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الثورة/ وائل رشحة 
الوطني  املركز  رئيس  نائب  أكد 
واالسرتاتيجيات  العليا  للدراسات 
العميد الركن/ ثابت صالح عىل أن 
اليمن  بها  تمر  التي  الراهنة  األزمة 
بدون  اليمنيون  نتائجها  ويتجرع 
سيايس  حل  إىل  بحاجة  استثناء, 
القوة  كاستخدام  غريه   حلول  وأي 
يف  التفكري  مجرد  حتى  أو  مثًال 
استخدامها ستكون عواقبه وخيمة 
الوطن إىل  ونتائجه مدمرة وسيقود 

أزمة جديدة.
 واقرتح نائب رئيس املركز الوطني 
واالسرتاتيجيات  العليا  للدراسات 
العميد الركن/ ثابت صالح يف ترصيح 
الخطوات  بعض  "الثورة"  لـ  خاص 

العاجلة للخروج من األزمة الراهنة 
إقــرار   أولها  اليمن  بها  تمر  التي 
أسعار املشتقات النفطية  بـ "3200"  
ريال لكل من دبتي البرتول والديزل 
إجــراءات عملية جادة  مرتافقة مع 

ملكافحة الفساد والتهريب وتحسني 
األوضاع املعيشية والخدمية للناس 
يتضمنها برنامج الحكومة الجديدة.
صالح  ثابت  الركن  العميد  وأورد 
حكومة  تشكيل   " مــقــرتحــة  يف 
التأهيل  معايري  عىل  قائمة  كفاءات 
والنزاهة  والكفاءة  والتخصص 
الحكومة  رئيس  أعضائها  يختار 
مستقًال  يــكــون  أن  يجب  الـــذي 
والكفاءة  بالنزاهة  له  ومشهوداً 
الجمهورية"..  رئيس  مع  بالتشاور 
النظر  إعــادة  رضورة  عىل  مشدداً 
مخرجات  عىل  الرقابة  هيئات  يف 
واللجنة  االنتخابات  الحوار ولجنة 
تحقيق  يكفل  بما  الدستورية 
الحوار  مخرجات  تنفيذ  يف  الرشاكة 

الوطني . 

الجمعيات واملنظمات.. هل أصبحت الجمعيات واملنظمات.. هل أصبحت 
الخطر الداهم على أمن الوطن؟!الخطر الداهم على أمن الوطن؟!

نائب رئيس المركز الوطني للدراسات واالسرتاتجيات لـ "الثورة":

العنف سيقود البالد إىل أزمات والحوار هو الحل
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مدير عام شرطة السري يتحدث لـ "الثورة":مدير عام شرطة السري يتحدث لـ "الثورة":

■■  عدم التزام شركات الفحص بتنفيذ اتفاقية إنشاء محطات بالمحافظات كان وراء قرار إيقاف التعامل معها   عدم التزام شركات الفحص بتنفيذ اتفاقية إنشاء محطات بالمحافظات كان وراء قرار إيقاف التعامل معها 

الفحص الفني للسيارات سيكون تابعًا للداخلية فور استكمال اللجنة دراسة املشروع

 * وجه وزير الداخلية خالل تدشينه 
ــي للعام الحايل  ــبوع املرور العرب أس
ــع الرشكة الخاصة  بإلغاء التعامل م
ــاء محطة  ــيارات وإنش ــص الس لفح
ــإلدارة العامة لرشطة  فحص تابعة ل

السري.. إىل أين وصلتم يف ذلك؟
ــر الداخلية اللواء/  ــد أن وجه معايل وزي ـ بع
عبده حسني الرتب بشأن إنشاء رشكة فحص 
خاصة باإلدارة العامة لرشطة السري, شكلت 
ــة األخ الوكيل  ــر برئاس ــن قبل الوزي لجنة م
ــكلت لجنة  ــات الرشطة وش ــاعد لعملي املس
ــص الفني واملدارس  ــر يف موضوع الفح للنظ
ــيارات, وألتقت  ــادة الس ــة بتعليم قي الخاص
ــاءات ورفعت  ــدة لق ــع املعنيني بع ــة م اللجن
تقريرها ملعايل الوزير بشأن تصحيح العالقة 
ــوزارة  ــع ال ــدارس م ــالمة وامل ــة الس ــني رشك ب
ممثلة باإلدارة العامة لرشطة السري, وسيبت 
ــاء الله..  ــر يف املوضوع قريباً إن ش األخ الوزي
ــامًال  ــداً حني ترفع اللجنة تقريرها ش وتحدي
ــنعمل بناًء  ــاً ملختلف الخيارات وس متضمن
ــرتدنا من اللجنة  عىل تلك املقرتحات التي س

