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حول العالم
إسرائيل تخطط لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية
قال وزير الدفاع اإلسرائيلي،
أفيغدور ليبرمان ،إنه يعتزم طلب
الموافقة على بناء نحو  2500منزل
جديد في مستوطنات يهودية بالضفة
الغربية المحتلة مما أثار إدانة
فلسطينية.
وكتب ليبرمان على تويتر قائالً
إنه سيطلب من مجلس التخطيط
اإلقليمي البدء في بناء  1400وحدة
سكنية على الفور.
ً
قائال “سنشجع البناء
وكتب ليبرمان
في كل يهودا والسامرة (الضفة
الغربية) من الشمال إلى الجنوب
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على الضفة
وفي مجتمعات صغيرة وكبيرة”.
وأعلن ذلك بعد يومين من طلب قدمه الفلسطينيون الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية .وتعتبر معظم
لمكتب االدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية في الهاي الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض
ببدء تحقيق كامل في اتهامات إلسرائيل بانتهاك حقوق احتلتها في حرب  1967غير مشروعة.
وتقول إسرائيل إن مستقبل مستوطناتها ينبغي أن يتحدد
اإلنسان على األراضي الفلسطينية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني خالل محادثات السالم مع الفلسطينيين.
محمود عباس “إن قرار ليبرمان هو بمثابة رسالة وتعمل إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب على
إسرائيلية واضحة للعالم ،ولمحكمة الجنايات الدولية ،مقترح جديد للسالم .وقال ديفيد فريدمان سفير الواليات
ولألمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان ،بأن إسرائيل المتحدة لدى إسرائيل للقناة العاشرة التلفزيونية
ستفشل كل الجهود الدولية الرامية إلنقاذ العملية اإلسرائيلية إن الخطة لم تستكمل بعد وإنه يعتقد أنها
ستقدم “خالل أشهر”.
السياسية”.
والمستوطنات واحدة من القضايا الشائكة في مساعي ويعيش نحو  500ألف إسرائيلي في الضفة الغربية
إحياء محادثات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين والقدس الشرقية وهي مناطق يعيش فيها أيضاً أكثر من
 2.6مليون فلسطيني.
والتي تجمدت منذ عام .2014

حزب هللا يقر بأثر العقوبات األميركية ويدعو مموليه للتضحية
دعا األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا
أنصاره إلى الصمود في وجه العقوبات األميركية
التي تستهدف الجماعة المدعومة من إيران واالستعداد
للمزيد من الضغوط.
وتعهد نصر هللا بإطالق حملة كبرى لمكافحة الفساد
في الدولة اللبنانية وحذر من أن الدولة ستواجه انهياراً
مالياً إذا لم يتم وقف الهدر.
وفاز حزب هللا وجماعات وأفراد مؤيدون لحيازته
السالح بأغلبية المقاعد في االنتخابات البرلمانية.
وسوف يشكل الزعيم السنّي المدعوم من الغرب سعد
الحريري الحكومة االئتالفية القادمة والتي ستشمل
األحزاب الرئيسية بما فيها حزب هللا صاحب األغلبية
البرلمانية.
وسعت الواليات المتحدة إلى قطع التمويل عن حزب
هللا الشيعي وفرضت عقوبات الشهر الماضي على
ممثله في إيران باإلضافة إلى ممول رئيسي وخمس
شركات في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق األوسط.
كما أعلنت واشنطن وشركاء خليجيون عن فرض
المزيد من العقوبات على حزب هللا بما في ذلك أكبر
قائدين فيه هما أمينه العام حسن نصر هللا ونائبه نعيم
قاسم.
وجاءت العقوبات ضمن سلسلة من اإلجراءات

الجديدة التي تستهدف إيران وحليفها اللبناني منذ
انسحاب الرئيس األميركي دونالد ترامب من االتفاق
النووي اإليراني.
ووصف نصر هللا العقوبات بأنها “جزء من المعركة”.
وقال إنها لن تؤثر على زعماء الحزب لكنها قد تنال
من داعميه.
وتابع “في ما يتعلق بي شخصيا أو بإخواني،
الموضوع ليس له أثر مالي أو مادي .هم يهدفون
(األميركيون) إلبعاد الناس عنا”.
وأضاف “عندما يضعون على قائمة العقوبات
شركات لبنانية أو مصانع أو كيانات أو جمعيات أو
جهات لها نشاطها المالي واالستثماري في لبنان وفي
خارج لبنان وتحتاج إلى سفر ومعامالت بنكية وبيع
وشراء وتبادالت مالية ،طبعاً هذا مؤذ جداً ولذلك ال
أحد يستخف به”.
وقال “هؤالء مواطنون لبنانيون وإذا كانوا مواطنين
لبنانيين فإن الدولة اللبنانية مسؤولة عنهم ويجب أن
تدافع عنهم ويجب أن تحمي مصالحهم”.
وحذر نصر هللا من أن اإلجراءات األميركية ستستمر
ً
قائال
في التصاعد ودعا أنصاره إلى الصبر والتحمل
“الضغط علي أي متبرع أو مساهم لهذه المقاومة
ومؤسساتها هذا جزء من المعركة”.

