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تقرير

تقريــر/  »األمنــاء« 
عبدالقوي العزيبي:

االقتصادي  االنهيــار  ظل  يف 
واملــايل، وما يشــهده الوطن من 
حرب، فإن الســلطة القضائية يف 
مبحافظة  طورالباحــة  مديريــة 
تعمــل ويف صمت  لحــج، كانت 
الدولة  أرايض  آخريــن  عىل متليك 
الصناعية  املنطقة  أرض  يف  ممثلة 
للحــج يف منطقة الرجاع مبديرية 
مخالفة  وبصــورة  طورالباحــة، 
للنظام والقانون ويف ظل ســلطة 
محليــة باملحافظة يبدو أنها كانت 
مرتاخية عام يحــدث؛ لعدم وضع 

اليد مبكرًا عىل تلك املســاحة، وقد يكون 
أيضًا عدم االهتامم من قبلها مبذكرات نائب 
وزير الصناعة عام 2020 من أبرز العوامل 
املساعدة يف تسهيل حصول اآلخرين عىل 
حكم قضايئ أعطاهم حق التملك مبساحة 

تعترب  التي  الرجــاع  الصناعية يف  املنطقة 
إحدى مناطق مديرية طورالباحة بلحج.

حرب عىل ورق
ويتحــدث مواطنون بلحــج عىل أن 
مرشوع املنطقــة الصناعية يف املحافظة 
كأنه مجرد حرب عــىل ورق، مثل مرشوع 
الحــرم الجامعي لجامعة لحــج والواقع 

غريب منطقة الوهط بتنب، والذي مل يخرج 
واقعًا ملموسًا إىل النور، ومبقابل ذلك نجد 
أيضــًا أن مرشوع املنطقــة الصناعية يقع 
غريب منطقة الوهط بخبت الرجاع مبديرية 

طورالباحة بلحج، هو أيضــًا حلم مل يخرج إىل 
النور، وإمنا موجود فقط عرب مراسالت األوراق 
الدولة، بينام  فيام بني مختلف مسؤويل جهات 
عىل واقع األرض تجد األرض يترصف فيها آخرون 
بطرق قانونية وغري قانونيــة، وال أحد معرتف 
مبا يســمى منطقة صناعيــة أو حرم جامعي، 
فمن املســؤول عن هذا العبث الحاصل اليوم يف 
أرايض املحافظة وإعاقة مشاريع تنموية كبرية، 
كام هو حاصل اليوم من عبث يف أرايض الحرم 
الصناعية يف  واملنطقة  لحج،  لجامعة  الجامعي 
لحــج، وأيضًا مرشوع امليــاه والرصف الصحي 

ملدينة الحوطة يف منطقة الفشلة؟

براءة األرايض
“األمناء” تنرش مراسالت بخصوص املنطقة 
الصناعيــة وبعد عجز كٍل مــن وزارة الصناعة 
والتجارة وقيادة لحج، والقضاء بلحج، من توفري 
الحامية والحفاظ عىل أرايض املنطقة الصناعية 
باتجاه  الوهط  الرجاع غريب منطقــة  مبنطقة 
طورالباحة، مام دفــع بوزير الصناعة والتجارة 
محمد األشــوال إىل توجيه مذكــرة إىل فضيلة 
القايض محسن يحيى الحوشبي، رئيس مجلس 
القضاء األعىل، لغرض وقف حكم محكمة مديرية 
طورالباحــة االبتدايئ رقم 1 لســنة 1443هـ، 
والذي منح املدعني من أبناء قرية الرجاع واملدعى 
عليه وآخرين، الحــق يف حيازة األرض الخاصة 
فيها،  والترصف  باالنتفــاع  الصناعية  باملنطقة 
ونوه الوزير إىل أن الجهة املختصة ممثلة بفرع 
هيئة األرايض بلحج مل يكن لها أي علم بالدعوى 

ومنطوق هذا الحكم!

