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تجريد مراهقات بريطانيات داعشيات
 من جوازات السفر

سخرية من مقاطعة أمير قطر للقمة العربية

دولي اإلخوان يدشن «حزب األمة» بشيكاغو

االنترنت أخطر أسلحة الجماعات اإلرهابية

توالت ردود الفعل الغاضبة بشأن العملية اإلرهابية التي 
اســـتهدفت متحف «باردو» األثري فـــي تونس، مع تبني 
تنظيم «داعـــش» هذه العملية التي اســـتهدفت ٤٠٠ 
سائح من رحالت بحرية، يتوقع المراقبون عواقب وخيمة 
على السياحة التونسية، خاصة مع بدء الموسم السياحي 
في البالد وقبـــل يومين مـــن االحتفال بعيد االســـتقالل 

الوطني.
الخبراء األمنيون يرون هذه العملية اســـتهدافًا مباشرًا 
للسياحة التونسية المتضررة أصًال جراء ما يطلق عليها 
«الياسمين» خاصة مع تردي األوضاع األمنية واالقتصادية 
برحيل الرئيس التونسي األســـبق زين العابدين بن علي، 
وأن االقتصاد التونســـي يعاني من كبوة كبيرة والحكومة 
الجديدة تبحث الحصول على عدد من القروض من أجل 
تحقيق عدد من المشـــروعات التنموية في الوقت الذي 
يعتبرون فيه أن التقصير األمني هو سبب هذه المذبحة، 
وأنه ليس من المنطقي أن يدخل المســـلحون الى ســـاحة 
ات  المتحف من المدخل الرئيسي له، وعدم توفير اجراء
أمنية للحفاظ على حياة السائحين والمواطنين التوانسة.

وبعد هذه العمليـــة االجرامية يبدو أن انقاذ الموســـم 
السياحي ٢٠١٥م أصبح شبه مستحيل بعد سقوط ٢٢ 
سائحًا من جنســـيات أوروبية وآسيوية بما سيترتب عن 

ذلك من صدى اعالمي سلبي في العالم.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه الجريمـــة اإلرهابيـــة تمثل 
تطورًا نوعيًا في أساليب اإلرهابيين وهي رسالة واضحة 
للتونسيين بأن القادم أخطر، فخاليا القتل انتشرت في كل 
جهات البالد، مســـتفيدة من حالة اإلرباك األمني وغياب 
اإلرادة السياســـية في القضاء على اإلرهـــاب الذي يهدد 
حياة التونسيين وسالمة البالد وسيادة الدولة، وما رفض 
تمرير قانون مكافحة اإلرهاب إّال دليل على غياب هذه 
االرادة والتواطـــؤ السياســـي مع اإلرهابييـــن خالل حكم 

الترويكا.
وأشار العديد من المحللين التونسيين الى أن استهداف 
متحف «باردو» برمزيته الثقافية والسياحية وقربه من 
مجلس نواب الشعب سيكون بداية الستهداف المدارس 
والمعاهـــد والمراكز التجاريـــة الكبرى ما لـــم يتم اتخاذ 

التدابير الالزمة.

تونس.. مخاوف من تفشي اإلرهاب

14شئون عربية ودولية
االثنين
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< رصدت مصادر مصرفية أن بعض المنتمين إلى جماعة اإلخوان قاموا بتنفيذ مخططات بتحويل مبالغ 
مالية قد تصل إلى مئات اآلالف من الدوالرات واليورو عن طريق القطاع المصرفي وشركات الصرافة إلى دول 

عربية واخرى أوروبية لدعم مخططاتهم الجديدة وما يطلقون عليه ثورة إبريل..
وقالت ان هناك ٥٥ شركة استثمارية وتمويلية تدعم مخططاتهم بأموال ضخمة عن طريق التبرعات 
للهيئات الخيرية، والمركز اإلسالمي في جنيف، والجماعة اإلسالمية في زيورخ واالتحاد اإلسالمي للمعلمين..

شركات استثمارية لدعم مخططات اإلخوان اإلرهابية

< قامت محكمة بريطانية بتجريد خمس مراهقات من 
جوازات سفرهن بعد ان اظهرت الفتيات نيتهن الذهاب 

إلى سوريا لالنضمام إلى تنظيم «داعش»..
ووضعت المحكمـــة الفتيات ما بين (١٥-١٧) ســـنة 
تحـــت وصايتها االســـبوع الماضي بعد أن ابلـــغ المجلس 
المحلـــي للمدينة التي تقطـــن بها الفتيـــات واظهارهن 
الرغبة في الذهاب إلى سوريا لالنضمام للتنظيم اإلرهابي 

المسلح.

< سخرت أحزاب وأوساط سياسية مصرية من مقاطعة 
الشـــيخ تميم بن حمد أميـــر قطر للقمـــة العربية المقرر 
انعقادها في شرم الشيخ يوم الســـبت المقبل.. معتبرين 

ذلك يمثل خروجًا للدوحة عن االجماع العربي..
وأشاروا في تصريحات صحافية إلى أن غياب تميم عن 
القمة لن يؤثر عليها ســـلبيًا ولن يحول دون اقرار اقتراح 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي بتشكيل جيش عربي موحد 

لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية.

