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 مقدمة 

طة اإلرسائيلية فيما يتعلق بملفات الفساد  قب األوساط السياسية نتائج تحقيقات الشر تتر

ن نتنياهو رئيس الو المرتبطة ب ن ، زراء اإلرسائيلي بنيامي  ي وصلت حتر اآلن إىل  ،منهأو بالمقربي 
التر

، ،ستة تحقيقات تتعلق به بشكل مبارسر  ي م أو غت  مبارسر
ن
ي بروز أزمة سياسية إرسائيلية ف

ا يعتن

 نفراط عقد الحكومةإىل اقد يؤدي  (إن تحقق)فهذا األمر  . ه تهم رسمية بالفساد إلي حال وجهت

 هذه االتهامات لن تتطور  يرى آخرون. و وإجراء انتخابات مبكرة رسائيليةاإل 
ّ
قضايا إىل تتحول لأن

ي استمرار االئتالف الحكومي منظورة أمام المحاكم، م
. ومن هنا جاءت هذه ا يعتن بشكله الحاىلي

ي البحث بهدف الورقة 
ن
ي  مستقبل الحكومة اإلرسائيليةف

ن
طية. التحقيقات ال ضوء ف   شر

 

 نتنياهو؟إىل ما ه  قضايا الفساد الموجهة 

بقضايا فساد عل مدار حياته السياسية الممتدة عل أكتر من عدة واجه نتنياهو اتهامات 

ين عام   ي حكومته األوىل -،  بدأت بقضية بارا عشر
ن
 1270، وآخرها الملف 1997عام الأون ف

 
 
 ت  الذي ف

 
بلغ عدد . و زوجته سارةإىل الفساد الموجهة عالوة عل قضايا  ،2018بداية العام  ح

ة ملفات،  2018عام الملفات الفساد المفتوحة ضده حتر بداية  غلقت عشر
ُ
بأمر  أربعة منها أ

ي الذي يعد بمثابة المدعي العام
ستة منها قيد التحقيق  ت، وما زالمن المستشار القانونن

 (. 1الجدول رقم  ي/ )للتفاصيل انظر 
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ة  عالقة معظم القضايا ال  حصلت وإنما ، (1000، )عدا قضية الهدايا؛ ملف لنتنياهو بها مبارسر

 بأي منها. بشكل شخصي بواسطة مساعديه وأعوانه، وبالتاىلي من الصعب إدانته التجاوزات 

 من هنا جاءت الضجة اإلعالمية 
ً
 وربما يعاد فتح ملف القضية، "1000" حول القضيةمؤخرا

تسل(؛ ) 1270 نتنياهو( كاتم أرسار لتوقيع عل اتفاقية مع نت  حيفتس )بسبب االقاضية غت 

المدير التنفيذي "المقال" لوزارة  ،، ومن قبله التوقيع مع شلومو فليت  (ملكدولة )كشاهد 

ي القضيةاالتصاالت، 
ن
طة اإلرسائيلية إىل اتفاق مع فليت   تتوصلحيث "، 4000" ف يتم  ،الشر

ي قد تدين نتنياهو مقابل ، )ملك( شاهد دولةه اعتبار  هبموجب
ه أعىط تعليمات  شهادته التر

ّ
بأن

كة أحد مالكي  ،له بتقديم "تسهيالت" أللوفيتش كرسر ن  مالك موقع ، لالتصاالت  بت 
ً
)وهو أيضا

، بحيث يغىطي موقع "واال" أخبار نتنياهو بشكل "متعاطف" مقابل اتخاذ "واال" اإلخباري(

ن م ك تساوي مئات الماليي  ن  . ن الشواكلنتنياهو قرارات لصالح بت 

أثناء  ،لم ينكر ياهو نما زال من المبكر الحكم عل المسار الذي ستتخذه التحقيقات، فنت

طة بتاري    خ   ا تواصل مع مالك موقع "واال" طالب  ، بأنه 2/3/2018التحقيق معه من قبل الشر

" وليس مقابل "خدمات". يو ، ولكن من منطلق "أيد"متوازن"خباره بشكل أمنه تغطية  ي لوج 

