
الثــــورة

ــة الخسائر الرتاكمية  ــدرت تقارير اقتصادية رسمية تكلف ق
ــة بمبلغ  2449 مليار ريال  ما يعادل  يف اإليرادات العامة للدول
11.2 مليار دوالر عامي 2015 - 2016م بواقع 421 دوالرا للفرد.
ــيل اإلجمايل  ــة يف الناتج املح ــر الرتاكمي ــدت أن الخسائ وأك
ــار دوالر، مشرية إىل أن كل  ــالل 2015 - 2017م تفوق  32 ملي خ

فرد يمني تعرض لخسارة بواقع 1180 دوالراً.
ــدات االقتصادية واالجتماعية الصادر  وقال تقرير املستج
عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية بوزارة التخطيط 
ــت باملرافق واألصول  ــدويل: إن األرضار التي لحق ــاون ال والتع

ــم عىل اليمن  ــدوان الخارجي الظال ــراء الع ــة اليمنية ج املادي
ــل 88 مليار دوالر  ــا بحوايل 25 مليار دوالر من أص تقدر مبدئي
ــة إلعادة اإلعمار والتعايف  ــا اليمن كمتطلبات تمويلي يحتاجه

حتى عام 2022م .
ــل رضرا عن  ــة ال تق ــة االقتصادي ــر أن التكلف ــد التقري ويؤك
ــول املادية يف  ــث تعرضت األص ــة واملادية حي ــة البرشي التكلف
ــة التحتية  ــة والبني ــة األساسي ــات االجتماعي ــق الخدم مراف
ــان ألرضار بالغة قدرت تكلفتها بحوايل 25 مليار دوالر  واإلسك
ــت 65.6 % من  ــى يونيو2017م  كان ــول العام 2017م ، حت بحل
ــا أو كليا يستفيد  ــوايل  2407 مدارس مترضرة مدمرة جزئي ح

منها 1.5 مليون طفل.
ــام 2015م تعرضت 43 % من أصول املياه  ــى أواخر الع وحت
ــرضر وال تزال  ــاء لل ــز وصنع ــدن وتع ــي يف ع ــرصف الصح وال

األرضار يف تزايد منذ ذلك الحني.  
ــود للعدوان حيث سبب تعطيل  وأكد التقرير أن السبب يع
ــاع  ــة وادى الرتف ــة للدول ــة العام ــار املوازن ــادرات وانهي الص
ــات اليمن  ــوء التغذية ،وب ــر وفاقم س ــم مما عمق الفق التضخ

يواجه واحدة من اكرب األزمات اإلنسانية يف العالم.
ــد  ــل وبع ــوى قب ــات القص ــىل أن األولوي ــر ع ــدد التقري وش
ــة لتلبية  ــاف املعونة اإلنساني ــي توسيع نط ــالل السالم ه إح
ــف  مختل يف  ــن  واملترضري ــاء  للضعف ــة  الطارئ ــات  االحتياج
ــىل دعم سبل  ــل والرتكيز ع ــرأة والطف ــع مراعاة امل ــق م املناط
ــاب يف املد  ــة لتشغيل الشب ــع كثيفة العمال ــة واملشاري املعيش

األني والقصري واملتوسط.
ــايل  ــة يف إجم ــة الرتاكمي ــة الضائع ــة الفرص ــدرت تكلف وق
ــي 2015 -  ــار دوالر عام ـــ3.7 ملي ــة ب ــات الخارجي االحتياطي

2016م أو بواقع 136 دوالراً للفرد .
ويشري التقرير إىل أن التكلفة االقتصادية أو ما يطلق عليها 
ــوى الناتج  ــرب باهظة فعىل مست ــة الضائعة تعت ــة الفرص تكلف
ــوات من العدوان  ــني أن اليمن وبعد 3 سن ــيل اإلجمايل يتب املح
تراوحت الخسائر الرتاكمية يف الناتج اإلجمايل بحوايل 41.8% 
ــرشق األوسط  ــة يف إقليم ال ــة مئوي ــة بـ15-6نقط ــة مقارن نقط

