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محمود محارب

*

الحرب اإلسرائيلية على غزة

تعالــج هــذه الدراســة الحرب العدوانية التي شــنتها إســرائيل على قطاع غزة فــي فجر الثامن
يومــا ،وارتكــب الجيــش اإلســرائيلي خاللها
مــن تموز /يوليــو  ،2014والتــي اســتمرت خمســين ً
سلســلة من جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنســانية بحق المدنيين الفلسطينيين ،وأوقعت نحو
جريحا ،ودمرت آالف البيوت ،وشرّدت نحو  400ألف فلسطيني من منازلهم.
شهيدا و10870
2150
ً
ً
وتقــف الدراســة باقتضــاب على خلفيــة العــدوان وأهدافه المعلنــة وغير المعلنة ،والوســائل
أساســا إلى ارتكاب المجازر المتتالية
التي اتبعتها إســرائيل لتحقيق هذه األهداف المســتندة
ً
بحــق المدنييــن الفلســطينيين .وتســتعرض عمليــة صنع القــرارات في لجنة الوزراء لشــؤون
األمــن "الكابينــت األمنــي" اإلســرائيلي ،والنقاشــات والخالفــات التــي دارت فيــه بشــأن أهداف
الحرب ووســائل تحقيقها ،ثم تلقي الضوء على خشــية إسرائيل من تشكيل لجنة التحقيق
الدوليــة ،وعلــى الخســائر االقتصادية اإلســرائيلية مــن جراء الحرب ،ثــم تعالج تأثيــر الحرب في
مستقبل بنيامين نتنياهو في الخارطة الحزبية في إسرائيل.
*

باحث غري مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات.
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خلفية العدوان
شنت إرسائيل يف فجر الثامن من متوز /يوليو  2014عدوانًا واسع
النطاق عىل قطاع غزة ،هو األكرث رشاسة ودموية واألطول زم ًنا واألكرث
خسائر يف األرواح واملمتلكات ،يف سلسلة الحروب التي أعلنتها
إرسائيل عىل قطاع غزة منذ تأسيسها وحتى اليوم .وهذا العدوان هو
الثالث واسع النطاق الذي تشنه إرسائيل عىل قطاع غزة يف األعوام
الستة املاضية ،وهو التاسع ضد قطاع غزة منذ عام  .2002كام جاء
هذا العدوان استمرا ًرا وتصعي ًدا للعدوان الذي شنته قوات االحتالل
اإلرسائيلية عىل الضفة الغربية املحتلة بعد عملية الخليل التي أودت
بحياة ثالثة مستوطنني إرسائيليني يف  12حزيران /يونيو .2014
لقد جاءت عملية الخليل بعد فرتة وجيزة من اإلعالن عن وقف
املفاوضات الثنائية املبارشة بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل،
وعقد املصالحة بني فتح وحامس ،وتشكيل حكومة الوفاق الوطني
الفلسطينية ،وازدياد عزلة إرسائيل عىل الصعيد الدويل .وقد استغلت
إرسائيل عملية الخليل لتحقيق أهداف سياسية ليست ذات صلة
بهذه العملية ،وإمنا لتوجيه رضبة مؤملة لحامس وفصائل املقاومة
األخرى ،يف البداية يف الضفة الغربية ثم يف قطاع غزة ،وإلنهاء اتفاق
املصالحة بني فتح وحامس ،ونزع الرشعية الدولية عن حكومة الوفاق
الوطني الفلسطينية لتفكيكها يف أرسع وقت.
كل من حامس والسلطة الفلسطينية
ويف هذا السياق ،ح ّملت إرسائيل ً
املسؤولية عن العملية ،وفرضت عقوبات جامعية عىل الفلسطينيني يف
الضفة الغربية ،ونكلت بهم وال سيام يف منطقة الخليل ،واعتقلت أكرث
من ألف فلسطيني ،كانت أغلبيتهم من قادة حامس وناشطيها ،مبا يف
ذلك جميع أرسى حامس الذين أطلق رساحهم يف صفقة التبادل مع
الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط .ورشعت يف اتخاذ إجراءات قانونية
شكلية إلعادة هؤالء األرسى إىل السجن لقضاء األحكام املؤبدة التي
كانت صدرت بحقهم .ويف الوقت نفسه ،استمرت الحكومة اإلرسائيلية
يف تحميل حركة حامس املسؤولية عن عملية الخليل ويف توجيه
التهديدات إليها ،مرفقة باعتداءات جوية متكررة عىل قطاع غزة،
بهدف إرهاب حركة حامس وفصائل املقاومة يف قطاع غزة وإرغامها
عىل قبول خرق إرسائيل لكل من "صفقة شاليط" واتفاق التهدئة
الذي جرى التوصل إليه بوساطة مرصية يف ترشين الثاين /نوفمرب
 2012يف أعقاب العدوان اإلرسائييل عىل غزة .أ ّما حامس وفصائل
املقاومة يف قطاع غزة فطالبت إرسائيل بالتزام هاتني االتفاقيتني وفك
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الحصار عن قطاع غزة ،وحرصت يف الوقت نفسه عىل عدم التصعيد
والرد عىل االعتداءات اإلرسائيلية الجوية املتكررة بوترية منخفضة.
بيد أ ّن إرسائيل رسعان ما صعدت من عدوانيتها ورفضت الوساطات
التي دعت إىل التهدئة وشنت عدوانًا مبيتًا عىل قطاع غزة .وقد
ساهمت مجموعة من العوامل املحلية واإلقليمية والدولية يف شن
إرسائيل عدوانها عىل قطاع غزة ،وأهمها:
•التنافس يف العدوانية بني قيادات األحزاب اإلرسائيلية ،وال سيام
قيادات أحزاب االئتالف الحكومي التي انربت تزايد يف ما بينها،
يف الضغط بشدة لشن عدوان عىل قطاع غزة.
•عدم وجود ميزان قوى عسكري بني إرسائيل واملقاومة يف قطاع
غزة ،ورجحانه بشكل كبري للغاية ملصلحة إرسائيل.

•اعتقاد قادة إرسائيل أ ّن انشغال الــدول العربية بأوضاعها
ورصاعاتها الداخلية ويف تناقضاتها البينية ،وفقدان قادة هذه
الدول يف الوقت الحارض اإلرادة السياسية للتصدي للعدوانية
اإلرسائيلية ،مينح إرسائيل فرصة لشن العدوان عىل غزة من دون
أن يكون هناك ٍ
تصد لها من أغلبية الدول العربية ولو يف حده
األدىن.
•مناصبة العديد من األنظمة العربية العداء لحركة حامس
وفصائل املقاومة يف قطاع غزة ،وتواطؤ بعضها مع إرسائيل ضد
حامس عشية العدوان وأثناءه ،كام أكد املسؤولون اإلرسائيليون
ووسائل اإلعالم اإلرسائيلية ذلك مرا ًرا وتكرا ًرا.

•اعتقاد قادة إرسائيل الراسخ أ ّن محور إيران وحزب الله والنظام
السوري لن يحرك ساك ًنا ضد إرسائيل ،ولن ميد العون الفعيل
للمقاومة يف غزة أثناء العدوان ،ولن يفتح أو يسمح بفتح جبهة
ضد إرسائيل من الجنوب اللبناين.
•فقدان املجتمع الدويل واإلدارة األمريكية اإلرادة السياسية للجم
عدوان إرسائيل.

صمود المقاومة وإنجازاتها
وقبل التطرق إىل أهداف الحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة ووسائل
تحقيقها ،والرصاعات الداخلية يف االئتالف الحكومي بهذا الشأن ،من
املهم اإلشارة باختصار شديد إىل صمود فصائل املقاومة والشعب
الفلسطيني يف قطاع غزة يف هذه الحرب وإىل اإلنجازات التي حققتها.

