
وأشارت إلى أن تباطؤ الحكومة وعدم قيامها 
بسداد قيمة المشتقات النفطية المحتجزة 
20 يومًا على ظهر ناقالت النفط في  لمدة 
د أن الحكومة قد قّصرت 

ّ
الوقت المحدد، يؤك

في أداء مهامها ولم تتعامل مع أزم��ة الديزل 
ب االقتصاد الوطني 

ّ
بمسئولية كاملة، وبما يجن

اآلثار والمضاعفات السلبية، كما أن مثل هذا 
التقصير في عمل الحكومات يعد جريمة من 
 إذا ما ترتب عليه خسائر 

ً
جرائم االقتصاد خاصة

وأضرار اقتصادية عامة.
وأوض��ح��ت اللجنة البرلمانية في تقريرها- 
حصلت عليه »الميثاق«- أن أزم��ة المشتقات 
النفطية وعلى وج��ه التحديد م��ادة الديزل، 
قد ألحقت أض��رارًا بالغة بقطاعات االقتصاد 
 قطاعات 

ً
الوطني اإلنتاجية والخدمية، خاصة

الزراعة والصناعة والنقل والتي تعد من أكثر 

رًا باألزمة الخانقة 
ّ
القطاعات االقتصادية تأث

في م��ادة الديزل، كما تعدت ذلك إلى التأثير 
م وارتفاع األسعار 

ّ
على زيادة معدالت التضخ

وتعميق مشكالت البطالة والفقر وتدني الحالة 
 في المناطق الريفية 

ً
المعيشية للمواطنين خاصة

التي يعتمد نشاط سكانها بدرجة كبيرة على 
مادة الديزل، ومن جانب آخر فإن أزمة الديزل 
قد وضعت المزيد من العوائق أمام فرص تحقيق 
معدل النمو االقتصادي الذي استهدفته الحكومة 
في البيان المالي للموازنات العامة والمقّدر أن يبلغ 
دت أنه إذا 

ّ
خالل العام 2014م نسبة 5.1%. وأك

ما استمرت أزمات الديزل فإن اآلثار والمضاعفات 
ستكون خطيرة وكارثية على كل المستويات 

االقتصادية واالجتماعية.
وأش��ار تقرير اللجنة إلى أن س��داد ما يقارب 
من 80% من الدعم المستحق لشركة النفط 

اليمنية في شكل نفط خ��ام، وال��ذي يستغرق 
تكريره وبيعه ما يقارب 45 يومًا، أضعف من 
قدرة الشركة على شراء المشتقات النفطية ودفع 
قيمتها بمجرد وصولها الموانئ اليمنية، وبالتالي 
ل 

ّ
فإن دفع جزء من الدعم في شكل نفط خام يمث

أحد أسباب األزمة القائمة، وطالما استمرت هذه 
اآللية سيستمر تأخير السداد لقيمة المشتقات 

النفطية.
ر وزارة المالية في سداد 

ّ
ولفت التقرير إلى أن تأخ

قيمة المشتقات النفطية المباعة من شركة 
ر سلبًا على 

ّ
النفط لوزارتي الكهرباء والدفاع، أث

قدرة الشركة على دفع قيمة المشتقات النفطية.
وذكر التقرير أن حجم مديونية وزارة الكهرباء 
لشركة النفط بلغ 93 مليار ريال حتى نهاية يناير 
2014م، في حين بلغت مديونية وزارة الدفاع 
11 مليار ري��ال ومديونية الخطوط الجوية 

اليمنية ما يقارب 8 مليارات ريال حتى منتصف 
ر سلبًا على 

ّ
مارس 2014م، وتلك المديونيات تؤث

توافر السيولة الالزمة لدى شركة النفط لتوفير 
المشتقات النفطية، مع العلم أن مادة التورباين 

المستخدمة كوقود للطائرات غير مدعومة.
وقال: إن استمرار تعّرض أنابيب نقل النفط 
ر سلبًا على 

ّ
الخام للتفجيرات المتكررة، قد أث

ر 
ّ
الكميات المخصصة لالستهالك المحلي، كما أث

على كمية وقيمة الصادرات الخارجية من النفط 
ر سلبًا على الوضع المالي للدولة 

ّ
الخام، وهو ما أث

بشكل عام وعلى صادرات النفط الخام وزيادة 
كمية وقيمة استيراد المشتقات النفطية من 

الخارج.
وبّين التقرير مدى زي��ادة قيمة المشتقات 
النفطية المشتراة من الخارج لتغطية السوق 
المحلية خالل الربع األول من العام الجاري »745 

مليون دوالر« وتراجع قيمة إيرادات النفط الخام 
المصّدر خالل نفس الفترة »404 ماليين دوالر«، 
حتى أصبحت الصادرات من النفط الخام ال تكفي 
لسداد قيمة المشتقات النفطية المستوردة من 
الخارج مما يترتب عليه العديد من اآلثار السلبية 

على مجمل االقتصاد الوطني.
وأظهر التقرير عدم زيادة كميات المشتقات 
النفطية المخصصة لالستهالك المحلي من قبل 
وزارة المالية منذ العام 2009م، وعدم األخذ 
في االعتبار مقدار النمو في الطلب المحلي 
على المشتقات النفطية كنتاج لتوسع ونمو 
األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية، 
حيث إن االحتياج السنوي يبلغ 7.2 مليون طن 
والمخّصص المقّرر من وزارة المالية 6.6 مليون 
طن، والمستلم الفعلي من المصافي 5.7 مليون 

طن، وبفارق 867.2 ألف طن.

