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العالم
تقرير

ــوقيًا
تقاريرها ،ان متوسط املعتقلني في
مصر ال يقل عن  40ألف معتقل منذ
إطاحة محمد مرسي من سدة الحكم
في تموز /يوليو .2013
وم ـ ــع زيـ ـ ـ ــارة س ـ ـفـ ــارة إس ـب ــان ـي ــا فــي
تركيا ،من املرتقب وفقًا لتصريحات
مـصـطـفــى عـ ــزب أن ت ـق ــوم «املـنـظـمــة
العربية لحقوق االنسان» بزيارة كل
سفارات االتحاد األوروبي في تركيا
ل ـت ـق ــدي ــم املـ ـل ــف ال ـح ـق ــوق ــي ال ـخ ــاص
بـ«اإلخوان» في مصر.
وقـ ـ ـ ــد ضـ ـ ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» فـ ـ ــي املـ ـل ــف
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوقـ ــي ،مـ ـ ــا أقـ ـ ــرتـ ـ ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة
املـ ـص ــري ــة أم ـ ـ ــس ،مـ ــن ات ـ ـهـ ــام ج ــدي ــد
لـلــوزيــر الـســابــق فــي حـكــومــة محمد
مـ ــرسـ ــي ،الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان»،
م ـح ـم ــد عـ ـل ــي ب ـ ـشـ ــر ،الـ ـ ـ ــذي ات ـه ـم ـتــه
السلطات املـصــريــة باملسؤولية عن
محاولة اغتيال مساعد النائب العام
عـلــى الــرغــم مــن كــونــه داخ ــل السجن
أثناء حــادث محاولة االغتيال ،وهو
مــا رأت ــه أســرتــه فــي بيانها محاولة
مــن النيابة لتلفيق اتـهــامــات لــه هو
بعيد عنها؛ وهــي تهم لــم تتذكرها
نيابة أمــن الــدولــة ســوى بعد مضي
فـ ـت ــرة ح ـب ـســه االحـ ـتـ ـي ــاط ــي؛ بـسـبــب
تهم أخ ــرى ملفقة تتعلق بالتخابر
مـ ــع الـ ـن ــروي ــج والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ،بحسب بيان األسرة.
ومع الضغوط الغربية على حكومة
ال ـس ـي ـس ــي ،ي ـط ـمــح «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» إل ــى
إح ــراز أي تـقــدم فــي املـلــف الحقوقي
وإن ك ـ ـ ــان ت ـق ـل ـي ــل ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
املعتقلني داخ ــل الـسـجــون وتحسني
أوضاع احتجازهم ليس إال.

أقرب فرصة»
ترامب ستشهد «تحوالت جذرية»،
وفقًا ملـصــادر فــي الــرئــاســة املصرية
ّ
يعول فيها السيسي على لعب دور
وس ــاط ــة س ـي ـك ــون ل ــه أثـ ــر إي ـجــابــي
فــي إع ــادة الــريــاض تابعًا للمواقف
ً
املـصــريــة ال منافسًا لـهــا ،فـضــا عن
تراجع النفوذ الدولي للمملكة التي
ربما تواجه آثارًا سلبية متصاعدة
فــي ظــل قــانــون «جــاسـتــا» ال ــذي أقـ ّـر
مؤخرًا.
عـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل امل ـ ـ ـثـ ـ ــال ،ل ـ ــن ت ـخ ـشــى
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة مـ ـ ــن اآلن ف ـ ـصـ ــاعـ ــدًا أي
اتهامات أميركية في مجال حقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ح ـت ــى لـ ــو مـ ــع اس ـت ـم ــرار
صـ ــدور ب ـي ــان ــات أم ـيــرك ـيــة ف ــي هــذا
ال ـش ــأن ،لـكـنـهــا ل ــن ت ـكــون بــالـتــأثـيــر
نفسه على الـعــاقــات بــن البلدين،
خصوصًا على املستوى الرئاسي.
