
اقتصاد الثــــورة

ــس  ــدوان لي ــوى الع ــدف ق ــا أن ه ــح جلي اتض
املرتبات أو إنهاء معاناة أكرث من مليون و200 ألف 
موظف مدني وعسكري يف أجهزة الدولة املختلفة 
وإنما هم يزايدون بتلك الذرائع لتربير توجهاتهم 
االستعمارية واالحتاللية ملوانئ وسواحل وجزر 
ــيطرة  ــرتاتيجية والس وبحار وممرات اليمن اإلس
عىل أهم املوارد االقتصادية للجمهورية اليمنية.

ــعودية اإلماراتية  ــالل الس ــوى الغزو واالحت ق
ــف تجاري  ــن 400 صن ــرث م ــت أك ــة منع األمريكي
ــن الدخول إىل  ــتهالكية م ــلع االس من املواد والس
ــتهداف املوانئ اليمنية  ــا أوغلت يف اس اليمن, كم
ــات الحصار  ــة سياس ــيطرة عليها وممارس والس
ــون  ــن 25 ملي ــرث م ــىل أك ــع ع ــالق والتجوي واإلغ
مواطن يمني يعيشون للعام الرابع يف اليمن تحت 

القصف العسكري واالستهداف االقتصادي ..
توقف

ــرض  تع ــي  اليمن ــة  البحري ــؤون  الش ــاع  قط
الستهداف ممنهج  من قبل قوى تحالف العدوان 
ــة كبرية نجمت  ــائر اقتصادي وهناك أرضار وخس
ــا انتهاء أكرث   ــتهداف املمنهج أهمه ــن هذا االس ع
ــاء الحديدة  ــة ملين ــة التحتي ــن البني ــن 60 % م م
ــف املواد  ــات وتوق ــفن الحاوي ــف دخول س وتوق
ــاء ألنها كانت  ــة الواصلة إىل أرصفة املين الدوائي
ــة إىل انخفاض  ــات إضاف ــورد بحاويات الثالج ت
ــدم  ــبب ع ــع بس ــىل البضائ ــة ع ــوارد الجمركي امل
ــواد إىل أرصفة امليناء ناهيك عن توقف  دخول امل

الصادرات املحلية عن طريق امليناء.
ــاراً اجتماعية  ــة إىل أن هناك أرضاراً وآث إضاف
وإنسانية نجمت عن العدوان عىل  قطاع الشئون 

ــة منها  ــة اليمني ــئ يف الجمهوري ــة واملوان البحري
ــواد الخام إىل  ــعار  وتوقف وصول امل ارتفاع األس
ــعار  ــا وارتفاع أس ــاج فيه ــف اإلنت ــع وتوق املصان
ــات الكهرباء  ــة و تعطل محط ــتقات النفطي املش

نتيجة عدم توفر املشتقات النفطية.
ــال وازدياد حاالت البطالة وكذا  وتعطل األعم
ــتلزمات الطبية للمستشفيات  توقف دخول املس
ــعار رصف العملة  ــاع أس ــة الالزمة وارتف واألدوي
ــار قطاع  ــة املحلية وانهي ــل العمل ــة مقاب األجنبي

االقتصاد نتيجة استمرار الحصار .
انتهاك

ــؤون  ــؤولون يف قطاع الش خرباء القانون واملس
البحرية بوزارة النقل يؤكدون  أن إجراءات قوى 
ــدة واملوانئ  ــاء الحدي ــتهداف مين ــدوان باس الع
ــات  للترشيع ــاكا  انته ــد  يع ــة  اليمني ــارات  واملط
ــاع  ــة بقط ــة املتعلق ــة والدولي ــني الوطني والقوان
ــئون البحرية واملوانئ يف الجمهورية اليمنية  الش
ــبابه  وإن أي عدوان بغض النظر عن مربراته وأس

