
حكومة اإلنقاذ تواجه تآمر العدوان ومرتزقته على االقتصاد الوطني بحزمة من اإلجراءات:

رقابة ميدانية لضبط أسعار السلع.. رقابة ميدانية لضبط أسعار السلع.. 
وتحذير الصرافني من املضاربة بأسعار الصرف

ــع  ــدن مطل ــاء ع ــة بمين ــادر مالحي ــادت مص ــد أف وق
األسبوع عن وصول 648 مليار ريال يمني من فئة العملة 
ــارج دون غطاء نقدي وصلت إىل  ــرية طبعت يف الخ الصغ
ميناء عدن، ونقلت بعد ذلك بواسطة 38 قاطرة إىل البنك 

املركزي بعدن.
ــة العملة  ــدوا أن طباع ــاد أك ــرباء االقتص ــدد من خ ع
ــاء نقدي  ــس لها غط ــت مؤخرا لي ــي طبع ــدة الت الجدي
وتسبب تضخماً اقتصادياً كبرياً ينعكس سلبا عىل سعر 

العملة اليمنية مقابل الدوالر نتيجة عدم وجود غطاء.
ــاء نقدي  ــدون غط ــوال وب ــة األم ــتمرار طباع وأن اس
سيؤدي إىل وقوع كارثة اقتصادية يف بالدنا وانهيار العملة 
ــكل  ــية بش ــة وبدوره ينعكس عىل الحياة املعيش الوطني
أسايس نتيجة ارتفاع أسعار املواد الغذائية واالستهالكية 
ــة إىل تهالك مدخرات املواطنني  وكذالك األدوية باإلضاف
املحفوظة يف البنوك وتصبح ال تساوي قيمتها الحقيقية 
ــجع عىل عملية  قبل هذا االنهيار وأيضا هذا االنهيار يش
املضاربة بالعملة ويسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية 

جامعة.
مسؤولية

ــالم  ــه محمد عبدالس ــار الل ــمي ألنص ــق الرس الناط
ــعودي  حمل الفار هادي وتحالف العدوان األمريكي الس
ــن العملة املحلية وما  ــب جريمة طباعة املليارات م عواق

يرتتب عليها من تداعيات خطرية عىل الريال اليمني.
ــىل صفحته يف  ــور ع ــالم يف منش وقال محمد عبدالس
"تويرت": نحمل هادي جريمة طباعة املليارات من العملة 
ــعودي األمريكي باستمرار  املحلية، وكذلك العدوان الس
الحصار الشامل وفرض القيود االقتصادية ،وما لذلك من 
ــي وتفاقم معاناة كل  ــات خطرية عىل الريال اليمن تداعي

الشعب دون استثناء يف حرب اقتصادية عدوانية موازية 
للحرب العسكرية التي لم يحرز من خاللها التحالف أي 
نرص فعمد إىل مضاعفة الضائقة االقتصادية عىل جميع 

فئات وأفراد الشعب ومحاربتهم يف لقمة عيشهم“.
ضغوط

ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــف الع ــار إىل أن تحال يش
ومرتزقته يستهدفون العملة الوطنية بشكل غري مسبوق 
ــة املحلية دون غطاء مايل  ــرب طباعة املليارات من العمل ع
ــكري يف  ــل العس ــعب اليمني بعد الفش بهدف إركاع الش

مختلف الجبهات.
بدوره وكيل وزارة املالية والخبري االقتصادي املعروف 
ــكريا زاد  ــا انهزم التحالف عس ــد حجر أكد  انه كلم أحم
ــعب اليمني، وأشار حجر إىل  الضغط اقتصاديا عىل الش
أن العملة املحلية املتداولة يف السوق حاليا تفوق الغطاء 
األجنبي املتوفر، وشدد حجر عىل أهمية تكوين لجنة من 
ــة لألمن القومي  ــة والداخلية والعدل إضاف وزارات املالي
ــف حجر أن  ــزي ملواجهة األزمة، وكش ــك املرك وإدارة البن
ــي يضاعف األزمة  ــة املحلية دون غطاء أجنب ضخ العمل

وهو إحدى أوراق العدوان للتالعب باالقتصاد املحيل
تداعيات 

ــدوري أمس األول  ــوزراء يف اجتماعــه ال ــس الــ مجل
ــــة الدكتــور عبدالعزيــز صالح بن حبتــور، قد  برئاس
ناقش أســباب وتداعيات تراجــع قيمة العملــة الوطنية 
ــل العمالت األجنبيــة واملعالجات املمكنــة بما يف  مقابــ
ــــاهمت يف هذا  ذلك التصــدي للعوامل املفتعلة التي س
ــع املجلس عــىل تقرير نائب رئيس  الرتاجع. حيــث اطل
ــا متكامال عن  ــر املالية،الذي تضمن رشح ــوزراء وزي الــ

