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قضايا وناس/ وائل رشحة
العميد  السري  وجه مدير عام رشطة 
سري  ــة  رشط مدير  بامشموش،  عمر 
قسم  مسؤول  مع  بالتحقيق  صنعاء 
السري بمنطقة بيت بوس، ودوار السبعني 
مع رجال األمن الخدمات التي تتواجد 
يف املوقعني اآلنف ذكرهما وذلك تفاعًال 
عىل  الـ(الثورة)  نرشته  ما  مع  وتجاوباً 
صفحات (قضايا وناس) يف عدد األحد 
املايض والذي كان بمثابة انتقاد وإيصال 
العامة  اإلدارة  إىل  املواطنني  شكاوى 
رشطة  أفراد  يمارسه  مما  السري  لرشطة 
بوس  بيت  منطقة  يف  املناوبني  السري 

وتحديداً دوار السبعني من وسائل شبيه 
أجل  من  للسائقني  واالبتزاز  بالتقطع 
الحصول عىل املال بصورة غري قانونية 
التي أرسلوا  املواطنني  بحسب شكاوى 

بها للصحيفة منذ األسبوع املايض.
توجيهه  يف  العميدبامشوش  وشدد 
الذي أرسل لـ(الثورة) نسخة منه عىل 
رضورة قيام مدير رشطة صنعاء باملتابعة 
ال  امليدانية  الخدمات  عىل  والتعقيب 
سيما أثناء تنفيذ الحمالت للتحري عن 
الحسنة مع مستخدمي  املعاملة  مدى 

الطريق.
مؤكداً يف توجيهه عىل رضورة معاقبة 
ممارسات  ألي  ارتكابه  يثبت  من  كل 

خاطئة تشوه وتيسء للدور الذي يقوم 
حركة  تنظيم  يف  السري  رشطة  أفراد  به 
السري بالشوارع ومنع حدوث اختناقات 
السري  لقوانني  تــجــاوزات  أو  مرورية 
التي بدورها تساهم يف وضع حد لوقوع 

الحوادث.
صحيفة (الثورة) إذ تشكر تفاعل 
مع  تفاعله  عىل  بامشموش  العميد 
مدير  به  بقوم  بما  وتشيد  الصحيفة 
عام رشطة السري من متابعة وتعقيب 
السري..  ــة  رشط عــن  ينرش  مــا  لكل 
ونتمنى من كل املسؤولني يف مواقعهم 
بالعميد  االقتداء  املختلفة  وأماكنهم 

بامشموش.

ما عقوبة املوظف العام املدان ما عقوبة املوظف العام املدان 
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تفاع مع (قضايا وناس)
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يف ظل ضعف المؤسستني العسكرية واألمنية:يف ظل ضعف المؤسستني العسكرية واألمنية:

ال سيادة للوطن.. وال هيبة للدولة.. وال حرية وأمن للمواطن

ــموخها تتحدد  ــعوب وش ــال بأن قوة الش يق
ــكرية واألمنية,  ــتني العس ــوة املؤسس ــن ق م
ــة الوطن  ــوىل األوىل حماية وحارس ــي تت الت
ــواء كان برياً أو  ــي س ــداء خارج ــن أي اعت م
ــرى ”األمنية“  ــاً , بينما األخ ــاً أو جوي بحري
ــيطرة  ــع الداخيل والس ــة الوض ــوىل حماي تت
ــدوث أي اختالالت أمنية  عىل األمن ومنع ح
ــة التي تريد  ــخص أو الجماع مهما كان الش
ــيكون  ــكينة العامة, س ــن والس ــق األم أن تقل
ــا وتردعها بيداً  ــزة أمنية تصده أمامها أجه

من حديد.
ــون للدولة جيش وأمن  ــراً ألهمية أن يك   ونظ
قوي يحمي أراضيها وممتلكاتها ومكاسبها 
ــا حرصت ومن خالل  ــظ األمن ألبنائه ويحف
ــع وتحرم  ــواد قانونية تمن ــع نصوص وم وض

