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¿ سيظل 17يوليو 
1978م محطة فارقة في 
التاريخ اليمني المعاصر 

بين تاريخين ووضعين.. 
لالختيار الديمقراطي 

الموفق والعظيم.. فقد 
جاء علي عبداهلل صالح 

في وضع غير مستقر 
فكان من الحذر والحيطة 

مايكفي لصنع االتجاه 
الجديد والمستقبل 

الزاهر.

المناضل/ عبدربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية
 -نائب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام - االمين العام

 تحتفل بالدنا وشعبنا بمناسبة 17يوليو.. الحدث 
التاريخي المهــم الذي تولى فيــه فخامة االخ علي 
عبــداهلل صالح رئيــس الجمهوريــة مقاليد الحكم 
في اليمن بطريقــة ديمقراطية وعبــر انتخابات.. 
مادالالت االحتفــاء بهذه المناســبة اليوم في ظل 
تداعيــات األزمة.. ودعــوة الرئيــس -حفظه اهلل- 

لتحقيق شراكة وطنية؟
- دالالت هذه المناس��بة العظيمة أنه��ا تمثل االنطالقة 
األول��ى لترس��يخ األم��ن واالس��تقرار في رب��وع الوطن 
والتوجه نحو البناء والتنمية المس��تدامة فالجميع يعلم 
الظروف االستثنائية التي تقلد فيها فخامة االخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية حفظه اهلل مقاليد 
الحكم في البالد وه��ي الظروف التي كانت س��ائدة في 
فترة التش��طير التي ش��هدت صراعات دامي��ة بين أبناء 
الش��عب الواحد، لذلك فقد كانت األولوي��ة لدى فخامته 
تثبيت دعائم األمن واالس��تقرار باعتب��ار ذلك الضمان 
الحقيقي لتس��خير االمكان��ات في اتجاه البن��اء والتنمية 
بداًل من اس��تنزافها في النزاعات الش��طرية.. ولوال هذا 
المنجز العظيم لما اس��تطاعت بالدنا صناعة التحوالت 
الكبرى التي حدثت في شتى الميادين واألصعدة.. وكان 
النهج الذي سار عليه فخامة االخ رئيس الجمهورية قائمًا 
على العفو والتس��امح وتغليب لغة العق��ل والحوار ونبذ 
العنف والعمل على كل ما من شأنه خلق أجواء من المحبة 

واالخاء بين أبناء الشعب الواحد.
والش��ك ان هذا النهج كان ومازال من ثوابت السياس��ة 
الحكيمة لفخامته تجاه مختلف األح��داث والمواقف وهو 
ايضًا مستمر بالرغم من المستجدات االخيرة والمتمثلة 
في االعت��داء االجرامي اآلثم الذي اس��تهدف فخامة االخ 
رئي��س الجمهورية -ش��فاه اهلل- ورعاه وكبار مس��ئولي 

الدولة في جام��ع النهدين وما نجم 
عنه من شهداء ومصابين إال ان االخ 
الرئيس تسامى فوق الجراح وغلب 
المصلحة الوطنية العليا كما هو دأبه 
وقد تمثل ذلك ف��ي تجديد الدعوة 

للحوار للخروج من هذه األزمة.
االصطفاف الوطني

 باعتباركــم أكثــر قربــًا من 
فخامة الرئيس - حفظه اهلل- 
ممكن تحدثونا عن عبقريته 
القياديــة وتجســيده للنهج 
الديمقراطــي والتســامح 

والعفو.. وكيف حقق االنتصارات العظيمة للشعب 
اليمني كالوحدة والديمقراطية والتعددية والتنمية 

