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احلكومة اإلسرائيلية السابعة والثالثون
نتنياهو يسلم احلكم لليمني املتطرف

خلدون البرغوثي*

في اللحظات األخيرة إلعداد هذه املادة، أبلغ 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي »املكلف« بنيامني 
يتسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  نتنياهو 
أنه متكن من تشكيل احلكومة،  هيرتسوغ 
األخيرة  املهلة  انتهاء  من  دقائق  قبل  وذلك 
التي منحت لنتنياهو لذلك. وتثير تركيبة 
هذه احلكومة وصالحيات وزراء الصهيونية 
الدينية قلقا كبيرا فلسطينًيا وإسرائيلًيا 
التي  املتحدة  الواليات  ذلك  في  مبا  ودولًيا 
مع  الشراكة  تبعات  من  هيرتسوغ  حذرت 
الصهيونية الدينية، ثم بلورت استراتيجية 
املسؤولية عن  نتنياهو مبوجبها  سيتحمل 
قرارات وأفعال وزرائه. شكّل نتنياهو ائتالفا 
يجمع أحزاب الليكود والصهيونية الدينية 
واحلريدية. وينبع القلق من خضوع نتنياهو 
وزارات  على  للحصول  شركائه  البتزاز 
اتخاذ  على  قادرين  جتعلهم  وصالحيات 
بتصعيد  تنذر  واستيطانية  أمنية  قرارات 
دموي بالشراكة بني املستويات السياسية 

واملستوطنني. واألمنية 

* منسق برنامج دراسات الشأن اإلسرائيلي في مركز األبحاث. 

ــة«،  ــوة يهودي ــزب »ق ــع ح ــو م ــع نتنياه وق
ــن  ــار ب ــت إيتم ــي الكنيس ــه ف ــذي ميثل ال
ــى  ــص عل ــي ين ــاق ائتالف ــى اتف ــر عل جفي
ــي  ــن الداخل ــراً لأم ــر وزي ــن جفي ــني ب تعي
ــمية  ــب التس ــي حس ــن القوم ــر األم )وزي
اجلديــدة( مــع صالحيــات موســعة تتضمــن 
ــد  ــر والقائ ــني الوزي ــة ب ــي العالق ــراً ف تغيي
العــام للشــرطة اإلســرائيلية، لتصبــح 
ــس  ــش ورئي ــر اجلي ــني وزي ــة ب ــل العالق مث
األركان، أي أن يتولــى بــن جفيــر نفســه 
التنفيذيــة  السياســات  رســم  عمليــة 
ــات  ــذه الصالحي ــحب ه ــع س ــرطة، م الش
مــن قائــد الشــرطة. كذلــك ســيتولى بــن 
جفيــر قيــادة قــوات شــرطة حــرس احلــدود 
فــي الضفــة، التــي تعمــل فــي إطــار اجليش 
حاليــاً، مــع إنشــاء »احلــرس الوطنــي«، 
ــاذ  ــلطة إنف ــات س ــى صالحي ــول عل واحلص
)اخملاطــر  اخلضــراء  والشــرطة  األراضــي، 
البيئيــة(، والدوريــات اخلضــراء )التــي كانــت 
خاضعــة لســلطة الطبيعــة واحلدائــق(. 
كمــا مت توســيع صالحيــات وزارة تطويــر 

النقــب واجلليــل التــي ســتوكل ألحــد أعضــاء حــزب »قــوة يهوديــة« لتصبــح مســؤولة 
ــة. ــة الغربي ــي الضف ــوائية ف ــتيطانية العش ــؤر االس ــرعنة الب ــة ش ــن عملي ع
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ــعى  ــذي كان يس ــموتريتش، ال ــلئيل س ــة بتس ــة الديني ــزب الصهيوني ــم ح ــا زعي أم
لتولــي وزارة اجليــش، فقــد متكــن نتنياهــو مــن إقناعــه بالتنــازل عنهــا مقابــل توليــه 
وزارة املاليــة، مــع احلصــول علــى صالحيــات أمنيــة كانت فــي إطــار وزارة اجليــش و»اإلدارة 

املدنيــة«1.

وســيتولى ســموتريتش وزارة املاليــة، ثــم الداخليــة، بالتنــاوب مــع زعيــم حركــة شــاس 
احلريديــة أرييــه درعــي، وســيحصل علــى صالحيــات كانــت فــي إطــار عمــل وزيــر اجليش، 
مثــل تعيــني رئيــس اإلدارة املدنيــة، ومــا يســمى »منســق أعمــال احلكومــة فــي املناطق« 
ــس اإلدارة  ــات رئي ــض صالحي ــيتولى بع ــك س ــزة(، وكذل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي )الضف
املدنيــة، مــع التراجــع عــن مطلبــه بحلهــا، وســيعني مستشــارين قانونيــني »مدنيــني« 
ليســحب مــن اجليــش صالحيــة حتديــد مــا هــو »قانونــي« ومــا هــو »غيــر قانونــي« بنــاء 
علــى النظــم والقــرارات العســكرية الســارية فــي إطــار نظــام احلكــم العســكري فــي 
األراضــي احملتلــة. ومــن الصالحيــات التــي ســيتوالها أيضــاً شــرعنة البناء االســتيطاني 
ــة  ــص خاص ــدم الترخي ــوى ع ــطينية بدع ــازل الفلس ــدم املن ــرارات ه ــة وق ــي الضف ف
فــي املناطــق املصنفــة »ج«، كذلــك ســيتولى حــزب الصهيونيــة الدينيــة املســؤولية 
عــن جلنــة التشــريعات فــي الكنيســت التــي ســتتولى مناقشــة إجــراء تغييــرات فــي 
النظــام القضائــي، يراهــا املعارضــون أنهــا فعليــاً تقويــض للســلطة القضائيــة »مبــا 
ــرائيل  ــن إس ــزع ع ــة، وين ــن ناحي ــاً(، م ــرائيلي )داخلي ــي اإلس ــام الدميقراط ــدد النظ يه
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــات الدولي ــة اجلناي ــام محكم ــة أم ــن املالحق ــا م ــي حتميه ــدرع الت ال
مبــا ارتكبتــه مــن جرائــم فــي األراضــي احملتلــة. وســيحصل احلــزب أيضــاً علــى وزارتــي 

االســتيعاب واالســتيطان.

