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º فــي البداية تحدث الدكتور زكريا 
 :

ً
الشعيبي قائال

- حكومة االنقاذ الوطني تواجه تحديات ذو شقين 
ــا التحديات الداخلية فهي  داخــلــي وخــارجــي.. أم
اقتصادية وعسكرية وامنية واجتماعية قبل كل 
شــيء ومــن ثم سياسية.. فالتحديات االقتصادية 
تتمثل في توفير وصرف المرتبات للموظفين والعمل 
على عدم نقل البنك واعادته للقيام بدوره الكامل، 
وكذلك تنشيط الحركة التجارية ورفد الخزينة العامة 
بالموارد الالزمة لتسيير العجلة االقتصادية وتأمين 
الحد االدنــى للخدمات المجتمعية مع توفير االمن 
الذي بدونه ال يمكن أن يتحقق كل ماسبق ذكره، 
حيث يعتبر األمن من اهم اولويات الحكومة وهي 
تحديات كبيرة في ظل استمرار العدوان على بلدنا 
واستهداف كل منشآته الحيويه والحصار المفروض 
على جميع منافذ البلد ودعم قوى العدوان للمرتزقة 
واستمرار االعمال التخريبية التي يقوم بها عمالؤه 

تحت غطاء القصف والتدمير الممنهج.
أمــا التحديات على الصعيد الخارجي فــإن أهمها 
يتمثل فيما يحاول العدوان فرضه من عزلة سياسية 
دبلوماسية واعالمية على حكومة االنقاذ واليمن، 
والتعتيم على ما يتعرض له وطننا وشعبنا من حرب 

عدوانية ووحشية قذرة وشاملة وما تعرض له أبناؤه من جرائم 
ومذابح لما يقارب العامين.. 

ويؤكد الشعيبي ان على الحكومة االنقاذ العمل بشكل مكثف 
وبجهود ال تعرف الكلل والملل بحيث يتم ايجاد حلول عاجلة لكل 
التحديات االقتصادية بكل الوسائل المتاحة واالستعانة بذوي 
الخبرة واالختصاص واالصغاء الجيد والمسئول اليهم وتفعيل دور 
المؤسسة االمنية بشكل اكبر والتي عملت وما تزال تؤدي دورها 
الوطني بشكل رائع منذ بداية العدوان كما يجب االلتفات للمسألة 
االنسانية التي يتسبب بها العدوان ومرتزقته والضرب بيد من 
حديد كل من يحاول المساس بسيادة الوطن وأمنه ووحدته 

واإلضرار بمقدراته..
ويواصل الدكتور الشعيبي: أما على الصعيد الخارجي فيجب 
ايصال معاناة الشعب اليمني الى مسامع العالم وضميره عبر 
تهيئة مفاوضين محترفين وكذلك التركيز على جبهة ماوراء 
الحدود ودعمها لــردع الــعــدوان، كونها مهمة ألي مفاوضات 
 ويجب أن 

ً
يمكن أن تتم باعتبارها اكثر اوراق الضغط نجاعة

يتم استثمارها بشكل سليم.كما أن على الحكومة ايجاد شراكات 
استراتيجية دولية داعمة لقضيتنا باتجاه وقف العدوان ورفع 

الحصار..
االبتعاد عن الشطحات..

º الدكتورة سعاد السبع قالت: 
- من المهم جدًا ان يبتعد اعضاء الحكومة عن الشطحات، 
وعلى كل وزير أن يحدد مهمتين أو ثالث وينفذها ويكفي في 
ظل الوضع الحالي. وتتفق في طرحها مع ماذهب اليه الدكتور 
الشعيبي في ضرورة التركيز على صرف المعاشات وضبط السوق 
المحلية ولملمة ما تبقى من موارد البالد إلى خزينة الدولة وتوفير 

الضروري من الخدمات خاصة الصحية واألمنية..
التصالح والمصالحة

وتؤكد الدكتور سعاد السبع على ضرورة بذل جهود اكبر من 

أجل إطفاء الحرائق بين أبناء الوطن الواحد بتصحيح رسالة المسجد 
واإلعالم الرسمي والتعليم ورفع المظالم . 

ر خيرهم اذا نفذوا تلك المهام 
َّ
وتضيف: كان الله معهم وكث

في عام كامل..أما على المستوى الخارجي فتقول السبع: انه يجب 
التحرك لتوضيح حقيقة مأساة الوضع اليمني لكل دول العالم، وأن 
يسعوا لرفع الحصار ووقف العدوان الن الخارج ال يرى في اليمن 

إال ما تذيعه العربية والجزيرة.

