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تقرير مصور

يعود تاأ�ضي�ضه اإىل اأربعينيات القرن املا�ضي..

¿ �ضكل المبنى نقطة توجيه وتخطيط وتنفيذ للخطط الزراعية
¿ منا�ضدات باإعادة تاأهيل وترميم المبنى

ممنهج من قبل قوى الحتالل اليمني¿ مدي��ر الإر�ض��اد الحقل��ي ل�)الأمن��اء(: المبن��ى تعر�ض لق�ض��ف وتدمير 

مبنى هيئة تطوير دلتا �أبين.. �أحد �أهم مباني مبنى هيئة تطوير دلتا �أبين.. �أحد �أهم مباني 
�لجنوب تعر�ض للنهب و�لتدمير �ل�شامل�لجنوب تعر�ض للنهب و�لتدمير �ل�شامل

"األمناء" تقريــر/ عبد اهلل 
الظبي:

واملؤسسات  املصانع  تســلم  مل 
الجنوبية التي كانت تشتهر بها دولة 
الجنوب مــن التدمري املمنهج لقوى 
اليمني بكافة أدواته،  ومن  االحتالل 
أبرز هــذه املؤسســات مبنى هيئة 
تطوير دلتا أبني والذي يقع عىل قمة 

جبل خنفر مبحافظة أبني.
ويعــود تاريــخ تأسيســه إىل 
إبان  املــايض  القــرن  أربعينيــات 
للجنوب،  الربيطــاين  االســتعامر 
حينها كانت تعــرف لجنة دلتا أبني، 
ثم تم تغيري اســمها نظرا لألحداث 
السياســية إىل هيئــة تطوير دلتا 
أبني، حيــث كانت تعــد واحدة من 
أفضل املؤسسات التي تخدم الزراعة 
واملزارعني يف كافة مناطق دلتا أبني.
تعرض مبنى هيئــة تطوير دلتا 
أبني للنهــب والتدمري جراء القصف 
مــن قبل الطــريان أثناء ســيطرة 
املتطرفة عــىل عدد من  العنــارص 
املؤسسات، منها مبنى هيئة تطوير 
دلتا أبني، حيث أصبح اليوم يف خرب 
كان مل يبَق منه سوى أجزاء بسيطة 

منه شاهد عىل ذلك املبنى العريق.
وشــكل هذا املبنــى للمزارعني 
وتنفيذ  وتخطيــط  توجيــه  نقطة 
للخطط الزراعيــة التي توضع فيها 
الذي ميدهم  بشكل أســايس، وهو 
يتابعون  الذين  واملهندسني  بالخرباء 
أنشــئت  أن  الخطط منذ  تنفيذ هذه 
أبــني واألعامل  هيئة تطويــر دلتا 
تجري بشكل متسارع بشكل واضح، 
الجليلة  الخدمات  الكثري من  وقدمت 
الزراعة،  تطويــر  مجال  يف  للناس 
خاصة يف مجــال تطوير محصول 
القطن الــذي كان يــدر الكثري من 

األموال لخزينة الدولة.
مبنى  موقع  إىل  نزلت  "األمناء" 
هيئة تطوير دلتا أبــني الوقع أعىل 
جبل خنفــر بأبني للوقــف أمام ما 
تعرض لــه املبنى من قصف، وأجرت 
يعملون  كانــوا  الذين  مع  مقابالت 
يف تلــك اإلدارة وكذا املتخصص يف 

الجانب الزراعي، والذين رشحوا عام 
تعرض له املبنى.

توجيه وتنفيذ اخلطط 
الزراعية

ويقول محمد صالح باعود، أحد 

الذي كانوا يعملون يف هيئة تطوير 
دلتا أبني، والذين عارصوا تلك املرحلة 
وكافة  الهيئة  فيها  تعمل  كانت  التي 
"لو  الجنوبية:  واملصانع  املؤسسات 
عدنا إىل الحقيقــة حيث كانت يف 
أبني  لجنة  اســمها  تأسيسها  بداية 
منذ أن أنشئت يف أواخر األربعينيات 
االســتعامر  إبان  املايض  القرن  من 
الربيطاين إىل أن جاءت يف عام 72 
-75 مع تغري األوضاع السياسية يف 
البالد، حيث أصبحــت هيئة تطوير 
بشكل  املزارعني  لتطويرها  أبني  دلتا 

