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فيما حكومة الرشعية واإلصالح مشغولون بتقاسم األموال والهبات وممارسة الفساد..

(� )659أ�سرة نازحة من طور الباحة جراء املواجهات

الأمناء /متابعات :

يف الوقــت الــذي تعيــش فيــه
محافظات الجنوب أوضاع ًا متدهورة
وتعاين من انهيار الخدمات ،ويخوض
أبناء الجنوب معارك الدفاع عن الجنوب
يف كل الجبهــات الحدودية ،ومعارك
أخرى ضد الجامعات اإلرهابية.
واصلت الرشعية وحكومتها وحزب
اإلصالح عمليــات تقاســم األموال
والهبات ومامرسة الفساد الذي أوصل
الوضع االقتصادي إىل االنهيار .
ومل تقدم الرشعيــة وحكومتها أي
مساندة تذكر للمواطنني ،وتخلت عن
مسؤولياتها يف إغاثة النازحني الذين
غــادروا منازلهم يف جبهــات القتال
والدفاع عــن محافظــات الجنوب،
وآخرهــا نــزوح (  659أرسة ) خالل
اليومني املاضيني مــن مناطق طور
الباحة بلحج والحدودية مع محافظة
تعز ،بعد اشتداد املواجهات ومحاوالت
مليشــيات الحويث وصالــح التقدم
صوب طور الباحة ومــن ثم االنتقال
إىل عدن.
وتسببت حكومة الرشعية واإلصالح
التي يقودها بن دغر ،بانهيار اقتصادي
مريع وأزمات مل يشــهدها املواطنون
يف أصعــب مراحل حياتهــم ،إذ أنه
وفوق معاناتهم مــن الحرب وآثارها،
زادهم فش ً
ال وفساد حكومة الرشعية
معاناة من خالل ارتفاع األسعار جراء
انهيار العملــة اليمنية ووصولها إىل
الحضيض .مام جعــل املواطنني أمام

● الغرقة ( 40أرسة )
● كبنة (  13أرسه )
● الغريق (  12ارسه )
● العربدي ( 8أرس )
● املستشفى ( 2أرس )
● الهاجرية ( 12أرسة)
● الشعبة ( 4أرس)

كارثة حقيقية ومجاعة قد تجتاحهم
خالل الشهرين القادمني.
ومنــذ عــودة حكومــة الرشعية
واإلصــاح إىل عدن ،بعــد أن كانوا
هاربني يف الخارج ،مل تقدم أي أعامل
تســاعد املواطنني عــى التغلب عىل
ظروفهــم التي انتجتهــا الحرب وما
قبلها ،بل أن تلــك الحكومة زادت من
معاناة الناس بتعذيبهــم بالخدمات
واستخدامها سياسيا لتذيق املواطنني
معاناة أكــر إىل معاناتهم ،وكل ذلك

حدث ويحدث يف ظل صمت التحالف
العريب الذي كان الناس يف املحافظات
املحررة يأملون منــه التدخل إليقاف
حكومة الرشعية واإلصــاح وإنهاء
عبثها املستمر حتى اللحظة.
وبالعودة إىل موضوع النازحني من
قرى طور الباحة جــراء املعارك ،فقد
وصلــت األرس النازحة إىل عدد ( 695
أرسة ) ،مل تجد مــأوى بعد أن غادرت
منازلها التــي تتعــرض لالعتداءات
بالقصــف مــن مليشــيات الحويث

وصالح.
وهذه إحصائية األرس النازحة:
■شعب األعىل :
● قرية القويضة ( 120أرسه )
●قرية شاغث ( 85أرسة)
● قرية ضوكة ( 130أرسه )
■ شعب األوسط ( 200أرسة )
عدد األرس النازحة من وادي شعب
إىل املناطق املجاورة :

