
وأفاد التقرير الصادر عن »الجهاز التنفيذي لتسريع 
استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات 
اإلصالحات« بأن ما تم تخصيصه من التعهدات بلغ 7.5 
مليار دوالر وبنسبة 94.1%، في حين تم التوقيع 

على 5.3 مليار دوالر وبنسبة %67.3.
وفي هذا الصدد أعربت المديرة التنفيذية للجهاز 
عها في أن تشهد الفترة 

ّ
أمةالعليم السوسوة عن تطل

المقبلة مزيدًا من التدفقات المالية التي تم تخصيصها 
في ص��ورة برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في 
رة للخدمات والحاجات األساسية 

ّ
تشغيل العمالة وموف

دة على 
ّ
وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي. مؤك

أهمية أن يتزامن ذلك مع بلورة رؤية إصالحات حقيقية 
ز من جوانب اإلدارة والحكم الرشيد وتخفف من 

ّ
تعز

الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وقالت السوسوة إن ما تم إنجازه خالل األشهر الماضية 
ال يرتقي إلى مستوى الطموح الذي تنشده الحكومة 
وشركاؤها من المانحين، وكذلك ال يرتقي إلى مستوى 

اآلمال والتطلعات للمواطن اليمني البسيط.
ز خالل األشهر 

ّ
ولفتت الى أن الجهاز التنفيذي رك

الثالثة الماضية على الجوانب المتعلقة ببناء الجهاز 
نه من أداء 

ّ
وفق خطة العمل المقترحة وبصورة تمك

الدور المنوط به، إلى جانب التركيز على متابعة تنفيذ 
السياسات ذات األولوية التي تضّمنها اإلطار المشترك 
للمسؤوليات المتبادلة ومتابعة تنفيذ حوالي 21 
مشروع ذات أولوية قطاعية وبكلفة تمويلية تصل 
إلى بليوني دوالر، وتقييم أداء خمس وحدات تنفيذية 

للمشاريع.
وهيمنت األزمة المالية واالقتصادية غير المسبوقة 

في اليمن وتداعياتها الخطيرة، على أعمال اجتماع 
المتابعة لتعهدات المانحين، ال��ذي عقد في صنعاء 
برئاسة مشتركة بين كل من الحكومة والبنك الدولي 

وبعثة مجلس التعاون الخليجي االثنين الماضي.
وجاء التحذير األقوى من المدير القطري للبنك الدولي 
��وت ال��ذي قال إن »ج��رس اإلن��ذار يرن بصوت 

ّ
وائ��ل زق

مرتفع، وأن الشعب اليمني وصل إلى مرحلة لن يستطيع 

فيها أن يصبر أكثر من ذلك«.
واعتبر المسئول الدولي أن التحدي الرئيسي الذي 
يواجه اليمن اليوم هو تحقيق االستقرار االقتصادي 
والمالي، واحتواء اتساع العجز في الموازنة العامة. الفتًا 
إلى معاناة اليمنيين في الحصول على الوقود واالنقطاع 

المستمر للكهرباء.
ات  ��وت الحكومة على تنفيذ حزمة إج��راء

ّ
 زق

ّ
وح��ث

له 
ّ
وتدابير فورية جادة لتفادي الخطر الذي ستشك

رًا في ذات الوقت من أنه 
ّ
األزمة المالية المتفاقمة. محذ

»إذا لم يتم ذلك سريعًا فإن ذلك ستكون له انعكاسات 
سلبية على الجوانب االقتصادية والسياسية«.

وأع��رب عن أمله في قيام الحكومة ببلورة برنامج 
شامل إلصالح المالية العامة ومعالجة االختالالت في 
ال��م��وازن��ة، على أن يتضّمن مثل ه��ذا البرنامج آليات 
رًا 

