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 االنتصار في مواجهة الشرق األوسط الجديد

 بالل حسن التل

 بالل التال، االنتصار، التحرير، حرب متوز، الشرق األوسط اجلديد.الكلمات المفتاحية: 
 انهيار مجتمع الرفاه
 ةحاولت ثقافة اهلزميانتهاء أكذوبة جمتمع الرفاه اليت  يف كتابه "نغيب"اآلفات اليت عددها  مثار لقد كانت أوىل

 ومن يف تختل  ااجماالت ه الكثريون من القادة اإلسرائيلينيوهو ما اعرتف ب عليهاتصوير الكيان الصهيوين 
 يقول: األفولحنو مزيد من  سرائيليدولة الرفاه اإلحتت عنوان  شاحلتاحمللل الصهيوين انطوان  ما كتبهذلك 
ا مركز أدفا/ معلومات حول املساواة والعدالة على وثيقتني أعدمه أوراق اسرائيليةمن  37يشتمل العدد رقم "

، والثانية حول املوازنة 2006سرائيل. األوىل حول صور الوضع االجتماعي يف اسرائيل العام إاالجتماعية يف 
والنتيجة اليت  2006، واليت تضمنت تكالي  احلرب على لبنان يف صي  2007اإلسرائيلية يف العام 

وثيقته الثانية، الوثيقة الصلة باألوىل، هي أن العقد األول من القرن احلادي  يتوصل إليها هذا املركز، يف
من ناحية اسرائيل. فالتقليصات  امفقود   ااجتماعي   اوالعشرين احلايل بات من شبه املؤكد أن يرتسم بكونه عقد  

كالي  احلرب، يف اخلدمات االجتماعية ويف شبكة الضمان االجتماعي، حبجة تغطية ت 2007املقررة العام 
-2001، تضاف إىل تقليصات عميقة يف املوازنة مت تنفيذها يف األعوام 2008وتلك املتوقعة العام 

 كامال    ا. وإذا ما مّت ربط كل هذه التقليصات فإّن اخلالصة املطلوبة هي أن العقد احلايل سيكون عقد  2004
الصحة، السكن والرفاه والضمان االجتماعي،  من االنكفاء االجتماعي يف جماالت التعليم، التعليم العايل،

وأن النية متجهة حنو املزيد من صرف األموال على االستعداد  اعلى ما تؤكد الوثيقة يف هذا الشأن، خصوص  
للجولة احلربية املقبلة، اليت ترتسخ يف الوعي االسرائيلي باعتبارها شبه حتمية. لعل الكلمة املفتاحية يف الوثيقة 

يف تقاسم مثار النمو االقتصادي. ويؤكد   االالمساواة أو انعدام املساواة يف توزيع املوارد، وأساس  األوىل هي 
من قيادهتا السياسية كهدف مركزي لسياستها يف ااجمال  اكاتبا الوثيقة أنه مع كون النمو يف اسرائيل مطروح  

بسياسة  احد ذاته، وحني ال يكون مصحوب  ة تبني أن النمو يف يقاالقتصادي، إال أن املعطيات الواردة يف الوث
عامة مالئمة، ميكن أن يظهر كهدف منقوص وجزئي، ففي العقود األخرية شهدت إسرائيل سنوات من 

، وذلك صمصطلحات النات  للفرد. إىل جمموعة الدول الغنية يف العاملالنمو االقتصادي الكبري، بل وانضمت 
ة ملعدالت النمو، سرعان ما تكش  أن النمو اقتصر فقط على ولكن إلقاء نظرة تتجاوز املعطيات الكميّ 

ض ألجزاء كثرية أخرى أن حتظى بشيء يذكر من أجزاء من ااجمتمع واالقتصاد اإلسرائيليني، يف حني مل يقيّ 
ومثة أشكال عديدة النعدام املساواة، منها ما هو على أساس قومي وطائفي، ومنها ما هو على هذا النمو، 
أو على أساس التوزيعة اجلغرافية، وما شابه ذلك، يضاف إىل هذا أن انعدام املساواة ينسحب  أساس جندري

