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رئيس نقابة عمال البلدية لـ»الميثاق«:

ُنصّر على توظيف 20 ألف عامل نظافة

يذكر انه سبق وأن أضرب عمّال البلدية 
أليام عدة مطلع هذا العام 2012م وتحديدًا 
خالل ابريل ومايو وفي آخر مرة طالت فيها 
فترة االض��راب عن العمل في العاصمة 
صنعاء ومعظم مدن اليمن، األم��ر الذي 
تحولت فيه العاصمة الى ما يشبه مكب 
النفايات في ضواحي »ري��ودي جانيرو« 
عاصمة البرازيل، حيث تكدست أطنان من 
القمامة ومخلفات الطعام واألتربة على 
طول الشوارع العامة والفرعية واألحياء 
السكنية، لدرجة حذر فيها اختصاصيون 
ومنظمات محلية وأجنبية من كارثة بيئية 

تهدد العاصمة صنعاء..
وعلى اثر صدور قرار تعيين عبدالقادر 
هالل أمينًا للعاصمة صنعاء والذي تزامن 
مع موجة جديدة من إضراب عمّال النظافة 
وقد اعلن حينها اصراره على حل مشكلتهم 
المتمثلة بتوظيف حوالى 20 ألف عامل 
في العاصمة بداًل من األجر اليومي الذي 

يحرمهم من أبسط الحقوق.
الوعود التي أطلقها أمين العاصمة جاءت 
بعد وعود كثيرة وتصريحات ال حصر لها 
من قبل رأس حكومة الوفاق بحل هذه 
المشكلة.. وانصاف »عمال النظافة« بمعنى 
توظيفهم وتنفيذ بقية مطالبهم الحقوقية 
والقانونية وعلى وجه السرعة، وقد شكل 
محمد سالم باسندوة رئيس ال��وزراء في 
حينه لجنة عاجلة الستكمال االجراءات - كما 
أعلن يومها إعالميًا- وعن توظيف العمال 

ودفع مستحقاتهم القانونية..
مصير اللجنة

وب��ال��ع��ودة ال��ى ال��ط��رف المعني بهذه 
القضية النقابة العامة لعمال البلدية، 
توجهنا بالسؤال التالي لرئيس النقابة 
أحمد المرزوقي: وسألناه عن األسباب 
التي تجعلهم من جديد اليوم يستعدون 
إلعالن اإلضراب وماذا عن لجنة باسندوة 

وتصريحات أمين العاصمة؟
يرد المرزوقي قائاًل: لم يحدث أي جديد 
ول��م تلتزم الحكومة بشيء مما وعدت 
والموضوع مماطلة في مماطلة واللجنة 
تعمل وفقًا لمزاج الحكومة ووزيري المالية 
والخدمة.. حيث تقوم اللجنة الى جانب 
المماطلة وال��ب��طء باالنتقاء والمطالب 
التعجيزية التي لم ينص عليها المحضر 
وال القانون ومن ذلك أنهم يريدون شطب 
أسماء والتعديل على البعض اآلخر الى 
جانب ع��دم تنفيذ أي ش��يء من االتفاق 
األخير مع الحكومة وأمين العاصمة من 

حينها الى اليوم.
المواثيق الدولية

مشيرًا الى أنهم بالفعل لن يسكتوا أو 
يستسلموا لهذا الظلم وهذه السياسة التي 
تمارس بحقهم والتعامل الذي يتنافى وكل 

القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وعن نوعية التصعيد الذي يعتزمون 
القيام به أكد المرزوقي بأنهم بداية 
ولفترة معينة  العمل  سيضربون عن 
ومن ثم يعلنون عن خيارهم التصعيدي 
الثاني حتى تسمعهم حكومة الوفاق 
بوعي ومسؤولية وليس من خالل آذانها 
السابقة أووسائلها وطرقها في ذر الرماد 

على العيون.
وشدد المرزوقي على ضرورة تنفيذ كل 

النقاط التي تقدمت بها النقابة العامة 
لعمال البلدية للحكومة والتي هي، كما 

قال، دستورية وقانونية مائة في المائة.

