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بــال  تقريــر/  »األمنــاء« 
الشوتري:

يعترب ســوق الحيمة الشعبي مبديرية 
املضاربــة ورأس العــارة املتنفس الوحيد 
لألهايل هناك، لكن وكام هو متعارف عليه 
فإن السوق يحتاج إىل تنظيم وإىل عقال، 
حتى ال يصبح السوق مستنقعا للقاذورات 

واملخلفات.
نشاطه  توسع  الشعبي  الحيمة  فسوق 
بعد صيف 2015بعــد موجة نزوح ألهايل 
اليمنية  تعز  مبحافظــة  الوازعية  مديرية 
العارة  واملحاذية ملديريــة املضاربة ورأس 
بلحج، لكنــه منذ ذلك الحني وحتى اآلن مل 
فاملخلفات  يدير شؤونه،  عاقل  اختيار  يتم 
السمك قد  البالســتيكية ومخلفات سوق 
طغى عليه وأصبح ممتلئة جوانبه من هذه 
القاذورات والروائح يشكو منها املرتاد مام 

قد تسبب كارثة صحية ال سمح الله.

توسع النشاط
السوق  النشــاط يف هذا  تزايدت حدة 
باأليــام األخرية واكتظ بعــدد من التجار 
والباعــة املتجولني، الذيــن يقفون تحت 
الربح  ليكسبوا  الحارقة،  الشــمس  حرارة 

بأي شكل من األشكال.
ويقــول فهيــم الصــويف مالك محل 
تجــاري: »تاريخ الســوق قديم لكنه كان 
يباع فيه أشــياء بســيطة، لكنه بالفرتة 
املارة يشــكون من  اكتظ وأصبح  األخرية 
هــذا االزدحام مام يتســبب بغلق الطرق 
الفرعية أحيانا ،وهذا االزدحام ينتج بسبب 
العشــوائيات، إذ مل تتواجد هيئة تنظيمية 

للسوق تنظم الباعة والبسطات«.

موقعه الجغرايف
يف  الشعبي  الحيمة  ســوق  يقع 
وســط املناطق لذا أهميته كبرية جدا 
يرتــاده الناس مــن مختلف املناطق 
سواء البعيدة أو املجاورة مثل مناطق 
وبطان  وهقــره  األرسار  أبــو  تربة 
واللوص  والرويس  والقبيصة وملبيه 
والرسيعي  واألسفل  واللوص  األعىل 
واملعينــه والعكيشــيه أو القاعــدة 
من  املارين  مــن  وغريهم  والنبيــق 
العاصمة عدن إىل محافظات شاملية 
منها تعز والحديــدة وغريهم، أي أن 
مهم  الســوق  لهذا  الجغرايف  املوقع 
ذات منطقة اســرتاتيجية  جدا فهوا 
يتوســط القرى إضافة إل أنه يعترب 
الرشيــط الرابــط بــني محافظات 

الجنوب ومحافظات شاملية.

الزحف نحو املركز الصحي
يواصــل التجار بســوق الحيمة 
رمي املخلفــات بالقرب مــن املركز 
الصحــي بالحيمة مــام نتج روائح 
كريهــة أثرت عىل املــرىض والكادر 
الصحي، فقد تزايد حدة رمي مخلفات 
الحرضي  باملنظر  شوه  مام  األسامك 
للسوق ونتج عن هذه األفعال غضب 
أوساط  بني  واسع  واستنكار  شعبي 

املتسوقني.
ويقــول مدير املركــز الصحي للحيمة 
مخلفات  رمــي  إن ظاهرة  زغــري  محمد 
املركز  البالستيكية بجانب  واملواد  األسامك 
الصحــي أو األماكن العامــة طريقة غري 
مناسبة يترضر منها املريض وغري املريض.

الدكتور محمد زغري أن تكدس  وأضاف 
املخلفات خصوصــا ذات الرائحة الكريهة 
أمراضا وأوبئــة، وكارثة صحية  تســبب 

تصيب املجتمع املرتاد لهذا السوق واصحاب 
القرى املجاورة«.

