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 تقرير/ أسامة الشرعبي

يوسف الكويليت

يمنيون تحت 
خط الفقر ٭

من العار أن يأتي تقرير منظمتين  
إنسانيتين »أوكسفام« و »اإلغاثة 
اإلسالمية« ليعكس صورة الفقر في اليمن 
الذي تعدى رقم الخمسة والسبعين في 
المئة بجوار بلدانٍ عربيةٍ خليجيةٍ غنية 

وعالم آخر يُدلل كالبه أكثر من البشر..
اليمن دخ��ل م��دار العواصف منذ زمٍن 
بعيد، واستقراره وتنميته يساهمان في 
أمن المنطقة، والواقع الجديد، حدث بسبب 
العديد من األسباب والتطورات.. وحقيقة 
الفقر قديمة مقابل شحٌ في اإلمكانات 
وتزايد سكاني كبير واضطرابات نشأت 

لهذه األسباب..
لقد دفعت دول الخليج معونات متعددة 
لكنها كانت تذهب إما إلى أعضاء السلطة 
أو رؤساء القبائل وهي مشكلة ال زال يعاني 
منها اليمن غير أن وجود سياسات ترتهن إلى 
اإلشراف على أي عطايا وإيصالها إلى الشعب 
كمشاريع حيوية ودون قبول الحجج القديمة 
أن أي شروط أو إشراف على تلك المعونات 
بمفهوم عدم التدخل بالسيادة اليمنية ليس 
منطقيًا ألن المنح الدولية من أي جهة يتم 
إيفاؤها تحت سلطة البلد المانح والمنظمة 
خشية أن تذهب األموال إلى غير أهدافها..

الوضع ال��راه��ن وال��ذي كشف أن أس��رًا 
تعتاش على الخبز والشاي وأخرى ال تتناول 
أي وجبة إال بعد ثالثة أيام واضطر بعضها 
إخراج أبنائهم من المدارس للبحث عن قوت 
يومهم قضية تحتاج إلى عالج سريع حتى ال 
تصل اليمن إلى صومال أخرى، وهي واجبات 
ال بد من اإلس��راع بها ألن أي تراٍخ بإنقاذ 
جوعى اليمن إحراج للدول المجاورة، وليس 
من الضروري أن تسلم المعونات للسلطة 

بل للهيئتين اللتين نشرتا التقرير..
الجوع كافر، وحالة اليمن الراهنة قد تدفع 
بجوعاه إلى أي فصيل إرهابي إذا كانوا 
سيجدون المالذ الغذائي اآلم��ن، والدول 
الخليجية ال أقول بأنها بال فاعلية، بل هي 
من أكثر من يساهم بتنمية اليمن، لكن 
ظروف األشهر الماضية ربما عطلت الكثير 
من المشاريع، ولو انزلقت هذه الفئات التي 
تقع تحت خط الفقر إلى أي جهة إرهابية 
فسوف يكون المشكل كبيرًا على دول 
الجزيرة العربية، وهناك من يريد اغتنام 
مثل هذه الفرصة، سواٌء من خالل الحوثيين 
الذين ال يمارون في والئهم إليران، أو أي 
جهة أخرى تريد خلق تعقيدات أمنية لهذه 

الدول..
فالمسافة مع اليمن قصيرة جدًا، والحدود 
معقدة، ول��دي��ه ف��ائ��ضٌ م��ن الالجئين 
اآلخرين، والدولة الجديدة لم تبدأ العمل، 
وأمامها إرٌث مستجد، ال بد من إغاثة سريعة 

وسريعة جدًا..