الحكومة والالمباالة
إن مشكلة عمّال النظافة التي يبدو أن 
حكومة محمد سالم باسندوة لم تقدر بعد 
خطورتها وغدت كالشبح الذي يتخوف من 
مواجهته سكان العاصمة صنعاء وبقية 
مدن اليمن سيما وأن تجارب مواجهته منذ 
أواخ��ر العام 2011م وحتى اليوم كانت 
م��رّة وصعبة الى الحد ال��ذي يصفه أحد 
ساكني أحياء شارع تعز بالكارثة.. مؤكدًا 
ل�»الميثاق« بأن التجاهل المتعمد من قبل 
الحكومة لمطالب عمال النظافة واالستهتار 
بهم يعود لالمباالة من قبل الحكومة، وكذا 
عدم احترام الحقوق والقوانين وهذا- كما 
قال- يعكس ثقافة عامة وأسلوبًا عامًا ألداء 
الحكومة في بقية القطاعات والمجاالت 

االخرى.
الفتًا الى أنه بالفعل صار يخشى ومعه كل 
الناس من إعالن عمّال البلدية إضرابهم 
عن العمل وتحول المدينة الى برميل قمامة 

كبير يصعب العيش فيه أو التعامل معه.
تعالي حكومة باسندوة

> نعمان قائد - رئيس االتحاد للمهمشين 
الذي يمّثل عمّال النظافة أحد أهم مكوناته 

قال ل�»الميثاق« حول هذه القضية:
- هناك من يريد إجبار عمّال النظافة 
والمهمشين كافة الى استخدام وسائل 
غير حضارية والجنوح نحو العنف من أجل 
االعتراف بهم - كما هو الحال مع بقية 
المكونات والنخب التي تنظر لها الحكومة 
اليوم بعين واسعة وقلوب وعقول مفتوحة.
نحن نستنكر هذا التميز الحاصل بحقنا 
من  أكثر  وقلنا  يل،  لتحا وا لمماطلة  وا
مرة إننا ننشد الدولة المدنية الحديثة 
التي تحتكم للقانون ويسودها العدالة 
االجتماعية والمساواة، لكن حكومة األخ 
محمد سالم باسندوة لم تتعامل معنا وفقًا 
لهذه القناعات التي نؤمن بها وندعو اليها.. 
والدليل على ذلك عدم احترامهم للقانون 
والمطالب الحقوقية المشروعة لعمّال 
النظافة ولالتفاقات والتصريحات التي تمت 
منذ بداية هذا العام ولم تلتزم بها الحكومة 

أو تنفذ منها شيئًا.
أمر مرفوض

الفتًا الى أن هناك التفافًا وتحاياًل واضحًا 
من قبل الحكومة وتحديدًا وزارتي المالية 
والخدمة حول تثبيت عمّال النظافة وتنفيذ 
مطالبهم التي حددتها النقابة العامة لعمّال 
البلدية.. وهذا األمر مرفوض ولن يكتب له 

النجاح.
لمطالب  الرسمي  التجاهل  وق���ال: 
المهمشين )عمّال النظافة( وعدم تنفيذ 
حقوقهم والتعامل معهم من منظور 
استعالئي وفوقي يؤكد أن الحكومة 
الجهل  رهيني  ل��وا  زا م��ا لمعنيين  وا
والتمييز.. وه��ذا التعامل سيقود الى 
كوارث جديدة في البلد وسيدفع بنا الى 
الخروج على صمتنا والعمل بكل وسائلنا 
من أجل انتزاع حقوقنا وفقًا لتعاليم 
الدين االسالمي وكل المواثيق الدولية 

التي وقعت عليها بالدنا.
مشيرًا الى أن )3( ماليين مهمش قادرون 
على إيصال أصواتهم بكل وضوح ليس 

للداخل فحسب بل ألصقاع األرض.
نستعير سالح الحوثي

وقال رئيس االتحاد الوطني للمهمشين: 
إذا ظلت الحكومة تتعامل مع المهمشين 
عمومًا وعمّال النظافة خصوصًا بهذه 
اآللية واالسلوب الفج فسوف نعلن عن 
خيارنا األخير ونلجأ لخطوات الحوثي 
في  حقنا  على  نحصل  حتى  ونناضل 
الوظيفة العامة وتمثيلنا في البرلمان 
وغيره ولم يكن شعارنا بعد هو المكنسة 
التي نطالب اليوم بصرف راتب حكومي 
لحامليها واعتمادهم وفقًا للقانون في 

كشوفات موظفي الدولة.

