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 إىــجاء
 

ـــــ  رو  إ ـــــج ل ـــــف، وال ـــــخ ال ل ب ـــــف، كـــــل الب ـــــف، كـــــل الحـــــب ال ل ب ـــــظ كـــــل الذـــــ خ ال ل ب ال زال  فابش
ــــ  مدــــامعو ــــدداد عل ــــخ وي ــــظ بيــــحا الخجــــل" ل ب ــــ  "ىشيئــــا  ل ــــجعاءأمــــف مــــع  روحــــظ إل ال أدر  إذا كانــــت  ال

ظ العــــالف، شــــ خا  ستدــــعبشف ىــــحه الدــــصػر السحــــجودن فــــف كتاتــــة تعــــس مــــغ مذــــاعخ  لتخت ــــف إلــــ  م امــــ
أمــــــف لعصائــــــظ، شــــــ خا  أمــــــف الىتسامــــــظ، شــــــ خا  أمــــــف لتزــــــحياتظ البلمشتييــــــة، شــــــ خا  أمــــــف لسدــــــانجتظ.. 
فكـــــل مــــــا ح  تــــــو مــــــغ نجـــــا ، وكــــــل مــــــا لحــــــي  بـــــف مــــــغ ســــــعادن، مــــــا كانـــــا لي تيــــــا لــــــػال    ــــــع دعائــــــظ 

قلبــــــف  أىــــــج  فخحــــــة تخخجــــــف ىــــــحا اليــــــػم وال ــــــادم أ  ــــــخ إن شــــــاء  ، رســــــالة مــــــغ وتذــــــجيعظ ودعســــــظ.
معــــف نحــــػ  تدربــــف .. إلــــ  مــــغ ســــار  ةإلــــ  رفي ــــ الحــــب ت ــــلولػالــــج  تالخحســــة وال بــــخان  لــــظ  الستزــــخ  

ــــتــــزوج.... الحلــــع ــــ ة....ف ال الي ــــائف فخحــــة عســــخ  وقــــخن عيشــــف وبدــــسة الحا ــــخ وأمــــل السدــــت بل   إل أبش
ـــــ  مـــــغ قزـــــيت معيـــــع زىـــــخن شـــــبإ وأخـــــػاتف ...... ت ـــــجاخا  واعتـــــدازا  ف انخـــــػ إلـــــ  إ ...األعـــــداء  ابف فـــــف ل

لـــــــ  إ ...الـــــــح  حبـــــــخ فـــــــف ال لـــــــب جخحـــــــا   إلـــــــ  رو  زميـــــــل الجراســـــــة ســـــــخانا البػاســـــــل )أســـــــجػن االحتبلل
إلــــــ  مــــــغ  أ ــــــيعيع ... أيجقـــــــائف. أالإلــــــ  مــــــغ عخفــــــت كيــــــ  أجــــــجىع وعلســــــػنف  )مازن ف يــــــا الذــــــييج

ــــا تــــالعلع والسعخفــــة أســــاتحتف األفا ــــل ــــحوبػن كالذــــسػ  ليشيــــخوا شخي ش  إلــــ  مــــغ أحبــــػنف ودعســــػنف ....ا
أت ـــــجم الـــــي ع بيـــــحا العســـــل الستػا ـــــع  ..وششـــــف فلدـــــصيغ إلـــــ ىلـــــف وعـــــائلتف ... أ ووقبـــــػا تجـــــانبف دومـــــا ، 

 ...... الكخيع لػجيو لجعلو خالرا   أنأن اشبع تو، و  العلف ال جاخ ... سخن جيج  سائبل  
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 إقخار4
 

خ، وانيا نتيجة اتحا ف ، لشيل درجة الساجدتياقخ انا معج ىحه الخسالة ت نيا قجمت لجامعة ال جس
الخاية، تاست شاء ما تع اإلشارن اليو حي سا ورد، وان ىحه الجراسة، او أ  جدء مشيا لع ل جم لشيل درجة 

 عليا أل  جامعة او معيج آخخ
  
 
 

 ................التػقيع:
 

 مخخيةاشخف عبج ال ادر أبػ 
 

 24/4/2019التاريخ: 
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 شكخ وتقجيخ
 تعال : قال

 ُروٍَُأَْرك رك ىُواشك رواُنٍُوََلَُرَْكف روٌفَبْرك 
 [251الب خن، ]

ــــح  هلل الحســــج ــــا ومــــا ليــــحا ىــــجانا ال ــــج   ش ــــػال لشيت ــــ  والدــــبلم والرــــبلن  ، ىــــجانا أن ل ــــب عل  الحبي
: تعـــــج أمـــــا الـــــجاغ اـــــػم إلـــــ  ىجلـــــو علـــــ  ســـــار ومـــــغ ويـــــحبو آلـــــو وعلـــــ   ، عبـــــج بـــــغ السرـــــصب  د

ـــــخاىيع،  "ألزيئئئئئ     شئئئئئ  م لئئئئئ  " :تعـــــال    ل ـــــػل فامت ـــــاال   ـــــة   فـــــ نشف7)إب ـــــ   أشـــــ خ بجال ـــــجاخ فالعل  ال 
   يـــــل  د الكــــخيع الخســـــػل قــــػل مــــغ وانصبلقـــــا الخســــالة، ىـــــحه إلتســــام وتػفي ــــو بخعااتـــــو أمــــجنف الــــح 
 والعخفان: تالذ خ أتػجو نشف " ف  لذ خ ال الشاس لذ خ ال مغ" :وسلع علية

 شيلـــــة وإرشــــاد تػجيــــو مـــــغ قجمــــو لــــف لســـــا ،الجراســــة ىــــحه علـــــ  خفالسذــــ خالــــج شـــــعبان /للــــجكتػر 
 .الشػر إل  الخسالة ىحه إخخاج فف البارز الجور لسداىستو  ان والح  الخسالة، ىحه إعجاد فتخن

ــــــجكتػر الذــــــ خ تعطــــــيع وأت ــــــجم  ســــــا ــــــة/  لل ــــــال العيم ــــــ  ري ــــــف تذــــــخيبو ، عل ــــــف،   سشــــــاقر ل داخل
ـــــ  مػيـــــػل والذـــــ خ ـــــجكتػر إل ـــــؽ ىاشـــــػ/  ال ـــــ  ،ىذـــــام أب ـــــف تذـــــخيبو عل ـــــاقر ل ـــــ  خـــــارجف،  سش  وعل

 .الخسالة أ خت التف العلسية ونرائحيع الدجاجن تػجيياتيع
ــــــحلظ  ــــــ  عســــــادن الجراســــــات  الذــــــامخ األ ــــــادلسف الرــــــخ  وشــــــ خ  مػيــــــػل ل ــــــجس، وإل جامعــــــة ال 

 العليا وأعزاء الييئة التجريدية السػقخن.
 لكـــــل وامتشـــــانف شـــــ خ   أقــــجم أن لـــــف يـــــبلص أســــسائيع، لـــــحكخ الس ـــــام اتدــــع ال للـــــحاغ وت ـــــجاخا   ووفــــاء  

 واقعــــــا   الشــــــػر رأى حتــــــ  فكــــــخن،  ــــــان أن مشــــــح الستػا ــــــع العســــــل ىــــــحا إخــــــخاج فــــــف وســــــاىع عــــــاون  مــــــغ
 .واالحتخام والت جاخ الذ خ  ل مشف وح ي ة، فليع
ـــ ن  وأخيـــخا   مـــا كـــان فـــف ىـــحه الجراســـة مـــغ يـــػاك فيـــػ تػفيـــه مـــغ   ومـــا كـــان بيـــا مـــغ خصـــ  فيـــػ ف

 مشف.
 إال تاهلل عليو تػكلُت ىػ نعع السػل  ونعع الشريخ وما تػفي ف
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 فيخس الججاول
 81........................ .2000 – 1998 أعػام بيغ الدياسف البداد حاالت عجد : 1:2) رقع ججول

ُ

 كال والخسؽم التؽضيحيةفيخس األش
 18 .......................... 2000-1950عجد حاالت البداد الدياسف فف الدشػات   1:2) رقع ش ل
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 ممخز الجراسة
 

سخائيلف جولة االحتبلل اإلبىجفت الجراسة إل  الكذ  عغ أسباك استذخاء البداد فف مؤسدات الح ع 

ويس ـل  ، 2018-1996اء الػزراء وأ ـخه علـ  الشطـام الدياسـف ال ـائع فييـا خـبلل البتـخن )وخاية لجى رؤس

بيغ السػا يع الس ارن فـف العرـخ الحـالف لسـا لـو مـغ آ ـار وانع اسـات  ميسامػ ػ  البداد الدياسف م انا 

ل العــجد  بيــخن محليــا وعالسيــا ويتجلــ  االىتســام فــف ىــحا السػ ــػ  تسؤشــخات ك يــخن لس ــغ معخفتيــا مــغ خــبل

واعتسـجت  ،الكبيخ مغ البحـػ  التـف أجخيـت بيـحا الرـجد واالىتسـام السحلـف والـجولف الستدااـج بيـحا السػ ـػ 

الجراسـة علــ  مــشيي تحليــل الــشطع، الســشيي الػيــبف التحليلـف، الســشيي التــاريخف مــغ خــبلل تػضيــ  أحــجا  

 .قةووقائع السا ف إل خائو، وتعديد ما لصخ  مغ خبللو مغ قزالا ذات عبل

ربعـــة فرـــػل وخاتســـة، تشـــاول البرـــل األول اإلشـــار الشطـــخ  وخصـــة م جمـــة وأوتكػنـــت الجراســـة مـــغ 

الجراسة وأىع السرصلحات السدتخجمة وإبخاز الجراسات الدات ة، أما البرل ال انف ف ج تشـاول، جـحور البدـاد 

ا تشاول البرل ال الث البداد فيس ،"إسخائيل"، وأسباك البداد، وأىع مطاىخ البداد الدياسف فف "إسخائيل"فف 

 ،"إســخائيل"رؤســاء الــػزراء، حيــث تشــاول البرــل الحــجاث عــغ البدــاد الدياســف لــجى وزراء ح ػمــات  لــجى

 .وأخيخا  تشاول البرل الخاتع: أ خ البداد عل  الشطام الدياسف

غ والتـف تعتبـخ عسـال والسـال وبـيغ الدياسـيي سا بيشت الجراسة العبلقة الستشاميـة والعسي ـة بـيغ رجـال األ

 .العامل األساس فف انتذار البداد مغ خبلل السرالح السذتخكة

ن الشطــام االنتخــابف )البخالســخز  ىــػ نطــام لذــجع علــ  البدــاد ويدــسح تانتذــاره أ ســا أضيــخت الجراســة 

لــ  حــج ضيــػر مــا لدــس  إعســال ويــؤ خ تذــ ل حــاد فــف ندــبة الترــػيت مــغ خــبلل تــ  يخ الســال ورجــال األ

 .يػاتتس اولف األ

ت ل لــت فــف  "إســخائيل"وخلرــت الجراســة إلــ  العجاــج مــغ الشتــائي والتــف أىسيــا: أن ضــاىخن البدــاد فــف 

ســخائيلف، فــالك يخ مــغ رؤســاء الــػزراء والــػزراء ارتبصــت اســسائيع ت زــالا فدــاد بجالــة مــغ رئاســة الــػزراء اإل

ار ، وىـحا مـا سـاىع فـف زعدعـة ن الطـاىخن فـف حالـة اسـتسخ أرابيغ أولسـخت وبـارك وشـارون  ونتشيـاىػ ويبـجو 

 .سخائيلف تالح ػمة، كسا أ خ عل  است خار الح ػمات فف ك يخ مغ األوقات  ة السػاشغ اإل
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Abstract: 

 

The study aimed at identifying the causes behind the spread of corruption in the 

government institutions in the Israeli occupation state, especially the prime 

ministers and its impact on the political system in place during the period (1996-

2018). The issue of political corruption is a distinguished place among issues 

raised in the present era because of its great effects and repercussions locally 

and globally. The interest in this subject is reflected in many indicators that can 

be learned through the large number of researches carried out in this regard and 

the growing local and international interest in this subject. The study relied on 

the method of systems analysis, analytical descriptive approach, historical 

approach through the use of events and facts of the past to enrich it, and to 

promote the issues arising from it .                                                       

The study also showed the growing and deep relationship between businessmen, 

finance and politicians, which is considered the main factor in the spread of 

corruption through common interests. The study also showed that the electoral 

system (the Primeries) is that encourages corruption and allows its spread and 

severely affects the voter turn- out to the extent of appearing the so-called vote 

contractors. 

 

The study concluded that the phenomenon of corruption in Israel permeated the 

Israeli prime minister. Many of the prime ministers and ministers were 

associated with corruption cases from Rabin, Olmert, Barak, Sharon and 

Netanyahu, and it appears that the phenomenon is continuing. Corruption 

undermines the confidence of the Israeli citizen in the government, and has 

affected the stability of governments in many times. 
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 األول الفرل
 

 مقجمة 6.6

 مؤشخ وتصبي يا، فارتبا  التشطيسية وال انػنية واألسذ السعاايخ ل ياك نتيجة البداد عادن ل  خ

 ورواج مبجأ السرلحة ال انػن، وسلصة الح ػمية،  ع  وغياك للخقاتة مجتسع، دليل أ  فف البداد

لظ للرالح الخاص، ولة وتػضي  ذالج ومػارد والسشرب العام الػضيبة تاست بلل البخدلة عل  العامة،

ولة عل  اختبلفيا، السادلة مشيا أو الدياسية ل  الزخر تس جرات الجاألمخ الح  اؤد  فف السحرلة إ

 ل  غيخ ذلظ.أو الديادلة إ

سخائيلف ك يخا ت نيا دولة السؤسدات الػحيجن فف الذخق األوس ، وىحا دولة االحتبلل اإل اّدعتوقج 

خحت تجريجيا تالتبلشف شيئا فذيئا، ن ىحه الرػرن قج أال أا، إل  حج موالطاىخ إ الػي  كان يحيحا

ل  تراعج التح ي ات الذخشّية إائيلية، و اإلسخ الجولية و حيث تبيج الت اريخ الرادرن عغ السؤسدات 

 سيسا رئاسة الػزراء. االحتبلل اإلسخائيلف ياحبة ال خار، الدولة واستذخاء آفة البداد فف مؤسدات 

تبلل للبداد داخل مؤسدات دولة االح عاليةػمات التف تبيغ وجػد ندب ل ج تػاتخت السعل

 أ  خ البداد السؤسدات ودولة الكيان ك ل، فتبجو مطاىخسخائيلف، مسا اشبئ تخصخ كبيخ ايّجد تلظ اإل

تسدتػى الصب ة الدياسية الحا سة، ويّشا  ال خار فف  اتعله فاألمخ ،و رشػن ماليةجشدف أتحخش  مغ

 .الكيان

 مغ مبرل  ل فف ات ل ل أن استصا  خصػرتو؛ إال أنو ودرجة مدتػياتو اختلبت وإن   دادالب

 واالست خار االقتراد  االزدىار مغ يػرا تخسع التف "إسخائيل" ومشيا السعايخن الجول حيان مبايل

 ناجح سياسف أنسػذج "إسخائيل" أن فكخن أذىانشا فف تخسخت حت  السجتسعية؛ والجاشامي ية الدياسف

 البداد ويعج  بيخن، تسذ بلت م لبة الرػرن ىحه لكغ أخخى، دول فف لبلستشداخ قابل وأنو ومتصػر،

مسا أدى إل  رفع األيػات للسصالبة بػ ع حج الستذخاء ىحا البداد فف  وتجميخا ؛ ت  يخا   أ  خىا

  .88، ص2011العامخ ، )مؤسدات الجولة 
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سخائيلف وشخي ة تعاشييع مع دولة االحتبلل اإليا رؤساء وزراء ملبات البداد الستيع ب لحلظ

فف الكيان، مشطػمة البداد  ويلت إليواالتيامات السشدػبة إلييع، تطيخ ت ل و ػ  السدتػى الح  

و رئيذ ا الحت مبلمح قزية فداد  ج وزيخ أن مذخوعات ال ػانيغ التف تعخض فف الكشيدت كلسوإ

 غ تالبداد مغ قسة ىخم ال يادن الدياسية اإلسخائيلية.حسالة الستيسي-فف حال إقخارىا -وزراء ىجفيا

دولة االحتبلل  حة تطيخ وتبيغ السدتػى الح  ويلت إليوولعل السلبات السبتػحة اليػم والسصخو 

مس لة تسؤسداتيا السخكدية، وعل  جسيع مدتػياتيا الدياسية والعد خية واالقترادلة واالجتساعية مغ 

سا زالا البداد شالت معطع تلظ السؤسدات ويانعف ال خار فييا، مان ساس فف مدتش ع البداد، ف 

 ل  نطام فاشل.اشبئ تخصخ تحّػل الشطام فييا إ

 مذكمة الجراسة4 8.6
، وبيان أ خىا يظ وتحليل ضاىخن البداد السدتذخ  ل  تبكإ الجراسة لدع  الباحث مغ خبلل ىحه

طام ن ادعع أن نطاموالح  سخائيلف، اإل الشطام الدياسف لجولة الكيان فف دوائخ يشع ال خار عل 

ن قزالا البداد الستتاتعة فف الح ػمة تذ ل خاص وفف مؤسدات مؤسداتف قائع عل  الذبافية، إال أ

الع ال الث ذات و دول الع نيا ال تختل  عغ الجول الشامية أالجولة تذ ل عام أضيخت "الجولة" وك

ت  يخ ىحا البداد الستدااج عل  مدتػى الشطام الدياسف  فف مجى األنطسة السدتبجن، وتبخز مذ لة البحث

 فف "الجولة " ومغ ىشا لصخ  الدؤال الخئيذ التالف:

سخائيمي وما أثخه عمى الشعام الدياسي القائػ في دولة االحتالل اإلسباب استذخاء الفداد ما أ

 (؟8162-6331)رئاسة الؽزراء أنسؽذجا( )فييا 

 

 أىسية الجراسة 1.6
 اإلسخائيلية والس تبات الجراسات لح ل  افة ميسةػنو إيحا البحث كل العلسية ىسيةاألتكسغ  .1

نو لحلل ضاىخن ميسة تدتذخ  وتتصػر بػتيخن متدارعة وىف ضاىخن ، حيث إالعلسية ومشطػمة السعخفة

 البداد الدياسف.
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 مباشخن   تعلها دور   مغ تس لو لسا "إسخائيل"، فف البداد الدياسف لجراسة العسلية األىسية تخجع .2

مجعية فف ذلظ فيو،  ا  وتجج ليا دور  إال ش ن ذات قزية ت ػر تكاد فبل سبلمية،العخبية واإلمة األ ت زالا

تسجى فاعلية  ةمشيا مغ السحي  السعاد  ليا، مطيخن تساسظ مؤسداتيا، ومشتذيالسحافطة عل  أ

أيبح مغ  ،كب عة الديت فف التػسع دلس خاشيتيا ونداىتيا، لكغ مع تبذف ضاىخن البداد فييا والتف تاتت

 محالة. ل  انيياره ال؛ ف نيا تؤد  إالزخورن السلحة دراسة ىحه الطاىخن التف إذا ما استبحلت فف نطام

 أىجاف الجراسة 4.6
ؤسدات الح ع فف سباك استذخاء البداد فف معل  أ التعخف فف للجراسة الخئيدف اليجف اتس ل

  .2018-1996) "إسخائيل"ن أ خه عل  الشطام الدياسف فف يابدولة االحتبلل اإلسخائيلف و 

 :التالية البخعية األىجاف الخئيدف اليجف مغ ويتبخ 

تحجاج  فف السداىسة الشطخية االتجاىات وأىع الدياسف، البداد، ومبيػم البداد الكذ  عغ مبيػم .1

 البداد.

 فييا.شبيعة الح ع ، و "إسخائيل"دياسف فف الػقػف عل  م ػنات الشطام ال .2

 ."إسخائيل"عل  الحيان الدياسية فف  رؤساء الػزراءاستعخاض أ خ البداد الدياسف لجى  .3

 سخائيلف فف مدتش ع البداد.خف عل  العػامل التف ساىست وأدت إل  س ػط يّشا  ال خار اإلالتع .4

 استعخاض أ خ البداد عل  مدتػى رئاسة الػزراء عل  الشطام الدياسف اإلسخائيلف. .5

 لجراسة4أسئمة ا 4.6
جولة االحتبلل ؤسدات الح ع بسباك استذخاء البداد فف مأل سغ التداؤل الخئيذ للجراسة حػل   

ويتبخ  مغ ىحا  م،2018-1996ئع فييا خبلل األعػام سخائيلف وأ خ ذلظ عل  الشطام الدياسف ال ااإل

 عجن تداؤالت فخعية كالتالف: فالتداؤل الخئيد

 السداىسة الشطخية االتجاىات أىع ىف وما الدياسف؟ ف تالبدادالبداد؟ وماذا نعش مبيػم ما ىػ .1

 تحجاج البداد؟ فف

 شبيعة الح ع فييا؟، و "إسخائيل"لشطام الدياسف فف م ػنات اى  ما  .2

 ؟"إسخائيل"عل  الحيان الدياسية فف  رؤساء الػزراءما أ خ البداد الدياسف لجى  .3
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 سخائيلف فف مدتش ع البداد؟ر اإلما العػامل التف ساىست وأدت إل  س ػط يّشا  ال خا .4

  ي  أ خ البداد عل  مدتػى رئاسة الػزراء عل  الشطام الدياسف اإلسخائيلف تذ ل عام؟ .5

 فخضيات الجراسة4 1.6

 حػل: تتسحػر فخ يات الجراسة

  االنتخاتات التسييجلة/ األولية )لبتخض الباحث أن تصبيه نطامPrimers داخل األحداك  

لسجال أمام االبتداز وااليصباف وشخاء األيػات والحمع وفتح تاك  واسع  مغ فتح اوخاية الكبيخن 

 البداد داخل أروقة السؤسدة التذخيعية والتشبيحلة.

  إن رؤساء الػزراء أيبحػا أ  خ ان ساسا فف مدتش ع البداد، تسا تس لو مغ سلصة ونبػذ تاتت

نيا أيبحت فف ك يخ مغ األحيان واجية جدءا ميسا مغ البداد فف الشطام الدياسف اإلسخائيلف؛ بل إ

 لو.

 حجود الجراسة4 7.6

رؤساء اعتسج الباحث عل  دراسة البداد الدياسف داخل "إسخائيل" وخاية  الحج السكاني4 -

 للجراسة. ا  نسػذج اتيامات البداد السػجية لخؤساء الػزراءفف "إسخائيل" واتخح الباحث  الػزراء

م 2018وحت  عام  1996 ح بجالة تصبيه نطام البخالسخز عاممشالبتخن السستجن  الدماني4 الحج -

حيث مخت فف ىحه الح ب عجن تصػرات ارتبصت ت زالا البداد، وخاية تلظ التف تػرط 

فييا نخبة مغ أعزاء الكشيدت والػزراء ورؤساء الػزراء ورؤساء الجولة، مسا دعا للتخكيد 

 عل  ىحه البتخن الدمشية.

 عخيات السطبقةمشيجية الجراسة والش 8.6



6 
 

 أوال 4 مشيجية البحث4  -

 عجد مغ السشاىي: اعتسج الباحث عل 

كد عل  معلػمات كافية ودقي ة عغ تأسلػك مغ أساليب التحليل السخ وىػ  مشيج تحميل الشعػ .1

جل الحرػل عل  نتائي علسية بلل فتخن زمشية معلػمة، وذلظ مغ أضاىخن أو مػ ػ  محجد خ

 سا اشدجع مع السعصيات البعلية للطاىخن. ع تبديخىا تصخي ة مػ ػعية ت

للػيػل إل   ح  ل ػم عل  وي  الطاىخنوال السشيج الؽصفي التحميمياستخجم الباحث  سا  .2

 أسبابيا والعػامل التف تتح ع فييا واستخبلص الشتائي لتعسيسيا.

مغ خبلل تػضي  أحجا  ووقائع  السشيج التاريخيالباحث فف دراستو عل  وأخيخا  اعتسج  .3

مغ قزالا ذات عبلقة، حت  لس غ رب   ا، وتعديد ما لصخ  مغ خبلليالسا ف إل خائيا

كسا أنو لداعج فف جسع الح ائه والسعلػمات عغ أسباك وجحور البداد  ،السا ف تالحا خ

 ".فف "إسخائيل رؤساء الػزراءوساط الدياسف وكيبية تصػره فف أ

 الشعخيات4ثانيا  -

السجارس  ىحه ومغ البداد، ضاىخن تبديخ حاولت ت التفالبكخية والشطخيا السجارس تعجدت

 :والشطخيات

 تحسف تحيث السجتسع، فف وضيبة للبداد نإ :السجرسة ىحه أنرارل ػل  الػضيبية: السجرسة-1

 إل  اؤد  الح  األمخ السش دسة، السجتسعات انجماج تعديد عل  لعسل  سا الشطام، الػضيبة ىحه

اشيار  فدػف الػضائ  أداء عل  قادر غيخ السجتسع  ان وإذا ،لشطاما واستسخار والتباعل االشتخاك

  .175، ص1988ميشا، )

ويعج وليع جيسذ أشيخ رواد السجرسة الػضيبية وقج ت  خ بشطخية دارون فف االنتخاك الصبيعف، 

ة فيخى جيسذ أن وضيبة التبكيخ ىف إحجا  سلػك مبيج. وقج اىتست الجراسة الػضيبية تالجور أو الػضيب

الح  ت ػم تو العسليات الع لية فف تكيي  االندان مع البيئة الت  لعير فييا. وقج استسخت السجرسة 

 الػضيبية فف استخجام مشيي االستبصان وأ افت لو مشيي السبلحطة.
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 السجتسع فف السع جن العبلقات تبخره البداد أن الشطخية ىحه أنرار ويخى  التحجاث: نطخية-2

 الجولة و ع  قلة تدبب السجتسع   افة فف وت ييخ الدياسية، السذاركة زيادن يامعالس أىع مغ والتف

 تح يه أجل مغ مذخوعة غيخ وأساليب عبلقات وجػد إل  الشيالة فف اؤد  الح  األمخ والسؤسدات،

 . Huntington S, 1988, P77-80)األىجاف

الدلصات الدياسية وعخف يسػئيل ىشت شػن التحجاث الديدف ت نو استبجال عجد كبيخ مغ 

والت ليجلة والجاشية والعائلية والعخقية تدلصة سياسية وششية علسانية واحجن. ويعخف التحجاث الدياسف 

 ت نو ىػ عسلية االنت ال مغ نطام سياسف ت ليج  ال  نطام سياسف حجاث.

 ليا العامة  الدلصات) الح ػمة بشاء أن تاعتخافيا الشطخية ىحه تتس ل السؤسدف: السشيي -3

 لل ػى  انع اس مجخد ليدت فالسؤسدات فييا، العامليغ ومػاق  سلػك تذ ل وىف الخاية ت  يخاتيا

 الح  األمخ الح ػمة تدشيا التف ال ػانيغ خبلل مغ  بيخ وبذ ل اتحجد الدياسييغ فدلػك االجتساعية،

 ,Huntington S, 1988)للدياسييغ األساسية األىجاف أحج وتعديدىا السؤسدة عل  السحافطة لجعل

P71.  

ذات العبلقة، والجوريات والس االت والت اريخ،  العبخيةلكتب والسخاجع العخبية و ل  االخجػ  إتع وقج 

، والبحث والسصالعة فف مػاقع اإلنتخنت جراسةلت مػ ػ  الواألتحا  والجراسات الدات ة التف تشاو 

 . ع البيئة التف نبحث فيياف محاولة لبي، مع التخكيد عل  السخاجع العبخية فالسختلبة

 الجراسات الدابقة4 8.6

 4أوال 4 الجراسات العخبية 
 ومدتقبل نتشياىؽ. "إسخائيل"( بعشؽان4 الفداد في 8162دراسة )جخابعة، بؼ شطخيت،  .6

وتحػليا مغ حاالت فخدلة مغ  "إسخائيل"الجراسة إل  مشاقذة تصػر مشطػمة البداد فف  ىجفت  

ع عليو تدبع ك  ايػد أولسخت، الح  حُ سا حج  مع رئيذ الػزراء األسبه، إ، كالذخرفالخشػن واالحتيال 

لتذسل شب ات واسعة ومع جن مغ الصب ة الدياسية العليا الستخاتصة  ،سشػات فف إحجى قزالا البداد

وتػ ح الجراسة كي   الدياسف أو االقتراد ، ة مرالح متبادلة سػاء عل  السدتػى فيسا بيشيا تذب 
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ػرت مؤخخا  ل خح شاتعا  مشطسا  لذسل كبار السدؤوليغ فف الجولة والذخكات العسبلقة التف ش   بجأ البداد

 شب ة مع جن مغ البداد ونطام السحدػبية.

وخلرت الجراسة إل  أن مريخ نتشياىػ ال ادال مبتػحا  عل  كافة االحتساالت تسا فييا تػجيو     

التح ي ات الجارية حاليا  مع نتشياىػ  م التس الشطخ عغ وب  رسسية لو وربسا إدانتو فيسا تعج، اتيامات

يبجو أن مذيج البداد بجأ ل خح شاتعا  أ  خ تشطيسا  وانتذارا  فف السجتسع اإلسخائيلف فومدت بلو الدياسف، 

  مدتػى ال يادن الدياسية العليا، ويبجو مغ ردن فعل السجتسع خبلل الع جاغ السا ييغ، وخاية عل

سخائيلف أن الجسيػر اإل اىػ تذعبية كبيخنالبداد وتستع نتشي  عيبة حت  اآلن تجاه تحجائيلف الزسخ اإل

 تات أ  خ تداىبل  مع ت بل البداد وبالتالف التعالر معو.

 والدمطة. السال رأس مع "إسخائيل" في الرحافة عالقة ( بعشؽان81644دراسة بخيدكؽ ) .8
 قبل مغ اإلسخائيلف اإلعبلمف ال صا  شيجىا لتفا والتدلل الت ل ل عسلية الجراسة تشاولت       

 رجال بيغ السذتخكة السرالح بيغ الجراسة توربص عبلم،اإل سػق  عل  وسيصختيع عسال،األ رجال

 التبادلية العبلقات  ػء فف  والدلصة السال) ججلية تحليل الباحث وحاول ،والدياسييغ عسالاأل

 السذتخكة، السرالح عل  قائسا  الػ ا لرشع الح  مخاأل ،بيسا الرحافة وعبلقة السذتخكة والسرالح

 الح  الػقت فف للبداد ناقجن وأ مػ ػعية تكػن  نأ عبلماإل وسائل عل  الرعب مغ لجعل مسا

 .تالدياسييغ واسعة عبلقات ليع وأ متشبحاغ عسالأ  رجال لسلكيا

تذ ل  "سخائيلإ"وخلرت الجراسة ال  وجػد قيج ا افف عل  حخية الرحافة لدع ويسيد دولة 

خاص وىػ الخقاتة العد خية. فخبلفا  لسا ىػ متبع فف الجول الجلس خاشية الت  تدػد فييا حخية الرحافة 

وحجن عد خية مخترة لجب أن ت جم ليا مدب ا  أ  مادن تتعله تسجاالت  "إسخائيل"واالعبلم. تعسل فف 

يبلحية شصب جدء مغ السعلػمات وشؤون أمشية حداسة قبل أن اتع نذخىا. وقج أعصيت ىحه الػحجن 

 الت  لعتدم الرحافف اشبل  الجسيػر علييا أو شصب كامل السعلػمات او الت خيخ وف ا  لسا تخاه الػحجن.

 الدياسي السذيج في االقترادية بعشؽان4 الشخب (8161وخطيب،  )شحادة دراسة .1
 اإلسخائيمي.
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 رجالمغ  "إسخائيل" فف لحاليةا االقترادلة الشخب ت  يخ عخض إل  ىجفت الجراسة       

 إ خ وعل  مشيا، االقترادلة خايةال خارات  واتخاذ العامة الدياسة عل الخاص  وال صا  األعسال

 الرشاعة فف الخاص ال صا  حرة وزيادن األخيخيغ، الع جاغ فف واالقترادلة الدياسية التحػالت

 تػ يح وكحلظ ،الخاص ال صا  والدن رحع  ان الح  العام ال صا  حداك عل  اإلسخائيلييغ واالقتراد

 فف االختبلف أو الذبو أوجوبيان و  ال خار، متخح  إل  األعسال قصا  اخفعيا التف السصالب نػعية

 :سؤاليغ عل  اإلجاتة جراسةال صخ تو  الدات ة، للع ػد بشدبة ومصالبيع الحالية االقترادلة الشخب ىػية

 الشخب م انة فف ال  حػّ ت   الحا سة والشخب اإلسخائيلف السجتسع مػاق  فف اليسيغ نحػ التحػل رافه" ىل

 مع تالتػاز   االقترادلة للشخب الدياسية والسصالب السػاق  ت يخت وىل وأىجافيا؟ االقترادلة

 ؟"إسخائيل" فف اليسيغ نحػ االنحخاف

رئيل شارون اإلسخائيمية "آ الدياسية الشخب ( بعشؽان4 فداد8161دراسة )شعبان،  .4
 جا ".أنسؽذ

 أوساط فف وخاية "إسخائيل" فف الدياسف البداد حاالت  ذ  محاولة إل  الجراسة ىجفت      

 تالبداد شارون  رئيلآ الدابه اإلسخائيلف الػزراء رئيذ فييا اتيع التف ال زالا وتتبعت الحا سة، الشخبة

 التح ي ات حاالت تعجد أن إل  الباحث خلز وقج ،والدياسية العد خية الذخريات أىع أحج بػيبو

 لدتبحل البداد أن إل  وتذيخ اإلسخائيلية، الجلس خاشية حالة تع ذ والحالية الدات ة البداد قزالا فف

 الدياسييغ مغ  بيخ عجد وجػد ضل فف تبديخىا لس غ أمػر وىحه الحا سة، والسؤسدة السجتسع فف

 بيغ عبلقة بػجػد ا  اقتشاع ىشاك أن إال ال زالا، بيحه شارون  إدانة عجم ورغع فداد، ت زالا غمتػرشي

 أح ام إيجار نتيجة "إسخائيل" فف وال زاء ال انػن  ت ػن اقتشا  وألزا الجولة، ورجال السال رجال

 .آخخيغ ووزراء الدابه "إسخائيل" رئيذ تدجغ

وخلرت الجراسة إل  أن معطع قزالا البداد الخاية تذارون أنو قج تع التح يه فييا مغ خبلل 

، وكحلظ ذخشة  ع السؤسدة ال زائية، حيث لبلحظ دور السجعية العامة للجولة عجنا أربيلأجيدن ال

السدتذار ال انػنف للح ػمة اليا يع روبشذتااغ  ع ميشف مدوز، تاإل افة إل  دور مح سة االستئشاف 
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ؤسدة العليا، وذلظ للبت فف قزالا البداد السالية السػجية  ج شارون، وىحا اؤكج الجور األساس لس

 ال اػجج لجايا أ  نػ  مغ التدامح مع قزالا البداد. "إسخائيل"الجولة، ويطيخ مغ ذلظ أن 

 مدتقبمية(. رؤية)مكافحتو  ستخاتيجياتوإ أسبابو ( بعشؽان4 الفداد81684دراسة الكبيدي ) .4
ل ل  العسإىحه الجراسة  تشاولت الجراسة البداد فف السجتسعات العخبية والجولية وىجفت        

ستخاتيجيات نػعية وتكاملية بجلبل  لئلجخاءات العبلجية والع ابية والت دابية التف غالبا  ما اتع إعل  شخ  

 اتخاذىا تعج وقػ  عسليات البداد وال بس عل  تعس الستيسيغ.

