
بحيادية معدومة وبمقترحات 
مسمومة وبرؤية مذمومة تسير 
في  نونية  لقا ا ت  لجها ا بعض 
قطاعات األراض��ي اليمنية في مختلف 
محافظات الجمهورية بهذا النهج السابق 
ذك��ره ب��دون خ��وف من اهلل وخشية من 
عقابه وبما يقدمونه من تقارير تحمل 
يا  قضا ه  تجا لمبين  ا لبهتان  وا لزيف  ا
المواطنين الذين يحملون توجيهات يعود 
أصل سيرها إلى الشؤون القانونية في 

هذا القطاع أو ذاك.
ولكن هذه الجهات القانونية تناست 
ماهية عملها األس��اس��ي ومضمونه، 
فنجدهم أحيانًا ينهجون نهج الشؤون 
االجتماعية في التدخل في بعض قضايا 
النزاعات األسرية دون خجل وكأنهم 
موكلون بذلك، بل ونراهم يقررون رأيهم 
مشفوعًا بالتحيز لهذا المنازع أو ذاك بدون 
أية حيادية تذكر وكأنهم أحد أفراد األسرة 

أو حتى من المقربين لها.
وحينًا آخر نرى أولئك القانونيين في 
هيئات األراض���ي وخاصة الواقعة في 
ص  لخصو با و حلية  لسا ا ت  فظا لمحا ا
»عدن« يقومون بشرعنة وتوريث حقوق 
ُأن��اس أُلن��اس آخرين ال يحملون سوى 
اف��ت��راءات وضغائن الحتواء واستحواذ 
أية قطعة أرض أو منزل، ولكن قانونية 
أراضينا تساهم في دع��م مثل هكذا 
قضايا بالحسم المباشر لها وإصدار رأيها 
بتوقيعات جميع  المدعوم  ومقترحها 
المعنيين في هذه الجهة وتوريث أحد 
المتنازعين، وكأنها جهة تشريع وحكم، 
وبهذا تكون قانونيتنا أضفت صورة أخرى 
في عملها وهي تحولها إلى جهة قضاء 

وليس جهة إدالء فقط.
وبكل الصور التي تتخذها قانونية 
األراض��ي وشرعنتها في مجمل قضايا 
اإلق��رار والنزاعات، نجد حقيقة واحدة 
تجمعهم وه��ي أن أول��ئ��ك المحامين 
والقانونيين نزعوا ذممهم ورموا بقسمهم 
خلف جدار الحق ولبسوا رداء المصالح 
وشربوا محلول الخداع أمام جدار الظلم، 
وبهذا يكونون رسموا خططًا واضحة 
لمصيرهم المحتوم لنار جهنم بظلمهم 
الناس وسلبهم حقوقهم واألقوى من ذلك 

قولهم الزور في كل األمور..
وبهذه األوضاع التي يعيشها مواطنونا 
مع قانونية األراضي وبكل صور المعاناة 
ل��ت��ي يحملونها ف��ي مالمحهم وهم  ا
يتابعون استعادة حقوقهم، ال يسعنا إاّل 
أن ندعو اهلل نزعهم من أماكنهم وتكليف 
األشراف من القانونيين غيرهم وأن يجد 
رئيس الهيئة العامة لألراضي والمساحة 
والتخطيط العمراني األكفأ ورفع الظلم 
عن المواطنين بتغيير قانونية األراضي 
ت  فظا لمحا ا مختلف  ف��ي  منتسبيها  و
وباألخص »عدن« وإصدار قرارات حاسمة 
تجاه أخطائهم المستمرة وذلك بسحب 
لمن يستحقها  وإعطائها  لثقة منهم  ا
وبذلك نكون قد دخلنا مرحلة التغيير 
الفعلية إلص��الح قضايا األراض��ي التي 

تتجدد يومًا بعد يوم.
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 دشن مجموعة من الشباب والطالب بأمانة 
النطاق في  العاصمة حملة شعبية واسعة 
األوساط الشبابية والطالبية تهدف إلى إعالن 
موقف شريحة الشباب والطالب المؤيد للقيادة 
السياسية والتي على رأسها رئيس الجمهورية في قراره 
إجراء االنتخابات النيابية القادمة 2011م في موعدها 
المحدد في 27 أبريل المقبل مؤكدين العمل على 

