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سوريا تطالب مجلس األمن بإلزام تركيا سحب قواتها "الغازية" 
قالت وزارة الخارجية السورية -الجمعة- إنها وجهت رسالتين 
إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن، عبرت 
اتها على  فيهما عن رفضها لمواصلة القوات التركية اعتداء

سيادة سوريا وحرمة أراضيها.
وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة "س��ان��ا" السورية 
الرسمية: "الجمهورية العربية السورية تحمل النظام التركي 
مسؤولية دعم اإلره��اب الذي قتل عشرات اآلالف من أبنائها 

األبرياء ودمر البنى التحتية السورية بتعليمات مباشرة من 
رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته األمنية".

وتابعت الخارجية في بيانها، قائلة: "الحكومة السورية 
تطالب األمين العام لألمم المتحدة ومجلس األمن والمجتمع 
الدولي بإلزام تركيا بسحب قواتها الغازية لألراضي السورية 
ات والحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة  ووقف االعتداء

والعالم".

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

نائب أمريكي يحّمل البشير قتل الماليين 
وانتهاكات حقوق اإلنسان

حمل عضو الكونغرس األميركي جيم ماكفرن المدافع عن حقوق اإلنسان 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ورئيس البرلمان على وجه 
ات األكثر قمعًا التي نفذها نظام  الخصوص المسؤولية عن إجازة اإلجراء
البشير بحق شعبه ما تسبب في قتل الماليين وانتهاكات واسعة لحقوق 
اإلنسان بالسودان.. وأعلن في بيان صحفي عقب لقائه رئيس البرلمان 
إبراهيم أحمد عمر في واشنطن عن معارضته القوية لرفع العقوبات عن 
السودان.. وردًا على تطلع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لمزيد من 
التطور في عالقات البلدين شدد ماكفرن على ضرورة مواصلة الخرطوم 
السماح بتوصيل المساعدات اإلنسانية لمناطق النزاع دون قيود، واإلفراج 
عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف األعمال العدائية.. ويعتزم 
مكفرن تقديم مشروع قانون في الكونغرس األميركي هذا العام يستهدف 
فرض عقوبات محددة ضد الحكومة لجرائمها ضد شعبها وانتهاكاتها 

لحقوق اإلنسان.

زعيم حزب »هناك مستقبل«: أخجل كيهودي 
من مصادقة الكنيست على قانون حظر اآلذان

قال زعيم رئيس حزب "هناك مستقبل" اإلسرائيلي يائير -الخميس- 
ة التمهيدية بالكنيست، إنه  تعقيبًا على تمرير قانون حظر اآلذان بالقراء

يخجل كيهودي من هذه الخطوة.
وأضاف لبيد ل�"راديو إسرائيل": أن الهوية اليهودية تنص على عدم ازدراء 
األديان األخرى، مشيرًا إلى أن هذه هي القاعدة األخالقية التي تستند إليها 
إسرائيل عندما تطالب دواًل أخرى بحماية حرية العبادة لليهود القاطنين 

فيها.
ورأى لبيد أنه ليس هناك حاجة للقانون الحالي إذ أن قانون حماية البيئة 
ينص على فرض منع الضجيج في ساعات الليل، معتبرًا أن الهدف من 

المبادرين إلى طرح القانون هو توجيه اإلهانة للمسلمين.
ة التمهيدية على  ُيذكر أن الكنيست اإلسرائيلي صادق -االربعاء- بالقراء
قانون حظر اآلذان في مساجد القدس والبلدات العربية داخل الخط األخضر 

بأغلبية 55 ومعارضة 48 عضوًا في الكنيست.
ويحظر القانون استخدام مكبرات الصوت من الساعة 11 مساًء وحتى 
السابعة صباحًا، مع فرض غرامات مالية على أي مسجد يرفض االلتزام 

بتطبيق القانون.

إصابة 5 أشخاص في محطة قطارات بألمانيا

قالت الشرطة األلمانية إن "خمسة أشخاص أصيبوا بهجوم بالسالح األبيض 
في محطة القطارات المركزية في دوسلدورف غربي ألمانيا- الخميس.

