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 قضایا فساد بتهم الرشوة الخداع وخیانة األمانة   3نتنیاهو یحاکم يف   

 رئیس هیئة السایبر: الهجوم اإلیراني یلع شبکات املیاه کاد أن یسبب کارثة  

 نتنیاهو: لن نتنازل عن شيء والفلسطینیون هم من سیتنازل  

 املنسق: اآلالف یلغون املتابعة واإلعجاب لصفحة املنسق _عند _یا _یاعندي #  

 معاریف: وقف "التنسیق".. هل هو تهدید عابث من أبو مازن؟  

 تقریر إسرائیلي یسلط الضوء یلع یهود إیران  

 مصر وإسرائیل تتفقان یلع عقد منتدى الغاز اإلقلیمي  

 إسرائیل والسودان   العملیة اإلسرائیلیة إلنقاذ مهندسة العالقات بین  

 

 فی هذا العدد:

https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 مرصد إسرائيل  

املشهد تطورات دوریًا  یرصد

اإلسرائیلي عبر وسائل اإلعالم 

 ومراکز البحث اإلسرائیلیة

 رامي أبو زبیدة إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

وتحلیل الرصد والتوثیق  اتخدم

ومتابعة مراکز البحث  املضمون

  استطالعات الرأيو

 المرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب

 المرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 @Al Marsad 

 Al Marsad 

 +905466624440 
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 هذا العدد

ترصيح رئيس الهيئة الوطنية  ؛رسائييليتناول املرصد يف هذا العدد، يف محور البنية الداخلية للنظام اإل 

ية الشهر املايض كان كب�اً رسائيل، الذي قال إن الهجوم اإليرا� عىل شبكات املياه اإل إرسائيلالسيربانية يف 

لن تتنازل عن  إرسائيلن إ وتم بشكل منسق ومنظم.. ك� رصدنا ترصيح نتنياهو، يف مقابلة خاصة، قال "

ك� يتطرق املرصد لحملة أطلقها نشطاء فلسطينيون ضد  ".ونيشء، ولكن الفلسطينيون هم من سيتنازل

، ودعوا إللغاء متابعتها، وإزالة اإلعجاب عنها. تحت عنوان رسائييلصفحة املنسق التابعة للجيش اإل 

 #ياعندي_يا_عند_املنسق.

 باالستعداد للتعامل مع تصعيد رسائييليف كوخايف للجيش اإل املرصد تحذير رئيس األركان أفيف ونتابع 

ية التي تتحدث ان مئات آالف رسائيلمحتمل يف املناطق الفلسطينية، ونسلط الضوء عىل التقديرات اإل 

 سيبقون بدون عمل. إرسائيلالعامل� يف 

عن "قانون إيرا� جديد يقطع تواصل  إرسائييلوتناول املرصد يف محور التفاعالت اإلقليمية والدولية؛ ما كشفه كاتب 
وإيران، وتابع املرصد ما ذكرته قناة "كان" العربية، عن اتصال وزير البرتول والرثوة    إرسائيلالعائالت اليهودية املوزعة ب�  

منظمة  وأتففه� عىل عقد منتدى الغاز الطبيعي اإلقليمي قريبًا بغية جعله رسائييلاملعدنية املرصي، بوزير الطاقة اإل 
 دولية.

والواليات املتحدة  إرسائيلونرصد زعم صحيفة "يرسائيل هيوم" الصهيونية أن دوال عربية أبلغت كال من 

 عدم اعرتاضها عىل عملية ضم مناطق يف الضفة الغربية سي� منطقة غور األردن.

 رقص عىل أنغام اليم�. والرسائييلويف محور آراء الخرباء، يقدم الكاتب محمد ح�دة رأيه حول املجتمع اإل 

ويف دائرة الضوء، نتحدث حول محاكمة رئيس وزراء دولة االحتالل نتنياهو بتهم الرشوة الخداع وخيانة 

 قضايا فساد. 3األمانة يف 

 البنیة الداخلیة للنظام اإلسرائیلي

 رئیس هیئة السایبر: الهجوم اإلیراني یلع شبکات املیاه کاد أن یسبب کارثة 

، إيغال أونا، إن الهجوم اإليرا� عىل شبكات املياه إرسائيلقال رئيس الهيئة الوطنية السيربانية يف 

وأضاف أمام مؤمتر دويل رقمي، وفق  ية الشهر املايض كان كب�اً وتم بشكل منسق ومنظم.رسائيلاإل 

األساسية لشبكات  هيوم، أن إيران هدفت من الهجوم السيربا� هذا تعطيل البنية التحتية إرسائيل

وتابع "إذا نجح الهجوم، فسيتع� علينا التعامل مع بعض األرضار التي لحقت  .إرسائيلاملياه يف 

بالسكان وحتى نقص املياه املؤقت، أو مزيج من الكلور أو املواد الكيميائية األخرى بجرعة خاطئة 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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ملرحلة ثانية من الهج�ت، معرباً عن  وأشار إىل أنهم يستعدون اآلن يف املياه وكاد أن يتسبب بكارثة".

 (الرابط) خشيته بأن تأيت حقبة جديدة من الهج�ت تستهدف األهداف املدنية. 

 نتنازل عن شيء والفلسطینیون هم من سیتنازلنتنیاهو: لن 

، بنيم� نتنياهو، يف مقابلة خاصة، أجرتها معه صحيفة "يرسائيل هيوم" رسائييلرصح رئيس الوزراء اإل 

ونقلت الصحيفة العربية، ، ولكن الفلسطينيون هم من سيتنازل"لن تتنازل عن يشء،  إرسائيلالعربية، أن 

بالسابق فيها تنازل، بين� صفقة  إرسائيلشاريع السياسية التي عرضت عىل عن نتنياهو قوله: "إن كافة امل

وأضاف: "عىل الفلسطيني� التنازل إذا أرادوا االستمرار معنا، وعليهم  ".إرسائييلالقرن ال تتضمن أي تنازل 

و وشدد نتنياه رشوط للحصول عىل كيانهم السيايس بالضفة، بدون ربط ذلك باملفاوضات".  10تطبيق 

عىل أن الرشوط هي: "فرض السيادة عىل غور األردن، ومستوطنات الضفة، والقدس تبقى موحدة وعاصمة 

، وعدم عودة أي الجئ فلسطيني، وعدم التخيل عن أي مستوطنة، وبقاء األمن بالضفة تحت إرسائيل

 ". إرسائيلسيطرة 

املسيطرة عىل األمن بالضفة،  هي إرسائيلوبحسب الصحيفة تابع نتنياهو: "عىل السلطة أن تعرتف أن 

وإذا اقروا بذلك، سيكون لهم كيان خاص، الذي يتم تعريفه عىل أنه دولة، بحسب خطة الرئيس ترامب". 