املوقع واملساحة
يقع موقع املنطقة الصناعية ملحافظة لحج، 
وبحسب نرشة الوزارة يف الفيسبوك، يف منطقة 
الرجاع، بوحدة جوار هي: شامل منطقة الرجاع 
عند الكيلــو18 طريق الوهط / طــور الباحة، 
وتبعد عن مركز املحافظة مدينة الحوطة حوايل 
14 كم٢، وتبلغ مساحة أرض املنطقة الصناعية 
الكلية 2800 هكتار، بينام تبلغ مســاحة النواة 

450 هكتار.

مراسالت سابقة
وســبق لـ«األمناء” دق ناقوس الخطر قبل 
عامني فيام يتعلق بأرض املنطقة الصناعية بلحج 
عند نرشها تقريًرا يف 4/10/2020، والذي كشف 
آنذاك عن وجــود رصاع االختصاص بخصوص 
املنطقــة الصناعية بلحج بــني مكتب الصناعة 
والتجارة يف املحافظة مع فرع هيئة االستثامر 
بلحج، وهــذا الرصاع رمبا أتاح الفرصة لآلخرين 
واستخراج  طورالباحة  مبحكمة  القضاء  بدخول 
حكم قضايئ يف مساحة املنطقة، رغم مراسالت 
سابقة أصدرها األستاذ سامل سلامن الوايل، نائب 
وزير الصناعة والتجارة، إىل محافظ لحج اللواء 
ركــن أحمد تريك محــرر 26/1/2020، وأيضًا 
إىل نائبه األمني العام األســتاذ عوض الصالحي 
محرر يف 20/4/2020، والتي جاء فيها: )ويف 
إطار جهود الوزارة  لتفعيــل املناطق الصناعية 
والبحث عن مصادر متويل لتجهيز البنية التحتية 
لهــا من ميــاه وكهرباء وطرقــات واتصاالت، 

باعتبارها العامل الرئييس لجلب االســتثامرات 
يف  صناعية  قاعدة  وإلرساء  والخارجية  املحلية 
مدير  بتوجيه  التكــرم  منكم  نرجو  املحافظات، 
عــام املنطقة الصناعية يف املحافظة بتســليم 
نسخ من كافة الوثائق والدراسات لألخ مدير عام 
مكتب وزارة الصناعــة والتجارة يف املحافظة، 
حتى تتمكن من متابعــة كل ما يتعلق باملنطقة 
الصناعيــة مع ديوان الــوزارة واقرار الدعم يف 

وزارة التخطيط والتعاون الدويل(.

سفيان واملنان
ولعب مدير عام مكتــب الوزارة بلحج آنذاك 
دورًا  الردفاين،  ثابت  قاســم  ســفيان  الدكتور 
محوريًا وبارزًا وخاض رصاع كبري للحفاظ عىل 
أرايض املنطقــة الصناعية يف منطقة الرجاع / 
الصبيحة، إال أن يد التغيري مل متنح له فرصة حتى 
العمل وحامية ارايض املنطقة  يثبت جدارته يف 
الصناعية يف الرجاع، فقد متت عملية إقالته من 
منصبه فجأًة وتكليف بداًل عنه نائبه محمد عبد 
املنان رشيف الصبيحي، ونتيجة ملا حدث بصدور 
الحكم يربز الســؤال: هل دبر قرار إقالة الدكتور 
ســفيان ليصدر حكم قضايئ ابتدايئ صادر عن 
محكمة الصبيحــة بطورالباحة، وأيضًا لرتاخي 
السلطة يف تنفيذ ما جاء مبذكرات نائب الوزير؟ 
أضف اىل ذلــك نجد املواطنني أو املســتثمرين 
الصناعية  املنطقة  يقع مكتب  أين  يتســاءلون: 

بلحج؟ ومن هو مدير عام هذا املكتب؟!

