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إرهاصات
ــرية التي  ــدث األخ ــإن األح ــك ف ــال ش وب
ــل  قب ــن  م ــاء  صنع ــة  العاصم يف  ــت  حدث
ــي كانت تخدم  ــة الت ــات التخريبي امليليشي
ــرية ضمن  ــدات كب ــاس أجن ــة األس بالدرج
ــات  ــا إرهاص ــن سبقته ــىل اليم ــدوان ع الع
اقتصادية خطرية ومحورية أهمها وأبرزها 
ــادة مملكة  ــادة تحالف العدوان بقي قرار قي
ــة بإغالق كامل  ــش اإلرهابية السعودي داع
ــة والجوية  ــة والبحري ــع املنافذ الربي لجمي
ــد املنفذ  ــاء الحديدة الذي يع ــا مين بما فيه
ــه املواد  ــذي تدخل إلي ــد ال ــري الوحي البح
ــن يف أكرب  ــة لسكان اليم ــدادت الغذائي واالم
ــت سلطة  ــة تح ــدن الواقع ــات وامل املحافظ
ــش  والجي ــىل  األع ــايس  السي ــس  املجل
ــش فيها أكرب  ــي يعي ــة الت ــان الشعبي واللج
ــة األكرث كثافة  ــز والتجمعات السكاني املراك
ـــ 75 % من سكان  ــارب ال ــي تمثل ما يق والت
اليمن، وكذلك إغالق الرحالت الجوية التي 
ــم املتحدة  ــة لطائرات األم ــت شبه يومي كان
ــاء الدويل  ــط يف مطار صنع ــت تهب ــي كان الت
محملة باالمدادات واملواد الدوائية والطبية 
ــان يستفيد  ــة التي ك ــواد اإلغاثي وبعض امل
ــل الكلوي  ــان والفش ــراض الرسط ــا أم منه
ــة وكذلك املواد  ــري من األمراض املزمن والكث
ــة التي يستفيد منها  واملساعدات اإلنساني
ــني واملترضرين  ــني من النازح حوايل 6 مالي
ــادي  االقتص ــدوان  والع ــار  الحص ــراء  ج
ــش أغلبهم يف العاصمة  الشامل والذي يعي
ــة تحت سلطة  ــاء واملحافظات الواقع صنع
ــة إىل  ــة باإلضاف ــان الشعبي ــش واللج الجي
ــت  تمثل ــي  الت ــة  االقتصادي ــات  اإلرهاص
ــوق وارتفاع سعره  ــب الدوالر من الس بسح
مقابل الريال ورفع املشتقات النفطية ضمن 
ــا العدوان ومرتزقته  خطة اقتصادية يتبعه
ــداف قيمة  ــدالت التضخم واسته ــع مع لرف
ــة مزيد من الخنق  العملة الوطنية وممارس
ــاة ومعيشة  ــع والتضييق عىل حي والتجوي
ــك بالتأكيد كان  ــني، كل ذل ــني اليمني املواطن
ــاس اقتصادياً ال سيما  له تأثري كبري عىل الن
ــوس من  ــض ضعفاء النف ــود بع ــل وج يف ظ
ــي  ــارسة وصانع ــار وسم ــن والتج النافذي

ــات االقتصادية التي دائماً ما تستثمر  األزم
ــروب والظروف الصعبة التي تمر بها  يف الح

البالد حالياً.

سماسرة وتجار األزمات
ــرية  ــات كب ــاك مسؤولي ــه هن ــك كل ولذل
ــة  ــات املعني ــة والجه ــىل الدول ــة ع وجسيم
ــارة وغريها  ــوزارة الصناعة والتج ــة ب ممثل
ــة بالقرار  ــوزارات واملؤسسات املعني ــن ال م
ــار  األسع ــط  ضب ــرضورة  ب ــادي  االقتص
والتجار املحتكرين واملتاجرين ومستثمري 
ــالل الثالث األيام  األزمات حيث الحظنا خ
ــرية داخل  ــع األحدث األخ ــة فقط م املاضي
ــة تجارية  ــاء وجود ممارس ــة صنع العاصم
ــالل رفع  ــة من خ ــة وغري صحي ــري طبيعي غ
ــا  ــة السيم ــع الغذائي ــواد والسل ــار امل أسع
ــر والكثري من  ــق واألرز والسك ــار الدقي أسع
ــة  ــة والرضوري ــات األساسي ــواد واملنتج امل
ــة 15 – 20 %  ــت أسعارها بنسب ــي ارتفع الت
ــن 7 آالف ريال  ــر الدقيق م ــث ارتفع سع حي
ــرث باإلضافة إىل  ــال وأك إىل 8 آالف و8500 ري
ــرث من 5  ــزيل إىل أك ــار الغاز املن ــاع أسع ارتف
ــاع أسعار املشتقات  آالف ريال وكذلك ارتف
ــذا يتطلب  ــن والديزل..وه ــة البنزي النفطي
ــات  ــن املؤسس ــة م ــوداً وطني ــاً وجه حزم
ــة والرسمية بضبط السوق  والجهات املعني
ــارسة من استغالل  ــع املتاجرين والسم ومن
ــع الشعب وزيادة  ــل هذه الظروف لتجوي مث
املعاناة املعيشية والتضييق عىل املواطنني.

