
تعز - احمد النويهي
ناش��د ياس��ر محمد ش��رف 
القدس��ي اح��د ابن��اء قدس 
بمحافظ��ة تع��ز  كل م��ن 
رئي��س الجمهوري��ة والنائب 
العام ورئي��س الحكومة ووزير العدل 
ومنظمات حقوق االنس��ان مساعدته 
في استعادة حقه الذي قال بانه سلب 
من��ه بق��وة الس��اح حيث يفي��د بان 
مؤسس��ة جمعان قامت بالسطو على 
ارضيته  في منطقة الحوبان بمديرية 
صالة بتعز يس��اندها اطقم عسكرية  
وقامت بالبناء على االرضية المكونة 
من مائتين خمسين قصبة ، ويضيف 

ان المعتدين قاموا بازالة المنش��اءات 
عل��ى االرضية م��ن مبان��ي وهناجر 
ومناشير االحجار قبل اسبوع . موضحا 
بان والده المرحوم العقيد محمد شرف 
القدسي حصل على حكم قضائي من 
المحكمة العلي��ا التي رفضت التماس 
جمعان وانه باسط على االرض ولديه 
كافة وثائقه ومس��تنداته الذي تثبت 
احقيته لكنه لم يجد احدا ينصفه في 
المحافظة او يس��تمع لش��كواه وقال 
نحن باسطون على االرضية منذ 30 
عام ». الفتا الى ان »مؤسسة جمعان 
تدعي ب��ان له��ا اوام��ر قضائية ضد 
ورثة قائ��د المرزوح المال��ك االصلي 

لألرضية المقابلة الرضيتي بعشرين 
قصبة ولكن ال ادري لماذا بسطوا على 
ارضيتي ودمروا ممتلكاتي. وقال :«اذا 
كان لدي جمعان حكم قضائي ضدي 
فليأتي به، وأنا مس��تعد للتنفيذ ،اما 
ان يستعين  جمعان بقيادة المحافظة 
لنه��ب ممتلكات��ي ويتجاه��ل موضع 
الخاف الحقيق��ي بينه وبين المرزوح 
لينه��ب ارضيتي وويه��دم ممتلكاتي 
فهذا إجح��اف وإرهاب دول��ة وظلم ال 
يمكن الس��كوت عن��ه«. الفت��ا »الى 
اعمال انش��اء يقوم به��ا جمعان على 
ارضيته المنهوبة وبحراسة من جنود 

ألدولة«
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املوازنة التحمل أية رؤية إلنعاش االستثمار والتنمية
وقال البي��ان إن أرقام الموازنة تش��ير إلى 
زيادة في النفقات خال العام المقبل بمقدار 
94 مليار ريال في داللة على زيادة مس��توى 
اإلنفاق على المرتبات والوظائف الجديدة في 
القطاعين المدني والعسكري، كما تشير إلى 
زيادة في حج��م العجز في الموازن��ة العامة 
للدول��ة من 561 ملي��ار ريال ف��ي تقديرات 

2012 إلى 682 مليار ريال في 2013.
وأشار إلى عدم تضمين الموازنة ما يشير إلى 
إجراءات جديدة سيتم إتخاذها تجاه الوحدات 
االقتصادية المدعومة من قبل الدولة والتي 
يكتنفها الكثير من الفس��اد والعب��ث بالمال 
العام، وع��دم تلبية تلك الوح��دات لألهداف 

التي أنشئت من أجلها.
واعتب��ر أن ق��رار الحكومة وقف المش��اريع 
الجدي��دة واالقتص��ار عل��ى اإلنف��اق عل��ى 
المش��اريع الجديدة ذات التمويل المش��ترك 
“محلي+ أجنبي” وكذا المشاريع قيد التنفيذ 
ذات التمويل المحلي فقط، يش��ير إلى عجز 
الحكومة ع��ن تحقيق المتطلبات الرئيس��ية 

للمواطن اليمني خال العام المقبل.
وّقدرت الموارد العامة في مشروع الموازنة 
العامة للدولة للسنة المالية 2013  بمبلغ 2 

