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 مستقبل نتنياهو على محك فساده

 

 :مقدمة

مــن بيــنهم  ا  لين كبــار ؤو طــام مســ ي، والــ يحافــب بالفســاد الح ــومالكيــا  الصــهيو ي تــاري  يعلــم الجميــع أ  
األمـر إمـا باسـتقالتهم مـن مناصـبهم أو بعـزلهم أو محـاسمتهم وسـجنهم، ومـن  بهـم ؤساء دولة وح ومـة، ا تهـىو ر 

 ي(، الــ 2000 - 1993الفتــرة مــن  ياألســب ،  فــ "إســرا يب"لين، عيزيــر فاستســما ، ر ــي  ؤو أبــره الــؤلء المســ
لف مئـات اآ يهـم فيهـا بتلق ـ"، والتـى ات  ي  عليهـا "قضـية سروسـطل ـأ   يم من منصبه فـى أعقـاا القضـية التـز  ع  

 ب المحاسمة.م استقالته حتى ستجن  غير قا و ي، لكن فاستسما  قد   من الدولرات بش ب  

ــ ة هــم بارتكــاا مــرا م منســي  ى بعــد فاستســما ، فقــد ات  ، الــ ت تــول  للكيــا  ا موشــيه كاتســاف، الــر ي  األســب أم 
ــ ســنوات قبــب ه ح ــم بالســجن لمــدة ســبع ســنوات أمضــى منهــا  مــ  بحــ  عشــر  ســاء عملــن معــه، وصــدر بحق 

ط فـى السـيطرة هـم بـالتور   رومه، وك لك طالت اتهامات الفسـاد ر ـي  الـوهراء األسـب ، ارييـب شـارو ، والـ ت ات  
هامــات بارتكــاا مخالفــات احتيــام ومخالفــات لقــا و  تمويــب األحــزاا، والــى هــت لــه ات  م   الدولــة، وو   يعلــى أرا ــ

 أشهر. 7ليه بالسجن لمدة م عك  مرت شارو ، وح  و لها  جله عهامات التى تحم  الت  

(، كـــا  أوم ر ـــي  وهراء 2008و 2006ولمــرت، ر ـــي  الــوهراء األســـب ،  مــا بـــين عــامى أســ لك إسهـــود 
فــى واحــدة مــن  2014عـام  شــهرا   18بــتهم الفســاد، حيـ  ح ــم عليــه بالسـجن لمــدة  "إسـرا يب"سـد ب الســجن فــى 

 ـخم لبنـاء  ي إطـار مشـروع عقـار  يشـا فـر   يبتلق ـ 2012هامـه العـام بعـد ات  الكيـا  أسوأ قضايا الفساد فى تاري  
، 2015، وفــى عــام 2008و 1993 يأحــد المنتجعــات، حــين كــا  ر يســا لبلديــة القــد  فــى الفتــرة مــا بــين عــام

راح أولمرت فى منتصف العام ، وقد أطل  سيشا من رمب أعمام أمري دسن أولمرت، فى قضية أ رت بتلقى ر  أ  
 وأربعة أشهر.  مضى فى السجن عاما  ألسباا صحية بعد أ  أ ي الجار 

منصـب وهيـر الدا ليـة تـول ى  يقضايا فساد مثب إرييه درعى، الـ  يف دسنوا سابقا    أ  يو لو  حالؤو والناك مس
ـــشـــا والحتيـــام و يا ـــة األما ـــة، وح  ر   ي، بتلقـــ1999، فقـــد أدســـن فـــى عـــام الســـابقة االويـــفـــى ح ومـــة  تن م عليـــه ك 

منها عامين فى السجن، وقد دفعت حالته أحد الكتاا اإلسرا يليين إلـى القـوم بالسجن لمدة ثالث سنوات قضى 
أممعــت وقــد  "إ  إســرا يب دولــة فاســدة ومفســدة أل  اإلســرا يليين سنتخبــو  القــادة الفاســدسن رغــم معــرفتهم بــ لك".
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ام  ــد ر ــي  بتقــديم ل حتــي اتهــ كيــا  العــدو،وســا ب اإلعــالم اإلســرا يلية علــى أ  توصــية النيابــة العامــة فــي 
 . "سياسيا   تمثب "هلزال   ،طه في قضيتي فسادالوهراء بنيامين  تنياالو لالشتباه بتور  

هـة لـه، فـي وقـت    ووصفت وسا ب إعالم إسرا يلية  تنياالو أ يرا  بـ"البط ة العرمـاء" فـي ّـب  الت هامـات الموم 
ــه فــي منصــبه  ــقــام إ ــه سيواصــب عمل ــرغم توصــية رســمية بتقديمــه إلــى ب شــى و يا ــة ي الر  المحاسمــة بتهمــة تلق 

لفـــت أ  الحتجامـــات  ـــد   تنيـــاالو ل تقتصـــر علـــى الشـــرطة فقـــا، فـــ لف اإلســـرا يليين كـــا وا قـــد الم  و  األما ـــة.
لتحقيقـات منا يـة  هعو ضه شخصيا إثر  تظاالروا في تب أبيب عدة مرات احتجاما  على الفساد الح ومي و د  

 بشأ  استغالم منصبه.

ــلقــد  ــالمعلقــو  فــي تــب أبيــب ع توق  إلــى اســتقالة  تنيــاالو وتقــديم موعــد  الــاتين اللال حتــين أ  يفضــي تقــديمب
( تتعلــ  بتلقــي 1000القضــية  . و (2000( و  1000تعرفــا  برقمــي   ول حتــا التهــام ال تخابــات التشــريعية.

( الـي 2000والقضـية   ر ي  الح ومة وعا لته الدايا ثمينة من رمام أعمـام أثريـاء مقابـب  ـدمات أسـداالا لهـم،
قضية صحيفة "سديعوت أحرو وت" التي حاوم  تنياالو شراء موقفها، أي الحصوم على تغطية إيجابية ومنحاهة 
لصــالحه فــي الصــحيفة األالــم مــن حيــ  توميــه ال تقــاد لــه، بــثمن إصــدار تشــريع يضــي  الخنــا  علــى صــحيفة 

التــي يملكهـا رمـب األعمـام شــيلدو  أدلسـو  وتعمـب لصــال  ع مجا ـا ، و "إسـرا يب اليـوم" األوسـع ا تشــارا  أل هـا تـوه  
 تنيــاالو بشــ ب مطلــ ، وفــي الــ ه القضــية النــاك تســجيالت صــوتية لنتنيــاالو والــو يعــر  الصــفقة علــى مالــك 

 "سديعوت أحرو وت" أر و  موهي . 

ا الــي قضــية شــراء الغواصــات األلما يــة والتــي فيهــو ( 3000 واســمها القضــية القضــية الثالثــة ا كشــفت  ثــم
( فهـــي مرتبطـــة بشـــركة التصـــالت األر ـــية "بيـــزك" والموقـــع اإل بـــاري 4000شـــبهات بالرشـــوة، أمـــا القضـــية  

ومــن حيثيــات الــ ا الملــف سبــدو أ   تنيــاالو قــام بمنــع إمــراء إصــالحات فــي قطــاع  .األالــم فــي إســرا يب "والــال"
رة المستهلك بصورة ملموسـة كمـا التصالت األر ية التي تحتكرالا شركة "بيزك" والتي من شأ ها تخفيض فاتو 

حصب في قطاع التصـالت الخلويـة، مـا مـن  الشـركة م اسـب بمئـات مالسـين الشـواسب، مقابـب الحصـوم علـى 
 تغطية إ بارية منحاهة في موقع "والال" ال ي يملكه شاؤوم ألوفيتش مالك الحصة األسبر في شركة "بيزك". 

ين مــن قبلــه فــي وهارة يــن تنيــاالو والمعمــن همــين مــن المقــربين ب اعتقــام ألــوفيتش وعــدد   ــر مــن المتلقــد مث ــ
وإم ا يـة محاسمتـه بـتهم الفسـاد، علمـا   همسـتقبلو  تنياالو سمعة را  سلبيا  مدا  على التصالت ومواقع أ رت، تطو  

ي الرشـوة والحتيـام و يا ـة األما ـة، بينمـا فـي القضـية الرابعـة تـرتبا هم في القضيتين األولى والثا ية بتلق ـه مت  أ   
 التهم بالحتيام وغسيب األموام واألورا  المالية. 
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 في تحليل الوقائع: – 2

 التهـام يمثـب  طـرا  لـوا   سور ريشو " قام المعل  عميت سيغب إ  تقـديم افي مقام  شره موقع صحيفة "م
لحظــت قنــاة التلفــزة اإلســرا يلية العاشــرة أ  معظــم   فســه وفــي الســيا  السياســي.علــى مســتقبب  تنيــاالو  مؤكــدا  

 ر األ يـر.بـو  مـن استفسـارات وسـا ب اإلعـالم عـن ردودالـم علـى التطـو  وهراء و واا حـزا اللي ـود الحـاسم ستهر  
د الـ ي ل سـزام سؤي ـبـب ممهـور اللي ـود  ـوا للنقـد مـن ق  وأشارت القناة إلى أ  الـوهراء والنـواا ل سريـدو  أ  ستعر  

تهم فـي حـام أدسـن بمصـداقي    تنياالو بقوة فـي حـام لـم يعلنـوا دعمهـم لـه، وفـي الوقـت ذاتـه يخشـو  أ  سـتم المـ   
مثــب دعــوة  أيضــا   دا ــب اليمــين مــن بــرهت دعــوات فــي الــ ه األثنــاءو  هــة إليــه. تنيــاالو فــي النهايــة بــالتهم الموم  

