
اقتصاد الثــــورة

اللجنة االقتصادية العليا تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من معاناة املواطنني
يف تصاعد مفتعل تشهد أسواق الرصف خالل األسبوع 
ــعر  ــادي وارتفاعا جنونيا يف س ــري ع ــا غ ــاري اضطراب الج
ــوق  ــال يف محالت الرصافة والس ــدوالر مقابل الري رصف ال
ــة نقدية  ــئ عن كارث ــال ما ينب ــاوز الـ600ري ــوداء تج الس
ــن قبل  ــتهدافها م ــي يتم اس ــة الت ــة الوطني ــل بالعمل تح
ــة اليمنية بالفئات  ــن الطبع للعمل ــدوان بمزيد م قوى الع
ــال اىل حد  ــرث من تريليون ري ــي تصل اىل أك ــدة والت الجدي
ــي وصلت اىل ميناء  ــول الطبعات األخرية الت اآلن بعد وص
ــال فئات صغرية وهذا  ــي تتجاوز الـ600مليار ري عدن والت
ــال توازيه  ــل الري ــدوالر مقاب ــعر ال ــود املفتعل يف س الصع
ــلع االستهالكية  ــعار املواد والس ارتفاعات غري مربره يف أس
األساسية ما يحتاج اىل مزيد من اتخاذ اإلجراءات لضبط 
ــعار املواد الغذائية الرضورية من  ــوق الرصف وأس سعر س
ــاء لتاليف الكوارث االقتصادية  قبل حكومة اإلنقاذ يف صنع
ــية جراء هذا القفز املمنهج الذي يسعى  والنقدية واملعيش
لرضب الريال وفرض مزيد من املعاناة عىل الشعب اليمني 

باستهداف لقمة عيشه ورفع سعر غذائه ..
ــي، أكدت  ــات والنقــد األجنب ــة املدفوع ــا لجنــ بدوره
ــــوق  ــني يف س ــزام املتعاملــ ــاط والت ــىل رضورة انضبــ ع

ــات  ــن عملي ــر عــ ــق توت ــدم خلــ ــالت وعــ رصف العمــ
ــع  ــك يمن ــون ذل ــج كــ ــات رشاء دون إدراك للنتائــ وطلبــ
ــتقرار ويفاقم من حجم  ــتعادة االس ويعيــق إمكانيات اس
ــادر عنها أمس حول  ــارت اللجنة يف بيان ص اإلشكال.وأش
ــة مؤخــرا، إىل  ــالت األجنبيــ ــعار رصف العمــ ــاع أس ارتف
ــارة القلــق والتخوف  ــط التعامل وتجنــب إث أهمية ضبــ
ــرض غرامات عىل  ــج عنــه ف ــذي قد ينت ــه كال ــغ في املبالــ
أن  ــت  التجارية..وأوضحــ ــطتهم  أنش ــىل  ــببني  وع املتس
ــاح اإلجــراءات املتخذة  ــن أجــل ضمــان نجــ ذلــك مــ
وإحكام السيطرة عىل متغريات السوق بما يلبي متطلبات 
ــــعار  ــادئ ومنتظــم، يجنب األس ــــكل هــ املتعاملني بش

مخاطــر املضاربــة ونتائج الخوض فيها.
كما أكد الدكتور مقبويل نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــات رئيس  ــا أن توجيه ــة العلي ــة االقتصادي ــس اللجن رئي
ــاط، تقيض  ــدي املش ــىل األخ مه ــيايس األع ــس الس املجل
ــبة للتخفيف من  ــات والتدابري املناس ــرضورة اتخاذ اآللي ب
معاناة املواطنني نتيجة ارتفاع أسعار الرصف وتأثر أسعار 

املواد الغذائية والبضائع والسلع.
ــل إىل  ــي تص ــة الت ــة الرهيب ــة النقدي ــح أن الكتل وأوض

ــة مرتزقة  ــي طبعتها حكوم ــال والت ــن400 مليار ري ــرث م أك
ــبب الحقيقي وراء انخفاض قيمة العملة  الرياض هي الس
الوطنية، باإلضافة إىل املضاربة التي تحدث يف السوق يتم 