ــاني الدويل  ــاً للقانون اإلنس ــد يف جوهره خرق يع
ــت عليه جميع دول  وقانون الحروب الذي توافق
ــآت  للمنش ــارش  املب ــتهداف  االس أن  إال  ــم   العال
ــة التي  ــة التجاري ــئ البحري ــة واملوان االقتصادي
تعد البنية والركيزة األساسية للدولة وتمكن أي 
ــتقراره وتحول دون  ــاظ عىل  اس ــعب من الحف ش
ــن الدرجة األوىل وال  ــد جرائم حرب م انهياره تع
تسقط بالتقادم فهي جرائم حرب ضد اإلنسانية 
ــني بالضبط .. فكيف  ــتهداف املدني مثلها مثل اس
ــوي هام كميناء  ــتهداف ميناء حي هو الحال باس
ــعب اليمني  ــة الش ــد عليه غالبي ــدة يعتم الحدي
ــعب يف  ــبته  إىل 70 % من هذا الش ــل نس ــا يص وم
ــذاء والدواء  ــىل احتياجاتهم من الغ ــول ع الحص
ــن  م ــا  وغريه ــة  النفطي ــتقات  واملش ــاء  والكس

االحتياجات األخرى .
 وباإلشارة إىل ما ورد يف أحكام اتفاقية جنيف 
ــول 1 والربوتكول  2 التي تجرم  1949 م والربوتوك
ــآت االقتصادية والخدمية، وقام  استهداف املنش
ــة  ــك عملي ــني وكذل ــك القوان ــرق تل ــدوان بخ الع
ــعوب  ــادي الجائر وتجويع الش الحصار االقتص
ــذاء والدواء  ــن الغ ــول احتياجاتهم م ــع وص بمن

ــن االحتياجات  ــا م ــة وغريه ــتقات النفطي واملش
ــانية للمدنيني هي  األخرى ومنع االغاثات اإلنس
ــة األوىل وال  ــن الدرج ــم حرب م ــا تعد جرائ أيض
ــم حرب ضد  ــا جرائ ــادم فهي أيض ــقط بالتق تس

اإلنسانية .
ادعاءات باطلة

ــذ بداية  ــدوان ومن ــدت دول الع ــع ذلك عم  وم
ــة  ــه عالق ــتهداف كل مال ــرة إىل اس ــا الجائ حربه
ــة  ــة العام ــرادات املوازن ــي وإي ــاد الوطن باالقتص

ــئ البحرية التجارية بهدف  للدولة وأهمها املوان
ــار ونرش الفوىض  ــد إىل مرحلة االنهي إيصال البل
وخلق معاناة حقيقية للمواطن اليمني البسيط .
ــول  ــدوان بدخ ــاءات الع ــق  بادع ــا يتعل ويف م
ــاك الكثري من  ــدة فهن ــاء الحدي ــرب مين ــلحة ع أس
ــض تلك االدعاءات  ــور واملعطيات التي تدح األم
ــع موانئ العالم تمتثل  ــي من أبرزها ان  جمي والت
 ISPS ــئ   املوان ــن  بأم ــة  خاص ــة  دولي ــة  ملنظوم
ــروج ممنوعات  ــمح بمرور أو خ وبموجبها ال يس
ــاري مدني  ــدة كميناء تج ــاء الحدي ــا ومين عربه
وكغريه من املوانئ األخرى يمتثل لتلك املنظومة 
ــة الدولية  ــري املنظم ــا ملعاي ــل وفق ــة ويعم الدولي
ــة لألمم املتحدة ( UNVIM ) والتي ترشف  التابع
ــتمرار بحيث أن  ــا باس ــع تقاريره ــب وترف وتراق
ــع إلجراءات  ــادة إليه تخض ــفن املرت ــع الس جمي
ــدة وال  ــم املتح ــن األم ــة م ــة صارم ــة وأمني رقابي
ــها ومنحها تصاريح  ــا إال بعد تفتيش يتم دخوله
ــها  ــن أن قوات التحالف نفس ــمية.. ناهيك ع رس
ــمال  ــق ميناء الحديدة من الش ــل عىل  تطوي تعم
ــه ومخارجه  ــد وتراقب مداخل ــوب ، وترص والجن
وكل ما يحيط به والسفن أثناء دخولها وخروجها 