وتشصله ىحه الجراسة مغ مذ لة أن البداد ال ادال شائعا  وأدواتو وأساليبو أيبحت أ  خ تع يجا  

الحج مغ ولع ت بت سبل وسائل م افحتو الت ليجلة فاعليتيا فف  ،  األمغ والتشسية أشج خصػرنوأ خه عل

ن شب ات البداد أيبحت تتعجى حجود الجولة الػاحجن إحيث لع تكغ رادعة للسبدجاغ، بل  همخاشخ 

 ويارت م افحتو تتجاوز قجرات وإم انيات الييئات والسحا ع السحلية والتصػعية.

 تاستخاتيجية األقصار جسيع فف البداد م افحة ت م انية التدليع لس غ ال أنو إل  الجراسة وخلرت

 وبح ية علسية مخا د ت قامة الجراسة وأويت ، االستخاتيجيات مغ العجاج تبشف لجب وإنسا مػحجن

 اقتخا   ع ومغ آ اره وم ارنة حخكتو ومتاتعة معجالتو وقياس البداد لتذخيز متخررة ومعاىج

 البداد تسسارسات للتعخيف وتك يبيا الجيػد وتػجيو الػعف زيادن ويشب ف التػييات وت جلع الدياسات

 والتخبػية واإلدارية واالقترادلة والدياسية السجتسعية السجاالت جسيع وفف السدتػيات مختل  عل 

 فيو كلذار  وششيا   واجبا   ذلظ ل ػن  أن ويشب ف السيغ أيحاك لجى البداد تع ب ويشب ف واالجتساعية

 .الجسيع

 ."إسخائيل" داخل الدياسي الفداد( بعشؽان4 8161، كاظػدراسة ) .1
 "إسخائيل"اخل الصب ة الدياسية الحا سة فف الزػء عل  البداد الدياسف د سلصت الجراسة     

حت  تات مغ أحج  ؛مغ خبلل التعخف عل  العػامل التف ساىست فف انتذاره واستبحالو بيحه الرػرن

 كجولة ومجتسع. "إسخائيل"تيجد تانييار  السخاشخ التف

ومع مخور الدمغ أيبحت  ،وخلرت الجراسة إل  تشػ  عػامل البداد داخل السجتسع اإلسخائيلف

ة اسالدي عل  مغ ت  يخ السافيا س  الدياسف والصب ة الحا سة، فبجءا  ىحه العػامل األ  خ ت  يخا  تالػ 
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النتذار   افة وقيع ال خك وتػغليا داخل السجتسع  ؛سجتسعخبلقية داخل الاالنتخابية وتخاجع ال يع األ

وانع اسات العػلسة ت ل جػانبيا الدلبية ناىيظ عغ الدبب األىع وىػ االنع اسات السادلة واألخبلقية 

تالزبة  67شيف وفلدصي 48لبلحتبلل وما تبعيا مغ سلػك عشرخ  داخل الكيان مع فلدصيشيف 

خلسانات العالع ت بديمشح لحطة قياميا وترجر الكش "إسخائيل"د رافه الحلظ فالبد ال خبية وقصا  غدن؛

 ف الخشاوى  لخ مشيع تبزائح مالية وأخبلقية وتأخبلق أعزائو وتػرط عجد كبي مغ حيث تجنف مدتػى 

 "إسخائيل"اد الستبلح ة وك ختيا تبخىغ عل  أن السدؤوليغ فف ومسارسة االبتداز، فتكخار حاالت البد

 ا  وبرػرن شخىة.غجوا مادايغ جج

الفداد في الطبقة الدياسية ( بعشؽان4 8112، واالستذاراتدراسة )مخكد الديتؽنة لمجراسات  .1
 اإلسخائيمية.

 سخائيل، وخرػيا  خبلل فتخن ل  البداد فف الصب ة الدياسية تالجراسة الزػء عسلصت     

الدياسف وال زائف فييا،  ت جلع لسحة عامة عغ الشطام  ، عبخ2008-2006سخت للػزراء )رئاسة أول

العػامل التف  أن تبيغ أبخز الجراسة كسا تحاول ،وتعاملو مع البداد وال  خات السػجػدن فف ىحا الشطام

 عخض تعس الشساذج ل زالا البداد.ساعجت عل  انتذاره، كسا ت

لسخت خبلل رئاسة إايػد أو  "إسخائيل"ذخ فف تن حجع البداد الدياسف السشضيخت الجراسة أوأ     

وذلظ عائج لعجن  لة ميسة فف تاريخ الجولة العبخية،للح ػمة اإلسخائيلية، وىف البتخن التف ُتعج مخح

أسباك أىسيا: غياك االست خار الدياسف، فسشح قيام الجولة والشطام اإلسخائيلف لبت ج إل  االست خار 

، واختبلف األجيال وعجم انت ال الح ػمف، واالحتبلل وانع اساتو السادلة واألخبلقية عل  اإلسخائيلييغ

 "إسخائيل"كسا أن للبداد الدياسف فف  ذ للجيل الججاج، وانتذار السافيا،  افة وسلػكيات الجيل السؤس

ليا انع اسات داخلية وأخخى خارجية، مشيا: تيجاج است خار الح ػمة، وذلظ أن التح يه و ت  يخات كبخى، 

زعدعة تعج ت جلع است التو، إ افة إل   فػرا  حل الح ػمة  ل ئيذ الح ػمة فف قزالا فداد اؤد  إمع ر 

سخائيل"، الرػرن الخارجية لـ "إ اؤد  إل  تذػيو وسة، كسا أن  ة السػاشغ اإلسخائيلف تالسؤسدة الحا 

 ه  خرا  كبيخا  ترػرن الجولة عل  السدتػى العالف.لح  ن انتذار قزالا البداد اُ ألذلظ 

 4ثانيا 4 الجراسات األجشبية 
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 واالجتساعية الدياسية السحجداتبعشؽان4 ( Hastiadi, 2017  &Ghaniyدراسة ) .6
 لمفداد. واالقترادية

 تع والتف واالقترادلة، واالجتساعية الدياسية السحجدات مختل  تحليل إل  الجراسةىجفت    

 إليو أشار الح  السترػَّر البداد مدتػى  عل  السختلبة، والسؤشخات التشسية مؤشخات خبلل مغ قياسيا

 الجلس خاشية درجة نأ الشتائي ول ج أ بتت ،2014 عام فف ريجىا تع دولة 92 فف البداد إدراك مؤشخ

 البداد مدتػى  عل   بيخ ت  يخ ليا فوالجاش الدياسف واالست خار التعليع ومدتػى  االقترادلة والحخية

 .والست جمة الشامية البلجان مجسػعات بيغ سةسيال الست يخات فف اختبلفات ىشاك ذلظ ومع ،الدياسف

 الفداد مؼ الحج عمى األعسال رواد يعسل كيف( بعشؽانNavot, 2015  &Cohen 4دراسة ) .8
 ؟"إسخائيل" في

 الت  يج خبلل مغ البداد م افحة سياسات لتحليل ؛ل  ت جلع م تخ  ججاجالجراسة إ تىجف      

 البداد ل اومػن  األعسال رجال أن  علالجراسة  وا جت رواد األعسال، أليحاك عسيال الجور عل 

 التذخيعات خبلل مغ سػاء البداد، مسارسات مغ للحج محاوالت فف الذخو  شخيه عغ: شخق  ب بل 

 خبلل مغ أو والسصلعيغ؛ للسخبخيغ يادق  ػسي  بيع االعتخاف خبلل أو مغ ال زائية؛ ال خارات أو

 تسخيخ فف تشجح ال عشجما وحت  دياسية،البزائح ال لكذ  السرادر ىحه مغ مػ ػقة معلػمات تػفيخ

 مدتػى  اخفعػن  ألنيع ؛البداد قادريغ عل  تخبي  درجة ل ػنػن  البداد م افحة مشطسف ف ن التذخيع،

 است بلل فف لبكخون  الحاغ أولئظ قادريغ عل  رد  أنيع إل  تاإل افة الباسجن، السسارسات فف التجقيه

ل وقجرتيع عل  م افحة البداد فف عساواد األج مغ ر وت جم الجراسة العجاج مغ الشساذ سلصتيع،

 م انية الحج مغ البداد.مغ إ اديج وجػدىع أن عل  اجل مسا ،"إسخائيل"

 ."إسخائيل" في لدياسيا الفداد( بعشؽان4 8168، نافؽتدراسة ) .1

مشح قيام الجولة حت   "إسخائيل"السدتػيات العليا للح ػمة فف تقزالا البداد الكبخى  تشاولت الجراسة

بحلظ عغ شخيه الجسع بيغ البحث الشطخ  والس ارن مع البيانات غيخ  ول ج قام الباحث ،2012

اىخن رئيدية فف داد أيبح ضىف أن البو رئيدية  واستشج الباحث إل  حجة ،2012السشذػرن حت  

https://simania.co.il/authorDetails.php?itemId=970140
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الشخبة الدياسية واالقترادلة روجت مشح  سانيشات  التف شخأت عل الت ييخات أن و سخائيلية الدياسة اإل

 .مػاجية ىحه الطاىخن وتجلياتيا السختلبة ل   خورنإال خن العذخيغ 

مشح  – سخائيل""إفف  وتاريخ الح ػمةالدياسة غيخ الخسسية  حػلمباىيسيا  إشارا   وت جم الجراسة

الجراسة  خرزتو  ،وأولسختعيج ح ػمة شارون و إل  فتخن ح ػمة نتشياىػ األول ،  "إسخائيل"نذ ن دولة 

 للحج مغ تعس أنساط البداد. عجد مغ التػيياتت ، وقج خخجت الجراسةفربل خايا للح ػمة السحلية

 

 القؽمي. واألمؼ الحكؽمي الفداد( بعشؽان4 8161، ياىدكيميدراسة ) .4

البداد  وتحلل الجراسة ،و الح  ال اشبرع مع األمغ ال ػمفالبداد الح ػمف وربص تشاولت الجراسة  

 -الجيج األ ادلسف عبخ غ مشاشه مختلبة ت ش الو السختلبة، ومختل  األدوات التحليلية الس خػذن م

جرس تطع السع جن، ونطخية الذب ة، كسا ال انػن وعلع االجتسا  وعلع الشبذ ونطخية البػ  ، نطخية الش

  خرائز م ػنات البداد وآ ارىا

مػا يع رئيدية كالزخر مغ البداد والبجػن بيغ الرػرن والػاقع فف ىحا  جراسةشاقر التو      

خق بيغ مطاىخ البداد فف الجل تاتػرية ومطاىخه فف الجول الجلس خاشية، وبيغ ىحه الجول البو السجال؛ 

قياس البداد الح ػمف وشبيعتو اإلش الية؛ والرلة  ، وتجرسلتلظ السػجػدن فف الجول الست جمةالستخلبة 

 ،ػلسة والبدادداد التباعل بيغ العبيغ البداد الح ػمف والجخيسة السشطسة؛ واالستجاتة االجتساعية للب

ألدوات ويخله الرخا  الح  اشخخط فف البداد الح ػمف وكاالت إنباذ ال انػن فف الجول الجلس خاشية. وا

 التف لجايع للتعامل معيا.

 ومدتؽيات العجالة االجتساعية عمى الفداد أثخ( بعشؽانSergi klavisky,2006 4دراسة ) .4
 روسيا. في السؽاطشيؼ لجى الؽالء

االجتساعية فف روسيا، كسا ىجفت  ل  الكذ  عغ أ خ البداد عل  العجالةإلجراسة ىجفت ا       

 مصلب العجالة أن الجراسة ل  الكذ  عغ مدتػيات الػالء لجى السػاششيغ فف روسيا، وأو حتإ

 ولكغ االتجاه العام،  سغ األبخز ىػ  ان بل الذيػعية، الحخكة مػا يه مغ غائبا ل غ لع االجتساعية

 مبيػم أن الجراسة وبّيشت ،الجستػرية واإليبلحات الدياسية للسصالب ال الب فف حسش  تُ  ولػيةاأل  انت

https://simania.co.il/authorDetails.php?itemId=930115


14 
 

 الساركدية، والشدعة االشتخا ف تس ػالت السحىب خاشئ نحػ عل  اقتخن  روسيا فف االجتساعية العجالة

 .ىحه البتخن فف الخوسف الػعف داخل تخاجعا تذيج بجأت التف

البلمباالن  تشتذخ إذ االجتساعف، السال رأس فف اشخخ البداد أن الجراسة أو حت  سا       

 وكباءتو كسرجر وإت انو العسل واحت ار األنانية ل يع وُيخّسخ وُيشذخ والدياسييغ، الدياسة مغ والدخخية

 ىحا وكل والتجليذ والسخاوغة، وال ر البداد إل  التػجو فيشتذخ للدلػك، ومعيار وك يسة لل خون، أساسف

 ت ػيس إل  الدلصة ليا فف مػقعا تجج ال فاسجن فئات تّصلع إذ الدياسف، االست خار عجم إل  اؤد 

 قج ذلظ أن الجراسة بّيشت كسا ،الباسجن وال خون والبداد الدلصة مػاقع فف محليا لتحل ؛ال ائسة الدلصة

 ال زاء تحجة ئسةال ا الدلصة االن بلك وت ػيس إل  الشطامية ال ػات فف الباسجن غيخ الجوائخ اجفع

 شسػلف ح ع وقيام الجلس خاشية، عل  الشتيجة ال زاء تكػن  وبالتالف واالقتراد ، الدياسف البداد عل 

 بؤرن إل  اآلخخ ىػ فيتحػل والذبافية، وغياك السحاسبة ال يخ ضل فف السعلشة ومبادئو قيسو تتآ ل

 .للبداد

 4تعقيب عمى الجراسات الدابقةال 

جػانب مشو،  اسات الدات ة قزية البداد تعسػميتيا وبعزيا تخرز ففجسيع الجر تشاولت    

حلػال عبلجية لطاىخن  تو حت  اإلدارية، وبعس تلظ الجراسات شخحسػاء الدياسية أو االقترادلة أ

مجى وحجع االستذخاء والتبذف للبداد كسا تشاولتو  تو ناقذكسا ىػ الحال فف دراسة الكبيدف، أالبداد 

ل كبيخ تالحيان  خت تذ بيشت عبلقة السال والدلصة واإلعبلم والتف أو صيب، أوخ شحادن دراسة

عسال نتيجة لح  تات اتح ع تو رجال السال واألضيخت مجى الشبػذ الػاسع االدياسية فف السجتسعات وأ

كسا  ة السرالح مع الدياسييغ ورجال اإلعبلم، وىف الججلية التف آ ارىا أورن بخيد ػ فف دراستو،لذخا 

ل  م تب رئاسة الػزراء ورئيذ الػزراء ػلو إتشاولت الجراسات حجع البداد فف الدياسة اإلسخائيلية ووي

ما دراسة حيجر فخكدت عل  ا  لجراستو لطاىخن البداد، أنسػذجن والح  تخكدت دراسة شعبان حػلو شارو 

 السجتسع فف الجارية التوالتحػ  االجتساعية، البشية مع وتباعبلتيا الدياسف للشطام البشيػية الخرائز

ل  البداد وأ خه عل  االست خار الدياسف واتخاذ ال خارات داخل الشطام الدياسف إ اإلسخائيلف، وقج أشارت

 اإلسخائيلف.
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 الجراسات الدابقة4عؼ دراسة الباحث  اختالف 

؛ إال ياتػاف ت فف ك يخ مغ محتػيات، و ش الول ج تصخقت الجراسات الدات ة إل  البداد ت نػاعو وأ  

الزػء عل   سلصت أن ىحه الجراسةأىسيا اختلبت فف جػانب أخخى، ومغ  ىحه  أن دراسة الباحث

سحرػرن فف نسػذج رئاسة الػزراء، حيث الشخبة الدياسية والسصبخ الدياسف الح  اجاخ البداد خن الضاى

لجلس خاشية األول  فف شؤون "الجولة")مع التحبظ عل  التعبيخ ، والػاجية التف تخوج لشبديا تالجولة ا

معطع الجراسات الدات ة تح ت فف البداد تذ ل عام، ولع تتصخق أ  دراسة  حيث إنالذخق األوس ، 

مشيا للتعسه فف البداد الدياسف اإلسخائيلف، عجا دراسة شعبان والتف تشاولت فداد رئيذ الػزراء 

 اإلسخائيلف شارون.

 خطة الجراسة )ىيكميتيا(4 6..6

  :عل  الشحػ التالف إل  فرػل ومباحث قدست الجراسة

 "إسخائيل"الفداد الدياسي في  الفرل األول4

 .الدياسف البداد جحورمبيػم و االول:  السبحث .1

 .البداد الدياسف ال انف: أسباكالسبحث   .2

 .البداد الدياسف ال الث: مطاىخالسبحث  .3

 رؤساء الؽزراء لجىالفداد  الثاني4الفرل 

 ايػد بخاك.لجى إدياسف األول: البداد الالسبحث  .1

 رئيل شارون.البداد الدياسف لجى آ السبحث ال انف: .2

 ولسخت البداد الدياسف لجى إايػد أالسبحث ال الث:  .3

 نتشياىػ للػزراء لجىالسبحث الخاتع: البداد الدياسف  .4

 أثخ الفداد عمى الشعام الدياسي ومؤسداتو.4 الفرل الثالث  

 خار الشطام الدياسف اإلسخائيلف.األول: أ خ البداد عل  است السبحث  .1

 اإلسخائيلية. الػزراء رئاسة عل : أ خ البداد السبحث ال انف .2
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  .مغ قزالا البدادسخائيلف اإلالجياز ال زائف السبحث ال الث: مػق   .3

   

 

  



17 
 

 

 
 "إسخائيل"الفداد الدياسي في 4 الفرل الثاني

 

 

  .جحور الفداد الدياسيمفيؽم و ول4 األ  السبحث 6.8
 الفداد الدياسي. لسبحث الثاني4 أسبابا 8.8
 ياسي.السبحث الثالث4 معاىخ الفداد الد 1.8
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 الثانيالفرل 
 "إسخائيل"الفداد الدياسي في 

 4مقجمة 
فف ة يالتف ضيخت عل  الداحة الدياسمغ أ  خ السػا يع  "إسخائيل"الحجاث عغ البداد فف  ُلعج

الخسسية مغ السؤسدات الخسسية  والت اريخ والُكتاك، الباح يغ خ مغالدشػات األخيخن، وتشاولو ك ي

 الح  األمخ العامة، الحيان مخافه سختل تالبداد  وجػد إل  أشارت التف سخائيلية، والت اريخ الرحبيةاإل

 .سخائيلفاإل للسجتسع تالشدبة األىسية  بيخن مغ درجة البداد قزية مغ جعل

ا، فبخزت قزالا ضاىخن قجلسة قجم قيام الجولة ذاتي "إسخائيل"خل وتعج ضاىخن البداد الدياسف دا

حت  شالت  ؛لح ت ت بار الذخريات الدياسية والعد خيةو خبلقف، األ، و سالفالدياسف، و البداد ال

 .غدارييسخا د السحلية وكبار السػضبيغ اإلرجال الجاغ، ورجال األعسال، ورؤساء ال

وأىع  "إسخائيل"البداد الدياسف فف  لبداد وجحور ونذ نمبيػم االبرل ىحا  ففالباحث  وتشاول

 مطاىخه.وأىع ، ل  انتذارهأدت إ التفاألسباك 

 4جحور الفداد الدياسيمفيؽم و  ولالسبحث األ  6.8
 مفيؽم الفداد الدياسي4 السطمب األول4 6.6.8

 مفيؽم الفداد الدياسي4

وىػ الشس  األخصخ لتجاخلو مع ت ية  ش ل البداد الدياسف قسة اليخم بيغ أنساط البداد األخخى،

األنساط والت  تعسل سػية متجاخلة فف ت  يخىا الزار عل  السجتسع والجولة، وأولف السبكخيغ جانبا  كبيخا  

 مغ اىتساميع العصاء السبيػم دقة متشاىية فف تحجاجه وبذ ل وا ح.

الجول خاية فف األعػام ويعج مرصلح البداد إحجى السبخدات الستجاولة فف مختل  السجتسعات و 

األخيخن، وال سيسا انو لصال مختل  أوجو الحيان الدياسية واالجتساعية وال انػنية واالقترادلة، 

فالدياسف اخكد عل  عبلقة البداد تذخعية الح ع ونساذج ال ػى الدياسية ودور مؤسدات السجتسع 

ال ػاعج ال انػنية، أما االقترادلة اخكد السجنف، فف حيغ اخى ال انػن أن البداد ىػ انحخاف عغ التدام ت

عل  العبلقة ما بيغ االست سار والتشسية االقترادلة مغ جية ونػعية السؤسدات الح ػمية مغ جية 
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أخخى، أما االجتساعف فيخى مغ البداد كعبلقة اجتساعية تتس ل فف انتياك قػاعج الدلػك االجتساعف 

  .549ص، 2013فيسا اتعله تالسرلحة العامة)د، 

ويعخف )تادالػ  البداد الدياسف ت نو السرالح الستبادلة بيغ الشخب الدياسية، أى عبلقات 

 . 33، ص 2003)خليل، العخض والصلب بيغ الشخب الدياسية واإلدارية وال ػى السالية

بيشسا لعخف )ميتف  البداد الدياسف ت نو ش ل للتبادل االجتساعف الدخى، لعسج مغ خبللو مغ 

بدمام الدلصة الدياسية واإلدارية أ  ت جاخ سلصات اتخاذ ال خار أو الشبػذ الت  تسا لسارسػنيا،  لسد ػن 

 . 25-24، ص 2003)خليل، تس تزف تبػيس أو وضيبة ما ت جاخا  مادلا  

ويخى )إ خام بجر الجاغ  أن البداد الدياسف ىػ نس  مغ أنساط الدلػك الدياسف، ل ػم تو 

العام وييجر مغ خبللو تعس ال يع والزػات  الت  تح سو فف أداء عسلو  السدئػل أو ياحب السشرب

سػاء وقع ذلظ تحت شائلة ال انػن أم ال، وسػاء خال  تػقعات الخأس العام أم ال، فف سبيل الحرػل 

، 2005عل  مشبعة ذاتية مادلة كانت أو معشػية، تسا اتعارض مع السرلحة العامة)عبج الباقف، 

  .19ص

 شعخي لمفداد الدياسي4التأطيخ ال

لس غ تبديخ أسباك البداد الدياسف مغ خبلل االشبل  عل  األشخ والشطخيات التف تحج ت فف 

ىحا السػ ػ ، ف ج بّيغ )مي افيلف  أن انتذار ضاىخن البداد تبكخن الحخية التف أيبحت لري ة تسبيػم 

ا اؤد  تو فف الشيالة إل  تكديخ األنانية، تحيث إن حخية البخد ال تتجدج إال إذا فعل ما شاء، مس

فف الصبيعة  مت يبل  جسيع ال يع واألعخاف الدائجن تالسجتسع، فف حيغ لعتبخ )مػنتيد يػ  البداد 

  .17، ص2008اإلندانية التف لجتازىا تالت رف وعجم اال تسال)مرصبف، 

لة لطاىخن البداد البلدبة الدياسية الت ليج رؤيةوىشا اتبه كل مغ مي افيلف ومػنتدي يػ عل  أن 

 الدياسف تختكد عل  االنحصاط الحى لريب السؤسدات العامة، التف لدتشج علييا الشطام الدياسف.

أما )ىشتش تػن  فيخى أن تػسع ضاىخن البداد وانتذارىا فف دول العالع ال الث اختب  تعسلية 

بعالة خبلل فتخن التحجاث التحجاث السدتسخ التف تتعخض ليا ىحه الجول، ف ياك السؤسدة الدياسية ال



20 
 

الػاسعة التف عخفتيا ىحه الجول فف ال خن العذخيغ أدى إل  ضيػر قيع ججاجن تذجع البداد مغ داخل 

  .Hantington,1979 :p59الشطام ومغ خارجو)

بيشسا لر  )السػيل  البداد ت نو ضاىخن لعتبخىا أسلػبا  وشخي ة للتسخد فف الحيان، فالبداد تالشدبة 

أحج أ  خ خرائز التسخد فف الحيان العامة والخاية تاألمذ واليػم، وفف أ  م ان  إليو لعج

 . 28، ص2008)مرصبف، تالسجتسعات اإلندانية

ويخى )ابغ خلجون  أن البداد وما ستزسشو مغ بحخ وتخف وجشػن وغيخىا مغ العشايخ الستجاخلة 

 زف علييا، ليبجأ مخحلة ت سيذ دائسا ما تؤد  إل  أفػل الح ع وس ػط الجولة فف اج ملظ عزج ل

أن سيصخن ذو  الشبػذ مغ الح ام واألمخاء لداحة الشذاط  ابغ خلجون  ججاجن قػاميا العربية، إذ اخى 

  . 65، ص1978االقتراد ، اؤد  إل  ذىاك رأس السال)ابغ خلجون، 

لجاء فف ويخى )د ال دالف  أن سبب تبلء األمة اإلسبلمية اخجع تاألساس إل  انتذار ىحا ا

مختل  األقصار اإلسبلمية، وال شظ أن ذلظ لعػد إل  السيػعة البكخية فف استعسال مبيػم الذػرى التف 

غابت فف تدييخ الذؤون الدياسية لؤلمة، مسا أدى إل  تعد  الح ام وحسل الشاس عل  الصاعة 

  .52، ص2004والػالء األعس  للحا ع)ال دالف، 

 
 فداد الدياسي4السطمب الثاني4 جحور ال 8.6.8
 الدياسي4 الفداد بجايات
، يامخحلة ت سيدأ شاء و  1948لعػد إل  عام  "إسخائيل"بجالات الح ي ية لطيػر البداد فف ن الإ

 العجاج الدصح عل  ضيختحيث ، 1967للزبة ال خبية عام  "إسخائيل"لعلغ تعج احتبلل وأخح لطيخ ل

 ,Werner, 2016الدياسف) الشطام بجأت تدعي لتفوا العليا الدياسية الشخبة  سغ البداد فزائح مغ

P.624.  

 سياسف فداد قزالا عغ قررا   اإلسخائيلييغ اخددون  والباح يغ بييغالرح مغ  سا أن الك يخ

 مغ يييػنية وعد خية سياسية تذخريات ، تعّل ت"إسخائيل"ت سيذ دولة  بجأت معوأخبلقف،  ومالف
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 تلظ مع التعامل أن غيخ زئيبف، ورحبعام شارون  يلئر وآ دلان وومػشي واادمان عيدرا م ل ال  يل، الػزن 

 . 2009ال الب)الحشاشف،  فف ووّدلة سخّية تصخق   ان الجولة مؤسدات قبل مغ الحاالت

  انت والدياسة، السال بيغ الحجود واختباء الدياسف، السال وش يان البداد مطاىخ أن والػاقع

 االشتخا ف السشطػر وفه  ليا ، الجولة تو تتح ع اقتراد  امنط مغ "إسخائيل" النت ال ؛حتسية نتيجة

 وتخاجع ،"الحخن السبادرن" نطام إل  ،1977 عام حت  العسالية الحخكة وشب تو وتحسل فتال الجلس خاشف

 مشح اللي ػد أشل يا التف والػششية ال ػمية الذخكات خرخرة عسليات وبجء االقتراد فف الجولة تجخل

 التحتية، البشية تتعله وواسعة مختلبة مجاالت شسلت، كسا و  2017)وتج، 1977 عام الح ع تػليو

 سياسات أذابت الػقت، مخور ومع ،وغيخىا البذخية العاملة والت اعج، وال ػى  والرحة، والتعليع، والتخبية

 التف والدياسية ال انػنية الخقاتة أدوات والخاص وأ عبت العام ال صا  بيغ ما الحجود الخرخرة

 الدػق  آليات عل  مبتػ  اختكد ليبخالف اقتراد إل  "إسخائيل" تحػل فف أسيع ما وىػ ،الجولة دتخجميات

 تجريجّيا مع تتذاتظ بجأت  بخى  مالية ومرالح اقترادلة قػى  مخا د بشيتو داخل تكػنت الح  الخأسسالف

 . 3، ص2018شصخيت،  بغ )جخاتعة،للبداد خربة بيئة  ل اتظذتوت الدياسف السدتػى 

 اإلسخائيلف ال دو تعج الح ع اعتدالو حيغ إل م 1983-1977 بي غ ح ع سشػات مجار وعل 

 تخصػ "إسخائيل"  انت ،1992 عام حت  استسخ الح  شاميخ إسحاق ح ع  ع ومغ ،1982 عام للبشان

 ،اقترادلة قػى  لسخا د تكّػن  مغ الكلسة تعشيو ما ت ل ورأسسالف ليبخالف اقتراد نحػ وا  ة تخصػات

 ضيػر األمخ اخافه أن الرجد ىحا فف شبيعيا  " وكان ، بخى  اقترادلة مرالح وأرباك أعسال ورجال

 العام الخصاك فف األقل عل  السحافطة مع وخارجيا، "إسخائيل" داخل ىائلة يب ات إلتسام" وسصاء"

 أن سيسا ال العام، السال أو الجولة مرالح حداك عل  التخبح وعجم" السعاايخ شيارن أيػل" عل 

لليسيغ)وتج،  الدياسف الح ع انت ال مغ الخغع عل  العسي ة، تالجولة تتح ع تدال ال  انت العسالية الحخكة

2017 . 

لسشع الشذخ فف ال زالا  ؛ن ا ستخجام الخقاتة ك دذلظ ف ن الح ػمة لع تتخدد فف ا إل  تاإل افة

  .3002, نًُىرخية)العد و السدائل األمشية  تسا فف ذكالدياسية وقزالا البداد، 
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ل  العلغ تذ ل ، وضيخ إالدياسف البداد شبيعة فف  بيخن ت ييخات حج ت ،وخبلل ع ج الدبعيشيات

 أواخخ فف  سخائيلت البداد حاالت عجد فف الت يخات الت  تحج  ، 1)الذ ل لطيخ  سا ، بيخ

-25، ص 2008،ُيبرسكٍُ)ذروتيا البداد حاالت عجد تبل حيث  الدبعيشيات، مشتر ، و الدتيشات

26 . 

 8111-6341 الدشؽات في الدياسي الفداد حاالت عجد4 (648رقػ ) الذكل

 

 8162-6331 مؤشخ مجركات الفداد حدب مشعسة الذفافية الجولية األعؽام4 (648رقػ ) ججول

  .2019ذبافية الجولية، )مشطسة ال

 

 

 السختبة السؤشخ الدشة السختبة السؤشخ الدشة السختبة السؤشخ الدشة
2018 61 34 2010 61 32 2002 73 18 
2017 62 32 2009 61 32 2001 76 16 
2016 64 28 2008 60 33 2000 66 22 
2015 61 34 2007 61 30 1999 68 20 
2014 60 33 2006 59 34 1998 71 19 
2013 61 34 2005 63 28 1997 7.96 15 
2012 60 33 2004 64 26 1996 7.71 15 
2011 58 35 2003 70 21 2002 73 18 

 (81، ص8112،  يبرسكٍُالسرجر4 )
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 : 26،ُص2008،ُيبرسكٍُُرئيدية كالتالف) تست يخات البتخن ىحه وتسيدت

 الدتة. األلام حخك أع اك فف الدياسف للبداد ججاجن مرادر ضيػر. 1

 الشخب. بيغ العامة األخبلق ف جان. 2

 واسع. نصاق عل  الدياسف ضيػر البداد. 3

  غ.السدؤولي ضيػر البداد بيغ كبار. 4

 شبيات عغ ت اريخ نذخ مع تجريجيا   تت يخ البداد تجاه الشطخن بجأت السا ف ال خن  تدعيشات ففو 

 أمػال وتحػيل والدخقة الخشػن بتل ف واتيامو درعف أريو البتخن تلظ الجاخلية فف بػزيخ ارتبصت فداد

 درعفيخ الػز   رفس ، حيشيا1990 حديخان/اػنيػ مغ األول فف" شاس" لحدبو لجسعيات تاتعة

 فف اإلسخائيلية السح سة أزاحتو حت  عخاف الدائجناأل بحلظ  اسخا ،تالتيع االعتخاف أو االست الة

 السحا سة سشػات مغ خسذ وبعج ، جه اتيام لػائح وقجمت مشربو عغ 1993 أالػل/سبتسبخ

 ةيياسالد الحيان إل  عاد ولكشو ؛الدجغ ودخل إليو السػجية تالتيع درعف ُأداغ  ،1994-1999)

 بغ )جخاتعة، والح ػمة الكشيدت فف وليس لو الستصخف اليسيشف" شاس" ليتخأس حدك ؛2012عام

 . 3ص ،2018شصخيت، 

الت البداد فف الشطام الدياسف اإلسخائيلف حا أواخخ ع ج التدعيشيات زادتويس غ ال ػل أنو فف 

 بيغ أعػام الدياسف ادالبد حاالت   عجد2ل  العلغ تذ ل كبيخ حيث اػ ح الذ ل رقع )وضيخت إ

  .33، ص2008ُ،ُيبرسكٍُ)2000 – 1998

 .8111 – 6332 بيؼ أعؽام الدياسي الفداد حاالت عجد4 (848) رقػ ججول

 الفداد حاالت عجد 
 الدياسي

 23 الدلصات السحلية
 20 جياز الذخشة

 12 الػزراء وأعزاء الكشيدت
 7 الشطام التعليسف
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تذ ل كبيخ فف سشػات التدعيشيات وما تعجىا تحيث ت ر تصػ  قج البدادأش ال  نويخى الباحث أ

ىحا االزدلاد فف خد يو  ،ت ش الووالشطام الدياسف ك ل لعانف مغ البداد  سؤسدات الخسسيةأيبحت ال

عسال وضيػر الع الخارجف واتدا  نذاط رجال األل  انبتا  الشطام الدياسف عل  العإوتيخن البداد 

 .والسؤ خن اقترادلا عل  الدياسة الذخكات العابخن لل ارات

 والخشػن السحدػبية استخجام أن تجل عل  السؤشخات أن العجاج مغ كبل  مغ نافػت، وكػىيغويؤكج 

تعرخ درجة تدسية ىحه البتخن )فتخن التدعيشيات  إل   فف تالبعل ازداد قج والدياسييغ السدئػليغ لكبار

 Navot)رجال الجول لا فف يبػف كبارمغ ال زا، خاية تعج ضيػر العجاج "إسخائيل"البداد فف 

&Cohen, 2015 ,P10 . 

