
ــعار وتتضاعف يف السوق الوطنية بشكل  ترتفع األس
ــعر  ــة الوطنية وارتفاع س ــار العمل ــربر انهي ــارع بم متس
ــعار ومضاعفتها بمربر رفع  ــم أن رفع األس الدوالر بالرغ
ــعال  ــوغ له بل ويعترب محفزاً إلش الدوالر خاطئ وال مس
ــة ممتلئة  ــوق الوطني ــون الس ــدوالر ك ــعار ال ــع أس ورف
ــا وتخزينها  ــم رشاؤه ــلع ت ــري جداً من الس ــزون كب بمخ
ــعر الدوالر تكفي لتغطية احتياج السوق  قبل ارتفاع س

الوطنية ملدة عام تقريباً  .
ــؤولية  ــاع الخاص والتجار مس ــع يحمل القط الجمي
ــاع الخاص  ــئ والقط ــام خاط ــذا اته ــعار وه ــع األس رف
ــعار براءة الذئب من  والتجار بريئون من واقعة رفع األس

دم نبي الله يوسف .
ــعار يف السوق الوطنية هي  ــؤول عن ارتفاع األس املس
ــات كونها الجهة  ــا يف املحافظ ــة ومكاتبه وزارة الصناع
ــعار وحماية  املختصة وفقاً للقانون بضبط انفالت األس
ــا يحقق  ــوق الوطنية بم ــط إيقاع الس ــتهلك وضب املس
ــتهلك والتاجر والقطاع  ــوازن يف املصالح ما بني املس الت
ــا تمتلكه  ــك مل ــا وذل ــد منهم ــاص دون اإلرضار بأح الخ
ــاً لقانون  ــة وفق ــات قانوني ــن صالحي ــة م وزارة الصناع
حماية املستهلك والقوانني ذات العالقة بضبط السوق 

الوطنية .
التجار والقطاع الخاص أكرث الفئات التزاماً بالقانون 
ــدت اإلرادة الوطنية  ــة إذا وج ــوق الوطني وضوابط الس
ــتثناء وال تمييز  ــوق الوطنية بال اس ــط انفالت الس لضب
ــة ميدانية لضبط  ــع إجراءات عملي ــب ذلك م وان يتواك

السوق وضبط أي مخالف للقانون .
ــة املتعلقة  ــزة الدول ــات واجه ــع مؤسس ــا ان جمي كم
ــا  ــة عليه ــة واملرصفي ــة والنقدي ــب االقتصادي بالجوان
ــعر العملة الوطنية  ــؤولية كبرية للحد من انهيار س مس
ــة العملة  ــة الالزمة لحماي ــراءات القانوني ــاذ اإلج واتخ
ــة وفنية تضمن  ــار بإجراءات عملي ــة من االنهي الوطني
ــن يف مفاصل  ــاد الكام ــة كافة االختالالت والفس معالج
ــف الدورة النقدية وتعطلها وكذلك  االقتصاد والتي توق
ــة  ــار العمل ــاهم يف انهي ــاهمت أو تس ــراءات س أي إج
ــل تفاقم الوضع  ــكل رسيع قب ــة ومعالجتها بش الوطني

وخروجه عن السيطرة .
ــدوالر ال يربر الرفع  ــاع طارئ لل ــد حصول أي ارتف عن
ــعار السلع كون املخزون يف السوق الوطنية  املبارش ألس
ــعر السابق للدوالر قبل  يكفي ملدة عام وتم رشاؤها بالس
ارتفاعه وتم دفع الرضائب والجمارك عليها عند دخولها 
ــل االرتفاع  ــابق للدوالر قب ــعر الس ــن وفقاً للس اىل الوط
ــعار تلك  ــدم رفع أس ــع بع ــزم الجمي ــتوجب ان يلت ويس
السلع وان كان هناك رفع فيتم للشحنات الجديدة التي 
ــاً لحجم  ــعر الدوالر ووفق ــد ارتفاع س ــت الوطن بع دخل