وشمال أفريقيا و%9 يف العالم .
ــة يف اليمن  ــاع الخسائر االقتصادي ــول التقرير إن ارتف ويق
ــات يف اإلقليم والعالم جاء بسبب  عن متوسط خسائر النزاع
ــارة الخارجية وتوقف إنتاج  ــام العدوان بتقييد حركة التج قي
ــاة لالقتصاد  ــذي يمثل رشيان الحي ــر النفط والغاز ال وتصدي

الوطني.
ــاع الخاص قال  ــت بالقط ــص األرضار التي لحق ــا يخ وفيم

ــات موجعة أدت  ــرض لصدم ــاص تع ــاع الخ ــر إن القط التقري
ــة والتجار  ــآت األعمال يف الصناعي ــن منش ــالق 26 % م إىل إغ
ــال اململوكة  ــن منشآت األعم ــا أغلقت 42 % م ــات كم والخدم
ــة يف 95 % من إجمايل  ــا األرضار املادي ــاب أهمه ــاء ألسب للنس
ــة الوقود  ــدان رأس املال وأزم ــة إىل فق ــآت املغلقة إضاف املنش
وغياب الكهرباء ، وبالنتيجة قامت 41 % من املنشآت بترسيح 
ــر 2015م ،وبالتوازي  ــى أكتوب ــن موظفيها حت ــوايل 55 % م ح
ــة الوقود  ــاك بسبب أزم ــة وصيد األسم ــاط الزراع ــرضر نش ت
ــوارب الصيد ومراكز  ــري العديد من ق ــل الصادرات وتدم وتعط
ــة الريفية السيما  ــر عىل سبل املعيش ــزال السمكي مما اث اإلن
ــد السمكي  ــىل الصي ــن ع ــي املعتمدي ــل الغرب ــان الساح لسك
ــب االقتصادية  ــاة فإن العواق ــاص قابل للحي ــدون قطاع خ وب

واإلنسانية ستكون وخيمة.

رشيد الحداد
ــايس  السي ــداد  واالستب ــة  والبطال ــر  الفق
ــة وانعدام املساواة  وغياب العدالة االجتماعي
ــم مراكز  ــاد واملحسوبية وتقاس ــيش الفس وتف
القوى القبلية والحزبية ملوارد اليمن الطبيعية 
من النفط والغاز واملعادن هي الحالة السائدة 
قبل ثورة الشعب اليمني يف الواحد والعرشين 
ــني وجدوا  ــرب 2014م، ماليني اليمني ــن سبتم م
ــلة  ــا لسياسات حكومية فاش ــم ضحاي أنفسه
ــن الزمن ساهمت  ــم عقودا م ــدة حكمته وفاس
ــدام األمن  ــة وانع ــاع املعيشي ــردي األوض يف ت
ــوال اليمنية  ــروب رؤوس األم ــرار وه واالستق
ــة آمنة،  ــن بيئة استثماري ــارج بحثا ع إىل الخ
وأصبح الشعب اليمني واحدا من أفقر شعوب 

العالم. 
ــود الفقر يف اليمن إىل العديد من العوامل  يع
ــة واالقتصادية والبرشية والطبيعية  السياسي
منفردة ومجتمعة؛ حيث ينخفض دخل الفرد 
جراء درجة وطبيعة النمو االقتصادي والذي 
ــة  ــارات املحلي ــة االستثم ــن محدودي ــج ع ينت
ــاج املحيل، وارتفاع  ــة وتراجع اإلنت والخارجي
ــع  وتواض  ،3% إىل  ــي  السكان ــو  النم ــدل  مع
ــل والتدريب واتساع القطاع  مستويات التأهي
ــة  ــة االجتماعي ــف الحماي ــم وضع ــري املنظ غ
ــن مكافحة  ــي ال يمك ــن العوامل الت ــا م وغريه

الفقر بدون تجاوزها.

