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باب جديد للفساد ونهب املال العام

ــية أن تتنافس وأن  ــوى السياس ــق الق ــن ح ــم م نع
تتصارع أيضا كما تشاء وكما تمليه مصالح كل منها.. 
ــت  ــه أن تلك األحقية ليس ــب معرفت ــذي يج ــن ال ولك
ــا, فعندما  ــات وقواعده ــأن الحري ــأنها ش ــة ش مطلق
ــة كمصلحة  ــا وذات أولوي ــع مصلحة علي ــارض م يتع
ــعب يجب أن تتوقف  ــن ومصلحة العامة من الش الوط
ــتحقاقات ألنها تكون قد المست  تلك الحريات واالس
أو قاربت ما يمكن تسميته أو وصفه باإلرضار بالحياة 
ــكيالت  ــدف كل البنى والتش ــاس ه ــي هي يف األس الت
ــان يف كل العصور  ــة ابتكرها ويبتكرها اإلنس واألنظم
ــأة البدائية وحتى وصلت  واملراحل الزمنية منذ النش
ــتوى عال يف التعامل مع  ــانية اليوم من مس إليه اإلنس

حياته ومفرداتها.
ــدود يف الترصفات  ــارة إىل رضورة إيجاد ح وباإلش
ــل والتعامل  ــات يف الفع ــات ولألحقي ــقوف للحري وس
ــيايس واالجتماعي اليمني  ــهد الس يربز لنا بقوة املش
الحاصل اليوم والذي لم يستقر له حال أو يثبت عليه 
وضع ليس خالل الفرتة الراهنة وحسب بل ويف فرتات 
ــن اختناق  ــل إليه اليوم م ــة غري أن ما وص ــة فائت زمني
ــتها والتأمل  ــة لدراس ــد هذه املرحل ــزم التوقف عن يل

ــات ومخارج هذا  ــببات ومخرج ــا والبحث يف مس فيه
ــىل الوطن  ــب وباًال ع ــيايس الذي انقل ــداد الس االنس
ــباب مقنعة يمكن  ــعب دون وضوح مربرات أو أس والش
ــاس حقيقي  ــاد عليها كبناء أو أس ــا أو االعتم اتهامه
ــات املقلقة  ــات واالضطراب ــوء كل هذه االحتقان لنش
ــل عىل  ــود وارد أو داخ ــيش بوج ــا ي ــو م ــة وه واملتقلب
ــي واالقتصادي  ــيايس واالجتماع طبيعة الواقع الس
ــه  ــه وثقافت ــا بمقدرات ــب مجتمعن ــن نس ــذي يمك ال

ومرجعياته إليه.
ــان للتأزم  ــن ارته ــن اليوم م ــدث يف الوط ــا يح إن م
والتأزيم وفرضه كواقع المناص عنه, واقع غري طبيعي 
ــية اليمنية  ــل يف طبيعة الحياة السياس ــرة واملتأم بامل
ــا وصفاتها يعرف  ــة ومميزاته ــى االجتماعي ويف البن
ــون واقعاً  ــدث ال يمكن أن يك ــا يح ــة أن م ــة عالي ببداه
ــال أو وارداً عىل الحاصل  ــرة وأن ثمة داخ ــاً بامل طبيعي
ــيايس يقف وراء كل هذا العبث  الثقايف والفكري والس
ــة اليمنية.. وأن هذا القادم لم  الجاري يف واقع السياس
ــأي حال من األحوال وباإلمعان  يكن ذا منبت محيل ب
ــات واملتغريات  ــقاطها عىل املجري ــذه الرؤية وإس يف ه
واألحداث والترصفات البسيط منها واملعقد نجد أنه 

ــة وراء جدران  ــادر تكاد تكون خفي ــل هناك مص بالفع
ــعارات  ــة ابتداء من الش ــري املنتهي ــذه الرصاعات غ ه
ــات والعالقات  ــية والفكرية ومروراً بالتحالف السياس
ــة مماثلة أو  ــوًال عند محاول ــة الخفية ووص الخارجي

