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تقـرير إخـبـاري

»لم نعد نخىش القصف األمريكي 

وكلنا أنصار الرشيعة « بهذه الكلمات 

نفسه  الوقت  يف  واملعربة  املقتضبة 

أجابنا أحد رجال قبائل با كازم التي 

قتل األمريكيون العرشات من أفرادها 

بينهم نساء وأطفال يف قصف املعجلة 

الشهري بأبني منذ نحو عامني ونصف 

عندما سألناه : أال تخافون الطائرات 

األمريكية التي تحلق يف سمائكم؟

أبني  بوالية  املعجلة  منطقة  يف 

الرجل  هذا  يسكن  اليمن  جنوبي 

وأرسته وقبيلته حيث تحلق الطائرات 

يرشف  التي  التجسسية  األمريكية 

املركزية  املخابرات  من  كال  عليها 

األمريكية والقيادة املشرتكة للعمليات 

الخاصة بالجيش األمريكي عىل مدار 

مجاهدي  تحركات  ملراقبة  الساعة 

يسيطرون  الذين  الرشيعة  أنصار 

نحو  منذ  كامل  بشكل شبه  أبني  عىل 

الحكم  إقامة  من  تمكنوا  حيث  العام 

بالرشيعة عىل أراضيها، ليس يف أبني 

وغريها  يف شبوة  كذلك  وإنما  وحدها 

أكده  ما  وهو  اليمن  مناطق  من 

»حمزة  بـ  املكنى   بلعيدي«  »جالل 

عندما  أبني  والية  أمري  الزنجباري« 

الرشيعة  أنصار  أن  مؤخرا  رصح 

مربع  مرت  كيلو  ألف  ستني  يحكمون 

وبما  والسنة  بالكتاب  األرض  من 

إجمايل  من  باملائة  عرشة  يعدل 

هي  الدولة  هذه  وأن  اليمن  مساحة 

نواة الخالفة اإلسالمية القادمة قريبا 

بإذن الله حد قوله.

الرضبات التفويضية
   بعيدا عن أبني ويف داخل البيت 

رئيس  أوباما  باراك  اتخذ  األبيض 

شهر  من  أكثر  منذ  املتحدة  الواليات 

قرارا خطريا يقيض ببدء فصل جديد 

الفصول  من  وهمجية  رشاسة  أكثر 

الصليبية  الحملة  من  قبله  التي 

اعتماد  يف  تمثل  قرار  اليمن،  عىل 

بربنامج  تتعلق  جديدة  اسرتاتيجية 

من  األمريكية  الطائرات  هجمات 

اسم  وتحمل  اليمن  داخل  طيار  دون 

التفويضية«  الرضبات  »اسرتاتيجية 

االستخبارات  ملسؤويل  تتيح  والتي 

النوع  هذا  شن  األمريكيني  والجيش 

برشية  أهداف  أية  عىل  الهجمات  من 

اليمن  داخل  مبان  أو  سيارات  أو 

يرون أنها تهدد أمن الواليات املتحدة 

هويات  من  للتأكد  الحاجة  دون 

حيث  من  املستهدفني  األشخاص 

أم  الرشيعة  ألنصار  تابعني  كونهم 

إذ  واألطفال  النساء  ذلك  يف  بما  ال، 

أن  األمريكيون  »يستشعر«  أن  يكفي 

ليصدروا  ما  هناك خطر من شخص 

فاير«  »الهيل  صواريخ  بتوجيه  أمرا 

تجوب  التي  الجحيم«  »نريان  أو 

اليمن  سماء  التجسسية  الطائرات 

لتقصف  أجنحتها  عىل  تحملها  وهي 

بارد  بدم  لتقتله  ذاك  أو  الهدف  هذا 

دون أن يحاسبهم أحد كالعادة!