 بالو 
ّ
" يتم 4000الدائرة بدأت تضيق حول نتنياهو، فعالوة عل قضية "رغم من ذلك يبدو أن

ي قضية الغواصات "
ن
تسل "3000التحقيق معه ف ، وبالتاىلي من "1270" وملف القاضية غت 

،  مور نحو توجيه اتهام رسمي له بالفساد غت  المستبعد أن تتطور األ  ي
عل يد المستشار القانونن

  . طة بتقديم الئحة اتهام ضدهبعد أن أوصت الشر 

 

 



 

4 
 

 ما هو موقف أطراف المعادلة السياسية اإلشائيلية؟

ما زال حزب نتنياهو )الليكود( باإلضافة إىل أحزاب االئتالف الحاكم  ،حتر كتابة هذه السطور 

رفضون التعقيب عل ي(، هائيل بيتنا، يهودات هتوراإرس )كوالنو، البيت اليهودي، شاس، 

ي قات التحقيمجريات 
ن
 األمر بيد المستشار نتنياهو، إىل قضايا الفساد الموجهة ف

ّ
بذريعة أن

ي ومن السابق ألوانه التعليق عل القضايا ما دام التحقيق 
ا جار  فيها القانونن ولم توجه الئحة  ،ي 

ء كما حدث مع  خشيتها من أنىل وربما يعود ذلك إلاتهام ضده،  ي
ي التحقيقات إىل ال شر

تفصن

ي الحكومةبالتاىلي لن يكسبوا سوى عداوة نتنياهو و قضايا سابقة، و 
ن
 . خسارة مقاعدهم ف

ة حتر تتعزز ياختفاء نتنياهو عن الساحة السياس داخل الليكود وخارجهمصلحة البعض من 

جدعون ساعر الذي جمد السابق الليكودي الوزير كرئاسة الحكومة،  إىل مقعد فرصه بالوصول 

ي الليكود 
ن
ي وقت سابق نشاطه ف

ن
وزير الحرب السابق خالفه مع نتنياهو، وموشيه يعلون إثر ف

من و ل حزب سياشي برئاسته، يوأعلن عن نيته تشكالذي خرج من الليكود لخالف مع نتنياهو، 

كة مع الليكود، مع احتمال ضئيل لعودته  حزب الليكود إىل المرجح أن يشكل قائمة مشتر

رئيس البيت  ،نفتاىلي بينتمن خارج الليكود إذا خرج نتنياهو من المعادلة، و  تهلينافس عل رئاس

ي عن بديل كالذي يطرح نفسه   ،اليهودي
ن ذوي التوجه اليميتن ي أوساط الناخبي 

ن
 . نتنياهو ف

ء، ألنه ال يوجد يظهر  ي
نتنياهو رباطة جأش ويكرر عت  وسائل اإلعالم عبارته "لن يكون شر

ء"، إال أن احتمالية تقديم الئحة اتهام ضده ما  ي
ي القضية "ا مة، وخصوص  زالت قائ شر

ن
". 4000ف

ن اللحظة ما زالت هذه حتر  لكن للدفاع عن نتنياهو، متجندة وسائل اإلعالم المؤيدة لليمي 

اليسار وبعض مراكز القوى داخل المعارضة و منطلقة من فرضية وجود مؤامرة تحاك عل يد 

 ئيلية اليمينية. مؤسسات الدولة، بهدف تلفيق تهم لنتنياهو وتشويه صورة الحكومة اإلرسا
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ي المقابل، 
ن
ي الحكومة؛ تطالب بف

سقاط الحكومة إخرجت مظاهرات نظمها اليسار ومعارضن

يلية تم اإلعالن وبحسب استطالع للرأي أجرته قناة تلفزيونية إرسائلك، ذومع بسبب فسادها. 

