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ح�ضرموت واملهرة تهزمان الربكاين وجباري
تقرير

تقرير لـ"األمناء" يتناول االنتفاضة الشعبية بحضرموت واملهرة والرسائل الشديدة التي وجهها أبناء الجنوب..

"األمنــاء" تقريــر/ عـــــــاء 
عـــادل حـــنش:

 
برهنت التظاهرات الحاشــدة، خالل 
محافظتّي  يف  املنرصمــن،  اليومــن 
ألبناء  املؤيد  املوقــف  واملهرة  حرضموت 
املحافظتن ملرشوع االستقالل الجنويب، 
التي  الضيقة  املشــاريع  كافة  واسقاط 
تحاول اخــراج املحافظتــن من البيت 

الجنويب الواحد.   
مشاريع  واملهرة  حرضموت  هزمت 
رئيس ما يســمى بـ"الربملــان اليمني" 
ســلطان الربكاين، ونائبــه عبد العزيز 
جباري، وأعضاء ما يســمى بـ"الربملان 
عقد  حاوال  واللــذان  املنتهي،  اليمني"، 
لتؤكد  املنتهي،  اليمني  للربملان  جلســة 
انهام جنوبيتن  حرضموت واملهرة عىل 

الهوى والهوية. 
وُينذر تصاعد التظاهرات يف مناطق 
بانفجار  واملهــرة  حرضموت  محافظة 
ضخم أشعلت يد رشعية اإلخوان اآلمثة 
والتنكيل  التجويــع  بسياســات  فتيله 
والخيانة العظمــى بتنفيذ مخطط نزع 
الجنوب من هويته العربية لصالح عباءة 

محور الرش الرتيك اإليراين.
 وُيعــد الحراك الشــعبي املُتصاعد 
يف حرضموت واملهرة، وقبلهام شــبوة 
الجنوب،  وأبن وغريهــا من مناطــق 
أهمها  والخارج،  للداخل  واضحة  رسالة 
اســتفحال فســاد الرشعية، وانفضاح 
مخطط تجويع الجنوب للســيطرة عىل 

مقدرات شعبه الصامد.

هزمية الربكاين وجباري

واملهــرة  حرضمــوت  وشــهدت 
اليومن  مظاهــرات حاشــدة خــالل 
لتواجد رئيس ما يسمى  املاضين رفًضا 
اليمني" ســلطان الربكاين،  بـ"الربملان 
ونائبه عبد العزيــز جباري، وأعضاء ما 
يســمى بـ"الربملان اليمنــي"، املنتهي، 
وكذا ضــد الوضع املرتدي الذي تشــهد 

محافظات الجنوب املحررة. 
أمس  صباح  بــدأ  حرضموت،  ففي 

األول األحد العصيان املدين الشامل الذي 
دعت له القيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
بحرضموت،  الغضب  وشــباب  الجنويب 
حيث خلت شــوارع مدن املكال والشحر 
باوزير بساحل حرضموت ومدينة  وغيل 
سيئون، من املارة، مع إغالق تام للمحال 

التجارية، وانخفاض الحركة املرورية.
املواطنون رســائل رفض   وبعــث 
واسعة ملامرســات الرشعية بحرضموت 
انهيــار األوضاع  والتــي تســببت يف 
أمام  الريال  قيمة  وانخفاض  االقتصادية 
العمــالت األخرى ملســتويات تاريخية، 
حيث أرضم محتجــون النار يف إطارات 
بوسط  الطرق  بعض  وقطعوا  السيارات، 
االحتالل  أن  وأكدوا  مدينة سيئون،  سوق 
اليمني وأدواته ستواجه بغضب عارم لن 

تستطيع الرشعية اإلخوانية إيقافه.
 بدورهــا، مثنت الهيئــة التنفيذية 
وادي  يف  الجنــويب  االنتقايل  للمجلس 
وصحراء حرضموت، االستجابة الشعبية 
الحضاري  املــدين  للعصيان  الواســعة 

الشامل يف مدينتي سيئون والقطن.
 وأكدت يف بيان، أمس، أنه نجح يف 
التعبري عن الرفض الشــعبي واملجتمعي 

لشعب  اإلخوانية  الرشعية  الســتفزازات 
الجنوب، موجهة التحية إىل الجامهري.

اإلخوانية  الرشعية  مليشيا  وحذرت   
من ردة فعل الشــارع الجنويب يف وادي 
وانتهاكاتها  جرامئهــا  عىل  حرضموت، 

لحقوق املعتقلن ظلاًم يف سجونها.

 ويف محافظــة املهــرة، مل يختلف 
الوضع عــن حرضموت، حيث شــهدت 
الغيضة  احتجاجات واســعة مبديريــة 
تحديدا، احتجاجا عىل محاوالت الرشعية 
اإلخوانية الــزج باملحافظة يف رصاعات 

بن أجنحتها. 
وخرجت تظاهرة شــعبية يف مدينة 
الغيضة باملهرة مســاء أمس األول األحد 
النواب  مجلس  واعضاء  رئيس  زيارة  ضد 

ادوات  رشعنــة  ومحاولة  للمحافظــة، 
االحتالل عىل أرايض الجنوب طاهرة.

 وشــدد املتظاهــرون عىل رضورة 
الحفاظ عىل األمن واالستقرار يف املهرة، 
أن قيــادات الرشعية اإلخوانية  مؤكدين 
تســتغل حالــة الســالم يف املحافظة 

ملكاسب شخصية.
باملهرة شعارات  الجنوب  أبناء   وردد 
منها )ثورة ثورة جنوبية.. ال بركاين وال 
رشعية(، ما عرب عن عزمية نضالية من 
نوع أخر، وإرصار ثوري عظيم قل نظريه.

