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الف�ساد يف الطبقة ال�سيا�سية الإ�رسائيلية

مقدمة
“ال يوجد �أهم من مكافحة الف�ساد الذي يهدد بتفكيك املجتمع الإ�رسائيلي ،والذي
�أ�صبح بنظر املجتمع الدويل جمتمع ًا فا�سداً ،بل لقد حتولت �إ�رسائيل لتكون من الدول
الرائدة يف احت�ضان الف�ساد العاملي ”...هذه العبارة قالها مراقب الدولة يف “�إ�رسائيل”
ميخائيل لندن�شرتاو�س  Michael Lindenstraussمعلق ًا على الئحة االتهام التي
قُدمت بحق فالدميري غو�سن�سكي � Vladimir Gusinskyأحد �أكرب رجال الأعمال

و�أ�صحاب املاليني يف “�إ�رسائيل” ،و�أحد �أكرث ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف االقت�صاد...
وذلك بتهمة تبيي�ض �أموال بع�رشات املاليني من الدوالرات ،عرب فرع بنك هبوعليم

الإ�رسائيلي.1

كما ّنبه مراقب الدولة الإ�رسائيلي ال�سابق القا�ضي املتقاعد �إليعازر غولدبرغ
 Eliezer Goldbergمن خطورة الأو�ضاع الفا�سدة يف املجتمع الإ�رسائيلي بقوله:
“�إن خطر الف�ساد ال�سيا�سي امل�ست�رشي يف �إ�رسائيل يفوق خطر االنتفا�ضة على املجتمع

الإ�رسائيلي .”...وجاء ذلك بعد حماكمة ع�ضو الكني�ست عمري �شارون Omri

� ،Sharonإثر �إدانته بالف�ساد وتلقي الر�شوة يف �أثناء احلملة االنتخابية التي كان يديرها

حل�ساب والده رئي�س الوزراء ال�سابق �أريل �شارون .2Ariel Sharon

والناظر يف هذه العبارات يظهر له جلي ًا حجم الف�ساد ال�سيا�سي يف “�إ�رسائيل” ،وخا�صة

بعد م ُثول رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي �إيهود �أوملرت  Ehud Olmertللتحقيق...

والواقع �أن الف�ساد ال�سيا�سي يف “�إ�رسائيل” �أ�صبح منظم ًا ،وحميط ًا برئي�س الوزراء �إيهود
�أوملرت وعدد من �أركان حكومته وم�ساعديه ،ومنت�رشاً بني �أع�ضاء الكني�ست واملوظفني

الكبار ...و�سبق لرئي�س الكني�ست ال�سابق �أبراهام بورغ � Burg Avrahamأن �أعلن ذلك
�رصاحة قائ ً
ال�“ :إن �إ�رسائيل غدت دولة من امل�ستوطنني تقودها زمرة من الفا�سدين”.3
و�صور الكاتب واخلبري القانوين الإ�رسائيلي مو�شيه هنغبي  Moshe Hanegbiيف
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عده
مقدمة كتابه “مثلنا مثل �سدوم :يف املنزلق من دولة قانون �إىل جمهورية موز” ،ما ّ
“ف�ش ً
ال ذريع ًا ملنظومة �أجهزة �سيادة القانون الإ�رسائيلية يف حماية الدميوقراطية من الذين

يحاولون تدمريها وتقوي�ضها من الداخل” .و�أبرز ما جاء يف املقدمة:

ع�صابات الإجرام ّ
املنظم تزرع العنف يف �شوارع �إ�رسائيل .و�أذرعها تتغلغل
بامل�س بالدميوقراطية من الداخل .قتلة،
وتهدد
يف �سلطات النظام احلاكم
ّ
ّ
مغت�صبون� ،أزواج عنيفون وجتار ن�ساء يتجولون بيننا طلقاء ب�سبب ت�ساهل
عداً ونقداً
املحاكم� .أماكن لوائح املر�شحني للكني�ست تُباع يف و�ضح النهار ّ
�أو مبا يوازي النقود ،وال�سا�سة الذين ي�شرتونها هم الذين ي�شرّ عون قوانيننا.
مر العذاب يف غياهب ال�سجون واملعتقالت
مواطنون عاديون يذوقون ّ
دومنا ذنب اقرتفوه ،بينما يوا�صل م�س�ؤولون كبار ،ا�ستغلوا منا�صبهم لتح�سني
و�ضعيتهم وو�ضعية املقربني منهم ،لهاثهم نحو القمة دون ح�سيب �أو رقيب.
الق�ضاء الع�سكري مينح ح�صانة للقادة الذين �أهدروا ب�إهمالهم الإجرامي حياة
جنودهم� ،أو ا�ستغلوا جمنداتهم جن�سي ًا ،و�أي� ًضا للذين ينكلون بالفل�سطينيني.
الإعالم الباحث عن احلقيقة يفقد �أنيابه وي�أخذ مكانه �إعالم امتثايل وفا�سق.
و�أفظع من كل هذا �أن �سلطات القانون م�شلولة متام ًا حيال التحري�ض والعنف
الديني– القومي ،اللذين �سبق لهما �أن �أ ّديا �إىل اغتيال رئي�س للوزراء.4

ونحاول فيما يلي ت�سليط ال�ضوء على الف�ساد يف الطبقة ال�سيا�سية يف “�إ�رسائيل”،
وخ�صو�ص ًا خالل فرتة رئا�سة �أوملرت للوزراء ( ،)2008-2006من خالل تقدمي ملحة
عامة عن النظام ال�سيا�سي والق�ضائي فيها ،وتعامله مع الف�ساد والثغرات املوجودة يف هذا
النظام؛ كما نحاول �أن نبني �أبرز العوامل التي �ساعدت على انت�شاره ...و�أخرياً نعر�ض بع�ض
النماذجلق�ضاياالف�ساد.
وجتب املالحظة �أن الف�ساد يف الطبقة ال�سيا�سية ،الذي تزايدت مظاهره يف “�إ�رسائيل”
يظل ف�ساداً ن�سبي ًا ،مقارنة بدول العامل الثالث ،مبا يف ذلك الدول العربية والإ�سالمية .كما
�أن ت�سليط الإ�رسائيليني ال�ضوء عليه وحما�سبته وحماكمته هو ظاهرة �صحية .ولذلك ال تنبغي
املبالغة يف عر�ضه وال ت�ضخيمه.
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� ً
أوال :النظام ال�سيا�سي والق�ضائي يف “�إ�سرائيل”
نب فيه الدولة �أي د�ستور ر�سمي،
النظام يف “�إ�رسائيل” دميوقراطي برملاين ،مل تت َ

فبعد �أن مت �إعالن دولة الكيان ال�صهيوين يف � 1948/5/15أ�صدر رئي�س احلكومة
امل�ؤقتة ديفيد بن جوريون � David Ben Gurionأمراً ين�ص على ا�ستمرار �رسيان
مفعول قوانني االنتداب الربيطاين بالتعديالت امللزمة من �إقامة الدولة ،و�إىل جانب

�سن �سل�سلة قوانني �أ�سا�سية ،على �أن
تلك القوانني ّمت تخويل الكني�ست ّ Knesset
ّ
د�ستورا للبالد ،و�آل الأمر حتى اليوم �إىل حتويل معظم
لت�شكل
تجُ َمع يف نهاية الأمر
ً

الف�صول الق�ضائية �إىل قوانني �أ�سا�سية تر�سم مالمح النظام الأ�سا�سية مثل :الرئا�سة،
وحرية
والكني�ست ،واحلكومة ،والنظام الق�ضائي ،وقوات اجلي�ش ،ومراقب الدولةّ ،

العمل وغريها...

5

ويف �سنة  1995مت الإقرار ب�أنّ القوانني الأ�سا�سية �أعلى مرتبة من القوانني العادية،
بعدما تو ّلت املحكمة العليا �صالحية �إعادة النظر يف ت�رشيعات الكني�ست التي قد
ّ
ت�شكل خرقًا للقانون الأ�سا�سي.6
ويتكون النظام الإ�رسائيلي من �سلطات ثالث :ت�رشيعية ،وتنفيذية ،وق�ضائية.
ّ

.1ال�سلطة الت�شريعية (الكني�ست):
الكني�ست هو الهيئة الت�رشيعية يف “�إ�رسائيل” ،ويف جل�سته الأوىل ي�ؤدي �أع�ضا�ؤه اليمني
القانونية وينتخبون رئي� ًسا للكني�ست ونواب ًا له .وتدوم فرتة والية الكني�ست عادة �أربع

�سنوات ولكنه ي�ستطيع حل نف�سه كما ي�سمح لرئي�س احلكومة بحله يف �أي وقت يرتئيه
خالل فرتة واليته .وحتى يتم انتخاب الكني�ست اجلديد ،يخول الكني�ست املنتهية واليته

كامل ال�صالحيات.7

يعمل الكني�ست من خالل جل�سات يعقدها بكامل هيئته و 15جلنة دائمة ،ومنها:

جلنة الد�ستور والقانون والق�ضاء ،جلنة مراقبة الدولة ...وخالل التئام الكني�ست تتم مناق�شة
7
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م�شاريع قوانني تقدمها احلكومة �أو �أع�ضاء كني�ست منفردون كما تناق�ش �سيا�سة احلكومة

ون�شاطاتها .8وي�ستطيع الكني�ست �أن يحجب الثقة عن احلكومة مما ي�ؤدي �إىل ا�ستقالتها.
مراقب الدولة:

مراقب الدولة هو م�ؤ�س�سة غري متعلقة وم�س�ؤول �أمام الكني�ست فقط ،وتتمركز

رقابة الدولة يف “�إ�رسائيل” بفح�ص ن�شاطات ال�سلطة التنفيذية ،وما �إذا كانت تلك
الن�شاطات تُنفذ وفق مبادئ االقت�صاد ،الفاعلية والنزاهة .وتهدف الرقابة �إىل حت�سني

ن�شاطات اجلهات اخلا�ضعة للرقابة؛ حيث يتم تقدمي تقارير الرقابة �إىل الكني�ست

ون�رشها على اجلمهور .يقوم املراقب ،يف �إطار وظيفته كمفو�ض �شكاوى اجلمهور،

با�ستي�ضاح ال�شكاوى املقدمة بحق اجلهات اخلا�ضعة للرقابة ،وبعد التحقق من م�صداقية
ال�شكوى ،ي�شري �إىل الت�صحيحات املطلوبة.9

.2ال�سلطة التنفيذية (احلكومة):
ال�سلطة التنفيذية هي �سلطة مك َّلفة ب�إدارة �ش�ؤون الدولة الداخلية واخلارجية،
�سلطاتها �صانعة ال�سيا�سة ولها �صالحية اتّخاذ اخلطوات يف �أي جمال ال يخ�ضع قانوني ًا
وحتدد احلكومة الإجراءات اخلا�صة بعملها و�آلية اتّخاذ القرار
ل�صالحية �سلطة �أخرىّ .

