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جرائم «أخونة» الدولة مستمرة
كل يوم تزداد شراهة االخوان لممارسة أبشع جرائم التهميش واإلقصاء وتصفية الكوادر الوطنية من الوظيفة العامة ..إنهم يحبون «السلطة» حبًا
ّجما ..مخطط تبناه حزب «اإلصالح» منذ اليوم األول لتبوئه وسيطرته على حكومة «الوفاق» بصورة انتقامية ومخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية المزمنة ..كل يوم يرتكبون مذابح جديدة ..تتمثل بعملية إقصاء جماعي ضد المؤتمريين والكفاءات الوطنية في عدد من الوزارات والمرافق
الحكومية ..فيمايلي غيض من فيض تلك الممارسات ..فإلى التفاصيل:

االصالح يستكمل السيطرة على الداخلية
مدير أمن إب يقصي 60ضابطًا

اقصاء كوادر
االمانة العامة
لرئاسة الوزراء

ذكر مصدر امني بمحافظة اب ان مدير امن المحافظة القيادي في حزب االصالح العميد الركن فؤاد
العطاب اقدم على إقصاء أكثر من 60ضابطًا من أعمالهم.
قانوني ،الفتًا الى انه القيادي االخواني
مسوغ
واوضح المصدر لوكالة أنباء ان اقصاء هؤالء الضباط جاء دون
ً
العطاب قام بتعيين عناصر ينتمون الى حزب التجمع اليمني لإلصالح بدال عنهم .
وعلى ذات الصعيد كشف المصدر عن استقالة العقيد "فيصل الخياط" نائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة،
والمقدم نجيب عنتر ،إحتجاجًا على ما تشهده المحافظة من إنفالت أمني غير مسبوق منذ تولي العطاب أمنها.
وحمل المصدر مسؤولية ما يمارسه العطاب من اقصاءات للضباط من اعمالهم دون اي مسوغ قانوني الى
جانب ما تشهده المحافظة من انفالت امني ..متهمًا العطاب بتجنيد أكثر من 70جنديًا من عناصر حزب
اإلصالح بإدارة امن المحافظة خالل الشهر الماضي.

باسندوة يقصي 23مديرًا عامًا في مختلف الوزارات
والمؤسسات وتعيين أقارب لوزراء في اإلصالح

ذكر مصدر رفيع
برئاسة ال��وزراء أن
رئيس الحكومة محمد سالم
ب��اس��ن��دوة ي��واص��ل ج��رائ��م
االق��ص��اء وتغيير ال��ك��وادر
اإلداري����ة برئاسة ال���وزراء،
واستبدالهم بقيادات لها
والءات حزبية خاصة وتتبع
قوى سياسية معينة.
وأوض� � ��ح ال� �م� �ص ��در ،ف��ي
تصريح خاص لوكالة "خبر"
 ،أن باسندوة ق��ام بتغيير
رئ�ي��س ال��دائ��رة السياسية
والعالقات الخارجية عضو
اللجنة الدائمة ً يحيى القائفي،
وع �ي��ن ب����دال ع �ن��ه جميل
ال �ق��اض��ي ،ال�م�ح�س��وب على
طرف سياسي متعصب ..

ً
إقصاء عشرات الموظفين ومصادرة رواتبهم وإحالل بدال عنهم في وزارة الثقافة
الوثائق تكشف عن حاالت فساد متوغلة..

يتكبد عشرات الموظفين في وزارة الثقافة
ممن تم إقصاؤهم من مختلف اإلدارات بعد
سنوات من الخدمة معاناة إطالق رواتبهم التي تصادر
بالدوام يحدث هذا بعد أن تم
بدعوى عدم التزامهم ً
إحالل موظفين حزبيين بدال عنهم ،وليس لديهم أي
مؤهالت سوى أنهم أتوا بتوصيات من أحد قادة ساحة
التغرير لتسقط كل المؤهالت والمواهب واالبداعات
والخبرة عند اآلخرين.
« »60موظفًا هم من تبقوا من أو ممن لم يجدوا
ً
لهم حال ومعالجة ،من اجمالي عدد ( )120موظفًا
يتم مصادرة رواتبهم حسب كشف (مرفق بالوثائق)
من البنك المركزي اليمني (وح��دة االم��ان��ات) لشهر
يونيو ..وتقول الشكوى المقدمة للصحيفة أنه تم

معالجة معظم الموظفين والبالغ عددهم «»483
موظفًا خارج الخدمة بدعوى أنهم ال يستفاد منهم
من خالل انتدابهم الى صندوق التراث ومع شخصيات
نافذة ومدراء أو استيعابهم في كشوفات الموظفين
المغتربين مقابل خصم مبلغ من الراتب وبتوجيهات
من مدير مكتب الوزير.
وطالب موظفو الثقافة رئيس الجمهورية بالتخفيف
معاناتهم وتوجيه وزير الثقافة بإطالق رواتبهم
من ّ
ال�ت��ي أث���رت ع�ل��ى ح�ي��اة أس��ره��م وخ�ص��وص�ًا وه�ن��اك
ممارسات تهدف ً الى فصلهم جميعًا من الوظيفة
وإحالل االخوان بدال عنهم وإصدار قرار تعيين بذلك
حتى ال يكون هناك حجة أو مبرر لمن يريد فصلنا نهائيًا
من وظائفنا.

