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التوجهات التي اتخذتها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في االجتماع المنعقد 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر يوم أمس األول السبت بضرورة الفصل 
بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية يجسد ريادية المؤتمر الشعبي العام في النفاذ إلى عمق 
القضايا والمشاكل الوطنية السياسية واالقتصادية واألمنية وطرح رؤى وتصورات موضوعية 
وعملية لهذه المشاكل مستوعبًا بواقعية جوهر الصعوبات والتحديات التي واجهها الوطن مقدمًا 

دومًا مبادرة حلها.
وفي هذا السياق تأتي هذه التوجهات على ضرورة الفصل بين السلطة السياسية الرسمية 
والسلطة الحزبية بعد دراسة عميقة لمترتبات استمرار مثل هذا الخلط والتالزم في إبقاء عمل 
مؤسسات الدولة - السيما في المناصب السياسية العليا  - كسيحة ومكبلة الناجم عن ارتهانها 
للقرار الحزبي أو القوة المتنفذة داخل األحزاب على ذلك النحو الذي تجلى في عمل من هم في موقع 
السلطة التنفيذية المناطة بها صناعة القرار والذي يجب أن ال يكون في رئاسة وأعضاء الحكومة 
التي أفرزتها التسوية السياسية للمبادرة الخليجية، والتي كان يفترض من السلطة التنفيذية 
أن تكون في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي مر ويمر بها الوطن أن تفصل بين انتمائها 
السياسي والحزبي والمهام والواجبات الوطنية الكبيرة التي يتوجب انجازها إلخراج اليمن من 
أوضاعه الخطرة على كل الصعد عبر قناعة سياسية أخالقية بأنه ال ينبغي أن يكون من يتبوأ منصبًا 
سياسيًا رسميًا في الدولة يستمد سلطة قراره من الحزب أو القوى السياسية التي يمثلها، بل 
يجب أن يتعاطى باعتباره رجل دولة عليه أن يعمل من أجل مصالح الوطن العليا وأبنائه ال مصالح 

حزب أو قوى مهيمنة فيه، 
وألن هذا لم يحصل وغيب االلتزام األخالقي في الفصل بين الحزب والسلطة، لذلك فإن المؤتمر 
الشعبي وحلفاءه توصال إلى استنتاج ضرورة أن تكون هناك الئحة تحقق هذه الغاية بشكل واضح 
من خالل عقوبات حازمة لمن ُيوظف سلطته لحزبه أو تنظيمه كون ذلك يتعارض مع الديمقراطية 
التي ال تقبل المزاوجة بين سلطة الحزب والسلطة الرسمية التي هي من سمات الدكتاتوريات 
ى زمنها ناهيك 

ّ
واألنظمة الشمولية, والتي تأخذ تعبيراتها في حكم الفرد أو الحزب الواحد التي ول

عن أن اليمن ال يحتمل العودة إلى مثل هذا النهج بعد كل األزمات والصراعات والحروب واإلرهاب 
الذي آن األوان لتجاوزه على أساس راسخ من التصالح والتسامح والشراكة الوطنية التي ال مجال 
فيها بأي شكٍل من أشكال السيطرة الحزبية أو مظاهر اإلقصاء والتهميش واإلحالل والتمكين، 

وبذلك يكون اليمن ملكًا لكل أبنائه ووطننًا يتسع لهم جميعًا.
لقد حاول الشموليون تفسير توجهات المؤتمر وأحزاب التحالف بهذا الشأن بصورة غير صحيحة 
بزعمهم أن هذا التوجه يعني تجميد عضوية قيادات مؤتمرية في السلطة، متجاهلين أن تجارب 
الدول الديمقراطية ترسخ هذا النهج الديمقراطي الحضاري، فكل قيادي حزبي يتولى مسؤولية 
تنفيذية أو رسمية يقدم فورًا استقالته من حزبه، ويكرس جهوده لخدمة وطنه وشعبه بكل تجرد 
دون انحياز لحزبه، واليمن ليست بحاجة الى إعادة انتاج األنموذج االستاليني وال غيره، فالتطورات 
توجب األخذ بهذا التوجه والمبدأ خاصة وأن أزمة اليمن في الوقت الراهن هي نتيجة الخلط بين ما 

هو حزبي وما هو وطني وتغليب الحزبي على الوطني.

الفصل بين السلطة الرسمية والعمل الحزبي

 أكد الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام أن 
المؤتمر يدرك حجم المسؤوليات التي تقع 
على عاتقه تجاه حاضر ومستقبل اليمن 
والشعب..وقال الزعيم: نجدد التأكيد 
اليوم بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل 
الرائد األمين الذي لم يكذب أهله ولن يخذل 
شعبه ووطنه والمراهنين عليه مهما كانت 

الصعوبات.
ووجه أعضاء المؤتمر إلى االلتحام بالشعب 
واالصغاء إلى همومه والتفكير معه بصوت 
مسموع وأن يبددوا المخاوف واليأس 
ويبعثوا اآلمال وشد العزم بين الجماهير..

