
اقتصاد الثــــورة

ضبط وتحريز٥٠٠ طن من املواد الغذائية والسلع املنتهية 
ــي  التموين ــع  الوض ــورات  تط ــص  ملخ ــر  تقري ــد  أك
ــلع  للس ــة  واملحلي ــة  العاملي ــعار  األس ــد  ورص ــعري  والس
ــتهالكية خالل األسبوع الثاني  ــية واالس الغذائية األساس
ــبوع األول من يوليو   ــو 2018م مقارنة باألس ــهر يولي من ش
ــت  ــارة حصل ــة والتج ــن وزارة الصناع ــادر ع 2018م الص
ــلع  ــات كافية من الس ــر كمي ــخة منه توف ــىل نس ــورة ع الث
ــة  يف جميع املحافظات دون رصد أي اختناقات يف  الغذائي
أي سلعة غذائية أو استهالكية مع تدفق وانسياب السلع 

بصورة طبيعية.
ــن الصوامع  ــة م ــات املرحل ــار إىل أن الكمي ــر أش التقري
ــات الجمهورية خالل  ــدة إىل محافظ ــرشكات يف الحدي وال
الفرتة (7 -  14) يوليو بلغت  (10975) طنا منها (2733) 

طن قمح و (8242) طن دقيق.
ــن  (البنزي ــة  النفطي ــتقات  املش أن  ــر  التقري ــح  وأوض
ــاز املنزيل  ــات ، وأن  الغ ــة املحط ــرة يف كاف ــزل) متوف -الدي
ــتهلكني خاصة بعد  ــر بكميات تلبي احتياجات املس متوف
ــيق  ــارش يف محالت الوكالء بالتنس ــا عرب البيع املب توزيعه
مع عقال الحارات واملجالس املحلية يف معظم املحافظات 

واملديريات . 
ــأن أوضح التقرير أن  الرشكة اليمنية للغاز  ويف هذا الش
ــي للغاز يف أمانة  ــة جديدة تعزز الوضع التموين نفذت آلي
ــدد (11) نقطة  ــارش يف ع ــع املب ــن خالل البي ــة م العاصم
ــطوانة كمرحلة أوىل تجريبية  ،وتم توزيع عدد(4275) اس
ــبت الرابع عرش من يوليو  فيما  ــعر 2500ريال يوم الس بس
ــعر  ــابقة بس ــتوياتها الس ــد مس ــت عن ــام مازال ــة األي بقي
ــة تنفيذ تلك  ــام القادم ــىل ان يتم يف األي ــال ع (3000) ري

النقاط يف األمانة واملحافظات حسب ما تنرشه الرشكة.
ــة  الغذائي ــواد  امل ــن  م ــات  الكمي ان  ــر  التقري ــني  وب
ــتقات النفطية الواصلة عرب ميناءى  ــتهالكية واملش واالس

الحديدة والصليف خالل(11  - 15)يوليو،كاالتي:
(28170) طن قمح .

(4305)طن دقيق.
(56300) طن ذرة الصويا.

(379) طن مواد إغاثه.
(7786) طن برتول.
(2508) طن سكر .

(350) طن عصائر وحليب
ــعار  ــعرية يف أس ــر إىل وجود ارتفاعات س ــت التقري ولف
ــتهالكية يف األسواق املحلية  ــلع الغذائية واالس املواد والس
ــمن املصنعة محلياً سمن  ــعار مادة الس حيث ارتفعت أس
ــعار  القمرية والبنت الزرقاء بنحو (8 %).كما ارتفعت أس
ــو (25 %)،وارتفعت  ــري بنح ــم الكب ــض املحيل للحج البي

أسعار األسماك الطازجة  الجحش بنحو (12.5 %).
وقال التقريرأن فرق العمل امليداني تواصل أعمالها يف 
ــواق يف املحافظات التي يشملها التقرير  الرقابة عىل األس
ــة متنوعة من  ــط عدد (48) مخالف ــث تمكنت من ضب حي
ــاذ اإلجراءات القانونية حيالها،  قبل مكتب األمانة تم اتخ
ــواد الغذائية  ــط وتحريز (500)طن من امل ونتج عنها ضب
ــتخدامها  ــة الصالحية اس ــات ومنتهي ــة للمواصف املخالف
ــق (30) مخالفة  ــراءات التي اتخذت الح ،ومكانت  واإلج
إدارية (28 الغرامة املالية 2 تعهدات) فيما مخالفتي مواد 
ــة رهن التحقيق،   ــان للفرز  و(16) مخالف ــة تخضع منتهي
ــا العمليات (70)  ــي تلقته ــدد البالغات الت ــا بلغ  ع بينم

