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ــاب الذي •  ــور يف الخط ــة دكت بداي
ــدر الدين  ــك ب ــيد عبداملل ــاه الس الق
ــرة  الهج ــبة  مناس ــل  قب ــي  الحوث
ــادرة  ــه مب ــدم في ــذي ق ــة وال النبوي
ــات كيف  ــد االقتصاد واملرتب لتحيي
ــادرة وما هي  ــرون إىل هذه املب تنظ

أبعادها؟
ــيد عبدامللك كان صادقا وأمينا مع وطنه  - الس
ــار الله والوطن  ــا لحركة أنص قبل أن يكون رئيس
ــيد  ــع وعندما تقارن بما يطرحه الس ــك الجمي مل
وتجار الشنطة تجد أنه يريد أن يوجد معالجات 
ــوع إبعاد البنك املركزي  لكل أبناء اليمن، وموض
ــات  ــادي واملايل من أي سياس ــب االقتص والجان
ــي والراتب حق  ــن اليمن ــطرية ال تخدم املواط ش
ــن ودول  ــة اليم ــي رشعي ــي وصنعاء ه ــكل يمن ل
ــا أمورا  ــوا علين ــاس وفرض ــرتوا الن ــدوان اش الع
ــم وكما خاطب  ــة واليوم نحن عندما نتكل مجحف
ــل يقول نحن عىل  ــيد القائد يف كلمته والرج الس
ــم ليقدموا ما  ــا وه ــا لدين ــي م ــتعداد ألن نعط اس
ــة األهم أن  ــب الناس والنقط ــم ولندفع روات لديه
املواطن كان يستلم راتبه بالكامل قبل نقل البنك 
ــة والعملة طبعت عىل أكرث  املركزي ومثل الطباع
ــيا  من مرحلة والطبعة األوىل التي طبعت يف روس
ــي وكانت  ــعب اليمن ــن دفعناها من عرق الش نح
ــن قبل بن  ــة للبنك املركزي م ــاك إدارة حكيم هن
ــة وكان يدفع  ــفافية وبعيدا عن السياس همام بش
ــم اآلن طبعوا يف اإلمارات ويف  للناس الراتب لكنه
ــدون إدارة وطن وإنما  ــا هؤالء الناس ال يري املاني
ــن الرموز  ــا تاجر كثري م ــروا كم ــدون أن يتاج يري
ــى اآلن واليوم  ــالل وحت ــد الس ــذ عه ــن من باليم

يتاجرون باليمن من الرياض هؤالء الخونة.
ــاب •  خط ــة  ترجم ــن  يمك ــف  كي

ــيد عبدامللك بدر الدين  سماحة الس
الحوثي؟

ــرب  ــم ع ــب أن تت ــاب يج ــذا الخط ــة ه - ترجم
ــزي  ــك املرك ــل البن ــة لنق ــوات أوال ال رشعي خط
ــادة للبنك املركزي ثانيا علينا  وعلينا أن نعني قي
ــة ونتظر يف  ــة اقتصادية ونقدي ــم عن أزم أن نتكل
ــن 45 إىل..... وعلينا  ــا م ــة وتقليصه أداء الحكوم
ــن يتالعب بقوت  ــن حديد كل م ــرضب بيد م أن ن
يف  ــني  رصاف ــص  تراخي ــاء  إلغ ــا  وعلين ــن  املواط
ــا وأنهم  ــم طامل ــا لديه ــادرة م ــوارع ومص كل الش
ــا يجب  ــاد اليمني، كم ــز االقتص ــىل ه ــون ع يعمل
ــيد  ــم ترجمة النقاط الـ12 التي حددها الس أن يت
ــب علينا تفعيل  ــابقة ويج ــد يف خطابات س القائ
ــىل إدارة األزمة  ــل ع ــادي ليعم ــس االقتص املجل
ــة  ــذا املجلس كان برئاس ــاعة وه ــدار الس ــىل م ع
ــهاد  ــاط قبل استش الرئيس املجاهد مهدي املش
ــادة تفعيل  ــب إع ــاد ويج ــح الصم ــس صال الرئي
ــكرتارية متفرغة  ــارية وس ــس بهيئة استش املجل
ــترياد  إلدارة الكوارث واألزمات كما يجب منع اس
ــع البيع بالعملة  ــات بما فيها الفاكهة ومن الكمالي
الصعبة والرجوع لقانون الرقابة عىل النقد حتى 
ــادي بالتوازي مع  ــق االنتصار االقتص يتم تحقي
ــكرية كما  ــال العس ــات القت ــارات يف جبه االنتص

