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الئحة اتهام ضد «أقوى» امرأة إسرائيلية:

زوجة نتنياهو إلى المحاكمة

ٌ
«عام أسود» على عائلة
رئيس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامين نتنياهو :قضايا
فساد ،تلقي هدايا ورشى.
هذا في ما يتعلق بأزمة
نتنياهو نفسهّ .أما عقيلته
سارة ،أحد أهم «حصون
إمبراطوريته» ،فقد صارت
أخيرًا في قفص االتهام.
المرأة «األقوى إسرائيليًا» هي
ّ
«مبذرة» و«خائنة لألمانة»
وقريبًا إلى المحاكمة
بيروت حمود
ضدك الئحة
«ستقدم النيابة العامة
ِ
اتهام ،تتضمن حصولك على منافع
ش ـخ ـص ـيــة ع ـب ــر االحـ ـتـ ـي ــال» .ال ـك ــام
وجهه املستشار القضائي للحكومة
اإلسرائيلية أفيخاي مندلبليت ،في
ب ـ ــاغ ،إلـ ــى زوج ـ ــة رئ ـي ــس حـكــومـتــه

س ـ ــارة ن ـت ـن ـيــاهــو ،أم ـ ــس ،إذ ُيـشـتـبــه
بتورطها فــي أرب ــع مخالفات فساد
وصـلــت قيمتها إلــى مئة ألــف دوالر
أميركي.
م ـخــال ـفــات س ـ ــارة األرب ـ ـ ــع ،امل ـعــروفــة
إع ــام ـي ــا ب ـق ـض ـيــة «م ـس ــاك ــن رئ ـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،ت ـ ـنـ ــدرج ض ـم ــن «خ ـي ــان ــة
األمـ ـ ــانـ ـ ــة» واالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال .وكـ ــانـ ــت قــد
خضعت على أثرها للتحقيقات لدى
الشرطة اإلسرائيلية ،بتهم الحصول
على منافع شخصية وصلت قيمتها
إلى مئات آالف الشواقل.
وعلى ما يبدو ،فإن الزوجة «املثيرة
لـلـجــدل» ،وال ـتــي شغلت ب ــال اإلع ــام
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــأدائ ـه ــا وح ـض ــوره ــا،
منذ تــولــي زوجـهــا رئــاســة الحكومة
قـ ـب ــل أرب ـ ـ ـ ــع واليـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ت ـ ــورط ـ ــت فــي
م ـخــال ـفــات عـ ـ ّـدة ع ـنــوان ـهــا اسـتـغــال
امل ـكــانــة ال ـس ـيــاس ـيــة لـلـحـصــول على
املـ ـن ــاف ــع ال ـش ـخ ـص ـي ــة عـ ـل ــى ح ـس ــاب
«الخزينة العامة» .فقد نقلت زوجة
نتنياهو إلى منزل رئيس الحكومة
الخاص في مدينة قيسارية املهجرة،
أث ــاث ــا اق ـت ـنــي ع ـلــى أسـ ــاس أن ــه مـعـ ّـد
لـحــديـقــة امل ـقــر الــرس ـمــي ف ــي ال ـقــدس.
كــذلــك استخدمت موظفة فــي مكتب
زوجها لترعى والدها ،الكبير السن،
وك ــان ــت املــوظ ـفــة تـتـلـقــى رات ـب ــا على
أساس وظيفتها املسجلة في ديوان
رئاسة الحكومة .باإلضافة إلى ذلك،
ُ
تتهم ســارة بأنها أنفقت ميزانيات

ضـ ـخـ ـم ــة لـ ـ ـش ـ ــراء وجـ ـ ـب ـ ــات الـ ـطـ ـع ــام
وال ـض ـي ــاف ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـخــزي ـنــة
العامة ،وتشغيل عامل كهرباء ،من
دون إج ــراء مناقصات ،كما يــرد في
النصوص القانونية.
وبــالـعــودة إلــى بــاغ مندلبليت ،فإن
تـقــديــم الئ ـحــة االت ـه ــام يــأتــي بعدما
رفعت نتائج التحقيقات إثر خضوع
سـ ــارة للتحقيق «ت ـحــت الـتـحــذيــر».
إذ تـكـفــي إف ــادات ـه ــا بـ ــأن «تـسـتـخــدم
أقوالها ضدها في املحكمة» ،على أن
تحاكم فقط في قضية «التبذير على
وج ـب ــات ال ـط ـعــام وال ـض ـيــافــة» لـعــدم
توفر األدلة الكافية في باقي امللفات.
ُ
إلى جانب الزوجة نتنياهو ،ستقدم
الئحة اتهام ضد املدير العام ملكتب
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ،ع ـي ــزرا س ـي ــدوف،
امل ـش ـت ـب ــه فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا .إذ
بحسب ال ـقــانــون ،يمنع عـلــى سكان

