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االنقالبيون يواصلون مؤامراتـــــــــهم السـقاط النظـام والمبـادرة
باسم الحقـوق بدأت النزعة االنفصالية 

وبها تنفــذ مؤامرة االجتثــاث
وكمثال حي على هذا التعارض واالخالل 
الذي تعتبره القوانين ذات الصلة بمثابة 
ال��ف��وض��ى ال��م��ؤدي��ة إلق���الق المجتمع 
وتهديد سلمه االجتماعي.. ماحدث من 
حصار مطبق اليزال حتى يومنا هذا على 
سكان جامعة صنعاء واالحياء المجاورة 
لها نموذجًا.. فمنذ بداية االزم��ة وتناثر 
االحتجاجات واالعتصامات، عانى سكان 
الجامعة والزراعة والقاع وهائل والعدل 
وسواد حنش ومذبح، وغيرها من حصار 
كبدهم خسائر فادحة بلغ مداه إلى االعتداء 
عليهم وعلى أبنائهم ممن يناهضون 
في  ئية  لغوغا ا ليبهم  وأسا مساعيهم 
التعبير عن الحقوق والمطالب.. فقتلوا 
وش��ردوا وسجنوا واختطفوا قسرًا.. كما 
تحولت ال��م��دارس ودور العلم ومراكز 
التنوير وابرزها جامعة صنعاء الى ثكنات 
عسكرية وح��رم الطالب والطالبات من 

أبسط حقوقهم وهو »حق التعليم«..

عقاب جماعي
ت��م��ادى ال��وض��ع أكثر واش��ت��د الحصار 
والعقاب الجماعي الذي طال البشر والحجر 
والشجر في سلسلة أزمات مختلقة ومفتعلة 
الدولة  لتقويض سلطات  في محاولة 
وإضعاف هيبتها بمجموعة ممارسات غير 
قانونية وتحت دعاوى ومطالب مجحفة 
تهدد بانهيار اساسات الدولة اليمنية 

الحديثة.

مجموعة أزمات
من ضمن األعمال التصعيدية ومزاعم 
الحسم العسكري وعبر حشد الساحات 
نتقلت  ا الجهادية  لمليشيات  ا وتسليح 
وخصوصًا  المشترك  ح���زاب  ا عناصر 
االصالح من الفوضى في الساحات التي 
اسسوا لها عبر اعتصاماتهم الطويلة امام 
ساحة جامعة صنعاء إلى الفوضى في 
المؤسسات تحت شعار »ثورة المؤسسات 
ضد الفساد«.. وبحجة مطالب وظيفية 
واخرى حقوقية وهو ما أعاد الى االذهان 
سيناريو حقوق ومظالم المتقاعدين التي 
تم استغاللها ألغراض حزبية وسياسية 
اث��ره��ا مايسمى  ليتشكل على  ضيقة 
»الحراك الجنوبي« وغيره من الكيانات 

الالشرعية التي أسست لمطالب تتنافى 
مع القوانين والدستور واإلجماع الوطني 

واالرادة الجمعية..
وفي خضم االحتجاجات التي شهدتها 
عدد من الساحات، والمطالب التي تم 
رفعها والملبية لمطالب االحزاب اكثر من 
كونها مطالب الشباب المستقل والحر الذي 
عانى هو اآلخر اقصاًء واستهدافًا واعتقااًل 
وغير ذلك من وسائل الحكم »الطالبانية« 
من خالل السيطرة على منصة الساحة 
وتسييرها وف��ق ارادت��ه��م وخياراتهم 

ومطالبهم االنتهازية التصعيدية.

هدم  التوافق
وب���ع���د ال��م��ب��ادرة 

صبح  أ لخليجية  ا
الوضع في البالد 
ف�����ي م��رح��ل��ة 
ج����دي����دة م��ن 
الوفاق واالتفاق 
وال��وئ��ام ال��ذي 
ي���ف���ت���رض ان 
ي���س���ود، لكن 

س�����رع�����ان م��ا 
ب��ره��ن ل��ل��داخ��ل 

وال���خ���ارج حقيقة 
اول��ئ��ك ال��ش��رك��اء في 

»ال��م��ش��ت��رك« ونواياهم 
صورتهم  تحسين  ء  ورا م��ن 

 . عليه. لتوقيع  وا لالتفاق  باالستجابة 
وتتعزز تلك ال��رؤي��ة اليوم في إص��رار 
االنقالبيين والمتآمرين على الخروج عما 
اتفق عليه وافشال المساعي والجهود 
الدولية واالقليمية بنقل الفوضى الى 
بعض مؤسسات الدولة المختلفة بحجة 
التصحيح ومحاربة الفساد، بينما هي 

