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العاصمة عدن »األمناء« خاص:

األمانة  والحريات يف  الحقوق  دائرة  نظمت 
العامــة التحــاد أدباء وكتــاب الجنوب عرص 
دورة  2021م،  ســبتمرب/أيلول   28 الثالثــاء 
تدريبية يف )جامليــات األدب وحقوق امللكية 
الكائن  االتحــاد  والفكريــة( يف مقر  األدبية 

مبديرية خور مكرس يف العاصمة عدن.
ويف ُمســتهل الدورة التــي حرضها رئيس 
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب الدكتور جنيد محمد 
الجنيد، رحب رئيس دائــرة الحقوق والحريات 
الجنوب  أدباء وكتاب  العامة التحاد  يف األمانة 
جميًعا،  باملشــاركني  عبيد  ســعودي  الدكتور 
متمنًيا للجميع االستفادة من الدورة، وأن تكون 
إضافة قيمة لهم يف مشوارهم األديب والثقايف 

الفكرية  الحقــوق  ال ســيام يف مجــال 
واإلبداعية.

بعدها، قدم د. يحيى محمد الشــعيبي، 
أســتاذ القانون املــدين يف كلية الحقوق، 
رشًحا كاماًل عن أهميــة معرفة الكاتب أو 
الفكرية،  أو األديب بحقوقــه  الصحــايف 

وبكيفية التعامل مع أي دار نرش.
كام استعرض الشــعيبي حقوق امللكية 
إىل  ُمتطرًقا  والفكرية بشكل كامل،  األدبية 

كافــة النواحي القانونية التــي يحق لصاحب 
امللكيــة الفكرية واألدبية رفــع قضية ضد أي 

ُمختلس لحقوقه التي كفلها لُه القانون.
األدباء  التدريبية عدد من  الدورة  واستهدفت 
والكتــاب واملثقفني والشــعراء واملبدعني، من 
فروع اتحاد أدباء وكتاب الجنوب من محافظات 
ولحج،  وأبــني،  عــدن،  )العاصمة  الجنــوب 

والضالع(.
الجدير ذكره، أن الدورة التدريبية تستمر ملدة 
ثالثة أيام، أي من )28 إىل 30 ســبتمرب/أيلول 

الجاري.
الدكتور سامل  األربعاء  أمس  وقدم محارضة 
الســلفي، فيام ُتختتم الدورة يف يومها األخري 
اليوم الخميس مبحــارضة للدكتور عبد املغني 

دهوان.

هل ميكن احل�صول على وديعة مالية؟ وماذا عن اجلدارة االئتمانية؟

»األمناء« وحيد الفودعي:

دعا وزيــر الخارجيــة واملغرتبني يف حكومة 
املناصفــة الدكتــور أحمد عوض بــن مبارك يف 
العامة لألمم  76 للجمعية  الـــ  الدورة  اجتامعات 
املتحــدة املجتمع الدويل إىل تقديــم وديعة مالية 
للبنك املركزي اليمني بالعاصمة عدن لوقف انهيار 

العملة املحلية.
رمبا يكون الوزير الوحيد يف حكومة الرشعية 
الذي تربطني به عالقة عمل أثناء ترأسه سابقًا ملركز 

إدارة األعــامل يف كلية التجارة واالقتصاد 
جامعة صنعــاء، حيث كنت حينها املراجع 
أثــق بكفاءته ونزاهته،  الخارجي للمركز، 
فهــو قيادي وإداري ناجــح أثبت ذلك من 
خــالل الوظائف واملهام التــي أوكلت إليه 
ســواء يف املركز أو كرجل دولة بعد تعيينه 

مديرًا ملكتب الرئيس عبد ربه، وتعيينه سفري اليمن 
يف واشــنطن ثم مندوب اليمن لدى األمم املتحدة 

وأخريًا وزيًرا للخارجية واملغرتبني.
وهنا أوضح للوزير وأيضًا للمهتمني بالشــأن 
االقتصادي، أن هذه الدعــوة ميكن أن توجه لدول 
العربية  اململكــة  العريب وعىل رأســها  التحالف 
السعودية باعتبارها رشيكا سياسيا وعسكريا يف 
املعركة ضد االنقــالب الحويث، ودولة عربية جارة 
ميكنها أن تتجاوز مسألة تقييم الجدارة االئتامنية 

لليمــن بل يقتــي الواجب األخــوي والعرويب 
التدخل من أجل إنقاذ ماليني املواطنني من مجاعة 