إنجاحها .وق��ال المهندس قناف المطري رئيس لجنة 
الشباب والطالب الشعبية لحماية اليمن المنظمة لحملة 
اإلعالن الشبابي والطالبي إن هذه المبادرة تعبر عن مدى 
العلم والوعي الوطني الذي يمتلكه شباب وطالب يمن 
اليوم يمن الثاني والعشرين من مايو وتمسكهم بالنهج 
الديمقراطي الحر الذي قدم من اجل أبناء الشعب اليمني 
قوافل من دماء وأرواح الشهداء األحرار..وأشار المهندس 

قناف إلى إن اللجنة بصدد تدشين حملة شعبية واسعة 
النطاق وذلك من خالل توقيع شباب وطالب اليمن على 
اإلعالن الشبابي والطالبي لرئيس الجمهورية .منوها 
إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات شبابية وطالبية في عدد 
من محافظات الجمهورية في إطار الحملة وخاصًة في 
المحافظات الجنوبية والشرقية وفي مختلف المحافظات 

إلى إن يتم تسليم اإلعالن لرئيس الجمهورية.

حملة شبابية لتأييد االنتخابات البرلمانية 

قانونية األراضي 
وشرعنتها

 نعمت عيسى

األسر المنتجة.. صناعة لمكافحة الفقر والبطالة

> البداية كانت مع االخت أمة الرزاق 
يحيى جحاف رئيسة مؤسسة »بيتنا« 
للتراث والتنمية والتي تحدثت قائلة: 
رائعة  ف��رص��ة  المؤتمر  يعتبر ه��ذا 
للجمعيات التي تعمل في إطار األسرة 
المنتجة، وف��ي إط��ار تنمية المجتمع 
ومكافحة البطالة والتخفيف من حدة 
الفقر، وهو بداية مشجعة ندشن بها 
العام الجديد، كما أن حضور فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
عكس اهتمام ال��دول��ة بهذا القطاع 
الحرفي المهم ال��ذي يمكن أن يشكل 
رافدًا كبيرًا من روافد التنمية سواء في 
مجال تنمية الدخل القومي أو تحسين 
الدخل األسري اقتصاديًا.. كما أن المؤتمر 
شكل فرصة للتعارف بين الجمعيات 
بهدف التنسيق والتعاون واالستفادة 
من تجارب بعضهم البعض.. ومازاد من 
أهميته توجيهات األخ رئيس الجمهورية 

لرئيس ال����وزراء بمنع 
استيراد المنتجات التي 
محليًا  جها  نتا إ يمكن 
وال��ت��ع��اون م��ع القطاع 
الخاص في دعم األسر 
المنتجة، وك��ذا تيسير 
القروض لهذه المشاريع 
وهي  ميسرة،  بفوائد 

توصيات تعد خطوة تنفيذية واقعية 
تجسد قرار دعم المنتجات المحلية والحد 
من سيطرة المنتج المستورد المنافس 
للصناعة المحلية...ودعت في ختام 
حديثها المسؤولين والوزراء االقتداء باألخ 
الرئيس وتنفيذ التوجيهات بحيث يصبح 
للمنتجات اليمنية والحرف التقليدية 

بصمة إيجابية وتعود إليها الحياة ونصبح 
شعبًا منتجًا مصدرًا كما كنا.
 إبداعات حرفية

> وفي ذات الشأن تحدثت األخت أمل 
إبراهيم الوليدي- مديرة مركز تدريبي 
في جمعية االصالح الخيرية- قائلة: 
المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمنتجات 
التي يمكن تصنيعها محليًا وإب��راز 
اإلبداعات الحرفية التقليدية المختلفة 
بحيث يمكن أن تصل هذه الى السوق 