مرة يف الأ�سبوع؛ وميكن الدعوة �إىل اجتماعات �إ�ضافية �إذا اقت�ضت
حيث تلتئم ّ
ال�رضورة ذلك.10
ومنذ �إعالن دولتها اعتمدت جميع احلكومات يف “�إ�رسائيل” على حتالف عدد
من الأحزاب ،وذلك لعدم ُّ
متكن �أي حزب من احل�صول على العدد الكايف من مقاعد

الكني�ست لت�شكيل احلكومة وحده .ويك ّلف رئي�س الدولة �أحد �أع�ضاء الكني�ست
م�س�ؤولية ت�شكيل احلكومة ممّا يعني �أنّ ع�ضو الكني�ست هذا وخالل فرتة  28يوم ًا من
تقدم �إىل الكني�ست للم�صادقة عليها.
موعد التكليف عليه �أن ي�ضع قائمة ب�أ�سماء الوزراء ّ
وتت�ضمن هذه القائمة موجز اخلطوط العري�ضة املقرتحة للحكومة .وبعد امل�صادقة يبقى
ّ

الوزراء م�س�ؤولون �أمام رئي�س الوزراء عن �أداء واجباتهم ويحا�سبهم الكني�ست على
8
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املدة قابلة لالخت�صار يف
�أفعالهم.
وت�ستمر دورة كل حكومة �أربع �سنوات ،بيد �أنّ هذه ّ
ّ

حال ا�ستقالة �أو وفاة رئي�س الوزراء �أو الت�صويت بنزع الثقة عنها يف الكني�ست.11

.3ال�سلطة الق�ضائية:
هي �سلطة مركزية قائمة على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات؛ ويعينّ رئي�س الدولة جميع
الق�ضاة وفق ًا لتو�صيات جلنة التعيينات امل�ؤلّفة من ق�ضاة املحكمة العليا و�أع�ضاء عن نقابة
عامة ،وي�شمل نظام املحاكم يف ال�سلطة الق�ضائية عدة �أق�سام:12
املحامني و�شخ�صيات ّ
.1حماكم ال�صلح :وتنظر يف املخالفات اجلنائية والب�سيطة.
.2حماكم مركزية :هيئة من الدرجة الأوىل ذات والية ا�ستئنافية على قرارات حماكم
ال�صلح تنظر يف ق�ضايا مدنية وجنائية �أخطر.

.3حماكم خا�صة :وت�شمل حماكم املرور والعمل والأحداث واملحاكم الع�سكرية
حمددة.
والبلدية ولها �صالحيات ق�ضائية ّ

.4املحكمة العليا :تقف املحكمة العليا على ر�أ�س جهاز الق�ضاء يف الدولة وهي

�أعلى جهاز يف “�إ�رسائيل” ،وكان يعمل يف املحكمة العليا ب�شكل عام 12

قا�ضي ًا ،وقد بلغ عددهم م�ؤخراً  14قا�ضي ًا ،وتقوم جلنة خا�صة بتعيني الق�ضاة

�إذ للكني�ست متثيل يف هذه اللجنة بوا�سطة ع�ضوين .وتعمل املحكمة العليا
كمحكمة ا�ستئناف على قرارات �صدرت يف املحاكم املركزية وعلى قرارات

ق�ضائية و�شبه ق�ضائية خمتلفة.13
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الهيكل ال�سيا�سي العام يف الدولة الإ�رسائيلية
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ثاني ًا :عوامل الف�ساد
تنوعت عوامل الف�ساد يف املجتمع الإ�رسائيلي ،ومع مرور الزمن �أ�صبحت هذه
العوامل �أكرث ت�أثرياً يف الو�سط ال�سيا�سي والطبقة احلاكمة ،فبدءاً من ت�أثري املافيا ال�سيا�سية
االنتخابية وتراجع القيم الأخالقية يف املجتمع� ،إىل انت�شار ثقافة املتعة ،وتوغل القيم
الغربية ،مروراً باختالف الأجيال وتغري املفاهيم لدى اجلمهور ،و�صو ًال �إىل �شيوع

الف�ضائيات وبروز انعكا�س العوملة .وقبل كل ذلك ومعه االنعكا�سات املادية والأخالقية
لالحتالل الغا�شم للأرا�ضي الفل�سطينية وما تبعه من �سلوك عن�رصي داخل الكيان مع

فل�سطينيي الـ  48وفل�سطينيي الـ  67يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد حذر مراقب الدولة الإ�رسائيلي ال�سابق القا�ضي املتقاعد �إليعازر غولدبرغ من
�أن “�إ�رسائيل” �ستتدهور �إىل الهوة وت�صبح قريب ًا جمهورية موز �إذا مل تتدارك الو�ضع.

و�أكد �أن الف�ساد يف “�إ�رسائيل” �أكرث خطراً من كل خطر �سيا�سي �أو �أمني تتعر�ض له،
م�ضيف ًا �أن التعيينات ال�سيا�سية هي �إحدى الدفيئات (احلا�ضنات) الكربى للف�ساد.15
لي�س من حتليل منطقي حلاالت الف�ساد املتالحقة� ،سوى �أن امل�س�ؤولني يف الكيان
الإ�رسائيلي غدوا ماديني جداً ،وب�صورة �رشهة ،فالت�سابق املحموم نحو جمع �أكرب قدر
ممكن من الرثوة واملال ،يفتح الباب على م�رصاعيه على �صفقات الف�ساد و�شبهات
ال�رسقة� ،سيما يف �ضوء �ضعف جهاز القانون ،وارتفاع �سقف ال�شبهات حول ال�رشطة
والنيابة العامة وجهاز املحاكم.
هناك ت�أثريات كربى ،وهزات ارتدادية لزلزال الف�ساد املتوايل من ف�ضائح الف�ساد،
ومن هذه الت�أثريات:
.1ت�أثري يتعلق باملواطن العادي ،حيث �أظهرت جمريات م�ؤمتر هرت�سليا ال�سنوي ال�سابع
(كانون الثاين /يناير  Seventh Herzliya Conference )2007مدى ات�ساع

زعزعة ثقة املواطن الإ�رسائيلي بامل�ؤ�س�سة احلاكمة من خالل �إخفاقات احلكومة يف
تعاملها مع م�شاكلها الداخلية ،ف�ض ً
ال عن تعاملها مع امللفني الفل�سطيني واللبناين
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طوال �سنة  .162006وجاء يف امللخ�ص التنفيذي مل�ؤمتر هرت�سليا ال�سنوي ال�سابع
الذي �صدر يف متوز /يوليو � 2007أن البع�ض يرى:

�أن الأزمة تعك�س غياب التوازن يف تطوير النخب يف �إ�رسائيل .كما
�أن القوة الوطنية تعتمد على �إجراءات حكومية قوية وعلى النزاهة
وال�شفافية .وبالتايل ف�إن الكفاح من �أجل التو�صل �إىل معايري �أخالقية،
�ضد الف�ساد ،وتفعيل الأجهزة الرقابية
وخو�ض حرب ال هوداة فيها ّ
تكت�سب جميعها �أهمية بالغة .ومن املحتمل �أن ُيلحق اجلو العام،
الذي عبرّ عنه ا�ستطالع للر�أي �أفاد ب�أن  %87من �أفراد ال�شعب
يرون �أن الدولة فا�سدة� ،رضراً حقيقي ًا بالقوة الوطنية ،مثل �إ�ضعاف
قدرة امل�س�ؤولني على العمل ،وزرع اخلوف من �صناعة القرار،
وتنفري امل�ستثمرين الأجانب .و�إىل جانب االعرتاف ب�أهمية النقد،
من ال�رضوري �أي� ًضا املحافظة على ا�ستقالل الكني�ست ،والف�صل بني
ال�سلطات .ومن ناحية �أخرى ،ينبغي جتهيز ال�سلطات الرقابية ب�أدوات
جديدة تفتقر �إليها حالي ًا والتي ميكن �أن تزيد من فاعليتها ،مثل الت�أكد
من تنفيذ تقارير املراقبني التابعني للدولة وفر�ض عقوبات يف حال
عدم التنفيذ .وبالإ�ضافة �إىل العمل الرقابي ،ينبغي حماربة الف�ساد من
خالل العمل ال�صحيح للنظام القانوين -بدءاً بجهاز �رشطة معقد
أ�شد ق�سوة.17
وفاعل ونظام عقوبات � ّ

ووفق ًا لنتائج اال�ستطالع ال�سنوي للر�أي الذي ن�رشه موقع �صحيفة جريوزاليم بو�ست

 Jerusalem Postيف  2008/8/7والذي �أجراه مركز “كيفون للأبحاث الإ�سرتاتيجية
واالت�صاالت”  Keevoon Research, Strategy & Communicationsتبني
�أن  %60من امل�ستطلعني ي�شعرون ب�أن “الو�ضع يف �إ�رسائيل ي�سري يف االجتاه اخلاطئ”،
فيما ي�ؤمن � %24أن الدولة ت�سري على الطريق ال�صحيح .ور�أى � %24أن خطر الف�ساد

الداخلي يهدد �أمن “�إ�رسائيل” يف مقابل  %24يرون �أن اخلطر هو من الدول العربية.18

ويظهر جدول الف�ساد ال�سنوي ل�سنة  2007مل�ؤمتر �سديروت Sderot
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� ،Conferenceأن  %69من اجلمهور يعتقدون ب�أن م�ستوى الف�ساد للحكم يف
“�إ�رسائيل” عالٍ حتى عالٍ جداً .وت�شري نتائج البحث �إىل �أن  %40من اجلمهور
يف “�إ�رسائيل” يعتقدون �أن م�ستوى ف�ساد احلكم عالٍ جداً ،وهذه الن�سبة تفوق

ن�سبة ال�سنة املا�ضية مبرة ون�صف املرة والتي بلغت  .%28كما بني اال�ستطالع �أن
الأحزاب ال�سيا�سية تقع على ر�أ�س قائمة الف�ساد يف “�إ�رسائيل” يف �سنة ،2007

حيث �أ�شار  %59من امل�ستطلعني �إىل ذلك.19

ويف ا�ستطالع للر�أي �أجراه معهد “داحاف”  Dahaf Instituteللقنال التابعة

للكني�ست يف بداية �سنة  2007بني فيه �أن  %84من اجلمهور الإ�رسائيلي ال ي�ؤمنون
بطهارة اليد لدى قادة الأحزاب ال�سيا�سية و %52ال يعتقدون �أن هناك حزب ًا قادته

نظيفة �أيديهم .ويتبني من اال�ستطالع �أن  %85من امل�شاركني يعتقدون �أن الف�ساد
هو �سمة بارزة لدى القادة يف “�إ�رسائيل” .بينما يعتقد  %9منهم �أن طهارة اليد

متيزهم .ويعتقد  %94من اجلمهور �أن الف�ساد ي�ؤثر على ح�صانة الدولة ،ويف مقابل

 %6يعتقدون �أنها ال ت�ؤثر .بينما قال  %71من امل�شاركني �أن ظاهرة الف�ساد يف

القيادة ت�ؤدي �إىل ف�ساد اجلمهور .ويتبني من اال�ستطالع �أن  %65من اجلمهور
يعتقدون �أن هناك �أ�سا�س لل�شبهات �ضد موظفي الدولة الذين لهم دور يف ق�ضية

الف�ساد يف �سلطة ال�رضائب .بينما يعتقد � %18أن ال�شبهات فيها نوع من املبالغة.20

.2ت�أثري �آخر ال يقل �أهمية ،يتعلق مب�ستقبل نظام احلكم ال�سيا�سي الإ�رسائيلي ،ذلك �أنه

عندما يتم التحقيق مع رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة و�أقطاب امل�ؤ�س�سة احلاكمة،
يف ق�ضايا ف�ساد و�ضلوعهم فيها ،ف�إن ذلك يهدد ا�ستقرار احلكومة ،فمث ً
ال لو قرر

