
االثنين:  16 / 2 / 2015م  العدد:  (١٧٤٨)تقارير
269 / ربيع ثاني / 1436هـ

قائمة الدول المصدرة لعناصر داعش
خالل ٥ أشهر لم نرصد التحاق متطرفين من 

الدول العربية إلى داعش عدا ٤٤ شخصًا من ليبيا
ارتفع عدد «الدواعش» إلى 

٢٠ ألفًا خالل األشهر األخيرة
فرنسا وألمانيا تتصدران الدول المصدرة 

لعناصر داعش إلى الشرق األوسط

وتوضح الخريطة أن نحو ٥٠٠٠ مقاتل انضموا إلى 
تنظيم "داعش" في الفترة من شهر أكتوبر ٢٠١٤ 
إلى يناير ٢٠١٥م، ليصبح عدد المنضمين الى التنظيم 
قرابة ٢٠٠٠٠، مقارنة بـ ١٥٠٠٠ كانت احصائية 
تقديرية قد سجلتهم في أكتوبر ٢٠١٤م، وفقًا للمركز 

.. (ICSR) الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي
ويكشف التقرير الموثق بــاألرقــام الــمــدرجــة على 
الخريطة المرفقة بالتقرير- حسبما نقلته صحيفة 
"روسيا اليوم " عبر موقعها على االنترنت- أن للغرب 
نصيب األسد من المهاجرين للقتال في صفوف "داعش" 

خالل الفترة من أكتوبر ٢٠١٤ حتى يناير ٢٠١٥م، 
فيما لم يدفع الشرق األوسط إال أعدادًا قليلة، في الوقت 

الذي تنعدم فيه أية زيادة قادمة من دول الخليج..
أيضًا كشف التقرير أن الزيادة انعدمت من دول شمال 
أفريقيا باستثناء ليبيا التي تدفق منها إلى التنظيم ٤٤ 

مقاتًال. 
وحسب التقرير، زاد من فرنسا عــدد الوافدين إلى 
داعش ثالثة أضعاف، فسجل التقرير توافد ١٢٠٠ 
فرنسي مقارنة بـ٤١٢ في أكتوبر ٢٠١٤م، فيما احتلت 
ألمانيا المرتبة الثانية في تصدير المقاتلين وارتفع عدد 

الخارجين من أراضيها باتجاه "داعش" إلى ٦٠٠ مقاتل 
مقارنة بـ٢٤٠ في أكتوبر ٢٠١٤م.

كذلك ارتفع بنسبة ملحوظة عــدد المهاجرين إلى 
"داعــش" من كل من بريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا، 

والسويد، وفنلندا والدنمارك، والنرويج. 
بالمقابل انخفض عدد النازحين إلى "داعش" من الشرق 
األوسط، فيما لم تسجل أية زيادة ملموسة، في عدده 
من دول الخليج، وذلــك مقارنة بالتقرير الصادر عن 

المنظمة يناير الماضي. 

وارتــفــع عــدد المقاتلين الملتحقين بالتنظيم من 
باكستان من ٣٣٠ إلى ٥٠٠ مهاجر، أما أفغانستان فقد 
زاد العدد من ٣٦ إلى ٥٠ مقاتًال مهاجرًا، وفي شمال 
أفريقيا لم يرصد التقرير أية زيــادة بالجزائر ٢٥٠، 
وتونس ٣٠٠٠، والمغرب ١٥٠٠، وهي نفس األعداد 

المطابقة لالحصائية السابقة. 
كما أكدت االحصائية التقديرية أن أحدًا من دول الخليج 
العربي لم يلتحق بداعش خالل الشهرين الماضيين، 
باستثناء اإلمارات التي ازداد عدد المقاتلين منها مقاتال 

واحدا فقط من (١٤) إلى (١٥). 
ولم يرصد التقرير أية زيــادة في أعــداد المقاتلين، 
خالل هذين الشهرين من الكويت والسعودية والبحرين 

واليمن والعراق وقطر. 
ووفــق التقرير، فــإن عــدد المنضمين لــداعــش من 
الكويت ٧١، ومن السعودية ٢٥٠٠ ومن اإلمارات ١٥، 
فيما الملتحقون بالتنظيم من قطر ١٥ والبحرين ١٢، 

واليمن ١١٠، والعراق(٢٤٧).