 القضايا المثارة ضد نتنياهو ل، 21/80121عنه بتاري    خ 
ّ
عل توجهات ا م تؤثر سلب  يبدو أن

، بل عل العكس من ذلك،  ن  الليكود سيحافظ عل ستطالع اال  ت نتائجفقد أظهر الناخبي 
ّ
أن

ي االنتخابات القادمة
ن
  27سيحصل عل و ، قوته ف

 
 26بوجود نتنياهو عل رأسه، مقابل  ا مقعد

 
 
أسه نتنياهو.   ا مقعد ي حال لم يتر

ن
عدم تغت  الخارطة السياسية بشكل نتائج الأظهرت كما ف

 جذري، واحتفاظ أحزاب االئتالف الحكومي بقوتها الحالية دون تغيت  يذكر، وبالتاىلي 
ّ
هذا فإن

 عدم التحمس لفكرة إجراء انتخابات مبكرة. إىل سيدفعها 

 

  لنتنياهو؟
 ما هو الموقف القانون 

 ال تلزم 
 
طة اإلرسائيلية بتوجيه توصية ي رشوة الشر

ي  المستشار   اتهام إىل نتنياهو بتقاضن
 القانونن

ي بتقديم الئحة اتهام ضده. فعملية اتخاذ القرار قد تستغرق 
ا بشكل تلقان  ، وقد تنتهي ةعدأشهر 

 بإغالق الملف لعدم كفاية األدلة. مع األ 
ّ
ن االعتبار أن ستقالة القانون ال يلزم نتنياهو باال خذ بعي 

ي حال استمرت التح
ن
ي حالة توجيه الئحة اتهام ضده، وإنما العرف ف

ن
قيقات ضده، أو حتر ف

ي حالة رئيس 
ن
ي حال تم توجيه اتهام رسمي له، كما حدث ف

ن
السياشي الذي يلزمه باالستقالة ف

  يهود أولمرت. إالوزراء السابق 

                                                           
. )بالعبرية( 21/2/2018موقع التلفزيون العاشر، "استطالع للرأي: بالرغم من التحقيقات، الليكود يحافظ على قوته، بنتنياهو أو بدونه"،   1

https://www.10.tv/news/156046 
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ي هذا السياق 
ن
ي إرسائيل، ف

ن
ي نزاهة منظومة العدالة ف

ن
ي نتنياهو ف

ي يشكك بعض معارضن
ن
ضوء  ف

 ، الذي ي  1270لملف ا
 
ي ت

ن
تسل، تتمثل بتعيينها ف هم فيه نتنياهو بتقديم رشوة للقاضية هيال غت 

وظيفة المستشارة القضائية للحكومة مقابل إغالق قضية فساد موجهة لسارة زوجة نتنياهو 

ي المناط به اتخاذ قرار بتقديم الئحة اتهام من عدمه، 
 )قضية السكن(. فالمستشار القانونن

 
ن ع  ي ّ

ض أن يشكل نمن قبل  طة الذي من المفتر ي التهم تنياهو. وكذلك قائد الشر
ن
لجنة للتحقيق ف

ي بتقديمه للعدالة. إىل المنسوبة 
 نتنياهو، وتقديم توصياتها للمستشار القانونن

ي قضايا الفساد، تشكيل لجنة "رسمية" إىل من هنا جاءت بعض الدعوات 
ن
من خارج للتحقيق ف

ي يعتقد 
ن يتفادى المستشار أمن المستبعد فذلك، ومع عليها.  ا هو تأثت   ن لنتنياأالمؤسسات التر

ي حال وجود ملف متماسك ضده، حتر لو كان له 
ن
ي تقديم الئحة اتهام بحق نتنياهو ف

القانونن

ي تعيينه
ن
 الفضل ف

 
ّج ا . فسابق ي موقع رئاسة الوزراء. ضد الئحة اتهام هت و 

ن
 أولمرت وهو ف

 

 ات السياسية المتوقعة؟ما ه  التأثير 

 نتنياهو 
ّ
باتجاه شن حرب عل إليه قد يعمل عل الهرب من االتهامات الموجهة  يرى البعض أن

 كارمي غيلون "رئيس الشاباك السابق"
الذي  ،قطاع غزة أو لبنان، وهذا ما رصح به بشكل مبارسر

 ، أعرب عن خشيته من  إذ دعاه إىل االستقالة، لما يشكله من خطر عل األمن القومي اإلرسائيلي

