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الحديدة / سبأ
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــرض  ح
ــوات املسلحة  ــىل للق ــد األع ــىل القائ ــايس األع السي
ــة الحديدة أمس حفل تخرج دفعة الرصخة  بمحافظ

باملنطقة العسكرية الخامسة.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــرضه نائ ــذي ح ــل ال  ويف الحف
ــؤون االقتصادية الدكتور حسني مقبويل  .. ألقى  للش
ــس املجلس السيايس األعىل  األخ صالح الصماد رئي
القائد األعىل للقوات املسلحة كلمة  فيما ييل نصها:

ــالم عىل  ــالة والس ــني والص ــه رب العامل ــد لل الحم
سيدنا محمد وعىل آله الطيبني الطاهرين

ــارضون جميعاً السالم عليكم ورحمة  اإلخوة الح
الله وبركاته

ــذه الدفع التي  ــا فخر بهؤالء الرجال وه نحن كلن
ــبوع يمر  ــكاد أس ــبوع، فال ي ــدار األس ــرج عىل م تتخ
ــدان لتنضم إىل قوافل  ــاً تتخرج إىل املي ــرى دفع إال ون
الرجال املرابطني يف ساحات الوغى للدفاع عن كرامة 

وعزة أبناء هذا الشعب.
ــه تعاىل-  ــإذن الل ــني- ب ــن الخريج ــع م ــذه الدف ه
ــيكون لها دور كبري يف تغيري موازين القوى، فهناك  س
اآلالف من زمالئكم أيضاً يف بقية املناطق واملعسكرات 
ــع  ــم وم ــات معك ــوا إىل الجبه ــيتخرجون لينضم س

زمالئكم الذين كانوا قبلكم.
ــم تتحركون يف إطار  ــا تعلمون أيها اإلخوة أنك وكم
ــف وقضية،  ــم وأنبل هدف وموق ــمى وأعدل وأعظ أس
ــذاذ  ــعب املظلوم الذي تجّمع عليه ش قضية هذا الش
اآلفاق يف هذا العالم لريكبوا عىل ظهور دبابات املحتل.

نرى بعضاً من أبناء الشعب ممن ساء بهم الحال 
ــىل دبابات  ــم اآلن ع ــدوان وه ــان الع ــوا يف أحض ارتم
ــني؛  ــؤالء املحتل ــة له ــدوا الساح ــني؛ ليمه ــل آت املحت
ــعب،  ــذا الش ــوا ه ــاس، ويركع ــراض الن ــوا أع لينتهك
ــم  ــن بك ــف، ولك ــذا يشء مؤس ــه، وه ــوا ثروات وينهب
ــيتعزز الوضع امليداني وستشهد  وبإذن الله تعاىل س

الساحة واملعركة نقلة كبرية بإذن الله تعاىل.
ــب أن تفهموا أوًال أنكم تتحركون وأنتم مع الله  يج
ــه فغريكم ال يشء،  ــبحانه وتعاىل، وإذا كنتم مع الل س

وأنتم بالله سبحانه وتعاىل كل يشء.
ــاك فارق كبري يف اإلمكانات بيننا وبني ما يملك  هن
ــاً كبرياً فيما نملك من قضية  أعداؤنا، لكن هناك فارق
ــعب  ــة، ومظلومية هذا الش ــة القضي ــان، وعدال اإليم
التي تجعل أسلحتهم تتهاوى وتتالىش كما قال الله 

وُكْم إَِالّ أًَذى � َوإِن ُيَقاِتُلوُكْم  سبحانه وتعاىل (َلن َيُرضُّ
وَن). ُيَوُلّوُكُم اْألَْدَباَر ُثَمّ َال ُينَرصُ

ــة، وبابتعاده  ــه عن املسؤولي ل ــن يظن أنه بتنصُّ م
ــَيسَلم فلن  ــعب س ــن مهمته يف الدفاع عن هذا الش ع

