
ــذه املدينة  ــكان يف أرجاء وحارات ه الس
ــول اإلمطار من كل يوم يكونون  وعقب هط
ــان  ــن الطوف ــاهد  م ــع مش ــد م ــىل موع ع
ــوارع  ــاط الش ــيول املتدفقة إىل أوس والس
ــداد  ــبب تراكم املخلفات وانس ــة بس العام
ــوار  ــل ما يجعل من الش ــارات واملناه العب
عاشبة بربك مثقلة باملياه الراكدة ،بل تغمر 
ــن املنازل  ــة عدداً م ــيول املتدفق تلك الس
ــبب بالكثري من  واملحالت والتجارية وتتس
األرضار املادية والبرشية ،  ففي إب لم يعد 
هذا الوضع السيىء الذي يتحمل فداحة 
ــة مختصة  ــغال كجه ــب األش ــة مكت جرم
ــن أبناء هذه  ــب ما يؤكده مهتمون م بحس
ــه ومخاطره  ــي تبعات ــا يجن ــة، فيم املدين
ــم  ــكان يف منازله ــون والس وأرضاره املواطن
ــم وممتلكاتهم ،يف هذا  ومحالتهم وأحيائه
ــن اإلحصائيات  ــد م ــد العدي ــدد تؤك الص
ــيول يف  ــار الس ــر أن أرضار وأخط والتقاري
ــد مقترصة  ــق املدينة لم تع ــدد من مناط ع
ــازل الواقعة  ــكان واملن ــاء والس عىل األحي
ــيول ، بل وصلت  عىل جنبات مجاري الس
األرضار إىل وسط األحياء والشوارع داخل 
ــداد العديد من املناهل  املدينة بسبب انس
ــا هو الحاصل  ــاري ترصيف املياه كم ومج
ــريت  ــارع تعز جوار خليج س ــة ش يف منطق
ما تسبب بارتفاع منسوب املياه يف الشارع 
العام وغمر العديد من املحالت التجارية .

ــم تكن  ــرى ل ــي األخ ــبل ه ــة الس منطق
ــيول األمطار  ــق س ــن كارثة تدف ــأى ع بمن
ــيارات  ــازل والس ــن املن ــد م ــرف العدي وج
ــببت  ــدث يف العام املايض حيث تس كما ح
ــورة وما  ــق مش ــرة يف مناط ــار الغزي األمط
جاورها جراء تدفق سيول عارمة تسببت 
ــيارات  والس ــازل  املن ــرشات  ع ــرف  ج يف 
ــن األرضار املادية بل  ــد م ــت العدي وألحق
ــري الكامل،،وبالتايل  ــرض بعضها للتدم تع
ــوارع  ــىل أحياء وش ــيول ع ــإن تدفق الس ف
ــام يجعل  ــهده كل ع ــذه املدينة كما تش ه
ــدن املنكوبة  ــذه املدينة تصنف ضمن امل ه
ــوارئ مع  ــالن حالة الط ــا إىل إع ويضطره
ــم أمطار غزيرة ويجعلها بحاجة  كل موس
ــن قبل الجهات  ــة للتدخل الرسيع م ماس
ــول جديرة بحمايتها  املختصة لوضع حل
ــاقط األحجار من  من أرضار السيول وتس
ــة املطلة  ــدرات الجبلي ــات  واملنح املرتفع
ــىل املنازل  ــل الحفاظ ع ــا، وبما يكف عليه
ــة  املتاخم ــيول  الس ــاري  ملج ــاورة  املج
للمرتفعات وتحت قمم الجبال وحمايتها 
ــاً  ــتظل كابوس ــوارث التي س ــك الك من تل