مشابهة ما حدث يف بلدان أخرى عربية وغري عربية.
ــن رضوري الحاجة أن  ــودة عىل البدء فإنه مل وبالع
ــا ال تتصارع  ــة إىل كونه ــوى املتصارع ــه تلك الق تتنب
ــعب  ــة الوطن أو الش ــن أو خدم ــة اليم ــن أجل يمنن م
ــا وضحية لكل تلك  ــيظل هدف ــذي كان وما يزال وس ال
ــتقدمة وأنه أي الشعب  االحتقانات واالعرتاكات املس
ــات التي  ــل هذه الرصاع ــتقدام مث ــة لديه الس ال حاج
يجوع ويعرى ويموت تحت رايتها وال وجه أو إمكانية 
ــواء انتقد (س)  ــوع س ــب من أي ن ــق أي مكس لتحقي
ــحوق يف كل األحوال  من املتصارعني أو(ص) انه مس
ــذه املواجهات  ــاالت املطروحة ملثل ه ــتى االحتم وش
التي تفرضها قوى سياسية غرة ال تدرك يف السياسة 
ــب منها  ــا من مكاس ــل يف لحظته ــو حاص ــوى ما ه س
ــذي يمكن  ــيايس الوصويل ال ــايل ومنها الس ــادي امل امل

وصفه بالقذر يف كل األحوال.
ــدرك اليوم أنها قد  ــية أن ت نعم عىل القوى السياس

ــدود االفرتاضية لحقوقها وحرياتها  تجاوزت كل الح
ــعب  ــوق ش ــات وحق ــىل حري ــدي ع ــدأت تعت ــا ب وأنه
ــتغناء عنها  ــرضه وال يحزنه االس ــعب ال ي ــأرسه.. ش ب
ــك ويوفر  ــدر ما يرسه ذل ــاف عبثها، بق ــا وإيق ودحره
ــبياً، وإن  ــاحة من العيش بأمان وهدوء ولو نس له مس
كانت أوضاعه االقتصادية والسياسية متدنية، فإنها 
ــه الوطن واملواطن اليوم من  ــوأ مما يعيش لن تكون أس
ــوع والخوف والقتل وتهديد بانهيار كامل  ارتهان للج

يف كل مظاهره الحياتية.
ــدرك وأن  ــوى أن ت ــذه الق ــىل ه ــد أن ع ــا أعتق وهن
ــحة أو إمكانية  ــادام أنه ما يزال هناك فس ــتيقظ  م تس
ــح عينيها  ــا أن تفت ــال عليه ــع والح ــتدراك الواق الس
ــة حولها  ــل الراوي ــل أن تكتم ــوات األوان، وقب ــل ف قب
ــوء والرضر وأن  ــا عن حاجة جالب الس بكونها فائض
ــن حولها قليال من االهتمام والرؤية  تغطي املجتمع م
ــعر منذ  ــود فعيل ومؤثر، وأال تش ــل معه كموج وتتعام
ــا يعانيه الوطن  ــوم للحظة واحدة باألمان جراء م الي
والشعب من ضغوطات وأزمات وتداعيات سلبية هي 
ــقاطها عىل  ــا وتصنيعها وإس ــف وراء وجوده ــن يق م
واقع لم يكن يوما بحاجة إليها وال أظنه سيكون كذلك.

تصنيع خارجي تجميع محلي.. أزماتنا
���� ���	

مصائب اليمن رأسمال تجار الحروب ومن يفتنون بني ابنائه 
ــعب الوحيد يف العالم الذي يسقط سهوا  من الخارج ، نحن الش

وجهال وعبثا يف غمرة الرصاعات عىل النفوذ.
ــاتنا وال  ــت عىل مقاس ــة من الخارج ليس ــات القادم السياس
تناسب ظروف حياتنا كيمنيني ابناء جلدة واحدة وننتمي ألمة 
ــاجدنا  ــد ونبينا واحد وأرضنا واحدة ومس ــدة وديننا واح واح

