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كيوسك الصحافة
البيت األبيض يدرس وضع «اإلخوان»
على الئحة االرهاب

دافع ترامب عن قرار حظر السفر المؤقت الذي أوقفته المحاكم الفدرالية (أ ف ب)

طـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــل ،ض ـ ـم ـ ــن صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف ال ـ ـح ـ ــزب
ال ـج ـم ـهــوري ،حـلـيــف م ـقـ ّـرب مــن مــديــر
مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،ري ـن ــس
بريبوس .ووفــق مصادر مطلعة على
إجراءات التوظيف ،فقد غضب ترامب
من بريبوس بسبب خياره لسبايسر
"لشغل أكثر املواقع ظهورًا في اإلدارة
األميركية ،إلى جانب موقع الرئيس".
وأضــافــت امل ـصــادر أن "تــرامــب يأسف
ل ــذل ــك ،ك ــل ي ـ ــوم ،وي ـل ـقــي ب ــال ـل ــوم على
بريبوس".
ً
إال أن مسؤوال في اإلدارة األميركية

أك ــد دع ــم تــرامــب لـسـبــايـســر مـئــة في
املئة ،فيما دحــض مصدر آخــر فكرة
أن يكون سبايسر قد أصبح ،فجأة،
غير ّ
محبذ لدى ترامب.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،جـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي ت ــأك ـي ــد الـ ـت ــزام ــه ب ــ"ح ـلــف
ش ـ ـمـ ــال األط ـ ـل ـ ـس ـ ــي" ،خ ـ ـ ــال م ـك ــامل ــة
أجراها مع رئيس الــوزراء اإلسباني
م ــاري ــان ــو راخ ـ ـ ــوي ،ه ــي األولـ ـ ــى بني
الرجلني ،منذ تسلم تــرامــب مفاتيح
البيت األبيض .ولطاملا انتقد ترامب
"ال ـح ـل ــف األطـ ـلـ ـس ــي" ،خـ ــال حـمـلـتــه

ّ
لوقف التجريف ،لكن أشغال «سلطة
األراضي» لم تتوقف بعد.
لـ ـلـ ـمـ ـف ــارق ــة ،ب ـي ـن ـم ــا ك ــان ــت «س ـل ـطــة
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي» الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـ «ح ـ ـمـ ــاس»
تـ ـ ّ
ـدمـ ــر تـ ــل الـ ـسـ ـك ــن األثـ ـ ـ ـ ــري ،ك ــان ــت
وزارة الـسـيــاحــة الـتــابـعــة للحكومة
نـفـسـهــا تـسـتـنـجــد ب ـ «مـنـظـمــة األم ــم
املتحدة للتربية والـعـلــوم والثقافة
ـ يونسكو» ،من أجــل «الحفاظ على
ّ
آثـ ــار غـ ــزة م ــن ان ـت ـه ــاك ــات االح ـت ــال
الـ ـ ــذي ّ
دمـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــراث ل ـي ـخ ـفــي وراء ه

