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ب

إهــــداء
أهدي هذا العمل
إلى روح والدي العزيز ،وأقول له ...أبتاه ما هذا العمل إال بعض حبات العرق الذي سال على
جبينك في يوم من األيام فلقد ربيتني صغي ار ورعيتني كبي ار واليوم تجني ثمار ما زرعت.
إلى روح أمي الحنونة أقول لها ...هذا ِ
بنيك قد بلغ الخطى وحط المنزل الذي تمنيت أن تريه
فيه فرحمة هللا على روحك الطاهرة.
إلى زوجتي العزيزة ...التي وقفت بجانبي طوال فترة الدراسة ووفرت لي الظروف المالئمة
للدراسة.
إلى أوالدي الغوالي حفظهم هللا ورعاهم
إلى أخواتي وأخواني األحباب.
إلى أرواح جميع الشهداء رحمهم هللا وأسكنهم واسع رحمته وفسيح جناته.
إلى زمالئي األسرى الذين ما زالوا يقبعون في سجون االحتالل الصهيوني.
إلى أحبائي وأصدقائي وأعزائي.
إليهم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع ،داعيا المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا
ما ينفعنا ويزيدنا علما.

ت

الشكر والتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم

( َر ِّ
ت
ب أ َْوِّز ْع ِِّن أَ ْن أَ ْش ُك َر نِّ ْع َمتَ َ
ك الَِِّّت أَنْ َع ْم َ

ي) (النمل)19 :
َعلَ َّ

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد – صلى هللا
عليه وسلم  -أما بعد فيقول هللا تعالى وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وقال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم
(من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) صدق رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – اعترافا لذوي الفضل بفضلهم ،وردا
بالمعروف إلى أهله من غير نقصان وال نكران ،أحمد هللا الذي أكرمني ويسر لي إتمام هذه الرسالة ،فالشكر
له وحده أوال وأخي ار.
وأتقد م بالشكر والتقدير ألستاذي األستاذ الدكتور الفاضل /رياض العيلة ،والدكتور /خالد شعبان؛
اللذين تكرما وتفضال بقبول اإلشراف على هذه الرسالة ،فقد منحاني من وقتهما الثمين ،وأسديا لي التوجيهات
العلمية النافعة ،فكانا لي خير اساتذة ،فأسأل هللا أن يبارك في عملهما وعلمهما ،كما أتقدم بالشكر والتقدير
لألستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة ،اللذين تفضال وقبال مناقشة هذه الرسالة ،فجزاهما هللا خير
الجزاء.
كما أتقدم بالشكر والتقدير لهيئة التدريس في قسم العلوم السياسية بكلية اآلداب والعلوم االنسانية في جامعة
األزهر ،الذين أمدوني بالعلوم والمعرفة ،فإنني أتوجه بخالص الشكر إلى كل من ساعدني أو قدم لي المشورة
والرأي.

ث

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحليل وفهم أثر تركيبة االئتالفات الحكومية أثرها على انتشار قضايا الفساد داخل
المؤسسة السياسية اإلسرائيلية ،وتكمن اهمية الدراسة في أنها تركز على موضوع الفساد في "إسرائيل"؛ لما
لهذا الموضوع من أهمية ،وخاصة بعد تزايد قضايا الفساد في أوساط النخبة الحاكمة في "إسرائيل" .واستخدم
الباحث في دراسته المنهج التاريخي ،والمنهج الوصفي التحليلي ،ومنهج تحليل النظم ،واعتمدت الدراسة على
العديد من المصادر ،والمراجع ،وخاصة العبرية منها التي تناولت الموضوع.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول ،ناقشت مدى تأثير "الفساد السياسي على االئتالفات
الحكومية في إسرائيل" وتعمقت في بيان تأثير الفساد على الحكومة واالئتالفات خالل الفترة الممتدة من
2015-1996م .حيث تناولت الدراسة استعراضا لجميع االئتالفات الحكومية خالل الفترة المذكورة ،وخاصة
ائتالفات "حزب الليكود ،وحزب العمل ،وحزب كديما" ،كما وناقشت الدراسة ظواهر ،وأسباب ،وجذور الفساد
في إسرائيل ،ومدى تأثيره على الحياة السياسية فيما يتعلق بتشكيل الحكومات ،وآليات اتخاذ الق اررات في
إسرائيل.
وخلصت الدراسة إلى أن "الفساد السياسي في إسرائيل" في تنام مستمر ،وخاصة في أوساط النخبة
الحاكمة من رأس الهرم ممثلة برؤساء الدولة ،ورئيس الوزراء إلى وزراء وأعضاء البرلمان "كنيست" ،ومنهم
من دخل السجن على خلفية تورطه في قضايا فساد ،وهو ما أدى إلى وجود نوع من عدم االستقرار السياسي
القررات
نتيجة قضايا الفساد المتورط بها مجموعة من النخبة الحاكمة ،كما وخلصت الدراسة إلى أن بعض ا
المصيرية التي تم اتخاذها كان يشوبها شبهة إنها أتخذت للتغطية على قضايا الفساد.
وأوصت الدراسة بمتابعة ودراسة الظواهر السياسية التي تحدث داخل المجتمع االسرائيلي ،ومجمل
التفاعالت داخل الساحة السياسية ،ومتابعة النخب السياسية الجديدة ،ومدى ارتباطها بقضايا الفساد.

ج

Abstract
The study aims at analyzing and studying the combination of the Government‘s
Coalition on the spread of corruption in the Israeli political institution. The
importance of this study lies on its concentration on the corruption issue in Israel
which is a crucial issue specially with the increase of the corruption cases inside
the governing circles in ”Israel“. The researcher used the historical method, as
well as the descriptive analytical method in his study. The study depended on
numerous references particularly the Hebrew ones which discussed with this
topic.
The study was divided into five chapters that presented and discusses the level of
the political corruption among the political coalition in Israel. The study focused
on showing the influence of corruption on the government and the political
coalition during 1996-2015. The study reviewed all the government coalition in
this particular period specially the following parties LIKUD ,LABoR AND KADIMA.
The study discussed the corruption roots in Israel and its influence on the political
life with regard to government formation and decision making in Israel.
The study concluded that the political corruption in Israel in increasing specially in
the governing elites starting from the prime minister to the ministers and the
parliament members ”Kineeset“. i.e. several members were prisoned with
relations to corruption cases. This created political instability as a result of the
corruption cases between the governing elites.
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الفصـــل األول
اإلطـــار النظــــري للــدراســـــة
(خطة الدراسة)

 1.1مقـدمة الدراسة:

يعد الفساد السياسي ظاهرة منتشرة في كثير من بلدان العالم ،وخاصة الدول التي تعاني من عدم

وجود قوانين ومؤسسات تحارب ظاهرة الفساد السياسي ،وهذا يعود إلى عدم الفصل بين المصالح العامة
والمصالح الخاصة للقادة السياسيين ،حيث أن عدم التجانس واالنسجام الذي يتميز به المجتمع

اإلسرائيلي -نظ ار لتعدد البلدان التي قدموا منها ،وتباين البيئات التي عاشوا فيها قبل قدومهم إلسرائيل-
أدى كل ذلك منذ نشأة الدولة إلى اعتماد الطريقة النسبية النتخابات الكنيست اإلسرائيلي ،هذه الطريقة

مكنت جميع الطوائف المشاركة في االنتخابات ،وأدى ذلك إلى تعدد ظاهرة األحزاب ،حيث لم يتمكن أي

حزب من تشكيل حكومة منفردا ،لذلك يضطر الحزب الفائز بأغلبية برلمانية اللجوء إلى األحزاب األخرى
لتشكيل حكومة ائتالفية تحظى (بأغلبية  61صوت) في الكنيست ،ومن هنا تبدأ عملية االبتزاز المؤدي

في نهاية األمر إلى الفساد السياسي ،بحيث تحاول األحزاب أن تحصل على االمتيازات والمكاسب
المالية والسياسية ،وهكذا تصبح الو ازرات ومؤسسات الدولة أرضية خصبة للفساد ،يتمثل ذلك في

التعيينات السياسية ،واستغالل المنصب ألغراض شخصية.

وتعد ظاهرة الفساد السياسي في اسرائيل قديمة نسبيا "قدم" الدولة ،إذ يتناول الكثير من الباحثين

اإلسرائيليين قصصا عن قضايا الفساد السياسي ،والمالي ،واألخالقي التي تتعلق بشخصيات سياسية
وعسكرية صهيونية من الوزن الثقيل ،مثل"عيز ار وايزمان" وموشيه ديان ،وأريئل شارون ،ورحبعام زئيفي"،
غير أن التعامل مع تلك الحاالت من قبل مؤسسات الدولة كان بطرق سرية وودية في الغالب (الحناشي،

 )2009ففي العقود األولى التي أعقبت قيام دولة "إسرائيل" كانت هناك حالة استثنائية حيث قاد "حزب

مباي" الدولة منذ نشأتها حتى عام 1977م.

وكانت التعيينات في الجهاز البيروقراطي اإلسرائيلي من أتباع الحزب مسألة طبيعية ،ولم تلق

الوظيفة معارضة في ذلك الوقت ،وعندما صعد الليكود إلى الحكم لم يحدث تغير كبير؛ ألن النخب في

المؤسسة البيروقراطية كانت قوية ،إلى أن جاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي "نتنياهو" وبدأت مرحلة من

التعيينات السياسية ،وأدخلت هذه اعتبارات بنيوية ومفاهيما ثقافية وقضائية جديدة ،فأصبحت التعيينات

السياسية جزءا من الفساد السياسي في" إسرائيل" .وأن ما يميز النظام السياسي اإلسرائيلي عن باقي

الدول أن ظاهرة الفساد في تزايد مستمر ،رغم وجود أجهزة تحارب قضايا الفساد ،حيث ازدادت نسبة
الفساد في إسرائيل ،وخاصة في أوساط النخبة الحاكمة التي تتمثل باالئتالف الحكومي ،ومما يؤدي إلى
زعزعة النظام السياسي ،وفقدان الثقة من قبل المواطنين ،وخاصة عندما يتم تقديم لوائح اتهام بالفساد
ضد وزراء ،وأعضاء كنيست ،ورئيس وزراء ،ورئيس دولة ،ويسجن البعض منهم.

وقد ذكر تقرير للبنك الدولي أن نسبة الفساد في المؤسسات اإلسرائيلية فاقت النسبة المقبولة في

الدول المتقدمة ،بعد أن وصلت هذه النسبة إلى ،%18في حين أن النسبة في الدول الغربية ال تزيد عن
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 ،%14مما وضع" إسرائيل" في أعلى سلم الدول الغربية على رأس قائمة الدول األكثر فسادا في

مجموعة الدول المتقدمة ،ويتضح بذلك أن ممثلي الجمهور من أعضاء كنيست ،ووزراء ،ورئيس وزراء،

وموظفين كبار في الدولة يشكلون السور الواقي لحماية الدولة واستقرارها ،وفي اللحظة التي يتعرض فيها

هذا السور للخرق ،حينها تبدأ لحظة إنهيار النظام ،وتحدث الكارثة ،مما يؤثر على استقرار الحكم في
"إسرائيل" (كبلمان2010 ،م).

 2.1مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على أهم االئتالفات الحكومية ،وعلى التركيبة البنيوية للنظام

االئتالفي ،وكيفية تشكيل االئتالفات الحكومية ،ودورها في الفساد السياسي اإلسرائيلي وأهم المتغيرات التي

أدت إلى زيادة نسبة الفساد السياسي في إسرائيل ،وتكمن مشكلة الدراسة في التعرف على جذور ومظاهر
وأسباب الفساد السياسي في إسرائيل ،والعوامل التي أدت إلى انتشاره ،خاصة في أوساط الطبقة الحاكمة،
والتعرف على تداعيات الفساد السياسي على المستويات السياسية ،واالقتصادية ،والحكومية ،واألزمات التي

مرت بهذه االئتالفات وتسببت في بعض األحيان في إنهيار االئتالف الحكومي كما حدث مع رئيس الوزراء

السابق "إيهود أولمرت" الذي اضطر أن يقديم استقالته على خلفية قضايا فساد تورط بها ،وتكمن مشكلة
الدراسة في التعرف على قضايا فساد تورط بها وزراء في الحكومة ،أدت إلى دخولهم السجن ،منهم وزير

الداخلية "آريه درعي" ،ووزير المالية "أبراهام هرشزون" وآخرون ،إلى جانب التعرف على العوامل التي أدت

إلى تعدد االئتالفات الحكومية ،وعدم إتمامها المدة الزمنية المقررة لها في القانون ،وهي "أربع سنوات" وهذا
بدوره أدي إلى حالة من عدم االستقرار الحكومي في إسرائيل.

ويمكن تحديد هذه المشكلة من خالل السؤال الرئيس التالي:

ما دور الحكومات االئتالفية في الفساد السياسي اإلسرائيلي؟
ويتفرع عنه عدة تساؤالت أهمها:
 .1ما جذور الفساد السياسي في إسرائيل؟
 .2ما أهم مالمح الفساد السياسي للحكومات االئتالفية في إسرائيل؟
 .3ما تداعيات الفساد السياسي الناتج عن االئتالفات الحكومية في إسرائيل؟
 .4ما التغيرات التي أدت إلى ارتفاع نسبة الفساد السياسي في إسرائيل؟
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 3.1أهمية الدراسة:

 .1تنبع أهمية الدراسة من أنها تركز على مجال مهم في حقل الدراسات اإلسرائيلية ،ويمكن لهذه
الدراسة أن تضيف إلى المكتبات العلمية مزيدا من المعرفة العلمية.

 .2عدم وجود أبحاث ودراسات علمية تناولت هذا الموضوع من قبل في المكتبات العربية حسب علم
الباحث.

 .3اعتمادها على مراجع في معظمها من مراكز أبحاث ومصادر إسرائيلية تناولت هذا الموضوع.
 .4تركيزها على موضوع الفساد بشكل خاص في إسرائيل؛ لما لهذا الموضوع من أهمية ،وخاصة بعد
انتشار الفساد في أوساط النخبة الحاكمة في"إسرائيل".

 4.1أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى ما يلي:
 .1معرفة جذور الفساد السياسي في إسرائيل.

 .2إدراك مالمح الفساد السياسي للحكومات االئتالفية في إسرائيل.
 .3التعرف على تداعيات الفساد السياسي الناتج عن االئتالفات الحكومية في إسرائيل.
 .4التعرف على أسباب تزايد نسبة الفساد السياسي اإلسرائيلية في السنوات األخيرة.

 5.1منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث في دراسته على المناهج التالية:

أوال :المنهج التاريخي :وهو المنهج الذي يستند إلى األحداث التاريخية في فهم الحاضر والمستقبل،
إذ ال يمكن فهم وادراك أية حالة سياسية إال بالعودة إلى جذورها التاريخية وتطورها ،سواء كانت حاالت
إيجابية أو سلبية ،لذلك أعتمدت عليه في جمع الحقائق والمعلومات عن أسباب وجذور الفساد السياسي،
وكيفية تطوره في أوساط النخبة الحاكمة في" إسرائيل"(الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية).
ثانيا :المنهج الوصفي التحليلي :الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب
الظاهرة ،والعوامل التي تتحكم فيها ،واستخالص النتائج لتعميمها ،وهو ما يساعدنا في محاولة وصف
وتحليل ظاهرة الفساد في أوساط النخبة الحاكمة في إسرائيل )مبتعث للدراسات واإلستشارات األكاديمة).

ثالثا :منهج تحليل النظم :المقصود به كل نظام مركب من مجموعة عناصر له وظائف ،ولديه

عالقات منظمة ،يؤدي هذا الكل إلى نشاط هادف يميزه عن غيره ،واعتمدت في تحليل العالقة بين
مكونات النظام السياسي في إسرائيل ،وعالقته بظاهرة الفساد السياسي في أوساط النخبة الحاكمة ،ومدى

تأثيرها على الحكومة االئتالفية في إسرائيل (الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية).
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 6.1حدود الدراسة:

تم تحديد الد ارسة في محددين رئيسيين هما:

الحد الموضوعي :اعتمد الباحث في دراسته على الفساد السياسي في إسرائيل ،ولم يتطرق إلى قضايا

فساد حدتث في مؤسسات أخرى مثل مؤسسات الحكم المحلي أو المؤسسة األمنية ،أو الدينية.

الحد البشري :اعتمد الباحث في دراسته على المستوى السياسي من رؤساء دولة ورؤساء حكومة ووزراء.
الحد المكاني :اعتمد الباحث على دراسة الفساد السياسي داخل إسرائيل ،وخاصة اإلئتالفات الحكومية
في" إسرائيل "حيث تم استبعاد قضايا فساد تمت خارج حدود" إسرائيل".
الحد الزمان :بين عامي(1996-2015م) حيث مر في هذه الحقبة عدد من التطورات في قضايا
الفساد ،وخاصة في األعداد المتزايدة من قضايا الفساد الذي تورط فيها نخبة من أعضاء الكنيست،
والوزراء ،ورؤساء الوزراء ورؤساء الدولة.

 7.1مصطلحات الدراسة:
االئتالفات الحكومية:

وهي حكومة مشكلة من حزبين سياسيين أو أكثر ،تدفعهم لذلك مصلحة سياسية أو رؤية

فكرية متقاربة ،وربما يكون التحالف نتاج وضعية أمالها سياق سياسي مع اختالف الشركاء جذريا
في المرجعية الفكرية ،وفي الحالة األخيرة يخضع تشكيل الحكومة عادة لمفاوضات عسيرة ،تقدم
خاللها تنازالت قد تكون مؤلمة (موسوعة الجزيرة2015،م).

الفساد السياسي:
يعرف الفساد السياسي بأنه سوء استغالل المنصب العام من أجل تحقيق مكاسب ذاتية له أو
للمقربين منه ،أو إهدار المال العام ،وهو عمل يتضمن سوء استخدام المنصب(الموقع) العام لتحقيق
مصلحة خاصة مادية أو معنوية ذاتية لنفسه أو لجماعته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (قاموس
المصطلحات السياسية2014 ،م ،ص.)104
نسبة الحسم:
عدد الحد األدنى من مجمل أصوات المصوتين في االنتخابات ،المطلوب من أجل الحصول على
تمثيل برلماني .نسبة الحسم الحالية في انتخابات الكنيست هي  %3.25أي أن قائمة مرشحين يجب أن
تحصل على  %3.25من أصوات الناخبين على األقل كي تدخل الى الكنيست .األصوات التي تحصل
عليها قائمة لم تجتز نسبة الحسم تذهب سدى.
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وحتى انتخابات الكنيست الـ  ،13التي تم إجراؤها عام  ،1992ترتب على كل قائمة الحصول على ما ال
يقل عن  %1من أصوات الناخبين الصالحة للدخول للكنيست .وقبل انتخابات الكنيست الـ  13رِف َعت

نسبة الحسم الى  .%1.5وفي أيار  /مايو ( 2004في الكنيست الـ  )16رِف َعت نسبة الحسم الى .%2
وفي  11آذار  /مارس ( 2014في الكنيست الـ  )19رِف َعت نسبة الحسم إلى  %3.25وهي النسبة

المعمول بها حاليا (معجم الكنيست).
الكنيست:

كلمة عبرية ،تعني االجتماع ،ويسمى المعبد اليهودي "بيت هاكنيست" ،أي المكان الذي يجتمع فيه
اليهود ،وتستخدم الكلمة حاليا للداللة على البرلمان اإلسرائيلي ،و"اشتقاق االسم"" ،وتحديد عدد األعضاء"
( ،)120مأخوذان من "كنيست هجدوال" وهي الهيئة التشريعية لليهود فيما يسمى بعهد الهيكل الثاني
(وفا ،معجم المفاهيم والمصطلحاتاإلسرائيلية).
نيو ليبراليNeoliberalism:
وهو مفهوم يشير إلى تجدد أفكار القرن  19المرتبطة بليبرالية االقتصاد وعدم التدخل التي بدأت في
السبعينيات والثمانينيات ،والتي يدعم دعتها سياسة التحرر االقتصادي الموسع مثل الخصخصة ،التقشف
المالي ،نزع الضوابط ،التجارة الحرة ،وتقليل اإلنفاق الحكومي بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في
االقتصاد(موسوعة المعرفة).
الجيتو :معازل خاصة باليهود
يعتبر الجيتو أشهر األشكال االنعزالية اليهودية في العالم؛ بحيث أصبح يطلق على سبيل التعميم
على كل شكل من أشكال الحياة اليهودية االنعزالية وسط الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها ،وهو حي أو
عدد من الشوارع المخصصة إلقامة اليهود (طريق اإلسالم ،مصطفى اللداوي 6،ابريل.)2015
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 8.1الدراسات السابقة

أشارت بعض الدراسات إلى ظاهرة الفساد السياسي المتنامي في "إسرائيل"وخاصة خالل السنوات

األخيرة ،والتي تعددت فيها قضايا الفساد ،وخاصة في أوساط "النخبة الحاكمة" كما أشارت هذه الدراسات إلى
العديد من قضايا الفساد التي أطاحت برؤساء الوزراء ،وببعض الوزراء ،وأعضاء البرلمان"الكنيست".
أوال :دراسة مركز الزيتونة (الفساد في الطبقة السياسية االسرائيلية2008،م)
أشارت الدراسة إلى النظام السياسي والقضائي في إسرائيل ،وبدأت بالسلطة التشريعية (الكنيست)
والتعريف بها ،وبكيفية عملها ،ولجانها ،وكيفية طرح القوانين من خاللها ،ثم التعرف على مراقب الدولة،

وكيفية عمله ،وتطرقت للحديث عن السلطة التنفيذية "الحكومة" وكيفية تشكيل الحكومة ،كما أنها تناولت
السلطة القضائية ،ونظام المحاكم ،ومحكمة العدل العليا ،وأشارت الدراسة إلى أهم العوامل التي أدت إلى

انتشار الفساد السياسي في إس ارئيل ،كما وأشارت إلى نماذج لقضايا فساد في أوساط النخبة الحاكمة في

إسرائيل.

وخلصت الدراسة إلى غياب االستقرار السياسي ،فمنذ قيام الدولة والنظام اإلسرائيلي يفتقد إلى

االستقرار الحكومي ،بسبب إختالف األجيال ،وعدم انتقال ثقافة وسلوكيات"الجيل المؤسس"للجيل الجديد،

وتراجع القيم األخالقية ،وانتشار ثقافة المتعة والقيم الغربية ،كما خلصت الدراسة إلى الفرق بين األنظمة

العربية واإلسالمية واسرائيل في محاربة الفساد حيث إنه في إسرائيل يوجد محاسبة ومحاكمة ضد كبار
قادتهم ،وهو ما يعد ظاهرة صحية.
ثانيا :دراسة :خالد شعبان( :فساد النخب السياسية اإلسرائيلية "ارائيل شارون" أنموذجا 2013م)
أشارت الدارسة إلى تعريف الفساد بشكل عام ،والى إبراز ظاهرة الفساد السياسي في طبقة النخب

السياسية اإلسرائيلية ،كما وهدفت إلى إبراز تعامل إسرائيل مع قضايا الفساد السياسي،إستخدم الباحث المنهج

التحليلي والمقارن ،حيث تناول البحث موضوع الدراسة بالتحليل والمقارنة ،وهدفت الدراسة إلى إب ارز ظاهرة

الفساد السياسي في طبقة النخب السياسية اإلسرائيلية وتوضيح حالة الفساد السياسي لدى شارون وآثاره على

آلية عمله ،ومن ثم عرض الكاتب األطر الفكرية لتفسير ظاهرة الفساد ،ثم تطرق خالل الدراسة ألهم العوامل
التي تؤدي إلى الفساد السياسي بشكل عام ،والى العديد من قضايا الفساد التي تورط بها رئيس الوزراء
السابق"ارئيل شارون".

وخلصت الدراسة إلى أن قضايا الفساد التي تورط بها شارون أثرت على اتخاذ بعض الق اررات

السياسية ،كما أن عمليات التحقيق المتعددة ضد القادة السياسيين وسجن بعضهم يدل على مدى قوة القانون
في محاربه الفساد في إسرائيل ،وأن ضعف القانون سيؤدي إلى أن المواطن العادي سيفقد ثقته بالقانون
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وبرجال القانون ،وتصبح مخالفة القانون هي األساس ،واحترام القانون هو االستثناء ،األمر الذي يؤدي في

النهاية إلى انهيار الدولة.

ثالثا :دراسة :درون نفوت (الفساد السياسي في إسرائيل :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية2015،م)
ركزت الدراسة على تحليل ووصف قضايا فساد منذ قيام "دولة اسرائيل"حتى حكومة نتنياهو الثانية،
وركزت الدراسة على النخب الحاكمة في "اسرائيل"وخاصة أرس الهرم السياسي ،وانطلق الباحث من سؤال

رئيس للدراسة وهو :إلى أي مدى أصبح الفساد السياسي سلوكا طبيعيا لدى النخبة الحاكمة في "اسرائيل.

واعتمد الكتاب في بيان وقائع الفساد في إسرائيل على أحكام وق اررات قضائية ،وتقارير النائب العام

اإلسرائيلي ،وق اررات المستشار القانوني للحكومة ،ومقابالت شخصية أجراها بنفسه ،واستطالعات رأي،
وتقارير منشورة في وسائل اإلعالم العبرية ،وركز الباحث خالل دراسته على فترة حكومة نتنياهو األولى

والثانية ،كما أنه ركز على فترة حكومة "ارئيل شارون".

وخلصت الدراسة إلى أن الفساد السياسي في إسرائيل في تنام مستمر ،وخاصة في أوساط النخبة
الحاكمة على الرغم من وجود مؤسسات تحارب الفساد ،إال أن هذه المؤسسات تصطدم في كثير من األحيان

بالتشريعات التي يقرها السياسيون ،والتي تقيد عملها ،لذلك يرى الكاتب أنه يجب إقرار قوانين صارمة
وواضحة ضد مرتكبي جرائم الفساد.

 9.1التعقيب على الدراسات السابقة:

أشارت الدراسات السابقة إلى أنه رغم وجود متابعة من سلطات تطبيق القانون ،والتي نجحت في

تقديم عدد من المتهمين بقضايا فساد ،وخاصة في أوساط النخبة الحاكمة إلى القضاء ،فإننا شهدنا في
السنوات األخيرة زيادة ملحوظة في قضايا الفساد التي تورط بها عدد ال بأس به من النخبة الحاكمة في
"إسرائيل" على مستوى رئاسة الوزراء ،كما حدث مع رئيس الوزراء السابق"إيهود أولمرت"الذي تم الحكم عليه
بالسجن على خلفية قضايا فساد.

ويرى الباحث أن الدراسات السابقة أشارت إلى ظاهرة الفساد السياسي في "إسرائيل" والى قضايا فساد

متعددة في اوساط النخبة الحاكمة ،لذلك استفاد الباحث من الدراسات السابقة ،حيث إنها كانت في فترة زمنية
سابقة لهذه الدراسة ،وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تركز على الحكومات االئتالفية،
ودورها في الفساد السياسي "اإلسرائيلي".
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الفصل الثاني
االئتالفات الحكومية لحزب (الليكود)
(2015-1996م)
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 1.2مقدمة:

يتناول هذا الفصل التركيبة االئتالفية للحكومات لحزب الليكود في الفترة ما بين (2015-1996م)

لما لهذة الفترة من أهمية في تطور النظام السياسي اإلسرائيلي ،وفي بداية هذه الفترة وألول مرة يتم العمل
بإنتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر ،والذي إستمر العمل به حتى إنتخابات 2001م وعلى الصعيد
اإلقتصادي بدأ اإلقتصاد في الكيان اإلسرائيلي بالتحول إلى نظام "نيو ليبرالي" بعدما كان نظام شبه إشتراكي،
مما أدي إلى تقوية العالقة بين رأس المال والنخبة السياسية ،إن أغلب قضايا الفساد التي تورط بها وز ارء
ورؤساء حكومات كانت لها عالقة مباشرة مع أشخاص من أصحاب رأس المال في الكيان اإلسرائيلي ،ورغم
تصاعد قوة حزب الليكود الذي فاز في إنتخابات عام2000م ،وانتخابات عام 2003م وبعد ذلك عانى
الحزب من صراعات داخلية أدت إلى حالة من عدم اإلستقرار السياسي ،أدت إلى إنشقاق رئيس الوزراء
السابق "اريئل شارون" ومعه نخبة من قاده الحزب ،أدت إلى فقدان الحزب القدرة على المنافسة في انتخابات
2006م حيث حصل على  12مقعد في البرلمان "الكنيست" وأصبح في المكانة الرابعة من بين األحزاب،
ولكنه عاود الصعود من جديد في انتخابات 2009م حيث كانت هنالك عدة عوامل ساعدت حزب الليكود
على تجميع قوته من جديد ،أولها غياب "أريئل شارون"عن الساحة السياسية على خلفية إصابته بجلطة
دماغية أدخلته المستشفى ،وثانيا قضايا الفساد التي الحقت رئيس الوزراء عن حزب كديما "إيهود ألمرت"
والخالفات الداخلية لحزبي العمل وكديما ،كما سيتناول هذا الفصل بعض قضايا الفساد التي تورطت بها قيادة
حزب الليكود.
2.2

االئتالفات الحكومية لحزب (الليكود)

بعد خسارة حزب الليكود في االنتخابات سنة 1992م كان" بنيامين نتنياهو" في المكان السادس في
قائمة الحزب للكنيست برئاسة "إسحاق شامير" حيث تنافس نتنياهو في االنتخابات الداخلية لحزب الليكود في
عام 1993م على رئاسة الحزب مكان "إسحاق شامير" الذي استقال بعد خسارته في االنتخابات أمام "إسحاق
رابين" واستطاع في هذه االنتخابات ان يتغلب على "دافيد ليفي" ،و"بني بيغن" ،و"موشي كتساف" ،بأغلبية
( %52هرمان1998 ،م ،ص.)12
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 1.2.2انتخابات الكنيست الرابعة عشرة وانتخاب رئيس الوزراء 1996م
جرت انتخابات الكنيست الرابعة عشرة وسط حالة من الترقب لكال الحزبين " العمل والليكود "فقد أكد

التيار اليساري على أن إقحام "الدين " في األمور السياسية هو الذي أدى إلى التطورات السلبية التي شهده

الكيان "اإلسرائيلي" في تلك الفترة ،ومنها اغتيال رئيس الوزراء "إسحاق رابين" على يد أحد المتطرفين
المتدينين ويدعى " إيغال عمير " (ماضي1999 ،م ،ص.)407-397

وخلف "اسحاق رابين" في رئاسة الحكومة "شمعون بيرز" والذي خسر في اإلنتخابات أمام منافسه من

حزب الليكود "بنيامين نتنياهو" على خلفية عمليات فدائية شنتها حركة "حماس" في إسرائيل قبل

االنتخابات،حيث مثلت سببا رئيسا لفوز حزب الليكود برئاسة "نتنياهو" وهزيمة العمل برئاسة "بيريز"(الجزيرة،
نت) ،على الرغم من تطرف " بيريز" في شن عملية عناقيد الغضب ،والتي أسفرت عن مذبحة قانا ،والتي

أراد بها "بيريز" الظهور بمظهر خليفة إسحاق "رابيين" القوي ،والذي ال يقل عنه في الخبرة العسكرية ،وذلك

للتمويه على كونه مدنيا وليس عسكريا ).)elections Knesset, 1996

وقد مثلت انتخابات الكنيست الرابعة عشرة ،التي جرت في  29مايو1996م تحوال جديدا في النظام

السياسي إلسرائيل؛ فقد انتخب خاللها رئيس الوزراء انتخابا مباش ار ،ولذلك كثفت األحزاب السياسية حمالتها
االنتخابية ،حيث كانت نتيجة االنتخابات لرئاسة الوز ارء والكنيست الرابعة عشرة كالتالي:

 2.2.2انتخابات رئاسة الوزراء:
جدول رقم ( :)1يوضح توزيع أصوات الناخبين على مرشحي رئاسة الوزراء 1996م

مرشح

بنيامين نتنياهو

شمعون بيريز

الحزب

الليكود

حزب العمل

إجمالي األصوات

1,501,023

1,471,566

األصوات بالنسبة

50.5%

49.5%

المصدر( :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ،نت)

 انتخابات الكنيست الرابعة عشرة 1996/5/29م
 أصحاب حق االقتراع

3,933,250

 بلغ عدد المصوتين

3,119,832

 األصوات الصالحة

3,052,130

 نسبة الحسم

 بلغت نسبة التصويت

1.5%

79.3%
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جدول رقم ( :)2يوضح الكتل التي اجتازت نسبة الحسم للكنيست الرابع عشر))1996
عدد األصوات

األصوات بالنسبة

الصالحة

المئوية ()%

818,741

26.8

34

767,401

25.1

32

259,796

8.5

10

المفدال

""4

240.271

9.7

9

ميرتس

""5

226.775

7.4

9

174.994

5.7

7

129.455

4.2

5

""8

98.657

3.2

4

الطريق الثالث

""9

96.474

3.2

4

القائمة العربية

الموحدة""10

89.514

2.4

4

72.002

2.4

2

اسم القائمة
(حزب العمل)
الليكود

""1

""2

شاس""3

يسرائيل بعليا
حداش

""6

""7

يهدوت هتوراة

موليدت""11

عدد المقاعد

المصدر( :المعهد اإلس ارئيلي للديمقراطية ،نت)
-1

العمل( :העבודה) حزب العمل اإلسرائيلي حزب يساري علماني ،وأحد األحزاب الرئيسية في إسرائيل ،وأكثرها وصوال للسلطة ،تأسس عام  1930من مجموعة من االتحادات

-2

حزب الليكود( :הליכוד التجمع) (התנועה הלאומית הליבראלית ،الحركة الوطنية الليبرالية) وهو حزب صهيوني ليبرالي رأسمالي يصنف على يمين الخارطة السياسية

-3

شاس( :מפלגת ש"ס) (ההתאחדות הלאומית ליהודים הספרדים االتحاد الدولي لليهود الشرقيين حراس الثوراة) هو حزب ديني يمثل اليهود الشرقين والذي تأسس

ذات الطابع االشتراكي تحت اسم ماباي.

في إسرائيل تأسس عام  1973وفاز الحزب ألول مرة في االنتخابات عام .1977

على يد الحاخام من أصول شرقية عفاديا يوسف والذي عرف بمعاداته للعرب عام .1982
-4

-5

المفدال( :המפדל)حزب ديني متطرف تأسس نتاج اندماج حركة "همزراحي" وجناحها العمالي "هبوعل همزراحي " في صيف ،1956وتعود جذور "همزراحي" كحركة

للمتدينين إلى عام  1902حيث أسسها الحاخام "إسحاق جاكوب رينز" في المجر كان يسمى الحزب الوطني الديني ،ويعد رافدا من روافد الحركة الصهيونية ،اندمج

في حزب البيت اليهودي ،يجمع من يسمون أنفسهم بالمتدينين الوطنيين.

ميرتيس( :מרצ) ،وهو (حزب صهيوني يساري اشتراكي ديمقراطي) تأسس عام  ،1992ويركز على العدالة االجتماعية وكان يشارك في الحكومات التي كان يرأسها حزب
العمل.

-6

إسرائيل بعالياه(:ישראל בעליה) هو حزب إسرائيلي يمثل المهاجرين الروس أسسه" ناتان شارانسكي"واستمر مننذ تأسيسه عام  1996حتى إندماجه في حزب الليكود عام

-7

حداش( ،חד"ש) ،الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة وتختصر أحيانا الجبهة بالعبرية تأسس عام ( 1977החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון وتختصر חד"ש) هو

-8

يهودت هتوراة(:יהדות התורה) ويعني (التوراة الموحدة لليهود) هو تحالف من أحزاب ديغيل هاتوراه وأغودات يسرائيل ،اثنين من االحزاب السياسية اإلسرائيلية الحريدية

-9

حزب الطريق الثالث( :הדרך השלישית) ،وهو حزب انشق عن حزب العمل في عام  1996على خلفية معارضة مؤسسي الحزب (أفغدور كهالني ،وعمنويل زسمان)

2003وكان في البداية حزبا وسطيا ،ثم اتجه نحو اليمين في أواخر سنينه.

تحالف سياسي يساري عربي  -يهودي في إسرائيل ،يتكون من الحزب الشيوعي اإلسرائيلي وجهات يسارية أخرى ويطالب بالمساوة بين اليهود والعرب في إسرائيل.
الصغيرة (المتشددين) في الكنيست والتي تشكلت ألول مرة في عام .1992

لالنسحاب من هضبة الجوالن حاز الحزب في انتخابات  1996على أربعة مقاعد في الكنيست ولكن في انتخابات  1999لم ينجح الحزب بتخطي نسبة الحسم ولم يعد له

وجود.

 -10القائمة العربية الموحدة  (:הרשימה המשותפת) هي إئتالف سياسي يشمل أحزاب سياسية عربية من عرب ال ، 48تم تأسيسها عام  1996بعد قرار الحركة اإلسالمية في
إسرائيل ،خوض االنتخابات البرلمانية للكنيست ،تشكلتفي اعقاب إقرار مجلس الشورى القطري للحركة اإلسالمية في "إسرائيل " دخول البرلمان اإلسرائيلي" الكنيست "عام 1996,

دخول الكنيست من خالل توحيد جميع األطر والحركات السياسية لعرب , 48وفي إطار السعي إلنجاح المشروع ،استجاب الحزب الديمقراطي العربي والقائمة اإلسالمية برئاسة

الشيخ عاطف خطيب لمبادرة الحركة اإلسالمية .في سنين الحقة انضم للقائمة أحزاب وشخصيات سياسية أخرى.

 -11موليدت( :מולידת)هو حزب أسسه رحبعام زئيفي عام 1988ويضم الحزب متدينين وعلمانيين وجميعهم يطالبون بحل الصراع الفلسطيني الصهيوني عن طريق ترحيل
الفلسطينيين وهوما يسمى (ترنسفير) وتهجرهم لدول أخرى.
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 3.2.2نتنياهو رئيسا للوزراء 1999-1996م

شغل "نتنياهو" منصب رئيس الوزراء من  18يونيو 1996م إلى  6يوليو 1999م ،و بعد أن حقق

نتنياهو فوزه المحدود في االنتخابات ،شرع في إبعاد قادة حزبه عن مشاورات تشكيل الحكومة ،كما أنه

وحد من ابتزازها ،فشهدت المشاورات صراعات وخالفات بين زعماء" الليكود"
أضعف نفوذ األحزاب الصغيرةَ ،
وقادته ،وسعت األحزاب الدينية إلى تحقيق مصالحها التي لم تتغير أبدا خالل االنتخابات السابقة،
وعارضت -على صعيد السياسة الخارجية قيام دولة فلسطينية ،وأية سيادة خارجية على غرب نهر األردن،

فضال عن معارضتها بشدة عودة الالجئين ،واإلنسحاب من هضبة الجوالن ،إضافة إلى مطالبتها بإلغاء قرار
تجميد المستوطنات ،وهي السياسة نفسها التي كان يعلنها حزب" الليكود" (شعبان1996 ،م).

مشاورته مع األحزاب الدينية ،وحزَبي"إسرائيل بعليا"
ا
تمكن "نتانياهو "من تكوين حكومته بعد

و"الطريق الثالث" ،الذي استجاب لبعض مطالبهما ،وتجاهل بعضها اآلخر .وقدم نتانياهو حكومته إلى

الكنيست في  18يونيه 1996م ،وحاز على ثقته ،وشملت هذه الحكومة  18وزي ار ،ولكن حدثت تغيرات

كثيرة أثناء هذه الحكومة ،حيث شغل منصب وزير في هذه الحكومة  25وزي ار بسبب التغيرات في الوزارات،

منهم  7وزراء شغلوا منصب وزير سابق ،وهم (دافيد ليفي ،هامر ،رفئيل ايتان ،موشية كتساف ،دان مريدور،
موشية ارنس ،ارئيل شارون) وسرعان ما انتابت الحكومة الخالفات واألزمات الداخلية والخارجية ،وتعددت

التهديدات بالتخلي عنها ،وخاصة أنها ضمت وزراء ومسئولين متهمين بالفساد والرشوة مثل :رئيس حزب

شاس "آريه درعي" ،إضافة إلى انفراد رئيسها باتخاذ الق اررات (معاريف2009/2/20،م).
 1.3.2.2األزمات التي عصفت باالئتالف الحكومي:

اشتدت الخالفات بين رئيس الحكومة ووزير خارجيته "ديفيد ليفي" ،واستقال ثالثة وزراء من الحكومة

قبل مرور عام عليها؛ إال أن أشد األزمات خط ار تمثلت في استجواب الشرطة في  18فبراير1997م ،نتنياهو
المتهم باالحتيال واساءة الثقة ،حيث تعالت بعدها األصوات المطالبة باستقالته ،كما طالبت المعارضة

بمحاكمته ،غير أن النيابة العامة رفضت اتهامه؛ الفتقاد األدلة ،وبعد اشتداد الخالفات بين رئيس الوز ارء
وأعضاء االئتالف ،بدأت تزداد المطالبة إما بإجراء انتخابات مبكرة أو تأليف حكومة وحدة وطنية؛ ولكن
نتنياهو اكتفى بتعديل وزاري ،قدمه في  9يوليه1997م إلى الكنيست (يديعوت،أحرونوت2005/8/3،م).
وفي بداية 1998م مرت الحكومة بأزمات شديدة ،عندما ساءت العالقة بين رئيس الحكومة "نتنياهو"
ووزير خارجيته رئيس حزب "جيشر" "دافيد ليفي" حيث أدت هذه الخالفات النسحاب حزب "جيشر" من

االئتالف ومن القائمة المشتركة التي خاض فيها حزب "جيشر" والليكود" وتسومت "برئاسة" رفائيل إيتان"
انتخابات الكنيست بقائمة مشتركة ،وقد انشق "زئيف بنيامين بيغن" ومعه أعضاء آخرين من حزب الليكود،

وأنشأ حزب "حيروت"(نوفل1998/6/1،م).
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وما لبث نتنياهو أن واجه مشكلة تعيين القضاة المتدينين" الحريديم" ،والتي دفعت حزب "المفدال" إلى

التهديد باالستقالة ،وما إن انتهت هذه األزمة ،حتى تصاعدت أزمة االستيطان في منطقة رأس العمود في
القدس الشرقية ،والتي اعترض عليها رئيس الحكومة.
 2.3.2.2قضايا فساد الحقت "نتنياهو"

قضية تعيين "روني بار-أون " كمستشار قضائي للحكومة
تم الكشف عنها في يناير 1997م على يد "إياله حسون" مراسلة القناة األولى في التلفزيون

اإلسرائيلي ،حيث كانت هذه القضية بمثابة صفقة بين "آريه درعي" رئيس حركة "شاس" الذي كان متورطا
مستشار قضائيا للحكومة
ا
بقضايا فساد ورئيس الحكومة "نتنياهو" مقابل تعيين المحامي " روني بار-أون"

على أن تصوت حركة "شاس "مع "اتفاقية الخليل" والتي وقعت بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية ،حيث كتب

"موشي نغبي" مراسل صوت إسرائيل باللغة العبرية" أنه مع تعيين بار أون كمستشار قضائي لحكومة إسرائيل
كان سيغير من وجه إسرائيل في قضايا الفساد ألن كل من أوصى بتعيين "بار اون" كان متورطأ بقضايا

فساد ،ولكن بعد اكتشاف هذه القضية إستقال "بار-أون" من منصب المستشار القضائي للحكومة بعد

ساعات من تعيينه ،وعلى خلفية هذه القضية أجري تحقيق جنائي ضد "نتنياهو" ووزير العدل "تساحي هنغبي"

ومع رئيس حركة شاس "آريه درعي"ومع مدير مكتب رئيس الوزراء "افغدور ليبرمان" وتم التحقيق أيضا في
هذه القضية مع أشخاص آخرين ،و في أعقاب ذلك أوصت الشرطة بتوجيه الئحة اتهام ضدهم ،ولكن

المستشار القضائي للحكومة "الياكيم روبن إشتيان" والذي عينته الحكومة بعد هذه القضية قرر عدم تقديم

لوائح اتهام في هذه القضية؛ ألنه -حسب رأيه ال يوجد بها أدلة كافية (نوفوت2012 ،م ،ص.)200-199

ويمكن القول إن عالقة نتنياهو مع أعضاء الكنيست التابعين لالئتالف سواء من حزب الليكود أو

من غيره لم تسر على ما يرام ،على سبيل المثال وزير المالية "دان مريدور "استقال من منصبة في أعقاب
االنتقادات الشديدة ضده من قبل األحزاب ،ورفض "نتنياهو" أن يقف بجانبه ،كما إستقال وزير الخارجية

"دافيد ليفي" استقال احتجاجا على السياسة االقتصادية للحكومة في 1998م.
 3.3.2.2انتخابات الكنيست ورئيس الوزراء 1999م:

بعد عودة رئيس الوزراء"بنيامين نتنياهو" من توقيع اتفاق "واي رفر" والذي بموجبه انسحبت إسرائيل

من مناطق فلسطينية محددة ،حيث أدت هذه االتفاقية إلى غضب "اليمين" من سياسته وفي  21ديسمبر
1998م ،وفي  10أغسطس1997م ،تصاعدت حدة الخالف بين األحزاب الدينية و "نتنياهو" واستمرت هذه

التوترات حتى  4يناير1999م ،وصوت الكنيست اإلسرائيلي بأغلبية  85صوتا مقابل  27صوتا ،وامتناع
صوت واحد على إسقاط الحكومة؛ وأجريت انتخابات مبكرة في مايو1999م بدال من أكتوبر 2000م

(اسكندر ،امين1999 ،م).

14

ويرى الباحث أنه رغم التراجع في نسبة العمليات التي نفذها الفلسطينيون داخل "إسرائيل" فإن

"نتنياهو" لم يستطع السيطرة على ائتالفه الذي شهد عدة أزمات ،أبرزها كانت مع أعضاء حزبه ،وأعضاء
االئتالف الحكومي ،مما أدى في نهاية المطاف إلى تقديم موعد االنتخابات.
 4.2.2شارون رئيسا لحزب الليكود
بعد الهزيمة التي منى بها نتنياهو في انتخابات 1999م أمام "إيهود باراك "رئيس حزب "العمل" قرر

"نتنياهو" االستقالة من الكنيست ،وأخذ قسطا من الراحة من الحياة السياسية حيث انتخب "اريئل شارون

"كرئيس مؤقت لحزب الليكود حيث خالل فترة حكم "ايهود بارك" لرئاسة الحكومة كان رئيسا للمعارضة في
 28سبتمبر 2000م وقام "شارون" بزيارة تحد للقدس ،وأدت إلى مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جانب

والشرطة اإلسرائيلية والجيش اإلسرائيلي من جانب آخر ،على إثر هذه الزيارة التي استفز بها "شارون"

مشاعر المسلمين ،وكانت أحد األسباب النطالق ش اررة االنتفاضة الثانية (يديعوت أحرونوت،
2002/11/6م).

انتخب شارون رئيسا لحزب الليكود في2001م ،حيث كان منافسه على رئاسة الحزب "بنيامين نتنياهو"

ولكن نتنياهو طلب أن تجرى االنتخابات للكنيست ورئاسة الوزراء بالتوازي؛ ألنه لم يكن عضو "كنيست"

ليحق له التنافس على رئاسة الحكومة حسب قانون انتخاب "رئيس الوزراء مباشرة" ولكن رفض باراك
بالمشاورة مع األحزاب اإلسرائيلية أن تجري اإلنتخابات للكنيست ،وفضل أن تكون االنتخابات فقط لرئاسة

الوزراء لسد الطريق لعودة "نتنياهو" لذلك انسحب نتنياهو من المنافسة أمام "شارون" في االنتخابات التي

جرت وللمرة األولى في تاريخ إسرائيل لرئاسة الوزراء عام 2001م وفاز "أريئل شارون" فو از ساحقا بنسبة

 %62.4من أصوات الناخبين ،على مرشح حزب العمل"إيهود باراك" وذلك على خلفية فشل باراك في تحقيق

السالم ،والتوصل التفاق مع الفلسطينيين ،واندالع االنتفاضة الفلسطينية المسلحة التي مست باألمن
الشخصي لإلسرائيليين بسبب تركيز العمليات العسكرية على العمق اإلسرائيلي (أمارة2005 ،م ،ص-74
.)75

 1.4.2.2نتائج االنتخابات لرئاسة الوزراء:
جدول رقم ( :)3يوضح نتائج انتخابات رئاسة الوزراء عام 2001م

المرشح

أيهود باراك

اريئل شارون

الحزب

العمل

الليكود

إجمالي األصوات

1.023.944

1.698.077

األصوات بالنسبة

37.61%

62.39%

المصدر( :الحكومة " 29عبري")
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وتعود أسباب خسارة باراك إلى الجمود في العملية السياسية ،والى عدم قدرة إسرائيل السيطرة على

انتفاضة األقصى ،ويبدو أن التغيرات التي حدثت في المنطقة بأبعادها المتعددة المحلية ،واإلقليمية ،والدولية

هي التي أدت إلى فوز شارون ،الذي لم يكن مفاجئا ،بل جاء بتوافقا مع كل استطالعات الرأي التي أظهرت
تقدمه في االنتخابات ما بين  25-15نقطة (الجزيرة2001،م).

وبعد فوز شارون تم تكليفه بتشكيل حكومة وحدة وطنية ،شملت "حزب إسرائيل واحدة "العمل" وحركة

"شاس" واسرائيل بعليا "واالتحاد القومي واحزاب إسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراه" وقد شهدت حكومة شارون
تغيرات كثيرة سواء على صعيد األحزاب أو على صعيد الوزراء (بشارة2005 ،م ،ص.)320

وفي  7مارس 2001م أعلن شارون حكومته ،والتي ضمت  26وزي ار و13نائب وزير ،وشملت 6

أحزاب ،خصصت  9حقائب و ازرية لحزب" الليكود" ،و 8حقائب لحزب" العمل" ،و 5حقائب لحزب" شاس"،
وحقيبة واحدة لكل من حزَبي" إسرائيل بعاليا" و"شعب واحد" ،وحقيبتان لحزب" االتحاد القومي" ،وحصل هذا
االئتالف على دعم  76صوتا في الكنيست.

من الحقائب المهمة التي حصل عليها حزب العمل كانت و ازرة الخارجية ،والدفاع وجاء تشكيل هذه

الحكومة المليئة بالتناقضات كحكومة طوارئ على ضوء األوضاع األمنية واالقتصادية الصعبة التي مر بها

الكيان اإلسرائيلي في تلك الفترة خاصة مع اندالع إنتفاضة األقصى (موقع الكنيسيت2001 ،م).
 2.4.2.2التحقيق مع شارون بشبهة الفساد:

أثناء االنتخابات الداخلية التي جرت داخل حزب الليكود نهاية 1999م حصل شارون على "مليون

شيكل" تقريبا كتبرعات لتغطية نفقات حملته االنتخابية من رجل األعمال األسترالي "مارتن -شلف מרטין

שלאף  ",وكان هذا تجاوز لقانون تمويل األحزاب في إسرائيل ،وبعد الكشف عن هذه القضية طالبت
المعارضة "شارون"باإلستقالة (درون ،نفوت2012 ،م ،ص.)245

 3.4.2.2الطريق إلى االنتخابات 2003م

نجح شارون بضم حزبي المفدال وجيشر للحكومة ،حيث قررت كتلة المفدال باإلجماع في

2002/4/4م ،االنضمام إلى الحكومة من منطلقات كتلوية ،وساد االعتقاد في أوساط قادة المفدال أن رئيس

الحركة الجديد"،إيفي إيتام" ،سيساعد كثي ار في إنعاش الحركة ،وسيعمل على توحيد كل المعسكرات الصهيونية

القومية ،وقد عارض حزب "العمل" دخول حزب "المفدال" الحكومة نتيجة ألفكار "الترانسفير" التي يتبناها
رئيس المفدال "ايفي إيتام" ،كما وطالب حزب العمل بخفض المساعدات المخصصة للمستوطنات في

األراضي الفلسطينية بواقع  150مليون دوالر في الموازنه التي تضمنت استقطاعات إجمالية تصل إلى 8.1

مليار دوالر ،وعلى إ ثر ذلك أعلن وزراء حزب العمل انسحابهم من الحكومة اإلسرائيلية في -10-30
2002م (مركز دراسات الشرق األوسط2003 ،م).
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بعد عملية "السور الواقي "انخفضت نسبيا العمليات ضد اإلسرائيليين ،لذلك عارضت "شاس "خطة

الطوارئ التي طرحها "شارون "وصوتت ضدها في الكنيست ،مما دعا شارون بإقالة جميع وزراء" شاس"من
الحكومة ولكنهم عادوا للحكومة ،في  3يونيو 2002م ،وفي  28يوليو من ذلك العام استقال "دافيد ليفي"
وحزب "جيشر" من الحكومة لمعارضتهم لميزانية الحكومة ،و في سبتمبر 2002م انسحب حزب "العمل"

تلبية لمطلب أغلبية أعضاء الحزب باالنسحاب من الحكومة احتجاجا على ميزانية الدولة والوضع األمني

واالقتصادي (همخلول ،نت).