الرفع دون مضاعفة أو مغاالة .
ــعار  لو تم تطبيق هذه اآللية لتم كبح جماح ارتفاع أس
ــكل  ــعار بش ــعل نريانها تضاعف األس الدوالر الذي يش
ــا يرفع هوامش الربح عىل  مزاجي ودون أي ضوابط مم
ــزام الجميع  ــم إل ــط ذلك يت ــتهلك ولضب ــاب املس حس
ــب  ــلع دون رفع أو مغاالة وبحس ــعار الس بااللتزام بأس
ــعار السابقة بحسب ما تم رشاؤها بها دون أي رفع  األس
ــط القانونية وضبط أي مخالف لها   لها وووفقا للضواب
ــعار أو إخفاء السلع وتكديسها  واملتسببني يف رفع األس
لرفع مستوى الطلب عليها وتخفيض العرض ملضاعفة 
أسعارها وانزال فرق ميدانية ومفتشني إىل جميع أنحاء 
ــات وضبط جميع  ــع املحافظ ــوق الوطنية يف جمي الس
ــم للمحاكمة لعقابهم  ــتثناء وإحالته املخالفات بال اس
ــوق  ــعر الدوالر يف الس ــاً للقانون كون أي ارتفاع لس وفق

يتواكب معه رفع أسعار السلع بشكل غري مربر .
ويربر البعض بأن رفع األسعار للحفاظ عىل رأس املال 
للسلع حيث يتآكل رأس املال بارتفاع سعر الدوالر حيث 
ــلع حاليا ال تغطي  ــعار الس ــعارها عاملياً وأس ترتفع أس
ــابقة مما يؤثر ذلك سلباً عىل  قيمة نصف الكميات الس
رأس املال وتنخفض كميات السلع لدى القطاع الخاص 
ــلع يتم  ــتورد كون معظم الس ــاع ثمن الجديد املس بارتف
ــعره يرفع  ــارج بالدوالر وأي ارتفاع يف س ــا من الخ رشاؤه

أسعارها .
ــاس  وهذا املربر قد يكون منطقياً للبعض لكن يف األس
غري منطقي وغري واقعي كون رفع أسعار السلع لضمان 
رأس املال سيجعل من القطاع الخاص سلبياً يف معالجة 
ارتفاع سعر الدوالر وتخفيضه كون القطاع الخاص غري 
ــتهلك هو من يتحمل اختالالت االقتصاد  مترضر، املس
وارتفاع األسعار بل قد يشارك بعض القطاع الخاص يف 
ــعار الدوالر وتخفيض العملة الوطنية  ــعال ورفع أس إش

لرفع هامش أرباحهم عىل حساب املستهلك .
وملعالجة ذلك يتم بتثبيت أسعار جميع السلع ومنع 
ــعارها وعند ارتفاع  ــخص يرفع أس ــا وضبط أي ش رفعه
ــاع الخاص  ــرضر عىل الجميع القط ــيتوزع ال الدوالر س
ــود  ــذل جه ــراط يف ب ــم لالنخ ــا يحفزه ــتهلك مم واملس
ــة الوطنية كون رأس  ــعر العمل ايجابية للحفاظ عىل س
ــلع بأسعارها  ــتمروا يف بيع الس ــيتآكل إذا ما اس املال س
ــينخفض سعر الدوالر ألن القطاع الخاص  السابقة وس
ــوق  ــات الدوالرات يف الس ــاً يف كمي ــرث األطراف تحكم أك
ــعر  ــيتوقف ارتفاع س ــلع وبيعها  وس ــة لرشاء س الوطني
ــاص  ــاع الخ ــس القط ــف تكدي ــارشة بتوقي ــدوالر مب ال
ــعر  ــل ارتفاع س ــلع قب ــرط للس ــرشاء املف ــدوالرات وال لل
ــعار  ــها يف املخازن وبيعها بأس ــم تكديس ــدوالر ومن ث ال

