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مقدمة

“ل يوجد �أهم من مك�فحة �لف�ص�د �لذي يهدد بتفكيك �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي، و�لذي 
�إ�رش�ئيل لتكون من �لدول  �أ�صبح بنظر �ملجتمع �لدويل جمتمعً� ف��صد�ً، بل لقد حتولت 

�لر�ئدة يف �حت�ص�ن �لف�ص�د �لع�ملي...” هذه �لعب�رة ق�له� مر�قب �لدولة يف “�إ�رش�ئيل” 

�لتي  �لته�م  على لئحة  معلقً�   Michael Lindenstrauss لندن�صرت�و�ص  ميخ�ئيل 

قمُدمت بحق فالديري غو�صن�صكي Vladimir Gusinsky �أحد �أكرب رج�ل �لأعم�ل 

�لقت�ص�د...  يف  �ملوؤثرة  �ل�صخ�صي�ت  �أكرث  و�أحد  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ملاليني  و�أ�صح�ب 

�أمو�ل بع�رش�ت �ملاليني من �لدولر�ت، عرب فرع بنك هبوعليم  وذلك بتهمة تبيي�ص 

.
1
�لإ�رش�ئيلي

غولدبرغ  �إليع�زر  �ملتق�عد  �لق��صي  �ل�ص�بق  �لإ�رش�ئيلي  �لدولة  مر�قب  نّبه  كم� 

Eliezer Goldberg من خطورة �لأو�ص�ع �لف��صدة يف �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي بقوله: 

“�إن خطر �لف�ص�د �ل�صي��صي �مل�صت�رشي يف �إ�رش�ئيل يفوق خطر �لنتف��صة على �ملجتمع 
 Omri �ص�رون  عمري  �لكني�صت  ع�صو  حم�كمة  بعد  ذلك  وج�ء  �لإ�رش�ئيلي...”. 

Sharon، �إثر �إد�نته ب�لف�ص�د وتلقي �لر�صوة يف �أثن�ء �حلملة �لنتخ�بية �لتي ك�ن يديره� 

.2Ariel Sharon حل�ص�ب و�لده رئي�ص �لوزر�ء �ل�ص�بق �أريل �ص�رون

و�لن�ظر يف هذه �لعب�ر�ت يظهر له جليً� حجم �لف�ص�د �ل�صي��صي يف “�إ�رش�ئيل”، وخ��صة 

بعد مثمُول رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت Ehud Olmert للتحقيق...

و�لو�قع �أن �لف�ص�د �ل�صي��صي يف “�إ�رش�ئيل” �أ�صبح منظمً�، وحميطً� برئي�ص �لوزر�ء �إيهود 

�أوملرت وعدد من �أرك�ن حكومته وم�ص�عديه، ومنت�رش�ً بني �أع�ص�ء �لكني�صت و�ملوظفني 

�لكب�ر... و�صبق لرئي�ص �لكني�صت �ل�ص�بق �أبر�ه�م بورغ Burg Avraham �أن �أعلن ذلك 

.
�رش�حة ق�ئاًل: “�إن �إ�رش�ئيل غدت دولة من �مل�صتوطنني تقوده� زمرة من �لف��صدين”3

و�صور �لك�تب و�خلبري �لق�نوين �لإ�رش�ئيلي مو�صيه هنغبي Moshe Hanegbi يف 
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مقدمة كت�به “مثلن� مثل �صدوم: يف �ملنزلق من دولة ق�نون �إىل جمهورية موز”، م� عّده 

“ف�صاًل ذريعً� ملنظومة �أجهزة �صي�دة �لق�نون �لإ�رش�ئيلية يف حم�ية �لديوقر�طية من �لذين 
يح�ولون تدمريه� وتقوي�صه� من �لد�خل”. و�أبرز م� ج�ء يف �ملقدمة:

ع�ص�ب�ت �لإجر�م �ملنّظم تزرع �لعنف يف �صو�رع �إ�رش�ئيل. و�أذرعه� تتغلغل 

قتلة،  �لد�خل.  من  ب�لديوقر�طية  ب�مل�ّص  وتهّدد  �حل�كم  �لنظ�م  �صلط�ت  يف 

ت�ص�هل  ب�صبب  طلق�ء  بينن�  يتجولون  ن�ص�ء  وجت�ر  عنيفون  �أزو�ج  مغت�صبون، 

�ملح�كم. �أم�كن لو�ئح �ملر�صحني للكني�صت تمُب�ع يف و�صح �لنه�ر عّد�ً ونقد�ً 

قو�نينن�.  ي�رّشعون  �لذين  هم  ي�صرتونه�  �لذين  و�ل�ص��صة  �لنقود،  يو�زي  مب�  �أو 

و�ملعتقالت  �ل�صجون  غي�هب  يف  �لعذ�ب  مّر  يذوقون  ع�ديون  مو�طنون 

دومن� ذنب �قرتفوه، بينم� يو��صل م�صوؤولون كب�ر، ��صتغلو� من��صبهم لتح�صني 

و�صعيتهم وو�صعية �ملقربني منهم، له�ثهم نحو �لقمة دون ح�صيب �أو رقيب. 

�لق�ص�ء �لع�صكري ينح ح�ص�نة للق�دة �لذين �أهدرو� ب�إهم�لهم �لإجر�مي حي�ة 

جنودهم، �أو ��صتغلو� جمند�تهم جن�صيً�، و�أي�صً� للذين ينكلون ب�لفل�صطينيني. 

�لإعالم �لب�حث عن �حلقيقة يفقد �أني�به وي�أخذ مك�نه �إعالم �متث�يل وف��صق. 

و�أفظع من كل هذ� �أن �صلط�ت �لق�نون م�صلولة مت�مً� حي�ل �لتحري�ص و�لعنف 

.
4
�لديني– �لقومي، �للذين �صبق لهم� �أن �أّدي� �إىل �غتي�ل رئي�ص للوزر�ء

“�إ�رش�ئيل”،  يف  �ل�صي��صية  �لطبقة  يف  �لف�ص�د  على  �ل�صوء  ت�صليط  يلي  فيم�  ونح�ول 

ملحة  تقدمي  )2006-2008(، من خالل  للوزر�ء  �أوملرت  رئ��صة  فرتة  وخ�صو�ص�ً خالل 

ع�مة عن �لنظ�م �ل�صي��صي و�لق�ص�ئي فيه�، وتع�مله مع �لف�ص�د و�لثغر�ت �ملوجودة يف هذ� 

�لنظ�م؛ كم� نح�ول �أن نبني �أبرز �لعو�مل �لتي �ص�عدت على �نت�ص�ره... و�أخري�ً نعر�ص بع�ص 

�لنم�ذج لق�ص�ي� �لف�ص�د.

وجتب �ملالحظة �أن �لف�ص�د يف �لطبقة �ل�صي��صية، �لذي تز�يدت مظ�هره يف “�إ�رش�ئيل” 

يظل ف�ص�د�ً ن�صبي�ً، مق�رنة بدول �لع�مل �لث�لث، مب� يف ذلك �لدول �لعربية و�لإ�صالمية. كم� 

�أن ت�صليط �لإ�رش�ئيليني �ل�صوء عليه وحم��صبته وحم�كمته هو ظ�هرة �صحية. ولذلك ل تنبغي 

�ملب�لغة يف عر�صه ول ت�صخيمه.
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اأواًل: النظام ال�سيا�سي والق�سائي يف “اإ�سرائيل”

ر�صمي،  د�صتور  �أي  �لدولة  فيه  تتنَب  مل  برمل�ين،  ديوقر�طي  “�إ�رش�ئيل”  �لنظ�م يف 

�حلكومة  رئي�ص  �أ�صدر   1948/5/15 يف  �ل�صهيوين  �لكي�ن  دولة  �إعالن  مت  �أن  فبعد 

�رشي�ن  ��صتمر�ر  على  ين�ص  �أمر�ً   David Ben Gurion جوريون  بن  ديفيد  �ملوؤقتة 

و�إىل ج�نب  �لدولة،  �إق�مة  من  �مللزمة  ب�لتعديالت  �لربيط�ين  �لنتد�ب  قو�نني  مفعول 

�أن  على  �أ�ص��صية،  قو�نني  �صل�صلة  �صّن   Knesset �لكني�صت  تخويل  مّت  �لقو�نني  تلك 

�إىل حتويل معظم  �ليوم  �لأمر حتى  و�آل  للبالد،  ل د�صتوًر�  لت�صّكّ �لأمر  نه�ية  َمع يف  جتمُ

�لرئ��صة،  مثل:  �لأ�ص��صية  �لنظ�م  مالمح  تر�صم  �أ�ص��صية  قو�نني  �إىل  �لق�ص�ئية  �لف�صول 

و�لكني�صت، و�حلكومة، و�لنظ�م �لق�ص�ئي، وقو�ت �جلي�ص، ومر�قب �لدولة، وحّرية 

 5
�لعمل وغريه�...

ويف �صنة 1995 مت �لإقر�ر ب�أّن �لقو�نني �لأ�ص��صية �أعلى مرتبة من �لقو�نني �لع�دية، 

قد  �لتي  �لكني�صت  ت�رشيع�ت  يف  �لنظر  �إع�دة  �صالحية  �لعلي�  �ملحكمة  تولّت  بعدم� 

.
6
ت�صّكل خرًق� للق�نون �لأ�ص��صي

ويتكّون �لنظ�م �لإ�رش�ئيلي من �صلط�ت ثالث: ت�رشيعية، وتنفيذية، وق�ص�ئية.

1.ال�سلطة الت�سريعية )الكني�ست(:

�لكني�صت هو �لهيئة �لت�رشيعية يف “�إ�رش�ئيل”، ويف جل�صته �لأوىل يوؤدي �أع�ص�وؤه �ليمني 

�لق�نونية وينتخبون رئي�ص�ً للكني�صت ونو�بً� له. وتدوم فرتة ولية �لكني�صت ع�دة �أربع 

�صنو�ت ولكنه ي�صتطيع حل نف�صه كم� ي�صمح لرئي�ص �حلكومة بحله يف �أي وقت يرتئيه 

خالل فرتة وليته. وحتى يتم �نتخ�ب �لكني�صت �جلديد، يخول �لكني�صت �ملنتهية وليته 

.
7
ك�مل �ل�صالحي�ت

يعمل �لكني�صت من خالل جل�ص�ت يعقده� بك�مل هيئته و15 جلنة د�ئمة، ومنه�: 

جلنة �لد�صتور و�لق�نون و�لق�ص�ء، جلنة مر�قبة �لدولة... وخالل �لتئ�م �لكني�صت تتم من�ق�صة 
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م�ص�ريع قو�نني تقدمه� �حلكومة �أو �أع�ص�ء كني�صت منفردون كم� تن�ق�ص �صي��صة �حلكومة 

. وي�صتطيع �لكني�صت �أن يحجب �لثقة عن �حلكومة مم� يوؤدي �إىل ��صتق�لته�.
8
ون�ص�ط�ته�

مراقب الدولة:

وتتمركز  فقط،  �لكني�صت  �أم�م  وم�صوؤول  متعلقة  موؤ�ص�صة غري  هو  �لدولة  مر�قب 

تلك  ك�نت  �إذ�  وم�  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  ن�ص�ط�ت  بفح�ص  “�إ�رش�ئيل”  �لدولة يف  رق�بة 

تمُنفذ وفق مب�دئ �لقت�ص�د، �لف�علية و�لنز�هة. وتهدف �لرق�بة �إىل حت�صني  �لن�ص�ط�ت 

�لكني�صت  �إىل  �لرق�بة  تق�رير  تقدمي  يتم  حيث  للرق�بة؛  �خل��صعة  �جله�ت  ن�ص�ط�ت 

ون�رشه� على �جلمهور. يقوم �ملر�قب، يف �إط�ر وظيفته كمفو�ص �صك�وى �جلمهور، 

ب��صتي�ص�ح �ل�صك�وى �ملقدمة بحق �جله�ت �خل��صعة للرق�بة، وبعد �لتحقق من م�صد�قية 

.
9
�ل�صكوى، ي�صري �إىل �لت�صحيح�ت �ملطلوبة

2.ال�سلطة التنفيذية )احلكومة(:

و�خل�رجية،  �لد�خلية  �لدولة  �صوؤون  ب�إد�رة  مكلَّفة  �صلطة  هي  �لتنفيذية  �ل�صلطة 

�صلط�ته� �ص�نعة �ل�صي��صة وله� �صالحية �ّتخ�ذ �خلطو�ت يف �أي جم�ل ل يخ�صع ق�نونيً� 

ل�صالحية �صلطة �أخرى. وحتّدد �حلكومة �لإجر�ء�ت �خل��صة بعمله� و�آلية �ّتخ�ذ �لقر�ر 

�قت�صت  �إذ�  �إ�ص�فية  �جتم�ع�ت  �إىل  �لدعوة  ويكن  �لأ�صبوع؛  يف  مّرة  تلتئم  حيث 

.
10

�ل�رشورة ذلك

على حت�لف عدد  “�إ�رش�ئيل”  �عتمدت جميع �حلكوم�ت يف  �إعالن دولته�  ومنذ 

ن �أي حزب من �حل�صول على �لعدد �لك�يف من مق�عد  من �لأحز�ب، وذلك لعدم متكُّ

�لكني�صت  �أع�ص�ء  �أحد  �لدولة  رئي�ص  ويكّلف  وحده.  �حلكومة  لت�صكيل  �لكني�صت 

م�صوؤولية ت�صكيل �حلكومة مّم� يعني �أّن ع�صو �لكني�صت هذ� وخالل فرتة 28 يومً� من 

موعد �لتكليف عليه �أن ي�صع ق�ئمة ب�أ�صم�ء �لوزر�ء تقّدم �إىل �لكني�صت للم�ص�دقة عليه�. 