واحدة ومتجاورون منذ عرشات السنني. 
أي تعايش سلمي يمكن أن نتحدث عنه يف واقع يغذيه العنف 
ــة ال يفوقها  ــاعة عدوى من الكراهي ــه تجزئة املجزأ واش ــم في يت
ــدال من ردمها  ــا وتجذيرها ب ــرصاخ ، ويتم تأطريه ــدوى ال إال ع

وتجفيف منابعها وتجاوز آثارها .
ــتقرار  ــة وزعزعة حياة واس ــدن اآلمن ــب يف امل ــارة الرع إن إث
الناس خروج عن مبادئ التعايش السلمي بني اليمنيني بجميع 

فئاتهم وانتماءاتهم.
ــا يختلفون بحكمتهم  ــن بأن بالدنا وأبناءه ــا نفخر يف اليم كن
ــامية كما  ــم عن أن يزجوا ببالدهم يف إطار الفنت االنقس وايمانه

حدث يف دول عربية فكيف يحدث ذلك يف اليمن ؟
ــؤولياتنا األخالقية  ــن مس ــا بأيدينا ؟ وأي ــف نخرب بالدن كي
ــرتكة ؟ أين املراعاة   والوطنية ؟ أين االحرتام ملواثيق الحياة املش
االنسانية لثالثة ماليني مدني يعيشون يف صنعاء ؟ أين الحرص 

عىل عصمة دماء اليمنيني ؟ 
 إن كانت الظروف الصعبة التي يعيشها البلد جعلت الشعب 
يتقبل فكرة األقاليم تحت بند االضطرار مع الحفاظ عىل الكيان 
الواحد فإن الشعب اليمني ال يمكن أن يتقبل أي تقسيم طائفي 
ــا ألنها تمثل زرعاً  ــل يف العراق ولبنان وغريه ــىل غرار ما حص ع
ــم الجوار  ــكل معاني وقي ــد وتدمرياً ل ــد واح ــط جس لتفرقة وس
الداخيل وصلة األرحام واألخوة والتاريخ والجغرافيا واملبادئ 
التي طاملا مثلت قاسما مشرتكا بني جميع اليمنيني. عىل الجميع 
أن يكون واعني إزاء ما يحدث، فالطائفية التي تدخل من الطاقة 

ستخرج الجميع من الباب.
ــد الف مرة من قتلهم ، والتفريق  إن فتنة الناس فيما بينهم أش
ــة بني اإلخوة والجريان واالصدقاء ،  ــني ابناء البلد ، وزرع الريب ب
ــارع اىل انصاف متصارعة كل ذلك يدفع اىل تشظي  ــم الش وقس

اليمن باتجاه املجهول.
فاتقوا الله يف اليمن ويف هذا الشعب الذي هو أمانة تربأت منها 
ــل والتاريخ لن يغفر  ــألون عنها امام الله عز وج الجبال وستس

ملن يستهني بحياة شعب بأكمله.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي 
ــع أموات  ــك وجمي ــيح جنات ــكنه فس ــي واس ــم أب ــم ارح الله

املسلمني.

اليمن أمانة
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ــهد اليوم  ــالمي، يش ــم اإلس ــح، أن العال ــن الواض م
ــروب الطاحنة،  ــات والح ــات واالضطراب ــر األزم أخط
ــا املدوية، يف كل  ــاهدة بعض أحداثه ــي يمكن مش والت
من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال 

وأفغانستان وباكستان وغريها. 
ــروب  ــات والح ــات واالضطراب ــك األزم ــىل أن تل ع
ــتقبل املنظور – يف  ــؤدي يف املس ــا أن ت ــرة، يمكنه املدم
ــالها يف  ــتباقها واعرتاضها وإفش حال عدم القيام باس
الوقت املناسب – إىل تقسيم املقسم، وتحطيم املحطم، 
ــالمي،  ــعة من العالم اإلس وتهديم املهدم، يف أجزاء واس
كما أنها سوف تجعل مستقبله مظلماً كظلمة الكهوف 
ــة، ومرعباً  ــني املحرق ــراً كتفجر الرباك ــة، ومتفج املغلق
ــدوث ذلك لن ينفع  ــاحقة، وعند ح كرعب الزالزل الس
ــرب وما أقل  ــا أكرث الع ــالق، فم ــىل اإلط ــدم يف يشء ع الن

