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مراقبون: �ضيناريو احتاد جبهتّي )الإخوان واحلوثي( لل�ضيطرة على اجلنوب بات مف�ضوًحا
حضرموت »األمناء« خاص:

  تدخل املجلــس االنتقايل الجنويب للتعامل 
محافظة  يف  اإلخــوان  مليشــيا  خيانات  مع 
الرشعية  مليشــيا  دفعت  أن  بعــد  حرضموت 
اإلخوانية بتعزيزات، إىل خط ساه - املكال، يف 
وادي حرضمــوت، مبناطق التامس مع النخبة 
الحرضميــة، األمر الذي دفــع املجلس باتجاه 
تنفيذ جملة من اإلجراءات التنموية والعسكرية 
التي تضيق الخناق عىل مليشــيا عيل محسن 

األحمر.
وتعمل الرشعية اإلخوانية عىل إفساح املجال 
أمام مليشيا الحويث للســيطرة عىل محافظة 
مأرب يف مقابل الرتاجــع إىل خطوط دفاعية 
يف ســيئون، مبا يســاهم يف تنفيذ مخطط 
الرشعية والحويث والذي يقيض بتسليم جبهات 
الشامل للعنارص املدعومة من إيران يف مقابل 

اتجاه مليشيا اإلخوان نحو الجنوب.
واســتطاع املجلس االنتقايل الجنويب بفعل 
جهوده العســكرية أن يحد من مؤامرات الزج 
بعنارص الرشعيــة إىل الجنــوب، وذلك بفعل 
االســتعداد الجيد للقوات املســلحة الجنوبية 
والنخب العســكرية التي كان لها دور بارز يف 
التعامل مع مليشــيا اإلخوان، ما كان ســببا 
مبارشا يف عدم قدرة املليشيا اإلرهابية الوصول 
إىل عمق الجنوب وتهديــد العاصمة الجنوبية 

عدن.

سيناريو اتحاد جبهتّي )اإلخوان والحويث(
»القدرات  أن:  مراقبــون  يــرى  بدورهــم، 
العسكرية الجنوبية متكنت من فضح كثري من 
يف  الجنوب  إدخال  اســتهدفت  التي  املؤامرات 
وشهدت  املاضية،  األعوام  خالل  عارمة  فوىض 

محافظة حرضموت عىل وجه التحديد بطوالت 
التــي تعاملت مع  الحرضمية  للنخــب  عديدة 
تحركات مليشيا الرشعية التي هدفت إىل متكني 
اإلرهابية  العنــارص  وكذلك  الحويث  مليشــيا 
املحســوبة عىل تنظيامت داعش والقاعدة من 

اخرتاق الجنوب«.
واتهم مراقبون الجرنال اإلرهايب املدعو عيل 
محسن األحمر، بإفساح الطريق ملليشيا الحويث 
اإلرهابية للســيطرة عىل مأرب، والرتاجع إىل 

خطوط دفاعية يف سيئون.

وحــذروا من محاولــة اإلرهــايب األحمر 
استدعاء مليشيا الحويث املدعومة من إيران إىل 
الجنوب، عرب تحريك ألويــة اإلخوان إىل عمق 

الجنوب.
واعتربوا أن الســيناريو الثاين يهدد باتحاد 
الجنوبيني،  الجبهتني اإلخوانية والحوثية تجاه 

طمًعا يف إعادة السيطرة عىل الجنوب.

االنتقايل يواجه خيانات اإلخوان
وقــال املراقبون انــه: »مل تتوقــف جهود 

االنتقايل عىل التحركات العسكرية فحسب لكن 
كان هناك تحركات تنمويــة عديدة كان آخرها 
توجيه القائــم بأعامل رئيس املجلس االنتقايل 
قيادة  األحد،  الخبجي،  نارص  الدكتور  الجنويب، 
مزيد  ببذل  االنتقايل يف حرضمــوت،  املجلس 
من الجهــود والتقرب أكرث من أحوال املواطنني 
األنشــطة  وتكريس  همومهــم،  ومالمســة 

والربامج للتخفيف من معاناتهم«.
وشــدد الخبجي خالل لقاء مع رئيس الهيئة 
التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس يف محافظة 
أن  أبوبكــر، عىل  الدكتــور محمد  حرضموت 
محافظــة حرضموت متثل حجــر الزاوية يف 

مرشوع بناء الدولة الجنوبية املستقلة.
األوضاع يف  اللقــاء، مســتجدات  وناقش 
املحافظة بشــكل عام، ومديريات الوادي عىل 
املتواصل  االستهداف  ظل  يف  الخصوص،  وجه 
أبناء  من  واألمنية  العسكرية  للكوادر  واملمنهج 
الدميوغرايف  التغيري  محاوالت  وكذا  املحافظة، 
للرتكيبة الســكانية عرب إغراقها بالنازحني من 

محافظات الشامل.
من جانب اخر، بحثت الهيئة التنفيذية للقيادة 
املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب مبحافظة 
عىل  واملســتجدات  القضايا  األحد  حرضموت، 

مستوى املحافظة والساحة الجنوبية.
وناقشت الهيئة يف اجتامعها الدوري الثاين 
لشــهر فرباير، برئاسة ســامل أحمد بن دغار، 
محرض اجتامعها الســابق، كــام اطلعت عىل 

القرارات املنفذة وغري املنفذة وصادقت عليها.
مضاعفة  رضورة  عىل  الهيئة،  اجتامع  وأكد 
الجهود، لتفعيل عمل اإلدارات وتنفيذ النشاطات 
الصعوبات  بها، ومواجهة  املزمنة  للخطة  وفًقا 

والعراقيل، مبزيد من العزم واإلرصار والتحدي.

