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إيطاليا  تدفع  فدية
 إلطالق امرأتين

المغرب.. اعتقال 8 أشخاص 
يجندون لصالح »داعش«

تواصل محاكمة
 المعزول مرسي 

> اطلقت جبهة ال��ن��ص��رة قبل أي���ام س���راح امرأتين 
ايطاليتين شابتين كانتا محتجزتين لديها، وتطرح اآلن 
عالمات استفهام حول الثمن الذي دفعته ايطاليا مقابل 
حريتهما، كما أشارت صحيفة »االندبندنت« البريطانية 

)السبت( الماضي.
وإذا كانت الحكومة االيطالية قد دفعت لجبهة النصرة 
فدية فعاًل فإنها تكون قد خرجت على اتفاق مجموعة 
السبعة ع��دم دف��ع مقابل م��ادي لحرية رهائن، وي��دور 
الحديث عن 12 مليون يورو قد تكون الحكومة االيطالية 
دفعتها فدية للنصرة مقابل اطالق المرأتين اللتين كانتا 

اختطفتا بالقرب من حلب نحو ستة أشهر..

> اعتقلت السلطات المغربية ثمانية اشخاص في 
عتقل سابقًا في قضايا إرهاب، 

ُ
مناطق متفرقة، بعضهم أ

ينشطون في تجنيد مقاتلين لاللتحاق بتنظيم الدولة 
اإلسالمية »داعش« في سوريا والعراق، وفق ما افاد بيان 

رسمي السبت الماضي.
وأوضحت وزارة الداخلية »أن افراد هذه الخلية الثمانية 
سيمثلون أم��ام المحكمة فور انتهاء تحقيقات النيابة 

العامة«.
ويعاقب القانون المغربي بالسجن حتى عشرة اعوام 
كل من التحق- أو حاول- ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو 

التدريب لصالح تنظيمات إرهابية..

> أرجأت محكمة جنايات القاهرة »السبت« الماضي 
جلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن 
وادي النطرون والمتهم فيها الرئيس األسبق اإلخواني 
ال��م��ع��زول محمد م��رس��ي وق��ي��ادات جماعة اإلخ���وان 

اإلرهابية إلى 4 فبراير القادم.
واستعرضت المحكمة خالل الجلسة مقطع فيديو 
يحتوي على مكالمة هاتفية بين المتهم محمد مرسي 
الرئيس اإلخواني المعزول وقناة »الجزيرة« القطرية.

أخبار 

تصاعدت ردود األفعال المستنكرة لنشر صحيفة 
»شارلي ايبدو« الفرنسية رسومًا مسيئة للرسول 

عليه الصالة والسالم.
وكان أبرزها لبابا الفاتيكان فرانسيس األول الذي 
أكد : »ان حرية التعبير حق أساسي، لكنها التعني 
استفزاز أو اهانة معتقدات اآلخ��ري��ن والتهكم 

عليها«.

الفاتيكان : حرية التعبير التعني إهانة المعتقدات

> زل��زال ه��ز العالم بعد الحادث االرهابي الذي اس��تهدف مجلة »ش��ارلي ايب��دو« في باريس 
وانتفض��ت مع��ه الدول الكبرى.. لكن دون ان تؤثر فيه��ا العمليات االرهابية التي جرت وتجري 
في دول عربية مثل س��وريا والعراق وليبيا واليمن.. وسط جدل حول ربط االسالم والمسلمين 

باالرهاب وتوقعات ازدياد العمليات االرهابية داخل القارة االوروبية..

