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إىــجاء
إلـ ـ ـ رو وال ـ ــج  ،ك ـ ــل الذـ ـ ـ خ ال ل ب ـ ــف ،ك ـ ــل الح ـ ــب ال ل ب ـ ــف ،ك ـ ــل الب ـ ــخ ال ل ب ـ ــف فابش ـ ــظ ال زال

ل بـ ــخ ويـ ــدداد عل ـ ـ مدـ ــامعو "ىشيئـ ــا لـ ــظ بيـ ــحا الخجـ ــل" إل ـ ـ روحـ ــظ أمـ ــف مـ ــع الـ ــجعاء ال أدر إذا كانـ ــت

ستدـ ــعبشف ىـ ــحه الدـ ــصػر السحـ ــجودن فـ ــف كتاتـ ــة تعـ ــس مـ ــغ مذـ ــاعخ لتخت ـ ــف إل ـ ـ م ام ـ ـظ العـ ــالف ،ش ـ ـ اخ
أم ـ ــف لعصائ ـ ــظ ،شـ ـ ـ اخ أم ـ ــف الىتسام ـ ــظ ،شـ ـ ـ اخ أم ـ ــف لتز ـ ــحياتظ البلمشتيي ـ ــة ،شـ ـ ـ اخ أم ـ ــف لسدـ ـ ــانجتظ..

فك ـ ــل م ـ ــا ح ت ـ ــو م ـ ــغ نج ـ ــا  ،وك ـ ــل م ـ ــا لح ـ ــي ب ـ ــف م ـ ــغ س ـ ــعادن ،م ـ ــا كان ـ ــا لي تي ـ ــا لـ ـ ـػال
وتذ ـ ــجيعظ ودعس ـ ــظ .أى ـ ــج فخح ـ ــة تخخج ـ ــف ى ـ ــحا الي ـ ــػم وال ـ ــادم أ ـ ــخ إن ش ـ ــاء

ـ ــع دعائ ـ ــظ

 ،رس ـ ــالة م ـ ــغ قلب ـ ــف

الستز ــخ لـ ــظ ولػالـــج تالخحســـة وال ب ـ ـخان ت ـ ــل الحـــب إلـ ـ رفي ـ ـة دربـــف  ..إل ـ ـ م ــغ سـ ــارت معـ ــف نحـــػ

الحلـ ــع ....زوجت ـ ـف ال الي ـ ـة ....إل ـ ـ فخحـ ــة عسـ ــخ وق ـ ـخن عيشـ ــف وبدـ ــسة الحا ـ ــخ وأمـ ــل السدـ ــت بل أبشـ ــائف
األعـ ـ ـداء  ...إلـ ـ ـ إخ ـ ــػانف وأخـ ـ ـػاتف  ......ت ـ ــجا اخ واعتـ ـ ـ اد از إلـ ـ ـ م ـ ــغ قز ـ ــيت معي ـ ــع زىـ ـ ـخن ش ـ ــبابف ف ـ ــف
سـ ـ ــجػن االحتبلل(أس ـ ـ ـخانا البػاسـ ـ ــل إل ـ ـ ـ رو زميـ ـ ــل الج ارسـ ـ ــة الـ ـ ــح حبـ ـ ــخ فـ ـ ــف ال لـ ـ ــب جخحـ ـ ــا ...إل ـ ـ ـ

الذ ـ ــييج(مازن ف ي ـ ــا إلـ ـ ـ م ـ ــغ عخف ـ ــت كيـ ـ ـ

أج ـ ــجىع وعلس ـ ــػنف أال أ ـ ــيعيع  ...أيجقـ ـ ــائف .إلـ ـ ـ م ـ ــغ

اـ ــحوبػن كالذـ ــسػ ليشيـ ــخوا شخي شـ ــا تـ ــالعلع والسعخفـ ــة أسـ ــاتحتف األفا ـ ــل ....إل ـ ـ مـ ــغ أحبـ ــػنف ودعسـ ــػنف

ووقب ـ ـػا تجـ ــانبف دومـ ــا ،أىلـ ــف وعـ ــائلتف  ...إل ـ ـ وششـ ــف فلدـ ــصيغ ..أت ـ ــجم الـ ــي ع بيـ ــحا العسـ ــل الستػا ـ ــع
 ...سخن جيج سائبل العلف ال جاخ أن اشبع تو ،وأن لجعلو خالرا لػجيو الكخيع ......

