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الهيئــة  بإنشــاء  والخــاص 

العامة لتنظيم شــئون النقل 

الــري، حتــى اليــوم عمــر 

الهيئــة ١٤ عامــا، أي أنها فتية 

قياداتها  وبعمر  الزمن  بقياس 

أنهــا  إال  الشــاب،  وكادرهــا 

تلعب دورا مهام لتنظيم أحد 

التي  الحيوية  القطاعات  أهم 

تشهد تطورا متسارعا أال وهو 

النقل، وهو ما يستدعي دعمها 

حكوميا إلحداث قفزات نوعية 

يف هذا الجانب.

يف هــذا الحــوار يتحدث 

رئيس الهيئة عيل محروق عن 

كيفية عودة نشاط الهيئة بعد 

الحــرب وافتتاح فروع جديدة 

الســتحداث  طموحة  وخطط 

ميناء بــري يف عــدن يعيقها 

توفر  وعدم  الراهــن  الوضع 

اإلمكانات املادية.

الهيئة  عمل  تقيــم  كيف  بداية، 
خالل الفرتة املاضية؟

يف البدء نشكر لكم اهتاممكم 
ومتابعة  الهيئــة  بعمــل  الدائم 
أخبارها واهتاممكم أيضا بقضايا 

النقل الربي عموما.
إن كنت تقصد العام املنرصم، 
فقــد كان عامــا ناجحــا بكل 
الهيئة  يف  ونحــن  املقاييــس، 
كقيادة وموظفني كثفنا جهودنا 
نشــاطها  الهيئــة  الســتعادة 
قبل  عليه  كانــت  التي  الطبيعي 
عىل  الحوثية  امليليشيات  انقالب 
الرشعية الدستورية للبالد، مطلع 
العام 2015، خصوصا يف املناطق 
النجاح من  ذلك  املحررة، ويتضح 
تم  التي  الخطط  خالل حزمة من 
2020، منها  العام  تنفيذها خالل 
توســعة خدمات الهيئة املتمثلة 
يف تنظيــم حركــة النقل ومنح 
الرتاخيص لــرشكات نقل الركاب 
والبضائع وكذا املساهمة الفاعلة 
العالقة بشؤون  ذات  الجهات  مع 
الخطط  الــربي يف وضع  النقل 
ســواء  النقل  لقطاع  التطويرية 
بإعادة  أو  بالتطويــر  املتعلقــة 
تأهيل وإعــامر ما دمرته الحرب، 
أو بتلك املتعلقة مبناقشة اللوائح 
النقل  بقطــاع  الخاصة  والنظم 

الربي عموما.

مــا اإلجــراءات 
التــي  االحرتازيــة 
ملواجهة  تطبقونهــا 
من  الثانية  املوجــة 

كورونا؟

املوجة  خــالل 
ســارعت  األوىل 
بتنفيــذ  الهيئــة 
رئاســة  توجيهات 
الــوزراء بإغــالق 
التي  الربية  املنافذ 
تربــط اليمن بدول 
واعتامد  الجــوار 
الفحص  وســائل 
وتوفــر  الطبــي 
الحامية  وســائل 
من فروس كورونا 
مبــواد  املتمثلــة 
والتعقيم  النظافة 
الكاممات  وتوفر 
إضافة  والكفوف، 
نظام  تعديــل  إىل 
الــدوام للموظفني 
يف الهيئة وفروعها 
عىل نحــو يضمن 
اســتمرارية العمل 
والحفاظ  جهة  من 

عىل ســالمة املوظفني من جهة 
أخرى وحققنــا نجاحا كبرا يف 
ذلك. وباعتقادي سنســتمر يف 
اجتاح  حال  اآلليــة  هذه  اعتامد 
قدر  ال   – بالدنا  الجديد  الفروس 
اللــه ـ وســنكون أول امللتزمني 
بتنفيذ أي آليــة جديدة ميكن أن 
تســتحدثها الجهــات املختصة 

مبواجهة الفروس والحد منه.

