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أكدت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن االجتماع الذي عقد في 
عدن السبت الماضي اجتماع باطل وغير شرعي كونه يأتي خارج اطار 

النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه.
وقال بيان صادر عن المؤتمر: إن اجتماع عدن جاء في سياق المحاوالت 
الفاشلة لتقسيم المؤتمر تمهيدًا لتقسيم الوطن، وان العناصر التي دعت 
الجتماع عدن قد أخلت بما تم االتفاق عليه مع االخ رئيس الجمهورية..

«الميثاق» تنشر نص البيان :

أكدت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن االجتماع الذي عقد في 
عدن السبت ٢٠ -١٢-٢٠١٤م اجتماع غير شرعي وباطل كونه يأتي 

خارج النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .
وعبرت األمانة العامة للمؤتمر عن أسفها الشديد أن تنفق أموال الدولة 

على مثل هذه االجتماعات غير الشرعية والمشبوهة، في الوقت الذي 
تعاني فيه البالد من أزمات اقتصادية مستفحلة .

إن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد أن هذا االجتماع له أهداف 
تشطيرية مشبوهة تخالف المبادئ الفكرية للمؤتمر الشعبي العام 
المتمثلة في الميثاق الوطني، وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر، والثوابت 
الوطنية التي قام عليها المؤتمر ويضعها في مقدمة أهدافه وأهمها 
الوحدة اليمنية، التي كان للمؤتمر الشعبي العام وقيادته بزعامة الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام شرف إعادة تحقيقها 

في ٢٢ مايو ١٩٩٠م.
إن األمانة العامة للمؤتمر وهي تشدد على بطالن هذا االجتماع فإنها 
تجدد التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل حزب الوطن 
والــوحــدة، ويرفض أي مــحــاوالت من شأنها المساس بوحدة اليمن، 

وسيعمل على كل ما من شأنه الحفاظ عليها في مختلف المراحل والظروف 
،وان اجتماع عدن هذا إنما يأتي في سياق المحاوالت الفاشلة لتقسيم 
المؤتمر تمهيدًا لتقسيم الوطن ،وهو االمر الذي يرفضه كل الشرفاء 

من ابناء اليمن .
وتجدد األمانة العامة للمؤتمر التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام 
كان وسيظل موحدًا، وقويًا ،ومتماسكًا ،وصلبًا، كما عهده الشعب، وكما 
عهدته قياداته، وقواعده، وكوادره، فقد استطاع أن يتجاوز كل األزمات 
والمؤامرات وآخرها مؤامرة ٢٠١١م وخرج منها أكثر قوة، وصالبة، 
وشعبية، وجماهيرية، وسيظل محافظًا على مبادئه، وقيمه، وثوابت 

الوطن العليا، وفي مقدمتها الجمهورية، والوحدة، والديمقراطية .
وتعبر األمانة العامة للمؤتمر عن شكرها وتقديرها لكل القيادات 
والقواعد المؤتمرية في مختلف المحافظات، وفي المحافظات الجنوبية 

على وجه الخصوص، والذين أثبتوا أنهم األكثر التزامًا بالنظام الداخلي 
ــوا يرفضون كل الضغوطات ومحاوالت  للمؤتمر، فقد رفضوا ومــا زال
الترهيب، والترغيب، وأكــدوا التفافهم خلف قيادة المؤتمر الشعبي 
العام والتزامهم بقرارات المؤتمر، وتكويناته، وبالنظام الداخلي، واللوائح 
المتفرعة عنه، في مشهد يؤكد عظمة المؤتمر الشعبي العام، وكوادره 
،وأعضائه، الذين يقفون في مقدمة صفوف أبناء الشعب اليمني المدافع 

عن مكتسباته وفي مقدمتها الوحدة المباركة.
إنه من المؤسف القول ان العناصر التي دعت الى االجتماع قد تجردت من 
كل القيم التنظيمية، كما أخلت بما تم االتفاق عليه مع الرئيس، والقاضي 

ات الخارجة عن النظام الداخلي . بوقف االجتماعات واللقاء
صادر عن االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

صنعاء -٢٠ ديسمبر ٢٠١٤م 

اجتماع عدن باطل وغير شرعي
في بيان مهم للمؤتمر

نأسف إلنفاق أموال الدولة على اجتماعات مشبوهة والبالد تواجه أزمة اقتصادية مستفحلة

اجتماع عدن يأتي في سياق المحاوالت الفاشلة لتقسيم المؤتمر تمهيدًا لتقسيم اليمن

العناصر التي دعت الجتماع عدن أخلت بما تم االتفاق عليه مع الرئيس

نحيي قيادات وقواعد المؤتمر في المحافظات الجنوبية الذين رفضوا كل الضغوطات ومحاوالت الترهيب والترغيب وأكدوا التزامهم بقرارات المؤتمر

