
اقتصاد الثــــورة

العدوان السبب
ــادي الدكتور / عبدالعزيز  الخبري االقتص
ــة أرجع  ــس الرئاس ــار مجل ــرتب- مستش ال
السبب الرئييس يف انهيار االقتصاد الوطني 
ــه إىل الحرب  ــدوان والحصار وانتقال إىل الع
االقتصادية بمختلف أشكالها وأنواعها بعد 
ــة ، إضافة إىل طباعة  ــله يف أكرث من جبه فش
ــا يف  ــة به ــة للمضارب ــزال األوراق النقدي وإن
ــالت األجنبية األخرى  ــوق ورشاء العم الس
ــاب  ــتثمار بالخارج عىل حس وتهريبها لالس

املواطن ومعاناته. 
مشريا إىل أهمية  تنظيم البيت اليمني من 
الداخل من خالل االرساع يف هيكلة الحكومة 
وتقليص حقائب حكومة االنقاذ الوطني اىل 
ــيد النفقات  (15)حقيبة وزارية وذلك لرتش

املالية.
ــجيع  وأكد الدكتور الرتب عىل رضورة تش
ــتثمار يف القطاع الزراعي ومنع دخول  االس
ــترياد  ــع اس ــذا من ــتريادها وك ــه أو اس الفواك
ــجيع  وتش ــة  الكمالي ــات  واملنتج ــلع  الس
ــادة تنظيم  ــع واع ــة الصن ــات املحلي املنتج
ــراءات  االج ــيط  وتبس ــة  االيرادي ــح  املصال
ــز لتحصيل املتأخرات  الالزمة ومنح الحواف
مع فرض الرقابة عىل النقد األجنبي واعادة 
ــة واغالق  ــص مهنة الرصاف ــر يف تراخي النظ
ــدون  ــة ب ــة الرصاف ــزاول مهن ــن ي ــب م مكات

ترخيص مع مصادرة مافيها من أموال .
ــاد  ــة إحالة ملفات الفس ــدا عىل أهمي مؤك
ــاز  ــن الجه ــدم م ــا تق ــع م ــة م ــة العام للنياب
ــبة يف محاكمات  ــة واملحاس ــزي للرقاب املرك
علنية وتطبيق مبدا الثواب والعقاب وفرض 
هيبة الدولة ومحاسبة كل مسؤول ال يحرتم 
ــوق القانون  ــه ف ــا او يعترب نفس ــر العلي األط

واملساءلة .
ــية  ــجيع الدبلوماس ــب تش ــاف: يج وأض
ــية  الدبلوماس ــات  العالق ــع  وقط ــعبية  الش
ــة الطائف  ــاء اتفاقي ــدوان وإلغ ــع دول الع م

واتفاقية جدة طاملا والعدوان مستمر .
 (  12) ـــ  ال ــاط  بالنق ــل  العم ــة  أهمي ــع  م
ــات املحددة من قبل قائد  ومصفوفة املعالج
ــعار  ــط التنفيذية لش ــذ الخط ــورة وتنفي الث
ــهيد  (يد تحمي ويد تبني ) الذي أطلقه الش

الرئيس الصماد.
ايقاف التالعب 

ــد االكوع  ــور أحم ــار الدكت ــن جانبه اش م
ــة واالقتصاد يف جامعة ذمار  استاذ السياس
ــباب انهيار االقتصاد الوطني  اىل أن أهم أس
ــدوالر وانخفاض  ــعر ال ــاع س ــة ارتف وخاص
ــة يعود بعد  ــة للعملة املحلي ــة الرشائي القيم
ــىل بالدنا إىل  ــدوان املفروض ع ــرب والع الح
ــدوالر من قبل  ــتمر عىل ال زيادة الطلب املس
ــواق  ــني يف اس ــني واملتالعب ــار واملضارب التج
العملة االجنبية دون وجود الرقابة الفاعلة.

