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عبا�س يلتقي م�شعل في الدوحة ونتنياهو لن يوقف العملية الع�سكرية في غزة

دعوة �أممية ال�ستئناف التهدئة وتظاهرات في فرن�سا تندد بالعدوان

ينتشلون طفالً فلسطينيا ً من تحت الركام

مجلس األمن خالل انعقاده
بعدما أجهضت «إسرائيل» مفاوضات القاهرة ،برفضها شروط المقاومة،
والقيام بعدوانها على قطاع غزة ،مستندة بذلك إلى موازين قوى إقليمية
لمصلحتها ،كان للمقاومة أيضا ً خيارات إقليمية يمكن أن تساندها في مواجهة
الكيان االستيطاني .وقد أكد األسير القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي أن
هذه المعركة أثبتت صحة وص��واب خيار المقاومة وجدارتها أمام الكيان
المحتل.
وبالتزامن مع تصاعد العدوان لم تتوقف الحركة الدبلوماسية على الصعد
الفلسطينية واإلقليمية والدولية ،وقد التقى رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية
واليته محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
أمس في الدوحة مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،إلجراء مشاورات
بعد توقف الهدنة بين الكيان «اإلسرائيلي» والفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت وكالة األنباء القطرية أن االجتماع بحث «األوض��اع في األراضي
الفلسطينية ،السيما آخر مجريات األح��داث في قطاع غزة في ظل استمرار
الغارات «اإلسرائيلية» على القطاع وما من شأنه وقف ذلك».
وبحسب الوكالة ،جرت خالل اللقاء «مناقشة الجهود المبذولة بهدف وقف
أشكال العدوان «اإلسرائيلي» كافة على فلسطين ولتحقيق مطالب الشعب
الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وأفاد مصدر فلسطيني أن االجتماع دام حوالى ثالث ساعات وقد يتبعه
اجتماع ثنائي بين عباس ومشعل .وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية ،حضر
االجتماع من الجانب الفلسطيني عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

حاكم قطر مستقبالً عباس

صائب عريقات وصالح رأفت ،وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس
الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة عزام األحمد ورئيس جهاز االستخبارات
العامة ماجد فرج وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.
من جهة أخرى ،أكد المكتب اإلعالمي لحركة حماس أن االجتماع في الدوحة
بحث أيضا ً «المصالحة الوطنية ومتابعة وملفاتها».

تحرك عربي

وفي السياق ،وصلت بعثة الجامعة العربية برئاسة أمينها العام نبيل
العربي األربعاء  20آب إلى سويسرا إلجراء محادثات مع الحكومة السويسرية
والصليب األحمر ،من أجل توفير الحماية للفلسطينيين.
وأعلنت جامعة الدول العربية في بيان أن من بين أعضاء البعثة الشيخ
صباح خالد الحمد الصباح النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية
دولة الكويت ،التي تترأس القمة العربية حالياً ،والدكتور رياض المالكي وزير
الشؤون الخارجية لدولة فلسطين.
وستجري البعثة يوم غد مشاورات مع الحكومة السويسرية بصفتها
الدولة المودعة لديها اتفاقيات جنيف اإلنسانية ومع اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وستبحث البعثة العربية سبل دعم طلب عباس بعقد اجتماع للدول
األعضاء في اتفاقيات جنيف ،لبحث العدوان «اإلسرائيلي» على غزة ولتوفير
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

دعوة أممية

من جهة أخرى ،دعا مجلس األمن الدولي الكيان «اإلسرائيلي» والفلسطينيين
إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل سريعا ً إلى اتفاق يضمن تهدئة
دائمة في قطاع غزة.
وفي بيان تبناه باإلجماع أكد المجلس دعمه الكامل للمبادرة المصرية،
وأعرب عن القلق البالغ الستئناف ما وصفها باألعمال العدائية في القطاع،
داعيا ً الطرفين إلى الحيلولة دون تصعيد الوضع والوصول إلى وقف فوري
إلطالق النار لألغراض اإلنسانية.
وكان األردن قد قدم في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قرار يدعو إلى
وقف إطالق النار ورفع الحصار عن غزة وإرسال مساعدات إلى الفلسطينيين.
واتهم سياسيون ومراقبون مصريون الكيان «اإلسرائيلي» بالسعي إلى
إفشال المفاوضات ،وأكدوا أن فشل نتنياهو في تحقيق نصر عسكري على
المقاومة دفعه إلى سحب وفده من مفاوضات القاهرة تفاديا ً ألي نصر سياسي
تحققه الفصائل الفلسطينية.
وتنديدا ً باستئناف العدوان «اإلسرائيلي» على غزة ،تجمع مئات الفرنسيين
والعرب أمام وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
وطالب المتظاهرون الذين ينتمون إلى تيارات يسارية ومنظمات حقوقية
بوقف ال��ع��دوان على غ��زة وف��ك الحصار ومحاكمة رئيس وزراء الكيان
«اإلسرائيلي» كمجرم حرب.