٭ كلمة صحيفة »الرياض« السعودية

االثنين : 19 / 12 / 2011م 
 الموافق :24 / محرم / 1433هـ 

العدد: )1584( تقارير5

ودعت األمم المتحدة المجتمع الدولي الى 
دعم عملية االصالح في اليمن من خالل توفير 

الدعم الالزم واالهتمام بإعادة االعمار.
جاء ذلك على لسان مبعوث االمين العام 
لالمم المتحدة جمال بن عمر وال��ذي أكد 
في مؤتمر صحفي عقده مساء »الجمعة« 
الماضية: »انه فقط عبر المساعدة العاجلة 
من قبل االس��رة الدولية سيكون للعملية 
السلمية في اليمن اسس قوية« مشيرًا الى 
ان : »حكومة الوفاق الوطني اتخذت بالفعل 
خطوات من أجل تحقيق السالم واالستقرار 

في اليمن«.
وأكد بن عمر :»ان االمم المتحدة ستواصل 
مراقبتها للتقدم المحرز في تنفيذ الخطوات 
التي بدأتها االطراف السياسية في اليمن نحو 

التغيير السلمي للسلطة«.
وأشار بن عمر الى انه سيقدم تقريره الى 
مجلس االمن الذي سيعقد في 21 من الشهر 
الجاري حول األوضاع في اليمن، لكي يتخذ 

المجلس القرارات الالزمة حول هذا الجانب.
التزام أوروبي 

من جانبه أكد االتحاد االوروب��ي التزامه 
بمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة، ودعم حكومة الوفاق الوطني التي 
شرعت في اداء مهامها لمواجهة المرحلة 

التالية من االتفاق.
وأك��د رئيس بعثة االتحاد االوروب��ي لدى 
اليمن ميكيليه سيرفونيه دورسو في مؤتمر 
صحفي عقد »السبت« بمحافظة عدن مع عدد 
من سفراء الدول االوروبية في اطار زياراتهم 
للمحافظة: »ان اليمن تدخل مرحلة جديدة في 
تاريخها بعد التوقيع على المبادرة الخليجية 
في نوفمبر الماضي بالرياض ودعمها من قبل 
االتحاد االوروبي والتي تضمنها القرار االممي 

رقم )2014(«.

واشار الى ان: »آلية تنفيذ االتفاق تجري 
في عملية سياسية شاملة يشارك فيها كل 
اليمنيين لتحديد مالمح اليمن الجديد«.. 

مبينًا ان: »االتحاد االوروبي يتواصل مع جميع 
االط��راف للمشاركة في حوار وطني إليجاد 
الحلول  لكافة القضايا ومنها المشاكل في 

المحافظات الجنوبية«.
وقال: »ان التوقعات كبيرة وينبغي ان تؤخذ 
خطوة بخطوة بدءًا بتنفيذ المرحلة االولى 
التي تنتهي بإجراء االنتخابات في 21فبراير 
2012م ومن ثم المرحلة الثانية التي تتضمن 
االصالحات االقتصادية وانظمة الدولة والتي 

تحتاج الى دعم كل المجموعات السياسية«.
المتحدة  المملكة  أك��د سفير  من جانبه 
جوناثان وليكس على أهمية التعامل مع 
الواقع في سير العملية السياسية، بعيدًا عن 
الشعارات والصراعات القديمة بهدف ايجاد 
حلول عادلة لمختلف القضايا.. معتبرًا عدم 

االنخراط في الحوار خطًأ استراتيجيًا.
دعم أمريكي 

وجددت الواليات المتحدة ترحيبها بتشكيل 
حكومة الوفاق الوطني.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
االمريكية فيكتوريا نوالنو في تصريح صحفي 
»الخميس« الماضي ب��أن تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني خطوة مهمة نحو االمام، في 

الوقت الذي تواصل فيه الحكومة والمعارضة 
تنفيذ انتقال سلمي ومنظم للسلطة في 
اليمن، األم��ر ال��ذي من شأنه ان يقود الى 
االنتخابات الرئاسية التي من المقرر اجراؤها 

في 21 فبراير 2012م.
 وأك��دت ان: »الخارجية االمريكية تشجع 
بقوة جميع االطراف على نبذ العنف والعمل 

