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بداية يقول الدكتور حسن سعيد- أستاذ 
االقتصاد بكلية التجارة جامعة صنعاء: كنا نتمنى 
على السياسيين وأحزاب اللقاء المشترك خاصة 
النظر إلى الوضع االقتصادي الخطير الذي يمر 
به الوطن ويغلبون المصلحة الوطنية العليا 
ويبتعدون بمناكفاتهم واطماعهم عن أقوات 
ومعيشة المواطنين، فاألزمة التي خلقتها تلك 
األحزاب قد اصابت البنية االقتصادية اليمنية 
بخسائر فادحة اليمكن تعويضها، فلو نظرنا إلى 
الموارد االقتصادية الرئيسية للميزانية العامة 
للدولة فإننا سنجد أنها تكاد تكون مشلولة جراء 
التوقف عن تصدير النفط بسبب تفجير عناصر 
المشترك لألنابيب وهو ما يعني توقف ميزانية 
الدولة وعجزها عن سداد النفقات الرئيسية 
التي عليها وأولها صرف المرتبات والمعاشات 
للموظفين العاملين في الدولة وكذلك عجزها 
عن صرف مستحقات المنشآت والمؤسسات 
الخدمية المرتبطة بالمواطنين بشكل مباشر 
وكذلك عجز الدولة عن تأمين دعم المشتقات 
النفطية والمواد الغذائىة والبضائع المستوردة 
وغيرها من األمور االقتصادية المرتبطة بالمورد 

االقتصادي الرئيسي لليمن وهو النفط.
وأضاف: أما الموارد االقتصادية األخرى فإنها 
والتجارة  فالسياحة  معطلة وبشكل كامل، 
والصناعة والقطاع الخاص واالستثمار جميعها 
متوقفة إما بسبب انعدام األم��ن واالستقرار 
كالسياحة واالس��ت��ث��م��ار، أو بسبب ان��ع��دام 
عن  لكهرباء  ا وك��ذل��ك  لنفطية  ا المشتقات 
المزارعين والمصانع والقطاع الخاص، ويعتبر 
توقف مثل تلك الموارد االقتصادية أو حدوث 
أي خلل في نظامها المالي واالنتاجي والخدمي 
توقفًا للحياة االقتصادية التي تنعكس مباشرة 
على المواطنين الذين تتوقف مرتباتهم، حتى 
الثروة السمكية مهددة بالتوقف نظرًا لعدم قدرة 
الصيادين على النزول للبحر بسبب انعدام مادة 

الديزل لتشغيل قواربهم..
وتطرق الدكتور إلى االنعكاسات السلبية لألزمة 
بالقول: الوضع االقتصادي ينذر بانفجار األوضاع 
إذا لم تتالفى األحزاب السياسية خطورة ذلك 
فالعامل توقف عن العمل وتوقف معه االنتاج 
والتداول المالي وصاحب السيارة األجرة معطل 
وصاحب المطعم معطل والبقالة مغلقة واألفران 
متوقفة ولم يعد السواد األعظم من الناس قادر 

على االستمرار في العيش بهذا الوضع المتأزم.
مشيرًا إل��ى أن ال��ش��رارة األول���ى لالنهيار 
االقتصادي وتفاقم األوضاع انطلقت مع دعوات 
أحزاب اللقاء المشترك االحتجاجية والتي جعلت 
م��ن اص��ح��اب المحالت والمصالح التجارية 
واالستثمارات والمصالح االقتصادية تتوقف 
والبعض يتحفظ على االستمرار في العمل ألنه 
في وضع غير آمن وال يمكن أن يخاطر برأس 
ماله وتجارته ألنه اليوجد من يعوضه بداًل عن 
خسائره..وقال حسن: الكهرباء والمياه والضرائب 
ومعظم المصالح الحكومية لم تعد قادرة على 
تحصيل الموارد المالية ألن المواطن أو المستفيد 
من خدماتها إما غير قادر على الدفع أو معارض 
وه��ذا األم��ر يخلق حالة من ع��دم االستقرار 
الخدمي واالقتصادي داخل اليمن يضاف إلى 
حالة التدهور وشحة الموارد التي تعاني منها 
البالد.وأضاف الدكتور حسن سعيد ولهذا نحن 

نحذر من  استمرار تدهور األوضاع االقتصادية 
وندعو الجميع إلى النأي عن أرزاق الناس، والعمل 
على عقد مؤتمر انقاذ اقتصادي تشارك فيه 
مختلف القوى والفعاليات الوطنية يتم خالله 
وض��ع ضوابط وأط��ر سياسية تبعد األوض��اع 
االقتصادية ومعيشة المواطن عن الصراعات 
والمناكفات السياسية سواء خالل هذه األزمة أو 

في المستقبل.