املكلفة لدراسة املرشوع.
ــيارات  ــع الس ــتتعاملون م ــف س * كي
ــة  ــاء رشك ــم إنش ــال ت ــة يف ح القديم
ــات  ــن املحافظ ــاذا ع ــص.. وم الفح

الخالية من محطات الفحص؟
ــيارات القديمة تشكل عبئاً  ــك أن الس - ال ش
ــتوى  ــواًء كان عىل مس ــرياً عىل الحركة س كب
االقتصاد أو عىل الطريق والحركة وإفرازاتها 

ــا نعتقد أنه إذا ما تم  ــة للعادم, ولكنن املختلف
ــتوى كل  ــي عىل مس ــص الفن ــل بالفح العم
املحافظات بالشكل املطلوب ستخرج الكثري 
ــن هذه املركبات عن الخدمة, أما حالياً فإن  م
ــات فقط,  ــز يف خمس محافظ ــص يرتك الفح

وهذا األمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه.
ــني اإلدارة العامة  ــابق ب ــاك اتفاق س وكان هن
ــالمة يتضمن فتح  ــري ورشكة الس لرشطة الس
فروع للرشكة يف سبع محافظات خالل العام 
ــات  ــة محافظ ــة بقي ــم تغطي 2011م وأن يت
ــام 2012م إال أن ذلك  ــة خالل الع الجمهوري

لم يتم وهذا يعترب أحد أسباب توقيف العمل 
ــاء  ــرار إلغ ــر لق ــاذ الوزي ــز واتخ ــذه املراك به

التعامل معهم.
* بالنسبة لالزدحام كيف تتعاملون معه..؟

ـ التواجد املستمر للخدمات امليدانية يساعد 
ــموح  كثرياً بمنع الوقوف يف األماكن غري املس
ــال إركان العربات يف  ــا ألن يف ح التوقف فيه
ــورة يحدث إعاقة للحركة  تلك املواقع املحظ
ــواق  ــوات أب ــاع أص ــام وارتف ــاد االزدح وازدي
السيارات, ومن أهم األسباب التي تقف وراء 
ــود مواقف  ــو عدم وج ــروري ه ــاق امل االختن

خاصة للكثري من املنشآت واملراكز التجارية 
ــة, ناهيك عن  ــواق املركزي والصناعية واألس
ــائقني والتزامهم بقواعد  ــاط الس عدم انضب
وقوانني السري وكذا االستحواذ عىل جزء من 
ــاطني الذين يفرتشون  الطريق من قبل البس
األرصفة ونهر الطريق. ونحن عىل تواصل مع 
ــلطة املحلية ملعالجة هذه اإلشكاليات,  الس
ــام بهذا  ــة القي ــا امليداني ــتتوىل خدماتن وس

العبء وحدها.
* ماذا عن التنسيق بينكم وبني وزارة 
ــاد أدوات  ــوص إيج ــغال بخص األش

األمن والسالمة عىل الطريق؟
ــغال  ــا وبني وزارة األش ــيق بينن ــاك تنس ـ هن
وصندوق صيانة الطرق فيما يتعلق بصيانة 
ــارات  واإلش ــاخصات  الش ــع  ووض ــرق  الط
الضوئية وإعادة تجديد الدهانات للخطوط 
ــس  ــو يف إدارة مجل ــن عض ــة, ونح الطويل
صندوق صيانة الطرق ومن خالل مشاركتنا 
ــري من القضايا ذات االهتمام  هذه نعالج الكث

ــرتكة والخاصة بالسالمة املرورية للحد  املش
من الحوادث.