  ــر يمثــب  لســتبدام  تنيــاالو والتوافــ  علــى قا ــد   ، تنيــاالوه النــدم، الــ ي شــغب فــي الما ــي مــدسر م تــب ابوعــ
يمثـب "إالا ـة  إ  مـا واعتبر الندم أ  التعاطي مع  تنياالو وكأ ه ل سومد بـدسب عنـه .بلةقماليمين في ال تخابات ال

 .ح مة الال سن يصلحو  إلدارة دف   البدا ب على أ  الناك العدسد من الساسة دا  ، مشد   فسه لليمين اإلسرا يلي"

ـــة فـــي مقـــام  شـــره موقـــع صـــحيفة "الـــ رت "  مـــن  احيـــة  أ ـــرت يقـــوم سوســـي فيرتيـــر معلـــ  الشـــؤو  الحزبي
في دسـوا   تنيـاالو علـى اتفـا  مـع الشـرطة لي ـو  اللكترو ي أ   توقيع  رييه الـار ، الـر ي  السـاب  لطـاقم مـّو

و مقابـب إدل ـه بشـهادات تـدسن ط فيها إلى ما ب  تنياال"شاالد ملك" يضمن عدم محاسبته على قضايا فساد تور  
وإذا ما صدرت توصية من الشـرطة بتقـديم ل حـة  .إلى حافة الحسم مصير ر ي  الح ومة أوصلتقد  ،األ ير

همــين الــ سن ســيتحوم قســم مــنهم إلــى "شــهود ملــك" اتهــام  ــد  تنيــاالو فــي الــ ه القضــية عقــب التحقيــ  مــع المت  
 كبيرة، فال مجام أمامه لإلفالت من المحاسمة.ص من العقوبة أو تخفيفها بصورة مقابب التمل  

ب ــر الحــدس  عــن تقـــديم لــوا   اتهــام  ــد  تنيــاالو علــى الــرغم مــن توصـــية كــب حــام ل ســزام مــن الم   فــي
الشرطة، فه ا المو وع سيخضع لدراسة النيابـة العامـة لفتـرة طويلـة مـن الوقـت قبـب أ  يعـر  علـى المستشـار 

وبطبيعـة الحـام ل.  مر إذا مـا كا ـت سـتقدم ل حـة اتهـام أالـ ي بـدوره سـيقر   القضا ي للح ومة أفيحاي مندلبليت
 إذا كا ت األدلة دامغة وغير قابلة للشك ل يستطيع أحد أ  يمنع ذلك، ولكن التوقيت يم ن التالعب فيه قليال . 

النـاك بعـض  شـهر علـى األقـب، أي ل سـزامأفي المو وع قبب مرور سـتة  البت   الناك تقدسرات بأ ه لن ستم  
 ـتالف الحـاسم ل تريـد إسـقاط الح ومـة والـ الاا  يسـا  للح ومـة طالمـا أ  أطـراف اإلالوقت أمـام  تنيـاالو للبقـاء ر 

 ل تخابات مب رة.
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الحـــن النـــاك قضـــيتا  مـــن أصـــب أربـــع كـــا  اإلعـــالم عقـــدة  تنيـــاالو األبـــره كـــر ي  ح ومـــة، وكمـــا ي  لقـــد 
  بمدت  جاحه فـي اإلعـالم، وللحقيقـة الـو استمراره بالح م ستعل   مرتبطتا  بالسيطرة على اإلعالم، والو يعلم أ 

 ج  في ال ا المجام بامتياه، كيف ل والو ال ي استطاع أ  يخرج الجمهور للتصويت الم ثف في ال تخابـات 
للمشـاركة فـي  "إسـرا يب"األ يرة بعـد أ  أ ـاف اإلسـرا يليين اليهـود مـن الخـروج العـارم للجمـاالير الفلسـطينية فـي 

ومــه التهدســدات الوموديــة، غيــر الكيــا  بالتصــويت. و جــ  فــي تســوي   فســه باعتبــاره أسبــر المــدافعين عــن أمــن 
و ج  ك لك فـي إسهـام اإلسـرا يليين بأ ـه إذا غـاا لـن ي ـو  النـاك  .حتى ال  المومودة في الواقع في أي م ا 

أ ــرت مثــب شــيطنة إســرا ، واتهــام مثلــه. ويســتطيع أ  يســجب لنفســه  جاحــات "الدولــة" مــن يحفــن أمــن ومصــال  
ـ الفلسـطينية الفلسطينيين بالتحريض وتأليـب أطـراف دوليـة  ـد السـلطة ة أ  دفـع رواتـب األسـرت والجرحـى بحج 

 والشهداء سندرج في إطار التحريض وتشجيع المقاومة المسلحة.

إســـقاطه بــــدفع ة فـــي وربمـــا يســـاالم بصــــورة مدي ـــ مصـــلحته م اإلعـــالم إلـــى ســـلطة قويــــة  ـــد  اآ  ســـيتحو  
ي إدا تـــه. وربمـــا تـــؤد   ر علـــى اســـتمراره فـــي الح ـــم حتـــى تـــتم  حاشـــدة تـــؤث   ه فـــي تظـــاالرات  الجمـــاالير للخـــروج  ـــد  
 ــتالف مثــب حركــة "سلنــا" لال ســحاا مــن الح ومــة ذا مــا حصــلت إلــى دفــع بعــض أطــراف اإلتظــاالرات حاشــدة إ

ى فسـاد ر ـي  الح ومـة. والـ ا ربمـا سـدفع وإسقاطها في إطار الخوف من دفع الثمن الشعبي إذا بقيت تغطي عل
لصــرف أ ظــار الجمهــور عــن فســاده. ولكــن أي حــرا لــن تكــو   زالــة عدوا يــة حــرا شــن   تنيــاالو إلــى التفكيــر ب

وكب مغامرة ستكو  محفوفة بمخاطر كبيرة تضرا فيها الجبهة الدا لية بقوة، وقد تكو   تا جها معاسسـة تمامـا  
أ ــه ســيد األمــن ســيقود إلــى و ــع يشــعر فيــه اإلســرا يليو  بــأ هم بســببه يفقــدو  لمــا سريــده، وبــدل  مــن أ  سثبــت 

حـرا طالمـا ل يضـمن أ هـا سـتكو  سـريعة وحاسـمة وبأقـب  شـن   األمن والستقرار. وله ا لن يسارع  تنياالو إلى
 األ رار على الجبهة الدا لية، فهب سومد  يار كه ا؟.

 في التوقعات: – 3

مســـتقبب  تنيـــاالو السياســـي ومـــدت اســـتمراريته فـــي منصـــب ر ـــي   بشـــا نـــات كه  لقـــد كثـــرت التســـاؤلت والت
وفـي حـام توميـه التهـام   أل طار حقيقية أسـقطت شخصـيات إسـرا يلية قياديـة مـن قبـب. الح ومة، فهو ستعر  

أوفــر اد بــه بعــد اســتنفاد مميــع الطعــو   ــد قــرار التهــام، وفــ  مــا أفــ بالســتقالة إل   ا  فإ ــه لــن ي ــو  مطالبــ يــهإل
قراطيــة فــي إســرا يب" لوكالــة فــرا   بــر . وأو ــ  كينيــم، أ  القــا و  اإلســرا يلي يســم  سينيــم مــن "معهــد الديم
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 ـد ر ــي  الـوهراء بعـد توميـه التهــام وقبـب اسـتنفاد الطعــو ، إذا  ة اصـ اتإمـراء ات خــاذ للبرلمـا  بالشـروع فـي
 اتهم ر ي  الح ومة بالفساد األ القي.

ى الحــزا الــ ي سترأســه وهيــر الماليــة فــي إذا تخل ــ ا  ط ح ومــة  تنيــاالو قــد ي ــو  متاحــســقارغم ذلــك، فــإ  إبــو 
 ا ب ا فـي الكنيسـت،  120 واا من أصب  10ح ومة الحتالم موشيه كحلو  عن  تنياالو. ويملك ال ا الحزا 

حلـو  عر ـة  ا ب ـا، مـا سـيجعب ك 66وب لك فهو قادر على معب  تنياالو يخسر الغالبية البرلما ية المؤلفـة مـن 
 لضغوط شدسدة في األيام المقبلة، وف  معلقين سياسيين إسرا يليين.

   لـه  تنيـاالوأ  الخطـر الـ ي ستعـر   اآ  الـو الطرح السا د في األدبيات السياسـية واإلعالميـة اإلسـرا يلية
يجبـر  تنيـاالو ، فبقـرار منـه "أفيخـاي منـدلبليت" بيد المستشار القضـا ي للح ومـة ي من : األومسنقسم الى قسمين

 وتـداعياتها صـدت قضـايا الفسـاد وتأثيراتهـا ي مـن فـي على الستقالة وربما البتعاد عـن عـالم السياسـة.. والثـا ي
م بها المباشرة وغير المباشرة، وال ه رغـم  "إسرا يب"اإلعالم والرأي العام وقوت المعار ة، فالثابت أ   أمور ستح  

 ة في التعامب مع قضايا الفساد.ي  سب شيء تملك ما با  واسعا  من الشفاف

تحت عنوا  "ماذا سـيحدث اآ ؟"، كتبـت صـحيفة "الـ رت " اإلسـرا يلية مسـتندة إلـى تحقيقـات في المقابب و 
قبـب قـرار المـدعي العـام مـا إذا كـا  سـيدسن ر ـي  الـوهراء " وقالت: مشابهة مع مسؤولين إسرا يليين في الساب .

