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العالم

اليمن

مشائخ السلفية في عدن

«آل زايد» ...أو الموت!
منذ ما يقارب عامين ،بدأ في مدينة
عدن ،جنوبي اليمن ،مسلسل استهداف
طاول العشرات من رجال الدين البارزين،
تنوع مصيرهم
غالبيتهم من السلفيينّ .
بين القتل والسجن والنفي .عمليات
االغتيال أودت بحياة  11شخصًا ،والعشرات
من رجال الدين اآلن إما يقبعون في
سجن «التحالف العربي» ،أو تحت اإلقامة
الجبرية في السعودية ،ومن بقي من
يفكر في
األئمة والدعاة في الجنوب ّ
النزوح إلى أماكن أكثر أمنًا
أحمد الحسني
تتصاعد وتـيــرة االغـتـيــاالت املوجهة
ضد رجال دين بارزين في مدينة عدن.
فجر يوم السبت ،أقدم مسلحون على
تصفية الـشـيــخ ع ــادل الـشـهــري ،وهــو
من مشائخ السلفية التي تختلف مع
املــدرســة السلفية الـتــي تــرعــاهــا دولــة
اإلمارات في اليمن بقيادة الوزير املقال
الشيخ هاني بن بريك .مقتل الشهري
ج ــاء بـعــد أي ــام مــن اغـتـيــال الشيخني:
ياسني العدني ،وفهد اليونسي ،وهما
مــن املـشــائــخ الــذيــن رفـضــوا االنـخــراط
ضمن املـشــروع السلفي الجديد الذي
ّ
فصلته اإلمـ ــارات عـلــى مـقــاسـهــا ،منذ
س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى ع ـ ــدن ،ع ـق ــب إخـ ــراج

مقاتلي حركة «أنصار الله» من املدينة
في آب/أغسطس من عام .2015
مـنــذ أن وض ـعــت اإلم ـ ــارات يــدهــا على
م ـ ـ ــدن جـ ـن ــوب ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،شـ ــرعـ ــت فــي
تأسيس قوات «الحزام األمني» ،وهي
وحـ ـ ــدات ع ـس ـكــريــة ض ــارب ــة ف ــي ع ــدن،
قــوامـهــا أكـثــر مــن عـشــرة آالف مقاتل،
أوك ـلــت قـيــادتـهــا إل ــى الـشـيــخ السلفي
هــانــي بــن بــريــك .وف ــور تسلم مهمته،
أعلن الحرب على كل الحركات الدينية
في الجنوب ،التي تختلف مع املدرسة
الـسـلـفـيــة ال ـت ــي ي ـقــودهــا ف ـكــريــا ،ومــن
ت ـل ــك الـ ـجـ ـم ــاع ــات ج ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ــوان
املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــون» و«ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـح ـك ـم ــة
الـ ـيـ ـم ــانـ ـي ــة» ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «ج ـم ـع ـيــة
اإلح ـســان الـخـيــريــة»ّ ،
ووج ــه بــن بريك
ات ـهــامــات إل ــى املـســاجــد ال ـتــي تخضع
لتلك الجماعات بـ«تفريخ اإلرهابيني».
ب ـع ــد ذل ـ ــك ،بـ ــدأ م ـس ـل ـســل الـتـصـفـيــات
أله ــم خـطـبــاء تـلــك املـســاجــد وأئـمـتـهــا.

