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 جملس النواب كلمة 
 صاحل علي الصمادالشهيد الستشهاد الرئيس  األوىليف الذكرى السنوية 

 س النوابـس جملـب رئيـنائ –الشيخ/ عبد السالم صاحل هشول زابية ُيلقيهـا 
 

ْم يُ ْرَزُقوَن()َوال ََتَْسََبَّ  قال تعاىل:  الَِّذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرِبِِه
ُهم مُِّصيَبٌة قَاُلواْ ِإَّنَّ َّللِِه َوِإَّنَّ ِإلَْيِه رَاِجعوَن * أُولَ  وقال تعاىل: اِبرِيَن * الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ ِر الصَّ ِئَك )َوَبشِه

ْم َوَرْْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن(. َعَلْيِهْم َصَلَواتٌ   .صدق هللا العظيم مِهن رَِّبِِه

بداية أطلب من اجلميع قراءة سورة الفاحتة تقربًا إىل اهلل سبحااه   

وتعبباىل را ببه مأبب  بببثو يهببدىل روابهببا إىل روئ الاببهيد الببر ي  ال ببما    

 عليهم أمجعه.األبرار رضواو اهلل شهداء اليمن وإىل أروائ كافة 

 )قراءة الفاحتة(

احلاضبببروو مجيعبببًاة أنبببالة عبببن هف بببة وهياببببة عبببن  ي بببة ر اسبببة 

جملبب  الأببواا وكافببة اعضببوة أعابباء جملبب  الأببواا أ يببي م ب ايببة  

 .. (ال الم علي م ورمحة اهلل وبركات )اعسالم 

ويف  ذه الذكرى ال أوية لر يل الر ي  الابهيد نباا ال بما     

مهمها قلأا يف  بذا اليبوم البذىل هل قبة فيب  لل عبحال عبن مومأبا ومواسباتأا          

ألهف بببأا وألسبببرة البببر ي  الابببهيد نببباا ال بببما ة وكافبببة األ بببرار  

وعزاؤهبا يف  والارفاء من أبأاء الاعب اليمينة فلن هفبة شبهيدها  قب ة    
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أه  ما زال وسيال  يًا يف هفوسأا وو داهأا  ياًل بعبد  يبل إىل أو   ذلك 

 اهلل األرض ومن عليها.يرث 

هعم ر ل عأبا البر ي  الابهيد ال بما ة يف مر لبة فارقبة يف  يباة        

الابعب الببيمين.. وكبباو ر يلب  فا عببة ألبم ببببر ب بل  ببين  ببر وكببريم    

يهوى ال رامة والعزة واعباء ويرفض الذل واخلاوع واورتهباو ألعبداء   

 األمة اعسالمية وأذهابها من عرباو اخلليج.

ال بببا والرضببب     أل بببايبببة  بببذه البببذكرى بقلبببوا   إو أهأبببا ح

 وال مو  وال ادىل وب ل فخر وإباء واع زاز.

علببب  ههبببج البببر ي  الابببهيد     –إو شببباء اهلل  –وس مابببة البببيمن  

أطلق  قا بد  الذىل حو حتقيق اهلدف الأحيل والاعار األساسة  ةال ما 

بببدر الببدين  بببن  الثببورة ااحاركببة  ا ببة ال ببيد ادا ببد  عحببد االببك       

 فظببب  اهللة و بببو بأببباء الدولبببة اليمأيبببة احلديثبببة وحتقيبببق       –احلبببورة 

الاراكة اليمأيبة ببه كافبة األطبراف ال ياسبية كيب  ت بوو مهمبة         

يمن اجلديبببد مبببن م بببأولية كبببل أبأببباءهة كبببوو بأببباء األوطببباو  بأببباء الببب

راف وقيا تها حو م ار نايح مهمة جم معية تابار  فيهبا كبل األطب    

 مجا الىل وشعيب.ال ياسية بدعم 
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الدولببة اليمأيببة احلديثببة قببد  بأبباء إو ذلببك اهلببدف الأحيببل اا مثببل يف  

)جيب أو تو د الاهيد ال ما  وكاو شعاره  الر ي أرس  مدام ها 

 الدولة خلدمة الاعب و أو ي وو الاعب يف ضدمة الدولة(.