و  الــ ه القضــية إعـداد رأي مفصــب عــن ولين المـدعين العــامين، الــ سن ستول ـبالرشـوة فإ ــه ســيتم الطلـب مــن المســؤ 
إرسام الوثيقة إلى المسؤولين الكبـار فـي وهارة العـدم الـ سن ستعـاملو  مـع  سيتم   لحقا  " وأ افت:  وعية القرا ن".

 خـ  القـرار النهـا ي".فيخاي منـدلبليت الـو مـن ست  أ ولكن النا ب العام القا و  الجنا ي، وسيقدم كب واحد منهم رأيا  
خـاذ القـرار بتقـديم أشـهر لت   6ولفتت الصحيفة في ال ا الصـدد إلـى أ  النا ـب العـام اسـتغر  فـي قضـايا سـابقة، 

 حرو ــوت"أ"ســديعوت فــي الــ ه األثنــاء ســل طت صــحيفة  ل حــة إتهــام  ــد توصــية الشــرطة اإلســرا يلية باإلدا ــة.
 ـد القا ـد العـام للشـرطة اإلسـرا يلي اللـواء رو ـي الشـي ، عبـر ة حاسمـة ها أطـراف يميني ـالضوء علـى حملـة تشـن  

ـجن مقابـب الـتهم   الصحيفة ذاتها إلى مـد  وتتطر   همه بأ ه "يساري  ا ن".شب ات التواصب المتماعي، فتت   ة السَّ
ــ عليهــا، مشــيرة   التــي سوامههــا  تنيــاالو فــي حــام دا تــه المح مــة بنــاء   ن ى رشــوة مــإلــى أ  أي شخصــية عامــة تتلق 

أمـــا  ســـنوات، أو غرامـــة ماليـــة. 10  للحـــب  هـــا، مـــن المم ـــن أ  تتعـــر  أمـــب القيـــام بأعمـــام لهـــا عالقـــة بمهام  
قــرار النا ــب العــام أفيخــاي منــدلبليت، ولكــن  ســينتظرو   شــركاء  تنيــاالوفقالــت: "إ   صــحيفة "الجــروهاليم بوســت"

إذا مـا طالـب  الشـعب( بإقالـة "  ـافت:وأ حتى ذلك الحين فإ  الشعب اإلسرا يلي سـي و  الـو الح ـم الر يسـي".
فـ  الشـعب مـع  تنيـاالو بـأ  توصـيات إذا مـا ات  " ولكـن الصـحيفة اسـتدركت:  تنياالو فإ  الضغا سي و  كبيـرا".
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"، في إشارة إلى موعد ا تهـاء ولستـه 2019صلة، فإ ه قد سبقى في منصبه بسهولة في العام  اتالشرطة غير ذ
 ."2019 هاية العام 

المحطـة التاليـة لملفـات " بت صحيفة "إسرا يب اليـوم" تقـوم:"الكرة في ملعب النا ب العام"، كت وتحت عنوا 
بيـب بر اسـة المحاميـة ليئـات أالعام للضـرا ب والقتصـاد فـي تـب  التحقي   د ر ي  الوهراء الي م تب المدعي

لتقديم  ر أ  الناك مجال  ذا ما قر  لة النها ية الي النا ب العام أفيخاي ما دلبليت، وإوأ افت:" المحص   بن اريى".
وتابعــــت  ل حـــة التهـــام  ــــد  تنيـــاالو، ســــيتم دعـــوة محـــامي الــــدفاع مـــن ر ــــي  الـــوهراء إلـــى ملســــة اســـتماع".

ن على م تب المـدعي العـام للدولـة أ  يعطـي المشـتبه فيـه مـوالر األدلـة، قبب ملسة الستماع، ستعي  " الصحيفة:
ولكن صحيفة "معاريف"،  قلـت عـن محـامي  خ  القرار".مندلبليت الو من ست  ولي  األدلة الكاملة، وفقا أفيخاي 

متها الشـــرطة اإلســـرا يلية بشـــأ  التحقيقـــات مـــع   الوثيقـــة التـــي قـــد  أهراء اإلســـرا يلي أميـــت حـــداد قولـــه ر ـــي  الـــو 
وعـــدم ومـــع الم ـــابرة  لـــم يقبـــب  تنيـــاالو الرشـــوة علـــى اإلطـــال "." وأ ـــاف المحـــامي:  تنيـــاالو "مليئـــة بـــالثقوا".

تبــــره تســــاؤلت حــــوم مســــتقبب بقــــاء ح ومتــــه  ،هــــة إليــــهالستــــراث التــــي سبــــدسهما  تنيــــاالو إهاء التهامــــات الموم  
تاحـــة أمامـــه هـــة إليـــه، باإل ـــافة إلـــى الخيـــارات الم  دســـن بـــالتهم الموم  والمصـــير السياســـي الـــ ي سوامهـــه إذا مـــا أ  

 قة.حد  للهروا من األهمة الم  

ة مش لة كبيرة يعـا ي منهـا الو ـع السياسـي في الشأ  اإلسرا يلي أ  ثم  صو  سرت متخص  في ال ا المجام 
ص في عدم ومود بدسب حقيقـي تتلخ  و هة إليه، ب طو  النجاة لنتنياالو من التهم الموم  قد تمث   "إسرا يب"القا م في 

ته علـــى شـــعبي   ه  تنيـــاالو لموامـــه األهمـــة الراالنـــة معتمـــدا  لخالفتـــه فـــي ر اســـة الح ومـــة، والـــو األمـــر الـــ ي يســـتغل  
   بإ جاهاته على صعيد الستيطا .الكبيرة،  اصة فيما ستعل  

   تنيــاالو لديــه ا ــتالف قــوي، قــد يســاعده علــى الســتمرار والبقــاء أمــام أ وعلــى الــ ا الصــعيد يقــوم الخبــراء
 تنيـاالو ويبـدو  ة األمـور".والقادر علـى إدارة دف ـ "إسرا يب"هة إليه "فهو يعتبر الرمب األقوت حاليا في التهم الموم  
البـاا الكبيـر" ث عـن صـعوبة إدا تـه، وأ  بإم ا ـه الخـروج مـن "الصحافة اإلسرا يلية تتحـد  من حي  أ   مطمئنا  

 .بفعب مهارة محاميه

أ   تنيــاالو ل يحتــاج إلــى حــرا علــى غــزة أو منــوا لبنــا  أو اللعــب علــى وتــر فزاعــة الخبــراء وفيمــا ســرت 
أ  سلجـأ  تنيـاالو للتصـعيد العســ ري علـى مبهـات لبنــا  أو ن غيـر المســتبعد فمـإسـرا  لتصـدسر أهماتـه الدا ليــة، 

مــن لــه  فإ ــه ل مفــر   هفــي حــام تقــديم ل حــة اتهــام  ــد  و  غــزة باعتبــاره الوحيــد الــ ي يســتطيع فعــب ذلــك حاليــا.
سنسـحب مـن ول سريـد أ   قويـا    تنيـاالو مـاهام. مـع ذلـك مـن ا تخابـات مب ـرة لح ومـة، ولبـد  الستقالة من ر اسة ا
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ل يم ــن إ كــار أ   تنيــاالو الــو صــاحب كمــا ف الــ ي سدعمــه. علــى ا تالفــه الح ــومي المتطــر   المشــهد، مرتكــزا  
ب في باء تقـديم فات تتمث  تخو   تومد ثمة لكن ويسيطر على مفاصب الح ومة. "إسرا يب"اآ  في  الفصب الكلمة

ر يســـة المح مـــة علـــى حظـــر النشـــر فـــي  ل حـــة التهـــام  ـــد  تنيـــاالو مـــن قبـــب المح مـــة،  اصـــة بعـــد إصـــرار
فـي ذلـك علـى  فرصة والامش مناورة أسبر من أمب الهروا من المسـؤولية، معتمـدا   هالقضية، األمر ال ي يعطي

 مجموعة كبيرة من محاميه المخضرمين.

بـــدورالا، ذكـــرت صـــحيفة "إســـرا يب اليـــوم" أ  القـــرار النهـــا ي بخصـــوي توصـــيات المحاسمـــة  ـــد  تنيـــاالو 
المستشــار القضــا ي للح ومــة أفيخــاي منــدلبليت. وأ ــافت أ  المعار ــة اإلســرا يلية اعتبــرت علــى  ســي و  بيــد

  ــوء الــ ه التطــورات، أ   تنيــاالو فقــد صــالحيته األ القيــة، بينمــا ســرد اإل ــتالف الح ــومي اليمينــي الــ ي يصــر  
يسـارية وأمنيـة، بـالقوم "إ   تنيـاالو   لها من قبب أطـراف على تماس ه ا طالقا  من " ظرية المؤامرة" التي ستعر  

دد كهدف من  فترة همنية طويلة".  ح 

ـ  فسـها وذالبت صحيفة "معاريف" إلـى المعالجـة أ ـه بعـد  ورأتتـه، ز عليهـا اإلعـالم اإلسـرا يلي برم  التـي رك 
توصـــيات الشـــرطة اإلســـرا يلية حـــوم شـــبهات الفســـاد  ـــد  تنيـــاالو، فـــإ  الكـــرة فـــي ســـاحة المستشـــار القضـــا ي 

  ومة.للح

ب القنــاة "العاشــرة" اإلســرا يلية رفيــف دروكــر، إ ــه فــي حــام صــح ت توصــيات ، يقــوم محل ــ فســه فــي الســيا 
ر، وأ ا سرد  يتنياالو م كاب را : "الشرطة ليست الي من يقر   لكنالشرطة، فإ   تنياالو سيجل  في السجن لسنوات. 

