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ــارع معها الصعود الباهظ  أيام متسارعة وتس
لألرايض, والبيوت السكنية بشكل جنوني للغاية 
ــني يف الرشاء  ــن الراغب ــد م ــل  العدي ــث جع .. حي
ــارج العاصمة صنعاء وما  ــون إىل مناطق خ يذهب
ــبة التي  ــعار املناس ــاك بغرض األس ــا هن جاوره
ــدود  ــل املح ــاب ذوي الدخ ــع أصح ــب م تتناس
ــن املناطق  ــد ع ــدة كل البع ــني والبعي ــن املواطن م
الداخلية للعاصمة التي أصبحت أسعارها اليوم 
مفارقة تماما عما كان عليه الوضع سابقاً. ولهذا 
ــاع اقتصادية  ــن أوض ــهده بالدنا م ــل ما تش يف ظ
صعبة جعلت من الريال اليمني يف انهيار مستمر 
وارتفاع مفاجئ ومستمر للعملة األجنبية لوحظ 
ــعار البيوت  ــرتة األخرية ارتفاع باهظ يف أس يف الف
ــل الكثري من  ــر الذي جع ــكنية, األم واألريض الس
ــدة لتفادي  ــول ع ــن حل ــون ع ــخاص يبحث األش
ــا يصاحب  ــك عم ــئ, ناهي ــاع املفاج ــك االرتف ذل
ــوق اليمني للعقارات من ارتفاع  أسعار مواد  الس

ومتطلبات البناء ...

حلم مزيف
املواطن مجيد امليموني البالغ من العمر (31) 
ــاع  ــدى رشكات القط ــل يف إح ــذي يعم ــاً وال عام

 (10) ــد  بع ــكنية  س ارض  رشاء  ــرر  ق  , ــاص  الخ
ــنوات من االدخار املتواصل إىل تحقيق الحلم  س
ــت  ــي أصبح ــار الت ــوت اإليج ــن بي ــص م والتخل
ــاً وهماً  ــبة له وللعديد من املواطنني كابوس بالنس
ــقة إيجار  ــد امليموني) يعيش يف ش يومياً. (مجي
ــهري,  ــف دخله الش ــف نص ــال تكل ــيطة الح بس
ــم  ــم ومرشبه ــه يف مأكله ــر يرصف ــف اآلخ والنص
ــتلزماتهم األخرى. (مجيد) أورد يف حديثه  ومس
ــه مبلغاً  ــكنية كلف ــة الس ــأن رشاءه لألرضي ــا ب لن
ــرتض جزءاً من املال من أصدقائه  طائًال جعله يق
ــكينة والبحث  ــني بهدف الحصول عىل الس املقرب
ــتقرار الدائم. .. وعن الكيفية التي اختار  عن االس
رشاء األرض يف املنطقة املرغوبة  أردف : انه اجرب 
ــكني بعيد ال يعيشه  عىل رشاء األرض يف مكان س
ــاكنني وتحيطه مزارع مختلفة  إال القليل من الس
ــن ارض رخيصة  ــباب هي بحثاً ع وكل تلك األس

الثمن تتزامن مع الوضع املعييش الحايل.

تحويشة العمر 
ــدام املرتبات  ــل انع ــاق الحال يف ظ ــد أن ض بع
ملوظفي القطاع العام للدولة لعام وأكرث, باإلضافة 
ــة يف مناط  ــادي العاطل ــتيعاب األي ــحة اس إىل ش
اإلنتاج والقطاع الخاص قرر (فتحي الجباحي) 
ويا ليته ما قرر بحسب قوله بيع منزله وتحويشة 
ــه ليخطط يف رشاء  ــره الذي أفناه طوال حيات عم

ــابق بهدف فتح مرشوع صغري  بيت أصغر من الس
ــه. ( فتحي) وجد  ــبياً قوت يومه وأرست يعيل نس
ــبب الصعود املستمر  أنها فرصة يف بيع منزله بس
ألسعار البيوت السكنية, ويف الوقت ذاته تعويض 

ذلك األمر يف فتح مرشوع تجاري صغري.

عوائق جمة ..
ــهيل بيع مواد البناء  حاولنا مراراً وتكرارا تس
للمواطنني لكن الظروف االقتصادية يف البلد هي 
ــواد الخاصة  ــىل بيع امل ــي جعلتنا مجربين ع الت
ــذا تحدث التاجر  ــو بفائدة قليلة – هك بالبناء ول
ــاء يف  ــواد البن ــار م ــد تج ــري أح ــد املط / محم
ــًال:إن عوائق  ــاء حيث تحدث قائ العاصمة صنع
ــا مجربين  ــه الجمة جعلتن ــترياد وصعوبات االس
ــة  ــة مهن ــن مزاول ــف ع ــا التوق ــن إم ــىل خياري ع
ــايل ومواكبة  ــالم للوضع الح التجارة أو االستس
ــروف  والظ ــالد  الب يف  ــت  حدث ــي  الت ــريات  التغ
السياسية مؤخراً.. وعن أسباب االرتفاع الباهظ 
ــار (محمد) إىل أن ارتفاع سعر العملة  للمواد أش
ــة  ــة, ومضاعف ــة املحلي ــل العمل ــة مقاب األجنبي
ــرة, باإلضافة  ــن م ــارك إىل أكرث م ــف الجم تكالي
ــذي  ال ــة  النفطي ــتقات  املش ــعار  أس ــاع  ارتف إىل 
ــعار مواد  ــرض علينا مواكبة التغريات ورفع أس ف
ــاوز قيمة املرصوفات  ــح ضئيل ال يتج البناء برب

التشغيلية. 

