
اقتصاد الثــــورة

ــف  ــتهداف تحال ــة اس ــت وزارة املالي ــث أدان حي
ــا مطاحن  ــة وآخره ــآت االقتصادي ــدوان للمنش الع
ــذرة من  ــدة ، مح ــة الحدي ــر بمحافظ ــر األحم البح
ــآت التجارية  ــع واملنش ــتهداف املصان ــتمرار اس اس
ــف يعمل عىل  ــد أن التحال ــذي يؤك ــة ال واالقتصادي

فرض عقوبات جماعية عىل اليمنيني.
ــع  تتاب ــا  أنه ــة  املالي وزارة  ــادة  قي ــت  وأوضح
ــه  ــام ب ــا ق ــة وم ــاحة الوطني ــىل الس ــتجدات ع املس
ــاعات املاضية  ــام والس ــدوان خالل األي ــف الع تحال
ــواق يف العديد  ــتهداف األعيان املدنية واألس من اس
ــذي قىض عىل  ــة الحديدة وال ــق بمحافظ ــن املناط م
ــاء ورجال  ــال ونس ــن أطف ــرشات املدنيني م ــره ع إث
ــري  ــبب يف تدم ــة وتس ــآت اقتصادي ــال يف منش وعم
ــل  ــا يمث ــور م ــع والجس ــازل واملصان ــواق واملن األس
ــتمرارا ملنهجية القتل والتدمري التي دأبت عليها  اس
ــعودي األمريكي وأدواتها  دول تحالف العدوان الس

ومرتزقتها.
ــة  ــت وكال ــان تلق ــة يف بي ــتنكرت وزارة املالي واس
األنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، الجرائم واملجازر 
ــم  ــة األم ــي ، محمل ــعب اليمن ــق الش ــتمرة بح املس
ــؤولية  ــل املس ــدوان كام ــف الع ــدة ودول تحال املتح
ــتهداف  ــار، واس ــدوان والحص ــتمرار الع ــراء اس ج
ــع يف مدينة  ــك املصان ــا يف ذل ــة، بم ــآت الحيوي املنش

الحديدة .
ــع يماني  ــدوان مصن ــتهداف الع ــارت إىل اس وأش
ــذا  وك ــن،  ــة آخري ــه وإصاب ــد عمال أح ــهاد  واستش
استهداف رشكة الحمادي للتجارة يف جولة الغرايس 
ــآت االقتصادية  ــن املنش ــدد م ــايل وع ــة الح بمديري
ــد يف  ــتهداف متعم ــو اس ــة، وه ــكات الخاص واملمتل
ــدوان عن  ــزت دول الع ــع عج ــرض واق ــاوالت لف مح

فرضه عسكريا.
ــف العدوان  ــة، قيام تحال ــت وزارة املالي ــا أدان كم
ــة،  النفطي ــتقات  باملش ــة  محمل ــفينة  س ــاز  باحتج
ــدة، بالرغم من أنها  ــا من دخول ميناء الحدي ومنعه
ــة األمم  ــم املتحدة.. محمل ــن األم ــل تصاريح م تحم
ــة  ــؤولية القانوني ــدوان املس ــف الع ــدة وتحال املتح
ــرضر الكبري الذي  ــفن وال ــن تداعيات احتجاز الس ع

سيلحق بالشعب اليمني جراء ذلك.
وطالبت بالتدخل الفوري عرب الهيئات القانونية 
ــن الدويل  ــدة ومجلس األم ــم املتح ــدة يف األم املعتم
ــآت  ــكرية الهمجية عىل املنش لوقف الهجمات العس
ــام كونها  ــكل ت ــة وتحييدها بش ــة واملدني االقتصادي

تمس كل املواطنني بال استثناء.
قلق

وكانت مطاحن البحر األحمر الواقعة رشق مدينة 
ــل قوى العدوان  ــدة تعرضعت للقصف من قب الحدي
ــا  إىل تدمريه أدى  ــا  م ــة،  الجوي ــارات  الغ ــرشات  بع

بالكامل.
وتعد مطاحن البحر األحمر الوحيدة التي تعمل 
ــتهدافها ُيعترب جريمة  يف اليمن وتغذي املاليني، واس
ــع املواطنني  ــة تهدد جمي ــة جماعي ــانية وعقوب إنس

اليمنيني دون استثناء بالتجويع.
ــن "قلقها  ــت ع ــد أعرب ــدة ق ــم املتح ــت األم وكان
الشديد" حيال مطاحن وصوامع محافظة الحديدة 
ــه آثار  ــتكون ل ــن أن تدمريها س ــذرت م ــة، وح اليمني

