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متطلبات موسمية
ــه  ــم يواج ــذه املواس ــل ه ــادة يف مث وكالع
ــات ونفقات  ــل متطلب ــي األصي ــعبنا اليمن ش
ــان الذي  ــهر رمض ــالل ش ــواء خ ــة س إضافي
ــه وفواتريه بربكة  ــا بعد ترصيف نفقات يغادرن
ــف  ــن الصرب والتقش ــد م ــه وبمزي ــه وعون الل
ــهر  ــل االجتماعي أو يف ش ــم والتكاف والرتاح
ــوال الذي تربز بحلوله إىل الواجهة نفقات  ش
ــاع  ــل ارتف ــة يف ظ ــد املتضاعف ــري العي وفوات
ــواق  ــد يف اس ــلع العي ــي لس ــعار الجنون األس
وسلع العيد وفواتري نفقاته الكثرية واملتعددة 
ــد"  العي ــة  و"جعال ــب"  و"العس ــوة  كالكس
ــاالت واملواصالت  ــه واأللعاب واالتص والرتفي
ــرى اعتاد الناس عىل تغطيتها يف  وفواتري أخ

األعياد.
 عرض

يف أسواق أمانة العاصمة كما هي األسواق 
ــدأت  ب ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــف  مختل يف 
ــن بعرض  ــة تتزي ــال التجاري ــوارع واملح الش
ــلع ومتطلبات العيد، ومن خالل  منتجات وس

ــواق العاصمة  ــاه يف أس ــد الذي الحظن الرص
ــة  التجاري ــالت  املح ــدأت  ب ــد  فق ــاء  صنع
ــتقبال زبائن العيد الذين يتزاحمون كل  باس
ــوم بالذات خالل العرش األواخر من رمضان  ي
ــوة "مالبس  ــالت بيع الكس ــواب ومح أمام أب
ــوب  العس ــالت  ومح ــني  والخياط ــد"  العي
ــالت بيع جعالة العيد  والجنابي، وكذلك مح
ــيالن"  ــع األحذية والصمائد "الش ومحال بي

الخ.
ازدحام األسواق

ــرب  ق ــا  كلم ــدون  يتزاي ــوقني  املتس ــود  وف
ــدرة الرشائية  ــف الق ــد برغم ضع ــد العي موع
واإلمكانيات املالية للمواطنني اليمنيني الذين 
ــر املدقع  ــم تحت خط الفق ــش 70 % منه يعي
ــذات منذ  ــر االقتصادية وبال ــب التقاري بحس
بدء العدوان قبل أكرث من ثالثة أعوام وتسببه 
ــبة الفقر نتيجة  بدرجة كبرية يف مضاعفة نس
للحصار والحرب االقتصادية الشاملة وقطع 
ــون و200 ألف موظف يف  مرتبات أكرث من ملي
ــكري ألكرث من  ــازي الدولة املدني والعس جه
ــاهم يف ارتفاع حدة  ــني عىل التوايل، ما س عام
ــة والعوز وضعف القدرة الرشائية  الفقر الفاق

يف أوساط رشائح املجتمع.
تضاعف األعباء

ــرية  الكث ــد  العي ــري  فوات ــإن  ف ــك  ذل ــع  م
ــؤوليات أولياء األمور وأرباب  واملتعددة ومس
ــا يتعلق  ــة م ــد خاص ــف وتتزاي األرس تتضاع

بمتطلبات األطفال وتوفري كسوتهم.
ــاع  ــورة" ارتف ــدت "الث ــم رص ــذا املوس وه
ــكل جنوني وبفارق تصل  أسعار املالبس بش

ــبته إىل 80 % عن العام املايض ما ضاعف  نس
األعباء عىل كاهل األرس.

ــدان  ــال ول ــة أطف ــا ثالث ــد" لديه "أم محم
ــوق مرتفعة  ــعار يف الس ــت قالت: إن األس وبن
ــتطاعت  ــداً خاصة مالبس البنات التي اس ج
ــك  وكذل ــا  بعضه ــة  قيم ــر  توف أن  ــكاد  بال
ــرشاء  ــيكتفون ب ــم س ــت أنه األوالد". وأضاف
ــة واألثواب وبقية  بعض الحاجيات كاألحذي
األشياء سيتم استخدام ما لديهم من مالبس 

وعسوب وأشياء أخرى قديمة.
هذه األم أخربتنا أن زوجها موظف ومرتبه 
ــف  ــكاد النص ــني وبال ــة املوظف ــع كبقي منقط
ــان انفق عىل  ــذي تم رصفه يف رمض الراتب ال
ــم يؤملون  ــف وأنه ــان ولم يك ــرصوف رمض م
ــر لتغطية احتياجات  ــف األخ يف رصف النص

