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ــن العيار  ــاري مفاجأة م ــع أمريكي إخب ــر موق فج
ــة االحتالل اإلمارات يف زاوية اإلدانة  الثقيل تضع دول
ــض  ــت بع ــي طال ــاالت الت ــة االغتي ــة يف قضي الكامل
ــن املحتل من  ــة يف جنوب الوط ــخصيات اليمني الش

قبل قواتها.
 (BuzzFeed News) ــوز"  ني ــد  "بازفي ــع  املوق
ــأن دولة  ــتقصائي ب ــف يف تحقيق اس ــي، كش األمريك
ــني اغتالوا رجال  ــتأجرت مرتزقة أمريكي ــارات اس اإلم
دين بارزين وشخصيات سياسية إسالمية يف اليمن.

وبنّي املوقع بأن قائد برنامج االغتياالت هو الضابط 
اإلرسائييل "أبراهام غوالن".

ــتقصائي الذي أعده "آرام راستون"  التحقيق االس
رصد تحركات املجندين لهذه املهمة كاشفا بان فيهم 
ــن التدريب  ــنوات م ــابقني خضعوا لس ــكريني س عس
ــي لحماية  ــش األمريك ــب الجي ــص من جان املتخص

أمريكا.
ــاب جهة مختلفة  لكنهم صاروا اآلن يعملون لحس

عرب رشكة أمريكية خاصة استأجرتها اإلمارات.
ــىل دراية بالعملية  ــر التحقيق وفقا ملصادر ع ويذك
ــرع تابع  ــىل العمل مع ف ــادا ع ــة، معت ــد املرتزق ان أح
لوكالة االستخبارات املركزية األمريكية (يس آي إيه) 
ــادل وكالة للقوات  ــربي"، وهو ما يع ــمى "الفرع ال يس
ــا يف  ــر كان رقيب ــش، وآخ ــة بالجي ــكرية الخاص العس
ــرس الوطني بوالية ماريالند،  القوات الخاصة يف الح
ــل يف الخدمة بقوات االحتياط يف القوات  وثالث هو ظ
البحرية الخاصة، وكان لديه ترصيح "رسي للغاية".

ــابقني ونفذت  ــتأجرت الجنود الس الرشكة التي اس
الهجوم، هي Spear Operations Group، وأسسها 
أبراهام غوالن يف والية ديالوير األمريكية وهو متعاقد 
أمني مجريـ  إرسائييل يعيش بوالية بنسلفانيا، وقاد 
ــزب اإلصالح "إنصاف  ــة اغتيال القيادي يف ح محاول

عيل مايو". حسب التحقيق.
ـــ BuzzFeed News معرتفا "كان  ــوالن هذا قال ل غ
يوجد برنامج اغتيال مستهدف يف اليمن.. كنت أديره. 

لقد فعلناها. وقد جاء بتكليف من دولة اإلمارات".
ــات املتحدة عىل  ــون الوالي ــتبعد خرباء أال تك ويس
ــتأجرت رشكة أمريكية يعمل بها  علم بأن اإلمارات اس
عسكريون أمريكيون قدامى، لتنفيذ اغتياالت يف فرتة 

حرب خاضعة اصال لرقابة (أمريكية) شديدة.
ــا أي  ــس لديه ــه لي ــه" إن ــت "يس آي إي ــا قال وفيم
ــة يف اليمن،  ــاالت مرتزق ــج اغتي ــن برنام ــات ع معلوم

ــابق يف الوكالة: "كان هناك أشخاص  ــئول س قال مس
ــايس بما تقولون (االغتياالت)"،  ــكل أس يقومون بش
ــة كانوا "تقريبا مثل  ــه قائال إن املرتزق وأبدى اندهاش

فرقة قتل".
وبحسب Buzzfeed، كان من الصادم أنَّ األمريكيني 
ــٍة رمادية  ــد عملوا يف «منطق ــات ق ــاركني يف املهم املش
ــيايس والقانوني».فمع أنَّ قانون  عىل الصعيدين الس
الواليات املتحدة يحظر «التآمر للقتل والخطف» يف 
ــم تحظر خدمة  ــإن الواليات املتحدة ل ــد أجنبي، ف بل
ــوش  الجي ــل يف  العم ــني  ــن لألمريكي ــة،  ويمك املرتزق

األجنبية.
ــر  ــة يذك ــؤالء القتل ــي له ــاء القانون ــري الغط ولتوف

 Spear Operations ــة  رشك ــرتطت  اش ــق  التحقي
ــكرية لألمريكيني  ــح اإلمارات رتبا عس Group ان تمن
ــم ذلك غطاء  ــن، ليوفر له ــة باليم ــاركني يف املهم املش

قانونيا.
ــط "اإلرهابيني" الذين  ــرص غوالن عىل أنه قتل فق ي

حددتهم اإلمارات، حليفة الواليات املتحدة.
املأجور دحالن والقاتل اإلرسائييل

ــة األمريكيني إىل عدن  ــة التي جلبت املرتزق الصفق
ــالل وجبة غداء يف مطعم إيطايل  تم االتفاق عليها خ
بنادي الضباط يف قاعدة عسكرية إماراتية بأبوظبي.
ــة  ــالح البحري ــابق بس ــو س ــوالن وعض ــل غ انتق
ــحاق غيلمور، جوا من الواليات  األمريكية، يدعى إس

ــىل الصفقة، وكما قال غيلمور، لم  املتحدة، لالتفاق ع
تكن األمور تميض بشكل جيد.