عىل  أوباما  قرار  صدى  أن  عىل 

وملفتا  رسيعا  جاء  اليمنية  األرض 

اليمنيني  قبل  أنفسهم  لألمريكيني 

19

بدأها بتسع هجمات من الجو وقصف من البحر وإنزال على البر في شهر واحد

أوباما يشن حربا صليبية عىل اليمن

األمريكيون يلهبون سماء اليمن

1

طائرة أمريكية بدون طيار تطلق صاروخ » هيل فاير « - أرشيف

جثمان مجاهد من أنصار الشريعة يشتعل بعد قصف أمريكي على سيارته في عزان بشبوة - أرشيف

قطعا هي حرب صليبية يشنها باراك أوباما عىل اليمن .. حرب يستخدم فيها حاكم البيت األبيض أسطول طائراته بال طيار لتقتل املسلمني رجاال 

وشيوخا ونساء وأطفاال بمجرد االشتباه ... حرب يشارك فيها خرباء مكافحة اإلرهاب وجنود النخبة من مشاة البحرية األمريكية جنبا إىل جنب مع 

جيش نظام صنعاء العميل ... حرب تقصف فيها البوارج األمريكية من البحر املنازل بصواريخ كروز لتحيلها أثرا بعد عني ... كل ذلك ال ليشء إال ألن 

فئة من الشباب املسلم املجاهد يطلقون عىل أنفسهم اسم » أنصار الرشيعة« نجحوا يف إقامة الحكم برشع الله عىل مناطق يف واليتي أبني وشبوة 

الجنوبيتني بعد أن سيطروا عليها كما سيطر غريهم عىل مناطق أخرى يف مختلف أنحاء البالد خالل انهيار دولة »عيل صالح« العام املايض ... 

يف الصفحات التالية نحاول إلقاء الضوء عىل جوانب من هذه الحرب من حيث دوافعها وأدواتها ومدى تأثريها يف اإلطار املحيل والعاملي فيما 

يسمى بـ» الحرب األمريكية عىل اإلرهاب «.
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منهم  القليل  إال   - يتطرقوا  لم  الذين 

الصليبية  الحرب  تلك  عن  للحديث   -

ذات الوجه املكشوف، حيث أكد املحلل 

األمريكي » جريج ميلر « يف مقال له 

بصحيفة الواشنطن بوست األمريكية 

لحرب  الجديدة  االسرتاتيجية  أن 

ترسع  سوف  طيار  بال  الطائرات 

الواليات  تخوضها  التي  الحرب  من 

الجوية  الغارات  خالل  من  املتحدة 

بالفعل رقما  والتي سجلت  اليمن،  يف 

املتحدة  الواليات  شنت  حيث  قياسيا 

ما ال يقل عن ثمان غارات يف األربعة 

األشهر األوىل من العام الجاري 2012 

وبما يماثل عدد الغارات األمريكية من 

هذا النوع يف اليمن خالل العام املايض 

بأكمله، غري أن ميلر لم يذكر يف مقاله 

تسع  شهد  وحده  األخري  الشهر  أن 

)ثالث  تجسسية  لطائرات  هجمات 

يف  واثنتان  أبني  يف  وثالث  شبوة  يف 

مأرب وغارة يف البيضاء( أي أن معدل 

الطائرات  لهذه  السنوية  الرضبات 

خالل العام املايض بات معدال شهريا 

وهو بكل تأكيد مرشح للتزايد يف الفرتة 

القادمة بعد قرار أوباما األخري.

معارضة داخلية
الكاتب األمريكي املعروف » إينجل 

هارت « تحدث يف مجلة » ذا نيشن « 

األمريكية يف مقال له بعنوان »تناقض 

أوباما« عن قرار األخري بتوسيع حرب 

فقال   اليمن  يف  طيار  بال  الطائرات 

الحدود  مناطق  يف  يحدث  كان  »كما 

الباكستانية، منح الرئيس أوباما وكالة 

إيه(  آي  )يس  املركزية  االستخبارات 

االمريكية  املشرتكة  العمليات  وقيادة 

صالحية شن هجمات بطائرات بدون 

األشخاص  الستهداف  ليس  طيار، 

مسبقا  هوياتهم  تحديد  تم  الذين 

كأهداف ذوي أهمية يف القاعدة، لكن 

املشبوهة  السلوك  أنماط  ضد  أيضا 

يف  تصعيدا  نتوقع  أن  علينا  العامة، 

حرب الطائرات بدون طيار يف اليمن، 

أشخاص  ضد  حربا  ليست  فهي 

ممن  مجاميع  ضد  بل  معروفني، 

معظم  يف  )وكما  أرشار  بانهم  يشتبه 

الحاالت، مواطنني أبرياء ايضا ( وفق 

تعبريه.

