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قصة قصيرة

”األمناء” عن املشهد العربي:
مثلام اعتاد املدعو الفاسد أحمد عبيد بن دغر 
أن يلعب عىل جميع حبال السياسية بني األطراف 
املختلفة يحاول اآلن أن يرقص مجددا عىل حبال 
الحرب عرب تودده إىل املليشيات الحوثية نحو ما 
أســامه “املصالحة وإنهاء الحرب” لضامن أكرب 
مكاسب لنفسه أوال ثم للرشعية اإلخوانية حال 
كان هنــاك أي مفاوضات من شــأنها الوصول 
إىل اتفاق ســيايس ينهي الحرب املستمرة للعام 

السابع عىل التوايل.
ميتلك بــن دغر تاريخا طويــا من املواقف 
التي تفرس شــخصيته وترصيحاته  االنتهازية 
املســتفزة التي تصدر بني الحــني واآلخر، ويف 
غفلة مــن الزمان انقلب بن دغر من شــخص 
محكــوم عليه باإلعدام من قبــل نظام الرئيس 
اليمني عــىل عبدالله صالــح، إىل أحد رجاالت 

نظام صالح وأبرز املقربني إليه.
ثم تحول بــن دغر من حضــن صالح إىل 
حضــن الحوثيني ثم إىل حضن هــادي ثم إىل 
أحد املخرتقني لهادي يعمل لصالح عيل عبدالله 
صالح قبــل أن يهادن هادي ويتقرب إليه مجددا 
بحثا عن منصب ســيايس، إىل جانب تناقضاته 
املستمرة تجاه التحالف العريب إذ ينتقل بني ليلة 
وضحاها من مؤيد لجهــوده إلنهاء الحرب إىل 

معاديا له بحسب ما تقتيض مصلحته.
فشــل بن دغر يف كل املناصب التي توالها 
يف نظام صالح، غري أن انتهازيته واســتخدامه 
أساليب تسلقية ساعدته عىل أن يبقى يف موقع 
السلطة يف حقبة الرئيس اليمني املؤقت عبدربه 

يبقى  والــذي  هادي  منصور 
قراره مختطًفا بيد مليشــيات 
إىل  تنجــذب  التي  اإلخــوان 
انتهازية بن دغر باعتبارها أحد 
أدواتها لاستمرار يف السلطة.

أراد  وتحقق لنب دغــر ما 
نائبا  ليكــون  صعــد  أن  بعد 
لرئيس مجلــس الوزراء وزيرا 
أن  قبل   ،2014 لاتصاالت عام 
يتوىل منصــب رئيس الوزراء 
يف حكومــة هــادي عقــب 
الحــرب، بعد أن غــري موقفه 
دعم  مربع  مــن  وانتقل  أليام 
إىل مربع  الحوثيني وصالــح 

دعم هادي.
واصل  توليه منصبه  خال 
بــن دغر مسلســل الفشــل 
هادي  ضــد  يعمل  ومــى 
لصالح  الرشعية  جسد  وينخر 
وطالته  اإلخوان،  مليشــيات 
اتهامــات بالعمــل لصالــح 
ميليشــيا الحويث بتعمده يف 
عمل  وتقييد  الحكومة،  إفشال 
لكنه  واملسؤولني،  املحافظني 

مل يكتفي بذلك بل أنه حاول تقديم نفســه بديا 
لهادي مــن خال التحالفات التي نســجها مع 
أطراف دولية عديدة استهدف من خالها محاولة 
تقديم نفسه كطرف توافقي يف حني أنه يحظى 

بكراهية واسعة بني فئات مختلفة.
ظهر بن دغر محرضا عىل العنف والفوىض 
من خال تصنيفه للمحافظات املحررة، بشــكل 

مناطقي، وهو ألول مرة يحدث أن تقوم حكومة 
بتقسيم وتصنيف الناس إىل كيانات مناطقية ال 
وجود لها عىل أرض الواقع، كام حرض بن دغر 
عىل الدور اإليجــايب لإلمارات يف حفظ األمن، 
يف خطــوة اســتهدفت رضب التحالف العريب 