حقبة التسعينيات 
ــف  مختل يف  ــر  الفق ــرة  ظاه ــدت  تصاع
ــني  ب ــه  مؤرشات ــت  وتفاوت ــالد  الب ــات  محافظ
ــر يف اليمن  ــد ارتبط الفق ــرض، وق ــف والح الري
ــف األداء االقتصادي  ــام 1990م بضع ــذ ع من
والصدمات الخارجية والداخلية التي تعرض 
لها االقتصاد وخاصة خالل النصف األول من 
ــة عامة يف  ــس بصف ــذي انعك ــات، وال التسعين
ــات االقتصادية، وتتمثل يف  مجموعة الصعوب
عجز املوازنة العامة، وعجز ميزان املدفوعات، 
ــور االحتياطي  التضخمية، وتده ــوط  والضغ
ــور القيمة الرشائية  ــد األجنبي، وتده من النق
للعملة املحلية، فضًال عن االختالالت اإلدارية 

والتنظيمية والحروب الداخلية.

ــات  ــا تداعي ــان له ــف 1994م ك ــرب صي ح
ــات االقتصادية  ــىل مختلف املستوي كارثية ع
ــات  التداعي ــك  ــاف إىل ذل ــة، يض واالجتماعي
ــة التي تسببت  ــة لحرب الخليج الثاني الكارثي
ـــ 1,3 مليون مغرتب يمني  بالرتحيل القرسي ل
ــن السعودية جراء موقف اليمن من التدخل  م
ــر بالغ يف اتساع  ــراق كان له أث ــي يف الع األجنب
ــن توقفت  ــف اليم ــب موق ــر، وبسب ــة الفق رقع
ــق الخليجية عن املساهمة يف التنمية  الصنادي
ــروض  والق ــدات  املساع ــن  م ــدداً  ع ــدت  وفق
ــل املمول  ــة التي كانت تمث ــة والدولي اإلقليمي
ــة ولالقتصاد  ــات التنموي ــايس للمرشوع األس
ــع انشغال  ــل تزامنت م ــك العوام ــي، تل اليمن
ــروب  ــة والح ــات السياسي ــة بالرصاع السلط
ــا أدى إىل  ــوال العامة، م ــدر األم ــة وه الداخلي

ــل وتزايد أعداد الفقراء،  تفاوت معدالت الدخ
واتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء.

معدالت الفقر 
من خالل تتبع مؤرشات الفقر نجد أن نسبة 
ــام 1990م، إال أنها  ــر لم تتجاوز 19.1 % ع الفق
وازداد  1997م،  ــام  ع  %  51.19 إىل  ــت  ارتفع
ــة ماليني إىل  ــا من قرابة ثالث ــدد الفقراء فيه ع
ــري، بل ارتفعت  ــة ماليني مواطن فق قرابة تسع
ــرتة ذاتها من 9  ــالل الف ــر املدقع خ ــة الفق نسب
ــر حينذاك  ــرة الفق ــملت ظاه % إىل 24 %، وش
ــا بسبب  ــادات العلي ــيل الشه ــني وحام املتعلم
ــة التضخم ،  ــور، وارتفاع نسب ــاض األج انخف
ــرة الفقر انخفضت  ــق التقديرات فإن ظاه ووف
 2005 يف   % إىل34,8   1998 ــام  %ع  40.1 ــن  م

ــو 2 %  ــر بنح ــدل الفق ــع مع - 2006م، وتراج
ــمل هذا االنخفاض مناطق الريف  سنوياً، وش
ــراء ثابتاً عىل  ــدد الفق ــن ظل ع ــرض، ولك والح
ــو 7 ماليني نسمة منذ سبع سنوات، نتيجة  نح

استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني.
ــرتة 1990م ـ 2010م   تصاعد الفقر خالل الف
ــات اليمنية املتعاقبة  تزامن مع تنفيذ الحكوم
ــن الفقر  ــدف الحد م ــط خمسية به ثالث خط
ــادي، إال أن تلك  ــة ورفع النمو االقتص والبطال
ــة من اإلصالحات  ــط التي رافقتها حزم الخط
ــني،  اليمني ــاة  معان ــن  م ــت  ضاعف ــة  السعري
وذهبت نتائجها بعيداً عن األهداف املرسومة، 
وكانت لها آثار سلبية عىل االستقرار املعييش 
ــت  ــات دخل ــىل مستوي ــي وع ــن اليمن للمواط
ــل السياسات الخاطئة التي اتخذتها تلك  بفع

