
عندما  تجد زوجــة شهيد بطل 
ــن أجــل  ضــحــى بــحــيــاتــه رخــيــصــة م
الوطن ليس لديها مصدر للعيش 
مع أطفالها اال راتب زوجها الشهيد 
، تــدق على بيت جيرانها تطلب  
نطفتين زيــت تسوي خبز طــاوه، 
والحياء الطــعــام اوالدهـــا  والخجل 
في عينيها والحزن والحسرة تمزق 
ها ..عندها ال تستطيع اال ان  كبرياء
تصرخ  وتقول: استحوا على انفسكم 

وادفعوا رواتب األبطال ..
<<<

يــا خــبــرة.. ليش زعالنين وقدكم 
ــاء تــصــرفــوا صــكــوك المواطنة  ــي اول
والخيانة و..و..والــخ .. لما قلنا نشتي 

رواتــــــــــب ويــــن 
الغلط والخيانة 
ـــــة  ـــــال ـــــعـــــم وال

بالموضوع..؟
ــــــوا  ل  تــــــعــــــا
..حاسبوا ايجار 
صـــــــاحـــــــب 
ــــــبــــــيــــــت  ال
..وســــــددوا 
ـــــــديـــــــون  ال
ــــوا زي  ــة ..واصــــرف ــبــقــال لــصــاحــب ال

المدارس بالش ..
وهــاتــوا الدفاتر واالقـــالم ألطفالنا 
طالب المدارس.. واصرفوا من كيس 
بر وكيس رز وكيس دقيق وسكر 

وزيت ودبة غاز.. وشلوا لكم الرواتب 
وبدون كثرة كالم وتخوين واتهامات 
إلعــالم المؤتمر او ألي حــر شريف 
يــريــد ان  يعيش بــأبــســط طريقة 

مايشتيش طيرمانات وشاصات ..
<<<

< شــــوفــــوا أن 
ــــأتــــي صـــــــاروخ  ي
ويــمــزقــنــي اربــــًا.. 
ـــيَّ من  أهـــــون عـــل
رى أوالدي  ن أ أ
يتضورون جوعًا..
الــجــوع ثـــورة ال 

بعدها ثورة..

<<<
 مسألة تأخير، 
 عــــدم 

ّ
ــــــــل

ُ
أو ق

المقدرة على دفع 
رواتب الموظفين 
ــــن  ــــي ــــي ــــدن ــــم ال
والــعــســكــريــيــن 
والــمــتــقــاعــديــن 
والــمــتــعــاقــديــن 
ــوى  ـــى مــســت عـــل

جمهورية الحروب والفتوحات ، سواء 
من ِقبل بنك صنعاء أو نسخة عدن ، 
كارثة ، أشّك أن الطرفين ومن ورائهما 
اإلقليم والــخــارج يــدركــون أبعادها 
ونتائجها التي ستزلزل األرض من 

تحت أقـــدام الجميع بمن فيهم آل 
سعود وعــيــال زايــد وبــتــاع العاصفة 
رى: هل سيتبرع 

ُ
وأصحاب الثورات ..يا ت

ربيع الحكمة لدى من يمتلكون قرار 
ــعــدوان الغبي، وفي  إنــهــاء الــحــرب وال
مقدمتهم منقذو العروبة الذين هبوا 
يتها  لحما قضيضهم  و بقضهم 
ونجدتها قبل أن تتخطفها طيور 
وجوارح فارس اللي ما (هلهااااااش) 
إال في قناة العالم وتصريحات ُبلهاء 
الخارجية اإليرانية ورجاالت (المرشد) 

المحنطين؟
قضية وطن وحاضر ومستقبل شعب 
ال يجب أن ُيلعب بها بهذه الطريقة.. 

غضبي عليكم .

  عباس غالب

في الوقت الذي يتصاعد غبار األحداث  
ــتــطــورات فــي المنطقة العربية،  وال
التبدو بارقة أمل في التخفيفـ  على األقلـ ـ من 
وتيرة تصاعد هذا اللهيب المستمر والذي ينذر 
بتداعيات خطيرة على أمــن واستقرار العالم 
برمته، إذ أن من يتطلع إلى سحب هـذا الدخان 
المتصاعد في المنطقة ابتداء من سوريا والعراق 
وانتهاء باليمن وليبيا وغيرها  سيتأكد يقين 
ًصدقية االنحدار السريع نحو هذه الكارثة التي 
عون أنهم  لن تستثني احدًا حتى أولئك الذين يدَّ
بمنأى عنها، خاصة أولئك الذين يديرون اللعبة 