 الجاغ رجال تعس شاللع ل ترخ عل  رجاالت الدياسة ف  ، بل بداد الدياسف والح ي ة أن ال

 التف الكبيخن الييػدلة الذب ة قزية فف البلجلات تعس ورؤساء الييػد األعسال رجالو  ،"الحاخامات"

 واستخجام وبيعيا البذخية األعزاء وسخقة األمػال تبييس مجال فف عالسف مدتػى  عل  تعسل

 . 2009)الحشاشف، سياسية ل الات وخارجيا "إسخائيل" داخل السدؤوليغ  بار لخشػن السالية العائجات

  .أىػ قزايا الفداد
  افة فف الطاىخن ىحه وتشتذخ ،األخيخن الدشػات فف ججا واسعة "إسخائيل" فف البداد ضاىخن تاتت

 ، ومغ 2017)مجار،  والذخشة العد خية السؤسدة وكحلظ وال زائية، والتذخيعية الدياسية السؤسدات

 :ما الفأىع قزالا البداد 

 "4 سخوسي" قزية .6

 مغ لبلست الة الح  ا صخ فااتدسان، عيدرا األسبه، اإلسخائيلف الخئيذ ال زية ىحه فف اتُّيع

 فف معلػمات تدخك إ خ ،2000 عام است التو وحت  1993 عام مغ ش لو والح  الجولة رئيذمشرب 

 وىف فخندف، أعسال رجل مغ الجوالرات الفآ تسئات ُت جَّر غيخ قانػنف تذ ل أمػاال تل يو عغ الرحافة

 أوقبت الذخشة أن مغ وبالخغع ،يارئيد مع تح يه جشائف ُفتح التف "إسخائيل" تاريخ فف األول  ال زية

شصخيت،  بغ )جخاتعة، 2000 عام مشربو فف تخك فااتدسان أن إال لة،األد ا تسال لعجم التح ي ات

 . 3، ص2018
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 4 االغتراب قزايا .8

 ولكشو خلبا لبااتدسان 2000 آك/أغدصذ أول فف إلسخائيل رئيدا  تداف مػشيو انُتخب     

 الجشدف والتحخش االغتراك بتيع إدانتو خلبية عل  ،2007 حديخان/اػنيػ ففمغ مشربو  است ال

 ،الخئاسية والاتو خبلل أو وزيخا للدياحة  ان عشجما سػاء معو اللػاتف عسلغ السػضبات مغ عجد  ج

 تعجما ،2016 األول  انػن /دلدسبخ فف وُأفخج عشو الدجغ ح ع تشبيح  تداف بجأ 2011 عام وفف

 . 2008)الجديخن نت، سشػات سبع البال ة الح ع مجن مغ سشػات خسذ قز 

  "4ندكيوتاال  النج ىؽلي" قزية .1

سبه إايػد أولسخت الحى ش ل مشرب رئيذ األ الػزراءل   رئيذ ت التيع فف تلظ ال زالا إي  جّ  وُ 

 معخوفة فزيحة فف األمانة وخيانة االحتيال بتيسةكع عليو حُ  ، حيث2008-2006الػزراء فف البتخن 

 فف اإلس ان تسذخو  ةالستعل  الخشػن ت خح 2012 عام فف أولسخت كسا ُأداغ، "النج ىػلف قزية" تاسع

 عام أداغ  ع ،ػزراءال رئيذ لربح أن قبل بلجلة، رئيذ مشرب حيشئح ش ل حيث السحتلة، ال جس

 تاالند ف مػريذ األمخي ف األعسال رجل شيج إذ ؛"تاالند ف قزية" لدس  فيسا الخشػن بتل ف 2015

 ال زاء أمام لسُ ل ،"سخائيلإ" فف ح ػمة رئيذ أولسخت أول أيبحأمػاال ، وبحلظ  أولسخت أعص  ت نو

 . 2017الربج ، )فداد قزالا فف

 "4 اليؽنانية الجديخة" قزية .4

 عام مغ السشرب تػل  الح  شارون، يلأرئ األسبه اإلسخائيلف الػزراء رئيذ اتُّيعوفييا    

  ان عشجما رشاوى  جوالراتال مغ اآلالف مئات بتل ف اللي ػد، حدك عغ 2006 عام وحت  2001

 رجل، حيث حرل علييا مغ السا ف ال خن  مغ التدعيشات أواخخ فف وزيخ الخارجية، ربمش لذ ل

 ،اليػنان فف ع ار   لتصػيخ ترخيح الحرػل عل  فف لسداعجتو ،"أبيل دلبيج" اإلسخائيلف، األعسال

 تاتياما بتػجيو أويت حيشيا العامة الشياتة أن مغ وبالخغع ،اليػنانية الجديخن ت زية ُلعخف تات فيسا

ا ُلذتبو  ان  سا ، 2017الربج ، )  افية تكغ لع األدلة أن رأى العام الشائب أن إال  جه، فف  ألز 

 وىف األحداك، تسػيل ل انػن  ومخالبات سياسية، وتعييشات دولة أرا ف عل  الديصخنت شارون  تػرط
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 أشيخ 7 لسجن تالدجغ تعزيا تدبب علييا وُحكع شارون، ابشو عسخ   رف/الذخ مداعجه تحسَّليا تيع

 . 3، ص2018شصخيت،  بغ )جخاتعة،2015 ال انف تذخيغ/نػفسبخ فف العامة الشياتة مع يب ة تعج

، "إسخائيل"ػد مشح ال جم ومغ قبل قيام دولة مػج الييػد البداد فف السجتسع ن أويخى الباحث      

مغ الجول تعتبخ  تالك يخإال أنيا وم ارنة  ؛ سا أن ضاىخن البداد ورغع حجو  ك يخ مغ الحاالت مشيا

م اال   لعتبخوىحا ما  تبخقة لحتكع لل انػن دون أ فييا  الجسيع تتسيد ت ن "إسخائيل"محجودن، كسا أن 

الك يخ  الح ع عل  سخائيلفال زاء اإل رأدان وأيجمام ال انػن، حيث للشداىة والذبافية، فالكل سػاسية أ

قع علييع الع ػبات التف لدتح ػنيا تسجخد  بػت الجخم سخائيلف السحنبيغ، وأو مغ قيادات السجتسع اإل

 علييع. 

 أسباب الفداد الدياسي السبحث الثاني 8.8
 4مقجمة 
 وتختل  األسباك ليا، السؤدلة واألسباك العػامل مغ جسلة فييا تتجاخل متذعبة، ضاىخن البداد

 الجولنسػه ت فف السداعجن ػاملالع تلظ عغ  بيخ حج إل  ،الشامية الجولت نسػه فف تداعج العػامل التفو 

 تؤد  التف العامة األسباك مجسػعة مغ إجسال ويس غ متذابية، البداد مسارسة شخق  أن إال الست جمة،

 فف تتػاجج قلشا  سا أسباك وىف ،"بيئة البداد" ـب ُلعخف ما مجسليا فف تذ لو  طاىخنال ىحه بخوز إل 

  بخى  أىسية ما لدبب ل ػن  ف ج آلخخ، مغ مجتسع أىسيتيا فف تتجرج أنيا إال السجتسعات، مختل 

  .23ص ،2010 انػيا)السرخ ،  سببا آخخ فف مجتسع ل ػن  بيشسا ما، مجتسع فف البداد انتذارت

تػفيخ السشاخ السشاسب لشسػ ع أن ىشاك العجاج مغ األسباك التف ساىست فف مجسػعيا بالػاقو 

 العامة البيئة بػجػد البداد مشطػمة عادن تت  خ إذ ،سخائيلفالشطام الدياسف اإلالبداد فف  نضاىخ 

أيبحت و ، اإلسخائيلفحيث تشػعت عػامل البداد فف السجتسع  البداد، عشايخ ت ح  والتف السشاسبة

مغ ت  يخ السافيا الدياسية  ئيلية، حيث تبجأسخاشطام الدياسف والصب ة الحا سة اإلأ  خ ت  يخا  فف ال

، مخورا  افة الستعة، وتػغل ال يع ال خيبةقية فف السجتسع، إل  انتذار   وتخاجع ال يع األخبل االنتخابية

 البزائيات وبخوز انع اس العػلسة، ختبلف األجيال وت ييخ السباىيع لجى الجسيػر، ويػال  إل  شيػ تا

لؤلرا ف البلدصيشية وما تبعو مغ  اإلسخائيلف لبلحتبللاالنع اسات السادلة واألخبلقية  إل  جانب
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تػنة )مخكد الدي الزبة ال خبية وقصا  غدن ال جسوفلدصيشف  48ك عشرخ  مع فلدصيشف الـ سلػ 

 . 11ص ،2008 للجراسات واالستذارات،

 التالف:  الشحػ عل  "إسخائيل" فف البداد أسباك أىع خيجن ىشاو 

 أوال 4 تعجد الثقافات في السجتسع اإلسخائيمي4

ل  فلدصيغ مغ الييػدلة إ نتيجة اليجخن عة، جاءتئيلف مغ   افات متشػ سخااتكػن السجتسع اإل

سخائيلف عغ غيخه مغ السجتسعات ستيصان، وىحا ما ميد السجتسع اإلمختل  دول العالع، وشبيعة اال

افات ما نذ ت ، وحسلت تلظ ال  ، نتيجة تسيده تعادات مختلبة رغع يبتو الجاشية الييػدلة لواألخخى 

لتػاجو مذ لة عجم ال جرن عل  الت قلع  ع اإلسخائيلف الججاج؛يا للسجتساأليلية ون لت عليو داخل مجتسعاتو

يخارىا عل  التسدظ مع إ احتبلل فلدصيغكانت تحتزشيا قبل  التفلتبااغ البيئات  ؛مع الحيان الججاجن

تعادات وقيع مجتسعيا األيلف، خاية إذا ما أخحنا بشطخ االعتبار أن ال البية جاءوا تح ا  عغ الحخاك 

  .22 ، ص2010) اضع، اجلػجية الرييػنيةشة مختدقة ال ل تخ ػن لل يع األتساعف، فيع يياااالج

لتختبع ندبيا وب افة السجن  ة حت  أيبحت متجحرن داخل السجتسع،ش لػا معيع ضاىخن الجخيسف 

يسة ويبليشغ  معلشا  أن الجخ  الكشديت )رونيغعتخاف أقخه رئيذ يدة، ولع تكغ مغ الشػ  العاد  وباالخئ

السجتسع  تحيث تات ، تبذف ضاىخن بييس األمػال والعش  السدلحستخاتيجياإتاتت تذ ل خصخا  

: "ىل تعلسػن أن الشاس فف مزيبا  تخصاك وجيو لشػاتو تال ػل ،مجتسعا  متػحذا  لذ ل اإلسخائيلف 

رتبصت اقج و  ... حت  أيبحت مػ ة وأسلػك حيان"،اجفعػن السال ليحرلػا عل  الحسالة "إسخائيل"

، مع تبذف ضاىخن تبييس إلسخائيل لت مع ىجخن الييػد الخوس نُ  التفمعطع الجخائع تالسافيا الخوسية 

 . 22ص ،2010) اضع، األمػال والعش  السدلح

 ."إسخائيل"في  أزمة الذخعية 4ثانيا  
 ػى مغ تعس الحخكات الحيادلةس مجتسعياتحطف ت زمة شخعية لجى  "إسخائيل"ال لس غ ال ػل أن 

أزمة شخعية  رتحج ذاتيا تعي "إسخائيل"م ل جساعة ناشػر  كارتا، ولكغ  ،"إسخائيل"تشكخ وجػد  والتف
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تحتل  يا دولة غازيةالجول العخبية، ومع البلدصيشييغ الحاغ اخون ت ن فف عبلقاتيا اإلقليسية وخاية مغ

 . 34، ص2014ن، )شعبامشح وجػدىا حت  اآلن الحى تعيذو ع، وىػ ما لبدخ حالة الرخا أرا يي

 عل  الذخعية مغ ىالة إ باء استعسارية حخكة ألة ش ن ش نيا الرييػنية،الحخكة  ل ج حاولت

 الذعب وشخد ،فلدصيغ إل  أجانب مياجخيغ ن ل :ىسا ش يغ تزسشت التفاالستعسار  عسلية

  دب فيجب وذلظ تشاقزيا، بخغع الػاقع فف وتجاورت الجاباجات ىحه وتعجدت ،وششو مغ البلدصيشف

  .2018لت ايجىا)عل ،  األيػات مختل 

 ،ن تكػن دولة دلس خاشيةوت تل األبخياء مغ البلدصيشييغ أ إذ ال لس غ لجولة تسارس االحتبلل

حيث  300 صمشيا: حاد ة البا ومغ ذلظ قزالا عجنوبالتالف ف ن سلصتيا ال لس غ أن تكػن نديية، 

إسخائيلف وقيادتو إل  قصا  غدن   خ خصبيسا تاصإ أحياء مغ البلدصيشييغ تعج اعت اليع غا شيتع إعجام 

ييغ، ولع ل جم ، ولع تتخح إجخاءات ع ابية  ج الستػرشيغ مغ قادن الذاتاك ت تل البلدصيش1984عام 

فزبل  عغ ذلظ قتلت  األمغ العام،سخائيلف أيجر عبػا  عغ رجال أحج للسحا سة، بل إن الخئيذ اإل

، وقامت 2000 ر انتبا ة األقفف بجالة  48فلدصيغ السحتلة لعام مغ  فلدصيشيا   13 "إسخائيل"

  ال خار مغ ال يادن لع تػص ت لة ع ػبات  ج الستػرشيغ مغ الذخشة أو متخح بتذ يل لجشة أور التف

  . 34ص ،2014)شعبان، سخائيليةالدياسية اإل

شية مغ فػىة البشجقية، زية البلدصيالعد خية والدياسية ف ج نطخ لل أما شارون ومغ خبلل حياتو 

 م2000 أمخ الجير تاحتػاء انتبا ة األقر  2003-2001ائيلية سخ اإلسو للح ػمة أأ شاء تخ وفف 

 ج  2002قادىا شارون فف عام  وكحلظ الحسبلت العد خية التفمغ خبلل استخجام ال ػن العد خية، 

حازم، حيث خاض ىجػما  شخسا ، ػر الالجر  الػاقف والدومشيا: الدلصة الػششية، الذعب البلدصيشف و 

   .34ص ،2014 ت عادن احتبلل الزبة ال خبية)شعبان، ووقام مغ خبلل

 األول  ال اعجن ىػ الخد  خيار أن اإلسخائيلف للجاخل ت بت أن ح ػماتو أما نتشياىػ ف ج استصاعت

 تح ي ات إن حت  ؛"إسخائيل" أمغ أجل مغ العالع "تبّيسيا" غدن  ج دمػية حخوبا لؤلمغ، حيث خاض

 وفه األمسية السشطسة ”انحياز“ أضيختحيث  ورق، عل  حبخا   ت يت -جدارتيا عل - الستحجن األمع
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 األمع لجى وسبيختو واششصغ فف تخامب دونالج ليا استجاك والتف نتشياىػ بيا دفع التف السطلػمية

 . 2018ىاالف)قػاص،  ني ف نيػيػرك، فف الستحجن

 أوروبا فف الييػد لعير حيغ فف  سخائيل،ت الييػد مذ لة ىف" دلةالييػ  السد لة"ل ج أيبحت 

 الييػدلة اليػية مد لة إل  اشطخون  اإلسخائيليػن  بجأ قجو  ،شبيعية حيان وغيخىسا الستحجن والػاللات

 اإلسخائيلف، السجتسع مشيا اتكػن  التف السختلبة السجسػعات بيغ الرخا  عغ خعبّ  تُ  شت  بشطخات

 ؛ايػدلة ال دلس خاشية يي ة إل  التػيل خبلل مغ السذ لة ىحه مغ التخلز عمشي فخيه ويحاول

 األقلية ومجتسع االستيصانية األغلبية مجتسع بيغ وللتعالر السختلبة، البئات ىحه بيغ فيسا للتعالر

 اإلجسا  تحلل االتجاه ىحا إل  دفع وقج ،الجلس خاشية غياك عل  شاىجا   معاناتو تطل الح  البلدصيشف،

 فف واقترخ العلسانف، ال ػمف التعخيف ىػ للييػد  معيشا   تعخيبا   فخض الح  الرييػنف" ال ػمف"

  .2018، ف)علاألخخى  األيػلية االتجاىات وىسر األبيس، الييػد  عل  ال الب

، ف ن الدياسة اإلسخائيلية تطل مجافية لجػىخ جػد العجاج مغ مبلمح الجلس خاشيةوعل  الخغع مغ و 

 ومسدقا   عشيبا   عشرخيا   استعساريا   ية، وت ترخ عل  األش ال دون السزسػن الح  لع ذ شاتعا  الجلس خاش

، وغيخ وا ه مغ ذاتو، اتبجى فف العربية التف اتعامل بيا مع محيصو البلدصيشف والعخبف، داخليا  

 . 2018، كج استسخار أزمة شخعية الػجػد)علفواعتساده السبخط عل  ال ػن إل بات وجػده، وىػ ما اؤ 

فف الدياسة  كبيخا   ت  يخا   ن لعسلية الدبلم السبخمة بيغ البلدصيشييغ و"إسخائيل"حث أويخى البا

األمخ  ،فف األرض "إسخائيل"البلدصيشف تحه  نو وببزل تلظ االتباقية قج اعتخف الجانبأل ،العالسية

مية والعخبية وإقامة عبلقات للػلػج للجول اإلسبل "إسخائيل" ب  شخعية دولية كانت تبحث عشيا الح  أ

ر يع، مسا فتح فف الػجػد عل  أ "إسخائيل"شييغ تحه مع تلظ الجول متدلحة تاعتخاف البلدصيشبيعية 

زمة الذخعية ف   مع الذعػك ، ف يبحت أ"إسخائيل"بيخن بيغ تلظ الجول وبيغ السجال الست سارات ك

 وليدت مع األنطسة.
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 . عجم االستقخار الدياسي4ثالثا  

، سف الشاتعة مغ عػامل بشيػيةسخائيلف مغ أزمة عجم االست خار الديالعانف الشطام الدياسف اإل

مخن  20ما ل ارك ) يت  خ  ج  أُ ف ج بلست خار الح ػمف، افت ج الشطام الدياسف ل ،دولة "اسخائيل"فسشح قيام 

ح ػمة  أ ذلظ عجم إنياء  حيث اؤخح عل ح ػمة ،  32) تذ يل ، احتػت عل  تديكش انتخاتات

سخائيلف إل  اعتبار الشطام الدياسف اإل ىبلة لعسل دور الكشديت، وىحا أدانتخابية مجتيا ال انػنية الس ا

  .22ص ،2010  اضع،)األقل است خارا  م ارنة مع أنطسة الجول ال خبية

ج ، أدى إل  تبشف الشسػذفف مػازنة الجولةعسليات االنتخاك للبخلسان وتكلبتيا الباىطة فتعجد 

قجر كبيخ  دوجػ  قػائع األحداك السخشحة للكشيدت مسا أسيع فف مخي ف )االنتخاتات األولية  الختياراأل

يتشافذ و  ،تبتح تاك االنتداك لعزػية الحدك وعبلن، حيث ل ػم الحدك مغ خبلل إ مغ البداد

للحسلة افديغ السال البلزم حيث ال لسلظ الك يخ مغ الستش ،السخشحػن للحرػل عل  أيػات ىؤالء

ل  البحث عغ مسػليغ ليحه الحسبلت ؛ األمخ الحى اؤد  إتؤىلو للبػز بتخشيح الحدك لتفبية ااخاالنت

  .34ص ،2014الجعائية سػاء مغ الجاخل أو الخارج)شعبان، 

 مرادر عغ 12/10/2012بتاريخ  تالعبخية الشاش ة" ىآرتذ" يحيبة وفف ىحا الرجد كذبت

 ،"إسخائيل" داخل لد شػن  ال رأسسالييغ مغ غلبوأ  اتكػن  والح  "إسخائيل" فف للدياسييغ السالف التسػيل

 حيث أو حت الرحيبة مغ خبلل ،سخائيليةاإل االنتخاتات نتائي فف الحاسع الجور لو ل ػن  قجو 

عامف  خبلل "إسخائيل" فف للدياسييغ ويلت التف مػالاأل مغ% 53 ندبة نأ نذختو الح  الت خيخ

 حداكألا قادن مغ للعجاج السالف الجعع ت جلع ويتع ،"إسخائيل" خارج سسالييغرأ مغ تجاء 2010-2011

العامة)وكالة معا ،  االنتخاتات فف وكحلظ ،حداكاأل ىحه فف الجاخلية االنتخاتات لخػض ؛سخائيليةإ

2012 . 

 انتذار ثقافة الفداد في السجتسع اإلسخائيمي4رابعا 4 

بيغ الشخب الدياسية، ىػ انتذار   افة  ر البداد الدياسفست تانتذاساى تفن أحج أىع العػامل الإ

قج ىاجخت ضػاىخ الجخيسة البداد فف السجتسع اإلسخائيلف، ف سخائيل تتخاجع فييا ال يع األخبلقية، و 
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مع اليجخات الييػدلة إل  فلدصيغ السحتلة، وضاىخن العش  والدصػ السدلح عل  البشػك تذبو والبداد 

مخي ية، فالجخيسة السشطسة أيبحت ح ي ة ويختب  تعزيا تالسافيا الخوسية فف شي اغػ األ لحج ما 

حاالت اغتراك عالية ججا ، وتددىخ فييا سػق التجارن تالشداء  "إسخائيل"، كسا تذيج أمػاليس يوبتب

  .16 ، ص2008تػنة للجراسات واالستذارات، مخكد الديألزا )

ييػد اعتادوا أن لحرلػا تعج اػم، ألن الك يخ مغ ال تتشاسل اػما   "إسخائيل"إن مسارسات البداد فف 

سانف فف عجد دون م ابل، فالييػد الستجاشػن الحاغ عاشػا فف فلدصيغ ألام الح ع الع  عل  كل شفء

رفزػا و مغ الحيان،  اختاروا نسصا  خايا   بلدصيشية، ويعخفػن تاسع السدتػششيغ ال جام مغ السجن ال

قتيع العجاج مغ السشطسات ، ف ج يجّ ع أفزل مغ البذخ وفػق كل شفءانبديألنيع اعتبخوا  ؛العسل

 الستصبلةمػا ليع الجعع السالف الجائع، وال تدال ىحه البئات الرييػنية وغيخ الرييػنية وقجّ 

 . 2017)مشرػر، مػجػدن

سارس كسا مػرست فف السا ف مغ قبل تُ و دون م ابل إل  فداد،  شفءلت   افة كل ل ج تحػّ 

ستيصان الدراعف، حيث أقام ىؤالء بيػتيع فػق أرض أعجتيا الحخكة الرييػنية، وحرلػا جساعات اال

مشطسة عدرا وىجاسا وجػنيت وغيخىا، تعج أن أيبح مغ البارون روتذيليج وغيخه، م ل  مالفعل  دعع 

بلقو مغ   افتو وأخ ا  مػال واألرا ف مجانا  جدءا  ال اتجدأ مغ ع لية الييػد ، وجدءالحرػل عل  األ

يػمية ومحاوالتيع االستيبلء عل  الشبو لدت خك مغ مسارسات السدتػششيغ  وندواتو الجاشية، فبل أحج

  .2017)مشرػر،  تالصخق السلتػية وبال ػن. البلدصيشييغأرا ف 

 الذخقية ال جس احتبلل تعج خرػيا   وباء ، أيبحت سخائيلفن   افة البداد فف السجتسع اإلإلحا 

 مشازل إل  الجخػل فف اإلسخائيلييغ إم انية وأيبحت ،1967 عام غدن وقصا  ال خبية والزبة

 أعل  عل  لئلسخائيلييغ األخبلقف البداد تس ل تسلكيتيا، والسصالبة امشي العائبلت وإخخاج البلدصيشييغ

 . 2017مارات اليػم، السدتػيات)اإل

 ي الفداد في العسل السؤسداتي اإلسخائيمي4ذتفخامدا 4 
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فعشج حجو  ت ييخ  ،الحباظ عل  العسل السؤسداتفل  ول ذات الشطع الجلس خاشية إ  الجتدع

عشج ؛ ولكغ ما لحج  السػضبيغ والعامليغ فف الػزارات ت ييخ عل  مدتػى ال، فبل اتع وزار  أو ح ػمف

ل  قادن العسل ف يبح الشطخ إ ،عسل السؤسداتت ييخ قادن  ف نو ألزا  اتع ؛حجو  ت ييخ ح ػمف

تعييغ السػضبيغ الكبار  ويتعيخ الح ػمة، يعل  أنيع قادن سياسييغ وأنو لجب ت ييخىع عشج ت  الح ػمف

تشذ   سذاركة فف االئتبلف الحا ع، والتفال عل  السحايرة الدياسية بيغ ال ػى  فف الػزارات بشاء

 طامعشجما ال ل ػن ىشاك قجرن للحدك الحا ع مشبخدا  بتذ يل الح ػمة، وىف الربة األساس للش

  .165، ص2014سخائيلف)شعبان، الدياسف اإل

 The Christian Scienceول ج أورد مخكد الديتػنة ن بل  عغ يحيبة كخيدتيان سااشذ مػنيتػر

Monitor " :أى قبل عام ضلت عل  مجى عذخ سشػات مزت ت خيبا   "إسخائيل"إن ت خيخا  قالت فيو

زائح، ونتي عغ ذلظ تخاجع كبيخ ات وفتتجاىل ما لجخ  فف مؤسدات الح ع مغ مخالبم 1998

ال  ة الذعبية فف ىحه السؤسدات، وىػ األمخ الح  لعج مؤشخا  ججاجا  عل  ت يخ الشطخن العامة ليحه ت

 السؤسدات".

 The Smith Instituteمجاخ معيج سسيث  Rafi Smith ويػرد الت خيخ ن بل  عغ رافف سسيث 

إن ما حج  خبلل الدشػات  :تال خك مغ تل أبيب قػلو ل ياسات الخأ  العام فف مجاشة رامات غان

تعخ ت للتآ ل، تسا فف ذلظ وزارن العجل نبديا والسحا ع وال ادن  ػ أن كل مؤسدات الجولةالسا ية ى

غ إل  درجة أنظ إذا أشل ت ل با  سياسيا  عل  أ  شخز ف ن شعبيتو ستشخبس الدياسييغ والعد خيي

  .17 ، ص2008تػنة للجراسات واالستذارات، مخكد الدي %)20عل  البػر بشدبة 

م اعج  لتبػأال ائسة أساسا  عل  تػجو الداسة الصامحيغ األيػات   م اولفنتذار ضاىخن ) سا أن ا

الختيار ال ػائع الحدبية ألشخاص معخوفيغ بشبػذىع  ؛عذية كل انتخاتات تسييجلة تجخ  تالكشيدت 

ساىست ىحه و  ،الػضائ  واألمػال تعج نجا  االنتخاتاتللترػيت لرالحيع، م ابل التعيج ليع بت جم 

  اضع،)نتذار البداد الدياسف عغ شخيه شخاء السشايب الدياسية داخل الشطام الطاىخن تالحات ك يخا  تا

  .23، ص 2010
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 نطام فف البداد استذخاء عل  تذجع التف األسباك أحج ىف" األيػات م اولف" أن ضاىخن ىشا مغ

 السشايب شخاءليذ تججاج و  ،ال خبية الجول سائخ عغ الطاىخن بيحه تشبخد تكاد ياأن مع ،ت سخائيل الح ع

 ليا ت خيخ فف فػرات بغ مخيام ال ا ية الدات ة الجولة مخاقبة ححرت ف ج اإلسخائيلف، الشطام فف الدياسية

 . 2004تالسال)الشعامف،  تذتخى  يافي الدلصة أن مغ

 سخائيمي4في السجتسع اإل عجم االستقخار االقتراديسادسا 4 

تعج التحػل عغ االقتراد الدراعف فف مشتر  مغ الخكػد االقتراد ، ولكغ  "إسخائيل"عانت 

مبلمح  فطيخت ،التعاون مع الػاللات الستحجن حالة مغ االست خار االقتراد  عبخ تال سانيشيات بجأ

اتدع و  ، عادأللبية الججاجنبجالة ا معونذ ت شب ة اقترادلة ججاجن، و سخائيلف التصػر عل  االقتراد اإل

  .33 ، ص2014بحالة مغ عجم االست خار )شعبان، و  بشػ  مغ الخكػد سخائيلفاالقتراد اإل

 اتدعت%، كسا 9بشدبة  2001حيث أشارت الت جاخات إل  ارتبا  مرخوفات األمغ فف العام 

% عل  الشاتي مغ 3بشدبة  وشخأ انخباض ،% فف العام نبدو45البجػن بيغ الرادرات والػاردات بـ 

فاالقتراد  لحا  نعجام االست خار،ت  خا  مغ مجسل الشاتي السحلف تا قصا  األعسال، وىػ ال صا  األ  خ

مغ أزمة ح ي ية، وتخاجع   عانم  2000)انتبا ة األقر  مخحلة االنتبا ة ال انية  يلف ففسخائاإل

نتاج معجالت البصالة، واإل :م ل سجاالتتلتباشؤ السحلف، وتعخض إل  اسل الشاتي ح ي ف فف مج

، 2005)تذارن، الرشاعف، واستيخاد وترجاخ البزائع والخجمات، وقصا  البشاء والدياحة... وغيخىا

 . 173 ص

ل  مرجريغ رئيدييغ: عػامل خارجية متعل ة تاالقتراد عػامل األزمة االقترادلة إ إرجا ويس غ 

أالػل  11ألمخي ية مشح رىاك ااجع عغ كل ما اتعله تحخك اإلم الشالعالسف، تسا فف ذلظ التباشؤ العا

تذ ل تيظ  -نتاج وتصػيخ الت شيات العليا )اليا سجال االست سار فف إسب تيا ت التفزمة ، واأل2000

ونذػك االنتبا ة وحالة عجم  البلدصيشييغوعػامل داخلية أىسيا ترعيج االحتبلل للسػاجية مع  عام،

راد تحالة عجم االست خار، مشف، وت  خ االقتاأل -الشاتعة مغ الػ ع الدياسف يغالػ ػ  أو عجم الي 
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الدات ة،  "إسخائيل"خصخ التزخع، والشاتعة مغ تجارك  الستدمتة  ج "إسخائيل"ل  سياسة بشظ إ افة إ

 . 173ص ،2005)تذارن، تحافظ عل  ندب فائجن عالية ندبيا   التف

البجػن تلظ وتػسعت البجػن بيغ األغشياء والب خاء،  دنزيال  وتدببت حالة الخكػد االقتراد  إ

دخل  ، كسا انخبس مدتػى السعيذة ومدتػى م2003أى قبل عام  يخيغفف الع جاغ األخ تاستسخار

 "إسخائيل"قجمت لح ػمة  التفإال أن الزسانات األمخي ية  ، وانخبس دخل الح ػمة مغ الزخائب؛البخد

زمة ولػال تلظ الزسانات لعػملت مغ تلظ األ تياأن ح دوالر، تسبلغ عذخن مليارات 2003فف العام 

 رتبعت البػائج التففف يشجوق الش ج الجولف وف  البشظ الجولف كجولة فف حالة ركػد وأزمة وال "إسخائيل"

  .174، ص2005)تذارن،  مشيا عل  الجاػن ول لرت اعتساداتيا السالية تجب 

، سخائيلف وتصػرهنػ  مغ االست خار فف االقتراد اإلوجػد  ل ل ج أدت تلظ السداعجات األمخي ية، إ

فف عجم ن ضاىخن الخرخرة وىف سيصخن الدػق الخاية عل  اقتراد الجولة كليا، راف و زياد وسادت

تدبب سيصخن رأس السال ل  تبذف الب خ، وزيادن غش  األغشياء وف خ الب خاء؛ السداوان األمخ الحى أدى إ

ل  ارتبا  ضاىخن اإلجخام السشطع وىػ محاولة الديصخن إ امة، وىػ الحى أدىعل  السلكية الع الخاص

  .34، ص2014ل بيع أمبلك الجولة)شعبان، عل  الجولة مغ خبل

سخائيلف ساىست تذ ل كبيخ فف وجػد األسباك السؤدلة إل  ويخى الباحث أن بيئة السجتسع اإل

ساىست فف انتذار الدياسف، فالك يخ مغ الطػاىخ نطاميا  عل  ا  ت  يخا  كبيخ  الحى أ خر البداد انتذا

جعلو مجتسعا  خربا  لشذػء ضاىخن ولجشديات متعجدن، ، بجالة مغ تعجد ال  افات "إسخائيل"البداد داخل 

إبخاز ضاىخن فف ساىست تذ ل كبيخ لرخاعات الجاخلية والخارجية البداد، مخورا  تالك يخ مغ األحجا  وا

 البداد.
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  4معاىخ الفداد الدياسي4 الثالث السبحث 1.8
 لجى الخشػن واالختبلس مطاىخ لذسل أن السس غ فسغ مختلبة، وأش اال   مطاىخ البداد ل خح

 الكاذتة، األخبار ون ل األوراق الخسسية،  تدويخ معيع، الستعامليغ لجى أو  بارىع، أو السػضبيغ ي ار

 عصاءات أخح بجون  مغ السدؤوليغ، ججا قخيبيغ ألشخاص تػريج ع ػد أو م اوالت إحالة وحاالت

 السادلة السشبعة ألغخاض فف اإلحالة السدؤوليغ لخُّ وتج   يػرية، مشافدة خبلل مغ أو مشافدة،

 أحج ُلعج حيث) األداء  ع  كحلظ لذسلو  ال زاء، تديخ والتجخل سياسية، لسشبعة أو الذخرية،

 ترػرن أدائو وعجم عشو والتػا ل العام، الػاجب فف اإلىسال أش الو، ومغ ، اإلدار   البداد أوجو

 الحه مسا لؤلىجاف، للػيػل عات و عل  تالسدؤولية السل ان إحداسو وعجم السػض  وإىسال يحيحة،

 اإلدارن سػء اعتبخت البداد مػ ػ  تشاولت التف فبعس الجراسات الزخر، لو ويدبب تالسجتسع، األذى

 قرج أو الشية، سػء وفي تتػفخ ال م رػد، غيخ فداد وتواعتبخ  البداد، أش ال مغ واإلىسال، والبػ  

 مغ البداد، نتائي عغ   يخا تختل  ال نتائجو أن تاعتبار البداد، أش ال  سغ لرش  وإنسا البداد،

 . 31ص ،2010)السرخ ، تالسػاششيغ واالجتساعف االقتراد  الزخر إلحاق حيث

ما بيغ خخق ل انػن التسػيل الحدبف  دؤولػن،الس امارسي أش ال البداد التف تتعجد "إسخائيل"ف  و 

تالعجاج مغ لبلنتخاتات، ومشح الس خبيغ امتيازات غيخ عادلة، ناىيظ عغ فزائح مالية وأخبلقية لح ت 

 سػضبيغ الحاغ لعسلػن لجانبيع.س الجولة وويػال  إل  الكشيدت والػزراء وكبار الالسدؤوليغ بجءا  مغ رأ

 عل  الشحػ التالف: "إسخائيل"بخز مطاىخ البداد فف الزػء عل  أندل   فف  ػء ذلظ

 معاىخ الفداد4 السطمب األول4 6.1.8 
 4داري واإل السالي الفدادأوال 4 

عل  جسع التبخعات مغ  تع خاص، حيث لعتسج تالجرجة األول شا لعج االقتراد الييػد  ذا   

 السرادر األخخى  وجػد مع ،يػنيةت ػم تجسعيا اللػبيات الري التفو أنحاء العالع مغ مرادر مختلبة 

ل  مشافدة الجول العطس  اقترادلا ، االحتبلل إدولة  حيث تدع  وسياحة، ويشاعة، زراعة، مغ

 فف العالع. ال ػن االقترادلة لح  ان أغخا يع وأشساعيع تعتبخ دولة االحتبلل أن السال تجانبو 
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لتح يه مرلحة  ؛السشرب العامف البداد اإلدار  ت نو كل عسل اتزسغ سػء استخجام عخَّ يُ و 

 فالت البداد يػر   خن مغ الخغع  ، وعل 7، ص2016تية لشبدو أو جساعتو)محارك، خاية ذا

لح ت  لا البداد السالف واالقتراد  التفأشيخ قزا إل  اإلشارن تاإلم ان ف نو ،"إسخائيل"فف  استذخت

 سا الف:كسخائيلف تعجد مغ السدؤوليغ اإل

 تداحي ىشغبي4 .6
عجن فف لجان الكشيدت، وفف أ شاء تػليو مشرب وزيخ جػدن البيئة  ا  لع تداحف ىش بف ميامتد   

أعزاء حدك اللي ػد وم خبيغ  ، أقجم ىش بف عل  تعييشات سياسية فف الػزارن لعذخات مغ2001سشة 

سة وعل  أ خ ذلظ قخر السدتذار ال زائف للح ػمة ميشف مدوز، ت جلسو للسحا سة واستجػاتو بتي مشيع،

 وبتاريخ شيادن كاذتة وأداء اليسيغ الكاذك،االحتيال وخخق األمانة ودفع الخشػن االنتخابية، وت جلع 

خاتات، وذلظ تدبب تيع ل مشرب وزيخ تعج االنتف مغ ش ب مشع مدوز الػزيخ ىش 22/2/2006

  .33، ص2008تػنة للجراسات واالستذارات،  جه)مخكد الدي يت  جّ  وُ  البداد التف

ف بو اتحتع عل  ىش سخائيلف العام عخان سشجر إل  أنألسح الشائب اإل 4/3/2006 اريخوبت    

، الئحة اتيام  ج 15/8/2006 م مدوز بتاريخوبعج أن قجَّ  االست الة أو إقراء نبدو عغ مشربو،

 ةنيال فف أنو تشازل عغ حرانتو البخلسانية، إال أنو ىش بفيشات الدياسية، وأعلغ ف فف قزية التعيبىش 

 مػضبيغ تػضي  قزية فف  جه مح سة ح ع تدبب للكشيدت، عزػيتو لػق  ا صخ 2010 العام

 العسل فف االستسخار مغ لسشعو لع الح ع ولكغ حدبف، أساس عل  تدلسيا، التف الػزارات مغ واحجن فف

مخكد )2013 عام مصلع فف جخت التف التالية االنتخاتات فف الكشيدت إل  ىش بف وعاد. الدياسف

  .2019، جارم

  4بخاىام ىيخشيدون إ .8
 الػزراء رئيذ ح ػمة فف 2007و 2006 عامف بيغ ما لساليةا بخاىام ىيخشيدون وزارنتػل  إ

ع  إأولسخت ايػدإ الدابه لتآمخ عل  تشبيح جخائسو بخاىام تالدخقة وتبييس األمػال والخجا  وا، واتُّي 

: 2010سخقة الػقػد مغ تلظ ال ػاعج) اضع،  د لعسلػن فف قػاعج عد خية للجير عبخمع جشػ  تالتػاشؤ

 مليػن  مبلغ تاختبلس إدانتو تعج أشيخ وخسدة كسا تع الح ع عليو تالدجغ لسجن خسذ سشػات ، 28
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 بجء قبل است التو ت جلع عل  إجباره وراء  ان األمخ وىحا ،2005و 1998 عامف خبلل دوالر

 . 2009)عصية، محا ستو

 تديفي طال4 .1
لو لربلحياتو السح سة العليا تديبف شال ت زالا البداد عل  خلبية است بلع ال ا ف تي  اتُّ 

لو تيسة تحػيل أمػال ح ػمية لجيات ومؤسدات  ت  ي  جّ  عتباره رئيدا  للجشة التخكات، حيث وُ الح ػمية تا

لة إجخاءات جدائية فييا، وتع إغبلق مل  ال زية دون اتخاذ أ  ان ىػ أو زوجتو أو مدتذاره أعزاء  

اجاػلػجية وقػمية) يالف، ش ػد كان ال خض مشو تح يه أىجاف أ، تعج قبػل ذريعة أن تحػيل ال جه

2005.   

