
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمة 

كشف في  تقديم خالل منوذلك  م؛5102 عام شفافيةفي غاية ال حركةب" نتنياهو" اإلسرائيلي الوزراء رئيس قيام من الرغم على

 تخصيص اخالله من تبينوالتي  م،5102 لعام كاملة النفقات فواتير عرضبعد قيامه ب الحكومية، والنفقات المصروفات حركات

سرائيلية مبلغ سرائيلي  الرئيس رحالت مينتأبغرض  دوالر مليون 0.0 وزارة المالية اإل سابقاإل ثناء زيارته أ" بيرس شيمعون" ال

  المصرراريف التفاصرريع عن دقأ جانب الى. "ريفلين رؤوفين" الحالي اإلسرررائيلي للرئيس دوالر مليون 0.1 ومبلغ. يةالخارج

صة والتكاليف س الخا سواء رحالت، أالمتعلقة بالم سرائيليين  سياراتهمو حتى ئولين اإل اءات وعلى الرغم من هذه اإلجر. وقود 

زوجة رئيس لررر فسادم، قيام الشرطة الجنائية بتوجيه تهم 5102شهد العام  دنها لم تكن شافعة لنتنياهو. فقال إإأهميتها 

خضاعها إو. بها وتتعلق بمصالحها الشخصية استغالل األموال العامة ألغراض خاصة من خالل ؛ وذلك""سارة  اإلسرائيليالوزراء 

لى إع عن التهم التي وجهت للدفا ؛"ونتنياهزوجها "محاوالت مسررتميتة قام بها  تزامنت معوالتي  النائب العام. نللتحقيق م

ساد في غاية لى اتهامات بإخر هو اآلتعرض  م،5102ن ينتهي عام أفقبع  ؛هذه المرة جاء الدور عليهن أإلى   زوجته. الخطورة؛ الف

ضع ساعات، أ. األولى كانت لمده النائب العام قبعمن مرتين للتحقيق  أثرهاعلى  خ ساعاتثالث    .ما الثانية فامتدت لخمس 

سياسي  ستقبع "نتنياهو " ال ساؤالت والتكهنات عن م صب رئيس الحكومة ومدى لتكثر الت  وهو .اإلسرائيليةاستمراريته في من

سرائيلية قيادية من قبع صيات إ شخ صفت ب سم  .يتعرض ألخطار حقيقية قد ع سمين ى لإالخطر هذا وينق سكه  :األول :ق يم

ضائي للحكومة ا شار الق ست ستطي"مندلبليتاي خفيأ"لم ستقالة، فبقرار منه ي ضطر نتنياهو إلى اال  وربما االبتعاد عن ع أن ي

هو صدى القضية وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، ويمسك به الكثير من األطراف، من إعالم  :والطرف الثاني ؛عالم السياسة

ضةوقورأي عام  ضايا  .وى معار سرائيلية وعلى أثر هذه الق شرطة اإل ساره" بمؤخرًا قامت ال ستدعاء زوجه رئيس الوزراء " ا

ضايا الهدايا. وكذلك  شهادتها فيما يتعلق بق صول على  ضو البرلمان "للح صهيوني والذي يقول" ميتان كابيعإع سكر ال   :ن المع

  نتنياهو.   ةدانقادرة على إدله نه يمتلك أإ

 لنتنياهوالتهم الموجه 

 هدفال ،سرائيليةلسالح البحرية اإلعسكرية ألغراض لمانية أشراء غواصات تتعلق ب نتنياهولها تعرض أولى تهم الفساد التي 

صفقات مالية لبعض أهو  منهاالحقيقي  صريحات وزير ال هئصدقاتمرير  سابق كما اتهمه البعض، والذي ترافق مع ت دفاع ال

شيه يعلون بقوله صات لم تكن مدرجة في"إ: مو صفقات الغوا شراء لدي وزارة الدفاع أ ن  ال إ ."للدفاعثناء وجوده وزيرًا قوائم ال

ضية بأن  سببها قيتهذه الق ضايا أال إ لى أي تحقيقات جنائية.إنتنياهو  إعالمية ال أكثر؛ فلم يتعرض ب ن تلتها العديد من ق

 "مندلبليتاي خفيأ" النائب العام منأمر جاءت بوالتي ، اهو لعدد من التحقيقات الجنائيةخضررع نتنيالفسرراد األخرى، فقد 

