
اقتصاد الثــــورة

السعودية تحتل املرتبة األوىل عامليًا يف هدر الغذاء
ــة العاملية (فاو)  ــادر عن منظمة األغذي ــد تقرير جديد ص أك
ــاج الغذائي العاملي  ــدار الغذاء من إجمايل اإلنت ــبة إه ارتفاع نس
ــا ما يتعلق  ــباب فهي متعددة، منه ــام واملَُصّنع)، أما األس (الخ
ــاخ والعوامل  ــق باملن ــا يتعل ــا م ــن ومنه ــائل الّتْخِزي ــاب وس بغي
الطبيعية التي ُتْفِسُد ُجزًْءا من اإلنتاج الغذائي، ومنها ما يتعلق 
ــائل النقل ويف  ــة املَُصنََّعة، يف وس ــىل األغذي ــائل الِحَفاظ ع بوس
ــالت من حني  ــل الحكومات بحم ــوت، وَتُقوم ُج ــر ويف البي املَتاج
ــو إىل عدم  ــتهالك) َتْدُع ــعار االس ــالن زيادة أس ــر (قبل إع آلخ
ْهِلك مسؤولية َهْدر  ــتَ َلة املواطن املُْس إلقاء أو إْتالف الغذاء، ُمَحمِّ

الغذاء، خُصوًصا قبل زيادة األسعار، لتربير تلك الزيادات. 
ــع  ــتهالك وهو ُجزٌْء من منظومة أوَس وال أحد َيّتِهُم َنَمط االس
ــربى  الك ــرشكات  ال ــَتْهِلك، إىل  ــني واملُْس الفالح ــار  ــاوز صغ تتج
لتصنيع وبيع الغذاء بكميات َضْخَمة، ويف الّضّفة املُقابلة للهدر.

ــد من كل  ــان (واح ــوايل مليار إنس ــر اىل ان  ح ــري التقري ويش
ــا يكفي من  ــكان العالم) يفتقرون إىل م ــخاص من س ــبعة أش س
ــؤولية املواطن  ــت مس ــذاء املُتوازن، وهذه ليس ــذاء، أو إىل الغ الغ
ــب التقرير  ــَتْهِلك الَفرْد الذي ُيْلِقي بالغذاء يف القمامة حس املُْس
ــدام الّتوازن  ــئ وإىل انع ــري املُتكاِف ــا إىل التبادل غ ــل تتجاوزه ، ب
ــيل (داخل كل بلد) وعىل صعيد عاملي... قّدرت  عىل صعيد داخ

ــم املتحدة أن العالم  ــة األغذية العاملية (فاو) التابعة لألم منظم
ــواد الغذائية الصالحة لألكل،  ــنوّيا 1,3 مليار طنًّا من امل يهدر س
ــط 115  ــا ُيعادل ثلث اإلنتاج العاملي من الغذاء (هْدر ُمتوس أو م
كيلوغراما سنوّيا للفرد)، أو ما َيْكِفي ِلَتْغِذَية 3 مليارات شخص. 
ــدول الصناعية  ــدور يف ال ــة الغذاء امله ــة قيم ــّدرت املنظم وَق
ــدول "النامية"  ــنويا ويف ال ــّورة بحوايل 680 مليار دوالر، س املَُتَط
ــارات دوالر، أو ما يقارب  ــة 310 ملي ــرية) بقيم ــدان الَفِق (أي البل
ــَدل ُمحاربة  ــنويًّا، وب ــل بلدان العالم س ــون دوالرا يف مجم تريلي
الفقر من ُجُذوره، وإعادة توزيع الرثوات، تعمد حكومات مختلف 
ــة ال ُتزِْعُج  ــرارات ظرِْفّي ــي، واتخاذ ق ــج اإلعالم ــدول إىل الّتهري ال

الرشكات االحتكارية وشبكات التجارة والصناعات الغذائية. 
ــدوق النقد الدويل "منطقة  يه صن ــمِّ يف الوطن العربي (ما ُيَس
ــاحة  ــبة املس ــا") ال َتصل نس ــمال أفريقي ــط وش ــرشق األوس ال
ــاهم  ــاحة اإلجمالية لألرايض، مما ُيس ــة إىل 4 % من املس املزروع
ُد األمن الغذائي، وال ُتْنِتُج املنطقة  ــّح اإلنتاج الزراعي وُيَهدِّ يف ُش
ــوى 50 % من احتياجاتها من الغذاء، وتستورد نصف حاجة  س
ــنة  ــنوات (س ــّكان، وبلغت قيمة واردات الغذاء قبل عرش س الّس
ــع أن تصل إىل 92,4  ــار دوالر، ومن املتوق ــوايل 61,4 ملي 2008) ح
ــتورد  ــرب مس ــرص أك ــرب م ــنة 2020، وتعت ــول س ــار دوالر بحل ملي

