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تحقيق

األمناء / غازي العلــــــــوي:
ال يــكاد مير أســبوع إال ونتلقى يف 
صحيفة "األمناء" كمًّ هائال من الشكاوي 
من مســافرين وتجار يشكون من غول 
الوديعة  منفذ  يف  املعشــعش  الفســاد 
السعودية،  العربية  اململكة  مع  الحدودي 
حيــث تتعــاىل األصوات الشــاكية من 
ســوء الخدمة وتوغل الفساد الذي يطال 
الشاحنات،  وأصحاب  والتجار  املسافرين 
خصوصــًا أن املنفذ ُيعــد الجرس الربي 
الوحيد املتاح لليمنيني يف ظل الحرب التي 

تشهدها البالد.
ولعــل من األهمية مبكان أن نشــر 
الفســاد  تفاصيل  الرشوع يف رسد  قبل 
الذي عززته الوثائق الرسمية إىل األهمية 
الكبرة التي بات يكتسبها “منفذ الوديعة” 
الواقــع يف منطقــة الوديعة مبحافظة 
حرضموت يف الوقت الحارض، حيث مير 
اليمن، ومتر  عربه املســافرون من وإىل 
منه الناقــالت التجارية والبضائع واملواد 
اإلغاثية  واملســاعدات  الغذائية  والقوافل 

إفادات  بحســب  تحول  والذي  وغرها... 
املواطنني والتجــار إىل وجه بائس للبلد 

وللسلطة بحسب توصيف البعض.

ارتفاع يف العائدات والفساد
يقول ســائقو الشاحنات أن موظفي 
ومســؤويل  بالجمرك  الخــاص  املكتب 
يف  السيارات  عبور  وتراخيص  التصاريح 
منفذ الوديعة يتقاضون مبالغ مالية منهم 
بدون سندات رسمية ومببالغ تتفاوت من 
شــاحنة ألخرى، يف تــرف وعمل أقل 
مــا ميكن وصفه بأنــه جباية بدون حق 
ومخالفة للقانون وأمام مرأى ومســمع 

كافة سلطات الدولة.
وأضــاف أصحاب الشــاحنات، التي 
العربية  اململكــة  إىل  املنفــذ  تغادر عرب 
الســعودية، بأن مكتب الجمرك الخاص 
مبالغ  بفرض  يقوم  الشاحنات  بتصاريح 
مالية عليهم دون سندات رسمية وخارج 
الرســوم القانونية، فضاًل عن ما تفرضه 
النقطة العســكرية املتمركزة يف كيلو 7 
بـ)100(  يقدر  األمن من مبلغ  و مندوبو 

محملة  شــاحنة  كل  عىل  سعودي  ريال 
تخضع للجمرك.

فساد بال حدود!
عن  كشــفت  حقوقية  تقارير  كانت 
حجم املعاناة التي يالقيها املسافرون عرب 
منفذ الوديعة الربي التابع إداريًا ملحافظة 
حرضمــوت )رشقا( كــربى محافظات 
العاملني  أّن  التقارير  وأكدت  حيث  اليمن. 
من  يتقاضــون  الجــمرك  مكتــب  يف 
املسافرين مبالغ مالية غر قانونية ومن 

دون إيصاالت رسمية.
ويشــهد املنفذ جبايات غر رسمية، 
بشكل  قانوين  غر  بشكل  رسوم  وفرض 
كبــر، األمر الذي حول املنفذ إىل أحد أهم 
أوكار الفســاد والعبث باملال العام داخل 

مؤسسات الحكومة الرشعية.