وبعض من السرريجار والشررمبانيا  ؛يدور حول تلقي نتنياهو هداياو" 0111"ملف  :. الملف األولتتعلق بملفين وهيلشررروع بها ل

http://www.meida.org.il/?p=6663
http://www.meida.org.il/?p=6663
http://www.mako.co.il/news-law/crime-q3_2016/Article-e2cffaa4edf0751004.htm
http://www.mako.co.il/news-law/crime-q3_2016/Article-e2cffaa4edf0751004.htm
https://paltoday.ps/ar/post/288906/%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
http://www.kikar.co.il/218534.html
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/848/959.html


 
 
 
 
 
 
 

وقد كشف اإلعالم اإلسرائيلي هوية  ؛ل، أحدهما إسرائيلي واآلخر أجنبيمن رجلي أعما .الهدايا األخرى وذلك لفترات زمنية طويلة

سرائيلي، وهو رجع األعم شنآال اإل شرطة تملك  ؛رنون ميلت ن نتنياهو قدم مقابًلا لرجع أيؤكد  ما-ما يبدو  على-ويبدو أن ال

شن.  شرت األعمال ميلت شرة فقد ن سهيع ح "جون كيري"لدى وزير خارجية أمريكا ن نتنياهو قد تدخع بأالقناة العا صول لت

ين مة المسجلي قائظهرا فقد ن رجع األعمال ميلتشن وابنه أويذكر أيًضا  مريكية؛الواليات المتحدة األميلتشن على فيزا لدخول 

 بالتهرب الضريبي.بقضايا تتعلق الضريبية في بنما، مّما يجعلهما محط اشتباه  تهرباتفي سجع ال

لما له من تداعيات  ؛السررياسرري نتنياهومسررتقبع  وخطورة على، ويعتبر األكثر تأثيًرا 5111أما الملف الثاني، الذي يحظى برقم 

شرة  سي أمبا سيا ضع ال سواء على الو سة  سرائيلي. أالرو وملمو ضطر ي العام اإل مندلبليت التخاذ قرار بفتح النائب العام والذي ا

صا تحقيق جنائي؛ صوتية بين نتنياهو و سجيالت  شرطة على ت صول ال . حرونوت" موزيسأحب جريدة "يديعوت يتعلق بح

صحيفة  ويحتوي الحوار على سرائيع اليوم"مطلب موزيس من نتنياهو بإغالق  شريع القانون الذي أعد  "إ ساعدة في ت عبر الم

ًصا في نوفمبر  صي سون م،5101خ شيلدون أديل صحيفة التي يمولها الملياردير اليهودي اليميني  المقرب من رئيس  إلغالق ال

شرها مجاناأ، "نتنياهوالحكومة " صحيفة ا أ. علمو منع ن سرائيع اليوم"ن  سة  ؛لنتنياهومعروفة بتغطيتها اإليجابية  "إ ومناف

ن يكون أ نتنياهو ليكون في وسع عالمي،إ دعمن يقوم بتقديم خدمات أرض موزيس بالمقابع يعحرنوت. ألصحيفة يديعوت 

ن يجرى التحقيق مع أا دفع "يوئيع حسون" من المعسكر الصهيوني الطلب بوهو م ،التي يريدها والمدةرئيس الحكومة للوقت 

   حزب الليكود.و االنتخابات التي جرت داخع لمتعلقة بالحكومة أفي التالعب في قوانين االنتخابات سواء ا نتنياهو

ال إ التحقيق، عن قليع لوقت النظر صرف فيم، 5102-0-8وعلى الرغم من نجاح عملية الدهس التي جرت في القدس بتاريخ 

شفت حيثن هذا الوقت كان كافيا أ صيع ُك سرائيليين صدمت الحقا أخرى تفا سرائيلية "ُمأهمها أ .اإل صحافة اإل عة"، ابن ال

وهو ما أصاب الجمهور اإلسرائيلي بشيء من الصدمة. فقد . اإلسرائيلية الصحافة تاريخ في مسبوق غير مرأ ألصحاب القرار؛ وهو

شفت األيام عن قيام  سرائيع أشيلدون ك سون رئيس جريدة إ ضاليوم دل صدار ملحق إلقبول  نتنياهو ةعن قيامه بمفاو