 أىارون أبؽ حريخة4 .4
 عزػا ب  خ  انتُ  ،إسخائيلف ووزيخ  شيدت وعزػ بلجلة رئيذو  أىارون أبػ حريخن ىػ سياسف،

 انتخاتات حت  السشرب ىحا فف وب ف 1977 العام البلجلة رئاسة  تػلّ   ع الخملة، فف البلج  للسجلذ

 الحدك، قياداف مغ التاسع الكشيدت فف يبحأ  ع ال امغ، الكشيدت تعزػية فاز حيغ ،1977 العام

 مغ البداد تيسة 1980 العام فف إليو تي  جّ  وُ ، و دلاناأل وزيخ مشرب الح ػمف االئتبلف  سغ وتػل 

 ليسُ ل 1981 العام مصلع فف البخلسانية حرانتو غم دخّ  وجُ  الخملة، لبلجلة رئاستو إتان العامة الشياتة قبل

 التيع  ال نبدو وىػ ،إليو ُوجيت التف التيع مغ ساحتو ُبخئت نبدو العام ربيع وفف ،ال زاء أمام

 ولكػنو شائبف أساس عل   ان لو جخى  ما ت ن مجعيا   ولحدبو وال زائية، الدياسية الح ػمية، لؤلجيدن

 ال خ   مغ بجعع" تامف" تاسع ججاج حدك قامةوإ حدبو عغ االنذ اق قخر وليحا ، شخقف" )سباراد "

 االئتبلف إل  انزعو  ،الججاج الحدك ىحا سا  متخأ الكشيدت انتخاتات وخاض غاؤون، نديع الدباراد 

 واستيعاك االجتساعف والخفاه العسل وزارتف وتػل  العاشخن، الكشيدت انتخاتات فف فػزه تعج الح ػمف

 . 2019)مجار، الُججد السياجخيغ

 خخى أ فداد تيع تػجيو إ خ" الجسيػر لخجمة" أشيخ  بل ة تالعسل عليو ع  ك  حُ  1982 العام وفف

 أنو إال السختلبة للسحا سات تعخ و ورغع ،الكشيدت مغ لدت ل لع ولكشو ؛الح ػمة مغ فاست ال تح و،

 اللي ػد، حدك إل  انزع 1987 العام وفف ،لحدبو ا  وحيج مس بل   عذخ الحاد  الكشيدت دخػل فف نجح
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دخ" )غيذخ" حخكة عزػية إل  1995 العام نزعا  ع  مع والتباىع الت قلع فف اشجح لع لكشو ، ج 

 تاأ" عسو م ل الذخقية، الجاشية وساطاأل تعس ت ايج عل  الحرػل فحاول ،االئتبلفية الحدبية التخكيبة

الدياسية)مجار،  الحلبة مغ اندحاتو إل  أدى سام ؛سياسيا   اجعسو لع األخيخ لكغ حريخن، أبػ" سالف

2019 . 

 صالح طخيف4 .4
 الئحة متجّ  قُ و  ،"العسل" حدك قائسة عغ شػيلة ش ل يالح شخيف عزػية الكشيدت لدشػات

 استرجار جلأ مغ عسل الكشيدت، للجشة رئيدا  ان عشجماومبادىا أنو  ،1999 العام فف  جه االتيام

 محاوالت وكانت ،البلدصيشية الدلصة مشاشه س ان مغ بجران حدشف اجع  لو لرجاه سخائيليةإ جشدية

 مجاخ ل إ شخيف تػجو وقج ،تالبذل تاءت قج سخائيليةاإل الجشدية عل  للحرػل بجران بيا قام عجاجن

 وشلب ،شخرية يجاقة تصخيف تخبصو  انت الح   ػىيغ، رافف حيشو فف الد ان تدجيل م تب

 وفف ،بجران خخاآل لرجل و سخائيليةاإل الجشدية عل  رػلالح فف مداعجتو  ػىيغ يجل و مغ شخيف

 تل بيغ الخئيدف الصخيه عل  وكػىيغ شخيف الت   بعجىاو  ،يجل يو بيغ شخيف جسع الحه وقت

 الجشدية عل  بجران حرػل م ابل رشػن دوالر لبفأ مبلغ عل  احتػى  م لبا  ػىيغ وسلع وال جس بيبأ

 مغ هصلمُ  نوأ عل  وىسف تذ ل الشبػس، سجل فف بجران لتدجي تع ذلظ ع اكأ  وفف ،سخائيليةاإل

بػتيػغيغ)عخك  اليشا تجع  سخائيليةإ مغ وىسية ترػرن زواجو تع ذاتو اليػم وفف البلدصيشية زوجتو

48 ،2010 . 

 ستة لسجن البعلف وبالدجغ التشبيح وق  مع سشتيغ لسجن وفف أع اك ذلظ ح ست السح سة تالدجغ

 فخض ل إ  افةإ ،مانةألا وخيانة وال ر الخشػن إدانتو ت عصاء تعج شخيف، يالح الػزيخ عل  شيخأ

 . 2010، 48شي ل)عخك  ل أ 25 ت يسة شخيف عل  مالية غخامة
 

 األخالقي4 الفداد ثانيا 4
 األخبلقف، البداد فف سخائيلفاالحتبلل اإل لجولة والعد خية الدياسية ال يادن مغ  بيخ عجد وقع

 السشتدبة وال بل يغ ال بل ة الجول بيغ مغ البداد فف والعذخيغ ال انف السخكد لاالحتبل دولة تحتل حيث
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 تحدغ أ إل   "اسخائيل" فف البداد قياس مدتػى  ذخل لعو  والتشسية، االقتراد  التعاون  مشطسة إل 

 : 140، ص2012عبيج، )التالية لؤلسباك وذلظ م، 2007 عام مشح

 .السجاورن الجول مع الحخوك .1

 .عل  انتذاره تداعج بل البداد، م افحة  بيخ تذ ل هلعيمسا  الييػد ، الجاخل اراست خ  عجم .2

 عل  والديصخن، وتعسل ال ػن تسلظ شب ة إل  واالستشاد الجلس خاشية، وغياك الذبافية، انعجام .3

 .واسع تذ ل تشتذخ ضاىخن، ليربح البداد؛ تعسيع

 معطع قادن نأ" العبخية، الجامعة فف خالسحا '' ن بف مػشف'' واأل ادلسف ال زائف الخبيخ ويخى 

 أخبلقيا ". فاسجاغ' اإلسخائيلف العجو وساسة

 مغ السحا ع وغيخىا أبيب، تل مجاشة فف االحتبلل لجولة التاتعة السخكدية السح سة ح ست ول ج

 الرتكابيع والختب، وذلظ السشايب وسحب والت خيع، تالدجغ، الكشيدت وأعزاء الػزراء، مغ عجد عل 

 .السالية ومشيا الجشدية مشيا لباتمخا

 :الفداد في وقعت التي الييؽدية الذخريات أبخز4 الثانيالسطمب  8.1.8
 :عؽفخ إبخاىػ الؽزيخ .1

التح يه  تع األول ، رابيغ إسحاق ح ػمة فتخن خاية العذخيغ، ال خن  سبعيشيات ع ج فف        

 فف قزية معو التح يه انتحاره تعج إل  فزتأ التف ،'' الجوالرات حداك'' قزية فف الدابه الػزيخ مع

  2007الذامف، )رشػن

 شالؽم سيمفان .8

 الجاخلية وزيخ شالػم سيلبان قجم ،2015 عام فبف -الحا ع" اللي ػد" حدك أقصاك أحج وىػ- شالػم

 الدياسف العسل وتخك تالكشيدت م عجه عغ وتخل  مشربيو مغ است التو ،"إسخائيل" وزراء رئيذ ونائب

األخيخن)الجديخن،  الدشػات خبلل إمختو تحت عسليغ أ شاء تديجات الجشدف التحخش بـ لو ياماتات تعج

2015 . 
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  :الشائب أرون حدان ووالجه .6

  ازيشػ ت دارن ش ػك  ألزا سابه  شيدت نائب وىػ حدان، لحيئيل) والجهو  حدان لػ  ح   دارت    

 التح يه وفه ألزا   أدلة ىشاك وكانت ،الكازيشػ غلدبائ مػمدات بت ميغ ل ػم وكان بل اريا، ففللس امخن 

 اتعاش   ان الدياسية الحلبة دخػلو وقبل بل اريا فف حدان م ػ  خبلل وأن عل  ال انية، لل شان الرحبف

 .ال  يلة السخجرات

 اللي ػد حدك مغ حدان أورن  نائبو بتشحية إدلذصااغ اػلف الكشيدت رئيذ ووف ا  لتلظ االتيامات قام

  ازيشػ تبزيحة الشائب ىحا ارتباط عغ يحافف تح يه  ذ  أع اك فف الكشيدت جلدات رنإدا عغ

 . 181، ص 2012عبيج، )لدبائشو دعارن فتيات وجلب بػرغاس مجاشة فف لسلكو

  :مؽردخاي إسحاق الدابق الجفاع وزيخ .8

 يامات الئحة تح و وُقجمت ،2001 عام خصيخن ضخوف فف مذيشة ت عسال تال يام اُتيع حيث  

  .182، ص 2012عبيج، )جشدية مخالبات

  :الدابق "إسخائيل" رئيذ كاتداف، مؽشي .1

 معتدياىػ، تدجغ 7/12/2011 بتاريخ وذلظ سشػات، سبع لسجن الدجغ ع ػبة بتصبيه بجأ     

 حيث الجشدف، والتحخش تاالغتراك، ايػدلة مح سة قبل مغ إدانتو تعج ،أبيب تل مجاشة مغ ال خيب

 تديجتيغ، تالتحخش ألزا   وإدانتو الييػدلة، الح ػمة فف وزيخا    ان عشجما مػضبة، تاغتراك أداغ

 . 182، ص 2012عبيج، )الكيان لجولة رئيدا    ان عشجما

ما قامت الد ختيخن ، عشج2006وخخجت تلظ ال زية إل  العلغ فف شيخ حديخان/اػنيػ     

حاولة اغترابيا، وكانت لييا جشديا ، ومبت جلع ش ػى  جه متيسة إلاه تاالعتجاء ع الخاية لكتداف

لح ت تالخئيذ كتداف، حيث قامت تعج ذلظ  الجشدية التف ة لدلدلة مغ الذ اوى بجال تلظ الذ ػى 

 .مذابية  جه بت جلع ش اوى  مع كتدافالعجاج مغ السػضبات العامبلت 

نو ا صخ تعج يت  جه فف البجالة إال أجّ  وُ  كتداف تذ ل قاشع االتيامات التف  ول ج نب    

ل  ت جلع شلب بتجسيج إ "إسخائيل"األوساط الدياسية واإلعبلمية فف ال زية فف  التح يه معو وتراعج
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أن كتداف رئيذ غيخ  25/1/2007ت بتاريخ دي، حيث أعلغ الكش"إسخائيل"يذ لجولة خئيبلحياتو ك

 . 31ص ،2008)مخكد الديتػنة للجراسات واالستذارات، مؤىل مؤقتا  

سخائيلف، فعل  السدتػى الدياسف شالب رئيذ ا  بشطخ الجسيػر اإل غ ىحا ال خار مخ يولع ل    

زيخ ايػد أولسخت الخئيذ كتداف تاالست الة، وانزست إليو وزيخن الخارجية تديبف ليبشف، وو الح ػمة إ

ام اإلسخائيلف ع سا ويبو السجعف ال ،عزػ كشيدت 27ل  لختخ، إ افة إمغ الجاخلف آفف داأل

دف وياحب سػابه عجن" وعل  ، والس ل  تالتح يه مع كتداف، ت نو "مشحخف جشع مدوزمشاحي

% مغ السدتصلعيغ 71فف وسائل اإلعبلم اإلسخائيلية، أن  خ  ذ  الذعبف أضيخ استصبل  للخأ  نُ  السدتػى 

)مخكد الديتػنة % تجسيج يبلحياتو كخصػن أول 29فػرا ، فيسا اؤيج  تاالست الة البػن كتدافلص

  .31ص ،2008اسات واالستذارات، للجر 

خ مغ انتياء قبل شي ، أ 2007لتو فف شيخ حديخان/اػنيػ وقام كتداف إ خ ذلظ بت جلع است ا    

وجاءت تلظ االست الة إ خ يب ة تزسشت أن ل جم كتداف است التو مغ الخئاسة  ،والاتو ال انػنية

 ع  جه تالدجغ مع وق  التشبيح حيجار الجشدف وارتكاك فعل فا ح، م ابل إويعتخف تالتحخش 

وقج واجيت تلظ الرب ة انت ادات شجاجن  ،مغ عخيزة االتيامات السػجية إليوس اط تيع االغتراك وإ

؛ وتخاجع عغ يب تو ىحه لكغ كتداف عاد مغ الرح  والجسعيات الشدائية التف وعجت تالصعغ فييا،

 . 2007)يحيبة الشيار اللبشانية، يوتو مغ التيع السشدػبة إلألنو قخر أن ل افح إل بات بخاء

 حاييػ رامؽن4 .4

 إايػد الػزراء رئيذ ح ػمة تذ يلة  سغ العجل، وزيخ مشرب 2006 عام لذ ل  ان    

 أدانتو أن تعج است التو قجم حت  أشيخ تزعة إال ىف فسا   يخا، تالسشرب البخحة تجم لع. أولسخت

 رسسيا اتياما لو حيث وجو .االحتبلل جير فف تسجشجن الجشدف التحخش بتيسة مح سة تاإلجسا 

 حيث أولسخت الػزراء رئيذ تس تب شلبيا عل  بشاء يػرن ليسا الت صت أن تعج عشػن السجشجن بت بيل

 العجل وزيخ مشرب مغ عاما 56 العسخ مغ ابلغ الح  رامػن   ، واست ال2015الجديخن، ) .تعسل  انت

 يػرن ليسا ت  ص     التُ  أن تعج عشػن السجشجن بت بيل سفرس اتيام لو و  جّ  وُ  حيغ 2006آك / أغدصذ فف
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 بجأت التف ىف أنيا رامػن  وذكخ ،تعسل  انت حيث الػزراء رئيذ م تب فف شلبيا عل  بشاء  

 . 2007بت بيلو)راداػ سػا، 

ساعة عسل  120وبعج محا ستو فف تل أبيب، يجرت فف ح و ع ػبة رمدية، تس لت بـ      

دوالر ، وذلظ الرتكاتو عسبل  مشافيا   3.300أل  شي ل ) 15ة قيستيا للسرلحة العامة، وغخام

لح  أتا  لو االستسخار فف مشربو ذلظ جشحة "شائشة"، األمخ ا لؤلخبلق، وقج قخر ال زان أال لعتبخ

غ تع ػبة "شائشة" مسارسة ل  الػزارن، ألنو ال لحه للػزراء والشػاك السح ػميا  فف الكشيدت والعػدن إنائب

لت ىحه ال زية  خبة قػية ألولسخت ولحدك كادلسا الحى كان رامػن أبخز أقصاتو، وقج ش ّ  اتيع،ميس

  .32ص ،2008مخكد الديتػنة للجراسات واالستذارات، ) .والسحخك األساسف لت سيو

  :ليبخمان أفيججور .4

 عل  هالخزػ  للتح ي مغ اآلخخ ىػ نريب لو  ان ليبخمان، /الكيان دولة فف الخارجية وزيخ   

 ال زائف أمام السدتذار استجػاك لجلدة خزع حيث وأخبلقف؛ مالف فداد قزالا فف اتيامو خلبية

 ال ر قزالا مغ العجاج فف معو للتح يه ؛15/12/2011بتاريخ  فيشذتااغ، ايػدا الرييػنية للح ػمة

 تاتعة تجارية اتشخك تل ف حػل إل  استجػاتو تاإل افة الجشدف، والتحخش األمػال، وتبييس واالحتيال

، 2012عبيج، )م2011و م،2008 عامف بيغ ما جيات خارجية، مغ دوالر مليػن  2.5 ت يسة أمػاال  لو 

  .183ص 

 دان حالؽتذ4 .1

دان حالػتذ عجن مشايب ميسة فف سبل  الجػ اإلسخائيلف، كان أبخزىا مشرب رئيذ  تػل 

رط حالػتذ تعجن فزائح أخبلقية ، وقج تػ 2005ىيئة أركان الجير اإلسخائيلف فف حديخان/اػنيػ 

فزيحة مالية أخبلقية ىدت سسعتو  ، حيث الح تو2006لبشان يي  ومالية خبلل الحخك عل  

عج ساعتيغ مغ اختصاف الجشجايغ وب يحيبة معاريف العبخية أن حالػتذ الدياسية ف ج كذ 

نييار البػرية تبعل الحخك، الذخكات تحدبا  ال يس ا  ببيع أسيسو السالية فف إحجىسخائيلييغ، كان مشاإل

)عيبا  أخبلقيا  ، وال مباالن مغ ال ائج العد خ  األول تسا حرل، واستخجاما  لؤلسخار  جَّ األمخ الحى عُ 

نو خبلل انذ الو ببيع األسيع : إودافع حالػتذ عغ نبدو تال ػل حخبية كسرجر للخبح السالف الحاتف،ال



43 
 

)مخكد 16/1/2007بتاريخ ست ال مغ مشربو مداء ال بل اء لع ل غ اتػقع أن تشجلع الحخك، إال أنو ا

  .34-33، ص2008تػنة للجراسات واالستذارات، الدي

  :القخا أيؽب .1

 سبتسبخ مشتر  فف لتح يهل اآلخخ ىػ خزع ال خا، أاػك والجليل، الش ب تصػيخ وزيخ نائب   

 أعسال وارتكاك لجشدية،ا تالسبلح ة اتيامو خلبية عل  الذخشة، فف خاية وحجن قبل مغ م،2011

  جه تذ ػى  ت جمت التف السػضبة وىف الػزراء، رئيذ م تب فف لسػضبة مييشة ألباظ وإسسا  مذيشة،

  .184ص ،2012عبيج، )م2011 مارس فف

  :الرييؽني الجير .2

 السجتسع فف البداد ل زالا الستتبع أن إال البداد، قزالا فف الدياسييغ ال ادن  بار اتيام ورغع 

 ،2011 فف فداد قزالا شيجت التف األ بخ العبخية السؤسدة أن تديػلة سيلحظ ،2011 فف ائيلفاإلسخ 

 بتعاشف البعس أداغ  سا تالسجشجات، تالتحخش الزباط مغ عجد أداغ حيث الجير، مؤسدة  انت

 أحج مع الحال ىػ  سا السخجرات، فف االتجار حت  أو الجير، معد خات فف وجػدىع أ شاء السخجرات

 األرا ف مع السرخية الحجود عل السخجرات  فف االتجار بتيسة حاليا   محا ستو اتع الح  زباطال

  :184ص ،2012عبيج، )ذلظ عل  األم لة فسغ السحتلة،

 تسػز/اػليػ فف اإلسخائيلف الجير مغ بػخخيذ أوفيظ الجشخال است البؽخخيذ4  أوفيغ الجشخال - أ

 الجخػل تسػجبيا تجّشب االدعاء مع يب ة إبخام مغ الالجشخ  وتس غ .تاالغتراك إدانتو تعج ؛2016

 فف الئه غيخ تدلػك واعتخافو بخ اىا، جشجلة مع جشدية عبلقة ت قامة اعتخافو م ابل الدجغ إل 

 . 2017أخخى)شاشة نيػز،  قزية

 خلبية عل  مشربو مغ م جم بختبة  ات  وىػ للذخشة، تاتعة قاعجن قائج قيلأُ  م،2011 مااػ فف  - ك

 مدتذارن م تب فف ،  ات  امخأن بختبة حه فف لآلداك مشافية وأعسال جشدية، بتحخشات قيامو

 .نبدو األركان رئاسة تس خ الشدائية، للذؤون  األركان رئيذ

 ت جمت شخشية لكل شي ل أل  25 وت خيسو ونر ، عام تالدجغ  ات  عل  عك  حُ  اػنيػ فف  - ت

 ال اعجن وىف ،السبلتذ ت ييخ غخف فف وىغ عاريات مجشجات بترػيخ قيامو تعج  جه، تذ ػى 
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 الجشدف التحخش بتيسة ت اعجن العد خية، الػحجن داخل ،«ألالػن » أول، رقيب بيا أداغ التف نبديا

 .تجشجاتيغ

 م ل مغ السخجرات مختلبة أنػا  بتعاشف اعتخافيغ تدبب اإلسخائيليات، السجشجات مغ عجد إقالة  -  

 وحجن السعابخ فف العد خية خجمتيغ أ شاء كػكاايغال إل  تاإل افة والحذير، الساريجػانا

 اإلسخائيلية.

 ع  ك  وحُ  فف م تبو، مػضبة عسلت مجشجن تاغتراك زاىخ عاش  االحتبلل جير فف الع يج ُأداغ  - ج

 .رقيب رتبة إل  العد خية رتبتو وب ندال أعػام، خسدة لسجن تالدجغ عليو

 لسؤل البداد الح  مشبع فيػ ح ي تو، تديي ل وسائل مغ امتلظ ميسا الييػد  الكيان حال ىػ ىحا

 شباك وقعت فف وعد خية سياسية قيادن عل  واحتػائو والبا ح، الباسج لئلعبلم ت دارتو العالع

 .غخاءاتواإل الذيػات،

سخائيلف لع ل غ مجخد ضاىخن، بل ىػ فداد بشيػ  اتعله فف الػاقع اإل ويخى الباحث أن البداد

، كسا أن مرصلح الجولة الجلس خاشية لع تتح ع فف السال والدياسة دوات التفشية السجتسع نبدو، وباألبب

ليات تجاول الدلصة فف السجتسع ع وجػد مداحة كافية مغ الحخيات وآل غ إال مجخد شعار، فبخغ

 مغ مديج إل  بيا سيجفع الح  األمخ وىػ ،لجلس خاشية فييا تخاجع تذ ل كبيخإال أن مؤشخ ا ؛سخائيلفاإل

 والدلصػية، العشرخية إل  بيا تجفع ضاىخن فييا البداد ضاىخن مغ لجعل ما ؛الجاخلية والدلصػية رالتجىػ 

 عل  واإلت اء الجػىخ حيث مغ الجلس خاشية عغ االست شاء إل  ال خيب السدت بل فف ذلظ اؤسذ وقج

 .السزسػن  مغ فارغة ودل ػرات ش ليات
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 الفرل الثالث

 الفداد لجى رؤساء الؽزراء

 ييؽد بخاكلجى إالفداد الدياسي  األولالسبحث  6.1
 4حياة إييؽد باراك الدياسيةالسطمب األول4  6.6.1

 أوروبا فف عاشت ألسخن 1942 عام تبلدصيغ ىاشارون  مذسار مدتػششة فف تاراك إايػد ولج

 عسللدت أن قبل بخوج إايػد لدس  كانو  اإلسخائيلية، الجولة قيام قبل فلدصيغ وىاجخت إل  الذخقية

 تالجامعة التحه األولية دراستو مغ تاراك فخغ أن وبعج ،البخق ) لعشف الح  تاراك العبخ   االسع

 الستحجن الػاللات إل  سافخ  ع فف البيدياء، الب الػريػس درجة عل  وحرل ال جس فف العبخية

 مغ رادلةاليشجسية االقت الشطع فف الساجدتيخ عل  فحرل ،العليا دراساتو الستكسال ؛األميخكية

  .2010)دائخن شئػن البلجئيغ، ستانبػرد جامعة

 فف متجرجا عاما، 35 العد خية الخجمة فف قز  حيث ،السيشية حياتو بجالة فف للجير انتدب

 وقائج ،1983 االستخبارات شعبة ورئيذ 1982 عام التخصي  شعبة رئيذ أىسيا السشايب، عجن

 عام لؤلركان رئيدا لربح أن قبل ،1987ام ع األركان رئيذ ونائب ،1986 السشص ة الػسص 

 . 2010)دائخن شئػن البلجئيغ، 1991

 الخقع ياحب جعلو الح  األمخ ؛الخاية مغ الشذاشات تالعجاج لباراك العد خ   الدجل لحبل

ع العسليات الخاية العبخية، ومغ بيغ أى الجولة تاريخ فف علييا حرل التف األوسسة عجد فف ال ياسف

اختصبتيا الس اومة البلدصيشية  متغ شائخن سابيشا البلجي ية التف يا: تحخيخ الخىائغ عل شارك في التف

، 1973، وعسلية اغتيال ال ادن البلدصيشييغ ال بل ة فف فخدان بلبشان عام 1972إل  تل أبيب عام 

فف ال خليل الػزيخ ، وعسلية اغتي1976 وغشجا عام توالتخصي  لعسلية تحخيخ الخىائغ فف عشتيبف 

 "نابليػن " ل ب متكال سييخت الشخبة وحجن فف خجمتو فتخن خبلل عليو هل  ش  أُ و  ،1988تػنذ عام 

 م خبيغ بخوااعتُ  مغ معطع عشو جت  ع  ت  وأ   الدياسف عسلو فف الزمتو وىف يبة الستدل  أسلػبو تدبب

 .  8: 1998)مخغليت، مشو
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حدك العسل لحطة تدخحو مغ وقج انتطخ  ة لل الة،راك رئيذ أركان ذا ع لية مديدا ان ت

ك وزيخا  للجاخلية فف اُعيغ تار  1995وف  سشة  لجير تبارغ الربخ كف اتس غ مغ االلتحاق ت يادتو،ا

راك بخئاسة افاز ت 1996رابيغ عيشو بيخس وزيخا  للخارجية، وف  سشة ح ػمة رابيغ، وبعج اغتيال 

% مغ األيػات)مخغليت، 51  علحدك العسل تديػلة فف سباق  ع أربعة متشافديغ، حائدا  

1998 :8.  

 بشدبة وذلظ العسل، حدك قبل مغ الح ػمة لخئاسة مخشحا   1997 حديخان فف تاراك خبانتُ 

 1999وفف عام  ،عامف بغ وشلػمػ سشيو وافخالع بيليغ اػسف مشافديو عل  متبػقا   %50 تتجاوز

 لدخائيل) تاسع وُعخفت ذخنع الخامدة الكشيدت انتخاتات لخػض السذتخكة تاراك ال ائسة أسذ

 ليبف، دلبيج ت يادن  جدخ  )غيذخ) وحخكتف العسل حدك مغ م ػنة وىف  واحجن سخائيلإ  )حاتأ

 مت لبا   1999 لارآ انتخاتاتت الح ػمة بخئاسة البػز فف تاراك ونجح ، مشبتحة داشية حخكة  )ميساد)و

 وزيخ تسشرب لشبدو تاراك واحتبظ ،الح ػمة ورئيذ اللي ػد مخشح نتشياىػ بشياميغ مشافدو عل 

 .  2019)مجار، للح ػمة رئيدا    ػنو إل  إ افة الجفا ،

 ججاجن، انتخاتات إل  والتػجو الكشيدت حلّ  عل  تاراك وافه 2000 ال انف تذخيغ نيالةوفف 

 تذ ل أعلغ ليحا السعار ة، فف وتجعلو تحدبو تػد  قج بخلسانية انتخاتات إجخاء خصػرن تجارك ولكشو

 خاية ،2006 عام فف الدياسية الحلبة إل  عاد أنو ، إالالح ػمة رئاسة مغ است التو عغ مباجئ

 حدك زعامة عل  بيخيتذ عسيخ م ابل وتشافذ ، 2006 تسػز)لبشان عل  سخائيليةاإل الحخك تعج

الجفا  فف ح ػمة  وزارن تػلفب ذبيخي وخل  الحدك، ليحا زعيسا ف يبح عليو، وتبػق  العسل

 . 2019)مجار، شارون 

عسل ىػ وأربعة أعزاء ندحاتو )انذ اقو  مغ حدك الأعلغ إايػد تاراك ا 2011اشااخ  17 وف 

سع "عتدسؤوت" االست بلل، وبيحه الخصػن و ع  شيدت آخخيغ، وأعلغ عغ تذ يل حدك ججاج تا

  .59: 2011ػيلة)يالح، تاراك نيالة لرخاعو مع حدك العسل والحى استسخ فتخن ش

  انذ اق تاراك عغ حدك العسل مػجة مغ التداؤالت والتكيشات حػل ال الات ول ج أحج

للتخلز مغ معار ة  ؛مع نتشياىػ ىحه، حيث أشارت تعزيا إل  تػاشئو السخكدية مغ وراء خصػتو
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حالة الجسػد، ن اذ العسلية الدلسية مع البلدصيشييغ مغ السشاداغ تزخورن إ عسل فف ح ػمتووزراء ال

ل  تباىع ت نتشياىػ وليبخمان وزيخ خارجيتو، وىشاك تكيشات أخخى أشارت إفييا خصػاأدخلتيا  التف

وي ػن  ،وتذ يل ح ػمة خالية مغ السعار ة ؛ للتخلز مغ وزراء العسلمدبه بيغ نتشياىػ وباراك

مذ لة  تة للسلبيغ البلدصيشف واإلاخانف؛ إال أن ىشاك مغ أضيخ أنمعالجة أ  خ يبل عل  أجشجتيا

ال لدتصيع أن ل ػن فف السعار ة، أو حت  نو ال لدتصيع ف شخرية فف أساسيا، تحيث إتاراك ى

  .60: 2011أن ل ػن خارج إشار الح ػمة )يالح، 

نو ذو إحيث  ،قػى ال ادن العد خييغ الحاغ مخوا عل  الجيرويخى الباحث أن تاراك كان مغ أ

ة وسياسية وعبلقات عد خي شػيبل   سيا  سيا ن لو تاعا  كسا أ ،يشعتيا خبخن السيجانع لية عد خيو 

 ل  وزارن الجفا   ع رئاسة الػزراء.واسعة ميجت لو الػيػل إ

 راك وقزايا الفداداييؽد بالسطمب الثاني4 إ 8.6.1
تػليو إدارن شخكة  عشجما كان وزيخا  للجفا  استسخارومغ أىع قزالا البداد الستعل ة ت ايػد تاراك 

لسشع مغ  "إسخائيل"ال انػن فف ن إذ إ ،سسو أو بػاسصتومغ يب ات تبخم تاحة وتل يو عسػلة لبيع األسل

  .8/10/2010)يحيبة ىآرتذ، *مشربا  رسسيا  مغ العسل فف وضيبة أو ميشة أخخى  اتػل 

 والتف الخيخية" عسػتػت" تسؤسدة تتعله فداد قزية 1999 العام خبلل" تاراك إايػد" واجو  سا

 2000 عام ال زية إغبلق اتع أن قبل ل ػده،  ان الح  لعسلا حدك بجعع شبيات حػليا حامت

 . 2017خبار ،  جه)مػقع قجس اإل شيادن ت جلع" ىيختدػغ اتدحاق" الحدك عزػ رفس عشجما

خ   فييا، وذلظ ألن  ع  ي  اتُّ  معو تح ي ات فف قزالا البداد التف ويخى الباحث أن إايػد تاراك لع ُتج 

ن الذيػد رفزػا ت جلع ، كسا أالرستفف تلظ ال زالا التدمػا يغ الستػرشيغ معو يمعطع الدياس

وىحا  ،مام السحا ع ع  مػق  الذخشة التف أحجست عغ فتح ملبات  جه أ؛ مسا أشيادات  جه

 ما دفع الذخشة إل  إغبلق كافة السلبات الستعل ة تالتح يه مع إايػد تاراك.