وجدد الزعيم العهد لشعبنا العظيم في 
مقال له ننشره ص٢ على أن يظل المؤتمر 
الشعبي قريبًا من هموم الجماهير مصغيًا 

لمعاناتهم.

على أعضاء المؤتمر  أن يبددوا المخاوف واليأس
 بين المواطنين ويبعثوا اآلمال ويشحذوا الهمم

ندعو النخب والجماعات المنعزلة أن تخرج
 إلى الشـعب وتصغـي لمعاناته

مصدر رفيع في المؤتمر :
اللجنة العامة لم تجمد عضوية 

أي من قيادات المؤتمر
< نفى مصدر رفيع في المؤتمر الشعبي العام صحة ما تناقلته بعض 
وسائل اإلعالم بشأن قرارات االجتماع األخير للجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام السبت..وأكد المصدر أن اللجنة العامة لم تجمد عضوية 
أى من قياداتها وأن هذا يندرج ضمن سياق الدس والتحريض من بعض 
األبواق التي دأبت على اإلساءة والتشويه وتضليل الرأي العام بخصوص مواقف 
المؤتمر الشعبي العام وقياداته.. وطالب المصدر من هذه الصحف والمواقع 
 بقواعد 

ً
تحري المصداقية والعودة إلى المصادر الحقيقية للمعلومات عمال

المهنة وأخالقياتها.. الجدير بالذكر أن أبواقًا إعالمية تتبع بقايا جماعة 
اإلخوان تواصل حمالتها المسعورة ضد المؤتمر الشعبي العام وقياداته، 
وذهبت تلك الوسائل المأجورة ومنها صحيفة «أخبار اليوم» التابعة للجناح 
العسكري لإلخوان والتي يمولها علي محسن األحمر التي تواصل شن حمالت 
افتراءات كاذبة وأخرها زعمها أن اللجنة العامة فصلت بعض قيادات المؤتمر 
في تحريض واضح ضد الزعيم علي عبدالله صالح ومحاولة ايجاد خالفات داخل 

قيادات المؤتمر الشعبي العام.

50 رياالً.. السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (١٧٣٠) 
 19 / ذو الحجة  / 1435هـ - الموافق: 13 / 10/ 2014م  

من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..
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«الميثاق» : في أحاديث لــ

ثورة  14 أكتوبر
قصة
 كفاح

المناضل العيدروس لـ«الميثاق»:

لحسون صالح مصلح لـ«الميثاق»:

«االنفصال» لعبة انتهازية.. 
و ال حجم لدعاتها في اليمن

مخرجات الحوار الوطني
تمثل أهداف ثورة سبتمبر واكتوبر

< تحتفل بالدنا وشعبنا بالعيد الـ٥١ لثورة ١٤ اكتوبر الخالدة ذلك اليوم الذي انتفض فيه 
 مريرًا قدم خالله آالف الشهداء وزلزل 

ً
شعبنا اليمني ضد المستعمر البريطاني وخاض نضاال

األرض تحت أقدام المستعمر البريطاني حتى نال جزء غاٍل من الوطن اليمني استقالله في الـ٣٠ من 
نوفمبر ١٩٦٧م.

 ويأتي احتفال شعبنا بهذه المناسبة الغالية وبالدنا تعيش ظروفًا دقيقة وصعبة ستخرج منها 
بمشيئة الله متعافية بفضل جهود وحكمة أبنائها األوفياء المخلصين.

هذا وستشهد المحافظات العديد من الفعاليات المعبرة عن فرحة أبناء شعبنا بذكرى هذه 
المناسبة الغالية والتي جاءت كامتداد للثورة األم ٢٦سبتمبر ٦٢م.

«                     » تــزور ضحايــا جرائــم االرهـــــاب
مدير المستشفى العسكري:

130 شهيدًا وجريحًا سقطوا في الجرائم اإلرهابية الخميس

المحامي المسوري : نتابع اجراءات  رفع الحصانة عن حميد  و مذحج االحمر
< أكد محمد المسوري محامي االدعاء في قضية التفجير اإلرهابي الذي 
استهدف حياة الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادة 
الدولة والمؤتمر في جمعة رجب الموافق ٣ يونيو ٢٠١١م أنه يتم حاليًا 
متابعة اإلجراءات إلحالة مذكرة النائب العام الخاصة برفع الحصانة البرلمانية 

عن حميد ومذحج عبدالله األحمر، إلى مجلس النواب.
وقال المحامي المسوري في تصريح لصحيفة «الميثاق»: لقد حصلنا قبل أيام 
على صورة لمذكرة مهمة في قضية تفجير مسجد الرئاسة والتي اخفيت عنا 
قرابة عامين والموجهة من النائب العام إلى وزير العدل بشأن المطالبة برفع 
الحصانة عن حميد عبدالله األحمر ومذحج عبدالله األحمر، لكي يتم احالتها 

إلى مجلس النواب الستكمال إجراءات رفع الحصانة عنهما.
وقال: نقوم منذ أيام بمتابعة إجراءات إحالة مذكرة النائب العام إلى مجلس 
النواب ليتخذ اإلجراءات الالزمة لرفع الحصانة البرلمانية عن حميد ومذحج 

عبدالله األحمر، واستصدار أوامر قبض قهرية بحقهما!!