ــايل بعد كل ذلك فإن أي  ــع للتفتيش,, وبالت تخض
ــا إىل امليناء  ــلحة أو غريه ــن دخول أس حديث ع
ــخيفة يتم  يعد محض افرتاء واتهامات باطلة وس
ــعب  ــربرات لتجويع وتركيع الش ــتخدامها كم اس
ــن يخضع مهما اتخذوا  ــي الذي لن يركع ول اليمن
ــفية, موقنني  ــن إجراءات اقتصادية تعس بحقه م

بالنرص املبني الذي نراه بال شك يلوح يف األفق.
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ــتهداف املبارش وغري تتصاعد  ــة واالقتصادية واالس ــراءات التجاري اإلج
ــل دول العدوان  ــا ميناء الحديدة من قب ــارش التي يتعرض له املب
األمريكي السعودي اإلماراتي وذلك بعد ان تعرت قوى العدوان عقب كلمة قائد الثورة 
ــيد عبدامللك الحوثي والذي كشف زيف ادعاءات قوى تحالف العدوان عىل اليمن  الس
التي رفضت موافقة الجانب اليمني باإلرشاف  الفني لألمم املتحدة عىل ميناء الحديدة 
بهدف جمع اإليرادات املحصلة من امليناء وتحويلها إىل البنك املركزي لتغطية مرتبات 

موظفي الدولة املتوقفة منذ نحو عامني ..إىل التفاصيل:

المحرر االقتصادي

تدمري أكرث من ٨٠٪ من 
البنية التحتية مليناء الحديدة 

وتوقف الصادرات املحلية 
عرب امليناء

توقف املواد الدوائية 
واإلغاثية الواصلة إىل 

أرصفة امليناء وانخفاض 
املوارد الجمركية 

قوى العدوان تعمل على 
تطويق ميناء الحديدة من 

الشمال والجنوب والتسمح 
بدخول أسلحة حسبما 

يدعون

بعد رفضها اإلشراف الفني األممي على ميناء الحديدة لجمع اإليرادات وصرف رواتب الموظفني

 قوى العدوان تتعرى وتصعد من إجراءاتها العسكرية واالقتصادية  وتفاقم  معاناة اليمنيني قوى العدوان تتعرى وتصعد من إجراءاتها العسكرية واالقتصادية  وتفاقم  معاناة اليمنيني

أديداس تنفق ١٧٦ مليون دوالر على مونديال ٢٠١٨م بروسيا
ُتمّثل التظاهرات الرياضية العاملية فرصة هامة للرشكات 
متعددة الجنسية، ويف مقّدمتها رشكات صناعة التجهيزات 
ــهار يف  ــا عرب اإلش ــة أرباحه ــة، ملضاعف ــس الرياضي واملالب
ــاء الفرق  ــوازي مع أزي ــات التلفزيون، بالت ــب وشاش املالع
ــات البطوالت  ــالل مباري ــوادي خ ــة والن ــة الوطني الرياضي