كــم الم  ســارية الــ ا التطــو  وكعادتهــا، اقتنصــت صــحيفة "الــ رت " الي بــا   فــي قيــادة الدولــة". ســب  ر لتــ الب إلــى الح 
التناهلي لنتنياالو قد بدأ فعليا ، والو سلعب على عامب الـزمن علـى أمـب  على  تنياالو، ففي تحليلها تعتقد أ  العد  

 تالف الح ـومي اإلسـرا يلي، وأو حت "ال رت " أ  ر ي  اإل أ  ستركه المستشار القضا ي على كرسي الح م.
يـــا ير لبيـــد لشـــهادته  ـــد   سومـــد مســـتقبب( افيـــد بيتـــا ، قـــد الـــامم ر ـــي  حـــزا "يـــش عاتيـــد"وعضـــو الكنيســـت د

 تنياالو، بينما قام وهير المالية موشيه كحلو  "علينا ا تظار توصيات المستشار القضـا ي للح ومـة اإلسـرا يلية 
 في لوا   التهام الم كورة".

 تنياالو على توصيات الشرطة، إذ قام "ال ه المر ة  فعب ز موقع "والال" العبري الو اآ ر على ردودسما رك  
هـام  ـد رمـب األعمـام األميركـي د أ  الشرطة أوصت بتقديم لوا   ات  أيضا ، األمور ستنتهي إلى ل شيء". وأس  

أر ــو  ميلتشــن، الــ ي مــن  عا لــة  تنيــاالو "الــدايا" علــى شــ ب  مــور فــا رة وســيجار ومجــوالرات بمئــات  لف 
 يفة "سديعوت أحر وت" أر و  موه  لعالقتهم بشبهات الفساد  د  تنياالو.الدولرات، و اشر صح
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  " تنيــاالو لــن يســتطيع أزا "يــش عتيــد" يــا ير لبيــد قولــه، فزيــو  اإلســرا يلي الرســمي  قــب عــن هعــيم حــلالت
الســـتمرار فـــي منصـــبه كـــر ي  للح ومـــة"، بينمـــا وصـــفت القنـــاة "العاشـــرة" مـــا يجـــري فـــي إســـرا يب بعـــد توصـــية 

وعنو ــــت القنــــاة "الثا يــــة اإلســــرا يلية" تغطيتهــــا لهــــ ه القضــــية:  الشــــرطة بمحاسمــــة  تنيــــاالو بـــــ"عاصفة سياســــية".
ر ـو  مـوهي  تأسيـده "أ ـه أحرو ـوت" أى رشوة". وتنقب عن  اشر "سـديعوت "الشرطة:  تنياالو طلب.. وحصب عل

هم  تالف الح ومي اإلسرا يلي ست  ر ي  اإل  أ، في حين تقوم القناة "السابعة" ه سي غل "على ثقة بأ  الملف  د  
 ر ي  حزا "يش عتيد" يا ير لبيد بالعميب الصغير للشرطة بسبب شهادته  د  تنياالو.

ي اإلسـرا يلي ملعـاد أردا  قولـه، " اإلسرا يلية عن وهيـر األمـن الـدا ل0404من مهتها،  قلت وكالة أ باء "
دا  أ ه سيستمر فـي المسؤولية في توميه ل حة اتهام"، مؤك    "المستشار القضا ي للح ومة الو الوحيد صاحب أ

علـــى مـــا  قلتـــه عـــن مهـــات فـــي ال ـــتالف الح ـــومي  " اإلســـرا يلية، بنـــاء  20دعـــم  تنيـــاالو. واعتبـــرت فضـــا ية "
 اإلسرا يلي، أ  توصيات الشرطة اإلسرا يلية ماءت لتنفي  ا قالا سياسي.

 

 استطالعات الرأي: – 4

فـــي الما ـــة مـــن اإلســـرا يليين سريـــدو  مـــن ر ـــي  ح ـــومتهم، بنيـــامين  66ســـد، أ  أّهـــر اســـتطالع رأي مد
ه، وأ  حزا اللي ـود سـيحق   تـا ج أفضـب فـي هام  د   تنياالو، أ  يستقيب من منصبه، في حام تقديم ل حة ات  

 ال تخابات، في حام ترأ  شخص   ر من اليمين اإلسرا يلي قا مته ال تخابية.

فـي الما ــة  51الـ ي أمـراه قســم األ بـار فـي القنــاة العاشـرة للتلفزيـو  اإلســرا يلي، أ  ومـاء فـي الســتطالع 
الع، فقـد قـام   رواية  تنيـاالو بشـأ  التحقيقـات الجاريـة  ـده. وحسـب السـتطمن الجمهور اإلسرا يلي ل يصد  

إذا كـا  علـى  تنيـاالو  هـم ل يعرفـو . وحـوم مـا   أفـي الما ـة  22قو ه، فيمـا قـام هم يصـد     أفي الما ة فقا،  27
فـي الما ـة قـالوا  21  عليه السـتقالة، مقابـب أفي الما ة  66ده، قام أ  يستقيب في حام تقديم ل حة اتهام  

ن مــــن الســــتطالع أيضــــا، أ ــــه فــــي حــــام  ــــو  اللي ــــود فــــي الما ــــة قــــالوا بــــأ هم ل يعرفــــو . ويتبــــي   13ل، و
مقعدا، بينما إذا قاد الحزا هعيم   ر، مثب يسرا يب كات ،  27ه سيحصب على لال تخابات بقيادة  تنياالو، فإ   

مقعدا. وفي سؤام حوم من الـو الـزعيم الـ ي  31ع حصوله على أو غلعاد أردا ، أو غدعو  ساعر، فإ ه ستوق  
في الما ة، سليه  فتالي بينـت، ثـم أفيغـدور  23يصل  لقيادة اليمين، باستثناء  تنياالو، فاه غدعو  ساعر بتأسيد 

 في الما ة. 18 -يبرما . أما بين المصوتين لليمين، فقد حصب بينت وساعر على  سبة تأسيد متماثلة ل
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فــزة اإلســرا يلية الثا يــة للــرأي العــام أمرتــه شــركة األ بــار التابعــة لقنــاة التل   ــربالمقابــب، أّهــر اســتطالع 
را يليين يعتقـدو  أ ـه ستعـي ن % مـن اإلسـ53»ص في شـؤو  السـتطالعات أ  المتخص   "معهد ميدغام"بوساطة 

% منهم عن اعتقادالم بأ ه 38على  تنياالو أ  يعتزم الحياة السياسية مع ا تهاء ولسته الحالية، في حين أعرا 
رصـــد المـــزاج  بـــار أ  الهـــدف مـــن الســـتطالع الـــو وذكـــرت شـــركة األ«. بإم ا ـــه مواصـــلة الح ـــم لوليـــة أ ـــرت 

ملفات الفسـاد التـي تالحـ  ر ـي  الح ومـة وكـ لك فـي مناسـبة افتتـاح السياسي العام في إسرا يب في ّب أمواء 
الـــدورة الشـــتوية للكنيســـت  البرلمـــا ( اإلســـرا يلي ومومــــة مشـــاريع القـــوا ين ذات الصـــلة بملفـــات  تنيـــاالو، مثــــب 

علـى مـن  رؤسـاء الح ومـة حصـا ة مـن المالحقـة القا و يـة  ـالم فتـرة ولسـتهم،  الـ ي سـنص  « القا و  الفر سي»
ال ي يحظر على محققي الشرطة تقديم توصـياتهم إلـى النيابـة العامـة بتقـديم لـوا   اتهـام. « قا و  التوصيات»و

ويعار ـو  تشـريعه، « القـا و  الفر سـي»% من اإلسرا يليين لدسهم موقف سـلبي مـن 63وأّهر الستطالع أ  
 % منهم عن تأسيدالم للقا و .27في حين أعرا 

ر وهيــر لهجــوم الحــاد مــن كبــار السياســيين اإلســرا يليين  ــد  تنيــاالو. فقــد حــ   وفــي الســيا  ذاتــه، ستواصــب ا
هـم ر ـي  الح ومـة وأعوا ـه الساب  موشيه يعالو  من احتمام تنفي  اغتيام سياسي في كـب لحظـة، كمـا ات  األمن 
الح ومـة  ر ـي   لو  اوالـامم يعـ . " حفنة من األموام على المصال  األمنية للدولة"بالديمقراطية، وتفضيب  بالم   