وأدواره الفاعلة لخدمة املليشيات الحوثية.
مل تحقــق حكومة بن دغر املشــؤومة أي 

إنجــازات تذكر عــىل أرض الواقع، لكنه 
للرتويج  الكاذبة  الرشعيــة  أبواق  وظف 
بأموال  أوهــام حــاول صناعتهــا  إىل 
املواطنــني األبرياء وفشــل يف معالجة 
تتطلب حا عاجا  التــي  الهامة  امللفات 
املعيشــية  الظروف  وطأة  من  للتخفيف 
استخدم  أن  بعد  للمواطنني  واالجتامعية 
خزينة حكومته يف متويل عدد كبري من 
وســائل اإلعام والصحافيني املحسوبني 

عىل الرشعية.
اســتخدم الرئيــس اليمنــي املؤقت 
عبدربه منصور هادي بن دغر يف الحرب 
الجنوب وعمد عىل  التي يخوضها ضــد 
اســتفزاز أبناء الجنــوب الذين ترضروا 
كثريا من فساد بن دغر وجرامئه بتعيينه 
مستشارا سياسًيا له بالرغم من أنه خرج 
من الحكومــة بفضائح فســاد عديدة، 
وبعد أن جرى تشــكيل حكومة املناصفة 
استخدم هادي بن دغر كرصاصة أطلقها 
بتعيينه يف  الريــاض  اتفــاق  يف وجه 

منصب رئيس مجلس الشورى.
انتهازية بن دغر وكذبه تستمر حتى 
تناقض مواقفه من  اآلن وتنكشــف يف 
الحرب الحوثية، ففي حني كان عىل رأس 
الحكومة أكد أن الرشعية لــن تقدم أي تنازالت 
لصالح االنقابيني، مشــريا إىل أن الســام يف 
اليمن مرتبط بتســليم املتمردين لساحهم، يف 
حني أنه استبدل هذا املوقف بآخر جديد يعرب عن 
رغبته يف تدشــني تحالفات علنية مع العنارص 
املدعومة من إيران لتقســيم مغانم الحرب فيام 

بينهم.

العاصمة عدن« األمناء« قيصر ياسني:
 كشــف املؤمتــر الصحفي، الــذي نظمته 
الشبكة املدنية لإلعام والتنمية لحقوق اإلنسان 
بالعاصمة عدن، االنتهاكات التي ارتكبتها جرائم 

املليشــيات الحوثية وحزب اإلصاح 
والقوات الخاصة التابعة للحكومة 
اليمنية يف كل من محافظة شبوة 

والضالع وتعز ولحج وعدن.
ويف مستهل املؤمتر الصحفي، 
الذي حرضه يــارس اليافعي رئيس 
تحريــر يافــع نيــوز، والدكتور 
رئيس  نائب  هادي  عيل  عبدالعزيز 
دائرة حقوق اإلنســان يف املجلس 
االنتقايل الجنويب بالعاصمة عدن، 
قدم األستاذ محمود شائف، رئيس 
شــبكة املدنية لإلعــام والتنمية 
لحقوق اإلنســان بالعاصمة عدن، 
التقرير  ملحتوى  شاما  استعراضا 
الحويث  مليشــيات  جرائم  وحول 
القاعدة  اإلصــاح وتنظيم  وحزب 
املســلحة عىل  االعتداءات  جــراء 
محافظــة شــبوة والضالع وتعز 

ولحج وعدن.
خطوات  للمشــاركني  ورشح 
ورصد  جمــع  وعمليات  إعــداده 
وتوثيق البيانــات واملعلومات التي 
االنتهاكات  مــن  التقرير  تضمنها 
التــي ارتكبتهــا أطــراف الرصاع 
التي  املتنوعة  إعــداده  وأســاليب 

توزعت بني العمــل املكتبي والتحليل 
والنزول امليداين وتوثيق الشواهد واألدلة.

