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حوار

أحد  "األمناء"  حــوار  ضيف  يعد 

مرافقي وزير الدفاع الســابق األسري 

األول  الرجل  بــل  الصبيحي،  محمود 

الذي كان يعتمــد عليه الصبيحي يف 

كثري من املهام العسكرية أثناء ما كان 

إنه  العسكرية،  أعامله  كل  يف  يالزمه 

العقيد جعفــر أحمد صالح الكعلويل، 

قائد لواء قوة الردع.

وعىل ضوء نرش قوات قوة الردع 

عىل طول طريق رأس العارة الساحيل، 

الطريق قد شــهد  أن كان هذا  بعــد 

السيارات من  عمليات تقطع لعرشات 

والتي  للتحالف،  تابعة  إسعاف وأطقم 

وجبال  شعاب  يف  تختفي  ما  رسعان 

املديرية، إال أن قوة الردع وبتوجيهات 

قيادة التحالف صارت رديًفا مســانًدا 

لألمن يف تأمني الخط العام حســب 

القائد  مع  حديثنا  من  استخلصناه  ما 

الذي هــو اآلخر مرابــط يف مواقع 

االنتشــار مبعية أركان حــرب اللواء 

وركن االســتطالع وعدد من الضباط 

العزة  أخرجهم  الذيــن  الرسايا  وقادة 

والــرشف ليمنعوا ما يــيء ملناطق 

الصبيحة من ظواهــر دخيلة حتى ال 

يشوه تاريخ املنطقة النضالية ويك ال 

األبطال من بطوالت  ميحى ما سطره 

أســطورية عىل مســتوى الجبهات 

وما قدموه من شــهداء وجرحى من 

مختلف مناطق الصبيحة األبية.. فإىل 

تفاصيل الحوار:

جــال  حــاوره/  "األمنــاء" 
السويسي:

يف البداية ممكن أخي القائد جعفر 
أن نعرف منك أســباب هذا االنتشــار 
العسكري لقواتكم بطريق رأس العارة 

يف الساحل الغريب؟
وبصحيفتكم  بكــم  أرحــب  أوال 
الغراء، ثم اســمح يل بأن أوضح للرأي 
العام قبل اإلجابة عن ســؤالكم األول 
بالتوضيح حــول اللغط وما يدور يف 
وســائل التواصل االجتامعي من كالم 
مغلوط حــول تواجدنا هنا، ومن باب 
التوضيح ليس إال، فإن تواجدنا ونرش 
قواتنا ليس ضــد أحد والبدياًل عن أحد 
من القوات األخرى، وال ميكن أن نحل 
محل أي قوة أيضًا من القوات املتواجدة 
باملنطقة، بل نحن سنكون قوة حامية 
سنتعاون مع اإلخوة يف قيادة الحزام 
واألجهزة األمنيــة يف حالة طلب منا 
ويف أي مهمــة لحفــظ األمن ونرش 

السكينة العامة باملديرية.
وبالنسبة لســؤالكم أؤكد لكم بأن 
ما تم من انتشــار لقواتنا كانت وفق 
توجيهات عليا من قيادة ألوية العاملقة 
الجنوبية، لغرض حامية معدات وآليات 
ألوية العاملقة العسكرية بعد أن كانت 

واالختطافات  للتقطعــات  تتعــرض 
والنهب من قبل الخارجني عن القانون.

وقواتنا ستكون إســناًدا لألجهزة 
األمنية وقوات الحــزام األمني لتأمني 
الطريق العام أمام عابري السبيل سواء 
كانت عسكرية أو مواطنني من العامة.

هناك من يتساءل بأن تأمني الخط 
ليس مــن اختصاصاتكــم، بل اعترب 
البعض بأنه تجاوز ملهام الحزام األمني 

املتواجد يف نفس املنطقة؟
أوال نحــن مل نضــع أي نقــاط 
بل  الطريق،  قارعــة  عىل  عســكرية 
العام،  الخــط  مبحــاذاة  متواجدون 
ومهامنا تقتــر بالتدخل فقط أثناء 
للحد من ظاهرة  أي قطاعات،  حصول 
التقطع ومحاربتها، بحيث أننا ال نقدم 
العام  عىل أي تدخالت يف مهام األمن 
وقوات الحزام األمني، بل لدينا تنسيق 
األمنية  القيادات  مع  وتعاون  وتواصل 
املتواجدة بقطاعات املديرية والذي من 
شأنه محاربة ظاهرة التقطع والحرابة 
باملديرية، ويتم إرســال معلومات عن 

أي قطاعــات أو عصابــة تقطع من 
األمن والتأمني يف ظل تواجدنا سوف 
نقدم ما يتوجب علينا تقدميه يف نرش 
األمن ومساندة األجهزة األمنية وقوات 
األمن  قواعد  إرساء  يف  األمني  الحزام 
واالســتقرار ومحاربة أســوأ ظاهرة 

ظهرت مؤخرًا يف مناطق الصبيحة.

من حديثكم عــن ظاهرة التقطع 
وما يتعــرض له عابرو الســبيل من 
نهب ملمتلكاتهم الخاصة أو العامة هل 
متكنتم من استعادة منهوبات تعرضت 

للنهب يف املنطقة؟
إسعاف  ســيارة  استعادة  تم  نعم 
منهوبة من ســابق، ويف فرتة تواجد 

قواتنا مل يشهد الطريق ألي تقطع.
ويف السابق أنزلنا حملة عسكرية 
إىل منطقة املالقي وشعبو للبحث عن 
ســيارات منهوبة تم إبالغنا بتواجدها 
يف تلك املناطق الجبلية بني األشــجار 
مخفية تم نهبها من قبل عصابة النهب 
واإلجرام والذين تركوها والذوا بالفرار 

يف الجبال والوديان.

