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أخبار 

قال سفير االتحاد االوروبي في القاهرة جيمس موران في تصريحات نشرتها صحيفة »المصري 
اليوم« ان : »دول االتحاد االوروبي تدرس طلب الخارجية المصرية بشأن اغالق القنوات التابعة 
ات بشأن اغالق محطات   لالخوان التي تبث من دول االتحاد«.. مشيرًا الى ان من الصعب اتخاذ اجراء
تلفزيونية، وانه لكي يتم اتخاذ اجراء مثل هذا البد من توافر انتهاك صارخ وصريح، وبالتالي نحن 

ندرس األدلة وسوف نرى«.

أوروبا تدرس اغالق قنوات »اإلخوان«

ألول مرة في اعالن صريح قال الكاردينال ترشيمبو 
بروتي- امين سر دولة حاضرة الفاتيكان- عن خشية 
الفاتيكان من ان يتعرض البابا فرانسيس لالغتيال، 
وذلك في ظل وجود تهديد يشكله تنظيم »داعش« 
على حياة البابا.. وك��ان التنظيم قد أعلن تهديده 
للبابا في سبتمبر الماضي حيث ارسل العراق تحذيرًا 

للفاتيكان على يد سفيره هناك حبيب الصدر.

اعلنت النيابة العامة في المغرب »السبت« ارتفاع 
قضايا االرهاب سنة 2014م لتصل إلى 147 قضية 
مقارنة مع 64 قضية خالل عام 2003م، وارتفعت 
نسبة ه��ذه القضايا بنحو 129% ع��ام 2014م 
مقارنة بالعام السابق له.ويعزو المغرب هذا االرتفاع 
الى التطورات الجارية في بعض دول الساحل وسوريا 

والعراق..

قالت وزارة الداخلية التونسية ان مئات التونسيين 
المقاتلين في صفوف داعش االرهابي عادوا مؤخرًا 
ال��ى ب��الده��م بينهم جماعات تتحصن ف��ي الجبال 

المتاخمة للجزائر.
واضافت: ان أكثر من 600 عنصر من العائدين 
يشكلون خاليا نائمة وبعضهم عزز صفوف تنظيم 
انصار الشريعة المحظور باعتبارهم يتقاسمون معه 
األفكار المتطرفة نفسها، معتقدين ان هذه الخاليا 

تخطط لضرب مناطق ومنشآت حيوية في تونس.

انشغلت م��ص��ر م��ؤخ��رًا ب��إع��الن »داع����ش« اع���دام 
طفوا في ليبيا خالل الشهرين 

ُ
21 قبطيًا مصريًا خ

الماضيين، وسط معلومات عن استنفار في صفوف 
الجيش وقوات األمن على الحدود الغربية مع ليبيا التي 

تشهد تناميًا كبيرًا في نشاط مجموعات متشددة.

»داعش« يهدد بابا الفاتيكان

المغرب فكك 11 خلية إرهابية

العائدون من سوريا يشكلون 
خاليا بتونس

مصر تستنفر جيشها  قرب ليبيا

أمريكا والكيل بمكيالين

إذا كان القاتل »مسلمًا« فهو إرهابي أما اذا كان »أمريكيًا« فهو مختل عقليًا!!
أث��ار مقتل ثالثة ط��الب مسلمين في ال��والي��ات المتحدة 
عاصفة من االنتقادات ضد المعايير التي تعتمدها الدوائر 
األمريكية بما فيها وسائل االعالم، حيث يرى المحللون أن 

الصحافيين ال يبالون كثيرًا عندما يكون الضحايا مسلمين..
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتواصل فيه االحتجاجات على هذه 
الجريمة يؤكد أقارب الضحايا الذين تم تشييعهم »الجمعة« 
الماضية أن القاتل األمريكي ارتكب جريمته بدافع الكراهية 

للمسلمين.
ووجهت الشرطة األمريكية إل��ى القاتل كرايغ ستيفن 
هيكس »46 عامًا« الذي يعتنق آراء مناهضة لالسالم، تهمًا 
بارتكاب ثالث جرائم قتل من الدرجة األولى بحق الشقيقتين 
الفلسطينيتين- رزان أبو صالحة »19 عامًا« ويسر أبو صالحة 
»21 عامًا« والسوري من أصل فلسطيني ضياء بركات »23 
عامًا« زوج يسر. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجريمة التي 

ارتكبها هيكس مساء الثالثاء الماضي في مدينة تشابل هيل 
الجامعية في والية كاروالينا الشمالية في الواليات المتحدة 
من قبل االعالم إاّل ببطء شديد في الساعات التالية للمأساة.