ــم املتحدة  ــقة األم ــة. حيث قالت منس ــة فادح برشي
ــانية يف اليمن ليزا غراندي يف بيان:  ــؤون اإلنس للش
ــعر  ــن وصوامع الحديدة تطعم املاليني.. نش "مطاح
بقلق بالغ حيال مطاحن البحر األحمر التي تحوي 
ــو ما يكفي  ــن الغذاء وه ــف طن مرتي م ــا 45 أل حالي
ــرت  ــهر.. إذا دم ــدة ش ــمة مل ــون نس ــام 3.5 ملي إلطع
ــتكون التكلفة البرشية  ــل عملها س ــن أو تعط املطاح

فادحة".
األمم املتحدة التي حذرت الشهر املايض من مغبة 
ــة يف الحديدة، لم يصدر  ــتهداف املطاحن املركزي اس
ــتهداف املطاحن  ــى اآلن أي بيان حول اس عنها حت
ــن الدقيق  ــن يومياً م ــادل 2000 ط ــج ما ُيع ــي تنت الت
ــتوعب عرشات اآلالف من األطنان من  األبيض؛ وتس
القمح والدقيق، وتعد واحدة من أكرب املخازن املركزية 
ــياً من أركان األمن الغذائي يف  يف اليمن، وركناً أساس
ــن التحذير الذي أطلقته األمم املتحدة ينبؤ عن  اليم
ــآت  ــتهداف املنش ــوى العدوان باس ــا بنوايا ق علمه
ــدم إصدار  ــانية يف الحديدة وع ــة واإلنس االقتصادي
بيان حول استهداف املطاحن إىل اآلن يثري الشكوك 

أن االستهداف يأتي تحت ضوء أممي
 تدمري المطاحن

ــعبية  ــم قوات الجيش واللجان الش املتحدث باس
ــف  ــريان التحال ــد أن «ط ــع، أك ــى رسي ــد يحي العمي
ــتهداف مطاحن البحر األحمر بعرشات الغارات  اس
ــن املركزية  ــري املطاح ــرياً إىل أن «تدم ــة»، مش الجوي
ــل من قبل طريان العدوان يعد انتهاكاً صارخاً  بالكام

لكل القوانني اإلنسانية، وتحد رصيح لإلرادة الدولية 
ــة، التي تجرم  ــني الدولي ــات والقوان ــة االتفاقي ولكاف

استهداف األعيان املدنية بأي شكل من األشكال».
ــة والتجارة يف  ــت وزارة الصناع ــن جانبها، أدان م
ــف»  ــتهداف «التحال ــدة اس ــاذ» بش ــة «اإلنق حكوم
ــزن فيها  ــدة والتي يخ ــالل» بالحدي ــع الغ لـ«صوام
ــق  ــح والدقي ــن القم ــان م ــن األطن ــرشات اآلالف م ع

للمساعدات اإلنسانية.
وأشارت الوزارة يف بيان، إىل أن «هذا االستهداف 
ــار الحرب االقتصادية املمنهجة لتجويع  يأتي يف إط
ــآته الحيوية والخدمية  الشعب اليمني وتدمري منش
ــتنكرة «الصمت الدويل إزاء هذه  واالقتصادية»، مس
ــوت املواطنني،  ــتهدفت ق ــراء التي اس ــة النك الجريم
ــا العدوان  ــم التي يرتكبه ــلة من الجرائ ــن سلس ضم
إثر التصعيد العسكري عىل املحافظة وما خلفه من 

ضحايا».
الوزارة دعت األمم املتحدة واملنظمات الحقوقية 
ــل  والعم ــؤوليتها  مس ــل  «تحم إىل  ــة  واملجتمعي
ــم أمام  ــذه الجرائ ــن ه ــؤولني ع ــة املس ــىل محاكم ع
ــآت االقتصادية من  ــم الدولية، وتحييد املنش املحاك

االستهداف والقصف».
ــة  املوالي ــوات  الق ــت  ادع ــة،  الجريم ــة  ولتغطي
ــن البحر األحمر»  ــيطرتها عىل «مطاح لإلمارات س
يف  ــارة  والتج ــة  الصناع ــب  مكت يف  ــدراً  مص أن  إال   ،
الحديدة نفى صحة تلك االدعاءات، مؤكداً أن «كافة 
ــزال عاملة ولم  ــن ال ت ــن املطاح ــة م ــع القريب املصان

