
اقتصاد الثــــورة

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "٢٧"
ــس من كمال  ــهيد القائد بقوله: "ألي ــاءل الش يتس
ــو أن نكون أمة  ــد أعدائنا ه ــا يف مواجهة تهدي إيمانن
ــدة أليس من كمال إيماننا أن نكون أمة مكتفية  مجاه
ــها يف قوتها الرضوري؟ إذاً فيصبح  معتمدة عىل نفس
ــاء الذاتي لألمة من  ــرضوري، يصبح االكتف القوت ال
كمال اإليمان إىل أن يقول: "لألسف البالغ وصالنا إىل 
ــعوب ال تحلم بأن تواجه بل ترى  الدرجة هذه أن الش

نفسها ال نستطيع أن تتحمل الرضبة لفرتة قصرية.
لتكون النتيجة الطبيعية كما بينها الشهيد القائد 
ــهد والحارض شهد عىل أن كل أولئك  "إذا فالتاريخ ش
ــة إيمانية ناهيك عن أن  ــن أن يربوا األمة تربي ال يمك
ــى يف درجات كمال اإليمان ويف  ــوا بها إىل أن ترق يصل
ــود زعماء  ــة الطبيعية لوج ــإن النتيج ــياق ذلك ف س
ــها  ــتبدة وعميلة لدول الغرب وعىل رأس وأنظمة مس
أمريكا تتجىل يف أكرث من صورة ويمكن بيانها كالتايل:

ــرك  بالتح ــة  واألنظم ــاء  الزعم ــام  قي ــن  م ــدًال  ب
ــتطيع  ــح الوضع االقتصادي لألمة حتى تس لتصحي
ــاء الذاتي يف  ــىل االكتف ــها وتحصل ع ــي نفس أن تبن

ــكتوا الناس ضد  ــوا ليس ــد انطلق ــتى املجاالت فق ش
ــداء لليهود  ــاعر الع ــح مش ــداء الله ويحاولوا مس أع
ــة طبيعية  ــل" وكنتيج ــكا وإرسائي ــارى "أمري والنص
ــلمني  ــة للكثري من حكام املس ــاب الرتبية اإليماني لغي
ــكتوا  يف هذا العرص جعلهم يتحركون وينطلقون ليس
الناس عن الحديث عن أعداء األمة أمريكا وإرسائيل 
ــكتوا وهنا يتساءل الشهيد  وطلبوا من الناس أن يس
ــن الحديث  ــكتوا الناس ع ــم ينطلقوا ليس ــد "أل القائ
ــكتوا  ــد أمريكا وإرسائيل وطلبوا من الناس أن يس ض
ــا يقولون لنا  ــق إيماني؟ هل عندم ــل هذا من منطل ه
ــرى؟ هل  ــع حلول أخ ــون لوض ــم ينطلق ــكتوا، ه اس
ــادي لألمة حتى  ــح الوضع االقتص ــوا لتصحي انطلق
ــوا إىل  ــي؟ هل انطلق ــاء ذات ــة عىل اكتف ــل األم تحص
ــة رسية  ــددة أو بطريق ــاالت متع ــة يف مج ــة األم تربي
ــا يف مواجهة  ــف عىل ترميه ــادرة عىل أن تق ــون ق لتك

اليهود والنصارى؟.
الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي
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عوامل سياسية 
ــري  الخب ــر  حج ــد  محم ــد  أحم ــور  الدكت
ــاع  ــة لقط ــل وزارة املالي ــادي ووكي االقتص
ــح  أوض ــة  واملتابع ــاء  واإلحص ــط  التخطي
ــباب  ألس ــس  لي ــع  الرتاج أن  ــورة)  لـ(الث
اقتصادية بحتة وإنما هو ألسباب سياسية 
ــرب  ــع ق ــة م ــدوان خاص ــوى الع ــذه ق تتخ
ــام  ــالل األي ــا خ ــع عقده ــات املزم املفاوض
ــاط عىل البنك  ــحب البس ــة وتريد س القادم
ــه إىل صنعاء وهذه  ــزي يف عدن وإعادت املرك
املناورة السياسية يجب عىل حكومة اإلنقاذ 
ــا ألن هناك  ــات ملواجهته ــل احتياط أن تعم
ــرة أخرى  ــاع الدوالر م ــال عودة ارتف احتم
ــية يف  ــوا أهدافهم السياس ــال لم يحقق يف ح
ــتكون  ــة ألن االنهيار س ــات القادم املفاوض
ــات  سياس ــدت  وج وإذا  ــة  كارثي ــاره   آث
اقتصادية صحيحة كإنعاش املوارد الذاتية 
يف الزراعة وتشجيع املنشآت املحلية يمكن  
العودة بأسعار الرصف إىل 300 ريال يف حال 
ــىل موارد  ــيطرة ع ــع املرتزقة عن الس تراج

