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”األمناء” قسم التقارير:
الجامهريية  االحتجاجــات  رقعة  اتســعت 
املكال بساحل حرضموت، مع  الغاضبة يف مدينة 

ارتفاع املعاناة الشعبية من انعدام الخدمات.
وأغلق متظاهرون مداخل ومخارج شــوارع 
املدينــة، وقطعوا الطريق الدويل، وســط خروج 
تظاهرات مسائية يف شــوارع املكال وصلت إىل 

جولة الدلة وسكة يعقوب.
وتشــهد املكال غلياًنا شــعبًيا جــراء غياب 
الخدمات وتردي الظروف املعيشية وتدهور الواقع 
اإلنساين، تحت وطأة الحصار االقتصادي ملليشيا 
الرشعية اإلخوانية، وتعديها عىل أبســط حقوق 

املواطنني يف عموم أنحاء الجنوب.

وقفة احتجاجية
نظمــت الهيئــة التنفيذية للقيــادة املحلية 
للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة حرضموت، 
املــكال، صباح أمس  املحليــة مبديرية  وقيادتها 
االثنــني، وقفة احتجاجيــة أمام بوابــة ديوان 
املحافظة باملــكال للتنديد باالنهيــار االقتصادي 

واملعييش والخدمايت.
ورفعت يف الوقفة االحتجاجية، التي شــارك 
فيها املئات من مواطني املــكال وقيادات املجلس 
االنتقــايل، الشــعارات املنددة بفســاد رشعية 
التعامل  التحالــف بوقف  الفنادق، ومطالبة دول 

معها وطردها من فنادق الرياض.
وأكــد البيــان الختامي للوقفــة، الذي تاله 
األســتاذ عيل صالح الهميمي، نائب رئيس الهيئة 
أن  باملحافظة،  للمجلس  املحلية  للقيادة  التنفيذية 
قيادة املجلــس االنتقايل جزء من هذه الجامهري، 
التي تتجــرع املعاناة ولن تكون إال إىل جانب هذه 
الجامهري التــي فوضتها، محمال رشعية الفنادق 
مســؤولية هذا البؤس والشــقاء، داعيا األشقاء 
بالتحالف العــريب إىل التخيل عنها، وعدم خذالن 
شعب الجنوب الذي انتظر منهم العون والتعاطف 

مع قضيته العادلة.
وقــال البيــان: »يــا جامهري شــعبنا يف 
حرضموت خاصة والجنوب عامة، نحييكم ونقول 
الســالم عىل من أراد السالم واألمن والطأمنينة.. 
السالم عىل شــعب رفض الذل واإلذالل واالحتالل 
والتجويع واالفقار.. السالم عىل شعب حرضموت 
الصابــر الصامــد يف وجه كل صنــوف الباطل 
املامرس عليه من قبل من تسمى حكومة رشعية، 
مستغلة صرب األشقاء يف التحالف، الذي توسمنا 
فيه الخري والتعاطف مع قضية شعبنا والتخفيف 
مام عانيناه يف الســابق وما نعانيــه اليوم من 
اشــتداد األزمــات املتعددة، التي أنهكت شــعبنا 
وجعلته يعيــش حالة من الضنك والبؤس مل يصل 
إليها يف أي مرحلة من تاريخه الطويل«. مضيفا: 
اليوم بهــذه الوقفــة االحتجاجية ونحن  »نقف 
ندرك متــام اإلدراك أن الوضع الكاريث العام الذي 
نعيشه يف شتى مجاالت الحياة قد تجاوز بيانات 
االستنكار والشجب، تجاوز الكالم اإلنشايئ الذي 
تعودنا ســامعه يف هكذا وقفات أو اعتصامات 
ومهرجانــات، وندرك متامــا أن انفالت األوضاع 
وانحدارها إىل مستويات جدا خطرية عىل وجودنا 
وعىل حقنا يف أن نعيش بأمن وسالم عىل أرضنا 

لهو  الدنيا  الحدود  يف  ولو 
تداعياته  من  يسلم  لن  أمر 
وندرك  أحــد،  الخطــرية 
أيضــا أن انفالت األوضاع 
مســتوى  إىل  وانحدارها 
خطري لهو أمر يســتدعي 
منا جميعــا أن نكون عىل 
قدر من املسئولية األخالقية 
يهمه  مــن  أنظار  للفــت 
أمن واســتقرار وطأمنينة 
املجتمع الحرضمي، ونعني 
يف  دوما  يتغنون  من  بهم 
خطاباتهم بأنهم قد وفروا 
واالستقرار  واألمان  األمن 
الســاحل،  حرضموت  يف 

إننا نلفــت أنظارهم إىل أن شــعبنا قد وصل إىل 
حالة من عدم التحمــل والصرب عىل هكذا أوضاع 
فرضتها عىل شعبنا من تسمى الرشعية وأدواتها 
البذخ  التــي ينعم أفرادهــا بحياة  هذه الرشعية 
والنعيم يف فنادق وقصور الخارج، ظنا منها أنها 
باســتطاعتها تركيعنا وجعلنا عبيدا لها نستجدي 
بركاتهــا وعطاياها وهــي يف الحقيقة خرياتنا 
وثرواتنا التي تنهبها جهارا نهارا هذه من تســمى 