بالغاً تم عكسها عىل املعنيني يف املكاتب أوًال بأول.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "١٤"
ــث أن التجارة  ــاواة ،حي ــارة العاملية عدم املس ــم منظمة التج تفاق
ــرتة األخرية من  ــة دول العام فخالل الف ــل لصالح غالبي ــرة ال تعم الح
ــي (1960  - 1998م) ــتثمار العامل ــارة واالس ــع يف التج ــو الرسي النم
ــدويل أو  ــىل الصعيد ال ــواء ع ــة هائلة س ــاواة بدرج ــدم املس ــم ع تفاق
ــم املتحدة االنمائي إىل  ــري تقارير برنامج األم داخل الدول ،حيث تش
ــوارد العالم  ــتهلكون %87من م ــم يس ــكان العال ــى%20 من س أن أغن
ــن موارد العالم  ــتهلكون %14م ــكان العالم يس بينما أفقر %80 من س
ــة التجارة العاملية هذه االتجاهات من  فقط ،وقد رسعت قواعد منظم
ــهولة  ــتثمار األجنبي، مما يجعل األمر أكرث س خالل فتح الدول لالس
ــة والتي يمكن  ــد العاملة الرخيص ــث الي ــال إىل حي ــب رأس امل أن يذه
ــيطرة  ــائل الس ــدت وس ــهولة، وبناًء عىل ذلك، تجس ــتغاللها بس اس
ــام االقتصادي الدويل  ــمالية بقيادة أمريكا يف بنية النظ للدول الرأس
ــات االقتصادية الدولية التي تعزز  ــال متكافئ من خالل تلك املنظم ال
ــث نتج عن التغريات  ــمالية، حي من التبعية االقتصادية للدول الرأس
ــوالت االقتصادية واالجتماعية نظام عاملي  اإلقليمية والدولية والتح
ــية املبني  ــة واملالية والسياس ــاده االقتصادي ــد بمضامينه وأبع جدي
ــادي واالجتماعي،  ــوق وتقليص دور الدولة االقتص عىل اقتصاد الس
وتنامي دور الرشكات متعددة الجنسيات واملؤسسات املالية الدولية، 
ــج إعادة  ــات وبرام ــدول النامية سياس ــىل ال ــرض ع ــذت تف ــي أخ الت

ــماً  الهيكلة واإلصالح االقتصادي، وعىل ضوء ذلك أصبح العالم مقس
ــمني، عالم متقدم دائن منتج للسلع ومستغل للغري، ويتضمن  إىل قس
ــتهلك  ــمالية بقيادة أمريكا، وعالم مدين مس ــدول الصناعية الرأس ال
ــتغل، ويتضمن الدول النامية ومنها معظم الدول  ــتورد فقط مس مس
ــيطر  ــم الدائن القوي املس ــعى العال ــالمية بحيث يس ــة واإلس العربي
ــلوب اإلرادة وتابعاً له،  ــائل إىل جعل العالم املدين مس بمختلف الوس
ــقوط جدار برلني  ــد من الذين قالوا إن س ــياق ذلك هناك العدي ويف س
ــوفياتية سيكون بداية لعرص جديد فيه نرص كامل  وانهيار الكتلة الس
ــم، يقول  ــع أنحاء العال ــل يف جمي ــة التنق ــمح بحري ــمالية يس للرأس
ماركوس املتحدث باسم جيش زاباتيستا للتحرر الوطني باملكسيك: 
ــرب العاملية  ــاحة معركة يف الح ــت الحارض هذا الكوكب هو س يف الوق
ــرب العاملية الثالثة) الهدف  ــمي الحرب الباردة الح الرابعة ( كان يس
ــوق،  ــىل العالم بأرسه من خالل الس ــتيالء ع ــن هذه الحرب هو االس م
ــلحة اليوم هي أسلحة مالية عىل الرغم من أن املاليني من الناس  األس
ــن يهدفون من خاللها  ــل كل لحظة، تلك الحرب التي تش ــوه، تقت تش
إىل تحويل العالم إىل سوق عمل واحدة كبرية، بقيادة منظمة التجارة 
ــة التعاون  ــدويل ومنظم ــد ال ــدوق النق ــدويل وصن ــك ال ــة والبن العاملي

