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لبوزة يؤكد دعم المجلس لمتطلبات استقرار صناعة األسمنت
ناقش الدكتور قاسم لبوزة- نائب رئيس المجلس السياسي 
األعلى- السبت- بالقصر الجمهوري بصنعاء مع ممثلين عن 
نقابتي موظفي وعمال المؤسسة العامة لصناعة وتسويق 
االسمنت والبناء واالخــشــاب سبل معالجة المشكالت التي 
تواجه صناعة وتجارة االسمنت والتحديات الناتجة عن قصف 
العدوان السعودي االمريكي لمنشآته وتداعياته على الجانب 

االقتصادي.
واكد الدكتور لبوزة اهمية أن تسهم النقابتان في بلورة 
أفكار تعزز من عملية تنفيذ مصفوفة الحلول العاجلة النتشال 
صناعة االسمنت من وضعها الراهن الناجم عن تدمير العدوان 

لمنشآت المؤسسة.
محمًال العدوان السعودي كافة التبعات الناجمة عن ذلك 

التدمير الممنهج الذي تعرضت له صناعة االسمنت في اليمن.
وأبدى نائب رئيس المجلس السياسي االعلى دعم المجلس 
لجهود النقابتين في دعم االستقرار النسبي الذي تنشده 
مؤسسة االسمنت..وكذا تبني البدائل االستثمارية التي تهدف 
إلى تعزيز الجوانب االيرادية خصوصًا في ظل الواقع الصعب 

الذي تعيشه منشآت االسمنت بفعل استهداف العدوان.

وعد المجلس السياسي على المحك

الراتب قضية الشعب األولى

فون الذين يعيلون ماليين اليمنيين أوضاعًا اقتصادية 
ّ
ويعاني الموظ

واجتماعية صعبة لم يعهدوها من قبل، ووصل األمر ببعضهم إلى 
حد بيع مقتنياتهم الذهبية بعد نفاد مّدخراتهم المالية، لمواجهة 

بات الحياة، وباتوا ينتظرون الراتب الذي قد ال يأتي.
ّ
متطل

ر على الفوضى والعشوائية التي تضرب الجهاز اإلداري 
ّ

وفي مؤش
للدولة، وعدم االلتزام بالنظم واللوائح المالية، قامت بعض الوزارات 
فيها من حسابات خاصة 

ّ
والمؤسسات اإليرادية بصرف رواتب موظ

بها بعيدًا عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني. 
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة "التمييزية" أفضت إلى صرف 
فين في الجهات 

ّ
فين إال أنها تشعر بقية الموظ

ّ
رواتب بعض الموظ

غير اإليرادية بالظلم وعدم المساواة.
ــواب اســتــعــراض األوضـــاع  ــن إلــى ذلــك يــواصــل أعــضــاء مجلس ال
االقتصادية السائدة في البالد في ظل استمرار العدوان الذي تقوده 
السعودية والحصار البري والبحري والجوي الجائر المفروض على 
بالدنا وأبرزها تأخر صرف رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين 

.
وشدد نواب الشعب على أهمية أن يكون هناك وعاء واحد 
الستقبال اإليرادات حتى تتمكن الجهة المسئولة من تنظيم 
عملية جمع اإليـــرادات من مختلف المرافق اإليــراديــة ، 
وتنظيم عملية الصرف بالطرق التي تكفلها القوانين 

المنظمة لعملية الصرف .
واشارت مناقشات أعضاء المجلس الى حساسية الظرف 
وما يتطلب من الجهات المسئولة والمعنية بهذا الغرض 
استشعار المسؤولية ، والعمل بجدية من أجل القيام 

بهذه المهمة على أكمل وجه وفي أسرع وقت ممكن.
وفي هذا الصدد أكد مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس األمن أن قرار الرئيس المنتهية 
واليته هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن "أضاف المزيد من الشك 
ات  خاذ كافة اإلجراء

ّ
حول الوضع االقتصادي في مرحلة هي أجدر بات

الممكنة إلنقاذه".

خاذ أية 
ّ
 األطــراف على "االمتناع عن ات

ّ
وحث

قرارات أحادية من شأنها أن تعرقل الخيار السلمي وتجعل عودتهم 
إلى طاولة المفاوضات إلعادة اليمن إلى مسار السالم أكثر تعقيدًا".