وتت�صّمن هذه �لق�ئمة موجز �خلطوط �لعري�صة �ملقرتحة للحكومة. وبعد �مل�ص�دقة يبقى 

�لكني�صت على  و�جب�تهم ويح��صبهم  �أد�ء  �لوزر�ء عن  رئي�ص  �أم�م  م�صوؤولون  �لوزر�ء 
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�أفع�لهم. وت�صتمّر دورة كل حكومة �أربع �صنو�ت، بيد �أّن هذه �ملّدة ق�بلة لالخت�ص�ر يف 

.
11

ح�ل ��صتق�لة �أو وف�ة رئي�ص �لوزر�ء �أو �لت�صويت بنزع �لثقة عنه� يف �لكني�صت

3.ال�سلطة الق�سائية: 

هي �صلطة مركزية ق�ئمة على مبد�أ �لف�صل بني �ل�صلط�ت؛ ويعنّي رئي�ص �لدولة جميع 

�لق�ص�ة وفقً� لتو�صي�ت جلنة �لتعيين�ت �ملوؤلّفة من ق�ص�ة �ملحكمة �لعلي� و�أع�ص�ء عن نق�بة 

:
12

�ملح�مني و�صخ�صي�ت ع�ّمة، وي�صمل نظ�م �ملح�كم يف �ل�صلطة �لق�ص�ئية عدة �أق�ص�م

1.حم�كم �ل�صلح: وتنظر يف �ملخ�لف�ت �جلن�ئية و�لب�صيطة.

2.حم�كم مركزية: هيئة من �لدرجة �لأوىل ذ�ت ولية ��صتئن�فية على قر�ر�ت حم�كم 

�ل�صلح تنظر يف ق�ص�ي� مدنية وجن�ئية �أخطر.

�لع�صكرية  و�ملح�كم  و�لأحد�ث  و�لعمل  �ملرور  وت�صمل حم�كم  3.حم�كم خ��صة: 

و�لبلدية وله� �صالحي�ت ق�ص�ئية حمّددة.

4.�ملحكمة �لعلي�: تقف �ملحكمة �لعلي� على ر�أ�ص جه�ز �لق�ص�ء يف �لدولة وهي 

 12 ع�م  ب�صكل  �لعلي�  �ملحكمة  يف  يعمل  وك�ن  “�إ�رش�ئيل”،  يف  جه�ز  �أعلى 

�لق�ص�ة  بتعيني  ق��صيً�، وتقوم جلنة خ��صة   14 موؤخر�ً  بلغ عددهم  ق��صيً�، وقد 

�لعلي�  �ملحكمة  وتعمل  ع�صوين.  بو��صطة  �للجنة  هذه  يف  متثيل  للكني�صت  �إذ 

��صتئن�ف على قر�ر�ت �صدرت يف �ملح�كم �ملركزية وعلى قر�ر�ت  كمحكمة 

.
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ق�ص�ئية و�صبه ق�ص�ئية خمتلفة
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الهيكل ال�ضيا�ضي العام يف الدولة االإ�رسائيلية14 

رئي�ش الدولة

ال�ضلطة الت�رسيعية اجلهاز الق�ضائي           ال�ضلطة التنفيذية 

رئي�ص �لدولة

نظ�م �ملح�كم

�حلكومة�ملدعي �لع�م

رئي�ص �لوزر�ء

مر�قب �لدولة

�لوز�ر�ت

�حلكومية

�ل�صلط�ت

 �ملحلية

روؤ�ص�ء �ل�صلط�ت

�ملحلية

�للج�ن

�لربمل�نية

�لكني�صت

)�لربمل�ن(

رئي�ص �لكني�صت

�لن�خبون
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ثانيًا: عوامل الف�ساد

هذه  �أ�صبحت  �لزمن  مرور  ومع  �لإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  �لف�ص�د يف  عو�مل  تنوعت 

�لعو�مل �أكرث ت�أثري�ً يف �لو�صط �ل�صي��صي و�لطبقة �حل�كمة، فبدء�ً من ت�أثري �مل�في� �ل�صي��صية 

�لنتخ�بية وتر�جع �لقيم �لأخالقية يف �ملجتمع، �إىل �نت�ص�ر ثق�فة �ملتعة، وتوغل �لقيم 

�صيوع  �إىل  و�صوًل  �جلمهور،  لدى  �ملف�هيم  وتغري  �لأجي�ل  ب�ختالف  مرور�ً  �لغربية، 

�لف�ص�ئي�ت وبروز �نعك��ص �لعوملة. وقبل كل ذلك ومعه �لنعك��ص�ت �مل�دية و�لأخالقية 

لالحتالل �لغ��صم لالأر��صي �لفل�صطينية وم� تبعه من �صلوك عن�رشي د�خل �لكي�ن مع 

فل�صطينيي �لـ 48 وفل�صطينيي �لـ 67 يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة.

وقد حذر مر�قب �لدولة �لإ�رش�ئيلي �ل�ص�بق �لق��صي �ملتق�عد �إليع�زر غولدبرغ من 

�أن “�إ�رش�ئيل” �صتتدهور �إىل �لهوة وت�صبح قريبً� جمهورية موز �إذ� مل تتد�رك �لو�صع. 

و�أكد �أن �لف�ص�د يف “�إ�رش�ئيل” �أكرث خطر�ً من كل خطر �صي��صي �أو �أمني تتعر�ص له، 

.
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م�صيفً� �أن �لتعيين�ت �ل�صي��صية هي �إحدى �لدفيئ�ت )�حل��صن�ت( �لكربى للف�ص�د

لي�ص من حتليل منطقي حل�لت �لف�ص�د �ملتالحقة، �صوى �أن �مل�صوؤولني يف �لكي�ن 

�لإ�رش�ئيلي غدو� م�ديني جد�ً، وب�صورة �رشهة، ف�لت�ص�بق �ملحموم نحو جمع �أكرب قدر 

و�صبه�ت  �لف�ص�د  �صفق�ت  على  م�رش�عيه  على  �لب�ب  يفتح  و�مل�ل،  �لرثوة  من  ممكن 

�ل�رشقة، �صيم� يف �صوء �صعف جه�ز �لق�نون، و�رتف�ع �صقف �ل�صبه�ت حول �ل�رشطة 

و�لني�بة �لع�مة وجه�ز �ملح�كم. 

هن�ك ت�أثري�ت كربى، وهز�ت �رتد�دية لزلز�ل �لف�ص�د �ملتو�يل من ف�ص�ئح �لف�ص�د، 

ومن هذه �لت�أثري�ت: 

1.ت�أثري يتعلق ب�ملو�طن �لع�دي، حيث �أظهرت جمري�ت موؤمتر هرت�صلي� �ل�صنوي �ل�ص�بع 

)ك�نون �لث�ين/ ين�ير Seventh Herzliya Conference )2007 مدى �ت�ص�ع 

زعزعة ثقة �ملو�طن �لإ�رش�ئيلي ب�ملوؤ�ص�صة �حل�كمة من خالل �إخف�ق�ت �حلكومة يف 

تع�مله� مع م�ص�كله� �لد�خلية، ف�صاًل عن تع�مله� مع �مللفني �لفل�صطيني و�للبن�ين 
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طو�ل �صنة 162006. وج�ء يف �مللخ�ص �لتنفيذي ملوؤمتر هرت�صلي� �ل�صنوي �ل�ص�بع 

�لذي �صدر يف متوز/ يوليو 2007 �أن �لبع�ص يرى:

�أن �لأزمة تعك�ص غي�ب �لتو�زن يف تطوير �لنخب يف �إ�رش�ئيل. كم� 

�لنز�هة  وعلى  قوية  �إجر�ء�ت حكومية  على  تعتمد  �لوطنية  �لقوة  �أن 

و�ل�صف�فية. وب�لت�يل ف�إن �لكف�ح من �أجل �لتو�صل �إىل مع�يري �أخالقية، 

وخو�ص حرب ل هود�ة فيه� �صّد �لف�ص�د، وتفعيل �لأجهزة �لرق�بية 

�لع�م،  �جلو  يمُلحق  �أن  �ملحتمل  ومن  ب�لغة.  �أهمية  جميعه�  تكت�صب 

�ل�صعب  �أفر�د  من   %87 ب�أن  �أف�د  للر�أي  ��صتطالع  عنه  عرّب  �لذي 

�إ�صع�ف  �لوطنية، مثل  ب�لقوة  ف��صدة، �رشر�ً حقيقيً�  �لدولة  �أن  يرون 

�لقر�ر،  �صن�عة  من  �خلوف  وزرع  �لعمل،  على  �مل�صوؤولني  قدرة 

�لنقد،  ب�أهمية  �لعرت�ف  ج�نب  و�إىل  �لأج�نب.  �مل�صتثمرين  وتنفري 

�أي�صً� �ملح�فظة على ��صتقالل �لكني�صت، و�لف�صل بني  من �ل�رشوري 

�ل�صلط�ت. ومن ن�حية �أخرى، ينبغي جتهيز �ل�صلط�ت �لرق�بية ب�أدو�ت 

جديدة تفتقر �إليه� ح�ليً� و�لتي يكن �أن تزيد من ف�عليته�، مثل �لت�أكد 

ح�ل  يف  عقوب�ت  وفر�ص  للدولة  �لت�بعني  �ملر�قبني  تق�رير  تنفيذ  من 

عدم �لتنفيذ. وب�لإ�ص�فة �إىل �لعمل �لرق�بي، ينبغي حم�ربة �لف�ص�د من 

معقد  �رشطة  بجه�ز  -بدء�ً  �لق�نوين  للنظ�م  �ل�صحيح  �لعمل  خالل 

 .17
وف�عل ونظ�م عقوب�ت �أ�صّد ق�صوة

ووفقً� لنت�ئج �ل�صتطالع �ل�صنوي للر�أي �لذي ن�رشه موقع �صحيفة جريوز�ليم بو�صت 

Jerusalem Post يف 2008/8/7 و�لذي �أجر�ه مركز “كيفون لالأبح�ث �لإ�صرت�تيجية 

و�لت�ص�لت” Keevoon Research، Strategy & Communications تبني 

�أن 60% من �مل�صتطلعني ي�صعرون ب�أن “�لو�صع يف �إ�رش�ئيل ي�صري يف �لجت�ه �خل�طئ”، 

فيم� يوؤمن 24% �أن �لدولة ت�صري على �لطريق �ل�صحيح. ور�أى 24% �أن خطر �لف�ص�د 

.
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�لد�خلي يهدد �أمن “�إ�رش�ئيل” يف مق�بل 24% يرون �أن �خلطر هو من �لدول �لعربية

 Sderot �صديروت  ملوؤمتر   2007 ل�صنة  �ل�صنوي  �لف�ص�د  جدول  ويظهر 
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Conference، �أن 69% من �جلمهور يعتقدون ب�أن م�صتوى �لف�ص�د للحكم يف 

“�إ�رش�ئيل” ع�ٍل حتى ع�ٍل جد�ً. وت�صري نت�ئج �لبحث �إىل �أن 40% من �جلمهور 
يف “�إ�رش�ئيل” يعتقدون �أن م�صتوى ف�ص�د �حلكم ع�ٍل جد�ً، وهذه �لن�صبة تفوق 

ن�صبة �ل�صنة �مل��صية مبرة ون�صف �ملرة و�لتي بلغت 28%. كم� بني �ل�صتطالع �أن 

يف �صنة 2007،  “�إ�رش�ئيل”  �لأحز�ب �ل�صي��صية تقع على ر�أ�ص ق�ئمة �لف�ص�د يف 

.
19

حيث �أ�ص�ر 59% من �مل�صتطلعني �إىل ذلك

ويف ��صتطالع للر�أي �أجر�ه معهد “د�ح�ف” Dahaf Institute للقن�ل �لت�بعة 

للكني�صت يف بد�ية �صنة 2007 بني فيه �أن 84% من �جلمهور �لإ�رش�ئيلي ل يوؤمنون 

بطه�رة �ليد لدى ق�دة �لأحز�ب �ل�صي��صية و52% ل يعتقدون �أن هن�ك حزبً� ق�دته 

نظيفة �أيديهم. ويتبني من �ل�صتطالع �أن 85% من �مل�ص�ركني يعتقدون �أن �لف�ص�د 

�أن طه�رة �ليد  “�إ�رش�ئيل”. بينم� يعتقد 9% منهم  هو �صمة ب�رزة لدى �لق�دة يف 

متيزهم. ويعتقد 94% من �جلمهور �أن �لف�ص�د يوؤثر على ح�ص�نة �لدولة، ويف مق�بل 

6% يعتقدون �أنه� ل توؤثر. بينم� ق�ل 71% من �مل�ص�ركني �أن ظ�هرة �لف�ص�د يف 

65% من �جلمهور  �أن  �إىل ف�ص�د �جلمهور. ويتبني من �ل�صتطالع  توؤدي  �لقي�دة 

يعتقدون �أن هن�ك �أ�ص��ص لل�صبه�ت �صد موظفي �لدولة �لذين لهم دور يف ق�صية 

.
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�لف�ص�د يف �صلطة �ل�رش�ئب. بينم� يعتقد 18% �أن �ل�صبه�ت فيه� نوع من �ملب�لغة

2.ت�أثري �آخر ل يقل �أهمية، يتعلق مب�صتقبل نظ�م �حلكم �ل�صي��صي �لإ�رش�ئيلي، ذلك �أنه 

عندم� يتم �لتحقيق مع رئي�ص �لدولة ورئي�ص �حلكومة و�أقط�ب �ملوؤ�ص�صة �حل�كمة، 

يف ق�ص�ي� ف�ص�د و�صلوعهم فيه�، ف�إن ذلك يهدد ��صتقر�ر �حلكومة، فمثاًل لو قرر 

�مل�صت�ص�ر �لق�ص�ئي تقدمي لئحة �ته�م �صد �أوملرت، ف�إنه لن تكون هن�ك حكومة 

 .
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عمليً�، لأنه �صيتم حله� على �لفور، بعد �أن يقدم ��صتق�لته طوعيً�

و�لقن��صل  �ل�صفر�ء  قي�م  حد  �إىل  و�صل  �ملتن�مي،  �لف�ص�د  لهذ�  �لع�ملي  3.�لت�أثري 

�لدول  ب�أن   ،Tzipi Livni ليفني  ت�صيبي  �خل�رجية  وزيرة  ب�إبالغ  �لإ�رش�ئيليني 
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�لدبلوم��صيون  وق�ل  “�إ�رش�ئيل”،  �لف�ص�د يف  قلقة من حجم  فيه�  يخدمون  �لتي 

على  “�لدولة”  ب�صورة  كبري�ً  �رشر�ً  �أحلق  يومية،  ب�صورة  �لف�ص�د  ق�ص�ي�  ن�رش  �إن 

م�صتوى �لع�مل، بحيث يطغى حدث �لف�ص�د على كل لق�ء يعقدونه مع �أي وفد 

�صي��صي و�صح�فيني و�صن�ع ر�أي ع�م يف تلك �لدول، ل �صيم� يف �أوروب� �لغربية 

 .
22

و�لولي�ت �ملتحدة

�أهمية لهذه �لف�ص�ئح، خل�صه� �خلبري�ن �لأك�ديي�ن �لربوفي�صور�ن  4.�لت�أثري �لأكرث 
 Aharon ت�ص�حنوفر  و�أه�رون   Yisrael Aumann �أوم�ن  ي�رش�ئيل 

يف  و�أفوله�  �لروح  و��صطر�ب  �لقيم  بتدهور  �أقر�  حني   ،Cieshanover

وتنجر  �ل�صحيح،  �لجت�ه غري  ت�صري يف  �لأخرية -بنظرهم�-  فهذه  “�إ�رش�ئيل”، 
يف �لظلمة نحو هالك حمتمل لي�ص ب�صبب �أعد�ئه� �خل�رجيني، و�إمن� “ب�صببن� نحن 

�ل�صعب وقي�ديين� �أو من يدعون �لقي�دة، نحن �لإ�رش�ئيليون لدين� قي�دة تعي�ص كل 

�لوقت حتت عالمة ��صتفه�م �أخالقية، و�جلمهور ل يثق به�!!”.

وهن� كلمة ل بد �أن تق�ل، وهي �أن �لف�ص�د ر�فق �لدولة �لإ�رش�ئيلية منذ قي�مه�، و�أن 

�لكني�صت يت�صدر برمل�ن�ت �لع�مل من حيث تدين م�صتوى �أخالق �أع�ص�ئه، وتورط عدد 

كبري منهم ب�رتك�ب جر�ئم �أخالقية وم�لية، وتلقي ِر�َصًى، و�لقي�م بعملي�ت �بتز�ز.

�لأحو�ل  ب�صوء  فقط  ترتبط  ل  �جلر�ئم  هذه  ف�إن  خمتلفة،  �إ�رش�ئيلية  مل�ص�در  ووفقً� 

�لقت�ص�دية وتدهوره� و�نت�ص�ر �لبط�لة وتدين م�صتوى �ملعي�صة، كم� يروج بع�ص �ملحللني 

و�لب�حثني �لإ�رش�ئيليني، و�إمن� هي متجذرة يف �ملجتمع �ل�صهيوين نتيجة عدم �لتج�ن�ص 

و�لن�صج�م بني �أفر�ده، نظر�ً لتعدد �جله�ت و�ختالف �لبلد�ن �لتي قدمو� منه�، وتب�ين 

�لبيئ�ت �لتي ع��صو� فيه� يف �ل�ص�بق قبل �حتاللهم لفل�صطني، وعدم قدرة �لكثريين منهم 

على �لتكيف و�لت�أقلم مع �حلي�ة �جلديدة، خ��صة و�أن �لف�ص�د ي�صت�رشي ب�صورة �أكرب يف 

 .
�ل�رش�ئح �لعلي� من �ملجتمع �لتي متلك �ل�صلطة و�لنفوذ يف “�إ�رش�ئيل”23

�ل�صي��صية، على �ختالف  بع�ص �لأحز�ب  “�إ�رش�ئيل”  �لف�ص�د يف  ��صت�رش�ء  لقد حفز 
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توجه�ته�، طرح هذه �لق�صية يف �لعلن. فخالل حم�كمة عمري �ص�رون ق�لت �لن�ئبة زه�ف� 

�لقوة �ملطلقة تعترب  �إن  “يق�ل  �لكني�صت:  �أم�م  غلئون Zahava Gal-On يف كلمته� 

ف��صدة ب�صورة مطلقة، ولهذ� ف�لمتح�ن لي�ص بوجود �أو عدم وجود ف�ص�د، و�إمن� �لمتح�ن 

يف وجود �أجهزة وموؤ�ص�ص�ت حت�رب هذ� �لف�ص�د، وهل هذه �ملوؤ�ص�ص�ت و�لأجهزة تعمل 

عندن�؟؟”. و�أ�ص�فت غلئون “�لف�ص�د �ل�صي��صي يف �إ�رش�ئيل و��صح ف�جلميع ير�ه و�أق�صد 

بكالمي ثالثة �أنو�ع من �لف�ص�د: �لمتي�ز�ت �حلكومية، �لر�صوة، و�لتعيين�ت �ل�صي��صية... 

وهذ� �لف�ص�د منت�رش بدء�ً من رئي�ص �حلكومة ومرور�ً ب�لوزر�ء و�أع�ص�ء �لكني�صت و�ملوظفني 

 .
�لكب�ر... كل هذ� يوؤدي �إىل �أن تكون �ل�رشطة و�صلطة �لق�ص�ء م�صلولة ب�صورة ت�مة”24

ويف حملة غري م�صبوقة ك�صفت و�ص�ئل �لإعالم �لإ�رش�ئيلية يف �صنة 2005، وعرب 

كب�ر �ل�صحفيني وحمرري �ل�صحف عن عدد من جو�نب �لف�ص�د �ملتف�صي يف “�إ�رش�ئيل”، 

بل �إن بع�صهم ي�صفون دولتهم ب�أنه� دولة د�خل ملف�ت ق�ص�ئية، تخ�صع للتحقيق�ت 

�ملتو��صلة. ففي تقرير �إ�رش�ئيلي ر�صمي، ج�ء �أن �ل�رشطة فتحت 517,238 ملفً� جن�ئيً�، 

�ل�صبيبة، ومن بني  14,154 من  بينهم  �ألف �صخ�ص   150 �صملت   ،2005 �صنة  خالل 

رج�ل  عمل  وعرقلة  �لع�م،  ب�لنظ�م  تتعلق  ق�نونية  خم�لفة   57,077 �جلن�ئية  �مللف�ت 

مر�ص  و�أن  �ليمني،  وقوى  �مل�صتوطنني  قبل  من  �لرئي�صية  �ل�صو�رع  و�إغالق  �ل�رشطة، 

�إ�رش�ئيليً� وفقً�  �لعنف �أخذ يتف�صى يف �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي، و�أنه �أوجد 27,659 جمرمً� 

لتقرير �ل�رشطة، ف�رشقة �ملمتلك�ت و�ل�صقق �ل�صكنية حتتل �ملك�ن �لث�لث يف �صلم �جلر�ئم 

�أو  �ل�صي�ر�ت  و�رشقة  و�ملمتلك�ت  و�مل�ص�نع  �ملن�زل  �قتح�م  عدد  بلغ  فقد  �لإ�رش�ئيلية، 

.
25

�أجهزة من �صي�ر�ت 25 �ألف جرية، مم� يعترب �رتف�عً� كبري�ً قي��صً� ب�ل�صنو�ت �ل�ص�بقة

كذلك ف�إن �ملخدر�ت متف�صية بني �لإ�رش�ئيليني، �إذ �ألقي �لقب�ص خالل �صنة 2004 

على �أكرث من 20 �ألف جمرم، جر�ء تع�طي �أو جت�رة �ملخدر�ت، وعلى 1,251 جمرمً� يف 

جر�ئم �لقتل �أو حم�ولت قتل. وحتتل جر�ئم �ل�صبيبة مرتبة ع�لية، حيث �إن معظمه� وقع 

د�خل �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�ص�ت �لتعليمية، ووفقً� لالإح�ص�ئية ف�إن 44% من مرتكبي �جلر�ئم 

يف �أو�ص�ط �ل�صبيبة هم من �ليهود، منهم 16% من �ليهود ذوي �لأ�صول �لرو�صية و%3 
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�ص�ئعة،  �ل�صي�ر�ت  �أ�صبحت ظ�هرة �رشقة  للتقرير فقد  �لـ“فال�ص�”، ووفقً�  يهود  من 

وبلغ �ملعدل 100 �صي�رة يوميً�، وتفيد �لإح�ص�ئية �أن 30,851 �صي�رة �أو در�جة ن�رية 

2004، ف�لإجر�م و�لف�ص�د و�ملخدر�ت تقع جرية  �أو �لقتح�م �صنة  تعر�صت لل�رشقة 

.
26

منه� يف كل دقيقتني

�ل�صلطة، و�لأحز�ب  �أ�صب�ب �رتف�ع �جلرية بني �لإ�رش�ئيليني يعود لف�ص�د  �أحد  �إن 

ف�ملو�طن  �لدينية،  �حل�خ�مية  و�ملوؤ�ص�صة  و�حل�خ�م�ت  �لكني�صت،  ونو�ب  و�لوز�ر�ت 

�لع�دي ي�أخذ من قي�د�ته �ملثل �لأعلى، ويقتدي بت�رشف�ته� وم� تقوم به.

مع  ه�جرت  و�لف�ص�د  �جلرية  وظو�هر  �لأخالقية،  �لقيم  فيه�  ترت�جع  “�إ�رش�ئيل” 
�لهجر�ت �ليهودية �إىل فل�صطني �ملحتلة، وظ�هرة �لعنف و�ل�صطو �مل�صلح على �لبنوك 

حقيقية،  �أ�صبحت  �ملنظمة  ف�جلرية  �لأمريكية،  �صيك�غو  يف  عنه  ن�صمع  كن�  م�  ت�صبه 

ويرتبط بع�صه� ب�مل�في� �لرو�صية، وبتبيي�ص �أمو�ل هذه �مل�في� يف “�إ�رش�ئيل”. و“�إ�رش�ئيل” 

�لديوقر�طية ت�صهد ح�لت �غت�ص�ب ع�لية جد�ً، وتزدهر فيه� �صوق �لتج�رة ب�لن�ص�ء 

�أي�صً�.

وخال�صة �لقول، �إن “�إ�رش�ئيل” �ملرهقة �صي��صيً�، و�ملحتلة لأر��ٍص عربية، ينخره� 

�لف�ص�د، وتتف�صى فيه� �جلرية، وب�رتف�ع م�صتمر، ب�ت ي�صكل تهديد�ً للنظ�م حتى يف 

نظر �لإ�رش�ئيليني �أنف�صهم: فهذ� �لف�ص�د �أدى �إىل �نهي�ر �إمرب�طوري�ت ودول عظمى �أكرب 

و�أقوى من “�إ�رش�ئيل”، و�لكثري من �لإ�رش�ئيليني يرون �أن �صفينتهم تقرتب من �لغرق، 

و�إذ� م� �أ�صفن� ق�صية �لحتالل و�ل�صعب �لفل�صطيني، ف�إن �لحتالل �أ�صهم �إ�صه�مً� كبري�ً 

�كتئ�ب ول  �صببته من  �لد�خل من دم�ر وف�ص�د وم�  من  “�إ�رش�ئيل”  �إليه  فيم� و�صلت 

.
27

مب�لة وهجرة مع�ك�صة لالإ�رش�ئيليني

�إن �حتالل فل�صطني وطرد �صعبه� و�صحق �صك�نه� وم�ص�درة �أر��صيه� و�لعتد�ء على 

مقد�ص�ته� يثل �أحد �أ�صو�أ من�ذج �لف�ص�د و�لإف�ص�د �لذي قد تقوم به جمموعة ب�رشية يف 

�لت�ريخ �حلديث �ملع��رش. ول �صك �أن عملية �لحتالل تنعك�ص ب�صلبي�ته� �أخالقيً� ونف�صيً� 
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و�جتم�عيً� وم�ديً� على تلك �ملجموعة �لب�رشية، �لتي ت�صري عك�ص عجلة �لت�ريخ.

�إن   Moshe Lador لدور  مو�صيه  �ملح�مي  �لإ�رش�ئيلي  �لع�م  �ملدعي  ق�ل  وقد 

�ملجتمع و�ملوؤ�ص�صة �لع�مة يف “�إ�رش�ئيل” موبوء�ن ب�لف�ص�د مثل كب�ر �ملوظفني ومنتخبي 

�جلمهور. ونقلت و�ص�ئل �إعالم عربية عن لدور قوله خالل �جتم�ع تع�رف مع جلنة 

�لق�نون و�لد�صتور �لت�بعة للكني�صت، يف 2008/3/10، �إن “جمتمعً� ل ينح جمهوره 

.
�لثقة حي�ل نظ�فة �أد�ء منتخبيه هو يف و�صع خطري”28

 The Christian Science مونيتور  �ص�ين�ص  كري�صتي�ن  �صحيفة  و�أوردت 

Monitor تقرير�ً ق�لت فيه: “�إن �إ�رش�ئيل ظلت على مدى ع�رش �صنو�ت م�صت تقريبً� 

تتج�هل م� يجري يف موؤ�ص�ص�ت �حلكم من خم�لف�ت وف�ص�ئح، ونتج عن ذلك تر�جع 

كبري يف �لثقة �ل�صعبية يف هذه �ملوؤ�ص�ص�ت، وهو �لأمر �لذي يعد موؤ�رش�ً جديد�ً على تغري 

�لنظرة �لع�مة �إىل هذه �ملوؤ�ص�ص�ت”.