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

لقد كانت هذه الحرب أطول حرب تخوضها حامس وفصائل املقاومة
يف قطاع غزة وأهمها منذ تأسيس حامس وحتى اليوم .وعىل الرغم
من رجحان ميزان القوى العسكري بشكل واضح ملصلحة إرسائيل،
وسلسلة املجازر املتتالية التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل بحق
الفلسطينيني ،واملعاناة الشديدة التي كانت فوق طاقة تحمل البرش،
فقد حقق صمود املقاومة الفلسطينية الباسلة يف قطاع غزة جملة
من اإلنجازات املهمة ،كان أبرزها:
•خاضت املقاومة يف قطاع غزة حربًا طويلة دامت خمسني يو ًما
استمرت خاللها يف إطالق الصواريخ إىل العمق اإلرسائييل بكثافة
عالية ،ما أدى إىل نزوح اإلرسائيليني من الكيبوتسات والقرى
اإلرسائيلية الواقعة يف غالف غزة وإىل شل الحياة جزئ ًيا يف
جنويب إرسائيل .وقد فشلت إرسائيل يف وقف إطالق الصواريخ
إىل العمق اإلرسائييل ،عىل الرغم من املجازر والقصف الجوي
والربي والبحري ،وعمليات الجيش اإلرسائييل الربية داخل قطاع
غزة .وفشلت إرسائيل يف تطبيق أهم أسس العقيدة العسكرية
اإلرسائيلية التي تعتمد عىل الردع ونقل املعركة إىل أرض العدو
والحسم العسكري الرسيع.

فشل واض ًحا يف تحقيق الهدف الرسمي املعلن
•فشلت إرسائيل ً
الذي وضعه رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو للحرب
عىل غزة وهو تحقيق "الهدوء مقابل الهدوء" ،واضطر نتنياهو
إىل إجراء مفاوضات غري مبارشة مع حامس وفصائل املقاومة
األخرى ،واالستجابة للعديد من رشوطها املهمة لوقف إطالق
النار ،وهو الذي بنى نفسه سياس ًيا وعقائديًا خالل عقود طويلة
عىل رفض املفاوضات مع فصائل املقاومة ودعا إىل القضاء عليها.
•فشلت إرسائيل يف تحقيق أي إنجاز سيايس ذي قيمة يف الحرب؛
إذ مل تنجح يف تحقيق أي هدف من األهداف السياسية غري
املعلنة رسميًا للحرب .فقد فشلت يف كرس إرادة املقاومة لدى
حامس والفصائل األخرى بشكل خاص ،والشعب الفلسطيني
بشكل عام ،ويف استعادة قوة الردع اإلرسائيلية ،ويف رضب
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املصالحة بني فتح وحامس ،ويف الحفاظ عىل فصل قطاع غزة
عن الضفة الغربية ،ويف إضعاف حكومة الوفاق الفلسطينية
أو تفكيكها.

•متكنت املقاومة ألول مرة يف تاريخ الرصاع مع إرسائيل من
تعطيل مطار اللد (مطار بن غوريون) لعدة أيام ،وهو املطار
الوحيد الذي يربط إرسائيل بالعامل.
•نجحت املقاومة يف مفاجأة إرسائيل ليس يف القدرة عىل الصمود
فحسب ،وإمنا أيضً ا يف تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية
الجريئة واملهمة من األنفاق والبحر ،وأخذت زمام املبادرة يف
كثري من األحيان وهاجمت من األنفاق املعدة سلفًا جيش
االحتالل يف مواقعه داخل الخط األخرض املحاذية لقطاع غزة،
وأوقعت به خسائر مل يكن يتوقعها؛ إذ بلغت خسائر الجيش
اإلرسائييل التي اعرتف بها مقتل  64ضابطًا وجنديًا وإصابة أكرث
من  600ضابط وجندي بجروح بليغة ومتوسطة.
•رفعت الحرب من مكانة حامس وفصائل املقاومة يف نظر
الفلسطينيني ،وزادت من شعبيتها وأعادتها إىل مكان مهم
ليس يف مقاومة االحتالل فحسب ،وإمنا أيضً ا يف معادلة الرصاع
اإلرسائييل – الفلسطيني.

•كشفت الحرب طبيعة إرسائيل العدوانية أمام العامل وألحقت
أذًى جديًّا بسمعتها ومكانتها ،وظهر بشكل واضح أنّها ال تحرتم
القوانني واملواثيق الدولية ،وأنّها تفرض عقوبات جامعية عىل
الفلسطينيني ،وتستهدف قتل املدنيني ،وترتكب جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية بحق الفلسطينيني.
•أحدثت الحرب توت ًرا يف عالقات إرسائيل مع الدول الغربية
وخاصة مع اإلدارة األمريكية ،وزادت من التوتر يف عالقاتها مع
الكثري من الدول وال سيام مع تركيا وقطر ،ومع دول أمريكا
الجنوبية التي استدعى بعضها سفريه من تل أبيب احتجا ًجا
عىل العدوان اإلرسائييل عىل غزة ،وقادت إىل ازديــاد النقد
املوجه إلرسائيل يف معظم دول العامل ،وإىل زيادة عزلتها الدولية،
وتصاعد حملة املقاطعة ضدها وال سيام يف أوروبا وأمريكا.
•أدى العدوان الذي ارتكبت خالله إرسائيل جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية بحق الفلسطينيني ،إىل أن شكّل مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة لجنة تحقيق دولية للتحقيق يف
جرائم إرسائيل ،األمر الذي يحمل بني ثناياه إمكانات حقيقية
ملحاكمة املسؤولني اإلرسائيليني العسكريني واملدنيني ومعاقبتهم
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عىل جرائم الحرب التي ارتكبتها إرسائيل بحق الفلسطينيني يف
هذه الحرب.

أهداف العدوان المعلنة ووسائل
تحقيقها
حرص بنيامني نتنياهو رئيس الحكومة اإلرسائيلية عىل وضع
أهداف عامة "متواضعة" للحرب عىل قطاع غزة وذلك يف محاولة
منه لالستفادة من دروس الحروب املاضية التي خاضتها إرسائيل،
ومن توصيات لجان التحقيق اإلرسائيلية التي أعقبتها والتي وجهت
انتقادات لقيادات إرسائيل لفشلها يف تحقيق األهداف املعلنة للحرب.
فقد رصح نتنياهو يف بداية العدوان عىل غزة أ ّن هدف الحرب هو
إعادة الهدوء إىل جنوب إرسائيل ،ورفع شعار "الهدوء مقابل الهدوء"،
يف إشارة واضحة منه بأنّه لن يستجيب ملطالب املقاومة يف غزة
ورشوطها لوقف إطالق النار ،ويف مقدمتها فك الحصار عن القطاع.
بيد أ ّن نتنياهو ما لبث أن أضاف هدفًا آخر بعد عدة أيام من بدء
الحرب ،وهو إضعاف حامس من خالل توجيه الرضبات العنيفة لها،
ثم وضع بعد ذلك هدفًا جدي ًدا هو "القضاء عىل األنفاق".

