
ارتفاع األسعار وتدهور قيمة الريال يف ظل غياب البدائل والحلول

بني خوف املجاعة وصمت املجتمع الدويل جراء العدوان مواطنونمواطنون

ــة (الريال ) تدهوراً  ــهد القيمة الرشائية للعملة اليمني وتش
ــقوطها  ــارع س منذ نقل البنك املركزي من صنعاء إىل عدن وتس
ــهر أغسطس بعد أن تجاوز  أمام ارتفاع الدوالر منذ منتصف ش
ــاوزت 200 % وافقد  ــادة تج ــبة زي ــعر الدوالر 600 ريال بنس س
الريال 60 % من قيمته ما أثار مخاوف املواطنني الذين َوحـدهم 
ــبـح الغالء والجوع بعد أن فرقتهم جغرافية (السيطرة ) من  ش
ــارع عىل  ــذا االرتفاع املتس ــة انعكاس ه ــة اقتصادية نتيج كارث
ــتقرارهم املعييش املتذبذب,  ــية وهدد اس ــعار املواد األساس أس
ــود هي عالقة  ــعار وقيمة النق ــتوى األس ــث العالقة بني مس حي
عكسية فكلما ارتفعت األسعار انخفضت القوة الرشائية للنقود 
ــاً صعودياً فإن  ــاه دائم ــعار يف اتج ــا يكون منحنى األس وعندم
ــرث, مما يزيد التوقعات  ــة األفراد بالعملة الوطنية يضعف أك ثق
ــا يعرف بــ (نظرية تعادل القوة  بانهيار العملة الوطنية وهو م
ــا كان التضخم املحيل  ــاً لهذه النظرية فإنه كلم الرشائية)ووفق
ــة الوطنية  ــة العمل ــي، تدهورت قيم ــم العامل ــن التضخ أعىل م

وارتفعت قيمة العملة األجنبية .
ــب دراسة اقتصادية محلية فإن اتجاه أسعار السلع  وبحس
ــون صعودياً دائماً وبوترية رسيعة، مما جعل معدل التضخم  يك

املحيل دائماً أعىل بكثري من معدل التضخم العاملي. 
وبدأت قصة التدهور الرسيع للريال وتوقف نبض االستقرار 
االقتصادي عند طباعة ما يسمى بحكومة مايسمى (الرشعية 
ــن الذهب أو  ــدي أجنبي أو غطاء م ــدون غطاء نق ــالت ب )العم
الناتج املحيل مما تسبب يف ارتفاع الطلب عىل الدوالر يف السوق 
ــتثمرين خوفاً من تآكل رؤوس أموالهم  املحيل من التجار واملس
نتيجة العشوائية(املفرطة) التي تدير بها حكومة (الرشعية)

ــة)  التداوالت املالية يف عدن وارتفاع ظاهرة املضاربة (املتوحش
ــحب العملة من السوق ألهداف سياسية  وهي التي تهدف لس

والرفع يف أسعار الدوالر بهدف استنزاف االقتصاد الوطني .
ــة 400 مليار  ــببت طباع ــب تقرير للبنك الدويل تس وبحس
ــوق إىل 1700  ريال بدون غطاء يف ارتفاع العملة املصدرة يف الس
ــول الخارجية إىل -1,562  ــالب لصايف األص مليار وانخفاض س
ــغ 45مليار  ــة بمبل ــة تالف ــداول عمل ــة إىل ت ــار دوالر ,إضاف ملي
ــة بدون الضوابط  ــا يجعل العملة املطبوع ــال دون غطاء مم ري
االقتصادية لطباعة النقود بدون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق 
ــنوي للبنك املركزي بعدن بلغ  ــب التقرير الس مطبوعة.وبحس
إجمايل قيمة العمالت املطبوعة خالل العام الحايل 2018م 600 
ــار ريال وصل منها 420مليار ريال إىل بنك بعدن ويتوقع أن  ملي

تصل180 مليار خالل نوفمرب القادم بحسب التقرير . 
ــة (1000) وفئة  ــال من فئ ــت طباعة200مليار ري ــث تم حي
ــحنات جديدة من األموال  (500) مطلع فرباير تالها وصول ش
ــات (100و200  ــية من فئ ــة يف رشكة «غورناك» الروس املطبوع
ــاالً حيث يتجه البنك إىل طباعة تريليون ريال خالل  و250) ري
ــتبدال النقود  العام 2018م ما يعادل 5مليارات دوالر بحجة اس
ــداول ومواجهة  ــم النقد املت ــي تمثل 90%من حج ــة والت التالف
ــيولة ودفع رواتب موظفي الدولة يف مناطق سيطرة ما  أزمة الس