وطالب مدير املركــز الصحي بالحيمة 
الباعة بعدم رمــي أي مخلفات بجانب أو 
فيه  يتواجد  فاملركز  الصحي،  املركز  حوايل 
أمــراض حالتهم الصحيــة ال تتحمل هذه 

القاذورات.

ترضر املزارعني
وترضر املزارعون املجاورون واملحاذون 

لســوق الحيمة من هــذه املخلفات التي 
الخطورة لهم  أرضت مبزارعهم وســببت 

سواء أثناء الري أو الحصاد - حد قولهم.
امتألت  »لقــد  املزارعون:  واســتطرد 
والقرطاسية  البالستيكية  باملواد  مزارعنا 
ومخلفــات الســمك فالســيول والرياح 

تجرفها نحونا«.
وناشــد املزارعــون التجــار والباعة 
رمي  بعــدم  الســمك  ماليك  وخصوصا 
املزارع  الســمك عىل مشــارف  مخلفات 

وعىل  عليهم  أرضار  مــن  له  ملا 
مزارعهم.

شكاوى مرتادي السوق
ويشكو مرتادو سوق الحيمة 
التــي طالت  العشــوائيات  من 
الكارثة  إىل  باإلضافة  الســوق 
األســامك  ،مخلفات  الكــربى 
الســوق  أطراف  عــىل  املرمية 
،دون  وملفــت  فظيع  بشــكل 
وجود ضوابط وال قوانني تحكم 
متغيب  عامل  أهم  ،وهذا  السوق 

لهذا السوق.
ويضيــف مرتادو الســوق: 
»عزف الكثري من املتسوقني لهذا 
املخلفات  رمي  نتيجة  الســوق 
بالطــرق املؤديــة للســوق لذا 
املخلفات  برمي  التجار  استمرار 
ويقلل  سيؤثر  وأطرافه  بالسوق 

من نشاطه االقتصادي«.

مناشدات
الســوق  مرتادو  ويناشــد 
التجــار  واألهايل باملنطقــة 
والباعــة املتجولــون وأصحاب 
املحــالت مراعــاة املتســوقني 
والشعور باملســؤولية واالبتعاد 
عن رمي املخلفات واألدوات البالســتيكية 
وما شــابه حول هذا الســوق مبا له من 

أرضار لألهايل واملتسوقني.
وطالب املتســوقون التجــار باختيار 
لهــم مرتبات لالهتامم  تدفع  أشــخاص 
وتنظيف السوق من املخلفات التي تزحف 
كل يوم وترتاكم لتتوســط السوق وهذه 
الرشاء من  العزوف عن  الظاهرة ستسبب 

هذا السوق نتيجة لهذه العشوائيات.

حلج »األمناء« خاص:
رصخت محافظة لحج من جديد من هول األزمات 
التي يتعرض لهــا مواطنوها، ضمن حرب خدمات ال 

تتوقف طلقاتها وال هديل رصاصها املروع واملدمر.
االحتجاجــي  املشــهد 
يف  املــرة  هــذه  خــرج 
اعرتاًضا  املسيمري،  مديرية 
الرشعية  سياســات  عىل 
والتنكيــل  اإلخوانيــة 
باملواطنــني عــرب التدمري 
املمنهــج للخدمات، واتباع 
بشكل  التجويع  سياســة 

متعّمد.
املحتجــون  واتهــم 
الســلطة املحلية اإلخوانية 
واملحافظة،  املديريــة  يف 
معاناة  عــن  باملســؤولية 
انقطاع  مــن  املواطنــني، 
املرتبــات وارتفاع أســعار 
وغياب  الغذائيــة  املــواد 

الخدمات.
املحتجون  طالــب  كام 
الجنويب  االنتقايل  املجلس 
إلنقاذهم  التدخــل  برسعة 

من الحصار االقتصادي وحرب الخدمات التي تقودها 
السلطة اإلخوانية يف املديرية.

ليســت هذه هي املــرة األوىل التي تشــهد فيها 
محافظــة لحج احتجاجــات من هذا النــوع، ففي 
كثري من األحيان خرجت جموٌع غفرية يف مشــاهد 

احتجاجيــة اعرتاًضا عىل السياســات الخبيثة التي 
تشهرها الرشعية يف معاداة الجنوب وشعبه.

