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«�أخونة» م�ؤ�س�سات الدولة...

البوتقة التي تعيق "الإ�صالح" للحل ال�سيا�سي وعدم �إنهاء احلرب
"

«األمناء» قسم الرصد:

خالل مثانية أعــوام منذ انتفاضة
فرباير  2011وحتــى اليوم يعمل حزب
اإلصالح للســيطرة عىل كل املفاصل يف
الدولة اليمنية و»أخونة» مؤسســاتها،
وارتفعــت وترية األخونــة يف الجيش
واألمــن وبقية مؤسســات الدولة ،من
قبل إخوان اليمن ،عقــب العام ،2015
وتحديدا بعــد تدخل التحالف العريب يف
اليمن إثر انقالب الحوثيني عىل السلطة
وإسقاطهم صنعاء.
كان قبلهــا حزب اإلصــاح وخالل
فرتة حكــم الرئيس عــي صالح يعمل
عىل تطعيم مؤسسات الدولة بعنارصه
يك تكون عيونــه الخفية التي تراقب ما
يدور يف تلك املؤسسات وترفع التقارير
اليومية واألسبوعية والشهرية ،واستمر
التطعيم الذي انتهى اليوم باالســتحواذ
الكامل وغلبة اللون اإلصالحي عىل بقية
االنتامءات يف معظم مؤسسات الدولة
يف اليمن.
الشــك أن «حزب اإلصــاح» مل يكن
يتوقع أين يــأيت اليوم الذي يجدون فيه
أنفســهم يف هذا الفرصة التاريخية من
تاريخ اليمن ،وتحقيق هدفهم األســمي
وهو الســيطرة عىل مفاصــل الدولة
اليمنية وتحويل اليمن إىل دولة إخوانية،
وتكون مصلحــة الجامعة مقدمة عىل
مصلحة اليمن سابقا.
وتكشــف مصادر سياســية خاصة
أن هنــاك خططــًــا معدة ســلفا من
قبل «اإلصالح» من أجل الســيطرة عىل

كل تفاصيل الدولــة اليمنية ،وقد وجد
اإلصالحيــون يف الرئيــس الضعيــف
عبدربه منصور هــادي ،والحرب الدائرة
فرصتهم ،إلنجاح الخطة واالســتحواذ
عىل مجموعة من املؤسسات وهى:
أوال ــ السيطرة عىل القوات املسلحة،
وتبــدأ عملية الســيطرة عــى القوات
املسلحة من خالل تنسيب املنتمني للحزب
يف مختلف مؤسســات الجيش ،والدفع
بأبناء الجامعة إىل األلوية العســكرية
املنتــرة يف مأرب وميــدي ،والجوف،
وتحديا املناطق العســكرية ،الخامسة
والسادسة والسابعة ،وأيضـ ًـا الرابعة.
ثانيا ــ الداخلية واالمن :وهذا جهاز
دشــنه وزير الداخلية األسبق عبدالقادر
قحطان بتجنيد نحو عرشة آالف شخص
من منتســبي الجامعة عقب  ،2011ثم
أىت من بعده عبده الرتب ليكمل مســرة
األول  ،يف التنسيب واالستيعاب.
ثالثــا ــ الســيطرة عــى اإلعالم:
يعمل االصالحيون عىل الســيطرة عىل
مؤسسات اإلعالم أو املسارعة إىل إحالل
بدالء من املوالني لهم فيها من خالل عادة
تفعيــل بعض الصحف الرســمية ،كام
هو حاصل يف صحيفتي ســبتمرب يف
مأرب ،التي كل طاقهام وقبل ذلك طاقم
التوجيه املعنوي من املنتسبني للجامعة،
ناهيك عن تسلميها إدارة إعالم محافظة
مــأرب وموقــع املحافظة لســكرتري
صحيفة الصحوة سابقـ ًـــا لسان حال
حزب اإلصالح ،ويعمل اإلصالحيون عىل
التمدد والتوســع واالنتشــار يف كافة
وسائل اإلعالم الرســمية والحكومية،

