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آراء

 األمناء/ تقرير/ موسى املليكي:
تحولت حاممات نقابة فرزة الرتبة 
مبديرية  األجينــات  حارة  يف  العامة 
املظفر, بتعز، والتي تم بيعها من قبل 

نافذين - إىل رشكة خريان للرصافة.  
وتشهد تعز املدينة ما يشبه حالة 
انفجــار مرصيف غري مســبوق، فال 
تكاد متر شــارًعا إال ويكــون أول ما 
يلفت نظرك ويشــد انتباهك "دكاكني 
الرصافــة" بحكــم أناقــة إخراجها 
وبريقها الالمع مــع التفنن يف أنواع 
الخطــوط  حتى باتت تعــز - مدينة 
الشــارعني والنصف شــارع - تعرف 

مبدينة املصارف.
وأكد مواطنــون بأن  أبرز ظاهرة  
طرأت بتعز - إىل جانب القتل والحصار 

والفوىض واالنفالت وانعدام الخدمات 
- هي ظاهرة املصــارف التي أصبحت 
تغطي شــوارع املدينة وأزقتها وقلياًل 

من ضواحيها.
وقالوا إن املصارف انترشت كأبرز 
لثلة من  الطاحنــة  للحــرب  نتاجات 
تجار الحرب ممن ميارسون االقتصاد 
لتأمني مســتقبلهم وتدعيم  الطفييل 
أي   - أنها باألســاس  نفوذهم، مــع 
املصــارف - نتاج لذلــك النفوذ، حتى 
أصبح عددها يفوق محالت الســوبر 
ماركت أو البقاالت وأينام تويل وجهك 
تجد مرصًفــا، حتى فرع البنك املركزي 
تلتصق به ثالثة مصارف دفعة واحدة!

ومن جهتهم أكد خرباء اقتصاديون 
أن البنك املركزي - الذي تخىل عن دوره 
- لديه حوايل 70 اســم مسجل فقط 

وغالبيتهــم دون مســتوى الرشوط 
املوضوعية، وبأن بعض موظفي البنك 
عطلوا دور البنك واشتغلوا مع رشكات 
الرصافة متعاونني ومسهلني ومرقعني 

لها، مقابل رشاوى وعموالت.
املصارف  ظاهــرة  أن  وأضافــوا 
ليســت ظاهرة صحية بقدر ما تؤكد 
االقتصاد  انهيار  األول  شــيئني:  عىل 

وتالعب تجار الحــرب بالبلد، والثاين 
تفيش الفســاد وانهيار املؤسســات 

النقدية واملرصفية العامة.
كام أكــدوا أن حالة تعز ال تختلف 
عنها بقيــة املحافظــات يف ظاهرة 
الوطنية  العملة  العملة، حتــى  تجارة 
باتت محــل مزايدة ودخلت الســوق 
ليصبــح هناك ألف "حوبــاين" - أي 
أقل سعًرا وعملة  قديم - وآخر رشعي 

بائرة يف خارج الحوبان.
وأشاروا أنه وأمام كل ذلك يحتاج 
النقدي  للنظام  فرمتة  إعادة  إىل  األمر 
واملــرصيف ابتــداًء بالبنــك املركزي 
اليمنــي، والذهــاب إىل عملة جديدة 
يجري فيها إلغاء العملة الحالية إلنهاء 
للعملة  الغطاء  ونقــل  االزدواج  حالة 

املزمع طبعها.

كتب/ د. وليد ناصر املاس:
يف مقالة سابقة تعرضنا من خاللها لفوارق جوهرية 
بني الثورة والدولة، أثار هذا التناول العديد من التساؤالت 

لدى البعــض. إذ يفرتض أولئك بعدم 
أهمية التمييز بني املفهومني، فالثورة 
يف نظرهم تفيض بالرضورة للدولة، 
ورجل الثورة عىل هرم الدولة ضامن 
الستمرارها - أي الثورة - يف مسارها 

الصحيح.