تستعد النقابة العامة لعمال البلدية - النظافة إلعالن جولة  
جديدة من االضراب عن العمل تشمل جميع مدن الجمهورية 
وربما أنها هذه المرة ستطول، كما يذهب لذلك معظم العمّال وقيادة 
وكوادر نقابة عمّال البلدية، واالتحاد الوطني للفئات األشد فقرًا، الذي 

يعرّف بـ»المهمشين«.

الحكومة تسخر منا 
ونحن سنقبل التحدي

رئيس المهمشين: هناك من يريد جرنا للعنف لتعترف الحكومة بحقوقنا
نرفض سياسة التمييز التي تمارسها الحكومة ضدنا

3 ماليين مهمش سيُسمعون 
العالم أصواتهم

سنناضل من أجل 
تمثيلنا في البرلمان 

والوظيفة العامة

تقرير: عبدالكريم المدي

ارحلوا من شوارعنا.. سكان الجامعة يطالبون بإخالء 
المدارس والجامعة من مليشيات المشترك

أدى أهالي حي ال��زراع��ة واألحياء  
المجاورة المتضررون من خيم احزاب 
المشترك صالة جمعة »ارحلوا عن شوارعنا« 
في الشارع الرئيسي بحي الزراعة للجمعة 
الثالثة والثالثين، تنديدًا بالحصار المفروض 
عليهم من مليشيات احزاب المشترك منذ 
مطلع العام الماضي ومصادرة حقوقهم 
االقتصادية واالجتماعية وحقهم في الحركة 

والشعور باألمن.
وطالب األهالي برفع حصار المعتصمين 
ألحيائهم منذ أكثر من عام ونصف ووقف 
ما يتكبدونه من خسائر.. مناشدين رئيس 
االنسان  حقوق  ومنظمات  لجمهورية  ا
االلتفات اليهم ورفع الضرر عنهم جراء بقاء 

االعتصامات .

واستنكر سكان الجامعة إرهاب أطفالهم 
بهم  شبا ختطاف  وا ئهم  نسا يقة  ومضا
وحرمانهم من وسائل المواصالت والحصول 
على أبسط الخدمات.. وتعطيل الحياة 
الطبيعية بحيهم السكني.. مشيرين الى أن 
واقعهم لم يعد يحتمل مزيدًا من الصراعات 
والنزاعات ،مناشدين رئيس الجمهورية 

بالتدخل لرفع الضرر عنهم.
وأب��دى السكان المتضررون من مخيم 
صيين  ختصا ال جهم  حتيا ا ك  ل��م��ش��ت��ر ا
منهم  لعديد  ا على  للكشف  اجتماعيين 
وخاصة في أوساط األطفال وكبار السن، 
مشيرين كذلك إلى زيادة جرائم السرقة 

في مناطقهم السكنية.
ون��اش��د س��ك��ان ح��ي الجامعة واألح��ي��اء 

المتضررة من مخيم أحزاب المشترك بشارع 
الدائري وجامعة صنعاء، ناشدوا الضمير 
الوطني والعربي واإلسالمي والدولي وكافة 
المؤسسات والمنظمات واألفراد المعنيين 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات إلى 
التعاطي مع قضيتهم اإلنسانية انتصارًا 

لقضية اإلنسان وحقوقه المهدورة.
وق��ال��وا: إنهم سيواصلون فعالياتهم 
السلمية حتى تحقيق حقوقهم المكفولة 
شرعًا ودستورًا، مطالبين بالرفع الفوري 
للخيام وإخ��الء المدارس والجامعات من 
من  يمكنهم  وبما  المسلحة  لمليشيات  ا
أسوة  طبيعي  بشكل  حياتهم  ممارسة 

باآلخرين.