  الصحيفة.على هذه  نتنياهوه نسبوعي للصحيفة. وهو ما يظهر مدى هيمأ

 ليهإعلى التهم الموجه  نتنياهو تعليقات

 وتوجيهساعات  3مدة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول تعليق له بعد إخضاعه من الشرطة للتحقيق  صرح

ستطيع "نه أب له،بعض االتهامات  صيعأال ي التهم  نوأ  . "شيء هناك يكوننه لن أوبكع ثقة ب :نني أقولأال إ، ن يقدم أي تفا

وقال نتنياهو، في تعليق نشررره على صررفحته على موقع "تويتر":" سررنوات طويلة من   باطلة، وغير صررحيحة الموجهة

ضدي وعائلتي، كما حدث باألمس،  ضطهاد اليومي  شيء ألنه أاال شيء وأنا أكرر: لن يكون هناك  شيء...ال  شيءثبتت ال   ".ال يوجد 

ن التعليقات وحدها غير كفيلة بإخراج أال إ أنا أقدر لهم ذلك".قائال" رسالة شكر الى اصدقاءه الذين يدعموه  نتنياهووقد وجه 

زمة، لذلك توقع التلفزيون اإلسرررائيلي القناة لأل حقيقيًا ن يقدم مخرجًاأنتنياهو من مجريات التحقيقات، وهو ما يتطلب منه 

   يتبادلها األصدقاء.ال هدايا كبادرة حسن معاملة إن الهدايا الممنوحة ما هي أخالل التحقيقات،  نتنياهويقوم  أنالعاشرة 

https://paltoday.ps/ar/post/288906/%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://paltoday.ps/ar/post/288906/%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
https://paltoday.ps/ar/post/288906/%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
http://news.walla.co.il/item/3029841
http://news.walla.co.il/item/3029841
http://www.al-masdar.net/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A/
http://news.walla.co.il/item/3029841
http://news.walla.co.il/item/3029841
http://www.al-masdar.net/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A/
http://www.al-masdar.net/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A/
http://www.cairoportal.com/story/584134/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%9F!
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/337621
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/337621
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1227415&sid=126
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1227415&sid=126


 
 
 
 
 
 
 

 

 والتوقعات التداعيات

سرائيليإقبع الحديث عن تداعيات التحقيق واالتهامات الموجه  ضح بأأ"نتنياهو"، وجب علينا  لى رئيس الوزراء اإل ن حاله ن نو

 خذأفقد اشتبه ب "شارون أرييع". أمثال ةن في قضايا مشابهومن القادة اإلسرائيلي . فقد سبقه العديدىولنتنياهو لم تكن األ

". اليونانية الجزيرة قضية" باسم يعرف أصبح فيما الماضي؛ القرن من التسعينيات أواخر في كرشاوى الدوالرات من اآلالف مئات

صت خر تعرض رئيس آومن جانب . كافية تكن لم األدلة أن رأى العام النائب ولكن ضده، اتهامات بتوجيه العامة النيابة وأو

سبق  سرائيلي األ سجن حكمًال أولمرت إيهودالوزراء اإل سمى فيما م،5105 عام في أدين نأبعد  االحتيال بتهمة شهرًا 01 بال  ي

 ". تاالنسكي قضية"بر

شار القانوني ن ومن هنا فإ ست سي ليس مرهوًنا فقط بقرار الم سيا ستقبع نتنياهو ال سب. ونتائج التحقيقاتم  معه فح

سية أخرى قادرة على إ سيا سي، وتحديدًافهناك جهات  سيا ستقبع نتنياهو ال شيه كحلون  نهاء م سرائيلي؛ وزير المالية مو اإل

سحاب من الحكومة أ. والذي في حال وزعيم حزب "كلنا" ساد الكثيف خذ قرار باالن سقوطإسوف يؤدي احتجاًجا على دخان الف  لى 

صوم نتنياهو التي يرأسها نتنياهو الحكومة ّمن هم داخع "الليكود" وخارجه، مالسياسيين ، وربما يتفاعع معه إيجاًبا بعض خ

 .على معسكر اليمينمحسوبون 

 

 نتنياهو لمستقبع المتوقعة السيناريوهات

 اإلسرائيلية:للحكومة  ًافي منصبه رئيس وقاء نتنياهبالسيناريو األول: 

، "ياهونتنرئيس وزراء الحكومة اإلسرائيلية "من  من الشخصيات المقربةئتالف الحكومي دافيد بيتان، الذي ُيعتبر قال رئيس اال

