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البرلمان يطالب الحكومة برد االعتبار لشركة النفط وإلغاء الرسوم غير القانونية

إعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية
تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في تجاوزات
ومخالفات مالية وإدارية حدثت بالشركة

على شركة النفط استعادة دورها ونشاطها
والقيام بكافة مهامها وفقًا لقانون إنشائها

ّ
تقصي الحقائق حول دفع « »155مليون دوالر
لشركة «أكروجاز» دون وجه حق

أق��ر مجلس ال��ن��واب ف��ي جلسته
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
عبدالسالم صالح هشول زابية ،التقرير
التكميلي المقدم إلى المجلس من لجنة
التنمية والنفط بشأن دراستها ألوضاع
قطاعي النفط والغاز والنزول الميداني
إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في
هذين القطاعين.
كما أقر البرلمان توجيه الحكومة بعدد
من التوصيات في هذا المجال بعد التزام
وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن
معيلي بالتوصيات ،وفيما يلي أبرزها :
 -1على الحكومة ممثلة بمجلس ال��وزراء والجهات المعنية سرعة اتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بإعادة تفعيل نشاط شركة النفط اليمنية ودعمها والتعاون
معها لتسهيل نشاطها في مجال استيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية
في السوق المحلية وتعزيز دورها اإلشرافي والرقابي في هذا المجال وعلى
وجه الخصوص اتخاذ ما يلي:
أ -إلزام البنك المركزي اليمني بفتح اعتمادات مالية لعملية الشراء المباشر
للمشتقات النفطية أو أن تتم التحويالت لقيمة المشتقات في مواعيدها
دون تأخير.
ب -إلزام هيئة الموانئ البحرية بالحديدة بأن تكون األولوية إلدخال السفن
التابعة لشركة النفط اليمنية للقيام بعملية التفريغ لشحنات المشتقات
النفطية.
ج -معالجة اإلشكاالت المتعلقة بتجميد السيولة المالية التي تخص الشركة
لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي بما يتيح
للشركة االستفادة من هذه السيولة في األوقات المطلوبة الستيراد المشتقات
النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية.
 -2على الحكومة إعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية
بما يتيح لشركة النفط اليمنية من استعادة دورها ونشاطها والقيام بكافة
المهام المناطة بها وفقًا لقانون إنشائها.
 -3تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العالقة ،للقيام باآلتي:

أ -تقصي الحقائق حول المخالفات والتجاوزات المالية واإلدارية التي حدثت
في شركة النفط خالل فترة تولي اإلدارة السابقة وما سببته من خسائر
مالية وأضرار بحقوق وممتلكات الشركة ،ومن ذلك دفع مبالغ مالية تتجاوز
( )155.5مليون دوالر دون وجه حق للشركة الموردة للمشتقات النفطية
(كروجاز) قيمة شحنات من المشتقات النفطية لم تورد ولم تفرغ ًفي منشآت
شركة النفط بالحديدة وقيمة عجوزات في الكميات المستلمة فعال بالنقص
عن الكميات المشتراة المدفوع قيمتها وفقًا لعقود الشراء الموقعة مع
الشركة الموردة ،وغير ذلك من المخالفات واإلهدار ألموال وحقوق الشركة.
ب -إحالة المتسببين والمتورطين فيما حدث من مخالفات وتجاوزات
في شركة النفط إلى الجهات القضائية المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية
تجاههم.
 -4أن تعمل الحكومة على تخفيف األعباء عن كاهل المواطنين من خالل
استبعاد الرسوم غير القانونية المحملة على كلفة المشتقات النفطية كرسوم
الرصيف النفطي ورسوم إنشاء المحطة الكهربائية وغيرها من الرسوم غير
القانونية.
 -5على الحكومة ممثلة بوزارة المالية اتخاذ الخطوات واإلجراءات الكفيلة
بتحقيق اآلتي:
أ  -تأمين المبالغ الالزمة والكافية للشركة اليمنية لالستثمارات النفطية