يؤرق األهايل وتقض مضاجعهم وأمنهم .
ــنة  ــة املش ــام مديري ــر ع األخ مدي

ــكلة  ــيل البعداني– أكد أن مش العميد / ع
ــببه  ــوائل وما تس املخلفات يف مجرى الس
ــاج إىل مواجهتها  ــكلة تحت من كوارث مش
ــة العمل فيها بجدية تامة ومتابعة  ومتابع
ــه  ــا يتطلب ــك عم ــة، ناهي ــتمرة ودوري مس
ــادات مالية  ــة منتظمة واعتم ذلك من آلي
ــن يف مديرية  ــل ونح ــاح العم ــن نج تضم
ــن املناطق  ــنة نعاني أكرث من غرينا م املش
ــة،  ــدار املنطق ــا انح ــدة منه ــباب ع ألس
ــيول  الس ــات  مصب ــىل  ع ــع  تق ــنة  فاملش
ــال باإلضافة إىل  ــايل الجب ــة من أع املتدفق
ــائية يف املنطقة لعل أهمها  األعمال اإلنش
ــق الخط الدائري الرشقي أعىل املنطقة  ش
ــكلة تراكم مخلفات  الذي ضاعف من مش
األعمال واألتربة يف السوائل وهذا يتطلب 
جهوداً كبرية ويفرتض اعتماد مبالغ كافية 
ــوارث ضمن  ــات ومواجهة الك لرفع املخلف
ــتثماري عرب املجلس املحيل  الربنامج االس
ــة ، وفيما يخص تراكم املخلفات  يف املديري
ــاكل  ــر ان املش ــيول ال ننك ــاكل الس ومش
ــا نبذله من  ــم م ــان رغ ــرة للعي ــون ظاه تك
ــكالت ،  ــبيل حل مثل هذه املش جهد يف س
ــة واملتابعة  ــف الرقاب ــن ربما أيضا ضع لك
ــاص ، وكذلك ضعف  ــات االختص ــن جه م
ــة التي  ــاع املرتدي ــط األمني واألوض الضب
ــكلة  ــهم يف زيادة املش ــالد أس ــر بها الب تم
ــتهتار الناس وتكرار مخلفاتهم ومنها  واس
رمي مخلفات املباني واألعمال اإلنشائية 
ــيول دون  ــرى إىل حرم ومصبات الس األخ
ــرياً، وهناك  ــه كث ــي من ــا نعان ــذا م رادع وه
ــاكل أيضا بسبب املقلب حاولنا حلها  مش
ــا  ــار وقمن ــة الظه ــت يف مديري ــا كن فعندم
ــليمهم  بعمل محارض مع إدارة املرور لتس
ــط الدائري يف  ــب املخصص عىل الخ املقل
السحول وبعد أن تم مسح املوقع وتجهيزه 
ــليمه لهم واالتفاق عىل نقل القالبات  وتس
ــال إليها لحل  ــيوالت ومعدات األعم والش
ــروري واإلرشاف عىل  ــام امل ــاكل الزح مش
ــك لم يتم  ــاك إال أن ذل ــات هن ــي املخلف رم
ــا نؤمله هو  ــي ،، وم ــكلة كما ه فظلت املش
ــا هو  ــوائل كم ــة للس ــول جذري ــل حل عم
ــاء وغريها  ــائلة صنع ــبة لس الحال بالنس

من املناطق ..  
غياب وتقصري 

ــام صندوق  ــح مدير ع ــه أوض ــن جانب م
ــني بمحافظة إب / خالد  النظافة والتحس
ــني  رشف أن دور صندوق النظافة والتحس
ــغال يف  ــل أهمية عن دور مكتب األش ال يق
ــم األمطار  ــة املجتمع خاصة يف موس خدم
ــيول من مخاطر وتكديس  وما تخلفه الس
ت  مخلفا

ــوارع باملخلفات واألتربة واملياه  وغمر الش
ــدوق النظافة  ــن يف صن ــال "رشف" نح ،وق

ــك املخلفات التي  نترضر من تل
ــار  ــيول األمط ــا س تجرفه

إىل  ــوائل  الس ــن  م
ــوارع  الش ــض  بع

ألن  ــية  الرئيس
بعض املواطنني 
برمي  يقومون 
ت  ــا مخلف
يف  ــاء  البن
ئل  ا ــو لس ا
ــي  لت ا و
ــا  فه تجر