حال تم توجيه لوائح اتهام ضده  ليه؛ وفيإ ةايا الفساد الموجهضد نتنياهو في قض تهامابأنه على ثقة من عدم تقديم الئحة 

بأن القانون ال يلزم " :ي العديد من خبراء القانون بقولهمأمنصرربه. وقد سرراند هذا الرن رئيس الحكومة بإمكانه البقاء في فإ

قاء من تل حكومة في السابق قاموا بهذه الخطوةالتهامات ضده، لكن رؤساء استقالة من منصبه في حال توجيه رئيس الوزراء باال

سهم سابق إيهود أولمرت، أنف ضمنهم رئيس الوزراء ال ستقالته مهدتوالذي ، ومن  الطريق أمام نتنياهو لتولي مقاليد الحكم  ا

سجن  ضت عليه عقوبة بال ساد ًاشهر 01والذي ُفر سيي أوالملفت كان في ر ."بعد إدانته بالف سابقة ت ي ليفني، فوزيرة العدل ال

ضة مع حزبها  صفوف المعار صهيوني"التي تجلس اليوم في  سكر ال شامبانيا"المع سيجار وزجاجات ال الفاخرة قد ال  ، قالت أن ال

قالة ستتكون كافية إلسقاط نتنياهو، ولكن إذا تبين بأنه تلقى بشكع منهجي هدايا مقابع خدمات سياسية، سيكون عليه اال

https://paltoday.ps/ar/post/288906/%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%82-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88


 
 
 
 
 
 
 

صبه سلوك رئيس قائال:" لن محامي نتنياهو،  "يعقوب فينروت"وهو ما حاول نفيه  .من من تكون هناك أي جوانب جنائية في 

 ."5111نتنياهو ما يخشاه في قضية الوزراء، وقال إنه ال يوجد هناك لدى 

 السيناريو الثاني: اعتقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي:

  دلةاأل حجم بأن رسمًيا االقتناع على قضائية جهات أجبر الذي المستوى إلى نتنياهو سيرت لطخت التي المالية الشبهات ارتقت

ضوعه ستحقي صًيا خ سمي؛ لتحقيق شخ سمي النفي من الرغم وعلى ر شبهات في تورطه بعدم للرجع الر   مجرد وأنهما أي 

 لىع مستنًدا يكن لم لو حتى يقوله أن يجب كان الذي الحال، بطبيعة" الدبلوماسي الكالم" سياق في يظع أنه إال ،"هواء فقاعة"

 لىع أدين وبالنهاية فساده، عن قيع ما كع وتكراًرا مراًرا نفى الذي أولمرت إيهود رئيس الوزراء السابق سلفه مثع ثابتة، أرضية

 .شهًرا 01 السجن في ى وقض إثره

 

 السيناريو الثالث: استقالة رئيس الوزراء اإلسرائيلي:

صعب التعرف أالرغم  على سرائيلي " لى أإنه من ال صع التحقيق بين النائب العام ورئيس الوزراء اإل في نه أال إ". نتنياهوين و

ضد نتنياه ستمرت وحال زادت لوائح االتهامات  ستق ون يذهب نتنياهلفترات زمنية طويلة. فمن الممكن أ، وا الة من نحو اال

اتخاذ هكذا قرار في حال واجه ضرغوط على  ونون ال يتطلب ذلك. وقد يجبر نتنياهن كان القامنصرب رئيس الحكومة، حتى وإ

 . قيادات األحزاب المعارضة له بعض شعبية داخلية. والتي بدأت تظهر من خالل أصوات 

سعي  سابق، ليه إوهو ما ي ستقبع" المعارض، ووزير المالية ال ضع لمطالبته بعد يائير البيد زعيم حزب "هناك م نتنياهو بو

لذي يرى  .نهاية لظاهرة التحقيقات الجنائية معه من قبع الشرررطة والجهات القضررائية أن تعرض رئيسرري حكومتين وا

مطالبا  ؛ور في النظام السياسي في إسرائيعالجمه إسرائيليتين للمالحقة القانونية بسبب الفساد سيصعب عملية ترميم ثقة

سرائيليين صعب على اإل سيكون من ال شهورا طويلة حتى انتهاء التحقيق مع نتنياهو، ألنه  انتظار تحقيقات  بعدم االنتظار 

