
حجم الدين العام 
الداخلي

 ارتفاع نسبة البطالة بين 
الشباب من إجمالي السكان

خسائر تخريب خطوط نقل النفط 
والغاز والكهرباء في ٣ سنوات

١٣٫٢
مليار دوالر

٧
٣٣٫٧٪مليارات دوالر

وقال رئيس الوزراء خالد بّحاح- الذي استعرض 
ات الجديدة: إن  البرنامج العام لحكومة الكفاء
الحكومة "على استعداد لتحمل مسئوليتها 
الوطنية، وهي على إدراك بطبيعة األوضاع 
والتحديات الراهنة التي يمر بها البلد في 
المرحلة االنتقالية، والتي نتج عنها أزمات 
ــى رأســهــا ثــمــانــيــة تــحــديــات  ــبــة وعــل

ّ
مــرك

رئيسية".
وأوضح أن تدهور األوضاع األمنية والسياسية 
وغياب اإلنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون خالل 
ب عليه 

ّ
السنوات الثالث الماضية، ترت

 
ً
تكّبد االقتصاد القومي عامة
ومــوازنــة الدولة 
 
ً
خــــاصــــة

خسائر كبيرة.
ساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى ٥٤٪ 

ّ
ولفت بّحاح إلى ات

من إجمالي السكان، وتفاقم مشكلة البطالة إذ ارتفعت نسبتها 
بين الشباب للفئة العمرية "١٥- ٢٤" سنة إلى ٣٣٫٧٪ 

من إجمالي السكان.
وأشــار البرنامج العام للحكومة إلى االنخفاض الكبير في 
مستوى النشاط االقتصادي واقتراب االقتصاد من هّوة الركود 
االقتصادي، إذ أّدى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
عام ٢٠١١م بما نسبته ١٥٫١٪ وما تاله من انخفاض 
معّدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات ٢٠١٢- 
٢٠١٤م في المتوسط إلى ٢٫٨٢٪، في ظل معدل نمو 
مرتفع  للسكان بلغ ٣٪، أّدى إلى انخفاض قيمة الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام ٢٠١٤م عن مستواه عام 

٢٠١٠م بما نسبته ٩٫١٪.
كما  تفاقمت مشكلة اختالالت المالية العامة، إذ بلغت 
نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل 
السنوات ٢٠١١- ٢٠١٤م نحو ٥٪ و٤٫٧٪ و٨٪ 

و٦٪ على التوالي.
وأشار برنامج الحكومة إلى تفاقم االختالالت الهيكلية في 
الموازنة، إذ تراجع حجم النفقات االستثمارية إلى إجمالي 
النفقات العامة إلى ما نسبته ٨٪ و١١٪ و٨٪ على 
التوالي للسنوات ٢٠١١- ٢٠١٣م، وذلك لصالح النفقات 
الجارية وباألخص نفقات األجور والرواتب والتي استحوذت 
خالل السنوات الثالث األخيرة «فترة حكومة المشترك» 

على ما نسبته ٣١٪ في المتوسط.
كما استأثرت أوجه دعم المشتقات النفطية بما نسبته 
٢٣٪ في المتوسط خالل نفس الفترة.. واستحوذ دعم 
المشتقات المخّصصة إلنتاج الطاقة الكهربائية  والذي 

مازال قائمًا، على ما نسبته ٣٤٪ في المتوسط من إجمالي 
دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته ٧٫٨٪ من إجمالي 

النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة اإلنفاق االستثماري.
وذكر البرنامج أن مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي 
ارتفعت نسبتها إلــى إجمالي النفقات من ١٠٫٤٪ عام 
ع تجاوزها 

ّ
٢٠١١م إلى ١٦٫٥٪ عام ٢٠١٣م، ويتوق

٢١٪ عام ٢٠١٤م وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام 
الداخلي من ١٫٨٩٢ تريليون وثمانمائة واثنين وتسعين 
مليار ريــال "٨٫٨ مليار دوالر" بما نسبته ١١١٪ من 
إجمالي اإليرادات الذاتية عام ٢٠١١م إلى ٢٫٨٥٠ تريليون 
ريال "١٣٫٢ مليار دوالر" بما نسبته ١٤١٪ من إجمالي 
ع تجاوز النسبة 