ــىل  ع ــي  اليمن ــع  املجتم ــاد  اعتم ــك  كذل
االستهالك الخارجي من خالل استرياد كل 
ــاء والدواء  ــذاء والكس ــات من الغ االحتياج

ــلع االخرى الكمالية والنصف مصنعة  والس
ــن البذور  ــواد الزراعية م ــاء وامل ــواد البن وم
ــالف  واع ــكالها  واش ــا  بأنواعه ــدات  واملبي
ــار الدواجن  ــواًء أعالف االبق ــات س الحيوان
ــد لها وال  ــواد التي ال ع ــلع وامل ــن الس إلخ م

حرص
ــر يتطلب  ــا ذك ــترياد كل م ــف : الس ويضي
ــك املركزي  ــراً يف البن ــرياً متوف ــاً كب احتياطي
ــب املتزايد  ــة الطل ــادات وتلبي ــح االعتم لفت
ــترياد كل ماذكر  ــة الس ــىل العملة االجنبي ع
ــع العملة  ــل تجفيف مناب ــلع ويف ظ ــن الس م
ــتنفادها  واس ــي  االحتياط ــن  م ــة  االجنبي
ــن تصدير موارده  ــك يف ظل منع اليمن م كذل
ــة من النفط والغاز والذي أدى ذلك  الطبيعي
ــحة يف العملة الصعبة وارتفاع قيمتها  اىل ش

عىل حساب العملة املحلية.
ــار  ــل اليمني فأش ــد الداخ ــا عىل صعي ام
الدكتور االكوع إىل  أن ارتفاع اسعار املشتقات 
ــاز والديزل  ــة البرتول  والغ ــة وخاص النفطي
ــلع الغذائية التي  ــعار الس أدى اىل زيادة اس
يعتمد انتاجها عىل تلك املشتقات فضال عن 
ــالت العامة والخاصة  ــعار املواص ارتفاع اس
ــلع الكمالية االخرى التي  ومنها اسعار الس
ــق االخرى يف  ــن املوانئ اىل املناط ــحن م تش
ظل منع الدولة من تصدير البرتول واالنتفاع 

بعائداته.
واكد الدكتور احمد االكوع أن هناك مجاًال 
ــعاً التخاذ  رزمة من السياسات النقدية  واس
واملالية لوقف تدهور االقتصاد وكبح جماح 
ــرب  ــتمرار الح ــل اس ــه يف ظ ــم إال ان التضخ
ووجود كيانني سياسيني (حكومتني ودولتني 
ــال  ــعى كل منهما اىل افش ــد واحد) يس يف بل
ــاع  ــار االوض ــل انهي ــر وتحمي ــود اآلخ جه
ــض يعرقل  ــىل بعضهما البع ــة ع االقتصادي
تنفيذ اي إجراءات وتدابري اقتصادية لوقف 

هذا التدهور.
ــودة  الع يف  ــل  يتمث ــي  الحقيق ــل  والح
ــمل وأن تضع الحرب  ــم الش للمفاوضات ول
ــوى  والق ــراف  االط كل  ــارك  وتش ــا  أوزاره
ــد  ــذ البل ــة تنق ــة وطني ــية يف حكوم السياس
ــل به. وينذر  ــر انهيار اقتصادي ح من أخط

بكارثة حقيقية لو استمرت الحرب.
انقسام 

ــتاذ  أس ــايض  الع ــه  عبدالل ــور  الدكت ــا  ام
االقتصاد املساعد بجامعة عمران فقد أوضح 
ــباب التدهور  ــؤرشات ألس ــاك ثالثة م ان هن
ــار الريال اليمني  ــادي وخاصة انهي االقتص
ــي الخصائص  ــرى وه ــالت األخ ــام العم أم
ــت  ــية لالقتصاد اليمني التي انعكس الرئيس
ــادي واملتمثلة يف  ــع االقتص دوما عىل الوض
عجز العرض الكيل للسلع والخدمات لتلبية 
ــلع والخدمات اضافة  الطلب الكيل لتلك الس
اىل العجز املزمن يف املوازنة العامة للدولة يف 

الحكومات املتعاقبة وكذلك العجز يف امليزان 
التجاري .

ــية  السياس ــداث  األح أن  إىل  ــة  إضاف
ــع العام  ــرت منذ مطل ــي ظه ــكرية الت والعس
ــالالت  االخت ــم  تفاق يف  ــاهمت  س 2011م 
ــث تراجع  ــي حي ــاد اليمن ــة لالقتص البنيوي
ــدالت  ــي إىل مع ــج الحقيق ــو النات ــدل نم مع

