
ــتجدات •  ــن املس ــة م ــن البداي لتك
االقتصادية األخرية التي شهدتها 
ــعر  ــاع س ــك الرتف ــا قراءت ــن م اليم
ــال  الري ــل  مقاب ــدوالر   ال رصف 

اليمني بشكل متسارع..؟
ــتقرار  ــل االس ــى يف ظ ــري وحت ــد فق ــن بل اليم
ــة  ــن سياس ــد م ب ــادي ال  ــيايس واالقتص الس
ــة  ــة وواعي ــة منضبط ــة ونقدي ــة مالي اقتصادي
ــد حققت  ــدي وق ــتقرار النق ــىل االس ــظ ع تحاف
اليمن نجاحاً نسبياً يف ذلك رغم تدهور األوضاع 
ــنت دول العدوان  ــة حتى ش ــية واألمني السياس
عدوانها العسكري عىل بالدنا ورشعت يف تنفيذ 
حصار اقتصادي شامل تمثلت أركانه يف حصار 
ــراج أهم قطاع  ــارة الخارجية وإخ ــم للتج محك
ــاط وهو قطاع  مولد للعمالت األجنبية عن النش
النفط ومن ثم االستحواذ عىل املوارد السيادية 
ــيطرة تحالف  ــي دخلت تحت س ــق الت يف املناط
ــة فك ارتباط  العدوان عىل أهميتها كذلك سياس
ــروع البنك املركزي عن املركز يف صنعاء والتي  ف
توجت بقرار نقل البنك املركزي إىل عدن ليمثل 
ــينا ملرحلة جديدة من الحصار أشد  القرار تدش

فتكا تتمثل بالحصار املايل والنقدي.
برأيك.. ماهي  مسببات تسارع • 

ــرز  وأب ــة  املحلي ــة  العمل ــور  تده
انعكاساته؟

- استغلت دول تحالف العدوان قرار نقل البنك 
ــيولة نقدية بالريال  ــزي إىل عدن يف طبع س املرك
ــن االحتياطي النقدي  ــي من دون غطاء م اليمن
ــاً خالل العدوان  ــي و الذي تآكل تدريجي األجنب
ــدار النقدي  ــذا اإلص ــبقته.. ه ــي س ــرتة الت والف
الجديد بمبالغ ضخمة تجاوزت الرتيليون ريال 
ــل أغراض الحرب  ــتخدامه يف تموي يمني تم اس
ــراض إنتاجية  ــتخدم يف أغ ــم يس ــدوان ول والع
ــادي وال يف  ــاط االقتص ــرك النش ــة تح وخدمي
ــيري الوظيفة  ــالزم لتس ــاق العام ال ــل اإلنف تموي
ــور بل تم  ــات واألج ــها املرتب ــة وعىل رأس العام
ــم حرمان موظفي  ــتحواذ عليه بالكامل وت االس
ــلطة هادي  ــتخدمته س الدولة من حقوقهم واس
ــوق  نيابة عن دول التحالف يف املضاربة به يف س
ــوق  ــالت األجنبية من الس ــرصف ورشاء العم ال
ــاق الحربي  ــل اإلنف ــك هو تموي ــدف من ذل واله

للعدوان.
أرشت إىل تمويل نفقات العدوان • 

من أمول يمنية.. كيف؟
ــتخدام تلك السيولة يف سحب  -  من خالل اس

ــا من تدهور  ــالت األجنبية وما ترتب عليه العم
ــك  ــكل ذل ــة ليش ــة الوطني ــة العمل ــاد يف قيم ح
النشاط التخريبي سياسة إغراق كبرية وكارثية 
لسوق الرصف هذا العمل يمثل يف الواقع مصدرا 
ــن اليمني ومن  ــد املواط ــدوان من ك ــل الع لتموي
لقمة عيشه ومن عرق جبينه يف أكرب عملية سطو 