مضاعفة لرفع هامش الربح .
كما أن ارتفاع سعر الدوالر قد تكون معظمها اشاعات 
ــعار  ــعالها لرفع األس ــوم البعض بإش ــغ فيها يق أو مبال
وبتوقيف وتثبيت األسعار سيجعل من الجميع مترضراً 
ــعى الجميع ال يقاف  ــن انهيار العملة الوطنية وسيس م
ــيطال الجميع بال  ــار العملة الوطنية الن الرضر س انهي

استثناء وال تمييز.
ــل  وتفعي ــي  ايجاب ــرك  تح إىل  ــاج  يحت ــوع  املوض
الصالحيات القانونية للجهات املختصة لتنفيذ نصوص 
ــراف يف العمليات  ــوق جميع األط ــون لحماية حق القان
ــتهلك وأيضا القطاع الخاص ،خصوصاً  التجارية املس
بعد انفالت السوق الوطنية وفقدان وتاليش األخالقيات 
ــوق وأصبحت التجارة  والضوابط التي كانت تحكم الس
ــابق مهنة  ــد ان كانت من س ــب ودب بع ــن ه ــة مل مفتوح
ــا ورشوطها واخالقياتها مثلها  تخصصية لها ضوابطه
ــي واملهندس حيث طالعت  ــل مهنة الطبيب واملحام مث
ــد كبار التجار يف وطني وتضمن فصوًال  كتاباً أصدره اح
وأبواباً أوضحت الضوابط واخالقيات السوق والرشوط 
ــة مهنه التجارة  ــب توافرها يف من يرغب يف ممارس الواج
ــلوكيات  ــبية والفقهية والس ــوم املحاس ــام بالعل ــن امل م
ــخص  وأخالقيات التجارة وكان يتم رفض دخول أي ش
يف مهنه التجارة إال بعد توافر تلك الرشوط واإلملام بتلك 
ــوق الوطنية  ــوم واألخالقيات للحد من انفالت الس العل
الذي يكون املتسبب بها هم الدخالء عىل مهنة التجارة 
ــة أكرث قدر  ــارة لغرض جباي ــون يف التج ــن ينخرط والذي
ــاس  ــبب ذلك يف املس ــن األرباح واألموال حتى ولو تس م
ــتهلك يف مهنة التجارة ونأمل ان يعاد  بسمعة وثقة املس

ــالء  ــاف الدخ ــة وإيق ــذه اآللي ــاش ه انع
ــوا برشوطها  ــم يلتزم ــا ل ــىل التجارة م ع
ــون التجارة مهنة محرتمة  واخالقياتها ك
يشوهها الدخالء الذين  ال يعرفون أهمية 
ــة  ــارة ودورها الهام يف حياة ومعيش التج

املجتمع .
ــة  ــة القانوني ــة للمنظوم ــرة عام وبنظ
ــة  الوطني ــوق  للس ــة  املنظم ــة  الوطني
ــرية لوزارة  ــات كب ــد ان هناك صالحي نج
الصناعة والتجارة ومكاتبها باملحافظات 
ــا مجمدة او ضعيفة التقوم باملهام  ولكنه
ــبب  القانونية والواجبات الوطنية ما تس
ذلك يف انفالت السوق الوطنية واهم هذه 
ــات املختصة بضبط  ــات للجه الصالحي

السوق الوطنية :
ــة بضبط انفالت  ــة وزير الصناع اوالً: صالحي

األسعار
ــتهلك  حيث نصت املادة(41) من قانون حماية املس

عىل :
ــلع  ــعار الس ــة حدوث زيادة غري مربرة يف أس أ- يف حال
ــتهالكية يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء  االس
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تلك الزيادة وحماية 
ــك  ــن تل ــم ، وم ــدم اإلرضار به ــتهلكني وع ــح املس مصال

اإلجراءات اآلتية:
ــعار السلع األساسية  ــقوف العليا ألس 1. تحديد الس

املعفية من الرضائب والجمارك.
ــلع محل  ــلعة من الس 2. تحديد هامش الربح لكل س

الزيادة بحسب أهمية كل سلعة عىل حدة.
ــراءات تحديد ما هو  ــس وإج ــني الالئحة األس ب- تب