االعتبار! 
ــول، إن بالدنـا اليمن  ــن الق ــذا املنطلق، يمك ومن ه
ــرة، والرصاعات  ــوم يف محيط األزمات املتفج تغرق الي
ــي أدت إىل إلحاقهـا  ــديدة، والحروب املدمرة، والت الش
ــة واملعنوية، وأرضت  ــائر البرشية واملادي بأعظم الخس
ــا الوطنية، وبددت مكانتها  بقيمهـا ومثلها ومصالحه

العربية واإلسالمية الدولية. 
ــا اليمن، ال  ــإن بالدنـ ــك كله، ف ــم من ذل ــىل الرغ وع
ــات والحروب التي  ــزال بمقدورها مواجهة كافة األزم ي
ــاوز مخلفاتها  ــب عليها، وتج ــهدهـا اليوم، والتغل تش
ــرب أدوارها  ــىل ذلك ع ــا برهنت ع ــة، كم ــا املؤمل ونتائجه

التاريخية املتواصلة واملتجددة. 
ــم واإلدراك، يمكننـا القيام  ــاً عىل هذا الفه وتأسيس
ــورات  ــة، والتص ــول الواقعي ــض الحل ــتعراض بع باس
ــدر اإلمكان  ــاهم – ق ــي يمكنها أن تس ــة، والت الصحيح
ــروب القائمة  ــات واالضطرابات والح ــاء األزم – يف إنه
ــك عىل  ــا، وذل ــص منه ــا، والتخل ــة يف بالدنـ واملحتمل

النحو التايل:
ــدال  ــطية واالعت ــنة والوس ــاب والس ــاع الكت -1 اتب
ــج الفكر والخطاب  ــالمي الصحيح، وتطوير مناه اإلس
ــة كافة  ــن، ومقاوم ــا اليم ــالمي يف بالدن ــوار اإلس والح
ــو والتكفري والتنفري يف  ــدد والغل مظاهر التطرف والتش

بالدنـا، وإخمادها والقضاء عليها. 
-2 بلورة آفاق الحكمة اليمنية املجيدة، واسترشاف 
أنوارها البهيجة، واستثمارها استثماراً عالياً ومقتدراً، 

ــد، وتحقيق األمن  ــاء العرص اليمني الجدي من أجل بن
واالستقرار والسالم يف عموم اليمن. 

ــرتاتيجي الوطني  ــر نظام التخطيط االس -3 تطوي
ــات بالدنـا  ــه إىل مصاف طموح ــامل، والنهوض ب الش
ــتقبلية الواعدة، والقيام ببلورة  اليمن وتطلعاتها املس
ــة  الكفيل ــة،  الصحيح ــرتاتيجية  االس ــرؤى  ال ــاق  آف
ــاملة، يف شتى املجاالت  بتحقيق النهضة الوطنية الش
ــة  والديني ــة  واالجتماعي ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــة والعلمية  ــة واإلعالمية والثقافي ــكرية واألمني والعس

والتكنولوجيـة. 
-4 تنفيذ مستخلصات ومخرجات الحوار الوطني، 
ــة  ــة واضح ــرتاتيجية وطني اس ــوء  ــا يف ض وتطبيقه
األهداف واملبادئ الصحيحة، وتنفيذها يف إطار جملة 
ــنى  ــج العملية والزمنية املحددة، حتى يتس من الربام
ــع اليمني الحي، بأقل الجهود  إخراجها إىل حيز الواق
واألوقات والتكاليف املمكنة، وكذا القيام بإعداد وإقرار 
ــتور الوطني، وإنجاز السجل االنتخابي  مرشوع الدس
ــث أن األوضاع  ــن، حي ــرب وقت ممك ــي، يف أق اإللكرتون
ــم تعد تحتمل التأجيل أو التأخري  القائمـة يف بالدنا، ل