يجب محاسبة كل املسؤولني الفاسدين.
ــا ورد يف الخطاب •  ــا يتعلق بم فيم

ــة  العمل أداء  ــد  تحيي ــوص  بخص
ــاذا يعني ذلك  ــزي؟ م ــك املرك والبن
ــا؟ وهل  ــني جميع ــبة لليمني بالنس
تفهم اآلخر هذه الرسائل العقالنية 
ــيد؟ أم  ــماحة الس ــا س ــي قدمه الت

تقبلها بشكل مغاير؟
ــا أوال أماهم فهم  ــا هن ــب أن نفهم ــالة يج الرس
ــة الحكيمة التي  ــذه اآللي ــدون أن يتاجروا به يري

ستعيد االبتسامة للمواطن اليمني.
كيف يجب أن نفهمها هنا؟• 

ــك البنوك  ــت اليمني بن ــب البي ــادة ترتي - بإع
ــابق  ــتطاع املحافظ الس ــك املركزي الذي اس البن
نحَيّد البنك املركزي كما يقول السيد القائد اليوم 
ــيق  ــاس للذين يف املعاش ــكل الن ــع الرواتب ل ودف
ــجلها دينا عىل  ــحب األذونات وس ــاض وس والري
ــة بدفع  ــون الدولة ملزم ــع الرواتب ك ــة لدف الدول
رواتب املوظفني واليوم هم طبعوا العملة لتغطية 
ــم أوجدوا  ــف لكنه ــل التال ــا مح ــز وإحالله العج
ــدة عبارة عن  ــا ألن العملة الجدي عجزا وتضخم
ــة دون غطاء ذهبي  ــة لها أوراق دفرتي ورق ال قيم

ــات والوديعة يف  ــوا الهب ــم وضع ــادرات ه وال الص
ــموها وهم يدفعون  بنوك تجارية وخاصة وتقاس
ــعودي  لكبار القوم بالدرهم والدوالر والريال الس
ــل بهدف  ــكل كام ــدون إنهاء الريال بش ــم يري وه

انهيار الدولة.
التي •  ــرية  ــة األخ ــبة لألزم بالنس

ــن طباعة العملة الجديدة  نجمت ع
ــىل القطاع  ــذا اإلجراء ع ــف أثر ه كي
النقدي واملرصيف؟ وما هي رؤيتكم 

ــالالت الكارثية الناجمة  لحل االخت
عن ذلك؟

- أنا كمحلل اقتصادي ونقدي أقول من يملك 
ــي يمكنه أن  ــزون النقدي غري القانون ــال واملخ امل
ــترتاجع عملية  ــايل س ــن إنزالها وبالت ــع ع يرتاج
ــزة وكرامة  ــتهداف ع ــم أرادوا بها اس الرصف وه
ــه من أجل تسييسها  املواطن اليمني ولقمة عيش
ــلطة هنا والسيد القائد  وإثارة املواطنني ضد الس
ــاط عىل الحروف  ــة وطرح النق ــه لهذه القضي تنب
بهذه املبادرة ويجب تحييد البنك املركزي وعدم 
ــراج املوجود يف  ــد الجديد وبالتايل إخ إنزال النق
ــوق وإذا  ــارب وغريها ونغذي الس ــوت وم حرضم
ــذه األوراق وترتاجع قيمة  ــتطعنا أن ال تنزل ه اس
ــال،  ــام الري ــة أم ــة األجنبي ــرصف للعمل ــعر ال س
ــة األجنبية وهناك  ــوم هناك طلب عىل العمل والي
ــحب املوجود يف السوق  ورق ال قيمة لها أرادوا س
ــعر الريال  ــار س ــف أنواعه لينه ــد بمختل ــن نق م

ويتحمل املواطن التكلفة.
ــدة املطبوعة •  ــة الجدي لكن العمل

يف  ــا  هن ــا  تداوله ــم  يت ــا  حديث
ــت  ــي تح ــات الت ــاء واملحافظ صنع
ــىل  ــيايس األع ــس الس ــلطة املجل س
ــة الريال؟ هل  بخطورتها عىل قيم
مازلتم مرصين يف املجلس السيايس 
ــع تداول  ــاذ عىل من ــة اإلنق وحكوم

