14

الجمعة  15كانون الثاني  2016العدد 2788

العالم

اليمن

صنعاء تواجه العدوان بموازنتين:

واحدة للحرب وأخرى للسلم

يواجه اليمن استحقاقات مالية ال يمكن تجاوزها ،في ظل استمرار
العدوان والحصار اللذين خلفا أوضاعًا اقتصادية صعبة وتوقف العديد
من الموارد األساسية التي تغذي الموازنة العامة للدولة .لذلك وجهت
«اللجنة الثورية العليا» بالعمل لبناء موازنتين :األولى للحرب ،واألخرى للسالم
ولمواجهة االحتياجات الضرورية
صنعاء ــ رشيد الحداد
ت ـح ــدي ــات ج ـم ــة ت ــواج ــه ال ـي ـم ــن مــالـيــا
خ ــال ال ـع ــام  ،2016ف ــي ظ ــل ال ـتــراجــع
الحاد لإليرادات العامة للدولة نتيجة
الحصار والـعــدوان منذ عشرة أشهر،
فــال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ـك ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
رحـلــت خ ــال األعـ ــوام املــاضـيــة ال تــزال
ح ــاض ــرة ب ـقــوة كــارت ـفــاع ال ــدي ــن الـعــام
ال ــداخ ـل ــي وت ــوق ــف عـ ــدد م ــن ال ـق ـنــوات
امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ـغ ــذي املـ ــوازنـ ــة ال ـعــامــة
لـلــدولــة ك ــإي ــرادات الـنـفــط الـتــي تعتمد
عليها البالد بنسبة أساسية لتمويل
املوازنة منذ عقود زمنية .وما ضاعف
أي ـضــا م ــن ت ـلــك ال ـت ـحــديــات ه ــذا ال ـعــام
الـتــراجــع الـحــاد فــي إيـ ــرادات الجمارك
وال ـض ــرائ ــب نـتـيـجــة ال ـح ـصــار الـجــوي
والبري والبحري املفروض منذ بداية
العدوان.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ــوقـ ــف ال ـن ـف ـق ــات
االسـتـثـمــاريــة واإلب ـق ــاء عـلــى الـنـفـقــات
الجارية فــي الـحــدود الدنيا كمرتبات

ظروف البالد تستدعي
العمل بموازنة عام
 2014بأثر رجعي
املوظفني وموازنات الوزارات والنفقات
الـتـشـغـيـلـيــة ف ـق ــط ،إال أن ال ـك ـث ـيــر مــن
االل ـ ـتـ ــزامـ ــات الـ ـت ــي رحـ ـل ــت إل ـ ــى ال ـع ــام
ال ـحــالــي تـبـقــى ح ــاض ــرة وت ـح ـتــم على
«الـلـجـنــة الـثــوريــة الـعـلـيــا» مواجهتها
ك ـف ــوائ ــد ال ــدي ــن ال ـع ــام ال ــداخ ـل ــي ال ــذي
يرحل من عام إلى آخر والذي تجاوز الـ
 3تريليونات ريــال « 15مليار دوالر»،
والنفقات العسكرية الـضــروريــة التي
ال يـمـكــن تجنبها نـظ ـرًا إل ــى اسـتـمــرار
ال ـع ــدوان وفـشــل الـتـســويــة السياسية،
ي ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ت ـ ــراج ـ ــع الـ ـتـ ـب ــادل
التجاري بــن اليمن ودول العالم إلى
أدنى املستويات نتيجة الحصار.
كــذلــك ،ف ــإن إم ـعــان «تـحــالــف ال ـعــدوان»
في تدمير مئات املصانع اإلنتاجية من
غــذاء ودواء ومــواد كمالية سيضاعف
ف ـ ــات ـ ــورة واردات ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن امل ـ ــواد
األساسية من غذاء ودواء ،وفق الخطة
التموينية لــوزارة الصناعة والتجارة
للعام الحالي .وبحسب الوزارة ،فإنها
ت ـس ـعــى إلـ ــى االسـ ـتـ ـي ــراد خـ ــال ال ـع ــام
الحالي  3ماليني و 25ألف طن من مادة
الـقـمــح و 415أل ــف طــن مــن األرز و673
أل ــف طــن مــن الـسـكــر و 98أل ــف طــن من
الحليب ومشتقاته و 176ألف طن من
زيت الطعام.
وف ــي ظــل تــوقــف إن ـتــاج الـنـفــط نتيجة
ال ـح ـص ــار والـ ـ ـع ـ ــدوان وت ــوق ــف إن ـت ــاج
أك ـث ــر م ــن  160أل ــف بــرم ـيــل ف ــي ال ـيــوم
م ــن ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ،إل ــى ج ــان ــب تــوقــف
عائدات الغاز املسال الــذي يصدر إلى
كوريا الجنوبية وعــدد من دول آسيا،
يـسـعــى الـيـمــن إل ــى اس ـت ـيــراد مليوني
طن من املشتقات النفطية في حال رفع
ال ـح ـصــار امل ـف ــروض عـلـيــه وف ــق وعــود
األمم املتحدة.
وملـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،مـحـمــد
الحوثي ،الــذي عقد لقاءات عــدة خالل
الـفـتــرة املــاضـيــة مــع ق ـيــادات الــوحــدات

اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادي ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب
وال ـج ـم ــارك وال ــواجـ ـب ــات ،ع ـلــى أهـمـيــة
الـعـمــل فــي م ـســارات متنوعة مــن أجــل
مــواج ـهــة االس ـت ـح ـقــاقــات املــال ـيــة لـهــذا
ال ـ ـعـ ــام .وشـ ـ ــدد ال ـح ــوث ــي ع ـل ــى حــاجــة
ال ـب ــاد خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي إل ــى بـنــاء
مــوازنـتــن :إحــداهـمــا تــواكــب استمرار
العدوان والحصار ،واألخــرى ملواجهة
مــا بـعــد ال ـع ــدوان وتـحـقـيــق االنـتـصــار
عـلـيــه وتـعـمــل عـلــى س ــد االحـتـيــاجــات
األســاسـيــة ملعالجة آث ــاره الـتــي طالت
كل شيء.
وفي الوقت الــذي يستدعي إقــرار أي
مــوازنــة عــامــة لـلــدولــة وفـقــا للقانون
امل ــواف ـق ــة عـلـيـهــا م ــن ق ـبــل الـحـكــومــة
وإحالتها إلــى الـبــرملــان ومناقشتها
بندًا بندًا ،ومن ثم التصويت عليها،
األمــر املتعذر حاليًا ،أكــد مصدر في
وزارة املالية لـ«األخبار» أن الظروف
الحالية التي تمر بها البالد تستدعي
العمل بموازنة العام ما قبل املاضي
ب ــأث ــر رج ـع ــي وفـ ــق ال ـق ــان ــون امل ــال ــي.
وكانت الحكومة املستقيلة برئاسة
خـ ــالـ ــد ب ـ ـحـ ــاح ق ـ ــد أقـ ـ ـ ـ ـ ّـرت م ـن ـت ـصــف
كانون الثاني ،العام املاضي ،تمديد
العمل بــاملــوازنــة العامة للعام 2014
نظرًا إلــى حالة عــدم االستقرار التي
ت ـش ـهــدهــا الـ ـب ــاد .واس ـت ـن ــد حينها
وزير املالية محمد منصور في قرار
تمديد العمل باملوازنة السابقة إلى
ن ــص امل ـ ــادة  88م ــن ال ــدس ـت ــور ال ــذي
يتيح للحكومة العمل بموازنة العام
املنقضي بأثر رجعي.

