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> أكدت قيادات في منظمات المجتمع المدني أن الميزانية العامة للدولة لعام 2013م ال تنسجم مع الواقع ومتطلبات 
التنمية واالنعاش االقتصادي، وكذا إخراج البلد من األزمة الطاحنة التي أغرقت بها منذ مطلع العام 2011م.

مشيرين في أحاديث لصحيفة لـ»الميثاق« بأن الميزانية افتقدت للمنطق وللدراسة العلمية وللواقعية.

متسائلين من أين ستدفع الحكومة العجز المهول في الميزانية التي اعتمدت على النفقات وافتقدت للبرامج 
االستثمارية والتنموية وكل ما يتعلق باالنعاش االقتصادي، وحذروا من أن انهيارًا حقيقيًا لالقتصاد الوطني وللعملة 

الوطنية إذا ما استمر أداء الحكومة على هذه الطريقة التي أعدت بها الموازنة.

وأعربوا عن استياءهم الشديد من تجنيد الحكومة لعدد )200( ألف شخص معظمهم أطفال ومتطرفين خالل 
العامين الماضيين خارج قواعد القانون وعلم وزارة الدفاع..معتبرين هذه القضية كارثة وجريمة مكتملة األركان 
تعرض الوطن للخطر.. ودعوا الحكومة الى مراجعة سياساتها ألن المجتمع المدني الذي يفوق عدد منتسبي األحزاب 
السياسية ينظر لسياستها بأنها ستقود البالد الى انهيار اقتصادي وسياسي وأمني واجتماعي شامل.. والى ما جاء 

في أحاديثهم..

استطالع/ عبدالكريم محمد

تجنيد 200 ألف طفل جريمة حكومية بامتياز
قيادات المجتمع المدني:

> في البداية تحدث المهندس عباد العنسي - 
رئيس النقابة العامة للمهندسين الزراعيين قائاًل:

- موازنة الحكومة فيها العديد من القصور وتفتقد 
لخطة إنعاش اقتصادي ورؤية ولم تولي اهتمامًا 
للنفقات االستثمارية خاصة والبلد بأمس الحاجة 
لها، سيما بعد ما تعرض له االقتصاد الوطني 
واقتصاديات األس��رة من اهتزازات ومشاكل بل 
وشلل تام خالل األزمة التي عاشها واليزال الوطن.

مشيرًا الى األوضاع في البالد كانت تحتاج من 
الحكومة وضع موازنة مختلفة في أبوابها وبرنامجها 
ونفقاتها غير التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان 

مؤخرًا.
وقال: نقول هذا الكالم من دافع وحرص وطني 
وال عالقة له بالمزايدات أو النقد لمجرد النقد، وإنما 
هي الحقيقة وما يمليه علينا ضميرنا في منظمات 
المجتمع المدني خصوصًا ونحن نحرص على العمل 

بعيدًا عن رايات األحزاب ومناكفاتها.
وفيما يخص التجنيد الذي حصل خالل العامين 
الماضيين خارج القانون وباعتراف وزير الدفاع 
نفسه، حيث بلغ 200 ألف مجند معظمهم من 
األطفال قال النقابي عباد العنسي: أعتقد أن هذه 
كارثة مكتملة األركان من عدة جوانب سيما أن 
نسبة كبيرة من المجندين أطفال، وه��ذه في 
حد ذاتها جريمة وانتهاك لحقوق الطفولة أو أن 
التجنيد جاء خارج خطط وبرامج وعلم وزارتي الدفاع 
والداخلية، وثالثًا: الموازنة العامة للدولة وما يتطلبه 
هذا األمر من رواتب ونفقات، ورابعًا على الجيش 
الوطني نفسه الذي تم تدريبه وتأهيله لعشرات 
السنين واليوم يأتي بحوالى )200( ألف مجند، وهنا 
خوف من أن يؤثر هذا على جاهزية الجيش النظامي 
وخططه وبرامجه، بل الخوف أن يهدف من وراء ذلك 

