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سوريا

مشهد سياسي

اجتماع فيينا ال يحيي «جنيف»:
توسيع نطاق المساعدات ...وتبادل رؤى سياسية
يبقى موعد انعقاد الجولة
المقبلة من محادثات جنيف
معلقًا ،شأنه شأن ملفات
كثيرة ،في انتظار نجاح
تعاون موسكو ـ واشنطن
في خلق الظروف الالزمة
لوالدة «هدنة» جديدة ،ال
تبدو فرص نجاحها ّ
جلية
في ظل الخالفات التي ال تزال
ّ
عصية على الحل
ّ
ل ـ ــم يـ ـتـ ـم ــك ــن اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ف ـي ـي ـن ــا مــن
م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاراة سـ ــاب ـ ـقـ ــه ف ـ ـ ــي م ـ ـيـ ــونـ ــخ.
االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي ك ــان يـنـتـظــر منه
خلق ظ ــروف الـجــولــة الـجــديــدة من
امل ـب ــاح ـث ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،لـ ــم يـنـجــح
سـ ـ ــوى فـ ــي ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ت ـعــزيــز
«الـهــدنــة» والـعـمــل على تعميمها،
وتـكـلـيــف األمـ ــم امل ـت ـحــدة بتوسيع
نطاق املساعدات اإلنسانية .ورغم
إيـ ـح ــاءات املـجـتـمـعــن بــأنــه سيتم
«ات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر» ب ـحــق مـنـتـهـكــي
«الهدنة» من جميع األطراف ،إال أن
الخالفات العالقة منذ جولة جنيف
املــاض ـيــة ب ــن واش ـن ـطــن ومــوسـكــو
ط ـغــت ع ـلــى م ـش ـهــد إع ـ ــان ال ـب ـيــان
املـشـتــرك ملـجـمــوعــة الــدعــم الــدولـيــة
لسوريا .تباين الــرؤى بني رئيسي
«مجموعة الدعم» يندرج تحته عدد
مــن امل ـل ـفــات «ال ـعــال ـقــة» ،مــن بينها
ت ـص ـن ـيــف الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
وآلـ ـي ــة م ـحــارب ـت ـهــا وال ـت ـع ــام ــل مــع
مــوقــع الــرئــاســة الـســوريــة .وهــو ما

دف ـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي،
سيرغي الفــروف ،إلــى التذكير بأن
موسكو ال تــدعــم شخص الرئيس
بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،بـ ــل ح ـ ــرب ال ـج ـيــش
ال ـ ـسـ ــوري ض ــد اإلره ـ ـ ـ ــاب ،بـصـفـتــه
«القوة األكثر فاعلية» على األرض،
وبـ ــدعـ ــوة رس ـم ـي ــة مـ ــن حـكــومـتـهــا
بصفتها عضوًا في األمــم املتحدة،
مشيرًا إلــى أن الــرئـيــس األس ــد أكد
ع ـل ــى الـ ـت ــزام ــه ب ـص ـي ــاغ ــة دس ـت ــور
جــديــد وإج ــراء انـتـخــابــات رئاسية
وبــرملــانـيــة مـبـكــرة خ ــال  18شـهـرًا.
ال ـب ـيــان امل ـش ـتــرك الـ ــذي ت ــاه وزي ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي ج ــون كـيــري،
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك مع
نظيره الف ــروف ،واملبعوث األممي
الخاص ستيفان دي ميستورا ،لم
يـحـمــل أي إشـ ــارة تتعلق بمصير
ّ
ال ــرئ ــاس ــة ال ـس ــوري ــة ،ف ــي ح ــن ذك ــر
ك ـي ــري ب ــأن ب ـ ــاده ال ت ـ ــزال «راغ ـب ــة
فـ ــي رحـ ـي ــل األس ـ ـ ـ ــد» .وأكـ ـ ــد الـ ـت ــزام
«امل ـج ـمــوعــة» بـمــوعــد ب ــدء املــرحـلــة
االن ـت ـقــال ـيــة ل ـل ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
املـقــرر فــي األول مــن آب /أغسطس
امل ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل .ورأى أن «هـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــة»
اإلن ـجــازات واملـكــاســب على األرض
ت ـس ـت ــدع ــي «جـ ـع ــل ات ـ ـفـ ــاق ال ـه ــدن ــة
دائـمــا» ،الفتًا إلــى أن روسيا تعمل
ب ـش ـكــل م ـك ـثــف م ــع ب ـ ــاده لـضـمــان
تنفيذ «الهدنة» ،عبر قنوات اتصال
تعمل  24ساعة يوميًا.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أش ـ ـ ـ ــار الفـ ـ ـ ـ ــروف إل ــى
أن ال ـ ـخـ ــروقـ ــات وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى ح ـ ّـد
أص ـب ــح ي ـح ـصــل ف ـي ــه اإلره ــابـ ـي ــون
على دبــابــات عبر ال ــدول املـجــاورة،
م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـعـتـبــر
جـبـهــة الـنـصــرة اإلرهــاب ـيــة وسيلة
لقتال الدولة السورية وهذا خطأ».

