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”األمناء” قسم التقارير:
  

للبحوث  عــدن  مركــز  نــر 

تقريًرا  االســراتيجية  والدراسات 

مفصًل عــن الحرب، أكــد فيه أن: 

»الحرب ُفرِضت عىل الجنوب”.

وتنر “األمناء” نص التقرير:

»ضمن مخطط الحــرب يف اليمن 

مبسامها العام تم نقل الحرب إىل أبني 

وهــي ال تختلف كثرًيا عــن الحرب يف 

العراق وســوريا وليبيا، لكنها هنا عىل 

حدود اململكة السعودية.

اســتكامال ملخطط الرق األوسط 

الجديد الذي بدأته » كوندلزا رايس«.

كيف تسري األمور إذن؟

عىل  املبني  التحليل  هذا  يف  اإلجابة 

املعطيات املاثلة يف الحرب: 

لهذه الحــرب راع دويل؛ كونها تقع 

ضمــن مخطط عاملي ُيــدار عن طريق 

الكيانات االســتخباراتية؛ لذا فهي أكرث 

من كونهــا حرًبا تديرهــا الزعامات أو 

القيادات السياسية أو القوات العسكرية؛ 

ألن هذا النوع من الحروب استنزافية ال 

منترص فيها، أما أطراف الرصاع فهي:

-1 فصيل شيعي تم استثامر غريزته 

لدى صّناع الحرب يف أن يتحرك بالقتل، 

أما دوره فإرباك الدول العربية وإدخالها 

يف حرب دينية طائفيــة يغذيها الحقد 

التاريخي، وهــي تتوافق مع طموحات 

والية الفقيه.

-2 فصيــل ســّني دوره الدفاع عن 

الديــن والعقيدة ورفع كلمــة التوحيد 

الوهايب  السعودية  اململكة  لنهج  امتثاال 

وسيصطدم مع البغي الشيعي الذي هو 

عنده خطر مزمن.

-3 فصيل إخواين دوره العمل الرسي 

يف كيانات مغلقة تأسست تحت إرشاف 

خطط  من  وأبــرز  العاملية  املاســونية 

إلنشــائها هو جامل الدين األفغاين، ثم 

داعيا الستعادة  البنا  تبنى فكرها حسن 

يف  وجدت  وقد  اإلسلمية،  خلفة  دولة 

تركيا ملذا ورمزا.

4 - فصيل جنويب شــعبي ال ينتمي 

لجامعــات دينية مغلقــة وهو يطالب 

باســتعادة دولته املغتصبة منذ ما قبل 

وطن  عن  يبحث  وهــو  العريب.  الربيع 

متت اســتباحته وأهدرت كرامة شعبه 

بســبب الوحدة اليمنية، وطمس هويته 

املدنية وتدعمه اإلمارات.

نفسها  وجدت  شعب  ثورة  الجنوب 

يف رصاع طائفــي تديــره مراكز قوى 

ونفوذ.

بدأت  العامليــة قــد  فاللعبــة  إذن 

ولضامن اســتمرار الحرب دون خسارة 

تتكبدها القوى العاملية، بل إنها ســوف 

أرباحا ووالءات ونشاط تجارات  تكسب 

مثل بيع السلح والسيارات واملستلزمات 

الطبية من أدوية ومعدات وغذاء وتحريك 

املنظامت االســتخباراتية.. الخ. من أين 

والعدة  بالسلح  التمويل  تأمني  ســيتم 

والعتاد؟ الجواب من إيران والســعودية 

وتركيا واإلمارات وقطر.

