
   توعد حمزة الزنجباري »جالل بلعيد« أمري أنصار الرشيعة بوالية أبني اإلسالمية 

حكومة صنعاء بالبدء يف تنفيذ عملية »النهر املتدفق العسكرية« يف حال لم تستجب 

ألهلها  والسماح  زنجبار  مشارف  من  العسكرية  ألويتها  بسحب  املجاهدين  ملطالب 

النازحني بالعودة إليها.

   وأكد بلعيد أن أنصار الرشيعة عىل استعداد تام لخوض حرب ال هوادة فيها  إليمانهم 

أن الدفاع عن أموال وأعراض املسلمني هو جهاد مرشوع يف سبيل الله ضد انتهاكات 

إمهالهم  عن  املايض  األسبوع  منتصف  مسؤولوها  أعلن  التي  صنعاء  حكومة  قوات 

يف  البدء  قبل  كاملة  أبني  والية  من  مقاتليهم  لسحب  واحدا  أسبوعا  الرشيعة  أنصار 

التحرك العسكري ضدهم، مشريا إىل أن عملية »النهر املتدفق« تأتي يف إطار الدفاع 

النهر املتدفق -  املرشوع ضد الحملة الغاشمة املرتقبة لحكومة صنعاء وأنها - أي 

سوف تكون مختلفة عن النمط املعتاد للعمليات العسكرية الخاصة بأنصار الرشيعة 

العدو واستهداف  أرايض  إىل قلب  املعركة  الجغرايف ونقلها  اتساع نطاقها  من حيث 

ضد  الحرب  يف  يشارك  من  كل  عن  فضال  لديه  املؤثرة  واملصالح  الشخصيات  كبار 

املجاهدين.

   تجدر اإلشارة إىل أن أنصار الرشيعة كانوا قد قدموا معونات ألهايل زنجبار النازحني 

يف عدن عند عودتهم إىل مدينة زنجبار غري أن قوات صنعاء عاجلتهم بالقصف املبارش 

ظل  يف  مأساوية  معيشية  ظروفا  يعانون  حيث  مجددا  عدن  إىل  للنزوح  دفعهم  ما 

إرصار حكومة صنعاء عىل استخدامهم كورقة ضغط إلحراج أنصار الرشيعة.
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 هددها بتنفيذ خطة » النهر المتدفق « التي ستتعدى الحدود الجغرافية للمعركة

أمري أنصار الرشيعة بأبني يمهل حكومة صنعاء عرشة أيام لسحب ألويتها من زنجبار

القائد حمزة الزنجباري أمير أنصار الشريعة بوالية أبين

  أكد تنظيم قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب أن مجاهديه نجحوا يف قتل ضابط أمريكي يعمل يف مجال مكافحة اإلرهاب أثناء تواجده بمحافظة عدن جنوبي 

اليمن.

  وأوضح بيان صادر عن التنظيم أن »الله من عىل املجاهدين يف يوم الخميس 8 ربيع آخر املوافق 1 مارس 2012م،  يف مدينة عدن بقتل أمريكي يعمل ضابطاً 

برتبة كبرية يف اإلستخبارات األمريكية، وذلك بعد رصد تحركاته لفرتة طويلة. ويأتي استهدافه بعد تزايد التحركات األمريكية يف اليمن يف ظل األوضاع السياسية 

الجديدة وكذا جلب أعداد كبرية من الجنود األمريكيني إىل مدينة عدن عىل وجه الخصوص«.

 ودعا املجاهدون يف جزيرة العرب أهل اليمن إىل جهاد اإلمريكيني 

وقتل  دياركم  الصليبي  العدو  وطئ  »لقد  البيان:  يف  جاء  حيث 

أبناءكم وسلط عليكم الدمى ليتحكم يف بالدكم ويرسق ثرواتكم 

علماء  فتوى  وتفعيل  وعمالئهم  األمريكيني  جهاد  عىل  فنحثكم 

اليمن التي تنص عىل وجوب قتال األمريكيني املحتلني لليمن«.  

   من جانبها اعرتفت وزارة الدفاع األمريكية البنتاجون باستهداف 

فريق من عنارصها يف عدن بينما نفت يف الوقت نفسه وكالعادة 

مقتل أي أحد منهم.

خمسة  نحو  بعد  تأتي  العمليات  تلك  أن  إىل  اإلشارة  تجدر     

الجهاد  قاعدة  تنظيم  نفذها  التي  االستشهادية  العملية  من  أيام 

العرب يف مدينة املكال عاصمة حرضموت واستهدفت  يف جزيرة 

القرص الجمهوري باملدينة ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن 

ثمانني من عنارص قوات الحرس الجمهوري.

