س ِم هللاِ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ْي ِم
بِ ْ
سبِي ِل َّ
هللاِ أَ ْم َواتا بَ ْل أَ ْحيَاء ِع ْن َد َربِّ ِه ْم يُ ْر َزقُونَ 
سبَنَّ الَّ ِذينَ قُتِلُوا فِي َ
َ وال ت َْح َ
(آل عمران)169:
إلى /فخامة رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ( َحفِظَهُ َّ
هللاُ َو َرعَاهُ)،
ونائبه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وأصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات العربية المتحدة ،وذوي
الشهيد البطل المالزم أول عبد العزيز سرحان صالح الكعبي ،وإلى جميع أهلنا وشعبنا اإلماراتي العربي الشقيق.

شبَ ْن ِديَّ ِة
ش ِر َجا ِل الطَّ ِر ْيقَ ِة النَّ ْق َ
من /قيادة َج ْي ِ
ان إلَى يَ ْو ِم ال َّد ْي ِن.
صالةُ وال َّ
الح ْم ُد هللِ رب العالمين وال َّ
ص ْحبِ ِه َوالتَّابِ ِعيْنَ و َمنْ تّبِ َعهُ ْم بِإِ ْح َ
سال ُم َعلَى سيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آلِ ِه َو َ
َ
س ٍ
أما بعد :تلقينا بعميق اإليمان ورباطة الجأش والجنان لما أراده هللا وقضاه ،نبأ استشهاد البطل الصنديد المالزم أول عبد
العزيز سرحان صالح الكعبي ،الذي أقر هللا عينه بالنصر وختم له بالشهادة في شهر مبارك ،الحسنة فيه مضاعفة والبذل فيه
ضانَ الَّ ِذي أُ ْن ِز َل فِي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ) ،وليس بغريب أن يختار هللا تعالى من خواص عباده شهيدنا البطل وأن
ال يعدله شيءَ ( ،
ش ْه ُر َر َم َ
ينال مكرمة تميزت عن كل مكرمة ومكانة أعلى من كل مكانة لمن بذل مهجته وفدى روحه وهدر دمه وهو يذود عن حياض
أمته نصرة لعقيدته السمحاء في مواجهة إحدى أذرع اإلرهاب اإليراني المجوسي التوسعي العنصري الطائفي في الخليج
العربي والمنطقة ،ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة األمل للتحالف العربي المبارك لدعم الشرعية في اليمن الشقيق
وتطهيرها من رجس الميليشيات الطائفية والعنصرية التي والؤها قلبا وقالبا للمجوس ماللي طهران ،وحق لنا أن نفخر به
ألن بذله كان متميزا ،وهل تجد أفضل ممن جاد بنفسه هلل ،وهذا أقصى الجود (والجود بالنفس أقصى غاية الجود).
وال غرابة أنه ينتمي إلى بلد متجذر في عروبته متعمق في عقيدته السمحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي أنجبت وال
زالت تنجب الغيارى والميامين الذين يرفدون أمتنا العربية واإلسالمية بالمواقف األصيلة الكريمة واإلنجازات العظيمة
كفخامة رئيسها ونائبه وحكومتها وشعبها ،وإن مشاركته ورفاقه ثم استشهاده (رحمه هللا) هو نتاج هذه المواقف في دعم
تضامن األشقاء العرب ،ابتداء من مشاركتها الفاعلة والمؤثرة في التحالف العربي المبارك وعمليات عاصفة الحزم البطولية
وعمليات إعادة األمل الميمونة ،وصوال لدعمها الالمحدود ألبناء المقاومة الشعبية اليمنية التي تقودها حكومة اليمن
الشرعية بالسالح واآلليات ومستلزمات التحرير لمواجهة المشروع التوسعي المجوسي ،وإن هذا الموقف يمثل في حقيقته
رصانة وحدة موقف أمتنا العربية قِيَادَة وشعبا في مواجهة حقد المجوس وشرورهم ،وهذا ما تهفو إليه قلوب أبناء أمتنا
وتقر به عيونهم.
وبهذه المناسبة الجليلة (استشهاد الشهيد البطل الصنديد المالزم أول عبد العزيز سرحان صالح الكعبي) ،نعزي أشقاءنا
وأبناء عمومتنا األصالء النجباء في دولة اإلمارات العربية المتحدة فخامة رئيسها ونائبه وحكومتها وشعبها العربي الشجاع
وذوي الشهيد ،ونشاركهم المشاركة األخوية المخلصة الصادقة في كل أمر ذي شأن ،ونشاطرهم في كل ملمة ،وهنيئا لفقيدنا
الشهيد أن يكون من الذين قال هللا تعالى في حقهم مادحا ومبشرا لهم  :إِنَّ َّ
هللاَ ا ْ
س ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُه ْم ِبأَنَّ
شتَ َرى ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ أَ ْنفُ َ
هللا
لَهُ ُم ا ْل َجنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي َ
آن َو َمنْ أَ ْوفَى بِعَ ْه ِد ِه ِمنَ َّ ِ
سبِي ِل َّ ِ
هللا فَيَ ْقتُلُونَ َويُ ْقتَلُونَ َوعْدا َعلَ ْي ِه َحقّا فِي التَّ ْو َرا ِة َو ْاإل ْن ِج ِ
يل َوا ْلقُ ْر ِ
ش ُروا ِببَ ْي ِع ُك ُم الَّ ِذي بَايَ ْعتُ ْم ِب ِه َو َذ ِل َك هُ َو ا ْلفَ ْو ُز ا ْل َع ِظي ُم( التوبة ،)111:والواجب أن نعلم ونوقن :أن هلل ما أخذ وأن له ما
فَا ْ
ستَ ْب ِ
أعطى ،وكل شيء عنده بمقدار ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،نسأله تعالى أن يؤجرنا جميعا ويخلف لنا خير خلف لخير سلف،
وأن يحسن العزاء وأن يغفر للجميع وأن ال يحرمنا أجره وال يفتننا بعده ،وأن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يسكنه في أعلى
فردوس جنته ،وأن يلهم الجميع الصبر الجميل والسلوان والعظة واالعتبار ،إنه على كل شيء قدير ،والسالم عليكم ورحمة
هللا وبركاته.

قيادة
شبَ ْن ِديَّ ِة
ش ِر َجا ِل الطَّ ِر ْيقَ ِة النَّ ْق َ
َج ْي ِ
بَ ْغدَا َد في  1شوال 1436هـ
 17تموز 2015م

