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سگرتريو التحرير

ألقى فخامة األخ رئيس الجمهورية 
مهدي املشاط كلمة بمناسبة الذكرى 
ــأ فيها  ــبتمرب هن ــورة 26 س ـــ 56 لث ال
أبناء الشعب اليمني كافة باملناسبة.. 
ــم  ــبة لتقيي ــا مناس ــاً إىل جعله داعي
ــع  مواض ــة  ملعرف ــة  محاول يف  ــع  الواق
الخلل يف مسار 56 عاماً التي تسببت 
ــذه الثورة وتحنيط  يف خنق مبادئ ه
ــرد  مج إىل  ــت  تحول ــى  حت ــا  أهدافه
أغنية يتم استدعاؤها من األرشيف .. 

نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم

خطاب فخامة األخ الرئيس مهدي 
املشاط بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 

سبتمرب
ــالم  والس ــالة  والص ــه  لل ــد  الحم
ــه الطيبني  ــىل آل ــول الله وع ــىل رس ع
ــن أصحابه  ــه ع ــن وريض الل الطاهري

املنتجبني.
تزامناً مع أعيادنا اليمنية الخالدة 
الذكرى السادسة  ــبة حلول  وبمناس
والخمسني لثورة السادس والعرشين 
ــمي  ــبتمرب املجيد أتوجه باس ــن س م
ــس  املجل يف  ــي  زمالئ ــن  ع ــة  ونياب
ــورة  الث ــة  بتحي ــىل  األع ــيايس  الس
ــر  الصاب ــعبنا  ش إىل  ــة  والجمهوري
الصامد, وإىل أبطال الجيش واللجان 
الشعبية, وإىل رفاق السالح من عموم 
ــل اليمن األبية, وكل أبناء الوطن  قبائ

الرشفاء يف الداخل والخارج.
أيها الشعب اليمني العظيم

ــك  تل ــبة  املناس ــذه  ه يف  ــر  نتذك
ــامية  ــة واملبادئ الس ــداف النبيل األه
ــذه الثورة املجيدة,  التي جاءت بها ه
ــر بتذكرها نضاالت وتضحيات  ونتذك
ــا أن تتجىل – اليوم –  ــرية كان حقه كب
يف حياة كريمة ويف يمن حر ومستقل 
ــتقرار واالزدهار منذ  ــق االس وأن تخل
ــا أرادوا, وكان لكل ما  ــرة كم ــرتة مبك ف
ــوال تلك  ــل, ل ــق بالفع أرادوه أن يتحق
ــا ونفذتها عىل  ــرات التي قادته املؤام
ــس الدول  ــة نف ــود املاضي ــدى العق م

والجهات التي تعتدي عليكم اليوم.
أيها اإلخوة واألخوات

ــا مرت,  ــون عام ــتة وخمس ــا س إنه
ــة  ــني أو خمس ــا أو عام ــت عام وليس
ــن مثل  ــذي يجعل م ــر ال ــوام, األم أع
ــبات فرصة لتقييم واقعنا  هذه املناس

التقييم الصحيح, 
ــرق يف النتائج دون بحث  وعدم الغ
ــارض  الح ألن  ــات,  واملقدم ــباب  األس
نتاج املايض, مثلما سيكون املستقبل 

أيضا نتاج الحارض.
ــل  الطوي ــي  الزمن ــدى  امل ــذا  ه إن 
ــري الكبري  ــم التقص ــا حج ــف لن يكش
تجاه هذه الثورة , ويفتح باب املقارنة 
ــرى بنت  ــع دول أخ ــا وواق ــني واقعن ب
ــا يف فرتات  ــت نهضته ــها, وحقق نفس
ــري, وعىل  ــنني بكث ــذه الس ــن ه أقل م
ــني التي تتبوأ  ــبيل املثال فإن الص س
ــاد  ــة يف االقتص ــة الثاني ــا املرتب حالي
ــز  املرك ــزاع  النت ــأ  وتتهي ــي,  العامل
ــتوى  مس ــىل  ع االول  ــادي  االقتص
ــنوات القادمة, لم  ــالل الس ــم خ العال
ــوى  ــق كل ذلك س ــي تحق ــج لك تحت
ثالثني عاما, وماليزيا التي انتقلت اىل 
مصاف الدول الصناعية واملتطورة يف 
ــي األخرى  ــم تحتج ه ــم األول ل العال
سوى عرشين اىل ثالثني عاما, ومثلها 