ّ
اإليــرادات الذاتية  عام ٢٠١٣م، ويتوق

١٥٠٪ عام ٢٠١٤م.
ولم يغفل البرنامج التراجع الكبير والمستمر في إنتاج 
النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل 
عدم قدرة األنشطة االقتصادية الموّجهة نحو التصدير على 
تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية، وتزايد حجم 
اعتماد االقتصاد الوطني على توفير حاجاته من المشتقات 
ل خطورة 

ّ
، مما يشك

ً
 والسلع األساسية عامة

ً
النفطية خاصة

ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب 
بل وعلى عائدات االقتصاد الوطني من النقد األجنبي أيضًا، 

ب عليه استنـزاف احتياطات الجهاز المصرفي 
ّ
مما يترت

وباألخص البنك المركزي من العمالت األجنبية 
واالنعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة 

االستيراد الضرورية وعلى  أسعار الصرف 
م وصــوًال إلى 

ّ
وبالتالي معدالت التضخ

انعدام االستقرار االقتصادي.
ونّوه إلى "ضعف البنية المؤسسية 
ــلــوزارات، والهيئات  والتنظيمية ل
والمؤسسات والمصالح في القيام 
بمهام اإلدارة العامة للدولة، على 
الرغم من أهميتها كونها مازالت 
ــة الضامنة  ــدول تــقــوم بوظيفة ال
ويــعــتــمــد عليها الــمــجــتــمــع في 
تقديم خدماته وتلبية حاجاته 
بشكل كبير، أمام ضعف إشراك 
القطاع الخاص في إدارة االقتصاد 
والمجتمع".. مشّددًا على أن ذلك 

ب "مــراجــعــة وتطوير 
ّ
األمـــر يتطل

ــة في  ــدول الــدراســات الــمــعــّدة لـــدور ال
الــجــوانــب االقــتــصــاديــة واإلنــتــاجــيــة، مع 

ضمان عدم االستغالل والمغاالة في رسوم 
الخدمات على المواطنين".

ل في 
ّ
وأشــار البرنامج إلــى التحّدي المتمث

تها  ضعف الخدمات األساسية وتدّني كفاء
وعلى رأســهــا خــدمــات التعليم 

ـــصـــحـــة والـــكـــهـــربـــاء  وال
والمياه والطرق.

عين على 
الحكومة
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حكومة «بحاح» تفضح حكومة «باسندوة»!!
كشــفت حكومــة «بحاح» أن خســائر الخزينة العامــة نتيجة االعتــداءات المتكّررة على  

خطوط نقل النفط والغاز وشــبكات الكهرباء خالل السنوات الثالث "٢٠١٢- ٢٠١٤م" 
بلغت ما يقارب ١٫٤٨٢ تريليونًا وأربعمائة واثنين وثمانين مليار ريال- "٦٫٨ مليار دوالر" -بما 

نسبته ٩٤٪ من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات.
وأشــارت الحكومة في برنامجها العام المقّدم إلى مجلس النّواب إلى "ما تكّبدته الخزينة العامة 
من خســائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بســبب االنفالت األمني" خالل السنوات 

الثالث التي إدارتها حكومة «باسندوة».

تدهور األوضاع األمنية 
والسياسية وغياب 

كامل للقانون

ضعف البنية المؤسسية 
والتنظيمية للوزارات والهيئات 

والمؤسسات والمصالح

عام التعليم يضع مصداقية الحكومة على المحك
أكثر من ٢٠٠ مدرسة أغلقتها الحروب والمليشيات

إعالن الحكومة اعتماد عام  
٢٠١٥م عامًا للتعليم في 
الجمهورية اليمنية يعد أول اختبار 
حقيقي أمـــام مــصــداقــيــة وجــديــة 
حكومة المهندس خــالــد بــحــاح.. 
فعلى الرغم من أنه لم يعد يفصلنا 
عــن عـــام ٢٠١٥م ســـوى بضعة 
أيــام إال أن المتابعين لــم يلمسوا 
شيئًا يمكن أن يشير من قريب أو 
بعيد الى حقيقة اهتمام الحكومة 
بالتعليم.. ويخشون أن تكون مجرد 
تصريحات لمغالطة الـــرأي العام 