واألمن واالستقرار؟
- كما تعلم��ون فقد عان��ت بالدنا الكثير من المش��اكل 
بس��بب عدم االس��تقرار السياس��ي والحروب والنزاعات 
س��واء على مس��توى الش��طر الواحد أو بين الش��طرين 
ولذلك فإن القيادة الحكيمة لفخامة االخ الرئيس -حفظه 
اهلل- وضعت مس��ألة األم��ن واالس��تقرار واالنتقال من 
حالة الح��روب والنزاعات الى أج��واء التوافق والحوار في 
مقدمة أولوياتها وهو ما تم فعاًل على صعيد الواقع بدءًا 
من تمهي��د األرضية الحاضنة الصطفاف وطني ش��امل 
لمختلف التوجهات واألفكار والرؤى السياسية واالجتماعية 
والحزبية وذل��ك تحت مظلة واحدة ه��ي مظلة المؤتمر 
الش��عبي العام، هذا باالضافة الى الجهود الدؤوبة التي 
بذلها فخامته باتجاه ازالة الخالفات بين الشطرين سابقًا 
واستعادة الثقة بين قيادتيهما وهو ما أفضى الى توقيع 

العديد من االتفاقيات الوحدوية وصواًل الى إعادة تحقيق 
الوحدة ذلك المنجز اليمن��ي العظيم في ال��22 من مايو 
ع��ام 1990م وهو المنج��ز الذي اقت��رن بالديمقراطية 
والتعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة وحماية 
حقوق االنس��ان مؤسس��ًا بذلك قواعد التداول السلمي 
والديمقراطي للسلطة بعيدًا عن دورات العنف والفوضى 

واالنقالبات.
لهذا الشعب يحب الرئيس

 ما سر هذا الحب الشعبي العظيم لفخامة الرئيس 
الذي تعبــر عنــه المســيرات المليونيــة المؤيدة 
لفخامته وتلك االفراح البهيجة بسالمته والرافضة 

االنقالب على الشرعية؟
- لق��د غلَّب  فخام��ة االخ عل��ي عبداهلل صال��ح الرئيس 
-حفظ��ه اهلل- لغ��ة التس��امح والعفو 
طيلة مسيرة ثالثة وثالثين عامًا كما 
انه كان دائمًا يس��عى الى حقن دماء 
اليمنيي��ن واعالء لغة العق��ل والحكمة 
والحوار في حل جميع المش��كالت الى 
جانب ان��ه كان دائم التلم��س لهموم 
ومشاكل المواطنين وهو ما يتضح في 
طغيان الجانب االنس��اني بشكل قوي 
كمكون اساسي من مكونات شخصيته 
القيادية الفذة فهو يهتم دائمًا بهموم 
ومعاناة المواطنين بكافة شرائحهم 
وفئاتهم االجتماعي��ة وهذه الجوانب 
العظيمة في ش��خصيته الش��ك أنها 
خلق��ت هذا الزخ��م الش��عبي والمحب��ة التي عب��ر عنها 
الماليي��ن التي تحتش��د كل يوم لتأكيد ال��والء والمحبة 
والدعاء له بالش��فاء العاج��ل وبطول العم��ر وهذا ليس 
بغريب على شعبنا اليمني ان يبادل زعيمه وقائده الوفاء 
بالوف��اء وتلك من خصال وس��جايا هذا الش��عب اليمني 

العظيم.
صورة الرئيس

 هل لكم ان تطمئنوا الشعب عن الجديد حول صحة 
الرئيس ومتى سيعود الى أرض الوطن؟

- على الرغم من جس��امة الح��ادث االجرامي اآلثم الذي 
اس��تهدف فخامة االخ رئي��س الجمهوري��ة -حفظه اهلل-  
وكبار قيادات الدولة فقد أثلج الظهور االخير لفخامته في 
وسائل االعالم صدور الماليين من أبناء الشعب اليمني 
الوفي حيث بدا فخامته بصحة جيدة مما يؤكد ان العناية 
االلهية كانت خي��ر حارس لفخامته ولكب��ار رجال الدولة 

ومسألة عودة فخامته أمر يعود لما يقرره االطباء وسيعود 
الى أرض الوطن قريبًا بسالمة اهلل وحفظه ورعايته.

