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الحديدة/ سبأ
ــايس األعىل  ــس السي ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال  ح
القائد األعىل للقوات املسلحة بمحافظة الحديدة حفل تخرج دفعة 

القوات الخاصة باملنطقة العسكرية الخامسة.
ــؤون االقتصادية  ويف الحفل الذي حرضه نائب رئيس الوزراء للش
ــيل بن عيل القييس  ــويل ووزير اإلدارة املحلية ع ــور حسني مقب الدكت
ــى األخ صالح الصماد  ــد الهيج.. ألق ــدة حسن أحم ــظ الحدي ومحاف
ــس املجلس السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة كلمة  رئي
ــوات الخاصة باملنطقة العسكرية الخامسة  يف حفل تخرج دفعة الق

بالحديدة فيما ييل نصها:
ــيدنا محمد وعىل  ــلم عىل س الحمد لله رب العاملني وصىل الله وس

آله الطاهرين
ــا  ملسن ــي  الت ــدرات  الق ــذه  وه ــدورات  ال ــذه  ه ــم  لك ــارك  نب أوًال: 
ــم عناء  ــرسور أن نتجش ــي الفخر وال ــا، ومن دواع ــزءاً يسرياً منه ج
ــارككم  ــات ومصانع الرجال لنش ــم يف هذه الروض ــر لنصل إليك السف
ــم وفعالياتكم بتخرج هذه الدفع وهذه الكوكبة من الرجال  احتفاالتك
ــدته وقوته، وثقافة  ــم بأس الله وش ــداء الذين نلمس يف وجوهه األش
ــداء كما وصفهم  ــرآن الكريم األصيلة التي جعلت منكم رجاًال أش الق
ى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي  َ ــرتَ ــبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم (إِنَّ اللََّه اْش الله س
ــِه َفَيْقُتُلوَن  ــِبيِل اللَّ َة ُيَقاِتُلوَن ِيف َس ــأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّ ــْم َوأَْمَواَلُهْم ِب أَْنُفَسُه
ا ِيف التَّْورَاِة َواْإلِْنِجيِل َواْلُقرْآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه  َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
وا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم).  ِمَن اللَِّه َفاْسَتْبِرشُ
ــالل هذه الفرتة الوجيزة رغم  ــا نلمس القدرات التي تعلمتموها خ هن
املعاناة التي تجشمتموها خالل هذه الدورات، ولكن نعتربها مقدمة ، 
ــة للصرب ، مقدمة للتضحية ، مقدمة للفداء، فنحن أمام عدوان  مقدم
ــال وال األيتام ، دّمر كل  ــم لن يرحم الرجال وال النساء وال األطف غاش
ــى التنازالت  ــه منتهى التفاهمات، منته ــذا البلد، قدمنا ل ــدرات ه مق
ــس كرامتنا  ــا وأن يدن ــعبنا ويحتّل أرضن ــد أن يسحق ش ــه يري ولكن
وبالذات هذه املحافظة التي هي من أولويات استهدافه لهذه املرحلة 
والتي نرى الرجال الكثري من أبنائها التحقوا بهذه الدورات وسيكون 
ــت ميداناً  ــذه املناطق التي أصبح ــرب يف الدفاع عن ه ــم الدور األك له

ــرات اإلرسائيلية تجوبها ليًال  ــتهداف العدوان ، وأصبحت الطائ الس
ونهاراً، ظاهراً لم يعد هناك يشء من تحت الطاولة.

ــال أمثالكم ، إّال  ــه إال الرج ــه ولن يوقف ــدوان لن يسكت ــذا الع إن ه
ــم ، إال هاماتكم التي ال تنحني  ــم، إال ضغطات أياديك ــات بنادقك فوه

وال تركع إال لله .
ربما سمعتم قبل أيام آخر جريمة حصلت عىل عدد يقارب الستني 
ــل بمحافظة صعدة عىل  ــوق اللي ــهيِد وجريح تقريباً، يف س ما بني ش
مجموعة شباب من محافظات حجة، وعمران، وصعدة، كانوا يطلبون 
ــىل أن يرتكوا أرسهم  ــم العدوان ع ــة العيش التي أجربه ــه وراء لقم الل
ليهاجروا إىل مناطق لعلهم يحصلون منها عىل ما يقتاتون ويؤكلون 
ــات يبحثون عن  ــوق الق ــدوان وهم يف س ــتهدفهم الع ــه أرسهم فاس ب

ر  د ــا مص

رزقهم .
ــا نكون  ــا األمل عندم ــيشء يبعث فين ــذا ال ــا اإلخوة ه ــك أيه لذل
ــىل  ــم ع ــم وثباتك ــرى صمودك ــم ون ــرى قدراتك ــم ون ــن بينك حارضي
ــن التي  ــة وامليادي ــل القادم ــة للمراح ــي هي مقدم ــة الت ــذه املرحل ه
ــم وتحدثت  ــلفت لك ــاىل، كما أس ــه تع ــإذن الل ــا ب ــتتخرجون إليه س
ــي من خاللها  ــذه الدورات ينبن ــرات أخرى أن ه ــم يف معسك لزمالئك
ــيتخرجون إىل ميادين  ــها تقييم لهؤالء الرجال الذين س وعىل أساس

العزة، وميادين الرشف .
ــذه  ه ــهد  نش ــة  الخامس ــة  العسكري ــة  املنطق يف  ــا  هن ــن  ونح
ــالق املنافذ  ــي أعلنت عن إغ ــدول العدوان الت ــد ل ــتعدادات نؤك االس
ــاوالت للعدوان عىل الساحل  ــة والجوية والربية، وأن أي مح البحري