الحرب  توسيع  قرار  ويثري     

األمريكية عىل اليمن الكثري من الجدل 

والقانونية  الحقوقية  األوساط  يف 

بروس   « أوضح  حيث  أمريكا  داخل 

يل  بجامعة  القانون  أستاذ   » أكرمان 

صحيفة  نرشته  مقال  يف  األمريكية 

الكونجرس  أن  بوست  الواشنطن 

األمريكي  للرئيس  سمح  األمريكي 

هجمات  بشن  بوش  جورج  السابق 

ضد قيادات إرهابية رشيطة الرجوع 

من  تخوفا  وذلك  الكونجرس  ألعضاء 

بالبالد  تؤدي  مفتوحة  سلطات  منح 

اإلرهاب  عىل  نهائية  ال  حرب  لدخول 

قد ال تكون نتائجها يف صالح الشعب 

أكرمان  منه  حذر  ما  وهو  األمريكي، 

بتأكيده أن أوباما قد تخطى حدوده 

للطائرات  الجوية  الرضبات  بتوسيع 

بدون طيار عىل أهداف »يشتبه« أنها 

االحتيال  الرشيعة وبما يشبه  ألنصار 

صبغة  تلك  القتل  عمليات  إلعطاء 

من  املزيد  أرواح  لحصد  قانونية 

املدنيني.

وقاحة أمريكية وتخاذل 

يمني
الرئيس  مستشار  برينان  جون 

االرهاب  مكافحة  لشؤون  اوباما 

بحرب  رسميا  اعرتف  من  أول  كان 

طيار  دون  من  األمريكية  الطائرات 

قاعدتني  من  فيها  التحكم  يتم  التي 

من  بالقرب  أمريكيتني  عسكريتني 

واألخرى  جيبوتي  يف  إحداهما  اليمن 

يف منطقة مجهولة بالجزيرة العربية، 

األمريكية  اإلدارة  تبجح  أن  غري 

الصليبية  حربها  عن  الحديث  يف 

الكثري  يالقي  بات  اليمن  يف  املفتوحة 

املتحدة  الواليات  داخل  املعارضة  من 

لدرجة أن ناشطة يهودية أمريكية هي 

»ميديا بنيامني« مؤسسة حركة »بينك 

كود« املعنية بالسالم قاطعت برينان 

أخالقيات  عن  لخطاب  إلقائه  أثناء 

قائلة  اإلرهاب!  عىل  الحرب  يف  بالده 

األبرياء  عن  ستتحدث  هل  »عفوا  له 

الذين قتلتهم الواليات املتحدة؟ وماذا 

الطائرات  قتلتهم  الذين  املئات  عن 

اليمن  يف  طيار  بدون  األمريكية 

أتحدث  أنا  والصومال؟  وباكستان 

نيابة عن عبد الرحمن العولقي البالغ 

العمر ستة عرش عاما من مواليد  من 

دينفر والذي قتلتموه يف اليمن بسبب 

أبيه؟ أنت تعرض حياتنا للخطر من 

خالل قتلك ألناس أبرياء حول العالم، 

عار عليك«.