ر من أن: "تدهور الوضع االقتصادي يهّدد بخلق أزمة إنسانية 
ّ
وحذ

أكبر بكثير إن لم تّتخذ خطوات صارمة وبأسرع وقت 
ف بالفعل صرف الرواتب 

ّ
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه. لقد توق

لمعظم العاملين في القطاع العام. كانت هذه الرواتب 
مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائالت اليمنية، وأخشى 
أنه إن لم يتم صرفها بأسرع وقت ممكن سيواجه المزيد 
طرون إلى االعتماد على 

ّ
من اليمنيين الفقر المدقع ويض

المساعدات اإلنسانية بشكل أساسي للبقاء على قيد الحياة".
س رئيس المجلس السياسي األعلى 

ّ
في غضون ذلك تــرأ

األستاذ صالح علي الصّماد وبحضور نائب رئيس المجلس 
الدكتور قاسم لبوزة بصنعاء اجتماع المجلس السياسي األعلى 
مع رئيسي مجلسي النّواب والقضاء األعلى والقائم بأعمال رئيس 
مجلس الــوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

لي اللجان االستشارية للمجلس السياسي األعلى.
ّ
وممث

في الدولة 
ّ
وأكد االجتماع أنه سيتم صرف جزء من رواتب موظ

المدنيين والعسكريين وبشكل تدريجي وبحسب اإلمكانات 
المتاحة ابتداًء من هذا األسبوع وفق اآللية المناسبة.

وثّمن االجتماع دور الجهات المالية المعنية التي بذلت جهودًا 
كبيرة لتجاوز االقتصاد الوطني ألزمته وتمكين مؤسسات الدولة 

المدنية والعسكرية من صرف الرواتب.
وناقش االجتماع السبل المثلى لتحسين الوضع االقتصادي ورفع 
ة اإليـــرادات للدولة وتفعيل دور الرقابة عليها بما يضمن  كفاء

وصولها بشكل كامل إلى خزينة الدولة.

فــي الدولة في جميع المحافظات تراوح مكانها، دون بصيص أمل، وســط  
ّ

مــا زالت أزمة رواتب موظ
مواقــف وتصريحات متناقضة ووعود كثيرة بالحل، وبرغم تأكيدات المجلس السياســي الذي وعد 

بصرف الرواتب بشكل تدريجي إّال أن استمرار هذه األوضاع الفوضوية ال تبشر بخير على االطالق..
ف في حيــرة من أمرهم، حيث وعــدت كل األطراف 

ّ
فــي الدولــة البالغ عددهــم ١٫٣ مليون موظ

ّ
وبــات موظ

السياســية الممســكة بزمام األمــور بصرف الرواتــب، في الوقت الذي لــم ينجز فيه أي شــيء فعليًا، وفي ظل 
التراجع الحاّد في السيولة النقدية ونقص اإليرادات ومحاولة إحكام الحصار االقتصادي على اليمنيين بهدف 

خنقهم وإيصالهم إلى مرحلة المجاعة.

هل ينزلق اليمن إلى مجاعة شاملة!؟
أعادت صورة "سالم" طفل مديرية "التحيتا" الشهير في محافظة الحديدة، إلى األذهان 
تلك الصور المشابهة لها التي رأيناها قبل سنوات طويلة في دول عصفت بها المجاعة مثل 

الصومال والسودان.
ان 

ّ
وأثارت صورة الطفل ذي األعوام السبعة المصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم وصور السك

في المنطقة الذين ظهرت عظامهم تحت جلودهم، تعاطف ماليين اليمنيين معهم، وغضبهم 
 محافظة الحديدة الساحلية التي تمتلك 

ً
في الوقت ذاته من الحال الذي وصلت إليه اليمن وخاصة

ثروة سمكية هائلة وميناء كبير يستقبل آالف األطنان من المواد األساسية والسلع الغذائية 
يوميًا، فضًال عن أراضي زراعية خصبة شاسعة.

مة "اليونيسيف" في بيان أنها تقوم حاليًا بعالج ٢٠٤ أطفال مصابون بسوء 
ّ
وأعلنت منظ

التغذية الحاد الوخيم في منطقة التحيتا بالحديدة. وقالت إن أربع فرق ميدانية أجرت مسحًا لـ 
٣٧٤ طفل في المنطقة، وأن الفرق تعمل بال كلل لمساعدة النساء واألطفال.

اه في برنامج 
ّ
ل التغذوي العالجي الذي يتلق

ّ
وأكدت أن سالم نجا من الموت بفضل التدخ

ي عدد من األطفال الذين 
ّ
مكافحة سوء التغذية في مستشفى الثورة العام بالحديدة، فيما توف

نوا من الحصول على المساعدة.
ّ
لم يتمك

ن من الحصول على العالج والتغذية العالجية 
ّ
وأضافت: "ان سالم يتعافى وكل من يتمك

الالزمة، إال أن هناك عشرات األالف من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في 
الحديدة".