البي�شمركة تت�سلم �أ�سلحة غربية ثقيلة وبغداد تطالب بالتن�سيق معها
ف��ي ظ��ل ت��ق��دم ال���ق���وات األم��ن��ي��ة
ال��ع��راق��ي��ة ف���ي م��واج��ه��ة مسلحي
«داع��ش» ب��دأت األخيرة وملحقاتها
تتراجع ف��ي أك��ث��ر م��ن منطقة حيث
ي��واص��ل الجيش ال��ع��راق��ي عملياته
البريّة والجويّة ،في ظل دعم شعبي
لقتال التنظيم التكفيري .وشهد قضاء
س��ام��راء ف��ي محافظة ص�لاح الدين
الذي تسيطر عليه قوات األمن وقوات
الحشد الشعبي اشتباكات في منطقة
جالم أسفرت عن قتل أربعة مسلحين
وإصابة ستة آخرين.
أما في نينوى ،فتتواصل العمليات
البرية والجوية ف��ي ظ��ل أن��ب��اء عن
ت��ح��ش��ي��د ش��ع��ب��ي ف���ي ق��ل��ب مدينة
الموصل لقتال «داعش» ،وتشير هذه
األن��ب��اء إل��ى ه��روب ع��دد من عناصر
التنظيم إلى مناطق أخ��رى ،ال سيما
بعد الكشف عن تطوع عدد كبير من
أف��راد العشائر العربية للقتال إلى
جانب ق��وات البيشمركة في ناحية
الكوير.
ففي الموصل ،انسحب عدد كبير
من عناصر «داعش» نحو ناحية زمار
شمال محافظة نينوى ،بعد اشتداد
ال��ض��رب��ات الجوية للقوات األمنية
لمعاقلها ف��ي م��ن��اط��ق متفرقة من
المدينة .وذكر مصدر أمني أن القوات
األمنية والبيشمركة تستعد لتنفيذ

هجوم كبير على ناحية زم��ار شمال
غرب الموصل من جهة قرية سحيلة
شمال الناحية المتاخمة لقضاء زاخو.
وتابع المصدر أن عصابات «داعش»
اإلرهابية ب��دأت تنسحب من منطقة
نفط عين زال���ة وأج���زاء م��ن ناحية
زمار شمال غربي الموصل مع اشتداد
القصف.
هذه التطورات لم تكن بمنأى ع ّما
يجري في األنبار ،إذ أن القوات األمنية
المدعومة عشائريا ً تستكمل جهودها
لتأمين قضاء حديثة بالكامل ،فيما
صدّت اليوم هجومين منفصلين على
بعض المناطق في مدينة الرمادي.
تداعيات تسليح البيشمركة
كشفت م��ص��ادر مطلعة أن إقليم
كردستان تسلم أسلح ًة ثقيلة من
أم��ي��رك��ا وف��رن��س��ا ،وه��و األم���ر ال��ذي
تخوف منه التحالف الوطني الذي
رأى أن مسألة تسليح البيشمركة
باألسلحة الثقيلة أم � ٌر خطر ،مؤكدا ً
أن صفقات األسلحة يجب أن تكون
فقط عن طريق الحكومة االتحادية.
باعتبار أن هذه الصفقات تعزز قدرات
االنفصال .وقبل ذلك يعتبر أيضا ً خرقا ً
دستوريا ً بتقديم السالح قبل التنسيق
مع بغداد.
ويحاول ق��ادة إقليم كردستان أن
يخففوا من وطأة ذلك عبر القول بأن