ــيوية, ودول  ــور األس ــرف بالنم ما يع
ــي األخرى  ــالمية أيضا حققت ه إس

الكثري والكثري.
ــون عاما  ــتة وخمس ــت س ــد كان لق
ــن  اليم ــع  تض ألن  ــادة  وزي ــي  تكف
ــة  والقوي ــة  الغني ــدول  ال ــاف  يف مص
ــذه الثورة  ــه قيض له ــة لو أن واملتقدم
من يصونها, ويعمل من أجل أهدافها 
ــالص,  وإخ ــدق  بص ــا  مبادئه ــق  ووف
ــوة الجواد  ــيف وكْب ــَوِة الس ــا نْب لكنه
ــري  ــاء غ ــا إىل أبن ــلمت زمامه ــن أس م
ــوروا عىل مدى نصف قرن  بررة, تمح
ــول أرسهم, وغرقوا  حول ذواتهم, وح
ــم, وتنكروا مع  ــاد حتى آذانه يف الفس
ــوار, ولكل  ــف لكل تضحيات الث األس
ــال,  ــات األجي ــعب, وتطلع ــال الش آم
ــارج,  ــم للخ ــهم وقراره ــوا أنفس وباع
ــد وصل هذه  ــرشوع ينش ووأدوا كل م
ــط  ــاول ضب ــدة, أو يح ــورة الخال الث
املسار ولنا يف ما تعرض له املصلحون 
ــيايس  ــال الس ــة واالغتي ــن التصفي م
ــهيد  ــف املراحل ـ من الش ــرب مختل ع
ــهيد الصماد ـ خري  ــدي إىل الش الحم

مثال ودليل.
أيها الشعب اليمني العظيم

إن كل معاناتنا التي نعيشها اليوم 
ــا كانت  ــدة اللحظة وإنم ــن ولي لم تك
ــة  ومزمن ــة  طويل ــات  لرتاكم ــة  نتيج
ــات واملؤامرات  ــن االخرتاق ــة م ومكثف
ــتهدفت  التي اس ــرة  املبك ــة  الخارجي
ــا يف خطاب  ــورة , وكما أرشن ــذه الث ه
ــارج وأدواته يف  ــابق, فقد عمد الخ س
ــادئ هذه الثورة  ــل إىل خنق مب الداخ
وتحنيط أهدافها, والتدخل منذ اليوم 
ــكريا وسياسيا  ــئونها عس األول يف ش
ــا, تارة بمناهضتها  وثقافيا واقتصادي
ــرى  ــا, وأخ ــح ضده ــوف الرصي والوق
باسم مساعدتها والوقوف اىل جانبها 
ــام الخارج ـ بشقيه املساعد  حتى س
ــواء ـ الثورة  ــد س ــىل ح ــض ع واملناه

ــاء والعذاب  ــوف العن ــوار كل صن والث
والسجن والظلم واملعاناة ولم تتوقف 
ــكرية عىل  ــية والعس الحرب السياس
ــادس والعرشين من  ثورة وشعب الس
ــال  ــن انتق ــد أن ضم ــبتمرب, إال بع س
ــن الخونة  ــدي أدواته م ــام إىل أي الزم

