
الثــــورة

ــدى  إح يف  ــف  املوظ ــع  م ــت  كان ــة  البداي
ــات الخاصة - أحمد بره حيث قال إن :  القطاع
ــك  إن بعض املنظمات ساهمت  انه ال يوجد ش
ــوى أو  ــا التنم ــار عمله ــي يف إط يف دور إيجاب
اإلنساني ,ولكن هناك منظمات مجتمع مدني 
كانت مجرد حرب عىل ورق لم تقدم أي خدمات 
ــن دول املانحة ,ولنتيجة  ــم امتالكها دعم م رغ
ــاف  إضع يف  ــات   املنظم ــك  تل ــت  أسهم ــذا  له
ــدا واملساهمة يف  ــل كبري ج ــع العام بشك الوض
ــع أياديهم عيل  ــاد كي يتيح لهم وض نرش الفس
ــايل من دون تنفيذ  ــرب قدر ممكن من الدعم امل اك
مشاريع أو إعطائها للمستحقني و مستفيدين 
ــه لألسف الشديد  ــم. وقال أيضاً : ان لهذه الدع
ــة  ــات ذات السمع ــن املنظم ــض م ــاك البع هن
الرفيعة والجيدة واملقبولة لدى الدول املانحة 
ــا بشكل كبري  ــى دعمه ــاص تتلق ــاع الخ والقط
ــي   ــق ميدان ــة أو تدقي ــن دون متابع ــارش م ومب
ــا أصلحت  ــد أكرث مم ــا أفسدت يف بل ــث إنه حي
ــا يف وضع معييش صعب يتحتم  خصوصا وأنن

كل املنظمات التكاتف لبناء اإلنسان أوال. 

شعارات وهمية
يف  ــط  وناش ــي  إعالم  – ــي  السعدان ــم  سلي
ــة  أسطوان ــاد  الفس إن  ــد  أك ــي  املدن ــع  املجتم
ــي  ــع اليمن ــد املجتم ــر يف جس ــة تنخ مرشوخ
ــر التنمية واالقتصاد  كغريه من البلدان مما دم

ــىل  ع ــول  يع ــن  املواط ــان  ك ــني  وح ــن  اليم يف 
ــا  ــوم بدوره ــي أن تق ــع املدن ــات املجتم منظم
الرقابي يف محاربة الفساد والحد منه ، إال أنها 
ــاد بشكل أفظع وجعلت  لألسف مارست الفس
ــعارات تتخفى  ــرد ش ــا مج ــا ورسالته أهدافه
ــا لتمارس فسادها باسم التنمية وخدمة  ورائه
ــا يقول (سليم)  ــع. فهناك منظمات كم املجتم
لألسف ال تأبه لرؤيتها وملبادئها حيث تتحول 
ــن أجل  ــري قيمها م ــا وتغ ــة وضحاه ــني عشي ب
ــول للسفارات  ــاد عن طريق الوص املال والفس
ــراء  ــة الفق ــة خدم ــة بحج ــات الدولي واملنظم
وتنمية اليمن لكنها يف األساس تنطلق من أطر 
حزبية شخصية هدفها كسب املال. وقال سليم 
ــاد والشائعة اليوم بني تلك  : إن من صور الفس
ــود الشباب تحت  ــا تستغل جه ــات أنه املنظم
ــث بوقتهم  ــربة لتعب ــوع وكسب الخ ــة التط راي

ومهاراتهم بدون أي تقدير لتلك الجهود.

استغالل الشباب
ــني منظمات  ــون منصف ــى نك ــة حت يف البداي
ــع املدني لديها إيجابيات كثرية ولكن ال  املجتم
ــي التي هي ظاهرة  ــىس سلبياتها التي تمح نن
ــد القديس) أكد أن هناك  كالعلن.املواطن (واع
ــات هو  ــذه السلبي ــن أبرز ه ــات وم ــدة سلبي ع
ــي  اليمن ــاب  للشب ــات  املنظم ــذه  ه ــالل  استغ
ــن ال توجد  ــة الشباب الذي ــل كبري وخاص بشك