 The Smith �صميث  معهد  مدير   Rafi Smith �صميث  ر�يف  عن  �لتقرير  ويورد 

Institute لقي��ص�ت �لر�أي �لع�م يف مدينة ر�م�ت غ�ن ب�لقرب من تل �أبيب قوله �إن م� 

حدث خالل �ل�صنو�ت �مل��صية هو �أن كل موؤ�ص�ص�ت �لدولة يف �إ�رش�ئيل تعر�صت للت�آكل، 

مب� يف ذلك وز�رة �لعدل نف�صه� و�ملح�كم و�لق�دة �ل�صي��صيون و�لع�صكريون، �إىل درجة �أنك 

.
�إذ� �أطلقت لقب�ً �صي��صي�ً على �أي �صخ�ص ف�إن �صعبيته �صتنخف�ص على �لفور بن�صبة 29%20

خالل  “�إ�رش�ئيل”  يف  �نت�رش  �لف�ص�د  �إن  قولهم:  �ملر�قبني  بع�ص  عن  �لتقرير  ويورد 

ب�عتب�ره جياًل  نف�صه  يتحدث عن  �مل��صي  �جليل  �أ�صبح  �مل��صية، حتى  �لقليلة  �ل�صنو�ت 

قدي�ً خمتلف�ً عن �جليل �حل�يل ومم�ر�ص�ته، وقد �أن�ص�أ جمموعة من �لن��صطني منهم �ملح�مي 

ميخ�ئيل ب�رتيم Michael Partem منظمة �أطلقو� عليه� ��صم )�حلركة من �أجل حكومة 

حو�يل  ت�صم  منظمة  وهي   ،)Movement for Quality Government ر��صدة 

20 �ألف ع�صو، وب�تت تلعب دور�ًً رئي�صي�ً يف حم�ربة �لف�ص�د و�إق�مة �لدع�وى �لق�ص�ئية 

�صد �ملم�ر�ص�ت �حلكومية �ل�صيئة، وفتحت �ملنظمة �أربعة خطوط �ص�خنة لتلقي �صك�وى 
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�ملو�طنني وبالغ�تهم عن وق�ئع �لف�ص�د، وتلقت ب�لفعل حو�يل 1,500 �صكوى �صنة 2006 

بع�صه� قدمته� �إىل �ملحكمة �لعلي� يف “�إ�رش�ئيل”، و�أدت هذه �حلركة دور�ً ف�عاًل يف �لدعوة 

خمتلف  �أد�ء  يف  للتحقيق   Winograd Commission فينوغر�د   جلنة  ت�صكيل  �إىل 

�مل�صوؤولني �لإ�رش�ئيليني خالل �حلرب بني لبن�ن و“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صيف �مل��صي. وي�صري 

ب�رتيم �إىل تز�يد �صخط �لر�أي �لع�م �لإ�رش�ئيلي ب�صبب �كت�ص�ف ف�ص�د �لعديد من كب�ر �لق�دة 

�ل�صي��صيني و�لع�صكريني، �أو على �لأقل �نهي�ر م�صتوي�ت �أد�ء هوؤلء �لق�دة، ف�لرئي�ص مو�صيه 

كت�ص�ف Moshe Katsav لي�ص �أول م�صوؤول �إ�رش�ئيلي رفيع �مل�صتوى يتورط يف مثل هذه 

�ملم�ر�ص�ت غري �لأخالقية، ولكن �مل�صكلة �أن �ل�صح�ي� خالل �لعقود �مل��صية، ك�نو� �أقل 

.
30

قدرة على �حلديث عم� تعر�صن له، كم� �أن �ل�صلطة ك�نت حتمي �ل�صي��صيني من �مل�ص�ءلة

ويوؤكد �لتقرير �أن �لعديد من �ل�صخ�صي�ت �ل�صي��صية يف �أغلب �لدول �ملتقدمة تع�ين 

�أزمًة حقيقية فيم� يتعلق ب�صورته� لدى �لر�أي �لع�م، حيث مل يعد �لر�أي �لع�م يهتم ب�لأد�ء 

�ل�صي��صي لل�صخ�ص بعيد�ً عن حي�ته �خل��صة ومم�ر�ص�ته خ�رج د�ئرة �لعمل �ل�صي��صي، وهو 

م� ينطبق ب�ل�رشورة على ق�دة “�إ�رش�ئيل”. وقد يكون �لأمر �أ�صد يف “�إ�رش�ئيل” لأنه� �أقيمت 

على دعوى “�مل�ص�و�ة �لجتم�عية”، وك�ن ينظر �إىل كت�ص�ف ب�عتب�ره منوذج�ً للنج�ح يف 

.
31

�ملجتمع �لإ�رش�ئيلي �لذي ي�صمن �مل�ص�و�ة لكل �أفر�ده من �ليهود

ويالحظ �لتقرير �أن �لهجوم مل يقت�رش على كت�ص�ف وحده، و�إمن� �متد �إىل موؤ�ص�صة 

�لرئ��صة نف�صه�، كم� �أن �لدعوة مل تتوقف عند �ملط�لبة ب��صتق�لته، و�إمن� �متدت �إىل �ملط�لبة 

 Ben ب�إلغ�ء من�صب �لرئي�ص يف “�إ�رش�ئيل”. فقد كتب �ل�صحفي �لإ�رش�ئيلي بن ك��صبيت

Caspit يف �صحيفة مع�ريف Maariv �لعربية يقول: �إن “�إ�رش�ئيل” ل حتت�ج �إىل رئي�ص 
للجمهورية، ويعلل ذلك بقوله “ليخربين �أحد م� �ل�صيء �لذي قدمه �لرئي�ص لل�صعب �أو 

�لدولة �أو وحدة هذ� �ل�صعب �أو �لأمن �أو �لقت�ص�د �أو لأي �صيء... ف�لرئ��صة �أ�صبحت 

بال معنى ول قيمة، بل �أ�صبحت تبديد�ً للم�ل على مو�كب �ل�رشف و�لق�رش �لرئ��صي 

بروز  �إىل  �ل�صحيفة  وتخل�ص  �لرئ��صية”.  و�لرحالت  و�ل�صي�ر�ت  �ل�صخ�صي  و�حلر�ص 

�صعور ع�م بني �لإ�رش�ئيليني ب�أن دولتهم ت�صهد ح�لة �نهي�ر �أخالقي، بعد �أن و�صل ف�ص�د 

.
32

�لنخبة �ل�صي��صية و�لع�صكرية �إىل م�صتوي�ت غري م�صبوقة
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وقد ك�نت �رشخة وزيرة �لتعليم ليمور ليفن�ت Limor Livnat مدوية وغري م�صبوقة، 

 .Likud عندم� ق�لت �إن جم�ع�ت �لإجر�م �ملنظم يف طريقه� لل�صيطرة على حزب �لليكود

لتبوء  يعد ح�ئاًل دون عودتهم  �لف�ص�د مل  ق�ص�ي�  �ل�صي��صيني يف  تورط  �أن  للنظر  �لالفت 

من��صب ح�ص��صة، بل وتقدمهم يف �ملن��صب �لوز�رية و�ملو�قع �حلزبية. ف�لكل يذكر تفجر 

ق�صية “حفرون ب�رعون” �لتي تبني فيه� �أن رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي يف �صنة 1997 بني�مني 

 Ronnie رغب يف تعيني �ملح�مي روين ب�ر-�أون Benjamin Netanyahu نتني�هو

Bar-On �لذي ك�ن يد�فع عن �أريه درعي Aryeh Deri �لزعيم �ل�ص�بق حلركة �ص��ص 

Shas يف ق�ص�ي� �لختال�ص �لتي �أدين به� فيم� بعد، كم�صت�ص�ر ق�ص�ئي للحكومة مق�بل �أن 

.
33

توؤيد �ص��ص �إع�دة �نت�ص�ر �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي يف مدينة �خلليل

�لعديد من �لإ�رش�ئيليني ي�صيحون من �آن لآخر، وب�أمل ظ�هر: “نحن نتدهور ونقرتب 

يف كل �صيء من �لع�مل �لث�لث”. و�أكرث م� تق�رن فيه “�إ�رش�ئيل” مع دول �لع�مل �لث�لث هو 

مو�صوع �لف�ص�د يف �حلكم. ف�ملعروف �أن �لف�ص�د يف �ل�صلطة ب�ت ظ�هرة يف �حلي�ة �ل�صي��صية 

 Yitzhak لإ�رش�ئيلية منذ م� يزيد عن ع�رشين ع�م�ً. ويقول �لربوفي�صور يت�صح�ق ك��صتي�

Kashti، �حد كب�ر �لب�حثني يف �لرتبية و�لتعليم يف “�إ�رش�ئيل”، بكلم�ت و��صحة: “يف كل 

م� يتعلق مب�صتوى �لتح�صيل يف �لتعليم نحن نقرتب جد�ً من م�صتوى �لتعليم يف �لعديد من 

دول �لع�مل �لث�لث. ويف بع�ص �لأمور �لأخرى، مثل �لنموذج �لذي يعطيه رج�ل �ل�صي��صة، 

نت�رشف كم� يف �لع�مل �لث�لث. و�لأ�صو�أ من هذ� وذ�ك هو �أن �أولئك �ل�صي��صيني هم �لذين 

يقررون حجم ميز�نية �لتعليم وكيف ت�رشف”. وي�صيف �لربوفي�صور ك��صتي �أنه على �لرغم 

من �لأرق�م �لتي تتحدث عن تخ�صي�ص �أمو�ل كثرية للتعليم يف “�إ�رش�ئيل”، جتعله� �أف�صل من 

 .
34

دول كثرية يف �لغرب، ف�إن قر�ءة معمقة لالأرق�م تك�صف �أن هن�ك مب�لغة يف �لعدد

هذ�  �إىل   ،Yehuda Litani ليط�ين  يهود�  �لإ�رش�ئيلي  �ل�صح�يف  �لك�تب  وينظر 

�ملو�صوع من ب�ب �آخر وبوجهة نظر �أخرى، ي�صري فيه� �إىل �لإيج�بي�ت و�ل�صلبي�ت يف 

�آن و�حد، فيقول: “�لق�صية لي�صت ق�صية دف�ع �أعمى عن �إ�رش�ئيل، �إمن� هي ق�صية و�قعية. 

فمن يعرف حقيقة �لع�مل �لث�لث يرى بو�صوح �أن �إ�رش�ئيل بعيدة جد�ً عن م�صتو�ه�، وم� 
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ز�لت متثل منوذجً� ح�ص�ريً�، رغم �أنه� تت�صم ب�صو�ئب كثرية وخطرية. �صحيح �أن هن�ك 

ف�ص�د�ً يف �إ�رش�ئيل يتحكم يف رج�ل �ل�صلطة، ولكن هن�ك حربً� �صد �لف�ص�د �أي�صً�، جتعل 

.
�ملف�صدين على �له�م�ص...”35

وهن� ي�صيف ليط�ين: 

لكنني �أقول لك م� هو �خلطري يف �إ�رش�ئيل. �إن نقطة �صعفن� �حلقيقية تتمثل 

يف �لحتالل. فمنذ �صنة 1967 نحن غ�رقون يف ف�ص�د ��صمه �لحتالل. �إن 

�حتاللن� لالأر��صي �لعربية يف �لع�م 1967 �أغرقن� يف ح�لة من �لقوة و�لغطر�صة 

�أف�صدت حي�تن� و�صي��صتن� و�صي��صيين�، وخلقت �رشيحة من �مل�صتفيدين من هذ� 

�لحتالل و�لر�بحني منه، �مل�صتوطنون وجت�ر �لأر��صي وجت�ر �ل�صالح. وطول 

عمر هذ� �لحتالل �أوجد جياًل من �ل�صب�ب �لذين ل يعرفون �أن هذه �أر�ص 

عن  نتن�زل  �أن  يجب  لهم  تقول  عندم�  �ليوم،  �لأبري�ء  �لن��ص  فت�صمع  حمتلة. 

�جلولن ل�صورية �أو نتن�زل عن �ل�صفة �لغربية للفل�صطينيني يجيبونك: وهم م�ذ� 

يعطونن� ب�ملق�بل؟ ل يعرفون �أن هذه �أر�ص ك�نت عربية ونحن قمن� ب�حتالله� 

يف �حلرب. وبهذ� ز�دت �مل�ص�ألة تعقيد�ً، وبدًل من �أن نتخل�ص من �لحتالل، 

.
36

�لذي يعترب مف�صدن� �لأول، نت�ص�رع فيم� بينن� حول م�صتقبل �لحتالل

ويف حم�ولة تف�صري �نت�ص�ر جت�رة �ملخدر�ت، ج�ء يف تقرير �إحدى �للج�ن �ل�صهيونية 

�إىل  يعود  �ملخدر�ت  جت�رة  �نت�ص�ر  �صبب  �أن  �ملخدر�ت،  ظ�هرة  لبحث  �صكلت  �لتي 

�لت�أثري �حل�ص�ري �لغربي، وهي عب�رة غ�م�صة ل معنى له�، فكل م� يف “�إ�رش�ئيل” هو 

 :
37

نت�ج �لت�أثري �لغربي. وي�صيف �لتقرير �لأ�صب�ب �لت�لية

1.موجة �ملتطوعني و�ل�صي�ح �لتي و�صلت �إىل �لكي�ن �ل�صهيوين منذ �ل�صبعيني�ت. 

2.تو�فر كمي�ت كبرية من �ملخدر�ت ب�أ�صع�ر رخي�صة. 