ليس إّال.
حيث تــواجــه الكتب المدرسية 
عــجــزًا كبيرًا بسبب رفــض البنك 
المركزي صرف مخصصات الوزارة 
لطباعة الكتاب المدرسي، ووجود 
أكثر مــن ١٣ ألــف مــدرســة بــدون 
مختبرات أو معامل، كما أفاد مسئول 
في وزارة التربية أن عدد المدارس 
المغلقة بسب المواجهات المسلحة 
١٤٨ مدرسة في مناطق مختلفة 

من اليمن.

وبهذا الخصوص ذكرت احصائية 
صـــادرة عــن المجلس المحلي في 
محافظة عمران أن أكثر من ٤٠ 
مــدرســة تــضــررت بسبب الــحــرب 
األخـــيـــرة وال تــــزال مــغــلــقــة حتى 
الــيــوم، باإلضافة إلــى ١٨ مدرسة 
في مديرية حرف سفيان، تضررت 
من حرب عام ٢٠١٠م، وكل تلك 
المدارس بحاجة إلى إعــادة تأهيل 

حتى تصبح صالحة للتعليم.
وأشــارت اإلحصائية إلى أن ١٥٠ 
ألف طالب وطالبة بحاجة إلى دعم 

ــي بعد  نفسي وغــذائ
ــحــرب األخــيــرة في  ال
 إلى 

ً
المحافظة... منّوهة

أن تصاعد الصراعات 
األخيرة أدى إلى تسّرب 
الـــطـــالب مـــن التعليم 

بشكل ملحوظ.
ــمــدارس  ويبلغ عــدد ال
الــمــتــضــررة خــالل الفترة 
٢٠١١ - ٢٠١٣م، ٢٦١ 
مدرسة في مناطق مختلفة 

من اليمن.
الـــى ذلـــك ذكــــرت دراســـة 
حديثة صـــادرة عــن مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية (أوتشا)- حول تقييم 
األوضــاع اإلنسانية من الصراع 
القائم فــي محافظة البيضاء.. 
وجــود ١١ مــدرســة مغلقة في 
تلك المناطق نتيجة احتاللها من 
قبل المسلحين، أو غياب كــادر 
التدريس.. ٩ من هذه المدارس 

في مديرية ولد ربيع وحدها.

«المركزي» يرفض 
اإلفراج عن مخصصات 

الكتاب المدرسي

١٣ ألف مدرسة بدون 
مختبرات ومعامل

«السبت» إجازة أم «الخميس»؟!!

تمارس لجان الحوثي الشعبية ضغوطات قوية على 
حكومة بحاح إلعادة يوم الخميس إجازة رسمية بدًال 

عن السبت.
«الميثاق» أن الحكومة تدرس  وكشفت مصادر لـ
الموضوع من أبعاده المختلفة وخصوصًا االقتصادية.

ورجحت المصادر نزول الحكومة عند رغبة اللجان 
الشعبية التي ترى في إجازة السبت تقليدًا و«عمالة» 

لليهود..
وكان نقل االجازة من الخميس الى السبت هو المنجز 
الوحيد الذي تفاخر به حكومة «باسندوة» في سجلها 

المخزي!!

ــســور أيـــوب  ــي ــروف ــب ــتــقــد ال ان
الحمادي بشدة البرنامج العام 
لحكومة بحاح الذي قدمته الى 

البرلمان األسبوع الماضي.
وقال الحمادي: إن الحكومة 
قدمت خطط عملها والتي 
ة ذمة أو  يمكن تسميتها براء
ورقة رغبة وليس برنامجًا.