انكمش االقتصاد اليمني في  2015بسبب العدوان والحصار متراجعًا بنسبة ( %36أ ف ب)

وعلى الرغم من تقدير عجز املوازنة
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة للسنة املــال ـيــة 2014
بـ  679مليارًا و 264مليون ريــا،ل أي
مــا يــزيــد عـلــى  3م ـل ـيــارات دوالر ،إال
أن ارتـفــاع العجز كــان بسبب ارتفاع
فــاتــورة اسـتـيــراد املشتقات النفطية
وارت ـف ــاع ف ــات ــورة الـكـهــربــاء املـشـتــراة
ال ـتــي ت ـت ـجــاوز ال ـ ـ  5م ـل ـيــارات دوالر،
ول ـ ــم ت ـت ـح ــدث ال ـح ـك ــوم ــة املـسـتـقـيـلــة
مطلع العام املاضي عن أي تقديرات
الرتـ ـف ــاع ال ـع ـجــز ال ـس ـن ــوي ،إال أنـهــا
ّ
استبعدت «أي آثــار سلبية لتقلبات
أسعار النفط على جانب املــوارد من
جهة وامل ـصــروفــات» .وأش ــار املصدر
في وزارة املالية إلى أن «وزارة املالية
أعدت مصفوفة معالجات وتدابير من

أجل إصالح االختالالت التي سببها
العدوان والحصار االقتصادي على
الــوطــن وتــوقــف الكثير مــن اإلي ــرادات
الحيوية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـص ـ ــدر أن «ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا مــن
خ ـب ــراء ال ـ ـ ــوزارة يـعـمـلــون ع ـلــى إع ــداد
الـخـطــط الـكـفـيـلــة ملــواج ـهــة الـتـحــديــات
والصعوبات والتي من شأنها تحقيق
التوازن واالستقرار االقتصادي».
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،أك ــد الـقــائــم بأعمال
وزيـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة ،م ـط ـهــر ال ـع ـب ــاس ــي ،أن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـي ـم ـن ــي انـ ـكـ ـم ــش الـ ـع ــام
امل ــاض ــي ب ـس ـبــب ال ـ ـعـ ــدوان وال ـح ـصــار
بنسبة  %36بالسالب.
وبـهــدف توفير م ــوارد مالية جديدة،
اقترحت وزارة املالية فتح باب ترسيم

الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات غـ ـي ــر املـ ــرس ـ ـمـ ــة ب ــرس ــوم
مـ ـخـ ـف ــوض ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع ال ــوض ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واملـ ـعـ ـيـ ـش ــي ل ـل ـم ــواط ــن
اليمني لتعويض العجز في إيــرادات
الـجـمــارك نتيجة الـحـصــار املـفــروض
وإغـ ــاق ك ــل امل ــوان ــئ ال ـبــريــة وتــراجــع
الحركة املالحية في املوانئ البحرية
والجوية ،وتم تشكيل لجنة إشرافية
لوضع الترتيبات الــازمــة لفتح باب
الـتــرسـيــم لـلـسـيــارات ووس ــائ ــل النقل
واملعدات واآلليات والــذي من املتوقع
أن ي ــدر ل ـل ــدول ــة م ـئ ــات امل ـل ـي ــارات من
الرياالت.
وأق ـ ّـرت «اللجنة الثورية العليا» بدء
عملية الترسيم من كانون الثاني على
مــرحـلـتــن ،عـلــى أن يـتــم فـتــح املــرحـلــة

ولد الشيخ« :أنصار الله» قامت بخطوات إيجابية لبناء
لم يغادر املبعوث الدولي إلى اليمن،
إس ـم ــاع ـي ــل ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ ،ال ـعــاص ـمــة
صنعاء خالي الوفاض ،بل حمل معه
خـبـرًا لفريق الــرئـيــس الـفــار عبد ربه
مـنـصــور ه ــادي عــن أن وزي ــر الــدفــاع
السابق ،محمود الصبيحي ،وشقيق
الــرئ ـيــس الـ ـف ــار ،رئ ـيــس ج ـهــاز األم ــن
السياسي (املخابرات) ،في محافظات
لحج ،وأبــن ،وعــدن ،ناصر منصور،
وفـ ـيـ ـص ــل رجـ ـ ـ ــب ،امل ـح ـت ـج ــزي ــن ل ــدى
الجهات املختصة منذ شهر آذار من
ال ـعــام املــاضــي« ،بـصـحــة ج ـيــدة» .في
املقابل دعــا رئـيــس «اللجنة الثورية
ال ـع ـل ـيــا» ،مـحـمــد ال ـح ــوث ــي ،املـبـعــوث
األممي إلى زيارة تعز واالطالع على
حقيقة الوضع في املحافظة.
وبعد جوالت محادثات عقدها طوال
األيام املاضية في صنعاء مع رئيس
وأع ـض ــاء «الـلـجـنــة ال ـثــوريــة الـعـلـيــا»
والقائمني بأعمال الوزارات واألطراف
واملـ ـك ــون ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،غـ ـ ــادر ول ــد
ال ـش ـي ــخ أمـ ــس ص ـن ـع ــاء ت ــارك ــا فــريــق
عمله فيها على أس ــاس أنــه سيعود
الحقًا.
وأوض ــح ولــد الشيخ فــي تصريحات
لوسائل اإلعالم قبيل مغادرته مطار
صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ــدول ـ ــي أن «امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
كانت إيجابية في معظمها ولــم يتم
تـحــديــد مــوعــد امل ـش ــاورات املقبلة إال

