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فــؤاد مســعد ضيــف اللــه مثنــى باحــث فــي مركــز ابعــاد للدراســات ولــد 

عــام 1977 فــي محافظــة الضالــع ، يعمــل أيضــا مراســا لوكالــة األناضــول 

لألنبــاء، بكالريــوس آداب انجليــزي مــن جامعــة عــدن، عمــل ممثــا لمحافظــة 

الضالــع بيــن 2012 و2013 فــي برنامــج "تعزيــز اإلصاحــات االنتخابيــة"، 

ــي فــي  ــز الثان ــاز بالمرك ــي الديمقراطــي NDI، ف ــذي نفــذه المعهــد الوطن ال

ــع العربــي"، فــي  مســابقة أفضــل مقــال عــن "المجتمــع المدنــي بعــد الربي

"منبــر الحريــة"- مملكــة المغــرب 2012، أدار تحريــر صحيفــة الوطنــي األهلية 

بيــن 2008-2013 . 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4 الملخــص 

النشــأة واالنتشــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4

)المنظمة(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5 الحركيــة  الســلفية  وظهــور  االختــاف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7 دمــاج  وحــرب  الحوثييــن  مــع  الطائفــي  الصــراع 

الســلفية والحــرب.. تحديــات الوضــع الراهــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10 الســلفية  واســتهداف  العدنــي  الشــيخ  اغتيــال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11 االنقســام  رغــم  حضــور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12 المســتقبل  وتحديــات  الســلفية  الحركــة 

الخاتمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19  المراجــع  

تقييم حالة السلفيون في اليمن وتحديات الحرب



4

تقييم حالة السلفيون في اليمن وتحديات الحرب

النشأة واالنتشار

الملخص
    تتنــاول الورقــة مســيرة الحركــة الســلفية فــي اليمــن، بــدءًا بمرحلــة التأســيس ومــا تبعهــا مــن 

ــرات التــي  انشــقاقات واختافــات طبعــت مســار الحركــة فيمــا بعــد، فــي ضــوء األحــداث والتغي

ــا  ــس فــي محافظــة صعــدة شــمال اليمــن. ومنه ــًا مــن مركزهــا الرئي ــة انطاق ــرت فــي الحرك أثـ

إعــان التعدديــة السياســية وظهــور األحــزاب بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة عــام 1990، ومــا أعقبهــا 

مــن أحــداث وتطــورات محليــة وإقليميــة ودوليــة، ومــرورًا بالثــورة الشــعبية اليمنيــة والربيــع العربــي 

ـــل فــي انتقــال  ـّ فــي العــام 2011، ومــا أحدثــه ذلــك مــن انتقــال نوعــي فــي المســيرة الســلفية تمث

قطــاع واســع مــن الســلفيين إلــى المشــاركة فــي العمــل السياســي، ثــم مشــاركة الســلفيين فــي 

الحــرب الراهنــة إلــى جانــب الحكومــة الشــرعية ضــد جماعــة الحوثــي ذات المرجعيــة المذهبيــة 

الزيديــة )الشــيعية(.

ــرّكز الورقــة علــى واقــع الحركــة الســلفية فــي المشــهد اليمنــي فــي ظــل الحــرب، ومــا تخللهــا  ـُ وتـ

ــي تواجــه الجماعــات  ــات الت ــى أهــم التحدي ــة للســلفيين، وتســلط الضــوء عل مــن مشــاركة فاعل

الســلفية فــي الحاضــر والمســتقبل.

ــني العــام، لكنهــا ذات أصــول     الســلفية فــي اليمــن، وإن بــدت فــي ظاهرهــا امتــدادا للفكــر السُّ

عقديــة )مدرســية(، ترجــع فــي جذورهــا إلــى المدرســة األثريــة الحنبليــة، نســبًة إلــى اإلمــام أحمــد 

ــد الشــيخ/  ــة(، وتبلــورت فــي القــرن الثامــن عشــر الميــادي علــى ي بــن حنبــل )855-780 ميادي

محمــد بــن عبدالوهــاب )1792-1703(، وانتقلــت إلــى اليمــن عــن طريــق الشــيخ/ مقبــل بــن هــادي 

الوادعــي )2001-1937( الــذي رحــل إلــى المملكــة الســعودية بعدمــا تلقــى تعليمــه فــي مســاجد 

صعــدة )شــمال اليمــن(، وكان يتبــع المذهــب الزيــدي بحكــم انتمــاء منطقتــه الجغرافيــة للمذهــب 

ـــر قناعاتــه بعدمــا اســتقر فــي الســعودية وتلقــى العلــوم الدينيــة ومنهــا الحديــث  ـّ نفســه، لكنــه غيـ

وأصــول الديــن، وعــاد إلــى اليمــن أواخــر الســبعينيات وأســس دار الحديــث فــي منطقــة )دمــاج( 

بمحافظــة صعــدة، وصــارت مقصــدًا لطــاب العلــوم الدينيــة مــن داخــل اليمــن وخارجهــا.



ويمكن تقسيم فترة نشأة السلفية اليمنية إلى مرحلتين:

المرحلــة األولــى )1984-1980(: مرحلــة االســتقطاب واإلقبــال علــى العلــوم الدينيــة، وفــي 

مقدمتهــا علــم الحديــث، واالســتناد علــى عموميــات الدعوة الســلفية، وشــهدت انتشــارًا ملحوظًا، 

حيــث أقبــل شــباب مــن مختلــف مناطــق اليمــن علــى مركــز دمــاج للدراســة والتحصيــل.

وإعــان  التقليــدي،  باتجاهــه  الســلفي  الفكــر  تبلــور  مرحلــة   :)1985-1990( الثانيــة  المرحلــة 

الخصومــة مــع بقيــة التيــارات الفكريــة والسياســية، ومنهــا )اإلخــوان المســلمين( التــي كانــت 

تعاونــت معــه فــي البدايــة، وأخــذ الشــيخ مقبــل الوادعــي ينشــر الكتــب واألشــرطة التــي هاجــم 

فيهــا مخالفيــه، وأعلــن موقفــه المنــاوئ لكثيــر مــن القضايــا، مثــل تحريــم الحزبيــة واالنتخابــات 

والديمقراطيــة، وعــدم جــواز الخــروج علــى الحــكام.