مسؤولية
ــك  عبداملل ــد  السي ــورة  الث ــد  قائ ــان  وك
ــة املولد  ــه بمناسب ــة ل ــد يف كلم ــي أك الحوث

ــه أفضل  ــىل آل ــه وع ــف علي ــوي الرشي النب
ــه إىل الجهات  ــد توج ــم ق ــالة والتسلي الص
املسؤولية والحكومة ومؤسسات الدولة إىل 
التجار واملواطنني بشكل عام بأهمية تضافر 
ــادي الذي  ــع االقتص ــود بشأن الوض الجه
ــون الظروف  ــن الجميع ك ــب تعاوناً م يتطل
ــك بالدرجة األوىل  ــة واملسؤول عن ذل صعب
ــذه املعاناة هو العدوان الظالم الغاشم  عن ه
ــم الجميع بال استثناء  الذي يحارص بلدنا ث
ــاون الحكومة  ــون بالتع ــه معني ــب قول حس
ــات ألن البعض قد  ــي هي تعري عن املكون الت
يحاول أن يستغل هذه املعاناة ويقدم نفسه 
ــه ليس معنياً وليس عليه أية مسؤولية  وكأن
ــرغ لتوجيه االنتقادات  تجاه أي يشء ومتف
ــره اإلعالمية  ــالل مناب ــن خ ــاءات م واإلس
ــه اللوم ملكون  ــل طرف بعينه وتوجي لتحمي

ــه أي دور يف كل  ــه وكأن العدوان ليس ل بعين
ــودة داخل  ــع أن الرشاكة موج ــا يحصل م م

الحكومة ويتحمل الجميع املسؤوليات.

من أول وهلة
ــس وقت  ــت اآلن لي ــىل أن الوق ــدداً ع مش
ــات اإلعالمية وال ألن يحاول البعض  املناكف
تلميع نفسه وتحميل اآلخرين املسؤوليات 
وأن الجميع معنيون ومتحملون املسؤولية 
ــة مشرياً إىل  ــات السياسي ــن جميع املكون م
ــرياً يف األداء الحكومي وأكرب  ــاك تقص ان هن
ــوى من املعاناة  ــدر من املشكلة وأكرب مست ق
ــود بالتأكيد للعدوان وهذا يجب أن يكون  يع
ــي  ــرح اإلعالم ــا ويف الط ــارضاً يف أذهانن ح
ــىل الجميع أن  ــب ع ــن ثم يج ــايس وم ولسي
يبذلوا قصارى جهودهم ابتداء من املكونات 
ــني  ــل املسؤولي ــة وك ــة والحكومي السياسي
ــات الدولة  ــن يف أجهزة ومؤسس واملوجودي
والتجار كذلك عليهم مسؤولية كبرية بأن ال 
ــوا التوجه االستغاليل حيث البعض  يتوجه
يسعى دائماً إىل أن يرفع األسعار بأي شكل 
ــن أول وهلة قبل أن يكون هناك ما يربر له  وم
ــات النفطية  ــواء يف املشتق ــع األسعار س رف

ــب التعاون يف مسألتها وكذلك الغاز  التي ج
ــات  ــة االحتياج ــح ويف بقي ــة القم ويف مسأل
ــىل ان يجب أن  ــة للشعب مؤكداً ع الرضوري
ــاون بما فيه  ــع والحافز هو التع ــون الداف يك
ــزز الصمود  ــب وبما يع ــذا الشع مصلحة ه
ــار والحذر من  ــة العدوان والحص يف مواجه

االستغالل واالنتهازية والكيد السيايس.