ال ــدولـ ـي ــة عـ ــن سـ ـي ــاس ــات االحـ ـت ــال
ال ــواض ـح ــة وال ـع ـل ـن ـيــة ال ـه ــادف ــة إلــى
تدمير اآلثار في غزة».
وك ـ ـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن مـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـك ـن ـي ـس ــة
الـبـيــزنـطـيــة وت ــل أم ع ــام ــر ومـسـجــد
املحكمة وغيرها من البيوت األثرية
قد تعرضت للقصف اإلسرائيلي في
الـعــدوان األخـيــر على القطاع صيف
 ،2014م ــا ألـ ـح ــق أضـ ـ ـ ــرارًا جـسـيـمــة
بـهــا ،وال سيما فــي ظــل غـيــاب املــواد
الالزمة لترميمها بما يدعم بقاءها
والحفاظ عليها من تأثيرات العوامل
الجوية واملنخفضات الجوية.
عـلــى الصعيد نـفـســه ،ال ت ــزال اآلث ــار
ف ــي غـ ــزة ت ـع ــان ــي ،ك ـمــا آث ـ ــار ال ـعــالــم،
مــن إش ـك ــاالت ســرقــة الـقـطــع األثــريــة،
ّ
وق ــد تـمــكـنــت مـبــاحــث الـسـيــاحــة في
شرطة محافظة خانيونس األسبوع
املاضي من ضبط شبكة تنقيب عن
اآلثار لسرقتها ثم بيعها .وأوضحت
ّ
امل ـبــاحــث أن الـشـبـكــة اع ـتــرفــت خــال
الـتـحـقـيــق بـبـيــع م ــا ك ــان ــوا يـجــدونــه
ل ـهــواة ام ـتــاك الـقـطــع األث ــري ــة ،فيما
يـعــرض آخ ــرون على النيابة بتهمة
السرقة.
ّ
ويضم قطاع غزة من اآلثار قرابة 150
بيتًا و 12مــوقـعــا و 40مـسـجـدًا و22
مبنى ،تعود إلى العهدين الروماني
وال ـ ـب ـ ـيـ ــزن ـ ـطـ ــي ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك امل ـس ـي ـح ــي
واإلس ــام ــي ،ويــوجــد أيـضــا عــدد من
املعالم املسيحية وأنقاض كنيستني،
وك ـن ـي ـس ــة ق ــائـ ـم ــة ،وديـ ـ ـ ــر مـسـيـحــي
ي ـس ـ ّمــى «ال ـق ــدي ــس ه ــرالـ ـي ــون» ال ــذي
يـصــنــف عـلــى قــائـمــة ال ـتــراث العاملي
ّ
دير في التاريخ املسيحي.
بأنه أول ٍ

يحوي القطاع
أقدم دير في التاريخ
المسيحي يدعى
«القديس هراليون»
الوجود الفلسطيني» .أيضًا ،كانت
الـ ــوزارة قــد دع ــت «الـيــونـسـكــو» إلــى
ّ
«تحمل مسؤولياتها تجاه املواقع
ّ
األثرية في غزة ،خاصة التي بحاجة
إلــى تــرمـيــم» ،فــي ظــل أن عــددًا كبيرًا
مــن املـعــالــم األث ــري ــة فــي غ ــزة عرضة
ل ــان ـه ـي ــار ،خ ـصــوصــا ب ـعــد تـعــرض
مناطق كثيرة للقصف املباشر خالل
ال ـحــروب اإلســرائـيـلـيــة الـســابـقــة .أما
كحيل ،فعاد وتحدث عن استغرابه
م ــن «اسـ ـتـ ـم ــرار ص ـم ــت امل ــؤس ـس ــات

االنـتـخــابـيــة ،مـعـتـبـرًا أن أع ـض ــاءه ال
يقومون بدفع ّ
حصتهم ،فيما تنفق
ّ
الــواليــات املتحدة أكثر مــن حصتها
بكثير من أجــل الحفاظ على أمنهم.
وف ـي ـم ــا أشـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر عــن
البيت األبـيــض إلــى أن تــرامــب "شـ ّـدد
على أهمية أن يتقاسم كــل الحلفاء
عــبء الـنـفـقــات الــدفــاعـيــة" ،فـقــد أشــار
إل ــى أن ــه "جـ ــدد أي ـض ــا ال ـتــأك ـيــد على
االل ـتــزام األمـيــركــي إزاء حلف شمال
األطلسي".
(األخبار)

