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تقرير

»األمناء« تقرير / عبدالقوي العزيبي:

أجرت »األمناء« زيارة إىل مقر القوات املشرتكة 

برأس العارة يف محافظة لحج، مبعية أبو الخطاب 

اليوسفي، مدير مكتب القائد الشيخ حمدي شكري 

قائد القوات املشــرتكة، بهدف إجراء استطالع عن 

القوات املشــرتكة والتي تأسســت يف 27 مارس 

2020م.

محدودة  وبإمكانيــات  قصــرة  مدة  وخالل 

متكنت من تحقيق نجاحــات كبرة بضبط العديد 

من مــواد التهريب مع أفرادها، وكانت صامم أمان 

الرشيط الســاحيل يف محافظة لحج ملنع ظاهرة 

التهريب وضبط الخارجني عن القانون وما يرتتب 

عن ذلك من أرضار كبرة عىل الوطن واملواطن.

فكرة التأسيس
مع زيادة الشــكاوى من منو ظاهرة التهريب 

البالد عرب الســاحل  وزيادة دخــول األفارقة إىل 

بطريقة غر قانونية )تهريب(، وتزامنًا مع انتشار 

جائحــة كوفيد19 كورونا، قرر عــدد من قيادات 

عسكرية وشيوخ وعقال ووجهاء الصبيحة وضع 

حد لهذه الظاهرة وإنهاء ظاهــرة التهريب جذريًا 

يف املنطقة، من خالل تشكيل قوات مشرتكة تكون 

الجلوس  الســاحيل، وبعد  للرشيط  األمان  صامم 

وتشــاور أبناء الصبيحــة والعرض عــىل قيادة 

املحافظة، أمثرت كل تلك الجهود بتشــكيل القوات 

الصفة  لها  املشرتكة، كام عزز تشــكيلها وأعطي 

القانونية، مبباركة كل األطــراف يف لحج وعدن، 

وأيضًا مبوافقة القيادة السياسية وقيادة التحالف 

العريب.

قيادة أبناء الصبيحة
لقد كان الفضل لله تعاىل يف تشكيل القوات 

املشــرتكة، وأيضًا لعدد من القيادات العسكرية 

ألبناء الصبيحة الذين قاموا بدور كبر واإلسهام 

القوات  تشــكيل  لنجاح  إخالص  بكل  والوقوف 

املشــرتكة، ويف مقدمة ذلك العميد الشيخ حمدي 

شــكري قائد اللواء الثاين عاملقة السابع مشاة، 

والعميد عبدالغني الرسوري قائد اللواء األول حزم، 

ومحمود صائل قائد اللواء الثالث حزم الســادس 

صواريخ، واملحافظ اللــواء أحمد تريك قائد اللواء 

اللواء السادس  17 مشــاة، ونارص الكعويل قائد 

عاملقة، وماجد عمر ســيف قائد لواء باب املندب، 

وعيل الشــمي قائد اللواء 14 عاملقــة، والعميد 

غمدان قائد اللواء 28 مدرع، وهذا دليل عىل تكامل 

وترابط وتوحد الوحدات العســكرية يف الصبيحة 

بتشــكيل القوات املشــرتكة لحفظ أمن واستقرار 

البــالد، ومن أجل مصلحة الوطــن العليا بعيدا عن 

أي مصالح أخرى ســعيًا ملكافحة ظاهرة التهريب 

والتقطعات وتحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة.

منجزات مذهلة
استطاعت القوات املشرتكة رغم اإلمكانيات 

املحــدودة من تحقــق منجزات كبــرة منذ 

تشــكيلها، فقد متكنت من ضبــط العديد من 

مواد التهريب، منها عبوات ناســفة ومخدرات 

الحوثية  املليشيات  وسجائر ومواد تستخدمها 

الرشعية  بــه  تحارب  الذي  الســالح  لصناعة 

والتحالف، وأثناء النزول شاهدنا العديد من تلك 

املواد واملركبات التي متكنت القوات من ضبطها 

وتحربزها مبحارض ضبط رسمية مع احتجاز 

املهربني.

انتشار النقاط املشرتكة
رغم تهالــك الطريــق العام الــدويل، والذي 

تحول معظمه إىل حفريات كبرة وعميقة تســبب 

الحوادث اليومية وتخلــف أرضارا برشية ومادية، 

مام يتطلب رسعة إعــادة تأهيل الطريق، ومع ذلك 

تشاهد انتشــار نقاط أمنية تابعة للقوات املشرتكة 

وقوات أخــرى عىل الطريق من منطقة مشــهور 

وحتى الســقية، ترتكز مهامهــا بتوفر الحامية 

األمنية ومكافحة ظاهرة التهريب والرصد والتحري 

ألي مخالفات وعىل مدار 24 ساعة من قبل العيون 

الساهرة يف جميع النقاط املنترشة عىل الطريق من 

أجل حامية الوطن، وتحقيق السالمة للمواطن أثناء 

املرور يف أمن واطمئنان.

رصف املرتبات
القوات املشرتكة  وصادف زيارة »األمناء« مقر 

برأس العــارة، وجود لجنة من قبل التحالف العريب 

ترشف عىل رصف مرتبات القوات املشرتكة الدفعة 

األوىل من خالل رصف الراتب يــدًا بيد وفقًا آللية 

النظام والقانون من قبل  متعارف عليها بحســب 

اللجنة وبالتنسيق مع قائد القوات الشيخ حمدي.