سارة نتنياهو متهمة
بالتبذير على وجبات
الطعام والضيافة

املقر الحكومي الرسمي طلب وجبات
طـعــام مــن املـطــاعــم ،فــي الــوقــت الــذي
يعمل فيه طهاة داخل املسكن.
برغم ذلــك ،ال يــزال رئيس الحكومة،
الـ ـ ــذي تـ ـح ــوم ح ــول ــه ق ـض ــاي ــا ف ـســاد
عدة ،مستمرًا في الدفاع عن قرينته،
ون ـف ــي ال ـت ـهــم املــوج ـهــة ض ــده ــا .فقد
كتب على حسابه الخاص في موقع
«فايسبوك» أن «سارة امرأة شجاعة
مـسـتـقـيـمــة وال ع ـيــب ف ــي أف ـعــال ـهــا»،
متهمًا مــديــر مـنــزلــه الـســابــق ،ميني
ن ـ ـف ـ ـتـ ــالـ ــي ،ب ـ ــأن ـ ــه «ك ـ ـ ـ ـ ـ ــاذب وم ـ ـجـ ــرم
تسلسلي وهــو املـســؤول عن اإلنفاق
ال ـ ـحـ ــاد فـ ــي وج ـ ـبـ ــات ال ـ ـط ـ ـعـ ــام» ،فــي
إشـ ــارة إل ــى كــونــه «شــاهــد م ـلــك» في
التهم املوجهة ضد سارة.
لكن ،مهما يكن املصير الــذي ينتظر
سارةُ ،يشهد لها في أنها استطاعت
خطف األض ــواء واألنـظــار على مدى
سـ ـن ــوات ،وأن تـسـتـحــوذ ع ـلــى أق ــام
ّ
الصحافيني والكتاب اإلسرائيليني،
كـمــا لــم تفعل أي زوج ــة مــن زوج ــات
ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء الـ ـس ــابـ ـق ــن ل ـل ـح ـك ــوم ــات
اإلسرائيلية.
ف ـ ـهـ ــي ك ـ ـمـ ــا وص ـ ـف ـ ـهـ ــا أح ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ــؤالء
«ق ــوة خـفـيــة» ،و«خ ــاص ــرة نتنياهو
الــرخــوة» ،علمًا بأنها تشغل وظيفة
هامشية في بلدية الـقــدس ،وتتلقى
راتــب ثــاث مئة دوالر أميركي فقط!
ول ـي ـس ــت ف ــي م ــوق ــع اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار،
إال أن ـهــا بــإج ـمــاع ع ــدد م ــن املحللني

اإلسرائيليني «هي من تقرر من يكون
في موقع اتخاذ القرار».
الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـت ــي احـ ـتـ ـل ــت هـ ـ ــذا الـ ـع ــام
املوقع األول للنساء الخمس األقوى
في إسرائيل ،بــدأت حياتها الفعلية
م ــع ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت تـعـمــل
مضيفة طيران على منت طائرة «إل

تقرير

األزمة الكورية تراوح مكانها

موسكو تواجه حلفاء واشنطن :ال بديل من الحوار مع بـــ
المستبعد أن تجد األزمة
من
ًّ
الكورية حل قريبًا ،في ظل
ّ
التعنت األميركي واإلصرار
على الضغط من أجل فرض
عقوبات جديدة على بيونغ
يانغ ،وهو ما يراه حلفاء هذه
ستكون لها
األخيرة خطوة
ّ
نتائج عكسية غير موفقة
الشمالية
ال ت ــزال األزمـ ــة مــع كــوريــا
ّ
تـ ـ ـ ــراوح م ـك ــان ـه ــا ،فـ ــي ظـ ــل ال ـت ـعــنــت
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ـفـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـلــى
بيونغ يــانــغ ،فــي الــوقــت ال ــذي تؤكد
ّ
فيه موسكو على الـحــوار لحل هذه
امل ـســألــة .فـقــد ش ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة
الروسي سيرغي الفروف ،أمس ،على
أن «م ــن امل ـب ـكــر ج ـ ـدًا» ات ـخ ــاذ مــوقــف
من عقوبات محتملة لألمم املتحدة
عـلــى ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ،مـعـتـبـرًا أنــه
«ال بديل» من حوار مع بيونغ يانغ.
وق ـ ـ ــال ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أع ـقــب
اج ـت ـم ــاع ــا ف ــي م ــوس ـك ــو م ــع نـظـيــره
الـفــرنـســي ج ــان إي ــف ل ــودري ــان« :فــي
ه ــذه الـلـحـظــة ،يـعـمــل مـجـلــس األم ــن
على قرار جديد ،من املبكر جدًا توقع
الـشـكــل الـ ــذي س ـي ـت ـخــذه» .وإذ شــدد