ــزاز رجال  ــكو من ابت ــاك من يش * هن
ــري.. هل وصلتكم بالغات  رشطة الس

وشكاوى بهذا األمر؟
ــم, الجيد  ــد يوجد يف كل إدارة وقس ـ بالتأكي
ــيئ, وتصلنا أحياناً شكاوى وتظلمات  والس
ــأنها, وعىل  ــذ اإلجراءات القانونية بش ونتخ
ــتقبال أي شكاوى  ذلك أبوابنا مفتوحة الس
ــن  ــكل م ــذا الش ــاس وه ــن الن ــات م أو تظلم
ــاركة  ــع من دائرة املش ــوف يوس التواصل س
الجماهريية يف عملنا ويوطد صلتنا بالناس 
ــالع بمهامنا  ــا يف االضط ــن كفاءتن ــزز م ويع
ــص التي ال يخلو  ــا لألخطاء والنواق وتجنبن

منها أي عمل.
ــة  ــالمة املروري ــف للس ــة ق * منظم
ــرتاتيجية  ــاً بإيجاد اس ــب دائم تطال

للسالمة املرورية؟
ــة أهلية أو  ــأي منظمة أو مؤسس ــب ب ـ نرح
رسمية وطنية أو إقليمية أو دولية يمكن من 
ــرتاتيجية للسالمة  خاللها أن يتم وضع اس
ــبة ملوضوع االسرتاتيجية  املرورية, وبالنس
ــابق من  ــة التي تم عملها يف وقت س الوطني
األعوام املنرصمة وتم إقرارها من قبل مجلس 
ــات  ــن الصعوب ــري م ــت الكث ــوزراء واجه ال
والظروف وكذا التي حلت بالبلد وساعدت 
ــا ومتابعتها, وقد نجد يف  عىل عدم تنفيذه
املرحلة القادمة الظروف املواتية لعمل مثل 

هكذا اسرتاتيجية إن شاء الله.

* ما خطتكم للمرحلة القادمة... ؟
ــتقبلية وتوجهاتنا تنصب يف  ــا املس ـ خطتن
ــاً وكيفاً ومن  ــتوى األداء املروري كم رفع مس
ــدوي إىل العمل  ــال بالعمل الي ــا االنتق أهمه
اآليل, وتنفيذ مرشوع األرقام الجديدة والربط 
ــبكي وفق آلية تضمن التنفيذ مع األخذ  الش
ــتجدات القادمة  ــروف واملس ــار الظ باالعتب

واملتعلقة بانتقال السلطة إىل األقاليم.
لكن مهما بلغت خططنا وإمكاناتنا البرشية 
والفنية ال يمكن أن ننجح أو ننجز شيئاً دون 
ــف مجتمعي  ــل وتكات ــاك تفاع ــون هن أن يك
ــف الجهات  ــا مختل ــاملة تنفذه ــة ش وتوعي
الرسمية عىل رأسها وسائل اإلعالم املختلفة 
ــي وغريها من  ــات املجتمع املدن ــذا منظم وك
ــآت الحكومية  ــات واملنش الرشكات واملؤسس
ــؤولية التوعية املرورية  ــة.. ألن مس والخاص
ــؤولية جماعية وليست من واجب  تعترب مس

منتسبي رشطة السري فقط.
* كلمتكم أو رسالتكم األخرية؟

ـ الكلمة األخرية تتمثل يف األساس بالحد من 
ــرش الوعي املروري  املخالفات والحوادث ون
واملجتمعي وإعادة تدريب وتأهيل السائقني 
ــتيعاب  لالضطالع بمهامهم الحقيقية يف اس
ــده التي  ــه وقواع ــاع آداب ــرور واتب ــون امل قان
ــتمثل نقلة نوعية يف انتظام الحركة وكلنا  س
معنيون ومشرتكون يف هذه املشكلة أو املهمة 
ــتوعب الجميع أننا نعمل  ــي نأمل أن يس الت

معاً بهذا الشأن.