األمطار  سيول 
ــض  بع إىل 

ــارع  كش ــوارع  الش
ــوار الصالة  امللعب ج

ــة وكذلك خلف  الرياضي
ــرق ميتم  ــدق الفخامة ومف فن

ــوارع التي  ــن الش ــا م ــب وغريه ووادي ذه
ــة بتلك  ــار محمل ــيول األمط ــر منها س تم
ــا يف صندوق  ــق عملن ــا تعي ــات مم املخلف
ــر الجمايل  ــوه املظه ــك تش ــة وكذل النظاف
ــال النظافة  ــف عمل عم ــة إب وتنس ملدين
ــارة يف نظافة  ــوداً جب ــون جه ــن يبذل الذي
ــن يف  ــر نح ــا نضط ــا يجعلن ــارع مم الش
ــدات  مع ــراج  إخ إىل  ــة  النظاف ــدوق  صن
ــى ما  ــات مت ــيوالت وقالب ــن ش ــة م النظاف
ــات نخرج  ــت الحاجة وبعض األوق اقتض
ــن الليل لرفع  ــدات يف أوقات متأخرة م املع
تلك املخلفات سواء بتوجيهات من قيادة 
ــاألخ محافظ  ــة ب ــة ممثل ــلطة املحلي الس
املحافظة اللواء عبدالواحد محمد صالح 
ــن تلقاء  ــني الورايف او م ــام أم ــني الع أو األم

أنفسنا متى ما اقتضت الحاجة.
ــغال العامة أكد أن  مصدر يف مكتب األش
مشكلة تراكم مخلفات السوائل وأخطارها 
ــني  ــؤرق املواطن ــم وت ــكلة تؤرقه يف إب مش
ــتمرار قائًال : نحاول التغلب عىل هذه  باس
ــر تدفق  ــن مخاط ــببه م ــا تس ــكلة وم املش
ــع  ــاء  بجمي ــوارع واألحي ــيول اىل الش الس
ــع املخلفات  ــاول رف ــن نح ــائل ،ونح الوس
أو  ــال  واألعم ــي  املبان ــات  مخلف ــواًء  س
ــيول ، لكننا نواجه  مخلفات األمطار والس
ــوائل من  ــات إىل الس ــكلة رمي املخلف مش
ــالق  ــبب إغ ــال بس ــاب األعم ــل أصح قب
ــات يف  املخلف ــي  لرم ــص  ــب املخص املقل
منطقة السحول ، باإلضافة إىل تساهلنا يف 
ــف الرقابة وهذه أمانة نقولها  املكتب وضع
ــرب، وأضاف  ــكلة بصورة اك ــذا فاقم املش وه
بالقول: نحاول  منع أصحاب البوابري 

ــاب  وأصح
ل  ــا ألعم ا
رمي  ــن  م
املخلفات 
ا  ــو فيطلب
توفري  منا 
ــب  ملقل ا
ــل  ي لبد ا
ــي  م لر
ت  ــا ملخلف ا
ــب  ــذا مطل ــه وه في
 ، ــادل  وع ــف  منص
ــرة  ــل مذك ــا بعم ــا قمن وبدورن
ــوع عىل قيادة املحافظة وما  وعرض املوض
ــاء لكن إىل اآلن  ــببه من تبعات وأعب سيس
ــم نتلق أي رد، أما ما نقوم به فنحن نعمل  ل
ــكل  ــوائل بش ــع املخلفات من الس عىل رف
دائم باإلضافة إىل متابعة ضبط املخالفني  
ــري  ــام البواب ــرور بأرق ــع إىل إدارة امل والرف
ــب  املخالفة بهدف ضبط أصحابها بحس
ــب النظام إال  ــربم معهم وبحس ــاق امل االتف
ــكل  ــا ال نجد اي تجاوب من قبلهم بش أنن

جدي للحد من هذه املخالفات.
رسوم رفع المخلفات تجبى من 

المواطن وتعود وبا عليه..
يقول األخ /عمر الكثريي -إعالمي :

