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قتلى وجرحى
مدينة المكال كانت أكبر  الساحات 
ــهدت هذه المظاهرات  حيث  التي ش
ــرات  المظاه ــن  م ــد  العدي ــت  خرج
ــوارع المكال رفضا لما  التي جابت ش
ــا والمحافظات  ــهده اليمن عموم تش
ــن انهيار للعملة الوطنية  الجنوبية م
ــزق  ــعار وم ــي األس ــر ف ــاع كبي وارتف
ــة كبيرة في  ــوراً دعائي ــون ص محتج
ــل صور  ــة المكال  تحم ــوارع مدين ش
ــوا على  ــا داس ــة، كم ــادات إماراتي قي
ــالل  ، وخ ــم  بأرجله ــارات  اإلم ــم  َعل
ــرح اثنان  ــقط قتيل وج التظاهرة س
ــن، الذي حاول  آخران برصاص األم
تفريق المحتجين، في حين أخمدت 
ــق  ــي الحرائ ــاع المدن ــيارات الدف س
الناتجة عن إشعال إطارات سيارات 
ــي مدينة  ــة ف ــادر محلي ــاً لمص ووفق
المكال ، فإن الشاب محمد المحافيظ 
ــفى "باشراحيل" في  توفي بمستش
ــة بالغة  ــه إلصاب ــكال، بعد تعرض الم
ــين  ــي حين جرح حس ــي الرقبة، ف ف
ــى  ومصطف ــه،  رجل ــي  ف ــش  بابهي
ــن أبناء  ــم م ــده، وجميعه ــان بي عيب
ــكال ، مدينة  ــي الم ــي الصيادين ف ح
ــهدت هي األخرى مظاهرات  عدن ش
مطالبة برحيل حكومة هادي وقوات 
ــعار  التحالف على خلفية ارتفاع أس
المواد الغذائية جراء انخفاض قيمة 
ــل طباعة مئات  ــة المحلية بفع العمل
ــدون غطاء  ــن األموال ب ــارات م الملي

من النقد األجنبي.
ــة  ــعارات جداري ــرت ش ــا انتش كم
ــلوكياتها في  ــة لإلمارات وس مناهض
ــون في ردفان  الجنوب ،وردد محتج
ــة  ــعارات مناوئ ــج، ش ــة لح بمحافظ
ــدوا "اخرج  ــعودي، وأنش للملك الس
اخرج يا سلمان.. يا عميل األمريكان.

الشرارة األولى 
في السياق ، عجزت حكومة هادي 
ــة المتفاقمة في ما  ــدارك األزم عن ت
ــررة“،  المح ــات  ”المحافظ ــمى  تُس
ــي  ف ــح  تفل ــم  ل ــراءات  إج ــذة  متخ
تطويق رقعة االحتجاجات الشعبية 
ــرّدي  ت ــة  خلفي ــى  عل ــدة  المتصاع
ــعر  ــية وتدهور س ــاع المعيش األوض
ــط إغالق  ــرف العملة اليمنية، وس ص

ــا ووقف  ــة أبوابه ــالت التجاري المح
ــع  ، وإزاء تلك المعطيات،  حركة البي
ــعبية  الش ــات  االحتجاج ــر  تظه
ــبوة والضالع  ــج  وش ــدن ولح ــي ع ف
ــالق  إغ ــع  م ــاً  توازي ــوت  وحضرم
ــوارع  ــة وقطع الش التجاري ــاّل  المح
ــد  ــط تصعي ، وس ــام  الع ــراب  واإلض
ــاركين  ــاً أن المش ــتمر ، خصوص مس
ــدون مضيهم في تحركاتهم  فيها يؤك
ــى تحقيق مطالبهم، فضالً عن أن  حت
ــوات مماثلة  ــم ترفدها خط خطواته
ــة،  الجنوبي ــات  المحافظ ــة  بقي ــي  ف
ــي الموجة الجديدة  ويرى البعض ف
ــرارة األولى  ــن االحتجاجات ”الش م
ــتلتهم الغزاة  لبداية موجة غضب س
ــاريعهم الهدامة“ التي  وتدحض مش
ــة  ــور المعيش ــي تده ــبباً ف ــت س كان
وانهيار العملة اليمنية أمام العمالت 
ــركات، التي لم  ــة  ،  لكن التح األجنبي
ــتجابة لدعوات  ــرة اس ــذه الم تأت ه
ــة  محفوف ــدو  تب ــية،  سياس ــات  كيان
ــل  ــن قب ــا م ــاف عليه االلتف ــر  بخط
ــي،  ظب ــو  ألب ــة  الموالي ــكيالت  التش
ــوات المضادة لها  والتي ترتفع األص
ــرى ، وعلى الرغم ما تؤكده  هي األخ
ــة  هشاش ــن  م ــة  المتقدم ــق  الحقائ
ــان ”المجلس  ــوذ يضرب ــاؤل نف وتض
ــعى  يس ــر  األخي أن  إال  ــي“،  االنتقال
لركوب الموجة، وتزعم االحتجاجات 
ــدف  ــدن به ــة ع ــي مدين ــعبية ف الش
ــق  يحق ــذي  ال ــكل  بالش ــا  تحريكه
ــا حذرت منه  ــداف المحتل وفق م أه
قيادات في الحراك الجنوبي مشددة 
ــة المدنيين من  ــرورة حماي ــى ض عل
ــبب  األخطار التي قد يواجهونها بس