يف أي يشء عىل اإلطالق. 
ــة، تعنى بإدارة  ــة وطنية متخصص ـــاء هيئ -5 إنش
األزمات القائمة واملحتملة يف بالدنا اليمن، وتتألف من 
ــربات الوطنية املتميزة واملتفوقة،  نخبة الكفاءات والخ
ــع  ــز صن ــد مراك ــىل تزوي ــة – ع ــذه الهيئ ــل – ه وتعم
ــة، بكافة الحلول العلمية الصحيحة،  القرارات الوطني
ــأنها  ــة، التي من ش ــة الحكيم ــورات املوضوعي والتص
ــيطرة  ــرة، والتحكم بها والس ــات املتفج ــوية األزم تس

عليها، وتجنب شتى عواقبها ونتائجها الخطرة. 
ــات  ــىل الصف ــات، ع ــة إدارة األزم ــد عملي وتعتمـ
ــذه املهمة  ــة ه ــام بتأدي ــون القي ــن يتول ــخصية مل الش
ــة  ــىل الحكم ــام األول ع ــد يف املق ــي تعتم ــة، فه الصعب
والحصافة واملهارة والدهاء وحسن الحكم عىل األمور، 
وتجنب املفاجآت واستغالل الوقت، أكرث من اعتمادهـا 

عىل الشخصيات املرموقة والوجاهات العالية. 
ــة،  الحزبي ــات  الرصاع ــر  مظاه ــة  كاف ــاء  إنه   6-
واملكايدات السياسية، والحمالت اإلعالمية املتصاعدة 
ــية يف الوقت  ــزاب السياس ــوى واألح ــني مختلف الق ب
ــيايس  ــام بتحديد ثوابت العمل الس ــذا القي الراهن وك
ــوط الحمراء التي ال  ــرشوع، وتحديد الخط الوطني امل

ــل أي طرف من  ــاس بها من قب ــن تجاوزها أو املس يمك
ــوار الوطني بني كافة  ــراف وكذا القيام بإجراء الح األط
ــية العاملة عىل الساحة اليمنية بروح  القوى السياس

صادقة وإرادة قويـة. 
-7 بناء الجبهة الداخلية يف عموم املناطق اليمنية، 
ــك باعتبارها تمثل العمق  ــاء رصوحها القوية، وذل وبن
ــة  ــدة اليمني ــة الوح ــي لحماي ــرتاتيجي الحقيق اإلس
ــتمرارها عىل طول املدى إن شاء  وتثبيت وجودها واس

الله تعاىل. 
-8 تحقيق املصالحة التاريخية النهائية والجذرية 
ــة  ــات املتقاتل ــائر والفئ ــل والعش ــع القبائ ــني جمي ب
واملتحاربة واملتخاصمـة يف شتى أنحاء البالد، والقيام 
ــلب  ــة مظاهر العنف والثأر والخطف والس بإنهاء كاف
ــة، والعمل عىل تعزيز األمن  يف مختلف املناطق اليمني

واالستقرار والسالم الوطني الشامل. 
ــايل واإلداري  ــيايس وامل ــاد الس ــة الفس -9 مكافحـ
ــة  الدول ــات  مؤسس ــع  جمي ــري  واألخالقي،وتطه
ــكرية واألمنية واملدنية) من أمراضه الرسطانية  (العس
يف  ــة  الوهميـ ــف  الوظائ ــع  جمي ــاء  وإلغ ــة،  الخبيث
ــع االعتمادات  ــاء جمي ــة، وإلغ ــات الدول كافة مؤسس
ــات  ــض والوجاه ــة ببع ــة املتعلق ــات املالي واملخصص

البارزة. 
ــة  والدموي ــة  اإلرهابي ــات  الجماع ــة  محـارب  10-
املنترشة فوق األرايض الوطنية، والقيام بتدمري قدراتها 
ــة واملعنوية، حتى ال تقوم  ــكرية واملالي البرشية والعس
ــام بمكافحة  ــدى الطويل، وكذا القي ــا قائمة عىل امل له
الجريمة املنظمـة يف بالدنا، وتحطيم رموزها ومعاقلها 
ــال  ــة، يف مج ــا اإلجرامي ــز أعماله ــي ترتك ــة، والت اآلثم
االتجار باملخدرات واألسلحة، ومجال تبييض األموال 