وعلى خلفية انسحاب حزب العمل من الحكومة في

شهر نوفمبر2002م عين رئيس الحكومة

"شارون" نتنياهو لو ازرة الخارجية "وشاؤول موفاز" لو ازرة الدفاع بدال من "بيرز" و"ابن العيزر" ونظ ار

للصعوبات األمنية واإلقتصادية واالئتالفية التي واجهها "شارون" دفعته إلى الذهاب النتخابات مبكرة ،في
2002-11-3م وتمت موافقة نتنياهو لالنضمام إلى حكومة شارون بشرط إجراء انتخابات مبكرة ،وفعال

دعا شارون في 2002-11- 5م إلى إجراء إنتخابات مبكرة ،وفي 2002-11-28م أعيد إنتخاب شارون
رئيسا لحزب الليكود بفارق كبير في األصوات على "بنيامين نتنياهو" حيث عارض "نتنياهو" إقامة دولة

فلسطينية ،ولكن "شارون" قال إنه مستعد لمفاوضات مع الفلسطينيين ،و مستعد لتنازالت صعبة (شعبان،
2010م).
لم يكن قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي"أريئل شارون" ،في نوفمبر2002م بحل الكنيست ،والدعوة
النتخابات عامة مبكرة ،حال لألزمة المتفاقمة في المجتمع اإلسرائيلي على األصعدة االقتصادية،
واالجتماعية ،واألمنية ،بقدر ما كان محصلة ألزمة أشد عمقا في األحزاب اإلسرائيلية ،وخاصة تلك التي

تنتمي لمعسكر اليسار .وكانت استطالعات الرأي العام في إسرائيل تظهر حقيقة أن معظم الرأي العام غير

متحمس للذهاب النتخابات جديدة ،إلى جانب رضائه عن األداء العام لحكومة" أرييل شارون" ،األمر الذي

جعل الصحف اإلسرائيلية توجه اتهاما صريحا لحزب "العمل "بأنه يسعى النتخابات جديدة ،من أجل مصالح
حزبية ضيقة تتعلق برغبة المتنافسين داخله ،وقد استغل" أرييل شارون "الفرصة جيدا ،وقرر الدعوة إلى

انتخابات مبكرة ،محمال حزب "العمل" ،خاصة ،واليسار عامة ،مسؤولية انهيار الحكومة وبدال من تشكيل

حكومة يمينية ضيقة ،كان بوسعه أن يستكمل بها الفترة الباقية حتى حلول موعد االنتخابات في نوفمبر عام
2003م (البوابة2002/11/5،م).
 4.4.2.2إنتخابات 2003م
جرت انتخابات الكنيست في 2003-1-28م شاركت في هذه االنتخابات  27قائمة ،إجتازت منه

 13قائمة نسبة الحسم ،وفاز حزب الليكود ب  38مقعدا من مقاعد الكنيست السادس عشر ،واندمج حزب

17

الليكود مع حزب المهاجرين اليميني "إسرائيل بعليا" مما رفع مقاعد التحالف إلى  40مقعدا من أصل 120

في الكنيست.

جاءت نتائج االنتخابات على النحو التالي:
 نتائج انتخابات الكنيست السادسة عشرة
 أصحاب حق االقتراع
 نسبة الحسم

28.1.2003م

4,720,079
1.5%

 بلغ عدد المقترعين

 بلغت نسبة األصوات الصالحة
 بلغت نسبة التصويت

3,200,773

3,148,364
67.8%

جدول رقم ( :)4يوضح نتائج انتخابات الكنيست السادسة عشر
عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسبة المئوية ()%

عدد المقاعد

اسم القائمة
الليكود

925,279

29.4

38

العمل

455,183

14.5

19

شينوي

386,535

12.3

15

شاس

258,879

8.2

11

االتحاد القومي

173,973

5.5

7

ميرتس

164,122

5.2

6

يهدوت هتوراه

135,087

4.3

5

المفدال

132,370

4.2

6

حداش

93,819

3.0

3

شعب واحد""1

86,808

2.8

3

بلد

71,299

2.3

3

إسرائيل بعليا

67,719

2.2

2

القائمة العربية الموحدة

65,551

2.1

2

المصدر :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية (موقع حزب الليكود ،نت)
" "1حزب شعب واحد (:עם אחד) هو حزب اشتراكي على يسار الخارطة السياسية في "إسرائيل" تأسس عام  1999من قيادته عمير بيرتس ،أديسوا مسال ،ورفيق الحاج
يحيى ،والذين انشقوا عن حزب العمل اندمج مجددا في حزب العمل في عام .2005
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رغم الوضع األمني واالقتصادي الصعب ورغم التحقيقات بالفساد ضد "شارون وأبناؤه" فإنه استطاع

الليكود برئاسة شارون أن يحصل على انتصار كبير في هذه االنتخابات ،حيث ضاعف قوته من 19مقعد
إلى  38مقعد.

كما انضم حزب "إسرائيل بعليا " لحزب الليكود حيث أصبح عدد المقاعد  40مقعدا ،وبعد فوز حزب

الليكود في 2003-2-9م طلب الرئيس اإلسرائيلي "موشيه كتساف" رسميا من "اريئل شارون" ،والذي اعيد

انتخابه رئيسا للوزراء البدء بتشكيل حكومة جديدة (Israeli legislative election, 2003م).

وبدأت محاوالته إلقامة حكومة وحدة وطنية في شهر فبراير 2003م إذ اجتمع برئيس حزب العمل

"متسناع" وبنفس الوقت حيث أعلن شارون خالل االجتماع معه إنه ال ينوي االنسحاب من أي مستوطنة،
وقال إن حكم "نتساريم" و"كفار داروم" كأي مدينة في إسرائيل ،وذات أهمية من الناحية االستراتيجية

إلسرائيل ،مما أدى إلى رفض اللجنة المركزية في حزب "العمل" االنضمام للحكومة ،وقد نجح شارون في

تشكيل حكومة طابعها العام يميني ،وتستند على  68عضوا ،وتضم كال من أحزاب الليكود "شينوي"،"1

والمفدال ،واالتحاد الوطني " وحزب إسرائيل بيتنا وقد ضمت الحكومة  23وزيرا ،وتم توزيع الوزراء على
األحزاب المشاركة بواقع وزير لكل  3أعضاء كنيست ،وكانت بدون حزب العمل والمتدينين(الكنيست السادسة

عشر2003،م).

حاول شارون إجراء مفاوضات مع أعضاء كتلته في حزب الليكود حول توزيع الحقائب بطريقة يستطيع

من خاللها عدم إيجاد أقطاب معارضة ،حيث منح "سلفان شالوم" و ازرة الخارجية بدال من المالية ،ومنح و ازرة

المالية "لنتنياهو" مع دعم كامل لجميع خططه االقتصادية ،وهو بذلك قد استقطب الدور المعارض لنتنياهو،

إذ أصبح نتنياهو بحاجة إلى دعم شارون المستمر لجميع خطواته االقتصادية من أجل تطبيق خطته
االقتصادية القائمة على االستقطاعات من الميزانية (شعبان2011،م).

وكانت حكومة شارون األولى قد تبنت عشية االنتخابات توصيات لجنة "يتسحاقي" لإلصالحات

الحكومية وقد وعد رئيس الوزراء "شارون بأن عدد الوزراء سوف يقلص إلى " 18وزيرا" وسوف يكون فقط "4
نائب وزير" ،ولكن حكومة "شارون" الثانية شملت  19وزي ار و 6نواب للوزراء ،وأضيف لهؤالء  4وزراء بدون

حقائب ،وعيين "دان مريدور" وزي ار ،بذلك يصل عدد الوزراء إلى  24-وزي ار ،وتعين  5وزراء بدون حقائب
حيث كلفوا ميزانية الدولة 7.5 ،مليون شيكل كل عام( ،وال2002 ،م)

-1حزب شينوي( :שינוי) تأسس عام  1974في أعقاب االحتجاجات التي عمت إسرائيل في اعقاب حرب  1973وهو حزب علماني ليبرالي خاض الحرب عدة انتخابات وفي عام  2006لم
يستطيع تخطي نسبة الحسم.
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 5.2.2حكومة شارون الثانية

 1.5.2.2أزمات حكومة شارون )2005-2003م):

دخل رئيس الوزراء" أريئيل شارون " في مواجهات مع األحزاب المشاركة في ائتالفه ،وذلك بعد أقل من

عام من تشكيل االئتالف في شهر مارس 2003م ،وتكون من أحزاب "الليكود" ،و"شينوي" ،و"االتحاد القومي
("إسرائيل بيتنا" ،و"موليدت" ،و"تكوما"" )"1الحزب القومي الديني) "المفدال"( ،وأصبح االئتالف يمثل أزمة في

الحياة الحزبية اإلسرائيلية عامة ،ومسرحا لنزاعات األحزاب المؤتلفة خاصة ،وكان واضحا بجالء أن شارون
الذي كان يخسر داخل حزبه" الليكود" ،وفي جبهة اليمين المتطرف والمستوطنين ،كان قاد ار على تعويض

خسائره داخل الكنيست وتشير أوساط الرأي العام ،إلى أن هيمنة المتطرفين على قيادة األحزاب ،مثل" الليكود "
و"المفدال "و"االتحاد القومي" ،لم تعن مباشرة سيطرتهم على المؤسسة التمثيلية( الكنيست ،كما أن مواقفهم

المتشددة لم تقلل من شعبية شارون في الشارع ،ومن ثم فإن األحزاب التي خرجت من االئتالف (المفدال
واالتحاد القومي ،وشينوي) )منيت في الواقع بخسارتين ،خسارة مواقعها في الحكومة ،إضافة إلى نشوب

النزاعات واالنشقاقات داخلها)الكنيست،الحكومة الثالثون.)2005-2003،

وقد بدأت أولى المعارك داخل االئتالف بين شارون ووزراء" االتحاد القومي "و"المفدال "لضمان أغلبية

لتمرير خطة الفصل "أحادي الجانب" داخل مجلس الوزراء ،بعد إقالة وزيرين من" االتحاد القومي" في 5

يونيه 2004م ،فقد كانا يقودان حركة التمرد في االئتالف ،وينويان حشد التأييد لخطهما المتشدد ،وكانت

اإلقالة وذلك قبل يومين فقط من اجتماع الحكومة للتصويت على الخطة  .وعلى الرغم من ذلك لم ِ
تؤد عملية
إخراج" أفيجدور ليبرمان "و"بيني ألون "من الحكومة إلى أزمة لشارون ،سواء في االئتالف الذي عِدل بإدخال
ثالثة وزراء جدد من" الليكود "بدال من وزراء" االتحاد القومي" ،مما سمح إلى زيادة قوته داخل الحكومة،

إضافة إلى أن انسحاب" االتحاد القومي" الممثل في الكنيست بسبعة نواب من الحكومة لم يؤثر في الثقة
الممنوحة له ولحكومته في الكنيست؛ إذ ظل االئتالف مدعوما بـ  61نائبا" ) 40لليكود" ،و "  6للمفدال" ،و

" 15لشينوي") ،وهو ما جعل الوزير الليكودي وزير المواصالت "مائير شطريت" يصرح في 12

يوليه2004م ،بأنه ال توجد حاجه للبحث في خيار حكومة وحدة وطنية بشكل عاجل

(البوابة2002/11/2،م).

 2.5.2.2أزمة االئتالف الحكومي الثانية (2005-2006م)

تمكن شارون من زرع االنشقاقات داخل حزب شينوي؛ الذي كان ممثلوه في الكنيست  15نائبا

عندما أعلنوا عن موافقتهم المشاركة في حكومة يشارك فيها حزب )المتدينين االشكناز يهودت هتوراه) ـ

المخالفة لخط الحزب المعلن والثابت الارفض لدخول حزبهم في أي ائتالف يشارك فيه متدينون.
-1

תקומה (االتحاد القومي) تأسس الحزب في مارس  1999وهو حزب ديني قومي صهيوني على يد عدد من المنشقين عن حزب المفدال وفي جميع االنتخابات للكنيست
كان ينضم لمجموعة من األحزاب الدينية من اجل تخطي نسبة الحسم.
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فقد أيد  43%من أعضاء هذه الخطوة ،فيما عدت األغلبية أن الحزب بإعالن استعداده للجلوس في

حكومة واحدة مع" يهودت هتوراه" ،إنما هي بمثابة خيانة الثقة التي وضعها فيه الناخبون العلمانيون ،وفي
مؤشر على تردد الحزب بين

القبول بيهودت هتوراه في الحكومة ،ورفض ذلك خوفا من خسارة تأييد العلمانيين للحزب ،صوتت غالبية

كتلته البرلمانية في الكنيست في  8نوفمبر2004م ،في جلسة لجنة المالية ضد تخصيص  350مليون شيكل

لصالح التعليم الديني ،مما حدا بشارون إلى البحث جديا في خيار حكومة مع حزب العمل و"يهودت هتوراه"،
مع إخراج" شينوي "من االئتالف (مقاتل من الصحراء2006-2002،م).

واستمرت المواجهة بين" شينوي "وشارون ،حيث صوت نواب" شينوي "في مطلع شهر ديسمبر 2004م

ضد مشروع الميزانية ،مما دفع شارون إلى إقالة وزراء الحزب  .وكما كان الوضع في حالة أحزاب" المفدال"
و"االتحاد القومي" ،لم يستفد" شينوي" من هذه الخطوة ،ال على مستوى تحسين شعبيته في الشارع ،وال على

مستوي التأثير في استقرار شارون في الحكم ،ومن ثم كان من المنطقي أن ينجح شارون في إعادة تكوين
االئتالف بمشاركة" الليكود "و"العمل" و"يهودت هتوراه" ،متمتعا بتأييد  64نائبا في الكنيست نظريا .وقد

صادق الكنيست على الحكومة الجديدة في  10يناير2005م بأغلبية  58صوتا ضد  56صوتا (يديعوت

احرنوت)2005/1/10،

وهكذا برزت أهمية تشكيل هذه الحكومة على النحو الذي جاءت عليه؛ فألول مرة تتشكل حكومة

إسرائيلية بأقل من  61نائبا ،وللمرة األولى أيضا في تاريخ إسرائيل تتشكل حكومة يمينية تحظى بثقة البرلمان
بأصوات يسارية ،خاصة حركة" ياحد "التي يتزعمها" يوسي بيلين" ،التي تعد وريثة حركة "ميريتس" اليسارية،

في الوقت الذي امتنع فيه نائبان من "القائمة العربية الموحدة" عن التصويت .وتعد تركيبة الحكومة فريدة إلى
حد كبير ،حيث ضمت حزب "العمل" ذو التوجهات العلمانية ،وكتلة" يهودت هتوراه "األصولية ،والتي

اشترطت بدورها فترة تجريبية لمدة  90يوما ،تريد من خاللها اختبار نوايا شارون وهل سيطبق بنود االتفاق

معها ،وبشكل خاص تحويل الميزانيات الضخمة من خزينة الدولة للمؤسسات الدينية والتعليمية التابعة لحزبي

"ديغل هتوراه "و"أغودات يسرائيل" ،اللذين يشكالن الكتلة ،وعدم إخضاعه لجهاز التعليم الحكومي ،في حين

جاء انضمام حزب" العمل "لهذه الحكومة كمحاولة لمداواة أزماته الداخلية عبر تأييده خطة شارون ،وتوظيف

عالقاته الخارجية لتحسين العالقات الدولية لحكومة شارون ،وامتصاص أي ضغوط دولية ( صالح محمد

محسن2006،م)

تفاعلت قضية الموازنة العامة التي لم تكن مقبولة على حزب "العمل "في صيغتها التي قدمتها و ازرة

المالية حين كان "نتنياهو" وزي ار للمالية ،وهو الموقف الذي شكل أساس انسحاب حزب "العمل" من الحكومةـ
لتشكل أزمة ائتالفية جعلت شارون يقرر التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة قبل موعدها المقرر في
نوفمبر2006م (عوفر ،كنج.)2012/8/2،
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وفي سياق المناورات السياسية أبدى حزب "العمل " في السابع من أكتوبر استعداده للبقاء ضمن
االئتالف الحكومي حتى موعد االنتخابات ،شريطة فتح مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس"خريطة
الطريق" ،وحل المسائل المتعلقة بنقاط العبور بين قطاع غزة والعالم الخارجي ،ورصد موازنة لمحاربة الفقر
في إسرائيل ،ومواصلة تنمية الجليل والنقب شمال إسرائيل وجنوبها؛ لكن التطورات المتسارعة واألزمات التي
واجهها شارون مع مجموعة المتمردين في" الليكود " لم توفر فرصة لمناقشة جدية لعرض حزب" العمل " فقد
ير للمالية
تعطلت مجموعة التعيينات التي تقدم بها شارون إلى الكنيست ،ومن بينها تثبيت" أيهود أولمرت "وز ا
خلفا "لنتنياهو" ،األمر الذي أدى به إلى التعجيل بق ارره االنشقاق عن الليكود ،وتشكيل حزب جديد بقيادته
تحت مسمى "كاديما" (يديعوت أحرونوت.)2005/11/21،
ففي التصويت الذي جري في الكنيست على مجموعة التعيينات التي تقدم بها شارون ،حصل على
)54صوتا( تقريبا نصفهم من خارج الليكود ،فيما صوت المتمردون إلى جانب المعارضة ،وحصلوا على
أكثرية  60صوتا من أصل  120نائبا ،وهو ما عده شارون امتدادا لمحاوالت إسقاطه بواسطة أعضاء حزبه،
الذين توعدهم باالنتقام وتحمل تبعات قاسية ).(Gil, Hoffman:2006
وعلى الفور دعا "شارون" الحكومة إلى جلسة طارئة في الكنيست ،وقرر إجراء تعديل جزئي ،بحيث
يصبح "أولمرت" وزي ار للمالية ،مع االحتفاظ بمناصبه وزي ار للتجارة والصناعة ،ومسؤوال عن شؤون دائرة إدارة
أراضي إسرائيل ،وعن سلطة البث وتقرر منح الوزير بال و ازرة" متان فلنائي "منصب وزير العلوم ،وتم ذلك
بتأييد  71نائبا (نيوز (.)2005/8/8 ،)1
 3.5.2.2التغيرات داخل الحكومة
شهدت الحكومة بتاريخ  10يناير 2005م تغيرات كثيرة في الوزراء ،ونواب الوزراء ،والتغيرات البارزه
حدثت عندما انضم حزب العمل للحكومة ،وانسحاب حزب "شينوي" منها ،وتغير آخر حدث في  21نوفمبر
2005م عندما انسحب حزبي العمل والليكود في  12يناير 2006م وخالل عمل الحكومة تم تعيين نواب
وزراء من كل األحزب التي شاركت في االئتالفات التي شكلها "شارون" وبعد أن انشق "شارون" عن "الليكود"
لم يبق إال نواب وزراء "يهدوت هتوراه "ابراهام رابتس" ،وشموئيل هربت" حيث تم تعيينهم بعد تنفيذ "خطة
االنسحاب األحادي الجانب "من قطاع غزة ،وبعض مستوطنات الضفة ،وكمكافأه على تأييدهم لخطة
االنسحاب تم تعيين "زئيف بيوم" "ويعقوب ادري من نواب وزراء "لوزراء في  18يناير 2006م وهكذا بعد
تنفيذ خطة االنسحاب تم تعين كل نواب الوزراء "لوزراء" (مكتب رئيس الوزراء2005/1/10،م)
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وفي  4يناير 2006م أصيب "شارون" بجلطة تم نقل صالحياته لنائبه "إيهود أولمرت" .وفي  14أبريل
2006م أصبح "أولمرت" رئيسا للوزراء حتى انتخابات الكنيست السابعة عشر2006م (موقع الكنيست ،نت
2006م).
 6.2.2قضايا الفساد
التصقت قضايا الفساد في هذه االنتخابات باألحزاب الكبيرة ،وبخاصة حزبي العمل والليكود ،وبرزت
بشكل واضح في االنتخابات التمهيدية لحزب الليكود ،الذي شهد توجه عدد من أعضائه الخاسرين في

االنتخابات التمهيدية إلى مراكز الشرطة؛ لتقديم شكاوى حول وجود شبهة في شراء األصوات ،األمر الذي

أدى إلى تدخل المستشار القضائي للحكومة ،حيث دلت تحقيقات الشرطة إلى وجود تجاوزات انتخابية ،مثل:
عملية شراء األصوات من خالل تقديم أموال نقدية ،أو المشاركة في تكاليف الحمالت االنتخابية ألعضاء

الليكود ،أو إصدار منشورات بأسماء قائمة تحتوي على أسماء بعض مرشحي الليكود ،أو وجود جماعات
المافيا ،واشرافها ،وتمويلها لبعض المرشحين (شعبان2010 ،م ،ص.)112
 1.6.2.2تقديم االنتخابات:

كان من المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست اإلسرائيلي الثامنة عشرة نهاية عام 2010م ولكن تقديم

االنتخابات جاء لعدة أسباب:

أوال /قضايا الفساد التي تورط فيها رئيس الوزراء أولمرت مما اضطره لالستقالة.

ثانيا /عجز خليفته في حزب" كاديما" ،وزيرة الخارجية" تسيبي ليفني" ،تشكيل حكومة جديدة.
ثالثا /شعور معظم األحزاب وخاصة الليكود أن لديه القدرة على تخطي حزب "كديما" وتشكيل حكومة.

رابعا /شعور حزب "كديما "بالنشوة بعد الحرب على غزة في 2008/12/27م.

يمكن القول إن عجز "ليفني" جاء مع أن حزبها كان لدية  29مقعدا ،وحزب" العمل " 19مقعدا فقط،

وقد فشلت في تشكيل الحكومة على مدى األسابيع الستة التي يمنحها إياها القانون لتشكيل الحكومة  .ويعود

ذلك إلى رفضها لالبتزاز لمطالب حركة "شاس" ،وهي في جوهرها مطالب ومزايا مادية لطلبة المدارس الدينية
المعبر عنهم باسم" األوالد "האפרוכים" ،إضافة إلى تقييد الحكومة من مسالة التفاوض مع الفلسطينيين؛ لذلك

قررت ليفني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة .وفي  26أكتوبر 2008م أوقفت ليفني مفاوضاتها مع" شاس"،

وأبلغت الرئيس اإلسرائيلي" شمعون بيريز "بقرارها ،وتم االتفاق على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العاشر

من فبراير2009م (صحيفة ،وال2008/10/26،م).
 7.2.2انتخابات الكنيست الثامنة عشرة 2009/2/10م
جرت انتخابات الكنيست الثامنة عشرة في 2009/2/10م وبلغ عدد أصحاب حق االقتراع 5,278,985

ناخب ،وبحسب التقارير اإلسرائيلية فقد بلغت نسبة التصويت  ،%65,2كما بلغ عدد الصناديق 9263
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صندوق اقتراع انتشرت في معظم أنحاء إسرائيل ،بينها  92صندوقا متجوال في العالم؛ من أجل تصويت

الدبلوماسيين والبحارة ،كما بلغ عدد الصناديق المتجولة في إسرائيل  194صندوقا من أجل تصويت

المرضى ،والمساجين ،كما وصل عدد البلدات والمدن والقرى و"الكيبوتسات" و"الموشوفات" التي تم التصويت
بها إلى  1,150كما بلغ عدد الصناديق المخصصة للمعاقين حركيا  1319صندوقا .وبلغ عدد القوائم التي

شاركت في اإلنتخابات  34قائمة نجحت منها  12قائمة فقط (شعبان2010 ،م ،ص.)115
 1.7.2.2نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة  10فبراير ).(2009
أكدت نتائج االنتخابات إستمرار حزب" كاديما "في المقدمة ب  28مقعدا ،يليه تكتل" الليكود "اليميني في

المرتبة الثانية  27مقعدا ،ولكن النتيجة اإلجمالية هي فوز معسكر "اليمين" اإلسرائيلي بأغلبية المقاعد 65
مقعدا ،من بينهم  27مقعد لحزب الليكود ،وهذا يؤشر إلى أن معسكر" اليمين "يستطيع تشكيل الحكومة

منفردا ،خالفا لمعسكري "اليسار والوسط" ،اللذان ليس بمقدورهما تشكيل الحكومة دون االستعانة بقوائم تنتمي
لمعسكر اليمين ).) Israeli legislative election, 2009

ويرى الباحث أن نتائج االنتخابات دلت على توجه المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين المتطرف ،حيث

حصلت كتلة اليمين في هذه االنتخابات على  65مقعد ،وهذا مؤشر إلى أن أية حكومة سيتم تشكيلها ستلتزم
بهذا التوجه اليميني الذي أفرزته االنتخابات.
 2.7.2.2الكنيست تصوت على الحكومة الثانية والثالثين برئاسة "بنيامين نتنياهو" 2009/3/13م.
صوت تسعة وستون عضو كنيست لصالح الحكومة وعارضها خمسة وأربعون عضوا.

وبعد إعالن نتائج االنتخابات ألقى كال من" نتنياهو "و"تسيبي ليفني" خطابا أعلنوا فيه انتصارهم في

اإلنتخابات ألحقيتهما في تشكيل الحكومة؛ فاألول أكد أنه األقدر على تشكيل الحكومة ،والثانية أكدت قدرتها
على ذلك ،شريطة أن يمنحها الرئيس الفرصة (شلحت2009 ،م ،ص.)52

وبعد تكليف "نتنياهو" من قبل رئيس الدولة شرع في تشكيل الحكومة ،وكان قد حرص على أن تكون

حكومة موسعة تضم حزبي" كاديما "و"العمل "وبدأ بالتفاوض مع حزب" كاديما "عارضا عليه المشاركة في
حكومة وحدة وطنية بقيادة "الليكود" ،إال أن"تسيبي ليفني" رفضت المشاركة في الحكومة من منطلق الشريك

األصغر .وطالبت بتقاسم رئاسة الحكومة مع "نتنياهو" عامين لكل منهما ،على غرار ما حصل بين" الليكود
"و"العمل "عقب انتخابات 1984م ،وهو ما رفضه "نتنياهو" مؤكدا أنه سوف يرأس الحكومة اإلسرائيلية

الجديدة ،ولن يحدث تناوب على منصب رئيس الوزراء (المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية .)2009/2/3
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بعد رفض نتنياهو مطلب "تسيفي ليفني" فكرة "التناوب רוטציה"" "1على رئاسة الحكومة عاد للتركيز على

تشكيل حكومة يمينية ضيقة مع حزب" إسرائيل بيتنا" ،واألحزاب اليمينية والمتدينة ،وألن ليبرمان يدرك تماما
أن مفتاح تشكيل الحكومة الجديدة في يده ،فقد غالى في مطالبه وشروطه؛ فطلب شخصيا الحصول على
منصب وزير الخارجية ،وحقيبتي األمن الداخلي والبنية التحتية ،مع اإلبقاء على وزير العدل في الحكومة

السابقة" دانئيل فريدمان "في منصبه  .وقد وافق نتنياهو على طلب ليبرمان .أما مع حزب" شاس" ،فقد وعده "
نتنياهو" بحقيبتي الداخلية واإلسكان ،وحقيبتين أخريين من بينهما الصحة(هائرتس2008/10/22،م)

وقد وجهت انتقادات ألسلوب مفاوضات "نتنياهو" مع حزبي" إسرائيل بيتنا "و"شاس "وخاصة من قادة

"الليكود" ،الذين قالوا أن "نتنياهو" يسعى إلى تشكيل حكومة بأي ثمن ،حتى ولو كان على حساب تماسك
"الليكود "واستق ارره حيث أدى قرار "نتنياهو" منح حقيبة الخارجية إلى "ليبرمان" إلى استياء" سيلفان شالوم"،

الذي سبق أن شغل هذا المنصب ،وكان يتطلع إليه من جديد ،مع الحصول على منصب القائم بأعمال

رئيس الحكومة ،كما أن تقديم الحقائب الو ازرية لهذين الحزبين أثار استياء شديدا لدى عدد من قادة" الليكود "

الذين هددوا بالبقاء خارج الحكومة ،ومن ثم إمكانية االنشقاق عن" الليكود"(صحيفة ،وال2009/1/27 ،م)
 3.7.2.2حكومة نتنياهو الثانية:
أدت الجهود التي قام بها نتنياهو بعد شهر من تكليفه من رئيس الدولة شمعون بيرز إلى تشكيل

الحكومة ،حيث جمع نتنياهو في االئتالف ما بين اليمين المتطرف واليسار ،وضم إلى حكومته األحزاب
الثالثة ،الليكود ( )27مقعدا ،إسرائيل بيتنا ( )15مقعدا ،العمل ( )13مقعدا ،شاس ( )11مقعدا ،جبهة التو ارة

( )5مقاعد ،والبيت اليهودي ( )3مقاعد ،وهي بذلك تستند على عدد مقاعد  74مقعدا في الكنيست ،وتتكون

الحكومة من  30وزي ار و 7نواب ،وهي بذلك أعتبرت من أكبر الحكومات في تاريخ إسرائيل(مدار2009،م).

وأ ثناء محاولته تشكيل االئتالف الحكومي ركز "نتنياهو" على نزع صفة اليمينية عن حكومته ،لذلك
أصر نتنياهو على االستمرار في إقناع باراك زعيم حزب العمل لالنضمام إلى حكومته من أجل تسويقها

عالميا ،وقد ركز باراك في مفاوضاته على القضايا األساسية التي تتعلق بالتسوية مع السلطة الوطنية

الفلسطينية ،وكذلك على المستوى االقتصادي ،حيث حاول حزب العمل أن يثبت نفسه أنه يمثل الشرائح
الفقيرة في المجتمع اإلسرائيلي ،فقد دعا إلى دعم طبقة العمال والمتقاعدين ،وقد حصل حزب العمل على 5
حقائب و ازرية (السعدي2009 ،م ،ص.)97
 -1التناوب على السلطة (רוטציה) :يكون داخل األحزاب وعلى رئاسة الحكومة وبين وزراء وأعضاء برلمان ويتضمن هذا التناوب اتفاق مسبق بين األطراف المعنية لحل خالفات
داخل الحزب او بين األحزاب.
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ويرى الباحث أن انتخابات الكنيست اإلسرائيلية الثامنة عشرة كشفت عن أزمة المجتمع اإلسرائيلي،
الذي بات منقسما بشدة حول قضايا عدة ،منها السياسية و االجتماعية وكشف أيضا عن أزمة قيادة تعاني

منها "إسرائيل" و ذلك من خالل المحاوالت التي قام بها "نتنياهو" لتشكيل الحكومة ،حيث أظهرت األحزاب

تغليب المصلحة الشخصية عن المصالحة العامة ،إضافة إلى األزمة المركبة لقوى اليسار والوسط ،التي

تراجعت كثي ار أمام األحزاب اليمينية المتطرفة لعدم وجود شخصية متفق عليها  ،وأيضا كشفت هذه
االنتخابات عن نخبة سياسية تعاني من االنقسام والخالفات ،وغير قادرة على اتباع سياسات محددة المعالم،
حيث غلبت االعتبارات الشخصية على البرامج والمشروعات ،وهو ما انعكس في محاوالت تشكيل الحكومة

بعد االنتخابات ،وصراعات األشخاص وتوزيع الحقائب الو ازرية بين" الليكود "واألحزاب اليمينية ،وداخل
"الليكود " نفسة.
 1.3.7.2.2نتنياهو وأحزاب االئتالف:

تخوف "نتنياهو" في بداية طريقه من الحكومة الثانية التي شكلها من أن تكون حكومة في غاية

التطرف ،ولهذا فقد اختار عدم ضم كتلة "هئيحود هليئومي والمكونه" من  4نواب؛ ألنها تضم النائب "
ميخائيل بن آري" ،وهو الذي كان في الماضي المدير العام لحركة "كاخ " اإلرهابية ،وهي الحركة المحظورة

في عدد من دول العالم ،كما يحظرها القانون اإلسرائيلي ،وان كان الحظر على الورق ،وحتى أن هذا النائب
شخصيا يحظر عليه دخول الواليات المتحدة األمريكية ،بسبب ارتباطه بالحركة اإلرهابية

(وال)2009/11/20،

لم يخفف هذا االستثناء من منسوب العنصرية والتطرف في كتل االئتالف ،وخاصة في حزبي

"الليكود" و"يسرائيل بيتنا" ،إذ كان عدد كبير من النواب الذين نافسوا عنصرية كتلة" هئيحود هليئومي "التي
بقيت تدور في فلك الحكومة في كل ما يتعلق بالتشريعات العنصرية ،وتلك التي تقوض الديمقراطية ،وتعرقل

حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وقد ظل االئتالف مستم ار؛ ألن تفكيكه لن يكون في صالح األحزاب المكونة له ،فاالئتالف بني على

التناقضات واالختالفات ،واذا خرج حزب "إسرائيل بيتنا" والذي يتزعمه ليبرمان ،فلن تكون بيده أدوات تأثير

على شكل ومضمون توجهاته السياسية ،فضال عما سيفقده من مخصصات مالية ،وكذلك األمر بالنسبة

لحركة "شاس" (صالح2011 ،م ،ص.)58

وبالرغم من نجاح نتنياهو في ضم حزب "العمل" برئاسة "إيهود باراك" ،فقد تبع ذلك حالة تمرد من

خمسة نواب في كتلة "العمل " البرلمانية التي تشكلت من  13نائبا ،وتأججت األزمة في حزب "العمل " إلى

أن بات المعارضون لالنضمام ،ومن ثم البقاء في الحكومة أغلبية ،وقبل التوجه إلى جلسة استثنائية لمؤتمر

الحزب في الشهر األول من العام 2011م ،بادر"باراك" إلى انشقاق في حزبه ،بانسحابه مع أربعة نواب من
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الكتلة ،وشكل كتلة جديدة ،بقيت في حكومة نتنياهو حتى يومها األخير ،وضمنت لها االستم اررية مقابل أربع
حقائب و ازرية (روني،سوفر2011/1/17،م).

 2.3.7.2.2نتنياهو وأصحاب أرس المال:
كانت الخطوة التالية "لنتنياهو" بعد تشكيل الحكومة ،السعي إلى تغيير أنظمة وقوانين ذات أبعاد

استراتيجية ،منها ما يخلق ظروفا أفضل لحكومته ،وأخرى من أجل اإليفاء بالتزامات قطعها كما يبدو لكبار
أصحاب رأس المال الذين ساعدوه على العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة.
كانت الخطوة األولى :إقرار اتباع نظام جديد يقضي بإقرار ميزانية الدولة لعامين معا ،ليخفف عن
ذاته وعن حكومته الضغوط السنوية التي تواجهها كل حكومة في إسرائيل في مرحلة إقرار الموازنة العامة،
وهذا النمط جرى في السنوات األربع ،من العام 2009م إلى 2011م.

الخطوة الثانية :خصخصة ما يسمى "أراضي الدولة " ،وهو القانون األبرز الذي أقدم عليه ،مما يعني

إتاحة بيع أراض" تملكها الدولة" ،وقسم كبير منها أراض "عربية" مصادرة منذ عشرات السنين ،بزعم "خدمة

المصلحة العامة" ولكن لم يتم استخدامها ،وتضمن القانون بندا يقضي بعدم أحقية أصحاب األرض األصليين

في استعادة األرض بسبب عدم استخدامها.

وكانت هذه اإلجراءات مؤش ار على طبيعة عمل "نتنياهو" في الساحة البرلمانية ،فقد استغل نتنياهو

تماسك االئتالف غير المسبوق ،في العقود األربعة األخيرة ،من حيث غياب حاالت التمرد في كتل االئتالف

األساسية ،باستثناء ما جرى في حزب "العمل "الذي لم يؤثر على انسيابية عمل االئتالف الحاكم على مدى

األربع سنوات )شلحت2010 ،م ،ص.)68
 3.3.7.2.2نتنياهو واألحزاب:

سعى نتنياهو إلى تفتيت حزب "كديما" المنشق أساسا عن حزب "الليكود "في نهاية العام 2009م،

كونه كان الكتلة األكبر من بين جميع الكتل البرلمانية في تلك الدورة ،وله  28مقعدا ،وفي األشهر األولى

لحكومته بادر نتنياهو إلى تعديل قانون االنشقاقات في الكتل البرلمانية ،من حد أدنى لثلث أعضاء الكتلة،

والسماح لسبعة أعضاء كنيست من كتلة واحدة يتجاوز عدد أعضائها  22نائبا ،االنشقاق عن كتلتهم وتشكيل

كتلة برلمانية مستقلة.

وجاء هذا القانون إلتاحة الفرصة لمن كان في حينه الرجل الثاني في حزب "كديما " شاؤول موفاز"،

االنشقاق مع نواب آخرين عن الكتلة برئاسة "تسيبي ليفني" ،وعلى الرغم من نفي "موفاز" األمر في حينه،

فإن أعضاء بارزين في "كديما " مقربين من موفاز اعترفوا بطبيعة ذلك القانون ،خالل الحملة االنتخابية

األخيرة ،ومن المفارقة أن هذا القانون ارتد على "موفاز" ذاته ،حينما سعى سبعة نواب من "كديما " لالنشقاق
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عن حزبهم قبل االنتخابات من أجل االنضمام إلى حزب "الحركة התנועה"

الفلسطيني لإلعالم2009/7/29،م)

""1

برئاسة تسيبي ليفني( المركز

ولكن بعد تلك المحاوالت لتفتيت" كديما" ،جاءت المحاولة الناجحة األخرى ،منذ عودة "نتنياهو" إلى
كرسي رئاسة الحكومة ،وخاصة مع االئتالف الحاكم ،ونتائج االنتخابات الكلية فقد تسلم منصبه بعد حكومة
"أيهود أولمرت" وحزب "كديما" ،التي انشغلت بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني على الرغم من أنه لم يحرز

أى تقدم على أرض الواقع (برهوم2013 ،م).
 4.3.7.2.2قضايا فساد الحقت نتنياهو:

ير في برنامج "المصدر "في مارس 2011م ،والذي ادعى فيه أن
نشر الصحفي "رفيف دروكر" تقر ا

الزوجين "نتنياهو" خالل المدة من 2008-1999م سافر وأفراد عائلتهم للخارج على حساب رجال أعمال وقد
عرفت القضية باسم "بيبي تورز"פרשת ביביטורס"" "2وتطرق تقرير مراقب الدولة لهذه القضية ،ولكن قرر

المسشتار القضائي للحكومة "يهودا فينيشتاين יהודה וינשטיין" في سبتمبر 2014م إغالق الملف لعدم

كفاية األدلة ( نيومان2014 ،م).

 5.3.7.2.2نتنياهو واحتماالت تعديل االئتالف:
تعرض االئتالف الحاكم في إسرائيل الذي يقوده رئيس حزب" الليكود" "بنيامين نتنياهو "لتحديات

صعبة تهدد بقاءه؛ ومن ثم شهدت القنوات الخلفية مفاوضات سرية بين نتنياهو وزعيمة حزب" كاديما"

المعارض" تسيبي ليفني" ،ألجل ضم األخيرة إلى االئتالف في حالة انسحاب األحزاب الداعمة للجماعات

االستيطانية المتطرفة ،على الرغم من أن بعض المراقبين اإلسرائيليين يشككون في إمكانية دخول" كاديما "

االئتالف ،فإن العديد من األسباب دفعت في اتجاه هذا االحتمال بشكل متسارع ،حيث إنه في 8مايو

2012م أقرت الكنيست ،بالقراءة األولى مشروع قانون حل الكنيست والذهاب إلى االنتخابات ،ولكن في نفس
اليوم تم التوقيع على اتفاق لضم حزب "كديما" لالئتالف ،حيث تم االتفاق بين كديما وحزب الليكود على

ير في حكومة
تغيير طريقة الحكم في إسرائيل ،واقرار الخدمة اإللزامية في الجيش للمتدينين ،وتعيين موفاز وز ا
نتنياهو وفي 17يوليو 2012م وبعد عشرة أسابيع ،أعلن "موفاز" انسحاب حزب "كديما" من الحكومة ،وقال

موفاز إن "كديما" لم تتوصل التفاق على إقرار قانون "تال" لخدمة المتدينين اإللزامية في الجيش
(الكنيست2012،م).
-1

هتنوعاַ ( ،ה ְּתנּועָ ה الحركة )هو حزب سياسي ليبرالي في إسرائيل شكلته وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في  27نوفمبر  2012بعد انشقاقها عن حزب كديما

-2

بيبي تورز "פרשת ביביטורס عرفت هذه القضية بهذا االسم بعدما نشر الصحفي افيف دروكر تحقيق صحفي في برنامج "المصدر" الذي بتثه القناة العاشرة في مارس
 2011يشير الى عالقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رجال اعمال والذين مولوا رحالت سفر لنتنياهو وعائلته للخارج على حسابهم في أعوام .2008-1999
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وفي  13اغسطس 2012م استجاب "افي دختر"عضو الكنيست عن حزب كديما لطلب نتنياهو

سفير إلسرائيل في الصين في  16اغسطس من
ا
لالنضمام للحكومة مكان "الوزير متان فلنائي "الذي عيين
ير للجبهة الداخلية في حكومة نتنياهو (الجزيرة
العام نفسه واعالن "ديختر" استقالته من الكنيست وعين وز ا
نت2012/8/14،م) .

 6.3.7.2.2تقديم االنتخابات 2013م
سبب االئتالف الذي شكله نتنياهو بعد انتخابات عام2009م الكثير من اإلشكاليات ،مما دفع

نتنياهو إلى دعوة حزب الليكود النتخابات داخلية مع بداية 2012م وأدى هذا اإلعالن إلى توترات داخل

االئتالف تخوفا من تقديم االنتخابات؛ ألن األحزاب لم تكن جاهزة لالنتخابات ،وقد فاز نتنياهو مرة أخرى في
هذه االنتخابات.

هذا وقد واجهت الحكومة مشكلة قانون الخدمة "اإللزامية للمتدينين" مما عرف بقانون "تل" بسبب

اشترط "موفاز" عند انضمام حزب "كديما " أن يتم تطبيق القانون ،ولكن محكمة العدل العليا أقرت بعدم
ا

قانونية "قانون "تل" وطالبت بتعديله أو إلغائه كما أن الحكومة لم تستطع إقرار التقليصات من ميزانية الدولة
لسنة 2013م والتي كان من المقرر أن يتم تقليصات واسعة ورفع نسبة الضرائب وخاصة في ضوء األزمة
المالية التي أثرت على االقتصاد العالمي مع بداية الدورة الصيفية للكنيست 2012م حيث تصاعدت

األصوات داخل المعارضة التي تطالب بتقديم االنتخابات.
أدت هذه األزمات إلى إعالن" نتنياهو" موعد تقديم االنتخابات ،التي تمت في 7مايو2012م وتم

التصويت في الكنيست بالقراءة األولى على تقديم موعد االنتخابات ،وأن تكون االنتخابات في 4

ديسمبر2012م (يديعوت أحرونوت2009 ،م).

وقد استطاع "نتنياهو" أن يفاجىء الجميع بإعالنه في نفس الليلة أنه توصل التفاق لضم حزب

"كديما" للحكومة ،وفي أعقاب ذلك تم تجميد النقاش على مشروع حل الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة ،وبعدما
نجحت المفاوضات بإنضمام حزب "كديما" للحكومة ،حيث أن تلك المفاوضات لم تكن وليدة اللحظة ،بل

كانت نتيجة مفاوضات مسبقة لهذا اإلعالن (المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية 2013م).
 8.2.2انتخابات الكنيست التاسعة عشرة ونتائجها 2013م

جرت االنتخابات للكنيست (البرلمان) التاسعة عشرة في 2013/1/22م؛ وهي انتخابات تقوم بها

إسرائيل منذ إقامتها ،حيث شاركت في هذه االنتخابات ( )34قائمة انتخابية ،فازت منها ( )12قائمة بمقاعد

في الكنسيت الجديد ،أما القوائم الباقية فلم تحصل على ما يكفي من األصوات لتجاوز نسبة الحسم (وهي –

منذ 2004م –  %2من مجموع األصوات الصالحة).
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وليس في ارتفاع عدد القوائم التي شاركت في االنتخابات ما يدعو إلى الغرابة ،إذ تميزت االنتخابات

العامة في إسرائيل بإرتفاع نسبي في عدد القوائم التي تخوضها ،والتي يفشل في االنتخابات عادة أكثر من
نصفها ،ولعل السبب الرئيسي لهذا التضخم في عدد القوائم االنتخابية هو انعدام التجانس بين مكونات سكان

إسرائيل اليهود ،حيث لم تسفر االنتخابات األخيرة للكنيست عن نتائج تختلف كثي ار بصورة عامة عن تلك
التي أسفرت عنها نتائج االنتخابات السابقة سنة 2009م ،من حيث أنه في كلتا الحالتين كان اليمين

الصهيوني بشطريه المتطرف والوسطي هو الذي يحظى بأكثرية األصوات ،ومن ثم المقاعد في الكنيست

الجديد ،أسوة بالكنيست السابقة إال أن توزيع المقاعد أسفر عن تعادل بين قوى اليمين المتطرف والتكتالت
السياسية األخرى ،بعد أن خسر الليكود بيتنا( )11مقعدا ،بحيث حصل اليمين على ما مجموعه( )61مقعدا،

بينما فازت الكتل األخرى بـ( )59مقعدا ،وهذا خلق وضعا سياسيا جديدا باتت معه األحزاب التي شكلت
حكومة اسرائيل السابقة اليمينية المتطرفة غير قادرة على االستمرار في تشكيل حكومة جديدة مماثلة .وبذلك

لن يستطيع نتنياهو نظريا على األقل تشكيل حكومة تكون متطرفة كتلك التي كانت خالل السنوات األربع
السابقة ،إذ ال بد له من التحالف مع حزب آخر ،على األقل من أحزاب الوسط ،وتقديم التنازالت السياسية

المترتبة على ذلك (شلحت2014 ،م ،ص.)71
وكانت نتائج االنتخابات كما يلي- :

 نتائج انتخابات الكنيست التاسعة عشرة
 أصحاب حق االقتراع
 نسبة الحسم

2013.1.22م
5,656,705
2%

 بلغ عدد المقترعين

3,833,646

 بلغت نسبة األصوات الصالحة

3,792,742

 بلغت نسبة التصويت

67.8%

جدول رقم ( :)5يوضح نتائج انتخابات الكنيست التاسعة عشرة
اسم القائمة

عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسبة المئوية
()%

عدد المقاعد

الليكود بيتنا

885,163

23.3
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هناك مستقبل""2

543,458

14.5

19

العمل

432,118

11.4

15

البيت اليهودي""2

345985

9.1

12

شاس

331868

8.8

11

يهدوت هتوراه

195,892

5.2

7

الحركة

189,167

5.0

6

ميرتس

172,403

4.6

6
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القائمة العربية الموحدة

138,450

3.7

4

حداش

113,439

3.0

4

بلد

97,030

2.3

3

كديما

78,974

2.2

2

المصدر( :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية2013 ،م)

يتبين من نتائج االنتخابات مرة أخرى األزمات والصراعات الداخلية اإلسرائيلية ،وربما أكثر من أي

انتخابات سابقة ،ولهذا ،فإن التوزيعة البرلمانية التي أفرزتها االنتخابات ال توحي بمرحلة استقرار سياسي ،بل

باستمرار الحالة القائمة منذ أكثر من عقدين من الزمن ،وهي الفترة التي بدأت فيها إسرائيل تصطدم فيها أكثر

بالقضايا الجوهرية التي تواجهها ،ويتضح من نتائج االنتخابات -أيضا استمرار االنقسام في المجتمع

اإلسرائيلي بين شرقيين وغربيين ،ومتدينين وعلمانيين ،ويسار ويمين ،ومعتدلين ومتطرفين وأن محصلة

االنقسام بين معسكر االعتدال والتطرف ،أو "اليسار" و"اليمين" متساوية تقريبا ،بنسبة  59/61لصالح

معسكر اليمين القومي والديني مقابل معسكر الوسط واليسار ،بينما كانت النسبة في الكنيست السابق 55/65

(المركز العربي للبحوث والدراسات 2013/9/29م).

وكما تشير نتائج تلك االنتخابات إلى االستمرار في ظهور أحزاب جديدة ،مثل :أحزاب "كاديما"

و"إسرائيل بيتنا" ،و"البيت اليهودي" التي ظهرت في االنتخابات السابقة ،وهو خط امتد ،مع ظهور حزبي
"يوجد مستقبل" و"الحركة ،وقد شكل ظهور حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه الصحفي "يائير لبيد" مفاجأة

كبيرة ،حيث أصبح ثاني أكبر حزب في إسرائيل.