والتنمية ورئيس الواليات املتحدة كمجلس إدارة.  
الكاتب والباحث/أحمد الديلمي

٠٦
القمح يسجل القمح يسجل ٢٦٫٧٢٦٫٧٪ من إجمايل الواردات الغذائية لليمن٪ من إجمايل الواردات الغذائية لليمن

ــة االقتصادية  ــة التي أعدتها الباحث ــارت الدراس وأش
ــوان (زراعة القمح يف اليمن –  ــد البعداني بعن أروى أحم
التحديات - الحلول والفرص املتاحة) حصلت "الثورة" 
ــي  ــح تغط ــة واردات القم ــا إىل أن كمي ــخة منه ــىل نس ع
ــتهالكية املحلية وهذا  ــو 95 % من االحتياجات االس نح
ــرث تبعية للعالم الخارجي ويجعل أمنها  يجعل اليمن أك
القومي أكرث عرضة للمتغريات الدولية واملستجدات عىل 

الساحة العاملية.
ــرتايل واألمريكي  ــح االس ــة إىل أن القم ــت الدراس ولفت
ــي تعد  ــدي واألوروب ــي والكن ــرويس والرتك ــدي وال والهن
ــري  ــتريادها يف اليمن، وتش ــي يتم اس ــم األنواع الت من أه
ــع واردات القمح  ــة إىل تراج ــواردة يف الدراس ــات ال البيان
ــن 282.8 مليار ريال يمني ما يعادل 1.319 مليار دوالر  م
ــام 2012م لتصل إىل حوايل 179.8 مليار ريال يمني ما  ع
يعادل 719 مليون دوالر بنسبة انخفاض قدرت بـ 36 %.

تراجع
ــاد هذا  ــرباء االقتص ــد أرجع خ ــة فق ــب الدراس وبحس
ــباب أهمها تراجع حجم االستهالك  الرتاجع إىل عدة أس
ــيل من 4269.9 ألف طن عام 2012م إىل 2973.8 ألف  املح
ــارب 1296 ألف طن إضافة إىل  ــن عام 2016م أي ما يق ط
ــترياد منذ مطلع العام 2015م  القيود املفروضة عىل االس
ــن وكذلك  ــروض عىل اليم ــدوان والحصار املف ــراء الع ج
ــتوردي القمح يف  ــي تواجه مس ــات املتزايدة الت الصعوب
ــل وارداتهم برغم  ــي لتحوي ــول عىل النقد األجنب الحص
ــواق العاملية  ــعر القمح يف األس ــتمر لس ــاض املس االنخف
ــدوالر)  ــال مقابل ال ــرصف (الري ــعار ال ــذا تدهور أس وك
ــات  ــع كمي ــلبي يف تراج ــر الس ــتمرة األث ــا املس وتقلباته

الواردات من القمح.
صناعة الخبز

ــلع  ــح يف اليمن يعد من الس ــة فإن القم ــاً للدراس ووفق
الرضورية كونه يدخل يف صناعة الخرب بأنواعه املختلفة، 
ــذي تصاعد منذ  ــح، وال ــتهالك للقم ــور اس ــو أكرب ص وه
ــاب  ــبعينيات وأخذ منحى متزايداً عىل حس ــع الس مطل
الحبوب التقليدية األخرى وقد قدرت مساهمته بـ 70 % 
من إجمايل الكمية املستهلكة والتي استمرت لزمن طويل 

املصدر الرئييس للطاقة الغذائية للسكان يف اليمن. 
ــهدت  ش ــرية  األخ ــنوات  الس إن  ــة  الدراس ــت  وأضاف

