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تحليل

»األمناء« حتليل/ عادل العبيدي:

اإلقليمي  االعرتاف  اســتمرار  إن 
والدويل بإخــوان اليمن )اإلصالح( 
أنهم فقــط هم الرشعيــة اليمنية 
التــي يحق لهــم التحكــم بالقرار 
السيايس يف كل املجاالت السياسية 
وغريها  والعســكرية  واالقتصادية 
الدولة  لشؤون  املسرية  املجاالت  من 
ويف  فإنهم  والجيــش،  والشــعب 
اســتمرار اعرتافهم ذلــك يعتربون 
بحكــم املشــاركني يف كل الجرائم 
اإلخوان  رشعيــة  متارســها  التي 
سياســية  قرارات  من  تصدره  فيام 
تهدف إىل خلخلــة وتدهور الجانب 
املتعمد  اإلرضار  أجل  من  االقتصادي 
بحياة جميع فئات الشعب الجنويب، 
حيث وصل الحــال بكثري من األرس 
مضطرة إىل أن تقتــات من براميل 
القاممة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أسباب تفاقم األزمات االقتصادية 
الكارثية املتوالية

كان باإلمكان أن يعيش الناس يف 
محافظات الجنوب املحررة من الغزو 
معيشــية  حياة  العفايش  الحويث 
مســتورة إذا ما كانت هنــاك نوايا 
صادقة من قبل وزراء ومســؤويل 
حكومة الرشعية اليمنية، يف حسن 
املتاحة  االقتصادية  املوارد  استغالل 
من  للحكومة  يقــدم  ما  جانب  إىل 
ودائــع بنكية ومســاعدات ومنح 
إيصال كل  الدوليــة، وتم  املنظامت 
تلك املوجودات االقتصادية إىل كافة 
بعدالة  بينهم  املواطنني وتوزيعهــا 
ولحقارة  لكن  شــفافة،  اجتامعية 
القادة السياسيني من جامعة حزب 
اإلصــالح اليمني املســيطرين عىل 
املتواجدة  اليمنية  الرشعية  ســلطة 
الرياض،  الســعودية  العاصمة  يف 
وحقدهــم الدفني عىل كل شــعب 
الجنوب، ومنًعا من تحقيق تطلعاته 
الثورية يف استعادة دولته الجنوبية 
الجامعة  تلــك  جعــل  املســتقلة، 

لسلطة  احتكارها  تستغل  اإلخوانية 
يف  اليمنية  الرشعيــة  وحكومــة 
الخلط بني عملها وواجبها اإلنساين 
تجــاه املواطنــني يف معيشــتهم 
وقوتهم وبني املكايدات السياســية 
وبني  بينهم  الناشــئة  والعسكرية 

الكيانات الوطنية األخرى.
حيث عمــدوا إىل صناعة أزمات 
ويالتها  يتجــرع  عديدة  اقتصادية 
املواطــن الجنويب، وبالــذات أبناء 
العاصمــة الجنوبية عدن من خالل 

العمل عىل:
تعطيــل كافــة الخدمــات يف 
وصولها  ومنع  الجنوب،  محافظات 
إىل املواطنــني، ومنها تــم افتعال 

أزمات اقتصادية متكررة.
تفيش الفســاد يف كافة املرافق 
بسبب  الوطنية  والرشكات  اإليرادية 

السياب املتعمد.

اليمني،  املركــزي  البنك  فســاد 
الرصافة  وفســاد محالت ورشكات 
الذي  الصعبة،  بالعملــة  واملضاربة 
املحلية  للعملة  كبــري  انهيار  لحقه 
أمام تلك العمــالت وخاصة الدوالر 
والريــال الســعودي، التي أدت إىل 
املواد  ارتفاع جنــوين يف أســعار 
الرضوريــة واألساســية وخدمات 

املشتقات النفطية.
عــدم إلزام املحافظــات الواقعة 
تحت يد ســلطة اإلخــوان بتوريد 
إيراداتها إىل البنــك املركزي اليمني 
بالعاصمة عدن، وتخزين تلك املبالغ 

يف أماكن خاصة بهم.

إيقــاف رصف مرتبات املوظفني 
املتجاوز إيقافهــا ألكرث من مثانية 

أشهر.
تغذية كل تلك االختالالت واألزمات 
سياســية  بقرارات  بتعمد  املفتعلة 
صادرة من قبل سلطة حزب اإلصالح 

اليمني.

التحذيرات
جميــع فئات الشــعب الجنويب 
اشــتكت وارتفع صوتها محذرة من 
االقتصادية عىل  األزمات  تلك  تفاقم 
استقرار معيشــتها، مطالبة بحلول 
ومعالجــات مــن الجميع وبأرسع 

وقت ممكن.