الحكومات والتي لم تسهم يف تحسن األوضاع 
ــراء تنفيذ تلك الخطط  ــة للمواطن ج املعيشي
ــة تقلبات  ــت بموج ــل تسبب ــات، ب واإلصالح
ــاع  ــيل، وأدت إىل ارتف ــوق املح ــة يف الس سعري
ــم عنها تراجع سعر  مستويات التضخم، ونج
ــة  ــالت األجنبي ــل العم ــة مقاب ــة الوطني العمل
ــور القيمة  ــا أدى إىل تده ــوق املحيل، م يف الس

الرشائية للريال اليمني. 

اإلصالحات وأثرها 
ــذي أعقب اإلصالحات االقتصادية  النمو ال
ــك والصندوق  ــول البن ــد دخ ــذت بع ــي نف الت
ــني كرشيك لليمن يف برنامج اإلصالح يف  الدولي
ــن نتيجة النمو يف القطاعات  عام 1996م لم يك
ــة األوىل للنمو  ــري النفطية بل يرجع بالدرج غ

ــة والذي  ــد النفطي ــادة العوائ ــن زي ــم ع الناج
ــراء من ذلك  ــة استفادة الفق ــم بمحدودي يتس
النمو االقتصادي وخاصة يف املناطق الريفية، 
ــدويل فإن  ــن البنك ال ــة م ــة مقدم ــق دراس ووف
ــة املحلية(الريال اليمني)  ــر العمل تدهور سع
ــان له آثار انتقالية سلبية  خالل الفرتة ذاتها ك
ــة اإللغاء  ــا أن عملي ــراء، كم ــا الفق ــى منه عان
ــة  النفطي ــات  ــار املشتق ــم أسع ــي لدع الجزئ
ــاع  ــرتة 1998 - 2005م أدت إىل ارتف ــالل الف خ
ــة(21 %) ، وفيما يتعلق  ــة املعيشة بنسب تكلف
ــار التقرير الدويل  ــة ومعدالتها فقد أش بالبطال
ــاً طفيفاً  ــع ارتفاع ــة ارتف ــدل البطال إىل أن مع
ــرتة 2004 - 1999م بنسبة (2.6 %)  ــالل الف خ
ــاب (24-15  ــة بني الشب ــل معدل البطال وسج
عاماً) (28.3 %) وهو أعىل من املعدل الوطني 
ــة يف اليمن  ــدل البطال ــا ارتفع مع ــة، كم للبطال
ــر 51 عاماً فأكرث من  ــن عىل العمل بعم للقادري
(13.7 %) يف عام 1999م إىل (16.3 %) يف عام 
ــد ارتفع معدل  ــاء فق ــة للنس 2004م، وبالنسب
ــن (25.4 %) إىل (39.5 %)  ــن م ــة بينه البطال

خالل الفرتة نفسها.
ــد  ــة األرسة 2006م فق ــح ميزاني ــق مس ووف
ــر والبطالة وكان لهما  تصاعدت مؤرشات الفق
ــي يف البالد  ــدل اإلنفاق االجتماع ــر عىل مع أث
ــرتة 1998م ـ 2006م  ــذي انخفض خالل الف وال

إىل 7 % من إجمايل الناتج املحيل.

اليمن وفق مؤشرات التنمية البشرية
ــات الفقر يف  ــىل مستوي ــظ اليمن بأع يحتف
ــمال أفريقيا، حيث  منطقة الرشق األوسط وش
ارتفعت معدالت الفقر إىل 60 % يف عام 2014م 
ــام املرتبة154  ــا احتلت اليمن يف نفس الع ، كم
ــة البرشية،  ــة يف مؤرش التنمي ــني 187 دول من ب
ــا  ــي يصدره ــة الت ــر الدولي ــارت  التقاري وأش
أن  إىل  ــدة  املتح ــم  لألم ــي  اإلنمائ ــج  الربنام
ــوات األخرية،  ــدالت الفقر تفاقمت يف السن مع
بسبب ضعف قدرات الحكومات يف خلق املزيد 
ــي باإلضافة إىل  ــاب اليمن ــن الوظائف للشب م
ــورات التي  ــج السلبية للتط ــريات والنتائ التأث
ــهدتها البالد منذ عام 2011م، وبالتايل سار  ش
ــة األلفية يف  ــداف التنمي ــن أه ــدف األول م اله

مسار عكيس. 