امل�ست�شار الق�ضائي تقدمي الئحة اتهام �ضد �أوملرت ،ف�إنه لن تكون هناك حكومة
عملي ًا ،لأنه �سيتم حلها على الفور ،بعد �أن يقدم ا�ستقالته طوعي ًا.21
.3الت�أثري العاملي لهذا الف�ساد املتنامي ،و�صل �إىل حد قيام ال�سفراء والقنا�صل
الإ�رسائيليني ب�إبالغ وزيرة اخلارجية ت�سيبي ليفني  ،Tzipi Livniب�أن الدول
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التي يخدمون فيها قلقة من حجم الف�ساد يف “�إ�رسائيل” ،وقال الدبلوما�سيون
�إن ن�رش ق�ضايا الف�ساد ب�صورة يومية� ،أحلق �رضراً كبرياً ب�صورة “الدولة” على
م�ستوى العامل ،بحيث يطغى حدث الف�ساد على كل لقاء يعقدونه مع �أي وفد

�سيا�سي و�صحافيني و�صناع ر�أي عام يف تلك الدول ،ال �سيما يف �أوروبا الغربية
والواليات املتحدة.22

.4الت�أثري الأكرث �أهمية لهذه الف�ضائح ،خل�صها اخلبريان الأكادمييان الربوفي�سوران
ي�رسائيل �أومان  Yisrael Aumannو�أهارون ت�شاحنوفر Aharon

 ،Cieshanoverحني �أقرا بتدهور القيم وا�ضطراب الروح و�أفولها يف
“�إ�رسائيل” ،فهذه الأخرية -بنظرهما -ت�سري يف االجتاه غري ال�صحيح ،وتنجر

يف الظلمة نحو هالك حمتمل لي�س ب�سبب �أعدائها اخلارجيني ،و�إمنا “ب�سببنا نحن
ال�شعب وقياديينا �أو من يدعون القيادة ،نحن الإ�رسائيليون لدينا قيادة تعي�ش كل

الوقت حتت عالمة ا�ستفهام �أخالقية ،واجلمهور ال يثق بها!!”.

وهنا كلمة ال بد �أن تقال ،وهي �أن الف�ساد رافق الدولة الإ�رسائيلية منذ قيامها ،و�أن

الكني�ست يت�صدر برملانات العامل من حيث تدين م�ستوى �أخالق �أع�ضائه ،وتورط عدد
كبري منهم بارتكاب جرائم �أخالقية ومالية ،وتلقي رِ َ�ش ًى ،والقيام بعمليات ابتزاز.

ووفق ًا مل�صادر �إ�رسائيلية خمتلفة ،ف�إن هذه اجلرائم ال ترتبط فقط ب�سوء الأحوال

االقت�صادية وتدهورها وانت�شار البطالة وتدين م�ستوى املعي�شة ،كما يروج بع�ض املحللني

والباحثني الإ�رسائيليني ،و�إمنا هي متجذرة يف املجتمع ال�صهيوين نتيجة عدم التجان�س
واالن�سجام بني �أفراده ،نظراً لتعدد اجلهات واختالف البلدان التي قدموا منها ،وتباين
البيئات التي عا�شوا فيها يف ال�سابق قبل احتاللهم لفل�سطني ،وعدم قدرة الكثريين منهم
على التكيف والت�أقلم مع احلياة اجلديدة ،خا�صة و�أن الف�ساد ي�ست�رشي ب�صورة �أكرب يف

ال�رشائح العليا من املجتمع التي متلك ال�سلطة والنفوذ يف “�إ�رسائيل”.23

لقد حفز ا�ست�رشاء الف�ساد يف “�إ�رسائيل” بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية ،على اختالف
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توجهاتها ،طرح هذه الق�ضية يف العلن .فخالل حماكمة عمري �شارون قالت النائبة زهافا

غلئون  Zahava Gal-Onيف كلمتها �أمام الكني�ست“ :يقال �إن القوة املطلقة تعترب

فا�سدة ب�صورة مطلقة ،ولهذا فاالمتحان لي�س بوجود �أو عدم وجود ف�ساد ،و�إمنا االمتحان

يف وجود �أجهزة وم�ؤ�س�سات حتارب هذا الف�ساد ،وهل هذه امل�ؤ�س�سات والأجهزة تعمل
عندنا؟؟” .و�أ�ضافت غلئون “الف�ساد ال�سيا�سي يف �إ�رسائيل وا�ضح فاجلميع يراه و�أق�صد

بكالمي ثالثة �أنواع من الف�ساد :االمتيازات احلكومية ،الر�شوة ،والتعيينات ال�سيا�سية...
وهذا الف�ساد منت�رش بدءاً من رئي�س احلكومة ومروراً بالوزراء و�أع�ضاء الكني�ست واملوظفني
الكبار ...كل هذا ي�ؤدي �إىل �أن تكون ال�رشطة و�سلطة الق�ضاء م�شلولة ب�صورة تامة”.24

ويف حملة غري م�سبوقة ك�شفت و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية يف �سنة  ،2005وعرب

كبار ال�صحفيني وحمرري ال�صحف عن عدد من جوانب الف�ساد املتف�شي يف “�إ�رسائيل”،

بل �إن بع�ضهم ي�صفون دولتهم ب�أنها دولة داخل ملفات ق�ضائية ،تخ�ضع للتحقيقات
املتوا�صلة .ففي تقرير �إ�رسائيلي ر�سمي ،جاء �أن ال�رشطة فتحت  517,238ملف ًا جنائي ًا،
خالل �سنة � ،2005شملت � 150ألف �شخ�ص بينهم  14,154من ال�شبيبة ،ومن بني

امللفات اجلنائية  57,077خمالفة قانونية تتعلق بالنظام العام ،وعرقلة عمل رجال

ال�رشطة ،و�إغالق ال�شوارع الرئي�سية من قبل امل�ستوطنني وقوى اليمني ،و�أن مر�ض
العنف �أخذ يتف�شى يف املجتمع الإ�رسائيلي ،و�أنه �أوجد  27,659جمرم ًا �إ�رسائيلي ًا وفق ًا
لتقرير ال�رشطة ،ف�رسقة املمتلكات وال�شقق ال�سكنية حتتل املكان الثالث يف �سلم اجلرائم

الإ�رسائيلية ،فقد بلغ عدد اقتحام املنازل وامل�صانع واملمتلكات و�رسقة ال�سيارات �أو
�أجهزة من �سيارات � 25ألف جرمية ،مما يعترب ارتفاع ًا كبرياً قيا� ًسا بال�سنوات ال�سابقة.25
كذلك ف�إن املخدرات متف�شية بني الإ�رسائيليني� ،إذ �ألقي القب�ض خالل �سنة 2004

على �أكرث من � 20ألف جمرم ،جراء تعاطي �أو جتارة املخدرات ،وعلى  1,251جمرم ًا يف
جرائم القتل �أو حماوالت قتل .وحتتل جرائم ال�شبيبة مرتبة عالية ،حيث �إن معظمها وقع
داخل املدار�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،ووفق ًا للإح�صائية ف�إن  %44من مرتكبي اجلرائم
يف �أو�ساط ال�شبيبة هم من اليهود ،منهم  %16من اليهود ذوي الأ�صول الرو�سية و%3
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من يهود الـ“فال�شا” ،ووفق ًا للتقرير فقد �أ�صبحت ظاهرة �رسقة ال�سيارات �شائعة،
وبلغ املعدل � 100سيارة يومي ًا ،وتفيد الإح�صائية �أن � 30,851سيارة �أو دراجة نارية

تعر�ضت لل�رسقة �أو االقتحام �سنة  ،2004فالإجرام والف�ساد واملخدرات تقع جرمية
منها يف كل دقيقتني.26

�إن �أحد �أ�سباب ارتفاع اجلرمية بني الإ�رسائيليني يعود لف�ساد ال�سلطة ،والأحزاب

والوزارات ونواب الكني�ست ،واحلاخامات وامل�ؤ�س�سة احلاخامية الدينية ،فاملواطن
العادي ي�أخذ من قياداته املثل الأعلى ،ويقتدي بت�رصفاتها وما تقوم به.

“�إ�رسائيل” ترتاجع فيها القيم الأخالقية ،وظواهر اجلرمية والف�ساد هاجرت مع

الهجرات اليهودية �إىل فل�سطني املحتلة ،وظاهرة العنف وال�سطو امل�سلح على البنوك

ت�شبه ما كنا ن�سمع عنه يف �شيكاغو الأمريكية ،فاجلرمية املنظمة �أ�صبحت حقيقية،

ويرتبط بع�ضها باملافيا الرو�سية ،وبتبيي�ض �أموال هذه املافيا يف “�إ�رسائيل” .و“�إ�رسائيل”
الدميوقراطية ت�شهد حاالت اغت�صاب عالية جداً ،وتزدهر فيها �سوق التجارة بالن�ساء
�أي� ًضا.

أرا�ض عربية ،ينخرها
وخال�صة القول� ،إن “�إ�رسائيل” املرهقة �سيا�سي ًا ،واملحتلة ل ٍ
الف�ساد ،وتتف�شى فيها اجلرمية ،وبارتفاع م�ستمر ،بات ي�شكل تهديداً للنظام حتى يف

نظر الإ�رسائيليني �أنف�سهم :فهذا الف�ساد �أدى �إىل انهيار �إمرباطوريات ودول عظمى �أكرب

و�أقوى من “�إ�رسائيل” ،والكثري من الإ�رسائيليني يرون �أن �سفينتهم تقرتب من الغرق،
و�إذا ما �أ�ضفنا ق�ضية االحتالل وال�شعب الفل�سطيني ،ف�إن االحتالل �أ�سهم �إ�سهام ًا كبرياً
فيما و�صلت �إليه “�إ�رسائيل” من الداخل من دمار وف�ساد وما �سببته من اكتئاب وال
مباالة وهجرة معاك�سة للإ�رسائيليني.27

�إن احتالل فل�سطني وطرد �شعبها و�سحق �سكانها وم�صادرة �أرا�ضيها واالعتداء على

مقد�ساتها ميثل �أحد �أ�سو�أ مناذج الف�ساد والإف�ساد الذي قد تقوم به جمموعة ب�رشية يف
التاريخ احلديث املعا�رص .وال �شك �أن عملية االحتالل تنعك�س ب�سلبياتها �أخالقي ًا ونف�سي ًا
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واجتماعي ًا ومادي ًا على تلك املجموعة الب�رشية ،التي ت�سري عك�س عجلة التاريخ.
وقد قال املدعي العام الإ�رسائيلي املحامي مو�شيه الدور � Moshe Ladorإن

املجتمع وامل�ؤ�س�سة العامة يف “�إ�رسائيل” موبوءان بالف�ساد مثل كبار املوظفني ومنتخبي

اجلمهور .ونقلت و�سائل �إعالم عربية عن الدور قوله خالل اجتماع تعارف مع جلنة
القانون والد�ستور التابعة للكني�ست ،يف � ،2008/3/10إن “جمتمع ًا ال مينح جمهوره
الثقة حيال نظافة �أداء منتخبيه هو يف و�ضع خطري”.28

و�أوردت �صحيفة كري�ستيان �ساين�س مونيتور The Christian Science

 Monitorتقريراً قالت فيه�“ :إن �إ�رسائيل ظلت على مدى ع�رش �سنوات م�ضت تقريب ًا

تتجاهل ما يجري يف م�ؤ�س�سات احلكم من خمالفات وف�ضائح ،ونتج عن ذلك تراجع
كبري يف الثقة ال�شعبية يف هذه امل�ؤ�س�سات ،وهو الأمر الذي يعد م�ؤ�رشاً جديداً على تغري
النظرة العامة �إىل هذه امل�ؤ�س�سات”.

