
*صف لنا الدور األمني يف تعزيز االستقرار?
ــاندتنا يف  ــورة“ عىل مس ــة ”الث ــكر صحيف ــة اش بداي
التوعية األمنية يف أوساط املجتمع بشكل عام من خالل 
ــا رجال األمن وكذلك نرش  نرش االنجازات التي يقوم به
اإلرشادات الرشطوية التي تهم جهاز الرشطة وتساعده 
ــن وتعاونه مع  ــاح، فعرب توعية املواط ــه بنج يف أداء عمل
ــة األمنية من  ــول ان التوعي ــتطيع الق ــن نس ــال األم رج
ــة قبل  ــع الجريم ــاعد يف من ــائل اإلعالم تس ــالل وس خ
ــا يف القبض عىل املتهمني  ــاعد أيض وقوعها باملقابل تس
ــدا يف الحفاظ  ــة والتوعية مهمة ج ــد ارتكاب الجريم بع
ــة من قبل املواطنني كي يتمكن رجل  عىل مرسح الجريم
ــه الجانى  ــا يرتك ــة من خالل م ــع األدل ــن من تجمي األم
ــىل مرسح الجريمة  ــرسح الجريمة ومهمة الحفاظ ع بم
ــدم العبث به مهمة املواطن، وتعد عملية القبض عىل  وع
ــة نجاحا امنيا كبريا رغم  ــني بعد ايام من الجريم املجرم

مساعينا الحثيثة لضبط أي جريمة قبل وقوعها.
وعىل ذلك نقول ان العدوان ال يجني سوى الفشل يف 
كل محاوالته التي تستهدف النيل من الجبهة الداخلية 
ــتتحطم كل  ــائل واألدوات الخبيثة، وس بمختلف الوس
ــعب وصموده وعزيمة  ــرات عىل صخرة الش هذه املؤام
ــن  ــعبية الذي ــان الش ــن واللج ــش واالم ــال الجي أبط
ــا عن  ــداء دفاع ــة والف ــم البطول ــطرون اروع مالح يس

الوطن وكرامته وسيادته.
ــتقرار والحفاظ  ــن نتوانى يف تحقيق األمن واالس ول
ــع  ــاء املجتم ــي أبن ــل وع ــة ، يف ظ ــكينة العام ــىل الس ع
ــاندتهم ألجهزة األمن يف اإلبالغ عن أي  وتعاونهم ومس

تحركات مشبوهة.
ــزة األمنية معلومات •  هل لدى األجه

عن اماكن وتحركات الخاليا التي تعمل 
مع العدوان؟

ــان األمنية  ــتطاعت األجهزة واللج ــد لله اس - الحم
ــبة كبرية  ــا بنس ــذه الخالي ــن ه ــري م ــىل كث ــيض ع ان تق
ــرشات منها التي تعمل  ــدا، وقد ألقي القبض عىل الع ج
ــلحة الخفيفة  ــدوان ومزودة بمختلف األس لصالح الع
واملتوسطة واملتفجرات اىل جانب الوثائق واملخططات 

وخطط العمليات اإلجرامية ودالئل الرصد.
ــدد من  ــاء وع ــة صنع ــت العاصم ــه بات ــل الل وبفض
ــد ان كرست  ــتقرار بع ــم باالمن واالس ــات تنع املحافظ
ــات عن تجنيد  ــة، ولدينا معلوم ــدوان اإلرهابي اذرع الع
ــام بأعمال  ــم وتدريبهم للقي ــض املغرر به العدوان لبع
ــاد ولن ينجح العدوان  ــة ولكن نحن لهم باملرص تخريبي

يف مراميه الخبيثة.
ــة •  وعالق ــاط  ارتب ــود  وج ــرون  ت أال 

كبرية بني دول تحالف العدوان والخاليا 
ــتهدف العدوان  اإلرهابية ، وإال ملاذا يس
ــي، ماذا يحاول  ــه القطاع األمن بطائرات
ــن  م االرض  ــىل  ع ــد  يوج ان  ــدوان  الع
ــتهداف؟ وما هو البديل  خالل هذا االس
ــعى العدوان  ــزة األمنية التي يس لألجه

اليجادها؟
ــعودية واإلمارات  ــها الس ــدوان وعىل رأس - دول الع
ــواء  ــدت اإلرهاب وهي من تدعمه دائما س هي من أوج
قبل العدوان أو بعده وهي االم الحاضنة واملرضعة لهذه 
ــعودية اىل الجماعات  ــأت الس ــك لج ــات، ولذل الجماع
ــهل  ــق أهدافها أثناء العدوان لكي يس اإلرهابية لتحقي
لها العمل العسكري وتحقيق أهدافها العسكرية لرضب 
ــبة للجماعات  ــق أرضية مناس ــة الداخلية وخل الجبه
ــاط املجتمع   ــارة الرعب والخوف يف أوس ــة وإث اإلرهابي
وتمكني تلك الجماعات من بسط نفوذها، ولكن كل هذه 
ــه وبفضل أبطال األجهزة  ــلت بفضل الل املحاوالت فش