وقد كان واض ًحا ملتخذي القرارات يف إرسائيل عىل املستويني السيايس
والعسكري ،أ ّن إرسائيل ال تستطيع تحقيق أهداف الحرب بالوسائل
العسكرية من دون ارتكاب سلسلة من املجازر املتواصلة بحق املدنيني
الفلسطينيني .فقد بات استهداف املدنيني وارتكاب املجازر املتواصلة
مهم ،ال غ ًنى عنه يف العقيدة العسكرية اإلرسائيلية يف
بحقهم جز ًءا ً
حروب إرسائيل ضد حركات املقاومة يف العقود املاضية .لقد استهدفت
إرسائيل املدنيني العرب يف حروبها السابقة ضد جيوش الدول العربية،
ولكن حربها األساسية يف تلك الحروب كانت ضد الجيوش ،ومل يكن
استهداف املدنيني وارتكاب املجازر بحقهم ،كام فعلت مرات عديدة،
رشطًا لحسم الحرب ملصلحة إرسائيل وهزمية الجيوش العربية .بيد
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أ ّن حرب إرسائيل ضد حركات املقاومة ،بعد أن تخلت الدول العربية
وجيوشها عن مواجهة إرسائيل ومحاربتها ،تختلف اختالفًا جذريًا عن
الحرب ضد الجيوش العربية .فالجيش اإلرسائييل يف حربه ضد حركات
املقاومة يستهدف بالرضورة املدنيني غري املشاركني يف الجهد الحريب
ويرتكب املجازر املتتالية بحقهم ،ويعترب ذلك رشطًا ال غ ًنى عنه لحسم
الحرب ملصلحته ،كام أكد العديد من الباحثني اإلرسائيليني والدراسات
الصادرة عن املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية((( .وهذا بالضبط ما قام
به الجيش اإلرسائييل يف حربه ضد حامس وفصائل املقاومة األخرى
يف قطاع غزة؛ فاستهداف الجيش اإلرسائييل للمدنيني الفلسطينيني يف
القطاع طوال الحرب ،وارتكابه املجازر املتتالية بحقهم ،يأيت يف صلب
عقيدته العسكرية التي تهدف إىل دفع عائالت املقاومة وجمهورها
بشكل خاص (غري املشاركني يف الجهد الحريب) والشعب بشكل عام،
مث ًنا مرتف ًعا ج ًدا يصعب تحمله إلرغام قيادة املقاومة عىل الخضوع
والركوع وقبول وقف القتال وفق الرشوط اإلرسائيلية .وعىل الرغم
من أ ّن قيادة إرسائيل السياسية والعسكرية تدرك أ ّن ارتكاب الجيش
اإلرسائييل للمجازر املتتالية بحق الفلسطينيني املدنيني يخالف القوانني
واملواثيق الدولية ،وأنّه قد يع ّرض املسؤولني السياسيني والعسكريني
اإلرسائيليني عن هذه املجازر للمالحقة القانونية الدولية؛ وعىل الرغم
من أنّهم يدركون أيضً ا أ ّن ارتكاب إرسائيل لهذه املجازر يلحق أرضا ًرا
سياسية بإرسائيل عىل الصعيد الدويل ويزيد من عزلتها ،فإ ّن قادة
إرسائيل يرصون عىل ارتكاب هذه املجازر وسيلة أساسية لكرس إرادة
قيادة فصائل املقاومة.
ال توجد معارضة يف إرسائيل يف صفوف قيادات األحزاب والنخب
اإلرسائيلية املختلفة ،الستهداف الجيش اإلرسائييل املدنيني الفلسطينيني
وارتكابه املجازر املتتالية بحقهم .وعىل أرضية اإلجامع يف صفوف
النخب اإلرسائيلية السياسية واألمنية بشأن رضورة ارتكاب الجيش
اإلرسائييل املجازر بحق الفلسطينيني ،دار نقاش – وال يزال  -يف ما بينها
مبا يف ذلك يف لجنة الوزراء لشؤون األمن "الكابينت األمني"((( ،حول
 1للمزيد ،انظر :يجيل ليفي ،من جيش الشعب إىل جيش األطراف (القدس :كرمل،
 .)2007وانظر كذلك :ميخائيل ميلشطاين ،مقاومة :صعود تحدي املقاومة وتأثريه يف مفهوم
أمن إرسائيل (تل أبيب :معهد دراسات األمن القومي.)2010 ،
 2يضم "الكابينت األمني" الذي يرأسه رئيس الحكومة مثانية وزراء ،وهم :رئيس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،ووزير الدفاع موشيه يعلون من حزب الليكود ،ووزير املالية ورئيس حزب
"يوجد مستقبل" يائري لبيد ،ووزير الخارجية ورئيس حزب "إرسائيل بيتنا" أفيغدور ليربمان،
ووزير االقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتايل بنيت ،ووزيرة القضاء ورئيسة حزب
"الحركة" تسيبي ليفني ،ووزير األمن الداخيل يتسحاك أهرونوفيتش من حزب "إرسائيل
بيتنا" ،ووزير االتصاالت جلعاد اردان من حزب الليكود .ويشارك يف اجتامعات هذه اللجنة
وزيران آخران بصفة مراقب من دون أن يكون لهام حق التصويت وهام :وزير الشؤون
اإلسرتاتيجية واملسؤول عن ملف املخابرات يوفال شطاينتس من حزب الليكود ،ووزير العلوم
ورئيس جهاز املخابرات العامة األسبق (الشاباك) يعقوب بريي من حزب "يوجد مستقبل".
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حجم هذه املجازر ،ووترية ارتكابها ،ومدى تسامح املجتمع الدويل
مع استمرار إرسائيل يف ارتكابها ،والنقطة أو الخط األحمر الذي عىل
إرسائيل أالّ يتعداه بشأنها ،خشية من تدخل املجتمع الدويل وإرغامه
إرسائيل عىل وقفها وفرض عقوبات عليها .فالعديد من أحزاب االئتالف
الحكومي ،وال سيام حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتايل بنيت وحزب
"إرسائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليربمان وقادة بارزين يف حزب الليكود،
يستخفّون باملوقف الدويل ،والرأي العام العاملي وإمكان قيامه باتخاذ
خطوات جدية ضد إرسائيل عقابًا لها عىل املجازر التي ترتكبها ،ويدعون
إىل عدم االلتفات إليه ،واالستمرار يف ارتكاب املزيد من املجازر بحق
املدنيني الفلسطينيني ،من دون توقّف حتى تستسلم حامس وفصائل
املقاومة يف قطاع غزة ،كام سرنى الحقًا.

صراع في الحكومة وفي
"الكابينت األمني" أثناء العدوان
تعترب الحكومة يف إرسائيل الجسم الوحيد املخ ّول رسم ًيا وفق القانون
اتخاذ قرار الحرب .ومن صالحيات الحكومة تخويل "الكابينت
األمني" اتخاذ القرارات بشأن الحرب أو العمليات العسكرية واسعة
النطاق .وقد خ ّولت الحكومة اإلرسائيلية "الكابينت األمني" ،اتخاذ
القرارات بشأن الحرب عىل غزة التي أطلق عليها الجيش اإلرسائييل
"عملية الجرف الصامد" ،وحرصت الحكومة اإلرسائيلية عىل تعريفها
بأنها عملية عسكرية واسعة وليست حربًا .وعقد نتنياهو اجتامعات
كثرية لـ "الكابينت األمني" خالل الحرب ،بلغت  28اجتام ًعا ،متشيًا
منه مع توصيات "لجنة فينوغراد" التي حققت يف حرب لبنان الثانية.
وشارك يف هذه االجتامعات كام هو متبع رئيس هيئة األركان العامة
يف الجيش اإلرسائييل ،وقادة األجهزة األمنية ،وعدد من جرناالت
الجيش .ويتضح من ترسيبات وسائل اإلعالم اإلرسائيلية ،أ ّن نتنياهو
ونسق بعمق يف عملية صنع القرارات يف "الكابينت األمني"
تفاهم ّ
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مع وزير الدفاع موشيه يعلون ،ومع بيني غانتس رئيس هيئة األركان
العامة الذي ال ميلك حق التصويت يف "الكابينت األمني" ،ولكنه يؤث ّر
هو وجرناالت الجيش الذين يشاركون يف االجتامعات بشكل كبري يف
عملية صنع القرارات((( .وشكلت ترويكا "نتنياهو – يعلون – غانتس"
محو ًرا أساس ًيا يف "الكابينت األمني" وقادت هذه الرتويكا عملية صنع
القرارات فيه بشأن الحرب عىل غزة .وقد ظهر منذ بداية العدوان
عىل غزة خالف ورصاع متواصالن بني نتنياهو املدعوم بقوة من وزير
الدفاع ورئيس هيئة األركان وعدد غري ثابت من أعضاء "الكابينت
األمني" من ناحية ،وأفيغدور ليربمان وزير الخارجية ورئيس حزب
"إرسائيل بيتنا" ونفتايل بنيت وزير االقتصاد ورئيس حزب "البيت
اليهودي" من ناحية أخرى.