طرف البنك المركزي بما يمكن الشركة من سداد المبالغ المستحقة عليها
مقابل حصة مشاركتها في القطاع ()5جنة.
ب  -خصم المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب على الشركة اليمنية
لالستثمارات النفطية وذلك من حصة الشركة طرف البنك المركزي وتحويلها
لحساب المصلحة.
وأوصى البرلمان الحكومة بإطالق أرصدة وحسابات شركة بترو سار طرف
(كاك بنك) وبنك اليمن الدولي المجمدة من قبل وزارة المالية.
وصرف مرتبات الموظفين المتبقين في مقر شركة بترو سار بأمانة العاصمة
صنعاء أسوة بزمالئهم الذين تم ضمهم إلى شركة بترو مسيلة.
 -6على وزارة النفط اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمعالجة ٍّاإلشكاالت اإلدارية
القائمة ما بين مسئولي قيادة شركة الغاز بما يكفل أداء كل منهم عمله في
حدود االختصاصات والمهام المناطة به وعدم تجاوز ذلك ولما فيه سير
العمل بالشركة على الوجه المطلوب.
 -7على وزارت��ي (النفط والمعادن  -المالية) توفير السيولة الالزمة من
العملة الصعبة للشركة اليمنية للغاز وذلك من المبالغ التي سحبت من حساب
الشركة حتى تتمكن من القيام بعملية الشراء لمادة الغاز المنزلي ً
سواء من
داخل البالد أو من الخارج وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلية بمادة الغاز
وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

عن الفساد والتهريب
والتهرب الضريبي

عبدالوهاب الشرفي

ليس مطلوبًا من وزير المالية ان يخطر البرلمان بأنه ال موارد..
المطلوب بل مسئوليته ان يخطر كل السلطات رسميًا بمن هي
الجهات التي ال تورد للبنك المركزي؟
محافظات بالكامل تحت سلطة المجلس السياسي ال تورد للبنك،
وزارات في حكومة االنقاذ لها حسابات في بنوك تجارية لكل
ايراداتها او لبعضها ،وتهرب ضريبي مخيف.
متنفذون يتحصلون وال ي��وردون ،تسويات ضريبية كارثية،
تهريب من داخل المنافذ ،وغير ذلك؛ ثم يقال ال يوجد ايرادات
وكأن المركزي مزرعة تثمر بنكنوت.
هل رفعت المالية تقريرًا عن سوق المشتقات النفطية ووضع
ايرادات المشتقات بعد ما يسمى التعويم المنتهي باتفاق المجلس
السياسي ،وهل ُسئل وزير النفط عن ذلك..؟
عدم رفع المالية تقريرًا بالجهات التي ال تورد والجهات التي
تتعامل بحسابات بنوك تجارية والجهات التي ال تورد إال بعض
ايراداتها هو تستر على فساد.
عندما تخرج  115قاطرة من المنفذ الرسمي بالقوة دون ترسيم
هي كارثة سيادية وال داعي لبقاء المجلس السياسي والحكومة في
كراسيهم ..يروحوا البيت أشرف لهم..
قضايا الفساد الجاهزة المحالة لنيابات االم��وال العامة بمئات
المليارات يكون المجلس السياسي والحكومة والنائب العام
متسترين على الفساد إن لم يحركوها.
مع كل هذا الفساد والعبث والتفلت من الطبيعي ان تعجز عن
دفع المرتبات وعن تمويل الخدمات ألنك اصبحت «كوز مركوز»
والدولة يتصرف بها عتاولة ونافذون.
إما تمرجلتم وتحملتم مسئولياتكم في ضبط ًالوضع المالي ،او
روحوا بيوتكم وسلموها للمتنفذين والعتاولة بدال من تغطيتكم
عليهم بديكور دولة.
ماهي وظيفة وزارة المالية..؟ ألم تكن متابعة م��وارد الدولة
والعمل على تحصيلها واتخاذ االجراءات للحفاظ عليها والتصرف
تجاه من يعيقون وصولها!!..
وزارة النفط ..بأي قانون تعمل واي جمهورية تتبع اذا كانت سوق
المشتقات النفطية كلها خارج القانون ،والهوامير والعتاولة هم
من يقننون ألنفسهم!!..
وزراء فتحوا حسابات لدى بنوك تجارية لوزاراتهم وتم ايقافها
من الجهاز المركزي للرقابة وانهالت الضغوط الطالقها ورفض
الجهاز وفي االخير فتحوها وطز فيه!!