ّ
تأخذ في االعتبار حماية الفئات الفقيرة واألكثر تأث

باإلصالحات.
وش���ّدد على أن البنك ال��دول��ي »على استعداد تام 
ذها 

ّ
ات قد تتخ لمساندة الشعب اليمني في أية إج��راء

لمعالجة األوضاع المالية، كما سيقوم في حشد الدعم 
��رًا في 

ّ
للموازنة وحماية الفئات الفقيرة واألك��ث��ر ت��أث

المجتمع«.
من جانبه أشار رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي 
في بالدنا سعد العريفي  إلى أن المشكلة االقتصادية 
في اليمن اتخذت خالل األي��ام القليلة الماضية منحًى 
تصعيديًا ج��ّراء تداخل جملة من العوامل واألسباب 
من أبرزها االستمرار المضطرد لجرائم االعتداء على 
خطوط إم��دادات الطاقة وأنابيب النفط والتكريس 
السياسي غير المسؤول لألزمة التموينية الطارئة في 

الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام.
وأكد العريفي أن دول مجلس التعاون تحرص على 
مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم االقتصادي والتنموي 
لليمن بالتوازي مع االستمرار في تعزيز مسار العملية 
السياسية التي تمر حاليًا بمنعطف دقيق وحرج يتزامن 
مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية 

الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية.
ودعا العريفي الحكومة وشركاء اليمن  إلى »العمل 
بروح أكثر تشاركية في مواجهة التحديات االقتصادية 
القائمة، من خالل التسريع بتنفيذ حزمة اإلصالحات 
االقتصادية من قبل الحكومة الهادفة إلى إنهاء مكامن 
الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف 
ال��م��وارد المالية المتاحة لليمن، وال��وف��اء بالتعهدات 
التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى 

اآلن تخصيص تعهداتها التمويلية«.

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكتب 
الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة 16 طنًا 
در 

ً
من التمور منتهية الصالحية وكميات تق

بـ 476 صفيحة تمر مجهولة المنشأ وال تحمل بيانات 

الصالحية.
وأكد مدير عام المكتب خالد الخوالني أن الفرق 
الميدانية باشرت عملها بالنزول الميداني إلى 
ــواق والمحالت التجارية ومخازن الشركات  األس

والمستوردين وكبار تجار الجملة للتأكد من مدى 
توافر وصالحية المواد الغذائية االستهالكية 
والسلع الرمضانية وقد تم ضبط 16 طنًا من التمور 
المنتهية وإتالف أربعة أطنان من األجبان المنتهية.

16 طنًا من التمور منتهية الصالحية بالعاصمة

اقتصاد
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أشار أحدث تقرير حول سير 
التقدم في تعهدات المانحين إلى 
 حتى يونيو الجاري 

ّ
أن اليمن لم يتلق

سوى 2.9 مليار دوالر وبنسبة 
37.4% من إجمالي التعهدات في 
مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع 
أصدقاء اليمن في نيويورك عام 
2012م والبالغ 7.9 مليار دوالر.

كتب/ المحرر االقتصادي

في نشرة لمنظمات دولية:

انقطاع الكهرباء يفاقم 
معاناة اليمنيين

كتب/ هشام سرحان:

كشفت منظمات دولية عن تفاقم معانات اليمنيين جراء انقطاع الكهرباء وأزمة الوقود المستمرة خالل 
الثالثة االشهر الماضية والتي ألقت بظاللها على األسعار والصحة وامدادات المياه وتكلفتها.

وقال مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية في نشرته الصادرة مؤخرًا: إن تلك االزمات قد 
اضطرت العديد من المستشفيات الى االغالق و اضرت بإمدادات المياه في مختلف قرى ومدن البالد 

كما زادت من الغالء.
ونقلت النشرة عن منظمة أوكسفام التي تراقب الوضع في محافظتي الحديدة وحجة نتائج زيارتها 
لـ20 أسرة لقياس تأثير أزمة الوقود والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية جراء ارتفاع تكلفة 
نقلها حيث ارتفع سعر كيس الدقيق في عبس مديرية حرض محافظة حجة بنسبة 12% في غضون 
أسبوعين من شهر مايو كما ازداد سعر كيس االعالف في حيس محافظة الحديدة بنسبة 47% وكيس 

االرز بنسبة 30% خالل الشهر ذاته.
كما أدت أزمة الوقود الى تقليل ساعات عمل مضخات المياه ومولدات الكهرباء وارتفاع تكلفة المياه 
،ما فاقم معانات المواطنين الذين اضطروا للتنقل الى مسافات اطول واالنتظار ساعات أكثر للحصول 

على المياه .
في السياق ذاته تسببت أزمة الوقود مطلع الشهر الماضي الى انقطاع امدادات المياه 4 أيام عن ما يفوق 

15ألف نازح في مخيم المزرق للنازحين محافظة حجة.

