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العناوين:
 أمريكا :المعيﱠن الجديد "للحرية الدينية" يدعي أن اﻹسﻼم "ﻻ يتوافق مﻊ الدستور"
 السعودية تعلن عن إنشاء وزارة الثقافة
 وزير :باكستان يمكن أن تمنﻊ خطوط التموين اﻷمريكية إلى أفغانستان
التفاصيل:
أمريكا :المعيﱠن الجديد "للحرية الدينية" يدعي أن اﻹسﻼم "ﻻ يتوافق مﻊ الدستور"
إن ال ُمضاف حديثا ً إلى اللجنة اﻷمريكية للحرية الدينية الدولية ،توني بيركنز ،ﻻ يؤمن بالحرية الدينية.
بيركنز ،الذي تم تعيينه ﻓي هذا المنصب من قبل زعيم اﻷغلبية ﻓي مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ،سيخدم اﻵن ﻓي
لجنة من المفترض أنها تعمل كجهة مراقبة "مكرسة للدﻓاع عن الحق العالمي ﻓي حرية الدين أو المعتقد ﻓي
الخارج" ،حتى على الرغم من أنه أظهر مرارا ً وتكرارا ً أنه ﻻ يؤمن بالحماية المتساوية للمسلمين وغيرهم .لدى
اللجنة تاريخ طويل من التسييس ،مﻊ تحيز ضد المسلمين .سيستمر إدراج بيركنز ﻓقط لتقويض مصداقيته .بينما
يدعي أنه يدعم الحرية الدينية ،يعتقد بيركنز أن الدستور ﻻ يحمي حقوق المسلمين .وقال إن "أولئك الذين
يمارسون اﻹسﻼم بكامله" ﻻ ينبغي أن يتمتعوا بالحريات الدستورية نفسها التي يتمتﻊ بها اﻷمريكيون اﻵخرون،
حيث إن اﻹسﻼم ،حسب تعبيره" ،ﻻ يتواﻓق مﻊ الدستور"  -وهو ادعاء كاذب ،ﻓي الواقﻊ ،بعيد عن دستورنا .بل
إنه يذهب إلى حد تقديم ادعاء سخيف وغريب بأن " 16ﻓي المائة ﻓقط من اﻹسﻼم هو دين" .كما أن أحد كبار
مسؤولي منظمته  -منظمة مجلس بحوث اﻷسرة  -قد دعا إلى ﻓرض حظر على المساجد ،ونشرت الجماعة مقاﻻ
يجادل بأن اﻹسﻼم ليس حقا ً إيمانًا دينيًا بل باﻷحرى "حكومة دينية ،يحظر تأسيسها حسب القانون" .إن هذه اﻷقوال
واضحة تفاهتها .كما قام بتشويه المسلمين وشتمهم كأشخاص عنيفين وادعى أن أمريكا ليست ملزمة بحماية
حقوقهم] ..سانت لويس أمريكي[
إن أمريكا نذير الحرية الدينية يحكمها اﻵن المتعصبون الذين يمارسون نزعة عدائية تجاه اﻹسﻼم .في
المقابل ،عندما كانت دولة الخﻼفة العثمانية هي الدولة القيادية ،كانت تحمل الرحمة بشكل ﻻ مثيل له لﻸديان
اﻷخرى من اليهود والنصارى المضطهدين عبر أوروبا.
-----------السعودية تعلن عن إنشاء وزارة الثقافة
أعلنت السعودية عن إنشاء وزارة ثقاﻓية جديدة ضمن مراسيم ملكية تمت إذاعتها ﻓي وقت مبكر من يوم
السبت .وتم تعيين اﻷمير بدر بن عبد ﷲ بن ﷴ بن ﻓرحان آل سعود وزيرا ً جديدا ً لها .اﻷمير بدر هو عضو
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحاﻓظة العﻼ .تمت إعادة تسمية وزارة الثقاﻓة واﻹعﻼم إلى وزارة اﻹعﻼم .تم تعيين
أحمد الراجحي وزيرا للعمل والتنمية اﻻجتماعية ليحل مكان علي الغاﻓس الذي تم تعيينه ﻓي هذا المنصب ﻓي
أواخر عام  .2016تم تعيين الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ،وهو الرئيس السابق لهيئة اﻷمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،والتي كان يطلق عليها لقب "الشرطة الدينية" أو "الحسبة" ،وزيرا ً للشؤون اﻹسﻼمية .تم إنشاء لجنة جديدة
لمدينة مكة المكرمة والمواقﻊ المقدسة ..بالمواﻓقة على اقتراح ولي العهد ،سيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى إدارة
مشروع جدة التاريخي ،والتي ستديرها وزارة الثقاﻓة ..تم إنشاء مجلس جديد لحماية البيئة الطبيعية عبر عدد من

المناطق ﻓي السعودية .تم تعيين عبد ﷲ السعدان رئيسا ً للجهاز الملكي للجبيل وينبﻊ .وأنشأت اﻷوامر الملكية
وزارة الثقاﻓة الجديدة ،وﻓصلتها عن وزارة اﻹعﻼم ﻓي إطار حملة ﻻستقطاب المزيد من اﻹنفاق السعودي على
الترﻓيه ﻓي المنزل وسط عجز ﻓي الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط] .أخبار العربية[
وزيرا ثقافيًا ليقود هذا المسعى .مﻊ
في محاولة لتعزيز الترويج للثقافة الغربية ،كرس النظام السعودي
ً
عروض اﻷزياء ودور السينما والمﻼهي والحفﻼت الموسيقية ومباريات المصارعة التي تنتشر بالفعل في
المجتمﻊ السعودي ،فإن المرء يتساءل ما هي المشاريﻊ المتوقفة اﻷخرى التي تنتظر إطﻼق العنان لها؟!