 لبنان حتر يغىطي عل قضايا فساده.  أو توجه نتنياهو الفتعال حرب مع غزة 

ي المقابللكن 
ن
ي ظل من الصعب  ،ف

ن
جهود تبذل من اإلدارة وجود تحقق مثل هذا السيناريو ف

كية من أجل إعادة إحياء "عملية السالم ة القرن"، وبالتاىلي من ، تحت مسم "صفق"األمت 
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تخرب هذه الجهود وتأزم المنطقة، اللهم إال إذا كانت "صفقة  ا ن يشن نتنياهو حرب  أالمستبعد 

، تعاكس توجهات نتنياهو ورؤيته للحل، وقتئذ  ي لم يعلن عنها حتر اآلن بشكل رسمي
القرن" التر

 قد يلجأ الفتعال حرب بقصد إفشال هذه "الصفقة"، وهذا 
 
ي مستبعد ا أيض

ن
وء حالة ضف

ن اإلدارة األ  كية الحالية وإرسائيل، فال ي  االنسجام بي  ون موافقة ضمنية دمن طرح مبادرة توقع مت 

 ا إعالمي  الذي يشاع  ،من نتنياهو 
ّ
بحث تفاصيل واشنطن إىل زيارته الحالية الهدف من بأن

كية "صفقةال"  . مع اإلدارة األمت 

، من أذلك  يضاف إىل ّ ّ اإلرسائيلي ي شن الحرب من عدمها هو العامل الداخلي
ن
 العامل األهم ف

ّ
ن

استعداده للذهاب باتجاه منظومة الردع، ومدى جاهزية الجيش و عل حيث المحافظة 

، وهذا يتطلب إقناع نتنياهو للجمهور اإلرسائيلي الحرب، وقبل ذلك مناعة الجبهة الداخلية

ورة شن مثل هذه الح  رب. بضن

ي نفس السياق 
ن
ي لنتنياهو، وعل ك هنا ،ف

دعم غت  محدود لمراكز القوى ذات التوجه اليميتن

كي الجنسية ،رأسهم الملياردير اليهودي دة "إرسائيل اليوم"، ديلسون مالك جريإشلدون  ،األمت 

ي تحولت 
، )وإن كانت بعض التقارير الصحفية ناطقة باسم نتنياهو ومدافعة عن سياساتهإىل التر

(. إىل  تشت   ن ن الطرفي    وجود قطيعة بي 

كية  ن نعتت  أيمكننا و  كي دونالد ترامب بنقل السفارة األمت  كجزء   لقدساإىل قرار الرئيس األمت 

، قبيل  ي
ن ذوي التوجه اليميتن ي أوساط الناخبي 

ن
من الدعم غت  المبارسر لنتنياهو لتعزيز موقفه ف

، ي نهاية العام الحاىلي
ن
لمانية المزمع عقدها ف ي نفس اإلطار يمكن أن نفش قرار  االنتخابات الت 

ن
ف

ي ا تبكت  موعد نقل السفارة الذي كان مقرر  
ن
 ، أي بعد االنتخابات اإلرسائيلية. 2019عام الف
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، فمن غت  المتوقع وبحسب معظم استطالعات الرأي،  أّما عل الصعيد الداخلي اإلرسائيلي

ي حال تم إجر 
ن
ي الخارطة السياسية اإلرسائيلية ف

ن
اء انتخابات مبكرة، فتوجه حصول تغت  جذري ف

باتجاه األحزاب اليمينية. وحتر صعود شخصيات بديلة عن  ا الشارع اإلرسائيلي ما زال محسوم  

وزير األمن ، جلعاد إردانأو ، وزير المخابرات ،إرسائيل كاتس: مثلداخل حزب الليكود، نتنياهو 

سة الحزب الذي صوتت لن يغت  من سيا؛ وزير التعليم السابق ،جدعون ساعر أو حتر  ،العام

 ا مؤخر   ةلجنته المركزي
ّ
ي الضفة الغربية، عالوة عل أن

ن
عل ضم المستوطنات اإلرسائيلية ف

ي تطرح نفسها كبديل 
ي مواقف أكتر صقورية من تجاهر بنتنياهو ن عالشخصيات التر

تبتن

 .  نتنياهو، بهدف كسب أصوات الجمهور اإلرسائيلي

 

 ن؟إىل أي: االئتالف الحكوم  اإلشائيل  

ي حال تطورت األمور 
ن
إجراء ، قد تذهب األمور باتجاه توجيه الئحة اتهام ضد نتنياهو نحو ف

