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فيصل الصوفي

> حزب التجمع اليمني لالصالح لم يعد حزبًا 
سياسيًا مدنيًا، ولم تعد مواد قانون االحزاب 
والتنظيمات السياسية تنطبق عليه.. لقد 
وضع نفسه في دائرة الخطر، ولذلك عندما 
يفكر سياسيون وقانونيون بالتحضير لرفع دعوى 
تحظر نشاطه فأن تفكيرهم هذا له ما يبرره، 
واالصالحيون والمتطرفون - وهم األغلبية- 

تطوعوا بتقديم المبررات وأدلة االتهام.
لن تؤخذ في االعتبار ع��ب��ارات الحض على 
»ال��زح��ف« التي كررها قياديون اصالحيون 
وعبارات مماثلة  آلخرين تحض على العنف، 
رغم أنها تدل على أن حزب االصالح تخلى عن 
العمل السياسي السلمي واتجه نحو العنف، األمر 
الذي يحظره الدستور والقوانين ذات العالقة وفي 

مقدمتها قانون االحزاب.
ما يؤخذ في االعتبار هو الشواهد واألدلة التي 
تؤكد أن حزب التجمع اليمني لالصالح تجمع 
ارهابي، ال يختلف عن أي تنظيم ارهابي، بل أن 

تنظيم القاعدة صار جزءًا من هذا التجمع.
> إليكم ما يلي.. كل قتلى تنظيم القاعدة 
الذين قدموا من مناطق الشمال لمحاربة الدولة 
في أبين ينتمون لحزب االصالح، فالهالك محمد 
الحيمي حارس شخصي للشيخ الزنداني، والهالك 
مصعب الشريف هو ابن رئيس حزب االصالح 

بمحافظة مارب وعضو في القاعدة واالصالح.
ابحثوا عن الهوية السياسية لقتلى ومعتقلي 
القاعدة وستجدون أنهم أعضاء في حزب االصالح 
.. علي مبارك اص��الح��ي.. سعيد ب��ن  غريب 
اصالحي.. عايض الشبواني اصالحي.. عوض 
الشبواني اصالحي.. ابو سنبل اصالحي.. ولو 
رجعتم الى الئحة القتلى في أرحب ستجدون أن 

معظمهم من القاعدة وأعضاء في االصالح.
النائب منصور الحنق عضو الكتلة النيابية لحزب 
االص��الح يقود مسلحين كثر أعضاء في حزب 
االصالح في مديرية أرحب صار قائدًا لجيش 
االصالح الذي يحاول السيطرة على معسكرات 
تابعة للجيش وح��زب االص��الح صار له جيش 

مسلح في الجوف، وهذا باعتراف الحزب نفسه.
حزب االصالح صارت له قوات مسلحة في نهم 
وفي الحيمة وفي تعز.. وهو باعتراف الحزب 
نفسه وبشهادة قائد الفرقة االولى مدرع.. الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني حول جامعة االيمان الى 
ثكنة عسكرية، ويمد جيوش االصالح والقاعدة 

بدماء جديدة يوميًا.
> إن الذين يفكرون برفع دعوى تحظر نشاط 
هذا الحزب سيكونون بصدد أسهل مهمة ذلك 
ألن الحزب نفسه قد تكفل بايجاد كل القرائن 
واألدلة التي ستكون خير سند لسلطة االتهام، 

والقضاة.
لم يبق هذا الحزب على دليل واحد يجعل المرء 
يحكم بأنه اليزال حزبًا سياسيًا مدنيًا يناضل 
سلميًا من أجل تحقيق أهدافه والوصول الى 
السلطة.. بينما كل األدلة متوافرة حول تحوله 
الى حزب ارهابي.. حزب يدعو للعنف ويمارسه 
عمليًا.. حزب صار يمتلك جيوشًا مسلحة.. حزب 
صار تنظيم القاعدة مندمجًا فيه.. حزب ارهابي 

.. منظومة ارهابية.
وكما قلنا قبل.. هذا الحزب هو الذي قدم نفسه 
على هذا النحو.. بالصوت والصورة.. بالقول 

والفعل.

