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تعكف وزارة الخارجية البريطانية على 
دراس����ة ت��ق��اري��ر تشير ال���ى اخ��ت��ف��اء رجلين 
بريطانيين في قطر كانا يجريان تحقيقًا بشأن 

أسلوب معاملة العمال األجانب في البالد.
وتقول المنظمة التي يعمل بها البريطانيان 

وتعتقد أنهما محتجزان: إن أخبارهما انقطعت 
منذ عشرة أيام.

وأضافت: أن السلطات القطرية نفت أن يكون 
لها أية معلومات عن هذا األمر.

وكان الباحث أوهاديايا والمصور جميري يجريان 

بحثًا لتقرير ح��ول أوض���اع حقوق 
االن���س���ان ف��ي ق��ط��ر ال��ت��ي تعرضت 
الن��ت��ق��ادات ش��دي��دة خ���الل الفترة 
الماضية بسبب تردي أوضاع حقوق 
اإلن��س��ان واألوض�����اع ال��ت��ي يعيشها 

العمال األجانب في البالد.

أصدرت الحكومة الهندية تحذيرًا أمنيًا لعدد 
من الواليات بعد أن أعلن زعيم »تنظيم القاعدة« 
اإلره��اب��ي عن تشكيل جناح للتنظيم في الهند 

وجوارها.
وتعهد الظواهري في تسجيل مصور بإقامة 
الحكم االسالمي ورفع راية الجهاد في شبه القارة 

الهندية.
ورغم أنه ال يوجد أي نشاط لتنظيم القاعدة في 
شبه القارة الهندية إاّل أن حكومة الهند تعتقد 
أن التسجيل حقيقي وبالتالي أصدرت تحذيراتها 

لواليات البالد.
وك��ان  زعيم القاعدة أيمن الظواهري  اعلن 
االربعاء عن إنشاء فرع جديد له لتولي "الجهاد" 

في شبه الجزيرة الهندية وحتى دول جنوب آسيا 
حيث توجد أقليات مسلمة، يتزعمه عاصم عمر 
باكستاني وكلف بفتح "جبهة جديدة" في آسيا، 
بعد تراجع نفوذ تنظيم بن الدن أمام اتساع نفوذ 

تنظيم "داعش " في سوريا والعراق.
والمال عاصم عمر الذي قد يكون اسمًا مستعارًا، 
يظهر معتماً عمامة سوداء وبلحية كثة، في أشرطة 
ل العام  فيديو للقاعدة وحركة طالبان باكستان ،وتساء
الماضي  في شريط فيديو باألوردو نشرته القاعدة 
على اإلنترنت "لماذا المسلمون في الهند غائبون تمامًا 
عن الجهاد؟"، داعيا ًالشباب المسلم الهندي إلى إظهار 
"شرف" و"حماسة" لكي تقود األقلية المسلمة مجددًا 

الهند وليس الغالبية الهندوسية.

اختفاء حقوقيين بريطانيين في قطر

بعد تعيين عاصم زعيمًا  للقاعدة

الهند تستنفر لمواجهة اإلرهاب

مصر.. ال مصالحة مع اإلرهابيين
بعد اعالن اإلخوان رفضهم ألية مبادرة للمصالحة الوطنية 
مع الدولة المصرية، نقل اإلخوان الصراع الى مرحلة دموية 
مسلحة في تطور خطير جاء عقب اعالن ما يسمى  بالمجلس 
الثوري المصري، رفضه لمبادرة المصالحة الوطنية والتي 
اقترحها القيادي االخواني محمد العمدة للصلح بين الدولة 
وجماعة االخ��وان، وق��ال خالد الشريف المتحدث الرسمي 
باسم المجلس في تصريحات صحفية: »هذا اجتهاد سياسي 
من النائب العمدة، فنحن نرفض تلك المبادرة ألنها تعتبر 
مكافأة لهم واهدارًا لدماء الشهداء الذين دفعوا ارواحهم 

ثمنًا لحريتهم«.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خالل لقائه مع 
مجموعة من االعالميين، االسبوع الماضي، وفي اجابة على 
سؤال عن حقيقة المصالحة مع االخوان، كان رده: »من يصالح 
م��ن؟!!.. إن عملية التصالح مستبعدة بل مستحيلة، ألنها 
جماعة إرهابية روعت وهددت المواطنين«.. في المقابل قال 
رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب: »ال تصالح مع تنظيم 
إرهابي يجب مكافحته وكل ما يتردد في هذا الموضوع ليس 
له أساس من الصحة.. ال يمكن أن تكون هناك مصالحة مع 
من قتل وسفك الدماء وفجر القنابل.. إنه تنظيم إرهابي 
واجب علينا أن نحاربه ونكافحه ألن فكره إرهابي ودخيل 