ول��م تتأخر الكثير من ال��دوائ��ر السياسية والدينية في 
العالم االسالمي عن ادانة الهجوم اإلرهابي العنصري الذي 
يكشف الوجه القبيح لالسالموفوبيا، وكذا ادانة صمت االعالم 

األمريكي على الجريمة.
ويشير خبراء الى حاالت »الحذر« و»التحفظ« في الحديث 
عن دواف��ع الجريمة، وقارنوا بين هذا الموقف والتغطية 
 الجرائم التي 

ً
االعالمية التحريضية التي تحظى بها ع��ادة

يرتكبها مسلمون.. فدائمًا اذا كان القاتل مسلمًا فهو ارهابيًا 
ومتطرف، أما إذا كان القاتل أمريكيًا أو غربيًا فهو على األرجح 

»مختل عقليًا«!!
ففي الوقت الذي تشير اليه كل الدالئل والوقائع لدوافع 
وأهداف جريمة هيكس اإلرهابية العنصرية ضد مسلمين، 
فإن دوائر الشرطة األمريكية التي تجري التحقيقات تشير 
الى أن احتمال الدوافع وراء الجريمة »مشاجرة« بين الجيران.
وترفض عائلة الضحايا فرضية العراك، وتعتبر أن ما حدث 
هو جريمة كراهية، وقال محمد ابو صالحة- والد الشابتين 
تلتا في الحادث مع ضياء إن إحدى بناته 

ُ
يسر ورزان اللتين ق

قالت له يومًا أن هيكس »يكرهنا بسبب مظهرنا« في اشارة 
الى أنهن محجبات.

ونقلت هيئة االذاع��ة البريطانية »بي بي سي« عن فارس 
بركات شقيق القتيل ضياء أن األس��رة تلقت تهديدًا من 
هيكس من قبل، وأض��اف ف��ارس: أن هيكس ج��اء ال��ى باب 
المنزل من قبل وتحدث مع العائلة بشأن خالف على موقف 
السيارات وهددهم بالقتل، وهو ما تم بالفعل، حيث اقتحم 
اإلرهابي األمريكي منزلهم واطلق رصاصات على رؤوس 

الضحايا الثالثة فارقوا جميعهم الحياة.
وبالتوازي يستغرب العديد من المراقبين صمت وضعف 
المواقف العربية واالسالمية في التعاطي مع هذه الجريمة 
وصمت الدوائر الغربية.. متسائلين بالقول: اذا ما كان القاتل 
هنا مسلمًا والضحايا غربيين من ديانات اخرى ألقامت الدوائر 
األمريكية والغربية الدنيا ولم تقعدها وهي تتهم وتصف كل 

المسلمين بأنهم إرهابيين.

استياء خليجي من استراتيجية أمريكا ضد داعش
نشرت صحيفة »التايمز« تقريرًا يفيد بأن السعودية واالمارات غير راضيتين عن 

استراتيجية الواليات المتحدة في مواجهة تنظيم »داعش«.
وترى الدولتان الخليجيتان أن عدم تسليح عشائر العرب في جنوب العراق يقوض 
الجهود المبذولة لهزيمة المتطرفين -حسبما نقل التقرير عن مصادر بحكومتي 
الدولتين. وحذر مصدر من أن المعركة الوشيكة على مدينة الموصل ستهدي 
فرصة دعائية ثمينة لتنظيم »داعش« اذا خاضتها قوات الجو األمريكية بالتعاون 
مع مليشيات شيعية تدعمها ايران ويقودها قاسم سليماني قائد الحرس الثوري 
االيراني.وبحسب التقرير فقد نجح التنظيم في اغلب االحيان في تجنيد العشائر 
في العراق التي تعرضت الضطهاد على يد الشيعة.. وترى السعودية واالمارات أن 