وأضاف: لقد صيغ بأسلوب 
ــــى الــتــخــطــيــط  يــفــتــقــر ال
ـــن حــكــومــة  واالدارة م
ات وحتى األهــداف  كفاء
فيه فضفاضة تعتمد 
ـــكـــالم االنـــشـــائـــي وال  ال
تعتمد األسس العلمية، 
وكثير منها يدخل في 
ــاب «ســـوف نعمل»  ب
و«نــأمــل» و«نتمنى» 
ــــــظــــــر»  ــــــت ــــــن و«ن
و«بــتــكــاتــف» وكــل 
ــــحــــات  مــــصــــطــــل

االستجداء.. واالسترزاق من الخارج 
باسم مكافحة اإلرهاب..

مشيرًا الــى أن الحكومة كشفت 
في البرنامج عن تجهيز نفسها 
«تكاتف  للفشل بربطها النجاح بـ
الجميع» و«العمل معها» و«الدعم 
من الخارج» و«التنفيذ الممكن» 

والنتيجة حتمًا تمييع القدرة على 
اإلنجاز والمحاسبة.

ولفت الحمادي- وهو أحد االسماء 
الــتــي كــانــت مــطــروحــة ومرشحة 
ات -لفت الى  لرئاسة حكومة الكفاء
أن البرنامج ال يختلف كثيرًا عن 
برنامج الحكومة السابقة التي لم 
يحقق منه بند واحد بشكل صحيح 

ولم نستطع محاسبتها.
وأوضح الحمادي في مقال له أن 
أهداف البرنامج لم تقسم بمفهوم 
إداري وفــقــًا لــقــواعــد التخطيط 
العلمي الصحيح ولم يتم تصنيفها 
وفق المدى الزمني وإنما اعتمد على 
«حكومة»  أن الفترة الزمنية لها كـ

غير منتهية.
ــع: هـــذا الــبــرنــامــج يحتوي  ــاب وت
على صيغ غير واقعية وال يمكن 
أن تتحقق، وفيه سطحية تبدو 
مثل «المعكرونة» ال تستطيع أن 

تفصلها!!

وزير األوقاف وضع «كالمه» على الداء!!
شــيء طيب ما أكــد عليه وزيــر األوقــاف 

الدكتور فؤاد عمر بن الشيخ ابي بكر، 
من ضرورة التزام الخطباء والمرشدين 
بالخطاب الديني المعتدل والحفاظ 
ــى وحــــدة الــنــســيــج االجــتــمــاعــي  عــل
واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي 
الى الفرقة والتناحر بين ابناء الوطن 
الواحد.. وراء تأكيد الوزير على هذه 
«النقطة» إدراك تــام بــأن كثيرًا من 
الخطباء والمرشدين اتخذوا من المنابر 

منصة للحروب وإثارة الفتن والتحريض والدجل والتضليل 
واالسترزاق.

نتمنى من الوزير فؤاد أن يحتوي المساجد الحزبية 
ويستعيد المساجد المنهوبة لتكون جميع 
المساجد والجوامع تحت مظلة وزارته وكافة 
المنابر تحت اشرافها والعمل بجد وإخالص 
لدفن جيف المذهبية وروائــح الطائفية 
ـــدأت تــفــوح مــن أطــهــر األمــاكــن  الــتــي ب

وأقدس المنابر.
وأال يقتصر عمل األوقاف واإلرشاد على 
االدارة والتنظيم لمختلف أعمال الحج 
والــعــمــرة، وتوفير أفــضــل الخدمات 
للحجاج والمعتمرين وفقًا لما ورد في 

برنامج الحكومة فيما يتعلق باألوقاف واإلرشاد!!

مرشح «أنصار الله» لرئاسة الحكومة 
ينتقد برنامج حكومة الكفاءات

وضع آلية يتم االتفاق عليها مع كافة المكونات لتنفيذمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل المتعلقة بنزع السالح، واستعادة األسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة األطراف 
والجماعات واألحزاب واالفراد التي ُنهبت أو تم االستيالء عليها وهي ملك للدولة في 

أي من المناطق على المستوى الوطني، وتنفيذها بالمشاركة مع كافة المكونات في 
وقت زمني محدد ومنع امتالك تلك األسلحة عن طريق التجارة كون 

امتالكها حق حصري للدولة فقط.