العيد الحالية.
أسعار جنونية

ــا يتعلق  ــوق فيم ــاً ملا رصدناه يف الس ووفق
ــل ارتفاع غري  ــوة فهناك بالفع ــعار الكس بأس
ــداء من  ــد ابت ــس العي ــعار مالب ــادي يف أس ع
ــي  البنات ــة  واألحذي ــادل  والصن ــاتني  الفس
ــتان إىل  ــعر أقل فس ــوالدي حيث يصل س وال
ــعارها  ــاتني وصلت أس 5000 ريال وهناك فس

ــاع العام  ــت تب ــال وكان إىل 12000 و15000 ري
ــني 4000 و6000  ــت ب ــعار تراوح ــايض بأس امل

ريال فقط، وباملثل أسعار األحذية.
تنوع المتطلبات

يف  ــد  العي ــوة  كس ــات  متطلب ــدد  وتتع
ــب املنطقة  ــي بحس ــع اليمن ــاط املجتم أوس
ــة  ــاء املحافظ ــكان صنع ــات، فس أو املحافظ
ــار أغلبيتهم  ــا وحجة ومارب وذم ومديرياته
ــت  والجواك ــوب  والعس ــواب  األث ــون  يكتس

واألكوات والصمائد "الشيالن".
ــمز  ــون الش ــا محافظة الحديدة فيكتس أم
يف  ــك  وكذل ــآزر"  وامل ــان  "القمص ــاوز  واملع
ــبوة وغريها من  ــوت وأبني وش عدن وحرضم
ــة بينما  ــاحلية والصحراوي ــات الس املحافظ
ــض املحافظات  ــز وبع ــي إب وتع يف محافظت
ــة  العاصم ــة  أمان ويف  ــة  والرشقي ــة  الجنوبي

فيكتسون البناطل والقمصان.
موازنة األسرة

األرسة  ــاج  تحت ــد  بالتأكي ــوة  الكس ــذه  ه
ــط  لتوفريها ميزانية ضخمة ترتواح يف املتوس
ــني (75 - 90) ألف ريال لألرسة الواحدة إذا  ب
كان عدد أفرادها بني (3 - 5) أطفال أو شباب 
بمعدل 25 ألفاً إىل 20 ألف ريال للفرد الواحد.

ــبة لغالبية  ــداً بالنس ــرية ج ــا مبالغ كب إنه
رصف  ــف  توق ــع  م ــة  خاص ــة  اليمني األرس 
ــن الناس  ــداد كبرية م ــاع أع ــات وانقط املرتب
ــتهداف  ــبب االس عن أعمالهم ووظائفهم بس
املبارش للمصانع واألسواق واملزارع وغريها.. 
ــل وترسيح  ــن العم ــآت ع ــف هذه املنش وتوق

عمالها.
انقاق شعبي

ــات  ــإن نفق ــاد ف ــرباء االقتص ــب خ وبحس
ــات العيد املتعددة  ــني يف تغطية متطلب اليمني
كان  ــا  م إذا  ــال  ري ــارات  ملي  210 إىل  ــل  تص
ــط اإلنفاق يصل إىل مبلغ 70 ألف ريال  متوس
فقط لكل أرسة يمنية البالغ عددها أكرث من 3 
ــوم محافظات الجمهورية  ماليني أرسة يف عم
ــكانية الصادرة عن  بحسب اإلحصاءات الس

الجهاز املركزي لإلحصاء 2014م.
جعالة العيد

ــاء بل  ــف فواتري األعياد عند الكس ال تتوق
ــددة  ــرى متع ــمية أخ ــات موس ــد إىل نفق تمت

ــد التي  ــورة جعالة العي ــا فات ــة، أبرزه والزم
ــرسات والزبيب  ــات واملك ــن الحلوي ــف م تتأل
ــغ قيمتها يف  ــا وتبل ــر وغريه ــوز والعصائ والل
ــال لألرسة  ــف ري ــني (15 - 20) أل ــط ب املتوس
ــدودة الدخل وتصل إىل أرقام أكرب ترتواح  مح
ــني (150-50) ألف ريال لألرس ذات الدخول  ب
ــواق  ــعار وأس ــق بأس ــا يتعل ــة.. وفيم املرتفع
ــك ارتفاعاً  ــا كذل ــد الحظن ــد فق ــة العي جعال
جنونياً يف أسعار الجعالة بأنواعها ابتداء من 
اللوز واملكرسات بأنواعها والزبيب واملليمات 
ــعار  والحلويات وغريها حيث وصل فارق أس
ــذا العام  ــرث من 100 % ه ــد إىل أك ــة العي جعال

