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مواجهات في باحة الم�سجد الأق�صى بين فل�سطينيين وقوات االحتالل

�إحباط مخطط «�إ�سرائيلي»
الختراق محطات المراقبة العراقية

عبا�س يحذر العدو من االنزالق �إلى «�صراع ديني»

العدو يمنع أما ً فلسطينية من الدخول الى األقصى
وجه رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية
واليته ،محمود عباس أم��س كلمة شديدة
اللهجة إلى سلطات العدو على خلفية اقتحام
المسجد األقصى ،محذرا ً إياها من خطورة
االنزالق إلى صراع ديني.
وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة في
باحة المسجد األقصى صباح أمس بين قوات
االحتالل وفلسطينيين وذلك بعد أن اقتحمته
قوات «إسرائيلية» خاصة ،لتأمين اقتحامات
المستوطنين إليه ،لمناسبة ما يسمى «عيد
العرش -السوكوت» العبري ،ما أدى إلى
جرح  17فلسطينيا ً واعتقال خمسة آخرين.
وأفاد حراس المسجد األقصى المبارك أن
قوات االحتالل احتشدت منذ الصباح الباكر
عند ب��اب المغاربة – أح��د أب��واب المسجد
األقصى -وقامت باقتحامه بصورة مفاجئة،
وهاجمت المصلين ومعظمهم من كبار السن
بالقنابل الصوتية واألعيرة المطاطية.
وأوض����ح ال��ح��راس أن ق���وات االح��ت�لال
الخاصة اعتدت بالضرب بالهراوات على
المصلين الموجودين في الساحات ،إلخالء
المنطقة ،وانتشرت في ساحات المسجد
كافة وأروقته.

رغم الحصار ...األرض لنا
وحمل مدير أوق��اف القدس الشيخ عزام
الخطيب الشرطة «اإلسرائيلية» مسؤولية
الصدامات التي جرت أمس في باحة المسجد
األقصى.
وقال احد المسعفين الفلسطينيين إن «17
فلسطينيا ً أصيبوا بجروح جراء إصابتهم
برصاص معدني مغلف باإلسفنج عولجوا
في المكان».
وقال مدير المسجد األقصى عمر الكسواني
إن «المسجد األقصى تحول إلى ثكنة عسكرية
وأغلقت الشرطة بوابات المسجد ولم تسمح
بدخول الموظفين وأدت قنابل الصوت إلى
ح��رق موضعي في بعض سجاد المسجد
األاقصى».
ويشهد الحرم القدسي صدامات متكررة
بين الفلسطينيين وشرطة االحتالل.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية صرح
للصحافيين ردا ً على العدوان «اإلسرائيلي»
على األقصى« :أق��ول بصراحة إن الشعب
الفلسطيني لن يسكت ونحن نعرف أنه في
كل يوم تحصل صدامات ويسقط فلسطينيون
جرحى ،وبالتالي ه��ؤالء الذين يسقطون
لن يمنعهم ولن يمنع غيرهم من التصدي

للحكومة «اإلسرائيلية» إليقافها عند حدها
في اعتداءاتها على المسجد األقصى وعلى
الحرم اإلبراهيمي».
وات��ه��م أب��و م��ازن «إس��رائ��ي��ل» بمحاولة
فرض أمر واقع في المسجد األقصى ،وقال:
«في كل يوم نجد هؤالء يحاولون الدخول
إلى المسجد بكل الوسائل من أجل أن يثبتوا
ما يريدونه من أمر واق��ع» .مضيفاً« :األمر
ال��واق��ع ال��ذي تسعى إليه «إس��رائ��ي��ل» هو
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى
بحجج أنها تملك فيه نصيبا ً وه��ذه حجج
واهية وكاذبة وتحريف للتاريخ الذي نعرفه
جميعاً».
وحذر عباس في تصريحاته «إسرائيل»
من تحويل الصراع الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي»
إل��ى ص��راع ديني ،قائالً« :ه��ذه التصرفات
«اإلسرائيلية» تحاول أن تجعل الصراع
هنا صراعا ً دينيا ً وهي تعرف ونحن نعرف
والعالم يعرف خطورة استعمال الدين في
الصراعات السياسية ».وأض��اف« :البد أن
نرى جميعا ما يحيط بنا ،ماذا يحصل من
حولنا ،وعلى «إسرائيل» أن تتنبه إلى هذا
وأن تفهم أن مثل ه��ذه الخطوات محفوفة

