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العالم

مصر

حملة «إخوانية» في الغرب :مالحقة السيسي حقـ

في مــوازاة العمل على «تسوية سياسية» بين السيسي و«اإلخــوان»،
يواصل التنظيم متابعة «الملف الحقوقي (الموقوفين والمنفيين)»،
أي أحكام قضائية بحق الحكومة المصرية
بعد فشله في استصدار
ّ
عبر «الجنائية الدولية» أو أي من المحاكم األوروبية ،وهذه المرة عبر
تقديم الملف إلى دبلوماسيين غربيين
اسطنبول ــ محمود علي
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة
اإلسـبــانـيــة فــي تــركـيــا ،حـيــث زاره ــا
وفـ ـ ــد «املـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ل ـح ـقــوق
االنـســان» التي تتخذ من بريطانيا
ّ ً
مقرًا لها ،مشكال من مسؤول امللف
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري فـ ـ ــي املـ ـنـ ـظـ ـم ــة م ـص ـط ـفــى
عــزب ،باإلضافة الى زوجــة القيادي
ف ــي «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» م ـح ـمــد الـبـلـتــاجــي،
وس ـنــاء عـبــد ال ـج ــواد ،املـعـتـقــل عقب
ف ــض اع ـت ـص ــام «رابـ ـع ــة ال ـع ــدوي ــة»،
حــامـلــن مـعـهــم مـلـفــا حـقــوقـيــا يضم
مــا سموها «االنـتـهــاكــات الحقوقية
ً
بحق اإلخــوان في السجون» ،فضال
عـ ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم األحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ال ـع ـس ـك ــري ــة
والـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت بـحــق
ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
املاضية.
وس ـب ــق أن ت ــوق ــف امل ـل ــف الـحـقــوقــي
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـب ـن ــاه «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ل ـف ـتــرة
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت الـ ـ ـع ـ ــام ون ـ ـصـ ــف ال ـ ـعـ ــام،
بـعــد اإلخ ـفــاقــات الـتــي الحـقــت امللف
طيلة الفترة املاضية ،وهــو مــا دفع
الجماعة في اسطنبول إلى تجديد
االه ـت ـم ــام ب ــه اآلن ،وإنـ ـش ــاء بـعــض
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
للتعامل مـعــه ،واملـضــي نحو كشف
م ـ ــا سـ ـم ــوه ــا «االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ـ ــات ب ـحــق
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي مـ ـص ــر» ،وك ـ ــان مـنـهــا
مــؤسـســة «ع ــدال ــة» لـحـقــوق اإلنـســان
والتي تم تدشينها في تركيا قبيل
آب /أغسطس املاضي.
مصادر من داخــل «اإلخ ــوان» ،أكدت
أن ثمة ضغوطا أميركية وأوروبية
على الرئيس عبد الفتاح السيسي،
بـسـبــب م ــا سـمـتــه «عـ ــدم رض ــى تلك
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ــن سـ ـي ــاس ــة ال ـس ـي ـس ــي
األم ـن ـي ــة ب ـحــق م ـعــارض ـيــه ،واغ ــاق
األفق السياسي في مصر بالكامل»،
وهو ما يستغله «اإلخوان» حاليًا.
وانـطــاقــا مــن بـيــان وزارة الداخلية
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة الـ ـ ــذي صـ ــدر ف ــي آب/
أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي بـ ـخـ ـص ــوص
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت ب ـحــق
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،وت ـل ـم ـي ــح
بـ ـي ــان ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـق ـب ــول ال ـح ـكــومــة
البريطانية لجوء «اإلخ ــوان» إليها
إذا ما أثبتوا تعرضهم لالنتهاكات
السياسية والحقوقية داخل بالدهم
ُوت ـع ــرض ـه ــم لـ ـتـ ـه ــدي ــدات ح ـق ـي ـق ـيــة،
ف ـت ــح ال ـب ــاب أم ـ ــام م ـك ـتــب «اإلخـ ـ ــوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» ف ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن لـ ـلـ ـب ــدء فــي
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امل ـ ـلـ ــف الـ ـحـ ـق ــوق ــي م ــرة
أخرى ،وهو ما كان حيث قام أعضاء
فـ ــي مـ ــا ي ـس ـم ــى «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـث ــوري
املصري» في بريطانيا ،واملحسوب
ع ـل ــى «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» ب ــزي ــارة ل ـل ـبــرملــان
ال ـبــري ـطــانــي ومل ـق ــر رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ف ــي «داونـ ـ ـن ـ ــغ سـ ـت ــري ــت» ،وتـسـلـيــم
رســالــة ملـكـتــب ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
البريطانية ،اوضـحــوا فيها خلفية
م ـ ــا يـ ـع ــدون ــه «ب ـ ــرمل ـ ــان االن ـ ـق ـ ــاب»،
ودوره في إعطاء الغطاء التشريعي
ل ـل ـن ـظ ــام فـ ــي مـ ـص ــر ،وس ـ ـ ــرد جـمـلــة
الـ ـق ــوان ــن الـ ـت ــي أصـ ــدرهـ ــا مـجـلــس
الـ ـن ــواب ف ــي ع ـهــد ال ـس ـي ـســي وقـبـلــه
عــدلــي مـنـصــور وه ــو مــا وص ــل إلــى
 342قانونًا رأى «املجلس الثوري»
أن ـهــا تـكـبــل حــريــة الـ ــرأي ف ــي مـصــر،
ً
فضال عن االنتهاكات التي يتعرض
لـهــا املـعـتـقـلــون ه ـن ــاك ،وع ــن أحـكــام