ع ـل ــى «األول ـ ــوي ـ ــة امل ـع ـط ــاة لـلـجـهــود
الـ ـه ــادف ــة إلـ ـ ــى اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية» ،أكــد «عــدم ّوجــود بديل
مــن هــذه الجهود إذا كنا نأمل بحل
املـشــاكــل الـنــوويــة فــي شـبــه الـجــزيــرة
ال ـكــوريــة ،وعـلــى امل ــدى الـبـعـيــد» .أمــا
ل ـ ــودري ـ ــان ،ف ـق ــد رأى أن ال ـع ـقــوبــات
«ضرورية لدفع كوريا الشمالية إلى
طاولة املباحثات».
وي ـج ـت ـمــع م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن ،االثـ ـن ــن،
التـخــاذ ق ــرار بـشــأن عـقــوبــات دولـيــة
ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ـح ــق ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
ت ـس ـع ــى إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وتـ ّ
ـؤيــدهــا فــرنـســا .واعـتـبــر الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـم ـيــر بــوتــن أن هــذه
الـعـقــوبــات املـحـتـمـلــة «غ ـيــر فــاعـلــة»،
م ـش ــددًا ع ـلــى ضـ ــرورة ال ـت ـح ــاور مع
ّ
كــوريــا الـشـمــالـيــة الـتــي لــن «يتخلى
قادتها عن البرنامج» النووي وفق
ق ــول ــه .ون ـ ّـب ــه ب ــوت ــن ،أول م ــن أم ــس،
إل ــى أن «تــره ـيــب» كــوريــا الشمالية
ًَ
أمـ ـ ــر «مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــل» ،آم ـ ـ ـ ــا ال ـت ـح ـلــي
بـ ـ «ال ـح ـك ـمــة» لـتـجـنــب «ن ـ ــزاع واس ــع
النطاق».
ويــدعــو بوتني إلــى تعليق التجارب
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة وال ـ ـنـ ــوويـ ــة فـ ــي ك ــوري ــا
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع ت ـع ـل ـيــق
األمـيــركـيــن وال ـكــوريــن الجنوبيني
مـ ـن ــاوراتـ ـه ــم ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ب ـمــوجــب
خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق أعـ ـ ّـدت ـ ـهـ ــا مــوس ـكــو
وب ـك ــن .ل ـكــن امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية اليابانية نوريو ماروياما
ص ـ ـ ّـرح ،أول م ــن أمـ ــس ،ب ــأن «الــوقــت
ليس للحوار».

ّ
محتجون كوريون جنوبيون على نشر منظومة «ثاد» األميركية في بالدهم (أ ف ب)

م ــن جـهـتــه ،طـلــب الــرئ ـيــس الصيني
شي جني بينغ ،في اتصال هاتفي مع
نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون،

طلب الرئيس الصيني
من باريس المساهمة
في «تهدئة الوضع»

م ــن ب ــاري ــس امل ـســاه ـمــة ف ــي «تـهــدئــة
الوضع» في األزمة الكورية الشمالية،
األميركي دونالد
بعدما أكد الرئيس
ّ
تــرامــب أنــه يفضل «تـجــنــب» الخيار
العسكري ضــد بيونغ يــانــغ .ونقلت
قناة التلفزيون الحكومية الصينية
«ســي ســي تــي فــي» على حساباتها
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
تصريحات الرئيس الصيني ،الذي
قــال إن بكني «تأمل أن تــؤدي فرنسا
بـصـفـتـهــا ع ـض ـوًا دائ ـم ــا ف ــي مجلس
األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ،دورًا ب ـن ــاء لـتـهــدئــة
الــوضــع وإع ــادة إط ــاق ال ـحــوار» في
امللف الكوري الشمالي .وكما قال قبل
ساعات للمستشارة األملانية أنجيال

ميركل ،كـ ّـرر الرئيس الصيني رغبة
ب ــاده فــي «إخ ــاء شبه الـجــزيــرة من
الـســاح ال ـنــووي» .وأك ــد أن «املسألة
ُ
الـكــوريــة الشمالية ال يمكن أن تحل
إال ب ــوس ــائ ــل س ـل ـم ـيــة ،ع ـبــر ال ـح ــوار
وامل ـش ــاورات» .وأعـلــن قصر اإلليزيه
أن م ــاك ــرون و«شـ ـ ــي» «ذكـ ـ ــرا ب ــإدان ــة
األسرة الدولية لالستفزازات الكورية
الشمالية» .وقالت الرئاسة الفرنسية
إن م ــاك ــرون أكـ ــد ل ـن ـظ ـيــره الـصـيـنــي
أن ه ـ ــذه االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزازات «ت ـس ـتــدعــي
ضغوطًا جديدة من األســرة الدولية
ب ـ ـهـ ــدف إع ـ ـ ـ ـ ــادة ّبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ إل ــى
املفاوضات وتجنب تصعيد خطير».
في غضون ذلك ،أفاد خبراء نوويون

