
۹  بداية يقول حمود البخيتي- رئيس مركز 
دراسات السوق والمستهلك: إن األزمة السياسية 
كانت في بادئ األمر أزمة اقتصادية نتيجًة لمطالب 
االصالحات االقتصادية والوظيفية وتكافؤ الفرص 
بين كل أبناء الشعب، ولكن أح��زاب المشترك 
استغلت اندفاع الشباب فاختطفت تلك المطالب 
ووظفتها سياسيًا للحد الذي اليمكن القبول به على 

االطالق..
وأضاف: من السهل أن تهدم أي شيء ولكن من 
الصعب أن تبني ما خربته وهذا الشيء هو الذي 
ترتكبه أحزاب المشترك في بالدنا عندما تدعي 
أنها تريد اإلصالح والتغيير نحو األفضل في الوقت 
الذي نراها تتعمد قتل الشعب قتاًل بطيئًا من 
خالل قطع الطريق عن الغاز والمشتقات النفطية 
والكهرباء، كما أن افتعال األزمات والمشاكل وقطع 
الطرقات وتثوير الشارع قد عمل وبشكل مباشر 
على تطفيش االستثمار والمستثمرين واصاب 

االستثمار واالقتصاد الوطني بمقتل..
ضرب أنابيب النفط

مؤكدًا أن األزمة كبدت الوطن خسائر تتجاوز 
عشرة مليارات دوالر حتى اآلن وربما يتضاعف هذا 
الرقم إذا استمرت نحو التصعيد من قبل بعض 
األح��زاب.. الفتًا إلى انخفاض مقدار اإلي��رادات 
الضريبية والجمركية وتوقف العائدات النفطية 
بشكل كامل وذلك لتوقف الصادرات النفطية 
نتيجة قيام المسلحين بضرب أنابيب النفط في 
مأرب وهذا حرم الدولة من إي��رادات كبيرة من 
مبيعات البترول، ناهيك عن تكبدها مبالغ كبيرة 
في شراء احتياجات السوق المحلية من المشتقات 
النفطية وبالعملة الصعبة وهذا بدون شك قد أثر 
على االحتياطي من النقد األجنبي لبالدنا وسيكون 
له آثار سلبية على المدى البعيد والقريب إن لم يتم 

تداركه من اآلن وبشكل جدي وفوري..
وحمل أحزاب المشترك مسؤولية ما يحدث من 
تراجع لمستوى دخل الفرد وتراجع قيمة الريال 

أمام الدوالر بسبب األزمة الراهنة..
قتلوا االقتصاد

وقال: إن الساسة قد قصموا ظهر الوطن وقتلوا 
االقتصاد، كما قتلوا السياسة عندما انحرفوا عنها 
نحو االقتتال واالحتراب كما حدث في حي الحصبة..
وأضاف: لقد قتلوا اقتصادنا كما قتلوا األطفال 
والنساء في الحصبة واعتدوا على لقمة عيشنا 
ونهبوا كل شيء جميل في الوطن وهو األمر الذي 
يوجب علينا أن نقول لهم: اذهبوا أيها الساسة 
بعيدًا عنا واتركوا ما تبقى لنا من أمل وثروات، 
البالد لم تعد تريد سماع هذيانكم وتباكيكم 
كالتماسيح ولم يعد هناك من يحبكم فمن األولى 
أن تذهبوا إلى الجحيم أو إلى مشافٍ لألمراض 
النفسية، فلم نرَ منكم إاّل كل قتل ونهب وخراب 
للوطن والشعب.. عليكم أن تفهموا ذلك لترحلوا 
قبل أن ينهض الشعب ويرمي بكم إلى مزبلة 
التاريخ بعد أن جلبتم له كل األوج��اع واألنين، 
واختتمتم ذلك كله بمشروعكم الذي ادعيتم أنه 
حضاري ولم نرَ منه إاّل القتل والدمار وما حدث 
في الحصبة دليل وشاهد حي على مشروعكم 
التدميري ال��ذي نرفضه جملًة وتفصياًل ألننا 
نعرفكم ونعرف أموالكم ومن أين جئتم بها ونعرف 