رؤية استراتيجية..
ºأما الخبير االقتصادي الدكتور عبد الغني السبئي 
فيجمل في رؤيته وبشكل مفصل الوضع االقتصادي، 

بقوله: 
- يعاني االقتصاد اليمني تدميرًا ممنهجًا لقطاعاته االنتاجية 
وضغوطًا خارجية دولية ومحلية، وقيودًا وحصارًا تفرضه دول 
الــعــدوان وشحة  في مــوارده المادية، مقابل نمو في الموارد 

البشرية ما أدى الى ارتفاع معدالت البطالة والتضخم.
ويضيف: انــه في ظل ضعف الــمــوراد, ينبغي على السلطة 
المسؤولة  وحكومة االنقاذ أن تحسن استخدامها، وأن تستغلها 
االستغالل األمثل وفق خطط وبرامج مدروسة ومحسوبة، ووفق 
أداء اقتصادي كفء مستقل.. وبما يخفف المعاناة عن المواطنين 
اليمنيين ويحسن مستويات المعيشة، كما ينبغي االنفتاح على 
العمق العربي واالسالمي الى ماهو ابعد من دول الجوار وتقليل 
التبعية للدول الخارجية والعمل على تحقيق تنمية مستدامة 
لالقتصاد اليمني، ولن يتحقق هذا إال إذا اضطلعت الدولة بدورها 

التنموي المناسب دون إفراط أو تفريط.
ويشير السبئي الى التحديات التى يواجهها االقتصاد اليمني، 

والتي تتركز في اآلتي:-
- استمرار الحرب العدوانية السعودية وعدم وضوح المشهد 
السياسي، الحصار االقتصادي المفروض من قبل  قوى تحالف 
العدوان وماترتب عليه من اضرار وخسائر على جميع القطاعات 
الحيوية، عجز الموازنة وتضخم العمالة في القطاع العام، شحة 

الموارد الحقيقية لتمويل الموازنة العامة الدولة مماأدى إلى زيادة 
السحب على المكشوف وزيادة الدين المحلي، ضعف النظام المالي 
والمصرفي وضعف مشاركته الفاعلة في التنمية االقتصادية حيث 
وجهت الجزء األكبر من الودائع لشراء اذون خزانة بالبنك المركزى، 
وتدهور النشاط االنتاجي والخدمي وتفاقم البطالة وشحة توافر 
السلع األساسية، توقف دعم المانحين المالي والفني، ضعف 
االقتصاد الرسمي وتنامي االقتصاد غير الرسمي، هروب رؤوس 
األموال المحلية واألجنبية، غياب األمن وتدمير العدوان المنشآت 
العامة والخاصة، تزايد فرض قيود على التحويالت الخارجية 
الواردة  بالدوالر، وإلحاق الضرار بالمنشآت الحيوية ذات التأثير 

المباشر على الوضع التنموي كالموانئ وشبكة الطرق وغيرها..
- القيود االداريــة والتنظيمية وافتقار مؤشرات الحوكمة 

الرشيدة.
- ضعف مستوى الوعي االجتماعي.

- ضعف التنسيق علي مستوى وحــدة االجــهــزه المركزية 
والسلطة المحلية، والتبعية االقتصادية للسعودية والــدول 
الخارجية من خالل سياسات العمالة والتشغيل والتجارة الخارجية 
والسياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتي تمنع تشجيع 
القطاعات المنتجة أو الصناعات المنافسة للمنتجات الخارجية  
والدول الخارجية، مع جعل المناطق اليمنية سوقًا استهالكية 

للمنتجات الخليجية التي ال تجد لها سوقًا في الدول األوروبية.
-ارتفاع معدالت البطالة ومستويات التضخم بسبب سياسات 
الحرب والتدمير الممنهج والحصار الذي تقوم به  دول العدون 
بقيادة السعودية الى  جانب السيطرة على المعابر والمنافذ 
البحرية والبرية والحدود  والتي باستهدافها للقطاعات االنتاجية 

اليمنية أثرت تأثيرًا واضحًا على معدالت البطالة.
*ممارسات احتكارية وتعرض الكثير من المستثمرين إلى 
اإلتـــاوات والمشاركة القسرية في االستثمار من قبل بعض 
المتنفذين،وإهدار المال العام كنتيجة مباشرة لالفتقار للشفافية 

لة. والوضوح والمساء

* عدم السيطرة على المنافذ البحرية  والبرية 
والحدود .

ة في  * محدودية الموارد الطبيعية وعدم الكفاء
استخدامها .

