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ــي عـــن قـــرار  ـــي تـــراجـــع جــزئ وف
ـــدعـــم بــفــعــل الــغــضــب  رفــــع ال
الشعبي قــّررت الحكومة- منذ 
٣ سبتمبر- بيع المشتقات 
 ٥٠٠ لنفطية بتخفيض  ا
ريال لكل ٢٠ لتر من مادتي 
البنزين والديزل، تطبيقًا 
لمبادرة "اللجنة الوطنية 
ــّرة  ــمــق الـــرئـــاســـيـــة" ال
باإلجماع فــي "اللقاء 
الــوطــنــي الــمــوّســع" 

في ٢ سبتمبر.
ـــتـــهـــت تــلــك  وان
ــــجــــاجــــات  االحــــت

بسيطرة أنصار الله 
على العاصمة صنعاء 

ــفــاق  ــتــوقــيــع عــلــى "ات وال
السلم والشراكة الوطنية" في 

٢١ سبتمبر الماضي، والذي تضّمن 
تشكيل حكومة جــديــدة، وتشكيل 

لجنة اقتصادية لدراسة الوضع االقتصادي 
والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة 
للدولة واإلنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية 

استخدام الوفورات.
كما أوكــل االتفاق إلى اللجنة "وضــع برنامج 
شــامــل ومــفــّصــل وواضــــح ومـــزّمـــن لــإلصــالح 
ــصــادي، يــهــدف فــي الــمــقــام األول إلــى  ــت االق
تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، 
ومعالجة اختالالت الموازنة العامة وترشيد 
اإلنفاق، وتحديد االختالالت الناتجة عن الفساد 
المستشري وســوء التدبير، واقــتــراح الحلول 
المناسبة حول اإلصالحات الشاملة المطلوبة 
في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق 

عاته".
ّ
مطالب الشعب وتطل

وفي ٢٣ سبتمبر وفي تخفيض آخر أعلنت 
"شركة النفط اليمنية" بــدء بيع المشتقات 
النفطية حسب السعر الجديد المحّدد في 
"اتفاق السلم والشراكة الوطنية". وبموجب 
السعر الجديد، بيع كل ٢٠ لتر من البنزين أو 

الديزل بثالثة آالف ريال.
وشهد عام ٢٠١٤م موافقة صندوق النقد 
الدولي على اتفاق مدته ثالث سنوات يتيح 
لليمن االستفادة من التسهيل االئتماني الممّدد 
بقيمة ٥٥٢٫٩ مليون دوالر، للحفاظ على 
استقرار اقتصاده الكلي ودعم جهوده لتحقيق 
نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان. وأتيح 
لليمن صرف مبلغ فوري "حوالي ٧٣٫٨ مليون 
دوالر"، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية 
على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست 

مراجعات.
وجاءت حكومة 
ات برئاسة  الــكــفــاء
ــي  ــت ـــاح وال ـــّح خـــالـــد ب
لت بالقرار الجمهوري 

ّ
شك

رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤م، 
وضّمت ٣٥ وزيـــرًا، لتشهد 
ـــوزراء  تغييرًا شــبــه كــامــل ل

المجموعة االقتصادية.
تدهور األوضاع

وتــــــــدهــــــــورت األوضــــــــــاع 
ــة واالجــتــمــاعــيــة  ــصــادي ــت االق
بشدة منذ أزمة عام ٢٠١١م، 
إذ بــلــغ مــعــّدل الــفــقــر وبطالة 
الشباب حوالي ٥٤٪ و٤٥٪ 
على الترتيب، وهما مــن أعلى 
المعّدالت على مستوى العالم. 
كذلك استمر تراجع االستثمار 
ــزال  فــي البنية الــتــحــتــيــة، وال ي
زًا 

ّ
االستثمار األجنبي المباشر مرك

ــذي  فــي قــطــاع الــنــفــط والــغــاز ال
ل نسبة بسيطة مــن القوة 

ّ
يشغ

العاملة.
وأشار التقرير السنوي لـ "الجهاز 
الــتــنــفــيــذي لــتــســريــع اســتــيــعــاب 
تعهدات المانحين" إلى أن مستوى 
التخصيص واالعــتــمــاد والــصــرف 
لتعهدات المانحين األصلية "٧٫٦ 

