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احتجاجًا على فساد الحكومة العراقية: 

الصدر يدعو أنصاره لإلضراب عن الطعام والعمل
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره إلى 
اإلضراب عن الطعام والعمل وجمع تواقيع "مليونية" بعنوان "الفساد 

في الحكومة ال يمثلني".
وقال الصدر في بيانه: "بعد انتهاء مهلة الشهر صار لزامًا علينا تفعيل 

االحتجاجات السلمية االصالحية فال زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون 
بابًا إلنهاء الفساد،" ودعا الموظفين الحكوميين لإلضراب عن الدوام 
الرسمي يومي األحد واإلثنين المصادفين الرابع والخامس من سبتمبر، 

والبقاء "أمام دوائرهم لتسيير األمور الطارئة والحساسة فقط."

اخبار متفرقـة
امام مسجد باريس: الوهابية 

وراء  نشر العنف في فرنسا
لجأت الحكومة الفرنسية الى االتفاق مع الجزائر لتوظيف أئمة جزائريين في 
عشرات المساجد في فرنسا وحمل امام مسجد باريس- دليل بوبكر- الوهابية 

مسؤولية تشويه اإلسالم في فرنسا ونشر التطرف.
ونشرت منابر فرنسية وجزائرية توجه 61 إمامًا جزائريًا الى مدن فرنسية 

مختلفة لإلشراف على مساجد فرنسية لمدة أربع سنوات. 
وقال امام مسجد باريس دليل بوبكر: إن األئمة الجزائريين مطالبون باحترام 
علمانية فرنسا وإنهم يجب أن يهتموا بالجانب الديني والروحي، والدولة هي 
التي تتكلف باإلدارة والسياسة، مهاجمًا انتشار التطرف الديني وسط الجالية 

المسلمة في فرنسا، موجهًا أصابع االتهام الى الوهابية.
وقال: "لسنا دواعش وال إرهابيين، الوهابية تأتي من المشرق، السلفيون 
قدموا إلى فرنسا بمحض إرادتهم.. السلفية مرض ووباء على المسلمين وهم 

من أفسدوا صورة اإلسالم في فرنسا".

أمن حماس بغزة يسجن صحفيًا بعد نشره 
وثيقة تخص قياديًا بارزًا في الحركة

اعتقلت أجهزة األمن في غزة الصحفي الفلسطيني محمد عثمان وصادرت 
حاسوبه وهاتفه المحمول، واقتادته إلى جهة مجهولة. 

وقالت هدى ب��ارود زوج��ة الصحفي عثمان: إن عناصر من جهاز "األمن 
الداخلي" في غزة اعتقلت زوجها، دون إبداء األسباب أو حتى توجيه تهم.

ويعمل عثمان مراساًل لعدد من المواقع اإلخبارية وينشط في كتابة 
التحقيقات االستقصائية.ونشر مؤخرًا على صفحته على موقع التواصل 
االجتماعي "فيس بوك"، وثيقة موّجهة من مكتب رئيس ال��وزراء السابق 
إسماعيل هنية إلى وكيل وزارة األوقاف في غزة حسن الصيفي يؤكد فيها 
توزيع مبلغ 25 ألف دوالر من أموال الزكاة من خالل مكتب هنية، ويعتقد 

أن نشره لهذه الوثيقة هو السبب الرئيسي العتقاله.

3 ماليين دوالر لمن يقدم معلومات
 عن قناص "داعش"

 
خصصت الواليات المتحدة مكافأة قدرها 3 ماليين دوالر لكل من يقدم 
معلومات حول غولمورود حاليموف وهو ضابط سابق من طاجيكستان تدرب 
في صفوف الشرطة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في بالده حتى أصبح قناصًا 

ه لتنظيم "الدولة اإلسالمية". بارعًا قبل أن يعلن والء
وُيعد حاليموف من القناصين البارعين، حيث تلقى بين 2003 و 2014م 
تدريبات في بلده وفي الواليات المتحدة لخمس مرات مولها برنامج محاربة 

اإلرهاب حسب المسؤولين األمريكيين لصالح مجموعة من الدول.
وبايع حاليموف تنظيم "الدولة اإلسالمية" السنة الماضية خالل شهر مايو 
2015م، وظهر في فيديو حاماًل سالحه، متوعدًا روسيا وطاجيكستان 

والواليات المتحدة.