07اصاخاداصاخاد
الفقر يف اليمن..الفقر يف اليمن..

الحداد د الذيش ة النفط د ائ ال ادة ز ن ع النا

خطايا املاضي تثقل كاهل الحاضر وتهدد املستقبلخطايا املاضي تثقل كاهل الحاضر وتهدد املستقبل

ــار يف مجال  ــاص اليمني لالستثم ــاع الخ ــه القط يتج
ــي لـتأمني  ــار اسرتاتيج ــة كخي ــة بفاعلي ــة البديل الطاق
ــا إن املرحلة  ــدة، معلن ــات املتزاي ــن االحتياج ــوق م الس
األوىل لن يقل االستثمار فيها عن 200 ميجا وات لتعزيز 

الطاقة بأمانة العاصمة.
ــاص ممثال  ــاع الخ ــع القط ــني قط ــو أسبوع ــذ نح ومن
ــوطا  ــة بأمانة العاصمة ش ــة الصناعي ــة التجاري بالغرف
ــني هامتني األوىل  ــا لتحقيق نقطت ــا ضمن نشاطه متقدم
ــاد الخطوات الرسمية  ــاء بنك الطاقة والثانية اعتم إنش
ــاص يف مجال  ــاع الخ ــارات القط ــال الستثم ــح املج لفت

الطاقة البديلة وعىل رأسها الطاقة الشمسية.
وعززت قيادة الغرفة التجارية باألمانة من تحركاتها 
ــال ومسؤويل  ــال األعم ــني رج ــاءات عدة ب ــد لق ــم عق وت
ــار يف الطاقة  ــس العملية لالستثم ــة لوضع األس الحكوم
ــر الكهرباء  ــي وزي ــب الحكوم ــرأس الجان ــة وت الشمسي
والطاقة املهندس لطف الجرموزي وبمساندة ودعم من 

الهيئة العامة لحماية البيئة.
ــة باألمانة  ــة التجارية الصناعي ــس الغرف ــول رئي ويق
ــي بات اليوم  ــاع الخاص اليمن ــن الكبوس: إن القط حس
ــة لالستثمار يف مجال  ــارف الالزم ــك الخربات واملع يمتل

ــن أنشطته  ــت اكتسب الخربات م ــة الشمسية حي الطاق
ــال عليه لتحقيق نقلة نوعية  ــارج مما يسهل املج يف الخ
ــم يف النشاط  ــة النظيفة ويسه ــوق بالطاق ــداد الس يف إم

االقتصادي للبلد.
ــة الشمسية  ــة الطاق ــد وأهمي ــوس لفوائ ــري الكب ويش
ــد  للبل ــة  إضافي ــة  قيم ــق  يحق ــادي  اقتص ــار  كاستثم
ــة يف  ــورات املتسارع التط ــول: إن  ــن.. ويق وللمستثمري
ــض رأس  ــت وخف ــة سهل ــة الشمسي ــا الطاق تكنولوجي

ــة إذ انخفض تكلفة  ــذه الطاق ــال املستثمر يف توليد ه امل
ــون  ــن 1.5 ملي ــد م ــا وات واح ــاج ميج ــار يف إنت االستثم
ــو أمر ساهم  ــف دوالر حاليا وه ــا دون 600 أل دوالر اىل م
ــن تكلفة  ــة لتصبح اقل م ــة هذه الطاق ــاض تكلف يف انخف

مثيلتها املنتجة من الوقود األحفوري بـ10 أضعاف.
ــال اليمنيني  ــال األعم ــة رج ــزداد قناع ــل ت ويف املقاب
ــار يف الطاقة الشمسية إنتاجا  بأهمية وجدوى االستثم
ــارة له  ــال احمد زب ــن رجل األعم ــوق، لك ــا للس وتسويق