على كل جماالت احلياة، وهناك تركيز خاص على التعليم والتعليم العايل واخلدمات الصحية وكذلك على 
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يف اسرائيل بربيق  نظام التقاعد. وإن األرقام والفجوات اليت تقدمها الوثيقة تعرض حال الوضع االجتماعي
ساطع، وليس من ااجمازفة القول إن ما يستكنهه مركز أدفا هو أشبه بتحصيل حاصل السياسة االقتصادية 
االجتماعية املنتهجة منذ عدة سنوات، واليت دقت املسمار تلو اآلخر يف نعش دولة الرفاه اإلسرائيلية، كما 

يف يد من اخلرباء وأساتذة اجلامعات الية: رأى العدسنتوسع يف قراءة بعض مداليلها يف إطار السطور الت
آذار  28االنتخابات األخرية يف اسرائيل للكنيست السابع عشر اليت جرت يف  معرض تعقيبهم على نتائ 

 ا، وحىت قبل أن تندلع احلرب على لبنان يف الصي  املنصرم، أن الوضع االجتماعي سيزداد تفاقم  2006
 اه االسرائيلية أخذت تقرتب من األفول أو الزوال.ألن دولة الرف اوذلك نظر  
وقبل أي شيء، ضرورة لفهم حقيقة أن مشكلة الرفاه يف إسرائيل  أوال   بعضهم إىل أن هناكوذهب  

فقط، وهذه املواضيع هي: اء األحزاب عشية تلك االنتخابات ال تقتصر على املواضيع اليت خاض فيها زعم
بقوة على جدول األعمال، رفع أجر احلد األدىن املتدين،  اد مطروح  تقليص البطالة وهو موضوع مل يع

إضافات إىل سلة األدوية اهلزيلة وفرض رقابة على أسعار األدوية املرتفعة، إجراء تغيريات يف نسب ضريبة 
اء أو تقليص شركات القوى البشرية. مسنني واملعوقني واملتقاعدين وإلغصصات التأمني الوط ي للتخالدخل و 

أجهزة الثقافة والصحة والتعليم والعلم واملساواة  ان أية مناقشة جادة يف موضوع الرفاه ال بد وأن تتناول أيض  إف
لكل املقاييس  ا، وفق  ابأن هذه ااجماالت كافة تعاين من تدهور خطري جد   اجلميع املواطنني يف اسرائيل، علم  

من  اية يف سلم الدول املتطورة والدميقراطية. وإزاء لك فإن أي  العاملية املوثوقة. وحتتل اسرائيل مكانة متدنية للغا
حقيقية للوضع املتدهور الذي يقبع فيه  األحزاب االسرائيلية )صما يف ذلك حزب املتقاعدين( ال يطرح حلوال  

 جهاز الرفاه بأكمله.
ياسة الريغنية ، فإن هذا احلزب احلاكم متمسك بالسهمتحدثني بامسكدميا وتصرحيات لربنام    اوطبق   

والتاتشرية اليت يتبناها زعيم الليكود احلايل بنيامني نتنياهو، واملغزى العملي هلذا التوجه هو مزيد من التدهور 
يف وضع الرفاه يف اسرائيل، وذلك من جراء التعاظم املستمر ألصحاب رؤوس األموال، الذين أصبحوا اآلن 

لذين تولوا إجراء املفاوضات لتشكيل االئتالف احلكومي ، على سبيل املثال فإن ااأصحاب السلطة أيض  
 . (احلايل هم باألساس حمامون ميثلون أثرياء الدولة، أو أهنم أنفسهم من أصحاب رؤوس األموال الكبرية

يف الكنيست من قبل حزب العمل رأت الصحافية  ا: )قبل أن تصبح عضو  قائال   شاحلتويضي   
أن اسرائيل قاب  (وفيتش )عملت آنذاك يف القناة االسرائيلية التلفزيونية الثانيةماالسرائيلية البارزة شيلي حيي

لة تسيطر عليها امليزتان األبرز جلمهورية املوز، ومها املستوى املتدين لنزاهة و قوسني أو أدىن من أن تكون د
 احلكم، والفجوات اهلائلة بني الفقراء واألغنياء.

