
 الفساد في إسرائيل
 

 الدكتور عبد الستار قاسم
 

تـم  . شارون ليس هو رئيس الوزراء اإلسرائيلي الوحيد الذي يتم التحقيق معه حول قضايا فسـاد              
وتـم التحقيـق   . التحقيق مع نتن ياهو، ومع رئيس الدولة عازر وايزمان، وقديما مع اسحق رابين          

أفلت عدد من السياسيين حتى اآلن من       . يأيضا مع وزراء مثل صاحي هانجبي واسحق مورداخا       
التهمة واإلدانة بينما دفع بعضهم الثمن مثل رئيس الدولة الذي اضطر إلى االستقالة ووزير الدفاع               

 .الذي لحقت به إهانات حولت حياته إلى جحيم
هـذا صـحيح بالنسـبة للكيـان        . عندما يصل الفساد إلى الرأس فال بد أن الذيل قد خرب تمامـا            

الفساد ال ينحصر في كبار المسؤولين الذين يطفون على السطح أو يبقون تحت الماء،              . نيالصهيو
الرشوة منتشرة، وكذلك أعمـال النصـب       . وإنما يمتد إلى كل قطاعات الناس اليهود وغير اليهود        

لم يعد التعامل بين    . واالحتيال واالختالس والتزوير والغش والتهريب والهروب من الضريبة، الخ        
التعامل مع  . س سهال أو متميزا بالثقة المتبادلة، إنه تعامل يتصف بالحذر الشديد والريبة والشك            النا

اآلخرين يقوم على االفتراض بأن الطرف المقابل عبارة عن لص ومحتال ويجب اتخاذ مختلـف               
 .التدابير من أجل عدم الوقوع في الغبن واالبتزاز

تهتم العصابات السفلية بقضايا تهريب المخـدرات       . قيةتنتشر في إسرائيل العصابات السفلية والفو     
أمـا  . واالعتداء الجسدي واالتجار بالنساء وتبييض األموال والسرقات المالية منها وغير الماليـة           

العصابات الفوقية فتهتم أساسا بما يسمى عربيا باإلكراميـات وتبـادل المصـالح والمحسـوبيات               
بعض عامة الناس من العصابات الفوقية التي تحـاول         يصنف السياسيون و  . والوساطات والرشوة 

 .لكن الجرة ال تسلم دائما. تحقيق منافع خاصة دون أن تترك وراءها آثار تدينها
بدأت إسرائيل عهدها في الوجود بالعمل الشاق والتعاون المتبادل         . إسرائيل القديمة لم تعد موجودة    

ائيل مع بداية عهدها عبارة عن خليـة نحـل ال           كانت إسر . والعمل الجماعي والتفاني ونفي الذات    
امتاز روادها برغبة قوية واستعداد اسـتنفاري لبنـاء         . تهدأ ليال أو نهارا وال تعرف للراحة طعما       

الدولة على أسس علمية وأخالقية واجتماعية صلبة بحيث كانوا جميعا عبارة عن أسـرة واحـدة                
هذا كانت خطاهم البنائية واسعة وسريعة وعلى       ول. متماسكة متحابة على الرغم من تشتت منابعهم      

تعززت هذه الروح باالحترام الذاتي القوي بعد االنتصارات التي حققتها إسـرائيل            . أرضية صلبة 
ولم تكن  . شعر اليهودي أنه عمالق ويستطيع أن يقهر األعداء بأقل الخسائر الممكنة          . على العرب 

. عن النظرة الذاتية باألخص بعد حـرب حزيـران        نظرة العالم الخارجي إلسرائيل عموما تختلف       
حظي اليهودي بنظرة عالمية من اإلجالل واإلكبار جعلته يندفع نحو المزيد من اإلنجازات علـى               

 .مختلف الصعد
ال العرب استسلموا وال السالم أتـى       . لكن المسألة أخذت بالتبدل مع عدم حسم األمور مع العرب         

والمعضل األكبر أن العدو الـذي ال يريـد أن          . ا بدون تحديات  وال األمن اإلسرائيلي أصبح مستتب    
يستسلم أضعف من أن يخوض حربا ناجحة متممة بالنصر أو لفرض تحد حقيقـي يـؤدي إلـى                  