تداعيات خطيرة لألزمة االقتصادية

ممثل البنك الدولي: الشعب اليمني
 لن يصبر أكثر

رئيس البعثة الخليجية: المشكلة 
االقتصادية أخذت منحى خطيرًا

السوسوة: ما أنجز ال يرتقي الى مستوى تطلعات اليمنيين

> ها هي نسائم رمضان الروحانية تداعبنا من 
جديد محلقة بنا في آف��اق من االتصال والتواصل 
اإليماني مع الخالق عز وجل على مدى ثالثين يومًا 
 

ّ
من عمر هذا الشهر الفضيل الذي حل علينا وهل
هالله والبالد تعيش في ظروف ال يحسدنا عليها 
ال عدو وال صديق، أزمة مشتقات نفطية خانقة، 
فوضى وإنفالت أمني غير مسبوق أوضاع معيشية 
صعبة، ظروف اقتصادية معقدة، ال ماء وال كهرباء، 
طرقات مقطوعة واقتصاد منهار وحكومة عاجزة 
فاشلة، و»مبهررة«، قتال مستعر وحروب مشتعلة 
وصراعات قائمة وفتن حاضرة وخالفات طاغية 
وفساد ينمو ويكبر من ي��وم آلخ��ر، ضياع للقيم 
ومتاجرة بالمبادئ وصفقات تعقد على حساب 
الوطن مقابل العمالة والخيانة واالرتهان واالرتزاق 
من قبل قوى عديمة الضمير وجدت نفسها بين 
عشية وضحاها هي صاحبة األم��ر والنهي والقول 

والفعل في البالد.
 بالله عليكم كيف يستقبل المواطن المسكين 
رمضان في ظل هذه الظروف؟! أي روحانية وأي 
نسائم رمضانية تلك التي قد يلمسها والمنغصات 

تحاصره من كل اتجاه؟!!
رم��ض��ان شهر ال��رح��م��ة ف��أي��ن ه��ي ال��رح��م��ة في 
أوساطنا ونحن نتسابق على قتل بعضنا بعضًا 
ومحاصرة بعضنا بعضًا ومهاجمة بعضنا بعضًا؟! أين 
الرحمة ونحن نتاجر بأرواح األبرياء من أبناء الوطن 
بالزج بهم في حروب وصراعات عبثية ما أنزل الله 
بها من سلطان؟! أين الرحمة ونحن نتسابق على 
تجريع وتجويع وتركيع الشعب من خالل افتعال 
األزم��ات ورفع األسعار واحتكار السلع والتالعب 
بالقوت الضروري من أجل الكسب الرخيص؟!! أين 
الرحمة ونحن نحيك المؤامرات ونرسم الخطط من 

أجل النيل من بعضنا بعضًا؟!!
أي��ن الرحمة وحيتان الفساد ت��واص��ل تهريب 
المشتقات النفطية الى خارج البالد في الوقت الذي 
يمكث آالف المزارعين والتجار وأصحاب المصالح 
الخاصة وال��ع��ام��ة أم���ام محطات بيع المشتقات 

النفطية لعدة أسابيع وفي طوابير طويلة دخلنا 
بها موسعة.. األرق��ام القياسية بحثًا عن الديزل 
والبترول إلنقاذ ما تبقى من مزروعات لم يطلها 
التلف نتيجة انعدام الديزل؟!! أين الرحمة وكم هائل 
من األسر تأكل من براميل القمامة الخاصة بمنازل 
كبراء القوم وأصحاب الكروش المنتفخة واألرصدة 
المكدسة والقصور الفارهة والمناصب الرفيعة 
ونحن في شهر الرحمة واإلحسان، شهر اإلنفاق 

