
   استهدف تنظيم قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب 

القرص الرئايس يف املكال عاصمة حرضموت بعملية 

قتيال  ثمانني  نحو  وقوع  عن  أسفرت  استشهادية 

الجمهوري  الحرس  قوات  صفوف  يف  وجريحا 

املتواجدة بالقرص.

   وقال التنظيم يف بيان له » إنه يف ظهر يوم السبت 

املوافق 2012/2/25م انقض البطل االستشهادي 

عىل  املفخخة  بسيارته  الصيعري  محجن  أبو 

القرص  داخل  املتواجدة  الجمهوري  الحرس  قوات 

حرضموت  عاصمة  املكال  بمدينة  الجمهوري 

بني  ما  الثالثني  قرابة  منهم  ليقتل  فيهم  فانغمس 

والحمد  خمسني  من  أكثر  ويجرح  وجندي  ضابط 

لله عىل منه وفضله «.

   وأضاف البيان » وتأتي هذه العملية متزامنة مع 

الفصول األخرية للمرسحية الهزلية النتقال السلطة 

يف اليمن، والتي تستهدف أمريكا من ورائها رسقة 

ثمار الثورة وااللتفاف عىل الدماء التي أريقت فيها 

ظلما وعدوانا، كما تأتي أيضا بعد أن رصح السفري 

بشكل  ستتوغل  بالده  أن  صنعاء  لدى  األمريكي 

أكرب وأعمق يف شؤون املسلمني باليمن، وأنها سوف 

اليمن  العسكرية والبرشية يف  إمكاناتها  تسخر كل 

للحرب عىل ما أسماه » اإلرهاب« ويقصد به الجهاد 

ذروة سنام اإلسالم وسبب عزته وتمكينه«.

   وأشار إىل »أن هذه العملية االستشهادية املباركة 

تحمل رسالة واضحة لكل من:

صنعاء  يف  اآلن  يتحدث  الذي  األمريكي  السفري   -1

لليمن حتى  كحاكم حقيقي  املحتل  بصلف وغرور 

بات يتطرق للحديث عن إعادة هيكلة 

القوات العسكرية اليمنية، ليس ذلك 

أدق تفاصيل  فحسب بل وأيضا عن 

شئون األفراد واإلعاشة بها!!

الغاشمة  العسكرية  القوات   -2

بقتل  فقط  تكتف  لم  التي  املعتدية 

وتعز  صنعاء  يف  العزل  املتظاهرين 

وإنما  والبيضاء  وحرضموت  وعدن 

الحاكم  بيد  طيعة  ألداة  تحولت 

وكيفما  األمريكي يسريها حيث شاء 

أراد«.

هذه   « بيانه  يف  التنظيم  وأردف     

أمريكا  مرشوع  أن  مفادها  الرسالة 

وأن  الله،  بإذن  ينجح  لن  اليمن  يف 

املرشوع  هذا  ستطال  عملياتنا 

الله  بحول   - وأدواته  األمريكي 

وقوته - حيث كانوا، وأنه دون ديننا 

والدماء،  األشالء  وعزتنا  وكرامتنا 

أكثر  ولكن  أمره  عىل  غالب  والله 

الناس ال يعلمون«. 

االستشهادية  العملية  هذه  وتأتي     

شهر  من  أقل  يف  مماثلة  أخرى  بعد 

بمحافظة مأرب استهدفت قيادة حملة 

ما  صنعاء،  حكومة  لقوات  عسكرية 

يعد تصعيدا يف حرب ال محدودة النطاق الجغرايف 

تخوضها قاعدة الجهاد ضد تلك القوات باعتبارها 

رشيكا مخلصا للواليات املتحدة يف حملتها الصليبية 

الشاملة عىل اإلسالم،  وهي حرب يؤكد التنظيم أن 

محدودة  وليست  بأرسها  العالم  خريطة  ساحتها 

داخل دول بعينها.

