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ّ
َ
ما هو التحول الذي متثله هذه الت�صريحات؟ وعالم بنيت؟
تصريحات أملانية عن خطر «اإلخوان» وتفوقه ىلع التيار الراديكالي

“األمناء» غرفة األخبار:

نقلت وســائل إعالمية رســمية
يف أملانيــا ترصيحــات منســوبة
إىل بوركهــارد فرايــر ،رئيــس
جهازاالســتخبارات
يف واليــة شــال
الراين فيســتفاليا،
ينبه فيها إىل أن خطر
اإلخوان املســلمني
عــى أملانيا يف املدى
املتوسط رمبا يفوق
خطر التيار السلفي
الراديكايل الذي يغذي
تنظيمــي القاعــدة
وداعش.
تحــول أملــاين
ً
جدل
وتشــهد أملانيا
داخل ًيــا متصاعــدًا
حول خطورة اإلخوان
املســلمني ،وال سيام
بعد أن استقبلت البالد موجات كبرية
من الالجئني يف عام ٢٠١٥م .وسبق
ملســؤول اســتخبارايت أملاين ،يف
 ،٢٠١٦اإلدالء بترصيحات مشــابهة،

ً
تفصيل.ففي فرباير
وإن كانت أقــل
من ذلك العام قال جوردان ماير-بالذ،
وهو رئيس وحــدة مكافحة اإلرهاب
يف ساكســوين  :إنّ اإلخوان يسعون
إىل احتكار الســيطرة عىل املساجد

سياسيني من أحزاب اليمني ،وهو ما
يحمل املســؤولني السياسيني األملان
مسؤولية أكرب يف مواجهة الجامعة.
التحذيــرات
دالالت
العالمة التحذيرية األكرب ،والقاســم

يف أملانيــا .بغرض تحويــل قوانني
الرشيعة اإلســامية إىل أمر واقع.
والتحــول األكــر هنا هــو تواتر
التحذيرات من مســؤولني رسميني،
بعــد أن كانت ســابقة تقترص عىل

املشــرك ،هــو زيادة معــدل رشاء
األرايض من قبــل جامعات معروفة
بتبعيتها لتنظيم اإلخوان املســلمني
الــدويل ،وبالتحديد جمعيــة النفع
العام ،والجمعية اإلسالمية األملانية.

الغرض من عمليات الرشاء يف مناطق
ليس لإلخوان وجود كثيف فيها ،حسب
تحليالت جهاز االستخبارات األملاين،
هو التأثــر يف مجتمعات الالجئني
املسلمني ،وتجنيدهم لصالح الجامعة.
األجهزة األملانية الحقــت يف نهاية
٢٠١٧م شــبكة من  ٤٠امــرأة كانت
تســتهدف نرش الفكر املتشــدد يف
أملانيا ،كانــت تعمل عىل نرش األفكار
املتشددة يف صفوف األرس املسلمة.
خــراء أملــان يحــذرون
يف حوار مع مجلــة فوكوس ،وهي
نفس املجلة التــي نرشت ترصيحات
املسؤول االستخبارايت األخرية ،حددت
الخبرية يف شؤون اإلسالم السيايس،
ســوزان رشوتر ،أربع خصائص يف
ســلوك جامعة اإلخوان املســلمني
داخل أملانيا يجعلها شديدة الخطورة:
الوجهــن:
سياســة
-١
الجامعــة تظهر وجهً ــا دميقراط ًيا
لوســائل اإلعالم ؛ لكنها يف تعاليمها
أفــكارا تهدم أســس املجتمع
تنرش
ً
األملاين  ،كدونية املرأة .وتســعى إىل
تحويل ذلــك إىل املامرســة املعتادة
بــن املجتمــع املســلم يف أملانيا.
االنقســام:
تعميــق
-٢