حرب قّطاع الطرق
أم��ا األس��ت��اذ محمد أن��س ال��ح��ام��د- مراقب 
وباحث اقتصادي- فقد تحدث قائاًل: نواجه أزمة 
اقتصادية خطيرة جدًا تهددنا بالمجاعة والحرب 
والصراع الداخلي إذا ما استمرت في التصاعد، 
وما يجعلنا نشعر بالخوف الحقيقي من خطر 
هذه األزمة وهو التأزم السياسي القائم بين 

طرفي الصراع وانعكاساته على األوضاع 
االقتصادية واألمنية واالجتماعية ولذلك 

يستوجب على السياسيين إدراك أن 
االستمرار في التشبث بالمواقف 

السياسية المتصلبة سوف 
يوصل البلد إل��ى ما 

اليحمد عقباه.
وأض���اف الحامد: 

م��ا ذن���ب ال��م��واط��ن 
اليمني في هذه األزمة 

وحرمانه من ابسط حقوقه 
االقتصادية واألمنية؟.. لألسف 

أح��زاب اللقاء المشترك جعلت 
من ال��واق��ع المعيشي للمواطن 

معاناة لم يذق أحد مرارتها منذ فجر 
الوحدة المباركة.وقال الحامد: التقارير 

االقتصادية تشعرنا كمراقبين بخوف شديد 
من الغد فاستمرار انقطاع الكهرباء مثاًل يقطع 

األرزاق والنور عن الناس، فصاحب المصنع 
والمعمل والمتجر والبوفية وحتى الخياط والفران 
متوقفون ويتوقف معهم االنتاج وهذا يكبد الدولة 
خسائر كبيرة ويفاقم من معاناة الناس وتزيد من 
حدة الغضب الشعبي على األوساط السياسية، 
كما أن توقف الحياة والمواصالت بسبب انقطاع 
المشتقات النفطية يجعل المواطنين عاجزين 
عن أداء أعمالهم ومهامهم وبذلك تكون األوضاع 

والحياة مهددة بالتوقف واالنفجار.
موضحًا أن صمود الشعب في هذه األزمات 
يثبت ان الوفاء للشرعية الدستورية ولفخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية- 
حفظه اهلل- اليمكن أن يتزعزع، فإذا ما قارنا 

األزم��ة التي نعيشها اليوم مع واق��ع األزم��ة 
المصرية فإننا سنجد ان الشعب اليمني عظيم 
بكل ما تعنيه الكلمة.. ففي القاهرة تعطلت 
االت��ص��االت واالنترنت فقط فسقط النظام، 
أما نحن في اليمن فقد قطعوا الكهرباء والماء 
والغاز والبترول والديزل ولم تهتز أركان الدولة 
ولم ينهار االقتصاد الوطني رغم شحة السيولة 

الصعبة..  والعملة  وم������ع ذل���ك النقدية 
ق��ادرًا على م���ازال الشعب اليمني 

أن الوضع الصمود.منوهًا إلى 
االق����ت����ص����ادي 

واألمني إذا ما 
انهار لن 

يستطيع أي طرف من أطراف األزمة السياسية 
إعادته خالل عشرات السنين، وستكون المعارضة 
وشركاؤها هم أول المتضررين من هذا االنهيار 

ألن عواقبه وخيمة جدًا.

صمود رغم الجوع
الدكتور مصطفى  الخبير االقتصادي  أم��ا 
سالم عبدالغني- جامعة عدن-  فقد قال: لقد 
فشل االنقالبيون في مؤامرتهم على الشرعية 
الدستورية وعلى الشعب والوطن، على الرغم 

من انهم مارسوا كل األساليب والممارسات 
االنتقامية ضد المواطن والوطن ولم يتركوا شيئًا 
إاّل فعلوه ولكن كل ما قاموا به من أعمال نهب 
وتدمير وتخريب وتأزيم لم تزد الشعب إاّل تمسكًا 
واصرارًا بقيادته السياسية ممثلة بفخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية وبالشرعية 