المحلية وتنافس المنتج المستورد.. 
وأض��اف��ت: وحقيقًة تشجيع فخامة 
رئيس الجمهورية وتوجيهه الحكومة 
بشراء كافة المنتجات المعروضة هذا 
زرع الفرحة في قلوب الجميع، كما ان 
توجيهاته تفتح الطريق أمام الكثير من 
االسر للعمل في مجال الصناعات المحلية 
وتدعو الى دعم السوق المحلية بحيث 
معظم  تغطي 
من  احتياجاتها 
اإلنتاج المحلي، 
وه�����ذا يسهم 
في إيجاد أي��ادٍ 
ة  يد جد ملة  عا
واالس���ت���غ���ن���اء 
لمنتجات  ا ع��ن 
المستوردة ، وبالتالي الحد من الفقر 

والقضاء على جزء كبير من البطالة.
خطوة جيدة

> وترى االخت وداع��ة يسلم الجحي 
- جمعية المرأة الحضرمية : ان معظم 
الجمعيات ومراكز االسر المنتجة تسعى 

للتدريب وتأهيل أفراد األسرة وبالذات 
النساء ليكون لهن مشاركة فاعلة في 
الحياة االقتصادية بحيث يتمكن من 

إعالة أنفسهن واسرهن، كما أن المراكز 
تسهم بشكل فاعل في عملية التوعية 
بكافة جوانبها.. مشيرة الى أن تكرُّم االخ 
رئيس الجمهورية بشراء كافة المنتجات 
يُعد لفتة طيبة وسيكون لها أثر جيد 
كخطوة يقتدى بها، كما أن توجيهاته  
لرئيس الوزراء تدل على اهتمامه باألسر 
المنتجة وإدراكه العميق ألهمية مشاركة 
البناء  الوطن في عملية  أبناء  جميع 
والنهوض بهذا الوطن وخاصة شريحة 
الشباب والنساء كونهما يعتبران من 
الركائز األساسية المشاركة في الدفع 

بعجلة التنمية.
دعم معنوي

> م��ن جانبها ع��ب��رت االخ���ت ن��ور 
خزينة محمد -المدير المالي لجمعية 
تنمية المرأة السُقطرية- عن فرحتها 
بالمشاركة في أعمال المؤتمر قائلة: 
حقيقة ان وج��ود جزيرة سقطرى في 
هذا المؤتمر يدل على مدى االهتمام 
الكبير ال��ذي توليه القيادة السياسية 

بكافة محافظات ومناطق الجمهورية، 
ونحن هنا من أجل أن نضع أمام اآلخرين 
المنتجات التي تفخر الجزيرة بإنتاجها 
من أشجارها وثمارها، باإلضافة الى 
المنتجات الحرفية التي تصنعها نساء 
س��ق��ط��رى.. وأض��اف��ت: أن م��ا زاد من 
أهمية هذا المؤتمر هو تفضُّل رئيس 
الجمهورية بالحضور والتشجيع لمنتجاتنا 
المنتجات  بهذه  نعود  لن  ننا  إ بحيث 
فالتوجيه بشرائها دعمنا معنويًا بدرجة 
أولى، كما أنها تدل على مدى اهتمامه 
باألسر الفقيرة التي تحتاج الى النهوض 
اقتصاديًا بما يسهم في تحسين دخلهم 

والمشاركة في بناء الوطن.
تعزيز االقتصاد الوطني

> وفي ذات الشأن تحدثت 
االخت فردوس محمد - جمعية 
الفردوس التنموية - مديرية 
البريقة - محافظة عدن قائلة: 
االسر هي التي تقوم باإلنتاج 
بالتعاون مع بعض أو جميع 
أفرادها لتحقيق دخل يسهم 
في تحسين ال��دخ��ل، وتقوم 
الجمعيات بالدور المساعد في 

تنظيم أنشطة هذه األسر.
 ونتمنى أن تجد هذه المشاريع دعمًا 
ومساندة كبيرة، ويعتبر ما وجه به فخامة 
االخ رئيس الجمهورية خطوة ايجابية 
في تشجيع ش��راء المنتجات الحرفية 
والتقليدية وهي مبادرة تهدف تشجيع 

كما   ، لمحلي ا لمنتج  ا
لرئيس  توجيهاته  ان 
ال����وزراء بالتوصيات 
ألقاها  التي  المختلفة 
ف��ي خطابه إنما تدل 
على مدى إدراك القيادة 
السياسية بأهمية دعم 
وتشجيع المنتج المحلي 
والمضي في طريق الحد 

من االستهالك للمستورد الخارجي، وهذا 
سيعزز السوق المحلية واإلنتاج الوطني 
ويخفف من البطالة ويقوي االقتصاد 

الوطني.