واعتقلت الشرطة شخصين يشتبه بتورطهما في الهجوم، موضحة أنه 
قد يكون هناك مشبوهون آخرون تمكنوا من الفرار.

ونشرت العديد من الصور لهذا الهجوم على وسائل التواصل االجتماعي، 
كما أظهرت أن المحطة أغلقت من قبل الشرطة.

وقال شهود عيان: إنهم شاهدوا العديد من المصابين على األرض.

الفكر الوهابـــي كارثة على اإلســـالم
نشر الكاتب علي احمد سبيع في موقع "الوحدة االسالمية" مقااًلمهمًا 
ل لها ولفكرها من عدة جوانب..  حول اصول الوهابية ومنشأها، أصَّ

نقتطف مما نشره التالي:
حيث قال إن الخطوات األولى البن عبدالوهاب في السياسة هي بانتقاله 
إلى "العيينة" إذ سارع إلى كسب رضا األمير عثمان بن حمد معمر , 
وقال له حسبما رواه المؤرخون: "إني أرجو إن أنت قمت بنصر ال إله إال 
الله أن ينصرك الله تعالى وتملك نجدًا وأعرابها" وكان هذا االقتراح 
واصم القربى بين عائلتي محمد بن 

ُ
يناسب األمير, وسرعان ما ربطت أ

عبدالوهاب وحاكم العيينة.
وبغية تحقيق أحكام الوهابية شرعا بتدمير األضرحة المحلية وقبور 
األولياء, ثم جاء دور ضريح أحد الصحابة وهو زيد بن الخطاب شقيق 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب المدفون في الجنبلية , وأراد سكان 
الواحة أن يقاوموا تدمير ضريح هذا الصحابي الجليل ولكن حاكم العيينة 
ومعه ستمائة محارب كان يحمي ابن عبدالوهاب الذي حطم شاهد 

القبر بنفسه.
وبعد ذل��ك ج��رى في ال��واح��ة رج��م ام��رأة حتى الموت من قبل ابن 
 هذه الجريمة اسماع حاكم اإلحساء والقطيف 

َ
عبدالوهاب , وبلغ نبأ

سليمان بن محمد بن الحميدي , فأمر هذا الحاكم أمير العيينة بقتل 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب.. وهدده إن لم يفعل بقطع المؤن واألغذية 
واأللبسة عنه وحرمانه من العائدات، إال أن أمير العيينة لم يتجرأ أو ربما 
لم يرغب في قتل الشيخ المتنفذ فنفاه مؤقتًا . واستقر ابن عبدالوهاب 
في الدرعية عام 1745م.. وكانت عنده في هذه الواحة جماعة من 
االتباع ومنهم اثنان من إخوان أميرها محمد بن سعود وكذلك زوجة 
األمير . ونزل عند أحد تالميذه , وشرع حااًل باالتصال بحاكم الدرعية 

ابن سعود وساعد شقيقا األمير وزوجته على التقارب بينهما .
كان ابن سعود الذي يعد خططًا حربية طموحة مطلّعًا على مذهب 
ابن عبدالوهاب . وتوافقت رغبة ابن عبدالوهاب الذي ينشد الدعم 
العسكري , ورغبة األمير الطموح الذي ينشد الدعم الديني في توحيد 
جهودهما , وتم التحالف المنشود بين الوهابيين والسعوديين , لتبدأ 

مرحلة تسييس هذه الحركة واستغاللها في التوسع واالنتشار.
إن أهم فكرة كانت تدور في بال ابن عبدالوهاب في هذه الرحالت , 
وعند دراسته لفقه ابن تيمية هي التوحيد , الذي يعني حسب معتقده 
أن الله وحده خالق العالم وسيده الذي يمنحه القوانين , والله ليس 
بحاجة إلى معونة أحد مهما كان عزيزًا ولذلك يستحق التبجيل واإلجالل 

والتقدير , وكان ابن عبدالوهاب يعتقد أن العالم اإلسالمي ابتعد عن 
مبادئ التوحيد , ألن المسلمين حسب رأيه انساقوا وراء البدع التي هي أم 
الكبائر , ولذلك اعتبر جميع المسلمين المعاصرين له والذين ال يؤمنون 

