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وتضمنت الوثيقة، رؤية خطيرة، إلبعاد الزعيم من رئاسة  المؤتمر 
باالعتماد على وسائل مخالفة لكل القوانين، بل إنها تندرج ضمن األعمال 
االجرامية التي كان هادي قد باشر تنفيذها في إطار سعيه لتمديد 
واليته الرئاسية، وأيضًا للسيطرة على المؤتمر الشعبي بصورة مخالفة 
للنظام والقانون المنظم لعمل األحــزاب وخارجه عن األطر الحزبية 

المتعارف عليها.
وتصدرت الوثيقة تركيزها، على ضرورة إزاحة الزعيم علي عبدالله 
ه إلى نهاية الفترة االنتقالية  صالح من رئاسة المؤتمر، معللة ذلك بأن بقاء
يضمن له التدخل في اختيار مرشحي المؤتمر في االنتخابات القادمة 
بنوعيها البرلمانية والرئاسية، ومن ثّم ضمان نجاح مؤيديه واستمرار 

نفوذه وسلطته داخل المؤتمر.
وجاء في الوثيقة: أنه "في حال استدعى األمر إعادة انتخاب األخ الرئيس 
لفترة رئاسية جديدة، حينها ال يستبعد أن يرفض صالح الفكرة أو يوافق 
على ذلك، ولكن مقابل الحصول على تنازالت مؤلمة، وربما يصل األمر 
إلى حد قيام الرجل بالدفع بمرشح آخر باسم المؤتمر، وهو ما سيسلب 

رئيس الجمهورية  أحد مصادر قوته".
 إلى أن قــرارات اللجنة الدائمة األخيرة، تعبر صراحة ودون 

ً
مشيرة

مواربة عن هذا التوجه.
وحددت الرؤية مجموعة أسباب قالت إنها وراء بقاء صالح في موقعه، 
منها على المستوى المحلي، عدم وجود نص واضح في المبادرة الخليجية 
يحظر عليه ممارسة العمل السياسي، وأيضًا وجود أغلبية له داخل 

هيئات المؤتمر والسيما في المكونات القيادية العليا
وجاء في  الوثيقة: إن صالح ما كان ليصمد كل هذا الوقت لوال تردد بعض 
األطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية وتحفظ بعضها (السعودية 
واإلمارات) على إزاحته خالل الفترة الماضية، لكن الوثيقة عادت لتؤكد 
أن هاتين الدولتين لعبتا الدور الرئيسي في دفع مجلس األمن لفرض 

العقوبات عليه.
وحددت الوثيقة ما أسمتها "خيارات وبدائل" يشرع هادي في تنفيذها 
خالل المرحلة القادمة، إلبعاد الزعيم علي عبدالله صالح من موقعه، من 
ضمنها دعوة المؤتمر لعقد دورة استثنائية وانتخاب قيادة جديدة، 
فيما استبعدت أن تأتي النتائج لصالح فخامة األخ/ عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية..
وجــاء الخيار الثاني في المخطط الــذي قدم لهادي: "دفــع الهيئات 
القيادية العليا في المؤتمر (اللجنة العامة - اللجنة الدائمة) إلى الضغط 

على الزعيم علي عبدالله صالح من أجل تقديم استقالته.
واستبعدت الجهة التي أعدت مخطط التخلص من صالح، نجاح البديل 
الثاني، مقترحة في هذا السياق قيام هادي بتوجيه فروع المؤتمر في 
المحافظات وبالترتيب مع األجهزة األمنية، بإجراء انتخابات الختيار 

مندوبين لمؤتمر عام استثنائي.
غير أن الوثيقة استبعدت، أيضًا، نجاح هذا البديل وقدمت خيارًا رابعًا 

زعمت أنه األقرب إلى التحقيق.
وتركز الخيار الرابع حول قيام عبدربه منصور هادي بتوجيه أعضاء 
المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية والوسطى بعقد مؤتمر 
استثنائي لرفض ما اسمي بقرار عزل نائبي رئيس المؤتمر، كمرحلة 
أولى من الخطة، يعقب ذلك قيام هادي بتعزيز سلطته داخل المؤتمر 
وكسب المزيد من القيادات العليا والوسطى إلى جانبه باستخدام المال.

الوثيقــــة ذاتهــــا تضمنت "بــــدائل أخــــــرى" إلزاحـــــة الزعيم مــــن 
رئاســـــة المؤتمــــر.

وكشفت في محتواها عن عالقة فريق هــادي بالحمالت اإلعالمية 
الموجهة ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام، عبر وسائل اإلعالم الخليجية 
والعربية، إذ تحدثت الوثيقة صراحة عن "اإليعاز لوسائل اإلعالم الدولية 

باستهداف صالح وعائلته".

