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األمناء/ تقرير خاص:
شكل القرار رقم ) 29( لعام 2021م 
بشــأن تحديد حدود ميناء عدن، خطوة 
صائبة يف تصحيح مسار النهوض والنمو 
مليناء  املالحي  بالنشاط  لالرتقاء  املطلوبة 
عدن وتحســينه ليكون منافسا للموانئ 
املكتسبة  االحقية  من  والتقليل  املجاورة، 
والعمل  للميناء  التابعة  االرايض  ضم  يف 
عىل خلق اشكاليات مبضمون هذا القرار، 
البائســة، يف دفع عملية  من املحاوالت 
التنمية والنهــوض مبدينة عدن واملرافق 
االصالحات  لعمليــة  الداعمة  الحيويــة 
االقتصاديــة املقــرة مــن الحكومــة، 
التقريــر حصيلة  هذا  ونســتعرض يف 
اآلراء ووجهــات النظر خالل املشــاركة 
التي تناولتها قناة  يف لقاءات تلفزيونية 
عدن املســتقلة مع كل من معايل وزير 
النقل الدكتور عبدالســالم ُحميد و رئيس 
خليج  موانــئ  مؤسســة  إدارة  مجلس 
عدن الدكتور محمــد امزربة ومدير عام 
القانونية يف مؤسسة موانئ  الشــئون 
خليج عدن املحامي نظري حســان، حول 
احقية القرار الذي يصب يف خدمة ميناء 
عدن واالشكاليات املفتعلة غري القانونية 

بجدوى أهمية القرار وخرجنا باآليت:
  

إيقاف العبث

قــال معايل وزيــر النقــل الدكتور 
عبدالسالم صالح ُحميد: "إن بعد الحصول 
عىل قرار رقم )29( لعام 2021م املقر من 
مجلس الوزراء تم تشــكيل لجنة لتنفيذ 
القرار عىل أساس كل املساحات الذي هي 
الظهري األريض للميناء وهي مســاحات 
لتطوير امليناء، وتلغي كل الرتاخيص الذي 
يتم  أن  الحــرة، عىل  املنطقة  صدرت من 
معالجة األثار واملرتتبات املالية والقانونية 
عرب تشــكيل لجنة فنيــة وزارية ونعمل 

حاليًا عىل هذا املوضوع".
  وتابــع: "ولكن هناك رفض من قبل 
قيادة املنطقة الحرة لهذا القرار وتم الرفع 
إىل القضاء ودفعوا املســتثمرين بدل أن 
ويعملوا  الــوزراء  مجلس  قرار  يحرتموا 
عىل تنفيذه والعمل عىل اقناع املستثمرين 
بتقديــم كل متطلباتهم او تظلامتهم إىل 
اللجنة الوزارية، موضحًا أن القضاء أصدر 

قرار لصالح مجلس الوزراء". 
وأضاف وزيــر النقل ُحميد، أن امليناء 
إذا ترك بهذا العبث غًذا سيصبح ميناء يف 
البحر فقط دون أن يكون له ظهري أريض، 
فعندما تأيت الرشكات االستثامرية ترغب 
أن تســتثمر يف هذا امليناء الدويل ال تجد 
امليناء حالًيا من  مســاحات، كون طاقة 
األرصفة واملســاحات الســنوية مليون 
حاوية والنشــاط يصل من أربعامئة إىل 
أربعامئة وخمســون الف حاوية، مشرًيا 
إىل أن هنــاك موانئ شــبيهة مليناء عدن 
وهي ســنغافورة والصــن وصلت إىل 
ثالثن أو أربعن مليون حاوية يف السنة 
ونحن مل نصــل إىل مليون حاوية، موكًدا 
ان الوزارة تطمح مســتقباًل لتطوير هذا 
امليناء ،مسرتســاًل حديثــه فعندما نريد 
بحوايل عرشة  املستوى  إىل هذا  الوصول 
مليون أو عرشين مليــون حاوية ال نجد 
التجاوزات  وأرصفة بسبب هذا  مساحات 
التي ال تخدم امليناء، فنحن ســائرين عىل 

تنفيذ هذا القرار بقوة عرب اللجنة الوزارية 
الشــئون  ووزير  النقل  بوزيــر  املتمثلة 
القانونية ومحافظ عدن ورئيس مصلحة 
أرايض وعقــارات الدولة ورئيس مجلس 
إدارة موانئ عــدن ورئيس املنطقة الحرة 
أو أحد من أعضائه، موكدًا اننا ســائرين 
عىل تنفيــذه ألن املصلحة العامة أهم من 

املصلحة الخاصة.

