
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين

والصالة والسالم على سيد الخلق نبي الرحمن خاتم األنبياء 
والمرسلين

من أرسله الله هاديًا ومبشرًا ورحمة للعالمين

اإلخوة المواطنون ..
األخوات المواطنات:

يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل وفي المهجر:
يطل علينا اليوم الثاني والعشرون من مايو المجيد في 
ذكراه الرابعة والعشرين، وهو اليوم األغر الذي حقق فيه 
ل حلم 

َّ
اليمنيون أحد أكبر منجزاتهم التاريخية والذي مث

وتوق كل األجيال اليمنية المتعاقبة لعقود طويلة منصرمة.
في هذا اليوم األغر حقق شعُبـنا اليمني أحد أهم أهداف 
ثورتيه الخالدتين سبتمبر وأكتوبر، والمتمثل في إعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من 
مايو عام 1990م، باعتبارها محطة كفاح طويلة بذل 
ـنا اليمني أغلى التضحيات في سبيل الوصول إليها  ـُ شعب

وتحقيقها.
وبهذه المناسبة يسعدني أن أخاطبكم وأزف إليكم أصدق 
التهاني وأجمل التبريكات متمنيًا أن يتحقق لشعبنا اليمني 
العظيم كل ما يصبو إليه من آمال مشروعة في حياة رغيدة 
وسعيدة ولوطننا الحبيب األمن واألمان والتقدم واالزدهار.. 

وكل عام وأنتم بخير.

اإلخوة المواطنون..
األخوات المواطنات:

 اليمنية قيمة عظيمة ومقدسة بل وعنوان 
ُ
ستظل الوحدة

القوة والحصانة، والنقيض للفرقة والتشرذم والتشظي.. 
ذلك ألن النسيج االجتماعي الواحد لشعبنا اليمني ال يقتصر 
عمره على مدى ربع قرن من الوحدة، بل هو نتاُج انصهاٍر 
طبيعي لشعب واحد كان مندمجًا على الدوام حتى في ظل 
فترات التجزئة والدويالت المتصارعة، ألن روح التجانس 
والتآلف واإلخــاء ورباط وحدة الدم وصلة القربى هي روٌح 
واحدة ال تنفصم عراها على مدى التاريخ، وكانت تتصدر 
كل األولويات وأهــداف الثورتين المجيدتين السادس 
والعشرين من سبتمبر عام 1962م والرابع عشر من أكتوبر 

عام 1963م.
وإننا على يقين تام بل وراسخ أن اليمن بوحدته سيبقى 
قويًا ال يلين، وستتعزز مكانته وحضوره الوطني واإلقليمي 

والدولي ويكبر في عيون العالم..

اإلخوة المواطنون..
األخوات المواطنات:

بين احتفالنا بالعيد الوطني في مثل هذا اليوم من العام 
الماضي وبين احتفالنا به اليوم يمكننا القول وباعتزاز 
كبير إن اليمن قطع شوطًا كبيرًا باتجاه الخروج من أزمته 
السياسية نحو المستقبل األفــضــل.. فقبل عــاٍم فقط 
كانت أعمال مؤتمر الحوار الوطني في ذروتها والناس 
بين الرجاء واليأس فيما إذا كان المؤتمر سينجح ويخرج 
بالنتائج المرجوة منه أم ال، وبفضل من الله تعالى وبصبركم 
ومصابرتكم حقق المؤتمر النجاح الكبير الذي كان الجميع 
يرجوه ووصلنا بسالم إلى يوم ختامه في 25 يناير 2014م 
العالم كله إعجابه بحكمتكم وصمودكم  حيث سجل 
ونضالكم وبما حققتموه من إنجاز كبير ال يليق إال بالشعوب 
العظيمة التي تمتلك تاريخًا حضاريًا ناصعًا، رغم كل 
المحاوالت اليائسة إلفشال المؤتمر تارة وتفجيره من داخله 
تارة وافتعال كل ما يمكن أن يصل به إلى طريق مسدود 
تارة أخرى، لكن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كانوا عند 
 ونساًء، شبابًا وشابات، حزبيين 

ً
مستوى المسؤولية رجاال

ومستقلين.. فلهم من شعبهم كل التقدير واالحترام على 

مواقفهم الناصعة، والرحمة لمن دفعوا حياتهم ثمنًا لهذا 
النجاح.