تتوقف عن اإلنتاج برغم اقرتاب املواجهات منها».
ــائل إعالم  ــؤولة وس ــت مصادر محلية مس واتهم
ــن البحر األحمر  ــض عىل مطاح ــف بالتحري التحال
ــلحني من قوات  ــلحة ومس وترويج احتوائها عىل أس
ــبتمرب املايض»،  ــعبية منذ س ــان الش ــش واللج الجي
ــن أدى إىل  ــد للمطاح ــف املتعم ــاً إىل أن «القص الفت
ــا  ــن وآلياته ــق املطاح ــت مراف ــة، أصاب أرضار فادح
ــة مطلع  ــت الخدم ــي دخل ــة والت ــة والحديث املتنوع

العام 2016م ».
 تلويح

 وبعد استهداف مطاحن البحر األحمر وعدد من 
ــر ناطق قوات  ــآت االقتصادية يف الحديدة ظه املنش
التحالف املعادية ملوحا باستهداف ميناء الحديدة 
تحت نفس املربر املزعوم بوجود أسلحة يستخدمها 
ــعبية هناك حيث حّذر الناطق  الجيش واللجان الش

الرسمي ألنصار الله ورئيس الوفد الوطني املفاوض 
ــات ترصيحات ناطق  ــن تداعي ــالم م محمد عبد الس
ــاء  ــتهداف مين ــة الس ني ــري إىل  ــي تش الت ــدوان  الع

الحديدة تحت عنوان ”لدينا معلومات“.
ــه “ كاد امليسء أن  ــالم يف تغريده ل ــال عبد الس وق
ــدوان بتدمري البنى  ــري ناطق الع يقول خذوني، تبش
التحتية واستهداف ميناء الحديدة وخزانات النفط 
ــعودية  ــوان ”لدينا معلومات“ يثبت أن الس تحت عن
ــقجي وأنها باتت تطرح  ــتفد من جريمة خاش لم تس

قائمة األهداف أمام الرأي العام“.
 أساليب

ــي  االمارات ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  بداي ــذ  ومن
ــي عدداً  ــاض وأبو ظب ــتخدمت الري ــن اس ــىل اليم ع
ــني وإجبارهم عىل  ــاع اليمني ــاليب إلخض ــن األس م
ــة والتجويع  ــالم، غري أن الحرب االقتصادي االستس
ــة األخرية  ــل يف اآلون ــني دخ ــني اليمني ــج ملالي املمنه
ــة االقتصادية  ــث تفاقمت األزم ــة جديدة، حي مرحل
ــكل  ــة اليمنية بش ــارت العمل ــار وانه ــبب الحص بس
ــحب العملة  ــام دول العدوان بس ــبوق اثر قي غري مس
ــة ماليني الرياالت اليمنية  الصعبة من اليمن وطباع

بدون غطاء اقتصادي.
الحرب االقتصادية أدت أيضا إىل تفاقم األوضاع 
ــانية حيث تزايدت حاالت الوفاة بسبب سوء  اإلنس
ــني اليمنيني يف حالة فقر وجوع  التغذية وأصبح مالي

مطبق.
ــكرية وانتحار قوى الغزو  تكثيف العمليات العس
ــرشوع أمريكي  ــي ضمن م ــدة يأت ــواب الحدي عىل أب
صهيوني إماراتي سعودي باستكمال السيطرة عىل 
ــواحل وموانئ اليمن اإلسرتاتيجية واالقتصادية  س
ــني يوما  ــم ثالث ــي ون مرتزقته ــل األمريك ــث أمه حي
ــل  ــىل الحديد ومينائها بعد فش ــيطرة ع إلكمال الس
ــزاة بصالبة  ــني اصطدم خاللها الغ ــرث من عام دام اك
ــعبية  ــش اليمني واللجان الش ــارة قوات الجي وجس
ــون حاجز صد  ــدة الذين يقف ــة والحدي ــاء تهام وأبن
منيعاً ضد زحوفات الغزاة الذين فشلوا وسيفشلون 

خالل الشهر كما فشلوا طيلة عامني. 
 آخر منفذ

ــذي  ال ــرتاتيجي  ــدة اإلس الحدي ــاء  ــل مين  ويمث

ــان  واللج ــي  اليمن ــش  الجي ــوات  ق ــه  علي ــيطر  تس
ــاعدات  ــزود باملس ــري للت ــر منفذ بح ــعبية آخ الش
ــانية واإلغاثية التي تهدف إىل تخفيف معاناة  اإلنس

