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تقرير /وائل قباطي:

يدخــل إرضاب القضاء يف العاصمة عدن
واملحافظات املحررة شــهره الثالث ،وســط
إلقاء «نادي القضاة الجنويب» املسئولية عىل
مجلــس القضاء األعىل الــذي يلتزم الصمت
تجاه اإلرضاب الشامل ،يف ظل موجة سخط
مجتمعية من تعطل مصالح املواطنني وعدم
منطقية املربرات املعلنة لإلرضاب ،الذي عطل
ميزان القضاء يف املدينة ،إال أن أســوأ ما يف
األمر أن قضاة جــرى التواصل معهم للتعليق
عىل اإلرضاب لكنهم تجاهلوا األمر.
ودعا نادي القضــاة الجنويب إىل إرضاب
عن العمــل يف املحاكم والنيابــات العامة،
قبل أكرث من شــهرين لنيل تسويات قضائية
وتطبيــب وحامية أمنية ومــا زال اإلرضاب
مستمر ًا حتى اليوم ،متس ّبب ًا بتعطيل مصالح
ً
ومخالفا لنص
املواطنني وزيــادة معاناتهم،
املــادة ( )74من القانون رقــم  1لعام 1991
بشأن الســلطة القضائية عىل أنه (ال يجوز
للقــايض أن ينقطع عن عمله بســبب غري
مفاجئ قبل أن يرخص له).

أضرار بالغة

يب أن
ويرى املحامــي أحمد فيصــل اإل ّ
“إرضاب القضاة منذ نحو شهرين وجلسوهم
يف بيوتهــم ،وبغض النظر عــن مطالبهم
(املرشوعــة) ،فإن وســيلتهم للوصول إىل
تحقيق تلك املطالب قتلت روح العدالة التي ال
تحيا دون قضاء نزيه يعمل عىل إنفاذ الرشع
والقانون”.
ويضيــف رئيــس منظمة بيــت العدالة
االنسانية“ :ال يجادل عاقل بأن إغالق املحاكم

وترى القاضية صباح أحمــد العلواين -
رئيس املكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنويب
 أن سبب تعليق العمل يف املحاكم والنياباتللمطالبة بالتســويات والدرجات القضائية،
وعدم توفري الحامية األمنية الالزمة للقضاة
فض ًال عن االعتداءات املتكــررة والتي طالت
مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات.
وأضافت العلــواين“ :اإلرضاب كان خيا ًرا
اسرتاتيج ًيا ال مفر منه يف ظل أهمية الوقوف
وقفة جــادة ومبســئولية ملواجهة مجلس
القضاء األعىل والذي لألســف استنفد كافة
األعذار وسد كافة املنافذ بوجه أعضاء السلطة
مامرسا التسويف واملامطلة مبنح
القضائية،
ً
القضاة واإلداريني من منتســبي الســلطة
القضائية حقوقهم القانونية واملرشوعة”.

اإلضراب مستمر

ال يعــد إرضابا ،كام أن ذلك العمــل أي ًا كانت
مســمياته فهو قد ألحــق أرضا ًرا بالغة يف
الحقــوق والحريات العامة وعــرض الدماء
واألعراض واألموال لالنتهاك والتعدي”.
واختتمــت بالتســاؤل“ :بينــا يطالب
القضاة بتوفــر متطلبات العيــش الكريم
وتوفــر الحاميــة األمنية وغريهــا ..هل
يوجد يف املحافظــات الجنوبية قضاة فوق
الخوف؟”.

مطالبات بإيقاف املرتبات

من جانبه وجه الصحــايف عبد الرحمن
أنيس ندا ًء إىل رئيس مجلس الوزراء د .معني
عبد امللــك ووزير العدل عــي هيثم الغريب
طالبهم فيه بإيقاف مرتبات القضاة املرضبني
عن العمل اعتبا ًرا من هذا الشهر.
وقال أنيس يف صفحته عىل الفيس بوك
أن رئيس الوزراء ووزير العدل يساهمون يف
تعطيل الحيــاة العامة حني يرصفون مرتبات
لقضاة ممتنعني عن العمل رغم أن انقطاعهم
غري قانوين بنص قانون السلطة القضائية،
مختتام منشــوره بإطالق هشتاج# :أوقفوا

مرتبات القضاة املرضبني.

نادي اإلضرابات

مل تكن هذه املــرة األوىل التي يعلن فيها
نادي القضــاة الجنويب ،تعليــق العمل يف
مختلف املحاكم والنيابات ،إذا ســبقها عدة
مرات ،آخرها يف  9ديسمرب 2018م للمطالبة
بتســويات يف الدرجات القضائية والتطبيب
والحامية األمنية ألعضاء السلطة القضائية
ومقراتها.

عــر القايض ناظم حســن
من جهته
ّ
باوزير  -األمني العام لنادي القضاة الجنويب
 عن بالغ استغرابه من إذعان مجلس القضاءاألعىل وعدم تنفيــذه لتوجيهــات الرئيس
عبدربه منصور هــادي الذي وصفه بالداعم
األول للسلطة القضائية واستمرار عملها مع
توجيهه بتوفري كافة احتياجات عملها.
وقال« :عىل الرغــم من وضوح ورصاحة
توجيهات فخامة األخ رئيس الجمهورية بشأن
منح التســويات ألعضاء السلطة القضائية،
إال أن مجلس القضاء ماطل وما يزال مياطل
يف تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية .وهو
يجعلنا يف نــادي القضاة مضطرين لتحميل
مجلس القضاء األعىل كامل املســئولية فيام
آلت إليــه أوضاع القضاء واســتمرار عملية
إيقاف العمل يف محاكم ونيابات املحافظات
املحررة حتى يتم االستجابة».