مقارنة بالعام املايض.
عسب العيد

ــة  ــوة والجعال ــي الكس ــاف إىل فاتورت يض
ــمى  ــام أو ما يس ــة األرح ــغ صل ــورة مبال فات
ــود الناس عىل  ــب العيد" فقد تع محلياً "عس
ــارة األرحام من  ــد زي ــغ مالية عن ــاق مبال إنف
ــال الجريان  ــن وأطف ــة وأطفاله ــاء العائل نس
ــط بني (500 - 2000) ريال  وترتاوح يف املتوس
ــا ترتفع إىل 5000  ــذوي الدخل املحدود فيم ل

ريال و20000 ريال لذوي الدخول املرتفعة.

سياحة العيد
ــه  والرتفي ــاب  األلع ــري  فوات ــن  ع ــك  ناهي
ــذه تتطلب ميزانية  ــياحة وه والحدائق والس
ــىل إنفاقها تقترص  إضافية أضحت املقدرة ع
ــود أهلها عىل  ــي تع ــورة الت ــىل األرس امليس ع
ــد  ــازة العي ــاء إج ــة وقض ــياحة الداخلي الس
ــن  م ــال  االنتق أو  ــق  والحدائ ــات  املتنفس يف 
ــة إىل أخرى  ــن مدين ــة أو م ــة إىل القري املدين

كاالستجمام يف املدن الساحلية وغريها.
اتصاالت ومواصالت

ــم  ــري االتصال ترتفع يف مواس ــا ان فوات كم
ــل  التواص ــبة  نس ــزداد  ت ــث  حي ــاد  األعي
ــاالت  ــي باالتص ــادل التهان ــي وتب االجتماع
ــائل sms  وكذلك  التلفونية املبارشة أو بالرس
ــة وصوتاً  ــل االلكرتوني كتاب ــائط التواص وس
وصورة عىل تطبيقات الواتساب والتليجرام 
وغريها وهذا يتطلب نفقات وأرصدة زائدة يف 

االتصاالت. 
آمال عريضة

ــددة ونفقاته  ــد كبرية ومتع ــري العي إذاً فوات
ــعار غالية ونارية وأغلب الناس  عالية واألس
بالتأكيد ليس لديهم القدرة الرشائية واملالية 
ــات العيدية  ــري والنفق ــري كل الفوات ــىل توف ع
ــة الناس ال  ــا وغالبي ــارة إليه ــم اإلش ــي ت الت
ــوى توفري القليل واألهم منها  يستطيعون س
ــك رشيحة  ــني وكذل ــراء واملعدم ــة الفق خاص
ــوى  ــس لديهم دخول س ــن لي ــني الذي املوظف
ــم اآلن يعولون عىل رصف نصف  املرتبات وه
ــه  ــه برصف ــم التوجي ــذي ت ــر ال ــب اآلخ املرت
ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل ــل رئي ــن قب م
ــاط لتغطية نفقات وبعض فواتري  مهدي املش
ــذاء واللحوم  ــة التي منها الغ العيد الرضوري

واملواصالت والتنقل و...الخ .
ــال  ــم اآلم ــواد األعظ ــارك الس ــا نش بدورن
ــن قبل  ــك م ــاء بذل ــم الوف ــأن يت ــة ب العريض
ــاة أرباب األرس  ــة للتخفيف من معان الحكوم
ــن حاجيات  ــن م ــا أمك ــري م ــني وتوف واملوظف
العيد.. موقنني بالنرص املبني الذي نراه قريباً 

بال شك يلوح يف األفق.
 عيد مبارك وكل عام واليمن منترص وأنتم 
ــف ألف خري..  ــعب اإليمان والحكمة بأل يا ش

عيد سعيد وحجاج وحراوة.

مع االرتفاع الجنوين ألسعار "الجعالة" والمالبس

ــمح بتوفري كل المتطلبات ــرائية لدى غالبية المواطنني جراء انقطاع الرواتب ال يس ¶ ضعف القدرة الش

٢٦٠مليار دوالر.. مقدار العجز الرتاكمي يف مزيانية السعودية
ــة ان  ــة حديث ــة دولي ــر اقتصادي ــت تقاري قال
ــعودية  اقرت سياسة تقشف  ة املاِلكة الس اُألْرسَ
ــة  مجموع ــة  وخصخص ــعار  األس يف  ــادات  وزي
ــف القطاعات  ــة يف مختل ــرشكات الرابح ــن ال م
ــرادات منذ  ــاض اإلي ــبب انخف ــات، بس والخدم
ــام  منتصف  ــل النفط الخ ــعر برمي انخفاض س
ــعودية أكرث من عرشة ماليني  2014، إْذ ُتْنِتُج الس
ــرادات صادرات النفط  ــكل إي برميل يوميا، وتش

