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تقرير

"األمناء" تقرير / سهيل الهادي:

يف محاولة من اهايل منطقة )مريس( شامل 
الضالــع، وهي مبثابة مغامــرة يف البذل والعطاء، 
إلنجاز مــروع )نقيل نجد املعــرش خط مريس 
الشعيب( بعد عجز السلطات والحكومات واملنظامت 
املحلية والدولية عىل مدى عرات السنني عىل إنجاز 
هذا املروع الذي يعد رشيان الحياة لعرات القرى 

واملناطق.
ويغطي املــروع مســتلزمات الحياة آلالف 
املواطنني مبريس، وأصبح هذا النقيل عائقا أمامهم 
جراء الحرب التي تشهدها البالد منذ أكرث من خمس 
ســنوات والذي أحدثت تدهورا يف الحياة املعيشية 

والصحية واإلنسانية.
ومع موســم األمطار التي شــهدتها املنطقة 
والذي مل تشــهد مثله منذ أكرث من )10 ســنوات(، 
خلفت ارضارا برية ومادية ودمرت البنية التحتية 

يف الكثري من املناطق.
ويعد نقيل )نجد املعرش خط مريس الشعيب( 

أحد املعاناة التي تركتها سيول األمطار الغزيرة.

موقع مشروع رص نقيل جند املعرش
ويقع نقيل نجد املعرش بخط مريس الشعيب 
العام، وبالتحديد يف الجنوب الرقي لعزلة عساف 
مبنطقة مريس شــامل محافظــة الضالع، والذي 
يربط بني مريس التابعة ملديرية قعطبة وعزلة سهم 
العردف التابعة ملديرية الشــعيب والذي يعد الطريق 
الرئييس لقرى عدة بعزلة عســاف كـ)قرية حليف، 
واملنــامر، والضيعة، واملطارين، واملــروي، والجاو، 

وحمث، والعتبات(، وغريها من القرى.
الرسمي  الخط  النقيل أصعب جزء من  ويعترب 
العام، والذي يبتدأ من رأس نقيل الشــيم بالصدرين 
مرورًا بعزلة عساف مريس وسهم العردف الشعيب 
وصواًل إىل مركز عاصمة مديرية الشعيب "العوابل"، 
والذي يقدر بأكرث من خمســة وعرين كليو مرت، 
ولكن مع تالعب الجهات املختصة والتغافل وتجاهل 
املروع واألرضار التي لحقت باملواطنني من وعورة 
هذه الطريق لجأ األهــايل يف القرى التي يعد الخط 
الرئييس لهم إىل إطالق مبادرة لجمع املســاهامت 
والتربعات لرص نقيل نجد املعرش والذي ســيكلف 
عرات املاليني، مبســاحة تقدر بثالثة ونصف كيلو 

مرت مربع.
ظل  يف  لألهــايل  مغامرة  املــروع  ويعترب 
الظروف التي متر بها البالد ولكنه هدف رئييس لهم.

معاناة املواطنني من وعورة الطريق
احدث نقيل نجد املعــرش الواقع بخط مريس 
الشــعيب معاناة أنهكت كاهل املواطنني ورســمت 
لوحات حزينة تبقــى يف أذهان الكثري التي خلفتها 

وعورة النقيل خالل السنوات املاضية.

فقد فارق الكثري الحياة بسبب وعورته الشديدة 
ونتيجة احداث مدنية كان أخرها وفاة طفلة عمرها 
أنفاسها األخرية بسبب وعورته  )11( عامًا، لفظت 
وعدم وصولها إىل املستشــفى، والتي أصيبت جراء 
حادث مروري يف أحد القرى، ويسبقها حادث مؤمل 
بأقل من شهرين طفلتني تبلغ أعامرهم ما بني )10، 
و13( عامــا جراء حادثة غرق لهن يف خزانات املياه 
يف قرية املروي، ولكن مل يحالفهن الحظ بســبب 

وعورة الطريق، لتفارقا الحياة، بعدما مل يســتطيعا 
الوصول للمستشفى.

وهناك حــوادث متفرقة، إصابات وســقوط 
ألشــخاص وأطفال فارقوا حياتهــم وهم يف هذا 
الطريق ناهيك عن الحوادث التي شهدها هذا النقيل 
كان آخر حادث انقالب ســيارة )شاص( نجت أرسة 
بالكامل بأعجوبة يف نقيل نجد املعرش، كام تتكرر 
الحوادث شــهريًا بني انقالب سيارة أو هرولة، وكذا 
حادث أحد البوابري التي تنقل مواد البناء إىل القرى، 
باإلضافة إىل معاناة أخرى يعانيها سكان تلك القرى 
من النقيل مثل التعليم والصحة، حيث يسري الطالب 
مســافة أربعة كليو مرت صباح كل يوم إىل مدرسة 
الثانوية بسبب عدم توفر املواصالت وخوف ماليك 
الســيارات من وعورة الطريق إال ما ندر، وبالنسبة 
للطالبات فقد فقدنا املئات منهن تعلميهن بســبب 
بعد املسافة ومعاناة الطريق اىل املدرسة، األمر الذي 

اجربهن عىل عدم االستمرار بالدراسة.
وبالنسبة للجانب الصحي فإن معظم األطفال 
يحرمون من حقهم يف التحصني بسبب عدم وصول 
لجان التحصني، وكبار الســن واملرىض بشكل عام 
والنســاء الحوامــل عىل وجه الخصــوص فإنهن 

يتعرضن إىل إجهــاض يف معظم الحاالت وهذا يعد 
أمر بالغ األهمية وهناك الكثري والكثري من املعاناة.