> إن قيم الوفاء واإلخالص 
التي يتمتع  بها  والعرفان 
اليمني قد فرضت  الشعب 
عليه االلتزام بالشرعية الدستورية، 
ألن��ه ي��رى في ذل��ك وف��اًء وإخالصًا 
وعرفانًا لمن استجاب لإلرادة الشعبية 
الكلية في 2006م، عندما تحركت 
ج��م��وع المواطنين م��ن ك��ل ت��راب 
الوطن الواحد من سقطرى وحتى رأس 
المعوج ومن كمران حتى صحراء الربع 
الخالي مطالبة المواطن علي عبداهلل 
صالح بالترشح لالنتخابات الرئاسية 

في سبتمبر 2006م.
عية  جتما ال ا و ينية  لد ا لقيم  ا ن  إ
واإلنسانية التي تربى عليها أبناء 
فض  ير جعلته  ليمني  ا ل��ش��ع��ب  ا
المحاوالت االنقالبية التي مارستها 
أح���زاب اللقاء المشترك م��ن أجل 
الوصول الى السلطة، وتأكد لدى 
الشعب اإليمان المطلق بأن أية محاولة 
للوصول الى السلطة عبر الوسائل 
غير المشروعة أم��ر ب��ات مرفوضًا 

جملة وتفصياًل، وأن زمن 
االنقالبات والتآمرات قد 
ول��ى وإل���ى غير رجعة- 
ب��إذن اهلل، وأن الشعب 
ي��رف��ض رف��ض��ًا قاطعًا 
كل من يحاول الوصول 
ال��ى السلطة ب��اإلره��اب 
والقهر وال��ج��ب��روت، بل 
أثبت الشعب اليمني الحر 
صمودًا ال مثيل له خالل 
األزمة السياسية الراهنة 
وداف���ع ع��ن حقه ورأي��ه 
بأسلوب حضاري وانساني 
متميز، رغم الفجور الذي 

اتصفت ب��ه ق��وى الجهل والظالم 
والقهر واالستعباد واإلجرام واالرهاب 
التي سعت لالنقالب على الشرعية 
الدستورية بكل الوسائل االجرامية 
والشيطانية التي لم تحترم مبادئ 
الدين والقيم االجتماعية واالنسانية 

مطلقًا.
التمسك  إن إص���رار الشعب على 

بالشرعية الدستورية 
وع�������دم ال���ق���ب���ول 
ب��م��ح��اوالت االن��ق��الب 
حضاري  م��ر  أ عليها 
وانساني جعل العالم 
يقف أمام هذا اإلصرار 
ب��اح��ت��رام ب��ال��غ، ألن 
اإلرادة الكلية للشعب 
في  كلمتها  ل��ت  ق��ا
2006م  س��ب��ت��م��ب��ر 
ف��ي ان��ت��خ��اب��ات ح��رة 
ونزيهة، تنافس فيها 
المرشحون الحزبيون 
شهد  و ن  لمستقلو ا و
العالم بأسره ذل��ك التنافس غير 
المسبوق الذي أسفر عن منح الثقة 
للرئيس علي عبداهلل صالح ، وكانت 
الشعبية  دة  اإلرا ه��ي  لثقة  ا تلك 
المطلقة التي ينبغي االلتزام بها وعدم 

االنقالب عليها.
إن إص���رار الشعب على الشرعية 
الدستورية وثباته في الدفاع عن 

إرادته وحريته جعل العالم يدرك أن 
القوى االنقالبية فاشلة في الحياة 
السياسية وغير قادرة على التخاطب 
مع اإلرادة الجماهيرية وال تحترم 
اإلرادة الكلية للشعب، ولم ولن تقبل 
بالمشاركة في صنع الحياة السياسية 
وأنها تريد أن تقيد الشعب وتكمم 
االف��واه وتحتكر السلطة، وتفرض 
االرهاب والقمع والتسلط واالستعباد 
وتسلب الحرية وترفض التعايش 
السلمي مع الغير وتعشق االج��رام 

واالرهاب.
إن أساليب القمع واالرهاب والتدمير 
والتخريب التي مارستها قوى الظالم 
والجهل واالره��اب قد برهنت عمليًا 
على المشروع االرهابي الذي يحمله 
االنقالبيون، والذين يريدون فرضه 
على الشعب بقوة االرهاب، ففضح اهلل 
مشروعهم ورد كيدهم في نحورهم 
ومكن الشعب من الحفاظ على وحدته 

وأمنه واستقراره.