وغريها. 
ــام، أن الواجب الوطني  ــى أن تذكر يف هذا املقـ ويبق
ــعب، إىل أن يعملوا   ــاء الش ــع أبن ــو جمي ــدس، يدع املق
ــاذ البالد  ــد، من أجل إنق ــق اليمني الواح ــروح الفري ب
ــرب الطاحنة،  ــات واالضطرابات والح من ويالت األزم
ــوات األوان، وقبل  ــا اليوم، قبل ف ــي تصطيل بنريانه الت
ــة اآلن، عديمة الجدوى  ــول املطروحـ ــح الحل أن تصب

والفائدة. 
• كاتب ومفكر يف شؤون العالم اإلسالمي 

ــه الوطن  ــذا املخاض الذي يعيش يف ه
عىل أمل أال يلد خدجا، أو مولودا مشوها، 
ــيايس  أو "دراكوال" طرح أكرث من طرف س
ــم بيع الوقود  ــي مقرتحاً بأن يت واجتماع
ــعر الدويل عىل أن تتكفل  يف املوانئ بالس
خزينة الدولة بدفع تكاليف النقل وأرباح 

البائعني.
ــائل  ــم اليقني أن وس ــا نعلم علي وألنن
ــة يف  ــن، وخاص اليم ــل يف  الثقي ــل  النق
ــا مجموعة  ــات يحتكره ــال املحروق مج
ــذي يعني بصورة  ــن، األمر ال من النافذي
ــأن عائد وفائدة  ــك ب مبارشة ال تقبل الش
ــوق  املقرتح املطروح أو املتداول اآلن يف س
السياسة واالقتصاد سيذهب يف معظمه 
ــك املجموعة  ــارشة إىل جيوب أفراد تل مب
ــتقات  ــبه املحتكرة لنقل املش ــذة ش الناف
إىل  ــة  إضاف ــرر،  واملك ــام  الخ ــة  النفطي
ــمتها للوطن ثروته النفطية بصور  مقاس
ــك التكلفة  ــتى، وأن تل ــة ش ــري مرشوع غ
ــة عىل ما يمكن  ــتكون أضعافا مضاعف س
ــرات من عامة  ــه أصحاب القاط أن يطلب
الشعب، وأن الفساد اإلداري وكرثة بائعي 
ــهل لهم  ــم يف الجهات املعنية سيس الذم

الحصول عىل ما يريدون.
ــرارات  الق أن  ــم  نعل ــا،  أيض ــا،  وألنن
ــىل  ــا ع ــم جوره ــرية، رغ ــعرية األخ الس
ــوص واملهربني  ــراء، قد حرمت اللص الفق
ــعب من عرشات  واملتاجرين بأقوات الش
ــم  بتهريبه ــا  ينهبونه ــي  الت ــارات  امللي
ــمونها  يتقاس ــي  الت ــة  النفطي ــواد  للم
ــا  ــي م ــة، وه ــعار املدعوم ــا باألس أرقام
ــون ببيع تلك  ــم يقوم ــار، ث ــزال يف  البح ت
ــواق  ــا من هناك إىل أس ــام وتحويله األرق
ــم  ــا نعل ــا، ألنن ــة يف أفريقي ــدة، وخاص ع
ــو آت من هذا  ــك فإننا نحذر مما ه كل ذل
ــاد  ــع للفس العبء الجديد والباب الواس

واإلفساد.           
ــأنها  ــريا من الحلول التي من ش إن كث
ــف من وطأة هذه الجرعة الثقيلة  أن تخف

