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رس يا االنتقايل  ..ال يش تهم الزوابع
معك رجال الرجال  ..ذي يثبتوا يف املواقع
نريد تنافس رشيف  ..وامللعب يكفي وواسع
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المقال االخير

ضربة (انتقالي)
ال يختلــف عليه عــدو أوصديق ،
مؤيــد أو معارض  ،انتقايل أو رشعي
 ،أصحاب الكلمــة األنيقة والتعبري
األجمــل ،حامــل مشــعل القضية
الجنوبية(خارجيــ ًا) بعــد أمل وأنني
سنني النضال (داخلي ًا) ...
كان مطلــب الســواد األعظم من
الجنوبيني أن يكــون له موطئ قدم
يف املجلس االنتقــايل  ،ويكون بني
الصفوة الخمســة  ،ويكــون الذراع
األمين ومتنفس االنتقايل ...
خطوة لو اعتربها البعض متأخرة
نوع ًا ما  ،لكنها جاءت رضبة انتقالية
يف مكانها الصحيــح ويف توقيتها
األفضل ويحتاج إليها االنتقايل كثري ًا .
تعيني األستاذ وموسيقار القضية
الجنوبيــة وأنيق الكلمــة الحراكية
مايسرتو أوبرت التصالح والتسامح (

أحمد عمر بن فريد) ممث ًال للمجلس
االنتقايل يف الخارجية لدول االتحاد
األوريب  ،يصــب هــذا التعيني يف
مصلحة املجلــس االنتقايل وتعترب
رضبــة انتقايل من معلــم املجلس
االنتقايل .
ِ
تــأت من فراغ ،
فهــذا الخطوة مل
فالقضية تحتاج إىل التحرك الخارجي
واإلقليمي بســواعد العقــول املنرية
واملفتوحة عــى العــامل الخارجي
والــدويل  ،فاهمة مثــل (أبو يريد)
ليضيف الكثري من نكهات وأذواق عىل
القضية خارجيا وإقليمي ًا ودولي ًا .
فاملجلس االنتقايل يعــاين كثرياً
من التحرك الخارجــي وهي الحلقة
األضعف بالنســبة ملجلســه  ،كونه
يعاين مــن قصــور خارجي ودويل
تحتاج إليه القضيــة الجنوبية كثري ًا

يف ظل املتغريات
الحاصلــة يف
املنطقة واملجتمع
عبداهلل جاحب
الدويل .
فام كان أمام
املجلس االنتقايل وقيادته يف ســد
هذا الثغــرة الخارجيــة وتعزيز قوة
الحلقة الضعيفة إال بتعيني املايسرتو
واملوســيقار وأنيق الكلمة الجنوبية
وعــازف وملحن أوبــرت ( التصالح
والتســامح ) أبو يريد أحمد عمر بن
فريد .
فكانت رضبة انتقاليه يف الصميم
وأصابت و عــززت وقــوت الحلقة
املفقودة للتمثيــل الخارجي والدويل
واإلقليمي .
أنت معلم يا أبا القاســم  ..ورضبة
انتقايل يف وقتها وزمانها ومكانها...

امرأة تقتل شابا في أحد شوارع مدينة إب

إب  /األمناء :
قتل  -يوم األحد  -شــاب برصاص
امرأة أربعينية ،يف أحد شــوارع مدينة
إب ،وســط اليمن  ,يف ظل مالبسات
غامضة .
مصــادر محلية أفادت أن الشــاب
“عــار املبيض” قتل يف شــارع تعز
وســط مدينة إب برصاص امرأة ُتدعى
“أم املجاهدين” برصاص ســاح آيل (
كالشنكوف ) اعتادت املرأة حمله معها
حسب إفادة سكان املنطقة .
وتشــهد مدينة إب انفالتا أمنيا منذ
سيطرة املليشــيات عىل السلطة أواخر
العام 2014م