ُّ
مأساة اليمن ..األم التي تبيع أعضاءها إلطعام أطفالها ..إنمودجًا!؟
عبدالكريم المدي

يقيهم
ما الذي بقي للناس في بلد كاليمن من حائط أخير ّ
من زمهرير الجوع والعطش والمرض والحصار ومذلة
السؤال؟!
وماهي آخر الموانع والتحصينات التي تحول دون الدفع
بهم بأقصى سرعة نحو بحور المآسي والكوارث واألحزان ؟
تظل مثل هكذا تساؤالت معلقة بين السماء واألرض،طالما
بقيت اليمن منسية ومشطوبة من خارطة االهتمامات
العالمية.
المهم..نعتقد أن من المفيد اإلشارة هنا إلى أن من الصعب
فهم مايحدث في جنوب غرب شبه جزيرة العرب ،دون
ربطه بعاصفة السعوديين في الشمال وتناقضات وسياسات
اإلماراتيين في الجنوب..وشرح هذه المسألة يطول ،لكن
ال��ذي نحن بصدده هنا هو نقل مشهد بسيط في الجانب
اإلنساني.
هل تعلمون أن��ه إذا ما أراد ًالمرء أن يتحرك أو يذهب
للوظيفة في العاصمة صنعاء مثال أو غيرها كالحديدة وتعز
وإب ووو ..ال��خ ،عليه أن يتزود بدست مناديل من الحجم
وعرق يتصببان على
العائلي كي يمسح بها ما تمكن من دموع ُ
سيجد ّنفسه
،حيث
وجهه في كل شارع وجولة وسوق وحي
ُ
راعفة ومبكية تحطمه
يقف وجهًا لوجه مع ُّمشاهد إنسانية ُ
تمامًا ..فمن يمينه تطل ٌّأم عابسة تبكي وتبكيه معها ،قائلة
له بكل خجل وانكسار ":استرني الله يسترك ،ال أجد ما أشبع
به أوالدي ،سامحني يا ولدي أخرجتنا الحاجة ،والله أنني أتمنى

ُّ
وأشرف لي من معيشة الذل الذي
الموت في كل ساعة ،أهون
ُ
يقطعني بسكاكينه كلما مددت يدي للناس "
وعن يساره أخرى تقول :

" صاحب البيت طردنا إل��ى الشارع ،وزوج��ي ط��رق كل
ّ
لوحدي
باب وفي النهاية تشرد ،وضاع وضعنا كلنا ،وبقيت ّ
أحاول إطعام أربعة أطفال لو تركتهم يعلم الله ما سيحل
بهم "..وثالث بيده إما أدوات السباكة ّ
أوالتليس ينفجر بين
يديك عاجزًا ُعن الكالم..وطفل يحاول رفع يده إلى المستوى
الذي يجعلك تشاهدها،مع بعض العبارات المقتضبة" :أمي

الصحة تستنكر استمرار العدوان
في استهداف األطفال والنساء
استنكرت وزارة الصحة العامة والسكان إستمرار تحالف
العدوان بقيادة السعودية في إستهداف المدنيين بالغارات
والقنابل العنقودية.
وق��ال الناطق الرسمي باسم ال��وزارة الدكتور عبدالحكيم
الكحالني " انه في إستهتار جديد باألمم المتحدة وبالقائمة
السوداء إستهدفت السعودية بطائراتها ستة مدنيين وخمسة
جرحى بينهم أطفال ونساء بمديرية غمر بصعدة ،كما أن
قنابلها العنقودية التي خلفتها غاراتها السابقة بمنطقة قحزة
تسببت في إستشهاد أطفال "
وأضاف" من قتل مباشر لألطفال إلى قتل بمخلفات قنابلها
العنقودية التي تشمل خطرا دائما على األطفال ،ولم تكن
لتجرؤ السعودية قاتلة األطفال على اإلستمرار في جرائمها إال
بسبب الصمت األممي عليها ".
وطالب الدكتور الكحالني المنظمات الحقوقية ومنظمات
الطفولة بإدانة هذه الجرائم  ..مؤكدا ضرورة أن تكون هنالك
عقوبات وإج��راءات ضد من يتم إدراج��ه في القائمة السوداء
وليس مجرد التشهير بإعتباره لن ينصف األطفال ولن يعيد
أرواحهم إلى أجسادهم.

