
القرضاوي يعترف
بأصول البغدادي

 »االخوانية« 
> رغ��م ان يوسف القرضاوي ك��ان يجاهد من أج��ل النأي 
ا يوجه لها من اتهامات بالضلوع  بجماعة االخوان المسلمين عمَّ
في االرهاب فان القرضاوي الذي يعد األب الروحي للجماعة 
تسبب في توريط التنظيم في تأكيد ما ذهب اليه كثير من 
الخبراء والسياسيين من ان »جماعة االخوان« هي منبع االرهاب 

والتطرف في المنطقة.
ويرى مراقبون ان تصريحات القرضاوي االخيرة التي قال 
فيها : )ان زعيم تنظيم داع��ش ابوبكر البغدادي كان في 
سن الشباب من »االخ���وان المسلمين« لكنه ك��ان يميل الى 
القيادة واغ��راء داع��ش بالقيادة بعد خروجه من السجن(.. 
ي��رى ان ال��ق��رض��اوي ك��ان ي��ح��اول ال��ن��أي بجماعته بعيدًا عن 
اتهامها بالتواصل مع تنظيم داع��ش وغيره من الحركات 

المتطرفة، وذل��ك عبر التبرؤ من 
تصرفات التنظيم االرهاب، إال انه 

اوقع الجماعة في ورطة اخرى 
ب��اع��ت��راف��ه ان ال��ب��غ��دادي كان 

عضوًا في التنظيم.
ويشيرون الى ان اعترافاته 
ه���ذه ك��ان��ت ع��ن أح���د أه��م 
وأبرز رؤوس منابع االرهاب 
من الجماعة.. مؤكدين ان 
»فكر الجماعة هو البوابة 

الرئيسية التي ولجها كل من 
خاض في التطرف واالرهاب 
الحقًا، وقلما وجدنا أح��دًا من 

ق��اده االره���اب ليس 
ة  من خريجي عباء

»االخوان«.
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نجحت المجموعة العربية في االتحاد البرلماني الدولي في انتزاع اصدار االتحاد لبيان يدين االرهاب بمختلف اشكاله.
وحث البرلمان الدولي في بيانه برلمانات العالم على بذل الجهد الالزم لمكافحة اإلرهاب والتطرف والحد من انتشاره، معبرًا عن قلقه من 

هذه الظاهرة وما يتبعها من حاالت عدم استقرار سياسي ودمار.

> م��ع ت��واص��ل ال��ح��رب ال��دول��ي��ة على م��ا يسمى 
»تنظيم الدولة االسالمية« )داعش( في سوريا  ب�
وال��ع��راق، تتزايد المخاوف الغربية م��ن تنامي 
وخطورة مواطنيها المجاهدين المشاركين الى 
جانب صفوف التنظيم االرهابي، ومخاطر عودتهم 

المحتومة الى بلدانهم.
وتسعى بريطانيا الى تفعيل قانون قديم يعود 
ال��ى أكثر م��ن أربعين عامًا يجرم البريطانيين 
ال��م��ش��ارك��ي��ن م��ع تنظيمات اره��اب��ي��ة بالخيانة 
العظمى، واعتقلت السلطات البريطانية خالل 
الفترة الماضية أكثر من )250( عنصرًا تتهمًا 

باالنتماء للتنظيم االرهابي.
وأعلن م��ارك راول��ي مسؤول مكافحة االره��اب 
في بريطانيا الجمعة أن هناك ارتفاعًا استثنائيًا 
في عدد التحقيقات التي تجريها أجهزة األمن 
البريطانية حول قضايا مرتبطة باالرهاب، مشيرًا 
ايضًا الى إحباط العديد من المخططات االرهابية 

هذا العام.
وكانت بريطانيا رفعت مستوى التأهب األمني في 
البالد منذ نهاية اغسطس الى درجة »الخطر« أي 
ما قبل الدرجة الخامسة واألخيرة، وذلك لمواجهة 
التهديد االرهابي المرتبط بسوريا والعراق، ويعني 
هذا المستوى أن وقوع هجوم هو أمر »مرجح جدًا«.
وأشارت دراسة للمركز الدولي لدراسة التطرف 
في جامعة كينغز كوليديج إلي أن »الجهاديين 
البريطانيين يعتبرون أكثر ث��راًء وتعليمًا من 
نظرائهم« في باقي الدول األوروبية، إضافة الى أن 
سجلهم االجرامي يقتصر على جرائم بسيطة«، 
وأكدت أن المقاتل البريطاني يتراوح عمره بين 

18-24 عامًا وحاصل على شهادة مدرسية، كما 
أن بعضهم من حاملي الشهادات الجامعية، وأن 
أغلبيتهم كانوا ناشطين في جمعيات تعنى بقضايا 

المسلمين العالمية مثل القضية الفلسطينية«.
وتوضح تقارير رسمية أن 24 جهاديًا بريطانيًا 
قتلوا في سوريا منهم 9 خالل معارك ضد النظام 
السوري و6 أثناء مواجهات مع المعارضة، كما 
قتل 4 االسبوع الماضي خالل الضربات الجوية التي 
شنتها قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة، 