إىل  "لوج فصحيمونو "جاءت هذه النبوءة يف سياق   كان عبارة عن   "عيد الفصح العربي"نسبة  
إىل حد التماهي  م اإلسرائيلية اليت باتت تتماشىمن أداء وسائل اإلعال اشكوى حادة صافية وصرحية أساس  

مع أصحاب الرساميل يف تأييد السياسة االقتصادية االجتماعية اليت تنتهجها احلكومة لصاحلهم،  اأحيان  
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على دولة  الرفاه، حىت إىل ناحية جتاهل معاناة ضحايا هذه السياسة من  اي قضاء  مربم  وتنذر بأن تقض
السكان اليهود أنفسهم. وإن أداء وسائل اإلعالم هذه يف ميدان التماثل حىت ال نقول االمتثال مع سياسة 

 رار.من األسرار املفضوحة صما ال حنتاج معه إىل عناء التك ااحلكومة العامة اصبح هو أيض  
من  28وبصدد مسألة نزاهة احلكم يف إسرائيل نشري إىل أنه سبق أن جرى ختصيص العدد رقم  

سلسة أوراق اسرائيلية هلذا األمر، وفيه عرض اخلبري القضائي اإلسرائيلي موشيه نغيب ما اعترب أنه فشل ذريع 
من الداخل  حياولون تدمريها وتقويضها ملنظمة أجهزة سيادة القانون اإلسرائيلية يف محاية الدميقراطية من الذين

اياهتم املخصوصة، اليت ليس أبسطها التغطية على الفساد املستشري يف القمة، وقد احتوى هذا العدد على لغ
ى العرض ذاته، عل مشتمال   2004مقالتني مأخوذتني من كتاب هلذا خلبري صدر قبل فرتة وجيزة يف خري  

اء الكتاب حتت عنوان "أصبحنا مثل سدوم: يف املنزلق من دولة قانون إىل ثر سعة ومشولية. وجإمنا بصورة أك
مفادها أنه ال هنضة ترجى لدولة ختاف  اعموم   اليت خيلص إليها نغيب يف الكتابمجهوية موز. النتيجة 

 (. سلطاهتا من أعداء القانون والدميقراطية، بدل أن يكون سلوكها نقيض ذلك مجلة وتفصيال
)أما فيما خيتص بالفجوات الضخمة بني الفقراء واألغنياء، وهي امليزة األبرز الثانية لـ  إىل أن يقول: 

"مجهورية املوز" على ما قالت حييموفيتش، فيمكن استعادة ما سبق أن قاله عامل االجتماع االسرائيلي شلومو 
بصريورة "ثقافة سبيسكي، وهو كاتب مشارك للوثيقة حول صورة الوضع االجتماعي، من كون ذلك أشبه 

تطور" أو "ثقافة تنمية" اقتصادية اجتماعية انطلقت من مبدأ تكريس هذه الفجوات بداية  بني أبناء الطوائ  
اليهودية املختلفة )إشكناز وشرقيني( وبينهم وبني العرب الفلسطينيني املواطنني يف اسرائيل، مث اتسع تطبيق 

فلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومن مث غريهم على مّر ال 1967ليشمل بعد العام  اهذا املبدأ الحق  
 إىل األيام الراهنة(. السنوات املاضية وصوال  

 
ملمح آخر  ويف نفس إطار التأكيد على زوال أكذوبة دولة الرفاه والقانون واملساوة تدل التقارير على 

فقد جاء يف تقرير الفقر للنص   كيانهذا التزايد نسبة الفقر يف  من مالمح ضع  كيان العدو يتمثل يف
ؤسسة التأمني الوط ي صم، الذي نشرته ما تسمى 2005والنص  األول من عام  2004الثاين من عام 
والنص   2004ثاين من يف اسرائيل ازدادت خالل النص  الأن نسبة الفقراء )والذي جاء فيه االسرائيلية 
نسمة  1,580,200إىل  1,534,300راء من ، حيث ارتفع عدد الفق%3بنسبة  2005األول من 

 394,200نصفهم من األوالد، وحسب التقرير ارتفع عدد العائالت الفقرية خالل الفرتة املشار إليها من 
. أما عدد األطفال الفقراء الذين عاشوا يف اسرائيل %2,3بنسبة  اما يع ي ارتفاع   403,400عائلة إىل 

، ما 2005يف عام  738,100إىل  2004نسمة يف عام  713,600خالل هذه الفرتة فقد ارتفع من 
. ويتضح من مقارنة لتقارير الفقر أن نسبة الفقر بني األوالد يف اسرائيل ارتفعت %3.4يع ي زيادة بنسبة 

