Długoletnie kary więzienia
dla pechowych francuskich
terrorystek
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próbowały wysadzić katedrę Notre Dame w Paryżu zapadły bardzo
surowe wyroki. Organizatorka zamachu dostała 30 lat więzienia,
zwerbowana przez nią współpracownica 25 lat, ich dwie
pomocnice dostały po 20 lat; trzy inne osoby dostały
kilkuletnie kary więzienia za niezgłoszenie przygotowanego
zamachu terrorystycznego. Główny inspirator, członek Państwa
Islamskiego Rachid Kassim, dostał dożywocie in absentia.
Zamachowczynie zaparkowały samochód wypełniony butlami z gazem
i puszkami z dieslem koło katedry i próbowały podpalić
ładunek, co im się nie udało. Znaleziono ich odciski palców i
szybko aresztowano. Wyroki, które otrzymały, są najsurowszymi
wydanymi we Francji za nieudany zamach terrorystyczny. (g)
Źródło: Reuters

Policjant
–
konwertyta
powiązany z ISIS zabił trzech
policjantów w Paryżu
Czterdziestopięcioletni
Mickael Harpon, cywilny pracownik
policji, zabił w czwartek kuchennym nożem trzech policjantów z
komendy, w której pracował i jedną cywilną pracownicę zanim
został zastrzelony przez innego policjanta. Pochodzący z
Martyniki Harpon przeszedł na islam półtora roku temu, w

policji pracował od 2003 roku, ale już w 2015 był na celowniku
służb z powodu wyrażanego w sieci poparcia dla zamachu
terrorystycznego na redakcję Charlie Hebdo. Pomimo to, Harpon,
który był specjalistą od komputerów, miał certyfikat
dopuszczenia do tajemnic i nie był monitorowany, a pracował w
dziale zajmującym się zbieraniem informacji o francuskich
dżihadystach.
Początkowo uważano, że Harpon zabił z powodu konfliktu w pracy
z przełożonym, który go nie awansował, ale po zbadaniu jego
smartfona sprawdzono też jego komputer i znaleziono materiały
wskazujące na powiązania z Państwem Islamskim. Na razie nie
wiadomo, czy był tylko sympatykiem czy otrzymywał instrukcje
od terrorystów. Jego żona, z pochodzenia Arabka, została
zatrzymana, ponieważ wykryte na smartfonie wiadomości, jakie
wymieniała z mężem wskazują, że wiedziała o planowanym ataku.
Według niej mąż
„demencję”. (g)
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Źródło: euroweekly oraz thelocal

Nożownik w Lyonie zabił
osobę i ranił 8 innych

1

W piątek nożownik w Lyonie zaatakował nożem i metalowym
prętem
pasażerów na stacji metra, zabijając nastolatka i
raniąc ciężko trzy osoby oraz pięć innych; został
obezwładniony przez świadków i aresztowany. Okazał się nim
imigrant z Afganistanu, z prawem pobytu we Francji do stycznia
2020, dotychczas nieznany policji. Ma dwie różne tożsamości i
trzy różne daty urodzenia, dające mu wiek od 27 do 33 lat.
Według

prokuratury

sprawca

zeznał,

że
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głosy

nakazujące mu zabić”. Wezwany psychiatra orzekł, że sprawca
jest w stanie psychozy i ma paranoidalne urojenia. Morderca
przyznał, że pali marihuanę. (g)
Źródło: euronews.com

Francuskie
nastolatki
aresztowane
za
przygotowywanie zamachu
Trzy francuskie nastolatki zostały aresztowane we wtorek za
kontakty z Państwem Islamskim i przygotowywanie zamachu.
Nastolatki – 15, 17 i 19 lat – były w kontakcie z Rachidem
Kasimem, który kierował również przygotowaniami do innych
zamachów terrorystycznych we Francji. Kasim, francuski
dżihadysta należący do ISIS został zabity w lutym w ataku
lotniczym w Iraku.
Kasim był inspiratorem zeszłorocznego zamachu, w których
francuski policjant i jego żona zostali zakłuci nożem a także
drugiego, w którym dwóch nastolatków poderżnęło gardło staremu
księdzu w czasie mszy. Nie podano, jakiego rodzaju zamach
przygotowywały zatrzymano nastolatki. (g)
Źródło: The Local