يسمى (الحكومة الرشعية) .
ــة من دكاترة  ــة االقتصادية املكون ــارت اللجن يف حني أش
ــة  الحكومي واإلدارات  ــة  اليمني ــات  الجامع يف  ــاد  االقتص
ــت إرشاف وزارة التعليم  ــاع الخاص والتي عملت تح والقط
العايل والبحث العلمي يف تقرير حديث لها حصلت (سبأ) 
ــيولة النقدية يف اليمن تصل إىل  ــخه منه إىل أن الس عىل نس
ــن تداولها يتم خارج  ــىل اقل تقدير ولك ــار ريال ع 1330 ملي
ــار دوالر, مؤكدة أنها  ــرصيف أي ما يعادل 5,2 ملي ــاز امل الجه
ــرصيف اليمني ,فيما قدرت  ــباب األزمة يف الجهاز امل احد أس
ــرصيف خالل  ــارج الجهاز امل ــداول خ ــد املت ــادة يف النق الزي

النصف األول من العام 2016م بـ 298 مليار ريال. .
موضحًة أن النقد عىل شكل زيادة املعروض النقدي من 
ــتكون له  ــالل التمويل بالعجز (اإلصدار التضخمي )س خ
ــيؤدي إىل تآكل الدخل الحقيقي للمواطنني  آثار كارثية وس

نتيجة تدهور القوة الرشائية للعملة الوطنية.
ــان يف فئة األلف املطبوعة (  ــع بنك عدن مصدر األم وض
ــز الطبعة لونها األخرض الفاتح وقرص  قوس قزح )فيما يمي
ــيئون بحرضموت يف وجهها األمامي ومنظر عام لصنعاء  س
القديمة يف وجهها الخلفي وحجمها الصغري 155ملم طوًال 
و69ملم عرضاً هذا التوصيف (لأللف) وتحديدا قوس قزح 
ــبب طباعة  ــعادة والرفاهية لليمنيني بل تس ــم يحقق الس ل
ــام خمس فئات  ــاوي الريال أم ــالت بدون غطاء يف ته العم

جديدة تمت طباعتها يف أقل من ثمانية أشهر .
ــع الفئتني  ــاذ التعامل م ــددت حكومة اإلنق ــني َش ويف ح
ــزام بالقرار  ــاء تم االلت ــدون غط ــة ب (1000و500) املطبوع
ــرصيف يف صنعاء الفئات  ــوق امل ــرتة ورسعان ما التهم الس لف
ــم النقدي  ــواق أنهـك الَنهـ ــا يف األس ــم تداوله ــدة وت الجدي
ــام  ــطس الع ــف أغس ــال منتص ــم الري ــني وتعوي للمضارب
ــًال, فتعويم الريال  ــي املريض أص ــاري االقتصاد اليمن الج
ــالت األجنبية األخرى  ــدة مقابل العم ــعر الفائ يعني أن س
ــب العرض والطلب، وليس وفقاً لسعر ثابت  ــيحدد حس س
ــدوالر بضالله عىل  ــش ال ــى توح ــة ,وألقــ ــدده الحكوم تح
ــتعراً أقلق  ــاً ُمس ــهدت ارتفاع ــي ش ــة الت ــوق التمويني الس
ــعر  ــوق وأخرى للبحث عن س ــل بني س ــن الذي تنق املواط
ــار التجزئة  ــوائي ومزاجي لتج ــل ارتفاع عش ــص يف ظ ارخ

والجملة.

تجــــول...
ــني من  ــق للمواطن ــف القل ــبأ) يف رصي ــة (س ــت وكال تجول
ــة  ــة النقدي ــات السياس ــد ويف متاه ــيش جدي ــراب معي اضط

,وتصورات ألسباب انهيار الريال وعناوين للمعالجات .
ــن وزارة الصناعة والتجارة  ــتعرض تقرير صادر ع حيث اس
ــبتمرب  ــطس واألول من س ــهر أغس ــبوع الثالث لش ــالل األس خ
ــع التمويني  ــخة منه الوض ــبأ) عىل نس ــاري حصلت (س الج
للسوق املحلية حيث أكد توفر كميات كافيه من السلع الغذائية 
ــلعة  ــع املحافظات دون رصد أي (اختناقات) يف أي س يف جمي