وخواتي في البيت ،والله ما أكلنا من أمس".
محيط،وهناك
هذه الصور بالطبع هي عبارة عن قطرة في ً
قصص وصور مفزعة من الواقع أخجل كيمني أوال ،وكعربي
ثانيًا ،وكإنسان ثال ُّثًا ،أن أرويها لكم،لعدة أسباب ،أحدها كي
ال تتأثر صورة " الت ّبع "اليماني في ُ عيون ونفوس أشقائه في
المجتمعات العربية األخرى التي تفاخر معظمها بانتمائها
لهذا البلد أر ّضًا وإنسانًا ،ثقافة وحضارة ،قيمًا وتاريخًا ،طالما
لجأ إليه وتغنى به أبناء العروبة ،سيما المبدعين والمثقفين
كالشاعر الكويتي عبدالله العتيبي القائل :

ُ ُ
ُ
ُ
(صنعاء ُّ
والسفر *** وأل��ف ألف زمان
والحب والتاريخ
فيك ُي ُ
ختصر
ِ
ُ
جئناك ُ
نلتمس الرجعى لصورتنا *** ّلما تعددت األشكال
ُ
والصور
مضيعون وفينا كل هادية *** وظامئون وفينا ُ
ّ
النهر
والمطر)ُ
لكن ومهما تكن صورة اليوم مظلمة ،ال تعدم من يبرر
لها ،على اعتبار أن الذي أوصل الناس إلى هذه الحالة هو
الصراع الداخلي والعدوان والحصار الخارجيين ،معتقدين
أن ما يجري ال يعدو أكثر من جملة اعتراضية في تاريخ
البلد وغمامة ستزول..
وفي المقابل هناك من يرى أن ما حدث ويحدث يفوق
الوصف وتصعب معالجته على المدى المنظور،هذا في حال
والعدوان من غيبوبتهم
أفاق أصحاب قرار إيقاف
الحرب ُ
ماهتكت عنكن سترًا ***
�رأوا البن الرومي ( :ليتني
وق� ُ
فثويت َّن تحت ذاك الغطاء) وشعروا حقا بمأساة أم يمنية
تبيع أعضاءها البشرية واحدًا تلو اآلخر من أجل إطعام من
بقي من صغارها جوارها أحياء.
وأخرى تحولت من موظفة أو ربة بيت كانت تعيش فقرًا
مستورًا إلى متسولة ومشردة في الشوارع ،وثالثة ورابعة
وعاشرة ،تهذي وتهيم على وجهها في فضاءات الضياع
وجحيم واقع ال ُيطاق وأم��راء حرب وع��دوان ال يرحمون،
امتهنوا كل ّ
مقدس لدى الناس الذين تحولت في نظرهم
ٌ
الكثير من المفردات والشعارات المرفوعة هنا وهناك إلى
لعنات وكوابيس وسلع بائرة،تسقط جميعها أمامهم في

مسرح العبث والسخرية ال�س��وداء ،وتسقط معها أي ّضًا،
األقنعة وك��ل جسور الثقة ،لدرجة أن الكل غ��دا ملطخًا
ويشعر بالعار أيضًا (الضحية) و(المذنب) ،وإذا كان
بالعار ُّ
فالضحية هو اآلخر
سبب تلطخ المذنب بالعار معروفًاً ،
برمته أصال أتعبه وكسر
يعيشه ويشعر به ،ألن المشهد ُ
إيمانه بذاته،إلى جانب الفقر والهوان وذل السؤال الذي ربما
ّ
كرم
المنسوب ٌلإلمام َ
ينطبق عليه َهذا ُالبيت ُ الشعري َ
عليف ُقلتُ
سب عار ***
الله وجهه:
((يقول الناس لي في الك ِ
ُ
العار في ُ ِّذل ُّ
ؤال).
الس
ِ
الخالصة:
ُ
ُّ
لقد طال أمد الحرب والتعنت ،ومنذ سنوات وهذا ُالشعب
يموت موتًا بطيئًا أمام العالم،فال يمر يوم من دون أن ترتكب
بحق أبنائه المجازر ..والغريب في األمر أنه ومهما ُب ِذلت من
جهود في كشف المخبوء وإض��اءة المسكوت عنه في هذا
السياق ،تزداد صفقات بيع األسلحة وأدوات قتل المدنيين
على يد " التحالف العربي" وكأن أرقام الضحايا ،ليسوا بشرًا،
وإنما فئران تجري عليهم شركات صناعة وبيع األسلحة
ُالغربية تجارب في مختبرات بعيدة عن التجمعات السكانية
خصصت لها تقع جنوب الجزيرة العربية.
صورة مع التحية لكل من :

األم��م المتحدة -مجلس األم��ن ال��دول��ي  -ميثاق األم��م
المتحدة -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -اتفاقية الطفل..
العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية -اتفاقية
مناهضة التعذيب  -مجلس حقوق اإلنسان  -محكمة العدول
الدولية -الضمير العالمي.