في الحقيقة وما كشفته 
الوقائع سيناريو جديد 

إلقصاء واستئصال 
ق��ي��ادات إداري���ة 

ك���ف���ؤة 

وكوادر 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
ال����ع����ام وأح������زاب 
واسقاطهم-  لف  لتحا ا
في  لكنه  يعتقدون-  كما 
الحقيقة انقالب على اجواء االتفاق 
والوئام والتسوية السياسية.. فضاًل عن 
كونه امعانًا في عقاب الشعب عبر تعطيل 
المصالح والمؤسسات الخدمية من اداء 
للمواطن،  خدماتها  وتسيير  واجباتها 
والتختلف ه��ذه الوسائل مع ماجرمته 
وحرمته القوانين النافذة بشأن قطاع 

الطرق وأعمال الحرابة وما سواها..

وأما فيما يتعلق بالمطالب 
والحقوق المزعومة لدى 
هذه الجهة او تلك، فمما 

الي���خ���ت���ل���ف 
عليه اث��ن��ان ان 

هناك وسائل وطرقًا 
كل  لنيل  تتخذ  نية  نو قا

ذل��ك.. فمن واجبات الموظف الحكومي 
أن اليثير فوضى واليشيع فاحشة كما 
يحض ديننا الحنيف على ذلك، فالوظيفة 
العامة ألي موظف مسئول او اداري هي 
تكليف واالخالص فيها واجب وطني تمليه 
المصلحة العامة هدفها خدمة المواطنين 
بأمانة وشرف وتغليب الصالح العام على 
الصالح الخاص.. كما تؤدى وفقًا للقانون 

والنظم النافذة من المادة )12( من قانون 
الخدمة المدنية.. وطبقًا لذلك الواجب 
الموظف  لوائح تنفيذية تمنح  فهناك 
الحقوق من الراتب والعالوات والبدالت 
والحوافز والمكافآت وفقًا لألعمال المناطة 
به وايضًا تحفيزه على تحسين مستوى 

األداء وزيادة االنتاج.
وتقول المادة )13( من القانون: يلتزم 
الموظف بواجباته الوظيفية بصورة عامة 
المحددة قانونًا أو وفق االنظمة والتعليمات 
والقرارات االدارية ومن ذلك الحرص على 
اداء العمل بدقة وبأمانة وبشعور 
عال بالمسئولية، والمواظبة 
في العمل واحترام ال��دوام 
الرسمي ومواعيده، وان 
اليه من  ينفذ مايصدر 
اوام��ر بدقة وأمانة في 
حدود القوانين واللوائح 
المعمول بها، واحترام 
ال��م��واط��ن��ي��ن وب���ذل 
اقصى الجهود لتسهيل 
معامالتهم وانجازها، 
والحرص على ممتلكات 
ال��دول��ة التي بحوزته او 
تحت تصرفه وصيانتها على 
الوجه األكمل، والحفاظ على 
كرامة الوظيفة واالبتعاد عن كل ما 
من شأنه ان يقلل من قيمتها واالحترام 
لها اثناء العمل وخارجه، كما يحظر على 
الموظف إف��ش��اء ام��ور ع��ن وظيفته او 
يستخدم نفوذه الوظيفي لمنافع شخصية 

له او للغير.
ومن ذلك نجد ان هذا القانون وغيره من 
القوانين النافذة تحض على احترام العمل 
وتقديسه وعدم اإلخالل بقيمه.. كما اننا 
النجد مايحض او يشير ال��ى االساليب 

الثورية او االحتجاجية للتعبير عن قضية او 
مشكلة معينة بل يؤكد أن ادارات مختصة 
في كل وزارة أو مؤسسة حكومية تتلقى 
مثل تلك الشكاوى واالعتراضات والنظر 
والفصل فيها بكل حيادية ومسئولية 
ولما فيه المصلحة العامة على اساس من 
المصالحة وتسوية المنازعات الجماعية 
التي يحددها قانون الوقاية من المنازعات.
وبالرغم من ذلك الوضوح القانوني 
الذي يرد على أكاذيب مليشيات المشترك 
التي زُجَّ بها الى تلك المؤسسات إلثارة 
الفوضى وزرع االحقاد والضغائن في 
جزئية مهمة من مكونات المجتمع اليمني.. 
تزامنًا حملة اعالمية موبوءة لم توقف نشر 
سمومها واحقادها إلهدار فرص التسوية 
السياسية.. نجدها تواصل بكل عنفوان 
المكشوف  وانتقامي تحريضها  حقدي 
ألعمالها الفوضوية المنظمة ضد مؤسسات 
الدولة ووحداتها وأجهزتها المختلفة في 
سياق مشروعها االنقالبي الرخيص الذي 
لم تقمه او توقعه صفقات سياسية او 
مناصب قيادية.. أو... أو.. أو.. او حتى رأفًة 
بالبالد ومحاذير من انزالقها الى الهاوية 

