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يعلم الجميع أن سبب سوء االدارة والقيادة والفساد 
الذي طغى عىل أغلب املسؤولني يف هذه الحكومة هو 
الذي اوصل العملة اليمنية اىل انهيار غري مسبوق حيث 
وصل سعر الريال الســعودي مقابل الريال اليمني إىل 
ما فوق الـ 250 ومنذ ان تحول البنك إىل عدن وترأسته 
ثالث قيادات متعاقبة فاســدة ال ترى سوى مصالحها 
وكذا قيادات يف الدولة نفسها غارقة يف الفساد حتى 
النخــاع كل ذلك ادى إىل انهيار العملــة تباعا منذ عام 

2018م وحتى اليوم.
ومن جــراء هذا االرتفاع املهول مل يعد املواطن قادر 
عىل تلبية ادىن متطلباتــه الغذائية وغريها وهذا نتاج 

النهيار عملة البالد.
وبدال من دراسة االســباب الجوهرية لهذا االرتفاع 
ومعالجته من قبل ما تسمى باللجنة االقتصادية اذ بنب 
دغر يظهر عىل الناس بترصيح ســاذج يطالب اململكة 
بأنقاذ العملة بأســمه كرئيس ملجلس الشورى مطالبا 
بتقديم وديعــة جديدة لهذا األمر مع انه يعلم وغريه أن 
الوديعة السابقة مل تؤثر اطالقا يف ثبات العملة بسبب 
غول فساد قيادات الرشعية وتم تبديد هذه الوديعة حتى 

راحت فطيس.
وقد كان واحدا من اسباب انهيار العملة تباعا وهو 
رأس الحكومة الســابق بن دغر الذي اثقل جهاز الدولة 
القيادية  املناصب  الوهميــة يف  التعيينات  باملئات من 
اقارب  الدبلومايس من  الدولة والســلك  الهامة لجهاز 
وبالعملة  عاليــة  رواتب  ومنحهم  املســؤولني  وابناء 
الصعبة مع انه ليس لديهم عمل وهم يف فســحة تامة 

خارج البالد.
ومن ابرز اسباب معالجة انهيار العملة هي :

ان تكون كل اوعية مصــادر الدولة املالية من نفط 
وغاز وجامرك ورضائب وغريها من موارد الدولة تصب 
يف وعاء واحد ورئييس هــو البنك املركزي يف الداخل 

وتحت رقابة صارمة.
ان تخفض رواتب كل الوزراء واملســؤولني الذين ال 
عمل لهم وكذا اعضاء الربملان والشــورى الذين يتجاوز 
عددهم الـ 500 والذين يســتلمون معاشاتهم بالعملة 

األجنبية ومببالغ مذهلة .
تغيري بعض قيادات البنك املركزي التي كانت واحدة 
من اسباب االنهيار للعملة ألنها مل تقدم عىل أي خطوة 

جادة توقف هذا االنهيار .
اغالق كل رشكات الرصافة التي تزاول اعاملها بدون 
تراخيص ملزاولــة عملها والزامها قبــل مزاولة العمل 
بإيــداع مبالغ نقدية كبرية بالعملــة الصعبة كضامن 
ملزاولة عملها بطريقــة رشعية ألنها اصبحت اكرث من 

البقاالت وتعمل خارج النظام املرصيف.
واخــريا ان كانت حكومة معــني صادقة فعال يف 
معالجة انهيــار العملة فعليها طلب استشــارة كبري 
الخرباء املاليني يف اليمن بن هامم يك يقدم مشــورته 

الفنية كام حافظ عليها ايام قيادته للبنك املركزي. 

كتابات

عندما تظاهر الجنوبيون يف مثل هذا اليوم من 
عام 200٦م بساحة العروض وكانت أول مظاهرة 
كربى أدرك نظام صنعاء معنى التاريخ وهو ذكرى 
إحتالل العراق للكويت فأرســلوا عبدالقادر هالل 
القيادات  اثنني مليــار ريال بهــدف رشاء  ومعه 
امليدانيــة ولكنه فشــل وبعد كل مظاهــرة كانوا 

لــرشاء  يرســلون 
بعض القيادات.