تســعى الجامعة ً
أيضــا إىل تعميق
االنقســام والفصــل بــن املجتمع
املســلم ومن حوله ،بسياســات تبدأ
من طعام الكانتــن ،إىل التمييز يف
امللبس ،إثارة مواضيع أماكن الصالة،
ثم الفصــل بني الجنســن ،والتنمر
الديني ضد مــن ال يتبعون تعاليمهم
بوصفها التعاليم اإلســامية امللزمة.
الصــوت:
احتــكار
-٣
اإلخوان املسلمون أقلية ضئيلة حتى
داخل املجتمع األملاين املسلم ؛ لكنهم
يقدمون أنفســهم بوصفهم املمثلني
له واملتحدثني باسمه .الخبرية اعتربت
وصف هذا بـــ “قمع اإلســاميني
للمجتمــع املســلم يف أملانيــا”.
“الغــايئ”:
العنــف
-٤
الجامعــة عبارة عن شــبكة كبرية،
ومتعــددة الصالت ،وتــدار مركز ًيا.
رســم ًيا ضد العنف ،لكنها بشــكل
غري رســمي لها اتصاالت مع جهات
تحرض عىل العنــف .أحد أبرز وجوه
القيــادة املركزيــة يف الجامعة هو
يوســف القرضــاوي ،الذي شــجع
عمليات انتحارية ،واعترب أنّ هتلر أحد
أدوات الله ملعاقبة اليهود.

صفحات ناصعة من تاريخ “الجنوب”...

ّ
ما هي تفا�صيل معركة �سلب ال�شهرية بني القوات الربيطانية وقبيلة يافع؟
“األمناء” تقرير /أبو سيف الناخبي:

معركة ســلب الشهرية التي وقعت
بــن القــوات الربيطانيــة  ,وقبيلة
يافــع كانــت يف  27أكتوبر 1960م،
وسنتحدث هنا فيها بالتفصيل.
املعركــة
ســبب
بعد انتفاضــة الســلطان محمد بن
عيــدروس العفيفــي ضــ ّد اإلدارة
الربيطانية يف ســلطنة يافع الساحل
؛ لجأ مع قــوة األمن إىل جبال حطاط
املعروفة ومن هناك بدأ بشن هجامت
مســلحة يف املنطقة الساحلية فقام
ســاح الطــران الربيطاين بشــن
غارات عنيفــة ومتواصلة عىل مواقع
الســلطان محمد عيدروس مام دفعه
إىل االنتقــال إىل القــارة عاصمــة
ســلطنة يافع ،واســتمرت الهجامت
املتبادلة لفرتة ليســت بالقصرية قام
خاللها ســاح الطــران الربيطا ّ
ين
بقصــف وتدمري بيوت وقــرى كثرية
يف مختلــف مناطــق يافــع منها:
دار لقــواد التابــع لســلطان محمد
عيدروس وقرية املخــدرة بالقرب من
القارة وقرية رشيان وقرية فلســان
وبيت بن معبــد وبيوت آل القحيم يف
ذي ناخب وكذا منازل صالح عبد الاله
را بيوت
البــارع يف ذي صدى وأخــ ً
محمد عيدروس يف القارة.
معركــة ســلب ونتائجهــا