■  تصلنا شكاوى ضد رجال 
شرطة السري ويتخذ فيها 

اإلجراءات الالزمة

■  لدينا خطة لالنتقال من 
العمل اليدوي إىل اآليل 

والربط الشبكي

ــموس أن اللجنة املكلفة من  ــري العميد عمر بامش ــد مدير عام رشطة الس أك
ــاء  ــة مرشوع إنش ــني الرتب بدراس ــة اللواء/ عبده حس ــل وزير الداخلي قب
ــيارات تكون تابعة لإلدارة العامة لرشطة السري عىل وشك  رشكة فحص للس
ــني الوزير  ــذه اللجنة جاء خالل تدش ــا .. وأن تكليف ه ــن عمله ــاء م االنته
ــبوع املرور العربي للعام الحايل, وقال : اللجنة ما تزال تمارس  فعاليات أس
عملها ولم تنته بعد من إكمال دراسة املرشوع وتكاليفه.. مشرياً إىل أن وزير 
ــيبت يف موضوع مرشوع رشكة الفحص حال استكمال اللجنة  الداخلية س

من دراسة املرشوع ورفع التقارير والنتائج النهائية التي توصلت إليها.
ــورة" عن  ــذي خص به "الث ــذا اللقاء ال ــموس خالل ه ــف العميد بامش وكش
ــا ورد فيها هو  ــدى اإلدارة العامة أبرز م ــتقبلية ل وجود خطة حديثة ومس
ــذ األرقام الجديدة  ــدوي إىل العمل اآليل, وتنفي ــال بالعمل املروري الي االنتق
والربط الشبكي وفق آلية تضمن التنفيذ, وكذا رفع مستوى األداء املروري.. 

املزيد يف السطور التالية:

■    لقاء/ وائل رشحة  

■  الظروف التي مر 
بها البلد ساعدت على 

عدم تنفيذ االسرتاتيجية 
الوطنية املرورية 

قضايا وناس-معني محمد حنش
أكد مدير عام رشطة محافظة املحويت العميد حسني أحمد 
القايض أن الوضع األمني باملحافظة مستقر وتم انهاء ظاهرة 
القطاعات التي شهدتها املحافظة ومديرياتها خالل األربعة 
استحداث  تم  وأنه  الجميع  مع  بالتنسيق  املاضية  األشهر 
نقاط أمنية يف عدد من مديريات املحافظة بهدف تعزيز األمن 
واالستقرار والحد من الجريمة قبل وقوعها وتفعيل عملية 

االنتشار األمني ألجهزة الرشطة يف املحافظة واملديريات.
صحفي  لقاء  يف  القايض  أحمد  حسني  العميد  وأوضــح 
و  الجاهزية  تم رفع مستوى  أنه  لقضايا وناس ينرش الحقاً 
تفعيل دور االنتشار األمني وتعزيز حماية جميع املنشآت 
واملباني الحكومية بالحراسات األمنية الكافية.. مؤكداً عىل 
واملتحركة  الثابتة  األمنية  والدوريات  النقاط  تدقيق  أهمية 
خالل تفتيش السيارات ووسائل النقل املختلفة الوافدة إىل 
املدن الرئيسية ومراكز املديريات لالسهام يف ضبط املطلوبني 

امنياً ومكافحة املخدرات وضبط املهربني خصوصاً ومحافظة 
والساحل  صنعاء  بالعاصمة  طرقاتها  ترتبط  املحويت 

التهامي ومحافظة الحديدة وغريها من املحافظات.
اعتمد  أنه  املحويت  محافظة  رشطة  عام  مدير  وأضاف 
خطة أمنية محكمة من أجل الحفاظ عىل األمن واالستقرار 
التخريبية  األعمال  حدوث  من  والحد  الجريمة  ومكافحة 
املخلة باألمن والسكينة العامة ويف مقدمتها قطع الطرقات 
بني  املشرتك  العمل  وأن  العامة  املمتلكات  عىل  واالعتداء 

األجهزة األمنية واملجالس املحلية وراء تحقيق ذلك.
وأشار العميد القايض إىل أن إجمايل عدد الجرائم الواقعة 
خالل 2014م بلغ 383 جريمة تم ضبط 372 جريمة وأن نسبة 
ضبط الجرائم %97 وأن عدد املتهمني يف الجرائم الواقعة559 
الجرائم  عدد  أن  إىل  منوهاً   .. شخصاً   542 ضبط  تم  متهماً 
انتهت    131 وأن  منهوبة  سيارة  قضية   159 للنيابة  املحالة 
بالصلح و52 أحيلت إىل جهات أخرى و24 باقية رهن التحقيق 

األمنية  األجهزة  وان  التحري  قيد  و116  اجــراءات  وقف  و6 
استعادت 145 سيارة منهوبة ومرسوقة.