لــم تكمــل الحركــة الســلفية عقدهــا األول )1980 - 1990(، حتــى بــدأ أول خــاف بيــن الشــيخ 

ــدي، وظهــور مــا  ــه خروجهــم عــن الفكــر الســلفي التقلي ــذه، أســفر عن الوادعــي وعــدد مــن تامي

يعــرف بـ)تيــار الســلفية المنظمــة أو الســلفية الحركيــة(، وقامــوا بتأســيس )جمعيــة الحكمــة 

اليمانيــة الخيريــة(، وأبــرز مؤسســيها عبدالمجيــد الريمــي، ومحمــد بــن موســى العامــري، ومحمــد 

الحــداء، وعبداللــه بــن غالــب الحميــري، وعبدالعزيــز الدبعــي، وأحمــد بــن حســن المعلــم، وعقيــل 

ــر  ــى توت المقطــري، وعبدالقــادر الشــيباني، وأحمــد معوضــة، ومحمــد المهــدي]1[، وأدى ذلــك إل

العاقــة مــع شــيخهم الــذي أخــذ يحــذر منهــم، ويصفهــم بـــ "االنتهازيــة وســرقة الدعــوة والعمــل 

ــة  ــن حــدث خــاف داخلــي فــي إطــار جمعي ــي ومتابعــة اإلخــوان المســلمين"]2[. وبعــد عامي الحزب

ــد يحمــل  الحكمــة نفســها، تســبب فــي انفصــال بعــض مؤسســيها وانضوائهــم فــي إطــار جدي

اســم )جمعيــة اإلحســان الخيريــة(، وُأعلنــت نواتــه فــي مدينــة المــكا بمحافظــة حضرمــوت علــى 

يــد الشــيخ عبداللــه اليزيــدي وآخريــن]3[. وُيرجــع باحثــون الخافــات الســلفية إلــى الوضــع السياســي 

واالجتماعــي بعــد الوحــدة اليمنيــة وإعــان التعدديــة السياســية، إلــى جانــب المواقــف المتباينــة 

ــة، ــة واإلقليمي ألقطــاب الســلفية مــن األحــداث والتطــورات المحلي
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االختالف وظهور السلفية الحركية )المنظمة(



ــي أي  ــِد الشــيخ الوادع ــم يب ــن ل ــي حي ــري وسياســي، وف ــة اســتقطاب فك ــه مــن حال ــا فرضت وم

تفاعــل يذكــر مــع المتغيــرات الجديــدة، فــإن أغلــب تاميــذه – علــى العكــس مــن ذلــك أبــدوا تفاعــًا 

إيجابيــًا مــع تلــك المتغيــرات، وهــذا مــا أدى إلــى توســع الخــاف بيــن الشــيخ وتاميــذه]4[.

ومــع ذلــك ظــل الشــيخ الوادعــي محتفظــًا بمكانتــه الرمزيــة باعتبــاره شــيخ الحركــة الســلفية عامــة، 

والتيــار الســلفي التقليــدي علــى وجــه الخصــوص، وبعــد وفاتــه خلفــه الشــيخ/ يحيــى الحجــوري، 

فــي إدارة مركــز )دمــاج( وقيــادة التيــار الســلفي التقليــدي الــذي بــرز منــه شــيوخ ســلفيون آخــرون 

فــي بعــض المحافظــات، أمثــال الشــيخ/عبدالرحمن العدنــي فــي عــدن، والشــيخ محمــد اإلمــام 

فــي مدينــة معبــر بمحافظــة ذمــار، فيمــا أخــذ تيــار الســلفية الجديــدة يتوســع فــي العاصمــة صنعــاء 

وعــدن وبقيــة المحافظــات، ويمثلــه أعضــاء وقيــادات جمعيتــي )الحكمــة( و)اإلحســان(، كمــا بــدا 

الشــيخ أبــو الحســن المأربــي الــذي يديــر مركــز الحديــث فــي محافظــة مــأرب، أقــرب لهــذا التيــار، 

ــة، وشــارك بعــض أنصــاره فــي تأســيس  ــادات الســلفية التقليدي وخــاض ســجاالت عــدة مــع قي

الجمعيــات الخيريــة الســلفية.  

وعندمــا اندلعــت الثــورة الشــعبية اليمنيــة فــي العــام 2011 ظهر االنقســام بين التيارين الســلفيين 

بشــكل أكثــر وضوحــًا فــي موقــف كل منهمــا مــن الثــورة، ففيمــا أعلــن التيــار التقليــدي موقفــًا 

معاديــًا للثــورة باعتبارهــا خروجــًا عــن طاعــة ولــي األمــر، انحــاز تيــار الســلفية الجديــدة إلــى الثــورة، 

وظهــرت التكتــات الثوريــة والشــبابية )الســلفية( فــي مختلــف المحافظــات اليمنيــة، ففــي صنعاء 

تشــكلت )رابطــة شــباب النهضــة والتغييــر(، التــي تأسســت فــي أبريل/نيســان 2011، وفــي الفتــرة 

نفســها نشــأت فــي عــدن )حركــة النهضــة(، وفــي تعــز )حركــة العدالــة(، وفــي الحديــدة )حركــة شــباب 

النهضــة والتجديــد(، وفــي إب )حركــة الحريــة والبنــاء(، و)ائتــاف الشــباب الســلمي(، غيــر أن هــذه 

المكونــات حلــت نفســها فــي مــارس/أذار 2012، باســتثناء حركــة النهضــة فــي عــدن وحركــة الحريــة 

فــي إب، وأعلنــت تشــكيل كيــان سياســي جامــع باســم )اتحــاد الرشــاد اليمنــي(، وفــي العــام 2013 

أعلنــت قيــادات ســلفية أخــرى تأســيس )حــزب الســلم والتنميــة(. وفيمــا ينتمــي أغلــب منتســبي 

"الرشــاد" و"حركــة النهضــة" لجمعيــة اإلحســان، فــإن أعضــاء جمعيــة الحكمــة يشــكلون الســواد 

األعظــم فــي حــزب "الســلم والتنميــة".
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ويــرى الباحثــون والمهتمــون بتحــوالت التيــار الســلفي، أن الخطاب الســلفي )الحركــي( تغير بصورة 

تــكاد تكــون جذريــة، فمــن موقــف معــاٍد للعمــل الحزبــي إلــى مصالحــة وتطبيــع، ومــن موقــف 

منغلــق مــع الغــرب إلــى منفتــح معــه، فضــًا عــن المختلــف معــه فــي الوســط الوطنــي، ومــن 

تجاهــل إلــى تعــاٍط إيجابــي مــع قضيــة المــرأة ودورهــا، ومــن عــزوف ورفــض المشــاركة السياســية 

والتحالفــات إلــى قبــول بهــا، ومــن رضــا وقناعــة بمــا عنــد النظــام الحاكــم إلــى مشــاركة ومدافعــة 

ــة علــى  ــرًا وتحــواًل مهمــًا فــي مســار الســلفية اليمني ــذي يشــكل تقدمــًا كبي سياســية]5[، األمــر ال

مســتوى الخطــاب والممارســة العمليــة.