اإلع ـ ـ ــدام ال ـت ــي وص ـف ـت ـهــا بــال ـجــائــرة
واملسيسة.
كذلك ،زار هؤالء مقر رئيسة الوزراء
البريطاني تيريزا مــاي ،وسلموها
ملفًا يحتوي على بعض انتهاكات
حـقــوق اإلن ـســان األخ ـيــرة فــي مصر،
بـمــا فـيـهــا نـقــل املـعـتـقـلــن مــن سجن
إلى آخر ،بخاصة سجن برج العرب
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،وه ــو
م ــا ج ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـق ـي ــادي ــة فــي
«املجلس الثوري» سهى الشيخ ،من
مقر إقامتها في لندن.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــاح ـ ــق ف ـيــه
«اإلخ ـ ـ ــوان» ن ـظــام الـسـيـســي بــاملـلــف
الحقوقي ،كان السيسي يؤلف لجنة
ل ــدراس ــة ح ـ ــاالت االعـ ـتـ ـق ــاالت داخ ــل
ال ـس ـجــون س ـمــاهــا لـجـنــة ال ـع ـفــو عن
املسجونني ،وقــد قدمت ثــاث قوائم
ب ــأس ـم ــاء مـعـتـقـلــن ق ــال ــت إنـ ــه جــرى
ال ـ ــزج ب ـهــم ف ــي ال ـس ـجــن م ــن دون أن
يكونوا من «اإلخــوان» ،وهو ما دفع
السيسي إلــى اإلف ــراج عــن أول دفعة
منهم في األيام املاضية قدر عددهم
ب ــ 82شخصا ،فيما ينوي السيسي
إصـ ــدار الـعـفــو ع ــن الـقــائـمــة الـثــانـيــة
خ ــال األيـ ــام املـقـبـلــة وي ـقــدر عــددهــم
أيضا بـ 82شخصًا في محاولة منه

بعد زيارة سفارة إسبانيا في تركيا ،من المرتقب زيارة كل سفارات االتحاد األوروبي لتقديم الملف لها (إي بي إي)

لتقديم «ب ــادرة حسن نية للغرب»،
بـ ــأنـ ــه ال يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف حـ ــريـ ــة ال ـ ـ ــرأي
ف ــي مـ ـص ــر ،وه ـ ــو م ــا أك ـ ــد ع ـل ـيــه فــي
تصريحات سابقة له ،بأن «القاهرة

تتقبل الرأي والرأي األخر» .بل ذهب
الــرئ ـيــس أب ـعــد مــن ذل ــك بــال ـجــزم أنــه
ال يــوجــد مـعـتـقـلــون ف ــي م ـصــر ،وأن
ج ــل م ــن ت ـ ــدرس ال ــرئ ــاس ــة امل ـصــريــة

ملفاتهم الحقوقية داخ ــل السجون
«ال يـتـعــدون ال ـ ــ 500ش ـخــص» ،وهــو
م ــا أثـ ــار ده ـشــة امل ـعــارضــة املـصــريــة
ومنظمات حقوقية قالت سابقًا في

القاهرة تطرق أبواب ترامب :دعوة إلى قمة «في
ترتفع آمال القاهرة
ّ
بتولي دونالد ترامب
للرئاسة األميركية ،وهو
ما بدا جليًا منذ فوز
المليونير األميركي.
ّ
لكن زيارة وزير الخارجية
المصري سامح شكري
لواشنطن أمس ،جاءت
ّ
لتكرس «التفاؤل»
باستعادة العالقات
بين الدولتينً ،
بناء على
نقاط مشتركة عدة

القاهرة ــ جالل خيرت
ل ـ ـ ــم تـ ـ ـك ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــري
سامح شكري لواشنطن
من أجل توقيع اتفاقية منع تهريب
اآلثار املصرية مع نظيره األميركي
جـ ــون ك ـي ــري ف ـق ــط ،إذ كـ ــان ال ـه ــدف
األب ـ ـ ــرز م ــن ال ـ ــزي ـ ــارة ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
الــرئ ـيــس املـنـتـخــب دون ــال ــد تــرامــب.
وق ــد ج ــرت ات ـص ــاالت هــاتـفـيــة بينه
وبــن الرئيس املـصــري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـس ــي ،خ ـ ــال االي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
أكثر من مــرة ،ملناقشة قضايا عدة،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اسـ ـتـ ـع ــداد الــرئ ـيــس
الـخــامــس واألرب ـعــن لــدخــول البيت
األبيض الشهر املقبل.