ــة الحزبية عىل أفراد الجيش واألمن  ممارس
ــن تلك الدولـ  وهذا يوضح  ـ واليمن من ضم
ــول الوالءات  ــورة دخ ــدى خبث وخط ــا م لن
ــكرية واألمنية.. إال  أوساط املؤسسات العس
ــيطر  ــري الحزبية والقبلية ما تزال تس أن تأث
ــن اليمني,  ــش واألم ــراد الجي ــىل بعض أف ع
ــمته  ــباب التي أضعفته وقس وهذا أحد األس

وتسببت بانتشار الفوىض بالبلد.
ــات العليا  نائب رئيس املركز الوطني للدراس
ــال:  ــة ق ــة الجمهوري ــرتاتيجية برئاس اإلس
ــي ومحرتف  ــي قوي مهن ــود جيش وطن وج
ــة  ــريات الكوني ــة واملتغ ــل الديمقراطي يف ظ
املتسارعة، حتمية تاريخية ورضورة وطنية 
ليس فقط من أجل الدفاع عن سيادة الوطن 
ــاً  ــن أيض ــه، ولك ــة منجزات ــه وحماي وحريت

ــور الداخيل  ــر متطلبات التط ــن وجهة نظ م
ــتقراره وتوفري  ــة أمنه واس ــع وحماي للمجتم
ــة الالزمة للتطور  ــرشوط الدفاعية واألمني ال

والتنمية بأبعادها الشاملة. 
ــدور  ــت  ب ــلحة قام ــوات املس ــال إن الق وق
تاريخي متميز خالل السنوات املنرصمة يف 
حماية التجربة الديمقراطية وأثبتت يف كل 
املنعطفات أنها رغم كل املعوقات مع الوطن 

والشعب ، وأكدت التجربة والحياة العملية 
أنه ال يمكن أن تكون هناك ممارسة حقيقية 
ــني يف ظل  ــة للمواطن ــوق الديمقراطي للحق
ــتقرار وغياب  ــة واألمن واالس ــاب الحري غي
ــن  ــراب الوط ــىل ت ــة ع ــة الدول ــلطة وهيب س

بكامله.
ــوزارة  ب ــم  والتنظي ــط  التخطي ــام  ــر ع مدي
ــم  ــد املنع ــور/ عب ــد الدكت ــة العمي الداخلي

الشيباني يقول: الشك أن بناء جيش وطني 
قوي يساعد بشكل كبري يف حماية البالد من 
األخطار املحدقة خارجياً وداخلياً وحراسة 
ــاً  هدف ــده  نج ــذا  ول  ، ــباتها  ومكتس الثورة 
ــرب و14 اكتوبر  ــي 26سبتم ــداف ثورت ــن أه م
ــوم وبعد  ــف أننا الي ــن املؤس ــني، وم املجيدت
ــم نتمكن  ــني عاماً ل ــرور ما يربو عن خمس م
ــدداً  ــامي.. مش ــق هذا الهدف الس من تحقي

ــة إىل إيجاد  ــعى الحكوم ــىل رضورة أن تس ع
ــا الضامن  ــة قوية كونه ــكرية وأمني قوة عس
ــد الستقرار األوضاع باليمن والخروج  الوحي

مما نحن فيه من رصاعات وحروب.
ــة  ــة الرشط ــس بأكاديم ــة التدري ــو هيئ عض
ــد مثَّل  ــول : ق ــرازي يق ــد الح ــور محم الدكت
ــامل تجلياً رائعاً  مؤتمر الحوار الوطني الش
للحكمة اليمنية بعد عقود من الخصومة مع 
ــة العليا،  ــل واملصلحة الوطني املنطق والعق
حيث جاءت مخرجاته لتدلل عىل أن الحوار 
هو الوسيلة الوحيدة لالنتقال إىل املستقبل 
ــا صفحات مريرة  ــروح جديدة طويت معه ب