امتصاص العمالت األجنبية.
وأشار الدكتور مقبويل إىل أن لجنة املدفوعات عملت يف 
ــتقرار نسبي ألسعار الرصف،  الفرتة املاضية عىل إيجاد اس
ــا،  به ــاص  الخ ــاد  واالعتم ــترياد  االس ــات  أولوي ــد  وتحدي

بالتعاون مع القطاع الخاص املرصيف والتجاري.
ــىل رضورة  ــر املالية ع ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ وأك
ــعار  االلتزام بتعليمات البنك املركزي الخاصة بتحديد أس
الرصف، مع رضورة إيجاد آليات مناسبة ملنع االنجرار وراء 
املضاربات املفتعلة التي يحدثها مرتزقة العدوان يف عدن.

ــوك  ــن البن ــالت م ــلة تموي ــن س ــت إىل رضورة تكوي ولف
ــوق املحلية من املواد  ــة احتياجات الس والرصافني ملواجه
ــب وغريها من  ــكر والحلي ــح واألرز والس ــية كالقم األساس

السلع األساسية.

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد ١٦
ــي +1815  ــة بني عام ــة اليهودي ــت العائل تمكن
ــىل 6 مليارات دوالر  ــن جمع ثروة تزيد ع 1818م م
ــاوي مئات  ــي ثروة تس ــا وه ــن بريطانيا وفرنس م
األضعاف اليوم, مما جعلها وفقاً للكتاب عىل تالل 
ــالت العاملية ولم  ــف العم ــن مختل ــن املليارات م م
ــيس حيث الواليات  ــوى عبور األطل يعد أمامها س
املتحدة األمريكية التي تمتلك كل املقومات لتكون 
القوة العظمى الكربى يف العالم يف القرن العرشين, 
ــك ومعها عدد  ــيلد بعد ذل ــث رأت عائلة روتش حي
ــة الرثاء أن  ــة األخرى البالغ ــن العائالت اليهودي م
ــيطرة عىل الواليات  ــة الحقيقية هي يف الس املعرك
ــث كان تنفيذ املخطط أكرث صعوبة يف  املتحدة حي

البداية إال أنه حقق مآربه يف النهاية .
ــمرب 1913م معنطفا مهما  ــوم 23 ديس ــهد ي وش
ــا أصدر الرئيس  ــخ الواليات املتحدة عندم يف تاري
ــاء  بإنش ــا  قانون ــون)  ويلس ــدرو  (وي ــي  األمريك
ــي الفيدرايل  ــزي األمريكي االحتياط املرصف املرك

ــلطة املنتخبة  ليكون الرشارة األوىل يف إخضاع الس
ــال املصارف  ــال وكبار رج ــلطة امل ــا لس ديمقراطي
ــة بني الطرفني,  الخاضعني لليهود بعد حرب رشس
ــرب العمالت ظروف تلك الحرب  ويتناول كتاب ح
ــة  ــاط املالي ــكا واألوس ــاء أمري ــني رؤس ــة ب الرشس
ــي  ــود والت ــا اليه ــيطر عليه ــي يس ــة الت واملرصفي
ــي يف  ــزي األمريك ــرصف املرك ــقوط امل ــت بس انته
ــا ويرى أن  ــيلد واخواته ــن إمرباطورية روتش براث
ــيلد املتحالفة مع عائالت يهودية  قوة عائلة روتش
ــر) وعائلة "مورغان "  ــرى مثل عائلة (روكفيل أخ
ــتة رؤساء أمريكيني ال ليشء إال  أطاحت بحياة س
ــذه القوة ملنعها من الهيمنة  ألنهم وقفوا يف وجه ه
ــيطرة عىل  عىل االقتصاد األمريكي من خالل الس
ــهم أهم مرصف أمريكي وهو  الجانب األكرب من أس

البنك املركزي (االحتياطي الفيدايل ).
الكاتب والباحث/ أحمد الديلمي

٠٦
ــن  ــي م ــاء الذات ــق االكتف ــة لتحقي ــة وطني ــن رؤي ــي م ــاء الذات ــق االكتف ــة لتحقي ــة وطني رؤي