ــاحات املزروعة وتراجع حجم اإلنتاج  ــاراً يف املس انحس
ــذرة الرفيعة  ــكل خاص ال ــك املحاصيل وبش ــيل لتل املح
والدخن ونتيجة للظروف التي تمر بها البالد منذ مطلع 
ــرب العدوانية يف النصف األول  العام 2011م واندالع الح
ــلبية يف  ــام 2015م وما ترتب عىل ذلك من آثار س ــن الع م
تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشية للمواطن اليمني 
ــبة االكتفاء  ــتهالك وتراجعت نس فقد تراجع حجم االس

الذاتي من 6 % إىل 3 % خالل الفرتة 2012 – 2016م.
تراكمية

ــة إن هذه املشكلة تعترب تراكمية ونتاجاً  وتقول الدراس
ــط الحكومات  ــم تع ــث ل ــة حي ــنوات طويل ــال لس لإلهم
ــح ومواجهة  ــي لزراعة القم ــام الحقيق ــة االهتم املتعاقب
ــواق املحلية، واكتفت بتغطية  الطلب املتنامي له يف األس
ــترياد  ــىل االس ــاد ع ــح باالعتم ــب للقم ــز يف الطل العج
ــم أزمة الغذاء  ــباب تفاق ــكل أحد أهم أس الخارجي ما ش
ــن تعاني منه  ــت اليم ــن الغذائي الذي بات ــدام األم وانع
ــرصاع الداخيل  ــرية خاصة مع تفاقم حدة ال بصورة خط
ــرث  أك ــح  ــذي أدى إىل أن يصب ــي وال الخارج ــدوان  والع
ــخص)  ــكان اليمن (24 مليون ش ــف مجموع س من نص
ــب منظمة  ــون تبعات انعدام األمن الغذائي بحس يواجه

األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو).
تضخم

ــح  ــعار القم ــور أس ــع تط ــه بتتب ــة فإن ــاً للدراس ووفق
ــعار بصورة  ــاع لألس ــد ارتف ــة فقد وج ــوق املحلي يف الس
ــعر  ــتمرة خالل الفرتة (2012 2016-م) حيث قدر س مس
ــاًال / للكيلو  ـــ 175 ري ــط ب ــام 2012م يف املتوس ــح ع القم
ــدل تضخم 26 %  ــام 2016م إىل 224 رياًال بمع ــل ع ليص
ــدالت عالية منذ العام  ــعار باالرتفاع بمع وقد بدأت األس
ــذ بعد ذلك  ـــ %19 ليأخ ــدر ب ــم ق ــدل تضخ 2015م بمع
ــعار القمح  ــة إن أس ــول الدراس ــايل، وتق ــود املتت يف الصع
ــتمر منذ رفع الدعم عن القمح يف  ــمت باالرتفاع املس اتس
إطار برنامج اإلصالح املايل واإلداري وبالتايل أصبح سعر 
القمح يف السوق املحلية مرتبطاً بأسعار السوق العاملية.

 خيار ضيق
ــا  انتهجته ــي  الت ــات  السياس أن  ــة  الدراس ــد  وتؤك
الحكومات املتعاقبة كان لها األثر البالغ يف تدهور اإلنتاج 

املحيل للقمح بصورة خاصة باإلضافة إىل أن السياسات 
ــرتاتيجية مجدولة  ــهد تنفيذ خطط اس الحكومية لم تش
ــد لها املوارد  زمنياً لتحقيق االكتفاء الذاتي بحيث تحش
الالزمة والربامج املناسبة لتحقيق هذا الغرض، بل اكتفت 
ــة تحقيق االكتفاء من خالل تغطية العجز  باتباع سياس
املحيل من االسترياد الخارجي كخيار اسرتاتيجي ضيق 
ــايس لالكتفاء الذاتي  األفق، متجاهلة بذلك املفهوم األس
ــذاء والذي يقصد به االعتماد عىل الذات يف  يف مجال الغ
ــن خالل إنتاجه  ــات املجتمع من الغذاء م ــق حاج تحقي
ــة، كما قامت الحكومات  ــي وتوظيف موارده الخاص الذات
ــات اقتصادية استجابة لطلبات  املتعاقبة بتنفيذ سياس
ــية كرشط  ــات الدولية الرئيس املانحني، وخاصة املؤسس
ــاعدات أو لغرض تحقيق  ــىل القروض واملس للحصول ع
ــات القوى  ــتجابة لرغب ــية تعرب عن االس ــف سياس مواق
العاملية املهيمنة حتى ولو لم تتوافق تلك السياسات مع 