بتعاليمه أكثر شركًا من الجاهلية في الجزيرة العربية.
وكان سليمان شقيق ابن عبدالوهاب قد تزعم ألمٍد طويل الحركات 
المناوئة للوهابية في العديد من واحات نجد , وحصلت معارك عدة 

بين االثنين في واحة حريمال والعيينة إال أّن عبدالعزيز بن سعود 
والذي ناصر ابن عبدالوهاب على شقيقه سليمان , ورجح الكفة , وفر 

سليمان مهزومًا .
وكتب المؤرخ الحجازي »ابن زيني دحالن« عن سبب الخالف بين أبناء 

عبد الوهاب »محمد« و»سليمان« النص التالي:_
وقال له أخوه سليمان يومًا كم أركان اإلسالم يا محمد بن عبدالوهاب 
فقال خمسة , فقال بل أنت جعلتها ستة , السادس من لم يتبعك فليس 

بمسلم هذا ركن سادس عندك لإلسالم.
وقد ذكر الباحث الروسي بياليف في كتابه الطوائف اإلسالمية في 
الصفحة 99 باللغة الروسية : )إن الوهابيين عندما عارضوا الشكل 
السائد لإلسالم آنذاك قد ساروا إلى أبعد من الطائفيين العاديين , وإن 
جميع االتجاهات والتيارات والطوائف في اإلسالم يعتبرون مسلمين 

بموجب التصورات الراسخة لدى المسلمين أنفسهم .
أما الوهابيون فال يعتبرون خصومهم مسلمين بل مشركين يجب 
محاربتهم , وكانوا ومازالوا يعتقدون أن جميع الذين سمعوا دعوتهم 
ولم يتبعوها كفرة.. وفيما بعد كان موقف الوهابيين حتى من أهل 
الكتاب أخف من موقفهم من المسلمين غير الوهابيين , فقد سمحوا 

لليهود والنصارى بالصالة في المنازل وفرضوا جزية طفيفة عليهم.
وأخذ التعصب بين الوهابيين أشكااًل متطرفة وجامحة , واعتبارهم 
بأن خصومهم من المسلمين كفرة ومشركون , صار مبررًا للقسوة 
والعنف ضدهم , حتى أنهم قتلوا في 20 أبريل 1802م أربعة آالف 
شخص في مدينة كربالء وحدها.. لقد أحدثت هذه الحركة الرجعية 
شرخًا كبيرًا بين المسلمين على اختالف مذاهبهم ,ومع مرور الزمن 
انحرفت الوهابية عن جوهر اإلسالم وقيمه الروحية ومثله العليا , فقد 
غيبت وظيفة العقل , وخلقت تيارات تكفيرية ظالمية في معظم 
الدول العربية واإلسالمية , وهي الئمت إلى الدين اإلسالمي الحنيف 
ومبادئه السامية بأي صلة , كما أنها نتاج هجين لقوى الشر والظالم، 
متحالفة في كثير من مفاصلها مع وكالة المخابرات المركزية والموساد 
اإلسرائيلي , وهي تدعو للجهاد في الدول العربية واإلسالمية , وتمنعه 
في فلسطين.. وقد وصلت هذه الحركة بأدواتها وأذرعتها المسلحة إلى 
الساحة السورية , ولكنها أخطأت هذه المرة في الزمان والمكان واإلنسان 
لتتحطم على صخرة وصمود الشعب السوري , صاحب األبجديات األولى 
في التاريخ، والنوط الموسيقية األولى على وجه األرض , والحضارات 

األعظم على مر العصور.

روسيا تعلن وصول القوات السورية إلى شرق الفرات
قال قائد إدارة العمليات العامة في هيئة األرك��ان 
العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي-

الجمعة- إن القوات السورية ألول مرة منذ أربع سنوات 
تصل إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في حلب.