وليــس بالــرورة أن تكــون إدارتهم
وسائل إعالم ؛ بل يسعون للحصول عىل
الدرجة الوظيفية ،ومن ثم يعلمون عىل
تسخري ما يتقاضونه من مستحقات يف
وسائل إعالم خاصة تخدم التوجه العام
للجامعة.
رابعــا ــــ الخارجيــة :يعمل حزب
اإلصالح للســيطرة عىل وزارة الخارجية
والســلك الدبلومــايس بشــكل خاص
وذلك من خــال تكليف عدد من املنتمني
للحــزب بالتحويــل مــن تخصصاتهم
الرئيســية إىل علوم سياسية وعالقات
دولية ودبلوماسية ،يف رؤية مستقبلية
للحزب ،يســعى من خاللها لالستحواذ
عــى وزارة الخارجيــة والســفارات
والقنصليات ؛ وذلــك يك تكون بوتقته
التي يخاطــب من خاللهــا العامل عرب
تطمينات شــكلية تخفي خلفها أهداف
خبيثــة ؛ تعمل عىل مزيــد من التمكني
للمنتمــن للحزب وخدمــة املوالني له

ومن يســعى الســتقطابهم يف الدول
املســتهدفة ،وقد ت ّوج ذلــك من ماليزيا
وواشنطن.
وكذلك القضــاء ،والتجارة ،وغريها
ال يألون جهــد «حــزب اإلصالح» يف
العمل للســيطرة عىل مؤسسات الدولة
اإلعالمية واملدنيــة والقضائية واألمنية
وغريهايف سلوك يهدم استقالل وحيادة
املؤسســات العامة وميهد الســتمرار
سيطرة تيار سياىس واحد عىل السلطة
وإقصاء منافســيه ،وهــو بهذا يكون
الوجه اآلخــر للحويث القادم من كهوف
الظالم وال فرق بينهــا غري أن األخري
بـ مارس ذلك بوقاحة جهارا نهارا دون
خوف أو وجل ،فيــا اإلصالح ميارس
ذلك متواريا خلف شــعارات فضافضة
ومربرات مخادعــة وكاذبة ،هدفها يف
الحقيقة توطني ومتكني املوالني للحزب
من كل مفاصــل الدولــة اليمنية ،ولو
شكلها املريض حاليا.

ورغــم أن هناك مناصــب ال يجوز
أن يتوالها مــن له انتــاء حزىب من
أى نوع ــ مســترت أو معلــن ــ ألنها
تتعلق بأجهزة ىف الدولة يجب أن تكون
مســتقلة بحكم القانــون وال يجوز أن
يكون لهــا انحياز ســياىس ،إما ألنها
تحفظ أمن الوطن وإما ألن لها وظيفة
رقابية عىل باقي أجهزة الدولة وبالتايل
يجب أن تظل مستقلة عنها ،إال أن شعار
حزب اإلصالح «الغاية تربر الوسيلة» ال
يرى يف ذلك أي موانع طاملا سيحقق له
أهدافه.
ينفي حزب اإلصــاح واملوالون له،
ســعيهم ألخونة الدولة ويصفون من
يتحدث عن ذلــك بأنه يروج لوقائع غري
صحيحة ،لكن بالعودة اىل كشــوفات
موظفي مكتب الرئاســة ،ومكتب نائب
الرئيس وكل العاملني فيه ومعه ،ورئاسة
الــوزراء ،ومــدراء مكاتــب محافظي
املحافظات ،ووكالء املحافظني ،ومدراء
اإلدارات  ،يف القطاعــات املدنية ،ثم يف
املؤسسة العسكرية لقادة وزارة الدفاع،
واأللويــة ونوابهم ،وعمــداء األركان،
وكتبــة األلوية  ،ومســؤويل التوجيه
املعنوي يف املناطق العســكرية ،وقادة
التشــكيالت التي انشــئت بعد عاصفة
الحزم ،يتجىل له حقيقــة أن اليمنيني
مقبلون عىل دولة إخوانية يجري اإلعداد
له بكل السبل واإلمكانيات  ،وهذا يجعل
من ابتالع اإلصالح «إخوان اليمن» لبقية
املكونات وإقصائها أم ًرا ســه ًال للغاية،
مامل تبادر مؤسســة الرئاســة وبقية
األحزاب إىل مواجهة ذلك بقوة.

مبا يتوافق مع اتفاق
ستوكهومل ،يف إشارة
إىل عديــد الخروقات
واالنتهــاكات التــي
تنفذهــا املليشــيات
الحوثيــة وقضت بها
عــى آمــال تحقيق
السالم.
ّ
وذكــر الوزيــر
الفرنــي بأهميــة
مواصلــة الحــوار
التوصــل إىل
بغيــة
ّ
ح ّل ســيايس شامل،
فهــو الوحيــد الذي
يكفــل الحفاظ عىل
سالمة أرايض اليمن،
وإحالل السالم واألمن
املســتدامني ،ووضع
َ
حــ ّد ملعاناة الشــعب
اليمنــي ،وتأمــن
استقرار شبه الجزيرة،
وأشــار إىل أنّ فرنسا
ستســتمر يف تجنيد
كل قدراتهــا لدعــم
هذه الوســاطة ،وهي تتواصل مع
حلفائها وجميع أطراف الحوار يف
املنطقة.