أيضًا المناقصات كيف كانت ترسو عليكم..
وق��ال البخيتي: لقد سقط القناع وانكشف 

المستور وم��ا شركة 
ال��م��ن��ق��ذ وش��رك��ة 
األس��م��اك واألح��ي��اء 

البحرية التي يترأسها 
الزنداني وغيره في 
ليل  د اّل  إ ك  لمشتر ا
على زيف ما يقولون، 

فاتقوا اهلل وع��ودوا إلى 
جادة العقل وال تحملوا الوطن 

والمواطن فوق ما يحتمل..
ولفت الخبير االقتصادي حمود 

البخيتي إلى أن المعارضة وخاصة 
االخ��وان ال يتورعون عن قتل 
األخ أو األب أو األم إذا كان 

ذلك سوف يوصلهم إلى الهدف 
المشترك  اثبت  المنشود فقد 
فشله وإذا كان هناك ذرة من 

حياء فعليهم أن يرحلوا عنا أو 
يدفنوا أنفسهم..

المؤتمر 
والمفسدين

واتهم البخيتي المؤتمر 

الشعبي العام بالتقصير في محاربة الفساد 
والمفسدين.. وقال: إن كثيرًا من الفاسدين الذين 
انضموا إلى الساحة صنعهم المؤتمر خالل الفترة 
الماضية وعليه اليوم أن يضرب بيد من حديد وأن 
يقدم الفاسدين إلى محاكمة عادلة حتى يشعر 
المواطن باالطمئنان على مستقبله في ظل 

حكمه..
عمل جبان

وعن االعتداء الذي حدث لفخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح وقيادات الدولة في جامع النهدين 
قال حمود البخيتي: إن هذا العمل جبان ولم يكن 
ليصدر من إنسان مسلم ألن المسلم إذا عادى 
ال يصل إلى درجة الفجور والقتل، ناهيك عن 
القتل لولي األمر وفي بيت اهلل أثناء أداة الصالة 
يوم الجمعة.. وحذر االخوان المسلمين في حزب 
اإلص��الح من التمادي باستخدام الدين كورقة 
سياسية ألن ذلك سوف يغضب رب العالمين، 

فالدين هلل وليس لحزب بعينه والوطن للجميع.
وطالب بضرورة تغيير تلك الوجوه التي عرفها 

الشعب بأنها فاسدة على مدى السنوات 
الرجل  الماضية وأن يتم وض��ع 
لمناسب  ا لمكان  ا ف��ي  لمناسب  ا
بعيدًا عن المحسوبية أو الحزبية 
ألن الوقت لم يعد في صالح هذه 
ال��ح��زب السياسة.. فهناك فسدة داخ��ل 

الحاكم.. وهناك فاسدون ومصاصو دماء وتجار 
حروب ونهابو أراٍض في المعارضة وهم معروفون 
للجميع ويجب على الرئيس تقديمهم للمحاكمة 

وفاًء للشعب.
خسائر فادحة

من جانبه يقول الدكتور طه الفسيل- أستاذ 
االقتصاد والسياسة جامعة صنعاء: الشك أن ألية 
أزمة سياسية نتائج سلبية على االقتصاد وما 
حصل في بالدنا قد انعكس سلبًا وبشكل كبير 
ولن تقتصر آثارها على الوقت الراهن 
فقط بل إن اآلث��ار سوف تمتد 
لفترة طويلة قادمة..

مشيرًا إلى أن األزمة 
ع��ل��ى ق���د أث���رت 

الجانب السياحي وقطاع الزراعة واألسماك حيث 
خسرت السياحة ما يقارب )600( مليون دوالر 
خالل األزمة مقارنة بما حققته من إيرادات خالل 
العام الماضي التي بلغت أكثر من مليار و200 
مليون ري��ال.. كما أث��رت على القطاع البنكي 
المجاالت  والصناعي وغيرها من  والسمكي 
االقتصادية وهذا الشك سوف يؤثر على حياة 