زيادة غري مربرة يف األسعار.
ــب كل من ال يلتزم بتلك اإلجراءات بالعقوبة  ج- يعاق

املقررة يف احكام هذا القانون.
ثانياً: توقيف عرض السلع والخدمات الضارة 

باملصالح املادية للمستهلك
ــتهلك  حيث نصت املادة(40) من قانون حماية املس

عىل :
ــال وجود خطر  ــني النافذة ويف ح ــع مراعاة القوان (م
ــرضر  ــق ال ــتهلك او يلح ــالمة املس ــة وس ــدد صح يه

بمصالحه املادية ،للوزير اتخاذ اإلجراءات التالية:
1. وقف توريد السلعة أو الخدمة أو عرضها يف السوق 
سواء مجاناً أو بمقابل أو سحبها أو حجزها بما يف ذلك  

إخطار املستهلكني بذلك.
2. منع تداول بعض السلع أو الخدمات او إخضاعها 

لرشوط خاصة.)
ثالثاً: تفعيل اللجنة العليا لحماية املستهلك

نص قانون حماية املستهلك عىل تشكيل لجنة عليا 
ــا ممثلني لجميع  ــتهلك تضم يف عضويته لحماية املس
ــاد وغريهم ووفقاً ملا  ــات ذات العالقة وخرباء اقتص الجه

اوضحته املادة(26) من قانون حماية الستهلك
ــا لحماية  ــة العلي ــمى (اللجن ــة تس ــكل لجن :أ – تش

املستهلك) وذلك عىل النحو التايل ::
وزير الصناعة والتجارة رئيســــا

ــارة                                          ــاع التج ــارة لقط ــة والتج ــل وزارة الصناع وكي
رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عضــــواًوكيل وزارة حقوق اإلنسان عضــــواًوكيل وزارة اإلدارة املحلية عضــــواًوكيل وزارة اإلعالم عضــــواًوكيل وزارة الـزراعة والــري عضــــواًنائـباً للرئيس

ــات واملقاييس  ــة للمواصف ــة اليمني ــر عام الهيئ وضبط الجودة عضــــواًمدي
ــتلزمات الطبي ة                                   عضــــواًمدير عام الهيئة العليا لألدوية واملس
ــتهلك االكرث فاعيل ــن جمعيات حماية املس ة                                    عضــــواًممثل ع
ــام للغرف التجارية الصناعية  ممثل عن االتحاد الع
ــة الصناعية  ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع ــحه االتح يرش

عضـــــوا 
ــني يف مجاالت  ــني أو املختص ــن األكاديمي ــريان م خب

االستهالك يعينهما الوزير    عضــوين

مدير عام اإلدارة املختصة عضواً ومقرراً
ــة ومن  ــذه اللجن ــن ه ــاءل اي ــا نتس وهن
ــمع لها  ــاذا لم نس ــا حالياً ومل ــم اعضاؤه ه
ــوق  اجتماعاً او قرارات تضبط انفالت الس
ــودة ام  ــة موج ــذه اللجن ــل ه ــة وه الوطني
ــا  وله ــة  متخصص ــة   لجن ــا  باعتباره ال 
ــت اللجنة  ــة لضبط أن كان صالحيات هام
ــا وان  ــوم بمهامه ــاذا ال تق ــودة فلم موج
ــم تفعيل  ــودة فلماذا ال يت ــت غري موج كان
ــكيلها وتمكينها من  ــوص القانون وتش نص