بالنسبة ملخاطر مياه اإلمطار والسيول 
ــكل أي خطر عىل  ــايض ال تش ــت يف امل كان
ــد ان انتهت الرشكات  مدينة إب خاصة بع
ــة  ــة التحتي ــالح البني ــن إص ــة م الصيني
ــور وعبارات لغرض  وركزت عىل عمل جس
ــيول األمطار منها وبحيث ال تؤثر  مرور س
ــبب  ــة وال تتس ــىل املدين ــيول ع ــك الس تل
ــف فقد أهمل  ــة ولكن لألس ــوارث بيئي يف ك
ــور  ــغال تلك العبارات والجس مكتب األش
ــبه مغلقة وذلك نتيجة  والتي أصبحت ش
ــوائل والتي  ــات البناء يف الس تراكم مخلف
ــارات مما  ــك العب ــداد تل ــىل انس ــل ع تعم
ــيول إىل وسط شوارع  يؤدي إىل تدفق الس
ــر البيوت واملحالت  املدينة ويؤدي إىل غم

التجارية ويشكل كارثة إنسانية وبيئية .
مشرياً إىل أن هذه املشكلة أضحت ظاهرة 
ــابقة  ــل يف األعوام الس ــا حص ــنوية كم س

ــارع تعز مفرق ميتم أو يف وادي  سواء يف ش
ذهب جوار السجن املركزي حيث تدفقت 
ــا  ــن مجراه ــت ع ــار وخرج ــيول األمط س
ــائر  ــني وأدت إىل خس ــاكن املواطن إىل مس
ــب  ــه مكت ــك يتحمل ــرية وكل ذل ــة كب مادي
ــتلم  ــه يس ــرق كون ــة والط ــغال العام األش
ــوم  ــمى رس ــدا تحت مس ــرية ج ــغ كب مبال
ــث أن صاحب  ــع املخلفات بحي ضمان رف
ــوم  أي عمارة يدفع مبلغاً إضافياً فوق رس
ــوم  ــاء واملفرتض أن هذه الرس ــة البن رخص
ــه برفع  تعود إىل املواطن يف حال قام بنفس
ــات البناء ونقلها إىل املقلب الخاص  مخلف
ــدم رفعه ملخلفات  ــات ويف حال ع باملخلف
ــؤول عن  ــغال مس ــاء فإن مكتب األش البن
رفع تلك املخلفات إىل املقلب وذلك مقابل 
الرسوم التي دفعها املواطن ، ولكن لألسف 
أصبح الغرض من تلك الرسوم هو الجباية 
ــع عىل املواطن أو عىل  فقط وال تعود بالنف

مدينة إب.
ــتهتاراً  ــإن هناك اس ــب آخر ف ومن جان
ــيول والتي  ــرى الس ــىل مج ــاظ ع يف الحف
ــاه األمطار  ــيول مي ــىل انحدار س تعمل ع
ــت األرض  ــية إىل تح ــوارع الرئيس من الش
ــبك)  ــق املناهل الحديدية (الش عن طري
ــيول األمطار وتدفقها  والتي تخفف من س
واندفاعها يف الشوارع العامة فقد أصبحت 
ــرب كان فبمجرد  ــل يف خ ــم تلك املناه معظ
ــع  ــة وتمن ــات أو األترب ــئ باملخلف أن تمتل
ــم بعدها  ــار فيها يت ــيول األمط ــول س دخ
ــفلت او بالصبة  ردم تلك املناهل إما باإلس
ــغال  ــب األش ــل مكت ــن قب ــانية وم الخرس
ــض املواطنني،وطبعا  ــه أو من قبل بع نفس
بسبب إهمال وقصور دور مكتب اإلشغال 
ــاظ  ــم يف الحف ــة به ــم املناط يف أداء مهامه
ــيول فإن  ــل ومجرى الس ــك املناه عىل تل
ــطني  ــني والناش ــن املواطن ــدداً م ــاك ع هن
ــؤولية ويقومون  ــعرون املس الذين يستش
ــن طريق  ــغال وذلك ع ــب األش ــدور مكت ب
تنظيف تلك املناهل من املخلفات وإعادة 
تركيب املناهل الحديدية (الشبك ) والتي 
ــار وتمنع  ــيول األمط ــول س ــمح بدخ تس
دخول املخلفات التي تعمل عىل سد تلك 
ــؤال مهم جدا جدا هو  املناهل !!! وهناك س
ــع املخلفات  ــان رف ــوم ضم ــن تذهب رس اي