< شـــرع التنظيم الدولـــي لجماعة اإلخـــوان اإلرهابية 
في تأســـيس حزب سياســـي جديد في مدينة شـــيكاغو 
األمريكية، وذلك عن طريق عدد مـــن قيادات التنظيم 
الدولـــي الموجودين في المدينة منهـــم القيادي المصري 

صبري سمير.
وُيعرف «حزب األمة» على موقعه الرسمي على (فيس 
بوك) نفســـه بأنه منظمة شـــعبية غير حزبية ومكرسة 
لتعزيـــز التمكين العـــام والسياســـي للجاليات المســـلمة 
في أمريـــكا ولخدمـــة مصالحها، كما يدعمون مرشـــحين 
بنســـبة تتـــراوح بيـــن ٨٥٪ للديمقراطييـــن و١٥٪ 

للجمهوريين.

الخوف من المتشددين يعم ألمانيا!!
< القرار الذي أصدره عمدة مدينة براونشتايغ األلمانية 
أولريش ماريوت في مقاطعة سكوســـونيا بإلغاء «كرنفال 
الورود» الذي يعد أكبر الكرنفاالت في شمال ألمانيا، خشية 
من هجمات إرهابية محتملة، رافقه اعالن حركة «وطنيون 
أوروبيون ضد أسلمة الغرب» والمعروفة باسم «بيغيدا» 
عن قرارها استئناف المظاهرات ضد األجانب وضد اسلمة 

ألمانيا.. رغم االنقسامات التي شهدتها مؤخرًا.

«داعش» يدعو اإلخوان لتكرار سيناريو 
سوريا وليبيا في مصر

< طالب حســـين بن محمود أحد المشـــرعين في تنظيم 
«داعش»، شـــباب اإلخوان وغيرهم ممن يريـــدون االنتماء 
للجهاديين في مصر، القيام بعمليات إرهابية ضد الدولة كما 
الحال في ليبيا وسوريا. وقال ان قتال أهل الباطل هو الطريق 
الصحيح الستئصالهم، خاصة إذا كان لهذا الباطل قوة مادية 

كما في مصر- على حد زعمه!!

كشف المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الداخليـــة المصريـــة اللواء 
هانـــي عبداللطيـــف «الجمعـــة 
الماضية» عن ضبط المتورطين 
فـــي حـــادث تفجيـــر دار القضاء 
العالـــي، كاشـــفًا عـــن تفاصيـــل 
مخطط إرهابي كبير يستهدف 

مصر من خارج الحدود.
وقال عبداللطيـــف في بيان أنه 
توافـــرت معلومـــات عـــن اتفاق 
قيـــادات تنظيـــم «االخـــوان» 
اإلرهابي في الخارج على تعديل 
المنهاج الفكري ألعضاء التنظيم 
داخل البالد، ليتناسب مع طبيعة 
المرحلـــة بالتخلـــي رســـميًا عـــن 
ســـلمية الحركة، وأنها سعت إلى 
ربـــط ودمـــج باقـــي التنظيمات 
التكفيرية اإلرهابية تحت قيادة 

التنظيم االخواني، مشـــيرًا الى أن 
هذه القيادات اســـتغلت في ذلك 
التوافق والتطابق بين منهاجها 
الفكـــري، ومنهاج باقـــي فصائل 
التطرف، فضًال عن توحد الهدف 
االســـتراتيجي بينهـــا، والمتمثل 
مرحليًا في اشاعة الفوضى بالبالد 

بدعوى أنها أعمال جهادية.
وأكد ان التحريـــات توصلت الى 
أن القـــوى الدينيـــة المتطرفـــة، 
التـــي تضـــم تنظيـــم «أجنـــاد 
مصر» و«انصار بيـــت المقدس» 
و«الجماعة االسالمية» و«حركة 
حســـم»، وذلك بهـــدف االعالن 
عـــن مســـئوليتها عـــن الحوادث 
اإلرهابيـــة، لإليحـــاء للـــرأي العام 
بتعـــدد الحـــركات المتطرفـــة، 
بهدف اســـتبعاد تهمة اإلرهاب 

عن جماعة «االخوان».
وأضـــاف المتحـــدث: إنـــه وفق 
هذه المعلومات تـــم رصد عدد 
من العناصـــر القيادية في الخاليا 
اإلرهابيـــة الهاربة، وتعمل تحت 
مســـمى تنظيـــم «أجنـــاد مصر» 
بتشـــكيل خاليـــا عنقودية تضم 
عناصر وكوادر من مختلف هذه 
الفصائـــل، كما تم رصـــد تواصل 
بعـــض تلـــك العناصر مـــع أفراد 
الخاليا عبر مواقع التواصل، مبينًا 
أن هـــذه الخلية وضعـــت عبوات 
ناسفة أمام قسم شرطة الطالبية 
بالجيزة، استشـــهد فيها النقيب 
ضياء فتحي اثنـــاء تفكيكها، كما 
اســـتهدفت مواقع أخـــرى بينها 
مركز لقوات األمن بجوار جامعة 

عين شمس.