تسليح البيشمركة يهدف إلى مواجهة
«داع��ش» ،وعلى الحكومة االتحادية
ألاّ ترتكب خطأ عدم اعتبارها ضمن
قوة وزارة الدفاع ،لكن أنباء تسليح
اإلقليم وخصوصا ً بالسالح الثقيل
كانت لها أصداء مختلفة في بغداد.
وك��ان إقليم ك��ردس��ت��ان ق��د تسلم
أس��ل��ح��ة ثقيلة م��ن بينها ق��ذائ��ف
مدافع وهاونات ومدافع رشاش ٌة من
عيار مئة وستة ملليمترات واثنين
وثمانين ملليمترا ً وقذائف آر بي جي،
والجديد صواريخ مضادة لمركبات
الهمر العسكرية من منشأ فرنسي،
ووصلت التجهيزات بالفعل واإلشكال
ال��دس��ت��وري يتمحور ح��ول ض��رورة
إب�لاغ بغداد إلطالعها على حاجات
اإلقليم أوالً ،ولكي يكون التجهيز عن
طريق وزارة الدفاع العراقية.
ٌ
تحذيرات عدة قد أطلقت
وكانت
ت��ن��ب��ه إل���ى م��خ��اط��ر تسليح إقليم
ك��ردس��ت��ان بنحو م��ب��اش��ر م��ن دون
التعاون م��ع ب��غ��داد لمواجهة خطر
مسلحي داعش من أجل خلق أجواء
انفصال اإلقليم عن العراق.
ال��ح��رب م��ع داع��ش فرضت خيار
التسليح السريع ،هكذا يقدم البعض
رأيه .لكن بغداد لها وجهة نظر أخرى
تتمثل بتخوفها من تحملها تبعات
التسليح وحدها ووضعها أم��ام أمر

آمرلي تصرخ

وفي سياق آخ��ر ،تتعرض ناحية
آمرلي في قضاء طوزخورماتو في
محافظة صالح الدين بالعراق والتي
تسكنها غالبية شيعة التركمان
لكارثة إنسانية منذ  70يوماً ،وذلك
بسبب محاصرتها من أربع جهات من
قبل جماعة «داعش» اإلرهابية.
وتشير مصادر أمنية إلى أن نحو
 20أل���ف ش��خ��ص م��ح��اص��رون من
الجهات األرب��ع منذ أح��داث التاسع
م��ن ح��زي��ران الماضي ،التي سيطر
فيها اإلرهابيون على أج��زاء واسعة
من محافظات صالح الدين وكركوك
ودي��ال��ى ون��ي��ن��وى ،ويخشى عليهم
من مجزرة جماعية في ح��ال تمكن
اإلرهابيون من اقتحام الناحية.
وتعاني آمرلي نقصا ً في المواد
التموينية وان��ق��ط��اع الكهرباء منذ
 20يوما ً بعد هجوم داعش عليها»،
التي تحشدت في  30قرية ،وشنت
عشر هجمات كبيرة وكاسحة خالل
الشهرين الماضيين ،غير أن شباب
آمرلي وق��وة صمودهم أحبطت هذه
ال��م��ح��اوالت وك��ب��دت داع��ش خسائر

نتنياهو :العملية العسكرية لن تتوقف

وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قال أول من أمس إن كيانه لن
يوقف العملية العسكرية في قطاع غزة ولو للحظة واحدة.
و أكد نتنياهو في مؤتمر صحافي إلى جانب وزير دفاعه موشيه يعالون أن
«إسرائيل» ستالحق المخربين من حركة حماس حتى القضاء عليهم ،مشيرا ً
إلى أن قادة حماس هم هدف رئيسي ودائم للجيش «اإلسرائيلي».
وأشار نتنياهو إلى أن الجبهة الداخلية هي حجر األساس للنجاح في مواجهة
الخطر الداهم ،مؤكدا ً انفتاحه على جميع اآلراء السياسية «اإلسرائيلية».
وقال وزير الدفاع «اإلسرائيلي» موشيه يعالون إن «إسرائيل» «ترد على
إطالق الصواريخ بحزم ،وحماس هي المسؤولة عن خرق وقف إطالق النار».
وأضاف« :سنهاجم قادة حماس في كل مكان ،وحماس تخفي حقيقة خسائرها
وحجم الضربة التي تلقتها».
وأشار يعالون إلى أن جميع االحتماالت مطروحة ،ومنها عملية عسكرية
برية جديدة في القطاع.

الكويت تر�صد الم�شبوهين وتواجه الإرهاب بقوانين رادعة

�آمرلي تتعر�ض لكارثة �إن�سانية والمال ينتقد التمييز الأميركي

واق��ع مستقبالً ،س��واء بنوع السالح
المقدم م��ن دون علمها أو بفواتير
شرائه.