فقط من األوالد الفقراء مت  %17، وقالت مؤسسة التأمني الوط ي يف تقريرها أن %50بنسبة  1998منذ 
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، 2003يف العام  %25و 2004يف العام  %19، مقابل 2005الفقر يف العام إنقاذهم من حتت خط 
ويستدل من مقارنة لتقارير الفقر اليت أصدرهتا مؤسسة التأمني الوط ي االسرائيلية خالل السنوات اخلمس 

أل  ولد وفىت تدهوروا إىل ما حتت خط الفقر،  250أن نص  مليون اسرائيلي بينهم قرابة  ااألخرية أيض  
تفشي ظاهرة  ثيستدل من مقارنة بني اسرائيل وعدد من دول العامل أن اسرائيل حتتل املرتبة األوىل من حيو 

 %24وكندا  %24وبريطانيا  %25وإيطاليا  %27تليها الواليات املتحدة  %33الفقر بني األوالد 
 .(%23ولوكسمبورغ 

 
 

 القنبلة السكانية
دخل ملمح آخر من مالمح ضع  الكيان الصهيوين اليت ستقود يف  هالرفاونتيجة لتفشي الفقر واهنيار جمتمع 

النهاية إىل زواله وهذا امللمح يتكون من شقني أوهلما تنامي نسبة البطالة وثانيهما تزايد اهلجرة املعاكسة من  
سمن كيان العدو مما يؤكد انكشاف الزي  وانتهاء احللم الصهيوين يف جر اليهود إىل األرض املوعودة أرض ال

فإذا اجتمعت اهلجرة املعاكسة مع  هلذا الكيان والعسل وهذا يع ي يف وجه من الوجوه ضع  القوة البشرية
العرب يف فلسطني احملتلة عرفنا سبب قلق قادة هذا الكيان  نسبة مواليدتدين نسبة املواليد يف مقابل تنامي 

 . هتددهمن القنبلة السكانية اليت 
من وثائق اسرائيلية و على لسان باحثني يف الصفحات السابقة دناها إن االستشهادات اليت أور  

حجم  من بني ما تؤشر إليه إىل ملمح مهم من مالمح ضع  الكيان الصهيوين يتمثل يفاسرائيليني تؤشر 
ذا الكيان األسبق هل الوزراءالفساد الذي استشرى يف الكيان الصهيوين وهو الفساد الذي وصفه رئيس 

سرطان أصاب الكيان وبأنه مستنقع ال ميكن اخلروج منه وقد دلت استطالعات الرأي العام على  نتنياهو بأنه
من االسرائيليني يعتقدون أن اسرائيل دولة فاسدة، أما املستشار القضائي حلكومة الكيان  %82أن 

د كل مكونات  هذا الفسا أصابوص  ما أمساه بالفساد اجلماهريي يف اسرائيل بالوباء، وقد الصهيوين فقد 
كيان العدو ابتداء  من رئيس الكيان الذي اضطر لالستقالة من منصبه بسبب فضائحه اجلنسبة إىل رؤساء 
صمواقعه  لبلدية القدس مرورا   الوزراء املتعاقبني فرئيس الوزراء احلايل أوملرت تطارده هتم الفساد منذ أن كان رئيسا  

 ةه كرئيس وزراء وتطارد معه أفراد اسرته وهي هتم ترتاوح بني الرشو الوزارية وانتهاء  بتهم الفساد اليت تطارد
ومل يكن األمر خيتل  مع سلفه شارون وعائلته ومالحقة القضاء  .التعيينات السياسية وتسهيل الصفقاتو 

هلم بسلسلة من قضايا الفساد من بينها حصول شارون على رشوة بقيمة ثالثة ماليني دوالر باإلضافة إىل 
كما وسبق أن خضع نتنياهو للتحقيق يف قضايا فساد من بينها متويل استطالعاته من   ،بنه عمريفساد أ

 .ومل ينجو اسحق رابني من املالحقة بتهم الفساد كذلك ،خالل ميزانية وزارة املعارف
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 يااملافليربمان فقد تعدددت هتم الفساد اليت وجهت له ابتداء  من التعاون مع أما نائب رئيس الوزراء  
 .بطرق غري قانونية على أموال واحلصولشركات  وانتهاء  بإدارةالروسية 
كذلك الوزراء فوزير املالية االسرائيلي أوق  عن العمل على خلفية   ونواهبم ومثل رؤساء الوزارات 