اليمنيني جراء حصار العدوان السعودي.
ــإرشاف  ــعودي وب ــدوان الس ــف الع ــوم تحال ويق
ــاركة  ــكا وإرسائيل وبمش ــل أمري ــن قب ــط م وتخطي
ــالم املوايل  ــمى يف اإلع ــه وما تس ــن مرتزقت ــة م فاعل
ــة واملقاومة التهامية وقوات  للعدوان بألوية العمالق
ــاحل  ــىل الحديدة والس ــوم ع ــاش، للهج ــارق عف ط

الغربي لليمن.
ــش واللجان  ــرباء أن تصدي قوات الجي ــرى خ وي
ــيقطع  ــعودي يف الحديدة س ــعبية للعدوان الس الش
ــاحلية يف  ــي املحافظات الس ــق عليهم إىل باق الطري
ــىل كل املنافذ  ــيطرة ع ــكام الس ــن، وإح ــمال اليم ش

البحرية.
ــزر اليمنية  ــر األول إىل كافة الج ــد امليناء املم ويع
ــا جزيرة حنيش  ــرتاتيجي، وأهمه ــق االس ذات العم
ــر الذي يرتفع أكرث من  الكربى والصغرى وجبل صق

3700 قدم عن مستوى البحر.
ــة بأيدي الجيش اليمني  وهو آخر املوانئ املتبقي
ــعبية بعد أن احتل العدوان السعودي  واللجان الش

األمريكي مينائي املخا وميدي االسرتاتيجيني.
 حلقة وصل

ــد الذي  ــري الوحي ــذ البح ــدة املنف ــون الحدي وك
ــة  ــاعدات الغذائي ــل املس ــه توصي ــن خالل ــن م يمك
ــوات الجيش اليمني  ــني، دفع ذلك ق ــة لليمني والطبي
ــعبية إىل تعزيز جهودهم للحفاظ عىل  واللجان الش
ــعياً منهم لتخفيف املعاناة اإلنسانية لدى  امليناء س

املدنيني.
وتمثل محافظة الحديدة، التي تقع عىل بعد 226 
ــة صنعاء، أهمية بالغة فهي  كيلومرتا غربي العاصم
ــاعدات  ــة الوصل البحري الوحيدة لتلقي املس حلق

اإلنسانية عرب مينائها.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــكام الجي ــأن اح ــن ش وم
سيطرتهم عىل ميناء الحديدة، إنهاء تحكم العدوان 
ــدب وفتح  ــة يف باب املن ــة البحري ــعودي باملالح الس
ــاعدات اإلنسانية للشعب اليمني  األبواب أمام املس

املظلوم عن طريق البحر.
ومع ان الحديدة ستكون مستنقع جديد للعدوان 
ــة واإلماراتية  ــداف األمريكي ــإن األه ــا يبدو ف عىل م
ــب املراقبني حيث يقول  أيضا يف الحديدة كثرية حس
ــدف اإلمارات بعد  ــيون يمنيون ان ه محللون سياس
السيطرة عىل منافذ اليمن البحرية وجزره وممراته 
ــك فيه فإن  املائية هو احتالل هذه املنطقة ومما ال ش
ــث أثبتت األيام  ــام القادمة حبىل باملفاجآت حي األي
ــائغة  ــة ان الحديدة لن تكون لقمة س ــة املاضي القليل
ــعودية وأنها بمثابة مستنقع جديد  لإلمارات او للس
ــن  ــاني يف اليم ــب اإلنس ــري ان الجان ــتنزافهم غ الس
ــري من إيصال  ــو املترضر األول واألخ ــوف يكون ه س
املعارك إىل أهم ميناء يمني تدخل من خالله سبعني 
ــانية إىل  ــاعدات اإلنس ــواردات واملس ال ــن  ــة م باملئ

مختلف مناطق اليمن.
 مخطط أمريكي

ــاحل الغربي  عملية غزو واحتالل الحديدة والس
ــتكمال  ــا الس ــي عملي ــارات تأت ــا اإلم ــي تقوده الت
ــزر  والج ــئ  واملوان ــواحل  الس كل  ــىل  ع ــيطرة  الس
اليمنية املمتدة من املهرة إىل ميدي ، وضمن مخطط 
ــكا يقوم يف  ــادة أمري ــي ودويل بقي ــتعماري إقليم اس
ــوى اإلقليمية  ــىل الق ــاد ع ــىل االعتم ــه ع ــب من جان
ــروب والتدخالت  ــتخدامها كادوات لتنفيذ الح واس
ــورية والعراق  ــال يف اليمن وس ــة كما هو الح بالوكال

وليبيا وغريها .

