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لأول مرة.. م�ستك�سفو بئر برهوت يتحدثون عن البئر واأ�سرارها

حكومة املنا�سفة والفر�سة الأخرية
األمناء / يعقوب السفياني :

الجنوب  بــن  املناصفة  حكومة  لت  تشــكَّ
والشــال يف 18 سبتمرب 2020، بعد ما يقارب 
عام عــىل توقيع اتفاق الريــاض بن املجلس 
االنتقــايل الجنويب والرشعيــة اليمنية يف 5 
نوفمرب 2019، ووصلت هذه الحكومة عدن يف 
31 ديسمرب 2020، ليستهدفها هجوم صاروخي 

حويث رضب مطار عدن لحظة وصول أفرادها.
حقيقية  إشــارة  عدن  مطــار  هجوم  مثَّل 
للتحديــات التي تقف أمام نجاح هذه الحكومة، 
تلته إشــارات متالحقة مل تكــن حوثية بل من 
الرئاســة اليمنية يف الرياض، عرب تعين نائب 
عام للجمهورية ُمقرب من حزب اإلصالح )أحمد 
املوســاي(، ورئيس ملجلس الشورى )أحمد بن 
دغر( بشــكل ُمخالف التفاق الرياض وبقرارات 

أحادية الجانب.
ورغم وجودها بعدن عىل مدى ثالثة أشــهر 
تلت وصولهــا، مل تســتطع الحكومة حلحلة 

االنهيار  وإيقاف  ألجلها،  ُشــّكلت  التي  امللفات 
االقتصادي املتسارع، كا مل يتم استكال بقية 
الدفاع  اتفاق تشكيلها من هيكلة لوزاريت  بنود 
والداخلية، واللتن كانتا من نصيب شخصيتن 
مواليتن لحزب اإلصالح، باإلضافة لعدم تقاسم 
الحكومية والسفارات بن  املسؤوليات والدوائر 

الجنوب والشال.
ل تحالف طارئ غري ُمعلن من  بوضوح تشكَّ
املترضرين مــن اتفاق الرياض، جاعة الحويث 
املدعومة من إيران، وحــزب اإلصالح املُتطرف، 
فرع اإلخوان املسلمن يف اليمن، والذي يسيطر 
عىل نفوذ ســيايس وعســكري كبري وواسع 
يف حكومة هادي، ويســيطر عىل مثلث النفط 

اليمني )مأرب - شبوة - حرضموت(.
وبينا قصف الحوثيــون حكومة املناصفة 
بالصواريخ، قصفها اإلصــالح أيضًا بالقرارات 
األحاديــة، والعراقيل التــي وضعها أمامها من 
عدم توريد إليــرادات املحافظات الواقعة تحت 
املركزي يف عدن، والضغط عىل  للبنك  سيطرته 

كتلته الوزارية واملوالن له ملغادرة عدن أو عرقلة 
عملها.

وبالفعــل نجح تحالف الحــويث واإلصالح 
يف سحب رئيس الحكومة والوزراء - عدا كتلة 
االنتقــايل الوزارية - من عــدن يف مارس من 
العــام الجاري، ما كاد أن ينهــي عمليًا اتفاق 
الرياض، وهو الهدف املشــرك للحزب وجاعة 
الحويث املســيطرة عىل شــال اليمن، والتي 
ف من توحيــد الجهــود للمعركة معها  تتخــوَّ
وتصحيح املسار، بعد أن حرف اإلصالح بوصلتها 

نحو عدن والجنوب.
واليوم، بعــد أن عاد رئيس الحكومة وبعض 
الوزراء بعد أكرث من نصــف عام عىل املغادرة، 
ها الفرصة األخرية لهذه الحكومة  ميكن القول إنَّ
للنجاح، فيا ســيعني فشــلها إنهــاء اتفاق 

الرياض، والذهاب نحو املجهول.
وقــد تزامنــت عودتها مع أحــداث عنيفة 
شــهدتها عدن، تقف وراءها األطراف املترضرة 
من اتفاق الرياض، مثل ما حدث يف كرير بن 

القــوات األمنية الجنوبية وعصابات مســلحة 
خارجة عن القانون حاولت تشكيل إمارات نفوذ 

مصغرة يف عدن. 
وأيضــًا تعرّض محافظ عــدن، أحمد مللس، 
ووزير الزراعة والرثوة السمكية بهذه الحكومة، 
سامل السقطري، ملحاولة اغتيال إرهابية بسيارة 
مفخخة، وهو ما يدل عىل حجم النية إلفشــال 

هذه الحكومة وزعزعة أمن عدن.
وعقدت الحكومــة أول اجتاع لها يف ظل 
غياب عدد مــن أبرز وزراءهــا الذين يقومون 

بحسب مراقبون مبارسات مشبوهة.
ومع حجم هذه التحديات واملخاطر والحرب 
املبارشة ضدهــا، ُتعقد آمال عىل هذه الحكومة 
للنجــاح، خصوصًا مع الضغــط الدويل لذلك، 
وجهود القــوات الجنوبية لتأمينها وتســهيل 
تحركها وأداء مهامهــا. وقد اجتمعت الحكومة 
برئاســة معن عبد امللك ألول مرة منذ عودتها 
يكفل  وإجراءات هامة  بقراءات  لعدن، وخرجت 

تنفيذها تحقيق تحسن كبري بالوضع.