صالحيتها.
ــتهلك  ــدم االرضار باملس :ع ــاً  رابع

وعدم املساس بحقوقه 
ــتهلك وقيد  ــة املس ــون حماي ــح قان اوض
ــاس بحقوق  ــاط االقتصادي بعدم املس ــة النش ممارس
ــرب  ــتهلك يعت ــه واي رضر باملس ــتهلك او االرضار ب املس
ــعار  ــاب ويعترب رفع األس ــتلزم الردع والعق ــة يس مخالف
ــتهلك  ــاً بحقوق املس ــا رضراً ايضاً ومساس ومضاعفته
ــك  ــىل ذل ــت ع ــا نص ــاً مل ــه وفق ــتوجب ردع مرتكبي يس
ــتهلك والتي نصت  ــن قانون حماية املس املادة(42): م
ــادي عىل نحو  ــاط االقتص ــة النش عىل : ( تكون ممارس
ــه ، وذلك بما يتفق  ــتهلك وال يمس بحقوق ال يرض باملس
مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والترشيعات 
ــاط  ــتهلك والنش ــة باملس ــذة ذات الصل ــرى الناف األخ

االقتصادي.  )
خامساً: حق املستهلك يف اشهار األسعار

ــلع حق من حقوق املستهلك لقطع  ــهار سعر الس اش
ــعار  ــتهلك ومضاعفة األس الطريق عىل التالعب باملس
ــالت الكبرية  ــه اآلن يف جميع املح ــظ علي ــا يالح وهذا م
ــلع عليها تنفيذاً  ــعار الس ــهار أس والصغرية يف عدم اش
ــعار قد يؤدي  ــهار األس ــون بمربر ان اش ــوص القان لنص
ــتهلكني عن رشاء السلع بسبب  اىل احجام كثري من املس
ارتفاع أسعارها باالضافة اىل رفع املحالت أسعار السلع 
ــا يصعب معه اقتالع  ــكل مفاجئ ويف وقت وجيز مم بش
ــعار السلعة  ــلع وكتابة أس ــعار من عىل الس جميع األس
ــبب انفالت السوق وسعي البعض  بالسعر الجديد بس
ــاع الدوالر  ــة ارتف ــتغالل فرص ــرية واس ــي إرباح كب لجن
ــرية والتالعب  ــاح الكب ــي اإلرب ــعار وجن ــة األس ملضاعف
ــات التجارة  ــتهلك باملخالفة ألبجديات واخالقي باملس
ــص إلزام  ــوص القانون فيما يخ ــق نص ــتلزم تطبي ويس
ــلع بال  ــعار جميع الس ــهار أس ــلع بإش محالت بيع الس
ــتهلك وفقاً ملا  ــاً للمس ــاره حقاً قانوني ــناء باعتب استش
ــون حماية  ــن قان ــادة (8):  م ــص امل ــت عىل ذلك ن نص
املستهلك الفقرة األوىل والتي نصت عىل : (يلتزم املزود 
ــكل ظاهر  ــلعة وبش ــعر عىل الس ــة الس ــي: 1. كتاب باآلت
ــارز يف مكان عرض  ــكل ب ــعر بش ــهار الس وواضح ، أو إش
ــلعة أو تقديم الخدمة ، وفقاً للرشوط التي تحددها  الس

الالئحة.)
سادساً: منع التالعب باألسعار واخفاء السلع 

واالمتناع عن بيعها
ــام البعض  ــعار هو قي ــببات ارتفاع األس ــن اهم مس م
ــا حتى  ــلع ومنع بيعه ــن الس ــرية م ــات كب ــاء كمي بإخف
تتعطش السوف الوطنية لكميات كبرية من تلك السلع 
ــوق الوطنية بعد  ــيطة للس ــم انزالها بكميات بس ــم يت ث
ــاج املواطنني  ــتغالًال الحتي ــعرها ومضاعفته اس رفع س
ــاً عىل  ــتوى العرض قياس ــلع وانخفاض مس ــك الس لتل
ــوص قانون حماية  ــب وهذا الترصف مخالف لنص الطل
ــىل : ( يلتزم  ــادة (8) منه ع ــي نصت امل ــتهلك والت املس

املزود باآلتي:
2. عدم االمتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفائها بقصد 
التحكم يف سعر السوق ، أو أن يفرض رشاء كميات معينة 
منها ، أو رشاء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاىض ثمناً 

