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< أكد تقرير املستجدات االقتصادية واالجتماعية 
الص������ادر ع������ن وزارة التخطيط والتع������اون الدولي 
بصنعاء لش������هر يوليو املاضي عن تصاعد خسائر 
اليمن البش������رية واملادية جراء العدوان واحلصار، 
وأشار إلى أن اخلسائر البشرية جتاوزت 54،511 
قتيل وجريح، منهم 16.2 % نساء وأطفال، ولفت 
التقرير إلى أن انتش������ار األمراض الوبائية القاتلة، 
عالوة عل������ى النزوح الداخل������ي واخلارجي وهجرة 
الكف������اءات الوطني������ة ضاعف خس������ائر رأس املال 
البشري في البالد، وقدر التقرير الرسمي األضرار 
الت������ي أحلقها العدوان واحلص������ار باألصول املادية 
بحوال������ي 25 مليار دوالر في تقديرات أولية، ووفق 
التقرير فقد قدرت اخلسائر التراكمية في الناجت 
احملل������ي اإلجمالي باألس������عار الثابت������ة لعام 2010 
بحوال������ي  32 ملي������ار دوالر، وتعطل������ت الصادرات 
وارتفعت معدالت التضخم، مما عمق الفقر وفاقم 
سوء التغذية، ولفت إلى أن اليمن بات يواجه واحدة 

من أكبر األزمات اإلنسانية في العالم.
وأك������د التقرير تعرض اإلي������رادات العامة للدولة 
لتدهور حاد نتيج������ة العدوان واحلصار املمتد منذ 
أواخر مارس 2015م، مش������يراً إلى أن اخلس������ائر 
الناجتة عن تكلفة الفرص������ة الضائعة الناجتة عن 
اخلس������ائر في اإلي������رادات العامة الت������ي كان يتوقع 
حتصيلها في حال لم تتعرض اليمن لعدوان بلغت 
وف������ق التقديرات خالل عامي 2015 – 2016 م ب� 

3.7 مليار دوالر.
كم������ا ق������در التقري������ر اخلس������ائر التراكمية في 
اإليرادات العامة بحوال������ي 2449 مليار ريال ومبا 

يع������ادل 11.4 ملي������ار دوالر خالل عام������ي 2015 
و2016م، وف������ي عام 2017م حل������ق باملالية العامة 
خسائر بالغة، وترتب على ذلك توقف اإلنفاق على 
املشاريع التنموية وعلى اجلانب االجتماعي مبا في 
ذلك توقف احلكوم������ة عن صرف مرتبات موظفي 
الدولة لعدة أش������هر وتأثر نفقات تش������غيل املرافق 

احلكومية.
وأش������ار التقرير إلى أنه ورغم تقليص النفقات 
العام������ة خالل عامي 2015 و2016م، إال أن عجز 
املوازن������ة العام������ة جتاوز 14 % م������ن الناجت احمللي 
اإلجمال������ي، مت متوي������ل معظم������ه عب������ر االقتراض 
املباشر من البنك املركزي، وبالتالي ارتفعت نسبة 
الدي������ن العام احمللي من %44.3 من الناجت احمللي 
اإلجمالي عام 2014 إل������ى91.2 % عام 2016م، 
متج������اوزاً بذلك احل������دود اآلمنة، ولف������ت التقرير 
إل������ى أن املالية العام������ة تواجه من������ذ الربع األخير 
من عام 2016م أزمة س������يولة حادة، تس������ببت في 
توقف دفع مرتبات موظفي الدولة ونفقات تشغيل 
املرافق احلكومية األساسية، وغيرها من النفقات 
الضرورية التي متس حياة الفئات األكثر ضعفاً في 
املجتم������ع، ما أثر على حي������اة املاليني من اليمنيني، 
وعمق الفقر في أوس������اط املجتم������ع، وفاقم األزمة 
اإلنس������انية في البالد والتي تس������بب فيها حتالف 
العدوان الس������عودي األمريكي واحلصار املفروض 
على اليمن، وقوض في ذات الوقت أداء مؤسسات 

الدولة.
وكشف التقرير عن تآكل االحتياطات اخلارجية 
الذاتية للبنك املرك������زي اليمني من النقد األجنبي 

من 4.2 مليار دوالر في ديسمبر 2014م إلى 485 
ملي������ون دوالر في ديس������مبر 2016م، وهو ما يكفي 
لتغطية واردات أقل من شهرين، وأشار التقرير إلى 
أن البن������ك املركزي اليمني يقف عاجزاً عن حماية 
العملة الوطنية ومتويل واردات الس������لع األساس������ية 
والوقود التي اعتاد على تغطيتها، وبسبب العدوان 
واحلصار ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي من 
214.9 ريال/دوالر ف������ي بداية 2015 إلى ما يزيد 
على 370 ريال/دوالر في نهاية أغسطس 2017م، 
مبعدل تغير بلغ 72.2 %، وهو ما س������اهم بقوة في 

زيادة معدل التضخم التراكمي.
ووف������ق التقري������ر ف������إن بيانات اجله������از املركزي 
لإلحصاء تش������ير إلى تعرض التج������ارة اخلارجية 
لصدم������ة حادة في ع������ام 2015م، حيث انخفضت 
قيم������ة الص������ادرات الس������لعية بنس������بة 87.4 %، 
وانخفضت الواردات السلعية ب�54.7 % مقارنة مبا 
كانت عليه عام 2014م، في حني حتس������ن مستوى 
االستيراد نسبياً عام 2016 مقارنة بعام 2015م، 
أما الصادرات وعلى رأسها صادرات النفط والغاز 
فق������د ظلت متوقفة بصورة ش������به تام������ة. ومقارنة 
مبا قبل احل������رب فقد بلغ التغير ف������ي الصادرات 
وال������واردات 93.2 % و42.5 % على التوالي عام 
2016م، مقارن������ة مب������ا كانت عليه ع������ام 2014 م، 
وأرجع التقرير ذلك إلى ندرة النقد األجنبي، وتأخر 
دخول وتخليص السفن في املوانئ اليمنية، وتعرض 
أهم املناف������ذ البرية والبحري������ة واجلوية لألضرار 
املادية وإغالق بعضها، إضافة إلى مغادرة شركات 

النفط والغاز األجنبية اليمن.

عــــام عـلــى الــقـــــــرار الگــــارثة
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<   قالت مؤسسة موانئ البحر األحمر 
إن قوات حتالف العدوان قامت بسحب 
الباخ������رة ) FULMAR( إل������ى خ������ارج 
منطقة املخطاف وتوجيهها بالتحرك إلى 
بعد 65 ميل خارج منطقة الغاطس مليناء 

احلديدة قبل إفراغ حمولتها.
 وكان������ت الباخرة احململ������ة ب�� 25 الف 
طن م������ن مادة القم������ح التابع������ة ملنظمة 
الغداء العاملي قد وصلت صباح اخلميس 

املاضي إلى غاطس ميناء احلديدة.
 واوضحت املؤسس������ة ف������ي بيان تلقته 
وكالة األنباء اليمنية )س������بأ(إلى أن هذه 
ليست املرة األولى التي يتم سحب بواخر 
إغاثية من منطقة الغاطس مليناء احلديدة 
في استهداف صريح للميناء، خاصة في 

الوقت الذي أعلنت املنظمات اإلغاثية أن 
الوضع الغذائي في اليمن كارثي ويعاني 

من نقص في املواد الغذائية.
 وأكدت املؤسس������ة أن ق������وى العدوان 
الت������زال تواص������ل تعنته������ا وصلفها على 
ميناء احلديدة إعالميا عبر تس������ريبات 
مضللة بأن ميناء احلديدة يحتجز بواخر 
حتم������ل مواد غذائية.. ولف������ت البيان إلى 
أن املؤسس������ة التزال تعاني من تداعيات 
احلص������ار الت������ي فرضت������ه دول العدوان 
منذ م������ارس 2015 وكذا القصف الذي 
اس������تهدف البنية الفوقية للمؤسسة من 
كرينات جس������رية والبني������ة التحتية عبر 
تدمير الهناجر التابعة للمؤسس������ة والتي 

كانت تؤجر ملنظمة الغداء العاملي.

 قوات حتالف العدوان تسحب باخرة حتمل مواد غذائية قبل إفراغ حمولتها مبيناء احلديدة

<  ع������ام مض������ى على قرار الف������ار عبد ربه 
منصور ه������ادي بنقل البنك املرك������زي اليمني 
من العاصم������ة صنعاء إلى محافظة عدن، في 
ظل صمت وجتاهل م������ن قبل املجتمع الدولي 
واملؤسس������ات املالي������ة العاملية، حكوم������ة الفار 
هادي غير الش������رعية جنحت في تعطيل أهم 
وظائ������ف البن������ك املركزي في صنع������اء والذي 
اعتبرت نقله حينها نصراً استراتيجياً، لكنها 
فشلت حتى اليوم في إدارته في عدن، القرار 
الذي مضى عام على ص������دوره بضوء أخضر 
أمريكي وبتأييد س������عودي إماراتي، كشف عن 
عجز ووهن حكومة الفار هادي في إدارة بنك 
مركزي وتفعيل وظائفه والقيام مبس������ئولياته 

القانونية.
 ه������ادي وحكوم������ة فن������ادق الري������اض نهبوا 
العملة اليمنية املطبوعة في روسيا االحتادية، 
وأنفقوه������ا بطريقة عبثية بعي������داً عن الرقابة 
وعن االلتزامات الت������ي أعلنوها قبل عام أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بصرف مرتبات 
موظفي الدولة في الشمال واجلنوب. أكثر من 
ملي������ون موظف لم يتقاضوا رواتبهم من البنك 
املركزي بع������دن، حيث تنصل������ت حكومة الفار 
هادي من كافة االلتزامات واستعانت بعدد من 
املبررات الضعيفة حلرمان موظفي الدولة من 
حقهم في احلصول على املرتبات، واألش������هر 
املاضية كش������فت عج������ز حكومة الف������ار هادي 
حتى عن صرف مرتب������ات موظفي الدولة في 
احملافظات اجلنوبية التي تدعي أنها تقع حتت 
سيطرتها، بالرغم من وصول قرابة 300 مليار 
ريال من أصل ال� 400 مليار ريال املطبوعة في 

روسيا إلى عدن. 
تس������بب القرار في تعطي������ل وظائف البنك 
املرك������زي بصنعاء وعلى وج������ه اخلصوص ما 
يتعل������ق بفتح االعتم������ادات املس������تندية للتجار 
وتغطي������ة قيمة الواردات األساس������ية املرتبطة 
مبعيشة وحياة املواطنني، إال أن هادي فشل في 
حتقيق األهداف التي كانت تسعى لها حكومته 
املوالية للعدوان الس������عودي األمريكي، فالقرار 
فشل في أيصال البلد إلى مجاعة شاملة، كما 
فش������لت األهداف األخرى التي حاول العدوان 
حتقيقيها من وراء القرار الكارثي واملتمثلة في 
تعطيل مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، 
والتأثير على مس������ار  املواجهات املسلحة في 

مختلف اجلبهات العسكرية.