المواطن السيما ذوي الدخل المحدود..
وأكد انه من الصعب والمبكر أن نحدد مقدار 

الخسارة على االقتصاد الوطني جراء األزمة 
وذلك ألنها مازالت مستمرة وأي امتداد 
لألزمة سوف يكون له آثار سلبية كبيرة.
ولفت الفسيل إلى أن المعارك التي 
دارت في الحصبة قد أثرت على كل 
شيء في العاصمة فقد شلت الحركة 
وجعلت العديد من أصحاب المحالت 
والبسطات والتجار وأصحاب الفنادق 
بالحصبة وبقية أحياء العاصمة بل 
وال��م��دن األخ��رى تعاني من شلل 
شبه تام وبالتالي هناك العديد 
من العمال قد ُأجبروا على ترك 
أعمالهم في المنشآت والفنادق 
والمطاعم وغيرها من المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

بما فيها المصانع والشركات..
وح���ذر م��ن اس��ت��م��رار توقف 
إنتاج النفط ألن ذلك سيجعل 
أهم  تفقد  لعامة  ا لخزينة  ا
مورد من العملة الصعبة التي 
تحتاجه في ميزان المدفوعات 

وااللتزامات األخرى..
مشيرًا إلى أن هناك دراسة 
حديثة أك��دت أن خسارة 
ب��الدن��ا م��ن ت��وق��ف انتاج 
النفط خالل األزمة بلغت 

أكثر من مليار و200 مليون دوالر، 
ناهيك عن القطاعات األخرى التي شهدت توقفًا 

شبه تام.
وطالب أحزاب المشترك الجلوس مع الحكومة 
للحوار والخروج بحلول سليمة بعيدًا عن المناكفات 

ألن التعصب سوف يذهب بالوطن إلى الهاوية..
وأش��ار الفسيل إل��ى أن ما ح��دث من قتال 
على السلطة في الحصبة وغيرها من المدن 
اليمنية كان له آثار سلبية على سمعة بالدنا 
لدى المستثمر العربي واألجنبي الذي يحتاج 
إلى وقت طويل لكي يستعيد ثقته باالستثمار 

في بالدنا..

وق������ال: 
إن ال��دع��وة لدولة 

مدنية حديثة في ظل 
المظاهر المسلحة واالقتتال 

والثقيلة لدى  الخفيفة  وتكديس األسلحة 
بعض القبائل يتنافى تمامًا مع فكرة وجود دولة 
مدنية حديثة ولذا البد على الدولة أن تسعى 
لفرض هيبتها وأن تضرب بيد من حديد كل 
من يحاول فرض أجندته على أجندة الدولة 

تحت أي مبرر..
آثار سلبية

من جهته قال األخ عبدالخالق محمد صالح- مدير 
المبيعات والعالقات العامة في شركة الروضة: لقد 
ألقت األزمة بظاللها على كل مناحي حياة المواطن 
اليمني غير أن التأثير المباشر كان على الناحية 

االقتصادية..
مشيرًا إلى أن استهداف أنابيب النفط وقطع 
امدادات المدن اليمنية بالنفط والغاز والكهرباء 
كان له آثار سلبية حيث ارتفعت تكاليف نقل 
البضائع من الموانئ إلى داخ��ل المدن والتي 
وصلت إلى حد ال يحتمل، وهذا أثر على تراجع 

المبيعات..
وكشف عبدالخالق صالح عن بعض المصانع 
والشركات التي قال انها على وشك االغالق 

وهذا يعني تسريح عدد من 
العمال فيها..

داعيًا االطراف السياسية 
إل����ى ت��ح��ك��ي��م ال��ع��ق��ل 
والجلوس على طاولة 
الحوار وتغليب المصلحة 

الوطنية..

االثنين : 4 / 7 / 2011م 
 الموافق :3 / شعبان / 1432هـ 
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  عارف الشرجبي

قضايا
اقتصاديون لـ»الميثاق«:

مؤامرة اقتصادية تهدد اليمن

أكد عدد من االقتصاديين أن األزمة السياسية الراهنة أثرت وبشكل كبير ومباشر على التنمية واالستثمار    
واالقتصاد بشكل عام..