● السوق (  4أرس)
●السحر ( 3أرس)
● حبيل السبت (  6أرس)
● الخطابية (  4أرس )
● السلم (  4أرس)
● املعامية (  7أرس)
●اإلجــايل العام لــأرس النازحة
إىل محافظتي عــدن ولحج واملناطق
املجاورة بلغ (  659أرسة ) والعدد قابل
للزيادة خالل األيام القادمة.
ويأيت نــزوح األرس من قرى طور
الباحــة يف ظل مواجهات مســتمرة
بعد محاوالت املليشــيات التقدم إىل
املديريــة ،يف وقت ال أثــر للرشعية
وحكومتهــا يف إعانــة النازحني وال
أثر أيضا للمنظامت الدولية التي طاملا
تغنت باإلغاثة وحقوق اإلنسان.
وأدى فشــل الرشعية وحكومتها
واإلصالح ،إىل إنتــاج أوضاع ًا جديدة
وتشجيع املليشيات التي تحاول التقدم،
يف ظل انشــغال الرشعية واإلصالح
برصاع سيايس ومحاربة أبناء الجنوب
واملقاومني الــذي دافعوا عن الجنوب
من املليشيات بإسناد التحالف العريب.

تعالت أصواتهم وهم يناشدون الرئيس ورئيس الوزراء ونائبه وزير الداخلية بإنصافهم..

م�ستجدو ومنت�سبو وزارة الداخلية ي�صرخون :هل تريدون قتلنا من �أجل راتب ي�أتي بال�صدفة !
الأمناء /خا�ص

شــكا عدد مــن منتســبي وزارة
الداخلية ومستجديها من لجان رصف
الرواتب ومامطلتها لهم منذ أيام.
وقال عــدد من املســتجدين أنهم
يف كل مرة يســتلمون فيها رواتبهم
ال يســلمون من املامطلــة واملتابعة
والتأجيــل لعــدد من األيــام دون أن
يتمكنوا من اســتالم رواتبهم ،حسب
قولهم.
وأضافوا " :إن اللجنة وكاتب ديوان
وزارة الداخلية يتعمــد عمل الزحام،
وإيقاف الرصف بشكل مزاجي ،وتركه
عمله تحــت حجج واهيــة ،وأحيانا
يتعمــدون اإلبطاء بالــرف بهدف
تطفيش املوظفني يك ال يســتلموا،
فيظل املوظــف يف الطابور لعدد من
األيام دون فائدة ".
وأتبعــوا بقولهم أن هــذه اللجان،
تخربهم أحيانا بعدم وجود سيولة يف
البنك من أجل تسليم رواتبهم ،وأحيان ًا
تقول هذه اللجــان أنها تنتظر تجمع
املســتجدين ليتم الرصف لهــم ،فإذا
تجمعوا تعذروا أن منتسبي ومستجدي

الداخلية يعيقونهــم بعملهم ،بحجة
الزحــام !  ،مواصلــن حديثهم " :ال
نعرف مــا الذي نعمله إزاء أعذار لجان

الــرف التي تقــوم بابتزازنا ؟!  ،إن
تجمعنا قالوا ازدحام وال نســتطيع
الرصف لكم ! ،وإن جئنا دفعات ،قالوا

لن يرصفوا إال حينام يتجمع زمالءكم
!!  ،متســائلني :ماذا نعمل حيال هكذا
تناقض؟! "

ويعاين الكثري من منتســبي وزارة
الداخلية جراء عدم استالمهم مرتباتهم
التي تأيت كل أربعة أو خمسة أشهر.
حاالت إغامء بسبب اإلرهاق
وتعرض بعــض منتســبي وزارة
الداخليــة ومســتجديها من املرىض
والجرحى لعدد من حــاالت اإلغامء،
جراء حالتهــم الصعبــة وإرهاقهم
الشــديد يف الطوابري وشــدة حرارة
الجو ،والشمس التي فلقت رؤوسهم
منذ عــدد مــن األيــام دون أن يتم
تسليمهم مرتباتهم.
ويف وقت سابق من هذا قدّم العديد
من املجنديــن واملنقطعني والواصلني
شكاواهم لرئيس الجمهورية ورئيس
الــوزراء ونائب رئيس الــوزراء وزير
الداخليــة نائب رئيس الــوزراء اللواء
"حسني عرب" ،مطالبني إياهم بإنهاء
هذه املهزلة ،ولكــن دون فائدة حتى
اآلن.
وناشــد هؤال ِء وزارة الداخلية بأن
تطلق رواتبهــم ،بدال مــن تهكيبها
ملصلحــة من أضحوا (رجــال أعامل)
بسبب مرتباتهم.

