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 اإلسرائيلية فساد النخب السياسية
 نموذجا  أشارون  لارائي

 خالد شعبان .د

  فلسطين -غزة  -مركز التخطيط الفلسطيني –أستاذ مساعد 
 

 19/21/1122تاريخ قبول النشر          12/22/1122تاريخ استالم البحث 
 
 البحث ستخلصم

وخاصرة  إسررائيلي محاولة كشف حاالت الفساد السياسي ف إلىتهدف هذه الدراسة 
في أوساط النخبة الحاكمة، وتتبعت القضرايا التري اتهرم فيهرا رئريز الروإلراا اإلسررائيلي 

الشخصريات العسركرية والسياسرية فري  أهرمالسابق ارائيل شرارون بالفسراد بوصرفح أحرد 
الفسرراد  فرري قضررايا تحقيقرراتحرراالت الن تعرردد وقررد خلررص الباحررث إلررى أ حيرراإ إسرررائيل.

 ن الفسراد يسرتفحلألرى إشرير تو  ،اإلسررائيليةة تعكز حالة الديمقراطية سابقة والحاليلا
مرور يمكرن تفسريرها فري جرل وجرود يردد كبيرر أوهرذه  ،في المجتمع والمؤسسة الحاكمة

، ورغم يدم إدانة شرارون بهرذه القضرايا، إال أن بقضايا فساد ونمتورط ينمن السياسي
وأيضرا  اقتنراع بقروإ القرانون  ،الدولرة هناك اقتناع بوجود يالقة برين رجرال المرال ورجرال

 .والقضاا في إسرائيل نتيجة إصدار أحكام بسجن رئيز إسرائيل السابق ووإلراا آخرين

 :مةدمق
ترتبط معظم قضايا الفسااد السياساي بالادال الفةيارة أا بادال العاالم ال الا  

ة، م ال الةبلياة االعائليا بنية المجتما كمجتمعات تةليدية بسيطة تسيطر عليها 
حي  يؤ ر ذلك على سلاك انمط التفاعالت في الدالة، االتاي معناااا تباادل 
الهااادايا ااجااااد المحابااااة، أماااا المنلاااب فيعتبااار ملااالحة خالاااة يجاااب مااان 
خالله تحةيق أكبر ربح ممكن، م  غياب مؤسسات الدالاة الةاادرة علاى الحاد 

 من اذا الفساد.
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تمااا  المااادني، فااا ن أماااا فاااي الااادال الديمةراطياااة امااا  تعااادد مؤسساااات المج
اجاااد قضااايا الرواااة االفساااد قااد تكااان نااادرة، نظاارا للمكاواافة االمحاساابة ماان 
خالل اجااد التواريعات االةااانين امؤسساة الةضااي التاي تحاافظ باداراا علاى 
مؤسساااات الدالاااة، الكااان اجااااد الفسااااد السياساااي فاااي ااااذ  الااادال يااادل د لاااة 

ذا ارتبط اذا بأال ااضحة على أن اذا المجتم  يعاني أمراضا اجتما عية، اا 
السياسااة االحكاام، فاا ن مؤسسااات الدالااة تلاابح محااالي للوااك ممااا يااؤد  إلااى 

 حالة من التاتر بين الفرد االدالة.
حتاللهااا مكانااة متةدمااة بااين دال أدى انتوااار ظاااارة الفساااد فااي إساارائيل إل
د ل علااى اجاااد بيئااة للفسااادلياا ممااا العااالم التااي تعاااني ماان انتوااار الفساااد فيهااا

ايربط  ،تعكس بلارة ااضحة اجاد أحاال سياسية ااقتلادية غير لحيحة
ماان المحللااين اإلساارائيليين اااذ  األحاااال باألاضااال السياسااية المأزامااة  ك ياار

 .الفلسطينية األراضي حتاللها  التي تعيوها إسرائيل نتيجة
أدى تعاااااظم ظاااااارة الفساااااد السياسااااي فااااي أاساااااط النخااااب السياسااااية فااااي 

كمااا أدى إلااى ،لمعظاام اااذ  النخب لااى عاادم قبااال الوااارل اإلساارائيليإساارائيل إ
تفواااي ظاااااار أخااارى مرتبطاااة باااه م ااال ظهاااار المافياااا اتأ يرااااا علاااى النخاااب 

اقااد أدى انتوااار اااذ  الظاااارة إلااى توااكك الوااارل اإلساارائيلي بةاااة  ،الحاكمااة
 رجل الوارل. تحظى بعدم  ةة  مؤسسات الدالة التي ألبحت

 
 مشكلة الدراسة:

الساكانية الةائماة بواكل  نظارا لتركيبتهاا ،إسرائيل حالة فريدة من الادال تعد
نماذجاااااا أ تعااااادكبياااار علاااااى الهجاااارات الاافااااادة إليهاااااا ماااان معظااااام دال العااااالم، 

للمجتمعاااات التةليدياااة ذات األبنياااة العمادياااة، اااااي كاااذلك تعتبااار نفساااها دالاااة 
سااد السياساي ااي الفقضاايا الحالتين أن  تاكلديمةراطية، إ  أن الموترك في 

حةيةة   يمكن إنكاراا فهي تبدأ من رئاسة الدالة حتى تلل إلى قضايا كرة 
علاى المنالاب  ةسايطر ال حااالالتاي ت الةدم مراراي بعلابات اإلجارام المنظماة
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دانااتهم اسااجنهم، ا خاارين  ماانالسياسااية. اك ياار  الساسااة الااذين تاام اعتةااالهم اا 
ضاادام. اماان أباارز اااؤ ي  جنائيااة نتيجااة لاانةد األدلااة لاام يااتم تةااديم دعااااى

بةساته العسكرية االسياسية عراف رئيس الازراي اإلسرائيلي الم ئيل واراناار 
ناه أحي  تعددت قضايا التحةيق معه اما  نجلياه، ايالحاظ  الفلسطينيينضد 

اأ نااي فتارة التحةياق معاه تام اتخااذ قارارات سياساية احزبياة ملايرية، اتحاااال 
  .ا السياسيةهت ران اد اد السياسي الذ  ارتبط بوااذ  الدراسة إبراز الفس

 
 أهداف الدراسة:

 :يهدف الباح  من خالل دراسته إلى
 ظاارة الفساد السياسي في طبةة النخب السياسية اإلسرائيلية. إبراز -3
 .عمله  ا  ار  على  لية تاضيح حالة الفساد السياسي لدى واران -2
 السياسي.إبراز تعامل إسرائيل م  قضايا الفساد  -1
 

 فرضية الدراسة: 
 تتمحار فرضية الدراسة حال:

بطريةاة عوااائية الكان فاي إطاار  فاي إسارائيل الفسااد السياساي  يحادلام 
لااارال الملاااالح باااين الماااال متمااا ال فاااي رجاااال األعماااال األاااحاب ال اااراات 

 م.منهابين رجال الدالة من أجل تحةيق األاداف الخالة لكل 
 حال: ض  العديد من األسئلة االتي تتمحارامن أجل تفسير الفرضية تم ا 

 ما اا الفساد السياسي؟ -3
 لة واران بها؟يما اي الةضايا التي تم مسا -2
 النخب السياسية في إسرائيل؟ السياسي في ما مدى انتوار الفساد -4
 

 أهمية الدراسة:
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ا اتمااام الاادالي المتزايااد بظاااارة الفساااد اخالااة ماان المنظمااات الداليااة  -1
ة ضاالمةتر تاربط تةاديم قراضاها للادال  االتاي ،ت التمايال الدالياةامؤسسا

 بة الفساد.ر لمحاباجاد برامج 
حياا  يعتباار الفساااد السياسااي احااد  ،تنباا  أاميااة الدراسااة ماان ماضاااعها  -2

 مسببات سةاط األحزاب االحكامات االدال.
 في حياة الدالة اإلسرائيلية.ا إبراز دار الفساد السياسي في إسرائيل  -3
 .تاضح الدراسة مدى انتوار الفساد السياسي في إسرائيل -4
باااين الظااااارة امجماااال المت يااارات  ارتباطياااهالبحااا  عااان اجااااد عالقاااات   -5

 .التي تم ل بيئة نظام الحكم السياسية
 

 المنهج المستخدم:
حي  تناال البحا   ،استخدم الباح  في دراسته المنهج التحليلي االمةارن

االمةارنة من أجل الالال إلى النتائج المرجاة من  تحليلبالماضال الدراسة 
 الدراسة.