االجتماع له أهداف تشطيرية 
تخالف المبادئ الفكرية للمؤتمر

المؤتمر سيظل حزب الوطن 
ويرفض المساس بوحدة اليمن

تجاوز المؤتمر كل االزمات
 وخرج منها صلبًا قويًا

رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات الجنوبية يفضحون دجل الميسري

رئيس فرع المؤتمر بالمهرة :

دعوات الميسري ُرفضت ولم يحضر أي 
مؤتمري من المهرة اجتماعه

ــاذ عــامــر كليشات  أكــد االســت
-رئيس فــرع المؤتمر الشعبي 
ــعــام بمحافظة الــمــهــرة -أن  ال
ــمــاع عـــدن اليــمــثــل ســوى  اجــت
«الميسري» وال عالقة لمؤتمريي 

المحافظات الجنوبية به..
ونفى نفيًا قاطعًا ان يكون هناك 
أي مؤتمري من محافظة المهرة 

شارك في اجتماع «الميسري».
ــي تصريح  وقــــال كــلــيــشــات ف
«الميثاق» : المؤتمر الشعبي  لــ

العام واحد موحد له قياداته السياسية والتنظيمية المنتخبة 
«اللجنة الدائمة- اللجنة العامة» وله لوائح ونظام داخلي يلتزم 
المؤتمريون بها. واضاف : هناك مشروع تشطيري يتبناه البعض 
وينفذه «الميسري» ومن شذ معه عبر مسميات واجتماعات 
مختلفة منها اجتماعات عــدن  التي تهدف لعرقلة التسوية 
السياسية وخلخلة الوضع وتأجيل االنتخابات. مشيرًا الــى ان 
الميسري ومن يقف خلفه يدركون ان المؤتمر متماسك إال انهم 

يصرون على العبث من خالل اجتماعاتهم الباطلة..
وتابع : على المؤتمريين أال يعيروا هذه الترهات أي اهتمام، 
ويطمئنوا على تماسك ووحدة وواحدية تنظيمهم الذي مرت 
عليه أزمــات أكبر وأخطر من اجتماعات هزيلة يدعو إليها 
الميسري او غيره. واستغرب عامر كليشات -رئيس فرع مؤتمر 
المهرة- من انعقاد اجتماع «الميسري» رغم توجيهات االخ 

رئيس الجمهورية بعدم انعقاد أي اجتماع بهذا الجانب.
واختتم حديثه قائًال : العجيب ان الميسري يوجه دعوات 
للقيادات المؤتمرية وإذا ُرفضت دعوته يقول يعني انت ترفض 

توجيهات نائب رئيس المؤتمر.

رئيس فرع المؤتمر بالضالع :

اجتماع «الميسري» باطل 
 قاطعًا

ً
ونرفضه رفضِا

اعتبر االستاذ احمد عبادي 
المعكر رئيس فرع المؤتمر 
الــشــعــبــي الـــعـــام بمحافظة 
الــضــالــع اجــتــمــاع الميسري 
بعدن  اهانة موجهة لرئيس 
ــة واســتــخــفــافــًا  ــجــمــهــوري ال
بتوجيهاته الــداعــيــة لعدم 
ات بهذا  عقد أي اجتماع او لقاء
الخصوص والمعلنة الثالثاء 
عبر القناة الرسمية الثالثاء 

الماضي..
«الميثاق» : كثير ممن حضر اللقاء تم  وقال في تصريح لــ
تضليلهم بأن اللقاء سيكون مجرد شكر لتوجيهات الرئيس 
ومبررات أخرى التنم سوى عن عمل غير مسئول وغير هادف 
ومجرد ابتزاز واستنزاف الغير ولو على حساب وحدة وطن 

ووحدة حزب بحجم اليمن.
واضاف : هذا االجتماع يمثل الميسري ورئيس الجمهورية 
حتى وان غرر ببعض القيادات.. مؤكدًا بأن اجتماع الميسري 
باطل وطنيًا وتنظيميًا واخالقيًا ونحن نرفضه رفضًا قاطعًا.. 
وطــالــب المعكر بسرعة االعـــداد النعقاد المؤتمر العام 
االستثنائي الذي سيكون هو الفيصل إلخراس األصوات المغردة 
خارج السرب... الفتًا الى ان أى اجتماعات او دعوات تأتي خارج 
أطر ولوائح ونظام وهيئات المؤتمر الشعبي العام تعتبر 
مخالفة.  وتابع قائًال : نأسف ان يكون اجتماع الميسري تحت 
رعاية رئيس الجمهورية الذي وجه بعدم انعقاد أي اجتماع أو 
ل المعكر  لقاء وعقد اجتماع عدن فيه تناقض عجيب..  وتساء
في ختام تصريحه : من أين صرفت المبالغ التي انفقت لعقد 

هذا االجتماع المخالف؟!