ومــن خــالل تواجدنــا اآلن هنا 
تقوم قواتنا بتنفيــذ العديد من املهام 
رأس  إىل  العمرية  خور  من  والدوريات 
العارة وكذلــك إىل املندب وكذلك الخط 
الرابــط بني خور العمــرية وعاصمة 

املديرية لهدف تأمني الخط العام.

هل اســتطعتم القبــض عىل أي 
قاطع طريق؟

أن قمنا بنرش قواتنا مبحاذاة  منذ 
الخط مل يتجــرأ أحد منهــم أن يأيت 
لقطع الخط، كام أن ما تم اســتعادته 
من سيارات منهوبة مل نجد أي فرد من 
العصابة بل يرتك ما يسميها من غنيمة 
ويهــرب يف الجبال الوعرة وال نجد أي 

معلومات عن تواجدهم كأشخاص.

هل لديكم رؤية أمنية مســتقبلية 
تضعها عىل أجهزة األمن لتأمني الخط 

العام بشكل مستدام باملديرية؟
نحــن لســنا أمن، بــل نحن قوة 
لظروف  وتواجدنــا  لألمن  مســاندة 
مرحلية وهي لتأمني خط الســري أمام 

آليات ومعدات قوات العاملقة فقط.

يعني أنكم ملهمــة خاصة ولفرتة 
محدودة وعنــد ذهاب قوات العاملقة 
من هذا الخط ستنتهي مهمتكم.. إذن 
أخي القائد عىل من تعول تأمني الخط 

يف حال انتهاء فرتتكم املرحلية؟
أحًدا، وهناك جهة  نحن ال نويص 
مختصة باألمن واالستقرار باملديرية، 
فــوزارة الداخلية واألحزمــة األمنية 
والســلطة املحليــة باملديرية هم من 
يحددون ذلك حســبام يرونه مناسبا 

ألداء مهمة األمن.

ظاهرة التقطع باملضاربة والعارة 
ظاهرة دخيلة عىل القبائل فام موقف 
القبائــل ممن يحاول اإلســاءة إليها 
مبا يقوم به من أعــامل خارجة عن 

القانون؟
كل مشايخ وأبناء قبائل الصبيحة 
والعسكرية  االجتامعية  وشخصياتها 
املســيئة  الظاهرة  هذه  ضد  واألمنية 
الصبيحة  وتاريــخ  لســمعة ورجال 

األسطوري.
الرافض  الصبيحة  مواقــف  ومن 
لهذه الظاهرة تعاونها غري املحدود مع 
األمن برفضها املطلــق ألي قطاعات 
وإن كانت بحجج أو مطالب أو حرابة، 
إال أنه بسبب شــحة اإلمكانيات لدى 

األجهزة األمنية تحصل القطاعات.
ونحن كقيادة عسكرية-  كغريي 
من قيــادة الصبيحــة - نرفض هذه 
قبائلنا  تــرشف  ال  التــي  الظاهــرة 
ســطروها  التي  النبيلة  وتضحياتهم 
يف مختلف الجبهــات أن تدنس بعمل 
لنهب  للناس  يتعرض  دينء  شــخص 
أو  عامة  ممتلــكات  من  بحوزتهم  ما 
خاصة بحجة أو بدون حجة فإنه عمل 
مرفــوض وغري إنســاين وال رجويل 
وال يــرشف أبنــاء الصبيحة مبختلف 

مسمياتهم االجتامعية.

هل مــن كالم تريد أن تطرحه ومل 
نتطرق إليه يف حوارنا هذا؟

أناشــد كل قبائل املديرية ســواء 
الســاحلية أو الجبلية أن تحرتم طريق 
الســبيل وتقف مع األمن ضد كل من 
تسول له نفسه املساس بكرامة عابري 
السبيل وذلك بعدم السامح ألي شخص 
والســلب وعدم  والنصب  التقطع  من 
إىل  باملنهوبات  بالوصول  لهم  السامح 

مناطقهم.
كــام ننــوه بأن   •  
قواتنــا املتواجــدة هنا، ومــع قدوم 
بكل  ستقف  أخرى،  عسكرية  تعزيزات 
قوة أمام أي شــخص يحاول املساس 
أي  ونحذر  املنطقة،  واســتقرار  بأمن 
جهة أو شخص أو عصابة من التقطع 
مهام كانت األسباب واألعذار واملطالب 
ملــا لحرمة الطريق مــن قانون يجرم 
تلك األعــامل غري القانونيــة مع أننا 
ســنعمل عىل حل وتدارس أي مشاكل 
قيادة  إشكاليات ألي شــخص مع  أو 
الســلطة املحلية واألمنية أو أي جهة 
أخرى ملعرفة ما له وما عليه بعيًدا عن 

قطع الخط العام والتعرض للناس.

• نسعى لتأمين عابري السبيل ومعدات وآليات التحالف المارة عبر طريق رأس العارة

• نحذر أي جهة أو عصابة من التقطع مهما كانت األسباب واألعذار

• قواتنا ستكون سنًدا لألجهزة األمنية وقوات الحزام األمني

حماربة ظاهرة �لتقطع من �أولوياتنا
قائد قوة لواء الردع العقيد جعفر الكعلولي يف أول حوار صحفي مع "األمناء":