أدى قيــام الثــورة الشــيعية فــي إيــران أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى حــدوث تقــارب بيــن 

التياريــن الشــيعيين البارزيــن، اإلمامــي "االثنــي عشــري" فــي إيــران والزيــدي الهــادوي فــي اليمــن، 

ونتــج عــن ذلــك التقــارب ظهــور تيــار شــيعي يمنــي متطــرف يجاهــر بالعــداء للســنة عامــة ويهاجــم 

ــب، وتزامــن  ــدي فــي هــذا الجان ــه المذهــب الزي ــا عــرف ب ــة، فــي انحــراف واضــح عــن م الصحاب

ذلــك مــع عــودة الشــيخ مقبــل الوادعــي إلــى اليمــن وتأســيس الحركــة الســلفية )الوهابيــة( فــي 

ــرز معاقــل الزيدييــن الشــيعة، لتبــدأ مامــح الصــراع الشــيعي- الســني، بيــن  محافظــة صعــدة أب

علمــاء الزيديــة والوادعــي، بعدمــا حــاول األخيــر نشــر أفــكاره الســلفية فــي مســاجد صعــدة.

ويــرى بعــض الباحثيــن أن تأســيس الشــيخ مقبــل الوادعــي مركــز دمــاج، كان مــن أهــم العوامــل 

ــرف بـــ  ــا ع ــة وم ــز الزيدي ــدي إلنشــاء المراك ــي دفعــت بعــض علمــاء المذهــب الزي األساســية الت

ــام مركــز  ــة رّد عملــي علــى التحــدي الــذي شــكله قي ــات الشــباب المؤمــن"، لتكــون بمثاب "ُمنتدي

"دمــاج" الســلفي]6[. غيــر أن الطرفيــن لــم يدخــا فــي صــراع مســلح حتــى فــي فتــرة الحــروب الســت 

بيــن القــوات الحكوميــة والحوثييــن خــال الفتــرة )2009-2004(. حيــث كان الســلفيون "حريصيــن 

علــى عــدم التــورط العملــي فــي تلــك الحــروب، رغــم حرصهــم علــى تغليــف مواقفهــم فــي تأييــد 

النظــام بطاعــة ولــي األمــر وشــرعية قتــال مــن يخــرج عليــه"]7[.
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الصراع الطائفي مع الحوثيين وحرب دماج



بعــد الثــورة الشــعبية اليمنيــة أخــذت الحركــة الحوثيــة تتوســع فــي شــمال اليمــن معتمــدة علــى 

الدعــم المقــدم مــن إيــران التــي وجــدت فــي الحوثيين حليفًا محليًا تتقاســم معــه االنتماء للمذهب 

الشــيعي، كما ويتقاســمان معا العداء للمملكة العربية الســعودية وحلفائها من اليمنيين، وشــن 

ــز الرئيــس  ــى الســلفيين فــي منطقــة دمــاج، بمحافظــة صعــدة، وهــي المرك ــًا عل ــون حرب الحوثي

لهــم، اســتمرت عــدة أشــهر مــن العــام 2013، عــاش خالهــا الســلفيون أوضاعــا صعبــة، فإلــى 

جانــب عــدم التكافــؤ مــع جماعــة الحوثــي مــن حيــث العــدة والعتــاد والتســليح، "فــرض الحوثيــون 

ــع الجهــات ومنعــوا الدخــول إليهــا والخــروج منهــا،  حصــارًا خانقــًا علــى منطقــة دمــاج، مــن جمي

ــات  ــم"، بحســب بيان ــار 120 مل ــة والرشاشــات ومدافــع الهــاون عي وقصفوهــا باألســلحة الثقيل

صــادرة عــن الســلفيين الذيــن ظلــوا ينتظــرون موقفــًا حازمــًا مــن الحكومــة اليمنيــة تجــاه الحوثييــن، 

وكانــوا يــرون أن الحــل "يكمــن فــي أن تفــرض الدولــة ســيطرتها ونفوذهــا علــى محافظــة صعــدة 

وتنــزع الســاح الثقيــل مــن الحوثييــن، وتلزمهــم بالتعايــش الســلمي مــع اآلخريــن"]8[، غيــر أن جهود 

الحكومة كانت دون ما تمنوا، وهذا ضاعف شــعورهم بالخذالن من الدولة والمجتمع، باســتثناء 

وقــوف بعــض القبائــل معهــم، أمــا الحوثيــون فاســتمروا فــي  الحــرب ومحاصــرة المنطقــة، تحــت 

مبــرر أن الموجوديــن فــي دمــاج "أدوات للمخابــرات الســعودية"، بحســب تصريــح صحفــي أدلــى 

بــه لوســائل إعاميــة، علــي البخيتــي المتحــدث باســم جماعــة الحوثــي حينهــا]9[.  