إدانة وزير القضاء  تشخصية سياسية كبرية كما متل لالتحقيق معه يف قضايا اختالس من بينها تقدمي أموا
مارسها ضد جمندة، كما قدمت فتاة أخرى شكوى ضده لنفس املمارسات وكذلك مشينة بسبب أعمال 

أما  التعيينات. فساد يف وشبهةتلقاها  رشاوىكما جرى حتقيق مع وزير الزراعة حول   .اهتامه باستخدام القوة
م خبرقفقد  اهلستدروتورئيس  2006احلرب أثناء العدوان على لبنان عام  وزيرعمري مريتس  قانون  اهته

 اجلنسية وقانون عمل النساء.
 اني مشلت أيض  اء الوزارات والوزراء االسرائيليوالالفت للنظر أن هتم الفساد اليت وجهت لرؤس 
على أن الفساد صار ثقافة عامة يف الكيان الصهيوين واألمساء اليت  هتم زوجات وأبناء وبنات مما يدلعائال
الذين وجهت إليهم هتم  ا أعاله هي أمساء وزراء عاملني اآلن ولو أردنا ضم أمساء الوزراء السابقنيذكرناه

 يف الوزارات وقد تراوح نيالفساد فإن القائمة لن تنتهي وكذلك احلال بالنسبة لنواب الوزراء واملدراء العام
 استعمال السلطة...إخل.واالغتصاب وسوء وهتريب املخدرات  واالختالسفساد هؤالء بني الرشوة 

 
 وفي الكنيست

ومثال الفساد يف احلكومة كذلك الفساد يف الكنيست حيث مت طلب رفع احلصانة من قبل احملكمة العليا 
ورولوفسكي بتهمة تزيي  التصويت يف الكنيست بالتعاون مع عضو كنيست آخر هو غعن عضو الكنيست 

ن الكنيست وحماولة إخفاء أدلة. أما رئيسة الكنيست روحاما بالسرقة من تخاز  احييئيل حزان الذي اهتم أيض  
م عضو الكنيست يئري  افراهام فقد خضعت هي األخرى للتحقيق بتهم تلقي رشاوى وخيانة األمانة، كما اهته

بتلقي رشاوى مقابل تسليمه ي مزور كما اهتم عضو الكنيست بنيزر  بريتس حبصوله على لقب جامعي
 مال األجانب املتوقع وصوهلم إىل اسرائيل أثناء توليه منصب وزير العمل والرفاه.معلومات تتعلق بعدد الع

ألفراد  اومثلما هو احلال مع الوزراء كذلك األمر مع أعضاء الكنيست فقد وجهت هتم الفساد أيض   
 ستطول القائمة.أمساء أعضاء الكنيست السابقني إىل قائمة املتهمني  إضافة كما أنعائالهتم  

 
 ألحزابوفي ا

ومثل احلكومة والكنيست كذلك استشرى الفساد يف األحزاب السياسية يف الكيان الصهيوين فقد وجهت 
كما قام كل من حزيب كادميا والعمل بفضح الفساد   وحزب العمل اهتامات بالفساد لزعيمي حزب كادميا
 زب العمل بسب خروقاتبأنه مت إلغاء ثلث طلبات االنتساب حل ااملايل واإلداري لدى كل منهما علم  

. كما نشرت يف كيان العدو تقارير تؤكد بأن عصابات اجلرمية تقوم بعقد اتفاقيات مع يشوهبا الفساد
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السياسيني االسرائيلييني لتمويل محالهتم االنتخابية ومساعدهتم على السيطرة على مناطق نفوذهم مقابل قيام 
 صات والبناء والتجارة.السياسيني صمنح هذه العصابات تسهيالت يف املناق

 
 فساد دبلوماسي

ومثل الفساد الوزاري واحلزيب كذلك الفساد يف الدبلوماسية االسرائيلية فقد اهتم دبلوماسي يف البعثة 
االسرائيلية يف نيويورك باملشاركة بأفالم إباحية كما جرى التحقيق مع سفري الكيان الصهيوين يف بريطانيا 

 متت حماكمةضع سفري هذا الكيان يف واشنطن للتحقيق بتهم فساد كما بتهمة تبييض األموال كما خ
االسرائيلي لدى هولندا بتهم فساد من بينها بيع جوازات سفر كما اعرتف الوزير شالوم بتدخل  لالقنص
سفارة الكيان الصهيوين يف واشنطن حيث تقّدم السفري بشكوى ضد الوزير وزوجته كما مت  بعملزوجته 