تفكيك الجيش.
مراجعة النفس

ودعا رئيس النقابة العامة للمهندسين الزراعيين 
كل المعنيين في الحكومة وقيادة الدولة الى مراجعة 
حساباتهم وخططهم وعدم اإلنجرار وراء المهاترات 
والمزايدات الحزبية من أي طرف كان، ألن ذلك - 
كما قال - سينعكس على الوطن عمومًا اقتصاده 

ووحدته وتنميته.
مشيرًا الى أن هناك أولويات تفترض التعامل 
معها بسمو وأخالق ووعي بعيدًا عن سموم البعض 
ومزايداتهم، وكذا عن الخطاب االعالمي الذي بات 
واضحًا أنه يؤثر على الوفاق ويوظف أيضًا للهدم 

بداًل من البناء.
عجز مهول

> من جانبه قال الدكتور/ حسان عبدالمغني - 
رئيس النقابة العامة للمهندسين:

- الميزانية وضعت بصورة مرتجلة ولم تُدرس 

دراس��ة علمية اقتصادية تنموية بحيث تناسب 
الوضع الذي عاشته والتزال تعيشه اليمن، فعلى 
سبيل المثال عندنا حوالى )3( ماليين عاطل عن 
العمل والبلد غرقت في أزمة طاحنة طوال أكثر من 
سنتين، وبالتالي كيف سيتم استيعاب ال�)3( ماليين 
عاطل وكيف سيتم االنتعاش االقتصادي والتنموي 
طالما والميزانية أصاًل وضعت كنفقات ومصروفات 
ول��م تتعاَط مع مفهوم االنتعاش االقتصادي 
والتنموي، إضافة الى أن العجز فيها مهول والهوة 
كبيرة وهذا يطرح مخاوف كبيرة جدًا وتساؤالت 
منها: من أين ستتم تغطية العجز في الميزانية؟ 
..هل من المانحين والمساعدات والقروض.. أم 
من أين؟ والخوف هنا هو أن يحصل انهيار اقتصادي 

وتراجع لقيمة الريال، وارتفاع األسعار وما شابه.
المشاريع  الكثير م��ن  ل��ى أن هناك  ا مشيرًا 
االستثمارية المرحلة والمتوقفة لم تتعاَط معها 
الميزانية التي وضعتها الحكومة ومنها مشاريع 
كثيرة لدى نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية 
ولم يتم االش��ارة اليها، وهذا جزء من كثير من 
المشاريع المتوقفة في بقية القطاعات والجهات 

األخرى في البلد.
تفتيت الجيش

وفيما يخص تجنيد )200( ألف شخص من غير 
علم وزارة الدفاع وتأثير ذلك على الميزانية والجيش 
عمومًا قال رئيس نقابة المهندسين: أعتقد أن هذا 

األمر خطير جدًا ومن قام به يجهل تمامًا عواقبه 
ومسؤولياته، ألنه تجاوز وزارة الدفاع والخطط 
وحتى القانون، إضافة الى أنه يؤثر على الجيش 
كمنظومة مسلحة ومدربة أنفق عليها طوال عشرات 
السنين تدريبًا وبناًء وتأهياًل وإعدادًا وتسليحًا وأن 
تأتي أطراف خالل عامين وتجند هذا الرقم المهول 
ومعظمهم أطفال، فهذا األمر والقضية يفترض 
التوقف عندها وعدم السماح بمرورها ألنها تعد 
من الجرائم، اال إذا كان الهدف هو تسريح الجيش 
اليمني وإحالل مليشيات محله تتبع جهات بعينها 
وتأتمر بأمرها وليس بأمر وزارة الدفاع والقائد 
األعلى للقوات المسلحة، كما هو منصوص عليه 

في الدستور.
حروب باردة

 مشيرًا الى أن تجنيد هذا الرقم الكبير والذن 
معظمهم من االطفال ستكون له انعكاسات على 
كافة المناحي منها التأثير المباشر على ميزانية 
الدولة ومنها أنه خارج عن خطط وزارة الدفاع ومنها 

أنه انتهاك للطفولة وغيرها.
ولفت الدكتور حسان عبدالمغني الى ضرورة قيام 
الحكومة وبغض النظر عن الحزبية والصراعات 
من  تنطلق  و  ، ستها سيا جعة  ا بمر سية  لسيا ا
منطلقات واقعية تخدم المصلحة الوطنية العليا، 
ألن االشخاص زائلون وكذلك المناصب فيما الباقي 

هو الوطن وأمنه وثوابته ومستقبل أجياله.