تقرير 
 خسائر اليمن البشرية واملادية جراء العدوان تتصاعد  رسمي ..



حقبة التسعينات 
في  الفقر  تصاع������دت ظاه������رة 
مختلف محافظ������ات البالد وتفاوتت 
مؤشراته بني الريف واحلضر، وقد 
ارتب������ط الفقر في اليم������ن منذ عام 
1990م بضع������ف األداء االقتصادي 
والصدم������ات اخلارجي������ة والداخلية 
التي تعرض له������ا االقتصاد وخاصة 
خالل النصف األول من التسعينات، 
وال������ذي انعك������س بصف������ة عامة في 
االقتصادية،  الصعوب������ات  مجموعة 
وتتمثل ف������ي عجز املوازن������ة العامة، 
وعجز ميزان املدفوعات، والضغوط 
االحتياطي  وتده������ور  التضخمي������ة، 
من النق������د األجنبي، وتدهور القيمة 
الشرائية للعملة احمللية، فضاًل عن 
والتنظيمية  اإلداري������ة  االخت������الالت 

واحلروب الداخلية.
كان  1994م  صي������ف  ح������رب 
له������ا تداعيات كارثي������ة على مختلف 
املستويات االقتصادية واالجتماعية، 
يضاف إلى ذلك التداعيات الكارثية 
حلرب اخلليج الثانية التي تس������ببت 
بالترحيل القس������ري ل������� 1،3 مليون 
مغت������رب ميني من الس������عودية جراء 
موقف اليمن م������ن التدخل األجنبي 
ف������ي الع������راق كان ل������ه أث������ر بالغ في 
اتس������اع رقعة الفقر، وبسبب موقف 
اليمن توقف������ت الصناديق اخلليجية 
عن املس������اهمة ف������ي التنمية وفقدت 
ع������دداً م������ن املس������اعدات والقروض 
اإلقليمي������ة والدولية التي كانت متثل 
للمش������روعات  األساس������ي  املم������ول 
التنموي������ة ولالقتص������اد اليمني، تلك 
العوامل تزامنت مع انشغال السلطة 
بالصراع������ات السياس������ية واحلروب 
الداخلية وهدر األم������وال العامة، ما 
أدى إل������ى تف������اوت مع������دالت الدخل 
وتزاي������د أع������داد الفقراء، واتس������اع 

الفجوة بني األغنياء والفقراء.

معدالت الفقر
من خالل تتبع مؤش������رات الفقر 
جن������د أن نس������بة الفقر ل������م تتجاوز 

أنه������ا  إال  1990م،  ع������ام   19.1%
ارتفعت إلى %51.19 عام 1997م، 
وازداد ع������دد الفقراء فيها من قرابة 
ثالثة ماليني إلى قرابة تسعة ماليني 
مواط������ن فقي������ر، بل ارتفعت نس������بة 
الفق������ر املدقع خالل الفترة ذاتها من 
%9 إل������ى %24، وش������ملت ظاهرة 
الفق������ر حينذاك املتعلم������ني وحاملي 
الش������هادات العليا بس������بب انخفاض 

األج������ور، وارتفاع نس������بة التضخم ، 
ووفق التقدي������رات فإن ظاهرة الفقر 
انخفضت م������ن %40.1عام 1998 
إل������ى%34،8 ف������ي -2005 2006، 
وتراج������ع مع������دل الفق������ر بنحو 2% 
س������نوياً، وش������مل ه������ذا االنخفاض 
الري������ف واحلض������ر، ولكن  مناط������ق 
ظل عدد الفق������راء ثابت������اً على نحو 
7 ماليني نس������مة منذ سبع سنوات، 
نتيجة اس������تمرار ارتفاع معدل النمو 

السكاني.
ت��ص��اع��د ال��ف��ق��ر خ���الل ال��ف��ت��رة 

م��ع  ت����زام����ن  2010م   1990م- 
املتعاقبة  اليمنية  احلكومات  تنفيذ 
احلد  بهدف  خمسية  خطط  ث��الث 
م��ن ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة ورف����ع النمو 
اخلطط  ت��ل��ك  أن  إال  االق��ت��ص��ادي، 
التي رافقتها حزمة من اإلصالحات 
ال���س���ع���ري���ة ض���اع���ف���ت م����ن م��ع��ان��اة 
بعيداً  نتائجها  وذه��ب��ت  اليمنيني، 
عن األه��داف املرسومة، وكانت لها 

أثار سلبية على االستقرار املعيشي 
مستويات  وع��ل��ى  اليمني  للمواطن 
دخلة بفعل السياسات اخلاطئة التي 
لم  وال��ت��ي  احلكومات  تلك  اتخذتها 
تسهم في حتسن األوض��اع املعيشية 
تلك اخلطط  تنفيذ  ج��راء  للمواطن 
مبوجة  تسببت  ب��ل  واإلص���الح���ات، 
احمللي،  السوق  في  سعرية  تقلبات 
وأدت إلى ارتفاع مستويات التضخم، 
ت���راج���ع س��ع��ر العملة  وجن����م ع��ن��ه��ا 
الوطنية مقابل العمالت األجنبية في 
تدهور  إل��ى  أدى  ما  احمللي،  السوق 

القيمة الشرائية للريال اليمني. 
اإلصالحات وأثرها 

النمو ال������ذي أعقب اإلصالحات 
االقتصادية الت������ي نفذت بعد دخول 
البنك والصندوق الدوليني كش������ريك 
لليم������ن في برنامج اإلصالح في عام 
1996م ل������م يك������ن نتيج������ة النمو في 
القطاعات غي������ر النفطية بل يرجع 
بالدرج������ة األولى للنم������و الناجم عن 

زيادة العوائد النفطية والذي يتس������م 
مبحدودي������ة اس������تفادة الفق������راء من 
ذلك النم������و االقتصادي وخاصة في 
املناطق الريفية، ووفق دراسة مقدمة 
من البنك الدولي فإن تدهور س������عر 
العملة احمللية)الريال اليمني( خالل 
الفترة ذاته������ا كان له آث������ار انتقالية 
س������لبية عانى منها الفق������راء، كما أن 
عملية اإللغاء اجلزئي لدعم أس������عار 
املش������تقات النفطي������ة خ������الل الفترة 
2005-1998م أدت إل������ى ارتف������اع 
تكلفة املعيشة بنسبة)%21( ، وفيما 

يتعلق بالبطالة ومعدالتها فقد أشار 
التقرير الدولي إلى أن معدل البطالة 
ارتفع ارتفاعاً طفيف������اً خالل الفترة 
 )2.6%( بنس������بة  1999-2004م 
وس������جل معدل البطالة بني الشباب 
وه������و   )28.3%( عام������اً(   24-15(
أعل������ى من املعدل الوطن������ي للبطالة، 
كما ارتفع مع������دل البطالة في اليمن 
للقادري������ن عل������ى العم������ل بعمر 51 
عاماً فأكثر م������ن )%13.7( في عام 
1999م إل������ى )%16.3( ف������ي ع������ام 
2004م، وبالنسبة للنساء فقد ارتفع 
معدل البطالة بينهن من )25.4%( 
إلى )%39.5( خالل الفترة نفسها.

ووف������ق مس������ح ميزانية األس������رة 
2006م فق������د تصاعدت مؤش������رات 
الفقر والبطال������ة وكان لهما أثر على 
معدل اإلنفاق االجتماعي في البالد 
والذي انخفض خالل الفترة 1998م 
� 2006م إلى %7 من إجمالي الناجت 

احمللي.

اليمن وفق مؤشرات
 التنمية البشرية

بأعلى مستويات  اليمن  يحتفظ 
الفقر في منطقة الش������رق األوسط 
وش������مال أفريقي������ا، حي������ث ارتفعت 
معدالت الفقر إل������ى %60 في عام 
2014م ، كم������ا احتل������ت اليم������ن في 
نفس العام املرتبة154 من بني 187 
دولة في مؤش������ر التنمية البش������رية، 
وأش������ارت  التقاري������ر الدولي������ة التي 
يصدرها البرنام������ج اإلمنائي لألمم 
املتحدة أن مع������دالت الفقر تفاقمت 
في السنوات األخيرة، بسبب ضعف 
قدرات احلكومات في خلق املزيد من 
باإلضافة  اليمني  للشباب  الوظائف 
إل������ى التأثي������رات والنتائج الس������لبية 
للتطورات التي ش������هدتها البالد منذ 
عام 2011م، وبالتالي س������ار الهدف 
األول من أهداف التنمية األلفية في 

مسار عكسي. 

الـــفـقــــــــــر   \   الــيـمـــــــــــــن .. 

الفقـــر والبطالـــة واالســـتبداد السياســـي وغيـــاب العدالة 
االجتماعيـــة وانعـــدام املســـاواة وتفشـــي الفســـاد واحملســـوبية 
وتقاسم مراكز القوى القبلية واحلزبية ملوارد اليمن الطبيعية 
مـــن النفـــط والغـــاز واملعـــادن هي احلالة الســـائدة قبل ثورة الشـــعب 
اليمني في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م، ماليني اليمنيني 
وجدوا أنفســـهم ضحايا لسياسات حكومية فاشلة وفاسدة حكمتهم 
عقودا من الزمن ساهمت في تردي األوضاع املعيشية وانعدام األمن 
واالســـتقرار وهـــروب رؤوس األمـــوال اليمنية إلى اخلـــارج بحثا بيئة 
اســـتثمارية آمنـــة، وأصبـــح الشـــعب اليمنـــي واحدا من أفقر شـــعوب 

العالـــم. . يعود الفقر في اليمن إلى العديد من العوامل السياســـية 
واالقتصادية والبشرية والطبيعية منفردة ومجتمعة؛ حيث ينخفض 
دخـــل الفرد جراء درجة وطبيعة النمـــو االقتصادي والذي ينتج عن 
محدودية االســـتثمارات احمللية واخلارجيـــة وتراجع اإلنتاج احمللي، 
وارتفاع معدل النمو الســـكاني إلى %3، وتواضع مستويات التأهيل 
والتدريب واتســـاع القطاع غير املنظم وضعف احلماية االجتماعية 

وغيرها من العوامل التي ال ميكن مكافحة الفقر بدون جتاوزها.
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خطايا املاضي تثقل كاهل احلاضر وتهدد املستقبل

}  محطات رئيسية للفقر:
- ترحيل دولة العدو السعودي أكثر من 

مليون مغترب عام 90م
- انهيار االقتصاد الوطني بعد حرب 94م
- مضاعفة برامج االصالحات التي تبناها 

البنك الدولي معاناة الفقراء

}  لعبت العوامل السياسية 
الداخليةوالخارجية دورًا محوريًا في تنامي 

مشكلة الفقر واتساع نطاقه، كما كان 
لفشل الخطط الحكومية في االصالحات 

االقتصادية دورًا بارزًا في تصاعده

}  ارتفعت معدالت الفقر إلى %60 في عام 2014م،  كما احتلت اليمن في 
نفس العام المرتبة154 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية.



