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األمناء” كتب/ د. شــيخ ســالم 
بانافع األموي 

إىل من يعملون بقصد أو بدون 

قصد عــى تثبيــت العشــوائيات 

ونهب أمالك الدولة وتنصيب أفراد 

ومكاتــب مبكان قطــاع التخطيط 

األرايض..  هيئــة  يف  الحــري 

ليتكم تسألون أنفسكم: من أنتم 

يف منظومــة الترشيــع القانوين؟ 

وما هو متوضعكــم القانوين يف 

النافذة حتى  والقوانني  الدســتور 

تقوموا بإقرار ملكيات ومخططات 

ما أنزل بها من سلطان؟

من يعملون عــى تركني مخططات 
الواقــع بخــاف وظائف  أرض  عــى 
املعتمد  2005م  األرايض يف املسرت بان 
ملدينة عدن واملســرت بــان لبقية مدن 
ومن  الجنــوب،  محافظات  وعواصــم 
أرايض  وظائــف  تغيري  عــى  يعملون 
أرايض  الحرة يف عــدن وكذلك  املنطقة 
الخدمــات يف املخططــات املعتمدة يف 
عــدن وغريها من محافظــات الجنوب 
حتى وإن كانوا من موظفي فرع الهيئة 
عــدن أو بقية املحافظــات، فهذا العمل 
غري القانــوين ال يعطيهم أي حصانة إن 
قاموا بتغيــري وظائف األرايض الخدمية 
يف املخططــات بخاف نــص املادة 44 
من قانــون التخطيط الحرضي فا بد أن 
يأيت يوم سيتم مقاضاتهم ومحاسبتهم، 
وإذا قدر اللــه وإن قىض الله أمره فيهم 
وفينا جيل اليوم فسوف يلعنهم التاريخ 

والجيل القادم والذي بعده من األحفاد.

الرفاق الجــدد من كل  أيهــا  اعلموا 
التيارات أنكم ترتكبون أخطاء جســيمة 
بعد أن فرطتم بأماك الدولة من األرايض 
التي تعتــر من األصول االســتثامرية 
الثابتة ألي دولة بالعــامل مثل األرايض 
العامة البيضــاء واملتصحرة ومل تقوموا 
مبهامكــم األساســية كٌل يف منطقة 
ســيطرته وذلك وفق نص املادة )4( من 
التي  21لعام95م  رقــم  األرايض  قانون 
نصت عى أن كل عبث أو عدوان يقع عى 
أرايض وعقارات الدولة يعتر اعتداء عى 
حق الدولة واملجتمع، وعى كافة أجهزة 
والجهات  املجتمع  أفراد  وســائر  الدولة 
غــري الحكومية كٌل فيــام يخصه طبقا 
أرايض  وحامية  صيانة  النافذة  للقوانني 
وعقارات الدولــة ويعاقب كل من ينتهك 

حرمتها وفقا ألحكام هذا القانون.
وكذلــك أيها الرفــاق ياحظ أنكم قد 
غضضتم الطرف وال زلتم تغضونه عن كل 
ما يعمل من انتهاكات جســيمة لقانون 
التخطيــط الحرضي رقــم 20لعام95م 
حتى ولو كان ذلك التخطيط يتم يف أرض 
خاصة فاعلموا وأنتم بكل تأكيد تعلمون 
وتدركــون أن عملية التخطيط الحرضي 
هي مــن وظائف الدولــة يف كل بلدان 
العامل وتعتر وظيفة حكرا وحرصا عى 
الدولة تقوم بها سواء يف األرايض العامة 
الخاصة وذلك من خال مؤسســات  أو 
الدولة، وهي بلديــات ووزارة القرويات 
واإلســكان واألشــغال العامة والطرق، 
الحرضي  التخطيط  اليمــن  يف  وعندنا 
من مهام الهيئــة العامة لألرايض فقط 
دون غريهــا والتخطيــط الحرضي هو 
يف املرحلــة األوىل يتم مــن خال قيام 
الدولة بإعداد وإقرار املخططات الهيكلية 
والتي هي مجموعة  الدراسات والتقارير 
التي  واملخططات  والخرائــط  التحليلية 
التي توجه  تحدد األهداف والسياســات 
عمليــات التنميــة العمرانيــة وتحديد 
االستعامالت املختلفة لألرايض وشبكات 
الطرق الرئيســية والخصائــص البيئية 

واالجتامعية واالقتصادية ملواقع 
من  محددة  فــرتة  خال  معينة 
الزمن ثم يتلوها قيام الدولة من 
خــال الهيئة العامــة األرايض 
واملســاحة والتخطيط العمراين 
وقبلها  املحافظات  يف  وفروعها 
العامة والطرق  وزارة األشــغال 
وإقرار  بإعــداد  بالقيام  وذلــك 
املخططــات التفصيلية من قبل 
اللجــان الفنيــة الفرعيــة يف 
العملية  تلك  وهــي  املحافظات، 
من املخططــات التفصيلية التي 
املختلفة  االســتعامالت  تحــدد 
لــألرايض وشــبكات الطــرق 
والفرعية  الرئيســية  والشوارع 
والخدمات  املرافــق  ومواقــع 
لجزء  تفصيلية  العامة بصــورة 
أو ملوقع  الهيــكيل  املخطط  من 
من املواقــع املحددة فيه، كام أن 
املرافق والخدمات العامة هي تلك 
لاستخدام  املخصصة  املساحات 