(العزيبة) بلحج لـ»األمناء»:
شيخ ُ

تفاج�أنا بقيام مدرعات ع�سكرية تهدم املنازل على ر�ؤو�س �ساكنيها!
احلوطة «األمناء» خاص:

أصبح البسط عىل األرايض يهدد
خط ًرا عىل عرشات املواطنني الذين ال
ميلكون قوة للدفاع عن أراضيهم ضد
نافذين يســتخدمون أسلحة الدولة,
يف مواجهتهم ويسلبونهم حقوقهم
يف ظل غياب الســلطات القضائية
واألجهزة األمنية.
وقد ســيطر األمن عــى قضايا
اإلرهاب واملخــدرات وغريها ،وبقت
مشاكل األرايض شائكة أمامه ,دون
الحيلولة من الحد منها ,رغم ارتفاع
أصــوات املواطنني املندديــن بهذه
األعامل.
وطالت عمليات البسط عدة مواقع
حيوية خاصة وعامة ,وانترشت يف
عدن ولحج كام ينترش داء الرسطان
يف الجسم وبقي اســتئصالها من
الصعب أمام الدولــة وأمام أصحاب
الحقوق ,إذ أن مواطنني فقدوا األمل
بعــد أن رأوا أبنية ترتفــع أعمدتها
عــى أراضيهــم دون قدرتهم عىل
اسرتدادها.
«األمناء» كــا عهدت قراءها يف
تســليط الضوء حول هذه الظاهرة
املســتفحلة ,ونقل رسائل وشكاوي

أصحاب الحقوق إىل الجهات املختصة
وإىل الــرأي العــام لكشــف أقنعة
النافذين الذين يســطون بغري حق
لقاء مقتض ًبا
عىل األرايض ،فأجرت
ً
مع الشــيخ عبد الحكيــم العزيبي،
شيخ وعاقل منطقة (العزيبة) غرب
الرباط التابعــة ملحافظة لحج ،الذي
يســتعرض فيه عملية البسط التي
طالت األرايض التابعة له وألصحابه.
يقول الشيخ العزيبي أن «األرايض
التابعة ألبنــاء ال ُعزيبة يف املنطقة
الغربية مبنطقة الرباط طالتها أيادي
النافذيــن التي يقــوم بها جامعات
مسلحة تدعي انتامءها إىل املقاومة
الجنوبية ولبعض األلوية يف الساحل
الغريب».
وأضــاف لـ»األمنــاء» أنه تفاجأ
خــال اليومني املاضيــن بعدد من
األطقم العســكرية ومدرعات قامت
بتكســر البنايات وهدم املنازل عىل
رؤوس ساكنيها دون مراعاة الضمري
اإلنســاين بدعــوى امتالكهم لتلك
األرايض.
وأشار العزيبي إىل أن األرض التي
تم البســط عليهــا كانت قد رصفت
بعقود رســمية من قبل الدولة عام
90م إال أنهــم اعرتضوا عىل ذلك يف

حينها ,فتم إعادتها ملالكها
األصليني من أبناء ال ُعزيبة
بعد حرب 94م ,بوســاطة
بني ممثــي عن الحكومة
وأبنــاء ال ُعزيبــة ,وبعد
أن تم تعويــض أصحاب
العقود يف مناطق أخرى,
وظلت األرض كامهي إىل
عــام 2015م ,وبعد طرد
الحوثيني عىل الجنوب ,تم
االعتداء عــى األرض من
قبل بعض األشخاص من
أبناء الصبيحة وأبناء يافع
يدعون امتالكهم لألرض,
وقامــوا بتكســر بعض
األرايض التي قد ســورت
من قبــل مالكها ,دون أي
وجهة حق.
ولفــت إىل أن لديهــم
توجيهات قضائية ونيابية
بطرد الجامعات الباسطة ,ومتكينهم
منها ,إال أنهم مل يجدوا أي استجابة
من قبل األجهزة املختصة مبحافظة
لحج أو السلطات املحلية.
وعب عن خيبة أمله يف ما وصلت
ّ
إلية األمور من أعامل البسط من قبل
البالطجة واملتنفذين وتحت رأيه علم

ضحى
دولة الجنوب ,هذا العلم الذي
ّ
ألجله اآلالف من الشهداء ,الستعادة
الدولــة الجنوبيــة ,دولــة العدل
واملســاواة التي ينشدها الجميع ,إال
أن ما يتم مشاهدته ,من أعامل بسط
وسلب لحقوق املواطنني ,خيب آمال
أبناء الجنوب الرشفاء.
واتهــم العزيبي قيــادات أمنية

وعســكرية بحاميــة
الباسطني بقوله« :خالل
األيــام املاضيــة اعتدى
مســلحون يتزعمهــم
شــخص يدعــى (عيل
العبيــدي) ,بأطقم أمنية
ومعه عدد من املسلحني,
رغم تعهده لرشطة (تنب)
بعدم االعتداء عىل أرايض
ال ُعزيبــة ,إال أنه عاد بعد
الحــرب ليبســط عىل
أراضينــا بحامية نافذين
أمنيني».
ويف ختام اللقاء دعا
عبــد الحكيــم العزيبي
رئيــس الجمهورية عبد
ربــه منصــور هــادي
ورئيس املجلس االنتقايل
الجنويب اللواء عيدروس
الزبيدي برضورة بوضع
ح ٍد لهذه األعامل التي تق ّوض السلم
االجتامعي بني أبناء الجنوب ,وإيجاد
املعالجــات والحلول املناســبة قبل
استفحال رسطان األرايض املتفيش
مؤخــرا والــذي ينخر يف الجســد
ويقيض عــى مــروع التصالح
والتسامح الجنويب.