ــط  ــة فق ــية وقضائي ــة وسياس ــة أمني ــرات جوهري ــري تغيي ــو يج ــإن نتنياه ــذا، ف وبه
ــذل  ــف ب ــوزراء اإلســرائيلي املكل مــن أجــل اســترضاء شــركائه. فيالحــظ أن رئيــس ال
جهــوداً كبيــرة فــي توزيــع املناصــب الوزاريــة، وتقســيم مهــام عمــل الــوزارات، وخلــق 
مســميات وزاريــة جديــدة، ومنــح صالحيــات أمنيــة واســتيطانية وإداريــة لســموتريتش 
وبــن جفيــر وباقــي شــركائه فــي االئتــالف احلكومــي، فقــط مــن أجــل التمكــن مــن 
تشــكيل حكومــة ستشــرع قوانــني، قــد تغلــق ملــف محاكمتــه، أو تبقيــه فــي احلكم 
ــي  ــلوكه السياس ــاً بس ــا، مضحي ــم به ــم املته ــة باجلرائ ــده إدان ــدرت ض ــى إذا ص حت
هــذا بالعديــد مــن احلقائــب الوزاريــة التــي قــد يحصــل عليهــا حزبــه الليكــود. ويعــود 
هــذا إلــى االبتــزاز الــذي أخضعتــه لــه األحــزاب األخــرى التــي أدركــت قابليــة نتنياهــو 

الكبيــرة للخضــوع بســبب حاجتــه لهــا.

الحكومة اإلسرائيلية السابعة والثالثون  نتنياهو يسلم الحكم لليمين المتطرف
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ــار  ــي إط ــة ف ــب الوزاري ــى املناص ــال عل ــر حص ــن جفي ــموتريتش وب ــإن س ــذا، ف وبه
ــالف  ــكيل ائت ــا لتش ــديدة لهم ــو الش ــة نتنياه ــا حاج ــة، تغلفه ــات ائتالفي مفاوض
ميينــي لتمريــر كل مــا يريــده مــن قوانــني وتشــريعات، ستســاهم فــي النهايــة رمبــا فــي 

ــا. ــاً منه ــه بريئ ــه أو إخراج ــاء محاكمت إنه

حكومة يقودها إرهابيون

ترعــرع إيتمــار بــن جفيــر فــي صفــوف حركــة »كاخ« املصنفــة كحركــة إرهابيــة فــي 
ــي  ــات الت ــة املنظم ــن قائم ــت ضم ــي، وكان ــاد األوروب ــدى االحت ــها، ول ــرائيل نفس إس
ــن  ــن الذي ــو م ــام 2022. وه ــف ع ــى منتص ــة حت ــدة إرهابي ــات املتح ــا الوالي تصنفه
يقدســون بــاروخ جولدشــتاين الــذي ارتكــب مجــزرة احلــرم اإلبراهيمــي فــي اخلليــل عــام 
ــني  ــة وثالث ــن مئ ــر م ــاب أكث ــطينياً، وأص ــاً فلس ــني مصلي ــن ثالث ــر م ــل أكث 1994 وقت

ــاص. بالرص

ــداء  ــمل االعت ــم تش ــرائيلية بته ــرطة اإلس ــدى الش ــاً ل ــون ملف ــر خمس ــن جفي ول
ــا متعلقــة باإلرهــاب فــي إطــار  ــة والتحريــض ضــد الفلســطينيني، وقضاي والعنصري
ــة دوابشــة فــي دومــا  ــة عائل ــه محامــي كل مــن قتل حركــة »كاخ«، فضــالً عــن كون
)2015(، واملســتوطن املشــتبه بــه بقتــل الشــهيدة عائشــة الرابــي )2018(، ومســتوطن 
قاصــر فــي القــدس متهــم مبحاولــة إحــراق كنيســة رقــاد الســيدة مــرمي فــي القــدس 
ــحاق  ــبق يتس ــرائيلي األس ــوزراء اإلس ــس ال ــى رئي ــني عل ــن احملرض ــه م ــا أن )2020(. كم
ــذي  ــني ال ــيارة راب ــعار س ــل ش ــق يحم ــو موث ــه فيدي ــد ل ــه، ويوج ــل اغتيال ــني قب راب
انتــزع عنهــا، وهــو يقــول، »كمــا وصلنــا لشــعار ســيارته، ميكننــا أن نصــل إلــى رابــني... 
وعندمــا يقــوم رئيــس احلكومــة بأشــياء خطيــرة مثــل هــذه )اتفــاق أوســلو( فأنــا أرى 

ــه مــن املؤكــد أن نفعــل أشــياء متطرفــة ضــده«2. أن

وفــي مقابلــة صحفيــة قبيــل انتخابــات الكنيســت 2022، قــال بــن جفيــر إنــه »يرغــب 
بحــل الســلطة الفلســطينية وإعــادة األمــور إلــى مــا قبــل أوســلو«، وعنــد ســؤاله عن 
ــكري(  ــم اإلســرائيلي )العس ــت احلك ــم ســيبقون حت ــال إنه ــطينيني، ق ــر الفلس مصي
ــة أو  ــم ودون دول ــؤون حياته ــي إدارة ش ــق ف ــية ودون احل ــوق ودون جنس ــن دون حق ولك
كيــان، فهــذه إســرائيل وال يوجــد شــيء اســمه فلســطني.. ومــن يريــد منهــم العيــش 

]هنــاك حتــت هــذه الشــروط[ فأهــالً وســهال3ً.

أمــا بتســلئيل ســموتريتش فقــد اعتقــل عــام 2005 مــن قبــل جهــاز الشــاباك بعــد 
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الكشــف عــن تخطيطــه مــع أربعــة آخريــن لالحتجــاج بشــكل عنيــف ضــد خطــة 
شــارون لالنفصــال )تفكيــك مســتوطنات غــزة وشــمال الضفــة(. وعثــر جهاز الشــاباك 
ــه كان  ــدو أن ــموتريتش يب ــزل س ــي من ــود ف ــيارات والوق ــت الس ــن زي ــح م ــى صفائ عل
يخطــط الســتخدامها فــي عمليــة »كبيــرة« -حســب وصــف ضابــط الشــاباك الــذي 
اعتقلــه- لعرقلــة خطــة االنفصــال، مــع ذلــك لــم توجــه الئحــة اتهــام لســموتريتش 

وأفــرج عنــه بعــد اعتقالــه لثالثــة أســابيع، وحبــس منزلــي لثالثــة أســابيع أخــرى4.