روافد أساسية
> أما األخت إيناس يحيى محسن - 

جمعية الحياة الخيرية - محافظة ذمار، 
فقالت: إن اإلن��ت��اج األس���ري ه��و أحد 
الروافد االساسية لالقتصاد الوطني، 
وبدعم االسر المنتجة نصل الى نتائج 
إيجابية تصب في مصلحة االقتصاد 
الوطني، وحقيقة نحن في هذا المؤتمر 
نتوجه بالشكر والتقدير لفخامة رئيس 
الجمهورية الذي يولي االهتمام الجاد 
بهذه المشاريع وي��درك أهمية دعمها 

ومساندتها..
استثمار الطاقات

> ومن محافظة ريمة تحدثت االخت 
نبيلة محمد الشرعبي -رئيسة جمعية 

»األمل« النسوية الخيرية- قائلة:
 ان تتحول المرأة اليمنية من مستهلكة 
الى منتجة، فمعنى ذلك أنها تسير في 
الطريق الصحيح.. مشيرة الى أن دعوة 
الرئيس بهذا الشأن ستؤدي الى استثمار 
الطاقات وتنمية الملكات، وتسهم في 
توفير ف��رص الحياة الكريمة لألسر، 
إضافة إلى تعزيز العمل المهني المنتج 
للفرد واألس��رة، كما تشجع الكسب من 
عمل اليد وإيجاد فرص حقيقية في سوق 

العمل.

بداية حقيقية
> واختتمنا حديثنا من محافظة حجة 
مع االخت نبيلة علي الشاوش -جمعية 
»المستقبل«- والتي بدأت حديثها بتقدير 
اللفتة الكريمة لألخ الرئيس، وشراء 
ت  لمنتجا ا ف��ة  ك��ا
المعروضة، األم��ر 
الذي أضفى السعادة 
ورف����ع م��ع��ن��وي��ات 
المشاركين في هذه 

المعارض.. 
وق������ال������ت: إن 
ت��وج��ي��ه��ات االخ 
الرئيس هي البداية الحقيقية لدعم 
الجمعيات وتيسير القروض ومساندة 
المشاريع الصغيرة والتعاون مع القطاع 
الخاص والدعوة لدعم اإلنتاج المحلي، 
بما من شأنه دعم االقتصاد الوطني 
إضافة إلى أنه يحد من البطالة بخلق 

فرص عمل جديدة للشباب وغيرهم..

إن التركيز على فهم واقع األسر المنتجة في تحقيق خطط التنمية، أمر مهم لتأسيس البناء  
التنموي، ومن هنا تأتي أهمية تحويل األسر المنتجة من جهود فردية إلى بناء مؤسسي وتوفير 
أسواق للمنتجات والترويج لها بشكل إيجابي بهدف دعم المنتج المحلي الذي يمكن بجودته أن ينافس 
الخارجي.. هذه الرؤية التشجيعية كانت محور الكلمة التي ألقاها فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في المؤتمر األول للجمعيات واألسر المنتجة تحت شعار »شراكة 
فاعلة في التنمية ومكافحة الفقر«.. وحول توجيهات فخامته والتوصيات الداعمة ألعمال هذه الجمعيات 
والمراكز، التقينا على هامش المؤتمر بعدد من األخوات الالتي تحدثن عن أهمية توجيهات القيادة 

السياسية في تشجيع ودعم األسر المنتجة ..فإلى  الحصيلة..