وقد تكون الزيارة األولى للسيسي
للواليات املتحدة خالل الربع األول
م ــن الـ ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل ،ت ـع ـق ـب ـهــا دع ــوة
ت ــرام ــب ل ــزي ــارة ال ـق ــاه ــرة ف ــي أق ــرب
فــرصــة ،علمًا بــأن زيــارتــه للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة س ــابـ ـق ــا ك ــان ــت م ـق ـت ـصــرة
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
األم ــم امل ـت ـحــدة .يــرتـبــط األم ــر أيـضــا
بــاملـســاعــدات العسكرية األميركية،
س ـ ــواء ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا مـصــر
ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة «ك ــام ــب دي ـف ـيــد»
أو ال ـص ـف ـق ــات ال ـت ــي ي ـت ــم إب ــرام ـه ــا،
إذ مــن املـتــوقــع ح ــدوث انـفــراجــة في
ه ــذا ال ـش ــأن ب ـص ــورة ك ـب ـيــرة وع ــدم
امل ـم ــاط ـل ــة وال ـت ـع ـط ـي ــل امل ـت ـع ـم ــد أو
اسـتـخــدام هــذه الـصـفـقــات كوسيلة
ض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري ،فــي
ظـ ــل تـ ــوافـ ــق ال ـ ـ ــرؤى بـ ــن ال ـس ـي ـســي
وترامب.

مغتصبون ومرتشون
يقودون ...إسرائيل
حالما ينهي اإلسرائيليون
متابعتهم إحدى
قضايا الفساد المرتبطة
بمسؤوليهم السياسيين
والعسكريين ،تعوم
أخرى فوق السطح .رشى
وتبييض أموال ،وصفقات
غاز مشبوهة ،وفضيحة
غواصات بنيامين نتنياهو
ومقربيه ...وليس
ً
انتهاء باعتداءات جنسية
واغتصاب
بيروت حمود
بـعــد فـضـيـحــة ال ـغ ــواص ــات األملــانـيــة
وتلقي الرشى ،التي ارتبطت برئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،ب ـي ـن ــام ــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ومـ ـق ــرب ــن مـ ـن ــهّ ،أولـ ـه ــم
محاميه الشخصي ،دافيد شيمرون،
ثم «مراقب الدولة» القاضي املتقاعد
يـ ــوسـ ــف شـ ــاب ـ ـيـ ــرا ،ول ـ ـيـ ــس انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء
ب ــأف ــراي ـئ ــل ب ـ ــار ي ــوس ــف ،الـ ـ ــذي ك ــان
مرشحًا ملنصب رئاسة «هيئة األمن
القومي» لدى نتنياهو نفسه ،كشف
اإلع ــام الـعـبــري ،أم ــس ،عــن قضيتي
اغتصاب :األولــى تورط فيها رئيس
ديــوان نتنياهو سابقًا جيل شيفر،
والثانية تــورط فيها عضو كنيست
مـ ـ ــن حـ ـ ـ ــزب «ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ـي ـت ـي ـن ــو»
(إســرائ ـيــل بـيـتـنــا) ،وم ــن املــرجــح أن
يكون هو نفسه وزيــر الــزراعــة أوري
أرئيل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ل ـ ـل ـ ـق ـ ـنـ ــاة الـ ـث ــانـ ـي ــة
اإلســرائـيـلـيــة أن الـشــرطــة حققت مع
مسؤول سابق في مكتب نتنياهو،
في أعقاب شكوى تقدمت بها إحدى
الـفـنــانــات اإلســرائ ـي ـل ـيــات قـبــل شهر
ونصف شهر ،قالت فيها إنه اعتدى
ع ـل ـي ـهــا ج ـن ـس ـيــا وض ــربـ ـه ــا ب ـعــدمــا
قــدمــت عــرضــا خ ــال مــؤتـمــر حضره
ه ــذا املـ ـس ــؤول .وب ـعــد الـتـحـقـيــق مع
األخـيــرّ ،
حولته الشرطة إلــى اإلقامة
الجبرية في املنزل ملدة خمسة أيام.
ال ـق ـن ــاة «ال ـث ــان ـي ــة» ووسـ ـُـائـ ــل إع ــام
عبرية مختلفة وصفت املدعى عليه
ب ــأن ــه «م ـ ـسـ ــؤول مـ ـه ــم» ،وق ـ ــد شـغــل
م ـن ـص ـبــا «رفـ ـيـ ـع ــا ج ـ ــدا» ف ــي مـكـتــب
ن ـت ـن ـيــاهــو س ــابـ ـق ــا ،ك ـم ــا أن ـ ــه م ـقــرب
مــن زوج ــة األخ ـيــر ،س ــارة .وبــرغــم أن
اإلع ــام لــم يــذكــر اسـمــه فــي الـبــدايــة،
ك ـمــا أنـ ــه ن ـشــر ص ـ ــوره وهـ ــو مغطى
الــوجــه ،عــاد الحقًا ونشر أنــه رئيس
الديوان سابقًا ،أي جيل شفير.