حوايل %90 من إيرادات امليزانية...
ــك التقارير فقد بلغت قيمة إجمايل  ووفقا لتل
ــعودية 260 مليار  العجز املرتاكم يف ميزانية الس
ــط منتصف يونيو  ــعار النف دوالر منذ تدهور أس
2014 حتى  2017 وتتوقع الحكومة عجزا بقيمة 

52 مليار دوالر سنة 2018،
وأوضحت التقارير ان  ُدَوْيالت الخليج أقّرت 
ــاون الخليجي ،  ــس التع ــرارات مجل ــن ق (ضم
ــف  ــي) إجراءات تقشُّ ــض أمريك ــم وتحري بدع

ــعار الوقود  وخفض اإلنفاق الحكومي، ورفع أس
ــهرية عىل عائالت  والكهرباء، وفرض رضيبة ش
ــة  القيم ــة  رضيب ــرض  وف ــن،  املهاجري ــال  العم
ــراءات  ــن اإلج ــا م ــنة 2018، وغريه ــة س املضاف

بهدف َسّد عجز املوازنة،
ــا لتلك التقارير فقد َحثَّ صندوق النقد  وطبق
ــىل االلتزام بخفض  ــعود ع الّدويل حكومة آل س
ــة واملواد  ــاء دعم الطاق ــاق الحكومي وإلغ اإلنف
ــرض الرضيبة  ــىل ف ــات، وع ــية والخدم األساس
ــال رشاء  ــف ال يط ــعار، إال أن الّتَقّش ــع األس ورف
ــع  مصان ــا  ُبه ُتَجرِّ ــي  الت ــة  األجنبي ــلحة  األس
ــا)  أحياًن ــة  (واألوروبي ــة  األمريكي ــلحة  األس
ــد  ــارات ض ــعودية واإلم ــوش الس ــطة جي بواس
ــوري، فأصبحت  ــعب اليمني والشعب الّس الش
السعودية يف 2017   ثاني أكرب ُمْسَتْوِرد للسالح، 
ــعودية  بعد الهند، وتضمنت ميزانية الدولة الّس
ــة "الّدفاع"  ــاع ميزاني ــايل  2018 ارتف ــام الح للع

ــت  واحتل دوالر،  ــار  ملي  56 إىل   %  10 ــبة  بنس
ــة الّرابعة  ــعودية املرتب ــكرية الس امليزانية العس

عامليًّا بعد الواليات املتحدة والصني وروسيا،
ــلحة والتقنيات ال  ــر أن األس ــدت التقاري وأك
ــعودي،  ــربة الجيش الس ــاىش مع حجم وخ تتم
ــالح أو  ــة إلص ــات املحلي ــور الصناع ــع تط وال م
ــاىش مع  ــا ال تتم ــّدات، كم ــلحة وُمِع ــر أس تطوي
ــاض احتياطي العملة األجنبية من حوايل  انخف
ــنة 2014، إىل نحو 580 مليار  750 مليار دوالر س
دوالر بنهاية 2017 والتي يتّرصف بها ويل العهد 
محمد بن َسْلمان (الحاكم الِفْعِيل للبالد) وتبتّز 
ــعودية مئات املليارات  الواليات املتحدة من الس

من الدوالرات مقابل الحماية،
ــعودية  ــاء زيارته الس ــع ترامب، أثن حيث وّق
ــرتاوح قيمتها  ــالح ت ــايض، صفقات س ــام امل الع
ــالل العقد املُقبل،  ــني 350 و 400 مليار دوالر خ ب
ــو أربعني  ــعودية نح ــتثمار الس ــادة عىل اس بزي