»األمناء« إستطالع/ علي فالحة:
 

أصبــح طريق باتيس رُصــد القريبة من وادي بنــاء يهدد حياة 
املسافرين ويرتبص بهم لتأثره بجريان واندفاع مياه السيول وعدم 

وجود دفاعات تحمي الطريق من فيضانات الوادي.
ومير يف الطريق يوميًا عرشات السيارات من األجرة والشاحنات 

املحملة بالبضائع، مام ينذر بحدوث كارثة جامعية.
وكان لصحيفة »األمناء« رشف النزول إىل موقع املرشوع ملالمسة 
تلك األرضار الكبرية التي تحتاج اىل صحوة عقول وضامئر حية من 
الجهات املســؤولة يف وزارة األشغال العامة والسلطات املحلية يف 
املحافظة واملديريات املســتفيدة من هذا الطريق الذي بات ناقوس 

خطر يهدد مرتاديه من املسافرين.
وخالل النزول التقت »األمناء« بعدد من املواطنني الذين شــكروا 
»األمناء« لتحملها معاناة السفر الشاقة بالنزول إىل موقع املرشوع 

ونقل هموم الناس ومشاكلهم العالقة.
وقالوا: »مــرشوع طريق باتيس رُصد معربان بالنســبة لنا هو 
الرشيان والعصب الرئيــي لحياتنا، فقد ظل كابوس أحالمنا عىل 
تأمل أن ينجز ليخفف عنا وعن مئات اآلالف من األرس املستفيدة من 

ذلك املرشوع«.

اآلمال تحولت إىل أشباح
وتابعوا: »يؤســفنا أن أمالنا وأحالمنا تحولت إىل أشــباح تهدد 
حياتنا وذلك ملا نالحظه ونشاهده من إهامل متعمد من قبل السلطات 
التنفيذية والجهات الحكومية التي أرادت حتاًم تعطيل وإهامل عمل 
هذا املرشوع، وايضًا تالحظ تلك األرضار البالغة واملهولة«، مناشدين 
يف الحال محافظ محافظة أبني اللواء أبوبكر حسني سامل، والجهات 
املعنية بالتوجيه العاجل بإصالح وتعبيد اإلجزاء املنتشلة من مرشوع 

الطريق يف منعطف )طفوى( وليــس املرشوع بأكمله الذي أصبح 
ذكره إلداء القاتل للحكومة واملسؤولني«.

جسور تحتظر وأخرى تنتظر
وتحدث املواطن محمد محمود الكلدي، أحد مرتادي ذلك املرشوع، 
بحرقــه وأمل قائاًل: »جســور ومنعطفات تحتظــر وآخرى تنتظر 
وسلطات غائبة متامًا وسكوت متعمد وإهامل من السلطات املحلية 

مبحافظة أبني ومديريات خنفر ورُصد وسباح ورسار«.
وأضاف الكلدي لـ«األمناء«: »الطريق مهدده باالنجراف والسقوط 

كاماًل لعدم وجود دفاعات تحميه من تدفق السيول«.
وطالب الجهات املعنية بالتدخــل الرسيع إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 

وترميم وصيانة عاجلة لهذا الطريق واملرشوع العمالق.

االنتظار عىل ضفتي الوادي لساعات
فيام قــال املواطن زيد الرسحي: »بعد ســقوط جرس ومنعطف 
طفوى تم تحويــل الطريق يف مجرى وادي طفــوى الكبري األمر 
الذي يؤدي إىل توقف الحركة واالنتظار ضفتي الوادي لساعات يف 

مواسم األمطار وتدفق سيول الوادي«.
وأضاف الرسحي لـ«األمناء«: »من املســؤول عن تعطيل مصالح 
النــاس واعاملهم ومعامالتهم ومن املســؤول عــن أرواح الناس 
واملرىض يف حال توقف حركة املواصالت بســبب األهامل«، مناشدًا 
الجهات املســؤولة بالتدخل عىل وجه الرسعــة ووضع املعالجات 

والحلول املناسبة.

أهمية مرشوع الطريق
أما بالنسبة ألهمية مرشوع طريق باتيس رُصد معربان فتحدث 
األخ كامل الفانوس أحد سائقي املركبات األجرة التي ُتقل املسافرين 

من يافع رسار إىل أبني والعكس كذلــك قائاًل: »طريق باتيس رُصد 
معربان مرشوع اسرتاتيجي واقتصادي هام، كونه ميثل همزة وصل 
ونقطة اتصال تربط مديريــات يافع الثامن بأربع محافظات وهي 
أبني وعــدن ولحج والبيضاء، وأيضًا يربط تلــك املديريات ببعضها 

البعض«.
واضاف لـ«األمناء«: »صيانة الطريق ســيخدم الجميع عىل حدًا 
ســواء ويخدم األرايض التي مير فيها االقتصاد، فالطريق مير يف 
قلب مناطق جذابة للزوار عىل مقربــة منُه يوجد حامم وادي بناء 
املعروف باالسم الشــهري )الحامي( ذو املياه الكربيتية الحارة الذي 
يقصــدُه الزوار من كل مكان للعــالج، وتنترش عىل جنبات الطريق 

مزارع أجود أنواع املوز باإلضافة إىل مصنعني أسمنتية عمالقة«.

كيف يواجه النتقايل خيانات الإخوان بح�ضرموت؟ ومباذا؟

طريق باتيس رُصد يافع.. خطر يتربص حياة املسافرين
الفانو�س: الطريق ميثل همزة و�ضل بني مديريات يافع و)اأبني وعدن وحلج والبي�ضاء(