األمنية ورجال الجيش واللجان الشعبية .
ــىل تلك  ــالع تام ع ــة واط ــىل معرف ــع ع ــم أجم والعال
ــات  والجماع ــعودية  الس ــني  ب ــة  الحميمي ــة  العالق
ــال أصبح أداة  ــرف ألن امل ــه يغض الط ــة، ولكن اإلرهابي
ــع الصورة  ــيلة جيدة لتلمي ــهلة لرشاء املواقف ووس س
ــدى الصحف  ــفت عنه إح ــة ، كما كش ــت قبيح وان كان
ــع مليارات الدوالرات  ــعودية بدف األمريكية يف قيام الس

لرشكات عاملية من اجل تحسني صورتها أمام العالم.
ــا، أمام  ــام جريانه ــن صورتها أم ــن سيحس ــن م ولك
ــي  ــالمية، وه ــة واإلس ــني العربي ــام األمت ــقائها، ام أش
ــق أطفال  ــية بح ــع املجازر الوحش ــب افظع وأبش ترتك
ــاة ودمرت كل  ــر الحي ــت كل مظاه ــن وانه ــاء اليم ونس
ــك بفرض حصار جوي  ــدرات الوطن وزادت عىل ذل مق
وبري وبحري وتجويع املاليني من اليمنيني ومنع عنهم 
ــهد العالم جرم  ــفر للعالج، لم يش ــذاء والدواء والس الغ
ــاعة ووحشية وحقداً وغًال  ــهد االرض بش كهذا ولم تش

وعداء كهذا الذي تبديه دول العدوان.
ــىل •  ــيايس ع ــس الس ــس املجل ــد رئي تأكي

ــزة  ــه االجه ــوم ب ــذي تق ال ــري  الكب ــدور  ال
ــرج بها  ــج التي خ ــرز النتائ ــة،  ما اب األمني

اللقاء املايض الذي ترأسه الرئيس الصماد ؟
ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل ــع رئي ــا م كان لقاؤن
ــام 2018م والحمد  ــرض الخطط األمنية الخاصة بع لع
ــى هذا العام  ــدء العدوان وحت ــه الفرتة املاضية منذ ب لل
ــنوات كانت األجهزة األمنية  ــارفنا عىل ثالث س وقد ش
ــدو كان يحاول ان  ــتمرة للجريمة ألن الع يف متابعة مس
ــتقرار  ــة ويزعزع األمن واالس ــزع الجبهة الداخلي يزع
ــات  ــام بعملي ــة للقي ــال املرتزق ــائعات وإرس ــث الش وب
ــزة األمنية رغم الصعوبات ورغم  إرهابية ، ولكن األجه
ــبب بها العدوان ، قامت بجهود كبرية  الظروف التي تس
وحققت انجازات مهمة وكان لها دور يف تأمني وتماسك 
ــكينة العامة والطمأنينة  ــة الداخلية وحفظ الس الجبه
ــام الجديد 2018م  ــن اآلن يف بداية الع ــع , ونح للمجتم
ــة  ــاد الخط ــح الصم ــس صال ــىل األخ الرئي ــا ع عرضن
ــح إليه من تحقيق املزيد  ــنة وما نطم الخاصة بهذه الس
ــع العدوان  ــباق م ــازات ونحن يف س ــن االنج ــد م واملزي
ــارة القالقل  ــاً إىل إث ــعياً حثيث ــعى س وأدواته , ألنه يس
ــط الجديدة  ــاط املجتمع فهذه الخط ــوىض يف أوس والف
ــيخه أكرث  ــتقرار وترس هي محاولة لتعزيز األمن واالس

وأكرث.
ــة •  الداخلي وزارة  ــل  عم ــن  ع ــاذا  م

ــيتم دمجها  ــعبية , هل س ــان الش واللج
ببعضها ؟

بالنسبة للجان األمنية والشعبية واألجهزة األمنية 
لدينا اآلن خطة للدمج واآلن قد بدأت منذ فرتة العمل يف 
هذا املوضوع وسيستكمل الدمج خالل األيام القادمة .

ــاق وأصبح أفراد  ــة الدمج ماضية عىل قدم وس وخط
اللجان األمنية اآلن ضمن قوى األمن سواء األمن العام 

أو النجدة أو األمن املركزي وكل األجهزة األمنية .
ــتقرار األمن  ولعبت اللجان األمنية دورا كبريا يف اس
ــة يف الوقت الذي  ــكينة العام والحفاظ عىل األمن والس
ــتان العسكرية واألمنية ملؤامرات  تعرضت فيه املؤسس

تفكيك األجهزة األمنية بحجة الهيكلة منذ 2011م،
ــكلناها من  ــة التي ش ــا إىل اللجان األمني ــإذا نظرن ف
ــات، نجد أنه كان لهم  ــاء الحارات واملناطق واملديري أبن
ــزة األمنية يف ظروف صعبة  ــاندة األجه دور كبري يف مس
ــداً وكان دورهم مهماً للغاية وأصبحوا اآلن من ضمن  ج
ــم  ــؤدون عمله ــا وي ــة ويف إطاره ــزة األمني ــوام األجه ق