والفاسدين كما أسلفنا.
ــك  أولئ أن  ــر  واألم ــى  األده ــل  ولع
ــف وخداع لم  ــش وزي األدوات ـ ويف غ
ــخ ـــ  ــورة يف التاري ــه أي ث ــرض ل تتع
ــم الثورة,  ــورة باس ــوا يقتلون الث مض
ــة,  الجمهوري ــم  باس ــة  والجمهوري
ــن  ــج ع ــو ممنه ــىل نح ــا ع ويعزلونه
الواقع, حتى تحولت الثورة إىل مجرد 
أغنية يستدعونها من األرشيف كلما 
أطلت ذكراها السنوية, بينما يقضون 
ــة  ومراكم ــادهم  فس يف  ــام  الع ــة  بقي
ــخصية والعائلية, ويف  أرصدتهم الش
ــىل تنفيذ ما يريده الخارج  العكوف ع
ــعب أو تريده الثورة,  ــا يريده الش ال م
وهكذا استمر الحال عىل مدى نصف 

قرن.
أيها الشعب اليمني العظيم

ــان  ــقطت أدوات االرته ــا س وعندم
ــم  ثائرته ــارت  ث ــارج,  للخ ــة  والتبعي
وعادت تلك الدول املعادية للسادس 
ــل  للتدخ ــبتمرب  س ــن  م ــن  والعرشي
ــة  ــد, يف محاول ــن جدي ــكري م العس
ــتعادة  واس ــا  أدواته ــادة  إلع ــة  بائس
ــن محكومة  ــا, كي تبقى اليم هيمنته
ــر والتخلف إىل األبد,  بالضعف والفق
ــح  تمن ــة  وقاطع ــة  واضح ــة  دالل يف 
ــبتمرب  ــاد س ــوم بأعي ــا الي احتفاالته
ــي, وتذهب  ــا الحقيق ــر معناه وأكتوب
ــك الزيف املزمن الذي ما  عنها كل ذل
ــه وتمارسه  تزال أدوات الخارج تعيش
حتى اليوم ومن دون مواربة أو خجل.
ــا اليوم  ــت أيضاً بأنن ــة تثب ويف دالل
ــري يف الطريق الصحيح, وأن مجد  نس
ــتقبله املرشق لن  ــه ومس اليمن وعزت

ــون إال يف مرشوعكم التحرري, وما  يك
ــاالت, وما  ــن نض ــه اليوم م تخوضون
تقفونه من مواقف مرشفة ومن صمود 
ــتمر  ــا علينا إال أن نس ــطوري, وم أس

وسننترص بإذن الله.
ــمي وباسم زمالئي  ويف الختام باس
ــىل نجدد  ــيايس األع ــس الس يف املجل

التأكيد عىل ما ييل:
أوًال: نجدد يف هذه املناسبة اعتزازنا 
ــنا  ــوالت جيش ــعبنا وبط ــود ش بصم
ــة  ــا الوفي ــعبية وقبائلن ــا الش ولجانن
ــا  ــدة يف قوتن ــة واملمت ــا الضارب وبيدن
والقوات  الصاروخية وطرياننا املسري 
ــكرنا  ــة والربية, كما ونجدد ش البحري
ــل  ــاء يف الداخ ــرار والرشف ــكل األح ل
ــة  ــف املتضامن ــكل املواق ــارج ول والخ
ــىل  ــع ع ــث الجمي ــبعنا, ونح ــع ش م
ــود حتى  ــة الجه ــة ومضاعف املواصل
ــيادة  ــار الكامل للحرية والس االنتص

واالستقالل.
ــه  ــا تضمن ــىل كل م ــد ع ــاً: نؤك ثاني
ــرى الرابعة  ــابق يف الذك خطابنا الس
ــن  م ــن  والعرشي ــد  الواح ــورة  لث
ــكر لكل اإلخوة املعنيني  سبتمرب ونش
خطواتهم العملية التي بدأوها لوضع 
ــذ كًال يف ما  ــه موضع التنفي ما تضمن

يخصه ويعنيه.
ــدوان وكل  ــدول الع ــد ل ــاً: نؤك ثالث
ــادس  ــأن إرادة الس ــا ب ــف لفه ــن ل م
ــبتمرب لن تكون بعد  والعرشين من س
اليوم قابلة لالخرتاق مجددا أو الكرس, 
ــة  فهي اليوم لم تعد كما كانت حبيس