ــأنها أن  عىل كاهل املواطن مناحة ومن ش
ــات االجتماعية  ــارشة إىل الفئ ــب مب تذه
ــدودة الدخل والفئات التي أصابتها  املح
ــا  ــراء عموم ــا: الفق ــارش ومنه ــكل مب بش
ــن  امله ــاب  وأرب ــن  والصيادي ــني  املزارع
ــي  ــا تغط ــكاد عائداته ــي ت ــرية الت الصغ
ــك  ــبي تل ــىل منتس ــي ع ــاق اليوم اإلنف
ــكل  ــن يعولون ليس أكرث، بش ــات وم الفئ

خاص.
ومن تلك الحلول:

ــوك ذات الصلة  ــض أرباح البن -1  خف
ــليف التعاوني الزراعي،  وهي: بنك  التس
ــكان، بنك التسليف  بنك التسليف لإلس
ــم  حك يف  ــا  وم ــة،  الخفيف ــات   للصناع
ــذه املهن من  ــاب ه ــا يمكن أرب ــك، وبم ذل
االستمرار يف أعمالهم وضمان معيشتهم 
ــن بما تعود فائدته  ــل وتطوير تلك امله ، ب

عىل االقتصاد الوطني بشكل عام.
ــالت  ــارك كل املدخ ــض جم -2   خف
ــمدة، البذور،  ــة ومن أهمها: األس الزراعي
ــائل  ــدات الراعية وقطع غيارها، وس املع
ــات الزراعية  ــل املنتج ــائل نق الري ووس

وقطع غيارها.
ــض الرضائب عىل املنتجات  -3  تخفي
الزراعية الغذائية ووضع حد لالنتهازيني 
ــتغالل  ــدين الذين يمعنون يف اس والفاس
ــواق املركزية  ــف األس ــني يف مختل املزارع

والنقاط املنترشة يف مداخل املدن.
ــات تسويق وطنية  ــاء مؤسس -4  إنش
ــتويني  ــىل املس ــة ع ــات الزراعي للمنتج
ــة  ــف التوعي ــي، وتكثي ــيل والخارج املح
ــىل الجودة  ــة الرتكيز ع ــة بأهمي اإلعالمي
ــتخدام املبيدات  يف  املنتجات وتجنب اس
ــواق الخارجية  ــة التي تنفر األس املمنوع

من املنتج الوطني.
ــىل مدخالت  ــارك ع ــض الجم -5   خف
ــويقه داخلياً  ــمكي وتس ــاد الس االصطي

وخارجياً.
ــارش لجمعيات  ــم املب ــم  الدع -6  تقدي

ــا  ــح أعضائه ــالل من ــن خ ــن م الصيادي
ــوارب الالزمة  ــباك الصيد وأدواته والق ش
ــتهدفة،  ــدرة اإلنتاجية املس ــب الق بحس
ــي  ــني االجتماع ــي التأم ــع قانون وترشي

والطبي.
ــي  ــة الت ــرشكات األجنبي ــع ال -7  من
ــة اليمنية  ــة البحري ــري البيئ ــد تدم تتعم
ــق الكهربائي  ــة كالصع ــائل مختلف بوس
ــف وما إىل ذلك من  والتفجريات والتجري

العمل يف مياهنا اإلقليمية والدولية.
ــع  لبي ــذ  ومناف ــئ   موان ــاء  إنش  8-
ــدن  ــواطئ وم ــف ش ــماك يف مختل األس
ــدف  ــك به ــاحلية، وذل ــات الس املحافظ
ــواء للتجار  ــاد، س ــل االصطي ــع حاص بي
ــي  ــة الت ــرشكات الخارجي ــني أو لل املحلي
ــا  ــن تمكينه ــدال م ــماك ب ــتورد األس تس
ــة وتدمري  ــار اليمني ــتباحة البح ــن اس م
ــي تتكون  ــعبها املرجانية الت ــا وش بيئته
ــة إىل قتل  ــنني، باإلضاف ــني الس ــرب مالي ع
ــماك عن طريق  ــني األطنان من األس مالي
ــق الكهربائي من قبل  التفجريات والصع
ــتهدف أنواعا معينة  ــي تس الرشكات الت
ــماك ثم ترمي بقية األنواع امليتة  من األس
ــون طعاما  ــا لتك ــر دون أن تفرمه يف البح
ــما  ــح س ــل تصب ــماك ، ب ــاً لألس صالح
ــني أخرى من  ــبب يف قتل مالي ــال يتس قات
ــماك يف البحر. وذلك كله سيشجع  األس
ــذا املجال،  ــل يف ه ــع يف العم ــىل التوس ع
ويرفع من مستوى الدخل الوطني الذي 
هو الوسيلة الرئيسية للقضاء عىل الفقر 