ــي  ــاالت والت ــني الري ــدر بمالي ــي تق والت
ــن خالل إضافتها  تفرض عىل املواطنني م
ــاء ؟؟؟  ــة البن ــتخراج رخص ــوم اس يف رس
ــني إذا كانت  ــن تلك املالي ــتفيد م ومن املس
ــا خاصة يف فتح  ــتفيد منه املحافظة ال تس
ــيول اإلمطار والتي تعاني منها  عبارات س
ــنويا يف موسم األمطار والتي  مدينة إب س
تتعرض دائما لكوارث وتتسبب يف خسائر 

مادية وبرشية للمواطنني؟
من يصرح للبناء يف حرم السيول 

يتحمل مسؤولية الكارثة..
ــب  ــن دور مكت ــريي" ع ــاءل "الكث وتس
ــن قبل  ــت م ــذا الصم ــل ه ــغال يف ظ األش
ــمح لكثري من  ــادة املحافظة ؟ وملاذا يس قي
ــوائل  ــاء عىل جوانب الس ــني بالبن املواطن
كسائلة بعدان خلف املقصارة او ما تسمى 
ــزًال  ــن 15 من ــرث م ــاك أك ــإن هن ــارة) ف (نم
ــرف والغرق  ــائلة معرضة للج ــط الس وس
ــيول كثرية  ــار ونزلت س ــتدت األمط إذا اش
ــنة املاضية؟  ــا حدث يف الس من بعدان كم
ــوم  يق ــغال  األش ــب  مكت ــإن  ف ــف  ولألس
ــاء أمام  ــض املواطنني بالبن ــماح لبع بالس
ــيول وإزاحة مجرى السيول  عبارات الس
ــض املنازل  ــراً عىل بع ــكل خط ــي تش والت
ــغال  وكذلك فقد وصل الحد يف مكتب األش
إىل الرتخيص للبناء وسط الحوض املائي 
ــا ترخيص بناء عقار أو الرتخيص لبناء  إم
محطة برتول كما هو الحاصل يف الحوض 
ــوار الصالة  ــة إب ج ــط مدين املائي يف وس
ــرتول التي  ــك محطة الب ــة وكذل الرياضي
ــي  ــة والت ــائلة جبل ــني-  س ــط الثالث يف خ
ــو  ــي ل ــوض املائ ــوث الح ــبب بتل ستتس
ــر عىل مياه  ــرسب للوقود مما يؤث ــل ت حص
ــم ال ينظرون إىل عواقب تلك  الرشب ولكنه
ــا ينظرون إىل  ــص املخالفة بقدر م الرتاخي

مصالحهم فقط .
ــدي -مدرس -تحدث  األخ / عماد املجي
ــاكل  ــدث يف كل عام مش ــا تح ــًال :طبع قائ
ــداد  ــة انس ــة إب نتيج ــوادث يف مدين وح
عبارات سيول األمطار والتي يكون مكتب 
ــة  النظاف ــدوق  وصن ــرق  والط ــغال  األش
ــر ال  ــرى وكأن األم ــام أخ ــغولني يف مه مش
ــم وال يتحركون إال بعد وقوع الكارثة  يعنيه
وبعد أن تترضر الكثري من املنازل مع ان كل 
ــن الرياالت  ــات اآلالف م ــن يدفع مئ مواط
ــة البناء  ــوم رخص ــوق رس ــي تضاف ف الت
ــوم ضمان رفع املخلفات  تحت مسمى رس
ــات البناء  ــن برفع مخلف ــا نقوم نح وطبع
ــة املعاين  ــت منطق ــع تح ــب الواق إىل املقل
ــنا وعىل  ــاء بأنفس ــاه خط صنع عىل اتج
ــوم  ــود ألينا رس ــاص وال تع ــابنا الخ حس
ــا ال يقوم مكتب  ــع مخلفات فيم ضمان رف
ــك  ــل تل ــات مقاب ــع املخلف ــغال برف األش
ــلطة املحلية  ــادة الس ــوم، وطبعا قي الرس
ــن ال نعرف ما هو رس  ــة عىل ذلك ولك مطلع
ــغال  ــدم إلزامهم مكتب األش ــكوتهم وع س
برفع مخلفات البناء من السوائل او ضبط 
ــل مخلفات  ــات التي تنق ــاب القالب أصح
ــىل جوانب  ــوائل وع ــاء ورميها يف الس البن
ــاء يعرفونهم  ــات مع ان مفتيش البن الطرق
حق املعرفة ولكنهم يغضون الطرف عنهم 

مقابل مبالغ مالية .