ما قل
ودل
أظهر استطالعان لنيات الناخبين
أمس ،أن زعيمة اليمين
المتطرف في فرنسا مارين
لوبان ،ستخسر في جولة إعادة
بانتخابات الرئاسة أمام منافسها
الذي يقول إنه يمثل تيار الوسط
إيمانويل ماكرون ،بيد أنه ال يزال
من المؤكد في ما يبدو أنها
ستتقدم في الجولة األولى.
وأظهر االستطالعان أن المرشح
المحافظ فرنسوا فيون ،سيأتي
في المركز الثالث بنسبة تقارب
 18في المئة .وأظهر استطالع
«إيالب» أن لوبان التي ترأس حزب
«الجبهة الوطنية» المناهض
للمهاجرين واالتحاد األوروبي
ستخسر جولة اإلعادة لمصلحة
ماكرون ،وهو مصرفي سابق،
بنسبة  37في المئة مقابل
 63في المئة .وقال "إيالب" إن
فيون سيتغلب على لوبان في
الجولة الحاسمة بنسبة  56في
المئة مقابل  44في المئة إذا
وصل إلى الجولة الثانية.
(رويترز)

ّ
يناقش مستشارو الرئيس األميركي دونالد ترامب ،مرسومًا يصنف
«جـمــاعــة اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» تنظيمًا إرهــاب ـيــا ،فــي خـطــوة تستهدف
الحركة اإلسالمية األقدم وربما األكثر نفوذًا في الشرق األوسط.
املنظمة السياسية واالجتماعية ،والتي لديها املاليني من املناصرين،
نبذت العنف رسميًا منذ عـقــود ،وف ــازت باالنتخابات البرملانية والرئاسية في
مصر بعد سقوط حسني مبارك عام  .2011كما أن مجموعات موالية لها باتت
جزءًا من األنظمة السياسية في بلدان مثل تونس وتركيا ،وقاوم الرئيس األميركي
السابق باراك أوباما ،مرارًا الضغوط لتصنيف «الجماعة» منظمة إرهابية.
ينظر بعض مستشاري ترامب لـ«لجماعة» على أنها فصيل راديكالي يسعى إلى
اختراق الواليات املتحدة والترويج ملجتمع تحكمه الشريعة اإلسالمية ،وال سيما
أن بعض فروعها ،مثل حركة «حماس» ،ارتكبت العديد من الهجمات .في نظرهم،
هذا القرار هو فرصة التخاذ أفعال ضد «اإلخوان املسلمني».
تصنيف «الجماعة» منظمة إرهابية بشكل رسمي سيعكر العالقات األميركية
في الشرق األوسط .قادة دول حليفة ألميركا في الشرق األوسط ،مثل اإلمارات
وم ـصــر ،ضـغـطــوا عـلــى تــرامــب لــإقــدام عـلــى ه ــذه الـخـطــوة بـهــدف الـقـضــاء على
خصومهم السياسيني في الداخل.
وي ـتــزامــن اق ـت ــراح تصنيف «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن» جـمــاعــة إرهــاب ـيــة مــع م ــداوالت
يجريها مسؤولون حاليون وسابقون حول تصنيف أجنحة في «الحرس الثوري
اإلسالمي» اإليراني على الالئحة نفسها ،علمًا بأن قــادة في «الحرس الثوري»
و«فيلق الـقــدس» سبق أن أدرج ــوا على الئحة اإلره ــاب التي أصدرتها الحكومة
األميركية ،لكن ّ
يصر الجمهوريون على ضم «الحرس الثوري» نفسه إلى الالئحة
من أجل توجيه رسالة إلى إيران.
الجزء اإليراني من الخطة األميركية الجديدة يحظى بدعم من البيت األبيض ،بينما
يبدو أن الزخم الــذي كان يتمتع به تصنيف «جماعة اإلخــوان املسلمني» تراجع
أخيرًا وسط اعتراضات من مسؤولني في وزارة الخارجية ومجلس األمن القومي
الذين ينفون وجود أي أساس قانوني لهذا القرار ،كما أنه سيضر كثيرًا بعالقات
أميركا مع بعض حلفائها في املنطقة .ويقول مسؤولون سابقون إنه ّتم إبالغهم