                                                           
حياتو وحداتاتو الخاية ايػد تاراك مع شخكتو فف أ شاء تػليو مشربو، وبعج أن ن ل يبلتح ي ا  حػل العبلقة السباشخن إل نذخت جخيجن ىآرتذ  *

لتح يه فف األمخ وتبيغ أن تاراك كدب مبلايغ الذػا ل لحداتو مغ الذخكة وعل   ػء ىحا الت خيخ تاشخ مخاقب الجولة تا ،ل  ابشتوإتالذخكة 
امت بيا ق فلشذاشات االقترادلة والسالية التل  أن كل اإوأشار محامف تاراك  ،لكػنو اتبػأ مشربا  رسسيا   ؛تالخغع مغ أنو لع لعج مجاخا  فعليا  ليا

 سخائيل.إ  لإشخكة تاراك ال تست ترلة 
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 رئيل شارون الفداد الدياسي لجى آ السبحث الثاني 8.1
 الدياسية والعدكخية4 حياة شارون السطمب األول4  6.8.1

مدتػششة كبار  فيسا تعج تدس أيبحت  البلدصيشية، والتف مبلل كبخ يل شارون فف قخيةئولج آر 

سدار  السػشاف فف فلدصيغ، تعج أن فخت إلييا ألسخن مغ أيػل بػلشجلة، عسلت ت 1928سشة  مبلل

  .8، ص2008 خػفا  مغ تصر الشازييغ)مخكد الديتػنة،

 انجلعت بيغ العخك  ل الحخوك التفيل شارون تئر ارتب  اسع رئيذ الػزراء اإلسخائيلف الدابه آ

ل  مدؤوليتو عغ مجدرتف قبية سشة ، إ افة إ1982وحت  سشة  1948سشة  بجءا  مغ "إسخائيل"و

نجالعيا كان سببا  فف ا التف األقر ، ومحاوالت قسع انتبا ة 1982ويبخا وشاتيبل سشة  1953

  .2014، الجديخن نت) 2000سشة 

خ مغ عسخه بتشطيع الياغانان، وقاد إحجى فخق السذان فف التحه شارون وىػ فف الخاتعة عذ

وأييب فف تصشو تعجن ريايات بيشسا كان ايع تحخق أحج الح ػل، وكادت تلظ  ،1948حخك 

تخأس شارون وحجن  1953عام  تػد  تحياتو لػال أن رآه أحج جشػده ف سخ  إلن اذه، وف  تالخيايا

وألحه بيا شارون  Special commando unit 101للعسليات الخاية، أشله علييا اسع الػحجن 

الجديخن نت، سخائيلييغ السح ػم علييع لبتخات شػيلة تالدجػن)ج رئاستو عجدا  مغ الستصػعيغ واإلتع

2019.  

 

مغ أشيخ غ البلدصيشييغ، وكان تخررت تلظ الػحجن فف اإلغارن عل  مخيسات البلجئيحيث 

ئيدا  ختيخ شارون ر مشدال ،  ع ا 41فلدصيشيا ، وىجم فييا  69را   حيتيا  عسلياتيا مجدرن قبية التف

، حيث تػل  1967،  ع ُرقف إل  رتبة جشخال عام 1966سخائيلف عام لذعبة التجريب فف الجير اإل

لية خبلل حخك اد إليو فف الدشة التا،  ع ع1972قيادن ال صا  الجشػبف وتخك الجير فف سشة 

تصػيه الجير السيجانف السرخ  ال الث مغ خبلل قيادن عسلية عد خية ، وتس غ شارون عبخ 1973

ف ب  خن الجفخسػار أو ال  خن، وىػ السرصلح الح  أشله عل  حاد ة أدت لت ييخ مدار خ  ما عُ 

  .9: 2009)مخكد الديتػنة، 1973األحجا  فف حخك عام 
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أسساه سبلم يييػن  1977ارون حياتو الدياسية عشجما ش ل حدبا  أواخخ سشة بجأ ش

Shlomzion  وتػل  فف ح ػمة  اغ فف الكشديت،  ع انزع تعج ذلظ إل  حدك اللي ػد،فاز تس عجو

مشاحيع بي غ مشرب وزيخ الدراعة واالستيصان، وضل لذ ل ىحا السشرب إل  أن انت ل لذ ل 

  .The Jewish Agency for Israel, 2001)1982مشرب وزيخ الجفا  سشة 

قاد شارون ذلظ العجوان وتعامل تعش  مع الس اومة  1982وخبلل العجوان عل  لبشان عام 

ل  خخوج إالبلدصيشية التف كانت تتخح مغ بيخوت ال خبية م خا  ليا، وأجبخىا تعج حرار شػيل عل  ال

ارون فف تلظ البتخن مجدرن يبخا وشاتيبل التف وكانت مغ أ  خ الجخائع وحذية التف ارتكبيا ش تػنذ،

سَّلت لجشة تح يه إرا   حيتيا قخاتة ألبف  سخائيلية مدت لة شارون الجئ فلدصيشف، وح 

  .9، ص 2009السدؤولية)مخكد الديتػنة، 

،  ع اختيخ تعج ذلظ وزيخا  1984وحت   1982وضل شارون وزيخا  تبل وزارن فف البتخن مغ 

ما  ،  ع ُعيغ وزيخا  للبشاء واإلس ان فف البتخن1990-1984ما بيغ عامف فف البتخن للرشاعة والتجارن 

 ػد بخئاسة بشياميغ ، وتػل  مشرب وزيخ البشية التحتية فف ح ػمة اللي1992-1990 بيغ عامف

،  ع وزيخا  للخارجية فف الح ػمة نبديا مغ سشة 1996تذ لت إ خ انتخاتات سشة  نتشياىػ والتف

  .Jewish virtual library, 2018م)1999سشة وحت   1998

م انتخب شارون زعيسا  لحدك اللي ػد تعج أن ت لب عل  مشافديو 1999وف  أالػل/سبتسبخ 

 Jewish% مغ أيػات مخكد حدك اللي ػد)53إايػد أولسخت ومئيخ شصخيت، حيث فاز بشدبة 

virtual library, 2018.  

جما قام بديارن عش 28/9/2000 بتاريخ تبا ة األقر وكان شارون ىػ الذخارن التف أشعلت ان

سخائيلية دن اإللت  يج الديا بلدصيشييغ، حيث أعلغ أن زيارتو ىفمدتبدا  مذاعخ ال إل  السدجج األقر 

 ، مجعيا  ت ن: "لكل ايػد  الحه 3/10/2000خبارية، )شب ة بف بف سف اإلعل  السدجج األقر 

  .2016مػقع الكشيدت تالعخبية، فف أن ل ػم بديارن الحخم الذخيف")

ايػد تاراك فف سخائيلية إوفذل رئيذ الح ػمة اإل ،أع اك زيارن شارون للسدجج األقر  وف 

عل  تبػزه الكاسح  م، رئيدا  للح ػمة6/2/2001شارون بتاريخ ب خ  لجع االنتبا ة البلدصيشية، انتُ 
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 37.5ت م ابل % مغ األيػا62.5مخشح حدك العسل، إذ حرل شارون عل   تاراك

  .Jewish virtual library, 2001لسشافديو)

م أعلغ شارون اندحاتو مغ حدك اللي ػد، وأعلغ إنذائو حدك كادلسا، معتبخا  2005وف  عام 

، و ع الحدك الك يخ مغ وزراء ونػاك وأعزاء حدبف "إسخائيل"حدك اللي ػد لع لعج يالحا  لح ع أن 

بخاىام شف، ومئيخ شتخيت، وججعػن عدرا، وأاللي ػد والعسل، وعل  رأسيع إايػد أولسخت، وتديبف ليب

 ل، وحاايع رامػن، وداليا إاتديظ،ىيخشدون، وشاؤول مػفاز، كسا انزع شسعػن بيخيد مغ حدك العس

، ص 2009الخسان مؤسذ حدك شيشػ )مخكد الديتػنة،  سا انزع إل  حدك كادلسا أوريئيل ر 

16.  
 

 رئيل شارون وقزايا الفدادالسطمب الثاني4 آ 8.8.1 
سخائيلف بشاه، ويعػد البزل إل  اإلعبلم اإليع فييا آرئيل شارون وااتُّ  تعجدت قزالا البداد التف

لا زالا البداد، وقزاأن لو يلة مباشخن ت   ةاه ال زالا، مشيا ما تؤكجه الذخ فف الكذ  عغ ىح

ػجػد التح يه ب 2003ائيلية فف اشااخ سخ حيث بجأت الذخشة اإل أخخى كان فييا وسيصا  ألبشائو،

سل جلعاد وعػمخ  أبشاء مخالبات مالية فف حسلة شارون االنتخابية، وقج شالت ىحه ال زية لتذ

ايػد  جشػك أفخي ف قام  سع سيخيل كيخن، ندبة إل  رجل أعسالفت تاخ  شارون، وىف ال زية التف عُ 

ػن لذارون اتيست الذخشة دافيج آبل بت جلع رشوقج ، 2003بجعع حسلة شارون االنتخابية فف عام 

ل  ذلظ قزالا التيخك الزخيبف، وت جيخ سع الجديخن اليػنانية، لزاف إوىف ال زية السعخوفة تا

سخا  الحشان  شبلقغ الخب  بيغ إحاولة تعس السحلليغ الدياسييغ اإلسخائيلييأرا ف الجولة، وكحلظ م

سخائيلف والحى كان محتجدا  لجى حدك  ، حيث كان لذارون عبلقة ميشية مع تششباوم الخىيشة اإل

شبلق الخىائغ، إل  غيخ ذلظ مغ سا قج ل ػن أ خ عل  قخار شارون إلتسام يب ة إم ؛عائلتو

  .171، ص2014ال زالا)شعبان، 

 "4اليؽنانية الجديخة" قزية -

ار   وزيخ الخارجية، مشرب لذ ل  ان عشجما الجوالرات، مغ اآلالف مئات بتل فشارون  اتُّيع    ش 

 الحرػل عل  فف لسداعجتو ،"أبيل دلبيج" اإلسخائيلف، األعسال رجل مغ التدعيشات أواخخ فف
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 ياتةالش أن مغ وبالخغع ،اليػنانية الجديخن ت زية ُلعخف تات فيسا اليػنان فف ع ار   لتصػيخ ترخيح

  سا ، افية تكغ لع األدلة أن رأى العام الشائب أن إال  جه، اتيامات بتػجيو أويت حيشيا العامة

ا ُلذتبو  ان  ل انػن  ومخالبات سياسية، وتعييشات جولةال أرا ف عل  فف الديصخن شارون  بتػرط ألز 

 تعزيا تدبب يياعل وُحكع شارون، ابشو عسخ   الذخرف مداعجه تحسَّليا تيع وىف األحداك، تسػيل

)جخاتعة، وبغ  2015 ال انف تذخيغ/نػفسبخ فف العامة الشياتة مع يب ة تعج أشيخ 7 لسجن تالدجغ

  .4: 2018شصخيت، 

 كيخن4 قزية سيخيل -

 السعخوفة ال زية وىف ،وفداد رشػن قزية اتيع فف ىحه ال زية شارون مغ خبلل  لػعو فف

 1.5 مبلغ 2002 العام فف لحػَّ  الح  فخي ياإ جشػك مغ األعسال وىػ رجل  يخن، سيخيل ت زية

 شخكات أقام شارون  عػمخ   نأ الح ا   وتبيغ ،بشكف ل خض  بالة شارون  نجلف لحداك دوالر مليػن 

 ل إ ا صختو اتيام الئحة  جه الذخشة ف جمت ،االنتخابية والجه لحسلة تبخعات لجسع ؛جشجىا وىسية

 . 2006)تلحسف،  الكشيدت فف عزػيتو مغ االست الة

 قزية األراضي الدراعية4 -

تسػجب حي يات ىحه ال زية ف ج اتيع شارون ت نو اتخح قخارات تذ ن تعس األرا ف الدراعية 

قجر عل  نحػ لس غ أن لعػد عليو تالبائجن تذ ل خاص، عل  الخغع مغ أن السدتذار الح ػمف كان 

ل  شارون إ عسال، ول ج سع التف تذػك ىحه األ ف السرالحححر شارون مغ ذلظ تدبب التشاقس ف

 ،زراعية لخجال أعسال وشخكات عل  أراض  أقيست  استرجار قخار لسشح السدارعيغ إم انية ت جيخ مبان  

: 2014وذلظ عل  الخغع مغ أن ىحه األرا ف زراعية ويحطخ استخجاميا ألىجاف تجارية)شعبان، 

173.  

ه الدات ة األول  ، وتعتبخ ىح15/6/2003وقجم شارون شيادتو أمام لجشة رقاتة الجولة بتاريخ 

ل ػم بيا رئيذ الػزراء تاإلدالء تذيادتو أمام لجشة رقاتة الجولة فف  التف "إسخائيل"فف تاريخ دولة 

  .21/6/2003قزية تخرو شخريا )يحيبة ىآرتذ، 
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عل  ذلظ ف ج أويت  وقجم شارون للجشة إ باتات تجفع عغ كاىلو التيع السػجية إليو، وبشاء  

جشة تعجم إجخاء تح يه مع شارون، ولحلظ أعلغ السدتذار الح ػمف فف حيشو اليا يع روبشذتااغ الل

أ تعج ذلظ عجم نذخ الت خيخ الكامل للجشة وىػ ما اتشاقس مع قانػن حخية السعلػمات الح  أقخ مبج

ة ضبلال  مغ الذظ عل  سلػك شارون)يحيب فف حج ذاتو أل   ػوى ،شبافية نذاط الدلصات العامة

  .15/7/2003اجلعػت أحخنػت، 

 قزية كفخ مالل4 -

 حجىإ لجى تجخل شارون  عغ معلػمات سخائيليةالرح  اإل بخزت ىحه ال زية عشجما نذخت

ب، بيأ تل قخك مبلل  بخ فف رأسو مد   فف لو سات يغ تجيخان الخاية التعػيزات لديادن الػزارات

 ل إ حت  ـ  ش  مُ   انت التف السالية لتعػيزاتا زيادن الش ل وزارن فف السػضبيغ مغ شارون  حيث شلب

" غلػبد" يحيبة وحدبليسا،  راض  أ الػزارن اســتسبلك تعج ميــبلمػد ومػردخا  ميشاشف الذ ي يغ

 معخو ا  ان مسا   خأ دوالر آالف 110 عل  الحرػل للذ ي يغ تا أ التجخل ىحا نف  االقترادلة،

  .2003البجالة)يحيبة الحيان،  فف علييسا

جخاء االتراالت بيغ الػزارن أ ج فيو أن شارون ساعج ف   فف إ ل ج أيجر م تب شارون بيانا  و 

لع لدتخجم ألة سلصات أو نبػذ عل  الػزارن مغ أجل زيادن التعػيزات، ورغع ذلظ  ووالذ ي يغ، إال أن

بخئاسة ف ج قام السدتذار ال انػنف للح ػمة اليا يع روبشذتااغ بتذ يل لجشة تح يه فف ال زية 

ال ا ف راحيل سػكار، وقج أيجر ال ا ف روبشذتااغ تعج االنتياء مغ عسلية التح يه أنو ال تػجج 

  .174: 2014شبو جشائية فف  ىحه ال زية)شعبان، 

 فداد عسخى شارون4 -

سخائيلف الدابه آرئيل شارون وعزػ سابه فف الكشيدت وش ل عسخ  ىػ نجل رئيذ الػزراء اإل

 وتػرط ت زالا البداد عل  خلبية تذ يلو لذخكات وىسية فف التاتعة للكشيدت، ميام فف اللجان عجن

خارجيا لتسػيل و  "إسخائيل" يو أمػاال  مغ مشطسات عجن داخل ل  تلحسبلت والجه االنتخابية، إ افة إ

ج الحى لدسح تو مبلايغ شي ل، وىف مبالغ تديج عغ الح ستة بلغ حجسيا قخاتة ىحه الحسبلت، والتف

كسا وجيت الشياتة العامة لذارون االبغ تيسا  تتعله بتدجيل كاذك فف  األحداك اإلسخائيلف، قانػن 
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وكانت محاوالت السجعف  دع الكحك، ومخالبة قانػن األحداك،سجبلت جسعية، وخخق األمانة، وال 

ت سخائيلف لتػجيو تيسة لعسخى شارون قج ايصجمت بتستعو تحرانة بخلسانية، ولكغ الكشيدالعام اإل

عزائو.) مخكد الديتػنة دسح للسجعف العام بتػجيو تيع  ج أ م ل2005 زأيجر قانػنا  فف شيخ تسػ 

  34: 2008للجراسات، 

بيب عل  عسخ ، ح سا تالدجغ سخائيلية فف تل أمح سة إ ح ست 2006فبخااخ  14وف    

الر، تعج أن أل  دو  65البعلف لتدعة أشيخ والدجغ مع وق  التشبيح لبتخن مسا لة، وغخامة مالية ت يسة 

عغ حدك اللي ػد وتشبيح الح ع الحى  انائبكػنو أقخ تالتيع السػجية إليو، وقج ا صخ عسخ  لبلست الة 

  .2003يحيبة الحيان، يجر تح و)

واف ت مح سة الجشالات السخكدية فف تل أبيب عل  تخبي  الح ع  25/6/2007 وبتاريخ

الدجغ البعلف لدبعة أشيخ بجال  مغ تدعة ولكشيا أت ت الرادر تحه عسخ  شارون و بتت عليو ح ع 

  .26/6/2007عل  ال خامة السالية)يحيبة ال ج، 

، ومغ لخئيذ الح ػمة نجبلو  اا  أخخى لعسخ  تس لت تاستخجام مػقعو تربتو نائبيت تيسجّ   سا وُ 

 ؛ مسا لعتبخ وفهمشح وضائ  عليا وتخريز أمػال مغ ميدانية الجولة للس خبيغ لو ولػالجهىحه التيع 

سخائيلية سخا  عسخ  شارون تعج أن أشل ت سلصة الدجػن اإل 25/6/2008وبتاريخ  ال انػن رشػن،

  35: 2008تع تخبي   لث مجن الح ع تدبب حدغ سلػكو فف الدجغ.)مخكد الديتػنة للجراسات، 

سخائيلف دورا   يخ مغ قزالا البداد، حيث لعب اإلعبلم اإلفف ك ع  ي  ويخى الباحث أن شارون اتُّ 

، حيث سخائيلفخز الجور الكبيخ الحى ل ػم تو اإلعبلم اإلفف الكذ  عغ تلظ ال زالا، وىحا اب  بيخا  

  ػط مغ الدلصة  لك يخ مغ الربلحيات دون التعخض أل سلصة راتعة اتستع تا لعتبخه البعس

ى البداد السػجػد لجى مسا اػ ح مج ؛الحا سة، كسا لبلحظ تػرط أبشائو فف تلظ ال زالا تذ ل كبيخ

 شارون وأبشائو.
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 ولسختالفداد الدياسي لجى إييؽد أ السبحث الثالث. 1.1
 الدياسية والعدكخية4 ييؽد أولسختالسطمب األول4 حياة إ. 6.1.1 

 العبخية الجامعة مغ نبذ علع ت الػريػس عل  وحرل ،1945 عام بشياميشا بلجن فف ُولج

 عام بجأ خجمتو العد خية الح ػق، فف ت الػريػس عل  رلح 1973 عام وفف ،1968 عام تال جس

 نيائيا   الخجمة أ سل وقج اإلسخائيلف، الجير ألػية أ بخ وىػ ،غػالنف لػاء فف 13  تيبة فف 1963

  .2019)السػسػعة العالسية وي بيجلا، 1971 عام

وعشجما  ،1993 ة ال جس سشةة ووزارية، وتدلع رئاسة بلجليت لج إايػد أولسخت عجن مشايب إدار 

أحيلت إليو  4/1/2006 ػزراء بتاريخلل ا  رئيدئيل شارون عغ مػايلة أداء مشربو عجد آر 

  .28، ص 2008يبلحياتو)مخكد الديتػنة، 

سخائيلف، الدياسف اإل السذيج تعج غياك شارون عغ   إايػد أولسخت قيادن حدك كادلساتػل 

كان لبت ج ه التام لذارون؛ لكشو أولسخت كانت والؤ أن أبخز مؤىبلت  تخأس الح ػمة اإلسخائيلية غيخو 

  . 19، ص 2009كانت لجى سلبو)مخكد الديتػنة،  والخبخن واإلم انات ال يادلة التفللكاريدما 

 ليبشف تديبف انتخاك تعج وذلظ ،2009 عام فف الح ػمة رئاسة مغ است ال أولسختإال أن   

 غدنو  ،2006 لبشان فحخب فف اإلخباق تعج  يخا    أولسخت شعبية تجنت وقج ، ادلسا لحدك رئيدة

 عسلو أ شاء أولسخت بيا قام فداد قزالا ُتطيخ تح ي ات تبتح اإلسخائيلية الذخشةبجأت و  ،2008

 وايل أنو إال ،2008 سبتسبخ 21 بتاريخ بيخيد شسعػن خئيذ الجولة ل است التو قجم وقج الدياسف،

 . 2019العالسية وي بيجلا، )السػسػعة 2009 حت  للح ػمة ا  رئيد ميامو

 د4ولسخت وقزايا الفداأييؽد إالسطمب الثاني4  8.1.1 
سخائيلف لذجد الخشاق عليو، قزالا البداد، مسا جعل ال زاء اإلارتب  اسع أولسخت تالعجاج مغ 

للػزراء، وتعدزت الذبيات حػل  ا  رئيدججا  استسخاره فف مسارسة ميامو  حيث تات مغ الرعب

تػرشو فف قزالا فداد واحتيال، إ افة إل  عسليات تدويخ وسػء أمانة)مخكد الديتػنة، أولسخت تذ ن 

  . 34، ص 2009

 ايػد أولسخت ما الف:وجيت إل  إ التفومغ أبخز قزالا البداد 
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 قزية بشغ لئؽمي4 .6

ع أولسخت تالعسل ي  ، واتُّ 2007يحه ال زية فف شيخ كانػن ال انف/اشااخ التح يه ب ح  ت  فُ حيث     

جل مداعجن يجل و، رجل األعسال ل  التبلعب فف شخوط عصاء خرخرة بشظ لئػمف مغ أع

ل  "نػان التح ع" فخانظ لؤ  الحى لعسل فف مجال الع ارات، للبػز فف العصاء والديصخن ع /ستخالفاأل

ا غيخ أن االدعاء العام لع اتخح قخارا  نيائيا  بيحأويت الذخكة ت غبلق مل  التح يه و  ،ببشظ لئػمف

  .34، ص 2008مخكد الديتػنة للجراسات واالستذارات، الخرػص)

 قزية شخاء مشدل في شارع كخميو4 .8

ع أولسخت تالحرػل عل  2007 ه فف ىحه ال زية فف أالػل/سبتسبخبجأ التح ي      ، واتُّي 

أل  دوالر، لجى شخائو مشدال  فف ال جس، وذلظ م ابل ت جلع امتيازات  320بل ت  تخبيزات كبيخن

الديتػنة للجراسات لبلجلة ال جس) ا  سات  ا  رئيداعو السشدل، مدت بل  بحلظ مػقعو للس اول الح  ت

  .34، ص 2008واالستذارات، 

 قزية وزارة الرشاعة والتجارة4 .1

بتعييشات يع أولسخت م، حيث اتُّ 2007 تػبخ فف ىحه ال زية فف تذخيغ األول/ أ بجأ التح يه    

بت جلع  ع  ي  كسا اتُّ  السذاغل الر يخن، تالبتخن التف كان اتدلع فييا الػزارن، سلصةسياسية فف الػزارن، و 

  .34: 2009أور  ميدخ)مخكد الديتػنة،  ازات لدبائغ يجل و وشخي و الدابهامتي

 قزية السمفات السالية4  .4

ع أولسخت فف إشارىا تالحرػل ي  م واتُّ 2008لار/مااػ بجأ التح يه فف ىحه ال زية فف آ     

مػريذ  /أل  دوالر، مغ يجل و رجل األعسال األمخي ف الييػد  150ػرن غيخ قانػنية عل  تر

أل  دوالر مشيا لتسػيل  68خرز أولسخت حيث عاما ،  15تاالند ف عل  فتخات متباعجن امتجت لـ 

 أل  دوالر مغ 50كسا أنو اقتخض ما مجسػعو  م،2002نتخابية فف حدك اللي ػد سشةحسلتو اال

لع اشتطخ ، مذجدا  عل  أنو لع لحرل عل  شفء فف الس ابل؛ بل و الند ف ولع ل ع تدجادىاتا يجل و

وأ اف أن السحامف أور  ميدخ الحى كلبو أولسخت ترخيف األمػر الستعل ة تالتبخعات، است ل  ،شيئا  
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 عجد فف جسعية ال جس الستكتلةأل  دوالر، لت صية  380الذخكات التاتعة لتاالند ذ ليحػل مشيا 

  .28/5/2008بية ألولسخت لخئاسة بلجلة ال جس)يحيبة الحيان، خاأدارت الحسلة االنت التف

وقج اعتخف أولسخت بتل ف أمػال مغ تاالند ف، حيث ذكخت جخيجن معاريف فف عشػانيا الخئيدف 

ت ن السبالغ السحكػرن كانت عبارن عغ مئات  فف التح ي ات معو بحلظ، لكشو ادع أن أولسخت اعتخف 

ل  الػاللات الستحجن إ قام بيا لت صية تكالي  إقامتو فف الخارج خبلل عجن زيارات مت  خج  لجوالرات، واستُ ا

عسليات بيات ججاجن تحػم حػلو وتتعله تولكغ التح ي ات مع أولسخت كذبت عغ وجػد ش األمخي ية؛

بلجلة ا كان رئيدا  لمغ جية، عشجماحتيال، وتحجاجا  استخداده نب ات سبخياتو أ  خ مغ مخن مغ أ  خ 

جاء مل  البداد الججاج ليزاف إل  خسدة ملبات ع وزيخا  للرشاعة والتجارن،  ع ،  2006ال جس سشة 

تح ه الذخشة مع أولسخت فف ش نيا، تتعله تذبيات التدويخ وسػء األمانة ومخالبات فف تسػيل  أخخى 

  .78:  2009حسبلتو االنتخابية)يالح، 

 مخارج4 قزية الخحالت الجؽية ل .4

، واتيع أولسخت فف سياقيا بتسػيل 2008بجأ التح يه فف ىحه ال زية فف حديخان/اػنيػ      

حداتات  سدات عبخعذخات الخحبلت الجػية وتكالي  الب اء فف الخارج لشبدو ولعائلتو مغ عجن مؤ 

الديتػنة،  أولسخت )مخكد تحهلكغ التح ي ات لع تدبخ عغ أدلة كافية إلجخاء الئحة اتيام  ؛مددوجة

2009 :35.  

 Project Holyland4قزية مذخوع ىؽليالنج   .1

 سجاشة ال جس عبخ تل يو رشاوى الشياتة العامة تيسا  فف مذخو  ىػليبلنج العسخانف توجيت         

 أ  قبل تػليو مشرب رئاسة الح ػمة؛الف الجوالرات فف أ شاء رئاستو لبلجلة ال جس ال خبية، تعجن آ

، أ  بت ييخ   تعجلبلت عل  و عية الع ار اإلس انف ورفع ندبة األربا  جخاء ذلظوذلظ بيجف إحجا

مسا لة  تل ت ىف األخخى رشاوى  بو شػال زا غ التفوساعجتو فف ذلظ مجاخن م ت قيسة الع ار إل  أعل 

  .63: 2011)يالح، 

يو االتيام م، تعجما أويت الذخشة بتػج21/9/2008ول ج قجم أولسخت است التو بتاريخ        

إليو فف قزيتف فداد مغ أيل خسذ قزالا، اتع التح يه فييا معو بتيع فداد مبتخ ة، ُلعت ج أنو 
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ش ليا شارون  ة التفارتكبيا عشجما كان رئيدا  لبلجلة ال جس ومغ  ع وزيخا  للرشاعة والتجارن فف الح ػم

  .2009)مخكد الديتػنة،  2003سشة 

تديبف ليبشف  إلسخائيلية تعج أربعة ألام مغ تػلفئاسة الح ػمة اول ج جاءت است الة أولسخت مغ ر 

  .36: 2009وزيخن الخارجية زعامة حدك كادلسا فف االنتخاتات الجاخلية للحدك)يالح، 

 29 فف قخرت السذخوط اإلفخاج لجشة لكغ البداد، بتيسة إدانتو تعج شيخا 27 تالدجغ عليو ح ع وقج
 . 2017، 24مب خن)فخانذ ترػرن سخاحو إشبلق 2017اػنيػ /حديخان

ويخى الباحث أن أولسخت لعتبخ أول رئيذ وزراء ل جم است التو بشاء  عل  اتيامو فف قزالا فداد، 

إلسخائيلييغ تػالىا، ويعج مغ أ  خ السدؤوليغ ا لسخت البداد فف كافة السشايب التف سا مارس أو 

 لوىحا لعتبخ سات ة حيث لعج أولسخت أو  أسبخت فف نيالة األمخ عغ سجشو، مسارسة للبداد، والتف

 سخائيلف لح ع عليو تالدجغ البعلف.رئيذ وزراء إ

 

 نتشياىؽ لجى بشياميؼالفداد الدياسي  السبحث الخابع. 4.1
 الدياسية والعدكخية4 السطمب األول4 حياة نتشياىؽ 6.4.1 

م، فف مجاشة تل 1949حاد  والعذخيغ مغ شيخ تذخيغ أول عام بشياميغ نتشياىػ فف ال ج  ل  وُ 

 ،"إسخائيل"ف التش ل بيغ الػاللات الستحجن ول  مجاشة ال جس، ومغ  ع تػزعت حياتو فأبيب،  ع انت ل إ

ا فف بعجىه السخاحل فف ناد  السشاضخن، و أ سل ال انػية والجامعية فف الػاللات الستحجن، ونذ  فف ىحو 

ان الح  ل ف مرخعو فف العسلية العد خية لو أخػان: األ بخ اػناتو  سخائيلف،البخيه اإلعبلمف اإل

كاتب، وتدوج بشياميغ  بل  مخات، ولو ابشة مغ زواجو األول، عشتيبف، واألي خ عيجو وىػ شبيب و 

  . 2: 2018يعير مع زوجتو ال ال ة سارن، وليسا ابشان: لائيخ وآفشخ)خصيب، و 

ل  فلدصيغ اك ىاجخت إإل  مجاشة ليصا، فسغ ىشتعػد جحور عائلة نتشياىػ مغ شخف والجتو 

ل  الجه، فتعػد جحور عائلتو إأما مغ شخف و  وقصشت فف مدتػششة ريذػن لتديػن، 1896عام 

م خبا مغ الحاخام كػك، ومغ زئي   اىػ مغ جية األك نتان ملي ػفد فكان جج نتشيو  وارسػ،مجاشة 
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 2018صيب،الرييػنف فف فلدصيغ)خ ف عشو نذاشوخ  جابػتشد ف، ومغ دافيج بغ جػريػن، وعُ 

:2  .  

م، فالتحه تالخجمة 1967عام  تالتدامغ مع حخك حديخان "إسخائيل" عاد بشياميغ نتشياىػ إل 

نتشياىػ خجمتو العد خية لدشتيغ  وايل بشياميغو  ة فف سخية األركان "سييخت مص ال"،العد خي

بة مبلزم أول، وعاد فف الخجمة العد خية بختمغ     خّ  سُ و  تعج انتيائو مغ الخجمة اإللدامية، افيتيغ إ

 ادلسية فف معيج مداتذػستذ التكشػلػجف م إل  الػاللات الستحجن؛ ليبجأ دراستو األ1972عام 

(MIT  وبعج انتياء 1973ليذارك فف حخك أ تػبخ عام  ىشاك إال سشة وعاد   ولكشو لع لسس ،

سخائيلف)شلحت، إلعبلمف ا؛ ليشزع إل  البخيه اإلل  الػاللات الستحجن مخن أخخى الحخك عاد إ

2014.  