ســـ  أ   د تهـــد    طيـــرة  مشـــ لة  النـــاك  أ   ســـدرك  عاقـــب  ســـب "أ   مضـــيفا   ، "يســـتقيب أ   عليـــه  يجـــب  ســـا   إ ـــه "وقـــام:  
الح ومـة  ر ـي   الـامم  سمـا  . "الـثمن سـدفع  أ   عليـه  اليـد   ظافة  ا تبار  في  يفشب  من  وأ   إسرا يب  في  الديمقراطية  
إلــى  فــي طريقــه   تنيــاالو،  إ  "قــام: و  الحــالي،  الــوهراء  ر ــي    لفــه  بــاراك  األســب  إسهــود  اإلســرا يلي  األمــن  ووهيــر  
بيبـي  القـا و   د سهـد   وعنـدما  للمؤسسـات.  و طيـرة  حقيـرة  مالحقـة  والـ ه  الدولـة.  يحـر   أل    علـى اسـتعداد السقوط،  
فـي  وا ـحا ،  سـا   الـ ي  رفلـين  اإلسـرا يلي رؤوفـين  الر ي   موقف  ماء  س لك  . "القا و   د سهد   بيبي  فإ   ،   تنياالو(  
ــين حــ    حيــ   وبــين  تنيــاالو،  بينــه  الصــدام   ــا  للكنيســت،  الشــتوية  الــدورة  افتتــاح   مهــاه  علــى  الهجــوم  مــن  ر رفل
مـن  ر وحـ    ، «للديمقراطيـة األساسـية  المقومـات  مـن  الجهـاهين  الـ سن »أ   معتبـرا  اإلعـالم،  وسـا ب  وعلـى  القضاء،  
، كتــب «لمــاذا اســتقالة  تنيــاالو اآ ؟»فــي مقــام بعنــوا  و  «.والقضــاء اإلعــالم  علــى  السياســي  الجهــاه  ســطوة »
ـــى شـــفا »يقـــوم: « دا  مرغليـــت» ـــي، طنجـــرة ســـا نة عل ـــا فـــي وعـــاء يغل ـــامين  تنيـــاالو حالي التحقيقـــات  ـــد بني

 لــب فــي ســلوك  تنيــاالو. ســلوك أعــوج. والنتيجــة الــي أ   ليــة النحــب فــي ال فجــار. فــي أســا  الــ ه التحقيقــات 
قـــالين ومتهمـــين وشـــهود ملكيـــين. إ  الشـــ وك ل سنفصـــب أحـــدالا عـــن م تـــب  تنيـــاالو توه   عـــت فـــي أغلبهـــا بـــين م 

 «.اآ ر. والطريقة الي: الثقب مسؤوم عن الفساد والسرقة أسثر من الفأر
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في ومهة النظر القا لة بأ   تنياالو الو الزعيم المفضب في إسرا يب  با  في ال ه النتا ج، ا قال رأوا  المراقبو  
  اي. واعتبروالا بمثابة بدء السبا  بين قادة اليمين على وراثة منصبه. عموما، وفي معس ر اليمين بش ب  

ن ما به  فى  تنياالو التهامات المنسوبة إليه، و شر في شريا فيدسو في حسابه الخاي على "فيسبوك" م
ـــقـــ ة ام فيـــه: "لـــن ي ـــو  النـــاك شـــيء، أل نـــي أعـــرف الحقيقـــة. ولكنـــي واثـــ  مـــن أ  الهيئـــات القا و يـــة المختص 

وأ ـاف أ ـه "ل داعـي  ب في  هاية المطاف إلـى اسـتنتاج واحـد، إلـى الحقيقـة البسـيطة: ل سومـد شـيء"،ستتوص  
 براءته، وستمار   غوطات".ر، ستكو  الناك توصيات، ولفتات على غرار  تنياالو م  ب حتى تثبت للتوت  

و  للــدفاع عنــه فــي ومــه الجــوم ر عــن غضــبه أمــام وهرا ــه، أل هــم يصــمتو  ول سهب ــوكــا   تنيــاالو قــد عب ــ
ف عـن المعركـة د بمحاسبة كـب مـن ستخل ـاليسار ووسا ب اإلعالم. وراح ر ي  ا تالفه، النا ب ديفيد بيطو ، سهد  

وهراء الواحــد تلــو اآ ــر ســدافعو  عــن  تنيــاالو. فقــام وهيــر للــدفاع عنــه. وبالفعــب، وبعــد صــمت طويــب،  ــرج الــ
دولـة إسـرا يب تحتـاج إلـى » -التعليم ور ي  البيت اليهودي،  فتالي بينت، إ ـه ملتـزم باسـتمرارية عمـب الح ومـة 

الستقرار و حن  ـدعم الـ ه الح ومـة القوميـة، كمـا أ نـا ملتزمـو  باسـتمرارية عملهـا حتـى موعـد ال تخابـات التـي 
ر ي  الح ومـة يقـود دولـة إسـرا يب »وقام وهير األمن الدا لي، غلعاد أردا ، إ  «. مب أ  تجري في موعدالا أ

بمسـؤولية ومهنيـة، ويجـب تقـديم الـدعم لـه علـى الــرغم مـن الهجمـات السياسـية واإلعالميـة عليـه. المقـولت التــي 
وكتـب وهيـر «.   لها في دولة ديمقراطيـةتقوم إ   تنياالو متهم حتى تثبت براءته، الي مقولت مهووسة ول م ا

فــي دولــة القــا و  والنظــام الــديمقراطي ل ســتم »، أ ــه «فيســبوك»المواصــالت يســرا يب كــات ، علــى صــفحته فــي 
«. إقصاء ر ي  ح ومة علـى أسـا  عنـاوين فـي الصـحف ومظـاالرات المعار ـة أو إمـراءات التحقيـ  الجز ـي

أقترح على من سريد تنفي  تنكيب إعالمي  د ر ي  »ة العبرية الثا ية: وقالت وهيرة الثقافة، ميري ريغف، لإلذاع
ف  ســـي أ  الديمقراطيـــة ليســـت بـــالقوة، وأ  الســـلطة تســـتبدم فـــي الح ومـــة، أ  سرتشـــف القهـــوة. اليســـار المتطـــر  

 «.صنادس  القتراع

ليمــين. والنــاك    تنيــاالو يحظــى بتأسيــد مــارف بــين ممهــور اأ  الشــؤو  الحزبيــة، سوســي فيرتــر، وقــام معل ــ
  ما سنشر فـي وسـا ب اإلعـالم التـي اشـترت عـدم الثقـة بهـا، وبحـ ،  سبة كبيرة مدا من ال ا الجمهور، ل تصد  

في كثير من الحالت. أما ال سن سؤمنو  بما سنشر فإ هم يفضلو   تنياالو، كما سبدو، على كب مرش    ر من 
روا الوقــوف مــن د اســتغرقهم األمـر سومــا وأسثــر حتـى قــر  معسـ ر اليســار، رغــم عيوبـه فــي مســألة  قـاوة اليــدسن. لقــ

  الحوار على الشب ة المتماعية و غا النشطاء مفعوله، وقاد إلى وقـوفهم،  لفه، ولكن في  هاية األمر، حق  
، مـا تـم دفعهـم إليـه. لـم يقـودوالنتنياالو. في ال ا المفهوم فإ  الوهراء لم يقـودوا الـدعم وإ    الواحد تلو اآ ر، دعما  
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 فتالي بينت وغدعو  ساعر يعرفا  ميدا أ هما إذا أرادا استبدام  تنياالو قريبا، فإ  عليهمـا الخـروج  وا.بب ا جر  
مطل . أل  أوم مـن سنـتقم منهمـا إذا لـم يفعـال ذلـك، الـو ممهورالمـا الـ ي سواصـب مـن   سـبة  اآ  لدعمه بش ب  

فـي الجهـاه السياسـي سـتحدث إذا تقـرر تقـديم ل حـة  دعم عالية لنتنياالو في استطالعات الرأي. الجولـة المقبلـة
اتهـام  ـد  تنيــاالو. عنـدالا، أيضـا، وكمــا اآ ، سـيرفع وهراء اليمـين أصــابعهم فـي الجـو لفحــص إلـى أسـن تهــب 
الرياح. إذا استشفوا بأ  اإلعجاا بنتنياالو ا تهى، فإ  دعمهم له سيختفي دفعة واحدة. ولكن إذا واصب  تنياالو 

ضـــ  أ ـــه لـــي  األمـــن فـــي الـــرأي العـــام، فســـيقفو  مـــن  لفـــه ك ـــالا الحراســـة المخلصـــين. ويت   احـــتالم المقدمـــة
 ما الفساد أيضا، الو ك لك.والسياسة أو القتصاد فقا الي مسألة سياسية، إ   

إلـــى  1996 عـــام بعـــد وليـــة أولـــى مـــن 2009 عـــام عامـــا، تـــرأ  الح ومـــة منـــ  68الــــ بعمـــر  تنيـــاالو إ  
فـي السـلطة حتـى اآ  أسثـر  ، والـو م ـ ده أي  صم وا   على السـاحة السياسـيةأصب  ل سهد  قد . و 1999
مــن حيــ  مــدة بقا ــه فــي الح ــم، إذا الكيــا  م علــى ديفيــد بــن موريــو  مؤســ  عامــا، ويم نــه أ  ستقــد   11مــن 

 .2019تشرين الثا يالتشريعية الحالية حتى  هاستها في  تهاستمرت ولس

 

 السيناريوهات المطروحة: – 5

ــ د سوســف مبــارين النا ــب فــي الكنيســت اإلســرا يلي عــن القا مــة العربيــة المشــتركة، أ  النــاك ســيناريوالات أس 
رت الشرطة تقديم توصيات بمحاسمتـه، لفتـا  إلـى لما بعد ر ي  الح ومة اإلسرا يلية بنيامين  تنياالو، بعد أ  قر  

ي للح ومـة، المخـوم حسـب القـا و  بقـرار ب في أ  سواصب عمله با تظار قـرار المستشـار القضـا أ  األوم ستمث  
 تقديم ل حة اتهام أو ل.