الوطنية والقاّرية (كأس أوروبا أو إفريقيا أو آسيا). 
ــرة القدم  ــم لك ــة العال ــة وبطول ــاب األوملبي ــل األلع وتمث
ــرب رشكتني  ــس خاللها أك ــبة تتناف ــم مناس ــال) أه (املوندي
ــى  ترع ــث  حي ــة،  الرياض ــال  مج يف  ــية  الجنس ــددة  ُمتع
ــرب العاملية  ــت بعد الح ــأ تأّسس ــداس" (أملانية املَْنَش "أدي
ــاركة يف كأس  ــات املُش ــيًّا من املنتخب ــَدًدا قياس ــة) َع الثاني
ــاد العاملي لكرة  ــي لإلتح ــؤ التاريخ ــل الّتواط ــم، بفض العال
ــي نجحت يف َفْرِض ُمديرها  ــدم (فيفا) مع "أديداس" الت الق
ــابق "جوزيف بالتر" عىل رأس "فيفا" (1998 – 2015)  الس
ــنة  ــنة 1998 (س ــة مع "فيفا" منذ س ــع اتفاقية رشاك وتوقي
ــأ)  ــك" (أمريكية املَْنَش ــن "ناي ــر")، لك ــة "بالت ــة رئاس بداي

تسيطر عىل أحذية الالعبني املُشاِرِكني. 

ــار عقد  ــة، يف إط ي ــوق الَحْرصِ ــداس" الحق ــك "أدي وتمتل
ــعارها عىل  ــا"، وتتضمن الرشاكة وضع ش ــة مع "فيف الرشاك
ــات (منذ عرشين  ــّكام املباري ــرة البطولة وعىل مالبس ُح ُك
ــون دوالرا عىل  ــة إنفاق نحو 176 ملي ــام)، وأعلنت الرشك ع
ــيا 2018"، ولكنها لم تعلن عن قيمة األرباح  "مونديال روس
ــتثمار، ويرتدي العبو 12 منتخًبا (منها  املَُتَوّقَعة لهذا االس
ــة اللقب)  ــا، حامل ــني وأملاني ــبانيا واألرجنت ــات إس منتخب
ــدة مع  ــات املتعاق ــيطرت املنتخب ــداس"، وس ــس "أدي مالب

"أديداس"، عىل النهائيات الخمس األخرية.
ــس  ــدي مالب ــة ترت ــن خمس ــرق م ــالث ف ــازت ث ــث ف حي
ــازت أملانيا عىل  ــداس"، ويف نهائي كأس العالم 2014 ف "أدي
ــات  ــاراة عىل شاش ــخص املُب ــاهد مليار ش ــني وش األرجنت
ــس الرشكة األملانية، أما  ــون، ملُْنَتَخَبنْي يرتديان مالب التلفزي
ــيطر عىل كرة  ــأَِتها األمريكية) تس "نايك" فإنها (بُحْكِم نْش
ــات املتحدة، وبدأت  ــدم األمريكية يف الوالي ــلة وكرة الق الس
ــداس" عىل كرة  ــة "أدي ــدة من هيمن ــا متزاي ــم ِحَصًص تْقض
ــوق العاملية (وهو نفس  ُز عىل الس ــدأت ُتَركِّ ــدم، عندما ب الق

ــوق  ــْيِطر الرشكات عىل الس ــث ُتَس ــة، حي ــك اإلمربيالي تكتي
ــواق خارجية لتسويق فائض اإلنتاج  الداخلية قبل َغْزو أس
ــة الّرخيصة يف  ــتغالل الَعمال ــتثمار الفائض املايل واس واس

البلدان املُْسَتْعَمَرة).
ــداس" يف بطولة 2014، ارتفعت  ورغم انتصار أزياء "أدي
ــهم "أديداس"  ــن %30 عن أس ــك" بفارق أكرث م ــهم "ناي أس
ــنة 2014)،  ــة (س ــة للبطول ــة التالي ــهر الثالث ــالل األش خ
ــني (كأْفَراد)  ــة العديد من الالعب ــدت "نايك" إىل رعاي وعم
ــار" والعبني صاعدين  ــدو" و"نيم ــتيانو رونال منهم "كريس
ــرتاتيجية  ــتريلنغ" و"هاري كني"... لكن اإلس مثل "َرحيم س
ــع  ــىل بي ــُز ع ــداس" ُتَركِّ ــمي "أدي ــي الّرْس ــة للّراع الّتجاري
ــرتي  ــىل الالعبني، حيث يش ــرص ع ــا ال تقت ــان، ألنه الُقْمص
ــن األحذية، وهي بارزة  ــون واملُْعَجُبون ُقمصاًنا أكرث م املُِحّب
ــات التلفزيون عند نقل املباريات يف  للعيان، وُتْظِهُرها شاش
ــب امللعب، خاصة أمام الشاشات الكبرية  املدارج وعىل ُعْش
ــاحات العامة، خالل املناسبات الكربى، وُتَقّدر نسبة  يف الس
ــوق  املالبس العادية ذات الطابع الريايض بنحو %70 من س