 
 الدراسات السابقة:

فاا ن اناااك العديااد ماان الدراسااات  ،لتعاادد قضااايا الفساااد اماضاااعاته نتيجااة
الكن ما ي لب عليها اي الةضايا المجتمعية م ل الفساد  ،التي تناالت الفساد

ماان الاادال، اقليلااة اااي  اإلدار  االمااالي اا جتماااعي اا قتلاااد  فااي ك ياار
األبحاااا  االدراساااات التاااي تناالااات الفسااااد السياساااي فاااي إسااارائيل امااان ااااذ  

 األبحا :
 األرويف قسم أعد  االذ  (2002) اإلسرائيلية السياسية الطبةة في الفساد -

 تناال حي  اا ستوارات، للدراسات الزيتانة مركز في االمعلامات
 بعض فضالي عن إسرائيل، في ياسيالس النظام مكانات السابق التةرير

 في ذلكا  السياسي، الفساد بةضايا اتهامها تم التي السياسية الوخليات
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 لمعالجة الم يطرح أداات باألسباب البح  يأت الم الجديدة، األلفية
 .السياسي الفساد قضايا

 
 اإلطار النجري للدراسة

  :معنى الفساد
 ،تااي  تتعلااق بماضااال الدراسااةمعاااني الفساااد فااي الل ااة العربيااة اال تتعاادد

ا)أفسااد  (يةااال )َفَسااَد( الواايي، )َيفسااادا( بالضاام )فساااداي( فها)فاسااد/ ففااي الل ااة
. االفسااد: يعناي أخاذ (0)ففسد( االمفسدة اي ضد المللحة انةيض المللحة

ايااراد  ،التلاف االعطاب ايااراد باه ل ايااي الجادب االةحاط الماال ظلمااي، أا يعناي
 .(2)العضا  للمادة بتحلل الجرا يم لتحللبالمفردة أيضاي معنى ا

الفساد الحكامي ااا امتعددة منها:  ةر يهي أيضا ك في ا لطالح: ف أما
ة الفساااد االمخالفااات التااي تظهاار فااي اإلدارات الحكاميااة المختلفااة م اال الروااا 

 بساالاك ايعاارف أيضااا .(4)اااااغير  تاااااتااإلاتعطياال العماال  ،االمحسااابية
لاااذين ينحرفاااان عااان الةااعاااد المةبالاااة لخدماااة أااااداف المااااظفين الحكااااميين ا

 .(3) ةخال
. الفساد الل ير: ايوامل:  لياة دفا  الروااة 3ايمكن تةسيمه إلى ناعين: 

اليد علاى الماال العاام االحلاال علاى مااقا  ل قاارب.  االعمالة، ا لية اض 
لتجاريااة للوااركات السااالح االتاااكيالت ا . الفساااد الكبياار: ايواامل: لاافةات2
.اتاااذاب بعاااض المؤسساااات الدالياااة إلاااى تعريفاااات أخااارى (5)عاااددة الجنسااايةمت

ساااي اسااتخدام  هأنااتعاار ف الفساااد علااى  التااي منظمااة الواافافية الداليااة :منهااا
أنااه: عماال ضااد الاظيفااة  ربااح أا منفعااة خالااة أا جاال تحةيااقأماان  الساالطة
مفهامااااه  (IMF) للاااانداق النةااااد الااااداليا  .(1)التااااي اااااي  ةااااة عامااااة العامااااة
األياد  الطايلاة المتعمادة التاي تهادف  للفسااد الاذ  يارى فياه: عالقاة الخااد

لمجماعة ذات عالقة  أا ،استنتاج الفاائد من اذا السلاك، لوخد ااحدإلى 
اافةا لتعريف األمم المتحدة فها ساي استعمال السالطة العاماة . (7)من األفراد
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ماان هااا ماان خااالل مجماعااة فعريتاقاماات بترجمااة . (1)خااادلتحةيااق مكسااب 
 الاظيفاة  الل اساتم ال الروااة اا خاتالس االمتااجرة باالنةاد اسااي  اتاإلجراي

أ   امااان معااااني الفسااااد السياساااي .اال اااراي غيااار الموااارال األمااااالاتبيااايض 
في السلطة أا المنظمات السياسية أا أ  حماية غير قانانية تةاام  ا نحراف

 .(9)ة األخرىبها بعض مؤسسات السلطة السياسية للمؤسسات ا جتماعي
يعارف الفسااد باأك ر مان طريةاة لكان انااك اتفااق علاى أناه اسات الل غيار 
قاناني لمركز قاناني يوا له واخد ماا مان أجال حابس أا تعطيال أا إعاادة 
تازياا  ماااارد الدالااة احةاااق أفااراد المجتماا  علااى أسااس وخلااية بمااا يخااالف 

ن الحكااميين الموارعة مان قبال المسائالي ، ااا اساتخدام السالطات(01)الةانان
لتحةيااق مكاسااب خالااة غياار موااراعة فالفساااد السياسااي اااا ساااي اسااتخدام 

ايااؤد  إلااى تةااايض  خطاارا كبياارا علااى الدالااة األماار الااذ  يوااكل الساالطة
 إجماالالاذلك انااك  ااحتكار السلطات اعدم تداالها ديمةراطياا، ،الديمةراطية

ة ل فااراد ماان علااى تعريااف الفساااد السياسااي بأنااه اساات الل الساالطات الممناحاا
ر الموارال يغأجل تحةيق ملالح وخلية أا اا عبارة عن استخدام المال 

 .(00)جل تحةيق مكاسب سياسيةأمن 
امتعااااددة اتاااادار حااااال  ةك ياااار  نخلااااد ممااااا ساااابق إلااااى أن للفساااااد معااااان  

الاظيفي للحلال على  ااضعهممؤسسة( منالبهم الحكامية ) است الل فرد
ل رواااة أا بتسااهيل مهمااة أا تنلاايب أحااد بةبااا  سااااي،عائااد ماااد ، أا معنا 

 .في اظيفة حكامية مؤيديهم امنالريهما مةربيهم 
سالطاته التةديرياة بطريةاة غيار  اا قيام الماظف الرسمي بممارساةاأيضا 

سااااي اساااتخدام  مواااراعة يواااتم  منهاااا رائحاااة اسااات الل المنلاااب اإلدار  أا
اأيضاا  ،لعاماةالسلطة الرسمية اترجيح المللحة الوخلاية علاى الملالحة ا

فعلهماااا تحااات طائلاااة  ااااا عالقاااة تعاقدياااة غيااار مواااراعة باااين فااااعلين يةااا 
 .(02)الةانان
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 تفسير جاهرإ الفساد:لفكرية ال األطر :أوال  
تعااااددت الماااادارس الفكريااااة التااااي حاالاااات تفسااااير ظاااااارة الفساااااد، اماااان اااااذ  

 المدارس:
فاااي أنلاااار ااااذ  المدرساااة أن للفسااااد اظيفاااة  يؤكاااد :المدرساااة الاظيفياااة -3

كماااا يعمااال علاااى تعزياااز  ،ة النظااااميفااابحيااا  تحماااي ااااذ  الاظ ،المجتمااا 
األمار الاذ  ياؤد  إلاى ا واتراك االتفاعال  ،اندماج المجتمعاات المنةسامة

ذا كان المجتم  غير قادر على أداي الاظاائف فسااف  ااستمرار النظام.اا 
 .(04)ينهار

  العالقاااات ايااارى أنلاااار ااااذ  النظرياااة أن الفسااااد تبااارر  :نظرياااة التحااادي  -2
المعةاادة فااي المجتماا  االتااي ماان أااام معالمهااا زيااادة المواااركة السياسااية، 
ات يير في  ةافة المجتم  بسابب قلاة اضاعف الدالاة االمؤسساات، األمار 

غياار موااراعة ماان  الااذ  يااؤد  فااي النهايااة إلااى اجاااد عالقااات اأساااليب
  . (03)أجل تحةيق األاداف

ة باعترافهااااااا أن بناااااااي الحكامااااااة تتم اااااال اااااااذ  النظرياااااا :الماااااانهج المؤسسااااااي-3
)السااالطات العاماااة( لهاااا تأ يراتهاااا الخالاااة اااااي تواااكل سااالاك امااقاااف 
العاااااملين فيهااااا، فالمؤسسااااات ليساااات مجاااارد انعكاااااس للةاااااى ا جتماعيااااة، 
فسااالاك السياسااايين يتحااادد ابواااكل كبيااار مااان خاااالل الةااااانين التاااي تسااانها 

حااااد أزيزاااااا الحكامااااة األماااار الااااذ  يجعاااال المحافظااااة علااااى المؤسسااااة اتع
 .(05)سياسييناألاداف األساسية لل

أن الفساااد يظهاار بحكاام عااماال تاارتبط  الااضااح ماان كاال النظريااات السااابةة
ااااي تاااتم  فااي ماارحلتين: األالاااى: ظهااار الفسااااد،  بمؤسسااات الدالااة ذاتهاااا

أ  أن  بداية الفساد في المجتمعات الحدي ة  ،تحاله إلى  ةافة عامة اال انية:
 ااام يتحاااال الواااعار  خلااال مؤسساااي فاااي احاااد أجهااازة الدالاااة  باااد أن تااارتبط ب

