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من «البدر» إلى «هادي».. السعودية تكرر حروبها الظالمة ضد اليمنيين
حقائق يكشفها مناضل سبتمبري

مصر تطلب من ألمانيا تسليمها اإلعالمي اإلخواني بقناة الجزيرة أحمد منصور
 أرسل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، طلبًا إلى ألمانيا لتسليم اإلعالمي 
أحمد منصور المذيع بقناة "الجزيرة" القطرية، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 

١٥ عامًا إلدانته بتعذيب محاٍم في ميدان التحرير.
 وألقت السلطات األلمانية القبض على منصور، السبت، بناًء على مذكرة توقيف دولية 

من السلطات المصرية، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة األلمانية.
 وأرسل النائب العام المصري المذكرة بعدما تلقى إفادة من اإلنتربول الدولي بالقبض 

على منصور في مطار برلين.
 وذكرت الشرطة األلمانية -السبت- أن "المدعي العام يفحص هوية منصور ويبحث 

احتمال تسليمه إلى مصر التي تطلب تسليمه إثر صدور حكم غيابي بحقه".
 وفي حال سلمت ألمانيا منصور إلى مصر، سيسقط الحكم الصادر بحقه وتعاد 
محاكمته من جديد، ذلك أن األحكام الغيابية تسقط فور مثول الصادرة بحقهم 

أمام القضاء.

فعًال التاريخ يكرر نفسه وهذا ما يتضح في الجرائم   
التي تقترفها السعودية ضد أبناء الشعب اليمني.. 
فما حدث في ستينيات القرن الماضي عند انتصار ثورة 
الـ٢٦ من سبتمبر المجيدة من تدخل سعودي استخدام 
البدر واألمير الحسن كمبرر لشن أبشع حرب ظالمة ضد 
اليمنيين ذهب ضحيتها عشرات اآلالف.. نجد اليوم أن نفس 
المأساة والمؤامرة تعيد السعودية إنتاجها وتحت مسمى 
إعادة الشرعية الى صنعاء، نفس الموال والمبرر من البدر إلى 
هادي.. بينما تطلق األسرة السعودية لنفسها العنان لتقترف 

أبشع الجرائم ضد الشعب اليمني..
 ليس هذا فحسب، بل لقد فجرت السعودية حينها أزمة 
بين الشرق والغرب، ولم تقهر اليمنيين فقط بل تآمرت على 
الجيش العربي المصري وكان لها دور في هزيمة العرب عام 
١٩٦٧م وسيطرة الجيش االسرائيلي على سيناء المصرية 
ثمن وقوفه ودفاعه عن ثورة اليمن، واألمر نفسه بالنسبة 
للجيش العربي السوري فقد سيطرت اسرائيل على هضبة 

الجوالن في ذات العام.
اليوم تكرر السعودية حربها بنفس السيناريو، فقط 
«هادي» وبنفس مبرر عودة «الشرعية»  استبدلت «البدر» بـ
أبـــادت اليمنيين بــاألمــس كما تقترف نفس الجرائم في 

عدوانها اليوم.
ونقف على وصــف دقيق لهذه المقارنة جــاء فــي كتاب 
«حقائق ثورة سبتمبر اليمنية» إعداد اللواء صالح األشول 
وفي الصفحتين ٢١٤-٢١٥ التالي: «ان الحكام السعوديين 
قد بادروا بعد وصول اإلمام البدر الى أراضي المملكة بالعمل 
على إقناعه بمقاومة الثورة برغم أنهم كانوا على خالف 
شديد معه وأبدوا كامل استعدادهم لنصرته وتزويده بكل 
ما يحتاج من أموال وسالح وعتاد وخبراء عسكريين للتدريب، 
فكان ما كان واضطرت قوات الثورة أن تخوض حربًا مفروضة 
عليها استمرت سبع سنوات ونصف السنة، قدمت فيها 
عشرات اآلالف من الشهداء والكثير والكثير من اإلمكانيات، 
تحملت قدرًا كبيرًا منها دول شقيقة في مقدمتها (مصر 

