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األمناء/ غازي العلـــــــــوي :
مل يكن القرار الذي أصدره رئيس 
مجلس القيادة الرئايس د. رشــاد 
العليمي، مســاء الثالثــاء، والذي 
للمنطقة  أركان  تعيــن  عىل  نص 
للمجرم  خلًفا  األوىل  العســكرية 
يحيى أبو عوجاء، ســوى محاولة 
للتغطية عىل   - مراقبن  - بحسب 
جرائم هذا الرجل الذي ُعرَِف بسجله 
الدموي وبطشه بأبناء الجنوب منذ 
العام 2009م، كام يراه آخرون بأنه 
املتصاعد  الغضب  الحتواء  محاولة 
يف الشــارع الحرضمــي املطالب 
األوىل  املنطقــة  قــوات  بإخراج 
ومحاكمة  حرضمــوت  وادي  من 
املدعو أبو عوجاء عن الجرائم التي 
ارتكبتها قواته بحق املدنين العزل، 
كام يراه فريــق آخر  - أي القرار - 
بأنه إعفاء للرجل من أي مسؤولية 
عــن أي جرائــم ســوف ترتكبها 
تزال جامثة  التي ما   - مليشــياته 
بوادي حرضموت - يف قادم األيام.

وجاء قرار العليمي بعد أيام من 
تهديــدات خطــرة أطلقها املدعو 
يحيى أبو عوجاء، أعلن خاللها عدم 
الرياض،  اتفاق  مبضامن  اعرتافه 
ناكــرا وجود أي بنــد يف االتفاق 

أي من  أو نقل  ينص عىل إخــراج 
قوات املنطقة.

واعتــر أبو عوجــاء تحركات 
لتحرير  الجنوبيــن  ومســاعي 
أراضيهــم تصعيًدا خطــًرا وأمًرا 
تهديد  رســائل  وأطلق  مؤســًفا، 
املنطقــة  إن  بقولــه:  ضمنيــة، 
العســكرية األوىل لــن تســمح 
العامة  باملمتلــكات  بالعبث  ألحد 
 - حرضموت"  وادي  يف  والخاصة 
كام زعــم - يف تهديد كان واضحا 
أنه يستهدف شن مزيد من اإلرهاب 

عىل الجنوبين.

احملاكمة قبل اإلقالة 
التي  الجرائم  تصاعــد  ظل  يف 
ترتكبها قوات املنطقة العســكرية 
بــوادي  املدنيــن  بحــق  األوىل 
حرضموت، باإلضافة إىل الســجل 
امليلء  املنطقــة  ألركان  الدمــوي 
بجرائــم القتل التــي تلطخت بها 
يداه، ابتداًء مبالح ردفان حن كان 
اللــواء الذي يقــوده يرابط هناك، 
حيث مارســت قواته شتى جرائم 
القتل والتنكيل بحق أبناء مديريات 
الشــهيد  ردفان، ومــا تزال دماء 
رأفــت العطفي والطفــل صدقي 

وغرها من الدماء شاهدة عىل تلك 
الجرائم، وســتظل لعنات ودعوات 
أهايل وذوي الشهداء تالحقه مدى 
الحياة، وهي جرائم يرى قانونيون 
بأنها ال تسقط بالتقادم، وأنه كان 
األجدر صدور قــرار بإحالة املجرم 

أبو عوجاء للمحاكمة ثم اإلقالة.

حقن للتخدير
الجنوب  تعلمــه  ملا  واســتنادا 
املاضية  الفرتات  وشعبه عىل مدار 
فإن "حقن  وقائع مشــابهة،  من 
التي تحاول قوى صنعاء  التخدير" 
إعطاءهــا للجنــوب لتهدئة حالة 
الغضب التي تهيمن عىل شعبه لن 
يكون لها أي أثر، وبالتايل سيواصل 
الجنوبيــون الضغــط لتحقيــق 

مطالبهم كاملة.
قدًرا  عوجاء  أبــو  أظهر  وفيام 
كبًرا مــن اإلرهاب ضد الجنوبين 
فــإن التعقيد الرئيــي ليس يف 
لكن  وحسب،  العنرص  هذا  شخص 
الجنوبين ُيــرصون عىل مجابهة 

اإلرهاب اإلخواين مبختلف صوره.
الخطوات،  هــذه  مقدمة  ويف 
املنطقة  إخراج  عىل  العمل  يتوجب 
وادي  مــن  األوىل  العســكرية 

حرضموت لضــامن االنخراط يف 
مسار التهدئة، أما غر ذلك فسيعني 
املقبلة ســتكون حبىل  املرحلة  أن 

بالتصعيد عىل كل املستويات.

صورة الطفل صدقي 
يكفــي النظر لصــورة الطفل 
)ذو  قاســم  صالــح  صدقــي 
الـ15عاًما( الــذي مل يكن يعلم - 
األصغر  أخيه  أذن  يف  يهمس  وهو 
الذي  عاًما(  الـــ"12"  )ذو  صالح 
كان يجلس إىل جانبه مسندًا رأسه 
عىل صدره من مشاق وعناء رحلة 
سرهم وهم يف طريق عودتهم من 
محافظة لحج إىل ردفان عىل منت 
حافلة لنقل الــركاب )باص( وهو 
يشر له إىل ثالثة من الجنود كانوا 
عىل بعد حوايل )30( مرتًا يقومون 
بتفتيش السيارات املارة عىل الخط 
العام بصورة استفزازية، بأن جنود 
هذه النقطــة يتبعون لــواء “أبو 
العوجاء” الذي يقوم جنوده بإطالق 
الرصاص عىل املواطنن ويقومون 
بنهب املســافرين وأنهم هم الذين 
العطفي وسط  رأفت  الشهيد  قتلوا 
الشارع العام يف املالح - بأن روحه 
الريئة سوف ُتزهق برصاص هؤالء 

العسكر الذين تجردوا عن كل القيم 
أضحت  حتى  اإلنســانية  واملعاين 
فوهــات أســلحتهم ال تفرق بن 
رجل وامــرأة، أو بن طفل وكهل، 
أو بن عــدٍو وصديــق, وما هي 
إال لحظات حتى أطلــق أحد أولئك 
الجنــود رصاصات املــوت صوب 
الحافلة التــي كانت مليئة بالركاب 
"صدقي"  برأس  إحداها  لتســتقر 
الذي كان يحاول يف تلك األثناء أن 
يضم رأس أخيه األصغر إىل صدره 
للتهدئة من روعــه ولحاميته من 
تلك الرصاصات، ليســقط مرضجًا 
بدمائه، وما هي إال دقائق معدودات 
لتصعد روحه الزكية إىل بارئها، ومل 
تفلح رصخات صالــح التي أدمت 
قلوب وأفئدة مــن كانوا عىل منت 
الحافلة وهو يحاول ضم أخيه إىل 
صدره من إيقاف نزيف الدم املنهمر 
من رأس صدقي، يف مشهد حزين 
ومــؤمل يعيد إىل األذهــان بعضًا 
من مشــاهد القتل التي تعرض لها 
أطفال فلسطن، يكفي النظر لتلك 
الصورة لتكتشــف مدى بشــاعة 
وإجرام هذا الرجل، وهي كفيلة بأن 
تذهب به إىل مزبلــة التاريخ وأن 
تضعه خلف قضبان الســجن مدى 

الحياة إن مل يكن اإلعدام مصره.

تقرير
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