للنقل.. ما  تم تعيني وزير جديد 
رسالتكم إليه؟

بتعيني  ســعداء  نحــن  أوال 
معايل وزير النقل الجديد الدكتور 
عبدالســالم ُحميد الــذي أعرفه 
بكونه أحد رجاالت الدولة العملية 
املشهود لها بالكفاءة، ونؤكد أننا 
ســنكون خر عون وسند له يف 
إعادة قطاع النقل الربي عىل وجه 
الطبيعي  مساره  إىل  الخصوص 
يف طريق استكامل كافة الخطط 
الهام،  القطاع  لهــذا  التطويرية 
أننا لن نألو جهدا يف تقديم  كام 
كل ما من شــأنه االرتقاء بكافة 

قطاعات النقل األخرى.
أما بالنســبة لرسالتنا فكلنا 

أمل أن يضع قطــاع النقل الربي 
اهتامماته،  قامئــة  أعــىل  يف 
الــوزاري غر  القرار  أن  ونثــق 
16 والذي مبوجبه  القانوين رقم 
صــادرت الــوزارة صالحيــات 
املنافذ  الهيئــة باإلرشاف عــىل 
ذلك  يديه،  عىل  ســيلغى  الربية، 
أن شــخصية الدكتور عبدالسالم 
ُحميد ال ترتيض إال إحقاق الحق، 
شــئون  لتنظيم  العامة  والهيئة 
الحق  الربي هــي صاحبة  النقل 
الحرصي يف اإلرشاف عىل املنافذ 
الربية بحسب القانون الجمهوري 

الخاص بإنشائها. 

يف ظــل األوضــاع الراهنة ما 
املعوقات التي تعرتض عملكم؟ 

أكــرر إن الحــرب وآثارها ما 
تزال هي أهــم العوائق، وتحديدا 
الجوانب األمنيــة التي نتمنى أن 
تتحســن خالل العام الحايل بعد 
عودة الحكومة املنبثقة عن اتفاق 
الجميع  استشعار  وبعد  الرياض 
باملسئولية يف إعادة األوضاع إىل 
مســارها الصحيح عقب تدهور 
كبــر كاد أن يجــر املحافظات 

مجاهيــل  إىل  املحــررة 
ومــآالت غــر محمودة 

البتة. 
 

عــىل  اإلرشاف  تحــّول 
املنافــذ الربية التــي كانت 
النقل..  وزارة  إىل  لكم  تابعة 

هل هناك توجه إلعادتها؟ 

يف  ماضــون  نحــن 
إعادة  بــرورة  املطالبة 
عــىل  اإلرشاف  عمليــة 
املنافذ الربية للهيئة العامة 
لتنظيم شئون النقل الربي، 
وخــالل الفــرتة املاضية 
الهيئة  موظفــو  نظــم 
احتجاجية  وقفــات  عدة 
القرار  بإلغــاء  للمطالبة 
الــوزاري رقــم 16 الذي 
أصــدره الوزير الســابق 
يف  الجبــواين،  صالــح 
للقانون  رصيحة  مخالفة 
الخــاص  الجمهــوري 
النقل  بإنشاء هيئة تنظيم 
الربي، فيــام عقدنا نحن 
كقيادة الهيئة عدة لقاءات 
مع قيادة وزارة النقل لذات 
تقديم  ذلك  أعقب  الغرض، 
نثق  لكننا  دعوى قضائية، 
أن العام 2021، ســيكون 
عام اســتعادة الحــق القانوين  
للهيئــة يف اإلرشاف عىل املنافذ 

الربية وتنظيم أدائها.