أسايس".
وأضاف لـ"األمناء": "بالنســبة 
لهــذا املبنى فهو يشــكل أساســا 
أو  أو تخطيط  توجيه  للمزارعني يف 
تنفيذ الخطــط الزراعية التي توضع 
الذي  فيها بشــكل أســايس، وهو 
ميدهم بالخرباء واملهندســني الذين 
يتابعــون تنفيذ هــذه الخطط منذ 
أن أنشــئت هيئة تطويــر دلتا أبني 
واألعامل تجري بشــكل متســارع، 
وبشــكل واضح، وقدمت الكثري من 
الخدمات الجليلــة للناس يف مجال 
مجال  يف  خاصة  الزراعــة،  تطوير 
الذي كان  القطــن  تطوير محصول 
يدر الكثري من األموال لخزينة دولة، 
كانت  القطــن  محصــول  وزراعة 
تخطــط لها تخطيطــا عرب إرشاف 
مركز البحوث الزراعية مبدينة الكود 
الحقيل  اإلرشــاد  مركز  عرب  وكذلك 
كانت  املراكز  هذه  كل  جعار،  مبدينة 
كلها تخــدم الزراعــة يف دلتا أبني 
القطن  محصول  يف  األســاس  يف 

واملحاصيل األخرى".
وأشــار إىل "أهمية هذه املوقع 
الــذي تتميــز بها محافظــة أبني 
وخاصــة مناطــق دلتا أبــني التي 
تشــتهر بالزراعة"، مؤكــًدا أنه "ال 
بد أن يتم البحــث عن بديل؛ ألن هذا 
البديل سوف يشكل نقطة تحول يف 
تطوير الجانب الزراعي إلعادة إحياء 
ذكرى هيئــة تطوير دلتا أبني، حيث 
إن قيامه سيساعد يف وضع أساس 
وبرامج جديدة يف التطوير، ال سيام 
املشــاريع  فاليوم  املرحلة،  هذه  يف 

كثرية التي تحتــاج إىل إعادة النظر 
يف التأهيل والرتميم من قبل الجهات 
الســلطات  أو  الحكومة  يف  املعنية 
املحلية باملحافظة واملنظامت الدولية 

واملحلية".

تدمير ممنهج من قبل قوى 
االحتالل اليمني

فيام تحدث مدير اإلرشاد الحقيل 
مبحافظة أبــني، وأحد املتخصصني 
دلتا  مبناطق  الزراعــي  الجانب  يف 
عام  الــراء  فرج  املهنــدس  أبني، 
تعرض له مبنــى إدارة دلتا أبني من 
قبل  مــن  ممنهج  وتدمــري  قصف 
أنواعها  بكافة  اليمني  االحتالل  قوى 
ملبنى  "بالنســبة  قائال:  لـ"األمناء" 
إدارة دلتا أبني، والتي تقع أعىل جبل 
خنفر، الذي يطل عىل مديرية خنفر 
وبعض مناطق دلتا أبني القريبة منه، 
فقد تعرض هــذا املبنى إىل القصف 
من قبل طريان جراء ســيطرة بعض 
عىل  املتشددة  اإلسالمية  الجامعات 
أمامكم  تشاهدون  كام  اليوم  املبنى، 
قد أصبح يف خرب كان مســتٍو عىل 
األرض مل يبَق ســوى أشياء بسيطة 

من املبنى".
هيئة  مبنــى  "مُيثل  وأضــاف: 
أبني نقطــة تخطيط  تطوير دلتــا 
عام،  بشكل  الزراعي  للعمل  وإطالق 
وظل له أهميــة حتى ما بعد الوحدة 
املكان هو  املشــؤومة، وكان هــذا 
ملعرفة  املزارعون  إليــه  يذهب  الذي 
كيف يتم توزيــع األرايض الزراعية 
نتيجة املنازعــات التي كانت تحصل 
ما بني املزارعني، وكان هو املرجعية 
للفصل بينهم، حيث كان يحتوي عىل 
التي  والخرائط  الجوية  الصور  كافة 
قامت بريطانيــا بتصويرها يف تلك 
أبني لألرايض  دلتا  إنشاء  الفرتة عند 

الزراعية، وكان هو تاريخ للزراعة".
واختتم حديثه بالقول: "نناشــد 
الجهات املعنية يف حكومة املناصفة، 
ووزارة الزراعــة بإعــادة النظر يف 
تطوير  هيئة  مبنــى  وترميم  تأهيل 
دلتا حتى يستفد منها املزارعون يف 
املحافظة وخاصة مناطق دلتا أبني".