من بعيد .
لقد رأينا جليًا فيما تخطط له الدوائر الغربية 
واألمريكية منذ أن أطلقت كونداليزا رايس وزيرة 
الخارجية األمريكية السابقة ماُسّمي وقتها بثورة 
الربيع العربي التي رسمت ظالًال من الشك حول 
أهداف هذا المتغير، خاصة وان هذا المخطط كما 
اتضح الحقًا ال يستهدف فقط تفجير األوضــاع 
ــمــا يــهــدف كذلك  داخـــل األقــطــار الــعــربــيــة وإن
امتصاص ثروات المنطقة العربية بعد أن يتسنى 
لهذه الدوائر إفراغ ما في جعبة هذه األنظمة ومن 
ثم تمزيقها شر ممزق.. وهو ما يفسر بالطبع 
مايجري داخل هذه األقطار من احتراب واقتتال 
يخدم فــي المقام األول واألخــيــر أصــحــاب هذه 

المخططات وفي المقدمة الكيان الصهيوني  .
بعد مرور هذه السنوات العجاف من االقتتال  
بين مكونات المجتمعات العربية كل على حدة 
ل العقالء منهم:  إلى متى استمرارية هذا  يتساء
الوضع الكارثي؟ ولمصلحة من هذا النزيف في 
الدم العربي وإهدار إمكاناته ؟ ومن هو المتربص 
ــة العربية فــي الوحدة  الحقيقي لتطلعات األم

واالستقرار والنماء؟
ــى وقــت قريب  ربــمــا كــانــت هــذه الــتــســاؤالت إل
وغيرها محط اهتمام  الكثير، لكن مع استمرار 
هــذا االقتتال تراجعت هــذه الــتــســاؤالت كثيرًا 
وبحيث صارت مقرونة  بالتفكير في إمكانية أن 
تضع الحرب أوزارها في وقت قريب .. لعل وعسى 
أن تكون الفترة المنصرمة بمثابة الصعقة التي 
تحيي الذاكرة التيــ ربماـ ـ سقطت في شباك أوهام 
القوة والنصر، بينما هي في واقع األمر غرقت في 
وحل الفرقة واالنقسام.. وبالتالي الخضوع لمؤامرة 
الخارج والتي يبدو أنها نجحت إلى حد كبير في إذكاء 
هذا االختالف بين المكونات العربية والفسيفساء 
المذهبية والطائفية والعرقية وفي المقدمة النخب 
السياسية لالستمرار في دوامة هذا الصراع المدمر 
الذي اليبدو أن ثمة نهاية  له على المدى القريب .

ولعلني في هذا اإلطار أتفاعل مع تلك التساؤالت 
المؤرقة لكل مواطن عربي وبأن تتحقق األمنية 
في الخالص من اسر تداعيات هذه األزمة والحرب 
وذلك باعتبار األحقية للمواطن في هذا الظرف 
االستثنائي انه يمثل الحد األدنى من الطموح الذي 
يعتمل في صدر كل عربي من المحيط إلى الخليج 
رغم عمق الجرح، لعل وعسى أن تفيق هذه النخب 
السياسية وتعيد النظر في كل ما جرى ويجري 
على الساحة العربية المباح دماء أبنائها دون هدف 
ُيذكر.. وبالتالي إعادة النظر في مجمل الحسابات 
طرية والمذهبية على أمل أن نجد 

ُ
الذاتية والق

الترياق المناسب في الوقت المناسب حتى ال تستمر 
المنطقة تحت هذا الصفيح الساخن جدًا.

تساؤالت عن 
منطقة تغلي 

جدًا..!

تقارير العدد:  
(١٨٢٩)
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8االثنين: 

بات
ّ
تداعيات كارثية ألزمة المرت

بات ونقص السيولة النقدية وتراجع اإليرادات المالية من األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، جّراء  
ّ

فاقمت أزمة المرت
الحصار االقتصادي الذي يفرضه العدوان بقيادة السعودية ضمن خطوات تصعيد الحرب التي اندلعت أواخر مارس ٢٠١٥م..

ف يعيلون ماليين اليمنيين وســط ظروف الحرب وانعدام األمن واالســتقرار 
ّ

بات أكثر من ١٫٢ موظ
ّ

وتتعالــى الصيحــات والدعــوات المطالبة بتوفير مرت
بات 

ّ
وتزايد معّدالت الفقر والبطالة وارتفاع األســعار وانهيار الخدمات األساســية، كما تتعالى أيضًا التحذيرات من التداعيات الكارثية من عدم صرف مرت

رات االجتماعية.
ّ

في الجهاز اإلداري للدولة بما فيها اإلضرابات واالعتصامات والتوت
ّ

موظ

عبدالكريم المدي

قالوا في الراتب

وعلى الرغم من تعهد الرئيس المنتهية واليته 
الفار هادي لصندوق النقد والبنك الدوليين والمانحين 
خاذه قرار نقل البنك 