محاولة استعادة هذه العشائر أمر حاسم في تقويض التنظيم.
وقال مسئول في الرياض لصحيفة »التايمز«: »ال ُيبذل ما يكفي إلقناع العشائر 
السنية باالنفصال عن الدولة االسالمية، السبيل الوحيد لهزيمة داعش هو منحهم 

)السنة( حصة أكبر من السلطة ونفوذًا أوسع في بغداد«.
وأض��اف المسئول: »إن بعض المناصب الوزارية ليس كافيًا« وذل��ك في اشارة 
الى محاولة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيادة تمثيل العرب السنة في 

بعد الحكم على سبعة اعضاء من تنظيم »الشريعة ألجل بلجيكا« 
حضوريًا من بين 46 عضوًا، هل اسدلت االحكام الستار على قضية 
التنظيم ووضع نهاية له، عقب حالة القلق والتأهب التي عاشتها بلجيكا 
إثر مخططات ارهابية لهذا التنظيم تستهدفها وتهدد دول جوارها 

األوروبي.
المحكمة البلجيكيةحملت  »ف��ؤاد بلقاسم«- ال��ذي وصفته بزعيم 
التنظيم- المسئولية األولى وحكمت عليه بالسجن 12 عامًا، كما حكمت 
على 44 عضوًا آخرين في التنظيم بمدد ت��ت��راروح بين ث��الث و15 
سنة، وهي أكبر محاكمة من نوعها تشهدها البلد، وقالت المحكمة التي 
عقدت في مدينة انتوورك: إن المتهمين مذنبون بتهم تتعلق باإلرهاب 
وإنهم »مجموعة ارهابية« ووجهت للمتهمين في التنظيم تهمة ارسال 

مقاتلين الى مجموعات متشددة في سوريا والعراق.

وتنظيم »الشريعة ألجل بلجيكا« أسس عام 2010م بهدف فرض 
الشريعة االسالمية في هذا البلد، وقد حل التنظيم بعد سنتين، ولكن 
السلطات البلجيكية تعتقد أنه واصل العمل على تجنيد المتشددين 
وارسالهم الى سوريا، وتقول السلطات البلجيكية إنها تأمل في أن تكون 
هذه المحاكمة رادعًا للشباب عن ممارسة اإلرهاب أو التوجه للقتال في 

صفوف التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق.
ويقدر مسئولون أن 10% من المواطنين البلجيكيين الذين توجهوا 

للقتال في سوريا لهم ارتباطات بتنظيم »الشريعة ألجل بلجيكا«.
وفي مارس 2010م كان أول ظهور اعالمي للتنظيم عبر محاضرة 
ألقاها بلقاسم وعدد من عناصر التنظيم اعقبها مؤتمر صحفي حيث 
أكدوا خالله القول إن االسالم جاء ليحكم بلجيكا ومن ال يتفقون معهم 

في هذا الرأي فليرحلوا!!

وفي العام 2012م شهدت العاصمة بروكسل احداث عنف وشغب 
بسبب اعتقال امرأة مسلمة رفضت خلع نقابها خالل تحقيق مع الشرطة، 
وتعتبر السلطات بلقاسم المحرض الرئيسي على العنف، حيث كان قد دعا 
المسلمين الى الرد على حادثة احتجاز منقبة، وهي الدعوة التي استجاب 
لها مجموعة من الشباب، وحاولوا اقتحام مركز الشرطة، وقال بلقاسم 
خالل مؤتمر صحفي: »خدام الشيطان الذين اعتقلوا أختنا يريدون شن 
حرب على المسلمين لكنهم لن يفوزوا أبدًا في بلجيكا أو حتى في كل 

أوروبا«!!
وكانت بلجيكا حظرت ارت��داء النقاب في األماكن العامة في يوليو 
2011م، ويتم معاقبة المخالفين لهذا القرار بالسجن سبعة أيام وغرامة 

قدرها 1400 يورو.

تنظيم »الشريعة ألجل بلجيكا« يهدد أوروبا
بعدمحاكـمة 46 عضـــوًا