وانتهــت المواجهــات بســيطرة الحوثييــن واجتيــاح المنطقــة بشــكل كلــي بدايــة العــام 2014، 

وتدميــر مركــز دار الحديــث، وتهجيــر الســلفيين البالــغ عددهــم نحــو 15 ألــف شــخص، وكان لذلــك 

التهجيــر أثــره علــى الســلفيين عامــة والمهجريــن منهــم علــى وجــه الخصــوص، إذ جــاءت مواقفهــم 

الاحقــة تبعــًا لحــرب دمــاج ومــا نتــج عنهــا مــن تهجيــر قســري لهم وتدمير لمســاكنهم ومســاجدهم 

ومدارســهم. وكمــا أدت ممارســات الحوثييــن إلــى تبلــور موقــف متحفــز للمواجهــة وردة الفعــل 

لــدى غالبيــة الســلفيين، فقــد رأى ســلفيون آخــرون أنهــم غيــر قادريــن علــى المواجهــة، وبالتالــي 

فضلــوا القبــول بالحوثــي كأمــر واقــع.
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وفــي ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه ســيطرت جماعــة الحوثــي علــى العاصمة صنعاء واســتولت 

علــى مؤسســات الدولــة وأســلحة الجيــش وأجهــزت علــى العمليــة السياســية. وفرضــت االنقــاب 

المســلح وباتــت تســيطر علــى الســلطة، ليتعــزز انقســام التيــار الســلفي )التقليــدي( بيــن فريقيــن 

أحدهمــا متحفــز للمواجهــة، ويمثلــه قطــاع كبيــر مــن الســلفيين فــي تعــز والبيضــاء والمحافظــات 

الجنوبيــة، والفريــق اآلخــر  يؤثــر الصمــت وعــدم المواجهة، ويمثله ســلفيو مدرســة معبر )محافظة 

ذمــار( بقيــادة الشــيخ محمــد اإلمــام، وســلفيو محافظــة إب، باإلضافــة إلى الســلفيين الموجودين 

فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن شــمال البــاد.

بعــد ســيطرة الجماعــة الحوثيــة علــى العاصمــة صنعــاء وعــدة محافظــات فــي شــمال البــاد 

أواخــر العــام 2014، أحكمــت الجماعــة قبضتهــا وأخــذت توســع رقعتهــا، وتتجــه جنوبــًا الســتكمال 

الســيطرة علــى بقيــة المحافظــات ومنهــا تعــز والبيضــاء والضالــع ولحــج وعــدن وأبيــن، وفــي هــذه 

المحافظــات تشــكلت مقاومــة شــعبية ضــد الهجــوم الحوثــي، وكان الســلفيون جــزءا مــن هــذه 

المقاومــة، يتفــاوت حجــم مشــاركتهم مــن محافظــة إلــى أخــرى، وكان أغلبهــم ممــن شــاركوا فــي 

المواجهــات ضــد الحوثييــن فــي منطقــة دمــاج بصعــدة.

وفــي أواخــر مــارس/أذار 2015 أعلنــت الســعودية تشــكيل التحالــف العربي لدعم الشــرعية اليمنية، 

وانطــاق عمليــة عســكرية باســم عاصفــة الحــزم لدعــم الشــرعية اليمنيــة ومواجهــة االنقــاب 

الحوثــي، وشــهدت الحــرب تحــواًل كبيــرًا تمثــل فــي تقديــم الدعــم الســعودي لجبهــات القتــال 

ــات  ــي، وب ــة مــن مقاتــات التحالــف العرب ــي بالغــارات الجوي ــى جانــب اســتهداف قــوات الحوث إل

الســلفيون يحظــون بنصيــب األســد مــن هــذا الدعــم، وارتفعــت أســهمهم فــي مناطــق القتــال 

كمــا فــي المناطــق المحــررة مــن ســيطرة الحوثيين.ومــع اشــتداد المواجهــات المســلحة فــي أكثــر 

مــن محافظــة يمنيــة، كان للســلفيين حضورهــم، ســيما الذيــن شــاركوا فــي مواجهــات دمــاج التــي 

انتهــت لصالــح جماعــة الحوثــي، وصــار كثيــر مــن الســلفيين المهجريــن مــن دمــاج قيــادات ميدانيــة 

فــي عــدد مــن جبهــات القتــال،

السلفية والحرب.. تحديات الوضع الراهن
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ــز، وهاشــم الســيد، وبشــير المضربــي، وبســام المحضــار، ومهــران  أمثــال الشــيخ راوي عبدالعزي

قباطــي، وهانــي بــن بريــك فــي جبهــات عــدن، وحمــدي شــكري وعبدالرحمــن اللحجــي فــي لحــج، 

ورشــاد الضالعــي  فــي الضالــع وأبــو العبــاس فــي تعــز، وباإلضافــة إلــى مــا وفرتــه معركــة دمــاج 

للســلفيين مــن مبــررات فــي محاربــة الحوثــي، فقــد أدى الدعــم الســعودي بالمــال والســاح إلــى 

تعزيــز الحضــور والمشــاركة الســلفية فــي الحــرب ضــد الحوثييــن.

ــون الصــدارة نظــرًا  ــات الســلفيون يحتل ــن، ب ــرب ضــد الحوثيي ــدالع الح ــة مــن ان ــد أشــهر قليل بع

لمشــاركتهم الفاعلــة فــي القتــال، ووفقــًا لباحثيــن فــإن "الجماعــات الســلفية تحولــت ســريعًا مــن 

ظاهــرة دعويــة إلــى كتلــة صداميــة كبيــرة أفرزتهــا تداعيــات الصــراع المســلح مــع الحوثييــن، وباتــت 

تؤثــر فــي صياغــة تحــوالت المشــهد"]10[ .

ومــع أن الســلفيين ظهــروا خــال الحــرب علــى موقــف واحــد منســجم مــع الخطــاب الدينــي 

المعلــن ضــد جماعــة الحوثــي، إال أن الخافــات بينهــم ســرعان مــا بــدأت تظهــر بعــد تحريــر عــدد 

مــن المحافظــات، وارتبطــت الخافــات بالتوجهــات والمشــاريع التــي ظهــرت بعــد التحريــر، ففيمــا 

بقــي جــزء كبيــر مــن الســلفيين علــى والئهــم للرئيــس هــادي والمملكــة العربيــة الســعودية، ارتبــط 

ســلفيون آخــرون باألجنــدة اإلماراتيــة، وانتقلــوا مــن طاعــة "ولــي األمــر" إلــى التمــرد عليــه، وعلــى 

رأس هــذا الفريــق الســلفي هانــي بــن بريــك.