غذائية أو استهالكية مع تدفق انسيابي طبيعي للسلع.
ــتوردين للقمح  ــعار املس ــاع أس ــر ارتف ــجل التقري ــا س فيم
االسرتايل الحبوب للرشكة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية 
(الحباري) ورشكة السعيد التجارية ومطاحن الدقيق الرشكة 
ــتثمارات الصناعية (فاهم) بنحو 2.3 % و3.6 %  اليمنية لالس
ــعار املنتجني لدقيق السنابل والجزيرة بنحو  مقابل ارتفاع أس
ــعار التجزئة  ــهدت أس ــجرة 9.7 % وش ــدم توفر دقيق أبو ش وع
ــرتايل  ــح األس ــق القم ــاع 10 % الدقي ــب ارتف ــتهلك بنس للمس
ــنابل والجزيرة  ــعار دقيق الس ــوب واملطحون, وارتفاع أس الحب
ــبة 7.1 %, وارتفاع الحليب املجفف النيدو واالنكور بنحو  بنس
10 % وعدم توفر حليب دانو ,وارتفاع السكر الربازييل والسعيد 
ــمن القمرية  ــمن املصنع محلياً س بنحو 5.2 % وارتفاع الس
ــعار األرز التايلندي  ــاء%10 وارتفاع أس ــت الزرق 17.6 % والبن

40و50 كيلو جرام18.5 % و1.3 %.
ــمتي)  ــتاني (البس ــهد األرز الباكس ــر ش ــب التقري وبحس
ــاً  ــاً ثبات ــو جرام ــوان 40 كيل ــزة) الدي ــدي (امل ــة والهن الفخام
ــيف  ــعار الزيوت املصنعة محليا (ش ــعرياً,إضافة لثبات أس س
ــلخة  ــازج والثمد والس ــمك الط ــعار الس ــات أس والطباخ)وثب

والجحش واللحوم الحمراء والبيضاء وثبات سعر البيض .
( ــي  الرتك ــد(  الحدي ــن  م ــاء  البن ــواد  م ــهدت  ش ــا  كم

ــة  (الوطني ــمنت  واألس ــويدي)  والس ــاب(املاليزي  واألخش
وعمران وحرضموت)ثباتاً سعرياً.

ــرتاً يف محطات النظام  ـــ (دبة) عرشين ل ــع البنزين لل وارتف
ــزل والغاز  ــعار الدي ــل ثبات أس ــال مقاب ــاري إىل 8500 ري التج
ــة تمكنت من ضبط  ــرق العمل امليداني ــر إىل أن ف ــت التقري .ولف
ــة واملحافظات وتم  ــل مكتب األمان ــة متنوعة من قب 102مخالف
ــة حيالها ,كما تلقت غرفة العمليات  اتخاذ اإلجراءات القانوني

5بالغات تم عكسها عىل املعنيني باملكاتب أوال بأول . 
خــــــــوف..!!

ــاء من(  ــرشاء حاجيات العش ــالم الجربي ل ــرج عبدالس خ
ــاع الجنوني والرسيع  ــه فتفاجأ باالرتف ــة) املجاورة ملنزل البقال
ــه تدبري  ــن زوجت ــب م ــه وطل ــودة ملنزل ــه للع ــا دفع ــعار م لألس
عشاء(اضطراري ) ألطفاله من املمكن واملوجود باملنزل حتى 
ــعار بعد أن احتاج إىل  ــن من تجميع خوفه من ارتفاع األس يتمك

خمسمائة ريال إضافية لثمن العشاء .
ــعار نوبة  ــاع األس ــالم أن ارتف ــد عبدالس ــاح اعتق ويف الصب
ــيضبطها (النهار )ليجد بقالة جاره  توحش للتجار( ليالً) س

مغلقة إلشعار آخر .
ــة (موىس)  ــون عن إغالق بقال ــربي و املواطن ــتفرس الج اس
ــتقرار سعر رصف الدوالر  املفاجئ فكانت اإلجابة انه ينتظر اس

وبالتايل يعتمد أسعاراً تناسب مزاجه االنتهازي.
ــرش  ــدى ع ــىل م ــودت ع ــالم (50عاماً)تع ــول عبدالس ويق
ــه يوما عن  ــوىس) ولم أناقش ــن بقالة (م ــرتي م ــنوات أن اش س
ــد إغالقه  ــاع ,ولكن بع ــاع ...واالرتف ــني االرتف ــعاره املتقلبة ب أس
ــص منه  ــعر ارخ ــرى تبيع بس ــىل بقالة أخ ــت ع ــه تعرف لبقالت
ــة (الحاج)  ــد بقال ــررت أن اعتم ــابقاً وق ــا س ــن أالحظه ــم أك ل
ــوىس ومعه بقالة  ــد أن اثبت م ــادي جديد يل بع ــق اقتص كصدي
ــلعة واستغالل حاجة الناس وقلة  أخرى جشعاً واحتكاراً للس