جاءت الحرب عىل غزة يف ظل قيادة نتنياهو ائتالفًا حكوم ًيا صع ًبا،
مكونًا من خمسة أحزاب يتنافس الكثري من قادتها منذ اليوم األول
للعدوان يف توجيه االنتقادات العلنية له بشأن أهداف الحرب،
وإدارته لها ،والوسائل التي يجري اتباعها لتحقيق هذه األهداف.
وشكلت هذه االنتقادات والهجامت العلنية املستمرة ضد رئيس
الحكومة أثناء الحرب سابقة لفتت أنظار املحللني اإلرسائيليني.
فهي املرة األوىل التي يجري فيها بشكل علني ومستمر انتقاد حاد
لرئيس الحكومة خالل الحرب من رشكائه يف االئتالف الحكومي ،ومن
حزبه أيضً ا ،واألعضاء يف "الكابينت األمني" يف الوقت نفسه .وقد
اتسمت هذه االنتقادات والرصاعات بني مكونات االئتالف الحكومي
باملزايدات العدوانية يف محاولة من أصحابها ليس فقط للتأثري يف
سياسة الحكومة تجاه الحرب ،وإنّ ا أيضً ا لتحقيق شعبية يف أوساط
الجمهور اإلرسائييل ،وال سيام يف أوساط أنصار أحزاب اليمني واليمني
 3للمزيد عن مدى تأثري املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية يف عملية صنع القرارات املتعلقة
مبجريات الحرب واألمن القومي اإلرسائييل ،انظر :محمود محارب" ،عملية صنع قرارات األمن
القومي يف إرسائيل وتأثري املؤسسة العسكرية فيها" ،دراسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات 21 ،شباط /فرباير :2011
http://dohainstitute.org/release/2118ee56-8dfe-481a-8be0-b123c97dc8bd
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الفايش يف إرسائيل الذين ما انفكوا يتطلعون بأغلبيتهم الكبرية إىل
حلول عسكرية رسيعة ،والذين تستهويهم يف الوقت نفسه الشعارات
العدوانية الداعية إىل الفتك بالفلسطينيني .وسنعرض هنا أبرز
االنتقادات والرصاعات التي عانتها حكومة نتنياهو وائتالفه الحكومي
منذ بداية العدوان عىل غزة.

تفكيك التحالف بين حزبي
الليكود و"إسرائيل بيتنا"
•شهدت األسابيع التي سبقت الحرب عىل غزة ازديا ًدا يف التوتر
بني الوزير أفيغدور ليربمان رئيس حزب "إرسائيل بيتنا" ،ورئيس
الحكومة نتنياهو بشأن السياسة التي ينبغي إلرسائيل اتباعها
تجاه غزة وفصائل املقاومة يف ظل استمرار إطالق النار عىل
وترية منخفضة بني إرسائيل وقطاع غزة((( .وقد طالب ليربمان
مرا ًرا بانتهاج سياسة إرسائيلية أكرث عدوانية تجاه فصائل املقاومة
الفلسطينية ،واحتالل قطاع غزة عسكريًا بهدف تقويض حكم
حامس والقضاء عليها وعىل فصائل املقاومة يف قطاع غزة .وعىل
هذه الخلفية عقد ليربمان مؤمت ًرا صحف ًيا يف السابع من متوز/
يوليو  ،2014أعلن فيه انفصال كتلة حزب "إرسائيل بيتنا" عن
كتلة الليكود يف الكنيست وإنهاء التحالف الذي كان قد أبرم
بني الحزبني عشية انتخابات الكنيست األخرية .وعزا ليربمان
سبب إنهاء هذا التحالف إىل ازدياد االختالفات بينه وبني رئيس
الحكومة نتنياهو يف العديد من القضايا الجوهرية ،وأكد أ ّن
هذه الخطوة ال تعني إطالقًا انسحابه من االئتالف الحكومي،
وأنّه يعتزم البقاء يف هذا االئتالف((( .وهدف ليربمان من تفكيك
تحالفه مع الليكود الذي كان قد خطط له سلفًا ،إىل متييز نفسه
هو وحزبه عن سياسة نتنياهو وحزب الليكود يف قضايا األمن
ويف ملفات أوجه الرصاع املختلفة مع الفلسطينيني؛ إذ ما انفك
ليربمان يطرح مواقف أكرث عدوانية وفاشية تجاه الفلسطينيني
يف سياق تنافسه مع حزيب الليكود والبيت اليهودي ،عىل جمهور
معسكر اليمني واليمني املتطرف يف إرسائيل .وقد ظل ليربمان
منذ اليوم األول للحرب يوجه النقد تلو اآلخر لنتنياهو بشأن
 4براك رفيد" ،نتنياهو هاجم ليربمان :احرض اجتامعات الكابينت قبل أن تنتقد الحكومة"،
هآرتس ،2014/7/6 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2368645
 5يهونتنان ليس" ،ليربمان أعلن نهاية الكتلة املشرتكة ،إرسائيل بيتنا تنفصل من الليكود"،
هآرتس ،2014/7/7 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2369233
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سياسته يف الحرب عىل غزة ،وا ّدعى أ ّن نتنياهو مل يح ّدد هدفًا
إسرتاتيج ًيا واض ًحا للحرب ،ودعاه إىل وضع إسرتاتيجية تهدف
إىل تقويض حكم حامس يف قطاع غزة والقضاء عىل فصائل
املقاومة(((.

•وجه الوزير نفتايل بنيت رئيس حزب "البيت اليهودي" منذ بداية
الحرب عىل غزة انتقادات شديدة لسياسة نتنياهو ولألهداف
التي أعلنها لهذه الحرب .وطالب بنيت أن يكون هدف الحرب
عىل غزة إلحاق الهزمية الحاسمة والواضحة بحامس وبفصائل
املقاومة يف قطاع غــزة ،من دون احتالله ،وقصف ومدنه
ومخيامته وقراه بشكل متواصل من الجو والرب والبحر ،بال
رحمة وبال توقف ،عىل مدار الساعة وطوال األيام ،ما يعني
ارتكاب مجازر متتالية ،وجرائم حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية
بحق الفلسطينيني املدنيني يف قطاع غزة .ودعا بنيت إىل تجاهل
املجتمع الدويل ورفض مطالبته بوقف القتال وإىل رفض "الهدنة
اإلنسانية" أيضً ا واالستمرار يف قصف قطاع غزة بال توقف حتى
تستسلم حامس وفصائل املقاومة(((.