ولفتوا إلى أنه اليمكن تحديد حجم االضرار االقتصادية بشكل دقيق ألنها مازالت مستمرة وستكون آثارها 
ممتدة إلى العقود المقبلة إذا لم يجلس اطراف األزمة للحوار ويتم إيقاف تلك األعمال التي عطلت االستثمار 

والتنمية، وحملت المواطن فوق ما يحتمل.

البخيتي: األزمة أدت إلى 
انخفاض االيرادات وتوقف 

الصادرات النفطية
الفسيل: الخسائر كبيرة 

ومستمرة والحوار هو الحل
صالح: هناك مصانع وشركات علي 

وشك االغالق وتسريح عمالها

أزمة خانقة.. 
من المسؤول عنها..؟!

> يتحمل المواطن اليمني هذه األيام أعباًء اقتصادية ليست بالهينة مقارنة بالدول التي   
أصابتها عدوى الفوضى، أو ما يسمى بالتغيير.. والموجة التي أفرزها ضعف الديمقراطية وغياب 

الحقوق وانعدام العدالة والمساواة وهي التي لم تتوافر في الحالة اليمنية- حسب محللين وخبراء..
هذه األعباء أفرزت مجموعة من األزمات والمشاكل المتعددة والتي تالحقت وتكالبت على المجتمع 
بأسره وكبدته خسائر فادحة، فضاًل عن الخسائر التي تتكبدها الدولة والمقدرة بعشرات الماليين من 
الدوالرات يوميًا نتيجة المشاكل المفتعلة من قبل أحزاب المشترك الالهثة خلف المصالح والمكاسب 

الشخصية.

وت��ت��زاي��د ح��دة 
ه��ذه الخسائر والمحنة في 
ظل انسداد األفق السياسي 
وت��ص��ّل��ب ال��م��واق��ف لبعض 
القوى السياسية واستمرارها 
الطرقات وإعاقة  في قطع 
وص��ول اإلم���دادات الغذائية 
والتموينية والخدمية المختلفة 
الى عواصم المحافظات ومنها 
الكهرباء وال��غ��ذاء، والنفط 
وال��م��ي��اه وغ��ي��ره��ا.. وه��ذه 
جميعها تصنف وفق القوانين 

والتشريعات جرائم ضد اإلنسانية.

أسوأ أزمة معاصرة
> خبراء عدوا األزمة التي تمر بها البالد األسوأ في التاريخ 
المعاصر حيث تحالف أعداء الوطن وتجار الحروب والمخربون 
والمجرمون للثأر واالنتقام من الوطن وتصفية كل من يعمل 

على حمايته.
وذل����ك ع��ب��ر دع����اوى 
اسقاط النظام وافتعال 
عدة أزمات اال أن أزمة 
اليوم تعد األفظع في 
ظل انشغال الدولة 
في محاربة تنظيم 
ال���ق���اع���دة، وأي��ض��ًا 
انشغالها في مطاردة 
ال��م��ت��م��ردي��ن في 
العاصمة وع��دد من 
المدن من مليشيات 
ال��م��ش��ت��رك ال��ذي��ن 
ي��ق��وم��ون ب��ارت��ك��اب 
جرائم القتل والتدمير 

لممتلكات الشعب.

بطون 
الدوالرات

أزم��ة .. نفط .. وغ��ذاء.. 
وك��ه��رب��اء.. وم��ي��اه.. 
وضمير.. وأخالق.. 
ودي����ن وع��ق��ي��دة 
اج��ت��اح��ت اليمن 
تحت مزاعم التغيير 
والفوضى التي أيدتها ودعمتها 
بعض ال���دول، وذل��ك عبر ثلة 
لخونة  وا لمرتزقة  ا م��ن 
ال��ذي��ن ب��اع��وا أنفسهم 
لمبطنة  ا و ن  للشيطا