من أخطر الجرائم
 هــل ثمة نتائــج أولية عن ســير التحقيقــات حول 
الجريمة االرهابية الغادرة التي اســتهدفت فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية -حفظه 
اهلل-  وكبار المسئولين في الدولة وهل تم القبض 

على متورطين؟
- االعتداء االجرامي الغادر واآلثم الذي اس��تهدف فخامة 
االخ رئي��س الجمهوري��ة -حفظ��ه اهلل- وكب��ار رج��ال 

الدول��ة في بيت م��ن بيوت اهلل 
كشف عن النفس��ية االجرامية 
البش��عة لم��ن يق��ف وراء هذه 
الجريم��ة وتجرده��م م��ن كل 

القيم والمبادئ الدينية والوطنية 
واالنسانية.. كما ان هذه الجريمة 
كما س��بق ان أوضحت في حديث 
س��ابق من أكبر وأخط��ر الجرائم 
السياس��ية ف��ي التاري��خ اليمني 
المعاص��ر، ونتيج��ة لمالبس��ات 
وظروف وتعقيدات ه��ذه القضية 
فالتزال التحقيقات مستمرة وبعد 
االنتهاء منها سيتم اعالن النتائج 
من خ��الل محاكم��ات علنية عماًل 

بالقانون.
تورط المشترك

 إلى أيــن وصلت المواجهات بيــن الدولة وعناصر 
القاعــدة، ومــدى تأثيــر أحــزاب اللقاء المشــترك 
والقيادات المنشقة على طبيعة المواجهة وخطورة 
ودعــم ومســاندة االرهابيين على أمن واســتقرار 

ومستقبل البالد؟
- الشك ان تنظيم القاعدة قد استغل حالة عدم االستقرار 
السياس��ي واألزمة الخانق��ة التي تمر به��ا البالد وحاول 
الس��يطرة على بعض المناطق إال ان��ه اصطدم بصخرة 
اليمن وسده المنيع قواتنا المسلحة واألمن الذين سطروا 
أروع المالحم البطولية في مواجهة فلول القاعدة وعلى 
الرغم من محاولة بعض أحزاب اللقاء المش��ترك تفجير 
الوضع األمني في أكثر من محافظة لفتح أكثر من جبهة 
أمام القوات المرابطة من الوحدات العس��كرية واألمنية 
وأهمين أنهم بهذا العمل قد خدموا أجندتهم وأهدافهم 
إال ان قواتنا المس��لحة واألمن اس��تعادت زمام المبادرة 

وحققت نجاحات كبيرة وانتصارات عظيمة على أكثر من 
جبهة وهي عازمة على استئصال شأفة القوى االرهابية 

وكل حلفائها.
الفــوضى 

 ما أبعاد زيارة مســاعد الرئيس االمريكي لشــئون 
مكافحة االرهاب لبالدنــا ولقائه بقيــادات الدولة 

وأطراف العملية السياسية كافة؟
- تأتي هذه الزيارة في اطار التع��اون القائم بين بالدنا 
والواليات المتحدة االمريكية فيما يخص مكافحة االرهاب 
حيث ان بالدنا عضو فاعل في التحالف الدولي لمكافحة 
االرهاب وبسبب األزمة السياس��ية الخانقة التي تمر بها 
بالدنا عرضت الواليات المتحدة دعمها ومساندتها لليمن 
قيادة وش��عبًا بما يكفل الخروج من ه��ذه االزمة وعودة 
االس��تقرار السياس��ي كون الظروف الحالي��ة تصب في 
مصلح��ة القوى االرهابية التي تس��عى لخل��ق الفوضى 
واالنف��الت االمن��ي ألن هذه األوض��اع توفر له��ا البيئة 
المناس��بة لها للتعامل والعمل فيها وقد أكدت الواليات 
المتحدة االمريكية مجددًا دعمها للحوار وليمن مس��تقر 
وآمن وموح��د وتأييدها لحل سياس��ي وس��لمي لألزمة 
في اطار مب��ادرة دول مجلس التع��اون الخليجي وكذلك 
اقرارها للتداول السلمي للسلطة بما يتوافق مع الدستور 