•شارك العديد من وزراء حزب الليكود وقسم كبري من نوابه يف
الكنيست يف املزايدات العدوانية التي أمل ّت بأحزاب االئتالف
الحكومي .وبرز من بينهم كل من يرسائيل كاتس وجدعون
ساعر اللذين يتطلعان للمنافسة عىل زعامة الليكود ،ونائب
وزير الدفاع داين دنون .وقد طالب الوزير جدعون ساعر أن
يكون تقويض حكم حامس يف غزة رشطًا رضوريًا ال مفر منه
لنزع السالح من قطاع غزة((( .وانتقد داين دنون نائب وزير
الدفاع ورئيس مركز حزب الليكود ،بشدة نتنياهو وسياسته
يف الحرب عىل غزة واتهمه بالضعف ،وبتبني "سياسة الخنوع
اليسارية" ،وبالتخيل عن قيمه ومواقفه السابقة إزاء حامس.
وقد أقال نتنياهو يف أعقاب هذه الترصيحات داين دنون من
" 6ليربمان :الحكومة مل تبلور هدفًا إسرتاتيجيًا واض ًحا لعملية الجرف الصامد" ،هآرتس،
 ،2014/8/23انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2413353
وانظر كذلك يويس فريطر" ،الطالق املتأخر بني ليربمان ونتنياهو" ،هآرتس ،2014/7/8 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2369980
 7براك رفيد" ،بنيت يهاجم سياسة نتنياهو :الهدف ليس القضاء عىل األنفاق وإمنا هزمية
حامس" ،هآرتس ،2014/7/20 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2390963
 8يهونتنان ليس" ،الوزير ساعر ال ميكن نزع سالح غزة من دون تقويض حكم حامس"،
هآرتس ،2014/8/3 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2395981
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معلل قراره بقوله إنّه من غري املقبول
منصب نائب وزير الدفاعً ،
أن يهاجم عل ًنا نائب وزير الدفاع سياسة الحكومة اإلرسائيلية
يف الحرب عىل غزة أثناء الحرب ،وبأ ّن ترصيحات دنون خدمت
حامس وأفادتها أثناء الحرب((( .بيد أن نتنياهو مل يجرؤ عىل إقالة
أو توجيه إنذار لكال الوزيرين ليربمان وبنيت اللذين استمرا يف
انتقاده بشدة وعل ًنا املرة تلو األخرى طوال الحرب عىل الرغم
من أنهام عضوان يف "الكابينت األمني" ،ما يتيح لهام التعبري عن
مواقفهام وانتقاداتهام يف اجتامعات "الكابينت األمني" ،إلدراكه
أن إقالتهام قد تقود إىل إسقاط حكومته.

•وشهدت عالقات نتنياهو توت ًرا مع الوزير يائري لبيد رئيس حزب
"يوجد مستقبل" ،الذي مل ينتقد عل ًنا نتنياهو يف الشهر األول
للحرب ،ولكنه ما لبث أن شن هجو ًما الذ ًعا عىل نتنياهو عند
اإلعالن عن وقف مؤقت إلطالق النار ،واتهمه بإلحاق الرضر
بعالقات إرسائيل مع الواليات املتحدة بسبب خالفاته املستمرة
والعلنية بشأن الحرب عىل غزة( .((1أما الوزيرة تسيبي ليفني
رئيسة حزب الحركة التي أيدت نتنياهو بشكل عام خالل
مجريات الحرب ،فإنها ما لبثت أن انتقدت بشدة مواقفه من
املفاوضات غري املبارشة مع حامس ،ومن رشوط وقف إطالق
النار ،ومن السلطة الفلسطينية .وقد شاركها يف نقد سياسة
نتنياهو يف هذه القضايا حزبا العمل ومريتس من املعارضة،
اللذان دعام نتنياهو وأيدا سياسته وقراراته بشأن الحرب بشكل
عام ،إال أنّهام انتقداه لعدم وجود رؤية أو خطة لتحقيق السالم
مع الفلسطينيني(.((1
 9براك رفيد ويهونتنان ليس" ،بسبب انتقاده الحكومة :نتنياهو أقال نائب وزير الدفاع
دنون" ،هآرتس  ،2014/8/15انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2377994
 10يويس فريطر" ،نتنياهو خرج من الحرب قويًا يف الرأي العام ولكنه فقد احرتام الوزراء"،
هآرتس ،2014/8/8 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.2400460
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االحتجاج على عملية
صنع القرارات بشأن الحرب
وعىل خلفية توتر العالقات يف "الكابينت األمني" وال سيام بني كل من
ليربمان ونفتايل بينت مع رئيس الحكومة نتنياهو ،املدعوم من وزير
الدفاع موشيه يعلون ورئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلرسائييل
بيني غانتس وقادة األجهزة األمنية ،بشأن أهداف الحرب ومجرياتها؛
احتج عدد من الوزراء يف "الكابينت األمني" عىل عملية صنع القرارات
املتعلقة بالحرب ومجرياتها وعىل التأثري الكبري للمؤسسة العسكرية
رسب
يف عملية صنع القرارات .فبعد مرور أكرث من شهر عىل الحربّ ،
عدد من الوزراء األعضاء يف "الكابينت األمني" لوسائل اإلعالم أنه مل
يبحث ومل يناقش يف االجتامعات الكثرية التي عقدها خالل الحرب
األهداف السياسية للحرب ،وال كيفية إنهائها ،وال تفاصيل املفاوضات
غري املبارشة مع الفصائل الفلسطينية لوقف إطالق النار( .((1ومل تذكر
وسائل اإلعالم أسامء هؤالء الوزراء ،ولكن فُهم من السياق أنه كان
من بينهم ليربمان ونفتايل بينت .وذكر هؤالء الوزراء يف ترسيبهم
أنهم سمعوا من وسائل اإلعالم عن مواقف إرسائيل بشأن وقف
إطالق النار ،وإمكانات تخفيف الحصار عن قطاع غزة ،وإعادة
السلطة الفلسطينية إليه ،وإمكانات إطالق رساح أرسى فلسطينيني
مقابل جثتي الجنديني اإلرسائيليني ،من دون أن يجري نقاش هذه
املواضيع يف "الكابينت األمني" .وكان من أهم القضايا التي أشار
إليها هؤالء الوزراء يف نقدهم لنتنياهو وعملية صنع القرارات يف
"الكابينت األمني" ،التأثري الكبري للمؤسسة العسكرية يف صنع
القرارات وهيمنتها عىل مداوالته .وقد ذكروا أ ّن املؤسسة العسكرية
سيطرت عىل مضامني االجتامعات فيه وأ ّن وزراءه مل يحصلوا عىل
مواد مكتوبة قبل االجتامعات ،ال من املؤسسة العسكرية وال من
أي مؤسسة أخرى ،وأ ّن تلك املؤسسة احتكرت قراءة الواقع وتقديم
املقرتحات ومشاريع القرارات ،وأ ّن "الكابينت األمني" استند فقط
إىل املعلومات والتحليالت والتوصيات التي قدمها قادة املؤسسة
العسكرية واألمنية .وأكدوا أنّه إىل جانب ذلك ،مل تق ّدم املؤسسة
العسكرية لـ "الكابينت األمني" ،يف أغلب األحيان ،بدائل ليك يكون
بإمكان وزرائه االختيار من بينها ،ويف الحاالت القليلة التي ق ّدمت
فيها عدة بدائل ،فإنّها مل تكن واقعية ،وكان هدف املؤسسة العسكرية
 12براك رفيد" ،وزراء يف الكابينت :مل يحدث بحث حقيقي يف أهداف الحرب واملفاوضات
لوقف إطالق النار" ،هآرتس ،2014/8/11،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2402635
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من تقدميها دفع وزراء "الكابينت األمني" لقبول املوقف أو الخطة
التي تريدها املؤسسة العسكرية .وأشار هؤالء الوزراء أ ّن كل ذلك
يتناقض مع توصيات لجنة فينوغراد ،والتي انتقدت يف تقريرها التأثري
الكبري للمؤسسة العسكرية يف عملية صنع القرارات التي تتخذها
القيادة السياسية يف "الكابينت األمني" والحكومة ،وأكدت يف الوقت
نفسه رضورة أن تق ّدم "هيئة األمن القومي" ووزارة الخارجية وجهة
نظر أخرى كاملة ومستقلة ،إىل جانب وجهة نظر املؤسسة العسكرية
يف كل موضوع أمني – سيايس يبحثه "الكابينت األمني"؛ ليك يكون
فعل بني بدائل حقيقية مختلفة .وأكد هؤالء الوزراء
بإمكانه االختيار ً
عىل أ ّن هذا األمر مل يحدث ،واستمرت املؤسسة العسكرية يف احتكار
قراءة الواقع وتقديم اقرتاحاتها لـ "الكابينت األمني"(.((1