االحتالل اإلسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي- الجمعة- 6 مواطنين فلسطينيين من 
عدة مناطق بالضفة الغربية.ففي الخليل اعتقلت قوات االحتالل 3 مواطنين 

خالل اقتحامها مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمال المحافظة.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( عن مصادر أمنية القول: إن قوات 
االحتالل اقتحمت الجمعة مدينة الخليل وداهمت عددا من أحيائها واعتقلت 
مواطنين ونقلتهم إلى جهة مجهولة.كما اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا ثالثًا 

خالل مداهمة وتفتيش منزل عائلته في بلدة بيت أمر.
وفي نابلس اعتقلت قوة خاصة من جيش االحتالل متخفية بلباس مدني 

مواطنين اثنين من مخيم بالطة لالجئين شرق المحافظة.
ووفقًا لمصادر محلية فإن وحدة من المستعربين تسللت إلى منزلين من 

المخيم واعتقلت المواطنين.
وأوضحت المصادر أن جنود االحتالل اعتدوا خالل تنفيذ عملية االعتقال 
على والد أحد المعتقلين وأحد اشقائه وتم تفتيش المنزلين في عملية ُنفذت 
على عجل.وفي قلقيلية اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا من قرية جيت شرق 

قلقيلية على معبر الكرامة.

وفي هذا االطار كتبت المحللة السياسية هنا شروفي مقااًل نشره موقع 
المركز الوطني لالستطالع وابحاث الرأي السوري تقول فيه: الوهابية هي 
الشكل األكثر تزمتًا بين أشكال المذاهب اإلسالمية الذي نفذت منه داعش 
وتقتات منه، وقد نشأت الوهابية في القرن الثامن عشر وسط المجازر 
والدماء وتقوم على تطبيق تشريعات دينية شرسة، وهي تكره كل أشكال 
التحديث السياسي واالجتماعي، وتقمع الحريات المدنية والفردية وتقيد 

المرأة.. وكل هذه الممارسات تتقنها السعودية بامتياز .
ولكن الغرب يرحب بمملكة آل سعود على أنها حليف اليمكن االستغناء 
عن خدماته غير أن��ه يتظاهر بعدم مالحظة أنها أكبر رع��اة ثقافة 
"التكفير" في العالم فاألجيال الصغيرة من المتطرفين في العالم العربي 
لم تولد "جهادية"، وإنما نشأت على نوع من "الفتاوى". والسعودية هي 
نوع من ديكتاتورية متوارثة مع صناعة واسعة إلنتاج علماء دين وقوانين 
متزمتة وكتب وسياسات عدوانية وحمالت إعالمية هدفها مجتمعة 

احتكار اإلسالم لدوافع سلطوية عائلية.
وهناك تأثير عميق لمحطات التلفزة الدينية على المجتمع من خالل 
النفاذ إل��ى روابطه الضعيفة، وثقافة "اإلس��الم الوهابي" منتشرة في 
دول عدة وفي مختلف القارات، وهناك اآلالف من الصحف "اإلسالمية" 
والمكاتب والجمعيات الدعوية والشيوخ الذين يفرضون رؤية أحادية 

للعالم وللتقاليد والمالبس، وحتى الطقوس االجتماعية.
في العام 2006م، حصلت السعودية على توجيهات مباشرة من 
واشنطن إلنشاء داعش/الدولة اإلسالمية في العراق التابعة لتنظيم 

القاعدة، بهدف منع العراق من التقارب مع إيران.
وفي العام 2011م، وفقًا لموقع غلوبال ريسيرتش، سلحت السعودية 
طالئع المجموعات اإلرهابية في مدينة درعا السورية، وقامت بتمويل 
وتسليح كل اإلرهابيين في سوريا، كما أتاحت للمسلحين األجانب ممرًا آمنًا 
لدخول شمال البالد، وأنشأت جبهة النصرة - فرع القاعدة في سوريا- 
بالتعاون مع السعودية، وق��ادت جيش الفتح لغزو مدن وأري��اف حلب 
وإدلب وحماة في العام 2015م، واستضافت قادة اإلسالميين، ونظمت 
عملية بيع النفط الذي تستولي عليه داعش إضافة إلى تقديم العناية 

الطبية لداعش.
وفي الفترة من 2011 � 2013م، قدمت قطر مليارات ال��دوالرات 
لإلخوان المسلمين المرتبطين بالمجموعات اإلسالمية، وبعد 2013م، 

