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تمهيد
لــم تمــض ســوى أيــام قليلــة علــى لقــاء جمــع رجــل الديــن اإلخوانــي املتطــرف عبداملجيــد الزندانــي، واملفتــي العــام 
لتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العربــي، مــع املتحــدث باســم الحركــة األفغانيــة ذبيــح هللا، حتــى اعيــد الحديــث عــن عالقتــه 
بتفجيــر املدمــرة األمريكيــة يــو اس اس كــول، والتــي تؤكــد تحقيقــات ان الزانــي يعــد املدبــر واملنســق واختــار عنصريــن 

مــن الذيــن نفــذوا العمليــة فــي مينــاء عــدن العــام 2000م.

وقالت شــبكات اخبارية اقليمية إن الشــيخ عبداملجيد الزنداني، التقى باملتحدث الرســمي باســم »حركة طالبان« 
فــي أفغانســتان ذبيــح هللا مجاهــد والوفــد املرافــق لــه فــي تركيــا.

وذكــر املتحــدث الرســمي باســم »حركــة طالبــان« ذبيــح هللا مجاهــد، علــى حســابه بموقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر، 
أنــه عقــد لقــاًء مهًمــا مــع مــن أســماه »عالــم اإلســالم ومقاتلــه« الشــيخ الزندانــي، فــي مقــر إقامتــه بتركيــا، لالطــالع علــى 

الوضــع فــي أفغانســتان.

وقال مجاهد إن الزنداني شــدد على أهمية »االلتزام بالشــريعة اإلســالمية والحفاظ على الوحدة« في أفغانســتان، 
دون اإلفصــاح عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول اللقاء1.

وأكــد محمــد عبداملجيــد الزندانــي، نجــل الداعيــة االرهابــي فــي تغريــدة علــى حســابه بتويتــر، أن »الناطــق الرســمي 
لحكومــة اإلمــارة اإلســالمية فــي أفغانســتان ذبيــح هللا مجاهــد فــي زيــارة خاصــة لــه اليــوم للشــيخ عبداملجيــد الزندانــي 

بمقــر إقامتــه فــي إســطنبول«.

ويعــّد الشــيخ الزندانــي أحــد مؤس�ســي حــزب التجمــع اليمنــي لإلصــالح )إخــوان مســلمون( وســبق لــه أن لعــب دوًرا 
بــارًزا فــي تكويــن »حركــة األفغــان العــرب« خــالل فتــرة الثمانينيــات للمشــاركة فــي »الجهــاد« ضــد االتحــاد الســوفيتي2.

2004، كـ«إرهابــي«، وفًقــا  العــام  فــي  الزندانــي،  اليمنــي عبداملجيــد  الشــيخ  املتحــدة األمريكيــة  الواليــات  وصّنفــت 
لــوزارة الخزانــة األمريكيــة، التــي قالــت إن لديهــا أدلــة علــى تورطــه فــي عمليــة الهجــوم علــى املدمــرة األمريكيــة »يــو إس إس 

كــول«، قبالــة ســواحل عــدن، عــام 2000.

وعلــق الناشــط السيا�ســي محمــد النــود، فــي تغريــدة علــى تويتــر، بقولــه: »وفــد طالبــان فــي زيــارة لــأب املؤســس عبــد 
املجيــد الزندانــي فــي تركيــا، وتبــادل اآلراء حــول تطويــر تجربــة نمــوذج الحكــم الطالبانــي لــدى إخــوان اليمــن«.

وتــرى الناشــطة اليمنيــة أروى الشــميري، فــي تغريدتهــا، أن »شــركاء الخالفــة اإلســالمية يجــددون الشــراكة. طبعــا 
كلكــم تعرفــون منهــم ومــا هــي أعمالهــم. الزندانــي شــكله منتظــر اللحظــة املناســبة لتطبيــق الســيناريو حــق طالبــان 

باليمــن«.