إرادة الشعب في مواجهة اإلرهاب
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د. علي مطهر العثربي

> »س��وف يواجه العالم خطرًا متناميًا 
من الصراعات حول الغذاء والطاقة في 
عدد  يد  يتزا حيث  لمقبلة،  ا لسنوات  ا
السكان بمقدار 80 مليون نسمة في كل عام، 
وتتركز معظم ال��زي��ادة في المناطق الفقيرة 
التي تواجه منذ اآلن ضغوطًا بيئية، ومما سيزيد 
من هذه التوترات التغير المناخي وندرة المياه 
وتقلص حجم اإلمدادات النفطية، ويولد كل هذا 
تزايد العنف واألزمات السياسية، حيث السياسيين 
الفوضويين العديمي الرحمة هم الذين يطلقون 

عنان العنف..«.
م��ا  تقدم كتبه »جفري ساكس« مدير معهد 
األرض في جامعة كولمبيا، ومؤلف كتاب »الثروة 
المشتركة« لمجلة »نيوزويك« في عددها رقم 
422( في 22 يوليو 2008م.. وق��د صدقت  (
توقعاته في جانب ارتفاع مستويات التوتر في 
الشرق األوس��ط وال��ذي أدى انفجار الصراعات 
الداخلية والعنف تحت يافطة ما يسمى ب�»الثورات« 
في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، 
والتي يقال إن بعضها انتصرت مثلما في مصر 
وتونس ولكن لم يلمس الشعب هناك أي أهداف 
حققتها تلك الثورات، إذ ال يزال التوتر والعنف 
والفوضى يعم مصر والفراغ السياسي يهيمن على 
تونس، ومرد ذلك كما قال عنه »جفري ساكس« 
يعود إلى السياسيين العديمي الرحمة الذين اطلقوا 

عنان العنف والفوضى الهدامة.
وفي اليمن، وبعد مرور ستة أشهر على انتفاضة 
الشباب السلمية، والتي سرعان ما اختطفتها 
األحزاب المعارضة وغذتها بالعنف واالغتياالت، 
اكتشف شباب االنتفاضة أنهم كانوا ضحية أولئك 
السياسيين وضحية العقلية القبلية الهمجية التي 
تسيطر على البعض منهم، والتي ترى في إسقاط 
نظام المؤسسات والشرعية الدستورية طريقًا إلى 
الحرية غير أن هذه الحرية في مفهومهم حرية 
قبلية غاشمة ترفضها العديد من القبائل اليمنية 
الواعية والتي ترى في الدستور واإلرادة الشعبية 
وأخالقيات الدولة المدنية الحديثة جوهر الحرية 

الحقيقية.
وباكتشاف شباب االنتفاضة لهذه التراجيديا المؤلمة 
انسحبت كتلهم الشبابية من ميدان االعتصام حتى 
وصل عددها إلى 215 تكتاًل شبابيًا إلى يوم أمس 
األول، والت��زال االنسحابات في تواصل، إلى أن 
يجد أولئك السياسيون عديمو الرحمة ومن معهم 
من االنقالبيين والتآمريين وحدهم في ميادين 
الفوضى الهدامة، ألن الزبد يذهب جفاء ويبقى في 
الوطن ما ينفع الشعب ويخدمه ويدفع عنه شبح 

مخاطر المجاعة وأهوال الضغوط البيئية.