  استطالع/هناء الوجيه

لن يك��ون للنس��اء ش��أن ما ل��م نهتم 
بعملية االنت��اج والتدري��ب والتأهيل

دع��م  الرئيس اس��هم يف تحس��ن دخلنا

نتمنى أن تجد أنشطة 
الجمعيات اهتمامًا مسؤواًل 
من املعنين للتخفيف من البطالة

يجب مساندة املشاريع 
الصغرية لضمان تنمية 

وطنية حقيقية

برملان 2011م..
 النساء قادمات

> كان فخامة االخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- حكيمًا حينما قدم مبادرته 

الشجاعة بمنح المرأة )44( مقعدًا في البرلمان القادم.
هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لبرنامجه االنتخابي وتلبية لتطلعات 
المرأة اليمنية في تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية عبر دعمها 

للوصول إلى مراكز صنع القرار.
ولعل من المعيب أن تظل بعض االحزاب تنظر الى المرأة كناخبة وليس 
مرشحة، ومن غير المعقول أن تبقى النساء خارج أسوار مجلس النواب 
الذي لم يقبل دخول سوى امرأة واحدة الى جانب 300 عضو في البرلمان 
الحالي. وفي الوقت الذي نتمنى فيه من جميع االحزاب والتنظيمات 
السياسية على الساحة تبني قضية دعم المرأة وعدم التهرب من إعطائها 
حقوقها المشروعة بحسب الدستور والقانون، فإن األيام القادمة تتطلب 
من المرأة نفسها تكثيف الجهود والتفاعل االيجابي مع خطوات السير 
نحو إجراء االنتخابات في 27 ابريل 2011م، وأالَّ يقل حضور المرأة في 
صناديق االقتراع عن الحضور في قائمة المرشحين.. وعلى نساء اليمن 

أن يكن على ثقة بأن مطالبهن الديمقراطية سترى النور قريبًا.
 وفي هذا الشأن أجزم أن المرأة اليمنية قادرة على إنجاز كل ما يوكل 
إليها في كافة الجوانب على أرض الواقع، ولكن عليها أن تكون على ثقة 
بإمكاناتها وقدراتها وبالذات في خوض معترك السياسة، وستثبت أيام 
ما بعد ابريل- عند حصولها على )44( مقعدًا- أن النساء أكثر مسؤولية 
من الرجل وأشد حرصًا على ممارسة النهج الديمقراطي في كل ما تقوم 

به، كما انها لم تُلوَّث بالفساد.
نحن بانتظار االنتخابات القادمة التي ستحمل معها مالمح تغيير كبيرة 
تتوج في فعل وطني متميز نصر المرأة اليمنية عاليًا.. والشك أن عضوات 
المؤتمر الشعبي العام قادرات على االنتصار لحقوقهن طالما توافرت 
اإلرادة والدعم التام من قبل القيادة السياسية ممثلًة بفخامة االخ علي 

عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.

  نجالء محمد الزبيري

أحزاب املشرتك تثري الشبهات باتصاالتهابالخارج والرتدد على السفارات

وتبرز هذه الخصوصية في العالقات 
على نحو جلي في أن الواليات المتحدة 
االمريكية داع��م��ة وم��س��ان��دة بشكل 
مباشر وفاعل لتجربتنا الديمقراطية، 
حيث ظل هذا الملف حاضرًا دائمًا على 
طاولة العالقات واللقاءات المشتركة بين 
البلدين الصديقين، وتقدم المشورة 
والدعم في المجال الديمقراطي، وفق 
نهج ورؤى كاملة الوضوح تحفظ لبالدنا 
كامل سيادتها وخصوصيتها وهو ما 
أكدت عليه وزيرة الخارجية األمريكية في 
زيارتها األخيرة لبالدنا والتي أكدت خاللها 
على دع��م بالدنا في كافة المجاالت 
وليس فقط في المجالين الديمقراطي 
واألمني، بعيدًا عن أي مساٍع أو محاوالت 
رخيصة تقوم بها ودأب��ت عليها بعض 
االطراف السياسية والممثلة في أحزاب 
»اللقاء المشترك« التي تسعى دائمًا 
الى إيجاد عالقات مشبوهة مع العديد 
من الدول من خلف ستار وتمرير االشياء 
من تحت الطاولة في محاوالت رخيصة 