ويواجــه حــزب اإلصــالح اليمنــي اتهامــات تشــير إلــى تورطــه فــي عمليــات تخــادم مــع التنظيمــات اإلرهابيــة فــي املناطــق 
املحــررة مــن ميليشــيات الحوثييــن، توســعت عقــب اإلطاحــة بنائــب الرئيــس الســابق علــي محســن األحمــر، وتقليــص 

نفــوذ الحــزب لــدى الحكومــة الشــرعية املعتــرف بهــا دولًيــا فــي اليمــن.

))) رجل الدين اإلخواني عبدالمجيد الزنداني يلتقي بوفد من حركة طالبان األفغانية في تركيا – صحيفة 4 مايو 
المحلية

)))عبدالمجيد الزنداني متورط في عملية الهجوم على المدمرة األمريكية »يو إس إس كول« – إرم نيوز
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الصحافة األمريكية والحديث عن املدمرة األمريكية مجددا

، وذلــك 
ً
اعــادت صحيفــة نيويــورك تايمــز األمريكيــة الحديــث عــن قضيــة املدمــرة األمريكيــة يــو اس اس كــول مجــددا

في اعقاب نشــرها تفاصيل جلســة اســتماع عقدت هذا األســبوع3، وصف فيها عميل متقاعد من مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي مــا قالــه ثالثــة شــهود عيــان يمنييــن للمحققيــن قبــل 20 عاًمــا بعــد الهجــوم االنتحــاري علــى الســفينة الحربيــة 
17 بحــاًرا أمريكًيــا وجــرح  التابعــة للبحريــة، بعــد أكثــر مــن عقديــن مــن هجــوم لتنظيــم القاعــدة أســفر عــن مقتــل 

العشــرات فــي مينــاء عــدن، فــي 12 أكتوبــر/ تشــرين األول العــام 2000م .

 ويــو.إس.إس كــول )باإلنجليزيــة: USS Cole(  هــي مدمــرة أمريكيــة دخلــت الخدمــة فــي البحريــة عــام 1996، تعرضــت 
لهجــوم فــي 12 أكتوبــر/ تشــرين األول 2000 فــي مينــاء عــدن. ممــا أدى إلــى مقتــل 17 مــن أفــراد طاقمهــا وجــرح 39. وقــد 

أعلــن تنظيــم القاعــدة فــي مــا بعــد مســؤليته عــن الحــادث.

فــي األول مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2000 رفــض نظــام علــي عبــدهللا صالــح وحلفــاؤه اإلخــوان املســلمين هبــوط 
طائرات عمودية أمريكية في مطار عاصمة الجنوب عدن، وعقبها بخمسة أيام منع النظام هبوط مروحية عسكرية 
 للطائــرات الحربيــة األمريكيــة بعــدم دخــول 

ً
أمريكيــة مــن الهبــوط، وجــاء املنــع بعــد أن أصــدر نظــام صنعــاء إنــذارا

 معاديــة بعــد قيــام إحــدى املروحيــات بالتحليــق قــرب الشــواطئ ومحاوالتهــا الهبــوط فــي 
ً
أجوائــه ألنهــا ســتكون أهدافــا

أحــد املطــارات4. 

و فــي األول مــن ديســمبر/ كانــون األول العــام 2005 قــال الرئيــس اليمنــي الســابق الــذي كان يدافــع عــن االســالميين 
اليمنييــن كعرفــان منــه علــى مشــاركتهم فــي القتــال الــى جانــب قواتــه فــي الحــرب علــى الجنــوب، إن الواليــات املتحــدة 

 - Guantánamo Judge Weighing Hearsay Statements in U.S.S. Cole Bombing Case (((
The New York Times

))) اليمن يمنع هبوط ثاني مروحية أمريكية ، اعتقال 4 في عدن لصلتهم بانفجار كول – صحيفة البيان 
اإلماراتية
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األمريكيــة، كانــت تنــوي احتــالل عاصمــة الجنــوب عــدن، إثــر اســتهداف مدمرتهــا »يــو أس أس كــول« األمريكيــة، إال أنــه 
تــم منعهــا بالوســائل الدبلوماســية.

