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¶ توقعات بتجاوز ثروة األثرياء يف العالم إىل ١٠٠ تريليون دوالر بحلول عام ٢٠٢٥م

وزير الصناعة يشدد على ضبط املتالعبني باألسعار والحد من تداول العملة الجديدة
الثورة / أسماء البزاز  

ــاوري  ــد يف وزارة الصناعة والتجارة اللقاء التش عق
ــات  ــف محافظ ــوزارة يف مختل ال ــب  ــدراء مكات م ــع  م
ــة أداء املكاتب خالل  ــىل كيفي ــالع ع ــة لالط الجمهوري
ــدوان والحصار  ــل الع ــة يف ظ ــة والحالي ــرتة املاضي الف
ــة  ــات الخاص ــات والتوجيه ــة املقرتح ــة ماهي ومناقش
ــري  وتوف ــعرية  والس ــة  التمويني ــاع  األوض ــة  بمعالج
ــتوى املراكز  ــتهالكية عىل مس ــلع الرضورية واالس الس

واملديريات
ــارة  والتج ــة  الصناع ــر  وزي ــح  أوض ــاع  االجتم ويف 
عبدالوهاب يحيى الدرة أن الوزارة حريصة كل الحرص 
ــاح دور مكاتبها يف مختلف املحافظات وتوفري  عىل إنج
ــهم يف خدمة املواطنني  احتياجاتها ومتطلباتها بما يس
ــادي يف البالد ويحافظ عىل  ــتتباب الوضع االقتص واس
التوازن املعييش والنسيج املجتمعي والجبهة الداخلية 
التي يحاول العدوان مرارا استهدافها وخلق العديد من 
ــات التجارية  ــال االضطراب ــات االقتصادية وافتع األزم
ــبقتها إرهاصات اقتصادية  ــوق املحلية والتي س يف الس
ــات وتضييق  ــك املركزي وانقطاع املعاش بدء بنقل البن

ــة  الحيوي ــع  واملصان ــآت  املنش ــتهداف  واس ــار  الحص
وانتهاء بارتفاع الدوالر ومحاوالت بعض التجار افتعال 

أزمة مسبوقة يف االرتفاع غري املربر لألسعار.
ــري  ــدة لتوف ــعى جاه ــوزارة تس ــدرة : ان ال ــال ال وق
ــتهالكية يف املحافظات  ــلع االس ــة والس ــواد الغذائي امل
واملديريات والحفاظ عىل توفرها، مؤكدا رضورة العمل 
ــة الجديدة  ــع التداول بالعمل ــروح الفريق الواحد ملن ب
ــىل حماية الوطن  ــا حفاظا ع ــط من يتعامل معه وضب
ــلبية  ــا تحمله من آثار س ــال وم ــي كام ــع اليمن واملجتم
ــور الريال أمام  ــعري وتده عىل الوضع التمويني والس

الدوالر وتصاعد األسعار.
ــة والتجارة  ــر الصناع ــب وزي ــد نائ ــن ناحيته أك م
ــمي عىل رضورة تفعيل دور مكاتب وزارة  محمد الهاش
ــف محافظات الجمهورية  الصناعة والتجارة يف مختل
ــام يف البالد  ــريات والوضع الع ــع املتغ ــكل يتالءم م بش
األداء  يف  ــابقة  الس ــوام  األع ــة  روتيني ــن  ع ــاد  واالبتع
ــاة عىل  ــؤولية امللق ــم املس ــعار حج ــي واستش الحكوم
ــا وتقديم الرؤى  ــي وزارة القناعة ومدراء مكاتبه موظف
ــات االقتصادية  ــىل التحدي ــب ع ــي تتغل ــج الت والربام

الراهنة وتخفف من معاناة املواطنني املعيشية.
ــوم يعلق  ــن اليمني الي ــمي : ان املواط ــال الهاش وق
ــب  ــف التالع ــة يف وق ــىل وزارة الصناع ــرية ع ــاال كب آم
ــية  ــعار وارتفاعها وتوفري املواد الغدائية واملعيش باألس
ــة الصعبة التي  ــروف االقتصادي ــتغالل الظ ــدم اس وع
ــي أوال  ــب الدين ــن الواج ــا م ــدوان انطالق ــا الع خلقه