من االختالف والتنازع.
ــكرية  العس ــتني  باملؤسس ــق  يتعل ــا  وفيم
ــىل أنها   ــور الحرازي ع ــد الدكت ــة, أك واألمني
ــري من مخرجات مؤتمر الحوار  تضمنت الكث
ــني  ــر هات ــة لتطوي ــات رائع ــرارات وتوصي ق
ــة،  ــة حديث ــس وطني ــىل أس ــتني ع املؤسس
ــم تتوافر  ــىل ورق إذا ل ــرباً ع ــا تظل ح إال أنه
ــدى  ــة ل ــة واإلرادة الصادق ــفافية الكافي الش
ــك  ــق ذل ــا، وأن يراف ــىل تنفيذه ــع ع الجمي
ــاد والحد  ــة ملكافحة الفس ــراءات حقيقي إج

من ممارساته املقيتة.
ــاً العقيد عبد  ــة سابق ــد الرشطة الراجل قائ
الغني الوجيه أعترب  الجيش القوي حصناً 
ــا  ــة منه ــا الربي ــة لحدوده ــالد وحماي للب
ــم يعاني  ــر ك ــاً « انظ ــاحلية.. مضيف والس
ــرش واملخدرات  ــار تهريب الب ــن آث وطننا م
ــرب الجمركي وغريها كل ذلك  واآلثار والته
ــش الذي ضاعت  ــبب ضعف أداء الجي بس
جهوده يف مكافحة اإلرهاب وتشتت أعماله 
ــه املرحلة  ــا علي ــة فرضته ــياء ثانوي يف أش
ــة»..  الفتاً إىل أن الوقت حان إليجاد  الحالي
جيش قوي يحمي ويحرس الوطن ويوقف 
ــارك  ــني بمع ــوط اليمني ــدم وسق ــف ال نزي
ــدف سوى إقالق األمن  وحروب ليس لها ه

والسكينة العامة.

■    استطالع/ وائل رشحة 

ــرات طائفية..  ــة.. توت ــة.. اختالفات ديني ــات قبلي ــية.. نزاع ــات سياس رصاع
ــلحة.. قتىل  ــني طرفني غري قانونيني.. مواجهات بني الجيش وقوة مس معارك ب
ــآت حكومية..  من كل األطراف.. انهيار قرى ومدن.. تدمري ونهب مباني ومنش

ترشد مواطنني.
ــيكية يف بلدان تفتقر  ــالت املكس ــتمر كاملسلس ــكل مس كل ذلك وأكرث يحدث وبش
لجيش وطني قوي ذات كفاءة وقدرة وتدريب عال.. اليمن أحد تلك الدول التي 
ــتني  ــنوات أن لم تكن قرون, وذلك يعود إىل ضعف املؤسس ــتقر يوماً منذ س لم تس
ــي عىل أفراد القوات  ــوالء الحزبي والقبيل والطائف ــكرية واألمنية وتأثري ال العس

املسلحة واألمن.
"الثورة" ومن مسؤوليتها الوطنية تأكد من خالل هذا االستطالع الذي استعرض 
ــكريني أهمية أن يكون لدينا جيش  آراء عدد من القيادات األمنية والخرباء العس

وطني قوي.. املزيد يف التفاصيل:

استقال السيارة الهايلكس التابعة ألحدهما وتحركا بها من 
ثم  دار سلم،  الرشق نحو منطقة  اتجاه  أرتل قاصدين  منطقة 
وهما يف الطريق الحظا وجود سيارة مرسيدس كانت تتبعهما 
منذ مغادرتهما ملنطقة أرتل ودخولهما بالسيارة إىل بيت بوس 
وسريهما بالشارع الرئييس نحو دار سلم، فارتابا من تلك السيارة 
يف  بالسيارة  يتوقفا  أن  وأرادا  خلفهما  تسري  وهي  املرسيدس 
الشارع لرييا ما شأن للسيارة املرسيدس تلك، ولكنهما تراجعا 
عن ذلك وتحوال يف سريهما قبل وصولهما للشارع املؤدي إىل 
دار سلم باتجاه منطقة حزيز جنوبا فلمحا السيارة املرسيدس 
وتأكدا  بشأنها  شكهما  فتزايد  وراءهما  األخرى  هي  تتحول 
أنها تتبعهما عمداً.. ثم ملا وصال بسيارتهما إىل منطقة حزيز 
وبالتحديد إىل شارع األطباء أو الدكاترة هناك فوجئا بالسيارة 
املرسيدس تعرتض طريقهما وتجربهما عىل الوقوف بسيارتهما 
وسط الطريق كما فوجئا يف ذات اللحظة بنزول بعض أشخاص 
وقاما  نحوهما  اتجها  منهم  أثنان  املرسيدس  السيارة  من 
بمهاجمتهما ورضبهما مبارشة واثنان آخران راحا يطلقان النار 
عليهما.. ولكن وبينما هم كذلك وبمرور بضع دقائق فقط وصل 
رجال مركز رشطة حزيز إىل املكان وكان املركز ال يبعد كثرياً.. وهنا 
كانت بداية املغامرة أو املطاردة التي ال تخلو من خطر محقق.. 