 (الرابط)  

 عجاب لصفحة املنسق نسق: اآلالف یلغون املتابعة واإلامل_عند_یا_#یاعندي

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة ضد صفحة املنسق التابعة 

، ودعوا إللغاء متابعتها، وإزالة اإلعجاب عنها. رسائييلللجيش اإل 

ونرش النشطاء وس�ً تحت عنوان #ياعندي_يا_عند_املنسق، 

 عي.لقي تفاعال كب�اً عرب منصات التواصل االجت�

وأفاد متابعون بانخفاض كب� لعدد املتابع� من عىل صفحة 

 .رسائييل"املنسق" والذي يعترب عضواً يف هيئة أركان الجيش اإل 

ولوحظ زيادة يف عدد اإلعالنات املمولة التي نرشتها 

وحدة املنسق من أجل جلب متابع� ومعجب� جدد 

 للصفحة، بعد قيام آالف املتابع� مبقاطعتها.

ية، رسائيلدة املنسق هي وحدة تتبع لوزارة الجيش، ورئيسها هو عضو يف هيئة األركان اإل ووح

 وتهدف إىل تطبيق سياسة الحكومة يف الضفة الغربية وقطاع غزة. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.israelhayom.com/2020/05/28/failed-cyberattack-on-israel-was-designed-to-trigger-a-humanitarian-disaster/
https://www.israelhayom.com/2020/05/28/netanyahu-the-palestinians-have-to-concede-not-israel/
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أعضاء وحدة املنسق الفلسطيني� بتسهيل عملية تنقلهم، وحصولهم عىل العالج مقابل  وغالبا ما يبتز

 ية مبعلومات عن املقاوم� وحركات املقاومة يف الضفة وغزة. تزويد املخابرات اإلرسائيل

وتطرقت وسائل اإلعالم العربية إىل الحملة وقالت قناة كان إن الفلسطيني� بدأوا منذ الليل مبقاطعة 

الصفحات املتعلقة بإرسائيل والرتكيز عىل صفحة "املنسق" الج�ال كميل أبو ركن. وكشفت القناة إىل أن 

 من الصفحة. الحملة أدت حتى اللحظة إىل إزالة عرشات اآلالف من العجابات

 هآرتس: کوخايف أصدر تحذیًرا للجیش لالستعداد لتصعید محتمل

أصدر رئيس األركان أفيف كوخايف مؤخرا 

 باالستعداد للتعامل رسائييلتحذيرا للجيش اإل 

مع تصعيد محتمل يف املناطق الفلسطينية، 

 حيفة "هآرتس" العربية.بحسب ما ذكرت ص

وأوضحت الصحيفة أن تحذير كوخايف جاء 

خالل اجت�ع مع كبار ضباط الجيش، وذلك يف 

ضوء نية رئيس الوزراء بنيام� نتنياهو ضم 

 مستوطنات الضفة الغربية.

يون وأمريكيون تشكيل لجنة مشرتكة لرسم خرائط تحدد مناطق إرسائيلوقبل أشهر أعلن مسؤولون 

 ية عىل األرايض الفلسطينية ضمن "صفقة القرن".رسائيلالسيادة اإل 

، بنيام� نتنياهو، خالل أداء حكومته اليم� الدستورية رسائييل، قال رئيس الوزراء اإل 2020مايو/أيار    17ويف  

أعلن رئيس السلطة و   وسبق  أمام الكنيست (الربملان)، إن الوقت قد حان لضم املستوطنات بالضفة الغربية.

ية محمود عباس، أنه أصبح يف حّل من جميع االتفاقات والتفاه�ت مع الحكومت� األم�كية الفلسطين

ضم املستوطنات  إرسائيلية، ومن جميع االلتزامات املرتتبة عليها مبا فيها األمنية، ردا عىل نية رسائيلواإل 

 بالضفة الغربية.

ئة من مساحة الضفة الغربية، وحذر بامل  30وتش� تقديرات فلسطينية إىل أن الضم سيطول أكرث من  

 اية) من أساسهإرسائيلالفلسطينيون مراًرا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولت� (فلسطينية و

 ).الرابط (

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-army-chief-is-preparing-idf-for-violence-in-west-bank-over-july-annexation-1.8875098
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 ي یعلن اکتشاف عالج ناجح لفیروس کوروناإسرائیلمعهد 

، اليوم األربعاء، أن بحثًا أُجري يف املعهد البيولوجي، أظهر نجاعة عالج ملصايب ف�وس رسائييلأعلنت وزارة الجيش اإل 
 كورونا، مبني عىل أساس دواءين أُِعّدا أصًال ملعالجة مصايب داء "غوشيه". 

ناة "كان" العربية، جاء من املعهد أن الدواء املزدوج �كنه أن يشكل حًال عىل املدى القريب، علً� بأنه قد وبحسب ق
 متت املصادقة عليه من قبل الجهات املختصة مبراقبة األدوية يف العامل.

الخاليا البرشية  وتب� من البحث الذي أجراه املعهد أن الدواء املذكور يتسبب يف منع تكاثر الف�وس الذي يدخل
ويشار إىل أنه تم اختبار نجاعة هذين العقارين يف مكافحة عدة أنواع من الف�وسات عندما تم  ويسبب يف موتها.

 اختباره� عىل الحيوانات املخربية.

ومبا أن هذين العقارين يستخدمان حاليًا ملعاجلة أمراض أخرى فمن املتوقع أن تتم املصادقة عىل استع�له� كدواء  
   )طالراب(لف�وس كورونا بعد فرتة وجيزة. 

 زن؟معاریف: وقف "التنسیق".. هل هو تهدید عابث من أبو ما

، إرسائيلمني مع استقبل ترصيح رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن عن إلغاء االتفاقات والتنسيق األ 

مرييك مايك بومبيو وحقيقة بسبب التوقيت، بالذات بعد زيارة وزير الخارجية األ   إرسائيلببعض املفاجأة يف  

 ساس للحكومة الجديدة.أن موضوع ضم الغور ومناطق من الضفة الغربية مل يظهر يف الخطوط األ 

بشكل رسمي، ك� نرش يف "معاريف" منذ   إرسائيلفالتهديد بقطع العالقات نقلته السلطة الفلسطينية اىل  

ع�ل الحكومة يف املناطق، اللواء أ قبل نحو شهر، يف حديث ملسؤول� يف السلطة الفلسطينية مع منسق 

 بو الركن.أ احتياط 

مازن يف املايض مل تتحقق، يتعاطون يف جهاز  بوكان يشبه ترصيحات مشابهة أل خ�، الذي وإن لتهديد األ ا

رض توجد من معه بجدية كب�ة. فمن جهة ب� ترصيح أبو مازن عن قطع العالقات وب� الواقع عىل األ األ 