طوفان من السيول يداهم أحياء وشوارع مدينة إب

املخلفات تمأل مجاري السيول والعباراتاملخلفات تمأل مجاري السيول والعبارات

إب - حيث للتاريخ مكانه ، وللحضارة آثارها ، مدينة الخرضة والجمال ومعشوقة الزرع واملطر – تعيش مدينة 
ــاحرة ، ليبعث  ــم هطول األمطار الذي يلقي بظالله عىل هذه الطبيعة الس املدينة هذه األيام مع موس
ــث التي تروي ضمأ أبناء  ــرضة والجمال ، وعىل الرغم من االبتهاج بقطرات الغي ــوها برداء الخ ــا ألق الحياة ويكس فيه
هذه املدينة وثمارها ، إال أنهم ومع تباشري موسم األمطار من كل عام يعيشون أياماً من الرعب وليايل من الفزع واليقظة 
ــق من كل حدب  ــيول التي تتدف ــا ينتج عنها طوفان من الس ــماء م ــزارة األمطار التي تدرها عليها أمزان الس ــراء غ ج
ــبب  بالعديد من األرضار  ــن الجبال املحيطة بها من عدة جهات ، ما يتس ــىل هذه املدينة الواقعة بني عدد م ــوب ع وص
ــكل سنوي ، يف ظل غياب دور جهات االختصاص  ــيارات وأرضار مادية وبرشية بش والكوارث من غرق منازل وجرف س

ومنها مكتب األشغال ومعداته .. 
تحقيق / محمد الرعوي 

0606 استطالع

ــغال ومعداته ..ضمير غائب مستتر وتساؤالت حتى ترخيص البناء في مجاري السيول ■ جهود األش

ع
ــاقط األحجار من  من أرضار السيول وتس

ع
ــة املطلة  ــدرات الجبلي ــات  واملنح املرتفع
ــىل املنازل  ــل الحفاظ ع ــا، وبما يكف عليه
ــة  املتاخم ــيول  الس ــاري  ملج ــاورة  املج
للمرتفعات وتحت قمم الجبال وحمايتها 
ــاً  ــتظل كابوس ــوارث التي س ــك الك من تل

ه ي و ل جب م و هر
يؤرق األهايل وتقض مضاجعهم وأمنهم .

يي
ــنة  ــة املش ــام مديري ــر ع األخ مدي

م يل

غياب وتقصري 
ــام صندوق  ــح مدير ع ــه أوض ــن جانب م
ــني بمحافظة إب / خالد  النظافة والتحس
ــني  رشف أن دور صندوق النظافة والتحس
ــغال يف  ــل أهمية عن دور مكتب األش ال يق
ــم األمطار  ــة املجتمع خاصة يف موس خدم
يف

ــيول من مخاطر وتكديس  وما تخلفه الس
ت  مخلفا

ع
أو ــال  واألعم ــي  املبان ــات  مخلف ــواًء  س

ع
ــيول ، لكننا نواجه مخلفات األمطار والس

ي
ــوائل من ــات إىل الس ــكلة رمي املخلف مش
ــالق ــبب إغ ــال بس ــاب األعم ــل أصح قب

ي
ــات يف املخلف ــي  لرم ــص  ــب املخص املقل
منطقة السحول ، باإلضافة إىل تساهلنا يف
ــف الرقابة وهذه أمانة نقولها املكتب وضع
يف
ــرب، وأضاف ــكلة بصورة اك ــذا فاقم املش وه
بالقول: نحاول  منع أصحاب البوابري

م
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