من هــو املحرك لتلــك القطع عىل 

رقعة الشــطرنج وتوجيــه املخططات، 

اإلعلمي؟  والّضــخ  األمــوال  وتحريك 

باختصــار )إرسائيــل( عــر حلفائها 

التي  الفضائية  وجزيرتها  قطر  وأبرزهم 

اجتاحت  الذي  العام  يف  تأسيســها  تم 

تنفيذ مخطط  بــدء  العراق،  أمريكا  يف 

الجديد، هنا ستتقوى  الرق األوســط 

إيران العدو الحميم. وتجد تركيا مصادر 

مســتقبلية  كحاضنة  للعمل  اقتصادية 

لداعــش، بالعــودة للخلــف قليل نرى 

كيف مر حــادث توصيل إرسائيل ملليني 

الدوالرات من قطــر إىل حركة حامس 

)ارسائيل دكان رصافة(، ما هذه املفارقة 

العجيبة )ارسائيل تســلم حامس أمواال 

ليك تقاوم(، ســيبقى الســؤال ماهي 

التنازالت التي قدمتها قطر ليك تؤسس 

قنــاة الجزيــرة، ثم لــيك تحصل عىل 

العــامل، وليك متنع  اســتضافة كاس 

كتنظيم  اليمن  إخــوان  تنظيم  تصنيف 

إرهايب، - أم أن عفاش توسط لهم طرح 

مستســاغ! - وألجل ماذا تم منح جائزة 

نوبــل للطليقة توكل كرمان -عشــان 

العيون-. أليس الحسناء هي إرسائيل.

ملــن أراد أن يعــرف اتجــاه الحرب 

يف الوطن العريب ما عليــه إال متابعة 

تحركات قطــر عىل األصعدة كافة، فكل 

تحرك ســيظهر أثره عــىل الواقع وإن 

املثال تغذيتها  بعد سنني، فعىل ســبيل 

للحروب الحوثية الســتة باملال والسلح 

عر الفرقــة األوىل مدرع، ثم فرار حرم 

السفري وقيادات التنظيم لتمكني الحويث 

من مقدرات البلد وجيوشها. وقد صاح 

الجزيرة  أخــوان  يا  عبدالله صالح  عيل 

مــا هكذا يا قطر ما هكــذا، وكذا معمر 

القذايف صاح يا إخواننا يف قطر بيوتكم 

من زجاج، ومثلهم حســني مبارك صاح 

يا جزيرة قطر الزلت نجسة، وما معنى 

أن تظهر قناة الجزيرة قبل غزو العراق؟ 

وتتصدر املشاهدات. له ألف معنى.

ــذت قطر عمليــات تهييج  نفَّ لقد 

الشعوب ملا يسمى بثورات الربيع العري 

)ارحل.. ارحل( فيام تنظيم اإلخوان ينّزل 

ثم عملت  الساحات.  إىل  نساءه ورجاله 

قطر عىل تزويد القبائل باملال والســلح 

منذ  العســكرية  واألطقم  والســيارات 

2011 يف اليمن ومثلها يف ليبيا وسوريا 

تدمري  إليها هي  املوكلة  فاملهمة  ومرص، 

املخطط يف  العربية وقد نجح  الجيوش 

جزئه األول يف الدول املســتهدفة ومنها 

اليمن فقد تحولت الجيوش إىل مليشيات 

وتدمــري ســلح الــدروع والصواريخ 

البالستية والطائرات.. إلخ.