الجنود  تظهر  صور  بنرش  انفردت  قد  كانت  »مدد«  أن  يذكر    

بصنعاء،  الشرياتون  فندق  محيط  يف  يتجولون  وهم  األمريكيني 

عىل شبكة  املجاهدين مؤخراً  نرشها  بعض  أظهرت صوراً  كما 

»عيل  قوات  لتدريب  عدن  يف  األمريكان  الجنود  وجود  األنرتنت 

صالح«. 

بعد أيام من استهدافهم للقصر الرئاسي بالمكال

مجاهدو القاعدة يقتلون ضابطا أمريكيا بعدن والبنتاجون يعرتف باالستهداف

الجنود األمريكيون واليمنيون على سواحل عدن  وفي اإلطار صورة لألمريكيين في صنعاء



» نهاية التقرير «2

  حذر الشيخ أبو سفيان سعيد الشهري 

نائب أمري تنظيم قاعدة الجهاد بجزيرة 

العرب من الخطر الرافيض الصليبي عىل 

أهل السنة يف جزيرة العرب عامة وبالد 

سعود  آل  رعاية  تحت  خاصة  الحرمني 

املجاهدين  يهاجمون  الذين  وعلمائهم 

يف  الطرف  يغضون  فيما  وينتقصونهم 

إعالمهم الرسمي عن الروافض املرشكني 

يف رشق البالد.

مؤامرة عىل معقل اإلسالم
   واتهم الشهري كال من اليهود والغرب 

الصليبي واإليرانيني الشيعة بالتآمر عىل 

حيث  الحرمني  بالد  يف  اإلسالم  معقل 

املناطق  يف  أذرعها  بتحريك  إيران  بدأت 

التي يتواجد فيها أتباعها كما هو مشاهد 

مسلحة  أعماال  تشهد  التي  القطيف  محافظة  يف 

ضد دوريات الرشطة وذلك بهدف إشغال حكومة 

آل سعود داخليا ومعرفة ردود فعلها حيال ذلك ، 

وقال » والعجيب أننا لم نر ال من الحكومة وال من 

املجاهدين  ضد  به  قاموا  الذي  مثل  عمال  علمائها 

يتكلم ويظهر  الرسمي  اإلعالم  فال  السنة،  أهل  من 

حقائق الرافضة وأفعالهم وال علماء امللك ومشايخه 

خطر  ويبينون  القطيف  يف  األحداث  عن  يتكلمون 

الرافضة عىل أهل السنة يف بالد الحرمني، فهل يف دين 

امللك أن املجاهدين من أهل السنة أرش من املرشكني 

يف  الرافضة  بتكفري  قبل  من  أفتى  وقد  الروافض؟ 

أرض الحرمني الشيخ عبد الله بن جربين - رحمه 

الله - وغريه ممن ينتسبون للعلم يف أرض الحرمني، 

حيث أن التوحيد وصلهم والدعوة بلغتهم، فالواجب 

عىل هذا أن يقتلوا لقوله صىل الله عليه وسلم: »من 

بدل دينه فاقتلوه«.

عقيدة السيف وحكومة الردة
للرجوع  الوحيد  الحل  أن  سفيان  أبو  وأوضح     

للعزة واألمن يف بالد الحرمني يكون بالرجوع للدين 

وعقيدة الوالء والرباء والسيف وأن يبدأ ذلك بتقوى 

النفوس، ثم إصالح العقيدة يف  الله تعاىل وإصالح 

الذين  سعود  آل  وهم  الحرمني  بالد  يحكمون  من 

ويخرجوا  ينبذوهم  أن  هناك  السنة  أهل  عىل  يجب 

عليهم ألنهم حكومة ردة خرجوا من اإلسالم من عدة 

أبواب ، وقال » ال بد أن نجتمع مع العلماء الصادقني 

الصادعني بالحق الذين ال يخافون يف الله لومة الئم، 

الذين  الصادقني  العسكريني  القادة  عىل  والواجب 

يخافون عىل املسلمنِي وعىل أعراِضِهم أن 

لهم  ويكونوا  العلماء  هؤالء  إىل  ينْضموا 

سندا بعد الله يف إعداد املسلمني من أهل 

السنة يف أرِض الحرمنِي للجهاد يف سبيل 

الله«.