التي  واالقتصادي������ة  السياس������ية  األزم������ات 
عاش������تها اليمن قبل ثورة الواحد والعشرين من 
سبتمبر 2014م، تسببت في االرتفاع املتصاعد 
ألس������عار الغذاء ونفقات اإلعاشة وارتفاع تكلفة 
اخلدم������ات والوق������ود ومياه الش������رب والصرف 
الصحي، وارتفاع أس������عار الغ������از املنزلي مقابل 
ثبات املعدل العام للمرتبات واألجور، كما ساهم 
تآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية في تدهور 
معدل الدخل مما أدى إلى عدم متاسك الطبقة 
الوسطى لصالح الطبقات االقتصادية األخرى. 
وحس������ب دراسة أعدها الباحث االقتصادي 
إس������ماعيل هاش������م من املركز اليمني لدراسات 
الدخ������ل عن الطبقة الوس������طى في اليمن خالل 
الفت������رة 2010� 2015م، ف������إن تراج������ع الطبقة 
الوس������طى في اليمن مؤخرا يعود لسببني األول 
ارتف������اع أس������عار الس������لع واخلدمات من������ذ العام 
2011م وتدني قيمة أج������ور العمل وفقدانه في 
العام 2015م جراء الوضع السياسي واحلروب 

والعدوان اخلارجي والصراع على السلطة.

وعزت الدراس������ة  التده������ور الذي طرأ على 
حجم الطبقة املتوس������طة إلى فش������ل احلكومات 
منذ 2010م بإحداث أي حتس������ن في األوضاع 
املعيش������ية أو معدالت الدخل، وأشارت الدراسة 
إلى أن احلكومات اليمنية املتعاقبة فش������لت في 
تنفيذ سياس������ات اإلص������الح االقتص������ادي التي 
طبقت من������ذ منتصف التس������عينيات وفي وقف 
تده������ور حجم الطبقة املتوس������طة م������ن منظور 
الدخ������ل، وأف������ادت الدراس������ة ب������أن االختالالت 
االقتصادي������ة الهيكلية املزمنة التي س������ادت قبل 
تطبيق سياس������ات اإلصالح االقتصادي 1996م 
أضعفت الطبقة الوسطى في اليمن، كما أكدت 
أن األحداث التي مر بها اليمن منذ العام 2011م 

نتيجة للصراعات السياسية، وتفاقم املشكالت 
املعيقة لالقتصاد كاإلره������اب والتفجيرات التي 
طالت أنابيب النفط والغاز وش������بكات الكهرباء 
ع������زوف  إل������ى  أدت  السياس������ية  واالغتي������االت 
املس������تثمرين عن االس������تثمار في البالد وهروب 
الشركات األجنبية ورؤوس األموال للخارج مثلت 

ضربة قاصمة لهذه الطبقة. 
ولفتت الدراسة أن حجم الطبقة املتوسطة 
في اجلمهورية اليمنية حسب نتائج مسح ميزانية 
االسرة 2006م، كان ميثل حوالي 48.34 % من 
إجمالي عدد األس������ر في اجلمهورية منها28،8 
% في احلض������ر وحوال������ي71.2 % في الريف، 
فيما وصل خالل النص������ف األول من العام قبل 

املاضي بني %12-8 فقط بعد أن تراجع الدخل 
إلى أقل من %39 من معدالت الدخل السابقة.

معيار الدخل واالنفاق. 
وبينت الدراس������ة النوعية محددات الدخل 
بحس������ب مصادر الدخل املختلف������ة، حيث أكدت 
أن نس������بة األج������ور واملرتبات متثل أكبر نس������بة 
م������ن إجمالي الدخل حيث ينتش������ر أفرادها بني 
املجتم������ع ويحصل������ون على دخ������ل مرتفع نتيجة 
أعمالهم والتي تبلغ %43، يليها عائدات أنشطة 
األعم������ال اخلاصة وإنتاج األس������ر %31 ليظهر 
مدى مساهمة القطاع اخلاص كأحد القطاعات 

األكثر أهمية في دخل األسر اليمنية.
وبحسب معيار اإلنفاق االستهالكي ومستوى 
الرفاهية حس������ب نتائج مس������ح ميزانية األسرة 
2006م وه������ي النتائج التي كش������فت أن نس������بة 
األسر في الطبقة املتوسطة متثل حوالي 54.3 
% من إجمالي عدد األسر في اجلمهورية وتبلغ 

نسبة إنفاقها 41.72 % من إجمالي اإلنفاق. 

اإلنفاق على الغذاء 
وفق معيار اإلنفاق أكدت الدراسة انخفاض 
حج������م الطبق������ة املتوس������طة م������ن %61.7 عام 
2001م إل������ى%54،7 عام 2010م، فيما قدرت 
مطل������ع العام 2015م ب������� %12 فقط، وأظهرت 
مقارنة األهمية النسبية لإلنفاق على مجموعة 
السلع الغذائية وغير الغذائية انخفاض األهمية 
النس������بية للس������لع غير الغذائية وارتفاع األهمية 
النسبية للسلع الغذائية، ألن املجتمع يخشى أن 
يحدق به اجلوع ولم يعد قادرا على شراء السلع 
غير الغذائية باس������تثناء وسائل الوقود والطاقة 

الشمسية فقط.

<< م������ع تصاعد الفق������ر والبطالة 
تصاع������دت مؤش������رات أخ������رى ال تق������ل 
كارثية عنهما، فاليم������ن تعد واحدة من 
أكث������ر البل������دان التي تعاني م������ن انعدام 
األمن الغذائي ف������ي العالم، ووفق تقرير 
حديث فإن %46 من الس������كان يعانون 
من انعدام أمن غذائي حاد، وهو ما يعد 
أعلى درجات اخلطر في حال استمرار 
األوضاع دون حتسن، واستمرار تدهور 
س������عر صرف العملة الوطني������ة في ظل 
تدني مؤش������رات أداء االقتصاد الوطني، 
وكانت مؤش������رات انعدام األمن الغذائي 
احل������اد وصل������ت نهاي������ة الع������ام 2011م 
إل������ى م������ا دون %45 بع������د تصاعده������ا 
الوض������ع   ..51% ال������ى   ،2009 ع������ام 
اإلنساني الذي بدأ بالتدهور منذ مطلع 
تس������عينات القرن املاض������ي وازداد حدة 
خالل العقد األول م������ن األلفية الثالثة، 
كان ل������ه أكثر من س������بب وف������ي مقدمها 
فش������ل السياس������ات االقتصادية وتفشي 
الفس������اد وس������وء اإلدارة وغياب العدالة 
االجتماعية وتفاوت التنمية بني الريف 
واحلضر، وتراجع االعتماد على اإلنتاج 
الزراعي، وق������د بلغ إجمال������ي اليمنيني 
الذين يعانون انعدام األمن الغذائي قبل 
ثورة 21 سبتمبر 2014م 41.1 % من 
الس������كان، أي 10.6 مليون شخص، كما 
أن 15.9 مليون ش������خص ميثلون 61 % 

من إجمالي سكان اليمن يحتاجون إلى 
شكل من أشكال املس������اعدة اإلنسانية، 
ووفق التقاري������ر الدولية الصادرة خالل 
العام ذاته فإن املعدالت الوطنية لس������وء 
التغذي������ة احل������اد، بلغت نح������و 12.7 % 
في ع������ام 2014م مقارن������ة ب�13 % في 
الع������ام 2013م، كما انخفضت املعدالت 
الوطني������ة للتق������ّزم م������ن 46.6 % ع������ام 
2013 إلى 41.3 % في العام الس������ابق 
2014م، كما تش������ير األرق������ام إلى أن ما 
يق������ارب %60 م������ن أطف������ال اليمن دون 
سن 5 سنوات يعانون من "سوء التغذية 
املزمن" ، وتتحدث األرقام - أيضاً - عن 
تفاق������م البطالة إلى أعلى املس������تويات، 
حي������ث ارتفع������ت مع������دالت البطالة قبل 

ثورة فبراي������ر 2011 من 25% 
إلى %36 و%44 في العامني 
وارتفع������ت  و2013م،  2012م 
إلى %60 خ������الل الربع الثالث 

م������ن الع������ام 2014م، ووفق 
الدولي������ة  التقاري������ر 

الص������ادرة قب������ل ثورة 
21 س������بتمبر ومنها 
تقاري������ر منظم������ة 
الدولية  العم������ل 
ثلث������ي  ف������إن 
العاملة  الق������وة 
اليم������ن  ف������ي 

تفتق������د لفرص عمل، وثلثي الس������كان ال 
يحصل������ون على املي������اه النقية والصرف 
الصح������ي، وتغطية الكهرب������اء ال تغطي 
س������وى أق������ل من ثل������ث الس������كان، وأزمة 
املي������اه باتت تهدد مصي������ر البقاء بعد أن 
انزلقت اليمن إلى الدول أشد فقًرا فيما 
يخص املي������اه، يضاف إل������ى أن الرعاية 
الصحي������ة في اليمن صنف������ت قبل قيام 
الثورة بأش������هر بواحدة من أس������وأ ثالث 
دول ف������ي العالم، وفي وفي������ات األمهات 
مت������وت كل 367 امرأة من كل 100 ألف 
حال������ة والدة، و64 طف������ل حديث الوالدة 
ميوت من كل ألف مولود، وزادت نس������بة 
األطفال الذين يفق������دون حياتهم خالل 
الس������نوات اخلمس االولى نتيجة تدهور 

الرعاية الصحية مبعدل 20 باملائة بني 
األطفال الذين ميوتون ألس������باب ميكن 
احليلول������ة دون وقوعها، املنظمة العاملية 
لألطف������ال تؤكد في تقريراً لها أن 15.9 
مليون نس������مة كانوا بحاجة للمس������اعدة 
اإلنس������انية قبل مارس 2015م، وارتفع 
العدد إلى 21.2 مليون بنسبة 33 %مبا 
ف������ي ذلك 9.9 ماليني طف������ل، وبلغ عدد 
األش������خاص النازحني من منازلهم قبل 
م������ارس 2015م 584 ألف نس������مة وزاد 
العدد إلى مليونني و 400 ألف نس������مة 
بنس������بة 310 % بينهم 800 ألف طفل، 
فيم������ا ارتفع عدد من كانوا ال يجدون ما 
يكفيهم من الغذاء من 10.6 ماليني إلى 
14.4 مليون مبا ف������ي ذلك 7.7 ماليني 
طفل بعد مارس 2015م، وذكر التقرير 
أن عدد األطفال الذين يعانون من سوء 
التغذية بع������د مارس 2015م وصل إلى 
1.3 ملي������ون منهم 320 ألف طفل 
يعانون من سوء التغذية احلاد 
مقاب������ل 850 أل������ف طفل 
يعانون من سوء التغذية 