بالتسلسل املطلوب يف األجهزة األمنية.
ونحن نشيد ونثمن الجهود التي يقدمونها يف تعزيز 
ــاظ عىل  ــة والحف ــكينة العام ــتقرار والس ــن واالس األم

الجبهة الداخلية.
ــني •  ــوع املعتقل ــن موض ــث ع بالحدي

ــرتة اعتقالهم  ــت ف ــاك معتقلون طال هن
ــباب  ــم للقضاء ما األس ــم إحالته ولم تت

برأيك ؟
ــرق إليه وهو  ــب التط ــم ويج ــذا موضوع مه ــم ، ه نع
أيضا غائب لدى الكثري من وسائل اإلعالم والحقوقيني 
ــوط، حيث ان هناك معتقلني كأرسى لدينا  ومفهوم مغل
ومن ضمنهم قيادات عسكرية ، وهذه القيادات التي كان 
لها دور يف محاولة عرقلة الثورة، كذلك ارسى الجبهات، 

وهم يندرجون ضمن ملف األرسى وتبادل األرسى.
ــذا املوضوع ولديها  ــي من تتوىل ه ولجنة األرسى ه
تواصل مع مختلف األطراف واملنظمات، اما املعتقلون 
ــة فقد تمت  ــريات إرهابي ــم وتفج ــوا جرائ ــن ارتكب الذي
ــل ايام صدر حكم قضائي بإدانة  إحالتهم للقضاء، وقب
ــا يرام،  ــري عىل م ــدوان، واألمور تس ــا الع ــدى خالي إح
ــدى أجهزة  ــبابه أو ظروفة ل ــون له أس ــري قد تك والتأخ
ــا  ــف الخالي ــة مختل ــة محاكم ــل رسع ــاء، ونأم القض
اإلرهابية حتى يكونوا عربة ملن تسول له نفسه املساس 

بأمن الوطن وسيادته وامنه واستقراره.
يف •  ــاً  غياب ــرى  ي ــن  م ــاك  هن ــن  ولك

التنسيق بني األجهزة األمنية والجهات 
القضائية ؟

هذه تقديرات خاطئة هناك تنسيق وتعاون دائم بني 
األجهزة األمنية والقضاء

ــاء أداء املهام  ــور أثن ــدث بعض القص ــه قد يح إال ان
ــائل  ــيها من خالل عدة وس ــم العمل اآلن عىل تالش ويت
ــرة ال يمكن ان نقول  ــا التوعية القانونية، وعىل فك أهمه

ــئ  ــرش نخط ــري ب ــن يف األول واألخ ــة ، فنح ــا مالئك انن
ــة  ــزة األمني ــني األجه ــيق ب ــبة للتنس ــب، بالنس ونصي
ــد يف طبيعة الحال  ــود والتعاون يع ــاء، هو موج والقض
ــداً اىل حد ما ، ولكن يوجد أيضا بعض املالحظات يف  جي
ــات الرادعة رشعا وقانونا عىل املجرمني  تطبيق العقوب
واملدانني ، واالكتفاء بعقوبة الحبس التي غالبا ال تكون 
رادعة ألرباب السوابق الذين يقضون فرتة عقوبتهم يف 
ــجن ويخرجون المتهان نفس األعمال اإلجرامية،  الس
ــت عليها  ــة، التي نص ــة الرادع ــوا العقوب ــم لم يلق ألنه
ــا القانون،  ــه وتضمنه ــالمية وحدود الل ــة اإلس الرشيع
ــق احيانا لدى املواطن  ــك إطالة مدة التقايض، تخل كذل
ــاً من فقدان الثقة باألجهزة األمنية، اىل جانب قيام  نوع
البعض بافتعال أي أعمال خارجة عن النظام والقانون 
النه يعترب التأخري عدم انصاف وان طالت فرتة التقايض 
ــه اىل اخذ حقه  ــت لديه الثقة، يتج ــت كثريا وانعدم طال
بنفسه وهو بهذا يرتكب جريمة أخرى من خالل القيام 

كما ذكرنا سلفا بأعمال تخريبية.
ــرتكة مع  ــة تعاون مش ــن نعمل وفق آلي ــاال نح واجم
ــتقرار  ــق االمن واالس ــل تحقي ــاء من أج ــزة القض اجه

وترسيخ العدالة وحماية الحقوق واملمتلكات.
ــرية باألجهزة النيابية والقضائية  ونحن عىل ثقة كب
ــا  ــاح مهماتن ــيا يف إنج ــا رئيس ــندا داعم ــد س ــي تع الت
ــة وعملياتها  ــركات األجهزة األمني ــة، وكل تح الوطني
ــيق مع األجهزة  ــوم بها ال تنفذ إال بأوامر وتنس التي تق

