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الشرطة تقدم توصياتها مبحاكمة نتنياهو في قضيتي 
باستقالته تطالب  وأصوات  و2000   1000
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ك��ش��ف��ت ال���ش���رط���ة م���س���اء ال���ث���اث���اء عن 
ت��وص��ي��ات��ه��ا ل��ل��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ف���ي ملفي 
التحقيق ضد رئيس الوزراء االسرائيلي 
وملف   1000 )م��ل��ف  نتنياهو  بنيامني 
مبحاكمة  ال��ش��رط��ة  وأوص���ت   ،)2000
نتنياهو بشبهة ارتكاب مخالفات الفساد 
والرشاوى. فيما سيقدم ملخص التحقيق 
إمكانية  ف��ي  للنظر  ال��ع��ام��ة  للنيابة  معه 
وأبلغت  ه��ذا  ات��ه��ام بحقه.  ت��ق��دمي الئ��ح��ة 
ال��ش��رط��ة م��ح��ام��ي ال���دف���اع ع���ن رئ��ي��س 
ستوصي  الشرطة  ق��ي��ادة  ب��أن  ال����وزراء 
الحق  وقت  في  نتنياهو  ورّد  مبحاكمته. 
الشرطة  وقالت  الشرطة.  توصيات  على 
للمحامني املوكلني بالدفاع عن نتنياهو أنها 
مخالفات  بارتكاب  مبحاكمته  ستوصي 
رشاوى في امللفني املذكورين قبل اعانها 

عن ملخص التحقيق.
للتحقيق  خضع  نتنياهو  أن  ويذكر  ه��ذا 
العامة  النيابة  اش��راف  م��رات حتت  ع��دة 
ومبصادقة املستشار القضائي للحكومة 
وفي كل مرة كان نتنياهو يعقب أنه "لن 
يكون أي شيء النه ال يوجد أي شيء".  
ويشار الى ان امللفني الذي يدور احلديث 
يتعلق  ال���ذي   1000 ملف  هما  حولهما 
بتلقي نتنياهو عائلته هدايا وامللف 2000 
من  للرشاوى  نتياهو  بطلب  يتعلق  وم��ا 
قبل نوني موزس مالك صحيفة يديعوت 
اح���رون���وت، وف���ي ظ��ل ه���ذه ال��ت��ط��ورات، 
تعالت العديد من األصوات والتي طالبت 

رئيس احلكومة بتقدمي استقالته.
ويثير ملف 1000 الشبهات حول نتنياهو 
وعائلته، بتلقي رشاوي من رجال أعمال 
بارزين، كأرنون ميلتشني وجيمس باكر، 

مقابل مترير مصاحلهم.
حول  شبهات  فيتضمن   2000 ملف  أما 

صحيفة  ن��اش��ر  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نتنياهو، 
"ي��دي��ع��وت أح���رون���وت" رج���ل األع��م��ال 
نوني موزس، بسن قانون في الكنيست، 
ينص على منع إصدار الصحف اليومية 
"يسرائيل  صحيفة  ل��ض��رب  امل��ج��ان��ي��ة، 
نشر  مقابل  ليديعوت،  املنافسة  هيوم" 
إيجابية  أخبارا  أح��رون��وت"،  "يديعوت 

عن نتنياهو.
وك���ان���ت احمل��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ق���د رف��ض��ت،  
الشرطة  توصيات  نشر  ضد  االلتماس 
أسباب  لغياب  وذلك  التحقيق  ملفات  في 
الداخلي  األم���ن  ف��ي عمل وزي���ر  ال��ت��دخ��ل 
وامل��ف��ت��ش ال���ع���ام ل��ل��ش��رط��ة وامل��س��ت��ش��ار 
القضائي للحكومة، فإن االلتماس يرفض.
في  له  خطاب  في  نتنياهو  بنيامني  وقال 
اعقاب قرار الشرطة: "قدست كل حياتي 
م��ن اج��ل ه��دف واح���د، وه��و ت��أم��ني أمن 
وأمان ومستقبل دولة اسرائيل، هذا اليوم 
ال يختلف عن األيام الكثيرة التي مررتها 
في السنوات االخيرة، فلم مير يوم واحد 
ويهاجموا  يهاجموني  ان  دون  تقريبًا 
اوالدي وزوجتي، فقط من اجل املس بي 

وهذا مؤلم حًقا". 
واضاف:"ال يقل عن 15 فحًصا وحتقيًقا 
فتح ضدي في السنوات االخيرة، بعضهم 
مع توصيات صاخبة للشرطة متاًما كما 
انتهت  احمل��اوالت  ه��ذه  كل  الليلة،  يحدث 
بدون شيء، وهذه املرة ستكون مشابهة، 