 .عليه الحال مع سلفه إيهود أولمرت نتنياهو كما كان

محاميه، بدال من االجتماعات المكثفة مع رؤساء األجهزة األمنية من وأضاف أنه ليس معقوال أن يمضي نتنياهو كامع وقته مع 

شاباك وقيادة الجيش اإلسرائيلي، مخاطبا الجهات الحكومية ذ ضع حد لهذهالموساد وال ضرورة و صاص ب ض ات االخت بينما . ةيالق

ي من منصبه ف االستقالةبأن على رئيس الوزراء  "المعسكر الصهيوني"من حزب  ،إريئيع مرغليتصرحت النائبة في الكنيسيت 

 وجود تسجيالت.أعقاب الكشف عن 

وقال يتسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة إنه يجب على سلطات التحقيق استكمال إجراءاتها بكامع صالحياتها، مطالبا باستبدال 

 .واالقتصادية، واالجتماعيةنتنياهو الذي فشع في إدارة الدولة في مجاالتها السياسية، واألمنية، 
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حان الوقت لدولة إسرائيع في أن يكون لديها رئيس وزراء "إنه  قوله فيوزير الدفاع السابق موشيه يعالون أبعد من ذلك ذهب 

، قال يعالون ألخبار م5102في شررهر مايووزيرًا للدفاع في المقابلة األولى معه منذ تركه لمنصرربه ". فال يحتاج للتحقيق معه

شح للقيادة الوطنية"القناة الثانية بأنه يخطط  ستقبع، لكنه لم يحدد ما إ "للتر صب رئيس في الم سعي إلى من ذا كان ينوي ال

 .الوزراء، أو منصب رفيع في حكومة مستقبلية

يعالون، الذي ترك الحكومة وحزب )الليكود( في خضم خالف علني كبير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أضاف أن الفساد في 

  .يرانياإلد النووي ، في إشارة إلى التهدي"يسبب لي األرق أكثر من القنابع اإليرانية"الحكومة 

لتحالف ا أإسرائيلية مبكرة فقد يلجامية إجراء انتخابات لزإنه ليس بالضرورة في حال قيام نتنياهو بتقديم استقالته يعني أال إ

سه " صب رئيس الحكومة من داخع االئتالف الحكومي ا" حاليا بنتنياهواليميني الحكومي الذي يرأ صية بديلة عنه لمن شخ ختيار 

سه. ستطالع للرأي أجرته فقد  نف سرائيلية الثانية نتائج ا ضت القناة اإل التي على خلفية التحقيقات م، 5102-0-2بتاريخ عر

حاولت من خالله معرفة الشخصية األنسب من بين الوزراء البارزين في الحكومة الحالية لخالفة نتنياهو  يتعرض لها نتنياهو،

 .حال آلت األمور إلى استقالته

ستطال سب اال صع وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي يرأس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف على المركز األول، وبح ع، ح

صع وزير األمن الداخلي جلعاد  %02حيث منحه  صواتهم، فيما ح ستطالع أ شاركين في اال  %00حزب الليكود على  إردان منمن الم

، في الوقت الذي احتع فيه وزير الدفاع أفيغدور %1كحلون ثالثا بنسرربة محتال المركز الثاني، بينما حع وزير المالية موشرري 

 بنسبة الليكود حزب ريغيف من، تاله وزيرة الرياضة والثقافة ميري %1ليبرمان رئيس حزب إسرائيع بيتنا المركز الرابع بنسبة 

1%. 

 االنتخابات المبكرة:السيناريو الرابع: 

 أهمها: أكثر من طريقةهذا  يفهم منو

 

 :انتخابات مبكرة داخع حزب الليكودأوال: 

جراء إلعلى اسررتعداد  بأنهمنه في حال ارتفعت الئحة االتهامات ضررد نتنياهو، أيتحدث كبار القيادات في صررفوف الليكود 

الطبيعية لرئيس الوزراء والتي فترة الن يسررتمر لنهاية أانتخابات تمهيدية داخع الليكود واختيار بديع لرئيس الوزراء، على 

ومن بين وزراء الليكود الذين يرغبون في  وا مسررتعدين للتخلي عن هذه الفرصررة؛نهم ليسررأوم، 5101حتى نهاية عام تصررع 

شح ل ساحي هنغبي، داني : لنتنياهوقيادة حركة الليكود خلفا التر ساعر، ت سرائيع كاتس، جلعاد اردان، ميري ريجيف، جدعون  إ