سالبة . 
ــب  ــايض إىل أن الجان ــور الع ــار الدكت وأش
ــكري  العس ــدوان  الع يف  ــل  يتمث ــث  الثال
ــهده اليمن منذ أربع  ــادي الذي تش واالقتص
ــدوان بقيادة  ــف الع ــل تحال ــنوات من قب س
ــب  ــذي ترت ــعودية وال ــة الس ــة العربي اململك
عليه تدمري شامل للبنية االقتصادية  سواء 
ــتهداف  ــالح واس املبارش للس ــتخدام  باالس
البنية االقتصادية أو باستخدام سالح النقد 
ــار  ــة أو الحص ــة األجنبي ــة بالعمل واملضارب
ــدم تصدير موردي  ــروض عىل بالدنا وع املف
النفط والغاز اللذين يعدان املوارد الرئيسية 
ــبب يف تفاقم  للنقد األجنبي، األمر الذي تس
ــي  اليمن ــاد  لالقتص ــة  البنيوي ــالالت  االخت

وساعد يف مضاعفة األعباء االقتصادية .
ــوء  ــع يتمثل يف س ــب الراب ــد أن الجان وأك

إدارة وانقسام السلطة النقدية .
ــدويل عىل  ــدوان ال ــار إىل أن الع ــث أش حي
ــكرية  ــات العس ــه الرصاع ــت عن ــا نتج بالدن
الداخلية يف اليمن واملدعومة بقوى خارجية 
ــاد وتراجع يف  ــدرة االقتص ــدام ق أدت إىل انع
نمو الناتج الحقيقي  حيث وصل أعىل معدل 
له عام 2015م إىل ( 30 %) وبلغ عجز املوازنة 
ــال يف حني  ــار ري ــام ( 900 ) ملي ــس الع يف نف
وصل عجز امليزان التجاري إىل أعىل قيمة له 
ــار دوالر عام 2016م مما أدى  ( 6405.9) ملي
إىل تغيري سلبي يف معدالت التضخم وأسعار 
الرصف سواء عىل مستوى السوق الرسمي 

أو السوق املوازي .
ــلطة النقدية ونقل  إضافة إىل انقسام الس
ــاء إىل  ــة صنع ــن العاصم ــزي م ــك املرك البن
ــيايس  ــار الرصاع الس ــدن يف إط ــة ع محافظ

ــكري مما أدى ذلك مزيد من الضعف  والعس
ــة النقدية تمثل يف  ــيطرة عىل السياس يف الس
ــني بالعمالت  ــوداء للمضارب ــوق س ظهور س
ــن العملة  ــايف م ــد إض ــة نق ــة وطباع األجنبي
ــر حماية اقتصادية من قبل  املحلية دون توف
السلطة النقدية يف محافظة عدن مما ساهم 
ــع االقتصادي  ــور الوض ــري يف تده ــكل كب بش
ــتوى البيئة اإلنتاجية أو  سواء كان عىل مس

البيئة النقدية .
ــن وجهة  ــول واملعالجات م ــن الحل ــا ع أم
ــة  ــىل أهمي ــايض ع ــور الع ــد الدكت ــره فأك نظ
ــد األجنبي  ــوارد النق ــل مل ــتخدام األمث االس
ــم الطلب والعرض من  من خالل تحديد حج
قبل وزارة الصناعة والتجارة مع العمل عىل 
الحد من استرياد الكماليات وأهمية الرتشيد 
ــز  ــة وتحفي ــتقات النفطي ــتخدام املش يف اس
ــة  ــلع بديل ــن س ــث ع ــيل والبح ــاج املح اإلنت

للمستوردات .
ــات  مؤسس دور  ــل  تفعي ــة  بأهمي ــا  منوه
ووزارة  ــزي  املرك ــك  البن ــة  وبخاص ــة  الدول
ــات ذات العالقة  ــة والجه ــارة والصناع التج
ــعي نحو التكامل االقتصادي  مع أهمية الس
ــية التي  ــوية السياس اإلقليمي بدال من التس

طال أمدها .
ــية فأكد  ــد الحلول السياس ــا عىل صعي أم
ــعي الجاد  ــور العايض عىل رضورة الس الدكت
ــية عالية عىل املستوى  لتوفري مرونة سياس
ــو العدالة  ــيل والخارجي والتوجه نح الداخ
ــية  أساس ــزة  ركي ــا  باعتباره ــة  االجتماعي
ــيس  للحكم والتوجه الجاد نحو العمل املؤس

والفصل بني السلطات .
ــب  الجان يف  ــات  للمعالج ــبة  وبالنس
ــور  الدكت ــد  أك ــد  فق ــي  والعلم ــي  االجتماع
ــام الجاد من قبل  ــايض عىل أهمية االهتم الع
ــن حيث ( األجور  ــزة الدولة باملواطن م أجه
ــة والصحية  ــات والخدمات التعليمي واملرتب
ــلم األهيل داخل  ــىل تحقيق الس ) والعمل ع
ــعي الحثيث لتطبيق  ــع اليمني والس املجتم
ــني االعتبار  ــذ بع ــع األخ ــون م ــيادة القان س