ميزانية عجيبة
> الى ذلك تحدث رئيس االتحاد السمكي الشيخ 

علي أحمد بن شبا من جانبه قائاًل:
- الميزانية التي أعدتها الحكومة لهذا العام ووافق 
عليها البرلمان في وقت ضيق ومحرج غير منسجمة 
تمامًا مع الواقع ومتطلبات التنمية وتحقيق انعاش 
اقتصادي، إضافة الى أنها تعاني من عجز كبير ومن 
غير المعقول تقليصه أو تعديه وتوفير إمكانيات 
تمويلية وسيولة لسده إال إذا كان االخوة الذين 

أعدوا هذه الموازنة يمتلكون عصا سحرية 
مشيرًا الى أن الميزانية فيها الكثير من المخاوف 
والتحديات التي يصعب تجاوزها.. ونحن نقول ذلك 
بكل تجرد وشفافية وصدق هكذا وليس هناك 
حتى مثقال ذرة من التأثير الحزبي أو المزايدات 
وإنما نقول من واقع، وكوننا أيضًا قيادات نقابية 
تحترم نفسها وتحترم عملها والقيم النقابية التي 
تنطلق من خاللها وتؤمن بها، ونقول هذه الحقائق 
حرصًا على بالدنا. وأكد رئيس االتحاد السمكي 
بأن الميزانية كان يفترض قبل تقديمها للبرلمان 
واعتمادها أن تخضع للدراسة والمراجعة واالستعانة 
ايضًا بخبراء اقتصاديين والنظر للواقع بمنطقية 

وحسن وإدراك ورؤى مستقبلية.
 وقال: في كل االحوال ندعو للحكومة بالتوفيق 
والتمكن من سد العجز ولكن ما قرأناه في ميزانيتها 
لم يتوافق مع الواقع ولم يشتمل على أبواب محددة 
واعتمادات موضوعية من شأنها أن تحدث انعاشًا 
استثماريًا واقتصاديًا يسهم في إخراج البلد من 
دوامة هذه األزمة االقتصادية الطاحنة ويستوعب 
ماليين الشباب العاطلين عن العمل وفي مختلف 

المجاالت والتخصصات.
تجنيد كارثي

> وحول تجنيد )200( ألف حدث خارج القانون 
قال بن شبا: 

- هذه خطيئة كبرى سيواجه الجميع انعكاساتها 
خالل الفترة القادمة سواء أكانت هذه االنعكاسات 
متعلقة بالجانب المالي وما يتطلبه هذا العدد 
الكبير من ميزانية أو في جوانب فنية وخططية 
واستراتيجية لدى قيادة الجيش واألمن أو في ما 
يتعلق بموضوع إنساني بحت وهو أن عددًا من 
المجندين - أطفال )أحداث( وهذا انتهاك واضح 
لحقوق الطفولة.. إضافة لتأثير ذلك على وحدة 
وعقيدة الجيش اليمني الذي ظلت الدولة تنفق عليه 
مئات المليارات طوال السنين الماضية وفي مختلف 
الجوانب، واسمح لي أن اختصر هذا الموضوع األخير 

وأقول لك - حسب رأيي-: إنه تجنيد كارثي.