َيسَلم إطالقاً.
لن يسّلم إّال من تحركوا للدفاع عن شعبهم، وعن 
كرامتهم، وعن عزتهم وقد أقسم الله سبحانه وتعاىل 
ــم  ــل وعمالءه ــكا وإرسائي ــم أن أمري ــرآن الكري يف الق
ــوا أن يبتزونا  ــا، وليحاول ــيأتون ليذلون ــن العرب س م
ــبحانه وتعاىل  ــا كما قال الله س ــا ويف أنفسن يف أموالن
ــَنّ ِمَن اَلِّذيَن  ــْم َوأَْنُفِسُكْم َوَلَتْسَمُع ــُوَنّ ِيف أَْمَواِلُك (َلُتْبَل
ــوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن اَلِّذيَن أَْرشَُكوا أًَذى َكِثريًا)  أُوُت

فما هو الحل؟
ــا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا  ــل هو: أن تصربوا وتتقوا (َي الح
اْصِربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواَتُّقوا الَلَّه َلَعَلُّكْم ُتْفِلُحوَن)، 
ــْيًئا إَِنّ الَلَّه  وا وََتَتُّقوا ال َيُرضُُّكْم َكْيُدُهْم َش ــِربُ (َوإِْن َتْص

ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط)
ــم يف هذه الدورات ربما أنكم واجهتم الكثري من  أنت
املعاناة، والكثري من الصعاب لم تكن تحصل ملن كانوا 
ــاء دورات التدريب،  ــة أثن ــرتات السابق ــم يف الف قبلك
ــروف الحصار،  ــدوان، وظ ــروف الع ــب ظ ــذا بسب وه
والظروف األمنية، وظروف االستهداف، لكن هذه هي 
ــون يف هذه الدورات كنهر  ــات أعتربها ملن يرابط مقدم
ــىل أن ال يرشب  ــع أن يصرب ع ــن لم يستط ــوت فم طال
ــاحة امليدان  ــًال للمواجهة يف س ــر لم يكن أه ــن النه م
ــَه ُمْبَتِليُكم  ــوِد َقاَل إَِنّ الَلّ ــا َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُن (َفَلَمّ
ــْم َيْطَعْمُه  ــي َوَمن َلّ ــَس ِمِنّ ــُه َفَلْي ــن َرشَِب ِمْن ــٍر َفَم ِبَنَه
ــوا ِمْنُه إَِالّ  ُب ــَرتََف ُغرَْفًة ِبَيِدِه َفَرشِ ــُه ِمِنّي إَِالّ َمِن اْغ َفإَِنّ
ــْم )، البعض كان يقول ربما طالوت هذا لم  ْنُه َقِليًال ِمّ
ــاء أهم يشء يحتاج  ــارك وهو يعرف أن امل يجرّب املع
ــاء املعركة، فلو نرشب ونعبئ لنا من  إليه اإلنسان أثن
خمسة لرتات فسنكون أرجل وأقوى من أولئك الذين 
ا  ــك (َفَلَمّ ــم يتوفقوا بعد ذل ــوا نهائياً.. لكن ل لم يرشب
ــَة َلَنا اْلَيْوَم  ــَن آَمُنوا َمَعُه َقاُلوا َال َطاَق ــاَوزَُه ُهَو َواَلِّذي َج
َالُقو الَلِّه  ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه � َقاَل اَلِّذيَن َيُظُنّوَن أََنُّهم ُمّ
ــإِْذِن الَلِّه � َوالَلُّه  ــٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِب ن ِفَئٍة َقِليَل ــم ِمّ َك
ــن اغرتفوا غرفة  ــَن ) ربما أن أولئك الذي اِبِري ــَع الَصّ َم
ــم فقالوا ال طاقة لنا اليوم، لكنهم  أثرت عىل نفسياته
ــك الثابتني  ــتمعوا ألولئ ــدون، لكنهم متميزون اس جي