16-latka
podejrzewana
przygotowanie
zamachu
Francji

o
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Policja francuska zatrzymała w piątek cztery osoby, w tym 16latkę, która przyznała się do złożenia przysięgi wierności
Państwu Islamskiemu. Wraz z trzema – dorosłymi – mężczyznami
przygotowywała zamach terrorystyczny. U jednego z zatrzymanych
znaleziono domowe laboratoriu, a w nim niewielkie ilości
materiału wybuchowego TATP, takiego samego, jak użytego w
zamachach w listopadzie 2015 w Paryżu i w marcu 2016 w
Brukseli oraz substancje do wytwarzania TATP. Jest to
materiał, który daje się przygotować z dostępnych na rynku
składników.
Policja twierdzi, że cel zamachu nie był jeszcze wybrany, ale
jeden z mężczyzn miał być zamachowcem-samobójcą i do zamachu
miało dojść w najbliższym czasie. (g)
Źródło: France24.com

Zatrzymani
w
weekend
terroryści planowali zamachy
w Paryżu
Zatrzymani w czasie weekendu w Marsylii i Sztrasburgu
terroryści byli związani z Państwem Islamskim i z jego
przedstawicielem w Syrii ustalali cele zamachów, oświadczył

prokurator. Zamachy planowane były na następny tydzień. Wśród
potencjalnych celów były budynki w Paryżu należące do służb
specjalnych jak również Disneyland pod Paryżem.
Spośród 7 zatrzymanych w czasie weekendu w areszcie pozostaje
5 osób. Plany zamachów i deklarację przystąpienia do ISIS
znaleziono na smartfonie jednego z aresztowanych. (g)
Źródło: france24.com

Francja
wycofuje
się
z
pomysłu osobnych oddziałów
więziennych dla islamistów
Po zaledwie kilku miesiącach władze francuskie zdecydowały o
likwidacji czterech oddziałów więziennych, w których trzymani
mieli być wyłącznie islamscy radykałowie. Oddziały takie
stworzono po to, aby islamiści nie radykalizowali
innych muzułmańskich więźniów – w więzianiach francuskich
nieco ponad połowa z 67 tysięcy więźniów to muzułmanie.
Drobnymi przestępcami, którzy ulegli islamistycznej
radykalizacji we francuskim więzieniu byli m.in. liderzy
listopadowego zamachu na Bataclan w Paryżu, w którym zginęło
130 osób, Abdeslam i Abaaoud.
Teraz władze doszły do wniosku, że zgromadzenie w jednym
miejscu radykałów islamskich, którzy poprzednio się nie znali,
tylko ułatwia im planowanie kolejnych zamachów. Cztery
specjalne oddziały mają zostać zamknięte, zamiast nich pojawią
się oddziały, na których przez kilka miesięcy będzie
prowadzona obserwacja radykałów i ci z nich, którzy uznani
zostaną za najgroźniejszych będą przeniesieni do innych

więzień, w których będą trzymani w separacji od pozostałych
więźniów indywidualnie albo w małych grupach.
Około 1300 więźniów uważanych jest za radykałów islamskich,
300 najgroźniejszych spośród nich zostanie przeniesionych do
tych oddziałów obserwacyjnych, pozostali wrócą do normalnego
więzienia. Ogółem ok. 350 osób jest skazanych za przestępstwa
terrorystyczne albo oczekuje procesu za te przestępstwa –
jeszcze w 2014 takich osób było tylko 90. (g)
Źródło: wsj.com

Premier
Francji:
15
000
potencjalnych terroryrystów,
będą nowe ataki
Premier Francji Manuel Valls ostrzegł w niedzielę, że pomimo
wysiłków służb specjalnych Francja musi przygotować się na
nowe ataki terrorystyczne. Na celowniku służb specjalnych jest
we Francji 15 tysięcy osób, powiedział, a przeciwko 1400
prowadzi się dochodzenia.
Minister spraw wewnętrznych Francji powiedział, że od początku
roku aresztowano we Francji za udział w spiskach
terrorystycznych 293 osoby.
Premier odrzucił propozycję kandydata na prezydenta opozycji
NIcolasa Sarkozy’ego, żeby wszystkie osoby podejrzewane o
terroryzm umieszczać w specjalnych ośrodkach odosobnienia –
podobnych do Guantanamo, ale z kontrolą sądową zatrzymań.
W ubiegłym tygodniu udaremnione zostały dwa ataki
terrorystyczne w stolicy Francji, jeden na katedrę Notre Dame