قبل مارس 2015م.
وب��������ح��������س��������ب 
ال��ت��ق��ري��ر ف��ق��د بلغ 
ع���دد األش��خ��اص 
ال��������������ذي��������������ن ال 
على  ي��ح��ص��ل��ون 

مليون   14.1 الكافية  الصحية  الرعاية 
 8.4 م��ق��اب��ل  ط��ف��ل  م��الي��ني   8.3 بينهم 
بنسبة  2015م  م����ارس  ق��ب��ل  م��الي��ني 
نتيجة إغالق  زي��ادة وصلت إلى 67 % 
صحي  ومرفق  مستشفى   600 حوالي 
بسبب القصف أو نقص املواد العالجية 
مليون   19.3 أن  التقرير  وال��وق��ود،وب��نّي 
بينهم 10 ماليني طفل يعانون من عدم 
توفر املياه النظيفة أو الصرف الصحي 
مقابل 13.4 مليون قبل مارس 2015م، 
مشيراً إلى أن 3.4 ماليني طفل انقطعوا 
عن الدراسة بعد مارس 2015م مقابل 
إلى  وصلت  ارتفاع  وبنسبة  مليون   1.6
امل���دارس  الس��ت��ه��داف  نتيجة   %  112
في  امل����دارس  على  هجومني  مبتوسط 
األسبوع، وأن هناك أكثر من ألف و600 
كمالجئ  تستخدم  أو  مغلقة  م��درس��ة 

طارئة لألسر النازحة.
وفيم������ا يتعلق بتق������زم األطفال فإن 
اليمن هي ثاني أس������وأ دول������ة في العالم 
ف������ي مع������دالت التقزم، حي������ث جتاوزت 
النس������بة %41 ف������ي 2014م، وإن كانت 
أقل مم������ا كانت عليه ف������ي العام 2011 
)%46(، وس������جل سوء التغذية معدالت 
أعل������ى ف������ي املناط������ق الريفي������ة مقارنة 
باملناطق احلضرية في 2014م، كما أن 
معدالت التقزم ب������ني الفتية كانت أعلى 

من الفتيات.
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الطبقة  الوسطى \  املجتمع  اليمني ..

تعـــد الطبقـــة املتوســـطة مبثابة 
الركيزة األساسية للنظام االقتصادي 
اليمني ، فهي مصدر استقراره والقوة 
احملركة لتقدمه، وعلى الرغم من ضعف الطبقة 
الوســـطى فـــي اليمـــن، إال أن هنـــاك الكثيـــر من 
العوامل ذات الطابع االقتصادي والسياسي، أدت 
إلـــى تـــآكل الطبقة الوســـطى في البـــالد لصالح 

اتساع الطبقات الفقيرة واملعدمة. 

<   مدير حترير االقتصادي

الوضع اإلنساني قبل ثورة  21  سبتمبر
.... أرقام تتحدث 

عن كارثة إنسانية؟

 تتآگل بفعل فشل سياسات احلگومات املتعاقبة



خالل عقد التس������عينات من الق������رن املاضي 
عم������دت الس������عودية إل������ى التمدد ف������ي األراضي 
احلدودي������ة الواقع������ة في ش������روره والوديعة وهي " 
أراضي ميني������ة غنية بالنفط" وعل������ى مدى الفترة 
1995م �� 1999م تصاعدت اخلالفات بني اليمن 
والس������عودية إلى أعلى املستويات حتى مت التوقيع 
على اتفاق جدة الكارثي ال������ذي تنازل فيه النظام 
الس������ابق عن 430 أل������ف كيلو متر م������ن األراضي 
اليمنية التاريخية الغنية بالث������روات الطبيعية، إال 
أن مطامع الرياض أكبر من س������لخ جنران وعسير 
وجيزان من اليمن، فقد سعى النظام السعودي إلى 

إجهاض أي تطور أو منو اقتصادي في اليمن. 

الرياض بعد عام 2000م
تصاعدت مطامع آل س������عود التوس������عية في 
اليم������ن بعد توقي������ع اتفاقي������ة ج������دة الكارثية عام 
2000م ، فس������عت إلى توسيع دائرة املوالني لها في 
أوساط القبائل الواقعة في احملافظات احلدودية 
واحملافظ������ات األخرى،  حيث مت ض������م املئات من 
مراكز القوى القبلية والعس������كرية واحلزبية املؤثرة 
إلى كش������وفات اللجنة اخلاصة الس������عودية بهدف 
تنفي������ذ أجندة الري������اض في اليم������ن بطريقة غير 
مباش������رة وعبر وكالئها، من خ������الل ضرب األمن 
واالس������تقرار وإيج������اد بيئة طاردة لالس������تثمارات، 
وإعاقة تنفيذ املش������اريع العامة وتهديد الشركات 
العامل������ة ف������ي قط������اع النف������ط والغ������از، إلعاق������ة 
االستثمارات النفطية واملعدنية وغيرها، كما كثفت 
الرياض توغلها في أوساط القبائل اليمنية والبدو 
الرحل القاطن������ني في اجلانب اليمن������ي من الربع 
اخلال������ي، من خالل جتنيس������هم ومنحهم امتيازات 
متعددة بغية االس������تحواذ على املزيد من األراضي 
اليمنية واس������تخدام البعض منه������م لتنفيذ أعمال 
التخريب وإعاقة أي مش������روعات اس������تثمارية في 

األراضي اليمنية احلدودية.

حرب العمالت 
اعتمدت الس������عودية احلرب الب������اردة لتدمير 
االقتصاد اليمني واس������تنزاف قدراته، حيث شنت 
حرباً مالية على اليمن بدأت مطلع تسعينات القرن 
املاض������ي والت������زال حتى اليوم، متثلت في س������حب 
العملة الوطنية واستخدامها عند اللزوم للمضاربة 
في س������وق الص������رف اليمني بهدف س������حب النقد 
األجنبي وإحداث ه������زات للعملة احمللية لزعزعة 
االستقرار ورفع األس������عار وإحلاق األذى باملواطن 

اليمني ومتطلبات معيشته واستقراره. 
واش������تدت تلك احلرب املالي������ة خالل النصف 
الثان������ي م������ن عق������د التس������عينات حيث اكتش������فت 
السلطات اليمنية خالل االعوام 1996م � 1998م 
ال������دور احملوري للس������عودية وأدواته������ا احمللية في 
س������حب الفئات الكبيرة م������ن العملة احمللية، وعلى 
الرغم م������ن أن اتفاق جدة ع������ام 2000م قد ألزم 
الطرفني )اليمن والس������عودية( بإحالل السالم بني 
البلدين ومنع التدخل في الشؤون الداخلية، إال أنها 
سرعان ما انقلبت على ذلك، حيث التزال الرياض 
إلى الي������وم تعتدي على الش������عب اليمني ومتارس 
أالعيبها القذرة لزعزعة ما تبقي من استقرار في 
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدوالر، إضافة 
إلى عدوانها العس������كري املمتد ملا يقارب العامني، 
والذي فرضت معه حصاراً اقتصاديا ومالياً على 
الش������عب اليمني، وأغلقت كافة قنوات الدخل من 

العم������الت االجنبي������ة، وعزلت القط������اع املصرفي 
اليمني عن التواصل والتعامل مع العالم اخلارجي، 
باإلضافة إلى ضلوعها في املضاربة بأسعار صرف 

الريال اليمني أمام الدوالر وبقية العمالت. 

اإلرهاب السعودي
منذ عدة س������نوات تنامي دور تنظيم القاعدة 
اإلرهابي املمول س������عوديا في عدد من احملافظات 
اليمنية النفطية، األمر ال������ذي لفت أنظار العديد 
من املراقبني، ففي عام 2006م تس������لل عش������رات 
العناصر السعودية املتشددة إلى محافظة مأرب، 
لتنفي������ذ مخطط تخريب������ي يس������تهدف االقتصاد 
الوطن������ي بدعم من النظام الس������عودي فيما عرف 

الحقاً بتنظيم القاعدة في اليمن واجلزيرة.
ومن خالل تتبع نش������اط اإلرهاب املصدر من 
الرياض، والذي دش������نه اإلرهابي السعودي محمد 
العوفي، ال������ذي تولى زعامة تنظي������م القاعدة في 
اليمن، ومن ثم يوسف الشهري وإبراهيم العسيري 
وغيرهم، لوحظ  اس������تهداف القاعدة خالل العام 
2009م لالس������تثمارات النفطية في شبوة ومأرب 
وحضرموت، وذلك بع������د أن حققت اليمن فائضاً 
مالياً ألول مرة عام 2008م بس������بب ارتفاع أسعار 
النفط في األسواق العاملية، وهو ما أدى إلى ارتفاع 
االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي إلى 8 مليار 
دوالر ألول مرة منذ عش������رين عاما، باإلضافة إلى 
ارتفاع عائدات اليمن من الس������ياحة األجنبية إلى 
أكثر من 1،5 مليار دوالر بس������بب حتول اليمن إلى 
مزار للس������ياحة  األجنبية والعربية، وهو ما شكل 
دافعاً للرياض للقي������ام بتحريك أدواتها اإلعالمية 
من خالل تهويل وتضخيم دور القاعدة في اليمن، 
وتولت  قن������اة العربية مهمة تش������وية صورة اليمن 
في اخلارج، كما قام������ت القاعدة بتنفيذ عدد من 
الهجم������ات ضد قوات اجليش في مأرب، وحاولت 
اس������تهداف منش������أة صافر النفطية في محافظة 
مأرب بعد ذلك، باإلضافة إلى محاولتها أكثر من 
مرة استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت، 
ول������م يتوقف ذلك ال������دور املوجه للقاع������دة بتنفيذ 

هجمات انتحارية في مأرب وش������بوة وحضرموت، 
ب������ل نفذ التنظيم عمليات انتحارية اس������تهدف من 
خاللها قطاع الس������ياحة في م������أرب عام 2009م، 
بعد أن جتاوز السياح األجانب الواصلني لليمن إلى 
1،2مليون س������ائح من خالل تنفيذ عملية انتحارية 
أودت بحياة )7( س������ياح أجانب بالقرب من معبد 
الشمس مبأرب، يضاف إلى تنفيذ عملية انتحارية 
ف������ي نفس العام في ترمي حضرموت ضد عدد من 
الس������ياح األجانب، مما أدى إلى تصاعد خس������ائر 
قطاع السياحة خالل الفترة 2000م �� 2010م إلى 
10 ملي������ار دوالر وفق التقارير احلكومية، وس������جل 
خالل الفت������رة 2009 � 2014م تصاعد في تنفيذ 
عملي������ات االختطاف من قبل القاعدة اس������تهدفت 
س������ياح أجانب وصحفيني ورعاي������ا عدد من الدول 
األجنبي������ة، مما أدى إلى تصاع������د حتذيرات عدد 
كبي������ر من ال������دول األجنبية  لرعاياها من الس������فر 
لليم������ن، وهو اله������دف الذي س������عت الرياض عبر 