استبداد قوى المحتل وأدواته.
دعوات النتفاضات شعبية 

 ناشطون جنوبيون  اطلقوا على 
ــي  االجتماع ــل  التواص ــات  منص
ــعبية في  ــى انتفاضة ش ــوات إل دع
ــدن وبقية المحافظات؛  العاصمة ع
تنديًدا بتدهور األوضاع االقتصادية 
ــات  المحافظ ــي  ف ــة  واالجتماعي
ــتاق  هاش ــدر  وتص ــة،  الجنوبي
ــم  ــت وس ــر ، تح ــى تويت ــد عل جدي
دعا  ”#انتفاضة_شعبية_جنوبية“ 
ناشطون عبره إلى انتفاضة شعبية 

ــوارع  ــدن، والخروج إلى الش في ع
المعيشية  تنديًدا بتدهور األوضاع 
ــار العملة المحلية ،  واألمنية وانهي
وفاقمت األزمة التي يعيشها سكان 
ــار العملة المحلية، حيث  عدن انهي
ــدوالر األمريكي  ــعر صرف ال بلغ س
في عدن نحو 531 رياًال، وهو أعلى 
ــعر صرف في تاريخ العملة األمر  س
الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع 
والخدمات الضرورية  ورأى الكاتب 
ــي هاني مشهور  والمحلل السياس
ــور وصلت  ــه: أن األم ــي تغريدة ل ف
ــع  ــه وم ــن احتمال ــا ال يمك ــى ”م إل
إصرار حكومة بن دغر على تعذيب 
الناس والتنكيل بهم عبر حرمانهم 
ــية تبدو عدن  من الخدمات األساس

في طريقها النتفاضة شعبية )
ــح فطالب  ــط علي لكم  اما الناش
ــية  المعيش ــاع  األوض ــين  بتحس
ــة  في  جنوب اليمن  مندًدا بسياس
ــى  عل ــي  الحكوم ــل  الفش ــق  تعلي
ــكرية  العس ــات  العملي ــماعة  ش
ــس من  ــالد ”لي ــمال الب ــرة ش الدائ
ــن األحوال  ــال م ــأي ح ــول ب المقب
ــوب  يموتون  ــي الجن ــرى أهال أن ن
ــر بدعوى  ــًدا تلو اآلخ ــا واح جوًع
انتظار تحرير الشمال من الحوثي 

، دعونا نعيش حياتنا بكرامة.
ال تحالف بعد اليوم 

ــوت  حضرم ــة  محافظ ــات  مديري
ــدن الوادي  ــيئون والقطن وم منها س
ــرى احتجاجات  ــي االخ ــهدت  ه ش
ــادي ودول  ــة ه ــد حكوم ــة ، ض عارم
ــاع  ــى ارتف ــاً عل ــدوان ، احتجاج الع
ــة  ــة المحلي ــار العمل ــعار وانهي األس
ــعلوا اإلطارات فيما قام المئات  وأش
ــيئون  ــي مدينة س ــن المحتجين ف م
ــي،  واتهم  ــام المجمع الحكوم باقتح
ــف  التحال ــن  م كال  ــرون  المتظاه
ــة سياسات  وحكومة هادي بممارس
ــع  ــالل قط ــن خ م ــعب  للش ــع  تجوي
ــاع  ارتف ــع  م ــن  بالتزام ــات  المرتب
ــة لفتت إلى  ــعار ، مصادر مطلع األس