مهزلة الثورة القبلية
علي عمر الصيعري

مع الحرس الجمهوري 
ضد اإلرهاب

> األزم��ة التي سببها للشعب شباب 
ساحات التغرير والذين ما هم إاّل ضلع 
من اض��الع أح��زاب المشترك العوجاء 
والتي لن تستقيم وترجع عن افكارها 
الهدامة والتي تتضح يومًا بعد آخر حقيقة 
مكنون مخططاتها اإلرهابية واإلجرامية 
والتآمرية على الوطن.. كلنا صار يدرك حقيقة 
هذا األم��ر والمخطط اإلرهابي والمشروع 
االنفصالي للقوى المأزومة والخاليا اإلرهابية 
وعناصر الفتنة التي تصحو بين فترة وأخرى 

على احالمها الشيطانية المريضة..
على النظام أال يسمح لتلك القوى المأزومة 
بخرق القانون والدستور واالن��ق��الب على 
الشرعية الدستورية تحت أي مسمى كان.. 
يجب ع��دم السكوت على ه��ؤالء الخونة 
والمنشقين والمتآمرين على مقدرات وخيرات 
الوطن والشعب وأمنه واستقراره.. لذا يجب 
أن تتكاتف كل الجهود الشعبية والرسمية 
في عموم المحافظات لالصطفاف مع أبطال 
القوات المسلحة واألمن في خنادق المواجهة 
والتصدي لكل األعمال اإلرهابية والتي 
تستهدف النيل من أمن المواطن والسكينة 
العامة وافشال كل المحاوالت االنقالبية على 
النظام والشرعية الدستورية فبهذا التكاتف 
والتعاضد الوطني والوقفة الجادة في مساندة 
ودعم قوات ووحدات الحرس الجمهوري والذي 
يُقارع فلول اإلرهابيين ويحبط االعتداءات 
المتكررة منهم على الكهرباء وكذلك التقطع 
في الطرقات لمنع وصول  المشتقات النفطية 
والناقالت المحملة بالغاز والمواد الغذائىة 
وغيرها والتي تعتبر متطلبات ملحة جدًا 
للمواطنين إلى مختلف قرى ومدن محافظات 
الجمهورية وخصوصًا مع قدوم شهر رمضان 
المبارك وهي المواد التي يزداد عليها الطلب 
وتشغل بال كل المواطنين مع قدوم رمضان 
هذا خالفًا إلى التالعب باألسعار جراء جنون 

بعض التجار.

أيها الشباب.. أين عدن؟!

 إقبال علي عبداهلل

> أحب أن أوضح وأؤكد في بداية 
موضوعي هذا انني لست متعصبًا 
لعدن بحكم أنني أحد أبنائها، بل 
متعصبًا- حد الجنون- لكل محافظات الوطن 
الغالي، وطن الثاني والعشرين من مايو 
1990م، ولكنني اخترت عدن المدينة التي 
يعشقها كل من تطأ قدماه عليها، ناهيك 
عن كونها مدينة حباها اهلل سحرًا مميزًا، 
حيث البحر يعانق الجبل وهذا التعانق اإللهي 
جعل الناس فيها يرفضون العنف والتخريب، 
لهذا يقول الجميع إن »عدن مدينة كل أبناء 
الوطن، وليس مدينة مغلقة قلبًا وعقاًل على 

أبنائها فقط«..
كل هذا الحديث المتواضع عن عدن التي منذ 
التاريخ القديم والحديث أدهشت العالم، وجعلت 
كل من يزورها ولو لساعات يعشقها وينعم بأمنها 
وحب الناس فيها- جاء بعد أن وصل حالها إلى وضع 
يرثى له، ال تسر العدو قبل الصديق.. حالة تدمي 
القلب خاصة وأنها ومنذ اليوم األول للوحدة المباركة 
التي أعلنت فيها- يوم الثاني والعشرين من مايو 
1990م- كانت محط اهتمام ورعاية زعيم الوطن 
القائد علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية، الذي 
جعلها مركزًا متميزًا داخل الوطن، ولعل ما شاهدناه 
وسمعناه من األشقاء خالل بطولة خليجي  عشرين 
التي جرت في عدن أواخر العام المنصرم، يؤكد مدى 
ما وصلت إليه مدينة البحر والجبل والناس الطيبون 

من التقدم والخدمات.. وكان الشارع الرئيس الذي 
يتوسط المدينة مثار اعجاب المشاهدين واعتزاز 

أبناء المدينة، بل كل أبناء الوطن..
إننا أينما ذهبنا في العالم نجد أن الجميع يعرف هذا 
الشارع الذي بني قبل أن تعرف حتى الدول الغنية 
المجاورة والعربية شوارع منظمة وناطحات سحب 