اإلخوة واألخوات:
وعلى ضوء النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الحوار الوطني، 
هانحن نسيُر بثقة وخطًى ثابتة إلنجاز االستحقاقات 
الضرورية إلنهاء الفترة االنتقالية.. فقد تم تشكيل لجنة 
تحديد األقاليم وأنهت أعمالها بنجاح بإعادة صياغة الوضع 
اإلداري إلى ستة أقاليم تتوزع عليها المحافظات القائمة، 
كما تم تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد عقب ذلك، 
وهاهي اآلن تعمل بكل طاقتها إلنجاز مهامها في أقل وقت 
ممكن، كما تم تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ 
عنى بالكثير من المهام الكبيرة 

ُ
مخرجات الحوار التي ست

خالل المرحلة القادمة.. وإلى جانب ذلك كله تعمل اللجنة 
العليا لالنتخابات لإلعداد لعملية االستفتاء على الدستور 
الجديد الذي سينقلنا إلى مرحلة جديدة نمضي خاللها 
لبناء اليمن االتحادي الجديد، والذي لن تستقيم دعائمه إال 

بتكاتف جميع أبنائه وقواه السياسية النشطة.
اإلخوة المواطنون..

األخوات المواطنات:
نحتفل اليوم بالعيد الوطني الرابع والعشرين بعد أن حقق 
شعـُبنا اليمني بمختلف قواه السياسية والحزبية المتعددة 
والمتنوعة انتصاراٍت عظيمة في التسوية السياسية 
 عن االحتراب واالقتتال يشهد 

ً
واختار نهج الحوار بديال

لها القاصي والداني كأنموذج فريد ومتفرد ُيحتذى به عن 
سائر دول الربيع العربي.

ونعكف اليوم بهمٍة وطنية عالية، وبال ادخار للجهد، 
لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها 
الركيزة والدعامة األساسية لإلصالح الشامل وجوهر 

التغيير الهادف لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ 
الحكم الرشيد والعدالة والمساواة والشراكة في السلطة 

والثروة بال استئثار أو احتكار.
ولعل أبرز معالم مخرجات الحوار تتمثل في إنجاز صياغٍة 
حديثة ومعاصرة لمشروع الوحدة اليمنية على أساس 
اتحادي ديمقراطي يضمن الحقوق المشروعة في العدالة 
والمساواة لكل أبناء اليمن بعد معالجة السلبيات وإنصاف 
المظالم وجبر الضرر بما يرسخ من عرى الوحدة الوطنية 
في النفوس ويجدد معانيها وقيمها العظيمة السامية 
باعتبارها مبادئ قائمة على اإلنصاف والمواطنة المتساوية 
وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب في الحياة الحرة 
الكريمة والعيش الرغيد لمواطنينا في ظل دولة مدنية 
حديثة يسود في ظلها النظام والقانون ومبادئ الحكم 

الرشيد.

اإلخوة المواطنون..
األخوات المواطنات:

لعله من المهم التأكيد في هذه المناسبة الغالية أن ما 
تضمنته مخرجات الحوار الوطني من صيغـِة دولــٍة اتحادية 
بأقاليمها الستة هي خطوة مهمة إلعادة بناء اليمن الواحد 
بموجب مشروع الدستور الجديد الذي يجري إعداده حاليًا 
على أساس توزيٍع إداري جديد كبديل للمركزية اإلدارية 

المفرطة التي استعصى عليها تحقيق الشراكة المنصفة 
والعدالة المتساوية بال تمييز أو إقصاء أو تهميش.

ولقد حان الوقت في ظل هذا الزخم الكبير والعمل الدؤوب 
الذي يصبُّ في مصلحة الجميع وفي المقدمة مصلحة الشعب 
والوطن، أن أدعو كافة القوى السياسية الوطنية إلى توحيد 
موقفها إيثارًا لمصلحة الشعب والوطن بمنأى عن أية 
اعتبارات ووالءات وانتماءات حزبية ومناطقية ومذهبية 

أو أية اعتبارات ومصالح شخصية وآنية ضيقة بل وزائلة.
وفي نفس المضمار، نجدها مناسبة وفرصة مواتية 
لدعوة الذين لم يشاركوا في الحوار الوطني إلى االنخراط 
في المسيرة الوطنية الشاملة التي ال تقصي أو تستثني 
أحدًا، ذلك أن المصلحة الوطنية العليا هي فرض واجب 
وطني مقدس تستوجب المشاركة. وإننا نعلن أن الباب 
مازال مفتوحًا لمن لم يتمكنوا من المشاركة في الحوار 
الوطني باعتبارها خيارًا ال يضاهيه خياٌر آخر لرفعة اليمن 
ونهضته وازدهاره وتطلعه صوب غد المستقبل الجديد 

والعيش الرغيد.