ذ فجوة كب�ة. فقد ال يقصد القطع الفوري، ولكن محافل يف امليدان من شأنها أن ترتجم ترصيحاته هذه من

 مني.فعال متس باالستقرار األ أ ىل إن اآل 

نها كفيلة بان تؤثر سلبا عىل الواقع. فالساحة إحتى لو كانت هذه ترصيحات عابثة يف هذه املرحلة، ف

خرى. أ من خوفا من التصعيد، اكرث من أي جبهة ن جهاز األ الفلسطينية يف الضفة الغربية تقلق اآل 

سبوع املايض، تش� املعطيات اىل داث والعمليات اكرث من األ باألح ئاً سبوع كان مليورغم أن هذا األ 

شهر التي سبقت ذروة نشوب كورونا، الفرتة التي انخفض ميول مشابهة لـ"إلرهاب" مثل� كان يف األ 

 .رسائييلرهاب" بشكل كب�، ولكن احت�الت التصعيد تقلق الجيش اإل فيها مستوى "اإل

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
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6 | P a g e  

 مرصد إسرائيل
 May 2020 31 ||العدد الثامن

 

 

 

 

 

 

مني، يثبت وبالتأكيد يف املجال األ  إرسائيلللسلطة الفلسطينية الكث� م� تخرسه من قطع العالقات مع 

يضا لن يسارع اىل التخيل عن التنسيق ولكن الضم من ناحيته هو خط احمر. وحتى أ بو مازن  أ ن  أ التاريخ ب

مور كتهديدات عابثة، طون مع األ من ال يتعالو كان ال يقصد تنفيذ تهديداته يف هذه املرحلة، يف جهاز األ 

 )الرابط( رضوء احت�التها السلبية عىل األ وال سي� يف ض

 سیبقون بدون عمل  إسرائیلتقدیرات: مئات آالف العاملین يف 

 300ي إىل لجنة املالية التابعة للكنيست، بأن ما ب�  أفادت تقديرات قدمتها وزارة العمل والرفاه االجت�ع

ألف شخص سيبقون عاطل� عن العمل، بعد انتهاء كافة الخطوات الحكومية إلعادة العامل�   400ألف إىل  

 الذين تم إخراجهم إىل إجازة بدون راتب ملواجهة انتشار ف�وس كورونا.

ية، لكن التقديرات إرسائيلراتب، حسب� ذكرت وسائل إعالم  وال يزال حاليا قرابة مليون عامل يف إجازة بدون  

ية، يف األيام املقبلة، ستبقي مئات آالف رسائيلتش� إىل أنه بعد الخطوات التي يتوقع أن تقرها الحكومة اإل 

 العامل� عاطل� عن العمل.

زاة ذلك تسجل شخصا إىل العمل، ويف موا 11,326وتفيد معطيات مصلحة التشغيل بأنه حتى أمس، عاد 

 19طالب عمل جديد. ومنذ بدأ التسهيالت يف املرافق االقتصادية والخروج من حالة اإلغالق، يف  974

 شخصا عن عودتهم إىل العمل.  159,243طالب عمل جديد، في� أبلغ    99,388نيسان/أبريل املايض، تسجل  

عىل بلورة خطة يتم  إرسائيلبنك ويعمل املسؤولون يف وزارة املالية ومكتب رئيس الحكومة إىل جانب 

مبوجبها تعويض املشغل� مقابل إعادة عامل� من إجازة بدون راتب إىل العمل لفرتة طويلة. ومبلغ 

% من الوظيفة عىل األقل. ويعني ذلك أنه لن يتم تحفيز 70شيكل لكل عامل يعمل بـ    7000التعويض هو  

 كرث.املشغل� عىل إعادة عامل� يتقاضون أجرا متدن أ

 32.6وأبلغ املحاسب العام يف وزارة املالية لجنة املالية يف الكنيست، أمس، بأنه حتى اآلن جرى استخدام 

مليار شيكل من أجل مساعدة املرافق   87مليار شيكل من مبلغ الخطة املالية التي طرحتها الحكومة بحجم  

 االقتصادي لتخطي أزمة كورونا.

ألف مستقل من  341آالف منحة مالية إىل    710انية إنها دفعت  وقالت سلطة الرضائب للجنة الربمل

% من املطاعم لن 15 -% 10خالل نبضات مختلفة. وأفادت نقابة أصحاب املطاعم اللجنة بأن 

% من املطاعم التي ستعود إىل 30 -% 20تعود إىل العمل، وأنه يف حال عدم تقديم مساعدات لـ

 )الرابط(العمل فإنها ستنهار. 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-766685
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2020/05/22/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84
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 التفاعالت اإلقلیمیة والدولیة

 ي یسلط الضوء یلع یهود إیرانإسرائیلتقریر 

 عن "قانون إيرا� جديد إرسائييلكشف كاتب 

يقطع تواصل العائالت اليهودية املوزعة ب� 

وإيران، ويجرم أي اتصال بينه�، وتشمل   إرسائيل

العقوبة السجن ب� ستة أشهر إىل عام�، أو 

جلدة، أو دفع غرامة مالية ب�   74-31التعرض لـ

دوالر،  4800 -1200مليون تومان، قرابة  20-80

حرمان الطرف املتهم من وهناك عقوبات تشمل  

مزايا السكن ومعاشات الدولة والتعليم 

 سنوات". 5أشهر إىل  6الحكومي ملدة ترتاوح من 

 يف الشؤون اإليرانية يف مقاله عىل موقع "املونيتور"، ترجمته رسائييلوأضاف مائ� جافيدانفر الخب� اإل 

ليهود اإليراني� صالتهم املتبقية مع إيران، " أنه "مع مترير هذا القانون فقد عرشات اآلالف من ا21"عريب

وستكون هذه الخطوة مؤملة جدا للعديد من اليهود اإليراني�، حيث سيتم عزلهم عن عائالتهم املبارشة 

 فيها".

، وما أعقبها من حرب الث�� سنوات ب� العراق وإيران، مزقت 1979وأوضح أن "الثورة اإلسالمية عام 

مالي� إيرا�  6-5ن جميع املعتقدات الدينية بسبب الهجرة خارج البالد، ويوجد العائالت اإليرانية م

يعيشون يف الشتات، هناك مالي� الحاالت التي تفرق فيها أفراد األرسة، وفصل العديد من اآلباء عن 

 إيران".  أطفالهم، ويقيم بعضهم يف إيران، واآلخر يف جزء آخر من العامل، وتضم هذه املجموعة الكب�ة يهود

وزعم جافيدنفار، خب� األبحاث األمنية اإليرانية باملركز متعدد التخصصات يف هرتسليا، وزميل كب� مبركز 

عيزري لدراسات الخليج الفاريس بجامعة حيفا، أن "عرشات اآلالف من يهود إيران اضطروا ملغادرتها بعد 

يوم السبت املقدس، األمر الذي  إعدام عدد منهم بعد الثورة، وإجبارهم عىل الذهاب للمدرسة

" وتعنى Parsitisيون اسم "رسائيلتسبب بإصاباتهم بأمراض نفسية مستعصية، أطلق عليها األطباء اإل 

 املتالزمة الفارسية".