عفاش  استطاع 
بعض  يشــري  أن 
وأرســل  القيادات 
الغتيــال  فــرق 
ورغــم  اآلخريــن 
واالغتياالت  الرشاء 
إال أن ثــورة الحراك 
اســتمرت  الجنويب 
الجنوبية  املقاومة  أتــت  يف وهج وتصاعد حتى 

ثم اإلنتقــايل والقوات الجنوبية املســلحة ورغم 
اســتمرار الرشعية عىل نفس نهج عفاش لكنهم 

فشلوا الن القضية قضية شعب ووطن مسلوب.
اســتمرار التعامل مع قضية شــعب الجنوب 
عرب رشاء الذمــم والقمع واالغتياالت واالعتقاالت 
والحصار املمنهج أساليب فشل فيها نظام صنعاء 
بعز قوته ابان حكم عفــاش ولن ينجح أي طرف 
آخر اآلن مهام كانت قدراته الن قدرات الشعوب ال 
تقهر وقرص الطرق للحل النهايئ هو األفضل لحقن 

الدماء واستقرار املنطقة.

لربنامج الغــذاء العاملي اعامال خرية وخدمات 
جليلة كثرية يف معظــم بقاع العامل ومنها وطننا 
الجنوب العريب الذي يعاين ابنائه املجاعة الشديدة 

منذ عام 1994م . 
النبيلة  والخدمات  الطيبة  االعامل  ونظري هذه 
يحظى هذا الربنامج باحرام وتقدير فقراء العامل 
بارسه ويعلقون عليه آمال كبرية ملساهامته ودعمه 
يف تخفيف املجاعة التــي يعاين منها املاليني من 

الناس يف كافة ارجاء العامل. 
اال انــه من املالحــظ عىل هــذا الربنامج انه 

امــا ال يوفــق يف 
املســؤولني  اختيار 
النوعيني  والعاملني 
الذيــن  الجيديــن 
يستشعرون بأهمية 
االغاثيــة  املهــام 
العظيمة  االنسانية 
يتعمدون  انهــم  او 
اختيــار الرديئــني 
خفيــة  ألســباب 
يرتكبون  وبالتــايل 
الكثــري من االخطاء والســلبيات بحق الكثري من 
املســتهدفني باالغاثة مثلام حدث هذه املرة اثناء 
عملية رصف االغاثة النقديــة لألرس الفقرية يف 
الضالع خالل الثلث االخري من شهر يوليو ونتيجة 

لإلهامل من قبل العاملــني يف هذا الربنامج فقد 
حرمت من االغاثة اكرث من ثالمثائة ارسه من االرس 
االشــد فقرا واملصابة بأمراض مزمنة مام احدث 
نوعا من القلق لدى هــذه االرس الفقرية وصارت 
تتســاءل، هل حرمانها ناتج عن خطاء معني غري 
مقصود ويتم معالجتــه قبل البدء بعملية الرصف 
القادمة.... ام ان حرمــان اكرث من ثالمثائة ارسة 

من اغاثة شهر يوليو 2021م، 
 خطوة اوىل ممنهجــة يف العد التنازيل عىل 
طريــق حرمان الجميع من اغاثــة برنامج الغذاء 

العاملي ؟ 
املني ان تتوســع وتطور االعــامل االغاثية 
االنســانية لهــذا الربنامج وتشــمل كافة االرس 

الفقرية التي تعاين مجاعة حقيقية فعال .

بعد ان رفعت الحكومة اســعار ســلع املواد 
الغذائيــة االساســية باالضافة اىل رفع اســعار 
املشتقات النفطية من خالل رفع تسعرية الجامرك 
والرضائب االخرى مؤخرا ال يدري املواطن إىل أين 
يتجه وإىل أين ستتجه اساليب البلطجة واالحتيال 
والنصب يف ظل هذا االرتفــاع الجنوين الفاحش 
فرمبا يؤدي هذا املؤرش إىل مظاهرات احتجاجية 
واضطرابــات ومزيدا من االحتقانات السياســية 
والعسكرية واالمنية يف املناطق الجنوبية املحررة 
التي ســتعاين اكرث من أي وقت مىض من مجاعة 
ومظاهر كارثية وستظهر عواقب وخيمة ال ينفع 