سكنية..
الالفت اليوم أن عدن وشارعها الرئيس صارا 
مبكيين لكل المشاهدين.. والسبب ليست الطبيعة 
بل افعالنا المجنونة، أفعال بعض الشباب الساكنين 
في المدينة والوافدين إليها من بعض المحافظات 
المجاورة.. أفعال كشفت في نهايتها أنها تنفيذ 
لمخطط خارجي لتدمير عدن الساحرة وتحويلها 
إلى قرية متوحشة.. بعض شبابها- لألسف- يخرب 
كل جميل فيها كما هو حال شارعها الرئيسي اليوم 

الذي تحول إلى مأساة سيلعننا التاريخ عليها.. 
صار الشارع بعد اغالقه أم��ام حركة السير من 
قبل المخربين منذ بداية األزمة قبل عدة أشهر.. 
خرابًا ومرمى واسعًا للقمامة وكل ذلك يحدث أمام 
أعين كل الجهات المسؤولة في عدن، بل أمام 
أعين الحكومة نفسها وأجهزتها األمنية والسلطات 

المحلية..
للحكاية قصة أؤكد أن الشباب كانوا في البداية 
يجهلونها ثم مع الوقت وتزايد أعمال التخريب 
والتدمير في الكثير من المواقع والمنشآت أدركوا 
أنهم- وتحت تأثير أكاذيب وشائعات »االخ��وان 
المسلمين« التابعين لحزب اإلصالح المتشدد- 
يدمرون مدينتهم التي غاب عنها فعلها الجمالي 
والحيوي كعاصمة اقتصادية وتجارية وميناء حر 
للوطن وليس لعدن فقط.. ليتصور معي القارئ 
أن المواقع السياحية واألثرية التي كانت مركز 
جذب زوار المدينة سُرقت وخُربت.. ناهيك عن 
الشلل في الكثير من مرافق المدينة الحيوية.. 
وهنا يأتي السؤال إلى هؤالء الشباب المغرر بهم 
والذين ال يعرفون قيمة ومكانة مدينتهم.. أين هي 
عدن التي جعلها فخامة الرئيس القائد ومعه كل 
الطيبين مفخرة أمام العالم؟! أين هي اليوم بعد أن 
حاول المتشددون تدميرها وبدعم خارجي لتحويلها 
إلى امارة إسالمية وهذا مخطط تنظيم »القاعدة« 

اإلرهابي؟!
 افيقوا يا شباب قبل فوات األوان.

إن المجتمعات المتحضرة والمتطورة 
والداخلة في ركب المدنية والحضارة 
تدار بشرعية الدساتير والقوانين 
واإلنسانية  الحقوقية  والمواثيق 
ولمتطلبات  ل��دول��ي��ة  ا وللقوانين 
الحضارة الفكرية واإلنسانية، أما 
الشرعيات المطلقة ذات الصالحيات 
المفتوحة وال��ت��ي ت��دّع��ي ملكية 
مخلفات  من  كاملة هي  الحقيقة 
الماضي وال تصلح إال في المجتمعات 
البدائية المتخلفة ، فالشرعية الثورية 
لحق  ا تمتلك  و حة  مفتو عية  شر
المطلق وال تعترف باآلخر ويكون هذا 
الحق محصورا على فئة معينة وهو ما 
أدى إلى شيوع الفوضى واالضطراب 
كما نشهده اآلن في الواقع العربي في 
كٍل من مصر وتونس واليمن وليبيا 
وس��وري��ا فحتى أطياف المعارضة 
وساحات من يسمون أنفسهم بالثوار 
تشهد صراعات واتهامات وكل يخون 
اآلخ��ر ويتهمه بالخيانة والعمالة 
اعتمادا على التنازع واألحقية بهذه 

