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 حكومة السلم والشراكة مطالبة بمعالجة مجازر اإلقصاء التي ارتكبتها حكومة الوفاق 

ال يجب أن تتكرر مشكلة 
العسكريين المقصيين

من جانبه قال الدكتور فائز المعاطي قيادي وأحد مؤسسي حزب الوفاق الوطني: اثبتت 
ات تحدث لموظفي الدولة على خلفيات مناطقية أو  التجارب التي مرينا بها إن أي اقصاء
سياسية أو أيديولوجية تكون نتائجها كارثية ، لهذا أرى إن حكومة الشراكة الوطنية مطالبة 
بمعالجة أي تظلمات أومطالب حقوقية وقانوينة تسببت بها الحكومة السابقة وهذه في 
الواقع مسألة مهمة  وخطوة وطنية تصب لخدمة الصالح العام ، وأي ترحيل لها فإنه يعبر 

عن ال مسئولية في تعامل الحكومة مع قضية كهذه.
كما إنه سيمثل بداية مقلقة لمشاكل مستقبلية، مؤجلة، يصعب إغالقها بعد سنة أو 
سنتين أو ثالث أو أربع ، ولنا في جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين مثال وشاهد 
حي على إرتكاب حماقات من هذا النوع وإهمالها وعدم البت في معالجاتها وجبر ضرر 
المتضررين منها وتعويضهم التعويض الالئق، قبل أن تخرج االم��ور عن السيطرة، 

وتشتعل فتائل المشاكل في البلد.
نتمنى من الحكومة الجديدة معالجة هذا الملف معالجة منصفة ورد اإلعتبار لكل من تم 
اقصاؤهم بصورة تعسفية وحزبية بعيدًا في مخالفة صريحة كقانون الخدمة ، سواًء أكان 

في السلك المدني أو العسكري.

مثقفون ونقابيون لـ الميثاق " :

أكد عدد من المثقفين وقيــادات منظمات المجتمع المدني إن 
هنــاك تحديًا حقيقيًا أمام الحكومة الجديدة وهي معالجة قضية 
إقصــاء آالف  الموظفيــن والقيــادات من الوظيفــة العامة للدولة 

خالل فترة الثالث السنوات األخيرة من قبل االخوان.
مشــيرين في أحاديث لـ الميثاق  إلى أن اإلقصاءات التي قام بها 
اإلخوان المســلمون خالل الســنوات الماضية ضــد كل من ينتمي 
للمؤتمر الشــعبي العام والمســتقلين  والمعارضين لسياســتهم 
تمثل مشــكلة  خطيرة من شــأنها أن تكون قنبلة موقوتة مثلها 
مثل اإلقصــاءات التي حصلــت بعد حرب صيــف 1994م وأثرت 
على النسيج االجتماعي والمشهد السياسي على مستوى الساحة 

الوطنية .
وتمنــوا مــن الحكومة الجديدة ســرعة معالجــة تداعيات هذا 
الملــف وتعويض الذين تم اقصاؤهم من وظائفهم  ورد اإلعتبار 

لهم بأسرع وقت ممكن .

استطالع / محمد عبده

أتوقع مزيدًا من االقصاءات
 إذا استمر الصمت 

ق��ال ال��دك��ت��ور ص��ادق السالمي : شخصيًا أرى بهذا 
ات ضد  الخصوص إنه سيكون هناك المزيد من االقصاء
العناصر المؤتمرية ،فالوزارات التي كانت تحت إدارة 
االصالح قدصفوها تمامًا من كل مخالف لهم وسيظلون 
فيها ب��دع��م أصحابهم ، واألم���ر نفسه سيحدث في 
الوزارات التي سينتقلون إليها، حيث سيقومون كالعادة  
بعملية اقصاء جديدة وتصفية للكوادر بينما وزراء 
المؤتمر- كما تعلمون - ال يحركون ساكنًا وفي المقابل 
ف��إن تغيير اي اصالحي حتى ول��و ك��ان مدانا قضائيا أو 
استوفى أحد األجلين سيثيرون قضيته في كل وسائلهم 
ومنابرهم االعالمية ويعملون ضجيجا واعتصامات وثورة 

مؤسسات .
كما ستقوم بقية المكونات السياسية بالعمل ذاته.. 
ات  ات للمزيد من الكفاء يعني اتوقع المزيد من االقصاء
الوطنية واحالالت بشعة جدا بداًل عنهم، ومثلما نعلم 
إن  جماعةانصار الله قد اقتحمت اغلب الوزارات واخذت 
وثائقها وملفاتها، وبعدها ستسمعون كالمًا ثانيًا، وهات 
ة والخدمة هذا  كل فترة وفترة  وقالوا لنا  معيار الكفاء

فاسد، وووإسلخ .