ــك الطاقة أوال  ــرث حيث يدعو إلنشاء بن ــار منظمة أك أفك
ــة تعنى باألموال املستثمرة يف هذا املجال  ليكون منظوم
أوال وثانيا لتحقيق رشاكة مجتمعية لهذا االستثمار عرب 
ــذب استثمارات القطاع الخاص واألفراد  فتح املجال لج
ــات وثانيا إلدخال املواطنني عرب هذه الرشاكة من  والرشك
خالل اسهم يتم طرح االكتتاب فيها واالدخار فيها ،فيما 
ــي ملستلزمات  ــاط الصناع ــك بتعزيز النش ــوم البن سيق

الطاقة النظيفة من كافة أوجهها.
ــع هذه  ــي م ــاوب الحكوم ــام التج ــري لالهتم ــن املث وم
ــوزراء د/عبدالعزيز بن  ــد دولة رئيس ال الخطوة فقد أك
حبتور يف لقائه بالقطاع الخاص األسبوع املايض حرص 
ــات  ــة الجه ــا كاف ــوة موجه ــا للخط ــة ومباركته الحكوم
تقديم التسهيالت واملزايا للتنفيذ ، وحث وزارة الكهرباء 
ــورة متكاملة بعد وضع  ــة عىل تقديم املرشوع بص والطاق
ــي املشرتك من  ــن الفريق الفن ــة عليه م ــات الفني اللمس
ــت ترحيبا  ــة وهي خطوة الق ــاع الخاص والحكوم القط

كبريا من القطاع الخاص.
ــذه الخطوة يقول  ــوات املتقدمة له ــار الخط ويف انتظ
القطاع الخاص انه بحاجة آلليات وتعديالت يف القانون 
ــة الفرصة له باالستثمار كمزود للطاقة والدخول  إلتاح
ــار من  ــق االستثم ــد مناط ــة لتحدي ــة ،باإلضاف يف رشاك
ــد املزايا والتسهيالت  ــواح الشمسية وتحدي املزارع لألل

لكل من يستثمر يف هذا املجال.

القطاع الخاص يتجه لالستثمار يف الطاقة الشمسية واملرحلة األوىل يف أمانة العاصمة
الثورة /أ

ندوة عن الريادة يف 
الظروف الصعبة

ــوع العاملي لريادة  ــيل مع األسب ــار التفاعل املح يف إط
األعمال نظمت مؤسسة الرؤية الجديدة األسبوع املايض 
ــادة يف الظروف الصعبة بمشاركة  بصنعاء ندوة عن الري

30 رياديا يف مجال املعلوماتية واقتصاد املعرفة.
ــع الشباب والشابات التخاذ  وهدفت الفعالية لتشجي
ــرص  ــق ف ــأنها خل ــن ش ــة م ــة ومدروس ــوات جريئ خط
ــا يف  ــي خصوص ــاد الوطن ــم االقتص ــذا دع ــني وك للريادي

املرحلة الراهنة.
ــارب وخربات رياديني  ــا تم يف الندوة استعراض تج كم
ــوا يف تخطي التحديات التي تمر بها البالد وتغلبوا  نجح

عليها.
ــري ربحية  ــة الجديدة منظمة غ ــة الرؤي ــد مؤسس  وتع
ــاب يف مجال  ــر االقتصادي وبتمكني الشب ــم بالتطوي تهت
ــدف من خالله  ــاالت والذي ته ــة املعلومات واالتص تقني
إىل تعزيز دور تقنية املعلومات واالتصاالت للمشاركة يف 

االقتصاد املحيل لرفع الناتج املحيل اإلجمايل يف اليمن.

الثورة/

تقارير اقتصادية رسمية تقدر الخسائر الرتاكمية يف اإليرادات بأكرث من ٢٤٤٩ مليار ريال
بينت أن خسائر المرافق واالصول المادية جراء العدوان بلغت حتى اآلن ٢٥ مليار دوالر:

 أحمد الطيار
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