والقانون.
كفى تعطياًل للحوار

 كلمة أخيرة تودون قولها؟
- نتوج��ه مجددًا ال��ى المولى عز وجل 
بعظيم الحمد والثناء على جزيل كرمه 
وعنايته ولطف��ه بفخامة االخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
وكبار رجال الدولة متمنيًا لهم الشفاء 
العاجل وعودتهم بسالمة اهلل وحفظه 
ورعايته ال��ى أرض الوطن، وأدعو كل 
الق��وى السياس��ية والحزبي��ة الفاعلة 
في الس��احة الى حوار وطني ش��امل 
باعتباره الوس��يلة الوحي��دة لتجنيب 
الوطن مخاطر االقتتال والنزاع والتي 
التحمد عقباه��ا وذلك تحت س��قف الثواب��ت الوطنية ألن 
الوطن يهم الجميع وهو ملك لكل ابنائه، وأن تتخلى بعض 
القوى السياسية والحزبية عن مشاريعها االنقالبية وتسهم 
في وقف األعمال التخريبي��ة التي أثرت س��لبًا على الحياة 
العامة للمواطنين، وأن تحكم هذه القوى العقل والمنطق 
وتحتكم للشعب في تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة 
عبر االنتخابات العامة والنزيهة والش��فافة وباشراف دولي 
وتعمل على تحقيق الوفاق الوطن��ي ألن الوطن اليحتمل 
المزيد من األزمات والمشكالت المفتعلة وكذا الوقوف إلى 
جانب الجهود التي يبذلها االخ الفريق عبدربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية وانجاح الحوار الهادئ والرش��يد مع 
كل القوى السياس��ية اليج��اد حل لألزمة السياس��ية طبقًا 
للدس��تور، وأن تكف هذه القوى عن المماحكات السياسية 
وعن التعنت والتش��دد في طرح رؤى ومطالب من ش��أنها 
تعطيل الحوار والحياة السياسية وتؤدي الى تفاقم األزمة 
وتخلق حالة من انسداد األفق ومن المعاناة وأن يتم الحرص 
على صون الوح��دة الوطني��ة والس��لم االجتماعي واألمن 

واالستقرار والسكينة العامة.. واهلل من وراء القصد.

اليمن اليتحمل 
المـــزيد من 

األزمات المفتعلة 

شخصية الرئيس فذة 
والجانب االنساني 

مكونها القوي

العناية اإللهية كانت خير حارس للرئيس

17 يوليو يمثل انطالقة مهمة لترسيخ األمن واالستقرار
 على احزاب المشترك التخلي عن مشاريعها االنقالبية

حــوار /  محمــد انعــم

 كشف األستاذ علي محمد اآلنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز األمن القومي 
أن نتائج جريمة استهداف فخامة رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة سيتم إعالنها 

من خالل محاكمات علنية للمتورطين بعد انتهاء التحقيقات.
وقال في حديث لـ»الميثاق« أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لتجنيب الوطن مخاطر 

االقتتال والنزاع وذلك تحت سقف الثوابت الوطنية.
واكد االستاذ علي محمد اآلنسي: إن مناسبة 17 يوليو تمثل االنطالقة األولى لترسيخ األمن 
واالستقرار في ربوع الوطن والتوجه نحو البناء والتنمية المستديمة، فالجميع يعلم الظروف 

االستثنائية التي تقلد فيها فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية الحكم في البالد.
وأشار إلى أن فخامته صنع التحوالت الكبرى في شتى الميادين واألصعدة وكان النهج الذي سار 
عليه رئيس الجمهورية قائمًا على العفو والتسامح وتغليب لغة العقل والحوار والعمل على 

كل ما من شأنه خلق أجواء المحبة واالخاء بين أبناء الشعب الواحد.
وأكد األستاذ علي اآلنسي أن اقدام بعض أحزاب المشترك على تفجير الوضع األمني 
في أكثر من محافظة قد فشلت فشاًل ذريعًا بفضل صمود قواتنا المسلحة واألمن 

وعزمها على استئصال شأفة القوى اإلرهابية وكل حلفائها.. والى نص الحوار :

القاعدة اســتغلت االزمــة والمعارضة 
حاولت فتح اكثر من جبهة امام الدولة
االعمال التخريبية أثرت سلبًا على الحياة العامة للمواطنني

اليمن عازمة على استئصال شأفة االرهابيني وحلفائهم

مدير مكتب رئاسة الجمهورية لـ»                     « :

الرئيس صانع التحوالت الوطنية الكبرى

الحوار الوطني الشامل الوسيلة الوحيدة لتجنيب الوطن االقتتال