أكد ولد الشيخ أن وزير الدفاع السابق وشقيق الرئيس الفار بصحة جيدة (األناضول)

أن ـن ــا ح ــري ـص ــون ع ـلــى تـنـفـيــذ ك ــل ما
خرجت به املفاوضات التي عقدت في
كانون الثاني املاضي في سويسرا»،
كـمــا ق ــدم ش ـكــره وت ـقــديــره ل ــ«أن ـصــار
الله» على «الخطوات االيجابية التي
تدخل في بناء الثقة» مطالبًا باملزيد
م ــن الـ ـخـ ـط ــوات ف ــي املـ ــراحـ ــل املـقـبـلــة
لتعزيز الثقة.

وأكــد املبعوث الــدولــي أنــه سيواصل
املشاوارت مع «أنصار الله» و«املؤتمر
الشعبي العام» من أجل التوصل إلى
خطوات إضافية في ما يتعلق ببناء
الـثـقــة تحضيرًا لـلـمـشــاورات املقبلة.
وكشف عن أنه جرى اإلتفاق مع حركة
أنصار الله على إرسال وفد من األمم
املتحدة لزيارة اليمن قريبًا برئاسة

امل ـن ـس ــق اإلنـ ـس ــان ــي ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة
للقيام بجولة إلى محافظة تعز وعدد
من املحافظات املنكوبة لتقديم كافة
املساعدات وإيصالها إلى املتضررين
في تلك املحافظات.
ُ
وفيما أعلن ولد الشيخ أنه افــرج عن
وزير التعليم الفني والتدريب املهني،
عبدالرزاق األشــول ،وأربعة ناشطني
إع ــامـ ـي ــن وسـ ـي ــاسـ ـي ــن آخـ ــريـ ــن لــم
يكشف عن أسمائهم ،كشف أنه تلقى
تــأك ـيــدات رسـمـيــة مــن «أن ـص ــار الـلــه»
بـ ــأن ك ــا م ــن وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـســابــق
محمود الصبيحي وشقيق الرئيس
الـفــار ،ناصر منصور وفيصل رجب
بصحة جيدة ،إضافة إلــى ذلــك أعلن
اإلفـ ــراج عــن اثـنــن غـيــر يمنيني كانا
محتجزين في اليمن .وأشار املبعوث
األمـ ـم ــي إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـق ــوم ب ــزي ــارات
مـقـبـلــة وخ ــاص ــة إل ــى ت ـعــز وعـ ــدد من
املحافظات األخرى قريبًا.
وكان رئيس «اللجنة الثورية العليا»،
محمد الـحــوثــي قــد وجــه دع ــوة لولد
الشيخ لزيارة محافظة تعز واالطالع
على حقيقة الــوضــع هناك والتحقق
مــن ع ــدم صـحــة مــا ي ـقــال عــن حـصــار
تعز بعيدًا عــن املــزايــدات والضجيج
اإلع ــام ــي امل ـض ـلــل لـلـحـقــائــق لحسم
«امل ــوق ــف ال ــدول ــي وال ـس ـيــاســي حــول
هذه الجزئية» .وعلمت «األخبار» أن

