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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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