مليار دوالر" المعلنة فــي مؤتمر الــريــاض 
واجــتــمــاع أصــدقــاء اليمن فــي نــيــويــورك عام 
٢٠١٢م، تزايد باستمرار في ٢٠١٤م لكن 

ــرة  ــي ــوت ب
بطيئة، إذ تم تخصيص حوالي ٧٫٣ مليار 
دوالر وبنسبة ٩٥٫٦٪، واعتماد ٥٫٣ مليار 
دوالر وبنسبة ٧٠٪، وتم إنفاق ٢٫٩ مليار 

دوالر وبنسبة ٣٨٫٧٪.
ر التقرير من أنــه إذا 

ّ
وحــذ

استمر مستوى المصروفات 
ــذات الوتيرة المالحظة خالل  ب

٢٠١٤م، فــإن اليمن سيحتاج إلى 
حوالي ١٢ عامًا وعشرة أشهر حتى 

ن من صرف بقية التعهدات.
ّ
يتمك

وازداد الـــوضـــع اإلنــســانــي ســـوءًا 
بسبب الــزيــادة في أسعار الوقود، 
كما أن هناك حاجة ملحة لمعالجة 
االحتياجات اإلنسانية فــي اليمن 
والــتــي بلغت كلفتها خــالل العام 
٢٠١٤م حــوالــي ٥٩٢ مليون 
دوالر، وذلك لمواجهة االحتياجات 
اإلنسانية لـ ٧٫٦ مليون شخص 
بات األساسية 

ّ
في توفير المتطل

مــن الــغــذاء ومــقــّومــات التغذية 
ــمــيــاه  األســـاســـيـــة والــصــحــة وال
ــــصــــرف الــصــحــي  وخــــدمــــات ال

وخدمات الحماية األخرى.
ــوضــع االقــتــصــادي  وتــفــاقــم ال
الــمــتــرّدي فــي ظــل اســتــمــرار 
وتــصــاعــد الــعــجــز فــي مــوازنــة 
الـــدولـــة، واســـتـــمـــرار أعــمــال 
التخريب واالعتداء على خطوط 
الكهرباء وأنابيب النفط وقطع 
ــطــرق، فــضــًال عــن تحديات  ال
الوضع اإلنساني وتنامي أعداد النازحين الذين 
وصل عددهم إلى ما يزيد على ٥٠٠ ألف نازح 
نتيجة األزمة ونشاط تنظيم القاعدة، وكذلك 
الالجئين مــن الــقــرن األفــريــقــي الــذيــن وصل 

عددهم إلى نحو مليون الجئ، ما 
يضع على الحكومة مسئولية 

كبيرة في الفترة المقبلة.
ــحــكــومــة في  وكــشــفــت ال
برنامجها الــعــام المقّدم 
ـــــّواب أن  ـــــن ــس ال ــمــجــل ل
خسائر الخزينة العامة 
ات  نتيجة االعـــتـــداء
الــــمــــتــــكــــّررة عــلــى 
خطوط نقل النفط 
والــغــاز وشبكات 
الــكــهــربــاء خالل 
السنوات الثالث 
 -٢ ٠ ١ ٢ "
 " ٢م ٠ ١ ٤
وصلت الى ما يقارب 
١٫٤٨٢ تريليون ريال 
"٦٫٨ مــلــيــار دوالر" بما 
نسبته ٩٤٪ من إجمالي العجز 

الصافي لهذه السنوات.
فيما أشــار تقرير "حالة انعدام األمن 
الــغــذائــي فــي الــعــام ٢٠١٤م" الــصــادر عن 
ــتــابــع لألمم  ـــزراعـــة ال منظمة األغـــذيـــة وال
المتحدة "فاو" إلى أن عوامل الصراع والتدهور 
االقــتــصــادي، وانخفاض اإلنتاجية الزراعية 
والفقر جعلت من اليمن واحدًا من أكثر البلدان 

 من انعدام األمن الغذائي في العالم.
ً
معاناة

وقال التقرير: "إلى جانب العمل على استعادة 
األمن السياسي واالستقرار االقتصادي، تهدف 
الحكومة إلى خفض الجوع بمقدار الثلث بحلول 
عــام ٢٠١٥م، وشمول ٩٠٪ من السكان 
بمظلة األمــن الغذائي بحلول عــام ٢٠٢٠م 
ــى احــتــواء المعّدالت  كذلك يهدف اليمن إل
الحرجة الحالية لسوء التغذية فــي صفوف 
األطــفــال، على األقـــل بمعدل نقطة مئوية 