أدواتها التكفيرية إلى حتقيقه.  
وعلى الرغم م������ن ارتباط ظهوره������ا القاعدة 
بالفقر والبطالة كما تش������ير الدراس������ات، إال أنها 
في احلالة اليمنية ارتبط ظهورها بأجندة أجنبية 
تآمري������ة، حيث تنامت القاعدة في محافظة مأرب 
وش������بوة وحضرموت التي تتواج������د فيها قطاعات 
نفطية والتي تعد من أقل احملافظات اليمنية فقراً 
وبطالة مقارنه مبحافظات مينية أخرى، ومع بروز 
احلديث عن نفط اجلوف انتقلت القاعدة آلياً إلى 
اجلوف، والهدف األساسي كان ضرب القطاعات 
النفطي������ة الواع������دة من جان������ب، وإث������ارة مخاوف 
الشركات االستثمارية األجنبية الراغبة باالستثمار 
في املجال النفطي اليمن������ي من جانب آخر، ودفع 
الكثير منها إلى وقف استثماراتها واالنسحاب من 

اليمن نتيجة تلك املخاوف.
يش������ار إلى أن صنعاء حتول������ت منتصف العام 
2012م إلى قبلة لالس������تثمارات األجنبية والعربية 
حيث قدم������ت العش������رات من كبريات الش������ركات 
االس������تثمارية في مختلف القطاع������ات، إال أنها لم 
تدم طوياًل بسبب تنامي األعمال اإلرهابية واتساع 

نطاقه������ا إلى عدد من احملافظات التي اس������تقبلت 
وفود اس������تثمارية، وكأن األم������ر كان ممنهجاً وأن 
الهدف من تلك العمليات التي كانت القاعدة تقف 
وراءها إثارة مخاوف تلك الشركات وإجبارها على 

مغادرة البالد بسب األوضاع األمنية.

ورقة العمالة 
على الرغم من اس������تحالة استغناء السعودية 
ع������ن العمالة اليمنية، إال أنه������ا اتخذت منها ورقة 
سياس������ية خ������الل العق������ود األخي������رة متنصلة عن 
التزاماتها التي قطعتها على نفس������ها في  معاهدة 
الطائ������ف وملحقاتها ع������ام 1934م ،والتي أكدت 
عليها  اتفاقية جده لترس������يم احلدود املوقعة بني 
البلدي������ن ع������ام 2000م، والتي منح������ت مبوجبها 
العمالة اليمنية في السعودية عددا من االمتيازات 
كحق العمل واإلقامة املفتوحة وحرية االس������تثمار 
وامللكي������ة، وعدم مص������ادرة املمتل������كات أو احلجر 
عليها، فتلك االمتي������ازات التي متتعت بها العمالة 
اليمني������ة قبل أزمة اخلليج ع������ام 1990م نقضتها 
اململك������ة بعد حتقيق الوحدة اليمنية في ال� 22 من 
ماي������و 1990م ومخاوف الرياض من رفض الدولة 
الوليدة جتديد اتفاق الطائف الذي كان مس������تحقاً 
ف������ي الع������ام 1992م فافتعلت أزمة سياس������ية مع 
اليمن لترحل ملي������ون و350 ألف عامل ميني، ولم 
تسمح بدخول العمالة اليمنية إال بعد توقيع اتفاق 
جدة عام 2000م وحتى اآلن تس������تخدم السعودية 
مل������ف العمال������ة إلجهاض أي حتس������ن في اجلانب 

االقتصادي.
 في عام 2013م، فتحت احلكومة الس������ابقة 
مل������ف نفط اجل������وف، إال أن الري������اض ردت بذات 
الطريقة حيث رحلت 360 ألف عامل ميني مقيم 
بطريق������ة ش������رعية وغير ش������رعية وفرضت قيودا 

مشددة على التحويالت املالية للمغتربني.
وعلى الرغم من اس������تمرار معان������اة املغتربني 
اليمنيني حتى قي������ام ثورة 21 س������بتمبر 2014م، 
إال أن مخ������اوف الري������اض من انضم������ام املغتربني 

غير النظامني في حال ترحيلهم قس������رياً 
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<< يشن النظام السعودي منذ نشأته حربًا اقتصادية متعددة األوجه واملجاالت 
ضد الشعب اليمني، إال أنها تصاعدت خالل العقدين املاضيني إلى أعلى املستويات، 
حيث استخدمت فيها الرياض مختلف الوسائل واألدوات كالعمالء احملليني والقاعدة 
وداعش إلجهاض أي تطور أو نهضة اقتصادية، السعودية بذلت جهودًا كبيرة لإلبقاء 
على اليمن دولة فقيرة ضعيفة حتت وصايتها تدار من سفارتها في صنعاء، حتى قيام 
ثورة الشعب اليمني في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م، والتي حررت اليمن 
من الوصاية السعودية واألمريكية، وأعادت االعتبار للسيادة الوطنية، بعد أن كانت 

اليمن تدار من الرياض ومن داخل السفارات األجنبية في صنعاء.  

<   االقتصادي - خاص

عقود من احلرب السعودية اخلفية إلضعاف االقتصاد اليمني

صنعاء
رشيد احلداد 



إلى جبهة املواجهة ضد الس������عودية، دفعتها 
إل������ى التوجي������ه بتس������وية قراب������ة 600 ألف 
مغترب ابت������داء مبنحهم وثيقة أطلق عليها "أجير" 
متنح حاملها حق العمل لس������تة أشهر، ومن ثم مت 

متديدها أكثر من مرة. 
نفط اجلوف 

عملت الس������عودية على اإلبقاء على محافظة 
اجل������وف اليمنية محافظة بدائي������ة ومحرومة من 
أبسط اخلدمات وبذلت جل جهودها خالل العقود 
املاضية إلعاقة أي تنمية فيها ابتداء بإعاقة ش������ق 
الطرق������ات وانته������اء بوقف أي عملي������ات للتنقيب 
عن النفط والغاز، عبر ش������راء ال������والءات وتغذية 
الصراع������ات احمللية في احملافظ������ة التي تعد من 

كبرى احملافظات اليمنية مساحة. 
في ثمانينات الق������رن املاضي دخلت عدد من 
الشركات النفطية ومنها ش������ركة هنت األمريكية 
إل������ى صح������ارى اجل������وف للتنقي������ب ع������ن النفط 
وانس������حبت من دون مبرر، عل������ى الرغم من وجود 

عش������رات اآلبار النفطية في احل������دود املوازية لها 
في املناطق الس������عودية، وتقول بعض املصادر بأن 
زعامات قبلية يحملون التابعية الس������عودية وقفوا 
خلف منع الش������ركات من التنقيب عن النفط في 

اجلوف خالل العقود املاضية، وفي مطلع العام 
2013م فت������ح مل������ف نفط محافظ������ة اجلوف 
املجاورة للسعودية ومخزونها النفطي الكبير، 
حيث كش������فت التقارير عن وجود %34 من 
مخزون النفط العاملي في اليمن، وهو ما أثار 
الس������عودية، وحتت ضغط شعبي كبير قامت 
وزارة النفط اليمني������ة في بداية عام 2014م 
بتنش������يط عملي������ات االستكش������افات النفطية 

ف������ي عدد م������ن احملافظات، وفتحت عش������رات 
القطاعات النفطية أمام الشركات االستثمارية، 

وألول مرة دخلت القطاعات النفطية في اجلوف 
والرب������ع اخلالي من بني القطاعات املعروضة، ومت 
منحها لشركة صافر النفطية " اليمنية"، وبعد وقت 
قصير على بدء املسح في مناطق تبعد عن احلدود 

اليمنية السعودية 40 كلم، وفي ظل ترحيب أبناء 
اجلوف وترقب كل اليمنيني  باش������رت أعمال 
احلف������ر واالستكش������اف األول������ي، وأعلنت 

الشركة وجود نطاقات هيدروكربونية .
كذل������ك أظه������رت النتائ������ج األولية 
اكتش������افات غازي������ة بكمي������ات تق������در 
مباليني األمت������ار املكعبة م������ن الغاز 
يومياً، ولكن شعلة النفط في اجلوف 
لم تستمر طوياًل فقد توقفت شركة 
صافر ع������ن التنقيب بصورة مفاجئة 
وسحبت كل معداتها، ولم متر سوى 
عدة أش������هر حتى أعلنت الس������عودية 
ع������ن منح هادي خالل زيارة خاطفة له 
للملك عبد الله الى ج������دة مليار و200 
مليون دوالر والتكفل مبرتبات كافة اللجان 
الشعبية الذين مت جتنيدهم حملاربة القاعدة 

في أبني مسقط رأس هادي ومحافظة حلج.

مؤمتر باريس 
ف������ي العام 2002، ُعقد مؤمتر باريس للمانحني، 
حصلت في������ه اليمن على تعهدات م������ن قبل املانحني 
ومتوي������الت قدرت ب������� 2.3 ملي������ار دوالر، إال أن قرابة 
1.2 ملي������ار دوالر من إجمالي تعهدات باريس س������بق 
وان أُعلن عنها في مؤمترات س������ابقة، وبسبب ضعف 
اجلهاز الفني واإلداري وتفش������ي الفساد في البالد مت 

استيعاب %20 منها فقط.
مؤمتر لندن 

أربع������ة مؤمترات دولية للمانح������ني تعثرت خالل 
الفترة 1995م � 2006م والس������بب يعود إلى مطالب 
دولية بإصالحات إدارية ومالية واقتصادية في اليمن، 
ومحاربة الفساد، ففي عام 2006م عقد مؤمتر لندن 
للمانح������ني، ومت احلصول على تعه������دات قدرها)4.7 
ملي������ار دوالر(، إال أن نس������بة التموي������الت احملصلة لم 
تتج������اوز %22، وخالل العام 2012م طالبت حكومة 
الوفاق الوطني املش������كلة مبوجب املب������ادرة اخلليجية 
املانحني بالوفاء بتعهداتهم في مؤمتر لندن ودفع 3.6 
مليار دوالر، إال أن املانحني وعلى رأس������هم السعودية 
حاول������ت إع������ادة تدوير تل������ك املنح من خ������الل مؤمتر 

الرياض.
مؤمتر الرياض

في مايو 2012م عقد مؤمتر الرياض للمانحني 
في العاصمة الس������عودية، وأعلنت 14 دولة ومؤسسة 
متويلية دولية خالل املؤمتر )املجموعة االستش������ارية 

لدع������م اليمن(، عن دعم مببلغ 6،4 مليار دوالر، إال 
أن نس������بة التعهدات من تلك التمويالت وصلت إلى 
ما قيمته %37 من التعهدات املعلنة، أبرزها املليار 
دوالر واملتمثل������ة في الوديعة الس������عودية في البنك 

املرك������زي اليمني، وكان من بني املش������اريع املتعثرة 
املشاريع املمولة في مجال الطاقة وغيرها.