»نتنياهو يضحي بأمن إسرائيل إلرضاء الصهيونية الدينية«

مــع توقيــع نتنياهــو علــى اتفاقيــات ائتالفيــة مــع بعــض مكونــات معســكر اليمــني 
ــت االنتقــادات الشــديدة  ــات، انهال ــود هــذه االتفاقي ــن يقــوده، واتضــاح بعــض بن الذي
ــر  ــر وزي ــرائيل، واعتب ــن إس ــى أم ــه عل ــوم ب ــا يق ــورة م ــن خط ــو م ــذر نتنياه ــي حت الت
اجليــش اإلســرائيلي بينــي غانتــس املنتهيــة واليتــه فــي رســالة وجههــا لوزيــر اجليــش 
املتوقــع فــي حكومــة نتنياهــو عضــو الكنيســت عــن الليكــود يــؤاف جاالنــت أن األخير 
ســيكون »وزيــراً مــن الدرجــة الثانيــة، وســيتحمل مســؤولية ذلــك« بعــد انتــزاع بعــض 
صالحياتــه ومنحهــا لــن جفيــر. وقــال غانتــس مخاطبــاً جاالنــت: »فــي فتــرة واليتــك 
ــيتفكك  ــر وس ــن جفي ــس األركان ل ــن رئي ــوة م ــتخدام الق ــق اس ــادرة ح ــتتم مص س
ــاول  ــتكون املق ــك، فس ــيقدم ل ــا س ــب كم ــي املنص ــت تول ــعب... وإذا قبل ــش الش جي

الــذي ســيتولى مهمــة تفكيــك املنظومــة األمنيــة واجليــش«5.

ــي  ــات الت ــر أن الصالحي ــد فاعتب ــر لبي ــه يائي ــة واليت ــة املنتهي ــس احلكوم ــا رئي أم
حصلــت عليهــا الصهيونيــة الدينيــة تهديــد خطيــر ألمــن إســرائيل. لبيــد أضــاف أن 
منــح ســموتريتش صالحيــات تعيــني رئيــس اإلدارة املدنيــة، و»منســق أعمــال احلكومــة 
فــي املناطــق« هــو تدخــل سياســي خطيــر فــي أمــن إســرائيل وقــدرات اجليــش علــى 
العمــل، وســيجعل يــؤاف جاالنــت وزيــر اجليــش األضعــف فــي تاريــخ إســرائيل، حتــى 

قبــل أن يتولــى مهامــه6.

وأضــاف لبيــد فــي مناســبة أخــرى »عقيــد ومقــدم رئيــس األركان هــو الــذي يعينهمــا، 
لكــن نتنياهــو بــاع اجليــش للصهيونيــة الدينيــة«7.

ــق  ــة، و»منس ــس اإلدارة املدني ــي رئي ــى منصب ــارت إل ــوم« أش ــرائيل هي ــة »يس صحيف
أعمــال احلكومــة فــي املناطــق« بالقــول »إن لهمــا أهميــة كبيــرة فــي كل مــا يتعلــق 
بالضفــة، وصالحيــة التعيينــات املتعلقــة بهمــا مرتبطــة بوزيــر اجليــش واآلن ســتنقل 
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ــوى  ــاً أق ــا فعلي ــة. وهم ــي الضف ــتيطان ف ــن االس ــؤوالً ع ــيصبح مس ــر س ــى وزي إل
شــخصني فــي الضفــة بعــد وزيــر اجليــش وقائــد املنطقــة الوســطى، كمــا أنهمــا مــن 
الناحيــة العمليــة حاكمــا الضفــة فــي معظــم اجلوانــب، مبــا فــي ذلــك الصالحيــات 
املدنيــة للتنســيق والتخطيــط والبنــى التحتيــة والتنســيق املدنــي والتنســيق األمنــي 

ــات الدوليــة«8. مــع الســلطة الفلســطينية والهيئ

ــع  ــن توزي ــو م ــه نتنياه ــوم ب ــا يق ــبيت م ــن كس ــف ب ــي معاري ــي ف ــف الصحف ووص
ــة  ــاء كاف ــان إرض ــدة وزارات لضم ــدة لع ــوزارة الواح ــيم ال ــة وتقس ــب الوزاري للمناص
ــة  ــل علــى نيــة نتنياهــو تصفيــة دول ــه أول الدالئ األحــزاب فــي ائتــالف احلكومــي، بأن
إســرائيل فــي مــزاد علنــي، فنتنياهــو وزع صالحيــات وزارة التعليــم علــى خمســة وزراء، 
ــرس  ــة وح ــق واإلدارة املدني ــى املنس ــراف عل ــي اإلش ــش ف ــر اجلي ــات وزي ــزع صالحي وانت
احلــدود فــي الضفــة، واختلــق عــدداً مــن املناصــب الوزاريــة ووزع أخــرى بالتنــاوب. واعتبــر 
بــن كســبيت أن نتنياهــو بــات رهينــة لشــركائه فــي االئتــالف لضمــان جناتــه سياســياً 
وشــخصياً، وهــم يســتغلون ذلــك إلــى أقصــى درجــة، بشــكل يهــدد مســتقبل دولــة 

إســرائيل9.

حتذير من انتفاضة ثالثة

ــاً لالتفاقيــات التــي منــح نتنياهــو مبوجبهــا صالحيــات أمنيــة  االنتقــاد األخطــر أمني
ــي اإلســرائيل عومــر بارليــف.  ــر األمــن الداخل ــر جــاء مــن وزي ــن جفي لســموتريتش وب
فقــد حــذر مــن أن سياســات بــن جفيــر ســتؤدي إلــى انتفاضــة ثالثــة. وقــال بارليــف 
ــا كان  ــات«: عندم ــاث السياس ــدس ألبح ــد الق ــه »معه ــر نظم ــي مؤمت ــة ف ــي كلم ف
ــا  ــن عندم ــة، لك ــي اجلعجع ــوراً ف ــاطه محص ــت كان نش ــو كنيس ــر[ عض ــن جفي ]ب
ــاً  ــتؤدي غالب ــات س ــذه السياس ــات، وه ــع السياس ــق بوض ــر يتعل ــراً فاألم ــح وزي يصب