الشــيخ/  اغتيــال  فــي  تمثلــت  الســلفي ألكبــر ضربــة  التيــار  تعــرض   2016 فبرايــر  فــي شــهر 

عبدالرحمــن العدنــي، أحــد أبــرز الشــيوخ الســلفيين فــي جنــوب اليمــن، ورأى المراقبــون أن اغتيالــه 

جــاء ردًا علــى موقفــه الرافــض للتوجهــات اإلماراتيــة، خاصــة أن الجنــاة الذيــن اغتالــوه تــم القبــض 

ــة.  ــاة وُأهملــت القضي ــاك اختفــى الجن عليهــم وتســليمهم للمعســكر اإلماراتــي فــي عــدن، وهن

وشــهدت عــدن بيــن عامــي 2016 و 2018 موجــة اغتيــاالت طالــت أكثــر مــن 30 إمامــًا مــن أئمــة 

وخطبــاء المســاجد، ينتمــون للتيــار الســلفي المعتــدل مــن المحســوبين علــى جمعيتــي )الحكمــة 

واإلحســان(،

اغتيال الشيخ العدني واستهداف السلفية
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وبعضهــم محســوبين على)حــزب اإلصــاح(، ووجهــت أصابــع االتهــام لإلمــارات وعناصرهــا أمثــال 

هانــي بــن بريــك الــذي كشــفت محاضــر التحقيق ضلوعه في الدعم والتخطيــط لعمليات االغتيال، 

وفــق اعترافــات عــدد مــن منفــذي االغتيــاالت فــي النيابــة العامــة بعــدن، وهــي االعترافــات التــي 

ــل تعــرض عشــرات  ــاالت، ب ــد االغتي ــم يقــف األمــر عن خرجــت للعلــن منتصــف العــام 2018. ول

ــيب بعضهــم فــي الســجون الســرية فتــرات طويلــة، كما جرى اســتبدال  الســلفيين لاعتقــاالت، وغـُ

نحــو 25 إمامــًا مــن الســلفيين واإلصاحييــن بســلفيين آخريــن مواليــن ألبوظبــي.

يشــكل الســلفيون المدعومــون مــن الريــاض وأبوظبــي العمــود الفقــري فــي عــداد المقاتليــن ضــد 

الحوثــي، ففيمــا تســتأثر المملكــة بدعــم آالف الســلفيين فــي جبهــات القتــال علــى الحــدود اليمنية 

الســعودية، تســيطر اإلمــارات علــى جبهــات محافظــة الحديــدة )الســاحل الغربــي(، ويشــارك فــي 

ــة العمالقــة(.  ــواء، تعــرف باســم )ألوي ــى نحــو 20 ل ــن عل ــاك آالف الســلفيين، موزعي ــال هن القت

ومــع أن هــذه األلويــة تحظــى بدعــم اإلمــارات، إال أن والء معظــم قياداتهــا للرئيــس هــادي.

وفــي محافظــة تعــز تدعــم اإلمــارات مجموعــة من الســلفيين المقاتليــن بقيادة الشــيخ/ عادل فارع 

المعــروف بـ"أبــو العبــاس"، ورغــم وجــود فصائــل ســلفية أخــرى تقاتــل الحوثييــن فــي تعــز، إال أن 

دعــم أبوظبــي ظــل حكــرًا علــى فصيــل أبــي العبــاس، الــذي وجــدت فيــه اإلمــارات ضالتهــا كحليــف 

محلــي مســلح تســتطيع مــن خالــه مواجهــة خصمهــا الرئيــس )حــزب اإلصــاح(، وقــد خــاض )أبــو 

العبــاس( وأنصــاره جــوالت عــدة مــن القتــال ضــد األجهــزة األمنيــة والقــوات الحكوميــة، وكانــت 

وزارة الخزانــة األمريكيــة قــد أدرجــت )أبــا العبــاس( فــي قوائــم اإلرهــاب لديهــا فــي أكتوبر/تشــرين 

األول 2017، النخراطــه فــي العمــل مــع تنظيمــات إرهابيــة، بحســب بيــان الخزانــة األمريكيــة. 

ومــع ذلــك اليــزال الرجــل يتلقــى الدعــم اإلماراتــي. ولــم تقتصــر مشــاركة الســلفيين علــى جبهــات 

القتــال فقــط، فهنــاك عــدد مــن القيــادات الســلفية باتــوا يحتلــون مواقــع إداريــة فــي المؤسســات 

الحكوميــة، وأكســبتهم المشــاركة فــي الحــرب وفــي إدارة المناطــق بعــد التحريــر شــيئًا مــن الخبــرة 

والتجربــة،

حضور رغم االنقسام



12

تقييم حالة السلفيون في اليمن وتحديات الحرب

وتجــاوزوا العزلــة التــي كانــوا يفرضونهــا علــى أنفســهم فــي الفتــرة الماضيــة، وأثبتــت المواجهــات 

المســلحة التــي شــهدتها عــدن فــي العاميــن 2018 و 2019 بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس 

االنتقالــي المدعــوم إماراتيــًا الحضــور الفاعــل للتيــار الســلفي فــي المعســكرين المتحاربيــن، وكثيــر 

مــن األلويــة العســكرية للطرفيــن يقودهــا ســلفيون.

أظهــرت الحــرب الراهنــة الجماعــات الســلفية كقــوة ال يمكــن التقليــل منهــا، لكــن أطــراف الحــرب 

الرئيســية اســتطاعت اختــراق تلــك الجماعــات، وتمكنــت مــن إعــادة إنتاجهــا فــي قوالــب جديــدة 

متوافقــة مــع معطيــات الحــرب وتطــورات األحــداث ومصالــح األطــراف والقــوى الفاعلــة.

ــة مــن خــال النظــر  ــات التــي تواجــه الحركــة الســلفية اليمني ويمكــن الوقــوف علــى أهــم التحدي

فــي واقعهــا الراهــن، والعوامــل المؤثــرة داخليــًا وخارجيــًا، مــع اســتحضار مــا أفرزتــه األحــداث 

والتطــورات التــي شــهدتها اليمــن، وفــي مقدمتهــا الثــورة الشــعبية واالنقــاب الحوثــي والحــرب 

ــات الســلفيون موزعيــن كمــا يلــي: ــة، حيــث ب الراهن

ــي  ــه ول ــه منصــور هــادي بصفت ــة عبدرب ــس الجمهوري ــوا والءهــم لرئي ــب الســلفيين أعلن 1 - أغل

األمــر، ويشــكلون قــوة ال يســتهان بهــا فــي قــوام القــوات الحكوميــة خاصــة فــي جنــوب اليمــن.

2 - جــزء ارتبــط باإلمــارات وانخرطــوا فــي التشــكيات المســلحة التــي أسســتها بعــد الحــرب، 

وصــاروا جــزءًا ال يتجــزأ مــن القــوى المحليــة التــي تتلقــى التوجيهــات واألوامــر مــن حــكام أبوظبــي، 

منهــم قيــادات فــي ألويــة العمالقــة وأيضــا الحــزام األمنــي والصاعقــة التابعة للمجلــس االنتقالي.