واعتقلــت الســلطات األمنيــة فــي مطلــع نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2000م، اربعــة مــن اإلســالميين، وقالــت الســلطات 
حينهــا انهــا قامــت باســتجواب مســئولين حكومييــن فــي إدارة الســجل املدنــي التــي أصــدرت منهــا البطاقــة الشــخصية 
ألحــد منفــذي الهجــوم, وآخريــن فــي إدارة مينــاء عــدن الــذي تســلم رســالة مــن ســفارة الواليــات املتحــدة بصنعــاء تبلغهــم 
بموعــد وصــول املدمــرة ودخولهــا املينــاء وهــي معلومــات أعتقــد الجانــب األمريكــي انهــا قــد اســتخدمت مــن قبــل الجماعــة 

التــي نفــذت الهجــوم5. 

ورفض نظام علي عبدهللا صالح، تســليم االســالميين او حضور املحققين األمريكيين جلســات اســتجواب املشــتبه 
بهــم, وقالــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة إنــه تــم رصــد مكاملــات هاتفيــة  بيــن املعتقليــن األربعــة الجــدد وعناصر إســالمية 

داخــل اليمــن وخارجــه وهــو األســاس الــذي بنــي عليــه هــذا االعتقــاد.

وكان علي عبدهللا صالح الذي كان قد نجح قبل نحو ســت ســنوات من الســيطرة على الجنوب عســكريا واحتالله 
بالتحالف مع االخوان املســلمين في اليمن وتنظيم القاعدة، الذين اعيد تنظيمهم في حزب التجمع اليمني لإلصالح.

فــي  وبينــت معلومــات – جمعتهــا صحيفــة اليــوم الثامــن - إن نظــام علــي عبــدهللا صالــح رفــض تســليم متورطيــن 
الهجــوم علــى املدمــرة، إلــى الســلطات االمريكيــة ألنــه كان علــى تحالــف وثيــق باالســالميين الذيــن ســاعدوه فــي اقصــاء 
شــريك الوحدة، الرئيس الجنوبي علي ســالم البيض، وشــاركوا في الحرب بالقتال ناهيك عن شــرعنة الحرب بفتاوى 
التكفيــر الشــهيرة التــي اجــازت للمجاهديــن العــرب اجتيــاح الجنــوب وقتــل اهلــه بدعــوى انهــم ماركســيون وشــيوعيون.

ومــن أبــرز قــادة اإلخــوان الذيــن رفــض علــي عبــدهللا صالــح تســليمهم إلــى اإلدارة األمريكيــة، رجــل الديــن اإلخوانــي 
املتطــرف عبداملجيــد الزندانــي، الــذي يعــد العقــل املدبــر للهجــوم علــى املدمــرة األمريكيــة يــو اس اس كــول.

الزنداني صانع اإلرهاب في حماية نظام صالح 

واعتــرف علــي عبــدهللا صالــح، عقــب اإلطاحــة بــه مــن الســلطة مــن قبــل االخــوان، بــان تحالفــه معهــم كان بهــدف 
تصفيــة الحــزب االشــتراكي اليمنــي – شــريك اتفاقيــة الوحــدة- وانــه مــول االخــوان إلنشــاء جامعــات ومعاهــد، مــن بينهــا 

جامعــة اإليمــان التــي كان يملكهــا رجــل الديــن اإلخوانــي عبداملجيــد الزندانــي.

وبيــن تحقيقيــات صحافيــة ان الكثيــر مــن اإلرهابييــن واالنتحارييــن بمــن فيهــم منفــذي الهجــوم علــى املدمــرة األمريكية 
تلقــوا محاضــرات مــن قبــل عبداملجيد الزنداني6.

ومــن أبــرز تالميــذ الزندانــي، ســعيد كوا�ســي   وهــو أحــد املنفذيــن لحادثــة الهجــوم علــى صحيفــة شــارلي إبــدو فــي 7 
ينايــر/ كانــون الثانــي، العــام 2015 رفقــة شــقيقه االصغــر شــريف كوا�ســي، والــذي زار اليمــن وتلقــى دروســا علــى يــد 

الزندانــي فــي العــام 2009م.