شتاينتس و شيه يعلون، يوفال  شحنير بركات. مدانون، مو صول على وويحتاج المر شاركين في  %11ن للح صوات الم من أ

 .  لكي يتم اختياره كبديع عن نتنياهو في داخع الليكود االنتخابات التمهيدية
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 :انتخابات مبكرة إسرائيلية شاملةثانيا: 

ستطالع رفي  شرة، تحدث عن م، 5102-0-2بتاريخ  ؤهجراإي تم أا شرته القناة العا شكيلة البرلمانية تغيرات جوهرية في ن الت

 هم ما جاء في نتائجه:مبكرة؛ وأسرائيلية ابرلمانية نتخابات افيما لو أجريت 

ولي. بينما احتع حزب الليكود محتال المرتبة األ ،%52برئاسررة يائير لبيد على « يوجد مسررتقبع»حزب من المتوقع حصررول  

من الوسط  011شخًصا، من ضمنهم  202من أصوات المستطلعة آراؤهم، والذين بلغ عددهم  %53بنسبة المرتبة الثانية  "الحاكم"

 .العربي

ستطالع هو تقدم نتنياهأال إ صوله على  ون الملفت في اال سرائيلية مميزة وح صية إ شخ صوات على الرغم من فوز أك على األ

 وهوفي ذهن المجتمع اإلسرائيلي.  وحزب " يوجد مستقبع"، وهذا يدلع على الصورة الذهنية المتميزة التي يتمتع بها نتنياه

 من منصبه.قصاءه إو تم أفي حاله تنازل  وزمة التي تعقب نتنياهنستشف عمق األأيضا ما يجعلنا 

 منظومة تحالفات حزبية جديدة: السيناريو الخامس: تشكيع

صفور" توقع بأفي مقال كتبه الق سن ع سطيني "ح صر فقط  والتحقيقات الجارية مع نتنياهن يادي الفل ة اإلطاحعلى لن تقت

سب؛  سرائيلية فح ضا بأهم حليف له أبع قد تطيح برئيس الحكومة اإل حزب اليمين المتطرف التوراتي "البيت اليهودي"، وهو ي

 ي رن ما يجأفقد وصفت الصحف اإلسرائيلية ب  وحزب ليبرمان. الصهيونيوتشكيع "بديع سياسي من يمين الوسط والمعسكر 

ساد  ضايا الف سيةأفي تطورات ق سيا شاورات يقوم بها وزير المالية  اآلونةفقد ظهرت في  "،شبه "بالدراما ال األخيرة تحركات وم

صهيوني والذي  سكر ال شراكة مع المع سرائيلية بديلة بال شكيع حكومة إ سه"كحلون" من حزب "كلنا" بغرض ت سحاق  يرأ يت

  ي ليفني. فتسيهيرتسوغ "زعيم حزب العمع" وهو التحالف الذي يضم حزب الحركة أيضا برئاسة وزيرة العدل السابقة 

 

 أخيرًا

قت أكثر لتتضرح نظرا لحداثة قضرية " الفسراد" التي يتعرض لها رئيس الحكومة اإلسررائيلية "نتنياهو"، وحاجتها لوفإنه و

نه يبقي السرريناريو األول األكثر توقعا "بقاء أال إخر؛ المبكر إطالق أحكام مطلقة لترجيح سرريناريو على آنه من إمعالمها، ف

 :تيةلألسباب اآلوذلك م، على األقع. 5101مع نهاية العام حكمه نتنياهو في منصبه" على األقع حتى انتهاء فترة 

سية التي يتم تأن التهم الموجه لنتنياهو تحتاج لوقت طويع حتى ت أوال:  سيا صية ال شخ سية ال سا ضح، وذلك يرجع الى ح

وهي فترة كافية  ؛قعلى عامين على األإذا يعني حاجتها نها تراعي برنامج انشررغاالت رئيس الحكومة. وهأاسررتجوابها. كما 
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رة على تسررريع قادخرى أن ظهرت قضررايا وحتى إم. 5101وقاتها الطبيعية مع نهايات عام النتهاء فترة حكم " نتنياهو" في أ

ضية؛ ف شارع واإلإن نتنياهو وحكومته اليمنية المتطرفة قادره على إالق ضا، من شغال لجان التحقيق وال سرائيلي أي عالم اإل

