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تقارير

األمناء/خاص:
 من املعروف أن أي انهيار يف ســعر 
عملة نقديــة معينة، يكون نتاج التضخم 
االقتصادي، ولجوء الســلطات املالية إىل 
النقدية  األوراق  من  كبرية  كميات  طباعة 
الجديــدة، دون غطــاء مــن االحتياطي 
املبالغ  األجنبي، إضافة إىل عدم ســحب 

القدمية املتواجدة يف األسواق.
ومن البديهي أن ينهار ســعر العملة، 
باألمر  املعنيــة  الجهــات  تجاهلــت  إذا 
اليوم  تلك اإلجــراءات، وهذا ما يحــدث 
الجنوبيــة، حيــث مل  املحافظــات  يف 
مرتبات  بإيقاف  اإلخــوان  رشعية  تكتِف 
بعملتها  مناطقهم  أغرقت  بل  الجنوبيني، 
يف  الحاد  االرتفاع  والنتيجة  املؤمنة،  غري 
األســعار، وخاصة األولية منها، كالغذاء 

والدواء.

حكومة  تحــركات  عفوية  تكــن  مل 
فالخطوة  الجانــب،  هــذا  يف  الرشعية 
األمد،  بعيــدة  جزء من حرب سياســية 
تجويع،  كأداة  العملــة  اســتخدام  ويتم 
ضد خصومها الجنوبيــني، ملجرد أنهم ال 

ينتمون للمرشوع اإلخواين.
وألن الحقــد موجــه فقــط ضــد 
العملــة بقي عىل  الجنوب، فإن ســعر 
حاله يف املحافظات الشــالية ألسباب 
التي  الرشعية،  بيــد  وجميعها  مختلفة، 

سيطرة  مناطق  يف  حتى  االقتصاد  توجه 
الحوثيني.

للســوق  تتجه  مل  الجدية  فالعملــة 
بل ظلت حبيسة  االســتهالكية مبارشًة، 
البنوك ومحالت الرصافة، وتم اســتبدالها 
يف الســوق باملخزون النقدي القديم لتلك 

الجهات.
وبذلك يتم تعزيز االحتياط لنقدي يف 
الشال، وتتحول العملة الجديدة إىل عامل 
قوة، وكأنها مخصصــة فقط للتعامالت 

البنكية، أو حافظات نقود األغنياء فقط.
األدهى مــن ذلك، أن تجار الشــال 
النقد  اســتنزاف  إىل  مضطرين  ليســوا 
األجنبي من األســواق، حيث تقوم جهات 
الرياض،  يف  بالرشعية  مرتبطة  خارجية 
بدفع حواالتهم بالدوالر والريال السعودي 

من السوق السعودية.

عىل ســبيل املثــال، إذا أراد أي تاجر 
شــايل أن يحــول مبلغــًا ضخا من 
املبلغ  يدفع  فإنــه  الصني،  إىل  الدوالرات 
بالريال اليمني لجهة تجارية يف صنعاء، 
مثل بنك سبأ وبنك التضامن، وتقوم لجنة 
البنوك  بتلك  الرياض خاصــة  مكلفة يف 
برشاء الدوالر من السوق السعودية، ويتم 

تحويله من هناك إىل الخارج مبارشة.
 وألن الجنــوب يفتقــر إىل مثل تلك 
الجهات، إضافة إىل حرص الرشعية عىل 
تدمــريه وتجويع شــعبه، فقد تعاظمت 
املأســاة، والقــادم أســوأ إذا مل تتحرك 
الرشعيــة الجنوبيــة، ممثلــة باملجلس 
تحول  اقتصادية،  إجراءات  إىل  االنتقايل، 
دون تضخم العملة، أو حتى باســتبدالها 
كالريال  األجنبي،  بالنقــد  اليمني  الريال 

السعودي والدوالر األمرييك.

كتب / عبدالرحيم املزاحمي :
"الذئــاب الُحْمر" لقب اشــُتهرت به 
الكفاح  النضال يف فــرة  ردفان خــالل 
املســلح ضد االســتعار الربيطاين التي 
انطلقت منها رشارة ثورة الرابع عرش من 
أكتوبر عام 1963م بقيادة الشــهيد راجح 
غالب لبوزة مفجر وقائد ثورة 1٤ أكتوبر .