الجزء الثــاين ال يزال قيــد التنفيذ 

ويتمثــل يف قتل أكر عــدد ممكن من 

املسلمني األشــداء الغيورين الذين تغيل 

يف دمائهم معاين النخوة العربية، أولئك 

األبطال يجب استنزافهم من كل البلدان، 

وتحديدا يتم استهداف دعاة السنة ومن 

هم عىل منهجهم من القادة والعلامء عن 

طريق االغتياالت وقد رأينا ذلك عيانا، مع 

أجل  من  الشــيعة  طائفة  عىل  الحفاظ 

فنت الحقــة ومســتدامة، باملقابل يتم 

حجمتها  التي  البلدان  يف  الشيعة  إحياء 

كام فعل مريس يف مرص، نرضب مثاال 

آخر من القتــال يف صنعاء حيث مل يدم 

كثريا حفاضا عىل الطائفتني الشــيعية 

واإلخوانيــة، بينام يتم قتل الّســنة يف 

العــراق وتهجريهم باســم القتال بني 

داعــش والحشــد الشــعبي، والتغيري 

للمحافظات  القهــري  الدميوغــرايف 

السّنية ومن قبل عاث شيعة العراق قتل 

يف أهل الســنة والعلامء واألكادمييني، 

ومثلها يف ســوريا كام شــاهد العامل 

عمليات التغيري الدميوغرايف. ليأيت دور 

الســلم(  )نبع  حرب  متثيلية  يف  تركيا 

ليبيا  إىل  الدواعش  يف ســوريا ونقلها 

رسا حيث تظهر الكامريات نقل النســاء 

واألطفال كٌل إىل بلده يف مشهد درامي 

يوحي بأن الدواعش منزوعي الغرية عىل 

أعراضهــم، تلك التمثيليــة باركها رعاة 

الرق األوســط الجديــد وبقالة األمم 

املتحدة لبيع البندول.

من ذلك نعرف أن من استقرت عليهم 

حروب االستنزاف هم أهل السنة وحفظة 

القرآن يف ليبيا وسوريا والعراق، والدور 

القادم عىل أهل الســنة الجنوبيني، فها 

هم  اإلخوان يجهزون تنظيامت القاعدة 

وداعش يقودها رموز يّدعون السنة وهم 

عبارة عن تجار بر من اإلخوان بقيادة 

عيل محســن األحمر. ولقــد آن األوان 

لبدء الحرب حيــث متت عمليات تهريب 

السلح عر السواحل إىل قرى هي أوكار 

لهم وتم التخزين يف الجبال الســاحلية 

بالســلح  مليئة  والكهوف  فاملغــارات 

عنارص  تجميع  يتــم  وحاليا  والذخرية، 

املقاتلني التابعــني لدعش والقاعدة من 

والفتوى  البيعة  مستخدمني  شتى  بقاع 

الصادرة من مطابخ اإلخوان، مع ضامن 

التغطية اإلعلمية من خليا توكل كرمان 

املعروفة، بينام الجنوبيون يســتميتون 

من أجل الحصول عىل دولتهم ويدافعون 

عن األرض والعرض.

ملــاذا الحــرب يف أبني وشــبوة؟ 

الحاضنة لكل  البيئــة  الجبال متثل  ألن 

يف  الصحراء  عــر  والتقدم  املتناحرين 

أرض مكشوفة يســهل فيها االصطياد 

والقتل يف كل الطرفــني وخط اإلمداد 

لكل الطرفني مفتوح.

الرياض؟  اتفاق  توقيع  هل ســيتم 

الجواب أســألوا قطر عن املافيا اليمنية: 

واألحمر(،  وامليــرسي  والعييس  )جلل 

فجميــع الدول املمولة قــد أعّدت العدة 

للحــرب فل مجال  الجيوش  وجهــزت 

للسلم وهؤالء هم الحاكم الفعيل لليمن.

ســؤال آخر ملاذا اإلخوان املسلمون 

انســحبوا من صنعــاء وحافظوا عىل 

قوتهم هنــاك ثم هم اليــوم يجمعون 

أتباعهم للمحرقــة؟ الجواب؛ ألن القرار 

كان قطريا مثله مثل الحروب الستة التي 

سعت من خللها قطر إىل متويل الحركة 

الحوثية عسكريا وماليا.

يف  االرسائييل  للوعد  واســتكامال 

بفصييل  الســعودية  اململكة  تطويــق 

اإلخــوان يف الجنــوب والشــيعة يف 

الشــامل لذا أمرت عيل محسن مبغادرة 

صنعاء، واليوم تأمــره بالبقاء وخوض 

الحــرب ممنيًة إياه بالتمكني إن هو قتل 

شــباب الســنة ودعاتها، وكذا من أجل 

أن تســتمر الحرب يف جــوالت الحقة 

املستدَرجة  للسعودية  كفزاعة  تستخدم 

التدخل  ســيأخذ  املخططــات،  كل  يف 

العاملــي يف الرصاع شــكل متت إعادة 

انتاجه مرة أخرى إنه الرصاع بني الفرس 

والروم فيبدو أكــرث واقعية بعد أن كان 

مجرد لعبة ابتزاز.

