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تقرير

 - الســبعي  عبدالرحمــن   / "األمنــاء" 
محمد وليد:

يعتــر الحزام األمني الجنــويب يف محافظة 
الضالع صــام أمــان بوابة الجنــوب )الضالع(، 
فقد أثبت أسود الحزام شــجاعتهم عندما هبوا من 
مساكنها ملواجهة االعداء الحوثيني، ليعروا عن قوة 
الشخصية الجنوبية، وليســطروا النضال والكفاح، 
القيادة  الفداء والتضحيــة، وعبقريــة  وفلســفة 
وعنفــوان األبطال، فكانوا رجــال املوت عندما حن 
الحنني، وشــبت نريان املعارك، وكانوا رجال الدولة 
النرص  ومؤسيس علم قوة الشــخصية وإحداثيات 

والتمكني.
تعرثت يف )ضالع الصمود( مليشيات الحويث، 
وتلقت الهزائم املريرة، فكانــت الضالع العقبة التي 
قصمــت ظهر البعري، وتســاقطت عــروش مران 

وانطفئت أضواء قناديلها الكاذبة واملزيفة.
عىل  اجتمعوا  واملليشــيات  الغــزاة  أن  ورغم 
الضالع من عدة محاور ومن عدة جهات لينالوا منها 
إال أن كل تلك املحاوالت تســاقطت  كأوراق األشجار 
يف فصل الخريــف، ففي الضالع يســتقبل ابطال 
القوات املســلحة الجنوبية املوت بكل شــجاعة يف 
مقدمة صفوف القتال عىل الرغم من شحة اإلمكانات 

ونقص العدة والعتاد وغياب املرتبات ألشــهر إال أن 
أبطالنــا وجنودنا ال زالوا ثابتني وصامدين يجرعون 
املليشيات الحوثية أقىس أنواع التنكيل وأشد الهزائم 

التي لن ينساها التاريخ.

قوة عسكرية ضاربة
ويوجد يف )ضالع املجد والصمود( قوة ضاربة 
يقودها قائد الحزام األمني الجنويب بالضالع العقيد 
/ أحمد قايد "القبة"، التي صنعت ثورة املقاتلني الذين 

غلبت قوتهم فلول املليشيات الحوثية واحرقتهم.
إيديولوجية  مؤســس  )القبة(  القائد  ويعتر 
العزة  النرص وفلســفة الحــرب، ونقرأ أبجديــات 
والكرامة من فيــض عطاء القائــد الحكيم، وعزة 
املقاتل نقرأها من فوهات بنــادق األبطال يف زمن 
طغت فيه ثقافة حب الذات وبناء النفس مادًيا عىل 

حساب دماء الرجال األطهار.
وأىب )القبة( عيشــة الــدالل والرتفيه، واتخذ 
من مربعات املوت وخطوط النــار قبلة له وألفراده 
األشــاوس دروع الجنوب وســياجه املتني، حاميل 

لواء العز وقاطعي نفس مليشــيا مــران الحوثية، 
وروائيات ســتبقى خالدة  املجد  عناويــن  صائغي 
فأمجاد العظاء دامئا ما تظــل يرددها األجيال كل 
يوم، وطالئع فجر التحرير تلوح لنا من ناظر أبطال 

الحزام األمني الذين يبيتون حرًسا للحدود.

مالحم أسطورية
حدثني عن الفداء أحدثك عن أبرز عناوينه يف 
صفحات تاريخ األبطال، وحدثني عن الكرامة أحدثك 
عن أبرز املدافعني عنهــا، وحدثني عن حكايات ألف 
ليلة وليلة يف الحب أحدثك عــن ألف ليلة وليلة يف 
البارود واملدفعية واملالحم األسطورية التي تسطرها 
جنود الحزام البواســل عىل خطــوط التاس يف 

مقدمة جبهات القتال يف جبهات الضالع.
ومنذ انبثــاق فجر الحزام األمنــي بالضالع، 
وملعان نجومه يف ساء الضالع، بدا لنا النور وتبددت 
عليه أشباح الظالم وتولدت فينا العزائم والهمم، فهم 
الذين كرسوا شــوكة الظلم وأرسوا دعائم  األبطال 
األمن واالستقرار يف ربوع محافظة الضالع بعد أن 

كانت منطقة أشباح نتيجة الحرب العبثية الغاشمة 
التي شنتها مليشــيا الحويث، وها هي اليوم ترتدي 
ثوب األمن املطرز بخيوط الحريــة بفضل من الله 

تعاىل ثم بنضال وكفاح هؤالء األبطال.
ويعتر ابطال القوات املســلحة الجنوبية يف 
الحزام األمني بالضالع مدرسة فداء يتعلم منها جيل 
اليوم وجيل الغد أبرز قيم الفداء والدفاع عن الوطن 
الجنويب، حيث يتميزون بقيادة فذة لن تضع البندقية 
يوًما عن ساعدها ولن تحط جعبتها من صدرها حتى 
استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة عىل حدودها 
املتعارف عليها دولًيا، فمتى ما صحت عزمية وإرادة 
القائد ُمِنَي من الخســارة بكل أنواعها وبدت لحظة 
القائد نفسه كمرشوع  النرص ظاهرة، فعندما يهب 
فداء للعقيدة والوطن إىل جانب أفراده تتوقد حينها 
معنويات الجنود وتكــون يف أعىل درجات الغليان 
ما يجعلهم يذودون عــن حياض العقيدة والوطن 
بكل شجاعة واستبســال حاملني أرواحهم بالقرب 
إما  من فوهات بنادقهم مؤمنني بإحدى الحسنيني 

النرص أو الشهادة.

طالئع الفجر املبني
النور وترسب إىل محافظة الضالع  شعشــع 
بدخول قوات الحزام األمني التي جعلت من املستحيل 
واًقًعا لطاملا متناه املواطن إلخراجه من مســتنقع 
الوحل الذي كان عالق يف أوساطه، حيث أرشق نور 
شــمس الحرية واألمان إىل الضالــع بوجود القوة 
التي أعــادت للضالع األمل  الضاربة للحزام األمني 

بصالح األوضاع االجتاعية.

صمود تاريخي
إىل جانــب املهمة األمنية التــي حملها أفراد 
قوات الحــزام األمني عىل عاتقهــم تقدموا أوائل 
الصفوف القتاليــة يف جبهات الضالــع ليرهنوا 
للجميع أن الضالــع عصية عىل أطــاع املعتدين 
وطموحاتهم، وال زالــوا يتقدمون خطوط التاس 
النارية ميرغون العدو مرارة الخســارة مستعرضني 
صمودهم األسطوري الذي يرتجمه األبطال بدمائهم 
الطاهرة وكأن لســان حالهم يقول: )ال نقبل حياة 

الذل واالستعباد(.

ثورة حتى النصر
األبطــال ال تثنيهم عــن نيــل مطالبهم كل 
املغريات، فقد رسموا خارطة ثورتهم بدمائهم ولن 
تغريهم عنهــا مطامع األعداء وتآمراتهم، فأصبحوا 
مشاريع تضحية ونضال للعقيدة وللوطن الجنويب، 
وقد اختزلوا الثبات من أفئدتهم ورشبوا الشــجاعة 
لبًنا سائًغا منذ بزوغ فجر التحرير الذي بدت عالماته 

قريبة بإذن الله.
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