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تقرير

سكان حوطة حلج يتحدثون لـ«األمناء«:

”األمنــاء” تقرير/ عبــد القوي 
العزيبي:

مدينة  لحــج  تعاين عاصمــة محافظة 
التي   2015 الحوطة من مخلفات حرب عــام 
قامت عــى تدمري البنيــة التحتية يف املدينة 

وحدوث األرضار الكبرية فيها.
ويشــاهد الزائر لهذه املدينة العريقة آثار 
الحرب بارزة من خالل بقايا املرافق الحكومية 

واملنازل األهلية املدمرة.
وزاد عن هــذا األمر التدهور يف الخدمات 
التــي تعترب من  النظافة  أبرزها  األساســية، 
اإلميــان، والتي قــد تكون ناتجا عن ســوء 
اإلدارة يف عمل قيــادة الصندوق أو لعدم توفر 
عامل  لنجاح  والكافية  املتكاملــة  اإلمكانيات 
النظافة يف مهام عملهــم داخل هذه املدينة، 
عى اعتبار الحوطة عاصمة املحافظة والوجه 
الجذاب واملعرب عن وجه قيادة املحافظة وأبناء 
إّل أنه مبجرد هطول  الحوطة أمام اآلخريــن، 
حبيبات األمطار التي يحلم ويفرح بها األهايل 
فإن جزًءا من  املدينــة يتحول إىل بحريات من 
املستنقعات مختلط بها مختلف أنواع القاممة 
واملخلفات األخرى وتتحــول إىل مصدر خطر 
وإزعاج للســكان من حيث انتشــار األمراض 
املختلفــة والروائح املزعجة التي تزكم األنوف، 
ويحدث هذا الوضع املزري بشــكل متكرر كل 
عام يف ظــل قيادة محافظة تحتفل ســنويًا 
بزيادة منو اإليــرادات املالية بينام عى الواقع 
فهي غري قادرة عى تحقيق مســتوى راٍق يف 
التي تشهد  القمندان  النظافة بحوطة  مستوى 
العشوائية  بإزالة  أيضًا حمالت إعالمية تطالب 
من الشــارع العام ويف الواقع تجد الشــارع 
الشــارع  العشــوائية  وتغزو  يف محلك رس، 
بشــكل مســتمر فقد ســيطرت عى رصيف 
أمتار  البسط عى  املواطنني وصوًل إىل  مشاة 
من بطن الطريق األســفلتي يف الشارع العام 
التي  األموال  لتحصيــل  الجباية  نظام  مبقابل 
رمبا جزء منها ل يــورد إىل خزينة الدولة ول 
يعلم أين تورد تلــك املبالغ القادرة عى تحويل 
الراقية.. حيث  العامل  املدينة إىل أشــبه مبدن 
الداخل إليهــا والخارج منها يوميــًا من قبل 
سائقي ســيارات األجرة يدفعون مبالغ مالية 
لصالح النقابة والسلطة املحلية، وكذا أصحاب 
املحالت والبســطات يدفعون رســوما مالية 
لصنــدوق النظافة ولجهات أخــرى باإلضافة 
إىل تدخل عدد من املنظامت وموارد الســلطة 
املحليــة، ومع ذلــك تجد مواطنــي الحوطة 
يشــكون من التقصري يف العديد من الخدمات 

ومن وضع املدينة املزري.

حفريات يف الطرقات
عنــد الدخــول إىل مدينــة الحوطة من 
الجهتني الجنوبية أو الشــاملية يشعر الراكب 
عى الســيارة وكأنه يتعرض لهزة أرضية من 
كرثة انتشــار الحفريــات يف الطريق العام، 
وتشاهد السائق كأنه يف متاهة وهو يف رصاع 
مع مقود الســيارة ويتلفظ بكلامت ل يفهمها 

غريه ومالمحه يف قمة الغضــب مام يعانيه 
والحفريات  التشــققات  من  الســواقة  أثناء 
التي يف الطريــق، بل بعض تلك الحفريات يف 
الطريق تحدث الحــوادث وينتج عنها الوفيات 
واألصابــات البرشيــة والحيوانيــة، وبعض 
الســيارات تصاب بأي عطل فني يخرجها عن 
الخدمــة الفعلية أو الجزئية، وهذه املعاناة هي 
جزء من الشــكاوي التي نســتمع إليها يوميًا 
من قبل ســائقي الســيارات واملطالبني قيادة 
بالستحياء مام هو حاصل ورسعة  املحافظة 

عمل حلول إلعادة تأهيل الخط العام.