حيلتهم.
ــم  ــة حلوى السمس ــن رفع قيم ــة م ــتغربت عائش ــا اس فيم

ــث تعودت  ــاًال حي ـــ 50 ري ــت ب ــد أن كان ــل ) إىل 70 بع ( املجلج
العطف عىل (إبراهيم ) 10 سنوات الذي يلتصق برصيف بوابة 
ــابق خطواتها لتشرتي منه ودائماً ما تمنحه  فرزة باصات ويس
ــارع  ــل) , وبغرابة س ــاش وتأخذ (املجلج ــدون نق ــني ب الخمس
ــبعني  ــداً بقوله"املجلجل بس ــعراً جدي ــاً إليها معلناً س صباح
ــافة بني الليل والنهار  ــمت وعرفت أن املس ارتفع الدوالر "فابتس

لها متغرياتها يف اليمن .
ــلع األساسية للمنزل  ــرتي الس " خويف مضاعف "كوني اش
ــي (املمتدة) املكونة  ــالء املتزايد وال تكفي عائلت منذ موجة الغ
ــي خاصة وان  ــم وأبنائهم وبناتي وزوجت ــي وزوجاته من أبنائ
ــال ال يكفيني  ــعره إىل 13000 ري ــع س ــذي ارتف ــح ال ــس القم كي
ــوى10 أيام فقط, مما يضطرني  وعائلتي املكونة من 18 فرداً س
ــورين يف حارتنا بجرب  ــلف من امليس أحيانا إىل اإلقرتاض والس
ــات ألوفر لهم  ــن املعون ــبعني والبحث ع ــة الس ــب بمديري الذه
ــي أن أربعة من  ــي وما يزيد معانات ــانده تدبري زوجت الخبز يس
ــية " وغالباً ما ُيخريني  ــي الثمانية يعانوا من "حالة نفس أبنائ
ــار "الطعـام " فأن  ــال بني عالجهم أو إطعامهم فاخت ضيق الح

أراهم "مجانني "أسهل من أجدهم يتضورون "جوعاً "..
تربير..!

ــن " للتموينات  ــن اليم ــارص " بقالة "اب ــربر "ن ــن جانبه ي م
ــون 20 رياًال تضاف  ــعرية غالباً ما تك ــة أن الزيادة الس الغذائي
ــتهلك خاصة وان تجار التجزئة  للسلع وال تمثل مشكلة للمس
ــىل  ــوه ع ــع ويعكس ــعر مرتف ــة بس ــار الجمل ــن تج ــرتون م يش
ــية التي ارتفعت ومزاجية  املستهلك وعن أسعار املواد األساس
ــتطيع أن نتحمل الزيادة يف  ــر يقول حمدان "نحن ال نس التاج
سعر الدوالر واالبتزاز الذي يمارسه علينا تجار الجملة إضافة 
إىل ارتفاع اإليجارات والبرتول فكل زيادة يف سوق الرصف تنتقل 
ــترياد إىل الصغري تجار الجملة  ــاً من الكبري (رشكات االس تنازلي
ــع املواطن  ــم إىل أصغر الجمي ــار التجزئة ومنه ــر تج إىل األصغ
الذي يتحمل أعباءها كاملة ",مضيفاً "نعرتف أن هناك جشعاً 
ــوق ويعبث  ــي عىل الس ــتغل االنفالت الرقاب ــض يس ــن البع لك

باألسعار كما يشاء ".
شبح الخســـارة.....!

ــه )بأربعة ماليني ريال وبدأ عمال تجاريا  باع أبو بكر (بقالت
ــؤاله عن  ــات وعند س ــني املحافظ ــل البضائع ب ــو نق ــدا ه جدي

ــوق العرض والطلب مربحاً  ــبب بيع البقالة كون العمل يف س س
ــي تاجر التجزئة من  ــلع املتواصل ال يحم ــاب أن ارتفاع الس أج
ــة يف ظل  ــن تاجر الجمل ــرتاض م ــث يضطر لالق ــارة حي الخس
ــية فقط مما يعرض  ــيط ومحدود عىل السلع األساس طلب بس
ــن إىل أجل غري  ــبب إقراض الزبائ ــارة بس تاجر التجزئة للخس
ــاس عن  ــب وعزوف الن ــاع الروات ــل انقط ــع بفع ــروف للدف مع
الكماليات ,مما يدفع التاجر لالكتفاء ببيع الصناعات الخفيفة 
لألطفال(بفك,لبان,طرزان ...)وربحها بسيط , شبح الخسارة 
ــرتاها به قبل  ــة بنفس الثمن الذي اش ــم ابو بكر لبيع البقال أرغ
ــد ال يتعلق  ــه واختيار عمل جدي ــنتني واالحتفاظ برأس مال س