إقخار4
اقخ انا معج ىحه الخسالة ت نيا قجمت لجامعة ال جس ،لشيل درجة الساجدتيخ ،وانيا نتيجة اتحا ف

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................:
اشخف عبج ال ادر أبػ مخخية
التاريخ2019/4/24 :

أ

شكخ وتقجيخ
قال تعال :

َ
رواُنٍُوَلَُر َ ْكفروٌ
فَب ْركُروٍَُأ َ ْركركىُواشك
الحسـ ــج هلل الـ ــح ىـ ــجانا ليـ ــحا ومـ ــا شـ ــا لشيتـ ــج ل ـ ـػال أن ىـ ــجانا
السرـ ــصب د ب ـ ــغ عب ـ ــج
فامت ـ ــاال ل ـ ــػل

[الب خن]251 ،

 ،والرـ ــبلن والدـ ــبلم عل ـ ـ الحبيـ ــب

 ،وعل ـ ـ آل ـ ــو وي ـ ــحبو ومـ ــغ س ـ ــار علـ ـ ـ ىجلـ ــو إلـ ـ ـ ا ـ ــػم الـ ــجاغ أم ـ ــا تع ـ ــج:

تع ـ ــال " :ل ئ ئ ش ئ ئ م ألزي ئ ئ

" (إبـ ـ ـخاىيع 7 ،فـ ـ ـ نشف بجال ـ ــة أشـ ـ ـ خ

العلـ ـ ـف ال ـ ــجاخ

الـ ــح أمـ ــجنف بخعااتـ ــو وتػفي ـ ــو إلتسـ ــام ىـ ــحه الخسـ ــالة ،وانصبلقـ ــا مـ ــغ قـ ــػل الخسـ ــػل الك ـ ـخيع د يـ ــل
علية وسلع" :مغ ال لذ خ الشاس ال لذ خ

" ف نشف أتػجو تالذ خ والعخفان:

للـ ــجكتػر /خالــــج شـــــعبان السذ ـ ـخف عل ـ ـ ىـ ــحه الج ارسـ ــة ،لسـ ــا قجمـ ــو لـ ــف مـ ــغ تػجيـ ــو وإرشـ ــاد شيلـ ــة
فتخن إعجاد ىحه الخسالة ،والح

ان لسداىستو الجور البارز فف إخخاج ىحه الخسالة إل الشػر.

سـ ـ ــا وأت ـ ـ ــجم تعطـ ـ ــيع الذ ـ ـ ـ خ للـ ـ ــجكتػر  /ريــــــال العيمــــــة  ،عل ـ ـ ـ تذ ـ ـ ـخيبو لـ ـ ــف سشـ ـ ــاقر داخلـ ـ ــف،
والذـ ـ ـ خ مػي ـ ــػل إلـ ـ ـ ال ـ ــجكتػر  /ىذـــــام أبـــــؽ ىاشـــــػ ،علـ ـ ـ تذـ ـ ـخيبو ل ـ ــف سش ـ ــاقر خ ـ ــارجف ،وعلـ ـ ـ
تػجيياتيع الدجاجن ونرائحيع العلسية التف أ خت الخسالة.
وش ـ ـ ـ خ مػيـ ـ ــػل لـ ـ ــحلظ الرـ ـ ــخ األ ـ ـ ــادلسف الذـ ـ ــامخ جامعـ ـ ــة ال ـ ـ ــجس ،وإل ـ ـ ـ عسـ ـ ــادن الج ارسـ ـ ــات
العليا وأعزاء الييئة التجريدية السػقخن.
ووفـ ــاء وت ـ ــجا اخ للـ ــحاغ ال اتدـ ــع الس ـ ــام لـ ــحكخ أسـ ــسائيع ،لصيـ ــب لـ ــف أن أقـ ــجم ش ـ ـ خ وامتشـ ــانف لكـ ــل
م ـ ــغ عـ ـ ــاون وســ ــاىع فــ ــف إخـ ـ ـخاج ىــ ــحا العسـ ـ ــل الستػا ـ ـ ــع مش ـ ــح أن ـ ــان فك ـ ـ ـخن ،حت ـ ـ ـ رأى الشــ ــػر واقعـ ـ ــا
وح ي ة ،فليع مشف ل الذ خ والت جاخ واالحتخام.
وأخيـ ـ اخ فـ ـ ن م ــا ك ــان ف ــف ى ــحه الج ارس ــة م ــغ يـ ـػاك في ــػ تػفي ــه م ــغ
مشف.