والوطني ثانيا.
موضحا أن القطاع الخاص رشيك أسايس يف البناء 
والتطوير والحفاظ عىل اقتصاد البالد يف حال سريه يف 
ــه بالتوجيهات ومراعاته للوضع  خدمة الوطن والتزام

العام يف البالد تحت سقف ال رضر وال رضار.
ــف  مختل ــل  وتح ــتتابع  س ــوزارة  ال أن  إىل  ــريا  مش
ــة أوال بأول لنرصة  ــا التجارية املرفوعة والعالق القضاي
ــود الدولة يف كل مفاصل  ــناد وج قضايا املواطنني وإس
ــون املرحلة مرحلة  ــال ولك ــاة دون تقصري أو إهم الحي
ــل دون أي إهمال  ــة وتتطلب من الجميع العم حساس

أو تقاعس .
ــة  العام ــة  الهيئ ــام  ع ــر  مدي ــح  أوض ــه  جانب ــن  م
ــارى  ــتبذل قص ــة س ــس أن الهيئ ــات واملقايي للمواصف

ــة والتجارة  ــع وزارة الصناع ــرتك م ــا للعمل املش جهده
ــة  ــة واملتابع ــة الرقاب ــات  يف عملي ــا يف املحافظ ومكاتبه
ــلعية ومدى مطابقتها للمعايري  عىل مختلف املواد الس
ــالمة املواطنني ومعايري الجودة التي  العامة وصحة وس

تحملها.
ــب يف عدد  ــت عدة مكات ــة افتتح ــاف إن الهيئ وأض
ــص والرقابة  ــة الفح ــهيل عملي ــات لتس ــن املحافظ م
ــا ملا  ــف مكاتبه ــيط األداء يف مختل ــلع وتنش ــىل الس ع
ــلع املغشوشة  يخدم مصلحة املواطنني يف محاربة الس
ــرا  ــدث مؤخ ــا ح ــا كم ــة وإتالفه ــة الصالحي أو املنتهي
ــفينة محملة بالدقيق يف ميناء الحديدة  بخصوص س
تم ضبطها ورفضها لكونها تتناىف مع معايري السالمة .

ــاع التجارة  ــل قط ــي وكي ــذر الرشجب ــا من ــا دع فيم
ــرتكة بني  الداخلية بوزارة الصناعة للخروج برؤية مش
ــل الوزارة وفاعليتها  ــوزارة ومكاتبها لتطوير أداء عم ال

يف مختلف املحافظات ..
ــاع بيئة  ــة لقط ــل وزارة الصناع ــاء وكي ــرض اللق ح
ــم ووكيل  ــى عبدالكري ــد يحي ــتاذ محم ــال األس األعم
ــن مدراء  ــام الغرباني وعدد م ــة بس ــارة الخارجي التج

الوجبات السريعة .. نكهة العيد
ــف يف أحد القطاعات  ــد املهنأ) موظ (خال
ــدون مطاعم  ــو العيد ب ــرى أن ج ــة ي الخاص
الوجبات الرسيعة كالصورة التي يكون لونها 
ــد وصفه  ــم كح ــود. فاملطاع ــض واألس باألبي
ــه والعديد  ــة العيد ألرست ــط لفرح ــي املحي ه
ــاً تجربته مع املطاعم بأنه ال  من األرس واصف
يمر العيد إال وقد حل ضيفاً عليها خصوصاً 
ــد جدير بالتجربة  ــم افتتاح مطعم جدي إذا ت
ــبة عيد األضحى  ــه إن مناس ــاً بقول .. مختتم
ــن الله  ــة ورسور م ــرح وبهج ــعيد أيام ف الس
ــاغرة إال يف تلك األيام  القدير وال نجد أياماً ش
ــل  ــل املتواص ــبب العم ــك بس ــة وذل الفضيل
ــة التي جعلتنا ال  وضغوطات الحياة الصعب

نعرف ان ألنفسنا حقاً علينا.
الرقابة غائبة !!