بقـوت الناس وحاجتهم... 
ــل مقبل  ــة فض ــتهلك اليمني ــة املس ــس جمعي ــد رئي وُيـفن
ــدوالر أن ارتفاع واردات  ــباب انهيار الريال مقابل ال منصور أس
ــلع والخدمات من الخارج يزيد عن 85 % و15 %  اليمن من الس
ــة هذه الحتياجات  ــن الناتج املحيل وتواجه قيم يتم تغطيته م
ــورو .... وأي تغريات  ــدوالر أو الي ــواء ال ــي س ــد األجنب ــن النق م
ــلع الغذائية  ــعار الس ــعر الرصف تنعكس مبارشة عىل أس يف س
والدوائية واالستهالكية والذي يمثل اكرب تحد يواجه املستهلك 
ــري احتياجاته وأرسته  ــاة لتوف ــد املعان ــي الذي يعاني أش اليمن
ــم  ــة يف ظل حصار خانق وعدوان غاش ــن الحاجات الرضوري م
ــف القوة  ــاد وضع ــة االقتص ــف عجل ــب وتوق ــاع للروات وانقط

الرشائية .
داعياً الجهات املختصة لوضع معالجات عاجلة وان يحيد 
ــزي ألداء دوره وكذلك  ــن الحرب ويعود البنك املرك االقتصاد ع
ــإدارة االقتصاد  ــرد الرصافون ب ــى ال ينف ــوك التجارية حت البن
ــع الدويل  ــب عىل املجتم ــة كما يج ــة والنقدي ــة املالي والسياس
الضغط عىل دول العدوان بإعادة تصدير النفط والغاز وتوريد 
عائداته للبنك املركزي وتمويل قيمة املواد الغذائية والدوائية .

ــانية يف  ــاة اإلنس ــن تجاهل املأس ــة م ــذراً األرسة الدولي مح
ــون يمني يف  ــقوط 27 ملي ــدويل يعني س ــت ال ــن ألن الصم اليم
ــار يف وجه األمم املتحدة  ــتمثل وصمة ع هاوية املجاعة التي س

واملنظمات اإلنسانية و الحقوقية.
ويصف املحامي عبدا لله عامر الوضع االقتصادي يف اليمن 
ــدأ بطباعة  ــري املمنهج الذي ب ــاء والتدم ــه حلقات من الغب بأن
ــوق املرصيف  الصك النقدي وتواصل بعدم وجود رقابة عىل الس
ــرشت رشكات الرصافة  ــوق املضاربة فانت ــمح بازدهار س مما س
ــة )كما غابت  ــي جرفت العمل ــماه(دكاكني الرصافة الت ــا س وم
ــوق املحيل وجود تجار جشعني  ــهد الس الرقابة عن التجار فش
تحت الفتة االسترياد بتحويل العملة التي تم رشاؤها من البنك 
املركزي بحجة االسترياد إىل الخارج لرشاء السلع وجزء لإليداع 

يف بنوك خارجية.
معتربا أن االسترياد العشوائي أسهم يف تبديد العملة ,داعياً 
ــلع الرئيسية  ــترياد بالس الجهات املختصة تحديد قنوات االس
ــني  ــتثني العابث ــة تس ــة واضح ــة اقتصادي ــق سياس ــط وف فق

والفاسدين من املنعطف التاريخي الذي يمر به الوطن .
وزارة الصناعة والتجارة ... الرقابــة والعقــاب..

ــارة لقطاع التجارة  ــا يوضح وكيل وزارة الصناعة والتج فيم
ــعر رصف  ــاع س ــبأ"بأن ارتف ــي لـ"س ــذر الرشجب ــة من الداخلي
ــوق االستهالكية بشكل مبارش مما زاد  الدوالر أنعكس عىل الس