املرسح  تفاصيل  عن  وبعيدا 

فإن  األمريكي  الداخل  يف  السيايس 

هذه الوقاحة األمريكية يف استعراض 

بعد  عن  التحكم  طائرات  تكنولوجيا 

وتفعيلها بهذا الشكل الفج عىل أرض 

تجارب  حقل  صارت  التي   - اليمن 

تلق  لم   - األمريكية  السالح  لرشكات 

اإليمان  بالد  داخل  املتوقع  الفعل  رد 

والحكمة خاصة من قبل علماء اليمن 

أنصار  يهاجم  معظمهم  بات  الذين 

نظام  جيش  قوات  لقتالها  الرشيعة 

املصبوغة  األيادي  صاحبة  صنعاء 

والشيوخ  النساء  من  األبرياء  بدماء 

زالت  وما  قصفت  أن  بعد  واألطفال 

السكنية  األحياء  ومدافعها  طائراتها 

يف أبني وشبوة وغريها من مدن اليمن، 

تلك  أن  حقيقة  عن  تغافلوا  فيما 

الرشيعة  أنصار  تقاتل  إنما  القوات 

يف  يتمثالن  أمريكيني  ودعم  بإدارة 

جهود إعادة هيكلة الجيش واملشاركة 

األمريكي  بالطريان  العسكرية 

إضافة  واإلسناد  والحربي  التجسيس 

كما  اللوجيستي  واإلمداد  التدريب  إىل 

يف  ميكا   25 اللواء  حصار  أثناء  وقع 

زنجبار العام املايض.

سيارة ألنصار الشريعة بعد قصفها وفي اإلطار رأس صاروخ » هيل فاير « األمريكي - أرشيف

عبد الرحمن العولقي 16 عاما - رحمه اهلل - من ضحايا القصف األمريكي - أرشيف
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للمحلل  ابتداء  الجواب  نرتك 

مقال  يف   » رانكني  جيم   « السيايس 

الكندية  ستار  تورنتو  بصحيفة  له 

ثمة حقيقة مؤكدة حول  أن  فيه  قال 

انتهاج اسرتاتيجة القتل بطائرات غري 

مأهولة عىل اليمن وهي أن الصواريخ 

الطائرات  تلك  تحملها  التي  املوجهة 

خالل  اليمنيني  من  املئات  قتلت 

ينتمون  بعضهم  املاضية  السنوات 

جزيرة  يف  الجهاد  قاعدة  لتنظيم 

العرب وغالبيتهم من املدنيني األبرياء، 

موضحا أن تلك االسرتاتيجية بجانب 

أخالقياتها  حول  جدل  من  تثريه  ما 

فإنها محل  القانوني  وصحة موقفها 

تشكيك فيما يتعلق بمدى فعاليتها يف 

القضاء عىل تنظيم القاعدة يف اليمن.

سيايس  ملحلل  تعليقا  واستعرض 

الذي  اإلرياني  الغني  عبد  هو  يمني 

عزا ظهور أنصار الرشيعة بقوة عىل 

الخريطة السياسية اليمنية مؤخرا إىل 

قصف املعجلة يف أواخر 2009والذي 

من  القتىل  عرشات  ضحيته  راح 

حيث  امرأة،  و14  طفال   21 بينهم 

أنصار  مقاتيل  من  اآلالف  أن  أكد 

قتال  يف  يشاركون  الذين  الرشيعة 

يف  يكونوا  لم  أبني  يف  اليمني  الجيش 

معظمهم ينتمون أصال لتنظيم قاعدة 

هم  وإنما  العرب  جزيرة  يف  الجهاد 

بالغضب  شعروا  عاديون  مواطنون 

عىل  األمريكي  االعتداء  هذا  رأوا  ملا 

املدنيني فانضموا تلقائيا للجهاد ضد 

واحد  حادث  )فبسبب  األمريكيني، 

العقيدة  بأرسها  محافظة  اعتنقت 

القتالية للقاعدة( حد تعبريه.