االنتقــايل  املجلــس  تحذيــرات 
الجنويب

يف االجتامع الــذي تم عقده يف 

18 أكتوبــر 2021م لهيئة رئاســة 
برئاسة  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
الزبيدي،  عيــدروس  القائد  الرئيس 
حذرت الهيئة مــن التواطؤ امليداين 
مطالبة  واإلخــوان،  الحوثيني  بني 
املركزي  والبنك  املناصفــة  حكومة 
لوقف  مبســؤولياتهام  باالضطالع 
رضورة  إىل  ودعــت  العملة،  تردي 

توفري الخدمات للمواطنني.
كام دعت هيئة رئاسة املجلس يف 
اجتامعها الذي حرضه وزراء املجلس 
يف حكومة املناصفة، دول التحالف 
الدولية  الرباعية  واللجنــة  العريب 
للتدخل العاجل لوقف انهيار العملة.

اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس 
ويف  الجنوبية  الوطنيــة  الجمعية 
تغريدة له عىل تويــرت قال محذرا: 
“الجوع كافــر، واملجلس االنتقايل 
شعبه  ذبح  عىل  شــاهدا  يكون  لن 
الصفوف  وســنكون يف مقدمــة 
لشعبنا يف اختيار الطريقة املناسبة 

لقلب الطاولة، فقد أعذر من أنذر”.
أما الدكتــور عيدروس نرص فقد 
كتــب مقال بعنوان )أحــذروا ثورة 
الجيــاع( قائال: “مالمــح املجاعة 
أشــهر  منذ  تتبدى  البلد  العامة يف 
ورمبا سنوات، عقب هجرة الرشعية 
إىل الخارج وتخليها عن أية وظيفة 
والخدمية  التنفيذية  من وظائفهــا 

والقضائية والنيابية”.
وتابع: “املجاعة مل تعد قادمة، بل 
لقد اكتسحت كل البيوت، وصار من 
يفوز بلقمة عيش خفيفة يف اليوم 

محظوظا”.
واســتطرد: »عام قريب لن يعود 
مبقــدور الذين يتضــورون جوعا 

السكوت عىل حالهم”.
لقور فعلق  الدكتور حســني  أما 
عىل مــا آلت إليه البــالد من أزمات 
كارثية يعاين منها املواطن الجنويب 
يف تغريــدة له عىل تويــرت قائال: 
“عندما ال يجد ورثة األدباء واملعلمني 
املال  من  يكفي  مــا  املجتمع  ورواد 
ليك يسدوا رمق أطفالهم أو عالجهم 
أننــا نعيــش يف زمن ردئ  فاعلم 
يحكمها سفلة القوم واحطهم نسبا 

وخلقا”.

املعالجات
حلــول  أي  توجــد  مل  اآلن  إىل 
مقرتحــة لــإرساع يف معالجــة 
األزمات االقتصادية الكارثية املتوالية 
فوق رؤوس املواطنني، ومل تبدي أي 
جهة معينة اســتعدادها يف تحمل 
مســؤولية معالجتهــا، لكن هناك 
دعوات ترى يف تنفيذ اتفاق الرياض 
اليمنية  الحكومة  بني  توقيعه  املربم 
واملجلــس االنتقــايل الجنويب، إذا 
ذلك  وكان  وجدية  بصدق  تنفيذه  تم 
تحت رعاية راعية االتفاق السعودية 
)أمريكا  الرباعيــة  اللجنــة  ودول 
واإلمارات(،  والسعودية  وبريطانيا 
وخاصة املعالجات املتعلقة بالجانب 
االقتصــادي املوجــودة يف بنــود 
اتفــاق الرياض، يــرون أن ذلك قد 
يــؤدي إىل التخفيــف مــن كارثة 
سيتم  وتدريجيا  االقتصادية،  األزمة 
برجوع  ذلــك  ويكون  معالجتهــا، 
كافــة وزراء حكومة املناصفة بني 
الشامل والجنوب إىل العاصمة عدن 
والعمل عىل قدم وساق إلنقاذ البالد 
األوضاع  إليه  آلــت  واملواطنني مام 

االقتصادية.
االنتقايل  املجلس  رئاســة  هيئة 
الذي دعت  اجتامعها  الجنويب ويف 
الرباعية  واللجنــة  التحالــف  فيه 
للتدخل العاجل لوقف انهيار العملة، 
طالبت هي أيضــا يف رسعة التئام 
حكومة املناصفــة بكامل أعضائها 
يف العاصمة عدن، وترك الغياب غري 
الوزراء، كام دعت إىل  لبعض  املربر 
من  الحكومة  هذه  ومســاندة  دعم 

قبل دول التحالف واللجنة الرباعية.
نتمنى من جميع الجهات املعنية، 
املجلس االنتقايل الجنويب وحكومة 
واللجنة  التحالــف  ودول  املناصفة 
بكامل  االضطــالع  إىل  الرباعيــة، 
معالجة  أجــل  من  مســؤولياتهم 
األزمات االقتصادية الكارثية املتوالية 
فوق رؤوس املواطنني بأرسع وقت 

وبكل السبل والطرق.

االأزمات االقت�صادية الكارثية.. بني التحذيرات واملعاجلات
تداعي�ت ا�ستمرار العرتاف الإقليمي والدويل ب�إخوان اليمن

كيف عمدت �سرعية الإخوان ل�سن�عة اأزم�ت 
اقت�س�دية ب�جلنوب؟ ومن خالل م�ذا؟

اأ�سب�ب تف�قم الأزم�ت القت�س�دية الك�رثية املتوالية