ي��واص��ل محمد سالم باسندوة
رئيس حكومة ال��وف��اق تنفيذ
مخطط االصالح الساعي الخونة الدولة
واقصاء الكوادر الوطنية من الوظيفة
العامة ب��ص��ورة انتقامية ف��ي مخالفة
صريحة للدستور والقوانين النافذة
والمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
وكشفت وث��ائ��ق رسمية حصلت
الميثاق على ص��ورة ضوئية منها
عن اقدام باسندوة ووزير الشئون
القانونية بارتكاب مذبحة جديدة
تتمثل بعملية إق��ص��اء جماعي
لعدد  23مديرًا عامًا في عدد من
الوزارات والمؤسسات والهيئات
وذلك وفقا للقرار رقم ()503
بتاريخ  24سبتمبر الجاري ..
واظ���ه���رت ج��ري��م��ة االق���ص���اء
الجماعية هذه عن أبشع صور
سوء االستغالل للوظيفة العامة
وت��س��خ��ي��ره��ا ل��م��ص��ال��ح شخصية
وحزبية بحته ،والتي تهدد السلم
االج��ت��م��اع��ي وت���ض���رب ال���وح���دة
الوطنية بشكل قاتل.
واف��ادت مصادر للميثاق مطلعة
ان م���ن ت���م ت��ع��ي��ي��ن��ه��م ه���م من
مليشيات حزبي االصالح واالشتراكي
ومعظمهم من اقارب او اصهار وزراء
وقيادات الحزبين..
وطالبت المصادر كل من أقصوا
بعدم التعامل م��ع ه��ذه ال��ق��رارات
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة ورف��ض��ه��ا كونها
تعكس ابشع صور الفساد واالفساد
للوظيفة العامة وانها صادرة من جهة
لم تعد شرعية خصوصًا مع اقتراب
االنتخابات النيابية ..

استياء شعبي واسع

القرار( )178سيعرقل نتائج الحوار الوطني..ويحمل تمييزًا واضحًا
الميثاق  -خاص
توالت ردود االفعال الغاضبة من القرار الجمهوري الذي
الصادر االسبوع الماضي ..وتلقت" الميثاق" خالل
يحمل رقم(ً )178
اليومين الماضيين سيال من البيانات من قيادات وقواعد المؤتمر
بالمحافظات وأح��زاب التحالف الوطني اضافة الى منظمات مدنية
وحقوقية -ن��ددت جميعها باالنتقائية التي تضمنها البيان في
استبعاد ضحايا اخرين من ابناء الوطن تكفل كل القوانين والدستور
حق رعايتهم واالهتمام بهم من الدولة..وبطرق عادلة ومتساوية..
وبينما استنكرت البيانات ماوصفته بالتجاهل المتعمد ,لمئات
الضحايا الذين سقطوا في االزمة السياسية المفتعلة وتداعيات الحرب
على االرهاب في ابين..وقالت ان القرار مثل انتقائية واضحة مايخالف
مبدأ المساواة بين المواطنين..كما حمل تمييزًا من حيث شمل فئة
بعينها واستبعد فئات أخرى كانت ضحية أزمة..
وجاء في تلك البيانات "فاذا كان شباب االصالح والمشترك وغيرهم
ضحايا مواجهات عنيفة بينهم وبين االمن فان ضحايا االزمة االخرين
قتلوا وهم يدافعون عن الشرعية الدستورية ودولة النظام والقانون
وتصدوا العداء الحرية والتغيير الديمقراطي ممن كبدوا الوطن
خسائر فادحة حين انتهجوا العنف واقتحام المؤسسات ونهب

ممتلكاتها ..كما ان اخرين قتلوا وهم معتصمون في اماكنهم جراء
الغزوات والغارات االرهابية التي كانت تشن عليهم من وقت الخر
من قبل عناصر قبلية وارهابية وقتلة ومجرمين كانوا داخل تلك
الساحات..وكان االجدر بالحكومة والرئيس على االقل اال يوجد تمييزًا
او خصومة بين المواطنين ..
مؤكدين في الوقت ذاته ان الخروج على نصوص المبادرة الخليجية
واليتها المزمنة يعد انحرافًا بالحوار الوطني ونتائجه التي كان منها
تأسيس هيئة للمصالحة الوطنية وجبر الضرر التي من اختصاصها
التعويضات لضحايا االزمة وماشهدته من تداعيات ..وأكدوا ان مثل
هذا القرار بهذا المسمى االستفزازي يضع عراقيل ومعوقات جديدة
أمام الحوار والمصالحة الوطنية ومايبذل من جهود لتأسيس مرحلة
جديدة..
كما دعت البيانات فخامة الرئيس عبدربه منصور ه��ادي النائب
االول لرئيس المؤتمر الشعبي -االمين العام  -العادة النظر في القرار
وتصحيح الوضع باصدار ق��رار بانشاء صندوق واح��د يتولى عملية
الرعاية لجميع الضحايا من ابناء الوطن دون تمييز او انتقائية..
وبمايتفق م��ع ال��واق��ع وج�ه��ود التسوية ومانصت علية المبادرة
الخليجية.

وقفة احتجاجية ألهالي شهداء وجرحى المدافعين عن الشرعية

نظم اسر شهداء وجرحى القوات المسلحة واألمن وأنصار الشرعية الدستورية وقفة جراحهم التي تعرضوا لها أثناء أدائهم للواجب الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار
احتجاجية الخميس بميدان التحرير تنديدًا بالقرار الجمهوري رقم ( ،)178وكل الوطن ومكتسباته ومواجهة العناصر اإلرهابية والتخريبية التي قامت باالعتداء على
معسكرات الجيش واألمن ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين في عدد
القرارات التي تنتقص من تضحياتهم الوطنية.
وطالبت الوقفة برعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى الذين ال يزالون يعانون من من المحافظات أثناء األزمة السياسية التي شهدتها اليمن العام 2011م.
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