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تقرير

بلغ ارتفاع منسوب مياهها أكثر من )4( أمتار..

�سيول “و�دي بناء” تهدد �لأر��سي �لزر�عية و�سكان منطقة �أجمبلة بخنفر �أبني
اهلل  عبــد  تقريــر/  »األمنــاء« 

الظبي:
شهدت محافظة أبني خالل الفرتة 
عىل  كبرية  ســيول  تدفــق  األخرية 
»وادي بناء« مل يشــهد لها مثيل، إذ 
بلغ ارتفاع منســوب مياهه أكرث من 
أمتار مام يهدد باجتياح منطقة   )4(
أمجبلــة مبديرية بخنفــر بأبني بعد 
تدمري الدفاعات الجابيونية وانهيارها 
بالكامل، كام جرفت السيول مساحات 
واســعة من األرايض الزراعية تابعة 

ألبناء املنطقة.
واكتسحت ســيول وادي بناء كل 
القرية  الدفاعات وكادت أن تصل إىل 
لوال لطف الله بتوقف الســيل الكبري 
الــذي رضب مناطق دلتا أبني، ومنها 
منطقة أمجبلة التي تقع شامل مدينة 
باتيس، غــرب وادي بناء الشــهري، 
وهي منطقة زراعيــة بامتياز كانت 
يف ســابق تصدر فاكهة املوز بدرجة 
الخليج  دول  إىل  الحرب  قبل  أساسية 

ودول عربية آخر.
املحلية  الســلطة  طالبوا  األهايل 
باملحافظة ووزيــر الزراعة وحكومة 
االنتقايل  املجلس  وقيــادة  املناصفة 
الجنويب أن يعطــوا الزراعة عنايتهم 
فيام يتعلق بالدفاعــات التي تضمن 
الحفاظ عــىل املياه لــري األرايض 
الزراعيــة بداًل مــن ذهابها حتى ال 
تجرف مياه السيول األرايض الزراعية 

مرة آخر ورمبا القرى املجاورة لها.
ويعد الري عرب مياه الســيول يف 
الحياة  رشيــان  أبني  دلتــا  مناطق 
وتعد  الوفري،  والرزق  بالخري  النابض 
دلتا أبني من أخصــب األرايض تربة 
لكافة  وإنتاًجا  الجنــوب  زراعية يف 
الخرضوات  مــن  الزراعية  األنــواع 

والفواكه.
»األمناء« نزلت اىل منطقة أمجبلة 
مبديرية خنفــر مبحافظة أبني لنقل 
معاناة أبنــاء املنطقة الذين تعرضت 
مزارعهــم والدفاعات الجابيونية إىل 
االنهيار جراء سيول »وادي بناء« التي 
رضبت املنطقة يف األسابيع األخرية.

املنطقة يف خطر حقيقي وكبري
يســلم  صالح  املواطــن  وقــال 
يف  املزارعني  أحــد  وهو  شــاعري، 
مزارعنا  »تــرضرت  أمجبلة:  منطقة 
وأصبحنا اليوم مهددين جراء السيول 
خالل  املنطقة  رضبــت  التي  الكبرية 

األيام املاضية«.
أصبحت  تشاهدون  »كام  وأضاف: 
الجابيونية يف خرب كان  الدفاعــات 
التي  نتيجــة ترضرها من الســيول 
خاصة  امجبلــة  املنطقة  شــهدتها 
ومدينة باتيس بشكل عام، وبعد هذا 
الدمار الشــامل الذي حصل أصبحت 

املنطقة يف خطر حقيقي وكبري«.
وتابــع: »تــرضر 60 فدانــا من 
األرايض الزراعية واملتبقي 250 فدانا 
فقط من تلــك األرايض بعد أن كانت 
تعد من أهم املناطق الزراعية املصدرة 
والفواكه  الخرضوات  األنواع  لجميع 

يف مديرية خنفر«.

وتابع: »نناشــد الجهــات املعنية 
الزراعة  وزارة  وخاصة  الحكومة  يف 
باملحافظة  املحلية  والســلطة  والري 
بــاإلرساع يف إصــالح األرضار التي 
الجابيونية  الدفاعــات  بهذه  لحقت 
واألرايض  املنطقة  تحمي  كانت  التي 

الزراعية من السيول«.
»منطقــة أمجبلــة أرض زراعية 
واقعة يف أعىل منطقة لدلتا وكانت، 
وال زالــت منطقة أكــرث البذور منذ 
أسست دلتا أبني«، هكذا يقول الناشط 
واملصور الفوتوغرايف فارس سليامن 
أبو الريش، أحــد أبناء مديرية خنفر 
يف حديثــه لـ«األمناء« عن املنطقة، 
والتي تعد من أفضل مناطق دلتا أبني.