لها أعىل من الثمن الذي تم اإلعالن عنه.
ــزة املختصة يف تطبيق  ــاءل اين دور األجه وهنا نتس
ــذا النص القانوني الهام الذي لو تم تطبيقه لحد ذلك  ه

من ارتفاع األسعار.
ــوق  ــب بحق ــا التالع ــقوط قضاي ــدم س ــابعاً : ع س
ــتعجال إجراءات التقايض إمام القضاء  املستهلك واس

املستعجل
ــون حماية  ــاكات قان ــا انته ــة قضاي ــورة وأهمي لخط

املستهلك فقد نص القانون عىل عدم تقادم الحق يف رفع 
ــتثناًء من القواعد  ــاوى القاضئية بمرور الزمن اس الدع
العامة وأيضا نص القانون عىل استعجال نظر القضايا 
املتصلة بحقوق املستهلك واعتبارها ضمن اختصاص 
ــتعجل وفقاص ملا نص عليه قانون حماية  القضاء املس
ــان عىل  ــني تنص ــني ( 43, 44) واللت ــتهلك يف املادت املس

التايل :
ــقط بالتقادم الحق يف اقامة دعوى  مادة(43): ال يس
التعويض عن االرضار التي تعرض لها املستهلك جراء 

استهالكه سلعة أو تلقيه خدمة. 
مادة(44): تعترب القضايا املتصلة بحقوق املستهلك 
ــاء وفقاً  ــام القض ــتعجلة ، وُتنظر أم ــائل املس ــن املس م
ــتعجل  ــاء املس ــة بالقض ــراءات املتعلق ــد واإلج للقواع

املنصوص عليها يف قانون املرافعات.
ــة اىل القضاء  ــدد القضايا املحال ــاءل كم ع وهنا نتس
ــم نظرها وفقاً  ــتهلك وهل فعًال ت ــة بحقوق املس واملتصل
ــا باحكام  ــل فيه ــل والفص ــاء املتعج ــراءات القض إلج
ــلبية من  قضائية رادعة وتطبيقها؟ أن كانت اإلجابة س
ــتعجل  ــراءات التقايض املس ــن تعطيل إج ــؤول ع املس
ــل باالمكان  ــتهلك؟ وه ــة بحقوق املس ــا املتصل للقضاي
ــول له  ــة لكل من تس ــيلة رادع ــا وس ــا باعتباره تفعيله

نفسة انتهاك حقوق املستهلك والتالعب باألسعار؟ .
ثامناً : التشهري باملتالعبني باألسعار

ــة حقوق  ــة بحماي ــا املتصل ــورة القضاي ــبب خط بس
ــعار فقد نص  ــب باألس ــا التالع ــتهلك ويف مقدمته املس
ــتهلك عىل وجوبية التشهري بجميع  قانون حماية املس
ــعار  ــتهلك ويتالعب باألس ــوق املس ــب بحق ــن يتالع م
ــا  ــتهلك واعتباره ــوق املس ــع حق ــات وجمي واملواصف
ــة بنرش الحكم القضائي  ــهري عقوبة تكميلية ملزم التش
ــات املتعلقة  ــم واملخالف ــي الجرائ ــد مرتكب ــادر ض الص
ــعتي  ــني يوميتني واس ــتهلك يف صحيفيت ــوق املس بحق
ــهري  ــه باعتبار التش ــة املحكوم علي ــىل نفق ــار ع االنتش
ــة املجتمع  ــني وكرس ثق ــد املتالعب ــة ض ــيلة ردع قوي وس
ــرب  ــي تعت ــة الت ــوق الوطني ــم يف الس ــم وتحطيمه فيه
ــاريع التجارية   ــمعة اهم عنارص نجاح املش الثقة والس
ــمولية  ــص القانون عىل مضاعفة العقوبة وش وكذلك ن
ــات والجرائم  ــاركني يف املخالف ــاب عىل جميع املش العق
ــح ذلك  ــا أوض ــب م ــتهلك وبحس ــوق املس ــاة بحق املس
ــتهلك :  والتي  ــن قانون حماية املس ــص  املادة(34) م ن
ــد ويحق  نصت عىل  : ( مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اش
ــن يخالف أحكام  ــض ، يعاقب كل م ــتهلك بالتعوي املس
ــنة  ــذا القانون  او الالئحة، بالحبس مدة ال تقل عن س ه
ــة املحكوم  ــادر باإلدانة عىل نفق ــم الص ــرش الحك ، مع ن
ــار ، ويف  ــعتي االنتش ــني يوميتني واس ــه يف صحيفت علي
ــة ، ويعاقب بذات  ــة تكرار املخالفة تضاعف العقوب حال
ــوع املخالفة  ــلعة أو الخدمة موض ــروج الس ــة م العقوب
ــا ، كما  ــا إذا كان يعلم بحقيقته ــن عنه ــا واملعل وحائزه
ــن اإلدارة الفعلية  ــؤول ع ــة املس ــذات العقوب ــب ب يعاق
ــخص االعتباري املخالف إذا ثبت علمه باملخالفة  للش
وكان إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة 
قد أسهم يف وقوع الجريمة ، ويكون الشخص االعتباري 
مسؤوًال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات 
مالية وتعويضات إذا ارتكبت من ِقبل أحد العاملني لديه 