سنويًا".
كما تــراجــع اليمن مــن المرتبة ١٣٥ إلى 
المرتبة ١٣٧ بين ١٨٩ دولة شملها تقرير 
"سهولة ممارسة أنشطة األعمال ٢٠١٥م" 

الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.
واستمرت مشكلة الفساد المزمنة، إذ حصل 
اليمن في تقرير الشفافية الدولية لهذه السنة 

على المرتبة ١٦١ بين ١٧٥ دولة.
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
إحالة أكثر من ١٣ قضية إلى النيابة، وهناك 
أكثر من ٨٧٨ قضية منظورة أمــام الهيئة 
ت أكثر من ٤٧٤ 

ّ
وقطاعاتها المعنية، كما تلق

بالغًا وشكوى منذ يناير وحتى مطلع نوفمبر 
الماضيين.

أّدى القرار الشهير برفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة" إلى إسقاط "حكومة الوفاق الوطني"  
وأحدث تغييرًا هائًال في األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية في البالد.

وأطلــق القرار الذي رفع ســعر كل ٢٠ لتــر من البنزين إلى أربعة آالف ريــال وكل ٢٠ لتر من الديزل إلى ٣٩٠٠ 
ريال، احتجاجات شــعبية واســعة طالبت بثالثة مطالب رئيسية هي "إسقاط الحكومة وإلغاء قرارها برفع الدعم عن 

المشتقات النقطية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

انهيــار اقتصــادي
٢٠١٤ 
حصاد الفشل

بّحاح يوّجه باستكمال مشروع مطار صنعاء الدولي

وّجـــــه رئـــيـــس مجلس  
الوزراء األخ خالد محفوظ 
بّحاح، الــوزارات المعنية، بسرعة 
ات الكفيلة بتجاوز  خاذ اإلجــراء

ّ
ات

ر القائم في استكمال مشروع 
ّ
التعث

مطار صنعاء الدولي الجديد، وإنهاء 
كافة اإلشكاليات التي تحول دون 
عملية التسريع بعملية التنفيذ 

واإلنجاز المطلوب.

وشّدد بّحاح على أهمية استيفاء 
ات الــالزمــة لتجاوز  كافة اإلجــــراء
ر الحالي والتسريع بوتيرة 

ّ
التعث

اإلنــجــاز لتعويض فترة التوقف 
الكبيرة في هذا المشروع الحيوي. 
مؤكدًا ضرورة رفع تقارير شهرية 
ــوزراء عن الخطوات  إلى مجلس ال
الــتــي يتم إنــجــازهــا على مستوى 

مراحل المشروع المختلفة.

حافظ معياد يطالب بمحاسبته 
علنيًا مع جالل هادي

طالب حافظ معياد بتشكيل لجنة للتحقيق ومحاسبته على ما زعمتُه مواقع تابعة  
لنجل رئيس الجمهورية، مطالبًا في الوقت نفسه بمحاسبة جالل هادي معه.

«المؤتمرنت»: إنه يطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة من  وقال حافظ معياد في تصريح لـ
رؤساء كتل األحزاب ورؤساء كتل المحافظات في البرلمان وكذا مندوبين من هيئة مكافحة 

الفساد المحلية والدولية لمحاسبته هو وجالل هادي علنًا أمام الشعب اليمني.
وأضاف: مستعد أن أخضع مع جالل هادي لمحاسبة علنية أمام أي هيئة محلية أو دولية 

لمعرفة من الذي نهب المال العام وأفسد في األرض.

 من دولة في "ممارسة أنشطة األعمال" تراجعت اليمن إلى المرتبة ١٣٧ بين ١٨٩ تقرير الشفافية الدولية تحتل اليمن المرتبة ١٦١ بين ١٧٥ دولة في  اليمن ستحتاج إلى ١٣ عامًا لصرف تعهدات المانحينعلى أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء ٦٫٨ مليار دوالر خسائر الدولة نتيجة االعتداءات 
ً

 ٥٠٠ ألف نازح ومليون الجئ على الحكومة  اليمن تسجل أعلى نسبة فقر وبطالة على مستوى العالمانعدام األمن الغذائي في العالم تعد اليمن أحد أكثر البلدان معاناة
 ٨ ماليين مواطن يواجهون شبح الموت جوعًااستيعابهم اقتصاديًا

مؤشرات االنهيار