ــل لديها يف  ــم للعم ــف واستغالله ــم وظائ لديه
ــم التي ينفذونها كعمل تطوعي بغري  مشاريعه
ــذه املنظمات تحصل عىل  ــل مادي وه إي مقاب
ــة أو رشكات  ــن منظمات دولي ــغ ضخمة م مبال
ــم  ــال لدع ــال أعم ــة أو رج ــات خريي أو جمعي
ــذه املبالغ  ــع فيتم اخذ ه ــذه املشاري ــذ ه وتنفي
ــذ املشاريع يقوم عىل  لحسابات خاصة و تنفي
جهد الشباب املتطوعني. وعزز (واعد)بقوله: 
ــا وبمرارة  ــف وأقوله ــر ولألس ــيشء اآلخ إن  ال
ــي يف اليمن  ــات املجتمع املدن ــت منظم أصبح
ــن  ــري معل ــل غ ــو بشك ــى ول (Business) تسع
ــري الربح  ــا غ ــس هدفه ــادي ولي ــب امل إىل الكس
ــي لخدمة  ــات ال ترتق ــث إن املنظم ــط ,  حي فق
ــى إىل الربح املادي  ــع أكرث من أنها تسع املجتم
ــم من الجهات املانحة كل  والحصول عىل الدع
ــل بسبب غياب الدولة وعدم وجود  ذلك يحص

الرقابة عىل تلك املنظمات. 

المستثمر الرابح 
ــاج - املوظف  ــور الح ــاب منص ــدث الش يتح
بوزارة الثقافة عىل أن منظمات املجتمع املدني 
ــة التنموية  ــل للحكومة يف العملي ــك املكم الرشي
ــايس يف  ــب أس ــة ورقي ــة والسياسي واالقتصادي
ــي لضمان  ــع النواح ــة من جمي ــة الحكوم حرك
ــة  ــة كريم ــان عيش ــة وضم ــل وأداء الحكوم عم
ــه أصبحت  ــك ان ــس ذل ــن ، عك ــا املواط يلتمسه
ــح للمنظمات  ــن املستثمر الراب ــت الراه يف الوق
ــا التي  ــن أهدافه ــد ع ــل البع ــدة ك ــة بعي املانح
ــة أو اقتصادية أو  ــأت عليها كمنظمة تنموي أنش
ــة وأضاف:  ــة أو حتى خريي ــة أو حقوقي سياسي
ــارس  ــدت ال تم ــد وان وج ــة ال توج وألن الرقاب
ــة.. لذلك  ــة و السليم ــرق القانوني ــا  بالط عمله
عجلة التنمية وبناء اإلنسان اليمني ال تتحرك 
ــر السطور والقوائم  لألمام ودائما نحن يف أواخ

عىل مستوى العالم العربي.

انحراف بشكل غري مقصود 
ــة ملتقى  ــس جمعي ــي- رئي ــه البعدان عبدالل
ــريات  التغ إن     : ــه  بقول ــد  أك ــة  الشبابي ــدع  أب
ــة  االقتصادي ــورات  التط ــب  بجان ــة  السياسي
ــت  ــة فرض ــاع االجتماعي ــة إىل األوض باإلضاف
ــات أحيانا  ــا يصعب عىل الحكوم علينا أوضاع
ــي دور منظمات املجتمع  ــا، وهنا يأت أن تواجهه
ــد الثغرات  ــة " يف س ــة الخامس ــي" السلط املدن
ــا والعمل عىل  ــة أدائه ــة ومراقب ــاط الدول يف نش

تحسينها بما يخدم املجتمع وأفراده.
ــة  مالي ــح  ومن ــم  دع ــاك  هن ــه:  بقول وأردف 
ــه  موج أو  ــا  أحيان ــرشوط  م ــل  بشك ــي  تأت
ــد تنحرف  ــع معينة وبذلك ق ــة ومشاري ألنشط
ــا  ــن أداء مهامه ــي ع ــع املدن ــات املجتم منظم
ــل البقاء  ــة.. كل ذلك من اج ــا املرسوم وأهدافه
ــادرة عىل  ــون غري ق ــد تك ــا ق واالستمراريةوهن
ــا أو أهدافها وغايتها   ــض مشاريعه اإليفاء ببع

