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”األمناء” قسم الرصد:

أصدرت مؤسســة اليــوم الثامــن لإلعالم 
2022م،  والدراســات، إصداًرا جديدًا يف نوفمرب 
حمل عنوان )األب الروحــي لـ«تنظيم القاعدة« 
الزنداين.. مــن ميادين تجنيد األفغان  عبداملجيد 
العرب إىل قرص الرئاســة اليمنية(، اســتعرض 
تاريخ رجل الدين اإلخــواين املثري للجدل ودوره 
يف تجنيد ما سمي باألفغان العرب، وكيف وصل 
اىل الرئاسة اليمنية عقب توقيع مرشوع اتفاقية 
الوحدة الهش بني عدن وصنعاء يف مايو 1990م.

إن  الدراســة  املؤسســة يف مقدمة  وقالت 
اإلرهابية  التنظيامت  “البحث يف نشــأة تكوين 
يف اليمن يقودنــا للعودة إىل تاريخ وجذور هذه 
الظاهرة ككل يف املنطقــة واإلقليم مع اإلحاطة 
الكاملــة بأهم التحوالت الثي شــهدتها أهم تلك 
مبختلف  مــروًرا  النشــأة  من  بداية  التنظيامت 
املراحل وصوال إىل أهم االسرتاتيجيات املتبعة من 

قبل تلك التنظيامت«.
لإلعالم  الثامــن  اليــوم  مؤسســة  وأكدت 
والدراســات أن “املعلوم أن معظــم التنظيامت 
اإلرهابية، هي تسمية ابتكرتها املخابرات الغربية 
من  التنظيم  فكرة  انبثقت  الجهاديون.  وارتضاها 
رحم املــرشوع الجهادي الذي دعمتــه الواليات 
املتحدة وكان موجهًا ضد الوجود السوفييتي يف 
أفغانســتان، وكان محكومًا مبخــاوف أمريكية 
من أن يصل االتحاد السوفييتي السابق إىل املياه 

يف  واشــنطن  وينافس  الخليج  يف  لدافئة 
الســيطرة عىل أهم منابع النفط يف العامل، 
وكان هناك ســبب آخر وهو رغبة الواليات 
املتحدة األمريكيــة يف االنتقام من االتحاد 
مدمرة  أغرقوها يف حرب  الذين  السوفييتي 

بفيتنام، خرجت منها خارسة”.
وقالــت إن “الحركة الجهادية نشــأت 
بتدبري من أجهزة االســتخبارات األمريكية 
وبإســناد من حكومات املنطقة، التي كانت 
القرن املنرصم  يف ســبعينيات ومثانينيات 
تقاتل حتى تتجنب خطر املد الشيوعي، كام 
تقاتل اليوم حتى تتجنب مخاطر متدد املوجة 
الثورية التي يتهم اإلسالميون بتحريكها يف 

املحيط العريب الكبري”.
وأشارت الدراســة إىل أن تنظيم القاعدة 
بالنســبة لليمن هو منتــج خارجي بامتياز، 

فهو التعبري الصارخ عن الســلفية الجهادية، التي 
خرجت من عباءة السلفية التقليدية، وهذا الخروج 
التي خاضها  امليدانية  التجربة الجهادية  تغذى من 
مقاتلو الجزيرة العربية يف أفغانســتان )األفغان 
العــرب(، وترافق انتشــار املذهــب الجهادي يف 
املنطقة العربية واليمن، مع تنامي حركات اإلخوان 
املسلمني، والتي وصلت إىل مرحلة التطابق تقريبًا 
يف فــرتة الحرب ضد االتحاد الســوفييتي، بل إن 
حركة اإلخوان املســلمني التي كانت تقدم نفسها 
عىل أنها حركة إصالحيــة دعوية، باتت جزًءا من 
الحركة الجهادية املتطرفــة إبان فرتة الحرب ضد 
الروس يف أفغانستان، وكان هذا بالطبع بتشجيع 

من بعض األنظمة العربية«.
الحركات االســالمية  وأضافت: »لقــد كانت 
اليمنية متواجدة منذ انطالق ثورة ســبتمرب 62م 
ضد اململكة املتوكلية وبدعم مــن تنظيم اإلخوان 
فرع مرص، وكانت مرحلة الرصاع األفغاين الرويس 
دافًعا قوًيا يف ظهور تلك الحركات اإلســالمية يف 
اليمن للعلن ومثل اجتياح الســوفييت ألفغانستان 
بداية ذلــك الظهور فقد أدى ذلك االجتياح لتعاطف 
شــعبي واســتغلته هذه الحركات للدعوة للجهاد 