وكذلك االعتماد على التمويل الخارجي وارتفاع 
المديونية كأحد أهم المصادر لإلنفاق الحكومي، ولم 
تكن هناك  خطة سابقة واضحة إلدارة وتوجيه تلك 

المعونات نحو األولويات االقتصادية.
ولفت الى التحديات ومايمكن ان يمارسه العدوان 
ات وسياسة حكومة االنقاذ وترتكز  لمواجهة اجراء

في:
احتمالية توقف المنح واإلعانات الدولية، وعدم 
التزام دول العدوان بتحويل المستحقات للتحويالت 
الخارجية الــواردة  بالدوالر، وتزايد الضعف األمني 
والــتــهــديــدات الــداخــلــيــة،وانــقــطــاع الــتــواصــل بين 
المناطق، وعــدم االنسجام بين مؤسسة الحكومة  
واستمرار االنقسام اليمني، إغــالق جميع المنافذ 
والمعابر والحدود الخارجية، االتجاه الى تصعيد 
ــمــرار الــحــرب  الـــعـــدوان الــســعــودى الــدولــى واســت

واالحتالل.
º أما الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق- عميد مركز 

جامعة ذمار للحاسوب والمعلوماتية- فقال: 
- حكومة االنقاذ الوطني حكومة استثنائية في هذا الوضع 
الحرج الذي تمر به البالد والتحديات العسكرية واالقتصادية 
والسياسية واالجتماعية واالمنية، وفوق ذلك كله يعول عليها 
مواجهة هذه التحديات مجتمعة، غير ان تحّدي توحيد الجبهة 
الداخلية واثبات مصداقية الشراكة الوطنية وتقديم مصلحة 
الوطن والشعب يأتي في مقدمة االولويات التي من شأنها أن 
تعمل على تعزيز ثقة الجماهير الصامدة في هذه الحكومة.. 
امام ظروف العدوان الغاشم والتي تتحمل اخطاء وتبعات فوضى 
الربيع المزعوم ومــؤامــرات االعــداء وخيانة عمالئهم للثورة 

والوحدة والديمقراطية.. 
هذه الجماهير تنتظر اليوم من الحكومة اعادة هيبة الدولة 
وتفعيل سلطة القانون وتحقيق العدالة واالمن والغاء مظاهر 
الفساد واالخــتــالالت التي رافــقــت المرحلة السابقة فــي كافة 
مؤسسات الدولة، كما ينتظر الموظف حلوًال عاجلة لوضعه 
االقتصادي ويأمل كل مواطن ان تظل حقوقه مكفولة وعلى 
رأسها العيش الكريم وان تحقق الحكومة االنتصار للشعب في 

كل الجبهات عسكرية كانت أو اقتصادية أو سياسية.. 
ل على الصعيد الداخلي، في حين توضع  ذلك بإيجاز ما هو مؤمَّ
على عاتق الحكومة آمال كبيرة في ان تحقق انتصارات دبلوماسية 
وسياسية نرى من خاللها تعامًال دوليًا معها كممثل شرعي وحيد 
وذلك يمكن أن يتحقق من خالل قيادة احترافية لدفة المفاوضات 
تخرج من دائرة المصالح اآلنية الى دائرة الوطن الكبير الموحد 
وبصوت واحد يكفل وقف العدوان والحرب وحقن الدماء ومحاكمة 
المعتدين، والوفاء للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة 

وكرامة الوطن. 
وأكد الدكتور فؤاد حسن عبدالرزاق أن التحديات الداخلية 
والخارجية حتمًا ستنهار متى ما ُوجدت االرادة الوطنية  الصادقة 
والمخلصة للشعب وللوطن، وهذا ما يعول عليه ابناء الشعب 

اليمني في هذه الحكومة.

«الميثاق»: أكاديميون لـ

رواتب الموظفين وأمن المواطن والتحرك الخارجي.. ٣ تحديات أمام حكومة بن حبتور

اتفق عدد من االكاديميين والسياسيين على ان من اهم االولويات امام حكومة اإلنقاذ الوطني ثالثة تحديات تتمثل في معالجة الوضع االقتصادي واالمني والتحرك خارجيًا 
لتوضيح مظلومية الشعب اليمني وفضح جرائم عدوان النظام السعودي وتحالفه الغاشم الذي دمر الشجر والحجر..