واستنكر المتظاهرون سياسة اإلفالت من العقاب التي تغطي بها الدول
الغربية وعلى رأسها فرنسا جرائم اإلب��ادة التي ارتكبتها تل أبيب بحق
األطفال والمدنيين ،كما دعوا حكومة الرئيس فرانسوا هوالند والتي وصفوها
بالمتواطئة إلى وقف التعامل مع الكيان «اإلسرائيلي» ومعاقبته على جرائمه.

كبيرة جداً.
واستنكر رئ��ي��س جماعة علماء
ال���ع���راق خ��ال��د ال��م�لا «ال��س��ي��اس��ة
المزدوجة التمييزية» التي بدت على
نهج ال��والي��ات المتحدة األميركية
والمجتمع ال��دول��ي في التعامل مع
المحاصرين من أهالي آمرلي الذي
مضى على حصارها أكثر من شهرين
من قبل تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأض����اف ال��م�لا إن «ال��ع��راق��ي��ي��ن
متساوون في كل الحقوق وعليهم
الواجبات نفسها بغض النظر عن
دي��ان��ات��ه��م وق��وم��ي��ات��ه��م وطوائفهم
ومشاربهم الفكرية المتنوعة ،ولذا
على الجميع التعاطي معهم وفقا
لهذا المعيار» ،م��ش��ددا على «ع��دم
جواز التفريق بينهم والنظر لهم وفقا
لهويات فرعية ثانوية».
وأك��د المال ،أن��ه «ف��ي الوقت الذي
ت��ت��ج��ه أن��ظ��ار ال��ع��ال��م ن��ح��و محنة
اإليزيديين والمسيحيين في شمال
ال��ع��راق م��م��ن ي��ت��ع��رض��ون لمجازر
وعمليات إب��ادة على يد داع��ش ،فإن
المحاصرين في ناحية آمرلي منسيون
وال أحد يُشير إلى محنتهم ومصيبتهم
من قبل المجتمع الدولي باستثناء
محاوالت بسيطة لم تصل لمستوى
حل المشكلة من قبل الحكومة العراقية
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه فيها».

أخذت الكويت تهديدات تنظيم داعش بعين االعتبار،
معلنة استنفارا ً أمنيا ً على منافذها البرية والبحرية والمطار
الدولي ،إضافة إلى طول حدودها تحسبا ً لخروقات وتسلل
عناصر إرهابية تسعى إل��ى زعزعة األم��ن واالستقرار،
فيما شددت من مراقبتها للعناصر «المتعاطفة» مع تلك
التنظيمات المشبوهة من شخصيات ومنظمات داخلية
وخارجية ،عبر مراقبتها لتحركات وكل ما يتداوله هؤالء عبر
وسائلهم اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي ،بينما أكدت
الحكومة البحرينية أهمية االستعداد للتعامل مع األحداث
بأبعادها األمنية.
وبالتوازي ،أكد مصدر رفيع المستوى أن األجهزة األمنية
«ترصد المشبوهين المنتمين إلى جماعات إرهابية تسعى

إلى تقويض االستقرار في الكويت وبلدان المنطقة» ،الفتا ً
إلى أن «األجهزة المماثلة في دول المنظومة الخليجية كثفت
من المشاورات المشتركة خالل األيام الماضية لمحاصرة
كل التحركات المشبوهة في مهدها».
وبيّن المصدر أن «تقريرا ً سريا ً سيرفع إل��ى القيادة
السياسية بشأن تلك التجاوزات الستعراضه مع القيادات
الخليجية ،ومن ثم اتخاذ ما يرونه مناسبا ً لكل ما من شأنه
حفظ األمن واالستقرار في دول الخليج» .ولفت إلى أن من
أهم تلك التجاوزات «تلك التي تتعلق بالجماعات التي تتخذ
من اإلسالم غطاء لنشاطها السياسي التخريبي» ،مضيفا ً
أنه «سيكون هناك اجتماع أمني خالل األيام المقبلة لبحث
المشكالت التي تعتري كل دولة من دول الخليج العربي».