على مصر«.
وُيعتبر رفض المصالحة مع هذا التنظيم اإلرهابي من 
قبل جماعته في الجانبين المصري والتركي طامة كبرى لهم 
ومواصلة إلهدار الفرص للتصالح مع الدولة المصرية، بعدما 
تهيأ لهم أن المصالحة ستؤتي ثمارها لهم في الفترة المقبلة، 
وخاصة مع اقتراب موعد االنتخابات البرلمانية والسعي 
للحصول على مقاعد تعويضًا عن مقعد رئيس الجمهورية 
الذي خسره بعد عزل الشعب للرئيس محمد مرسي، وقد 
يأتي رفض المصالحة لمواصلة الجماعة المزيد من العمليات 
اإلرهابية والتفجيرات التي ترتكبها منذ اسقاط محمد 
مرسي.. وقد يكون رفض المصالحة جاء ليغلق الطريق 
أمام جماعة االخوان من جميع االتجاهات حتى ال يعودوا الى 
الحياة السياسية مرة أخرى، وربما لالصالح والتهذيب ثمنًا 

لما ارتكبوه من عنف وارهاب على مدار الفترة الماضية.
وظهرت في الفترة األخيرة العديد من الدعوات المنادية 
للمصالحة بين الدولة المصرية وتنظيم االخوان اإلرهابي، 
وهي الدعوات التي توسطت بعض الشخصيات إلطالقها، 
بينما رفضتها القوى السياسية المصرية المختلفة الداعمة 

لثورة 30 يونيو 2013م، وبيان خارطة الطريق في 3 
يوليو من نفس العام، وتواصل بعض عناصر الجماعة اطالق 
المزيد من دعوات ومبادرات الصلح تتضمن السماح بعودة 

الجماعة الى المشهد السياسي المصري.
وتعتبر جماعة االخوان المسلمين أن خلع محمد مرسي 

على إثر ثورة شعبية بمشاركة قوى دينية وسياسية أيدها 
الجيش ضده »انقالب عسكري«.. وكانت الحكومة المصرية 
قد أعلنت جماعة االخوان المسلمين »منظمة إرهابية«، وهو 
ما ترفضه الجماعة، معتبرة الخطوة تأتي في سياق »تنكيل 

السلطات« بها.

تشديد إجراءات مكافحة 
اإلرهاب في بريطانيا

المغرب يفكك 
124 خلية إرهابية

أعلن رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن 
حزمة قرارات لمحاربة اإلرهاب في بالده من بينها تشديد 
ات السفر جوًا وفرض قيود على تحرك المقاتلين  إج��راء
المفترضين وكذلك تسهيل مصادرة الشرطة لجوازات 

سفر المشتبه بهم.
كما أعلن عن خطط تساعد الشرطة في مصادرة جوازات 
م��ن يشتبه بأنهم م��ن المقاتلين اإلسالميين، وتشدد 
ات السفر جوًا، وتفرض قيودًا على حركة المتطرفين  إجراء

المشتبه بهم.
هذا ورفعت بريطانيا الجمعة حالة التأهب إلى "خطرة" 
بسبب م��خ��اوف م��ن وق��وع هجمات ينفذها متطرفون 

عائدون من العراق وسوريا إلى بريطانيا.

أعلن المغرب أنه تمكن من تفكيك 124 خلية إرهابية، 
وحجز ترسانة مهمة من األسلحة، وذلك في اطار جهودها 

لمحاربة اإلرهاب منذ عام 2002م.
وق��ال وزي��ر الداخلية الشرفي الطريسي: »إن��ه لتزايد 
التهديدات اإلرهابية بمنطقة الساحل فإن المغرب اعتمد 
خططًا أمنية شاملة من خالل تعاونها مع االطراف الدولية 
المعنية بمحاربة اإلرهاب، حيث اسفر تنفيذ تلك الخطط 
منذ عام 2002م عن تفكيك 124 خلية إرهابية وإلقاء 
القبض على عدد من العناصر اإلرهابية وحجز ترسانة 

كبيرة من األسلحة«.