باسمه أو لصالحه.)
ــيل بالدوالر لكبح  ــعاً : وقف التعامل الداخ تاس

جماح ارتفاع األسعار
ــة التعامل  ــم املحالت التجاري ــظ مخالفة معظ يالح
ــات  ــلع والخدم ــعار الس ــط أس ــة ورب ــة الوطني بالعمل
ــار العملة  ــارشة عند انهي ــعار مب ــع األس ــدوالر فرتتف بال
ــذا يعترب  ــدوالر وه ــعار بال ــط األس ــبب رب ــة بس الوطني
ــاوزاً وانتهاكاً  ــة وتج ــد املالية واملرصفي ــاً للقواع مخالف
للسيادة الوطنية الذي يستوجب إلزام الجميع بعرض 
واشهار أسعار السلع والخدمات بالعملة الوطنية ومنع 
ــعار بالدوالر  ــدوالر كون ربط األس ــا او عرضها بال ربطه
ــعار لرفع األسعار وهنا يستوجب  تالعباً واضحاً باألس
ــوص القانونية  ــة بتعميم النص ــات املختص ــام الجه قي
ــرق تفتيش  ــراء وانزال ف ــذا االج ــة له ــح املنظم واللوائ
ــا والذين يقومون  ــع املخالفني له ــط لتوقيف جمي وضب
ــر رفع  ــدوالر لتربي ــات بال ــلع والخدم ــع الس ــرض بي بع
ــعار مبارشة والتالعب باملستهلك وانتهاك حقوقه  األس

القانونية .
ــلع والخدمات بالدوالر  ــا ان تفيش عرض بيع الس كم
يؤدي اىل تسابق املستهلكني للحصول عىل كمية كبرية 
من الدوالرات لتغطية تكاليف رشاء احتياجاته املطلوب 
ــوق الوطنية  ــد الس ــذي يفق ــدوالر وال ــا بال ــع قيمته دف
كميات كبرية من الدوالر الذي يفرتض ان تتم االستفادة 
ــا من خارج  ــلع وتوريده ــدوالرات لرشاء الس ــن تلك ال م
ــمية بديلة عن العملة  ــن وليس لفرضها كعملة رس الوط
الوطنية باملخالفة للقانون وانتهاك للسيادة الوطنية .