وذلبببك مبببا أزعبببج األطبببراف اخلار يبببة اا دضلبببة يف الابببثو البببيمين  

 إرا ة قيأًا بثهها غال قا رة عل  إعا ة العجلة إىل الوراء وأو و علها تعلم ي

 م ب مدة   ة ااأ  رة  ومًا كبوو إرا ة الابعوا   العظيم الاعب اليمين 

 قهر.من إرا ة اهلل تعاىل اليت و ُت

اض ط لليمأيه محدأ القبيم القرمهيبة   إو الر ي  الاهيد ال ما  قد 

 واعباء.ومحدأ ال مو  وال رامة والعزة 

را  امة وطأية ات م بالاجاعة والأزا ة والعبزة  فقد عرفأاه عن ُق

 ووعة و يقحل اخلديعة. والاموخ واعباء

ل ثب توىل قيا ة اليمن يف مر لة  ر ة مل ي حق للبيمن أو تعرضبر ا  

ذلك ااأعطف عل  مر ال باري  ومل ي بحق أو ت البب كبل طاباة العبامل       

هم و مجي هم وإطحاق   بار م علب  بلبد    هم وع ا  م وشأوا عدواهِتد بُع

 كما  دث لحال ها.

الببر ي  إوَّ أو إرا ة اهلل تعبباىل ولطفبب  ببباليمن وأ لببها  يببث اهلل هلببا  

رضواو اهلل علي .. ف او أه ب ر ل يقبو  البيمن يف    –الاهيد ال ما  
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تلبببك اار لبببة البببيت ببببر بهبببا البببحال  ومبببن  ولببب  ال بببثال مبببن القيبببا ا  

 ال ا قة وااخل ة.

دركًا ل بببعوبة اار لبببة و اطر بببا إو  أهببب  ف ببباو رمحببب  اهلل ُمببب

كببباو و  اببب  علببب   ياتببب  وكاهبببر مقول ببب  قحبببل اس ابببها ه بثيبببام     

)أروا أا لي ر أغل  من أروائ من اس اهدوا و ماؤهبا لي بر أغلب  مبن     

وكبباو أسببعد أوقاتبب  تلببك  ة (و ياتأببا لي ببر أغلبب  مببن  يبباتهم   مببا هم

األوقا  اليت يقايها مع رفاق  رب  من ادا دين يف   لبف اجلحهبا    

اليت كاو حيبر  كبل احلبر  علب  زيارتهبا ببه احلبه وا ضبرة وو         

 هأ بببب   اطح بببب  للمجا ببببدين عأببببد زيارتبببب  إ ببببدى اجلحهببببا  قببببا اًل   

 (.م ح الاحار من عل  هعال م أشرف من كل مأانب الدهياأو أل)

 ب  و  م ب  البيت اضب ط     ه ووطأي نبدر   عَةوأرحر رمحة اهلل علي  َس

بهببا الببأهج ال ببوافقة يف كببل الظببروف واارا ببلة وكبباو يقببف   ببافة  

وكباو   بأًا    ةوا دة من كل القبوى ال ياسبية واو  ماعيبة والقحليبة    

ممأببببًا ل ببببل م وهببببا  الاببببعب الببببيمين  خ لببببف تياراتبببب  ال ياسببببية  

 ثأاءة يبرفض العرقيببة واجلهويبة وااذ حيببةة   والف ريبة والقحليبة بببال اسب   

وكبباو  لمبب  ال ببحال يف وطببنا ي ببو ه العببدل والرضبباء واا بباواةة هببذر     

 ياتببب  للابببثو العبببام بأ بببراو ذا ة يبببأمن بالعبببدل واا ببباواةة ي بببره  
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عظيم اهلمةة شهٌم كبثال ال واضبعة ور ٌع ي  ابعر معيبة اخلبالق       ةالظلم

 .يات يف كل شأوه  ومهام  ومرا ل    ل وعل 

درسب  أل يالأبا   علم  وُهف اهر  يات  رمح  اهلل منوذ ًا جيب أو ُه

 منوذ ًا يف القيم وااحا ئ ااثل  واهلوية اليمأية او اهية اجلامعة.