مركز دولي: انضمام ١١٠ أشخاص من اليمن إلى تنظيم داعش

تصدرت القارة العجوز (أوروبا) قائمة رافدي تنظيم "داعش" بالمقاتلين من مواطنيها بحســب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"،  
وســجلت فرنســا الرقم األكبر بـ١٢٠٠ مســلح خالل الفترة من أكتوبر ٢٠١٤م حتى يناير ٢٠١٥م، تحت قيادة «أبو بكر البغدادي» 
ويمضي ١٢٠٠ فرنسي حياتهم في صفوف هذا التنظيم، مجندين ومشاركين في تنفيذ ما يسند إليهم من مهام قتالية، متبعين في ذلك نهج 

من وفدوا إلى التنظيم في سوريا والعراق من نحو ثمانين دولة. 
حقائق خطيرة، وأرقام آخذة في االرتفاع، تبعث على القلق من تنامي خطورة هذا التنظيم، نشــرتها الصحيفة األمريكية، في تقرير ضمنته 

خريطة تشير إلى النمو الملحوظ في أعداد المنتسبين لهذا التنظيم الذي يثير قلقًا عالميًا. 

خلفان يتوقع بحرب 
أهلية باليمن

توقع ضاحي خلفان  
رئــيــس شــرطــة دبي 
السابق انــدالع حربًا أهلية في 
اليمن بعد تــســارع األحـــداث 
ــتــي تشهدها  والــتــطــورات ال

البالد.
وأفــاد بأنه من المحتمل جدًا 
أن يثور الشعب اليمني ضد 
جماعة الحوثي بعد مغادرة 

السفير األمريكي صنعاء.
وقال في تغريدة له على صفحته في «تويتر» أنه «إذا 
غادر السفير األمريكي اليمن فإن األخبار غير المعلنة 
تحمل حربًا أهلية وشيكة في البالد حيث من المحتمل 

جدًا أن يثور الشعب اليمني ضد جماعة الحوثي».
وأضاف: «اإلعالن الدستوري للحوثيين باطل دستوريًا».

خطيب طهران يردد 
صرخة الحوثيين

قال خطيب جمعة طهران أحمد خاتمي إن  
ايران كانت تطلق شعار الموت ألمريكا "لكننا 

شاهدنا على شاشات التلفزة 
أن الشعب اليمني يهتف أيضًا 

بشعار الموت ألمريكا".
ويــقــول مراقبون إن الدعم 
ــن 

ّ
اإليــــرانــــي الـــالمـــحـــدود مــك

ــي مـــن بسط  ــحــوث جــمــاعــة ال
سيطرتها على مختلف مفاصل 
الــدولــة اليمنية وســط رفض 

عالمي وعربي وخليجي.
وخاطب خاتمي، األمريكيين قائًال: "إنكم جئتم الى 
افغانستان والعراق وسوريا واليمن واوكرانيا لكنكم لم 

تحصدوا شيئا سوى كراهية شعوبها لكم".