وتقّدر مساحة األراضي الزراعية في الحديدة بـ ٣٢٩٫٢٨٣ ألف هكتار، تنتج سنويًا ١٫٢٧١ 
مليون طن من الحبوب والخضار والفواكه والبقوليات والمحاصيل النقدية والقات واألعالف.

فيما يقّدر عدد رؤوس الضأن في الحديدة بـ ١٫١٣٥ مليون، واألبقار ٣٣٨٫٦١٢، والماعز 
٥٨٧٫٣٦٥، واإلبل ١٣٫٩٠٧، ما يعكس التناقض الرهيب بين ما تمتلكه المحافظة من 

إمكانيات ومقّدرات وما تعانيه من حرمان وأوضاع اقتصادية واجتماعية مترّدية.
الجدير بالذكر أن اليمن حل في المرتبة السادسة عالميًا واألول عربيًا بين ١١٨ دولة، في 

ر الجوع العالمي ٢٠١٦م" الصادر أخيرًا عن "المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية"، 
ّ

"مؤش
إذ حصل على نسبة إجمالية متوّسطة بلغت ٣٥ في المئة.

ويعاني أكثر من ١٫٥ مليون طفل يمني من سوء التغذية العام، منهم على األقل ٣٧٠ ألف 
طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، الذي قد يعّرضهم للوفاة، إذ أن الطفل المصاب بسوء 
 
ً
التغذية الحاد أكثر عرضة للموت بعشر مّرات- إذا لم يتم عالجه في الوقت المناسب- مقارنة

بالطفل السليم.
وزار وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشئون اإلنسانية ومنّسق اإلغاثة الطارئة ستيفن 
رًا، حيث أكد أن ١٤ مليون يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي 

ّ
أوبراين، صنعاء والحديدة، مؤخ

منهم ٧ ماليين ال يعرفون هل سيأكلون الوجبة القادمة أم ال.
وقال: "األمم المتحدة وشركائها تعمل على تقديم مساعدات لستة ماليين شخص بوجبة 

غذائية حتى يكونوا خارج خط المجاعة".
مات اإلنسانية من قلة التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية التي أطلقتها األمم 

ّ
وتعاني المنظ

المتحدة لهذا العام، إذ لم يتجاوز تمويل تلك الخطة ٥٠٪ من المبلغ المطلوب المقّدر بـ 
"١٫٨ مليار دوالر".

ان المديريات الفقيرة في 
ّ
رت تقارير ميدانية من أن مظاهر المجاعة بدأت تصيب سك

ّ
وحذ

اليمن وتحديدًا في مديريتي التحيتا والخوخة في الحديدة.
 إلى أن من 

ً
وأكدت التقارير أن معظم األسر اليمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرة

ان.
ّ
هم بحاجة للمساعدة ٢١ مليون شخص من بين ٢٦ مليونًا أي ما يقارب ٨٠٪ من السك

فين على رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، من األوضــاع 
ّ
وفاقم عــدم حصول الموظ

االقتصادية واالجتماعية المترّدية أصًال.
وأجمع مختّصون على أن إخراج اليمن من محنته االقتصادية، لن يتم إال من خالل إيقاف الحرب 

والتوّصل إلى تسوية سياسية شاملة.

اليمن في المرتبة 
السادسة عالميًا واألولى 

عربيًا بين ١١٨ دولة في 
ر الجوع العالمي 

ّ
"مؤش

٢٠١٦م"

صورة الطفل سالم 
تثير رعب المجتمع

البنك الدولي يمارس ضغوطًا على حكومة هادي
اشترط البنك الدولي -الخميس- "أن من 

الممكن أن يستأنف التمويل الخارجي في 

الربع الرابع بالمال األجنبي للبنك المركزي 

استنادًا إلى تسوية سالم في اليمن".

وكشف البنك الدولي في نشرة اقتصادية 

له عن تعرض الماليات العامة لضغوط 

شديدة إذ بلغ عجز الموازنة حوالي ١١ 

بالمائة مــن إجمالي الناتج المحلي عام 
٢٠١٥م.