مصالح البالد.
إرادة سياسية

ويف جانب زيادة اإلنتاج من محصول القمح أوضحت 
ــراءات التي ال بد منها  ــة أن هناك جملة من اإلج الدراس
لزيادة حجم إنتاج القمح بنسب تحقق زيادة يف االكتفاء 
ــرتاتيجية  ــلع االس ــي عىل اعتبار ان القمح من الس الذات
الهامة لتحقيق األمن الغذائي يف البالد والتي لن تتحقق 
ــية صادقة تسعى لتحقيق زيادة  إال بوجود إرادة سياس
ــح يف البالد من خالل  ــاء الذاتي من القم ــب االكتف يف نس
ــادة إنتاج محصول القمح  ــرتاتيجية لزي تبني خطط اس
ــة والتي  ومن أهم هذه اإلجراءات التي أوصت بها الدراس
ــنة ذات الجودة اإلنتاجية  من أهمها توفري البذور املحس
ــة وتوزيعها عىل املزارعني مجاناً ورفع الوعي لدى  العالي
ــات الحديثة يف الري  ــتخدام التقني ــني بأهمية اس املزارع
ــع إنتاجية الهكتار إضافة  للحصول عىل منتج جيد ورف
ــتثمار يف زراعة القمح والحبوب  ــجيع االس إىل أهمية تش
ــات حكومية للقطاع  ــالل مصفوفة تحفيز وضمان من خ
ــمال الوطني لالستثمار وزيادة املساحة  الخاص والرأس
ــارك عند  ــراءات الرضائب والجم ــهيل إج ــة وتس املزروع

استرياد املدخالت الزراعية وإبرام عقود الرشاء مع الدولة 
ــة تضمن الربحية  ــح والحبوب وفق آلي ــاج من القم لإلنت
ــق املصلحة العامة  ــاص وبما يحق ــبة للقطاع الخ املناس
ــتخدام  ــة بأهمية  حظر اس ــع، كما أوصت الدراس للجمي
ــة القات أو  ــة القمح يف زراع ــة لزراع ــاحات الصالح املس

العمل عىل زيادة اإلنتاجية الرأسية ملحصول القمح عن 
ــنة عالية الجودة وتوفري  ــتنباط أصناف محس طريق اس
ــبة وخفض التكاليف  ــتلزمات اإلنتاج بأسعار مناس مس

كوسيلة لتحفيز وتشجيع املزارعني عىل زراعة القمح.

استمرار االعتماد على الواردات يؤثر يف االستقرار االقتصادي ومعيشة السكان

القمح من  المحلي  اإلنتاج  تدهور  يف  تسببت  المتعاقبة  الحكومات  انتهجتها  التي  الخاطئة  السياسات    ¶

ــبية لقيمة واردات أكدت  ــور األهمية النس ــن وزارة الزراعة والري تط ــادرة ع ــة زراعية حديثة ص دراس
ــكل حوايل 26.7 % من إجمايل الواردات  ــبة من الواردات الزراعية والتي أصبحت تش القمح كنس
ــن إجمايل الواردات الغذائية، حيث يعكس حالة  ــة الزراعية و72 % من إجمايل واردات الحبوب و26.5 % م الغذائي
ــتمرار اعتماد اليمن عىل الواردات لتغطية هذا  ــاع فجوة عجز القمح إىل اس ــتمر لإلنتاج املحيل واتس التدهور املس

العجز مما أثر ويؤثر عىل الدوام يف االستقرار االقتصادي ومعيشة السكان، باعتباره املصدر الرئييس لغذائهم.

أحمد المالكي

تغطية العجز للقمح باالسترياد 

الخارجي شكل أحد أهم أسباب 

تفاقم أزمة الغذاء
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