فورين بوليسي:

 الشراكة الصعبة بين واشنطن وطهران تمتد إلى اليمن
رأت مجلة "فــوريــن  

بوليسي" األمريكية 
أن الـــقـــوات األمــريــكــيــة تقوم 
ــقــوات اإليــرانــيــة التي  ــإمــداد ال ب
تحارب المتطرفين بشكل مؤثر 
في سوريا والــعــراق، وأن اليمن 
ستصبح ساحة المعركة القادمة. 
ونــوهــت المجلة- فــي تقرير 
نشرته، السبت- إلى أن استيالء 
القوات الحوثية المدعومة من 
إيران على اليمن أثار الفزع في 

واشنطن وحلفائها في الشرق األوسط، وعززت من فرص انجراف 
األمريكيين مرة أخرى بشكل فعال في القتال إلى جانب القوات 
المدعومة من إيران في بلد آيلة لالنفجار وذات أهمية استراتيجية. 
وقالت: إن المصالح األمريكية واإليرانية تالقت في العراق، حيث 
ال تقوم واشنطن فقط بحملة جوية كبرى ضد تنظيم "داعش" 
ا ٢٦٠٠ جندي من القوات التقليدية، 

ً
اإلرهــابــي، بل لديها أيض

باإلضافة إلى فريق عمل من العمليات الخاصة والذي يساعد الحكومة 
العراقية وقــوات البشمركة الكردية في قتالهم ضد التنظيم 
اإلرهابي "داعش"، فضًال عن المحاربة بجانب "حزب الله" اللبناني 

والمليشيات العراقية الشيعية التي تصنف كوكالء إليران. 
وسلطت المجلة الضوء على رد فعل واشنطن على استيالء 
الحوثيين على اليمن مــن خــالل تعليق عملياتها فــي السفارة 
األمريكية في صنعاء وإجالء طاقمها األمريكي في ١١ من الشهر 
ــزال قــوات العمليات الخاصة  الــجــاري، وعلى الرغم من ذلــك، الت

األمريكية والتي شاركت في 
الحرب ضد تنظيم القاعدة 
متواجدة في اليمن- حسبما 
ذكر مسئول كبير في وزارة 

الدفاع األمريكية. 
وأرجعت المجلة بقاء قوات 
العمليات الخاصة األمريكية 
في اليمن، العتبار الواليات 
لقاعدة  ا لمتحدة تنظيم  ا
في جزيرة العرب التهديد 
األكثر جدية لواشنطن بسبب 
مهارته في تصنيع القنابل والتي يصعب الكشف عنها بأجهزة 
الكشف عن المعادن، حيث تم ربط المتشددين بمحاولة تنظيم 
القاعدة الفاشلة لتفجير طائرة ركاب مدنية يوم عيد الميالد في 
عام ٢٠٠٩م، فضال عن محاولة الحقة إلسقاط طائرتي شحن أثناء 

طيرانهما فوق الواليات المتحدة. 
وسلطت الضوء على مسيرة أنصار الحوثيين في صنعاء من خالل 
الشوارع وهم يهتفون "الموت ألمريكا، الموت إلسرائيل، اللعنة على 
اليهود"، ولكن وراء الكواليس، ورغم ذلك، قال زعماء الحوثيين 

إنهم يريدون عالقات طبيعية مع الواليات المتحدة. 
ا لرغبة 

ً
ورأت المجلة في ختام تقريرها أن هناك سبًبا بسيط

الحوثيين في العمل مع واشنطن، فالحوثيون ، مثل الجماعات 
المدعومة من إيران األخرى، تنتابها الكراهية والخوف من تنظيم 
القاعدة، ولكنها تتفق تماًما مع الواليات المتحدة في ضرورة 

محاربة الجماعة المتشددة.

الحوثيون أحالوه إلى السجن المركزي

القطاع اإلعالمي للمؤتمر يدين اختطاف الصحفي سام الغباري
أعرب العاملون في القطاع  

االعالمي للمؤتمر الشعبي 
الــعــام عــن ادانــتــهــم واستنكارهم 
الشديدين لماتعرض له الزميل سام 
الــغــبــاري مــن جريمة اختطاف من 
قبل عناصر مسلحة من اتباع أنصار 
الله على خلفية آرائه، كما دانوا كافة 
االنتهاكات بحق الحريات الصحفية 
مــن أي جهة كــانــت والــتــي تــزايــدت 
بشكل الفت عقب تفاقم أزمــة عام 