وأو   مبارين في لقاء  اي مع صحيفة "د يا الوطن"، أ   تنياالو ماهام سـراالن علـى امتنـاع المستشـار 
القضــا ي عــن تقــديم ل حــة اتهــام، وي تفــي بإصــدار تقريــر سنتقــد فيــه  تنيــاالو علــى المســتوت الجمــااليري، ولــي  

 معتبرا  أ  ال ا السيناريو سيضمن لنتنياالو ح ومته، وال الاا إلى ا تخابات مدسدة لحزا اللي ود. القضا ي،

ب فــي أ  سنتظــر  تنيــاالو لفتــرة معينــة مــن الــزمنم لكــي يط لــع المستشــار وقــام: "أمــا الســيناريو الثــا ي، فيتمث ــ
ع أ  سـتم ة اتهـام لـه فمـن المتوق ـالقضا ي على األمور، وعندما يعـرف  تنيـاالو بـأ  المستشـار بصـدد تقـديم ل حـ

اإلعال  عن تب ير ال تخابات، وأ  يستب  ذلك تقـديم ل حـة التهـام، وفـي الـ ه الحالـة فـإ  النـاك حالـة تطـاب  
 بين وصوم المستشار القضا ي لقناعة بضرورة تقديم ل حة التهام وبين تب ير ال تخابات".
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يــاالو بــأ  تقــدم  ــده ل حــة اتهــام، وعنــد ذلــك ســيعلن وأ ــاف: "النــاك ســيناريو ثالــ ، الــو أ  سنتظــر  تن
بعــض شــركا ه فــي الح ومــة أ هــم ل يســتطيعو  الســتمرار معــه فــي الح ومــة، وعنــدالا ســتم التفــا  علــى إمــراء 
ا تخابات مدسدة"، لفتا  إلى أ ه في ال ا السيناريو فإ  ل حة التهام تأ   الطابع السياسي ولي  القومي، حي  

 يجبــره علــى الســتقالة، وبالتــالي تــتم عمليــة تفكيــك للح ومــة والــ الاا إلــى ال تخابــات، وقــد ي ــو  إ  القــا و  ل
 عا  في الوقت ذاته، أ  تصب قضية  تنياالو إلى المح مة العليا اإلسرا يلية. تنياالو مرشحا  فيها، متوق  

اللي ـود فـي عهـد مـا بعـد  تنيـاالو، وفي السيا  ذاته، أشار مبارين إلى أ  الناك صراعا   فسيا  علـى ر اسـة 
كمرشـحين، ولكــن فـي الخفــاء  ملفتـا  إلــى أ  الشخصـيات ل تجــرؤ علـى الخــروج للجمهـور واإلعــال  عـن أ فســه

حســـب بوأو ـــ  مبـــارين، أ  مـــن أبـــره المرشـــحين  فـــإ هم يعملـــو  بجديـــة، تحضـــيرا  ل تخابـــات حـــزا اللي ـــود.
يـرا  سـابقا  فـي ح ومـة  تنيـاالو، حيـ  أعلـن أ ـه سـيخرج مـن استطالعات الرأي الو مدعو  ساعر، ال ي كا  وه 

الحيـاة السياسـية لفتــرة معينـة ومـن ثــم سـيعود، منوالــا  فـي الوقـت ذاتــه إلـى أ  يسـرا يب كــات  وهيـر المواصــالت، 
 يسعى لزعامة اللي ود.

ح ومــة وفــي ســيا  ذي صــلة، لفــت النا ــب العربــي إلــى أ   فتــالي بينــت يســعى ماالــدا  أل  ي ــو  ر يســا  لل
 اإلسرا يلية، ولكن الو بحامة أل  يحصب حزبه  البيت اليهودي( على أصوات أسثر مما الو عليه اآ .

  لهـا  تنيــاالو، قــام مبــارين: وفيمـا ستعلــ  بموقــف القا مـة العربيــة المشــتركة مــن قضـايا الفســاد التــي ستعــر  
المتمثـب فـي حـزا اللي ـود والبيـت " حن  عمب لي  إلسـقاط  تنيـاالو كشـخص فقـا، وإ مـا  عمـب إلسـقاط اليمـين 

اليهــودي، و أمــب بـــأ  تبعــ  قضـــايا الفســاد برســالة إلـــى الــدا ب اإلســـرا يلي بــأ  الفســاد مـــرتبا بــالنهج اليمينـــي 
 والستيطا ي، وأ  يسقا ال ا النهج إلى غير رمعة".

امـــات تهالإلـــى عـــدة ســيناريوالات محتملـــة فـــي ّـــب  العبريـــةصــحيفة "معـــاريف" مــن  احيـــة  أ ـــرت أشـــارت 
 :هة لر ي  الوهراء اإلسرا يلي بنيامين  تنياالوبالفساد والحتيام الموم  

ـــ  ه حتـــى فـــي ّـــب  فالســـيناريو األوم بحســـب الصـــحيفة الـــو بقـــاء  تنيـــاالو فـــي منصـــبه ومواصـــلة أداء مهام 
 طويب وتسم  له بإ هاء ولسته ب املها. التحقيقات  ده التي من المم ن أ  تستمر لوقت  

 تالفيين لنتنياالو مصلحة في تقديم لى أ ه لي  للشركاء اإلإأ  ال ا السيناريو "يستند  صحيفة،وأو حت ال
ر اسة يا ير لبيد والمعس ر الصـهيو ي بزعامـة بمستقبب(  سومدموعد ال تخابات، فيما سترقب في الخارج حزا  

  في غباي".
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ب الـدعوة ل تخابـات مب ـرة السـيناريو ال الـ ه الخطـوة  هحيـ  سـتم ن ، تنيـاالو ثـا ي الـ ي قـد سبـادر إليـهوتش  
مؤيديه ويدعي بأ ـه مالحـ  مـن اإلعـالم والنيابـة العامـة والشـرطة واليسـار اإلسـرا يلي"، إل أ  إلى "من الخروج 

أ ــه حتــى لــو فــاه  تنيــاالو مجــددا فلــن تقــف التحقيقــات  يالصــحيفة تو ــ  أ  "المشــ لة فــي الــ ا الســيناريوم الــ
  ده".

رمحت "معاريف" أ  س الب  تنياالو لما أسمته "التعطيب المؤقت"، وذلـك فـي "حالـة وعن السيناريو الثال ، 
خ   تنيــاالو  طــوة العتــزام أصــبحت الشــبهات  ــده ذات مغــزت أسبــر أو تطــورت إلــى ل حــة اتهــام، حيــ  ســيت  

 ه أ  والـ ا األمـر، بحسـب الصـحيفة، مـن شـأ من ر اسة الوهراء ويودع إدارة منصبه في سد أحـد الـوهراء". مؤقتا  
يم ن  تنياالو من العودة لمنصبه في ر اسة الوهراء إذا أثبت براءته، والو ما يختلف عن الو ع في حالة تقديم 

لها"، حيـ  يقضـي القـا و  األسـا  للح ومـة اإلسـرا يلية، بأ ـه فـي حـام تعطـب ر ـي   استقالته التي الي ل مرد  
ويحـدد القـا و  مـدة التعطيـب المؤقـت  ام ر ـي  الـوهراء.الوهراء عـن أداء مهامـه مؤقتـا، ستـولى القـا م بأعمالـه مهـ

لــر ي  الــوهراء بمئــة ســوم متواصــلة، "بعــدالا ل يم نــه أ  يعــود إلــى منصــبه أل ــه ســيعتبر فــي حينــه كمــن تعطــب 
 على  حو دا م عن أداء مهام منصبه".

يفة إلى أ  " تنياالو قد ت الصححي   وال   ،ياة السياسة الو السيناريو الرابعويبقى إعال   تنياالو اعتزام الح
سلجأ إلى اإلعال  عن اعتزام السياسة كصفقة مع الشرطة اإلسرا يلية، وذلـك فـي حـام تقـديم ل حـة اتهـام  ـده 

 بعد استنفاد اإلمراءات".

، التطــورات األ يــرة فــي تحقيقــات الشــرطة  ــده، مــن مهتــه " ــجيج فــي الخلفيــة"، ال ــ ا وصــف  تنيــاالو
دت أ  "الحـدس  سـدور عـن تطـورات  طيـرة للغايـة،  "، في افتتاحيتهـا حيـ  أس ـبحسب ما أوردته صحيفة "ال رت

فــي الوقــت الــ ي تعتقــد فيــه الشــرطة بأ ــه تبلــورت بنيــة تحتيــة مــن األدلــة لرفــع ل حــة اتهــام  ــده" تنتظــر ر ــي  
 الوهراء عقب اتفا  الشرطة مع ر ي  م تبه الارو.

أ  سـتم رفـع ل حـة اتهـام  ـده أل ـه  حة  الواقع"، مرم  الحقيقة و  جافيوأسدت الصحيفة، أ  "وصف  تنياالو ي
"لو لم ي و وا معتقدسن في النيابة اإلسرا يلية والشرطة، أ  التفا  الموقع مع الارو سيقدم معلومات الامة، لكا  

 من المعقوم الفترا  أ ه ما كا  ليوق ع".