ــاذ  ــة يف اتخ ــس العلمي ــىل األس ــاد ع االعتم
ــىل  ع ــة  واالقتصادي ــية  السياس ــرارات  الق
ــتويني الداخيل والخارجي واالستفادة  املس
ــا ودعمها  ــة وتفعيله ــاءات البرشي ــن الكف م

بعيدا عن أي اعتبارات أخرى .
المساءلة والشفافية

ــرية االقتصادية الدكتورة  وأوضحت الخب
ــايف  للتع ــول  وللوص ــه  ان ــة  راوي ــرشى  ب
ــني  ــوة ب ــة الفج ــي معالج ــادي ينبغ االقتص
ــالل إعطاء األولوية  ــة والتنمية من خ االغاث
ــري  الكب ــر  األث ذات  ــة  االقتصادي ــطة  لألنش
ــادي والعمالة وإيجاد  ــاط االقتص عىل النش
ــة  ــل ومعالج ــد الدخ ــطة لتولي ــرص وأنش ف
ــاء رأس املال  ــام بإعادة بن ــة واالهتم البطال

االجتماعي .
وأكدت عىل أهمية بناء املؤسسات لتعزيز 
ــة  وخاص ــليمة  الس ــة  االقتصادي اإلدارة 
ــل  ــم تحصي ــك نظ ــا يف ذل ــة بم اإلدارة املالي
ــع تفعيل دور  ــرادات والنظم املرصفية م اإلي
املؤسسات التي تضمن املساءلة والشفافية 
ــام والجهاز املركزي  ــل منصب النائب الع مث
ــاد  ــبة وهيئة مكافحة الفس للرقابة واملحاس
ــإلرشاف عىل  ــة ل ــان متخصص ــكيل لج وتش

إعداد وتنفيذ امليزانية .
ــب  بتدري ــام  االهتم رضورة  إىل  ــة  الفت
ــون قادرة عىل  ــوادر البرشية لتك ــل الك وتأهي
ــات  االحتياج ــر  وتقدي ــيات  السياس ــع  وض
ــاهم  لتس ــطة  واألنش ــج  الربام ــط  وتخطي
ــتقطاب  واس ــة  التنمي ــب  جوان ــف  مختل يف 
ــن قدراتهم  ــتفادة م ــاءات اليمنية لالس الكف
ــة بني املنظمات  ــجيع الرشاك ومهاراتهم وتش
املحلية والدولية الضالعة يف أنشطة التنمية 

االجتماعية –االقتصادية .
ــل وتنمية  ــادة تأهي ــة إع ــرية إىل أهمي مش
ــل  مث ــية  الرئيس ــة  االجتماعي ــات  القطاع
ــة وإتاحة  ــاء ، الصح ــة ، امل ــكان ،الطاق اإلس
ــع الرتكيز عىل  ــكان لخدماتها ، م وصول الس
ــاط امليزانية يف إدارة  االنضباط املايل وانضب

املوارد العامة .

ــة  اقتصادية يمنية كبرية  ــة االقتصادية اليمنية قلع املؤسس
ــة  ــة االقتصادي ــم (املؤسس ــت اس ــام 1973 تح ــئت يف ع ،أنش
ــات  احتياج ــري  توف ــو  ه ــا  منه ــدف  اله وكان  ــكرية)  العس
ــكرية واألمنية، وتم تغيري اسمها  ــة العس ــتلزمات املؤسس ومس
ــا مع  ــم دمجه ــا ت ــة) عندم ــة اليمني ــة االقتصادي إىل (املؤسس
املؤسسة االستهالكية، ومنذ أربعة عقود مضت منذ ان أنشئت 
ــري  ــا توف ــيس منه ــدف الرئي ــرض واله ــة كان الغ ــذه املؤسس ه
ــاهمة يف  ــكرية واألمنية وكذا املس ــة العس ــات املؤسس احتياج
ــواد الغذائية وكرس  ــات املواطنني اليمنيني من امل توفري احتياج
احتكار التجار، وتقديم القروض ألفراد القوات املسلحة واألمن 
ــف فإن هذه املؤسسة لم تقم بالدور املأمول منها يف  ،ولكن لألس
السنوات املاضية، فكانت تقدم قروضاً للعسكريني ولكن بفوائد 
ــار، وكذا  ــاع الخاص والتج ــروض القط ــف عن ق ــرية ال تختل كب
ــن معاناة املواطنني  ــرس االحتكار، ولم تخفف م ــم تعمل عىل ك ل
وكذا العسكريني واألمنيني،واليوم ويف ظل ما يتعرض له شعبنا 
ــة منذ ما  ــدوان وحرب اقتصادي ــن حرب وع ــي العظيم م اليمن
ــارب أربعة أعوام، ألقت بظاللها عىل املواطن اليمني الصابر  يق
ــكرية ويتضور  ــرب العس ــالت الح ــرع وي ــذي يتج ــد  ال والصام
ــا من قبل  ــادي املفروض علين ــار االقتص ــبب الحص جوعا بس
ــادة أمريكا وإذنابها مملكة  تحالف القتل واإلرهاب العاملي بقي
ــببت يف ارتفاع أسعار  ــعود ودويلة عيال زايد، والتي تس بني س