وعــاد كوا�ســي مــرة أخــرى الــى اليمــن وكان يتجــول فــي الكثيــر مــن املدنــي ويلتقــي بزعيــم القاعــدة الراحــل أنــور العولقــي، 
لكــن ظــل االتهامــات تشــير الــى الزندانــي الــذي كان يوفــر لــه مــالذات أمنــة مــن بينهــا اإلقامــة فــي صنعــاء ودراســة اللغــة 

العربيــة وعلــوم الشــريعة اإلســالمية7. 

))) اليمن يمنع هبوط ثاني مروحية أمريكية ، اعتقال 4 في عدن لصلتهم بانفجار كول – صحيفة البيان 
اإلماراتية

))) من هو الزنداني حليف صالح وصاحب اللحية الحمراء واإلعجازات العلمية؟ - 24
))) صحفي يمني يكشف تفاصيل إقامة سعيد كواشي بصنعاء - فرانس 24
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آيــر اليــن  نــورث  تفجيــر طائــرة  الــذي حــاول  املطلــب  فــاروق عبــد  النيجيــري عمــر  أن  إلــى  تقاريــر فرنســية  وتشــير 
يــوم عيــد امليــالد  فــي  إلــي ديترويــت، ميشــيغان )الواليــات املتحــدة األمريكيــة(  253 املتجهــة مــن أمســتردام )هولنــدا( 
25 ديســمبر/ كانــون األول، العــام 2009، قــد تلقــى دروس هــو األخــر الــى جانــب ســعيد كوا�ســي علــى يــد رجــل الديــن 

الزندانــي. عبداملجيــد  اإلخوانــي 

وقــد وجهــت إلــي عمــر فــاروق عبدامللطلــب تهمتيــن وهمــا وضــع متفجــرات علــي طائــرة مدنيــة ومحاولــة تفجيــر طائــرة، 
وذلــك مــن قبــل محكمــة شــرق ميتشــجن فــي 26 ديســمبر 2009، وقــد أضيفــت تهــم أخــرى مــن قبــل هيئــة املحلفيــن 
وهــي محاولــة قتــل 289 شــخص هــم مجمــوع مــن كان علــى متــن الطائــرة، ومحاولــة اســتخدام ســالح دمــار شــامل. وأولــى 

جلســات محاكمتــه فــي 8 ينايــر 2010.

وأشــارت التقارير الى انه في أغســطس/ آب 2009م، ابلغ فاروق عائلته بانه لن يســتمر في دراســة اللغة العربية في 
معهــد صنعــاء للغــة العربيــة، لكنــه ســيبقى فــي اليمــن إلــى حيــن، وقــد أفــادت عائلتــه انهــا شــعرت بالقلــق حيــال االتصــال 
الــذي تلقتــه مــن نجلــه الــذي ذهــب الــى الدراســة، كأفريقــي وحيــد مــن ضمــن 70 اجنبيــا قدمــوا إلــى اليمــن لدراســة اللغــة 

العربية.

عبداملجيد الزنداني واملدمرة األمريكية يو اس اس كول

لعمليــة  املنفذيــن  مــن  اثنيــن  واختــار  املنســق  دور  لعــب  الزندانــي  عبداملجيــد  إن   ea.24 ملوقــع  تحقيقــات  قالــت 
التفجيــر، لكنــه حظــي بحمايــة مــن نظــام علــي عبــدهللا صالــح، تقــول صحفيــة الريــاض الســعودية إن قضيــة الشــيخ 
عبــد املجيــد الزندانــي والــذي يعتبــر مــن أبــرز االســالميين فــي اليمــن ورئيــس جامعــة االيمــان بصنعــاء ظلــت تمثــل ازعاجــا 