ــباب ذلك ويف املقدمة  الرتاجع لقيمة العملة الوطنية وأس
ــي والرئيس املنتهية  ــعودي اإلمارات مؤامرة العدوان الس
ــم االقتصاديــة  ــــياق حربهــ ــه وحكومتــه يف س واليتــ
ــد  الصامــ ــي  اليمن ــــعب  الش ــع  تركي ــم  ومحاولتهــ
ــي التدمريي بمختلف  ــض ملرشوعهم العدوانــ واملناهــ

الوسائل املتاحة.
ــن الرصافني  ــــاهمة مجموعة م ــح التقرير مس وأوض
ــالت األجنبية  ــرة عــرب مضاربتهم بالعم ــناد املؤام يف إس

ــوط حقيقية يف  ــي دونما وجود ضغ ــل الريال اليمن مقاب
السوق للحصول عىل الدوالر تحديدا.

ــا وزارتــا  ــي اتخذتهــ ــراءات التــ ــــار إىل اإلجــ وأش
ــك املركزي اليمني  ــة والتجارة والبن ــة والصناعــ املاليــ
ــذا الرتاجــع، إضافة  ــة صنعاء إزاء مواجهة ه يف العاصم
ــح والدقيق واملواد  ــع تجار القمــ ــج االجتماع م إىل نتائــ
ــم التوصل إليه  ــرى وما تــ ــــية األخ ــة األساس الغذائيــ
مــن آلية لتخفيف الضغط عىل رشاء العمالت األجنبية.

مواجهة
ــات التــي  ــرز التوصيــ ــر أبــ ــــتعرض التقريــ واس
ــــهدته  ــل إليهــا ملواجهة الرتاجع الذي ش تــم التوصــ
األســواق خالل األســبوعني  األخريين يف اتجاه تحقيق 
ــــوق تداول العمالت األجنبية  ــــتقرار املطلوب لس االس
ــلع يف  ــــعار الس ــــتقرار أس ــال، وبالتايل اس ــل الري مقاب
ــه باتجاه  ــت ذات ــل يف الوق ــع العمــ ــة م ــواق املحلي األس
ــتهالك  ــــية ذات االس ــــلع األساس تخفيض بعض الس

اليومي والرضوري للمواطنني .
ــر التجــارة  ــوزراء إىل تقرير وزي ــــتمع مجلس ال واس
ــام للمواد  ــع التموينــي العــ ــول الوضــ ــة ح والصناع
ــواد الغذائية  ــر توفر امل ــث أكــد التقري ــــية، حي األساس
ــد منها يف العاصمة  ــات كبرية مع وجود مخزون جي بكمي

صنعاء وبقية املحافظات ويف مطاحن وصوامع الغالل.
ــني  التقرير أن الوزارة تنفــذ حاليا حملة تفتيش  وبــ
ــهدت  ــــية التي ش ــعار املواد األساس ميدانية لضبط أس
ــار ضعفاء  ــض التجــ ــل بع ــن قب ــربرة م ــري م ــادات غ زي
ــح حتى لو كان عىل  ــن ال هم لهم إال الربــ ــوس الذي النفــ

حساب معاناة املواطن .. 
قائمة

ــد حاليا ضمن الجهود املبذولة  موضحا أن الوزارة تع
لوقف تدهور العملة الوطنية، قائمة بالســلع الرضورية 

التي ينبغي أن تقترص عملية االسترياد عليها.
ــوء التقريرين  ــىل ضــ ــوزراء عــ ــس ال ــر مجل وأقــ
ــــأنها الحد من  ــن ش ــي م ــراءات الت ــن اإلج ــدداً مــ ع

ــــعار رصف الريال مقابل العمالت األجنبية،  تراجع أس
ــا يف املواد  ــــترياد وحرصه ــورة االس ــة فات ــا مراجع منه
ــــتثنائي الذي  ــة وذلــك مراعاة للظرف االس الرضوري
ــة يف القطاعــات  ــــتثنائية خاصــ يفرض إجراءات اس
ــني   ــــة املواطنــ ــىل معيش ــارش عــ ــر املبــ ذات األثــ

واحتياجاتهم األساسية اليومية .
ــــة  بدراس ــارة  والتج ــة  الصناعــ وزارة  ــه  ووجــ
ــة الرضورية  ــواد الغذائي ــن امل ــــوق م ــات الس احتياج
ــوق املحلية  ــات الحقيقة ملتطلبات الس ــد الكمي وتحدي

