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ما مطالب املوظفني يف ظل االأزمة االقت�صادية؟
مــرمي  اســتطالع:  »األمنــاء« 

بارحمة:
تعمــدت حكومــة الرشعيــة عدم 
تنفيــذ تفاهامت اتفــاق الرياض وإذالل 
املوظف وعدم االســتجابة ألبسط حقوق 
املوظفني املدنيني والعســكريني يف ظل 
ارتفاع غري مسبق للعملة األجنبية، قابله 
ارتفاع جنوين يف أســعار املواد الغذائية 
واملشــتقات  والعالجية  واالســتهالكية 
النفطيــة بالعاصمة عــدن ومحافظات 
الجنوب املحررة إليصال املوظف واملواطن 
إىل تحت خط الفقر, فهي تعيش بقصور 

الرياض وال تشعر مبا يعانيه املواطن.
وتسلط »األمناء« يف هذا االستطالع 
الضوء عىل هذه املعاناة والوضع املأساوي 

الذي يعيشه املوظف واملواطن.

إحالل السالم وإنهاء آلة الحرب

البداية مع د. بثينة عبدالله العراشــة 
الســقاف تقول: “إن يف هــذه الظروف 
الصعبة التي متر بها البالد، تعاين معظم 
األرس من ارتفاع أســعار قوت يومها مع 
تأخر املرتبات واألجور لعدة أشــهر، حتى 
لتلك املؤسســات التي كانت ملتزمة بدفع 
املرتبات شــهريًا ملوظفيها، ومع إحجام 
ين،  أصحاب املحالت التجارية من البيع بالدَّ
اآلباء واألمهات مع  هنا تضاعفت معاناة 

أطفالهم واحتياجاتهم اليومية”.
وتضيف: “ارتفاع األســعار ســواء 
الغذائية األساســية أو السلع والخدمات 
املواطن  يتجاوز دخل  بشكل عام وبشكل 
محــدود الدخــل ناهيك عــن مرتباتهم 
التحكم  ميزان  يف  فوىض  أوجد  املتأخرة، 
بقوى السوق”. مؤكدة أن “املطالبة بزيادة 
مرتبات موظفــي القطاع العام والخاص 
دون ضبط ورقابة عىل مســببات ارتفاع 
األسعار وكبح عجلة التضخم، فإن الزيادة 
ســتزيد من التضخم وعندها سيلتهم كل 
الزيادة يف الدخل، ويعود السبب إىل زيادة 

املعروض النقــدي من العملة وبالتايل 
مزيًدا من االرتفاع يف األسعار بشكل 
جنــوين وغري قابل للســيطرة عليه، 
وهذا ما نعاين منه بعد زيادة مرتبات 

موظفي الحكومة بنسبة 30%”.
قرارات  اتخاذ  “لذا وقبل  وتضيف: 
تزيد األســواق االقتصاديــة تعقيدًا، 
بداًل مــن حلها، فيجــب اإلرساع من 
باتخــاذ اإلجراءات يف  الحكومة  قبل 
معالجة األسباب التي أدت إىل تضخم 
مفــرط يف كافة الســلع والخدمات، 
واتخاذ البنــك املركزي بالعاصمة عدن 
التصحيح،  نقدية يف طريق  سياسات 
مع رسعة ســحب العملة يف السوق 
إلعادة التوازن للكتلة النقدية، مع عدم 

ضخ أي عملــه جديدة، ورضورة زيادة 
رواتب املوظفــني واملتقاعدين واملتوفني 
ليتناسب  عاجل  وبشــكل   300% بنسبة 
الدخل املتحصل عليه مع متطلبات العيش 
الدولية  املنظامت  الكريم، وتوجيه دعــم 
واملحافظات  عــدن  بالعاصمة  العاملــة 
الضامن  شــبكة  من  املســتفيدين  نحو 
االجتامعي، وهنا ســوف تتحقق العدالة 
يف التوزيع، والقضاء عىل فوارق ســعر 
الجزافية عىل  والعمــوالت  العملة  رصف 
التحويالت الداخلية التي يتحملها املواطن 
الغلبان، وإحالل السالم وإنهاء آلة الحرب 
أصبح واجبًا إلنهــاء كل هذه االختالالت 
واملشاكل ووقف املزيد من املعاناة للوطن 

واملواطن”.