روائح الفل والقاممة
ويف داخــل املدينة بكل صبــاح تجد أن 
روائح الفل وتوابعــه الزكية ل تزال تقاوم تلك 
الروائح املزعجة والتي هي من صنع اإلنســان 
التي اشتهرت بها  الفل  السلبي، فتجد مفارش 
الحوطة من أبرزها مفرشا املواطنان )كعامس 
والســالمي(، وأيضًا محالت بيع الفل األخرى 
تلعــب دورا يف الحفاظ عى جــامل ورائحة 
الحوطة ومبقاومــة كبرية لهذا الوضع املزري 
واملحاط بالســكان من جميــع الجهات، رغم 
الجهود املكثفة التــي يقوم بها عامل النظافة 
املواطنني تتالىش  ولكنها وبحسب شــكاوي 
املتكاملة لدى  رسيعًا لعدم توفر اإلمكانيــات 

العامل.
عبد  فاروق  املواطن  لـ«األمناء”  ويتحدث 
املنعم عن “عدم تعاون بعض املواطنني والذين 
لألسف جزء منهم دورهم سلبي برمي القاممة 
واملخلفات األخرى بشــكل عشوايئ نظرًا لعدم 
فرض عقوبات وغرامات مالية بحق من يقوم 
مبثــل هكذا أفعال«. مشــريًا إىل أن دور مالك 
وأصحــاب املحالت التجاريــة ل يخدم جامل 
املدينة ويتحملون جزًءا من األعباء التي يعانيها 

يوميًا عامل النظافة واملدينة.
وأضاف: »حــدوث هذا الوضــع املخزي 
باملدينة لعدم اإلسهام الفعيل من قبل أصحاب 
املحــالت وبعض املواطنــني يف الحفاظ عى 
املدينة، وعدم تجميعهم مخلفاتهم يف  نظافة 
أماكنها الخاصة حتى يسهل عى العامل إزالتها 

رسيعًا”.

مستنقعات وأمراض
إىل عمــق مختلف حارات  الدخول  وعند 
الحوطة ستجد الحقيقة ساطعة وثابتة واقعيًا 
البعض من  الكارثة والتي يحاول  تنذر بحدوث 
إعالم الســلطة تجاهلها والســعي إىل تلميع 
القيادة مبنجزات منهــا ما هو حرب عى ورق 
من خــالل نرش تصوير اجتامعــات ولقاءات 
تندرج بعضها كاستهالك إعالمي قول دون أي 
أفعال مشــهودة عى الواقع والتي من أبرزها 
تنفيذ الحمــالت دون أثر ملموس ومشــهود 
عــى الواقع، وتواجد املســتنقعات والقاممة 
والكالب الضالة بداخل املدينة خري شاهد عى 
ما يعانيه ســكان الحوطة من وضع متدهور 
يف النظافة والصحــة وأمور أخرى، فجزء من 
املنازل تحارصها تلك املســتنقعات والقاممات 
بل تحدث اإلعاقة ملرور الناس لدرجة البعض ل 
يستطيع دخول منزله إل بصعوبة نتيجة ركود 
مياه األمطار وتحولها إىل برك من املستنقعات 

واستمرارية بقائها لفرتة.
والتقت “األمناء” باملواطنة )أم أســامة( 
املنتمية ملنطقة الدباء، والتي كانت تشــكو من 
هذا الوضع الكاريث وما تعانيه من املستنقعات 
املائية بخارج منزلها، مام شكل أكرب خطر عى 
نتيجة لرتاخي  الخــرى  واملنازل  منزل األرسة 
األرض، وكــذا الخطر عى الصحة لنتشــار 

الروائح املزعجة والمراض املختلفة.