ــة«10. ــى انتفاضــة ثالث إل

القنــاة الثالثــة عشــرة العبريــة اعتبــرت أن االتفــاق االئتالفــي بــني نتنياهــو والصهيونية 
الدينيــة ســيمنح ســموتريتش الســيطرة علــى الضفــة أيضــاً عبــر منحــه احلــق فــي 
تعيــني مستشــارين قانونيــني لــه مــن املدنيــني غيــر اخلاضعــني لقوانــني اجليــش، األمــر 
ــة  ــإن اإلدارة املدني ــاة ف ــب القن ــرائيلي. وحس ــكري اإلس ــون العس ــف القان ــذي يخال ال
ملزمــة بتوصيــات املستشــارين القانونيــني العســكريني، أي أن اجليــش هــو الــذي يحــدد 
ــة  ــع ني ــيتغير م ــر س ــن األم ــة، لك ــي الضف ــي ف ــر القانون ــن غي ــي م ــو القانون ــا ه م
ســموتريتش تعيــني املستشــارين املدنيــني، وســحب هــذه الصالحيــة مــن العســكريني.  
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كمــا حصــل ســموتريتش علــى صالحيــة اإلشــراف علــى أي رد تقدمــه الدولــة 
للمحكمــة العليــا فــي القضايــا املتعلقــة بالضفــة الغربيــة، ويضــاف لذلك الســلطة 
التــي منحــت إليتمــار بــن جفيــر علــى قــوات حــرس احلــدود. ونقلــت القنــاة الثالثــة 
عشــرة عــن مســؤول قضائــي إســرائيلي رفيــع قولــه إن منــح صالحيــات االستشــارات 
القانونيــة فــي قضايــا االســتيطان لســموتريتش ومــع مشــروع قانــون بــن جفيــر ملنــح 
احلصانــة للجنــود وعناصــر الشــرطة الذيــن يقتلــون الفلســطينيني فــي الضفــة، كل 
هــذا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى صــدور أوامــر اعتقــال ضــد مســؤولني إســرائيليني عــن 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة.. وذلــك قــد يشــمل قائــد املنطقــة الوســطى ورئيــس األركان 

ووزيــر اجليــش11.

فــي صحيفــة يديعــوت أحرونــوت يتنــاول اليشــع بــن كيمــون دالالت منــح ســموتريتش 
صالحيــات أمنيــة رغــم عــدم توليــه منصــب وزيــر اجليــش. ويقــول إن الصالحيــات التــي 
ــر املســتوطنني والفلســطينيني«.  منحهــا نتنياهــو لســموتريتش جعلتــه فعليــاً »وزي
وتســاءل بــن كيمــون عــن قــدرة نتنياهــو فــي الســيطرة علــى ســموتريتش، وعــن رد 

فعــل إدارة جــو بايــدن.

ويشــرح الكاتــب معنــى تولــي ســموتريتش الصالحيــات املتعلقــة بتعزيــز االســتيطان 
ــول إن  ــة »ج« بالق ــق املصنف ــي املناط ــاص ف ــطيني خ ــود الفلس ــتهداف الوج واس
ســموتريتش ســيعمل علــى عقــد اجتمــاع مــا يســمى »مجلــس التخطيــط األعلــى 
ــدى  ــة أن ل ــتوطنات، خاص ــي املس ــاء ف ــن البن ــد م ــماح باملزي ــة« للس ــي اإلدارة املدني ف
ــن  ــد م ــاء املزي ــر بن ــر، عب ــكل كبي ــيعها بش ــات لتوس ــتوطنات مخطط ــاء املس رؤس
ــه  ــة واليت ــش املنتهي ــر اجلي ــا. وكان وزي ــة فيه ــة والصناعي ــق التجاري ــاء واملناط األحي
ــي اإلدارة  ــى ف ــط األعل ــس التخطي ــاع »مجل ــد اجتم ــن عق ــع ع ــس امتن ــي غانت بين
املدنيــة« بســبب الضغــوط األميركيــة. لكــن ســموتريتش سيســعى لعقــد اجتمــاع 
هــذا اجمللــس بأســرع وقــت ممكــن بعــد تشــكيل احلكومــة، فكيــف ســيكون رد فعــل 

ــة12. ــو واإلدارة األميركي نتنياه

اجليش مهدد من الداخل

وفــي رســالة شــديدة اللهجــة لنتنياهــو وقعهــا أكثــر مــن 400 مــن املتقاعديــن مــن 
ــن  ــا م ــذروه فيه ــة، ح ــش ووزارة اخلارجي ــرطة واجلي ــاد والش ــاباك واملوس ــزة الش أجه
ــة  ــم حرك ــو باس ــلت لنتنياه ــالة أرس ــود. الرس ــني اجلن ــش وب ــادة اجلي ــني ق ــرخ ب الش
»قــادة مــن أجــل إســرائيل« وطالبــوه فيهــا بالعمــل علــى »توضيــح األهميــة الوجوديــة 
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ــر زرع  ــود، عب ــادة واجلن ــني الق ــفني ب ــع دق إس ــى من ــل عل ــادة«، وبالعم ــل القي لتسلس
الشــك فــي قــدرة القــادة علــى إدارة جنودهــم، مــا خلــق حالــة مــن التحريــض علــى 
القــادة، وقــد تــؤدي إلــى الفوضــى وعــدم القيــام باملهــام وتراجــع اجليــش كقــوة فعالة13.

ــة  ــن مبعاقب ــد قراري ــود ض ــر اجلن ــن جفي ــار ب ــض إيتم ــر حتري ــالة إث ــذه الرس ــاءت ه وج
ــرض  ــادم ليف ــر ق ــن جفي ــار ب ــأن إيتم ــل ب ــي اخللي ــطينيني ف ــد الفلس ــدي توع جن
النظــام، ومبحاكمــة جنــدي أقــدم علــى االعتــداء علــى أحــد اإلســرائيليني املناصريــن 

ــت«.  ــر الصم ــة »كس ــل حلرك ــي اخللي ــة ف ــالل جول ــطينيني خ للفلس

كمــا أدان رئيــس أركان اجليــش اإلســرائيلي الســابق عضــو الكنيســت جــادي آيزنكــوت 
فــي مقابلــة مــع صحيفــة يديعــوت أحرونــوت اســتغالل بــن جفيــر للجنــود فــي انتقــاد 
ــود اخلدمــة  ــه اجلن ــق وضــع يرفــض في ــوع خل ــه مــن املمن ــال آيزنكــوت إن قادتهــم، وق
العســكرية بســبب الطريقــة التــي يتــم فيهــا اســتخدام اجلنــود مــن قبــل مســؤولني 
ذوي أجنــدة سياســية، فمــن يُدخــل اجليــش فــي اجلــدل السياســي يتســبب بإضعــاف 

اجليــش علــى املــدى البعيــد مــن أجــل حتقيــق مكاســب سياســية قصيــرة املــدى14.