مسألة احتالل قطاع غزة
يف سياق الرصاع يف "الكابينت األمني" ومببادرة من رئيس الحكومة
نتنياهو ،بحث "الكابينت األمني" مسألة احتالل قطاع غزة عسكريًا،
وذلك بعد أن طالب عل ًنا عدد من الوزراء بتقويض حكم حامس يف
قطاع غزة ،إما بواسطة احتالله عسكريًا كام دأب عىل املطالبة بذلك
الوزراء أفيغدور ليربمان ويوفال شطاينتس وجدعون ساعر وغريهم،
أو بواسطة قصفه من الجو والرب والبحر بكل قوة وباستمرار ،حتى
تستسلم فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة مثلام دعا إىل
ذلك رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتايل بنيت وغريه .وقد
خصص "الكابينت األمني" لبحث هذه املسألة أكرث من أربع ساعات
قدم خاللها رئيس هيئة أركان الجيش اإلرسائييل ونائبه ورئيس
االستخبارات العسكرية ورئيس املخابرات العامة تقديراتهم بشأن
احتالل قطاع غزة(.((1
 13املرجع نفسه.
 14براك رفيد" ،السيناريو الذي عرض للوزراء :احتالل غزة يستغرق أشه ًرا ،ومئات الجنود
سيقتلون" ،هآرتس ،2014/8/5 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2398339
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وأكد هؤالء القادة العسكريون عىل أ ّن احتالل قطاع غزة بشكل
كامل سيستغرق عدة شهور وسيتكبد الجيش اإلرسائييل خاللها مئات
القتىل ،وسيحتاج الجيش إىل عدة سنوات من أجل مالحقة كوادر
فصائل املقاومة وأعضائها واعتقالهم والقضاء عليهم والبحث عن
األسلحة .وأضافوا ،أ ّن احتالل قطاع غزة سيؤدي بالرضورة إىل سقوط
عدد كبري ج ًّدا من املدنيني الفلسطينيني ما يلحق أذًى بإرسائيل عىل
الصعيد الدويل .إىل جانب ذلك ،سيعيد احتالل قطاع غزة املسؤولية
املبارشة إىل سلطات االحتالل اإلرسائيلية ،وسيقود ذلك إىل تحملها
مسؤولية تقديم الخدمات املختلفة لسكان قطاع غزة والتي تصل إىل
مليارات الشواقل .ويف أعقاب االستامع إىل تحليالت قادة املؤسسة
العسكرية واألمنية وتقديراتهم ومقرتحاتهم ،طلب نتنياهو من وزراء
"الكابينت األمني" بأن يصوتوا عىل املوضوع وسأل ع ّمن يؤيد منهم
احتالل قطاع غزة .وقد استنكر العديد من الوزراء طرح هذا املوضوع
للتصويت ،ومل يؤيده أحد منهم بعدما سمعوا ما قاله قادة الجيش
واألجهزة األمنية ،ولكن بعضهم احتج بأ ّن التحليالت والتقديرات
واملقرتحات التي ق ّدمت لهم هدفت إىل إفشال القيام باحتالل قطاع
غزة ،ودفع "الكابينت األمني" للتصويت وفقًا ملا يريده نتنياهو وقادة
املؤسسة العسكرية( .((1وقد ازداد حنق عدد من الوزراء عىل نتنياهو
العتقادهم أنه ووزير الدفاع ورئيس األركان قد "طبخوا" سلفًا هذا
القرار ،وأنهم نسقوا مسبقًا بشأن املداوالت التي جرت يف "الكابينت
األمني".

الخشية من لجنة التحقيق الدولية
أثار القرار الذي اتخذه مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
خالل الحرب عىل غزة ،القايض بتشكيل لجنة تحقيق دولية يف
الجرائم التي ارتكبها الجيش اإلرسائييل يف هذه الحرب ،سخط القيادة
اإلرسائيلية ومخاوفها .وقد هاجم القادة واملسؤولون اإلرسائيليون هذا
القرار وأعلنوا بأ ّن إرسائيل لن تتعاون بشأنه وال مع لجنة التحقيق
التي سيشكلها املجلس .ويف الوقت نفسه ،دأب القادة اإلرسائيليون
عىل التحضري سياسيًا وقانونيًا ملواجهة هذا القرار ونتائجه( .((1وقد أكد
 15املرجع نفسه؛ انظر كذلك أريئيل كهانا" ،نقد الجيش اإلرسائييل يف املستوى السيايس:
فشل يف تحقيق الهدف" ،موقع معاريف ،2014/8/4 ،انظر:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/604/021.html
 16زئيف كام" ،يف إرسائيل رشعوا يف االستعداد لتقرير جولدستون الجديد" ،موقع
معاريف ،2014/8/8 ،انظر:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/605/587.html?hp=1&cat=404&loc=59

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

مصدر رفيع املستوى يف وزارة الخارجية اإلرسائيلية أنّه تقرر إقامة
طواقم عمل مشرتكة مكونة من مختصني من وزارة الخارجية ،وهيئة
األمن القومي ،ووزارة القضاء ،وأجهزة األمن اإلرسائيلية ،استعدا ًدا
ملواجهة عمل لجنة التحقيق الدولية .ويف معرض نقاشه لهذا القرار
أمام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست ،قال وزير الخارجية
أفيغدور ليربمان إ ّن وزارته تتعامل مع هذا القرار مبنتهى الجدية،
وتعترب أ ّن املعركة امتدت من ميدان الحرب إىل امليدان السيايس
جم ملواجهة هذا القرار ،وستعمل كل ما
والدويل ،وأنّها تبذل جه ًدا ً
يف وسعها للتأثري يف تركيبة لجنة التحقيق التي سيتم تعيينها ،وذلك
من أجل تقليل األرضار التي ستلحق بإرسائيل(.((1

وعىل الرغم من الجهد الذي بذلته إرسائيل ،فقد فشلت يف التأثري يف
تركيبة لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق يف
العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة( .((1ففي الثاين من آب /أغسطس
 ،2014أعلن مجلس حقوق اإلنسان عن تركيبة لجنة التحقيق ،وأنه
جرى تعيني الربوفيسور وليم شاباس الخبري الكندي يف القانون الدويل
رئيسا لهذه اللجنة ،وأنها ستق ّدم تقريرها للمجلس
وحقوق اإلنسان ً
يف مدة أقصاها آذار /مارس  .2015وأثار هذا القرار وبخاصة تعيني
رئيسا للجنة ،املعروف بنزاهته وبقدرته املهنية الرفيعة وبنقده
شاباس ً
املوضوعي للجرائم اإلرسائيلية بحق الفلسطينيني ،سخط القادة
اإلرسائيليني .وش ّن نتنياهو وليربمان والكثري من املسؤولني اإلرسائيليني،
هجامت شديدة عىل لجنة التحقيق ورئيسها ،وا ّدعوا أ ّن اللجنة منحازة
كليّة ضد إرسائيل ،وأ ّن "تقريرها كتب سلفًا" ضدها .كام أعلن نتنياهو