دعمت قطر تحالف جيش الفتح والمحور التركي � السعودي.
تم إمداد المجموعات اإلرهابية جميعها في سوريا باألسلحة واإلمدادات 
الطبية، وكانت داعش والنصرة من بين الجماعات التي حصلت على دعم 
إسرائيل، إضافة إلى نقاط التنسيق بمنطقة الجوالن السورية التي تسيطر 

عليها.
الدور األمريكي في دعم داعش هو األكثر شمولية، حيث وجهت ونسقت 
كل أنشطة ال��دول الداعمة لداعش، واستخدمت قواعد عسكرية في 
تركيا واألردن وقطر والعراق والسعودية لهذا الغرض.. ووفقًا لمسؤولين 
عراقيين فإن الواليات المتحدة كانت تمد داعش باألسلحة بصورة مباشرة 

عن طريق االسقاط الجوي لألسلحة على مناطق داعش.
ات األخيرة في باريس، والتي راح ضحيتها 130 قتياًل  وشكلت االعتداء
وأكثر من 350 جريحًا، نقطة فاصلة في التعامل الغربي مع التنظيمات 

اإلرهابية، إذ الحظنا تغّيرًا في التحالفات الدولية لمواجهة اإلره��اب.. 
والهجمات التي شهدتها باريس تمثل إعالنًا من تنظيم داعش اإلرهابي 
بالحرب على العالم، ما يزيد من الدعوات الجديدة المطالبة بجهود عالمية 

مكثفة لهزيمة هذا التهديد الناشئ.
وبهذا الشأن، رأت صحيفة الواشنطن بوست األمريكية أن ما يشهده 
العالم من إرهاب إنما هو خليط من حروب متداخلة تسببت بها األجندة 
المتصارعة، والتي تعتبر هزيمة داعش واحدة فقط من عدة أهداف 
سياسية متنافسة ومتناقضة.وتابعت الصحيفة: أنه في السنوات األربع 
الماضية اصطفت القوى العالمية لدعم األطراف المختلفة في حروب كل 
من العراق وسوريا وليبيا واليمن ومنحت الفوضى الناتجة هدية إلرث أسامة 

بن الدن، وهي الوقت والمساحة، بحسب الصحيفة.
وأضافت: إن عدم اهتمام العالم، المنهك والحذر بعد إخفاقات الحرب 
على العراق، ساعد مجموعة متنوعة من قدامى المقاتلين في تنظيم 
رين العرب التكفيريين، والمتطوعين الغربيين، على 

ّ
القاعدة، والمنظ

استغالل الفراغ الناجم عن انهيار حكومات في المنطقة وبنوا ألنفسهم 
ما أسمته الصحيفة »دولة بروتو«، والمقصود بذلك أنه ال يمكن اعتبارها 

دولة حقيقية، إال أنها تسيطر على أراٍض وتجمع الضرائب ولها جيش.
تلك ثمار عدم التحرك التي يتم حصادها.. وواشنطن التي تقول إنها 
تحارب القاعدة وفروعها، منذ العام 1998م، لم تحقق النصر قط، بل 
ساعدت على قيام داعش الذي يجد موطئ قدم له في ليبيا وأفغانستان، 

وأصبحت أرض المعركة اآلن أكبر بكثير من ذي قبل.
لم يجعل الغرب هزيمة داعش أولوية له، وبالنتيجة، أصبح األمر أكثر 
تعقيدًا، وبات يعيش تحت رحمة داعش األسود الذي يحز الحناجر، ويقتل، 
ويرجم، ويقطع الرؤوس واأليادي، ويدمر اآلثار العريقة التي تعبر عن 
حضارة الشعوب، ويدمر إرث االنسانية، ويسبي النساء؛ وأيضًا تحت رحمة 
داعش األبيض الذي يرتدي مالبس أفضل، وأكثر ترتيبًا، ولكنه يقوم 

باألعمال اإلرهابية نفسها.. إنه مملكة الوهابية السعودية.

عشرات القتلى والجرحى في هجوم إرهابي  بباكستان

شهدت باكستان هجومين- الجمعة- احدهما انتحاري قتل 
خالله 11 شخصًا على االقل امام محكمة مردان، واآلخر نفذه 
اربعة مهاجمين على حي مسيحي في بيشاور واسفر عن مقتل 

حارس امني.
صيب 40 شخصًا في هجوم م��ردان الذي نفذ بعد ثالثة 

ُ
وأ

اسابيع من تفجير انتحاري استهدف تجمعًا للمحامين في 
مستشفى في مدينة كويتا في بلوشستان واسفر عن 73 قتياًل.
وق��ال مصدر محلي: إن االنتحاري دخل عنوة عبر البوابة 
الرئيسية لمقر المحكمة ثم قام بإلقاء قنابل يدوية قبل ان 
يفجر سترته الناسفة بين الناس الذين تجمعوا منذ الصباح، 

وفق المسؤول في الشرطة اعجاز خان.
 وقال خان للصحافيين: "ارتفع عدد القتلى الى 11" ، وأن 

شرطيين قتال في التفجير وان بين الضحايا محامين. 