يكتف شفير ،وفق روايــة الفنانة،
لم
ِ
ب ـ ــاالعـ ـ ـت ـ ــداء ال ـج ـن ـس ــي ع ـل ـي ـه ــا ،بــل
ضــرب ـهــا وس ـج ـن ـهــا ،ك ـمــا ق ــال ــت إنــه
دعــاهــا لتقديم عــرض أمــام «هيئة»،
وفـ ــور ان ـت ـهــاء ال ـح ـفــل اق ـت ــرح شفير
إيصالها إلى منزلها الذي يقع قرب
مكان سكنه ،لكن عودتها إلى املنزل
ّ
تحولت إلى «جحيم» ،بعدما اعتدى
عليها داخل السيارة وهما جالسان
فــي املـقـعــد الـخـلـفــي ،ثــم أخــذهــا بعد

ذلـ ــك إلـ ــى ش ـق ــة كـ ــان ف ـي ـهــا آخـ ـ ــرون،
م ــرغ ـم ــا إيـ ــاهـ ــا ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ع ــرض
أمامهم ،وحاول تقبيلها رغمًا عنها،
ل ـك ــن م ـح ــام ــي ش ـف ـيــر قـ ــال إن «ه ــذه
شكوى باطلة ،ومع انتهاء التحقيق
سيتضح أنه لم يفعل شيئًا».
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ق ـض ـيــة ش ـف ـي ــر ،ذك ــر
موقع «والــا» اإللكتروني ،أمــس ،أن
مجموعة من النساء اإلسرائيلييات
تقدمن بشهادات اتهمن فيها عضو
كنيست من كتلة «البيت اليهودي»،
بارتكاب مخالفات جنسية بحقهن
ً
وصـ ــوال إل ــى االغ ـت ـصــاب ف ــي بعض
ال ـحــاالت .وتـشـيــر الـتــوقـعــات إلــى أن
ال ـع ـض ــو املـ ــذكـ ــور هـ ــو ن ـف ـســه وزيـ ــر
ال ــزراع ــة أرئ ـيــل ،امل ـعــروف بمطالبته
بضم الضفة املحتلة إلى إسرائيل.
ون ـ ـشـ ــر مـ ــوقـ ــع «وايـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت» ص ـ ــورة
مل ـن ـشــور م ــن صـفـحــة «فيمينستت
دتـيــاه» (نـسـ ّـويــة متدينة) ،تديرها
حاجيت موريا ـ جيبور ،التي تجمع
شـ ـه ــادات ن ـس ــاء ت ـعــرضــن الع ـت ــداء
ج ـن ـس ــي ع ـل ــى يـ ــد ال ـ ــوزي ـ ــر أرئـ ـي ــل،
ق ــال ــت ف ـي ــه إنـ ـه ــا «ج ـم ـع ــت خـمــس
شهادات حتى اآلن ،ولكن بما أنه ال
توجد نساء على استعداد لكشف
هــويــاتـهــن وال ـت ـحــدث إل ــى الـجـهــات
الــرسـمـيــة ،فــإنـنــي أب ـحــث عــن نساء
أخــريــات مــررن بالتجربة نفسها...