ت  مشرب ملحه سياسف فف واششصغ وضل فف ىحا السشرب ح 1982ش ل نتشياىػ فف العام 

-1984 ففف األمع الستحجن فف البتخن الػاقعة بيغ عام "إسخائيل"،  ع تػل  مشرب سبيخ 1984عام 

  .175: 1997، فبردٌ)1988

ة االنتخاتات ربػف حدك اللي ػد عذيليلتحه ت ؛"إسخائيل"عاد نتشياىػ إل   1988وف  عام 

ول مخن فف ىحه الجورن، وكان تختيبو التاسع فف قائسة للكشيدت ال انف عذخ، وخاض االنتخاتات أل

قع كان عزػا  فف الصاو  ،1991تعج انتخاتو مشرب نائب وزيخ الخارجية فف العام وش ل حدبو، 

جريج للدبلم،  ع انتخب رئيدا لحدك ل  مؤتسخ ماتدحاق شسيخ إ الحى رافه رئيذ الػزراء آنحاك

  .5: 2018)خصيب، 1992اللي ػد فف عام 

جخت االنتخاتات حدب شخي ة االنتخاتات السباشخن النتخاك رئيذ الح ػمة،  1996وف  عام 

 وتػل  و رئيذ الح ػمة آنحاك شسعػن بيخسعل  مشافدشياىػ أن ات لب وفييا استصا  بشياميغ نت

 عام فف الح ػمة رئيذ مشرب ليذ ل عاد 2009 عام ففو  ،1999 عام حت  السشرب

  .6، ص2017)سيسػن، 2011



60 
 

فف ىحا السجال حيث ايصجم مع الشخب ال جلسة  فتخن  ػرية 1996وتعج فتخن نتشياىػ األولف فف 

ترػرن مباشخن وبجأت مخحلة مغ التعييشات الدياسية ودخلت فف اعتبارات بشيػية ومباىيع   افية 

 ف يبحت التعييشات الدياسية جدءا  مغ البداد فف الشطام الدياسف.وقزائية ججاجن 

 حيث إلسخائيل؛ وزراء رئيذ أول غػريػن/ بغ دلبيج تعج ح ع فتخن أشػل نتشياىػ وتعج فتخن ح ع

سخائيلف لح ع فف وىػ بحلظ لعج أشػل قائج إ ،2009 العام مشح متػايلة ترػرن رئاسة الح ػمة تػل 

  .6: 2018بغ شصخيت، ىحا السشرب)جخاتعة، و 
 

 السطمب الثاني4 نتشياىؽ وقزايا الفداد4. 8.4.1 
 :األولى حكؽمتو والية في شبيات -

 عجن نتشياىػ واجو وبعجىا، ،1999 -1996 الػزراء، رئاسة فف األول  نتشياىػ واللة خبلل

 تسػيلل أ خياء، ومغ وىسية جسعيات مغ أمػال عل  الحرػل بيشيا مغ فداد، قزالا فف تح ي ات

البلح يغ  الػزراء رؤساء  ل واجييا ال زية ىحه  لوم لؤلنطسة، مخال  تذ ل االنتخابية حسبلتو

 ت غبلق لشتشياىػ تالشدبة ال زية ىحه وانتيت ،أولسخت وإايػد شارون، ريئيلوآ تاراك إايػد م ل:

 الخاص بيتو إل  معو أخح ت نو ،1999 انتخاتات فف فذلو تعج نتشياىػ مع التح يه جخى  كساالسل ، 

 فف اليجالا تب   أن لجبال انػن  وبسػجب للػزراء، ا  رئيدتربتو  تل اىا قج  ان ش ن ذات ىجالا

 تعن ليات  شخكة قزية فف وزوجتو نتشياىػ مع التح يه جخى  ال زية ىحه وبسػازان  ،الجولة مدتػدعات

 فف تعصاءات كةالذخ  تلظقج حطيت و  العامة، الخديشة حداك عل  خاية لذؤون  استخجاميا

 . 2016إسخائيلية)مجار،  رسسية مؤسدات

 61114ممف التحقيق  -

عبارن عغ تح يه ت ػم تو الذخشة لسل  تاسع آخخ "فزيحة اليجالا"، وىػ وُيعخف ىحا ا       

 ج رئيذ الح ػمة بشياميغ نتشياىػ، تذبيات تل يو ىجالا  2016اإلسخائيلية مشح كانػن األول/دلدسبخ 

وما تل اه نتشياىػ كان زجاجات  Arnon Milchanأرنػن ميلتذيغ  ىعخز ومغ أبل أعسال،  سيشة مغ رجا

بل ت قيستيا و  ،يجار فاخخ ججا  مشح  سانية أعػاممذخوبات كحػلية  سيشة ججا ، تاإل افة إل  علب س

خ م ابل تػجو نتشياىػ إل  جػن كيخ  وزيخ خارجية الػاللات الستحجن تصلب تجبي آالف الذػا لمئات 
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 السد لة فف غالةقج كانت و  " إل  الػاللات الستحجن األمخي ية،ميلتذيغلـ"مد لة إذن دخػل )فيدا  

إن نتشياىػ وزوجتو ىسا اللحان شلبا اليجالا وحجدا  :فف أ شاء إفادتو، قال "ميلتذيغالحداسية كػن "

  .254: 2018أنػاعيا)يالح، 

حرل مشعص  ميع و  بيجف جشف م اسب، شصله يجاقة وليدتلا مغ ماوأ اف أنو قجم اليج  

عغ  Ari Harowىارو  مة آر  عشجما أعلغ رئيذ شاقع مػضبف بيت رئيذ الح ػ  ججا  فف ىحا السل 

تشدب إليو فف ىحا السل ، والسل   ده لي ػن شاىجا  ملكيا ، وبالتالف سيحط  بتخبي  التيع التفاستعجا

  .254:  2018)يالح، 2000اآلخخ رقع 

 68114 ممف التحقيق -

إلعبلمف، )نيخ حيبتذ السدتذار ا :تجور التيع والذبيات حػل ا شيغ مغ مدتذار  نتشياىػ     

ستخاتيجف  اللحاغ عخ ا عل  ال ا ية ىيبل جارسصل أن تتػل  مشرب وإال  قسيخ السدتذار اإل

سل  مغ السدتذارن ال زائية للح ػمة شخيصة أن ت له مل  "مد غ رئيذ الح ػمة" عشج تدلسيا ليح ال

  .2018خبلل عسليا السخت ب  سغ السشرب الججاج)جػيصة، ونػيسغ، 

 

 

 81114ممف التحقيق  -

 433وحجن التح يه الىاف وىػ تح يه جشائف ت ػم تو  "مػزيذ–نتشياىػ "وىػ ما لعخف بـ مل  

ة تدغ قانػن لحج مغ انتذار يحيب بتيسة التعيج 2017مشح كانػن ال انف/اشااخ  "إسخائيل"فف شخشة 

الح ػمة نتشياىػ فف يحيبة  عبلمية داعسة لخئيذ، م ابل ت صية إ Israel Hayomاليػم  "إسخائيل"

مع نتشياىػ وأرنػن  يا  وال ادال التح يه جار  Ynetnewsنت اإللكتخونف  مػقع وا نػت و و أحخ  اجلعػت

 نحار. ياحب اجلعػت أحخونػت تحت شائلة اإل Arnon Mozesمػزيذ 

اج مح  ف الذخشة عشجما استسعػا إل   نذخه ف ن البزيحة انكذبت عل وبسػجب ما تع       

التح يه معو فف فزيحة أخخى  ، خبللابهمجاخ م تب نتشياىػ الد "ىارو م السات فف ىات  "آر  

وكانت التدجيبلت قج تست تسبادرن ومػاف ة نتشياىػ، تسا فييا تدجيبلت مع  ،1000والتف تحسل الخقع 



62 
 

ذ  ج شخف  الث لرالح عبارن عغ تآمخ بيغ نتشياىػ ومػزيفف جػىخىا  ال زيةتعج و  "مػزيذ"

  .255-254: 2018عبلمية غيخ ناقجن لشتشياىػ)يالح،  سان ت صية إ 

 )الغؽاصات(4 1111ممف التحقيق  -

عبارن عغ تح يه  تسل  ال ػايات وال ػارك البحخية، أو ما لعخف 3000لعج مل         

، حيث تتسحػر عسليات التح يه فف 2017مشح بجالة عام  433ىاف جشائف تجخيو وحجن التح يه ال

شبيات تتعله بتػجيو مشاقرات شخاء ال ػايات مغ شخاز دولبيغ األلسانية عل  اج شخكة تيدشجخوك 

ThyssenKrupp،  وتع الكذ  عغ ىحه البزيحة عل  اج الرحبف رفي  دروكخRaviv Drucker 

 .2016فف تذخيغ ال انف/نػفسبخ  

سخائيلف، غػايات لدبل  البحخية اإلتست لذخاء  ويتسحػر السل  حػل األنذصة التف        

، وشخاء سبيشة حاملة يػاريخ بػاسصة إل اء ع ج، وال يام بجال  عغ ذلظ 2012سشة ومغ بيشيا غػاية 

يلة و خسة أ  خ مغ السػايبات التف وردت تسباو ات مع شخكة تيدشجخوك األلسانية لبشاء سبغ   

لذخاء  بل  غػايات لدبل  البحخية، تحل م ان غػايات  السبادرن ألزا  و  السشاقرة األيلية، فف

  .255: 2018قجلسة مغ الشػ  نبدو أ  دولبيغ)يالح، 

تعج التذاور مع  Shai Nitzanوإ خ انكذاف البزيحة قخر السجعف العام شاى نيتدان 

يه جشائف بجال  مغ فحز الحي يات، بتح السدتذار ال زائف للح ػمة، أنو قج حان الػقت للبجء 

وشسلت شخريات عجاجن مغ سياسييغ ورجال أعسال  2017وتذعبت التح ي ات خبلل يي  

  .255: 2018ومحاميغ كانت ليع يلة بشتشياىػ ووزرائو)يالح، 

وى حا خزع عجد مغ الذخريات للتح يه أم ال مػشيو لعلػن وزيخ الجفا  الدابه، ومجاخ عام 

فا  دان ىارئيل وأعزاء كشيدت ووزراء سات يغ مغ بيشيع لائيخ البيج الحى ش ل وزيخ السالية وزارن الج

األسبه، ومجاخ دائخن السذتخيات فف وزارن الجفا  وال ائسة شػيلة،... وى حا تع ت جيل التػقيع عل  يب ة 

شيغ فف غ الستػر واعت لت الذخشة عجدا  م لسانية ري سا تتزح أمػر التح يه،الذخاء مع الذخكة األ

ع الحبذ السشدلف وأمخ مشع ن ورجال أعسال، وفخ ت عل  تعس مشيالبزيحة بيشيع وزراء سات ػ 

  .255: 2018ل  الخارج)يالح، الدبخ إ
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 قزية بيديغ(4")" 4111" القزية -

 العسبلقة االتراالت شخكة ياحب ألػفيتر" شاؤول" فييا ع نتشياىػ بيحه ال زية والستػرطي  اتُّ   

 شخكة أليحاك مالية بتدييبلت االتيامات وتتعله ،الدياسييغ نتشياىػ حلباء لعتبخ أحج والح  ،"بيديغ"

 ،نتشياىػ لرالح الذخكة لسالكف التاتع اإلخبار  " ويبل" لسػقع التحخيخ   الخ  انحياز م ابل" بيديغ"

ا  ػنو انبج إل  تح يبة االتراالت نتشياىػ بيا احتبظ التف البتخن خبلل األحجا  ىحه وتجور  رئيد 

 .  5: 2018للػزراء)جخاتعة، وبغ شصخيت، 

 تلظ فف وزارن االتراالت عام مجاخ حيشسا كذ  ال زية ىحه فف نتشياىػ عل  الخشاق و اق

 تدييبلت تسشح أمخه نتشياىػ ت ن شبياتعغ " دولة شاىج" إل  الح ا   تحػل والح  فيلبخ، شلػمػ البتخن،

 فف إلجابية إعبلمية ت صية االتراالت م ابل لػزارن العام السجاخ  ان شجماع" بيديغ"ـل إجخائية وقانػنية

  5: 2018) جخاتعة، وبغ شصخيت، ."ويبل" اإلخبار   السػقع
 

 فزيحة الدجاجات الفارغة4 -

ف خيالف، واست بلليا ارتب  اسع سارن نتشياىػ زوجة نتشياىػ تبزيحة مالية وتػرشيا ت نباق مال

خ مذخوعة تسا ُعخف تبزيحة الدجاجات البارغة، وى  عبارن عغ زجاجات أمػال غي الس انة لجشف

 خكات التجويخ ونيليا مبالغ كبيخن،لدػائل مختلبة قامت بتجسيعيا فف مدتػد  ، ومغ  ع بيعيا لذ

 ار الخأ  العام ووسائل ، ما آالسدتػد وكحلظ فزيحة تعامليا البظ وال اسف مع مدتخجمف ىحا 

 اوى ت جم بيا عجد مغ زائف، حيث تاشخت الذخشة تالتح يه معيا بشاء عل  شاإلعبلم والسدتػى ال 

 مت الئحة اتيام تحهجّ  ع العام عل  بيت رئيذ الح ػمة مانف نبتالف وقُ يّ  وعل  رأسيع ال    السدتخجميغ

ياىػ تعاملت شال جس، وأقخت السح سة ادعاءات نبتالف ت ن سارن نتزوجة نتشياىػ فف مح سة العسل ت

  .80: 2016أل  شي ل)يالح،  170متيا اوغيخه تبطاضة وقدػن وغخ معو 

ا ذلظ لذسل بل ف  ، بشتشياىػ السحيصة البصانة عل  السشطع البداد ل ترخ وال  حلباءه ألز 

 حدك وىػ ،"بيتشا "إسخائيل"" حدك فف نتشياىػ تحلباء البداد أبخز قزالا ارتبصت حيث الدياسييغ؛

ا األساسية وُيعتبخ قاعجتوفف  الخوس غخيالسياج  ل سللذ متصخف لسيشف  الح ع فف لشتشياىػ شخي  

 فااشا كيخششباوم،  ج اتيام لػائح العامة الشياتة قجمت ،2017 آك/أغدصذ فبف، 2009 العام مشح
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 تتعله بتيع الحدك فف آخخيغ مدؤوليغ وتدعة ، 2015 وحت  2013 عام مغ) سات ة وزيخ نائبة

 تسحػر لعاميغ استسخ تح يه تعج االتيام لػائح ت جلع وجاء ،األمػال وغديل والخشػن واالحتيال تالبداد

 فف البداد قزالا أ بخ مغ واحجن فف" 242 رقع قزية" ُعخفت تاسع التف ال زية فف الحدك حػل

 .  6: 2018)جخاتعة، وبغ شصخيت، "إسخائيل" تاريخ

ا االتيامات وشسلت  ودافيج ميدجشي ػف ستاس ،"بيتشا "إسخائيل" فف الدابه الػزيخ ألز 

 تسبالغ محلية جسعيات وسلصات تسػيل حػل االتيامات وتتسحػر ،الحدك مدؤولف أحج غػدوفد ف

ىحا  م ابل ففويتع  ،وغػدوفد ف  يخششباوم إشخاف تحت شخعية غيخ وبرػرن الجولة أمػال مغ  بيخن

 أو ىجالا ش ل عل  مشيع وم خبيغ الحدك فف السدؤوليغ إل  األمػال تلظ مغ جدء إعادن التسػيل

 التف العام البداد تح ي ات أ بخ مغ واحجن" تح ي اتيا أن اإلسخائيلية العجل واعتبخت وزارن ،ن جلة أمػال

 األشخاص وعجد األنذصة واتدا  السع جن حيث الصخي ة مغ ،"إسخائيل" فف عشيا الكذ  تع

 عغ غخيبا ليذ ليبخمان أفي جورا  الجف ووزيخ" بيتشا "إسخائيل"" حدك زعيع تػرط، ف"الستػرشيغ

، וולטלב ) األخيخن دبعة عذخال الدشػات مغ األ بخ الجدءت فداد تح ي ات فف تػرط البزائح، ف ج

2017 . 

ويخى الباحث أن نتشياىػ لعج مغ أ  خ السدؤوليغ الح ػمييغ مسارسة للبداد، وكان لججر تو 

تع التح يه ا البداد التف غ شبيات فداد وحجع قزالت حػلو مخن ت جلع است التو؛ وف ا  لسا دار مشح فت

 "إسخائيل" تجعف التف الجلسػقخاشية السجتسعات فف عادن الح ػميػن  السدؤولػن  لبعل معو بيا، كسا

 عل  ويرادق السدتػششات ابشف فيػ نتشياىػ، تصخف لعجبو الرييػنف السجتسع لكغ مشيا؛ أنيا

 األشبال ويعت ل وي تل غدن، عل  ججاجن تحخك ويلػ  العذػائية، السدتػششات مغ غيخىا شخعشة

 ،مصل ا البلدصيشييغ مع الدبلم عسلية تعشيو ال ذلظ فػق  وىػ ال خبية، الزبة وكامل ال جس وييػد

 فف لئلسخا  والح ػمة الذخشة عل  للز   أو االست الة إل  لجفعو  بيخ شعبف     اػجج ال لحلظ

 .تو والعار الخد   وإلحاق سجشو  ع ومغ السحا سة إل  وت جلسو التح يه
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 الفرل الخابع  

 أثخ الفداد عمى الشعام الدياسي ومؤسداتو  

 أثخ الفداد عمى استقخار الشعام الدياسي اإلسخائيمي األولالسبحث . 6.4
 السطمب األول4 الشعام الدياسي اإلسخائيمي4. 6.6.4

وجػىخ ىحا الشطام قائع عل  أساس مبجأ  ،سانفىػ بخل "إسخائيل"فف الشطام الدياسف السعتسج 

زن والتعاون فيسا )التشبيحلة، التذخيعية، ال زائية  وإلجاد نػ  مغ التػا :البرل بيغ الدلصات ال بل ة

س لة بخئيذ الجولة ورئيذ ، ويختكد الشطام البخلسانف عل  وجػد  شائية فف الدلصة متبيغ ىحه الدلصات

عل  أساس التعجدلة  تدتشج عل  ىحا الشػ  مغ األنطسة الدياسية ال ائع لتفا "إسخائيل"وتعج  الح ػمة،

فيػ مجتسع متشافخ األيػل ومتعجد  تعػد تاألساس إل  شبيعة السجتسع اإلسخائيلف الحدبية والتف

  .53ص ،2011ال ػميات)علػان، 

م 1948 مااػ عام فف "إسخائيل"تػك، فبعج اإلعبلن عغ قيام دولة ال اػجج دستػر م حيث 

أيجر رئيذ الح ػمة السؤقتة دلبيج بغ جػريػن أمخا  اشز عل  استسخار سخيان مبعػل قػانيغ االنتجاك 

البخيصانف تالتعجلبلت السلدمة مغ إقامة الجولة، وإل  جانب تلظ ال ػانيغ تع تخػيل الكشيدت سغ سلدلة 

 عبخاألمخ حت  اليػم  ئيل، واستسخإلسخا ا  لتذ ل دستػر  ؛األمخ قػانيغ أساسية، عل  أن تجسع فف نيالة

وف  عام  ع مبلمح الشطام الدياسف األساسية،تحػيل معطع البرػل ال زائية إل  قػانيغ أساسية تخس

تع اإلقخار ت ن ال ػانيغ األساسية أعل  مختبة مغ ال ػانيغ العادلة تعجما تػلت السح سة العليا  1995

قج تذ ل خخقا  لل انػن األساسف)مخكد الديتػنة،  تفدن الشطخ فف تذخيعات الكشيدت اليبلحية إعا

  . 7ص ،2008

 سخائيمي4مكؽنات الشعام الدياسي اإل  
، التذخيعية الدلصة: ال بل  الح ع سلصات بيغ البرل ل ع "إسخائيل" فف الح ع نطام لدتشج

 ال زائية. والدلصة التشبيحلة الدلصة
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 الدمطة التذخيعية )الكشيدت(4 .6

 لدغ الجولة فف السصل ة الربلحية ذات، التذخيعية الدلصة ىػ –اإلسخائيلف نالبخلسا– الكشيدت

 تتػل  التف الجية وتعج ،"إسخائيل" لجولة دستػر و ع وىف دستػرية وضيبة للكشيدت كحلظو  ،ال ػانيغ

 الجولة رئيذ انتخاك تتػل  أنيا  سا، ال زائية شبو الػضائ  مغ عجد وليا ،الح ػمة عل  الخقاتة

ال جس)مػقع الكشيدت،  فف الكشيدت مبش  وي ع عزػا 120 الكشيدتويذ ل  ،الجولة ومخاقب

2019 . 

مغ  ك رئيذ لوانتخاججاج الكشيدت الالسل ان عل  عاته فف غالب األحيان تكػن السيسة األول  

ارن إد واجباتو الخئيديةتكػن و  ،خن عسل الكشيدت كامبلتلسجن ف ويتع انتخاك رئيدو  ،بيغ أعزاء الكشيدت

  سانية رئيذ الكشيدت الحاغ ابلغ عجدىع ويتع انتخاك نػاك، شؤون الكشيدت وتس يليا تجاه الخارج

ي ػم رئيذ الكشيدت ونػاتو بتحجاج ججول األعسال و  ،مػعج قخيب مغ الجلدة االفتتاحية أعزاء فف

يع ال انػن مذار و االقتخاحات لججول األعسال، و كسا لرادقػن عل  االستجػاتات،  ،لييئة الكشيدت

يجاخ رئيذ الكشيدت أو أحج نػاتو و  ،صخوحة عل  تداط البحث فف الكشيدتالذخرية والسػا يع الس

 ، وُتعص  كسا لعلغ عغ نتائي الترػيت ،ت الكشيدت، ويصخ  مذاريع ال انػن للترػيت علييااجلد

الكشيدت تحت  ويتػل  حخس ،اخل حخم الكشيدت حلظ لخئيذ الكشيدت يبلحيات الخقاتة واالعت ال د

وفف حالة غياك رئيذ الجولة عغ الببلد،  ،عان الشطام والصاعة حدب تعليساتوقيادن  ات  الكشيدت مخا 

 . 2019)مػقع الكشيدت، اشػك عشو رئيذ الكشيدت

 :واسعة مشيا يتستع الكشيدت تدلصاتو 

 تالسجاال  ل فف ال ػانيغ سغ عسلية حػل الكشيدت نذاشات جل تجورحيث القؽانيؼ4  سؼ .6

 الكشيدت لجانأو ، الح ػمة قبل مغ ال ػانيغ مذاريع ت جلع يتعو  ،الجولة تديخورن الستعل ة والسػا يع

 السدتذاريغ مع تاالستذارن ولجانيا الكشيدت ىيئة التذخيع عسلية فف وتذارك ،الكشيدت أعزاء أو

 األعزاء ةأغلبي بترػيت ال ػانيغ عل  ىيئتو ت امل الكشيدت رادقوي ،للكشيدت ال زائييغ

 .ذلظ غيخ عل  ال انػن  نز إذا إال ؛السذتخكيغ
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 السجلذ ل ػم أن الس خر مغ  ان، االست بلل و ي ة فف ورد ما تسػجبالجستؽر4  إعجاد .8

ل والح ) الت سيدف  عل  األمخ تح ه لعجم ولكغ ؛الجولة دستػر بػ ع  الكشيدت إل  نبدو حػَّ

 تلظ ستذ ل سشيا عسلية إنجاز وبعج، أساس قػانيغ تدغ الكشيدتل ػم  أن ت خر الػاقع أرض

 قام ؛ وحت  تاريخو"إسخائيل" دولة دستػر، العامة الشرػص مغ وعجد السبلئسة الس جمة مع ال ػانيغ

 :وىف عذخ األحج يةاألساس ال ػانيغ تدغ الكشيدت

؛ 1968 أغدصذ/ فف آك الح ػمة: أساس قانػن ؛ 1958 شباط/  فبخااخ الكشيدت أساس قانػن  

 فف اإلسخائيلية األرا ف إدارن: أساس قانػن ؛ 1964 اػنيػ/  فف حديخان الجولة رئيذ: أساس ػن قان

؛ 1976 مارس/  فف آذار الجير: أساس قانػن ؛ الجولة م خ افه: أساس قانػن ؛ 1960 اػليػ/  تسػز

 فف شباط ال زاء: أساس قانػن ؛ 1980 اػليػ/  فف تسػز "إسخائيل" عايسة ال جس: أساس قانػن 

 العسل حخية: أساس قانػن ؛ 1988 فبخااخ/  فف شباط الجولة مخاقب: أساس قانػن ؛ 1984 فبخااخ /

 قانػن  ،1992 مارس/  فف آذار وحخيتو اإلندان  خامة: أساس قانػن ؛ 1988 مارس/  فف آذار

 وال زاء وال انػن  الجستػر لجشة بجأت عذخن الدادسة الكشيدت وفف ىحا، 2018فف  ال ػمية أساس

 الكشيدت فف العسل ىحا فف واستسخت، واسع تاتباقالجستػر  قانػن  مذخو  يياغة عل  سلتالع

 . 2019)مػقع الكشيدت، عذخ الداتع

 مشربيا ميام الح ػمة تؤد ، الح ػمة: أساس قانػن  تسػجبالحكؽمة4  نذاطات عمى الخقابة .1

 الكشيدت رقاتة تتعو  ،شيدتالك تجاه السذتخكة السدؤولية ذات ىف  سا ،بيا الكشيدت   ة مغ انصبلقا

، الكشيدت قاعة فف الجارية والسجاوالت الجلداتعبخ  الش اشات بػاسصة الح ػمة عسل عل 

 والتف، الكشيدت لجان فف الجارية الجلدات بػاسصة واالستجػاتات األعسال لججول االقتخاحاتو 

 وبسػجب ،اللجان تلظ أعزاء عل  ت اريخ مغ لجايع ما لصخ  لس ليع مغ أو الػزراء فييا لذتخك

، أ  خ أو  شيدت عزػ 40 تػقيعات جسع لجى، الكشيدت ألعزاء لحه، الح ػمة: أساس قانػن 

 ويجػز ،فيو البحث إجخاء الػزراء اخيج مػ ػ  فف الكشيدت جلدة لحزػر الح ػمة رئيذ استجعاء

  . 2019)مػقع الكشيدت، األ  خ عل  شيخ  ل فف مخن ال بيل ىحا مغ الصلب ت جلع
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 قبػل عشج الح ػمة است الة فف التدبب  حلظ الكشيدت بػسع الح ػمة: أساس قانػن  وبسػجب

  سخشح آخخ  شيدت عزػ اسع لطيخ، حيث الكشيدت قاعة فف الح ػمة مغ ال  ة تدحب اقتخا 

 قبػل حالة ففو  الكشيدت أعزاء مغ عزػا 61 ت غلبية االقتخا  قبػل ويتع ،الح ػمة لتذ يل

فيسا  ،الججاجن الح ػمة وإقامة االنتخاتات مػعج حت  انت الية ح ػمة إل  الح ػمة تتحػل االقتخا 

  حلظ لذ ل الح - الجولة مخاقب ت اريخ فف ىيئتيا ت امل والكشيدت الجولة مخاقبة شؤون  لجشة تبحث

 مجاالت  سغ مختارن قزالا حػل الت اريخ ىحه تجور حيث -الجسيػر ش اوى  م مػر مشرب

 مغ تعسل التف والجيات األشخاصو ، األمشية األجيدنو ، السحلية الدلصات م ل ػمةللح  السدؤولية

 اتع جدع وكل ،ت دارتيا الح ػمة تزصلع التف األخخى  والجيات الرشاداهو ، السرانعو ، الجولة قبل

 . 2019)مػقع الكشيدت، ال انػن  تسػجب للخقاتة ويخزع ،الح ػمة قبل مغ تسػيلو

 تانتخاك الكشيدت ت ػماآلخخيؼ4  الؽظائف وأصحاب الجولة اقبمخ و ، الجولة رئيذ انتخاب .4

 تختار كحلظو  ،سشػات سبع مجتيا وحيجن عسل لبتخن الدخية تاالنتخاتات الجولة ومخاقب الجولة رئيذ

 عزػيغ تختار  سا، ال زان تعييغ لجشة فف مس لييا لي ػنا أعزائيا مغ ا شيغ عزػيغ الكشيدت

 الػزراء تعييغ ت ن علسا، الخئيدية الحاخامية لسجلذ االنتخابية الييئة فف مس لييا لي ػنا ليا ا شيغ

 .الكشيدت مغ ترجاهالت مخىػن 

 حرانة ند  ومشيا، قزائية شبو وضائ  عجن للكشيدت وغيخىا4 القزائية شبو الؽظائف .4

 تحاال فف ليا لحه  سا ،مشربيسا عغ الجولة ومخاقب الجولة رئيذ تعدل الربلحية وليا، أعزائيا

 مخاسيع فييا تسا تذخيبية وضائ  الكشيدت ؤد ا تاإل افة ،مشربو عغ الح ػمة رئيذ عدل معيشة

 البخلسانية السؤسدات ورؤساء األجشبية الجول رؤساء واستزافة الجولة لخئيذ الػالء لسيغ أداء

 . 2019)مػقع الكشيدت، الجولية

عسلية التذخيع إذ لحيل الكشيدت    دورا  ميسا  ففتؤد ن لجشةف عذخ تويزع الكشيدت ا ش     

شة السخترة )ال خاءن األولف  التف ت ػم بجراسة السذخو  وإجخاء التعجلبلت ل  اللجمذاريع ال ػانيغ إ

ل  الكشيدت )ال خاءن ال انية ، وبعج الترػيت عليو لعاد إل  اللجشة لػ عو تالري ة عليو وإعادتو إ



70 
 

 ،2011يائيا  )ال خاءن ال ال ة  وىحه اللجان ىف )علػان، ليعاد الكشيدت للترػيت عليو ن ،ال انػنية

  :57ص

مشاقذة الدياسة الخارجية وقزالا أمغ الجولة لجشة الذؤون الخارجية واألمغ: وتذسل ميام  -

وتل ف السعلػمات عبلن التعبئة وتحخيظ الجيػش وع ج الجلدات لسشاقذة الدياسة العامة، والجير وإ 

 تذار وزيخ الجفا  والسجاخ العام لػزارن الخارجية.دستخبارات ومركان ورئيذ االمغ رئيذ األ

 يػل السحا سات.ا يياغة قػانيغ الكشيدت وقػانيغ ألجشة الذؤون ال انػنية: ميستي -

 التعليع وال  افة والعلػم والبشػن. ت بلعليع وال  افة: ميستيا معالجة مذلجشة الت -

ه تسجاالت ال صا  الرشاعف والتجار  اللجشة االقترادلة: ميستيا مشاقذة كل ما اتعل -

 والدراعف واالتحادات التعاونية والتخصي  االقتراد .

 س ان والخجمات العامة.: تعالي شؤون العسل والت ىيل واإللجشة الخجمات العامة والعسل -

 لجشة الذؤون الجاخلية: تختز تالدلصات السحلية واألدلان والرحافة والذخشة والجشدية. -

 ية: ميستيا و ع ميدانية الجولة ومشاقذتيا.اللجشة السال -

 لجشة الجستػر وال انػن والسحا ع: تختز ببحث ال ػانيغ األساسية وتشطيع عسل السحا ع. -

 لجشة مخاقب الجولة لسداعجن مخاقب الجولة لل يام تسيامو. -

عزاء والتػيية بتذ يل اللجان الجائسة أو نة األلجشة السجلذ: ميستيا تشبيح قانػن حرا -

 لصارئة.ا

 السخأن: تختز ىحه اللجشة تذؤون السخأن مغ حيث التعليع وال  افة والعسل. لجشة تصػيخ مدتػى  -

 لجشة الحخك  ج السخجرات: ميستيا مخاقبة السجتسع وحسااتو مغ مخاشخ السخجرات. -

 ،ةمػر الصارئن لذ ل لجانا  أخخى مؤقتة لسعالجة األل  ىحه اللجان لجػز للكشديت أتاإل افة إ     

 ،شيخ فف العامأويع ج الكشيدت دورتيغ عاداتيغ فف الدشة عل  أن ال ت ل ىاتيغ الجورتيغ عغ  سانية 

وتعتبخ اجتساعات الكشيدت قانػنية ت س الشطخ عغ عجد األعزاء الحا خيغ عجا تعس األمػر 

تد  أيػل خال  ألوىحا الػ ع لعتبخ م طام األساسف للجولة،السيدانية أو تعجال الش ك قخارالخاية 

ربح االجتسا  قانػنيا  فف السجالذ الجلس خاشية التف تذتخط حزػر أ  خ مغ نر  األعزاء كف ل
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اتستع بيا الشائب حيث تس ل  ج علييا الكشيدت ىف الحرانة التفشت   اُ  وكحلظ مغ األمػر التف ،الشيابية

ءات ال انػنية فيسا اتعله جخاغ اإلحدب ما تسشحو للشائب تحرانة ملسبجأ السداوان أمام ال انػن ت ا  اختخاق

  .58ص ،2011لبعلو أ شاء أداء واجباتو البخلسانية)علػان،  ت   شفء

 الدمطة التشفيحية )الحكؽمة(4 .8

تعتبخ الدلصة التشبيحلة السحخك األساسف للحيان الدياسية وتسارس الدلصة التشبيحلة الح ع        

لصة التشبيحلة رئيذ الجولة ش ليا ، أما مغ الشاحية البعلية تعج مػاف ة الدلصة التذخيعية، حيث اخأس الد

 ف ن رئيذ الػزراء ىػ ياحب الدلصة الح ي ية فف الجولة.

 رئيذ الجولة4 -

وسلصتو فػق سلصة السؤسدات الح ػمية  "إسخائيل"رئيذ الجولة قسة ىخم الدلصة فف  لعج  

انتخاك  ويجخ   ،ال تججدو  اتسشػ  سبعلسجن  شتخب بػاسصة الكشيدت بترػيت سخ  رسسيا ، ويُ 

 خ     ت ل عغ  بل يغ اػما ، أما إذا شُ  الخئيذ فف مجن تدبه مجن انتياء الخئاسة بتدعيغ اػما  وال

وأربعيغ اػما ، ويذتخط أن لحرل السخشح  ةفيجخ  انتخاك الخئيذ الججاج خبلل خسد ؛السشرب

وأن  ،"إسخائيل"إسخائيليا  م يسا فف أعزاء الكشيدت وأن ل ػن مػاششا  عل  أ  خ مغ ستيغ يػتا  مغ 

 ،2011ومغ وضائ  الخئيذ اآلتف)علػان، السشرب أ  خ مغ مجتيغ متتاليتيغ  ال ل ػن قج ش ل

  :54ص

 سخائيلف.افتتا  أول جلدة للكشيدت اإل -

 ."إسخائيل"اق اعتساد الدبخاء السعتسجاغ فف استبلم أور  -

 لبة.تعييغ ال زان السجنييغ والذخعييغ للصػائ  السخت -

 تػقيع ال ػانيغ والسعاىجات. -

 الربح عغ الدجشاء أو تخبي  مجن مح ػميتيع. -

 ."إسخائيل"تعييغ مخاقب الجولة وعسيج بشظ  -

أما  ،حيث تتدع عبلقتو تالكشديت تربة فخخية ،وال اتستع رئيذ الجولة تربلحيات ميسة    

الخسسية الخاية  وتػقيع األوراقعبلقتو تالح ػمة فت ترخ عل  تعييغ رئيذ الح ػمة وتدلع است التو 
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عل  دعػن خاية)علػان،  حزػر اجتساعات الح ػمة إال بشاء  لخئيذ الجولة  تالح ػمة، وال لحه

  .55ص ،2011

 مجمذ الؽزراء4 -

غ أعزاء أن ل ػن رئيذ الح ػمة معل   2001تالبشج ال انف مغ قانػن سشة   5تشز السادن )

مخاحل تبجأ بتكلي  رئيذ الجولة  نويسخ ت لي  الح ػمة تعج الكشيدت، وأن ل ػن الػزيخ مغ خارجو،

مغ نبذ   7ووف ا  للسادن ) ج مذاورن مس لف الكتل فف الكشيدت،أحج أعزاء الكشيدت ميسة الت لي  تع

وُيسشح  تاريخ نذخ نتائي االنتخاتات،جخاء ىحا التكلي  خبلل سبعة ألام مغ ال انػن ف ن عل  الخئيذ إ

إ افية  ئيذ الجولة تسجاج ىحه السجن فتخناػما  إلنجاز ميستو، ويجػز لخ  28مجتيا  العزػ الس ل  ميلة

  89، ص 2001، مشرػراػم) 14ال تتجاوز معا  

ألنو زعيع حدك األغلبية، وتزاعبت أىسيتو تعج  ؛تسخكد ميع فف الح ػمةويتستع رئيذ الػزراء 

ا  مباشخن مغ الذعب، ويسلظ حه حل التعجال األخيخ فف الشطام االنتخابف مغ خبلل جعلو مشتخب

وىػ الحى لعيغ الػزراء تعج التذاور مع األحداك الستآلبة معو  ،الكشيدت تعج التذاور مع رئيذ الجولة

 والػزراء ،ملدمة للجسيع غلبية وىف، ويخأس اجتساعات مجلذ الػزراء، وترجر ال خارات تاألفف الػزارن

ويعج رئيذ الػزراء الذخرية السحػرية فف الح ػمة،  ،جساعيا  الكشيدت فخدلا  و  ممدؤولػن سياسيا  أما

حه  ، ويسلظسخائيليةللت  يخ فف الدياسة اإلولو دور كبيخ  ،والذخز الحى ل ػد االئتبلف الحدبف

  .55ص ،2011االعتخاض عل  الػزراء مغ أحداك االئتبلف الح ػمف)علػان، 

لػزارات السختلبة شده نذاشاتيا ونذاشات اويجاخ رئيذ الػزراء اجتساعات الح ػمة ويس ليا وي

ليا، وي ػن سأو وفاتو تػجب است الة الح ػمة ت   رئيذ الح ػمةكسا أن است الة  ويرػ  سياساتيا،

 وىشاك وزراء دون ح ائب وزارية. ،الػزيخ فف ال الب مدؤوال  عغ وزارن واحجن أو أ  خ

لح ػمة، وزارن الخارجية، وزارن الجفا ، وزارن رئاسة ا لح ػمة اإلسخائيلية السشايب اآلتية:وتزع ا 

الدراعة والتصػيخ، وزارن االتراالت، وزارن التعليع، وزارن اليجخن، وزارن الرحة، وزارن السالية، وزارن 

 ،)ىخكابف، 110ص ،1989الرشاعة والتجارن، وزارن العلػم والخيا ة، وزارن البيئة، وزارن الدياحة)تيع، 

  .94ص ،1990
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، 2011الح ػمة تسجسػعيا، أو مغ خبلل مختل  الػزارات الربلحيات التالية)مشرػر، وتستلظ 

  : 96ص 

 إعجاد مذاريع ال ػانيغ وت جلسيا إل  الكشيدت. -

 لدشيا الكشيدت. تشبيح ال ػانيغ التف -

 ل شخي ة تشبيح ال انػن.بّر تُ  تالتذخيعات ال انػية التف و ع األنطسة، أو ما لدس  -

 شبيحىا وفه ال انػن.بلػرن الدياسات وت -

ألام فف حال عجم التس غ مغ ع ج جلدة الكشيدت ليحا  إعبلن حالة الصػارئ سبعة -

 ع ج جلدة الكشيدت.  رال خض، وتسجاج ىحه الحالة للبتخن ذاتيا إذا استسخ تعح

سخائيلية فف مغ األحداك اإل سخائيلية ت نيا وزارن ائتبلفية، لعجد أ وتػي  الػزارن اإل -

)بخكات، اأغلبية مصل ة فف الكشيدت مسا اتختب عليو مجسػعة نتائي مشي الحرػل عل 

  :77ص ،1982

تجسع الح ػمة االئتبلفية مس ليغ عغ أحداك لختلبػن فف مبادئيع ومعت جاتيع، مسا  -

 لخله حالة مغ عجم االندجام داخل الػزارن.