"، إرسائيلونقل عن "كارين بليسك� مؤلفة كتاب "الحدود الصامتة: القيود الثقافية عىل اإليراني� يف  

"، وهو مصطلح فاريس يستخدم لوصف االنزعاج narahatiاإليرانيون هو حالة "أن ما يعانيه املرىض  

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 من مشاعر القلق والضيق، ويف بعض الحاالت، أدت الصدمة التي تسببها متزق العائالت إىل االنتحار".

ية ، يعتمدون عىل التطبيقات الهاتفإرسائيلوأضاف أن "الكث� من اآلباء اإليراني� الذين لديهم أبناء يف 

ذلك، ألنه سيخالف  للبقاء عىل اتصال معهم، اآلن مل يعد بإمكانهم فعل Telegramو WhatsAppمثل 

تجر�ها، واعتبارها اتصاالت  القانون اإليرا� الجديد، حتى الرسائل املرسلة إليران عرب دولة ثالثة سيتم

   يا، فلن يكون أي منها ممكنًا اآلن".ي�، وبعد أن كانوا يجتمعون يف دولة ثالثة مثل تركرسائيلمخططة مع اإل 

آالف نسمة، ومع تدهور   8ألفا قبل الثورة إىل    100-  70وأكد أن "عدد السكان اليهود يف إيران تضاءل من  

بقلق متزايد بشأن أفراد  إرسائيلاالقتصاد ووباء كورونا باتت حياتهم أكرث صعوبة، ويشعر اإليرانيون يف 

 ) ابطلر (اأرسهم يف إيران". 

 تتفقان یلع عقد منتدى الغاز اإلقلیمي إسرائیل مصر و

ذكرت قناة "كان" العربية، أن وزير البرتول والرثوة املعدنية املرصي املهندس طارق املال، اتصل بوزير الطاقة 

 وهنأه مبناسبة توليه حقيبة الطاقة يف الحكومة الجديدة.  يوفال شتاينيتسرسائييلاإل 

 وأكدت القناة أن الوزيرين اتفقا عىل عقد منتدى الغاز الطبيعي اإلقليمي قريبًا بغية جعله منظمة دولية.

 إرسائيلوأشارت إىل أنه بسبب جائحة كورونا توقفت اللقاءات اإلقليمية التي شارك فيها وزراء الطاقة من  

 ألردن والسلطة الفلسطينية وقربص واليونان وإيطاليا.ومرص وا

وقالت القناة: إن وزيري الخارجية للبلدين، غايب اشكنازي وسامح شكري، تحدثا هاتفيًا، ولكن مل يُفَصح 

 ) طلراب(اعن فحوى املكاملة. 

 ربیة توافق یلع ضم الضفةیة: دول عإسرائیلصحیفة 

والواليات املتحدة عدم  إرسائيلزعمت صحيفة "يرسائيل هيوم" الصهيونية أن دوال عربية أبلغت كال من 

اعرتاضها عىل عملية ضم مناطق يف الضفة الغربية سي� منطقة غور األردن وأن حكومة بنيام� نتنياهو 

 بإمكانها امليض قدما يف املخطط

الصحيفة، فأن الدول التي أبلغت واشنطن وتل أبيب موقفها هذا هي: األردن، مرص، وحسب 

 السعودية، ودول خليجية..

ن أ ونقلت الصحيفة عن مصدر أرد� كب� قوله إنه عىل الرغم من أن األردن يعارض ذلك رسميا إال  

 رضار لبالده.امللك عبد الله الثا� سيتيح مترير الضم باقل األ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabi21.com/story/1273239/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60217
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ن امللك األرد� أ صدر وأضاف امل 

امتنع عن الترصيح بان الضم 

لغاء معاهدة السالم إىل  إسيؤدي  

 .إرسائيلمع 

وحسب املصدر، فأن امللك يعي 

لغاء املعاهدة إو أ أن تعليق 

سيؤدي اىل املساس مبكانة 

اململكة الهاشمية يف املقدسات 

ن عبد أ اإلسالمية يف القدس ك� 

الله الثا� يفضل وجود قوات 

 و دولية.أ ية عىل حدود األردن الغربية وليس قوات فلسطينية ائيلإرس 

منوها بان  إرسائيلن األردن يحتفظ بعالقات أمنيه وثيقة مع إوأضاف املصدر، ك� تزعم الصحيفة، ف

املصلحة األمنية القومية أهم من املصالح الفلسطينية؛ حيث أن امللك األرد� يرغب معني باستمرار 

ة عىل األماكن املقدسة والعالقات الجيدة مع واشنطن وخاصة تلك التي تربطه بالرئيس الوصاية الهامشي

 األمرييك دونالد ترامب.

هي حقيقة واقعة وان   إرسائيلن  أ دراك ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي قوله إن عىل الفلسطيني� اإل 

 جلهم.أ الرياض والقاهرة وأبو ظبي وع�ن لن تعرض للخطر عالقاتها مع إدارة ترامب من 

 والسودان إسرائیلیة إلنقاذ مهندسة العالقات بین سرائیلالعملیة اإل

العربية، أن طائرة  13كشفت القناة 

ية خاصة هبطت يوم االثن� املايض إرسائيل

ياة الدبلوماسية يف السودان، إلنقاذ ح

 السودانية "نجوى قدح الدم".

وبحسب مراسل القناة العربية، 

ية رسائيلباراك رافيد، فإن الطائرة اإل 

التي حطت يف مطار الخرطوم، 

كانت بهدف مساعدة "نجوى قدح 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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، حيث -والسودان التي رتبت اللقاء ب� نتنياهو والربهان إرسائيلوهي مهندسة العالقات ب� -الدم" 

 بت مبرض ف�وس كورونا، "لكن لسوء الحظ فات األوان ملساعدتها وماتت اليوم". أصي

ية بنيام� نتنياهو كان قد تحدث مع رئيس مجلس السيادة رسائيلوأشار رافيد إىل أن رئيس الحكومة اإل 

 ية للخرطوم.رسائيلالسودا� الربهان حول هذا املوضوع، ونسق معه وصول الطائرة اإل 

دح الدم، مهندسة لقاء الربهان ونتنياهو الذي جرى يف أوغندا، حيث شاركت يف االجت�ع وتعترب نجوى ق

 وظهرت يف الصورة الج�عية التي التقطت ب� رئيس مجلس السيادة السودا� ونتنياهو.