وذهــب آيزنكــوت إلــى أبعــد مــن ذلــك بالتحذيــر مــن أن الصهيونيــة الدينيــة 
بالصالحيــات التــي حصلــت عليهــا ســتؤدي إلــى تفكيــك املنظومــة األمنيــة لغايــات 
سياســية، وأضــاف فــي مقابلــة مــع القنــاة 12 العبريــة أن املنظومــة األمنيــة عبــارة 
عــن ماكينــة تعمــل كل مســنناتها معــاً، واآلن يتــم نــزع بعــض هــذه املســننات، مــا 

ــة15. ــذه املنظوم ــيعطل ه س

القضاء على السلطة القضائية

ــا  ــت عليه ــي حصل ــات الت ــن الصالحي ــا م ــرائيل وخارجه ــي إس ــق ف ــر القل وال ينحص
ــى  ــركاؤه إل ــو وش ــعى نتنياه ــل يس ــي، ب ــتوى األمن ــى املس ــة عل ــة الديني الصهيوني
ــالح  ــة إص ــميها »خط ــا يس ــموتريتش م ــع س ــي، ووض ــام القضائ ــتهداف النظ اس

ــا16: ــن أهدافه ــي م ــة«، الت ــلطة القضائي الس

- إلغاء جرمية خيانة األمانة. )وهي إحدى التهم املوجهة لنتنياهو(.

- إعــادة احلصانــة إلــى أعضــاء الكنيســت بشــكل افتراضــي دون إخضاعهــا للمراجعــة 
ئية. لقضا ا
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- إقــرار القانــون الفرنســي لرؤســاء احلكومــة وللــوزراء: وهــذا القانــون مينــع التحقيــق 
مــع رئيــس احلكومــة والــوزراء ومحاكمتهــم فــي اجلرائــم املتعلقــة مبمارســة واجباتهم، 

التــي ال تتجــاوز عتبــة اجلديــة واإلضــرار باملصلحــة العامــة.

- توزيــع مهــام املستشــار القضائــي للحكومــة علــى الــوزارات، علــى أن تقــوم احلكومــة 
نفســها بتعيــني مستشــارين خاصــني فــي وزاراتهــا، وال تكــون آراؤهــم ملزمــة 

ــا. ــا أو ورفضه ــة قبوله ــن للحكوم ــارة ميك ــة استش ــون مبثاب ــل تك ــة، ب للحكوم

ــني  ــم تعي ــه يت ــا، ومبوجب ــة العلي ــس احملكم ــني رئي ــي تعي ــة ف ــام األقدمي ــاء نظ - إلغ
قاضــي احملكمــة العليــا األكبــر ســناً تلقائيــاً رئيســاً لهــا، ألن هــذا النظــام يفصــل بــني 
تعيــني الرئيــس عــن مســألة مهنيتــه ومــدى مالءمتــه للعمــل. كمــا أن هــذا النظــام 
ــه املنتخبــني فــي  ــر فــي التعيــني مــن خــالل نواب ــى التأثي يتنكــر لقــدرة اجلمهــور عل

ــة. الســلطتني التشــريعية والتنفيذي

- حتديــد تركيبــة هيئــة محكمــة العــدل العليــا باحلاســوب: حاليــاً يتــم حتديــد تركيبــة 
ــكرتاريا  ــق س ــن طري ــا«17 ع ــدل علي ــة ع ــا »محكم ــا بصفته ــة العلي ــة احملكم هيئ

احملكمــة.

ــا: وينــص علــى وجــوب إجمــاع كافــة  ــون التغلــب علــى محكمــة العــدل العلي - قان
قضــاة هيئــة احملكمــة علــى أن قانونــاً أقــره الكنيســت مخالــف لقانــون أســاس أقــره 
ــت  ــد التصوي ــت أن يعي ــن للكنيس ــة، ميك ــذه احلال ــي ه ــى ف ــابقاً. وحت ــت س الكنيس
علــى القانــون اخملالــف وإذا أقــره مــرة ثانيــة يصبــح ســارياً لفتــرة زمنيــة محــددة قــد 
تصــل إلــى أربــع ســنوات، وبعدهــا ميكــن إقــراره مــرة أخــرى ليصبــح دائمــاً، وال ميكــن 

حملكمــة العــدل العليــا إلغــاؤه.

ــة:  ــي الدول ــن موظف ــة م ــي املئ ــبته 50 ف ــا نس ــني م ــق تعي ــيني ح ــح السياس - من
ويهــدف القانــون لتوظيــف موظفــني يؤيــدون سياســات احلكومــة وال يشــكلون عائقــاً 

أمــام تنفيذهــا.

إضافــة لذلــك يقتــرح إيتمــار بــن جفيــر تعديــالً علــى جلنــة اختيــار القضــاة، بحيــث 
ــا  ــادة م ــة ع ــي اللجن ــني ف ــني اثن ــار محامي ــي اختي ــق ف ــى احل ــة عل ــل احلكوم حتص
تختارهــم نقابــة احملامــني. فقــد قــدم عضــو الكنيســت عــن قــوة يهوديــة يتســحاق 
ــة  ــيْ نقاب ــار ممثل ــق اختي ــة ح ــح احلكوم ــى من ــدف إل ــون يه ــروع قان ــرلوف مش فاس

ــاة18. ــار القض ــة اختي ــي جلن ــني ف احملام
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ــدل  ــر الع ــم: وزي ــاة تض ــني القض ــة تعي ــإن جلن ــاء، ف ــاس: القض ــون أس ــب قان  وحس
رئيســاً للجنــة، ورئيــس احملكمــة العليــا، ووزيــراً إضافيــاً )غيــر وزيــر العــدل، وقاضيــني 

ــني(19. ــة احملام ــن نقاب ــني ع ــني اثن ــت، وممثل ــوي كنيس ــا وعض ــة العلي ــن احملكم م

ويهــدف حــزب »قــوة يهوديــة« عبــر تعزيــز دور احلكومــة فــي اختيــار قضــاة مــن التيــار 
اليمينــي إلــى ضمــان انحيــاز الســلطة القضائيــة للســلطتني التنفيذية والتشــريعية 

ذات األغلبيــة اليمينيــة.