سياسف  جخاءاق  غيخ حاسسة أو تعجد عغ اتبا  إل  اتخاذ مػ قج تزصخ الح ػمة إ -

 قػ  النعجام االندجام التام داخل الح ػمة.

 حداك الر يخن أىسية مغ خبلل امتبل يا حه السداومة.تعصف الح ػمة االئتبلفية األ -

شبلق حخية الػزراء فف الديصخن عل  وزاراتيع دون تجخل مغ مجلذ الػزراء أو إ -

 .األخخى الػزارات 

 الدمطة القزائية4 .1

تاما   ا مدت لة سانات الحخية العامة، وذلظ لكػني ىحجإ "إسخائيل" تعج الدلصة ال زائية فف     

، كسا أن نطام تعييغ سخائيلف عل  البرل بيغ الدلصاتاإلعغ الدلصة التشبيحلة، حيث ل ػم الشطام 

ل   بلل ال زاء إستف ج كبل )نطام تعييغ ال زان  ا ،لع ذ األسلػك األمخي ف "إسخائيل"ال زان فف 

قزان كحلظ عزاء السح سة العليا البالغ عجدىع تدعة ويعيشػن مجى الحيان، و أ  عّيغحج تعيج، حيث ل
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يشيع للدلصة التشبيحلة، وإنسا اتع التعييغ وف ا  ل انػن ال زاء يال اتخك أمخ تع ، ولكغالسحا ع االبتجائية

، 2008ية تتكػن مغ)العلػ ، بػاسصة رئيذ الجولة بشاء عل  تخشيح لجشة خا 1953الرادر عام 

  :40ص

 وزيخ العجل. -

 رئيذ السح سة العليا. -

 عزػيغ مغ أعزاء الكشيدت اتع اختيارىع تصخي ة االقتخا  الدخى. -

 عزػيغ مغ رجال ال زاء )قزان السح سة العليا . -

 عزػيغ مغ الػزراء. -

 عزػيغ مغ السحاميغ اتع اختيارىع مغ قبل مجلذ ن اتة السحاميغ. -

عل  الكشيدت، وليا الحه فف  لدخ  عغ شخيه االقتخا  ات خىا اللجشة  التفوتعخض التخشيحات 

ف أن تش بلت رجال ال زاء لجب أن تحطتعاد مغ تخى وليذ ليا الحه فف اقتخا  مخشح معيغ، كسا إ

عغ ذلظ ف ن فزبل   ،وليذ أللة سلصة أن تتجخل فف أعسال ال زان ،تسػاف ة رئيذ السح سة العليا

ح سو ترػرن  فف السح سة العليا ل جم األسباك ومشصػق  قاض  درج عل  أن كل  "إسخائيل"ال زاء فف 

فلع تكغ لل زاء سلصة لسشاقذة دستػرية  "إسخائيل"ولعجم وجػد دستػر مجون فف  خخيغ،مدت لة عغ اآل

ال ػانيغ، إال أن يجور قخار تخػيل األحداك تعسلية االنتخاتات ون زو است خت الت اليج عل  حه 

  .263-261ص ،1979)متػل ، 1969شباط  28غ ال زاء فف ذلظ اعتبارا  م

 69174تحؽالت الشعام الدياسي بعج عام 
 

 تعج اختلبت كليا    ونطاما   مجتسعا  ) "إسخائيل" أن فف والسخاقبيغ الباح يغ بيغ خبلف ىشاك ليذ

 لحتبظ أن لدتصع الدياسف لع الشطام أن عل  إجسا  وىشاك ،ذلظ قبل عليو  انت عسا 1967 سشة

وخرػيا  ال جرن العالية عل  قيادن السجتسع واتخاذ ال خارات  األول ، البتخن فف ميدتو التف تالربات

 الحاسسة و سان االست خار.
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كان تدبب جسػده وتدمت  ،سخائيلف عغ السحافطة عل  قػتو وقجرتوجد الشطام الدياسف اإلعإّن 

شيجىا  ازنة للتحػالت التفػ سال عبخ السؤسدف اسية فف إحجا  تحػالت عل  السدتػى ال يادن الدي

سبب األزمة العسي ة التف لعانييا الشطام والػيػل إل  شخيه مدجود وعجم ال جرن السجتسع، وىحا ما 

  .4، ص1998اسسة و سان االست خار)حيجر، عل  اتخاذ ال خارات الح

 حداب الدياسية في الشعام الدياسي4دور األ
 

سخائيلف، ومخجع مغ أبخز خرائز الشطام الدياسف اإلج تتسيد األحداك الدياسية تالتعجد الح  لع

كل مشيا للتعبيخ عغ  تدع  ااغ االتجاىات وتباوت األيػل التفىحا التعجد ىػ تشػ  الصػائ  وتب

ضاىخن األحداك مرادر تسػيل  إن   وليحا20ص ،1990نبديا تذ ل حدك سياسف)العشد ، 

أما السدتتخن  فتذسل التبخعات مغ  ،سية للحدكفالطاىخن تذسل السخررات والزخائب الخس ومدتتخن:

 ،حداك فيسا بيشيا ك يخا  سخية لجب عجم الكذ  عشيا للجسيػر، وعل  العسػم ال تختل  ىحه األمرادر 

سلػك التشبيح، إال مف ال تختل  إال مغ حيث الجرجة وأة الخارجية واألمغ ال ػ فيف فف مجال الدياس

 ،1966لحة الػششية انصبلقا  مغ شبيعة نذ تيا وتكػيشيا)رزوق، أنيا جسيعا  تخكد عل  ال ػن والسر

  .27ص

 "إسخائيل"بل قيام دولة مغ تصػر السجتسع ق تالسخاحل األول  "إسخائيل"ل ج ضيخت األحداك فف 

 ،1992، גולדברגسخائيلف)شرخ الخئيدف الحى ياغ السجتسع اإلاألحداك كانت العبدمغ شػيل، ف

عطيسة ججا ،  "إسخائيل"اك فف فيع الدياسية الجاخلية فف ة األحد أىسي حيث تعتبخ  ،16-15ص

مغ تجخل تس ل حالة متصخفة  "إسخائيل"ية الدياسية، بل إن السحخك الخئيدف فف العسلىف األحداك ف

مشحت الذخعية للشطام فف تعخيف السرلحة  األحداك فف حيان السجتسع، فاألحداك الدياسية ىف التف

، رىجدت الشطام)حيج ة وامتراص األزمات التففف االتراالت الجاخلي ا  وسيصمة، ونذصت العا

  16ص ،1998

سخائيلف، علييا الشطام الدياسف اإل ف  ش  بُ  وتعتبخ األحداك الدياسية اإلسخائيلية مغ أىع الخكائد التف

ػدات ، )حدك اغ1948عام  "إسخائيل"األحداك قج ت سذ قبل إعبلن قيام حيث إن ك يخا  مغ ىحه 
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وحدك  1902وحدك مدراحف الجاشف ت سذ فف السجخ عام  ،فف أوروبا 1912ت سذ عام  "سخائيلإ"

العامل البتف الحى ت سذ عام  –وىػ  سخن انجماج حخكة ىابػعيل ىاتدعيخ  1930الساتا  ضيخ عام 

ل  وحدك السالام اخجع فف أيلو إ 1919واتحاد عسل احجو  ىاعبػداه الحى ت سذ عام  1909

فف فيشا ، ومع أن الع يجن  1913ىاشػميخ ىاتدعيخ الت  ت سدت عام  -رس البتفحخكة الحا

سخائيلية عل  و لس غ ترشي  األحداك اإلف ن ،حداكعتبخ ال اسع السذتخك بيغ جسيع األالرييػنية ت

 حداك الجاشية واألحداك الذيػعية وكتلالعسالية واألحداك اليسيشية واأل حداكاأل أساس مبادئيا كسا ال :

  .52ص ،2003وحخكات سياسية تتزسغ ال ػائع العخبية)جاد، 

، ومشيا "إسخائيل"صبع الحيان الدياسية الحدبية فف سخائيلف تدسات فخيجن تويتسيد الشطام الحدبف اإل

 ، 74، ص1989،  שפיראل  فتخن اليذػف)إ ورىاحسخائيلية أحداتا  قجلسة تعػد جأن معطع األحداك اإل

  ميسا  فف تكػيغ ىحا التجسع االستيصانف خبلل فتخن االنتجاك البخيصانف عل إذ أدت األحداك دورا  

 ،2011وفف الحيان الدياسية واالقترادلة داخليا)مداحع،  "إسخائيل"فلدصيغ، وساىست فف إقامة دولة 

  .9ص

-144 ، ص2011،  גלנורفف الشطام الدياسف) ييخ فف دور األحداك الدياسيةل ج حج  ت 

ساىست األحداك فف مرادرن ال خار الدياسف مغ  "إسخائيل"يغ مغ قيام دولة يع جاغ األولف الفب  ،175

بجأ  م1967بعج سشة و  ،السجتسع وعدل ال زالا الخارجية واألمغ عغ االن دامات والدياسة الجاخلية

الح تجسيع السر ل  ال يام بػضيبتيا الت ليجلة، أ االحداك فزعبت ولع تعج قادرن ع التحػل فف أداء

أخحت تخبػ  أسباك أخخى ف ن يبة دولة األحداكليحا الدبب و و  ؛يخ أجشجن لل خار الدياسفزوتح

لكشيا ما زالت ت خر يبة الجولة كجولة أحداك  ؛وأيبحت يػرن األحداك أ  خ سلبية فف نطخ الجسيػر

 . ويبدخ Yachtman, 1989:P7-11(  Peres,1987, P16-19قياسا بجول دلس خاشية أخخى)

كبيخ اليبػط الحاد فف است خار السشطػمة الحدبية، األمخ الحى ا صخ األحداك  ل  حجّ  التحػل إ اىح

  .17ص ،1998)حيجر، 1990-1984الكبيخن إل  ت لي  ح ػمات الػحجن الػششية فف البتخن 



77 
 

 

 سخائيمي4يخ الفداد عمى الشعام الدياسي اإلالسطمب الثاني4 تأث 8.6.4
 2016حيث أضيخ ت خيخ حػل م ياس البداد لدشة  ،ندب فداد عاليةمغ  "إسخائيل"تعانف      

والحى يجر قبل أن اتع نذخ أخبار تح ي ات الذخكة مع رئيذ الح ػمة نتشياىػ، وقج ركد الت خيخ 

 ح  مداوان فف السجتسع، واعتبخ أن كبل مشيسا ل تذ ل خاية عل  العبلقة بيغ فداد الدلصة والبل

عبػية، وأضيخ الت خيخ ألزا  ت ن ن بػ ػ  فف تعديد مطاىخ الذلديسػ اآلخخ، كسا أن العامليغ 

ول  تحتليا الجنسارك وى  األقل دولة، حيث الس انة األ 176مغ بيغ  28تحتل الس انة  "إسخائيل"

، דיטל) OECDت يت إحجى الجول األ  خ فدادا  فف دول  "إسخائيل"ادا  بيغ دول العالع، وعليو ف ن فد

  .8، ص2017،  דגני

 ئيذ جياز األمغ العام الدابهكتبيا ر  حجع البداد ذروتو فف الس الة التفول ج بلغ التححاخ مغ  

"يشاعة البداد" حيث أ ج  :والسعخوف تالذاتاك اػفال دلد غ، ونذختيا اجلعػن أحخنػت تحت عشػان

ل قج  خك ب ؛ل  الكشيدت ولع لعج م ترخا  ىحه السخن عل  اليػامرعل  أن "البداد ويل إ فييا

  خلبية تدااج تح ي ات وذلظ عل  ،3، ص2016،  דיסקין "الكشيدت") بعجحوره فف مجلذ نػاك الذ

خت قزالا ضي 2015سخائيلية مع رئيذ الػزراء بشياميغ نتشياىػ ووزراء وم خبيغ، فبف عام الذخشة اإل

اعتبخىا  والتف ،يتشابيا تعس كبار حدك ليبخمان والسدس  ت سخائيل بقام  فداد واسعة تتعله بخشاوى 

  .230، ص 2016)الرالح،  "إسخائيل""أ بخ قزية فداد سلصػ  فف تاريخ تاح ػن 

ويختب  ازدلاد البداد فف مؤسدات الجولة ومؤسدات ال صا  العام وبيغ ال  افة الدياسية  

مغ "تآ ل  "إسخائيل"الرالح أن ىحه ال  افة تعانف فف ومشطػمة ال يع الدائجن فف السجتسع، ويخى نبيل 

، 2016ىامذيا الجلس خاشف أو فف أحدغ األحػال تخاجع الدسات الجلس خاشية فف ىحه ال  افة")الرالح، 

  .209ص 

وفف ضل حجع البداد العام ف ن التحج  غاد  بخزال  أنو "سخائيلف بيشسا اؤكج البخوفيدػر اإل 

  ومسا ال شظ فيو 15، ص2016،  ברזליاجتساعف و  افف" ) ؛ بل ىػ تحج  الح ي ف ليذ قانػنيا  ف  

وخاية عشجما اتع تشاولو ، ىػ أحج دعائع البداد، "إسخائيل"ف أن البعج الكػلػنيالف اإلحبللف للشطام ف

)أزوال  وأوفيخ  والح  لعتبخ أن االحتبلل "بجأ مذخوعا   ـ  بختيااج زاح ، أو وفه التحليل البلفت ل
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لعذخيغ جدءا  ال اتجدأ مغ الشطام اإلسخائيلف للجلس خاشية ح فف  سانيشيات ال خن ا لػنياليا  ع أيب

  . 391، ص 2012سخائيلية ساحة خلبية فخيجن مغ نػعيا" )أزوال  وعػفيخ، اإل

لس خاشية ما للبداد عل  الج ة سلبيا  ومغ أىع الت  يخات الدلبيةكسا اؤ خ البداد عل  الجلس خاشي  

د مغ أن "فداد الدلصة لسذ ت ساس جػىخ  للجلس خاشية ىػ سخائيلف ألػنف نسخو أشار لو البخفدػر اإل

  .15، ص 2017،  אלוני   ة الجسيػر")

ندان عل  ق اإلكسا أ خ البداد عل  الحخيات العامة ومذ تسشطسات السجتسع السجنف وح ػ   

ه ىحه ح  بل  ، حيث تُ "إسخائيل"شاقزات الجلس خاشية األساسية فف قلتيا ومحجودلة دورىا فف الت  يخ عل  ت

ندان وال سيسا فف وتشذ  فف مجال الجفا  عغ ح ػق اإل  ت نيا مجسػسة ويدارية ػي  الجسعيات وتُ 

ال: جسعية ح ػق لس  ، ومغ أىع ىحه الجسعيات عل  سبيل ا84، ص2016السشاشه السحتلة )شلحت، 

وكل ىحا السخكد لحسالة البخد، بتديلع، مخكد عجالة، ومشطسة لشكدخ الرست، –ىسػكيج  السػاشغ

والحى تع تدليسو للح ػمة، فف  OECDش االت اجتساعية واقترادلة أ جىا ت خيخ اتخافه مع مطاىخ وإ

عالية بػ ػ ، أ  أن  سار الشسػ مداوان البلأضيخ الت خيخ ت ن ضاىخن الب خ و  ، حيث2016آذار مارس 

)عيدف، اإلسخائيلفالذعب   صبيا إال جدء قليل مغال ل ال اتع تػزيعيا عل  السػاششيغ تذ ل مع ػل أو

  .115، ص2018

 ؛%8.8سخائيلية بل ت ة البداد فف السؤسدات الخسسية اإلل  أن ندبوتذيخ ت اريخ البشظ الجولف إ

فف مجسػعة الجول الست جمة، التف ال تتعجى ندبة  مسا جعليا عل  رأس قائسة الجول األ  خ فدادا  

عغ انتذار ضاىخن البداد الدياسف ما الف)يالح، ومغ أىع اآل ار الشاجسة  %،4.91البداد فييا 

2008 :79-80:  

زعدعة   ة السػاشغ العاد  تالسؤسدة الحا سة، ف ج أضيخ م ياس الجلسػقخاشية تخاجع ال  ة  .1

 وشسلت التخاجعات ال  ة تالجير والذخشة وغيخىا مغ السؤسدات. ؛بخئيذ الجولةبخئيذ الػزراء و 

  يادتيالو  ع ال خبف، الح  كان اشطخ لياى العالخائيل عل  مدتػ سالت  يخ الدلبف عل  الشطخن إل .2

 .تاحتخام
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 انتذار الجخيسة في السجتسع4 -

ل  ارتبا  ضاىخن الجخيسة بيغ أوساط السجتسع اإلسخائيلف لبداد الدلصة  سا اؤد  البداد إ

قتجوا ل وا ُ السُ  أفخاد السجتسع مع قادتو  خحفواألحداك والػزارات ونػاك الكشيدت والسؤسدة الجاشية، 

السؤسدة األمشية اإلسخائيلية ال ت ل خصخا ، إذ كذبت  ع، ناىيظ عغ أنػا  الجخائع األخخى والتفبترخفاتي

أشل ت الذخشة %  بيغ أوساط الذبيبة، حت  2لزا  تسعجل )ا  ندبة جخائع السخجرات أرتبعغ ا

يذ مخكد األتحا  وأشار رئ  ،51ص ،2010ت نو )عام السخجرات  ) اضع،  2008سخائيلية عام اإل

سخائيلية إل  ارتبا  ملحػظ فف ندبة األوالد الحاغ اء الذبيبة فف جامعة تارالبلن اإلبشالجولف لخفاىية أ

أغلبيا  مع تدجيل أ  خ مغ عذخيغ أل  حالةاتشاولػن الكحػل، مسغ   15-12تتخاو  أعسارىع مغ )

وجػد  2008العش  فييا، ف ج سجلت عام  وارتبا  ضاىخن ،داخل السجارس والسؤسدات التعليسية

لػن سبلحا  أو ندبة األوالد الحاغ لحس ارتبا   جخيسة وقعت داخل مجارس متعجدن، مع 419.827)

%  مغ مختكبف الجخائع بيغ أوساط 44ألزا  ىشاك ما ل ارك ) لئلحرائيات، وف ا  س يشا  أو عرا

 ،2008)مخكد الديتػنة للجراسات،  لببلشا%  مغ ايػد ا3)  أيػل روسية وذو مغ %  41الذبيبة، )

  .26ص

% 60 بشدبة ا  ملحػض ا  أن ىشاك ارتباع 2015-2014 فلعام الدشػ   العش   سا أضيخ مؤشخ

 فف العش  إل  اتعّخ ػن  الحاغ األشبال عجد فف حاد ارتبا  جانب إل  ُقتلغ اللػاتف الشداء عجد فف

  .2015 )دكة، العش م افحة مخا د فف اتعالجػن  والحاغ األسخن

 جخام4انتذار عرابات اإل -

تدر  العش  تالذػار  وت ل لت  ائيلف عراتات اإلجخام السشطع التفشتذخ فف السجتسع اإلسخ ت

وأشار الك يخ مغ  السذ ت يع الجلس خاشية مغ الجاخل،وىجدت ت ،أذرعيا داخل سلصات الشطام الحا ع

السجتسع اإلسخائيلف وأنو متلبذ )العش  كطاىخن  العلساء الشبدييغ إل  أن مسارسة العش  مت يلة فف 

الدبب إل  الت  خ تعػامل  قج تراعجت حجن جخائع العش  العائلف ألزا وُيعد ى تالبخد اإلسخائيلف، و 

سخائيلف فف بجالات تكػيشو وإن غ السجتسع اإلب  ر  االنحبلل الخل ف والبعج عغ التجاغ الح  كان نػعا  ما ل  

ىا، فزبل  عغ ؛ وليربح ضاىخن لرعب إخباؤ أمام البداد ، ليبدح السجال ان ضاىخيا  عل  األقل
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ل ادن وعل  مدتػيات عليا ومشيع ال ػمف الحى كان سببا  رئيدا  وراء م تل العجاج مغ ا-التعرب الجاشف

، ودور االتجاىات والجسعيات الجاشية الستعربة البارز فف خخق ال انػن 1995سحاق رابيغ  عام )إ

 ،2010ل  االستيصان ومػق  الح ػمة الخسسف مغ أتبا  ىحه السشطسات) اضع، بتذجيعيا ع

  . 32ص

 تأثيخ الشعام االنتخابي عمى الفداد4 -

وزيادن  ، خن فف عجم االست خار الدياسفسخائيلف أحج أىع العػامل السؤ لعتبخ الشطام االنتخابف اإل

ك لحا سة، فتعجد عسليات االنتخاسخائيلف وخاية فف أوساط الشخب االبداد فف السجتسع اإل نحج

تحتاج إل  ميدانيات  خسة، مع تبشف الشسػذج األمخي ف )االنتخاتات  للكشيدت وتكلبتيا الباىطة والتف

إل  وجػد قجر كبيخ مغ البداد حيث ل ػم ر قػائع األحداك السخشحة للكشيدت؛ أدى األولية  الختيا

 ع تعج ذلظ اتشافذ السخشحػن للحرػل  ،ة الحدكتبتح تاك االنتداك لعزػي والحدك مغ خبلل إعبلن

 ععل  أيػات ىؤالء، حيث ال لسلظ الك يخ مغ الستشافديغ السال البلزم للحسلة االنتخابية التف تؤىلي

ل  البحث عغ مسػليغ ليحه الحسبلت الجعائية سػاء مغ ؛ األمخ الح  اؤد  إللبػز بتخشيح الحدك

 .  166: 2014الجاخل أو الخارج)شعبان، 

ه علييا ل  ش  ضيخت ضاىخن أُ  "إسخائيل"الحدبية فف  نتيجة ليحا الشطام االنتخابف والدياسةو  

اعج فف الكشيدت اإلسخائيلف عشج إجخاء م  لتبػأغ ات"، ومبادىا تػجو الداسة الصامحي"م اولػ األيػ 

أشخاص معخوفيغ  علييا اختيار قػائع األحداك البخلسانية إل  اتع بشاء   االنتخاتات التسييجلة التف

لخصصػن لبلنتخاك  سغ قائستو البخلسانية، لكف  غبشبػذىع الػاسع فف أوساط أعزاء الحدك الحا

ل شعػىع تالترػيت لرالحيع م ابل تعيج الداسة بت جلسيع وضائ  وأمػاال  ليؤالء األشخاص الحاغ 

  .2004األيػات)الشعامف،  م اولػلصله علييع 

انتذار البداد فف األيػات" تعج مغ أىع األسباك التف ساىست ت لػم او ضاىخن "ويخى الباحث أن 

لدتذخ  بيا البداد، كسا أن  التفسخائيلف، ف سخائيل معخوفة مشح زمغ ت نيا مغ أ  خ الجول السجتسع اإل

خى تالسال ومغ خبلل ت  ذ  أيبحت تُ سخائيلف اسية فف الشطام الدياسف اإلالك يخ مغ السشايب الدي

 عسال وبيغ الدياسييغ.كة بيغ رجال السال واألالح السذتخ السر
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التف تعانف فدادا  فف نطاميا  نطسةاأل مغ أ  خ اليػم عجل سخائيلفالشطام الدياسف اإل  سا أن

، حيث تجعف سخائيلف وال  افة الدياسيةػمة ال يع السػجػد فف السجتسع اإلالدياسف، ويختب  ذلظ تسشط

سخائيلف تبيغ ح ي تو البداد التف ضيخت فف السجتسع اإل أن قزالا أنيا دولة دلس خاشية، إال "إسخائيل"

ن مختبصة وتبيغ مجى تخاجع الجلس خاشية فف ذلظ السجتسع، كسا لعانف الشطام الدياسف مغ مذ بلت ك يخ 

 "إسخائيل"أن الشطام االنتخابف السعتسج فف ا، كسا سنتذار الجخيسة والعش ، وارتبا  معجالتيتالسجتسع كا

 ذ ل كبيخ فف تعديد البداد.ساىع ت

 

 اإلسخائيمية الؽزراء رئاسة عمىأثخ الفداد  السبحث الثاني 8.4
 4"إسخائيل"السطمب األول4 الحكؽمة في  6.8.4
، وفييا تتع عسلية يشع ام الدياسف وى  الدلصة التشبيحلةتعج الح ػمة مخكد ال ػن فف الشط   

سف أن الح ػمة أقخ ال انػن األسا، ف ج ذخيع الخئيدفال خارات الخسسية وال انػنية، كسا أنيا مرجر الت

تدلصات واسعة فيسا اتعله  تستع الح ػمةوت أعساليا ومذاريعيا أمام الكشيدت، ة عغسخائيلية مدؤولاإل

بخسع الدياسة العامة، وإعبلن الحخك وإقخار الدبلم وع ج السعاىجات، ويتكػن مجلذ الػزراء مغ 

نو قام بتذ يلو رئيذ الػزراء، حيث إ وفه االئتبلف الح ػمف الح  ،ةالػزراء الحاغ لذ لػن الح ػم

ف الح ػمف مدتجيبا  قجر اإلم ان حداك السذاركة فف االئتبلاأل ل ػم بتػزيع الح ائب الػزارية عل 

  .98: 2013سصالبيا)ملكة، ل

، يات تذخيعيةوتستلظ يبلح للجولة، وي ػن الجير خا عا  ليا، ال ػن التشبيحلة وتعتبخ الح ػمة  

التذخيع وتسارس سلصات واسعة تالعامة للترػيت عليو فف الكشيدت،  قخار السػازنةومشيا شخ  قانػن إ

ستخاتيجية امة، وىف السخػلة ببحث األمػر اإلخاية فف حالة الصػارئ، وتختز ترشع الدياسة الع

ألغلبية، كسا تستلظ ال جرن فف الجولة، وتسارس الح ػمة نبػذا  عل  الكشيدت مغ خبلل سيصختيا عل  ا

  .2016تخجم مرلحتيا ومرلحة الحدك السييسغ)محارك،  التفعل  تسخيخ ال ػانيغ 

 رئاسة الؽزراء وصشاعة القخار الدياسي4 -
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تستلظ الدلصة التشبيحلة فف  التف األقػى لعتبخ رئيذ الح ػمة ىػ أعل  مشرب والذخرية   

لػزراء السػجػداغ فف الح ػمة، وكل وزيخ مدئػل أمام أ  خ يبلحيات مغ تاقف ايستلظ و  ،"إسخائيل"

رئيذ الح ػمة فف السيام السل ان عل  عات و، ويحه لخئيذ الػزراء عدل أ  وزيخ، ولكشو اتداوى مع 

 ؛تاقف الػزراء مغ حيث الترػيت فف جلدات الح ػمة، حيث لسلظ يػتا  واحجا  ف   م ل تاقف الػزراء

رئيذ الح ػمة تربلحيات ال ويتستع  ربح يػتو مع األغلبية،  األيػات لولكغ فف حال تداو 

نو اتخأس الح ػمة ويزع سياساتيا الجاخلية والخارجية، ويختار وزراء ، حيث إيا تاقف الػزراءاتستع ب

أما ح ػمتو تالتذاور مع األحداك السؤتلبة مع حدبو، ويجعػىع إل  االجتسا  ويتخأس اجتساعاتيع، و 

ل  س ػط الح ػمة)مخكد فيؤد  إء أو إقالتو أو سحب ال  ة مغ ح ػمتو، است الة رئيذ الػزرا

  .2011السعلػمات الػششف البلدصيشف، 

لو يبلحية اتخاذ  ، ومغ الشاحية الشطخيةح ػمة رأس اليخم فف يشاعة ال خاركسا لعج رئيذ ال   

فف السػ ػعات الحداسة بتجاوز الػزراء وذلظ  ،درجة قػن مخكدنإل  فف الدياسة ترل  ال خار الشيائف

غ يبلحيات التعيي ولجى رئيذ الػزراءوما لستلظ مغ تاريخ وخاية العد خ ،  ،حدب قػن شخريتو

مجاخ السػساد، ومحافظ البشظ السخكد ، والسجعف العام، وىػ  :م ل لخؤساء السؤسدات غيخ السشتخبيغ

ة فف الجولة )تحسل شبخن ل  أ  معلػمات سخيياز األمغ العام، ويس شو الػيػل إالسدؤول عغ ج

الدبل  الشػو  ، ومغ يبلحياتو أن ل خر حل البخلسان تسػاف ة رئيذ الجولة، ويخأس السجلذ الػزار  

  .39: 2004السر خ )شػفانف، 

 سخائيمية4رئاسة الؽزراء اإل عمىالسطمب الثاني4 تأثيخ الفداد . 8.8.4
الجشائية  والتح ي ات االتيام دوائخ فف ئيلييغاإلسخا السدؤوليغ  بار مغ عجد وجػد غخيبا ال ابجو  

 ورئيذ ، اتداف مػشف ىػ سابه رئيذ إدانة جخت الجولة ىحه فبف ال زبان، وراء وحت  بتيع البداد

 وأرييو مخدخا ، سحهإ الدابه الجفا  وزيخ: أبخزىع وزيخ، مغ وأ  خ أولسخت، ايػدإ ىػ سابه وزراء

 السدؤولػن  ىؤالء بيا أداغ التف االتيامات وتخاوحت ،سي ي  ل ػنيغ ويػال بيشيدر   وشلػمػ درعف،

 مذخوعة، غيخ ترػرن العامة الػضيبة مغ والتخبح األمانة وخيانة الخشػن إل  الجشدية، االعتجاءات بيغ
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 الدابه للػزيخ ب  د  نُ   سا العجو مع والتعامل والتجدذ السخجرن تالسػاد االتجار إل  ويػال

 . 2019 سي ي )مشرػر، وأبػ غػش،

ف بيت الخئيذ والح ػمة والكشيدت أدت قزالا الجشذ والبداد لجى أيحاك مشايب ميسة ف  

سخائيلف ندبة كبيخن مغ الجسيػر اإل خت  وقج عبَّ  تالجياز الدياسف،فف   ة الجسيػر كبيخ ل  انخباض إ

  . 75: 2008غ السؤسدات الدياسية )جسال، عجم ر اىا عغ الدياسييغ وع عغ

 تنال األني ؛ت  يخا أ  خ بجت   األخيخن، حيث الدشػات فف اإلسخائيلف البداد ضاىخن ستذخت  ول ج ا   

 رشاوى، تل فو  الدياسية،  التعييشات فداد، قزالا حػل ساسة مع التح يه جخى  أن تعج  بار سياسييغ

 اسييغوسي نػاكو   شيدت، أعزاءو  وزراء،و  الح ػمة، رئيذو  الجولة، رئيذ مع وغيخىا، جشائية تيعو 

وكبار)أبػ  ي ار مػضبيغ مغ نبدو البيخوقخاشف الدلظ فف البداد إل  اإلشارن دون  ذلظ كلو  سات يغ،

 . 2018عامخ، 

 أل  اشب ف  سا الدلصات بيغ البرل نجا  إل  وتكخارىا ال زالا ىحه   خن ويعدو البعس   

 تتستع التف اإلعبلم وسائل ذلظ فف تسا والذعبية الخسسية الخقاتة وأجيدن أدوات وقػن دلس خاشف، مجتسع

 الدلصة، وت ّيج العام، السال تحسف التف التذخيعات مشطػمة تصػر وكحلظ الحخية، مغ واسع بيامر

 . 2019الجشدف)مشرػر، وأبػ غػش،  التحخش جخائع فف الحال ىػ  سا الشداء ح ػق  وتحسف

 جيجن دولة ىف ووزراء رؤساء وتدجغ مدؤولييا  بار تحا ع دولة ف ن الصبيعية، الطخوف فبف    

 الحجاث لكغ ح ػقو، عل  واعتجى الذعب ليحا أساء مغ عل  الذعب تاسع ترجر فاألح ام ت  يج، ت ل

 اآلخخيغ ح ػق  سلب عل  قامت دولة الس اايذ، ت ل شبيعييغ غيخ ومجتسع دولة عغ اجور ىشا

 الحخك جخائع ومدتػششييا لجيذيا تذّخ  زالت وال مػاردىع، ونيب وأر يع وششيع مغ واقتبلعيع

 .يخيح" اتارتيااج" لشطام علشا تؤسذ يارت إنيا بل اليػمف، ال تل وعسليات

 اتالبخوق إل  تاإلشارن األمذ، ييااشة غيخ ىع اليػم ييااشة ت ن ويس غ تبديخ ىحه الطاىخن   

 بيغ أ  ،"سخائيلإ" لجولة السؤسديغ اآلتاء جيل بيغ والدلػكية األخبلقيةو  األاجاػلػجيةو  الذخرية،

 األول ، والسجن الكيبػتدات وبشػا وحاربػا اليجخن، عسليات ونطسػا الرعاك، خا ػا مسغ الصبلئعييغ

 البحث مغ مديجا تدتحه تالتحجاج الش صة ىحه ولعل ،فسيع إل  سائ ة الل سة ويلتيع مغ وبيغ
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 العسي ة التحػالت ودراسة بخيج وإنسا ،"إسخائيل" ل ادن الذخرية الدجالا عل  تالتخكيد ليذ ،والجراسة

 نتشياىػ، بشياميغ شا لة عل  قيادات إلنجاك ميي    مجتسعا فبات ،اإلسخائيلف السجتسع عل  شخأت التف

 . 2019حازان)مشرػر، وأبػ غػش،  أورن  نس  مغ البخلسان فف لو ومس ليغ

 إايػد مغ  ل ذلظ إل   وسب ف ج إدانتو، حت  وال لشتشياىػ االتيامات تػجيو غخيبا ل ػن  لغ إذن   

 قزالا إلباس مغ تس غ تو، تحي  التف البصػلية اليالة مغ الخغع وعل  واألخيخ شارون، يلوآرئ اولسخت

 ؛نتشياىػ بشياميغ أمام ندبف تذ ل مبتػ  خيار وىػ شارون، عػمخ   لشجلو لدشػات الح تو التف البداد

 .سارن لدوجتو يةال ز الّبذ أن لس غ األخيخ ىحا أن أقاويل تخددت إذ

 وأنيا سيسا الس ل ة فف نطام الح ع، ال ت بلمغ أ  خ السذ "إسخائيل"وتعتبخ ضاىخن البداد فف 

 الدياسية والشخب اإلسخائيلف، الدياسف الشطام حػل العام واالنصبا  الشسصية الرػرن عل  تؤ خ

 خصػرن وىحه السريخية، ال خارات واتخاذ الدياسية العسلية عل  الدلبف ت  يخىا ويستج بل والبيخوقخاشية،

 فف الدليع والتبكيخ الرحيح واألداء ال  ة غياك إل  تالسحرلة تؤد  ألنيا تاألساس، الدياسف البداد

 . 2010،  שייןتاريخية) مبرلية وقخارات خصػات اتخاذ

 الدمطة الحاكسة ما يمي4 عمىومؼ أىػ تأثيخات الفداد السدتذخي 

 الجلس خاشية م ياس" إضيار خبلل مغ الحا سة، تالسؤسدة ئيليةاإلسخا ال  ة زعدعة اتدا  -