٢٠١١م وحتى اليوم.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين 

ذكرت ان أقارب الصحفي سام الغباري اتهموا جماعة 
مسلحة تابعة ألنصار الله (الحوثيين) باختطافه صباح 
االثنين الماضي من داخل منزله بمدينة ذمار إلى مكان 

مجهول.
ودانـــت نقابة الصحفيين (هــذه الواقعة وتكرار 
مالحقة الصحفيين واقتحام المؤسسات الصحفية 
ومنازل الصحفيين) محملة (جماعة الحوثي مسئولية 
االختطاف وحماية حياة الزميل الغباري وسرعة اطالق 

سراحه).
وعبرت نقابة الصحفيين عن قلقها مما وصفته 
التوجه الممنهج للجماعة ضد الصحافة والصحفيين، 
مشيرة الى اختطاف ٤ من موظفي مؤسسة الشموع 

ونقلهم إلى جهة مجهولة.
ودعـــت اتــحــاد الصحفيين العرب 
واالتحاد الدولي للصحفيين للتضامن 
مع الحريات الصحفية في اليمن جراء 

هذا القمع للصحافة والصحفيين.
وقـــال مــصــدر فــي اســـرة الصحفي 
الــغــبــاري إن مشرف جماعة الحوثي 
بالمحافظة عبدالمحسن الطاووس 
المكنى ابــو عــادل ارســل عــدة اطقم 
عسكرية تابعة للجماعة إلــى إدارة 
البحث الجنائي وتم أخذ سام الغباري 
بالقوة ، وعندما أخبرهم إلى اين سيتم 
اخذه تم الرد عليه بأنهم سيأخذونه إلى مدينة رداع.

وأضاف المصدر المقرب من أسرته أن الصحفي سام 
الغباري اتصل بأسرته مساء الجمعة واخبرهم بأنه في 

السجن المركزي .
وأضاف المصدر أن النيابة العامة أصدرت الخميس 
قرارًا باإلفراج عنه بموجب ضمانة تجارية كون التهمة 
الموجهه له غير مستوفيه األدلة ، لكن جماعة الحوثي 
قامت بالضغط على السلطات االمنية لعدم االفراج عنه 

قبل ان يتم اخذه عصر اليوم بالقوة .
وكان مشرف جماعة الحوثي بالمحافظة قام بتهديد 
وكيل نيابة غرب ذمار القاضي احمد القيز بكسر راسه 

في حالة تم االفراج عن الصحفي سام الغباري.

بدء محاكمة المتهمين باغتيال 
رئيس محكمة بنى الحارث ونجله

ـــدأت المحكمة الــجــزائــيــة االبــتــدائــيــة   ب
المتخصصة بأمانة العاصمة، جلسات 
محاكمة المتهمين باغتيال رئيس محكمة بنى 

الحارث القاضي احمد حسن العنسي ونجله أنور.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة 
القاضي على العميسي، تم مواجهة عبدالله محمد 
عبدالله يحيى الحارثي، حسين محمد حسن ابو 
طالب، صــدام ناجي على عــواض، ابراهيم محمد 
على المهدي، صالح محسن احمد مارق (فار من 
وجــه الــعــدالــة)، حسين محمد حسين ابــو طالب، 
بالتهم المنسوبة إليهم.. حيث قاموا ظهر يوم 
االحد الموافق ١٨ يناير ٢٠١٥م باالشتراك في 
اتفاق جنائي لمهاجمة محكمة ونيابة بني الحارث 
االبتدائية والعاملين فيها بالسالح الناري وذلك 
بقصد االفــراج بقوة السالح عن المتهم عبدالله 
محسن مارق المحبوس على ذمة قضية قتل عمد 

وشروع في قتل.
وقــررت المحكمة تمكين االدعائين بشقيه 
العام والخاص بتقديم ادلة االثبات في الدعوى 
إلى الجلسة القادمة المقررة في الـ٢٤ من فبراير 

الجاري.