وواصلوا املشوار وواصلوا املعركة حتى انترصوا.
ــل أو يتضايق أو يتعقد مما  فمن يحاول أن يتنص

ــل من تعقيدات،  ــكاالت، مما يحص يحصل له من إش
ــياء خالل  ــن األش ــص يف كثري م ــاة، من نق ــن معان م
ــاحة  ــذه الدورات هذا لن يكون أهًال للمواجهة يف س ه
ــه ليبذلها يف  ــه وبجمجمت ــه ذاهب برأس ــة؛ ألن املعرك
ــبيل هذا الوطن، فمن لم يتمحص،  سبيل الله ويف س
ــيكون يف امليدان أقرب إىل  ــرب عىل املكاره س من لم يص

التاليش وأقرب إىل الضعف.
ــة يف ظل  ــذه الدفع ــاهد ه ــوم ونحن نش ــن الي نح
ــتهداف، ويف ظل هذا  هذه الظروف، ويف ظل هذا االس
العدوان نلمس أن هناك رجاًال استثنائيني يف مرحلة 
ــول أنكم  ــون أن نق ــًال تستحق ــم فع ــتثنائية، فأنت اس

رجال استثنائيون.
ــار وهذا  ــذاب وهذا الحص ــذا الع ــه لو صب ه والل
ــعب اليمن لكان استسلم  ــعب غري ش العدوان عىل ش
ــه غريكم من الجيوش ما  ــابيع األوىل، ولو واج يف األس
ــال القوات املسلحة  ــش اليمني من أبط واجهه الجي
ــتطاعوا أن يصمدوا  ــعبية ملا اس واألمن واللجان الش
ــبحانه  ــة، لكنكم بالله س ــوة العاملي ــذه الق ــه ه يف وج
ــم، وكنتم األبرز يف  ــاىل كنتم األقوى، وكنتم األعظ وتع
ــا تعلمتموه  ــم إال أن تستفيدوا مم ــا عليك امليدان فم
ــن الدروس النظرية  ــوه خالل هذه الدورة م أو تلقيتم
ــا إال بأن تكون هناك  ــة والثقافية فال غنى لن والعملي
ــالحهم وربما أنكم  ــتقهر س ــان فهي التي س ــوة إيم ق
ــدورات ومن  ــداء من هذه ال ــعرون كم يستاء األع تش
ــنا ورجالنا  هذه العقيدة القتالية التي يتبناها جيش
ــاؤون،  ــعب، هم يست ــذا الش ــة ه ــن كرام ــني ع املدافع
فالطريان من الجو يبحث عن هذه املواقع، واملثبطون 
واملخربون واملرجفون يف كل قرية يحاولون أن يثبطوا 
ــدورات!! ماذا  ــذه ال ــل ه ــوا إىل مث ــاس أن ال يدخل الن
ــْم ِفَئًة  ــم: ( إَِذا َلِقيُت ــوا ليقال له ــم عندما يدخل عليه

َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا الَلَّه َكِثريًا َلَّعَلُّكْم ُتْفِلُحوَن)،
ــة، ومنكم  ــات والعزيم ــرب والثب ــم الص ــم نتعل منك
نستمد اإلباء، ونستمد املعنويات، فأنتم أهل املواقف 

وكلنا فخر بكم وبأمثالكم من الرجال املرابطني.
أملنا فيكم بعد الله كبري، أملنا وأمل شعبكم فيكم.