الجزء الثاني من
انهيار العملة والحل
علي بن شنظور
يف الجزء األول من الردود التي وصلت يف إطار نقاشــات
أسباب انهيار العملة والحل العاجل ..نستكمل التلخيص الثالث
للردود  ،منهــا رد الخبري االقتصادي الدكتور "خالد شــيخ"
الخبري يف الصندوق العريب وليس الكويتي كام ورد يف الجزء
األول (للتصحيح).
يستكمل الدكتور خالد شــيخ هو خبري معروف يف عمله
يف تســجيله  -إذ يقول  " :أعيد التذكري بأهم أســباب انهيار
العملة  ،كلام زاد املعروض من النقد األجنبي كان ســعره أقل
 ،وكلام ندر ارتفع سعر الدوالر  ،وقد يقول قائل ملاذا تراجعت
قيمة الصادرات من النقد األجنبي.؟
الرتاجــع يف النقــد األجنبي من الصادرات كان بســبب
ظروف الحرب  ،فقــد توقف تصدير النفــط والغاز وبعض
السلع  ،وتوقف أيضا النشــاط اإلنتاجي  ،وتوقفت القروض
واملساعدات الخارجية ؛ ألن الدول واملنظامت ال متنح منحا أو
قرضا يف ظروف الحرب  ،وكذلك صايف التعامل الخارجي مع
عامل الخدمات واالستثامرات والتي تراجعت لظروف الحرب.
والبند الوحيد املســتمر هو تحويــات املغرتبني ألغراض
املعيشة وليس االستثامر ألنه ما يف مستثمر سيأيت يف ظل
الحرب  .باملقابل مل ترتاجع الــواردات بل رمبا زادت ألغراض
رشاء متطلبات عسكرية وغريها مام تتطلبه ظروف الحروب.
كام أن عدم وجود غطاء من النقــد األجنبي يوازي ما تم
طباعته من العملة املحلية أو من الناتج الوطني هو سبب آخر
لالنهيار"..
وبشــأن املعالجات يؤكد عىل مــا ورد يف الجزء األول من
اقرتاحات لضبط العملة وعــدم تهريبها للخارج واملقصاصة
وتقييد بعض بنود االسترياد  ..الخ.
مع متنياته من مجلس التعاون الخليجي دعم البنك املركزي
اليمني بودائــع أو قروض حتى يخف الضغــط عىل العملة
وانهيارها..
األســتاذ "نرص هرهرة" قــدم يف مداخلتــه العديد من
التوضيحــات والتعريفات النظرية للعملــة وكيفية التعامل
معها ومراحل طباعتها  ،وأشار إىل أن عدم االلتزام بالقانون
االقتصــادي الخاص بكميــة النقود واملرتبطــة باالقتصاد
قد خلقت خل ًال بزيــادة طباعة العملــة دون غطاء مام أدى
النهيارها  ،ويقرتح ترشــيد اإلنفاق وإعــادة تصدير النفط
والغاز وإعادة الثقة يف البنوك لتعود العملة الصعبة إليها من
مخابئها الحالية"..
األســتاذ "محضار عبدالله الضالعي" يرى أن تخيل البنك
عن دوره يف توفــر النقد الكايف من العملة والتعويم للعملة
املفرتض أن ال يتم القيام بــه إال بوجود احتياط نقدي أجنبي
ٍ
كاف  ،وانتشار محالت الصريفة بكرثة كان من أسباب انهيارها
 ،والحل االهتامم بتحصيل املوارد..
"جميــل ثابت" يف مداخلــة له نقال عــن املهندس خالد
عبدالواحد وال نستطع نرشها ألنها ليست موجهة ملنتدى منرب
عدن...غــر أن أهم ما فيها التحذير من مخاطر انهيار العملة
وانعكاسه عىل إفالس البنوك بسبب فقدان احتياطيها النقدي
لدى البنك املركزي...
األســتاذ محمد عوض الحريب عدد من ناحيته العديد من
األسباب أشار لها بعض اإلخوة سلف ًا  ،إىل جانب تحول البنك
إىل متاجــر بالعملة عرب بعض الســارسة وطالب مبحاربة
الفساد وســحب أي عمالت خارج البنك املركزي ليك يستعيد
نشاطه وتطمني أصحاب األموال بالحفاظ عليها يف البنك.