املحافظة عىل أرايض امليناء

فيام قــال د. محمد علــوي امزربة 
رئيــس مجلس إدارة مؤسســة مواىنء 
خليج عدن ان الحكومــة اصدرت القرار 
رقــم ) 29 ( لعام 2021م بشــأن تحديد 
انقاذه  حدود ميناء عدن إلنقاذ ما ميكن 
من االرايض ، بل وشــكلت لجنة وزارية 
بهــدف معالجة كافة االختــالالت التي 
متــت. واوضح د. امزربــه يف لقاء مع 
قناة عدن املســتقلة بالقــول : " نحن ال 
نســتهدف املنطقة الحرة وال املستثمرين 
، ولكن هناك اختالالت البد من معالجتها 
والحفاظ عىل عىل اي مســاحات بيضاء 
متبقيــة ، مع معالجــة االختالالت يف 
العقود " . ولفت اىل ان املحكمة االدارية 
قد اصــدرت حكمها بشــان صحة قرار 
الحكومة هي  ان  باعتبار  الوزراء  مجلس 

صاحب الوالية القانونية بتحديد االرايض 
وفق قانــون املنطقة الحــرة ، وقانون 
املواىنء البحرية رقــم )23( الصادر يف 
عام 2013م قد حــدد واوضح ان ارايض 
املوانئ هي كافة الشــواطئ واليابســة 
املواىنء  تتبع  وهي  امليناء  عىل  املوجودة 

اليمنية مبا فيها ميناء عدن .
 وأضاف د. امزربــه بقوله : " نحن 
اليوم  امليناء  ارايض  عىل  الحفاظ  نحاول 
لألجيــال القادمة، بهــدف تطوير عمل 
امليناء والتوسعة والدخول يف رشاكة مع 
القطاع الخاص ، وال يرىض أحد ما يحصل 
اليوم يف ظهري ميناء عــدن ، وباألخري 
املنطقة الحرة مرفق دولة مهم وخدماته 
التكميليــة مع امليناء ستســاعدنا عىل 

تطوير امليناء" .

أحقية القرار

من جانبــه اوضــح املحامي نظري 
القانونية  الشــئون  عام  مدير  حســان 
يف مؤسســة مواىنء خليج عدن ، بأن 
صدور قــرار مجلس الــوزراء رقم ) 29 
( لعــام 2021م قــد جاء عقــب توايل 
عمليات االعتــداء املتكررة عىل االرايض 
واملساحات املحددة وفق القرار باعتبارها 
محطة   ( لتوســعة  محددة  مســاحات 

الحاويات ( مبيناء عدن ضمن االنشــطة 
التوسعة والتطوير  املســتقبلية وخطط 
وبناء مخــازن مرتبطة بنشــاط ميناء 
عدن. وتابع املحامي حســان قائاًل : " ان 
اصدر  1993م  الوزراء يف عــام  مجلس 
قــراره رقــم ) 65 ( وحدد نحــو ) 15 ( 
قطاعَا من القطاعات الخاضعة للمنطقة 
الحرة ، ومن بن تلــك القطاعات قطاع 
) C ( يس وقطــاع ) J ( جيــه ، واللذان 
بأنشطة  وظيفتهام  الوزراء  مجلس  حدد 
للتخزين  منطقة  وايجاد  وتطويره  امليناء 
املتعلقة  الخفيفة  للصناعــات  ومنطقة 
بأنشطة امليناء ، ولكن لالسف الشديد ان 
الوظائف  الحرة خرجت عن هذه  املنطقة 
التي ســبق وان حددهــا مجلس الوزراء 
الحــرة برصف هذه  املنطقة  ، وقامــت 
املناطق واملســاحات ملشاريع استثامرية 
غري التي سبق ذكرها وكان منها بالطبع 
ما خصــص لبناء مدن وابراج ســكنية 
وموالت تجاريــة ، ونعتقد بانه من غري 
املنطقي او املعقــول بتاتا ان تكون هناك 
ارايض محيطة مبيناء وحرم ميناء عدن 
لبناء  رصفها  ويتم  وتطويره  لتوســيعه 

مدن سكنية " . 
ونوه حســان بأنه وعقب توايل ما 
وصفها باالعتداءات عىل حرم ميناء عدن 
، واحتجاج كل من وزارة النقل ومؤسسة 