ــروا  َيقْص ــم  ل ــا  فيه ــاركين  المش أن 
هتافاتهم الغاضبة على جهة بعينها 
ــات المتصارعة على  ــن الجه ــن بي م
ــا في  ــل وّزعوه ــدن، ب ــي ع ــوذ ف النف
ــن بينها ”المجلس  أنحاء متضادة م
ــي ألبو  ــي“ الموال ــي الجنوب االنتقال
ــة  ــوب موج ــاول رك ــذي يح ــي ال ظب
لمصلحة  وتجييرها  ــات،  االحتجاج
ــا  ،  كم ــية  السياس ــه  أهداف ــق  تحقي
ــات  ــادر، أن االحتجاج ــدت المص أك
ــى عدد  ــد إل ــي امت ــان المدن والعصي
ــوت  حضرم ــات  محافظ ــدن  م ــن  م
والضالع ولحج، مشيرة إلى أن هناك 
ــات  ــد االحتجاج ــزات لتصعي تجهي
ــن  م  ، ــات  المحافظ ــف  مختل ــي  ف
ــي الحراك  ــادي ف ــال القي ــه ، ق جهت
ــل  ــم أن التدخ ــظ ندي ــي حاف الجنوب
ــعودي االماراتي أوجد حالة من  الس
ــكك ، مؤكداً أن  ــار والتف العبث والدم
ــاع خلفتها  ــات نتاج أوض االحتجاج
ــف  للتحال ــكرية  العس ــالت  التدخ
ــيراً إلى أن التحالف  السعودي ، مش
ــروع  مش أي  ــل  يحم ال  ــعودي  الس
ــاً أن أبناء  ــن ، مضيف ــتقبل اليم لمس
ــون برحيل االحتالل  الجنوب يطالب

السعودي اإلماراتي.
ــراك الثوري  ــن الح ــن جهته اعل م

ــح  الواض ــه  رفض ــن  ع  ، ــي  الجنوب
ــعودي  الس ــف   للتحال ــح  والصري
ــورة  ث ــالق  انط ــداً  مؤك  ، ــي  اإلمارات
ــعبية هدفها بوضوح نحو الحرية  ش
ــض  ــام ورف ــتقالل الت ــة واالس الكامل
ــت  كان ــا  ومهم كان  ألي  ــة  التبعي
ال   “ ــعارها  واألسباب.وش ــروف  الظ
ــاء ذلك في  ــوم  ، ج ــد الي ــف بع تحال
ــراك  ــي للح ــب السياس ــان للمكت بي
حذر فيه عدم السماح للقوى التابعة 
ــة  موج ــوب  برك ــد  الجدي ــالل  لالحت
ــار  االنتفاضة ، محذراً من حرف مس
ــي  ــي ف ــا الرئيس ــن هدفه ــورة ع الث
ــتقالل وطرد االحتالل  الحرية واالس

الجديد.

ناشطون جنوبيون يدعون إىل ناشطون جنوبيون يدعون إىل اانتفاضة نتفاضة 
شعبية وطرد االحتالل اإلماراتي السعوديشعبية وطرد االحتالل اإلماراتي السعودي

 محمد شرف الروحاين 

ــي تقبع تحت غليان            ــهده محافظات اليمن الجنوبية الت ــعبي تش ش
ــهدتها هذه المحافظات عموما  االحتالل ، ومظاهرات كبيرة ش
نتيجة للوضع المعيشي المتردي وانهيار العملة الوطنية وموجة الغالء، وارتفاع 
ــتقات النفطية ، والذي انعكس بدوره على حياة  ــلع الغذائية والمش ــعار الس أس
المواطنين ، ورافق االحتجاجات تمزيق لصور هادي وقيادات إماراتية وسعودية 

، التقرير التالي يسلط الضوء على  هذه المظاهرات واالحتجاجات:

 سقوط قتيل وجرح اثنني سقوط قتيل وجرح اثنني
برصاص قوات األمن برصاص قوات األمن 

أثناء محاولتها تفريق أثناء محاولتها تفريق 
جموع املتظاهرين جموع املتظاهرين 

الغاضبني يف مدينة املكال  الغاضبني يف مدينة املكال  

 املتظاهرون مزقوا صور املتظاهرون مزقوا صور
هادي وصور القيادات هادي وصور القيادات 
االماراتية والسعودية االماراتية والسعودية 

وداسوا  على علم وداسوا  على علم 
االمارات بأرجلهماالمارات بأرجلهم
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