ونتج عن هذه االنتخابات تراجع معسكر اليمين القومي والذي تشكل من أحزاب "الليكود" "واسرائيل

بيتنا" ،و"البيت اليهودي" ( 43مقعدا) ،ومعسكر األحزاب الدينية من حزبي "شاس" و"يهوديت هاتوراه" (18

مقعدا) ،وبذلك تصبح قوة اليمين الديني والقومي  61مقعدا ،مقابل  59لمعسكر الوسط من أحزاب يوجد

مستقبل ،والعمل ،والحركة ،وكاديما ( 42مقعدا) ،ويقتصر اليسار اإلسرائيلي على حزب ميريتس ( 6مقاعد)

إلى األحزاب العربية المحسوبة على معسكر "اليسار").( election Israeli legislative, 2013

نستنتج من ذلك أن تركيبة الكنيست ال تتيح حرية الحركة ألي حكومة في أي مجال من المجاالت،

مما يفيد بأن أي أزمة سياسية ،أو أمنية ،أو اقتصادية أو اجتماعية ،قد تطيح بأي تشكيل حكومي ،األمر

الذي يؤكد االعتقاد بأن إسرائيل تشهد انتخابات مبكرة في هذة الحالة ،وهو ما أكده رئيس الكنيست رؤوفين
رفلين فور إعالن نتيجة االنتخابات.
 -1هناك مستقبل( :יש עתיד) هو حزب إسرائيلي يحمل أفكار صهيونية ليبرالية ويعد في وسط الخارطة السياسية في إسرائيل اسسه عام  2012الصحفي يائير لبيد حيث فاز
الحزب ألول مرة في انتخابات  2013ب  19مقعد.
 -2البيت اليهودي(:הבית היבודי) الذي أسسه نفتالي تينيت ويترأسه ،فهو يتحدث أيضا عن الوطن اليهودي ،وعن مملكة بني إسرائيل التاريخية وحقهم في استعادتها أرضا ووطنا
حزب يتبنى االستيطان ،ويدعو إلى استعادة األراضي اليهودية من مغتصبيها العرب وطردهم منها بالقوة ،ويعمل من
دول وممالك جديدة ،وهو ٌ
وان تغيرت وتبدلت وقامت عليها ٌ
خالل أفكاره على توحيد الشعب اليهودي وجمع كلمته ليتمكن من مواجهة األخطار التي تحدق به ،وليكون قاد ار على الوفاء بعهود األجيال اليهودية.
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 9.2.2تشكيل الحكومة عام 2013م

بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات قام رئيس الدولة "شمعون بيرز" بمشاورات مع الكتل البرلمانية في

الكنيست ،حيث أوصى  82عضو كنيست أمام رئيس الدولة بتكليف "بنيامين نتنياهو "لتشكيل الحكومة في
 2فبراير 2013م وكلف رئيس الدولة "شمعون بيرز"رئيس الحكومة السابقة "بنيامين نتنياهو" ورئيس كتلة

"الليكود بيتنا "بتشكيل الحكومة حيث أعلن "نتنياهو" أنه ينوي تشكيل حكومة واسعة قدر اإلمكان ،وفي 19

فبراير 2013م بعد مفاوضات قصيرة تم توقيع أول اتفاق ائتالفي مع حزب "الحركة "برئاسة "تسفي ليفني"
كما أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن االتفاق يشمل أن تشغل" ليفني" منصب وزيرة القضاء ،وتكون على
رأس طاقم المفاوضات السياسي مع السلطة الفلسطينية .وأن يشغل "عمير بيرتس" أو "عمرام متسناع" منصب

وزير حماية البيئة وتضمن االتفاق  -أيضا  -أن تكون "ليفني" عضوا في المجلس الوزاري األمني المصغر،

وتقود المفاوضات السياسية بناء على توجيهات رئيس الحكومة ،وأن يتم تشكيل "طاقم وزاري لشؤون عملية

السالم" ،وتكون برئاسة نتانياهو ،وبمشاركة وزير األمن ،ووزير الخارجية ،ووزيرة القضاء ،ويكون الطاقم
مخوال بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين (موقع عرب 2013 ،48م).

وبعد االنتخابات مباشرة ،اتفق رئيس حزب "البيت اليهودي הבית היהודי" "نفتالي بنت" في 11

فبراير مع رئيس حزب "يوجد مستقبل יש עתיד"يئير لبيد"على أن الحزبين إما أن يدخلوا االئتالف سويا ،واما

أن يبقوا في المعارضة ،أول شرط كان "للبيد" أثناء المفاوضات لدخول االئتالف أن ال يكون فيها أحزاب
"المتدينين" يهدوت هتوراه وحركة شاس " وفي أعقاب هذا الطلب ورفض حزب العمل الدخول "لالئتالف

"ورغبة "نتنياهو" في ضم أحزاب المتدينين وجد نفسه أمام خيار صعب ،و بعد جهود تفاوضية مضنية ،نجح

"نتنياهو" بتشكيل حكومته الثالثة والحكومة اإلسرائيلية الـ ،33وتكونت الحكومة من احزاب الليكود بيتنا 31
مقعدا وحزب يوجد مستقبل 19مقعدا ،و"البيت اليهودي"  12مقعدا ،و"الحركة " 6مقاعد وألول مرة منذ

الحكومة السادسة والعشرين لم تشارك أحزاب المتدينين "شاس ويهدوت هتوراه" في االئتالف وقد قدم نتنياهو
في -18مارس حكومته للمصادقة عليها في الكنيست ،والتي شملت  21وزي ار و 8نائب وزير ،وارتكز
االئتالف على ( )68عضو كنيست (شلحت2014 ،م ،ص.)71-70

أدرك "نتنياهو" أن الظروف تغيرت ،و أن نتائج االنتخابات أعطت مؤش ار قويا بأن الشارع اإلسرائيلي

يريد أن يرى تغيي ار في الوضع القائم ،كما أن حركة "شاس" التي يرغب "نتياهو" أن يراها جزءا من حكومته

القادمة  ،وعليهم أن يبدوا قليال من المرونة في كل ما يتعلق بخدمة "المتدينين" في الجيش ،في حين أن
حزب "يهودوت هتوراة" كان يأمل نتنياهو أن يراه جزءا من تركيبة الحكومة القادمة ،ولكن الشروط التي

وضعها "يئير لبيد "رئيس حزب "هناك مستقبل" لدخوله الحكومة هي التي أدت إلى عدم دخول حركة "شاس "

ويهدوت هتوراه" لالئتالف الحكومي ،التحدي األهم الذي واجه نتنياهو و الذي ال يقل أهمية هو الموضوع

االقتصادي ،أو بكلمات أخرى تمرير موازنة الدولة "للعامين القادمين" ،آخذين بعين االعتبار أن السبب
الرئيسي و المباشر الذي أجبر "نتنياهو" على تقديم موعد االنتخابات هو شعوره بالعجز في تمرير الموازنة.
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وكان واضحا لدى "نتنياهو" أن الوضع الجديد أصبح أكثر تعقيدا ،حيث تراجعت قوة الليكود ،ودخل

العب جديد على الساحة اسمه "يئير لبيد" كل معركته االنتخابية كان عنوانها إعادة توزيع "األعباء "حيث

يعني ذلك إعادة النظر في كل سياسة "نتنياهو" االقتصادية .إذا ما تم األخذ بعين االعتبار أن خزينة الدولة

تعاني من عجز يزيد عن " أربعين مليار شيقل" فهذا يعني أن ق اررات اقتصادية صارمة سيتم اتخاذها،

وستنعكس بشكل كبير على جيوب قطاعات واسعة من اإلسرائيليين (شامير2013 ،م).
 10.2.2انتخابات الكنيست العشرين  17آذار 2015م
بعد أقل من عامين وثمانية أشهر على االنتخابات السابقة ،صوتت الكنيست التاسعة عشرَة على
حلها ،والذهاب النتخابات مبكرة ،لعدم الثقة التي سادت بين رئيس الحكومة والوزراء ،وخاصة وزير المالية
من حزب هناك مستقبل (يائير لبيد) ووزيرة العدل من حزب (الحركة) (تسفي ليفني) ،وأثناء فترة عملها

استطاعت الحكومة أن تقر قانون" الحكم" والذي ينص على رفع نسبة الحسم إلى  %3.25هذه الخطوة أدت
إلى تحركات في الساحة الحزبية في "إسرائيل" استعدادا النتخابات 2015م في يسار الخارطة الحزبية ،حيث

أدى إلى ارتفاع نسبة الحسم إلى اتحاد األحزاب العربية في قائمة واحدة ،واتحاد حزب (الحركة برئاسة ليفني)

مع حزب "المعسكر الصهيوني "برئاسة زعيم حزب العمل "إسحاق هرتسوغ " أما الليكود ففضل عدم الذهاب
إلى االنتخابات بقائمة مشتركة مع حزب "إسرائيل بيتنا" وخاض كال الحزبين االنتخابات بشكل منفرد ،أما

حزب "تكوما" وحزب "البيت اليهودي" فخاضا االنتخابات بقائمة مشتركة ،وحركة "شاس "انشق عنها رئيسها
السابق "ايلي يشاي" وترأس قائمة جديدة باسم "ياحد" (وفا2015 ،م).

جرت انتخابات الكنيست العشرين يوم الثالثاء  17مارس 2015م والتي كان من المفترض أن تجري

يوم  7نوفمبر 2017م ولكن تم تقديم االنتخابات عامين وثمانية أشهر ،شاركت في هذه االنتخابات 25

قائمة 10 ،قوائم نجحت في اجتياز نسبة الحسم  ،3.25فاز حزب الليكود بـ 30مقعدا من مقاعد الكنيست

العشرين ،وحصل المعسكر الصهيوني على  27مقعدا ،والقائمة العربية المشتركة حصلت على  13مقعد،
وهناك مستبقل حصل على  11مقعد ،وحزب كالنو حصل على  10مقاعد ،والبيت اليهودي حصل على 8

مقاعد،و شاس حصل على

مقاعد  ،7واسرائيل بيتنا حصل على  6مقاعد  ،يهدوت هتوراه حصل على 6

مقاعد ،وميرتس حصل على  5مقاعد(موقع الكنيست.)2015/3/13 ،

وبعد فوز حزب الليكود أعلن الحزب في بيان أن "نتنياهو "يعتزم فو ار البدء بمشاورات تشكيل

الحكومة ،بهدف االنتهاء من ذلك في غضون أسبوعين أو ثالثة ،وأضاف البيان أن نتنياهو تحدث إلى
األطراف التي يحتمل مشاركتها في االئتالف الحكومي ،بما في ذلك األحزاب اليمينية ،والمتشددة ،وحزب

"كوالنو" الوسطي الذي حصد عشرة مقاعد (  bccاالنتخابات اإلسرائيلية2015 ،م).
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وجاءت نتائج االنتخابات كما يلي-:
 نتائج انتخابات الكنيست العشرين
 أصحاب حق االقتراع
 نسبة الحسم

 بلغ عدد المقترعين

17.3.2015
5,881,69
3.25%

 بلغت نسبة األصوات الصالحة

4,254,738

4,210,884
72.3%

 بلغت نسبة التصويت

جدول رقم ( :)6يوضح نتائج انتخابات الكنيست العشرين
عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسبة المئوية ()%

عدد المقاعد

اسم القائمة
الليكود

985,408

23.4

30

المعسكر الصهيوني

786,313

18.7

24

القائمة المشتركة

446,583

10.6

13

هناك مستقبل

371,602

8.8

11

كالنو

315,360

7.5

10

البيت اليهودي

283,910

6.7

8

شاس

241,613

5.7

7

إسرائيل بيتنا

214,906

5.1

6

يهدوت هتوراه

210,143

5.0

6

ميرتس

165,529

3.9

5

المصدر( :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية2015 ،م)

كلف رئيس الدولة "روفين رفلين" "نتنياهو" في  25مارس 2015م مهمة تشكيل الحكومة ،وفي -20
ابريل 2015م حصل نتنياهو على مدة  14يوم إضافية لتشكيل الحكومة(هائرتس2015/4/2م).

وفي  29ابريل 2015م تم توقيع أول اتفاق بين الليكود وأحزاب "كالنو" و" يهدوت هتوراه" تم اإلتفاق

مع حزب "كالنو" أن يتم البحث لحل مشكلة السكن ،وأن يحصل على و ازرة "المالية " ،ووزارة "البناء" ،ومن

ضمنها سلطة األراضي ،وو ازرة "البيئة" ،ونائب وزير ،واالتفاق مع "يهدوت هتوراه" على دعم التعليم "الديني "

والغاء قانون التهويد ،واصالحات في مجال دعم مخصصات األوالد ،وحصلت يهدوت هتوراه على نائب
وزير "الصحة" ،ورئاسة اللجنة "المالية"(كيكار ،هشبات2015/4/29،م).

وفي -4مايو2015م وقع "الليكود" اتفاقا مع حركة "شاس" لالنضمام لالئتالف الحكومي ،على أن

تحصل "شاس"على و ازرة "االقتصاد" واألديان ،والنقب والجليل ،ورئاسة لجنة التعليم ،ونائبا وزير.
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وفي -6مايو ،قبل وقت قصير من انتهاء المهلة التي أعطيت "لنتنياهو" أبلغ نتنياهو رئيس الدولة أنه

نجح في تشكيل حكومة ضيقة من  61عضو كنيست ،والتي شملت أحزاب "الليكود ،وكالنو ،والبيت
اليهودي ،وشاس ،ويهدوت هتوراه" وتم توقيع االتفاق االئتالفي بين البيت اليهودي والليكود على أن يحصل

البيت اليهودي على و ازرة التعليم ،والقضاء ،والز ارعة ،ورئاسة لجنة الدستور ،ورئاسة لجنة تعيين القضاه،

ونائب وزير الحرب اإلسرائيلي (يديعوت ،أحرونوت2015/5/15،م).

 11.2.2الخالصة:
إستطاع حزب الليكود الذي حكم إسرائيل من عام 1996م الى عام 1999م أن يعود مجددا الى

الحكم في عام 2009م وفي ختام هذا الفصل ،تبين أن عوامل عدة ساهمت في عودة حزب الليكود ،للحكم.
في الكيان اإلس ارئيلي ،وكان من أهم هذه العوامل.
 -1غياب "شارون" المفاجىء عن الساحة الحزبية في إسرائيل وقضايا الفساد التي تورط بها رئيس الوزراء
عن حزب كديما "إيهود أولمرت" وبعض وزرائه ،وحالة التشرذم التي يعيشها حزب العمل.

 -2كما وكان لحالة (الال حرب والال سلم) التي يقودها رئيس الوزراء االسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تجاه
القضية الفلسطينة كان لها الدور األكبر في استمرار حزب "الليكود" في الحكم؛ ألنه يعتمد باألساس
في االئتالفات التي يشكلها على أحزاب اليمين المتطرف ،وعلى أحزاب المتدينين ،على الرغم من

قضايا الفساد التي الحقت رئيس الوزراء"نتنياهو"كقضية "بار اون -حفرون" 1997م في تعيين

المستشار القضائي للحكومة ،وقضية "بيبي تورز" 2008-1999م والتي اتهم فيها" نتنياهو ووزجته"
بالسفر إلى الخارج على نفقة رجل أعمال ما بين 2008-1999م ولكن المستشار القضائي للحكومة

أمر باغالق الملف لعدم كفاية األدلة ،وأظهر هذا الفصل االرتباط الوثيق بين النخبة الحاكمة
وأصحاب رأس المال الذي يحاول السيطرة على أصحاب القرار؛ لتمرير قوانين تخدم مصالحه ،ورأينا

أن جميع الفساد التي تورطت بها النخبة الحاكمة كانت مرتبطه بأصحاب رأس المال.
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الفصل الثالث
االئتالفات الحكومية لحزب العمل وحزب كديما
(2015-1996م)
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1.3

االئتالفات الحكومية لحزب العمل (2015-1996م)
حزب العمل (מפלגת העבודה) وهو حزب العمل اإلسرائيلي حزب يساري علماني ،وأحد األحزاب

الرئيسية في إسرائيل ،وأكثرها وصوال للسلطة ،تأسس عام  1930من مجموعة من االتحادات ذات الطابع
االشتراكي تحت اسم ماباي وقد قاد دولة الكيان منذ نشأتها عام  1948وحتى .1977وعد إلى السلطة عام

 1992وعام  ،1999وبعد إغتيال رئيس الوزراء السابق عن حزب العمل "إسحاق رابيين" عام 1995م حيث

كلف شيمعون بيريز بتشكيل حكومة انتقالية ،اشترك فيها حزب "العمل" ،و"ميرتس" ،وحركة" يعود "اليمينية
المنشقة عن "تسوميت" ونالت ثقة الكنيست في  22نوفمبر 1995بعد تشكيل الحكومة أعلن حزب العمل عن
تأييده لالنسحاب من المناطق الفلسطينية ،وقبوله بإقامة حكم ذاتي فلسطيني ،والقبول بمبدأ التفاوض حول

الجوالن ،ورأى حزب "ميرتس" أنه يجب على إسرائيل أن تنسحب من األراضي المحتلة عام 1967م وأن تقبل
بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع تفضيل االنسحاب من الجوالن ،إذا كان ذلك سيتم

مقابل السالم ،ودعا إلى تجميد االستيطان نهائيا (مكتب رئيس الوزراء1996 ،م).

بينما دعا حزب العمل إلى تجميد مؤقت للعمليات االستيطانية ،ولكن اختلف مع "ميرتس" حول

مسألة االستيطان ،كما أمر "بيريز" بشن عدوان عسكري على الجنوب اللبناني ،والتي عرفت بعملية "عناقيد

الغضب "والتي فجرت االنتفاضة ،ولجأ حزبا العمل والليكود التخاذ شعارات المحافظة على أمن إسرائيل من
مخاطر المقاومة.
ورغم األشهر القلية التي عمل فيها "شمعون بيرز" كرئيس للوزراء ،فقد حدثت أحداث مهمة منها
(الوسوعة الحرة ،عبري):
 .1االنسحاب من مناطق فلسطينية حسب اتفاق أوسلو "ب" ما عدا الخليل.
 .2عملية عناقيد الغضب :بعد عدة هجمات من قبل حزب هللا بصواريخ "الكاتيوشا" على إسرائيل قررت
الحكومة برئاسة شمعون بيرز تنفيذ عملية ضد أهداف لحزب هللا في لبنان ،ولكن بعد مقتل عشرات من
الالجئين جراء سقوط قذائف من الطائرات اإلسرائيلية توقفت العملية نتيجة الضغط الدولي.

 .3اغتيال المهندس يحيي عياش ،والتي أعقبت هذه العملية عدة عمليات شنتها المقاومة الفلسطينية ضد
أهداف داخل إسرائيل ،وكانت في "عسقالن" و"القدس" ما بين  21فبراير إلى  4مارس 1996م.

ويرى الباحث أن "بيرز" حاول من خالل عملية اغتيال المهندس "يحيى عياش" والحرب التي شنها

ضد "حزب هللا" في لبنان والتي سميت "بعناقيد الغضب" أن يحدث لدى الشارع "اإلسرائيلي" انطباع أن القائد

السياسي والقائد العسكري ،الذي لديه القدرة في الدفاع عن أمن "المواطن اإلسرائيلي " ولكن الجريمة التي
ارتكبها سالح الجو "اإلسرائيلي "ضد قرية "قانا " والتي استشهد خاللها العشرات من الالجئين أدت إلى خسارة

"بيرز" لناخبيين الوسط العربي داخل إسرائيل احتجاجا على تلك الجريمة التي ارتكبها "الجيش اإلسرائيلي".
37

انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر (1996م)
تم تقديم موعد االنتخابات بمبادرة من رئيس الوزراء "شمعون بيرز" والذي اعتقد أن الدعم الشعبي

الكبير له سوف يؤدي إلى فوزه باالنتخابات ،ولكن رغم الحمالت الدعائية من اليمين بزعامة "بنيامين نتنياهو"
واليسار بزعامة بيرز جرت انتخابات الكنيست الرابعة عشرة في وسط حالة من الترقب لكال الحزبين " العمل
والليكود" فقد أكد التيار اليساري على إقحام الدين في األمور السياسية ،وهي التي أدت إلى التطورات السلبية

التي شهدها الكيان اإلسرائيلي في تلك الفترة ومنها اغتيال رئيس الوزراء "إسحاق رابين" ،على يد أحد

المتطرفين المتدينين ويدعى "إيغال عمير" واستغل بيريز وجوده في الحكومة االنتقالية لزيادة شعبيته ،واضفاء

بطولة عسكرية على شخصيته (ميخال،شمير،آشر،أريان1996 ،م).

في حين تري أحزاب اليمين أن سياسة أحزاب اليسار المرنة مع العرب هي التي أدت إلى تفاقم

المشكالت األمنية إلسرائيل وعلى رأسها اشتعال العمليات الفدائية الفلسطينية واللبنانية ،وشدد على مسؤولية
سياسة حزب العمل عن التدهور الذي لحق بسياسة إسرائيل( ،بشارة2002 ،م ،ص .)119-115وسبب ما
إرتكبه حزب العمل من مجازر ،إخفاقه في السياسة األمنية اإلسرائيلية ،فاز حزب الليكود برأسة بنيامين
نتنياهو ،برئاسة الحكومة اإلسرائيلية بفارق  30ألف صوت على "شمعون بيرز" ،أى ما يعادل  %1من

األصوات

حيث حصل شمعون بيرز على %49,5- 1,471,566
كما حصل بنيامين نتانياهو على .%50,5- 1,501،023

(الكنيست ،حكومة إسرائيل السادسة والعشرون 1999م)

 1.1.3ائتالف حزب العمل 1999م "أيهود باراك رئيسا للوزراء":
جاءت انتخابات الكنيست الخامسة عشرة ،لتكشف عن أبعاد جديدة لتطور النظام السياسي في

إسرائيل  ،فقد أكدت فشل تجربة المزج بين النظام البرلماني والرئاسي ،عندما تم انتخاب رئيس الوزراء
مباشرة عام  1996والتي تقرر التراجع عنها ،بدءا من انتخابات الكنيست السادسة عشرة ،كما كشفت عن

العديد من جوانب التفاعل في المجتمع اإلسرائيلي ،الذي أصبح يخضع لحالة من التفتت واالنقسام العرقي،
والسياسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،كذلك أكدت تلك االنتخابات على تراجع األحزاب الكبيرة ،وانتهاء

مرحلة الثنائية الحزبية؛ إذ لم تقتصر الساحة الحزبية على" الليكود "و"العمل" ،وانما برزت أحزاب قديمة،

فرضت نفسها على الساحة السياسية اإلسرائيلية (ماضي1996 ،م ،ص.)397

كما أكدت هذه االنتخابات على تعميق ظاهرة انشقاق أحزاب صغيرة ،أو أعضاء مؤثرين من أحزاب

كبيرة ،التي أظهرت أحزاب جديدة ،ومع انتعاش ظاهرة االئتالفات بين الحركات واألحزاب ،إال أن التغيرات

المؤثرة كانت من نصيب اليمين اإلسرائيلي ،إذ تفكك االئتالف الذي خاض االنتخابات السابقة ،والذي كان

يضم حزب" الليكود " حزب الجسر ،جيشر(גשר) برئاسة دافيد ليفي وحزب "المفترق ،تسوميت"(תצומת)
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برئاسة رفائيل ايتان  ،أما حزب" العمل" ،الذي كان يعاني أزمة قيادة باغتيال "رابيين" ،فقد بدا متماسكا

بزعامة أيهود باراك؛ بل تمكن من استمالة حزب" جيشر "بزعامة ديفيد ليفي الذي كان مؤتلفا مع" الليكود"،
في االنتخابات السابقة.

وقد جرت انتخابات الكنيست الخامسة عشرة في ظل بيئة إقليمية يسودها التوتر الناجم عن تراجع

فكرة شرق أوسط جديد؛ كما تقلصت مظاهر التطبيع ،وتوتر العالقات مع مصر ،واألردن بإسرائيل
(الموسوعة الحرة عبري ،مرجع سابق).

وأجريت هذه االنتخابات وللمرة الثانية وفق قانون االنتخاب المباشر لرئيس الوزراء؛ فاستحوذ الصراع

على هذا المنصب كل االهتمام في المعركة االنتخابية ،وتراجع االهتمام باالنتخابات البرلمانية ،وترشح

لمنصب رئيس الوزراء ستة أشخاص وهم :بنيامين نتنياهو عن حزب الليكود ،إيهود باراك عن حزب العمل،
وعزمي بشارة  ،واسحاق مردخاي عن حزب المركز ،ويذكر أن مردخاي عمل وزي ار للدفاع في حكومة
نتنياهو ،ولكن نتنياهو أقاله عندما اتضح لنتنياهو انه ينوي االنضمام إلى حزب الوسط  ،كما أن "بني بيغن"

الذي ترك الليكود وأصبح رئيسا لحزب "االتحاد القومي" وتقدم لمنصب رئيس الوزراء ولكن عزمي بشارة
ومردخاي أعلنوا انسحابهم ،وأنهم يؤيدون "باراك" و "بيغن" انسحب أيضا وأعلن أنه يؤيد "نتنياهو"(الجزيرة نت

1999/5/17م).

ولكن رغم فوز "باراك" في االنتخابات لرئاسة الوزراء فإن الخاسر األكبر في انتخابات الكنيست كان

حزب" العمل "إذ انخفض عدد مقاعد االئتالف الذي يجمعه مع حزب" جيشر" إلى  26مقعدا ،وكان نصيب
حزب" العمل "منها  23مقعدا ،أي أنه فقد  11مقعدا بينما لم يفقد حزب" الليكود "سوى  13مقعدا ،وارتفعت

حصة األحزاب الدينية الثالثة الكبرى ،إذ حصلت على أربعة مقاعد إضافية ،إال أن حزب" شاس" ،الذي يمثل

اليهود المغاربة المتدينين ،قد حقق تحوال كبي ار بمفرده ،فقد ازداد عدد مقاعده إلى سبعة مقاعد.

ويرى الباحث أنه خالل فترة حكم الليكود لرئاسة الوزراء بقيادة "بنيامين نتانياهو" شهدت عدم

استقرار ،وتبين أن الطريقة الجديدة لالنتخابات هي ذات الورقتين واحدة الختيار المرشحين أعضاء الكنيست،

والثانية الختيار رئيس الوزراء ،وهذه الطريقة زادت من قوة األحزاب الصغيرة ،ومعها زادت عمليات االبت ازز

من قبل هذه األحزاب ،مما أدى إلى عدم االستقرار السياسي ،حيث إنه منذ البداية وجد نتانياهو صعوبة في
تركيب االئتالف ،وبالرغم من ذلك إستمر عمل الحكومة  3سنوات.

ويمكن القول إنه نتيجة األداء المتردي لحكومة نتانياهو ،واالنشقاقات الداخلية لحزب الليكود،

ومذكرات سحب الثقة عن حكومته كل ذلك أدى إلى تقديم موعد االنتخابات للكنيست الخامسة عشرة في

1999 - 5-17م وتنافس فيها حزب العمل بقيادة "أيهود باراك" الذي طالب أحزاب الوسط االلتفاف حوله

إلسقاط نتانياهو وأيضا طالب من األحزاب العربية دعمه ألجل العمل للتقدم في عملية السالم ،وتحقيق

مصالحة تاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين.
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واتحد أيهود باراك في جبهة واحدة مع حزب جيشر بزعامة "دافيد ليفي" الذي مثل اليهود الشرقيين،

والحزب الثاني حزب ميماد الديني ،وأطلق على هذه الجبهة اسم "إسرائيل واحدة " كما دعم با ارك حزب
ميرتس واألحزاب العربية.

وقد أجريت انتخابات الكنيست الخامسة عشرة في 1999- 5- 17م وخاضت االنتخابات 31

قائمة حزبية ،ويذكر أن هذه االنتخابات جرت في إسرائيل للمرة الثانية باالنتخاب المباشر لرئيس الوزراء دون
انتخابات للكنيست ،حيث بلغت نسبة التصويت  %78وهي أقل من االنتخابات السابقة ب ( .%1موقع

الكنيست :انتخابات الكنيست الخامسة عشرة1999 ،م).
 1.1.1.3نتائج انتخابات رئيس الوزراء والكنيست

جدول رقم ( :)7يوضح توزيع أصوات الناخبين بين المرشحين
المرشح

بنيامين نتانياهو

أيهود باراك

%43,92

% 56,08

1,402,474

1,791,020

األصوات بالنسبة
عدد األصوات

المصدر( :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية1999 ،م)

القوائم الفائزة بانتخابات الكنيست الخامسة عشرة:
جدول رقم ( :)8يبين نتائج انتخابات الكنيست الخامسة عشرة
عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسبة المئوية ()%

عدد المقاعد

اسم القائمة
إسرائيل واحدة (حزب العمل)

670484

20.2%

26

الليكود

468103

14.1%

19

شاس

1930676

13%

17

ميرتس

253525

7.6%

10

يسرائيل بعليا

171705

5.1%

6

شينوي

167748

5%

6

المفدال

140307

4.2%

5

يهدوت هتوراة

125741

3.7%

5

االتحاد القومي

100181

3%

4

الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة

87022

2.6%

3

يسرائيل بيتينو

86153

2.6%

4

التجمع الوطني الديمقراطي

66103

1.9%

2

عام آحاد

64143

1.9%

2

حزب الوسط

165622

5%

6

المصدر( :المعهد اإلسرائيلي للديمقلراطية )1999،
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 2.1.1.3تشكيل االئتالف الحكومي 1999م
نجح باراك بعد مفاوضات شاقة في تشكيل حكومة ائتالفية تتألف من قائمة "إسرائيل واحدة " (جيشر

وميماد) وحزب شاس وحزب ميرتس والحزب القومي الديني المفدال ،واسرائيل بعليا ،ويهدوت هتوراة ،حيث
ارتكز االئتالف على  73عضو كنيست ،وتم إقرار حكومة باراك بق اررين األول في  7-6والثاني في 8-1
وتم إقرار توسيع الحكومة ،حيث شملت  24وزي ار ،إلحداث اإلستقرار داخل االئتالف ( Israeli general
.)election, 1999

وقد انتصر باراك على نتنياهو وليس على اليمين ،ألن االنتخابات تحمل طابعا تنافسيا شخصيا

أيضا؛ وألن مرحلة نتنياهو قد تأزمت بفعل( :بشارة2005 ،م ،ص)320

-1جمود العملية السياسية وما أدت إليه من جمود اقتصادي ،وانخفاض في معدالت النمو مقارنة بالمرحلة

التي سبقتها.

-2التناقض بين االنخراط في العملية السياسية بقيادة الواليات المتحدة وبين االرتباط بالمستوطنين ،وغالة

اليمين في االئتالفات الحكومية.

-3الصدام بين طريقة نتنياهو في الحكم والنظام الحزبي اإلسرائيلي ،وصدامه مع نخب حزبه القديمة،
ومحاولة فرض نخب يمينية جديدة من المقربين إليه بدال من قيادة الحزب التقليدية وقد أثار أسلوب باراك في

التعامل مع رموز حزب "العمل" وق ارراته في شأن توزيع الحقائب الو ازرية ،استياء شديدا في صفوف الحزب؛

إذ أقصى معتدلين عن الو ازرات الرئيسية ،ولم يسند مناصب و ازرية إلى رموزه األساسية (موقع الكنيست:
1999م).

واستهل باراك فترة حكمه بصدام من النوع نفسه مع حزب العمل ،الذي رشحه لرئاسة الحكومة وحاول

أن يحجم قيادات الحزب التقليدية ،ولذلك تآمرت عليه قيادات الحزب طيلة فترة حكمه القصيرة (بشارة،
2005م ،ص.)320

وقد راهن بعض الخبراء اإلسرائيليين على أن انتخاب باراك رئيسا للحكومة أوجد فرصا جديدة لدفع

مصالح إسرائيل إلى األمام سواء في الحلبة اإلقليمية أو الدولية ،وذلك من جراء خيبة األمل الكبيرة التي

أحدثتها حكومة نتانياهو في الشرق األوسط وفى الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا وكان االعتقاد أن
نجاح باراك في ضم ممثلين من كافة القوى االجتماعية المهمة في إسرائيل من "علمانيين ودينيين اشكناز

واسفرديم "ومهاجرين روس كان من شأنه أن يجعله مؤهال لتوحيد غالبية الشعب اإلسرائيلي خلف حكومته

(شاي،فلدمان1999 ،م ،ص )40ولكن سرعان ما انقلبت الصورة ،ولم يستطع ائتالف باراك أن يصمد،
حيث حدثت توترات بين أعضاء االئتالف ،مما أدى إلى زعزعة استقرار الحكومة ،وهذا أدى "بباراك" إلى

اإلعالن عن تقديم موعد االنتخابات لرئاسة الوزراء بعد عامين فقط على حكمه.
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 3.1.1.3األزمات التي مرت بها حكومة باراك:
بدأت األزمات داخل حزب العمل عندما عارضوا أعضاء حزب العمل التنازل لألحزاب الدينية ،حيث بدأت

األزمات تظهر بوضوح في مطلع نوفمبر 1999م واعترض حزب "ميرتس" على مطالبة حركة شاس ،وطالب
بميزانية كبيرة لشبكة التعليم التابعة لها ،حيث قرر أعضاء حركة "شاس" التصويت ضد الميزانية في الكنيست

وضد الحكومة في لجان الكنيست المختلفة ،واتضح عدم وجود أغلبية لتمرير مشروع الميزانية.

على أثر ذلك هاجم باراك كال من حزب ميرتس وحزب شاس على موقفهما ،حيث كان من الصعب

التوفيق بين حزب ميرتس اليساري الذي رفض التعامل بإيجابية مع المطالب المالية لحركة شاس المتدينة،

وقال "باراك" ال يمكن ألي حزب أن يسقط الحكومة ،وبدأ بالتفاوض مع حركة شاس التي طالبت بزيادة في
ميزانية و ازرة العمل التي كان يتزعمها "يشاي "

وكلما اقترب موعد التصديق على الميزانية زادت التوترات ،حيث أعلنت شاس أنها ستصوت ضد

مشروع الميزانية إذا لم تحول أموال لمؤسسات شاس التعليمية ،مما أدى بوزراء حزب "إسرائيل واحدة"

للتوصية لرئيس الوزراء بالتوجه إلى ائتالف مع حزب يهدوت هتوراة وشنيوي ،واقامة شبكة إتفاق مع األحزاب

العربية (يديعوت أحرنوت2000/6/14،م).

واتضح من وثيقة أعدها "مشولم نهاري "نائب وزير المعارف اإلسرائيلي أنه لتغطية العجز المالي في

مؤسسات شاس التعليمية يطلب تغطية مبلغ حوالي  275مليون شيكل ،وقد أدى استمرار التوترات بين باراك

وحزب شاس إلى إعالن حركة شاس في 1999-12-27م انسحابها من االئتالف ،ولكن بعد مفاوضات

حثيثة عادت شاس إلى االئتالف بعد يوم واحد فقط من إعالن انسحابها ،وتمت االستجابة لمطالبها ،وصوتت

مع الميزانية (تل ،كرمون1999،م).

 1.3.1.1.3المطالب المالية لألحزاب:
جدول رقم ( :)9يوضح المطالب المالية لألحزاب إبان حكومة باراك 1999م
المطالب

الكتلة
شاس

زيادة ميزانية و ازرة العمل

شاس واسرائيل واحدة

زيادة ميزانية سلطة الصحة

شاس

تمويل العجز في مؤسسات معييان التعليمية

المفدال

عالوة لمؤسسات صهيونية ومدارسها الدينية

يهدوت هتو اره

إسرائيل بعليا

الكلفة

 380مليون

 200-300مليون

 150مليون
100مليون

زيادة ميزانية المؤسسات الدينية والتعليمية وتمويل تسفير  50مليون
الطالب وانشاء صفوف
 -زيادة ميزانية و ازرة الداخلية

 200مليون

 -إلغاء التقليصات في ميزانية االستيعاب ومشاريع المهاجرين

 70مليون

 -وضع وحدات سكن شعبي تحت تصرف المهاجرين

 1مليار
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 -إلغاء التقليصات في الجوالن

عشرات الماليين

 -تخفيف القيود على بدل البطالة

 100-200مليون

 صرف ميزانية لقانون التعليمميرتس

 100-200مليون

 -إلغاء التقليص في تطور البنى التحتية في بلدات التطوير  150مليون

والوسط العربي وو ازرة الصناعة والتجارة.

تغطية العجز في ميزانية السلطات المحلية وتفعيل خطة  1مليار

الكتل العربية

خماسية في الوسط العربي واليهودي ،وشطب ديون قديمة

لضريبة األمالك ،واالعتراف بالقرى غير المعترف بها.

المصدر( :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية1999:م)

))

 2.3.1.1.3األزمات التي عصفت باالئتالف:
واجهه اإل ئتالف الحاكم برئاسة حزب العمل مجموعة من األزمات أدت إلى إضعاف عملها ،منها:
 .1تورط نائب رئيس الوزراء "إسحاق مردخاي" في قضية تحرش جنسي ،واستقال في شهر مايو من
الحكومة وبعده بدأ حزبه باالنهيار.

 .2خالفات شديدة حدثت بين وزير العمل والرفاه "يوسي ساريد"ونائبه من حركة شاس "مشولم نهاري "بسبب
صالحيات األخير ،مما أدى إلى انسحاب حزب ميرتس من الحكومة في يونيو 2000م.

 .3نقل المولدات يوم السبت أدى إلى انسحاب حزب يهدوت هتوراة من االئتالف في  9سبتمبر 1999م

 .4ذهاب باراك لقمة" كامب ديفيد" في يوليو 2000م قضت على االئتالف بشكل نهائي ،حيث انسحب
حزب "المفدال واسرائيل بعليا "من االئتالف ،وبقيت إسرائيل واحدة ،وحزب جيشر ،وانسحب بعد انتهاء

القمة حركة شاس ،حيث صوت أعضاءها ضد الحكومة في الكنيست ،مما أدى إلى إقالة وزراء شاس
من الحكومة على يد باراك.

 .5االنسحاب من جنوب لبنان ،حيث وعد باراك ناخبيه أثناء الحملة االنتخابية باالنسحاب من جنوب لبنان،
وذلك من خالل اتفاق سالم مع سوريا ولبنان ،وقد نفذ باراك وعده باالنسحاب من لبنان في نهاية شهر

مايو 2000م ولكن دون اتفاق سالم مع لبنان وسوريا لذلك أدى االنسحاب إلى فوضى في صفوف قوات
جيش لحد الموالى إلسرائيل ،وسيطرة حزب هللا على منطقة الحدود ،وهروب آالف من جنود جيش لحد

إلسرائيل في  7أكتوبر 2000م وتم اختطاف ثالثة جنود إسرائيليين من منطقة "هار -دوف (مركز،
الدراسات السياسية اإلستراتيجية2001 ،م).

وكان التصور الذي كان من المفترض أن يقبل به باراك عن شكل الدولة الفلسطينية والذي يتعلق

بحدود هذه الدوله ،في ضوء رفض إسرائيل العودة إلى حدود ما قبل حرب 1967م ،حيث وضعت
شروطا منها( :الفرا2001،م ص)224
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 -1ضم جميع المستوطنات التي أقيمت عبر الخط األخضر في الضفة الغربية من ضواحي جنين إلى
ضواحي اللطرون.

 -2توسيع المعبر المؤدي إلى القدس على الجانبين.

 -3االحتفاظ بغور األردن ومرتفعاته "إلى أن يبت في الموضوع مستقبال".
 -4ضم الجبال المحاذية للبحر الميت.

 -5توسيع بلدية القدس الكبرى شرقا بضم مستوطنة "معالي-أدوميم" وغربا بضم مستوطنتي
"افرات"و"بيتار".

 -6إبقاء المستوطنات في قطاع غزة على حالها.
ويرى الباحث أن جملة من األزمات التي كانت متوقعة الحدوث ،ومنها طريقة االنتخابات الجديدة،
التي أدت إلى عدم فوز الحزب الحاكم بعدد المقاعد التي تمكنه من تشكيل ائتالف مستقر نسبيا ،كذلك
انضمام أحزاب متناقضة من الناحية االيدولوجية بالرؤى السياسية أو االجتماعية كحزب ميرتس اليساري
واألحزاب الدينية مثل حركة "شاس" وهذه األحزاب مثلت مشكلة حقيقية أدت في نهاية المطاف إلى الذهاب

النتخابات مبكرة من جديد.
 4.1.1.3نهاية حكومة باراك عام (2001م)
على الرغم من أن حزب العمل كان هو الحزب األول في إسرائيل الفائز بتشكيل الحكومة ،فإن هذا

الفوز لم يمكنهم من تشكيل حكومة منفردة ،فاضطر إلى أن يكون حكومة ائتالفية جمعت ألوان الطيف

السياسي داخل الخريطة الحزبية في إسرائيل ،وكان لهذا االئتالف الفضل في إضعاف "باراك" وحمله على

تقديم استقالته ،حيث أصبحت حكومة "براك" بعيدة عن التصنيف السياسي التقليدي ،فال هي يسارية ،وال

يمينية ،وال دينية ،وال علمانية ،فهي نتاج لهذه االتجاهات المتناقضة  ،وقد أبرز هذا االئتالف فشله في قيادة

الحكومة ومعسكر اليسار والحكومة ككل ،وعمق من أزمة الحزب التي دخلها بعد تولي "بيريز" الحكم على

إثر مقتل "رابين "فقد وقع حزب "العمل بقيادة "براك" فريسة لألحزاب الدينية داخل االئتالف الحكومي

(الزيتونة2011 ،م ،ص )24خاصة بعد انسحاب حزب "ميرتس" الحزب اليساري الوحيد من االئتالف الذي

كان يكرس لعملية الوفاق ،وذلك بسبب تعاون "باراك" مع األحزاب الدينية واألحزاب ذات التوجهات اليمينية

مثل "الحزب القومي الديني" وحزب "شاس" وحزب "المهاجرين الروس ،مما عرض الحكومة للعديد من
األزمات التي لم يستطع "باراك" التغلب عليها ( كمرلمنغ2003 ،م ص .)142
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 1.4.1.1.3أسباب انهيار حكومة "براك"
استهل باراك فترته في السلطة بمواجهة حزبه "حزب العمل" عندما حاول أن يفرض على معسكره

العلماني تنازالت األحزاب الدينية ،حيث بدا بعدها بأنه عديم المصداقية والتعامل مع المواطنين ومن األسباب
التي أدت إلى انهيار حكومته( :شعبان ،ص)21

 .1االستمرار في التحول التدريجي نحو اليمين في المجتمع اإلسرائيلي.
 .2أزمة المولدات وانسحاب "يهدوت هتوراه"(وهي األزمة التي عارضة األحزاب الدينية نقل مولدات الكهرباء
اثناء عطلة يوم السبت لدى المتدينين مما أدى الى انسحاب حزب يهدوت هتوراه من االئتالف

الحكومي).

 .3عدم التصويت في الكنيست على اتفاقية شرم الشيخ.

 .4تصويت وزراء "شاس "ضد الميزانية والمطالبة بوزير خامس.
 .5وتعود أهم أسباب خسارة "باراك"إلى الجمود في العملية السياسية ،وأيضا إلى عدم قدرة إسرائيل السيطرة
على انتفاضة األقصى.

وتجدر اإلشارة إلى أن "باراك" تورط بقضية فساد سميت قضية "الجمعيات" حيث تم التحقيق في هذه

القضية بعد انتخابات سنة 1999م بتهمة أن مقربين من باراك أقاموا جمعيات وهمية ألجل جمع التبرعات

للحملة االنتخابية لباراك وكتلة "إسرائيل واحدة" وخالفوا بذلك قانون تمويل االنتخابات ،وذلك خالل الفترة
الممتدة من سنة 2006-2000م إذ قامت الشرطة بالتحقيق مع باراك،واسحاق هرتسوغ ،والمستشار

االستراتيجي لباراك "تل زلبرشتين" ولكن في سنة 2003م تم إغالق بعض الملفات المتعلقة بهذه القضية،
وفي سنة 2006م أعلنت النيابة العامة إغالق ملف القضية بالكامل لعدم كفاية األدلة

(هائرتس2002/2/28،م).
 2.1.3حزب العمل واالئتالفات الحزبية خالل الفترة من (2000-2010م)
نجح باراك في تأليف حكومة تضم ممثلين عن القوى السياسية واالجتماعية كافة ،وخاصة من

العلمانيين ،ورجال دين ،و"إشكيناز" ،و"سفارديم" ،ومهاجرين روس؛ إضافة إلى معسكر السالم؛ مما وفر

التفاف حولها ،ولكنها فقدت أغلبيتها بعد عشرين شه ار ،فاضطر باراك إلى االستقالة.

أجريت االنتخابات اإلسرائيلية بأسلوب ،ي َعد األول من نوعه في تاريخ إسرائيل ،وقد يكون األخير ،إذ
استهدفت اختيار رئيسا للحكومة من دون أن ترافقها انتخابات برلمانية ،فقد كان أمام باراك إما االقتراع على

حل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة ،أو االستقالة ،لينتخب رئيس الوزراء فقط في ظل قانون االنتخابات .وقد
اختار باراك الحل الثاني ،حتى يواجه احتماالت ترشيح" الليكود "نتانياهو لهذه االنتخابات ،والذي كانت

استطالعات الرأي قبل االنتخابات تؤكد تفوقه بفارق كبير على باراك.
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ومرة أخرى خسر حزب العمل في العام 2001م أمام حزب "الليكود" برئاسة اريئيل شارون "وكانت

خسارة باراك بفارق  25%من األصوات في مصلحة شارون ،الذي كان ي َعد غير ذي شعبية ،وفقد نحو 46%
من عدد األصوات التي كان قد حصل عليها ،عام1999م ،والبالغة مليونا وسبعمائه وتسعين ألف صوتا،

فحصل ،عام 2001م على  967760صوتا ،وقد دفعه ذلك إلى االستقالة من رئاسة حزب" العمل" ،واعتزال
الحياة السياسية ،وخاصة بعد أن أصبح واضحا أن معظم الناخبين قد أيدوا شارون ليس رغبة فيه ،ولكن
بهدف إسقاط باراك (ربيع ،حديد 2004،ص )213

لم يكن فوز شارون في االنتخابات مفاجأة ،بل كان تأكيدا لواقع الحياة السياسية في إسرائيل ،حيث
بدأ ينهار االئتالف الذي شكله باراك؛ األمر الذي انعكس على قدرته التنافسية ،وفقد الكثير من قاعدة

ناخبيه ،ومنهم "العرب داخل إسرائيل" ،الذين استجابوا لدعوة المقاطعة؛ ِ
وقدرت نسبة من أدلوا بأصواتهم بنحو
( %13صحيفة البيان2001/2/11،م)
كان الندالع انتفاضة األقصى 2000م دور كبير في تغيير موازين القوى في الشارع السياسي
اإلسرائيلي ،حيث بدأت تتضح معالم المد اليميني ،بينما فشل اليسار الصهيوني في مواجهة هيمنة التوجهات
اليمينية على المجتمع اإلسرائيلي؛ وعلى الرغم من وجوده في السلطة فإن اليمين على خسارته الجزئية كان
قاد ار على حشد قواه الحزبية ،وتنظيم قواعده االنتخابية في مقابل التعنت الذي لحق بالقاعدة االجتماعية
والسياسية ،لحزب" العمل ".فالسياسات التي انتهجها باراك أدت إلى تفتيت قواعد تأييده ،وانهيار تحالفه
السياسي ،فقد أدى االختالف على التسوية المقترحة مع الفلسطينيين إلى خسارته تأييد حزَبي إسرائيل "بعاليا "
و"جيشر"؛ مما أثر سلبا على قدرة ائتالف" إسرائيل واحدة"؛ وبذلك تفتت قاعدة باراك االنتخابية

(جرايسي2003،م).
وبدا حزب العمل اإلسرائيلي فاقدا للتماسك الداخلي ،وأنه يعيش أزمة حادة ممتدة ،حيث نافس

متسناع وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعازر والنائب البرلماني حاييم رامون على قيادة حزب العمل ،فأعلن

في  13أغسطس /آب 2002م عن ترشحه لرئاسة الحزب ،وأثناء انتخاب رئيس الحزب يوم  19نوفمبر/
تشرين الثاني  2002فاز "عمرام متسناع" بنسبة  %54في حين نال بنيامين بن إليعازر نسبة  %38ولم

يحصل حاييم رامون إال على  %7من األصوات ،وبعد فوز "عمرام متسناع "برئاسة حزب العمل قرر

االنسحاب من حكومة "شارون" في  30أكتوبر /تشرين األول 2002م وبسبب وضعه في مرتبة متأخرة في

قائمة الحزب االنتخابية أعلن" يوسي بيلين "خروجه عن حزب" العمل" ،وانضم مع" ياعيل ديان" ،التي لم

تدخل قائمة الحزب االنتخابية إلى كتلة ميرتس ،واحتال معا الموقعين الحادي عشر والثاني عشر في قائمة

الكتلة االنتخابية ( الجزيرة نت2002 ،م).
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 1.2.1.3دخول حزب العمل في ائتالف برئاسة "أريئيل شارون"
2003م – 2006م (الليكود  -االتحاد القومي  -المفدال  -إسرائيل بعليا –يهدوت هتوراه).
2006م – 2009م (العمل  -كاديما – المتقاعدون)

اتحد "شارون" و" شمعون بيريز" لتكوين حكومة وحدة وطنية ولكن مساعيهم باءت بالفشل في باديء

األمر ،ولكن تم تكوين حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود في أواخر عام 2004م بعد أن تصاعدت حدة

األزمة السياسية التي فجرها شارون بخطة االنسحاب من غزة ،حيث بدأ عقد حزب الليكود في االنفراط نتيجة

معارضة متمردي الليكود خطة وسياسة شارون تجاه العملية السلمية ،فاتجه شارون إلى تدعيم موقفه وخطته
داخل الكنيست في محاولة منه إلنقاذ االئتالف الحاكم بدعوة "حزب العمل " لبدء مفاوضات معه لالنضمام

إلى حزب الليكود قبل انهيار االئتالف ،أو يضطر شارون إلى إجراء انتخابات مبكرة ،حيث يحتاج شارون

إلى دعم حزب العمل أيضا في اقتراع سحب الثقة من حكومة شارون ،والتي تقدم بها كال من حزب ميرتس

والنواب العرب ،ولم تعد حكومة شارون لها األغلبية في الكنيست ،ولم تستطع الحصول على تأييد سوى 59

عضوا من أصل  120عضوا بالكنيست ،وبالتالي يحتاج إلى دعم حزب العمل للحصول على األغلبية داخل
الكنيست تمكنه من تمرير مشروعات الحكومة وحجب اقتراع سحب الثقة(يديعوت،أحرونوت.)2007/9/1،
وأكدت رئيسة كتلة حزب العمل "داليا ايتسك" داخل الكنيست أنها ال تستبعد عدم المفاوضات

النهائية في موعدها المحدد بسبب التفويض الذي منحه شارون لفريقه بعدم مناقشة الموضوعات السياسية

والخطوط العريضة للحكومة من فريق العمل ،وأوضح مسئول حزب العمل أن بيريز لم يقرر بعد التشكيلة

النهائية لفريق التفاوض ،لكنه من المتوقع انضمام عضو الكنيست حاييم رامون وبنيامين بن اليعازر ،وأكد

أعضاء العمل على أن المفاوضات سوف تبدأ ،ولكن على الليكود أن يتفهم أن حزب العمل لن يكون تحت
رحمته؛ ألنه بدون وجود العمل في الحكومة فلن يحصل االئتالف الحاكم على األغلبية المطلوبة لتمرير

خطتة ،وفى يوليو 2004م بدأت مفاوضات انضمام حزب العمل للحكومة باالتهامات المتبادلة بين وزير

المالية "بنيامين نتانياهو" و"شمعون بيريز" زعيم حزب العمل ورغبة حزب العمل الحصول على و ازرة المالية

في الحكومة الجديدة  ،وهذا ما أعلنه "شالوم سيمحون" النائب العام لحزب العمل من أن الحزب يشترط

الحصول على و ازرة المالية في أي مفاوضات انضمام الحزب للحكومة وذلك بعد أن وصف بيريز السياسات
االقتصادية التي ينتهجها نتانياهو بأنها سياسة رأسمالية مقصرة أوجدت الماليين من المتسولين ،وانتقد حكومة

الليكود قائال :ليس باستطاعة حزب العمل الدخول في مفاوضات حول حكومة وحدة وطنية؛ ألن الليكود
يعاني من انقسامات حادة تشل التطور السياسي في إسرائيل) البوابة2004 ،م).