الشرعية الثورية .  
مصطلح شرعية الثورة استعمل بعد 
المد التحرري في األوط��ان العربية 
التحرر م��ن االستعمار  ف��ي فترة 
الغربي وتم تضخيم الثورة وأفعالها 
وسلوكها وجثم هذا المصطلح لمدة 
عقود طويلة على ص��دور العرب 
وأصبح عائقا حقيقيا أمام أي إصالح 
أو تحديث لمفهوم الدولة وقوانينها 
، أي تحوّل في عقلية العربي إلى 
مصطلح للسيطرة والتفرد واإلقصاء 
فتجدد استعماله له دالالت سيئة 
وذكريات مؤلمة في قلب وذهن كل 
عربي وطامح للحرية ودولة القانون 
والمواطنة المتساوية، واإلشكالية 
األخ���رى ال��ت��ي يواجهها مصطلح 
الشرعية الثورية بأنه تحوّل من 
حالة مؤقتة واستثنائية إلى حالة 
للتمدد  بلة  وقا ومتضخمة  دائمة 

واالت��س��اع.. فعند انطالق الثورة 
المصرية والتونسية ك��ان يمكن 
قبول هذا المصطلح لحين سقوط 
هذه األنظمة ومن بعدها يتم الرجوع 
إلى الدستور والقانون النافذ حتى يتم 
التوافق على حالة دستورية وقانونية 
وانتخابية عادلة وقابلة للجميع دون 
إقصاء ، لكن التوسع في استعماله 
ومع جميع القوى حتى التي ساندت 
الثورة ولوالها لما تمكنت من ان 
ترى النور بل وصل األمر إلى اتهامها 
على  لعمل  ا و لة  لعما ا و نة  لخيا با
إضعاف مؤسسات الجيش ورموزه 
الثورية ، فهذا  لحساب الشرعية 
االستعمال الجائر لمصطلح الشرعية 
الثورية أدى إلى تحول هذا الشعار 
إلى أداة هدم خالقة وأصبح تهمة 
معلبة تعيق تطور المجتمع وتقدمه 

نحو التغيير .  
يسود القوى الديمقراطية والتقدمية 
تخوف حقيقي من حالة االستمراء 
لثورية  ا ل��ة  ل��ح��ا ا ء  ورا لتخفي  وا
الن  للثورة  لمطلقة  ا لشرعية  وا
الشرعية الثورية راح��ت تتضخم 
المؤسسات  وتتسع لتكون ف��وق 
بحل  لبات  مطا فمن  نين،  لقوا وا
ال��ج��ي��ش وال��ت��دخ��ل ف��ي القضاء 
ورفض أحكامه ما لم تتوافق مائة 
بالمائة مع الحالة الثورية ويخضع 
القضاء أله��واء الساحات واألح��زاب 
المختلفة االتجاه وال��رؤى، كما قام 
شعار الشرعية الثورية على اإلقصاء 
وع��دم قبول اآلخ��ر والعمل على 
تضييق التعددية في العمل الحزبي 
لثقافي،  وا لفكري  وا لسياسي  وا
وهذا السلوك يناقض أسس الدول 
المدنية والحديثة التي تقوم على 
قبول األفكار وال��رؤى وتستوعب 
كافة القوى وإشراكها في إدارة 
المجتمع وتعمل على استيعابها في 
مؤسسات الدولة ولذلك اشترطت 

في شروط  االنتخابية  لقوانين  ا
الترشح إجادة القراءة والكتابة فقط 
لكي يتم إشراك القوى التقليدية في 
نظام الحكم بينما الشرعية الثورية 
تعمل على تمكين شريحة معينة 
وتقصي كافة القوى وترفضها بل 