املنظومة القضائية تدافع عن نفسها

ــرزت أصــوات رافضــة لهــا، وقــد  ــي ب ــالت فــي النظــام القضائ فــي ظــل هــذه التعدي
ــام  ــى أن النظ ــاري إل ــال« اإلخب ــع »وال ــير موق ــرد. ويش ــة مت ــى حال ــض إل ــول الرف يتح
ــوة  ــة »ق ــن خط ــف ع ــد الكش ــة بع ــد احلكوم ــة ض ــي معرك ــيدخل ف ــي س القضائ
ــي  ــارك ف ــاة. وسيش ــني القض ــة تعي ــة جلن ــر تركيب ــاله- لتغيي ــورة أع ــة« -املذك يهودي
هــذه املعركــة حســب موقــع »والــال« النيابــة العامــة ونقابــة احملامــني ونقابــة العاملــني 
ــي وإدارة احملاكــم. ونقــل موقــع »والــال« عــن مســؤول كبيــر فــي  فــي النظــام القضائ
ــا أعتقــد  ــور وأن ــرة تتبل ــة كبي ــاك إدراك أن مشــكلة بنيوي ــه »هن ــة العامــة قول النياب

ــرد«20. ــتقوم بال ــذه س ــة[ ه ــة القضائي ــي املنظوم ــات ]ف ــم أن كل الهيئ وأعل

كمــا أشــار إلــى تهديــدات تلقتهــا النائبــة العامــة فــي محاكمــة نتنياهــو ليئــات بــن 
آري وجنلهــا مــن ناشــطة فــي الليكــود، وقــال إن تكــرار هــذه التهديــدات التــي دفعــت 
النائبــة العامــة إلــى التفكيــر بالتخلــي عــن منصبهــا، قــد يدفــع النظــام القضائــي 
إلــى اإلضــراب بدايــة، ثــم تنظيــم تظاهــرات وتقــدمي دعــاوى قضائيــة بتهمــة التشــهير 
ضــد كل مــن ينشــر افتــراءات علــى القضــاة والنــواب العامــني واملوظفــني احلكوميــني 

اخمللصــني.. يكفــي لقــد خلعنــا الكفــوف21.

احتجاج سريع في النظام التعليمي

ال ينحصــر القلــق مــن حكومــة نتنياهــو املقبلــة فــي املســتويات األمنيــة والقضائيــة، 
فقــد كانــت اســتجابة البلديــات للنظــام التعليمــي احلكومــي رمبــا األســرع فــي الــرد 

العملــي علــى مــا يهــدد قيــم التعليــم العــام مــن وجهــة نظــر إســرائيلية.

وأعلــن رؤســاء أكثــر مــن خمســني هيئــة محليــة )بلديــات( إســرائيلية رفضهــم نيــة 
نتنياهــو تعيــني آفــي معــوز زعيــم حــزب »نوعــم« مــن تيــار الصهيونيــة الدينيــة وزيــراً 
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ــي  ــوى التدريس ــون احملت ــي مضم ــل ف ــمل التدخ ــات تش ــم بصالحي ــي وزارة التعلي ف
اخلارجــي22. ومــن املتوقــع أن تشــمل خطــة معــوز إلغــاء 800 برنامــج تعليمــي خارجــي 
منهــا »600 برنامــج مبوضــوع التســامح )مــن بــني 11400 برنامــج(، و141 برنامجــاً عــن 
ــي  ــني 130(، إجمال ــن ب ــانية )م ــوع اجلنس ــاً مبوض ــني 400(، و32 برنامج ــن ب ــدر )م اجلن
ــي  ــن حوال ــرز م ــة ف ــا بعملي ــج، مت اختياره ــغ 800 برنام ــاء بل ــة لإللغ ــج املعرض البرام
ــع  ــي مواضي ــاً ف ــال 830 برنامج ــى إدخ ــوز إل ــعى مع ــل يس ــج. وباملقاب ــي برنام ألف

ــة23. ــة اليهودي ــراث والهوي ــة، والت اليهودي

وقــال رؤســاء البلديــات فــي رســالة وجهوهــا لرئيــس احلكومــة املكلــف نتنياهــو، إنهــم 
لــن يتعاونــوا مــع معــوز فيمــا ســتقوم بعــض البلديــات بتقــدمي الدعــم املالــي للبرامج 
الليبراليــة إذا قــرر معــوز وقــف متويلهــا. ودعــا رئيــس احلكومــة املنتهيــة واليتــه يائيــر 

لبيــد رؤســاء البلديــات اإلســرائيلية لعــدم التعــاون مــع معــوز24.

خامتة

ــي  ــبقهما ف ــن س ــر مم ــتخلصا العب ــر اس ــن جفي ــموتريتش وب ــح أن س ــن الواض م
ــه  ــذي أقنع ــون ال ــيه كحل ــابق موش ــة الس ــر املالي ــل وزي ــو، مث ــع نتنياه ــف م التحال
نتنياهــو بحــل حزبــه مقابــل االنضمــام إلــى الليكــود ثــم ذوبانــه وخروجــه مــن احليــاة 
السياســية، وأفيغــدور ليبرمــان الــذي »روّضــه« نتنياهــو فــي وزارة اجليــش ومنعــه مــن 
اتخــاذ إجــراءات متطرفــة قــد تــؤدي إلــى تصعيــد عســكري مــع قطــاع غــزة خــالل فترة 
مســيرات العــودة، وكــرر نتنياهــو ذلــك مــع خلــف ليبرمــان فــي وزارة اجليــش نفتالــي 
بينيــت الــذي اتبــع فــي النهايــة سياســات نتنياهــو فــي جتنــب التصعيــد فــي غــزة، 
ألنــه كان يخشــى مــن انتخابــات ومحاكمــة فــي ظــل تصعيــد عســكري قــد يدفــع 
ــول  ــى احلص ــر إل ــن جفي ــموتريتش وب ــعى س ــك س ــراع. لذل ــدوق االقت ــي صن ــه ف ثمن
ــث  ــة، بحي ــة وموقع ــة مفصل ــات ائتالفي ــن اتفاقي ــات ضم ــب والصالحي ــى املناص عل
ــوط  ــع لضغ ــا خض ــو إذا م ــه نتنياه ــي وج ــا ف ــة معهم ــات ورق ــذه االتفاقي ــون  ه تك
ــموتريتش  ــفت أن س ــس كش ــة هآرت ــدن. صحيف ــل إدارة باي ــن قب ــة م ــة، خاص خارجي
ــى  ــموتريتش إل ــعى س ــي يس ــالت الت ــالً بالتعدي ــداً مفص ــو تعه ــن نتنياه ــب م طل
ــن  ــه م ــا لتمكين ــعى إلقراره ــي يس ــني الت ــي وبالقوان ــام القضائ ــي النظ ــا ف إجرائه
إجــراء هــذه التعديــالت، فيمــا يبــدو أن نتنياهــو يحــاول التهــرب مــن هــذه التعهــدات 