البببوطين يف بأببباء الدولبببة    ابببروع إو البببر ي  الابببهيد ال بببما   

فمبا كباو مأهبا إو    قبوى العبدواو واوسب عمار    اليمأية احلديثة قد أرعب 

رؤسبباء  اغ يببالجببرم جتبباوز  كببل األعببراف وااواريببق الدوليببة الببيت ُتأو 

أقبدمر  ويف حتبد  نبارخا ايثباق األمبم اا ابدة      ال ياسية وقيا اتها الدول 

البيت  بة    ر ة اغ يال البر ي  الابهيد نباا ال بما      عل  ارت اا 

 األركاو.  ر ة  را  كاملُة

د مبببن الببب ال م إو تلبببك اجلر بببة الأ بببراء مل تبببأ ىل إو إىل اازيببب  

وال ببمو  والثحببا  واوسبب مرار يف موا هببة قببوى العببدواو واوسبب  حار     

اجلما الىل الاال م بحوق  بول قا بد الثبورة ااحاركبة  ا بة        فواول فا

 فظب  اهللة البذىل    –ببدر البدين احلبورة    بن ال يد ادا د  عحد االك 

محَّل باسم كل اليمأيه قوى العبدواو وعلب  رأسبها اع ارة األمري يبة     

 ر ببة  ااا ببأولية القاهوهيببة ورت ببا والأظببامه ال ببعو ىل واعمبباراتة  

 .اغ يال الر ي  ال ما  وكل ا رار وال حعا  اارتتحة عليها
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و وحن يف جمل  الأواا إذ هأكد عل  ما أكد  علي   ا  ب  ببث  

 ر ة اغ يال البر ي  ال بما  وسبا ر اجلبرا م كبق شبعحأا البيمين لبن         

حماسببحة وحبب ف  كببق شببعحأا الببيمين يف حماكمببة      ر   أو بببر بببدوو  

ومقاضبباة كافببة أهظمببة  ول حتببالف العببدواو علبب  بال هببا وعلبب  رأسببها  

 .اع ارة األمري ية والأظامه ال عو ىل واعماراتة

واهطالقًا من اا أولية الوطأية والدس ورية االقباة  ويف ذا  ال ياق 

عل  عاتق جمل  الأواا إزاء ما تقوم ب   ول حتالف العدواو ومرتزق ها 

اابدعو  تلبك احلماقبا  البيت يرت حهبا      ُهبدين وه ب أ ر  وعمال ها فإهأبا  

 عوت  ما ي م  اهعقا  جمل  الأبواا  كق اليمن واليمأيه ومأها  ا ىل 

لابرعأة    يف حماولبة با  بة مأب    اافظبة  ابرمو ة   يف مديأة سبي وو  

ضياه   الوطأية وعمال   لدول حتالف العدواو الااشم عل  البيمن بقيبا ة   

ال ببعو ية واعمببارا  وبإسببأا   محاشببر مببن اع ارة األمري يببة وشببرعأة      

وا بب الل أ ببزاء واسببعة مببن األراضببة اليمأيببة  علبب  الببيمن ذلببك العببدواو 

 اتها.و زر ا ومواه ها وههب ررو

أول ببك الأفببر مببن أعابباء جملبب     اجنببرار  كمببا ُهببدين وه بب أ ر  

الأواا الذين ضاهوا العهد والق م الدس ورىل الذىل قطعبوه علب  أهف بهم    

باحلفاظ عل  و دة اليمن وسيا ت  وأمأب  واسب قراره وسبالمة أراضبي ة     
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ورضببببوا بالعمالببببة واورتهبببباو ألعببببداء الببببيمن واارتب ببببه بهببببا وغلحببببوا    

ة واحلزبية الدهي ة ورضبوا باابال اابده  مقاببل بيبع      م احلهم الاخ ي

وطبببأهم وأرضبببهم وكبببرام هم وأ بببدروا  مببباء أطفبببال البببيمن وه بببا          

ا  ماعهم اهلزيل  ديأة سبي وو حتبر محايبة    ة وهذكر م بثو وشيوض 

ُيعببد ضرقببًا لأ ببو  مببوا     قببوا  سببعو ية حم لببة ومع ديببة علبب  الببيمن     

الدس ور والقواهه ااأظمة أل اء ال بلطة ال ابريعية اهامهبا ومليبة عملبها      

اخلياهببة اوتهببام بعلبب  ذلببك اخلببرق الدسبب ورىل    يرتتبببومقببر اهعقا  ببا..  

العظم  اليت و ت قط بال قبا مة وفقبًا للأ بو  الدسب ورية والقاهوهيبة      

من وأذهببابهم مببن العمببالء   فبباخلزىل والعببار للمع ببدين علبب  الببي   الأافببذةة 

 واخلوهة واارتزقة.