ــطيني  ــيايس الفلس ــاف أن مضيفهم هو الس وأض
محمد دحالن، رئيس األمن السابق للسلطة الوطنية 
ــار  ــر بأنه مستش ــد التقاري ــذي تفي ــطينية، ال الفلس

مقرٌب من ويل العهد محمد بن زايد آل نهيان. 
ــطينيا يلتقي  ــيا فلس فكانت املفارقة هي أن سياس

بقاتل مرتزق إرسائييل لتنفيذ عملية خارجية.
ــالن  ــد دح ــة محم ــت مأدب ــي تل ــابيع الت يف األس
ــا الفريق عىل  ــىل رشوط يحصل بموجبه ــتقروا ع اس
ــل عمليات  ــهريا، ومكافآت مقاب ــون دوالر ش 1.5 ملي

القتل الناجحة، كما أفاد غوالن وغليمور.

ــا تم االتفاق أيضا عىل أن تدرب رشكتهم الجنود  كم
ــدوز"، لكن كان  ــكات "الكومان ــىل تكتي ــني ع اإلماراتي
ــدان دمجهما  ــر.. كانا يري ــوالن وغيلمور رشط آخ لغ
ــلحة لهما،  ــلحة اإلماراتية وتوفري األس يف القوات املس
ــن ضباط  ــىل أن تأتي م ــة األهداف، ع ــد قائم وتحدي
عسكريني، وهذا كان لـ "أسباب قضائية"، بحسب ما 
ــوالن، كي ال يأخذ األمر صفة مرتزقة، بل مهمة  قال غ

عسكرية.
ــىل الصفقة،  ــة اإلماراتية ع ــالن والحكوم ــع دح وق
 Spear ــة ــدأت رشك ــور، وب ــوالن وغيلم ــال غ ق ــا  كم

Operations Group العمل.
ــور، بجمع فريق  ــد العملية، وغيلم ــام غوالن، قائ ق
ــن قدامى  ــم كانوا م ــال، ثالثة منه ــرشات الرج ــن ع م

املحاربني األمريكيني الخاصني.
ومعظم الباقني كانوا من القوات األجنبية الفرنسية 
ــون عىل 10 آالف  ــابقة، وكانوا أرخص، إذ يحصل الس
ــا لنظرائهم  ــل مما كان مخصص ــهريا، أي أق دوالر ش

األمريكيني، بحسب غيلمور.
ــال  ــال االغتي ــم أعم ــىل تصمي ــوالن ع ــل غ ويعم
ــتهدف يف  ــوء برنامج القتل املس ــه عىل ض الخاصة ب
ــيس الدولة  ــذي يجري تنفيذه منذ تأس إرسائيل، وال

(عام 1948).
ــم تنفيذ  ــض األخطاء، ت ــه رغم بع ــول غوالن إن يق

الربنامج بشكل صحيح.
ــماء ال عالقة لها  ــارات قدمت أس ــأن اإلم واعرتف ب
باإلصالح أو أي جماعة إرهابية وأنها قد تكون مجرد 

أشخاص لم يكونوا يحظون بقبول العائلة الحاكمة.
ــة األمريكية  ــع، فإن الرشك ــب معلومات املوق وحس
ــزب التجمع  ــادات ح ــات ضد قي ــذت العملي التي نف
ــا  ــارات تنظيم ــربه اإلم ــذي تعت ــالح، ال ــي لإلص اليمن

إرهابيا وذراع "اإلخوان املسلمني" يف اليمن.
ــلطات  ــر إعالمية، بأن الس ــت تقاري ــك أعلن اىل ذل
ــن عملوا يف  ــد األمريكيني الذي ــت أح ــة اعتقل الرصبي
اليمن ضمن برنامج االغتياالت لصالح دولة اإلمارات 
ــب  ــت" امللق ــال كوربي ــو "داني ــدة وه ــة املتح العربي
ــجن  ــد جنود البحرية األمريكية، يف س بـ"القذر" أح
يف رصبيا ملدة ثمانية أشهر أثناء التحقيق يف حيازته 

مسدًسا غري قانوني.

صربيا تعتقل الملقب بـ"القذر" وغوالن يعترف: دبرنا برنامج اغتيال بتكليف من بن زايدصربيا تعتقل الملقب بـ"القذر" وغوالن يعترف: دبرنا برنامج اغتيال بتكليف من بن زايد
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