ــار (عبد الله) إىل أن  ــو تمكني الشباب.. وأش نح
ــة وال رقابة عليها  ــري مرشوط ــاك تمويالت غ هن
ــي  ــع املدن ــات املجتم ــرف منظم ــد تنح ــا ق وبه
بشكل مقصود أو عفوي عن مسارها وقد تكون 
ــا  ــا حينم ــودة األداء خصوص ــة يف ج ــاك قل هن
ــب  ــح ال تطل ــة من ــات املانح ــض الجه ــدم بع تق
ــب سياسات معينة  ــا إخالءات مالية حس عليه
ــاب معني وبهذا تفتح  ــأن املبلغ لم يستوف نص ب
ــي الباب عىل مرصاعيه  املنظمات املجتمع املدن
ــزز بقوله: وهنا وجب  ــل الفساد إليها. وع لتسل
ــي االلتزام بأسس  ــات املجتمع املدن عىل منظم
عملها، وعدم قبول أي منح مرشوطة وان تبقى 
ــه مشاريعها نحوها  ــىل أهدافها وتوج مركزة ع
ــى عىل تطوير أهدافها وغايتها بما  أو تعمل حت
يتناسب مع احتياجات املجتمع مع الرتكيز عىل 
ــودة يف األداء والتنفيذ خصوصا يف الجانب  الج

املايل.

ــار ريال  ــة وثالثني ملي ــرث من خمس أك
يمني تحرم منها الخزينة العامة للدولة 
ــوم رضائب يفرتض أن تورد  سنوياً كرس
عىل املنتجات املهربة من السجائر فقط 
أي ما يقارب مائة مليون دوالر أمريكي, 
ــاً تأسيس ثالثة  بإمكان هذا الرقم سنوي
ــة  كفيل ــى  ومستشف ــة  عمالق ــع  مصان
ــرشة آالف فرصة عمل  بتوفري أكرث من ع
ــري أكرث  ــارشة  ,أي توف ــري مب ــارشة وغ مب
ــل خالل عرش  ــف فرصة عم ــن مائة أل م
ــد كبري  ــم إىل ح ــن أن تساه ــوات يمك سن
ــداً يف القضاء عىل البطالة والتخفيف  ج
ــدورة االقتصادية  ــر وإنعاش ال من الفق
ــرادات الرضائب  ــذا فقط من إي ــد , ه للبل

عىل السجائر املهربة.
ــواردات  ــاض معدل ال ــل انخف باملقاب
ــدان بعض األوعية  ــة نتيجة فق الرضيبي
ــة  املهرب ــات  املنتج ــىل  ع ــة  الرضيبي
ــة الصعبة التي تذهب  واستنزاف العمل
ــات يؤدي  ــرياد تلك املنتج ــح است لصال
حتماً إىل خلل يف ميزان املدفوعات الذي 
ــح عاجزاً عن توفري العملة الصعبة  يصب
الالزمة السترياد السلع األساسية كالرز 
والدقيق والزيت والسكر..الخ ,فضًال عن 
ــك املنتجات (رخيصة الثمن)  دخول تل
ــع املنتجات  ــري متكافئة م ــة غ يف منافس

الوطنية التي تفي بالتزاماتها الرضيبية 
واملجتمعية وبالتايل تعمل عىل إضعافها 
ــؤدي  ــا ي ــي م ــل تدريج ــا بشك وتدمريه
ــح  ــع وترسي ــالق مصان ــًال إىل إغ مستقب
ــر والبطالة  ــادة معدالت الفق ــال وزي عم
وحتى الجريمة , كما أن النتائج الكارثية 
ــات مجهولة  ــك املنتج ــي تسببها تل الت
ــة الصحية  ــدر من الناحي ــة واملص الهوي
ــاالت  الح ــدد  ع ــم  تفاق إىل  ــؤدي  ست
املرضية نتيجة اإلقبال عليها ما سيكبد 
ــاً خسائر فادحة  ــك والدولة مع املستهل
ــواد سواًء  ــك امل ــل مع تل ــة التعام نتيج
ــة أو دوائية أو سجائر  ــت مواد غذائي كان
ألنها لم تخضع يف األساس للفحوصات 
واملعايري التي تضمن سالمة املستهلك.