وتحدث لـ«األمناء« ســلطان بجاش العطري، 

أركان القــوات املشــرتكة، والذي عرب عن شــكره 

وتقديره لقيادة التحالــف العريب باعتامد مرتبات 

التحالف لرصف  القوات ونــزول لجنة مــن  أفراد 

املرتبات لشهر أغســطس2020 م، يدًا بيد مع دعم 

القوات باإلمكانيات التي تساعد عىل نجاح العمل.

ومثن سلطان دور قائد القوات املشرتكة الشيخ 

حمدي شــكري مع بقية قيادة أبناء الصبيحة يف 

تحقيق حلم أبنــاء الصبيحة مبكافحة التهريب يف 

الرشيط الساحيل وإنهاء ظاهرة التقطع من خالل 

ضبط من يقوم بهــذه األفعال التي يجرمها الرشع 

والقانون.

وأشار سلطان إىل أن جميع أفراد القوات تعمل 

يف امليدان وموزعة عىل امتداد الساحل من منطقة 

التهريب  القشــعة بهدف مكافحة  مشهور وحتى 

والخارجني عن النظام والقانون.

ارتياح كبري 
خالل اســتطالع ميــداين يف رأس العارة وما 

املشــرتكة، فقد وجدنا  القوات  حولها عن تشكيل 

ارتياحا كبــرا من قبل عامة النــاس يف املنطقة 

بتشكيل هذه القوات، بينام قلة رمبا لها تواطؤ مع 

مافيا التهريب تعتربها مبثابة شــوكة يف البلعوم، 

ألن هذه القوات يف معظــم األوقات تقوم بضبط 

عدد من مــواد التهريب لتجفيــف منابع التهريب 

بشكل جذري.

 إيجابيات تشكيل القوات
العســكرية واألمنية  القيادات  وأوجز عدد مــن 

واملواطنني لـ«األمناء« بــأن ظاهرة التهريب انترشت 

بشــكل كبر عىل الرشيط الســاحيل وتعترب ظاهرة 

مزمنــة، ومع الفــراغ األمني يف ظــل الحرب، يقوم 

آخرون بتهريب األســلحة والذخائــر بجميع أنواعها 

بدون طيار واألســمدة وغرها إىل  الطائرات  ولرمبا 

املليشــيات الحوثية عرب مافيا التهريب ، باإلضافة إىل 

دخول الحشــيش والخمور واملخدرات بجميع أنواعها 

وتهريبها لبيعها داخل الوطن، وأيضًا نتج عن االنفالت 

األمني يف املنطقة بروز ظاهرة التقطعات وما يتعرض 

له املسافرون من اســتفزازات عرب نقاط الجباية التي 

يســتحدثها خارجون عن القانون وبعض تلك النقاط 

نتج عنها سفك الدماء، وقد وصل األمر إىل حد التقطع 

ألطقم الجبهات يف الســاحل الغريب، وأيضًا التقطع 

لشــاحنات اإلمداد الكبرة، وإضافــة إىل ذلك تعاين 

املنطقة من تهريب األفارقة عرب الســاحل بطرق غر 

رشعية وتهريبهم إىل مليشــيات الحويث والتحاقهم 

بجبهات القتــال، والبعض إىل حــدود اململكة، ومن 

هنا جاءت القوات املشــرتكة ملكافحة كل هذه األفعال 

غر القانونيــة، ومن أجل حامية الوطن وتوفر األمن 

واألمان يف الرشيط الساحيل والطريق العام من خالل 

وضع نقاط أمنية عىل الطريــق ومواقع اإلنزال عىل 

الســاحل، وأيضًا يرى اإلخوة وجود القوات املشرتكة 

ســيكون لها األثر يف مكافحة ظاهرة الثأر القبيل يف 

املنطقة.

التحالف.. دعم بال حدود
اليوم  2015 وإىل  منُذ انطالق عاصفــة الحــزم 

الســعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العريب،  والتحالف 

ودولة اإلمارات العربيــة املتحدة، يقدم دعاًم بال حدود 

ملختلف الجبهات من أجل القضاء عىل املليشيا الحوثية، 

وكان تشــكيل القوات املشــرتكة ملكافحــة التهريب 

بالرشيط الساحيل الغريب ملحافظة لحج خطوة إيجابية، 

والتي من خاللها سيتم قطع طريق اإلمداد مبختلف أنواع 

األسلحة التي يتم تهريبها للمليشيات، وقد بدأت مظاهر 

الحصار تظهر بوضوح عىل املليشيات منُذ انتشار أفراد 

القوات املشرتكة عىل الرشيط الساحيل، وهذه املنجزات 

العظيمة تحتاج مضاعفة الدعم املعنوي واملادي للقوات 

املشرتكة حتى تقوم بواجبها بشــكل متكامل وبكامل 

مقومات العمــل الربية والبحريــة الحديثة، ملحارصة 

املليشيات الحوثية من خالل القضاء الكامل عىل مظاهر 

التهريب يف الرشيط الساحيل.

قوة متميزة ملكافحة التهريب على ال�سريط ال�ساحلي بلحج
تعمل لقطع الإمداد مبختلف اأنواع الأ�سلحة اإىل احلوثي

القوات املشتركة برأس العارة..

اأركان القوات لـ«الأمناء«: نعمل على مكافحة التهريب واخلارجني عن النظام والقانون