ح�شود �شعبية يمنية غير م�سبوقة في �صعدة

هادي يهدد المحتجين :لن نبقى مكتوفي الأيدي
طالبت حشود المتظاهرين الضخمة في محافظة صعدة
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإيجاد حل لألزمة
في البالد قبل فوات األوان واالنضمام إلى الشعب وتغليب
مصلحة الوطنية على مصلحة الفاسدين والمجرمين.
ونقل موقع جماعة أنصار الله أن الجماهير خرجت
بحشد غير مسبوق إلى ساحة مدينة صعدة أمس ،في
رابع أيام المهلة التي لم يتبق لها سوى ساعات معدودة
قبل أن تبدأ سلسلة جديدة من التصعيد الشعبي .ونقل
الموقع اليمني أن عددا ً كبيرا ً من المتظاهرين خرج حامالً
أمتعته الشخصية فيما يبيّن أن الوجهة نحو العاصمة
حيث أُقيمت على أطرافها مخيمات ضخمة للمعتصمين.
وأعلن موقع أنصار الله أن مسؤول الجماعة السيد

عبد الملك بدر الدين الحوثي سيلقي كلمة مهمة للشعب
اليمني في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس ،بحسب
التوقيت المحلي لليمن.
ولدى ترؤسه اجتماعا ً استثنائيا ً وطارئا ً للجنة األمنية
العليا ومجلس الدفاع الوطني ،قال الرئيس اليمني إن
بالده تتعرض «لمحاوالت إلجهاض العملية السياسية
المرتكزة على المبادرة الخليجية» .وطالب القوات
المسلحة واألمن باليقظة واالستعداد «بصورة كاملة»
وبكل الوسائل والسبل ،محذرا ً المدنيين المحتجين على
ق��رار رفع الدعم عن المشتقات النفطية من أن «الدولة
لن تبقى مكتوفة اليدين» ،وفق ما نقل موقع صحيفة
«الحياة» اللندنية.

تجدد اال�شتباكات العنيفة في طرابل�س وبنغازي

عناصر من داعش تهاجم آمرلي

تجددت االشتباكات العنيفة في طرابلس وبنغازي في
ليبيا أمس ،وتعرض وادي الربيع بطرابلس حيث تتمركز
قوات عملية «فجر ليبيا» لقصف جوي.
وأفاد شهود عيان بأن مسلحين تابعين ألحد التشكيالت
المسلحة أطلقوا صواريخ «غ��راد» أول من أمس على حي
األندلس ،ما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص.
ويتعرض مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به منذ
 13تموز الماضي لهجمات مسلحة عنيفة لغرض السيطرة
عليها ،وهي تجري بين التشكيالت المسلحة المحسوبة على
مدينة مصراتة والتشكيالت المحسوبة على مدينة الزنتان،
أدت إلى مقتل أكثر من  200شخص وإصابة ما ال يقل عن ألف
شخص.
وفي بنغازي ،تواصلت االشتباكات العنيفة التي بدأت
منذ صباح أمس ،وقالت مصادر أن القوات الخاصة مدعومة

أسلحة البيشمركة الثقيلة تثير قلق بغداد

بالطيران الحربي تحرز تقدما ً ملحوظا ً على األرض ضد قوات
«مجلس شورى ثوار بنغازي» ،وسمعت أصوات االشتباكات
على تخوم حي الليثي معقل «أنصار الشريعة» ،فيما قالت
مصادر معركة الكرامة أنهم سيطروا على مناطق واسعة من
القوارشة وسيدي فرج وبوعطني.
أكد القائد الميداني أشرف الميار التابع لغرفة عمليات
الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن  4معسكرات
بمنطقة بوعطني تحت سيطرة الجيش الليبي ،موضحا ً أن
القوات الخاصة تتقدم منذ يوم الثالثاء الماضي السترجاع
ُمعسكراتها كافة مما يعرف بـ»مجلس شورى ثوار بنغازي».
وتشهد مدينة بنغازي معارك ضارية ،بين قوات الصاعقة
والقوات التابعة لعملية الكرامة وأخرى تابعة لـ»مجلس
شورى ثوار بنغازي» ،منذ يوم  21تموز على خلفية اقتحام
األخير ل ُمعسكرات الصاعقة والسيطرة عليها.

العالم العربي يواجه خطر  85منظمة �إرهابية
ينشط المكتب العربي للشرطة الجنائية التابع للجامعة
العربية في مالحقة  85تنظيما ً مدرجا ً في قوائم المنظمات
اإلرهابية ،بعد إضافة  9منظمات في مطلع العام الجاري.
وأوض���ح تقرير نشرته صحيفة «ال��وط��ن أون الي��ن»
السعودية أن ق��اع��دة بيانات المكتب العربي للشرطة
الجنائية للمنظمات اإلرهابية تتضمن  41تنظيما ً عربيا ً
و 44تنظيما ً أجنبياً ،مشيرة إلى أن هذه المؤسسة العربية
األمنية التي تأسست عام  1965تعمل في الوقت الراهن
على تنقيح القائمة السوداء الـ 16الخاصة بمدبري ومنفذي
األعمال اإلرهابية وفق المعلومات والتعميمات التي تتلقاها
من الدول العربية بخصوص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم
إرهابية ،وينتظر أن يعلن عنها في وقت الحق من العام
الجاري.
ويضاف إل��ى قاعدة بيانات المكتب العربي للشرطة