وستنتهي العاصفة با شيء". 
ماضيه  نتنياهو  استذكر  خطابه  وخال 
العسكري وعمله من اجل تسويق الدولة 
في العالم وقال:"هذه هي القوة املوجودة 
اجل  م��ن  عملت  للمالية  ك��وزي��ر  بداخلي 
ت��وف��ي��ر اص���اح���ات ط����ورت اق��ت��ص��ادن��ا، 
واعمل  دولتنا  بنيت  للحكومة  وكرئيس 

لبناء مستقبل آمن لها". 
وتابع موجًها حديثه ملواطني الدولة:"انتم 

امر  اجل  من  هذا  كل  افعل  انني  تعلمون 
واحد ووحيد وهو مصلحة الدولة، ليس 
من اجل سجائر من صديق وال من اجل 
شيء،  اي  اج��ل  من  وال  اعامية،  تغطية 
فقط مصلحة الدولة، ولم يهزني امر ولن 
يهزني أي شيء من مواصلة طريقي هذه، 

وحتى ليس هذا الهجوم ضدي".
وكشفت الشرطة حول انتهاء التحقيق في 
ملفي 1000 و2000 ضد رئيس الوزراء 
في  وج��اء  نتنياهو،  بنيامني  االسرائيلي 
تفاصيل ملخص التحقيقات:"انه وضمن 
امللف 1000 الذي فحص ارتكاب نتنياهو 
مخالفات رشاوى، احتيال وخيانة االمانة 
بكل ما يتعلق بعاقة الصداقة التي ربطته 
ورج��ل  ميلتشني  ارن���ون  األع��م��ال  برجل 
الذي  فاكر،  جيمس  األسترالي  األعمال 
بأشكال  رش��اوى  سنوات  طيلة  منحوه 

مختلفة".
ام���ا امل��ل��ف 2000 ف��ق��د ف��ح��ص االش��ت��ب��اه 
بإرتكاب نتنياهو ذات االتهامات مبا يتعلق 
بلقاءاته مع املدير العام لصحيفة يديعوت 
احرونوت ارنون موزيس وكل ما يتعلق 
يسرائيل  صحيفة  انتشار  زي���ادة  مبنع 
هيوم من خال سن قوانني وطرق اخرى.

وفي  بيانها:"انه  ف��ي  الشرطة  وذك���رت 
منتصف العام 2016 تلقت مواد حتقيق 
من عدة جهات التي اثارت االشتباه حول 
القضائي  املستشار  منح  بحيث  نتنياهو 
بفحص  ال��ب��دء  على  امل��ص��ادق��ة  للحكومة 
الشبهات في شهر متوز 2016، وخالها 
قوية  حتتية  بنية  ال��ى  الشرطة  وص��ل��ت 
فيما  بحقه،  جنائي  حتقيق  بفتح  ت��ل��زم 
للحكومة  ال��ق��ض��ائ��ي  امل��س��ت��ش��ار  ص���ادق 
مجدًدا بالبدء بالتحقيق في شهر كانون 

اول 2016.
حتقيق  مبلف  الشرطة  فتحت  وق��د  ه��ذا 
حتقيق  ط��اق��م  عليه  اش���رف  ال���ذي  معقد 
القطرية للتحقيق في قضايا  الوحدة  من 
دائم  باشراف   )433 )اله��ف  ال��رش��اوى 
مبا  القضائي،  واملستشار  العام  للنائب 
يشمل نحو 180 افادة من 80 شاهد و6 
اخرين مت التحقيق معهم في دول اجنبية.
وبحسب الشرطة فإن امللف 1000 تعامل 
اجل  من  نتنياهو  تلقاها  التي  الهدايا  مع 
حتقيق مقابل متبادل، حيث بدأ التحقيق 
حول  اشتباه  ال��ى  التوصل  دون  بامللف 
مصالح هامة لرجال األعمال أولئك، ولكن 
مع تقدم ملموس في التحقيق كشف عن 
الذي  املقابل  حول  الشبهات  من  سلسلة 
في  تعقيد  الى  ادى  ما  الهدايا،  لتلك  منح 
االمر  وموسع  تدريجي  بشكل  التحقيق 
ال��ذي ال��زم ألخ��ذ االف���ادات من ع��دد كبير 
خ��ارج  حتقيق  بينها  م��ن  ال��ش��ه��ود،  م��ن 
في  كبيرة  ملموسة  قيمة  منح  ما  الباد. 
طبيعة وكثافة الشبهات والهدف من وراء 