الدستورية والمؤتمر الشعبي العام.
وق��ال: س��وف يسجل التاريخ ه��ذا الصمود 
الشامخ ألبناء اليمن ولن ينساه أحد، فمرارة 
الواقع المعيشي وصعوبته وسوء 
األوضاع االقتصادية واألمنية 
وال��س��ي��اس��ي��ة تعتبر 
م��ن ال��م��الم��ح 

والمعطيات الدالة على انهيار الدول في دائرة 
الفوضى والصراعات الدموية الداخلية ولكننا في 
اليمن وهلل الحمد وبفضل حكمة وصبر وشجاعة 
أبناء ه��ذا الوطن وبفضل تمسكنا بمبادئنا 
اإلسالمية وحكمتنا اليمانية وبصبر ال مثيل له 
في التاريخ على البالء الذي تسببت فيه أحزاب 
اللقاء المشترك ومن يقف معها من المخربين 

واإلرهابيين.
مشيرًا إلى أن الواقع المعيشي واالقتصادي 
لليمن يزداد سوءًا يومًا بعد يوم خاصة في ظل 

استمرار تصاعد العنف وتدهور االستقرار األمني 
والتمويني في البلد.. فستة أشهر من األزمة 
الخانقة لألوضاع االقتصادية استنزفت فيها 
الدولة ما يزيد عن احتياطها المالي والغذائى 
والنفطي، أمر يضعنا أمام ذهول وتوجس من 
سماع لحظة االنهيار الذي ستكون مؤلمة وقاسية 

على الجميع.
وقال: على الرغم من كل األوضاع إاّل أن الدولة 
والمؤتمر الشعبي العام مازاال قائمين ويديران 
البلد بشكل جيد وه��و ما يثبت أن المؤتمر 
وحكومته هو األج��در واألكفأ للسير بالوطن 
وال��خ��روج به من ه��ذه األزم��ة بعكس برامج 
وتوجهات المشترك وشركائه والتي تحاول 
بائسة إثارة الشارع على المؤتمر مستخدمة ورقة 

األوضاع االقتصادية والخدمية.
منوهًا إلى أن استمرار أحزاب المشترك في 
تأزيم الحياة السياسية قد كبد اليمن خسائر 
اقتصادية فادحة ومنها عزوف رؤوس األموال 
الخارجية والداخلية عن االستثمار وتهديد األمن 
واالستقرر وإعاقة عملية البناء والتنمية وهو ما 
يعتبر بمثابة حرب غير معلنة تمارسها أحزاب 
المشترك ضد الشعب بغية االنتقام منه على 

مواقفه الداعمة للشرعية.
مؤكدًا أنه اليمكن ألي دول��ة ايجاد اقتصاد 
متماسك وخدمات جيدة للمواطنين إاّل في ظل 
استقرار سياسي وأمني، ولذلك ينبغي على 
أح��زاب اللقاء المشترك أواًل وبقية المكونات 
السياسية والمدنية االصطفاف في خندق واحد 

لتجنيب اليمن االنهيار االقتصادي.
وعبر مصطفى عن اسفه الشديد 
لعدم إدراك أح��زاب المشترك 
المسئولية الوطنية تجاه معيشة 
المواطنين واقتصاد الوطن خاصة 
من قبل عناصرهم الذين يقومون 
بقطع الطرقات.من جانبه قال الباحث 
االقتصادي عبدالرحمن السياغي: في 
ظل تفاقم األوضاع السياسية واألمنية 
اليمكن تحقيق استقرار اقتصادي خاصة 
وأن االقتصاد اليمني حر ولذلك ال سبيل 
لتفادي التدهور االقتصادي بتعاون القطاع 
الخاص والحكومي لتجاوز هذه األزمة وخاصة 
فيما يتعلق بارتفاع األسعار والتي تتفاقم يومًا 
بعد يوم..وحذر السياغي من المستقبل المجهول 
الذي ينتظر االقتصاد الوطني سيما وأن شهر 
رمضان على األب��واب وفي هذا الشهر ينفق 
اليمنيون ضعف ما ينفقونه في األيام األخرى 
طيلة العام..مشددًا على ضرورة ايجاد الحلول 
الناجعة والسريعة النقاذ االقتصاد الوطني من 

شبح االنهيار..
منوهًا إلى أن تلكؤ أحزاب اللقاء المشترك عن 
حل األزمة والجلوس على طاولة الحوار والكف 
عن قطع الطرق أمام المشتقات النفطية وضرب 
الكهرباء يثبت أن تلك األحزاب هي المسئولة 
األولى عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطن 
اليمني اليوم.مطالبًا بعقد مؤتمر اقتصادي 
وطني موسع يتم فيه مناقشة سبل ايجاد الحلول 
المناسبة لمنع االقتصاد الوطني من االنهيار.. 
داعيًا الدول الشقيقة والصديقة إلى مساندة 
اليمن في هذه المرحلة الحرجة التي ستنعكس 

سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.

