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�شعب جنوبي واع ُيحبط موؤامرة اأعداء اجلنوب

»األمناء« تقرير خاص:

ومدير  الجنويب  الكاتب  كشف 
تحريــر صحيفــة »يافــع نيوز« 
للوضع  الحلول  عن  الســيد،  أديب 
تشــهده  الذي  الصعب  االقتصادي 
املناطــق املحررة بســبب فســاد 
ضد  اليمنية  الرشعيــة  ومؤامرات 

الجنوب عىل وجه الخصوص.
يأيت ذلك بعــد التدهور الكبري 

الذي شهدته محافظات الجنوب.

يف  الرشعية  تسببت  كيف 
انهيار العملة املحلية؟

بعض  الســيد  أديب  ولخــص 
الحلول الذي قال إنها حلوال واضحة 

لكنها تتعرض للمؤامرة.
وقال الســيد: »إنه ال حلول إال 
الجنوبية  املؤسسات  كل  باستقالل 
عن الشاملية، أو سيظل الوضع قيد 
االنهيار أو أنه سيبقى بيد مليشيات 

الحويث وإيران«.
وكشــف الســيد عــن خطط 
املحافظات  إلســقاط  الرشعيــة 
الجنوبية يف أكرب انهيار اقتصادي، 
حيث قال: »الرشعية املزعومة  نقلت 
البنــك املركزي إىل عــدن، ولكنهم 
رفضوا تغيري العملة، وكان ذلك أكرب 
خطر اقتصادي مدمر للبلد، رغم أن 
الوضع االقتصادي لن تتم معالجته 

إال بتغيري العملة يف الجنوب«.

العملة  تغيري  الرشعيــة  رفض 

وعالقة ذلك باستقالل الجنوب
االقتصاد  أكد خــرباء  بدورهم، 
أنــه لن يتم  الباحثني  وكثري مــن 
االقتصــادي  الوضــع  معالجــة 
باملحافظــات املحــررة »الجنوب« 
إال بتغيــري العملة، لكــن الرشعية 
وأزالمها رافضــة، ولهذا إجراءاتها 

زادت الوضع تعقيدًا وفشاًل.
متفرقة  أحاديــث  يف  وقالوا، 
مع »األمناء«، إنــه »بداًل من تغيري 
العملة،  شكل  بتغيري  قاموا  العملة، 
والتي  العملة  تغيري  مسألة  لتفادي 
ستضع حًدا للتحكم الحويث بالعملة 

أو لفصل العملة عن بعضها«.
تتغري  أن  يجب  »وكان  وتابعوا: 
العملة بالعملة الجنوبية الســابقة 
أي  اختيار  أو  الدينار،  90 وهي  قبل 
عملــة أخرى بدل الريــال اليمني.. 
فالهــروب من تغيــري العملة إىل 

هروب  هــو  العملة  شــكل  تغيري 
لصنع االنهيار والتدهور االقتصادي 
مسؤولون  أكده  ما  وهذا  واملجاعة، 

بالبنك الدويل«.
وأشــاروا إىل أن »كل هــروب 
للرشعيــة، كان بدافع أن أي خطوة 
ستتم باســتقالل املؤسسات تعزز 
وضع اســتقالل الجنــوب، لكنهم 
وضعــوا الشــعب كلــه يف خانة 
وأصبحوا  االقتصــادي  االنهيــار 

فاشلني«.

نت«  »عدن  تعرضت  هكذا 
ألكرب مؤامرة من الرشعية

ويف مجــال االتصــاالت، أكد 
الجنويب ومديــر تحرير  الكاتــب 
الســيد،  أديب  نيوز  يافع  صحيفة 
قال:  األمــر، حيث  أنه حدث نفس 
واإلنرتنت  االتصــاالت  »خدمــات 

تعــاين من مشــاكل وتجســس 
حويث، وأكدت قيــادات بالرشعية 
التجســس هو ســبب هزمية  أن 
الرشعيــة، وطبعا هــو عذر اقبح 
من ذنب؛ لكــن حديث هذا القيادي 
الحويث  والتجسس  االتصاالت  عن 

صحيح«.
وأكد السيد أن »رشكة عدن نت 
الجنوبية تعرضــت ملؤامرة خبيثة، 
فعدن نت كانت مبثابة رشكة اتصال 
وإنرتنــت مركزها عــدن وخاصة 
لكنهــم  الجنــوب.  مبحافظــات 
بارشيف  لطفي  املدعو  عرب  تآمروا 
وحولوا عــدن نت  إىل رشكة كأنها 
)واي فاي( برفــع بث لها فوق كل 

سنرتال«.

خطر نقل رشكات االتصال 
من الشامل لعدن

وأكد الســيد أن الصفر الدويل 
مفعل   )00969( بالجنوب  الخاص 
وجاهز لتفعيل رشكة عدن نت عربه 
والتحكم بخطوطها سواء »االتصال 
عدن؛  من  ومركزهــا  اإلنرتنت«  أو 
لكن ترك الحوثيني وسامحهم بنقل 
رشكات اتصال الشــامل لعدن عرب 
املدعو بارشيف هي مؤامرة حقرية 

وخطرية«.

خطر يهدد الجنوب
وتحدث الســيد عــن املجاالت 
مجاالت  »ويف  قال:  حيث  األخرى، 
أخرى كـ)القضاء، والصحة، وعمل 

والرضائب،  والجــامرك،  املنظامت، 
وغريها(، ما مل تفصل فإن الحوثة 
هم املستفيدون، والرشعية املزعومة 

هي من تدعمهم«.
القطاعات  كل  »يف  وأضــاف: 
ال حلول إال بفصــل القطاعات عن 
جنوبية  قطاعات  وجعلها  بعضها، 
فال  وإال  شاملية،  وأخرى  مستقلة، 
الدمار..  إال  ذلــك  توجد حلول غري 
وهــذا دليــل أن الوحــدة اليمنية 
والدمــج هي خطــر كبري عىل كل 
اليمن، ويجب أن تعود األمور ملا قبل 
90 حتى ينعم الشــامل بخدماتهم 

والجنوب بخدماتهم املستقلة«.
وتابــع: »كل التآمــر والحلول 
الرتقيعية التــي تجري لن تكون إال 
الجنوب  يف  كله  الشعب  عىل  وبااًل 
ويف الشــامل، وسيتحمل التحالف 
الرشعية  أمــا  املســؤولية،  نصف 
ضمني  جزء  أصــال  فهي  املزعومة 
الحويث،  مليشــيات  من  وحقيقي 
وما رفضها للحويث إال أمر شــكيل 

والتغرير عىل الرأي الدويل«.
املتآمرين عىل  أن  الســيد  وأكد 
الجنوب »لن ميروا.. وستسقط كل 

مؤامراتهم«- حد تعبريه.
»ويتوجب  الســيد:  واستطرد 
الجنــوب رفض نقل  عىل شــعب 
ألن  لعدن  شــاملية  مؤسسات  أي 
ذلــك يعد مؤامرة عــىل عدم األخذ 
استقالل  وهي  الحقيقية،  بالحلول 
املؤسسات الجنوبية عن املؤسسات 

الشاملية ويف كل املجاالت«.

”األمناء” خاص :
 

  ثورة دعم جديدة اندلعت من 
خالل نشــطاء جنوبيــني جّددوا 
مع  والتالحم  بالتكاتــف  العهــد 
املجلس االنتقايل، الذي يحمل لواء 

القضية الجنوبية العادلة.
جنوبيون  نشــطاء  وأطلــق 
دولة  ممثل  »االنتقايل  هاشــتاج 
خالله  مــن  رفضوا  الجنــوب«، 
مشــبوهة  جهــات  محــاوالت 
الجنوبية،  بالقضيــة  للمتاجــرة 
بالقفــز عىل نجاحــات املجلس 
االنتقــايل الجنويب، وأّكــدوا أّن 
بتجاوز  يسمح  لن  الجنوب  شعب 

إرادته وقيادته.
عىل  العهد  دوا  جدَّ النشــطاء 
االلتفاف حــول املجلس االنتقايل 
دولة  اســتعادة  حتى  الجنــويب 

الجنوب وتحقيق األمن واالستقرار 
أّن  يف كل ربوع الوطــن، وأّكدوا 
وحده  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
الشعبية  والرشعية  الحق  صاحب 
والثورية يف متثيل شعب الجنوب 
وقيــادة الجامهــري إىل مجدها 

الستعادة الوطن وبناء الدولة.
الهائل  الشــعبي  الدعم  هــذا 
يربهــن عــىل حجــم الحاضنة 
املجلس  التي ميلكهــا  الشــعبية 
االنتقايل، حيث يتكاتف الشــعب 
وراء قيادتــه عمــاًل عىل تخطي 
التحديات التي تحارص الوطن من 

اتجاهات عدة.
باعرتاف  »االنتقايل«  وحظي 
والوحيد  الرشعــي  املمثــل  بأّنه 
األصيل  واملدافع  الجنويب  للشعب 
عن قضيته العادلة، وهو ما أصاب 
وقد  بـ«الجنون«  الجنــوب  أعداء 
حاولــوا التشــكيك يف ذلك عرب 

سلسلة طويلة من 
األكاذيب.

دأب  ولطاملــا 
الجنوب،  أعــداء 
الداخل  يف  سواء 
العمل  الخارج،  أو 
محاولــة  عــىل 
صورة  تشــويه 
االنتقايل  املجلس 
شــعبه،  أمــام 
زعزعة  ومحاولة 
التي  الهائلة  الثقة 
تجمع بني القيادة 

وشعبها.
هذه املؤامرة التي اســتهدفت 
الجنوب وشــعبه جاءت يف وقٍت 
حّقق فيه املجلس االنتقايل العديد 
من اإلنجازات التــي يبدو واضًحا 

أّنها أرّقت أعداء الجنوب كثرًيا.
االنتقايل  املجلــس  وحّقــق 

العديد من املكاســب السياســية 
املاضية،  الفــرتة  طوال  الضخمة 
أهمهــا أّنــه حّقق زخــاًم كبرًيا 
للقضية الجنوبيــة العادلة، نقلت 
االهتامم بهــا من اإلطار اإلقليمي 

إىل الصعيد الدويل.
ا  وأمام مختلف األطراف إقليميًّ

املجلس  برهن  ودوليًّــا، 
االنتقــايل عىل جنوحه 
الســالم  نحو  الدائــم 
وتجــىّل  واالســتقرار، 
التعامل  يف  واضًحا  ذلك 
اتفاق  مــع  اإليجــايب 
الريــاض، إدراًكا منــه 
ألهمية هذا املســار يف 
الحرب  بوصلــة  ضبط 
خالًفا  الحوثيــني،  عىل 
تتوّقف  ال  التي  للرشعية 
الرامية  خروقاتهــا  عن 

إىل إفشال االتفاق.
هــذه االســرتاتيجية 
الراســخة التي يسري بها املجلس 
االنتقــايل أرّقت أعــداء الجنوب 
مؤامراتهم  تتوقف  ال  الذين  كثرًيا، 
يف  وشــعبه،  الجنــوب  ضــد 
وقيادته  الوطن  من  للنيل  محاولة 

السياسية.

تقرير

ملاذا رف�شت ال�شرعية تغيري العملة؟ وما عالقة ا�شتقالل اجلنوب بذلك؟
ما احللول للو�شع االقت�شادي يف اجلنوب؟

هكذا دمرت الشرعية اقتصاد اجلنوب

هكذا ُأحبطت مؤامرة أعداء اجلنوب