ــعار  ــام الكثيف واألس ــن االزدح ــم م بالرغ
ــىل تناول الوجبات  ــة إال أن االقبال ع الباهظ

ــام العادية ..  ــة كبري جداً مقارنة باألي الرسيع
ــارة مطعمه  ــري) أعتاد عىل زي (خليل العم
ــرتة العيد  ــدة فقط خالل ف ــرة واح املفضل مل
وذلك بسبب عدم قدرته املادية لتكرار الزيارة 
ــل) برضورة  ــوه ( خلي ــرى .. لذلك ن ــرة أخ م
مراقبة تلك املطاعم من قبل الجهات املعنية 
ــة عليها ملا تراه فرصة  وفرض العقوبة الكامل
ــبة خصوصاً وان ذوي  الستغالل تلك املناس
الدخل املحدود أصبح همهم األسايس كيفية 
ــم اليومية بعيداً  العيش وتغطية احتياجاته
ــادوا عليها  ــي اعت ــن الكماليات الت ــاً ع تمام

سابقاً.
حاجة اضطرارية

ــة عدن  ــن محافظ ــر) زائر م ــل ماه (عدي
ــة صنعاء لقضاء  ــد يف العاصم والذي يتواج
وذا  ــاً  ــاً ملحوظ ــرك انطباع ــد ت العي ــازة  إج
ــالل فرتة  ــم صنعاء خ ــو أن مطاع ــة وه أهمي
ــعار وجباتها الرسيعة مبالغاً  العيد باتت أس

ــب الهائل  ــبب الطل ــك بس ــبياً وذل ــا نس فيه
ــات حتى أن  ــعار الوجب ــوالت ألس ــىل املأك ع
ــوية وصلت قيمتها إىل  ــعر الدجاجة املش س
ــل) ال  ــن أن (عدي ــك ع ــال ناهي ( 1600) ري
ــه إال ويطلب وجبات  ــو وأرست ــيض يومه ه يم
متكررة من مختلف املطاعم وذلك بسبب انه 
ــياحة هو وأرسته بعيداً عن مسكنه  يف فرتة س
ــول إىل أن  ــفا كما يق ــاص. لذا يضطر آس الخ
يخضع ويستجيب لرشاء املأكوالت الرسيعة 
ــك  ــه وذل ــاً في ــعرها مبالغ ــى وإن كان س حت

بسبب الحاجة امللحة.
 أين نحن من هذا ؟

ــارة  زي يف  ــز)  (عزي ــد  تواج ــكا  بلجي يف 

ــل 6  ــري قب ــة املاجتس ــة دراس ــة لتكمل خاص
ــرك انطباعاً جيداً  ــث يخربنا أنه ت أعوام, حي
ــهر رمضان  ــبات الدينية كش عن قدوم املناس
ــد األضحى يف ذلك  ــارك وعيد الفطر وعي املب
ــة  ــك الدول ــلطة يف تل ــد أن الس ــد .. ووج البل
ــة باألخص  ــر التجاري ــرب أصحاب املتاج تج
ــة إىل  ــت , باإلضاف ــوبر مارك ــاالت, والس البق
مطاعم الوجبات الرسيعة عىل تخفيض قيمة 
ــا األصلية وذلك  ــلعهم إىل %20 من قيمته س
احرتاماً وتقديراً ملكانة اإلسالم واملسلمني وما 
ــهر  ــب عليهم من أعباء إضافية خالل ش يرتت
ــان املبارك والعيدين. لهذا ندد ( عزيز)  رمض
ــتثمري  ــار وخصوصاً مس ــا يقوم به التج بم
ــات واألغذية من استغالل تلك  قطاع امللبوس
املواسم الدينية وفرض جشعهم برفع أسعار 
السلع واملأكوالت متناسني تماماً أننا من دين 

واحد ومن أبناء يمن اإليمان والحكمة.  
ختامًا ..

الدور  الرقابي غائب جداً عن تلك املطاعم 
ــعار وابتزاز   ــث  يوجد هناك تالعب باألس حي
ــب عليها. ال بد  ــبب كرثة الطل للمواطنني بس
ــن قبل الجهات املعنية  من توحيد الجهود م
ــعار الوجبات  ــت أس ــد وتثبي ــرضورة توحي ب
ــة لتمكني  ــاً منها الرسيع ــة وخصوص الغذائي
ــل املحدود من  ــيط وذوي الدخ املواطن البس
ــد  ــة العي ــتمتاع بفرح ــات واالس رشاء الوجب
ــبة دينية فرضها الله علينا  التي تعترب مناس
ملا فيها من املودة والرحمة والسعادة وليست 
ــان العديد من  ــعار وحرم ــبة لرفع األس مناس

األرس من الشعور بفرحة العيد .