نقابة الصحة تعلن التصعيد ضد المتطفلين على الوظيفة العامة حتى ترحيلهم
دا ن��ت نقابة موظفي وزارة الصحة التهديدات
واالنتهاكات المتكررة ضد موظفي الوزارة والقيادة
االداري��ة للنقابة والتي تمارسها أط��راف ج��اءت بهم

الظروف التي يمر بها البلد إلى مقاعد قيادة الوزارة.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها االثنين  16أكتوبر
2017م" :،انها تعاملت بمسؤولية وطنية عالية،

لألسف ،افتقدها الكثير ممن جاءت بهم الظروف إلى يقارب من سنتين ،بينما هم منغمسون في الصراع
مقاعد القيادة داخل الوزارة ،فبالرغم من ً االنتهاكات على الدعم األجنبي دون وجل او أدنى شعور أخالقي".
التي تمت ممارستها ضد الموظفين ،وصوال الى تهديد وح��ذرت نقابة موظفي وزارة الصحة قائلة" :لقد
القيادة االدارية للنقابة في اكثر من مرة على سبيل انتهى صبرنا على الممارسات والصراعات التي اصابت
المثال آخرها تهديد رئيس الهيئة اإلدارية يوم االحد القطاع الصحي بالشلل ..فالنقابة شريك أساسي ال يمكن
 15أكتوبر من بعض النافذين خوفًا من تحركات تجاهله في القطاع الصحي ،إحدى روافعها األساسية
الموظفين ضد ما اقترفته عناصرهم من تهجم على الكادر الوظيفي".
محمد فارع عضو الهيئة اإلدارية للنقابة اثناء تأديته وتابعت" :نضم صوتنا الى اتحاد النقابات الصحية
عمله ،وسحب ختم الوزارة بطريقة تعبر عن العقلية ب��ض��رورة ت�ح�م��ل ال�م�ج�ل��س ال�س�ي��اس��ي وال�ح�ك��وم��ة
الهمجية التي يفكر بها هؤالء".
مسؤوليتهم فورًا وإيقاف العبث الدائر داخل وزارة
وأضاف البيان" :أن النقابة أكدت أكثر من مناسبة الصحة من اف��راد ال يوجد لديهم أي صفة وظيفية
وبرسائل متعددة للمجلس السياسي األعلى ورئاسة داخل ال��وزارة بعد انشاء المجلس السياسي وحكومة
الوزراء أن غياب العمل المؤسسي داخل وزارة الصحة اإلن�ق��اذ " -ف��ي اش��ارة ال��ى منح جماعة "الحوثيين"
نتيجة السيطرة على الوظيفة العامة خارج األنظمة الدكتور عبدالسالم المداني منصب نائب وزير الصحة
وال�ق��وان�ي��ن منها ق��ان��ون الخدمة المدنية وش��روط مؤخرًا.
شغل الوظيفة العامة وبالتالي جعل كرامة الوظيفة وأعلنت النقابة عن "بدء عملية تصعيدية إلنهاء
والموظف مستباحة للمتطفلين على الوظيفة العامة الوضع القائم داخل الوزارة بشكل نهائي وإنقاذ القطاع
وهذا أمر مرفوض".
الصحي".
وأكدت النقابة" ،أن عملية التهديد والتخوين التي وطالبت النقابة "من جميع منظمات المجتمع المدني
يطلقها هؤالء لن تثنينا عن القيام بواجباتنا في حماية المحلية والدولية ومنظمات حقوق االنسان واالتحاد
لديهم ما يخسرونه العام للنقابات بالوقوف الى جانبها حتى تستقيم األمور
موظفينا والذين بدورهم ليس ً
اطفالهم
وقوت
أوال
في سبيل الحفاظ على كرامتهم
ويرحل العابثون الى غير رجعة ،كما طالبت الموظفين
والتي لم تستح تلك العناصر بأن الموظفين والعمال االلتزام بالتعليمات التي ستصدر من النقابة..
لهم أكثر من عام بدون مرتبات ومتعاقدون منذ ما