ومن الغريب في األمر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند 
عقب الحادث أكد ان فرنسا قررت التحرك في العراق لوقف 
تنظيم »داعش« كونه بات يهدد بالده ودول أوروبا.. وبدأت 
الدول الغربية تتأهب لتعلن غضبها وكذلك السعي لمواجهة 
كافة العناصر االره��اب��ي��ة المتواجدة ف��ي بلدانها، وح��ذر 
مسئولون كبار في االتحاد االوروبي مما اسموه نقل الصراعات 

القائمة منذ فترة طويلة في بلدان الشرق االوسط.
جبهة دولية ضد االرهاب

وتواصل الحذر والتوجس داخل الواليات المتحدة والدول 
االوروبية من تنامي ظاهرة المتشددين داخل دولها خاصة 
بعد االعتداء الذي شهدته فرنسا مؤخرًا.. ووعد الرئيس 
باراك اوباما ورئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
خالل زيارة األخير لواشنطن بتشكيل جبهة موحدة ضد 

»الجهاديين« أينما كانوا..
وعلى طريقة الرئيس الفرنسي انبرت ايضًا المستشارة 
االلمانية انجيال ميركل في خطاب لها امام البرلمان للدفاع 
عن المسلمين في بلدها في وجه الحركات المناهضة لهم، 

مؤكدة بأن حكومتها لن تسمح ألحد بزرع انقسام داخلي، 
دون ان تنسى االشارة الى ان االسالم اصبح جزءًا من البالد 

واكثرية االلمان ليسوا اعداء لالسالم.
ولتأكيد التوجهات االوروبية على تبرئة االس��الم من 
تهمة االرهاب والتصدي لمحاوالت التأجيج لدى جماعات 
متطرفة اوروبية ضد المسلمين في بلدانهم، وأكد فرانسوا 
هوالند في ندوة معهد العالم العربي بباريس ان فرنسا 
تقف وراء مبادرات تهدف الى حل نزاعات في العراق 
وسوريا وليبيا واليمن والصومال، من دون نسيان الصراع 
الفلسطيني- االسرائيلي، معتبرًا ان المسلمين هم أول 
الضحايا للتعصب والتطرف وعدم التسامح.. وان االسالم 
مطابق للديمقراطية وانه يجب رفض كل أشكال الخلط.

دعمًا للعرب والمسلمين
لقد كان واضحًا ازدياد تلك المحاوالت الحتواء االزمة في 
الدول العربية عقب ما حدث في فرنسا، حيث أكد الرئيس 
االمريكي وعدد من قادة دول اوروبا على ان الفوضى في 
سوريا أتاحت الفرصة للمتطرفين للدخول والخروج منها.. 

متعهدين العمل لمنع عودتهم من سوريا إلى بلدانهم 
ات من خالل  أو العودة اليها من داخل دولهم ووضع اجراء

القرار األخير لمجلس األمن الدولي لضبط هذا األمر.
حتى الواليات المتحدة لم تقف بعيدة عن حادث »شارلي 
ابيدو« والتضامن في مواجهة االره��اب، وأعلن اوباما ان 
مواجهة الخطاب المتطرف سيستغرق وقتًا طوياًل، 
منوهًا بأن الجالية االسالمية مندمجة في الواليات المتحدة 

اكثر من أوروبا..
مؤكدًا على ضرورة العمل مع العالم االسالمي لمكافحة 
االيديولوجية العدمية، معتبرًا أن الغالبية الساحقة من 

المسلمين ال تتبنى هذه المبادئ.

اجراءات غير معهودة
لم ينحصر األمر على فرنسا وبريطانيا وألمانيا وامريكا، 
بل بدأت الدول االوروبية االخرى تبدي اهتمامها وترحيبها 
بالتصدي لالرهاب، حيث طالب رئيس وزراء بلجيكا ايليو 
دي ريو بتعاون أوروبي ضد المتشددين، واعلن عن نية 
السلطات البلجيكية المطالبة ب��اج��راء محادثات حول 
المشاكل التي يطرحها توجه الشبان األوروبيين إلى سوريا، 
وانضمامهم إلى حركات متشددة، وذلك اثناء اجتماعات 

وزراء الداخلية والعدل »الخميس« في لوكسمبورغ.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن امام 
ات بهدف التصدي  مجلس العموم البريطاني سلسلة اجراء
لظاهرة المتطرفين الذين يلتحقون بصفوف جماعات 

متشددة على رأسها »داعش«  في سوريا والعراق، ومنحت 
ات سلطات للشرطة لمصادرة جوازات سفر  هذه االجرء
بريطانيين عند المعابر الحدودية في حالة االشتباه في 

انهم يريدون السفر بهدف االلتحاق بجماعات ارهابية.