محققة.
أما بقية الدول واملنظامت الدولية املانحة، ليك 
املالية، فــإن أول إجراء يقومون  تضمن حقوقها 
به لــيك يقرروا املنح من عدمه هو  تقييم الجدارة 
االئتامنية للدولة املقرتضة للتأكد من مدى قدرتها 
عىل الوفاء وســداد االقساط يف االوقات املحددة، 
لذلك وقبل املوافقة عىل تقديم القرض او الوديعة 
لليمن  الجدارة االئتامنية  املانحني من  لليمن يتأكد 

من خــالل العديد مــن املؤرشات اهمهــا )البيئة 
املدفوعات، ومدى ســالمة  السياســية، وميزان 
النظام املايل واملرصيف، وهيــكل الدين الخارجي 
لليمــن - طويــل، قصري، ومــؤرشات اقتصادية 
هامة كالناتــج املحيل االجاميل، ومعدل التضخم، 
ونسبة الدين الحكومي الخارجي اىل الناتج املحيل 
االجاميل، ونســبة الدين الحكومي الخارجي اىل 
عوائد الصــادرات، واالهداف والخطط االقتصادية 
العامة للدولة وذلك من خالل الربنامج االقتصادي 
للحكومة، ومؤرشات املاليــة العامة للدولة وذلك 

بالنظــر اىل املوازنــة العامة للدولة وحســابها 
الختامي لعدة سنوات سابقة...الخ.

إن أغلب املــؤرشات املطلوبة ملعرفــة الجدارة 
لعدم وجود  لليمن ســتكون ســلبية،  االئتامنية 
استقرار ســيايس وانقالب الحويث عىل السلطة 
وما افرزه من تداعيات اهمهــا الحرب الدائرة يف 
البالد، واختــالل ميزان املدفوعــات )ال توجد اي 
بيانات فعلية عن امليــزان غري اننا ميكن مالحظة 
العجــز من خــالل أثره عىل ســعر رصف العملة 
العمالت االجنبية والذي تدهور بشكل  املحلية اىل 

كبري خصوصــا يف الفرتة األخــرية(، وصادرات 
الصعبة شبه متوقفة، وعدم وجود  بالعملة  البالد 
برنامــج اقتصادي او موازنة عامــة للدولة، كام 
ان اغلب املــؤرشات االقتصادية غري متوفرة، لكن 
االقتصادي  التدهور  خالل  من  اســتقرائها  مبكن 

واملستويات العامة لألسعار من الواقع املعاش.
هذا باإلضافة اىل ما أنتجه تقرير فريق الخرباء 
الدوليــني التابع للجنة العقوبات من آثار ســلبية 
نتيجة اتهــام الحكومة اليمنيــة وبنكها املركزي 
باطاًل بغســل أموال وفســاد عند استالم الوديعة 

الســعودية كان أهم هذه اآلثار فقدان الثقة املالية 
بالحكومة اليمنية وبنكها املركزي.

لذلك يفرتض عــىل الحكومة أن تقوي جدارتها 
االئتامنية لكســب ثقة املانحني، من خالل تفعيل 
كافة مؤسســات الدولة والبدء بإصالح اقتصادي 
شامل، وتفعيل مالية الدولة وضبط إيراداتها ابتداء 
ثم تنميتها، وتعزيز موارد الدولة املستدامة بالعملة 
الصعبة، غري أن هذا لن يحدث يف ظل االنقســام 
الســيايس الحاصل لدى الحكومة الرشعية وعدم 

استكامل تنفيذ اتفاق الرياض.
أضف إىل ذلــك معالجة اآلثــار الناتجة عن 
تقرير الخــرباء، وفتح نافذة للتواصل مع اللجنة 
بالتنسيق مع البنك املركزي الذي بذل جهودا كبرية 
يف تقديم اإليضاحات الالزمة للفريق واملالحظات 
الجوهرية عىل التقرير ومنهجيته، أضف إىل ذلك 
املتورطني مبد فريق  اليمنيني  إقالة املســؤولني 
مناصبهم  من  مضللة  وبيانات  مبعلومات  الخرباء 

)من لديه منصب( وإحالتهم إىل التحقيق.
السابقة يف منظومة  وإذا ما متت اإلصالحات 
الرشعية، سوف تسهم بشــكل كبري يف الحد من 
الريال،  قيمة  تدهــور  االقتصادي ومنها  التدهور 
ورمبا لســنا بحاجة بعدها إىل ودائع أو قروض 
خارجية، ويف حال كانــت رضورية وملحة فإننا 
نكون قد قطعنا شــوطًا يف تقوية أو رفع الجدارة 
ل حصــول اليمن عىل  االئتامنية للبالد مام يســهِّ

القروض الالزمة.