متواصــال للعالقــات اليمنيــة / االمريكيــة.
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وقــال مركــز األبحــاث األوروبــي »European Eye On Radicalization«، إن الزندانــي أســس املعاهــد العلميــة فــي 
الســتينيات والســبعينيات، قــام أيضــا بتأســيس جامعــة اإليمــان فــي صنعــاء مطلــع التســعينيات، وقــد تــم االشــتباه فــي 
كثيــر مــن طــالب هــذه الجامعــة أو اعتقالهــم علــى خلفيــة أنشــطة إرهابيــة، علــى ســبيل املثــال، تلقــى األمريكــي املســلم 
جــون ووكــر لينــد دروســا فــي جامعــة اإليمــان فــي نهايــة التســعينيات، قبــل أن يلقــى عليــه القبــض فــي أفغانســتان كمقاتــل 

إلــى جانــب طالبــان8.

إلــى أن عبــد الوهــاب الديلمــي، الــذي شــغل منصــب مديــر جامعــة اإليمــان التــي أسســها الزندانــي لعشــر  وأشــار 
ســنوات، قــد اشــتهر عنــه فتــوى التحريــض علــى قتــل الجنوبييــن فــي ســنة 1994 وهــو ممــا يثيــر ســخط الجنوبييــن علــى 

حــزب اإلصــالح إلــى اليــوم.

ويــرى املعهــد أن حــزب اإلصــالح، ال يلعــب دوره ككيــان سيا�ســي أو تجمــع ملصالــح قبليــة محليــة فحســب، بــل ينخــرط 
عامليــا فــي أنشــطة خيريــة مشــبوهة، ففــي العــام 2004 مثــال، اتهــم املدعــون العامــون الفيدراليــون فــي نيويــورك فــرع 

الجمعيــة الخيريــة للرعايــة االجتماعيــة فــي الواليــات املتحــدة بالعمــل كواجهــة لتنظيــم القاعــدة.

والجمعيــة الخيريــة للرعايــة االجتماعيــة ترتبــط بعالقــات مــع الزندانــي، كمــا أن أنــور العولقــي، أحــد قياديــي القاعدة 
البارزيــن، شــغل منصــب نائــب رئيــس املنظمــة مــن عــام 1998 إلــى عــام 1999.

وكانــت إدارة الخزانــة االمريكيــة قــد اعتبــرت فــي فبرايــر/ شــباط مــن عــام 2004 أن الزندانــي يعتبــر ارهابيــا دوليــا 
مميــزا.. وتــود الواليــات املتحــدة ان يتــم تســليمه اليهــا نظــرا ملــا تســميه بعالقتــه بتنظيــم القاعــدة وامكانيــة تورطــه فــي 

حــادث تفجيــر املدمــرة األمريكيــة يــو اس اس كــول9.

وبحســب وكالــة انبــاء الشــرق األوســط فــأن الزندانــي كان يتمتــع بحمايــة شــخصية مــن الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي 
عبــد هللا صالــح والــذي يصفــه باالعتــدال10.. 

ورفض صالح لســنوات تســليم الزنداني لواشــنطن بدعوى أن مطالبات التســليم هذه غير شــرعية، ورفض صالح 
تســليم الزندانــي الــذي يعــد مــن املحاربيــن القدامــى فــي الجهــاد ضــد الســوفييت فــي أفغانســتان، وهــو مــن شــرعن لنظــام 

صنعــاء الحــرب علــى الجنــوب وإصــدار فتــاوى التكفيــر الشــهيرة.

 ويعتبــر عبداملجيــد الزندانــي أحــد أكثــر األســماء القياديــة فــي حــزب اإلصــالح التــي ربطــت الحــزب بأعمــال عنــف 
وجماعــات دينيــة متطرفــة أو إرهابيــة أخــرى. تــم إعــالن الزندانــي كإرهابــي فــي عــام 2004 مــن ِقَبــل الواليــات املتحــدة 
ــا بهــا علــى أن الزندانــي يدعــم 

ً
 موثوق

ً
األمريكيــة. وحســب وزارة الخزانــة األمريكيــة، فــإن لــدى الواليــات املتحــدة أدلــة

ا  اإلرهابييــن واملنظمــات اإلرهابيــة؛ كمــا كان لــه دور فّعــال فــي معســكرات تدريــب تنظيــم القاعــدة، وقــد لعــب دوًرا رئيســيًّ
 عــن “القاعــدة” واإلرهابييــن اآلخريــن.