ــرث من ألف  ــتمر منذ أك ــىل اليمن املس ــف العدوان ع ــد تحال عم
ــة والحيوية واملرتبطة  ــتهداف القطاعات االقتصادي يوم، عىل اس
ــافر  ــري كل مقومات الحياة يف انتهاك س ــة املواطنني وتدم بمعيش

لكل املعاهدات واملواثيق والقوانني الدولية والقيم اإلنسانية.
القطاع السمكي أحد القطاعات االسرتاتيجية التي استهدفها 
العدوان السعودي األمريكي عىل مدى ألف يوم بالغارات الجوية 
ــري البنية  ــا أدى تدم ــة، م ــوارج الحربي ــن الب ــارش م ــف املب والقص
ــاحات  ــمكي وس ــة وموانئ االصطياد ومراكز اإلنزال الس التحتي

الحراج واملنشآت السمكية وقوارب ومعدات الصيد.
ــارش للقرى  ــتهداف املب ــىل االس ــف العدوان ع ــد تحال ــا عم كم
والتجمعات والجزر التي يقطنها الصيادون عىل سواحل اللحية، 
التحيتا، الخوخة، العرج ، الصليف ، املخا، وشواطئ جزر كمران، 
ــوابع، ميدي،  ــت، الس ــع، عقبان، كدمان، الفش ــر، الطري، البضي زق

ميون، وأرخبيل حنيش، باب املندب، ذوباب وغريها.
ــه وصلفه  ــادى وأمعن يف غي ــدوان بذلك، بل تم ــِف الع ــم يكت ول
ــاد  االصطي ــن  م ــم  ومنعه ــن  الصيادي ــىل  ع ــار  الحص ــديد  بتش
ــرض البحر  ــالت الصيد يف ع ــن غامر وخرج يف رح ــتهداف م واس

بحثاً عن طلب الرزق.
ــان وقائع لجرائم استهداف أكرث  وقد وثقت وزارة حقوق اإلنس

من 259 قارب صيد راح ضحيتها ما ال يقل عن 813 صياداً.
ــات اإلنتاجية  ــم القطاع ــمكية أحد أه ــاع الرثوة الس ــد قط ويع
ــة الثانية يف القطاعات  ــة يف اليمن ويحتل املرتب ــدة والحيوي الواع
ــاهمته يف الناتج املحيل اإلجمايل  ــبة مس االقتصادية من حيث نس

بعد القطاع النفطي.
ــد عليه  ــي وتعتم ــاد الوطن ــياً لالقتص ــاً أساس ــرب ركن ــا يعت كم
ــو 1.7 مليون  ــا يقارب نح ــكان يف إعالة م ــعة من الس ــة واس رشيح
ــمة وبنسبة %8.6 من إجمايل عدد السكان يف اليمن، فضًال عن  نس

ــه من القطاعات املتجددة والتي يعول عليها يف رفد االقتصاد  كون
الوطني باعتباره مصدراً هاماً ومتجدداً لرثوة ال تنضب.

ــر التي تم  ــر األحم ــمكي يف البح ــائر القطاع الس ــت خس وبلغ
ــذ بدء  ــمكية من ــة للمصائد الس ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــا م حرصه
ــارش للصيادين  ــتهداف املب ــايض واالس ــارس امل ــدوان حتى م الع
ــل العدوان  ــمكي من قب ــزال الس ــز اإلن ــئ ومراك ــم وموان وقواربه
ــعودي األمريكي ثالثة مليارات و114 مليوناً و330 ألف دوالر  الس

كإحصائية أولية.
ــن إحصائها  ــي تمكنت م ــائر الت ــة أن هذه الخس ــدت الهيئ وأك
ــائر يفوق ذلك بكثري كون القطاع السمكي  فقط، إذ أن حجم الخس
يرتبط بالكثري من الصناعات واملجاالت االقتصادية التي ترضرت 
ــتهدافه إضافة إىل عدم التمكن من الوصول إىل أغلب املناطق  باس
ــبب استمرار  املترضرة نتيجة محدودية اإلمكانيات واملخاطر بس
ــدوان عىل بعض  ــيطرة قوى الع ــتهداف وس العدوان وتكرار االس

هذه املناطق وتواجد سفن تحالف العدوان يف املياه اإلقليمية.
ــتهداف  ــاطها نتيجة اس ــي أوقفت نش ــدد القوارب الت ــغ ع وبل
ــات أربعة  ــز يف مواقع مواجه ــوع بعض املراك ــز اإلنزال أو وق مراك
ــا يف مديرية ميدي بحجة ومديرية ذباب وباب  آالف و586 معظمه
ــا بحوايل 655  ــدر فاقد إنتاجه ــة تعز ويق ــدب واملخا بمحافظ املن

