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السعودية ترّحل ٣٩ ألف باكستاني

لت السعودية ٣٩ ألف باكستاني خالل األشهر األربعة الماضية بزعم مخاوف من تورطهم في عمليات  رحَّ
إرهابية. وقالت صحيفة  التايمز البريطانية- الجمعة: إن أغلبية أسباب الترحيل كانت بسبب خروقات بشروط 
تأشيرة الدخول.وأكدت الصحيفة على أن المسؤولين السعوديين كانوا يتحركون كذلك في ضوء مخاوف بشأن 
عدد من الهجمات اإلرهابية..ونقلت عن عبد الله السعدون، رئيس شؤون األمن بمجلس الشورى السعودي 

قوله: إنه "يجب التأكد من التوجه الديني والسياسي للمواطنين الباكستانيين قبل دخولهم السعودية".

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

المحكمة  ترفض طعن "البيت األبيض" حول الهجرة 
أيــدت محكمة االستئناف في سان فرانسيسكو -الخميس- تعليق مرسوم 
مناهض للهجرة  أصدره دونالد ترامب، ما يشكل إحراجًا للرئيس األمريكي الذي 
وعد بأن يواصل الدفاع أمام القضاء عن مرسومه الذي جعل منه أحد الوعود األكثر 
رمزية إبان حملته االنتخابية.ووصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب ، قرار محكمة 
االستئناف الذي أيد تعليق المرسوم الذي أصدره بفرض قيود على سفر المواطنين 
من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الواليات المتحدة، بأنه "قرار سياسي" وتعهد 

بخوض معركة قضائية ضده.
وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من صدور هذا القرار: "سأراكم في المحكمة.. 

أمن بالدنا على المحك".

السلطات الفرنسية تحبط هجومًا  إرهابيًا

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو لو رو -الجمعة- إن سلطات األمن ألقت القبض 
على ثالثة رجال وفتاة ١٦ عامًا في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا ومنطقتين 
مجاورتين.وأضاف الوزير: أن ثالثة من األربعة المقبوض عليهم مشتبه في 

تخطيطهم لشن هجوم إرهابي، ولم يعلن الوزير الهدف المحتمل للهجوم.
وبحسب معلومات لشبكة "فرانس إنفو" اإلذاعية والتليفزيونية، عثر المحققون 
على نحو ٧٠ جرامًا من مــادة "تي إيه تي بي"(بيروكسيد األسيتون) شديدة 
االنفجار، والتي اسُتخدمت من قبل في هجمات باريس التي أودت بحياة ١٣٠ 

شخصًا في نوفمبر ٢٠١٥م.

روحاني: سنجعل واشنطن "تندم على لغة التهديد" 

أعلن الرئيس االيراني حسن روحاني ان االيرانيين سيجعلون واشنطن "تندم 
على لغة التهديد"، متحدثًا بمناسبة الذكرى الـ٣٨ للثورة االيرانية وعلى خلفية 

التوتر بين البلدين بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض.
وصرح روحاني لدى مشاركته في تجمع في ذكرى الثورة يضم مئات اآلالف في 
طهران:"يجب مخاطبة الشعب االيراني باحترام.. الشعب األيراني سيجعل من 

يستخدم لغة التهديد أيًا كان يندم على ذلك".
واضاف: أن "تظاهرات ماليين االيرانيين دليل على قوة دولة ايران االسالمية"- 
حسبما نقلت عنه وسائل االعالم بينما كان وسط الحشد قبل ان يلقي كلمة في 

ساحة آزادي في العاصمة.

مقتل ٥٠٠ من تنظيم «أنصار بيت المقدس» اإلرهابي

أعلن مدير إدارة المخابرات الحربية واالستطالع، اللواء أركان حرب محمد فرج 
الشحات، عن نجاح القوات المصرية في قتل نحو ٥٠٠ عنصر من تنظيم "أنصار 

بيت المقدس-شمال سيناء.
وأضاف محمد فرج الشحات -الجمعة- أن الجيش المصري تمكن، خالل عملية 
"حق الشهيد" شمال سيناء، من تدمير ١٣٠ سيارة و٢٥٠ هدفًا باإلضافة إلى 
األوكار ومناطق تجمع العناصر المسلحة..كما أكد الشحات حجز ١٠٢٥ طنًا من 

المواد المتفجرة تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة.
وقال مدير إدارة المخابرات الحربية واالستطالع: إنه تم أيضًا ضبط إحدى 
الشبكات التي تقوم بتصنيع الدوائر الكهربائية، وبعض المجموعات التي توفر 
الدعم المادي واللوجيستي وتتعامل مع شركات صرافة وسياحة، مشيرًا إلى أنه 

تم ضبط ١١٥ مليون جنيه مصري.
وأكد المسؤول المصري أن نتائج استجواب العناصر المتورطة أظهر انغماس 
بعض الدول في هذا الدعم عبر تحريضها عناصر إخوانية مقيمة بالبالد- حسب 

ما نقلت عنه "اليوم السابع.

حدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
-الجمعة- موقفه مــن نقل السفارة 

األمريكية إلى القدس.
وقــال ترامب خالل حــواره أجــراه مع 
صحيفة "إسرائيل هيوم" اإلسرائيلية 
الناطقة باللغة اإلنجليزية: "أفكر حاليًا 
في إمكانية نقل السفارة األمريكية إلى 
القدس أنا أدرك أنه ليس قرارًا سهًال، 
ولكني أفكر فيه بشكل جدي وأدرس 

الموضوع ولنَر ماذا سيحدث".
ــذي  ــي حــــواره ال ــب ف ــرام ــحــدث ت وت
ـــل إعـــــالم عــــدة بــأنــه  ــه وســـائ ــت وصــف
ــم لرئيس  ــدائ ــقــالب عــلــى تــأيــيــده ال ان

الــوزراء اإلسرائيلي بينيامين نتنياهو، عن رفضه للتوسع 
االستيطاني اإلســرائــيــلــي.وأشــار ترامب إلــى أن "التوسع 
االستيطاني اإلسرائيلي ال يخدم عملية السالم، خاصة وأن 
األرض المتبقية محدودة للغاية".وتابع قائًال: "في كل 
مرة يتم استخدام األرض للمستوطنات، تتقلص األرض 

المتبقية، وأعتقد أن توسيع المستوطنات ليس أمرًا جيدًا 
للسالم".ومضى بقوله: "أريد أن تتصرف إسرائيل بحكمة 
في عملية السالم بعد كل هذه السنوات الطويلة، وربما 
تكون هناك إمكانية لسالم أكبر من أن يكون فقط بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، أنــا أريــد من الطرفين أن 

يتصرفا بشكل معقول، حيث توجد آفاق جيدة لذلك".

األسد يرفض إنشاء مناطق آمنة في سوريا

أعلن الرئيس السوري، بشار األسد، رفضه إنشاء مناطق 
آمنة للنازحين والالجئين في سوريا، ردًا على المقترح 

الذي طرحه الرئيس األمريكي الجديد، دونالد ترامب.
ولمح األسد في حوار أجرته معه الخدمة اإلخبارية 
في موقع ياهو -ُنشر الجمعة- إلــى إمكانية تعاونه 
مع الواليات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة 
اإلسالمية مشترطًا أن تتخذ واشنطن "موقفًا سياسيًا 
واضحًا بشأن سيادة سوريا ووحدتها".ورحب الرئيس 
السوري بحذر بتوجه القيادة األمريكية الجديدة في 
الحرب على المتشددين وإعالن ترامب إمكانية التعاون 

مع دمشق وحليفتها موسكو في هذا المجال.
وقــال األســد: إن "هناك إرهابيين حتمًا بين ماليين 

السوريين الالجئين في الغرب وال يشترط كبر عددهم ليقترفوا فظائع"، ورفض األسد التعليق على قرار ترامب بمنع 
مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الواليات المتحدة، قائال إن تلك قضية متعلقة "بسيادة الواليات المتحدة".

واضاف: أن أولويته هي "إعادة هؤالء المواطنين إلى بالدهم وليس مساعدتهم على الهجرة".

ترامب ينقلب على نتنياهو.. ويحدد موقفه
 من نقل السفارة للقدس 

قطر تمنع ناشطًا حقوقيًا من السفر

أعلنت منظمة حقوقية خليجية -الجمعة- أن السلطات القطرية منعت المحامي الناشط 
في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان نجيب النعيمي من السفر والذي سبق أن دافع عن شاعر 

سجن لخمسة أعوام وكان ضمن فريق الدفاع عن صدام حسين.
وقال "مركز الخليج لحقوق اإلنسان" الذي يتخذ من بيروت وكوبنهاغن مركزًا في بيان: إنه 
بتاريخ السابع من فبراير "منعت السلطات في قطر محامي حقوق اإلنسان البارز الدكتور 

نجيب النعيمي من السفر دون إبالغه عن أي من األسباب المحتملة".
والنعيمي بحسب المركز محاٍم "معروف" في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان "وقد 
دافع بشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر بما في ذلك الشاعر محمد راشد العجمي".

وكان النعيمي، وهو وزير عدل سابق أحد اعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق صدام 
حسين. كما أنه ترأس لجنة في العام ٢٠٠٣م للدفاع عن مسجونين في غوانتانامو.