فيما لم يعرف سبب مقتل اآلخرين.
وبحسب خبراء في االرهاب فإن أكثر من )50( 
سيدة وفتاة بريطانية سافرن الى سوريا والعراق 
للزواج من جهاديين من بينهن فتيات تتراوح 
أع��م��اره��ن م��ا ب��ي��ن )15-17( ع��ام��ًا، وتعتقد 
السلطات البريطانية أنهن غادرن إلى تركيا ومنها 

الى سوريا.
وفي بلجيكا حددت المحكمة الجنائية يوم 10 
نوفمبر المقبل موعدًا النتهاء المسار القضائي لملف 

تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا والعراق 
والتي يحاكم فيها 49 شخصًا معظمهم ينتمون 
الى جماعة الشريعة في بلجيكا التي تطالب بتطبيق 
الشريعة االسالمية في البالد، ويحاكم العدد األكبر 
منهم غيابيًا بوجودهم خارج البالد لمشاركتهم 

في القتال الدائر حاليًا في سوريا.
ويشن سياسيون وإعالميون بلجيكيون حملة 
ش��دي��دة ض��د حكومة ب��الده��م، حيث يحملونها 
المسؤولية في سفر شباب تتراوح أعمارهم ما بين 
)16-17( عامًا الى الخارج وعدم وجود مراقبة 

كافية على وسائل السفر الى الخارج.
يذكر أن من بين المنتمين يوجد 7 أشخاص 
ممن اعتنقوا االسالم، ويعتبر 16 شخصًا من بين 
المتهمين بمثابة قيادات في جماعة الشريعة 
في بلجيكا وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسمي 
الموجود حاليًا في السجن، ويواجهون أحكامًا قد 
تصل الى 15 عامًا بالسجن، بينما هناك أعداد أخرى 
كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة يواجهون 

أحكامًا تصل الى 5 سنوات بالسجن.

بضغط عربي.. البرلمان الدولي يدين اإلرهاب

قلق أوروبي من عودة المتشددين إلى دول القارة

قطر تستضيف 20 ممواًل لإلرهاب على أراضيها
> ال��م��ؤام��رة التي كشفت عنها ع��دد م��ن الصحف 
المصرية خ��الل األي���ام الماضية وال��ت��ي عرفت باسم 
)م��ؤام��رة االق��ص��ر( وال��ت��ي تقودها قطر م��ع جماعة 
االخ��وان، انما هي خطة اكتشفتها ورصدتها أجهزة 
أمنية من بين خطط م��ازال ج��راب قطر يضم منها 

الكثير.
صحيفة »التليغراف« البريطانية وضعت يدها على 
خيط خطير، من خالل نشرها ألوراق ومستندات لمركز 
أبحاث أمريكي، تؤكد أن قطر تستضيف )20( ممواًل 
لالرهاب على أراضيها وأن هؤالء الممولين للتنظيمات 
االره��اب��ي��ة على رأس��ه��ا )داع����ش( و)ال��ق��اع��دة( يتم 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية القطرية.
المستندات كشفت تورط الحكومة القطرية من خالل 
استضافتها لكل الممولين وقادة التنظيمات االرهابية 
واستخدامهم كسيف تسلطه على رقاب خصومها من 
األنظمة والشعوب العربية وفي مقدمتها مصر، لتنفيذ 
مخططات إثارة الفوضى، وتقسيم الدول لتحويلها الى 
دويالت ال تتفوق على قطر في العدة والعتاد وبالتالي 
تتحول قطر الى دولة قوية في المنطقة وسط دويالت 
مهترئة وصغيرة وال تتمتع بالقوة سواء اقتصاديًا أو 

عسكريًا.
الصحيفة البريطانية نشرت أدل��ة مركز األبحاث  
األمريكي عن وجود الممولين للتنظيمات االرهابية 
في الدوحة ومنهم سالم حسن خليفة الكواري أحد 
الممولين الرئيسيين لتنظيم القاعدة بالتعاون مع 

وزارة الداخلية القطرية، قبل أن تضعه ال��والي��ات 
المتحدة على قائمة االرهاب عام 2011م.

ومن بين الممولين القطريين لالرهاب عبدالرحمن 

النعيمي - وهو أيضًا ضمن قائمة االرهاب االمريكية - 
المتهم بارسال مليون و250 ألف جنيه استرليني شهريًا 
للقاعدة في العراق، وهو أيضًا أحد المسؤولين الكبار في 

قطر إذ كان يتولى رئاسة االتحاد القطري لكرة القدم، 
ومؤسس جمعية خيرية على صلة بالعائلة المالكة وهي 

»جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية«.