ــعودية "أكرب اقتصاد  للقمح يف العالم، تليها الجزائر... أما يف الس
ــل الزراعة أو الصناعة  ــي" (بفضل ريع الّنفط، وليس بفض عرب
ــاه والزراعة"  ــدرت "وزارة البيئة واملي ــا)، فقد أص أو التكنولوجي
ــو 2018) تقريرا أَّكد أن البالد تحتل املرتبة األوىل عاملياً يف  (يوني

هدر الغذاء. 
ــعار الكهرباء  ــادات يف أس ــرار زي ــدور الّتقرير إق ــادف ص وص
ــوايل 30 % من األغذية  ــذاء، وأوضح التقرير "إن ح والوقود والغ
ــداره 8,3 ماليني  ــم إهدارها، أو ما مق ــن أُْنِتَجْت؟) يت ــة (أي املنتج
طن من الغذاء سنويا، بينما تصل قيمة الطعام املهدر حوايل 49 

مليار ريال سنوياً" (دوالر واحد = 3,75 ريال سعودي).
ــعودية  ــن الطعام املهدر يف الس ــب الفرد م ــك يبلغ نصي وبذل
ــرث من ِضْعف املعدل العاملي  ــنوياً، أو أك حوايل 250 كيلوغراماً س
ــة  ــرات منظم ــق تقدي ــرد، وف ــنويًّا للف ــاً س ــغ 115 كيلوغرام البال
ــتورد كافة  ــعودية تس ــارة إىل أن الس ــة والزراعة، مع اإلش األغذي
ــة الحبوب،  ــد أن ألغت زراع ــا، بع ــة تقريًب ــا الغذائي احتياجاته
ــة األجنبية  ــن احتياطي العمل ــوايل 4 % م ــعودية ح وتنفق الس
ــُدوث تغيريات باتجاه  ــري إىل ُح ــىل واردات الغذاء، وال يشء ُيِش ع

تشجيع اإلنتاج الزراعي.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد ١٧
ــالت) عن أن الرئيس  ــف كتاب ( حرب العم ويكش
ــام 1841م أول  ــب ع ــذي انتخ ــون) ال ــام هريس (ولي
ــهر  ــرث عليه مقتوًال بعد ش ــود عندما ع ــا اليه ضحاي
ــاً من مواقفه  ــه مهماته ، انتقام ــد فقط عىل تولي واح
املناهضة لتغلغل أوساط املال يف االقتصاد األمريكي 
ــاري تايلور) الذي مات يف ظروف  أما الرئيس (زتيش
ــرت عىل  ــالت التي ج ــت التحلي ــد أثبت ــة، فق غامض
ــد مرور  ــربه بع ــتخرجت من ق ــعره واس ــن ش ــة م عين
ــا تحتوي عىل  ــام 1991م أنه ــاً عىل وفاته ع 150عام
ــم (الزرنيخ) كما قتل الرئيس (لينكولن)  قدر من س
ــا تويف الرئيس  ــام 1841م بطلق ناري يف رقبته فيم ع
ــد تعرضه  ــر تلوث جرحه بع ــس غارفيلد) إث (جايم
ــدس أصابه يف ظهره وبالرغم من  لطلق ناري من مس
أن (االحتياطي الفيدرايل ) يصف نفسه بأنه خليط 
غري عادي من القطاعني العام والخاص يتجاور كتاب 
ــة  ــك ليؤكد أنه يخضع لخمس ــرب العمالت) ذل ( ح
ــي تخضع بالفعل ألثرياء اليهود  مصارف خاصة وه

ــتار  ــن يحركون الحكومة الفيدرالية من وراء الس الذي
وبالتايل فهم يتحكمون باقتصاد العالم..

ــيطرة اليهود  ــلمني إىل س ــري العديد من املس ويش
ــات الدول  ــم وتحكمهم يف سياس ــاد العال ــىل اقتص ع
ــوزراء املاليزي  ــه رئيس ال ــم ما قال ــمالية ومنه الرأس
ــود يتحكمون  ــأن اليه ــد ) ب ــري محم ــبق (مهات األس
ــع ينافقهم،  ــياً واقتصادياً وأن الجمي ــم سياس بالعال
ــح احتجاجا من اإلدارة األمريكية  والقى هذا الترصي
ــت الضغوط  ــن العواصم األوروبية ومورس والعديد م
ــت كي  ــك الوق ــا يف ذل ــس وزرائه ــا ورئي ــد ماليزي ض
يسحب هذه الترصيحات ويعتذر وبقيت ترصيحات 
ــا الكثريون  ــيتوقف عنده ــة فارقة س ــري) عالم (مهات
ــداً ولم يدع عىل أحد دون  ــيئاً جدي فالرجل لم يقل ش
ــلمات  ــاً معروفاً للجميع ومن املس ــل قال كالم أدلة ب