افرتاضان مهزوزان
جريجوري  عن  رانكني  ونقل 

برينستون  بجامعة  األستاذ  جونسني 

طويلة  فرتة  اليمن  يف  مكث  والذي   -

القاعدة  تنظيم  نجم  صعود  لدراسة 

الهجمات  بأن  رأيه   - متوسع  بشكل 

مؤثرة  ليست  اليمن  عىل  األمريكية 

القتىل  جثث  حقائب  ألن  اإلطالق  عىل 

التي يشاهدها الجميع يف أعقاب تلك 

الهجمات ليست مؤرشا صحيحا عىل 

نجاحها وإنما عىل فشلها، بينما قال 

ما نصه » املشكلة األكرب هي أن فكرة 

بالطائرات  الرؤوس  قطع  رضبات 

افرتاضني  عىل  تقوم  طيار  بدون 

أن  هو  »األول  للغاية:  مهزوزين 

فعيل  بشكل  تعلم  املتحدة  الواليات 

قاعدة  يف  األساسية  القيادات  جميع 

القيادات  أن  والثاني  العرب،  جزيرة 

بكوادر  تعويضها  يمكن  ال  املقتولة 

ذات كفاءات مماثلة يف التنظيم«.

ولعل االفرتاض الثاني هو ما عناه 

الجهاد  قاعدة  لتنظيم  األخري  البيان 

بشأن  الصادر  العرب  جزيرة  يف 

استشهاد الشيخ فهد القصع العولقي 

طائرات  بصواريخ   – الله  رحمه   -

أمريكية بدون طيار أثناء تواجده يف 

مسقط رأسه بوادي رفض يف شبوة، 

علينا  الله  من  »وقد  البيان  قال  حيث 

املجاهدون  فقدم  الحقبة،  هذه  يف 

أصقاع  شتى  من  الجزيرة  أرض  إىل 

األرض، منهم القائد السديد، والخبري 

فهيهات  الصنديد،  واملقاتل  املجيد، 

ينجو الكفر من ثاراتهم، وأنى للباطل 

هذا  ويف   ،» صوالتهم  عن  يروغ  أن 

إشارة إىل ما ورد يف كالم جونسني من 

باتت  العرب  املجاهدين يف جزيرة  أن 

العمل  تدير  وكوادر  قيادات  عندهم 

بشكل  واألمني  والعسكري  املدني 

القيادات  استهداف  اسرتاتيجية  أفقد 

طيار  بال  الطائرات  بغارات  البارزة 

تأثريها ونجاعتها.

عالقة طردية
ارتفاع  برغم  أنه  األمر  يف  واملثري 

خالل  الصليبية  الرضبات  وترية 

كما   2012 الجاري  امليالدي  العام 

أسلفنا إال أن أنصار الرشيعة يديرون 

ناجح  بشكل  األمريكيني  ضد  الحرب 

الله  بفضل   - ويتوسعون  للغاية 

–يوما بعد يوم عىل األرض ويرضبون 

اإلدارة  ذي  اليمني  الجيش  قوات 

ويهاجمونه  أليمة  رضبات  األمريكية 

غزوتي   يف  حدث  كما  معسكراته  يف 

عدنا«  عدتم  »إن  و  الذنب«  »قطع 

الرشيعة مؤخرا  أنصار  اللتني شنهما 

عىل كتائب للجيش يف منطقة دوفس 

نظام  لرئيس  تهديدات  عقب  بأبني 

بمحاربة  هادي  ربه  عبد  صنعاء 

ما  مقتل  عن  أسفر  ما  املجاهدين 

يقرب من 250 جنديا وأرس ما يزيد 

عن املائة فضال عن غنيمة العديد من 

الدبابات واألسلحة الثقيلة واملتوسطة 

والخفيفة ومخازن الذخائر املتنوعة، 

أنصار  يفرض  متصل  صعيد  وعىل 

الرشيعة حصارا قويا عىل اللواء 111 

بوالية  لودر  مدينة  يف  النفاق  ولجان 

مواقع  عىل  غارات  يشنون  كما  أبني 

تمركز قوات صنعاء يف زنجبار فضال 

موسعة  تطهري  حمالت  تنفيذ  عن 

واألمن  الجيش  وضباط  قيادات  عىل 

السيايس والقومي ومن يتعاون معهما 

مختلف  يف  الرشيعة  عىل  الحرب  يف 

املحافظات بشمال وجنوب اليمن.