 17املرجع نفسه.
 18براك رفيد" ،رئيس لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة متنى يف املايض مقاضاة نتنياهو
يف الهاي" ،هآرتس ،2014/8/12 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2403411
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وليربمان أ ّن إرسائيل ترفض التعاون مع هذه اللجنة(.((1ويف خضم ردات
الفعل اإلرسائيلية املتوترة عىل قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية وعىل
تركيبتها ،دار نقاش عن الوسائل األجدى التي ينبغي اتباعها لتج ّنب
النتائج السلبية لهذا القرار ولاللتفاف مسبقًا عىل "لجنة شاباس" .وقد
ارتفعت أصوات كثرية نادت بتشكيل لجنة تحقيق إرسائيلية لتكون
بديل من لجنة التحقيق الدولية ،ولتقوم بفحص إمكان خرق إرسائيل
ً
يف حربها عىل غزة للقوانني الدولية ،عالوة عىل التحقيق يف قضايا
مهمة أخرى بشأن أداء القيادتني السياسية والعسكرية يف هذه الحرب.
ويسود ادعاء لدى العديد من الخرباء يف إرسائيل بأنّه إذا ما قامت لجنة
تحقيق أو مؤسسة إرسائيلية بالتحقيق يف إمكان خرق إرسائيل للقوانني
الدولية يف حربها عىل غزة ،فإن ذلك يسحب البساط من تحت أقدام
لجنة دولية يف القيام بهذا األمر .ويف هذا السياق ،أعلن مراقب الدولة
يوسف شبريا ،بعد اجتامعه مع رئيس الحكومة نتنياهو وبعد التنسيق
معه بشأن قيام مؤسسة مراقب الدولة بالتحقيق يف مجريات الحرب،
أنّه قرر فحص عملية صنع القرارات يف املستويني السيايس والعسكري
خالل الحرب عىل غزة ،وفحص احتامل خرق إرسائيل للقوانني واملواثيق
الدولية( .((2وقررت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست أيضً ا اتخاذ
خطوة مشابهة وأعلنت عن رشوعها يف التحقيق يف مجريات الحرب
عىل غزة( .((2ويف مقابل ذلك ،أعرب الربوفيسور يحزكيل درور الذي كان
عض ًوا يف لجنة فينوغراد ،عن اقتناعه بأ ّن إقامة لجنة تحقيق إرسائيلية
لتكون بديال من "لجنة شاباس" الدولية أو إلحباطها أو إفشال عملها
لن يجدي إرسائيل نف ًعا أب ًدا ،أل ّن العامل سيعترب أن تشكيل هذه اللجنة
هو مناورة إرسائيلية إلفشال عمل لجنة التحقيق الدولية .لذلك ،دعا
الربوفيسور يحزكيل درور إرسائيل إىل التعاون مع لجنة التحقيق
الدولية وعدم مقاطعتها وتنسيق ذلك مع الواليات املتحدة األمريكية
والدول الغربية ،األمر الذي من شأنه أن يقود وفق ما أكده درور إىل
تحسني عالقات إرسائيل مع الدول الغربية وإىل التأثري يف استنتاجات
تلك اللجنة وتوصياتها(.((2
 19براك رفيد" ،نتنياهو ضد لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة :التقرير كتب سلفًا
وليس لهم ما يبحثونه هنا" ،هآرتس ،2014/8/1 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2405425
 20رفيطال حوفل" ،مراقب الدولة يفحص إذا ما اخرتقت إرسائيل يف غزة القانون الدويل"،
هآرتس ،2014/8/13 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2405038
 21عاموس هارئيل" ،مفاجأة األنفاق عرثات يف العمليات :الدروس التي عىل الجيش
اإلرسائييل استخالصها للحرب القادمة" ،هآرتس ،2014/8/5 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2397253
 22يحزكيل درور" ،التعاون مع لجنة شاباس" ،هآرتس ،2014/8/18 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2409085
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خسائر االقتصاد اإلسرائيلي
جاءت الحرب عىل غزة يف الوقت الذي كانت إرسائيل تعاين مظاهر
بدايات أزمة اقتصادية .ففي النصف األول من عام  2014تباطأ منو
االقتصاد اإلرسائييل وتراجع معدل منو الناتج املحيل إىل أقل من 3
يف املئة ،وانخفض االستهالك الفردي  2يف املئة .ال توجد حتى اآلن
تقديرات نهائية يف إرسائيل عن الخسائر املبارشة وغري املبارشة التي
لحقت باقتصادها من جراء الحرب عىل غزة .وقد أظهرت التقديرات
اإلرسائيلية األولية أ ّن االقتصاد قد خرس يف أول  25يو ًما للحرب أكرث
من  15مليار شيكل( .((2وتشمل هذه الخسائر التكاليف العسكرية
للحرب التي كانت تقدر حينئذ بسبعة مليارات دوالر ،ويأيت من
ضمنها تكاليف استدعاء أكرث من  80ألفًا من قوات االحتياط للخدمة
يف الجيش اإلرسائييل ،وكذلك تشمل األرضار االقتصادية املبارشة
وغري املبارشة التي لحقت بقطاعات االقتصاد اإلرسائييل املختلفة
مثل :السياحة والصناعة والزراعة والبناء واملواصالت والبنى التحتية
املختلفة( .((2وهناك خشية كبرية يف إرسائيل من أن تزيد الخسائر
االقتصادية كث ًريا عن التقديرات اإلرسائيلية ،ال سيام وأ ّن الحرب
استمرت بعد هذه التقديرات  25يو ًما آخر .أضف إىل ذلك أنّه من
الصعب يف الوقت الحارض حساب مجموعة من املتغريات والعوامل
ومدى حجم األذى الذي ستلحقه باالقتصاد اإلرسائييل مثل :تراجع
االستثامرات األجنبية يف إرسائيل ،وتراجع مكانة إرسائيل يف األسواق
العاملية ،وتراجع تصديرها ،وتراجع حجم جباية الرضائب .إىل جانب
ذلك ،ستزيد نتائج الحرب ودروس املؤسسة العسكرية منها األعباء
عىل املوازنة العامة يف إرسائيل يف السنوات املقبلة .فقد طالبت
املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية بزيادة  11مليار دوالر إىل ميزانية
وزارة الدفاع اإلرسائيلية لعام  2015لتبلغ هذه امليزانية  70مليار
شيكل( ،((2وهو ما يعادل  17يف املئة من موازنة إرسائيل العامة
 23موطي بسوك" ،الدولة خرست يف الجرف الصامد  15مليار شيكل" ،موقع جريدة ذي
ماركر االقتصادية ،2014/8/3 ،انظر:
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" 24اقتصاد ما بعد الحرب ،هل سننتعش برسعة بعد الحرب عىل غزة" ،موقع جريدة ذي
ماركر االقتصادية ،2014/8/6 ،انظر:
http://www.themarker.com/news/1.2398259
 25موطي بسوك" ،قنبلة املؤسسة العسكرية :مطلوب زيادة  11مليار شيكل ملوازنة
 ،"2015هآرتس ،2014/8/10 ،انظر:
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لعام  .2015ومام يزيد من هذا العبء املايل أ ّن املؤسسة العسكرية
طالبت بزيادة الـ  11مليار شيكل هذه ليس لعام  2015املقبل فقط،
وإنّ ا أيضً ا لألعوام األخرى املقبلة؛ فاملؤسسة العسكرية ترص عىل
جعل الحد األدىن مليزانية وزارة الدفاع  70مليار شيكل يف كل عام
وليس بنحو  60مليار شيكل يف العام كام هو الحال يف األعوام األخرية.