ً
فــي شــراء األســلحة نيابــة

ومــن بيــن الحــوادث الشــهيرة التــي ترتبــط -بشــكل معقــد ومتداخــل- باســم الزندانــي وحــزب اإلصــالح واملنظمــات 
ــا  اإلرهابيــة، هــو حــادث تفجيــر املدّمــرة األمريكيــة “يــو إس إس كــول” فــي الجنــوب ، التــي راح ضحيتهــا 17 بحــاًرا أمريكيًّ
العليــا:  اليمنيــة  املحكمــة  فــي  القا�ســي  الهتــار،  حمــود  قــال  تايمــز”  أنجلــوس  “لــوس  لصحيفــة  فَوفًقــا  2000؛  عــام 

))) األمريكي المسلم جون ووكر ليند دروسا في جامعة اإليمان في نهاية التسعينيات -  مركز األبحاث 
األوروبي

))) مواقف صنعاء من اإلسالميين ال تروق للواليات المتحدة.. »الزنداني« بين حماية »صالح« ومطالبات 
»بوش« - صحيفة الرياض السعودية 
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فــوا َوفــق فتــوى للشــيخ عبداملجيــد”11.  “األشــخاص املشــتبه بهــم فــي قضيــة )املدمــرة كــول( قالــوا إنهــم تصرَّ

د الزندانــي بإعــالن الجهــاد ضــد القــوات األمريكيــة إذا أرســلت قواتهــا ملحاربــة اإلرهــاب فــي اليمــن.  وفــي عــام 2010 هــدَّ
كمــا اشــتهر الزندانــي كونــه أحــد أبــرز القــادة الروحييــن ألســامة بــن الدن.

وتشــير معلومــات جمعتهــا صحيفــة اليــوم الثامــن إن عبداملجيــد الزندانــي مــارس ضغوطــا علــى النظــام اليمنــي الــذي 
كان قائما بالتحالف بين حزبي املؤتمر الشــعبي العام واإلخوان – إلطالق عناصر مرتبطة بهجمات إرهابية ملصلحة 

تنظيــم القاعدة.

فــي صنعــاء، شــديد التحصيــن، كمــا ظلــت  الفــرار مــن الســجن املركــزي  ونجــح الكثيــر مــن عناصــر القاعــدة مــن 
حكومــة صالــح تطالــب باالفــراج عــن مــا نســبته فــي الوقــت الــذي تؤكــد فيــه الحكومــة اليمنيــة أن ٪95 مــن الســجناء 
فــي غوانتانامــو بزعــم أنهــم ليســوا متورطيــن فــي أعمــال ارهابيــة وأن أغلــب الســجناء قــد عملــوا فــي أفغانســتان مدرســين 
للقــرآن الكريــم واللغــة العربيــة، اال أنــه ينظــر اليهــم بأنهــم أعضــاء فــي تنظيــم القاعــدة.. وأحــد الســجناء اليمنييــن غيــر 
املتوقــع إطــالق ســراحهم هــو الشــيخ محمــد املؤيــد الــذي يق�ســي عقوبــة بالســجن 75 عامــا فــي ســجن كلــورادو بتهمــة 
تمويــل االرهــاب.. وكان عضــوا فــي مجلــس الشــورى لحــزب االصــالح اليمنــي املعــارض وامامــا للمســجد الكبيــر وســط 

العاصمــة اليمنيــة صنعــاء قبــل القــاء القبــض عليــه فــي أملانيــا عــام 2003 وتســليمه الــى الواليــات املتحــدة.