واشاروا الى ان حكومة بن حبتور تواجه أوضاعًا صعبة جدًا وتحديات كثيرة ويجب التعاون معها ودعمها شعبيًا وسياسيًا بما يساعدها على تحقيق ماتضمنه برنامجها 
وما يتطلع إليه ابناء الشعب اليمني.. والى حصيلة االستطالع:

 استطالع/بليغ الحطابي

عندما أعلن حكام مملكة بني سعود ومن تحالف معهم من أنظمة الشر 
العربي والعالمي شن العدوان البربري الغاشم وفرض الحصار الجوي والبري 
والبحري على وطننا وشعبنا اليمني في ٢٦ مارس ٢٠١٥م قالوا إن الهدف 
من ذلك اعادة الشرعية المتمثلة بالفار هادي، ولكن هادي قال في المقابلة 
التي أجرتها معه قناة «أبوظبي» بأنه لم يكن على علم ببدء العدوان «عاصفة 
الحزم» حيث قال بالحرف الواحد: «وصلنا الى الغيظة في الصباح قالوا بدأت 
عاصفة الحزم ما كناش داريين طوال الليل نمشي وصلنا الساعة ثمان الى 
الغيظة إال وهم يبلغونا حتى أنا كنت أقول هل معقول ألن األمريكان قالوا 

لي ما أحد بايتدخل».
عام وتسعة أشهر مضت على بدء عاصفة الجرم العربي والعالمي في 
حق الشعب اليمني باسم اعادة الشرعية لمن ال شرعية له بموجب الشرع 
والدستور والقانون، فمن قبل بالعدوان الخارجي على وطنه وقتل ابناء شعبه 
وتدمير مقدراته وفرط بسيادة واستقالل بالده وقبل بتدنيس ترابها 
الطاهر من قبل القوات الغازية التابعة لتحالف العدوان السعودي، ليس له 
 لها 

ٌ
أية شرعية، فالشرعية بيد الشعب اليمني وحده يمنحها لمن هو أهل

بكامل ارادته دون فرض أو وصاية من الخارج.
لقد ارتكب هادي جريمة الخيانة العظمى باستدعائه العدوان الخارجي 
على وطنه وشعبه وبمخالفته المادة «١١٠» من دستور الجمهورية 

اليمنية والتي تنص على: «يعمل 
رئيس الجمهورية على تجسيد 
إرادة الشعب واحترام الدستور 
والقانون وحماية الوحدة الوطنية 
ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية 
وااللــــتــــزام بـــالـــتـــداول السلمي 
ــلــســلــطــة».. وخـــالـــف اليمين  ل
الدستورية التي أداها أمام ممثلي 

الشعب تحت قبة البرلمان بأنه «سيحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري 
وسيحترم الدستور والقانون وسيرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة 
وسيحافظ على وحدة الوطن واستقالله وسالمة أراضيه».. فعن أية شرعية 

يتحدثون؟!
عام وتسعة أشهر وتحالف العدوان السعودي الصهيوأمريكي يواصل 
ارتكاب الجرائم البشعة واالبادة الجماعية بحق الشعب اليمني مستخدمًا كل 
انواع األسلحة الحديثة والمتطورة بما فيها القنابل الفراغية واالنشطارية 
والعنقودية والفسفورية المحرمة دوليًا بمبرر اعادة الفارين في فنادق 
الرياض «هادي وحكومته» الى السلطة في العاصمة صنعاء ولكنهم عجزوا 
عن اعادتهم الى عدن التي أعلنها الفار هادي عاصمة مؤقتة فهو يأتي 

إليها للزيارة فقط وكانت 
آخر زيارة له أواخر الشهر 
المنصرم حيث وصلها قادمًا 
ــريــاض ومــكــث فيها  مــن ال
اسبوعًا واحدًا داخل القصر 
الــجــمــهــوري فــي معاشيق 
بــمــديــنــة كـــريـــتـــر تــحــت 
حراسة مشددة من القوات 
االماراتية والسعودية المحتلة لعدن ولم يقم بزيارة ميدانية لتفقد أحوال 
المواطنين كما قيل في خبر زيارته التي أتت بعد سنة من زيارته السابقة.. 

وكما قالت الفنانة «زوروني في السنة مرة».
رئيس «شرعي» وحكومة «شرعية» والقوات الموالية له ولحكومته تفرض 
سيطرتها على نسبة ٨٥٪ من أراضي الجمهورية اليمنية، و٩٩٪ من 
ابناء الشعب اليمني يؤيدونه -كما يقولون- ورغم ذلك يعيش هو وحكومته 
في فنادق الرياض ويأتي الى بالده زائرًا لعدة أيام وكأنه رئيس لدولة أخرى.. !