 60 بلغت  والحرابة  التقطع  قضايا  عدد  أن  القايض  وبني 
التقطع  قضايا  وعدد  متهماً   99 فيها  املتهمني  وعدد  قضية 
واالختطاف 2 تم ضبط املتهمني فيها و11 قضايا قتل عمد وأن 
الخسائر البرشية يف الجرائم بشكل عام بلغت 23 حالة.. وأن 

الخسائر املادية يف الجرائم بلغت 23603000 ريال  .
مشرياً إىل أهمية ان تعمل األجهزة األمنية عىل التنسيق 
الكفؤة  الكوادر  اختيار  عىل  والحرص  مهامها  يف  املستمر 
والنشطة يف النقاط األمنية.. فضًال عن إدارة املهام والعمليات 
األجهزة  ان  موضحاً  تنفيذها..  تم  التي  والقتالية  األمنية 
املاضية  االشهر  خالل  ضبطت  املحويت  بمحافظة  األمنية 
من  عدد  يف  واملخدرات  الحشيش  تهريب  حاالت  من  عدد 
النقاط األمنية أثناء محاولة تمريرها من الطريق الرئيسية 

للمحافظة.

قضايا وناس/ خاص
ملديري  الثالث  العربي  املؤتمر  اقــرتح 
الدول  من  بعدد  املدنية  ــوال  األح إدارات 
انعقد  الذي  العربية،  والجامعة  العربية 
 9/ 1ـ4  الفرتة  خالل  تونس،  العاصمة  يف 
عربية  هوية  بطاقة  إصــدار   ، /2014م 
األعضاء  الدول  املشاركون   ودعا  موحدة.. 
يف مجلس وزراء الداخلية العرب إىل بحث 

إمكانية تطبيق هذا املقرتح
من  الختامي،  بيانه  يف  املؤتمر  وطلب 
الداخلية  وزراء  (ملجلس  العامة  "األمانة 
العربية)  الجامعة  عن  املنبثق  العرب 
بشأن  األعــضــاء  الـــدول  آراء  استطالع 

إمكانية إصدار بطاقة هوية عربية موحدة 
وعرض املوضوع عىل املؤتمر املقبل". ودعا 
املشاركون يف املؤتمر، ، أيضا، الدول األعضاء 
إىل "العمل عىل مواكبة التطورات املتسارعة 
يف  الحديثة  التقنيات  استخدام  مجال  يف 
تحسني  مجال  يف  ســواء  املدنية  ــوال  األح
الخدمات وتيسري العمل أو يف مجال تأمني 
التقنية  باألساليب  االهتمام  وإىل  الوثائق، 
املستخدمة يف مجال تزوير الوثائق باإلضافة 
العاملني يف  الزيارات بني  إىل أهمية "تبادل 
إدارات األحوال املدنية لالطالع عىل تجارب 
الدول العربية يف مجال تسيري العمل يف تلك 
اإلدارات وعىل استخدام التقنيات الحديثة 

يف هذا املجال." 

سيف  أحمد  الدكتور  العميد  ــان  وك
املدنية  األحــوال  مصلحة  رئيس  الحياني 
والسجل املدني قد رأس وفد بالدنا للمشاركة 
األحوال  ملــدراء  الثالث  العربي  املؤتمر  يف 
حرضه  الــذي.  العربية  البلدان  يف  املدنية 
الدول  يف  الداخلية  وزارات  عن  ممثلون 
العربية، فضال عن جامعة الدول العربية.. 
مشرياً إىل أن مشاركة اليمن يف املؤتمر كانت 
ناجحة وفعاله.. وقال الحياني لـ الثورة أن 
اليمني  الوفد  وفعاأل  ناجحاً  كان  املشاركة 
املشاركة  الوفود  رؤســاء  من  بعدد  التقى 
عىل هامش فعاليات املؤتمر لبحث عالقات 
مجال  يف  وبلدانهم  بالدنا  بني  التعاون 

تحسني وتحديث وتطوير السجل املدني.

العميد القاضي: قضينا على ظاهرة القطاعات وأتخذنا إجراءات لتحقيق األمن 
بمشاركة اليمنضبط 372 جريمة بالمحافظة بنسبة 97 %

املؤتمر العريب لألحوال املدنية يقرتح إصدار هوية عربية موحدة