راتب
فيام يؤكد الكاتب والصحفي األستاذ 
طه منــر أنه “يف ظل انهيــار العملة 
املحلية واالرتفاع املســتمر لألسعار الذي 
أدى إىل انهيــار اقتصادي غري مســبوق 
يف البلد أصبح البيــع والرشاء اليوم يف 
األسواق املحلية بالريال السعودي والدوالر 
األمريــي, وأصبح املوظــف املدين هو 
الضحية لهذه االنهيارات واألزمات الحادة 
والتــي فتكت مبوظفــي القطاع املدين, 
حيث لن يســتطيع ذلــك املوظف رشاء 

متطلبــات الحياة براتبــه الهزيل أو دفع 
أجرة املواصالت وتسديد خدمات الكهرباء 
أكانوا  الطلبة  أبنائه  عىل  واإلنفاق  واملياه 
يف املدارس أم يف الجامعات”. موضًحا أن 
“الراتب الذي ال زال حتى اليوم متوقفا عن 
الزيادة منذ قبل الحرب األخرية بســنوات 
والذي أصبح معدل متوســطه يف الشهر 
80 دوالرا أمريكيــا مبا يعــادل 280 ريا 
ال ســعوديا يزيد وينقــص، فمثال هناك 
موظف كان راتبه 57 ألف ريال قبل الحرب 
مبا يعــادل ألف ريال ســعودي وأصبح 
اليوم راتبه يعادل 200 ريال ســعودي أو 
أقل وهذا أبســط مثال عىل املعاناة التي 
يتجرعها املوظف املدين منذ 2015 وحتى 

اليوم”.

خفض سعر العمالت األجنبية

“أهم  أن  أشــواق طه  األستاذة  وترى 
نقطــة هي تثبيت ســعر العملة  وخفض 
الخارجيــة مقابل  العمالت  ســعر رصف 

العملة املحلية”.
وتؤكــد أشــواق أنــه: »مهام غطت 
الحكومة هذه املشــكلة بزيــادة الرواتب, 
هذا ال يساوي شــيئا ما مل تنخفض سعر 
األســعار  غالء  ألن  الخارجية؛  العمــالت 
وبالتايل  النفطية  املشتقات  سعر  وارتفاع 
ارتفاع قيمة املواصــالت, ناتج عن ارتفاع 

قيمة العملة األجنبية”.

زيادة الراتب ليس الحل الصحيح

ويضيف األســتاذ عالء عــي فروة: 
الذي وصلت  الوضع  “بالنسبة ملســؤولية 
محافظات  يف  وخصوصــا  البــالد،  إليه 
الجنوب املحررة، املسؤولية تقع عىل عاتق 

جميع النخب السياسية”.
ويؤكد أن “الحكومة مدركة كل اإلدراك 
مبا يحدث يف البالد, ولكن تعمل مثل النعام 
عندما تهرب من الخطر فتضع رأســها يف 

الحفرة”.
ويضيف أن “زيــادة رواتب املوظفني 
ليس الحــل الصحيح كون املشــكلة التي 
بحاجة إىل حلها هي مسألة ارتفاع العمالت 

األجنبية مــام أدى إىل زيادة يف أســعار 
املواد الغذائية واملشــتقات النفطية واملواد 
العالجية وغريها من الســلع األساســية 
الحتياجات املواطن”. الفتا إىل أن “املعضلة 
الكبرية وهــي انقطاع مرتبات منتســبي 
الداخلية والجيش وهذه مبثابة القشة التي 
البعري, فإذا الحكومة والدولة  كرست ظهر 
خرست موظفي األمــن والجيش بانقطاع 
مرتباتهم, سيؤثر سلًبا عىل الوضع األمني 
كارثية  نتائجــه  ســيكون  األمن  فانعدام 
قال  بالغذاء،  كليــا  ارتباطا  فاألمن مرتبط 
وآمنهم  أطعمهم مــن جوع  )الذى  تعاىل: 
من خــوف( قدم الله 
األمن,  عــىل  الطعام 
فعنــد توفــر مصدر 
الجوع  وإشباع  الرزق 

يحصل األمن”.

ممنهجة  سياســة 
للتجويع واإلذالل

الرتبوي  ويكشف 
البان  لطف  األســتاذ 
األمني العــام للنقابة 
للمعلمــني  العامــة 
الجنوبيني  والرتبويني 
أن “أثر ارتفاع األسعار 
عىل املواطن واملوظف 
وانعكس  يالزمه  أصبح 
عىل ســري حياته فأصبح يعــاين الهموم 
واملشــاكل األرسية الدامئة, وكذلك استياء 
شــعبي عام لرتدي األوضــاع االقتصادية 

وقابل لالنفجار”.
ويضيــف: “يدبــر املوظــف أحواله 
املعيشــية يف ظل راتب ال يساوي وال يلبي 
يعمل  أصبح  الرضورية  االحتياجات  أبسط 
له برنامجا غذائيا يتناسب مع راتبه بحيث 
يظل عائشا، ويستغني عن اللحوم والسمك 
ألبنائه  والفاكهة, ويشــرتى  والخرضوات 
أقل املواد الغذائية األساسية مثًنا”. موضحا 
الرشعية عىل  التي متارسها  “السياسة  أن 
شــعب الجنوب سياسة ممنهجة لتجويعه 
وإذالله حتى يكون تابعا لهم, لكن شــعبنا 

الجنويب حــر ولن يكون تابعــا للرشعية 
اإلخوانية”.