األحذية الرياضية العاملية... 
ــتثمارية  ــرتاتيجيات اس انتهجت الرشكتان املَُعْوَلَمَتان اس
ــتثمار يف رعاية  ــداس" اإلس ــارت "أدي ــا اخت ــة، فبينم مختلف
َرت "نايك" إيراداتها  ــخَّ اإلتحاد الّدويل لكرة القدم (فيفا)، َس
ــادة القدرة  ــني، لزي ــاهري الالعب ــىل مش ــز ع ــة بالرتكي الّضْخَم
ــا،  ــن معه ــني املتعاقدي ــوق) للرياضي ــن السُّ ــوقية" (م "الّس
ــدو" أكرث  ــي، إْذ َجَمَع "رونال ــل االجتماع ــع التواص ــرب مواق ع
ــبوك" و"تويرت"  ــرب "فيس ــاركات ع ــار من املش ــن نصف ملي م
و"انستاغرام"، خالل األشهر الخمسة األوىل من سنة 2018، 
وتفوق بأكرث من 350 مليون ُمَشاِرك عىل "ليونيل مييس" أبرز 
ــابا عىل "تويرت"  املتعاقدين من "أديداس" الذي ال يملك حس
ــوع  ــىل مجم ــني ع ــق باملتابع ــا يتعل ــدو" فيم ــوق "رونال ويتف
ــلة األمريكي  ــرة الس ــيه" والعب ك ــة "بيونس ــي املطرب متابع
ــويا"،كما تَقّدمت "نايك" عىل غريمتها يف  "ليربون جيمس س
مجال األحذية، حيث يرتدي (خالل مونديال روسيا 2018) 
ــك" مقابل 59  ــىل 200 العب أحذية "ناي ــو 132 من بني أغ نح

لـ"أديداس"... عن مرصد (يس.اي.إي.اس) لكرة القدم.

ــار اقـــتـــصـــاد ديب؟ ــه ــن ـــــاذا ي مل
ــرصيف  للم ــاال  مق ــايس"  دبلوم ــرن  "مودي ــع  موق ــرش  ن
واملستشار املايل مري محمد عيل خان، يقول فيه إن اقتصاد 

دبي يذوب مثل ذوبان النهر الجليدي يف الصحراء.
ــي21"، بالقول:  ــان مقاله، الذي ترجمته "عرب ويبدأ خ
ــمرب 2016م، توقعت فيه أن ينهار  ــت مقاال يف 12 ديس "كتب
ــذي يمكن أن  ــددت التاريخ ال ــي، حتى أني ح ــاد دب اقتص
ــام 2018م، وبدأ  ــك يف 2018م، ها نحن يف ع ــدث فيه ذل يح
ــل حبة مثلجات يف حر الصيف  اقتصاد دبي بالذوبان، مث

عىل شاطئ الجمرية".
ويتساءل الكاتب قائال: "فلنتفحص كيف حدث ذلك؟"، 
ــنوات،  ــت فيه عدة س ــي بلد عش ــول إن "دب ــب بالق ويجي
وقمت بإنشاء رشكات وإدارتها، وأفهم البيئة االقتصادية 
وتركيبتها املالية، والرتكيبة املالية فيها مرتبطة بالرتكيبة 
ــكل غريب جدا، وهي ظاهرة غري موجودة  االقتصادية بش
ــأدفع لك  ــم، ظاهرة (أدين لك وس ــري من مدن العال يف الكث