تػكلت ىػ نعع السػل ونعع الشريخ
وما تػفي ف إال تاهلل عليو
ُ

ب

وم ــا ك ــان بي ــا م ــغ خصـ ـ في ــػ
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ه

ممخز الجراسة
ىجفت الجراسة إل الكذ

عغ أسباك استذخاء البداد فف مؤسدات الح ع بجولة االحتبلل اإلسخائيلف

وخاية لجى رؤساء الػزراء وأ ـخه علـ الشطـام الدياسـف ال ـائع فييـا خـبلل البتـخن ( ، 2018-1996ويس ـل
مػ ػ البداد الدياسف م انا ميسا بيغ السػا يع الس ارن فـف العرـخ الحـالف لسـا لـو مـغ آ ـار وانع اسـات
بي ـخن محليــا وعالسيــا ويتجل ـ االىتســام فــف ىــحا السػ ــػ تسؤش ـخات ك ي ـخن لس ــغ معخفتيــا مــغ خــبلل العــجد
الكبيخ مغ البحـػ التـف أجخيـت بيـحا الرـجد واالىتسـام السحلـف والـجولف الست اداـج بيـحا السػ ـػ  ،واعتسـجت
الج ارسـة علـ مــشيي تحليــل الــشطع ،الســشيي الػيــبف التحليلـف ،الســشيي التــاريخف مــغ خــبلل تػضيـ

أحــجا

ووقائع السا ف إل خائو ،وتعديد ما لصخ مغ خبللو مغ قزالا ذات عبلقة.
وتكػن ــت الج ارس ــة م ــغ م جم ــة وأربع ــة فر ــػل وخاتس ــة ،تش ــاول البر ــل األول اإلش ــار الشط ــخ وخص ــة
الجراسة وأىع السرصلحات السدتخجمة وإبخاز الجراسات الدات ة ،أما البرل ال انف ف ج تشـاول ،جـحور البدـاد
فف "إسخائيل" ،وأسباك البداد ،وأىع مطاىخ البداد الدياسف فف "إسخائيل" ،فيسا تشاول البرل ال الث البداد
لــجى رؤســاء الــػزراء ،حيــث تشــاول البرــل الحــجاث عــغ البدــاد الدياســف لــجى وزراء ح ػمــات "إس ـخائيل"،
وأخي اخ تشاول البرل الخاتع :أ خ البداد عل الشطام الدياسف.
سا بيشت الجراسة العبلقة الستشاميـة والعسي ـة بـيغ رجـال األعسـال والسـال وبـيغ الدياسـييغ والتـف تعتبـخ
العامل األساس فف انتذار البداد مغ خبلل السرالح السذتخكة.
ســا أضيــخت الج ارســة أن الشطــام االنتخــابف (البخالســخز ىــػ نطــام لذــجع علـ البدــاد ويدــسح تانتذــاره
ويــؤ خ تذ ـ ل حــاد فــف ندــبة الترــػيت مــغ خــبلل ت ـ يخ الســال ورجــال األعســال إل ـ حــج ضيــػر مــا لدــس
تس اولف األيػات.
وخلرــت الج ارســة إل ـ العجاــج مــغ الشتــائي والتــف أىسيــا :أن ضــاىخن البدــاد فــف "إس ـخائيل" ت ل لــت فــف
رئاســة الــػزراء اإلس ـخائيلف ،فــالك يخ مــغ رؤســاء الــػزراء والــػزراء ارتبصــت اســسائيع ت زــالا فدــاد بجالــة مــغ
رابيغ أولسـخت وبـارك وشـارون ونتشيـاىػ ويبـجو أن الطـاىخن فـف حالـة اسـتسخار  ،وىـحا مـا سـاىع فـف زعدعـة
ة السػاشغ اإلسخائيلف تالح ػمة ،كسا أ خ عل است خار الح ػمات فف ك يخ مغ األوقات.
و
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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 (19962018). 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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الفرل األول
 6.6مقجمة
ل خ البداد عادن نتيجة ل ياك السعاايخ واألسذ التشطيسية وال انػنية وتصبي يا ،فارتبا مؤشخ
البداد فف أ