وأكد أن: »رفع الراتــب جزء من الحل 
لتجاوز األزمة ولكن ال بد من إجراءات للحد 
والريال  الدوالر  األجنبية  العملة  ارتفاع  من 

السعودي مقابل العملة املحلية”.
ويرى أن: “الحلول تكمن بعودة األمور 
االقتصادية لســابق عهدها, وإعادة قيمة 
الريال اليمني إىل وضعه ومكانته السابقة 
مقابــل العمالت األجنبيــة ورصف رواتب 
املوظفني كاملة ويف وقتها نهاية كل شهر 
وتحسني كافة الخدمات من كهرباء ومياه 

وصحة...إلخ”.
ويضيــف: “رصاحة شــعب الجنوب 
أعلنوا ضده الحرب االقتصادية بكل طرقها 
ولكنه ظل صابــرا وثابتا وصامدا ومتحديا 
كل الظــروف مــن قطع راتبــه وانقطاع 
الخدمــات الرضوريــة من ميــاه وصحة 
وكهربــاء, ألجل أن ينــال حريته وكرامته 

واستعادة دولته الجنوبية”.

فساد الرشعية واملحسوبية

بدوره، أكد األستاذ أنيس عبده النهاري 
أن “أكرث املواطنــني أصبحوا عاجزين عن 
توفري أبسط مقومات الحياة لألسف بسبب 
ارتفاع األسعار الجنوين, يف حني حكومة 
الرشعية التــي ال نراها وال نســمع عنها 
إال باإلعالم نهبــت كل مقدرات البالد حتى 
املساعدات اإلنســانية للفقراء واملحتاجني, 
لنهب  الفقــراء  باســم  التجارة  وأصبحت 
أبناءهم  الرشعية  الدول، وعينت  مساعدات 
ناهيك عن تعني أهلهم وأقربائهم بالســلك 
الدبلومــايس وترف لهــم رواتب ال تقل 
الحروب  فأصبحت  دوالر  ألــف  عرشة  عن 

وظروفها غنيمة ومكسبا لهم”.
الرشعية  النهــاري: “حكومة  وطالب 
بتحمل مسؤولياتها وانتشال املوظفني من 

الوضع املأساوي وتحسني الخدمات”.
ويضيــف: “ال أطالب برفــع املرتبات 
ولكن مطلبي نفس راتبي يف 2015م, لكن 
بقيمة الــدوالر يف ذاك العام, ويرف لنا 
لو كان راتبي  بالريال، مثال  بالدوالر وليس 
60 ألف ريال ميني عام 2015م يعادل 300 
دوالر يف ذاك الوقت يرف الراتب الحايل 

300 دوالر”.
عدن  العاصمــة  “محافــظ  وحــث 
املســاعدات  تقدم  التي  الدولية  واملنظامت 
النقدية واملاديــة بالنزول إىل  اإلنســانية 
كافــة مرافق عمل املوظفني وتســجيلهم 
بكشــوفاتهم ألنهــم  يف أمــس الحاجة 
ملثل هذه املســاعدات وخاصــة أن أغلبهم 
عزيزي النفس وال يستطيعون متابعة هذه 
املنظامت ومل يســجلوا فيها أو يستفيدوا 
منها. فأغلب املواطنني - وخاصة املوظفني 
- اســتثنوا وحرموا من هذه املساعدات إما 
بسبب الفساد واملحسوبية أو ألنهم مبناطق 

غري مستهدفة”.
ويرى النهاري أنه “طاملا السفن ترسو 
عصابات  وتقوم  الرياالت  مبليارات  محملة 
الرشعية بتحويلهــا إىل دوالرات وتجريف 
الــدوالر من األســواق املاليــة الجنوبية 
وتحويلها إىل أرصدتهم يف الخارج, ال توجد 
للتداول  الجنويب  الدينــار  بعودة  إال  حلول 
يف األســواق,  وإعادة تصدير املشــتقات 

النفطية, لرفع معاناة املواطنني”.
املواطن يف  يعانيه  أن ما  الجدير ذكره 
وما  الجنوب  ومحافظــات  عدن  العاصمة 
يحدث من حــرب خدمات وتجويع مخطط 
من قبل حكومــة الرشعية يهدف إلخضاع 
مطالبه  عن  يتنازل  حتى  الجنويب,  الشعب 

املرشوعة يف استعادة دولته الجنوبية.

�صحايف: متو�صط راتب املوظف قبل احلرب يعادل 
1000 �صعودي واليوم ال يتجاوز 200 ريال �صعودي!

كيف يدبر الموظف احتياجاته في ظل راتب هزيل؟