مشكلة االستيعاب 
ب������رزت  مش������كلة اس������تيعاب املنح 
واملس������اعدات الدولية خالل العقدين 
املاضيني بش������كل ملفت، فاحلكومة 
اليمنية التي حاول������ت ترميم ثقتها 
باملانح������ني ع������ام 2012م وع������دت 
بإجراء إصالح������ات فعلية متكنها 
واملساعدات،  املنح  اس������تيعاب  من 
إال أنه������ا لم تنجز ش������يء في هذا 

اجلانب، حتى في ظل تأسيس جهاز مستقل لتسريع 
استيعاب تعهدات املانحني املعلنة في مؤمتر الرياض 
في فبراي������ر من الع������ام 2012م، حيث فش������ل هادي 
وحكومة الوفاق الوطني التي تقاس������مها كل من حزب 
اإلص������الح واملؤمتر الش������عبي العام في حتس������ني أداء 
اجله������از الفني واإلداري وتوقف قرابة 90 مش������روعا 
مموال بسبب ضعف اجلهاز الفني واإلداري واالنشغال 
بتقاسم الوظيفة العامة ونهب مقدرات البالد ما دفع 

العديد من املانحني إلى عدم الوفاء بتعهداتهم.
 فشل احلكومات 

مطلع الع������ام 2014م، أرجع التقرير الصادر عن 
اجلهاز التنفيذي لتس������ريع استيعاب تعهدات املانحني 
في صنعاء، السبب الرئيسي في تعّطيل وصول أموال 
املانحني إلى الفوضى السياسية واألمنية وعدم التزام 
احلكوم������ة بالوف������اء بتعهداتها التي التزم������ت بها في 
مؤمتر أصدقاء اليمن ف������ي الرياض، إلى جانب عدم 
قيامه������ا بأية إصالحات جادة في احلد من الفس������اد 
املال������ي واإلداري وكذلك إصرار عدد من وزرائها على 
عرقلة بعض املش������اريع االستراتيجية التي مت االتفاق 
على متويلها مع املانحني في مجال الكهرباء والطاقة، 
كمش������روع محطة معبر الغازية، وعوض������اً عن تنفيذ 
مش������روع محطة معبر الغازية حاولت حكومة املبادرة 
اخلليجية إقناع املانحني خ������الل اجتماعاتها بتحويل 
مخصصات مش������روع محطة معبر لصالح مش������اريع 
بديلة، بعد أن فشلت احلكومة في تنفيذ مشاريع سبق 

أن طالبت املانحني بتمويلها، ما س������اهم في تدني ثقة 
املانحني في تلك احلكومة التي لم تس������تفد من حجم 
الدعم اخلارجي الكبير الذي لم يس������بق له مثيل في 
تاري������خ اليمن، وأوصلت البلد إل������ى أزمات اقتصادية 
ومالية انعدمت فيها املش������تقات النفطية طوال أشهر 
العام 2014م واألش������هر األخيرة م������ن العام 2013م، 
وتأثر سلبا بسببها أداء مجمل األنشطة االقتصادية، 
وش������كل املواطنون وفي مقدمته������م املزارعني طوابير 
طويلة أمام محطات الوقود وارتفعت أسعار املشتقات 
النفطية التي كانت تباع في الس������وق السوداء بأسعار 
خيالية، وفي نهاية املطاف اتخذت حكومة احملاصصة 
وتقاس������م الوظائف العامة قرار اجلرعة ورفع أسعار 
املشتقات النفطية، وأعلنت رغم ذلك الدعم السخي 
الذي قدم له������ا أن االقتصاد اليمن������ي والوضع املالي 
للموازنة على وش������ك االنهيار، وأن احلكومة لن تكون 
ق������ادرة عل������ى دفع املرتب������ات واألجور، قب������ل ثورة 21 
س������بتمبر 2014م بلغ عدد املش������اريع املمولة من قبل 
املانحني 231 مش������روًعا، منها 147 مشروًعا ممولة 
مبنح مالي������ة قدمه������ا 18 صندوًقا ومؤسس������ة وبنًكا 
ودولة، اس������تخدم منها ما نس������بته ال� %35،13، وبلغ 
إجمالي املش������اريع املمولة من قبل 10 دول وصناديق 
ومؤسس������ات بقروض 84 مشروًعا، استخدم منها ما 
نس������بته %23،3، ووفق البيان������ات الصادرة عن خبير 
السياس������ات واإلصالح������ات ف������ي اجله������از التنفيذي 
لتس������ريع اس������تيعاب املانحني منصور علي البشيري، 
فإن أكثر من 100 مشروع ممول مبنح وقروض تعود 
إل������ى ما قبل مؤمت������ري الرياض ونيوي������ورك 2012م، 
ووصل������ت التزامات الدول املانح������ة  8،2 مليار دوالر، 
توقف منها 93 مش������روًعا خالل األعوام 2011� 
2014م منها 73 مشروًعا ذات أولوية خدمية 
لم تكن حتتمل التأخير؛ وذلك بسبب عدم 

االستقرار األمني والسياسي.
ضعف التنفيذ 

147 مش������روًعا مم������والً م������ن 
املانحني كانت نس������بة الس������حب 
واس������تخدام اجلهات احلكومية 
بطيء  بها  للقروض اخلاص������ة 
ومتدني وينم عن فشل تام في 
إدارة تلك القروض وتوظيفها 
التوظي������ف األمث������ل لصال������ح 

التنمية، تلك املش������اريع كانت ما بني خدمي وإمنائي، 
وكان العم������ل فيه������ا قد ب������دأ خالل الفت������رة 2009م � 
2014م إال أن تنفيذ العديد من تلك املشاريع تعثر ولم 
ينجز في موعده املتفق عليه ومت ايقاف الس������حب من 
التمويالت املخصصة لها، وشملت متويالت املانحني 
خ������الل ذات الفت������رة مش������اريع في مختل������ف اجلهات 
والوزارات اخلدمية، منها 16 مشروًعا في الزراعة ب� 
199 مليون و251 ألف دوالر، ُسحب منها 27 مليوًنا 
و137 ألف دوالر، وبنسبة استخدام %36،20، وبلغت 
املش������اريع املمولة من املنح املالية التي قدمتها الدول 
املانح������ة في قط������اع الكهرباء 7 مش������اريع، إثنني منها 
انتهت فترة الس������حب، وبلغت التمويالت 320 مليوًنا 
و820 ألف دوالر، وبلغت نس������بة االستخدام 9،8%، 
كما لم تتجاوز نس������ب اس������تيعاب 22 مشروًعا مموالً 
م������ن املنح املالية مببلغ 373 مليوًنا و129 ألف دوالر، 
ُس������حب منها 108 ماليني و505 آالف دوالر، وبلغت 
نس������بة االس������تخدام للمنح %29، وف������ي ذات االجتاه 
بلغ الس������حب من متويالت خمسة مشاريع من الدول 
املانحة في مج������ال التعليم الفني واملهني 153 مليوًنا 
و569 ألف دوالر، وبلغت نس������بة الس������حب 0،24%، 
وبلغ������ت املنح املقدم������ة للتعليم ف������ي مختلف مجاالته 
481 مليوًنا و482 ألف دوالر، ُسحب منها 91 مليوًنا 
و862 ألف دوالر، وبلغت نسبة السحب %19، ، وفي 
مجال الصحة والسكان بلغت متويالت املانحني ل� 18 
مشروًعا 440 مليوًنا و857 ألف دوالر، استخدم منها 
98 مليوًنا و383 ألف دوالر، وبلغت نسبة االستخدام 
%22،2، وف������ي مج������ال الط������رق مت تخصيص 471 
مليوًنا و740 ألف دوالر، ومت اس������تخدام 130 مليوًنا 
و225 ألف دوالر، وبلغت نسبة استخدام املنح املوجهة 

لتمويل 11 مشروًعا 27،6%.

سوء اختيار القيادات االدارية 
ضع������ف أو عدم ق������درة احلكوم������ة اليمنية على 
اس������تيعاب املس������اعدات والقروض اخلارجية أعادته 
دراس������ة أعدها مركز بح������وث التنمي������ة االقتصادية 
واالجتماعي������ة عام 2010م إلى س������وء تعيني واختيار 
قيادات املؤسسات واألجهزة احلكومية والذي انعكس 
عل������ى االداء الفعلي من خ������الل إدارة تلك املش������اريع 
وإدارة البرام������ج واملش������روعات املمول������ة من املانحني، 
وأكدت الدراس������ة أن اليمن لم تستوعب سوى 5.6% 
من إجمالي تعهدات املانح������ني البالغة 5،715مليون 
دوالر حت������ى نهاي������ة يونيو 2009م، وع������زت ذلك إلى 
خلل واضح في آليات التعامل مع املنح واملس������اعدات 
والقروض، وهو ما تبني حس������ب الدراس������ة من خالل 
الفجوة بني تعهدات وتخصيصات املانحني للقطاعات 
وبني املس������حوب م������ن تلك املبالغ، حي������ث بلغ إجمالي 
القروض املتاحة لل������وزارات واملؤسس������ات احلكومية 
حت������ى 31/3/2010م حوال������ي 1،519 مليون دوالر، 
ليبلغ مقدار السحب الفعلي منها في مارس 2010م 
حوالي 51 مليون دوالر، أي ما نس������بته %3.4، وغير 
املس������حوبة حوالي 1،468 ملي������ون دوالر، ومبا يعادل 
نس������بة %96.6 من إجمالي القروض املتاحة، وفيما 
يخص حصة القطاعات من القروض فقد بلغ نصيب 
قطاعي املي������اه والكهرباء 450 مليون دوالر، س������حب 
منه������ا 6 مليون دوالر فقط، أي ما نس������بته %1.3 وال 
يخف������ى على اجلميع التدهور والعج������ز في الكهرباء، 
وبلغت قيمة القروض لقط������اع التربية والتعليم 110 
مليون دوالر، س������حب منها نحو %3.6، واس������توعب 
قط������اع الزراعة واالس������ماك نحو %4.4، واألش������غال 
حوالي %5.5 م������ن اجمالي القروض املخصصة لها، 
في حني لم تستوعب وزارة االتصاالت سوى 0.3%.
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          املنـح واملســـــاعـــــدات.. 
فشل االستيعاب يفقد اليمن 

مليارات الدوالرات
حتـــى العـــام 2014 م كانـــت متثـــل املنـــح واملســـاعدات 
اخلارجيـــة حوالـــي %11 مـــن إجمالـــي االيـــرادات العامـــة 
للدولـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن حصـــول احلكومـــات اليمنيـــة 
املتعاقبة على مدى العقود املاضية على عشرات املليارات من الدوالرات 
كمنـــح ومســـاعدات دولية، وجلؤها إلـــى القروض اخلارجية في إنشـــاء 
مشـــاريع البنية التحتية، إال أنها فشـــلت في اســـتيعاب املنح والقروض 
خالل الســـنوات املاضية بسبب الفســـاد وضعف اجلهاز الفني واإلداري 

للدولة القائم على احملسوبية والوساطة وليس على الكفاءة والقدرة. 
نسلط الضوء في هذا التقرير على مؤمترات املانحني التي عقدت 
مـــن أجـــل اليمـــن، وكيفيـــة تعامـــل احلكومـــات اليمنية مع تلـــك املنح 
والقـــروض قبـــل ثـــورة 21 ســـبتمبر 2014م، وكيـــف فقـــدت احلكومات 

اليمنية ثقة واحترام املانحني. 