يركز اإلعالم العبري
ّ
على متابعة مثل
هذه القضايا وخاصة
االختالس واالغتصاب
ك ــي ي ـك ــون ل ـن ــا ال ـش ـج ــاع ــة لـتـقــديــم
الشكوى ضــده» .وأضافت حاجيت
أن ــه «م ـن ــذ س ـن ــوات أس ـم ــع قصصًا
م ـشــاب ـهــة ...أدعـ ــو ال ـن ـســاء ال ـلــواتــي
ممرن بتجارب مشابهة الى التوجه
إلـ ّـي كما توجه غيرهن الـيــوم ،وكل
م ــن س ـم ـعــن ق ـص ـصــا م ـشــاب ـهــة مــن
صديقاتهن عليهن مشاركتها».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ذكـ ــر «وال ـ ـ ــا» أن هــذه
ليست املرة األولى التي تتردد فيها
اتـهــامــات مــن هــذا الـنــوع ضــد عضو
الكنيست (لم تذكر اسمه لكن يرجح
أنـ ــه أرئ ـ ـيـ ــل) ،ف ـقــد ظ ـه ــرت ات ـهــامــات
سابقة ضده خالل انتخابات داخلية
ل ـح ــزب «ال ـب ـيــت الـ ـيـ ـه ــودي» ،وقــالــت
نـ ـس ــاء آنـ ـ ـ ــذاك إن ـ ــه اس ـت ـغ ــل م ـكــان ـتــه
السياسية لتنفيذ اعتداءات جنسية
بحقهن ،لكن كل املحاوالت إلقناعهن
بتقديم شكوى باءت بالفشل ،فبقي
في منصبه.
إلى ذلك ،ذكرت مواقع عبرية مختلفة
أن وزي ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم نفتالي
بـيـنــت ،ال ــذي يـقــود ح ــزب «إســرائـيــل
بـيـتـنــا» ،ت ـحــدث إل ــى الـعـضــو املتهم
مــن حــزبــه ،لكن األخـيــر أنـكــر ،مشيرًا
الى أن االدعــاءات شائعات كاذبة قد
تدمر بيته وعائلته».

كشف اإلعالم العبري عن قضيتي اغتصاب ّ
تورط في أحدهما
مدير مكتب نتنياهو سابقًا (أ ف ب)
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كيوسك الصحافة
ّ
الستة التي قد تغيرّ
االستحقاقات
أوروبا إلى األبد
فـيـمــا تـجـتــاح أحـ ــزاب الـيـمــن امل ـت ـطــرف املـشـهــد الـسـيــاســي
ّ
وتسجل شعبية هــي األعـلــى منذ نهاية الحرب
األوروب ــي
ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،م ــن املـ ـق ــرر ع ـق ــد س ـل ـس ـلــة اس ـت ـح ـقــاقــات
انـتـخــابـيــة فــي جميع أن ـحــاء ال ـق ــارة .قــد ت ــؤدي نـتــائــج هــذه
االستحقاقات إلى انهيار االتحاد األوروبي خالل عام.
ـ االستفتاء اإليطالي :في نهاية هذا االسبوع ،كل األنظار ستتجه
نحو االستفتاء اإليطالي ،الذي سيسهل عملية الحكم واالصالح في
ايطاليا .فرئيس الوزراء ماتيو رينزي ،هدد باالستقالة في حال ّ
تم
التصويت ضد التعديالت الدستورية املقترحة .وفي الوقت نفسه،
تـشــن «حــركــة الـنـجــوم الـخـمــس» اليمينية حملة شـعــواء ضــد هــذه
التعديالت .في حال ربح املخيم الرافض للتعديالت ،ستدخل البالد
ف ــي أزمـ ـ ــة س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة س ـتــؤثــر
عـلــى ق ــدرة الــدولــة عـلــى ان ـقــاذ البنوك
التي تعاني مشاكل كبيرة .فمن غير
املـ ــرجـ ــح أن ت ـس ـت ـط ـيــع الـ ـخ ــزان ــة بـيــع
الـسـنــدات للبنوك املحلية وستضطر
للجوء إلــى االتحاد األوروب ــي والبنك
املركزي األوروبي في سيناريو شبيه
بالسيناريو اليوناني )...( .عدم قدرة
االت ـحــاد عـلــى ان ـقــاذ ايـطــالـيــا سيكون
كافيًا لتدمير اليورو.
ـ إعادة االنتخابات الرئاسية النمساوية :أما في النمسا ،فستعاد
االنتخابات الرئاسية بسبب بعض األخطاء التقنية التي حدثت
فــي أي ــار امل ــاض ــي .فــي ح ــال رب ــح مــرشــح «ح ــزب ال ـحــريــة» اليميني
املتطرف نوربرت هوفر ،فسيكون أول رئيس تابع لليمني املتطرف
منذ الحرب العاملية الثانية.