واتضح دور حزب العمل في انتقاد السياسة العامة للحكومة ،وهذا ما أكده الزعيم العمالي بنيامين

اليعازر بأال يقدم حزب العمل دعمه في الكنيست لحكومة شارون ما لم تغير سياستها االقتصادية ،وتحدد
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جدوال زمنيا لالنسحاب من غزة ،وأربع مستوطنات من الضفة الغربية ،وبذلك لم يحدد حزب العمل موقفه

بشأن مذكرتي سحب الثقة عن الحكومة ،وأيضا بسبب معارضة نتانياهو انضمام حزب العمل للحكومة ،كما

عارض خطة االنسحاب من قطاع غزة من قبل .وعلى الرغم من هذه المعارضة ،واالتهامات ،واالنتقادات

فقد اتجه بيريز ألجراء مفاوضات بين الطرفين ،وازالة كافة العقبات التي تعوق تكوين حكومة الوحدة الوطنية،
وشهدت الساحة اإلسرائيلية توت ار شديدا بعد أن فشلت الجولة األولى والثانية من المفاوضات بين ممثلي

العمل والليكود بسبب خالفات حول مشروع الميزانية ومطالبة حزب العمل بإحداث تغيرات في الميزانية بزيادة
اإلنفاق بنحو  600مليون شيكل لتمويل طالب الجامعات ،ومساعدة المتقاعدين وكبار السن ،باإلضافة إلى
تزايد احتماالت فشل ضم حزب شاس الديني المتشدد للحكومة(هائرتس2007/8/31،م).
وشددت رئيسة الطاقم المفاوض عن حزب العمل "داليا ايتسك" على رفض حزب العمل ضمن أي

حزب يعارض خطة االنسحاب من غزة وذلك في إشارة إلى مفاوضات الليكود لضم حزب شاس الديني،
ورفضت أي تغييرات في القضايا الخاصة بالعالقة بين الدين والدولة ،و هذا أدى إلى حدوث أزمة و فشل

المفاوضات للمرة الثالثة ،حيث اتجه "بيريز" إلى االتصال برئيس الوزراء اإلسرائيلي "شارون" إلعادة

المفاوضات من جديد ،وأسفرت جهود الطرفين إلى عقد اتفاق في  18ديسمبر2004م على حصول حزب
العمل على ثمانية مناصب و ازرية (الداخلية-البيئة  -اإلسكان  -البنية التحتية  -السياحة  -االتصاالت –

وزيران بدون حقيبة) باإلضافة إلى تعيين بيريز نائبا لرئيس الوزراء ،واستطاع بيريز انتزاع هذا المنصب من

أيهود أولمرت ولكن لم يتمكن بعد التعديل ،تعيين نائبين لرئيس الوزراء ،وأصبح بيريز وأولمرت نائبين

لرئيس الوزراء شارون ،وتوصل العمل والليكود إلى اتفاق حول غالبية القضايا التي كانت عالقة بينهما
استعدادا لتقديم الحكومة الجديدة للكنيست بالرغم من معارضة بعض أعضاء حزب العمل االشتراك في

حكومة تضم األحزاب الدينية بعد أن اتفق الليكود على ضم حزب" يهدوت هتوراه" لالئتالف حتى يضمن
األغلبية في الكنيست (عرب.) 2010،48،

وتلخصت شروط حزب العمل لالنضمام لحكومة "شارون" بالتالي- :

 .1اإلصرار على تنفيذ خطة فك االرتباط ،وهذا يعني السير في عملية التسوية السلمية.
 .2االشتراط على تخصيص بعض الو ازرات المهمة للحزب في الحكومة الجديدة.

 .3إحداث تغييرات في الميزانية بزيادة اإلنفاق بنحو  600مليون شيكل لطالب الجامعات ،والمتقاعدين،
وكبار السن الهتمام الحزب بجمهوره.

 .4التفاوض التفاوض مع حكومة تضم األحزاب الدينية ،ولكن تنازل عن هذا الشرط لرغبة الحزب في

إزالة كافة العقبات لتشكيل حكومة ائتالفية مع الليكود ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تحقيق هدف
الحزب الدائم بوجوده في السلطة.
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وفى 2005.1.10م تم التصويت في الكنيست على الموافقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بزعامة

"أرئيل شارون "مكونة من الليكود والعمل ،ويهدوت هتوراه بأغلبية  58%من األصوات مقابل  46%عارضوا

التصويت وامتنع  6عن التصويت ،وعقب إعالن البرلمان بنجاح تشكيل الحكومة الجديدة أعلن شارون وبيريز

في خطابهم أمام الهيئة المركزية للحكومة بدء عمل الحكومة ودورها لبحث أول خطوات الحكومة الجديدة ،
وفى مقدمتها تمرير مشروع الميزانية لعام 2005م وتنفيذ خطة "فك االرتباط " ،وازالة كافة العقبات أمام

تنفيذها واستعداد بيريز وشارون للقاء رئيس السلطة الفلسطينية الجديد "محمود عباس" ،ومطالبته بوقف

العمليات ضد"االسرائيليين"مع بدء التنسيق لالنسحاب من مستعمرات قطاع غزة(بيتال ،اريخ.)2005/1/11،

ومن الجدير بالذكر أن حزب العمل له دور حافل وفاعل في تشكيل االئتالفات الحزبية للوصول
إلى السلطة بداية من حزب الماباي ،وحتى بعد االنشقاقات التي حدثت داخله حتى أصبح حزب العمل

الحالي ،فقد خاض سبعة عشر انتخابات كنيست 1948-2006م بداية من أول حكومة إلسرائيل وحتى

نهاية حكم شارون ،في 2006م وما زال دوره فعاال في التأثير السياسي في إسرائيل (صحيفة ،وال2004/7/9،م).
انضم حزب العمل لالئتالف برئاسة شارون ،وتعيين شمعون بيرز وزي ار للخارجية ،وبنيامين بن أليعيزر

ير للدفاع ومع نهاية  2001انتخب بنيامين بن أليعيزر رئيسا مؤقتا لحزب العمل بعدما فاز في االنتخابات
وز ا

الداخلية "أبراهام بورغ" ولكن تم إلغاء االنتخابات لالشتباه بتزييف االنتخابات في الوسط الدرزي وفى 30

أكتوبر 2002م أعلن "بن أليعيزر"عن انسحاب حزب العمل من الحكومة بسبب معارضة الحزب الخطة

االقتصادية التي قدمها حزب الليكود ،وانتخب"عميرام متسناع"رئيسا لحزب العمل ،والذي خاض االنتخابات

فى 2003م بقائمة موحدة مع حزب ميماد ،حيث منى الحزب بخسارة شديدة فى هذه االنتخابات ،مما أدت

إلى استقالة "متسناع"وانتخب شمعون بيرز رئيسا مؤقتا للحزب ،وخالل عمل الكنيست السادسة عشر اندمج
حزب العمل مع حزب "شعب واحد" برئاسة "عمير بيرتس" الذي أنتخب رئيسا لحزب العمل بتاريخ  9نوفمبر

2005م في اإلنتخابات الداخلية للحزب ،وفي أعقاب انسحاب حزب شنيوي من حكومة شارون في نهاية
2004م استمرت المفاوضات مع حزب العمل لالنضمام لالئتالف ،حيث إنضم حزب العمل لالئتالف،
واستطاع أن يحصل على  8وزراء ،ونائب لرئيس الحكومة ،ونائب وزير ،وذلك من أجل دعم خطة

االنسحاب من قطاع غزة ،وبعض مناطق الضفة ،ونجح شارون بتمرير ميزانية الدولة بدعم من حزب العمل
داخل االئتالف(الموسوعة الحرة عبري.)2001،
وفى  30نوفمبر 2005م أعلن "شمعون بيرز" عن انسحابه من حزب العمل ،وانضمامه لحزب كاديما

برئاسة شارون.

خاض حزب العمل االنتخابات في 2006م وحصل على المكانه الثانية في الكنيست ،حيث انضم

حزب العمل للحكومة برئاسة إيهود أولمرت ،وحصل على  7حقائب منها :وزير الدفاع "لعمير بيرتس"
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والتعليم "يولي تمير"ولكن بعد وقت قصير وجه أعضاء حزب العمل انتقادا لعمير بيرس كوزير للدفاع،

وتقليص ميزانية وزراء الرفاه ،وحرب لبنان التي أدت إلى عدم االستقرار في حزب العمل.

وفى  28مايو 2007م أجريت انتخابات داخلية لحزب العمل ،وتنافس فيها رئيس الوزراء السابق عن

حزب العمل أيهود باراك ،وعمير بيرس ،وأوفير بينس ،وعامي أيلون ،ولم تحسم هذه االنتخابات ،حيث

تساوى باراك وعامي ايلون ،وتقرر إجراء جولة ثانية لالنتخابات ،حيث دعم بيرتس أيلون لرئاسة الحزب،
ولكن في  18يونيو 2007م فاز باراك ،حيث شغل منصب وزير الدفاع مكان بيرتس في الحكومة ونائب

رئيس الحكومة (يديعوت احرونوت2007 ،م).

وفي  4ديسمبر 2008م أقيمت انتخابات ألجل انتخاب مرشحى الحزب للكنيست ،حيث جاء فى

المكان الثاني بعد باراك "إسحاق هرتسوغ "وبعده "أوفير بينس".

وفى انتخابات 2009م للكنيست منى حزب العمل بخسارة مدوية ،حيث حصل على  13مقعدا بعدما

كان فى االنتخابات السابقة  19مقعدا ،حيث أصبح الحزب الرابع فى الكنيست بعد حزب كاديما ،والليكود،

واسرائيل بيتنا.

هذا وللمرة األولى التي لم يكن فيها الحزب الثاني في الكنيست ،بعد االنتخابات مباشرة أعلن باراك مع

بعض قادة الحزب أنه ينوي الجلوس مع المعارضة ،ولكن باراك بدأ بمفاوضات مع رئيس حزب الليكود
المنتخب نتانياهو على الدخول في الحكومة ،مما أدى إلى معارضة شديدة داخل الحزب ،حيث عارض

خطوات باراك  7من أعضاء الكنيست من أصل  13دخول الحكومة ،لذلك عرض باراك االتفاق بينه وبين

نتانياهو للتصويت عليه داخل الحزب،واستطاع باراك تمرير االتفاق ،حسب هذا االتفاق أخذ حزب العمل 5

حقائب و ازرية من بينها و ازرة الدفاع التي كانت من نصيب باراك ،وبعد هذا االتفاق أعلن أربعة من أعضاء

الكنيست من حزب العمل عن عدم تقبلهم للقرار وبدءوا العمل كمعارضين وهم"آيتان كابل،أوفير بنيس،وعمري
بيرتس،ويولي تامير" (ماتي ،تخبلد2011 ،م).
 3.1.3انشقاق إيهود باراك عن حزب العمل وتشكيل قائمة مستقلة:
بعد هذه المعارضة لباراك داخل الحزب والذي أصبح منقسما على نفسه بعد دخول الحكومة فى 17

يناير 2011م قرر باراك االنفصال عن حزب العمل ومعه  4من أعضاء الحزب وهم( :متأن فلنائي  -شلوم

سمحون  -عنات ولف  -وأوريت نوكد) وشكلوا حزبا جديدا داخل الكنيست أسموه حزب االستقالل
"هعتسمئوت העצמאות" (2011م–  ) Wikipediaوبهذه الخطوة وضع باراك نهاية لصراعه مع حزب

العمل ،والذي استمر فترة طويلة ،وتصاعد في النصف األخير من سنة 2010م ،وبعد هذه الخطوة من قبل
باراك أعلن ثالثة من وزراء حزب العمل فى الحكومة استقالتهم وهم :إسحاق هرتسوغ،ابشاي بريفمان ،بنيامين

بن أليعيزر ،حيث تم انتخاب"ميخه هروش" رئيسا مؤقت للحزب (صالح2011،م ،ص.)60
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وفى  12سبتمبر 2011م تم انتخاب "شيلي احيموفتش"لرئاسة الحزب ،والتي حاولت ترميم الحزب ،والذي

كان غارقا بالخالفات والديون المالية ،حيث قلصت ديون الحزب من  128مليون شيكل إلى  30مليونشيكل
).)Israeli Labor Party 2011
وجرت انتخابات الكنيست فى يناير 2013م حيث فاز حزب العمل بـ  15مقعدا ،وأصبح الحزب

الثالث فى الكنيست ،وفى نفس السنة  12نوفمبر 2013م أجريت انتخابات داخلية فى حزب العمل ،حيث
تنافس هرتسوغ واخيموفيتش ،وفاز فيها هرتسوغ بفارق  %17برئاسة الحزب (يديعوت احرونوت2013،م).

واستعدادا النتخابات الكنيست أعلن فى  10ديسمبر 2014م هرتسوغ ورئيسة حزب الحركة "هتنوعة

התנועה" تسفي ليفني االتحاد تحت اسم "المعسكر الصهيوني همحنيه هتسيوني המחנה הציוני" على أساس

أن تكون ليفني فى المركز الثاني ،وتكون مناوبة على رئاسة الحكومة ،ولكن بعد انتقادات شديدة من قبل

المعسكر الصهيوني أعلنت ليفني أنها تخلت عن مطلب المناوبة  -وفاز المعسكر الصهيوني بـ  24مقعدا،

ولكن أصبح الحزب الثاني بعد الليكود ،وفضل الجلوس فى المعارضة (يديعوت احرونوت2014م).
ويرى الباحث أن موافقة حزب العمل على دخول ائتالفات حكومية بزعامة حزب الليكود أدى إلى تدني
شعبيته؛ ألن جمهور حزب العمل ترجموا جلوس حزبهم في ائتالف مع اليمين والمتدينين المتطرفين بأنه ال
توجد فوارق بين سياسية حزب العمل أو الليكود ،وهذا أدى إلى فقدان الثقة بحزب العمل ،وتبين أن
الصراعات الداخلية واالنشقاقات أدت إلى إضعاف قوة حزب العمل ،وألول مرة في تاريخه يحصل في

انتخابات"الكنيست" الثامنة عشر 2009م ،على 13مقعد فقط ،وأن حزب العمل دخل في أزمة قيادة منذ

فقدانه قادته التاريخيين أمثال "اسحاق رابين ،وشمعون بيريز" ألنه عجز عن إيجاد رئيس للحزب يعيد له
مكانته على الخارطة السياسية كحزب تاريخي.

 2.3االئتالفات الحكومية لحزب (كديما) (2006م2015-م)
مقدمة:
كديما( ،קדימה ،الى االمام) وهو حزب أسسه أرئيل شارون في نوفمبر  2005بعد إنسحابه من
حزب الليكود وساهمت ظاهرة التعددية الحزبية التي سبقت قيام "دولة إسرائيل"منذ فترة "اليشوف" في ظاهرة

التكتل واالنشقاق ،وهي من أهم خصائص النظام الحزبي اإلسرائيلي ،وتتمثل هذه الظاهرة إما باندماج بعض
األحزاب مع بعضها مكونة كتلة ،أو االنقسام داخل هذه األحزاب نتيجة لطريقة االنتخابات (ربيع1975،م).

وتبرز هذه الظاهرة بصورة واضحة عند بدء عملية االنتخابات للكنيست ،وقد الزمت هذه الظاهرة كافة

االنتخابات التي جرت في إسرائيل ،والتي كان آخرها  28آذار 2006م حيث لوحظ تكتل حزب كاديما مع

حزب العمل وحركة شاس (علوي ،جمال ،دراسات إقليمية".)"5
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ويرى الباحث أن انشقاق "أريئل شارون"عن حزب الليكود وتأسيسه حزب جديد أسماه "كديما" هو
استمرار لحالة االنقسامات واالنشقاقات التي تشهدها الساحة الحزبية اإلسرائيلية منذ نشأتها ،وأن طبيعة

المجتمع "اإلسرائيلي"غير المتجانس من الناحية االجتماعية والسياسية أدت "بدولة إسرائيل" إلى تبني هذا

النمط من التعددية الحزبية للمحافظة على استم اررية هذا النظام ،حيث يسمح القانون في الكيان "اإلسرائيلي"
ألعضاء من الكنيست االنشقاق عن أحزابهم ،وتشكيل كتلة حزبية داخل الكنيست ،ويساهم هذا القانون بشكل

كبير في استمرار ظاهرة االنشقاقات في األحزاب القائمة في الكنيست.
" 1.2.3ارئيل شارون" مؤسس حزب كاديما
وهنا يجب اإلشارة إلى تاريخ مؤسس حزب كديما "ارئيل شارون" ولد "ارئيل شارون" في قرية "ميالن"

الفلسطينية التي أصبحت فيما بعد تسمى مستوطنة "كفار مالل" سنة 1928م ألسرة من أصل بولندي،
عملت في مزارع الموشاف في فلسطين.

تنوعت العلوم التي درسها شارون ،فدرس التاريخ ،واالستشراق ،والزراعة ،والقانون ،ثم العلوم العسكرية

في فرنسا وانجلترا ،ويعد شارون واحدا من أكثر القادة العسكريين واإلسرائيليين تشددا ،حيث يرفض تقسيم
القدس ،ويصر على بقائها العاصمة األبدية لدولة الكيان "اإلسرائيلي" ويرفض كذلك مبدأ حق العودة

للفلسطينيين الالجئين ،أو المساس بأي من المستوطنات الموجودة ،وكان يسعى إلى تهويد األراضي العربية
بإقامة المزيد من المستوطنات عليها (الزيتونة2009،م ص.)9

التحق شارون في الرابعة عشرة من عمره بتنظيم الهاغاناه ،وقاد إحدى فرق المشاة في حرب 1948م

وأصيب في بطنه بعدة رصاصات بينما كان يهم بحرق أحد الحقول ،وكادت تلك الرصاصات أن تودي

بحياته لوال أن رآه أحد جنوده فأسرع إلى إنقاذه (مرجع سابق).

ترأس شارون في يونيو 1953م وحدة العمليات الخاصة ،حيث أطلق عليها اسم الوحدة  101والتحق بها

بعد رئاسته لعددا من المتطوعيين واإلسرائيليين المحكوم عليهم لفترات طويلة بالسحن ،في تلك الوحدة التي

تخصص فيها باإلغارة على مخيمات الالجئين الفلسطينيين ،وكان من أشهر عملياتها مجزرة "قبية" التي راح

ضحيتها  69فلسطينيا ،وهدم فيها  41منزال ،وأختير شارون رئيسا لشعبة التدريب في الجيش اإلسرائيلي سنة
 ،1966ثم ترقى إلى رتبة جنرال سنة 1967م ،حيث تولى قيادة القطاع الجنوبي ،وترك الجيش سنة
1972م ،ثم عاد إليه في السنة التالية خالل حرب 1973م (الزيتونة2009،م).

شكل شارون حزبا أواخر سنة 1977م أسماه "سالم صهيون" فاز بمقعدين في الكنيست ،ثم انضم بعد

ذلك إلى حزب الليكود ،وتولى في حكومة "مناحم بيغن" منصب وزير الزراعة واالستيطان ،وظل يشغل هذا
المنصب إلى أن انتقل لشغل منصب وزير الدفاع سنة 1982م ،حيث االجتياح اإلسرائيلي للبنان ،وتعامل

بعنف مع المقاومة الفلسطينية التي كانت تتخذ من بيروت الغربية مق ار لها ،وأجبرها بعد حصار طويل على

الخروج إلى تونس ،وأثناء الحرب على لبنان 1982م وقعت مجزرة "صب ار وشتيال" التي راح ضحيتها قرابة
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ثالثة آالف وخمسة مئة الجئ فلسطيني ،وحملت لجنة تحقيق إسرائيلية مستقلة شارون المسؤولية (أريه،

كنيريتي1977/11/17،م).

وظل شارون وزي ار بال و ازرة في الفترة من 1982م وحتى 1984م ثم أختير بعد ذلك وزي ار للصناعة

والتجارة في الفترة من  1990-1984ثم عين وزي ار للبناء واإلسكان في الفترة من  1992-1990وتولى

منصب وزير البنية التحتية في حكومة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو التي تشكلت إثر انتخابات سنة

1996م ثم وزي ار للخارجية في الحكومة نفسها سنة 1999-1998م.

وبعد فشل "بنيامين نتانياهو" أمام "إيهود باراك" في انتخابات رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في أيار /مايو

1999م استقال من رئاسة حزب الليكود ،وطلب من "اريئل شارون" أن يتسلم زعامة الحزب مؤقتا وفي أيلول

ديسمبر 1999م انتخب شارون زعيما لليكود بشكل رسمي بعد أن تغلب على منافسيه إيهود أولمرت ومائير
شطريت ،حيث فاز بنسبة %53من أصوات مركز حزب الليكود (الزيتونة2009 ،م ،ص.)10

وفي خطوة استف اززية قام شارون في  2000-9-28بزيارة المسجد األقصى الشريف ،حيث أعلن أن

زيارته هي تأكيد للسيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى مدعيا "أن لكل يهودي الحق في أن يقوم بزيارة
الحرم الشريف" ،وبعد هذه الزيارة اشتعلت انتفاضة األقصى عام 2000م (موسوعة الجزيرة ،نت).

وفي أعقاب زيارة شارون لألقصى وفشل رئيس الحكومة اإلسرائيلية "إيهود باراك" في وقف االنتفاضة،

انتخب شارون 2001-2-6م رئيسا للحكومة ،وفاز فو از كاسحا على باراك ،إذ حصل شارون على %62.5
من األصوات مقابل  %37.5لمنافسه (جاد2002 ،م ،ص.)90

وتعود أسباب خسارة باراك إلى جمود العملية السياسية ،وعدم سيطرته على الساحة المحلية،

واإلقليمية ،والدولية هي التي أدت إلى فوز شارون ،الذي لم يكن مفاجئا ،بل جاء موافقا لكل استطالعات

الرأي التي أظهرت تقدمه في االنتخابات ما بين  25-15مقعدا ،وقد نجح شارون في تشكيل حكومة وحدة
وطنية حصلت على ثقة الكنيست في 2001-3-7م حيث استندت إلى أحزاب الليكود والعمل ،وشاس،

واسرائيل بعليا ،واالتحاد القومي ،واسرائيل بيتنا ،وشعب واحد.
وجاء تشكيل الحكومة على النحو التالي:

جدول رقم ( :)10أعضاء حكومة شارون األولى

اريئيل شارون

الحزب

الوزارة

االسم

الليكود

رئيسا للوزراء

مائير شطريت

الليكود

العدل

عوزي لندو

الليكود

األمن الداخلي

ليمور ليفنات

الليكود

التربية والتعليم

روبي رفلين

الليكود

االتصاالت

تساحي هنغبي

الليكود

البيئة

سيلفان شلوم

الليكود

المالية
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تسفي ليفني

الليكود

و ازرة دولة

داني نافيه

شمعون بيرز

الليكود

و ازرة دولة

العمل

الخارجية

بنيامين بن العيزر

العمل

الدفاع

افرام سنيه

العمل

المواصالت

داليا اتسيك

العمل

الصناعة والتجارة

متأن فلنائي

شالوم سيمحون

العمل

العلوم

العمل

الزراعة

صالح طريف

العمل

و ازرة دولة

رعنان كوهن

العمل

و ازرة دولة

إيلي إيشاي

شاس

الداخلية

شلومو بن عزري

شاس

العمل والرفاه

نسيم دهان

شاس

الصحة

اشر أوحنا

شاس

االديان

إيلي سويسيا

شاس

وزير دولة

نتأن شرانسكي

إسرائيل بعليا

البناء واإلسكان

أفيغدور ليبرمان

إسرائيل بيتنا

البنية التحتية

رحبعام زئيفي

االتحاد القومي

السياحة

شموئيل افيتال

شعب واحد

وزير دولة

المصدر( :شعبان2011،م)

وفي أعقاب تصاعد انتفاضة األقصى تم قتل وزير السياحة "رحبعام زئيفي"في 2001.10.17م على يد

أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نتج عنها محاصرة الضفة ،ومنع الرئيس "ياسر عرفات" من
مغادرة "رام هللا".

وفي تاريخ 2002.1.20م أعلن شارون أن الحصار لن يرفع إال بإعتقال الذين قتلوا "زئيفي" ومنع

الرئيس ياسر عرفات في 2002.10.28م من التوجه إلى بيروت للمشاركة في القمة العربية (الجزيرة نت،
2004م).

وبعد عدة عمليات شنت ضد "الكيان اإلسرائيلي"على يد فلسطينيين قتل فيها عشرات المستوطنين اليهود

أعلن شارون في 2003-3-29م عملية شاملة ضد البنية التحتية الفلسطينية بهدف احتالل أغلب مناطق
الضفة حيث ثم "استشهاد"عدد كبير من الفلسطينيين ،وتم محاصرة أغلب مناطق الضفة (جميل2005،م).

وفي 2003-1-28م فاز حزب الليكود برئاسة شارون ب 38مقعدا من مقاعد الكنيست السادس عشر،

حيث شكل شارون حكومته الثانية ،وبات السياسي األول في دولة "الكيان اإلسرائيلي" ،ومن هنا أعلن شارون

في  2003-12-18م خالل خطابه الذي ألقاه في مؤتمر "هرتسيليا"عن نيته فكرة الفصل أحادي الجانب من
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مستوطنات قطاع غزة ،وبعض مستوطنات الضفة ،وصادقت الحكومة اإلسرائيلية على الخطة في-6-6

2004م ثم صادق الكنيست عليها في 2004-10-25م ومن ثم في 2005-2-16م تمت المصادقة على

الصيغ النهائية من مشروع قانون تطبيق خطة الفصل ،والذي يقضي بتخصيص  308مليار شيكل (884

مليون دوالر) لتغطية نفقات نقل نحو تسعة آالف مستوطن من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية إلى أماكن
بديلة ،وتعويضهم عن فقدان منازلهم (شعبان2011،م).

لقيت هذه الخطوة من قبل شارون معارضة شديدة داخل حزب الليكود ،حيث أصبح الحزب منقسما على

نفسه بين مؤيد لشارون ومعارض ،مما دفع شارون إلى التفكير باالنشقاق عن الليكود ،وتأسيس حزب جديد
يستطيع من خالله تطبيق رؤيته السياسية ،وخاصة بما يخص االنسحاب من قطاع غزة وثالث مستوطنات

في الضفة الغربية.

وبعد االصطدام مع متطرفي الليكود اتخذ شارون خطوتين مهمتين:

األولى /طلب شارون بعد اجتماعه برئيس الدولة في 2005-1-221م حل الكنيست.

الثانية /تمثلت بمغادرته الليكود ،حيث أكد في رسالة وجهها للحزب نيته االستقالة من الليكود ،وتشكيل

حزب جديد ،حيث تعد خطوة شارون غير مسبوقة في الحياة السياسية اإلسرائيلية ،وقد انضم إلى شارون 10
نواب من أعضاء الليكود ،ثم تبعهم أعضاء آخرون ،ثم انضم إليه الحقا ثالثة من أقطاب حزب العمل ،حيث

أعلن حاييم رامون في 2005-11-23م انسحابه من حزب العمل ،وانضمامه إلى "كاديما" باإلضافة إلى

شخصيات مركزية في "الكيان اإلسرائيلي" (شعبان2011،م).

ويرى الباحث أن الكتلة المتطرفة التي كان يقودها "شارون داخل حزب "الليكود" هي التي وقفت في

وجهه عندما طرح فكرة االنسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق الضفة ،حيث اتهموه بخيانة مبادئه التي كان
ينادي بها على مدار عشرات السنين ،وخاصة مسألة االستيطان ،وكان لقبه لدى المستوطنين "بنبي

االستيطان".

ولكن "شارون "الذي قضى حياته كقائد عسكري على ما يبدو أنه توصل إلى نتيجة مفادها إنه رغم

خطورة االنسحاب من "قطاع غزة" وال يوجد شريك فلسطيني يتفاوض معه فإن البقاء في مستوطنات قطاع
غزة سوف يكلف "دولة الكيان اإلسرائيلي" الكثير من القتلى ،ومن خالل البحث تبين أن قادة المستوطنين

اتهموا "شارون" أنه قام باالنسحاب من مستوطنات قطاع غزة لكي يغطي على ملفات الفساد التي كانت
الشرطة "اإلسرائيلية " تحقق فيها ضده وضد أوالده (صالح ،محسن ،نافع ،بشير2005 ،م ،ص.)75

كما أدت خطة الفصل األحادي الجانب إلى خلط األوراق داخل النظام السياسي اإلسرائيلي ،وأدخل

عالقات القوى مرحلة جديدة من إعادة االصطفاف ،وبناء التحالفات ،وتشكيل حزب جديد على يد "شارون"فقد
واجه مصاعب كان أعقدها داخل حزبه الليكود ،وظهر وكأنه يمثل النخب في رؤيتها للصراع وسبل حله،

وترجم رغبتها في رسم حدود دائمة من جانب واحد ،وال يراعي مصالح ومعتقدات فئات أخرى ،ويستهتر

بمواقف المستوطنين ،وقطاع واسع من المتدينين ،وقد بذل شارون جهود كبيرة للخروج من األزمة ،ولكن
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دون جدوى ،حيث تضعضع االئتالف ،وخاصة بعد انسحاب حزب العمل من االئتالف ،وانهارت الحكومة،

واضطر شارون لالتفاق مع الكتل البرلمانية على تقديم موعد النتخابات الكنيست إلى آذار/مارس 2006م

بدال من نهاية العام(جوني منصور،2006ص .)50-48

كما أكدت خطة الفصل األحادي الجانب ابتعاد "شارون"عن فكر الليكود ،وبات مقتنعا بأنه المناص من

تثبيت حدود دائمة لدولة "الكيان اإلسرائيلي"وقد رأى كثير من اإلسرائيليين قرار "شارون" بأنه قرار تاريخي

دراماتيكي ،و أروا فيه ختاما رسميا لنهاية حلم "أرض إسرائيل الكبرى" (يديعوت2004 ،م).
 2.2.3تأسيس حزب جديد" كاديما"

جاء التطور األكثر أهمية في  21نوفمبر ،بتخلي شارون عن حزبه" الليكود" ،وطلبه من رئيس الدولة

"موشيه كاتساف" ،حل البرلمان"الكنيست" ،تمهيدا إلجراء انتخابات مبكرة ،في  28مارس 2006م ونظ ار

الستمرار تمتع شارون بشعبيه عالية بين الجمهور اإلسرائيلي ،لعدم وجود بديل أخر يمكنه أن يقود البالد،

قرر تشكيل حزب جديد تحت تسميه مؤقتة هي" المسؤولية الوطنية" ،ثم تحول الحقا إلى حزب " كاديما" أي
(إلى األمام) .وضم تشكيلة واسعة من التيارات السياسية ،بهدف أن يكون الحزب الجديد بديال لكل األحزاب

الكبيرة في دولة "الكيان اإلسرائيلي" ،وهي خطوة شكلت تهديدا جديا لحزب" الليكود" ،والذي شارك شارون
نفسه في تأسيسه عام ( 1973يديعوت احرونوت)2006/6/11،

وتتلخص أهم األسباب التي دفعت شارون إلى مثل هذه الخطوة الجريئة في اآلتي:
أوال /رغبته في تفادي التمرد والمكائد السياسية التي قادها المتمردون عليه في" الليكود".

ثانيا /عدم الرغبة في تولي رئاسة حكومة أقلية تفرض عليه تنازالت عديدة ،وتكون عرضة دائما للسقوط

في الكنيست.

ثالثا /غياب التعاون مع نواب حزبه في البرلمان لتمرير السياسات التي يؤمن بأنها تخدم المصلحة العليا

إلسرائيل ،وبالذات على صعيد مشروعه في التسوية مع الفلسطينيين.

أما تعهداته لحزب" كاديما "الجديد ،فقد أكد شارون أنه يتعهد بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاقية

سالم مع الفلسطينيين ،ومعالجة المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها المجتمع اإلسرائيلي،

خاصة البطالة والفقر .كما أن هذا الحزب سيبقي ملتزما بما جاء في" خاريطة الطريق "في صورتها المعدلة،

التي تلتزم بـ  14تحفظا سبق تقديمها إلى اللجنة الرباعية الدولية ،مع اإلصرار على أن تطبق بصورة

مرحلية ،وليست في صورة صفقة واحدة ،ومستبعدا إجراء المزيد من االنسحابات األحادية الجانب من الضفة
الغربية .وتضمن برنامج" كاديما" ،أيضا مبدأ إعالن دولة فلسطينية في حدود مؤقتة ،إذا قبل الفلسطينيون

ذلك ،كتطبيق لخطة الحل المرحلي طويل األمد ،وهو الحل الذي يهدف عمليا إلى منح دولة "الكيان
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اإلسرائيلي" الفرصة الستكمال فرض الحقائق االستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ،بما في ذلك

المزيد من تهويد القدس ،دون أن يكون هناك أي اعتراضات دولية (المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية).

وفي الحقيقة فقد راهن شارون على أن انسحابه من" الليكود "وتأسيس حزب جديد يؤدي إلى إحداث

تأثيرات وتغييرات في الخريطة الحزبية اإلسرائيلية ،بما ينعكس إيجابا على وضع حزبه الجديد؛ فحزب

"كاديما" بالطريقة التي نشأ بها ،وباألعضاء البارزين الذين انضموا إليه ،أعاد فرز األحزاب اإلسرائيلية ،بحيث
أصبح" كاديما "الممثل الفعلي للوسط ،بينما حزبا العمل على يساره والليكود على يمينه .وبالفعل أظهرت كافة

استطالعات الرأي أن الحزب الجديد الذي أعلن عنه شارون ،سيحقق فو از ساحقا على" الليكود "في
االنتخابات (مقاتل من الصحراء2006-2000 ،م).
"رس المال" في تأسيس "كديما"
 1.2.2.3مصلحة كبار أصحاب أ

لم تكن والدة حزب "كديما "في خريف العام 2006م مجرد نشأة حزب جديد ناجم عن انشقاق عادي،
بل كان حزبا استطاع أن يؤثر في الساحة اإلسرائيلية وعلى المستويات المختلفة ،وخاصة بين أوساط كبار

رأس المال وأوساط أكاديمية ذات شأن في الساحة اإلسرائيلية ،وظهر في تلك الفترة مصطلح "البحث عن

الرجل القوي"ولم يكن في تلك الفترة أقوى من شخصية "شارون".

منذ بداية التسعينيات وصوال لسنوات األلفين كان هناك ازدياد في نفوذ كبار رأس المال في األح ازب

الكبرى وفي األحزاب التي تدور في فلك السلطة ،وتتناوب على المشاركة في االئتالفات الحاكمة ،ولم تمر

موجة انتخابات داخلية "في األحزاب الكبرى إال وظهرت لوائح كبار رأس المال الذين تبرعوا لهذا السياسي أو

ذاك ،ومن ثم لألحزاب (الزيتونة2009 ،م)

ولذلك ظهرت قضايا فساد خالل عمليات االنتخابات ،ومنها قضية نجل"ارئيل شارون" عضو

الكنيست السابق "عمري شارون "حيث تورط بقضايا الفساد على خلفية تشغيله لـ "شركات وهمية" في حمالت

والده االنتخابية ،إضافة إلى تلقيه أمواال من منظمات عدة داخل "الكيان اإلسرائيلي" وخارجه لتمويل هذه

الحمالت ،والتي بلغ حجمها قرابة  6ماليين شيكل (1.5مليون دوالر) وهي مبالغ تزيد عن الحد الذي يسمح
به قانون األحزاب اإلسرائيلي (عرب2005 ،48م).

وكانت محاوالت المدعي العام اإلسرائيلي لتوجيه تهمة فساد" لعمري شارون"قد اصطدمت بتمتعه

بحصانة برلمانية ،ولكن الكنيست أصدر قانونا في شهر تموز/يوليو2005م يسمح للمدعي العام بتوجيه تهم

ضد أعضائه (بي بي سي2005،م).

وتم في 2006-2-14م حكم على عمري شارون بالسجن الفعلي لتسعة أشهر ،والسجن مع وقف

التنفيذ لفترة مماثلة ،وغرامة مالية بقيمة نحو  65ألف دوالر بعد أن أقر بالتهم الموجهة ضده ولكن لم يسر

مخطط تأسيس حزب "كديما" بالشكل المطلوب ،فسقوط "شارون" في غيبوبة في الرابع من كانون الثاني
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 2006م جاء في أوج االستعدادات لالنتخابات البرلمانية التي جرت بعد أقل من ثالثة أشهر في  28آذار،

مما أدى إلى انتقال رئاسة الحزب إلى "أيهود أولمرت" والذي حقق انتصا ار كبي ار في انتخابات 2006م
بحصوله على  29مقعدا ،مقابل  12مقعدا لليكود ،ولكن غياب شارون عن المشهد السياسي اإلسرائيلي

وتولي إيهود اولمرت قيادة "كديما" وترأس الحكومة اإلسرائيلية وتميز بوالئه التام لشارون(،الزيتونة 2009،م).

وفيما يتعلق بشخصية أولمرت فإنه فاقد للكاريزما والخبرة واإلمكانات القيادية كما لم يكن يتمتع بالثقل األمني
اختبار لسلفه
ا
والعسكري الذي تمتع به الجنرال "شارون" حيث إن الفترة التي تلت غياب شارون كانت
أولمرت ،الذي حاول أن يظهر أن لديه اإلمكانيات والقدرة على اتخاذ الق اررات كسابقه ،ومن الق ار ارت التي
اتخذها إخالء المستوطنين من مستوطنة عامونا التي كان يقطنها مستوطنون متطرفون (براك،
ربيد2006/11/28،م).
 2.2.2.3رئاسة (أولمرت) لحزب "كاديما"
عقدت االنتخابات اإلسرائيلية للكنيست السابع عشر في 2006-2-28م حيث شاركت فيها 31

قائمة انتخابية ،تمكنت  12قائمة منها تجاوز نسبة الحسم ،وغياب شارون عن الحياة السياسية أثر سلبا على

نتائج االنتخابات ،ولم يحصل حزب "كديما"على أغلبية تمكنه من تنفيذ خططه ،إذ ع از المحللون ذلك إلى

جانب ملفات الفساد التي تداولتها الصحف والتي أثرت على نتائج االنتخابات (شحاذة ،العدد".)"33


نتائج انتخابات الكنيست السابعة عشرة

2006.3.28م



أصحاب حق االقتراع

5,014,622



نسبة الحسم



بلغ عدد المقترعين

2%

بلغت نسبة األصوات الصالحة



بلغت نسبة التصويت



3,186,739

3,137,064
63.5%

جدول رقم ( :)11نتائج انتخابات الكنيست السابعة عشر
عدد األصوات الصالحة

األصوات بالنسبة المئوية ()%

عدد المقاعد

إسم القائمة
كديما

690,901

22.0

29

العمل+ميماد

472,366

15.1

19

شاس

299,054

9.5

12

الليكود

281,996

9.0

12

إسرائيل بيتنا

281,880

9.0

11

المفدال االتحاد القومي

224,083

7.1

9

185,759

5.9

7

المتقاعدون
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يهدوت هتوراه

147,091

4.7

6

ميرتس

118,302

3.8

5

القائمة العربية الموحدة

94,786

3.0

4

حداش

86,092

2.7

3

التجمع الوطني الديقراطي

72,066

2.3

3

المصدر( :المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية2006،م)

 1.2.2.2.3مالحظات على انتخابات الكنيست السابعة عشر
أوال /ألول مرة يفوز حزب من غير حزب العمل والليكود برئاسة الحكومة ،وألول مرة يفوز حزب

تشكل قبل االنتخابات بحوالي  6أشهر فقط.

ثانيا /سقوط مدوي لحزب الليكود الذي حصل على 12مقعدا فقط ،وهذا يدلل على مدى تأثر الحزب

بانشقاق شارون ومؤيديه من الحزب.

وقد تشكلت الحكومة من حزب العمل ،وكديما ،وشاس ،والمتقاعدين ،وتم عرضها على الكنيست

للتصويت يوم 2006.5.4م وحصلت على ثقة  65صوتا ومعارضة  49صوتا ( .)Elections in 2006

وتكونت الحكومة في ذلك الوقت من 25وزي ار كان نصيب كديما منها  12و ازرة أهمها :رئاسة

الوزراء ،والخارجية ،والمالية ،وحصل العمل على سبع و ازرات أهمها :الدفاع ،وشغلت حركة شاس أربع

و ازرات ،بينما شغل المتقاعدون مقعدين و ازريين (مكتب رئيس الوزراء2005 ،م).

كما واضطر وزير العمل حاييم رامون لالستقالة في 2006.8.22م ،بسبب تهم فساد ،وانضم

حزب"إسرائيل بيتنا" إلى الحكومة ،حيث عين رئيسه "افيغدور ليبرمان" نائبا لرئيس الوزراء ووزي ار للشؤون

االستراتيجية (عرب 2000 ،48م).

 2.2.2.2.3أحداث مركزية أثناء حكومة أولمرت:
شن "الكيان اإلسرائيلي" في 2006.7.12م حربا على حزب هللا في لبنان ،وذلك في أعقاب عملية

عسكرية نوعية قام بها حزب هللا في مزارع شبعا في الجنوب اللبناني ،مما أسفرت عن مقتل ثمانية جنود

إسرائيليين ،وجرح  18آخرين ،وأسر اثنين ،أسفرت نتائج الحرب ضد لبنان وما تالها من إخفاقات في
الجانب السياسي والعسكري اإلسرائيلي إلى ضغوط ضد الحكومة التي يقودها حزب كديما وعدم كفاءتها ،مما
أدى إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي المتقاعد" الياهو فينوغراد" (موجز تقرير لجنة

فينوغراد2007/10/30،م).

كما أظهرت حرب لبنان مدى عدم قدرة وزير الدفاع ورئيس الوزراء لتقدير القوة العسكرية والسياسية

لتحقيق األهداف التي أعلن عنها.
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وفي أعقاب الحرب تم تشكيل لجنة فينوغراد -حيث أظهرت قصو ار ،باإلضافة إلى عدم التنسيق بين

المستوى السياسي والعسكري ،وحملت نتيجة اإلخفاقات لرئيس الوزراء أولمرت ووزير الدفاع "عمير بيرتس"
ورئيس هيئة األركان "دان حالوتس" ،حيث اتهم" دان حالوتس" بمسؤولية فشل الجيش "الصهيوني" في تحقيق

أهداف الحرب على لبنان إلص ارره على استراتيجية القصف الجوي وتأخير العمليات البرية ،باإلضافة إلى
ذلك الحقت "حالوتس" فضيحة مالية أخالقية هزت سمعته السياسية ،فقد كشفت صحيفة معاريف أن

"حالوتس" وبعد ساعتين من اختطاف الجنديين اإلسرائيليين كان منهمكا ببيع أسهمه المالية في إحدى
الشركات تحسبا النهيار البورصة بفعل الحرب ،األمر الذي عد "عيبا أخالقيا" وعلى خلفية هذه الفضيحة

استقال "حالوتس من منصبه في 2007.1.16م  ،األمر الذي انعكس سلبا على شعبية أولمرت ،فقد طالب
 63%من اإلسرائيليين أولمرت باالستقالة في استطالع نشرت نتائجه جريدة يديعوت أحرونوت

2006.8.25م لفشله في قيادة الحرب على لبنان (التقرير النهائي للجنة فينوغراد 2006م).

تمت استقالة أولمرت ليس فقط على خلفية فشله بإدارة الحرب على لبنان ،بل على خلفية قضايا

"الفساد" الذي إرتبط اسمه بالعديد من قضايا الفساد ،مما جعل القضاء اإلسرائيلي يشدد الخناق عليه ،حيث
بات من الصعب جدا استم ارره في ممارسة مهامه كرئيس للوزراء ،وتعززت الشبهات حوله بشأن تورطه في

قضايا فساد واحتيال ،إضافة إلى عمليات تزوير واساءة األمانة (دروم ،كوريس2009،م).
وقد الحقته تلك الفضائح أثناء توليه منصب رئيس الوزراء والتي يذكر منها:

أوال /قضية بنك لئومي:
تم التحقيق مع أولمرت في هذه القضية في شهر كانون الثاني يناير 2007م واتهم أولمرت بالعمل

على التالعب في شروط عطاءات الخصخصة لبنك لئومي من أجل مساعدة صديقه رجل األعمال األسترالي

"فرانك لؤي" الذي يعمل في مجال العقارات ،وللفوز في العطاء والسيطرة على نواة التحكم في البنك ،وأوصت
الشرطة بإغالق ملف التحقيق ،غير أن االدعاء العام لم يتخذ ق ار ار بهذا الخصوص (يديعوت-7-31،

2008م).

ثانيا /قضية شراء منزل في شارع كرمية بالقدس:
فتح التحقيق في القضية في أيلول 2007م واتهم أولمرت أنه حصل على تخفيظات بلغت  320ألف

دوالر لدى شرائه منزال في القدس مقابل امتيازات يقدمها أولمرت للمقاول ،وبذلك فإنه قد استغل موقعه كرئيس
سابق لبلدية القدس (مغليزي ،ابيئل2012،م)
ثالثا /قضية الملفات المالية:
بدأ التحقيق في القضية في أيار-مايو 2008م بتهمة تلقي أولمرت مبالغ مالية من صديقه رجل

األعمال األمريكي اليهودي "مورس تاالنسكي" حيث ادعى أولمرت أن هذه األموال لم يأخذ منها أغورة واحدة
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لجيبه ،وفي استطالع للرأي أجرته صحيفة هآرتس 2008.5.28م بين أن  %70من اإلسرائيليين لم يصدقوا
أولمرت (الزيتونة2008 ،م ،ص.)29
رابعا /قضية وزارة الصناعة والتجارة:
اتهم أولمرت بقيامه بتعيينات سياسية في و ازرة الصناعة والتجارة عندما كان وزي ار عليها ،وتقديم

امتيازات لزبائن صديقه السابق أوري ميسر ،وفي استطالع للرأي نشره مؤتمر سديروت في 2007.11.7م
حول فساد حكومة أولمرت أشار إلى أن  56%يعتقدون ان أولمرت هو أكثر فسادا في الحكومة ،ويليه وزير

المالية السابق عضو "كديما" أبراهام هيرشزون" الذي حصل على نسبة  ،55%وأيضا حاييم رامون الذي

حصل على  ،33%وافغدور ليبرمان الذي حصل على ،33%ووزير الدفاع "إيهود باراك" و"روني بار أون"
الذي حصل على  ،29%كما أن جريدة يديعوت أحرنوت في 2008.8.1م أظهرت أن  69%من

اإلسرائيليين طالبوا أولمرت في ذلك الوقت باالستقالة بسبب القضايا الموجهة ضده (يديعوت-8-1،
2008م).
 3.2.2.2.3استقالة أولمرت من رئاسة الحكومة:
اضطر أولمرت لتقديم استقالته لرئيس الدولة في 2008.9.21م بعد استم ارره  990يوما في الحكم،
وبعدها أوصت الشرطة بتوجيه الئحة االتهام ضده في قضيتي فساد من أصل خمس قضايا يتم التحقيق معه

فيها ،ويعتقد أن هذه القضايا ارتكبها ،أولمرت عندما كان رئيسا لبلدية القدس ،ومن ثم وزي ار للصناعة والتجارة

في الحكومة التي شكلها سنة 2003م (يديعوت2008-9-21،م).

ويرى الباحث أن المشوار السياسي "ألولمرت" بدأ مشواره كرئيس للوزراء بدأ من فشل إلى آخر،

والذي أكد تقرير لجنة "فينوجراد" التي شكلت بعد الحرب على لبنان والتي حملته مسؤولية الفشل الذي مني به
"الجيش اإلسرائيلي" بعدم تحقيق أي من أهداف الحرب وأولها إعادة الجنود المخطوفين في لبنان ،وأعقبه فشل

الحرب على قطاع غزة التي هي أيضا لم تحقق أيا من أهدافها وخاصة إعادة الجندي األسير لدى المقاومة

الفلسطينية "جلعاد شاليط" وعقب كل ذلك ملفات الفساد التي تراكمت ضده ،وأوصلته إلى االستقاله من رئاسة

الوزراء والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة  8أشهر.
 3.2.3رئاسة ليفني "لحزب كديما"

بعد استقالة أولمرت ترأست الحكومة "تسيفي ليفني" حيث إنها تنافست في االنتخابات الداخلية التي

جرت داخل حزب "كديما" وفازت على شاؤول موفاز بفارق ضئيل 43%وحصل موفاز على 42%وبعد أن

استقال أولمرت منح رئيس الدولة " شمعون بيرس" ليفني مدة  28يوما لتشكيل الحكومة حسب القانون ،وتم
تمديد المدة ألسبوعين إضافيين ،إال أن ليفني رفضت الرضوخ لمطالب األحزاب ،وقالت لن استسلم لالبتزاز

من قبل بعض األحزاب (مازال ،موعلم2008.8.1 ،م).
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في 2008.10.28م اتفقت األحزاب اإلسرائيلية على تاريخ 2009.2.10م موعدا لالنتخابات

التشريعية المبكرة ،وحدد الموعد من خالل مشاورات بين رؤساء مختلف الكتل البرلمانية ورئيسة الكنيست
"داليا ايتسك" ومن المعلوم أن انتخابات الكنيست الثامنة عشرة كان مقر ار لها نهاية العام 2010م ،إال أنه

جرى تقديم موعد االنتخابات لعدة أسباب ،منها:

 .1قضايا الفساد التي تعرض لها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.
 .2عدم قدرة تسيفي ليفني على تشكيل حكومة جديدة.

 .3شعور مع ظم األحزاب وخاصة الليكود أن لديه القدرة على تخطي حزب كاديما وتشكيل الحكومة
القادمة.

 .4شعور حزب كاديما بالنشوة بعد الحرب على غزة 2008.12.27م (شعبان2011،م ،ص.)115
 4.2.3انتخابات الكنيست الثامنة عشرة وتداعياتها على حزب كديما:
جرت االنتخابات في 2009.2.10م حيث شارك في االنتخابات  34قائمة انتخابية ،تمكنت 12

قائمة من تجاوز نسبة الحسم التي تشترط حدا أدنى لدخول الكنيست وهو  2%من عدد األصوات ،حيث بلغ

عدد أصحاب حق التصويت في انتخابات الكنيست الثامنة عشرة  5.278.985اشترك منهم في التصويت
 3.416.490وقد بلغت نسبة التصويت في االنتخابات  %65.2وبلغت نسبة الحسم في الكنيست ()2%

 67.470ألف صوت(الكنيست2009،م)

 1.4.2.3نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة
جدول رقم ( :)12نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة
عدد األصوات الصالحة

المقاعد

اسم القائمة
كاديما

758,032

28

الليكود

729,054

27

إسرائيل بيتنا

394,577

15

العمل

334,900

13

شاس

286,300

11

147,954

5

113,954

4

112,570

4

112,130

4

يهدوت هتوراه واغودات إسرائيل
وديغل هاتوراه
القائمة العربية الموحدة،الحرمة
العربية للتغير
هئيحود هليئومي
الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة

(حداش)
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ميرتس

99,611

3

البيت اليهودي

96,765

3

التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)

83,739

3

المصدر( :الكنيست2009،م)

 2.4.2.3من خالل ما تقدم يمكن مالحظة التالي:
إن نتائج انتخابات الكنيست الثامنة عشرة لكل من حزبي كاديما والليكود ،نجحا في االستفادة من نتائج

الحرب على قطاع غزة ،حيث جاء حزب كاديما في المركز األول ،كما نجح حزب الليكود بمضاعفة عدد

مقاعده في الكنيست ،وأصبح هو المرشح األول لتشكيل الحكومة ،وما ساعده في ذلك الصبغة اليمينية التي

اتسمت بها الكنيست الثامنة عشرة.

وجاء نجاح حزب كاديما بعد إقناعه للرأي العام اإلسرائيلي بأنه يسير في اتجاهين األول المفاوضات،

واألخرى في العمل العسكري ،وأنه يمتلك رؤية حول إمكانية الحل السلمي مع الفلسطينيين ،وأنه يملك أيضا

الخيار العسكري خاصة مع حركة حماس ،أو حزب هللا اللبناني ،وقد ساهمت الحرب على غزة بتحسين
صورة ليفني في الشارع اإلسرائيلي ،وقد حاولت ليفني توظيف االنجازات الدبلوماسية من الحرب على غزة
لصالحها ،لكنها في الواقع لم تكن الرابح الوحيد من الحرب ،حيث ارتفعت أسهم كل متخذي القرار من رئيس

الوزراء ،ووزير الدفاع ،ووزيرة الخارجية ،وأيضا زعيم المعارضة الذي عزز مكانته الشعبية باعتباره المنقذ
الوحيد إلسرائيل ،والقادر على حل مشاكل "الكيان اإلسرائيلي" ،وكان نتنياهو قد نجح في احتواء منافسيه في
حزب الليكود ،وخاصة سلفان شالوم من خالل منع إقامة التكتالت ،كما نجح في تسويق نفسه كرجل دولة
وشخصية قيادية قادر على حل األزمات (شعبان ،ص.)119-118

وبدأ واضحا أن نتائج االنتخابات قلصت فرصة "كديما" من تشكيل الحكومة؛ ألن الفارق بين "كديما"

والليكود هو مقعد واحد ،وتميزت االنتخابات بصعود اليمين.