اللحوم الحمراء والبيضاء واأللبان والبيضاللحوم الحمراء والبيضاء واأللبان والبيض

رهينة
ــة  الزراع وزارة  ــن  ع ــادرة  الص ــة  الدراس ــد  تؤك ــث  حي
ــي اإلدارة العامة للرثوة  والري- قطاع تنمية اإلنتاج الزراع
ــاء الذاتي من  ــعي لرفع معدالت االكتف ــة، أن الس الحيواني
ــة الغذائية  ــن بهدف رفع الحص ــات الحيوانية لليم املنتج
ــرض االقرتاب من املعدالت  ــنوياً بغ للفرد اليمني يومياً وس
ــني اإلنتاج واإلنتاجية للماشية  العاملية تبقى رهينة تحس
ــن خاصة يف  ــة الدواج ــاج يف صناع ــادة اإلنت ــة وزي املحلي
ــض املائدة وذلك  ــراء واأللبان وبي ــوم الحم ــات اللح منتج
ــني إنتاجية املراعي التي  يتطلب بذل جهود كبرية يف تحس
ــدل جيد من  ــي يف توفري مع ــع الوطن ــا القطي ــد عليه يعتم
االحتياجات الغذائية والتوسع يف زراعة األعالف يف أرايض 
ــات الحاصالت  ــتفادة من مخلف ــع االس ــق املروية م املناط
ــاج  اإلنت ــام  نظ يف  ــة  املحلي ــية  املاش ــال  وإدخ ــة  الزراعي
ــتثماري املكثف "إنتاج ألبان تسمني العجول والضأن  االس
ــع األفقي يف صناعة إنتاج الدواجن  واملاعز" وزيادة التوس
ــني  ــات الحديثة يف التحس ــال التقان ــض املائدة وإدخ وبي
ــم اإلنتاج الحديثة وإعادة  الوراثي والرعاية والتغذية ونظ

االعتبار للرتبية املنزلية للدجاج البلدي وتحسينها.
رؤية

ــي  ــاء الذات ــبة االكتف ــع نس ــة لرف ــة رؤي وأوردت الدراس
ــوق  ــتورد من الس ــة وخفض املس ــات الحيواني ــن املنتج م
ــة لزيادة  ــول أولي ــدف وضع حل ــه به ــول أن ــة تق الخارجي
ــب االكتفاء الذاتي ال بد من إيجاد الحلول للمشكالت  نس
ــني اإلنتاج  ــي وتحس ــاج الحيوان ــال اإلنت ــة يف مج الثانوي
ــة يف إطار تنمية الرثوة الحيوانية يف اليمن والتي  واإلنتاجي
ــنوي يف  ــا خفض معدالت االعتالف والنفوق الس من أبرزه
ــية للرثوة الحيوانية من معدل  ــاط املجموعات الرئيس أوس
ــة لوزارة  ــرتاتيجية الوطني ــاً لالس ــنوياً وفق %25 إىل %5 س
ــب %20 من  ــون الكس ــري 2012 - 2016م وليك ــة وال الزراع
ــبة املتبقية  ــار إليه وعىل اعتبار أن النس املعدل الكيل املش
ــنوية يف األوضاع الطبيعية للرتبية  هي معدل الوفيات الس

التقليدية نسبة للماشية يف صناعة دواجن اللحم.
تحسني الجودة

وتظهر الدراسة إمكانية زيادة نسبة االكتفاء الذاتي إىل 
ــان واللحوم البيضاء  ــوم الحمراء واأللب ــن اللح %43.04 م
ــة والرعاية وكذا  ــة والعناي ــودة التغذي ــني ج يف حال تحس
ــي وصناعة  ــاملة للقطيع الوطن ــراءات الصحية الش اإلج
ــن  ــة م ــة يف الحماي ــراءات فاعل ــاذ إج ــع اتخ ــن م الدواج
ــث يمكن رفع اإلنتاج من  ــراض الوافدة عرب الحدود حي األم
ــام 2014م إىل نحو 266.267  ــن منتجة ع ــف ط 215.162 أل
ــف طن بزيادة مقدرة بحوايل 51.1 ألف طن خالل الوقت  أل
ــتورد من اللحوم  ــيؤدي إىل التوقف عن املس الراهن مما س
ــا يزيد عن  ــيطة مقارنة، قدرت بم ــراء وهي كمية بس الحم