فيها الندم ال سمح الله.
واذا بحثنــا عن األســباب وتعرفنا عن دوافع 
الخايل من الضمري  الخيايل  هذا االرتفاع السعري 

سنجد  االنســاين 
ان صاحــب البقالة 
عىل  بتهمه  يرمــي 
تجــار  اصحــاب 
الذيــن  الجملــة 
يرمون  ايضــا  هم 
عــىل  بتهمهــم 
مستوردين البضائع 
التجارية  والرشكات 
الكــربى التي دامئا 
ما تلعب باألســعار 
نتيجة افعال اللــويب التجاري العاملي الذي اصبح 
هــو املتالعب االســايس يف رفع اســعار املواد 
الغذائيــة وكذا يف الترصفــات الطامحة يف رفع 
الديزل والبــرول بصورة خطرية تهدد معيشــة 
املواطن وســائقي الســيارات مع سبق االرصار 
والرصد ، علام بــأن الحكومة قد رفعت يدها من 
النفطية  االساسية واملشتقات  الغذائية  املواد  دعم 

وغريها من االحتياجات واملتطلبات االخرى .

اذا عــىل الحكومة ان تضغــط عىل اصحاب 
االسترياد وتوجيه التجار بالعمل الجاد يف ترويض 
الوحوش التجارية والرشكات الذين يوردون السلع 
والبضائــع بصورة بشــعة وانانية غــري مبالني 
بخطــورة املجاعــة والفقر الذي بــات بني قاب 
قوسني أو ادىن من املواطن التي ال ترحم وال تريد 

رحمة الله ان تنزل .
واخريا البد من االشارة اىل وضع حل جذري ملا 
يدور يف دهاليــز منظومة الكهرباء التي اصبحت 
تتأرجــح بني الحني واألخر بســبب دعم ســداد 
مديونيــة محطات الطاقة املشــراة التي تطالب 
بحقوقها املالية املســتحقة ، علام بأن هناك منحة 
ترصف من اململكــة العربية الســعودية يف ظل 
جهود ومعالجة ومتابعة األستاذ احمد حامد مللس 
محافظ العاصمة عدن الذي يشــعر املرء بأهمية 
اهتاممه يف تحســني وضع املنظومة الكهربائية 
يف عدن ، كام نشــكر كل الجهــود االخرى التي 
تحرص عىل استمرارية التيار الكهربايئ والتخفيف 

من معاناة املواطن.

هناك عدة عوامــل خارجية دافعة نحو 
السلوك اإلجرامي، ومنها:

*العوامل االجتامعية، وتتمثل فيام ييل:
-املدرســة: وهــي الحلقــة الثانية من 
أو هي  للطفــل  اإلجتامعي  البنــاء  حلقات 
مجتمعه الثاين بعد األرسة ولكن ذلك ال يعني 
انفصال الطفل عن الحلقة األوىل متامًا وإمنا 
يعني وجود حلقة ثانية تشــارك يف تكوين 
الشــخصية االجتامعية للطفــل إىل جانب 

األرسة، هي املدرسة.
واملدرســة ميــدان للتعليــم والتهذيب 

ســيلة  و و
امللكات  لتنمية 
هنيــة  لذ ا
صــة  فر و
وبناء  لربــط 
ت  قــا لعال ا
االجتامعيــة 
الزمالء  مــع 
ولذا فقد كانت 
إهتامم  محل 

الباحثني االجتامعيني وموضع بحوثهم.
وقد أثبتت تلــك األبحاث وجود صلة بني 
الحياة املدرســية بكل عنارصهــا التعليمية 
االتجاهات  وبني  واالجتامعيــة  والتهذيبية 
السلوكية للطفل الذي يتأثر بتلك العنارص يف 

حارضه ومستقبله ويحدث ذلك التأثري بطرق 
ثالث:

1-طرق التعليــم واملعرفة: يكون الطفل 
يف أول حياته املدرســية وعاء فارغًا ميكن 
ملؤه بأي مادة )فالتعليم يف الصغر كالنقش 
يف الحجــر(، وال شــك أن التعليم املدريس 
الصغري  بلورة شخصية  كثريًا عىل  يســاعد 
التلميذ  وتكوينها بصفة عامة فإذا أستوعب 
مواد الدراسة وأخذ يتقدم يف ميدان التحصيل 
واالستفادة فإن ذلك سيكون عامال معينًا له 
عىل تكوين مستقبلة العلمي وصقل مواهبة 
وتنميتهــا وإن كان غري ذلك فإنه قد ينتكس 
ويهرب إىل ميادين أســهل وأيرس قد تكون 

سبياًل إىل االنحراف والجرمية.
وقد أكد بعض الباحثني أن الدراسات التي 

أجرها العلامء يف هذا الشأن قد أكدت عىل أن 
كثري من األحــداث املنحرفني كانوا متخلفني 
عن دراســتهم وأن ذلك التخلــف يرجع إىل 
خلل أو ضعف ذهني أو عقيل وقد يرجع إىل 

ظروف اجتامعية أو اقتصادية.
ويذكر الباحثون أن دراسات أجريت عىل 
عدد من الهاربني من املدرسة بعد سنوات من 
هروبهم ملعرفة ما آل إليه أمرهم وكيف صار 
حالهم فتبــني أن نحو 30%منهم قد أصبحوا 

مجرمني.
الصغري  يبدأ  عندما  األســاتذة:  2-تأثري 
يف تلقي املعارف األولية عن أساتذته يحسب 
أنهــم مصدر كل املعارف وأنهــم رمز حياته 
وموضع قدوته فال يرى أحدا بعد والديه اوىل 
فيه  تأثريهم  فيكون  منهم  واالقتداء  باالتباع 
كبري عىل تفاوت بينهم بحسب اقرابهم منه.

وقد أثبتت بعض الدراسات أن املعلمني قد 
يكونون ســببًا يف انحراف الصغار ان كانوا 
هم غري صالحني وذلك لكونهم مصدر القدوة 

وإن تأثريهم يضاهي تأثري الوالدين.
املدرسة  الزمالء يف  الدراســة:  3-زمالء 
هم املجتمع الذي يقــي فيه الصغري أكرث 

أوقاته وميارس فيه هواياته داخل املدرســة 
وخارجهــا وغالبــًا ما يكون هــذا املجتمع 
املــدريس هو أكــرث املجتمعــات تأثرا يف 
االتجاهات السلوكية للشخص يف كل مراحل 

الحياة املدرسية.
الطالب  انتظم  كلام  عمقًا  التأثري  ويزداد 
يف سلك نشــاط مدريس متميز كأن يكون 
أو  باملدرســة  الريايض  النــادي  عضوًا يف 
فرقة من الفرق الفنية إذ أنه يشعر باالنتامء 
العضوي إىل املجموعة التي هو أحد أعضائها.
كام أنه يقي بســبب ذلــك وقتا اكرب 
خارج منزلــه فيزداد بذلــك التأثري ويتعمق 
ســواء كان ذلك التأثري متجهــا يف الطريق 
الصالح أو الفساد عند البحث عن أثر املجتمع 
املدريس يف الجــر نحو الســلوك املنحرف 
يذكــر الباحثون أن الطــالب يف كل مراحل 
الدراسة يكونون جامعات متجانسة شعوريا 
ومتامثله ســلوكيا يتأثر بعضها ببعض فإذا 
كان فيها عنرص ســيئ وكان قويًا فيهم من 
حيث شخصيته وأسلوبه فإن املجموعة كلها 
غالبًا ما تتأثر بــه وتنحرف وخاصة إذا قلت 

رقابة اآلباء عليهم أو إنعدمت

ملاذا ارتعب نظام صنعاء من مظاهرات الجنوب منذ البداية

هل هو خلل يف األجهزة أم انها خطوة أولى يف العد التنازلي ؟ 

اللهم ابعد عنا الفقر والبالء والوباء

العوامل الخارجية الدافعة نحو السلوك اإلجرامي

وضاح بن عطية

عبد الكرمي النعوي  

عبدالعزيز الدويلة

باسم عمر صالح بن رشيد

عبداهلل سالم الديواني

فاشلو الشرعية 
يحملون غيرهم 
مسؤولية الفشل