الحقا)".
ــكل (صك مؤجل  ــري خان إىل أن "هذا يأتي عىل ش ويش
ــك  ــك الص ــذ من ــل أن يأخ ــأل قب ــد يس ــخ)، وال أح التاري
ــيك)، ماذا سيحصل بعد ثمانية أشهر من اآلن، وإن  (الش
ــلكة  ــد انهار أم ال، أو أنك تواجه مش ــيكون ق كان عملك س
ــيولة أم ال، وكيف ستستطيع دفع الصك، فأنت لم تدفع  س

الصك لبنك لديه إمكانيات مالية ضخمة".
ويستدرك الكاتب بأن "صكك ذهب غالبا لرجل أعمال 
ــكات لدائنيه أيضا بناء عىل صكات عمالئه  آخر، يكتب ص
ــن له،  ــىل آخر أدي ــك اعتمادا ع ــن ل ــل أدي ــة، فتخي املؤجل
اعتمادا عىل ثالث أدين له.. إىل عدد ال ينتهي من الصكوك 
ــش وينمو  ــاد أن يعي ــن القتص ــاطة ال يمك ــة، فببس املؤجل
ــلة  ــل رجل أعمال واحد يف السلس عىل هذا املبدأ، فإن فش
ــلة بأكملها، وأكرب  ــع السلس ــه املايل تنقط ــاء بالتزام بالوف

الرشكات تواجه تدهورا يف أوضاعها، ويمكن لصكوكها أال 
ــو أنه عند حصول هذا األمر  ــرصف، وأغرب ما يف األمر ه ت
ــة إلعادة التفاوض عىل  ــإن رجل األعمال ال يعطى فرص ف
ــم اعتقال رجل  ــكوى ويت ــة لدفع الدين، بل ترفع ش طريق
ــال يهرب رجل األعمال، تاركا  األعمال، أو لتجنب االعتق
ــتحقي  ــار تماما، دون ترك فرصة لحصول مس عمله لينه

الصك عىل مالهم".
ــبوعني لم يتم رصف شيك  ويلفت خان إىل أنه "قبل أس

بمبلغ 48 مليون دوالر لرشكة أبراج كابيتال".
ــم كبري  ــذا الرق ــت أن ه ــال: "إن ظنن ــب قائ ــق الكات ويعل
ــر 2018م حتى نهاية  ــة: منذ يناي ــر إىل األرقام التالي فانظ
ــو 2018م تم رفض رصف صكوك بقيمة 26 مليار درهم  ماي

ــوك املرفوضة 1.2  ــدد الصك ــارات دوالر)، ع ــبعة ملي (س
ــبته %39.3 من مجموع الصكوك  ــون صك، وهو ما نس ملي
املؤجلة الصادرة عام 2017م لترصف عام 2018م، وعندما 

حان وقت رصفها رفضت".
ويرى املستشار املايل أن "%39.3 ليست نسبة بسيطة 
ــة تلك الصكوك، وإن  ــدد الصكوك املرفوضة وال قيم وال ع
ــتمر هذا يف األشهر القادمة، من يوليو إىل ديسمرب، فإن  اس
ــلطات التعامل معها  ــىل الس ــون بداية كارثة ع ــذه قد تك ه
ــذي يجعلني أقول إن  ــبب ال ــع غياب فرص الحل، والس م
ــد إن كان  ــب البحث للتأك ــة، هو أنه يج ــرص الحل غائب ف
األشخاص الذين كتبوا الصكوك ال يزالون يف دبي أم أنهم 

فروا منها".