ــبب ضعف القوة الرشائية للريال ,مما  من معاناة املواطنني بس
ــة باتخاذ مجموعة  ــوزارة بالتعاون مع الجهات املختص دفع ال
ــكار بعض التجار  ــهم يف الحد من احت ــن اإلجراءات التي تس م
ــوم اللجان  ــن, حيث تق ــوه عىل املواط ــذي يعكس ــعهم ال وجش
امليدانية بالرقابة عىل كبار التجار وتجار الجملة والتجزئة وفق 
خطة مزمنة واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالهم, كون التالعب 
ــبة الربح  ــني مرفوضاً بعد أن تجاوزت نس ــات املواطن باحتياج
ــارف عليه %5  ــية حدها القانوني املتع ــض املواد األساس يف بع
ــاوز بعض التجار  ــة,3% لتاجر التجزئة فيما تج لتجار الجمل

هذه النسبة بكثري.
ــع املواد  ــعرية عىل جمي ــارس رقابة س ــوزارة تم ــاً أن ال مبين
ــل الزبادي حيث  ــتثناء منتجات األلبان مث ــتهالكية باس االس
الرشكات املصنعة تفرض الزيادة مبارشة عىل السلع التي تقوم 

بتوزيعها عىل نقاط البيع.
ــار تعاملوا بروح  ــال الخاص وكبار التج ــاً إىل أن رأس امل الفت
ــتثنائي الذي يمر به اليمن من  وطنية عالية يف ظل الظرف االس
عدوان وحصار وحرب اقتصادية بدأت بنقل البنك املركزي من 
ــدن وتواصلت بطبع العمالت النقدية بدون غطاء  صنعاء إىل ع
ــبب يف أزمة اقتصادية حادة  ــببت يف انهيار الريال مما تس و تس

يعيشها اليمنيون شماًال وجنوباً .
ــن انتهازيتهم  ــيل ع ــني عىل التخ ــار املتخاذل ــث التج وَحـ
ــانية تجاه  ــئوليتهم األخالقية واإلنس ــل مس ــعهم وتحم وجش

الوطن واملواطن.
ــكاوى املواطنني  ــاخنا لش ــداً أن الوزارة حددت خطا س مؤك
ــعني وأصحاب املخابز  ــلع والجش حول التجار املحتكرين الس
ــني يف وزن الرغيف والتجار الذين أغلقوا محالتهم أمام  املتالعب
ــكاوى. واتخاذ اإلجراءات  املواطنني وهو(174) الستقبال الش
الالزمة تجاههم واملتعلقة بتحويلهم لنيابة الصناعة والتجارة 

واتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة. 
معالجات مقرتحة للبنك الدويل ..

فيما طالب مدير املتابعة امليدانية بغرفة عمليات الصناعة 
ــد األجنبي  ــة املدفوعات والنق ــامي لجن ــان الش والتجارة حس
ــوق النقدية ملدة شهر عىل  ــة مجلس الوزراء بضبط الس برئاس
ــعار  ــداد مصفوفة قائمة أس ــن الوزارة من إع ــل حتى تتمك األق
ــية واالستهالكية واعتمادها من مجلس الوزراء  للمواد األساس
ــوزارة القيام  ــا ما يتيح لل ــار للتعامل معه ــا عىل التج وتعميمه
ــوغ قانوني  ــة وفق مص ــا القانوني ــي وإجراءاته ــا الرقاب بدوره

واضح .
ــة  ــور العمل ــرصف وتده ــات ال ــتمرار تقلب ــه يف اس ــاً أن مبين
ــلع إضافة إىل إغالق  ــيبالغ التجار يف رفع قيمة الس ــة س الوطني
ــتقرار السوق املرصفية وإرصار  كبار الرشكات ألبوابها حتى اس
ــدوالر أو ما  ــلعهم لتجار التجزئة بال ــة عىل بيع س ــار الجمل تج

يعادله بسعر متقلب .
ــعر السائد  منوهاً بأن الوزارة تتعامل مع التجار بمبدأ( الس
ــوق الرصف حيث تعتمد انه  ــعر املتغري بحسب س ) وليس الس
ــوق (9800) ال يجوز  ــعر الكيس القمح السائد بالس إذا كان س

للتجار رفعه تحت حجة ارتفاع الدوالر إىل (13000)ريال .
ــعار  ــوداً مضاعفة لتثبيت األس ــداً أن الوزارة تبذل جه مؤك
ــات ذات االختصاص  ــع الجه ــات م ــدت 10 اجتماع ــث عق حي
ــات والرشكات  ــوزارة يف املحافظ ــب ال ــدراء مكات ــة وم الحكومي
ــة التجارية  ــيل الغرف ــال وممث ــال واألعم ــال امل ــة ورج املرصفي
ــوق  ــعار يف الس ــاع األس ــة ارتف ــم ملناقش ــة وغريه والصناعي
ــتعراض  ــة والذي يصنف بأنه يف ( حالة طوارئ) واس التمويني
ــع املخالفني وفق األطر  ــة إىل أهمية التعامل م املعالجات إضاف
القانونية بعد أن استلمت نيابة الصناعة والتجارة 591 محرض 
ــعار ومخالفات  ــات تجارية تتلخص يف رفع األس ضبط ملخالف
ــدم االلتزام  ــعرية ونقص أوزان املخابز وع ــهار للقوائم الس إش