الفاسدين وأدوات االرتهان والتبعية.
ــذا  ــعب, وه ــت إرادة ش ــد أصبح لق
ــاء  بدم ــا  وحصنه ــا  عمده ــعب  الش

الخرية من رجاله وأبنائه.
ــد  عه ــأن  ب ــوا  تدرك أن  ــم  عليك إن 
ــد وىل, وأن كل محاوالتكم  ــة ق الهيمن
ــب  يكت ــن  ل ــتعادته  واس ــه  إعادت يف 
ــل بإذن  ــتبوء بالفش ــا النجاح وس له

ــم يف كل  ــاىل, ولك ــبحانه وتع ــه س الل
ــن  م ــتواجهونه  وس ــوه  واجهتم ــا  م
ــعب اليمني وعزم  صمود وإرصار الش
ــري دليل عىل ذلك,  ــه ولجانه خ جيش
ــتمراركم يف عدوانكم  ــايل فإن اس وبالت
ــعبنا وبلدنا لم يعد  ــري املربر عىل ش غ
ــة  ــن الجريم ــد م ــوى املزي ــي س يعن
ــن ينال من  ــا نحن فل ــقوط, وأم والس
عزمنا وثباتنا وسنواصل النضال مع 
ــا والقرار  ــى تحرير أرضن ــعبنا حت ش
ــرض  ف ــى  وحت ــا,  لبلدن ــيايس  الس
ــتقالله وأمنه,  ــيادته واس االحرتام لس
ــى  وحت ــه,  أراضي ــالمة  وس ــدة  ووح
ــن  ــرتام الكامل ملبدأ حس ــزاع االح انت
ــوار, (فالحق لنا فإن واكبناه وإال  الج
ــاز اإلبل وإن طال الرسى)  ركبنا أعج
ــالم)  ــال اإلمام عيل (عليه الس كما ق
نعم عىل هذه املبادئ قاتلنا وسنبقى 
ــهاـ   مددنا يد  ــاـ  نفس ــل, وعليه نقات

السالم, وسنبقى نمد يد السالم.
ــدر  نق ــه  نفس ــياق  الس ويف  ــاً:  رابع
ــان األخ/ عمران  عاليا ما ورد عىل لس
ــتاني من  ــان رئيس الوزراء الباكس خ
ــقيقة للعب  ــتان الش ــتعداد باكس اس
ــالم يف  دور يف إحياء ودعم عملية الس
اليمن, ونرحب بأي جهود مستقبلية 
ــا نؤكد عىل دعمنا  يف هذا االتجاه كم
ــي  األمم ــوث  املبع ــود  لجه ــتمر  املس
ــادرات  واملب ــود  الجه ــكل  ب ــب  ونرح

الداعمة لهذا املسار.
خامسا : ندعو اىل تحييد االقتصاد 
ــوى  ق ــل  وتتحم ــه  ب ــث  العب ــف  ووق
ــعودي االمريكي تبعات  العدوان الس
ــوم  ــي تق ــة الت ــراءات العبثي كل االج
ــه  ــي ال تأب ــزاق الت ــة االرت ــا حكوم به
ــل تتعمد أن تقتات  ــاة املواطن، ب بحي
جوعه وتستثمر معاناته واننا يف هذا 
الصدد نبذل كل ما يمكن من الجهود 
ــدر االمكان  ــىل الحد ق ــي تعمل ع الت
ــي  ــدوان الت ــوى الع ــرات ق ــن مؤام م

تستهدف كل مواطن دون تمييز، ويف 
حال استمرت قوى العدوان واالرتزاق 
ــردة  ــة املتج ــتها التجويعي يف سياس
ــو  ــا ه ــالق -  كم ــم واالخ ــن كل القي م
ــة  ــؤولية االخالقي ــإن املس ــا- ف حاله
ــري ولو كانت  ــم علينا اتخاذ تداب تحت
ــوى  ق ــا  تبعاته ــل  وتتحم ــة،  مزعج
ــا حتى نعمل عىل  ــدوان ومرتزقته الع
سحب هذه الورقة من ايديهم العابثة 
ــي تعمل  ــر األوراق الت ــا آخ باعتباره
ــعب من  قوى العدوان عىل تركيع الش
ــله الذريع وسقوطها  خاللها بعد فش
ــية  ــاالت السياس ــدوي يف كل املج امل