ويورد التقرير عن رايف �سميث  Rafi Smithمدير معهد �سميث The Smith

 Instituteلقيا�سات الر�أي العام يف مدينة رامات غان بالقرب من تل �أبيب قوله �إن ما
حدث خالل ال�سنوات املا�ضية هو �أن كل م�ؤ�س�سات الدولة يف �إ�رسائيل تعر�ضت للت�آكل،

مبا يف ذلك وزارة العدل نف�سها واملحاكم والقادة ال�سيا�سيون والع�سكريون� ،إىل درجة �أنك
�إذا �أطلقت لقب ًا �سيا�سي ًا على �أي �شخ�ص ف�إن �شعبيته �ستنخف�ض على الفور بن�سبة .29%20
ويورد التقرير عن بع�ض املراقبني قولهم� :إن الف�ساد انت�رش يف “�إ�رسائيل” خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،حتى �أ�صبح اجليل املا�ضي يتحدث عن نف�سه باعتباره جي ً
ال
قد ً
ميا خمتلف ًا عن اجليل احلايل وممار�ساته ،وقد �أن�ش�أ جمموعة من النا�شطني منهم املحامي
ميخائيل بارتيم  Michael Partemمنظمة �أطلقوا عليها ا�سم (احلركة من �أجل حكومة
را�شدة  ،)Movement for Quality Governmentوهي منظمة ت�ضم حوايل
� 20ألف ع�ضو ،وباتت تلعب دوراً رئي�سي ًا يف حماربة الف�ساد و�إقامة الدعاوى الق�ضائية
�ضد املمار�سات احلكومية ال�سيئة ،وفتحت املنظمة �أربعة خطوط �ساخنة لتلقي �شكاوى
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املواطنني وبالغاتهم عن وقائع الف�ساد ،وتلقت بالفعل حوايل � 1,500شكوى �سنة 2006

بع�ضها قدمتها �إىل املحكمة العليا يف “�إ�رسائيل” ،و�أدت هذه احلركة دوراً فاع ً
ال يف الدعوة
�إىل ت�شكيل جلنة فينوغراد  Winograd Commissionللتحقيق يف �أداء خمتلف
امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني خالل احلرب بني لبنان و“�إ�رسائيل” يف ال�صيف املا�ضي .وي�شري
بارتيم �إىل تزايد �سخط الر�أي العام الإ�رسائيلي ب�سبب اكت�شاف ف�ساد العديد من كبار القادة
ال�سيا�سيني والع�سكريني� ،أو على الأقل انهيار م�ستويات �أداء ه�ؤالء القادة ،فالرئي�س مو�شيه
كت�ساف  Moshe Katsavلي�س �أول م�س�ؤول �إ�رسائيلي رفيع امل�ستوى يتورط يف مثل هذه
املمار�سات غري الأخالقية ،ولكن امل�شكلة �أن ال�ضحايا خالل العقود املا�ضية ،كانوا �أقل
قدرة على احلديث عما تعر�ضن له ،كما �أن ال�سلطة كانت حتمي ال�سيا�سيني من امل�ساءلة.30
وي�ؤكد التقرير �أن العديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية يف �أغلب الدول املتقدمة تعاين
�أزم ًة حقيقية فيما يتعلق ب�صورتها لدى الر�أي العام ،حيث مل يعد الر�أي العام يهتم بالأداء
ال�سيا�سي لل�شخ�ص بعيداً عن حياته اخلا�صة وممار�ساته خارج دائرة العمل ال�سيا�سي ،وهو
ما ينطبق بال�رضورة على قادة “�إ�رسائيل” .وقد يكون الأمر �أ�شد يف “�إ�رسائيل” لأنها �أقيمت
على دعوى “امل�ساواة االجتماعية” ،وكان ينظر �إىل كت�ساف باعتباره منوذج ًا للنجاح يف
املجتمع الإ�رسائيلي الذي ي�ضمن امل�ساواة لكل �أفراده من اليهود.31
ويالحظ التقرير �أن الهجوم مل يقت�رص على كت�ساف وحده ،و�إمنا امتد �إىل م�ؤ�س�سة
الرئا�سة نف�سها ،كما �أن الدعوة مل تتوقف عند املطالبة با�ستقالته ،و�إمنا امتدت �إىل املطالبة
ب�إلغاء من�صب الرئي�س يف “�إ�رسائيل” .فقد كتب ال�صحفي الإ�رسائيلي بن كا�سبيت Ben
 Caspitيف �صحيفة معاريف  Maarivالعربية يقول� :إن “�إ�رسائيل” ال حتتاج �إىل رئي�س
للجمهورية ،ويعلل ذلك بقوله “ليخربين �أحد ما ال�شيء الذي قدمه الرئي�س لل�شعب �أو
الدولة �أو وحدة هذا ال�شعب �أو الأمن �أو االقت�صاد �أو لأي �شيء ...فالرئا�سة �أ�صبحت
بال معنى وال قيمة ،بل �أ�صبحت تبديداً للمال على مواكب ال�رشف والق�رص الرئا�سي
واحلر�س ال�شخ�صي وال�سيارات والرحالت الرئا�سية” .وتخل�ص ال�صحيفة �إىل بروز
�شعور عام بني الإ�رسائيليني ب�أن دولتهم ت�شهد حالة انهيار �أخالقي ،بعد �أن و�صل ف�ساد
النخبة ال�سيا�سية والع�سكرية �إىل م�ستويات غري م�سبوقة.32
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وقد كانت �رصخة وزيرة التعليم ليمور ليفنات  Limor Livnatمدوية وغري م�سبوقة،

عندما قالت �إن جماعات الإجرام املنظم يف طريقها لل�سيطرة على حزب الليكود .Likud
الالفت للنظر �أن تورط ال�سيا�سيني يف ق�ضايا الف�ساد مل يعد حائ ً
ال دون عودتهم لتبوء
منا�صب ح�سا�سة ،بل وتقدمهم يف املنا�صب الوزارية واملواقع احلزبية .فالكل يذكر تفجر

ق�ضية “حفرون بارعون” التي تبني فيها �أن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي يف �سنة  1997بنيامني

نتنياهو  Benjamin Netanyahuرغب يف تعيني املحامي روين بار�-أون Ronnie

 Bar-Onالذي كان يدافع عن �أريه درعي  Aryeh Deriالزعيم ال�سابق حلركة �شا�س

 Shasيف ق�ضايا االختال�س التي �أدين بها فيما بعد ،كم�ست�شار ق�ضائي للحكومة مقابل �أن

ت�ؤيد �شا�س �إعادة انت�شار اجلي�ش الإ�رسائيلي يف مدينة اخلليل.33

العديد من الإ�رسائيليني ي�صيحون من �آن لآخر ،وب�أمل ظاهر“ :نحن نتدهور ونقرتب

يف كل �شيء من العامل الثالث” .و�أكرث ما تقارن فيه “�إ�رسائيل” مع دول العامل الثالث هو

مو�ضوع الف�ساد يف احلكم .فاملعروف �أن الف�ساد يف ال�سلطة بات ظاهرة يف احلياة ال�سيا�سية
الإ�رسائيلية منذ ما يزيد عن ع�رشين عام ًا .ويقول الربوفي�سور يت�سحاق كا�شتي Yitzhak
 ،Kashtiاحد كبار الباحثني يف الرتبية والتعليم يف “�إ�رسائيل” ،بكلمات وا�ضحة“ :يف كل
ما يتعلق مب�ستوى التح�صيل يف التعليم نحن نقرتب جداً من م�ستوى التعليم يف العديد من

دول العامل الثالث .ويف بع�ض الأمور الأخرى ،مثل النموذج الذي يعطيه رجال ال�سيا�سة،
نت�رصف كما يف العامل الثالث .والأ�سو�أ من هذا وذاك هو �أن �أولئك ال�سيا�سيني هم الذين

يقررون حجم ميزانية التعليم وكيف ت�رصف” .وي�ضيف الربوفي�سور كا�شتي �أنه على الرغم
من الأرقام التي تتحدث عن تخ�صي�ص �أموال كثرية للتعليم يف “�إ�رسائيل” ،جتعلها �أف�ضل من
دول كثرية يف الغرب ،ف�إن قراءة معمقة للأرقام تك�شف �أن هناك مبالغة يف العدد.34

وينظر الكاتب ال�صحايف الإ�رسائيلي يهودا ليطاين � ،Yehuda Litaniإىل هذا

املو�ضوع من باب �آخر وبوجهة نظر �أخرى ،ي�شري فيها �إىل الإيجابيات وال�سلبيات يف

�آن واحد ،فيقول“ :الق�ضية لي�ست ق�ضية دفاع �أعمى عن �إ�رسائيل� ،إمنا هي ق�ضية واقعية.
فمن يعرف حقيقة العامل الثالث يرى بو�ضوح �أن �إ�رسائيل بعيدة جداً عن م�ستواها ،وما
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زالت متثل منوذج ًا ح�ضاري ًا ،رغم �أنها تت�سم ب�شوائب كثرية وخطرية� .صحيح �أن هناك
ف�ساداً يف �إ�رسائيل يتحكم يف رجال ال�سلطة ،ولكن هناك حرب ًا �ضد الف�ساد �أي� ًضا ،جتعل
املف�سدين على الهام�ش.35”...
وهنا ي�ضيف ليطاين:
لكنني �أقول لك ما هو اخلطري يف �إ�رسائيل� .إن نقطة �ضعفنا احلقيقية تتمثل
يف االحتالل .فمنذ �سنة  1967نحن غارقون يف ف�ساد ا�سمه االحتالل� .إن
احتاللنا للأرا�ضي العربية يف العام � 1967أغرقنا يف حالة من القوة والغطر�سة
�أف�سدت حياتنا و�سيا�ستنا و�سيا�سيينا ،وخلقت �رشيحة من امل�ستفيدين من هذا
االحتالل والرابحني منه ،امل�ستوطنون وجتار الأرا�ضي وجتار ال�سالح .وطول
عمر هذا االحتالل �أوجد جي ً
ال من ال�شباب الذين ال يعرفون �أن هذه �أر�ض
حمتلة .فت�سمع النا�س الأبرياء اليوم ،عندما تقول لهم يجب �أن نتنازل عن
اجلوالن ل�سورية �أو نتنازل عن ال�ضفة الغربية للفل�سطينيني يجيبونك :وهم ماذا
يعطوننا باملقابل؟ ال يعرفون �أن هذه �أر�ض كانت عربية ونحن قمنا باحتاللها
يف احلرب .وبهذا زادت امل�س�ألة تعقيداً ،وبد ًال من �أن نتخل�ص من االحتالل،
الذي يعترب مف�سدنا الأول ،نت�صارع فيما بيننا حول م�ستقبل االحتالل.36

ويف حماولة تف�سري انت�شار جتارة املخدرات ،جاء يف تقرير �إحدى اللجان ال�صهيونية

التي �شكلت لبحث ظاهرة املخدرات� ،أن �سبب انت�شار جتارة املخدرات يعود �إىل

الت�أثري احل�ضاري الغربي ،وهي عبارة غام�ضة ال معنى لها ،فكل ما يف “�إ�رسائيل” هو

نتاج الت�أثري الغربي .وي�ضيف التقرير الأ�سباب التالية:37

.1موجة املتطوعني وال�سياح التي و�صلت �إىل الكيان ال�صهيوين منذ ال�سبعينيات.
.2توافر كميات كبرية من املخدرات ب�أ�سعار رخي�صة.
والأ�سباب التي توردها اللجنة قا�رصة متام ًا عن تف�سري ظاهرة انت�شار املخدرات

واجلرمية على وجه العموم .فهي مل تذكر ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،ت�آكل الأيديولوجية

ال�صهيونية ،وال�شذوذ البنيوي للدولة ال�صهيونية ،باعتبارها دولة ليهود العامل ولي�س
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ملواطنيها ،وعدم التجان�س بني اجلماعات التي تُ�ستجلب من �شتى بقاع الأر�ض

لال�ستيطان يف فل�سطني وجمتمعات املهاجرين ال تتم�سك عادة بقيم املجتمع ،خا�صة
و�أن املهاجرين ال�صهاينة يف الآونة الأخرية ا�ستوطنوا يف فل�سطني املحتلة بحث ًا عن
احلراك االجتماعي فهم �صهاينة مرتزقة ال يكرتثون كثرياً بالأيديولوجيا ال�صهيونية...