واض��������اف ال���دك���ت���ور 
ال����س����ال����م����ي: ن��ت��م��ن��ى 
أن ت���ع���ال���ج وت��ص��ل��ح 
ال���ح���ك���وم���ة ال���ج���دي���دة 
م���ا أف��س��دت��ه س��ن��وات 
الحكومةالسابقة. بعيدا 
االقطاعيات والعقليات 
التملكية.. وأن تستفيد 

من سياسة المؤتمرالشعبي العام ال��ذي حقق ويحقق 
توازنًا خالل فترة حكمه، رغم انهم كانوا يقولون انه 
يسيس الوظيفه العامه ، بينما اثبتت األيام  كذب هذه 
ات التي كا يروج لها االصالحيون وغيرهم ، بالفعل  اإلدعاء
اثبتت األي��ام ان المؤتمر الشعبي لم يكن  يمارس أي 

تسييس للوظيفة العامة أويسخرها الغراض حزبية. 
 باختصار، أتوقع أن تقوم األط���راف المشاركة في 
الحكومة بحالة احالل كاملة وهذه ستكون كارثة وطنية 
، وإذا لم يتم معالجة الكارثة التي ق��ام بها  اإلص��الح 
والمجازرالتي ارتكبوها خالل السنوات الثالث الماضية. 

فالقادم سيكون مخيفًا..

معالجة المجازر التي ارتكبتها 
حكومة باسندوة بحق كوادر 

المؤتمر
قال األخ/ عبدالكريم المدي - مدير عام اإلعالم 
والنشر التربوي سابقًا بتربية محافظة صنعاء: 
أنا ضمن الكوادر التي تم اقصاؤها، بعد تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني ،على خلفية سياسية 
مقيتة ، فبحكم إنني محسوب على المؤتمر 
الشعبي العام فقد قام اإلخ��وان فور تسلمهم 
للحكومة بغربلة الوظيفة العامة وفرز الناس بناء 
على معيار )شعار الشمس (، ومن لم يكن يسبح 
بحمد شمسهم ، ومحسوبًا على المرشد العام 
لإلخوان ، ورضع من حليب جمعياتهم ومراكزهم 
التآمرية »التغليمية« التي كانت تلقي بأفكارها  
ما بين مغرب وعشاء يتم اقصاؤه ومالحقته 
في وظيفته وسلب مصادررزقه، ولم تتوقف 
مالحقاته في المؤسسة التي يعمل فيها ويرأسها 
اإلخوان أو يضعون فيها عسسهم، بل في جميع المؤسسات واألماكن التي يجد 
له فيها عمل سواء كانت  تتبع القطاع العام أو المختلط أو الخاص ، وخذ لك مثااًل 
على ذلك، بحالة أخرى حدثت لي ،حيث قاموا بمالحقتي إلى صحيفة »صوت العمال« 
التي كنت أرأس تحريرها منذ العام 2010وبالفعل فقد نجحوا في اقصائي منها . 
إلى جانب رفض المحافظ اإلخواني السابق عبد الغني جميل الرفع لرئاسة الوزراء 
بإصدار قرار تعيني كمستشار للمحافظة، ألنه بعد أن تم اقصائي من اإلدارة 
اإلعالمية قاموا بإصدار قرار تكليف لي كمستشار للمحافظة ولكنها كانت فقط 

عملية تخدير أسكت بموجبها عن إثارة قرار اقصائي من اإلدارة العامة.
على أية حال أعتقد إن حكومة إتفاق السلم والشراكة ستكون أمام اختبار حقيقي 
في معالجة المذابح التي اقترفتها حكومة باسندوة سيئة الصيت ، التي اقصت آالف 
الكوادر الكفؤة والمدربة من الوظيفة العامة، بسبب اإلنتماء السياسي، وما أرجوه 
هو أن تعتبر هذه الحكومة بالعديد من التجارب التي حدثت في هذا الجانب وفي 
مقدمتها ما حدث من ممارسات بعد العام 1994م وليعلم الجميع إن ترك هذه 
ات التي تم اقصاؤها من أمكانها  القضية بدون  معالجات مرضية وتعويض الكفاء
ومراكزها الوظيفية التي وضعت فيها عن جدارة واستحقاق وبعد سنوات من 
الخدمة والكد والمكابدة والصبر والجهد ،فإن النتيجة على المدى القريب ستكون 

كارثة حقيقية ، يصعب فيما بعد معالجتها.