الجنائية معلومات عن جميع األشخاص الذين وجهت إليهم
السلطات المختصة في الدول العربية تهما ً تتعلق بالتورط
في أعمال إرهابية تخطيطا ً أو تنفيذاً ،بما في ذلك من ُقبض
عليه ،ومن صدرت بحقه أحكام إدانة حضورية أو غيابية.
ويتولى المكتب العربي للشرطة الجنائية رصد المنظمات
اإلرهابية وقادتها وعناصرها ،كما يقوم بتوثيق المعلومات
ع��ن نشاطاتها وأه��داف��ه��ا وخلفياتها الثقافية والفكرية
والدينية والطائفية وبنيتها التنظيمية ،كما يرصد كل ما له
عالقة بما تتلقاه من دعم ،وما قامت به من نشاطات إجرامية
أو إرهابية ،إضافة إلى جمع المعلومات الوافية حول قيادات
هذه المنظمات وأعضائها.

تجفيف منابع اإلرهاب

ونقلت صحيفة «الوطن أون الي��ن» عن مصادر مطلعة

أن الدول العربية تسعى من خالل مؤسستها األمنية هذه
إلى رفض االبتزاز ال��ذي تمارسه التنظيمات والجماعات
اإلرهابية وتهديداتها بقتل رهائن أو طلب فدية لتمويل
نشاطاتها اإلجرامية ،إضافة إلى محاربة ظاهرة اإلرهاب
بجميع أشكاله وم��ص��ادره وتجريمه مهما كانت دوافعه
ومبرراته ،والعمل على اقتالعه من جذوره وتجفيف منابعه
الفكرية ومصادر تمويله.

أمن اإلنترنت

من جانب آخر ،يتولى المكتب العربي لإلعالم األمني الذي
تأسس عام  1992رصد ومتابعة المواقع اإللكترونية التي
تدعو وتشجع نشر األفكار المتطرفة والتي تعمل على تجنيد
إرهابيين جدد ،وأيضا ً المواقع اإللكترونية التي تحتوي على
إرش��ادات حول طرق صنع المتفجرات واألسلحة األخرى،

وتزويد الدول العربية بأسمائها لمراقبتها ورصدها والعمل
على إغالقها ،كما يرصد هذا المكتب القنوات التلفزيونية
التي تبث أفكارا ً إرهابية ويخاطب الدول األعضاء بشأنها
لجمع المعلومات عنها واتخاذ إجراءات ضدها.

مواجهة خطر اإلرهاب غير التقليدي

وتحدثت صحيفة «الوطن أون الين» عن تكثيف عدد من
الدول العربية لجهودها لمواجهة مخاطر اإلرهاب البيولوجي
والكيميائي واإلشعاعي وذلك من خالل سن تشريعات ووضع
أنظمة تؤمن فرض رقابة «على إنتاج المواد البيولوجية
والكيماوية واإلشعاعية أو حيازتها أو تطويرها أو نقلها أو
تحويلها ،أو المساعدة في إنتاجها واستعمالها ،وتسخر
جهودها في اتخاذ اإلج���راءات الكفيلة بتأمين الحماية
الالزمة لهذه المواد ،والحيلولة دون تسربها بصورة غير

مشروعة واستخدامها في أعمال إرهابية ،واالهتمام بتأهيل
كفاءات أمنية متخصصة في اإلرهاب البيولوجي والكيماوي
واإلشعاعي من حيث الرصد والوقاية والحماية».

البطالة بيئة مغذية لإلرهاب

وت��ح��اول المؤسسات العربية المختصة ،إضافة إلى
الجانب األمني ،محاربة اإلرهاب اجتماعيا ً واقتصادياً ،إذ
دعت الجامعة العربية السلطات المعنية إلى العمل على
الحد من التفاوت االجتماعي وتحقيق العدالة االجتماعية.
وحذرت في هذا الصدد مصادر عربية من أن وجود 14.8
مليون عاطل عن العمل في العالم العربي يشكل قنبلة
موقوتة يمكن أن تستغل من قبل اإلرهابيين في تجنيد
العاطلين وبخاصة الشباب منهم واستمالتهم إلى أوكار
اإلرهاب.