النيابية والقضائية.
ــات التجاوزات التي •  ماذا عن معالج

ــا من قبل األجهزة األمنية  تحدث احيان
اثناء إجراءات التفتيش والقبض ؟

هذه املسألة كانت تحدث يف البداية بعض التجاوزات 
نتيجة ان  اللجان األمنية لم تكن لديها الخلفية والدراية 
ــة باإلجراءات املتبعة التي يجب اتخاذها يف هذه  الكامل
ــاء والنيابة  ــزة القض ــع أجه ــي تتوافق م ــف والت املواق
ــاط أجهزة  ــن تم عمل دورات توعوية مكثفة يف أوس ولك
ــة الذي  ــراءات الجزائي ــون اإلج ــق قان ــن ىف تطبي األم
ــل الرشطة احد  ــار رج ــكل يومى باعتب ــل به بش نتعام
ــب التوعية  ــي وكذلك يف جان ــوري الضبط القضائ مأم
ــيخ  ــة والقضاء ومن األمن لرتس ــة العام ــن قبل النياب م
ــراءات القانونية الصحيحة أثناء القبض  مفاهيم اإلج
ــتيقاف والتفتيش والحمد لله اآلن لم يعد يوجد  واالس
ــأنا مركز الشكاوى برقم  يشء من ذلك وكذلك اآلن أنش
ــة واملحافظات وهذا صحح بعض  189 يف أمانة العاصم
ــدث وتم رصد  ــاوزات التي كانت تح ــات والتج الترصف
نحو 3400 قضية خالل خمسة أشهر منذ إنشاء املركز  
وتم حل الغالبية منها من خالل اتخاذ اإلجراءات فيها 
ــاء  ــتمرة وان ش والزالت هذه اإلجراءات والتوعية مس

الله لن يتكرر أي تجاوز من اآلن وصاعدا.
ــي •  الت إب  يف  ــاة  الفت ــل  مقت ــة  جريم

ــالم التابعة  ــائل اإلع ــا بعض وس اثارته
للعدو وكذلك اختطاف عدد من الفتيات 

يف صنعاء، ما صحة ذلك؟
ــة واملنافقني  ــواق املرتزق ــدو أو أب ــائل إعالم الع وس
استهلكوا كل ما لديهم لخلخلة الجبهة الداخلية والنيل 
ــائعات  ــث عن الش ــة، وباتت تبح ــزة األمني ــن األجه م
ــاط املجتمع  واألكاذيب واالفرتاءات لخلق بلبلة يف أوس
ــة مقتل الفتاة يف  ــه باألجهزة األمنية، وجريم ونزع ثقت
إب تم اكتشاف هوية الفتاة وتم أيضا إلقاء القبض عىل 
ــدوان ومرتزقته  ــكل صفعة بوجه الع الجاني وهو ما ش
وأخرس كل أبواقهم، كذلك ال يوجد اختطافات لفتيات 
ــهامة  ــىل بالش ــري نتح ــون يف األول واألخ ــن يمني فنح
والعفة والرشف والقبلية والرجولة، واملرأة لدينا معززة 
مكرمة ولها كامل حقوقها وواجباتها وال يمكن ان تقوم 

األجهزة األمنية باختطاف اي فتاة.
ــم الدائم  يحاولون  هؤالء املرتزقة وأبواقهم ونعيقه
ــية يف حماية  ــا الرئيس ــن مهماتن ــه إلهاءنا ع ــن خالل م
ــام ويحاولون حرف نظر األجهزة األمنية من  األمن الع

خالل بث مثل هذه الشائعات واالفرتاءات.
ومن خالل هذا املنرب اإلعالمي ندعو جميع املواطنني 
ــرتاءات واألكاذيب، وعليهم  ــدم االنجرار وراء االف اىل ع
ــزة األمنية بمختلف  ــىل ثقة تامة ان األجه ان يكونوا ع

ــل ليال ونهارا من اجل حمايتهم  وحداتها ولجانها تعم
ــتباب األمني  ــة املمتلكات العامة والخاصة واس وحماي
ــتهلك  ــكينة العامة، فالعدوان قد اس والحفاظ عىل الس

كل ما لديه واحرق كل أوراقه وكروته.
ــهدتها •  ــي ش ــة الت ــة التخريبي الفتن

ــف لنا  ــايض , ص ــمرب امل ــة يف ديس العاصم
ــزة األمنية  ــت به األجه ــدور التي قام ال
ــا  وم ــتقرار  واالس ــن  األم ــتعادة  اس يف 
ــادة  ــا إلع ــي اتخذتموه ــراءات الت اإلج

تطبيع األوضاع ؟
ــن أوراق العدوان  ــن ضم ــة م ــة كانت ورق ــذه الفتن ه
ــك  ــتخدامها يف تفكي ــر األوراق وكان اس ــح آخ أو باألص
ــن الداخل  ــاً لجبهات القتال م ــة وفخ ــة الداخلي الجبه
ــة أحبطت هذه  ــزة األمنية واللجان األمني ــن األجه ولك
ــلت املخطط الذي كان يراد من  ــكل تام وأفش الفتنة بش
ــلل يف  ــع الداخيل وخلق عجز وش ــه تدمري املجتم خالل