<   االقتصادي- خاص



أبرز أدوات الدين الداخلي
متث������ل أذون اخلزانة التنافس������ية 
التي بدأ العمل بها منذ يوليو 1996م 
بإيعاز من البنك والصندوق الدوليني 
أه������م أدوات الدين الع������ام الداخلي، 
اعتم������دت أذون اخلزانة كأداة لس������د 
العج������ز ف������ي املوازنة العام������ة للدولة 
وأيض������ا المتصاص فائ������ض العرض 
النقدي من العمل������ة احمللية والتحكم 
ف������ي مع������دالت التضخ������م وارتف������اع 
األس������عار، لكن ما يعي������ب على أذون 

اخلزانة أمور كثيرة:
أنه������ا تق������وم على نظ������ام الفائدة 

الربوي.
اعتمادها كأداة طويلة األجل أدت 
إلى تراكم حجم الدين العام الداخلي 

وجتاوزه للحدود اآلمنة.
تسببت أذون اخلزانة في تراخي 
امل������وارد  ع������ن حتصيل  احلكوم������ات 

العامة.
تس������ببت ف������ي حالة م������ن الركود 
التضخم������ي ال������ذي أص������اب مختلف 

األنشطة االقتصادية.
أدت إلى استحواذ احلكومة على 
مدخرات املجتم������ع التي كان يفترض 
أن توج������ه لتموي������ل مش������اريع القطاع 

اخلاص في مختلف املجاالت.
العام  الدي������ن  رفع������ت مع������دالت 
احلكوم������ي إلى مس������تويات قياس������ية 
وأصبحت فوائد وأقساط الدين العام 
الس������نوية تثقل كاهل املوازنة العامة 

للدولة.
ل������م توج������ه أذون اخلزان������ة نحو 
اإلنفاق على املشروعات االستثمارية 

بل نحو النفقات اجلارية.

أكثر من عامل
أدى تده������ور الوض������ع األمني في 
البل������د منذ مطلع الع������ام 2011م إلى 
تده������ور بيئة األعمال وتزايد مخاوف 
القطاع املصرفي احمللي، وشكل دافع 
رئيس������ي لتخلي املصارف اليمنية عن 
دورها التنموي واالس������تثماري، حيث 
اقتص������رت قروض البن������وك التجارية 
واإلسالمية نحو التمويالت التجارية 
واملجاالت ذات العائد الس������ريع خوفاً 
من تعرضها خلسائر فادحة في ظل 
بيئة غير مس������تقرة، وفي ظل تقلص 
خيارات البن������وك واملصارف اليمنية، 
اجته������ت نحو االس������تثمار ف������ي أذون 
اخلزانة التي يعتمدها البنك املركزي 
اليمني كآلية جلذب األموال منذ عام 
1996به������دف تغطي������ة العجز املزمن 
الذي تعانيه املوازن������ة العامة اليمنية 

حتى اليوم.
عل������ى الرغ������م م������ن االنتق������ادات 
احلادة التي تعرض������ت لها املصارف 
اليمنية خالل الس������نوات املاضية، اال 
أنها وج������دت أذون اخلزان������ة النافذة 
االس������تثمارية األكث������ر أمان������اً واألكثر 
ربحي������ة، س������يما وأن مع������دل الفائدة 
التي مينحها البنك املركزي جتاوزت 
خالل الس������نوات املاضي������ة ال� 15%. 
تراجع إي������رادات الدولة خالل الفترة 
تراج������ع  بس������بب  2014م   � 2011م 
انتاج النفط وتع������رض أنبوب النفط 
لألعمال التخريبية وتعرض الكهرباء 
النتكاس������ة تاريخي������ة متثلت بتصاعد 
التخريبي������ة على إمدادات  الهجمات 
كهرباء غازية مأرب التي كانت تغذي 
العاصم������ة ب380 ميغاوات، وعوامل 
أخ������رى منها ارتف������اع النفقات العامة 
مقابل تراجع االيرادات، كل ذلك أدى 

إلى ارتف������اع الدين العام الداخلي من 
2،1 تريليون ريال مطلع العام 2012م 
إلى 3،7 تريليون ريال منتصف العام 
2014م، ووف������ق نش������رة التط������ورات 

املصرفي������ة الصادر عن 
اليمني  البنك املرك������زي 
2014م،  س������بتمبر  في 
البنوك  استثمارات  فإن 

واإلس������المية  التجاري������ة 
اخلزان������ة  أذون  ف������ي 

تريليون   1،2 بلغ������ت 
ريال م������ن إجمالي 
املوحدة  موازنتها 
 2،7 البالغ������ة 
ريال،  تريليون 
ولذات السبب 
رصيد  ارتفع 
الدي������ن العام 
خل������ي  ا لد ا

إل������ى الن������اجت احملل������ي اإلجمالي إلى 
%44 ع������ام 2014م، كم������ا ارتفع������ت 
نسبة أعباء الدين العام الداخلي إلى 
إجمالي النفق������ات العامة من 7.2% 
في 2010م الى %42 عام 2014م.

معدل الفائدة 
احتل������ت فوائد وأقس������اط الدين 
احمللي خالل األعوام 2013� 2014م 
املرتبة الثانية م������ن إجمالي النفقات 
العامة بعد املرتبات واألجور، وحتولت 

إلى عقبة كأداء ال ميكن جتاوزها.
 معدل الفائدة على أذون اخلزانة 
تراوح������ت خ������الل األع������وام 2010 � 
2012م ما ب������ني %21-19، ما دفع 
البنك املركزي اليمني منتصف العام 
2012م إل������ى تخفيض معدل الفائدة 
إل������ى %16 و%15، إال أن تخفيض 
مع������دل الفائ������دة ل������م يدف������ع البنوك 

والصناديق  والش������ركات  واملؤسسات 
احلكومية إلى التوقف عن االستثمار 
ف������ي أذون اخلزان������ة. أرب������اح البنوك 
اكتفت  التي  والش������ركات  والصناديق 

باالستثمار في أذون اخلزانة تراوحت 
بني 2� 3 مليار دوالر سنوياً.

وعل������ى الرغ������م م������ن أن املعايير 
الدولية تش������دد على أال تزيد نس������بة 

الدين العام إلى الناجت احمللي على
 %60 ليكون في احلدود اآلمنة، 
إال أن البي������ان املال������ي ملوازنة حكومة 
املب������ادرة اخلليجية للعام 2014م أكد 
جتاوز الدي������ن العام الداخلي 120% 
وبلغ������ت فوائ������د وأقس������اط القروض 
احمللية التي تدفعها احلكومة اليمنية 
للبنوك احمللي������ة والصناديق واملقدرة 
في موازنة 2014م ب� 415 مليار ريال 
)قرابة ملي������اري دوالر( بزيادة قدرها 

%160 عن العام 2010م.

الدين العام اخلارجي
عل������ى الرغ������م من تراج������ع وتيرة 
الفترة  خ������الل  الق������روض اخلارجية 

2011م � 2014م ، إال أن الدين العام 
اخلارج������ي كان كبيراً قب������ل 2011م 
بس������بب أن احلكومات السابقة كانت 
تقترض من اخل������ارج لتغطية العجز 
ف������ي املوازن������ة العام������ة للدولة حتت 
مبرر تنفيذ املش������اريع التنموية، حيث 
بل������غ أجمالي الدين الع������ام اخلارجي 
منتصف العام 2014م 7،4 مليار 
دوالر لعدد من الدول األجنبية 
والصنادي������ق  والعربي������ة 
والدولي������ة،  اإلقليمي������ة 
منها 1،5 مليار دوالر 
مس������تحقة  دي������ون 
للدول األعضاء في 
نادي باريس، ومن 
الدائن������ة  ال������دول 
لليمن واحلاصلة 
عل������ى عضوي������ة 

نادي باريس " روسيا واليابان وأمريكا 
وفرنسا وايطاليا وأسبانيا والدمنارك 
وهولندا واملانيا"، كما أن مليار و537 
مليون دوالر من الدين العام اخلارجي 
اليمني مستحق للدول غير األعضاء 
في نادي باريس كالصندوق السعودي 
للتنمية والصن������دوق الكويتي للتنمية 
والصن������دوق العراقي وبولندا وكوريا، 
يضاف إلى 3،7 ملي������ار دوالر كديون 
مس������تحقة لهيئ������ات التموي������ل كهيئة 
التنمي������ة الدولي������ة وصن������دوق النقد 
الدولي  النق������د  وصن������دوق  العرب������ي 
العربي لإلمناء وصندوق  والصندوق 
التنمية الزراعي������ة "ايفاد "، وصندوق 
األوب������ك والبنك اإلس������المي للتنمية 
واالحتاد االوروب������ي، كما يوجد 222 
مليون دوالر ديون مستحقة لعدد من 

الدول واملؤسسات الدولية. 