إىل  استقالته من رئاسة الحكومةم نتنياهو يتقديتطلب  مر هذا األ تحقق و  . انتخابات مبكرة

 . نتيجة انسحاب أحد أطرافه ئتالف الحكومي أو انفراط عقد اال  ،ئيس الدولةر 

ي هذه الحالة تصبح الحكو 
ن
أغلبية ويتوىل زمامها رئيس الحزب الذي تنسبه ، مة انتقاليةف

ي 
ي الكنيست لرئيس الدولة، وهذا يتطلب بشكل تلقان 

ن
ي حال استقال نتنياهو( األحزاب ف

ن
 )ف

ف عل إجراء انتخابات مبكرة ، انتخاب رئيس جديد لحزب الليكود يقوم بتضيف األعمال ويشر

 القانون ال يلزم بذلك وإنما العرف
ّ
 . السياشي  مع أن
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ي حال  مر يمكن أن يحدث هذا األ 
ن
ّجه ف ي رسمي اتهام و 

، بتلقر ي
لنتنياهو من المستشار القانونن

ي الرشوة أو مخالفات خرق ثقة الجمهور 
ة. التر ي عرف القانون خطت 

ن
انفراط  اللأو من ختعتت  ف

ي فقد تستغل األحزاب الدينية المش . الحالية بسبب خالف حول سياساتها  عقد الحكومة
ن
اركة ف

سقاط الحكومة، بالفساد، كذريعة إل  و نتنياه اتاتهام "شاس"و "هتوراهيهودات  "الحكومة ك

ن "الحريديم" بالخدمة العسكرية ي إجراءات سن قانون يلزم المتديني 
ن
ي ف

، بهدف عدم المصن

. ا عوالموضوع حالي    ل جدول أعمال االئتالف الحكومي

: وإن كان البعض يستبع ،مطروح بقوةهذا السيناريو  ن ن رئيسيي   ده، لسببي 

ي  : أولهما 
ي تستغرقها اإلجراءات القانونية، قبل حسم المستشار القانونن

طول المدة الزمنية التر

موعد إجراء االنتخابات يحل ن أقراره بتقديم الئحة اتهام من عدمها، وبالتاىلي من المرجح 

ي نهاية العام
ن
ي الملفات المفت ،القادمة المقررة ف

ن
 وحة ضد نتنياهو. دون انتهاء التحقيق ف

ي االئتالف الحكومي الحاىلي بإجراء انتخابات مبكرة
ن
، خشية من وثانيهما: عدم رغبة أي طرف ف

ي سيحصلون عليها، لذلك سيتذرعون بانتظار قرار ها نتائج
ي قد تتضمن تناقص المقاعد التر

التر

ي 
كومة فسيتم ، وحتر لو كان هنالك خالف حول أّي من سياسيات الحالمستشار القانونن

قد يعمد أحد األحزاب لالستقالة من الحكومة بهدف إجراء انتخابات ذلك، ومع  تجاوزها. 

 نتائج االنتخابات المبكرة ستكون  مبكرة
ّ
ي إذا شعر بأن

ن
يد من عدد مقاعدهسو  صالحه ف ن  . تر

ي المقابل قد تتجه األمور نحو صمود اال 
ن
ومة، وهذا مدة والية الحك ةئتالف الحكومي حتر نهايف

 أعالوة عل ف، األمر مرجح ضمن المعطيات الحالية
ّ
مفضل لدى أطراف االئتالف الحكومي اله ن

 األمور لن تتطور باتجاه توجيه الئحة اتهام ضد نتنياهو 
ّ
، لقناعتهم بأن  نتنياهو فإ . الحاىلي

ّ
ن

 إجراء االنتخابات المقبلة سي
ّ
ي للمستشار الح سبقوحزبه يرجحون أن

، مما القرار النهان  كومي
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ي حال فوزه )وكما ترجح 
ن
، قد تؤثر عل قرار استطالعات الرأي(بعض قد يمنحه حصانة شعبية ف

ي جديد.  ي باتجاه إغالق الملف ضد نتنياهو كونه حصل عل تفويض شعت 
  المستشار القانونن