مايل عرفها التاريخ.
ــداع ملياري •  ــة تأثري اي ما حقيق

دوالر بالبنك املركزي يف عدن عىل 
كبح أسعار الرصف؟

ــل الريال  ــعر رصف الدوالر مقاب ــع س -  تراج
ــد كان تراجعا مؤقتا  ــرتة األخرية فق ــال يف الف قلي
ــل يف الوديعة  ــة اإلعالن املتمث ــب عىل أكذوب ترت
ــعودية لدعم الريال وقد تزامن ذلك اإلعالن  الس
ــرة  ــة امله ــعودية ملحافظ ــوات س ــول ق ــع دخ م
ــتمرت  ــدوم طويال يف حال اس ــذا الرتاجع لن ي ه
ــاف  اختط ــف يف  التحال ــادي ودول  ه ــلطة  س
ــيريه وفق أجندتها  ــام النقدي اليمني وتس النظ
العدوانية وحتى لو أن الوديعة السعودية املعلن 
عنها حقيقة فهي لن تكون هبة منها فقد تراكمت 
ــة ألعمال املضاربة  ــرب منها بكثري نتيج مبالغ أك
ــوق الرصف بإرشاف من سلطات  التي تمت يف س
هادي وكذلك لن تمثل تلك الوديعة سوى نسبة 
ضئيلة مما يقدمه املغرتبون اليمنيون من رسوم 
وإتاوات يف بلد املهجر .. أما االنعكاسات السلبية 
ــة فهي ماثلة  ــور العملة املحلي ــة عن تده الناتج
ــاط  ــاره بني أوس ــديد يزداد انتش للعيان فقر ش
اليمنيني وحرمان وجوع وسوء تغذية وما يرتتب 
عىل ذلك من آثار اجتماعية خطرية كذلك ترتب 
ــتقرار وتباطؤ عجلة  ــا حالة من عدم االس عليه
ــل  ــرص العم ــدان ف ــادي وفق ــاط االقتص النش
ــن اليمنيني صاروا  ــا أن 80 % م ــغ إذا قلن وال نبال
ــذا العدوان  ــر جراء ه ــون تحت خط الفق يعيش

االقتصادي املمنهج والخطري.
ــي تدور •  ــداث الت ــن االح ــاذا ع م

ــىل األوضاع  ــا ع ــدن.. وأثاره يف ع
العامة؟

- بالنسبة لألوضاع يف عدن فقد فشل تحالف 
ــا اىل عاصمة  ــا يف تحويله ــال ذريع العدوان  فش
ــوذج جاذب لليمنيني وهذا  مؤقتة  ويف تقديم نم
ــف ال يرغب يف إعادة   ــل مقصود ألن التحال فش
ــتقرار أو الدولة اليمنية املوحدة وإن اتخذ  االس
شعار دعم ما يسمى بالرشعية كغطاء ألهدافه 
ــه  ــا يحمل ــن مل ــتغاللية لليم ــة واالس االحتاللي
ــرية تجعله  ــية واقتصادية كب ــا سياس ــن مزاي م

ــن. الهدف  ــاً لآلخري ــخ مطمع ــدار التاري عىل م
الحقيقي هو تفكيك الوحدة الوطنية والنسيج 
ــري  ــارش وغ ــالل مب ــوة الحت ــي كخط االجتماع
مبارش ملساحات اسرتاتيجية من اليمن كالجزر 
واملوانئ واملناطق الساحلية واملناطق النفطية 
ــة  ــات اقتصادي ــا اىل مقاطع ــة وتحويله واألثري
تابعة لدول التحالف لتستغل مواردها وتبقيها 

يف مستوى اقتصادي محدد ال تتجاوزه.
ــط •  ــرادات النف ــق بإي ــا يتعل يف م

ــة  حكوم ــرم  تح ــاذا  مل  .. ــاز  والغ
ــا يف  ــي منه ــعب اليمن ــادي الش ه