في اجتماع للجنة العامة وقيادة التحالف برئاسة الزعيم :

المؤتمر والتحالف يدينون جرائم اإلرهاب في التحرير وحضرموت والبيضاء
ال اختالفات وال انشقاقات داخل المؤتمر ومايروج اكاذيب وإشاعات

دانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
االعتداء اآلثم على التجمع السلمي في ميدان التحرير بصنعاء، والذي أّدى إلى مقتل أكثر من ٥٠ 
شخصًا وإصابة العشرات عندما أقدم انتحاري على تفجير حزام ناسف أمام مبنى البنك اليمني لإلنشاء 
والتعمير.وعّبر المؤتمر وحلفاؤه عن استنكارهما الشديدين للعمل اإلرهابي الجبان الذي طال األرواح 

ر السكينة العامة للمجتمع.
ّ

البريئة وانتهك السلم العام وعك
كما دانت اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي االعتداء اإلرهابي الغادر على 
نقطة "الغبر" غرب مدينة المكال والذي أدى إلى استشهاد أكثر من ٢٠ جنديًا وجرح ١٣ آخرين من 

أفراد النقطة.
وحّملت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الدولة واألجهزة المختصة المسئولية 

الكاملة عّما حدث من انفالت أمني سّهل تحّرك األنشطة اإلرهابية.

كلمة 

دويد: قوى سياسية ومراكز نفوذ يسعون لتفصيل رئيس الحكومة على مقاسهم
أبــو حليقة: التعثر األكبر سيكون عند توزيع الحصص واختيار الــوزراء

حـــازب: أجــنــدات خارجية وراء عــدم البت فيمن سيشكل الحكومة
المعكر: كلما تــأخــر تشكيل الحكومة تــأكــد فشلها مسبقًا

كلشات: لوظلت األحزاب تراوح عند حساباتها فلن تتشكل الحكومة على المدى القريب

صــرح الدكتور خالد باكر مدير المستشفى 
الذين  الضحايا  ــدد  أن ع ء  العسكري بصنعا
استقبلهم المستشفى بلغ ١٣٠ شهيدًا وجريحًا سقطوا 
جــراء العمليات اإلجرامية البشعة الثالث والتي نفذها 
اإلرهابيون الخميس في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء 

وحضرموت والبيضاء..
«الميثاق»: أن جريمة تفجير ميدان  وأوضح د. باكر لـ
التحرير كان األكثر دموية من حيث عدد الضحايا والجرحى 
والبالغ عددهم (٢٠) شهيدًا داخل المستشفى خالفًا 

للشهداء األخرين في بقية المستشفيات..
وكانت «الميثاق» قد التقت عددًا من الجرحى وأسرهم 
بالمستشفى والذين طالبوا الدولة بالتصدي لإلرهابيين 

وبسرعة معالجتهم ونقل األكثر اصابة للعالج بالخارج..

< حذر سياسيون وأكاديميون من خطورة طبخ قرار أممي ضد اليمن أو المؤتمر الشعبي أو أي طرف آخر، في جلسة مجلس 
«الميثاق»: إن فشل المبعوث الدولي بن عمر والتداعيات األخيرة التي تشهدها  األمن المزمعة...وقالوا في تصريحات لـ
 البحث عن كبش فداء لصرف أنظار العالم عن ذلك بفرض عقوبات على طرف 

ّ
اليمن تؤكد فشل مهمته، وليس أمامه إال

سياسي وافتعال أزمة جديدة.وبهذا الخصوص أكد األستاذ أحمد الصوفي أن صدور أي قرار دولي سيكون إعالن لنهاية 
مهمة بن عمر في اليمن..         تفاصيل ص ٨

«الميثاق»: سياسيون وأكاديميون لـ
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الصوفي: صدور أي قرار دولي ضد اليمن سيكون إعالنًا لنهاية مهمة بن عمر
ــي سيقدم كبش فـــداء لتغطية فشله ــدول د. الــشــجــاع: المبعوث ال
ــرارات تخدم الوفاق أ. الحمادي: اليمنيون يتطلعون من مجلس األمــن ق
ـــن يـــخـــدم نـــجـــاح الــتــســويــة ــاز ل ــح ــن ـــــرار أمـــمـــي م د. زيــــــاد: أي ق
ــن عــمــر مــنــحــاز لــصــالــح اإلخــــوان والــفــســاد د. الــســنــفــي: أداء جــمــال ب
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