وأكــد على ض ــرورة اعتماد قــرارات
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن كـ ـق ــاع ــدة ل ـ ـقـ ــرارات
«املجموعة» ،مشددًا على أهمية أن
تشمل املـبــاحـثــات جميع مكونات
ال ـش ـع ــب ،ب ـمــن ف ـي ـهــا م ـم ـث ـلــون عن

دي ميستورا :ال محادثات
قبل «هدنة جدية» وتقدم
في ملف المساعدات

ال ـســوريــن األك ـ ــراد .ورأى الف ــروف
أن اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـق ــوب ــات م ــن قبل
ال ــدول الغربية ضــد ســوريــا ساهم
في تردي األوضاع اإلنسانية .وقد
يـكــون الـتـقــدم الــوحـيــد ال ــذي حققه
ّ
املؤتمر هــو تبني بيانه الرسمي،
وع ـل ــى ل ـس ــان ك ـي ــري ،ل ـف ـكــرة كــانــت
طــرحـتـهــا مــوس ـكــو مـسـبـقــا ،تــدعــو
مــن خاللها فصائل املعارضة إلى
ال ـت ـن ـصــل م ــن ت ـن ـظ ـي ـمــي «داعـ ـ ــش»
و«جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة» جـ ـغ ــرافـ ـي ــا
وأيــديــولــوج ـيــا .ودعـ ــا ال ـب ـيــان إلــى

دعا االجتماع الفصائل للتنصل من تنظيمي «داعش» و«النصرة» (أ ف ب)

إي ـ ـقـ ــاف الـ ــدعـ ــم املـ ــالـ ــي لـتـنـظـيـمــي
«داع ـ ــش» و«الـ ـنـ ـص ــرة» ،وإلـ ــى رفــع
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ال ـ ـ ـفـ ـ ــوري ع ـ ــن امل ـن ــاط ــق
امل ـحــاصــرة ،م ـشــددًا عـلــى اسـتـعــداد
دول «م ـج ـم ــوع ــة الـ ــدعـ ــم» لـتـقــديــم
املساعدة لتحويل وقف إطالق النار
إلــى هــدنــة شاملة فــي كــل املناطق.
وأش ــار إلــى ض ــرورة إبـقــاء الحدود
السورية مفتوحة أمــام املساعدات
اإلن ـس ــان ـي ــة ت ـن ـف ـي ـذًا ل ـل ـق ــرار ،2258
ودع ــت «املـجـمــوعــة» رؤس ــاء الــدول
املشاركة فيها إلــى إبــاغ املراقبني
عـ ــن أي اشـ ـتـ ـب ــاه فـ ــي خـ ـ ــرق ن ـظــام
وق ــف إط ــاق ال ـنــار الت ـخــاذ تدابير
م ـن ــاس ـب ــة ،مـ ــؤكـ ــدة ع ـل ــى أن خ ــرق
«الهدنة» ومنع وصــول املساعدات
اإلنـســانـيــة س ـيــؤديـ ّـان إل ــى «زي ــادة
ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـخ ــل ــن» .وأض ــاف
البيان أن االنتقال السياسي يجب
أن ي ـت ــم بـ ـق ــوى ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري
نفسه.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أوض ـ ـ ــح دي م ـي ـس ـتــورا
أن ــه ال يمكن اسـتـئـنــاف املـحــادثــات
ف ــي حـ ــال اس ـت ـم ــر الـ ـقـ ـت ــال ،مـشـيـرًا
إلــى ض ــرورة «وقــف جــدي لألعمال
القتالية وحدوث تقدم حقيقي على
الـجــانــب اإلن ـســانــي» .وم ــن جانبه،
قال وزير الخارجية الفرنسي جان
مـ ــارك إي ــرل ــوت ،إن ال ـق ــوى الـكـبــرى
اتفقت على الدفع باتجاه استئناف
املحادثات بحلول بداية حزيران/
يونيو «إن أمكن ذلك».
وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ع ـ ـ ــادل
الجبير إنــه سيكون من الضروري
البحث فــي الـبــدائــل إذا «لــم يمتثل
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ــد
ملحاوالت التوصل لهدنة في عموم