التي تحكم العالم سياسياً واقتصاديا اليوم. 
الكاتب والباحث/ أحمد الديلمي
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دوالر خسائر القطاع السمكي جراء العدوان على اليمندوالر خسائر القطاع السمكي جراء العدوان على اليمن

خسائر
يوضح ملخص التقرير عن األرضار التي لحقت 
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــمكي نتيج ــاع الس بالقط
األمريكي عىل اليمن والذي حصلت "الثورة" عىل 
ــمكي  ــائر القطاع الس ــخة منه أن إجمايل خس نس
ــارش  املب ــتهداف  ــة االس نتيج ــر  ــر األحم البح يف 
ــم وموانئ ومراكز اإلنزال حتى  للصيادين وقواربه
ــارات و680  ــغ 5 ملي ــاري 2018م بل ــبتمرب الج 3 س
ــداءات املبارشة عىل  ــغ عدد االعت ــون دوالر وبل ملي
ــمكي 70  ــوارب ومراكز اإلنزال الس ــن والق الصيادي
استهدافا واعتداء وبلغ عدد الشهداء 224 شهيداً 
ــى و7 مفقودين، فيما  ــى 206 جرح ــدد الجرح وع
ــة الناتجة عن  ــة التحتي ــائر يف البني ــت الخس بلغ
ــكل جزئي  ــة بش ــدي والحيم ــاءي مي ــري مين تدم
ــكل  كيل إضافة  ــمكي بش ــري 11مركز إنزال س وتدم
ــادرات ومخترب الجودة بمنفذ حرض  إىل مركز الص
ــاً و558 ألف دوالر  ــت ملياراً و332 مليون والتي بلغ
ــكل كيل والتي  ــوارب املدمرة بش ــا بلغ عدد الق فيم
ــدة وحجة  209  ــي الحدي ــا يف محافظت تم حرصه

قوارب.
مواجهات

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الرثوة السمكية 
الهيئة العامة للمصائد السمكية يف البحر األحمر 
أن فرق الرصد لم تتمكن من حرص القوارب املدمرة 
ــكرية  يف محافظة تعز كونها منطقة مواجهات عس

ــوارب التي دمرت  ــت الكلفة اإلجمالية للق وقد بلغ
ــدوان  ــرات الع ــارش لطائ ــتهداف املب ــبب االس بس
ــاً و485 دوالراً,  ــني و362 ألف ــغ وقدره 5 مالي إىل مبل
ــوارب التي تم  ــد بلغ عدد الق ــب التقرير فق وبحس
ــاطها نتيجة استهداف مراكز اإلنزال أو  إيقاف نش
ــكرية  ــض املراكز يف مواقع مواجهات عس وقوع بع
ــة  ــدي بحج ــة مي ــا يف مديري ــا معظمه 4586 قارب
ــاب املندب واملخا بمحافظة تعز  ومديرية ذباب وب
ــث بلغ فاقد إنتاجها ملياراً و371 مليوناً و 866  حي
ــائر املرتتبة عىل  ــاً و5.2 دوالر فيما بلغت الخس ألف
ــمكية يف البحر األحمر  ــاريع الس توقف تنفيذ املش
ــاراً و36 مليوناً و334 ألفاً و424 دوالراً يف الوقت  ملي
ــائر بسبب االصطياد  الذي بلغ فيه إجمايل الخس
ــفن العدوان  ــر غري املرخص تحت حماية س الجائ
ــون دوالر يف حني بلغ إجمايل تقييم  ملياراً 750 ملي

األثر البيئي الناتج عنه ملياراً و400 مليون دوالر.
رسوم وعائدات

ــائر الصناعات والخدمات  وبني التقرير أن خس
املصاحبة للنشاط السمكي وصلت إىل مبلغ وقدره 
10 مليارات و 608ماليني و4,9 ألف دوالر فيما بلغت 
ــدات 54 مليون و 874  ــوم والعائ ــائر يف الرس الخس
ــغ عدد الصيادين الذين  ــاً و 660 دوالراً بينما بل ألف
ــاً و 688 صياداً وبلغ  ــادر دخلهم 36 ألف فقدوا مص
ــني 96 موظفاً  ــم من املوظف ــن فقدوا أعماله عدد م
ــادي العاملة  ــدد األي ــداً كما بلغ ع ــمياً ومتعاق رس

