
7 www.alomanaa.net

Thusday - 28 sep 2021 - No: 1296 الثالثــــــــاء  2٨ �صبتمرب 2021م - املوافق 21 �صفر 1443هـ - العدد 129٦

»األمناء« قسم الرصد:

تســر األوضاع املعيشــية للمواطن 

يف محافظــات الجنــوب املحــررة نحو 

مجاعــة ماحقــة مؤكدة يف ظل تســارع 

انهيــار الريــال اليمني مقابــل العمالت 

الرئييس تخاذل  األجنبية، والذي ســببه 

الحكومة والبنك املركزي يف عدن.

وسجل الريال يف اليومني املاضيني 

1200 لكل دوالر، و305 مقابل كل ريال 

سعودي )قابل للزيادة(.

الرشعية تزج باملواطن للمجاعة
وتعترب حكومة الرشعية هي املسؤول األول 
عن تفاقم انهيار العملة واالقتصاد واملستفيد 
األول واألخري من االنهيارات املتســارعة التي 
تجعلهــا متارس الصمت تجاه هــذه الكارثة 
املحلية  العملة  اإلنسانية، حني قامت بطباعة 
وضخها إىل الســوق بكميات كبرية من فئات 
مختلفة، من بينهــا فئة الـ1000 ريال و500 
بالكامل  ريال “بدون غطاء”، والتــي ُضخت 
للمحافظات املحررة بعد رفض مليشيا الحويث 
التعامل معها، أدى إىل ارتفاع جنوين بأسعار 
الرشعية عجزها  لتواكــب  ذلك  الرصف، وكل 
الكبري يف دفع أجور موظفي الدولة والنفقات 
التشغيلية ملؤسسات الدولة، األمر الذي ساهم 

مبزيد من التدهور االقتصادي.
ومن أســباب عجز الرشعيــة اإلخوانية 
عن ســداد مرتبــات املوظفني، هــي إرصار 
حزب الفســاد اإلصالح، الفرع املحيل لتنظيم 
اإلخوان، املسيطر عىل موارد محافظات شبوة 
ومأرب وحرضموت، التي تقبع تحت سلطته، 
من توريد مبالغ مبيعات النفط والغاز وموارد 
املحافظات إىل البنك املركزي يف عدن مسببًة 

عجزًا ماليًا ضخاًم.
ويف نفس الســياق يقف الصيارفة أيضًا 
خلف هــذا التدهور باملضاربــة بني العرض 
والطلب مــن العمالت األجنبية يف الســوق 
بشكل وهمي، مام يؤدي إىل ارتفاع متسارع 
بوقت متقارب لرتتفع األرقام بشــكل مبالغ 
فيه، حيــث أن رشكات الرصافة هي املتحكم 
الوحيد بالعملة بعد ضعف مركزي عدن الخايل 

من السيولة.

تحرير سعر الرصف
ويشــارك البنك املركزي محــال الرصافة 
انهيار العملة، فهو من قام بتحرير سعر رصف 
الدوالر منذ ثالث سنوات، ووضع الدوالر تحت 
العرض والطلب حســب احتياجات الســوق، 
وهذا أمر طبيعي، والبنــك اليوم غري متحكم 
يف الريال اليمني، لذا فإن الخطأ كله يعود إىل 
البنك املركزي والسياسة النقدية، بل والرشعية 

نفسها.

اســتقرار الرصف الوهمي مبناطق 
الحويث

محافظات  يف  متامــًا  النقيــض  وعىل 
الشامل، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحويث 
اإلرهابية، التي يقال إنها مســتقرة بأســعار 
وشحة  شديدة  صعوبة  تواجه  فإنها  الرصف، 
اليمني من  والريال  األجنبيــة  العملة  بتوفري 

أســعار  الذي جعل  األمر  القدميــة،  الطبعة 
الرصف ثابتة بشكل صوري ووهمي، باملقابل 
يقــوم تجار صنعــاء بــرشاء العمالت عرب 
املصارف التي بدورهــا توفرها من العاصمة 
عدن مببالغ مضاعفة، ما يجعل ســعر املواد 
املحافظات  ألســعار  قريبة  وغريها  الغذائية 
املحررة، األمر الذي يضع املواطنني تحت عبء 
أكرب يف ظل عدم توفر املرتبات املنقطعة منذ 

7 أعوام يف ظل حكم هذه املليشيا.
ومن شواهد ضعف تواجد العملة األجنبية 
الحويث،  سلطة  تحت  القابعة  املحافظات  يف 
منع الحوثيني وبنك مركزي صنعاء التحويالت 
بالســعودي والدوالر من صنعــاء إىل عدن 
والسامح بالعكس، الستقبال ضخ العملة عرب 

الحواالت من عدن إىل صنعاء.