واضــاف: »بــدأت زراعــة قطن 
طويــل التيلة، والــذي كانت املصدر 
تأسيسها  أبني حني  لدلتا  االقتصادي 
ملا لها من أهمية لبــذرة القطن التي 
تغــذي بذورها بقية مناطــق الدلتا، 
وكان قطنها املميز يف سوق البورصة 
يف بريطانيا بعــد حلجه يف محلج 
القطن مبدينة الكود، ثم أدخلت ضمن 
خطة مســح األرايض الزراعية عام 
البلغارية،  الرشكــة  1973م من قبل 
لكن  تجارب،  حقل  لتصبح  ومسحت 
بعد هذه  1978م وما جــرى  أحداث 
التي  القوى  بعــض  تغريت  األحداث 
كانت املخطط لهذا املرشوع فأهملت 
إىل عام 1980م وبعد ما عاىن أهلها 
من رشود مواشيهم وتدهور حالتهم 
املعيشــية اتفقنا عىل إعادة زراعتها 
وتســبب ذلــك العمــل إىل تعرضنا 
للســجن ولكن صمــود األهايل وما 
آلت إليه أوضاعهم اســتمروا بزراعة 
الدخل  مصدر  تعتــرب  والتي  أرضهم 

لألرس واملعتمد عليها«.
وتابع: »لكن مــا تتعرض له هذه 
املنطقة من إهــامل أصبحت عرضة 
لالنجراف من تدفق السيول فوق الحد 
األرض  املنسوب، حيث تقدر مساحة 
340 فدانا جرفت منها الســيول من 

فدانا   60 حوايل  2021-1982م  عام 
قابلــة للزيادة يف وقتنــا الحارض، 
اليوم مام لحق بها من  وأكرث خوفنا 
الســيل األخري الذي وصــل انجرافه 
للمنطقة إىل قرب 25 مرتا من مجرى 
وصل  وإن  للمنطقة،  الرئيسية  القناة 
التي تغذي املنطقة  القناة  إىل مجرى 
تعترب املنطقــة بأكملها يف خرب كان 
ألنه مبجرد وصوله إىل مجرى القناة 
صوب  بأكملها  السيل  مياه  ستتحول 

املنطقة ألنها نازلة عن القناة«.
شــكاوى  عدة  »قدمنــا  وأكــد: 
ومطالب إىل الســلطة ممثلة بإدارة 
الري ومل يتــم األخــذ بتقاريرنا أي 
اعتبار ولكن نتيجــة ما لحق بها من 
إىل قرب  األخري ووصولــه  الســيل 
القناة تقدمنــا إىل إدارة الري ممثله 
بأخينا الشــيخ عبداللــه طبيق الذي 
تجاوب مع شــكوانا، وتم نزوله مع 
أمني عام املجلــس املحيل باملحافظة 
به  تقدمنا  ما  الحامد ومعاينة  مهدي 
الكرمية  للفتة  والتقدير  الشكر  ولهم 
لتجاوبهم والنزول ملشــاهدة الحدث 
رأوه  انصدمــوا مام  عن قرب، حيث 
من إهــامل لهــذه األرض الزراعية، 
بأنهم  ووعدونا  معنــا  الجلوس  وتم 
سريفعون شــكوانا إىل الجهات ذات 
العالقة بعملهم ممثلة بوزارة الزراعة 
الزراعة  وزراعة  تســتجيب  أن  وإىل 
نطالب القامئني عىل املنظامت الدولية 
املحافظ  مبحافظ  ممثله  والســلطة 
ومديــر عام مديريــة خنفر اإلرساع 
التي  الدولية  املنظامت  مع  بالتواصل 
للمناداة  األول  املنقذ  هي  اليوم  تعترب 
تجــاه البالد، وما يعانــوه من تدمر 
لبنيتهم التحية ملصادر دخلهم وأولها 
األرايض الزراعيــة برضورة اإلرساع 
لوضع املعالجات واإلسعافات األولية 
لهذه األرض الزراعية يف ظل التغلبات 
املناخيــة واالنخفاضــات التي تأيت 
فجأة مــن خالل اإلعــالن عنها يف 
الجوية بني لحظة  مواقع األرصادات 

وأخرى«.