معًا بحسن نية وشفافية«.. 
مشيرة الى: »ان الواليات المتحدة ملتزمة 
والشعب  لحكومة  ا م��ع  كتها  شرا بتعزيز 
اليمني خالل تنفيذهم لالتفاق ومعالجتهم 
للتحديات السياسية واالقتصادية واالمنية 

التي يواجهونها«..
تعهد روسي

وأكدت موسكو تعهدها بمساعدة الحكومة 
الجديدة ودعم الجهود الدولية الهادفة الى 

مرافقة العملية السياسية في اليمن.
وج��اء ف��ي البيان ال��ص��ادر »االرب��ع��اء« 
الماضي عن وزارة الخارجية الروسية: »ان 
موسكو ترحب بتشكيل حكومة الوفاق 
الوطني، وقال البيان: »ان ممثلي االحزاب 
المعارضة قد شغلوا أهم المناصب في 
الحكومة، واننا نعول على ان الحكومة 
اليمنية الجديدة ستستطيع حل المهام 
الملحة التي تواجهها البالد، وبينها تحسين 
ال��وض��ع االم��ن��ي واالق��ت��ص��ادي واط��الق 
الحوار الوطني الواسع بغية وضع برنامج 
التحوالت السياسية واالجتماعية الملحة، 
واالع��داد لالنتخابات المبكرة للرئيس 
االنتقالي، التي يتوقع ان تجرى في 21 

فبراير القادم 2012م«.
وتشير وزارة الخارجية الروسية في بيانها 
الى: »ان روسيا مصممة على اتباع سياسة 
ترمي الى دعم الجهود الدولية الهادفة الى 

مرافقة العملية السياسية اليمنية«.

االتحاد األوروبي يؤكد التزامه بمتابعة تنفيذ 
المبادرة ودعم حكومة الوفاق الوطني

واشنطن :

اليمن يخطو نحو األمام لتنفيذ 
انتقال سلمي ومنظم للسلطة

موسكو :

نعول على الحكومة تحسين الوضع األمني 
واالقتصادي وإطالق الحوار الوطني الواسع

لندن :

المرحلة تتطلب التعامل بواقعية بعيدًا 
عن الشعارات والصراعات القديمة

تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزَّمنة يحرك الدعم الدولي

األمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى دعم عملية اإلصالح وإعادة اإلعمار

وجد التئام حكومة الوفاق الوطني في اجتماعاتها بعد تشكيلها لصياغة  
واقرار برنامجها العام وفق توجهاتها الرئيسية للرؤى األمنية والتنموية 
والعمل على تحقيق التوافق السياسي للقوى الوطنية، وتشكيل لجنة دستورية 
إلعداد التعديالت الالزمة على دستور الجمهورية اليمنية وفق رؤية طموحة 
لبناء يمن جديد، وجد كل ذلك اهتمامًا وترحيبًا من االسرة الدولية خاصة األمم 
المتحدة والدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس االمن، والتي دعت مجتمعة 
الى ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها على تنفيذ االتفاق ومعالجتها 

للتحديات السياسية واالقتصادية واألمنية الماثلة أمامها.

 الخبير االقتصادي محمد الصبري:

على الحكومة أن تستند إلى برامج 
الحكومات السابقة.. واألولويات العشر..

دع������ا   
لخبير  ا
االق���ت���ص���ادي 
الدكتور محمد 
الصبري حكومة 
الوفاق الوطني 
ت��ب��ك  ت��ر الَّ  أ
وت��س��ت��س��ل��م 
ن  بأ يل  للتهو
االقتصاد منهار، 
في  فقط  فهو 
حالة ركود قابل 
للنهوض وبأقل 

التكاليف.
وت��م��ن��ى أن 
يستند برنامج 
ال���ح���ك���وم���ة 
ال�����ت�����ي ه��ي 
بصدد إع��داده 
مج  ا لبر ا على 
واإلج�������راءات 
ال���ت���ي أع���دت 
خالل السنوات 