بأن القرار كان من املفترض أن يوقع االثنني ،لكنه تأجل على األقل حتى األسبوع
املقبل.
ويعكس هذا التأخير رغبة في البيت األبيض في الحصول على املزيد من الوقت
ً
قبل اتخاذ قرارات تنفيذية ،وخاصة بعد الفوضى التي نجمت عن إصدار أوامر
تنفيذية على عجل ،مثل الحظر املؤقت على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.
ومع هذا ،فإن اإلدارة األميركية ال تغفل الديناميكيات املعقدة التي تنطوي على
طريقة عمل «اإلخوان املسلمني».
ّ
وعبر بعض املنتقدين عن خشيتهم من أن فريق ترامب يسعى إلى خلق مبرر
قانوني التخاذ إجراءات صارمة ضد املؤسسات الخيرية اإلسالمية واملساجد
فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إذ إن تصنيف «ال ـج ـمــاعــة» إرهــاب ـيــة يـجـ ّـمــد األص ــول
للمجموعة وأفرادها ،ويمنعهم من الحصول على تأشيرات الدخول إلى أميركا
ويحظر تــداوالتـهــم املالية .ويـقــول النائب املساعد لــوزيــر الخارجية فــي إدارة
أوب ــام ــا ،ت ــوم مالينوسكي،
إن «هذا يثبت أنهم مهتمون
ب ــإشـ ـع ــال ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ضــد
ط ــاب ــور خ ــام ــس وه ـم ــي ،ال
الحفاظ على شركائنا في
الـحــرب على اإلره ــاب ،مثل
ت ــرك ـي ــا وتـ ــونـ ــس واألردن
واملغرب».
ول ـ ـطـ ــاملـ ــا كـ ــانـ ــت «ج ـم ــاع ــة
اإلخوان املسلمني» مصدرًا
للخوف بالنسبة إلى اليمني،
مثل سبستيان غوركا وكاثرين غوركا ،اللذين يكتبان ملوقع «بريتبارت نيوز»
وطــاملــا ح ــذرا مــن املـتـشــدديــن اإلســامـيــن فــي الــواليــات املـتـحــدة .وق ـ ّـدم بعض
الـجـمـهــوريــن الـشـهــر املــاضــي مـشــروعــا يـطــالــب بتصنيف «جـمــاعــة اإلخ ــوان
املسلمني» منظمة إرهابية ،وطلبوا من وزارة الخارجية اإلجابة عن سبب عدم
شملها في قائمة الجماعات الراعية لإلرهاب .وقال السيناتور الجمهوري تيد
ك ــروز« ،لـقــد حــان الــوقــت لتسمية الـعــدو بــاسـمــه» .كــذلــك دعــا مــؤســس «مركز
الـسـيــاســة األم ـن ـيــة» ف ــران ــك غــاف ـنــي ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ت ــرام ــب إل ــى تصنيف
«الجماعة» على أنها إرهابية .ومن ضمن الذين يرفضون هذا التحرك «مجلس
العالقات األميركية اإلسالمية» ،الذي ّ
يعد نفسه حركة حقوق مدنية في الواليات
املتحدة ،إذ يرى املسؤولون فيه أن أي تحرك في هذا االتجاه سيكون محاولة
واضحة الضطهاد املسلمني .حتى اللحظة ،غير واضح الشكل الذي سيتخذه
األمر الرئاسي ،فقد يطلب ترامب من وزير الخارجية ريكس تيلرسون ،الذي
سبق أن وضع «اإلخوان املسلمني» إلى جانب «القاعدة» ،مراجعة فكر «اإلخوان»
واتخاذ القرار.
()...
ّ
ويقول مسؤولون أميركيون إن الحوارات األميركية ـ املصرية ،في الفترة ما بني
 2013إلى  ،2015كانت دائمًا تشتمل على مطالب مصرية بتصنيف «الجماعة»
وقدمت مصر تقريرًاّ ،
إرهابيةّ .
أعدته األجهزة األمنية ،حــول «الجماعة» لــوزارة
ّ
الخارجية األميركية ،إال أن وزارة الخارجية نفت وجــود أرضية قانونية تسمح
بتصنيف «الجماعة» إرهابية.
(بيتر بايكر« ،ذي نيويورك تايمز»)