بالمخاطر عليها وعلى غيرها».
وهدد عباس بالتوجه إلى األمم المتحدة
ومجلس األمن «لنعرض هذه اإلج��راءات».
مطالبا ً العالم والواليات المتحدة تحديدا ً
ب��ع��دم االك��ت��ف��اء ب��إص��دار ب��ي��ان��ات اإلدان���ة
للتصرفات «اإلسرائيلية» ،وق��ال« :هناك
مشاكل أخرى ،أهمها النشاط االستيطاني ،إذ
إن كل العالم يقول لـ «إسرائيل» إن النشاط
االستيطاني غير شرعي وأميركا دانت هذه
التصرفات ب��ص��راح��ة ...اإلدان���ة ال تكفي».
وأض��اف« :يجب أن يوضع حد لتصرفات
الحكومة «اإلسرائيلية» .وأميركا قادرة على
وضع حد لهذه اإلجراءات إن كانت جادة في
الوصول إلى سالم بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق رفض بيان للخارجية
الفلسطينية ما أسماه تغيير «إسرائيل»
ال��واق��ع على األرض ف��ي ال��ق��دس بتوسيع
ن��ش��اط��ه��ا االس��ت��ي��ط��ان��ي ه���ن���اك .ون���ددت
الخارجية ب��ـ»االن��ت��ه��اك��ات اليومية بحق
المسجد األقصى والمصلين التي تنفذها
الشرطة والمستوطنون».
وقال البيان إن المجتمع الدولي فقد صبره
تجاه السياسات «اإلسرائيلية» ،موضحا ً أن

الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا واالتحاد
األوروبي عبروا عن رفضهم لالستيطان في
األراضي الفلسطينية.
ودع��ت الخارجية الفلسطينية المجتمع
الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه
سياسة حكومة تل أبيب المدمرة للسالم ،كما
جاء في البيان.
واعتبرت أن اعتراف الدول بفلسطين من
شأنه أن يدفع العملية السلمية ويؤثر في
الموقف «اإلسرائيلي» من المفاوضات.
من جهة أخ��رى ،طالب الناطق الرسمي
ب��اس��م ال��ح��ك��وم��ة األردن���ي���ة ال��وزي��ر محمد
المومني السلطات «اإلسرائيلية» بوقف
حملتها ض��د المسجد األق��ص��ى وموظفي
األوق�����اف وال��م��راب��ط��ي��ن ف��ي��ه والمصلين
المعتكفين داخله.
وقال المومني إن القوات «اإلسرائيلية»
منعت دخ��ول موظفي األوق���اف وال��ح��راس
وأف��رغ��ت المسجد من المسلمين بالكامل،
متهما ً ه��ذه ال��ق��وات بتمكين «المتطرفين
اليهود وقطعان المستوطنين» من اقتحام
األقصى وتأدية الصلوات التلمودية تحت
حماية القوات «اإلسرائيلية» الخاصة.

مقتل  16عن�صراً من «الأ�ساي�ش» في تفجير �سيارتين �أمام مركز تدريب في الح�سكة

«داع�ش» تح�شد القتحام ر�أ�س العين و«قوات الحماية» تتقدم في ريف القام�شلي
قيام عناصر داع��ش بتهجير ع��دد من سكان ق��رى جبل
عبدالعزيز ومغلوجة ،واتخاذ منازلهم كمقار لدرء خطر
قصف طيران التحالف الذي كثف على جبل عبدالعزيز في
األيام الماضية القليلة.