أثرياء الوطن العريب يحتلون املرتبة الرابعة

استعمار واحتالل جديد
مطاعم الوجبات السريعة .. تضاعف نشاطها أيام العيد

ــع حدة الفقر يف العالم، وتنترش ظاهرة الرواتب  ملاذا ترتف
الضعيفة والوظائف الَهّشة (بعقود ُمَؤّقتة وبدوام ُجزئي)؟ 
ــف  ــض الصح ــا بع ــي َتْنُرشُه ــام الت ــن يف األرق ــواب يكم الج
ــاء، أي عىل  ــروة األثري ــأن ارتفاع ث ــة، بش ــع املختص واملواق
"، ألن الرثوة  ــا ُمتَِّع َغِنيٌّ ــى الحكمة  "ما جاع فقري إالَّ بم َمْعن
ــّكان العالم وزيادة،  َيْخُلُقها املنتجون وهي تكفي لجميع ُس
ــتحواذ األثرياء  ــع، واس ــوء الّتوزي ــكلة تكمن يف س لكن املش
ــة غريهم وعىل  ــري املُْنِتِجني عىل حّص ــق) غ ــدون وجه ح (ب

ثمرة عرق وُجهد اآلخرين (املُْنِتِجني)...
ــرش قوائم  ــي التي تن ــورس وكاب جيمن ــورس ب ــة ف مجل
ــاء العالم تقول ان  قيمة ثروات األغنياء،ارتفعت  وَنمت  أغني
ــنة 2017م، وارتفعت للعام السادس عىل  ــبة %10,6 س بنس
ــو رقم قيايس جديد،  ــوايل، لتبلغ 70,2 تريليون دوالر، وه الت
ــس بفضل  ــهم، ولي ــواق املال واألس ــة يف أس ــل املُضارب بفض
ــم َتْنُتْج هذه  ــع ل ــة، وبالطب ــات املنتج ــتثمار يف القطاع االس
ــع أن تتجاوز ثروة  ــٍد يبذله األثرياء، وُيتوق ــرثوات عن ُجْه ال

األثرياء 100 تريليون دوالر بحلول سنة 2025م.
مع اإلشارة إىل أن هذه املبالغ ُتمثُِّل الرثوات الصافية، بعد 
ــائل البذخ والرفاه واملجوهرات  َطْرِح قيمة محل اإلقامة ووس

رَة (تجهيزات وآالت) وغريها... والسلع االستهالكية واملَُعمِّ
ــع درجة  ــدد األثرياء م ــرايف لع ــع الجغ ــاىش التوزي ويتم
ــة، إذ تحتل الواليات  ــال والرشكات االحتكاري تمركز رأس امل
املتحدة صدارة دول العالم من حيث عدد األشخاص الذين 
يمتلكون "ثروات فردية عالية القيمة"، حيث ارتفعت بنسبة 
ــنويا للعام الثاني عىل التوايل، وارتفع عدد األثرياء  %20 س
ــت  ــنة 2017م وارتفع ــبة %10 س ــدة بنس ــات املتح يف الوالي
ــط  ــيا واملحي ــة آس ــبة %15 يف منطق ــاء بنس ــروات األثري ث

ــم يف  ــون دوالر، وزاد عدده ــل إىل 21,6 تريلي ــادئ، لتص اله
اليابان بنسبة %9 ويف الصني بنسبة %11 ويف الهند بنسبة 
ــيا واملحيط  ــمالية مع آس ــكا الش ــة أمري ــمَّ منطق %20 لَتُض
ــخاص الذين يمتلكون  الهادئ %74,9 من إجمايل عدد األش
ــىل حصة تبلغ  ــتحوذوا ع ــة عالية القيمة، واس ــروات فردي ث
ــم، التي قدرت  ــروة األثرياء يف العال ــن الزيادة يف ث %68,8 م