نطباعات عامة إذا  بت للمتعاملين م  اذ  المؤسسة أن ابانتوار الفساد إلى 
اناااك وخلااا أا عاادة أوااخاد يتعيوااان ماان الفساااد ايحمانااه. اانااا تاااأتي 
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العاامااال المؤسساااية مااارة أخااارى لتااادحض ااااذ  ا نطباعاااات أا ترساااخها. فااا ن 
نطباعااات إلااى رأ  عااام يساااد بااين الناااس اماا  زيااادة رسااخت تحالاات اااذ  ا 

كماا أن الدالاة ااي مؤسساة  .(01)رساخه يتحال إلى  ةافة سائدة في المجتما 
المؤسساااات بحيااا    يكاااان أ  تساااامح مااان أ  ناااال مااا  أ  فسااااد، ايااارتبط 
ن لااام  الحكااام النزياااه بالديمةراطياااة التاااي ااااي  فاااي ذاتهاااا عاااائق للفسااااد حتاااى اا 

فالتاااداال السااالمي  ،كااام  اااال   لياااات تاااأ ير علاااى األقااالا بحتةاااض علياااه تمامااا
 :للسلطة

 يافر البنية المؤسسية التي تكوف عن الفساد. -3
تعدد مراكز لن  الةرار داخل الدالة ارقابة أجهزتهاا بعضاها علاى بعاض  -2

يكوااااف عاااان بعااااض ذيااااال الفساااااد إن لاااام يكاااان كلهااااا بمااااا يتاااايح لللااااحف 
تساااير اراياااا لتكواااف مااا ااااا  المعارضااة االمساااتةلة خياطااا يمكااان لهااا أن

 أعظم اأخطر. 
إن اجاااد إعااالم مسااتةل اقضاااي مسااتةل امجتماا  ماادني قااا ، ااااي كلهااا  -1

ماان خلااائد الااديمةراطيات الراسااخة، تكوااف الفساااد بعااد أن يةاا  اتااردل 
 .(07)الفاسدين المحتملين قبل أن يةدماا على ممارسته

 
 
 
 

 :بشكٍل يام سياسيأهم العوامل التي تؤدي إلى الفساد الثانيا : 
ا أ، ساااي أكانات دال متةدماة، أخارى إلاىالفساد من دالاة  أسبابتختلف 
تم بلاارة سارية، اناادرا ماا يا ناهأفاي جميا  الادال  يمياز الكن ماا  دال نامية،

امان  النخاب السياساية يتم الكوف عنها، اخالة تلك التي تاتم علاى مساتاى
 اذ  األسباب ما يأتي:
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يااؤد  إلااى ت ليااب الملاالحة الخالااة علااى سااي، عاادم اجاااد اسااتةرار سيا -
الملااالحة العاماااة امحاالاااة الالاااال إلاااى األااااداف بواااتى الطااارق ساااااي 

وارعية  ضاعافإ إلاىألمر الذ  يؤد  ا،غير موراعة مأكانت موراعة أ
 .(01)الدالة

ااااااا نااااتج عااان عاااادم اجااااد ايكلياااات إداريااااة  ضاااعف األحااازاب السياساااية -
ممارساااات ديمةراطياااة فاااي اختياااار اعااادم اجااااد  ،امؤسساااية داخااال الحااازب

 .(09)باألعضاي اغياب المسايلة في الحز 
ايناااتج ذلاااك عااان عااادم اجااااد التنظااايم المؤسساااي لاااف اإلدارة الحكامياااة تخ   -

 .(21)األخرىاضعف المؤسسة في مااجهة التنظيمات المجتمعية 
 اخاتالل الةايما انتواار حالاة ا غتاراب  العاامل ا جتماعية: ااي تاأتي مان -

الادال التاي ذلاك  إلاى أضافطبيعة ال ةافة السائدة في المجتم   عن فضالي 
الفساااد  أساااليبممارسااة  إلااى األقليااات؛ حياا  تلجااأ أقلياااتتتكااان ماان عاادة 

ألنهاااا تم ااال بالنسااابة لهاااا الاسااايلة الاحيااادة للحلاااال علاااى الخااادمات التاااي 
 .(20)ةتحتاجها من الدال

منواااا ت  ماااان ات اائلااااةرا يااااؤد  احتفاااااظ الدالااااة ب اااا :العااماااال ا قتلااااادية -
ضافاياممتلكات اماارد طبيعية  الوارعية علاى سالطتها علاى مواراعات  اا 

الحكاااااميين  المساااائالينيعطااااي  ممااااا حتااااى الااااا كاناااات خالااااة، اإلعمااااال
 لتمااااس الرواااااة انطاقااااي ااسااااعاي لنهااااب  ةك ياااار  افرلااااي  ،سااالطات اساااات نائية

ر الرسامي انخفااض األجاالفسااد  إلاىامن األمار التي تاؤد   ،(22)اترا ال 
يااازات ا قتلااادية الخالااة متاماانح ا  الحكااامي اإلنفاااقازيااادة  للماااظفين
 .(24)سياسية أغراضلتحةيق 

 لمحة يامة :فساد النخبة الحاكمة في إسرائيل: ثالثا   
في إسرائيل الارت من الموااكل التاي يعااني منهاا  تعددت قضايا الفساد

 باارز موااكلةأ تاألاابحالين، المجتماا  اإلساارائيلي إذ اتهاام العديااد ماان المسااؤ 
االتااي اتهاام فيهااا العديااد ماانهم بدايااة ماان  ،(23)لياإلساارائيالمجتماا   يعاااني منهااا
انتهاي إلى رؤسااي البلاديات االمادراي العاامان ااألطبااي احكاام ا  ةرؤساي الدال
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 التااااريل الحااادي  قضاااية الفسااااد األالاااى فاااي إسااارائيل ساااجلا  ،الكااارة ا عبيهاااا
عندما قامت ليئا رابين زاجاة رئايس ازراي  9763 اماذلك في ع ااألك ر وهرة

إساارائيل حينهااا اسااحق رابااين بفااتح حساااب مااالي فااي الا يااات المتحاادة، األماار 
بل ،الام تتاقاف التبعاات عناد ااذا الحادالذ  أدى إلى اساتةالة رئايس الاازراي، 

نهاياة سايطرة حازب العمال )مباا ، المعارام، العمال( علاى مةالياد  سجل ذلاك 
إسرائيل اانتةل الحكم إلى حزب الليكاد برئاسة مناحيم بي ن، بعد  السلطة في

 .3111انتخابات الكنيست التاسعة 
اأامهااا قضااية اتهااام رئاايس  ،اقااد تعااددت قضاايا الفساااد السياسااي بعااد ذلااك
األماناااة لسااارقة بعااااض  ةب ساااايالاااازراي اإلسااارائيلي بنياااامين نتنياااااا ازاجتاااه 

ه للازارة، اكاذلك رئايس الاازراي الاذ  تاال  الهدايا التي أاديت إليه أ ناي ترؤس
، االاااذ  اتهااام بالحلااال علاااى مسااااعدات خارجياااة 2003-3111أيهاااد بااااراك 

، حيااا  عرفااات 3111 عاااام لإلنفااااق علاااى حملتاااه ا نتخابياااة لرئاساااة الاااازراي
راي ز اأيضا قضايا الفساد التي ارتبطت بارئيس الاا  ،تمايل الجمعياتب الةضية

3113التحةيااق معااه فااي أبااد السااابق أيهاااد أالماارت حياا 
حركااة  رئاايسا  .(25)

ألف  355 بعد اختالسه تم سجنه لمدة أرب  سناات ارييه درعي السابق واس
اازير اللحة والاما بنيازر  االمساجان لمادة خماس ساناات كماا  .(21)دا ر
امااان  .(27)ت الوااارطة الك يااار مااان المسااااعدين المااااليين للاااازير درعااايز احتجااا

ر ليفاااي عضااا وااااس، اازيااار الماليااة عااان حااازب قاابلهم عضاااا الكنيساات ياااائي
اغياااارام، اماااان قضااااايا الفساااااد قضااااايا التحاااار   ايرواااايزان أبرااااااامكاديمااااا 

الجنسي بداية من ازير الدفال الساابق اساحق مردخاا ، االاذ  اتهام فاي عاام 
بالةيااام بأعمااال موااينة اتاام تةاااديم  ئحااة اتهااام بمخالفااات جنسااية.  ااام  2003

االاذ   (2001 -2006)لساابق فاي حكاماة أالمارت حاييم رامان ازيار العادل ا
، اكاااذلك قضاااايا ا غتلااااب التاااي سااايجنتمااات محاكمتاااه فاااي قضاااية تحااار  

 لمدة سب  سناات.بالسجن حاكم بها رئيس إسرائيل السابق ماويه كتساب 
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التارابط باين عاالم السياساية اعاالم اإلجارام فاي إسارائيل ظااارة اتساعت  إن
لتعيينااات الحكاميااة اتوااكيل ا ئااتالف كبياار، اأامهااا علااى لااعيد ا بوااكل