موضحًا ان االنتحاري كان يحمل ثمانية كيلوغرامات من 
المتفجرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
 ويشكل اعضاء السلك القضائي والمحامون مثل تالمذة 

المدارس اهدافًا سهلة للمسلحين. 
وفي بيشاور، على بعد نحو 60 كلم الى الغرب من مردان، 
حاول اربعة انتحاريين الجمعة مهاجمة الحي المسيحي الفقير 
في ورساك شمال المدينة لكن قوات االمن تمكنت من قتلهم، 

وفق الجيش.
وقال الجيش: ان الجنود، تساندهم المروحيات، اشتبكوا مع 
المسلحين الذين كانوا يرتدون سترات ناسفة بعد ان دخلوا 
الحي القريب من سد ورساك، شمال بيشاور في مقاطعة خيبر 

بختنخوا.

اشراف / احمد الرمعي

الوهابية السعودية.. رحم الدواعش

في إطار حربه المزعومة على اإلرهاب، يشن 
الغرب الحرب على داعش، ويقوم بمصافحة 
من يدعمونها ويمولونها، في الوقت نفسه 
آلية اإلنكار هذه لها ثمن وهي المحافظة على التحالف 
االستراتيجي مع السعودية بالرغم من معرفة الغرب 
بقيامها بتشريع الوهابية دينًا قائمًا بذاته ونشره 

وممارسته .

لمن سيصّوت اليهود األمريكيون؟
ى الصراع على الرئاسة تحاول مراكز الدراسات في الواليات المتحدة رصد  في ُحمَّ

اتجاهات الناخبين من مرشحي الرئاسة مع التركيز على الناخبين اليهود.
ذلك ألن اليهود األمريكيين يلعبون دورًا مهمًا في العملية السياسية وكذلك لما 
لهم من تأثير قوي على الحزبين بسبب اذراعهم المالية واإلعالمية داخل الواليات 
المتحدة األمريكية بيد أن مصالح دولة إسرائيل ستبقى "ميزان الحرارة" الذي يحدد 

فرص كال المرشحين.
وقد أظهر استطالع للرأي نشره مركز "غالوب" أن الناخبين اليهود األمريكيين 
سيدلون بأصواتهم لمصلحة مرشحة الحزب الديمقراطي على حساب المرشح 
الجمهوري.وكانت النسبة 1:2 على التوالي.. كما أظهر االستطالع الذي نشرته مجلة 
"نيوزويك" األمريكية أن اليهود األمريكيين يفضلون بنسبة 63% هيالري كلينتون 
جري خالل الفترة 

ُ
لتكون رئيسة للواليات المتحدة األمريكية. وكان االستطالع الذي أ

من 1 يوليو 2016م - 29 أغسطس 2016م، قد أظهر أن اليهود األمريكيين 
يميلون بنسبة 52% إلى مرشح الحزب الديمقراطي أيًا يكن، بينما يفضل %23 
منهم انتخاب مرشح جمهوري وليس حصرًا ترامب. وأظهر االستطالع كذلك أن 
نسبة 64% من الناخبين المسلمين األمريكيين يفضلون انتخاب كلينتون على 
ترامب، بينما يفضل ما نسبته 9% منهم انتخاب ترامب. كما يفضل المسيحيون 
الكاثوليك انتخاب كلينتون. إذ اظهر االستطالع ما نسبته 45% من الناخبين 
الكاثوليك األمريكيين ممن يفضلون انتخاب كلينتون، بينما يفضل 33% منهم 
انتخاب ترامب. غير أن المسيحيين البروتستانت يفضلون انتخاب ترامب على 

كلينتون، حيث كانت النسبة 40% مقارنة ب� 35% ممن يفضلون كلينتون.

فتاوى علماء الوهابية ووسائلهم اإلعالمية 
لها الدور األكبر في تغذية التطرف

قطر قدمت مليارات  الدوالر 
للجماعات اإلرهابية في سوريا

أمريكا كانت تمد داعش
باألسلحة جوًا