تصورك؟
- أهداف حكومة هادي ودول العدوان يف مثل 
هذه السياسة من الحصار واملصادرة والتعطيل 
ــي  ــد ه ــة يف البل ــة الحيوي ــوارد االقتصادي للم
أهداف حربية من الدرجة األوىل وتخدم أجندة 
ــل العمليات  ــها تموي ــف وعىل رأس دول التحال
العسكرية العدوانية من موارد الشعب املعتدى 
ــة  ــة املواجه ــة الداخلي ــاف الجبه ــه وإضع علي
ــعبي  ــن خالل محاولة خلق مناخ ش للعدوان م
ــة املتدهورة  ــاع االقتصادي ــن األوض ــاخط م س
ــىل أمل أن يزداد التصدع الداخيل كذلك رشاء  ع
ــدار النقدي الجديد يف محاولة  الوالءات باإلص
ــت  ــا انتج ــي وكله ــكري امليدان ــوق العس للتف
ــدوان  ــح الع ــة تفض ــانية كارثي ــؤرشات إنس م
ــعر  ــت الدويل فمن تدهور لس ــار والصم والحص
الرصف إىل ارتفاع متسارع يف معدالت التضخم 
ــار األوبئة  ــات وانتش ــدل الوفي ــاع مع وإىل ارتف
ــدالت  ــاع مع ــوع وارتف ــة والج التغذي ــوء  وس

البطالة.
ــىل اليمن •  ــرب ع ــدف الح ــل ه ه

يف  االوىل..  ــة  بالدرج ــادي  اقتص
تقديرك؟

ــا يؤكد الدوافع االقتصادية لدول العدوان  - م
ــا امليداني  ــة تحركه ــرب هو خريط ــذه الح يف ه
ــيطرة عىل املناطق  ــة التي تضعها للس واألولوي
ــن حيث  ــم م ــوارد واأله ــث امل ــن حي ــى م األغن
ــا رشعت يف جني الثمار  املوقع الجغرايف بل أنه
ــا منذ األيام األوىل للحرب  االقتصادية لعدوانه
ــول النفطية  ــىل الحق ــد ع ــع الي ــالل وض من خ
ــزي بكل ما فيها  ــرد بعض فروع البنك املرك وتم
ــيولة والسيطرة عىل املوانئ يف  من إيرادات وس
ــاحيل الجنوبي ثم احتالل جزيرة  الرشيط الس
ــتخدام اإلصدار  ــا واس ــاء املخ ــقطرى ومين س
ــكري  النقدي الجديد وانتهاء باالجتياح العس

ــذ  ــعودية من ــالن الس ــا إع ــرة وم ــة امله ملحافظ
ــاعدات  األيام األوىل للعدوان والحصار عن مس
ــي بها عىل  ــة تغط ــدا إعالمي ــرد بروبغان إال مج
ــكرية واالقتصادية ضد الشعب  جرائمها العس

اليمني.
ــائر القطاع •  ماذا عن حجم خس

ــاص  الخ ــاع  والقط ــي  الحكوم
ــي دمرها  ــة الت ــا التحتي وبنيتهم

العدوان؟
ــائر االقتصادية  ــبة لتقديرات الخس - بالنس
ــة  ــة إعالمي ــن تغطي ــرث م ــا يف أك ــد تابعناه فق
ــا إال  ــم تفاوته ــن رغ ــاوت لك ــرات تتف والتقدي
ــائر  ــة حجم الخس ــس فداح ــا تعك ــا جميع أنه
ــرات اليوم ما بني 50  ــة وترتاوح تقدي االقتصادي
ــائر يف  ــة إىل الخس ــار دوالر باإلضاف اىل 80 ملي
األرواح واإلصابات البرشية التي ال تقدر بثمن .

ــالق •  إغ ــات  تداعي ــرى  ت ــف  كي
مطار صنعاء الدويل وعرقلة عمل 
ــرتة وأخرى  ــاء الحديدة بني ف مين
ومخاطر تنفيذ تهديدات العدوان 

بإغالقه كليا؟
ــاوالت  ــرياً املح ــاء وأخ ــار صنع ــالق مط - إغ
ــدة وإخراجه عن  ــررة إلغالق ميناء الحدي املتك
الخدمة جزئياً وكلياً لعدة مرات ولفرتات ممتدة 
ــار االقتصادي  ــات الحص ــن حلق ــة م ــو حلق ه
ــعبنا  ــدوان عىل ش ــل دول الع ــن قب ــروض م املف
ــدوان  الع ــه  يرافق ــادي  اقتص ــق  خن ــي  اليمن
ــول هذه  ــال كل يشء ليح ــذي يط ــكري ال العس
ــا دول  ــاملة تنفذه ــادة ش ــرب إب ــرب إىل ح الح

التحالف. 
ــات •  املهم ــرز  أب ــي  ه ــا  م إذاً.. 