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "٢٥"
ويبني الشهيد القائد أنه لن تكون هناك تنمية حقيقية متى 
ــارعت فيهم فاعلم  ــاً لهم وس ــك أن تنفذ مخطط ــا طلبوا من م
ــن باملال  ــي تبيع الدي ــس اليهودية الت ــل النف ــن يحم ــك مم أن
ــث يقول " إنها لن تكون تنمية حقيقية متى ما طلبوا منك  حي
ــم بأنك ممن يحمل  ــم مقابل تنمية، فاعل ــذ مخططاً له أن تنف
النفسية اليهودية التي تبيع الدين باملال، وتبيع الوطن باملال 
ــب أن نفهمه فيما يتعلق بهذه  ــع الناس باملال، هذا ما يج وتبي

القضية".
ويكشف الشهيد القائد حقيقة الزعماء والحكام ويتساءل 
ــى  ــة حت ــادي لألم ــع االقتص ــح الوض ــوا لتصحي ــل انطلق "ه
ــل انطلقوا عىل تربية األمة  ــل األمة عىل اكتفاء ذاتي، ه تحص
ــادرة عىل أن  ــة لتكون ق ــة رسي ــددة أو بطريق ــاالت متع يف مج
ــارى، أليس أنهم  ــا يف مواجهة اليهود والنص تقف عىل قدميه
ــهيد القائد إىل أن  لو فعلوا ذلك لكان عزاً لهم هم؟ ويمىض الش
ــا ضعفت وضعيته  ــعب، متى م يقول "لكن متى ما ضعف الش
ــيته وذاب اإليمان يف  ــا، متى ما ذابت نفس ــة وغريه االقتصادي
ــتطيع أن يقول كلمة  ــه ال يس ــعب نفس واقعه أصبح زعيم الش

قاسية، ال يستطيع أن يقول كلمة صادقة، ال يستطيع أن يقف 
ــذا من كل  ــاهد ه ــاهدنا، ألم نش ــىل موقف ثابت، وهذا ما ش ع

الزعماء يف البالد العربية"؟.
ــلمني بالقول  ــد زعماء وحكام املس ــهيد القائ ويخاطب الش
ــك أن تبني هذا  ــعب بإمكان ــك أن تربي هذا الش ــن بإمكان " لك

الشعب اقتصادياً حتى تؤمن له االكتفاء الذاتي".
ــعبك إىل  ويضيف بالقول" أنت كان يجب عليك أن تبني ش
ــل تقدير ابنوا  ــه إذاً عىل أق ــتعداً أن يواج ــة أن تكون مس درج
ــس هذا هو  ــل الرضبة ألي ــتعدة أن تتحم ــعوبكم لتكون مس ش
ــعب عربي أن  ــف اإليمان؟ أو يريدون من الناس يف أي ش أضع

يتحولوا إىل الجئني وأن يموتوا جوعاً قبل أن يموتوا بالنار.
كما يتحدث الشهيد القائد بالقول" إن من املعروف أن نقول 
ــوا بالجانب االقتصادي فاجعلوا  لآلخرين إن عليكم أن تهتم
ــعوب قادرة عىل أن تقف عىل أقدامها مكتفية بذاتها فيما  الش
ــف يف مواجهة أهل  ــتطيع أن تق ــق بقوتها الرضوري لتس يتعل

الكتاب، أليس هذا من املعروف؟"
الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي

قوى العدوان تنتحر على أبواب الحديدة الستكمال السيطرة قوى العدوان تنتحر على أبواب الحديدة الستكمال السيطرة 
األمريكية الصهيونية على موانئ وسواحل اليمن االسرتاتيجية