أنقرة تتلقى
 ضربة من

 األمم المتحدة

األردن  تحاكم
المروجين لداعش

> شهدت األمم المتحدة الجمعة الماضية جلسة 
مثيرة في عملية تصويت الدول األعضاء الختيار )5( 
أعضاء غير دائمي العضوية في مجلس األم��ن، إذ أن 
تركيا التي توقعت أن مكانها مضمون، لم تستطع 

الحصول على االصوات الكافية للفوز بالمقعد.
ولم تحصل تركيا سوى على )60( صوتًا بعد )4( 
جوالت تصويت مقابل )132( صوتًا السبانيا، علمًا 
بأن األغلبية المطلوبة للفوز هي ثلث أعضاء الجمعية 

العامة لألمم المتحدة، أي )125( صوتًا.

> بدأت في عمان األربعاء الماضي جلسة محاكمة 15 
»الترويج  أردنيًا أمام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق ب�
والتجنيد واالل��ت��ح��اق بتنظيم ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة 

المتطرف«، حسب ما أشار مصدر قضائي أردني.
وب��دأت محاكمة 15 شخصًا بينهم اثنان غيابيًا 
بتهم تتعلق بالترويج عبر مواقع التواصل االجتماعي 
والتجنيد وااللتحاق بتنظيم الدولة االرهابي«، وأفاد 
المصدر أن المتهمين نفوا التهم الموجهة اليهم 
لكن ثالثة منهم أدلوا باعترافات أمام المحكمة حول 
التحاقهم بتنظيمات دينية أخرى مصنفة في خانة 

التطرف بحسب القانون األردني.

> أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية 
محمد العروي تفكيك خاليا اعالمية واخرى للدعم 
اللوجستي والمادي للجماعات المسلحة المتشددة، 
وح��ذر من استهداف شخصيات سياسية ب��ارزة 
بالتزامن مع االنتخابات »التشريعية« المقررة في 

26 من الشهر الجاري.
وق���ال ال��ع��روي ف��ي مؤتمر صحفي »ال��س��ب��ت« ان 
وحدات مكافحة االرهاب تمكنت من تفكيك الجهاز 
االع��الم��ي لتنظيم »ان��ص��ار الشريعة« المحظور 
»كتيبة عقبة بن نافع«  وال��ذي يرتبط مباشرة ب��
االرهابية المتهمة بالوقوف وراء عمليات استهدفت 

عسكريين في تونس.

> كشفت مصادر »اخوانية« لصحيفة 
»ال��وط��ن« المصرية أن المملكة العربية 
السعودية بدأت في مالحقة أموال »جماعة 
االخوان« دون أن تفرق بين قيادات الصف 
الثاني والثالث واألول، مؤكدة أن أغلب 
ال��ق��ي��ادات المقيمة ف��ي المملكة ق��ررت 
الرحيل ونقل هذه األم��وال التي وصفتها 
بالضخمة لدول أخرى في مقدمتها تركيا، 
لالستفادة منها في الخطط التي يعدها 
التنظيم لتمويل المظاهرات في مصر، 

وحمايتها من المصادرة.
في سياق متصل أك��دت أس��رة الداعية 
ال��س��ع��ودي محمد ال��ع��ري��ف��ي، المنتمي 
لتنظيم االخ��وان، أن الشرطة السعودية 

ألقت القبض عليه، بعد تلقيه استدعاء 
من المباحث، وتم مصادرة أجهزة االتصال 
الخاصة به، ونقلت مواقع اخبارية سعودية 
عن عائلة العريفي أن القبض على الداعية 
االخواني لم يكن بسبب تغريداته فقط، 
بل تكراره ما يثير اللغط في المجتمع 
حسب قولها.ومن جانبه ق��ال أحمد ابان 
الباحث في شؤون الحركات االسالمية إن 
القبض على العريفي وحيثيات اتهامه 
ترجع لتورط الداعية في تمويل جماعة 
االخ��وان والترويج ألفكارهم ما تعتبره 

السلطات السعودية تموياًل لالرهاب.
وفي ذات االتجاه كشفت مصادر قضائية 
ف���ي م��ص��ر أن م��ج��ل��س ال�������وزراء ال��م��ص��ري 

بصدد تشكيل لجنة لحصر وإدارة أم��وال 
وممتلكات »تحالف دعم الشرعية« الذي 
ها من االحزاب  يضم جماعة االخوان وحلفاء
والقوى الدينية، بعد إصداره قرارًا بتنفيذ 
الحكم الصادر من محكمة القاهرة لألمور 
المستعجلة بحظر أنشطة التحالف، حيث 
ق��رر المجلس تنفيذ الحكم ال��ص��ادر من 
المحكمة بالحظر، وأوض��ح��ت المصادر أن 
اللجنة ستقوم بحظر كافة أنشطة التحالف، 
فيما أوضحت أن التحالف يضم )9( أحزاب 
سياسية هي: حزب البناء والتنمية، وحزب 
العمال الجديد، وح��زب الفضيلة، وحزب 
االص��الح، وحزب التوحيد العربي، والحزب 
االس��الم��ي، وح��زب ال��راي��ة، وح��زب العمل، 

والجبهة السلفية.

تونس تفكك الجهاز اإلعالمي 
»أنصار الشريعة« لــ

السعودية تبـدأ مالحقة أموال »اإلخـــوان«