وعرفت قدح الدم بأدوار غامضة طوال مس�تها، وال سي� يف السنوات األخ�ة، وكانت آخر تلك امله�ت 

بي يتها يف هندسة اللقاء الذي جرى مطلع فرباير/ شباط املايض، ب� الربهان ونتنياهو، يف مدينة عنتمشارك

 األوغندية، وكانت كذلك ضمن من حرض اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.

  )طالراب(

مع األردن ومصر إلی ورقة ابتزاز وحجر عثرة کیف تحولت اتفاقیات السالم  

 ؟إسرائیل أمام 

 اليوم إرسائيل -بقلم: غ�شون هكوهن 

يف الخطابات التي ألقاها وزير الجيش بيني غانتس ووزير الخارجية غايب أشكنازي يف احتفال تسلمه� 

ن لتحقيق تسويات سياسية مهام منصبيه�، أعلن الرجالن الوالء لطريق السالم. "أنا ملتزم بعمل كل ما �ك

والسعي إىل السالم"، أوضح الوزير غانتس، بين� قال الوزير أشكنازي: "خطة ترامب للسالم هي فرصة 

تاريخية… وستدفع إىل األمام مبسؤولية وبتنسيق مع الواليات املتحدة، يف ظل الحفاظ عىل اتفاقات 

 السالم".

يف مسألة بسط السيادة ملا كان يف الحديث عن اتفاقات السالم أكرث من    لوال السياق السيايس املميز عىل خلفية الخالف

رسالة عادية مناسبة. غ� أنه يف ضوء تحذيرات امللك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن من خطوات 

 يف املسألة، فإن لألقوال معنى خاصاً. فالحديث يدور عن مثابة تعهد الشرتاط رسائييلية، ويف ضوء الخالف اإل إرسائيل

 لبسط السيادة مبوافقة إقليمية. إرسائيلخطوات 

ال خالف عىل أن السعي إىل السالم هدف مناسب. وتصبح الصورة مركبة عند النظر إىل أ�اط تنفيذ السالم الذي 

غ� مرة مبنطق منح السالم مقابل   إرسائيلالناشئة، يذكر السلوك تجاه    وج�انها. يف الدينامية  إرسائيلتحقق ب�  

هو مبارك   إرسائيلالخاوة. فالدور الذي تؤديه اململكة الهاشمية يف الحفاظ عىل الهدوء عىل الحدود األطول مع  

باالمتناع بسبب   ئيلإرساية األردنية دولة  رسائيلوجدير باالعرتاف بقيمته. ولكن عندما يويص خرباء يف العالقات اإل 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
http://akka.ps/post/17882
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ذلك عن خطوات لتحقيق مصالحها يف غور األردن، والتحذير من مغبة فقداننا إنجازات السالم، فإننا نكون اقرتبنا من 

 دينامية ابتزاز يف منظومة الصالت التي ب� مقدم الح�ية ومتلقي الح�ية.

جب املراعاة املتبادلة، ك� يتميز يف اتفاقات السالم الدول التي تعيش بسالم جدير أن تراعي الواحدة األخرى، غ� أن وا

مطالبة   إرسائيلومرص كانت دولة    إرسائيلواألردن ومرص، بعيد عن الت�ثل. منذ بداية مفاوضات السالم ب�    إرسائيلب�  

م البارد مع ية السال رسائيلبأن تحل املسألة الفلسطينية كرشط حرج. وبالفعل، يرشح كبار مسؤويل وزارة الخارجية اإل 

  يف السياق الفلسطيني. ومثة ضع مشابه اآلن أيضاً يف سلوك السالم مع األردن.رسائييلمرص كنتيجة لعدم تنفيذ التعهد اإل 

عىل تحقيق مصالحها يف القدس   إرسائيللقد منحت اتفاقات السالم األردن ومرص رافعة تأث� وضغط لتقييد قدرة دولة  

حذر يغئال ألون من الخطر الكامن يف اشرتاط   1978. ومنذ تبلور اتفاقات كامب ديفيد يف  ويهودا والسامرة وغور األردن

املرصي بالتقدم عىل املستوى الفلسطيني. وطلب بقطع كل تعلق ب� السياق�، ورشح: "ماذا  – رسائييلالسالم اإل 

أن تقبلها؟ أوليست مرص ترغب بذلك   رسائيلسيحصل إذا عرض الطرف العريب عند قيام الحكم الذايت رشوطاً ال �كن إل 

 يف أن تبقي لها خياراً رصيحاً للتملص من التطبيع".

مليون مرت مكعب من املياه يف السنة.  100متنح األردن غ� قليل من املردودات باملقابل، مثل توريد ثابت لـ  إرسائيل

العالقات ظالً من “"لوجود بالخاوة"، ال   السؤال الصحيح ليس من يستفيد أكرث من وضع السالم، ما يفرض عىل منظومة

ينبع من غياب الت�ثل يف املردود الذي يحققه اتفاق السالم لكل واحدة من الدولت�، بل من تفعيل ع�ن التفاق السالم 

 عن تحقيق مصالحها األمنية والداخلية الحيوية. إرسائيلكرافعة ابتزاز، هدفها ردع دولة 

 املستقبيل رسائييلاآلن يف ظل تهديدات زع�ء املنطقة، فإن الحسم اإل  إرسائيليه دولة يف مفرتق الطرق الذي تقف ف

 لتحقيق مصالحها السيادية ال تقل عن إعالن االستقالل.

 تل أبیب تتجنب أزمة مع واشنطن بحرمان الصین من صفقة ضخمة

تجنبت نشوب أزمة  إرسائيل إن "إرسائييلقال كاتب 

حدة، من خالل عدم منح الص� خط�ة مع الواليات املت

إثارة وزير ة تحلية املياه، وبعد مناقصة إلنشاء محط

الخارجية مايك بومبيو مخاوفه لبنيام� نتنياهو بشأن 

مشاركة الص� ببناء أكرب محطة لتحلية املياه يف العامل 

قرب قاعدة باملاخيم، لكن الص� أخ�ا مل تفز 

اجهة ب� باملناقصة، األمر الذي يؤكد أن املو 

 واشنطن وبك� وصلت إىل سوق التكنولوجيات املتقدمة".

وأضاف إيت�ر آيخ�، املراسل السيايس، يف تقريره عىل صحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته 

ية العمالقة، وهي رسائيل"، أن "الص� مل تفز يف مناقصة تشييد محطة مياه التحلية اإل 21"عريب

كث� من القلق األمرييك، وبعد أسبوع� من لقاء بومبيو بنتنياهو، املناقصة التي أثارت نتائجها ال

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 IDEتم اإلعالن أن رشكة هتشيسون الصينية مل تفز بعرض تحلية املياه، في� رسا العطاء عىل رشكة 

 ية".رسائيلاإل 

يؤدي ألزمة خط�ة مع الواليات املتحدة، رغم أن القرار قد   إرسائيلوأوضح أن "هذه النتيجة تعني تجنب  

ملواجهة مع الص�، وفي� تخىش واشنطن من استث�رات بك� يف جميع أنحاء العامل، فإنها قلقة بأن ذلك 

 قد �نحها املزيد من الحلفاء للرشكات الصينية عىل مستوى العامل، ما يدفع واشنطن للعمل عىل منعها".