جبهات القتال.
ــط  ــائل أو خط ــاد وس ــاول إيج ــدوان يح وكان الع
ــتخدم الحصار والقصف  ــعب كما اس إلخضاع هذا الش
الجوي واملجاميع اإلرهابية وكان هذا املخطط ورقة من 
ــت اخطر املؤامرات وخصوصا  ضمن األوراق لكنها كان
ــعبي منقطع النظري ملدة ثالث  انها جاءت بعد صمود ش
ــدوان ولكن  ــدول الع ــة األخرية ل ــنوات وكانت الورق س
ــت ترصد هذه التحركات منذ وقت  األجهزة األمنية كان
ــابق قبل اندالع الفتنة،  إال ان االعتبارات السياسية  س
ــذه اإلجراءات احرتاما للرشاكة  كان لها دور يف تأخري ه
ــن عندما بدأوا يف  ــة الداخلية، ولك ــا عىل الجبه وحفاظ
ــذه الفتنة  ــني تم التعامل مع ه ــتهداف املواطن قتل واس
ــا برسعة  ــت بوأده ــزة األمنية قام ــه األجه ــد لل والحم

كبرية .
ــاع  ــع األوض ــراءات يف تطبي ــق باإلج ــا يتعل وفيم
ــة العريضة  ــم ان القاعدة الجماهريي ــب ان نفه أوال يج
ــارز يف إدانة هذه  ــعبي العام كان لهم دور ب للمؤتمر الش
ــيات خيانية ال  املؤامرة التخريبية ألن من قام بها مليش
ــعبي العام بشكل عام وهناك قيادات  تمثل املؤتمر الش
ــام قد أدانوا هذه املؤامرة  ــعبي الع كبرية من املؤتمر الش
ــؤول،   ــدر لهم هذا الدور الوطني املس ــة ونحن نق والفتن
واتت عملية تطبيع األوضاع اوال يف اإلفراج عن املدنيني 
والعسكريني الذين شاركوا يف هذه الفتنة من املغرر بهم، 
ــه من أجل  ــادة الثورة ان ــية وقي ــادة السياس ورأت القي
ــاط املجتمع ال بد  ــع األوضاع وإعادة الثقة يف أوس تطبي
ــية قرار  ــدرت القيادة السياس ــامح ولذلك أص من التس
ــاركوا يف هذه  ــام وتم اإلفراج عن جميع من ش العفو الع
ــايض ، واآلن قيادات من  ــة التي أصبحت يف طي امل الفتن
ــة يف مواجهة  ــون مع الدول ــعبي العام واقف ــر الش املؤتم
العدوان، وبالعكس زادت الرشاكة الوطنية قوة وصالبة 

ومتانة مما كانت عليه من قبل.
ــاك يشء وما  ــم يعد هن ــه تماما ول ــم إغالق ــف ت واملل
ــواق العدوان ليس إال دعاية وتحريضاً يحاول  تردده أب
ــى يف الجرائم  ــاط املجتمع حت ــه يف أوس ــدوان إثارت الع
العادية ولكن رسعان ما يتضح زيف هذه األبواق وكذبها 

ويرتد عليهم كصفعات مؤملة.
ــي تواجهها •  ــات الت ــرز التحدي ــا اب م

ــدى  ــا م ــان وم ــة واللج ــزة األمني األجه
ــب عليها يف  ــف تم التغل ــا ؟وكي تجاوزه

ظل 3 أعوام من الصمود ؟
األجهزة األمنية حتى يف الظروف الطبيعية التحدي 
ــا يف أي دولة كانت هو مكافحة الجريمة، يعني  األكرب له
ــاط أي مجتمع،  ولذلك التحدي  حالة مستمرة يف أوس
هو مكافحة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وخصوصا 
ــيما  ــن يف ظل عدوان نتوقع من دول العدوان والس ونح
ــال ان يقوموا  ــم يف جبهات القت ــلهم وعجزه يف ظل فش
ــطة مرتزقتهم بمحاوالت إلقالق السكينة العامة  بواس
ــزة  ــا يف األجه ــة ولكنن ــة الداخلي ــتهداف الجبه واس
ــم باملرصاد، ولن نألوا جهدا يف تحقيق األمن  األمنية له
واالستقرار وحماية الجبهة الداخلية من أي اخرتاقات 