ـ االنتخابات العامة الهولندية :إن «حزب من أجل الحرية» بقيادة
الـسـيــاســي اليميني ِخ ـيــرت فـيـلــدرز مـتـقــدم فــي االسـتـفـتــاء ات على
«حـ ــزب ال ـش ـعــب ل ـل ـحــريــة وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،وه ــو ح ــزب لـيـبــرالــي
محافظ.
ـ ـ االنـتـخــابــات املحلية الـبــريـطــانـيــة :إن تــواجــد «ح ــزب املحافظني»
و«ح ــزب االس ـت ـقــال» ب ـقــوة فــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات سـيـكــون بمثابة
تأكيد على شعبية استفتاء «بريكست».
ـ االنتخابات الرئاسية الفرنسية :استطالعات الرأي تشير إلى أن
املحافظ فرانسوا فيون سيكون «الورقة الرابحة» في وجه زعيمة
«الجبهة الوطنية» مارين لــوبــان ،إال أن االضطرابات األخـيــرة في
أوروبا قد يكون لها تأثير مفاجئ على نتائج التصويت.
ّ
ـ ـ االنتخابات األملــانـيــة :يبدو مــن املــرجــح أن يعاد انتخاب أنجيال
ميركل لوالية ثانية ،ولكن حزب اليمني املتطرف سيؤمن بسهولة
مقاعد في البرملان ،األمــر الــذي سيشكل مصدر ازعــاج ألوروب ــا إذ
سيحرض الحزب على االتحاد األوروبــي بشأن قضايا مثل الدعم
لليونان وإيطاليا ،وبطبيعة الحال ،ملف الالجئني.
(شون أوغرادي« ،ذي اندبندنت» البريطانية)

هل يستطيع فيون إنقاذ فرنسا من
اليمين المتطرف؟
ّ
تمكن فرانسوا فيون من القضاء على اثنني من منافسيه
اليمينيني فــي االنتخابات التمهيدية الرئاسية ،بعد أن
كــان املــرشــح األقــل شعبية وفــق استطالعات ال ــرأي .فيون
الـيــوم هــو مــن دون مـنــازع زعيم يمني الــوســط فــي فرنسا،
واملـنــافــس األق ــوى فــي وجــه الـيـمــن املـتـطــرف .فـهــو لــم يـنـجـ ّـر ،كما
نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،وراء نـســخ خـطــابــات مــاريــن لــوبــان الشبيهة
بخطابات ترامب الشعبوية «املعادية للنظام».
بــل على الـعـكــس ،ففيون الكاثوليكي
املـ ـلـ ـت ــزم واألب ل ـخ ـم ـســة أط ـ ـفـ ــال ،هــو
تـ ـجـ ـسـ ـي ــد لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة
ال ـب ــرج ــوازي ــة وال ـت ـق ـل ـيــديــة امل ـحــاف ـظــة.
نـ ـج ــح فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل ب ـ ـهـ ــدوء وثـ ـب ــات
مــع امل ـخ ــاوف املـنـتـشــرة ح ــول الـهــويــة
وال ـق ـي ــم ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،م ــن خـ ــال إدانـ ــة
التيارات اإلسالمية وانتقاد التعددية
الـثـقــافـيــة عـلــى فــرضـيــة أن املــواطـنــن
جـمـيـعــا ،مـهـمــا ك ــان ديـنـهــم وأصـلـهــم،
عليهم االل ـتــزام بــاملـبــادئ َنفسها .فــي املـقــابــل ،إن املــواقــف الـحــادة
والعنصرية للوبان لم تلق تجاوبا ،إذ تشير استطالعات الرأي
األخيرة إلى أن فيون سيهزم لوبان إذا جرت االنتخابات اآلن.
من جهة ثانية ،اليسار ليس لديه أي أمل في تجاوز الدورة األولى
م ــن االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،األم ــر ال ــذي يــدفـعـنــا لـلـتـســاؤل حــول
مصير أصــوات الناخبني اليساريني .يشير استطالع للرأي نشر
الثالثاء إلى أن فرانسوا هوالند سيحصل فقط على  8في املئة من
األصــوات في الــدورة األولــى ،وأن لوبان وفيون سيتنافسان على
الرئاسة وأن األخير سيربح بنسبة  66في املئة.
(كريستني أوكرنت« ،واشنطن بوست» األميركية)