مليون مرت مكعب من املياه سنويا، األكرب من نوعها يف العامل،   200عىل    2وتوقع أن "تحتوي محطة سوريك  

%، وتنضم محطة التحلية الجديدة إىل خمس منشآت 35عىل تحلية املياه بنحو    إرسائيلما يزيد من قدرة  

سنتا   65مليار شيكل، وسيوفر املكعب املايئ    1.45سعرا غ� مسبوق بقيمة    IDEتعمل فيها، وقدمت رشكة  

 مليار شيكل خالل فرتة تشغيل املنشأة".  3.3من أد� سعر للمكعب املدفوع حاليا، ودعم االقتصاد املايئ بـ

وعة %، وسيتم متويل املرشوع من قبل مجم35بنسبة    رسائيلوأشار إىل أن "املحطة ستزيد طاقة التحلية إل 

)، EIBاألملا�، وبنك االستث�ر األورويب (  KFW، وبنك  رسائييلمن الكيانات والبنوك، مبا فيها بنك ليئومي اإل 

مليون  100مليون يورو للمرشوع، وسيوفر هذا القرض االقتصاد املايئ  150الذي سيوفر قرضا بقيمة 

 شيكل".

ل مع فرتات الجفاف املستقبلية، ومضاعفة هدف  �ر بخطة ثورية للتعامرسائييلوأكد أن "قطاع املياه اإل 

، وبذلك فإن استك�ل املناقصة، والرشوع ببناء محطة جديدة لتحلية املياه يف 2030تحلية املياه لعام 

 ".رسائييلسوريك، حدث تاريخي يف االقتصاد اإل 

مبوقف دفاعي مع   وأوضح أن "املنشأة الجديدة يف سوريك األكرب من نوعها، لكنها ستجد نفسها مرة أخرى

مبوقف الواليات املتحدة، وإبالغ بك� أنه غ�  إرسائيلاألمريكي�، ألن خسارة الص� للمناقصة تعني قبول 

، وهذا قرار سيخلق أصداء كب�ة يف اقتصاد الطاقة والعالقة إرسائيلمرحب بها مبناقصات البنية التحتية يف  

   )لرابط(ا والواليات املتحدة والص�". إرسائيلب� 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.ynetnews.com/article/HkBaQNco8
https://www.ynetnews.com/article/HkBaQNco8
https://www.ynetnews.com/article/HkBaQNco8
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 یین علقوا يف املغربإسرائیلاإلمارات ترسل طائرة ملکیة لنقل 

برسية تامة، وبطائرات فاخرة تابعة ألحد األمراء املقرب� من الدائرة الحاكمة يف اإلمارات، تم "تخليص" 

وا يف املغرب، قبل نحو أسبوع�، يف ظل اإلغالق وتعطيل حركة الط�ان ي� الذين علقرسائيلمجموعة من اإل 

عىل الصعيد الدويل ضمن إجراءات الحد 

 من انتشار ف�وس كورونا.

ية قبل نحو رسائيلوتوجهت الحكومة اإل 

أسبوع�، ًرسا إىل املسؤول� اإلمارات، 

وطلبت املساعدة يف إعادة مجموعة من 

املغرب، "نظرًا ي� العالق� يف رسائيلاإل 

للعالقات الجيدة التي تربط الطرف�"، وفق 

 ية.رسائيلاإل  12ما جاء يف تقرير للقناة 

ية، وأرسلت أكرث من طائرة رسائيلوأشارت القناة إىل أن اإلمارات وافقت عىل االمتثال لطلب الحكومة اإل 

 ي� العالق� يف املغرب.رسائيلملكية خاصة لجلب مجموعة اإل 

ية، باالمتناع عن التصوير خالل رحلتهم عىل منت رسائيلولون يف اإلمارات من املجموعة اإل وطلب املسؤ 

 .12ية التكتم عىل الخرب، بحسب ما جاء يف تقرير القناة رسائيلالطائرة، ك� طالبوا السلطات اإل 

حاض خاص، واستطردت القناة يف وصف الطائرة امللكية وقالت إنها متتاز بطالء ذهبي وكرايس فاخرة ومر 

 وشددت عىل أنها تتبع ألحد األمراء يف اإلمارات العربية املتحدة.

وأضافت القناة أنه عىل الرغم من محاوالت اإلمارات الحثيثة للتكتم عىل الخرب، إال أن أحد األشخاص الذين 

منت الطائرة ي� من املغرب عىل رسائيلكانوا عىل منت الطائرة، رسب فيديو يوثق عملية نقل مجموعة اإل 

 امللكية اإلماراتية، ما أثار غضب السلطات يف اإلمارات.

ية، شكرت بشكل رسي، اإلمارات عىل املساعدة التي قدمتها رسائيلولفت التقرير إىل أن حكومة االحتالل اإل 

 يلإرسائي�؛ وأكدت القناة أن ذلك يأيت عىل ضوء "تعزيز العالقات الثنائية ب�  رسائيلمن أجل إنقاذ اإل 

واإلمارات يف السنوات األخ�ة، سواء كان ذلك عىل املستوى العلني أو الرسي"، ووصفت العالقات 

 ب� الطرف� بأنها "جيد للغاية.

، والتي تجلت يف إرسائيلوخالل السنوات األخ�ة، تتسارع الخطوات اإلماراتية الرسمية للتطبيع مع  

ي�، بحجة "التهديد اإليرا� رسائيلت ونظرائهم اإل لقاءات علنية ورسية ب� املسؤول� يف اإلمارا

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
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املشرتك"، باإلضافة إىل دور اإلمارات ودول خليجية وعربية أخرى بالرتويج لخطة اإلمالءات األم�كية 

 ية املعروفة إعالمًيا بـ"صفقة القرن".رسائيلاإل 

ّية السابقة، م�ي ريغيف، اإلمارات، لرسائيويف ترشين األول/ أكتوبر املايض، زارت وزيرة الثقافة والرياضة اإل 

، رسائييل يف أبوظبي، بعد إحراز العب الجودو اإل رسائييل، حيث ُعزف النشيد اإل إرسائييلمع وفد ريايض 

 امليدالية الذهبية يف مسابقة "غراند سالم" الدولية.