ــت  ــة أثبت ــات امليداني ــض الدراس بع
ــرق  ــأون إىل ط ــة يلج ــي األدوي أن مهرب
ــع  م ــى  ــب حت تتناس ــد ال  ق ــب  للتهري
ــث يتم دفن  ــي حي ــدام الحيوان االستخ
ــات  ــال لدرج ــة يف الرم ــة املهرب األدوي
ــان إىل أكرث  ــرارة تصل يف بعض األحي ح
ــة للتمويه عىل  ــن خمسني درجة مئوي م
ــض الدراسات  ــة , وبع ــزة الرقابي األجه
ــي  ــة الت ــر املهرب ــري إىل أن السجائ تش
ــق  ــدرول (الالص ــع البن ــل طاب ال تحم
ــاص بالرضيبة) ــة الخ ــر العلب عىل ظه

تحتوي عىل نشارة خشب مع بقايا تبغ 
ــات!!.. كل  ــة إىل فضالت حيوان باإلضاف
ذلك ولألسف يتم بعلم األجهزة الرقابية 
ــدث رغم  ــا يح ــاه م ــل تج دون أي رد فع
فداحة هذه الظاهرة التي يقترص الجهد 
ــىل  ــة ع ــذه اللحظ ــى ه ــا حت ملواجهته
ــري الحكومية وبعض  بعض املنظمات غ
الرشكات املترضرة كمبادرة وطنية ومن 

باب املسؤولية االجتماعية.
ــة  ــب مسؤولي ــر التهري ــة خط مواجه
ال  ــة  ووطني ــة  واقتصادي ــة  اجتماعي
ــب وإنما  ــىل الدولة فحس ــع عاتقها ع يق
ــع مكونات  ــر جهود جمي ــب تضاف تتطل
ــدور  ــه , ف ــع ومؤسسات ــراد املجتم وأف
ــة واألرسة  ــد واملدرس ــالم واملسج اإلع
واملؤسسات الرقابية والثقافية واألمنية 
ــم جدا  ــي مه ــع املدن ــات املجتم ومنظم
ــع يتحمل املسؤولية يف مواجهة  والجمي
ــه  ــب إمكانيات ــل بحس ــرة ك ــذه الظاه ه
وبدرجة مسؤوليته , وعلينا أن ال ننتظر 
ــا قد  ــر ألنن ــام أو أشه ــالل أي ــج خ النتائ
ــن العمل حتى نحقق  نحتاج لسنوات م

الهدف املطلوب أو هكذا نعتقد.
 

أمني عام الجمعية اليمنية لحماية
وتشجيع اإلنتاج املحيل

التهريب ...القاتل المجهول
م/ وليد احمد الحدي

07اصاخاداصاخاد

 دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية 
ــد الكبوس  ــة العاصمة حسن محم بأمان
ــدة  ــل. واملساع ــة للعم ــات الدولي املنظم
ــادي عىل اليمن  ــع الحصار االقتص يف رف
ــق  تدف ــني  تأم يف  ــة  املسئولي ــل  وتحم
ــي  اليمن ــوق  للس ــة  الغذائي ــدادات  اإلم
ــي وإذا لم يتم  ــريا إىل أن الوضع كارث مش
تداركه فإن الجوع واألوبئة سوف تتفىش 
وهذا مااليجب عىل العالم السكوت عنه.

ــه بخرباء  ــالل لقائ ــوس خ ــت الكب ولف
ومحليل األسوق التابعني لربنامج الغذاء 
ــايض بصنعاء  ــوع امل ــي wfp األسب العامل
ــزود  ــي امل ــاص اليمن ــاع الخ إىل أن القط
ــع الغذائية  ــوق اليمني بالسل األول للس
ــة  ــات جم ــه صعوب ــة يواج واالستهالكي
ــادي واستمرار  ــار االقتص ــراء الحص ج
ــذا  ــن وه اليم ــىل  ــة ع الخارجي ــرب  الح
ــق  واملواثي ــة  الدولي ــني  القوان ــف  يخال

واملعاهدات اإلنسانية وحماية املدنيني.
وقدم الكبوس رشحا عن املخاطر التي 
ــة حاليا وتتمثل يف  تواجه السوق اليمني

املخاوف من عدم توفر الواردات الغذائية 
ــة  ــة األجنبي ــر العمل ــاع سع ــراء ارتف ج
ــام البنك  ــة عدم قي ــال نتيج ــل الري مقاب
ــا ينذر  ــل مسئولياته مم ــزي بتحم املرك