يف أفغانســتان ضد السوفييت وهو ما لقي قبوال 
الظروف  شــعبيا كبريا، حيث تم اســتغالل هذه 
إلعطاء الطابع الدويل للحركة اإلســالمية اليمنية 

من خالل التنديد بالتدخل الرويس”.
وقالــت اليوم الثامــن إن “معظم التنظيامت 
اإلرهابيــة كان مرسح أحداثها يف أفغانســتان، 
حيــث اختارت الواليات املتحــدة األمريكية أواخر 
ســبعينيات القرن املنرصم ذلك البلد ساحة إلغراق 
االتحاد السوفييتي يف حرب ال متكنه من التموضع 
يف أفغانســتان ناهيك عن محاوالته الوصول إىل 
امليــاه الدافئة، ويف غضون تلــك الفرتة انترصت 
طالبان وعاد معظم املقاتلــني من البلدان العربية 
نشــأت كثري من التنظيامت التي تتبنى هذا التيار 
اإلسالمي املتطرف يف بلدانهم متبني فكرة الجهاد 
ضــد املرشكــني يف الوطن العريب واإلســالمي 
والكفــار يف العامل وقام نشــاطه بأعامل عديدة 
ومثرية وتتالــت األحداث يف مختلف مناطق العام 
بدءا يف الجنــوب العريب الذي يعــد يف نظرهم 
شــيوعيا مرشكا ومروًرا مبرص والجزائر وغريها 

من البلدان«.
وقالت إن “اعتامد معظم تلك التنظيامت عىل 
أداتهم اإليديولوجية والتنظيمية التعبوية بشــكل 

ناجح يف الرصاع مع اإليديولوجية املاركسية التي 
كانت خصاًم قويًا له قبل الوحدة، دخل اإلسالميون 
إىل جانب النظام يف الرّصاع املســّلح العنيف مع 
املعاهد اإلســالمية يف تلك  الجبهة عرب صيغــة 
املرحلة، عالوة عىل رشاكتهم يف منظومة إقليمية 
متّولها بعــض الدول العربية، وبــإدارة أمريكية، 
وموافقة رسمية عىل تغذية )العمليات الجهادية( 

يف أفغانستان ضد االتحاد السوفييتي )الكافر(”.
وقســمت الدراســة مراحل تطور التنظيامت 
اإلرهابية الدولية يف اليمن وعالقتها بحياة الشيخ 
واألب الروحــي لتلك التنظيــامت اإلرهابية، وهي 

كالتايل:
يف املبحــث األول، عبد املجيــد الزنداين املولد 
والنشــأة وبدايــات التكوين الفكــري اإلخواين، 
التدريب والحشــد للحرب األفغانية الروسية، ويف 
املبحث الثالــث، التحالفات بــني صالح واالحمر 
والزنداين، ويف املبحث الرابع، الزنداين من تواربوا 
إىل قرص الرئاســة اليمينة، ويف املبحث الخامس، 
املؤامــرة عىل مرشوع الوحــدة اليمنية، واملبحث 
السادس، الحرب املقدســة عىل الجنوب، واملبحث 
السابع، تهديد املصالح الدويل يف اليمن، واملبحث 
الثامن، تشــكيل الحــركات اإلرهابيــة يف اليمن 

وجزيرة العرب.
وخلصت الدراسة اىل مجموعة من النتائج، 
منها: إن الجنوب يعد من أكرث الشعوب ضحايا 
للتنظيــامت اإلرهابية فمنــذ ثالثة عقود وهو 
يقدم اآلالف الشهداء والجرحى واملعوقني نفسيا 
الدخيلة  الظاهرة  هذه  بســبب  وعقليا  وفكريا 

عىل املجتمع الجنويب.
“التحالف  أن  الدراســة  نتائــج  وأكــدت 
االسرتاتيجي بني )عيل عبدالله صالح والشيخ 
عبدالله بن حسني األحمر وعبداملجيد الزنداين( 
الوحدة وإعالن  إفشال مرشوع  كان مبنيا عىل 
دولة إســالمية والقضاء عىل املد االشــرتايك 