------------وزير :باكستان يمكن أن تمنﻊ خطوط التموين اﻷمريكية إلى أفغانستان
قال مسؤول باكستاني إن بﻼده قد تمنﻊ خطوط اﻹمداد إلى أﻓغانستان إذا لم تتحسن العﻼقات مﻊ أمريكا .وﻓي
مقابلة مﻊ صوت أمريكا ،قال وزير الخارجية خورام داستجير خان إن أمريكا وباكستان ﻓي الوقت الراهن "ﻻ
يتحدثون مﻊ بعضهم البعض" .وقال إن العﻼقات ساءت إلى حد لم تعد ﻓيه اﻻتصاﻻت المباشرة رﻓيعة المستوى
مستمرة .وإلى جانب كونه الدبلوماسي اﻷعلى ﻓي البﻼد ،يعمل خان أيضا ً كوزير للدﻓاع ﻓي باكستان .وهو يلقي
باللوم على الوضﻊ الحالي للعﻼقات ﻓيما يتعلق بنقص التواصل من قبل اﻹدارة اﻷمريكية .وقال" :ﻓي الوقت
الحالي ،ﻓإن باكستان ﻻ يتم سماعها"" .يتم ﻓقط تشويه سمعة باكستان وانتقادها ﻓي واشنطن دون سماعها على
اﻹطﻼق" .وانتقد خان أمريكا لحثها على وضﻊ باكستان على قائمة المراقبة الدولية لتمويل )اﻹرهاب( .القائمة
مصنوعة من قبل ﻓرقة العمل المالية ،التي يوجد مقرها ﻓي باريس .وقررت المجموعة ﻓي شباط/ﻓبراير الماضي
إدراج باكستان ﻓي "القائمة الرمادية" للدول التي ترى أنها ﻻ تفعل ما يكفي للحد من تمويل )اﻹرهاب( .كما طلب
من باكستان بموجب اتفاق مﻊ ﻓرقة العمل المالي للعمل على خطة عمل ﻹزالة نفسها من القائمة .إذا لم يتم إحراز
أي تقدم ،ﻓستواجه البﻼد إمكانية نقلها إلى "القائمة السوداء" اﻷكثر شدة ﻓي المنظمة .كان الدعم اﻷمريكي ﻹدراج
باكستان جز ًءا من سياسة جنوب آسيا التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب ﻓي آب/أغسطس .تتهم اﻹدارة
اﻷمريكية باكستان بعﻼقاتها مﻊ طالبان وغيرها من الجماعات )اﻹرهابية( التي هاجمت القوات اﻷمريكية ﻓي
أﻓغانستان .يسعى جزء من سياسة ترامب ﻓي جنوب آسيا إلى الضغط على باكستان لقطﻊ العﻼقات مﻊ الجماعات
)اﻹرهابية( .وتنفي باكستان أنها تؤيد أي جماعات )إرهابية( .ويقول المسؤولون الباكستانيون إن أي تحركات
أمريكية للضغط على البﻼد هي محاولة ﻹلقاء اللوم على باكستان ﻓي إخفاقات دولية ﻹنهاء الحرب اﻷﻓغانية .يقول
خان إن باكستان ما زالت رسميا ً حليفا ً رئيسيا ً ﻷمريكا من خارج الناتو .لقد تعاونت أمريكا مﻊ باكستان ﻓي المسائل
عضوا ﻓي حلف شمال اﻷطلسي .التحالف العسكري يشمل أمريكا
العسكرية على الرغم من أن باكستان ليست
ً
و 28دولة من أمريكا الشمالية وأوروبا .وأشار خان إلى أن باكستان قد أبقت خطوطها اﻷرضية والجوية مفتوحة
أمام أمريكا والدول الحليفة التي تنقل اﻹمدادات إلى القوات ﻓي أﻓغانستان .ولكن عندما سئل عما إذا كانت خطوط
اﻹمداد ستبقى مفتوحة ،قال خان إن باكستان قد تضطر إلى "إعادة التفكير" ﻓي هذا التعاون] .صوت أمريكا[
يعترف خان عﻼنية بأن باكستان تخدم القوات اﻷمريكية لتنفيذ احتﻼل أفغانستان .ومن الواضح أن حكومة
خان ملطخة يداها بدماء المسلمين .باﻹضافة لذلك ،فإن خان لديه الوقاحة ليشير إلى أن باكستان قد تسحب
الدعم عن القوات اﻷمريكية في أفغانستان .هل يمكن الوثوق بمثل هذا الخائن بأي شيء يقوله؟
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