الكويت تحيل 30 قياديًا 
إخوانيًا للنيابة بتهم الفساد

أكد إحسان فتحي الخبير العراقي في تخطيط المدن 
والحفاظ على التراث، أن تنظيم "داع��ش" التكفيري 
اإلرهابي، دمر عشرات الجوامع والمراقد واألضرحة في 
مدينة الموصل شمال العراق، واصفًا هذا التدمير بأنه 

"متعمد ومنهجي جاهل". 
ونقلت قناة )العربية( اإلخبارية عن فتحي قوله: إن من 
بين تلك المعالم تدمير جامع النبي يونس المشيد على 
تلة آشورية ويعود تاريخه إلى عام 1365 ميالدية، 
وج��ام��ع النبي جرجيس ال��ذي يعود تاريخه إل��ى عام 
1400 ميالدية، وجامع النبي شيت الذي يعود تاريخه 

إلى عام 1647 ميالدية. 
وأشار إلى أن "داعش" دمر العديد من اآلثار األخرى 
التي لم يتم تدوينها وتوثيقها حتى ه��ذه اللحظة، 
كمرقد اإلم��ام إبراهيم الذي يعود للقرن الثالث عشر 
الميالدي ومرقد اإلمام عبدالرحمن ومرقد عبدالله بن 
عاصم حفيد عمر بن الخطاب، ومرقد أحمد الرفاعي 
وعشرات األضرحة والمراقد األخرى، منبهًا إلى أن أعضاء 
التنظيم يسيطرون على متحف اآلثار في الموصل الذي 

يحوي آالف القطع المهمة. 

بالرغم من إعادة البرلمان الليبي تكليف 
عبدالله الثني رئيسًا للحكومة الجديدة، 
إاّل أن األوض���اع ت��زداد س��وءًا من مخاوف 
اندالع حرب أهلية وهيمنة الميليشيات 
االسالمية التابعة لجماعة االخ��وان على 
مواقع حساسة وتنفيذ مخططها بتمزيق 

ليبيا الى دولتين فاشلتين..
ه��ذا ال��وض��ع ال��راه��ن ال��ذي تعبث فيه 
ال��ج��م��اع��ات ال��ت��اب��ع��ة لتنظيم االخ���وان 
المسلمين المسنودين بعناصر الجماعة 
الهاربة من مصر، أثار الكثير من المخاوف 
لدى المراقبين من أن ليبيا تتجه الى نفق 
مجهول م��ع سيطرة مجموعة »فجر 
ليبيا« التابعة لجماعة االخ����وان على 
العاصمة طرابلس، وفي وجود برلمانين 
وحكومتين والغياب التام لقوات الشرطة 
تعاني ليبيا من فوضى سياسية كبرى في 
ظل تصارع ميلشيات متنافسة من أجل 

السيطرة على مقاليد األمور في العاصمة 
طرابلس ومناطق أخرى.

وي���رى م��راق��ب��ون أن ليبيا على وشك 
السقوط في هاوية االنقسام، لكن التفكيك 
لن يكون المشكلة الوحيدة ألن المشكلة 
األكبر أنها ستتفكك الى دولتين فاشلتين 
متناحرتين ومتعثرتين اقتصاديًا في 

أغلب األحوال.
وبعد م��رور ثالث سنوات على تدخل 
حلف شمال االطلسي ف��ي ليبيا، يمكن 
للدول التي شاركت في ضرب طرابلس- 
ظنًا منها أنها ستساعد في جلب التغيير 
ال���ى المنطقة- ال��ت��أك��د م��ن ف��ش��ل ذل��ك 
التدخل الذي أضاف الفوضى الى األزمات 
التي يعانيها الليبيون، معتبرين أن ليبيا 
تحولت الى ما يشبه هدف القيادة للمصالح 

المتنافسة لدول في الشرق األوسط.

االخوان في مصر يصعدون من أعمال العنف واالرهاب

داعش تسيطر على 
متحف الموصل

أحال وزير الداخلية الكويتي محمد 
الخالد 30 قياديًا وموظفًا في إدارة 
الدراسات االسالمية من المنتمين 
لجماعة االخوان المسلمين الى النيابة 
ال��ع��ام��ة بتهمة ال��ف��س��اد وارت��ك��اب 
ت��ج��اوزات مالية خطيرة، بحسب 
م��ا أف����ادت وس��ائ��ل إع���الم كويتية 

الجمعة.

وت��م��ك��ن��ت ال��س��ل��ط��ات الكويتية 
م��ن كشف معقل جماعة االخ��وان 
الرئيسي في البالد والذي تحول الى 
ب���ؤرة ف��س��اد كبيرة، وه��ي الضربة 
الثانية التي تتلقاها جماعة االخوان 
بعد أحداث مسلسل الفساد االخواني 
في وزارة االوقاف في فترة سابقة.

وكشفت التحقيقات عن تحويل 
»ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��اون االس���الم���ي« في 
ال��وزارة الى ما يشبه وزارة خارجية 
موازية تتولى تنظيم وتوزيع المنح 
والعطايا على ف��روع الجماعة في 
مختلف دول ال��ع��ال��م ت��ح��ت ستار 

التبرعات والمشاريع الخيرية.

»إخوان ليبيا« ينفذون مخططًا لتقسيمها إلى دولتين فاشلتين