a drugi na stację kolejową. (g)
Źródło: Al Jazeera i RT

Ten miły chłopiec, który
poderżnął gardło księdzu
T en miły chłopak, zaledwie 19-letni, już nie żyje. Nazywał się Adel
Kermiche i w poniedziałek 26 lipca poderżnął gardło księdzu i zakonnicy.
Ksiądz nie żyje, zakonnica walczy o życie w szpitalu. Ksiądz nie chciał
uklęknąć, ale został przez Adela zmuszony; ksiądz, starszy od napastnika
o 66 lat, nie był dla niego jakimś specjalnym wyzwaniem.
Adel mieszkał z rodzicami w Normandii i w zasadzie był normalnym
chłopcem. Jak każdy chłopiec marzył o strzelaniu, ale był chłopcem serio,
więc nie mając nawet 18 lat próbował pojechać tam, gdzie można
postrzelać. Do Syrii, gdzie w ISIS był jego kolega Maxime Hauchard.
Maxime występował w filmach, na których pokazywano, jak zabija jeńców
Państwa Islamskiego. Z takim kolegą i z tak fotogeniczną buzią Adel
miałby na pewno okazję postrzelać, poużywać noża i wystąpić w popularnych
filmach produkowanych przez Państwo Islamskie, ale niestety. Złapano go w
Niemczech, przekazano Francuzom, ci oddali go pod nadzór rodziców we
Francji. Nie wyrzekł się młodzieńczych marzeń i gdy tylko stał się
pełnoletni, wyjechał przez Szwajcarię do Turcji, Niestety, tam znowu
złapano go na granicy i wydalono do Francji
Władze francuskie nie wykazały zrozumienia dla jego młodzieńczych
fascynacji bronią i Państwem Islamskim i skazano go na dwa i pół roku
więzienia. Władze jednak opamiętały się, nie chciały niszczyć życia tak
dobrze rokującego młodego człowieka i zwolniono go warunkowo, za kaucją,

po niecałym roku. Warunkiem było jednak to, że będzie mieszkał z
rodzicami i nosił elektroniczną bransoletkę. Jasne jest jednak, że taka
bransoletka to bardzo poważne naruszenie wolności osobistej człowieka,
więc zgodzono się, żeby bransoletka była wyłączana między 8:30 a 12:30
rano. Tak się dobrze składa, że msze w kościołach odbywają się rano; ta,
którą odprawiał Jacques Hame, odbywała się o 9 rano.
Do kościoła Adel udał się w towarzystwie kolegi, też znajdującego się na
liście „S”, takiej, na którą trafiają osoby podejrzewane o poważne
związki z terroryzmem i które powinny być śledzone. Zabili księdza,
zakonnicy poderżnęli gardło, a następnie po arabsku odprawili, jak mówią
świadkowie, „nabożeństwo wokół ołtarza”. Morderstwo i nabożeństwo
filmowali, pewnie żeby wynagrodzić sobie frustrację, że nie mogli kręcić
filmów w Syrii.
Wychodzących z kościoła z wesołym „Allahu akbar” na ustach, Adela i
kolegę zabili policyjni strzelcy wyborowi, nie dając im żadnej szansy na
sprawiedliwy proces, wyrok dziesięciu lat więzienia i wyjście za trzy
lata. To oburzające naruszenie prawa młodziutkich terrorystów do życia i
popełniania kolejnych morderstw nie powinno policjantom ujść na sucho.
Miejmy nadzieję, że władze francuskie wydadzą zakaz posługiwania się
bronią palną przez oddziały antyterrorystyczne, a strzelający do Adela
zostaną postawieni przed sądem.
P.S. Trwają poszukiwania lekarza, który stwierdzi, że Adel miał
depresję/schizofrenię/padaczkę/dysleksję/zanik
(niepotrzebne skreślić).
Grzegorz Lindenberg
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