حاولت قوات
اإلماراتيين تصفية
الجنوب من السلفيين
المختلفين معهم

ف ــي ك ــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر م ــن الـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي ،اغـ ـتـ ـي ــل إمـ ـ ــام «جـ ــامـ ــع اب ــن
ال ـقـ ّـيــم» ،الـشـيــخ رآوي الـعــريـقــي ،بعد
خطبة حذر فيها من «تنفيذ األجندة
الـخــارجـيــة الـتــي تسعى إلــى جـ ّـر عدن
لـلـفــوضــى وال ـ ـصـ ــراع» .وف ــي نـيـســان/
أبــريــل مــن ع ــام  ،2016اغـتـيــل مـســؤول
«مــركــز ال ـف ـيــوش» بـعــد رفـضــه إص ــدار
فتوى تجيز «االنخراط في القتال ضد
مقاتلي حركة أنصار الله».
ُ
ونفذت عمليات اغتيال أخرى طاولت
ً
ك ـ ــا م ــن ص ــال ــح ب ــن ح ـل ـي ــس ،وي ــاس ــر
الـ ـحـ ـم ــوم ــي ،وعـ ـل ــي عـ ـثـ ـم ــان ،وجـ ــرت
ت ـص ـف ـيــة إم ـ ــام «ج ــام ــع زاي ـ ــد» الـشـيــخ
يـ ــاسـ ــن ال ـ ـعـ ــدنـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي أرسـ ـ ـ ــل ع ــدة
تضمنت «مناصحة» للشيخ
رســائــل،
ّ
ب ــن ب ــري ــك ،ت ـحــثــه ع ـلــى «ال ــرج ــوع إلــى
منهج السلفية ،وترك تجييش الشباب
لـلـقـتــال ض ـمــن الـ ـق ــوات ال ـت ــي تــدعـمـهــا
اإلمارات» .ووفق معلومات «األخبار»،
ّ
ف ـ ـ ــإن اغـ ـتـ ـي ــال األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ـس ــاع ــد
ل ــ«ه ـي ـئ ــة إف ـ ـتـ ــاء ع ـ ــدن» إم ـ ــام «ج ــام ــع
ال ـص ـح ــاب ــة» ال ـش ـي ــخ ف ـه ــد ال ـيــون ـســي،
ج ـ ــاء ب ـع ــد ط ـل ــب ت ـ ـقـ ـ ّـدم بـ ــه ه ــان ــي بــن
بــريــك ،بتسليم الـجــامــع وال ـخــروج من
عــدن ،وقوبل الطلب بالرفض من قبل
اليونسي.

نفي وتنكيل

ت ـعـ ّـددت أســالـيــب التنكيل بــالـقـيــادات
ال ــديـ ـنـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،بـ ــن ال ـن ـفــي
وال ـس ـج ــن واالغ ـ ـت ـ ـيـ ــال .ومـ ـن ــذ دخ ــول
«الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــوده

أسس آل زايد قواتهم الجنوبية وأوكلوا قيادتها للسلفي هاني بن بريك (أرشيف)

ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ال ـي ـم ــن أواخ ـ ــر آذار/
وتوكيل اإلمارات
مارس من عام ،2015
ُ
بـمـهـمــة إدارة ال ـج ـن ــوب ،أخ ـ ـ ـ ِـرج عــدد
م ــن امل ـش ــائ ــخ والـ ــرمـ ــوز ال ــدي ـن ـي ــة إل ــى
املـمـلـكــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي وضـعـتـهــم
ت ـحــت اإلق ــام ــة ومـنـعـتـهــم م ــن الـسـفــر،
ومـ ـنـ ـه ــم :رئـ ـي ــس «ال ـه ـي ـئ ــة ال ـشــرع ـيــة
واإلف ـ ـتـ ــاء» الـجـنــوبـيــة ال ـش ـيــخ حسني
بن شعيب ،ورئيس «جمعية الحكمة

ال ـخ ـي ــري ــة» ال ـش ـي ــخ ع ـ ّـم ــار ب ــن ن ــاش ــر،
ونائبه الشيخ جمال البكري ،وخطيب
«جامع الصديق» الشيخ أنور دحالن،
ّ
ونـ ـ ــفـ ـ ــذت حـ ـمـ ـل ــة اع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ط ــاول ــت
مشائخ آخرين ،منهم :رئيس «جمعية
اإلح ـســان» الشيخ عبد الـلــه اليزيدي،
ومــديــر «مــؤس ـســة الــرح ـمــة الـخـيــريــة»
الـشـيــخ أح ـمــد ب ــن رعـ ــود ،إض ــاف ــة إلــى
الـشـيــخ مـحـمــود الـبـيـضــانــي ،والشيخ