باااااران مةاباااال أا ب ،"مااااا عاااارف بةضااااية ببااااار أان مةاباااال حيفااااران الحكااااامي
نتنياااااب عااام " ااذ  الةضااية زماان حكاماة قااد أ ياارتا  ا نساحاب ماان الخليالب

باار أانب  حركاة وااس تعياين براناي علاى، حاين اواترط ب رياه درعايب 3111
 د  فااي حيناه كمستوااار قضااائيمحامياه الخاااد فااي قضااايا فسااد م ااارة ضاا

مةاباال ماافةااة حركااة بواااس علااي إعااادة ا نتوااار لجااي  ا حااتالل  ،للحكامااة
مدينة الخليل، اال من مةابل اذا التعيين كان إغالق ملفات التحةياق ضاد  في

 .(21)عند تالي ببار أانب اظيفة المستوار الةضائي للحكامة درعي
 
 إسرائيل في ى جاهرإ الفساد السياسيإل أدتالتي العوامل السياسية  :رابعا  

  يمكااان الةاااال أن إسااارائيل تحظاااى بأزماااة وااارعية لااادى  أإلمرررة الشرررريية: -1
االتااي تنكااار اجااااد  الحيادياااةساااى مااان بعاااض الحركااات  اإلسااارائيليالمجتماا  

جماعااة ناااطار  كارتااا، الكاان إساارائيل بحااد ذاتهااا تعااي  أزمااة  إساارائيل م اال
لاة ما  الادال العربياة، اما  الفلساطينيين، ورعية في عالقاتها اإلقليمياة اخا

التاي  ،الذين يران بأن إسارائيل تحتال أراضايهم، اااا ماا يفسار حالاة اللارال
  يمكان لدالاة تماارس ا حاتالل إذ  تعيوها إسارائيل مناذ اجادااا حتاى ا ن.

ن  تكااااان دالااااة ديمةراطيااااة ابالتااااالي فاااا إنماااان الفلسااااطينيين  األبرياااااياتةتاااال 
حاد ااة  :تكااان نزيهااة، نااذكر ماان ذلااك قضااايا ك ياارة منهااا أنساالطتها   يمكاان 

 همااخطف أ ر اعتةالهمبعد  نالفلسطينييا نان من  إعدامحي  تم  100الباد 
عةابياة  إجارايات، الام تتخاذ 1984عام  قطال غزة إلى اقيادته أي إسرائيلي اي بال

، ةحاد للمحاكماأضد المتارطين من قادة الواباك بةتل الفلسطينيين، الم يةادم 
 فضاالي عان. (29)بل أن الرئيس اإلسرائيلي ألدر عفاا عن رجال األمن العام

فاااي بداياااة  82فلساااطينيا مااان فلساااطين المحتلاااة لعاااام  31 إسااارائيلقتلااات  ذلاااك
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عةاباات ضاد  بأية تادالتي لم  أاربتوكيل لجنة  اقامت األقلىة ضانتفا
  .إلسرائيليةاا متخذ  الةرار من الةيادة السياسية أالمتارطين من الورطة 

فةاااد نظااار للةضااااية  ماااا وااااران امااان خااااالل حياتاااه العساااكرية االسياساااايةأ
 اإلسااارائيليةترؤساااه للحكاماااة  أ ناااايية مااان فاااااة البندقياااة فةاااد حاااد  فلساااطينلا

من خاالل اساتخدام  األقلىمر الجي  باحتااي انتفاضة أن أ 2114 -2110
اداااا واااران فااي التااي ق العسااكرية الحمااالت أيضاااكر ذاناا،(41)الةاااة العسااكرية

خااااض  ،حيااا الااادرل الاااااقي االساااار الحازمضاااد السااالطة الاطنية، 2002عاااام 
اجامااا ورسااا ضااد الوااعب الفلسااطيني االساالطة الفلسااطينية اقااام ماان خاللهااا 

 .(40) ربيةافة الااحتالل الض ب عادة
 

عمليااات ا نتخاااب للبرلمااان اتكلفتهااا  تتعاادد :يرردم االسررتقرار السياسرري -1
دى تبناااي النمااااذج اأ ،(42)ااااي بحاجاااة إلاااى ميزانياااات ضاااخمةالبااظاااة االتاااي 

 إلىالمروحة للكنيست  األحزاب(  ختيار قاائم األاليةا نتخابات ) األمريكي
بفااتح باااب  إعااالناجاااد قاادر كبياار ماان الفساااد حياا  يةااام الحاازب ماان خااالل 

ن للحلااال علااى ا تنااافس المروااحي اام بعااد ذلااك  لعضاااية الحاازب ا نتساااب
حيااا    يملاااك الك يااار مااان المتنافساااين الماااال الاااالزم للحملاااة  ،ااااؤ ي ألااااات

البحاا   إلااىالااذ  يااؤد   األماارا نتخابيااة التااي تؤالااه للفاااز بترواايح الحاازب 
 .(44)الخارج أاعن ممالين لهذ  الحمالت الدعائية سااي من الداخل 

 
م الااادال ذات الااانظم الديمةراطياااة  بالحفااااظ علاااى ا تةااا:العمرررل المؤسسررراتي -3

ناه   يحاد  ت ييار  ف ميا حكا أ ار ت يير از  فعند حدا لمؤسساتي العمل ا
 إساارائيلعلااى مسااتاى الماااظفين االعاااملين فااي الااازارات الكاان مااا يحااد  فااي 

ياتم ت ييار قاادة العمال المؤسسااتي  أيضااناه  نه عند حادا  ت ييار حكاامي فأ
ناه يجاب أقاادة سياسايين ا  أنهامقادة العمال الحكاامي علاى  إلىالنظر  فألبح

السياساايين  اناااك رغبااة جارفااة ماان أنايباادا  حكامااة،ال ت ياارام عنااد ت يياار
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و الها األساساالازراي عند تعيين الةيام باستبدال الطاقم  بماظفين تاابعين  اا 
ك يرة يخض  تعيين الماظفين الكباار فاي الاازارات بنااي علاى  اأحيانا ،للحزب

االتاي تنواأ  ،لحااكمالمحاللة السياسية بين الةاى الموااركة فاي ا ئاتالف ا
اااااي  ،الحكاماااة بتواااكيليكاااان انااااك قااادرة للحااازب الحااااكم منفاااردا  عنااادما  
 .(43)اإلسرائيليللنظام السياسي  األساساللفة 

الماارتبط أساسااا بهجاارة اليهاااد إلااى فلسااطين  طبيعررة المجتمررع اإلسرررائيلي -4
 إلااىدى أممااا  .اي احلااالهم علااى العديااد ماان المكتساابات لمجاارد كااانهم يهاااد

ك ااار تةااابال ألااابح ألهاااذا المجتمااا  االاااذ   األخاااالقمساااتاى فاااي تاااداار باااارز 
48 عااام فلسااطينييللتطهياار العرقااي ضااد 

كمااا انعكااس ا نةسااام الماجاااد  (45)
على السلاك السياسي ااي التي ساامت  إسرائيلفي التركيبة المجتمعية في 
 .(41)النظام السياسي رفي النهاية في عدم استةرا

اجااد ا حااتالل اإلساارائيلي ما  تسااهيل النظااام  :لفلسررطينيينالعالقررة مررع ا -5
السياسااي لكاال اإلجاارايات  المتخااذة ضااد أبناااي الوااعب الفلسااطيني فااي جمياا  

اظ اجاال الحفااأالفساااد ماان  مؤسسااات ا حااتالل تاظااف إنكمااا  .مناااحي الحياااة
 .على ا ستةرار لتستمر في قم  الفلسطينيين دانما محاسبة

ت إسااااااارائيل مااااااان الركااااااااد ا قتلااااااااد  فاااااااي عانااااااا:يوامرررررررل اقتصرررررررادية -6
ابعد التحاال عان ا قتلااد الزراعاي فاي منتلاف ال مانيناات  ،(47)ال مانينات

ا ستةرار ا قتلاد  من خالل التعاان م  الا ياات المتحادة  بدأت حالة من
حياا  باادأت تظهاار مالمااح التطااار علااى ا قتلاااد اإلساارائيلي انوااأت طبةااة 

ا قتلاد اإلسارائيلي اتسم بداية األلفية الجديدة في لكن  .(41)اقتلادية جديدة
 خالاة فاي الفتارة بحالة من عدم ا ستةرار اساد ناال مان الركااد ا قتلااد 

طااااااال فااااااي تاااااااريل األ الفتاااااارة المركااااااز  إساااااارائيلاعتبراااااااا بنااااااك  2000-2001
ارتفعااات نسااابة البطالاااة كماااا ازدادت الفجااااة باااين األغنيااااي افيهاااا  ،(49)إسااارائيل
اانخفااااض مسااااتاى المعيوااااة امسااااتاى دخاااال الفاااارد اانخفااااض دخاااال  االفةااااراي