مليوناً و170 ألف دوالر.
ــات الصيادين من  ــتهداف املبارش لقرى وتجمع ــبب االس وتس
ــرية وكان لها أثر  ــزوح كب ــدوان بموجة ن ــوارج الع ــريان وب ــل ط قب
ــزوح إليها  ــق التي تم الن ــم، واملناط ــىل النازحني وأرسه ــي ع كارث

خصوصاً وأن الصيادين هم من أفقر فئات املجتمع.
ــمية أن الرقابة املفروضة من قبل العدوان  وتؤكد التقارير الرس
عىل حركة االصطياد، والحصار الذي تسبب يف انعدام املحروقات 
ــن، كل ذلك جعل  ــل ومرافق التخزي ــعار الوقود والنق وارتفاع أس

اآلالف من الصيادين فريسة للبطالة والعيش يف ظروف قاسية أو 
الترشد يف مناطق مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر لتوفري قوت 

أطفالهم وتحسني ظروفهم االقتصادية الصعبة.
ــراء العدوان حيث بلغ عدد  ــماك أيضاً ترضرت ج مصانع األس
ــمكي  ــاطها نتيجة انخفاض اإلنتاج الس ــع التي توقف نش املصان
ــل تحضري  ــني مصانع ومعام ــع ومعامل ب ــة مصان ــرث من خمس أك

وغريها، وبلغت خسائر الصناعات والخدمات املصاحبة للنشاط 
ــمكية يف البحر  ــئ واملراكز الس ــتهداف املوان ــة اس ــمكي نتيج الس

األحمر خمسة ماليني و262 ألف دوالر .
ويشري التقرير االقتصادي الصادر عن برنامج نظام معلومات 
ــة  ــال التعبئ ــال يف مج ــن العم ــاً م ــي إىل أن 650 ألف ــن الغذائ األم
ــدوا أعمالهم  ــماك فق ــد واألس ــاع الصي ــل يف قط ــن والنق والتخزي

بسبب توقف أنشطة تلك املصانع واملعامل.
ــة التحتية  ــمكي يف البني ــاع الس ــائر القط ــق بخس ــا يتعل وفيم
ــكل جزئي وتدمري  ــة عن تدمري مينائي ميدي والحيمة بش الناتج
ــز الصادرات  ــة إىل مرك ــكل كيل إضاف ــمكي بش ــز إنزال س 11 مرك
ــت إىل 13 مليوناً و 32 ألف  ــذ حرض، فوصل ــرب الجودة بمنف ومخت

دوالر.
ــاريع  ــف املش ــي يف توق ــعودي األمريك ــدوان الس ــبب الع وتس
ــائر املرتتبة عىل  ــت الخس ــر حيث بلغ ــر األحم ــمكية يف البح الس
ــائر يف الرسوم  ذلك 519 مليوناً و749 ألف دوالر، فيما بلغت الخس

والعائدات 26 مليوناً و206 آالف دوالر.
ــمكية للعام 2014م بلغت 46  ــة األرقام فإن الصادرات الس وبلغ
ــاً و300 طن بقيمة 113 مليوناً و77 ألف دوالر، انخفضت جراء  ألف
ــة 38 مليوناً و412  ــاً بقيم ــاً و782 طن ــدوان يف 2015م إىل 15 ألف الع
ــة، لتنخفض يف 2016م إىل ثمانية  ــف دوالر بنقص %65 يف الكمي أل
ــاً لهيئة  ــف دوالر وفق ــاً و178 أل ــة 24 مليون ــاً بقيم آالف و675 طن

املصائد السمكية.
ــد  ــرياً يف الصي ــاً كب ــادي انخفاض ــر االقتص ــد التقري ــا رص فيم
ــارب %50 يف  ــا يق ــدة، وبم ــز والحدي ــو %75 يف تع ــدي بنح التقلي
املحافظات األخرى، باملقارنة مع عام 2014م ، ويف املقابل تزايدت 

أنشطة الصيد غري املرخصة وغري القانونية.
 وذكر التقرير أن تراجع اإلنتاج أّثر بشكل مبارش عىل %50 من 

الصيادين، الذين فقدوا سبل العيش والدخل واألمن الغذائي.
ــل الحصول عىل  ــون من أج ــادون الذين يكافح ــد الصي ويناش
لقمة العيش، املنظمات الدولية اإلنسانية والحقوقية إىل التدخل 
ــاء مزاولتهم  ــتهدافه لهم أثن ــاف جرائم تحالف العدوان واس إليق

لعملهم الوحيد يف عرض البحر.

ــكنية ــاع تكلفة البناء واألراضي الس ــكنيةارتف ــاع تكلفة البناء واألراضي الس ارتف

أكرث من أكرث من ٣٫١٣٫١ مليار دوالر خسائر القطاع السمكي خالل  مليار دوالر خسائر القطاع السمكي خالل ١٠٠٠١٠٠٠ يوم من العدوان يوم من العدوان

توسع غري مسبوق بالعاصمة
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