تهدم املنازل
ولقد شــهدت “األمناء” أطالل ســقوط 
أحــد املنازل القدميــة يف الحوطة وبحمد لله 
فقد كتب النجــاة لجميع أفــراد األرسة التي 
كانت بداخله، كام توجد مئات من املنازل فيها 
تشــققات ظاهرة تنذر هــي األخرى بحدوث 
الخطر بأي وقت، ولهذا تجد أن معظم األهايل 
يتخوفون من حدوث أي كارثة بســقوط هذه 
املنازل، وأيضًا من انتشار األمراض وخصوصًا 

مع قرب دخول فصل الشتاء.

خطر وإزعاج لياًل
من جانب آخر يعاين املواطنون مؤخرًا من 
بروز ظاهرة انتشار الكالب الضالة داخل املدينة 
وبشــكل ملفت للنظر نهارًا وتخوفًا منها لياًل 
أثناء تجوالها ومن أرضارها وما يصدر عنها من 

أصوات النباح املزعجة بصوت عايل.
املواطن أحمد مســعود: “الكالب  ويقول 

الحارات وتحدث  بالشوارع ووســط  انترشت 
لياًل وعى  ارتفاع اصواتها  الزعاج لألرس عند 
نستغرب  ولهذا  األطفال،  عند  الخصوص  وجه 
من تحول املدينة عاصمة لحج اىل أشبه بقرية 
لوجود الكالب فيها ول نعلم هل تواجد الكالب 
او تقف خلــف تواجدها جهات  امر عفويًا؟، 

لغرض تشوية هذه املدينة الحضارية!”.
وأضاف: »إّل إن من املؤسف وقوف قيادة 
املحافظة واملديرية يف عجز امام القضاء عى 
هذه الظاهرة جذريًا، وهي القيادة التي تتفاخر 
بإحداث العديد من املنجزات يف املحافظة عرب 
لشخصيات  مبخرجات  وكذا  اإلعالم  وســائل 
املشــهود تجد  الواقع  بينــام عى  كاريزمية 
العاصمة وكام  المور عكس ذلك ويف قلــب 
تشاهدوا هذا الوضع املزري جدًا، فكيف الحال 

مع بقية املديريات الخرى وسكانها؟”.
واردف: “لهذا نسمع من بعض املواطنني 
بلحــج كالم عن وجود بعــض القيادة يطلق 
عليها لألســف بالكرتونية ومخرجات اعاملها 

أشبه بفقاقيع الصابون!”.

السياحة والرتبية
وحتى ل نبخس عمل السلطة فقد شاهدنا 
وجود منجزات يف املدينة بعهد املحافظ احمد 
الرتيك منها ســلفتة شارع الرتبية والسياحة 
باألحجار  الرصيف  الحوطة ورصــف  ومدخل 
وكذا بعض ممرات الحارات، إل ان مدخل املدينة 
من امام فتحة شــارع الرتبية وحتى الجولة 
يعاين باستمرارية من ازمة اختناق املواصالت، 
وخصوصًا مع فرتات الظهر واملســاء، كام أن 
وجه لحج الريــايض ممثاًل يف ميدان معاوية 
ليزال يســتغيث بجهــات الختصاص بلفت 
نظر إلعادة استكامله اســوًة مبيادين بعض 
املحافظات املحررة، كون أرضية امليدان الطينية 

الســابقة تم اقتالعها واســتبدالها باألحجار 
وألكرث من عامني وهو مرشوع متعرث، بينام 
الشــباب يبحثوا عن ميــدان إلقامة املباريات 
فيه وبعض النشــطة الخــرى نظرًا لتجاهل 
اســتكامل  الحكومة من رسعة  القيادات يف 

مرشوع ميدان معاوية.