تريليون و84 مليارًا و212 مليون ريال، فيما 
بلغ إجمالي االس��تخدامات العامة “النفقات” 
المقدّرة في مشروع الموازنة العامة للدولة 
للسنة المالية 2013 بمبلغ 2 تريليون و766 

مليارًا و999 مليون ريال.
وف��ي ض��وء التقديرات ل��كل م��ن الموارد 
واالس��تخدامات، يتوّق��ع أن يس��فر تنفي��ذ 
الموازنة عن عج��ز نقدي كل��ي بمبلغ 628 
مليار و218 ملي��ون ريال وع��ن عجز نقدي 
صافي بمبل��غ 682 مليار و787 مليون ريال 
وبنسبة 8.5% و 9.2% على التوالي من ناتج 
محل��ي إجمالي مق��دّر بمبل��غ 7 تريليونات 

و391 مليارًا و932 مليون ريال.
وتع��ود األس��باب الرئيس��ية للزي��ادة ف��ي 
ه��ذا العجز إل��ى الزي��ادة الكبي��رة في حجم 
االستخدامات العامة والتي فاقت الزيادة في 
الموارد العامة، والناتجة عن “حتميات التنفيذ 
الفعل��ي التي نّفذت خ��ارج موازن��ة 2012، 
وااللتزام��ات الحتمي��ة لع��ام 2013 التي ال 

سبيل إلى تجنبها”.
وتوّقع وزير المالية صخ��ر أحمد الوجيه أن 
يحّق��ق الناتج المحل��ي اإلجمال��ي الحقيقي 
معدّل نمو يصل عام 2013 إلى نحو %6.7 
مقارن��ًة بمع��دل 3.5% ع��ام 2012، وذلك 

اس��تنادًا إلى الزي��ادة الكبي��رة المتوّقعة في 
حجم اإلنتاج م��ن النفط الخام ع��ام 2013 
والت��ي تص��ل نس��بتها إل��ى 15.3% مقارنًة 
بمعدل س��الب عام 2012 بنحو 4.1% وذلك 

في ظل نمو جي��د للقطاعات غي��ر النفطية 
تصل نسبته إلى 5.8% مقارنًة بمعدل %4.5 

عام 2012.
وقال الوجيه ل��دى تقديمه “البي��ان المالي 
لمش��اريع الموازن��ات العامة للس��نة المالية 
2013” إلى مجلس النوّاب، إن توّقع معاودة 
تراجع حجم إنتاج النف��ط الخام خال عامي 
2014 و 2015 وبمعدل سالب 6.3% و%5.5 

على التوالي في ظ��ل توّقع ثبات معدل نمو 
الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خال 
العامين المذكورين وبنحو 6% سيساهم في 
تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي 
اإلجمالي خالهما إلى نحو 4.4% و4.7% على 
التوالي، وهذا ما يعني استمرار أداء االقتصاد 
القومي دون المستويات المرغوبة والازمة 
إلحداث انتعاش اقتص��ادي ملموس أو زيادة 
فعلية في حجم األوعية اإليرادية الرئيس��ية 

المتاحة.
كما توّق��ع الوجيه تراجع مع��دّل التضخّم 
ألس��عار المس��تهلك من 19.3% عام 2011 
إلى نحو 7% ع��ام 2012، ث��م ارتفاعه عام 
2013 إلى نحو 9% متأّثرًا بحركة االنتعاش 
خ��ال العام، أم��ا خ��ال عام��ي 2014 م و 
2015، فتوّقع الوجي��ه تراجعه خالهما إلى 
نح��و 8.5% و8.2% على التوال��ي، مما يعني 
اس��تمرار التضخّم عند مس��تويات مرتفعة 

وغير مناسبة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار الوجيه إلى أن التوّقعات االقتصادية 
والمالية تظهر تراجع نسبة رصيد المديونية 
الداخلية نهاية عام 2012 إلى 110% مقارنًة 
ب� 113% نهاية 2011، أما خال عام 2013 
فيتوّقع ارتف��اع حجمها مع مراعاة المحافظة 