كما تعلمون أيها اإلخوة نحن أمام عدوان همجي 
ــمعتم باألمس  ــاهدتم وس ال يراعي قيماً، وربما قد ش
ــن العمال  ــعة بحق عدد م ــا ارتكب مجزرة بش عندم
راح  ــدة  صع ــة  بمحافظ ــل  اللي ــوق  س يف  ــني  املساك

ضحيتها ستون شهيداً وجريحاً.
ــات  ــا إال رضب ــن أن يوقفه ــازر ال يمك ــذه املج ه

ــدو،  ــذا الع ــكل به ــم تن ــن أمثالك ــم وم ــة منك حيدري
ــدون  ــام ب ــن ع ــرث م ــه أك ــى، ول ــذي عان ــعب ال فالش
ــكاره، والذي يدفع بأبنائه  رواتب، والذي صرب عىل امل
ــن الرجال  ــم م ــم ويف أمثالك ــه فيك ــات، أمل إىل الجبه
ــاعة  ــرون عىل أيديكم الفرج وس ــني، هم ينتظ املرابط

النرص والحسم بإذن الله تعاىل.
ــلفت لكم،  ــم، لكن كما أس ــل عليك ــد أن نطي ال نري
ــوه يف هذه الدورة من برامج عملية  نكرر أن ما تلقيتم
ــة وثقافية من املهم أن تستوعبوها وتعكسوها  ونظري

ميدانياً؛ لتجعلوها مواقف عملية بإذن الله تعاىل.
كما نكرر لكم: إن املعاناة التي يعاني منها اإلخوة 
ــي  ــار ه ــدوان والحص ــراء الع ــب ج ــز التدري يف مراك
ــي مقدمات  ــات التمكني، ه ــات ومقدم ــات الثب مقدم
ــتخرجون إىل عدو ال موىل  ــالت للنرص، وأنتم س ومؤه
ــَك ِبأََنّ الَلَّه َمْوَىل  ِل ــبحانه وتعاىل (َذٰ له كما قال الله س

اَلِّذيَن آَمُنوا َوأََنّ اْلَكاِفِريَن َال َمْوَىلٰ َلُهْم).
ــبحانه وتعاىل قلوبكم أمناً  ــيمأل الله س أنتم من س
ــب عدوكم رعباً وخوفاً  ــيمأل قل وإيماناً وطمأنينة وس
ــدان كما  ــربزوا إىل املي ــوى أن ت ــاً، فما عليكم س وهلع
ــوَت َوُجُنوِدِه  ا َبَرُزوا ِلَجاُل ــوت (َوَلَمّ ــرز أصحاب طال ب
ــا َوانُرصَْنا  ــْربًا وََثِبّْت أَْقَداَمَن ــرِْغ َعَلْيَنا َص ــوا َرَبَّنا أَْف َقاُل
ــا أمره محسوم إذا وجد  ــَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن) فعدون َع

الرجال أمثالكم.
ــني عىل هذه  ــوة القائم ــكر والتقدير لإلخ ــل الش ك
الدورات الذين بذلوا يف سبيل ذلك الكثري من الجهد، 
ــة، وقيادة  ــادة املنطقة الخامس ــك اإلخوة يف قي وكذل
ــور معنا بسبب  ــم الحض ــن لم يتسن له ــاع الذي الدف
ــة ملعسكرات تخرج  ــم أيضاً يف زيارات ميداني وجوده

دفعات أمثال هذا املعسكر.
والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.

ــة  ــري  وكلم ــرض عسك ــرج ع ــل التخ ــل حف تخل
للخريجني  ألقاها الخريج سليمان واصل رحب فيها 

بالقيادة السياسية .
ــني  العامل ــود  بجه ــني  الخريج ــة  كلم ــادت  وأش
ــة واإلعداد لها  ــذه الدفع ــاهموا يف إنجاح ه الذين س
ــاالت العسكرية  ــني واملؤهلني يف كافة املج وكل املدرب

والثقافية.
ــن ترونا  ــًال ” ل ــداء قائ ــالة لألع ــه واصل رس ووج
ــال  ــاد يف جب ــم  باملرص ــن لك ــون ونح ــث تكره إال حي
ــل  كل  ــواحلها نفش ــهولها وصحاريها وس اليمن وس

مخططاتكم“.