ومهما كانت التف�سريات ،ف�إن من �أهم اجلرائم التي انت�رشت يف اجليب ال�صهيوين هي
ق�ضايا الف�ساد الذي �رضب ب�أطنابه يف الكيان ال�صهيوين.38

�إن من املالحظ لدى تتبع تقارير منظمة ال�شفافية الدولية تراجع م�ستوى ال�شفافية

لدى “�إ�رسائيل” خالل الأعوام 2006–2001؛ �إذ تراجعت من املرتبة  16يف �سنة
� 2001إىل املرتبة  34يف �سنة .392006

تراجع ال�شفافية يف “�إ�رسائيل” ما بني 2006-2001

ح�سب تقارير منظمة ال�شفافية الدولية

40

�أما يف �سنة  2007فقد حلت “�إ�رسائيل” يف املرتبة  30بح�سب ترتيب تقرير

املنظمة ،الذي عمل على ت�صنيف  180دولة �ضمن �أ�س�س ومعايري وا�ستطالعات
تعتمدها املنظمة ،حيث تراوحت ن�سبة الثقة بها بني  5.6و 6.7من ع�رشة� ،إال �أنها

على الرغم من ذلك تقدمت يف �سنة  2007على كل الدول العربية والإ�سالمية؛ حيث
كانت قطر ،التي حلت باملرتبة  ،32هي الأقرب �إىل مرتبة “�إ�رسائيل”.41
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ويجب التنبيه �إىل �أن م�ؤ�رش ال�شفافية يتناول جوانب خمتلفة وهو غري حم�صور

يف الطبقة ال�سيا�سية .وبال �شك ف�إن امل�ؤ�رش ي�شري �إىل حالة من الرتاجع الن�سبي لدى
“�إ�رسائيل” لكنه يف الوقت نف�سه يعطي نتائج مثرية لالهتمام وتبعث على الأ�سى؛

�أبرزها �أنه مهما يقال عن الف�ساد يف احلالة الإ�رسائيلية ،ف�إن الو�ضع الإ�رسائيلي يظل
�أف�ضل ح ً
اال ،وفق معايري دولية ،من كل البلدان العربية والإ�سالمية ،كما يو�ضح
اجلدول املرفق .وما يزال الرتاجع الإ�رسائيلي تراجع ًا �ضمن حالة متقدمة ،يف الوقت
الذي ما يزال التقدم العربي والإ�سالمي تقدم ًا �ضمن حالة متخلفة.

مقارنة “�إ�رسائيل” مع بع�ض الدول العربية والإ�سالمية
ح�سب ما ورد يف تقرير منظمة ال�شفافية الدولية ل�سنة 2007

42
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ثالث ًا :الف�ساد يف ال�سلوك العام الإ�سرائيلي
يعد املجتمع الإ�رسائيلي جمتمع ًا كباقي املجتمعات من حيث الرتكيبة العامة (الأ�رسة–
ّ
العمل–مرافق الدولة) ،كما �أن �أفراده يت�أثرون �سلوكي ًا مبا يت�أثر به باقي �أفراد املجتمعات مبا

يحيط بهم من م�ؤثرات حتكم عالقات الفرد مبجتمعه� .إال �أن املجتمع الإ�رسائيلي ميتاز عن
غريه من املجتمعات بتكونه من عدة ثقافات نتيجة الهجرة واال�ستيطان �إىل فل�سطني من

عدة دول �رشقية وغربية ،تختلف كل من هذه الثقافات بعادات وروابط اجتماعية متيزها،
على الرغم من �أن هناك �صفة جامعة وهي ال�صفة الدينية �أي اليهودية ،التي كانت متيز الأفراد

املنتمني �إليها يف �شتى الدول عن باقي �أفراد املجتمع من الديانات والإثنيات الأخرى.

هذه الثقافات حملت ما ن�ش�أت عليه داخل جمتمعات دولها ما قبل الهجرة �إىل

فل�سطني �إىل املجتمع الإ�رسائيلي .مع الإ�شارة �إىل �أن املجتمع الإ�رسائيلي دخل �إليه يف
ال�سنوات الأخرية �أفراد ال يدينون باليهودية� ،أو مل تعرتف امل�ؤ�س�سة الدينية بانتمائهم

اليهودي ،وباتوا ي�شكلون بح�سب دائرة الإح�صاء املركزية مع حلول �سنة 5,768

العربية %4.3 ،من جمموع �سكان “�إ�رسائيل”.43

لقد �أدى االنفتاح وتطور التوا�صل بني املجتمعات� ،إ�ضافة �إىل ا�ست�رشاء اجلرمية نتيجة
تغلغل الع�صابات واملافيات ،والت�أثر بعوامل االنحالل ا ُ
خل ُلقي ،والبعد عن التدين الذي كان

ي�صبغ املجتمع الإ�رسائيلي يف بدايات ن�ش�أته ،حتى لو كان ذلك ظاهري ًا� ،إىل �إف�ساح املجال
�أمام ق�ضايا الف�ساد لت�صبح ظاهرة ي�صعب �إخفا�ؤها كعامل من عوامل ال�ضعف ،حر�صت

“�إ�رسائيل” على عدم �إظهارها مبوجب ن�ش�أتها غري الطبيعية يف حميط من العداء لها .ف�أزمة
الف�ساد التنظيمي �أو الإداري واملايل ،والف�ساد يف النظام ال�سيا�سي والبريوقراطي مث ً
ال هي

�أزمة قدمية ،ولكن التعر�ض لها �أ�صبح جديداً .ففي العقود الأوىل التي �أعقبت قيام الدولة
ال�صهيونية ،كانت هناك عملية متا ٍه بني الدولة وحزب مباي  Mapaiاحلاكم ،حيث كانت

التعيينات ال�سيا�سية طوال فرتة حكمه التي ا�ستمرت حتى �سنة  1977م�س�ألة عادية يف النظام
الإ�رسائيلي ،فقد عينّ احلزب �أتباعه يف اجلهاز البريوقراطي الإ�رسائيلي ،علم ًا �أن نظافة اليد
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قا�ض
(�ضمن املقايي�س املعتادة) كانت موجودة رغم هذه التعيينات ال�سيا�سية� ،إال �أنه مل ُي َ
ثم بد�أت عملية الت�صفية للنخب البريوقراطية بعد �صعود الليكود
� ٌ
أحد ب�سبب ذلك .ومن ّ
للحكم ،ولكن جناحه كان حمدوداً ،فالنخب كانت �أقوى من �أي انقالب �سيا�سي �آين؛

�إىل �أن جاءت فرتة نتنياهو والتي تعد فرتة ثورية يف هذا املجال ،حيث ا�صطدم الأخري مع
النخب القدمية ب�صورة مبا�رشة ،وبد�أت مرحلة من التعيينات ال�سيا�سية ،ودخلت يف هذه

املرة اعتبارات بنيوية ومفاهيم ثقافية وق�ضائية جديدة ،ف�أ�صبحت التعيينات ال�سيا�سية جزءاً

من الف�ساد يف النظام.44

لقد طال اخلط العام للف�ساد يف “�إ�رسائيل” العن�رص الأ�سا�سي يف الثقافة الإ�رسائيلية اجلامعة

�أي امل�ؤ�س�سة الدينية ،وطالت ق�ضايا الف�ساد بع�ض احلاخامات �أنف�سهم ،فاحلزب الرئي�سي
للمتدينني �شا�س ،حلق به من ق�ضايا الف�ساد ما ت�سبب بدخول زعيمه ال�سابق �أريه درعي �إىل
ال�سجن يف  2008/9/3بتهمة الف�ساد والر�شوة .45كما كانت ق�ضية احلاخام الإ�رسائيلي

الأكرب لليهود الغربيني “الأ�شكناز” يونا مت�سغري  ،Yona Metzgerالذي طالبه امل�ست�شار
الق�ضائي للحكومة ميني مزوز  ،Meni Mazuzيف  2006/4/3باال�ستقالة طوع ًا من

من�صبه ،ب�سبب تهم الف�ساد املن�سوبة �إليه .و�أي� ًضا هناك احلاخام الأكرب الثاين لليهود ال�رشقيني
“ال�سفاردمي” ،الذي تورطت عائلته هو الآخر باختطاف وتعذيب فتى قا�رص ،كانت تربطه

بابنة احلاخام عالقة حب ،وهي عالقة حمظورة عند املتدينني املت�شددين اليهود.46

ومل تقت�رص مظاهر الف�ساد يف املجتمع الإ�رسائيلي على ذلك ،فقد ك�شفت �صحيفة

معاريف ،يف حتقيق �سيا�سي �أجراه ال�صحايف �شمعون �أفريغان  ،Shimon Iferganعن
وجود ملفات ف�ساد �ضخمة ورِ َ�ش ًى مالية باملاليني داخل جممع الأبحاث النووية يف دميونة

يعد �أحد الأماكن الأكرث خ�صو�صية و�رسية يف “�إ�رسائيل”� ،إذ �إن قلة فقط يعرفون ما
والذي ّ
يدور داخل كوالي�س �شعبة امل�شرتيات ،التي ت�ستحوذ على ميزانية �ضخمة ل�رشاء التجهيزات

وامل�ستلزمات .47ويف �سنة  2005ك�شفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت Yedioth

 ،Ahronothعن ق�ضية ف�ساد م�ست�رشية يف ق�سم و�سائل النقل التابع لبنك “�إ�رسائيل”.
حيث تبني �أن رئي�س الق�سم� ،صاحب املعلومات الأكرث دقة وح�سا�سية يف البنك ،عزرا
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مو�ساري  Ezra Mosseriيعمل ب�شكل غري قانوين يف ت�رصيف النقود للموظفني ويقامر
مببالغ كبرية جداً .كما �أنه يرتب رحالت لبع�ض املوظفني يف البنك �إىل كازينوهات يف
تركيا وطابا وبوداب�ست ،وي�ستلم �أفالم ًا �إباحية على بريده الإلكرتوين وينظم عرو�ض �أفالم

جماعية يف مكتبه داخل البنك لبع�ض املوظفني .ورغم الإدانات ال�صعبة له� ،إال �أنّ مراقبة
تو�ص ب�إقالته من امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية االقت�صادية الر�سمية.48
البنك الداخلية مل ِ

لقد �أكد املدعي العام الإ�رسائيلي املحامي مو�شيه الدور حني ا�ستالمه ملهامه ،على

�رضورة حماربة ظاهرة الف�ساد “من �أجل ردع كبار املوظفني ومنتخبي اجلمهور لكي ي�ؤدوا
مهامهم ب�إخال�ص جتاه الإ�رسائيليني” .مبين ًا �أن املجتمع وامل�ؤ�س�سة العامة يف “�إ�رسائيل”
موبوءان بالف�ساد مثل كبار املوظفني ومنتخبي اجلمهور .49ويف ال�سياق ذاته كان مراقب