عارشاً : تفعيل دور جمعيات حماية املستهلك
ــعار إال ان صوت  ــاع الجنوني لألس ــم من االرتف بالرغ
ــدا وال  ــازال ضعيفاً ج ــتهلك م ــة املس ــات حماي جمعي
ــون  ــن ان قان ــم م ــة بالرغ ــورة املرحل ــع خط ــب م يتواك
حماية املستهلك قد افرد فصًال كامًال لجمعيات حماية 
ــن القانون ومنحها  ــل الخامس م ــتهلك وهو الفص املس
ــكل  ــم يتم تفعيلها بالش ــازات كبرية ل ــات وامتي صالحي
ــتوجب تفعيل وتنشيط جميعيات  املطلوب والذي يس
ــباب  ــم دورها للوقوف عىل اس ــتهلك وتقيي حماية املس
ــرب عن صوت  ــا كونها تع ــها ملعالجته ــا وتقاعس ضعفه
ــة اىل تعزيزها  ــاً وبحاج ــون ضعيف ــتهلك الذي يك املس
ــة  ــات حماي ــرب جميعي ــتهلك ع ــوت املس ــال ص وايص

املستهلك ووفقاً للقانون املنظم لها .
ويف األخري :

ــد جميع الجهات الرسمية ذات العالقة بضبط  نناش
ــا وزارة الصناعة  ــة ويف مقدمته ــوق الوطني انفالت الس
والتجارة ومكاتبها يف املحافظات القيام بدورها القانوني 
ــع  ــتهلك وجمي ــة املس ــون حماي ــوص قان ــل نص وتفعي
النصوص القانونية املنظمة للسوق الوطنية وضبط أي 
ــتعجل  انفالت أو مخالفة لها وإحالتها إىل القضاء املس
ــهري بهم يف الصحف الرسمية  ملحاكمة املخالفني والتش
ــمه القانون بهذا الخصوص بدون تمييز وال  وفقاً ملا رس
استثناء لردع كل من تسول له نفسة التالعب باألسعار 
ــة التي يعاني منها  ــل الظروف االقتصادية الصعب يف ظ
ــتوجب الحزم والعزم ضد اي  وطننا الحبيب والذي يس
ــتوجب  ــعب املظلوم والتي تس مخالف رحمة بهذا الش
تقييماً  فنياً ألداء جميع األجهزة والجهات  ذات العالقة 
بضبط انفالت السوق الوطنية وإجراء تغيريات جذرية 
ــة املعوقات واالختالالت التي تعيقها وتغيب دورها  الزال

وبما يؤدي إىل تفعيل دورها القانوني .
ــة مع  ــوق الوطني ــط الس ــراءات ضب ــب إج وأن تتواك
ــة تحافظ عىل العملة الوطنية  إجراءات مرصفية صارم
ــف انهيارها لتخفيف اإلرضار الناتجة منها والذي  وتوق

تصيب الجميع املستهلك والتاجر .
ــعار وانفالت  ــؤول عن ارتفاع األس ونؤكد عىل أن املس
ــار  ــاص وال التج ــاع الخ ــس القط ــة لي ــوق الوطني الس
ــط  ــة بضب ــات املختص ــي الجه ــك ه ــن ذل ــؤول ع املس
ــواق ويف مقدمتها وزارة الصناعة  األسعار وانفالت االس
والتجارة ومكاتبها باملحافظات واللجنة العليا لحماية 
ــلها يف القيام  ــتغرب غيابها وفش ــي نس ــتهلك والت املس

بدورها يف ضبط االسواق وحماية حقوق املستهلك .
ــاع الخاص من  ــع اعضاء القط ــيلتزم جمي والذي س
ــوق الجميع  ــراءات قانونية تحمي حق ــار بأي اج التج
مستهلكاً وتاجراً ووفقاً للقانون الذي يحكم الجميع بال 
تمييز وال استثناء والكرة هي يف ملعب الجهات الرسمية 
ــتقالتها  ــواق او تقديم اس ــا يف ضبط االس ــوم بدوره لتق
ــام بماعجزت عنه  ــدة للقي ــاح املجال لدماء جدي الفس
ــعار  ــتعجلة توقف جنون األس وفقاً آلليات مزمنة ومس
ــواق املنفلت كون  رفع األسعار بمربر  وتضبط ايقاع االس

الدوالر خطأ يستلزم املعالجة .
* عضو الهيئة االستشارية لوزارة حقوق 
االنسان + النيابة العامة
law771553482@yahoo.com
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عبدالرحمن  علي الزبيب*
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