الطن الواحد لتكون كمية الزيادة 50 ألف طن سنوياً.
زيادة إنتاج

ــراءات  ــار يف اإلج ــس املس ــه عىل نف ــة أن ــول الدراس وتق
ــراء يكون  ــاج اللحوم الحم ــدل إنت ــال رفع مع ــذة حي املتخ
ــن الحليب  ــنوي م ــال زيادة املنتج الس ــه حي اإلجراء نفس
ــع الوطني  ــراءات الحمائية للقطي ــق اإلج ــن خالل تطبي م
ــة باألمراض  ــدالت اإلصاب ــدة وخفض مع ــن األوبئة الواف م
املستوطنة وتحسني الرعاية والرتبية والتغذية حيث يمكن 
ــو 90.146 ألف طن من الحليب  ــق زيادة متوقعة بنح تحقي

ليصل إجمايل اإلنتاج السنوي إىل 469.71 ألف طن سنوياً.
أما عىل مستوى إنتاج اللحوم البيضاء فتشري الدراسة 
ــاج إجراءات  ــادة كمياتها يف ظل إنت ــن املتوقع زي إىل أنه م
ــو 225.51  ــة إىل نح ــة الصحي ــة والرعاي الفني ــات  الخدم
ــاج 43.28 ألف طن وكميات  ــارق زيادة يف اإلنت ألف طن بف
ــنوياً بزيادة  ــف طن س ــدة إىل 91.782 أل ــاج بيض املائ إنت
ــن الالحم"زيادة  ــك زيادة إنتاج الدواج ــاً، وكذل 17.615طن
ــدد العنابر  ــبة 15 % من إجمايل ع ــن" بنس ــر الدواج عناب
ــنوي %6.5 حيث  ــاج الس ــادل زيادة اإلنت ــة بما يع القائم
يمكن أن يصل إجمايل اإلنتاج السنوي من لحوم الدواجن 
إىل 200.47 طن للسنوات التالية يعادل 58.634 طن بروتني 
ــادة إنتاج الدواجن البّياضة وبنفس  حيواني كما يمكن زي
املقدار وعىل أساس اإلنتاج السنوي من بيض املائدة حيث 
ــر اإلنتاجي للدجاج  ــنوي يف العم يقدر حجم اإلنتاج الس
ــادل 7.201طن  ــة ما يع ــو 129.623.040  بيض ــاة بنح املرب
وبنسبة %9.71 من إجمايل إنتاج العام 2014م عىل أساس 
ــنوي إىل  ــة بتحويل اإلنتاج الس ــة املتبع ــؤرشات العلمي امل

أصول إنتاجية والعكس.

تفعيل
ــل القوانني  ــاك أهمية لتفعي ــة إىل أن هن ــت الدارس ولفت
ــرثوة  ال ــم  ــة وتنظي ــة بحماي الخاص ــمية  الرس ــرارات  والق
ــية" ورضورة  ــاث ومواليد املاش ــة "خفض ذبح إن الحيواني
ــن الباب الثالث والفصل األول الخاص  تفعيل املادة "5" م
بتنظيم اإلنتاج الحيواني وتشجيع االستثمار من القانون 
ــىل أن يحظر  ــص املادة ع ــث تن ــنة 2004م حي ــم 17 لس رق
ــز والجمال "غري  ــأن واملاع ــور األبقار والض ــح إناث وذك ذب
ــا للحد الذي يصدر  ــم يصل وزنها وعمره ــتوردة" ما ل املس
ــار املربني  ــن أن صغ ــم م ــىل الرغ ــن الوزير، وع ــرار م ــه ق ب
ــية إىل  ــدون جدوى مالية عند بيع مواليد وصغار املاش يج
ــاف إال أن ذلك يكلف  ــني القرى واألري ــني املتنقلني ب الجالب
ــائر باهظة نتيجة ذبح تلك املواليد  االقتصاد الوطني خس
ــات الحيوانية  ــية لتعويض النقص يف املنتج وصغار املاش
ــاف إىل ذلك  ــد الطلب عليها، يض ــوق املحلية وتزاي يف الس
ــا فيها الكبرية إىل  ــك الحيوانات الحديثة الوالدة بم بيع تل