أي أن ضعف العرب أحدث خلال في المعنويات        . االستنفار وحشد الطاقات من الجانب اإلسرائيلي     
 بنوع من الرتابة البعيدة عـن متطلبـات مواجهـة           ولهذا بدأت الحياة في إسرائيل تسير     . اليهودية

 .التحدي، وأخذت قيم جديدة تغزو الناس في عقولهم ومسلكياتهم
تتطلب األولى اسـتعدادا    . ثقافة البناء ومواجهة التحديات تختلف إلى حد كبير عن ثقافة االستقرار          

حيـاة االسـتقرار    من نوع خاص تكون التضحية عنوانه والعمل الشق الطريق نحو تحقيقه، أمـا              



منـذ عـام    . فتركز على نوعية الحياة الخاصة أكثر مما تركز على المصلحة العامة والتضـامن            
 وإسرائيل تعيش حياة الالسلم والالحرب والتي يغلب عليها الضـجر والتـردد وضـبابية               1973

ى صحيح أن دوال عربية خرجت من معادلة الصراع، إال أن قـو          . الرؤية والظنون حول المستقبل   
 .أخرى قد دخلت المعترك دون أن تكون هناك حروب شاملة وسريعة كما اعتادت إسرائيل

دخلت مع هذه المرحلة الثقافة االستهالكية المتعددة الجوانب، وسادت روح اإلحباط بسـبب عـدم               
وغلب على إسرائيل الكثير من التوجهـات       . حسم االنتصارات العسكرية للنتائج السياسية المطلوبة     

ية الهادفة إلى الوصول إلى حل مع العرب، وتوجهات اجتماعية متعددة بهدف رسم المالمح              السياس
أدى هذا إلى تشتت األثقال السياسية واالجتماعية وظهـرت أحـزاب           . الثقافية واالقتصادية للدولة  

أي أن الشـرذمة علـى      . كثيرة أكبر بكثير مما تستطيع دولة صغيرة مثل إسـرائيل أن تتحملـه            
 .السياسي واالجتماعي قد حصلت فعالالصعيدين 

تحول السباق بين الفئات المختلفة من اإلنجاز إلـى         . للشرذمة متطلبات والئية واستقطابية وكيدية    
بالتأكيد قـاد هـذا إلـى المحابـاة         . سباق على استقطاب أكبر عدد ممكن من المؤيدين والناخبين        
 .خرب النسيجين االجتماعي واألخالقيوالوساطات والمحسوبيات، وغير ذلك من الموبقات التي ت

أصابت التطورات النسيج األخالقي في إسرائيل بعاهات كثيرة بحيث أن روح الخمسـينيات قـد               
اختفت لصالح األنانية واإلفراط في حب الذات الذي يبيح المحرمات ما دامت في خدمة المصلحة               

لتمييز العنصري ليصل إلـى     ولحقت أضرار كبيرة في الوضع االجتماعي بحيث تفشى ا        . الخاصة
للشرقيين أحزاب وللغربيين أخرى، للمتدينين عالمهم الخاص وللعلمانيين عـالم          . التنظيم السياسي 

في إسرائيل، هناك مواطنون من الدرجة األولى، وآخرون من درجات أخـرى قـد              . آخر، وهكذا 
 .تصل إلى ثمانية

النسـيج األخالقـي هـو القاعـدة        . بكعربي، أنظر إلى هذه التطورات على أنها جزء من الحر         
األساسية التي تبنى عليها الشعوب واألمم، فإذا فسدت فإن البناء برمته يكـون فاسـدا، والعكـس                 

األمم قوية بأخالقها أوال ومن ثم بإنجازاتها المادية بما فيها العسكرية، واألمم الفاسدة تبقى              . صحيح
 عربية نحو دحر العدو لتم استغالل الوضع لبث         كانت هناك سياسة  ) لو(و. أبدا تحت الذل والهوان   

 .المزيد من التدهور األخالقي واالجتماعي في إسرائيل
ومع هذا، علينا أن نتذكر أننا نحن العرب ما ولنا نعاني من فساد أكبر بكثير وأوسع مما يجتـاح                   

 .        الناس في إسرائيل
 