بوزن الكيلو جرام وأجزائه .
ــئوليتها يف  ــئولة تحمل مس ــىل الجهات املس ــا أن ع موضح
ــدين فمعاقبة تاجر فاسد لن  ــعار ومحاسبة الفاس ضبط األس
ــتغالل املواطن  ــول له جشعه من التجار من اس ــمح ملن يس يس
ــون التضحيات  ــاً) كون اليمنيني يقدم ــعب (جوع وإعدام الش
ــلون قوافل املال والرجال للجبهات  يف كل جبهات القتال ويرس
ــدين  ــي للوقوف بوجه الفاس ــن األبطال ما يكف ــن فيها م واليم
ــي يتعرض لها  ــعة الت ــة التجويعية البش ــرب االقتصادي والح

الشعب اليمني أمام صمت عاملي فاضح ومخز .
ــد املعتمدة يف  ــه وحدة النق ــال اليمني) بأن ــرف (الري وُيعـ
ــيداً  اليمن، ويمثل العملة الوطنية للجمهورية اليمنية و تجس
ــاته النقدية واملالية، ومنذ أن  ــيادة البلد واستقاللية سياس لس
تطور النظام النقدي يف العالم، وتحول من نظام نقدي أساسه 
ــه  ــة)، إىل نظام ورقي أساس ــب والفض ــس الذه ــدن النفي (املع
ــاغل لصانعي القرار هو  ــغل الش وحدة النقد الورقية، صار الش
ــلع  ــاً كفأً لقيم الس ــتقرار وحدة النقد. كونها مقياس تحقيق اس
ــلع بني الناس وتسوية املدفوعات  والخدمات، وأداة لتبادل الس

اآلجلة ومخزناً للرثوة الوطنية.
ــا ورضوريا  ــد) رشطا أساس ــدة النق ــتقرار( وح ــل اس ويمث
ــىل  ــة ع ــطتهم االقتصادي ــاس يف أنش ــالت الن ــتقرار معام الس
ــادي الخارجي بني  ــد، أو يف إطار التعامل االقتص ــتوى البل مس
الدول, فيما ُيـلحق عدم استقرار قيمة العملة الرضر والخسائر 
برثوات األفراد ومعيشتهم وحقوقهم االقتصادية واالجتماعية. 

ردود اإلنقاذ...
ــرار  ــاع الق ــن صن ــاذ م ــبأ) ردود اإلنق ــدت (س ــث رص حي
ــور  ــاه التده ــة تج ــات املختص ــاذ) والجه ــة اإلنق يف (حكوم
ــان لجنة املدفوعات والنقد  ــارع للريال ففي حني أرجع بي املتس
ــدوالر إىل طباعة ما  ــباب ارتفاع ال ــة الوزراء أس األجنبي برئاس
ــة إضافة  ــن العمل ــرية م ــات كب ــمى(حكومة الرشعية)كمي يس
ــة بفارق عايل  ــع ورشاء العملة الصعب ــتحداث قنوات بي إىل اس
ــان ارتفاع الرصف ناتجا  ــا أتاح املجال للمضاربة ,اعترب البي مم
ــرب اقتصادية غري  ــة مفتعلة كجانب من ح ــن خلفية مضارب ع
ــارات والبدائل  ــة الخي ــتنفذ كاف ــة س ــاَ أن اللجن أخالقية,مبين
ــخري  ــن أجل توفري احتياجات الحركة التجارية وتس املمكنة م
ــعر  ــبة تنعكس عىل س ــادر النقد األجنبي بمعدالت مناس مص
ــني فاتورة  ــة تنفيذية لتقن ــث أن اللجنة لديها خط ــال حي الري
ــترياد مما يخفف الضغط عىل السوق ويشجع مستويات  االس