ــتثنائية ــة اس ــتثنائيون يف مرحل ــال اس ــم رج أنت

حضر حفل تخرج دفعة الشهيد أبو شهاب الطالبي للقوات البحرية والدفاع الساحلي:حضر حفل تخرج دفعة الشهيد أبو شهاب الطالبي للقوات البحرية والدفاع الساحلي:
الرئيس الصماد مخاطبًا خريجي دفعة الصرخة باملنطقة العسكرية الخامسة:

آالف الخريجين سينضمون إلى الجبهات قريبًا وسيكون لهم الدور الكبير في تغيير الموازينآالف الخريجين سينضمون إلى الجبهات قريبًا وسيكون لهم الدور الكبير في تغيير الموازين
تواصل تخريج المقاتلين من القوات المسلحة رغم العدوان دليل على عظمة الشعب اليمني تواصل تخريج المقاتلين من القوات المسلحة رغم العدوان دليل على عظمة الشعب اليمني 

ــس السيايس  ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ــا ح كم
ــة بمحافظة الحديدة حفل  ــد األعىل للقوات املسلح األعىل القائ
تخرج دفعة الشهيد أبوشهاب الطالبي للقوات البحرية والدفاع 

الساحيل.
ــؤون  ــوزراء للش ــس ال ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــواء الركن  ــويل ووزير الدفاع الل ــور حسني مقب ــة الدكت االقتصادي
ــيل  ــن ع ــيل ب ــة ع ــر اإلدارة املحلي ــي ووزي ــارص العاطف ــد ن محم
ــة هنأ فيها  ــايس األعىل كلم ــس املجلس السي ــيس، ألقى رئي القي
الدفعة املتخرجة بهذا املستوى من اإلعداد والجاهزية للتصدي 
ــعب  ــي والدفاع عن كرامة وعزة الش ــودي األمريك ــدوان السع للع

اليمني.
ــاوس الذين نلمس يف  ــالم عىل هؤالء الرجال األش وقال ” الس

خطواتهم الثقة والقوة والبأس واإلرادة والعزم والتصميم“.
ــعبنا وقواته املسلحة  وأضاف“ كلما طال أمد العدوان أزداد ش

بكل فئاتها وبكل وحداتها صالبة وقوة أكرث من أي وقت مىض“.
ــي تتخرج من  ــذه الدفع الت ــاد إىل أن ه ــار الرئيس الصم وأش
القوات املسلحة سواء القوات الربية أو البحرية أو الدفاع الجوي 
ــي وأن النرص حتمي ال  ــعب اليمن ــا دليل عىل عظمة الش أو غريه

محالة.

وقال ” أنتم حارضون يف وجداننا, ونلمس ونقدر الجهود التي 
بذلت يف هذه الدورات واملعاناة التي يتلقاها الخريجون بسبب ما 
فرضه العدوان والحصار, ولكن من هو ذاهب ليضحي بنفسه من 
ــيادة بلده وعزة أهله وكرامتهم فهو لن  اجل الله وكرامة وطنه وس
ــايل بأصناف املعاناة وما حصل يف هذه الدورات من زخم برشي  يب
ــرص حليفنا بإذن  ــة دليًال أن الن ــالل األيام املاضي ــري ملسناه خ كب
ــىل أمثالكم وبإذن الله تعاىل  ــعب يعول عليكم وع الله تعاىل, والش

ستحققون نقلة نوعية يف ميادين الرشف والبطولة ”.
ــال, الساحل  ــال, أيها األبط ــني ” أيها الرج ــب الخريج وخاط
ــاً  ــمعنا دائم ــا س ــدوان ولطامل ــل الع ــن قب ــدف م ــي مسته الغرب
ــذا العزم وهذه  ــؤالء الرجال وبوجود ه ــم لكن بوجود ه تهديداته
ــارات فإن  ــدات وكافة املس ــتعداد كل الوح ــن خالل اس اإلرادة وم
ــبحانه  ــل أصبحت يف أتم الجهوزية بفضل الله س معركة الساح