اإلخوة المواطنون..
األخوات المواطنات:

إن واجبي يحتم علّي مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي 
تواجهها البالد على الصعيد االقتصادي خالل السنوات 
 هذا العام.. فالموازنة العامة 

ً
الماضية والتي ازدادت ِحدة

للدولة تواجه عجزًا في الموارد المالية، وجزء كبير من 
هذه الموارد يذهب في دعم المشتقات النفطية، وهذا 
العجز في الموازنة ناتج عن عدة عوامل، أهمها االعتداءات 
المتكررة على خطوط أنابيب النفط الذي أدى إلى انخفاض 
كمية الصادرات النفطية، وكما تعلمون أن الموارد النفطية 

هي المصدر الرئيسي للموارد المالية في موازنة الدولة.. 
كما أن تحصيل اإليــرادات الضريبية والجمركية ليس 
بالكفاءة المطلوبة وال يتناسب مع حجم النشاط التجاري 
واالقتصادي القائم، وهي المورد الثاني لموازنة الدولة بعد 
النفط، فظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي 
مازالت بمعدالت مرتفعة رغم الجهود اإليجابية الملموسة 

أخيرًا في مكافحة التهريب.
كما يجب اإلشارة إلى أن األعمال اإلرهابية قد تسببت 
ومازالت في هروب االستثمارات الخارجية، وفي توقف قطاع 
السياحة في بالدنا وما كانت تمثله من مصدر دخل آلالف 
األسر العاملة في هذا القطاع، ومصدر مهم للعملة الصعبة، 
كما تسببت األعمال اإلرهابية في عزوف أصحاب رؤوس 

األموال المحلية عن التوسع في أنشطتهم االستثمارية.
وإلــى جانب ما سبق فإن هناك سببًا مهمًا يحول دون 
ن الحكومة من تحقيق الوفرة المطلوبة للسوق من 

ّ
تمك

المشتقات النفطية، وهو الحرص على عدم استنزاف 
االحتياطي النقدي في شرائها ألنها لو بدأت في اقتطاع 
قيمة المشتقات من االحتياطي فلن يأتي نهاية العام إال 
وقد تم استنزاف النصف منه، األمر الذي سينتج عنه ارتفاع 

العملة األجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
والشك أن الوجه اآلخر لإلرهاب يتمثل في أصحاب النفوس 
المريضة والجشعة الذين يتاجرون بأقواتكم واحتياجاتكم 

ويعبثون بالخدمات التي تقدمها الدولة ويعملون على 
قطعها وضربها واستهدافها سواء ضرب الكهرباء أو 
قطع الطرق على الناقالت، وإثارة البلبالت واإلشاعات بين 
المواطنين، مستغلين قلة الوعي لدى بعضهم، وأخطر من 
هذا وذاك أولئك الذين يستغلون الدعم المالي الذي تقدمه 
الدولة ألسعار المشتقات النفطية فيعملون على تخزينها 
وتهريبها خارج الحدود ليحققوا أرباحًا خيالية نتيجة 

بيعهم لها باألسعار العالمية.
لذلك كله كان لزامًا علينا الشروع في عدد من اإلجراءات 
ومواصلة بعض اإلجراءات األخرى، فقد وجهنا باستمرار 
العمل على استكمال نظام البصمة والصورة في األجهزة 
المدنية والعسكرية واألمنية بهدف إنهاء االزدواج الوظيفي 
وإلغاء األسماء الوهمية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الوضع 
بشكل عام، كما وجهنا بزيادة الربط المقرر هذا العام على 
اإليــرادات الجمركية والضريبية واتخاذ كافة اإلجراءات 
التي تكفل تحقيقه على الوجه المنشود وتحسين مستوى 
ة التحصيل والحد من التهرب الضريبي والجمركي،  كفاء
كما أن الجهاز التنفيذي الستيعاب أموال المانحين سيبدأ 
في العمل الجاد بقيادته الجديدة بعد أن استكمل بنيته 

اإلدارية.
وتأكدوا - أيها المواطنون والمواطنات األعــزاء - أننا 
سنبذل قصارى جهدنا في التخفيف من معاناتكم وأننا 
لن نعمل إال من أجل المصلحة الوطنية العليا وسنتخذ من 
اإلجراءات ما يحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي وأي 
تراجع لسعر عملتنا الوطنية حتى وإن كانت بعضها تبدو 
قاسية أو صعبة، ذلك أننا نعالج تراكمات سنوات طويلة من 
السياسات االقتصادية الخاطئة ومن الفساد الذي استشرى 
في كل مرافق وأجهزة الدولة، وكل ذلك يحتاج للكثير من 

الوقت والصبر والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب.