مليار دوالر يف تطوير البنية التحتية يف الواليات 
املتحدة، 

يف  ــة  الحاكم األْرسة  ــإن  ف ــر  للتقاري ــا  ووفق
ــالح  ــع رشكات س ــوًدا م ــت عق ــعودية وقع الس
ــك  ــث يمل ــة، حي ــة وصيني ــة وأوكراني بريطاني
جيش الجو السعودي عدًدا كبًريا من الطائرات 
ــوايل 150 طائرة أمريكية  ــة، من بينها ح العرصي
ــا ال يقل عن  ــذ 2011) وم ــراز إف 15 (من ــن ط م
ــون" األوروبية، وقد  ــراز "تايف ــرة من ط 72 طائ
ــرة ، وأكرث من  ــا إىل 120 طائ ــدد َقريًب ــع الع يرتف
ــت أمريكا  ــة أمريكية، وباع ــة حربي 200 مروحي
ــوت"  "باتري ــخ  صواري ــة  منظوم ــعودية  للس
ــال الّتجارب وهي  ــادة للصواريخ قبل اكتم املض
ــىل اليمن  ــلها يف العدوان ع ــات أثبتت فش صفق
الذي كرس كل رهانات القوة وأفشلت الصواريخ 
يف  ــة  األمريكي ــوت  باتري ــات  منظوم ــة  اليمني

السعودية.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "٧"
ــدويل  ال ــد  النق ــدوق  صن ــع  يضطل
ــج  بـ"برام ــمى  يس ــا  م ــىل  ع ــاإلرشاف  ب
ــدوق صالحية  ــت" حيث أن للصن التثبي
ــدول من أجل  ــة ال ــىل ميزاني اإلرشاف ع
ــات  ــذه امليزاني ــالل يف ه ــة االخت معالج
ــة  النامي ــدول  ال ــدوق  الصن ــزم  ويل
ــات يف شكل  ــتهدفة انتهاج السياس املس
ــمى  ــا يس ــالل م ــن خ ــزة، م ــة جاه وصف
ــوم  يق ــادي،  االقتص ــالح  اإلص ــج  بربام
الصندوق بإقراض الدول النامية الفقرية 
ــم يف ثرواتها التي  من أجل ضمان التحك
ــد يد العون من  ــي دائماً يف حاجة إىل م ه

جانب الدول املتقدمة لتعيش وتستمر.
ــو عبارة عن  ــاء والتعمري فه ــدويل لإلنش ــا البنك ال  أم
ــت أوًال يف عام 1945م  مجموعة من خمس وكاالت تأسس
بمركزها الرئييس بواشنطن، وأنشئ البنك بهدف تمويل 
املشاريع االقتصادية ومنح قروض تحت مسمى مشاريع 

ــدول  ــث (ال ــم الثال ــدول العال ــة ل التنمي
ــي يف الغالب  ــاريع الت النامية) تلك املش
ــعوب الفقرية  ــات الش ــق احتياج ال تحق
ــىل تأخري  ــل تعمل فقط ع ــم، ب يف بلدانه
ــعوب ويأتي  النمو االقتصادي لتلك الش
ــج التكييف وإعادة  دور البنك عرب "برام
ــك الدويل إىل  ــث يعمد البن ــة" حي الهيكل
ــمى بـ"بناء البنية التحتية"  دعم ما يس
والرتكيز عىل الرثوات السيادية من أجل 
ــي  ــه ينتق ــم، ولكن ــا يزع ــتثمارها كم اس
ــىل  ــح ع ــود بالرب ــي ال تع ــاريع الت املش
ــىل  ــة ع ــاريع املحافظ ــل مش ــة، مث الدول
ــاريع البيئة، واملشاريع السياحية ، ومشاريع  الرتاث، مش
ــكان؟) وغريها ، ثم  ــل عدد الس ــة اإلنجابية (تقلي الصح
ــاريع الضخمة  ــروض الربوية، أما املش ــدول بالق يغرق ال

واالسرتاتيجية فإن البنك اليقوم باستثمارها.
الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي

ــتقبال عيد الفطر يومان  ــهر رمضان الكريم واس ــة تفصلنا عن وداع ش أو ثالث
ــت أمام  ــارك وإذا كان رمضان يغادرنا وأعباءه املتزايدة التي تالش املب
ــىل التوايل يف ظل  ــام الرابع ع ــا أتى رمضان للع ــإن عيد الفطر كم ــهر الصيام ف ــة ش برك
ــي عىل اليمن  ــتكبار العامل ــوى البغي والضالل واالس ــنها ق ــمة تش عدوان وحرب غاش
ــعبه املؤمن الذي يعيش يف ظل حصار وحرب اقتصادية شعواء تستهدف معيشته  وش
ــة الحياتية  ــري متطلبات املعيش ــن معاناته مع توف ــه وتضاعف م ــه ومعاش ولقمة عيش

واالستهالكية.
الثورة / أحمد المالكي

٧٠٪ من سكان اليمن 
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واالتصاالت واملواصالت.. 
فواتري عيدية إضافية

آمال عريضة لدى السواد 
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النفقات

ارتفاع أسعار كسوة 
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٨٠٪ إىل أكرث من ١٠٠٪ 
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