 مما يتعني علينا يف ذلك توضيح 
بعض املالبسات:

ليس كل رجل ثــورة رجل دولة 
وصحيح  صحيــح،  والعكس  دامئا، 

أيضا أن هناك رجال ثورة ودولة يف آن واحد.
األمر األهم هو أن الثورات الشــعبية ال تعرب عن إرادة 
أشــخاص )الثوار تحديًدا( وإال ملا جاز أن تســمى ثورة، 
فالثورات انعكاس مبارش لإلرادة الجمعية للشعوب، هناك 
من يتوىل قيــادة الفعل الثوري عىل امليدان، دون أن يلغي 
ذلك إميان اآلخرين باملبادئ الثورية، مام يكســبها زخاًم 

أكرب.

ما الضامن الستمرار الثورة يف حالة من التوهج 
والعطاء؟

من يدافع عن أهداف الثورة هو الشــعب نفسه )أي 
شــعب(، متى ما كانت األهداف الثورية تعرب عن طموحه 
وتالمــس آماله، ومتكنــه من إعامل إرادتــه وتطلعاته، 
حتاًم ســينترص لها ويعمل عىل تحقيقها، فالحفاظ عىل 
مكاسب الثورة ال يقترص عىل العينة الثورية فحسب، وإن 
حدث ذلك االرتباط ستنتهي الثورة مبكًرا مع رحيل هؤالء، 

ويعود البلد إىل نقطة الصفر.

متى يبدأ احلديث عن الدولة؟
الثورة متر مبرحلتني أساسيتني، املرحلة األوىل تتمثل 
يف حمل الســالح والكفاح املســلح حتى زوال آفة الظلم 
والطغيان، ســواء أكان ذلك ناجاًم عن استعامر أجنبي أو 
حكم طبقي دكتاتــوري، ثم تليها مبارشة املرحلة الثورية 
الثانية املتمثلة بتأســيس مداميك نظام حكم جديد، وبناء 

مؤسســات مدنية، يقع عىل عاتقهــا عملية تنفيذ بقية 
أهداف الثــورة املحددة، املتمثلة يف بناء اإلنســان والبلد 
عىل مختلف األبعاد. قيام دولة مؤسســية فاعلة يضمن 
استدامة الثورة ويرشع يف استكامل تنفيذ بقية أهدافها.

هناك أخطاء جســيمة تقع يف فخها 
الكثري من الثورات يف بلدان العامل الثالث، 
بفعل غياب اليقني وعــدم قدرة الجامعة 

الثورية عىل توصيف الثورة بشكل دقيق. 

كيف ذلك؟!
يرتســخ اعتقاد عميق لدى عدد كبري 
من أبناء الشــعوب الناميــة، واألمر ذاته 
ينســحب عىل ثوار امليدان، عىل أن انتصار 
الثورات يتأىت مع رحيل آخر جندي أجنبي، 
أو ســقوط نظام القمع، ولهــذا التصور 
الخاطئ تبعات خطرية. رحيل االســتعامر 
أو االستبداد ميثل هدًفا وحيًدا من بني جملة من األهداف 
املتشابكة ينبغي تحقيقها تباعا. ومع هذا التقدير اليسء 
لألمور يحدث هناك ســباق محموم نحو الســلطة، وقد 
يتمخض عن ذلــك الفعل تحول الثورة إىل ســلطة قمع 
مستبدة، ورمبا تنخرط القوى الثورية نفسها يف عملية 

اقتتال داخلية.

كيف ميكن حتقيق أهداف الثورة )أي ثورة( دون 
انتقاص؟

علينا أوال أن ندرك جيدا طبيعة وشكل التهديدات التي 
يواجهها البلد، التي ال تقترص بطبيعة الحال عىل الوجود 
األجنبي وحســب، هناك تحديات ال تقل خطورة عن ذلك 
الوجود، قد يكون االستعامر ســاهم يف بقائها أو عمل 
عىل تعميقهــا، هنالك الجهل والفقــر واملرض والتخلف 
والطبقية والعصبية، كلها مسائل مؤرقة تتطلب استعداًدا 
كبري ملجابهتهــا، فليس مبقدور البــارود والنار القضاء 
عليهــا، بل ال بد مــن االنخراط يف نضال مــن نوع آخر 
لكبحها واالنتصار عليها، من خالل العمل الجاد عىل بناء 
دولة مدنية عادلة قوية قادرة، تتمتع بســلطات كافية، 
بإدارة مؤسسات  الثورة،  أهداف  تنفيذ بقية  الســتكامل 
البلد، وتوجيه املقدرات الحيوية لبناء اإلنسان بناًء علميا 
حديثا، ومتكينه من املساهمة الفاعلة يف العمل واإلنتاج، 
وتذليل ســبل الحياة املعيشة للســكان وتحقيق العدالة 

االجتامعية.