وسجن العجمي بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦م بتهمة التحريض على نظام الحكم على 
خلفية قصيدة تناولت أحداث ما ُيسمى «الربيع العربي» وتضمنت انتقادًا ألمير البالد السابق 

الشيخ حمد بن خليفة كتبها في ٢٠١٠م، بحسب ناشطين.

واشنطن تعترض على اختيار سالم فياض أمميًا إلى ليبيا
اعترضت الــواليــات المتحدة -الجمعة- على 
اختيار األمــيــن الــعــام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش لرئيس الــوزراء الفلسطيني السابق 
ــى ليبيا..واختار  ســالم فياض مبعوثًا دولــيــًا إل
غوتيريش فياض لتولي منصب مبعوث ليبيا 
خلفًا للدبلوماسي األلماني مارتن كوبلر الذي عمل 

مبعوثًا لألمم المتحدة منذ نوفمبر ٢٠١٥م.
وقالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى األمم 
المتحدة في بيان لها: "تشعر الواليات المتحدة 
بخيبة أمل لرؤية رسالة تشير إلى اختيار رئيس 
وزراء السلطة الفلسطينية السابق لرئاسة بعثة األمم المتحدة في ليبيا"، مضيفة: "لفترة 
طويلة جدًا كانت األمم المتحدة منحازة بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية 
وذلك على حساب حلفائنا في إسرائيل".وأضافت هيلي: أن الواليات المتحدة "ال تعترف 
حاليًا بدولة فلسطينية أو تؤيد اإلشارة التي سيرسلها هذا االختيار داخل األمم المتحدة".

مقتل وإصابة ٣٢٧ خالل تظاهرة بغداد
أعلن محافظ بغداد علي التميمي -السبت- مقتل سبعة متظاهرين وإصابة ٣٢٠ آخرين 
خالل مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة العراقية، مطالبًا الحكومة بالتحقيق مع من يثبت 

تورطه باالعتداء على المتظاهرين.
وقال التميمي  في بيان له: إنه "ضمن المناخ الديمقراطي المكفول دستوريًا شهدت 
العاصمة بغداد -صباح السبت- تظاهرة مليونية سلمية، حيث سارت األمور بكل انسيابية 
وكان هناك تعاون واضح بين األجهزة االمنية والمتظاهرين غير أن هناك من حاول 
تعكير األجواء السلمية فقام بعض أفراد األجهزة األمنية بإطالق الغازات المسيلة للدموع 
والرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى استشهاد بعض المتظاهرين وجرح مئات 
آخرين، حيث كانت الحصيلة النهائية (٧) شهداء و(٣٢٠) جريحًا منهم (٧٩) أصيبوا 
بالرصاص الحي"..واستنكر التميمي "استهداف المتظاهرين الُعزل"، مطالبًا رئيس الوزراء 
العراقي بـ"تشكيل لجنة تحقيقية ومحاسبة كل من يثبت تورطه باالعتداء واستخدام 

العنف والقوة ضد المتظاهرين السلميين".

العبادي: العراق لن يكون طرفًا في أي صراع
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -السبت- إن 
العراق ال يريد أن يكون طرفًا في أي صراع إقليمي أو 
دولي..وتأتي التصريحات بعدما تحدث العبادي هاتفيًا 
إلــى الرئيس األميركي دونالد ترامب حيث تطرقت 

المكالمة إلى التوتر مع إيران..
وأكد العبادي للتلفزيون الرسمي: "العراق حريص 
على مصالحه الوطنية ومصالح شعبه وال يريد أن يكون 
طرفًا في صراع إقليمي أو دولي يؤدي إلى كوارث على 

المنطقة والعراق".

الفكر الوهابي أساس التكفير وثقافة اإلرهاب.. فهل بدأ طابخ السم بأكله؟

كانت السعودية وال تــزال الداعم الرئيس والسند الحق للجماعات 
اإلرهابية في العالم، حيث غذى النظام السعودي شباب البالد بالفكر 
الوهابي المتحجر، واستطاع من خالل ذلك خلق بيئة حاضنة جعلت من 

السعوديين طعًما يقع في الشرك اإلرهابي!
جت هذه الجماعات في مناطق النزاع في 

ُ
 لمصالحها، ز

ً
الحقًا وخدمة

الشرق االوســط حيث خلفت تدميرًا وقتًال وتشريدًا،  فبعد تنظيم 
"القاعدة" تمدد تنظيم "داعــش" بدعم وتمويل سعودي في سوريا 
والــعــراق. لكن السعودية لم تــدرك ان "طابخ السم آكله" وان هذه 
ة وال يمكنها أن تخدم  التنظيمات يمكن ان تخدم اهدافًا تكتيكية وقتيَّ
أهدافها االستراتيجية او ذات المدى البعيد، فتشكل خطرًا حقيقيًا على 