الدولة الإ�رسائيلي ال�سابق القا�ضي املتقاعد �إليعازر غولدبرغ قد حذر يف مقابلة مع �صحيفة
يديعوت �أحرونوت من �أن “�إ�رسائيل” �ستتدهور �إىل الهوة وت�صبح قريب ًا “جمهورية موز”

�إذا مل تتدارك الو�ضع .ودعا كافة القوى ال�سيا�سية يف “�إ�رسائيل” �إىل �أن ترفع علم مكافحة
الف�ساد والدفاع عن الدميوقراطية.50

�إن ا�ست�رشاء الف�ساد دفع يف �سنة  2005جلنة التحقيق الربملانية ،املكلفة بالك�شف

عن مظاهر الف�ساد ال�سلطوي امل�ست�رشي يف الأجهزة الإ�رسائيلية احلاكمة� ،إىل �أخذ قرار

بتقلي�ص املو�ضوعات التي �ستبحثها مقارنة بتو�صية التعيني الأ�صلية التي منحت لها من
الكني�ست.51

ويف تقرير لإحدى م�ؤ�س�سات البنك الدويل تبني �أن ن�سبة الف�ساد يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية

الإ�رسائيلية فاقت الن�سبة املقبولة يف الدول املتقدمة ،بعد �أن و�صلت هذه الن�سبة �إىل ،%8.8

يف حني �أن الن�سبة يف الدول الغربية ال تزيد عن %4.91؛ مما و�ضع “�إ�رسائيل” يف �أ�سفل �سلم
الدول الغربية وعلى ر�أ�س قائمة الدول الأكرث ف�ساداً يف جمموعة الدول املتقدمة.52
مل ت�سلم حتى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف “�إ�رسائيل” من الف�ساد ،ف�أ�صبح هناك �ضباط

يرت�شون لإعفاء جنود من اخلدمة الع�سكرية عن طريق �شهادات طبية مزيفة .كما
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�أن �رسقة جنود لأ�سلحة زمالئهم ،ومن م�ستودعات اجلي�ش ،وبيعها للفل�سطينيني،
�أ�صبحت ظاهرة م�ألوفة ،وبع�ضهم يبادل بندقيته باملخدرات التي تف�شت يف �صفوف
اجلي�ش .ووفق ًا لإح�صائيات �إ�رسائيلية ،ف�إن  %10من اجلنود باتوا يتعاطون املخدرات،
كما ّمت تقدمي � 385شكوى حول اعتداءات جن�سية داخل اجلي�ش يف ال�سنوات الأخرية،

وارتفعت ن�سبة االنتحار يف �صفوف اجلي�ش ،وبات بع�ضهم يف�ضلون اجلنون والعطب
ال�صحي وارتكاب اجلرائم للتخل�ص من اخلدمة الع�سكرية.53

�إىل ذلك ف�إن تقريراً �أ�صدره مركز م�ساعدة �ضحايا االعتداء اجلن�سي يف “�إ�رسائيل”

�أظهر �أن ن�سبة االعتداءات اجلن�سية ارتفعت �سنة  ،2007وبينّ �أن عدد ال�شكاوى و�صل
�إىل  40,518منها � 8,729شكوى جديدة ،مبين ًا �أن  %32.4من �ضحايا االعتداء اجلن�سي
هم بنون وبنات تقل �أعمارهم عن � 12سنة .54ويف  2008/7/13ك�شف متحدثون يف

يوم درا�سي عقد يف الكني�ست� ،أن  %4.32من الأطفال يف “�إ�رسائيل” تعر�ضوا خالل
�سنة  2007العتداءات جن�سية.55

وعلى �صعيد �آخر ك�شفت درا�سة �أعدها الدكتور يو�سي هارئيل-في�ش Dr. Yossi

 ،Harel-Fischرئي�س مركز الأبحاث الدويل لرفاهية �أبناء ال�شبيبة يف جامعة بار

ارتفاعا طر�أ على ن�سبة الأوالد
�إيالن  Bar-Ilan Universityالإ�رسائيلية� ،أن هناك
ً
يف �سن طالب ال�صف ال�ساد�س االبتدائي الذين يحملون �سالح ًا ويتناولون الكحول.
مو�ضح ًا �أن  %23من الأوالد اليهود الذين هم يف الثانية ع�رشة من �أعمارهم حملوا
خالل �سنة � 2006سكين ًا �أو ع�ص ًا �أو م�سد� ًسا.56
ولي�س �أدل على ا�ست�رشاء الف�ساد يف “�إ�رسائيل” مما بينه التقرير ال�سنوي حول

من�سوب الدميوقراطية الذي قدم يوم � ،2008/6/10إىل الرئي�س الإ�رسائيلي
�شمعون برييز  ،Shimon Peresوالذي بينّ �أن  %90من اجلمهور يعتقدون �أن
“�إ�رسائيل موبوءة بالف�ساد” .57
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رابع ًا :مناذج لق�ضايا الف�ساد
�إن م�سل�سل الف�ساد يف “�إ�رسائيل” ال ينتهي؛ فالف�ضائح املالية والأخالقية تُ�صيب العديد

�ضد رئي�س الوزراء �إيهود �أوملرت ،كما فتحت ملفات
من امل�س�ؤولني .فهناك ملفات مفتوحة ّ

�ضد رئي�سي الوزراء ال�سابقني� ،إيهود باراك  Ehud Barakو�أريل �شارون 58الذي
قبله ّ

فتحت �ضده �أربعة ملفات ف�ساد كربى تتعلق بخرق قانون التمويل احلزبي يف االنتخابات،
ومنح املقربني منه امتيازات غري عادية تقدر قيمتها بع�رشات ماليني الدوالرات ،منها

التدخل لدى حكومة اليونان ملنح �أحد �أ�صدقائه وممويل حمالته االنتخابية دافيد �آبل

 ،David Appelجزيرة يونانية ،والتدخل لدى دائرة �أرا�ضي “�إ�رسائيل” كي متنح �أحد

�أ�صدقائه وممويل حمالته االنتخابية قطعة �أر�ض كربى يف موقع ا�سرتاتيجي بثمن بخ�س.
ومل تتمكن النيابة من التو�صل �إىل حماكمة �شارون ب�سبب هذه الق�ضايا� ،إذ �أنه �أفلح يف
التمل�ص ،ف�أغلق امللف “لعدم كفاية الأدلة” .بيد �أن امللف الذي وجدت فيه النيابة مكان ًا
للمحاكمة والإدانة� ،أخذه على عاتقه ابنه عمري ،59والذي ق�ضى حكم ًا بال�سجن بعد

�إدانته بتهمة خرق قوانني متويل الأحزاب .60وهو لي�س �أول �سيا�سي دخل ال�سجن ،فقد
�سبقه رئي�س حزب �شا�س وزير الداخلية الأ�سبق� ،أريه درعي ،الذي �أم�ضى ثالث �سنوات
يف ال�سجن �إثر �إدانته بتلقي رِ َ�ش ًى.

تورط يف ملفات تتعلق ب�إقامة
�أما بنيامني نتنياهو رئي�س الوزراء ال�سابق ،فقد ّ
وهمية تتلقى ماليني الدوالرات من �أثرياء يف “�إ�رسائيل” و�أثرياء يهود ومقربني
جمعيات
َّ

�ضد
لكن لوائح اتهام مل توجه ّ
من “�إ�رسائيل” يف العامل ،لتمويل حمالته االنتخابيةّ ...
�ضد موظفني عملوا �إىل جانبه.62
وجهت ّ
نتنياهو بل ّ

كما ا�ضطر وزير املالية ال�سابق �أبراهام هري�زشون� ،Abraham Hirchsonإىل اال�ستقالة
ب�سبب اتهامات بال�رسقة .63وهناك حتقيقات يف ال�رشطة طالت  13نائب ًا يف الكني�ست...
ف�ض ً
ال عن ق�ضية رئي�س الدولة ال�سابق ،مو�شيه كت�ساف .ناهيك عن هذا كله وجود ملفات

و�ضد ر�ؤ�ساء بلديات وغريهم.64
�ضد موظفني كبار يف احلكومة
ّ
ف�ساد فتحت ّ
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� .1إيهود �أوملرت:
عدة منا�صب �إدارية ووزارية ،وت�س ّلم رئا�سة بلدية القد�س
تق ّلد �إيهود �أوملرت َّ

�سنة  .1993وعندما عجز رئي�س الوزراء ال�سابق �أريل �شارون عن موا�صلة �أداء

مهامه يف � ،2006/1/4أحيلت �صالحياته �إىل �أوملرت .وبعد ذلك ب�أربعة �أ�شهر،
ّمت انتخاب �أوملرت رئي� ًسا للوزراء� ،إثر فوز حزب كادميا  ،Kadimaالذي ير�أ�سه

�أوملرت ،ب�أكرب عدد من املقاعد يف انتخابات الكني�ست.65

�شكلت احلرب الإ�رسائيلية على لبنان يف �صيف  ،2006ال�رضبة الأوىل لأوملرت

وحكومته .وك�شف التقرير النهائي للجنة التحقيق احلكومية الإ�رسائيلية ب�ش�أن طريقة
�إدارة احلرب ،وجود �إخفاقات خطرية ،وف�شل يف طريقة اتخاذ القرارات على امل�ستويني
الع�سكري وال�سيا�سي .66الأمر الذي انعك�س �سلب ًا على �شعبية �أوملرت ،فقد طالب  % 63من
الإ�رسائيليني �أوملرت باال�ستقالة ،يف ا�ستطالع ن�رشت نتائجه �صحيفة يديعوت �أحرونوت

يف  ،2006/8/25لف�شله يف قيادة احلرب على لبنان .67كما ر�أت ت�سيبي ليفني ،وزيرة

اخلارجية الإ�رسائيلية ونائبة رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي� ،أنه ينبغي على �أوملرت �أن ي�ستقيل من
من�صبه� .إال �أنه رف�ض ذلك.68

من جهة �أخرى ،ارتبط ا�سم �أوملرت بالعديد من ق�ضايا الف�ساد ،مما جعل الق�ضاء
ي�شدد اخلناق عليه حيث بات من ال�صعب جداً ا�ستمراره يف ممار�سة مهامه
الإ�رسائيلي ِّ
كرئي�س للوزراء ،وتتعزز ال�شبهات حول �أوملرت ب�ش�أن تورطه يف ق�ضايا ف�ساد واحتيال
�إ�ضافة �إىل عمليات تزوير و�سوء �أمانة .69ومن هذه الف�ضائح:

•ق�ضية بنك لئومي :فتح التحقيق يف هذه الق�ضية �شهر كانون الثاين /يناير ،2007واتهم �أوملرت
بالعمل على التالعب يف �رشوط عطاء خ�صخ�صة بنك لئومي من �أجل م�ساعدة �صديقه،