ّ
ورعاة العملية السياسية عقب ات

المركزي إلــى عــدن وتغيير مجلس إدارتـــه في ١٨ 
في 

ّ
سبتمبر الماضي، بأنه سيكون مسؤوًال عن موظ

الدولة في كل محافظات الجمهورية وسيعمل على 
فين، إال أنه نكث بتعهده 

ّ
بات جميع الموظ

ّ
توفير مرت

فين في المحافظات 
ّ
بات بعض الموظ

ّ
وصرف فقط مرت

الخاضعة لسلطته، وذلك لممارسة مزيد من سياسات 
التجويع والحصار االقتصادي على الشعب، كما أنه منع 
شركة "غوزناك" الروسية من طباعة مبلغ ٤٠٠ مليون 
ريال كانت مخّصصة للبنك المركزي بصنعاء، ويعمل 
حاليًا على طباعتها من جديد وإرسالها إلى ما يسّميها 

"المحافظات المحّررة".
فو الدولة في حيرة من أمرهم بشأن من 

ّ
وبات موظ

رة للشهر الثالث على 
ّ
باتهم المتأخ

ّ
سيصرف لهم مرت

التوالي والحائرة أيضًا بين سلطة الفار هادي وبنكه 
المركزي في عــدن وبين سلطة المجلس السياسي 
األعلى وحكومة اإلنقاذ الوطني المرتقب إعالن تشكليها 

والبنك المركزي في صنعاء.
 
ً
فين خاصة

ّ
وزادت حيرة الموظ

 مــن عدم 
ً
وبقية المواطنين عــامــة

تــحــّرك الــمــؤســســات االقــتــصــاديــة 
الــدولــيــة والمانحين للضغط على 
الفار هادي وحكومته ووضعهم أمام 
مسئوليتهم القانونية واألخالقية 
فين في جميع 

ّ
بات الموظ

ّ
بصرف مرت

المحافظات وليس االقتصار فقط 
على المحافظات الخاضعة الحتالل 

تحالف العدوان.
عقاب جماعي

وبهذا الخصوص أكد عضو اللجنة 
االقتصادية في المجلس السياسي 

األعلى حسن الصعدي أن الفار هادي وزمرته يفرضون 
مزيدًا من الحصار والعقاب الجماعي على معظم أبناء 

الشعب.
وأوضح عضو اللجنة االقتصادية في تصريح صحفي 
أن هادي عمل على نقل البنك المركزي إلى عدن وتعهد 
أمــام العالم بصرف المرتبات وبقية االلتزامات لكل 
اليمنيين، غير أنه اليوم يكتفي بالصرف للمحافظات 
الشرقية والجنوبية في خطوة تهدف إلى فرض مزيد 

من الحصار والعقاب الجماعي.
وقال: "الفار هادي وزمرته استهدفوا البنك المركزي 
اليمني وأعاقوا وصول الموارد إليه استكماًال للحرب 
لتي  لعبثية الظالمة والشاملة ا ا
تشّن على اليمن منذ أكثر من ١٨ 

شهرًا".
وأشار إلى أن موارد البنك المركزي 
تعتمد على تصدير النفط والغاز 
ـــــصـــــادرات الـــزراعـــيـــة  وبـــعـــض ال
والسمكية والمساعدات والقروض 
ــمــوارد  وتــحــويــالت المغتربين وال
المحلية كالضرائب والجمارك والزكاة 
ونحوها، الفتًا إلى أن كل هذه الموارد 
فت بسبب الــعــدوان ولــم يتبق 

ّ
توق

سوى تحويالت المغتربين والقليل 
من الضرائب والجمارك.

موضحًا أن البنك يتعامل مع هذه الموارد وفقًا لخطة 
وزارة المالية ولسياسته النقدية والمصرفية محافظًا 
قــدر اإلمــكــان على الوضع المالي والنقدي مستمدًا 
ق الموارد إليه وحركة المال 

ّ
حيويته من خالل تدف

فية 
ّ

خذا سياسة تقش
ّ
ودورته، مبّينًا أن الوزارة والبنك ات

للحفاظ على السيولة الموجودة، ونظرًا لكون المسحوب 
من البنك يفوق الوارد إليه بفارق قد يصل إلى ٧٠٪ 
كل شهر فقد استمر التناقص للموجود ولالحتياطي.