ــا يفقد االقتصاد  ــمية بم ــوق الخارجية بطرق غري رس الس
ــام الواردات وتعويضها عند تقدير حجم  عائد التصدير أم
ــة وعىل الرغم  ــلع الحيواني ــتهالك، من الس املتاح من االس
ــية  ــحوبات من صغار املاش من صعوبة تحديد حجم املس
ــا وكذلك اإلناث للذبح إال أنها تقدر بنحو 30-35  ومواليده
ــر أن 30 % من  ــنوي عىل تقدي ــايل اإلنتاج الس ــن إجم % م
ــية ونحو 25  ــي حديثة الوالدة وصغار املاش القطيع الوطن
% من إجمايل القطيع الوطني من اإلناث، وعىل ضوء آخر 
ــات الزراعية فقد قدر اإلنتاج بنحو 15.162 ألف  اإلحصائي
طن من اللحوم الحمراء كما تقدر كمية اللحوم الناتجة من 
املواليد الحديثة الوالدة والصغرية وكذا اإلناث بنحو 30 % 
ــات إىل أن هناك إمكانية  ــري الدراس ــن إجمايل املنتج وتش م
ــن خالل األعوام  ــج إىل 226.81 ألف ط ــل كمية املنت أن تص

التالية زيادة قدرت بـ %80.6 عن إنتاج عام 2014م.
معدالت نسبية

ــدس عبدالنارص  ــي أعدها املهن ــة الت وأوضحت الدراس
ــرثوة الحيوانية بوزارة الزراعة  ــد الهويدي مدير عام ال خال
ــبية  ــدل االكتفاء الذاتي بمعدالت نس ــة رفع مع إىل إمكاني
ــكالت  مش ــل  بح ــة  الخاص ــراءات  اإلج ــات  ملقرتح ــاً  وفق
ــار، أغنام،   ــرثوة الحيوانية " أبق ــية لل ــات الرئيس املجموع
ماعز، جمال" والدواجن  حيث يمكن الوصول إىل مستوى 
ــوم الحمراء مقارنة بالعام  ــنة من اللح 19.9 كغم للفرد للس
ــبي إىل 117.1 % كما يمكن رفع  2014م لريتفع مؤرشه النس
ــة الفرد من اللحوم البيضاء إىل نحو 16.14 كيلوجرام  حص
ــا بقية  ــام 2014م بينم ــن  78.0 % الع ــاً ع ــنة عوض يف الس

ــي وكانت   ــتوى االكتفاء الذات ــبة دون مس ــؤرشات النس امل
ــكل من األلبان والبيض عىل التوايل بزيادة  14٫6و70٫9 % ل

2.4 % لأللبان ونسبة زيادة 40.2 % للبيض.
ــك املؤرشات يف  ــىل الرغم من تل ــة بأنه ع ــوه الدراس وتن
الزيادة من نصيب الفرد السنوي من املنتجات والربوتني 
ــنوية  ــدالت الس ــد إىل املع ــل بع ــم تص ــه ل ــي فإن الحيوان
ــات الحيوانية  ــرد املطلوبة من املنتج ــة لحصة الف العاملي
ــة مما يتطلب  ــة مؤرشات حديث ــواء كانت قديمة أو أي س
ــول إىل املعدالت  ــن الوص ــى يمك ــرية حت ــود كب ــذل جه ب