ومع الوقائع والتفاصيل من البداية.
البالغ وصل يف تلك الساعة إىل مركز رشطة حزيز ودار سلم 
وقوع  عن  وهو  الشباب  املواطنني  أحد  من  صنعاء  بمحافظة 
إطالق نار واعتداء من قبل أشخاص مجهولني يستقلون سيارة 
مرسيدس واملكان بشارع الدكاترة األطباء عىل قرب من املركز.. 
فتحركوا من املركز رسيعاً عقب هذا البالغ إىل الشارع املذكور وهم 
املقدم عبدالحكيم راشد مدير املركز ومدير مكتبه عبدالله أبو 
هويدة ومجموعة من األفراد واملساعدين وذلك عىل سيارة الطقم 
التابعة للمركز وكان وصولهم إىل املكان يف دقائق وجيزة .. حيث 
وجدوا هناك شخصني مصابني وهما عىل سيارة نوع هايلكس 
كما وجدوا أربعة أشخاص آخرين قيل أنهم الجناة كانوا عىل 
منت سيارة مرسيدس لون بني وهؤالء قاموا بالهروب بالسيارة 
بمجرد رؤيتهم لهم حال وصولهم أي وصول رشطة املركز للمكان 
.. فلم ينتظر مدير املركز ومن معه عند رؤيتهم لهروب أولئك 
ولكنهم  املرسيدس  السيارة  عىل  املتهمني  األربعة  األشخاص 
تحركوا اخلفهم بعد أن انقسموا إىل فريقني .. فريق بقي لعمل 
باملصابني  االهتمام  يف  واملتمثلة  املكان  يف  املتبعة  اإلجــراءات 
وجمع املعلومات حول الواقعة والفريق اآلخر والذي كان بقيادة 
عاتقه  عىل  أخذ  نفسه  راشد  عبدالحكيم  املقدم  املركز  مدير 
مهمة التحرك ملالحقة الجناة الهاربني واملسلحني عىل السيارة 
بالسيارة نحو  اتجهوا يف هروبهم  املرسيدس.. وكان هؤالء قد 

منطقة بيت بوس ثم باتجاه أحياء مدينة حدة فلبث فريق رشطة 
املركز وراءهم من شارع إىل شارع ومن زقاق إىل زقاق حتى داخل 
منطقة حدة مع أن ذلك يتعدى اختصاصهم ولكن الواقعة كانت 
جريمة مشهودة كما أن املتهمني الهاربني أخذوا يطلقون عليهم 
النار وهم يطاردونهم ولم يتوقفوا ... وكانت املطاردة من النوع 
الخطر جداً وأشبه بتلك التي تشاهد يف أفالم حرب العصابات 
أو  مغامرة  كانت  هنا  ولكنها  السينما  شاشة  عىل  واملغامرات 
 ... واقعية حقيقية وليست قفشات وخدع سينمائية  مطاردة 
واستمر فريق رشطة املركز وراء السيارة املرسيدس حتى تمكنوا 
بعد مالحقة عنيفة ومواجهة مستميتة من اإلمساك بأحد أولئك 
الجناة الهاربني وانفالت اآلخرين منهم عىل السيارة املرسيدس 
وعددهم ثالثة أشخاص والذين استطاعوا الفرار بعد أن تحولوا 
يف هروبهم إىل أحد الشوارع الفرعية بمنطقة حدة واختفوا هناك 