وبعد إعالن نتائج االنتخابات أجرت ليفني سلسلة من المشاورات مع حزب "إسرائيل بيتنا"وحركة شاس

"والليكود" من أجل تشكيل حكومة ائتالفية إال أنها فشلت؛ ألن مطالب األحزاب للدخول في حكومة ليفني

مبالغ فيها وغير واقعية ،حيث رفضت ليفني الرضوخ لهذه المطالب.

وفي 2009.2.20م كلف الرئيس اإلسرائيلي "شمعون بيبرس" رسميا زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتياهو

لتشكيل حكومة جديدة بعد أن أوصى  65نائبا بذلك حيث يمثلون ستة أحزاب يمينية متطرفة وهي (الليكود،
شاس ،إسرائيل بيتنا ،يهدوت هاتوراه ،االتحاد القومي ،المفدال ،البيت اليهودي) ،وقد بدأ نتانياهو مشاوراته مع

رئيس حزب العمل إيهود باراك ،ورئيسة حزب "كديما" تسيفي ليفني (يديعوت2009-2-20،م).

وعلى الرغم من المشاو ارت التي أجراها نتنياهو مع ليفني ،فإن األخيرة رفضت االنضمام للحكومة،

وقالت" :إن الفجوة بيننا في األمور الجوهرية كبيرة ،وأن مبدأ الدولتين لشعبين مجرد شعارات فارغة ،وأن
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الطريق الوحيد هو أن يبقى "الكيان اإلسرائيلي" بصبغته اليهودية الديمقراطية ،وهذه المسألة جوهرية ،فالوحدة

ال تعني الجلوس في الحكومة فقط ،وعليه لن نكون قادرين على دخول الحكومة" (يديعوت-2-27،

2009م).

وبعد رفض ليفني الدخول في حكومة نتنياهو برزت خالفات داخل حزب "كديما" في 2009.2.3م وذلك

خالل اجتماع لكتلة الحزب الذي أكدت ليفني على موقفها الرافض لدخول الحكومة.

وكان الرجل الثاني في "كديما" "شؤول موفاز" حيث اعتبر هذا القرار خاطئا ،واقترح تشكيل فريق مفاوض

جديد مع الليكود ،ولكن ليفني رفضت ،وقالت حكومة بال مبادئ وال هدف ،وان سبب اإلنشقاق عن حزب
الليكود بسبب هذه السياسة (يديعوت2009-3-3،م).

وفي انتخابات الكنيست  18تم الكشف عن فجوة وصراعات طاحنة بين زعامة "كديما" وهذا تبين من

خالل الصراع بين "شؤول موفاز" وليفني على رئاسة "كديما" .ومن األخطاء التي وقعت بها "كديما" عندما

دخلت انتخابات البلديات عام 2008م أنها خرجت من هذه االنتخابات بـ  37مليون شيك ديون على "كديما"

(جلوبس2012-6-13،م).

وفي 2012.2.28م انتخب "شاؤول موفاز" رئيسا لحزب "كديما" (2012م ),KERSHNERحيث دخل

حكومة "بنيامين نتانياهو" ولكن انسحب منها بعد عدة أشهر على خلفية "قانون تل " وهو القانون الذي يمنح
عدم تجنيد أبناء المعاهد الدينية(هآرتس2012-6-13،م).

وبعد انتخاب "شاؤول موفاز" رئيسا لحزب "كديما" عقدت جلسة حوار بين نتنياهو ورئيس حزب "كديما"

الجديد ،وأكثر المعنيين بعدم إجراء انتخابات مبكرة ،واتضح الحقا أن تلك الجلسة كانت استم ار ار التصاالت
سرية جرت بين االثنين على ضم "كديما" إلى االئتالف ،ووقف عملية حل الكنيست مقابل ضم "موفاز" وحده

إلى الحكومة بصفة وزير ،وتشكيل لجنة حكومية يرأسها نائب من"كديما" لتقديم توصيات لحل إشكالية قرار
العليا ،وتجنيد اليهود المتدينين "الحرديم" وقد استمر تحالف "كديما" والليكود 70يوما ،ولم تنجح اللجنة في
تقديم أي توصيات تقبلها أطراف االئتالف ،وخرج"كديما"محتجا ،ولكن خروجه لم يمنع استمرار عمل حكومة

"نتنياهو" حتى نهاية الدورة الصيفية ،وبذلك أطال عمر حكومة "نتانياهو" ستة أشهر إضافية إلى حين انتهاء
العطلة الصيفية(الكنيست2009 ،م).

وفي ضوء سياسته فقد انشق سبعة أعضاء من الكنيست عن حزب "كديما" في  3ديسمبر2012م وأقاموا

بتأسيس حزب "الحركة " برئاسة "ليفني" ،وذلك على أثر فشل كديما في االنتخابات التي جرت عام 2013م

بحصوله على مقعدين فقط في الكنيست وفي انتخابات 2015م شغل منصب رئيس الحزب لعدة أيام "أكرم

حسون" ولكن في هذه االنتخابات لم يقدم الحزب قائمة مرشحين للكنيست (القناة ،الثانية.)2016-10-18،

ويرى الباحث أنه ألول مرة يتم تشكيل حزب جديد في إسرائيل ويفوز بأغلب مقاعد الكنيست ،وينجح في

تشكيل حكومة ،ولكن حزب كديما كسابقه من األحزاب التي اعتمدت في تشكيلها على شخص معين وهو

"اريئل شارون" وهو الشخصية المحورية التي التف حوله أعضاء بارزون من أحزاب أخرى منهم "شمعون
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بيرز" من حزب العمل وبغياب "شارون"عن الساحة السياسية بفعل الغيبوبة التي أصيب بها ،أثر بشكل
مباشر على تماسك حزب كديما ،وأدى إلى االنهيار ،حتى أنه لم يعد قاد ار على تشكيل قائمة النتخابات

الكنيست لعام 2015م.
3.3

خالصة الفصل الثالث:
تم تناول بالتحليل في هذا الفصل النقاط التالية:
 -1التعرف على االئتالفات الحكومية لحزب"العمل"وحزب"كديما" في الفترة ما بين (-1996
2015م) وما رافق هذه االئتالفات من زعزعة االستقرار الحكومي.
 -2أغلب األحزاب تحركها مصالحها الذاتية أكثر من المحرك األيديولوجي ،حيث أن األحزاب
الدينية اشتركت في جميع االئتالفات تقريبا.
 -3فقد حزب العمل نتيجة الصراعات الداخلية جزء كبير من قوته ولم يستطع أن يشكل بديال
للحكم كما كان في السابق؛ نتيجة لدخوله االئتالفات الحكومية مع حزب "كديما"حزب "الليكود" مما
أفقده الكثير من مؤيديه.
 -4وهناك عوامل متعددة أدت الى نشأة حزب "كديما" كما تناولت أسباب انهياره ومنها الغياب
المفاجأ لمؤسس الحزب"اريئل شارون" وقضايا الفساد التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء "إيهود
أولمرت" وتورط بعض الوزراء بقضايا فساد أمثال :وزير المالية "أبراهام هرشزون"ودخوله السجن،
وعمليات االبتزاز من قبل األحزاب المشاركة في االئتالفات.
 -5التعرف على صراعات األحزاب الداخلية ،التي بينت أن الحالة السياسية شهدت حالة من
االنشقاقات داخل األحزاب ،وظهور أحزاب وكتل جديدة أمثال :حزب "كديما" حيث إنه ألول مرة في
تاريخ االنتخابات في "إسرائيل"استطاع الفوز باالنتخابات عام 2006م ،وعام 2009م ،إضافة إلى
التراجع الكبير في قوة حزب العمل لحساب أحزاب الوسط مثل حزب"يوجد مستقبل".
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الـفـصـــل الــرابـع
الفسـاد السـياسي يف إسـرائيــل
-1جذور الفساد السياسي في إسرائيل.
-2أسباب الفساد السياسي في إسرائيل.
-3مظاهر الفساد السياسي في إسرائيل.
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الفصل الرابع
 1.4مقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى التعرف على جذور الفساد السياسي في "الكيان اإلسرائيلي" ،حيث يتم البحث
عن جذور الفساد السياسي ،والتي تعود إلى ما قبل قيام "الكيان اإلسرائيلي" كما يتم البحث عن األسباب التي

أدت إلى تطور الفساد السياسي في"الكيان اإلسرائيلي" ،ووصوله إلى مراحل بدت علنية أكثر من أى وقت
سابق ،كما ويشار إلى األسباب المالية ،والسياسية ،والقانونية التي أدت إلى الفساد فيه ،كما وتناول أهم
مظاهر الفساد السياسي ،وأهم القضايا التي تورط بها عدد كبير من النخبة الحاكمة في"الكيان اإلسرائيلي".

 2.4الفساد السياسي في "الكيان اإلسرائيلي":
تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية ،فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود

األنظمة السياسية ،وهي ظاهرة ال تقتصر على شعب دون آخر ،أو دولة ،أو ثقافة دون أخرى ،إال أنها
تتفاوت من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر ،وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات فإن البيئة

التي ترافق بعض أنواع األنظمة السياسية كاألنظمة االستبدادية الديكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد،
وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر ،بينما تضعف هذه الظاهرة في األنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس

من احت ارم حقوق اإلنسان وحرياته العامة ،وعلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وتجدر اإلشارة إلى أن الدول تختلف في النظر إلى الفساد السياسي ومن سلطة قضائية ألخرى،

مثال ذلك إجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر ،وفي

إسرائيل اغلب الدورات االنتخابية كانت تليها موجة من التحقيقات في تجاوز قانون تمويل األحزاب ،وقد حوكم

عضو الكنيست السابق "عمري شارون" بتهمة الرشوة ،وتجاوز قانون تمويل األحزاب ،وسجن على خلفية هذه

القضية ،وقد تكون لقوات الشرطة وللمدعون العامين في بعض البلدان صالحيات واسعة في توجيه

االتهامات ،وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصالحيات والفساد كما هو

الحال في قضايا التصنيف العنصري ،وقد تتحول الممارسات التي تعد فسادا سياسيا في بعض البلدان

األخرى إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه

الجماعات الرسمية (سالم ،سليمان2011 ،م).

وال يمكن معرفة حجم مظاهر الفساد السياسي في "الكيان اإلسرائيلي" بشكل دقيق سواء من

استطالعات الرأي ،أو من الملفات التي حققت فيها الشرطة ،حيث إن صورة الفساد ستبقى غير مكتملة؛ ألن
أغلب ممارسات الفساد تحدث في الخفاء ،وال يمكن معرفتها إال عند الكشف عنها.
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 1.2.4تعريف الفساد السياسي:
ال يوجد تعريف متفق عليه للفساد السياسي ،وهناك تعريفات عديده له ،ولكن المشترك بين جميع

التعريفات هو أن الذي يقوم بأعمال الفساد هو ممثل للجمهور سواء كان منتخبا أو معينا ،من خالل إستغالل
وظيفته العامة بشكل سيئ بما يتعارض مع المصلحة العامة للدولة وتكون النتيجة لهذا السلوك هي المنفعة

الشخصية ال المنفعة العامة (يحزكيلي ،بناي2011 ،م).

وهنا نتناول تعريف الفساد لغة واصطالحا إلى جانب المدارس الفكرية التي تناولت تفسير ظاهرة الفساد- :
الفساد لغة:
وهو من فسد ،فسد الشيء( ،يفسد) بضم السين (فسادا) فهو(فاسد) ،و(فسد) ،و(أفسده ففسد) والمفسده

ضد المصلحة ،وفساد الشيء يعني تلفه ،وعدم صالحيته والفساد في معجم اللغة هو من(فسد) ضد(صلح)
والفساد لغة البطالن فيقال :فسد الشيء أي بطل واضمحل (بن ابي بكر الرازي1994 ،م ،ص.)504
الفساد اصطالحاً:
هو مصطلح يشير إلى حاالت انتهاك مبدأ النزاهة ،ولكن ال يوجد تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي

يستخدم فيه هذا المصطلح في الوقت الراهن ،لكن هناك ثمة اتجاهات متعددة تتفق في كون الفساد إساءة

استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص ،كذلك يشير إلى معان أخرى كالشر ،والمرض،
وفقدان البراءة أو الطهارة (الشيمي2013 ،م).

 .1الفساد وفقا لتعريف معجم أوكسفورد اإلنكليزي" :هو انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف
العامة من خالل الرشوة والمحاباة ويصبح الفساد بمفهومه العام هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة

دون الحالة المثالية (التغير.)2016،

 .2تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه " :كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب
العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه ،أو لجماعته ،وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات

التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة ،وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إال

أنه يمكن إجمالها بالرشوة ،والمحسوبية ،والمحاباة ،ونهب المال العام ،واالبتزاز (الحمداني2009 ،م).
 2.2.4المدارس الفكرية التي حاولت تفسير ظاهرة الفساد ،ومن هذه المدارس:
 .1المدرسة الوظيفية (شعبان2008 ،م):
يؤكد أنصار هذه المدرسة أن الفساد وظيفة في المجتمع ،بحيث تحمي هذه الوظيفة النظام ،كما

يعمل على تعزيز اندماج المجتمعات المنقسمة ،األمر الذي يؤدي إلى االشتراك والتفاعل واستمرار النظام،
واذا كان المجتمع غير قادر على أداء الوظائف فسوف ينهار.
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 .2نظرية التحديث:

يرى أنصار هذه النظرية أن الفساد تبرره العالقات المعقدة في المجتمع ،والتي من أهم معالمها زيادة

المشاركة السياسية ،وتغيير في ثقافة المجتمع بسبب قلة وضعف الدولة والمؤسسات ،األمر الذي يؤدي
في النهاية إلى وجود عالقات وأساليب غير مشروعة من أجل تحقيق األهداف.
 .3المنهج المؤسسي:

تتمثل هذه النظرية باعترافها أن بناء الحكومة (السلطة العامة) لها تأثيراتها الخاصة ،وهي تشكل

سلوك ومواقف العاملين فيها ،فالمؤسسات ليست مجرد انعكاس للقوى االجتماعية ،فسلوك السياسيين

يتحدد وبشكل كبير من خالل القوانين التي تسنها الحكومة ،األمر الذي يجعل المحافظة على المؤسسة

وتعزيزها أحد األهداف األساسية للسياسيين.

والواضح من كل النظريات السابقة أن الفساد يظهر بحكم عوامل ترتبط بمؤسسات الدولة ذاتها ،وتتم

من خالل مرحلتين:

األولى /ظهور الفساد.

الثانية /تحوله إلى ثقافة عامة ،أي أن بداية الفساد في المجتمعات الحديثة البد أن ترتبط بخلل مؤسسي في
أحد أجهزة الدولة ،ثم يتحول الشعور بانتشار الفساد إلى انطباعات عامة إذا ثبت للمتعاملين مع هذه

المؤسسة أن هناك شخصا أو عدة اشخاص يتعايشون مع الفساد ويحمونه ،وهنا تأتي العوامل المؤسسية مرة

أخرى لتدحض هذه االنطباعات أو ترسخها ،فإن رسخت تحولت هذه االنطباعات إلى أري عام يسود بين
الناس ومع زيادة رسوخة يتحول إلى ثقافة سائدة في المجتمع (شعبان2008 ،م).
 3.2.4جذور الفساد السياسي في الكيان اإلسرائيلي:
يشير"أساف موسكين" الباحث في موضوع الفساد في إسرائيل ،إلى أننا في كل مرحلة من مراحل
الفساد كنا نعتقد أننا وصلنا إلى ذروة الفساد ،وكل مرحلة تتميز بوسائل جديدة وأساليب متعددة للفساد
السياسي في إسرائيل ،ويجب اإلشارة إلى أنه في سنوات الخمسينيات من القرن العشرين ضجت وسائل

اإلعالم في إسرائيل حول التهم بالفساد التي كان متورطا بها ابن رئيس الوزراء السابق ونائب مدير شرطة
إسرائيل "عاموس بن غريون" وفي سنوات السبعينيات من القرن العشرين وخاصة بعد حرب يوم "الغفران "
فإن الكثير يتذكر أسماء مثل "اشر يدلين ،وميخائيل تصور ،وزوجة رئيس الوزراء السابق ليئة رابين" حيث

كشف قضية" ليئة رابين" الصحفي "دان مرجليت" في صحيفة هارتس في  15مارس 1977م أن ليئة رابين
زوجة رئيس الوزراء اسحاق رابين لديها حساب بالدوالر في بنك"نشنال بنك"بالواليات المتحدة األمريكية بما

يتعارض مع القانون

وحكم على "رابين "بغرامة مالية  15ألف ليرة وزوجته  250ألف ليرة إسرائيلية ،وأغلب المحللين

يشيرون إلى أن هذه القضية كانت السبب الرئيس وراء فوز حزب الليكود بزعامة مناحم بيغن عام 1977م
69

حيث كانت أول مرة يفوز فيها حزب الليكود برئاسة الوزراء ،وقد أطلق البعض على هذه االنتخابات

"باالنقالب السياسي( ،ناحوم ،برنيع.)1977 ،

وكانت هذه قضايا فساد سياسي لم يعهدها "الكيان اإلسرائيلي" من قبل في بداية سنوات التسعينيات

في فترة حكومة الوحدة الوطنية ،حيث نشرت قضية فساد سميت"المؤامرة النتنة" التي كان متورطا فيها

"شمعون بيرز" وأقيمت مظاهرات كبيرة في ميدان "ملوك إسرائيل"ورفعت شعارات "أيها الفاسدون كفاكم" وكان

الحديث أن الفساد وصل إلى مراحل غير مسبوقة .وفي نهاية سنوات التسعينيات ومطلع عام2000م ظهرت
قضايا فساد تصدرت عناوين رئيسية في وسائل اإلعالم كان نجومها من المتهمين بقضايا فساد رئيس الدولة،

ورؤساء حكومات ،ووزراء ،وقاضي في المحكمة العليا ،ولكن على ما يبدو أن المسافة قصيرة بين "الكيان

اإلسرائيلي" كدولة ديمقراطية وبين "الكيان اإلسرائيلي" كجمهورية موز في جنوب أمريكا" (موسكين2006 ،م).

ويمكن القول أن الذين كتبوا عن جذور الفساد تحدثوا عن ثقافة الفساد التي اكتسبها اليهود عندما

كانوا موجودين في "الغيتو" حيث كان التعامل مع موظفي الدولة بلغة "ساعدني بساعدك " بهدف االلتفاف

على القوانين ،حيث أصبحت هذه الثقافة جزءا أساسيا من تعامل اليهود مع غيرهم ،واستمرت تلك الثقافة مع
تأسيس "اليشوف" اليهودي ،حيث اضطر اليهود إلى دفع "البقشيش" وهي الرشوة إلى الموظفين العثمانيين من

أجل تسيير الحياة داخل" اليشوف" وتحقيق المصالح عن طريق الرشوة ،واستمرت تلك الطريقة مع وجود
االنتداب البريطاني ولكن بأساليب تختلف ،ألن النظام االنتدابي قام على جهاز بيروقراطي معقد ،واضطر

مسئولو "اليشوف" اليهودي إلى التعامل بهذه الطريقة ،وخاصة بهدف تسهيل الهجرة إلى"فلسطين" ويتحدث

الدكتور"أساف موسكين"عن أربع فترات تطورت فيها أساليب الفساد في"الكيان اإلسرائيلي" وطرقه
(موسكين2006،م) .حيث يعتقد أن جذور الفساد في"الكيان اإلسرائيلي" تعود لفترة ما قبل إقامته ،وهذه

الفترات هي:
الفترةاألولي

والتي تشمل فترة" الغيتو"واليشوف اليهودي ،وأيضا الفترة التي تلي إقامة الدولة الحديثة.
الفترة الثانية
هي الفترة منذ 1948م وحتى عام 1967م وفى هذه الفترة بدأت ترسخ ظاهرة الفساد السياسي.
الفترة الثالثة
تبدأ من 1967م وحتى االنقالب السياسي سنة 1977م وهى فترة قصيرة ،ولكنها مهمة؛ ألنها حدثت

فيها تغييرات مهمة في مميزات الفساد السياسي في "الكيان اإلسرائيلي"
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الفترة الرابعة
بدأت مع صعود الليكود للحكم 1977،م واستمرت حتى فترة الدراسة ،وفي هذة الفترة بدأت الصحوة

الجماهيرية ،ولكن بعدها بدأت مرحلة الالمباالة لظاهرة الفساد.
 1.3.2.4الفترة األولى

يقول المحاضر في الجامعة العبرية (يوفال ماركس) أن بذور الفساد السياسي في"الكيان اإلسرائيلي"

تعود إلى أيام "الغيتو" اليهودي خاصة في شرق أوروبا حيث إن الفساد فيه تعود جذوره إلى فترة "الغيتو"
والذي ميز تلك الفترة العالقة غير الرسمية بين المسئولين في "الغيتو" والموظفين في الدول التي كانوا يعيش

فيها اليهود ،وخاصة في شرق-أوروبا حيث اقتضت الضرورة من أجل اإللتفاف على القوانين بهدف تحقيق
مصالح اليهود الذين كانوا يعيشون" بالغيتو"عبر التعامل بالرشوة ،وهو ظاهرة طبيعية ومنتشرة في ثقافة
"الغيتو" وكانت تحت شعار "ساعدني بساعدك"

 1.1.3.2.4فترة الحكم العثماني واالنتداب البريطاني:
في فترة الحكم العثماني ثم االنتداب البريطاني قام المسئولون اليهود برشوة الموظفين من أجل
تسيير مصالحهم وعملوا بمبدأ (الغاية تبرر الوسيلة המטרה קידשה את האמצעים( .

وثقافة "البقشيش "هى روتين لدى الموظفين العثمانين وهي من الدرجة المتدنية في إطار الحكم

العثماني ،وكان الهدف من ذلك تسيير حياة اليهودي تحت الحكم العثماني.

أما الحكم البريطاني فهو نظام غربي بيروقراطي مؤسس على الهرمية ،وكانوا يعاقبون على خلفيات

فساد سياسي إال أنه كانت هناك طرق للفساد لدى الموظفين البريطانيين عن طريق الرشوة من أجل الحصول
على تسهيالت خالل الحياة اليومية "لليوشوف" اليهودي قبل إقامة الكيان اإلسرائيلي.

طر فوقية أدت بطريقة أو بأخرى إلى
وقد أدت حرب إل  48إلى إنهاء اإلنتداب البريطاني ،وأسست أ ا

تمهيد الطريق للفساد السياسي وقد ظهر ذلك من خالل:

 .1بروز ظاهرة السرقة واخفاء األموال التي تم السيطرة عليها أثناء الحرب.

 .2بروز نخب جديدة في الكيان اإلسرائيلي والتحول لمستوى معيشة عال يتميز بالتبذير.
 .3موجات الهجرة أدت إلى تشجيع الفساد .

 .4فترة التقشف االقتصادي وبروز السوق السوداء.
 .5عدم وجود ثقافة تربط بين األجيال .

 .6إختالف الثقافات وتعدد أصول األفراد داخل الكيان اإلسرائيلي ساهمت في بروز ظاهرة الطائفية،
والمجموعات ،والمحسوبية .
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 2.3.2.4الفترة الثانية (.)1948-1967
إن اإلمكانيات المادية التي توفرت بعد إقامة الكيان اإلسرائيلي أثرت على المفاهيم الجماعية التي سادت

أثناء فترة "اليشوف" واتجهت إلى التفكير الذاتي والمصلحة الشخصية (بنيامين ،برجر.)1997 ،

وتميزت هذه الفترة بامتناع وسائل اإلعالم من الحديث عن قضايا فساد ،وهذا يقود إلى السؤال :هل

الصحافة كانت مجندة في تلك الفترة كما كانت مجندة في األمور األمنية؟

كان هناك إجماع على أن الصحف منذ قيام "الكيان اإلسرائيلي" وحتى حرب يوم الغفران 1973م

امتنعت عن انتقاد الحكومة والنظام في مواضيع مثل :األمن والمواضيع الخارجية تحت ما يسمى بالرقابة

العسكرية ،وكان هنالك نوع من التهديد بالرقابة كنوع من السالح الذي يمنع نشر مواضيع سياسية ،وليس فقط
مواضيع عسكرية وضمن ذلك قضايا فساد.

والسؤال هنا :هل الصحف أيضا كانت مجندة حتى في مواضيع الفساد ،وامتنعت عن نشر قضايا

الفساد؟ للرد على هذا السؤال يتم الحديث من خالل معيارين هما:

 .1النشر من خالل عنوان رئيسي في العمود األول للصحف .
 .2النشر في الصفحة الرئيسية .

من المعطيات يتضح أنه خالل السنوات األولى لم يوجد أية عنوان رئيسي يتحدث عن الفساد حتى في

سنوات السبعينيات من القرن الماضي ،والتي كانت فيها قضايا فساد كثيرة لم يكن أية عنوان رئيسي يتحدث
عن موضوع الفساد في "إسرائيل" وحسب المعيار الثاني فإنه تم نشر قضايا الفساد في العمود األول في

الصحف ،ولكنه عند النظر في تغطية الصحف المكتوبة لقضايا الفساد في سنوات الخمسينيات والستينيات

نرى أن الصحف غطت بشكل واسع قضايا فساد سياسي ،والتي كان متورطا بها سياسيون من االئتالف ومن

الحكومة أمثال قضية" لورنس " وقضية" روز -نبرج " وأيضا قضايا تعلقت برؤساء بلديات من حزب "مباي"،
وكذلك تغطية قضايا اإلشتباه بالفساد التي كان متورطا بها "عاموس بن غريون" نائب مدير الشرطة وابن

رئس الوزراء السابق "دافيد بن غريون" والذي اتهم على يد أعضاء من حركة "المتطوعين" أن نائب الشرطة

بن-غربيون له عالقات صداقة مع رجال أعمال يتم التحقيق معهم بتهم فساد كل ذلك يدل على أن الصحف

لم تكن مجندة لصالح النظام في قضايا الفساد (شين ،يوسي2010 ،م).
 3.3.2.4الفترة الثالثة1967-1977( :م)

وصل الفساد السياسي ،في هذه الفترة إلى مستويات عليا استمرت في التصاعد حتى اآلن ،وهذه

الفترة تميزت بعدة مميزات ومتغيرات أساسية وهي.

 .1استغالل مصادر جديدة للفساد السياسي في أعقاب حرب حزيران1967م.
 .2فقدان األخالق العامة من قبل النخبة السياسية .

 .3انتشار الفساد السياسي في جميع األجهزة العامة .
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 .4الفساد وصل إلى مستويات غير مسبوقة .
 .5وصفة النخبة بالفاسدة .

ونبعت من هذه التغيرات خاصيتان وهما:

األولى :وجود فرص جديدة في" الكيان اإلسرائيلي " من خالل التضخم المالي "حيث وصل إلى

مستويات خطيرة ،مما أدى بالموظفين إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل .

الثانية :األراضي التي احتلت بعد حرب حزيران 1967م ،وهي الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وجزيرة

سيناء ،أوجدت موارد جديدة ساعدت في انتشار الفساد لدى أطراف عدة.

وتجدر اإلشارة إلى أن انتشار الفساد يعود أيضا إلى بروز ثقافة الفردية ،والبعد عن القيم الجماعية التي

سادت أيام فترة "اليشوف" قبل 1948م.
 4.3.2.4الفترة الرابعة1915-1989( :م)
أوال /االعتراف:
استمرت هذه الفترة منذ صعود الليكود لسدة الحكم في الكيان اإلسرائيلي1977م وحتى نهاية سنوات
الثمانينيات بعد االنقالب السياسي ،حيث ضعفت المؤسسات "الهستدروت" التي فرضت نفسها على المواطن،
وهذا أدى إلى نهاية حكم حزب "مباي" وهذا التغيير ربما يؤدي إلى التغير في ظواهر الفساد ،ولكن بسرعة
تبين العكس ،حيث كانت القضية األولى ضد عضو الكنيست من الليكود" شموئيل رختمان" وهى قضية

فساد كان متورطا بها عندما كان رئيس بلدية" رحوفوت " 1976والذي تاله عضو الكنيست "بني شليطا" من
الليكود أيضا ،و كان رئيس مجلس محلى "نحميا" شليطا حقق معه بتهمة تلقي رشوة من مقاولين ،وبعد ذلك
بتهمة تلقي رشوة لبناء بيته الخاص.
ولكن قضية الفساد الكبيرة هي قضية عضو الكنيست ونائب وزير الدفاع "ميخائيل ديكل" في قضية
األراضي في المناطق التي احتلت عام 1976م (الموسوعة الحرة عبري).
ثانيا /حركة االحتجاج على الفساد:

هنا اتضح أن التغيير لن يكون من داخل الجهاز الحكومي الفاسد ،وبدأت مع بداية سنوات

التسعينيات حركة احتجاجات ضد الفساد ،ورفعت شعارات " تتردد حتى هذا اليوم "كفى للفاسدين " وخلفت
هذه الفترة حركات ومنظمات تعمل ضد الفساد مثال :الحركة ألجل جودة الحكم وجمعية "أميني" .
ثالثا /الالمباالة:
هناك شعور في السنوات األخيرة أن االحتجاجات ضد الفساد خالل سنوات التسعينيات قد انتهت وال

يوجد احتجاجات في الميادين ضد الفساد السياسي ،وأيضا ال يوجد إضرابات عن الطعام وطلب تغيير طريقة
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الحكم ،حيث يؤكد الخبراء الذين أجرى المونيتور معهم مقابالت على أن الالمباالة التي يظ ِهرها الجمهور

اإلسرائيلي تجاه التبعات الضارة االقتصادية ،واالجتماعية ،واألخالقية للفساد ال تمثل أقل من تهديد وجودي

للدولة (دورون ،بسكين2016 ،م).

ومن ناحية أخرى ذكر الكاتب "يعقوب احيمئر" أن الفساد المتفشي اليوم في قيادة الدولة وأجهزتها

كان موجودا في"الكيان اإلسرائيلي" قبل ثالثين عاما ،ولكن الفرق يكمن في الشعور بالحياء ،حيث إن
الفاسدين فقدوا أي شعور بالحياء ،بينما كانت قيادات الماضي تنتحر لمجرد الشبهات ،ويضيف "الفرق بين

الماضي والحاضر كبير بالفعل ،وتحديدا في مجال األخالقيات الشخصية وتحمل المسؤولية ،أو ما يمكن

اختصاره بكلمة واحدة "الحياء" ،ففي السابق كانت قيادة الدولة تتسم بالخجل والحياء،فقد كان وزير اإلسكان

األسبق "أبراهام عوفر" وزي ار مقربا جدا من رئيس الوزراء األسبق "إسحاق رابيين" ،لكنه لم يتمكن من تحمل

العار ،فوضع حدا لحياته وانتحر عندما تبين أن ضده تهم فساد( .ألنعامي2011،م ،ص.)253

والسؤال الذي يطرح نفسه :هل تقليص هذه االحتجاجات جاء نتيجة النخفاض مستوى الفساد

السياسي في"الكيان اإلسرائيلي" أم ألسباب أخرى؟

الجواب عن هذا السؤال سلبي بشكل قطعي ،في هذه الفترة كانت قضايا الفساد أكثر من ذي قبل،

ولكن أشكال قضايا الفساد تغيرت في القرن العشرين عن سابقه ،وذلك من خالل شكلين:

األول /غياب األخالق ،وتخطي الحواجز ،واستخفاف بسلطة القانون مثال :قضية الهدايا "لنتنياهو

وزوجته" وقضية "عميدي" قضايا فساد قادة حركة شاس (اريه درعي ،يئر لفي ،اوفئيل بنحاس ،افنير

شكيدي) وآخرون.

الثاني /القضايا التي تتعلق برأس المال والسلطة وقضايا الفساد من قبل ممثلين في الكنيست ،ومن

هذه القضايا شارون و "وبن غال و "قضية رئيس الدولة )فيتسمان ،والمليونير سروسي ،وقضية جرجوري،
والتبرعات لألحزاب من قبل أصحاب األموال).

كما أن الفساد المنتشر في صفوف السياسيين جاء نتيجة أن سلطة القانون وجهاز القضاء ال يتعامل

مع قضايا الفساد لدى السياسيين كالمواطنين العاديين ،وخاصة عندما يدور الحديث حول مسئول سياسي
كبير،حيث إن المعطيات تشير إلى صورة سيئة جدا من 1950م حتى 2000م حيث تم التحقيق مع 171

من ممثلين الجمهور ،وكان العدد األكبر من رؤساء بلديات وأعضاء كنيست ووزراء ،وتشير إستطالعات

الرأي إن  %62من الجمهور ال يثق في الجهاز السياسي واألحزاب ،وال في األحكام التي يتم الحكم بها ضد
الساسة فهي مخففة إذا تم مقارنتها مع األحكام التي يحكم بها الموظفين العاديين أو المواطنين ،وفي

استطالع للرأي الذي أجرته كلية "األمن القومي اإلسرائيلية" حول أكثر المؤسسات فسادا في "الكيان

اإلسرائيلي" عام 2008م ،خلصت إلى-:أن أسباب الفسا تنوعت كما هي في الجدول التالي-:
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جدول رقم ( :)13نسبة الفساد في المؤسسات اإلسرائيلية حسب استطالع األمن القومي
70%

األحزاب

המפלגות

67%

السلطات المحلية

השלטון המקומי

66%

المؤسسة الدينية

הממסד הדתי

62%

الهستدورت

ההסתדרות

59%

المؤسسات العامة

המנהל הציבורי

56%

الكنيست

הכנסת

54%

الوسط المالي

המגזר העסקי

53%

اإلعالم

התקשורת

47%

الشرطة

המשטרה

45%

رئيس الدولة

נשיא המדינה

41%

رئيس الحكومة

ראש הממשלה

32%

النيابة العامة

פרקליטות המדינה

30%

الجيش

28%

المحاكم

צה"ל
בתי המשפט

المصدر( :أسحاق ،زمير2008 ،م)

ومهما يكن من أمر فإن ظاهرة الفساد السياسي،تعد ظاهرة اجتماعية ال تحدد أثرها من خالل مصدر
واحد ،حيث إن الجمهور في المجتمع الديمقراطي يكون له تأثير مهم على القضايا التي تطرح بشكل يومي
في موضوع الفساد السياسي ،أما في المجتمع اإلسرائيلي فتميزه ظاهرة " الالمباالة" على ضوء كثرة قضايا
الفساد التي تورط ويتورط بها ممثلو الجمهور ،وان الظاهرة األخطر التي يتميز بها ممثلو الجمهور اإلسرائيلي
في موضوع الفساد هي الجرأة ،باإلضافة إلى الالمباالة من قبل الجمهور والتي من شانها أن تؤدي إلى تزايد
ظاهرة الفساد ،وتكون نتيجة ذلك المساس باالقتصاد بالقيم الديمقراطية التي يتميز بها مجتمع "الكيان
اإلسرائيلي"  ،في السنوات األخيرة أهتزت بشكل ملحوظ ثقة الجمهور اإلسرائيلي باألحزاب والمستوى السياسي
أصبح متدنيا حتى بات ال يثق أنهم يخدمونه أو يسعون لخدمة المصالح العامة.
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المبحث الثاني

 3.4أسباب الفساد السياسي في الكيان اإلسرائيلي

تعددت أسباب الفساد ،ولكن ما هو معلوم أن الفساد قديم قدم اإلنسان الذي يحمل المتناقضات

بداخله من الخير والشر ،الحب والبغض .والفساد يظهر عندما تغلب صفة الشر على الخير ،واألنانية على
اإليثار ،والكره على الحب ،واالستئثار بالغنائم ،والسطو ،فهو بشكل عام تلك الظاهرة التي تجسد تفضيل

النفس على اآلخرين واالستئثار بما ليس للفرد حق فيه.

هذا وتكمن أسباب عديدة وراء الفساد السياسي ،وتضخمه ،ونموه المستمر ،وهناك أسباب خاصة بكل

مجتمع ،وأسباب أخرى عامة يمكن أن تكون مسببة للفساد في أي مجتمع .ومن أهم أسباب الفساد (سليمان،

سالم2011 ،م):

 .1ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقالليتها.
 .2ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على األداء الحكومي ،أو عدم
تمتعها بالحيادية في عملها.

 .3تحكم السلطة التنفيذية في كل ما يتعلق بالسياسات االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية.

 .4وجود مصالح وعالقات تجارية مع شركاء خارجيين ،أو منتجين من دول أخرى ،واستخدام وسائل غير
قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة.

 .5المحسوبية ،والمحاباة ،والوساطة في التعيينات الحكومية كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في
الوظائف العامة على أسس القرابة أو الوالء السياسي ،أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي ،وذلك على

حساب الكفاءة والمساواة في الفرص.

 .6ضعف قدرة السلطة القضائية في مواجهة الفساد؛ لعدم وجود قوانين واضحة لمكافحته.

 .7عدم توافر القدوة السياسية والوظيفية ،مما يسهل ويشجع على انتشار الفساد وتضخمه.
 .8الفقر وانخفاض الدخل في المجتمع تدفع إلى الفساد.
 .9غياب الشفافية.

 .10ضعف دور اإلعالم في كشف الفساد والمفسدين.
 .11فساد األخالق وانهيار القيم والمبادئ.

 .12عدم االلتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثالث التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية في النظام
السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ الرقابة

المتبادلة.

 .13عدم احترام القانون.
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ويرى الباحث أن كثي ار من الباحثين لم يستطعوا التوصل إلى أسباب محدده لهذه الظاهرة ،و لربما عدم
وضوح القوانين بما يختص بظاهرة الفساد ،أضف إلى ذلك عملية "الخصخصة" االقتصادية التي أدت إلى

أطماع "رأس المال" بالمؤسسات التي كانت ملكا للدولة ،وأيضا خصخصة بعض "أراضي الدولة " التي فتحت
المجال أمام تسابق المستثمرين إلى الوصول ألصحاب القرار للتأثير عليهم من خالل اإلغراءات المادية،
وخاصة فيما يتعلق بالدعم المالي لالنتخابات سواء الداخلية لألحزاب أو العامة للبرلمان" الكنيست" وهذا يدلل

على وجود أسباب عدة للفساد في "الكيان اإلسرائيلي" منها :تختص بها "كدولة" ومنها أسباب تشاركها بها

دول أخرى.

وهناك أسباب أخرى للفساد منها (الشاطري ،مشعان2012/8/2،م):
أسباب سياسية :ويقصد من ذلك غياب الحريات العامة ،وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني ،وضعف

اإلعالم والرقابة.

أسباب اجتماعية :نتيجة للحروب ،والتدخالت الخارجية ،والتركيبات الطائفية ،والمحسوبية ،والقلق الناجم

عن عدم االستقرار.

وهنا ال بد من اإلشارة إلى أهم دوافع الفاسد ،هو غياب القيم األخالقية ،فضال عن غياب قيم المواطنة،

والشعور بالمسئولية ،فارتكاب أي مسئول تجاوزات قانونية ومالية ،وعدم معاقبته بمقتضى األصول القانونية
والدستورية للدولة مع بقائه واستم ارره في موقعه وسلوكياته ،فإنه يشجع اآلخرين في و ازرات الدولة على

ارتكاب تجاوزات مماثلة ،بما يؤدي إلى فساد مركب ،وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة.
 1.3.4أدوات الفساد السياسي( :التغير 2016 ،م).

 1.1.3.4السلطة :تعد بيئة مالئمة الحتضان الفساد ،وحماية الفاسدين وهي الراعية لبؤرة الفساد ،فمنها

يستشري ،وينطلق ،ويتوسع ،ويصبح للمفسدين تنظيم يحتوي على شبكات قوية وضاغطة تتمترس خلف لوائح
وتشريعات قانونية قابلة للتأويل ،ليتوغل كبار الفاسدين في قلب النظام بل يصبحون قيمون على الدولة برمتها

إلى درجة أنهم يستطيعون التحكم في التشريع ،والمالحقة ،والمساءلة ،وتحكمهم بالقوانين.

 2.1.3.4المال :تعد الصفقات العمومية موطنا خصبا بكل أوجه الفساد من محسوبية ،وواسطة ،ورشوة،
ويتعدى األمر بأن تتكون منظومة فساد قوية عندما يحدث التحالف بين رجال األعمال ورجال السياسة

وبداعي المصلحة المشتركة يخدم كل منهما اآلخر.
 3.1.3.4المنصب :عندما يصبح المنصب تشريفا وليس تكليفا ،وعندما يتعطش الشخص الراغب في
الوصول بأي طريقة وبأي ثمن إلى مركز عال ،فإنه يسهل على الطبقة الحاكمة استعمال هذه األصناف
كدروع وخنادق تحتمي خلفها في تسيير أعمالهم ضمن أدوار محددة ومنسقة.
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 4.1.3.4فساد المنظومة الديمقراطية :عندما تصبح الديمقراطية رهينة للمتنفذين ،ورجال المال ،واألموال
تظهر معه ظاهرة المال السياسي الذي يعمل على شراء الذمم ،واستغالل الفقراء ،وضعاف النفوس.
 5.1.3.4وسائل اإلعالم :عندما تصبح هذه الوسائل كالطبل والمزمار للزمر الفاسدة من الحكام وأصفيائهم
يصبح إعالما منحطا بكل المقاييس؛ ألنها تصبح المسوق لألفكار والمشروعات الفاسدة ،وتضلل وتخدر

العقول ،وتزيف الوعي ،وتروج النتصارات وانجازات وهمية ،وتدعو لاللتفاف حول الفاسدين من أجل محاربة

العدو(الوهمي) المتربص دائما بوحدة البلد واستقالله ،وبأنهم هم من يحافظ على البلد واستقالله.
 2.3.4أسباب اقتصادية للفساد السياسي في الكيان اإلسرائيلي:

آفي كلين وهو محاضر في جامعة تل-ابيب حيث يقول إن "الخصخصة" هي التي أدت إلى سيطرة

أصحاب رأس المال في "الكيان اإلسرائيلي" على االقتصاد ،مما أدى إلى عدم المساواة ،و ينسب "كالين "
ارتفاع قضايا الفساد بداية سنوات إل 2000م حيث إن إسرائيل اتجهت نحو اليمين في سياستها االقتصادية،
وأن وزير المالية "بنيامين نتنياهو" أثناء حكومة شارون بدأ بعملية واسعة "للخصخصة" مما أدى إلى ارتفاع

في نسبة الفقر ،وعدم المساواة ،وكانت نتيجة ذلك انتشار الفساد ،ويرى "كالين" أن عدم المساواة االقتصادي
في المجتمع يؤدي أيضا إلى تدني نسبة الثقة بالنظام ،ومؤسساته ،وقوانينه ،ألن المواطن يعتقد أن النظام في

مجتمع غير متساو اقتصاديا ويعمل من أجل مصلحة أصحاب (رأس-المال).

لذلك فإن "الخصخصة" كانت سببا رئيسيا في انتشار الفساد في إسرائيل .ويرى "يرون يعقوبتس" الذي

شغل منصب رئيس الشركات والمسئول عن "الخصخصة" أنه كانت هنالك محاوالت كثيرة من قبل أصحاب

(رأس المال) لمحاولتهم التأثير على الق اررات من خالل سياسيين مقربيين ألصحاب رؤوس المال (كلين،
آفي2015م).

وقد وصفت "زهافا غلئون" رئيسة حزب "ميرتس "سبب تجذر الفساد في المؤسسات الرسمية في "

إسرائيل "بقولها إن الرابط بين "المال والسلطة" هي اللعنة التي تالحق الدول ،والتي كانت سببا في فناء دول
كبيرة ،والتاريخ مليء بمثل هذه األمثلة ،وفي الكيان اإلسرائيلي عندما تم الربط بين المال والسلطة والقوة
عندها بدأ أساس الحياة العامة بعدم اإلستقرار ( ،CNNالعربية).

وفي الجانب االقتصادي فإن اقتصاد "الكيان اإلسرائيلي" يسيطر عليه عدد قليل من العائالت ،حيث

ذكرت صحيفة "دا مركير" أن  19عائلة إسرائيلية تسيطر تقريبا على ثلث االقتصاد ،حيث تجاوز دخلها
 248مليار شيكل بما يعادل  %88من ميزانية الدولة ،وهذا سبب أساسي لنمو ظاهرة الفساد ،حيث إن

العالقة بين المال والسياسيين عالقة قوية ،ويدرك السياسيون أنه بدون هذه العالقة تكون نسبة فوزهم في

االنتخابات ضئيلة وشبه معدومة ،لذلك عادة عند االنتهاء من عملية االنتخابات تجد التحقيقات مع رؤساء

األحزاب أو اعضاء في الكنيست بتهمة تجاوز قانون تمويل األحزاب المعمول به  ،هذا ما حدث مع رئيس
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الوزراء السابق "أيهود باراك" وتم الحكم على عضو الكنيست السابق "عمري شارون" بالسجن بتهمة تلقي

الرشوة أثناء انتخابات2001م (يديعوت احرونوت 2001،م).

" 3.3.4الالمباالة" أحد أسباب الفساد السياسي في الكيان اإلسرائيلي:

ومن أسباب الفساد السياسي هو عدم المباالة لدى الجمهور اإلسرائيلي ،حيث يسري اعتقاد بينهم أن

الفساد آخذ في التفاقم داخل مؤسسات الكيان اإلسرائيلي ،وقد قاد ساستهم الجمهور نحو االعتقاد بأن الخطر

الحقيقي الذي يواجهونه يكمن في التهديدات "األمنية" ،وبناء على ذلك يجب التنحية جانبا ألي نقاش عام
بشأن العواقب الخطيرة للفساد ،وبالتالي يرجح أن تستمر التطورات الجيو -سياسية في المنطقة في صياغة
بنود األجندة العامة ،ما يسمح باستم اررية انتشار الفساد(سموحه2013،م).

وبغض النظر عن الشعور العام بأن الفساد مستمر في االنتشار على الصعيدين الوطني والمحلي،

يبدو أن الجمهور اإلسرائيلي والنظام السياسي غير مبالين بالوضع ،إن لم يكونوا في الواقع متسامحين تجاه
اتهام الموظفين الحكوميين ،أو حتى إدانتهم بارتكاب جرائم فساد .ويتمثل ذلك النموذج األوضح على هذا

التسامح في عودة قائد حزب "شاس"" ،أرييه درعي" ،إلى رئاسة و ازرة الداخلية بعد أن أجبر على االستقالة من

ذات المنصب عام 1993م بعد إدانته بتلقي رشوة ،ومن ثَ َّم تمت إدانته وقضى عامين في السجن بسبب تهم
الفساد .كذلك حظي موظفون عموميون آخرون بنفس الموقف الم ِ
تسامح من جانب الجمهور ،رغم تورطهم في
فضائح فساد .على سبيل المثال ،يظل "شلومو الحياني" ،عمدة "بات يام" السابق الذي قضى عقوبة بالسجن

لثماني سنوات ،وهو أحد أكثر رؤساء البلديات شعبية في تاريخ المدينة (مرجع سابق).
ويشير عدد كبير من الخبراء إلى أن الالمباالة التي يظ ِهرها الجمهور اإلسرائيلي تجاه التبعات الضارة
االقتصادية ،واالجتماعية ،واألخالقية للفساد ال تمثل أقل من تهديد وجودي للدولة ،ويعلق "إيتان إيرز"،
المحامي المخضرم والناشط المناهض للفساد :يعد الضرر الذي تكبده " الكيان اإلسرائيلي" بفعل الفساد حتى

اآلن أكثر خطورة من أي ضرر أحدثه (حزب هللا) خالل العقد الماضي ،إن الالمباالة التي يظ ِهرها الجمهور

اإلسرائيلي تجاه التبعات الضارة للفساد تمثل تهديدا وجوديا "الكيان اإلسرائيلي" و تغيير نظرة المجتمع

لألشخاص الذين يقومون بأعمال الفساد من رشوة ،واختالس ،واحتيال ،ونهب المال العام والخاص كل ذلك
أدى إلى التغاضي عن معاقبة كبار المسئولين المتهمين بالفساد ،واستغالل المنصب العام إلى انهيار

منظومة القيم األخالقية في دولة " الكيان" ،كما أدت الالمباالة إلى انتشار الفساد على نطاق واسع  ،والى
استخفاف أفراد المجتمع بالقوانين المعمول بها في مختلف المجاالت الحياتية والتنظيمية ،والى تغيير النظرة

العامة لشرعية الكيان (دورون2012،م).
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 4.3.4أسباب اجتماعية للفساد السياسي في إسرائيل:

تعود أسب اب انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع اإلسرائيلي إلى عدم التجانس واالنسجام بين أفراد

"الكيان" ،نظ ار لتعدد الجهات ،واختالف البلدان التي قدموا منها ،وتباين البيئات التي عاشوا فيها في السابق

قبل قدومهم لدولة الكيان ،وعدم قدرة الكثيرين منهم على التكيف والتأقلم مع الحياة الجديدة ،خصوصا وأن

الفساد يستشري بصورة أكبر في الشرائح العليا من المجتمع اإلسرائيلي التي تملك السلطة والنفوذ في الكيان.

ويرفض البروفيسور اإلسرائيلي "يوسي شاين" في كتابه "لغة الفساد في إسرائيل "الربط بين ظاهرة

الفساد وسوء األحوال االقتصادية وتدهورها ،وانتشار البطالة ،وتدني مستوى المعيشة ،ويرى أن الفساد متجذر
في المجتمع اإلسرائيلي (شاين ،يوسي،

2010م).

ويرى سامي سموحه وهو محاضر في الجامعة العبرية أن عدم المساواة الطائفية ،والطبقية،
واالقتصادية في الكيان اإلسرائيلي بين اليهود والعرب ،وبين اليهود الشرقيين والغربيين ،والمتدينين والعلمانيين،
تؤدي إلى عدم المساواة باإلضافة إلى الطائفية بين الشرقيين والغربيين في تكافئ "الفرص" حيث يؤدي إلى
عدم الرضا من الشرقيين ،وهذا كان يشجع على الفساد.