املعقولة واملطلوبة.
ارتفاعات

يشار إىل أن أسعار اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء 
ــت يف اآلونة  ــوم الدجاج ارتفع ــي أو لح ــري أو الغنم البق
ــل إىل 4آالف  ــو اللحم العج ــة الكيل ــرية لتصل قيم األخ
ــي، بينما  ــال وكذلك الغنم ــري إىل 3500 ري ــال والبق ري
ــعر الدجاج الكبري إىل 4 آالف للدجاجة و2000  وصل س
و1500للدجاجة املتوسطة وألف ريال للدجاج الكتاكت 
ــن -1250 ــعر الطبق البيض م ــا وصل س ــرية بيمن الصغ
ــعار  1300 ريال للطبق الواحد، بينما هناك ارتفاع يف أس
ــج  ــار واملنت ــب األبق ــادي وحلي ــي والزب ــب اليمان الحلي
ــة مما يتطلب بذل  ــبة متفاوتة وغري معتدل محلياً وبنس
مزيد من الجهود لتوجيه االستثمار واالهتمام الرسمي 
والشعبي وإرشاك القطاع الخاص يف هذا الجانب حتى 
ــب املعقولة من االكتفاء الذاتي خاصة  يتم تحقيق النس
ــا وكل ما  ــتهدف غذاءن ــه حرباً عدوانية تس ــا نواج وأنن

يتعلق بحياتنا املعيشية والغذائية.
ــي تعتمد عىل مقدار  ــر أن أهمية اإلنتاج الحيوان يذك
ــاهمته وحجم ومقدار ما يحققه التوازن البيولوجي  مس
يف نظم الزراعة الحديثة الخليطة وعىل مقدار ما يقدمه 
من الربوتني الحيواني لغذاء اإلنسان حيث يقدر اإلنتاج 
ــة اإلنتاج  ــايل قيم ــن إجم ــوايل 33.4 % م ــي بح الحيوان
ــرثوة الحيوانية التي يقدر عددها بما  الزراعي لحجم ال
ــية، فيما تمثل  ــن 21 مليون رأس من أنواع املاش يزيد ع
ــتوردة من  ــة بني الكميات املنتجة واملس الفجوة الغذائي

اللحوم ما يزيد عن 50 %.

المحلية الماشية  إنتاجية  بتحسني  رهني  لليمن  الحيوانية  المنتجات  من  الذاتي  االكتفاء  معدالت  رفع    ¶

الماشية وصغار  إناث  ذبح  وخفض  الحيوانية  الــرثوة  وتنظيم  بحماية  الخاصة  القوانني  تفعيل  أهمية    ¶

ــتهالكية الرضورية يف  ــعار املواد الغذائية واالس ــاً ومحموماً يف ارتفاع أس ــباقاً ملفت ــة األخرية نالحظ س اآلون
ــا تتميز باإلنتاج الحيواني املحيل  ــعار اللحوم بأنواعها واأللبان والبيض، وبرغم أن بالدن والتي منها أس
ــؤول ال  ــام واملاعز إالَّ أن االكتفاء الذاتي من مخرجات الرثوة الحيوانية ليس بالقدر الكايف واملس ــن األبقار واألغن م
ــجيع املزارعني عىل اقتناء وتربية الرثوة الحيوانية وتبني  ــمي وشعبي لتش ــيما وأن اليمن بحاجة إىل تواجد رس س
مشاريع استثمارية نوعية لتحقيق قدر من االكتفاء الذاتي يف جانب يعد من أهم جوانب الغذاء املتعددة كاللحوم 
واأللبان والبيض "الثورة"حصلت عىل دراسة حرصية حول متطلبات رفع االكتفاء الذاتي من املنتجات الحيوانية 

الرئيسة "اللحوم الحمراء والبيضاء واأللبان والبيض" نلخصها يف السياق التايل:

أحمد المالكي

أهمية إدخال املاشية املحلية يف 

نظام اإلنتاج االستثماري املكثف

إمكانية زيادة االكتفاء الذاتي إىل 
٤٣٫٠٤٪ من اللحوم الحمراء 

واأللبان واللحوم البيضاء 

ارتفاع أسعار الكيلو اللحم إىل ما 
بني ٣-٤ آالف ريال يف األسواق 

املحلية
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