وضاع أُثرهم.
عليه  القبض  تم  الذي  منهم  الرابع  الشخص  املتهم  وكان 
وهو شاب عمره 26 عاماً من إحدى املحافظات وقد تم اقتياده 
وإيصاله إىل مركز رشطة حزيز وقاموا هناك بمبارشة فتح محرض 

جمع االستدالالت معه بنفس اليوم.
ومن خالل استنطاق الشاب املتهم املذكور وجمع التحريات 
حول  وشامل  موسع  بشكل  التحقيقات  وإجــراء  ــادات  واإلف
رفيقهم  إىل  إضافة  الهاربني  املتهمني  واألشخاص  الواقعة 
األشخاص  هؤالء  أن  يؤكد  بما  أتضح  عليه  املقبوض  الشاب 
املتهمني جميعهم يشكلون عصابة للتهبش والتقطع والنهب 
بقوة السالح والعنف وأنهم سبق وارتكبوا عدة عمليات تقطع 
وسلب باستخدام السالح والنار واالعتداءات املختلفة بالرضب 
التابعة  املرسيدس  السيارة  ويستخدمون  املباغت  والهجوم 
لهم يف مراقبة الضحايا املجني عليهم الصطيادهم ومالحقتهم 
بالشوارع ثم التقطع لهم ومهاجمتهم يف املكان املناسب ونهب ما 

بحوزتهم بعد رضبهم وإطالق النار عليهم إذا لزم األمر.
وهي  وجودها  املركز  رجال  أكتشف  سابقة  بالغات  وهناك 
من مواطنني مجني عليهم مسجلة باملركز ويف عديد من مراكز 
الرشطة بأمانة العاصمة من قبل وهذه البالغات كانت جميعها 
والقوة ومن  عن عمليات تقطع ورسقة ونهب بنفس األسلوب 
الجناة  للمتهمني  األوصاف  ذات  لهم  مجهولني  أشخاص  قبل 
يف الواقعة األخرية، مع السيارة املرسيدس بلونها البني.. وأنهم 
يف عمليتهم هذه األخرية والتي ضبط فيها أحدهم صادف أن 
كانوا متواجدين يف هذا اليوم بمنطقة أرتل وهم عىل سيارتهم 
هناك  فلمحوا  يصطادونها  فريسة  عن  يبحثون  املرسيدس 
الشخصني املجني عليهما وهما عىل السيارة الهايلكس وكان 
بحوزتهما أي املجني عليهما مبلغ خمسمائة ألف ريال داخل 

هذا  وجود  بأمر  العصابة  أفراد  املتهمون  عرف  وقد  السيارة 
فقرروا  بأخرى..  أو  بطريقة  عليهما  املجني  لدى  املايل  املبلغ 
أن يكونا صيدهم وظلوا عىل السيارة املرسيدس يراقبونهما ثم 
باتجاه  أرتل  منطقة  من  الهايلكس  بالسيارة  يتحركان  رأوهما 
املرسيدس وراءهما وملا  بالسيارة  منطقة بيت بوس فانطلقوا 
سريها  يف  تلف  الهايلكس  السيارة  ملحو  بوس  بيت  إىل  وصلوا 
ثم  سلم  دار  منطقة  باتجاه  تعز  شارع  نحو  الرئييس  بالشارع 
رأوها عندما وصلت جولة التقاطع محل الجرس والنفق حالياً 
تلف يمينا بشارع تعز نحو منطقة حزيز فمكثوا خلفها وعىل 
مسافة متباعدة نسبياً بالطريق.. واستمروا كذلك يف مالحقة 

بعد  بسريها  تتجه  هذه  شاهدوا  حتى  الهايلكس  السيارة 
الدكاترة  شارع  باتجاه  حزيز  منطقة  إىل  دخولها 