منها.
ــة املعنية  ــوزراء األجهزة األمني ــس ال ــا وجه مجل كم
العمل عىل إيقاف جميــع الرصافني غري املرخــص لهم 
ــــتقرار  ــــاهمتهم يف حالة عــدم اس ــن ثبتت مس والذي
ــالت  العمــ يف  ــم  مضاربتهــ ــرب  عــ ــرصف  ال ــــوق  س

األجنبية واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
تصاريح

ــزام جميع  ــىل رضورة الت ــوزراء ع ــس ال ــدد مجل وش
ــة  ــذه املهن ــم لهــ ــتيفاء رشوط مزاولته ــني  باس الرصاف
ــك  ــن البنــ ــة م ــح املطلوب ــىل التصاري ــم عــ وحصوله
ــالع  ــة اضطــ ــدا أهميــ .. مؤكــ ــي  ــزي اليمنــ املركــ
ــتمرة والتحقق من مدى  الجهــات املعنية بالرقابة املس

تقيدهم بمعايري مزاولة املهنة.
ــداول العملة التي  ــوزراء منع ت ــس الــ ــا أقر مجل كم
ــى دونما وجود غطاء  ــم طبعها من قبل حكومــة املنف ت
حقيقي لها ملا له من أثر مبارش يف تضخم ســعر العملة 
الوطنية والوصول بها إىل هذا الحد من التدهور والــذي 
ــرية واملبــارشة يف  ــــلبية الكبــ ــاره الس ــه آثــ ــت لــ كان
ــوء الزيادات الكبرية يف  تأجيــج معانــاة املواطنني  ونش

أسعار مختلف السلع األساسية واالستهالكية.
ــل املجلس دول العــدوان والرئيس املنتهيــة  وحمــ
ــارشة عن التحديــات  ــــؤولية املب واليته وحكومته املس
ــــتقرار  ــاد الوطني وعدم اس ــا االقتص ــي يواجههــ الت
قيمــة الريال مقابل العمــالت األجنبية وما تخلفه من 

تداعيات مبارشة عىل حياة الشعب اليمني.
ــن  األمــ ــس  مجل ــوزراء،  الــ ــس  مجل ــب  وطالــ
ــل  بتحم ــة  الدوليــ ــة  االقتصادي ــات  والفعاليــ
ــل  والعم ــة  واألخالقيــ ــة  القانونيــ ــــؤولياتهم  مس
ــث تحالــف  ــف عبــ ــىل وقــ ــم عــ ــا لصالحياتهــ وفق
ــــان  ــــة اإلنس ــاة ومعيش ــه بحي ــدوان ومرتزقتــ العــ
ــــلهم يف  ــه يف قوته الرضوري بعد فش ــي ومحاربت اليمن
ــــببهم  ــــكرية واألمنية وتس ــم العس ــم وحربه عدوانه
ــني  إىل حالة  ــني اليمني ــال مالي ــم يف إيص ــرب عدوانه عــ

العوز الشديد.
ــــتهتار بحيــاة  ــذا العبث واالس ــد املجلس أن ه وأك
ــي وأن يصحو ضمري العالــم  ــني  آن له أن ينتهــ املواطن
ــراب وأذنابهم  ــن املتكربين األع ــف يف وجــه املعتدي ليق
ــي والتوقف عن قتلهم  ــــعب اليمن ــف أذاهم عن الش لك
اليومــي لألبريــاء من الشــيوخ والنســاء واألطفــال 
ــم عرب القنوات  ــــاهده العال ــىل  النحو املروع الذي ش ع

التلفزيونية ومواقع التواصل االجتماعي.