عليها عند نفس مستوى نسبة عام 2012، 
كما يتوّقع تراجع نسبة المديونية الخارجية 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 19.3% عام 
2011 إل��ى 18.2% ع��ام 2013، أما خال 
عامي 2014 و 2015 فتس��تهدف الحكومة 
خفض نس��بة رصيد المديونية الداخلية إلى 
إجمالي الموارد الذاتي��ة إلى 105% و%100 
على التوالي في حين تظل نسبة المديونية 
الخارجية خالهما عند نفس المس��توى وهو 

دون 20% من الناتج المحلي اإلجمالي.
ولفت وزير المالية إل��ى أنه في ظل الوضع 
القائ��م ومحدودي��ة حج��م االس��تثمارات 
الحكومية والعام��ة والقطاع الخ��اص، وكذا 
تدنّي معدالت نم��و الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيق��ي، يتوّقع حدوث تراج��ع محدود في 
حجم ونس��ب البطالة بحيث تتراجع نسبتها 
من 36% ع��ام 2011 إلى 34% عام 2013، 
ثم إلى 32% ع��ام 2014، ثم إلى 30% عام 
2015، مم��ا يس��تدعي تدخّ��ل الحكوم��ة 
القوي والمدروس من خال سياسات محددة 
تساعد في تحريك االستثمار وبالتالي تحريك 
االقتص��اد القومي نحو االنتع��اش الحقيقي 
والقوي والذي يكفل توفير فرص عمل جديدة 

حقيقية ومناسبة.

انتقد مركز الدراسات واإلعالم 
االقتصادي مشروع الموازنة العامة 
للدولة للعام 2013 التي أقرّتها الحكومة 
وأحالتها إلى مجلس النوّاب، ووصفها بأنها 
نمطية وتكرار لموازنة العام السابق وال تحمل 
أي رؤية النعاش االستثمار والتنمية في البلد، 
معتبرًا أن طريقة إعداد الموازنة بالطريقة 
التقليدية المعتادة يعزّز من الممارسة 
الدائمة للحكومة في عدم االلتفات الحتياجات 
المجتمع الرئيسية وأولوياته.

وأوضح المركز في بيان أصدره- تلّقت 
“الميثاق” نسخة منه- أن مشروع الموازنة لم 
يرّكز على تعزيز اإليرادات إذ تشير التقديرات 
إلى تراجع في اإليرادات بـ 27 مليار ريال عما 
كانت عليه تقديرات العام الماضي 2012 
والتي قدرت بـ 2 تريليون و111 مليار ريال، 
مؤّكدًا بأن هذا يعكس غياب اإلرادة لتنمية 
اإليرادات العامة للدولة السيما وأن هناك 
ارتفاع في عائدات الغاز من خالل تحسين 
أسعاره بنسبة 75% وإنشاء شركة بترومسيلة 
التابعة للحكومة.

البطالة 36 %والعجز 
في الموازنة

 682.7 مليار

التتوقف سياس��ة فس��اد حكومة الوفاق 
الوطن��ي عند ح��دود معينة ، ويب��دوا انها 
مص��رة على اكتس��اح موس��وعة غينيس 

لألرقام القياسية ولسان حالها يقول : 
وإن��ي وإن كن��ت األخي��ر زمان��ه... آلتٍ بم��ا لم 

تستطعه األوائل 
فا الحكوم��ات اليمنية المتعاقب��ة ، وال حكومات 
الدول العربي��ة عب��ر التاريخ اس��تطاعت تضمين 
موازنتها العامة مبلغ 406.9 مليار ريال فقط نفقات 

تحت مسمى )أخرى( ..! 
ذلك هو ما كش��فته اللجن��ة البرلماني��ة الخاصة 
المكلف��ة بدراس��ة الموازنات العامة للع��ام المالي 
2013م ف��ي تقريره��ا المق��دم لمجل��س النواب 
االسبوع الماضي ، مؤكدة إظهار نفقات كبيرة تحت 
مسمى )أخرى( قالت إنها بلغت 406.9 مليار ريال 
بنسبة 14.7% من إجمالي تقديرات االستخدامات 

العامة . 
وكش��ف التقرير البرلماني عن عدم توزيع بعض 
النفقات على مستوى بنود وأنواع فصول الموازنة، 
وإظهارها تحت مسمى نفقات غير موزعة )مجهولة( 
موضح��ة أن ما ت��م إظهاره عل��ى ه��ذا النحو بلغ 