القـا و ي للح ومـة "أفيحـاي منـدلبليت"  شار إلى أ  التفا  مع مدسر م تب  تنياالو، تم بـإقرار المستشـاروي  
والنا ــب العــام "شــاي  تســا "، وبمومــب التفــا  بــين الشــرطة والــارو، ســيقدم األ يــر معلومــات عــن القضــيتين 
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من عقوبـة السـجن سـيعاقب بتقـديم  ـدمات مجتمعيـة ودفـع غرامـة  اللتين يشتبه بأ   تنياالو متورط فيهما، وبدل  
 ألف دولر(. 175ألف شي ب   حو  700قيمتها 

وحــدة بــين يــا ير لبيــد هعــيم حــزا "النــاك مســتقبب" أ يــرا  تطــرح الصــحافة اإلســرا يلية إم ا يــة ســيناريو قيــام 
ة الل سن وهعيم حزا "س لنا" موشي كحلو ،  بإم ا ها إهاحة  تنياالو أو من يخلفه في هعامة حزا اللي ود من سـد 

بعــد أ  يضــما ذلــك  تالفيــة بــدو   تنيــاالو، و إبإم ا همــا تشــ يب ح ومــة فوفــي حــام اتحــد لبيــد وكحلــو   الح ــم.
هعـيم حــزا "إسـرا يب بيتنــا" أفغيـدور ليبرمـا . وتشــير األ بـاء إلــى أ   لقـاءات تجـري بــوتيرة دا مـة منــ   ال تالفهمـ

 شهور بين لبيبد وكحلو  به ا الخصوي.

مقاعــد فــي الكنيســت  ستــرواج ال مــن ه بعــددمثــب الــ ا التحــاد بإم ا ــه بحســب اســتطالعات الــرأي العــام الفــو 
، والــ ه الــي األرقــام الوحيــدة التــي تومــه  ــربة قا ــية لنتنيــاالو ، والــ ه المعطيــات ليســت مبنيــة  35- 33بــين 

مــا اســتطالعات ت جــرت مطلــع كــب شــهر، ولكــن لــي  بمقــدور أي طــرف منــع حــدوث علــى اســتطالع واحــد، وإ   
 مفام ت.

 ـتالف إبلـورة  ةا السـيناريو أ  كحلـو  ولبيـد منشـغال  فـي البحـ  ب يفيـومن األدلة التـي يسـوقها مؤيـدو الـ 
ر امتناعهمـا عـن ا تقـاد هعـيم حـزا "إسـرا يب بيتنـا"، أفغيـدور ليبرمـا ، فـي  ح ومي يستبعد  تنياالو، والو ما يفس 

مــع الــ ي كــا  ســدسر التحقيقــات بالشــرطة  ســؤ ف ســجالفوتيش ر ــي  قســم التحقيــ ســيا  ا تقــاد الفســاد، رغــم أ  
د صــباح مســاء فــي حــزا ليبــد، الــ ي سنــد   ا  متــه صــار بعــد مغادرتــه منصــبه قياديــليبرمــا ، والــ ي أوصــى بمحاس

 بالفساد ولكن ه ستعم د عدم التفو ه بأي كلمة سيئة بح   ليبرما .

أي اتحــاد حتــى لــو كــا  البــدسب عــن ذلــك  قيــام يــا ير لبيــد ي صــر  بــأ  ي ــو  الــو ر ــي  الح ومــة فــي حــام
تنياالو فـي الح ـم. ويـرفض القبـوم بمبـدأ التنـاوا علـى ر اسـة الح ومـة إذا  جـ  الـو وكحلـو  بتشـ يب استمرار  

، والجميع سرم   قبوم كحلو  به ه المعادلة.  ا تالف ح ومي 

، شــروط ، فإ  ـه ســيراعي للحفـاى علـى اإلوفـي حـام تــرأ  ليبـد الح ومـة اإلســرا يلية المقبلـة  ــتالف الح ـومي 
عــن  لوســا بخصــوي الملــف الفلســطيني، فضــال  عــام علــى اليمــين ويمـين ا ن بشــ ب  يســوب  وكحلــو  المحليبرمـا

ســـتيطا ية عـــن تصـــريحات  تنيـــاالو بشـــأ  القـــد  والكتـــب ال ا  لبيـــد يطلـــ  تصـــريحات ل تخلتـــف كثيـــر حقيقـــة أ  
ي رت بين القد   والسالم ا  الكبرت، عندما قام مؤ ر   سأ تار السالم".ف، "لو   
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 خاتمة: – 6

الفضا   واتهامات الفساد التي تالح  ر ي  وهراء الحتالم اإلسرا يلي بنيـامين  تنيـاالو فـي الفتـرة دت تعد  
 ا  ين اإلســـرا يلية واأللما يــة، مـــرور األ يــرة، فبــين شـــبهة الفســاد فـــي قضــية الغواصـــات التــي عقــدت بـــين الح ــومت
بشــرا ه ولء  قــةالمتعل   2000ية بشــبهة اســتغالله المــام العــام فــي تمويــب رحالتــه الخاصــة وهومتــه ســارة، وقضــ

 ا  را يلية، تنهار سلطة  تنياالو سومـإلى اتهامات سابقة تشير إلى تزويره ال تخابات اإلس الصحف العبرية وصول  
فـي تـب أبيـب  قبب بضعة أسابيع احتشـدتو  تلو اآ ر، وتستغب المعار ة الصهيو ية ذلك للصعود إلى الح م.

بوليفـارد احتجامـا  علـى بـاء وتيـرة تحقيقـات الفسـاد التـي تقـوم بهـا الشـرطة فـي  تظاالرة كبيـرة فـي شـارع روتشـيلد
 تنيـــاالو، والتـــي ا تتمتهـــا الشـــرطة بتوصـــية مفادالـــا توميـــه تهمـــة الرشـــوة وا تهـــاك الثقـــة لـــر ي   قضـــية بنيـــامين 

ويــدعى عامــا   20الح ومــة. وتبعهــا بعــد ذلــك موافقــة أحــد أقــرا مســاعديه الــ ي عمــب معــه طــوام مــا سزيــد علــى 
 ده.شلومو فيلبرم على التعاو  مع المحققين في إحدت قضايا الفساد التي تهد  

ي الدايا دا ب األرا ي المحتلة الي قضية الفساد المشتبه بها  تنياالو، بتلق   القضايا التي أثارت مدل   ىأول
أر ـو  ميلتشـين، والمعروفـة ثمينة بمئات  لف الشـواسب مـن رمـام أعمـام، أبـرهالم المنـتج السـينما ي اإلسـرا يلي 

، إلى 2014، ووفقا للصحف الصهيو ية فإ   تنياالو تومه بش ب مل ، في صيف العام ″1000القضية “باسم 
السفير األمري ي في تـب أبيـب دا  شـابيرو، طالبـا منـه التـد ب مـن أمـب مسـاعدة ميلتشـين، فـي الحصـوم علـى 

فين  3واستندت التحقيقات في كشفها ال ا إلى أقوام  ت.سنوا 10تأشيرة د وم إلى الوليات المتحدة مدتها  مّو
في إدارة الـر ي  األمري ـي السـاب  بـاراك أوبامـا، الـ سن كشـفوا عـن اتصـالت بـين  تنيـاالو ووهارة  أمري يين كبارا  

 الخارمية األمري ية وعم  تد ب  تنياالو في القضية.

واللجومة وحصـب ميلتشـين علـى تأشـيرة د ـوم استجاا كيري لطلبات  تنياالو المتكررة  2014وفي  هاية 
فو  األمري يو  س 10للوليات المتحدة لمدة    كيري في تلك الفتـرة كـا  يحـاوم منـع ا هيـار أنوات، وقام المّو

فين، أ ـه إذا  "إسرا يب"بين  "محادثات السالم" والفلسطينيين ويبح  عن طر  لتمدسدالا واعتقد كيري، وفقـا للمـّو
اه  تنياالو وتلبية طلبه بخصوي ميلتشين، فإ  من شأ  ذلـك أ  يسـاعده علـى إقنـاع  تنيـاالو  ف  لفتة طيبة تج

 بتنفي   طوات تسم  بتمدسد فترة المفاو ات مع الفلسطينيين.

في غضو  ذلك، كشفت وسا ب إعالم إسـرا يلية ما بـا مـن شـهادة رمـب األعمـام والمنـتج السـينما ي أر ـو  
ــة "433لالــاف "ا م الفســاد أمــام وحــدة م افحــة مــر  ميلتشــا ، ، والتــي أســد  الالــا أمــام المحققــين أ ــه مــن  عا ل

  مـوالر شـهادة ميلتشـا ، أات طويلـة، مـا دفـع مـراقبين للقـوم  تنياالو الدايا ثمينة للغايـة بشـ ب دوري ومنـ  سـنو 
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 لقضــية.الــو أ  تلــك الهــدايا لــم تكــن مــن دافــع الصــداقة، مــا ســرم  فر ــية إدا ــة ر ــي  الح ومــة، فيمــا ستعلــ  با
ـــى ” 2000“قضـــية التعـــود و  ـــديعوت “إل شـــبهات تنســـبها الشـــرطة لنتنيـــاالو بإبرامـــه صـــفقة مـــع  اشـــر صـــحيفة س

أحرو ـوت العبريـة  ـو ي مـوه ، التــي بمومبهـا يسـعى مـوه  لتجميـب صــورة  تنيـاالو فـي صـحيفته مقابـب ســعي 
اإلســرا يلي فــي وقــت ” i24“، وفــ  مــا أورده موقــع ” تنيــاالو إلغــال  صــحيفة يســرا يب اليــوم المنافســة ليــديعوت

في الدورة السابقة التي ترأ   تنياالو بها الح ومة على ” الكنيست“وسب  أ  صوت البرلما  اإلسرا يلي  ساب .
التـي قـام ” يسـرا يب اليـوم“مشروع قا و  لحجب الصـحف اليوميـة المجا يـة، والـي معـاسير تنطبـ  علـى صـحيفة 

الشـرطة تملـك تسـجيال لمحادثـة “ولفت الموقـع إلـى أ   ”.ذلك القا و   إ ها المستهدفة الفعلية من“مراقبو  حينها 
بـأ   ، علمـا  ”بين  تنياالو وأر و  موهي ، صاحب صحيفة سديعوت أحرو وت وموقعها اإل بـاري علـى اإل تر ـت

 ال ه الصحيفة غير مؤيدة لسياسات لنتنياالو.

