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 بٌان صحفً

 أزمة المشتقات النفطية المفتعلة

يقف وراءها أطراف الصراع اإلنجلو أمريكي في اليمن 

ال ٌزال المتصارعون فً الٌمن ٌمامرون فً صراعهم على حساب لوت أهل الٌمن وحٌاتهم 

غٌر مبالٌن بما وصل إلٌه حال أهل الٌمن من البؤس والشماء فً ظل صراعهم المحموم الذي أدى 

إلى لطع الرواتب ألكثر من عام وانتشار األمراض وتعطل الخدمات وهدم البنى التحتٌة وانهٌار 

 سواء فً ، ثم أخٌرا ما تسبب به الصراع،العملة المحلٌة وارتفاع سعر الدوالر ارتفاعا جنونٌا

 إلى ارتفاع أسعار المشتمات النفطٌة والغاز المنزلً بأسعار ال تطاق أدت ،صنعاء أو فً عدن

 مما ٌعدم ممومات الحٌاة وٌهدد بمجاعة فوق ؛بدورها إلى ارتفاع األسعار للسلع والمواد األساسٌة

. المجاعة فً ٌمن اإلٌمان والحكمة

إن أطراف الصراع فً صنعاء تتبادل االتهامات فٌما بٌنها عن المتسبب بهذه األزمة للمشتمات 

 أما فً ، لاير ٌمنً رسمٌا8300 ـ لترا ب20 حٌث بلغ سعر البترول ،النفطٌة المصطنعة فً البالد

 وكذا بمٌة المشتمات بأسعار جنونٌة، ولم تمتصر األزمة على ،السوق السوداء فهو ضعف ذلن

مناطك سٌطرة الحوثٌٌن وعلً صالح بل تعدت إلى الٌمن كله مما ٌدل على أن المتحكمٌن فً البالد 

 صالح بأنه ي فالحوثٌون ٌتهمون جناح عل؛هم أطراف الصراع وتجار الحروب مهما تعددت أشكالهم

 خاصة أن وزارة النفط كانت من نصٌب حزب علً صالح فً الحكومة التً شكلها ،وراء ذلن

الحوثٌون فً صنعاء مع علً صالح، وكان الحوثٌون لد أصدروا لرارا ٌمضً بتعوٌم المشتمات 

النفطٌة سابما لٌمنعوا احتكار التحكم بالمشتمات النفطٌة وتورٌدها من لبل شركة النفط التً هً بٌد 

حزب المؤتمر وكذلن بٌد التجار السابمٌن المتغولٌن منذ عمود والذٌن صنعهم اإلنجلٌز وهم من جناح 

 ومعلوم أن أمرٌكا تدعم ،علً صالح، أما الحوثٌون فهم ٌرٌدون إٌجاد تجار جدد موالٌن لهم

 لعلً يالحوثٌٌن لتملٌص نفوذ اإلنجلٌز فً البالد، فالحوثٌون ٌتهمون جناح حزب المؤتمر الموال

نه ٌستغل تغوله فً الدولة العمٌمة والوسط السٌاسً المدٌم بما فٌه من التجار والصرافٌن أصالح 

منسما مع جناح هادي المسٌطر على الجنوب ومأرب للضغط على الحوثٌٌن إلفشالهم وتحمٌلهم 

مسئولٌة ما تمر به البالد وجعل الشعب ٌنتفض ضدهم، ولعله فً األٌام الممبلة ٌشتد الصراع بٌن 

. حلٌفً صنعاء على السلطات السٌادٌة وذلن على حساب أهل الٌمن ولوتهم وحٌاتهم

فٌما اعتبرت شركة النفط الٌمنٌة فً صنعاء الموالٌة لجناح علً صالح أن اعتماد سعر العشرٌن 

ن الٌمن المغلوب على أمره، بسبب ب لاير، بمثابة جرعة لاتلة ال8300 من مادة البنزٌن بمبلغ اًا لتر
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توجٌهات رئٌس ما ٌسمى المجلس السٌاسً األعلى صالح الصماد ووزٌر المالٌة الحوثً صالح 

، التابعة للرئٌس "خبر"شعبان، ولال المتحدث الرسمً باسم شركة النفط فً تصرٌح نملته وكالة 

السابك صالح، إن لرارات صالح الصماد والتً جمدت عمل شركة النفط، وجعلتها فمط مجرد 

وأشار  برز أسباب ارتفاع أسعار النفط وفرض جرعة جدٌدة،أ  هًمخازن لتجار المشتمات النفطٌة،

إلى أن لرار التعوٌم للمشتمات النفطٌة هو السبب الرئٌسً لهذه الجرعة والتً رفعت أسعار 

المشتمات وما سٌترتب علٌها من ارتفاع فً أسعار كافة المواد الغذائٌة واألساسٌة، وأوضح أن 

تجمٌد حسابات شركة النفط من لبل وزٌر المالٌة صالح شعبان، لضى بشكل كلً على أي دور لد 

. تموم به الشركة وفما للدستور من ناحٌة الرلابة وسحب المشتمات النفطٌة من التجار

هذه هً حمٌمة األزمة المصطنعة والتً ٌتجلى فٌها صراع البماء بٌن الموالٌن لإلنجلٌز وبٌن 

نهم ال ٌرلبون فً أهل الٌمن إالًا وال ذمة، واألدوات اإلللٌمٌة والمحلٌة إ حٌث ؛الموالٌن ألمرٌكا

المتصارعة إنما هً أدوات تحمك مصالح أسٌادها الغربٌٌن، فبالرغم من انمطاع الرواتب وتردي 

الحالة المعٌشٌة ألهل الٌمن وتفشً األمراض وركود االلتصاد والحرب الجائرة التً تمودها 

طرف آخر، كل ذلن لٌس له وجه حك حساب السعودٌة واإلمارات خدمة لطرف من األطراف على 

فً اإلسالم بل هو التتال وصراع محرم ٌخدم الغرب الكافر وعلى رأسه أمرٌكا التً تسعى لتملٌص 

لم ٌحرن أحاسٌس هذه األطراف المتصارعة التً تزعم   كل ذلنلكنالموالٌن لإلنجلٌز فً الٌمن، 

! !جاعوا أكلوهما  الذي أصبح صنما من تمر إذا (الوطن)جل أأنها تصارع من 

إن هللا لد حبا بالدكم بالثروات والخٌرات فمولعكم استراتٌجً ومناخكم متنوع  !يا أهل اليمن

 18 كم تمرٌبا وبالدكم فٌها من احتٌاطً الغاز الطبٌعً ما ٌفوق 2500وتمتلكون ساحال ٌمتد إلى 

ترٌلٌون لدم مكعب، ولدٌكم النفط والمعادن والتربة الخصبة والرجال األشداء، فباهلل علٌكم كٌف 

! !نتم أهل المدد؟أتموتون جوعا و

الصراع على بالدكم بإن شماءكم هو بسبب ابتعادكم عن شرع هللا والسماح للغرب وعمالئه 

إن و فهال عملتم إلعادة اإلسالم إلى حٌاتكم لٌرعاكم حك الرعاٌة وهو بذلن جدٌر، ،ونهب خٌراتكم

هو حزب   وها،ن تعملوا إللامة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوةأذلن لن ٌتحمك إال ب

 وٌحذركم مما حذركم منه، ولل رسول هللا به  ٌبشركم بما بشركم ؛التحرٌر لكم بشٌر ونذٌر

. اعملوا إنا عاملون
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