أو مؤامرات.
ماذا لو تحدثنا عن اآلثار املرتتبة عن • 

ــتهداف العدوان  األداء األمني نتيجة اس

لألجهزة األمنية وقطاعتها ؟
ــة  ــوم العدوان بهجمة رشس ــاً ان يق ــك متوقع كان ذل
ــائل األمن واألجهزة  ــآت األمنية ووس تستهدف املنش
ــد  ــا األكي ــات، لعلمن ــا يف كل املحافظ ــة ومقراته األمني
ــة، وكنا امام  ــات اإلرهابي ــي الرئيس للجماع ــه الراع ان
ــرية خوفا من  ــؤوليات عظيمة وتحديات كب ــام ومس مه
ــف األداء ونجاح مرامي العدوان، ولكن بفضل الله  ضع
ــن واللجان تحول ذلك  ــه وعزيمة األبطال يف األم وعون
ــة وعالية وصمود  ــات مرتفع ــوف اىل ثبات ومعنوي الخ
ــاط األجهزة  ــطوري قل نظريه لدى الجميع يف أوس أس
ــا ملواجهة هذا التحدي  ــة وكل فروعها ومكوناته األمني
ــة , كما خلق نوعاً من  ــل األوضاع والظروف الراهن يف ظ
ــن كان لهم دور كبري  ــي الكامل لدى املجتمع والذي الوع
ــا أن تعاونهم الكبري مع  ــاندة األجهزة األمنية كم يف مس
ــة والحمد  ــق انجازات أمني ــن أدى اىل تحقي ــوات األم ق
ــون ان يكون هناك  ــاس يتوقع ــت كبرية وكان الن لله كان
ــدث يف دول أوروبية وغريها من  ــار امني كالذي يح انهي
ــارات إرهابية ولن نذهب  ــدوث انفج انهيارات عقب ح
بعيدا فما يحصل حاليا يف عدن واملحافظات التي تحت 

الغزو واالحتالل تشهد انفالتا امنيا مقلقا،
ــى  ــتهداف البن ــي واس ــف اليوم ــم القص ــن ورغ ولك
ــة نجد ان  ــآت الطبي ــازل والطرق واملنش ــة واملن التحتي
ــدا وكان ينظر  ــة كانت قوية ج ــزة األمني ــة األجه فاعلي
ــعب ,ايضا تالحم  ــا بإكبار واعتزاز من قبل أبناء الش له
ــا اللجان  ــزة األمن وأيض ــاون مع أجه ــني والتع املواطن
ــزة  ــاندة األجه ــدا يف مس ــري ج ــا دور كب ــة كان له األمني
ــا يف املرحلة املاضية مما  ــة أثناء ضعفها وتفككه األمني
أدى اىل تحقيق انجازات أمنية كبرية وإن شاء الله نحن 
نسعى جاهدين اىل تطوير هذه املنظومة األمنية وزيادة 

فاعليتها لكي ينعم الوطن باألمن واالستقرار .
ــز أو توثيق أي •  ــون بتحري ــل تقوم ه

ــاذ  ــدوان واتخ ــا الع ــوم به ــزرة يق مج
حيالها اإلجراءات القانونية ؟

طبعا- نحن يف األجهزة األمنية نعترب جبهة مواجهة 
ــن يف  ــن نح ــال ، لك ــات القت ــن جبه ــريا ع ــف كث ال تختل
ــزة األمنية من ضمن مهامها توثيق كافة الجرائم  األجه
ــآت ولدينا  ــدوان بحق املدنيني واملنش ــي قام بها الع الت
ــذ 26 مارس  ــدوان من ــام بها الع ــن ألف جريمة ق ــرث م أك
ــى اليوم، راح ضحيتها عرشات اآلالف بني  2015م، وحت
ــهيد وجريح، وهذه الجرائم موثقة بالصور والوثائق  ش
وهناك ملفات لكل جريمة وقد أرسلت اغلب امللفات اىل 
ــة لكي تقوم بواجبها ورفع  النيابة الجزائية املتخصص

دعاوى تدين هذه الجرائم غري اإلنسانية.
ــي •  ــة الت ــائر املادي ــم الخس ــا حج م

ــراء  ــة ج ــا وزارة الداخلي ــت له تعرض
العدوان ؟

ــة املادية فهو  ــق بالناحي ــي فيما يتعل ــاع األمن القط
ــائر مادية كبرية جدا ألن العدوان  تعرض الرضار وخس
كان من ابرز أهدافه استهداف األجهزة األمنية ومقراتها 
املختلفة ويف بعض املحافظات لم يتبق شيئا من مقرات 
ــرشي كان هناك  ــة،  وكذلك يف الجانب الب ــي أمني ومبان
ــهداء كرث من القوات األمنية الذين استشهدوا جراء  ش
الغارات كذلك يف جبهات القتال فهناك من رجال األمن 
ــات الرشف والبطولة  ــوع وذهب للجهاد يف جبه من تط
والبلد مستهدف بشكل عام فالشهداء من املدنيني أكرث 

من العسكريني.
ــات ..كيف يتم •  ــة املرتب ــن أزم ماذا ع

ــة  ــدى وزارة الداخلي ــا ل ــل معه التعام
وقطاعاتها ووحداتها ؟

ــد بكلها خلقها العدوان  ــة املرتبات هذه أزمة البل أزم
ــا يتوفر أي يش يتم رصف جزء منها والحمد لله  وعندم
استطعنا هذا الشهر رصف نص راتب لألجهزة األمنية 
بشكل عام وكلما استطاعت أجهزة الدولة من جمع أي 
إيرادات بسيطة التي الزالت متوفرة يتم رصف مرتبات 

للموظفني .
ــبب عدم رصف الراتب نتيجة نقل  والجميع يعلم س
ــرادات النفط  ــليم إي ــزي اىل عدن ومنع تس ــك املرك البن
ــئ واملطارات ،  ــالق املوان ــك ىف صنعاء وإغ ــاز للبن والغ
ــل ان يتم نقل البنك اىل عدن يرصف الراتب من  وكان  قب

ــيطرة الغزاة  ــى للمحافظات التي تحت س ــاء حت صنع
واملحتلني.