ــة25. ــة الديني ــود والصهيوني ــي الليك ــي حزب ــني فريق ــة ب ــات االئتالفي ــالل املفاوض خ
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طلــب ســموتريتش ال ميكــن فهمــه ســوى فــي إطــار عــدم ثقــة شــركاء نتنياهــو بــه 
ــة التــي متكنهــم مــن  ــة، وســعيهم إللزامــه باالتفاقــات االئتالفيــة املفصل مــن ناحي
تنفيــذ مخططاتهــم علــى املســتوى اإلســرائيلي فــي إطــار القضــاء والتعليــم واجليش 
والشــرطة مــن ناحيــة أخــرى. أمــا علــى صعيــد احلالــة الفلســطينية فمــن املتوقــع 
أن تتأثــر بشــدة بهــذه التحــوالت، فــي إطــار الصالحيــات التــي ســيتوالها ســموتريتش 
بوضــع اإلدارة املدنيــة واملنســق حتــت إمرتــه، وبــن جفيــر بوضــع قــوات الشــرطة وحــرس 
احلــدود حتــت ســلطته، مــع تعديــل صالحياتــه من وزيــر بصالحيــات إشــرافية فــي جهاز 
الشــرطة إلــى الصالحيــات التنفيذيــة التــي ســينافس بهــا مفــوض عــام الشــرطة. 
إضافــة إلــى صالحيــات ســموتريتش وبــن جفيــر فيمــا يخــص وضــع القــرارات املتعلقــة 
باالســتيطان وشــرعنته ضمــن صالحياتهمــا، واســتهداف الفلســطينيني خاصــة فيما 

يتعلــق باألمــن وتصاريــح البنــاء وعمليــات الهــدم، واالســتيالء علــى األراضــي.

ــه يســعى إلــى »حــل الســلطة  ــن جفيــر إن فــي أكثــر مــن مقابلــة صحفيــة قــال ب
الفلســطينية، وإعــادة الوضــع فــي الضفــة إلــى مــا قبــل »أوســلو« وحرمــان 
ــح  ــز االســتيطان، وفت ــا، وتعزي ــة حقــوق باســتثناء العيــش هن الفلســطينيني مــن أي

ــه. ــالة في ــود للص ــى لليه ــجد األقص املس

ــن  ــد متك ــطينيني بع ــارات الفلس ــن خي ــاؤل ع ــا للتس ــاب مفتوح ــرك الب ــذا يت كل ه
ــه  ــاالت ضعف ــى ح ــي أقص ــو ف ــة، وه ــى درج ــى أقص ــزازه إل ــن ابت ــو م ــركاء نتنياه ش
ــم  ــو عليه ــلطة نتنياه ــتكون س ــة س ــكيل حكوم ــم، وتش ــف معه ــه للتحال حلاجت
محكومــة فيهــا باالتفاقيــات املوقعــة بينهــم. وهــي اتفاقيــات هدفهــا القضــاء التــام 

ــه. ــلطيني نفس ــود الفس ــى الوج ــاء عل ــا القض ــطيني، ورمب ــروع الفلس ــى املش عل
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الهوامش:

1  يعــرف املركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية– مــدار، اإلدارة املدنيــة بأنها جهــازا إدارة منفصالن؛ 
واحــد لقطــاع غــزة واآلخــر للضفــة الغربيــة، أُنشــئا فــي تشــرين الثانــي مــن عــام 1981 مبوجــب أمــر 

صــادر عــن وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي آنــذاك أرئيل شــارون، بهــدف االهتمــام بالشــؤون اليومية )للســكان 

احملليــني فــي هاتــني املنطقتــني احملتلتــني. هــذا وفــق لغــة وادعــاء ســلطات االحتــالل(، والواقــع أن هــذه 

اإلدارة هدفــت لتحســني صــورة إســرائيل أمــام العالــم وإعطــاء انطبــاع وكأن هنــاك )حالــة سياســية( 

فــي األراضــي الفلســطينية، تبعــد األنظــار عــن حقيقــة وجــود احتــالل مرفــوض مــن قبــل الســكان، 

ووفــق القانــون الدولــي. ونالــت اإلدارة املدنيــة كل الصالحيــات املدنيــة التــي كانــت إلــى ذلــك الوقــت 

https://bit.ly/3F6kuRg .حتــت ســيطرة اجليــش اإلســرائيلي مباشــرة

2  أفيــران ســيمو، »إيتمــار بــن جفيــر فــي مقابلــة بعــد ســرقة شــعار ســيارة رئيــس الــوزراء الســابق 
.https://bit.ly/3FwtsIS ،2019 )ــران )يونيــو يتســحاق رابــني«، )بالعبريــة( يوتيــوب، 23 حزي

ــة(  ــان..«، )بالعبري ــة وال كي ــر: ال يحــق للفلســطينيني شــيء.. ال دول ــن جفي 3  غــاي أورديفــر، »إيتمــار ب
.https://bit.ly/3VDapCh .2022 )ــى تويتــر، 17 تشــرين األول )أكتوبــر منشــور عل

4  القنــاة الســابعة، »رجــل شــاباك ســابق يتحــدث عــن اعتقــال ســموتريتش: فــي عّليــة البيــت كانــت 
.https://bit.ly/3UEevJ6 .2022 )هنــاك جالونــات من البنزيــن«، )بالعربيــة(، 12 تشــرين الثانــي )نوفمبــر

5  يديعــوت أحرونــوت، »جانتــس جلاالنــت: ســتكون وزيــر دفــاع مــن الدرجــة الثانيــة، وســتضطر لتحمــل 
.https://bit.ly/3UFWry8 .2022 )مســؤولية ذلك«، )بالعبريــة(، 05 كانــون األول )ديســمبر

ــت  ــي حصل ــات الت ــوم: الصالحي ــرائيل هي ــفته يس ــا كش ــى م ــق عل ــد يعل ــوم، »لبي ــرائيل هي 6  يس
عليهــا الصهيونيــة الدينيــة تهديــد خطيــر ألمــن إســرائيلي«، )بالعبريــة( 05 كانــون األول )ديســمبر( 

.https://bit.ly/3UFWry8  .2022

7  املصدر نفسه.