 إل  2009عام % 34 مغ ىب  الػزراء بخئيذ الجساىيخية ال  ة معجل أن" الدشػ   اإلسخائيلف

 جػىخية ترػرن انخبزت الجولة رئاسة فف ال  ة أن  سا  ،2010، שיין)2010عام  فف ف  % 21

 وس  فف الجولة تسؤسدات ال  ة مدتػى  فعل  2017أما خبلل عام  ف  ،% 22 إل % 67 مغ

 العليا وبالسح سة ،%71 الجولة وبخئيذ ،%88 إل  ترل تالجير ال  ة ندبة أن تبيغ الييػد،

 وبالح ػمة ،%32 وباإلعبلم ،%42 وبالذخشة ،%44 للح ػمة ال زائف وبالسدتذار ،57%

   ة مدتػى  عل  أما ،%15 وباألحداك ،%20 الخئيدية وبالحاخامية ،%27 وبالكشيدت ،30%

 وبالسح سة ،%59 إل  ترل الذخعية تالسح سة ال  ة ندبة أن تبيغ ف ج الجولة، تسؤسدات العخك

 ،%31 للح ػمة ال زائف وبالسدتذار ،%34 الجولة وبخئيذ ،%41 وبالجير ،%54 العليا
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 وباألحداك ،%20 الخئيدية وبالحاخامية ،%19 وبالكشيدت ،%22.5 وبالح ػمة ،%29 وبالذخشة

 . 2017، 48)مػقع عخبف16%

 تدبب الجولة مدت بل عل  قل و ابج  اإلسخائيلف الجسيػر مغ% 79 ف ن الدياق، ذات ففو  -

 تال البية دفع مسا لل الة، واسع مدتػى  عل  وانتذاره بػجػده، مشيع% 75 لعت ج الح  البداد،

 .الدياسية ال يادن فف   تيا عجم عغ تعخك ألن مشيع العطس 

 مع التح يه اتع عشجما ألنو اإلسخائيلف، الدياسف الح ع نطام تسدت بل اتعله أىسية، ل ل ال   يخت -

 ايجد ذلظ ف ن فييا، و لػعيع فداد قزالا فف الحا سة السؤسدة وأقصاك والح ػمة، الجولة رئيدف

 .بخمتو الدياسف الكيان است خار

 وال شايل تالدبخاء حجا ما وىػ ،"إسخائيل" عغ العالع لجى الحىشية الرػرن عل  الدلبف الت  يخ -

 ،"إسخائيل" فف البداد حجع مغ قل ة فييا لخجمػن  التف الجول ت ن الخارجية، وزارن إلتبلغ اإلسخائيلييغ

 تحيث العالع، مدتػى  عل " الجولة" ترػرن  بيخا    خرا   ألحه اػمية ترػرن البداد قزالا نذخ نوأ

 فف عام رأ  ويشا  ويحبييغ سياسف وفج أ  مع لع جونو ءل ا  ل عل  البداد عغ الحجاث لص  

 . 2010، שייןالستحجن) والػاللات ال خبية أوروبا فف سيسا ال الجول، تلظ

التح يه مع رئيذ الجولة ورئيذ اد، ألن تالبد "إسخائيل"كسا ات  خ نطام الح ع الدياسف فف       

ايجد است خار الح ػمة، فس بل  لػ قخر السدتذار  ،دة الحا سة فف قزالا البدادالح ػمة، وأقصاك السؤس

ألنيا تحل عل  البػر  ؛، ف ن عسل الح ػمة اشتيف عسليا  رئيذ الػزراءال زائف ت جلع الئحة اتيام  ج 

تعج أن اتع است التو شػعيا ، وىحا ما ايجد ويخبظ است خار الح ػمة شيلة فتخن التح يه معو، وبالتالف 

ن التح يه مع رئيذ الح ػمة اؤد  لدياسف للشطام الحا ع ترػرن عامة، كسا أاشع ذ عل  االست خار ا

  .51، ص2010ل  تعصيل الح ػمة عسليا  وحليا تعج ت جلع است التو) اضع، إ

سخائيلف، فالك يخ مغ ت فف رئاسة الػزراء اإللت ل  "إسخائيل"ضاىخن البداد فف ويخى الباحث أن 

ك وشارون وانتياء  اىع ت زالا فداد بجالة مغ أولسخت وبار سساؤ اء الػزراء والػزراء ارتبصت أرؤس

سخائيلف تالح ػمة، كسا أ خ عل  است خار الح ػمات ما ساىع فف زعدعة   ة السػاشغ اإلبشتشياىػ، وىحا 

 فف ك يخ مغ األوقات.
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 مؼ قزايا الفداد اإلسخائيميالجياز القزائي مؽقف  السبحث الثالث. 1.4
 ل4 ماىية الجياز القزائي4السطمب األو. 6.1.4
سلصة مخكدية قائسة عل  مبجأ البرل بيغ الدلصات، ويعيغ  "إسخائيل"لعج الجياز ال زائف فف    

رئيذ الجولة جسيع ال زان وف ا  لتػييات لجشة التعييشات السؤلبة مغ قزان السح سة العليا وأعزاء 

الدلصة ال زائية عجن أقدام )مخكد  عغ ن اتة السحاميغ وشخريات عامة، ويذسل نطام السحا ع فف

  :9، ص2008الديتػنة، 

 محا ع الرلح: وتشطخ فف السخالبات الجشائية والبديصة. .1

ذات واللة استئشافية عل  قخارات محا ع الرلح تشطخ  مغ الجرجة األول  محا ع مخكدية: وىف .2

 فف قزالا مجنية وجشائية أخصخ.

األحجا  والسحا ع العد خية والبلجلة وليا محا ع خاية: وتذسل محا ع السخور والعسل و  .3

 يبلحيات قزائية محجدن.

فف العليا عل  رأس جياز ال زاء فف الجولة وىف أعل  جياز  ةالسح سة العليا: ت   السح س .4

إذ للكشيدت  ؛قا يا ، وت ػم لحشة خاية بتعييغ ال زان 14، ويعسل فف السح سة العليا "إسخائيل"

سح سة استئشاف عل  قخارات كصة عزػيغ، وتعسل السح سة العليا س يل فف ىحه اللجشة بػاست

 يجرت فف السحا ع السخكدية وعل  قخارات قزائية وشبو قزائية مختلبة.

  :214ص ،1982ومغ يبلحيات السح سة العليا)بخكات،  

 مخاقبة تصبيه ال ػانيغ. -

 شخاف عل  األمػر ال زائية.اإل -

السجالذ السحلية أو التعليسات اإلدارية عغ  تصال مبعػل تعس ال ػانيغ الرادرنحه إ -

 ذا ما رأت ت نيا تتعارض واخترايات الكشيدت.إ

 حسالة الحخيات والح ػق العامة. -

إال أنو تػجج عػامل تحج مغ عسليا تتستع بيا السح سة،  التفوعل  الخغع مغ الربلحيات    

  :80، ص1983ت، ائيلف وتتس ل تاآلتف)بخكاسخ أفخزتيا شبيعة الشطام الدياسف اإل
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 عجم امتبلك دستػر م تػك لحجد الربلحيات والسدؤوليات. -

عجم امتبلك مي اق للح ػق والحخيات العامة كسخجع قانػنف، بيشسا تسلظ الح ػمة يبلحيات  -

 .الصػارئ فخاد وقت للحج مغ حخيات األواسعة 

 مشية.ح سة العجل العليا تالتجخل فف األمػر العد خية واألعجم الدسا  لس -

تس ل  جعل السح سة العليا نطخيا  وعسليا  مؤسدة مجاشةفف تعسج الشطام الدياسف اإلسخائيلف  -

حداك الدياسية التف تس ل أىع الست يخات فف تب ف ال زاء خارجا  عغ لعبة األجسا  الدياسف، و اإل

 وتشطيسيا. الدياسيةتذ يل الحيان 

فف  د  عيبة، مسا أ ع  ت  يخىان مذاركة رجال الدلصة ال زائية فف إدارن شؤون الببلإ -

 سخائيلف وقرخ دورىا عل  السدائل ال انػنية.الحيان الدياسية والسجتسع اإل

مية ومؤسدات وضيبة مخاقب الجولة الحى ميستو مخاقبة الشذاشات الح ػ  "إسخائيل" سا اػجج فف 

  شلب الكشيدت عل بجاء وجية نطخه فف ألة مد لة ت ع  سغ اخترايو بشاء  الجولة ومذاريعيا، وإ

  وتخجع قػن ىحا السشرب مغ خبلل اتدا  السجال الحى تذسلو رقابتو وتعجد 2000)الجبػر ، 

فبل لجػز لو أن لذت ل  ،لدتخجميا فزبل  عغ تستعو ب  ة الذعب تعيجا  عغ األحداك التفالػسائل 

سشػات وي ػن مدؤوال  غ مغ رئيذ الجولة لسجن خسذ يَّ ع  تالدياسة أو أن ل ػن عزػا  فف الكشيدت، ويُ 

  .60ص ،2011أمام الكشيدت وال لس غ عدلو إال ت غلبية  ل ف أعزاء الكشيدت)علػان، 

 السطمب الثاني4 مؽقف الجياز القزائي مؼ قزايا الفداد4 8.1.4
الدابه مػشيو كتداف بتػجيو تيع  "إسخائيل"إس اط رئيذ دولة  رغع نجا  ال زاء اإلسخائيلف فف

ت، إال أنو لدػد الخأ  العام فف ش الجشدف إليو، والح ع عليو تالدجغ سبع سشػااالغتراك والتحخ 

مغ عجم ال  ة تال زاء فف م ل ى حا قزالا، إذ تست تبخئة عذخات الدياسييغ وأيحاك  ا  جػ  "إسخائيل"

طاىخن، تعس الجيات إل  م افحة ىحه ال وليحا تدع  لسالف مغ قزالا فداد سياسف ومالف،الشبػذ ا

وفداد وتبييس أمػال، بيجف تحديغ جػدن  ل جسعيات عسل أىلية تبحث فف قزالا رشاوى مغ خبل

  .77: 2014)يالح، "إسخائيل"الح ع فف 
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فف ىحا الجياز  ع شخريات ك يخنسخائيلف، لتزمة البداد حػل الجياز ال زائف اإلوتجور دوا

 سخائيلف.ئف اإلالا البداد فف الجياز ال زاحيث بخزت الك يخ مغ قز السيع تالجولة،

سخائيلف قزية فداد ويبتيا وسائل اإلعبلم اإل 2019 سخائيلية فف اشااخوبجأت الذخشة اإل

 فف والشداىة االست امة مع تتشاف  تجخائع تتعله أنيا إل  مذيخن ال زائف، الجياز ت زية فداد كبيخن فف

 تعييغ فف شبيات حػل اتمعلػمحيث بجأت التح يه فف ىحه ال زية تعج ورود  ،ال زان تعييغ مجال

 الح ا غي ّ عُ  ذاتيا، السح سة فف قاض   لتخقية فاشلة ومحاولة ،سشػات عجن قبل الرلح سح سةت قا ية

 إ افة ل  اعت ال مذتبو واحج لعسل فف مجال السحامان،، وقج أفزت التح ي يات إمخكدية مح سة فف

ح  ت  كسا محامية، وأخخى  الرلح ح سةم فف قا ية إحجاىسا للتح يه: ا شتيغ مذبػىتيغ استجعاء إل 

 الخئيذ فيو السذتبو أحجىسا ومحاميان الرلح، مح سة فف قا ية :وىع بيع مذتبو  بل ة مع الذخشة

  سا السشرب، ىحا فف" تعييشيا" م ابل قا ية قامة عبلقات جشدية معيت الذخشة لو تيسة إجّ  حيث وُ 

 فف تعييشو ليتع ؛الرلح مح سة فف قاض   تخقية  عل عسلت كانتمشو  م خبة محامية مع الذخشة ح  ت

 . 2019السخكدية)أخبار العالع،  السح سة

  إفخالع) إلبف سخائيلية تح ي ا  جشائيا  مع مدؤول ن اتة السحاميغ السحامف سا أجخت الذخشة اإل

 خالبةتس والخجا  ال ر تذبيتف "إسخائيل" فف" ال زان تعييغ لجشة" عزػية فف نافيو، مس ل الش اتة

 تخاف و  انت شاتة إدخالعبخ  الببلد خارج مغ العػدن محاولتو جخاء وذلظ ،"إسخائيل" إل  الجخػل قانػن 

 مصار فف الجػازات  اتصية لجى سبخىا جػاز  ختع  ع) ومخاقبة لبحز خزػعيا دون  مغ الببلد إل 

ولكغ  ؛والتح يه للبحز وبتػقيب أمخوا ذلظ، الجػازات مخاقبػ ا تذ  وحيغ ،الجولف  اللج) غػريػن  بغ

 جياز فف األرفع الجرجاتت السدؤوليغ" إل  التػجو علييع كانف الذخرية، ىػيتو ليع تبيشت حيغ

 ىحا يجور وبعج ،جشائف لتح يه ت خزاعو مشيع ومباشخ يخيح إذن عل  للحرػل ؛"ال انػن  تصبيه

 واعتخف عاد لكشو  اذتا ، حاترخي وقجم البجالة فف األمخ أنكخ الح  نافيو مع التح يه جخى  اإلذن

 تبيغ بل ال ،الس ان فف الس بتة الترػيخ ت اميخات مػ ه األمخ أن السح  يغ ت  يج حيال تلظ تسحاولتو

 الخزػ  جّشبيا حيغ واحج، ت سبػ  ذلظ قبل الببلد، م ادرتيسا لجى رفي تو" تيخيب" فف نجح قج  ان أنو

 . 2018)مجار، سبخىا جػاز  وختع) ومخاقبة لبحز
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 الخسسية الدلصات أن إال السحكػرن، السخالبة تارتكاك واعتخافو نافيو مع التح يه مغ وبالخغع

 رسسف بيان أ  اعشي لرجر ولع الكتسان شف األمخ أت ت  العامة والشياتة الذخشة وخاية) السدؤولة

 جخى  الحجاث وأن خاية الحاالت ىحه م ل فف متبع ىػ وكسا السعخفة، فف الجسيػر حه لسبجأ تشبيحا

 . 2018)مجار، "ومؤ خن رفيعة عامة شخرية" عغ
 

 السخاقب العام وقزايا الفداد4 -

 مؤسداتيا عل  أ  الجولة، عل  للخقاتة السخكدية الخسسية السؤسداتية الييئة ىػالسخاقب العام 

 فحز تذسل السؤسدات ىحه عل  خارجية رقاتة وىف ،السختلبة والعامة الح ػمية الخسسية وأذرعيا

 السال عل  الخقاتة: ىػ أساسف مخكد   ىجف تح يه إل  سعيا   ومسارساتيا؛ أعساليا مختل  ومخاقبة

 .ألزا" الجسيػر ش اوى  مبّػض" وىػ ،األداء عغ السدؤولية وتحسل العام

 نإ حت  السشرخم، ال خن  مغ التدعيشيات فف ف   خ أ  خ تعدز الجولة مخاقب مشرب أن والػاقع 

 اتستع وما م انة مغ لو ما ورغع ،"الخاتعة الدلصة" لعتبخونو "إسخائيل" فف عبلمييغواإل الدياسييغ تعس

 . 2019تػييتو)مجار،  عل  االستئشاف لدتصيع الُسخاق ب الجدع أن إال امتيازات مغ تو

مخاقب  :ىحا السشرب لع لسشع مغ أن تحػم تيع البداد حػلو، ومغ أىع الشساذج عل  ذلظ لكغ

 حيث ،البداد ضاىخن ويحارك ويتاتع اخاقب أن تو لبتخض الح  شبيخا، اػس  ست اعجال الجولة ال ا ف

 بيغ تعاقج حػل لس تبو بت خيخ نذخىا اشب ف  ان انت ادات عل  تالتكتع  ذبت التح ي ات أنو أوعد

 اتدعسو الح  اللي ػد حدك وبيغ نتشياىػ بشياميغ الح ػمة رئيذ محامف وىػ شيسخون، دافيج السحامف

  .2016ياىػ)فلدصيغ اليػم، نتش

 الجولة مخاقب ت خيخ مغ تذيسخون  تتعله م اشع ت زالة أمخ شبيخ أن«  ىآرتذ»  لرحيبة ووف ا  

 بتعييغ نتشياىػ أقشع الح  ىػ شيسخون  ن ف ووف ا  للرحيبة ،2016فف سبتسبخ  األحداك تسػيل حػل

 قخر الل اء ىحا وبعج األخيخ، تعييغ قبل والسخاقب الح ػمة رئيذ بيغ وجسع السخاقب مشرب فف شبيخا

 . 2016التعييغ)يحيبة ىآرتذ،  ىحا ت ايج أجل مغ الح ػمف ائتبلفو تجشيج نتشياىػ
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عتباره ىػ الجية لع لحافظ عل  خرػييتو تا "إسخائيل"زائف فف ويخى الباحث أن الجياز ال 

ل انػن، إال أن ال زاء تخال  االتف لبتخض بيا الخقاتة عل  عسل الح ػمة والتح يه مع أ  جية 

تسا فييع قزان والسخاقب العام  ،سخائيلف لع لدلع مغ قزالا البداد، حيث تػرط عجد مغ العامليغ فيواإل

سجتسع تجنف ال يع فف ال ىسخائيلف، ويػ ح مجاؤكج عجم نداىة ال زاء اإلفف قزالا فداد، وىحا 

 ل.كحتة دلس خاشية دولة إسخائي اإلسخائيلف، ويػ ح تذ ل جلف
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 الخاتسة
ومخحلة ت سيذ  1948عام ما قبل لعػد إل   "إسخائيل"جالات الح ي ية لطيػر البداد فف إن الب

. وزادت 1967عام  لؤلرا ف البلدصيشية "إسخائيل"لكشو ضيخ إل  الدصح تعج احتبلل دولة االحتبلل، 

 البداد شبيعة فف ن ت ييخات كبيخنفف سبعيشيات وتدعيشيات ال خن السا ف مغ خبلل حجو  عج وحجت

  زالاه شالتخ عل  رجاالت الدياسة ف  ، فلع ل ترو  وضيخ إل  العلغ تذ ل كبيخ، بل الدياسف

 تعس ورؤساء الييػد األعسال ورجالغ، والعد خييغ والخيا يي ،"الحاخامات" الجاغ رجال تعس

 األمػال تبييس مجال فف عالسف تػى مد عل  تعسل التف الكبيخن الييػدلة الذب ة قزية فف البلجلات

 "إسخائيل" داخل السدؤوليغ  بار لخشػن السالية العائجات واستخجام وبيعيا البذخية األعزاء وسخقة

 .سياسية ل الات وخارجيا

ورغع حجو  ك يخ مغ الحاالت مشيا إال أنيا وم ارنة  "إسخائيل"كسا أن ضاىخن البداد فف    

الجسيع بيا  تتسيد ت ن "إسخائيل"تعتبخ محجودن، كسا أن  ذ البداد الجوليةعل  م ااي مغ الجول تالك يخ

 يخ مغ سخائيلف الكمام ال انػن، حيث حا ع ال زاء اإلتسييد، فالكل سػاسية أ لحتكع لل انػن دون أ 

 السحنبيغ، وأوقع علييع الع ػبات التف لدتح ػنيا تسجخد  بػت الجخم علييع.  قياداتو

تػفيخ السشاخ السشاسب لشسػ العجاج مغ األسباك التف ساىست فف مجسػعيا بع أن ىشاك الػاقو

 العامة بػجػد البيئة البداد مشطػمة عادن تت  خ إذ سخائيلف،البداد فف الشطام الدياسف اإل ناىخ ض

حيث تشػعت عػامل البداد فف السجتسع اإلسخائيلف، ومع مخور  البداد، عشايخ ت ح  والتف السشاسبة

 سخائيلية.شطام الدياسف والصب ة الحا سة اإلحت أ  خ ت  يخا  فف الالدمغ أيب

فبجءا  مغ ت  يخ السافيا الدياسية االنتخابية وتخاجع ال يع األخبلقية فف السجتسع، إل  انتذار   افة 

 ختبلف األجيال وت ييخ السباىيع لجى الجسيػر، ويػال  إل  شيػ ل ال يع ال خيبة، مخورا  تاالستعة، وتػغ

وقبل كل ذلظ االنع اسات السادلة واألخبلقية لبلحتبلل ال اشع  البزائيات وبخوز انع اس العػلسة،

 67وفلدصيشف الـ  48لؤلرا ف البلدصيشية وما تبعو مغ سلػك عشرخ  داخل الكيان مع فلدصيشف الـ 

 وقصا  غدن. وال جس فف الزبة ال خبية
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 4"إسخائيل"ومؼ أىػ اسباب الفداد في 

 . افات فف السجتسع اإلسخائيلفتعجد ال  .1

 ."إسخائيل"أزمة الذخعية فف  .2

 .عجم االست خار الدياسف .3

 .انتذار   افة البداد فف السجتسع اإلسخائيلف .4

 .تبذف البداد فف العسل السؤسداتف اإلسخائيلف .5

 .سخائيلفار االقتراد  فف السجتسع اإلعجم االست خ  .6

 ."إسخائيل"وجػد حا شة اجتساعية للبداد فف  .7

اد فيو، ػجػد األسباك السؤدلة إل  انتذار البدا ساىست بيئة السجتسع اإلسخائيلف تذ ل كبيخ بكس 

انتذار البداد  الدياسف، فالك يخ مغ الطػاىخ ساىست فف "إسخائيل"فف نطام  ا  ت  يخا  كبيخ والحى أ خ 

لرخاعات غ األحجا  وامسا جعلو مجتسعا  خربا  لشذػء ضاىخن البداد، مخورا  تالك يخ م، "إسخائيل"داخل 

  بخاز ضاىخن البداد.تساىست تذ ل كبيخ  الجاخلية والخارجية والتف

، ما بيغ خخق ل انػن التسػيل الحدبف لحى مارسو السدؤولػن أش ال البداد ا تتعجدوقج 

تالعجاج مغ لبلنتخاتات، ومشح الس خبيغ امتيازات غيخ عادلة، ناىيظ عغ فزائح مالية وأخبلقية لح ت 

 س الجولة وويػال  إل  الكشيدت والػزراء وكبار السػضبيغ الحاغ لعسلػن لجانبيع.ؤوليغ بجءا  مغ رأالسد

شية السجتسع سخائيلف لع ل غ مجخد ضاىخن، بل ىػ فداد بشيػ  اتعله بب سا أن البداد فف الػاقع اإل

لع ل غ إال مجخد اشية ح الجولة الجلس خ ، كسا أن مرصلنبدو، وباألدوات التف تتح ع فف السال والدياسة

سخائيلف إال أن مغ الحخيات وآليات تجاول الدلصة فف السجتسع اإلشعار، فبخغع وجػد مداحة كافية 

 التجىػر مغ مديج إل  بيا سيجفع الح  األمخ وىػ مؤشخ الجلس خاشية فييا تخاجع تذ ل كبيخ،

 اؤسذ وقج والدلصػية، العشرخية إل  بيا تجفع ضاىخن فييا البداد مغ لجعل ما ؛الجاخلية والدلصػية

 ش ليات عل  واإلت اء الجػىخ حيث مغ الجلس خاشية عغ االست شاء إل  ال خيب السدت بل فف ذلظ

 .السزسػن  مغ فارغة ودل ػرات
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 نتائج الجراسة4 -
 مغ أبخز الشتائي األخخى التف تػيلت إلييا الجراسة:

غ ت  يخ السافيا الدياسية االنتخابية م جد عػامل البداد داخل السجتسع اإلسخائيلف، بجءا  تع .1

نتذار   افة وقيع ال خك وتػغليا داخل السجتسع يع األخبلقية داخل السجتسع؛ تدبب اوتخاجع ال 

 وانع اسات العػلسة ت ل جػانبيا الدلبية.

سخائيلية بل ت ة البداد فف السؤسدات الخسسية اإلل  أن ندبتذيخ ت اريخ البشظ الجولف إ  .2

 الست جمة، التف ال تتعجى يا عل  رأس قائسة الجول األ  خ فدادا  فف مجسػعة الجول% مسا جعل8.8

 %.4.91ندبة البداد فييا 

ضاىخن البداد فف رئاسة الػزراء اإلسخائيلف، فالك يخ مغ رؤساء الػزراء والػزراء  ت ل لت .3

ىػ، وىحا ما ساىع فف ارتبصت أسساؤىع ت زالا فداد بجالة مغ أولسخت وباراك وشارون وانتياء  بشتشيا

 زعدعة   ة السػاشغ اإلسخائيلف تالح ػمة، كسا أ خ عل  است خار الح ػمات فف ك يخ مغ األوقات. 

معطع الدياسييغ  راك تح ي ات فف قزالا البداد التف اتيع فييا، وذلظ ألنايػد تاإمع  لع تجخ   .4

شة إل  إغبلق كافة السلبات وىحا ما دفع الذخ  ،الستػرشيغ معو فف تلظ ال زالا التدمػا الرست

 الستعل ة تالتح يه مع إايػد تاراك.

فف تلظ ال زالا تذ ل  فف ك يخ مغ قزالا البداد، كسا لبلحظ تػرط أبشائو شارون  يعاتُّ ل ج  .5

  بيخ مسا اػ ح مجى البداد السػجػد لجى شارون وأبشائو.

وىحا ابخز الجور الكبيخ الحى لعب اإلعبلم اإلسخائيلف دورا  كبيخا فف الكذ  عغ تلظ ال زالا،  .6

حيث لعتبخه البعس سلصة راتعة اتستع تالك يخ مغ الربلحيات دون  ،ل ػم تو اإلعبلم اإلسخائيلف

 التعخض أل    ػط مغ الدلصة الحا سة.

أول رئيذ وزراء ل جم است التو بشاء  عل  اتيامو فف قزالا فداد، كسا مارس أولسخت لعج  .7

مسارسة للبداد، تػالىا، ويعج مغ أ  خ السدؤوليغ اإلسخائيلييغ  شايب التفلسخت البداد فف كافة السأو 

ع ح   سخائيلف لُ ل رئيذ وزراء إأو  ، فيػأسبخت فف نيالة األمخ عغ سجشو، وىحا لعتبخ سات ة والتف

 عليو تالدجغ البعلف.
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 جلع خن تمغ أ  خ السدؤوليغ الح ػمييغ مسارسة للبداد، وكان لججر تو مشح فت لعج نتشياىػ .8

وتع التح يه معو  فييا، ت حػلو مغ شبيات فداد وحجع قزالا البداد التف اتيعاست التو وف ا  لسا دار 

 أنيا "إسخائيل" تجعف التف الجلسػقخاشية السجتسعات فف عادن الح ػميػن  السدؤولػن  لبعل بيا، كسا

 شخعشة عل  يرادقو  السدتػششات ابشف فيػ نتشياىػ، تصخف لعجبو الرييػنف السجتسع لكغ مشيا؛

 ال جس د  يػّ  ويُ  األشبال ويعت ل وي تل غدن، عل  ججاجن تحخك ويلػ  العذػائية، السدتػششات مغ غيخىا

     اػجج ال لحلظ البلدصيشييغ، مع الدبلم عسلية تعشيو ال ذلظ فػق  وىػ ال خبية، الزبة وكامل

 إل  وت جلسو التح يه فف لئلسخا  والح ػمة الذخشة عل  للز   أو االست الة إل  لجفعو  بيخ شعبف

 .تو والعار الخد   وإلحاق سجشو  ع ومغ السحا سة

 سخائيلف نتيجة وجػد ضاىخن البداد مشيا:ىشاك عجن آ ار لعانف مشيا السجتسع اإل .9

 .السػاشغ العاد  تالسؤسدة الحا سةزعدعة   ة  -

 .سخائيل عل  مدتػ  العالع ال خبفالت  يخ الدلبف عل  الشطخن إل -

 ، خن فف عجم االست خار الدياسفسخائيلف أحج أىع العػامل السؤ تبخ الشطام االنتخابف اإللع .10

وخاية فف أوساط الشخب الحا سة، فتعجد عسليات  ،سخائيلفالبداد فف السجتسع اإل نوزيادن حج

تحتاج إل  ميدانيات  خسة، مع تبشف الشسػذج األمخي ف  ك للكشيدت وتكلبتيا الباىطة والتفاالنتخا

 .)االنتخاتات األولية  الختيار قػائع األحداك السخشحة للكشيدت إل  وجػد قجر كبيخ مغ البداد

عسال والسال وبيغ الدياسييغ والتف تعتبخ العامل متشامية وعسي ة بيغ رجال األ عبلقةوجػد  .11

 .األساس فف انتذار البداد مغ خبلل السرالح السذتخكة

الجية التف لبتخض بيا الخقاتة عل  عسل  تاعتبارهو عل  خرػييتالجياز ال زائف  لع لحافظ .12

سخائيلف لع لدلع مغ قزالا البداد، ن ال زاء اإلتخال  ال انػن، بل إالح ػمة والتح يه مع أ  جية 

حيث تػرط عجد مغ العامليغ فيو تسا فييع قزان والسخاقب العام فف قزالا فداد، وىحا اؤكج عجم نداىة 

سخائيلف، ويػ ح تذ ل جل  كحتة مجى تجنف ال يع فف السجتسع اإل اإلسخائيلف، ويػ ح ال زاء

 دلس خاشية دولة إسخائيل.
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סדנאות ُ.התפתחות, שינויים מאפיינים –שחיתות פוליטית בישראל (2008)ُאסף מצקין .1

בנושא שחיתות שלטונית שקיימה המכללה לביטחון לאומי בשיתוף המרכז לאתיקה במשכנות 

 .3002 -ו 3002שאננים בירושלים, בשנים 

ُحىلُػًمُورظ.ُانًًُسحُانزغُُرادُ،ُانزًُُخُ-ُإضرائُمُفٍُانطُبضٍُبدانفط(2008ُ)ُ،ُػطبفيبرسكٍُ

ُ،ُشُؼبَُىُيُشكىدُفٍُاألخاللُبدُيركسُيغُثبنزؼبوٌُانمىيٍُاأليٍُكهُخَُظًزهبُانحكىيٍُانفطبد

 .2007ُو2006ُُ،ُانمذش

 .0-2-3002( התעוררות האליטות, הארץ, 3002אלוני, נמרוד ) .2

 .2017-3-1ُ،ُهآررصُ،ُُختانُصؼىد(2017ُ)ًَُرودُ،ُأنىٍَ

 .8-2-3002אין פשרה עם השחיתות, הארץ, (2016ُ)ُברזלי, גד .3

 .2016-6-8ُ،ُهبآررصُ،ُانفطبدُيغُوضظُحمَُىجذَُل(2016ُ)ُجبدُ،ُثرزَهٍ

( מפלגות בישראל: מפלגות המסיבות לבחירות, תל אביב, 0993גולדברג, גיורא ) .4

 אביב, הוצאת רמות.-אוניברסיטת תל

ُرمُجبيؼخُ،ُأثُتُرمُ،ُنالَزخبثبدُانحسثُخُاألحساة:ُإضرائُمُفٍُاألحساة(1992ُ)ُجُىراُ،ُجىنذثرج

 .نهُشرُرايىدُ،ُأثُت

( משבר המערכת הפוליטית בישראל: תפקיד המפלגות המרכזיות 3000גלנור, יצחק ) .5

 .3000בישראל לקראת שנת 

2011ُ)َُزطحبقُ،ُغهُىر ُإضرائُمُفٍُانطُبضٍُانُظبوُأزيخ( ُفٍُانرئُطُخُانطُبضُخُحساةاألُدور:

 .2000ُػبوَُحىُإضرائُم

2012ُ)דורון נבות  .6 ُשחיתות פוליטית בישראל ( ُהספרייה לדמוקרטיה ، הוצאת המכון ،

 .ישראל،ُהישראלי לדמוקרטיה 

2012ُ)َُبفىدُدوروٌُ ُانذًَمراطُخُيؼهذُ،ُانذًَمراطُخُيكزجخُ،ُإضرائُمُفٍُانطُبضٍُانفطبد(

ُ.إضرائُمُ،ُاإلضرائُهٍ

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=528325
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/
https://www.ynetnews.com/home/0,7340,L-652,00.html
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( . "תקשורת ההמונים בישראל", אפרים יער וזאב שביט )עורכים( 3002לימור, יחיאל ) .7

 מגמות החברה הישראלית, האוניברסיטה הפתוחה.

(ُيحرراٌ)ُشبفُذُوزئُفَُبرُإفراَىُ،"ُإضرائُمُفٍُانجًبهُرٌُاَلرصبل(.ُ"2003)َُشُمُ،ُنًُىر

 .انًفزىحخُانجبيؼخُ،ُاإلضرائُهٍُانًجزًغُارجبهبد

2017ُ)ُُ, ליאור, דגני, קוריןדיטלُ .8 ישראל בסולם השחיתות העולמי, המגזין השנתי של (

 מרקר, ישראל דמוקרטיה, לבבות.

ُ،ُانطُىَخُيبركرُيجهخُ،ُانؼبنًٍُانفطبدُيمُبشُػهًُإضرائُم(2017ُ)ُكىرٍَُ،ُدَغبٍَُ،ُنُئىرُ،ُدَزم

 .انمهىةُ،ُانذًَمراطُخُإضرائُم

מוקרטיה הישראלית, המגזין השנתוני, ישראל ( הגנה על הד3002דיסקין, אברהם ) .9

 דמוקרטיה, הארץ.

ُ،ُانذًَمراطُخُإضرائُمُ،ُاإلحصبئُخُانًجهخُ،ُاإلضرائُهُخُانذًَمراطُخُحًبَخ(2016ُ)ُإثراهُىُ،ُدَطكٍُ

 .هآررص

ُוולטלב  .10 ( כתבי אישום נגד סגן שר לשעבר וגורמים נוספים של מפלגת 3002ראול )،

 באוגוסט". 8ת גדולה, "ישראל, ישראל ביתנו בפרשת שחיתו

ُفٍُثُزُبُإضرائُمُحسةُفٍُأخريُوأحساةُضبثكُوزَرَُبئتُضذُارهبوُنىائح(2017ُ)ُفىنزبفُراؤول

 ".أغططص8ُُ،ُإضرائُم"ُ،ُكجريُفطبدُلضُخ

 ( בייבי, מי אתה, אדוני ראש הממשלה. כתר.0992ורדי, רונית ) .11

ُ.ربج.ُانىزراءُرئُصُانطُذُ،ُأَذُ،ُحجُجزٍ(1997ُ)ُروَُذُ،ُفبردٌ

2010ُ)ُפנחס יחזקאלי .12 ُשחיתות שלטונית ובטחון לאומי( ،ُהוצאת משרד הביטחון،

 .ישראל

 .إضرائُمُ،ُانذفبعُوزارحَُشررهبُانزٍُ،ُانىطٍُُواأليٍُوانفطبدُانحكىيخ2010ُ))َُُسكُهٍُثُحبشُ

 ( של הרשות בחרנו, תל אביב, דוד המכורים.0989שפירא, יונתן ) .13

 .دَفُذُيذيٍُ،ُأثُتُرمُ،ُاخزرَبُنهطهطخ(1989ُ)َُىَبربٌُ،ُشبثُرا

 ( שפת השחיתות בישראל. אור יהודה, תל אביב.3000שיין, יוסי ) .14

 .أثُتُرمُ،َُهىداُأو.ُإضرائُمُفٍُانفطبدُنغخ(2010ُ)َُىضٍُ،ُشٍُ
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