حتذيرات سابقة 
حذر تقرير الرقابة السنوي للعام 
2012م الصادر عن اجلهاز املركزي 
للرقابة واحملاسبة، من وصول الديون 
الداخلي������ة حلكومة الوف������اق الوطني 
إلى مرحل������ة يصعب حتمل االقتصاد 
اليمني لها، وذك������ر تقرير الرقابة أن 
الدي������ن الداخلي ارتفع م������ن تريليون 
و645 ملي������ار ريال ف������ي 2011م إلى 
تريليون������ني و85 ملي������ار نهاي������ة العام 
أذون  ملي������ار   988 منه������ا  2012م، 
خزانة، بلغ������ت الفوائ������د عليها 200 
مليار ريال، وق������ال التقرير أن رصيد 
الدين الداخلي الصافي ارتفع مبعدل 
يفوق %26 عام 2012م مقابل قرابة 
%23 في العام الذي س������بقه لتعادل 
مدفوعات الفوائ������د عليها %14 من 
نفقات الدولة ف������ي 2012م ، إضافة 
إلى اقتراب تل������ك الفوائد من ضعف 

النفقات االستثمارية. 
ونب������ه إلى اخت������الالت في هيكل 
الدي������ن الداخلي نتيجة وصول حصة 
أذون اخلزان������ة واالقتراض من البنك 
املرك������زي ال������ى ما نس������بته %71 من 
إجمالي الدين ف������ي 2012م، ما قال 
إنه يؤثر سلباً على اجلدارة االئتمانية 
للدول������ة أمام اخلارج وج������راء ترحيل 
هذه الديون لتصل الحقاً إلى مستوى 
ال ميك������ن حتمله خاص������ة مع وصول 
السحب على املكش������وف )االقتراض 
م������ن البنك املركزي( في عام 2012م 
إلى 707 مليارات ريال، وشكك تقرير 
الرقاب������ة في جدوى االس������تمرار في 
إصدار أذون اخلزانة )كوسيلة لتمويل 
عج������ز موازن������ة الدول������ة، وامتصاص 
فائض العرض النقدي(، وأش������ار إلى 
أن أذون اخلزان������ة تس������هم في توجيه 
جزء م������ن املدخرات احمللي������ة باجتاه 

مجاالت غير إنتاجية. 
ارتفاع  أك������دت  تقارير مش������ابهه 
الدي������ن الع������ام الداخلي إل������ى 13.2 
ملي������ار دوالر، أي ما نس������بته 141% 
من إجمالي اإلي������رادات الذاتية لعام 
2013م، وجتاوزت النس������بة 150% 

في العام 2014م.

يعــــد الديــــن العــــام 
الداخلي واخلارجي من 
أبرز معضــــالت التنمية 
في اليمن وفي معظم دول العالم، 
بلــــغ الدين العــــام احلكومي قبل 
ثورة 21 ســــبتمبر 2014م، أعلى 
املســــتويات وأصبــــح يكبل أي منو 
اقتصادي في البلد، فكل مواطن 
مينــــي مدين للمؤسســــات املالية 
احمللية واالجنبيــــة مبا يزيد عن 
1400 دوالر، الدين العام بنوعيه 
الداخلــــي واخلارجــــي يصــــل إلى 
قرابــــة الـــــ 22 مليــــار دوالر، منــــه 
قـــــــرابــــة 6.5 مليــــــار دوالر ديــــن 

عـــــــام خـــــارجي. 

7 ملف العدد2017/9/26م

< نشرة اقتصادية             العدد» 17«            

الــــــدين الـــعـــــــــــــاں 
...  إرث ثقيل ومعضلة گبلت التنمية

<   االقتصادي- خاص:

}  بلغ معدل الفائدة الذي تتقضاه 
البنوك والصناديق الحكومية 

المستثمرة في أذون الخزانة ملياري 
دوالر عام 2014م

} اعتمدت أذون
 الخزانة كأداة المتصاص 
العرض النقدي الفائض 

في السوق المحلي



8 األخيرة2017/9/26م

< نشرة دورية اقتصادية            العدد» 17«            

أسعار الصرف في السوق املوازي 
العملة

الدوالر

السعودي

م�صطلحات 
اقت�صادية 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015023073888 > رابط النشرة على الفيس بوك :

     البيع

378     

99.1

21   سبتمبر ثورة ضد الفسـاد 
<  اليختل������ف اثن������ان من اليمنيني من أن دائرة الفس������اد 
في اليمن قد اتسعت بشكل كبير خالل العقود املاضية 
لتش������مل كافة قطاعات االقتصاد الوطني ومؤسس������ات 
الدولة املدنية والعس������كرية، ووصل احلال إلى أن يشار 
إلى  الفاس������د بالبنان، ليس لبشاعة جرمه بحق الوطن 
واملواطن، بل لعلو شأنه في الوسط الرسمي واالجتماعي، 
وحتول الفساد إلى ثقافة والفاسدون إلى رموز سياسية 
وقيادات اجتماعية وحزبية متارس الفساد بشتى صوره 
وأشكاله دون أن يطالها العقاب، ألن البعض منها احتمي 
باحل������زب أو بالقبيلة أو باحلصانة، والبعض اآلخر منها 

احتمى بقانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا.
 ونظ������راً لتفش������ي الفس������اد املال������ي واإلداري ف������ي كافة 
مؤسس������ات الدولة املدنية والعسكرية، فقد انعكس ذلك 
من خالل تصاعد مؤشرات الفقر لتصل إلى %60 قبل 
ثورة الواحد والعش������رين من س������بتمبر2014م، وتراجع 
نشاط الدولة في استخراج الثروات الطبيعية، والتفريط 
بالثروات الس������يادية ليتقاس������مها النافذون عبر شركات 
املقاولة م������ن الباطن ومع الش������ركات األجنبي������ة، بعيدا 
ع������ن األجهزة الرقابية التي يحظ������ر عليها االطالع على 
أنشطة وحسابات الشركات النفطية وحجم الصادرات 
النفطية احلقيقية. وبس������بب الفساد عجزت الدولة عن 
توفي������ر احلد األدنى من متطلبات املواطنني األساس������ية 
ف������ي مختلف املناطق واحملافظات. وبالرغم من إنش������اء 
الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفس������اد في ديسمبر من 
الع������ام 2006 إال أن دوره������ا كان ضعيف������ا في مواجهة 
الفس������اد واحلد منه نتيجة عدم توفر اإلرادة السياسية 
ملكافحة الفس������اد. وألن تش������كيل الهيئة مت على أساس 
من التقاسم واحملاصصة احلزبية، كما أن إنشاء الهيئة 
الوطنية العليا ملكافحة الفساد جاء تلبية ملطالب دولية، 
خاصة بعد أن صادقت بالدنا على اتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفس������اد، إضافة إلى أن الهيئة قد وجدت في 
ظل منظومة قانونية قائمة حتمي ناهبي املال العام من 
اخلضوع ألي مساءلة قانونية، لذلك عجزت الهيئة عن 
فتح ملفات الفس������اد الكبرى، واكتفت بالنظر في بعض 

قضايا الفساد الصغيرة.
وعل������ى الرغم م������ن التعددية السياس������ية ووجود أحزاب 
سياسية معارضة منذ تسعينيات القرن املاضي، إال أنه 
لم يس������جل  لها مواقف واضحة في مكافحة الفساد أو 
املطالبة مبحاسبة ومحاكمة الفاسدين، بل كان البعض 
منها مش������ارك في الفس������اد، والبعض اآلخر تعايش مع 
الفس������اد بصوره وأنواعه املختلفة، ولذلك كان لثورة 21 
س������بتمبر 2014السبق في تبني مطالب الشعب اليمني 
والوق������وف وجها لوجه في مواجهة الفس������اد وصوالً إلى 
اإلطاح������ة مبنظومته التي عبثت بث������روات وخيرات هذا 
الوطن طيلة عقود من الزمن،  بل إن  ثورة 21 س������بتمبر 
وجدت نفسها منذ الوهلة األولى في مواجهة مباشرة مع 
منظومة الفساد احمللية املرتبطة مبصالح إقليمية ودولية 

كانت تقدمها على حساب مصالح الشعب اليمني.
ووفق املؤشرات الدولية فقد احتلت اليمن املرتبة 142 
من بني 179 دولة في مؤش������ر الفس������اد، كما جاءت في 
املرتب������ة 167 من أصل 177 دولة ع������ام 2013 م، وفي 
الع������ام 2012 احتلت املرتبة ال������� 156 من إجمالي 176 
دولة، كما احتلت املرتبة 164 من أصل 182 دولة موبوءة 
بالفس������اد، ونظراً لعدم وجود إرادة سياس������ية للحد من 
الفس������اد ومحاربته، ورغم إنش������اء الهيئة الوطنية العليا 
ملكافحة الفس������اد إال أن اليمن احتل������ت املرتبة 131 من 
أص������ل 179 دولة موب������وءة بالفس������اد 2007م وفي عام 
2008م جاءت اليمن في املرتبة 141 من إجمالي 180 
دولة وارتفعت في عام 2009م إلى املرتبة 154 من بني 
180دولة، وفي 2010م ارتفع ترتيب اليمن في مؤش������ر 
الفساد العاملي إلى املرتبة 146 من بني 178دولة، وهو 
ما يؤكد أن الفس������اد يتوقف تصاعده بعد إنش������اء هيئة 

مكافحة الفساد.
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الشعب اليمني يقدم أگبر قافلة  شعبية في التاريخ دعمًا 
ومؤازرة  للجيش واللجان في الذكرى الـ 3 لثورة  الـ  21  من سبتمبر

خزينة أو محفظة البنوك املركزية التابعة للدول بغرض التدخل في سوق <   يعرف االحتياطي النقدي االجنبي باألصول الس������ائلة التي تتواجد في 
النق������د األجنبي، ويتضمن االحتياطي الذهب أو العمالت األجنبية القابلة 
للتحويل، كالدوالر األمريكي واليورو واجلنية االسترليني، وكذلك األوراق 
املالي������ة احلكومية، باإلضاف������ة إلى األرصدة التي متلكه������ا الدول والبنوك 

املركزية لدى املؤسسات الدولية، وأهمها صندوق النقد الدولي.

االحتياطي النقدي األجنبي 

الثائر احلر  اليمني  الشعب  << رغم ما يعانيه 
الــعــدوان  نتيجة  صعبة  اقتصادية  أوضـــاع  مــن 
البلد،  مــقــدرات  كــل  الـــذي استهدف  واحلــصــار 
إال أنه يتقاسم لقمة العيش مع رجال اجليش 
واللجان الشعبية املدافعني عن الشعب اليمني 
في كل مواقع الشرف واإلباء، فالقافلة الشعبية 
املتنوعة التي لم يسبق لها مثيل والتي قدمت 
مـــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات اجلــمــهــوريــة ومــن 
لرجال  دعــمــًا  االجتماعية  الــشــرائــح  مختلف 
 21 لثورة  الثالثة  الذكرى  واللجان في  اجليش 

أكــثــر مــن رسالة  مــن سبتمبر اخلــالــدة، حتمل 
سبيل  فــي  يقاتلون  الــذيــن  ومرتزقته  للعدوان 
الــطــاغــوت ومـــن أجـــل املــــال املــدنــس واحلــــرام، 
وعسكرية  سياسية  داللــه  مــن  أكثر  لها  أن  كما 
واقتصادية، تؤكد في مجملها على مدى التفاف 
احلكيمة  وقيادته  ثورته  حــول  اليمني  الشعب 
ألف   12 الـــ  فقرابة  الشعبية،  وجلــانــه  وجيشه 
والدواء  الغذاء  األحجام حملت  سيارة متنوعة 
دعمًا  والكساء  واللحوم  واخلــضــروات  والفواكه 
للثورة وحماتها األبطال في مختلف اجلبهات. 