مباين تاريخية
وتتميز الحوطة بوجود قصور ســالطني 
دولة العبديل وعدد مــن املباين الخرى فيها، 
ومع ذلك فقــد تطاولت يد العبث بهذه المالك 
الشامخة  العبديل  التي تعرب عن حضارة لحج 
والتاريخيــة والثرية والســياحية، ويتخوف 
املواطنــون ان يأيت زمن وتكــون هذه املباين 
بقايــا اطالل كام هو حاصــل منذ أكرث من 7 
سنوات ملدرسة املحســنية رمز لحج التعليمي 
اللحجــي، والتــي تعرضت لقصــف الطريان 
بحرب 2015 ومل تقوم سلطة لحج او منظمة 
اليونســكو من إعادة تأهيل مبنى املدرســة 
التاريخية، والتي لهــا مخرجات كبرية تحمل 
اليوم مؤهــالت عالية والبعــض منها حصد 

مناصب قيادية عليا يف الدولة.

نقص يف الخدمات
كام يعــاين املواطنني من نقص يف عدد 
من الخدمــات منها عدم توفــر الغاز املنزيل 
بشــكل كايف لجميع األرس، وكذا ضعف الدور 
الصحــي يف توفري خدمات راقيــة ملكافحة 
المراض وانتشــار البعوض وبعض الحرشات 
الضارة نتيجة تراكم مخلفات القاممة، وايضًا 
عدم وجــود اماكن خاصة لــألرس واطفالها 
لقضــاء بعض الوقات فيهــا، اما عن خدمة 
الكهرباء فهي مشكلة عامة يعاين منها جميع 
املحررة  الجنــوب  املواطنــني يف محافظات 
بنقــص التوليد الكهربايئ وتهالك الشــبكة، 
وعن مياه الرشب تقوم قيادة فرع مؤسســة 
مياه لحج ببذل جهــود كبرية بتوفري وايصال 
مياه الــرشب اىل كل منزل، ولقد افتتح مؤخرًا 
مــرشوع املرحلــة الثانية بربــط مياه حقل 
مغرس ناجــي مبدينة الحوطة، اما بخصوص 
التصــالت فيوجد نقــص يف الخدمة نظرًا 
لرتباطهــا باملركز الرئيــي بصنعاء اليمنية 
وتعمل قيادة املؤسســة جهود كبرية لتفعيل 

جميع الخطوط والخدمات األخرى.
ويف جانــب القضاء ل يزال مبنى املجمع 
القضايئ شــامل الحوطة مدمرًا ومل يتم فتح 
الحكومية  املباين  إعادة اعامره مع بقية  ملف 
واألهلية التي دمرتها حرب 2015، مام يتطلب 
من الحكومة وقيــادة التحالف العريب رسعة 
فتح ملف العــامر يف لحج عــى اعتبارها 
محافظــة تعاين مــن الرضار الكبرية نتيجة 

حرب 2015م.
ويف الختــام غادرنــا الحوطة ومعظم 
سكانها يرتحم عى زمن الســلطنة العبدلية، 
رمبــا هي رســالة ملجلس القيــادة الرئايس 
قيادة  يتوىل  أن  الوقــت  مضمونها، هل حان 
املحافظة شــخصية عبدلية مــن أصول لحج 

التاريخ والحضارة؟

 • أم أسامة: مياه 

األمطار تحاصر 
منزلي ومنازل 

اآلخرين وتحدث 
أضراًرا مختلفة

 • فاروق: المواطنون 
وأصحاب المحالت 

التجارية يتحملون 
جزًءا من األعباء 

التي يعانيها 
عمال النظافة

 • مطالب شعبية بتولي قيادة المحافظة شخصية عبدلية من التي حكمت لحج في زمن السلطنة

نعاين من تف�شي امل�شتنقعات والقمامة والكالب ال�شالة والع�شوائيات

 •  انتشار الكالب الضالة بالحوطة ظاهرة غير حضارية فمن يقف خلفها؟