شغلهم ضية خالل خلق أزمات ت صيع الق شعال فتيع الجبهة الجنوبية مع "قطاع إزمات؛ ، ومن بين هذه األوتبعدهم عن تفا

أشررهر على األقع؛ بداعي انشررغال رئيس الوزراء في  2على تأجيع الملف لفترات ال تقع عن  غزة"، من خالل شررن عدوان قادر

صاعدًاأ"حرب". علما  ملفات تتعلق باألمن القومي اإلسرائيلي شهدت ت سكريينالعدائية لفي لهجات  ن الفترة األخيرة   لقادة الع

سرائيليين تجاه غزة. شرات قيام حرب على اإل  ةدانباتجاه إكانت نتائج التحقيقات تذهب غزة، في حال  ومن الممكن ارتفاع مؤ

و يبطئ إجراءات التحقيق؛ وكذلك ألى شررن هجوم دموي على غزة. يعطع من خالله إمما سرريدفعه  رئيس الحكومة نتنياهو،

كريين القادة العسفي ذهنية إرضاء التعطش الدموي اإلسرائيلي اليميني للدم الفلسطيني. كما تبقي سوريا ولبنان حاضرة أيضا 

 ذا اقتضت الضرورة لذلك.إاستهدافهم  بغرض

سرائيليين، باعتباره امتدادًا للقادة العظام لدولة االحتالل  ىما يمتلكه نتنياهو لد ثانيا: ساط القادة والنخب والمواطنين اإل أو

 التمسك به والتستر عليه، إلى رائيليةقوية. وهو ما يدفع األحزاب اليمينية اإلسنه يتمتع بشخصية كريزماتية أاإلسرائيلي. و

شيتهف :ما الثانيه كرمز لهم ولدولتهم. أئص على بقانتنياهو والحر ةمكان :وذلك العتبارين؛ األولمر. والدفاع عنه إذا لزم األ م خ

ون نتنياهو سيكن الشخصية السياسية التي ربما تخلف أي أمن المجهول فيمن سيخلف نتنياهو، في ظع تناول استطالعات الر

 .مر قائم بقوة"يائير لبيد" رئيس حزب" يوجد مستقبع"، وهذا األ

ي الجديد "ترامب"، الرئيس األمريك وصررول حرص النخب اإلسرررائيلية، على اسررتقرار النظام السررياسرري اإلسرررائيلي، مع ثالثا:

 االحتالل. ن يقدم هدايا جوهرية واستراتيجية لدولةوالمتوقع منه أ

ساد التي يتعرض لها نتنياهو أثر كبير لدن ال يكون أمتوقع من ال :رابعا ضايا الف سرائيلي. وذلك  ىلتهم ق شارع اإل ساط ال ن ألأو

سه كقائد واقعي وليس مثالي. نتنياهو ساط القيادة والواقع أن دائما يقدم نف ساد في أو شعب  ىلد شائعًا صار الف عامة ال

ما دفع رئيس المحكمة الجنائية  اإلسرررائيلي بعد تعرض العديد من القيادات اإلسرررائيلية لتحقيق قبع ذلك. وهذا ربما 

سرائيع تحتع  سرائيلية، بقوله " ان إ ساط الحكومة اإل ساد واالخالق في أو ضايا الف شمغار"، للحديث عن ق سرائيلية " مئير  اإل

   .عليه والتضييقي العالم، ويجب علينا محاربة الفساد األكثر فسادا ف 52المرتبة 

سرائيلي، وال أخيرًا: سي اإل سيا ساد التي يتم التحقيق فيها مع أعلى هرم في النظام ال ضايا الف ي متمثع فوبعيدًا عن مجريات ق

سة  صب رئا ضاء  ًاحقيقي ًاتعبير يمثع نهأال إ وتداعياتها؛ التهاالوزراء، ومآمن ستقاللية ونزاهة الق سلطات، وا صع بين ال عن الف

نجازاته وال عالقاته، ولن يكون للموساد والشاباك ومؤسسات الجيش أي دور إاإلسرائيلي. فرئيس الحكومة ال يشفع له منصبه و

 مهماتعلي يانهأين ربما على العكس يتم التحقيق مع رئيس الحكومة من شررابَّ ر مسرراره. بعيو تغيأفي تعطيع التحقيقات 

 فتقده العديد من الدول العربية لألسف.تو تهرب. نموذج سياسي وقضائي يثا. يسألونه فيجيب بدون مماطلة أحد

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3218518,00.html


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 