وأضــاف شــائف: »وإىل جانــب الجرائم 
الجســيمة والخطرية املرتكبة ضد املدنيني التي 
نفذتها مليشــيات الحويث وحــزب اإلصاح ما 

يجري يف شبوة من جرائم وانتهاكات واعتقال 
واختطافات أثناء غزوها عىل محافظة شــبوة 
وتحويلها إىل إمارة إرهابية للجامعات اإلرهابية 
بقيادة عبدربــه لعكب، وبدعم  املرتبطة بهــا، 
من األخ محمد صالح بن عديو محافظ شــبوة 
الجرائم  تلك  الكاملة عن  املســؤولية  وتحميلهم 

واالنتهــاكات بحق املدنيني مــن أبناء محافظة 
شبوة«.

والتنمية  املدنية  الشبكة  املؤمتر وزعت  ويف 
لحقوق اإلنســان عىل املشــاركني نســخا من 

تقريرها، وقبيــل املؤمتر تم عرض فيلم وثائقي 
قصري شــمل عىل بعض تلــك الجرائم ووقائع 
االنتهــاكات لحقوق اإلنســان التــي ارتكبتها 
مليشــيات حزب اإلصاح يف محافظة شــبوة 
الشعبي يف تعز واالعتداءات اإلجرامية  والحشد 
والطائرات  الباليســتية  بالصواريــخ  الحوثية 

املسرية عىل قاعدة العند ومطار عدن الدويل.
وعقب ذلك فتح باب النقاش أمام الحارضين 
وقدمت عدد من األســئلة واالستفسارات حول 
التقرير وتم الــرد عليها، كــام قدمت عدد من 

التعقيبات واإلضافات التي أشــارت يف مجملها 
إىل إيجابيــة محتــوى التقرير ومــا ورد يف 

املداخات املقدمة عنه.
ويف ختام املؤمتر الصحفي أكد املشــاركون 

فيه عىل اآليت:
التي   االعتــداءات بالصواريــخ والطائرات 
تســتهدف مطار عدن وقاعــدة العند 
جميعها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية.
الدولية  املنظامت   يدعو املشاركون 
باملفوضية الســامية لحقوق اإلنسان 
يف  للتحقيق  الــدويل  األمن  ومجلس 
التي  القتل  االنتهــاكات وجرائــم  كل 
الحوثية وحزب  املليشــيات  ترتكبهــا 
اإلصاح والقوات الحكومية يف كل من 
محافظة شــبوة والضالع وتعز ولحج 

بحق املدنيني وتقدميهم للعدالة.
 يؤكــد املشــاركون يف املؤمتــر 
القضاء  اســتقال  أهمية  الصحفــي 
ومتكينه مــن التحقيــق يف عمليات 
التاعــب البنيك والنهــب للامل العام 
وتعزيز دور الجهاز املركزي يف تطبيق 

القانون ومحاسبة الفاسدين.
 حمل املشاركون الحكومة الرشعية 
مســؤولية تردي األوضاع املعيشــية 
واألمنية وتدعو التحالف إىل االلتفات ملا 
يجري بعدن من قبل الحكومة الرشعية 
األوضاع بشكل عاجل  برسعة معالجة 

يف عدن.
حــرض املؤمتر الصحفــي أعضاء 
األمانــة العامة يف املجلــس االنتقايل 
الصحفيني واإلعاميــني وممثلو  وجمع مــن 
الوســائل اإلعامية ومنظــامت مجتمع مدين 
والباحثون واألكادمييون والنشــطاء يف مجال 

حقوق اإلنسان.

دعوة للمنظمات الدولية بالتحقيق يف كل االنتهاكات وجرائم القتل

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

هكذا يرق�ص الفا�سد بن دغر على حبال احلرب

مؤمتر صحفي لشبكة )املدنية لإلعالم والتنمية( يكشف جرائم احلوثي واإلصالح والقاعدة 