املواد الغذائية الرئيسية.
ــة  اليمني ــة  ــة االقتصادي املؤسس ــن دور  أي ــاءل  ــا نتس وهن
ــو دورها يف  ــا ه ــة وم ــرب االقتصادي ــدة الح ــن ح ــف م للتخفي

مواجهة الحرب االقتصادية املفروضة علينا؟
ــن  ــد م ــك العدي ــة تمتل ــة االقتصادي ــم أن املؤسس ــا نعل وكم
ــع باجل  ــر مجم ــبيل الذك ــىل س ــا ع ــرشكات ومنه ــع وال املصان
ــة لألدوية ومصانع تكرير  ــات الغذائية ،والرشكة اليمني للصناع
ــب  ــح ورشكات دواجن ومزارع وتربية األبقار حس ــف املل وتغلي
ــداف التي من  ــي األه ــري ، فأين ه ــا الكثري والكث ــي، وغريه علم
ــة ،ملاذا دورها غائب يف ظرف كهذا  ــئت هذه املؤسس اجلها أنش

تمر به البالد ؟!
ــا ولله الحمد  ــن البقوليات وبالدن ــة م أين منتجات املؤسس

ــا   ــول والفاصولي ــات كالف ــن البقولي ــدة م ــواع عدي ــود بأن تج
ــواع  أن كل  ــت  أصبح ــف  لألس ــث  والصلصة،حي ــا،  والبازيلي
ــدوان، رغم  ــض دول الع ــن الصني وبع ــتوردة م ــات مس البقولي
ــاءل  ــة فمن حقنا ان نتس ــود مجمع باجل التابع للمؤسس وج
ــن منتجات هذا املجمع وهل يقوم بزراعة البقوليات يف اليمن  أي
ام انه يقوم باستريادها ومن ثم يقوم بتعليبها وتغليفها فقط !؟
ــاً  ــة تمام ــة غائب ــة االقتصادي ــديد إن املؤسس ــف الش لألس
ــادي الذي أقيم  ــتثناء املعرض االقتص ــذ بداية العدوان باس من
ــهر رمضان  ــة اليمنية يف ش ــة االقتصادي ــقف املؤسس تحت س
ــه رشكات تجارية  ــاركت في ــة وش املايض والذي نظمته املؤسس
بمعروضاتها إىل جانب منتجات قليلة للمؤسسة وهذا من باب 

اإلنصاف. 

ــن ارتفاع  ــة دور كبري يف الحد م ــون للمؤسس ــى أن يك فنتمن
ــغيل مصانعها  ــالل تش ــكار وذلك من خ ــرس االحت ــعار وك األس
ــتثمار يف  ــة، وتوجهها كذلك لالس ــواد خام محلي ــة وبم الغذائي
ــاء مزارع نموذجية لزراعة  الجانب الزراعي والحيواني، بإنش
ــوايش والحيوانات،   ــوب والقمح، ومزارع لرتبية امل وإنتاج الحب
وهنا نطالب املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني 
ــة االقتصادية اليمنية من االنهيار،وإعادة  ان يتم إنقاذ املؤسس
ــئت ،وأن يتم  ــه أنش ــذي من اجل ــا االقتصادي ال ــل دوره تفعي
ــة املؤسسة وتقييم عملها وما قدمته منذ  إعادة النظر يف سياس
ــائها إىل اليوم ،بحيث تتواكب مع طبيعة املرحلة التي تمر  إنش
ــل ورئييس يف مواجهة  ــايس ب ــا البالد ، وأن يكون لها دور أس به
ــي  ــون ه ــادي وان تك ــار االقتص ــة والحص ــرب االقتصادي الح