أكد شكري خالل لقاءات غير معلنة مع فريق ترامب على استعداد مصر
«للتعاون بقوة» مع اإلدارة األميركية الجديدة (أ ف ب)

ونـ ـق ــل شـ ـك ــري رس ــال ــة ش ـف ـه ـيــة مــن
السيسي لترامب ،خــال لقاء معلن
جـمـعــه مــع نــائــب الــرئـيــس املنتخب
م ــايـ ـك ــل بـ ـن ــس ال ـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ـ ّـد ش ـك ــري
أول م ـســؤول عــربــي يـلـتـقــي بــه بعد
إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية
الشهر املــاضــي .وتضمنت الرسالة
دع ــوة إل ــى ت ــرام ــب ل ــزي ــارة ال ـقــاهــرة
في أقرب فرصة ،وعقد قمة مصرية
ـ ـ ـ أم ـي ــرك ـي ــة ،س ـ ــواء ف ــي ال ـق ــاه ــرة أو
واشـنـطــن ،مــع بــدء تسلمه السلطة،
من أجل بحث األوضــاع في املنطقة
وس ـبــل اس ـت ـع ــادة ت ـقــويــة ال ـعــاقــات
بني البلدين والتنسيق في مختلف
املجاالت.
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر فـ ـ ـ ــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،قـ ــام شـ ـك ــري ب ـل ـق ــاء ات
عدة غير معلنة مع الفريق املحيط
ب ـت ــرام ــب وامل ــرش ـح ــن لـلـعـمــل مـعــه،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى لـ ـ ـق ـ ــاء ات مـ ــع أعـ ـض ــاء
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي هــدفــت
جميعها إلى التأكيد على استعداد
مـصــر «لـلـتـعــاون ب ـقــوة» مــع اإلدارة
األميركية الجديدة ،علمًا بأن زيارة
مـمــاثـلــة ل ـلــوزيــر امل ـص ــري سـيـجــري
الترتيب لها عبر السفارة املصرية
ف ــي واش ـن ـطــن خ ــال ش ـهــر ش ـبــاط/
فبراير املقبل.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ب ـ ـعـ ــدمـ ــا أع ـل ـن ــت
الـ ــرئـ ــاسـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ـ ّـة أن ال ـس ـي ـس ــي
ه ــو أول رئ ـي ــس ي ـه ــن ــئ ت ــرام ــب مــن
خــارج الــواليــات املتحدة ،في موقف
ً
سـ ـيـ ـعـ ـك ــس بـ ـ ــوضـ ـ ــوح تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـوال ف ــي
العالقات الدبلوماسية بني البلدين،
والـتــي تشهد حــالــة مــن الـفـتــور منذ
تسلم أوباما السلطة ،على الرغم من
زيارته القاهرة في حزيران .2009

م ـب ـعــث تـ ـف ــاؤل الـ ـق ــاه ــرة بــان ـت ـخــاب
ت ــرام ــب مــرت ـبــط بــالـتــأيـيــد الــواضــح
م ــن ال ـج ـن ــرال املـ ـص ــري لـلـمـلـيــونـيــر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي وتـ ــواف ـ ـقـ ــه مـ ـع ــه ب ـش ـكــل
كامل .فالسيسي صـ ّـرح عقب لقائه
مــع تــرامــب وه ـي ــاري كـلـيـنـتــون في
نـيــوريــوك ،عـلــى هــامــش اجتماعات
األمم املتحدة ،بأن ترامب «سيكون
ق ــائـ ـدًا وزع ـي ـم ــا ق ــوي ــا» ،بـيـنـمــا قــال

ّ
تعول القاهرة على
«تحوالت جذرية» في
ظل إدارة ترامب
ترامب إنه سيكون «حليفًا وصديقًا
قــويــا مل ـصــر ،لـكــونـهــا صــاح ـبــة دور
رائـ ــد وح ـي ــوي ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
وتـ ـشـ ـت ــرك مـ ـع ــه فـ ــي قـ ـي ــم م ــواج ـه ــة
ً
الـ ـتـ ـط ــرف واإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،فـ ـض ــا عــن
ت ـع ـهــده ب ــإق ــرار ق ــان ــون يـعـتـبــر فـيــه
«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــن» جـ ـم ــاع ــة
إرهابية.
إذًا ،تـ ــأمـ ــل امل ـ ـحـ ــروسـ ــة اسـ ـتـ ـع ــادة
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات املـ ـص ــري ــة ـ ـ ـ األم ـي ــرك ـي ــة
ووســاطــة مصرية في التواصل مع
ال ـخ ـل ـيــج ب ـم ــا ي ـش ـكــل نـ ـق ــاط ضـغــط
يـ ـمـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي األزمـ ـ ـ ــة
املـتـصــاعــدة بــن الـقــاهــرة والــريــاض
خ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،خ ــاص ــة أن
الحسابات األميركية في ظل إدارة