موازنة الحكومة ستضاعف البطالة بين الشباب

 هناك 3 ماليين عاطل عن العمل 
ونحذر من انهيار اقتصادي

رسالة الى 
رئيس الجمهورية
ممدوح القرمطي

إن آباءنا وأجدادنا ممن اعتنقوا االس��الم لم 
يعتنقوه لممارسة شعائر دينية أو لتحقيق مصلحة 
أو خوفاًَ ممن سبقوهم باعتناقه في قتالهم إن لم 
يدخلوا في دينهم وإنما كان ليقينهم بأن االسالم 
هو الضامن الوحيد لعيش حياة كريمة وعادلة بتطبيق 
التعاليم المنبثقة من الكتاب والسنة، وما تسويف الحكام 
في تطبيق الشريعة على الواقع اال نذير شر وشؤم ستطغى 
عواقبها على كل المجتمع بسبب تضييع  والة األمر لألمانة 
الملقاة على عاتقهم، وإن ما يحدث في وطننا الغالي من 
انفالت أمني مخيف والذي ال يالم أحد عليه إاّل أنتم يا فخامة 
رئيس الجمهورية كونكم على رأس الحكم وولي األمر.. فمن 
انتخبوك لم يفعلوا ذلك اعتباطًا وإنما خوفًا من تبعات مرحلة 
حساسة في تاريخ اليمن كاد ينفجر الوضع فيها باتجاه حرب 
أهلية .. وما إجماعهم عليك لقيادة هذه المرحلة في سابقة 
هي األولى في تاريخ اليمن السياسي بانتخابك والتصويت 
لك من كل الموالين والمعارضين اال دليل ثقة منحوك إياها.

فخامة رئيس الجمهورية.. إن حالة الوفاق المشوبة بكثير 
من التجاوزات العاصفة بطمأنينة الشعب قد نقلت اليه 
المغلوط فقط من حقيقة معايشته وقد أيقن الشعب بأن من 
يتصارعون من أجل حكمه ال يعنيهم الحفاظ على مصالحه ال 
من قريب وال من بعيد.. فلتعلم بأن التاريخ سيسجل اسمك 
في صدارة صفحاته ان المست قراراتك أهم مفردات حياة 
الناس )األمن( والمنزوع عنهم في عهدك انتزاعًا مخيفًا جعل 
الشعب في حالة من الذهول جراء هذا التدهور الذي وصل 
الى مرحلة اليأس من قيام الدولة بمهامها ومسؤولياتها 

تجاههم..
فخامة رئيس الجمهورية ان الشعب ال يعنيه قراراتك بإقالة 
فالن أو تعيين فالن وال يعنيه أي طرف يستفيد منها أو 
يخسر، فقد أصبح جّلها قرارات ترضية فيما التزال التجاوزات 
والتقصير في أداء المهام في تزايد، والشعب هو وحده من 
يدفع ثمن غضك الطرف عنهم وما قرارك االخير بنزول 
الجيش الى الشوارع وتحريك المروحيات لتأمين الطرقات 
اال قرار أريد من ورائه إخفاء المسؤول االول والمباشر عن 
حفظ األمن )وزير الداخلية( وإال فكم هي جرائم االغتياالت 
واالنفجارات وشحنات األسلحة ومن يقف وراءها.. وكم أمرت 
بتشكيل لجان للتحقيق فيها، فما هي نتائجها؟.. أال يشير ذلك 
الى عجز مفضوح في مسألة حفظ األمن الذي لن يتحقق إال 
بالقصاص العادل والسريع لكل من أخّل به وتهاون أو قصر 
في تحقيقه وإن فضلت يا فخامة الرئيس سياسة المراضاة 
ألي طرف فإن الخاسر الوحيد من ذلك هو الشعب، فمن غيرك 
له الحق وسلطة القرار، فلتشحذ الهمة وليكن نصب عينيك 
إنصاف كل من فقد ابنًا أو فقد أبًا أو عزيزًا عليه وسفك دمه 
الطاهر بسبب تقصير قلة أضاعوا األمانة والمسئولية البد أن 
اهلل سيسألهم ويسألك عنها يوم ال ينفع مال فيه وال بنون.. 
وعليه أملنا أن يتسع صدرك لرسالتنا وإن طالت..راجين من 

اهلل لكم دوام الصحة وموفور السعادة.. ودمتم بخير..