3 - شــيوخ ســلفيين فــي مناطــق ســيطرة الحوثــي أظهــروا تقاربــًا كبيــرًا مــع الحوثييــن، ومــع أن 

خطابهــم -كجــزء مــن الخطــاب الســلفي العــام- كان مناهضــًا للحوثييــن باعتبارهــم شــيعة روافــض 

يجــب قتالهــم، إال أن مواقفهــم تغيــرت باتجــاه المصالحــة مــع الحوثــي والخضــوع لســلطته، 

ومنهــم مــن انخــرط فــي القتــال إلــى جانــب الحوثــي تحــت مبــرر مواجهــة التحالــف العربــي، الــذي 

يصفــه الحوثيــون بـ)العــدوان(،

الحركة السلفية وتحديات المستقبل
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وأبرمــوا عــددًا مــن االتفاقيــات مــع الحوثييــن، وصلــت حــد التوافــق علــى مواجهــة خصــوم الحوثي، 

وأبــرز الســلفيين الذيــن يمثلــون هــذا االتجــاه الشــيخ محمــد المهــدي فــي محافظــة إب، والشــيخ 

محمــد اإلمــام فــي محافظــة ذمــار، ومــع ذلــك فــإن انتهــاكات الحوثييــن فــي مناطــق ســيطرتهم 

ــوا  ــروا خطاباتهــم وتحول ــن غي ــم تســتثن المتحالفيــن معهــم كالســلفيين الذي ــع، ول طالــت الجمي

فــي مواقفهــم مــن معــاداة الحوثيــة إلــى الخضــوع لســلطاتها واالتفــاق معهــا.

4 - تمخــض خطــاب ســلفي جديــد اســتطاع االندمــاج فــي المشــهد السياســي اليمنــي منــذ قيــام 

الثــورة الشــعبية، وشــارك أصحابــه مــن خــال مكونــات ثوريــة فــي الفعاليــات واألنشــطة، ســجلت 

حضورهــم ومشــاركتهم فــي الثــورة والحــراك الجنوبــي، وكذلــك فــي الحــوار الوطنــي والعمــل 

ــورة، ويمثــل هــذا الفريــق حــزب "اتحــاد الرشــاد" و"حركــة النهضــة"، و"حــزب  السياســي بعــد الث

الســلم والتنميــة" و"رابطــة علمــاء ودعــاة عــدن"، وموقفهــم فــي الحــرب إلــى جانــب الرئيــس 

هــادي والحكومــة الشــرعية ضــد جماعــة الحوثــي.

وكغيرهــا مــن القــوى والمكونــات اليمنية، يرتبط مســتقبل الجماعات الســلفية اليمنية بمســتقبل 

اليمــن عامــة، ومــا ســتؤول إليــه األوضــاع الناجمــة عــن الحــرب، كمــا يرتبــط مصيــر الســلفيين – 

ــات  ــه وضــع القــوى والجهــات التــي ارتبطــوا بهــا، خاصــة الكيان ــر- بمــا ســيكون علي ــى حــٍد كبي إل

الســلفية التــي جعلــت منهــا الحــرب أدوات وظيفيــة لبعــض القــوى الداخليــة والخارجيــة.

5 - صاحــب فشــل الربيــع العربــي ردة لــدى كثيــر مــن الســلفيين الذيــن بــدأوا يعتقــدون بإمكانيــة 

التغيير السلمي، وبدال من العودة إلى طريقة تفكيرهم القديمة باعتقادهم أن العمل السياسي 

والحزبــي حــرام، أصبــح يؤمــن البعــض منهــم بالعنــف كوســيلة أوصلــت خصومهــم العقائدييــن 

ــة كتنظيمــي  ــى الحكــم، وهــو مــا جعــل بعــض الجماعــات اإلرهابي ــن فــي اليمــن إل ــل الحوثيي مث

ــدى بعــض الســلفيين واســتقطابهم إلــى  ــة اليــأس ل ــة اإلســامية اســتغال حال القاعــدة والدول

صفوفهــا.  

وعلــى الرغــم مــن ظهــور قــوى وتشــكيات ســلفية جديــدة، فــإن التياريــن الرئيســيين: الســلفية 

التقليديــة ممثلــة بمدرســة دمــاج وفروعهــا، والســلفية الحركيــة )الجديــدة(، ال يــزاالن يغطيــان 

غالبيــة الخارطــة الســلفية. ويمكــن استشــراف مســتقبل الســلفية بجناحيهــا فــي ضــوء واقعهمــا 

ــي تواجــه كًا منهمــا. ــات الت ــا الرئيســية والتحدي الراهــن ومواقفهمــا مــن القضاي
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أواًل: السلفية التقليدية

ثانيًا: السلفية الحركية )الجديدة(

علــى الرغــم مــن أن التيــار الســلفي التقليــدي تعــرض الهتــزازات كبيــرة جــراء حــرب الحوثييــن علــى 

أنصــاره ومراكــزه، ومنهــا المركــز الرئيــس فــي دمــاج بصعــدة، إال أن الدعــم الســعودي أعــاد للتيــار 

اعتبــاره وعّوضــه عمــا خســره فــي الجــوالت األولــى مــن الحــرب، بــل إن التيــار نفســه بــات ضمــن 

القــوى التــي تتصــدر المشــهد.

ويشــير األمــر إلــى أن مســتقبل الســلفيين التقليدييــن مرهــوٌن بهــذا الدعــم الــذي يشــمل إنشــاء 

مراكــز ومســاجد جديــدة، تمكنهــم مــن االحتفــاظ بالمكانــة التــي وصلــوا إليهــا فــي الوقــت الراهــن، 

وتضمــن لهــم التوســع مســتقبًا علــى حســاب القــوى والتيــارات األخــرى، ويظهــر ذلــك مــن خــال 

إنشــاء وتأســيس المراكــز الســلفية فــي عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية، مثــل المهــرة 

والضالــع ومــأرب، كمــا أن تشــييدها فــي مناطــق جغرافيــة لــم تكــن ضمــن خارطــة االهتمــام 

ــى  ــي فــي ســياق الصــراع عل ــر يأت ــا إذا كان األم ــر التســاؤالت حــول م ــة، يثي ــرة الماضي فــي الفت

ــز نفوذهــا،  ــا مشــاريع ســعودية لتعزي ــز بوصفه ــى هــذه المراك ــون إل ــث ينظــر مراقب ــوذ، حي النف

وذلــك لمواجهــة النفــوذ الُعمانــي فــي محافظــة المهــرة، ونفــوذ حــزب اإلصــاح فــي مــأرب، 

ووضــع حــد للوجــود الســلفي ذي االرتبــاط بدولــة الكويــت فــي محافظــة الضالــع.