لالتحاد الدويل لالتصاالت ، أيوب قرا، يف "مؤمتر املندوب� املفوض� رسائييلك� شارك وزير االتصاالت اإل 

ية يوفال روتيم، ديب، يف إطار االستعدادات رسائيل" يف ديب. ك� زار املدير العام لوزارة الخارجية اإل 2018

 )لرابط(ا"، ووقَّع عىل اتفاق املشاركة. 2020ملعرض "إكسبو 

 أراء الخبراء

 الرقص یلع أنغام الیمین

 بقلم: محمد ح�دة    

الصهيونية اليوم يشبه أي يشء باستثناء االستقرار ووحدة  كل يشء يف أروقة السياسة  

. فبعد أن  -وال يصح التعب� لكنه للتوضيح-الصف والبحث عن مصلحة “البلد” 

يوم من الشلل السيايس   400وصل الكيان أخ�اً اىل تشكيل حكومته بعد أكرث من 

 ألزمة أصبحت خلف الظهر. مل نجد كانب واحد او سيايس واحد متحمس للواقع الجديد ويشعر بأن ا

بل عىل العكس فسلوك السياسي� واملتنافس� واملتناحرين عىل وراثة عهد ما بعد نتنياهو مبا فيهم نتنياهو نفسه  

قدامهم عىل األرض وأخذ وضعية االنطالق فانتخابات  أ يؤكد هذا الشعور السائد لدى الجميع يف رغبتهم لرتسيخ  

  سوف  نتنياهو بأن  %1سوى مسألة وقت فليس مثة من يثق ولو بنسبة مبكرة هي يف حكم املسلّم وليست 

  يختلق   سوف  األخ�ة  اللحظات  يف   نتنياهو  أن  يراهن   والكل  الكيان  مقود  جانتس  بعده  ليستلم   جانباً   فعال   يتنحى

أي  تنياهو فقلمها ومل يبِق له لن أظافره كل أسلم  الذي  جانتس رأس  فوق الطاولة بقلب له تسمح التي املربرات

 مصدر قوة. 

،  عيون الجميع اتجهت نحو اليم� هناك يتكدس الدسم وتتجمع مصادر التأث� اليوم الدينية والشعبوية

و سياسياً ولذلك نجد بقايا املرتوك� خلف اتفاق  أ فاليم� هو الصاعد عىل كل الصعد سواء ج�ه�ياً 

يكثفون من زياراتهم ملراكز   -باتسلئيل سموترتش-و -نفتايل بينت-تشكيل الحكومة من اليم� أمثال 

التأث� يف الصهيونية الدينية وخصوصاً مدارسهم وكنسهم ويرقصون بذمة يف طقوسهم التي ينشئونها كل  

 صواتهم يف املعركة القريبة املقبلة.أ ذلك لخطب ودهم وكسب 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2020/05/18/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2020/05/18/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2020/05/18/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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املواقف التي سيتبناها الساسة الصهاينة  من ناحية القضية الفلسطينية هذا اللهاث خلف املزاج اليميني يعني أن  

متام ملشاريع الضم األغوار واالستيطان” و “تغي� األمر  إ يجب أن تؤكد عىل “قدس موحدة وعاصمة لكيانهم” و “ 

الواقع يف القدس واألقىص” و “فرض الوالء للكيان عفى كل عريب موجود يف حدود سيادة الكيان” وما يرتتب عىل  

 تعليم وغ�ه.  ذلك من تغي� مناهج

الراقصون عىل أنغام فتيان التالل اليوم رقصوا مثل وقصتهم هذه باألمس وكانوا يهتفون عند ساحات األقىص:  

“محمد مات” و “املوت للعرب” لكنهم أمام هبة بسيطة ومباركة من بعض فتية الشعب الفلسطيني تقهقروا  

ونويل، تقهقروا حتى مل يبق مستوطن واحد يف  وانسحبوا حتى من بعض مدنهم االستيطانية مثل مستوطنة عم

عمونويل وإرهاصات املستقبل القريب القادم تؤكد أن ما ينتظر الصهاينة بعد كل هذه العربدة لن يكون بأقل  

م� حدث يف انتفاضة األقىص وأن كل املراهنات عىل استمرار الحال ودوران الدفة لصالح االحتالل ستبوء بالفشل  

 والفشل الذريع. 

 يف دائرة الضوء

 

 قضایا فساد  3بتهم الرشوة الخداع وخیانة األمانة نتنیاهو یحاکم يف 

ية بنيام� نتنياهو ألوىل جلسات محاكمته بتهم الفساد يف عدة رسائيلخضع رئيس الحكومة اإل 

�ثل فيها رئيس وزراء أمام هيئة قضائية، وهو يؤدي  إرسائيلوهذه أول مرة يف تاريخ ، ملفات

 ُه، متهً� بجرائَم جنائية.منصبَ 

مامها ممثلة أماَم هيئة مكونة من ثالثِة قضاة يف املحكمة املركزية أ املحاكمة التي مثل نتنياهو 

ا بها.    بالقدس، ويواجه نتانياهو ثالَث قضايا جنائية منَفِصلة، تحمل كل منها رقًْ� خاصًّ

https://almarsad.co.uk/
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https://twitter.com/Almarsad_uk
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 -وامللفات التي سياحكم من أجلها نتنياهو هي: 

 1000ألول ملف امللف ا

عىل مدى سنوات طويلة تلقى نتنياهو وعائلُتُه هدايا من رُجَيلِ األع�ل أرنون ملتش� وجيمس باكر، 

مت الهدايا بشكٍل مستمر،  وكانت الهدايا عبارًة عن ُعلَِب سجائر فاخرة، وصناديق من الشمبانيا، وقُدِّ

ُر كلفتُها اإلج  �لية بنْحِو سبِعِمئِة ألِف شيكل.استجابًة لطلبات عائلة نتانياهو، وتقدَّ

وعىل الرغم من أنه كان عليه أن يتجنَب التعامل مع شؤوٍن لها صلُة برجِل األع�ل ملتش�، إالَّ أنَّ نتنياهو 

تأش�َة دخول إىل الواليات املتحدة، ك� أعطى نتنياهو   أجَرى اتصاالٍت مع جهاٍت أم�كية، ليَِكْ متنََح ملتش�

ي� كبار بإعفاء ملتش� من دفع الرضائب، عن هذه األفعال يُتََّهُم نتنياهو إرسائيلتوجيهات ملسؤول� 

 باالحتيال وبإساءة األمانة.