سير العمل يف املشروع
انطلــق األهايل بإطالق  الصعبة،  املعاناة  بعد 
مبادرة وتشــكيل لجنة خاصة مبروع رص نقيل 
نجد املعــرش الواقع بخط مريس الشــعيب بقرية 
الطريق  يعد  لها والــذي  املجــاورة  املروي والقرى 

الرئييس لهم.
والقت الفكرة تفاعل واســع من قبل األهايل 
جراء املعاناة التي يعيشــها املواطنــني، األمر الذي 
دفــع الكثري من املواطنني للمســاهمة والتربع إىل 
يد اللجنة التي كفلها األهــايل والتي انطلقت تحت 

دراسة شاملة وتخطيط محكم.
التربعات  اللجنة جمــع  أن اســتكملت  وبعد 
واملساهامت للمرحلة األوىل انطلقوا إىل بدء العمل 
يف املروع بتكليف مهندس لدراسة املروع وجلب 
أحد املقاولني الذين لهم خربة يف مثل هذه املشاريع 
وانطلــق العمل يف تكســري الحجار، وبــادر مالك 
بوكلني إىل توفري وتكســري مادة )النيس( وتجهيز 
خــزان املياه الخاص للمروع وهــذا جعل األهايل 
يتكاتفون  وجعلهم  إيجابية  نتائج  بوجود  يشعرون 

ويسعون للمساهمة للمرحلة الثانية.
ومع انتشــار خــرب البدء يف هــذا املروع 
هب احد فاعيل الخري، وهو الشــيخ احمد بن احمد 
العتبــات، املغــرتب بالواليات املتحــدة األمريكية 
للمساندة، وتكفل برصف جزء مهم من املروع مام 
وإنجاح  االستمرار  وتشــجيع  مباركة  نهضة  شكل 

املروع العمالق الذي تكفل برص الف مرت مربع.
ودعــاء فاعل الخــري عرب مواقــع التواصل 

االجتامعــي إىل الوقــوف مع مثل هــذه األعامل 
الخريية التي تخدم الصالح العام.

العمل يف  الســياق، وصلت نســبة  يف ذات 
املروع كنســبة نجاح إىل )40%(، كون املروع 

كبري للغاية، وهذا يشكل نقلة نوعية للمواطنني.
ومازالــت لجنة املروع تدعــو رجال الخري 
للتعاون  الخريية  والجمعيات  اإلنســانية  واألعامل 

والتكاتف إلنجاز هذا العمل الهام.

فرحة املواطنني باملشروع
عمــت الفرحة القــرى التــي كان نقيل نجد 
املعرش العائق الوحيد الــذي يقف امامهم وصانع 

املواقف املؤملة لهم.
ويقول املواطن نبيل محمد عبادي لـ"األمناء": 
"مثل هكذا عمل خريي يزيدين أمل وان هذا املروع 
وبهــذا النقيل يعــد اليوم تحقيق حلــم اآلالف من 
املواطنني الذين يعيشون تحت عناء السفر واالرهاق 
الناتج عن وعورة هذا النقيل وهذا الطريق بشــكل 
عام وان كنت ال املك سيارة لكن فرحتي أكرث بكثري 
من ماليك الســيارات ولكن املك دراجة نارية التي 
تعترب املركبة املفضلة وسنستعيد أنفاسنا بعد إنجاز 

هذا املروع".
ووجه عبادي رسالة شــكر وعرفان لكل من 
ســعى وبادر وساهم وتربع يف ســبيل إنجاز هذا 

املروع العمالق.
وجــدد الدعوة لــكل رجال الخــري واألعامل 
اإلنسانية واملغرتبني والجمعيات الخريية ومنظامت 
املجتمع املدين إىل املســاهمة والتعاون مبثل هكذا 

مروع وتحقيق حلم اآلالف من املواطنني.

األعمال التي تقدمها جلنة املشروع
تكفلت لجنة مــروع رص نقيل نجد املعرش 
الواقع بخط مريس الشــعيب بعدد من املهام أبرزها 
توزيــع اللجنة عىل لجــان فرعيــة كلجنة جمع 
التربعات واملســاهامت وأخــرى خارجية واللجنة 
الرقابة وأمني صنــدوق ورئيس اللجنة وعمل دفاتر 

خاصة باملروع كأسناد استالم ورصف.
عامة  لجنة  باملــروع  الخاصة  اللجنة  وتعد 
ارشافية عىل ســري العمــل وتقــوم بتقديم كافة 
االحتياجــات للمقــاول كتوفري املياه واالســمنت 
والنيس واإلرشاف عىل العمل ليكون بالشــكل الذي 
تم االتفاق عليه والخطة التــي أعدت له ومبا قرره 

املهندس.
وتحــر اللجنة بشــكل يومــي اىل مكان 
العمل وتعمل بشكل مســتمر عىل دعوة املواطنني 
للمساهمة والتربع والجمع من أجل إنجاز املروع 

الذي حملته عىل عاتقها.

تبرع��ات بعد تالع��ب الجه��ات المخت�صة ¿ المواطن��ون يطلق��ون مب��ادرة لجمع 
وتغافلها

مري�س ال�صعيب( لع�صرات الماليين¿ ت�ص��ل تكلفت الطريق الواقع )بخط 
دع��وة لرج��ال الأعم��ال لم�ص��اندة  �صكان مري�س باإنجاز الم�صروع¿ 

هل ينجح اأهايل مري�ش باإجناز م�شروع )نقيل جند املعر�ش(؟

يعتبر طريق رئيسي وشريان حياة لعشرات القرى واملناطق..