   تمكنت اللجنة القضائية ألنصار الرشيعة 

مؤخرا  أبني  والية   – اإلسالمية  وقار  بإمارة 

كانت  التي  القضايا  عرشات  يف  الفصل  من 

الفساد  بسبب  طويلة  سنوات  منذ  معلقة 

املنترش يف املحاكم الوضعية التابعة لحكومة 

صنعاء.

   وكانت األسابيع األخرية قد شهدت صدور 

أحكام قضائية رشعية يف العديد من القضايا 

أهمها القتل والطالق ورشب الخمر واملرياث 

والنزاع عىل األرايض والتعدي يف البناء، حيث 

اللجنة  التحاكم لدى  الناس عىل  إقبال  تزايد 

أسباب  لعدة  الرشيعة  ألنصار  القضائية 

اإلسالمية  للرشيعة  وفقا  أحكامها  صدور  أهمها 

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  تحكيم  عىل  القائمة 

تلقي  وعدم  القضايا،  يف  الفصل  ورسعة  املطهرة، 

القضايا  يف  الفصل  نظري  مقابل  ألي  القضاة 

يف  تتوفر  ال  أسباب  كلها  وهي  أمامهم   املعروضة 

تحكم خالفاً  التي  الوضعي  القانون  محاكم 

الرشوة  فيها  وتنترش  اإلسالمية  للرشيعة 

النظر  مدة  طول  إىل  باإلضافة  والفساد، 

ونهب  ضياع  عليه  ترتب  ما  بها  القضائي 

الكثري من حقوق الناس.

الذي القاه قضاء  والقبول  االرتياح  ولعل     

أيضاً  أسبابه  من  كان  الرشيعة  أنصار 

عىل  قادر  للرشطة  قوي  بديوان  ارتباطه 

وقوة،  بحزم  الرشعي  القضاء  أحكام  تنفيذ 

يف  جلياً  أبني  بوالية  األهايل  يراه  الذي  األمر 

حياتهم اليومية بعد أن اختفت منها حوادث 

الثارات وغريها من  والقتل وتصفية  الرسقة 

التي انترشت وتفشت يف  مظاهر الفساد املجتمعي 

أبني خالل تبعيتها لحكومة صنعاء املركزية.
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ردا على جرائم الحرس الجمهوري بحق المسلمين

تنظيم قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب يستهدف القرص الرئايس يف املكال بعملية استشهادية

االستشهادي أبو محجن الصيعري رحمه اهلل

شملت القتل والطالق وشرب الخمر والميراث

اللجنة القضائية بأنصار الرشيعة تفصل يف عرشات القضايا املعلقة منذ سنوات

القاضي »أبو بشر« مندوب اللجنة القضائية بإمارة وقار



استمرارا لحملتهم في إقامة المشاريع الخدمية للمسلمين

أنصار الرشيعة ينفذون مرشوعني لتوزيع مياه الرشب ونقل املخلفات بإمارة عزان
   دشن أنصار الرشيعة بإمارة عزان - والية شبوة مرشوعا لتوزيع مياه الرشب باملجان وآخر 

لتجميع ونقل املخلفات وذلك يف إطار حملتهم لتنفيذ املرشوعات الخدمية األساسية لألهايل بمناطق 

حكمهم.

الصالحة  املياه  لتوزيع  مجهزة  سيارة  خصصوا  الرشيعة  أنصار  أن  »مدد«  مراسل  وأوضح     

للرشب عىل أهايل ومساجد إمارة عزان التي ال تصلح مياهها للرشب، مشريا إىل أن هذه الخدمة 

الحوطة ثم توزيعها  يوفرونها بدون تقايض أي مقابل حيث تتم تعبئة مياه الرشب من مدينة 

بالسيارة داخل عزان التي لحقت 

صاحبة  املحفد  مدينة  بسابقتها 

توزيع  مرشوع  تنفيذ  يف  السبق 

التي  املناطق  بني  الرشب  مياه 

يحكمها أنصار الرشيعة.