تحصل  الفتن  من  السالمة  أن  وأكد    

باملسارعة إىل الخري وأن أعظم ما يحفظ 

هو  واستقرارها  أمنها  يف  املجتمعات 

والنهي  باملعروف  األمر  يف  املسارعة 

أعظم  من  فإن  النقيض  وعىل  املنكر  عن 

املنكر  املجتمعات هو فشو  أسباب هالك 

فيها بال نكري، داعيا الرجال الرشفاء من 

قبائل غامد وزهران وقبائل حرب وعوائل 

اليحيا والقصري والسمكري وغريها ممن 

أن  سعود  آل  سجون  يف  أعراض  لهم 

ينقذوا هذه األعراض الطاهرة وأن يبتغوا الشهادة 

الدنيا  يف  والرشف  العز  ذلك  يف  أن  إذ  نرصتهم  يف 

واآلخرة.

يا خيل الله اركبي
  واختتم الشيخ الشهري كلمته قائال » فأني أهيب 

وأستنفر رجال اإلسالم يف جزيرة العرب جميعا أن 

رب  رشيعة  حمى  عن  ليذب  اليمن  ثغر  إىل  ينفروا 

بقايا  من  وأوباشها  أمريكا  أعلنت  التي  العاملني 

النظام الهالك وبعض األحزاب املتمرتسة يف سفارة 

إيران  هي  وها  عدن  أبني  يف  عليها  الحرب  أمريكا 

سوريا  إىل  البحرين  من  املنطقة  يف  أذنابها  تحشد 

يف  وأهله  اإلسالم  لحرب  صعدة  إىل  القطيف  ومن 

جزيرة العرب  فيا خيل الله اركبي«.

في كلمة صوتية له بعنوان »وال تركنوا إلى الذين ظلموا«

الشيخ سعيد الشهري يدعو أبناء بالد الحرمني للتصدي للخطر الصليبي والرافيض عىل البالد

الشيخ أبو سفيان  سعيد الشهري  - حفظه اهلل -

الرشيعة بوالية  التعليمية ألنصار  اللجنة    وضعت 

إىل  تهدف  الضوابط  من  منظومة  اإلسالمية  أبني 

الوالية  مدارس  داخل  الرتبوية  العملية  تطوير 

وتنقيتها من املخالفات الرشعية املوجودة بها.

   وأكد مسؤول اللجنة يف لقاء عقده 

يف إمارة وقار اإلسالمية مع مجموعة 

املراحل  بمختلف  املدارس  مدراء  من 

عىل  حث  اإلسالم  دين  أن  التعليمية 

واألخذ  والدنيوي  الديني  التعلم 

رفعة  لتحقيق  والقوة  العزة  بأسباب 

املسلمني، موضحا أن النمط التعليمي 

األسباب  أهم  أحد  يعد  العلماني 

اإلسالمية  األمة  وتراجع  تخلف  يف 

مر  عىل  العالم  قيادة  يف  دورها  عن 

تطبيق  بإعادة  طالب  فيما  التاريخ، 

النمط اإلسالمي يف التعليم بعد أن من 

الله تعاىل عىل املسلمني يف أبني وصار 

لهم كيان إسالمي تطبق يف ظله الرشيعة.

الضوابط  تلك  ألهم  اللقاء  خالل  املسؤول  وعرض   

املدارس  يف  والبنات  البنني  بني  االختالط  منع  مثل 

يف  الجمهوري  والسالم  الوطني  العلم  تحية  ومنع 

طابور الصباح باعتبارها تجعل والء الطالب للوطن 

وليس للدين، باإلضافة إىل آلية التعامل مع املشكالت 

بعضهم  التدريس  هيئة  أعضاء  بني  تقع  قد  التي 

البعض أو مع الطالب، مشددا يف الوقت نفسه عىل 

التعليمية ألنصار الرشيعة  اللجنة  أن دور 

ينحرص فقط يف الرقابة والتوجيه الرشعي 

فضال عن اهتمامها بإعادة هيبة املدرسني 

التي أضاعها النظام السابق.

مديري  من  اللقاء  نهاية  يف  وطالب   

يف  الرشيعة  أنصار  مع  التعاون  املدارس 

عىل  القائمة  اإلسالمية  الشخصية  بناء 

النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  تعظيم 

ومكان،  وقت  كل  يف  ونرصتهما  الرشيفة 

الفتا إىل أنهم سيجدون - بإذن الله - كل 

العون من قبل أنصار الرشيعة باعتبارهم 

أبني  والية  يف  املسلمني  كل  وأبناء  إخوان 

اإلسالمية.

استهدفت منع المخالفات الشرعية في المدارس

اللجنة التعليمية ألنصار الرشيعة تضع منظومة ضوابط لتطوير العملية الرتبوية يف أبني

 فصل دراسي بإحدى مدارس إمارة وقار اإلسالمية - أبين