اإلخوة المواطنون..
األخوات المواطنات:

تطل علينا هذه المناسبة الغالية اليوم وأبناُء قواتنا 
المسلحة واألمن مع اللجان الشعبية يحققون االنتصارات 
تلو االنتصارات في مواجهة عناصر اإلجرام والبغي واإلرهاب 
ويسطرون أروع مالحم البطولة في ميادين الشرف والرجولة 
عازمين على استئصال شأفة اإلرهاب وتطهير كل شبر من 
الوطن الغالي من دنسه وإجرامه بعد أن فرت شراذمه من 

أوكارها وجحورها أمام ضربات جيشنا الباسل.
نا المسلحة واألمن تطهير محافظتي 

ُ
واستطاعت قوات

شبوة وأبين في وقت قياسي من شراذم اإلرهاب التي ألحقت 
الضرر بقدسية ديننا اإلسالمي الحنيف وباقتصادنا الوطني 
وخلقت بيئة طاردة لفرص االستثمار المحلي واألجنبي 
وضاعفت من المعاناة المعيشية للمواطنين وشلت حركة 
السياحة، في وقٍت نحن في أمّس الحاجة فيه لتوفير فرص 
العمل لشبابنا الذي يعاني أغلبه من البطالة وبحاجة ماسة 

إلعادة التوازن االقتصادي واألمني لحياة المواطن.
ولذلك فإن معركة شعبنا وقواتنا المسلحة واألمن باتت 
معركة مصيرية مع قوى اإلجرام والغدر واإلرهاب، ومازالت 
 واألمنية وكل الشرفاء من أبناء الوطن 

ُ
 العسكرية

ُ
المؤسسة

ات  يتصدرون الصفوف ويقدمون التضحيات والعطاء
ويسطرون المالحم البطولية النادرة ويصنعون أعياد 
الوطن، ولقد برهنوا في ظل كل الظروف أنهم المؤسسة 
الوطنية الــرائــدة والشريك الفاعل في صنع التحوالت 
والتغيير وحماية المنجزات بما يهيئ األجواء للبناء والتنمية 

والتقدم.
يا أبناء قواتنا المسلحة واألمن

يا حماة الوطن األشاوس ودرع الشعب الحصين
أيها األبطال الميامين

أحييكم وأشد على أياديكم وسواعدكم الفتية والقوية 
جنودًا وصفًا وضباطًا وقادة وأنتم ترابطون في كل المواقع 
والثغور وتدكون أوكار اإلرهاب وتؤدون واجبكم الوطني 
ة واقتدار وإخالص ونكران  ومهامكم القتالية بكل كفاء
ذات من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره واقتصاده 
الوطني، فأنتم خط الدفاع األول لحماية كل المكاسب 
الوطنية وبدونكم ال يمكن الحديث عن التنمية واالستقرار.
فلكم التهاني والتحايا المستحقة وبوركت سواعدكم 
قهر ألنها من إرادة الله وإرادة 

ُ
وعزائمكم وإرادتكم التي ال ت

 وتعظيمًا 
ً
شعبكم الذي يقف معكم وإلى جانبكم تبجيال

لبطوالتكم الفذة والنادرة ضد جحافل عصابات اإلجرام 
والشر واإلرهاب وسفاكي الدماء بال وازع من رحمة وال رادع 
من ضمير أو دين.. والمجد والخلود لشهداء الواجب الذين 
اغتالتهم أيادي الغدر والخيانة واإلرهاب، وثقوا بأن دماءهم 
الغالية الزكية لن تذهب سدى، فشراذم اإلرهاب ومن يقف 
وراءها من قوى محلية أو خارجية سيدفعون الثمن غاليًا، 
، وسينتهي بهم المطاف في قبضة العدالة 

ً
 أو عاجال

ً
آجال

مهما طال فرارهم وسيظل شعـُبنا متيقظًا لجرائمهم، 
وسيحيق بهم وبمكرهم السيئ الهزيمة والعقاب ولن تفلح 
محاوالتهم البائسة في عرقلة مسيرة التغيير والتحديث 
مهما افتعلوا من أزمات فقد صار وجههم القبيح مكشوفًا 
أمــام جماهير شعبنا اليمني العظيم وقــواه السياسية 
الحية، وأدرك الجميع أن اإلصالح الشامل وتحقيق طموحات 
وتطلعات جماهير شعبنا بمختلف شرائحه واتجاهاته لن 
يتحقق إال بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 