(الزيادة) بـ 4,6 تريليون دوالر خالل سنة 2017م، 
ــن يتمتعون  ــدد األفراد الذي ــي، زاد ع ــن العرب ويف الوط
ــنة 2016م  ــبة %9,4س ــة القيمة بنس ــة عالي ــرثوات فردي ب
ــنة 2017، وارتفعت قيمة ترواتهم بنحو  ــبة %2,1 س وبنس
ــنة 2017م،  ــبة %2,9 س ــنة 2016م، وبنس ــة س %5 يف املائ
ــن حيث عدد  ــة الرابعة م ــة املرتب ــة العربي ــل املنطق وتحت
ــة من  ــراد الذين زادت ثرواتهم عامليا، واملرتبة الخامس األف
ــارة أن الوطن العربي  ــادة دوليا، مع اإلش ــث قيمة الزي حي
ــل صدارة املناطق الجغرافية يف العالم بعدد العاطلني  يحت
ــبة  ــوايل العقد، أي بنس ــراء، وذلك منذ ح ــني والُفق واألمي
ــوب ورشق  ــراء ومن جن ــوب الصح ــن إفريقيا جن ــىل م أْع
ــري بيانات الرثاء العاملي إىل  ــيا وأمريكا الجنوبية، وتش آس
ــتثمرون نحو 60%  ــاء إفريقيا والوطن العربي يس إن أثري
ــن ثرواتهم يف مناطق أخرى من العالم، خاصة يف أمريكا  م
ــة، ألن "ال وَطَن لرأس  ــمالية، بحًثا عن األرباح املُرَْتِفَع الش
ــام  ــرّثوات" أحد أكرث األقس ــم "إدارة ال ــال"، وُيمثل قس امل
ــال  ــات ورشكات امل الّتأمين ــارف ورشكات  ــة يف املص ِرْبِحّي
ــارات يف مجال الّتهرّب  م االستش وإدارة الرّثوات، التي ُتَقدِّ
ــْدرُُس رشكات احتكارية  ــيل األموال، وَت من الّرضائب وغس
ــان، أو "عيل  ــازون" أو غوغل" األمريكيت ــة مثل "أم عمالق
ــاريع الجديدة)  بابا" الصينية   ويتوقع (إذا تحققت املش

اجتذاب حوايل 12 تريليون دوالر... 
ــبع مراتب  ــرشكات االحتكارية األمريكية س ــل ال و تحت
ــة عابرة  ــرش رشكات احتكارية عاملي ــرب ع ــن ترتيب أك ضم
ــتمرار  ــرشكات األمريكية باس ــدى ال ــارات، وتحتل إح للق
ــنوات عديدة،  ــذ س ــة من ــرب رشكة عاملي ــب أك ــة ترتي طليع
ــون ترتيب أَْثرى أثرياء  ــماليون األمريكي فيما يحتل الرأس
ــة َمْنطِقّية لهيمنة  ــوى نتيج ات س ــم، وما هذه املُؤرشِّ العال
ــم، ويف ما ييل بعض األمثلة  ــاد األمريكي عىل العال االقتص

لهذه الهيمنة: 
ــْت  ــنة 1994م، وأْصَبَح ــازون" س ــة "أم ــت رشك تأسس
ُمْدرََجة يف البورصة سنة 1997م، وهيمنت عىل قطاع البيع 
بالتجزِئة عرب الشبكة اإللكرتونية، ونجحت يف تغيري طريقة 
ــّوق، عرب َتْطوير وَنْرش عملية الّرشاء عن ُبعد، يف كافة  الّتَس
ــم، وأصبحت ُمَهْيمنة يف قطاع البيع بالتجزئة،  أنحاء العال
ــار دوالر  ــة إىل 902 ملي ــوقية للرشك ــة الس ــت القيم ووصل
(يوليو 2018م) مما يجعلها صاحبة أعىل قيمة "ُسوِقّية" 
ــوق") يف سوق املال "وول سرتيت" يف نيويورك،  (من "السُّ
ــة األوىل، وارتفعت قيمة  ــن املرتب ــة رشكة "آبل" م بعد إزاح

أسهمها إىل 1858,88 دوالرا للسهم الواحد... 
ــراد، َحلَّ الرَثِيٌّ األمريكي "جيف  ويف ترتيب ثروات األف
ــة ّترتيب  ــازون" يف طليع ــس "أم ــس ورئي ــزوس"، مؤس بي
ــُه الصافية 150 مليار  ــاء العالم، وتجاوزت ثروُت أْثرى أثري
ــس  ــارق بينه وبني "بيل غيتس" (مؤس ــع الف دوالر، وارتف
ــم (وهو أمريكي  ــوفت)، ثاني أثرى أثرياء العال مايكروس
ــوق ثروة "بيزوس"  ــو 55 مليار دوالر،  ، وتف ــا) إىل نح أيًض
ــات 24  ــتثناء ميزاني ــم، باس ــب دول العال ــات أغل ميزاني

دولة... 