ويدور رصاع يف الحكومة اإلرسائيلية بشأن كيفية تغطية خسائر
الحرب ،ومن سيتكفل بتغطيتها ،يف أجــواء الخشية السائدة يف
صفوف النخب السياسية واالقتصادية من مغبة استمرار تع ّمق
األزمة االقتصادية التي تعانينها إرسائيل ،واحتامالت حدوث تباطؤ
وركود عميق يف االقتصاد اإلرسائييل .ويحت ّد جدل ورصاع بني توجهات
مختلفة ومتضاربة داخل الحكومة اإلرسائيلية بشأن مجموعة من
العوامل التي ينبغي اتخاذ قرارات رسيعة فيها ،ويف مقدمتها حجم
التخفيضات يف ميزانيات الوزارات املختلفة ،ومسألة فرض رضائب
جديدة ،وزيادة العجز يف موازنة الدولة .ويف كل األحوال ،بات من
الواضح لدى املختصني اإلرسائيليني أ ّن تغطية تكلفة الحرب ستقود
إىل مزيد من تقليص ميزانيات قطاعات مهمة يف إرسائيل مثل التعليم
والصحة والخدمات االجتامعية لذوي الدخل املتوسط واملحدود.

تأثير الحرب في نتنياهو
والخارطة الحزبية
أظهرت نتائج استطالعات الــرأي العام يف إرسائيل التي أجريت
يف أعقاب التوصل إىل اتفاق وقف إطالق النار النهايئ ،تراج ًعا يف
شعبية نتنياهو مقارنة مبا كانت عليه يف بدايات الحرب وخاللها.
فقد أعرب  52يف املئة عن رضاهم عن أداء نتنياهو يف الحرب يف
 27آب /أغسطس  ،2014يف حني كانت النسبة  77يف املئة يف 5

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

آب /أغسطس ،و 84يف املئة يف بداية الحرب( .((2وعىل الرغم من
أ ّن استطالعات الرأي العام أشارت بوضوح إىل عدم رىض املجتمع
اإلرسائييل عن نتائج الحرب ،وأ ّن ما يربو عىل  60يف املئة عارضوا
وقف إطالق النار وأعربوا عن رأيهم بأ ّن إرسائيل مل تنترص يف
الحرب ،وأ ّن  25يف املئة فقط قالوا إ ّن إرسائيل انترصت يف الحرب،
فإ ّن استطالعات الرأي العام نفسها كشفت أيضً ا أ ّن نتنياهو ال يزال
األكرث مالءمة لتب ّوؤ منصب رئيس الحكومة يف نظر املجتمع اإلرسائييل
اليهودي .فقد قال  42يف املئة من املستطلعني إ ّن نتنياهو هو األكرث
مالءمة ملنصب رئيس الحكومة ،متفوقًا بفارق كبري عىل جميع قادة
األحزاب الرئيسة يف إرسائيل؛ فقد حصل يتسحاك هريتسوغ رئيس
حزب العمل (ورئيس املعارضة يف إرسائيل) عىل  12يف املئة فقط،
وأفيغدور ليربمان عىل  11يف املئة ،ونفتايل بنيت عىل  11يف املئة،
ويائري لبيد عىل  4يف املئة فقط .ويعزى التناقض ما بني محافظة
نتنياهو بعد انتهاء الحرب عىل شعبية عالية نسبيًا واستمرار تفوقه
بنسبة كبرية عىل جميع قادة األحزاب يف مدى املالءمة ملنصب رئيس
الحكومة – عىل الرغم من إبداء  60يف املئة من الجمهور اإلرسائييل
عدم رضاهم عن نتائج الحرب  -إىل عدم وجود بديل جدي من
نتنياهو بني قادة األحزاب ،وإىل أ ّن انعكاس عدم رىض الجمهور عن
نتائج الحرب والتعبري عنه يف استطالعات الرأي العام يستغرق فرتة
من الزمن(.((2

ومن الالفت لالنتباه أ ّن استطالعات الرأي العام هذه أظهرت بوضوح
استمرار انزياح املجتمع اإلرسائييل إىل مواقف اليمني واليمني
املتطرف ،وازدياد قوة أحزاب معسكر اليمني واليمني املتطرف؛ إذ
 26للمزيد عن نتائج هذه االستطالعات ،انظر :يويس فريطر" ،أول استطالع بعد االتفاق:
نتنياهو خرس  %27من التأييد يف ثالثة أسابيع" ،هآرتس ،2014/8/27 ،انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2418034
وانظر كذلك :أريك بندر %58" ،من الجمهور اليهودي :وقف إطالق النار خطأ" ،معاريف،
.2014/8/29
 27فريطر " ،أول استطالع بعد االتفاق".
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حصلت هذه األحزاب (الليكود والبيت اليهودي وإرسائيل بيتنا
وشاس ويهدوت هاتوراه) ،يف هذه االستطالعات عىل ما بني  70و80
مقع ًدا يف الكنيست ،يف حني تراجعت قوة أحزاب الوسط واليسار
الصهيوين (يوجد مستقبل ،وحزب العمل ،ومريتس ،وحزب الحركة)
بشكل كبري.
لقد أظهرت العديد من الحروب السابقة التي خاضتها إرسائيل مدى
تأثري هذه الحروب يف مصري رؤساء الحكومات الذين قادوا تلك
الحروب وفشلوا فيها .فقد أطاحت حرب ترشين األول /أكتوبر 1973
غولدا مئري من رئاسة الحكومة ،وأطاحت حرب لبنان األوىل التي
شنتها إرسائيل عىل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان عام 1982
مناحم بيغن من رئاسة الحكومة ،ولقي إيهود أوملرت املصري نفسه
ج ّراء حرب لبنان الثانية .فبعد أن وضعت تلك الحروب ،أوزارها
اندلع رصاع سيايس بشأن من يتحمل مسؤولية الفشل يف الحرب.
من غري الواضح حتى اآلن ومن السابق ألوانه الحكم إذا ما كان
بنيامني نتنياهو سيواجه نفس مصري هؤالء .فذلك يعتمد كث ًريا عىل
النتائج النهائية للحرب ،ونتائج املفاوضات غري املبارشة بني إرسائيل
والفصائل الفلسطينية بشأن املطالب الفلسطينية املرتبطة برشوط
وقف إطالق النار ،وعىل تفاعالت األحـزاب والنخب اإلرسائيلية
وتجاذباتها ومواقفها من نتائج الحرب املختلفة وال سيام االقتصادية
والسياسية ،وعىل قدرة نتنياهو والكيفية التي اعتمدها يف معالجتها.
ولكن من الواضح أن نتنياهو واجه – وال يزال  -مشاكل جمة من
وطأة هذه الحرب مع رشكائه يف االئتالف الحكومي ،من منطلقات
مختلفة ،وال سيام يف العالقات مع حزب "إرسائيل بيتنا" بقيادة
ليربمان ومع حزب "البيت اليهودي" بقيادة بنيت ،وبدرجة أقل مع
حزب "يوجد مستقبل" بقيادة لبيد وحزب "الحركة" بقيادة ليفني.
بيد أ ّن التحدي األسايس الذي يواجهه نتنياهو هو السؤال الذي بدأ
يُطرح مؤخ ًرا بشأن قدرته عىل االستمرار يف قيادة حزب الليكود يف
انتخابات الكنيست املقبلة يف ضوء تقلص قوته داخل حزبه وازدياد
االحتجاج داخل الحزب عىل سياسته  -والذي تع ّزز أثناء الحرب عىل
غزة وبعدها  -مصحوبًا بظهور عدد من القادة يف الليكود يتطلعون
لتحدي نتنياهو واملنافسة عىل قيادة الحزب يف االنتخابات املقبلة.
وقد تقود مجمل تفاعالت هذه املشاكل والرصاعات يف العام املقبل
إىل تقصري فرتة عمر حكومته وقد تؤثر سلبيًا يف مستقبله السيايس.