وتعاىل“.
ــه القدرة  ــه وقوات ــه ولجان ــعبنا ممثًال بجيش ــدى ش ــال ”ل وق
ــدو فيه فعًال  ــينتحر الع ــذا االنتحار الذي س ــة عىل صد ه الكامل
ــم وزمالئكم، وما  ــم وإخوانك ــكم وقوتكم أنت ــيالقيه من بأس بما س

تلقيتموه خالل هذه الدورات سيكون تطبيقه عملياً يف امليدان“.
ــاك دفعاً  ــىل إىل أن هن ــس السيايس األع ــس املجل ــار رئي وأش

ــة  ــىل كاف ــر ع ــب مستم ــرات والتدري ــف املعسك ــرى يف مختل أخ
األصعدة.

ــة  ــادة وزارة الدفاع ورئاس ــكر لقي ــدم  الرئيس الصماد الش وق
ــة العسكرية الخامسة وقيادة القوات  هيئة األركان وقيادة املنطق
ــل والخريجني وكل  ــر السواح ــاع الساحيل وخف ــة والدف البحري
ــذل والعطاء  ــم يف الب ــن يسه ــدورة وكل م ــذه ال ــىل ه ــني ع القائم

واإلعداد والتجهيز.
وألقيت يف الحفل كلمة عن الخريجني رحبت برئيس املجلس 
ــهاب  ــهيد أبو ش ــة الش ــرج دفع ــور تخ ــىل بحض ــايس األع السي
ــدوان والحصار عىل  ــتمرار الع ــي جاءت يف ظل اس ــي والت الطالب
ــعب وصالبة وإرادة  ــوة وجدارة هذا الش ــعب اليمني لتثبت ق الش
ــع التي  ــذه الدف ــرب عنها ه ــي تع ــعبية الت ــان الش ــش واللج الجي

تخرجت من القوات البحرية.
كما عربت الكلمة عن الشكر لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
ــان العامة وقيادة القوات البحرية والدفاع الساحيل وكل من  األرك
ــع وألقيت خالل  ــدورات وتخرج هذه الدف ــاهم يف إنجاح هذه ال س

حفل التخرج قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.
ــد األعىل للقوات  ــايس األعىل القائ ــام رئيس املجلس السي وق
ــارة معرض الصواريخ البحرية واطلع عىل  املسلحة ومرافقوه بزي

االستعدادات.
ــوات البحرية والدفاع  ــتمع الرئيس الصماد من قيادة الق واس
ــيل إىل إيضاح عن منظومة صواريخ بحرية محلية الصنع  الساح

اسمها ” املندب ” تمتاز بدقتها العالية يف إصابة األهداف.
ــاز الكبري  ــعادته بهذا اإلنج ــس الصماد عن س ــد عرب الرئي وق
ــع العدو وقوة  ــة يف معادلة املعركة م ــيضيف نقلة نوعي ــذي س وال
ــوال الخليج التي  ــة.. الفتا إىل أن أم ــتغري موازين املعرك ــة س رادع
ــتعود  ــن أحرار اليمن والعالم س ــرشاء الوالءات والنيل م رصفت ل

عليهم حديداً وناراً .
ــآت مادية  ــايس األعىل عن مكاف ــس املجلس السي ــن رئي وأعل
ــواًء يف القوة  ــع العسكري س ــم التصني ــرار يف قس ــة لألح ومعنوي
الصاروخية والدفاع الجوي أو القوات البحرية والدفاع الساحيل.
ــان العامة اللواء  ــرج نائب رئيس هيئة األرك ــرض حفل التخ ح
ــة العسكرية الخامسة  ــكي وقائد املنطق ــيل حمود املوش الركن ع
ــة والدفاع الساحيل  ــد القوات البحري ــف املداني وقائ اللواء يوس
اللواء الركن محمد فضل ورئيس هيئة اإلسناد اللوجستي اللواء 
ــيل الكحالني ورئيس مصلحة خفر السواحل اللواء عبدالرزاق  ع

عيل املؤيد ومدير دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى املهدي.