بعد يأس اإلنجليز من القصف املتواصل
عىل كثري مــن قرى يافــع ,حاولت
بعدهــا اإلدارة الربيطانيــة بقيــادة
املستشــار الربيطاين «السيد ميلن»
ومبســاعدة «األمري حيدرة» الوصول
إىل معاقل محمد عيدروس عن طريق
وادي (ســلب) عــر لودر والســيلة
البيضاء وصو ًال إىل القــارة عاصمة
ســلطنة يافــع الســفىل الحتاللها.
بعدهــا أرســلت اإلدارة الربيطانيــة
را إىل منطقــة ســلب
وفــدًا كبــ ً
يف بدايــة شــهر أكتوبــر 1960م
ألســباب قالــت  :إ ّنهــا أمن ّيــة .
وملا بلغ السلطان محمد خرب ذلك الوفد
الكبري من اإلنجليز وتأكد له  :إ ّنه تحت
غطاء تلك الزيارة سينصب جهازاتصال
وســيعمل عىل متركز بعــض القوة
العسكرية املدربة عىل استخدام املدافع
فيها ،وســيمثل هذا املركــز إذا ما تم
عنق الزجاجة الــذي يتحكم بالحركة
بني القــارة والبيضــاء باإلضافة إىل
قربه من القــارة وتهديده املبارش لها.
بعدهــا كتــب الســلطان إىل عموم
مكاتــب يافــع الســفىل “الناخبي
 الكلــدي  -اليهــري -اليزيــدي -الســعدي” وأوضــح لهــم أنّ باطن
زيــارة ذلــك الوفــد غــر ظاهرها
وعليهم إرجاع الوفــد من حيث أىت .
بعدها أتت جمــوع القبائل يتقدمهم
السلطان محمد بن عيدروس إىل وادي
العفيفي .
سلب ملبية نداء الســلطان
ّ

وبعد فشــل إقناع اإلنجليــز بالعدول
عــن املنطقــة والرجوع مــن حيث
أتــوا نشــبه املعركة بــن الجانبني.
فتصدى أبنــاء يافــع وقبائلها لتلك
القــ ّوة ببســالة بقيادة الســلطان
العفيفــي .
محمــد بــن عيــدروس
ّ
وظلّــت املعركــة قرابــة ثالثــة أيام
بــد ًءا مــن يــوم  27أكتوبــر حتى
 30أكتوبــر مــن ســنة 1960م.
وجرحــوا وقتلــوا كثري مــن جنود
اإلنجليز وبعدها هربــت بقية الحملة
إىل منطقة لــودر مهزومة مذعورة.
وعرفت املعركة مبعركة سلب وقد صور
الشــاعر املرحوم محمد الصبحي تلك
املعركة الرشســة يف معلقته الطويلة
والتي ذكر فيها كافة تفاصيل املعركة.
وقد كان يوم ًا مشهود ًا يف يافع ,تزمل

فيه الشــعراء ونظموا قصائدهم ,وقد
أوردنا آخــر املوضوع أحد تلك القصائد
وهي من كلامت الشاعر املرحوم محمد
عبد الله الصبيحي الناخبي.
تاريــخ ومــكان املعركــة
جــرت أحداث معركة ســلب يف وادي
ســلب أحد اودية يافــع الرشقية يف
منطقة ســبيح بالضبط تقريبــًــا.
يف يوم االثنني  6جامد األوىل 1380هـ
املوافق لـــ 27أكتوبر 1960م.
املعركــة
نتائــج
انســحاب وهزمية الجيش اإلنجليزي
ومــن حالفة من قبائــل املناطق دون
أن يحقق أهدافه باستهداف السلطان
محمد بن عيدروس والزحف إىل القارة
الحتاللها .ونرصعظيم لســلطنة يافع
السفىل .

وإليكــم بعــض األبيــات مــن
الصبيحــي :
قصيــدة الشــاعر
ّ
قــال الصبيحي محمد حنــت الرعده
رعد املخ ّمس من ابطان الجريد السود
جتنا يهر واليزيدي وأهل ابو ســعده
الغــر املخمود
وجــوا كلد شــاربني
ّ
واألمر لــول معاهم يحجــز الضمده
والناخبي قرح البــادي عىل العمرود
وقــال ذه ترحبــة  ,أو دون ذه هــده
وقال لــه حيدره حــذرك رعك مهدود
وذي رشد منهم ضيع الرسوال والفرده
وذي قتــل منهم ســاروا وهو ممدود
قــال رع عادها باتقع هــده قفا هده
هده بحلــن وهده يف جبــل لجعود
وعدهــا ســيلة البيضــاء وامنجدة
ويف مكرياس والبيضاء وطن لزيود.