�ملخدر�ت  �نت�ص�ر  تف�صري ظ�هرة  مت�مً� عن  ق��رشة  �للجنة  تورده�  �لتي  و�لأ�صب�ب 

و�جلرية على وجه �لعموم. فهي مل تذكر، على �صبيل �ملث�ل ل �حل�رش، ت�آكل �لأيديولوجية 

�لبنيوي للدولة �ل�صهيونية، ب�عتب�ره� دولة ليهود �لع�مل ولي�ص  �ل�صهيونية، و�ل�صذوذ 
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�لأر�ص  بق�ع  �صتى  من  تمُ�صتجلب  �لتي  �جلم�ع�ت  بني  �لتج�ن�ص  وعدم  ملو�طنيه�، 

لال�صتيط�ن يف فل�صطني وجمتمع�ت �مله�جرين ل تتم�صك ع�دة بقيم �ملجتمع، خ��صة 

عن  بحثً�  �ملحتلة  فل�صطني  يف  ��صتوطنو�  �لأخرية  �لآونة  يف  �ل�صه�ينة  �مله�جرين  و�أن 

�حلر�ك �لجتم�عي فهم �صه�ينة مرتزقة ل يكرتثون كثري�ً ب�لأيديولوجي� �ل�صهيونية... 

ومهم� ك�نت �لتف�صري�ت، ف�إن من �أهم �جلر�ئم �لتي �نت�رشت يف �جليب �ل�صهيوين هي 

 .
38

ق�ص�ي� �لف�ص�د �لذي �رشب ب�أطن�به يف �لكي�ن �ل�صهيوين

�إن من �ملالحظ لدى تتبع تق�رير منظمة �ل�صف�فية �لدولية تر�جع م�صتوى �ل�صف�فية 

�صنة  يف   16 �ملرتبة  من  تر�جعت  �إذ  2001–2006؛  �لأعو�م  خالل  “�إ�رش�ئيل”  لدى 

2001 �إىل �ملرتبة 34 يف �صنة 392006.

 تراجع ال�ضفافية يف “اإ�رسائيل” ما بني 2006-2001

ح�ضب تقارير منظمة ال�ضفافية الدولية40 

تقرير  ترتيب  بح�صب   30 �ملرتبة  يف  “�إ�رش�ئيل”  حلت  فقد   2007 �صنة  يف  �أم�   

و��صتطالع�ت  ومع�يري  �أ�ص�ص  �صمن  دولة   180 ت�صنيف  على  عمل  �لذي  �ملنظمة، 

�أنه�  �إل  ع�رشة،  من  و6.7   5.6 بني  به�  �لثقة  ن�صبة  تر�وحت  �ملنظمة، حيث  تعتمده� 

على �لرغم من ذلك تقدمت يف �صنة 2007 على كل �لدول �لعربية و�لإ�صالمية؛ حيث 

.
ك�نت قطر، �لتي حلت ب�ملرتبة 32، هي �لأقرب �إىل مرتبة “�إ�رش�ئيل”41
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حم�صور  غري  وهو  خمتلفة  جو�نب  يتن�ول  �ل�صف�فية  موؤ�رش  �أن  �إىل  �لتنبيه  ويجب 

لدى  �لن�صبي  �لرت�جع  من  �إىل ح�لة  ي�صري  �ملوؤ�رش  ف�إن  �صك  وبال  �ل�صي��صية.  �لطبقة  يف 

�لأ�صى؛  على  وتبعث  لالهتم�م  مثرية  نت�ئج  يعطي  نف�صه  �لوقت  يف  لكنه  “�إ�رش�ئيل” 
�أنه مهم� يق�ل عن �لف�ص�د يف  �حل�لة �لإ�رش�ئيلية، ف�إن �لو�صع �لإ�رش�ئيلي يظل  �أبرزه� 

يو�صح  كم�  و�لإ�صالمية،  �لعربية  �لبلد�ن  كل  من  دولية،  مع�يري  وفق  ح�ًل،  �أف�صل 

�جلدول �ملرفق. وم� يز�ل �لرت�جع �لإ�رش�ئيلي تر�جعً� �صمن ح�لة متقدمة، يف �لوقت 

�لذي م� يز�ل �لتقدم �لعربي و�لإ�صالمي تقدمً� �صمن ح�لة متخلفة.

مقارنة “اإ�رسائيل” مع بع�ش الدول العربية واالإ�ضالمية

 ح�ضب ما ورد يف تقرير منظمة ال�ضفافية الدولية ل�ضنة 422007 

الدولترتيب الدول
موؤ�رس مدركات الف�ضاد 

)CPI) 2007
درجة الثقة

5.6-6.16.7“�إ�رش�ئيل”30

5.4-6.06.4قطر32

4.8-5.76.5�لإم�ر�ت34

4.5-5.15.7م�ليزي�43

4.7-5.05.3�لبحرين46

3.8-4.75.6�لأردن53

3.3-4.35.1�لكويت60

3.8-4.14.5تركي�64

2.0-3.44.1�ل�صعودية79
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ثالثًا: الف�ساد يف ال�سلوك العام االإ�سرائيلي

يعّد �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي جمتمع�ً كب�قي �ملجتمع�ت من حيث �لرتكيبة �لع�مة )�لأ�رشة–

�لعمل–مر�فق �لدولة(، كم� �أن �أفر�ده يت�أثرون �صلوكي�ً مب� يت�أثر به ب�قي �أفر�د �ملجتمع�ت مب� 

يحيط بهم من موؤثر�ت حتكم عالق�ت �لفرد مبجتمعه. �إل �أن �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي يت�ز عن 

غريه من �ملجتمع�ت بتكونه من عدة ثق�ف�ت نتيجة �لهجرة و�ل�صتيط�ن �إىل فل�صطني من 

عدة دول �رشقية وغربية، تختلف كل من هذه �لثق�ف�ت بع�د�ت ورو�بط �جتم�عية متيزه�، 

على �لرغم من �أن هن�ك �صفة ج�معة وهي �ل�صفة �لدينية �أي �ليهودية، �لتي ك�نت متيز �لأفر�د 

�ملنتمني �إليه� يف �صتى �لدول عن ب�قي �أفر�د �ملجتمع من �لدي�ن�ت و�لإثني�ت �لأخرى.

�إىل  �لهجرة  قبل  م�  دوله�  جمتمع�ت  د�خل  عليه  ن�ص�أت  م�  �لثق�ف�ت حملت  هذه 

�إليه يف  �أن �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي دخل  �إىل  �إىل �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي. مع �لإ�ص�رة  فل�صطني 

ب�نتم�ئهم  �لدينية  �ملوؤ�ص�صة  �أو مل تعرتف  ب�ليهودية،  يدينون  �أفر�د ل  �لأخرية  �ل�صنو�ت 

 5,768 �صنة  حلول  مع  �ملركزية  �لإح�ص�ء  د�ئرة  بح�صب  ي�صكلون  وب�تو�  �ليهودي، 

 .
�لعربية، 4.3% من جمموع �صك�ن “�إ�رش�ئيل”43

لقد �أدى �لنفت�ح وتطور �لتو��صل بني �ملجتمع�ت، �إ�ص�فة �إىل ��صت�رش�ء �جلرية نتيجة 

لمُقي، و�لبعد عن �لتدين �لذي ك�ن  تغلغل �لع�ص�ب�ت و�مل�في�ت، و�لت�أثر بعو�مل �لنحالل �خلمُ

ي�صبغ �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي يف بد�ي�ت ن�ص�أته، حتى لو ك�ن ذلك ظ�هري�ً، �إىل �إف�ص�ح �ملج�ل 

�أم�م ق�ص�ي� �لف�ص�د لت�صبح ظ�هرة ي�صعب �إخف�وؤه� كع�مل من عو�مل �ل�صعف، حر�صت 

“�إ�رش�ئيل” على عدم �إظه�ره� مبوجب ن�ص�أته� غري �لطبيعية يف حميط من �لعد�ء له�. ف�أزمة 
�لف�ص�د �لتنظيمي �أو �لإد�ري و�مل�يل، و�لف�ص�د يف �لنظ�م �ل�صي��صي و�لبريوقر�طي مثاًل هي 

�أزمة قدية، ولكن �لتعر�ص له� �أ�صبح جديد�ً. ففي �لعقود �لأوىل �لتي �أعقبت قي�م �لدولة 

�ل�صهيونية، ك�نت هن�ك عملية مت�ٍه بني �لدولة وحزب مب�ي Mapai �حل�كم، حيث ك�نت 

�لتعيين�ت �ل�صي��صية طو�ل فرتة حكمه �لتي ��صتمرت حتى �صنة 1977 م�ص�ألة ع�دية يف �لنظ�م 

�لإ�رش�ئيلي، فقد عنّي �حلزب �أتب�عه يف �جله�ز �لبريوقر�طي �لإ�رش�ئيلي، علم�ً �أن نظ�فة �ليد 
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)�صمن �ملق�يي�ص �ملعت�دة( ك�نت موجودة رغم هذه �لتعيين�ت �ل�صي��صية، �إل �أنه مل يمُق��َص 

�أحٌد ب�صبب ذلك. ومن ثّم بد�أت عملية �لت�صفية للنخب �لبريوقر�طية بعد �صعود �لليكود 

للحكم، ولكن جن�حه ك�ن حمدود�ً، ف�لنخب ك�نت �أقوى من �أي �نقالب �صي��صي �آين؛ 

�إىل �أن ج�ءت فرتة نتني�هو و�لتي تعد فرتة ثورية يف هذ� �ملج�ل، حيث ��صطدم �لأخري مع 

�لنخب �لقدية ب�صورة مب��رشة، وبد�أت مرحلة من �لتعيين�ت �ل�صي��صية، ودخلت يف هذه 

�ملرة �عتب�ر�ت بنيوية ومف�هيم ثق�فية وق�ص�ئية جديدة، ف�أ�صبحت �لتعيين�ت �ل�صي��صية جزء�ً 

 .
44

من �لف�ص�د يف �لنظ�م

لقد ط�ل �خلط �لع�م للف�ص�د يف “�إ�رش�ئيل” �لعن�رش �لأ�ص��صي يف �لثق�فة �لإ�رش�ئيلية �جل�معة 

�أي �ملوؤ�ص�صة �لدينية، وط�لت ق�ص�ي� �لف�ص�د بع�ص �حل�خ�م�ت �أنف�صهم، ف�حلزب �لرئي�صي 

للمتدينني �ص��ص، حلق به من ق�ص�ي� �لف�ص�د م� ت�صبب بدخول زعيمه �ل�ص�بق �أريه درعي �إىل 

. كم� ك�نت ق�صية �حل�خ�م �لإ�رش�ئيلي 
45

�ل�صجن يف 2008/9/3 بتهمة �لف�ص�د و�لر�صوة

�لأكرب لليهود �لغربيني “�لأ�صكن�ز” يون� مت�صغري Yona Metzger، �لذي ط�لبه �مل�صت�ص�ر 

�لق�ص�ئي للحكومة ميني مزوز Meni Mazuz، يف 2006/4/3 ب�ل�صتق�لة طوع�ً من 

من�صبه، ب�صبب تهم �لف�ص�د �ملن�صوبة �إليه. و�أي�ص�ً هن�ك �حل�خ�م �لأكرب �لث�ين لليهود �ل�رشقيني 

“�ل�صف�ردمي”، �لذي تورطت ع�ئلته هو �لآخر ب�ختط�ف وتعذيب فتى ق��رش، ك�نت تربطه 
.

46
ب�بنة �حل�خ�م عالقة حب، وهي عالقة حمظورة عند �ملتدينني �ملت�صددين �ليهود

ومل تقت�رش مظ�هر �لف�ص�د يف �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي على ذلك، فقد ك�صفت �صحيفة 

مع�ريف، يف حتقيق �صي��صي �أجر�ه �ل�صح�يف �صمعون �أفريغ�ن Shimon Ifergan، عن 

وجود ملف�ت ف�ص�د �صخمة وِر�َصًى م�لية ب�ملاليني د�خل جممع �لأبح�ث �لنووية يف ديونة 

و�لذي يعّد �أحد �لأم�كن �لأكرث خ�صو�صية و�رشية يف “�إ�رش�ئيل”، �إذ �إن قلة فقط يعرفون م� 

يدور د�خل كو�لي�ص �صعبة �مل�صرتي�ت، �لتي ت�صتحوذ على ميز�نية �صخمة ل�رش�ء �لتجهيز�ت 

 Yedioth �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ك�صفت   2005 �صنة  ويف   .
47

و�مل�صتلزم�ت

Ahronoth، عن ق�صية ف�ص�د م�صت�رشية يف ق�صم و�ص�ئل �لنقل �لت�بع لبنك “�إ�رش�ئيل”. 