أما توســع إرسائيل فســيبقى يف 

)إال  للمواجهة  أهل  ليســوا  الظل ألنهم 

بحبل من الله وحبل من الناس( وإال فهم 

أجنب أهل األرض. وأشــدهم حبا للامل 

وأحرصهم عىل حياة، فكيفام كانت تلك 

الحياة يتشبثون بها.

خلصــة القول: النتائــج املتوقعة 

للحرب اليمنية تتمثل يف التايل:

-1 معارك ضارية يــروح ضحيتها 

الرجال األشــداء والوطنيون املخلصون 

يف الجنوب. وبــني الجيوش اإلخوانية 

الـ)تجميع( حيث يوجد بينهم الباحثون 

عن الشــهادة مــن تنظيمــي القاعدة 

استجلبهم من سوريا  تم  وداعش، وقد 

الذين  وليبيا وتركيا ومقاتيل أفغانستان 

أطلقتهــم قطر من الســجون ودفعت 

 1300 األموال لذلك وعددهــم يزيد عن 

مقاتل إضافة لإلخوان من أبناء الجنوب 

والشامل.

-2 ليــس يف الحــرب منتــرص أو 

مهــزوم ألن الغايــة من هــذه الحرب 

استنزاف املسلمني األشداء فقط من أجل 

بقاء الجبناء من العملء والبياعني الذين 

يسهل رشاءهم باملال.

الراعي  قبل  من  التدخل  ســيتم   3-

الرســمي للحرب األمم املتكالبة من أجل 

واإلخوان،  الســنة  بني  الجنوب  تقسيم 

اإلخوان هو شــبوة  وســيكون موقع 

وحرضمــوت واملهــرة أي عــىل حدود 

أجل  مــن  الخليــج  ودول  الســعودية 

تخويفهــم ليك يقومــوا بدفع الجزية 

لألمم، وهم صاغرون. أما الشــيعة فهم 

ُيعدون الفتاة املدللة يف الجزيرة العربية.

-4 ســتصحو الســعودية متأخرة 

ومتّول الجنوب الســني يف أبني وعدن 

ولحج والضالع مــن أجل تكوين جيش 

رديف مستفيدة من قاعدة العند الجوية 

لعلها تســتطيع أن تحركها عند الحاجة 

لتشغل هذا أو ذاك.

أوكاًرا ثلثة  اليمــن  -5 ســتصبح 

تتبع مراكــز النفوذ اإلقليميــة الدينية 

والطائفية، فهــي ال تختلف عن والءات 

طابع  ذات  لكنها  واملناذرة  الغساســنة 

طائفي هي: أخوان تركيا، شــيعة إيران، 

سنة السعودية. أما سقطرى فستتحول 

لتغرد  إماراتية ذات نهج علامين  ملحمية 

خارج الرسب، وكل مبا لديهم فرحون.

إبقاء  -6 ســتعمل إرسائيل عــىل 

الجو مشــحونا وكل دول املنطقة عبيد 

مستضعفون مبا فيهم الدول املتصارعة 

يف اإلقليــم وأذنابهم يف الداخل اليمني 

اليهود  مخططــات  عليهــم  لتــرسي 

والنصارى وإملءتهم.

الرق  معادلــة  هي  تلــك  ختامًا: 

األوســط الجديد، أما املعادلــة اإللهية 

والله خري  الله  فهي: )وميكرون وميكر 

املاكرين(.

هل �شيتم توقيع اتفاق الريا�ض؟ وما عالقة قطر ومافيا �شرعية الإخوان بذلك؟

تقــــريــــر

كيف ُفِرضت احلرب على اجلنوب؟

ملاذا اندلعت احلرب باأبني و�شبوة؟