اليمن

ّ
الحصار والتجار خلف انهيار اقتصادي وشيك :الريال اليمني يسجل أدنى مستوياته
أسباب عدة تقف وراء
ّ
االنخفاض ّ
الحاد الذي سجله
الريال اليمني مطلع األسبوع
الجاري مقابل الدوالر ،منها
استمرار الحصار السعودي
على المصارف وإقبال التجار
الدوالر قبيل شهر
على طلب ّ
رمضان ،في ظل غياب الرقابة
على األسواق الموازية التي
ّ
تشن حربًا «بالوكالة» على
االقتصاد اليمني
صنعاء ــــ رشيد الحداد
في أدنى انخفاض عرفه الريال اليمني
م ـق ــاب ــل الـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،سـ ّـج ـلــت
الـعـمـلــة املـحـلـيــة ف ــي الـيـمــن انـخـفــاضــا
ً
إل ــى  325ري ــاال (م ــن  250ري ــال) مطلع
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،األمـ ــر الـ ــذي يـنــذر
بكارثة اقتصادية سيصعب تالفيها
ومعالجتها قريبًا.
وشـ ـ ـه ـ ــدت األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة انـ ـهـ ـي ــارًا
متسارعًا ألسـعــار صــرف العملة أمــام
ال ـع ـم ــات االج ـن ـب ـي ــة ،وم ـن ـه ــا ال ــري ــال
ً
ال ـس ـع ــودي الـ ــذي ارت ـف ــع م ــن  65ري ــاال
مقابل الــريــال اليمني الــواحــد إلــى 80
ً
ري ــاال فــي الـســوق ال ـســوداء خــال ال ــ48
ساعة املاضية .هــذا االنهيار أدى إلى

ارت ـفــاعــات مـتـبــايـنــة فــي أس ـعــار امل ــواد
الغذائية كافة ،ما عدا القمح والدقيق
الـلــذيــن يغطي الـبـنــك املــركــزي اليمني
وارداتهما بالدوالر.
ويــأتــي هــذا الـتــراجــع فــي إط ــار الحرب
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يـشـنـهــا الـتـحــالــف
السعودي والحكومة املوالية له ،بعدما
كــان سـعــر الــريــال ي ـســاوي  250مقابل
الدوالر قبل الحرب .وإلى جانب ارتفاع
أسـ ـع ــار املـ ـ ــواد األس ــاس ـي ــة والـكـمــالـيــة
كنتيجة ل ـهــذا االن ـه ـيــار ،ع ــادت أيضًا
أزمـ ــة املـشـتـقــات الـنـفـطـيــة إل ــى أس ــواق
ص ـن ـعــاء خ ــال ال ـ ــ 24س ــاع ــة املــاض ـيــة،
نتيجة إحجام تجار املشتقات النفطية
ـ ـ ـ ـ ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون وفـ ــق ق ـ ــرار تـعــويــم
املشتقات النفطية الصادر عن «اللجنة
الثورية» العليا أواخر تموز املاضي ـ ـ
عــن البيع بــاألسـعــار السابقة ،مــا أدى
إل ــى ن ـقــص ح ــاد ف ــي م ــادت ــي الـبـنــزيــن
والبترول.
وأرجـ ـ ـ ــع اقـ ـتـ ـص ــادي ــون س ـب ــب ارتـ ـف ــاع
ال ـ ــدوالر إل ــى ارت ـف ــاع الـطـلــب عـلـيــه من
قبل التجار الستيراد حاجاتهم لشهر
رمضان ،في ظل انخفاض االحتياطي
النقدي األجنبي من  4,2مليارات دوالر
أواخــر عــام  2014إلــى  2,1مليار دوالر
أواخـ ــر ال ـع ــام امل ــاض ــي ،إال أن مـصــادر
أخــرى عـ ّـدت ما حدث «اختراقًا خطيرًا
مــن قبل أدوات التحالف الـسـعــودي».
فلقد جاء انهيار أسعار ّصرف العملة
بـعــد مــوجــة شــائـعــات تبنتها وســائــل
إع ــام مــوال ـيــة لـلـتـحــالــف ،األسـبــوعــن
امل ــاض ـي ــن ،ت ـحــدثــت فـيـهــا ع ــن إف ــاس