إذن فاستقراء الواقع يثبت بشكل 

اإلرهاب«  أن سياسة »استئصال  جيل 

يف  املتحدة  الواليات  تخوضها  التي 

االستخباراتية  أذرعها  بجميع  اليمن 

إىل  تتجه  تقريبا  الفاعلة  والعسكرية 

حيث  سلبا  عليها  وترتد  بل  الفشل 

األمريكية  الرضبات  بني  العالقة  أن 

للجهاد  املنضم  الشباب  وأعداد 

عالقة  باتت  الرشيعة  أنصار  مع 

طردية، بمعنى أنه كلما زاد القصف 

عىل  اإلقبال  ارتفع  كلما  األمريكي 

وعمالئهم  األمريكيني  ضد  الجهاد 

أن  ذلك  إىل  الشباب. يضاف  قبل  من 

تاريخيا  عنها  معروف  اليمن  قبائل 

االنحياز إىل صف اإلسالم ضد أعدائه 

وهي أذكى من أن تقع يف فخ العمالة 

الرشيعة  أنصار  ضد  نفسها  وتورط 

الصليب كما وقع  راية  قتال تحت  يف 

العراق  يف  الخيانة  قبائل  بعض  من 

للمجاهدين،  قتالهم  يف  وأفغانستان 

املتحدة  الواليات  تدركه  أمر  وهو 

فهي  لذا  حساباتها  يف  وتضعه  جيدا 

ترضب من الجو والبحر وتنفذ إنزاال 

لرد  نبض  كجس  الرب  عىل  محدودا 

يتسم  الذي  اليمني  الشعبي  الفعل 

بالحساسية الدينية الشديدة تجاه أي 

تدخل أجنبي يف بالده ولعل ما عاناه 

القرن  خالل  اليمن  يف  الربيطانيون 

املايض خري دليل عىل ذلك.

بعد انضمام الكثير من ذوي الخبرات المختلفة للمجاهدين مؤخرا

محللون غربيون : حرب الطائرات األمريكية فاشلة وتصب يف مصلحة القاعدة

الشيخ القائد فهد القصع  رحمه اهلل 

طفلة - رحمها اهلل - من ضحايا القصف األمريكي على المعجلة في 2009- أرشيف

الطائرات  حرب  عن  الحديث  عند  بقوة  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 

االسرتاتيجية  هذه  حققت  هل  هو:  اليمن  يف  طيار  بدون  األمريكية 

أهدافها يف إطار ما يسمى بالحرب األمريكية عىل اإلرهاب؟



تأكيدا لما نشرته وكالة مدد في أعدادها السابقة

قوات املارينز األمريكية تتوافد عىل أرض اليمن للمشاركة يف قتال أنصار الرشيعة

قوات  بوجود  األمريكي  االعرتاف 

مشاة أمريكية يف اليمن نقلته وكاالت 

من  الثامن  بتاريخ  العاملية  األنباء 

الجاري عىل لسان جون كريبي  مايو 

املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية 

مؤخرا  بدأنا   « قال  عندما  البنتاجون 

اىل  املدربني  من  صغري  عدد  إعادة 

الحكومة  مع  نعمل  ونحن  اليمن، 

بعض  منذ  اليمني  والجيش  اليمنية 

الوقت ملساعدتهما عىل التصدي لخطر 

القاعدة املتنامي يف اليمن «.