الرشعية«.
وتابع: »لقد وصل شعبنا إىل الذروة يف عدم 
قدرته عىل التحمل والصرب عــىل كل هذا الباطل 
املمنهــج يف تعذيبــه يف جانــب الخدمات، من 
كهرباء وغاز ومشــتقات نفطية وغالء معييش 
إننا  الــرشاء،  املواطنني عىل  فاحش فاق قــدرة 
مقبلــون عىل مجاعة إن مل نكن اليوم نعيشــها 
واقعا، وحني خرج شــبابنا للتعبري عن موقفهم 
هذا الرافــض لهذا اإلذالل املمنهــج تم مواجهته 
بالرصاص الحي. إننا يف الوقت الذي نعلن فيه أن 
املجلس االنتقــايل الجنويب لن يكون إال يف صف 
شــعبه وجامهريه دوما وأبدا ولن يكون إال معربا 
عن إرادتهــم الحرة يف العيــش بكرامة واعتزاز 
العســكرية واألمنية يف  فإننا ندعو كل الجهات 
املحافظــة إىل تفهم حالة الغضــب والقهر الذي 
تعيشــه جامهرينا بحرضموت، وال نريد أن نكرر 
ما كان يفعله األمن املركزي التابع للمحتل اليمني 

يف تعامله بكل إجرام ووحشــية مع شبابنا ومع 
الفعاليــات املناهضة لنظام املحتــل، وهنا نعلن 
تضامننــا ووقوفنا بكل ما منلك من إرادة وقدرات 
مع الشــاب الحرضمي الذي ســقط جريحا يف 

األحداث األخرية التي شهدتها العاصمة املكال«.
واســتطرد: »إن جنــود النخبــة الحرضمية 
هم شــبابنا الذين نفتخر بهم وهم أبناؤنا ونقف 
مع حقهــم املرشوع، وحق كل العســكريني يف 
مطالباتهم للحصــول عىل رواتبهم أوال بأول دون 
مامطلة أو تأخري لعدة أشــهر كــام هو حاصل 
اآلن، كــام ندعوهم بأال يوجهــوا الرصاص الحي 
إىل شبابنا الحرضمي الغاضب واملقهور من سوء 
األوضاع الكارثية التي يعيشــها أهلهم، ويف ذات 
الوقت ندعو شــبابنا األبطال بأن يفوتوا الفرصة 
عىل من يريد أن تعــم الفوىض العارمة العاصمة 
املكال وعموم حرضموت الساحل يك يحقق مآربه 
التي يرســمها ويخطط لها ومن هنا نعلن رفضنا 
ألساليب قطع الطرقات وإشعال الحرائق بالشوارع 
أو املباين أو تكسري املصالح العامة والخاصة، فلن 
يســتفيد من هذه الفــوىض إال أعداء حرضموت 
التي نجدد مطالبنا  أبنائها وقوات نخبتها،  وأعداء 
برضورة انتشــارها عىل ارايض حرضموت كافة، 
ورحيل عســكر من تســمى املنطقة العسكرية 

األوىل من أرضنا«.
وأكد البيان »رفض كل أساليب الغش والخداع 

الذي ميارسه الفاسدون لنهب وبيع املواقع العامة 
للسامرسة األرايض، تحت عنوان االستثامر، ومن 
تلك املواقع فندق العاملية ومزرعة الدواجن وغريها 
من مواقع.. أن شعبنا لن يسكت عىل بيع الحقوق 
العامة اململوكة له، ولن يســكت عىل ما ميارس 
من فســاد يف الدوائر الحكومية ولديه األساليب 
املرشوعــة لكشــف كل املتالعبني بالحــق العام 

والفاسدين ومحاسبتهم عاجال أو آجال«.

االحتجاجات  مســار  حــرف  محــاوالت 
وانتقايل حرضموت يحذر

وكانــت رقعــة االحتجاجــات الجامهريية 
املكال بســاحل حرضموت  مدينة  الغاضبــة يف 
اتســعت مع ارتفاع املعاناة الشــعبية من انعدام 

الخدمات.
منحنى  االحتجاجات  اتخــاذ  الصور  وتظهر 
تصعيديا مســاء أمس األحد، وتوسع لرقعتها يف 
عديد من شوارع املدينة، ويقوم املحتجون بإحراق 
اإلطــارات بكثافــة وقطع الطرقــات باألحجار 
واملوانع، وسط أنباء عن اعتداءات طالت ممتلكات 

عامة حكومية.
وعــرب نشــطاء وصحفيون عن اســتنكار 
وانتهــاك حرمات  املحتجني،  قبــل  التصعيد من 

مؤسسات حكومية، وتحديدا املدارس.
بدورها، حــذرت الهيئــة التنفيذية للمجلس 
االنتقايل الجنويب يف حرضموت، 
املعاديــة لبث  مــن املشــاريع 
الفوىض، تحقيًقــا ملآرب خبيثة 

عرب استغالل االحتجاجات.
وأكدت أن محاوالت استغالل 
مرشوع  إىل  تهدف  االحتجاجات 
تخريبــي كبري، ال يريــد الخري 
توصيل  أو  وأبنائها،  لحرضموت 
رســالتهم املنــددة والرافضــة 

لسياسة التجويع واإلذالل.
لها إىل  ودعــت يف بيــان 
العامــة  املمتلــكات  حاميــة 
والخاصة، واحرتام حق املواطنني 
الوقفات  وتنظيــم  التظاهر  يف 

االحتجاجية بالوسائل السلمية.

غليان �ضعبي واحتجاجات كبرية باملكال �ضد تردي اخلدمات
حضرموت.. نفطها ُينهب وشارعها يلهب!
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