يتخلص بعد الشعب اليمني من كارثة الدنبوع وابن دغر األوىل املتعلقة بطبع فئات لم 
ــبوع بوصول  ــة الجديدة ابو 500 و1000 ريال حتى تفاجأ الجميع  هذا األس العمل
ــي طبعة جديدة فئات صغري  ــدن  تحمل ما قدره 648 مليار ريال وه ــرة إىل بنك ع 38 قاط
ــة اإلنقاذ وعدد من  ــة األوىل وتضاعفها فيما حكوم ــال تضاف إىل الكارث ــو 100 و 200 ري اب
السياسيني وخرباء االقتصاد أكدوا عىل الفور أن العملة الجديدة التي طبعت مؤخرا ليس 
ــيؤدي كما هو الحاصل إىل  لها غطاء نقدي بالدوالر أو بالذهب يف الخارج وبالتايل ذلك س
ــالت األجنبية وارتفاع  ــة الريال مقابل العم ــادي كبري وتدهور يف قيم ــود تضخم اقتص وج
ــبب هذا التوجه واإلجراء العقيم الذي  ــتهالكية بس ــلع واملواد الغذائية واالس ــعار الس أس
ــة كما أن هذه الحرب  ــعب اليمني وتجويعه ومحاربته يف لقمة عيش ــتهدف تركيع الش يس
ــعب اليمني برمته ولن تستثني أحدا يف  ــتضاعف من معاناة الش النقدية واالقتصادية س
الشمال أو يف الجنوب يف الرشق أو الغرب يف كل محافظات الجمهورية اليمنية كون عملة 

الريال عملة الجميع.. املزيد من التفاصيل يف السياق التايل: 
الثورة/أحمد المالكي

0606 تقرير

عبدالسالم:
نحمل العدوان وهادي 
جريمة طباعة املليارات 

من العملة املحلية

حجر:
ضخ العملة املحلية دون 

غطاء أجنبي إحدى أوراق 
العدوان للتالعب باالقتصاد 

الوطني

ــتويات كارثية ــى مس ــال إل ــوي بقيمة الري ــم ويه ــيزيد التضخ ــدة س ــة الجدي ــخ العمل ــون: ض ■ محلل

ــرب والكولريا،  ــن الح ــن يف زم ــال اليم أطف
ــرية أثبتت ما هو جٌيل للعيان  تقارير رسية كث
منذ بداية الحرب يف اليمن وارتكاب السعودية 
ــف العربي" مجازر  ــمى بالـ "التحال وما يس
ــاء والتي كان  ــاء واألبري بحق األطفال والنس
ــزرة الحديدة التي ذهب ضحيتها  آخرها مج
أكرث من 70 شهيداً ثلثهم من األطفال، وتتواىل 
التقارير الحقوقية عن املأساة التي يعيشها 
أطفال اليمن وكل الشعب اليمني من دون أن 
ــعودية التي  ــى ذلك آذانا صاغية من الس يلق
ــة األمريكية  ــة السياس ــيض قدماً يف خدم تم

وحلفائها.
ــار وما  ــازر والقتل والدم ــذه املج ــام ه  وأم
ــم يعد باإلمكان القبول  يحل بأطفال اليمن ل
ــكوت عىل الوضع املأساوي واإلنساني  بالس
ــن ضحية  ــث بات اليم ــري هناك، حي ــا يج مل
ــا  ــن ال تخلوه ــية، لك ــدو سياس ــرٍة تب مؤام
ــالح، والتي باتت  أهداف أخرى، كتجارة الس
السعودية سوقها. لنصل إىل نتيجة مفادها، 
ــبب  ــن، هي بس ــال اليم ــة أطف ــأن مظلومي ب
ــالح  جرائم الرياض التي تدعمها تجارة الس

الغربية يف حرب مربحة.
ــفت  ــب آخر التقارير األممية، كش وبحس
ــقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف  منس
ــوت لم يعد  ــز جراندي، ان خطر امل ــن، لي اليم
ــف اليومي، بل  ــل والقص ــىل القناب يقترص ع
ــارت  ــاوزه إىل املجاعة والكولريا أيًضا. وأش تج
اىل أن اآلباء يشاهدون يومياً أطفالهم يموتون 
ــر بعضهم لبيع  ــا أمام أعينهم، ما اضط جوًع
ــن املوت  ــادهم إلنقاذهم م ــن أجس أعضاء م
ــني  اليمني ــني  "مالي إن  ــت  وأضاف ــم".  املُحتَّ
ــن األكل، كل  ــة واحدة م ــدون عىل وجب يعتم
يومني"، وأوضحت يف بيان لها أن "8.4 مليون 
ــتأتي  ــن أين س ــون م ــني، ال يعرف ــن اليمني م
ــة، وأن غالبيتهم يأكلون مرة  وجبتهم القادم
واحدة كل يومني... ال يتوفر أيًضا إىل كثري من 

األرس اليمنية سوى وجبتني كل أسبوع".
ــن معنى،  ــا للكلمة م ــة بكل م ــي كارث إذاً ه
ــة  ــرب كارث ــوم ألك ــن الي ــرض اليم ــث يتع حي
إنسانية تتعرض لها البرشية، فقوى العدوان 
ــن الغرب  ــة م ــي املدعوم ــعودي اإلمارات الس
ــت  ــث قام ــر، حي ــو والبح ــن الج ــارصه م تح