لالستقواء بالخارج في قضايا وطنية 
بحتة وتأليبه على المشهد السياسي 
اليمني وقضاياه الداخلية وبما يتنافى 
مع السيادة الوطنية وقدرتها على تجاوز 
كل قضاياها وأم��وره��ا الداخلية عن 
طريق أبنائها الذين ليسوا في حاجة على 
االطالق لطلب االستعانة بالخارج ااّل في 
حدود ما يحفظ كرامتها وسيادتها على 

وجه مطلق.
تها  أ ستمر ا لتي  ا ت  سا ر لمما ا تلك 
احزاب اللقاء المشترك ليست بجديدة 

وقد تكررت في مناسبات 
سابقة ع��دة ليس آخرها 
ما سعت اليه هذه االحزاب 
خالل زيارة وزيرة الخارجية 
االمريكية هيالري كلينتون 
االخيرة لبالدنا، ورأينا كيف 
ك��ان اجتماعهم بها خلف 
الكواليس على نحو يدعو 
ذل��ك  تبعه  وم���ا  للريبة 
من تصريحات قياداتهم 

وإعالمهم والذي تركز دون حياء أو خجل 
على خطاب الشكوى وتقديم التقارير 
واستدعاء الخارج واالستقواء به للتدخل 
بشكل مباشر في قضايا وطنية داخلية 
بصورة رخيصة ودنيئة تحط من قدر 
الشعب وسيادة الوطن ومقدراته العليا، 
األمر الذي يرفضه ويستنكره كل أبناء 
الوطن، عدا قيادات المشترك وحدها التي 

ال تجد غضاضة في ذلك.
وخ��الل زي��ارة المسؤولة االمريكية 
االخيرة لبالدنا، التقت قيادات أحزاب 
المشترك دون حياء أو 
في  ن  بكلينتو خ��ج��ل 
اجتماع )مغلق( كما فعلوا 
دائمًا في مناسبات أخرى 
دأبوا عبرها على االلتقاء 
منفردين وخلف األسوار 
وبعيدًا عن األضواء وفي 
غياب أي أط��راف وطنية 
أخ����رى م��ن أح����زاب أو 
ممثلي منظمات المجتمع 

المدني، وكما كانت لقاءاتهم ايضًا مع 
غربيين  ودبلوماسيين  دول  ممثلي 
وأوروبيين ايضًا تحت أقبية سفاراتهم 
هنا وأماكن أخرى بعيدة عن األنظار في 
الداخل والخارج يقدمون خاللها التقارير 
ويؤلبون تلك األط��راف والدوائر  على 
اليمن واستدعاؤهم للتدخل في شؤون 
البالد وقضاياها الوطنية الداخلية على 
نحو سافر ورخيص وبما يمثل جريمة 
ف��ي ح��ق ال��وط��ن والشعب تستوجب 
المساءلة والمحاسبة كونها قضايا عالية 
الحساسية، وتمثل من حيث يدرون شكاًل 
من أشكال اللعب بالنار التي ستحرقهم 
وحدهم وستخيب مساعيهم المريضة 
والسوداء بإلحاق الضرر بالوطن وهو 
ما ال يمكن ان ينجحوا فيه على االطالق 
كما علَّمتنا الكثير من التجارب السابقة 
والتي استفاد منها الجميع عدا »قيادات 
المشترك« التي ال تتعلم أبدًا من الدروس 

وال تتعظ بالعبر.

استدعاء األجنبي 
للتدخل يف الشأن 
الداخلي جريمة 

تستوجب 
املساءلة والعقاب

 العالقات بين بالدنا وأمريكا عالقات متميزة وذات خصوصية، لذا فإنها تأخذ شكل الديمومة واالستمرارية وتبادل اآلراء 
والتشاور والتباحث في العديد من الملفات خاصة ملف االرهاب والتطرف وغيره، لما لبالدنا اليوم من دور إقليمي محوري 
تدرك أهميته وفاعليته وتأثيراته االيجابية االسرة الدولية وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكية إحدى شركاء اليمن 

في عملية االصالحات السياسية واالقتصادية الى جانب الدول والمنظمات الدولية المانحة والداعمة لبالدنا.
 

االستقواء بالخارج لعب بالنار

احمد عبدالعزيز