رجل الأعمال الأ�سرتايل فرانك ل�ؤي  ،Frank Lowyالذي يعمل يف جمال العقارات،
للفوز يف العطاء ،وال�سيطرة على “نواة التحكم” ببنك لئومي .70و�أو�صت ال�رشطة ب�إغالق
ملف التحقيق ،غري �أن االدعاء العام مل يتخذ قراراً نهائي ًا بهذا اخل�صو�ص.71
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•ق�ضية �رشاء منزل يف �شارع كرميه :بد�أ التحقيق يف هذه الق�ضية يف �أيلول� /سبتمرب
 ،2007ويتهم �أوملرت باحل�صول على تخفي�ضات كبرية ،بلغت � 320ألف دوالر،
لدى �رشائه منز ًال يف القد�س ،وذلك مقابل تقدمي امتيازات للمقاول الذي باعه
املنزل ،م�ستغ ً
ال بذلك موقعه كرئي�س �سابق لبلدية القد�س.72

•ق�ضية وزارة ال�صناعة والتجارة :بد�أ التحقيق يف هذه الق�ضية يف ت�رشين الأول� /أكتوبر
 ،2007حيث اتهم �أوملرت بتعيينات �سيا�سية يف الوزارة ويف �سلطة امل�شاغل ال�صغرية،
يف الفرتة التي كان يت�سلم فيها الوزارة .كما يتهم بتقدمي امتيازات لزبائن �صديقه

و�رشيكه ال�سابق املحامي �أوري مي�رس .73Uriel Messer

•ق�ضية امللفات املالية :بد�أ التحقيق يف هذه الق�ضية يف �أيار /مايو  ،2008ويتهم �أوملرت يف
�إطارها باحل�صول ،ب�صورة غري قانونية ،على � 150ألف دوالر ،من �صديقه رجل الأعمال

الأمريكي اليهودي موري�س تاالن�سكي  ،Morris Talanskyعلى فرتات متباعدة
امتدت لـ  15عام ًا ،خ�ص�ص �أوملرت � 68ألف دوالر منها لتمويل حملته االنتخابية يف
حزب الليكود �سنة  .2002كما �أنه اقرت�ض ما جمموعه � 50ألف دوالر من تاالن�سكي
ومل يقم ب�سدادها .74وعلى الرغم من �أن �أوملرت �أكد �أنه مل ي�أخذ يف �أي فرتة من الفرتات
“�أغورة واحدة” لنف�سه( 75ال�شيكل يتكون من � 100أغورة)� ،إال �أن ا�ستطالع ًا للر�أي،
ن�رشته �صحيفة ه�آرت�س  Haaretzيف � ،2008/5/28أظهر �أن  %70من الإ�رسائيليني ال

ي�صدقون �أن املال الذي �أخذه �أوملرت ا�ستخدم للحمالت االنتخابية فقط.76

•ق�ضية الرحالت اجلوية للخارج :بد�أ التحقيق يف هذه الق�ضية يف حزيران /يونيو
 ،2008ويتهم �أوملرت بتمويل ع�رشات الرحالت اجلوية ،وتكاليف البقاء يف اخلارج

لنف�سه ولعائلته من عدة م�ؤ�س�سات ،من خالل ح�سابات مزدوجة .77لكن التحقيقات

مل ت�سفر عن �أدلة كافية لإجراء الئحة اتهام بحق �أوملرت .78وقد خ�ضع �أوملرت

جلل�سات ا�ستجواب وحتقيق ،على خلفية هذه الق�ضايا ،كما �شنت ال�رشطة الإ�رسائيلية
حملة مداهمات �شملت عدداً من مكاتب احلكومة الإ�رسائيلية ،و�صادرت عدداً من
الوثائق من مكتب رئي�س بلدية القد�س ،التي رئ�سها �أوملرت ملدة ع�رش �سنوات.79
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ومل يقت�رص اال�ستجواب على �أوملرت فح�سب ،بل طال عدداً من معاونيه ،ك�إلداد
رومتان Eldad Rotmanم�ست�شار �أوملرت عندما كان وزيراً للتجارة وال�صناعة ،الذي
خ�ضع لال�ستجواب وفر�ضت عليه الإقامة اجلربية يف ق�ضية ا�ستغالل نفوذه� .80إ�ضافة

�إىل �شوال زاكني  Shula Zakenاملتهمة با�ستغالل من�صبها ،عندما كانت مديرة مكتب
�أوملرت وهو وزير للمالية ،لتعيني م�س�ؤولني كبار يف �سلطة ال�رضائب الإ�رسائيلية.81

�إن هذه الف�ضائح املتتالية التي تالحق رئي�س احلكومة �إيهود �أوملرت� ،سمحت

لو�سائل الإعالم �أن تطلق عليه و�صف “ورقة ال�شجر الذابلة” .ف�أوملرت يعي�ش يف
حالة غري م�سبوقة من تراكم مزيد من ق�ضايا الف�ساد والف�ضائح �ضده ،وقد انطلقت
حملة �إعالمية يف �ضوء ذلك ،تطالبه باال�ستقالة ،وتتهمه بعدم القدرة على ممار�سة مهام

من�صبه يف ظل ان�شغاله يف �صد تلك االتهامات ،وعدم قدرته على اتخاذ �أي قرارات

يف كثري من الق�ضايا الداخلية واخلارجية .82ولعل هذا ما دفع �أوملرت لالعرتاف ب�أنه
“رئي�س حكومة غري �شعبي” ،الأمر الذي زاد من حدة االنتقادات املوجهة �ضده ،ال

�سيما بعد �أن �أكد رغبته يف ا�ستكمال بقية مدته يف املن�صب.83

وكان ا�ستطالع للر�أي ن�رشه م�ؤمتر �سديروت يف  ،2007/11/7حول الف�ساد

يف حكومة �أوملرت� ،أ�شار �إىل �أن  %56من امل�ستطلعني يعتقدون �أن رئي�س احلكومة
�إيهود �أوملرت هو الأكرث ف�ساداً يف احلكومة ،يليه وزير املالية ال�سابق �أبراهام هري�زشون
الذي ح�صل على ن�سبة  ،%55يف حني احتل القائم ب�أعمال رئي�س احلكومة ،حاييم

رامون ،ووزير ما ي�سمى بـ"التهديدات اال�سرتاتيجية” �أفيغدور ليربمان Avigdor

 Liebermanاملرتبة الثالثة بن�سبة  ،%33واحتل املكان الرابع وزير الأمن �إيهود

باراك ،ووزير املالية روين بار�-أون بن�سبة .84%29

كما �أظهر ا�ستطالع ن�رشت نتائجه �صحيفة يديعوت �أحرونوت يف � ،2008/8/1أن

 %69من الإ�رسائيليني يطالبون �أوملرت باال�ستقالة ب�سبب الق�ضايا املوجهة �ضده.85

ويف � 2008/7/30أعلن �أوملرت عن عدم تر�شيح نف�سه جمدداً لزعامة حزبه كادميا
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يف االنتخابات الداخلية للحزب ،التي �ستجرى يف �شهر �أيلول� /سبتمرب  ،2008و�أنه

حينها �سي�ستقيل من من�صبه كرئي�س حكومة ،ليف�سح املجال �أمام رئي�س احلزب املنتخب
لت�شكيل حكومة بديلة.86

 .2مو�شيه كت�ساف:
والتحر�ش اجلن�سي التي اتّهم بها الرئي�س الإ�رسائيلي مو�شيه
ُعد ق�ضية االغت�صاب
ت ّ
ّ
كت�ساف ،الذي انتخب رئي� ًسا لـ“�إ�رسائيل” �سنة  ،2000من �أخطر الف�ضائح التي

ع�صفت بالطبقة ال�سيا�سية يف “�إ�رسائيل”.87

بد�أت ف�ضيحة كت�ساف بالظهور يف �شهر حزيران /يونيو  ،2006حينما تقدمت

�سكرتريته اخلا�صة ب�شكوى �ضده ،ب�سبب اعتداءاته اجلن�سية عليها ،والتي و�صلت �إىل حد
االغت�صاب يف بع�ض الأحيان .و�شكلت هذه ال�شكوى فاحتة �سل�سلة من ال�شكاوى بالتحر�ش

اجلن�سي ،قدمتها ع�رش موظفات عملن مع كت�ساف يف فرتات خمتلفة ،مت التحقيق يف �شكاوى
خم�س منهن ،بينما �أ�سقطت اخلم�سة الأخرى لعدم توفر �أدلة كافية .88وعلى الرغم من �أن
كت�ساف نفى ب�شكل قاطع االتهامات املوجهة �ضده� ،إال �أنه ا�ضطر ،بعد خ�ضوعه للتحقيق
وتك�شف الف�ضيحة وتفاقمها يف الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية وال�شعبية� ،إىل تقدمي طلب

جتميد �صالحياته كرئي�س لدولة “�إ�رسائيل” .وبعد �أن �صادقت جلنة الكني�ست على طلب
كت�ساف ،مت �إعالن كت�ساف يف  2007/1/25رئي� ًسا “غري م�ؤهل م�ؤقت ًا” .89لكن هذا القرار
مل يكن كافي ًا بنظر كثري من الإ�رسائيليني ،فعلى امل�ستوى ال�سيا�سي طالب رئي�س احلكومة

�إيهود �أوملرت الرئي�س كت�ساف باال�ستقالة ،وان�ضمت �إليه وزيرة اخلارجية ت�سيبي ليفني،

ووزير الأمن الداخلي �آيف ديخرت � ،Avraham Dichterإ�ضافة �إىل  27ع�ضو كني�ست.90
كما �أن املدعي العام الإ�رسائيلي مناحيم مزوز ،املكلف بالتحقيق مع كت�ساف ،و�صفه ب�أنه

“منحرف جن�سي و�صاحب �سوابق عدة”� .91أما على امل�ستوى ال�شعبي فقد �أظهر ا�ستطالع

للر�أي ،ن�رش يف و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية� ،أن  %71من امل�ستطلعني يطالبون كت�ساف
باال�ستقالة فوراً ،فيما ي�ؤيد  %29جتميد �صالحياته كخطوة �أوىل.92
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وما كان من كت�ساف �إال �أن �أعلن ا�ستقالته يف �شهر حزيران /يونيو � ،2007أي قبل

�شهر من انتهاء واليته القانونية .93وجاءت ا�ستقالة كت�ساف �إثر �صفقة ت�ضمنت �أن يقدم

كت�ساف ا�ستقالته من الرئا�سة ويعرتف بالتحر�ش اجلن�سي وارتكاب فعل فا�ضح ،ويف

املقابل ،ي�صدر حكم �ضده بال�سجن مع وقف التنفيذ و�إ�سقاط اتهامات االغت�صاب
من عري�ضة االتهامات املوجهة �إليه .94وقوبلت هذه الت�سوية بانتقادات �شديدة يف

ال�صحف واجلمعيات الن�سائية التي وعدت بالطعن فيها ،95لكن كت�ساف عاد وتراجع
عن �صفقته هذه ،لأنه قرر “�أن يكافح لإثبات براءته من التهم املن�سوبة �إليه”.96

ومل تكن ف�ضيحة كت�ساف الأوىل التي مت�س من�صب رئي�س “�إ�رسائيل” ،فقد ا�ستقال

عيزرا وايزمان � ،Weizman Ezerسلف كت�ساف ،يف متوز /يوليو � ،2000أثر ق�ضية
تهرب من ال�رضائب وف�ساد.97

 .3حاييم رامون:
من �إحدى الف�ضائح الأخالقية التي طالت امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني �أي� ًضا ،ف�ضيحة حاييم

رامون  ،Haim Ramonنائب رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي يف حكومة �أوملرت ،وع�ضو