عبداملجيد الزنداني وإدانة نظام صالح له باإلرهاب 

فــي اليمــن عقــب وفــاة الزعيــم القبلــي الشــيخ  توتــرت العالقــة بيــن نظــام علــي عبــدهللا صالــح، وحلفــاؤه االخــوان 
عبــدهللا بــن حســين األحمــر فــي العــام 2007م، حتــى كان االخــوان قــد حضــروا فــي فبرايــر / شــباط 2011م، انتفاضــة 

)))) حزب اإلصالح وجنوب اليمن.. عقود من التطرف واإلرهاب الكاتب منير بن وبر - كيو بوست
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شــعبية بدعــم مــن النظــام القطــري، وقــد نجحــت االنتفاضــة فــي عــزل صالــح مــن الحكــم وتســليمه لنائبــه عبدربــه 
منصــور هــادي الــذي ظــل خاضعــا وطيعــا لإلخــوان علــى اعتبــار انهــم مــن أتــى بــه إلــى الســلطة.

وحاولت قطر نفي االتهامات عن الزنداني بانه األب الروحي لتنظيم القاعدة في اليمن، حيث أجرت قناة الجزيرة 
اململوكة للنظام مقابلة صحافية مع النزاني كال فيها االتهامات لصالح، الذي رفض تسليمه لإلدارة األمريكي.

وردا علــى تقاريــر اكــدت أن عبداملجيــد الزندانــي عــرض التعــاون مــع االســتخبارات األميركيــة فــي اســتهداف عناصــر 
القاعــدة باليمــن، مقابــل ازالــة اســمه مــن قائمــة »اإلرهــاب«.

واعتبــر الزندانــي فــي حديــث صحفــي للموقــع االلكترونــي لقنــاة الجزيــرة، مــا نشــر عــن وثيقــة ســرية تكشــف عــن 
عرضــه التعــاون مــع األميركييــن12، »كــذب محــض« و«افتــراءات«، متهمــا مــن وصفهــم بقايــا نظــام الرئيــس الســابق 
علــي عبــد هللا صالــح بالوقــوف وراء نشــر مــا أســماها بـ«األكاذيــب« للنيــل مــن شــخصه وســمعته«. مؤكــدا أن صالــح كان 
وراء مــا وصفهــا فزاعــة اتهامــه بـ«اإلرهــاب«، إدراج اســمه فــي قائمــة مجلــس األمــن الدولــي، وباتفــاق بينــه وبيــن املخابــرات 

األميركية.

فــي  وقــال الزندانــي »علــي عبــد هللا صالــح اشــتكى منــي لأميركييــن وطلــب منهــم الحــد مــن نشــاطي ومنــع تحركاتــي 
داخــل اليمــن وخارجــه«، الفتــا إلــى أن حملــة اســتهدافه زادت منــذ العــام املا�ســي عقــب تأييــده ثــورة الشــباب الســلمية، 
صالــح  برحيــل  للمطالبــة  خرجــوا  الذيــن  املتظاهريــن  الشــباب  قتــل  تبيــح  فتــوى  إصــدار  اليمــن  علمــاء  مــع  ورفضــه 

نظامــه«. وإســقاط 

و نفــى صالــح صحــة مــا وصفهــا »باملزاعــم والتخرصــات« التــي قــال إن الشــيخ عبداملجيــد الزندانــي أطلقهــا علــى 
خلفيــة اتهامــه بالوقــوف وراء ادراج االمــم املتحــدة الســمه فــي قائمــة »االرهــاب«، وأكــد أنهــا »عــادة مــا تلتصــق بالكــذب 

)))) عبدالمجيد الزنداني يؤيد تسليح ثوار سوريا – قناة الجزيرة القطرية – يونيو/ حزيران 2012م.



على ضوء حديث صحيفة أمريكية عن القضية بتفاصيل جديدة..  إخوان اليمن و”يو أس أس كول”..
 هل ُيقاد عبدالمجيد الزنداني إلى المحاكم األمريكية؟ )نظرة فاحصة(

10

الــذي اعتــاد ترديــده فــي كل مناســبة«. متهمــا الزندانــي باالرتبــاط بعالقــة معروفــة مــع »االرهــاب«13.