على أرض الواقع.
وال يفوتنا في األخير أن نتوجه بالشكر والتقدير والعرفان 
ألشقائنا في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة 
العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذين يؤكدون في كل وقت 
دعمهم ومساندتهم لليمن في هذه المرحلة الدقيقة من 
عملية تنفيذ المبادرة الخليجية، وهو الدعم الذي نأمل 
استمراره بمختلف األشكال والصور حتى يصل اليمن إلى بر 
األمان ليظل سندًا وعمقًا استراتيجيًا ألشقائه في مجلس 

التعاون الخليجي.
 بمجلس 

ً
كما نتوجه بالشكر مجددًا للمجتمع الدولي ممثال

األمن الدولي واألعضاء الخمسة الدائمين على مواقفهم 
الثابتة والدائمة في مساندة حق الشعب اليمني في التغيير 
والسعي من أجل حياة أفضل والتأكيد الدائم على االلتزام 
بوحدة وأمن واستقرار اليمن ومساندة كل الجهود المخلصة 
وإدانة مفتعلي العوائق ومعرقلي التسوية من العناصر التي 
فقدت مصالحها من أي طرف كان.. فالتحية خالصة نوجهها 
باسم الشعب اليمني لمجلس التعاون الخليجي ومجلس األمن 
الدولي وللدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية 

السياسية.
وإننا لمعتزون وفخورون بأن شعبنا اليمني العظيم 
المشهود له باإليمان والحكمة منذ الِقَدم لقادٌر اليوم على 
اجتراح المعجزات، وإبهار العالم باالنتصارات.. فالمجُد 
كل المجد لليمن الــواحــد الموحد، والمجد كل المجد 
للشعب اليمني العظيم في ربوع الوطن وفي دول االغتراب 

والمهجر.. وكل عام وأنتم بخير..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أبرز معالم مخرجات الحوار إنجاز صياغٍة حديثة لمشروع الوحدة على أساس اتحادي 

ً
 أو عاجال

ً
شراذم اإلرهاب ومن يقف وراءها من قوى محلية أو خارجية سيدفعون الثمن آجال

أدعو كافة القوى السياسية الوطنية لتوحيد موقفها إيثارًا لمصلحة الشعب والوطن

معركة شعبنا وقواتنا المسلحة واألمن باتت معركة مصيرية مع قوى اإلرهاب

الصعوبات الكبيرة التي تواجهها البالد على الصعيد االقتصادي ازدادت حدة هذا العام
سنتخذ من اإلجراءات ما يحول دون حدوث أي تدهور اقتصادي

نسيُر بثقة إلنجاز االستحقاقات وإنهاء الفترة االنتقالية

اليمن بوحدته سيبقى قويًا ال يلين
رئيس الجمهورية  في خطاب وطني مهم بمناسبة العيد الوطني الـ 24

أ األخ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الـ 24 للجمهورية اليمنية "22 مايو"، متمنيًا 
ّ
 هن

في خطاب وطني مهم وّجهه بهذه المناسبة الوطنية الغالية أن يتحقق لشعبنا اليمني العظيم كل ما يصبو إليه من آمال مشروعة في حياة رغيدة وسعيدة ولوطننا 
الحبيب األمن واألمان والتقدم واالزدهار.وقال رئيس الجمهورية: "إننا على يقين تام بل وراسخ أن اليمن بوحدته سيبقى قويًا ال يلين، وستتعزز مكانته وحضوره 

الوطني واإلقليمي والدولي ويكبر في عيون العالم".
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني من صيغـِة دولــٍة اتحادية بأقاليمها الستة هي خطوة مهمة إلعادة بناء اليمن الواحد بموجب 
مشروع الدستور الجديد... ودعا رئيس الجمهورية كافة القوى السياسية الوطنية إلى توحيد موقفها إيثارًا لمصلحة الشعب والوطن بمنأى عن أية اعتبارات ووالءات 

وانتماءات حزبية ومناطقية ومذهبية وشخصية..
وأشار إلى أن معركة شعبنا وقواتنا المسلحة واألمن باتت معركة مصيرية مع قوى اإلجرام والغدر واإلرهاب، ولقد برهنوا في ظل كل الظروف أنهم المؤسسة الوطنية 

الرائدة والشريك الفاعل في صنع التحوالت والتغيير وحماية المنجزات..»الميثاق« تنشر نص الخطاب :
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