 وُيشــكل فــوران الشــارع عامل 
ضغط جديــد عىل الرشعيــة اإلخوانية 
االنتهاكات  ألنها مارست كافة أشــكال 
أمامها سوى  الجنوب ومل تجد  أبناء  ضد 

التي  األزمات  مواجهة  يف  شعبي  صمود 
أزمات  الجنوب ســواء كانت  لها  تعرض 
النفــط أو الوقود أو الكهربــاء أو تردي 
الجنوب  إغراق  أو  االقتصاديــة  األوضاع 
باملرتزقة الذين جاءت بهم من الشامل أو 
دعمت وصولهم من بلــدان إفريقية إىل 

محافظات عديدة، وبالتايل فإن خياراتها 
أضحت  الشــارع  رفض  مع  التعامل  يف 

محدودة للغاية.

 
 اإلميان بعدالة قضية الجنوب

ويؤكــد سياســيون: "ليس أصدق 
أبنــاء محافظة  انتفاضة  من مشــاهد 

الرشعية  مامرسات  وجه  يف  حرضموت 
اإلخوانيــة، تعبريا عن إميانهم الشــديد 
بعدالــة قضية الجنوب التــي تهدف إىل 

إرجاع الحقوق التاريخية ألصحابها".
 وقالــوا ان: "أبنــاء حرضموت مل 
يكتفوا بالتظاهرات الحاشدة خالل الفرتة 
املكال  املاضية، وإمنا تشــهد مديريــات 
والشــحر وغيل باوزيــر عصيانا مدنيا 
شــامال، يف أبلغ رد شــعبي عىل تدهور 
الظروف املعيشــية مع متــادي رشعية 
اإلخوان يف تأزيم األوضاع السياســية، 
ثروات  ونهب  الخدمات،  حرب  وإشــعال 

املحافظة".
 واضافــوا: "جملة من املامرســات 
اإلخوان  رشعية  ارتكبتهــا  واالنتهاكات 
إىل  حرضموت  أبنــاء  أوصلت  اإلرهابية 
حالة الغليــان، بداية مــن ارتفاع معدل 
انقطــاع التيار الكهربــايئ إىل أكرث من 
12 ســاعة يومًيا مع احتامالت انقطاعه 
نهائيــا، بعد نفاد مخــزون وقود الديزل 
الكهرباء نتيجة فساد  إنتاج  يف محطات 

ونهب الرشعية اإلخوانية".

التيار  واشــاروا إىل ان: "انقطــاع 
الكهربــايئ جــزء من حــرب الخدمات 
اقتصادية  قرارات  التي تضمنت  الشاملة، 
كارثية أرضت بالعملــة املحلية، وأدخلت 
شــعب الجنــوب يف موجــات ارتفاع 
األسعار، وســوء أحوال املعيشة، وفساد 
القطاعات  بجميــع  اســترشى  إخواين 
واملؤسســات، وكوارث إنسانية تصل إىل 

حد جرائم الحرب". 
وتابعوا: "عصابة اإلخوان انشــغلت 
بتجارة الحروب ونهب الرثوات، واختارت 
املتفرج عىل غــرق حرضموت  موقــف 
بكارثة السيول غري عابئة مبشاهد الدمار 
والخراب ومعانــاة آالف األبرياء، كام أن 
مشاركاتها السابقة يف رسقة املساعدات 
بانتظار  تتحــرك  ال  يجعلها  اإلنســانية 
املساعدات الخارجية مبا يسمح لها بتكرار 
عمليات الفســاد والرسقة التي متارسها 
إىل  ُمشريين  املســاعدات"،  قوافل  بحق 
انه: "مع غرق الجنوب يف األزمات بسبب 
املتكررة  وانتهاكاتها  الرشعية  مامرسات 
التي  العظمى  الخيانة  األوان ملواجهة  آن 
انكشــفت تفاصيلها بانسحاب مليشيا 
املحاذية  املناطق  من  اإلخوانية  الرشعية 
لحرضمــوت وشــبوة لتســليمها إىل 
مليشــيا الحويث، يف إعالن رصيح عن 
نواياها االحتالل بشتى صوره، الستنزاف 

الجنوب ونهب ثرواته النفطية". 
واكملوا: "انقلبت مشــاهد املؤامرة 
اإلخوانية إىل حصــار جنويب للرشعية 
نداء  لبوا  الجنــوب  فأبناء  بحرضموت، 
الواجب الوطني، وأعلنت املدن واملديريات 
يعقوب  سكة  بساحة  بفاعلية  املشاركة 
العملة  بتدهــور  للتنديــد  )الحريــة(، 
بأســعار  الجنوين  واالرتفاع  املحليــة، 
جراء  الخدمات  وتدهور  الغذائية،  السلع 

مامرسات مليشيا الرشعية اإلخوانية".
 واختتموا بالقول: "الغضب الشعبي 
مســتمر بال عودة حتــى تحقيق الهدف 
أيادي  تكتبــه  الختام  ففصل  املنشــود؛ 
املؤيد  الرشيف  بنضالهــم  الجنوب  أبناء 
دوليا، واملدعوم بجهود وتحركات املجلس 
االنتقــايل الجنــويب برئاســة الرئيس 
الجنوب  لتحرير أرض  الُزبيدي،  عيدروس 
من االحتالل اليمني وقطع دابر مليشــيا 

اإلخوان الحويث بال رجعة".

ع�ضيــــــان مدنـــــــــي يف ح�ضرموت 
واحتجاجات باملهرة.. اجلنوب ينتف�ض
جنوبيون يتظاهرون �ضد احل�ضار املعي�ضي الإخواين