الحسكة ـ عبدالرحمن السيد
نغص التفجيران اإلرهابيان فرحة العيد على أهالي
مدينة الحسكة ،حيث انفجرت سيارتان مفخختان
إحداهما «سيارة نقل محروقات صغيرة» والثانية سيارة
«شحن ايسوزو» لنقل معدات صناعية.
التفجير األول ،حصل بالقرب من مركز تدريب للـ
«أسايش» في مبنى الطرق المركزية الواقع في مدخل
الحسكة الشمالي الغربي في حي مشيرفة .والتفجير
الثاني ،حصل قرب حاجز للـ»أسايش» بجانب المحلج
المنشاري وساحة الجمارك ،مستهدفا ً اجتماعا ً لقادة
أمنيين ،ما أدى إلى استشهاد  16عنصرا ً من قوات األسايش
الكردية (قوات األمن الداخلي) ،منهم ثالثة من القياديين
و 3سجناء كانوا موقوفين .يضاف إلى ذلك أن التفجيرين
أديا إلى ان��دالع النيران في مركز األقطان واكثار البذار،
وقدرت خسائر المركز ما يقارب المليار ليرة سورية ،وقد
أكد مصدر مسؤول في المحافظة أن النيران والشظايا
التهمت ما يقارب  15ألف طن من القطن المحبوب ،إضافة
إلى إتالف معدات اإلنتاج الخاصة بالمحلج والمتضمنة
ثالثة سيور ناقلة و 500أل��ف كيس مستعملة جاهزة
للتعبئة.
والتهمت النيران أيضا ً « 70كدس» قمح خام إضافة إلى
« 7أكداس» من الشعير نتيجة تطاير كتل نار من المحلج
إلى مستودعات االكثار القريبة ،وقد بلغ إجمالي األقماح
المحترقة  11ألف طن من القمح فقط ،كانت مخزنة في
ساحة المحلج المنشاري القريب من االنفجار.
وفي سياق آخ��ر ،أك��دت مصادر محلية وج��ود حشود
لـ«داعش» في الريف الغربي لرأس العين ( 90كلم) عن
مدينة الحسكة ،تمهيدا ً القتحامها مع حشود أخرى في
بلدة تل حميس (ريف القامشلي).
وتفيد أخبار بلدة جزعة ،المنطقة األكثر سخونة بين

وفي جبهة عين عرب

احد المرا كز التي تم استهدافها
«وحدات الحماية» و»داعش» ،في سيطرة «قوات حماية
الشعب» على تلة ظويهر وعدد من مقار «داعش» في ريف
«جزعة» وصادرت كمية من األسلحة والذخائر.

مقتل  50داع�شي ًا بكمين
لـ «وحدات الحماية» في عين العرب
أك��دت مصادر عسكرية مقتل ما
الي��ق��ل ع��ن  50إره��اب��ي �ا ً م��ن تنظيم
«داعش» في كمين نصبته لهم وحدات
الحماية الكردية في مستشفى األمل
داخل مدينة عين العرب.
وأوض��ح��ت المصادر أن وح��دات
حماية الشعب الكردي قامت بتفجير
مستشفى األمل في عين العرب بعد

تفخيخه ،م��ا أوق��ع خسائر فادحة
بصفوف عناصر تنظيم داعش تبعها
انسحاب مسلحي التنظيم اإلرهابي
من الجهة الشرقية من عين العرب.
وأش�������ارت ال���م���ص���ادر إل����ى أن
االشتباكات العنيفة ،ما زالت مستمرة
ب��ي��ن المقاتلين األك����راد وعناصر
«داع����ش» على ال��م��دخ��ل الجنوبي

نساء كرديات يحملن السالح لمواجهة «داعش»

لعين العرب ،في حين أكدت المصادر
العسكرية سيطرة عناصر داعش
ع��ل��ى «ت��ل��ة م��ش��ت��ن��ور» وه���ي التلة
االستراتيجية التي تشرف على كامل
عين العرب وعلى الحدود السورية
التركية ،كما أن هنالك اشتباكات بين
الطرفين في الجهة الشرقية الجنوبية
من عين عرب.

واس��ت��ه��دف «ط��ي��ران ال��ت��ح��ال��ف» تجمعات وم��ق��ار
لـ«داعش» في جبل عبد العزيز وبلدة مغلوجة ( 40كم)
غرب الحسكة من دون معلومات عن حجم الخسائر ،مع