كشــفت وثائق ســرية، جانبًا من المؤامرة التي كان الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، شرع في   
تنفيذها  ضد المؤتمر الشعبي العام و الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ، منذ 

ان تولى   منصب رئيس الجمهورية  بموجب اتفاق المبادرة الخليجية واآللية التنفيذية المزمنة.
ومــن ضمن هذه الوثائق خطة متكاملة أعدتها دوائر في نظام هادي، إلزاحة الزعيم علي عبدالله صالح من 

رئاسة المؤتمر ، وما أسمته "تحرير الحزب من قبضة صالح ونقل دفة القيادة إلى عبدربه منصور هادي".

خبراء: تمديد رئاسة 
هادي مرهون بسيطرته 

على رئاسة المؤتمر

الوثيقة تكشف عالقة 
هادي بالحمالت اإلعالمية 

ضد قيادة المؤتمر

الكشف عن مخطط هادي للتخلص من الزعيم
في وثيقة خطيرة

٤ خيارات أعدت للسيطرة على رئاسة المؤتمر

«هادي»: في رسالة أخوية صادقة من «الزعيم»  لـ

أردت لك الخير فاتخذتني خصمًا!!

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى صاحب الفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هذا من 
باب النصح والمشورة واالصطفاف الوطني والمصالحة تبدأ 

من التالي:
١- االصطفاف الوطني ال يأتي 
إال بعد المصالحة مــع المؤتمر 
ــقــوى  ــقــيــة ال الــشــعــبــي الـــعـــام وب

السياسية.
٢- تجنب التمييز في التعامل مع 
القوى السياسية عن طريق تشجيع 

بعضها لضرب البعض اآلخر.
٣- العودة إلى جادة الصواب وإلغاء 
الـــقـــرارات االنــفــعــالــيــة مــثــل قـــرارات 
مــجــلــس األمــــن والــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األمــريــكــيــة وقـــراراتـــك الشخصية من 
تجميد ومــصــادرة لممتلكات المؤتمر 
في البنك المركزي وبقية البنوك وأراضي 
المؤتمر التي شكلت لها لجنة من عقارات 
وأراضي الدولة والجهاز المركزي للرقابة 

والمحاسبة ولجنة مكافحة الفساد.
٤- يجب ترشيد اســتــخــدام األمـــوال 
ـــؤدي إلـــى تجنب حــدوث  الــعــامــة بــمــا ي
انقسامات ســواء داخــل األحــزاب أو بين 
األحـــزاب مع بعضها البعض وإيقاف 

الحمالت اإلعالمية.
٥- الــشــروع فــي انتخابات رئاسية 
وبرلمانية مبكرة وهذا ما سيخرج البلد 
من أزماتها وعدم جر البلد من أزمة 
إلى أزمة وإلغاء التحالفات المشبوهة 
بل عليك ان تتحالف مع حزبك الذي 

تبناك وأوصلك إلى هرم السلطة.
٦- سحب الــقــرار باستدعاء السفير احمد علي وكذلك 
االتهامات الموجهة له ألنها غير صحيحة وأنت تعلم ذلك 
ة لعدم  والتي كان الغرض منها هو فقط التشويه واإلســاء
ارتباطها بالحقيقة التي تظهرها وثائق تسليم معسكرات 

الحرس الجمهوري ووثائق الدور والتسليم الذي تم في حينه.
٧- نؤكد لك أن الرئيس علي عبدالله صالح ونجله احمد ليس 
لهم أي مصلحة في الخصومة معك وعليك 
الخروج من دائرة االتهام وعدم اتخاذ صالح 

ونجله خصومًا لك لألبد.
٨- عليك استعادة هيبة الدولة من خالل 
ــذات مؤسستي  ــال تقوية المؤسسات وب
القوات المسلحة واألمن ألنها صمام أمان 
الدولة وإلغاء قرارات اإلقصاء من الوظائف 

وتسريح األلوية.
٩- عليك االبــتــعــاد عــن مستشاري 
الــســوء والــذيــن ال يــريــدون مصلحتك 
وال مصلحة البلد بل مصلحة أنفسهم 
واختيار من يحرصون على مصلحة 
البلد والحفاظ على النظام الجمهوري 

ومكتسبات الثورة والوحدة.
١٠- وضع آلية محددة ودقيقة 
لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
لبلد  لمتوافق عليها لتتمكن ا ا
من الخروج من دائرة الفراغ والتيه 
والــتــركــيــز على الــعــدالــة فــي شغل 
الــوظــائــف العليا والــوســطــيــة وفــق 

قواعد استحقاق عادلة.
ــة ابــتــداًء  ١١- فكر فــي بــنــاء الــدول
بالجانب األمني للمواطن ثم الجانب 
المعيشي للمواطن، هذه يجب أن تكون 

من األولويات لديك.
١٢- أؤكــد لك أنــي مازلت أحمل لك 
نفس الود الذي تعرفه منذ ٨٦م ولم أرد 
لك السوء بل أردت لك فقط الخير ووقفت 
معك في كل الظروف ولم تلمس مني إال 

كل الخير واالحترام في الماضي والحاضر والمستقبل.

علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر الشعبي العام

وجــه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الســابق رئيس المؤتمر الشــعبي العام يوم الجمعة  
٢٠١٤/١٢/١٩م رســالة أخوية إلى األخ عبدربــه منصور هادي رئيس الجمهورية عبر فيها عن رؤيته 
لمعالجة األوضاع المتأزمة في البالد والتي تكاد تعصف بالدولة، داعيًا الرئيس إلى تبني مصالحة وطنية شــاملة، 
والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشــامل المتوافق عليها واتفاق الســلم والشراكة لتستعيد البالد عافيتها، 

ولنتمكن جميعًا من الخروج من دائرة الفراغ.
وفــي إطار رؤيتــه لتجاوز حالة الفراغ دعا الزعيــم الرئيس إلى تبني رؤية واضحة إزاء بناء وتحقيق االســتقرار، 

وحفظ أمن المواطن والمجتمع، ترتكز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تخرج البالد من أزمتها.

نـص الرسالة:

الوفــــــاء والجحـــود

وقفت معك في كل الظروف ولم 
تلمس مني إال كل الخير واالحترام

مازلت أحمل لك نفس الود 
الذي عرفته منذ ٨٦م

مؤتمر الحديدة يدعو لمواجهة التحديات الراهنة
الحديدة - محمد شنيني 

دعت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة الحديدة كافة القوى والفعاليات 
السياسية والثقافية واالجتماعية لالصطفاف الواعي 
والمسؤول لمواجهة التحديات الراهنة لمصلحة 

الوطن والشعب العظيم..
ــدوري المنعقد السبت برئاسة  وفــي االجتماع ال
رئيس الهيئة، محافظ المحافظة حسن احمد 
الهيج أكد المشاركون أن القيادات والقوى الفاعلة في 

الساحة تقف اليوم أمام مسؤوليات والتزامات وطنية 
وتاريخية واخالقية تجاه الشعب اليمني العظيم 
الذي يتطلع الى أن ترتقي كل القوى واالتجاهات 
الى مستوى المسؤولية وأن تجسد حقيقة الحكمة 
اليمانية خصوصًا في هذا الظرف المفصلي والفارق 
في تاريخ الوطن والشعب الذي ال ينبغي إال أن يكون 
الكل من أجله في اصطفاف وتصالح لتتمكن اليمن 
من تحقيق اهدافها او ما ال يقل عن تجنيبها ويالت 

االصطراع العبثي.

وفي االجتماع الذي حضره نائب رئيس المؤتمر 
بالمحافظة عبدالرحمن خرجين ووكيل المحافظة 
الدكتور الحسن طاهر والوكيل المساعد للمحافظة 

حيدرة الجحماء..
ــوقــوف امـــام جملة مــن القضايا والهموم  تــم ال
المتصلة بمهام الجهات التنفيذية خصوصًا في 
المرحلة الراهنة التي تستدعي المزيد من اللحمة 
واالصطفاف الوطني والتفاني في خدمة الوطن 

والمواطن

حجة: تشكيل لجنة تواصل من المكونات السياسية

حجة - مراد شلي 
رأس اللواء علي القيسي اجتماعًا موسعًا السبت ضم اللجنة 
االمنية بالمحافظ والهيئة االدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ورؤساء 
وممثلي المكونات واألحزاب السياسية لمناقشة المستجدات القائمة .

وأكد المحافظ في كلمته على أهمية ان يستشعر الجميع مسئوليتهم 
تجاه المحافظة وأبنائها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به اليمن 
ات السابقة، مشددًا على  والحفاظ على ما تم االتفاق عليه في اللقاء
ضرورة تقديم محافظة حجة كنموذج للسلم والتعايش بين مختلف 

المكونات، وتجنيبها اتــون الصراعات باعتبار حجة قبلة للسالم 
والتعايش.

وأقر االجتماع تشكيل لجنة مصغرة للمتابعة من مختلف المكونات، 
مكونة من االخــوة :-يحيي علي موسى عن المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه، و ناجي الخزاعي عن اللقاء المشترك، وطه المحطوري عن 
انصار الله، على ان تنعقد بشكل يومي وتعمل على االتصال والتواصل 
اليومي والمتابعة المستمرة للمستجدات الجارية خصوصًا في العاصمة 

صنعاء والتواصل مع قيادات مكوناتهم للعمل على تهدئة األوضاع.

كل يــوم تتضــح الحقيقة وكل موقف يكشــف  
عن وثيقة، وشتان بين وثيقة ووثيقة..

في المســاحة التالية رسالة ود واحترام ووفاء تحتوي 
نصائح ومشــورة.. وكذلك وثيقة مؤامرة تحتوي نكران 

وجحود..
رســالة بعثهــا الزعيــم صالــح لرفيق دربــه الرئيس 

هادي..

ووثيقة حــاك تفاصيلهــا الرئيس هادي ضــد زميله 
التاريخي الزعيم صالح..

يا لها من مفارقة عجيبة..
الزعيم لهادي: أريُد لك الخير!!

الرئيس لصالح: سأتخلص منك!!
ويظل الصراع بين الخير والشر، وفي النهاية ال يحيق 

المكر السيئ إّال بأهله..