السعودية نفسها!
""داعش" بالنسبة للسعودية كراكب األسد يخيف به الخصوم ويخاف 
منه بالوقت نفسه".. بهذه العبارة يشخص المعارض السعودي الدكتور 
فؤاد ابراهيم العالقة الحالية بين التنظيم االرهابي والسعودية، مضيفًا 
ان السعودية تحاول توظيف الجماعات التكفيرية لخدمة مشروعها في 
الخصومة مع بعض الدول كالعراق واليمن ولبنان، وان التوظيف- حسب 
ا بالمصالح بين التنظيمات 

ً
الدكتور ابراهيم- "ال يعني ان تجد تطابق

االرهابية والسعودية، فالجماعات لها رؤية وايديولوجيا تهدف إلرساء 
"دولة الخالفة" في المناطق العربية وعلى رأسها الجزيرة العربية".

وفــي وقــت تتحين فيه التنظيمات االرهابية الفرصة للدخول الى 
السعودية - خاصة مع تدهور االوضاع االمنية في بعض البالد العربية 
وانتشار الحالة التكفيرية واإلرهابية - أصبحت السعودية من الدول 
المرشحة لتكون الهدف المقبل لتلك التنظيمات وعلى رأسها "داعش"، 
حيث يشير الدكتور ابراهيم الى ان "أبا بكر البغدادي حدد ان السعودية 
جزء من استراتيجية "داعش""، موضحًا ان "السعودية جزء أساس من 

المجموعة الرئيسة المستهدفة".

ويؤكد المعارض السعودي ان "أغلب المنتسبين لتنظيم داعش هم 
من السعوديين بسبب االيديولوجيا الوهابية التي ساهم النظام السعودي 
بنشرها في السعودية"، مشيرًا الى ان "تنظيم "داعش" له بيئة حاضنة 
من الشعبية في السعودية وهذا ما يشكل خطرًا على النظام السعودي 
من محاولة القيام بتفجيرات او اعمال امنية تهدف لخلق اجواء متوترة".
"السعودية اليوم باتت هدفًا رئيسًا لتنظيم داعش"، هذا ما يؤكده 
الباحث االستراتيجي الدكتور وفيق إبراهيم والذي يشدد في حديث 

لموقع "العهد" على ان "داعــش صنيعة النظام السعودي الــذي لن 
يستطيع االستفادة طويال من خدمات التنظيم".

ويرى الدكتور وفيق ابراهيم "ان هناك تالقيًا للمصالح في اليمن بين 
القاعدة والنظام السعودي" وان "داعــش الــذي يخدم السعودية مع 
خصومها ويقتل ويدمر ويجزر بالمدنيين سيصل الى السعودية في 
اطار هدفه الذي أعلنه ويعلنه دائمًا حول استراتيجية التنظيم في 

التمدد بالجزيرة العربية".

على مدى التاريخ عرف اإلســالم بســماحته ورسالته المسالمة لكافة الشعوب.. الى ان ظهر الفكر الوهابي الذي بدأ ينشر ثقافته.
كان آل سعود عّرابي هذا الفكر في شبه الجزيرة العربية حيث عملت هذه العائلة الحاكمة على تغذية األفكار الوهابية والتكفيرية 

من أموال المسلمين، فتشكلت التنظيمات واإلرهابية من وحي هذا الفكر لتكفر كل من يخالفها وتبيح قتل كل معارض لها.

راغب فقيه

القوات السورية تسيطر على الطريق بين « الباب والرقة»
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية، بدعم من 
سالح الجو الروسي، قضت على ٦٥٠ إرهابيًا خالل عملية 

تحرير "تادف" السورية بالكامل.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه بعد تحرير القوات 
السورية لمنطقة تادف، تم االتفاق مع الجانب التركي على 

الخط الفاصل مع الجيش السوري الحر.
وجاء في بيان الوزارة: "خالل عملية تحرير تادف، قضت 
القوات السورية على ٦٥٠ إرهابيًا ودمرت دبابتين وأربع 
عربات مشاة قتالية و١٨ عربة مزودة بأسلحة ثقيلة وسبعة 

مدافع هاون و٦ سيارات لإلرهابيين وسيطرت بشكل كامل 
على الطريق بين مدينتي الباب والرقة الذي كان من خالله 

يتم تزويد "داعش" باألسلحة".
ــوزارة: أنه "في الحادي عشر من فبراير أثناء  وأضافت ال
الهجوم في الشمال الشرقي من محافظة حلب وبدعم جوي 
من القوات الفضائية الجوية الروسية حررت وحدات القوات 
المسلحة السورية ناحية تادف من إرهابيي داعش التي تعتبر 
المركز األكثر تحصنًا للمقاتلين على مشارف مدينة الباب".