وذكر البنك الدولي " أن الصراع في اليمن 

أدى إلى تدهور الوضع االقتصادي بشكل 

مخيف إضافة إلــى تعطل حركة االنتاج 

وتصدير النفط حيث شهد االقتصاد 

اليمني انكماشًا حادًا خالل عام " ٢٠١٥م، 

كما أدى الصراع إلى وضع إنساني كارثي، 

في ظل ازدياد محصلة الوفيات واإلصابات 

بين المدنيين، والنزوح الهائل للسكان، 

وتدمير البنية التحتية، والنقص الحاد في 
الغذاء".

وأكد البنك الدولي " أن عمليات التمويل 

خــالل ماتبقى من عــام " ٢٠١٦م" وما 

بــعــده سيعتمد اعــتــمــادًا شــديــدًا على 

تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين 

السياسي واألمني.

يــشــار إلـــى أن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 

 
َ
الحقيقي في عام ٢٠١٦م شهد انكماشا

بحوالي ٤٪، وأما التضخم فسيتراجع إلى 

أقل من ١٠٪.  إضافة إلى عجز مرجح 

للموازنة وعجز ميزان الحساب الجاري 

الخارجي ارتفاعًا أكبر حتى مما هما عليه 
اآلن .

يأتي هذا بالتزامن مع معارك دبلوماسية 

محتدمة تجريها الــدول الـ " ١٨ " عبر 

سفرائها في اليمن واألطــراف السياسية 
اليمنية.

ويرى مواقبون أن حكومة هادي تتعرض 

لضغوطات حادة من قبل المجتمع الدولي 

ومجلس األمن بضرورة القبول بمبادرة ولد 

الشيخ وقد تكون خطوة قرار البنك الدولي 

باشتراط التمويل بالمال األجنبي للبنك 

المركزي اليمني على أساس االتفاق على 

خارطة طريق في اليمن إحدى خطوات 

الدول الفاعلة في قرار البنك باتخاذه تلك 

الخطوة التي قد تزيد من تــردي الوضع 

االقتصادي إذا ما أصر على رفض مبادرة 
"ولد الشيخ".

مؤسسة الصالح تغيث أبناء تهامة
دشنت مؤسسة الصالح للتنمية -الخميس- 
حملة االغاثة ألبناء  تهامة تحت شعار «معًا 
إلنقاد ابناء تهامة» التي وجــه بها فخامة 
الرئيس االسبق الزعيم علي عبدالله صالح- 

رئيس المؤتمر الشعبي العام..
وقــال عضو قيادة الحملة الزميل عادل 
ربيد ان تدشين الحملة في مديرية التحيتا 
في محافظة الحديدة تم بحضور محمد 
الجعدي رئيس فريق مؤسسة الصالح وعدد 
من قيادات السلطة المحلية للمحافظة، 
مشيرًا الى أن الحملة تستهدف الفئات االشد 
فقرًا التي تأثرت جراء الحصار االقتصادي 
جوًا وبرًا وبحرًا من قبل العدوان السعودي 

الغاشم.
واضاف ربيد: ان مؤسسة الصالح ستواصل 
نشاطها بتقديم المساعدات للمستحقين في 
المحافظة حيث ستقوم باستقبال العديد من 
القوافل القادمة من محافظة الحديدة خاصة 

ومحافظات الجمهورية عامة.
ـــى ان مــؤســســة الــصــالــح ُعــرف   ــفــت ال ول
ة في التخفيف عن  عنها امتالكها الكفاء
معاناة المستحقين بتقديم المساعدات 
عبر فريقها المتميز والــذي قام بالمسح 
الميداني للفئات المستهدفة التي لم تصلها 
اي مساعدات انسانية وخاصة تلك الفئات 
التي ظهرت بسبب العدوان السعودي ومنها 

المجاعة.
ودعا ربيد الى مواصلة الجهود لدعم حملة 
اغاثة ابناء تهامة بالتنسيق مع مؤسسة 
الصالح او التبرع لحسابات المؤسسة كواجب 
انساني ووطني للتخفيف من معاناة اخواننا 
المتضررين من العدوان السعودي الذي منع 
اغلب السكان من مزاولة مهنتهم االساسية 
في مجال صيد االسماك والعمل في ميناء 
الحديدة والــزراعــة، حيث قصف العدوان 
ومــازال قوارب الصيد وعددًا من المصانع 
والمزارع والثروة الحيوانية بهدف حرمان 
اآلالف من ابناء تهامة من اعالة اسرهم، كما 
قصف منازلهم المتواضعة، بل منع اي نشاط 
في ميناء الحديدة الذي كان يشغل االيدي 

العاملة من أبنائها..