االسرائيلي  لكغم من الكوكايني. كما مت طرد القنص9سفري الكيان الصهيوين يف البريو حليازهتا اعتقال ابنة 
 .من اسرتاليا بسبب تصرفاته اجلنسية

 
 فساد إداري ومالي

مثلما استشرى الفساد يف اجلهاز السياسي والدبلوماسي للكيان الصهيوين استشرى كذلك يف اجلهاز و 
حيث جرى التحقيق مع رئيس سلطة الضرائب ونائبه يف كيان العدو بتهم فساد  اإلداري واملايل هلذا الكيان

وجرى اعتقاهلما مع سلفه ومع اثنني من رجال األعمال االسرائيليني ومن بني التهم اليت وجهت هلم الرشاوى 
 التعيينات.بوالتهرب الضرييب والتالعب 

همة بيع معلومات عن اسرائيليني حملققني كما جيري بني الفينة واألخرى اعتقال موظفني رمسيني بت 
خلطرية يف السلطات احمللية وقال إن جلان التنظيم خاصني وقد كش  تقرير ملراقب الدولة ما أمساه باخلروقات ا

 قيامم مصاحل سياسية وأن هذه السلطات تتسرت على هترب اجليش من دفع الضرائب من خالل والبناء ختد
مات ااد اإلداري وجهت اهتقانونية على االسرائيليني ويف إطار الفس هذه السلطات بفرض ضرائب غري

الفساد للمدير السابق لشركة كهرباء اسرائيل. وقد جاء يف أحد تقارير مراقب الدولة حول استشراء الفساد ب
حيقق حاالت من الفساد  سبعم الشرطة ملفات تصل املستوى اجلنائي من بني ليف الكيان الصهيوين أنه يس

ات مشبوهة وشركة الكهرباء وخصخصة مصنع أم ي صوتشمل شركة القطارات وسلطة املطارات ومناق هافي
 سياسية وحمو قروض بنكية يف بنك اسرائيل. وتعيينات

 
 فساد أمني وعسكري

مل تنجو من داء الفساد الذي  اليت تعترب من أهم مكونات الكيان الصهيوين ةيحىت املؤسسة األمنية والعسكر 
 افقد أجرت جلنة رمسية اسرائيلية حتقيق  وجيعلها سهلة االخرتاق وأكثر قابلية للهزمية هبا ويفتك بقوهتا  يستشري
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ور فساد املؤسسة األمنية االسرائيلية الرسالة صحول تعاون الشرطة مع إحدى عصابات اجلرمية املنّظمة ومن 
 اعام   اقول فيها أنه إذا مت تعيينه مفتش  إىل عمري شارون واليت ي 2004اليت بعث هبا الضابط بروفسكي عام 

شارون إىل طاقم أكثر راحة. ومن مظاهر فساد املؤسسة للشرطة فسيقوم بتغيري طاقم التحقيق مع عائلة 
للوحدة اخلاصة ملكافحة اإلرهاب يف ما يسمى  ااألمنية يف الكيان الصهيوين تعيني الضابط يورام ليفي قائد  

ترفيع كما جيري بصورة دائمة الضابط متعاون مع العصابة املعروفة باألخوة فرينيان،   هذا مع أنباللواء اجلنويب 
ضباط الشرطة املعروفني بعالقتهم مع هذه العصابة اليت متارس اإلجرام املنّظم كما يتم اإلعالن بصورة دائمة 

   عن اعتقال رجال شرطة بتهم الرشوة والتحرش اجلنسي والعالقة مع عصابات اإلجرام.
 