مؤكدًا أن "البنك المركزي عمل بحيادية ولم يتجاوز 
ما هو معتمد في الكشوفات منذ العام ٢٠١٤م ولم 
ف وآخر وال جهة 

ّ
يفرق بين محافظة وأخرى وال موظ

وأخرى طوال الفترة الماضية".
ات التي  واســتــعــرض الصعدي اإلجــــراء
خذها العدوان وعمالؤه لتقليص موارد 

ّ
ات

لة في منع وصول ٣٠٠ مليون 
ّ
البنك المتمث

ة لليمن 
ّ
دوالر لــدى السعودية مستحق

ة لليمن على 
ّ
لالتصاالت، ومبالغ مستحق

شركات نفطية وكذا منع وصول اإليرادات 
ــق 

ّ
ــدف مـــن الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات وت

الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة ومنها الضمان 
االجتماعي بمبلغ ٩٠٠ مليون دوالر.

ولفت إلى أنه تم منع تصدير الغاز 
الــمــســال وبــيــع مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
فة في الحديدة منذ بداية 

ّ
خام متوق

العدوان باإلضافة إلى نهب قيمة ثالثة ماليين برميل 
من النفط تم بيعها عبر ميناء الضبة، فضًال عن 
منع ترحيل العملة من اليمن واستهداف الموانئ 
وتحويل السفن إلى ميناء عدن وحركة التجارة إلى 

منافذ الجنوب.
ها عملت على محاربة  مبينًا أن قوى العدوان وعمالء
العملة الوطنية وإضعاف سعرها ثم سحبها بعد إعاقة 
طباعتها، كما عملت على إعاقة االستيراد ووصول 

الكثير من المواد األّولية الالزمة للصناعة والزراعة 
وكذا استهداف المصانع والمعامل العامة والخاصة 
والقطاعات اإليرادية وشّن الدعايات الكاذبة عليها 

بكل الوسائل.
وبّين أنه تم فصل مأرب ومواردها وبنكها عن الدولة 
م في الغاز المنزلي بصورة أضــّرت بالمواطن، 

ّ
والتحك

باإلضافة إلى منع وصول الموارد من الجنوب ووضعها 
في حسابات جارية يتصّرف فيها عمالء العدوان وكذا 
مخالفة القوانين الجمركية وتقاسم موارد المنافذ كلها.

توفير السيولة
وكانت اللجنة العليا لمتابعة الوضع االقتصادي والمالي 
والخدمي ناقشت في اجتماعها برئاسة نائب رئيس 
المجلس السياسي األعلى رئيس اللجنة الدكتور قاسم 
لبوزة األوضــاع المالية العامة للدولة والسبل المثلى 

لتوفير السيولة المحلية.
وفي االجتماع الذي حضره نائب رئيس االتحاد العام 
للغرف التجارية الصناعية بصنعاء محمد محمد صالح، 
قّدمت أوراق عمل من وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واالتحاد 
العام للغرف التجارية الصناعية تضّمنت عددًا من 
الرؤى والمقترحات والمعالجات 
على المدى القريب والمتوّسط 
ــمــوارد الــعــامــة للدولة  لــرفــع ال

وتوفير السيولة المحلية.
واستعرض االجتماع رؤية 
تحليلية حــول أزمــة السيولة 
الــنــقــديــة واســتــهــداف قــوى 
ــعــدوان الــســعــودي الغاشم  ال
الوضع االقتصادي في بالدنا، 
وتقرير اللجنة الفنية المنبثقة 
عــن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمتابعة 
ــوضــع االقــتــصــادي والــمــالــي  ال

والخدمي. 
وأكد االجتماع على ضرورة أن تقوم مصلحة الضرائب 
خاذ كافة 

ّ
رة وات

ّ
بمتابعة وتحصيل الضرائب المتأخ

ات القانونية بحق المؤسسات المتعثّرة في  اإلجـــراء
دفع الضرائب الواجبة عليها والتي فصل في موضوعها 
ها أحكام، موّجهًا الجهات 

ّ
القضاء وصــدرت في حق

المعنية بمتابعة أي جهة أو مؤسسة تقوم بتحصيل 
ات  خاذ كافة اإلجــراء

ّ
أي مبالغ مالية غير قانونية وات

ها.
ّ
القانونية بحق

جمال عبدالحميد شمسان

طارق الحداد

ص موارد البنك المركزي ومنع وصول 
ّ

العدوان قل
ق المساعدات الخارجية

ّ
اإليرادات وتدف

ترفض السعودية تسليم ٣٠٠ مليون دوالر مقابل عائدات االتصاالت
منع تصدير الغاز المسال وعدم السماح ببيع 

مليون برميل نفط خام في الحديدة
عدم السماح بتوريد ٩٠٠ مليون دوالر عائدات السفارات وضمان المتقاعدين

نهب عائدات ٣ ماليين برميل نفط في ميناء الضبة

ضرب الموانئ في 
الحديدة والمخا 
إلجبار السفن 
على الرسو في 

ميناء عدن

فصل مأرب 
واالستيالء 

على مواردها 
والتحكم بالغاز 

المنزلي