العربية) ودول صديقة وفي مقدمتها االتحاد السوفيتي.
وال يختلف اثنان ممن تابعوا األحداث من بدايتها في أن 
األسرة السعودية قد فرضت حربًا ظالمة بدون وجه حق، 
وان موقفها هذا قد أدى إلى تحول الساحة اليمنية إلى ميداِن 

للصراع بين الشرق والغرب.
وفي هذا الصدد ال يفوتنا التنويه إلى أن األسرة السعودية 
كانت قد سارعت وقبل وصول اإلمام البدر الى المملكة بدعوة 
األمير الحسن بن يحيى حميد الدين لتستخدمه مع أنصاره 
من أمراء األسرة الحميدية لمقاومة النظام الجمهوري الجديد 
في اليمن وإجهاض الثورة التي رفعت رايــة الحق لتنهي 
عهودًا مظلمة من حكم آل حميد الدين، الذي كان الشعب 

في ظله أسير إرادة حكم الفرد الواحد األحد.
وهذا يدحض ما رددته السلطات السعودية في حينه 
من أنها لم تتحرك لمناهضة الثورة اليمنية إالَّ للدفاع 
عن النفس بعد أن وجهت اليها تهديدات من قبل الثوار 

اليمنيين..».

منظمة المؤتمر االسالمي 
ترفض التدخل في اليمن 

أكد مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي  
إلتزامهم بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقالله 

وسالمة أراضيه.
وذكرت وكالة األنباء الكويتية (كونا) ان رئيس االجتماع االستثنائي 
لمجلس وزراء خارجية  دول منظمة التعاون اإلسالمي.. نائب رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي- صباح الخالد الصباح، أكد- في مؤتمر صحفي 
مشترك مع االمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين مدني 
في ختام االجتماع الوزاري االسالمي الخاص باليمن- رفض وزراء 

خارجية الدول االعضاء التدخل في شؤون اليمن الداخلية.
وقال: ان دعوة الدول األعضاء في المنظمة إلى مصالحة وطنية 
شاملة وايجاد حل سياسي في اليمن "تأتي حفاظًا على وحدة اليمن 
وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية من أجــل تحقيق آمال 
وتطلعات الشعب اليمني ليعود شريكًا مهمًا في دعم مسيرة العمل 
العربي واالسالمي المشترك ودعم الجهود الدولية في المحافظة 

على األمن والسلم الدوليين".
وأكد الصباح على ضرورة تعزيز الجهود الدولية واالقليمية من 
أجل العمل على توفير االحتياجات اإلنسانية الضرورية والملحة 

للشعب اليمني الشقيق.

رؤساء المهجر .. ومناضلو فنادق ٥ نجوم!

- ما قيمة استقبال الرئيس المستقيل هــادي أو رئيس 
الحكومة السابق خالد بحاح لسفير أجنبي في العاصمة 
السعودية الرياض ؟ أو إرسالهم برقيات التعازي إلى تعز 
من غرف الفندق السعودي المخصص إلقامتهم.؟ ما قيمة 
كل ذلــك.. مقابل وفاة ٨ حاالت من مرض الفشل الكلوي 
بمحافظة إب بسبب انعدام األدوية والمستلزمات الخاصة 
بقسم الغسيل الكلوي وذلك من أصل ٥٠٠ حالة مرضية 
مهدد بالموت في مشفى طبي واحد (الثورة) في محافظة 
يمنية واحدة ، وذلك جراء العدوان والحصار الجائر على 
اليمن الذي يقول المعتدون على اليمن إنه من أجل إعادة 
(الشرعية) المقيمة في فنادق الرياض وشاليهات  حلفاء 

العدوان الغاشم على بالدنا .
- خالل الفترة ١٨٧٠م وحتى منتصف ١٩٠٠م هاجر 
نخبة من األدباء والشعراء والمثقفين العرب من بالد الشام 
(ســوريــا، لبنان، فلسطين) إلــى األمريكيتين الشمالية 
والجنوبية واطلق عليهم (شعراء المهجر)، وقد فعلوا ذلك 
طمعًا في المزيد من الحرية ورغبة في االكتفاء واالستقاللية 
والتحرر من االستبداد والظلم التركي آنذاك في بلدانهم .. 
(رؤساء المهجر)  على عكس أصحابنا ومن يمكن تسميتهم بـ
الذين تخلوا عن مسئولياتهم وهــربــوا من بــالد نظامها 
جمهوري ديمقراطي إلى حضن نظام أسري ملكي.. هربوا 
من بالد حكمتهم أمراة قبل أكثر من ١٤٠٠ سنة إلى نظام 

ما زال يجرم قيادة المرأة للسيارة..!
- وإذا كان االنتاج األدبي لـ"شعراء المهجر" تميز في تلك 
الفترة بالتأمل في أسرار الوجود والتعمق في فهم النفس 
اإلنسانية واتساع النظرة إلى المجتمع البشري والتعلق 
بالوطن العربي.. فإنه يمكن وصف منتجات (رؤساء المهجر) 
باعتبارها واحدة من أسوأ صور المهانة واالنحطاط العربي 
عبر التاريخ الحديث والمعاصر ، ويكفي للداللة على ذلك 
احتشاد وتحالف ١٠ دول عربية بقيادة أغنى دولة لشن 

حرب همجية ضد أفقر دولة ..!!
- تذكر كتب تاريخ األدب العربي أن الظروف االقتصادية 
السيئة في بالد الشام خالل فترة االحتالل العثماني كانت 
من أهم األسباب التي أدت بشعراء المهجر إلى الهجرة 
باإلضافة إلى االضطرابات السياسية والطائفية والحروب 

التي استنزفت البالد والبشر في المناطق التي هاجروا منها..
 وأما رؤساء المهجر فلن تخلد الذاكرة الشعبية من أسباب 
هجرتهم غير أنهم فرضوا حصارًا جائرًا على اليمن وتسببوا 
في إصابة االقتصاد الوطني بالشلل التام وفاقموا معاناة 
الناس المعيشية واالقتصادية، وتسببوا في تفاقم األزمة 
السياسية، والتبرير للحروب المناطقية والطائفية وإرسال 
األسلحة واألموال لتشجيع واستمرار اقتتال اليمنيين فيما 

بينهم.
-  وإذا كان التاريخ العربي خلد شعراء المهجر من خالل 
نشر العديد من المجالت والصحف العربية في بالد المهجر 
ومن خالل أشهر قصائدهم وأعمالهم األدبية والتي التزال 
لها آثار واضحة في ميدان الشعر مثل (الخمائل، والجداول، 
والمواكب، واألرواح الحائرة، وهمس الجفون، ...الخ).. فإن 
من المؤكد أن دماء ضحايا العدوان السعودي على اليمن 

ستبقى لعنة تطارد رؤســاء المهجر عبر التاريخ، وأن 
تعرضهم للسخرية والتندر مبكرًا في تعليقات نشطاء 
سعوديين على شبكات التواصل االجتماعي ليس سوى 
مقدمة لبداية النهاية المخزية لمناضلي فنادق الـ٥ نجوم 

ومصاصي دماء اطفال اليمن ..

jemyyemen@gmail.com -

الشرعية الدستورية أو االنتخابية تعني مسئولية اخالقية وإحساسًا دائمًا بمعاناة وهموم المواطنين، قبل أن تكون مهامًا   
وظيفيــة إداريــة ومهامًا مكتبية ينجزهــا في العادة موظفون في مكاتب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي مســئول 

حكومي يظهر لوضع اللمسة األخيرة أمام وسائل اإلعالم .
 جميل الجعـدبي