حيث تبني �أن رئي�ص �لق�صم، �ص�حب �ملعلوم�ت �لأكرث دقة وح�ص��صية يف �لبنك، عزر� 
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مو�ص�ري Ezra Mosseri يعمل ب�صكل غري ق�نوين يف ت�رشيف �لنقود للموظفني ويق�مر 

مبب�لغ كبرية جد�ً. كم� �أنه يرتب رحالت لبع�ص �ملوظفني يف �لبنك �إىل ك�زينوه�ت يف 

تركي� وط�ب� وبود�ب�صت، وي�صتلم �أفالم�ً �إب�حية على بريده �لإلكرتوين وينظم عرو�ص �أفالم 

جم�عية يف مكتبه د�خل �لبنك لبع�ص �ملوظفني. ورغم �لإد�ن�ت �ل�صعبة له، �إل �أّن مر�قبة 

.
48

�لبنك �لد�خلية مل تو�ِص ب�إق�لته من �ملوؤ�ص�صة �لإ�رش�ئيلية �لقت�ص�دية �لر�صمية

��صتالمه مله�مه، على  �لع�م �لإ�رش�ئيلي �ملح�مي مو�صيه لدور حني  �أكد �ملدعي  لقد 

�رشورة حم�ربة ظ�هرة �لف�ص�د “من �أجل ردع كب�ر �ملوظفني ومنتخبي �جلمهور لكي يوؤدو� 

“�إ�رش�ئيل”  �أن �ملجتمع و�ملوؤ�ص�صة �لع�مة يف  مه�مهم ب�إخال�ص جت�ه �لإ�رش�ئيليني”. مبين�ً 

. ويف �ل�صي�ق ذ�ته ك�ن مر�قب 
49

موبوء�ن ب�لف�ص�د مثل كب�ر �ملوظفني ومنتخبي �جلمهور

�لدولة �لإ�رش�ئيلي �ل�ص�بق �لق��صي �ملتق�عد �إليع�زر غولدبرغ قد حذر يف مق�بلة مع �صحيفة 

يديعوت �أحرونوت من �أن “�إ�رش�ئيل” �صتتدهور �إىل �لهوة وت�صبح قريب�ً “جمهورية موز” 

�إذ� مل تتد�رك �لو�صع. ودع� ك�فة �لقوى �ل�صي��صية يف “�إ�رش�ئيل” �إىل �أن ترفع علم مك�فحة 

.
50

�لف�ص�د و�لدف�ع عن �لديوقر�طية

ب�لك�صف  �ملكلفة  �لربمل�نية،  �لتحقيق  جلنة   2005 �صنة  يف  دفع  �لف�ص�د  ��صت�رش�ء  �إن 

عن مظ�هر �لف�ص�د �ل�صلطوي �مل�صت�رشي يف �لأجهزة �لإ�رش�ئيلية �حل�كمة، �إىل �أخذ قر�ر 

بتقلي�ص �ملو�صوع�ت �لتي �صتبحثه� مق�رنة بتو�صية �لتعيني �لأ�صلية �لتي منحت له� من 

.
51

�لكني�صت

ويف تقرير لإحدى موؤ�ص�ص�ت �لبنك �لدويل تبني �أن ن�صبة �لف�ص�د يف �ملوؤ�ص�ص�ت �لر�صمية 

�لإ�رش�ئيلية ف�قت �لن�صبة �ملقبولة يف �لدول �ملتقدمة، بعد �أن و�صلت هذه �لن�صبة �إىل %8.8، 

يف حني �أن �لن�صبة يف �لدول �لغربية ل تزيد عن 4.91%؛ مم� و�صع “�إ�رش�ئيل” يف �أ�صفل �صلم 

.
52

�لدول �لغربية وعلى ر�أ�ص ق�ئمة �لدول �لأكرث ف�ص�د�ً يف جمموعة �لدول �ملتقدمة

مل ت�صلم حتى �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية يف “�إ�رش�ئيل” من �لف�ص�د، ف�أ�صبح هن�ك �صب�ط 

كم�  مزيفة.  طبية  �صه�د�ت  طريق  عن  �لع�صكرية  �خلدمة  من  جنود  لإعف�ء  يرت�صون 
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للفل�صطينيني،  وبيعه�  �جلي�ص،  م�صتودع�ت  ومن  زمالئهم،  لأ�صلحة  جنود  �رشقة  �أن 

�أ�صبحت ظ�هرة م�ألوفة، وبع�صهم يب�دل بندقيته ب�ملخدر�ت �لتي تف�صت يف �صفوف 

�جلي�ص. ووفقً� لإح�ص�ئي�ت �إ�رش�ئيلية، ف�إن 10% من �جلنود ب�تو� يتع�طون �ملخدر�ت، 

كم� مّت تقدمي 385 �صكوى حول �عتد�ء�ت جن�صية د�خل �جلي�ص يف �ل�صنو�ت �لأخرية، 

و�رتفعت ن�صبة �لنتح�ر يف �صفوف �جلي�ص، وب�ت بع�صهم يف�صلون �جلنون و�لعطب 

.
53

�ل�صحي و�رتك�ب �جلر�ئم للتخل�ص من �خلدمة �لع�صكرية

�إىل ذلك ف�إن تقرير�ً �أ�صدره مركز م�ص�عدة �صح�ي� �لعتد�ء �جلن�صي يف “�إ�رش�ئيل” 

�أظهر �أن ن�صبة �لعتد�ء�ت �جلن�صية �رتفعت �صنة 2007، وبنّي �أن عدد �ل�صك�وى و�صل 

�إىل 40,518 منه� 8,729 �صكوى جديدة، مبينً� �أن 32.4% من �صح�ي� �لعتد�ء �جلن�صي 

. ويف 2008/7/13 ك�صف متحدثون يف 
54

هم بنون وبن�ت تقل �أعم�رهم عن 12 �صنة

يوم در��صي عقد يف �لكني�صت، �أن 4.32% من �لأطف�ل يف “�إ�رش�ئيل” تعر�صو� خالل 

.
55

�صنة 2007 لعتد�ء�ت جن�صية

 Dr. Yossi ه�رئيل-في�ص  يو�صي  �لدكتور  �أعده�  در��صة  ك�صفت  �آخر  �صعيد  وعلى 

ب�ر  ج�معة  يف  �ل�صبيبة  �أبن�ء  لرف�هية  �لدويل  �لأبح�ث  مركز  رئي�ص   ،Harel-Fisch

�رتف�ًع� طر�أ على ن�صبة �لأولد  �أن هن�ك  Bar-Ilan University �لإ�رش�ئيلية،  �إيالن 

يف �صن طالب �ل�صف �ل�ص�د�ص �لبتد�ئي �لذين يحملون �صالحً� ويتن�ولون �لكحول. 

مو�صحً� �أن 23% من �لأولد �ليهود �لذين هم يف �لث�نية ع�رشة من �أعم�رهم حملو� 

.
56

خالل �صنة 2006 �صكينً� �أو ع�صً� �أو م�صد�صً�

حول  �ل�صنوي  �لتقرير  بينه  مم�  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لف�ص�د  ��صت�رش�ء  على  �أدل  ولي�ص 

�لإ�رش�ئيلي  �لرئي�ص  �إىل   ،2008/6/10 يوم  قدم  �لذي  �لديوقر�طية  من�صوب 

�أن  90% من �جلمهور يعتقدون  �أن  Shimon Peres، و�لذي بنّي  �صمعون برييز 

.
ب�لف�ص�د”57 موبوءة  “�إ�رش�ئيل 
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رابعًا: مناذج لق�سايا الف�ساد

�إن م�صل�صل �لف�ص�د يف “�إ�رش�ئيل” ل ينتهي؛ ف�لف�ص�ئح �مل�لية و�لأخالقية تمُ�صيب �لعديد 

من �مل�صوؤولني. فهن�ك ملف�ت مفتوحة �صّد رئي�ص �لوزر�ء �إيهود �أوملرت، كم� فتحت ملف�ت 

 �لذي 
58

قبله �صّد رئي�صي �لوزر�ء �ل�ص�بقني، �إيهود ب�ر�ك Ehud Barak و�أريل �ص�رون

فتحت �صده �أربعة ملف�ت ف�ص�د كربى تتعلق بخرق ق�نون �لتمويل �حلزبي يف �لنتخ�ب�ت، 

�متي�ز�ت غري ع�دية تقدر قيمته� بع�رش�ت ماليني �لدولر�ت، منه�  ومنح �ملقربني منه 

�آبل  د�فيد  �لنتخ�بية  �أ�صدق�ئه وممويل حمالته  �أحد  ملنح  �ليون�ن  لدى حكومة  �لتدخل 

David Appel، جزيرة يون�نية، و�لتدخل لدى د�ئرة �أر��صي “�إ�رش�ئيل” كي متنح �أحد 

�أ�صدق�ئه وممويل حمالته �لنتخ�بية قطعة �أر�ص كربى يف موقع ��صرت�تيجي بثمن بخ�ص. 

�أفلح يف  �أنه  �إذ  ومل تتمكن �لني�بة من �لتو�صل �إىل حم�كمة �ص�رون ب�صبب هذه �لق�ص�ي�، 

�لتمل�ص، ف�أغلق �مللف “لعدم كف�ية �لأدلة”. بيد �أن �مللف �لذي وجدت فيه �لني�بة مك�نً� 

، و�لذي ق�صى حكم�ً ب�ل�صجن بعد 
59

للمح�كمة و�لإد�نة، �أخذه على ع�تقه �بنه عمري

. وهو لي�ص �أول �صي��صي دخل �ل�صجن، فقد 
60

�إد�نته بتهمة خرق قو�نني متويل �لأحز�ب

�صبقه رئي�ص حزب �ص��ص وزير �لد�خلية �لأ�صبق، �أريه درعي، �لذي �أم�صى ثالث �صنو�ت 

يف �ل�صجن �إثر �إد�نته بتلقي ِر�َصًى.

ب�إق�مة  تتعلق  ملف�ت  يف  توّرط  فقد  �ل�ص�بق،  �لوزر�ء  رئي�ص  نتني�هو  بني�مني  �أم� 

جمعي�ت وهميَّة تتلقى ماليني �لدولر�ت من �أثري�ء يف “�إ�رش�ئيل” و�أثري�ء يهود ومقربني 

من “�إ�رش�ئيل” يف �لع�مل، لتمويل حمالته �لنتخ�بية... لكّن لو�ئح �ته�م مل توجه �صّد 

.
62

نتني�هو بل وّجهت �صّد موظفني عملو� �إىل ج�نبه

كم� ��صطر وزير �مل�لية �ل�ص�بق �أبر�ه�م هري�زشون Abraham Hirchson، �إىل �ل�صتق�لة 

. وهن�ك حتقيق�ت يف �ل�رشطة ط�لت 13 ن�ئب�ً يف �لكني�صت... 
63

ب�صبب �ته�م�ت ب�ل�رشقة

ف�صاًل عن ق�صية رئي�ص �لدولة �ل�ص�بق، مو�صيه كت�ص�ف. ن�هيك عن هذ� كله وجود ملف�ت 

.
64

ف�ص�د فتحت �صّد موظفني كب�ر يف �حلكومة و�صّد روؤ�ص�ء بلدي�ت وغريهم
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1. اإيهود اأوملرت:

�لقد�ص  بلدية  رئ��صة  وت�صّلم  ووز�رية،  �إد�رية  من��صب  ة  عدَّ �أوملرت  �إيهود  تقّلد 

�أد�ء  مو��صلة  عن  �ص�رون  �أريل  �ل�ص�بق  �لوزر�ء  رئي�ص  عجز  وعندم�   .1993 �صنة 

�أ�صهر،  ب�أربعة  ذلك  وبعد  �أوملرت.  �إىل  �صالحي�ته  �أحيلت   ،2006/1/4 يف  مه�مه 

ير�أ�صه  �لذي   ،Kadima ك�دي�  فوز حزب  �إثر  للوزر�ء،  رئي�صً�  �أوملرت  �نتخ�ب  مّت 

.
65

�أوملرت، ب�أكرب عدد من �ملق�عد يف �نتخ�ب�ت �لكني�صت

لأوملرت  �لأوىل  �ل�رشبة   ،2006 �صيف  يف  لبن�ن  على  �لإ�رش�ئيلية  �حلرب  �صكلت 

ب�ص�أن طريقة  �لإ�رش�ئيلية  �لتحقيق �حلكومية  للجنة  �لنه�ئي  �لتقرير  وحكومته. وك�صف 

�إد�رة �حلرب، وجود �إخف�ق�ت خطرية، وف�صل يف طريقة �تخ�ذ �لقر�ر�ت على �مل�صتويني 

. �لأمر �لذي �نعك�ص �صلبً� على �صعبية �أوملرت، فقد ط�لب 63 % من 
66

�لع�صكري و�ل�صي��صي

�لإ�رش�ئيليني �أوملرت ب�ل�صتق�لة، يف ��صتطالع ن�رشت نت�ئجه �صحيفة يديعوت �أحرونوت 

. كم� ر�أت ت�صيبي ليفني، وزيرة 
67

يف 2006/8/25، لف�صله يف قي�دة �حلرب على لبن�ن

�خل�رجية �لإ�رش�ئيلية ون�ئبة رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي، �أنه ينبغي على �أوملرت �أن ي�صتقيل من 

 .
68

من�صبه. �إل �أنه رف�ص ذلك

�لق�ص�ء  جعل  مم�  �لف�ص�د،  ق�ص�ي�  من  ب�لعديد  �أوملرت  ��صم  �رتبط  �أخرى،  جهة  من 

��صتمر�ره يف مم�ر�صة مه�مه  د �خلن�ق عليه حيث ب�ت من �ل�صعب جد�ً  �لإ�رش�ئيلي ي�صدِّ

كرئي�ص للوزر�ء، وتتعزز �ل�صبه�ت حول �أوملرت ب�ص�أن تورطه يف ق�ص�ي� ف�ص�د و�حتي�ل 

. ومن هذه �لف�ص�ئح:
69

�إ�ص�فة �إىل عملي�ت تزوير و�صوء �أم�نة

، و�تهم �أوملرت  • ق�صية بنك لئومي: فتح �لتحقيق يف هذه �لق�صية �صهر ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2007	

ب�لعمل على �لتالعب يف �رشوط عط�ء خ�صخ�صة بنك لئومي من �أجل م�ص�عدة �صديقه، 

رجل �لأعم�ل �لأ�صرت�يل فر�نك لوؤي Frank Lowy، �لذي يعمل يف جم�ل �لعق�ر�ت، 

. و�أو�صت �ل�رشطة ب�إغالق 
70

للفوز يف �لعط�ء، و�ل�صيطرة على “نو�ة �لتحكم” ببنك لئومي

.
71

ملف �لتحقيق، غري �أن �لدع�ء �لع�م مل يتخذ قر�ر�ً نه�ئيً� بهذ� �خل�صو�ص



�لف�ص�د يف �لطبقة �ل�صي��صية �لإ�رش�ئيلية

29

	•ق�صية �رش�ء منزل يف �ص�رع كرميه: بد�أ �لتحقيق يف هذه �لق�صية يف �أيلول/ �صبتمرب 
2007، ويتهم �أوملرت ب�حل�صول على تخفي�ص�ت كبرية، بلغت 320 �ألف دولر، 