ويمكن القول إن سيطرة الغربيين "االشكناز"على مصادر القوة في الكيان اإلسرائيلي يؤدي بالشرقيين

"هسفرديم" إلى عدم الرضى وأن اليهود المتدينين ينظرون لمؤسسات الدولة على إنها مصدر االضطهاد

الطائفي والديني ،وحتى األحزاب السياسية التي تظهر إنها ترفض الطائفية في الحقيقة إنها تتغذى على

الطائفية؛ ألنها مستفيدة من هذه الخالفات .يقول "سموحة:إن هذه الفوارق في إسرائيل تشكل دافعا لدى
البعض لشرعنة الفساد ،واتضح ذلك جليا في حديث األب الروحي لحركة شاس الحاخام "الشرقي "عوفاديا
يوسف عندما وصف القضاه الذين حكموا على"آريه درعي" عضو الكنيست والوزير السابق عن حركة شاس

بالسجن بتهم الفساد وصفهم "بالكفار" (.)Smooha.S. 1993
 5.3.4االنتخابات في إسرائيل والفساد السياسي:

ومن أسباب الفساد في "الكيان اإلسرائيلي" طريقة االنتخابات الداخلية لألحزاب وتمويلها ،والتي عادة

ما يتبع االنتخابات تحقيقات على خلفية تمويل هذه االنتخابات ،وقد ترافقت هذه التحوالت مع بدء عملية

"أمركة" األحزاب الكبرى ،في مطلع سنوات التسعينيات ،وكانت البداية في االنقالب التنظيمي الذي جرى في

حزب "العمل" ،وهنا يظهر مجددا اسم حاييم رامون ،القائد الشبابي في حزب" العمل" ،الذي كان من ضمن

التيارات في داخل حزب "العمل" و التي سعت إلى التغيير ،والتمرد على القيادة الهرمة في الحزب التي كانت
تسيطر على كافة مقاليد األمور ،فقد اشتهر حزب" العمل "بتسمياته السابقة ،لدى تشكيل الالئحة االنتخابية

البرلمانية ،باسم" اللجنة المنظمة" ،وهي لجنة تضم عددا قليال جدا من قدامى الحزب أساسا ،ومن بينهم قادة "
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الهستدروت" ،ليشكلوا القائمة ،وبطبيعة الحال ،فقد كان من أهم شروط التواجد على هذه الالئحة هو "السلوك
الحسن" تجاه قادة الحزب التقليديين ).)duverger, M1964

بادر"حاييم رامون" رئيس نقابة العمال "الهستدروت" في سنوات التسعينيات مع زمالء له إلى اتباع
نظام االنتخابات المفتوحة لتشكيل الئحة الحزب االنتخابية ،أي "البرايمرز" ،كما هو النمط األميركي ،بمعنى

فتح باب االنتساب أمام الجمهور الواسع بغرض انتخاب الئحة الحزب ورئيسه ،مما أدى إلى إنتساب أعداد

جديدة للحزب ،ومن ثم توسع هذا النمط ليشمل أحزابا أخرى ،وأولها بعد" العمل" ،حزب"الليكود"(المعهد

اإلسرائيلي للديمقراطية2014/9/31،م).
وهذا النمط الجديد كان يستدعي كل من يرغب في الترشح إلى تجنيد "األموال "الكثيرة ،كي يكون
بإمكانه إجراء حملة انتخابية شخصية ،بين عشرات آالف المنتسبين ،وهنا ظهر كبار أصحاب "رأس المال

"ليتبرعوا بسخاء" ،ومن هنا كانت الطريق قصيرة جدا لزيادة نفوذ كبار أصحاب رأس المال في "الكيان

اإلسرائيلي" ،في ضوء هذه الحقيقة فإن والء النواب في األحزاب الكبرى بات من حيث الجوهر لمن مولوا
حمالتهم االنتخابية أكثر من برنامج الحزب وما يطرحه من أفكار )ربيع1975،م ،ص.)99

مما فتح أبواب "الفساد المالي" وفساد الحكم على مصراعيها ،في نهاية سنوات التسعينيات ،وبشكل

واضح من جهات مرتبطة بالمافيا العالمية ووصولهم إلى مؤسسات الحكم (تومر ،هرمان1998 ،م).
 6.3.4عدم وضوح القوانين أحد أسباب الفساد السياسي

أن الثغرات الموجودة في القوانين "اإلسرائيلية" لها دور أساسي بانتشار ظاهرة الفساد ،حيث ظهرت

العشرات من قضايا الفساد ،والتي قدمت الشرطة توصياتها للمستشار القضائي للحكومة على أن تقدم
للمحاكمة وقد تم إغالق العديد من ملفاتها؛ بحجة نقص األدلة ،ويعود ذلك إلى عدم وضوح القوانين بما
يتعلق بقضايا الفساد وهذا احد المؤشرات التي من شانها أن تشجع على الفساد  ،والذي يسمح أن يعود

مسئول سياسي إلى ممارسة عمله بعد انتهاء حكمه ،حيث إن إشغال مناصب مهمة في الدولة من قبل

سياسيين ذوي سوابق جنائية ،ومحكومين بتهم الفساد هو من نقائص النظام القضائي والسياسي في "الكيان

اإلسرائيلي" ،ويشجع على الفساد ،فهذا "أرييه درعي "أدين بقبوله رشوة تقدر بـ  155ألف دوالر أثناء عمله
وزي ار للداخلية ،وحكم عليه بالسجن ثالث سنوات عام 2000م وقد أطلق سراحه عام  2002م وفي عام

2013م انتخب عضوا في الكنيست ،وأعيد انتخابه في العام 2015م وفي كانون الثاني 2016م تم تعيين

درعي وزي ار لتطوير الجليل والنقب ،ثم وزي ار للداخلية خلفا "لسيلفان شالوم" الذي استقال من منصبه بعد إدانته
بالتحرش جنسيا بموظفات "إسرائيليات" (إسماعيل ،محمد2017 ،م).
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 1.6.3.4عدم احترام القوانين:
ومن األسباب التي يعتمد عليها بعض األكاديميين في إسرائيل في تفسير أسباب الفساد هو "عدم

االلتزام بالقوانين" على يد الموظف سواء كان سياسيا أو إداريا ،وكل هذا من أجل أهداف شخصية ،أو
عائلية ،أو من أجل مجموعة محيطة به ،بهدف تحقيق مكاسب ومصالح اقتصادية وسياسية .وخالل سنوات

"الكيان اإلسرائيلي" تطورت هذه األساليب ،وأصبحت ثقافة "االلتزام بالقانون بشرط" بمعنى أن يتالءم القانون
مع المسئول السياسي أو اإلداري ،وأصبحت تشاهد من السياسيين من يدافع عن الفساد(،1983

.)Isaac,R.j

ونالحظ هنا أن المختص في الشؤون القضائية "موشيه نغبي" قال :خالل سنوات طويلة من إقامة

الدولة ما زالت هنالك ثقافة "االلتزام بالقانون بشرط" حيث يقول نغبي إن الخلل يكمن في القائمين على تطبق

القوانين؛ ألنهم ال يعملون بما فيه الكفاية ألجل اجتثاث ظاهرة عدم االلتزام بالقانون ،والتي هي سبب لتفشي
ظاهرة الفساد في "الكيان اإلسرائيلي" (نفوت2015،م).

وفي حديث لمراقب الدولة السابق وقاضي المحكمة العليا "اليعيزر غولدبرغ" قال :إن عدم "الحياء"

بالنسبة للذين يتورطون بقضايا الفساد أصبح علنيا ،في السابق وزير اتهم بالفساد "انتحر" ،أنا ال أوصي أحدا

أن يفعل ذلك ،ولكن عدم الخجل سمة الفاسدين في الدولة (دا ماركر2013 ،م).
 2.6.3.4الفصل التام بين السلطات الثالث.

إن تداخل الصالحيات بين السلطات الثالث هو سبب لعدم إعطاء كل سلطة من السلطات الثالث
الموجودة في أي دولة الصالحيات المنوط بها ،وهي السلطة التنفيذية ،والقضائية ،والتشريعية ،وأن السلطة
التنفيذية تسيطر بطريقة أو بأخرى على جميع الصالحيات ويكون ذلك على حساب السلطة التشريعية ،وعدم
قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه ،كل هذا يؤدي إلى انتشار الفساد (تكس تلوجا،

2009/8/19م).
ويــــرى الباحــــث أن النظـ ــام البرلمـ ــاني ال ـ ـذي يتمتـ ــع بـ ــه "الكيـ ــان اإلس ـ ـرائيلي" يـ ــؤثر بشـ ــكل كبيـ ــر علـ ــى
اس ـ ــتقاللية الس ـ ــلطة التشـ ـ ـريعية والقض ـ ــائية ،وه ـ ــذا يع ـ ــود ألن أغل ـ ــب التشـ ـ ـريعات تش ـ ــرعها الس ـ ــلطة التنفيذي ـ ــة؛
ألنه ـ ـ ــا تمتل ـ ـ ــك األغلبي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي البرلم ـ ـ ــان "الكنيس ـ ـ ــت" وه ـ ـ ــذه القـ ـ ـ ـوانين الت ـ ـ ــي يقره ـ ـ ــا البرلم ـ ـ ــان تل ـ ـ ــزم الس ـ ـ ــلطة
القضـ ــائية بتنفيـ ــذها .وم ـ ــن المعـ ــروف أن دولـ ــة "الكي ـ ــان اإلس ـ ـرائيلي" ال يوجـ ــد ل ـ ــديها دسـ ــتور مكتـ ــوب ،وهـ ـ ـذا
ب ـ ــدوره يعط ـ ــي الس ـ ــلطة التنفيذي ـ ــة ص ـ ــالحية س ـ ــن قـ ـ ـوانين ع ـ ــن طري ـ ــق البرلم ـ ــان وحس ـ ــب توجه ـ ــات االئ ـ ــتالف
الحاكم الذي يشكل األغلبية في البرلمان" الكنيست".

82

المبحث الثالث
 4.4مظاهر الفساد السياسي في الكيان اإلسرائيلي:
إن المتابع لظاهرة الفساد السياسي في "الكيان اإلسرائيلي" يجد أنها في تطور مستمر من ناحية
الشكل ،ولكل دولة ظروفها الخاصة من ناحية تفشي ظاهرة الفساد ،فمثال الرشوة ،والتعيينات السياسية،
واستغالل المنصب العام ،والرشوة المحلية والدولية ،واالعتداء على المال العام ،والقضايا األخالقية هي السمة

المسيطرة على أغلب مظاهر الفساد السياسي في " الكيان " ،وعلى ما يبدو فإن هناك خلال واضحا في طبيعة
القوانين بما يتعلق بمكافحة مظاهر الفساد  ،ويظهر ذلك جليا في كثرة قضايا وملفات الفساد السياسي ضد

مسئولين ،وفي األغلب تصل هذا الملفات إلى عدم تقديم المتهمين في هذه القضايا للمحاكمة ،وهذا يعود

لضعف األنظمة القانونية لمحاربة هذه الظاهرة رغم أن الشرطة في أغلب الحاالت كانت تقدم توصياتها لتقديم

المتهم للمحاكمة ،ولكن هذه التوصيات كانت تصطدم بق اررات المستشار القضائي للحكومة بإغالق الملف
لنقص كفاية األدلة (مجدي ،ياسمين2010،م).
 1.4.4بعض قضايا الفساد التي ارتبطت بالمستوى السياسي

لنتطرق لبعض قضايا الفساد التي ارتبطت بالمستوى السياسي في "الكيان اإلسرائيلي" ،لنتعرف على

أهم المظاهر التي ميزت تلك القضايا.

 1.1.4.4الرئيس اإلسرائيلي السابق (عيزر وايزمن)
كشف الصحفي" يواف يتسحاك" في -30ديسمبر 1999م أن الرئيس "عيزر-وايزمن" تلقى رشوة من
الملياردير اليهودي "أدورد سروسي" بين األعوام 1993-1988م حيث تلقى الرئيس وايزمن خالل هذه الفترة

مبلغ 453ألف دوالر لحسابه ،وحساب زوجته ،وابنته ،وقال وايزمن خالل التحقيق معه :إن هذه األموال
تلقاها كهديه من صديق ،وفي نهاية التحقيق اضطر وايزمن أن يقدم استقالته من رئاسة الدولة وأوصت

الشرطة عدم تقديم الرئيس وايزمن للمحاكمة بتهمة الرشوة ،بسبب المدة الزمنية التي مرت على القضية.
 2.1.4.4الرئيس اإلسرائيلي السابق (موشه كتساف)

انتخب رئيسا لدولة الكيان في أول أغسطس/آب 2000م خلفا "لعز ار وايزمن" الذي استقال من

منصبه نتيجة اتهامه بتلقي رشوة ومخالفات فساد أخرى لم يحاسب عليها بحكم التقادم ،وقد أجبر الرئيس
الثامن إلسرائيل موشيه كتساف ،على االستقالة من منصبه عام 2007م حيث انتهت حياة كتساف السياسية

باإلدانة بتهمة االغتصاب واساءة استغالل الصالحية والميزانية العامة ،وأدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية
بحق  10نساء عملن تحت قيأدته في مكتبه ،وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في
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حكومات الليكود ،وأدت هذه الحادثة إلى اإلطاحة الفورية به وايداعه في السجن لمدة  7سنوات ،وفي 25

ديسمبر/كانون األول 2016م أفرج عنه قبل انتهاء فترة حكمه بعامين(الزيتونة2008 ،م،ص.)31
( 3.1.4.4سلفان شالوم)

ير للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء السابق ،والذي استقال من منصبه في
كان سلفان شالوم وز ا

ديسمبر/كانون األول 2015م حيث تخلى عن منصبه في الكنيست على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي
بسيدات عملن تحت إمرته( .سمادر ،شمولي2000،م)

( 4.1.4.4حاييم رامون)

من إحدى الفضائح األخالقية التي طالت المسئولين اإلسرائيليين أيضا ،فضيحة حاييم رامون ،نائب

رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حكومة أولمرت ،وعضو الكنيست عن حزب كاديما .ففي ، 12 / 7/ 2006
حيث أقدم رامون على تقبيل ضابطة إسرائيلية رغما عنها ،وتعمل في ديوان رئاسة الحكومة في تل أبيب،

وكان رامون وقتها يشغل منصب وزير العدل في حكومة أولمرت ،و إثر تقديم الضابطة شكوى ضده ،قرر

النائب العام للدولة مالحقته قضائيا بتهمة التحرش الجنسي ،وأعلن رامون استقالته من منصبه في 20
أغسطس  2006وفي  29مارس 2007م أصدرت محكمة تل أبيب في حقه عقوبة رمزية ،تمثلت ب 120
ساعة عمل للمصلحة العامة ،وغرامة قيمتها  15ألف شيكل ) 3,300دوالر( لصالح المعتدى عليها ،وذلك
الرتكابه عمال منافيا لألخالق وقد قرر القضاة أال يعتبروا ذلك جنحة شائنة ،األمر الذي أتاح له االستمرار

في منصبه كنائب في الكنيست ،والعودة إلى الو ازرة ،ألنه ال يحق للوزراء والنواب المحكومين بعقوبة " شائنة"
ممارسة مهماتهم وقد شكلت هذه القضية ضربة قوية ألولمرت ولحزب كاديما ،الذي كان رامون أبرز أقطابه،
والمحرك األساسي لتأسيسه (شمالفي ،اتياليا2009 ،م).
 5.1.4.4قضية الحاخام الرئيسي إلسرائيل "متسغر"
تم اعتقال الحاخام الرئيس "للكيان اإلسرائيلي" "متسغر" األشكنازي في نوفمبر 2013م في إطار

تحقيقات قامت بها وحدة التحقيات"الهف  " 433في قضايا فساد مالي ،والذي اتهم بتلقي الرشوة ،والسرقة،

واالحتيال ،وخيانة األمانة ،ومخالفة قانون منع تبييض األموال ،حيث وضع تحت اإلقامة الجبرية .والى

جانب متسغر جرى توقيف رئيسي جمعيتين خيريتين هما :الحاخام "سيمحا كركوفسكي" و"بن تسيون تسيوني"
الذي عينه متسغر قبل أيام ضمن الهيئة التي تختار الحاخام األكبر ،وعندما وجهت إليه تهم تلقي رشاوي
وتبيض أموال وعدم التصريح بمدخوالته لمصلحة الضريبة( ،صالح2013-2012،م  ،ص )77

كما اتهم الحاخام الرئيسي إلسرائيلي يونا متسغر خالل عمله كحاخام عام  2013بتلقي رشوة

وصلت إلى  8مليون شيكل ،وكانت تعمل معه شبكة من الحاخامات اتهموا بعمليات تزوير شهادات إعفاء
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من الخدمة في الجيش وعمليات "تهويد" غير شرعية وقضايا أخرى توصل محاموا "متسغر" إلى اتفاق مع

النيابة على أن يخفض مبلغ االختالس إلى  5مليون شيكل مقابل أن يعترف متسغر ويقضي في السجن 24

شه ار ،كما أن هناك الكثير من قضايا التحرش الجنسي التي اتهم بها حاخامات مشهورون ،من أبرزهم:
الحاخام "إليعازر برلند" الذي هرب لعدد من البلدان حول العالم حتى ال تتم مالحقته على خلفية قضايا

تحرش بقاصرات (لفي ،شاحر2013،م).
( 6.1.4.4شلومو بنزري)
تورط "شلومو بنزري" وزير العمل في قضية فساد في عام 2004م حيث تم التحقيق مع "بنزري"

بتهمة تلقي رشوة بماليين الشواكل من "موشيه سلع" حيث استغل "بنزري" كوزير للعمل والشؤون االجتماعية

لتسهيل قدوم عمال أجانب بطريقة غير قانونية ،وينضم وزير العمل والشؤون االجتماعية والصحة األسبق،
"شلومو بنزري" إلى قائمة الوزراء اإلسرائيليين الفاسدين ،حيث أدين بجرائم فساد ،وتلقي رشوة مقابل تسهيل

تعيين عمال أجانب ،ففي  27ابريل 2008م ،وجهت النيابة له تهم الرشوة ،وخيانة األمانة ،وعرقلة سير

القانون ،وحكم عليه بالسجن  4سنوات باإلضافة إلى  250.000شيكل غرامة (مزداني ،روتن2009،م).
( 7.1.4.4آريه درعي)

تورط "أريه درعي" في قضايا فساد وكان رئيسا لحركة شاس حيث إنه في 1يونيو 1990م نشر
الصحفي في صحيفة يديعوت أحرنوت "مردخاي جليت"عن قضايا فساد في و ازرة الداخلية ،والمتهم بها وزير

الداخلية "آريه درعي" على خلفية ذلك بدأت الشرطة بالتحقيقات في القضايا التي تطرقت لها الصحيفة ،حيث
كشفت التحقيقات عن قضايا فساد اتهم فيها الوزير "درعي".

 8.1.4.4قضية بار أون – حفرون:
كشفت القضية الصحفية "أياال حسون" في تقرير لها بالقناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي 1997م ،من

أن تعيين المحامي "روني بار أون" لمنصب المستشار القضائي للحكومة جاء نتيجة صفقة مع وزير الداخلية
"أريه درعي" والذي كان يحقق معه على قضايا فساد ،مقابل ذلك تقوم حركة "شاس"التي يترأسها أريه درعي
بالتصويت على اتفاق الخليل بين الفلسطينيين ودولة اإلحتالل وكان هدف هذا التعيين أن يقوم "بار

أون"بشطب ملفات الفساد ضد أريه درعي ،ولكن مع كشف القضية استقال "بار أون"بعد ساعات من تعيينه
(هارتس2011/9/4،م).

في شهر ابريل1997م نشر المستشار القضائي للحكومة "الكيم روبنشتين" ونيابة الدولة "عدنه اربيل"

إعالنا حول المتورطين في قضية تعيين "بار-أون"ومنهم رئيس الوزراء نتنياهو ،ووزير العدل "تسحي هنغبي"
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ولم يتم تقديم الئحة اتهام في القضية لعدم كفاية األدلة ،ولكن بقيى ملف "درعي" خاضعا للتحقيقات (درويش،
بشير1998 ،م ،ص.)87

وقد أدين "درعي" من قبل المحكمة المركزية بالقدس بتاريخ 17مارس 1999م بتهمة تلقيه رشاوي
تقدر ب ـ ( )155ألف دوالر ،وقضايا نصب واحتيال ،وخيانة األمانة أثناء عمله وزي ار للداخلية أثناء حكومة

"اسحاق شامير" 1990م وبعد ذلك في حكومة "إسحاق رابين"1993م ،مما أدى إلى الحكم عليه  3سنوات

سجن ،وغرامة مالية  250.000ألف شيكل وفي عام 2002م ،خرج من السجن ،وأنشأ شركة استثمارية،
وعاد إلى العمل السياسي ،ثم عمل في حكومة نتنياهو الرابعة وعمل وزي ار للداخلية ،وعمل في نفس الحكومة

ر لالقتصاد( .آفي ،كوهين 2008/6/4م).
وزي ا

 9.1.4.4وزير المالية السابق (إفرايم هيرشزون)
قامت الشرطة في شهر مارس 2007م بالتحقيق مع "هيرشزون" في قضايا فساد مالي نتجت عن

هذه التحقيقات تقديم الئحة اتهام خطيرة (لهيرشزون) بمخالفات "السرقة والحصول على شيء بطريقة الخداع

في ظروف خطيرة ،والغش ،وخرق األمانة ،وتبييض أموال ،وتسجيل كاذب في وثائق".

وبحسب الئحة االتهام ،فإنه خالل إشغال هيرشزون منصب رئييس "هستدورت العمال الوطنية" في

العام 1998م ،فقد أقام عالقة مع عامل باسم "عوفاديا كوهين" من أجل سرقة أموال من الهستدوت .وخالل

هذه الفترة ،بحسب االتهام سرق هيرشزون مع متهمين آخرين وبطرق مختلفة مبالغ مالية وصلت إلى 4

مليون شيكل ،حيث بلغت حصة هيرشزون فيها  2.5مليون شيكل ،وفي عام 2009م ،دان القضاء

اإلسرائيلي وزير المالية السابق ،أفراهام هيرشزون في جرائم سرقة وتزوير ،ونصب واحتيال ،وغسيل أموال،
وقضى في سجنه  5سنوات و 5أشهر (ادلمان ،عوفرا2008/11/25،م).

( 10.1.4.4تساحي هنغبي) وزير جودة البيئة السابق

قدم مراقب الدولة"العيزر غلدبرغ" تقريره في شهر اغسطس 2004م والذي اختص بالتعيينات

السياسية في و ازرة "جودة البيئة "أثناء تولي الوزير "تساحي هنغبي"حيث جاء في التقرير أن عشرات الوظائف

السياسية والوهمية تمت في الو ازرة ،وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الموضوع ،وعندها جمد "هنغبي"نفسه الذي

كان يشغل منصب وزير األمن الداخلي ،وعلى إثر ذلك قرر المستشار القضائي للحكومة" ،ميني مزوز"،

تقديمه للمحاكمة ،واستجوابه بتهمة االحتيال ،وخرق األمانة ،ودفع الرشوة االنتخابية ،وتقديم شهادة كاذبة ،
وأداء اليمين الكاذب ،وبعد أن قدم المستشار القضائي للحكومة "ميني مزوز" ،في 2006.8.15م ،الئحة

اتهام ضد "هنغبي" في قضية التعيينات السياسية ،أعلن األخير أنه يتنازل عن حصانته البرلمانية في ذالك

الوقت.
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ويذكر أن  40 %ممن شملهم استطالع مؤتمر "سديروت" ،الذي نشر في 2007.11.7م ،حول

الفساد في الطبقة السياسية ،أروا أن تاسحي هنغبي هو األكثر فسادا في وسط أعضاء الكنيست (جلكمان،
افيعاد2010/7/13 ،م).
 11.1.4.4أفيغدور ليبرمان
خضع لالستجواب في أبريل/نيسان 2009م لالشتباه في ضلوعه بمخالفات فساد حكومي تتعلق

برشى وغسيل أموال ،وأوصت الشرطة اإلسرائيلية في أغسطس/آب 2009م بتوجيه تهم لليبرمان بالفساد،
وغسيل األموال ،وعرقلة العدالة فيما يتعلق بالتحقيق في استخدام  2.5مليون دوالر لم يصرح بها لتمويل
حمالته االنتخابية ،من خالل شركات وهمية وحسابات بنوك.

ووفقا لمسودة الئحة االتهام ،فقد حول ليبرمان ماليين الدوالرات إلى شركات وهمية تحت سيطرته

دون إبالغ سلطات الضرائب بها ،وذلك في الفترة من  2001إلى 2008م عندما كان نائبا في الكنيست
ووزير دولة للشؤون اإلستراتيجية والبنى التحتية والنقل ،وفي  6نوفمبر/تشرين الثاني 2013م برأت محكمة

في القدس المحتلة ليبرمان من تهم الفساد (الجزيرة نت 2018/2/14م).
 12.1.4.4إيهود أولمرت

بدأ مسلسل من الفساد منذ بداية سنوات الثمانينيات من القرن الماضي يرتبط بإسم أولمرت بقضايا فساد

مثل قضية بنك "شمال امريكا" عام 1985م ،في تحقيق للشرطة عن أسباب انهيار البنك اتضح

من مجمل القضايا والتحقيقات أن أولمرت اخذ قرضا  50ألف دوالر من رجل األعمال "يهشوع هلفرن" الذي

كان رئيسا للبنك بدون أن يطلب من أولمرت أن يعيد المبلغ أو أن يدفع فائدة عليه ،وقد قرر المستشار
القضائي "يوسف حريش " إغالق الملف ضد أولمرت (وال2006/2/25 ،م).

 1.12.1.4.4قضية "جو المليح" (1993م)

في الملف الذي قدم ضد اولمرت عام 2009م في قضية عرفت بقضية "رزم النقود" فإن المتهم أخذ

مبلغا يقدر ب  72ألف دوالر من الدكتور"جو المليح" مواطن أمريكي ،وحول أيضا "الميلح"لسبب غير

معروف مبلغ  100ألف دوالر لحساب اولمرت الشخصي في بنك "هبوعليم" لم يتم إدانة أولمرت في هذه
القضية( .هائرتس2008/7/21،م).
 2.12.1.4.4قضية الحسابات الوهمية
تم فتح ملف في هذه القضية ،وتم اتهام أولمرت بأخذ مساعدات غير قانونية أثناء انتخابات 1988

م وفي عام 1997م أغلق الملف ،حيث قال القاضي "عوديد مودرك" أن المتهم لم يتصرف بالشكل القانوني،

ولكن لعدم وضوح القانون تم إغالق الملف (ملف قضية أولمرت1997/9/28،/329/96/م).
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 3.12.1.4.4قضية الجزيرة اليونانية
تمهيدا لالنتخابات الداخلية في حزب الليكود "البرايمرز"1999م طلب إيهود أولمرت من "شولة زكن"

أن تطلب تبرعات من رجل األعمال "دفيد أبل" بالمقابل طلب أبل أن يقوم أولمرت بتسهيل زيارة رئيس بلدية

"اثنا" للقدس في أبريل 2004م ،وقد أمر المستشار القضائي للحكومة بإغالق الملف (ابراهام ،روتي،
2007م).

 4.12.1.4.4قضية البنك القومي
في 16يناير 2007م تم التحقيق مع أولمرت في قضية خصخصة البنك القومي عندما كان يشغل

منصب وزير المالية ،حيث حققت الوحدة الخاصة في شرطة إسرائيل المختصة بقضايا الفساد مع أولمرت
بتهمة أنه عمل على أن يسرى المزاد على صديقه الملياردير األسترالي "فرنك لوي"الذي كان معنيا بشراء

البنك في نوفمبر 2007م وأعلنت نيابة الدولة "موشيه لدور" أن أولمرت تصرف بشكل غير مقبول وأمر
بإغالق الملف لنقص األدلة (لتنن ،أشر2012 ،م).

 5.12.1.4.4قضية كرميا

في 24ديسمبر 2007م تم التحقيق مع أولمرت بتهمة أنه اشترى بيت في شارع "كرميا" بالقدس

بمبلغ أقل بكثير من ثمن البيت الحقيقي ،بالمقابل قام أولمرت بالتدخل في عطاءات بناء بمدينة القدس

لصالح بعض المقاولين في 2012م حيث قررت النيابة إغالق الملف لنقص األدلة (مغليزي ،ابيئل،

2012م).

 6.12.1.4.4قضايا "رئشون تورز" ورزم المال"ومركز االسثمارات"
أمر المستشار القضائي "ميني مزوز"بفتح تحقيق فيما يتعلق بقضية مركز االستمارات في 14

اكتوبر 2007م ضد أولمرتبتهمة أن أولمرت خالل عملهكوزير للصناعة والتجارة عمل على اعطاء أولوية في
المشاريع لصديقه "أوري ميسر" وأن أولمرت مع مدير مكتبه قاموا بتعيينات سياسية في الو ازرة ألعضاء حزب

الليكود (زيئو ،افيرام2007 ،م).

 7.12.1.4.4قضية رزم المال
تم التحقيق في مايو 2008م مع أولمرت تحت التحذير بتهمة أنه تلقى مبالغ مالية كبيرة من رجل
األعمال "موشيه تلنسكي" أثناء عمله كرئيس بلدية القدس ،وكوزير "الصناعة والتجارة" إال أن أولمرت قال إنه
لم يأخذ شيكل لجيبته وأن األموال كانت لغرض االنتخابات (فيس ،افرات ،يديعوت احرونوت2008/5/9م).

وبعد أن أخذت اعترافات "تلنسكي" في القضية اتضح أن أولمرت كان قد أخذ لصالحه ،على إثر

ذلك قدم أولمرت استقالته في  31مارس 2009م كرئيس للوزراء وأصبح رئيس حكومة انتقالي ،وأعلن
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المستشار القضائي أنه سوف يتم تقديم أولمرت للمحاكمة في قضية "رزم المال" (شمحفتش ،عيدي،
2009م).

 8.12.1.4.4قضية (رشون تورز)

تم التحقيق في يوليو2008م مع أولمرت بتهمة أنه سافر من خالل مكتب السفريات "رشون تورز"

ومول رحالت لعائلته من خالل أموال جمعها بالرشوة بعد سنة من تقديم استقالته ،وتم تقديم الئحة اتهام ضد

أولمرت شملت الرشوة ،والغش ،وخيانة األمانة ،والتزور ،وتم تبرئة أولمرت من ملف "رشون تورز"على الرغم

من أن مديرة مكتبه "شوال زكن" أدينت بهذه القضية ،ولكن أولمرت تم تبرئته من ملف"رزم المال"على الرغم

من أنه تم إثبات أنه أخذ المال.أما ملف "مركز االسثمارات" فأدين أولمرت بخيانة "األمانة" وتم الحكم عليه
سنة سجن مع وقف التنفيذ ،وغرامة مالية  75.000شيكل (مجنزي ،ابيائيل ،يديعوت احرونوت2012م).

ولكن النيابة العامة استأنفت الحكم في جميع القضايا ،وتم إعادة الملفات للمحكمة مرة أخرى ،وفي

مارس 2015م تم الحكم على أولمرت بالسجن الفعلي  8أشهر و 100.000شيكل غرامة (جمال ،أمل،

2008م ،ص .)75استأنف أولمرت على الحكم ،ولكن المحكمة رفضت االستئناف (ينزريف ،ليفي،
2015م).

 9.12.1.4.4قضية "هوليلند"وقضية شركة "زيرع"

حققت الشرطة مع أولمرت في قضية مشروع بناء"هوليلند" بالقدس بتهمة أن أولمرت تلقى ماليين

الشواكل مقابل تسهيل المشروع واصدار بعض التراخيص له في 2012م حيث قدمت الئحة اتهام ضد

أولمرت بخصوص هذه القضية (يعوز ،يوفال2012 ،م).

تم إدانه أولمرت بعد أن جندت الشرطة "شهود شموئل دنكر ،ولوسي أولمرت"وأنهم أعطوا شهادة

على أولمرت باستالم المبالغ ،حيث اتهم القاضي "دفيد روزن"أولمرت بالكذب كما أن أولمرتأدين بقضية شركة

"زرع"والتي بموجبها أخذ أولمرت  60.000ألف شيكل ليقوم بتسهيل بناء الشركة في منطقة "خرية"عندما كان
يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة ،وأدين أولمرت بأخذ رشوة بقيمة  60.000شيكل من شركة "زيرع"

وحكم عليه وفي  13مايو 2015م بالسجن  6سنوات وغرامة بمليون شيكل (القناة العاشرة 2014/5/13م).

استأنف أولمرت على الحكم ،وتم تخفيض حكمه إلى  18شهر سجن ،وغرامة  200.000ألف

شيكل ،وفي  15فبراير  2016دخل السجن بتهمة الفساد وشهادات كاذبة (وال2010،م).
( 13.1.4.4اريئل شارون) قضية (الجزيرة اليونانية)

بين أعوام 2001-1998م في هذه السنوات كانت شبهات تدور حول قضايا فساد مشتبه بها بعض

السياسيين في "إسرائيل" أمثالرجل األعمال "دفيد أبل" الذي كان ينوي شراء جزيرة في اليونان بهدف إقامة

ير للبنية التحتية
مشروع سياحي عليها ،وقد عين "جلعاد شارون"ابن اريئل شارون الذي كان يعمل حينها وز ا
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وبعدها رئيسا للمعارضة ،ومن ثم رئيسا للوزراء ،وقد تقاضى جلعاد الكثير من المبالغ الخيالية مقابل عمله

وهي مجرد تغطية على رشوة كانت تحول إلى عائلة شارون بهدف أن يقوم "شارون" بالوساطة لدى اليونان
من أجل الموافقة على بيع الجزيرة لـ "دفيد أبل" وبالفعل تم تجنيد أولمرت كرئيس بلدية القدس لهذا الموضوع
من خالل دعوة الوزراء من اليونان إلى زيارة القدس ،وبالفعل قام أيضا "أبل" بتمويل االنتخابات الداخلية

لليكود لصالح شارون من خالل التنصت على مكالمات "أبل" تم التحقيق في القضية مع "ارئيل

شارون"وأبنائه جلعاد وعمري ،وتم التحقيق أيضا مع أولمرت في مارس 2004م وتم إدنة "أبل" بتقديم رشوة،
ولم يتم تقديم الئحة اتهام ضد عائلة "شارون"ولكن نيابة الدولة "عدنه أربيل"استأنفت على الحكم وقدمت لوائح

اتهام ضد "شارون" األب وابنه"جلعاد" بتهمة تلقي الرشوة ،وتم تعيين "ميني مزوز" للمستشار القضائي

للحكومة .وفي  15يونيو 2004م أعلن "مزوز" إغالق الملف ضد "شارون" وابنه "جلعاد" لنقص األدلة
(يديعوت احرونوت2015/11/5،م).
 14.1.4.4قضية (سيريل كيرن)

قضية سيرل كيرن كشف النقاب عنها خالل تقرير مراقب الدولة 2002م والمتهمون في القضية هم

رئيس الوزراء السابق "اريئل شارون ،وأوالده عمري وجلعاد حيث تم التحقيق مع "جلعاد وعمري" فقد أخذوا

 105مليون دوالر من رجل األعمال من جنوب أفريقيا "سيرل كيرن" بهدف إرجاع أموال كان قد أخذها

شارون لتغطيت انتخابات الليكود الداخلية 1999م" ،كيرن سيرل" صديق للملياردير األسترالي "مرتين شلف"
الذي حول لعائلة شارون ماليين الدوالرات مقابل مساعدته في تسهيل أعماله في إسرائيل وقد أوصت الشرطة

تقديم "شلف" للمحاكمة ،كما أوصت الشرطة بتقديم شارون وأبنائه للمحاكمة ،ولكن شارون في 2006م دخل

في غيبوبة ،وفي يناير 2013م أغلق الملف ضد "عمري وجلعاد" لنقص األدلة (غلوبوس2013/1/17،م).
 15.1.4.4عمري شارون و(ملف تمويل االنتخابات)

قدمت الئحة اتهام ضد عضو الكنيست"عمري شارون"في  28أغسطس 2005م اتهم فيها بتزييف

أوراق جمعية وهمية ،وشهادة زور ،ومخالفة قانون تمويل األحزاب ،هذه المخالفات ارتكبها أثناء عمله
كمسؤول حملة انتخابات والده "اريئل شارون" وفي 15نوفمبر 2005م اعترف بالتهم من خالل صفقة مع
النيابة استقال على إثرها من الكنيست .وفي  14فبراير 2006م حكم عليه  9أشهر سجن فعلي ،و 9أشهر

وقف تنفيذ ،وغرامة مالية  300.000ألف شيكل .وفي  27فبراير 2008م دخل السجن وأمضى محكوميته

(يديعوت احرونوت2006/2/14،م).
 16.1.4.4إيهود باراك (قضية الجمعيات)
قضية الجمعيات هى التي اتهم فيها "باراك" وعدد من المسؤولين في حزب العمل ،والتي من خاللها

بدأت الشرطة بتحقيقات من عام 2006-2000م وقد تمحورت التهم حول تمويل االنتخابات في حزب العمل
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عام 1999م وتم التحقيق مع "باراك"بتهمة الرشوة ،وجمع ماليين الشواكل عن طريق جمعيات وهمية مولت

حملته االنتخابية عام 1999م وجميع المتهمين الذين من بينهم عضو الكنيست "إسحاق هرتسوغ" ،ومستشار
حزب العمل "تل زلبرشتاين" جميعهم حافظوا على حق الصمت في التحقيق ،ولم يدل أحد منهم بكلمة ،و

حاولت الشرطة تجنيد بعض الضالعين في القضية كشاهد ملك ،ولكن في عام 2003م تم إغالق أغلب
الملفات في القضية لعدم كفاية األدلة(غلوبوس2003/9/9،م).
 1.16.1.4.3قضية شركات (بنات باراك)
في التاسع من أكتوبر عام 2009م كشفت صحيفة هائرتس عن فضيحة تورط بها وزير الدفاع

السابق "أيهود باراك" إثر معلومات عن دخول سبعة ماليين شيكل ( 1.9مليون دوالر) إلى شركتين تديرهما
بنات (باراك) الثالث ما يشير إلى أنه يواصل أعماله التجارية في موازاة توليه منصبه الرسمي ،وهو ما

يتعارض مع القانون "اإلسرائيلي" .وبحسب ما جاء في التقرير فإن مبلغ  5،5مليون شيكل دخلت إلى "شركة

أيهود باراك محدودة الضمان" من مصادر في "الكيان اإلسرائيلي" وخارجها فيما دخل مبلغ 1،5مليون شيكل
إلى"شركة كرادو للتطوير التجاري محدود الضمان"والتي يشاركه فيها نسيبه المحامي "درون كوهين"

تنص القوانين التي وضعتها لجنة "آشر" لمنع تناقض المصالح لدى تولي رجل أعمال مناصب

سياسية بنقل شركة المسؤول إلى أفراد عائلته فقط ،في حال عملوا في الشركة لمدة عام قبل تولي المنصب
الوزاري ،لكن تحقيق هآئرتس أظهر أن بنات باراك لم يعملن أبدا في الشركة ،وأنهن ال يعملن فيها اليوم
أيضا ،وقد رد "باراك" قائال :إنه منح الشركة لبناته كـ "هدية"

وقد كتب مراقب الدولة "ميخه لندرشتروس" أن هناك شبهات في كيفية نقل الشركات لبنات باراك،

حيث تم نقل الشركات بعد تعيينه "كوزير للدفاع" وقد تم تحويل الملف إلى" المستشار القانوني للحكومة"

ولكنه لم يوص بتقديم الئحة اتهام ضد باراك( .افي ،تل2011/5/17،م).

 17.1.4.4قضايا الفساد ارتبطت باسم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)
 1.17.1.4.4قضية (بار اون حفرون)1996م
بدأ نتنياهو مشواره بالفساد مع أول حكومة شكلها عام 1996م وكانت القضية األولى بتعيين

المحامي "روني بار اون" المقرب من "أريه درعي" لمستشار قضائي للحكومة في 1997م ،حيث كشفت
القضية الصحفية " إيال حسون" التي تعمل في القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي ،وحسب القضية فإن
نتنياهو وافق على تعيين "بار اون "مقابل دعم حركة شاس اتفاقية الخليل التي وقعت مع السلطة الفلسطينية،

وكان من وراء التعيين أن يقوم "بار اون" بعد تعيينه بشطب ملفات الفساد المفتوحة ضد رئيس حركة شاس

"أريه درعي "ولكن لم يقدم نتنياهو في هذه القضية للمحاكمة؛ لنقص األدلة فيها ،كما أن "بار أون " قدم
استقالته بعد ساعات من تعيينه كمستشار قانوني للحكومة(هائرتس.)2001/2/16،
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( 2.17.1.4.4قضية عميدي) 1999م
ير
المعروفة أيضا "بقضية النقليات" في سبتمر 1999م ،حيث نشر الصحفي "مردخاي جليت" تقر ا

في صحيفة يديعوت أحرونوت ،جاء في التقرير أن نتنياهو قام بدفع مبالغ كبيرة من ميزانية مكتب رئيس
الحكومة للمقاول "أفنر عميدي"مقابل نقليات قام بها عميدي لصالح عائلة نتنياهو قبل انتخاب نتنياهو لرئاسة

الحكومة في عام 1996م ،وبعد التحقيقات مع نتنياهو وزوجته "سارة" أوصت النيابة بتقديم الئحة اتهام ضد

نتنياهو بتهمة الرشوة ،و الغش ،وخيانة األمانة ،ولكن المستشار القضائي للحكومة أوصى بإغالق الملف؛

لنقص األدلة ،ولكنه انتقد نتنياهو ،وقال :كان يجب على نتنياهو التصرف بطريقة .

وأوصت الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة ،وعرقلة التحقيق ،وخيانة األمانة؛ ألن نتنياهو

كان قد وعد عميدي بالتعويض من ميزانية مكتب رئيس الوزراء أفضل (يديعوت احرونوت1996 /5/25،م).
 3.17.1.4.4قضية (بيبي تورز)2011م

نشر الصحفي (رفيف دروكر) برنامج "همكور" عبر القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي في مارس

 2011م ذكر خالله أن نتنياهو وأبناء عائلته قاموا برحالت للخارج خالل سنوات 2008-1999م على
حساب رجال أعمال.
وبعد هذا التحقيق أجرى مراقب الدولة (ميخه لندرشتروس) تحقيقات تخص سفريات نتنياهو عندما

شغل منصب وزير بين 2003م2005-م حيث نشر مراقب الدولة (يوسف شبيرا) في مايو 2016م ،تقريره

السنوي ،وجاء فيه أن من بين  15رحلة قامت بها عائلة نتنياهو سبع رحالت كانت بتمويل حكومي ،وباقي

الرحالت تم تمويلهم من رجال أعمال وحكومات أجنبية ،ومنظمة "بونوص" بقيمة نصف مليون شيكل في

يناير 2017م ،وقرر المستشار القضائي للحكومة "آبي حاي مندلبت" إغالق الملف بدعوى أنه كان مبالغا

في القضية (دروكر ،رفيف .)12.06.2014

ويرى الباحث أن قضايا الفساد التي تورط بها السياسيون في" الكيان اإلسرائيلي" تعلقت بالجانب

المالي واألخالقي ،ولكن الخطورة في األمر بالنسبة للنظام اإلسرائيلي هو تزايد قضايا الفساد لدى السياسيين
وممثلي الجمهور ،واإلصرار على البراءة رغم الحكم عليهم بالسجن بعد إدانتهم ،وعودة البعض منهم لممارسة

عمله في السياسية مثل (رئيس الدولة كتساف ،وأولمرت ،ودرعي الذي عاد بعد أن قضى أكثر من ثالث
سنوات سحن إلى العمل كوزير للداخلية).
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 5.4الخالصة:
تمت اإلشارة في هذا الفصل إلى مواضيع مهمة ،وهي :جذور وأسباب ومظاهر الفساد السياسي في "
الكيان اإلسرائيلي" ،وقد توصلت الدراسة في هذا الفصل إلى النتائج التالية:
إن جذور الفساد السياسي في " الكيان اإلسرائيلي" تعود إلى ما قبل قيام الدولة أثناء وجود اليهود في
الجيتو ،وأثناء وجودهم في فلسطين إبان الحكم العثماني ،وأبان وجود االحتالل البريطاني ألرض فلسطين،
واستمر تطور الفساد في السنوات األولى لقيام دولة إسرائيل ،حيث كانت قضايا فساد نسبت إلى "عاموس بن
غريون" ابن رئيس الوزراء السابق " ديفيد بن غريون" والذي عمل كقائد للشرطة ،وأيضا قضية فساد ضد
رئيس الوزراء "إسحاق رابيين" وزوجته ،وقضية "بار-أون حفرون" التي تورط بها رئيس حركة شاس "آريه
درعي" ورئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ،واستمر الفساد في التطور باألساليب واإلمكانيات حتى وصلت إلى
أنه لم ينج رئيس وزراء من التحقيق معه في قضايا فساد
كما تم تحديد أسباب الفساد السياسي في " الكيان اإلسرائيلي" ونتج عن ذلك التطور "خصصه"
الشركات الحكومية ،والتي كانت أحد أسباب الفساد ،كما بينت أن المستوى السياسي غالبا ما كان يشكك في
نزاهة القائمين على تطبيق القوانين مثل قيادة الشرطة ،وعلى مستوى المحاكم ،واتضح أن عدم الالمباالة من
قبل الجمهور بقضايا الفساد كانت أحد األسباب التي أدت إلى الفساد ،حيث إن "أريه درعي" الذي سجن على
خلفية قضايا فساد عاد ليشغل منصب وزير الداخلية من جديد بعد خروجه من السجن ،وبات واضحا أن
ظاهرة الفساد السياسي تمثلت بخضوع العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست إلى التحقيق في قضايا فساد،
حيث أن رئيس الوزراء السابق "إيهود أولمرت" سجن على خلفية قضايا فساد ،ووزير المالية السابق"هرشيزون"
سجن على قضايا فساد ،وأن قضايا الفساد التي تتورط بها النخبة الحاكمة في تزايد مستمر ،وغالبا ما تنتهى
بإغالق الملف بحجة عدم كفاية األدلة.
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الفصل اخلامس
تداعيات الفساد السياسي على الرتكيبة االئتالفية يف الكيان اإلسرائيلي
-1تداعيات سياسية.
 -2تداعيات الفساد السياسي على االقتصاد في الكيان اإلسرائيلي.
 -3تداعيات حكومية.
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تداعيات الفساد السياسي
 1.5تداعيات سياسية:
تشكل تداعيات الفساد السياسي تهديدا على مؤسسات الدولة حيث إنه يعد من أخطر أنواع الفساد
ومظاهره ألنه يفسد النخبة السياسية التي كلفت من قبل جمهور الناخبين أن تقوم بالمحافظة على مصلحة

المواطنين بشكل خاص ومصلحة الدولة بشكل عام ،واذا انتشر الفساد داخل مؤسسات الدولة أي في

الحكومة والبرلمان اللذان يشكالن رأس الهرم في النظام البرلماني الموجود في دولة "الكيان" فإن ذلك يشكل

تهديدا على عمل هذه المؤسسات؛ وتنحرف الحكومة عن أهدافها حين انتخبت من قبل جمهور الناخبين،
وتصبح تخدم فئة معينة وهم ممثلو الجمهور ومن يدور في فلكهم ،مما ينعكس على عمل البرلمان"

الكنيست" الذي تشكل غالبية أعضاؤها من االئتالف الحاكم ،وهذا يؤثر على القوانين التي يتم تشريعها،
وكيف يتم تمرير بعض القوانين التي يقف ورائها مجموعات المصالح واللوبيات العاملة في "الكنيست".

 1.1.5عدم ثقة الجمهور بالمستوى السياسي واألحزاب:
تشكل فقدان الثقة من قبل الجمهور بالسياسيين ،من أهم تداعيات الفساد في "الكيان اإلسرائيلي" وذلك

حسب استطالع الرأي "لمنظمة الشفافية الدولية" أجرته عام 2010م في "الكيان اإلسرائيلي" شارك فيه
 1.000من اإلسرائيليين حيث أن ما نسبة  28%من الجمهور يعتقدون أن الحكومة ال تبذل المجهود الكافي

لمحاربة الفساد وان  %88من الجمهور اإلسرائيلي يعتقد أن األحزاب السياسية هي األكثر فسادا ،وأن

الكنيست والمؤسسة الدينية تأتي بعد األحزاب في مستوى الفساد .ويقول الدكتور "درون نفوت" من الجمعية

الدولية لمكافحة الفساد في إسرائيل :االدعاء المستمر بأن نظام الحكم في "الكيان اإلسرائيلي" فاسد يجب أن
نفسره بعدم الثقة ،وخيبة األمل ،والغضب واليأس من مؤسسات الدولة وأصحاب القرار السياسي في الدولة،

فثقة الجمهور متدنية جدا بالنظام ،إن فساد النظام ليس بالمفهوم الضيق للذين يتلقون الرشوة ،ولكن عدم
التوزيع العادل ،وأن أصحاب القرار يفضلون مصالحهم الشخصية وقطاعات خاصة على مصلحة الجمهور

(يعال ،هدار.)2009/9/24،

وفي استطالع آخر للرأي أجراه معهد "سميث "لألبحاث لصالح مؤتمر "إسرائيل االقتصادي" والذي
تناول فيه قضية اتهام رئيس الوزراء بالفساد واالستقرار الحكومي ،فقد اتضح أن ما نسبة  %58من الجمهور
يؤيدوا التحقيق مع ممثلي الجمهور في حال كانت أية شبة للفساد ضدهم حتى لو أدى ذلك إلى عدم استقرار

الحكم ،بالمقابل أعرب  %31أنه يجب االنتظار حتى تقديم الئحة اتهام لرئيس الوزراء إلى ما بعد فترة واليته،
بهدف المحافظة على استقرار الحكم وما نسبته  %11من المستطلعة آرائهم قالوا ليس لديهم معلومات عن

الموضوع (حين ،معنيت2018،م).
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وفي عام 2014م نشرت أيضا منظمة الشفافية الدولية تقريرها ،حيث حصلت إسرائيل في مستوى الفساد

بالمكانة على -24من  34دولة.

ويمكن القول هنا إن انتشار ظاهرة الفساد السياسي وتجذرها في دولة الكيان ،تعد تهديدا مباش ار على
حصانة الديمقراطية اإلسرائيلية ،وعلى عمل النظام السياسي فيه حيث إن ظاهرة الفساد السياسي تخطت كل

الخطوط الحمراء ،وأصبحت ممنهجة؛ مقابل عدم وجود خطة مبرمجة الجتثاث هذه الظاهرة.

ويكمن الفساد السياسي في خمسة مراكز وهي :األحزاب السياسية ،والكنيست ،والحكومة ،رئاسة

الدولة ،والبلديات ،وان سبب انتشار هذه الظاهرة هو نتيجة لفشل الجهاز القضائي والجماهيري ،وغياب أدوات
محاربة الفساد السياسي واجتثاثه ،حيث رفع الفساد رأسه بدون "حياء" .وتجدر اإلشارة إلى أن الفساد السياسي

يبشر بانهيار السياسية اإلسرائيلية بوضعها الحالي ،وان أزمة عدم الثقة بالجهاز السياسي أصبحت في

الحضيض ،ومكانة السياسيين في أدنى مستوى لها ،حتى أصبح الفساد يعم المجتمع ،بسبب ثقافة الالمباالة
(موسكين2006 ،م).
 2.1.5الحكومة وكيفية اتخاذ الق اررات:

يرى الباحث أن الفساد يؤدي إلى فجوة كبيرة بين ق اررات الحكومة ورغبات الموطنين ،حيث غالبا ما

تؤثر مجموعة من أصحاب المصالح وأصحاب الشركات الكبرى على الق اررات التي تتخذها الحكومة ،وبعض

القوانين التي يتم تشريعها في البرلمان "الكنيست" ،وحتى لو كانت هذه الق اررات تمس بالمواطن العادي .حيث

من المعروف أن عددا قليال من العائالت تسيطر على نسبة كبيرة من االقتصاد ،وفي دراسة بحثية إستمرت

عشرين عاما أجراها كل من البروفوسور  Martin Gilensمن جامعة برنستون والبروفوسور Benjamin

 I.Pageمن جامعة  Northwesternبعنوان :هل الحكومة تمثل الجمهور؟ قد توصال أن ق اررات الحكومات
ال تلبي تطلعات الجمهور التي انتخبهاGilens:2012( .