استهداف املصانع واملنشآت 
التجارية واالقتصادية بهدف 

فرض عقوبات على جميع 
اليمنيني

احتجاز سفينة محملة باملشتقات 
النفطية ومنعها من دخول 

ميناء الحديدة برغم حصولها 
على تصاريح من األمم املتحدة

تدمري مطاحن البحر األحمر 
بعشرات الغارات ويه تحوي 

٤٥ ألف طن من الغذاء يكفي 
إلطعام ٣٫٥ مليون نسمة

استهداف املنشآت الحيوية يأتي 
إطار الحرب االقتصادية لتجويع 

الشعب اليمني وتدمري مؤسساته 
الخدمية واالقتصادية

ناطق قوات العدوان يلوح 
باستهداف ميناء الحديدة الذي 

يعد املمر األول إىل كافة الجزر 
اليمنية ذات العمق االسرتاتيجي

٠٧
فيما صنعاء تحذر من استهداف تحالف العدوان للمنشآت االقتصادية بالساحل الغريب

ــعبية مع  ــاحل الغربي بني قوات الجيش واللجان الش ــتعال املعارك الدائرة اآلن يف الس اش
ــم الذين يهرولون  ــعودي األمريكية ومرتزقته ــي الس ــزو واالحتالل اإلمارات ــوات الغ وق
ــاوف املنظمات الحقوقية والدولية  ــرتاتيجي تتزايد مخ الحتالل مدينة الحديدة ومينائها اإلس
ــتهداف ميناء الحديدة الذي يمثل الرشيان الوحيد لدخول املواد والسلع الغذائية  من مغبة اس
واإلغاثية واإلنسانية ألكرث من 20 مليون يمني يستفيدون من خدمات ميناء الحديدة يأتي ذلك 
بعد تلويح ناطق ما يسمى بالتحاف العربي باستهداف امليناء داخل مدينة الحديدة تحت مربر 
ــأة مطاحن البحر  ــكوك وكانت طائرات قوى العدوان قد تجرأت وقصفت مخازن ومنش هناك ش
ــح والدقيق الخاصة بمنظمات األمم املتحدة.. ــر التي كانت تحوي آالف األطنان من القم األحم
ــتهداف والزحف نحو مدينة الحديدة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية األمريكية  يأتي هذا االس
ــتكمال السيطرة عىل الساحل الغربي وموانئ اليمن كاملة والعمل  واإلماراتية الصهيونية باس
ــعودية إىل  ــة األمريكية الس ــه للهيمن ــه يف محاولة إلعادت ــي وتجويع ــعب اليمن ــىل خنق الش ع

التفاصيل:

أحمد المالكي

أمريكا تفرض نموذجًا للصفقات 
التجارية ملنع التالعب بالعمالت

ــات املتحدة إدراج بند يمنع التالعب  تعتزم الوالي
ــتقبلية،  ــة املس ــات التجاري ــالت يف االتفاقي يف العم
ــد العملة يف  ــيا مع بن ــع اليابان، تماش ــك م ــا يف ذل بم
ــة التجارة الحرة  ــدة لتعديل اتفاقي االتفاقية الجدي

ألمريكا الشمالية (نافتا).
ــني  ــتيفن منوتش ــال وزير الخزانة األمريكي س وق
ــدوق النقد  ــنوي لصن ــاع الس ــني يف االجتم للصحفي
ــنطن  ــيا إن واش ــني يف بايل بإندونيس ــك الدولي والبن
ــة الواليات  ــالت يف اتفاقي ــد املتعلق بالعم ــرى البن ت
ــه)  (يو.إس.إم.يس.إي ــيك-كندا  املتحدة-املكس
ــع  ملن ــتقبل  املس ــة يف  التجاري ــات  للصفق ــوذج  كنم

الرشكاء التجاريني من التالعب يف العمالت.
ــني الصني لالنخفاضات األخرية يف  وانتقد منوتش

ــنطن تريد أيضا أن تجعل  قيمة اليوان، وقال إن واش
ــيا يف أي محادثات لحل  ــألة العملة جزءا رئيس مس

النزاع التجاري األمريكي-الصيني.
ــان، حيث  ــا يف الياب ــات قلق ــك التعليق ــارت تل وأث
نرشت وسائل إعالم محلية تقارير يف صدر صفحاتها 
ــيعطي واشنطن الحق  ــاءل عما إذا كان ذلك س تتس
ــة التالعب يف العملة عىل أي تدخالت  يف إضفاء صف
ــب طوكيو  ــن جان ــالت م ــوق العم ــتقبل يف س يف املس

الحتواء أي ارتفاعات حادة يف قيمة الني.
ــالذ آمن” يف  ــىل أنه “م ــا ُينظر إىل الني ع ــا م وغالب
آسيا، وهو ما يجذب تدفقات أموال إليه خالل أوقات 
ــؤدي إىل زيادة قيمته  ــواق يمكن أن ت اضطراب األس

عىل املدى القصري.
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