رئيس شرعي وقواته تسيطر على ٨٥٪ من أراضي الجمهورية اليمنية 
ويتم استقباله في مطار عدن من قبل قائد قــوات االحتالل االماراتية 

وحراسته الشخصية من القوات الخاصة االماراتية!!

رئيس شرعي و٩٩٪ من أبناء الشعب اليمني يؤيدونه ولم نشاهد ولو 
١٪ من ابناء الشعب يستقبلونه في عدن التي وصلها زائرًا بعد عام من 
الغياب في «دولة المهجر» فقد خلت الشوارع التي سلكها موكبه «المهيب» 
من المطار في مدينة خور مكسر وحتى قصر المعاشيق.. خلت من الناس 
وحتى من العربات عدا جنود من القوات السعودية واالماراتية المحتلة لعدن 

الذين انتشروا على جانبي الشوارع التي سلكها موكبه «المهيب»!!
«يا عصبة األمم ارجعي
نحو الشعوب لتسمعي

الرأي رأي األغلبية
عي ال الغشوم المدَّ

الحق يعلو قط ال يعلي عليه
فيا غزاة يا من أتيتم

باألساطيل التي تنهي الحياة
الموت حظكم وحظ التابعي المولى رضاه»

من قصيدة «الوحدة الكبرى» للشاعر المرحوم عبدالله هادي سبيت والتي 
لحنها وغناها الفنان أيوب طارش عبسي..

 محمد عبده سفيان

ال شرعية لمن جلب العدوان لقتل شعبه

د.الشعيبي: 
على الحكومة تحطيم 
العزلة والتعتيم الذي 

يفرضه العدوان
 على اليمن

د. عبدالرزاق:

 نتطلع إلى إعادة هيبة 
الدولة وفرض سلطة القانون 

وتحقيق العدالة واألمن

د.السبع: 

 تعريف العالم
 بحقيقة مظلومية
 الشعب اليمني 

د.السبئي:

 هروب رؤوس االموال 
المحلية واالجنبية زاد من 
تدهور الوضع االقتصادي

لــم أكــن أتــصــور بــأن يصل حال 
الناس الى هذا الحد الذي نحن عليه 
الــيــوم، خاصة في ظل استمرار 
الحصار المفروض علينا من كل 
جانب، رغم اننا نعاني مثل هذه 
الــظــروف القاسية منذ سنوات 
مضت، ولكن ليس بهذا المستوى 
الذي وصلت فيه معاناة الشعب 
اليمني الى هذا الحد الكارثي نتيجة 
ــحــرب الــتــي تجري  الســتــمــرار ال
رحاها على أرض الوطن الجريح، 

منذ سنة وثمانية أشهر.. 
وهذا ما أثر بصورة وأخرى على 
حــيــاة أبــنــاء الــشــعــب.. وجعلهم 
ــشــون مـــهـــدديـــن بــلــقــمــة  ــي ــع ي
عيشهم بقدر ما هنالك نسبة من 
هؤالء هم في األساس يعتمدون 
على مرتباتهم الشهرية فقط 
ولــيــســت لــديــهــم مــصــادر دخــل 

أخرى.. 
بينما النسبة األخــرى هم أيضًا 
أصحاب مهن مختلفة، فيما البقية 
مــن المواطنين هــم ممن كانوا 
يعتمدون فــي معيشتهم على 
اعانة الرعاية االجتماعية التي 
تصرف كل ثالثة أشهر وهذا مالم 
يعد ممكنًا اآلن بحكم ظروف البلد 
وقلة الموارد المالية.. وأمر كهذا 
كانت له تأثيراته السلبية على 
أوضــاع الناس بمختلف فئاتهم 

االجتماعية.
 ولذلك ينبغي الوقوف أمام هذه 
المشكلة باعتبارها ذات أهمية 
كبيرة ألنها تتعلق بحياة الناس 
واحوالهم المعيشية واالقتصادية 
ـــد عــلــى الحكومة  وغــيــرهــا، والب
من التعاطي مع هــذه المشكلة 
بمسئولية وبعيدًا عن أية تأويالت 
في هذا الجانب ألن الشعب هو من 
هــذه التربة األصيلة وليس من 
خارجها، وبالتالي على من يعنيهم 
األمر أن يعملوا على تضميد جراح 

هذا الوطن المثخنة.
 وتلبية متطلبات الشعب الذي 
مازال صابرًا على كل المحن التي 
تعتور حياته صباحًا ومساًء، فيما 
اطفاله يعانون الجوع والمرض 

وشظف العيش.. وكفى تجاهًال!

!
ً
كفى تجاهال

رشدي المعمري