لكنه قال إن تلك
العقوبات لن تحقق
شيئاً ووصف الضرر
الذي قد يتعرض له
وممولوه
أنصاره
بالتضحية.
وشدد على أن
العقوبات األميركية
لن تؤثر على تشكيل
حكومة جديدة في
لبنان من المقرر
أن يبدأ العمل على
تشكيلها هذا الشهر.
انتخابات
وبعد
السادس من مايو/
أيار وهي أول
انتخابات برلمانية
في لبنان منذ تسع
سنوات ،يمثل الوضع االقتصادي الصعب ومستويات
الدين العام الهائلة أولوية للحكومة القادمة.
ولبنان ثالث أكبر دولة مدينة في العالم حيث تبلغ
نسبة الدين من الناتج المحلي اإلجمالي أكثر من 150

ً
جدال في تونس
“حرية” اإلفطار في رمضان تشعل
جدال واسعاً
أشعل غلق المقاهي نهاراً
ً
في تونس خاصة بين فئة تفطر في
رمضان اعتبرت قرار وزير الداخلية
خرقاً للدستور الذي ينص على حرية
الضمير.
وترى فئة من المجتمع التونسي
أن الصوم واالفطار مسألة حرية
شخصية ال يحق ألي جهة رسمية أو
غير رسمية التدخل فيها.
وخالفاً لالعتقاد السائد بأن ظاهرة
االفطار في شهر الصوم تشمل
المنحدرين من الطبقات الميسورة نظراً
لطبيعة ثقافتها العلمانية ،فقد أظهر األسبوع
األول من شهر رمضان أن اإلفطار تسلل
إلى الفئات الشعبية خاصة في األحياء الشعبية
المتاخمة للمدن الكبرى.
وال يحجب ذلك وجود فجوة بين جيل األجداد
واآلباء وجيل الشباب ،إذ في الوقت الذي
يرى فيه الجيل األول في اإلفطار معصية
تصنف فقهياً ضمن “الكبائر” يتبنى الجيل
الجديد تفسيراً مدنيا مشدداً على أن الصيام
من عدمه هو عالقة بين المرء وبين هللا.
ويجاهر شاب يدعى خليل بن عمار (17
عاما) باإلفطار معتبرا أنه حر في إفطاره
وليس من حق أي كان أن يتدخل في عالقته
الروحية باهلل.
وقال “الكثير من الصائمين يتظاهرون
بأنهم متدينون والحال أن سلوكياتهم وطريقة
تعاملهم مع الناس مشحونة بالنفاق والرياء
عالوة على أنهم ال يرون في رمضان سوى
شهر الكسل والتهافت على شتى المأكوالت
متحججين بالصوم”.
وبعكس ما تذهب إليه بعض القراءات فقد
أثبتت دراسة أعدها المرصد الوطني للشباب
في العام  2016أن أكثر من  69بالمئة من

الشباب يعتبرون أنفسهم متدينين رغم عدم
التزامهم بأداء الفروض.
وعادة ما يأخذ أداء الصالة أو الصوم أو
ارتداء الحجاب لدى الشباب التونسي والنخب
ً
شكال من أشكال األنماط السلوكية
المثقفة
التظاهرية التي ال تخلو من الرياء أكثر مما
هو عبادة تعكس قوة اإليمان واالستقامة في
عالقات المعامالت.
وفي مايو/أيار  2015أظهرت دراسة أعدها
منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية والمعهد
العربي لحقوق اإلنسان أن  77بالمئة من
التونسيين يرون أن الحجاب ليس عنواناً
للتدين.
وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة يقدر
األخصائيون االجتماعيون نسبة المتحجبات
اللواتي ال يؤدين الفروض الدينية بنحو
ً
شكال من أشكال
 47بالمئة ليأخذ الحجاب
الموضة.
ً
ورغم المظاهر االحتفالية خاصة ليال خالل
شهر رمضان ،ال يتردد الكثير من التونسيين
في التشديد على أن الصوم هو “عادة وتقليد”
فيما يذهب البعض اآلخر إلى أنه “فرض من
فروض اإلسالم ويجب االلتزام به”.
وينص الدستور التونسي الصادر في العام