لدى �رش�ئه منزًل يف �لقد�ص، وذلك مق�بل تقدمي �متي�ز�ت للمق�ول �لذي ب�عه 

.
72

�ملنزل، م�صتغاًل بذلك موقعه كرئي�ص �ص�بق لبلدية �لقد�ص

	•ق�صية وز�رة �ل�صن�عة و�لتج�رة: بد�أ �لتحقيق يف هذه �لق�صية يف ت�رشين �لأول/ �أكتوبر 
2007، حيث �تهم �أوملرت بتعيين�ت �صي��صية يف �لوز�رة ويف �صلطة �مل�ص�غل �ل�صغرية، 

يف �لفرتة �لتي ك�ن يت�صلم فيه� �لوز�رة. كم� يتهم بتقدمي �متي�ز�ت لزب�ئن �صديقه 

.73Uriel Messer و�رشيكه �ل�ص�بق �ملح�مي �أوري مي�رش

، ويتهم �أوملرت يف  ق�صية �مللف�ت �مل�لية: بد�أ �لتحقيق يف هذه �لق�صية يف �أي�ر/ م�يو 2008	•

�إط�ره� ب�حل�صول، ب�صورة غري ق�نونية، على 150 �ألف دولر، من �صديقه رجل �لأعم�ل 

متب�عدة  Morris Talansky، على فرت�ت  ت�لن�صكي  �ليهودي موري�ص  �لأمريكي 

�متدت لـ 15 ع�مً�، خ�ص�ص �أوملرت 68 �ألف دولر منه� لتمويل حملته �لنتخ�بية يف 

حزب �لليكود �صنة 2002. كم� �أنه �قرت�ص م� جمموعه 50 �ألف دولر من ت�لن�صكي 

. وعلى �لرغم من �أن �أوملرت �أكد �أنه مل ي�أخذ يف �أي فرتة من �لفرت�ت 
74

ومل يقم ب�صد�ده�

 )�ل�صيكل يتكون من 100 �أغورة(، �إل �أن ��صتطالع�ً للر�أي، 
75

“�أغورة و�حدة” لنف�صه
ن�رشته �صحيفة ه�آرت�ص Haaretz يف 2008/5/28، �أظهر �أن 70% من �لإ�رش�ئيليني ل 

.
76

ي�صدقون �أن �مل�ل �لذي �أخذه �أوملرت ��صتخدم للحمالت �لنتخ�بية فقط

	•ق�صية �لرحالت �جلوية للخ�رج: بد�أ �لتحقيق يف هذه �لق�صية يف حزير�ن/ يونيو 
2008، ويتهم �أوملرت بتمويل ع�رش�ت �لرحالت �جلوية، وتك�ليف �لبق�ء يف �خل�رج 

. لكن �لتحقيق�ت 
77

لنف�صه ولع�ئلته من عدة موؤ�ص�ص�ت، من خالل ح�ص�ب�ت مزدوجة

�أوملرت  . وقد خ�صع 
78

�أوملرت �ته�م بحق  �أدلة ك�فية لإجر�ء لئحة  ت�صفر عن  مل 

جلل�ص�ت ��صتجو�ب وحتقيق، على خلفية هذه �لق�ص�ي�، كم� �صنت �ل�رشطة �لإ�رش�ئيلية 

حملة مد�هم�ت �صملت عدد�ً من مك�تب �حلكومة �لإ�رش�ئيلية، و�ص�درت عدد�ً من 

 .
79

�لوث�ئق من مكتب رئي�ص بلدية �لقد�ص، �لتي رئ�صه� �أوملرت ملدة ع�رش �صنو�ت
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ومل يقت�رش �ل�صتجو�ب على �أوملرت فح�صب، بل ط�ل عدد�ً من مع�ونيه، ك�إلد�د 

رومت�نEldad Rotman م�صت�ص�ر �أوملرت عندم� ك�ن وزير�ً للتج�رة و�ل�صن�عة، �لذي 

. �إ�ص�فة 
80

خ�صع لال�صتجو�ب وفر�صت عليه �لإق�مة �جلربية يف ق�صية ��صتغالل نفوذه

�إىل �صول ز�كني Shula Zaken �ملتهمة ب��صتغالل من�صبه�، عندم� ك�نت مديرة مكتب 

.
81

�أوملرت وهو وزير للم�لية، لتعيني م�صوؤولني كب�ر يف �صلطة �ل�رش�ئب �لإ�رش�ئيلية

�صمحت  �أوملرت،  �إيهود  �حلكومة  رئي�ص  تالحق  �لتي  �ملتت�لية  �لف�ص�ئح  هذه  �إن 

يف  يعي�ص  ف�أوملرت  �لذ�بلة”.  �ل�صجر  “ورقة  و�صف  عليه  تطلق  �أن  �لإعالم  لو�ص�ئل 

ح�لة غري م�صبوقة من تر�كم مزيد من ق�ص�ي� �لف�ص�د و�لف�ص�ئح �صده، وقد �نطلقت 

حملة �إعالمية يف �صوء ذلك، تط�لبه ب�ل�صتق�لة، وتتهمه بعدم �لقدرة على مم�ر�صة مه�م 

من�صبه يف ظل �ن�صغ�له يف �صد تلك �لته�م�ت، وعدم قدرته على �تخ�ذ �أي قر�ر�ت 

. ولعل هذ� م� دفع �أوملرت لالعرت�ف ب�أنه 
82

يف كثري من �لق�ص�ي� �لد�خلية و�خل�رجية

“رئي�ص حكومة غري �صعبي”، �لأمر �لذي ز�د من حدة �لنتق�د�ت �ملوجهة �صده، ل 
 .

83
�صيم� بعد �أن �أكد رغبته يف ��صتكم�ل بقية مدته يف �ملن�صب

�لف�ص�د  حول   ،2007/11/7 يف  �صديروت  موؤمتر  ن�رشه  للر�أي  ��صتطالع  وك�ن 

يف حكومة �أوملرت، �أ�ص�ر �إىل �أن 56% من �مل�صتطلعني يعتقدون �أن رئي�ص �حلكومة 

�إيهود �أوملرت هو �لأكرث ف�ص�د�ً يف �حلكومة، يليه وزير �مل�لية �ل�ص�بق �أبر�ه�م هري�زشون 

�لذي ح�صل على ن�صبة 55%، يف حني �حتل �لق�ئم ب�أعم�ل رئي�ص �حلكومة، ح�ييم 

 Avigdor ليربم�ن  �أفيغدور  �ل�صرت�تيجية”  بـ"�لتهديد�ت  ي�صمى  م�  ووزير  ر�مون، 

�إيهود  �لأمن  وزير  �لر�بع  �ملك�ن  و�حتل   ،%33 بن�صبة  �لث�لثة  �ملرتبة   Lieberman

ب�ر�ك، ووزير �مل�لية روين ب�ر-�أون بن�صبة 84%29. 

كم� �أظهر ��صتطالع ن�رشت نت�ئجه �صحيفة يديعوت �أحرونوت يف 2008/8/1، �أن 

.
85

69% من �لإ�رش�ئيليني يط�لبون �أوملرت ب�ل�صتق�لة ب�صبب �لق�ص�ي� �ملوجهة �صده

ويف 2008/7/30 �أعلن �أوملرت عن عدم تر�صيح نف�صه جمدد�ً لزع�مة حزبه ك�دي� 
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يف �لنتخ�ب�ت �لد�خلية للحزب، �لتي �صتجرى يف �صهر �أيلول/ �صبتمرب 2008، و�أنه 

حينه� �صي�صتقيل من من�صبه كرئي�ص حكومة، ليف�صح �ملج�ل �أم�م رئي�ص �حلزب �ملنتخب 

 .
86

لت�صكيل حكومة بديلة

2. مو�سيه كت�ساف: 

تمُعّد ق�صية �لغت�ص�ب و�لتحّر�ص �جلن�صي �لتي �ّتهم به� �لرئي�ص �لإ�رش�ئيلي مو�صيه 

�لتي  �لف�ص�ئح  �أخطر  من   ،2000 �صنة  لـ“�إ�رش�ئيل”  رئي�صً�  �نتخب  �لذي  كت�ص�ف، 

.
ع�صفت ب�لطبقة �ل�صي��صية يف “�إ�رش�ئيل”87

تقدمت  حينم�   ،2006 يونيو  �صهر حزير�ن/  ب�لظهور يف  كت�ص�ف  ف�صيحة  بد�أت 

�صكرتريته �خل��صة ب�صكوى �صده، ب�صبب �عتد�ء�ته �جلن�صية عليه�، و�لتي و�صلت �إىل حد 

�لغت�ص�ب يف بع�ص �لأحي�ن. و�صكلت هذه �ل�صكوى ف�حتة �صل�صلة من �ل�صك�وى ب�لتحر�ص 

�جلن�صي، قدمته� ع�رش موظف�ت عملن مع كت�ص�ف يف فرت�ت خمتلفة، مت �لتحقيق يف �صك�وى 

. وعلى �لرغم من �أن 
88

خم�ص منهن، بينم� �أ�صقطت �خلم�صة �لأخرى لعدم توفر �أدلة ك�فية

كت�ص�ف نفى ب�صكل ق�طع �لته�م�ت �ملوجهة �صده، �إل �أنه ��صطر، بعد خ�صوعه للتحقيق 

وتك�صف �لف�صيحة وتف�قمه� يف �لأو�ص�ط �ل�صي��صية و�لإعالمية و�ل�صعبية، �إىل تقدمي طلب 

جتميد �صالحي�ته كرئي�ص لدولة “�إ�رش�ئيل”. وبعد �أن �ص�دقت جلنة �لكني�صت على طلب 

. لكن هذ� �لقر�ر 
كت�ص�ف، مت �إعالن كت�ص�ف يف 2007/1/25 رئي�ص�ً “غري موؤهل موؤقت�ً”89

مل يكن ك�فيً� بنظر كثري من �لإ�رش�ئيليني، فعلى �مل�صتوى �ل�صي��صي ط�لب رئي�ص �حلكومة 

�إيهود �أوملرت �لرئي�ص كت�ص�ف ب�ل�صتق�لة، و�ن�صمت �إليه وزيرة �خل�رجية ت�صيبي ليفني، 

 .
90

ووزير �لأمن �لد�خلي �آيف ديخرت Avraham Dichter، �إ�ص�فة �إىل 27 ع�صو كني�صت

كم� �أن �ملدعي �لع�م �لإ�رش�ئيلي من�حيم مزوز، �ملكلف ب�لتحقيق مع كت�ص�ف، و�صفه ب�أنه 

. �أم� على �مل�صتوى �ل�صعبي فقد �أظهر ��صتطالع 
“منحرف جن�صي و�ص�حب �صو�بق عدة”91

�أن 71% من �مل�صتطلعني يط�لبون كت�ص�ف  للر�أي، ن�رش يف و�ص�ئل �لإعالم �لإ�رش�ئيلية، 

.
92

ب�ل�صتق�لة فور�ً، فيم� يوؤيد 29% جتميد �صالحي�ته كخطوة �أوىل
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وم� ك�ن من كت�ص�ف �إل �أن �أعلن ��صتق�لته يف �صهر حزير�ن/ يونيو 2007، �أي قبل 

. وج�ءت ��صتق�لة كت�ص�ف �إثر �صفقة ت�صمنت �أن يقدم 
93

�صهر من �نته�ء وليته �لق�نونية

كت�ص�ف ��صتق�لته من �لرئ��صة ويعرتف ب�لتحر�ص �جلن�صي و�رتك�ب فعل ف��صح، ويف 

�لغت�ص�ب  �ته�م�ت  و�إ�صق�ط  �لتنفيذ  وقف  مع  ب�ل�صجن  �صده  حكم  ي�صدر  �ملق�بل، 

يف  �صديدة  ب�نتق�د�ت  �لت�صوية  هذه  وقوبلت   .
94

�إليه �ملوجهة  �لته�م�ت  عري�صة  من 

، لكن كت�ص�ف ع�د وتر�جع 
95

�ل�صحف و�جلمعي�ت �لن�ص�ئية �لتي وعدت ب�لطعن فيه�

 .
عن �صفقته هذه، لأنه قرر “�أن يك�فح لإثب�ت بر�ءته من �لتهم �ملن�صوبة �إليه”96

ومل تكن ف�صيحة كت�ص�ف �لأوىل �لتي مت�ص من�صب رئي�ص “�إ�رش�ئيل”، فقد ��صتق�ل 

عيزر� و�يزم�ن Weizman Ezer، �صلف كت�ص�ف، يف متوز/ يوليو 2000، �أثر ق�صية 

 .
97

تهرب من �ل�رش�ئب وف�ص�د

3. حاييم رامون:

من �إحدى �لف�ص�ئح �لأخالقية �لتي ط�لت �مل�صوؤولني �لإ�رش�ئيليني �أي�ص�ً، ف�صيحة ح�ييم 

�أوملرت، وع�صو  �لإ�رش�ئيلي يف حكومة  �لوزر�ء  رئي�ص  ن�ئب   ،Haim Ramon ر�مون 

�إ�رش�ئيلية  �أقدم ر�مون على تقبيل جمندة  �لكني�صت عن حزب ك�دي�. ففي 2006/7/12، 

، وك�ن ر�مون وقته� ي�صغل من�صب وزير 
98

رغم�ً عنه�، يف ديو�ن رئ��صة �حلكومة يف تل �أبيب

�لعدل يف حكومة �أوملرت. و�إثر تقدمي �ملجندة �صكوى �صده، وقر�ر �لن�ئب �لع�م للدولة 

مالحقته ق�ص�ئي�ً بتهمة �لتحر�ص �جلن�صي، �أعلن ر�مون ��صتق�لته من من�صبه يف 2006/8/20. 