ــواد الغذائية  ــاء الذاتي من امل ــو االكتف ــباقة يف التوجه نح الس
ــة  ــا تحتاجه املؤسس ــترياد م ــا فقط هو اس ــون عمله وان ال يك
ــتلزمات،بل نريدها ان تكون  ــة ومس ــكرية من مواد غذائي العس
ــتلزمات، وان تقوم  ــات واملس ــة ومصنعة لهذه االحتياج منتج
ــادي اليمنية من  ــغيل األي ــاء مصانع ومزارع وان يتم تش بإنش
ــة او غري القادرة عىل العمل يف  ــلحة واألمن الفائض القوات املس

املعسكرات وجبهات القتال. 
إدارة  ــة  عملي يف   دور  ــة  االقتصادي ــة  للمؤسس ــون  يك وأن 
ــر الفائض  ــة وحفظها وكذا تصدي ــات الزراعي ــويق املنتج وتس
ــه اليمن ُجل خطري ويتطلب تضافر  ــا , فالوضع الذي تمر ب منه
كل الجهود الرسمية والشعبية وتنفيذا ملرشوع الرئيس الشهيد 
ــن التحرك  ــي) وال بد م ــد تبن ــي وي ــد تحم ــاد (ي ــح الصم صال
ــال مخططات األعداء  ــاد والفاعل للدفاع عن الوطن وإفش الج
ــؤولية مسؤولية الجميع،  ــكرية واالقتصادية، كما أن املس العس
وال بد من تفعيل جهاز الرقابة واملحاسبة وتطبيق القانون ضد 
ــام، والرضب بيد من  ــني والعابثني باملال الع ــدين والناهب الفاس
ــعب,  ــن وعميل  ومتاجر بقوت الش ــد وخائ حديد ضد كل فاس
ــات الدولة االقتصادية  ــحذ الهمم وتشغيل كل مؤسس يجب ش
ــن املؤامرات التي  ــاذ الوطن م ــوال إىل أفعال إلنق ــة األق وترجم

تحاك ضده .
وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونة والعمالء.

المؤسسة االقتصادية اليمنية ودورها في مواجهة الحرب االقتصادية 
محمد صالح حاتم

٠٧
يف مواجهة الحرب االقتصادية:

تدهور  قيمة العملة اليمنية وانهيار االقتصاد الوطني.. األسباب والحلول

د. عبدالعزيز الرتب:

العدوان السبب الرئيسي 
للتدهور االقتصادي وهيكلة 
الحكومة وتقليصها هو الحل 

د. عبداهللا العاضي:

العدوان وانقسام السلطة 
النقدية سبب يف التدهور 

االقتصادي

د. بشرى راوية:

االهتمام بإعادة بناء رأس 
املال االجتماعي وتفعيل دور 

املساءلة والشفافية

د. احمد االكوع:

الحل يكمن يف إيقاف التالعب 
بالعملة األجنبية والحد من االسترياد 

وحكومة وطنية تنقذ البلد

ــوءاً فخالل األشهر املاضية وحتى اليوم تشهد اليمن أزمة يوم  تزداد األوضاع يف اليمن س
ــتوياتها  ــة خانقة تمثلت يف تدهور العملة اليمنية حيث وصلت إىل أدنى مس اقتصادي
ــعار  ــعودي إضافة إىل ارتفاع أس مقابل العمالت األخرى وخاصة الدوالر األمريكي والريال الس
ــتقات النفطية وارتفاع أسعار السلع واملواد الغذائية يف ظل انقطاع  رواتب املوظفني، األمر  املش
الذي أثر عىل حياة املواطن اليمني  وأدى إىل انخفاض املستوى املعييش للعامة إىل ما دون خط 

الفقر مخلفا آثاراً صحية واجتماعية واقتصادية تنذر بكارثة إنسانية يف اليمن .
فما هي أسباب انهيار االقتصاد الوطني وماهي الحلول واملعالجات والسياسات املالية والنقدية 
التي يجب عىل الحكومة اتخاذها النقاد الوضع والوصول إىل التعايف االقتصادي خاصة يف ظل 
ظروف الحرب عىل بالدنا واستخدام العدوان للورقة االقتصادية كسالح يف الحرب والعدوان ؟

ــة  ــنعرفه من خالل التحقيق الذي أجريناه مع نخبة من الخرباء املختصني يف السياس هذا ما س
واالقتصاد:
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