املتأخر  األمريكي  االعرتاف     هذا 

جاء عىل عادة األمريكيني يف الحرص 

نقائصهم  عن  الحديث  عدم  عىل 

سري  اضطرهم  إذا  إال  علني  بشكل 

قضايا  يف  حدث  كما  لذلك  األحداث 

سجن  يف  والتعذيب  الرسية  السجون 

الطائرات  بالعراق وحرب  أبي غريب 

فقد  اليمن،  يف  طيار  بدون  األمريكية 

أنباء  بيومني  االعرتاف  هذا  سبقت 

متواترة يف وسائل اإلعالم تتحدث عن 

وصول ثالثني خبريا عسكريا أمريكيا 

قاعدة  إىل  اإلرهاب  مكافحة  مجال  يف 

طائرة  متن  عىل  بلحج  الجوية  العند 

إىل  صنعاء  من  حملتهم  عسكرية 

أعمال  لتنسيق  الجنوبية  املحافظة 

عام  منذ  تقاتل  التي  الجيش  قوات 

أبني  يف  الرشيعة  أنصار  ضد  كامل 

بشكل عام ويف لودر بوجه خاص حيث 

يخوض املجاهدون حربا منذ ما يزيد 

الحكم  املدينة وإقامة  لفتح  عن شهر 

لجان  بعدما رفضت  فيها  الله  برشع 

املجاهدين  طلب  لودر  داخل  النفاق 

قد  كان  والذي  بها  الرشيعة  بتطبيق 

الجانبني  بني  قبيل  وساطة  وفد  نقله 

مؤخرا.

  بدايات بسيطة ونهايات 

مأساوية
   ولعل وكالة مدد اإلخبارية كان 

لها قصب السبق يف نرش صور حرصية 

البحرية  املشاة  قوات  من  لجنود 

فندق  محيط  يف  املارينز  األمريكية 

صنعاء  اليمنية  بالعاصمة  شرياتون 

حيث قيل وقتها أن تواجدهم إنما هو 

الخارجية  زيارة وزيرة  تأمني  بهدف 

األمريكية كلينتون إىل صنعاء يف ذلك 

دائما  يؤكد  التاريخ  أن  عىل  الوقت، 

غري  بسيطة  البداية  تكون  هكذا  أن 

األحداث  حرارة  ترتفع  ثم  مستنكرة 

الغزاة  أعداد  معها  وترتفع  بعدها 

وتتعدد مهماتهم القتالية إىل أن يصري 

األمر إىل احتالل ولو جزئي للبالد وما 

للحرمات  انتهاك  من  ذلك  يصاحب 

وقصف للمساجد وهدم للمنازل تحت 

ذريعة مطاطة للغاية تدعى »مكافحة 

اإلرهاب«.

   وبالفعل تزايدت األحداث سخونة 

بعدما نجح أنصار الرشيعة يف فرض 

أبني  يف  كبرية  مناطق  عىل  سيطرتهم 

الله  برشع  الحكم  وأقاموا  وشبوة 

ونفذوا  والطرقات  املدن  وأمنوا  فيها 

مرشوعات تنموية بها وأمروا باملعروف 

اإلنجازات  وهذه  املنكر،  عن  ونهوا 

األمريكيني وال  ال تريض  ذاتها  يف حد 

عمالءهم من حكام ومتنفذي صنعاء 

مرشوعهم  تفشل  ألنها  السواء  عىل 

شكل  يف  املليارات  عليه  أنفقوا  الذي 

تستهدف  منظمة  إعالمية  حمالت 

تشويه صورة املجاهدين وعزلهم عن 

أبائهم وإخوانهم يف بالد اإلسالم فما 

كان من أمريكا حامية حمى الصليب 

يف  اليمنيني  انشغال  استغلت  أن  إال 

املتدهور  الداخيل  السيايس  الوضع 

قوات  من  دفعات  إرسال  يف  لتبدأ 

إىل  املارينز  األمريكية  البحرية  مشاة 

لحج  بمحافظة  الجوية  العند  قاعدة 

أنصار  ضد  القتال  يف  للمشاركة 

الرشيعة يف جنوب البالد.