الكن استمرار الادعم األمريكاي إلسارائيل اخالاة  .(31)الحكامة من الضرائب
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 30 اضمانات الةراض التي منحتها الا ياات المتحادة إلسارائيل االتاي تةادر با
إلاااى ناااال مااان ا ساااتةرار فاااي ا قتلااااد اإلسااارائيلي اتطاااار   ىأدملياااار دا ر 

 اقتلاااد الخلخلااة ااااي ساايطرة الساااق الخالااة علااى ظاااارة دت فيهااااسااا
تفواااااي  إلاااااىدى أمااااار الاااااذ  األزياااااادة فاااااي عااااادم المسااااااااة  رافةاااااه،الدالاااااة كلها

سااايطرة رأس الماااال  .بسااابب(32)ازياااادة غناااى األغنيااااي افةااار الفةاااراي ،(30)الفةااار
اااااا الاااذ  أدى إلاااى ارتفاااال ظااااارة اإلجااارام  ،ةالعامااا ملكياااة الالخااااد علاااى 

 .(34)بي  أمالك الدالة ن خاللممنظم ااا محاالة السيطرة على الدالة ال
التااي الاالت مجااال  ثقافررة الفسرراد السررائدإ داخررل المجتمررع االسرررائيلي  -7

 أاساااطاجاااد اااذ  الظاااارة فااي  إلااىفااي النهايااة  أدتاااي التااي  ،(33)الرياضااة
 .النخب السياسية

 
 تجربة ارئيل شارون مع الفساد  :خامسا  

مجهاال أا مكاان مان فاراأ أا  لام ياأتفهاا  ،طاايالي  اي اران تاريخايمتلك وا
اقااتحم عااالم السياسااة ماان ماقاا  رجااال األعمااال أا مهاااجر جديااد قطااف  مااار 

نااه أأ   1948منااذ العااام  العسااكرية االسياسااية الكنااه رافااق المؤسسااتين ،ال ياار
ماااان الااااذين لاااااغاا التاجهااااات  اكااااان ،ماااان جياااال المؤسسااااين لدالااااة إساااارائيل

فااي الخمسااينيات اترقااى فااي مراتااب  101ة ماان خااالل قيادتااه للاحاادة العسااكري
اكاااان  ،الجااي  التاااي خواايت مناااه امنعتاااه ماان الالاااال إلاااى رئاسااة األركاااان

رجاال احساب كال المفااايم كاان وااران  علاى قاتاه د لاة ،يالاف بالبلادازر
عض كاان الاحياد بقايا   بل اا رجل الةااة فاي إسارائيل كماا اناه فاي نظار الا

 .ه األب الراحي لالستيطانالفلى تفكيك المستاطنات بالةادر ع
حزبااا ماا  حاازب العماال الااذ  انتةاال منااه ليوااكل  أافااي العماال السياسااي بااد

 حازب واارك منااحم باي ن فاي تواكيلابعاد ذلاك  ،ولام تسيان سمي با جديدا
فااي  تارطااه الكاان ،فيمااا بعااد ماان قااادة الليكااادلاابح أ ااابعااد  1977الليكاااد

الكنه عاد بعاد ذلاك إلاى  .(35)أخرجته من عالم السياسة مجزرة لبرا اواتيال
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نساحب حينماا ا 2005حتاى العاام  1999عالم السياسة ليةاد الليكاد منذ العاام 
 . (31)منه اقام بتأسيس حزب كاديما

 
 حياتح السياسية -أ

كنيسات ال اي فايعضاا  األابح فاي كفاار ماالل، 3122في عاام  واران الد
ال امنة  الدارات في لجنة الخارجية ااألمن، في اي ، و ل منلب3118منذ عام 

منلاب  32وا ل فاي الحكاماة  كماا لكنيست.ل اال ال ة عورة االخامسة عورة
 عناادما ،38/2/3121ازياار الاادفال حتااى  31 فااي الحكامااة الاااا ازياار الزراعااة. 

واا ل فااي فااي الفتاارة ذاتهااا  ازارة الباامنلااب ازياار  31فااي الحكامااة الااا تةل ااد
منلاااب  23وااا ل فاااي الحكاماااة الااااا ازيااار باااال ازارة.  ، منلاااب20الحكاماااة 

منلااااب ازياااار ب 22فااااي الحكامااااة الااااا ألاااابح كمااااا ،ازياااار اللااااناعة االتجارة
منلاب ازيار اللاناعة االتجاارة  21فاي الحكاماة  اتارأساللاناعة االتجاارة. 

 اكاان .اإلساكانمنلب ازيار  28و ل في الحكامة الاا . 3110/ 2 /20حتى 
  3116 /1 /2زيااار البناااى التحتياااة الاطنياااة مااان منلاااب ا ب 21فاااي الحكاماااة الاااا

واا ل ا . 3112 /30 /31منلااب ازياار الخارجيااة ماان  21 واا ل فااي الحكامااة
واا ل فااي الحكامااة  .2003 /1 /1 منلااب رئايس الحكامااة 21فاي الحكامااة الااا

افاااز  2001أيضااا منلااب ازياار ا سااتيعاب،  اام خاااض انتخابااات عااام  21الااا
ليكااد اأساس حازب كاديماا ااختفاى عان انواق عان حازب ال برئاسة الازراي  م

2006الحياة السياسية في العام 
 (37).  
 فاااااي الااااادارة ، انتخاااااب وااااااران للكنيسااااات3111افاااااي كاااااانان األال العاااااام 

فاااي مةاااال لاااه أن تتفاااااض إسااارائيل مااا   حاقتااار  3118ال امناااة. اخاااالل العاااام 
ناااه فاااي كاااانان أينية فاااي األردن ماا  طمنظمااة التحريااار حاااال إقامااة دالاااة فلسااا

حيااا  حلااال علاااى تعياااين  ،قااارر ا ساااتةالة مااان الحكاماااة 3118ألال العاااام ا
احتااى  ذار  3115رفياا  المسااتاى فااي الجااي  اإلساارائيلي اماان حزيااران العااام 
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رئيس الحكاماااة اساااحق راباااين، اعمااال وااااران مستواااارا خالاااا لااا 3116العاااام 
  .(31)ه إلى السياسةاعادتلط اتخطيالحي  بدأ ب

 
 حياتح العسكرية  -ب

اانضااام إلاااى بالهاجاناااا ب، فاااي العاااام  أبيااابدرس المرحلاااة ال اناياااة فاااي تااال 
افااي مطلاا   خاادم كةائااد فلاايل فااي لااااي الكساانداراني 0931. احاارب 3185
عاااااين ضاااااابطاي قيادياااااا  3153فاااااي العاااااام ا قائاااااد سااااارية   ألااااابح 3181عاااااام 

حضايرة فلايلة اسارية. قااد  3182للمخابرات في لااي المركز. قاد في حارب 
تطالل في بجا نيب، و ل منلب ضابط استخبارات في المنطةاة احدة ا س

العسكرية، التي أقيمت من اجل تنفيذ  "303"المركزية االومالية. أسس احدة 
انادمجت  3158عمليات الرد على عمليات الفدائيين افي كانان ال ااني العاام 

 الاحدة م  كتيبة من المظليين بةيادة واران.
قائاادا للااااي المظليااين حياا  قاتاال فااي حاارب  عااين واااران 3156فااي العااام 

ك فااي دارة قيااادة وااتر ا 3151العااام  أااخاارالعااداان ال ال ااي علااى ملاار.افي 
قاااد لااااي  3162-3152فااي كليااة عسااكرية فااي بريطانيااا.افي السااناات مااا بااين 

مواة امدرسة سالح المواة اتعلم في كلية الحةاق في جامعة تل أبيب. اقاد 
 اإلرواادي الوامال. ابعاد ذلاك بعاامين عيناه رئيساا لادائرة عينه رابين قائادا للااا

يااام األفااي الجااي . افااي اااذ  الاظيفااة حلاال علااى رتبااة جناارال. افااي حاارب 
السااتة وااارك كةائااد فرقااة دبابااات مدرعااة حياا  حاااز علااى الماادح اال ناااي علااى 

 عااين 3161المعااارك التااي قااام بهااا فااي أم كتااف افااي أبااا عجيلااة.افي العااام 
العااب دارا فعااا   ،جاال تحلااين خااط بااارليفأناااب. عماال ماان قائااد للااااي الج

خاااض واااران حربااا للةضاااي علااى  3113فااي حاارب ا سااتنزاف.اطاال العااام 
الفدائيين الفلسطينيين في مخيمات قطال غزة اعلى إخالي ومالي سيناي مان 

تواااااريدام.عرف وااااااران أن فرلاااااة تعييناااااه رئيساااااا ل ركاااااان العاماااااة ا البااااادا 
، اذلاك مان اجال 0974الخدماة العساكرية فاي حزياران الاذلك اعتازل  ،ضعيفة
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. افاااي األحااارارمماا ال عااان حااازب  االتنااافس فاااي ا نتخاباااات للكنيسااات كعضاااا 
ب، عماال بةاااة ماان اجاال 11الفتاارة الةلاايرة التااي ساابةت انااد ل حاارب بتواارين 