والشيوعي يف جنوب اليمن بحسب زعمهم”.
وأشــارت النتائــج إىل أن “أهداف صنعاء 
حشد املجاهدين العرب والتفاعل الكبري سياسيا 
بامتياز يف ســبيل توظيف هؤالء املقاتلني يف 
الدميقراطية  اليمــن  جمهورية  ضــد  حربهم 
التي كانت حليفة لالتحاد  الجنوبية  الشــعبية 
الوحيدة  العربيــة  الدولة  وكانت  الســوفيايت 
يف شــبه الجزيرة العربية تتواجد فيها قواعد 

عسكرية مشرتكة لحامية املياه اإلقليمية«.
ومن أبرز ما خلصت اليه الدراسة ما تعرض 
الجنوب من األزمــات االقتصادية ودمرت كثريا 
من البنى التحتية واملنشــئات االقتصادية وتم 
نهب ثرواته ومقدراته مــن قبل تلك العصابات 
وملدة ثالثة عقود متتالية، والقضاء عىل معظم 
القيادات السياســية والعســكرية والقانونية 
واألكادمييــة بغــرض تجريــف العقل 
الجنويب النهضوي يف سبيل الخروج من 

هذه االزمة التي يعانها شعب الجنوب.
وأكــدت النتائج أن “بنــود الوثيقة 
التنظيامت اإلرهابية  حددت خطورة تلك 
التي اتخذت مــن صنعاء منطلقا لتهديد 
االمن واالستقرار ملرشوع الوحدة اليمنية، فقد 
احتلت االهتامم األكرب واملرتبة األوىل يف 
الوثيقة  املطروحــة يف  القضايا  معظم 
الجنوب  فقد كانت بالنسبة لحياة شعب 
وقيادتــه متثــل وجودهم ومســتقبل 
مواجهة  يف  أصبحــوا  لكونهم  حياتهم 
مبــارشة مع تلك العصابــات االجرامية 
والســيايس  القبيل  النظــام  املدعومــة من 

اليمني«.
“القيادة  الدراســة يف توصياتها:  ودعت 
السياســية للمجلس االنتقــايل الجنويب برسعة 
الترشيع ملكافحــة اإلرهاب املحيل والدويل، لكون 
شعب الجنوب اليوم يتعرض لحرب إجرامية يشنها 
تنظيامن ارهابيــان دوليان هام الحويث واالخوان 
وهام مصنفان عربيا ودوليــا يف قوائم اإلرهاب 

الدويل«.
التنظيامت اإلرهابية  وطالبت مبحاكمة رموز 
يف اليمن وفقا للقانــون الدويل ملكافحة اإلرهاب 
لكوننا من أول الشــعوب املوقعــة عىل اتفاقيات 
مكافحة اإلرهــاب يف محليا ودوليا، وكذا املطالبة 
بالتعويضات املادية والنفســية ملا جرى لشــعب 
الجنوب من عمليات إرهابية طول ثالثة عقود حتى 

الحظة.
وشــددت عىل كافة القــوى الوطنية والدول 
العربية برضورة حظر كافة األحزاب اإلســالمية 
التي ترشع اإلرهاب وتتخذ منه وســيلة لتحقيق 
أهداف سياسية او شــخصية، مؤكدة عىل أهمية 
توحيــد الخطاب اإلســالمية نحــو مواجهة تلك 
التنظيامت اإلرهابية املتطرفة واملنحرفة وتقزميها 
لكون اإلســالم منها براء«، بحســب ما جاء يف 

الدراسة.

تقرير

• هل أمريكا وراء انبثاق فكرة تنظيم اإلرهاب؟ وما أسباب ذلك؟ وما عالقة االتحاد السوفييتي بكل ذلك؟

• تفاصيل مراحل تطور التنظيمات اإلرهابية الدولية باليمن وعالقتها بحياة الزنداني
• كيف باتت حركة اإلخوان جزًءا من الحركة الجهادية المتطرفة؟

• هكذا أصبح الجنوب من أكثر ضحايا اإلرهاب بين الشعوب

كيف و�سل الزنداين للرئا�سة اليمنية عقب توقيع اتفاقية الوحدة؟
عبد املجيد الزنداني.. األب الروحي لتنظيم القاعدة باليمن