والمؤكــد هنــا أن التيــار الســلفي التقليــدي سيســتفيد مــن الدعــم الســعودي فــي الوقــت الراهــن 

وفــي المســتقبل القريــب، وهــو مــا يدعــم حظوظــه فــي البقــاء والتوســع كلمــا ســعت الريــاض 

لتوســيع نفوذهــا ومواجهــة خصومهــا المحلييــن واإلقليمييــن باســتخدام ورقــة الجماعة الســلفية.

باإلضافــة إلــى التحديــات التــي تواجــه الحركــة الســلفية بشــكل عــام، يواجــه تيــار الســلفية الجديــدة 

ــى العمــل السياســي وتأســيس أحــزاب سياســية، ومــن  ــه إل ــب بانتقال ــط فــي الغال ــات ترتب تحدي

تلــك التحديــات مــا يلــي:
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ثنائية الحزب والجمعية	 

التمويل الخارجي وتداعياته	 

الســلفية  عــن  االنشــقاق  فــي  األول  تمثــل  تحوليــن مهميــن،  الجديــد  الســلفي  التيــار  شــهد 

التقليديــة وتأســيس جمعيــة الحكمــة اليمنيــة ثــم جمعيــة اإلحســان الخيريــة فــي تســعينيات القــرن 

الماضــي، أمــا التحــول الثانــي فتجلــى فــي المشــاركة فــي الثــورة الشــعبية والعمــل السياســي مــن 

خــال تأســيس أحــزاب ســلفية، وهنــا يظهــر التحــدي األبــرز، ويتمثــل فــي ضــرورة الفصــل اإلداري 

والتنظيمــي بيــن الحــزب والجمعيــة، فلــكل منهمــا خصائصــه وســماته ومجــال اشــتغاله.

كمــا أن مســتقبل هــذا التيــار مرتبــط بإمكانيــة تجــاوز واقعــه الراهــن، وقدرتــه علــى صناعــة عاقــات 

جديــدة مــع األطــراف السياســية والفكريــة اليمنيــة، وبقــدر مــا حقــق هــذا التيــار مــن إنجــاز تمثــل 

فــي االنتقــال مــن الســلبية تجــاه العمــل السياســي إلــى التفاعــل اإليجابــي، فإنــه مطاَلــب بإنجــاز 

خطــاب يعكــس هــذا االنتقــال، ويعبــر عنــه باعتبــاره نتــاج تطــور فكــري وإدراك للواقــع وتحدياتــه.

ارتبطــت الحركــة الســلفية اليمنيــة بجناحيهــا التقليــدي والجديــد بالدعــم والتمويــل الخليجــي 

والســعودي خاصــة، العتبــارات عــدة منهــا العاقــة الفكريــة والمنهجيــة بيــن ســلفيي اليمــن 

والداعميــن الخليجييــن، إذ ينتمــون جميعــًا للمدرســة الســلفية الوهابيــة، وللتقــارب الجغرافــي 

بيــن اليمــن والخليــج، وجــاءت األحــداث والتطــورات المحليــة فــي اليمــن – وآخرهــا الحــرب الراهنــة- 

ــك أن  ــدة، مــن ذل ــًا بعوامــل جدي ــدة، ومحكوم ــذًا أشــكااًل ع ــم متخ ــة ويســتمر الدع ــزز العاق لتع

ــد مــن  ــار الجدي ــار الســلفي التقليــدي، بينمــا يعتمــد التي ــًا علــى التي الدعــم الســعودي يتركــز  غالب

ــة، وأهــم عامــل  ــة وقطري ــة ســلفية كويتي ــات خيري ــات وهيئ ــى دعــم جمعي ــة عل الســلفية اليمني

يتحكــم فــي الدعــم هــو التوافــق الفكــري ومــدى االلتــزام بالخــط المنهجــي الســلفي، ففيمــا تلتــزم 

هيئــات الدعــم الســعودية بالســلفية التقليديــة وتدعــم األتبــاع األكثــر التزامــا بالمنهــج ذاتــه، تنــزع 

نظيراتهــا فــي الكويــت وقطــر للتجديــد ودعــم التيــار الســلفي المتوافــق معهــا. وتبعــًا لذلــك يظهــر 

هــذا الدعــم -فــي الوقــت الراهــن كمــا وفــي المســتقبل القريــب – كرافــد مهــم فــي دعــم األنشــطة 

وتعزيــز الحضــور الســلفي،
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التمويل الخارجي وتداعياته	 

لكنــه يشــكل فــي الوقــت ذاتــه تحديــًا رئيســيًا بالنســبة للتيــار الســلفي الــذي آثــر االنتقــال للعمــل 

ــون،  ــه النظــام والقان ــدًا بمــا يســمح ب ــح الدعــم مقي ــي والمشــاركة السياســية، حيــث يصب الحزب

ومقتضيــات الممارســة الديمقراطيــة والتنافــس الحزبــي، عــاوة علــى ضــرورة بقــاء الدعــم بعيــدًا 

عــن إمكانيــة التأثيــر فــي اســتقالية القــرار داخــل األطــر الحزبيــة القياديــة. وبقــدر مــا يحــد ذلــك مــن 

إمكانيــة الحصــول علــى الدعــم فإنــه يدفــع الســلفيين لتعزيــز االســتقالية وانتهــاج تجربــة جديــدة 

غيــر متأثــرة بحالــة الــوالء والتبعيــة التــي طبعــت المســيرة الســلفية خــال الســنوات الماضيــة.