الواليات المتحدة

مستشار ترامب السابق «متآمر»:

الـ FBIتقترب من دخول البيت األبيض!
على الرغم من أن االتهامات
التي طالت بول مانافورت ،أمس ،لم
تدخل مباشرة في إطار التحقيقات
المتعلقة بالتدخل الروسي في االنتخابات
الرئاسية ،إال ّأن من المتوقع أن تصل إليها
مثل أمام
قريبًا ،خصوصًا أن مانافورت َ
روبرت مولر الذي فتح تحقيقًا واسع
النطاق ،لمعرفة حقيقة وجود عالقات
بين مسؤولين في الحكومة الروسية
وشخصيات داخل فريق ترامب
ُ
ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــح أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ـصـ ـ ــل جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد ف ــي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي ت ـط ــال م ـســاعــدي
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
ّ
وتصب بشكل مباشر أو غير مباشر
ف ــي ال ـت ــدخ ــل الـ ــروسـ ــي املـ ــزعـ ــوم فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة.
ومن آخر هذه الفصول ،اتهام املدير
الـســابــق لحملة تــرامــب االنتخابية،
بـ ـ ــول م ـ ــان ـ ــاف ـ ــورت ،ب ـ ــ«ال ـ ـتـ ــآمـ ــر ضــد
الواليات املتحدة وغسل األموال».
ُ
وو ِّج ـ ــه االت ـه ــام ملــانــافــورت وشــريـكــه
التجاري ريك غيتس بإخفاء ماليني
الـ ــدوالرات الـتــي كسبوها مــن العمل
للسياسي األوكراني السابق فيكتور
يــانــوكــوف ـي ـتــش ،وح ــزب ــه الـسـيــاســي
امل ـ ّ
ـؤي ــد ملــو ّس ـكــو .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ّ
وج ــه املـحــقــق ال ـخــاص روب ــرت مولر

 12تهمة للرجلني ،فــي أول اتهامات
ت ـط ــال م ـســاعــديــن ســاب ـقــن ل ـتــرامــب،
فــي التحقيق ال ــذي ينظر فــي تدخل
روسـ ـ ـ ــي م ـح ـت ـم ــل ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية األميركية ملصلحة ترامب.
كــذلــك ،أع ـلــن مــولــر أن شـخـصــا ثالثًا
اعترف بأنه كذب على محققي مكتب
الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي (اف ب ــي آي)
ب ـش ــأن وج ـ ــود صـ ــات مـحـتـمـلــة بني
الحملة والـحـكــومــة الــروس ـيــة .إال أن
من املـقـ ّـرر أن ينظر مولر ،حاليًا ،في
الـتـهــم املــوجـهــة ملــانــافــورت وغيتس،
والتي ال تتعلق بالحملة االنتخابية
لترامب ،على أن يبقى الباب مفتوحًا
ع ـلــى ت ـهــم إض ــاف ـي ــة ق ــد تـظـهــر خــال
التحقيق.
ّ
وجــديــر بالذكر أن روب ــرت مــولــر كان
يـشـغــل ســاب ـقــا مـنـصــب م ــدي ــر مكتب
التحقيقات االتـحــادي ُ
وعـ ِّـن لرئاسة
التحقيق بعد أسبوع من إقالة ترامب