مواىنء خليج عدن ، ورفع االحتجاج تلو 
االخــر اىل مجلس الوزراء ، صدرت عدة 
قرارات بهذا الشأن بدءًا من العام 2002م 
بشأن الوقف الفوري لكافة اعامل الردم  
الجارية يف اطار حدود وحرم ميناء عدن 
، مرورًا بالقرار رقم ) 198 ( والقرار رقم 
) 328 ( لعام 2002م بشــأن اسرتجاع 
ردمها  جرى  والتي  الالزمة  املســاحات 
يف البحر ، والقرار رقــم ) 433 ( لعام 
2006م بشــأن اعتامد مخطط تطوير 
امليناء ، وانتهاًء بالقرار رقم ) 63 ( لعام 
املساحات  البناء يف  2013م بشأن منع 
املخصصة للميناء، والقرار رقم )1( لعام 
2014 م بشــأن حل الخالف القائم بن 
الحرة عدن ومؤسســة موانئ  املنطقة 
خليج عدن وجاء يف إحدى فقرات هذا 
القرار ) الغاء كافة الرتاخيص املمنوحة 
مشــاريع  إلقامة  الحرة  املنطقــة  من 
اســتثامرية يف املســاحات املحــددة 
لتوســعة وتطوير ميناء عدن ( وأخريا 
القرار رقم 29 لعام 2021م بشأن تحديد 

حرم وحدود ميناء عدن. 
الغرفة  اجتــامع  مخرجات  وحول 
التجاريــة والصناعيــة االخــري ، قال 
املحامي نظري حســان : " انها ليســت 
بجديــد ، فعقب صدور قــرار مجلس 
الوزراء يف)29( اكتوبر من عام 2021م 
، اعلنت املنطقة الحرة متردها عىل قرار 
انها جهة  من  بالرغــم  الوزراء  مجلس 
تابعة للحكومة واملجلس ، ورغم انه كان 
مجلس  اىل  اعرتاضها  توجيه  بإمكانها 
الوزراء ، اال انها فضلت التمرد ، وتوجهت 
لعقد عدة لقــاءات ومؤمترات صحفية 
توصيل  يف  فشــلت  وعندما   ، وندوات 
وجهــة نظرها ، دفعت باملســتثمرين 
القضاء االداري ،  امام  لتقديم دعاويهم 
وفعاًل قامت املحكمة االدارية بالنظر يف 
الدعــاوى املقدمة اليها، واصدر حكمها 
برفض طلبات املســتثمرين إللغاء قرار 
مجلس الوزراء واعتربت ان قرار املجلس 
األخري صحيح ونافذ وفق احكام الدستور 
والقانون ، باعتبار ان مجلس الوزراء هو 
القرارات  تلك  مثل  بإصدار  املخولة  الجهة 

 . "
وبشــأن تداعيــات القــرار األخري 
ملجلــس الوزراء وســبل معالجة االمر ، 
طأمن املحامي حسان املستثمرين بقوله 
: " نــود التأكيد بانه ال توجــد اي نوايا 
إلفشال املســتثمرين او االرضار بهم ، بل 
املكلفة  الوزارية  اللجنة  العكس فان  عىل 
بتنفيذ قــرار مجلس الوزراء حريصه كل 
الحرص عىل عمل كافة املعالجات لجميع 
املشاريع االستثامرية القامئة ، ولكن مبا 

ال يؤدي لإلرضار بهم أو مبيناء عدن " .
 واختتم املحامي حسان حديثة قائاًل 
: "علــاًم بان الرتاخيــص املرصوفة من 
قبل املنطقة الحــرة ، باتت تهدد الوجود 
الحقيقي مليناء عــدن ، ومثلام ال حديث 
عن مستقبل عدن االقتصادي دون وجود 
املينــاء ، فإنه ال حديث عن االســتثامر 
واملستثمرين بدون وجود ميناء ، ولالسف 
الحرة قد جاء  املنطقة  فان قرار انشــاء 
السابق  النظام  قبل  بقرار ســيايس من 
بهدف تدمري عدن ومينائها وتحويل عدن 
اىل قريــة ، وفعال قد اســتطاعوا اليوم 

تحويلها اىل ما هدفوا إليه"

تقرير

ميناء عدن.. حقوق مصانة بعد زيف الوعود وإحقاق احلق بعد اخلذالن

• د. محمد امزربة: نحن ال نستهدف المنطقة الحرة وال 
المستثمرين ولكن هناك اختالالت ال بد من معالجتها

• المحامي نظير حسان: ال حديث عن 
االستثمار والمستثمرين بدون وجود ميناء

وزير النقل د. عبدال�سالم ُحميد: القرار �سمل امل�ساحات التي ت�سكل ظهري امليناء وهي م�ساحات لتطوير امليناء