  القيببا ة ُقبباِقويف  ببذه ااأاسببحة و يفوتأببا اعشببا ة  ببا  قق بب  وتُ     

ال ياسببية مببن اجنببازا  علبب    لببف األنببعدة اايداهيببة والع بب رية      

واوق  بببببا ية وال ياسبببببية رغبببببم كبببببل الظبببببروف ال بببببعحة واهعبببببدام     

او مبا حتقبق بفابل اهلل     اوم اهيا  وإطحاق احل بار علب  بال هبا.. إوَّ   

ال وقعببا  ولعببل مببا أكببده الببر ي   مهببدىل       ب ببثال كببل   تعبباىل فبباق   

ااااطة يف كلم   أمبام جملب  الأبواا عقبب أ ا ب  البيمه الدسب ورية        

عأد تولي  ر اسة ادل  ال ياسة األعل  ضلفًا للبر ي  الابهيد نباا    
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ااقحلبببببة  بببببو مابببببروع البببببر ي    مبببببن أو مابببببروع اار لبببببة  ال بببببما ة 

ال ما  )يد حتمة ويد تحين( فلعل ذلك كاو ل  األربر ال بحال   الاهيد 

 .أ ر ا إو  ا ديف حتقيق تلك اوجنازا  اليت و ُي

ُهقبببببببدر تقبببببببديرًا عاليبببببببًا للقيبببببببا ة   وحبببببببن يف جملببببببب  الأبببببببواا

ويف مقببببدم ها الببببر ي   ااابببباطة علبببب  مببببا يحذلوهبببب  مببببن   ال ياسببببية 

شبببأوو الدولبببة وموا هبببة   يف إ ارةمعاهببباة أعحببباء  وهبببد  وي املبببوو مبببن  ُ 

العبببببدواو الااشبببببم واحل بببببار ااطحبببببق البببببذىل بارسببببب  وتفرضببببب   ول  

 .حتالف العدواو بقيا ة أمري ية سعو ية إماراتي 

و يفوتأا أو ه قبدم ززيبل الاب ر وعظبيم اوم أباو ألشبجع       كما 

وأهحل الر ال البذين يبذو وو عبن األرض والعبرض اابرابطه يف   لبف       

والاببموخ مببن أفببرا  اجلببين واللجبباو الاببعحية وال رامببة  حهببا  العببزة 

 .يةقحا ل اليمأوكل الارفاء من أبأاء ال

علبب  كافببة شببهداء الببيمن األبببرار الببذين  ويف  ببذه ااأاسببحة هرت ببم 

بذلوا أروا هم و ياتهم يف سحيل اهلل سحااه  وتعاىل و فاعبًا عبن البيمن    

    ه ببن بدرالبدين   أرضًا وإه اهًا ويف مقدم هم الاهيد القا د ال يد

رضببواو اهلل عليبب ة البذىل كبباو لبب  الفابل بعببد اهلل سببحااه     –احلبورة  

وتعببباىل يف هابببر الثقافبببة القرمهيبببة يف أوسببباط اد مبببع البببيمين وتأاببب ة  
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وتوعية ال بثال مبن الابحاا البذين كباو هلبم شبرف ال بحق يف موا هبة          

 قببوى العببدواو واوسبب  حار والببدفاع عببن الببيمن وو دتبب  واسببب قالل ة       

ال بببعو ية واألمري يبببة البببيت  وختلبببيل البببيمن مبببن الونببباية واهليمأبببة   

    به   يمأر علي  عقوٌ  من الزمنة ف الم اهلل علب  الابهيد القا بد   

 بن بدر الدين احلورةة وكافة شهداء اليمن.

ض امببًا هرت ببم علبب  الببر ي  الاببهيد نبباا ال ببما ة سببا له اهلل    

شببهداء الببيمن   ةكافببولرفاقبب  وتعبباىل الرمحببة وااافببرة والرضببواو لبب     

األبرار من أبطال اجلين واللجاو الاعحية وادا دين من أبأباء القحا بل   

وأو  لببف اهلل علبب  الببيمن ب ببل ضببالة وه ببثل اهلل سببحااه        اليمأيببة 

 وأو يفك أسر ااع قله.وتعاىل الافاء العا ل جلر اها 

 ..النصر لليمن
 ..واجملد واخللود للشهداء

 ..للجرحىوالشفاء 
 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته.والسالم 