اإلنتاج املحيل .
ــني إىل عدم خلق توتر نقدي لعمليات الطلب  داعياً املتعامل

لرشاء العملة الصعبة دون إدراك النتائج.
ــار  ــني أخب ــني اليمني ــة الرصاف ــت جمعي ــا عمم ــن جانبه م
ــري املوافق عليها  ــن رشكات الرصافة غ ــع 10 م ــدم التعامل م بع
ــات البنك  املركزي بصنعاء  ــيتم إغالقها وفقاً لتوجيه والتي س
ــار حتى تصحيح  ــة يف قوائم االنتظ ــع 8 رشكات رصاف ــا تقب فيم
ــل النقدي معها  ــا واعتمدت 7 رشكات مرصفية للتعام أوضاعه
ــا بتعليمات البنك  ــدم التزامه ــف 4رشكات رصافة لع و تم توقي

املركزي بخصوص رشكات الرصافة.
ــيتم نزول فنيني  وأكد بيان جمعية الرصافني اليمنيني انه س
ــبكة التحويل وإبقاء  ــرشكات الرصافة غري املعتمدة إليقاف ش ل
نظام الرصاف ودعت رشكات الرصافة عدم التأثر بسعر الرصف 
ــعر  ــاعة 10صباحاً بأقل س بمناطق االرتفاع واالنطالق من الس
ــفل) ــعر (لألس ــام ومحاولة جر الس ــل 3 أي ــه قب ــل ل رصف وص
ــني  ــل ب ــرشاء والتعام ــع وال ــادي بالبي ــكل اعتي ــل بش والتعام

الرصافني وتشديد الرقابة عىل ترحيل النقود بني املحافظات.
ــة  للرصاف ــري  بح ــاد  رش ــة  برشك ــئول  مس ــح  أوض ــدوره  ب
ــب بالعملة  ــعار (التالع ــبأ) الذي أختار ش ــالت( لس والتحوي
ــه (أن طباعة فئات  ــن ) لرشكت ــاة املواط ــب بحي ــة تالع الوطني
جديدة للعملة الوطنية ( الريال ) وشح العملة الصعبة تسبب 
ــة مما زاد الطلب عىل الدوالر  ــود فائض من العملة املحلي يف وج
ــس فقط املواطن  ــعر الرصف لي ــرباً أن املترضر من ارتفاع س معت
ــة أول من وقف يف  ــث أن رشكات الرصاف ــل رشكات الرصافة حي ب
ــة وأوقفوا عمليات البيع والرشاء يف فرتات  وجه التالعب بالعمل
االرتفاع, موضحا أن إنعاش االقتصاد هو الحل األمثل ملواجهة 
ــة فعندما تزداد الصادرات يزداد الطلب عىل  الحرب االقتصادي
ــي اتجاه  ــادرات مما يعن ــاء بأثمان الص ــة للوف ــة الوطني العمل

العملة إىل االرتفاع يف سوق الرصف . 
ــب أن تتحمل حكومة  ــكرية رجالها.. ويج ــات العس للجبه
ــة  ــرب االقتصادي ــه الح ــة تواج ــق جبه ــا يف خل ــاذ دوره اإلنق
..أبطالها خارقني ُيخلصوا اليمني البسيط الذي ال يعيش عىل 
ــع التخبط يف أرصفة  ــل ... من وج ــاة ..بل عىل قيد أم ــد الحي قي

الجوع...

املواطن اليمني البسيط أحالمه يف متاهات ( الريال) املنهار َشّيـع 
ــعار  ــواق (ناراً) يف أس ــتعلت األس ــدوالر, واش ــام جنون ال أم
ــتوطن الجوع يف بيوت اليمنيني  ــلع االستهالكية واملواد األساسية , واس الس
ــعودي -األمريكي  ــها العدوان الس بفعل حرب (اقتصادية) ممنهجة يمارس
ــوق النقدية  ــا) طباعة العملة الوطنية بدون غطاء واملضاربة يف الس (بعص

وتعويم الريال والفسـاد. 
تحقيق / نسيم الرضا
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الصناعة :
نمارس رقابة سعرية على 
جميع املواد االستهالكية 
باستثناء منتجات األلبان 

حماية املستهلك : أي تغريات يف 
سعر الصرف تنعكس مباشرة 

على أسعار السلع االستهالكية 
وتمثل اكرب تحد يواجه املواطن

ــة الــعــمــلــة  ــاع ــب ــط ـــًا مــمــنــهــجــة ب ـــرب ـــارس ح ـــم ــف الــــعــــدوان ي ــال ــح ـــراء اقــتــصــاد : ت ـــب ■ خ
ـــال  ـــري ـــم ال ـــوي ـــع ـــة فــــي الــــســــوق الـــنـــقـــديـــة وت ـــارب ـــض ـــم ـــاء وال ـــط ــــــدون غ الـــوطـــنـــيـــة ب
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