رئيس مؤتمر شبوة :

مؤتمريو المحافظات الجنوبية لن 
تنطلي عليهم أالعيب «الميسري»

< أكد االستاذ ناصر باجيل 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
ــعــام بمحافظة شــبــوة ان  ال
اجــتــمــاع عـــدن ال عــالقــة له 
بالمؤتمريين في المحافظات 
الجنوبية وانــه ال يمثل سوى 

«الميسري» ومن لف لفه..
ـــال بــاجــيــل فــي تصريح  وق
«الميثاق» : ان االجتماع  لــ
ــه أهـــداف مشبوهة ويأتي  ل
فــي مقدمتها شــق المؤتمر 

تمهيدًا لشق وحدة الوطن الواحد.
واضاف: ان العناصر التي دعت الى اجتماع عدن خالفت كافة 
القيم التنظيمية التي تنص عليها ادبيات المؤتمر الشعبي العام 
كما انها خالفت ما تم االتفاق عليه مع رئيس الجمهورية بعدم 

عقد أي اجتماع خارج األطر التنظيمية.
مشيرًا الى ان المؤتمريين في المحافظات الجنوبية لن تنطلي 
عليهم مثل هذه األالعيب وانهم سيظلون أحرص الناس على 
وحدة المؤتمر وااللتزام بمبادئه التي قام عليها كونه حزب الوطن 

الواحد، وله ثوابت وأسس اليمكن الخروج عنها.
وقال باجيل : أن المؤتمريين في المحافظات الجنوبية يدركون 
فحوى هذه الدعوات التي تصدر من اناس قد خبرناهم في الماضي 
وبالتالي لن تنطلي على منتسبي المؤتمر االعيبهم اليوم وأعمالهم 

المشبوهة.
وطالب الميسري ومن يقف خلفه بالكف عن اللهث وراء البحث 
عن المناصب ولو كانت على حساب وحدة الوطن وتغليب المصلحة 
العامة على المصالح الشخصية الضيقة التي لن تؤدي بأصحابها 

سوى إلى التهلكة.

رئيس فرع المؤتمر بعدن :

مؤتمريو عدن يرفضون أي 
اجتماعات خارج األطر التنظيمية

< أكد االستاذ محمد عبدالله 
مهيوب القائم بأعمال رئيس فرع 
المؤتمر في محافظة عــدن ان 
من حضروا اجتماع «الميسري» 
المنعقد فــي عــدن السبت من 
قــيــادات المؤتمر بالمحافظة 
والمديريات والدوائر ال يزيدون 
عن ستة أشخاص فقط والبقية ال 
عالقة لهم بفرع المؤتمر بعدن.

«الميثاق» :  وقال في تصريح لــ
ان االجتماع غير شرعي كونه خارج األطر واللوائح التنظيمية..
واضاف : نستغرب انعقاد مثل هذه االجتماعات المخالفة 
للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام والتي يسعى من 
يقفون خلفها الى ايجاد شرخ داخل المؤتمر ألبعاده واشغاله 
عن الــدور المنوط به تجاه الوطن في هذا الظرف الصعب 

والحساس.
ولفت االستاذ محمد عبدالله مهيوب الى ان االجتماع الذي 
دعا اليه الميسري يمثل من دعوا له وال شأن لمؤتمر محافظة 

عدن به او بما خرج به..
 بقيادات وكــوادر المؤتمر بمحافظة عدن الذين  

ً
مشيداِ

رفضوا حضور اجتماع الميسري.. وأكــدوا بالنطام الداخلي، 
معبرين بذلك عن التزامهم ووعيهم التنظيمي الراقي ومدى 
حرصهم الشديد على وحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام 

وتعزيز دوره الوطني..

«الميثاق» إن االجتماعات التي يدعو لها الميسري ال تمثل مؤتمريي  استهجن رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات الجنوبية عقد اجتماعات خارج األطر التنظيمية..وقالوا في تصريحات لـ
المحافظات الجنوبية الذين أكدوا في أكثر من بيان التزامهم التنظيمي وحرصهم على وحدة وتماسك المؤتمر.

وأكد رؤساء فروع المؤتمر أن دعوات «الميسري» للقيادات المؤتمرية لحضور اجتماعه قوبلت بالرفض واالستهجان الشديدين.. الفتين الى أن من حضر اجتماع السبت بعدن ال عالقة لهم بالمؤتمر 
وإنما جمعتهم المادة وأطماع المناصب.