أعلن «المرصد ال��س��وري» المعارض ،في بيان أنه
و ّثق مقتل  412شخصا ً منذ بدء هجوم تنظيم «داعش»
على منطقة عين عرب ،كما ذكر البيان ان  163عنصرا ً
من «وحدات الحماية» قتلوا خالل قصف واشتباكات مع
داعش في ريف المدينة عين العرب ومحيطها .إضافة إلى
مقتل  20مدنيا ً و 219عنصرا ً على األقل من «داعش» ،خالل
قصف خالل عمليات الدخول إلى مدينة عين عرب.
مصادر كردية نشرت بيانا ً لما يسمى وزارة الدفاع في
‹مقاطعة كوباني› التابعة لـ»اإلدارة الذاتية» رحبت فيه
بالضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف الدولي
على مواقع تنظيم «داع��ش» في مدينة كوباني /عين
العرب بمحافظة حلب شمالي سورية .وقالت« :سيكون
لهذا التعاون المشترك نتائج حتمية في دحر مقاتلي
التنظيم».
وجاء في بيان وزارة الدفاع في ‹المقاطعة› أن «هجمات
مرتزقة «داعش» مستمرة على مقاطعة كوباني منذ 23
يوماً ،ومعروف عنها قيامها باألعمال اإلجرامية واإلرهابية
ضد معظم الدول ومعظم الشعوب واألديان».
ومما جاء في البيان« :نحن في هيئة الدفاع بمقاطعة
كوباني– س��وري��ة وف��ي وق��ت تتصدى وح���دات حماية
الشعب لهذا التنظيم وإلحاقها ضربات موجعة به على
األرض ،نث ّمن الموقف الشجاع الذي اتخذته المجموعة
الدولية المتحالفة ضد هذا التنظيم اإلرهابي والقيام
بالعمليات الجوية النوعية على أوكار ومواقع هذا التنظيم
في محيط مدينة كوباني وقراها» بحسب تعبير البيان.

اال�ستخبارات الع�سكرية تمنع عودة �إرهابيين من البلدين

تعزيزات ع�سكرية �أردنية جديدة
على الحدود مع �سورية والعراق
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
عززت القوات المسلحة األردنية انتشارها على الحدود
الشرقية مع العراق والشمالية مع سورية؛ عبر إرسال
أرت��ال من الدبابات والمجنزرات وراجمات الصواريخ
والمدافع إليهما.
ونقلت المواقع اإلخ��ب��اري��ة مساء أم��س ع��ن شهود
عيان مشاهدتهم لتلك التعزيزات؛ على مدى األيام الـ3
الماضية ،وهو ما أكده مصدر مسؤول في القيادة العامة
للقوات المسلحة األردنية ،موضحا ً أن الحدود تشهد
تحركات فعلية للجيش األردني.
وحذر المصدر في حديث كل من يريد اختبار القوات
المسلحة األردنية دائما ً و»حتى في أيام العيد» ،مشددا ً
على أن أف��راد وضباط الجيش جاهزون دائما ً لحماية
الوطن والمواطن ،وردع كل من تسول له نفسه العبث
بأمن األردن.
وكانت القوات المسلحة األردنية عززت خالل األشهر
األخ��ي��رة وج��وده��ا على ال��ح��دود العراقية ،بعد ظهور
«داع���ش» وسيطرته على مناطق واسعة في العراق
وسورية ،عالوة على استنفار القوات المسلحة االردنية
على الحدود مع سورية منذ اندالع األزمة هناك.
من جهة أخرى ،أكدت مصادر رسمية أردنية موثوقة
بحسب الوقائع أن االستخبارات العسكرية األردنية
قررت منع عودة أردنيين انخرطوا في جماعات إرهابية
بسورية.

وقالت المصادر أن بعض المتطوعين األردنيين في
صفوف «داعش» والنصرة ،حاولوا العودة لألردن ،عبر
الحدود المباشرة بين البلدين ،غير أن السلطات األردنية
منعتهم من ذلك .وأن نساء وأبناء بعض الذين قتلوا في
سورية ،منعوا كذلك من العودة.
ويبدي مراقبون اعتقادهم في أن سبب ق��رار المنع
يكمن في الخشية من مخطط ربما يستهدف زرع مزيد من
الخاليا النائمة في األردن ،وتنفيذ تفجيرات مخلة باألمن
األردن��ي في ساعة صفر تحددها الجماعات اإلرهابية،
وذلك في معرض الرد على مشاركة سالح الجو األردني
في قصف التنظيمات السلفية الجهادية في سورية،
في إطار المجهود الحربي للتحالف األربعيني بقيادة
الواليات المتحدة األميركية.
وقالت «المدينة نيوز» في خبر لم تؤكد أو تنفيه أية
جهة رسمية أو معنية عن قيام قوات األمن األردني بحملة
اعتقاالت ألنصار داعش في منطقة طبربور وطارق في
العاصمة األردنية؛ عمان االثنين الماضي الجاري.
وق��ال شهود عيان :إن حملة االعتقاالت جرت عقب
قيام هؤالء بتقديم األضاحي والتكبير من خالل مكبرات
الصوت وإطالق هتافات مناصرة لتنظيم داعش.
وكان محامي الجماعات اإلرهابية موسى العبد الالت
قد أعلن قبل أيام أن عدد الذين اعتقلتهم الجهات األمنية
األردنية المعنية بلغ  95إرهابياً ،داعيا ً إلى أن تسمح
هذه الجهات بعودة من يرغب منهم إلى األردن والعفو
عنهم!

شجعّ ت الفوضى األمنية واالنفتاح غير المنضبط للحدود واألجواء
وم��ا راف��ق ذل��ك من انهيار وتسقيط كامل لمنظومات األم��ن الوطني
الوقائي على دخول أجهزة استخباراتية للعراق وتمكنهّا من العمل
السري والعلني وتحت مسميات متعددة وتجنيدها ألعداد كبيرة من
العراقيين.
حساس لـ»الدستور»:
ويكشف مصدر رفيع المستوى في جهاز
ّ
أنّ الموساد «اإلسرائيلي» اهتم بالتركيز على الملفات السياسية
والعسكرية واالجتماعية وك ّرس جهود عمالئه ومنظماته العاملة على
اختراق الجهات المعنية بهذه الملفات وأسس خاليا نشطة تعمل في
وضح النهار .ويؤكد المصدر إحباط مخطط «إسرائيلي» الختراق
األجهزة الفنية ومحطات المراقبة ومنظومات التخاطب الوطني العراقي
الن ّقالة والالسلكيّة من خالل تكنولوجيا متطورة وضعت من قبل أجهزة
مختصة وقائية .ويقول المصدر« :إن أوامر عليا صدرت لتشكيل وفد
يذهب إلى روسيا والصين وإيران معتمدة التد ّرب على مجال الحرب
اإللكترونية المضادة وتوظيف الخبرات لشراء أجهزة ومعدات تؤمن
قطاع االتصاالت الذي يُشكل عنصرا ً أساسا ً في األمن الوطني العراقي».
ويُبيّن« :أنّ جهاز الموساد أطلق حملة على اإلنترنت لتجنيد
جواسيس وط ّور موقعا ً إلكترونيا ً من جميع أنحاء العالم ونشر بلغات
عدة من العربية والعبرية والروسية والفارسية واإلنكليزية لجذب
ُمج ّندين بعيدين من النطاق «اإلسرائيلي»» .وي ّوضح المصدر« :أن
صفحات مشبوهة على «فايسبوك» تستقبلك برسالة توجيهية ،تقول:
أيها الزائر العزيز من المعلوم للجميع أنّ أي فرد في أنحاء العالم كافة
ومن أية دولة أو قومية أو ديانة يستطيع االتصال بجهازنا (جهاز
الموساد) والعمل لخدمتنا بعد تكليفه بمهمة أو نشاط يناسبه مع
تحقيق االستفادة القصوى منها وتحديدا ً في العراق وإيران وسورية،
واالتصال بنا يعتبر الخطوة األول��ى ،يليها فحص المعطيات وأخذ
االنطباع عن مدى المالءمة وتعتبر هذه العملية بر ّمتها سرية».

�أميركا تروج لجهاز ا�ست�شعار
يمكنها االنت�شار في المنطقة
ذك��رت مجلة «سي ب��ور» أن البحرية األميركية في المنامة قامت
بعملية ناجحة مهمتها تحديد مواقع األلغام باستخدام جهاز استشعار
خاص بهذا الشأن ( MHUو )AQS-24Aمن خالل طائرات من دون
طيار تمكنها على انتشار واسع في منطقة الشرق األوسط.
وقد كشفت التجربة في الخليج الفارسي نجاح الجهاز المذكور في مثل
هذه المهمات ،ال سيما أن الجهاز استطاع الكشف عن األلغام المزروعة
تحت البحر بمسافة  11متراً ،وهو ما اعتبرته البحرية األميركية تقدما ً
و»إنجازاً» في هذا المجال ،وبالشراكة مع منْ اعتبرتهم المجلة «حلفاء
وشركاء» الواليات المتحدة في الخليج الفارسي.
وفي حين ذكرت المجلة أن البحرية تسعى إلى تطوير البرنامج بأقل
التكاليف ،فإن مصادر دفاعية ذكرت أن الموضوع ال يخلو من أبعاد
تجارية ،إذ تسعى الحكومة األميركية إلى الترويج لجهاز االستشعار
المذكور وتسويقه لدول الخليج الفارسي ،وذلك تحت دعوى أن الجهاز
ومن خالل طائرات من دون طيار سينجح في تحويل شواطيئ الخليج
الفارسي إلى شواطئ آمنة .وتضيف المصادر بأن «دعايات الحرب»
التي تقوم بها الواليات المتحدة ضمن الحرب ضد داعش ،تدخل ضمن
هذه الحرب النفسية الهادفة إلى تسويق األسلحة األميركية.
وأوضحت المصادر أنّ هذه األسلحة األميركية تنبئ بأن الواليات
المتحدة عازمة على االنتشار العسكري الواسع في بحر الخليج
الفارسي والبحر األحمر ،ال سيما ضمن خطة تأمين خط سير ناقالت
النفط المتحركة في منطقة الشرق األوسط.

«�أن�صار اهلل» ترف�ض مبارك رئي�س ًا
للحكومة وهادي يهدد باال�ستقالة
هدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتقديم استقالته في حال
رفض مرشحه المكلف بتشكيل الحكومة أحمد بن مبارك من قبل مكونات
سياسية وتجاه أي تصعيد رافض للقرار.
وذكرت مصادر إعالمية أن الرئيس هادي أبلغ حركة أنصار الله أنه
في حال أصرت هي أو أية مكونات أخرى على الرفض ،فإنه سيقدم
استقالته لتختار هي رئيسا ً للجمهورية وآخر لرئاسة الوزراء.
وأعلن المكتب السياسي ألنصار الله رفضه القاطع للقرار وعدّه
«خارجيا ً بامتياز» ويخالف اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ووفقا ً للمصدر نفسه ،أكد هادي أن قرار تعيين بن مبارك «استباقي»
لفعالية الحراك الجنوبي والمتصاص غضبه.
وكان هادي أصدر أمس قرارا ً بتعيين مدير مكتبه أحمد عوض بن
مبارك رئيسا ً للحكومة.
على الصعيد الميداني ،قتل مسلحون يشتبه في عالقتهم بتنظيم
القاعدة عشرة جنود يمنيين ،على األقل ،في هجمات استهدفت مبان
حكومية وأمنية في محافطة البيضاء جنوب صنعاء ،بحسب ما ذكره
مسؤولون أمنيون.
وق��ال مسؤول محلي في البيضاء ،إن هجوما ً انتحاريا ً بسيارة
مفخخة استهدف منشآت حكومية وأمنية ،وهو ما أسفر عن سقوط قتلى
ومصابين في صفوف قوات الجيش والشرطة.
ونفى مصدر أمني أنباء تحدثت عن سقوط وحدات أمنية في أيدي
مسلحي القاعدة.
وقال المصدر إن قوات األمن صدت هجوما ً لعناصر القاعدة فجر
أمس ،مضيفا ً أنها تجري عمليات تمشيط ومالحقة لمسلحي التنظيم في
أطراف مدينة البيضاء.
ويعتقد أن المسلحين شنوا الهجمات العتقادهم بأن قوات األمن فيها
متعاطفة مع الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء الشهر
الماضي.
وألمح قيادي في حزب المؤتمر الشعبي إلى أن بعض األط��راف،
التي لم يسمها ،تستخدم «ورقة القاعدة» ضد الحزب بسبب مواقفه
السياسية.
وتعتبر البيضاء معقالً لحزب المؤتمر الشعبي.
ويتطابق موقف أتباع الرئيس السابق في حزب المؤتمر الشعبي مع
موقف الحركة الحوثية الرافض لتكليف بن مبارك الذي وصفه الحوثيون
بأنه «انصياع لرغبة الخارج وخرق التفاق السلم والشراكة».