 .(39)توكيل الليكاد
  
 شارون  وقضايا الفساد المالية :سادسا -

 األعالم إلىايعاد الفضل  ،بواران، اابنيه تعددت قضايا الفساد المتعلةة
الوارطة: أن لاه لالة   منها ما تؤكاد،في الكوف عن اذ  الةضايا اإلسرائيلي

اكاناااات  .مباوااارة بةضاااايا الفسااااد، اقضاااايا أخااارى كاااان فيهاااا اسااايطا ألبنائاااه
التحةيااق فاااي اجااااد مخالفاااات  2001الواارطة اإلسااارائيلية قاااد باادأت فاااي ينااااير 

اقاااد طالاات اااذ  الةضااية لتواامل جلعااااد  ،ا نتخابيااة ماليااة فااي حملااة واااران
اعااامر  أبناااي واااران، ااااي الةضااية التااي عرفاات باساام ساايريل كياارن، نساابة 
إلى رجل أعمال يهاد  جناب افريةي قام بدعم حملة وااران ا نتخابياة فاي 

وااااران اااااي الةضاااية لروااااة  بتةاااديم ، اتهمااات الوااارطة دافياااد  بااال2002عااام 
 ،يضااف إلاى ذلاك قضاايا التهارب الضاريبي ،رة اليانانياةسم الجزيا المعرافة ب

اكاااااااذلك محاالاااااااة بعاااااااض المحللاااااااين السياسااااااايين  ،اتاااااااأجير أراضاااااااي الدالاااااااة
اإلسرائيليين الربط بين إطالق سراح الحنان تننبااام الرايناة اإلسارائيلي االاذ  

واران عالقة مهنية ما  عائلتاه مماا كان لكان محتجزاي لدى حزب اهلل، حي  
إلى غير  ، ر على قرار واران إلتمام لفةة إطالق سراح الراائنقد يكان ا
ااام قضااايا واااران المتعلةااة بالفساااد أل تفلاايل يأتافيمااا ياا ،الةضاااياذلااك ماان 
 المالي.

 

 الجإليرإ اليونانية:
عناادما كااان حلاال الواارطة فااي اااذ  الةضااية بااأن ارئياال واااران  توااتبها

عواااارات ب قاااادرت اىروااااا ىفااااي حكامااااة نتنيااااااا علاااا 3112ازيااااراي للخارجيااااة 
الماليااين ماان الاادا رات ماان وااركات عةاريااة مةاباال نلااائح أعطااااا إلحاادى 
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ر لاحنالوركات تتعلق بمورال سياحي على جزيرة يانانية )تبراكاليس(، ات
 اعااامر المساات مر دافيااد  باال اأبناااي واااران جلعاااد  فااي اااذ  الةضاايةأطااراف 

 كاسطاي امستفيدين من اذ  الةضية  م واران.
مر  اجلعاااد، ا ماا  أبناااي واااران عاا الةضااية فااي اااذ  يااق الواارطةباادأ تحة

اللااذان اسااتخدما حااق اللاامت فااي التحةيةااات، اتينسااب الواارطة إلااى واااران 
جال أجلعااد مان بناه   أبالرجال األعماال  مانملياان دا ر  3.5حلاله علاى

الحلال على تسهيالت معامالت وراي جزيرة في اليانان، حي  قام واران 
 . (51)إلجرايات اتجااز البيراقراطية اليانانيةااتسهيل  بالفعل بمساعدة

ألاف دا ر واهرياي تحات  (20)كما حلل جلعاد على راتاب واهر  ضاخم 
كباار أغطاااي تةااديم الموااارة  باال، افااي المةاباال كااان مةااررا أن ياادف   باال ااااا 

 أماا  لمزرعة رئيس الازراي في النةب. ،ممال لحزب الليكاد
 الورطة  تحةيةات الورطة م  أبناي واران، تاللتابعد تعدد اإلفادات ا 

إلى نتيجة انه  بد من إجراي تحةياق ما  وااران، حيا  أكادت النائباة العاماة 
، أن التاازام اللاامت أ ناااي 26/30/2001لمنطةااة تاال أبيااب نارياات واايبت فااي 

التحةيق يتحال إلى اختباي اراي الحةاق األساسية، إذا كان انااك وايي يرياد 
ه إل بااااات برايتااااه فليةالااااه، اماااان   ياااادل بأيااااة معلامااااات أ ناااااي حااااد أن يةالااااأ

اقد توكل طاقم للتحةيق ما  وااران برئاساة  ،(50)ماالتحةيق ف نه يخفي ويئاي 
مديرة الاحدة الةطرية للتحةيق في قضايا ال   االخدال مير  غا ن، اقد تم 

الاذ  التحةياق ما  وااران بعاد أن سامح المستواار الةااناني للحكاماة باذلك، ا 
 .يهإلأكد بدار   ن اناك أسئلة ك يرة يريد المحةةان تاجيهها 

، 10/30/2001اقااااد خضاااا  واااااران ماااارتين لعمليااااة التحةيااااق، األال فااااي 
ت لمادة ساب  سااعات متاالالة فاي مةار ديااان استمر اكانت تحت التحذير، ا 

رئاساااة الاااازراي فاااي الةااادس، حيااا  أجااااب عااان أسااائلة الوااارطة التاااي اجهااات 
 .5/2/2008  للتحةيق مرة أخرى في كما خض، (52)له
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ابعد عملية التحةيق أعربت المدعية العامة عدنا اربيل عن اعتةاداا بأنه 
يمكن تةديم  ئحة اتهام ضد واران، اذلك بعد أن تم تةديم  ئحة اتهام ضد 

ة لواران، اكذلك إلى ازيرة ا ، ااتهم فيها بتةديم رو3/2008/ 23ديفيد أبل في
أيهاااااد أالماااارت الااااذ  كااااان حينهااااا رئيساااااي لبلديااااة الةاااادس،  التجااااارة االلااااناعة

ايظهاار ماان  ئحااة ا تهااام ضااد اباال أن أالماارت دعااا رئاايس بلديااة أ ينااا بناااي 
 .(54)على طلب  بل

االتااااي نواااارتها  ابالنساااابة إلااااى عائلااااة واااااران يظهاااار ماااان  ئحااااة ا تهااااام
 4اقتااارح فاااي مرحلاااة أالاااى دفااا   هالماجهاااة ضاااد  بااال أناا اللااحف اإلسااارائيلية

مليااان دا ر إلااى جلعاااد واااران مةاباال نلااائح فااي حااين أن جلعاااد   يتمتاا  
ألاف 300بأية كفاية خالة لهذا العمال، الام يادف   بال المبلار، غيار اناه دفا  

ألااف دا ر للمناازل الااذ  يملكااه واااران، ايفيااد  (510)لجلعاااد، ا تاابرادا ر 
جلعاااد نااه أكااد لواااران خااالل حاادي  مسااجل أن ابنااه أمحضاار ا تهااام ألباال 

، ابناااي علااى (53) سيكسااب مبااالر ماليااة كبياارة ماان العةااد الااذ  يفااااض بوااأنه
تحةيةات الورطة م  واران اأبنائه قررت المدعية العامة تةاديم  ئحاة اتهاام 

لدى المستوار الحكاامي  لدى الكن اذ  التالية لم تجد لها ضد واران.
 جلعاااادالدياااه الاااذ  قااارر تبرئاااة وااااران حيااا  اجاااه ا تهاااام إلاااى  مينااي مااازاز

 .اعامر 
 

 :كرين سيريل
، تحةيةااا أ ااار زابعااة فااي إساارائيل 1/3/2001نواارت لااحيفة ااا رتس فااي 

 ة كمااا قاماااروااا مفاااد  أن رئاايس الااازراي اإلساارائيلي اابنااه جلعاااد حلااال علااى 
الةضااية أيضااا اباان  اطالاات ساااية ا ئتمااان اخاادال مراقااب الدالااة االواارطة، ب

لروااااة مااان لاااديق قاااديم للعائلاااة اااااا مر ، اقاااد كانااات اا وااااران ال ااااني عااا
 ن.ير كالمليانير رجل األعمال الجناب أفريةي سيريل 



 
 
 

  [072] (43) 01دراسات إقليمية                                                     مركز الدراسات اإلقليمية            

امااا  بداياااة الةضاااية تااام نةااال التحةياااق فيهاااا إلاااى الةسااام الااادالي فاااي النياباااة 
العامة اذلك من أجل الكواف عان تعامال عائلاة وااران ما  واركات اامياة، 

 8.1إعادة  2110 ا/أكتوبر/اذلك بعد أن طلب مراقب الدالة من واران في 
ة واااااران لاااامليااااان واااايكل لوااااركة اناااانكس ل بحااااا  التااااي حالاااات أماااااا  لحم