)Martin

 3.1.5تمرير قانون خالل  60ثانية
بادر عضو الكنيست "شموئيل هلبرت "إلى اقتراح قانون يمنع تسليم أى إسرائيلي إلى دولة أخرى بلغ

سن ال  ،70هذا القانون أحدث ضجة كبيرة؛ ألن لجنة القانون في الكنيست أقرت القانون بشكل سريع ،حتى
عنونت صحيفة "وال" عنوان مقالها "تمرير قانون خالل  60ثانية" حيث أشار هذا القانون إلى منع "الكيان "

من القيام بتسليم "حايم برغر" يهودي أمريكي متدين ،والذي اتهمته الواليات المتحدة األمريكية بأنه قام بسرقة

ماليين الدوالرات من الصندوق القومي األمريكي ،وعرف هذا القانون باسم "برغر" (وال2010/7/3،م).

ومن القوانين المعروفة التي قدمت في عام 2006م إلى عضو الكنيست "جلعاد أردان " من احد

اللوبيات العاملة في الكنيست هو قانون "الواقي الفسفوري" الذي يلزم كل سائق سيارة داخل "الكيان" أن يكون
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بها "واقي فسفوري" بهدف أن يلبسه عند خروجه خارج السيارة على الطريق ،وتم تحديد الشركة التي من
خاللها يتوجب على مالك السيارة شراء" الواقي الفسفوري" هي شركة  M3األوروبية ،وهكذا تم من خالل

اللوبي التابع لهذه الشركة إلزام  2.5مليون سيارة في إسرائيلية شراء "الواقي الفسفوري "(نكايم2010/3/7،م).

ويرى الباحث من خالل الدراسة أن العديد من القوانين التي مررت من خالل الكنيست كانت تخدم
مجموعات معينة ،مما يمثل ما يسمى "بالفساد القانوني"
 4.1.5تداعيات الفساد السياسي على االنتخابات:
تدنت نسبة التصويت في انتخابات 2013م وأصبحت تقلق عدد من المسئولين في األحزاب ،قبل

إجراء انتخابات 2015م وخاصة في أواخر هذا القرن ،ألن الفترة بين االنتخابات السابقة -والتي تلتها -كانت
قصيرة ،وتخللها الكشف عن عدة قضايا فساد وابداء الجمهور عدم الثقة بمؤسسات الدولة واألحزاب ،وكان
سبب تدني نسبة التصويت اإلحباط الذي ألم بالجمهور من المستوى السياسي الغارق بالفساد  ،وعلى سبيل

المثال أن قضايا الفساد التي تورط بها العديد من قيادة حزب "إسرائيل بيتنا "أدت إلى فقدانه ثالثة مقاعد في

الكنيست ،ويترجم هذا ،أن جمهور ناخبيي الحزب قد عاقب قياداته بسبب قضايا الفساد التي تورطوا بها
(نكايم2010/3/7،م).

وأثناء فترة حكومة " نتنياهو" في 1999م توقفت العمليات الفدائية ضد " الكيان اإلسرائيلي " ورغم
ذلك خسر نتنياهو أمام باراك ،ويعود السبب إلى وسائل اإلعالم التي فضحت فيها "نتنياهو" بقضايا الفساد

التي تورط فيها كانت تصويت العرب داخل "الخط اإلخضر" لصالح "أيهود باراك" ويذكر أنه في انتخابات
1977م خسر المعراخ  15مقعد لصالح حزب "داش" الذي تشكل من أعضاء سابقين من حزب "العمل" وفوز

حزب الليكود كان بمقعد واحد ،مما مكن "مناحم بيغن " من تشكل الحكومة ب  61عضو "كنيست" ويعتقد

كثير من األكاديميين أن سبب خسارة العمل كانت بسبب تحقيقات الشرطة في قضايا فساد ضد رئيس الوز ارء
"إسحاق رابين " في قضية حسابات الدوالرات التي كانت باسم زوجته في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث

منع القانون اإلسرائيلي في تلك الفترة فتح حسابات في دول أجنبية بالعملة األجنبية (ليفف،

يجال2003/1/15،م).
ويرى الباحث أن رؤساء األحزاب عادة يلجأون للتغطية على قضايا الفساد التي تورطوا بها إلى
التخويف من "اآلخر" في أوقات االنتخابات ،وذلك لتشجيع الناخبين لإلدالء بأصواتهم ،هكذا فعل رئيس
الوزراء" نتنياهو "عشية انتخابات 2015م من خالل تسجيل مصور صرح من خالله أن أموال كثيرة من

خارج البالد وداخلها تستثمر ألجل فوز اليسار في االنتخابات ،و أن العرب يتوجهون إلى صناديق االقتراع

باآلالف ،وكان أحد أسباب إدالء "نتنياهو "بهذه التصريحات هو التغطية على التحقيقات التي تجري ضده
وضد زوجته في قضايا الفساد وشعوره بأن الناخب لن يصوت له ولحزبه الليكود .
97

 5.1.5تداعيات الفساد السياسي وعالقة الدولة بالمنظمات الدولية:

يمكن القول إن الفساد السياسي واالقتصادي منع "الكيان اإلسرائيلي" من التوقيع على اتفاقيات دولية

تحارب الفساد ،ألن هذه االتفاقيات تطلب من دولة الكيان مالءمة قوانينها مع شروط االنضمام إلى هذه
المنظمات .على سبيل المثال :عدم إنضمامها إلى منظمة  OECDيتوجب عليها اتخاذ عدة خطوات ينص
عليها ميثاقها( :سنزينة ،شلوموي2015/3/6،م).

 .1محاربة الرشوة المقدمة للمؤسسات األجنبية من خالل الصفقات الدولية-هذا الميثاق أسس عام
1997م (وتم التوقيع عليه من قبل  30دولة ،منهم  7دول متطورة "و ازرة الحرب الصهيونية

اإلسرائيلية" عارضت اإلنضمام لهذه المعاهدة ،وحتى اآلن لم يتم التوقيع عليها).

 .2مطابقة قوانين محاربة الفساد في الكيان لتلك الموجودة في الدول المتطورة في المنظمة.
 .3العمل على تعريف مصطلح "تضارب المصالح" لدى ممثلي الجمهور والموظفين الحكوميين،
ووضع أسس للحد من تضارب المصالح.

أن معارضة "و ازرة الدفاع" في "إسرائيل "الموافقة على شروط الدخول في منظمة OECDكان دليال
واضحا بأن صفقات مشبوهة تقوم بها هذه الو ازرة سواء عن طريق تصدير السالح للخارج ،أو إبرام صفقات
سالح لصالح الكيان نفسه ،وفي عام 2009م إنضم الكيان للمعاهدة ،ولكن منظمة الشفافية الدولية قالت إن
في األربع سنوات األخيرة لم يتم محاكمة أي من اإلسرائيليين بتهمة إعطاء رشوة لموظفين من دول أخرى،
وهذا يدل على أن دخولها للمعاهدة كان بشكل صوري فقط ،ولتجميل صورتها في الخارج لدى المنظمات
الدولية (هيال ،ايرز ،داماركر2013/10/8،م).
 6.1.5خيانة األمانة:

قال القاضي دافيد روزين أثناء الحكم على اولمرت في قضية "هوليلند" ،إن مخالفات الرشوة في

المؤسسات العامة هي من أخطر المخالفات؛ ألنها ال تتوقف مكانها ،ولكنها تنتشر وتخترق مرافق أخرى،
سواء مؤسسات عامة ،أو مؤسسات الحكم ،وتسعى لتدمير هذه المؤسسات من األسفل حتى القمة أو
بالعكس ،إن ممثل الجمهور الذي يتعاطى الرشوة هو بمثابة "الخائن"؛ ألنه خان األمانة التي وكلت له ،هذه
األمانة التي بدونها ال وجود للنظام ولمؤسساته.
وأثناء استئناف النيابة على حكم الحاخام "شلومو بن عزري" من قيادة حركة "شاس "والذي تم خالله
الحكم عليه  12شهر سجن فعلي ،بعد إستئناف النيابة لهذا الحكم ،تم تشديده إلى  4سنوات سجن فعلي.
القاضي "ادموند لفي "قاضي محكمة العدل العليا قال خالل الحكم " كلي أسف على حاخام يعلم التوراة
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لآلخرين ،ولكنه هو نفسه لم يضبط نفسه أمام الرشوة ،آسف على وزير كانت مكانته مرموقة ،ولكنه انحدر
إلى أسفل سافلين ،والذي أضر بمصالح الجمهور الذي يمثله ،و"خان " األمانة التي أوكلت له ،لذلك أوصي
زمالئي أن يصدروا عليه حكما يتناسب مع خطورة هذه القضية" (يوفال ،يعوز.)2001 ،
 7.1.5الفساد السياسي وعدم االستقرار في نظام الحكم:

يؤثر الفساد على المستوى السياسي والمؤسساتي في الدولة ،حيث يؤثر على االستقرار السياسي ،ويمس

قيم الديمقراطية ،ويؤدي بالمسئولين إلى عدم االهتمام بمصالح الجمهور ،ويضر باألهداف التي يسعى النظام
لتحقيقها ،والتي من أجلها تأسس النظام إلىجانب فإن الفساد السياسي يضر باإلستقرار االقتصادي ويؤدي إلى
عدم ثقة المستثمرين باالقتصاد مما يشكل خط ار على الدولة ككل (موسكين2012 ،م ،ص.)33-30
 8.1.5تداعيات الفساد السياسي على المؤسسات الرسمية والدولة:
الفساد السياسي يزعزع ثقة الجمهور بالنظام ،ويؤثر على الديمقراطية عن طريق االستهانة

بالمؤسسات الرسمية ،ويؤدي إلى اإلستهانه باالنتخابات والسلطة التشريعية وعلى السلطة القضائية ،الذي

يؤثر سلبا على مكانة سلطة القانون ،وتج أر الحكومات على االستهانة بالقوانين ،ويؤدي إلى إهدار الموارد
والوظائف العامة التي تصبح تشترى وتباع ،وبالتالي تفقد الحكومة شرعيتها.

 1.8.1.5تهديد الفساد السياسي على النظام السياسي:
قال قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد "تيسحاق زمير" في لقاء له مع جريدة "هائرتس" في حديثه

عن الفساد (إن اليشوف اليهودي قبل إقامة الدولة كان عدده  600,000شخص تقريبا ليس لديهم سالح بما
يكفي لمحاربة عدد كبير من الدول ،وتم شن حرب ضدهم من قبل خمس دول عربية ،وانتصر عليهم حينها،

قالوا كانت هناك معجزة ،ولكن أنا أقول لكم لم تكن هنالك معجزة ،انتصارنا على هذه الدول كان متوقعا؛

ألننا حاربنا جيوشا لدول فاسدة ،واذا كانت الدولة فاسدة سوف يكون جيشها ضعيفا وفاسدا ،وفي أي معركة
سوف نهزهم) .وأضاف أن النظام الفاسد يؤثر على معنويات الجنود ،ويسلب منهم حب التضحية من أجل

دولة وقادة فاسدين .حيث أن الدولة التي تهتم فقط بتسليح جيشها ،وال تهتم بمحاربة الفساد كأنها لم تفعل

شيئا من أجل أمنها؛ ألن الفساد هو تهديد وجودي على الدولة (إسحاق ،زمير2008 ،م).
ومن جهته يضيف يوسي سريد "،إن االستقامة واألمانة هي صفات مهمة للقادة؛ ألن األمانة هي

شرط ضروري لثقة الجمهور بالقادة ،وفقدان هذه الثقة يؤدي إلى انقالب الجمهور على الدولة ،واذا لم توجد

األمانة واالستقامة فهذا يؤثر على األمن القومي ،وبالتالي ينعكس على الجيل الشاب الذي سيرفض التجنيد،
ويرفض الخروج ألي حرب إذا لم يكن لدى هؤالء الجنود الثقة بأن الخروج لهذه الحرب ينبع من مصلحة

عامة ،وليس من مصلحة خاصة" (سريد2008 ،م).
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 2.8.1.5اتخاذ ق اررات فردية غير محسوبة:
إتخذ بعض القادة اإلسرائيليين ق اررات فردية غير محسوبة من خالل افتعال؛ الحروب للهروب من

قضايا فساد تورطوا بها ،لتحسين صورتهم ،وليس هذا س ار ،حيث إن هناك ق اررات مصيرية اتخذت في
السياسة اإلسرائيلية في السنوات األخيرة على يد قادة سياسيين ليس همها مصلحة الدولة فقط ،وهنالك الكثير
من التحليالت أشارت إلى أن خطة شارون باالنفصال عن غزة جاءت نتيجة تورط رئيس الوزراء

السابق"ارئيل شارون" الذي كان في مأزق التحقيقات في قضايا فساد ،وأن حرب لبنان التي خاضها رئيس

الوزراء السابق "أيهود أولمرت وعمير بيرتس" جاءت على إثر الفساد الذي كانا يمران به  ،وشعور باإلحباط
من السياسيين هو إذا التهديد رقم واحد  ،الن دوال كثيرة وحتى إمبراطوريات ودول عظمى هزموا من الخارج؛

ألن الفساد كان ينخر فيها من الداخل (سريد2008 ،م).
 3.8.1.5تداعيات الفساد السياسي على الدولة( :ألشيمي ،عدد2013/5/9، 4087،م)

على مدار سنوات الكيان اإلسرائيلي ،إتسم نظامه بالفساد ،الذي أصاب كل مناحي الحياة السياسية
واإلقتصادية وحتى اإلنسانية ،ومن تداعيات الفساد كذلك ما يلي- :
 .1يؤثر انتشار الفساد أثر على إجراءات العملية االنتخابية ،وعلى نزاهة نتائج االنتخابات ،مما أتاح
الفرصة لوصول عناصر فاسدة إلى المجالس النيابية ،والمحلية ،والجمعيات المهنية والتعاونية؛ التي
يقع على عاتق هذه المؤسسات التشريعية إصدار ق اررات سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية مصيرية،

خدمة فقط المصالح الشخصية لهواء الفاسدين.

 .2عدم نزاهة االنتخابات أدت إلى عزوف المواطنين عن عملية االقتراع ،وبالتالي غيابهم عن المشاركة
في األمور السياسية ،أو عدم ثقتهم في النظام السياسي برمته.

 .3الفساد السياسي أدى إلى الظلم والغبن ،وعدم المساواة ،وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين.

 .4الفساد السياسي أدى إلى زيادة الصراعات والخالفات في جهاز الدولة وبين األحزاب المختلفة ،وذلك
لتحقيق المصلحة الخاصة بدال من المصلحة العامة.

 .5الفساد السياسي أثر على وسائل اإلعالم ،وتحقيرها ،وجعلها بعيدة عن دورها في التوعية ،ومحاربة
الفساد ،وعدم إعطائه دو ار مستقال بعيدا عن التدخالت السياسية في شؤونه ،سواء كان ذلك في
مجاالت الحمالت االنتخابية ،أو في المسيرة السياسية ككل.

 2.5تداعيات الفساد السياسي على االقتصاد:

مما ال شك فيه أن الفساد االقتصادي هو أهم نوع من أنواع الفساد وأكثره انتشا ار ،حيث يؤدي إلى
زعزعة االقتصاد ،وسيطرة العناصر الفاسدة على المؤسسات االقتصادية المهمة بالدولة ،وهذا يؤدي إلى

حصر المصلحة االقتصادية في الدولة لصالح فئة قليلة تسيطر على مفاصل الحياة االقتصادية وتتحكم

بالصفقات بواسطة رشوة الموظفين ،بهدف إيجاد نظام معقد يسمح لبعض الشركات السيطرة على مفاصل
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االقتصاد ،ويمنع الشركات األخرى  ،مما يؤدى إلى إنتاج اقتصاد فاسد يستغل موارد الدولة في غير مكانها

الصحيح ،مما يؤثر على مستوى الحياة للمواطنين(النقيب2011،م ،ص .)576-575

 .1وذكرت منظمة النزاهة الدولية أن للفساد تداعيات منها( :نزاهه ،الهيئة العامة لمكافحة الفساد).
 .2إعاقة النمو االقتصادي ،مما يقوض كل خطط التنمية طويلة وقصيرة األجل.

 .3إهدار موارد الدولة ،أو على أقل تقدير سوء استغاللها بما يعدم الفائدة المرجوة من االستغالل
األمثل.

 .4هروب االستثمارات سواء الوطنية أو األجنبية لغياب حوافزها.

 .5اإلخالل بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد ،واضعاف الفعالية االقتصادية ،وازدياد الهوة بين الفئات
الغنية والفقيرة.

 .6إضعاف اإليرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك ،والضرائب ،والرسوم باستخدام
الوسائل االحتيالية وااللتفاف على القوانين النافذة.

 .7التأثير السلبي لسوء اإلنفاق العام لموارد الدولة عن طريق إهدارها في المشاريع الكبرى بما يحرم
قطاعات مهمة مثل الصحة ،والتعليم ،والخدمات من االستفادة من هذه الموارد.

 .8تدني كفاءة االستثمارات العامة ،واضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوى
التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة .

ويرى الباحث أن طريقة االنتخابات النسبية التي تتبعها إسرائيل في نظامها االنتخابي تملي على كل
من يريد أن يتنافس على مقعد في الكنيست أن يمتلك المال وهذه الطريقة تؤدي إلى وصول أشخاص

للحكم ليس لديهم خبرة في المجال الذي يشغلونه ،حيث يرى د".دان جلعادي "في كتابه االقتصاد

السياسي" أن تعيين أشخاص غير مؤهلين في و ازرة المالية يؤدي إلى سن قوانين تخدم الجهات التي

ساهمت في وصوله إلى الو ازرة ،وخاصة أصحاب رؤوس األموال ،وهذا بدوره يمس بإقتصاد الدولة وعدم

التوزيع العادل.
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 1.2.5االنتخابات الداخلية لألحزاب "البرايمرز":
ألجل أن يحصل المرشح على آالف األصوات أصبح بحاجة إلى أموال طائلة وهذا ما استوعبه

كبار أصحاب رأس المال لذا ،كانت الطريق ممهدة جدا لتغلغل "حيتان المال " بقوة أكبر في أروقة الحكم
وأذرع المؤسسة الحاكمة (برهوم ،جرايسي2014 ،م).

إن الدعم المالي من قبل أصحاب" رأس المال " يجعل النائب المنتخب مقيدا في حرية التصويت؛

ألنه يكون مدينا لمن دعمه ماديا ،وهكذا يتم التأثير على الق اررات والقوانين لكي تتالءم مع مصلحة الجهة

الداعمة ماديا ،مما يشكل تهديدا اقتصاديا وسياسيا للدولة.

وان تداعيات الفساد السياسي على االقتصاد كانت نتيجته طغيان رأس المال على المستوى السياسي،

واختفاء الحدود بين المال والسياسة في الكيان ،كانت نتيجة حتمية النتقاله من نظام اقتصادي تتحكم به

الدولة كليا ،من خالل تحكمها وفق المنظور االشتراكي الديمقراطي الذي حمله وطبقته الحركة العمالية حتى
عام 1977م إلى نظام "المبادرة الحرة" ،وتراجع تدخل الدولة في االقتصاد ،وبدء عمليات خصخصة الشركات

القومية والوطنية التي أطلقها الليكود منذ توليه الحكم عام 1977م (دان ،جلعادي1998 ،م).

وعلى مدار سنوات حكم بيغن إلى حين اعتزاله الحكم بعد الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 1982م ،ومن

ثم حكم إسحاق شامير الذي استمر حتى عام 1992م ،كان الكيان يخطو خطوات واثقة نحو اقتصاد "ليب ارلي

ورأسمالي" بكل ما تعنيه الكلمة من تكون لمراكز قوى اقتصادية ،ورجال أعمال وأرباب مصالح اقتصادية

كبرى ،وكان "طبيعيا في هذا الصدد أن يرافق األمر ظهور "وسطاء "إلتمام صفقات هائلة داخل الكيان

وخارجه ،ولكن مع المحافظة في الخطاب العام على "أصول طهارة المعايير" وعدم التربح على حساب
مصالح الدولة أو المال العام ،ال سيما أن الحركة العمالية كانت ال تزال تتحكم بالدولة العميقة ،على الرغم

من انتقال الحكم السياسي لليمين(وتد ،محمد2017،م).

ويؤكد الباحث على ما قاله محمد وتد بالقول حاول "الكيان اإلسرائيلي" أن تطبق نظام العولمة

االقتصادي ،ولكنه اصطدم بواقع آخر وهو أن طبيعة نظامه االقتصادي يختلف عن بعض الدول؛ ألن الدولة
هي التي تحتكر المؤسسات االقتصادية ،لذلك عندما بدأت بخصخصة بعض مؤسساتها وفتحت الباب على

مصرعية للفساد السياسي ،وخاصة في موضوع بيع األراضي الحكومية.
ا
 2.2.5عالقة المال بالسياسة :

تتميز عالقة المال بالسياسية بالعالقة التبادلية ،وعالقة رأس المال بالسياسة هي عالقة المصالح بين

األغنياء أصحاب األموال ،ومدراء الجمعيات أو المنظمات وبين السياسيين أو الموظفين وأصحاب القرار في

الجهاز السياسي ،حيث يحتاج السياسيون لألموال لدعم حمالتهم االنتخابية ،ومن خالل هذه العالقة يتم

استغالل أصحاب القرار من السياسيين من أجل مصلحة معينة لرجال األعمال مقابل رشوة سواء كانت
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اقتصادية أو إعالمية أو حتى سياسية ،وتتم هذه العالقة في أغلب األحيان من خالل وسطاء أو محامين يتم

استخدامهم لهذا الغرض ( ).(Duverger (1972-01-01

وينظر إلى هذه العالقة على أنها نوع من أنواع الفساد؛ ألن األمر يتعلق باتخاذ ق اررات سياسية

تخص االقتصاد أو السياسة الخارجية أو السياسة األمنية أو البيئة ،والتي تنتج مصلحة لمجموعة األشخاص

الذين يسيطرون على رأس المال ،وليس لمصلحة العامة من الناس ،وهذه العالقة من شأنها أن تضر
بالجمهور؛ وتؤدي إلى احتكار السوق ،مما يؤدي إلى المس بصالح الجمهور.

 1.2.2.5عالقة المال والحكم بالفساد السياسي:

تكمن الخطورة في العالقة بين أصحاب رأس المال بالسياسيين من خالل قيام السياسيين باتخاذ

ق اررات تلبي مصالح أصحاب رأس المال على سبيل المثال ال الحصر :إقرار قانون ) الخصخصة( الذي
سمح لهم fإمتالك مؤسسات مملوكة للدولة ،أو مناقصات لصالحهم ،وإلمكانية السيطرة على مؤسسات مثل

الجيش ،والتعليم أو جهاز الصحة ،والسيطرة على الموارد الطبيعية مثل :الغاز ،األراضي ،وأيضا العالقة بين
رأس المال والسياسيين تسمح لرأس المال التأثير على السياسة الخارجية ،واتفاقيات تجارية ،والتحكم في

الواردات ،والصادرات ،مما يؤدي إلى التحكم في مركز اتخاذ القرار بما يخدم مصلحتهم ،ويزيد من اتساع
نفوذ كبار أصحاب رؤوس األموال في الحمالت االنتخابية ،وفي السياسة االقتصادية المستمرة في العقدين

األخيرين ،والذي أسهم في تخفيض الضرائبعن الشركات وتخفيف ورسوم الضمان االجتماعي ،وغيرها من
اإلجراءات االقتصادية التي أدت إلى التخفيف عن كبار أصحاب رأس المال والشركات الضخمة ،وبالتالي

االحتكارات الكبرى داخل الكيان (النقيب2011،م ،ص .)576-575
 2.2.2.5تداعيات رؤوس األموال على السياسيين:

إن العالقة مع رجال األعمال مهمة من أجل المقابل المادي أو من أجل الدعم السياسي بطريقة

إعطاء الرشوة لألعضاء للمقربين ،أو لعائالت أو ناشطين آخرين في األحزاب ،بهدف انتخاب شخصية معينة

في االنتخابات ،الداخلية لألحزاب )הפריימריז) وكذلك التأثير على السياسيين من خالل الصحف؛ ألن
أغلب الصحف في الكيان يسيطر عليها أصحاب رأس المال و تكون الرشوة عن طريق تغطية ايجابية في

الصحف ،أو منع نشر تقارير محرجة عن سياسي معين ،أو إعطاء سياسي رشوة بطريقة قانونية أو غير

قانونية مثال :عندما ينهي السياسي عمله في هذا المجال يتم تعيينه في أحد الشركات كرئيس إدارة أو ما

شابه ذلك بما يسمى الباب الدوار وهذا يكون كمكأة له على عمله لصالح هذه الشركة أو تلك،حيث أكد ذلك

محافظ بنك إسرائيل السابق "ستانلي فيشر في مقابلة له عندما " قال :إن دولة الكيان كباقي الدول الصغيرة

في العالم يوجد بها عدد قليل من العائالت تسيطر على االقتصاد بواسطة شركات هرمية تعاظمت قوتها
بالسيطرة على أصحاب القرار السياسي التي أدت إلى :
 -1تخصيص موارد مالية ألغراض غير مهمة.
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 -2نمو بطيء في االقتصاد.

 -3سوق المال ال يعمل لمصلحة الدولة ،ويعمل لمصلحة بعض الجهات الضيقية( .الموسوعة الحرة،
عبري2008/9/15،م)
 3.2.2.5األساليب التي يتبعها أصحاب "رأس المال" للتأثير على السياسيين:
أوال /تقديم مساعدة مالية مباشرة
وهي عبارة عن تبرعات للسياسيين لتمويل االنتخابات الداخلية ،وتمويل األحزاب ،مثال /في انتخابات

2006م اتضح أن ستة من أصحاب رؤوس األموال فضلوا التبرع لمرشحين من أحزاب مختلفة ،حيث تبرع

رجل األعمال" شلوموا إلياهو" بملغ 40ألف شيكل لعضو الكنيست" سلفان شالوم " من الليكود ،وتبرع بمبلغ

35ألف شيكل للوزير "بنيامين بن اليعازر" من حزب العمل ،كما وتبرع رجل األعمال "يوسف حكمي" بـ 40

ألف شيكل لرئيس الوزراء السابق" إيهود باراك" الذي تنافس على رئاسة حزب العمل عام 2007م.

وخالل انتخابات حزب الليكود 2007م تبرع" يوسي حكمي" لبنيامين نتنياهو ب  39000ألف شيكل

بطريقة ملتوية( (هائرتس ،زريحا2008/6/2،م).
ثانيا :مساعدات مالية غير مباشرة

وتكمن هذه المساعدات في التبرعات للجمعيات ،حيث تتم بأسلوب غير مباشر؛ ألن قانون تمويل

األحزاب يقيد التبرعات لالنتخابات الداخلية لألحزاب ،وتمويل األحزاب في محاولة لاللتفاف ،على هذا

القانون يتم التبرع لجمعيات سواء كانت جمعيات وهمية أو جمعيات تابعة لألحزاب ،فقد تم تمويل الحمله
اإلنتخابية "إليهود باراك " لرئاسة الوزراء ،من خالل عدة جمعيات بمبالغ تصل إلى ماليين الشواكل ،والعديد

من هذه الجمعيات هي جمعيات وهمية قد أقيمت قبل االنتخابات بوقت قصير ،وانتهت بإنتهاء االنتخابات،
والجزء اآلخر كانت جمعيات قديمة جندت من اجل الحملة االنتخابية (الموسوعة الحرة ،عبري ،جمعيات،

براك).

ثالثا :ديون األحزاب للبنوك:
وصلت ديون حزب العمل في عام  2008م للبنوك بأكثر من  118مليون شيكل ،وديون جميع

األحزاب للبنوك وصلت ألكثر من  200مليون شيكل ما عدا حزب المتقاعدين ،وفي عام 2009م إنخفضت

ديون حزب العمل ألكثر من 80مليون شيكل ،وحزب الليكود  35مليون شيكل ،وحزب ميرتس  12مليون
شكل شاس  8مليون شيكل ،وحزب كديما أكثر من  5مليون شيكل.

وحسب تقرير مراقب الدولة وصل إجمالي ديون األحزاب في نهاية  2010م  165مليون شيكل –

مثلت ديون حزب العمل  54مليون شيكل ،وديون كديما  34مليون شيكل وديون الليكود  29مليون شيكل .
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وحزب إسرائيل بيتنا  2مليون شيكل ،وحركة شاس  300ألف شيكل ،وميرتس  6مليون شيكل

(هائرتس2014/7/2م).

 4.2.2.5طريقة االنتخابات:
كبير من األح ازب ،والتي ال تمكن ألى من
ا
ويمكن القول أن طريقة االنتخابات التي تفرز عددا
حزب تشكيل حكومة منفردا ،لذلك يلجأ الحزب الذي حصل على أعلى عدد مقاعد في البرلمان "الكنيست"
األ ا
إلى األحزاب األخرى؛ لكي يتمكن من تشكيل الحكومة ،ومن هنا يبدأ االبتزاز من األحزاب ،حيث وصف أحد

أعضاء الكنيست هذه الطريقة أنها سرقة أموال الدولة ألجل فئات تمثلها هذه األحزاب ،وفي مقال للصحفي
اإلسرائيلي "أفيتال الهف" في صحيفة يديعوت احرونوت أن تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2013م كلف

دافعي الضرائب مليارات الشواكل ومما يلي جدول لجزء من االتفاقيات التي وقعها حزب الليكود مع أحزاب
شاس  ،يهدوت هاتوراه ،والبيت اليهودي مقابل  19مقعدا من مجموع مقاعد الكنيست:
جدول رقم ( :)14ثمن االئتالف الحكومي عام 2013م
תקצוב מוסדות תורניים
المؤسسات التوراتية

מיליארד שקל
مليار شيكل

הגדלת קצבאות ילדים
زيادة مخصصات األوالد

 1.4מיליארד שקל
 1.4مليار شيكل

תקצוב פרויקטים חינוך ממלכתי-דתי

 140מיליון שקל

140مليون شيكل

ميزانية مشاريع للتعليم التواتي الرسمي

 260מיליון שקל

תקצוב פרויקטים חינוך חרדי  -ש"ס
ميزانية مشاريع للتعليم التوراتي –شاس

260مليون شيكل

תקצוב פרויקטים חינוך חרדי  -יהדות התורה

 240מיליון שקל

ميزانية مشاريع للتعليم التوراتي –يهدوت هاتوراه

240مليون شيكل

בניית בתי כנסת
بناء معابد

 20מיליון שקל

עלות כוללת
إجمالي المبلغ

 3.06מיליארד שקל

 20مليون شيكل
 3.06مليار شيكل
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وكتب البروفوسور" تل شابيط" في مجلة" كلكلست" االقتصادية تحدث من خاللها عن خطورة الفساد

على االقتصاد في إسرائيل تحت عنوان :منزعجون من المقاطعة الدولية ،يجب عليكم االنزعاج أكثر من

الفساد ،حيث قال" :إن الحكومة اإلسرائيلية أبدت قلقها من المقاطعة االقتصادية التي بادرت بها بعض الدول
األوروبية ،والخوف من هروب الشركات األجنبية المساهمة في الكيان ،ولكن لألسف لو أننا نبذل مجهودا في

محاربة الفساد كما نبذله في هذا الموضوع لكان وضعنا أفضل ،إن قضايا الفساد في السنوات األخيرة
صدمت الجمهور من حيث انتشار الفساد"(كلكلست2015/6/26،م).

ومن المعروف أن الفساد يؤدي بالضرر للدولة :ولكن الضرر األكبر هو أن الفساد أصبح في كل

مكان في سوق العمل والسوق المالي  ،والمجال السياسي واالجتماعي ،مما أفقد المواطنون الثقة بالمستوى
السياسي الذي يتخذ الق اررات في المجال االقتصادي ،و كلما تصاعد الفساد فقد المستثمرون المحليون

واألجانب الثقة في السوق المالي ،والنتيجة أنهم يوجهوا أموالهم لالستثمار في أماكن أخرى ،وهذا يؤثر على
النمو االقتصادي ،والحقيقة يوجد شعور بأن كل شيء مسموح به ،حيث إنه عندما يتم تعيين أشخاص في

مناصب عامة أو خاصة على أرضية العالقات الشخصية ،وليس من أجل المؤهالت لديهم فإن النمو

االقتصادي يتضرر مع الوقت ،والمشكلة األخطر في موضوع الفساد أنه أصبح ثقافة ،وكل شئ أصبح
فاسدا ،وهناك أشخاص في ظل هذه الظروف يصبحوا أغنياء على حساب الفقراء ،مما يسود االعتقاد أن كل
واحد يجب أن يعمل لمصلحته الخاصة ،وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة التهرب الضريبي وفقد المواطنون

الثقة بالدولة ومؤسساتها ،حيث يعتقدون أن التهرب من دفع الضرائب هو تصرف شرعي في ظل مؤسسات

فاسدة(كلكلست،مرجع سابق).

 5.2.2.5سلطة الضرائب والفساد السياسي:

وصل أن الفساد إلى سلطة الضرائب ،والتي تعد أحد المصادر الرئيسية لميزانية الدولة حيث إن

المحكمة العليا حكمت على مدير عام سلطة الضرائب السابق "جاكي ماتسا" عام 2012م بالسحن الفعلي
 12شهر ،حيث أدين بخمس قضايا فساد منها :الرشوة  ،وخيانة األمانة ،ومساعدة إلعطاء رشوة ،كما

أدين بنفس القضية رؤساء أقسام في سلطة الضرائب منهم "شموئيل بوباروف" رئيس اإلدارة حيث اتهم بأربع
تهم :الرشوة ،وخيانة األمانة ،وكذلك "يوسف شتينس "مدير الجمارك الستيراد السيارات اتهم بالرشوة ،و"يجال

ساعر " مندبوب سلطة الضرائب للواليات المتحدة األمريكية(دا،ماركر2013،م).

وفي مقابلة أجرتها صحيفة هائرتس مع المحامي "مني مزوز" المستشار القضائي السابق للحكومة قال:

"ردا على قضية الفساد الكبيرة في سلطة الضرائب "إن أشخاصا لهم مصالح بدؤا بالسيطرة بشكل عدواني
على أحد األجهزة األكثر حساسية في الدولة ،وهي سلطة الضرائب ،والتي تعتمد الدولة عليها كمصدر مالي

أساسي حيث أن هذه القضية وقضايا فساد أخرى تشكل انعكاسا سلبيا على االقتصاد اإلسرائيلي وعلى دافعي
الضرائب" (دا ،ماركر ،مرجع سابق).
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 6.2.2.5وزير مالية فاسد:
مما زاد الطين بليه أنه يمكن القول إنه بالرغم من أن القضايا التي اتهم بها وزير المالية "أبراهام

هرشزون" أن قضايا الفساد التي حدثت أثناء شغله منصب رئيس نقابة العمال الوطنية الحقته ،وبالرغم من

خطير لالقتصاد في "إسرائيل" على المستوى المحلي والدولي للدولة،
ا
ذلك فقد تم تعينه ،الذي يعد تهديدا
وتجدر اإلشارة إلى أن وزير المالية "أبراهام هرشزون" قد أجبر على االستقاله من منصبة كوزير للمالية في
2007م وتم الحكم عليه في 24يونيو 2009م بالسجن الفعلي لخمس سنوات ،وغرامة  45،000بتهمة

سرقة  4مليون شيكل  ،وتبييض أموال ،والرشوة  ،وتزيف وثائق عندما شغل منصب رئيس نقابة العمال
الوطنية ( شبيرا ،ميخال2009 ،م).
 3.5تداعيات حكومية
تعد التداعيات الحكومية التي يشكلها خطر الفساد السياسي من التحديات المهمه ،ألن جميع

الحكومات التي شكلت كانت حكومات ائتالفية ،وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه عندما يتم التحقيق مع رئيس

وزراء خالل السنوات األخيرة فانه لم ينج رئيس وزراء من التحقيق معه بقضايا الفساد ،وهذا بدوره يؤثر على

عملية اتخاذ الق اررات سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الق اررات التي تتعلق بالسياسة الخارجية،

واألخطر من ذلك هو اتخاذ ق اررات غير محسوبة تضر بمصلحة الدولة ،أو عدم اتخاذ ق اررات تحت ثأتير
التحقيقات بقضايا فساد يواجهها رئيس الوزراء خوفا من أن تترجم هذه الق اررات على أنها اتخذت للتغطية على

قضايا الفساد التي يتهم بها كما وتستغل بعض األحزاب المشاركة في االئتالف ظروف التحقيق في قضايا

فساد التي يمر بها رئيس الوزراء لتحقيق مصالح حزبية ضيقة ،وهذا بدوره يؤثر على عمل الحكومة بشكل

مباشر؛ ويكون رهينة لبعض األحزاب الصغيرة مما يؤدي إلى إهمال القضايا المهمة التي من أجلها شكلت

الحكومة (صحيفة ،وال2008/6/ 2،م).

 1.3.5تداعيات مدة التحقيق في قضايا الفساد:
ومن التداعيات الحكومية عدم تحديد المدة الزمنية التي من المفترض أن يتم التحقيق فيها سواء مع

رئيس الوزراء أو وزير ،حيث جاء في قرار محكمة "العدل العليا" إنه ليس هناك شك في أنه إذا استمر

التحقيق مع رئيس الوزراء فترة طويلة ،سوف يؤثر بشكل خطير على جدول أعماله والمس بشكل مباشر على
عمله اليومي؛ ألنه في هذه الحالة من الصعب عليه إدارة الدولة ،ألنه من المفترض أن يعطي أغلب وقته

لألمور القضائية في محاولة منه إلثبات براءته من التهم المنسوبة له ،مما يعني أن أي رئيس وزراء تحت
التحقيق ال يستطيع العمل بشكل طبيعي  ،وهناك رؤساء وزراء ووزراء سابقين استمر التحقيق معهم لمدة
تصل لسنوات طويلة وهم على رأس عملهم ،األصل أن يتم تجميد عملهم حتى االنتهاء من التحقيق .وتجدر

اإلشارة إلى أن القانون األساس للحكومة أقر بأن إذا قام رئيس الحكومة بتجميد عمله بشكل مؤقت يشغل
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مكانه نائبه وفي هذه الحالة أن ال تزيد مدة التجميد عن  100يوم ،وان لم يعد رئيس الوزراء إلى عمله
يصبح نائبه هو رئيس الوزراء الفعلي حتى انتهاء مدة عمل الحكومة ،مثال ذلك رئيس الوزراء السابق إيهود

أولمرت خضع للتحقيق معه في قضايا فساد خالل أعوام 2007م2008-م واضطر لالستقالة تحت الضغوط
التي شكلها االئتالف الحكومي ،ولم يذكر القانون األساس للحكومة السلطة أو الجهة التي تجبر رئيس

الوزراء على تجميد عمله (المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية 2015/8/6م).

ومن المفارقات الغريبة أن نتنياهو الذي خضع للتحقيق أكثر من مرة ،ورفض االستقالة على إثر

ملفات فساد ضده ،وللمفارقات أنه في عام 2008م عندما شغل منصب رئيس المعارضة طالب رئيس
الوزراء السابق "إيهود أولمرت" حينها باالستقالة ،بسبب التحقيق معه في قضايا الفساد التي كانت قد وجهت

ضده ،وقال نتنياهو حينها( :إن رئيس وزراء تحت التحقيق ال يمكن أن يمثل مصالح الدولة ،ومن الممكن أن
يتخذ ق اررات على أساس مصلحته الخاصة وليس على أساس مصلحة الدولة ويكون فاقدا لثقة الجمهور به)

وتجدر اإلشار إلى أنه عندما أوصت الشرطة بنشر فحوى التحقيقات مع رئيس الوزراء "نتنياهو"

المتعلقة بقضايا الفساد قرر المستشار القضائي للحكومة تأجيل نشر توصيات الشرطة ضد نتنياهو ،وهاجم

قيادة الشرطة والصحافة ،واتهمهم بأنهم يتآمرون ضده لعدم تأجيل نشر التوصيات ،وحتى وصلت األمور أن

أقر قانون في الكنيست أسموه قانون "التوصيات" والذي ينص على عدم تقديم الئحة اتهام ضد رئيس وزراء
على رأس عمله إال بعد إنهائه فترة عمله كرئيس للوزراء (صحيفة ،وال 2008/6/2م).

ويرى الباحث أن القانون األساسي اإلسرائيلي بخصوص إستمرار رئيس الوزراء أو أي وزير في عمله

عندما يكون متهم بقضايا الفساد ،هو إضرار بالمصلحة العامة ،ويؤدي إلى إتخاذ قرارت قد تؤدي إلى

اإلضرار بالمصلحة العامة ،وعليه يتوجب على السلطة التشريعية "الكنيست" "سن قانون" يحدد بموجبه مكانة
رئيس الوزراء أو الوزراء الذين يتم إتهامهم بقضايا الفساد بوقفهم عن مزاولة مهامهم وأحالتهم للتحقيق ،ويتم

تعين بديل عنهم ،وهذا معمول به في معطم الدول الديمقراطية.
 2.3.5اتخاذ ق اررات تحت تأثير قضايا الفساد:

ومن الق اررات التي اتخذت أثناء التحقيق مع رئيس الوزراء وكانت من الق اررات المختلف حولها هو

قرار رئيس الوزراء السابق "ارئيل شارون" باالنسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق في الضفة من جانب
واحد ،حيث إن اليمين اإلسرائيلي اتهم شارون انه اتخذ قرار االنسحاب من اجل إرضاء اإلعالم واليسار،

وأجهزة القضاء بهدف أن يمتنعوا من اتخاذ خطوات ضده بما يتعلق في موضوع ملفات الفساد التي كان

متهما بها هو وأبناؤه "عمري وجلعاد شارون"وخاصة قضية تمويل انتخابات 2003م والجزيرة اليونانية.
وكما قال القاضي السابق في المحكمة العليا اإلسرائيلية "ميشل حيشن" أطالب المستشار القضائي

للحكومة أن يبرر ق ارره بعدم تقديم "شارون" للمحاكمة في قضية الجزيرة اليونانية حيث قال :إن الجميع أراد
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تقديم شارون إلى المحاكمة ،ولكن السبب وراء عدم تقديم شارون للمحاكمة كانت خطة االنسحاب ،وأجمع

الكثير من األكاديمين على أنه لو تم تقديم شارون للمحاكمة لما كان االنسحاب.

كما كتب "جادي بلوم ،ونير حيفتس"في كتابهم عن حياة شارون"الراعي" حيث ذكروا فيه أن

شارون كان مستعدا لالنسحاب من غزة قبل التحقيقات معه ،ولكن ال يمكن تجاهل أن الوقت الذي تم فيه
االنسحاب كان على خلفية التحقيقات بتهم الفساد التي كانت ضد شارون وأبنائه (بلوم ،جادي ،نير،
حفتس2005،م).
 3.3.5وزراء متهمون بالفساد
أظهرت التحقيقات التي جرت على الوزراء ورؤساء الوزراء تأثيرها على ثقة الجمهور بالحكومة،

حيث يقول البرفيسور "كرمنيتشر" سوف تكون النتيجة لهذه التحقيقات انطباع أن كل من له عالقة بالسياسية

فهو فاسد .وأشار الدكتور "درون نفوت" المختص بموضوع الفساد أن الشئ األخطر في هذه التحقيقات مع
المسئولين هو المس بعملية اتخاذ الق اررات والمصلحة العامة.

كما أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتم التحقيق معه في عدة قضايا فساد ،ويتم التحقيق أيضا مع

وزير العمل والرفاه والخدمات االجتماعية"حاييم كاتس"ليكود" بقضايا فساد مختلفة أهمها قضية الفساد في
الصناعات العسكرية وينضم إلى هذه القائمة عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي"نيتسان سولوفسكي"،
حيث يتم التحقيق معه بتهمة التحرش الجنسي ،ووزير الزراعة عن حزب البيت اليهودي "أوري ارئيل" حيث

أوصى مراقب الدولة بفتح تحقيق ضده في قضايا فساد عندما كان يشغل منصب وزير اإلسكان (دا ماركر

2017/6/4م) حيث اضطر حاييم رامون أن يستقيل من منصبه في 2006/8/22م كوزير للعدل في

حكومة أولمرت بسبب تهم بالفساد (الزيتونة 2009م).

كما كتب فرتر يوسي تحت عنوان" :تحريك أى حجر في االئتالف سوف يؤدي إلى انهيار السور

بأكمله" حيث نفى مقربون من وزير الدفاع "عمير بيرتس"األخبار التي تناقلتها وسائل اإلعالم حول إقالة

"عمير بيرتس"حيث هاجم المقربون من"بيرتس"أولمرت"وقالوا أن هذا الخبر هو محاولة من مكتب رئيس
الوزراء للتغطية على التحقيقات بالفساد ضد "أولمرت" ومجموعة من المقربين له  ،كما أن مصدر مقرب من

"بيرتس" ذكر أن خطوة كهذه سوف تؤدي إلى انهيار االئتالف الحكومي ،وقال الوزير" :إيتان كابل" من حزب

العمل محذ ار "اولمرت" إن حزب العمل لن يسمح بإقالة أى من وز ارئه وأولمرت يفهم ذلك ،كما أن عضو

الكنيست عن حسب العمل "تشيلي أحيموفيتش" قالت إن محاولة أولمرت الحديث عن إقالة وزراء من حزب

العمل ما هي إال محاولة للتغطية على قضايا الفساد ضده ،واذا كان يجب على أحد االستقالة فأولمرت
األولى أن يقدم استقالته أوال (صحيفة،وال،فرتر،يوسي.)2006/5/16،
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 4.3.5الفساد يطيح بالحكومة:
كما أدى تعدد قضايا الفساد ضد أعضاء في حكومة أولمرت ،عام 2008م ،وضده هو شخصيا إلى

تراجع كبير في شعبيته وشعبية حكومته ،حيث تعرض أولمرت لعدة عمليات تحقيق في الشرطة بدواعي
قضايا تتعلق بالرشوة خالل توليه رئاسة بلدية القدس ومناصب و ازرية أخرى ،وقد أدت هذه القضايا إلى

تكوين رأي عام يدعو بشكل واضح إلى محاسبة الفاسدين ،وساهمت قضايا الفساد في نزع ما تبقى من
شرعية أولمرت السياسية واألخالقية لدى الجمهور اإلسرائيلي ،وهو ما دفع أعضاء حزب كاديما وخاصة وزيرة
الخارجية تسيبي ليفني لدعوة أولمرت لالستقالة ،واجراء انتخابات داخلية في حزب كديما من أجل انتخاب

زعيم جديد لها ،وقد فازت تسبيي ليفني على شاؤول موفاز في 2008.9.17م وبعدها وفي 2008م21/9/

قدم أولمرت استقالته من رئاسة الوزراء ،وقام رئيس الدولة شمعون بيرس بتكليف ليفني بتشكيل الحكومة

الجديدة ،وحاولت زعمية كديما بعد انتخابها لزعامة كديما أن تقدم نموذجا مختلفا ،وتسويق نفسها بأنها نظيفة
اليد ليس لها قضايا تتعلق بالفساد ،وأنها قياديه صارمة وذات شخصية قيادية ،وال ترضخ للضغوط ،وهو ما

تمثل برفض مطالب حركة شاس المالية ،وبالتالي إلى فشلها في تشكيل الحكومة اإلسرائيلية ،وهو ما تم
اعتباره الفشل السياسي األبرز "لليفني بعد عملية تكليفها بتشكيل الحكومة في عام 2008م (شعبان2011،م،

ص.)112
تدهور االئتالف في نهاية شهر مايو ،عام 2008م وطلب "أيهود باراك" من أولمرت أن يستقيل من

رئاسة الحكومة ،وطلب من كديما العمل على تغيير أولمرت ،واذا لم تفعل سوف يعمل حزبه على تقديم

االنتخابات ،كما قدم أعضاء الكنيست "إيتان كابل واوفير بنس ،وشيلي أحيموفيتش وداني يتوم" مشروع قانون
عدم الثقة بالحكومة (الزيتونة ،تقرير".)"9
بالمقابل أعلن مجلس حكماء الثوراة التابع لشاس برئاسة عوفاديا يوسف أنه إذا لم تستجب الحكومة

لزيادة مخصصات األوالد سوف تعمل على إسقاط الحكومة ،ولكن اتفق حزبا كديما والعمل على عدم تقديم
مقترح حجب الثقة عن الحكومة على أن يقوم حزب كديما بإجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب ،حيث أعلن

أولمرت عن نيته عدم الترشح لرئاسة الحزب (الزيتونة ،تقرير ".)"9
 5.3.5فقدان الثقة بالحكومة:
من تداعيات الفساد انه يمس بمؤسسات النظام وق ارراته؛ ألن الحكومة بحاجة لثقة الجمهور من أجل

تنفيذ الق اررات ،واذا ما أصاب الحكومة وباء الفساد تفقد شرعيتها من قبل المواطنين ،ألن المواطنين ينظرون

إلى األعلى ،فإذا كانت القدوة التي تمثلهم فاسدة يكون ذلك دافعا لبعض المواطنين لعدم احترام القوانين.

إن اإلحباط العام من ظاهرة الفساد لدى الحكومة يؤدي إلى عدم المساواة بين أفراد المجتمع؛ وهذا

بدوره يؤدي بالكثيرين إلى الشعور بعدم اإلنتماء للنظام الحاكم ،وبالتالي سيمتنعوا عن التطوع لصالح الدولة
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أو الذهاب إلي التجنيد في الجيش ،وأيضا التهرب من دفع الضرائب وفي إسرائيل هناك يوجد صراعات بين

مجموعات مختلفة بين اليهود والعرب على أساس مذهبي ،وطائفي ،واقتصادي ،وواجب أجهزة الدولة أن

تكون
عنصر مساعدا للترابط االجتماعي ،واعطاء الحقوق لجميع المواطنين بنفس الدرجة ،أما إذا كان العكس
ا

فستكون النتائج مدمرة على صعيد الدولة.

إن هذا الواقع لن يستمر طويال بهذا الشكل في دولة تعد نفسها ديمقراطية ومتقدمة من الناحية

التكنولوجية ،واالقتصادية ،وبنفس الوقت الفساد منتشر في جميع و ازرات الحكم فيها ،وهذه الحالة تؤدي إلى
تدهور الدولة على كل المستويات (الزيتونة2009 ،م).