تتهمها بالخيانة والعمالة..
 فما حصل في مصر من حل للحزب 
الوطني والتشكيك في أكثر من 
أربعة ماليين من الشعب المصري 
ال شك انه سيخلق ثورة مضادة فأي 
جماعة أو أشخاص تقوم بإقصائهم 
ورفضهم والتشكيك فيهم سيلجأون 
إلى طرق غير شرعية للتعبير عن 
أنفسهم ولتلبية رغباتهم ، والمتابع 
للشرعية الثورية يجد أنها تعمل على 
تهييج وتحريض الشارع ضد كل 
من يخالفهم وان كانت قوى وطنية 
وشاركت معهم في الثورة، فاالحتكام 
إلى شارع غاضب ومحبط ويتحكم 
بأفراده أشخاص وجماعات لها أهداف 
وغايات متناقضة ومتصارعة وال 
يتفقون إال حول مصطلح الشرعية 
الثورية كمفهوم فضفاض ويعني 
في حقيقته رفض اآلخر واالستقواء 
عليه بالشارع ، فاالحتكام إلى الشارع 
والفوضى والتخريب في كل األمور 
في  لتخييم  وا وكبيرها  صغيرها 
ساحات الحرية واالعتصام وقطع 
الطرقات وتعطيل حياة المواطن 
ال��ع��ادي ي��ن��اق��ض م��ف��ه��وم وروح 
الديمقراطية والتي تجيز التعبير 
عن الرأي وتحفظ حق التظاهر ولكن 
بشروط الحفاظ على حقوق اآلخرين 
ويتم التعبير عن ال��رأي في الدول 
المتقدمة باالعتصام أمام البرلمان 
أو مقر الحكومة لساعات عدة دون 
تعطيل حياة المواطنين أو تعطيل 
حركة المواصالت والخدمات العامة..
 إننا نرى توسعا مخيفا في مفهوم 
استعمل  فقد  لثورية  ا لشرعية  ا

البعض مصطلح الزحف الثوري على 
مرافق الدولة ودعوات حتى بالجهاد 
الثوري وبالتصفيات الثورية بل تبنوا 
العنف والقتل كما حصل في اليمن 
من رف��ع السالح واح��ت��الل مرافق 
حكومية وإعالمية بل ان االعتداء 
ومسؤولي  لرئيس  ا فخامة  على 
الدولة في 3 يونيو لقي تأييدًا ممن 
يسمون أنفسهم بالثوار واعتبروا 
محاولة اغتيال الرئيس عماًل ثوريًا 
واحتفااًل ثوريًا وع��دّ من منجزات 
ال��ث��ورة.. فهذه األعمال واألفعال 
وال��س��ل��وك��ي��ات ت��ن��اق��ض مفهوم 
الديمقراطية وتقتل دعوى الثورة 

السلمية.
ال��ش��رع��ي��ة ت��ع��ط��ى ف���ي ال���دول 
الديمقراطية ذات النهج الحضاري 
وال���ت���ع���ددي م���ن خ���الل دس��ت��ور 
متطور يراعي الفوارق االجتماعية 
ق  لحقو فية  لثقا ا و سية  لسيا ا و
م��واط��ن��ي��ه.. فالجيل ال��ث��ال��ث من 
الدساتير أعطى اهتماما بالمشاركة 
في الثروة والسلطة من خالل الحكم 
الفيدرالي بعد ان كانت الدساتير 
تعتمد على السيادة الوطنية وترسيخ 
مفهوم الدولة القوية المركزية كما 
تمنح السيادة من خ��الل قوانين 
انتخابية متطورة يمنح بموجبها 
الفائز باألغلبية سلطة إدارة شؤون 
البالد وعلى أحزاب المشترك قبول 
األغلبية والعمل على تقييم عمل 
الحكومة بطرق سلمية وديمقراطية 
وحضارية وليس من خ��الل هدم 
المعبد على الجميع وتعطيل كل 
مرافق الحياة كما عملت كثير من 
الثورات العربية من تعامل وتنسيق 
مع قوى أجنبية وغربية بل واستعانت 
الغربية الحتالل بالدها  بالقوى 
وشعوبها من اجل التخلص من حاكم 
واستبداله بدكتاتور ولكن بنمط 

غربي ولخدمة أهداف غربية.

الشرعية »الثورية«.. اجتثاث للدولة المدنية

فائز سالم

عبداهلل صالح الحاج

 > دهم األمة العربية واإلسالمية مخاض الربيع العربي كما يحلو للبعض ان يسميه 
على الطريقة األمريكية الغربية في تسمية الثورات في دول شرق أوروبا بالثورة 
البرتقالية والثورة المخملية ونحوها من الثورات المتحدة في اساميها وأهدافها 
وفي طرق تنفيذها وفي نتائجها الفضفاضة ، ولسنا في هذا المقال بصدد مناقشة 
المنشأ المحلي للثورات أو خضوعها للمطبخ الغربي.. بل ما تمخض عنه الربيع العربي 
في ساحات وأروقة الدول العربية الواقعة تحت تأثيره من شعار وسلوك ومحاولة فرض 
مبدأ “الشرعية الثورية”، واعتبارها أم القوانين واخضاع جميع القوى والمؤسسات واألفراد 

لهذه الشرعية التي هي غير واضحة المعالم واألهداف والغايات.