والعسكرية واالنسانية . 
ــعبنا  ــن ابناء ش ــل م ــا نؤم ــا انن كم
ــة  املعرك ــذه  ه يف  ــود  الصم ــة  مواصل
كل  يف  ــد  صم ــا  كم ــة  االقتصادي
ــا  ــر اوراق عدون ــذه آخ ــات، وه الجبه

وسوف تفشل بإذن الله .
ــعوب  ش ــع  لجمي ــد  نؤك ــا:  سادس
ــتند  ــا يف اليمن نس ــم بأنن ودول العال
ــا  حقن ــارس  ونم ــة  عادل ــة  قضي إىل 
ــاع عن النفس وعن  الطبيعي يف الدف
ــا  ــل حقن ــن أج ــل م ــن, ونناض الوط
ــعبنا يف الحرية واالستقالل,  وحق ش
ــة  ــرشوع برشعي ــال م ــذا النض وأن ه
ــة,  ــا املحق ــاة ومطالبن ــا يف الحي حقن
ــف عليها  ــي نق ــا الت ــة أرضن وبرشعي
ــعبنا التي  وندافع عنها, وجماهري ش
ــي  ــعب الت ــورة الش ــا, وث ــرج معن تخ
ــي  ــان اليمن ــا, والربمل ــف اىل جانبن تق
ــم واألمل,  ــعبه األل ــاطر ش ــذي يش ال
ــن الذي  ــاً برشعية األم ــرشوع أيض وم
ــة  الدول ــات  مؤسس ــه  وتصون ــره  توف
ــاًء عىل كل  ــي حافظنا عليها, وبن الت
ــع إىل احرتام  ــك فإننا ندعو الجمي ذل
ــه,  ــي وتضحيات ــعب اليمن إرادة الش
ــاه قضيته,  ــة املواقف تج وإىل مراجع
ــة بما يجري  ــاه الحقائق املتصل وتج
ــه وإليه,  ــا يصدر من ــه وعليه, وبم في
ــذر كل حكومات العالم من مغبة  ونح
ــات أو اتفاقات  ــول يف أي التزام الدخ
ــكال التعامل مع  ــكل من أش أو أي ش
ــة العمالة واالرتزاق أو ما يعرف  حكوم
بحكومة هادي باعتبارها حكومة غري 
ــعب  ــح الش ــل مصال ــة, وال تمث رشعي
يف  ــة  مخالف ــا  وباعتباره ــي,  اليمن
ــأتها ويف كل مواقفها وممارساتها  نش
لكل ما نصت عليه مرجعيات العملية 
ــية يف اليمن, وندعو الجميع  السياس
ــه التقارير الدولية  إىل قراءة ما تحكي
ــن دول التحالف  ــا وع ــدة عنه املحاي
ــاد  ــم وانتهاكات, ومن الفس من جرائ
ــن عالقتها  ــا تحكيه ع ــوىض, وم والف
ــش, ونؤكد  ــبوهة بالقاعدة وداع املش
ــأن أي تعامالت أو  ــة املطاف ب يف نهاي
ــن تكون ملزمة لليمن  اتفاقات معها ل
ــنعترب أي تعامالت معها  باملطلق, وس
ــب كونها الغية  ــات ـ إىل جان أو اتفاق
ــوداً, وإهانة متعمدة  ــاً مقص ـ انتقاص

للشعب اليمني.
تحيا الثورة

تحيا الجمهورية اليمنية
املجد والخلود للشهداء

الشفاء للجرحى
الحرية لألرسى

والنرص والشموخ لليمن دولة وشعبا
ــه  الل ــة  ورحم ــم  عليك ــالم  والس

وبركاته.
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