ــاعدة 18ألفا و652 شخصاً مترضراً  باألعمال املس
ــماك  ــدد املصدرين لألس ــر إىل أن ع ــت التقري ولف
ــاطهم من  واألحياء البحرية الذين نفروا وتأثر نش

الرشكات واألفراد 30 رشكة وفرداً.
الجمربي

ــر  للتصدي ــلم  بامس ــة  رشك أن  ــر  التقري ــال  وق
ــربي توقفت  ــة للجم ــمكي املنتج ــتزراع الس واالس
ــتهداف املبارش للمزرعة يف  بشكل تام بسبب االس

ــاحل اللحية حيث كانت تنتج حوايل 1000 طن  س
ــرياً إىل أن عدد املصانع  ــربي، مش ــنوياً من الجم س
ــاض اإلنتاج  ــة انخف ــاطها نتيج ــف نش ــي توق الت
ــاً ومعمًال متنوعة  ــمكي ما يزيد عن 50 مصنع الس

بني مصانع ومعامل تحضري وغريها.
مواطنون وفقراء

ــدوان لهم  ــبب الع ــد التقرير أن عدد من تس وأك
ــتواهم املعييش يصل  ــارشة عىل مس بأرضار مب

ــن مواطني  ــمة م ــون نس ــن  2,5 ملي ــرث م إىل أك
ــداد الرشيط  ــاحلية عىل امت املدن والقرى الس

الساحيل للبحر األحمر.
ــتهالك  ــط اس ــوه التقرير إىل تدني متوس ون
ــد  ــرد الواح ــنوياً للف ــماك س ــن األس ــرد م الف
ــة اليمنية حيث كان  ــتوى الجمهوري عىل مس
ــرد 4 كجم بينما  ــط ما يحصل عليه الف متوس
 85 ــبة  وبنس ــم  كج  2,5 إىل  ــاً  حالي ــض  انخف
ــتمر  ــتهداف املس ــر أن االس ــد التقري % .ويؤك
ــات الصيادين من قبل  ــارش لقرى وتجمع واملب
ــبب بموجة نزوح  ــدوان تس ــريان وبوارج الع ط
ــي عىل النازحني  ــث كان لها أثر كارث كبرية حي
ــزوح إليها  ــق التي تم الن ــم وعىل املناط وأرسه
ــن أفقر فئات  ــن هم م ــاً وأن الصيادي خصوص
ــزوح األخرية من  ــة الن ــيما موج املجتمع ال س

مدينة الحديدة.

رزقـــــــهـــــــم مــــــــــصــــــــــادر  فــــــــــقــــــــــدوا  ــــــــــادا  صــــــــــي و٦٨٨  ٣٦ألـــــــــــفـــــــــــًا    ¶

ــر ــم ــة لــلــبــحــر األح ــي ــل ــاح ــس ـــدن والــــقــــرى ال ـــم ـــن مـــواطـــنـــي ال ــة م ــم ــس ــون ن ــي ــل ¶  تـــضـــرر ٢٫٥ م

ــرتاتيجية واالقتصادية التي تتعرض لالستهداف املمنهج من القطاع  ــمكي أحد القطاعات االس الس
ــا األحداث واملعارك  ــذ أربعة أعوام عىل التوايل وم ــوى وتحالف العدوان عىل اليمن من ــل ق قب
ــل واضح عىل التوجهات واألطماع الخبيثة  ــاحل الغربي للجمهورية اليمنية إال دلي الجارية اآلن عىل امتداد الس
ــة التي تتمتع برثوات  ــواحل واملوانئ والجزر واملياه االقليمية اليمني ــيطرة عىل الس ــوى الغزو واالحتالل يف الس لق
ــعى تحالف العدوان  ــعب املرجانية والبيئية البحرية النادرة التي يس ــماك واالحياء البحرية والش هائلة من األس

بكل قواه ومرتزقته الستهدافها وتدمريها والسيطرة عليها .
ــدء العدوان  ــمكي منذ ب ــتهداف والتدمري الذي تعرض له القطاع الس ــدى وحجم االس ــايل يوضح م ــر الت التقري

وحتى مطلع سبتمرب الجاري، فإىل التفاصيل:

أحمد المالكي

تدين متوسط استهالك الفرد من 
األسماك إىل ٢٫٥ كجم من ١٤ 

كجم قبل العدوان وبنسبة ٨٥٪

مليار و٤٠٠ مليون دوالر إجمايل 
تقييم األثر البيئي الناتج عن 

االصطياد الجائر وغري املرخص

نتيجة االستهداف الممنهج على امتداد الساحل الغريب للبحر األحمر

٦٨٠٦٨٠ مليون مليون٥٥ مليارات مليارات و
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