بطونهم بالدوالرات.. والباحثين عن 
السلطة والالهثين خلف الزعامة، 
فكان تكتل اللقاء المشترك القائم على 
الديمقراطية والتعددية السياسية التي 
انتهجها اليمن بعد إعادة تحقيق وحدته 
المباركة عام 1990م اإلطار الشرعي 
إلخفاء تلك الوجوه المزيفة والعقول 
العقيمة واألفكار الشيطانية التي تحاول 
القضاء على كل شيء جميل في الوطن.. 
وظهرت أحقادهم الدفينة في محاولة 
تحويل اليمن السعيد الى جهنم تستعر نارًا 
لتخرج شرارتها من أرجائها 
ومناطقها المختلفة لتهدد 

دول المنطقة والعالم.
 استطاعوا بفعل األموال 
المدنسة والخطط التآمرية 
ال���ق���ذرة ت��ح��ق��ي��ق بعض 
أهدافهم بإثارة الكراهية 
لمناطقية  وا ء  ل��ب��غ��ض��ا وا
والمذهبية الحاقدة وتكوين 
صورة مغايرة للدولة اليمنية 
الحديثة المدنية بتعزيز القبلية ونشر ثقافتها المتخلفة 
وزيادة التقطعات وعمليات االختطاف وبث حالة من الالأمن 
والالاستقرار.. وبأموال قطر يحاولوا ضرب وحدة المؤسسة 
العسكرية بمزاعم ثورتهم وخلقوا حالة من الرعب والهلع تجاه 
المستقبل بسد كل األفق للحل وعرقلة كل الجهود الرامية الى 

تصحيح االوضاع وتجاوز المصاعب والتحديات.

طوابير. .
فما نشاهده اليوم من أزمة وطوابير طويلة بسبب نقص 
م��ادة الوقود في العاصمة والمحافظات وإغ��الق المحالت 
التجارية ليس اال حلقة من مسلسلهم »المشترك« العدائي 
والتدميري للوطن وضمن الحرب الشعواء التي دشنها 
المشترك بأزمة الغاز المنزلي وتفجير انبوب النفط وقطع 
الطرقات ومنع القاطرات من الوصول الى عواصم المحافظات 
والمناطق الريفية تنفيذًا لتهديدات سبق وأن اعلنوها في أكثر 
من خطاب وبيان من أجل تمرير مخططهم االنقالبي على 
الشرعية والتآمر على أبناء الشعب وبمساعدة قادة عسكريين 
مرتزقة كما كشفه موقع ويكيليكس االمريكي حول المدعو 

»حميد األحمر«.

القانون.. وجرأة المتمردين
ففي ظل تراخي دور الدولة وأجهزتها المعنية إزاء حاالت 
خارجة عن النظام والقانون وتتحدى نصوص الدستور، وعدم 
القيام بدورها في وقف تلك الممارسات التي وصلت حد 
االسفاف واالستهتار بحياة الناس واالستهزاء بسيادة الدولة 
وقوانينها كان سببًا رئيسًا في منحها الجرأة والجراءة إلعالن 
الوصاية  على الشعب، ورفع السالح في وجه الدولة والتمرد 
وجعل مليشيات المشترك تتمادى في جرائمها التي تعد جرائم 
حرب ضد المواطنين .. كما أنها قوت من شوكة أوالد األحمر 
إلدخال عصاباتهم المسلحة من قطاع الطرق والمطلوبين أمنيًا 
الى العاصمة لالعتداء على مؤسسات الدولة وقتل المواطنين 
الساكنين في حي الحصبة وضد أبناء القوات المسلحة واألمن 
بدعوى أنهم يؤيدون الشرعية الدستورية، وتعتبر أزمة الوقود 
والمشتقات النفطية أساس هموم اليوم للمواطنين، فبسببها 
ارتفعت االسعار وانقطعت كل سبل االتصاالت والتواصل 

والحركة والحياة.

  كتب: عماد الحطابي

الفسيلالبخيتي

خبراء: استخدام األوضاع 
االقتصادية 
سياسية ورقة فاشلة

اللقاء المشترك مثل 
اإلطار الشرعي للعمالة 
ومشاريع االنقالب

كيف حوّل المشترك 
وشركاؤه سعادة اليمن 

إلى كآبة ومأساة ؟!