ــات •  ــا يف املحافظ ــن أيض ــدراء األم م
ــة النفقات  ــن قل ــكون م ــات يش واملديري
ــول حتى  ــا الحل ــم م ــغيلية , برأيك التش
ــتطيعون تنفيذ مهماتهم خصوصا  يس
ــاد وعد بتقديم ميزانية  والرئيس الصم

تشغيلية لخطة عام 2018م؟
ــكلة  ــغيلية صحيح هي مش ــبة للنفقات التش بالنس
ــت يف املجال األمني فقط بل هي مشكلة يف الجانب  ليس
ــو تقلص وانخفض  ــكري واملدني أيضا اإلنفاق ه العس
ــن حصار  ــدوان م ــوم به الع ــرا ملا يق ــق، نظ ــكل مقل بش
ــدوان وقطع املوارد عن الدولة ونقل البنك املركزي ،  وع
واآلن هذه هي مخططات العدوان ويجب عىل الناس ان 
ــا بكل تحد وصرب حتى  يواصلوا صمودهم ويواجهونه
ــي نواجهها وتحقيق  ــون عائقاً امام التحديات الت ال تك

النرص القريب بإذن الله .
ــىل انجاح العمل  ــس الصماد يحرص دائما ع والرئي
ــق إرادة  ــا يخل ــه، وهو م ــن أولويات ــه م ــي ويجعل األمن

سياسية حقيقية تجعلنا عند املسؤولية املوكلة إلينا.
ــي •  التدريب ــب  الجان اىل  ــل  ننتق

ــة  ــاك حاج ــرون أن هن ــيل ، أال ت والتأهي
ــة  كلي يف  ــي  األكاديم ــل  العم ــل  لتفعي
ــد  واملعاه ــة  واالكاديمي ــة  الرشط

واملدارس الرشطوية ؟
ــف  ــتمر يف مختل ــيل مس ــي والتأهي ــل التدريب العم
ــهد  ــاك دورات متخصصة وتش ــة وهن ــب األمني الجوان
اليمن إقباال كبريا من قبل شبابها يف التجنيد الطوعي، 
وهذا عائد عىل الوعي الكبري لدى أبناء اليمن باملخاطر 

التي تحدق بها.
ــة ، نظرا  ــة فإنها متوقف ــة الرشط ــبة لكلي ــا  بالنس أم
ــدوان  ــارات الع ــة بغ ــه الكلي ــت ل ــذي تعرض ــار ال للدم

واالستهداف املبارش واملستمر.
ــم •  دورك ــن  وأي ــن  املواط ــن  ع ــاذا  م

ــني  املتالعب ــط  ضب يف  ــة  أمني ــزة  كأجه
بأسعار الغاز والبرتول واملواد الغذائية 

دوركم كأجهزة أمنية؟
املواطن هو دائما صوب اعيننا ونحن نعمل من اجله 

ويف خدمته وحمايته وحماية ممتلكاته.
ــني  ــط املتالعب ــة يف ضب ــزة أمني ــا كأجه ــن دورن ولك
ــة الجهات  ــن نعمل مع كاف ــالت فنح ــعار أو العم باألس
الحكومية والوزارات وحال ما يطلب منا التعاون معهم 
ــتطيع ان  ــاندتهم نقوم بالتنفيذ فوراً , لكن ال نس أو مس
نعمل يف كل هذه الجوانب بمفردنا يجب ان يكون العمل 
ــرتكاً من الجهات املختصة، عندما تطلب أي مرفق  مش
حكومي نقوم بالتنفيذ عىل سبيل املثال وزارة  األشغال 
اغلب أعمالنا مرتبطة باألشغال والكهرباء والرضائب، 
ــي يف كل  ــي والقضائ ــيق النياب ــود أيضا التنس ــع وج م

مهمات تقوم بها األجهزة األمنية.
ــط جرائم التزوير  ــل عىل مكافحة التهريب، ضب نعم
ــول البضائع  ــدرات، منع دخ ــة واملخ ــة الجريم مكافح
ــاً أكرث من ان  ــة املهربة يعني عملنا أمني ــواد الغذائي وامل