 
ّ
، واستمرار التطورات عل إن ي

ي توقف المسار القانونن
بقاء الحكومة الحالية وصمودها ال يعتن

 ة ضد نتنياهو.  حملفات المفساد المفتو  صعيد 

 2نتنياهوإىل قضايا الفساد الموجهة  (: 1)رقم  جدولال

ها ةالتهم عامال القضية  مصير

ن بار 1997 أون-بار ييد للحكومة مقابل تأ ا قانوني   ا مستشار  ون أ-تعيي 

 . حزب شاس التفاق الخليل

 غالق الملفإتم 

  بعد التحقيق

ي استخدام أموال الدول 1999 السكن
ن
ة لتغطية مصاريف تصليحات ف

 . بيت نتنياهو الشخصي 

 تم إغالق الملف

ي تورز ( لسفريات  2011 بيت  ي تمويل مزدوج )من الدولة وطرف خارج 

ة توليه وزراة المالية ي فتر
ن
 . نتنياهو الخارجية ف

 تم إغالق الملف

ياهو نتمويل المليونت  الفرنسي المتهم بالفساد عطلة نت 2016 أرنو ميمران

وع بمبلغ السن عه بشكل غت  مشر  . ألف يورو  170وية، وتت 

 التحقيق جار  

كيةأرئيس طاقم نتنياهو ترأس جمعية  ،أري هارو  2016 أوديليا كرمون  ،مت 

ي عملت عند نتنياهو عندما  أمولت أجر 
وديليا كرمون، التر

 . للمعارضة ا كان رئيس  

 غالق الملفإتم 

الغواصات 

 (3000ملف ال)

 عمل كمحام   ،خالهمحامي نتنياهو وابن  ،ديفيد شمرون 2016

ي 
وب" التر كة األلمانية "تيسكتن لمايكل غانور ممثل الشر

ويد البحرية اإلرسائيلية بثالث ن . غواصات وقعت اتفاقية لتر

 التحقيق جار  

                                                           
 )بالعبرية( .2018جدول من إعداد الباحث باالعتماد إلى موقع صحيفة هآرتس، "كل قضايا نتنياهو"، ال  2

https://www.haaretz.co.il/st/c/prod/heb/2017/01/bibifiles/0/ 
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ود بالغو نتنياهو وأرّص  ن اصات رغم إعالن الجيش عل التر

  ها. إليعدم حاجته 

يلتشان زود نتنياهو ببعض السلع الفاخرة م نالمليونت  أرنو  2016 1000ملف ال

ي تقدر قيمتها بمئات ا، كالسيجار والخمور 
ف من آلالالتر

ة لرجل  تهابل مساعدمقالشواكل،  ي بيع القناة العارسر
ن
ف

ن بلوتنيك  . األعمال لي 

 التحقيق جار  

محاولة نتنياهو التوصل إىل اتفاق مع نارسر صحيفة  2016 2000الملف 

 يغىطي أخبار نتنياهو "يديعوت أ
ّ
، بأن ي مورسن

حرونوت" نونن

بشكل "متعاطف"، مقابل تخفيف نشاط صحيفة 

ي توزع المؤيدة لنتنياهو "إرسائيل اليوم" المنافسة 
والتر

 
 
 . ا مجان

 التحقيق جار  

 "واال"، أحد مالكي موقع أخقن نتنياهو عالقته مع ألوفيتش 2017 4000الملف 

ك ن كة بت  خبار أ "واال" موقع بحيث يغىطي  . لالتصاالت  ورسر

ياهو بشكل "متعاطف" مقابل اتخاذ نتنياهو قرارات نتن

ك  ن "( لصالح بت  تساوي مئات )بواسطة "شلومو فليت 

ن من الشواكل  . الماليي 

 التحقيق جار  

ن  2018 1270الملف  ح    ،نت  حيفتر للقاضية هيال  ا كاتم أرسار نتنياهو، قدم مقتر

ي وظيفة المستشارة ال
ن
تسل بتعيينها ف قضائية للحكومة غت 

زوجة نتنياهو سارة مقابل إغالق قضية فساد موجهة ل

  )قضية السكن(. 

 التحقيق جار  

 