هناك فأرسعوا بسريهم باملرسيدس وراءها إىل 
أن وصلت السيارة الهايلكس ملكان مناسب 

منها  فاقرتبوا  الدكاترة  بشارع 
والتفوا عليها ثم اعرتضوا طريقها 
وأجربوها  املرسيدس  بسيارتهم 
عىل التوقف باملكان ومن غري تأخري 
نزلوا من السيارة املرسيدس وقاموا 
املجني  الشخصني  بمهاجمة 
بعصا  ورضبهما  مبارشة  عليهما 
النار  بإطالق  قاموا  كما  صميل 
عليهما للتخويف والرتهيب وأخذ 
ريال  ــــ500000  ال مبلغ  عليهما 
ونهباً  سلباً  بحوزتهما  كان  الذي 
مفتاح  سلبهما  وأرادوا  بالقوة 
هي  ونهبها  الهايلكس  السيارة 

السيارة  سائق  وهو  عليهما  املجني  أحد  ولكن  أيضا  األخرى 
أخفى املفتاح وحاول املقاومة ومعه رفيقه ثم وبينما هم كذلك 
وصل أثناءها رجال مركز رشطة حزيز عىل سيارة الطقم وكان 
أفراد العصابة الجناة قد سمعوا صوت صفارة الرشطة الونان 
وملحوا قدوم سيارة الطقم من طرف الشارع فاكتفوا باملبلغ املايل 
الذي نهبوه الـ500000 ريال وتركوا املجني عليهما مع السيارة 
الهايلكس والذوا بالفراد عىل املرسيدس من فورهم متجهني نحو 
شارع تعز إىل جولة تقاطع دار سلم ثم إىل منطقة بيت بوس ومنها 
باتجاه مدينة حدة السكنية بال توقف يف الوقت الذي تبعهم 
مدير مركز الرشطة ومن تحرك معه من الفريق بعد معرفتهم من 
املواطنني بأنهم الجناة ولبثوا يف أثرهم ملالحقتهم حتى داخل 
أحياء منطقة حدة وأزقتها وتمكنوا هناك بعد مواجهة ومغامرة 
غري مأمولتني من القبض عىل أحدهم وهو املدعو ربعي والذي 
رشطة  مركز  إىل  إيصاله  بعد  اعرتافاته  خالل  ومن  طريقه  عن 
استطاعوا  الذين  ورشكاؤه  أنه  تبني  معه  املحارض  وفتح  حزيز 

االنفالت والهروب يشكلون عصابة الرتكاب جرائم 
إضافة  بالقوة  والنهب  والرسق  الحرابة 

تقل  ال  أخــرى  أعمال  ارتكاب  إىل 
خطورة وال قلقا ألمن وسكينة 

وقد  معاً..  والوطن  املواطن 

أدىل املتهم املقبوض عليه باعرتافه بأسماء رشكائه افراد العصابة 
الهاربون وببياناتهم كاملة وكذلك كشف كل ما يتعلق  أولئك 
العملية  بأن  مؤكداً  قبل  من  وارتكبوها  سبق  التي  بالعمليات 
األخرية ما هي إال واحدة من عدة عمليات قاموا بتنفيذها بنفس 
األسلوب ويف أماكن مختلفة داخل العاصمة واملحافظة صنعاء 
وخارجهما ومنها تلك العمليات املبلغ عنها سلفاً بمركز رشطة 

حزيز وعديد من مراكز الرشطة باألمانة وغريها.
وما خفي كان أدهى وأعظم.. هذا ولقد استكمل املحققون 
بمركز حزيز محارض جمع االستدالالت يف القضية ثم أحيلت 
األوراق مع املتهم إىل الجهة املختصة يف حني أخذوا عىل عاتقهم 
مهمة متابعة بقية أفراد العصابة الهاربني وتقيص أثرهم حتى 
طالت  والقضاء  للنيابة  وإحالتهم  اآلخر  بعد  واحداً  ضبطهم 
السالمة  الله  ونسأل  األحداث  كانت  وهكذا  قرصت..  أم  األيام 
والهداية ألبنائنا وشبابنا وتحية لكل الرجال املخلصني أينما 

وجدوا.
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