مجتسع ،دليل

ع

وغياك للخقاتة الح ػمية ،وسلصة ال انػن ،ورواج مبجأ السرلحة

البخدلة عل العامة ،تاست بلل الػضيبة والسشرب العام ومػارد الجولة وتػضي
األمخ الح

اؤد

ذلظ للرالح الخاص،

فف السحرلة إل الزخر تس جرات الجولة عل اختبلفيا ،السادلة مشيا أو الدياسية

أو الديادلة إل غيخ ذلظ.
وقج ّادعت دولة االحتبلل اإلسخائيلف ك ي اخ ت نيا دولة السؤسدات الػحيجن فف الذخق األوس  ،وىحا
الػي

كان يحيحا والطاىخ إل حج ما ،إال أن ىحه الرػرن قج أخحت تجريجيا تالتبلشف شيئا فذيئا،

الذخشية إل
حيث تبيج الت اريخ الرادرن عغ السؤسدات الجولية واإلسخائيلية ،والتح ي ات
ّ

تراعج

واستذخاء آفة البداد فف مؤسدات دولة االحتبلل اإلسخائيلف ياحبة ال خار ،ال سيسا رئاسة الػزراء.
ل ج تػاتخت السعلػمات التف تبيغ وجػد ندب عالية للبداد داخل مؤسدات دولة االحتبلل
ايجد تلظ السؤسدات ودولة الكيان ك ل ،فتبجو مطاىخ البداد أ خ
اإلسخائيلف ،مسا اشبئ تخصخ كبيخ ّ
ويشا ال خار فف
مغ تحخش جشدف أو رشػن مالية ،فاألمخ اتعله تسدتػى الصب ة الدياسية الحا سة،
ّ
الكيان.
البداد وإن اختلبت مدتػياتو ودرجة خصػرتو؛ إال أنو استصا أن ات ل ل فف ل مبرل مغ
مبايل حيان الجول السعايخن ومشيا "إسخائيل" التف تخسع يػ ار مغ االزدىار االقتراد
الدياسف والجاشامي ية السجتسعية؛ حت

واالست خار

تخسخت فف أذىانشا فكخن أن "إسخائيل" أنسػذج سياسف ناجح

ومتصػر ،وأنو قابل لبلستشداخ فف دول أخخى ،لكغ ىحه الرػرن م لبة تسذ بلت بيخن ،ويعج البداد
أ خىا ت ي اخ وتجمي اخ؛ مسا أدى إل

رفع األيػات للسصالبة بػ ع حج الستذخاء ىحا البداد فف

مؤسدات الجولة (العامخ  ،2011 ،ص. 88
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لحلظ ملبات البداد الستيع بيا رؤساء وزراء دولة االحتبلل اإلسخائيلف وشخي ة تعاشييع مع
االتيامات السشدػبة إلييع ،تطيخ ت ل و ػ السدتػى الح

ويلت إليو مشطػمة البداد فف الكيان،

وإن مذخوعات ال ػانيغ التف تعخض فف الكشيدت كلسا الحت مبلمح قزية فداد

ج وزيخ أو رئيذ

وزراء ىجفيا-فف حال إقخارىا -حسالة الستيسيغ تالبداد مغ قسة ىخم ال يادن الدياسية اإلسخائيلية.
ولعل السلبات السبتػحة اليػم والسصخوحة تطيخ وتبيغ السدتػى الح

ويلت إليو دولة االحتبلل

مس لة تسؤسداتيا السخكدية ،وعل جسيع مدتػياتيا الدياسية والعد خية واالقترادلة واالجتساعية مغ
ان ساس فف مدتش ع البداد ،ف زالا البداد شالت معطع تلظ السؤسدات ويانعف ال خار فييا ،مسا
تحػل الشطام فييا إل نطام فاشل.
اشبئ تخصخ ّ
 8.6مذكمة الجراسة4
لدع
عل