فتطالعنا التقارير بصورة شبه يومية عن  اأيض  على صعيد الفساد الذي يفتك باجليش االسرائيلي و  
 بيعهموعن  ثكنات اجليشممارسة جنود وضباط هذا اجليش للسلب والنهب من منازل املستوطنني ومن 

لقتل واغتصاب ااجمندات ارتفاع امللفات اجلنائية ضد أفراد هذا اجليش ومن بينها جرائم ا وعن نسبةلألسلحة، 
املسنات، صما يف ذلك وارتفاع حاالت التحرش اجلنسي هبن وممارسات اغتصاب القاصرات من االسرائيليات 

وتزايد االنتحار  للضباط واجلنود النفسية األوضاع، وعن تدهور تعاطي املخدرات واالجتار هباباإلضافة إىل 
 اباك.بينهم وهو ما ينطبق على منتسيب املوساد والش

 
 فساد قضائي

باجلهاز القضائي  اومثلما يفتك الفساد يف اجلهاز السياسي واإلداري واملايل للكيان الصهيوين فإنه يفتك أيض  
هذا اجلهاز املتهم بتشجيع االجتار بالنساء عن طريق األحكام املخّففة كما مت توجيه االهتام ألكثر من 

 التعيينات وهتم بسوء استغالل املنصب ومن صور الفساد مسؤول قضائي كبري يف كيان العدو لتدخلهم يف
ي  اليت يعاين منها القضاء االسرائيلي اهتام أكثر من قاضية بالتجسس على أزواجهن كما مت إدانة قضاة بتزي

 حماضر احملاكمات وإتالف وثائق خاصة بالقضايا املعروضة عليهم.
 

 فساد المؤسسة الدينية
يف كيان العدو من ممارسة الفساد فقد خضع احلاخام االسرائيلي األكرب للتحقيق  ومل تنجو املؤسسة الدينية

بتهم إخفاء احلقيقة كما اهتم هذا احلاخام باختطاف شاب والتنكيل به لعالقته بابنة احلاخام صمشاركة زوجته 
نشرت الصح  كما مت اعتقال حاخام اسرائيلي لقيامه باالعتداء اجلنسي على قاصرات كما   وابنه وابنته.

 االسرائيلية لتجارة املخدرات. ةاالسرائيلية بصورة متكررة تقارير عن ممارسة طلبة املعاهد الديني
 

 فساد طبي وتعليمي



 8 

 
تتص  باالنسانية وحتافظ على األخالق أع ي املؤسسة الطبية مل تن  من  احىت املؤسسة اليت يهفرتض بأهن

استشرى فيها الفساد بصورة كبرية فقد مت ضبط ستة جراحني  حيثالفساد الذي يفتك بالكيان االسرائيلي 
حد التقارير اليت نشرت ما أشار أكعلى تقارير كاذبة،   اطيب اعتماد   اسرائيلني بتهمة تقدمي حبث علمي ملؤمتر

أهخضعوا لتجارب غري قانونية يف إحدى املستشفيات االسرائيلية كما  امريض   870هناية العام املاضي إىل أن 
اعتقال أربعة من كبار األطباء االسرائيليني بتهمة إجراء جتارب غري قانونية على املرضى وذلك خالل شهر  مت

جريت اضي عن جتارب طبية غري قانونية أالنقاب خالل العام امل كش ، كما  2006تشرن أول من عام 
ى مرضى جر  6وفاة  بداء السكري. ويف واقعة أخرى جرى التحقيق يف شهادة تشري إىل امريض   60على 

ة يف الكيان الصهيوين كما مت كش  النقاب عن عشرات التجارب غري إخضاعهم لتجارب طبية غري قانوني
ات املرضى وتقدمي معلومات غري صحيحة لوزارة فالقانونية اليت جتري على املرضى املسنني وعن تزيي  مل

رضاهم إىل فئران جتارب كما وهجهت الئحة الصحة. كما يتم اعتقال أطباء بتهمة تلقي الرشاوى لتحويل م
ويف واقعة اخرى  ،)اتينانيم( االسرائيلي صمستشفى ااهتام ضد طاقم طيب اسرائيلي بتهمة التنكيل صمتخلفني عقلي  

رهفعت دعوى ضد مستشفى اسرائيلي لقيامه باجراء جتارب على ممرض من قبل طبيب حمتال كان نزيل 
 السجون.