وكان األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو جوترييــش ،قد ّ
أكد أمس
الخميس ،أهميــة أن يقوم مجلس
األمن بإرســال رســائل قوية إىل
الحوثيني ليتم التمكــن من إنجاز
تقدُّ م يف الحديدة قبل النظر يف أيّ
خطوات قادمة يف عملية الســام
باليمن.
وقال جوترييش  :إنّ كافة جهود
األمم املتحــدة ومبعوثها الخاص
لليمــن ترتكــز حالي ًا عــى تنفيذ
اتفاق الحديدة ،املوقع يف الســويد
ينص عىل
قبل أربعة أشــهر والذي
ّ
انسحاب مليشيا الحويث االنقالبية
من مدينة وموانئ الحديدة ،وجدد
التأكيد التزامه الشــخيص واألمم
املتحــدة للتوصل إىل حل شــامل
لألزمة اليمنية.
ويأيت هذا الترصيح ،ذي النربة
الجديــدة نوع ًا ما مــن ِقبل األمم
املتحدة ،بعد أيام قليلة من رســالة
وجهتها البعثات األممية
مشــركة ّ
لليمن والســعودية واإلمارات إىل
مجلس األمن بشــأن األوضاع يف
اليمــن ،وطالبــت بالضغط عىل
مليشــيا الحويث وإيران لوضع حد
لعرقلة االتفاق السيايس.

الرسالة قالت كذلك  :إنّ املليشيات
االنقالبيــة ح ّققــت أرباح ًا كبرية
لتحكمهم يف تدفــق البضائع يف
املناطق التــي يحتلونها ،كام ّ
أكدت
أ ّنها متنع وصول املعونات لليمنيني،
كــا و ّثقــت رسقــة الحوثيني
ملساعدات اإلغاثة اإلنسانية ،األمر
الذي مينع دول التحالف من تسليم
تربعات إنسانية خشــية استيالء
الحوثيني عليها.
وتشكل كل هذه الخطوات مزيد ًا
من الضغط عىل املليشيات الحوثية
من أجل إجبارها عىل االلتزام بتنفيذ
بنــود اتفاق الســويد ،الذي علقت
عليه اآلمال ليكون خطوة أوىل عىل
طريق حل األزمة سياسي ًا.
وألكرث من مرة ،وعدت مليشــيا
الحــويث بأنهــا ســتلتزم بتنفيذ
االتفــاق ،ودعت املبعــوث الدويل
مارتــن جريفيثس للحــوار معها،
ثم يعود املبعــوث بال نتيجة ،وآخر
هذه اللقــاءات والحوارات كان هذا
األسبوع مع زعيم االنقالبيني عبد
امللــك الحويث ،ومل يســفر عن أي
نتائج ،ومل يجد املبعوث الدويل ما
يقوله للصحفيني بعد اللقاء ،ورحل
ملتزم ًا بالصمت.

تهديد فرن�سي غري مبا�شر يزيد ال�ضغط ال�سيا�سي على احلوثيني
“األمناء” غرفة االخبار:

انضمت فرنسا إىل قامئة
الــدول التــي تضغط عىل
مليشــيا الحويث االنقالبية
إللزامها عــى تنفيذ بنود
اتفاق الســويد الــذي ت ّم
توقيعه يف ديسمرب املايض.
وزير الخارجية الفرنيس
جان أيف لودريــان التقى
الجمعة ،املبعــوث الخاص
لألمني العــام لألمم املتحدة
إىل اليمن مارتن جريفيثس،
وقــال إنّ بــاده ســ ُتج ِّند
كل قدراتها مــن أجل دعم
وســاطة األمم املتحدة يف
اليمن.
ّ
وأكــد «لودريــان» دعم
فرنســا الكامــل لجهــود
الوســاطة التــي يبذلهــا
جريفيثــس ،ولعمــل بعثة
األمم املتحــدة لدعم اتفاق
الحديدة ،وأشار إىل رضورة
وفــاء األطــراف بالتزاماتها دون
إبطــاء من خــال تنفيــذ إعادة
انتشــار القوى يف ميناء ومدينة

الحديدة ،وضامن توصيل املساعدة
اإلنســانية عىل نحو فوري وآمن
وكامل ودون عراقيل للعاملني يف
املجال اإلنســاين وتأمني حاميتهم