8  املصدر نفسه.

ــة  ــع التصفي ــى بي ــى عل ــهادة أول ــوزارات ش ــيم ال ــة وتقس ــب الوزاري ــع احلقائ ــبيت، »توزي ــن كس 9  ب
https://bit.ly/3VJPwp8 .2022 )للدولــة«، معاريــف )بالعبريــة(، 11 كانــون األول )ديســمبر

10  معاريــف، »بارليــف يحــذر: سياســات إيتمــار بــن جفيــر ســتؤدي إلــى انتفاضــة ثالثــة«، )بالعبريــة(، 
https://bit.ly/3Bl0Ob8 .2022 )07 كانــون األول )ديســمبر

ــدة«،  ــة اجلدي ــش واحلكوم ــة اجلي ــني نخب ــر ب ــي: التوت ــام سياس ــل ألغ ــي حق ــش ف ــاة 13، »اجلي 11  قن

الحكومة اإلسرائيلية السابعة والثالثون  نتنياهو يسلم الحكم لليمين المتطرف

173



ير قا

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

https://bit.ly/3Ybm3Gg .2022 )بالعبريــة(، 03 كانــون األول )ديســمبر(

ــو  ــا نتياه ــي منحه ــات الت ــطينيني: الصالحي ــتوطنني والفلس ــر املس ــون، »وزي ــن كيم ــع ب 12  اليش
https:// .2022 )ــمبر ــون األول )ديس ــة(، 03 كان ــوت )بالعبري ــوت أحرون ــا«، يديع ــموتريتش ودالالته لس

bit.ly/3BoRZ0i

Israel Defence  13، »مئــات املتقاعديــن مــن الشــاباك واملوســاد والشــرطة واجليــش اإلســرائيلي 
لنتنياهــو: أوقــف الشــغب واخلــالف بــني قــادة اجليــش اإلســرائيلي وجنودهــم«، )بالعبريــة(، 07 كانــون 

https://bit.ly/3uYxgNf  .2022 )ديســمبر(  األول 

14  يديعــوت أحرونــوت، »آيزنكــوت: يجــب أن يخــرج مليــون شــخص للتظاهــر فــي الشــوارع وســأكون 
https://bit.ly/3Yb57Qi .2022 )معهــم«، )بالعبريــة(، 01 كانــون األول )ديســمبر

ــراض  ــة ألغ ــة األمني ــون املنظوم ــم يفكك ــوت: إنه ــت آيزنك ــو الكنيس ــة، »عض ــه الصحاف 15  واج
https://bit.ly/3Pkk7HG .2022 )سياســية«، )بالعبريــة( منشــور علــى تويتــر، 10 كانــون األول )ديســمبر

16  يديعــوت أحرونــوت، »آيزنكــوت: يجــب أن يخــرج مليــون شــخص للتظاهــر فــي الشــوارع وســأكون 
https://bit.ly/3Yb57Qi .2022 )معهــم«، )بالعبريــة(، 01 كانــون األول )ديســمبر

ــى محكمــة فــي درجــات  ــون- בית המשפט העליון( هــي أعل ــا )بيــت هِمشــبات هِعلي 17  احملكمــة العلي
احملاكــم فــي إســرائيل: احملكمــة العليــا، احملاكــم املركزيـّـة ومحاكــم الصلــح. وتلتئــم بصفــة »محكمة 

ــي  ــر ف ــس | בית משפט גבוה לצדק )בג"צ(( للنظ ــيِدك – بَجات ــووَه لتس ــبات َجُب ــت ِمش ــا« )بي ــدل علي ع

القضايــا املتعلقــة بنظــام احلكــم وقــرارات الكنيســت واحلكومــة وعمــل الــوزارات... إلــخ.

ــدة:  ــة اجلدي ــوات احلكوم ــية خط ــرون عش ــة متوت ــلطة القضائي ــة الس ــي أروق ــال، »ف ــع وال 18  موق
https://bit.ly/3BsjzcK .2022 )نســتعد للحــرب«، 04 كانــون األول )ديســمبر«

ــارس(  ــاة«، 19 آذار )م ــار القض ــة اختي ــة: جلن ــلطة القضائي ــرائيلية، »الس ــة اإلس ــع احلكوم 19  موق
https://bit.ly/3W92Jb2  .2018

20  موقع والال، في أروقة.

21  املصدر نفسه.

22  يديعــوت أحرونــوت، »الســلطات احملليــة التــي انضمــت لالحتجــاج ضــد معــوز، واألخــرى الصامتــة– 
https://bit.  .2022 03 كانــون األول )ديســمبر(  ورســالة مديــري املــدارس لنتنياهــو«، )بالعبريــة(، 

ly/3uGPHFW

i24  23، »إســرائيل/ البرامــج التعليميــة املعرضــة خلطــر اإللغــاء: 800 برنامــج مبواضيــع اجلنــدر 
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https://bit.ly/3hcVWhJ  .2022 )ديســمبر(  األول  كانــون   04 والتســامح«،  واجلنســانية 

24  هآرتــس، »رؤســاء ســلطات محليــة ضــد تدخــل معــوز فــي وزارة التعليــم؛ لبيــد: ال تتعاونــوا معــه«، 
https://bit.ly/3VPDF93 .2022 )02 كانــون األول )ديســمبر

ــام  ــي النظ ــالت ف ــول التعدي ــاًل ح ــداً مفص ــو تعه ــن نتنياه ــب م ــموتريتش يطل ــس، »س 25  هآرت
https://bit.ly/3uFJSIN  .2022 )ديســمبر(  األول  كانــون   11 القضائــي«، 
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