وحافة االندثار.
الظاهرة التصعيدية اآلخذة على شكل 
التقليعة السياسية تضاف  او  الموضة 
كتحدٍ بارز لحكومة الوفاق الوطني في 
كونها تستهدف ممتلكات الشعب وتفرض 
عقابًا جماعيًا على المواطن اليمني الذي 
عانى األمرين تحت وط��أة االحتجاجات 
واالعتصامات واالبتزاز واالبتذال السياسي 
لقيادات المشترك.. ومحاولة ضرب السلم 

االجتماعي.
فالفساد والفاسدون اليمكن ان ينالوا 
عقابهم بهكذا ممارسات غوغائية والتي 
ليست إال امتدادًا للرغبات االنقالبية التي 
فشل اصحابها فيها، ويحاولون اليوم 
ممارسة نماذج جديدة لتدمير ماتبقى من 
مؤسسات الدولة بعد ان عاثوا فيها فسادًا 
وانتهكوا حرماتها ونهبوا محتوياتها، وهي 
محاوالت اخرى إلغراق البالد في الفوضى 
المفتعلة والمشاكل المستحدثة المعيقة 
للتقدم السياسي، محاولًة تكريس التدهور 

بكل اشكاله وانهيار مكونات الدولة..

> ال جدال في أحقية المواطن بشكل عام والموظف على وجه الخصوص في التعبير عن آرائه بما اليتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.. وحال 
ذلك ينطبق مع االحتجاجات واالعتصامات والمسيرات وغيرها السائدة اليوم في مختلف ساحات الوطن.. لكن ما يختلف عليه الجميع ويتفق على عدم 
قانونيته واهدافه المشبوهة هو تحول تلك المظاهرات الى نوع من أنواع المتاجرة السياسية االنتهازية واالستغالل الرخيص للمطالب والحقوق 

التي في معظمها خرجت من دهاليز احزاب المشترك وبالذات من عباءة حزب اإلصالح.
يقول الدستور في احدى مواده : »لكل مواطن حرية التعبير عن اآلراء والمعتقدات والحريات بما اليتعارض او يخل بأمن واستقرار البالد«..

بليغ الحطابي

القانـون اليمني  حـدد معالجات
 تفند مزاعم مليشيات المشترك

في حين أن اللجنة العسكرية تُصرح بأن عملها يسير بصورة طيبة في منطقة الحصبة وما جاورها وفق ما هو محدد 
ومخطط له في إطار البرامج العملية الميدانية المتفق عليها، اال أن السكان في هذه األحياء لم تكتمل لديهم تلك الصورة 
المتفائلة كون معظم المتارس مازالت باقية والمسلحون لم يغادروا أماكنهم.. حول تساؤالت السكان عن المعوقات 
التي تحول دون إزالة المتارس ومظاهر التوتر وعن شعورهم إزاء ذلك وما يرجونه من اللجنة العسكرية، تحدث عدد 

من السكان.. فإلى الحصيلة:
 استطالع / هناء الوجيه

اللجنة العسكرية.. قف أمامكم متاريس
> يقول االخ محمد مرغم لماذا تختلف الحصبة عن 
االحياء والمناطق االخرى التي عملت فيها اللجنة العسكرية 
والمواطنون على إزالة المظاهر المرهقة لحياة المواطنين، 
والكل هنا يحلم باالنفراج ومغادرة المسلحين وإزالة المتارس 
التي مازالت باقية بكثرة الى اليوم.. وأتساءل ما الذي يعيق 
إزالتها طالما والجميع يدعي أن من أهدافه تحقيق األمن 

وإعادة االستقرار..
 نحن في منطقة الحصبة نفتقر الى العديد من الخدمات 
االساسية وهذه معاناة يزيد من حدتها انتشار المظاهر 
المسلحة وقطع الطرقات وإقالق االمن والسكينة العامة، لذلك 
نتمنى أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية ويعملوا على 
إرساء االمن واستعادة االستقرار والسكينة العامة ألن ذلك هو 