البالد وعن التالعب بسعر الدوالر .
ــث  ــة .. حي ــة الوطني ــتهدافهم للعمل واس
ــم فعال توجه حقيقي أن  يمكن إذا كان لديه
ــتجيبوا املطالب تحييد االقتصاد سواء  يس

الدولية أو املحلية .
تدابري 

ــة اإلنقاذ يف صنعاء أن تتخذ  وعىل حكوم
ــة يمكن  ــة أي خطوات قادم ــري ملواجه تداب
ــد صنعاء إذ  ــدوان اتخاذها ض ــة الع لحكوم
ألبد من وضع رؤية إلدارة االقتصاد القومي 
ــاف  ــة وإيق ــة حقيقي ــوارد ذاتي ــط بم املرتب
ــترياد من الخارج وترشيد االستهالك  االس
ــا  عبث ــاك  هن ألن  األرسة  ــتوى  مس ــىل  ع
ــل إىل %20 وخفض الطلب  ــتهالكيا يص اس

عىل الواردات .
عوامل اقتصادية 

ــرون ان  انخفاض  ــرباء اقتصاد أيضا ي خ
ــال هي أيضا لعوامل  قيمة الدوالر أمام الري
ــة النفط  ــاض يف قيم ــا انخف ــة منه اقتصادي
ــث كان يتم  ــل %40  حي ــبة تق عامليا إىل نس
ــط  ــترياد النف ــون دوالر الس ــاق 120 ملي إنف
ــة واالنخفاض وفر  ــل حكومة املرتزق من قب
ــال  ــم إقف ــا ت ــون دوالر كم ــم -80 90 ملي له
ــون  يقوم ال  ــار  التج ــم  ومعظ ــابات  الحس
ــايل  ــرب وبالت ــمرب ونوفم ــترياد يف ديس باالس
ــواردات وحكومة املرتزقة  انخفضت قيمة ال
ــروج أنها  ــذه املبالغ لصالحها وت ــتغل ه تس
ــدوالر  ــعر ال ــض س ــراءات لخف ــذت إج اتخ
ــوة من  ــذه الخط ــاوف من أن ه ــاك مخ وهن
ــي بتوجيه أمريكي  ــة املرتزقة ه قبل حكوم

ــة املحلية التي  ــيولة من العمل ــحب الس لس
ــني حيث هناك حوايل 130 مليار  بيد املواطن
ــب  ــم تحويلها إىل عدن بحس ــي ت ــال يمن ري

ــري يجب أن  ــر خط ــرباء وهذا أم ــؤالء الخ ه
تتنبه له حكومة اإلنقاذ التي بدورها أوقفت 
ــة إىل املحافظات  ــل للعملة املحلي أي تحوي
ــة  حكوم ــيطرة  س ــت  تح ــي  والت ــة  املحتل

املرتزقة "هادي".
ترويج 

ــه عىل  ــدوان ومرتزقت ــالم الع ــل إع ويعم
ترويج إجراءاتهم األخرية يف البنك املركزي 
ــمى بلجنة معياد االقتصادية  بعدن وما تس
ــال اليمني يف الوقت  أنها أوقفت تدهور الري
ــعر  ــت الطريق عىل انخفاض س ــذي قطع ال
ــه عند 450  ــتوى أدنى وثبتت ــال إىل مس الري
ــي  ــم الت ــن أكاذيبه ــال ع ــدوالر فض ــاال لل ري

يوردونها بخصوص تخفيض سعر الرصف 
ــترياد  ــموه باعتمادات اس ــدوالر فيما اس لل

السلع األساسية.
ــا  يفهمه أن  ــب  يج ــي  الت ــق  والحقائ
ــال  الري ــور  تده أن  ــي  ه ــي  اليمن ــعب  الش
ــد تعيني معياد  ــل إىل الذروة بع ــي وص اليمن
ــس  كرئي ــه  وقرارات ــه  وبرامج ــه  وخطوات
ــة االقتصادية وبعد تعيني زمام كما أن  للجن
ــلت  األعمال التي اتخذتها لجنة معياد فش
ــرارات -75  ــا وهي الق ــاف العمل به وتم إيق
77ورفضها كل الشعب وحتى األمم املتحدة 
ــت اقتصادية،  ــية وليس ألنها قرارات سياس
ــن  ــل م ــجل حاف ــم بس ــد ومتخ ــف لفاس كي
ــول اىل منقذ  ــة أن يتح ــب ألموال الدول النه