هذه العملة؟
ــة ومن  ــذه العمل ــف دخلت ه ــول كي ــن نق - نح
سمح لدكاكني الرصفة أن تعبث بالنقد وبالرصافة 
ــدوان  ــح دول الع ــل لصال ــا تعم ــاك خالي إذا هن
ــفافية مع  ــبتهم ويجب أن تكون ش وعلينا محاس
ــرارات واإلجراءات  ــن حتى بتعامل مع الق املواط
التي تتخذ بمسؤولية اليوم املحافظات الجنوبية 
ــف  ــم ي ــارب ل ــام اله ــارع ألن النظ ــوا للش خرج
ــدوان التي  ــا أن دول الع ــة كم ــرتاطات معيش باش
جاءت للسيطرة عىل املوانئ والشواطئ اليمنية 
ــارع  ــوا للش ــن خرج ــاس الذي ــي الن ــن نحي ونح
ونقول ال استعمار يدوم وال احتالل يستمر وعىل 
ــة الذين تقدم لهم  ــا يف املحافظات الجنوبي أبنائن
ــيد  ــوي من هنا والس ــيايس واملعن ــم الس كل الدع
ــرارا بتعيني محافظني للمحافظات  القائد اتخذ ق
الجنوبية ليؤكد للعالم بأن هذه املحافظات يمنية 
ــعب اليمني كله مع الوحدة  ومازالت محتلة والش
ــار  ــم ما حدث بعد 94 وتصحيح مس ــا تقيي وعلين
ــع إدارة  ــدة وليس م ــع الوح ــاس م ــدة والن الوح
الوحدة والبد من إصالح األمور من هنا إخوتنا يف 
الجنوب ينتفضون اآلن جراء التضييق واملعاناة 
ــية التي فرضها املحتل جراء السياسات  املعيش

االقتصادية التي تستهدف حياة اليمنيني جميعاً 
يف كل محافظات الجمهورية اليمنية!

ــم انتفضوا عىل االحتالل ال يريدون أن يروا  نع
ــتعمر  ــن اليمن محتال وعرفوا أن املس ــزء م أي ج
ــس التعاون  ــى بإدخاله مجل ــاء يتغن ــد ج الجدي
ــتكون دبي لكنهم  ــي ومدعيا بأن عدن س الخليج
ــم يوفر ال كهرباء  ــتعمار الجديد ل وجدوا أن االس
ــارع يف  ــح االقتتال يف الش ــن وأصب ــاء وال أم وال م
ــم خرجوا  ــبب ه ــة ولهذا الس ــات املحتل املحافظ
ــا وجدوا  ــة واجهوها عندم ــة االقتصادي والنكس
ــيق وكانت  ــزن يف معاش ــغ تخ ــن املبال ــريا م أن كث
ــم يحققوا  ــبعوا البطون ول ــا فلم يش عامال رئيس
ــيا وبالتايل عىل السلطة السياسية يف  أمنا سياس
ــة التاريخية صنعاء وعىل قائد الثورة أن  العاصم
ــات الجنوبية املحتلة اهتماما  يويل ملف املحافظ
ــرد  ــراج وط ــال إلخ ــوا النض ــى يواصل ــا حت بالغ

املستعمر من هناك.
ــاط •  نق ــدة  ع ــم  قدمت ــراً  مؤخ

ــة  ــة يف مواجه ــية واقتصادي سياس
ــني  تعي ــا  منه ــة  العدواني ــرب  الح
ــا أهمية  ــك املركزي م ــظ للبن محاف

هذا اإلجراء برأيكم؟
ــك بإننا  ــا ال بدعم مجاًال للش ــن تؤكد بم - نح
ــزي لكن لعدم اتخاذ قرار  ترفض نقل البنك املرك
ــزي وإدارة جديدة  ــك املرك ــظ للبن بتعيني محاف
ــاك يتحركون يف إطار ال  ــا فال جدوى ألنهم هن هن
رشعيه ونحن نريد أن نرفض هذا اإلجراء وتقول 
ــور من صنعاء  ــا كنا تدير األم ــم بأننا عندم للعال
ــالء وال ارتفاع يف رصف العملة  ــم يكن هناك ال غ ل
ــىل األرض  ــون ع ــن باق ــرب نح ــم  الح ــا برغ ألنن
ــك املركزي هو  ــا وألن البن ــا ومازلن ــذا طالبن وله
ــة النقدية   ــم السياس بنك البنوك وهو الذي يرس
ــن عدن  ــر م ــى  أوام ــر يتلق ــح التاج ــذي أصب وال
ــش ربح هنا وهناك، ولهذا  ويريد أن يعمل له هام
ــية اإلرساع يف إصالح  وجب عىل القيادة السياس
ــاج وأن نرفض نقل البنك املركزي ونعني  اإلعوج
ــؤولة عىل  إدارة جديدة للبنك املركزي تكون مس
ــان  إدارة األزمة والكوارث بالذات ما بتعلق بالتش