�ص�عة عمل   120 بـ  متثلت  رمزية،  �أبيب، �صدرت يف حقه عقوبة  تل  وبعد حم�كمته يف 

للم�صلحة �لع�مة، وغر�مة قيمته� 15 �ألف �صيكل )3,300 دولر(، وذلك لرتك�به عماًل 

“من�في�ً لالأخالق”. وقد قرر �لق�ص�ة �أل يعتربو� ذلك جنحة “�ص�ئنة”، �لأمر �لذي �أت�ح له 
�ل�صتمر�ر يف من�صبه كن�ئب يف �لكني�صت و�لعودة �إىل �لوز�رة، لأنه ل يحق للوزر�ء و�لنو�ب 

. وقد �صكلت هذه �لق�صية �رشبة قوية لأوملرت 
99

�ملحكومني بعقوبة “�ص�ئنة” مم�ر�صة مهم�تهم

.
100

وحلزب ك�دي�، �لذي ك�ن ر�مون �أبرز �أقط�به، و�ملحرك �لأ�ص��صي لت�أ�صي�صه
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4. ت�ساحي هنغبي:

، ويف 
101

ت�صّلم ت�ص�حي هنغبي Tzachi Hanegbi مه�م عدة يف جل�ن �لكني�صت

�صي��صية  تعيين�ت  على  هنغبي  �أقدم   ،2001 �صنة  �لبيئة  وزير جودة  من�صب  توليه  �أثن�ء 

ذلك  �إثر  وعلى   .
102

منهم ومقربني  �لليكود  حزب  �أع�ص�ء  من  لع�رش�ت  �لوز�رة  يف 

بتهمة  للمح�كمة و��صتجو�به  تقديه  ميني مزوز،  للحكومة،  �لق�ص�ئي  �مل�صت�ص�ر  قرر 

�ليمني  �لر�صوة �لنتخ�بية، وتقدمي �صه�دة ك�ذبة و�أد�ء  �لحتي�ل وخرق �لأم�نة ودفع 

وزير  من�صب  �إ�صغ�ل  من  هنغبي  �لوزير  مزوز  منع   ،2006/2/22 ويف   .
103

�لك�ذب

. ويف 2006/3/4، 
104

بعد �لنتخ�ب�ت، وذلك ب�صبب تهم �لف�ص�د �لتي وّجهت �صّده

�أملح �لن�ئب �لإ�رش�ئيلي �لع�م عر�ن �صندر Eran Shendar �إىل �أنه يتحتم على هنغبي 

. وبعد �أن قدم مزوز، يف 2006/8/15، لئحة 
105

�ل�صتق�لة �أو �إق�ص�ء نف�صه عن من�صبه

�أنه يتن�زل عن ح�ص�نته  �أعلن �لأخري  �لتعيين�ت �ل�صي��صية،  �ته�م �صد هنغبي يف ق�صية 

. يذكر �أن 40% ممن �صملهم 
106

�لربمل�نية �آماًل �أن تنتهي �لق�صية يف �أقرب وقت ممكن

�لطبقة  يف  �لف�ص�د  حول   ،2007/11/7 يف  ن�رش  �لذي  �صديروت،  موؤمتر  ��صتطالع 

�ل�صي��صية، ر�أو� �أن ت�ص�حي هنغبي هو �لأكرث ف�ص�د�ً يف و�صط �أع�ص�ء �لكني�صت ل�صنتني 

.
107

متت�ليتني

5. دان حالوت�س:

لالإ�رش�ئيليني  تك�صفت  2006، حتى  لبن�ن يف �صيف  تنتهي �حلرب على  تكد  مل 

ر�مون  ف�صيحة  ف�إىل ج�نب  �حلرب.  لق�دتهم، جرت خالل  وم�لية  �أخالقية  ف�ص�ئح 

 Dan Halutz ح�لوت�ص  د�ن  �جلرن�ل  �لإ�رش�ئيلي  �لأرك�ن  لرئي�ص  ك�ن  �لأخالقية، 

ن�صيٌب من تهم �لف�ص�د. تدرج ح�لوت�ص يف عدة من��صب يف �صالح �جلو، �إىل �أن ت�صلم 

.
من�صب رئي�ص هيئة �أرك�ن �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي يف مطلع حزير�ن/ يونيو 1082005

ويف �لوقت �لذي مت حتميل ح�لوت�ص م�صوؤولية ف�صل �جلي�ص �ل�صهيوين يف حتقيق 

�أهد�ف �حلرب على لبن�ن، لإ�رش�ره على ��صرت�تيجية �لق�صف �جلوي وت�أخري �لعملي�ت 
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، لحقت ح�لوت�ص ف�صيحة م�لية �أخالقية هزت �صمعته �ل�صي��صية. فقد ك�صفت 
109

�لربية

�صحيفة مع�ريف �لعربية �أن ح�لوت�ص، وبعد �ص�عتني من �ختط�ف �جلنديني �لإ�رش�ئيليني، 

ك�ن منهمكً� ببيع �أ�صهمه �مل�لية يف �إحدى �ل�رشك�ت حت�صبً� لنهي�ر �لبور�صة بفعل �حلرب، 

 ،
ّد “عيبً� �أخالقيً�”، و"ل مب�لة من �لق�ئد �لع�صكري �لأول مب� ح�صل”110 �لأمر �لذي عمُ

. ود�فع ح�لوت�ص عن نف�صه 
111

و��صتخد�مً� لالأ�رش�ر �حلربية كم�صدر للربح �مل�يل �لذ�تي

. �إل �أنه ��صتق�ل 
112

ب�لقول �إنه خالل �ن�صغ�له ببيع �لأ�صهم مل يكن يتوقع �أن تندلع �حلرب

 .
من من�صبه م�ص�ء �لثالث�ء 1132007/1/16

6. عمري �سارون:

هو جنل رئي�ص �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �ل�ص�بق �أريل �ص�رون وع�صو �ص�بق يف �لكني�صت، 

. وتورط بق�ص�ي� �لف�ص�د على 
114

و�صغل عمري عدة مه�م يف �للج�ن �لت�بعة للكني�صت

خلفية ت�صغيله لـ"�رشك�ت وهمية” يف حمالت و�لده �لنتخ�بية، �إ�ص�فة �إىل تلقيه �أمو�ًل 

بلغ  و�لتي  �حلمالت،  هذه  لتمويل  وخ�رجه�،  “�إ�رش�ئيل”  د�خل  عدة  منظم�ت  من 

حجمه� قر�بة 6 ماليني �صيكل )1.5 مليون دولر(، وهي مب�لغ تزيد عن �حلد �لذي 

�لبن  ل�ص�رون  �لع�مة  �لني�بة  وجهت  كم�   .
115

�لإ�رش�ئيلي �لأحز�ب  ق�نون  به  ي�صمح 

�لكذب،  و�لق�صم  �لأم�نة،  بت�صجيل ك�ذب يف �صجالت جمعية، وخرق  تتعلق  تهمً� 

تهمة  لتوجيه  �لإ�رش�ئيلي  �لع�م  �ملدعي  . وك�نت حم�ولت 
116

�لأحز�ب ق�نون  وخم�لفة 

لعمري �ص�رون قد ��صطدمت بتمتعه بح�ص�نة برمل�نية، ولكن �لكني�صت �أ�صدر ق�نونً� 

 .
117

�أع�ص�ئه �صد  تهم  بتوجيه  �لع�م  للمدعي  ي�صمح   2005 يوليو  متوز/  �صهر  يف 

حكمً�  عمري،  على  �أبيب  تل  يف  �إ�رش�ئيلية  حمكمة  حكمت   ،2006/2/14 ويف 

وغر�مة  مم�ثلة،  لفرتة  �لتنفيذ  وقف  مع  و�ل�صجن  �أ�صهر  لت�صعة  �لفعلي  ب�ل�صجن 

. وقد ��صطر 
118

�إليه �ملوّجهة  ب�لّتهم  �أقر  �أن  بعد  �ألف دولر،   65 بقيمة نحو  م�لية 

بحقه.  �صدر  �لذي  �حلكم  وتنفيذ  �لليكود  حزب  عن  كن�ئب  لال�صتق�لة  عمري 

2007/6/25، و�فقت �ملحكمة �جلن�ي�ت �ملركزية يف تل �أبيب على تخفيف  ويف 

ل�صبعة  �لفعلي  �ل�صجن  حكم  عليه  وثبتت  �ص�رون،  عمري  بحق  �ل�ص�در  �حلكم 
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.
119

�أبقت على �لغر�مة �مل�لية �أ�صهر بدًل من ت�صعة، ولكنه� 

وقد �أثريت تهم �أخرى �صد عمري �ص�رون، متثلت ب��صتخد�م موقعه كن�ئب وكنجل 

لرئي�ص �حلكومة ومنح وظ�ئف علي� وتخ�صي�ص �أمو�ل من ميز�نية �لدولة للمقربني له 

�ل�صجون  �أطلقت �صلطة   ،2008/6/25 . ويف 
120

�لق�نون ر�صوة يعترب يف  ولو�لده، مم� 

�لإ�رش�ئيلية �رش�ح عمري �ص�رون، بعد �أن مت تخفيف ثلث مدة �حلكم ب�صبب “ح�صن 

.
�صلوكه يف �ل�صجن”121
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خامتة

يظهر هذ� �لتقرير حجم �لف�ص�د �ل�صي��صي �ملنت�رش يف “�إ�رش�ئيل” خالل رئ��صة �إيهود 

�لدولة  ت�ريخ  يف  مهمة  مرحلة  تمُعّد  �لتي  �لفرتة  وهي  �لإ�رش�ئيلية؛  للحكومة  �أوملرت 

 لعدة �أ�صب�ب، منه�:
ٌ
�لعربية. وذلك ع�ئد 

�إىل  يفتقد  �لإ�رش�ئيلي  و�لنظ�م  �لدولة  قي�م  فمنذ  �ل�صي��صي،  �ل�صتقر�ر  غي�ب   .1
�ل�صتقر�ر �حلكومي.

2. �لحتالل و�نعك��ص�ته �مل�دية و�لأخالقية على �لإ�رش�ئيليني.

للجيل  �ملوؤ�ص�ص”  “�جليل  و�صلوكي�ت  ثق�فة  �نتق�ل  وعدم  �لأجي�ل  �ختالف   .3
�جلديد.

4.تر�جع �لقيم �لأخالقية و�نت�ص�ر ثق�فة �ملتعة و�لقيم �لغربية.

5.�نت�ص�ر �مل�في�.

وللف�ص�د �ل�صي��صي يف “�إ�رش�ئيل” ت�أثري�ت كربى، له� �نعك��ص�ت د�خلية و�أخرى 

خ�رجية، منه�:

ق�ص�ي�  يف  �حلكومة  رئي�ص  مع  �لتحقيق  �أن  وذلك  �حلكومة،  ��صتقر�ر  1.تهديد 
�إىل حل �حلكومة عمليً�، لأنه �صيتم حله� على �لفور، بعد تقدمي  ف�ص�د يوؤدي 

��صتق�لته.

2.زعزعة ثقة �ملو�طن �لإ�رش�ئيلي ب�ملوؤ�ص�صة �حل�كمة.

3.�ل�صورة �خل�رجية لـ“�إ�رش�ئيل”، ذلك �أن �نت�ص�ر ق�ص�ي� �لف�ص�د يلحق �رشر�ً كبري�ً 
ب�صورة �لدولة على �مل�صتوى �لع�يل.

وفوق ذلك كله، ل يكن ن�صي�ن �أن “�إ�رش�ئيل” نف�صه� وظروف قي�مه� ك�ن بحد 

ذ�ته �صقوطً� �أخالقيً� ب�متي�ز، لأن هذه �لدولة �أ�ص�صت على ب�طل. حيث �أنه� ق�مت على 

ح�ص�ب حق ��صتقر�ر وبق�ء �ل�صعب �لفل�صطيني يف �أر�صه... فم� ك�ن لـ“�إ�رش�ئيل” �أن 
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�لت�ريخ  �لأكرب يف  �لأخالقية  �جلرية  �ل�صعب  ترتكب بحق هذ�  �أنه� مل  لول  توجد 

بيئة  عن  يتحدث  �لتقرير  هذ�  �صور�ً يف  منه  مل�صن�  �لذي  �لف�ص�د  ف�إن  لذلك  �ملع��رش. 

�لحتالل.  يف  �ملتمثلة  �لكربى  �لإف�ص�د  عملية  يف  �لدخول  دومن�  �لد�خلية  �لف�ص�د 

�حتم�لت  على  مهمة  م�صتقبلية  دللت  تعطي  �لد�خلي  �لف�ص�د  موؤ�رش�ت  تز�يد  �إن 

�صعف وتفكك �لكي�ن �لإ�رش�ئيلي. غري �أنه ل يكن �لتعويل على ذلك كثري�ً يف ظل 

�لظروف �حل�لية، لأن �لف�ص�د �لذي تع�ين منه �لأنظمة �لعربية و�لإ�صالمية، هو يف كثري 

ز�لو�  م�  �لإ�رش�ئيليني  �لإ�رش�ئيليني. ولأن  لدى  نر�ه  �لذي  ذلك  من  �أكرب  �لأحي�ن  من 

يمُعّد بحد  ق�دتهم، وهو م�  يقومون بعملية حم��صبة وحم�كمة وت�صحيح حتى مع كب�ر 

ذ�ته ظ�هرة �صحية، بينم� ترعى �لعديد من �لأنظمة �لعربية و�لإ�صالمية �لف�ص�د وحتميه 

وتوفر له �لغط�ء وتع�قب من ي�صعى ملو�جهته!!.
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