من يوقف فساد وعبث 
الصيعري؟

يشكو أصحاب مكاتب النقل الجمعي 
وكذا البضائع من الفســاد الذي ميارسه 
الربي "مطلق  الوديعــة  مدير عام ميناء 
الصيعــري" الذي تحــول إىل هامور من 
االبتزاز وفرض  الفســاد ميارس  هوامر 
بأنظمة  ضاربــا  به  الخاصــة  القوانني 
ولوائح وزارة النقل والهيئة العامة لشؤون 

النقل الربي عرض الحائط.
مكاتب  أصحاب  شــكاوى  وبحسب 
النقل التــي وصلــت إىل "األمناء" وكذا 
يقوم  الصيعــري  فإن  املرفقــة  الوثائق 
بفرض رســوم كبرة وغر قانونية عىل 
بعض أصحاب مكاتب النقل وشــاحنات 
النقــل التي متر من املنفــذ، ويف املقابل 
يقــوم بالســمح ألصحــاب الحافالت 
القادمة من  املخالفــة واملجهولة وكــذا 
الخارج باملــرور دون فرض أي رســوم 
أو غرامــات رســمية عليهم بــل بقوم 
بفرض رســوم بطريقة احرتافية وبدون 
أي ســندات تذهــب إىل خزينته وجيوب 
بعض املتنفذين والقامئني عىل املنفذ يف 
مجلس  ولقرار  للقانون  رصيحة  مخالفة 

الوزراء وتوجيهات وزارة النقل .

عبث يف وزارة النقل استباًقا 
لتشكيل احلكومة

أكدت مصــادر مســؤولة يف وزارة 
النقل، إقدام الدكتور سامل أحمد الخنبيش، 
نائب رئيس الــوزراء القائم بأعمل وزير 
النقل بإصــدار قرارات جديدة اســتباقا 
لتشــكيل الحكومــة، يف مخالفة ملهام 

حكومة تسير األعمل.
وجه  فقد  املصــادر  ذات  وبحســب 
الخنبيش باســتحداث قطاع جديد أسمه 
)قطــاع الشــؤون القانونيــة( وتعيني 
مســؤوال للقطاع، وضم إليــه عددا من 
للهيكل  مخالفــة  يف  العامــة،  اإلدارات 

التنظيمي للوزارة.
وأضافت أن الشــؤون القانونية إدارة 
عامة يف جميع الوزارات ومل يتم تحويلها 
إىل قطاع، مؤكدة أن هــذه الخطوة هي 
الثانيــة التــي اتخذهــا الخنبيش عقب 
اســتحداثه إلدارة تعنــى باملنافذ الربية 
ضمن الهيكل والالئحة الجديدة التي تعمل 
عىل إعدادهــا لجنة شــكلها الخنبيش، 
وهدف من خاللها متييع قضية القرار 16 
غر القانوين والذي ألحق مبوجبه الوزير 
املوقوف صالح الجبواين املنافذ الربية إىل 
إنشــاء  لقرار  الوزارة يف مخالفة  ديوان 
الهيئة والئحتها التنظيمية التي تؤكد عىل 
تبعية هذه املنافذ للهيئــة العامة لتنظيم 

شئون النقل الربي.
والحكومة  الجمهورية  رئاسة  وناشد 
التدخل وإيقاف الخروقات املخالفة لألطر 
وأنظمة مؤسســات الدولة والتي أربكت 
عمــل وزارة النقل، يف ظــل الخروقات 
الجبواين  ارتكبها  التــي  واملالية  اإلدارية 

وتواصلت حتى اليوم.
وطالبوا بتشــكيل لجنة للتحقيق يف 
قطاعات  وإنشــاء  اإلدارية  االختــالالت 
جديدة مخالفــة للهيــكل اإلداري، وكذا 
مصادرة إيرادات املنافذ الربية إىل حساب 
الوزير وفرض رصف حوافز شــهرية من 
التابعة  واملؤسســات  والهيئات  املنافــذ 

لوزارة النقل.

أهاًل بكم يف مملكة الوديعة للفساد والثراء الفاحش )2-1(..

الوديعة.. اإيرادات وف�شاد.. و�شرعية تطاردها اللعنات
إيــرادات  تحصيــل    ¿
وفــرض  ســندات  بغــر 
رســوم مخالفــة للقانــون 

ولكل القرارات

الوديعــة  صيعــري   ¿
وزارة  بتوجيهــات  يــرب 

النقل عرض الحائط

يتــودد  الجبــواين   ¿
املنفــذ  عــى  القامئــن 

بتطبيق القانون