ــق  ــع املرف ــف جمي ــه بقص ــه وبوارج طائرات
ــفيات وخزانات املاء  الحيوية، حتى املستش
والوقود واألرايض الزراعية لم تسلم من قذارة 
ــوت ُدّمرت  ــوف واملوثق. البي ــم املوص إجرامه
ــاء الحديدة، عصب  ــاكنيها. مين ليًال عىل س
ــر بالكامل،  ــعب اليمني، ُدمِّ حياة نصف الش
ــة  الغذائي ــواد  بامل ــة  املحمل ــفن  الس ــى  حت

بية أحرقوها. والطِّ
ــة اإلغاثة  ــون يف وكال ــول أطباء يعمل  ويق
العاملية يف اليمن إن "الوضع اإلنساني يتفاقم 
ــوف  ــة فس ــات الجوي ــك الرضب ــم تقتل وإذا ل
تموت بسبب املرض والجوع الشديد، وأبشع 
ــببها املجاعة، وهي  طرق املوت تلك التي تس
ــي قتلت  ــت" والت ــوت الصام ــة بـ "امل معروف
الكثري من الرضع واألطفال أمام أعني أهاليهم 
ــرثة البكاء عىل  ــفت دموعهم من ك ــن نش الذي

فقدان األحبة".
وأظهرت تقارير األمم املتحدة والجمعيات 
ــعودي يركز عىل  ــة أن التحالف الس الحقوقي
ــاء للتأثري عىل  ــتهداف املدن??ين واألبري اس
ــي واللجان  ــش اليمن ــات جنود الجي معنوي

ــالم،  ــل دفعهم اىل االستس ــن أج ــعبية م الش
ــاعدات  ــتهدافهم ومنع تدفق املس وتربط اس
اإلنسانية إىل اليمن، بحجة تهريب األسلحة 

عرب البحر والجو.
ــف  ــام التحال ــر قي ــذه التقاري ــفت ه وكش
ــعودية  ــوده الس ــذي تق ــي ال ــدوان العرب الع
ــانية  اإلنس ــاعدات  املس ــراق  واح ــف  بقص
ــئ اليمنية،  ــا اىل املراف ــل وصوله ــة قب األممي
ــد األمم املتحدة خلو هذه  عىل الرغم من تأكي
السفن من األسلحة والعتاد. وذكرت التقارير 
ــبع  ــول س ــت وص ــعودية منع ــاً أن الس أيض
ــدواء إىل اليمن ملدة  ــذاء وال ــفن تحمل الغ س
ــادها وحرمان  ــهر وذلك بهدف افس ثالثة أش
ــني منها. أحد التقارير األخرى تحدث  اليمني
ــول أربع  ــعودي دخ ــع التحالف الس ــن من ع
ــن الوقود تعادل  ــفن نفط تحمل 71 طًنا م س

10? من احتياجات اليمن الشهرية.
وحول األوضاع يف الحديدة تقول الطبيبة 
ــاهد  ــواق محرّم من مدينة الحديدة، "أش أش
ــاهده عىل التلفاز  نفس الوضع الذي كنت أش
ــة الصومال... لم أتوقع  عندما رضبت املجاع

أبًدا أن أشاهد هذا الوضع يف اليمن". واشارت 
الطبيبة التي تعمل لسنوات مع وكالة اإلغاثة 
ــعودي  العاملية يف اليمن اىل أن "الحصار الس
ــائل اإلعالم العاملية ومنظمات  يمنع كافة وس
ــان والباحثني من دخول البالد  حقوق اإلنس
ــىل  ــري ع ــا يج ــة م ــم بحقيق ــف العال وتعري

األرض".
إذاً أمام إرصار تحالف العدوان السعودي 
ــرب وقتل  ــتمرار الح ــىل اس ــلمان ع ــن س واب
ــل  ــاك أم ــدو أن هن ــال، ال يب ــاء واألطف األبري
ــعب اليمني الصامد، هذا  ــاة الش لنهاية مأس
ــل التدخل  ــرب حتى قب ــذي كان يعت ــد ال البل
ــعودي فيه من أفقر بلدان املنطقة، حتى  الس
ــه إىل  ــنوات لتحول ــل 4 س ــرب قب ــاءت الح ج
سجل حافل بأنواع من االنتهاكات تتصدرها 
ــبه الغول  صور الجوع الذي تحول إىل ما يش
ــال وأبرياء  ــن أطف ــم الجائعني م ــذي يلته ال

اليمن.
*موقع الوقت التحلييل
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