المنصرمة والمتمثل في مسودة 
ب��ع��ة،  ل��را ا لخمسية  ا لخطة  ا
وأدب��ي��ات مجموعة »أصدقاء 
ب��ل وحتى مخرجات  اليمن« 
برنامج االولويات العشر، مشيرًا  
الى أن الحكومات السابقة كانت 
تمتلك برامج عملية وعلمية 
تحت  لية  عا بمهنية  ع���دت  أ
اشراف مجتمع المانحين، مؤكدًا 
أن مضمون تلك الوثائق كان 
إلعداد برنامج عملي لتحقيق 
ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ف��ي مستوى 
األداء االقتصادي خالل الفترة 
االنتقالية من قبل الحكومة 

الجديدة فيما لو نفذتها.
وقال الدكتور محمد الصبري- 
ف��ي م��ق��ال ن��ش��رت��ه صحيفة 
»ال��م��ص��در«: م��ن المؤكد أن 
مجمل االوض���اع االقتصادية 

ديسمبر  في 
قد  2011م 
تدهورت عما 
ك��ان��ت عليه 
ديسمبر  في 
2م  0 1 0
جراء الصراع 
ال��س��ي��اس��ي 
واالم����ن����ي، 
اال أن��ه��ا لم 
ت���ص���ل ال���ى 
ح��د االنهيار 
الكارثي كما 
للبعض  يحلو 
ت���ص���وي���ره، 
واضاف: هناك 
تهويل اعالمي 
ك��ب��ي��ر ح���ول 
الوضع المالي 
ل���ل���م���وازن���ة، 
والحقيقة أنها 
ليست في حالة 
إف����الس على 
االط��الق كما يتصور البعض، 
بل في حالة ركود طفيف ناجم 
عن ركود القطاعات اإلنتاجية 
وال��خ��دم��ي��ة، حيث انخفضت 
مجمل اإلي����رادات الضريبية 
المباشرة وغير المباشرة بحوالى 
49% عما خطط له في الموازنة 
للفترة يناير - نوفمبر 2011م 
والتي تقدر بحوالى 994 مليار 
ريال، اال أنه بالمقابل  شهدت 
االيرادات النفطية زيادة بلغت 
71% بما يساوي 450 مليار 
ري��ال، وبالتالي قد ال يصدق 
البعض أن عجز الموازنة خالل 
2011م قد  يناير - نوفمبر 
في  ل��ه  خطط  عما  انخفض 
الموازنة فهو فقط 272 مليار 

ريال بداًل من 300 مليار ريال.

الوضع المالي 
للموازنة 

ليس في حالة 
إفالس

مليارا دوالر لدعم الحكومة

 كشفت مصادر مطلعة في حكومة الوفاق الوطني لعدد 
من وسائل اإلع��الم الخليجية عن تقديم عدد من الدول 
والمؤسسات االقليمية والدولية المانحة تعهدات بضخ 
مساعدات اقتصادية للحكومة بقيمة ملياري دوالر كمرحلة 
أولى في خطة تستهدف دعم جهود الحكومة الهادفة الى 
معالجة المشكالت االقتصادية المتفاقمة الناجمة عن تداعيات 
األزمة السياسية المتصاعدة في البالد منذ أكثر من عشرة 

أشهر والمساهمة في إعادة اعمار المناطق المتضررة.
 وذكرت صحيفة »الخليج« االماراتية عن مصادرها ان رئيس 
حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة سيقوم خالل االيام 
القليلة القادمة بزيارات الى كل من السعودية واإلم��ارات 
الستقطاب مساعدات تمويلية لدعم مساعي حكومته لتجاوز 
آثار وتداعيات األزمة السياسية والتي شارفت على االنتهاء 
بعد التوقيع على المبادرة الخليجية والبدء في تنفيذ آليتها 