، اماان اجاال أن يعيااد واااران اااذا 3111العااام فااي  ا نتخابياة لرئاسااة الليكاااد
المبلاار أخااذ جلعاااد واااران قرضااا ماان بنااك ليااؤمي اإلساارائيلي، ابالمةاباال كااان 

ن فااي واايكيم، الكاان ماان المفتاارض أن يةااام جلعاااد بااران مزرعااة االااد  وااارا 
اتضح انه   يملكها ابالتاالي   يمكان رانهاا ألن األرض مساتأجرة مان دائارة 
أراضااي إساارائيل، ممااا اضااطر جلعاااد اعااامر  أبناااي واااران للحلااال علااى 

 لاىإقرض  خر من بنك ديسكانت احلاال علياه بعاد أن حاال سايريل كيارن 
ةااااارض ال ااااااني ملياااااان دا ر ااساااااتخدم ااااااذا المبلاااار كضااااامان لل 3.5حسااااابهم 

 . (55)بااسطة تسديد الةرض األال
ايباادا ماان ذلااك أن جلعاااد واااران اااا الضااال  األكباار فااي اااذ  الةضااية، 

اسااتخدم دائمااا حااق اللاامت أ ناااي عمليااة التحةيااق الواارطي، اقااد  الااذلك ف نااه
ت عااادة باااأ اااار ااااذا اللااامت انتةاااادات عااادة فاااي الواااارل اإلسااارائيلي، كماااا طال

ان أبناي واران م  المحةةين، علماي بأن سيريل جهات حزبية ااجتماعية بتعا
ناه رفاض أكيرن اأ ناي التحةيق معه أقر بأن له عالقاات عمال ما  جلعااد إ  

  .(51)اإلفلاح عن اذ  األعمال ااقتها
كااال ااااذا واااكل دافعاااا قايااااي للوااارطة للتحةياااق مااا  وااااران، حيااا  خضااا  

، ماادة 41/00/2001للتحةيااق فااي قضااية الجزياارة اليانانيااة اساايريل كياارن فااي 
، الاام يروااح واايي عاان نتيجااة التحةيااق 5/2/2008سااب  ساااعات، اكااذلك فااي 

إ  اناااه فاااي النهاياااة أقاااارت المدعياااة العاماااة باجااااد تةااااديم  ئحاااة اتهاااام ضااااد 
 لاات أاراق الةضااية إلااى المستوااار الةاااناني للحكامااة اإلساارائيليةا واااران اح

فساااد لعاادم كفايااة الااذ  قاارر فااي النهايااة عاادم تاجيااه اتهامااات الااى واااران بال
 .(57)األدلة
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 الإلرايية: األراضي

اتهااام مراقاااب الدالاااة فاااي تةريااار  السااانا  وااااران بأناااه اتخاااذ قااارارات بواااأن 
الزراعياااة علاااى نحاااا يمكااان أن يعااااد علياااه بالفائااادة بواااكل  األراضااايبعاااض 

خاد، على الرغم من أن المستوار الحكامي كان قد حذر واران من ذلك 
 الذ  يواب اذ  األعمال. بسبب التناقض في الملالح

إلى أن الةرار الذ  سعى رئيس الازراي  ستلادار  يمانح المازارعين  يوار
إمكانيااة تاااأجير مباااان أقيماات علاااى أراضاااي زراعيااة لرجاااال أعماااال اواااركات، 
اذلاك علااى الاارغم ماان أن اااذ  األراضاي زراعيااة ايحظاار اسااتخدامها ألاااداف 

 تجارية.
لجنااااة رقابااااة الدالااااة  ضااااية أماااااماقااااد أدلااااى واااااران بوااااهادته فااااي اااااذ  الة

، ااااي الماارة األالااى فااي تاااريل إساارائيل التااي ياادلي 35/6/2001البرلمانياة فااي 
فيهااااا رئاااايس الااااازراي بوااااهادته أمااااام لجنااااة رقابااااة الدالااااة فااااي قضااااية تخلااااه 

  .(51)وخلياي 
اقااد عاارض واااران أمااام اللجنااة مااااد خالااة تضاامنت بيانااات تاادف  عاان 

ياة، الاذلك أالات اللجناة بعادم إجاراي تحةياق كااله تهام ارتكااب مخالفاة جنائ
بعد  في حينه الياكيم رابنوتاين م  واران، الذلك أعلن المستوار الحكامي

ذلااااك عاااادم نواااار التةرياااار الكاماااال للجنااااة ااااااا مااااا يتناااااقض ماااا  قااااانان حريااااة 
قاار مباادأ واافافية نواااط الساالطات العامااة ااااا فااي حااد ذاتااه أالمعلامااات الااذ  

 . (59)سلاك واران على ظال  من الوك لةىأ
 

 كفر مالل:
افحاى اذ  الةضية يدار حال تادخل وااران لادى إحادى الاازارات لزياادة 
التعايضات الخالة بجيران سابةين له في مسةط رأسه في كفر ماالل )قارب 
تاال أبيااب(، اتااذكر اللااحف العبريااة أن واااران طلااب ماان ازارة النةاال زيااادة 
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ةين مناواي امردخاا  ملمااد، حيا  التعايضات المالياة التاي تام منحهاا للواةي
أن التعايضااات الماليااة التااي تاام دفعهااا لهاام قليلااة بساابب اسااتمالك أراضاايهما، 

ألااف  (330)األماار الااذ  أدى إلااى حلااال الوااةيةين علااى مبلاار إضااافي قاادر  
   .(11)دا ر إضافة إلى المبالر التي حلال عليها مسبةا

عد فةاااط فاااي إجاااراي األااادر مكتاااب وااااران بيانااااي أكاااد فياااه أن وااااران ساااا
ا تلا ت بين الازارة االوةيةين، إ  أنه لم يستخدم أية سلطة أا نفااذ علاى 

ارغااام ذلااك فةااد قااام المستوااار الةااااناني  ،الااازارة ماان أجاال زيااادة التعايضااات
ي الةضاية برئاساة الةاضاي للحكامة الياكيم رابنوتاين بتوكيل لجنة تحةيق فا

رابنوااتاين بعااد ا نتهاااي ماان عمليااة ، اقااد ألاادر الةاضااي (10)ركاراحياال سااا 
 التحةيق أنه   تاجد وبه جنائية  في اذ  الةضية.

 
 شارون وقضايا الفساد السياسية :سابعا

قدرتاه  ،للاازراي كارئيس 2006 -2003يالحظ من خاالل فتارة حكام وااران 
يجاد،علااى الساايطرة علااى الساااحة الحزبيااة السياسااية  ائتالفااات تخاادم أادافااه اا 

حي  استطال واران توكيل ائتالف حاكم م  حزب العمال عاام  ،االعسكرية
 اام قااام ب عااادة توااكيل  ،إعااادة احااتالل الضاافة ال ربيااة بااذلك ، ااسااتطال2003

قاام باغتياال الةياادات   اماضام الةااى اليمينياة المتطرفاة  2001ا ئتالف عام 
الفلسااطينية م اال الواايل احمااد ياسااين اعبااد العزيااز الرنتيسااي اكااذلك إلاادار 

الةاضااي ب زاحااة الاارئيس  2003 أيلااالفااي  رالوااهي ةاارارلحكامااة اإلساارائيلية لال
عالنهياسر عرفات،  عن عملية ا نساحاب أحااد  الجاناب مان قطاال غازة  اا 

، اااااا األمااار الاااذ  كاااان يعناااي انساااحاب قااااى اليماااين المتطااارف مااان 2005
ين المتاادين اأقلااىحكامتااه  إلااىالكنااه نجااح فااي ضاام حاازب العماال  ،ائتالفااه
ذا قائااد  إ ن حكامتااه ااااي خطاااة   يةااام بهااا ماايم االيمااين المتطاارف الحاارد
ساسااايا فاااي جميااا  الحكاماااات أالدينياااة واااريكا  األحااازاب، حيااا  تعتبااار حنكاااة

 .(12)اإلسرائيلية
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ااااي ليسااات اجااااد الجاااادة  اإلسااارائيليالكااان الةضاااية التاااي تهااام المجتمااا  
نماا ،االفسااد فاي معامالتاه الياميااة ااتساال داائاار   ااي حجاام الفسااد الةضاية اا 

الاذ  باات يهادد  األمارلياته بوكل لام يسابق لاه م يال  اتوابك حلةاته اترابط 
العااال ماااا  ،امساااتةبل دالتاااه فاااي اللاااميم اإلسااارائيليبواااكل ااضاااح المجتمااا  
ماان  المختلفااة األعااالماكااذلك باااقي اسااائل  اإلساارائيليةتكوااف عنااه اللااحف 

 طاساا األرساته فاي جميا  اقائ  الفساد يدل على مدى ت ل ل قيم الفساد امما
 .السياسية اا قتلادية اا جتماعية االسياسية