استنفار فوق العادة 
هذا واستنفرت الدول االوروبية بكل طاقاتها وامكاناتها 
االمنية واالستخباراتية والعسكرية ضد التهديدات 
االره��اب��ي��ة لمواجهتها وم��الح��ق��ة المتطرفين الذين 
يخططون لعمليات ارهابية تطيح باألمن القومي في 
أوروبا، حيث قامت الشرطة في عدد من دول أوروبا بشن 
حمالت مداهمات افضت إلى اعتقال عشرات االشخاص 

يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعات ارهابية.
في حين كشفت تقارير امنية غربية عن وج��ود 20 
خلية نائمة تابعة لجماعات ومنظمات ارهابية تضم ما 
بين 120 و 180 مشتبهًا مستعدة لشن هجمات في 
عدد من الدول االوروبية، وهو األمر الذي اعتبره غربيون 
بأنه »ناقوس خطر« ي��دق اب��واب اوروب���ا، حيث لم تكن 
حادثة »شارلي ابيدو« إال فاتحة االحداث للكشف عن وجود 
الخاليا االرهابية النائمة، واعتراف الدول بتحركها ضمن 
بالدها، وطالما تم تجذير تلك الدول من عدم التساهل في 
دعم االرهاب في مناطق اخرى من العالم وتجاهل بأن من 
تمولهم وتدعمهم سيرتدون اليها فيما بعد أو ستنعكس 

صورة االرهاب إلى تلك البالد االوروبية.

أوروبــا في حالة استنفار
تغيير في النهج وتبرئة اإلسالم من التطرف

عودة »جبهة اإلنقاذ« الدموية للصراع على السلطة بالجزائر
> تتحدث تقارير جزائرية عن ظهور مؤشرات تؤكد 
عودة »الجبهة اإلسالمية لالنقاذ« بتاريخها الدموي إلى 
واجهة العمل السياسي بدعم غير معلن من بعض االطراف 

السياسية في البالد.
وجبهة االنقاذ هي جماعة متشددة وعنيفة خاضت تحت 
مسمى )حزب( أكبر مواجهة دموية مع الدولة الجزائرية 
طوال تسعينيات القرن الماضي، والتي سميت »العشرية 

ها أكثر من 200 ألف قتيل، وخسائر  الحمراء«، وخلفت وراء
مادية بمليارات الدوالرات ناتجة عن التخريب الكبير الذي 
مس البنية التحتية، باإلضافة إلى ركود االقتصاد وتعطل 

كل مجاالت الحياة في الجزائر..
قيادات »جبهة االنقاذ« الذين يربو عددهم عن 20 
ألف مسجون بالمعتقالت بعد أن كونوا »الجيش اإلسالمي 
»تنسيقية المساجين  لالنقاذ« اعلنوا عن تأسيس ما ُيعرف ب�

السياسيين« محاولين طمس الحقائق التاريخية لالفعال 
الدموية التي ارتكبوها من تفجيرات، وقتل جماعي وهتك 
اعراض، وجعلها مجرد خالف سياسي.. وتشير التقارير 
الجزائرية إل��ى أن »الجبهة اإلسالمية لالنقاذ« لم تفوت 
الفرصة واستأنفت قيادتها في الفترة األخيرة نشاطها 
ات واألنشطة التي  السياسي بشكل الفت، واتاحت الفضاء
نظمتها قوى المعارضة الفرصة أمام قيادات الجبهة للبروز 

في المشهد السياسي مجددًا«.

تونس تمنع 9 آالف متطرف 
من السفر إلى سوريا!!