:CNN / األمناء
ال شك يف أن األســاطري ُتعد مصدر 
دفع  ما  واملستكشفن،  للمغامرين  جذب 
فريق ُعاين إىل خــوض تجربة جريئة 
لحفرة هائلة يف اليمن، مل يسبقهم إليها 

أي شخص من قبل.
وتعد هذه الحفرة الغامضة مبحافظة 
املهرة يف اليمن، والتي ُوصفت بأنها "برئ 
كبري  اهتام  محــل  املزعومة،  برهوت" 
بالنســبة للفريق الُعاين الستكشــاف 
إذ أُثريت حولهــا الكثري من  الكهــوف، 

الروايات واألساطري منذ قرون.
ويف حديثه ملوقع CNN بالعربية، قال 
نبيل ســالم، أحد أعضاء الفريق الُعاين 
الستكشاف الكهوف، إن استكشاف "برئ 
برهوت" املزعومــة التي يلفها الغموض 
للفريق،  حلم  مبثابة  كان  واألســاطري، 
غري  السيايس  الوضع  بتأخريه  تســبب 

املســتقر يف املنطقــة، باإلضافــة إىل 
ظروف جائحة فريوس كورونا.

بجهود  الحلم  "تحقق  سالم:  وأضاف 
محافظة  يف  املحلية  والجهــات  الفريق 
املهرة يف اليمن"، موضًحا أن برئ برهوت 
املزعومة تقــع عىل بعــد 92 كيلومًرا 
العانية، وهي  املزيونة  تقريًبا من والية 
عىل الطريق الواصل بن مديرية شــحن 

وقرية فوجيت مبحافظة املهرة اليمنية.

بئر برهوت املزعومة
أوضح  املغامرة،  هذه  خوض  وبهدف 
سالم أن التنسيق مع الجهات املختصة يف 
اليمن هو ما تطلّب التخطيط الستكشاف 
البرئ املزعومة. أما بالنسبة للمعدات، فقد 
تجهز الفريق بالكثري من املعدات تحسًبا 
ألي مفاجــآت، إال أن املفاجــأة التي مل 
يتوقعهــا الفريق كانت أن البرئ ال تحتاج 

إىل الكثري من هذه املعدات.
ومن بن األســاطري التــي ارتبطت 
بـ"برئ برهوت"، أشــار ســالم إىل أنه 
ُيقال عنها بأنها "مسكن للجن وتتضمن 
وغريها  مفرســة،  خرافية  حيوانــات 

الكثري من الخرافات".
وبحســب مــا ذكرتــه الجمعيــة 
عىل  حسابها  عرب  الُعانية  الجيولوجية 
موقع "إنستغرام"، فإن هناك الكثري من 
الروايات التي ارتبطت ببرئ برهوت، ومن 
بينها ما "ُيقال إن بها أرواح الُكفار، وبها 
أرش ماء، وأن املاء فيها أسود، وقيل إنها 
إنه كلا  أبغض بقاع األرض، كــا قيل 
مات أحد مــن كبار ُكفار مكة، ســمع 

صوت رصاخ يف هذه الحفرة".
وأكدت الجمعية الجيولوجية الُعانية 
أن هذه الحفرة هي بال شــك ليست برئ 
برهوت، عىل عكس األساطري والروايات، 

حيــث إن مياهها عذبة، كا مل يســمع 
الفريق الُعاين خالل عملية االستكشاف 
أيــة حيوانات  أي أصوات ومل يشــاهد 

مفرسة، أو ما هو خارج عن املألوف.
الناس  التي جعلت  األســباب  وحول 
أشــارت  برهوت،  بــرئ  أنها  يزعمــون 
الجمعيــة إىل أن النطــاق الجغــرايف 
لحرضموت يتغري مع مرور الزمن، حيث 
كان يف زمــن النبــوة مختلًفا عن اآلن، 
مؤكًدة أن هذه الحفرة، واســمها حفرة 
"خســفيت فوجيت"، ليست تلك الواردة 
يف األوصاف النبويــة، وكان ُيزعم أنها 
كذلك قبل استكشاف الفريق العاين لها، 
كا تشــري كل اللوائح اإلرشادية لنفس 

األمر.
أما بالنســبة ملا وجده الفريق داخل 
حفرة "خســفيت فوجيت"، أو ما ُيعرف 
إىل  سالم  فيشري  املزعومة،  برهوت  ببرئ 

ُتعرف  والتي  كلسية،  تكوينات  تضم  أنها 
بـ"آللئ الكهوف"، وذلك نســًبة لشكلها 
الخارجي الذي يشبه اللؤلؤ، كا وتعيش 
فيهــا مجموعة مختلفة مــن الكائنات 
والجــوارح،  الحــام،  كطيور  الحيــة 
وكذلك األفاعــي، والضفادع، والعديد من 

الحرشات مثل الخنافس.
ولفت سالم إىل أن الحفرة تتضمن 4 
شالالت، وتترسب املياه يف فتحة صغرية 
بعمق 4 أمتــار، وبعدها تضيق بحيث ال 

ميكن الولوج إليها.
 وبحســب ما ذكره "الفريق الُعاين 
حســابه  عرب  الكهوف"،  الستكشــاف 
عىل "توير" فــإن برئ برهوت املزعومة 
"تحتوي مجموعة متنوعة من الرسبات 
الصواعد  بعض  طــول  ويصل  الكهفية، 
والهوابــط يف الحفــرة إىل أكرث من 9 

أمتار".

عادت إلى العاصمة عدن وعقدت أول اجتماع بغياب عدد من الوزراء..

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