والتخلف.
ــب الخاصة  ــاء معاهد التدري -9  إنش
ــكل  ــراء املجتمع بش ــتهدف فق التي تس
ــل الذكور  ــك لتأهي ــاص، وذل ــارش وخ مب
ــال  ــف األعم ــىل مختل ــم ع ــاث منه واإلن
ــاعدتهم عىل  ــة ومس ــة  اإلنتاجي الحرفي
ــواء عرب  ــم، س ــويق منتجاته ــن تس حس
مؤسسات خاصة تتوىل الوزارة املختصة 
ــاءها أو عرب جمعيات نوعية خاصة  إنش

ــاعدة  ــن بمس ــك امله ــاب تل ــئها أرب ينش
ــاعد  يس ــا  وبم ــوزارة،  ال ــن   م ــارشة  مب
ــىل مرتبات  ــون ع ــن يعيش ــراء الذي الفق
ــي من أن يحيوا حياة  الضمان االجتماع
ــه بأيديهم  ــة عىل ما ينتجون كريمة قائم
وجهودهم ويشعرون معها بأنهم أعضاء 
ــوا عالة عليه،  ــون يف املجتمع وليس عامل
ــاعدة  ــايل دور الدولة يف مس ــرس بالت ويك
ــن العمل  ــن ع ــراء العاجزي ــراد الفق األف

واإلنتاج.
ــبة لتكاليف نقل املشتقات  أما بالنس
ــأن تتحملها الدولة  ــة التي يراد ب النفطي
ــل جاهز  ــم يكن ثم بدي ــه إن ل ــا، فإن مؤقت
ــوم الدولة  ــرضورة بمكان أن تق فإن من ال
ــذه العملية، يحدد  ــون ينظم ه ــن قان بس
ــافات واألوزان،  ــالل املس ــن خ ــة م الكلف
وتحديد آلية دقيقة وصارمة للرقابة عىل 
ــح  الدولة بابا جديدا  ــذ لكي ال تفت التنفي
ــن ينفذون  ــدين املتنفذي ــعا للفاس وواس
ــد فيفقدون  ــال العام من جدي ــه إىل امل من
ــة املتوخاة،  ــبء قيمته املجتمعي هذا الع
ــايل يحرمون  ــن جديد وبالت ــه م ويرسقون
االقتصاد الوطني من الفائدة املرجوة من 
ــم اتباعها بغرض  ــذه اإلجراءات التي ت ه

دفع العملية االقتصادية إىل األمام.
ــدين  الفاس ــدرة  ق ــدى   ــم م نعل ــا  إنن
ــادهم وحماية  ــىل تمرير فس ــن ع املتنفذي
مصالحهم عىل حساب املصلحة الوطنية 
ــا القوة  ــي منه ــائل الت ــكل الوس ــا ب العلي
ــم ،  ــرشاء الذم ــاد، أي ب ــط واإلفس والضغ
ــن، إن  ــالل باألم ــب واإلخ ــى التخري وحت
ــذي  ــر ال ــك، األم ــادهم ذل ــتدعى فس اس
يقتيض أن تعمل الدولة وتستعد منذ اآلن ، 
إن عدم البديل، عىل حماية القرار وحماية 
ــاد، رؤوس  ــن وثروته من غيالن الفس الوط
األفاعي  الذين قد ال يتجاوز عددهم أصابع 
اليد، وما ذلك عىل الحكومة الوطنية التي 
قوامها الكفاءات والقيادات الوطنية التي 

تعرف معنى النزاهة والرشف بعسري.
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