المزمَّنة.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس النواب خالل االيام القليلة 
المقبلة على اتفاق قرض ثانٍ من صندوق النقد العربي لدعم 
برنامج التصحيح االقتصادي، بمبلغ 43 مليون دينار عربي 

حسابي )200( مليون دوالر.
وسيستخدم القرض لدعم برنامج التصحيح االقتصادي 
للعامين الحالي والمقبل، خصوصًا مشاريع الكهرباء وانبوب 
الغاز، كما سيساهم القرض في دعم برنامج اصالح اقتصادي 
جديد ينفذه اليمن ويغطي الفترة حتى نهاية 2012م، ويهدف 
برنامج االصالح المتفق عليه الى استعادة التوازن المالي 

الداخلي والخارجي وإرساء مقومات االستقرار االقتصادي.
 وبذلك يكون الصندوق قد منح اليمن )22( قرضًا بقيمة 
808 ماليين دوالر، الى ذلك أعلن برنامج االمم المتحدة 
االنمائي عن »تقديم نصف مليون دوالر كمساعدة طارئة 
إلعادة سبل المعيشة لنازحي أبين«، ويستهدف المشروع 
400 أسرة في شكل مباشر، مع تأثير سيمتد ليشمل كل 
االسر الضعيفة المقيمة داخل المدارس في محافظة عدن، 
وسيشجع االسر المستهدفة على إخالء المدارس والمرافق 
العامة، كما يهدف الى تحسين مناخ الترابط االجتماعي بين 

النازحين والمجتمعات المضيفة لهم.
وأعلنت المفوضية االوروبية زيادة مساعداتها االنسانية 
لليمن بمقدار )5( ماليين ي��ورو اضافية ليصبح اجمالي 
المساعدات االنسانية التي رصدتها المفوضية االوروبية في 

عام 2011م لليمن )25( مليون يورو.
وق��ال��ت مفوضية االت��ح��اد االوروب����ي للتعاون الدولي 
والمساعدات االنسانية واالستجابة للكوارث السيدة كريستالينا 
جيورحوفيا في بالغ صحفي صدر االربعاء في بروكسل: »لقد 
قررنا في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لليمن وشعبه زيادة 
مساعداتنا العاجلة واالستمرار في دعمنا لألسر اليمنية االكثر 

استضعافًا من غيرها على وجه الخصوص.
وأوضحت ان »هذا التمويل االوروب��ي االضافي سيسهم 
في توفير المساعدات والحماية للسكان المتضررين بفعل 
االشتباكات المسلحة وتداعيات األزمة السياسية، باالضافة 
الى ضحايا أزمة الغذاء المتواصلة وتدفق الالجئين من منطقة 

القرن االفريقي وخاصة الصومال..«.
وأشارت الى أن هذه المساعدات االضافية ستوفر التمويل 
الالزم لتوزيع الغذاء وبرنامج »المال مقابل العمل« والمبادرات 
االقتصادية ذات النطاق الصغير.. اضافة الى االستمرار في 
توفير المساعدات االنسانية المعتادة التي تركز على الحاجات 
االساسية للسكان والتأكد من وصول خدمات المياه والصرف 

الصحي لما يقارب )300( الف شخص ..«.
 من جانبه أقر المجلس التنفيذي لصندوق االمم المتحدة 
للتنمية الزراعية )ايفاد( المنحة الحاصلة بتمويل مشروع 
برنامج فرص العمل الريفية في الجمهورية اليمنية بتكلفة 

)48.15( مليون دوالر.
وأوضح الملحق الثقافي بسفارة اليمن في روما عبداهلل 
النعامي ل�»سبأ«: »ان مشروع البرنامج الذي تم اقراره في 
اجتماع الصندوق خالل دورته العادية في الرابع عشر من 
ديسمبر الجاري بتمويل مشروع من الصندوق ومؤسسات 
مالية أخرى والذي سينفذ على مدى خمس سنوات يهدف 
الى تحسين الوضع االقتصادي لألسر الريفية الفقيرة.. 
مبينًا أن »المشروع سيعمل على توفير ف��رص عمل 
متنوعة ومستديمة للنساء والرجال العاطلين عن العمل 
والذين يعانون من البطالة المقنعة في المجتمعات الريفية 
ممن يعيشون تحت خط الفقر.. وضمن هذه المجموعة 
المستهدفة سيتم إعطاء األولوية للنساء والشباب الذين 