التكافل
ــع  ــىل أن الجمي ــورة ع ــد الث ــدد قائ وش
ــذات بمسألة  ــون يف هذه الظروف وبال معني
ــاك  وهن ــة  خاص ــي  االجتماع ــل  التكاف
ــداً من كل فئات املجتمع بالذات  الكثريون ج
ــات الضعيفة والفقراء الجميع معنيون  الفئ
ــد النبوي الرشيف  ــع مناسبة املول خاصة م
ــن أفضل ما  ــذي م ــه ال ــه عليه وآل ــىل الل ص
ــان وبناء  ــىل اإلحس ــو الحث ع ــه ه أوىص ب

ــم  ــاون يرح ــل متع ــم متكاف ــع مسل مجتم
ــوايص بالرحمة واملرحمة  بعضه بعضاً والت
ــل التي ركز  ــن أهم املسائ ــرآن الكريم م بالق
ــرآن الكريم واإلحسان إىل الفقراء  عليها الق
واملحتاجني والفئات املترضرة واملعانية من 
ــرآن الكريم وأمر  ــا أوىص به الله يف الق أكرث م
به وحث ورغب عليه باألجر الكبري واملرحلة 
ــا إىل هذا الدين  تستدعي مصداقية انتمائن
ــالق والتعاليم من خالل  ــم واألخ وهذه القي
االهتمام بهذا الجانب التكافيل والرتاحمي.

ــايس األعىل قد وجه  ــان املجلس السي  وك
ــاه من يقوم  ــاذ اإلجراءات الالزمة تج باتخ
ــواد  امل أو  ــات  ــار املشتق ــب واحتك بالتالع
ــد عىل أن  ــس التأكي ــدد املجل ــة وج الغذائي
ــه للسفن  ــدوان ومنع ــار الع ــرار حص استم
ــة ويف  ــة البحري ــذ اليمني ــة للمناف التجاري
ــع  ــه تجوي ــدة هدف ــاء الحدي ــا مين مقدمته
ــن حق أكرث  ــك جريمة م ــرباً ذل ــب معت الشع
ــي ووصمة عار يف  ــن 20 مليون مواطن يمن م
جبني األمم املتحدة واملؤسسات واملنظمات 
ــع الظلم  ــف عاجزة عن رف ــة التي تق الدولي

الواقع عىل شعبنا.. 
ــىل اليمن  ــار ع ــدوان والحص ــرياً الع وأخ
ــة تقع عىل عاتق الجميع  مستمر واملسؤولي
ــك اليمنيون  ــال ش ــك وب ــل ذل ــة ك يف مواجه
ــي القوة  ــار وهاه ــون الحص ــن سيفك ــم م ه
ــل مسؤولياتها وترسل  ــة تتحم الصاروخي
الرسائل الفتاكة إليقاف العدوان والحصار 
ــح إىل أبو  ــروز املجن ــاروخ ك ــل آخرها ص لع
ــو النرص املبني الذي نراه  ظبي وماضون نح

يلوح يف األفق.

مواجهة العدوان االقتصادي
أولوية قصوى أمام الدولة واملجتمع مع وجود سماسرة الحروب وتجار األزماتأولوية قصوى أمام الدولة واملجتمع مع وجود سماسرة الحروب وتجار األزمات

ــة األوىل هناك مع  ــادي بالدرج ــري واقتص ــدوان عسك ــه بالدنا من ع ــا تمر ب م

ــادة السياسية  ــىل عاتق الدولة والقي ــات رئيسية ومحورية تقع ع ومسؤولي

ــات الدولة واملجتمع  ــىل والحكومة الوطنية ومؤسس ــة باملجلس السيايس األع ممثل

ــر اآلن  ــالد تم ــة وأن الب ــني خاص ــيش للمواطن ــادي واملعي ــب االقتص ــة بالجان املعني

ــذات بعد أن تم وأد الفتنة  ــوالت سياسية وتاريخية محورية غاية يف األهمية بال بتح

ــدة الوطنية وشق  ــا يف الداخل باستهداف الوح ــدوان وزبانيته إشعاله ــي أراد الع الت

ــادي للتأثري عىل صمود وثبات شعبنا  ــف الوطني وإحداث خرق سيايس واقتص الص

اليمن العظيم يف مواجهة العدوان وصربه عىل املعاناة واملتاعب املعيشية االقتصادية 

ــي أحرزها العدوان والحصار االقتصادي الشامل عىل البالد منذ مايقارب الثالثة  الت

أعوام حني بدأ العدوان عىل بالدنا يف السابع والعرشين من مارس عام 2015م.
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