ونقــل موقــع »املؤتمــر نــت« لســان حــال حــزب املؤتمــر الــذي يرأســه الرئيــس الســابق، عــن مصــدر فــي مكتــب رئيــس 
املؤتمــر الشــعبي العــام، تعليقــه علــى مــا أســاماها بـ«املزاعــم والتخرصــات« التــي أطلقهــا مــن وصفــه بـ«رجــل الديــن 
املتطــرف املتهــم باإلرهــاب والقيــادي فــي اإلخــوان املســلمين فــي اليمــن عبداملجيــد الزندانــي«، وقــال »أنهــا عــادة ماتلتصــق 

بالكــذب«.

 ألي جهــاز 
ً
 للجمهوريــة ولــم يكــن عميــال

ً
وأشــار املصــدر إلــى أن مــن وصفــه بالرئيــس علــي عبــدهللا صالــح »كان رئيســا

 لجمهوريــة تعتــز بكبريــاء شــعبها«... »ولــم يســمح ألي أقــدام 
ً
اســتخباري فــي أي دولــة مــن دول العالــم.. وأنــه »كان رئيســا

بـ«اإلرهابييــن«  أجنبيــة أن تطــأ أرض اليمــن أو طائــرات أن تختــرق ســمائها« ولــم يقبــل بالتحالــف مــع مــن وصفهــم 
املنحدريــن مــن جلبــاب اإلخــوان املســلمين فــي هيئــة تنظيــم القاعــدة أو أنصــار الشــريعة« اللــذان قــال إن »كلتاهمــا 

وجهــان لعملــة واحــدة«.

عبداملجيد الزنداني والعالقة بالتنظيمات اإلرهابية

 إعــادة ملــف قضيــة تفجيــر املدمــرة األمريكيــة »يــو اس اس كــول«، فــي مينــاء عــدن، يعيــد الحديــث عــن الــدور الــذي 
لعبــه اإلخــوان فــي اليمــن وعلــى رأســهم عبداملجيــد الزندانــي، األمــر الــذي يؤكــد أمكانيــة ان يقــاد الزندانــي املقيــم فــي 
تركيــا إلــى املحاكــم االمريكيــة، خاصــة عقــب لقاءاتــه األخيــرة مــع قــادة حركــة طالبــان األفغانيــة املصنفــة علــى قائمــة 

اإلرهــاب.

فالزندانــي الــذي تتهمــه قيــادة الجنــوب، بالتــورط فــي توجيــه هجمــات إرهابيــة ضــد الجنوبييــن، بــات اليــوم يعيــش فــي 
املنفــى بعــد ان فــر مــن صنعــاء التــي اســقطتها االذرع اإليرانيــة.

ومــا يعــزز إمكانيــة تســليم الزندانــي لــإلدارة األمريكيــة، املوقــف التركــي األخيــر مــن االخــوان املســلمين الذيــن تورطــوا 
فــي هجمــات إرهابيــة ضربــت العديــد مــن البلــدان العربيــة وابرزهــا جمهوريــة مصــر العربيــة.

ويطمــح الجنوبيــون ان يتــم تســليم الزندانــي إلــى املحاكــم عــن طريــق الشــرطة الدوليــة الدانتــه فــي التحريــض علــى 
قتــل املدنييــن الجنوبييــن، بدعــوى انهــم ماركســيون وشــيوعيون.

 

)))) علي عبدهللا صالح يؤكد تورط عبدالمجيد الزنداني في قضايا إرهابية – المؤتمر الشعبي العام )الموقع 
الرسمي(.



على ضوء حديث صحيفة أمريكية عن القضية بتفاصيل جديدة..

 هل ُيقاد عبدالمجيد الزنداني إلى المحاكم األمريكية؟
)نظرة فاحصة(

أكتوبر/ 2022م

إخوان اليمن
و”يو أس أس كول”..