د. فائز المعاطي

حسين الصوفي

د. صادق السالمي

عبد الكريم المدي

قال األستاذ األديب حسين الصوفي - عضو المجلس التنفيذي إلتحاد األدباء والكتاب 
ات  ات وعمليات  استغناء اليمنيين: ما قام به االخوان في حكومة باسندوة من إقصاء
غير قانونية للموظفين وقيادات في الدولة خالل الثالث السنوات الماضية يجب 
على حكومة السلم والشراكة معالجته بشيء من الحكمة والجدية مع عدم التباطؤ 
واالستهتار بهذه القضية الخطيرة والتي تحدث شروخًا في النسيج االجتماعي 

والوطني .
هناك آالف من القيادات إبتداًء من نواب وزراء ووكالء ووكالء مساعدين ومدراء عموم 

ونواب مدراء ومدراء إدارات ورؤساء أقسام ومختصون  تم اقصاؤهم بحجة انتمائهم 
للمؤتمر الشعبي العام والكارثة إنه تم إحالل  أشخاص شبه أميين وغير مؤهلين 
ات والذين  قامت الدولة بإنفاق  أو متخصصين بداًل عنهم وتحويل أصحاب الكفاء
المليارات لتدريبهم، للتقاعد اإلجباري ، حيث وجدوا أنفسهم وفي ليلة وضحاها في 

البيوت بدون أعمال .
أعتقد إن هذا الملف يجب أن يتصدر أولويات الحكومة الجديدة بدون أي تسويف 

ا قريب . أو إهمال ، مالم فإنه سيخلق صداعًا شديدًا في البلد عمَّ

حكومة الشراكة مطالبة برد االعتبار لمن اقصوا

كشف مصدر في مكتب وزير التعليم العالي أن الضجة المفتعلة حول 
تعيين ملحقين ثقافيين لها دوافع حزبية تسعى لتشويه سمعة أحد أبرز 
القيادات المؤتمرية في الحكومة وهو المهندس هشام شرف وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، والذي حقق نجاحات بارزة رغم أساليب الفاسدين 
الذين حاولوا عرقلة اجراء اصالحات داخل هذه الوزارة المهمة.. وأوضح 
المصدر أن الملحقين الثقافيين وعددهم أحد عشر قد تم تعيين عدد 
ستة منهم من قبل فخامة األخ رئيس الجمهورية، اضافة الى واثنين من 
قبل رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة، كما أن الملحقين الثقافيين 
الذين تم التمديد لهم جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية حفظه 

الله.
واستغرب المصدر دأب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على 
استهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرها المهندس هشام 
شرف بصورة مريبة وذلك بإصدارها لتقارير تتهم فيها هذه الوزارة 
بالفساد مستندة في ذلك على معلومات تكشف عن عدم التزام الهيئة 
بالشفافية والمهنية والحيادية.. في الوقت الذي تتعمد تجاهل جرائم 
فساد الكهرباء والنفط وش��راء الطاقة الكهربائية الذي الي��زال مستمرًا 
بمبالغ تتجاوز ثمانمائة مليون دوالر سنويًا، وهو مبلغ يكفي لشراء محطتي 
كهرباء تعمالن لعشرين سنة، وتكلفة استخراج النفط )مئات الماليين 

من الدوالرات(..
الوثائق الرسمية التي حصلت عليها »الميثاق« تكشف عن أن قيادات 
في هيئة الفساد يحاولون استهداف القيادي المؤتمري البارز في الحكومة 
وهو المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي تحت مسمى »الفساد في 
ابتعاث الطالب إلى الخارج« وتتعلق باختالالت وتجاوزات في عمل وزراء 
سابقين، ويقوم الوزير شرف بالعمل بكل ما هو ممكن للقضاء عليها من 