 
يام ذلك القطاع التعليمي الذي تكثر فيه عمليات بيع الشهادات املزورة وقومثل القطاع الطيب ك 

 .االعالقات الشاذة بني املعلمني من اجلنسني وبني طالهبم من اجلنسني أيض  
 

على مكونات  املتجذر واملسيطرالفساد  عنإن كل ما قدمناه يف الصفحات السابقة جمرد مناذج  
 بعد يوم. ايوم   اوجيعله أكثر ضعف  الكيان الصهيوين 

 
 جريمة منظمة

أن تنتشر اجلرمية املنظمة يف  ايف ظل هذا الفساد الذي يفتك بكل مكونات الكيان الصهيوين ليس مستغرب  
من مالمح هذا الكيان وخاصة  جرائم القتل حيث  اأساسي   اهذا الكيان وأن تصبح اجلرمية بكل أنواعها ملمح  

قاتل خالل األعوام األربع املاضية، ويقول تقرير نشر  600  حوايل مل تتمكن الشرطة االسرائيلية من كش
حادث طعن ،وسرقة عشرة آالف  250وقع  2006يف الكيان االسرائيلي أنه خالل الربع األول من عام 

 7أل  قتيل ومصاب يف  13عن  2005أل  منزل، يف حني حتدثت أرقام عام  16سيارة، واقتحام 
ت اإلجرامية وتؤكد التقارير استفحال اجلرمية املنظمة يف الكيان اسرائيل العائال ث طريق، وتكثر يفآالف حاد
 الصهيوين.
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جديتها يف التعامل مع العن  املنتشر يف الكيان الصهيوين  موتتهم التقارير احلكومة االسرائيلية بعد 

م القتل خالل العام بعد أن أشارت هذه التقارير إىل تعرض أل  امرأة للعن  باإلضافة إىل مئات جرائ
ثر من أك ، والالفت للنظر أن ممارسة اإلجرام تشمل كل أعمار وفئات االسرائيليني حيث مت الكش 2004

كما تؤكد التقارير ارتفاع نسبة تورط ما يسمى   اأيض   صبيانرة عن عصابات يرأسها صبية وتتكون من م
 بشبيبة اسرائيل بأعمال العن .

رام الذي يفتك بالكيان الصهيوين تنوعت اجلرائم يف هذا الكيان غري أن ويف ظل هذا االنتشار لإلج 
كانتا تتعرضان   طفلتنيشرطة أن لأبرزها اجلرائم املتعلقة باالغتصاب والدعارة واملخدرات ففي تقارير ا

 لالغتصاب من ِقبل والدمها وشقيقيهما وأن الثالثة كانوا يقدمون على اغتصاب الطفلتني بصورة منفصلة مع
هيوين ويكش  مدى من املمارسات يكثر يف الكيان الص منهم صما يفعل اآلخران، وهذا النوع علم كل

 إفالسه واهنياره.
كز مساعدة ضحايا االعتداءات ا وبسبب ارتفاع اجلرائم اجلنسية تتزايد نسبة املتوجهني إىل مر  
لصهيوين، فلم تغب عن الذاكرة نوع من اجلرائم مسؤولون كبار يف الكيان الاة، ويشارك يف هذا اجلنسي

، كما أهدين زوج املليونرية ف وكذلك مدير عام الرئاسة االسرائيليةافضيحة رئيس الكيان الصهيوين كتس
الشبكات الدولية لالجتار بالنساء  يف الكيان الصهيوين االسرائيلية شريي آرسون باالعتداء اجلنسي، وتنتشر

دعارة داخل وخارج هذا الكيان وتؤكد التقارير ارتفاع حاالت اليت جترب آالف النساء على العمل بال
بنسبة  2005بعد عام، فقد ارتفعت عام  ااالغتصاب اجلماعي واالعتداء اجلنسي يف الكيان االسرائيلي عام  

وتشري  %25يف حني ارتفعت حاالت االعتداء اجلنسي عن نفس الفرتة بنسبة  2004عن عام  28%
حىت  1995حايا االعتداءات اجلنسية هم من القاصرين، وخالل الفرتة من من ض %50االحصاءات إىل 

منها داخل العائلة و  %15اعتداء جنسي  600 – 440ما بني  اوقع يف كيان العدو سنوي   2005
 من الضحايا من القاصرين. 60%
 

ولكن اجلرائم  ال يتسع ااجمال لسرد كل أنواع اجلرائم اليت تسيطر على الكيان الصهيوين وأسباب هذه 
 هكل ما أشرنا إليمن املالمح اليت تضع  هذا الكيان وهذا امللمح مع   اثابت   االثابت أن اجلرمية صارت ملمح  

فيما تقّدم يؤشر على مدى ضع  وهشاشة الكيان الصهيوين اللذين تؤكدمها أرقام االحصائيات وحقائق 
 الواقع.
 