ــرب  ــذه الح ــة ه ــة كمواجه الالزم
االقتصادية وأهدافها؟

ــن  م ــل  تجع ــة  االقتصادي ــرب  الح ــذه  ه  -
ــي امليدان االقتصادي  الرضوري علينا أن نعط
ــوي  ــني وأن نق ــام والتحص ــن االهتم ــه م حق
ــة مالية ونقدية  ــه من خالل اتباع سياس دفاعات
ــة وواعية تطيل من فرتة الصمود وتحول  حكيم
ــة  ــة الكارثي ــات االقتصادي ــوع التداعي دون وق
ــات  ــة وخدم ــة العام ــتمرار الوظيف ــل اس وتكف
ــة  ــرادات العام ــة اإلي ــة وتنمي ــة املختلف الدول
ــام  النظ ــكل  هي ــري  وتغي ــا  تحصيله ــل  وتفعي
ــيد  ــام النقدي وترش ــة النظ ــي وحماي الرضيب
اإلنفاق وتمويل ما هو رضوري مدنياً وعسكرياً 

هو أهم خطوط تلك السياسة. 

عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي  لـ"ٹ":

ــة لتحالف كشف  ــاد الحرب االقتصادي ــعل الريفي أبع ــاء الدكتور مش ــارة بجامعة صنع ــة التج ــد كلي عمي
ــل عمليات العدوان  ــتقرار وتموي ــدوان عىل اليمن وأنها تضمن انهيار االقتصاد وإعدام االس الع

ــعودي يف  ــت أكرث من مولد للدمار والفقر وأن تحالف العدوان الس ــب لدوله.. وأكد أن الحرب ليس وجني مكاس
مجمله أدى إىل إفقار الشعب اليمني وتدهور املستوى املعييش لألفراد عرب تدمريه للقطاع االنتاجي وإعدام 
ــادي كارثي.. موضحا ان  ــون يف وضع اقتص ــول واملدخرات وجعل 80 % من اليمنيني يعيش ــاج والدخ اإلنت
العدوان بطبيعته أصاب الجسد االقتصادي بالتهتك بل بالشلل الكامل بسبب تنفيذه لحصار اقتصادي 
ــراج أهم قطاع مولد للعمالت األجنبية عن  ــامل تمثلت أركانه يف حصار محكم للتجارة الخارجية وإخ ش
ــتحواذ عىل املوارد السيادية يف املناطق التي دخلت تحت سيطرة  ــاط وهو قطاع النفط ومن ثم االس النش
ــفا أهداف قرار  ــدوان عىل أهميتها و فك ارتباط فروع البنك املركزي عن املركز يف صنعاء كاش ــف الع تحال

نقل البنك املركزي إىل عدن وابعاده وغري ذلك يف هذا اللقاء:
لقاء/
حاشد مزقر

05 لقاء

الحصار واستهداف املوارد االقتصادية 
جريمة إبادة جماعية هدفها تركيع اليمنيني 

طباعة تريليون ريال 
وإغراق سوق الصرف 
يمثل مصدرا لتمويل 

العدوان 

من أهداف الحصار 
االقتصادي خلق مناخ شعبي 

ساخط وزيادة التصدع 
الداخلي وشراء الوالءات 

خريطة تحرك دول العدوان 
وتوزيع األلوية في 

المناطق تؤكد الدوافع 
االقتصادية للحرب

دول العدوان شرعت في 
جني الثمار االقتصادية 

لعدوانها بسيطرتها على 
حقول النفط والموانئ

حرب العدوان 
االقتصادية تمول 

عملياته على حساب 
لقمة عيش اليمنيين

مطلوب سياسة 
مالية ونقدية حكيمة 

لمواجهة حرب العدوان 
االقتصادية

د  تحالف العدوان تعّمَ
فشل إدارة عدن 

العدام الدولة اليمنية 
الموحدة

استخدمت حكومة هادي 
قرار نقل البنك لطبع 

العملة والمضاربة بها 
وجعلها تنهار

ــة لتحالف 
عدوان 

ي يف 
م 
 

¶ الحصار والمصادرة والتعطيل للموارد االقتصادية الحيوية  أهداف حربية تخدم أجندة العدوان وتمول عملياته
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