ــتقات  ــية واملش ــدام عىل خطوات تصعيدية ملنع املواد األساس أو اإلق
ــعب وعدم قيام  ــة احتياجات الش ــول امليناء لتلبي ــة من دخ النفطي
ــات فإن من حق  ــي ملنع هذه التعسف ــدويل بدوره اإلنسان ــع ال املجتم
ــمة  ــة خيارات حاس الجمهورية اليمنية اتخاذ كل اإلجراءات ودراس
ــعب اليمني ويف  ــق الخناق عىل الش ــرية ملنع أي خطوات لتضيي وكب
ــمة  ــتكون كبرية وحاس ــال أقدمنا عىل تلك الخيارات فإن آثارها س ح
ويتحمل العدوان واملجتمع الدويل مسؤولية أي تداعيات قد تحصل 
ــف مكتويف  ــوات ونق ــعبنا أقىس الخط ــق ش ــن أن يتخذ بح ــال يمك ف

األيدي.
ــة أنكم بإذن الله تعاىل  ــوة الخريجون كلنا أمل وكلنا ثق أيها اإلخ
ــتنضمون إىل الكثري من اآلالف بل عرشات اآلالف  أنتم فقط طالئع س
يف  ــني  املقاتل ــال  األبط ــن  م
ــإذن الله  ــم ب ــات، وأنت الجبه
ــيكون يف األخري  ــن س تعاىل م
ــىل أياديكم ،  ــؤزر ع النرص امل
ــدر الجهد الذي بذل  نحن نق
ــىل  ــدورات ع ــذه ال ــل ه يف مث

أيدي املدربني.
ــكر اإلخوة يف  ــك نش وكذل
الخامسة، ويف  قيادة املنطقة 
ــىل هذا األداء  قيادة الدفاع ع
ــذي  ال ــع  ــد الرائ ــذا الجه وه
ــرج هذه  ــبيل تخ بذلوه يف س
الدفع التي نأمل إن شاء الله 
ــة نوعية  ــتضفي نقل ــا س أنه
يف  ــة  املعرك ــن  موازي ــري  وتغ

القريب العاجل بإذن الله تعاىل.
ــا أردنا أن  ــاء ولكن م ــذا اللق ــل يشء يف ه ــول ك ــع أن نق ال نستطي
ــب رئيس  ــض اإلخوان- نائ ــا مع بع ــالل زيارتن ــم من خ ــه إليك نوصل
ــوزراء، ومحافظ املحافظة،  ــة، وبعض ال ــؤون االقتصادي الوزراء للش
ــأن نكون  ــا نترشف ب ــم: أنن ــول لك ــة- أن نق ــة الخامس ــد املنطق وقائ
ــاطكم وبودنا ويعلم الله أننا معكم ويف  حارضين بني أيديكم بني أوس

املقدمة إىل جبهات القتال ولكن كًال من موقعه.
ــد الله هو عليكم  ــعبكم وأمل املستضعفني بع لتفهموا أن رهان ش
ــالل ونقبل  ــكر وكل اإلج ــم مّنا كل الش ــد غريكم فلك ــىل أح ــم ال ع أنت
ــىل الزناد،  ــتبقى ضاغطة ع ــىل الزناد وس ــتضغط ع ــم التي س أيديك
ــي إال لله يف مواجهة أعتى عدوان عرفه  ــم التي لم ولن تنحن وجباهك

التاريخ وعىل أيديكم سيتحقق النرص.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــد يحيى املهدي  ــه املعنوي العمي ــر دائرة التوجي ــا ألقى مدي فيم
ــهم رئيس  ــور جميعاً وعىل رأس ــا بالضيوف والحض ــة رحب فيه كلم
ــة واألمن  ــوات املسلح ــد األعىل للق ــايس األعىل القائ ــس السي املجل

معاهدين الله أن يبذلوا أموالهم وأرواحهم من أجل الوطن.
ــىل زيارته لهم  ــاد ع ــون الرئيس الصم ــكر املتدرب ــن جانبهم ش م
ــم وقدراتهم يف  ــن عزمه ــيزيد م ــاً س ــزاً ودافع ــا حاف ــي يعتربونه والت
ــاق مهما كان حجمها يف سبيل الدفاع والذود  تحمل املصاعب واملش
ــد الغزاة املحتلني  ــعب اليمني ض ــن الوطن وكرامة وعزة أبناء الش ع

املجردين من كل القيم واملبادئ اإلنسانية.
ــة اللواء  ــان العام ــة األرك ــب رئيس هيئ ــرج نائ ــرض حفل التخ ح
ــكي وقائد املنطقة العسكرية الخامسة اللواء  الركن عيل حمود املوش
ــف املداني وقائد القوات البحرية والدفاع الساحيل اللواء الركن  يوس
محمد فضل ورئيس هيئة اإلسناد اللوجستي اللواء عيل الكحالني.

الرئيس الصماد: سنواجه أي تصعيد للعدوان بالطريقة املناسبة 
ومن حقنا استخدام كل الوسائل ملنع تضييق الخناق على شعبنا

حضر حفل تخرج دفعتي القوات الخاصة وضباط ومساعدي أركان التوجيه المعنوي بالحديدةحضر حفل تخرج دفعتي القوات الخاصة وضباط ومساعدي أركان التوجيه المعنوي بالحديدة

نواجه عدواً غاشمًا يريد احتالل أرضنا وتدنيس كرامتنا لكن أبطالنا له بالمرصادنواجه عدواً غاشمًا يريد احتالل أرضنا وتدنيس كرامتنا لكن أبطالنا له بالمرصاد
اإليمان بعدالة قضيتنا هو ما يمنحنا التفوق على األعداء رغم إمكانياتهم المادية الهائلةاإليمان بعدالة قضيتنا هو ما يمنحنا التفوق على األعداء رغم إمكانياتهم المادية الهائلة