> كشف وائل زقوت- مدير البنك الدولي في اليمن- 
عن برنامج طموح قدمه خالد الكرشمي -وزير 
الطرق- يستهدف توفير الطرق ألل��ف قرية 

يمنية.
وقال زقوت: هذا المشروع يتوقع أن تبلغ تكلفته نحو مليار 
دوالر، ويأتي هذا االقتراح في سياق ما قد بدأه الوزير بالفعل 

من خالل مشروع مد طريق سريع لربط مدن عدن وتعز وصنعاء 
وعمران وصعدة..

موضحًا أنه قد تم تأمين تمويل جزء من هذا المشروع الطموح 
من المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، وحاليًا يتم العمل 

لتأمين التمويل لباقي تكلفة مشروع الطريق السريع.
وقال مدير البنك الدولي: لقد كان رد فعلي األولي على مشروع مد 

الطرق الى ألف قرية أنه ورغم سمو هذه الفكرة اال أن التمويل 
شحيح وليس من المعقول تخصيص جميع الموارد التي يقدمها 
المانحون لتمويل قطاع واحد، لكن قلبي مع سكان الريف، فبدأت 

بالتفكير فيما قاله الوزير انه على حق.
وأضاف: إن سكان الريف يحتاجون الى الوصول الى الطرق، فذلك 
 جذريًا في حياتهم حيث سيكون بوسعهم ارسال 

ً
سيمثل تحوال

أبنائهم الى المدارس والذهاب الى العيادات الصحية وتسويق 
منتجاتهم الزراعية باالضافة الى الكثير من المنافع االخرى.

وقال زقوت: قد تستطيع الحكومة إعادة تخصيص األموال 
التي تدعم بها الديزل في اليمن إلعداد برنامج لتمهيد الطرق 
وتوفير مياه الشرب والمدارس والعيادات الصحية للقرى.. 

فالحكومة تنفق حوالى ملياري دوالر سنويًا على دعم الديزل.

»1000« قرية يمنية إيصال الطرق ل�
اقتصاد
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فة بدراسة األسباب 
ّ

حّملت اللجنة البرلمانية الخاصة المكل
التي تقف خلف أزمة المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص 
في مادة الديزل، حّملت الحكومة مسئولية األزم��ة وتعريض 
 أن 

ً
دة

ّ
قطاعات االقتصاد الوطني ألضرار وخسائر كبيرة، مؤك

الجانب المالي هو السبب الرئيسي ألزمة الديزل القائمة، وكذا عدم 
سداد مبالغ الدعم لشركة النفط اليمنية من قبل وزارة المالية.

 وزارة المالية وراء أزمة الديزل

- صخر الوجيه 2014: لم يعد هناك حل لتجنب اليمن كارثة اقتصادية إال برفع الدعم عن المشتقات 
النفطية.

- صخر الوجيه 2014: المش��كلة أن الحكومة تقوم ببيع المش��تقات النفطية بسعر أقل من تكلفة 
شرائها.

- صخ��ر الوجي��ه 2014: العائدات المالية من بيع النفط الخام المصدر والمس��تهلك محليًا أقل من 
قيمة المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة من مصفاتي عدن ومأرب.

- صخر الوجيه 2014: ما عاد فيش دول عظمى!

2012/3/16: حكومة الوفاق تجدد عقود توزيع المش��تقات النفطية بعد إيقافها في س��بتمبر 
2010م.

في تقرير برلماني:

2014  2009

كاهن الفساد بين عهدين
- صخر الوجيه 2009: مقولة إن الدعم للديزل مفسدة، نقول »ال« نقول أن من يدير هذا الدعم هو 

الفاسد، وهو الذي يجب معاقبته ألنه هو المهرب.

- صخر الوجيه 2009: من يقول حيثما يوجد الدعم يوجد فس���اد، هذه كلمة خاطئة ال تقال إال 
في اليمن، أنا أقول حيثما يوجد مسئول فاسد يوجد فساد، حيثما توجد إدارة فاسدة يوجد فساد.

- صخر الوجيه 2009: الدعم يأتي أحيانًا لخلق توازن اجتماعي لشريحة من البشر، ولكن متى يوجد 
الفس��اد؟ متى ما يكون من يدير هذا الدعم هو فاس��د، فاإلدارة والمس��ئولين في اليمن فاسدين، 

وبالتالي ال يذهب الدعم إلى مستحقيه.

- صخ���ر الوجي���ه 2009: دول عظمى مثل الياب���ان تتصارع هي والواليات المتح���دة، ألن الواليات 
المتحدة تريد أن تضغط عليها لرفع الدعم عن المزارع الياباني الذي يزرع األرز، الواليات المتحدة 

تدعم مزارعي القطن ومزارعي الحبوب.

- صخر الوجيه 2009: المشكلة في احتكار عقود توزيع 
المشتقات النفطية من قبل اثنين يتاجران بأموال الدولة.. 
وبالتال��ي التاجر الوحيد الذي يتاجر في هذه الس��لعة هي 

 وأخيرًا عن التهريب.
ً
الدولة فهي المسئولة أوال

❞ الحكومة  ال تسّدد قيمة 
الشحنات المستوردة من المشتقات 

النفطية وتبقيها على ظهر السفن