 6.3.5تداعيات التعيينات السياسية:
األسباب الرئيسية للفساد هي العالقة بين ممثلي الجمهور والجسم الذي يقوم بانتخابهم ،هذه العالقة

تؤثر على المستوى السياسي الذي يمثل هذه الفئة ،ويكون مرتبطا بها ،وتقوم هذه العالقة -غالبا على أسس

فاسدة؛ ألن مركز الحزب يسيطر عليه أشخاص لهم مصالح وأهمها عندما يدعمون مرشحين معينين ،وهؤالء

ينجحوا بالوصول إلى مركز القرار السياسي ،وهنا يبدأ االبتزاز والتعيينات السياسية التي تمس عمل

المؤسسات الرسمية ،ألنهم –غالبا -يتم تعيين أشخاص فاسدين في مراكز مهمة في مؤسسات الدولة ،ومن

هنا تبدأ قضايا الفساد بتعيين أعضاء مركز الحزب وهؤالء يقومون بدورهم بتعيين أقرباء وأصدقاء في وظائف

مه مة وهذا يؤثر بشكل مباشر على عمل الو ازرات ،وعمل الحكومة .وكما قال قاضي محكمة العدل العليا
سابقا "مشيل حيشن" إن الفساد له جذور متفرعة من األصدقاء ،واألقرباء ،وزمالء العمل ،وأصحاب رؤوس

األموال ،لذلك كل قضية فساد يكون مشترك فيها عدد من األشخاص المنتفعين ،ومن وزراء ونواب في

الكنيست وحتى رئاسة الوزراء يسعون دائما ألن يكونوا نجوما في قائمة الفاسدين ،وينتج عن ذلك حكومات

فاسدة تتخذ ق اررات فاسدة لصالح مجموعات فاسدة (زمير ،إسحاق 2008/6/24م).
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 4.5الخالصة:
أثرت تداعيات الفساد على طبيعة أداء الحكومة حيث أنه أدي إلى إنحراف أهداف الحكومة التي

من أجلها أنتخبت ،واإلشارة إلى مدة التحقيق التي يتم خاللها التحقيق في قضايا الفساد حيث ال يوجد في
قوانين "الكيان اإلسرائيلي" ما يحدد المدة الزمنية إلنها التحقيق لذلك قد تستمر فترة التحقيق سنوات طويلة،

كما حدتث في قضايا الفساد ضد وزير الداخلية "آريه درعي" ورئيس الوزراء السابق "أيهود أولمرت" وآخرين
وهذا بدوره يؤثر على آلية إتخاذ الق اررات داخل الحكومة ،وشهد "الكيان اإلسرائيلي" إتخاذ ق اررات تعد مصيرية

تحت تأثير قضايا الفساد ومن هذه الق اررات إنسحاب رئيس الوزراء السابق"أريئل شارون" من قطاع غزة
وبعض مدن الضفة الغربية ،كما أتهم إيهود باراك أنه أقدم على خطوة اإلنسحاب من جنوب لبنان تحت تأثير

قضايا الفساد ،وكما إتضح لنا أن عدد كبير من الوزراء قدم ضدهم لوائح إتهام بقضايا فساد ،وبطبيعة الحال

أثر هذا على عمل الحكومة ،وتبين أن حكومة "أولمرت" إنهارت بعد أن أجبر على تقديم إستقالته من رئاسة

الحكومة سسبب كثرة قضايا الفساد التي تورط بها ،كما أن التعيينات السياسية التي قام بها بعض السياسيين

في الو ازرات ومؤسسات "دولة الكيان" كان لها األثر السلبي على كيفية إدارة هذة المؤسسات والو ازرات ،وتبين

أن تعيين أشخاص فاسدين وليس على أساس الكفاءة كما ينص القانون في "الكيان اإلسرائيلي" وعادة هؤالء
األشخاص تكون لهم عالقات مع عالم الجريمة المنظمة في "دولة الكيان" أدى ذلك إلى فقدان ثقة جمهور

الناخبين بالمستوى السياسي ،ودل على ذلك اإلقبال المتدني على المشاركة في االنتخابات العامة داخل

"الكيان اإلسرائيلي"
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النتائج والتوصيات

توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات ،التالية:

النتائج:

 -1أظهرت الدراسة أن الفساد السياسي في الكيان اإلسرائيلي في تصاعد مستمر ،وخاصة في ظل وجود
انحراف أخالقي ومالي لدى النخبة الحاكمة ،وعدم وضوح بعض القوانين التي من شانها الحد من

ظاهرة الفساد السياسي ،وأن استمرار رئيس وزراء متهم بملفات فساد خطيرة في سدة الحكم يؤثر

بشكل سلبي على محاربة الفساد.

 -2تعديل القانون الذي يسمح لرئيس وزراء أو وزير سجن على خلفية قضايا فساد أن يعود للعمل كوزير
مثلما حدث مع وزير الداخلية رئيس حركة "شاس" "آريه درعي"

 -3ساهم نظام االنتخابات الداخلية لألحزاب "البرايمرز" في اختراق المنظومة السياسية من قبل جهات
فاسدة من عالم اإلجرام لهذه األحزاب لذلك من خالل الدعم المالي الكبير الذي تقدمه تلك الجهات

للسيطرة على الق اررات المالية والسياسية.

 -4ساهمت "التعيينات السياسية" التي يقوم بها الوزراء داخل وز ارتهم تهدف لرد الجميل لمن دعمه في
الوصول إلى هذا المنصب من أعضاء الحزب ورجاالت األعمال كمكافأة على دعمه له ،تدخل

أصحاب ارس المال في إقرار القوانين التي تخدم مصالحهم في األمور المالية مثل خصخصة

المؤسسات العامة للدولة.

 -5يشكل النظام "النسبي" المعمول به في "إسرائيل" مدخال لالبتزاز السياسي وسرقة المال العام بطرق
أو بأخرى.

 -6االتفاقيات المالية التي يوقعها الحزب المكلف برئاسة الحكومة بمبالغ خيالية ،تفوق بكثير حجم هذا
الحزب وخاصة األحزاب الدينية ،تستنزف الموازنة العامة للدولة.

 -7أدى الفساد السياسي إلى فقدان ثقة الجمهور اإلسرائيلي بالمستوى السياسي ،وهذا أدى ذلك إلى
ضعف في عملية اإلقبال في االنتخابات.

أظهرت الدراسة أن قضايا الفساد في تزايد مستمر رغم وجود قانون يحاسب الفاسدين إال أن

هذا القانون يعاني من قصور.
 -8بينت الدراسة أن التحول االقتصادي من نظام شبه "اشتراكي" إلى نظام "نيو ليبرالي" أدي إلى بيع
المنشآت االقتصادية التي تمتلكها الحكومة ،للقطاع الخاص ،مما أدى إلى تقليص دور الدولة
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المباشر في اإلنتاج والتوزيع والى تدخل القطاع الخاص "رأس المال" في طبيعة القوانين التي يتم
المصادقة عليها في البرلمان.
 -9األحزاب السياسية تحركها مصالحها المادية ،والتي تطغى على المحرك اإليديولوجي وخاصة
األحزاب الدينية ،التي شاركت في أغالب الحكومات االئتالفية المشكلة من حزب "العمل" اليساري
وحزب الليكود اليمني.

التوصيات:
 .1توصي الدراسة أن تركز مراكز األبحاث والدراسات ،لدراسة ظاهرة الفساد في مجاالت عدة منها:
السياسية ،واالجتماعية ،والعسكرية ،لما لهذه الظاهرة من أهمية؛ ألنها باتت منتشرة في جميع
مؤسسات دولة إسرائيل.
 .2توصي الدراسة إلى متابعة ودراسة الظواهر السياسية التي تحدث داخل المجتمع اإلسرائيلي ،ومجمل
التفاعالت داخل الساحة السياسية ،ومتابعة النخب السياسية الجديدة ،ومدى ارتباطها بقضايا الفساد.
 .3وتوصي الدراسة بالبحث عن مدى سيطرة المافيا وأصحاب رأس المال في إسرائيل على النظام
السياسي؛ ألن أغلب قضايا الفساد التي تم اإلعالن عنها كانت مرتبطة بها بأصحاب رأس المال
والمافيا.
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املصادر واملراجع
أوال /القرآن الكريم:
ثانيا /الموسوعات والمعاجم:

 -1بكر بن أبي الرازي ،زين العابدين محمد ،مختار الصحاح ،مؤسسة الرسالة،
بيروت1994،م.
 -2قاموس المصطلحات المدنية والسياسية2014 ،م( ،مركز اعالم حقوق النسان
والديمقراطية "شمس".
 -3مصطلحات ،الجزيرة2015( ،م).
 -4ربيع ،جديد ،الموسوعة اإلسرائيلية " 2004الجزء الثالث".
 -5موسوعة الجزيرة ،نت (االنتفاضة الفلسطينية الثانية)
-6

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

-7

مبتعث للدراسات واإلستشارات األكاديمة.

https://www.politics-dz.com/

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=185&title

 -8معجم الكنيست.
https://m.knesset.gov.il/AR/About/Lexicon/Pages/qualifying-threshold.aspx
 -9وفا ،معجم المفاهيم والمصطلحاتاإلسرائيلية.
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8708
ثالثا :الكتب العربية:
 .1أمارة ،محمد2005 ،م( ،المشهد السياسي والحزبي) تقرير :مدار االستراتيجي.
 .2امطانس ،شحاذة( ،قضايا إسرائيلية) – مدار ،ال عدد.33

 .3أمل ،جمال 2008 ،م( ،المشهد السياسي والحزبي قضية أولمرت وزعزعة االستقرار) تقرير ،مدار
االستراتيجي.

 .4باروخ ،كمرلمنغ2003،م (إسرائيليون يحاكمون دولتهم حرب اإلبادة شارون ضد الفلسطينيين) ترجمة:
فاطمة نصر ،مجلة سطور ،القاهرة.
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 .5بروم ،شلومو ،كوريس ،عنات2009،م (التقييم االستراتيجي إلسرائيل لعام )2009/ترجمة خالد،
سعيد مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة.

 .6بشارة ،عزمي 2005،م (من يهودية الدولة حتى شارون) ط 1دار الشرق -القاهرة ،مصر.

 .7التقرير اإلستراتيجي2003 ،م (نتائج اإلنتخابات اإلسرائيلية 2003م ،الخريطة السياسية واالنعكاسات
المستقبلية) ،الناشر مركز دراسات الشرق األوسط ،الطبعة األولى عمان.

 .8جاد ،عماد 2004 ،م( ،إسرائيل من الداخل-اآلن ومنذ نصف قرن) مركز الغد العربي للدراسات:
الفصل الخامس (النظام السياسي اإلسرائيلي ،أمين اسكندر).

 .9جاد ،عماد2001،م ،حكومة شارون (مستقبل التسوية واالستقرار اإلقليمي في االنتخابات اإلس ارئيلية
(2001م) مأزق الصهيونية وأزمة أسس الدولة العبرية) مركز الدراسات السياسية اإلستراتيجية
القاهرة.

 .10جرايسي ،برهوم2010 ،م (الحلبة البرلمانية سر تماسك حكومة نتنياهو) ،قضايا إسرائيلية ،السنة
العاشرة ،العدد (( )39رام هللا :المركز الفلسطيني للدارسات اإلسرائيلية -مدار).

 .11جرايسي ،برهوم2003،م( ،حزب ،العمل اإلسرائيلي والموت السريري) ،الحوار المتمدن-
العدد.660:

 .12جرايسي ،برهوم2013،م (الخارطة السياسية في إسرائيل ،انتخابات آذار2013م) ،مدار المركز
الفلسطيني ،للدراسات اإلسرائيلية مؤسسة األيام للطباعة.

 .13جرايسي ،برهوم2014،م (جهات الضغط والتأثير على دوائر القرار في إسرائيل) (مدار المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية) ،مؤسسة األيام رام هللا فلسطين.

 .14جميل ،محمد2005 ،م (نظرة في واقع االحتالل الصهيوني) ،مكتبة بن القيم.
 .15جهاد ،حيدر2006 ،م( ،ظاهرة تصدر حزب كاديما في استطالعات الرأي :أسبابها وآفاقها ،موقع
باحث للدراسات .bahett

 .16جوني ،منصور2006،م" ،محرر"تقرير مدار االستراتيجي 2006م المشهد اإلسرائيلي في العام
2005م (رام هللا :المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية-مدار).

 .17الحناشي ،عبد اللطيف( 2009 ،حدود الفساد السياسي في إسرائيل والعالم العربي.)2009،

 .18درويش ،مروان ،بشير ،بثينة1998،م( ،اليهود الشرقيون وحركة شاش بين الثانية والدين) ،مركز
البحوث والدراسات الفلسطينية.

 .19ربيع ،حامد ،آذار ،مارس 1975م( ،من يحكم في تل-أبيب حول تحليل عالقة التماسك في النظام
اإلسرائيلي ومتغيرات الحركة السياسية في الشرق األوسط) الطبعة األولى.

 .20الزيتونة2009 ،م( ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات) حزب ،كديما ،بيروت ،لبنان تقرير ،رقم
(.)9
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 .21الزيتونة ،للدراسات واالستشارات2011،م (حزب العمل اإلسرائيلي) بيروت-لبنان ،تقرير (.)19

 .22سعدي ،غازي2009،م (النظام االنتخابي اإلسرائيلي انتخابات الكنيست 2009م ،األحزاب
اإلسرائيلية تشكيل الحكومة برامجها السياسية) دار الجليل.

 .23شعبان ،خالد1996،م( ،آخر التطورات حول تشكيل الحكومة اإلسرائيلية  )1996/6/16منظمة
التحرير الفلسطينية-مركز التخطيط.

 .24شعبان ،خالد2011،م( ،التغيرات الحزبية والسياسية في إسرائيل2010-1999م) (قراءات
استراتيجية  -العدد العاشر).

 .25شلحــت ،أنطـوان 2009 ،م( ،المشهد السياسي والحزبي اإلسرائيلي) تقرير ،مدار االستراتيجي.
 .26شلحت ،أنطوان 2014 ،م (المشهد السياسي –الحزبي الداخلي) تقرير مدار االستراتيجي.

 .27الشهابي2000 ،م (دراسة ميدانية عن الفساد) المنظمة العربية لإلدارة– جامعة الدول العربية.

 .28شيمي ،محمد-نبيل2013 ،م ،الحوار المتمدن :العدد- 4087-المحور :مواضيع وأبحاث سياسية.

 .29صالح ،محسن2009،م( ،التقرير ،االستراتيجي الفلسطيني) ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
بيروت.

 .30صالح ،محمد ،محسن(تحرير)" )2000-2012( ،المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني" (التقرير
االستراتيجي الفلسطيني ( )24بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشا ارت).

 .31صالح ،محمد ،محسن ،وآخرون2013-2012،م"المشهد اإلسرائيلي الفلسطيني" (التقرير
االستراتيجي الفلسطيني) (بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات).

 .32صالح ،محمد ،محسن2011،م( ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة 2010م) ،مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات-بيروت-لبنان.

 .33علوي ،جمال( ،مركز الدراسات اإلقليمية  -دراسات إقليمية .(14)5

 .34علي ،محمد ،الفرا2001،م( ،السالم الخادع ،من مؤتمر مدريد ،إلى انتفاضة االقصى-1991،
.)2000

 .35عماد ،جاد2002،م( ،انتفاضة األقصى :طموح الفكرة وأزمة اإلدارة) القاهرة :مركز الدراسات
السياسية واإلستراتيجية-األهرام.

 .36ماضي ،عبد الفتاح ،محمد1996،م( ،الدين والسياسة في إسرائيل) ،األحزاب والجماعات الدينية في

إسرائيل ودورها في الحياة السياسية ،انتخابات رئاسة الحكومة وانتخابات الكنيست الرابع عشر،

(مكتبة مدبولي ،القاهرة).

 .37مجدي ،ياسمين ،ياسين ،عبد القادر2010،م (كواليس حكايا إسرائيلية كما يروونها) الطبعة األولى،
مكتبة جزيرة الورد ،الباب الثاني"،جرائم وقضايا فساد".
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 .38محسن ،صالح ،وبشير ،نافعة( ،محرران)2006،م( ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة )2005
بيروت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.

 .39المسلمي ،عاطف1997،م( ،مركز التخطيط منظمة التحرير الفلسطينية) سلسلة مذكرات عدد "."9

 .40نعامي ،صالح2011،م( ،على خطى سدوم ،إسرائيل بين الدين والعسكرة والفساد) دار الكتاب
الجامعي :العين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 .41النقيب ،فضل ،مصطفى  2011،م (توزيع الدخل القومي والفساد) ،دليل إسرائيل العام ،االقتصاد
اإلسرائيلي ،الفصل التاسع.

 .42يحزكيلي ،بناي2011،م( ،كيفية تعاون جميع األجهزة لمعالجة الفساد السياسي) كلية األمن القومي
جامعة حيفا قسم العلوم السياسية.

 .43جوني ،منصور(محرر) ،تقرير مدا االستراتيجي  :2006المشهد اإلسرائيلي في عام(2005رام هللا:
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية-مدار ،)2006،ص.50-48

رابعا :الدراسات العلمية والدوريات
 .1زمير ،إسحاق2008/6/24 ،م (دراسة في األمن القومي اإلسرائيلي)
/שחיתות-שלטונית-בישראל.com/2008/06/24 /ידעwww.
 .2الزيتونة2008،م( ،الفساد في الطبقة اإلسرائيلية الحاكمة)
(قسم األرشيف والمعلومات ،تقرير معلومات .)5-

 .3سليمان ،سالم( ،الفساد السياسي واألداء اإلداري :دراسة في جدلية العالقة).
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266727
 .4شاي ،فلدمان1999،م (جدول أعمال حكومة باراك) ،مجلة الدراسات الفلسطينية.

 .5شعبان ،خالد2013،م( ،فساد النخبة السياسية اإلسرائيلية ،اريئيل شارون "نموذجا") مركز الدراسات
اإلقليمية ،مجلة دراسة إقليمية.)34("10" ،
 .6المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية 2013م( ،انتخابات الكنيست اإلسرائيلي  2013م بين
االستمرارية السياسية والتغيير االجتماعي) ،العدد  / 2دراسات وأوراق تحليليّة ،مهند مصطفى.
خامسا /الصحف:
 .1وال ،ألون ،جدعون2002 ،م( ،رئيس الكنيست يطرد  3من األعضاء على إثر مهاجمتهم
الوزراء "شارون".

 .2ناحوم ،برنيع "دفار" 16مارس ( ،1977هكذا تم كشف القضية).
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رئيس

.)(ربين رفضت مئات الطلبات لدفع الغرامة عني
 ا1980، نوفمبر25 ، معاريف.3
.م1999-11-11  يديعوت أحرنوت.4

.) عائلة في إسرائيل تسيطر على ثلث االقتصاد اإلسرائيلي19( ،19.07.07 ، أحرونوت، يديعوت.5
. هائرتس،) (االنتخابات الداخلية لحزب العمل،م2008 ديسمبر-4 ، موعلم، مازال.6

.) (الحكومة اإلسرائيلية تناقش اليوم خطة شارون المعدلة31/10/2010 ،"48"، عرب.7
. إسرائيل هيوم،) ضد بيرتس، (اخيموفيتش،م2011  سبتمبر13 ، تخلبد، ماتي.8

. البيان،) االتفاق بين جيشر والعمل،م1999 (الكنيست الخامس عشر،م2000 ، أمين، اسكندر.9
ynet ) هرتسوغ سوف نعمل لنعود للحكم، (خطاب النصر،م2013  نوفمبر، نحميس، عمري.10
." أحرونوت،"يديعوت

. يديعوت أحرونوت،) (حزب العمل وافق على االتفاق مع ليفني،م2014، ديسمبر، ازوالي، موران.11
) (من بين المتهمين "هشزون تلقي رشوة،م2007، لبيئ، تصيقي، فيس، افرت.12
.م2007-3-21  يديعوت احرونوت.13

) أصوات شارون كانت أكثر من البطاقات البيضاء:م (عزمي بشارة2001/2/11، البيان.14
: الكتب األجنبية/سادسا
1. duverger, M, political parties: Their Organization and Activity in the
Modern State (london: Methuen.1964).
2. elections Knesset, 1996.
3. Gil, Hoffman (1March2006). Central committee strips itself of power the
Jerusalem Post.Retrieved 30june2015.
https://act.represent.us/sign/the-problem
Inequality and Political Power in America(2012).
4. IPU PARLINE database: ISRAEL (Knesset), Elections in 2006.
ISABEL ,KERSHNER , MARCH 27, 2012
5. Isaac, R.j. party and politics in Israel-three visions of ajewish state (New
York; Jerusalem 1981).
6. Israeli general election, 1999.
7. Israeli Labor Party leadership election, 2011. 58. Israeli legislative election, 2003.
9. Israeli legislative election, 2009.
10.Israeli legislative election, 2013, ISRAEL: parliamentary.
11.Kadima Party in Israel Replaces Livni as Leader.
12.Martin Gilens: Affluence and Influence: Economic
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13.Smooha.S.(1993).class Ethnic, and National Cleavages and Democracy
in Israel.In Sprinzak an Diamand, pp.293-308.
سابعا /الكتب العبرية:
 .1إسحاق ،زمير2008،م )،مخاطر الفساد) (فساد الحكم في إسرائيل) مركز أبحاث األمن القومي،
مجلة رقم ( )9יצחק זמיר :על הסכנה בשחיתות שלטונית.
 .2آشر ،أران ،وميخائيل ،شامير2002،م (االنتخابات في إسرائيل ،)2001הבחירות הישראיל
 2001المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية.
 .3برجر ،بنيامين1997،م (من اليشوف إلى الدولة) ،מהישוב למדינה الوحدة األولى :الجامعة
العبرية المفتوحة.
 .4تومر ،هرمان1998 ،م (االنتخابات في إسرائيل) ،הבחירות הישראל ،الجزء التاسع الجامعة
العبرية المفتوحة.
 .5دان ،جلعادي1998،م (الحكم والسياسة في إسرائيل االقتصاد السياسي) ،ממשל ופוליטיקה
בישראל ،الجزء  ،12الجامعة العبرية المفتوحة.
 .6زريحه ،تسيفي( ،مراقب الدولة ،العيزر ،جلدبرغ) (الفساد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الحكم)،
השחיתות מובילה להירס מוסדות השלטון.
 .7سريد ،يوسي2008،م (الفساد هو التهديد االستراتيجي رقم واحد على إسرائيل) ،مركز أبحاث األمن
القومي (فساد الحكم في إسرائيل) مجلة رقم ( )9השחיתות כאיום אסטרטגי מספר אחד על
ישראל
 .8شاين ،يوسي2010،م (لغة الفساد في إسرائيل) ،שפת השחיתות בישראל أور ،يهودا ،تل-
أبيب.

 .9شر،

آرون،

وميخال،

شامير1999،م

(االنتخابات

اإلسرائيلية

،)1996

הבחירות

בישראל 1996،المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية (بالعبرية).
 .10موسكن ،آساف( ،2012،اقتربنا إلى حافة الجرف" ،قصة الفساد السياسي في إسرائيل")،
התקרבנו אל סוף התהום"ספורה של השליתות בשראיל (تل ،أبيب2012 ،م).
 .11نفوت ،دورون2012 ،م (الفساد السياسي في إسرائيل) ،השליתות הפוליתית בשראיל،
المركز اإلسرائيلي للديمقراطية الطبعة األولى.
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 .12بلوم ،جادي ،نير ،حفتس2005،م( ،الراعي عن حياة اريئل شارون) ،הרועה :סיפרו של אריאל
שרון ،الناشر ،يديعوت أحرونوت.
ثامنا /المواقع االلكترونية:
 .1وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2015،م( ،االنتخابات االسرائيلية2015،م).
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9573
 . 2كبلمان ،آنا2010،م (الفساد السياسي في إسرائيل) المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية،
( שחיתות פוליטית בישראל).
 .3المراقب الدولي ،والباحث االستراتيجي ،في الشئون ،الدولية 2016،م،
https://www.al-tagheer.com
 .4ينريف ،ليفي ،ايال :ومجدو جور2015،م (جولة اخرى في قضية تلنسكي اولمرت استانف
الحكم)(جلوبوس) אלה לוי-וינריב ,חן מענית וגור מגידו ,סיבוב נוסף בפרשת טלנסקי:
אולמרט הגיש ערעור לעליון ,באתרגלובס , 2ביולי .2015
 .5نوفل ،ممدوح1998/1/6،م (رياح األزمة السياسية في إسرائيل تعصف بعملية السالم المنهكة)
المنيفول.
/http://www.mnofal.ps/ar/1998/01
 .6حمداني ،حسين ،علي (الفساد اإلداري أسباب ونتائج) الحوار المتمدن.
 .7رعود ،عبد اللطيف2008 ،م (الفساد السياسي)  -الحوار المتمدن،
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=150040&r=02008/10/14
 .8الجزيرة2018،م ( ،رؤساء ووزراء وحاخامات ،الفساد يطال الجميع بإسرائيل(
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/2
 .9مقاتل من الصحراء2006-2002،م (النشاط الحزبي ،وانعكاسه على النشاط السياسي.)،
 .10صحيفة "عرب http://www.arabs48.com 2005-8-28 ."48
 .11بي بي سي ،اإلخبارية http:news.bbc.co.uk/hi/Arabic/middle 2015-11-15
 .12التغير ،المراقب الدولي ،والباحث اإلستراتيجي في الشئون الدولية( ،بحث استراتيجي في تعريف
الفساد السياسي وكيفية معالجته) https://www.al-tagheer.com/art31022.html
 .13الجزيرة ،نت. http://www.aljazeera.net/ ،
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 .14الهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة)( آثار الفساد ومخاطره)()1
http://www.nazaha.gov.kw/AR/pages/effects-of-corruption.aspx
 .15حديد ،محمد ،إسماعيل2017/02/5 ،م،الفجر)،الفساد في الكيان الصهيوني فساد القوانين أم
فساد المسؤولين؟( . http://www.elfagr.org/2441748،
 .16وتد ،نضال ،محمد5 ،أغسطس 2017م (من رابين حتى نتنياهو سقوط حر في الفساد) "العربي"ـ
/https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/4
 .17الشرق األوسط2017،م (حزب العمل اإلسرائيلي ،تاريخه وقادته) رقم العدد
(.https://aawsat.com.)14109
 .18الجزيرة ،نت2004/10/3،م (األحزاب اإلسرائيلية ،تعكس االنقسام في المجتمع اإلسرائيلي).
 .19يعوز ،يوفال2013،م(،مقياس الفساد الدولي )،غلوبوس،
יובליועזhttps://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000898578،
 .20وال ،بالعبري2008/6/ 2 ،م (رئيس وزراء تحت التحقيق).
ראש ממשלה תחת חקירהhttps://news.walla.co.il/item/3030407
 .21عوفر ،كنخ-غاي لورى6 ،اغسطس 2015م (المركز اإلسرائيلي الديمقراطي).
המכון הישראלי לדימקרטיה "ראש ממשלה בהליך בלילי"
https://www.idi.org.il/articles/17566
 .22وال 2008،م( ،رئيس وزراء تحت التحقيق) עיתן וולה ראש ממשלה תחת חכירה
https://news.walla.co.il/item/3030407
 .23دا ،ماركر2017-6-4 ،مThe markerhttpiswww.،
 .24برجر ،برمن ،2016/1/ 6،ברמין ברגר.
 .25فرتر ،يوسي (عمير بيرتس ،في وضع صعب) صحيفة وال2006/5/16،م
https://news.walla.co.il/item/924998
 .26يديعوت ،احرونوت2008/8/1 ،م.
 .27مكتب رئيس الحكومة( )1996( ،شمعون بيرز) . http://www.pmo.gov.il
-28الكنيست( ،حكومة إسرائيل السادسة والعشرون1999 ،م)
(بالعبرية)http://www.knesset.gov.il/govt/
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-29نقابة ،المعلمين2001-2-7،م (باراك ،ضحية أوسلو).
-30نوريت ،فولتر :يديعوت،احرونوت. /http://www.ynet.co.il/articles
-31داني ،غوتفيان ،سبتمبر2007م ،يديعوت،احرونوت(،حزب العمل ،حزب رأس المال). ynet،
דני גוטוויין ,מפלגת העבודה؟ מפלגת ההון ,באתר ynet, 1בספטמבר . 2007
-32موعلم ،مزال ،إنتخابات 2009م( ،االنتخابات الداخلية لحزب العمل)،إيهود براك :لدينا قيادة ستنتصر،
מזל מועלם ,בחירות  ،2009פריימריז בעבודה :אהוד ברק :נבחרת מנצחת לעבודה ,באתר הארץ , 4
בדצמבר .2008
-34آساف ،موسكين2007-2006 -م( ،الفساد السياسي في إسرائيل-تطورات وتغيرات) مركز أبحاث
األمن القومي.http://wwwידעcom/2008/06/06/%.
-35بسكين ،دورون2016،م (لماذا تفاقمت مشكلة الفساد في إسرائيل؟)
https://www.ida2at.com/how-can
-36زمير ،إسحاق2008-6-6،م( ،خطر الفساد السياسي على إسرائيل).
-37كلين ،أفي 2017(،م) (الفساد وعدم المساواة) /http://www.davar1.co.il/85708
-38نتني اهو،أولمرت ،شارون2017،م (،خمس فضائح فساد هزت إسرائيل( CNN ...
https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/08/israeli-politics-corruption
-39بسكين ،دورونhttps://www.ida2at.com،10/02/2016 ،
-40سموحه ،سامي2013،م (الفوارق الطبقية-الدينية والقومية في إسرائيل)
http://retro.education.gov.il
-41رامون ،حاييم( ،حاييم رامون يفوز في انتخابات الهستدروت) (هائرتس)
חיים רמון מנצח בבחירות להסתדרות – חינוך וחברה  -הארץ
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.1201253
 -42دامر ،كيرhttps://www.themarker.com/law/1.311328،1.7.2005,TheMarker"،
-43تكست ،تولوجيا(،الفصل بين السلطات في إسرائيل) הפרדת הרשויות בישראל :פיזורה עוצמה,
איזונים ובלמיםhttp://www.textologia.net/?p=4728-،
-44سمادر ،اشمولي2000-7-2،م(،سروسي اعطى وفيسمان اخذ) "يديعوت أحرنوت"
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-25087,00.html
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-45شمبالفي ،إتياليا2009 .29.06،م( ،حايم رمون يعتزل السياسية ،أنا أقدم إعتذاري بخصوص قضية
القبلة )،يديعوت،احرونوت ،חיים רמון נפרד :מצטער על פרשת הנשיקה אטילה שומפלבי פורסם:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3738677,00.html
-46لفي ،شاحر ،زوهر 2015،م( ،الئحة اتهام ضد الحاخام االكبر يونا متسغر)،تلقى رشوة بمالين
الشواكل
"صحيفة كلكلست" זוהר שחרלויhttp://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-.
3670911,00.html
.47هارتس( ،آريه درعي )https://www.haaretz.co.il/misc/tags/Aryeh-Deri-1.681531،
 .48آفي ،كوهين( ،2008"،الئحة اتهام ضد وزير المالية السابق ،أبراهام هرزون)" غلبس"
כתב אישום הוגש נגד שר האוצר לשעבר אברהם הירשזון.
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3551697,00.html
-49ادلمان ،عوف ار 2008،م (هرزون اعترف بسرقة ثالثة مليون شيكل)"
עפר האידלמן " 25נובמבר  2008הרזון הודה בגניבת  3מיליון שקל
https://news.walla.co.il/item/1385520
-50جلكمان ،أفيعاد ،شمبولي ،إيتاليا2010،م( ،تم تبرئه تساحي هنغبي) يديعوت ،آحرونوت
אביעד גליקמן ואטילה שומפלבי 13.07.10
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3919018,00.html
-51جربرج ،حنين ،جلدشتين ،فتاني 2006،م( ،قائد األركان باع أسهمه بعد عملية الخطف)
חנן גרינברג ותני גולד שטיין ( 15.08.06يديعوت أحرونوت)
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3291384,00.html
-52مزداني ،رونن2009،م( ،الحاخام عوفديا يوسف ،القضاة الذين حكموا بن عزري كفار) يديعوت،
أحرونوت،
רונן מדזיני  19.08.09הרב עובדיה יוסף :השופטים של בניזרי – כופרים.
 -53مغنزي ،أفيتال2012،م( ،هزه أرضية تم تبرئة أولمرت من القضايا المركزية) (يديعوت أحرونوت)
אביאל מגנזי ,רעידת אדמה :אולמרט זוכה בפרשות המרכזיות ,באתר ynet, 10ביולי .2012
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-54ايال ،ليفي ،حين ،معنيت ،جور ،مجدو2015م (جولة أخرى في قضية تلنسكي ،أولمرت استانف
الحكم) (جلوبوس)
אלה-לוי -חן מענית וגור מגידו ,סיבוב נוסף בפרשת טלנסקי :אולמרט הגיש ערעור לעליון ,באתר
גלובס , 2ביולי 2015
-55يعوز ،يوفال2012 ،م (قضية ،هوليالند ،الئحة اتهام ضد  13متهم من بينهم أولمرت)
(خلوبس)יובל،יועז הולילנד :אישום בגין שוחד נגד  13אנשים – בהם אולמרט ודני דנקנר ,באתר
גלובס , 5בינואר 2012
 -56بلج ،جاي2014،م ( ،تم الحكم على رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت ستة سنوات سجن) (موقع
ماكو) גיא ،פלג 6 ,שנות מאסר נגזרו על רה"מ לשעבר אהוד אולמרט ,באתר 13 ،makoבמאי
-http://www.mako.co.il/news-law/legal/Article-9eac481e4e3f541004.htm2014
-57جنيت ،غالي( ،سنة ونصف على استئناف اولمرت وحتى االن اولمرت ينتظر قرار محكمة العدل العليا)
"وال" https://news.walla.co.il/item/2915392
-58روزنر ،تل2004م )،قضية الجزيرة اليونانية من بداية التحقيق حتى الحكم( (يديعوت أحرونوت)
טלרוזנר ,פרשת האי היווני :מהתחלת הקיר עד ההחלטה ,באתר  ynet, 15ביוני 2004م
 -59أسرة التحرير 2011،م( ،يوجد أدلة إلدانة األخوين شارون بتلقي الرشوة) (صحيفة وال)
יש ראיות להאשים האחים שרון בקבלת שוחד מערכת וואלה! חדשות יום שלישי01 ,
בפברואר 2011م https://news.walla.co.il/item/1787690
 -60لوبتش ،فرد2005،م( ،عمري شارون اعترف بتلقيه رشوة) ורד לוביץ'15.11.05 :
עמרי שרון הודה והורשע בעדות שקר
. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3169398,00.html
-61آفي -تل -تومر2011،م( ،مراقب الدولة يدرس تقديم ملف باراك للمستشار القضائي للحكومة)
(كلكلست) תומר אביטל :המבקר שוקל להעביר את פרשת ברק לטיפול היועץ המשפטי 17.05.11
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3517951,00.html
-62أسرة التحرير2000،م( ،التقرير الكامل لنتنياهو) (يديعوت أحرونوت) דו"ח נתניהו :הנוסח המלא
27.09.00 ynet
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https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-140469,00.html
 -63دروكر ،رفيف ( 12.06.14خمس سنوات بعد التحقيق) (يديعوت احرونوت)
רביב דרוקר" ,ידיעות אחרונותhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-
4529488,00.html
-64هائرتس(25.05.2016 ،خمس سنوات بعد التحقيق)
https://www.haaretz.co.il/magazine/MAGAZINE-1.2955581
-65هلفرين ،حين2010،م( ،اإلسرائيليون ال يثقون باألحزاب السياسية) "وال"  09בדצמבר 2010
הישראלים לא סומכים על המפלגות הפוליטיות" חן הלפרן יוםח מישי 09 ,בדצמבר 2010
https://news.walla.co.il/item/1765534
 -66حين ،معنيت2018،م%58( ،من الجمهور يؤيدون التحقيق مع ممثلي الجمهور ،ولو أدى ذلك إلى
عدم االستقرار في الحكم) جلوبس 58% 2018-1-9מהצבור לחקור חשד נגד נבחרי ציבור – גם
במחיר יציבות שלטונית.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001218843
-67قرا ،باروخ( ،28.05.2002 ،قضية جمعيات باراك) هائرتس.
ברוך קרא ،הארץ28.05.2002 https://www.themarker.com/law/1.126579:
 -68ميروز ،ليران(،تمرير قانون خالل  60ثانية)https://news.walla.co.il/item/80488
-69نكيايم2010-م (الجانب المظلم "للكنيست" هكذا يقروا القوانين)  -07.03.10נושא ההודעה :הצד
האפל של הכנסת :כך מחוקקים חוקים בישראל
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=273145
الري) פלנר גור | | makoפורסם
 -70فلنر ،جور2015،م( ،الليكود يزداد في استطالعات أ
https://www.mako.co.il/news-israel-elections/elections-2015- 2015
voting/Article-a787db8f15d1c41006.htm
-71لفيف ،يخال2003،م( ،ماذا يؤثر في صندوق االنتخابات)יגאל -לביב (מה משפיע בקלפי של
הבחירות)  15בינואר2003 ,
http://hagada.org.il/2003/01/15/%D7%9E%D7%94126

 -72سنزينة ،شلومي ،تخبلد ،متي2015،م (بوجي  ،وتسفي لفني ،صفر في القيادة) هائرتس
 06.03.2015שלמה צזנה -מתי טוכפלד (בוז'י וציפי-אפס במנהיגות)
"https://www.haaretz.co.il/1.2582540
-73هيال ،إيرز2013،م( ،إس ارئيل ال تحقق أو تحاكم من يقدم رشوة في خارج "إسرائيل")
دا-مركير 08.10.2013היל הרזדו"ח :ישראל לא חוקרת ומעמידה לדין ישראלים בגין מתן
שוחד בחו"ל https://www.themarker.com/law/1.2135021
 -74يوفال ،يعوز -متان ،إلعاد(-الفساد السياسي)שחיתות פוליטית . -.ד"ר יובל יועז .אלעד מתן
 www.hamishpat.com/upload/שחיתות %20פוליטית %20מחברת %20מלאה .pdf
 -75رفائيل ،ليف ،بار2011،م(،الرد على الفساد بقانون دستوري)
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101760900#9.1903.6.def
 2011 aultרפאל לב-ארי פוליטיקה חוקתית  -חוקיסוד :הפוליטיקה –מענה לתופעת השחיתות
השלטונית בישראל
-76إيكو ،فيكو(موقع معلومات)عبري https://ecowiki.org.il/wiki
 -77تسيفي ،زريح( ،2-6-2008،هائرتس) https://www.haaretz.co.il/misc/1.1328284
 -78الموسوعة ،الحرة2008،م( ،بالعبري) (قضية جمعيات باراك)
 https://he.wikipedia.org/wiki15/09/2008,פרשת_עמותות_ברק
 -79آفي ،زريحا" 02.06.2008 ،אבי זרחיה" هائرتس
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1328284
-80تل ،شابيط2015،م( ،منزعجون من المقاطعة االقتصادية؟ األفضل أن ننزعج من الفساد)
كلكلست( -26.06.15-מודאגים בגלל איום החרם הכלכלי? תתחילו לדאוג מהשחיתות)
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3662838,00.htm
-81هيلة ،ايرز2013،م( ،هناك خلل في ميزان العدل :لماذا سلطة الضرائب تخرج لنا الكثير من
الفاسدين؟)
دا  -ماركير2013. https://www.themarker.com/law/1.2047120
-82شبيرا ،ميخال2009 ،م( ،الحكم على هرشزون  5سنوات و 5شهور سجن فعلي) معاريف.
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29016
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-83المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية "بالعبرية"
/https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/parties/likud
 -84مكتب رئيس الحكومة2009-2006،م" pmo.go.il،بالعبري"
 -85روعي ،بدوم2006-10-17 ،م"،معاريف"www.nrg.co.il/online
 -86عاموس ،هرئيل2015-5-5 ،م "هائرتس"https: www>haaraze.co.il/news/politics
 -87يوناتان ،بار 2008-7-31 ،م"،يديعوت احرونوت" www.yent.co.il/articles
 -88الكنيستhttps://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp ،
(-89رون ،مدجني) 2008-9-21،مynet،
 -90يوسي ،فرتر2008/8/1 ،م" ،هائرتس"haaretz
 -91انتخابات الكنيست الثامن عشر2009/2/10،مkneset.gov.il
 -92يديعوت أحرونوت2009-2-20،مyenet،
 -93يديعوت أحرنوت2009-2-27،مyenet،
 -94يديعوت أحرونوتhttp: www.yenet 2009-3-3
 -95جلوبس13-6-2012 globes،
 -96أوفير ،بار ،زوهر ،13-6-2012 ،هائرتس.
 -97عيدن ،سيمون ،18-10-2016 ،أخبار القناة الثانية . mako
 -98انتخابات الكنيست إل1810-فبراير2009م.
 -99بالو ،أوري2006،م( ،يجب أن تعرفوا أشياء عن إيهود أولمرت)"وال".
אורי בלאו יום שבת 25 ,בפברואר ( 2006דברים שאתם צריכים לדעת על אהוד אולמרט)
https://news.waa.co.il/item/865134
-100زرحان ،تومر( ،21.07.2008 ،أولمرت مستمر بالتورط ،التحقيق مع رجل األعمال جو الميلح) هائرتس

תומר -זרחין )אולמרט ממשיך להסתבך :איש העסקים ג'ו אלמליח נחקר על הלוואה)
https://www.haaretz.co.il/1.1338658
 -101ملف قضية ،اولمرت1997،م(،دولة إسرائيل ضد اولمرت)
ת"פ (ת"א)  329/96מדינת ישראל נ' אהוד אולמרט ,ניתן ב 28-בספטמבר 1997
-102ابراهام ،روتي2007،م(،قضية جنائية ضد اولمرت) (هائرتس)
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רותיאברהם ,חקירה פלילית נפתחת נגד אולמרט ,באתר ערוץ , 16 7בינואר 2007
-103لندن ،اشر ،بيبر2012،م(،أولمرت أمضى إجازتة على "يخت"الملياردير "فرنك  ،لوى المتورط في
قضية بنك لؤومي) (هائرتس) אנשיל פפר ,לונדון ,אולמרט התארח על היאכטה של פרנק לואי –
המיליארדר מפרשת בנק לאומי ,באתר הארץ , 4באוגוסט .2012
 -104مغنيزي ،أبي إئل2012،م( ،الملف أغلق ،لم يقدم أولمرت للمحاكمة في قضية التعيينات) (هائرتس)
אביאלמגנזי ,התיק נסגר :אולמרט לא יואשם במינויים פוליטיים ,באתר ynet, 21באוגוסט .2012
 -105زينو ،إفيرام2007،م(،مزوز سيحقق مع أولمرت في قضيتين ضد أولمرت) (يديعوت)
אבירם זינו ,מזוז :לפתוח בעוד שתי חקירות נגד אולמרט ,באתר  ynet, 14באוקטובר 2007
 -106فيس ،إفرات2008،م(،ولمرت  :إذا قدمت ضدي الئحة إتهام سوف أستقيل) (يديعوت احرونوت)
אפרת וייס ,אולמרט :אם יוגש כתב אישום  -אתפטר ,באתרynet, 9.5.08
 -107شمحوفتش ،عيدي2009،م(،الئحة إتهام ضد أولمرت في قضية تلنسكي)
עדי שמחוביץ ,כתב אישום נגד אולמרט בפרשת טלנסקי ,באתרוואלה1 ! NEWSבמרץ . 2009
- https://www.transparency.org/cpi2015/results
 -108يديعوت ،أحرونوت2000/6/14،م (شاس ،تعودت على خلق األزمات)
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-17954,00.html
 -109عرب2013/2/19 ،48م (نتانياهو وليفني يوقعان على اتفاق ائتالف)
/https://www.arab48.com
 -110الحكومة السادسة عشر 2003/2/17م https://main.knesset.gov.il
 -111المعهد االسرائيلي للديمقراطية (حزب الليكود) 2003/1/28م
/https://www.idi.org.il/policy/parties-and-elections/parties/likud
 -112موقع الكنيست2001 ،م (الحكومة التاسعة والعشرون)
https://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByNumber.asp?govt=28
 -113الجزيرة2001،م (فوز شاورن في االنتخابات اإلسرائيلية) العدد10359:
http://www.al-jazirah.com/2001/20010207/t/wt1.htm
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 -114يديعوت ،أحرونوت2002/11/6،م (حكومة إل  20شهر)
ממשלת ה 20 -החודשים
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2215878,00.htm
 -115يديعوت ،أحرونوت2005/8/3،م( ،ليفي ،بيبي ،أعداء وأصدقاء) לוי וביבי :שונאים ,סיפור
אהבה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3135376,00.html
 -116معاريف2009/2/28،م (نتنياهو يطلب المستحيل) "بن ،كسبيت"
(נתניהו מבקיש נס)
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/859/327.html
 -117البوابة2002/11/5،م (شارن :االنتخابات خالل ثالثة أشهر)
/https://www.albawaba.com/ar
 -118صحيفة ،وال 2008/10/26،م( ،لفني ،لبيرس ،لم أستطيع تشكيل الحكومة)
(לפני לפירס ،לא הצלחתי להרכיב את הממשלה)
https://news.walla.co.il/item/1366226
 -119صحيفة ،وال2009/1/27،م (نتنياهو :لفني رفضت حكومة وحدة وطنية) بقلم :بنحاس ،ولف،
פנחס וולף ( ،נתניהו :לבני סירבה באופן מוחלט לאחדות)
https://news.walla.co.il/item/1443361
 -120هائرتس2015/4/2،م ،يونتن ،ليس (الرئيس روفين رفلن منح نتنياهو  14يوم اضافية لتشكيل
الحكومة) (הנשיא ריבלין נתן לנתניהו ארכה בת  14יום להרכבת הממשלה)
https://www.haaretz.co.il/news/elections/1.2618006
 -121كيار ،هشبات2015/4/29،م (هذه إنجازات المتدينين االتفاق الكامل بين حزب يهدوت هتورة
وحزب الليكود) (אלו הישגי החרדים :ההסכם המלא בין יהדות התורה לליכוד)
https://www.kikar.co.il/abroad/image.php?id=228888
 -122يديعوت ،أحرونوت2015/5/15،م (بفارق صوت واحد ادت حكومة نتنياهو الرابعة اليمين
الدستوري في الكنيست) إيتاليه ،شمبوليفي ،يونوبسكي ،روعي ،אטילה שומפלבי ורועי ינובסקי
(על חודו של קול :אושרה והושבעה ממשלת נתניהו הרביעי)
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4657517,00.html
 -123البوابة 2004/11/21،م (حزب العمل يصادق على االنضمام الئتالف شارون)
/https://www.albawaba.com/ar
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 -124صحيفة ،وال2004/7/9،م (خالفات بين بيرس وشارون لالنضمام للحكومة)
)פרס ושרון חלוקים על תנאי ההצטרפות לממשלה)
https://news.walla.co.il/item/568380
 -125يديعوت ،أحرونوت2007/9/1،م( ،حزب العمل ،حزب راس المال)
מפלגת העבודה? מפלגת ההון
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3444440,00.html
 -126أريه ،كنريتي ،دفار1977/11/17م(شارون سوف أعلن عن حزب جديد )
שרון:אקים אלטרנטיבה לשלטון-חדש/http://jpress.org.il .
 -127براك ،ربيد"،مكور ،رئشون"2006/8/24،م (أولمرت ،صاحب األلف وجه)
(אולמרט،בעל אלף פרספים)
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART1/469/705.html
 -128التقرير النهائي للجنة فينوغراد لفحص أحداث الحرب على لبنان2006 ،م
הודעה לעיתונות על הדו"ח הסופי של הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון .2006
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=2953
 -129موجز تقرير لجنة فينوغراد2007/10/30،م ،المركز الفسطيني لإلعالم.
https://www.palinfo.com/news/2007/10/30
 -130الشاطري ،مشعان( ،الفساد ،أسبابه ،مظاهرة ،وطرق عالجه) المنتدي العربي ألدارة الموارد
البشرية2012/2/8،م.
https://hrdiscussion.com/hr42958.html
 -131عيسى ،حنا2014/9/8،م (أدوات الفساد السياسي) الناشر دنيا الوطن
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/341170.html
 -132غلوبوس2013/1/17،م (من يقف خلف أغالق ملف قضية سيرلي كيرن ضد ارئيل شارون)
يونتن ،يعوز .מה עומד מאחורי סגירת תיק סיריל קרן נגד אריאל שרון ובניו?
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000815390
 -133يديعوت ،أحرونوت 2006م (حكم على عمري شارون  9 -أشهر سجن فعلي في قضية تمويل
االنتخابات) فرد ،لوفيتش2006/2/14 ،م גזר הדין :עמרי שרון הולך ל 9-חודשים בכלא
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 -134غلوبوس2003/9/9،م (تمويل استطالعات الراي لصالح براك من خالل جمعيات وهمية)
إسحاق ،دنون .מימן סקרים של אהוד ברק באמצעות עמותות אפקתיביות.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=72264
 -135يعال ،هدار2009/9/24،م (الجمهور ال يثق بالمستوى السياسي في إسرائيل) المعهد اإلسرائيلي
للديمقراطية .הציבור הישראלי אינו מאמין במוסדות השלטון בעשור האחר ון
https://www.idi.org.il/parliaments/3467/8205
-136انتخابات الكنيست الخامسة عشر 1999م.
https://main.knesset.gov.il/mk/elections/Pages/ElectionsResults15.aspx
 -137تل ،كرمون1999،م( ،أعضاء الكنيست في حيرة هل األفضل حل الحكومة أو البقاء في الحكومة)،
صحيفة ،دفار הח"כים עושים את החשבון ,אם עדיף להם להישאר או לפרק.
/https://www.davar1.co.il/115752
 -138يديعوت أحرونوت( ،2005/1/10،حكومة االنفصال األحادي بدأت بالعمل)
ממשלת ההתנתקות יוצאת לדרך

https://www.ynet.co.il/articles/
-139عوفر ،كنج2012/8/2،م( ،النظام الحزبي في إسرائيل )2009-2000
المركز اإلسرائيلي للديمقراطية ،מערכת המפלגות הישראלית2009-2000 ,
https://www.idi.org.il/parliaments/3467/3474
 -140يديعوت أحرنوت2005/11/21،م (شارون قرر االنشقاق عن حزب الليكود)
שרון החליט לפרוש מהליכוד https://www.ynet.co.il/articles
 -141نيوز (2005/8/8،)1م( ،شارون قرر :أولمرت وزيرا ً للمالية)
שרון החליט :אולמרט  -שר האוצר https://www.news1.co.il/Archive/001-D-77502-00.html

 -142مكتب رئيس الوزراء 2005/1/10م (تغيرات في توزيع الحقائب)
שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה
https://www.gov.il/he/departments/policies/2005_des3024

 -143هائرتس2008/10/22،م( ،مفاوضات لفني من فشل الى فشل)
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המשא ומתן של ציפי לבני :כישלון שלב אחר שלב

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1355961
 -144المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"2009م (الحكومة اإلسرائيلية الثانية والثالثين)
https://www.madarcenter.org/
 -145وال2009/11/20،م( ،االتحاد الوطني يتفاوض مع نتنياهو)
באיחוד הלאומי כבר מנהלים מגעים עם נתניהו

https://news.walla.co.il/item/1433490
 -146روني ،سوفر2011/1/17،م( ،براك ينشق عن حزب العمل :شارون فعل ذلك من قبل)
ברק מפרק את העבודה :גם שרון עשה את זה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4014725,00.html
-147المركز الفلسطيني لإلعالم(،الكنيست يقرقانون موفاز "اإلنشقاقي"بالقراءة الألولى2009/7/29،م
https://www.palinfo.com/news/2009/7/29
 -148الجزيرة نت2012/8/14،م(،وزير جديد للجبهة الداخلية في إسرائيل)
https://www.aljazeera.net/news/international/2012/8/14
-149المركز العربي للبحوث والدراسات2013/9/29 ،م
(دالئل ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية الربيع العربي وتأثيره العكسي)
http://www.acrseg.org/2286/bcrawl

-150موقع الكنيست( ،ترتيب الكتل في الكنيست التاسعة عشر 2015/3/13،م)
https://knesset.gov.il/history/arb/hist19_s.htm
-151الموسوعة الحرة ،عبري (حكومة إسرائيل السادسة والعشرون)
https://he.wikipedia.org/
-152هائرتس2002/2/28،م( ،قضية جمعيات براك)
https://www.themarker.com/law/1.126579

(פרשת עמותות ברק )
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-153يديعوت أحرونوت 2006/6/11،م (مبادرة ادلر :شارون سوف يقود القائمة االنتخابية لالنتخابات)
יוזמת אדלר :שרון ינהיג את הרשימה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3198526,00.html
 -154طريق اإلسالم مصطفى ،يوسف اللداوي كاتب وباحث فلسطيني بيروت في .2015/4/6
https://ar.islamway.net/article/46826
-155هائرتس :ألوف ،بن (هكذا سوف تحل المشكلة بالتناوب) 2015/5/28
(כך ייפתר המשפר רותציה)
https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.7299270

 -156بيتال ،اريخ( ،2005/1/11،المصادقة على الحكومة :متمردي الليكود سوف نزعج شارون)
(אושר הרכב הממשלה החדש; המורדים בליכוד :נמרר לשרון את החיים)
http://www.haayal.co.il/story_2218
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