األشول والحوشبي
املنطقة  أرايض  ومن أجل حامية واسرتجاع 

منطقة  يف  للحــج  الصناعيــة 
الصناعة  وزيــر  وجه  الرجــاع، 
والتجارة محمد األشــول، مذكرة 
إىل   ،26/10/2022 صــادر 
يحيى  محســن  القايض  فضيلة 
الحوشبي، رئيس مجلس القضاء 
األعىل، مشريًا فيها اىل العديد من 
املراسالت فيام بني الوزارة وقيادة 
محافظة لحج املحلية والقضائية، 
املنطقــة  أرايض  بخصــوص 
الرجاع، منوهًا إىل  الصناعية يف 
من  ابتدايئ  قضايئ  حكم  صدور 
محكمة طورالباحــة مبنح أبناء 
الحيازة  املدعني حق  الرجاع  قرية 
واالنتفــاع والترصف مبســاحة 
ومن  الصناعية،  املنطقــة  أرض 
املختصة  الجهة  مــن  التأكد  دون 
العامــة لألرايض،  الهيئة  ممثــاًل يف 
ومشريًا إىل أن هذا الترصف يف أرايض 
الدولة كان دون حضور أو علم الجهات 

ذات العالقة.

وقف تنفيذ الحكم
والتمس الوزير األشــول يف ختام 
الحوشبي  القايض  مذكرته من فضيلة 
قائاًل: )نرجــو منكم االطالع والتوجيه 
إىل كافة املحاكم والنيابات يف املناطق 
املحررة ملنع توثيق عقود البيع والرشاء 
يف ارايض املناطــق الصناعية، واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الجادة والحاســمة ضد 
الباسطني بهذه االرايض ووقف تنفيذ الحكم 
االبتــدايئ الصادر من محكمــة طورالباحة 

وإحالته إىل هيئة التفتيش القضايئ(.

مشاريع كبرية معاقة
ويســتنكر عدد من مواطنــني لحج إعاقة 
عدد من املشاريع الحيوية الكبرية يف املحافظة 
ابرزها مرشوع املنطقــة الصناعية يف منطقة 
الجامعي لجامعة لحج  الحرم  الرجاع، ومرشوع 
الصحي  والرصف  املياه  ومرشوع  الوهط،  غريب 

ملدينة الحوطة يف منطقة الفشلة.
ويتساءل املواطنون: هل إعاقة هذه املشاريع 
بفعل فاعــل؟، من خالل عمل مخطط ومدروس 
ومتعمد من قبل جهــات يف الدولة تريد اإلبقاء 
عىل املحافظة يف نفــس املربع وعدم خروجها 

من عنق الزجاجة نحو التنمية املستدامة!.

األمل يف الحوشبي
ويبقى األمل يف ابن املحافظة رئيس مجلس 
القضاء األعىل فضيلة القايض محسن الحوشبي، 
بتمكــني املحافظة من اســرتجاع أرايض هذه 
تنمية  االستثامرية والحيوية، وإحداث  املشاريع 
منتظرون  بلحج  فاملواطنون  بلحج،  مســتدامة 
رسعة انتصــار الحق، وضبط املتورطني يف هذا 
العبث وإحالتهم إىل القضاء، وتسليم أرايض تلك 
يف  للرشوع  االختصاص  جهات  إىل  املشــاريع 

تنفيذ املشاريع بأريحة تامة.
والقضاء  الُحكم،  أساس  العدل  اعتبار  وعىل 
ال سلطان عليه، وعطفًا عىل ذلك نجد أن مواطني 
لحج منتظرين بشــائر الفصل العاجل من قبل 
املعاقة  املشاريع  القضاء األعىل يف ملفات هذه 

منذ سنوات.

• من المسؤول عن إعاقة مشاريع لحج التنموية منُذ سنوات؟

• هل إقالة المدير سفيان مرتبط بصدور حكم أراضي المنطقة الصناعية؟
• مواطنو لحج لـ«األمناء«: لماذا استنجد األشول بمجلس القضاء؟ وهل سينصفه؟

• أين يوجد مكتب المنطقة الصناعية بلحج؟ ومن مديره؟

من امل�ص�ؤول عن اال�صتيالء على )2800( هكتار من اأرا�صي املنطقة ال�صناعية بلحج؟
بينما الوزير األشول يطرق باب رئيس مجلس القضاء لوقف تنفيذ حكم قضائي..