بعد عملية متحف «باردو»

القاهرة تكشف مخططًا إرهابيًا 
ـــدار من خارج مصــــر يـُ

وقال البيان الختامي الجتماعات الوزراء في بروكسل، 
الجمعة الماضية، أن الوزراء اتفقوا على تعزيز مكافحة 
التطـــرف على شـــبكة االنترنـــت ومواجهـــة االتجار 
غير المشـــروع في األســـلحة النارية وتكثيف تبادل 

المعلومات األمنية وكذا التعاون العملي األمني.
وأشـــارت العديد مـــن الدراســـات الـــى أن االنترنت 
واإلعـــالم الجديـــد أســـهم فـــي الترويـــج للجماعات 
اإلرهابيـــة، مـــن حيـــث الدعايـــة والحد مـــن التجنيد 
والتعبئة، ونشـــر األفكار المتطرفـــة والتمويل، وأن 
مواقع التواصل االجتماعي يتم اســـتخدامها كمنصة 

إعالمية مفتوحة لنشر العنف والفكر المتطرف.
االنترنـــت أصبـــح يلعـــب دورًا مركزيًا فـــي صناعة 
اإلرهاب، بعدما باتـــت العديد من الحركات اإلرهابية 
تستغله بصورة عملية وفاعلة، من أجل توسيع دائرة 
انتشارها، والتغلب على عوائق الزمان والمكان، خاصة 
مع ما يوفـــره االنترنت من خاصيات التخفي وصعوبة 
التتبع، فاســـتغلته من ثم كوسيط لعمليات التجنيد 

والتبعية.
كما أن هنـــاك خطرًا آخر مـــازال قائمـــًا، يتمثل في 
امكانيـــة ان تقـــوم هـــذه الجماعـــات بشـــن هجمات 

الكترونية عبر الفضاء االلكتروني على البنية التحتية 
لعدد من الدول، كمحطـــات الطاقة والكهرباء ونظم 
المالحـــة والطيـــران أو اختراق حســـابات عســـكرية 
وســـرقة معلومـــات ووثائـــق وخرائط اســـتراتيجية 

عسكرية.
ولعل أحدث األمثلـــة على ذلك قيام بعض العناصر 
فـــي تنظيـــم «داعـــش» باختـــراق حســـاب القيـــادة 
المركزية األمريكية على «تويتر» ورغم عدم وجود 
تهديد أمني صريح بالوصول إلى وثائق ســـرية إّال أن 

احتمال حدوث ذلك يظل قائمًا.
وزراء داخليـــة أوروبا فـــي اجتماع بروكســـل أكدوا 
على أن التهديد اإلرهابي، خاصة التهديد الناجم عن 
المقاتلين األجانب هو واحد من أكبر التحديات بالنسبة 
لالتحاد األوروبي وسيكون هناك التزام بمواصلة العمل 
الذي بـــدأ بالفعـــل لضمـــان التنفيذ الفـــوري والفعال 

للتدابير المتفق عليها.
كان اعضـــاء البرلمـــان األوروبـــي صوتـــوا «الجمعـــة 

الماضيـــة» لصالح مشـــروع قرار يشـــيد بالتعاون مع 
الجماعة العربية  في مجـــال مكافحة اإلرهاب، ولكن 
في الوقت نفسه يشدد على أنه يجب أال يأتي ذلك على 
حساب ســـيادة القانون، والحقوق األساسية، وحقوق 

اإلنسان.
البيان األوروبي قال: إن ما يسمى باإلرهاب الجهادي 
هو ســـبب رئيســـي للتهديدات اإلرهابية في االتحاد 
األوروبي، ولهذا يشدد اعضاء البرلمان األوروبي على 
ضرورة معالجة العوامل الكامنة وراء التطرف واتباع 
نهج شـــامل لمكافحـــة اإلرهاب، وال يمكـــن أن تكون 
هناك فعالية للتدابير المتبعة لمكافحة اإلرهاب دون 

تعاون وثيق مع البلدان األصلية.
ووجه النص الدعوة لكل من الدولة العربية والدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي لحماية االقليات الدينية 
في دولهم واعطاء التأثير الكامل للمبادئ التوجيهية 
لالتحاد األوروبي، بشـــأن تعزيز وحماية حرية الدين 

والمعتقد.

خطوة جديدة ضمن مســاعي الدول الغربيــة تدخل في مجاالت مكافحة اإلرهاب لكن 
بشكله الجديد حيث تلجأ العديد من الجماعات اإلرهابية حاليًا الى الشبكة العنكبوتية، 
خاصــة مواقع التواصل في تجنيد العديد من األشــخاص وجذبهم الى تلك الجماعات.. 
اتفــق وزراء الداخلية والعدل في االتحاد األوروبي على تعزيز إجراءات في اطار مكافحة 
اإلرهاب، ومنها التدابير التي اتخذها المجلس الوزاري األوروبي عقب األحداث اإلرهابية 

التي وقعت في أوروبا الفترة الماضية.