الباحث مغ خبلل ىحه الجراسة إل

تبكيظ وتحليل ضاىخن البداد السدتذخ  ،وبيان أ خىا

دوائخ يشع ال خار فف الشطام الدياسف لجولة الكيان اإلسخائيلف ،الح

ادعع أن نطامو نطام

مؤسداتف قائع عل الذبافية ،إال أن قزالا البداد الستتاتعة فف الح ػمة تذ ل خاص وفف مؤسدات
الجولة تذ ل عام أضيخت "الجولة" وك نيا ال تختل

عغ الجول الشامية أو دول العالع ال الث ذات

األنطسة السدتبجن ،وتبخز مذ لة البحث فف مجى ت يخ ىحا البداد الستدااج عل مدتػى الشطام الدياسف
فف "الجولة " ومغ ىشا لصخ الدؤال الخئيذ التالف:
ما أسباب استذخاء الفداد في دولة االحتالل اإلسخائيمي وما أثخه عمى الشعام الدياسي القائػ
فييا (رئاسة الؽزراء أنسؽذجا) ()8162-6331؟

 1.6أىسية الجراسة
 .1تكسغ األىسية العلسية ليحا البحث كػنو إ افة ميسة لح ل الجراسات اإلسخائيلية والس تبات
ومشطػمة السعخفة العلسية ،حيث إنو لحلل ضاىخن ميسة تدتذخ وتتصػر بػتيخن متدارعة وىف ضاىخن
البداد الدياسف.
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 .2تخجع األىسية العسلية لجراسة البداد الدياسف فف "إسخائيل" ،لسا تس لو مغ دور اتعله مباشخن
دور فيو ،مجعية فف ذلظ
ت زالا األمة العخبية واإلسبلمية ،فبل تكاد ت ػر قزية ذات ش ن إال وتجج ليا ا
السحافطة عل

أمشيا مغ السحي

السعاد

ليا ،مطيخن تساسظ مؤسداتيا ،ومشتذية تسجى فاعلية

دلس خاشيتيا ونداىتيا ،لكغ مع تبذف ضاىخن البداد فييا والتف تاتت كب عة الديت فف التػسع ،أيبح مغ
الزخورن السلحة دراسة ىحه الطاىخن التف إذا ما استبحلت فف نطام؛ ف نيا تؤد إل انيياره ال محالة.
 4.6أىجاف الجراسة
اتس ل اليجف الخئيدف للجراسة فف التعخف عل أسباك استذخاء البداد فف مؤسدات الح ع فف
دولة االحتبلل اإلسخائيلف وبيان أ خه عل الشطام الدياسف فف "إسخائيل" (. 2018-1996
ويتبخ مغ اليجف الخئيدف األىجاف البخعية التالية:
 .1الكذ

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

البداد.
 .2الػقػف عل م ػنات الشطام الدياسف فف "إسخائيل" ،وشبيعة الح ع فييا.
 .3استعخاض أ خ البداد الدياسف لجى رؤساء الػزراء عل الحيان الدياسية فف "إسخائيل".
يشا ال خار اإلسخائيلف فف مدتش ع البداد.
 .4التعخف عل العػامل التف ساىست وأدت إل س ػط ّ
 .5استعخاض أ خ البداد عل مدتػى رئاسة الػزراء عل الشطام الدياسف اإلسخائيلف.
 4.6أسئمة الجراسة4
ل سغ التداؤل الخئيذ للجراسة حػل أسباك استذخاء البداد فف مؤسدات الح ع بجولة االحتبلل
اإلسخائيلف وأ خ ذلظ عل الشطام الدياسف ال ائع فييا خبلل األعػام 2018-1996م ،ويتبخ مغ ىحا
التداؤل الخئيدف عجن تداؤالت فخعية كالتالف:
 .1ما ىػ مبيػم البداد؟ وماذا نعشف تالبداد الدياسف؟ وما ىف أىع االتجاىات الشطخية السداىسة
فف تحجاج البداد؟
 .2ما ى م ػنات الشطام الدياسف فف "إسخائيل" ،وشبيعة الح ع فييا؟
 .3ما أ خ البداد الدياسف لجى رؤساء الػزراء عل الحيان الدياسية فف "إسخائيل"؟
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