ــنا  ــلمون نمّني أنفس كنا نحن العرب واملس
ــتعمار  ــتقالل والتحرر من االس ــم باالس ونحل
ــان االحتالل  ــة اب ــرون املاضي ــي يف الق األجنب
الربيطاني والفرنيس وااليطايل والربتغايل ،فقام 
ــكرية ومقاومة  ــورات عس ــا بث ــا وآباؤن أجدادن
ــم  ت ــل  لبلداننا،وبالفع ــتعمر  واملس ــل  للمحت
ــالمية يف  طرده من جميع البالد العربية واإلس
ــوى قلب  منتصف القرن العرشين،ولم يبق س
ــع تحت وطأة  ــطني الجريحة تقب العرب فلس

االحتالل الصهيوني إىل يومنا هذا. 
ــن بلداننا وتم  ــتعمر م وبعد ان تم طرد املس
ــالمية،  ــدول العربية واإلس ــتقالل ال إعالن اس
ــتقلني ومحررين  ــا أصبحنا مس ــن أنن كنا نظ
ــذا  ــا ه ــا إىل يومن ــف الزلن ــن لألس ــال ،ولك فع
ــيا  وسياس ــا  وفكري ــا  اقتصادي ــتعمرين  مس
ــدي أعدائنا،  ــيايس مغتصب بأي ،فقرارنا الس
ــلها وتم احتاللها واستعمارها  وأفكارنا تم غس
ــم ومصطلحات جديدة تخدم األعداء  بمفاهي
ــرب من ركائز  ــالق التي تعت ــر القيم واألخ وتدم

وعوامل القوة بالنسبة لنا كعرب ومسلمني. 
ــة  ،فلقم ــا  اقتصادي ــتعمرين  مس ــا  والزلن
ــه  ــرب فكل ما نأكله ونلبس ــنا بأيدي الغ عيش
ــن دول الغرب ،عىل  ــتورده م ــتخدمه نس ونس
ــاء،  االكتف ــادر  مص كل  ــك  نمتل ــا  أنن ــم  الرغ
ــط دول العالم وأراضيه  فوطننا العربي يتوس
ــه  ــود ب ــا تج ــج كل م ــب األرض تنت ــن أخص م
ــودان تعترب سلة غذاء العالم، لو  األرض ،فالس
ــلمون  تمت زراعتها فقط الكتفى العرب واملس
ــرثوة الحيوانية ،وكل  ــح والحبوب وال من القم
ــا  ــي يحتاجه ــية الت ــة األساس ــواد الغذائي امل
اإلنسان،وكذا دولنا العربية تختزن يف باطنها 
ــن الرثوات النفطية والغازية واملعدنية  كنوزاً م
والتي تعترب اكرب مخزون يف العالم،وكذا الوطن 
ــم املمرات  ــىل أه ــرشف ع ــيطر وي ــي يس العرب
ــا التجارة  ــة التي تمر عربه ــق البحري واملضاي
ــَتعَمُرون  ــذا فنحن ُمس ــة ،ولكن رغم ه العاملي
ــي نمتلكها والتي  ــات والرثوات الت رغم املقوم
ــون لنا  ــة كربى،يك ــوة اقتصادي ــا ق ــل من تجع

قرارنا الدويل. 
ــار  وانهي ــة  الثاني ــة  العاملي ــرب  الح ــد  فبع
ــور  وظه ــمالية  الرأس ــيطرة  وس ــرتاكية  االش
ــة  والربمج ــة  والحكوم ــة  العومل ــات  مصطلح
ــي بالدوالر ،والهدف  ،وارتباط االقتصاد العامل

ــيطرة عىل االقتصاد العاملي والتحكم  هو الس
ــاد والعملة أو حرب  ــطة االقتص بالعالم بواس

العمالت ،بحيث يبقى االستعمار موجوداً. 
ــواقا  ــلمون اليوم أصبحوا أس فالعرب واملس
ــة  ــوال العربي ــرب ،ورؤوس األم ــات الغ ملنتج
ــق الغربية  ــا يف الصنادي ــم إيداعه ــرية يت الكب
ــات  واملنتجع ــادق  الفن ــاء  بن يف  ــتثمارها  واس
ــرة يف رشاء أفخم  ــي واملراقص،واملفاخ واملاله
ــيارات والطائرات واليخوت ،وبناء أضخم  الس
ــال  ــض فامل ــا البع ــل بعضن ــذا قت القصور،وك
ــلمني ،وكذا  ــل ويدمر العرب واملس العربي يقت
ــن الزراعة والصناعة، وهذا هو ما  يتم منعنا م
ــه اليوم من  ــال الذي نحن في ــا إىل الح أوصلن