ــذا املوضوع فإنه يمكن أن  ــني خان أنه "للبحث يف ه ويب
ــوط هاتفهم، ثم  ــن ألغوا خط ــدد الناس الذي ــث عن ع تبح
ــحبوا من املدارس، ولو  ــث عن عدد األطفال الذين س البح
ــي (اتصاالت)،  ــة هواتف يف دب ــام أكرب رشك ــا إىل أرق نظرن
ــهري  فنجد أنه تم إلغاء 32 ألف خط خالل 38 يوما من ش
ــحب 28 ألف  مارس وأبريل 2018م، باإلضافة إىل أنه تم س
طفل من املدارس دون تسجيلهم للفصل الدرايس القادم، 

ما يعني أن تلك عائالت لن تعود إىل دبي".
ــى لو لم  ــا، وأتمن ــم ينته هن ــر ل ــب أن "األم ــد الكات ويج
ــا كذلك،  ــدود، لكنه ــة إىل أبعد الح ــؤرشات واضح ــن امل تك
ـــ 2300 درهم للقدم  ــارات يف دبي، التي كانت تباع ب فالعق
ــع، تباع اآلن بأقل من 600 درهم للقدم املربع، أي أنها  املرب

تباع بربع قيمتها".
ــر فارغة  ــب فيه متاج ــوق الذه ــان إىل أن "س ــوه خ وين
ــتئجار  ــرة خالل 35 عاما، حني كان من الصعب اس ألول م
ــيت  ــنرت) و(سانس أو رشاء متجر، أما موالت (أريبيان س
ــبوع،  ــهد إغالق متاجر كل أس مول) و(الغرير) فكلها تش
فيما أبراج اإلمارات، التي تحتوي عىل أكرث املطاعم أناقة، 
ــهد إغالقا تلو آخر للمطاعم، وخفضت الفنادق  فإنها تش
ــهر املايض  ــا الش ــق 18 فندق ــبة %30، وأغل ــا بنس أجوره
ــموند)  ــافوي) و(رمادا) و(ريتش ــك (س ــط، بما يف ذل فق

و(كريست) و(جارموند)".
ــد أكرث  ــالزا)، وهو أح ــيس ب ــأن "(الم ــب ب ــد الكات ويفي
ــق، وكان من املفرتض أن  ــوالت ازدحاما، عانى من حري امل
ــزال مغلقا،  ــطس 2017م، لكنه ال ي ــه يف أغس ــاد افتتاح يع
ــب  ــول (بورجومان) و(وايف) فيعانيان من أعىل نس أما م
املتاجر الفارغة، ويمكن للقائمة أن تميض وتظهر مؤرشات 

االنهيار االقتصادي أكرث مما تستطيع قراءته".
ــي الجلوس  ــت ه ــرة ليس ــال إن "الفك ــان قائ ــق خ ويعل
ــرورا، فقد  ــوة وغ ــا حصل، فإن يف ذلك قس ــخرية مم والس
ــن الفكرة هي أن  ــرت عائالت، لك ــرت أرزاق أناس، ودم تأث
ــي بالتوقف عن اقتصاد  ــم بقية دول التعاون الخليج تتعل
ــا املصري ذاته،  ــل أن يواجه اقتصاده ــوك املؤجلة قب الصك
ــبة لرجال األعمال هو تطوير أعمال قابلة  والدرس بالنس

للعيش، حيث ال تعتمد حريتهم عىل صك مرتجع".
ــر بمرحلة  ــول إن "دبي تم ــه بالق ــب مقال ــم الكات ويخت
ــر الحضيض بعد،  ــا لم ن ــي املتواضع فإنن ــة، ويف رأي صعب
ــبب  ــا يحدث اليوم هو مجرد مؤرش عىل ما هو آت، وبس فم
ــىل نرش  ــيطرة ع ــالم، والس ــىل اإلع ــة ع ــة املفروض الرقاب
األخبار، فإن هذه القصص لن تسمعها يف دبي، إال إذا كنت 

صحافيا يحب طعام السجن".
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