النقدي.
ــة •  الدول ــرم  ه رأس  يف  ــم  وأنت

ــس  املجل يف  ــادي  اقتص ــار  كمستش
ــي  ــا ه ــم م ــىل برأيك ــيايس األع الس
ــا  اتخاذه ــب  يج ــي  الت ــراءات  اإلج
ــة  األزم ــل  وح ــعار  األس ــط  لضب
ــة  الراهن ــية  واملعيش ــة  االقتصادي
ــاك أزمة حادة بفعل  خاصة وأن هن

ارتفاع األسعار .
ــار وأنا أقول  ــار ال يستش ــول املستش - أوًال أق
ــراءات موجودة  ــد أن كل اإلج ــي أوك ــري يمن كخب
ــواب لرجال  ــث العقاب والث ــا تطبيقها حي وعلين
ــلع  ــعار الس ــال واألعمال الذين يتالعبون بأس امل
ــلطة  وللس ــبة  للمحاس ــم  واجالته ــتقات  واملش
ــوق  ف ــه  نفس ــرب  يعت ــن  م ــعر  تش أن  ــية  السياس
ــراءات  ــاذ إج ــاءلة واتخ ــاك مس ــون أن هن القان
ــواق واألسعار وتوقيف نزيف العملة  لضبط األس
ــة  ــري الرضوري ــياء غ ــترياد األش ــة يف اس األجنبي
ــاج  ــالح االعوج ــا إص ــا وعلين ــن يف أعناقن واليم
ــال واألعمال يف  ــني ورجال امل ــو كل الوطني وندع

الخارج للعودة إىل الوطن ألنه الباقي..
أخرياً دكتور بعيداً عن االقتصاد • 

ــيايس نحن مقدمون  هناك سؤال س
عىل مناسبة  ثورة الـ21 من سبتمرب 
ــاك اعوجاجا  ــم أن هن ــم ذكرت وأنت
ــف يمكن أن  ــدة .. كي ــار الوح يف مس
ــح  ــبة لتصحي ــذه املناس ــتغل ه نس
مسار الوحدة اليمنية كما ذكرتم ؟

ــمة إىل وجه املواطن اليمني  - يجب إعادة البس
وذلك بأن تأتي ذكرى ثورة الـ 26 من سبتمرب الثورة 
ــبتمرب التي  ــة لثورة 21 من س ــرى الرابع األم والذك
ــقطنا حكومة  ـــ 500 ريال وأس ــقطت الجرعة ب أس
العبث أريد أن أؤكد ونحن تحتفل بالذكرى الرابعة 
ــار الله ما جاء ليعملوا انقالبا والدليل عىل  أن أنص
ــن حقهم يف  ــة بحاح تنازلوا ع ــك أنهم يف حكوم ذل
ــاس كان  ــي وهؤالء الن ــراك الجنوب ــة للح الحكوم
ــة  ــكلوا حكوم ــادي ويش ــوا ه أن يعتقل ــكان  باإلم
ــرر أخطاء  ــم كان اليريد أن يك ــل الحكي ــن الرج لك
ــىل القائد  ــو ظلم وع ــته حروب وه ــات س وممارس
ــي ضبظ بعض  ــيد عبدامللك بدر الدين الحوث الس
ــه واالحتفاالت  ــن املنتمني ألنصار الل ــن م املتهوري
ــالح االعوجاج يف كل  ــب أن تتوج بإص القادمة يج
ــمرب مع  ــي الحياة وأنا كنت بعد أحداث ديس مناح
ــاء أربعة وطنيني  ــة أعض مجلس رئايس من خمس
ــس املجاهد  ــة الرئي ــه وتكون برئاس ــن أنصار الل م
ــاط ونختار العضو الخامس شخصية  مهدي املش
ــس وزراء وأن  ــوا يف املجلس رئي ــة يكون عض وطني
ــون الحكومة القادمة حكومة ترصيف أعمال إىل  تك
أن ينتهي العدوان ونأني إىل انتمارات  أنا لست مع 
تعيني أعضاء يف اللجنة العليا لالنتخابات اليوم أو 
ــني نواب وزراء اليوم أنا مع تعيني إدارة جديدة  تعي
ــك املركزي محافظ ومجلس إدارة ومع تفعيل  للبن
ــاد وظيفة  ــىل ومع إيج ــادي األع ــس االقتص املجل
ــرأس إدارة األزمات والكوارث  مفتش عام للدولة ي
ــا  ــل وعلين ــة العم ــرون فرص ــباب يتنظ ــا ش ولدين
ــباب يف  ــجيع الش االهتمام بالجانب الزراعي وتش
ــة األرايض ويجب علينا تفعيل  هذا الجانب وزراع
ــم  ــه كل املغرربه ــتفيد من ــام ليس ــو الع ــرار العف ق
ــة الوطنية والخروج  ــل بمؤتمر للمصالح والتعجي