الهيكلية  املخططــات  ضمــن  العــام 
التعليمية والطبية  والتفصيلية لألغراض 
والرتفيهية  والثقافيــة  واالجتامعيــة 
واملواصات  والنقــل  واألمنية  والدينية 

وكذلك لخدمات البنية التحتية.
واعلمــوا أيها الرفاق أن أماك ارايض 
الدولة ال تسقط بالتقادم وأن القانون قد 
أورد يف املــادة )17( أن كل ترصف غري 
قانوين ينشــأ أو يقرر حقا عينيا أصليا 
أو تبعيا أو تأجــري أو متكينا بأي صورة 
الدولة  أرايض وعقارات  الصور عى  من 
يعتر باطا ولكل ذي شــأن التمســك 
بالبطــان أو طلب الحكــم به ويتحمل 
املحكوم عليــه تكاليف إزالــة البناء أو 
املزروعات أو الغرس القامئة عى األرض 
املخالفة بسبب هذا  وغريها من األعامل 
الترصف مع إلزامه بالتعويض أن كان له 

مقتىض.
أمــا التخطيط الحــرضي مبفهومه 
أي تخطيط  القانوين والفني فلن يعتمد 

خارج إطار املؤسســات القانونية املناط 
وريثة  وهــي  املخططــات  إقــرار  بها 
البلديات ولن تعطيها أي رشعية قانونية 

مراساتكم وأوامركم إن صدرت.
أيها الرفاق يجــب عليكم أن تتحملوا 
املســؤولية يف هذه الظــروف الصعبة 
واملعقدة وأن تعملــوا عى حامية أماك 
توقفوا  وأن  وعقارات  أرايض  من  الدولة 

العبث التخطيطي الخطري.
فلــو أخذنا عدن كمثــال عى العبث 
فعدن محكومة بإرث تاريخي متجذر يف 
ومخططاتها  الحرضي  التخطيط  مجال 
أعدها  التي  عــام1843م  منذ  الزجاجية 
الفريق الفني برئاســة املهنــدس الرائد 
البداية  جاكوب وتلك املخططــات كانت 
مليــاد التخطيــط الحــرضي يف عدن 
وجزيرة العرب وهي مؤرشفة يف خانات 
أرشــيف التخطيط يف الهيئة عدن ولن 
تكون عدن ولن تبنى إال وفق مرجعياتها 
التخطيطية ونشــوءها املعامري واليوم 
رقم  الحرضي  التخطيــط  لقانون  وفقا 

20لعام 95م فقط.
لها  أن  فاعلموا  امللكيــات  وأما 
تاريخــا عريقا موثقــا يف عدن 
القانونيــة هي ثاث  واملرجعيــة 
العامة  للملكية  توثيقيه  مرجعيات 

والخاصة وهي:
يحتوي  الذي  بريطانيا  أرشيف 
عى أول جرانت صدر عام 1886م.

سجل املشــيخة العقربية الذي 
يحتوي عى كافة األماك الخاصة 
من األرايض يف برئ أحمد والوادي 
الكبــري والحســوة وهــي بخط 
قحطان  الزراعي  املهندس  وتوقيع 
محمد الشــعبي حينام كان ناظرا 
لحج  العبادل  سلطنة  يف  لألرايض 
وهو أول رئيــس لجمهورية اليمن 
الدميقراطية الشعبية وكمل السجل 
العقريب شــيخ  الشــيخ محمود 
العقارب رحمة الله عليه إضافة إىل 
الجرانات من الرقم 2801اىل2876.

أماك الناس يف سجات سلطنة 
العبــديل يف دار األمــري واملوجود يف 

أرشيف الهيئة.
وكذلك قرارات لجان املعالجة واإلعادة 
التي شــكلت بقــرار رئــايس منذ عام 
1990م برئاســة وزير الزراعة لألرايض 
الزراعية ولجنة أخرى برئاسة املحافظني 
امللكية  للعاصمة عدن الدعاءات  املتتالني 
وقد تم الفصل يف تلك االدعاءات بشكل 
كامل وأغلق امللــف إال أن قادة اليوم قد 
منحوا أنفســهم الحق العديل يف إعادة 
فتح هذي امللفــات والعمل عى لخبطه 
امللخبط وتحليل املحــرم وتحريم املحلل 
سواء يف عدن أو بقية املحافظات وعى 
اختــاف توجهات التيارات السياســية 
والعسكرية، ويف الختام علينا أن نتذكر 
قولة تعاىل )والله غالب عى أمره ولكن 

أكرث الناس ال يعلمون(.