تفاقم حدة الغضب يف لحج يعود بشــكل رئييس 
إىل تأزم الوضع املعييش، إذ تعاين املحافظة - شأنها 
شــأن مناطق عديدة بالجنوب - من أزمات اقتصادية 
العملة  انهيار  ت إىل  أدَّ حــادة 
مبا قاد تراجع القدرة الرشائية 
للمواطنني، مــع ارتفاع مريع 
لألسعار بني املشتقات النفطية 
واملياه والكهرباء - إن وجدت - 
إىل جانب االرتفاع املستمر يف 

تعريفة ركوب املواصالت.
وفيــام عــرّبت القيــادة 
الجنوبيــة - املتمثلة باملجلس 
االنتقايل - يف عديد املناسبات، 
جانــب  إىل  وقوفهــا  عــن 
املحتجني يف هــذا اإلطار، إال 
أّنها كثرًيا ما نّبهت إىل مخاطر 
حرب الخدمات التي ُتشن عىل 
الجنوب، ومــا ميكن أن تؤدي 
إليه من اشتعال حرب خدمات 
تنذر بالتهام األرض وما عليها.

حــرب  حــدة  وتتفاقــم 
الخدمــات التــي يتعرض لها 
قدًما  املــي  مع  الجنــوب، 

نحو تحقيق املجلس االنتقــايل يف تحقيق املزيد من 
ا. ا أو سياسيًّ املكاسب سواء عسكريًّ

ويرى محللون أّن الرشعية تعترب يف ذلك ســالًحا 
قيادته نحو  الجنوب وإفشال مساعي  ووسيلة لخنق 
تحقيق حلم استعادة الدولة، وذلك من خالل “خنقه” 

يف بوتقة من األزمات املعيشية القامتة.
وقالوا: “السلطة اإلخوانية التابعة للرشعية والتي 
تهيمن عىل محافظة لحج، أشــهرت سالح القمع يف 
وجه املواطنني، وتجىّل ذلك عندما أقدمت منذ أشهر، 
عىل تشكيل لواء عســكري جديد ملجابهة املظاهرات 

السلمية”.
وتعمل هذه العنارص املســلحة التابعة للســلطة 
املواطنني  أمنيــة لرتهيب  إثارة قالقل  اإلخوانية عىل 
ودفعهم نحو العزوف عىل املشاركة يف أي احتجاجات 
شعبية عرب تخويفهم بأّن حياتهم دامًئا يف خطر من 

إرهاب هذه العنارص.
وبرهنت هذه الخطوة عــىل حجم رعب الرشعية 
من الطوفان البرشي الــذي قد ميّثله الجنوبيون، مبا 
يشكل رضبة قاســمة ملؤامرة الرشعية الساعية إىل 
إحكام قبضتها بشــكل كامل عــىل مفاصل الجنوب 

بشكل كامل.
ويربهن إقدام الرشعية عىل قمع االحتجاجات عىل 
حجم حالة الرتهل التي تسود عىل املعسكر اإلخواين، 
الذي ينفث الرتاب عن وجهه اإلرهايب، ويوّثق هو دون 

غريه عىل قدر استهدافه للجنوب وقضيته.

تقاريــــر

ُيعد �شوق احليمة ال�شعبي �شريطا رابطا بني اجلنوب وال�شمال
فهيم: تاريخ ال�شوق قدمي ويف االأيام االأخرية اكتظ واأ�شبح املارة ي�شكون من االزدحام
مدير مركز �شحي: ظاهرة رمي خملفات االأ�شماك واملواد البال�شتيكية ت�شببت بارتفاع عدد املر�شى

يتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي..
املخلفات حتا�شر �شوقا �شعبيا بلحج يف ظل غياب عقال ال�شوق!

حلج تصرخ من جديد يف وجه السلطة اإلخوانية
حمتجون بامل�شيمري يحملون ال�شلطة املحلية م�شوؤولية معاناة املواطنني