باليمن إىل بر األمان والتصالح  والتسامح.

الدكتور عبدالعزيز الرتب يف حوار خاص لـ"ٹ":

مبادرة قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي مبادرة قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي 
بتحييد االقتصاد تصب يف مصلحة كل اليمنينيبتحييد االقتصاد تصب يف مصلحة كل اليمنيني

ــة الجمهورية للشؤون االقتصادية قال  ــار رئاس الدكتور عبدالعزيز الرتب مستش
ــدر الدين  ــيد عبدامللك ب ــد الثورة الس ــروف أن قائ ــادي املع ــري االقتص والخب
الحوثي يريد باملبادرة التي طرحها يف خطابه قبل األخري أن يوجد حال ومعالجات لكل 
أبناء اليمن من خالل تحييد االقتصاد ورصف الرواتب بعيدا عن الرصاعات السياسية.
ــد أثبتت القيادة املوجودة هنا مدى التزامها  ــاف أن صنعاء هي رشعية اليمن وق وأض
ــك املركزي قبل  ــلطة بعد فرار هادي وظلت صنعاء والبن ــلمت الس ــؤول عندما تس املس

ــيق  قرار نقله غري القانوني برصف املرتبات لكل أبناء الوطن وللموظفني حتى يف املعاش
ــة تعيني محافظ ومجلس  ــات الجمهورية دون توقف مطالبا برسع ــارب وكل محافظ وم

إدارة البنك املركزي مادمنا نقول أن نقل البنك إىل عدن غري قانوني.
ــعب اليمني وفرض  ــدوان ومرتزقتهم يريدون تركيع الش ــرتب إىل أن قوى الع ولفت ال
ــتغالل  ــددا عىل رضورة اس ــه مش ــتهداف لقمة عيش مزيد من اإلجراءات لتجويعه واس

الذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمرب لتصحيح مسار الوحدة اليمنية.. إىل التفاصيل :

لقاء/ أحمد املاليك 

يجب تعيني محافظ 
ومجلس إدارة للبنك 

املركزي مادمنا ال 
تعرتف بقانونية نقل 

البنك إىل عدن

يجب استغالل الذكرى 
الرابعة لثورة الـ21 من 
سبتمرب لتصحيح مسار 

الوحدة اليمنية

قوى ومرتزقة العدوان 
يعملون باستمرار 

على تجويع الشعب 
من خالل اتخاذ مزيد 

من اإلجراءات املجحفة 
التي تستهدف معيشة 

املواطنني

يجب ترجمة ما ورد يف خطاب 
السيد بمزيد من اإلجراءات 

الصارمة ضد الفاسدين 
والصرافني الذين يعملون مع 

قوى العدوان

طباعة العمالت الجديدة 
أوجدت عجزا وتضخما ويه 

عبارة عن أوراق دفرتية ال 
قيمة لها

السيد القائد تنبه لقضية 
االقتصاد ووضع النقاط على 
الحروف ويجب تحييد البنك 

وعدم إنزال النقد الجديد

الجنوبيون انتفضوا ضد 
االحتالل وكانت النكسة 

االقتصادية عامال رئيسيا 
لالنتفاضة

يجب تطبيق مبدأ الثواب 
والعقاب لضبط األسعار 
ومحاسبة الفاسدين إذا 
كنا نريد معالجة الوضع
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