   من جانب آخر أكد مسؤول بنظافة إمارة عزان أن الهدف األسايس ملرشوع تجميع ونقل املخلفات 

هو املحافظة عىل البيئة داخل إمارة عزان ومنع انتشار األمراض واألوبئة املعدية بها عن طريق 

انتشار املخلفات، الفتا إىل أن املرحلة األوىل من املرشوع  الرئييس املتمثل يف  التخلص من سببها 

األيام  للمخلفات عىل مختلف شوارع عزان فيما تشهد  أربعة وعرشين صندوقا  تضمنت توزيع 

وذلك  مماثال  صندوقا  وعرشين  ستة  توزيع  تتضمن  التي  الثانية  املرحلة  تنفيذ  القادمة  القليلة 

بإجمايل خمسني صندوقا يغطي معظم شوارع اإلمارة.

» نهاية التقرير «2

ألنصار  الرشعي  القضاء  أصدر    

بإعفاء  أحكاماً  أبني  بوالية  الرشيعة 

صيادي إمارة شقرة ومصنع األسمنت 

كانت  التي  الرضائب  من  باتيس  يف 

حكومة  قبل  من  عليهم  مفروضة 

صنعاء.

الرشيعة  بأنصار  مصدر  وقال     

إلمارة  القضائية  اللجنة  حكم  أن 

الصيادين  بإعفاء  أبني  والية   – وقار 

يأتي  الرضائب  من  األسمنت  ومصنع 

 - املسلمني  حاكم  واجب  منطلق  من 

بوالية  الرشيعة  أنصار  أمري  يف  ممثال 

أبني – برفع الظلم عن رعيته باعتبار 

املسلمني  من  الرضائب  تحصيل  أن 

ذلك  ألن  يجوز  وال  الرشيعة  يخالف 

من املكس الذي نهى النبي صىل الله 

أن  إىل  الفتاً  عنه،  وسلم  وآله  عليه 

حكمه  يف  قرر  الرشعي  القايض 

محالت  دخل  يتوجه  أن  كذلك 

التابعة لجمعيات األسماك  اإليجار 

لصالح الصيادين املحتاجني أو يف 

إرشاف  عرب  خريي  عمل  أي  دعم 

محكمة أنصار الرشيعة.

   وأوضح أن ذات األمر ينطبق عىل 

باتيس  مصنع األسمنت يف منطقة 

اإلنتاج  عن  توقف  قد  كان  الذي 

الصينيني   العمال  هروب  بعد 

الرشيعة  أنصار  فبادر  مؤخراً  منه 

التي  الباهظة  الرضائب  من  بإعفائه 

صالح«  »عيل  حكومة  تفرضها  كانت 

كبرية،  لخسائر  تكبيده  يف  وتتسبب 

املنطقة  أبناء  يوظف  أن  منه  وطلبوا 

العمالة  من  بدالً  املصنع  يف  للعمل 

األجنبية الكافرة.

الصيادين  أن  إىل  اإلشارة  تجدر    

تقدموا  قد  كانوا  شقرة  بإمارة 

ألنصار  الرشعي  للقضاء  بطلب 

القائم  الخالف  يف  للنظر  الرشيعة 

األسماك  جمعيات  وبني  بينهم 

الجمعيات  تعامل  نظام  بسبب 

معهم بما يرض بمصالحهم ويسبب 

ما  دعواهم،  حسب  الخسارة  لهم 

بإلغاء  قضائي  حكم  عنه  أسفر 

تحصيل الرضائب من الصيادين.

في إطار رفع المظالم التي خلفتها حكومة صنعاء

أنصار الرشيعة يعفون الصيادين ومصنع أسمنت من الرضائب بوالية أبني

مصنع األسمنت - باتيس - أبين

سيارة وفرها أنصار الشريعة لتوزيع مياه الشرب في عزان

سيارة النظافة أثناء توزيع الصناديق على أحياء المدينة

جانب من مرفأ مدينة شقرة الساحلية - أبين