والبذل والعطاء والجود؟!!
أين الرحمة والمليارات تهدر في شراء السيارات 
وبناء الفلل والسفريات وآالف المرضى يعانون من 
قلة الحيلة ويفتقدون للعالج دون أن تمتد اليهم 
يد المساعدة والعون إلنقاذ حياتهم ورسم الفرحة 
على محياهم وإسعاد أهلهم وذويهم في هذا الشهر 
الفضيل؟!! أين الرحمة والقتل تحّول لدى البعض 
أشبه بنزهة وخصوصًا عندما يكن الهدف أحد 
ضباط أو أفراد القوات المسلحة واألمن أو أحد رموز 
وقادة البالد في مختلف المجاالت والتخصصات؟!!! 
أين الرحمة وقلوب الكثير منا تنضح بالحقد والكره 
والبغض والعداوة؟!! أين الرحمة ونحن نتسابق على 
تخريب وتدمير مصالحنا والوقوف ضدها انتصارًا 
لمصالح أحزابنا وطوائفنا ومذاهبنا وجماعاتنا؟!! 
أين الرحمة ونحن نؤلب بعضنا على بعض ونحّرض 
بعضنا على بعض، إرض��اء للشيطان وأع��داء يمن 
اإلي��م��ان وال��ح��ك��م��ة؟!! أي��ن الرحمة ف��ي تعامالتنا 

ومواقفنا؟!!
واقع مؤلم نعيشه اليوم ونحن في رحاب شهر 
الصيام، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، 

رمضان شهر التغيير في نفوسنا وحياتنا وواقعنا 
ولكننا لألسف اتجهنا نحو التغيير السلبي وهو ما أفقد 
الكثير، منا روحانية رمضان وتلكم االجواء االيمانية 
التي لطالما ُعرف بها، ألننا حدنا عن الطريق وخالفنا 
المنهج القويم وتخلينا عن الثوابت وتاجرنا بها من 
أجل الكسب الرخيص والمصلحة القذرة، ما عسانا 
ننتظر ونحن على هذه الحالة؟!!! رمضان اليوم لم 
يعد ضيفًا خفيف الظل على الكثير منا كما كان 
في السابق فقد أصبح ضيفًا ثقياًل متأثرًا بالظروف 
واألوض���اع التي عليها البالد والعباد، والمعالجة 
لكل ما سبق تبدأ أواًل بإصالح أنفسنا والعودة الى 
الله وتغليب المصلحة الوطنية على ما دونها من 
المصالح واالنتصار للحق والعدل والنظام والقانون 
ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه والشروع في تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني وقطع الطريق أمام تجار 
الحروب وصّناع األزم��ات ورم��وز الفساد واإلفساد 

الذين يسومون الوطن والمواطنين سوء العذاب.
البالد تغرق وهؤالء المرتزقة هم من يرتكبون 
ال��خ��روق��ات ويعبثون بسفينة ال��وط��ن وه��م أول 
من سيغادر البالد في ح��ال غرقت السفينة ألن 
مصالحهم هناك في ال��خ��ارج من ث��روات الداخل 
ول��ذل��ك ال ضير عندهم إن غرقت السفينة بمن 
عليها، هؤالء ال خير فيهم وإن صلوا وإن صاموا وإن 
حجوا وإن اعتمروا وإن تصدقوا، الشعب خبرهم 
وجرّبهم وعرفهم على حقيقتهم، هؤالء ال ُيغير 
فيهم رمضان وال تؤثر فيهم روحانيته، هؤالء أعداء 
ألنفسهم ولمجتمعاتهم ولوطنهم وفوق كل ذلك 
أعداء لله ولرسوله، ونسأل الله جل عاله أن يفضحهم 
بين الخالئق وأن يري الشعب الصابر فيهم عجائب 
ي البالد والعباد منهم وأن 

ّ
قدرته وجبروته وأن ُيخل

يجعل منهم عبرة للمعتبرين، ونسأله جل في عاله 
بأن يجعل رمضان شاهدًا لنا بالحسنات ال شاهدًا 
علينا بالسيئات وأن يجعله محطة إلنفراج األزمات 
وتجاوز كل المشاكل والمنغصات وفاتحة خير على 

اليمن واليمنيين.

عبدالفتاح البنوس

رمضان
اليوم