مصادر القوة بين 
قحطان والشميري

اسكندر المريسي <
لتضليل  ا بعي  متا من  لكثير  ا استهجن 
االعالمي الواضح ما قاله مايسمى الناطق 
الرسمي ألحزاب اللقاء المشترك بان نزع 
مصادر القوة من يد الرئيس وعائلته شرط 
اساسي الجراء أي حوار او انتخابات وهو مايتناقض 
مع تصريحات سابقة لذلك الناطق، فكيف يتم نزع 
مصادر القوة التي دعا اليها بينما كان أكبر احزاب 
ذلك اللقاء الذي ينتمي اليه هذا الناطق يردد بأن 
المعسكرات قد استسلمت وانضمت الى مايسميه 
بالسلمية وان الجيش اليمني قد تفكك نهائيًا ولم 
يعد لدى الناطق الرسمي مايردده سوى كلمة »ارحل« 
فكيف يطالب في الظرف الراهن بنزع مصادر القوة 
وهو الذي تحدث باألمس مع »اخواننا في اهلل« ان 
تلك القوة قد انتهت وان الرئيس متخوف اذا سافر 
الى الخارج، هذا ماكان يقوله هذا الناطق الرسمي 
قبل حادثة جامع النهدين وكان األحرى بذلك الناعق 
ان ينزع القوة التي يتحدث عنها في ظل غياب رئيس 
الجمهورية وان المسألة سهلة فهم لم يستطيعوا نزع 

القوة بوجوده فلماذا الينزعون القوة بغيابه.
يبدو ان ذلك الناطق أقرب الى الثرثار منه الى حقيقة 
السياسي الحصيف الن الثرثار يتمتع بغباء مركب.. 
فهذا الذي كان يردد الى وقت قريب بان ال حوار 
وكان يقولها ثالث مرات على التوالي ولم يراع هو 
وآخرون ما آلت اليه األوضاع السياسية واالقتصادية 
داخل البلد لذلك نستغرب ان يكون تجار ومالكو 
العقارات والمصارف وثوار الليلة الماضية مثل عرب 
الليلة الماضية تمامًا، فاليمكن ان يكون اولئك إال 
جمرًا زادوا اعباء الوطن والمواطن.. فإذا كان هناك 
توصيف حقيقي لمعنى الثورة فان االشتراكيين هم 
بالتأكيد ثوار حقيقيون.. فلماذا أعلن عليهم ذلك 
الناعق والحزب الذي ينتمي اليه الحرب في صيف 
عام 1994م عندما استباحوا عدن بدافع ثقافة الفيد 
على غرار الحراثات التي نهبها رفيق الناعق من فرع 
وزارة الزراعة في عدن ولدينا احصائية حقيقية عن 
عدد تلك الحراثات والبالغ عددها )2600( حراثة 
مع )600( بكلين و)400( شيول وكذلك مانهبه من 
أموال طائلة من فرع مكتب الجمارك في محافظة 
عدن واليوم يتحدث هذا الناعق عن مصادر القوة.. 
فهل مصادر القوة تلك اللبن التي تم توزيعها من 
ثقافة الفيد والنهب والسطو على أمالك الدولة 
والسيطرة على األوقاف العامة أم ان مصادر القوة هي 
تلك الحراثات التي نهبت من عدن أم فيما يردده ذلك 
الناهب من داخل االمارة القطرية عن اصالح أوضاع 
اليمن.. واعتقد بانه لكي يستقيم القول مع الفعل لن 
يكون هناك اصالح حقيقي إال إذا أعاد التجمع اليمني 
لالصالح مانهبه من المحافظات الجنوبية اثناء حرب 
صيف 1994م وذلك ليس دفاعًا عن المؤتمر، لكن 
يجب ان يتطهر االصالح لكي ينتقد اآلخرين واليمن 

ليست بحاجة الى مثل هؤالء الناعقين..
< احد الشباب المعتصمين امام الجامعة