أشار اقتصاديون إلى أن انهيار القيمة الشرائية للعملة اليمنية أمام العمالت االجنبية «حدث مؤقت» (أ ف ب)

البنك املــركــزي وع ــدم قــدرتــه على دفع
مرتبات موظفي الدولة .واتهمت البنك
باللجوء إلى االصدار النقدي لتغطية
ال ـع ـج ــز ،إال أن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي يطبع

تحدثت وسائل إعالم
موالية للسعودية عن
إفالس البنك المركزي
ً
العملة في الخارج عادة.
ونفى مصدر من البنك تلك الشائعات،
مــؤكـدًا أن املـبــالــغ املــالـيــة الـتــي صــدرت
إلى األســواق من فئة  1000ريال كانت

في البنك غير مصدرة وطبعت في عهد
الــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل عـبــد رب ــه منصور
هادي عام  2012وتم تصديرها لتلبية
احتياجات السيولة املحلية نظرًا إلى
شح اإليرادات املالية املحلية.
مـصــدر م ـســؤول فــي «الـلـجـنــة الـثــوريــة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا» ف ـ ــي ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء أك ـ ـ ـ ــد أن مــا
تـحــدثــت عـنــه وســائــل اإلعـ ــام املــؤيــدة
لــ«الـتـحــالــف» هــو «شــائـعــات تــأتــي في
إط ــار ال ـحــرب الـنـفـسـيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـتــي تـسـتـهــدف ث ـبــات أس ـع ــار صــرف
الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف مــا
تبقى مــن اسـتـقــرار معيشي للمواطن
اليمني».

وكــان الحصار الــذي يفرضه التحالف
م ـن ــذ  16شـ ـهـ ـرًا قـ ــد أدى إل ـ ــى تــوقــف
م ـ ـصـ ــادر ت ـم ــوي ــل ال ـخ ــزي ـن ــة بــالـعـمـلــة
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،ال س ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل ت ــوق ــف
ص ـ ــادرات الـنـفــط وال ـغ ــاز وم ـنــع تــدفــق
تحويالت املغتربني وتوقف تمويالت
املانحني.
كذلك ،أدى استهداف «التحالف» البنية
التحتية للقطاع الـخــاص الــى ارتـفــاع
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى االسـ ـ ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة
ف ــي ت ـل ـب ـيــة االحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاس ـي ــة
من الـغــذاء وال ــدواء واملــابــس ،وهــو ما
تسبب فــي ارت ـفــاع فــاتــورة االسـتـيــراد
وارتفاع الطلب على الدوالر.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أش ـ ــار اق ـت ـصــاديــون
إلى أن انهيار القيمة الشرائية للعملة
ال ـي ـم ـن ـي ــة أمـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـم ــات االج ـن ـب ـي ــة
«ح ـ ـ ــدث م ـ ــؤق ـ ــت» ،ون ـت ـي ـج ــة طـبـيـعـيــة
لغياب الرقابة املـشــددة على األســواق
ّ
املوازية التي تول ًت الحرب االقتصادية
بالوكالة ،مستغلة الظرف االستثنائي
الذي يواجهه االقتصاد الوطني .وأكد
هؤالء أن ما حدث أخيرًا ناتج من عدم
الـ ـت ــزام جـمـعـيــة ال ـص ــراف ــن الـيـمـنـيــن
بــاالتـفــاق املـبــرم مــع البنك املــركــزي في
 21آذار امل ــاض ــي ،حــن ات ـفــق الـطــرفــان
ع ـلــى ت ـحــديــد س ـعــر ال ـع ـم ـلــة الــوطـنـيــة
ً
في السوق املوازي بـ 250رياال للدوالر
للشراء و 251للبيع .كذلك ،حدد سعر
الـ ــريـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي ب ـ ـ ـ ـ ــ 65.20ل ـل ـشــراء
ً
و 65.70للبيع من  58رياال في السابق،
ّ
للحد مــن املضاربة باألسعار وإعــادة
ث ـقــة ال ـع ـم ــاء ب ــال ـش ــرك ــات واملـ ـص ــارف