اإلقبال عىل العملة األجنبية
وكان محللون قالوا يف وقت ســابق، إن 
من ضمن األســباب التي خلقت هذا التدهور 
يف قيمة الريال أيضًا تزايد رحالت السفر إىل 
الخارج، خاصة املرىض يف ظل غياب خدمات 
الرعاية الصحية، ما يشــكل عبئًا إضافيًا عىل 
الكبرية  اإلقبال  نتيجة حالة  الوطني  االقتصاد 
عىل رشاء العمالت األجنبيــة، وهو ما يؤدي 
العمالت األجنبية، يف  الطلب عىل  ارتفاع  إىل 
ظل وجود سوق رصافة مضطرب يخلق حالة 

من الفوىض.

حلول عاجلة لتدارك االنهيار
ومن أبــرز الحلول العاجلــة هي: عودة 
األزمات  ومواجهة  مهامها  ملبارشة  الحكومة 
التي تخلت عنها سيساهم يف استقرار أسعار 
الــرصف، وتوقيــف شــبكة التحويالت بني 

صنعاء وعدن، وإلغــاء الريال القديم، وتوريد 
موارد جميع املحافظــات املحررة إىل مركزي 
البنك عىل  عدن، والرقابة الصارمة مــن قبل 
واضطالع  بالعملة،  املتالعبة  الرصافة  رشكات 
البنــك املركزي اليمني مبهامــه بصورة أكرب 
العملة خارج ســوره، وضبط  تــداول  مبنع 
سوق الرصافة حســب تعليامت البنك املركزي 
بالتسعرية، واحتياج الســوق اليمنية كميات 
كبرية من النقد األجنبي )الدوالر( وضخها يف 
الســوق املحلية، لوقف مضاربة رشيحة من 

التجار الذين يستغلون شحة محليا.

اقتصاديون يكشفون
وأرجــع اقتصاديون االنهيار املتســارع 
الذي تتعرض له العملــة املحلية منُذ فرتة إىل 
والقرارات  اإليرادات  وشحة  السياسية  األزمة 
انهياره  اليمني  الريال  يواصل  حيث  الخاطئة، 
التاريخي دون وضــع أي حلول جذرية لوقف 

هذا االنهيار الكاريث.
الحميد  عبــد  االقتصادي  الخبــري  وقال 
املســاجدي إن “هناك صعوبات يف تحصيل 
للمؤسسات  وشــلل  للدولة  العامة  اإليرادات 
اإليرادية، ناهيك عن حالة القلق وعدم اليقني 
للمواطنني باالستقرار السيايس واالقتصادي 
وفوىض ســوق الرصافة وتخبط وعشوائية 
السياسة النقدية، معتربا هذه عوامل جوهرية 
أســفرت عن وصــول العملــة الوطنية لهذا 

املستوى من التهاوي”.

أزمة سياسية
ويضيف الخبري االقتصادي الدكتور محمد 
جــامل يف منشــور عىل صفحتــه مبواقع 
التواصل االجتامعي » فيــس بوك« أن انهيار 

البنك  األسباب  ازمة سياســية ولهذه  العملة 
عاجز عن اتخاذ اي خطوات تصحيحية.

واسرتســل:« كام أن البنك املركزي ليس 
صاحب قرار طباعة هذا الكم من العملة املحلية 
)ريال ميني( خالل الخمس ســنوات املاضية 
وإمنا طبعت بقرارات سياسية ارتجالية بدون 
أي دراســات للواقع االقتصادي املعاش عىل 
لالختالالت  اعتبارات  أي  إعطاء  ودون  األرض 
التي أحدثتها الحرب الدائرة باليمن يف امليزان 
التجاري وميزان الصادرات والواردات وميزان 
العملة إىل جانب إشــارات الســالب يف هذه 

املوازين زادت الحرب من سلبيتها«.

حلول
ويقرتح املساجدي بدرجة رئيسية اإلرساع 
يف اســتكامل تطبيق اتفاق الرياض وعودة 
الحكومة للعمل من داخل مدينة عدن، وتفعيل 
املؤسســات اإليرادية ورفــع كفاءة تحصيل 
البنك  العامــة للدولة وتوريدهــا إىل  املوارد 
املركزي يف عدن، والتعامل برصامة مع مسألة 
املحافظات، وعدم  املحلية من  املوارد  تحصيل 

التهاون مع أي فساد أو تبديد لها.
أنه من  االقتصادي عىل  الخبري  ويشــدد 
الرضورة أن تتزامن هذه اإلجراءات مع إصالح 
وهيكلة البنك املركزي، من أجل اســتعادة ثقة 
الرشكاء يف التحالف العريب واملجتمع الدويل، 
وتفعيــل أدوات السياســة النقدية وتفعيلها 
واســتخدام الصالحيات القانونيــة والفنية 
للبنك، وتبني اســرتاتيجية تعاٍف موحدة بني 
والبنك  االقتصــادي،  ومجلســها  الحكومة 
املحافظات،  املحلية يف  والســلطات  املركزي 
والتوقف عن متويل عجــز املوازنة من خالل 

طباعة النقد الجديد.

تقريــــر

اقت�ساديون يك�سفون اأ�سباب انهيار الريال اليمني واأهم احللول

كيف تزج �سرعية الإخوان باملحافظات املحررة اإىل جماعة كارثية؟
يف ظل تسارع انهيار العملة وارتفاع األسعار..