 2014على “حرية الضمير” التي
تسمح ألي شخص بأن يعتقد في ما
يمليه عليه اقتناعه الشخصي بكل
حرية دون أي ضغوط.
وأشعل غلق المقاهي خالل شهر
رمضان سخط المفطرين الذين رأوا
فيه مساساً بالحرية الشخصية التي
يكفلها الدستور حتى أنهم نظموا
مظاهرة تطالب بفتح المقاهي.
ويرى عدد من المفطرين أن غلق
المقاهي في نهار رمضان يستبطن
موقفا سياسيا مفاده مغازلة اإلسالميين وفي
مقدمتهم حركة النهضة.
وتعود مسألة غلق المقاهي إلى نهاية العام
 2017حين أصدرت وزارة الداخلية منشوراً
يقضي بغلق المقاهي وبررت قرارها آنذاك
بأن السماح بفتح المقاهي قد يتسبب في
استفزاز مشاعر المسلمين وربما تستغله
الجماعات المتطرفة للتحريض ضد الدولة.
غير أن قرار وزارة الداخلية لم يمنع عدداً
من أصحاب المقاهي من فتحها نهاراً مسدلين
على أبوابها ستائر من القماش لتغص بالمئات
من المفطرين.
وتستقبل المقاهي مختلف الشرائح االجتماعية
ً
وكهوال ونساء لتتحول إلى
شباناً وفتيات
فضاءات تلتقي فيها جميع شرائح المجتمع.
ويقول بعض التونسيين ان ارتياد المقاهي
في نهار شهر الصوم واحتساء فنجان قهوة
في نهار رمضان قاد إلى محو الفوارق
االجتماعية ،نفس فنجان القهوة للجميع فقراء
وميسورين”.
ويتندر المفطرون بالقول إن “قهوة نهار
رمضان نجحت في ما فشل فيه السياسيون،
لقد وحدتنا لنجلس آمنين حول طاولة واحدة
دون وثيقة قرطاج”.

بالمئة.
وتعهد نصر هللا بإطالق حملة “جدية استراتيجية
كبرى” لمكافحة الفساد .وقال “نحن ما قدمنا دماً وما
حررنا أرضاً حتى بلدنا يفلس وينهار”.

أنقرة تمعن في الترهيب بأحكام مش ّددة
بذريعة محاولة االنقالب

قالت صحيفة حريت التركية أن المحكمة الواقعة في مدينة إزمير الساحلية المطلة
على بحر إيجه أصدرت أحكاما “مشددة وبالمؤبد” على  104من بين  280متهماً،
لضلوعهم في محاولة االنقالب العسكري في  ،2016وهي من أشد األحكام الممكنة
بموجب القانون التركي إذ أنها ترفع الحد األدنى لمدة السجن المطلوبة إلطالق
السراح المشروط.
ً
وقالت الصحيفة إن المحكمة قضت بسجن  21شخصا آخرين  20عاما بسبب إهانة
الرئيس ،بينما حكمت على  31بالسجن عشرة أعوام وستة أشهر بسبب “االنتماء
لمنظمة إرهابية”.
ً
وقتل أكثر من  240شخصا ،أكثرهم مدنيون عزل ،مساء يوم  15يوليو/تموز
 2016عندما استولت مجموعة من الجنود على دبابات وطائرات حربية في محاولة
لمهاجمة البرلمان واإلطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.
وتتهم الحكومة شبكة رجل الدين المقيم في الواليات المتحدة فتح هللا كولن ،الحليف
السابق إلردوغان ،بتدبير محاولة االنقالب .ونفي كولن ،الذي يعيش في منفى
اختياري في بنسلفانيا منذ عام  ،1999المشاركة في محاولة االنقالب وأدانها.
مصادرة الحريات
وتتعرض االوساط الجامعية لضغوط قوية في تركيا ،خصوصا منذ محاولة االنقالب
في  15تموز/يوليو  2016والتي تلتها عمليات تطهير كثيفة لم تكن المؤسسات
األكاديمية بمنأى منها ،واعتقل عدد كبير من األساتذة واقيل عمداء.
وفي  23شباط/فبراير  ،2018اتهم ثالثة اساتذة جامعيين ببث “دعاية ارهابية”
ألنهم وقعوا في كانون الثاني/يناير  2016عريضة وقعها اكثر من  1000استاذ
جامعي ،وتندد ب “المجزرة” التي طاولت مدنيين كما قالوا ،وارتكبتها قوات
االمن التركية خالل العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البالد
المؤلف من اكثرية كردية.
ويتهم المدعون االتراك هؤالء االساتذة الجامعيين بأعداد عريضة بناء على طلب
حزب العمال الكردستاني لضم المثقفين الى قضية المتمردين االكراد.
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