»األمناء« متابعات:

ال تتــوارى رشعية اإلخوان عن التوّســع يف 
حربهــا الطائفية ضد الجنــوب، التي تتمّثل يف 
إشهار حرب الخدمات اإلنسانية، وهو ما استدعى 

ا. تدخاًل جنوبيًّ
ففي الوقت الذي تأزمت فيه األوضاع املعيشية 
بفعل الحرب التي تشنها الرشعية يف هذا اإلطار، 
فإّن املجلس االنتقــايل الجنويب يعمل عىل صد 

هذه املؤامرة اإلخوانية عرب عدة أصعدة.
أحد جوانب املواجهة رّسخه املجلس االنتقايل، 
يحمل أهمية كبرية بالنظر إىل أّنه ُيحّمل الرشعية 
مسؤولية مبارشة عام آلت إليه األمور يف الجنوب 

من تدهور بالغ، فاق كل حدود التحمل.
ففــي اجتامعها الــدوري برئاســة الرئيس 
القائد عيدروس قاســم الُزبيــدي، أعلنت هيئة 
رئاســة املجلس االنتقايل الجنــويب اتخاذ عدد 
من اإلجراءات التي من شــأنها إطالع “األشقاء 
واألصدقاء” عىل مــا آلت إليه األوضاع بفعل تلك 

االنهيارات.
وخالل االجتامع الذي حرضه وزراء املجلس يف 
أحمد  العاصمة عدن  املناصفة ومحافظ  حكومة 
مللس، وقفت هيئة رئاسة املجلس باستفاضة أمام 
األوضاع الكارثية التي ترتاكم يوًما بعد آخر، بفعل 
االنهيار املُريــع يف قيمة العملة املحلية، والناجم 
عــن السياســات العابثة إلدارة البنــك املركزي، 
وغياب الحكومة عــن أداء مهامها من العاصمة 

عدن للشهر السادس عىل التوايل.
وأكدت هيئة الرئاســة أنَّ املجلس لن يكون إال 
عند ثقة شــعب الجنوب، ومنترًصا إلرادة الشعب 

وحقه يف العيش بكرامة، وعزة.

الخطوة التــي أقدم عليهــا االنتقايل تحمل 
أهمية كبــرية فيام يخص إطالع املحيط اإلقليمي 
التي تتحملها  املســؤولية  والخارجي عىل حجم 
الوضع  تأزيم  الرشعية اإلخوانية يف عملها عىل 
املعييش يف الجنوب بشــكل كامل، وهي أزمات 

تعدت كل الخطوط الحمر.
إجــراءات االنتقايل تعرّب عن وعــي القيادة 
الجنوبية بخطورة التحديات القامئة عىل األرض، 
ال ســّيام بالنظر لحجــم الغضب الــذي ينتاب 
الجنوبيون عىل كل حدب وصوب من جرّاء تؤزم 
وضعهم املعييش بســبب حــرب الخدمات التي 

تشنها رشعية اإلخوان منذ سنوات.
من جانب آخر، يبذل االنتقايل الجنويب جهوًدا 
املعيشية  األوضاع  للعمل عىل تحســني  ضخمة 
للمواطنني رغــم العراقيل التي تزرعها الرشعية، 
ليس أقلها عىل العمل نهــب املوارد وتخصيصها 

لصالح مؤسسة الرئاسة وحاشيتها.
وتحرص قيــادات املجلس عىل النزول امليداين 
لتفقد احتياجــات املواطنني عىل األرض، واتخاذ 
ما يلزم مــن إجراءات ممكنة مبا يصب يف نهاية 
املطاف يف العمل عىل تحسني األوضاع املعيشية.

القائد  الرئيس  توجيهــات  ن  تتضمَّ ما  ودامًئا 
عيدروس الزبيدي لقيادات املجلس يف محافظات 
الجوالت  العاصمة عدن، تكثيف  الجنوب مبا فيه 
املواطنني  احتياجــات  عىل  واالطــالع  امليدانية 

والعمل عىل تلبيتها بشتى الطرق املمكنة.
وال يبدو أن هذه املهمة ســتكون سهلة، وذلك 
بالنظر إىل التعقيدات الضخمة التي خلّفتها حرب 
الخدمات التي تشنها الرشعية ضد الجنوب، والتي 
تشمل يف أحد أوجهها صناعة مؤسسات مرتهلة 

بشكل كبري.

كيف فقدت احلكومة اليمنية الثقة املالية دولًيا؟

ما اإجراءات الدول واملنظمات الدولية املانحة ل�ضمان حقوقها املالية؟

دورة تدريبية لدائرة احلقوق واحلريات باحتاد اأدباء اجلنوب 
عن جماليات الأدب وحقوق امللكية الأدبية والفكرية

وجه رسائل إقليمية ورفع جهوده امليدانية..

خطة النتقايل اجلنوبي لإجها�ض حرب اخلدمات الإخوانية