ــوى واجهة لحرب  وواعظ وومعياد ليس س
اإلمارات ضد الشعب اليمني كما أن حكومة 
ــىل  ــط ع ــون بالضغ ــدن يقوم ــة يف ع املرتزق
ــحب أموالهم من املناطق  التجار من أجل س
ــيايس  ــلطة املجلس الس ــت س ــة تح الواقع
ــربون البنوك  ــم كما يج ــىل إىل مناطقه األع
ــدن وإرغامهم عىل  ــوال إىل ع ــىل نقل األم ع
ــدن يف ظل رفض  ــندات من بنك ع رشاء الس

البنوك والتجار.
إرغام 

ــىل إعادة ضخ الغاز  كما يعمل املرتزقة ع
من مارب إىل ميناء بلحاف بشبوة دون ضخ 
ــون  ــىس ويرغم ــاء رأس عي ــرتول إىل مين الب
رشكة صافر عىل إعادة حقن النفط يف اآلبار 
ــتنزاف املخزون االسرتاتيجيي  وبالتايل اس
ــارب  م يف  ــي  املائ ــوض  الح ــوث  وتل ــد  للبل

والجوف األمر الذي ينذر بكارثة قومية.
ــة االقتصادية  ــؤولة يف اللجن مصادر مس
العليا بصنعاء تؤكد أن بنك هادي ومرتزقته 

ــعب وقطع  ــارعوا إىل واد أمال الش بعدن س
ــارع للدوالر  ــق أمام االنخفاض املتس الطري
أمام الريال معلنني أن القيمة العادلة للدوالر 
450 رياًال والسعودي 120 رياًال يف سابقة لم 
يقدم عليها أي بنك يف العالم أو اقتصاديون 
يفهمون إبجديات االقتصاد بعكس ما تقوم 
به الحكومات والبنوك يف العالم التي تعكف 
ــة بغية  ــة ونقدي ــات مالي ــع سياس عىل وض
تحسني قيمة عملتها أمام العمالت األخرى 
ــام يعملون  ــادي ومحافظه زم إال أن بنك ه
ــة أنيطت  ــوة الريال وهي مهم ــىل تدمري ق ع

بهم من قبل العدوان ومنذ سنوات.
إشارة

وأكدت مصادر اللجنة االقتصادية العليا 
ــارة  ــة إش ــد بمثاب ــدن يع ــك ع ــالن بن أن إع
ــوق وأنه  ــعار الرصف يف الس للمضاربة بأس
بأني رداً عىل تأكيد اللجنة أن سعر الرصف 
ــدوالر ألن  ــال لل ــود إىل 300ري ــن أن يع يمك
ــات  ــه إىل 750 رياال كان بفعل سياس ارتفاع
العدوان وحكومة وبنك هادي وكان ارتفاعا 

سياسياً له عالقة بالحركة االقتصادية.
ــة إىل  ــادر االقتصادي ــك املص ــارت تل وأش
ــؤولية الكاملة عن  ــدوان يتحمل املس أن الع
ــرصف وأن العدو  ــعر ال ــاع س ــذب وارتف تذب
ــه غري  ــعوصهيوني ومرتزقت ــي الس األمريك
ــام البنك  ــد االقتصاد ومه ــن يف تحيي جادي
ــية التي  ــات السياس ــن املمارس ــزي ع املرك
ــا التضييق عىل  ــن خالله ــدوان م ــد الع يري
ــك  بن ــة  محمل ــه..  عيش ــة  لقم يف  ــعب  الش
ــيادهم املعتدين مآالت  وحكومة هادي وأس
املكشوفة  الحرب االقتصادية وممارساتهم 
ــم عىل إبقاء  ــعب اليمني وإرصاره ضد الش
ــاد أداة حرب ضد  ــزي واالقتص البنك املرك
ــم كل الدعوات  ــة ورفضه ــن كاف ــاء اليم أبن
ــك  والبن ــاد  االقتص ــد  لتحيي ــادرات  واملب

املركزي.