أولئك الذئاب الحمر مع بقية إخوانهم 
األبطال من بقيــة مناطق الجنوب األبية، 
الذيــن لوالهــم ملا تــم طرد املســتعمر 
الربيطــاين، والنضال عندمــا يجري من 
الجسد، واألبطال  الدم يف  اإلنسان مجرى 

يتوارثون تلك السمة ويورثوها ألبنائهم. 
ومن أولئك األبطال األشــاوس من ال 
البطولية  الســمة  تلك  يزال محافظًا عىل 

ونجده يكافح يف الذود عىل أرض الجنوب 
ويتقدم الصفوف، وكل شرب يف تلك األرض 
الطاهرة يوجد أثر للمناضل واألب اإلنسان 
والقائــد، والذي تقلد الكثــري والكثري من 
بآخر،  وليس  وآخرهــا  القيادية،  املناصب 
تأسيسه للواء 1٤ صاعقة، ونجده متواجدا 
يف قيــادة اللــواء يف أبــني  للدفاع عن 
الجنوب من موقعه وهو الذي يشــهد له 

كل من ترشف بالتعرف إليه ومعرفته، إنه 
القائد العميد عثان حيدرة معوضة، الذي 
أحببت أن أحييــه يف مقايل القصري هذا، 
الوطنية، رجل قيادي  لشجاعته وملشاعره 
صلب الرأس وشديد املراس ،وإنه لفخر ملن 
يكون جنديًا تحت إمرتــه، ويكون جنديا 

تحت قيادته يف الدفاع عن الجنوب.

بأن أرايض حــرم الجامعة املقدر مســاحتها 
بـــ )٤00هكتار مربــع( الواقعة يف وحدة جوار 
)575، 2 يب 57( بحدودهــا الثابتة باآليت،  رشًقا: 
شارع  برئ أحمد، بعرض خمسني مًرا من املخطط، 
وغرًبا: شارع بعرض خمسني مًرا، وجزء ملساحة 
أمالك خاصة،  ومســاحة أخــرى تدخل يف وحدة 
الجوار )571(، وشــااًل: شــارع بعرض تسعني 
مًرا يف املخطط، وجنوًبا: مساحة ألمالك خاصة، 
وجزء من شارع ثالثني مًرا، ومباين بطول مدينة 
الشــعب القدمية، وأطوالها املبينة يف عقد متليك 
األرض املوضحة بالخارطــة املرفقة به؛ ُتعد ملكية 
خالصة للجامعة اســتناًدا إىل عقــد متليك أرض 
باملجان لالســتخدام الحكومي غري قابل للترصف، 
صادر من مصلحة أرايض وعقارات الدولة، بتاريخ 
1997/6/22م، مرجع رقــم)ع م/م/ ٤6/م ش(، 
الــوزراء، وعطًفا عىل  رئيس  لتوجيهــات  تنفيًذا 
توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص تلك املساحة 

الواقعة يف برئ أحمد مبدينة الشــعب؛ لغرض بناء 
الحرم الجامعي ومنشآته األكادميية واإلدارية.

وعليه فإن جامعــة عدن إذ تهيب بكافة أجهزة 
الدولــة وأبناء املجتمع كافــة للمحافظة عىل تلك 
املتكررة  التحذيرية  إعالناتهــا  األرض، وعىل غرار 
يف وســائل اإلعالم املختلفة، فإنها تجدد تحذيرها 
لكل من تسّول له نفسه املساس بحرمتها، وكل من 
يسعى للنيل منها غصًبا وعدواًنا باملالحقة القانونية 
والقضائية واتخاذ اإلجــراءات الرادعة قانوًنا، ولن 
تتواىن يف اتخاذ جميع الســبل ملســاءلة كل من 
ومصالحها  وأراضيهــا  ألمالكها  بســوء  يتعرض 
العامة جنائًيا، كا ننــوه بأن أية ترصفات واقعة- 
بأي شكل من أشــكال الترصف-  عىل أي جزء من 
مساحة تلك األرض بحدودها وأطوالها املبينة كافة، 
ُتعد ترصفات باطلــة، ومخالفة للقانون، وال حجة 
رشعية لها؛ إذ إن هذه األرض ثابت ملكيتها للجامعة 

رشًعا وقانوًنا.

وســوف تتخذ الجامعة اإلجــراءات القانونية 
الصارمة ضد كل من يثبــت تورطهم  يف الترصف 
املبــارش أو غري املبارش أو التالؤ أو املشــاركة أو 
التســر  أو املســاس - بأي صورة كانت- بحرمة 
هذه األرض  وقداستها، وستقف بحزم ومسؤولية  
بالتضامن مع أجهزة الدولــة كافة ضد ذلك العبث 
باملال العام واملصلحة العامــة؛ ملا ميثله ذلك األمر 
الدولة واعتداء  أرايض وعقــارات  من عدوان عىل 
صاخب عىل حق الدولة واملجتمع كافة، ما يفرض 
عىل أجهزة الدولة وســائر أفراد املجتمع والجهات 
الحكوميــة كٌل فيا يخصه، طبًقا للقوانني النافذة 
يف صيانــة وحايــة أرايض وعقــارات الدولة، 

ومعاقبة كل من ينتهك حرمتها وفًقا لهذا القانون.

صادر عن رئاسة جامعة عدن
13/ سبتمرب 2020م

كيف حافظت ال�شرعية على ا�شتقرار العملة يف ال�شمال؟

العميد عثمان معو�شة.. ذئب اأحمر من ردفان

اإعالن حتذيري
تعلن جامعة عدن لكافة الجهات والأ�صخا�ص العتبارية الخا�صة والأفراد