الكني�ست عن حزب كادميا .ففي � ،2006/7/12أقدم رامون على تقبيل جمندة �إ�رسائيلية
رغم ًا عنها ،يف ديوان رئا�سة احلكومة يف تل �أبيب ،98وكان رامون وقتها ي�شغل من�صب وزير
العدل يف حكومة �أوملرت .و�إثر تقدمي املجندة �شكوى �ضده ،وقرار النائب العام للدولة
مالحقته ق�ضائي ًا بتهمة التحر�ش اجلن�سي� ،أعلن رامون ا�ستقالته من من�صبه يف .2006/8/20

وبعد حماكمته يف تل �أبيب� ،صدرت يف حقه عقوبة رمزية ،متثلت بـ � 120ساعة عمل
للم�صلحة العامة ،وغرامة قيمتها � 15ألف �شيكل ( 3,300دوالر) ،وذلك الرتكابه عم ً
ال
“منافي ًا للأخالق” .وقد قرر الق�ضاة �أال يعتربوا ذلك جنحة “�شائنة” ،الأمر الذي �أتاح له
اال�ستمرار يف من�صبه كنائب يف الكني�ست والعودة �إىل الوزارة ،لأنه ال يحق للوزراء والنواب

املحكومني بعقوبة “�شائنة” ممار�سة مهماتهم .99وقد �شكلت هذه الق�ضية �رضبة قوية لأوملرت

وحلزب كادميا ،الذي كان رامون �أبرز �أقطابه ،واملحرك الأ�سا�سي لت�أ�سي�سه.100
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 .4ت�ساحي هنغبي:
ت�س ّلم ت�ساحي هنغبي  Tzachi Hanegbiمهام عدة يف جلان الكني�ست ،101ويف

�أثناء توليه من�صب وزير جودة البيئة �سنة � ،2001أقدم هنغبي على تعيينات �سيا�سية

يف الوزارة لع�رشات من �أع�ضاء حزب الليكود ومقربني منهم .102وعلى �إثر ذلك
قرر امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة ،ميني مزوز ،تقدميه للمحاكمة وا�ستجوابه بتهمة

االحتيال وخرق الأمانة ودفع الر�شوة االنتخابية ،وتقدمي �شهادة كاذبة و�أداء اليمني

الكاذب .103ويف  ،2006/2/22منع مزوز الوزير هنغبي من �إ�شغال من�صب وزير
�ضده .104ويف ،2006/3/4
وجهت ّ
بعد االنتخابات ،وذلك ب�سبب تهم الف�ساد التي ّ

�أملح النائب الإ�رسائيلي العام عران �شندر � Eran Shendarإىل �أنه يتحتم على هنغبي
اال�ستقالة �أو �إق�صاء نف�سه عن من�صبه .105وبعد �أن قدم مزوز ،يف  ،2006/8/15الئحة

اتهام �ضد هنغبي يف ق�ضية التعيينات ال�سيا�سية� ،أعلن الأخري �أنه يتنازل عن ح�صانته
الربملانية �آم ً
ال �أن تنتهي الق�ضية يف �أقرب وقت ممكن .106يذكر �أن  %40ممن �شملهم
ا�ستطالع م�ؤمتر �سديروت ،الذي ن�رش يف  ،2007/11/7حول الف�ساد يف الطبقة
ال�سيا�سية ،ر�أوا �أن ت�ساحي هنغبي هو الأكرث ف�ساداً يف و�سط �أع�ضاء الكني�ست ل�سنتني

متتاليتني.107

 .5دان حالوت�س:
مل تكد تنتهي احلرب على لبنان يف �صيف  ،2006حتى تك�شفت للإ�رسائيليني

ف�ضائح �أخالقية ومالية لقادتهم ،جرت خالل احلرب .ف�إىل جانب ف�ضيحة رامون

الأخالقية ،كان لرئي�س الأركان الإ�رسائيلي اجلرنال دان حالوت�س Dan Halutz

ن�صيب من تهم الف�ساد .تدرج حالوت�س يف عدة منا�صب يف �سالح اجلو� ،إىل �أن ت�سلم
ٌ

من�صب رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي يف مطلع حزيران /يونيو .1082005

ويف الوقت الذي مت حتميل حالوت�س م�س�ؤولية ف�شل اجلي�ش ال�صهيوين يف حتقيق

�أهداف احلرب على لبنان ،لإ�رصاره على ا�سرتاتيجية الق�صف اجلوي وت�أخري العمليات
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الربية ،109الحقت حالوت�س ف�ضيحة مالية �أخالقية هزت �سمعته ال�سيا�سية .فقد ك�شفت

�صحيفة معاريف العربية �أن حالوت�س ،وبعد �ساعتني من اختطاف اجلنديني الإ�رسائيليني،
كان منهمك ًا ببيع �أ�سهمه املالية يف �إحدى ال�رشكات حت�سب ًا النهيار البور�صة بفعل احلرب،
الأمر الذي ُع ّد “عيب ًا �أخالقي ًا” ،و"ال مباالة من القائد الع�سكري الأول مبا ح�صل”،110
وا�ستخدام ًا للأ�رسار احلربية كم�صدر للربح املايل الذاتي .111ودافع حالوت�س عن نف�سه

بالقول �إنه خالل ان�شغاله ببيع الأ�سهم مل يكن يتوقع �أن تندلع احلرب� .112إال �أنه ا�ستقال
من من�صبه م�ساء الثالثاء .1132007/1/16

 .6عمري �شارون:
هو جنل رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ال�سابق �أريل �شارون وع�ضو �سابق يف الكني�ست،

و�شغل عمري عدة مهام يف اللجان التابعة للكني�ست .114وتورط بق�ضايا الف�ساد على
خلفية ت�شغيله لـ"�رشكات وهمية” يف حمالت والده االنتخابية� ،إ�ضافة �إىل تلقيه �أمو ً
اال
من منظمات عدة داخل “�إ�رسائيل” وخارجها ،لتمويل هذه احلمالت ،والتي بلغ

حجمها قرابة  6ماليني �شيكل ( 1.5مليون دوالر) ،وهي مبالغ تزيد عن احلد الذي
ي�سمح به قانون الأحزاب الإ�رسائيلي .115كما وجهت النيابة العامة ل�شارون االبن
تهم ًا تتعلق بت�سجيل كاذب يف �سجالت جمعية ،وخرق الأمانة ،والق�سم الكذب،
وخمالفة قانون الأحزاب .116وكانت حماوالت املدعي العام الإ�رسائيلي لتوجيه تهمة
لعمري �شارون قد ا�صطدمت بتمتعه بح�صانة برملانية ،ولكن الكني�ست �أ�صدر قانون ًا
يف �شهر متوز /يوليو  2005ي�سمح للمدعي العام بتوجيه تهم �ضد �أع�ضائه.117

ويف  ،2006/2/14حكمت حمكمة �إ�رسائيلية يف تل �أبيب على عمري ،حكم ًا

بال�سجن الفعلي لت�سعة �أ�شهر وال�سجن مع وقف التنفيذ لفرتة مماثلة ،وغرامة
املوجهة �إليه .118وقد ا�ضطر
مالية بقيمة نحو � 65ألف دوالر ،بعد �أن �أقر بال ّتهم
ّ

عمري لال�ستقالة كنائب عن حزب الليكود وتنفيذ احلكم الذي �صدر بحقه.
ويف  ،2007/6/25وافقت املحكمة اجلنايات املركزية يف تل �أبيب على تخفيف

احلكم ال�صادر بحق عمري �شارون ،وثبتت عليه حكم ال�سجن الفعلي ل�سبعة
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�أ�شهر بد ً
ال من ت�سعة ،ولكنها �أبقت على الغرامة املالية.119
وقد �أثريت تهم �أخرى �ضد عمري �شارون ،متثلت با�ستخدام موقعه كنائب وكنجل

لرئي�س احلكومة ومنح وظائف عليا وتخ�صي�ص �أموال من ميزانية الدولة للمقربني له
ولوالده ،مما يعترب يف القانون ر�شوة .120ويف � ،2008/6/25أطلقت �سلطة ال�سجون

الإ�رسائيلية �رساح عمري �شارون ،بعد �أن مت تخفيف ثلث مدة احلكم ب�سبب “ح�سن
�سلوكه يف ال�سجن”.121
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خامتة
يظهر هذا التقرير حجم الف�ساد ال�سيا�سي املنت�رش يف “�إ�رسائيل” خالل رئا�سة �إيهود

ُعد مرحلة مهمة يف تاريخ الدولة
�أوملرت للحكومة الإ�رسائيلية؛ وهي الفرتة التي ت ّ
العربية .وذلك عائد ٌ لعدة �أ�سباب ،منها:
 .1غياب اال�ستقرار ال�سيا�سي ،فمنذ قيام الدولة والنظام الإ�رسائيلي يفتقد �إىل
اال�ستقرار احلكومي.
 .2االحتالل وانعكا�ساته املادية والأخالقية على الإ�رسائيليني.
 .3اختالف الأجيال وعدم انتقال ثقافة و�سلوكيات “اجليل امل�ؤ�س�س” للجيل
اجلديد.
.4تراجع القيم الأخالقية وانت�شار ثقافة املتعة والقيم الغربية.
.5انت�شار املافيا.
وللف�ساد ال�سيا�سي يف “�إ�رسائيل” ت�أثريات كربى ،لها انعكا�سات داخلية و�أخرى
خارجية ،منها:
.1تهديد ا�ستقرار احلكومة ،وذلك �أن التحقيق مع رئي�س احلكومة يف ق�ضايا
ف�ساد ي�ؤدي �إىل حل احلكومة عملي ًا ،لأنه �سيتم حلها على الفور ،بعد تقدمي
ا�ستقالته.
.2زعزعة ثقة املواطن الإ�رسائيلي بامل�ؤ�س�سة احلاكمة.
.3ال�صورة اخلارجية لـ“�إ�رسائيل” ،ذلك �أن انت�شار ق�ضايا الف�ساد يلحق �رضراً كبرياً
ب�صورة الدولة على امل�ستوى العايل.
وفوق ذلك كله ،ال ميكن ن�سيان �أن “�إ�رسائيل” نف�سها وظروف قيامها كان بحد
ذاته �سقوط ًا �أخالقي ًا بامتياز ،لأن هذه الدولة �أ�س�ست على باطل .حيث �أنها قامت على
ح�ساب حق ا�ستقرار وبقاء ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه ...فما كان لـ“�إ�رسائيل” �أن
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توجد لوال �أنها مل ترتكب بحق هذا ال�شعب اجلرمية الأخالقية الأكرب يف التاريخ
املعا�رص .لذلك ف�إن الف�ساد الذي مل�سنا منه �صوراً يف هذا التقرير يتحدث عن بيئة

الف�ساد الداخلية دومنا الدخول يف عملية الإف�ساد الكربى املتمثلة يف االحتالل.

�إن تزايد م�ؤ�رشات الف�ساد الداخلي تعطي دالالت م�ستقبلية مهمة على احتماالت
�ضعف وتفكك الكيان الإ�رسائيلي .غري �أنه ال ميكن التعويل على ذلك كثرياً يف ظل
الظروف احلالية ،لأن الف�ساد الذي تعاين منه الأنظمة العربية والإ�سالمية ،هو يف كثري
من الأحيان �أكرب من ذلك الذي نراه لدى الإ�رسائيليني .ولأن الإ�رسائيليني ما زالوا
عد بحد
يقومون بعملية حما�سبة وحماكمة وت�صحيح حتى مع كبار قادتهم ،وهو ما ُي ّ

ذاته ظاهرة �صحية ،بينما ترعى العديد من الأنظمة العربية والإ�سالمية الف�ساد وحتميه

وتوفر له الغطاء وتعاقب من ي�سعى ملواجهته!!.
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