بمخاطر انهيار السوق يف وقت قريب.
ــوس إىل أن الحرب أفقرت  ــار الكب وأش
ــي وسببت الجوع وانتشار  الشعب اليمن
ــم يتفرج عىل  ــب أن العال ــرض والغري امل
ــا ، داعيا  ــوت جوع ــب وهو يم ــذا الشع ه
لوقف الحرب والتأكيد عىل طلب القطاع 
ــرب بدال  ــوا الح ــول " أوفق ــاص بالق الخ
ــب بحفنات من  ــىل الشع ــن التصدق ع م

األغذية".
ــر برنامج  ــد بمق ــذي عق ــاء ال ويف اللق
ــوس  ــه الكب ــاء نب ــي بصنع ــذاء العامل الغ
ــدى  ــة إىل م ــات الدولي ــرباء واملنظم الخ
ــب  الشع ــا  له ــرض  يتع ــي  الت ــاة  املعان
ــراء الحصار واستمرار  اليمني واقعيا ج
ــا  ــن، مبين ــىل اليم ــة ع ــرب الخارجي الح
ــم  ــاس وقدرته الن ــة  ــوى معيش أن مست
ــالل  ــو %70 خ ــت بنح ــة تراجع الرشائي
ــل مستوى  ــا يجع ــن مم ــني اآلخري العام
ــاع الخاص  ــوق ونشاط القط ــة الس حرك

عىل املحك.

ــاص يتكفل  ــريا إىل أن القطاع الخ مش
ــذه اإلمدادات  ــده بتوريد وتوصيل ه وح
ــواق ، يف الوقت  ــف األس ــا ملختل وتوزيعه
ــق  ــة تتعل ــات جم ــه صعوب ــذي يواج ال
ــة األجنبية وفتح  ــىل العمل ــول ع بالحص
ــار  والحص ــة  املستندي ــادات  االعتم
ــر وتكاليف  ــاع مخاط ــادي وارتف االقتص
ــع الواردة  ــري عىل البضائ ــني البح التأم

لليمن.
ــل القطاع  ــدى تحم ــوس م ورشح الكب
ــن اآلثار   ــف م ــاص ودوره يف التخفي الخ
ــب حيث يعترب  ــي انعكست عىل الشع الت

ــات  للجمعي ــول  املم ــاص  الخ ــاع  القط
ــني وإمدادات  ــواء للنازح ــة واإلي الخريي
ــه  ــة إلنشائ ــارات ،باإلضاف ــاه يف الح املي
ــة السجني وغريها  بنك الطعام ومؤسس
ــة  الداعم ــة  اإلنساني ــات  املنظم ــن  م

للمحتاجني.
ــم  إنه ــرباء  الخ ــال  ق ــم  جهته ــن  م
ــة لوضع السوق  ــذون دراسة تحليلي ينف
ــع حلول  ــه ووض ــة ل ــدادات املتوقع واإلم
ــه وصموده من  ــم يف استمرار نشاط تسه
ــاص عىل  ــاع الخ ــدة القط ــا مساع شأنه

التكيف ومجابهة املخاطر.

ــب سجالت وزارة يف  ــة مجتمع مدني بحس ــن ( 13000) منظم ــل وجود أكرث م ظ

ــن مسارها  ــا تنحرف ع ــزال البعض منه ــل ,  ال ت ــة والعم ــؤون االجتماعي الش

وأهدافها الحقيقة تجاه دعم املشاريع التنموية واإلنسانية التي تعاني بالدنا من تفاقم 

ــي والكارثي بحسب مؤرشات دولية,حيث إن البعض من تلك املنظمات  للوضع اإلنسان

ــاك اثر طويل املدى  ــات " قصرية املدى , وليس هن ــذ برامجها كـ " مخرج ــت بتنفي أكتف

ــن كافه الجوانب حيث  ــام  لدعم الربامج التنموية اإلنسانية م ــك واملشاريع التي تق لتل

ــاط تلك املنظمات  ــه" قابلة للتداول بني أوس ــالم املواطنني وآمالهم " سلع ــت أح أصبح

ــل استالمهم مبالغ باهظة وخيالية بغرض تحقيق يشء بسيط للغاية بدون وجود  مقاب

أثر حقيقي . آراء بعض الناشطني وأفراد من أبناء املجتمع  حول تلك الظاهرة تجدونها 

يف هذا التحقيق:
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