ارتهان وخضوع وانقياد للغرب واألمريكان. 
ــوم من قتل  ــا العربي الي ــهده وطنن وما يش
ــاذل  ــة للتخ ــس اال نتيج ــالل لي ــار واحت ودم
ــن  ــر م ــه بأوام ــذا كل ــا بيننا،وه ــر فيم والتآم
ــي ،ألنهم  ــان الصهيون ــكا والكي ــا أمري أعدائن
ــن املقومات او  ــيئاً م ــا ال نملك ش ــون أنن يعرف
ــض أوامرهم أو  ــا نرف ــي تجعلن اإلمكانيات،الت
ــاريعهم، التي  نرفض تنفيذ مخططاتهم ومش
ــا  ــا، ألن اقتصادن ــا يف بلدانن ــدون تنفيذه يري
ــيايس هم املتحكمون فيه  بأيديهم وقرارنا الس
ــا الخاضعني لهم،واملنفذين  عن طريق حكامن

لسياستهم. 
ــتقالل  ــم او حاول االس ــض أوامره ــن رف وم
ــوض باقتصاد  ــاء دولته والنه ــه ويريد بن برأي
بلده،وحاول االكتفاء الذاتي من خريات بالده 
ــوا  ــروا عليه،وفرض ــرب وتآم ــه الح ــنوا علي ش
ــوا عىل انهيار  ــاراً اقتصادياً ،وعمل عليه حص
ــعبه  ــث ينهار اقتصاده ويجوع ش عملته،بحي
ــالم  ــى يضطر لالستس ــه، حت ــوت أطفال ويم
ــا يملوه  ــل برشوطهم وم ــم ،ويقب ــع له ويخض
ــوري  ــعبني الس ــال الش ــو ح ــذا ه ــه ،وه علي
ــعوب  ــالن عنواناً للش ــن يمث ــي ،اللذي واليمن
ــتعمار  واالس ــالل  لالحت ــة  واملقاوم ــة  الرافض
ــه  ــرض ل ــا يتع ــادي ،فم ــيايس  واالقتص الس
ــار  وحص ــل  وقت ــار  ودم ــرب  ح ــن  م ــعبنا  ش
ــدف إخضاعنا  ــة به ــار للعمل ــع وانهي وتجوي
ــا بمرشوعهم  ــا ،وقبولن ــالمنا ألعدائن واستس
ــايس طائفي  ــيم عىل أس ــو األقلمة والتقس وه
ــيطرة  ــم  ،الس ــنى له ــي مناطقي،لتتس مذهب
عىل سواحلنا ونهب ثرواتنا وانتهاك سيادتنا 

ومصادرة قرارنا السيايس .
ــار  ــزي والع ــراً أبياً،والخ ــن ح ــاش اليم وع

للخونة والعمالء.

الحرب االقتصادية  

ــارك من أهم  باتت  ــى املب ــرتة عيد األضح ــة خالل ف ــات الرسيع ــم الوجب مطاع
ــبة للمواطن اليمني خالل إجازة العيد. حيث  ــية بالنس املطالب األساس
ــتيعابية الحتواء  ــبة بكامل طواقمه وقدراته االس ــتعد لتلك املناس نجد قطاع املأكوالت يس
ــة " من ابرز  ــم " الوجبات الرسيع ــن يجدون مطاع ــن والعمالء الذي ــل من الزبائ ــم الهائ الك
ــل لهم وألرسهم. ولكن غصة وجع ترافق أصحاب  ــور التي تجعل فرحتهم العيدية تكتم األم
ــبب الطلب  ــكواهم ضد تلك املطاعم وما يواجهونه من ارتفاع بس ذوي الدخل املحدود يف ش
ــا يف هذا  ــن مواطنني تجدونه ــكاوى م ــة. آراء وانطباعات وش ــات الرسيع ــف للوجب املضاع

االستطالع :

استطالع/ هيثم القعود

محمد صالح حاتم 

Tuesday: 24  Tho Alhejah 1439 - 4 September 2018 - Issue No. 19647
ــبتمرب ٢٠١٨م - العدد ١٩٦٤٧ الثالثاء: ٢٤ ذو الحجة ١٤٣٩ه - ٤ س