الشيخ االحمر 
يعلن استقالته 
من حزب االصالح

في  لمحلي  ا لمجلس  ا عضو  علن  أ
محافظة عمران وعضو مجلس شورى 
حزب التجمع اليمني لالصالح، الشيخ 
نواف عبدالكريم االحمر استقالته من 

حزب االصالح.
وقال الشيخ نواف في تصريح ل�«اليمن 
اليوم« انه اعلن استقالته أمام اجتماع 
للمجلس المحلي في المحافظة، مشيرا 
الى انه لم يعد هناك رغبة له في البقاء 

في االصالح.
وبرر الشيخ االحمر استقالته بسبب 
سياسة قيادة حزب االصالح الخاطئة 
ونظرتهم المنغلقة والخاطئة خصوصا 

في محافظة عمران.
وقال ان حزب االصالح اصبح يتغنى 
ب� )الثورة( لكنه في االصل يحتاج الى 

ثورة....

المتمرد يرفض تسديد )8( ماليين

مليشيات الفرقة المنحلة تحتل شركة االدوية وتكبدها خسائر تتجاوز 300 مليون
الميثاق - ماجد عبدالحميد 

توعد قائد الفرقة األولى مدرع 
محسن  علي  ء  ل��ل��وا ا لمنحلة  ا
االس���ب���وع ال��م��اض��ي مندوبي 
الشركة اليمنية لصناعة وتجارة 
األدوي��ة )يدكو( بزجهم في أحد 
سجون الفرقة أثناء تواجدهم 
أمام بوابة مقر الفرقة بالعاصمة 
صنعاء على خلفية مطالبتهم له 
بتسديد فواتير رسمية بمبلغ )8( 
ماليين ، )200( ألف ريال قيمة 
أدوية متنوعة كمحاليل وريدية 
وم��ض��ادات حيوية وغيرها تم 
سحبها من قبل مستشفى قيادة 
الفرقة المنحلة من الشركة أواخر 
عامي 2011، و2012م بطلب 

رسمي من اللواء األحمر والتزامه 
للشركة بتسديدها حين وصول 

الفاتورة.
وأكد مصدر في الشركة اليمنية 
لصناعة وت��ج��ارة األدوي����ة أن 
المتمرد علي محسن رفض مطلع 
االسبوع الماضي مقابلة مندوبي 
الشركة وبحوزتهم فاتورة رسمية 
تطالبه بتسديد ما على الفرقة 
من ديون للشركة ، وهددهم في 
حال استمرارهم في المطالبة 

بالسجن.
وأب����دى ال��م��ص��در استنكاره 
وإدانته لمثل تلك التصرفات التي 
يمارسها المتمرد اللواء األحمر 
ضد موظفين تابعين للشركة لم 
يقترفوا ذنبًا سوى أنهم طالبوه 

عبر فواتير رسمية بتسديد مبالغ 
مالية مستحقة للشركة، مطالبا 
اللواء األحمر بسرعة تسديد ما 
على الفرقة من مديونية للشركة. 
وفي الوقت الذي دعا المصدر 
قائد الفرقة األول��ى بااللتزام 
ب��وع��وده التي قطعها للشركة 
مسبقا بتسديد ما على الفرقة 
مدرع من مديونية لشركة يدكو.

وأبدى المصدر استعداده بتقديم 
شكوى للجهات المختصة بوزارة 
الدفاع ورئاسة األركان أو اللجوء 
الى القضاء إلل��زام علي محسن 
بتسديد ما عليه من مديونية في 

حال عدم التزامه بالتسديد. 
هذا وتواصل مليشيات تابعة 
للفرقة المنحلة فرض سيطرتها 

على مقر الشركة منذ أغسطس 
العام قبل الماضي وحتى اليوم ، 
في حين يتواجد حاليا في محيط 
لصناعة  ليمنية  ا الشركة  مقر 
وت��ج��ارة األدوي����ة م��ا ي��رب��و عن 
كتيبتين عسكريتين ومدرعتين 
جميعها تعود للفرقة األولى مدرع 
، األمر الذي كبد الشركة خسائر 
م��ادي��ة ف��ادح��ة ق��درت بماليين 

الرياالت نتيجة لتوقف إنتاجها .
 باإلضافة إلى احتجاز وإتالف 
كميات كبيرة من األدوية والمواد 
ال��خ��ام المتواجدة في  الطبية 
مخازن المصنع منها أدوية قدرت 
قيمتها بأكثر من ب�)300( مليون 
ريال كانت جاهزة للبيع ومنعت 

من الخروج من بوابة الشركة.