وأشار رودسكوي، في مؤتمر صحفي، إلى أن القوات 
السورية سيطرت على 15 كيلومترًا من شاطئ نهر 
الفرات.. مضيفًا: أنه "تمت السيطرة على محطة تنقية 
المياه… حاليًا القوات الحكومية تستمر في هجومها 
على اإلرهابيين على طول الضفة الغربية للفرات"-

بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وأعلن قائد هيئة األرك��ان العامة للقوات الروسية، 
أن نظام وقف األعمال القتالية الذي فرض منذ 30 
ديسمبر الماضي مستمر حتى اآلن على كافة األراضي 

السورية.
ع ممثلو 47 بلدة 

َّ
واضاف: "خالل االسبوع الماضي، وق

على الهدنة ليصل عدد البلدات الى 1338، أما عدد 
فصائل "المعارضة المعتدلة" التي اعلنت التزامها بوقف 

النار فقد ازداد إلى 199 .
وأوضح رودسكوي أنه تم إرسال 187 مهندسًا و32 
وحدة تقنية تابعة للقوات المسلحة الروسية وصلوا الى 

تدمر إلزالة األلغام.
ومضى قائاًل: إن من المقرر خالل لقاء استانا 14-15 
مارس إنشاء مجموعة عمل لتبادل األسرى، ومناقشة 

تنظيم لجنة دستورية.
واستطرد بقوله: إنه خالل المفاوضات من المقرر 
االن��ت��ه��اء م��ن وض���ع خ��ارط��ة م��وح��دة، ح���ول ت��واج��د 
المنظمات اإلرهابية في سوريا، مثل "جبهة النصرة" 
و"داع��ش"، وإنشاء مجموعة عمل لتبادل االشخاص 
المحتجزة قسرًا، ومناقشة اقتراحات النشاء تحالف 
دول��ي الزال���ة م��واق��ع اإلرث الحضاري المدرجة على 
قائمة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)يونيسكو( وانشاء لجنة دستورية.
 من جهة اخرى، سقطت قذيفة صاروخية على منزل 
محافظ حمص طالل البرازي -الجمعة- ما أدى إلى اصابة 

اثنين من مرافقيه.
وقالت مصادر رسمية في مدينة حمص لوكالة االنباء 
االلمانية )د.ب.أ(: إن قذيفة صاروخية سقطت على 
منزل المحافظ في حي الملعب، وأن اثنين من مرافقي 
المحافظ اصيبا بجروح وتم نقلهما الى مشفى الوادي 

لتلقي العالج.
ونفت نفس المصادر إصابة المحافظ، في الوقت الذي 

أكدت فيه بعض مصادر في المعارضة اصابته.
ُيذكر أن مقرات أمنية في حمص تعرضت في الخامس 
والعشرين م��ن الشهر الماضي لهجمات انتحارية 
أسفرت عن 42 قتياًل بينهم رئيس فرع المخابرات 

العسكرية وإصابة رئيس فرع أمن الدولة.

بعد أيام قليلة على "العبور الوقح" الذي قام به 
السيناتور األمريكي جون ماكين إلى سوريا عبر 
األراضي التركية، قامت السلطات التركية بقطع 
مياه نهر الفرات عن األراضي السورية في شمال 
البالد...وهو ما يعتبر انتهاكًا فاضحًا لالتفاقيات 

الدولية الخاصة بتقاسم المياه بين الدول.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تمتعت به 
تلك المنطقة في الشمال السوري وخصوصًا بعد 
تحرير مدينة حلب، إال أن بعض القوى الخارجية 
يبدو أنها مصّرة على إبقاء حالة عدم االستقرار 
ف��ي تلك المنطقة وذل���ك مهما ك��ان��ت النتائج 

السلبية لهذا األمر.
بعد حوالي 6 سنوات من الصراع في سوريا، 
ال��ذي لعبت فيه تركيا دور الخصم للحكومة 
السورية ها هي اليوم تقطع مياه نهر الفرات 
الذي يعتبر أهم مصدر رئيسي للمياه في شمال 

سوريا.
وذك��ر موقع "آري��ت سير أنفو" الفرنسي أن 
قطع المياه تم بتاريخ 23 فبراير الماضي األمر 
الذي انعكس سلبًا وأدى إلى توقف عنفات التوليد 
المائية في سد "تشرين" إضافة إلى انخفاض كبير 

في مستوى احتياطيات المياه هناك.
علمًا أن س��د "تشرين" يقوم بتأمين حصة 

واسعة من مياه وكهرباء المنطقة الشمالية 
مثل مدينة منبج وبعض أجزاء من مدينة عين 
العرب المعروفة ب�"كوباني"  التي تقطنها غالبية 