تلقي الهدايا.
رئيس  تلقى  التحقيق،  لنتائج  "ووف��ق��ا 
نتنياهو  بنيامني  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء 
وأسرته من عام 2007 حتى عام 2016 
بضائع - سيجار وشمبانيا ومجوهرات 
من رجلي االعمال أو من ممثليهما - تصل 

إلى مئات اآلالف من الشيكل.
"بلغت قيمة البضائع التي استلمها رئيس 
 1،000،000 الشكوك  حسب  ال����وزراء 
ش��اق��ل وف���ق ال��ت��ف��اص��ي��ل اآلت���ي���ة: ه��داي��ا 
باكر  وهدايا  شيكل   750،000 ميلشان 

من عام 2014، و 250،000 شاقل.
م��ع ان��ت��خ��اب ن��ت��ن��ي��اه��و رئ��ي��ًس��ا ل��ل��وزراء 
تلقي  وت��وات��ر  نطاق  زاد   2009 ع��ام  في 
الهدايا بشكل كبير، وكشف التحقيق ان 
نتنياهو على ضوء  تلقاها  التي  البضائع 
دوره كرئيس للوزراء ووزير اإلتصاالت 
خال تلك الفترات، ومقابل نشاطه بشكل 
استفادة  اجل  او غير مباشر من  مباشر 
املالي وموقفه  بأعماله ووضعه  ميلشني 

واحلفاظ على سمعته.
نتنياهو  عاقة  ان  ايًضا  الشرطة  وقالت 
مبيلشني كانت عاقة رشاوى التي تصل 
حد املخالفات اجلنائية وليس عاقة بريئة 

بني اصدقاء.
بتلقي  ي��ت��ع��ل��ق  وم����ا   2000 امل���ل���ف  ام����ا 
باحملادثات ما بني نتنياهو ونوني موزس 
ناشر صحيفة يديعوت احرونوت ما قبل 
فمنذ  التحقيقات  وبحسب  االن��ت��خ��اب��ات 
التقى  ال��س��ن��وات  وخ���ال   2009 ال��ع��ام 
موزس ونتنياهو مرات عديدة وفحصوا 
خالها امكانية التعاون بينهما في صفقة 
من  شؤونهما.  تعزيز  اجل  من  مقايضة 
خال التعطية االيجابية لصحيفة يديعوت 
احرونوت لرئيس الوزراء من جهة مقابل 
للصحيفة  االقتصادية  املصالح  تعزيز 
هيوم،  اسرائيل  صحيفة  انتشار  لتوقف 
في حني اظهر التحقيق ان الطرفني اتخذوا 
بعضهما  مصالح  خلدمة  فعلية  خطوات 
امللف  في  التحقيقات  واستندت  البعض. 
رئيس  اليها  بادر  سرية  تسجيات  على 
ال�����وزراء ون��ف��ذت ب��ه��ات��ف ن��ق��ال ف��ي مقر 

نتنياهو بالقدس.

 2016 ع������ام  2007 ح���ت���ى  ع������ام  م����ن  ن���ت���ن���ي���اه���و وأس�����رت�����ه  ب���ن���ي���ام���ن  اإلس����رائ����ي����ل����ي  ال�����������وزراء  ت���ل���ق���ى رئ����ي����س  ال���ت���ح���ق���ي���ق:  ن���ت���ائ���ج   *
ال���ش���واق���ل آالف  م����ئ����ات  إل������ى  ت���ص���ل   - مم��ث��ل��ي��ه��م��ا  م�����ن  أو  االع�����م�����ال  رج����ل����ي  م�����ن  وم�����ج�����وه�����رات  وش���م���ب���ان���ي���ا  س���ي���ج���ار   - ب���ض���ائ���ع 
ال����س����ن����وات االخ������ي������رة، ب��ع��ض��ه��م��ا م�����ع ت����وص����ي����ات ص��اخ��ب��ة  15 ف���ح���ًص���ا وحت���ق���ي���ًق���ا ف���ت���ح ض������دي ف�����ي  * ن���ت���ن���ي���اه���و: "ال ي���ق���ل ع�����ن 
ل���ل���ش���رط���ة وك������ل ه������ذه احمل����������اوالت ان���ت���ه���ت ب�������دون ش�������يء، وه�������ذه امل�������رة س���ت���ك���ون م���ش���اب���ه���ة، وس���ت���ن���ت���ه���ي ال���ع���اص���ف���ة ب�����ا ش�����يء"

نتنياهو خال رده على توصيات 
)Reuters :الشرطة )تصوير