ة والمنافسة منذ تولى الوزارة.. خالل امتحانات الكفاء

وقال مصدر في وزارة التعليم العالي: إن رئيسة هيئة مكافحة الفساد 
تحاول باستهداف وزارة التعليم العالي تحويل انظار الناس عن قضايا 
فساد بالوقائع واألرقام بجرائم الفساد التي تقدر بالمليارات ومرتكبي ذلك 
من مراكز القوى التي ال يستطيع رئيس الهيئة الحديث عنهم.. فيما 
تضخم قضايا طالب أو عشرة ربما حصلت لهم اشكاالت خالل عملية 
االبتعاث وال تتجاوز حجم االختالالت واحدًا في المليون من قيمة ما ينهب 

في شراء الطاقة واستخراج النفط وغيرها..
وذكر المصدر أن استهداف أحد أبرز قيادات المؤتمر في الحكومة من 

قبل هيئة الفساد له حسابات اخ��رى ويجري 
طبخها داخل أروقة هذه الهيئة والتي توجهها 

في مسار غير صحيح لمحاربة الفساد..
وفي آخر تلك التقارير اتهمت الهيئة وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي المهندس 
هشام ش��رف ب��إص��دار ق���رارات تعيين لعدد 
من المستشارين الثقافيين للعمل بسفارات 
بالدنا في الخارج مخالفًا للمعايير والشروط 
واختبارات المفاضلة.. حيث تناست الهيئة 
ات تعيين أو  هنا بعلم أو بجهل أن إج����راء
ابدال المستشارين الثقافيين قد تم اتخاذها 
استنادًا لمخرجات مؤتمر ال��ح��وار الوطني، 
في توزيع ه��ذه الوظائف ألبناء المحافظات 
الشمالية والجنوبية وحصة موظفي ديوان عام 
الوزارة، وكذا ما يخص صالحية التعيين لوزير 
التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار القرارات 
بالتنسيق مع وزير الخارجية وتعميد رئيس 
مجلس ال��وزراء بحسب النظام، مع العلم بأن 
حاالت التمديد التي اعتمدت لبعض المستشارين تمت وفقًا للقانون الذي 
منح رئيس الجمهورية صالحية التمديد وبما تقتضيه مصالح الوطن العليا.
ات التي  وتوضيحًا للحقائق فقد أكد مصدر في مكتب الوزير أن اإلجراء
اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص والتي تمثلت في اصدار قرار وزاري 
بموافقة رئيس ال��وزراء بتاريخ 17 / 7 / 2014م بإنهاء فترة العمل 
والعودة للداخل لعدد )10( مستشارين ثقافيين، وكذلك التمديد لثالثة 

مستشارين آخرين وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تساؤالت حول غياب مصدر في التعليم العالي يوضح حقائق تعيين الملحقين ويفضح هيئة الفساد
وزير الداخلية ؟

نهى سلطان
كثيرة هي التساؤالت التي تثار حول الوضع األمني في 
البالد، لكن التساؤل األكثر بحثًا عن اإلجابة هو غياب 
وزير الداخلية الذي هجر وزارت��ه ورابط في منزله- كما 
يقال- احتجاجًا أو احتجابًا النعرف، لكن كل ما نعرفه 
هو أن وزي��ر داخلية الجمهورية غائب عن االنظار ولم 
نعد نشاهده يقوم بواجبه.. ربما يعاني من حالة انكسار 
لفقدانه مرجعيات كانت تشكل له الداعم والسند.. كثيرة 
هي االسئلة التي تتصل باعتكاف وزير الداخلية في وقت 
البالد في أمس الحاجة إليه ول��دوره ولحضوره حتى من 
جانب معنوي ليعطي أفراد ومنتسبي وزارته الحماس على 
مواصلة العمل والقيام بواجبهم في ظل ظروف استثنائية 
تمر بها البالد وتتطلب حضورًا لكل مسئولي القطاعات 
األمنية وعلى رأسهم وزير الداخلية.. ال يوجد ما يبرر 
غياب وزير الداخلية أو التخلي عن واجبه إال إذا كان ينتظر 
انعكاس المشهد ليعود لممارسة عمله أو إنه يبحث عن 

ضمانات.
غياب وزير الداخلية عن ممارسة مهامه اليومية يحمل 
العديد من التساؤالت الباحثة عن اإلجابات ..  سيما وقد 

تزايد ترويج االشاعات.