االساس لمعالجة آثار األزمة والنهوض بالبالد مجددًا.
ضرورة اإلسراع

> وفي ذات السياق تحدثت االخت أمة الرحمن المسوري 
قائلة: منزلي بالقرب من أحد المتارس الكبيرة، وفي أحد 
االيام الماضية سمعنا عراكًا واطالق نار وعندما استفسرنا 
عن االسباب قيل لنا إن المسلحين يرفضون إزالة المتارس اال 
بعد دفع خسائرهم وكأن هذه المتارس كانت من أبواب الرزق 
لديهم، وهذا أمر مؤسف أن يكون االنتفاع على حساب إقالق 
االمن وقتل االبرياء، لذا نتمنى على اللجنة العسكرية أن تعمل 
بأسرع وقت على إنجاز مهمتها ألن ذلك التواجد ينكد على 

المواطنين ويعيق التنقل ويقلق أمنهم وسكينتهم العامة.
بداية صحيحة

> أما االخت مريم الجنداري فتقول: يكفينا أن نشعر بالضيق 
والصعوبة ونحن نعبر الشوارع سواء مشيًا أو على متن سيارة.. 
وحين اعلن قرار تشكيل اللجنة العسكرية وكلفة بإزالة مظاهر 
التوتر وإعادة االمن واالستقرار سعدنا جدًا، لكن ويؤسفنا 
التأخير في إنجاز مهامها، نريد شوارع الحصبة والعاصمة 
خالية من المسلحين خالية من المتارس، ارهقنا الوضع وبلغ 
الصبر منتهاه، فالبالد وأهلها تعبوا من العناد والمكابرة 
والتحريض والتهييج، تعب الجميع من التوتر والقلق وانعدام 
االمن والخدمات.. البد أن تتوحد الصفوف وان يعمل الجميع 
بروح الفريق الواحد لتحقيق االستقرار والخروج بالبالد من 
هذه االزمة، فاالحوال لن تستقر أو تهدأ ما لم تزل آثار التسلح 
والتمترس وتخلى الشوارع من كافة المظاهر المقلقة وهذا ما 

يستدعي العمل بقوة من قبل اللجنة العسكرية وردع كل من 
يقف وراء عرقلة مهامها، ألن في ذلك هو البداية الصحيحة 
للخروج من االزمة والتخلص من آثارها من خالل تصحيح 

الوضع االمني وتوفير مظاهر االستقرار.
آثار األزمة

> وفي ذات الشأن يتحدث االخ منصور االمير قائاًل: الحصبة 
وما جاورها من أحياء هي من أكثر المناطق تضررًا خالل 
األزمة، واليوم هي كذلك تختلف عن االحياء االخرى في عرقلة 
وصعوبة إزالة المظاهر المسلحة والمتارس المكدسة فيها، 
فالحصبة معظم شوارعها وحاراتها وأزقتها مليئة بالمتاريس 
ذات االحجام والتصاميم المختلفة، فإذا أراد أحد أن يدرك عمق 
وحجم وآثار األزمة التي مرت بها البالد فما عليه اال أن يزور 
الحصبة وما جاورها ليتأمل منشآتها ومؤسساتها ومبانيها 
ويتحدث مع بعض ساكنيها ليعرف حجم المعاناة والدمار.. نحن 

متفائلون في االيام القادمة ان يكون لدى الجميع احساس 
بالمسؤولية وعدم الجدوى من استمرار الفتن واألزمات، 
ونتمنى أن يعمل الجميع بعقل وحكمة بما يهيئ األجواء 
والمناخات للتخلص من آثار األزمة، وهذا ما نتمناه قريبًا 
وبحيث نرى شوارعنا خالية من كل مظاهر التوتر والقلق 

لتعود الحياة الى طبيعتها..

لماذا التباطؤ؟!
> ونختتم حديثنا مع االخ احمد التعكري والذي تحدث قائاًل: 
ان قرار البدء في إزالة المتارس وإخالء الشوارع من المسلحين 
ولد لدى المواطنين األمل في استعادة حياتهم الطبيعية 
واالنتهاء من مرحلة االزمة والمعاناة، واالنتقال للبدء في 
مرحلة جديدة تبدأ بتوفير أجواء االمن واالستقرار، ولهذا 
فإن المواطنين بشكل عام وسكان الحصبة واالحياء المجاورة 
لها بشكل خاص يطالبون اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة 
هذه المظاهر االسراع في تنفيذ مهامها ألن الحصبة الى 
اليوم لم تختفِ متارسها عدا الجزء اليسير منها ومازال الحال 
كما هو عليه من توتر واقالق، فلماذا التباطؤ في إنجاز هذه 
المهمة ومن يقف وراء عرقلة إزالة هذه المتارس؟.. نتمنى أن 
تذلل الصعاب وأن يعمل الجميع بروح مسؤولة إلرساء االمن 
واالستقرار والسكينة العامة التي تعتبر من ضروريات الحياة 

الطبيعية لإلنسان.