الدوالر يرتاجع أمام الريالالدوالر يرتاجع أمام الريال
ــعب  وحكومة هادي تحول دون تخفيف معاناة الش

ــارع خالل تتهاوى  ــكل دراماتيكي ومتس ــعار الدوالر مقايل الريال بش أس
ــوط الدوالري  ــبوع ولم يرق هذا الهب ــزة ال نتجاوز األس ــرتة وجي ف
ــارعت  ــام الريال لحكومة املرتزقة يف عدن حيث تجاوز الهبوط الـ 400 ريال بينما س أم
ــعار وأعلنت  ــعب يف خفض األس حكومة معني عبدامللك وبنك زمام بعدن لوأد آمال الش
ــرية لم يقدم  ــابقة خط ــم 450 رياًال للدوالر يف س ــب ترصيحاته ــة العادلة حس أن القيم
ــا حكومة االنقاذ  ــم ابجديات االقتصاد .. بينم ــؤول يفه ــا بنك يف العالم أو أي مس عليه
ــعار  ــة وحازمة ضد الرصافني والتجار املتالعبني بأس ــارعت باتخاذ إجراءات صارم س
ــلع واملواد الغذائية واالستهالكية تتناسب مع  ــعار الس العملة وأعلنت قائمة أولية بأس

أسعار الرصف الحالية.. إىل التفاصيل :

الثورة/ أحمد المالكي

حجر:

تراجع الريال ليس ألسباب اقتصادية 
بحتة وإنما ألسباب سياسية 

على حكومة اإلنقاذ وضع 
تدابري ملواجهة أي خطوات 
قادمة للعدوان باالعتماد 

على إنعاش املوارد القومية

هناك مخاوف من سحب 
النقد املحلي إىل عدن وإيجاد 

أزمة نقدية 

تدهور الريال اليمني وصل 
إىل ذروته بعد تعيني ما 

تسمى بلجنة معياد

حكومة هادي تضغط على 
البنوك والتجار لتحويل 

أموالهم وترغمهم على 
شراء السندات من بنك عدن

ــي تدفق رؤوس  ــاخنة تعن ــوال الس األم
ــرى لتغيري  ــة اىل دولة أخ ــوال من دول األم
ــل  ــم ترح ــزة ث ــدة وجي ــرصف مل ــعر ال س
ــي  ــاد الوطن ــزات لالقتص ــدث ه ــا يح مم
ــتقرار  ــدى الناس لعدم اس ــات ل واضطراب
ــوم بها تحالف  ــاع وهذه العملية يق االوض
ــداث  ــة إح ــن بغي ــا يف اليم ــدوان حالي الع
ــري مفاجئ  ــه تغي ــم يتبع ــري مفاجئ ث تغي
ــوق وزعزعة  آخر يؤدي اىل اضطراب الس
ــتقرار االقتصادي، لذا البد من وضع  االس
ــدادات  الرت ــتعدادا  اس ــة  اقتصادي ــة  خط

ــعر الرصف للعملة  التغيري الحاصل  يف س
اليمنية.

ــدى بعض  ــعاً ل ــاك جش ــح أن هن صحي
ــة االقتصاد  ــس من مصلح ــار لكن لي التج
الوطني ان يفلس التجار بني ليلة وضحاها 
ــرية  كب ــة  وبطال ــاد  كس اىل  ــؤدي  ي ــذا  فه
فالتجارة عصب األمة لذا البد من تشكيل 
لجنة مشرتكة بني الحكومة والتجار لوضع 
حل مشرتك لهذه االرتدادات الحاصلة يف 
ــن حلول لصالح  ــعر الرصف والبحث ع س
ــار  ــالس التج ــدم اف ــن ع ــن وتضم املواط

ــار الحديد ومواد  ــن املتوقع ان تج حيث م
ــهم  ــيعلنون افالس ــيارات س ــاء  والس البن
ــادراً عىل تحمل  ــن لم يعد ق ــا ان املواط كم
ــد ان يتم  ــعار املجنونة، فال ب ــاع االس ارتف
ــرب التحالف  ــات تواجه ح ــع معالج وض
ــك بالرتكيز عىل  ــة امللعونة وذل االقتصادي
ــاء  ــق االكتف ــيل وتحقي ــج املح ــم املنت دع
الذاتي خاصة يف املواد الغذائية االساسية 
ــل ملواجهة العبث الذي  فهذا فقط هو الح
ــعر الرصف  ــوم به تحالف العدوان يف س يق

للعملة اليمنية.

احذروا االموال الساخنة
يحيى صالح الدين
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