يكون اقتصادياً.
ــارع من خالل •  إجراءاتكم لضبط الش

توحيد الزي الرسمي والحد من ظاهرة 
ــات النارية  ــيارات والدرج ــار الس انتش

غري املرقمة   ؟
ــاء الله بداية  ــا اآلن وان ش ــذه اإلجراءات نقوم به ه
ــيتم رصف  ــة وس ــة املروري ــدأ بالتوعي ــر نب ــهر فرباي ش
ــننفذ  ــد ذلك س ــة وبع ــري املرقم ــيارات غ ــات للس لوح
ــن  ــارع بدأ يتحس عمليات الضبط واآلن تالحظون الش
ــكري لدى  ــد الزي العس ــة االنضباط وتوحي ــن ناحي م
ــتمرون يف  ــاء الله نحن مس ــان األمن وإن ش ــراد ولج أف

تحقيق األهداف املنشودة.
رسالتكم للعيون الساهرة ؟• 

ــزة األمنية  ــر لجميع األجه ــكر والتقدي ــدم بالش أتق
ــة يف جميع  ــاط ولجان أمني ــف ضب ــاط وأفراد وص ضب
ــوا به وعىل ما  ــي يتواجدون فيها عىل ما قام ــع الت املواق
يقومون به من جهود جبارة ومستمرة يف إرساء دعائم 
ــل اليقل أهمية  ــتقرار يف املجتمع هذا العم األمن واالس
ــرشف والبطولة  ــال يف جبهات ال ــوم به األبط ــن ما يق ع
ونحن من هذا املوقع الذي أراده لنا الله سبحانه وتعاىل 

يجب ان نقوم بواجبنا عىل أكمل وجه .
ــم عىل املزيد من التفاعل واالنضباط واتخاذ  وأحثه
ــة املجرمني  ــة الصحيحة ومالحق ــراءات القانوني اإلج
ــاكل  ــهيل معامالتهم وحل مش ــني املواطنني وتس وتأم

املواطنني أوال بأول .
ــفاء  ــهداء والش ــه الرحمة والخلود للش ــأل الل ونس

العاجل للجرحى.
وبإذن الله النرص قريب.

وزير الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم الماوري لـ"الثورة":

ــة وموجعة نتيجة قال  ــكل دائم لصفعات مؤمل ــاوري إن العدوان يتعرض بش ــواء الركن عبدالحكيم امل ــة الل ــر الداخلي وزي
ــان األمنية يف ضبط الجريمة والحفاظ عىل  ــة والحس األمني العايل التي يتحىل بها أفراد األمن واللج ــة األمني اليقظ

تماسك الجبهة الداخلية.
وأوضح وزير الداخلية يف لقاء خاص مع صحيفة ( الثورة) ان استتباب األمن ويقظة األجهزة األمنية ناتج عن العالقة الوثيقة 

بني رجال األمن واملواطنني كون العملية األمنية تكاملية.
ــائعات اختطاف فتيات يف صنعاء، ولفت اىل  ــتغرب من ش الوزير تطرق يف اللقاء اىل افرتاءات واكاذيب إعالم العدوان كما اس

عمليات رصد ومتابعة للعنارص التي استقطبها  العدوان.إلقالق السكينة العامة
وقال وزير الداخلية: ان هناك بعض األخطاء قد ربما حصلت يف الفرتة السابقة عند القيام بعمليات القبض والتفتيش وذلك 
ــا برامج ودورات تأهيلية وتدريبية  ــي القانوني لدى البعض، لكننا نعمل عىل إزالتها بالتدريج فقد اعتمدن ــة غياب الوع نتيج
ــالها اىل األجهزة  ــم توثيقها وإرس ــق املدنيني يت ــا ان كل جرائم العدوان بح ــوص، موضح ــن بهذ الخص ــال األم ــتهدف رج تس

القضائية. كما وجه وزير الداخلية رسائل عدة للمواطنني ولألجهزة األمنية واللجان الشعبية وتعد رسائل هامة ..
 إىل التفاصيل :

لقاء /
محمد الفائق

0505 حوار

ة ؤمل ات ف ل ائ كل ش ض ت ا ال إ ا امل ك ال ك ال ا الل ة اخل ةال نت ة

األجهزة األمنية األجهزة األمنية كسرت أذرع العدوانكسرت أذرع العدوان
يف الداخل وأفشلت كل املؤامراتيف الداخل وأفشلت كل املؤامرات

مستمرة األمــنــيــة  األجــهــزة  ـــوام  ق ــي  ف دمــجــهــا  وخــطــة  ــاً  ــوري ــح م دوراً  الشعبية  الــلــجــان  جــســدت   ¶

اإلفراج عن جميع المشاركين 
في فتنة ديسمبر وقرار العفو 
العام أخرس افواه المنافقين

أبواق العدوان والمرتزقة استنفدت 
كل أوراقها وتحاول اشغال 

األجهزة األمنية عن مهماتها

آلية التنسيق مع القضاء 
جيدة، وتعزيزها يساعد في 

الحد من الجريمة

نوثق جرائم العدوان بحق 
المدنيين ونقدمها للنيابة أوال 

بأوال
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