يدخلون سوق العمل ألول مرة..«.
وكان حسن االطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى 
اليمن قد ذكر مؤخرًا في تصريحات لرويترز أن »صندوق النقد 
الدولي مستعد لمساعدة اليمن بما في ذلك تقديم قروض 
جديدة بمجرد حل األزم��ة السياسية وأن تتمكن االطراف 
من تنفيذ برنامج يتماشى مع نمو شامل وخفض التضخم 

ومعدالت الفقر..«.
 وذكرت »رويترز« في تقرير لها أن اليمن يعول كثيرًا على 
مصادر أخرى محتملة لتقديم المعونة تتمثل في دول الخليج 
الغنية التي لديها مصلحة في الحفاظ على استقرار المنطقة..« 
وأشار التقرير الى أن »السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
قد أعلنتا انهما ستمدان اليمن بكميات من النفط الخام 
لكنهما التزمتا الصمت فيما يتعلق بإمكانية تقديم مساعدات 

نقدية..«.
وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة قد تلقى مؤخرًا 
اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية 
الشقيقة صاحب السمو الملكي االمير سعود الفيصل نقل 
خالله لرئيس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداهلل بن عبدالعزيز استعداد المملكة لتقديم كل احتياجات 

اليمن الملحة وفي مقدمتها المشتقات النفطية.
وبحسب مصادر اقتصادية فإن برنامج الحكومة سيركز 
على األولويات المتعلقة بإنعاش االقتصاد في الفترة المقبلة، 
وتتضمن المسودة االولية للبرنامج حزمة من االج��راءات 
الهادفة لتخفيف االعباء المعيشية على المواطنين  تتضمن 
دعم المواد االساسية وتنظيم التعرفة الجمركية والضرائب 
وخفض التعرفة الخاصة بالكهرباء والمياه، وضبط أسعار 
المواد الغذائية وإلغاء الزيادات التي طرأت على األسعار خالل 
األزمة، وإعادة العمل باألسعار السابقة تمهيدًا لخفض أسعار 
المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بخاصة الديزل الذي يمثل 

مادة اساسية للمزارعين.
وينصح اقتصاديون على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة 
على توفير مزيد من فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص 
والمبادرات الفردية، واالنفتاح االقتصادي، اقليميًا وخارجيًا، 
اضافة الى االتفاق على األسس والمبادئ العامة وطبيعة 

االصالحات االقتصادية الهيكلية المرتقبة.

تسببت االضطرابات وتدهور االوضاع االمنية في البالد التي استمرت لعشرة أشهر، في إحجام مانحي   
المعونة الدوليين عن تقديم مساعدات يحتاجها اليمن لتمويل واردات الغذاء وعمل الحكومة في 

االصالحات ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة.
غير أن التوقيع على المبادرة الخليجية والبدء بتنفيذ آليتها المزمنة من شأنه أن يشجع المانحين على 
تقديم مساعدات لدعم الحكومة الجديدة وبما يساعدها على تنفيذ مهامها خاصة االقتصادية والتنموية 

خالل السنتين المقبلتين:

200 مليون دوالر يقدمها الصندوق العربي لإلصالح 
االقتصادي ومشاريع الكهرباء وأنبوب الغاز

نصف مليون دوالر مساعدة طارئة من برنامج األمم 
المتحدة لمساعدة )400( أسرة من النازحين

»اإليفاد« يقر منحة تمويل برنامج فرص العمل 
الريفي في اليمن بأكثر من 48 مليون دوالر