 2000اَملَلفُّ الثاني َملف 

أحرونوت الواسعِة االنتشار أرنون موزس، جرى  حيفة يديعوتيف ثالثِة لقاءاٍت ب� نتنياهو وب� ناِرش ص
أْن تدأَب صحيفة   2014الحديُث حول دفع مصالحِ كَِال املتحدثْ�، موزس عرض عىل نتانياهو قبل انتخابات  

يديعوت أحرونوت عىل تحسِ� صورة نتانياهو إعالميًّا، وأْن تنَرش تقارير إيجابية عنه، من أجل رفعِ شعبيِة 
نتخابات. ك� عرض موزس عىل نتنياهو بأْن يقوم األخ�، من جانبه، بفرض قيوٍد عىل توزيع نتنياهو قبل اال 

صحيفة "يرسائيل هايوم" املحسوبة عىل نتنياهو، واملناِفَسة ليديعوت أحرونوت. وكان من املأمول بهذه 
اديًة كب�ة. نتنياهو الطريقة أن تبيع يديعوت أحرونوت عددا أكرب من الصحف، وبالتايل تجِنَي أرباًحا اقتص

من جانبه مل يرفُِض الرشوَة املعروضَة عليه. بْل أكرثُ من ذلك، نتانياهو نفُسه رَتََّب لقاًء مع موزس، وترك 
ْعَد االنتخابات عىل سنِّ قانوٍن يقيِّد نطاَق مبيعات صحيفة يرسائيل هايوم، البند لديه انطباًعا بأنه سيعمل ب

 هو االحتيال وإساءة األمانة.االتهامي املسنَد لنتنياهو 

 4000امللف الثالث ملف 

وفق ما جاء يف الئحة االتهام اتََّسَمِت االتصاالت ب� نتنياهو وب� شاؤول آلوفيتش رئيس موقع أخبار 

كرتو� بعالقات األخذ والَعطَاء وبتباُدل املصالح، فكان نتنياهو وأفراد عائلتِِه يطالبون آلوفيتش بأن يَنُْرش يلإ

كرتو� تقاريَر إخبارية وفق إرادة نتانياهو. ثم مارس آلوفيتش بدوره ضغوطًا عىل يل املوقع اإليف

مدير املوقع بأْن يستجيب لطلبات نتانياهو. أما نتانياهو فقام، بُحْكِم منصِبِه الوزاري، ببعِض 

كة اتصاالت يديرها آلوفيتس التغي�ات يف مجال االتصال، ليَِكْ تُدرَّ تلك التغي�ات أرباًحا كب�ًة عىل رش 

 مانة.بنفسه. البنود املسندة لنتانياهو يف هذا املَلف هي تقايض الرشوة واالحتيال وإساءة األ 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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 ماذا لو أدین رئیس الوزراء؟ 

رمبا أيًضا سيكون هناك استئناف من جانب نتنياهو، والذي سيضيف حوايل عام�  -إذا كانت هناك إدانة 

 -ليا، ما مل يقرر القضاة تخصيص وقت لهذه القضية املحددة وإعطائها األولوية آخرين يف املحكمة الع

 رمبا سنة.و  ،فيمكن تخفيض محكمة االستئناف إىل ستة أشهر

العملية القانونية ضد رئيس الوزراء نتنياهو ستكون طويلة. يف الوقت نفسه ، هناك احت�ل أن يتفق 

سواء من حيث نتنياهو أو  -وهي ليست محل خالف حالًيا الطرفان خالل املحاكمة عىل صفقة اعرتاض، 

 مكتب املدعي العام.

نتنياهو قال إنه لن يحاول التوصل اىل صفقة قضائية مع النيابة العامة، وأوضح نتنياهو يف حديثه للقناة 

 العربية، بالقول "مل أت للمحاكمة للتعاطي واملتاجرة بل للكشف عن الحقيقة" . عىل حد قوله. 20

ذا وعاد نتنياهو وهاجم أجهزة تطبيق القانون قائال إن زمرة من املحام� وأفراد الرشطة وصحفي� من ه

 اليسار قرروا أن يحيكوا يل ملفات تنطوي عىل الهذيان ظنا منهم أنني سأستسلم.

تشار وكرر نتنياهو مرة أخرى مطالبته أن تُنرش التسجيالت الصوتية من قضية هارباز التي تسيئ إىل املس

القانو� للحكومة أفيحاي مندلبليت. وبدور رد األخ� قائال إننا سنواصل العمل دون خوف، وأن الجميع 

 سواسية أمام القانون.

 ردود األفعال یلع محاکمة نتنیاهو

شهدت الساحة السياسية اإلرسائيلية ردود أفعال متباينة حول محاكمة رئيس الحكومة بنيام� نتنياهو 

 تتعلق بالفساد.بتهم 

ردود األفعال كانت ب� مؤيدة ومعارضة للمحاكمة، أبرزها ما تعرض له املستشار القانو� للحكومة من  

وكان للمستشار القانو� أفيحاي ماندلبليت موقفاً من هذه االتهامات حيث أكد   ادعاءات تتهمه باالنحياز.

ز، رافضا ترصيحات نتنياهو التي اتهم فيها النيابة أنها باطلة، معربا عن مواصلته عمله بال رعب أو انحيا

 العامة باعتبارات غ� موضوعية، ومؤكداً أن النيابة ستواصل املرافعة أمام املحكمة بال خوف.

عالم داعية هيئة القضاة إىل محاكمة يف نفس السياق انتقد وزيرة املواصالت م�ي ريغيف وسائل اإل 

 فخ وسائل اإلعالم العربية التي تقف ضد نتنياهو حسب ما نتنياهو بشكل عادل وعدم الوقوع يف

 قالت.

ومتنت الوزيرة ريغيف النجاح لنتنياهو يف إثبات براءته يف إطار املحاكمة، قائلة إن أكرث من مليون 

 وثالمثئة إرسائييل انتخبوه رئيسا للحكومة.

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
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امات قبل التحالف الحكومي قال إنه بيني غانتس املعارض واملنافس الكب� لنتنياهو والذي كال له االته

 دانته، معربا عن يقينه بأن املحكمة ستجري له محاكمة عادلة.إ يحق لنتنياهو أن يعترب بريئا ما مل تتم 

ودعا غانتس إىل االلتزام "دولة وشعبا" بالعمل عىل تحقيق الوحدة واملصالحة يف هذه الظروف أكرث من 

 أي وقت مىض.

ئ� البيد موقفا من املحاكمة حيث أدان مهاجمة نتنياهو عىل الجهاز القضايئ، وكان لرئيس املعارضة يا

 ووصف هذه املهاجمة والتحريض بدليل قاطع عىل أنه ال يجوز مواصلة أداء منصبه.

 3قضاة إضافة إىل  3وانتهت أوىل جلسات محاكمة نتنياهو يف املحكمة املركزية يف مدينة القدس أمام 

وقال نتنياهو أمام املحكمة إنه قرأ وفهم ما تنسب   بتهم االرتشاء وإساءة األمانة واالحتيال.متهم� آخرين  

 ).1( )الرابط( .إليه الئحة االتهام، وطلب وكالؤه مهلة عدة أشهر لدراسة األدلة والقرائن

  

 

 

 

 

 .رصدأصحابها وال تعرب بالرضورة عن امل) اآلراء الواردة تعرب عن 1(
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