كتب/  ابو صخر املضربي:
محافظ لحج قائد اللواء ١7مشاة اللواء الركن/ أحمد عبدالله تريك، الذي جاء من أرض 
املعركــة ومن ميادين الــرشف والبطولة ومل 
يأِت من فنادق أو شوارع الدول الخارجية، بل 
جاء وخرج من رحــم املعاناة لذلك يعترب هذا 
النموذج املعارص للحياة التي اكتسب منها فن 
القيادة الناجحة ليصبــح مثاال رائعا وقدوة 
حسنة لكل مسؤول وطني، يرنو للنجاح فكل 
هم هذا الطود الصبيحي "الرتيك" هو خدمة 

وطنه بكل الطرق املمكنة، والوسائل املتاحة.
أمــا عن شــجاعته فحــدث وال حرج، 
فله من املواقف املرشفــة التي تجعل من هذا 
الرجل واثق الخطــوة مييش ملكًا، بدأ دفاعه 
الغزو  الحــرب ضد  الجنوب بدخوله يف  عن 
الحويث، وساهم بشــكل مبارش يف معارك 
تحرير الصبيحة وبــاب املندب وقاعدة العند 
العتيقــة، والوازعية طوعيَا، بإمكانيات تكاد 
تكون معدومــة وشــحيحة، دفعه يف ذلك 
حبــة لوطنه، وقد تــم محارصته عدة مرات 
بالوازعية، وبشجاعته وبسالته ولطف الله به 
غلب العدو وخرج من الحصار ليصنع االنتصارات يف الوازعية  التي عجز عن تحقيقها غري ة 
بشهادة الجميع  وكان طيلة حصار الحوثة لعدن  هو الجرس اآلمن لعدن حيث كان يدعم عدن 
بالرجال عرب البحر طيلة حصارها حتى تحريرها كام أنه يف حرب صيف ٩٤ م كان قائد كتيبة 
بلواء باصهيب الجنويب املتمركز حينها  مبحافظة ذمار واستبســل يف القتال، حتى الشهيد 
القائد ثابت جواس رحمه  الله قائد لواء باصهيب  بذمار أثناء حرب صيف ٩٤م شــهد له عند 
الرئيس عيدروس الزبيدي، وقال له: "اكســبوا تريك، شــوفوه أشجع مني، أنا سلمت بذمار 

وهو رفض يسلم بحرب ٩٤". 
 ويف الحقيقة منذ توليه محافظة لحج أوجد األمن واالستقرار وحل كثرًيا من القضايا، 
منها الخدمات وغريها.. واهتم مبستشــفى ابن خلدون وحارب البناء العشوايئ وحل كثرًيا 
من قضايا األرايض الشائكة، ومتكن بحنكته وحكمته إيقاف نزيف الدم يف كثري من القضايا 

سواء القبلية أو حتى بعض املامحكات بني وحدات الجيش التابعة لهذا الطرف أو ذاك. 
واملحافظ العمالق أحمد الرتيك مل تغره املناصب واملصالح، فهو كادر وطني مؤهل، وابن 
ناس طيب ومحرتم صاحب أصول وبســاطة  بدوية أصيلة، بشوش ومتواضع وخلوق جدًا، 
مل يجعل بينه وبني الناس أي حواجز،  فجعل بيتة مفتوًحا  للجميع، وعادة ما يأيت الضيوف 
يف بيته ويجدون طيب الرتحيب واألكل والرشب والشــاهي واملاء البارد وهذا ما ال يفعله أي 
محافظ قبله ويرقص يف املخادر ويأكل ويرشب مع  حراســته وحراســة املحافظة، ويقابل 

املواطنني عىل مدار األسبوع ويساعدهم.

حتويل )حمامات فرزة الرتبة العامة( بتعز اإىل �صركة �صرافة

ما ال يعرفه الكثريون عن اللواء ماأزق الدولة يف البلدان النامية!
اأحمد عبدالله تركي