 ح��ذر اقتصاديون من استمرار تدهور 
األوضاع االقتصادية في بالدنا جراء األزمة 
اللقاء المشترك  التي اختلقتها أح��زاب 
وشركاؤها من االنقالبيين والقاعدة وغيرهم..
مؤكدين في أحاديث ل�»الميثاق« أن األعمال التي 
تقوم بها عناصر المشترك والمتمثلة في تدمير 
أب��راج الكهرباء وقطع الطرق على المشتقات 
النفطية، وكذلك القيام بتخزين السلع الغذائىة 
بقصد رفع اسعارها إضافة إلى محاربة الريال 
اليمني كل ذلك قد اثبت للعالم أن تلك األحداث 
هي عقاب جماعي تمارسه أحزاب المشترك بحق 
أبناء الشعب المتمسكين بالشرعية الدستورية 
وبفخامة األخ علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 

الجمهورية- حفظه اهلل.. فإلى الحصيلة:

استطالع : علي الشعباني

د. حسن: المواطنون يعيشون شظف العيش بسبب األزمة

مصطفى: المشترك مسؤول عن افقار الشعب

ال����ح����ام����د: ق����ط����اع ال���ط���رق 
ي��ح��ارب��ون ب��س��ط��اء المواطنين

السياغي: يج����ب  انق��اذ 
االقتص���اد من االنهي���ار

المشترك طاع���ون لتجويع الشعب!!

عصابات المشترك
تسعى لجر البالد نحو  المجاعة

۹  اجتماعيات  ۹  اجتماعيات  ۹  اجتماعيات  ۹  اجتماعيات  ۹  اجتماعيات  ۹  اجتماعيات  ۹  اجتماعيات  ۹  اجتماعيات  

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره
تتقدم قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي 

بمديرية بني مطر - محافظة صنعاء 
بخالص العزاء والمواساة إلى

االستاذ مقبل الجعدبي واخوانه
 بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

 والدهم الحاج/
 هادي مقبل الجعدبي

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعازينا الحارة للشيخ/
حزام الرميم

عضو محلي مديرية شعوب
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

)وال��ده(..
نسأل اهلل أن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. »إنا هلل وإنا إليه راجعون«

األسيفون:
أحمد أحمد الفقيه يحيى نوري

 - بليغ الحطابي  -يحيى الصورعي
مطيع الفقيه - صالح اآلنسي

أهاًل »محمد«
نهنئ ونبارك للدكتور العزيز/ 

نبيل الديلمي
بمناسبة ارتزاقه المولود 

الجديد والذي أسماه
»محمد«

متمنين للضيف الغالي حياة 
سعيدة في ظل رعاية والديه 

الكريمين مبروك.
المهنئون:

د. محمد الجميلي
عبدالواحد الفيشاني

الحارث بن عبدالملك الفيشاني
وكافة األهل واألصدقاء

أهاًل عبدالملك

أجمل وأرق التهاني القلبية 
نزفها لألخ/ عبداهلل مرغم 
بمناسبة المولود البكر الذي 

أسماه   عبدالملك
ألف ألف مبروك

المهنئون:
الوالد/ اسماعيل مرغم، 

سلطان العزي،
 اسامة محمد قايد، 

محمد خليل، وليد السري..
 وجميع موظفي مكتب 

بريد22 مايو

مبروك البكالوريوس

التهاني القلبية مع أطيب 
التبريكات للدكتور/

عبدالقادر سعيد الحربي
بمناسبة حصوله على 

البكالوريوس تخصص »طب 
صحة مجتمع«..
فألف مبروك

المهنئون:
محمد المخالفي
إبراهيم الحربي

وجميع األهل واألصدقاء 
والزمالء

خب���راء اقتصادي���ون ل��»الميثاق«:


