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الملك الأردني يلتقي �أوباما في  5كانون الأول

م�صادرة  220دونم ًا واعتقاالت ومنع من ال�سفر للفل�سطينيين

م�شروع قانون للعدو يعاقب من يحمل علم فل�سطين
أعلنت سلطات العدو مصادرة
 220دونما ً جنوب مدينة نابلس
لمصلحة مستوطنة عيلي ...بينما
منعت أكثر من  30ألف فلسطيني
م��ن ال��ت��ن��ق��ل وال��ح��رك��ة وم��غ��ادرة
األراضي الفلسطينية بدواع أمنية.
وس��ل��ب��ت األراض�����ي الجنوبية
لمدينة نابلس لمصلحة مستوطنة
عيلي التي أقيمت على األراض��ي
المصادرة .حيث فجع سكان بلدات
اللبن الشرقية والساوية وقريوت
بالقرار «اإلسرائيلي» الذي يقضي
ب��م��ص��ادرة  220دون��م �ا ً لمصلحة
المستوطنة ذاتها.
ويأتي القرار بعد ساعات من قرار
االحتالل «اإلسرائيلي» بناء 300
وحدة استيطانية جديدة في بؤرة
ليفونا القريبة من مستوطنة بيت
إي��ل والمقامة على أراض خاصة
للفلسطينيين؛ والتي ال تبعد من
مقر رئ��اس��ة السلطة الفلسطينية
سوى كيلومترات قليلة.
وفي هذا الصدد أشار عضو المكتب
السياسي للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين رم��زي رب��اح أن
خطورة إعالن يهودية الدولة تكمن
فيما تكمن ف��ي أن كيان االحتالل
يستبيح كل األراض��ي الفلسطينية
من خالل عمليات األسرلة والتهويد
والضم والسيطرة.
على أن األرض الفلسطينية ليست
هي الوحيدة التي تتعرض للقضم
وال��ع��دوان ،فالمواطن الفلسطيني
ه��و اآلخ���ر يعتبر م��ح�لاً لالعتداء
بشكل ي��وم��ي .إذ ب��اش��رت ق��وات
االحتالل بحملة مداهمات جديدة
اعتقلت فيها ستة عشر فلسطينيا ً
بينهم أطفال ،وتركزت االعتقاالت
ف��ي بلدة وادي فوكين وف��ي مدن
نابلس والخليل ورام الله.

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
يلتقي الملك األردني عبدالله الثاني الرئيس األميركي
باراك أوباما في البيت األبيض في  5كانون األول المقبل،
خالل زيارة عمل يقوم بها إلى الواليات المتحدة.
وبحسب وكالة األن��ب��اء األردن��ي��ة الرسمية «بترا»
ستتصدر أجندة محادثات الملك والرئيس أوباما ،سبل
تطوير العالقات االستراتيجية بين األردن والواليات
المتحدة في مختلف المجاالت.
وأض��اف��ت «ب��ت��را» أن الرئيسين سيتناوالن آخر
ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،بما ف��ي ذل��ك جهود
التعامل مع وتيرة العنف المتصاعد في المنطقة،

ّ
بتدخل ع�سكري
لوح �أي�ض ًا
�إيطاليا ُت ّ

وا�شنطن تطلب ت�سهيالت من الجزائر وتون�س
ل�ضرب «داع�ش» في ليبيا
أم فلسطينية تتحدى جبروت االحتالل
وأشار القيادي في تيار المبادرة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ص�لاح
ال��خ��واج��ا إل��ى أن ه��ذه السياسة
الصهيونية إنما تهدف إلى «ضرب
أي���ة اح��ت��م��ال��ي��ة للبنية التحتية
للمقاومة واالس��ت��ع��داد الشبابي
الذي بدأ يشكل ثورة حقيقة وبركان
في كل مناطق الضفة وبخاصة في
القدس».
وط�������رح م����رك����ز «ح����ري����ات»
الفلسطيني هذه القضية في مؤتمر
صحافي بوصفها تشكل جريمة

حرب يرتكبها االحتالل.
وعلى هامش المؤتمر الصحافي
أش��ار مدير مركز «حريات» حلمي
األعرج إلى أنهم يحاولون تحويل
«هذه الظاهرة والجريمة إلى قضية
يعرفها ال��ع��ال��م وي��ت��دخ��ل إلدان��ة
االحتالل على هذه السياسة ».بذلك
فليس من هو في سجون االحتالل
معتقل فحسب ..بل حتى من يجلس
في منزله وفي قريته أو في مدينته
الفلسطينية فهو معتقل أيضاً.
وف���ي س��ي��اق آخ���ر ،ت��ق��دم عضو

الكنيست «ياريف لفيان» من حزب
الليكود بمشروع ق��ان��ون ،لرئيس
وزراء حكومة االحتالل ،ينص بطرد
وس��ح��ب الجنسية م��ن أي عربي
يحمل علم فلسطين.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة «ي��دي��ع��وت
أح���رن���وت» ع��ن ال��ق��ن��اة ال��ث��ان��ي��ة
بالتلفزيون «اإلسرائيلي» قولها،
أن الطلب سيطرح كمشروع قانون
للكنيست بعد موافقة الحكومة
ع��ل��ي��ه ،م��وض��ح��ة أن م��ش��روع
القانون يدعو إل��ى ط��رد أي داع��م

إلره��اب «اإلسرائيليين» إلى قطاع
غزة.
وأشارت القناة إلى أن من يحمل
زجاجة مولوتوف أو يحمل حجارة
ف��ى ي���ده أو ي��رف��ع ع��ل��م فلسطين
داخل كيان االحتالل أو يحمل علم
أية منظمة إرهابية ،سوف یعتبر
ارهابياً .وتابعت أن عملية الطرد
تشمل الشخص وعائلته وأقاربه
من الدرجة األول��ى من أجل تطهير
«إس��رائ��ي��ل» م��ن اإلره���اب على حد
وصف النائب.
طائرات حربية أميركية تراقب تحركات المسلحين

القوات العراقية ت�ستعيد  9قرى بين ديالى وال�سليمانية
ّ
وت�صد هجوم ًا لـ«داع�ش» في الرمادي
أكدت مصادر عسكرية في محافظة
دي��ال��ى ش���رق ال���ع���راق أن ال��ق��وات
األمنية مدعومة بالحشد الشعبي
وق��وات البيشمركة الكردية تمكنت
م��ن اس��ت��ع��ادة  9ق��رى على ال��ح��دود
بين محافظتي ديالى والسليمانية.
وأضافت المصادر أن  22مسلحا من
تنظيم «الدولة اإلسالمية» قتلوا خالل
معارك مع تلك القوات.
في السياق ،أكد المتحدث الرسمي
ب��اس��م البيشمركة ال��ك��ردي��ة هيوا
عبدالله أن «قوات البيشمركة مدعومة
بقوات مكافحة اإلره���اب استعادت
بالكامل منطقتي «تل الورد» و»مكتب
خالد» جنوب كركوك من تنظيم الدولة
اإلسالمية.
في هذه األثناء ،قال مصدر محلي
وش��ه��ود ع��ي��ان ف��ي مدينة الموصل
إن تنظيم «داع��ش» نقل سجناء كان
يحتفظ بهم في سجن ب��ادوش غرب
المدينة إل��ى داخ��ل الموصل ثم قام
بتفجيره بالكامل.
ويعد السجن ال��م��ذك��ور م��ن أكبر
ال��س��ج��ون ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ع��دل
العراقية .وتأتي تلك األنباء بعد يوم
من تمكن قوات البيشمركة الكردية من
صد هجوم لمسلحي تنظيم «داعش»
على سد الموصل.
وكانت طائرات التحالف الدولي
ش��ن��ت خ��م��س غ����ارات ج��وي��ة ق��رب
الموصل أول من أم��س ،أسفرت عن

وسبل استئناف مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين
و»اإلسرائيليين» وفقا ً لحل الدولتين.
وسيبحث الملك األردني والرئيس االميركي ،تطورات
األوض���اع ف��ي س��وري��ة ،وأث��ره��ا على األردن ،إضافة
إلى آف��اق تعزيز التعاون في مجال مكافحة اإلره��اب
والتطرف ،والقضايا الرئيسة المتعلقة بالعالقات
الثنائية وتطويرها سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكرياً.
وسيلتقي ال��م��ل��ك األردن�����ي خ�ل�ال ال���زي���ارة كبار
المسؤولين في اإلدارة األميركية ،وقيادات مجلسي
الشيوخ والنواب ،وممثلي أبرز مؤسسات الفكر والرأي
في العاصمة األميركية واشنطن.

القوات العراقية في الرمادي
تدمير نقطة تفتيش وثالث سيارات
مدرعة ووحدة عسكرية كبيرة للتنظيم
المتشدد .وصد الجيش العراقي أمس
هجوما ً لمسلحي «داعش» للسيطرة
على المجمع الحكومي ف��ي مدينة
ال���رم���ادي ،بحسب م��ا أف���اد ضباط
عراقيون.

ون��ق��ل��ت م��ص��ادر ع��ن ض��اب��ط في
الجيش العراقي قوله« :تمكنا من
إيقاف تقدم المسلحين باتجاه المجمع
الحكومي» .وأكد الضابط ومسؤول
في مستشفى الرمادي مقتل أربعة من
عناصر األمن وإصابة  21في عملية
صد الهجوم مساء أول من أمس.

وأعلنت الداخلية العراقية تحرير
المناطق المحيطة بالرمادي وقضاء
هيت وال��ب��ادي��ة الغربية بمحافظة
األنبار .وقال المتحدث باسم الوزارة
العميد سعد معن« :هناك جهد كبير
للقوات األمنية في العمل على تطهير
أراضي محافظة األنبار».

تقرير �إخباري
هل ينفجر ال�صراع بين «القاعدة» و«داع�ش»؟
باتت منطقة شمال أفريقيا ب��ؤرة جماعات
إرهابية متعددة أكثر من أي وقت مضى بأسماء
مختلفة ع��ن «داع � ��ش» و«ال��ق��اع��دة» و«أن �ص��ار
الشريعة» ،لكن حمى الخالفات والصراعات
بين التنظيمات انتقلت بسرعة من سورية إلى
ال�ج��زائ��ر ،بعد أن ق��رر ع��دد م��ن أع�ض��اء مجلس
أع �ي��ان تنظيم ال �ق��اع��دة ال�ج�ه��ر ب��ال��والء لتنظيم
«داع� ��ش» ،م��ا يعني ب��داي��ة ص��راع المشروعية
بين «داع��ش والقاعدة» حول الزعامة في رقعة
المغرب العربي ،حيث امتدادات تنظيم القاعدة
أكثر انتشاراً ،وحيث المتعاطفون مع التنظيم
أكثر عدداً.
وي �ب��دو أن ق �ي��ادة تنظيم ال �ق��اع��دة ف��ي بالد
المغرب اإلس�لام��ي ال تريد خسارة سيطرتها
على الجماعات المسلحة ،بخاصة في مناطق
ال �ج �ن��وب وال �س��اح��ل ال �ص �ح��راوي وح �ت��ى في
تونس وليبيا.
في ظل تراجع النشاط اإلرهابي في الجزائر
إل��ى ح ��دوده الدنيا وصعوبة التحرك والقيام
بعمليات إرهابية نوعية ،مع نجاح قوات الجيش
واألمن من القضاء على العديد من رؤوس هذا
التنظيم واإليقاع بعدد آخر وتفكيك أغلب خاليا
الدعم واإلس�ن��اد ،وتشديد الخناق في مختلف
أرج� ��اء ال �ب�ل�اد ع �ل��ى م �ع��اق��ل ال �ف��رع المغاربي
لـ«القاعدة» ،خصوصا ً في منطقة القبائل التي
يوجد بها أكبر معقل لهذا التنظيم اإلرهابي.
ونشر مسؤول تنظيم القاعدة في المغرب
العربي قبل أشهر تسجيالً مصورا ً تناقلته بعض

وسائل اإلعالم أعلن من خالله والءه لـ«داعش»
موجها ً انتقادات ضمنية لتنظيم القاعدة األم،
وه ��ذا ن��اب��ع م��ن تشابه واض ��ح بين تنظيم أبو
بكر البغدادي والفرع المغاربي لتنظيم القاعدة
اللذين يتقاسمان االستراتيجية الدموية نفسها.
وي �ش �ك��ل إع�ل��ان ت�ن�ظ�ي��م ال��ق��اع��دة ف ��ي بالد
المغرب اإلسالمي والءه لـ«داعش» تحوالً مهما ً
في ظاهرة اإلره��اب العالمي ،من حيث خريطة
توزيع النشاط اإلرهابي والتنظيمات التي تسمى
بـ«الجهادية» وحتى من حيث االستراتيجية في
مجال الدعاية ،فضالً عن األه��داف وإن كانت
ت�ب��دو متقاربة م��ع تنظيم ال�ق��اع��دة ال��ذي يعتبر
أصل هذا التنظيم ويتقاسم معه األفكار نفسها
واإليديولوجيا.
وأك ��د م �ص��در أم �ن��ي ج��زائ��ري أن «الموقف
الجديد المنسوب إلى ما يسمى تنظيم القاعدة
ف��ي ال�م�غ��رب اإلس�ل�ام��ي ،م��ن تنظيم «داع ��ش»
والتطورات السريعة في العراق ،تأتي في إطار
ما يمكن تسميته التعاطي اإلعالمي المستمر،
والحضور الصحافي لهذا التنظيم واالستثمار
في الجديد من األحداث ،حتى يضمن البقاء في
الساحة وكسب صخب إعالمي».
وأوضح المصدر أن «بيان التأييد لم يشر إلى
إمكان التواصل الفعلي أو المساندة الميدانية
بين الطرفين ،نظرا ً إلى بعد المسافة وصعوبة
التواصل وال�م��وان��ع الكثيرة القائمة ،م��ن دون
تحقيق ذل��ك وه��و ي��درك ذل��ك ،وال يمكن ل��ه أن
يستخف بعقول الناس والمتابعين له ،كما أنه ال

يريد أن يجلب عليه المزيد من الضغوط وبالذات
الدولية ،كونه بحاجة إلى فترة اشتغال الغرب
ب��أخ �ط��ار تنظيم «داع � ��ش» وت�ض�خ�ي��م اإلع�ل�ام
الغربي لها ،ويستفيد منها ف��ي المنطقة حتى
ينظم صفوفه من جديد بعد تكبده خسائر كبيرة
م��ن ض��رب��ات الجيش ل��ه ف��ي الجزائر وتضييق
الخناق عنه في والي��ات الوسط والجنوب التي
ينتشر فيها».
�ج �ل��ت في
وق� ��ال ال �م �ص��در إنّ ال �ج��زائ��ر «س� ّ
ال �س �ن��وات األخ �ي��رة ت��راج �ع �ا ً ك�ب�ي��را ً ف��ي تجنيد
الشباب في صفوف فلول الجماعات اإلرهابية،
وفشلت «القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي» في
استقطاب «مقاتلين» ف��ي صفوفها ،وأفرغت
م�س��اع��ي خ�لاي��اه��ا ال�ن��ائ�م��ة ب��ال �م��دن ع�ل��ى رغم
محاوالتها اليائسة تعزي َز كتائبها ببؤر توتر
عدة ،في شمال مالي خاصة.
كما أن الجماعات المتطرفة والمسلحة القت
الفشل نفسه ،إذ خ��اب��ت مساعيها ف��ي تجنيد
جزائريين ف��ي ص��ورة ال�ح��رك��ات ال�تّ��ي ظهرت
في سورية وليبيا وحتّى وتونس ،ليصبح ش ّل
حركة تجنيد مقاتلين جزائريين ملفتا ً للعيان».
ويؤكد محللون أن خبرة الجزائر في مكافحة
اإلره���اب ودح ��ر بقايا اإلره���اب جعلت تنظيم
داعش يبحث عن استراتيجية أخرى تمكنه من
إرساء إقدامه في منطقة شمال أفريقيا ومن هنا
بدأ يتقرب من تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا
وبعض التنظيمات الصغرى في تونس من أجل
اختراق الجزائر.

وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي ف��ي محافظة
ديالى بأن القوات األمنية قتلت أمير
تنظيم «داع���ش» في ناحية جلوالء
وثالثة من معاونيه شمال الناحية.
ونقلت وسائل إع�لام محلية عن
المصدر األمني قوله إن «قوات أمنية
مشتركة مدعومة بالبيشمركة قتلت
أم��ي��ر تنظيم «داع����ش» ف��ي ناحية
ج��ل��والء وث�لاث��ة م��ن معاونيه بعد
اشتباك اندلع في محيط قرية زراعية
شمال الناحية» .وأض��اف المصدر
أن «األجهزة األمنية ال تزال مستمرة
ف��ي تمشيط ق��رى زراع��ي��ة تقع في
محيط جلوالء بعد ورود معلومات
استخبارية عن اختباء عناصر من
التنظيم في بعض منازلها».
وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي ف��ي محافظة
ص�ل�اح ال��دي��ن أن ال���ق���وات األمنية
تمكنت من قتل  12عنصرا ً من تنظيم
«داعش» وتفكيك سيارتين مفخختين
وخمس عبوات ناسفة وسط قضاء
بيجي شمال تكريت .وقال المصدر إن
«القوات األمنية اشتبكت مع عناصر
تنظيم داع���ش وس��ط ق��ض��اء بيجي
شمال مدينة تكريت بمحافظة صالح
الدين» ،مشيرا ً إلى أن»القوات تمكنت
م��ن قتل  12عنصرا ً م��ن التنظيم».
وأضاف المصدر أن «قوة أمنية تمكنت
من تفكيك سيارتين مفخختين وخمس
عبوات ناسفة وسط قضاء بيجي «.

مقتل � 5إرهابيين في
تبادل لإطالق النار مع
قوات الأمن في �سيناء
تمكنت ق��وات األم��ن المصرية من
تصفية خمسة إرهابيين والقبض على
 19آخرين في شبه جزيرة سيناء.
وقال مصدر أمني إن اإلرهابيين لقوا
مصرعهم في تبادل إلط�لاق النار مع
قوات األمن في الحملة التي استهدفت
مناطق عدة في شبه جزيرة سيناء.
وصرح المصدر األمني ذاته أنه قد
ألقي القبض على  19شخصا ً يشتبه
في تورطهم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد
عناصر القوات المسلحة والشرطة.
وأض���اف أن��ه دم���رت ب��ؤر إرهابية
كانت تستخدمها تلك العناصر كقواعد
انطالق لتنفيذ هجماتها ومصادرة كمية
من األسلحة والمتفجرات ،ومالبس
عسكرية داخل المقار المدمرة في شبه
جزيرة سيناء.
وش��ه��دت محافظة اإلسماعيلية
أم��س  5ان��ف��ج��ارات متتالية م��ن دون
وقوع خسائر بشرية .وبحسب مصدر
أمني فإن المنطقة شهدت  5انفجارات
متتالية بقنابل يدوية الصنع أثارت
فزع المواطنين من دون وقوع خسائر
بشرية.
وانتقلت القوات المختصة لمعاينة
مواقع االنفجارات وتمشيط المنطقة
بح ًثا ً عن أية متفجرات أخرى.
وص��رح مصدر أمني أن��ه ق��د ألقي
القبض على أحد األشخاص المشتبه
بضلوعهم بهجوم استهدف مجمع
المحاكم ،بعد تصويره لحظة انفجار
القنبلة .وأضاف أن القوات المختصة
في تفكيك المتفجرات تمكنت من تفكيك
قنبلة يدوية الصنع بالقرب من مدرسة
المنار بالطريق الدائرية باإلسماعيلية.

طلبت الواليات المتحدة األميركية من الجزائر وتونس
تسهيالت عسكرية لضرب تنظيم «داع���ش» ف��ي ليبيا.
وأش��ارت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر
أمس إلى أن الجزائر تلقت طلبا ً من الواليات المتحدة لتقديم
تسهيالت للتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش».
ومن بين هذه التسهيالت فتح المجال الجوي والسماح
بمرور طائرات حربية وبالهبوط االض��ط��راري للطائرات
األميركية في قواعد جوية وإجالء المصابين والجرحى أثناء
عمليات القصف الجوي الذي يجرى التخطيط له.
وذكرت الصحيفة أن دول التحالف تخطط جديا ً لفتح
جبهة جديدة ضد تنظيم «داعش» في ليبيا ،في حال توسع
نفوذ هذا التنظيم في هذه الدولة النفطية.
يذكر أن ال��والي��ات المتحدة قدمت ،عبر دبلوماسيين
أميركيين ،طلبا ً مماثالً للطلب الفرنسي الذي قبلته الجزائر
في نهاية عام  2012لفتح ممرات جوية أم��ام الطيران

الفرنسي لقصف مواقع الجهاديين في شمال مالي.
وكان وزير الخارجية اإليطالي باولو جينتيلوني قال
إن ليبيا على حافة االنهيار ،وإذا طلبت منا األمم المتحدة
التدخل ،فقواتنا جاهزة لمساعدة هذا البلد.
وأكد جينتيلوني لصحيفة «ال ريبوبليكا» أن «علينا أال
نكرر خطأ وضع أقدامنا على األرض الليبية قبل أن يكون
هناك حل سياسي ندعمه» .من المؤكد أن عملية حفظ السالم
تتم بدقة تحت مظلة األمم المتحدة ،ال بد لها أن ترى إيطاليا
في الصف األمامي» .واشترط لمثل هذه الخطوة أن «يسبقها
بدء عملية تفاوض على الطريق نحو انتخابات جديدة،
تضمنها حكومة حكيمة .والتي في غيابها ،لن يؤدي ظهورنا
بالبزة العسكرية إال إلى المجازفة بمزيد من سوء األوضاع».
وأشار إلى أن ليبيا انقسمت بين برقة وطرابلس ،موضحاً:
«يجب أن نعرف أن أيا ً من الطرفين ال يستطيع أن يسيطر
عسكريا ً على اآلخر».

اليمن� :صنعاء تعر�ضت لهزة قوية بعد دخول الحوثيين
دع��ا وزي��ر ال��دف��اع اليمني محمود
الصبيحي الحوثيين إل��ى تسليم
المؤسسات الحكومية كافة والتزام
اتفاقية السلم والشراكة التي وقعوا
عليها .وقال أول من أمس إن «اتفاق
ال��س��ل��م وال��ش��راك��ة يعطي جماعة
الحوثي حقوقا ً وعليهم واجبات أيضاً.
وال��واج��ب أن يسلموا كل مؤسسات
الدولة للحكومة والمسؤولين القائمين
عليها».
وش����دد وزي����ر ال���دف���اع اليمني،
خالل زي��ارة قام بها إلى محور عتق
بمحافظة شبوة ،على أن العاصمة
صنعاء تعرضت ل��ه��زة ق��وي��ة بعد
دخ���ول الحوثيين إليها ف��ي أيلول
الماضي ،الفتا ً إلى أن عاصمة بالده
تعرضت لهزة أمنية ونوع من اإلساءة
ألول مرة في تاريخها ،وذل��ك بسبب
ع��دم الدفاع عن الشرف العسكري،
بحسب تعبيره.
وأوض��ح مسؤول الدفاع اليمني:
«لألسف ،وجدنا بعض المعسكرات
ع��ل��ي��ه��ا ح���راس���ات م���ن مليشيات
الحوثيين ووجدنا الكثير من الوزارات
ال يستطيع أح��د أن يديرها بسبب
وجود مليشيات الحوثيين» ،مضيفا ً
أن��ه «يحز في النفس أن أرى طاقما ً
عسكريا ً تفتشه لجان شعبية وهذا لم
يحصل في كل جيوش العالم».
وفي السياق ذات��ه ،أكد المبعوث
األم��م��ي إل���ى ال��ي��م��ن ج��م��ال ب��ن عمر

ضرورة سحب المسلحين الحوثيين
من شوارع العاصمة ومحيطها وأيضا ً
المحافظات ال��ت��ي سيطرت عليها
أخيراً.
وقال بن عمر في تصريح لوسائل
اإلعالم عقب اجتماع عقده مع قيادات
أمنية وعسكرية بصنعاء« :اتفاق
السلم وال��ش��راك��ة ن��ص على إزال��ة
المخيمات التي أقيمت حول العاصمة
صنعاء فور تشكيل حكومة جديدة،
وك��ذل��ك المخيمات داخ��ل��ه��ا ونقاط
التفتيش غير التابعة للدولة في
صنعاء ومحيطها ،وجرى التركيز في
الملحق األمني على تأكيد كل األطراف
ضرورة بسط سيادة الدولة واستعادة
سيطرتها على أرضيها كافة».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ان��ت��ق��د وزي��ر

الداخلية اليمني السابق عبده حسين
الترب ما وصفها بتدخالت الحوثيين
في شؤون الدولة والوزارات وتحكمهم
ب��األم��ن ،واس��ت��م��رار سيطرتهم على
العاصمة .وأشار التراب في تصريح
نقله عنه موقع «الرأي برس» إلى أن
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور
ه���ادي ع���رض عليه منصب وزي��ر
الداخلية في الحكومة الجديدة ،لكنه
رفض العرض.
يذكر أن الحوثيين ق��ام��وا أخيرا ً
بعزل محافظ عمران محمد صالح
ش��م�لان ال��م��ع��ي��ن ب��ق��رار ج��م��ه��وري
ونصبوا محله محافظا ً جديدا ً يدعى
فيصل جعمان ،وهو ما ُوص��ف بأنه
يمثل خطوة تعكس الغياب التام
للدولة وعجز مؤسسة الرئاسة.

توا�صل االحتجاجات في البحرين
ودعوة لتجمع حا�شد اليوم
تتواصل في البحرين االحتجاجات وردود األفعال
المنددة باعتداء السلطات على منزل الشيخ عيسى قاسم،
فيما دعا العالمة الغريفي إلى صالة جمعة استثنائية
وموحدة بإمامة الشيخ قاسم في منطقة الدراز.
وفي مسلسل المسيرات االحتجاجية خرجت تظاهرة
في منطقة ال���دراز ورف��ع المشاركون أع�لام البحرين،
مؤكدين من خالل الهتافات سلمية احتجاجاتهم لكن
هذا لم يمنع قوات األمن من إظهار قوتها عبر استخدام
القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المحتجين
السلميين.
وعلى خلفية االع��ت��داء على المرجعية الدينية في
البحرين ،دعا العالمة السيد عبدالله الغريفي إلى صالة
جمعة استثنائية وموحدة بإمامة الشيخ عيسى قاسم
في جامع اإلمام الصادق «عليه السالم» بالدراز ،مؤكدا ً أن
المشاركة والحضور مسؤوليان شرعيتان ووطنيتان.
فيما اعتبر رئيس شورى جمعية الوفاق المعارضة
جميل كاظم ،أن االعتداء جاء على خلفية موقف الشيخ
قاسم الواضح والصريح من العملية االنتخابية.
وح� ّم��ل المتحدث اإلع�لام��ي باسم منتدى البحرين

لحقوق اإلنسان باقر درويش ،الملك حمد بن عيسى آل
خليفة مسؤولية التعرض مجددا ً للشيخ قاسم ،متهما ً
جهات أمنية عليا بالتورط في هذا االعتداء.
وعلى صعيد ردود الفعل خارج البحرين ،نظم مركز
التجمع العربي واإلسالمي لدعم المقاومة اإلسالمية
في العاصمة اللبنانية بيروت ،لقاء تضامنيا ً مع عالم
الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم .وحضر اللقاء عدد
من الشخصيات وأكدت الكلمات رفض التعرض ألعلى
مرجعية دينية في البحرين ،معتبرين االعتداء على
الشيخ قاسم هو اعتداء على األمة اإلسالمية.
وأكدت شخصيات عراقية إعالمية إدانتها لالعتداء،
مشيرة إلى ازدواجية المعايير لبعض الدول في تعاملها
مع مطالب الشعب البحريني ،داعين المجتمع الدولي
واألمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه ما يحصل
للعلماء والناشطين في البحرين.
وفي السياق نفسه ،دانت منظمات حقوقية وشخصيات
دينية وسياسية من بلدان إسالمية عدة االعتداء األخير،
فيما حذرت القوى الثورية في البحرين سلطات المنامة
من مغبة استفزاز الثورة السلمية.