تعد رافًدا اقتصادًيا لكثري من 

القوى العاملة
صالح  محمد  املزارع  أشــار  فيام 
الرعوي، أحد أبناء املنطقة، يف حديثه 
رافدا  تعد  أمجبلــة  »منطقة  أن:  إىل 
العاملة  القوى  اقتصاديا لكثري مــن 
املوز من  التي تأيت كعاملة مع تجار 
وكدمة  كاملســيمري  املجاورة  القرى 
بن لعور وكدمة الســيد قاسم وعرب 
عثامن والــرواء، وغريها من املناطق 
لنكون مصدر دخل لتلك العاملة التي 
لو قــدر الله وانجرفــت تلك األرض 
ألصبحت تلك العاملــة محرومة من 
دخلها التي تسد حاجة أرسها يف هذا 
املعيشية  الحياة  الذي أصبحت  الوقت 
تصعب عىل بعــض األرس من توفري 

متطلبات أرسهم من املواد الغذائية«.
وأضاف: »نتمنى ممن ننشــادهم 
نســتطيع  حتى  جانبنا  إىل  الوقوف 
أن نحافظ عىل ما  من خاللهم وبهم 
بقي من أرضنا، فالتاريخ سيســجل 
التي  وقوفهم هذا بزمنــه وبتاريخه 
ســتقرأها األجيال التي ســتأيت من 
بعدنا وستكون لهم األفضلية بعد الله 
الزراعية  األرض  للحفاظ عىل هــذه 
لهــذه املنطقة ألهميتهــا التاريخية 
حني كانت منطقــة إكثار البذور يف 
خمســينيات القرن املــايض واليوم 
تصدر أجود أنواع املوز الحجري الذي 
افتخرت به محافظة أبني حني صدرته 
هــذه املنطقة إىل الســعودية وبالد 
فامجبلة  وســوريا..  كاألردن  الشام 
الســلطة  أمانة ملن هم قامئني عىل 
يف أبني كونهم رأس الهرم السلطوي 

باملحافظة«.
وأوضح عبدالله محول طبيق مدير 
وحدة الــري بأبني أن »ما تعرضت له 
أبني خالل موســم الخريــف لتدفق 
سيول مرفع منســوبيها، وباألخص 

دلتا أبني وكان آخر هذه السيول يف 9 
كارثيا عىل  كان  الذي  املايض  أكتوبر 
الرتابية  العقم  وعىل  الري  منشــآت 
والقنوات وجــرف األرايض الزراعية 
أدى إىل جرف الرتبــة، وكان ارتفاع 
منسوبه يف السد أكرث من ستة أمتار 
يف وادي بناء، وكذلك وادي حســان 
تم جرف كل العقم الرتابية تبتدئ من 
أعىل يرامس حتى أسفل حسان امللك 

والعوسج«.
وأشــار إىل أنه: »استشــعاًرا منا 
باملســؤولية تم التنســيق مع وزارة 
الزراعــة وبتوجيهات مــن املحافظ 
املحافظــة، ووزيــر الزراعة ووكيل 
الوزارة لقطــاع الري وتم نزول فريق 
لقطاع  الوزارة  هنديس، ونزول وكيل 
الري إىل دلتــا لالطالع عن قرب عام 
جرى يف شــبكة الري مــن أرضار، 
ووجه الفريق الهنديس برفع دراسات 
عاجلــة حتى يتم وضــع معالجات 
لألرضار وقد تم النــزول إىل مناطق 
وادي بناء ابتداء مــن كبث وامجبلة 
باتيس والهيجــة وجحيصه  وســد 
والرشقيــة والفتح والديو وتبقى يف 
والجرايب  والسادة  املخزن  بناء  وادي 

والسنة«.
وأكــد أنه: »تم النــزول إىل وادي 
حسان املناطق خالف خبان والفشلة 
وجــر الســتة وعقمــة الحرمان 
والفرســان وعقمــة عبدالله أحمد 
وتبقى يزعق ويرامس، وبالتعاون مع 
اللجنة املجتمعية الحصن مع مهندس 
من الــري بالنــزول وحرص األرضار 
املهندس  قبل  والرفع من  بالجســور 
دراســة مبا تحتاجه الجســور من 
صيانــة وال زال التواصل مع الوزارة 
ومحافظ املحافظة الستكامل النزول 
فيام تبقى من املناطق املترضرة وكل 
تلك الســيول الجارفــة التي تدفقت 
الذي  الجوي  املنخفض  تأثريات  بفعل 
تأثرت به أبني وكل محافظات الجنوب 

الساحلية«.

دلتا �أبني.. �أخ�سب �لأر��سي تربًة و�إنتاًجا يف �جلنوب
»�لأمناء« نزلت منطقة )�أجمبلة( لنقل معاناة �أبنائها

كيف ي�سكل تدمري �لدفاعات �جلابيونية و�نهيارها خطًر� على �لأر��سي �لزر�عية؟