ــة  ــي األحــزاب الســلفية إشــكالية التبعي ــة تعان ــارات السياســية اليمني كغيرهــا مــن األحــزاب والتي

الفكريــة وااللتــزام األيديولوجــي، وهــو مــا يجعلهــا تعيــش التحــدي ذاتــه، ويجعلهــا مطالبــة – 

ــن عليهــا  ــي يتعي ــر قــدر ممكــن مــن االســتقال الفكــري، وبالتال مــع مــرور الوقــت- بتحقيــق أكب

ــات البيئــة  ــاج نظريــات مســتقلة تلبــي حاجــات الواقــع المحلــي وتراعــي ظروفــه وتواجــه تحدي إنت

ــكار وتصــورات قادمــة مــن وراء الحــدود. ــرد انعــكاس ألف ــون مج المحيطــة، وال تك

وياحــظ المراقبــون أنــه لــم تتبلــور عــن األحــزاب الســلفية نظريــة سياســية خاصــة، وال تــزال 

واجهــات المواقــع اإلليكترونيــة لألحــزاب الســلفية )اتحــاد الرشــاد وحــزب الســلم والتنميــة( شــبه 

خاليــة مــن اإلنتــاج الفكــري المحلــي الــذي يراعــي التطــور الــذي حــدث فــي مســار الحركــة الســلفية، 

وهــو مــا يحتــم علــى القيــادة التصــدي لهــذا األمــر وعــدم االكتفــاء بنقــل مــا ينتجــه اآلخــرون مــن 

خــارج اليمــن، خاصــة وأن التيــار الســلفي الجديــد يضــم شــخصيات قــادرة علــى ســد هــذه الثغــرة، 

وبلــورة رؤى ونظريــات محليــة تواكــب التطــورات وتعبــر عــن الموقــف منهــا.

ومــن األهميــة بمــكان أن تعكــس النظريــة السياســية المطلوبــة رؤيــة األحــزاب الســلفية للقضايــا 

المطروحــة علــى الســاحة المحليــة واإلقليميــة، ومنهــا الديمقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة 

ومكافحــة الفســاد والحكــم الرشــيد ومشــاركة المــرأة، والعاقــة مــع األحــزاب والتيــارات السياســية 

والفكريــة األخــرى وغيرهــا مــن القضايــا والتحديــات.
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ــة السياســية  ــا فــي العملي ــب انخراطــا واعي إن مشــاركة الســلفيين فــي العمــل السياســي تتطل

يعكــس حجــم القاعــدة الشــعبية لهــا، ويعمــل علــى تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، اســتنادًا إلى تجربة 

الســلفيين فــي العمــل الخيــري واإلغاثــي ســنوات طويلــة، وكلمــا كانــت المشــاركة السياســية أكثــر 

وعيــًا بمتطلبــات المرحلــة واحتياجــات المجتمــع وتحديــات الواقــع والمســتقبل كانــت أكثــر فاعليــة 

وأقــدر علــى حشــد الدعــم والتأييــد الشــعبي، ذلــك أن الســلفيين يدخلــون المعتــرك السياســي غيــر 

محمليــن بأعبــاء الصراعــات الســابقة وتبعاتهــا، كمــا هــو وضــع القــوى السياســية األخــرى التــي 

ال تخلــو صفحاتهــا مــن صراعــات الماضــي وآثارهــا لمــا يناهــز 30 عامــًا علــى األقــل. األمــر الــذي 

يمكــن معــه لألحــزاب الســلفية أن تســتفيد إذا أجــادت التعاطــي مــع القــوى الموجــودة وأحســنت 

تقديــم نفســها للشــعب اليمنــي.

ظهــرت الســلفية فــي اليمــن كواحــدة مــن القــوى والتيــارات الدينيــة اإلســامية )الُســنية(، وكمــا 

أحدثــت آثــارًا  ملموســة، علــى مــدى األربعيــن ســنة الماضيــة، فقــد تأثــرت، هــي األخــرى بواقــع 

ــًا لعوامــل  ــدة تبع ــة، ومــرت بمحطــات تحــول عدي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــه المحلي اليمــن وظروف

ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة، بيــد أن أبــرز تحوالتهــا تمثــل بظهــور التيــار الســلفي الحركــي الــذي 

خــرج مــن رحــم المدرســة التقليديــة، ليشــهد الحقــًا تحــواًل آخــر ال يقــل أهميــة عــن ســابقه، وهــو 

االنتقــال إلــى العمــل السياســي مــن خــال تأســيس األحــزاب والحــركات السياســية، والمشــاركة 

فــي األحــداث والتحــوالت الكبــرى علــى مســتوى اليمــن، بــدءًا بالثــورة الشــعبية ومــرورًا بالحــوار 

الوطنــي وليــس انتهــاءًا بالحــرب الراهنــة.

ــارات السياســية فــي المشــهد  ــدة( أحــد التي ــار الســلفي الحركــي )الســلفية الجدي ــات التي وفيمــا ب

اليمنــي، فــا يــزال للتيــار الســلفي التقليــدي حضــوره وتأثيــره، ســيما فــي ظــل مشــاركته الواســعة 

فــي الحــرب، وارتباطــه بقــوى التأثيــر داخليــًا وخارجيــًا، مــا ينبــئ لــه بحضــور فاعــل فــي المســتقبل، 

خاتمة
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يرتبــط هــو اآلخــر بجملــة عوامــل ومقومــات أبرزهــا حصولــه علــى الدعــم المــادي، وقــدرة التيــار 

علــى التماســك والمحافظــة علــى وحدتــه الفكريــة بالنظــر إلــى مــا يحيــط بــه مــن أعمــال اســتقطاب 

ال تتوقــف، مــا يجعــل موقعــه – فــي الحاضــر والمســتقبل القريــب- رهنــًا بمــدى قوتــه وتماســكه 

وتمســكه بثوابــت الدعــوة الســلفية وأصولهــا، ذلــك أن محــاوالت االســتقطاب تفضــي بدورهــا 

إلــى إحــداث االنشــقاقات واالنقســامات وفقــًا لتعــدد الــوالءات فــي إطــار المدرســة الواحــدة، 

وبــروز قيــادات جديــدة بقناعــات ومواقــف جديــدة.

 وتبقــى المخــاوف الحقيقيــة بشــان الســلفيين  فــي حــرب اليمــن ومــا بعدهــا تتمثــل فــي نقطتيــن 

أساســيتين إمكانيــة التوظيــف الخارجــي للجماعــات الســلفية وتوقعــات انضمــام بعــض أفرادهــم 

إلــى جماعــات العنــف واإلرهــاب.
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