> تحاول تونس جاهدة منع الشباب التونسي 
من التوجه إلى الجهاد في سوريا من خالل الحد 
من تأثير الجماعات المتطرفة اإلعالمي على 

شريحة تونسية واسعة..
وك��ش��ف وزي���ر الداخلية التونسي لطفي 
ب��ن ج��دو ان ق��راب��ة 9 آالف ش��اب منعوا من 
السفر إلى سوريا خالل السنوات الماضية، من 
دون ان يحظوا بالمتابعة من قبل الدولة أو 
المجتمع المدني، ودعا إلى مقاومة ظاهرة 
اإلرهاب بعدم افساح المجال أمام المجموعات 
اإلرهابية للتباهي بجرائمها عبر نشر صورهم 

ومقاطع فيديو دموية على المأل..
وبحسب تقرير نشرته صحيفة »ال��ش��رق 
األوس����ط« منعت السلطات التونسية منذ 
2011م حوالي 9 آالف من الشباب من السفر 
والتوجه إلى ساحات القتال في سوريا والعراق 

وليبيا، وحاولت تلك الجموع اعتماد وسائل 
تضليل متنوعة حتى ال تكشف السلطات 
األمنية تصميمهم على المشاركة في القتال 
عبر السفر إلى تركيا ومن ثم التوجه إلى سوريا 

والعراق..
ونسب التقرير إل��ى م��ص��ادر أمنية قولها: 
»إن تونس بنت استراتيجية الحد من اعداد 
المتوجهين إلى ساحات القتال على البيانات 
المتوافرة حول الفئات الشابة، التي غالبًا ما تثير 

الشبهات بتوجهها إلى األراضي التركية«..
واستغلت عدة فئات شبابية وصول حركة 
النهضة »إخوان تونس« ودعمها للثورة على 
النظام السوري وانتقادهم نظام بشار األسد 
للتوجه إلى ساحات القتال، وهو ما جعل هذا 
الموقف أرضية النتقاد سياسة حركة النهضة 

في تعاملها مع الجماعات المتشددة.

> واصلت جماعة اإلخوان اإلرهابية المحظورة في مصر فشلها 
في تسيير مظاهرات خ��الل األي��ام الماضية في اط��ار حملتهم 
التحضيرية في مناطق متفرقة من المحافظات المصرية، رافعين 
خاللها أع��الم تنظيم القاعدة اإلره��اب��ي لمحاولة تعكير صفو 
احتفاالت ذكرى ثورة 25 يناير، كما فشلت في محاوالتها استمالة 
القوى الثورية وأسر الشهداء في مطالباتها لهم بالنزول في الذكرى 

الرابعة لثورة يناير.
السلطات المصرية قابلت ذلك بلهجة تحذيرية شديدة حيث 
جددت وزارة األوقاف )الجمعة( تحذيراتها من »المخططات اآلثمة 
التي ال تكف عنها الجماعات اإلرهابية وفي مقدمتها جماعة اإلخوان 

ومحاوالتها استغالل يوم 25 يناير إلثارة الفتن«.
وأك��دت أنها »ستتصدى بالفكر والعقل لكشف الجماعة التي 
تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن، وتنفيذ 
مخططات تدمير األمة وتمزيق كيانها لصالح اعدائها المتربصين 

بها الطامعين في خيراتها«.
ويرفض الشعب المصري اعمال العنف التي ترتكبها عناصر 
»اإلخوان« اإلرهابية المحظورة.. ويقول سياسيون: إن التظاهرات 
التي تنظمها بقايا الجماعة اليشعر بها المواطن وغير واضحة 

المعالم ولن يكون لها وجود.

)االخوان( يفشلون في تعكير ذكرى 25 يناير بمصر

> نفذت الشرطة البلجيكية يومي الخميس والجمعة عمليات واسعة النطاق 
ضد مجموعة مكونة من متطرفين عائدين من سوريا كانوا يستعدون لتنفيذ 
تل في المداهمات شخصان- بحسب ما اعلنت 

ُ
»اعتداء كبير« في البالد، وق

النيابة االتحادية. ونشرت مقاطع فيديو تظهر المداهمات التي شملت عشرة 
منازل تخص عائدين من سوريا، ورفعت السلطات البلجيكية مستوى درجة 
التأهب األمني على المستوى الوطني بعد عمليتي المداهمة وتأهبًا لعمليات 

إرهابية محتملة.

اإلرهاب يضرب بلجيكا من العائدين من سوريا