إن عاادم اسااتةرار الكنيساات أا الحكامااة أدى إلااى اجاااد حالااة ماان اللاارال 
الساااالم مااا   جاااداى باااين الةااااى السياساااية الموااااركة فاااي الحكاماااة حاااال مااادى

تها السياسااية ااألمنيااة التااي عاواا ، اقااد أدت الحالااة الساايئة ساااايالفلسااطينيين
إسرائيل اخالة خالل انتفاضة األقلى إلى اجاد بيئة خلبة لفساد النخب 

حياااا  أن مؤسسااااات الدالااااة كاناااات ماجهااااة بمنظااااار المؤسسااااة ا اإلساااارائيلية، 
حياااا  اساااات ل السياساااايان اااااذ  الحالااااة ماااان أجاااال تحةيااااق بعااااض  ،العسااااكرية

تااااأزم العمليااااة إلااااى المكاسااااب الماديااااة،  اااام إن تعاااادد انتخابااااات الكنيساااات أدى 
لى اجاد حالة من عدم ا ساتةرار السياساي فاي إسارائيل تجلات فاي ا سلمية ال ا 

ااجاااد ساات  (2009 -1996)خااالل األعاااام  (6) إجااراي عاادة عمليااات انتخابيااة
  .(14)إسرائيلية حكامات

ن ماااان أعضاااااي يالك ياااار  دفاااا  تعاااادد الااااازراي فااااي الحكامااااة الااحاااادة اكااااذلك
رارام فاي جال اساتمأن مان مخالفة للةاانا  طرقلبح  عن الكنيست االحكامة ل

عادد ، حي  تخاض إسارائيل انتخاباتهاا مان خاالل مؤسسة الحكم في إسرائيل
فتااارة ا نتخاباااات  ااام  ك يااارة تظهااار فاااي أحياااان فاااي مااان األحااازاب االتاااي كبيااار

، األماار الااذ  يااؤد  إلااى سااطاة الفساااد ليلاابح عااامال مساااعدا تختفااي بعااداا
  .في الحكم االتحكم

 ،مني بارزأا الوارل اإلسرائيلي كةائد سياسي اقد طرح واران نفسه على 
فمن حيا  الةضاايا السياساية فةاد طارح وااران خطاة الفلال أحااد  الجاناب 
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، االتي استطال مان خاللهاا تحايال دائارة ا اتماام الجماااير  2/2/2002في 
إلى أخرى مؤيدة م ل التناز ت المؤلمة، احدي ه عن إخاالي   من قضية فساد

حيا  قاام  ،نه يريد التالل إلى سالمأأكيد  الدائم على مستاطنات، اكذلك ت
بأك ر من مرة ورح ايجابيات خطة الفلل أحاد  الجانب.كماا عازز وااران 

 -2003عالقاتااه بالا يااات المتحاادة االتااي زاراااا  ماااني ماارات كاارئيس للااازراي 

 يرة من الرأ  العام اإلسرائيلي.بكوعبيته بنسبة  زاد اذاا  ،2006
فةااد قااام واااران بتوااكيل حاازب كاديمااا،  ،لفساااد االتحةيةاااتارغاام قضااايا ا

ااستطال استةطاب عدد من الةيادات السياسية الموهارة االمنتمية إلى حازب 
ن أ، االااضاح مان كال ااذ  الةضاايا م ل ومعان بيريس احاييم رامان العمل

خار   فااز إلاى 2003فاي رئاساة الاازراي  فاز فمن ،واران كان ظاارة محيرة
، اقدرتاه علاى واق 2005أحاد  الجاناب  ابسحا ن، اقدرته على 2001في 

نوااااايحااازب الليكااااد  إلاااى العالقااااات المميااازة ماااا   باإلضاااافةحااازب كاديمااااا،  اا 
ة أخاارى بةاادر ن يتمتاا  واااران أدى إلااى أكاال ذلااك  األمريكيااةالا يااات المتحاادة 

 إلاى التي تاارط فيهاا فسادال اياااي تحايل دائرة ا اتمام الجمااير  من قض
 .األخرىالةضايا السياسية 

عاان جاااار السياسااة لاام يخاارج إن قاارار واااران ا نسااحاب ماان قطااال غاازة 
جمياال كل   يةاادر علياه سااا  لتالتاساعية حيا  اظفهااا وااران بوا يةلاإلسارائي
مجااارم حااارب امجااارم بحاااق   مااانفاااي العاااالم فيلااابح رجااال ساااالم باااد  لاااارته

كرجااااال فسااااااد فاااااي التبيااااايض لااااافحته فاااااي الاااااداخل اإلسااااارائيلي  ،اإلنساااااانية
 ةبال مواراط بخارطاة الطرياقنلحظ ذلك في سلاكه السياسي اب. (13)السلطة
غتيال م باااق ياسر عرفات رفض  مةابلة أا ملافحة الرئيس الفلسطينيكما 
علاي  اأبااالرنتيساي عبد  العزياز ياسين ا احمد الفلسطينيين أبا عمار ا  الةادة

 . يرملطفى  اغيرام ك
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 الخاتمة
عاااالج  نأكافاااة الدراساااات التاااي تناالااات ااااذ  الظااااارة علاااى  أجمعاااتد لةااا

السياساااي  اإللاااالحمااان خاااالل  إ ياااتم  إنظااااارة الفسااااد السياساااي   يمكااان 
تساااتهدف فاااي العاااادة االاااذ  يظهااار بواااكل عملياااة ديناميكياااة حياياااة مساااتمرة 

ة للنظام السياسي الماجاد اربما تهدف على المادى البعياد الخلائد الرئيس
جال أاالدسااتير مان  سايةاألساالةااانين  إلاىر النخب السياسية احتى ي يت إلى

اساتيعاب راح العلار اطارح رؤياة اطنياة للتعامال معاه بهادف تحةياق اادف 
 .الخلل في النظام السياسي إلالحااا  اأكيدااحد 

قاد تام التحةياق فيهاا  ناهأيالحظ من معظم قضايا الفساد الخالة بوااران 
 ام المؤسساة الةضاائية، حيا  يالحاظ دار المدعياة الوارطة  أجهازةمن خالل 

للحكاماااااة اليااااااكيم  عااااادنا ارييااااال، اكاااااذلك المستواااااار الةااااااناني العاماااااة للدالاااااة
محكماااة ا ساااتئناف العلياااا،  ميناااي مااازاز، باإلضاااافة إلاااى دار رابنواااتاين  ااام

الادار  ااذا يؤكاداذلك للبات فاي قضاايا الفسااد المالياة الماجهاة ضاد وااران،
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  ياجاد لاديها أ  ناال  ايظهر من ذلاك أن إسارائيل ،لدالةس لمؤسسة ااساأل
من التسامح م  قضايا الفساد، اقد ظهر ذلك ااضحا بعد إدانة رئيس الدالاة 

علااى الاارغم ماان ا  ،اإلساارائيلي السااابق ماواايه كتساااب االااذ  تاام سااجنه فعليااا
ب رغامااه  يااجااه خطاارا مفانااه لاا لااارة واااران فااي المجتماا  اإلساارائيلي ااتاازاز
التخلي عن منلبه ألنه تمت  بتأييد وعبي قا  لطريةة تعامله المتوددة على 

 . م  ا نتفاضة الفلسطينية
على قااة الةاانان مان ،عملياات التحةياق فاي قضاايا الفسااد االفضاائح تدلا

 بأاميااةيادل علاى تزاياد الااعي  اااا  خارينخاالل ساجن رئايس الدالاة اازراي 
بته في المجتما  حيا  اييفةد الةانان م  استمرار الفساد ألنه  مكافحة الفساد

ذايسااتطي  المفساادان تعطياال الةااانان اقتاال العمليااات التنظيميااة فااي المهااد   اا 
الماااااطن العااااد  مااان ذلاااك فاناااه سااايفةد  ةتاااه بالةاااانان ابرجاااال الةاااانان  تأكاااد

األمر ،يا سااات ناااحتااارام الةاااانان ااااا  األسااااساتلااابح مخالفاااة الةاااانان ااااي 
 إلى انهيار الدالة. الذ   يؤد  في النهاية

 
Corruption Among the Israeli Political Elites 

Areil Sharon as a Model 

 

Dr.Khalid R. Shaaban 

Researcher- Palestinian Planning Center 
Abstract:  

This study aimed at identifying the political corruption in Israel 

especially among the ruling elites. It detected cases in which the 

former prime minister Areil Sharon had been accused in 

corruption-related suits as the top military and political figure in 

Israel in the present time.  
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the researcher found that the multiplicity of past and current 

corruption investigations have not reflected the true picture of the 

Israeli democracy but reflects the numerous of corruption in society 

and establishment. These facts can't be explained within the 

existence of a large number of corrupted political figures. Despite 

Sharon had not been indicted, a lot of people think that there is 

some kind of link between businessmen and states men and also 

had a clear content of both of the Israeli law and justice as a result 

of issuing a prison sentences against Sharon and other ministers in 

the government   
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