صعد مسؤولون
ّ
جمهوريون هجماتهم
على الديموقراطيين
خصوصًا كلينتون

ف ــي ال ـتــاســع م ــن أيـ ــار امل ــاض ــي مــديــر
مكتب التحقيقات االتحادي جيمس
كـ ــومـ ــي ،ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـ ـ ــرأس تـحـقـيـقــا
اتـ ـح ــادي ــا ف ــي «تـ ــواطـ ــؤ م ـح ـت ـمــل مــع
روسيا».
ّ
وسلم مانافورت وغيتس نفسيهما
لـ ـلـ ـسـ ـلـ ـط ــات ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ك ــان ــت
الـسـلـطــات ق ــد وج ـهــت إلـيـهـمــا التهم
رسميًا ،يــوم الجمعة ،وذلــك ملواجهة
قــائـمــة االت ـه ــام ــات ال ـتــي تـضــم أيـضــا
العمل كوكيل لطرف أجنبي من دون
تسجيل قــانــونــي ،وتقديم معلومات
خــاط ـئــة إل ــى ال ـس ـل ـطــات ،عـ ــاوة على
ت ـهــم تـتـعـلــق بــال ـت ـقــاعــس ع ــن تــوفـيــر
مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ـل ــى صـ ـل ــة ب ـح ـس ــاب ــات
م ـصــرف ـيــة وم ــال ـي ــة أج ـن ـب ـي ــة .ويـبـلــغ
غ ـي ـت ــس مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  45عـ ــامـ ــا ،وق ــد
كـ ــان ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة شــري ـكــا ت ـجــاريــا
ملانافورت ،البالغ من العمر  68عامًا،
إذ تعود العالقة بينهما إلى أكثر من
عشرة أعوام.
وت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة تـ ـج ــاه م ــان ــاف ــورت
وغـيـتــس فــي إط ــار التحقيق الــواســع
ال ـن ـط ــاق الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه م ــول ــر ملـعــرفــة
حقيقة وجــود عالقات بني مسؤولني
فــي الحكومة الــروسـيــة وشخصيات
داخل فريق ترامب ،إلى جانب احتمال
وجود عرقلة للعدالة وجرائم مالية.
وت ـ ـض ـ ـ ّـم ـ ـن ـ ــت الئـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة االت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــام أن
«م ــان ــاف ــورت وغ ـي ـتــس كـسـبــا مــايــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ع ـم ـل ـه ـم ــا فــي
أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا» .وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت« :م ـ ـ ــن أج ــل
إخـ ـ ـف ـ ــاء الـ ــدف ـ ـعـ ــات األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة عــن

سبق للمحقق مولر أن أدار مكتب التحقيقات االتحادي (أ ف ب)

الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،م ـ ــن 2006
تـقــريـبــا لـغــايــة  2016عـلــى األقـ ــل ،قــام
م ــان ــاف ــورت وغ ـي ـتــس بـغـســل األمـ ــوال
من خالل عشرات الشركات األميركية
واألجـنـبـيــة وال ـشــراكــات والحسابات
املصرفية».
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ،اع ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرف جـ ـ ـ ـ ـ ــورج
ب ــاب ــادوب ــول ــوس ،امل ـس ـت ـشــار الـســابــق
في الحملة ،مطلع العام املاضي ،بأنه
كــذب على املحققني فــي الخامس من
ت ـشــريــن األول .وقـ ــال إن ــه س ـعــى إلــى
إخ ـف ــاء االتـ ـص ــاالت بــأس ـتــاذ جامعي

عـلــى صـلــة بـمــوسـكــو ع ــرض الكشف
ّ
عـ ــن «ف ـ ـضـ ــائـ ــح» ت ـت ـع ــل ــق ب ـم ـنــاف ـســة
تـ ـ ــرامـ ـ ــب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة هـ ـي ــاري
ك ـل ـي ـن ـت ــون .وذكـ ـ ـ ــرت الئـ ـح ــة االتـ ـه ــام
أن «بــابــادوبــولــوس عــرقــل التحقيق
ال ـجــاري لـ ــ»إف.ب ــي.آي ».بـشــأن وجــود
أي ص ــات أو تنسيق بــن أشـخــاص
م ــرتـ ـبـ ـط ــن ب ــالـ ـحـ ـمـ ـل ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ــروس ـي ــة ل ـل ـتــدخــل ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسية عام .»2016
وفيما كان ترامب قد وصف التحقيق،
أول من أمــس ،بأنه «حملة مطاردة»،