)411.4( مليار ريال . 
واكتف��ت اللجن��ة البرلماني��ة بالق��ول :« إن هذه 
اإلجراءات تتعارض ومبدأ الشفافية واإلفصاح عن 
البيانات المالية واليمك��ن مراقبة ومتابعة مجاالت 

إنفاقها«. 
وقالت اللجنة إنها الحظت أثناء دراستها لمشروع 
الموازنة العامة لعام 2013م ومشروع قانون ربط 
الموازنة المرفق بالبيان المالي أن مادته الس��ابعة 

تنص على التالي: 

م��ادة 7: إن تنفيذ النفق��ات المق��درة بالموازنة 
العامة للدولة للعام المالي 2013م مرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بتحقيق األسس واالفتراضات التي قدرت على 
أساسها الموارد، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يكون 
من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات اإلنفاق 
في الموازنة إلع��ادة توظيف ما هو متاح من موارد 
لمواجهة الحتميات وااللتزامات وعلى وزارة المالية 

إتخاذ كافة اإلجراءات الازمة لذلك . 
وأكدت اللجنة أن هذه المادة تتعارض مع الدستور 
والقواني��ن المالية، كم��ا أنها تنس��ف قوانين ربط 
الموازنة المرفقة بالبيان المالي، مشيرة إلى أن هذه 
المادة لم يسبق لها مثيل في أي  من قوانين ربط 

الموازنة لألعوام السابقة على اإلطاق. 
وأوصت  بش��طب ه��ذه الم��ادة مؤك��دة » وعلى 
الحكومة إتباع اإلجراءات الدستورية والقانونية إذا 

اقتضى الحال تعديل الموازنة العامة للدولة . 
وكان��ت تقارير دولية أش��ارت الى احت��ال اليمن 
المرتبة الثالث��ة )عربيا( على قائم��ة الدول األكثر 
فش��ا والت��ي رصده��ا التقري��ر الدول��ي الثام��ن 
لع��ام 2012م بخص��وص قي��اس مؤش��ر الدول 
الفاش��لة الذي أصدرته مجلة السياس��ة الخارجية 
األمريكية»Foreign Policy« بالتعاون مع صندوق 

السام . 
وحس��ب التقرير الس��نوي الثامن لمؤش��ر الدول 
الفاش��لة للع��ام 2012م الص��ادر في واش��نطن، 
فقد انتقلت اليمن في مؤش��ر الدول الفاش��لة من 
رقم 13 العام 2011 إلى رق��م 8 العام 2012م.. 
وذلك بس��بب عدم اس��تقرار األوضاع السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ف��ي اش��ارة لمظاهر 
االزم��ة المفتعلة التي ش��هدتها اليم��ن منذ مطلع 

العام 2011م.

7 مليارات نفقات مجهولة للحكومة
> لم نكن نعلم قبل هذه الوثيقة أن سيارات الكهرباء مسلطة على المواطن الغلبان 
الذي إذا تراكمت عليه المتأخرات وبلغت خمسة آالف ريال فقط يأتي مقص الكهرباء 
ليفصل عنه التيار ومن ثم يدفع »ورجله فوق رقبت��ه« المتأخرات مع تكاليف إعادة 

التيار..
هذه الس��يارات المفزعة وكذلك انذارات الفواتير الممهورة بالختم األحمر ال تعرف طريقها 

إلى المشائخ المتخمين باألموال العامة..
فها هي المنطقة الرابعة تس��تلطف وتستعطف الش��يخ حميد األحمر أن يسدد ما عليه من 
متأخرات والتي تبلغ خمسة مايين ومائة وسبعين ألفًا ومائة وخمسة وثاثين ريااًل وثمانية 

وسبعين فلسًا فقط برقم مشترك )383434( خال العام 2012م.
»الميثاق« تنش��ر الوثيقة لتطلع الرأي العام على حقيقة أدعي��اء النزاهة تجاه المال العام 

وكيفية تعامل الحكومة معهم تجاه ذلك.

أكثر من 5 ماليين متأخرات »حميد« والكهرباء 
تستعطفه للدفع!!

المواطن القدسي يناشد الرئيس التدخل لوقف نهب أرضه