كردية.
وعلى امتداد الوادي يوجد أيضًا سد "الفرات" 
ود 

ّ
ال��ذي يحتجر خلفه بحيرة "األس��د" التي تز

مدينة حلب  بالجزء األكبر من التيار الكهربائي 
ومياه الشرب. إضافة إلى أهميتها في تأمين مياه 
الري لما مساحته 640 ألف هكتار من األراضي 

الزراعية.
وليست ه��ذه المرة األول��ى التي تقطع فيها 
تركيا مياه الفرات عن سوريا وتحرم السوريين 
من مياهه وذل��ك في سبيل تحصيل المكاسب 
السياسية في المنطقة.. وق��د قامت في مايو 
2014م بقطع ال��م��ي��اه، األم���ر ال���ذي أدى إلى 
انخفاض مستوى منسوب بحيرة "األسد" إلى نحو 
20 قدمًا، وذلك في خطوة وصفت بالتحضير 
لما يشبه إبادة جماعية عبر الجفاف، ناهيك عن 
التهديد الذي يلحق بالمواطنين العراقيين أيضًا، 
والتجمعات السكانية الرئيسية مثل الموصل التي 
تعتمد بشكل واسع على مياه الفرات. األمر الذي 
سيضعهم في مواجهة العواقب الوخيمة في 

حال استمرار هذا القطع الجائر للمياه.

تركيا تقطع مياه "الفرات" عن السوريين

انضمت ثالث والي��ات إلى ه��اواي في تحدي ق��رار الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى 

الواليات المتحدة.
وكان ترامب قد وقع قرارًا تنفيذيًا يضع حظرًا مدته 90 يومًا 
على سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الواليات 

المتحدة.
وتقول والية نيويورك: إن القانون يمثل حظرًا للمسلمين وتقول 
واشنطن إنه يضر بالوالية.. وانضمت أوريغون وماساتشوستس 

الحقًا.
ويبدا الحظر في 16 مارس الجاري، ويقول البيت األبيض إنه 

"واثق تمامًا" من صحة القرار أمام المحكمة.
وكان القرار األصلي لترامب أكثر شمواًل من القرار الحالي ولكنه 
ُهزم أمام المحكمة بعد تحديات قضائية تقدمت بها واشنطن 

ومنيسوتا.

ويحظر القرار المعدل حصول مواطني الصومال وإي��ران وسوريا 
والسودان وليبيا واليمن على تأشيرات دخول للواليات المتحدة.. ويحظر 

القرار أيضًا دخول الالجئين جميعًا بصورة مؤقتة.

وُحجب القرار السابق، الذي وقعه ترامب في يناير في محاكم فيدرالية 
وأدى إلى احتجاجات واسعة وفوضى في المطارات.

ولكن منتقدي القرار المعدل يرون أنه يميز ضد المسلمين.. وقال إريك 
شنايدرمان المدعي العام لوالية نيويورك بعد إعالن تقدم نيويورك 
بتحدٍّ قضائي للحظر: "األمر التنفيذي الجديد للرئيس ترامب هو 
حظر على المسلمين ولكن بمسمى آخر، ويفرض سياسات تنتهك 

مادة تكافؤ الفرص في الدستور األمريكي".
وقال بوب فيرغسون النائب العام لوالية واشنطن، الذي كان أول 
من تقدم بتحدٍّ قضائي ضد الحظر: إنه سيطلب من قاٍض فيدرالي 
أن يصدر حكمه باستمرار عمل القرار المؤقت الذي يوقف القرار 

التنفيذي األول لترامب.
وعلى الرغم من أن البيت البيض يتعرض النتقادات متزايدة 
بشأن قرارات الهجرة، إال أن مؤيدي ترامب يقولون إنه يفي بتعهده 

االنتخابي بحماية األمريكيين.

4 واليات أمريكية تتحدى قرار ترامب قضائيًا

ال يعتبر الوهابيون خصومهم مسلمين
 بل مشركين يجب محاربتهم

قال له شقيقه سليمان أركان اإلسالم 
5 وأنت أضفت إليها ركنًا سادسًا 

» َمْن لم يتبعك فليس بمسلم«!!