ــــ ــــب عــــالقضــــية األ ــــري تتعل  ــــاالو  اصــــة قب حــــين كــــا  هعيمــــا  2009ام   باتهامــــات فســــاد مارســــها  تني
للمعار ـــة، فخـــالم تحقيقـــات الشـــرطة بـــرهت بعـــض المعلومـــات منهـــا اتهامـــه بومـــود مقـــر ثـــا  مزعـــوم للحملـــة 

مـن ذلـك، ه رمام أعمـام كبيـر، وتزويـر  تـا ج ال تخابـات التمهيديـة فـي الحـزا  اللي ـود( وأسثـر ال تخابية يمول  
ضــا علــى ومــود قنــاة ماليــة غامضــة قــام أثريــاء مــن أ حــاء   القضــايا اشــتملت أيأوقالــت الصــحف الصــهيو ية  

 العالم من  اللها بتمويب احتيامات عا لة  تنياالو.

  باتهامــات مومهــة لــر ي  الــوهراء، أمــا القضــية األ ــرت التــي بــرهت فــي الفتــرة األ يــرة ، فهــي التــي تتعل ــ
حوم شـبهات فسـاد تتعلـ  بشـراء غواصـات   قلتها القناة العاشرة في التلفزيو  الرسمي عن وسا ب إعالم ألما ية،

ألما ية، وبرهت ال ه القضية بعد معلومات  شـرت  ـالم األيـام الما ـية، فـي ألما يـا عـن عالقـة محـامي ر ـي  
 الوهراء اإلسرا يلي دافيد شيمرو ، مع الشركة األلما ية التي تصنع الغواصات.

امــة  إذاعــة النغبــي، لإلذاعــة اإلســرا يلية العوفــي الــ ا الصــدد، قــام الــوهير فــي م تــب ر ــي  الــوهراء تســحيا 
ألما يـــا كا ـــت منتظمـــة وبشـــ ب غواصـــات مـــن  3إمـــراءات عقـــد الصـــفقة لشـــراء "  أرســـمية( فـــي وقـــت ســـاب ، 

، لكــن كشــفت القنــاة العاشــرة اإلســرا يلية فــي تحقيــ  صــحفي، أ   تنيــاالو أصــر علــى الشــراء مــن ألما يــا "طبيعــي
تــم اقتراحهــا علــى الكيــا  الصــهيو ي مــن دوم أ ــرت، األمــر الــ ي أثــار علــى الــرغم مــن أ  النــاك أســعارا أقــب 

ش وكا في المسألة، والغريب النا أ  محامي  تنياالو الخاي دافيد شمرو ، الو أيضا محامي شركة تيسنكروا 
  األلما ية ومحامي الح ومة األلما ية صاحبة الشركة.
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فـــى الشـــارع اإلســـرا يلى، قـــد تغيـــر مـــن  صـــورة إ  أهمـــة الفســـاد األ يـــرة، ومـــا  لفتـــه مـــن تـــداعيات واســـعة 
، وتقدم ومها   ر لها يظهر تحت قضايا الفساد، ل سيما بعد أ   رمت اتهامات الفساد  د  تنياالو "إسرا يب"

 من قاعات التحقي  القضا ى إلى الشارع اإلسرا يلى ال ت صار أسثر غضبا وأقب ثقة فى  زاالة ال ه التحقيقات.
شـارع الـ ي مـرت فيـه مسـيرة تـب أبيـب، قـام رمـب بعـر  صـور  تنيـاالو فـي لقطـات مـن على شـرفة شـقة فـي الف

حقبة سابقة، إلى ما ب ر ي  الوهراء في حينه إسهـود أولمـرت، مشـيرا  إلـى أ  الـ ا األ يـر لـم سـتم ن مـن البقـاء 
النفـا ، في منصبه بعد أ  ومهـت اليـه تهمـة التصـرف علـى  حـو سـيا، والـي التهمـة المشـابهة لتهمـة  تنيـاالو ب

 حتى بعد مؤتمره الصحافي، ال ي أصر فيه على أ ه سيبقى في منصبه.

وسواء كا  ح م المح مة على  تنياالو بأ ه م  ب أم ل، فإ  أقوت روا   الفساد ل تنبع  من قيـام ر ـي  
ايا الح ومــة بالســتفادة مــن أشــياء كثيــرة، مثــب محاولتــه التــأثير علــى وســا ب اإلعــالم وحصــوم عا لتــه علــى الــد

سثيرة لم سنكرالا أصـال  مـن األثريـاء وإ مـا الرا حـة الحقيقيـة تـأتي مـن الطريقـة التـي أفسـد بهـا الديمقراطيـة التـي ل 
الضـرر الحقيقـي الـ ي سـببه  تنيـاالو لـم ي ـن و  تنقصها العيوا أصال  في إسـرا يب مـن  ـالم سياسـاته الخادعـة.

ومـوده فـي السـلطة، وإ مـا مـن  ـالم أسـلوبه الـو وأعوا ـه  من  الم ال طباع الواسع بالفساد ال ي تولد عن فترة
قام بتمثيب ذلك على أسمب وقد  يا  لسلطتهم.المتمثب في مهاممة المؤسسات األساسية للدولة التي يعتبرو ها تحد  

  حياتـه العامـة أيقـوم  تنيـاالو »عنـدما كتـب قـا ال  اإلسـرا يلية الـوف بـن « الـ رت »ومه ر ـي  تحريـر صـحيفة 
ســها م األوم الــ ي ا ضـم فيــه إلـى الجــيش، وصـول  إلــى سـنواته التــي أصـب  فيهــا ر يسـا  للح ومــة، قـد كر  مـن اليـو 

لمصلحة  ير الدولة، ألمنها واهدالارالا. ولكن عندما ا تقب من مدي   فسه إلى التفاصيب اتض  أ  الع   الـو 
ولطالمـا اعتبـر  «.و ها ولي  العامةالصحي :  تنياالو يعتقد أ  السلطة السياسية يقصد منها  دمة ال سن يمارس

 تنياالو وأعوا ه المنظمات غيـر الح وميـة ووسـا ب اإلعـالم وفـاعلي الخيـر أمثـام مـورج سـورو ، وحتـى الـدوم 
وإذا كا ـــت سياســـة  األوروبيــة، واآ  الشـــرطة اإلســـرا يلية، ممـــيعهم أعـــداء متهمــين بالتـــ مر لإلطاحـــة بح ومتـــه.

ــة بشــ ب وا ــ   فــي الســنوات األ يــرة، فإ هــا ربمــا ســتؤدي إلــى ا حــدار تــأثير الخجــب بحــد ا عــدام الخجــب ملحّو
ي ويبدو أ  التحل ـ ذاته، باعتباره سالحا  سياسيا  فعال  وقويا ، والو السالح ال ي سرمع إلى أيام أفالطو  وسقراط.

 ي ا تقد وهير باأل ال  بات اآ  مسألة مستحيلة في ال ه األيام، والو ما عبر عنه المحامي موهيف ويلش، ال
ألي  لديك أ ال ؟ ألي  لديك »عندما  اطبه غا با   1954الخارمية األميركي الساب  موهيف م ارثي عام 

 «.شعور باأل ال ؟

ال سن سواصلو  السعي لتحقي   السرا يليين وعلى الرغم من أ ه لي  الناك ما الو مدسد بالنسبة للسياسيين
في حالة  تنياالو الو كما قـام الصـحافي األميركـي ميفـري فرا ـك، العـام  مصالحهم ال اتية، فإ  ال ي تغير اآ 
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، الو أ  سعي بعض الؤلء الساسة لتحقي  مصالحهم أصب  السـمة الوحيـدة « يويوركر»الما ي، في صحيفة 
طــا  فــي أســوا األساذســب الفا ــحة عقبــة فــي ســبيب زالم، وبــات الــدفهم الوحيــد. ولــم يعــد كــو  المــرء متور  التــي تمي ــ
لة مســيرته المهنيــة فــي المواقــع السياســية الرفيعــة، وربمــا أ  الع ــ  الــو الصــحي ، ولكــن  تنيــاالو وترامــب مواصــ

أ  ا ا عدام الخجب إلى أسثر  تا جه العبثية التي مفادالا أ  كب شيء يم ـن إ كـاره إذا كـا  كـب شـيء يم ـن أ  
 ثمــة إ ــافة لمــا ســب ، فــإ و  بــين ّهرا ينــا. ي ــو  مــؤامرة تــدبرالا الدولــة الليبراليــة العميقــة، واألعــداء المومــودو  

يقظــة مومهــة لجميــع الــ سن يعتقــدو  أ  قــوة المؤسســات الديمقراطيــة تمثــب عقبــة أمــام السياســيين لل ملحــة دعــوة
 الضالين والمنحرفين المومودسن في هما نا، وال سن ستامرو  بالخوف والمؤامرات من أمب حماية مناصبهم.

          