األولوية لحرب الرشيعة
الرشيعة  أنصار  إنجازات     

األهايل  وتقبل  حكمهم  مناطق  يف 

لرفع  مؤخرا  باألمريكيني  حدا  لهم 

بالطائرات  الجوية  رضباتهم  معدل 

لتخويف  املجاهدين  عىل  التجسسية 

إلخراج  عليهم  والضغط  السكان 

فيما  أراضيهم،  من  الرشيعة  أنصار 

يف  خربائهم  إرسال  يف  بعدها  بدأوا 

لتدريب  اإلرهاب  مكافحة  مجال 

للمجاهدين  للتصدي  اليمنية  القوات 

ومرشوعهم األسايس وهو تطبيق رشع 

الله يف بالد اإليمان والحكمة، وتكررت 

زيارات املسئولني األمنيني األمريكيني 

جون  زيارة  من  بدءا  ذلك  أعقاب  يف 

األمريكي  الرئيس  مستشار  برينان 

ملكافحة اإلرهاب للعاصمة صنعاء منذ 

أقل من ثالثة أشهر وانتهاء باجتماع 

روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات 

رئيس  مع   ) آي  بي  إف   ( الفيدرايل 

نظام صنعاء عبد ربه منصور لبحث » 

جهود محاربة االرهاب خصوصا ضد 

تواجده يف  مناطق  يف  القاعدة  تنظيم 

بعض املحافظات اليمنية ويف مقدمتها 

محافظة أبني « حسبما أوردت وكالة 

األنباء الرسمية اليمنية.

   إذن ال صوت يعلو يف اجتماعات 

بنظرائهم  األمريكيني  املسئولني 

اليمنيني عىل صوت محاربة الرشيعة 

استئصال  يف  الشديدة  والرغبة 

الشعب  مصلحة  ولتذهب  املجاهدين 

رغبة  وهي  الجحيم،  إىل  اليمني 

تبلورت خالل األيام القليلة املاضية يف 

صورة أنباء أكيدة وردت لوكالة مدد 

جنديا   250 وصول  بشأن  اإلخبارية 

قاعدة  إىل  املارينز  قوات  من  إضافيا 

هي  الكربى  الطامة  أن  عىل  العند، 

توازي تلك األخبار مع تفجر فضيحة 

اغتصاب جنود من املارينز األمريكيني 

لفتيات مسلمات مؤخرا داخل السفارة 

موظفني  من  بتسهيل  األمريكية 

الحاكم  وتسرت  بالسفارة,  يمنيني 

فايرستاين  جريالد  لليمن  األمريكي 

بفصل  اكتفى  حيث  الفضيحة  عىل 

الجنود  وتهريب  اليمنيني  املوظفني 

فإذا  املتحدة،  الواليات  إىل  األمريكيني 

ستكون  فكيف  البداية  تلك  كانت 

النهاية؟!

» نهاية التقرير « 4

الجوي  العدوان  مجرد  عىل  الصليبية  األمريكية  الحرب  تقترص  لم 

أمريكيني  عسكريني  وخرباء  لجنود  الربي  اإلنزال  لتشمل  تعدته  وإنما 

جاءوا ليس فقط لتدريب جيش صنعاء العميل وإنما كذلك للمشاركة 

الرشيعة يف جبهتي زنجبار ولودر  أنصار  القتال معه ضد مجاهدي  يف 

بوالية أبني الواقعة جنوبي اليمن.

يف الختام نود أن نذكر علماء اليمن بأنهم يف يوم من األيام قاموا يردون عىل صلف أوباما بعد قصف املعجلة يف نهايات 2009 ويهددونه يف فتوى 

أجمعوا عليها بأنه لو تعرض اليمن العتداء أو تدخل خارجي فإن الجهاد يكون عندها فرض عني ... فها هي أمريكا حامية الصليب وقائدة حمالته 

أنتم فاعلون؟! هل ستؤكدون فتواكم السابقة  يف العرص الحديث قد جاءت بطائراتها وبارجاتها وجنودها لتدنس أرض اإليمان والحكمة فماذا 

بجهادها دفاعا عن حمى اإلسالم وأعراض املسلمني أم ستشاركونها جرائمها بصمتكم عىل ما تفعله؟! ننتظر جوابكم ...

جنود من مشاة البحرية األمريكية - أرشيف