ما أبرز إنجازات الهيئة مؤخرا؟

من أبرز إنجازاتنا خالل العام 
املنرصم، افتتاح فرع جديد للهيئة 
يف مدينة املخــا، وفرع آخر يف 
سيئون حرموت ليقدم خدماته 
ملديريات الوادي والصحراء والذي 
الهيئة  فرع  من خالله ســيقوم 
وبالتنســيق  والصحراء  بالوادي 
بإنشــاء  املحلية  الســلطة  مع 
محطة نقل للركاب والتي ستكون 

باكورة عمل الفرع. 
وكذلك اســتطعنا اســتعادة 
تبعية فــرع الهيئة يف محافظة 
الكفيلة  الســبل  وبحث  املهــرة 
بإعادة تفعيــل فرعي الهيئة يف 
محافظتي شبوة وتعز، فضال عن 
البدء بوضع املخططات الهندسية 
للهيئة  األهم  املــرشوع  لتحقيق 
واملتمثل بإنشــاء ميناء بري يف 
العاصمــة عدن من شــأنه نقل 
واالرشاف  النقل  تنظيــم  عملية 
جدا  متقدمة  مصــاف  إىل  عليه 

وعىل نحو حضاري وحديث. 
إضافة إىل اســتحداث نقاط 
وبعض  عدن  يف  جديدة  تحصيل 
املحافظــات املحررة وتحســني 
رســوم التحصيل مبا يتناســب 
تحســني  وكذلك  البلد  ووضــع 
رشكات  تقدمها  التــي  الخدمات 
النقل الخارجيــة، ومعالجة عدد 
ذات  الجهات  اإلشكاليات مع  من 
العالقة التي كانت تشــكل عائقا 

أمام إنجاز خطط الهيئة.
وكــذا البدء بعمليــة التدوير 
الرئييس  املركز  داخــل  الوظيفي 
للهيئة والتي من شــأنها تنشيط 
املنافســة  مبدأ  وإتاحــة  األداء 
واملوظفني  املدراء  بني  اإليجابية 
لتقديم أفضل مــا لديهم، ناهيك 
عن مهام أخرى عديدة منها البدء 
يف  املتعاقدين  تثبيــت  مبتابعة 
املركز الرئييس والفروع،  وإدخال 
نظام اإلسعافات األولية ملوظفي 

املركز الرئييس للهيئة. 

يف  الشــاحنات  حركة  تسببت 
عدن بإشكالية خالل أوقات الذروة.. 

هل تم تنظيم ذلك؟

نعمل عــىل ذلك مــن خالل 
القيــام بواجباتنا املنوطة أو من 
الجهات  مع  دورية  لقاءات  خالل 
أو  امليناء  إدارة  العالقة سواء  ذات 
إدارة املرور وذلك ملناقشــة آليات 
عمل مشــرتكة تضمن التخفيف 
من حدة الزحام، لكن صدقني إن 
أي نجاح ال يتأىت إال باملشــاركة 
الجمعية الرسمية والشعبية وهذا 
الــذي نأمله خصوصــا يف ظل 
الظروف االستثنائية التي متر بها 

العاصمة عدن.

كلمة أخرة؟ 

أشــكر اهتاممكــم، ومــن 
خاللكــم أود التوضيح بأن قطاع 
النقل الــربي تحمل العبء األكرب 
والبضائع  الركاب  نقل  يف عملية 
توقف  نتيجة  وخارجيــا  محليا 
حركة النقل الجوي وتراجع حركة 
الحرب،  بدء  منــذ  البحري  النقل 
إعادة  األهميــة مبكان  لذلك من 
تأهيله وتطويــره وتقديم الدعم 
استكامل  له  يتســنى  الالزم يك 
مهامــه الكبرة، كــام أود أيضا 
عام  بشكل  النقل  أن  التأكيد عىل 
هو الركيزة األساســية لالقتصاد 
البلدان  تطــور  وعملية  الوطني 

واألمم مبختلف املراحل الزمنية.

تقريـــر

رئيس الهيئة العامة للنقل البري علي محروق:

نفذنا حزمة من اخلطط الستعادة نشاط الهيئة السابق قبل ٢٠١٥
واجهنا صعوبات كثيرة ولكننا أصررنا على إجناز املشروع

ناأمل �سرعة اإلغاء القرار غري القانوين بتبعية املنافذ للوزارة