*مستشــار رئيــس الهيئــة العامة 
لألرايض.

الرياض - شفيلد »األمناء« خاص:
الدكتور عبد  تحدث رئيس منظمة »فــوس« 
الجليل شائف الشعيبي، املقيم يف شفيلد باململكة 
االنتقايل  املجلس  رئيــس  لقاء  عن  الريطانية، 
الجنويب الرئيس عيدروس الزبيدي بسفراء الدول 

الخمس دامئة العضوية يف مجلس األمن.
وقال الشــعيبي: »ُيظهر لقــاء تاريخي بني 
عيدروس  الجنــويب  االنتقايل  املجلــس  رئيس 
العضوية  دامئة  الخمس  الدول  وسفراء  الزبيدي 
يف مجلس األمــن أن املجتمع الدويل يعتر اآلن 
إدراج املجلس االنتقايل الجنويب أمًرا رضورًيا يف 

مساعيه لتأمني سام دائم يف اليمن«.
يف  الرياض  يف  االجتــامع  »وُعقد  وأضاف: 
22 نوفمر مع وفــد املجلس االنتقايل الجنويب 
برئاســة الزبيدي وســفراء واشنطن وموسكو 

وبكني ولندن وباريس«.
وتابع: »وتركــزت املباحثات عى تنفيذ اتفاق 

الرياض وآخر املســتجدات عــى أرض الواقع. 
وسلط الزبيدي الضوء عى قضية الجنوب وشدد 
عى رضورة وجود املجلــس االنتقايل الجنويب 
بشكل فاعل يف جميع مراحل العملية السياسية 
املقبلة لوقف الحرب وإحال السام يف املنطقة«.

وقال الدكتور عبد الجليل شايف، رئيس مجلس 
إدارة املنظمة: »ُينظر اآلن إىل الحكومة الرشعية 
عى أنها ضعيفة ونفوذ اإلصاح يزيد من تعميق 
األزمة بداًل من إيجاد حلول سياسية.  لقد أجرت 
FOSY اتصــاالت مع ممثــيل املجلس االنتقايل 
العربية  اململكــة  يف  حالًيا  املوجــود  الجنويب 
السعودية فيام يتعلق بنتائج هذا االجتامع وكان 
ردهم أن املحادثات التي أجريت مع سفراء الدول 
الخمس الدامئة العضويــة كانت إيجابية للغاية 

وبناءة ولكنها مل تعرض تفاصيل أكرث«.
وأكــد الدكتور عبد الجليل شــيف أن منظمة 
النهــوض بقضيــة  »فــوس« مســتمرة يف 
شــعب الجنوب عى كل املســتويات السياسية 

والدبلوماسية.
وبكني  وموســكو  واشنطن  ســفراء  وكان 
ولندن وباريس اشاروا إىل دور املجلس االنتقايل 
الجنويب وقواته يف مكافحة اإلرهاب وعمليات 
ممرات  وتأمني  الجنوب  ســواحل  التهريب عر 
ماحية دولية يف باب املندب وخليج عدن والبحر 

األحمر، وكذلك مواجهة الحوثيني.
وناقشــوا ســبل وطــرق معالجــة األزمة 
أنظمة  هيكلة  وإعــادة  املتفاقمة  االقتصاديــة 
ومؤسســات الدولــة، ال ســيام املؤسســات 
والقضائية  والرقابيــة  واملاليــة  االقتصاديــة 

واملؤسسات السياسية.
وأكد مســؤول كبري يف األمم املتحدة أنه يف 
اجتمع مســؤولون  املاضية  القليلة  األســابيع 
رفيعو املســتوى مع أعضاء بارزين يف املجلس 
العامل  العديد من عواصم  االنتقايل الجنويب يف 
للتفاوض عى طرق ســلمية للخروج من األزمة 
اليمنية وأن مفاوضات مبارشة أخرى ســتجرى 

يف اليمن باملستقبل القريب.
ووصفت وسائل اإلعام االجتامع بني املجلس 
االنتقايل الجنويب وسفراء الدول الخمس الدامئة 
العضويــة يف مجلس األمن بأنــه نقطة تحول 
مهمة يف العاقة بني املجلس االنتقايل الجنويب 
الــذي ميثل تطلعــات الجنوب لدولــة جنوبية 

مستقلة واملجتمع الدويل.
مبعوث  الزبيدي  التقــى  االجتامع  هذا  وقبل 

االمم املتحدة واملبعوث األمرييك عى التوايل.
األمريكية  السفارة  بأعامل  القائم  التقى  كام 
كايث ويســتيل يف الرياض والسفري الرنويجي 

توماس ليد بول.
ويعتقــد FOSY أن هذه عامة جديدة عى أن 
الهائل الذي ميكن  الــدور  املجتمع الدويل يدرك 
أن يلعبه املجلس االنتقايل الجنويب للمســاهمة 
يف تسوية السام ومســاهمته يف الحرب ضد 

سيطرة الحوثيني عى الطيف السيايس.
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