
قضايا
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ــــي 10 أيــــــار/  شـــنـــت إســــرائــــيــــل فـ
الــرابــعــة  مـــايـــو 2021 حـــرًبـــا هـــي 
ة الــذي يــرزح تحت 

ّ
على قطاع غــز

الورقة  الحصار منذ عام 2007. تعالج هذه 
اإلسرائيلية ضد  الــحــرب  قــرار  عملية صنع 
فيها،  الــعــســكــريــة  املــؤســســة  الــقــطــاع، ودور 
واألســــبــــاب الـــتـــي حــــدت بــرئــيــس الــحــكــومــة 
شّنها،  إلــى  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية 
ومواقف األحزاب والقوى اإلسرائيلية منها.

عملية صنع قرار الحرب 
في إسرائيل

ينص قانون األساس للحكومة اإلسرائيلية 
عــلــى أنــهــا الــجــســم الــوحــيــد املـــخـــّول بــاتــخــاذ 
الــقــيــام بــعــمــلــيــاٍت عسكريٍة  الـــحـــرب، أو  قــــرار 
واســعــة قــد تــقــود إلــى حـــرب. ويمنح »قــانــون 
 

ّ
أساس الحكومة«، الذي ُعّدل عام 2018، الحق
قــرار  اتــخــاذ  وزراء  لجنة  بتخويل  للحكومة 
الــعــام نفسه، تــخــّول الحكومة  الــحــرب. ومنذ 
اإلســرائــيــلــيــة الــكــابــيــنــت الــســيــاســي األمــنــي 
باتخاذ قرار الحرب. ويتكون هذا من رئيس 
واملالية  والخارجية  األمــن  ووزراء  الحكومة 
واألمن الداخلي والقضاء، ومن وزراء آخرين 
يزيد  أال  شريطة  الــحــكــومــة،  رئــيــس  يعّينهم 
عــدد األعــضــاء فيه على نصف عــدد الـــوزراء 
الحكومة. ويتشكل حالًيا من 12 وزيــًرا،  في 
محسوبون  نصفهم  مــراقــبــني،  وزراء  وســتــة 
ــلـــفـــائـــه، ونــصــفــهــم  ــزب الـــلـــيـــكـــود وحـ ــ عـــلـــى حـ
اآلخــــر عــلــى حـــزب »أزرق أبــيــض« وحــلــفــائــه. 
وإلــــى جــانــب الـــــوزراء واملــســتــشــار القضائي 
الكابينت  اجتماعات  فــي  يــشــارك  للحكومة، 
املؤسسة  قـــادة  الــحــرب  تناقش قضايا  الــتــي 
الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، وفـــي مــقــّدمــهــم رئيس 
اإلسرائيلي  الجيش  أسلحة  وقـــادة  األركـــان، 
الجبهات  وقــادة  والبّرية،  والبحرية  الجوية 
ورئيس  العسكرية،  العمليات  غرفة  ورئيس 
االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة )أمــــــان(، ورئــيــس 
ــاك(، ورئــيــس  ــابــ ــشــ املـــخـــابـــرات الـــداخـــلـــيـــة )الــ
ــــاد(، ورئــيــس  ــــوسـ املـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة )املـ
الــقــومــي. ويصل عــدد املشاركني  هيئة األمــن 
في اجتماع الكابينت في أوقــات الحرب إلى 
ــقـــرارات  نــحــو 35 مـــشـــارًكـــا. وبــعــد اتـــخـــاذه الـ
بشأن الحرب، يتابع رئيس الحكومة ووزير 
األمن ورئيس هيئة األركان مجريات الحرب 
التي يقودها رئيس األركان لتحقيق األهداف 

التي يحّددها الكابينت. 
الحكومة  رئــيــس  يتمتع  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
بصالحياٍت واســعــٍة ومــهــمــاٍت مــتــعــّددة على 
نــحــو يجعل الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة توصف 
بأنها حكومة رئيس الوزراء؛ فهو الذي يقود 
الــحــكــومــة ويــــرأس جلساتها ويــحــدد جــدول 
وزيــر،  أي  إقــالــة  بصالحية  ويتمتع  أعمالها 
كما أن استقالته تعّد استقالة للحكومة، وهو 
 رئيَسي جهازي الشاباك واملوساد، 

ّ
الذي يعني

ويحّدد  األمــنــي  السياسي  الكابينت  ويـــرأس 
وقـــت اجــتــمــاعــه وجــــدول أعــمــالــه وأولــويــاتــه، 
األمن  هيئة  املباشرة  تحت مسؤوليته  وتقع 
القومي التي تقّدم له التحليالت والتوصيات 

والبدائل في قضايا األمن القومي. 
أما قانون أساس الجيش اإلسرائيلي فينص 
على أن الجيش هو جيش الدولة، وأنه يخضع 
لسلطة الحكومة، وأن وزير األمن هو الوزير 
الجيش،  عــلــى  الــحــكــومــة وزيــــًرا  الـــذي تعّينه 
الـــعـــامـــة للجيش  ــان  ــ ــ األركـ رئـــيـــس هــيــئــة  وأن 
هــو املــســؤول القيادي األعــلــى داخــل الجيش. 
وال يــــوجــــد مـــنـــصـــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات 
املــســلــحــة، ويــخــضــع رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
لــســلــطــة الــحــكــومــة أو الــكــابــيــنــت الــســيــاســي 
األمني مجتمًعا؛ ما يجعل الحكومة مجتمعًة 
إنه  أي  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  بمنزلة 
في إمكان رئيس األركــان رفض أمٍر من وزير 
للقيام  كليهما،  أو  الحكومة  رئيس  أو  األمــن 
أو  نوعية،  أو عملية  كبيرة  بعمليٍة عسكريٍة 
شــن حــرب، إذا لــم ُيتخذ الــقــرار فــي الكابينت 
نفوذ وزير  مــدى  األمــنــي. ويعتمد  السياسي 
األمــن وتأثيره في عملية اتخاذ قــرار الحرب 
عــلــى عــــدة مــتــغــيــرات، مـــن بــيــنــهــا خــبــرتــه في 
شؤون األمن القومي، ومدى قوته السياسية 
داخــــل الــحــكــومــة؛ فــهــو لــيــس قـــائـــًدا للجيش، 
وليس من حّقه توجيه األوامر إليه. أما رئيس 
األركان فيقوم بدور مهم، وفي بعض األحيان 
بــدور حاسم، في عملية صنع الــقــرارات التي 
تخّص الحرب، سواء في قرار الشروع فيها أو 
توقيت  في  أو  أهدافها  لتحقيق  قيادتها  في 
رئيس  بقيادة  العسكرية  فاملؤسسة  وقفها، 
األركــان ال تزال هي املؤسسة األساسية التي 
تقرأ الواقع االستراتيجي العسكري من خالل 
جهاز »أمان«، وهي التي تفّسره وتقّدم تقدير 
ــات املـــتـــعـــّددة لــلــكــابــيــنــت  ــراحــ ــتــ املـــوقـــف واالقــ
الــســيــاســي األمـــنـــي عــمــا يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بــه. 
ويضطلع رئيس األركان أيًضا بدوٍر مهم في 
فــي االجتماعات  بــه  القيام  مــا ينبغي  بــلــورة 
واملـــشـــاورات الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة التي 

يجريها مع رئيس الحكومة ووزير األمن.

استعدادات الحرب على غزة  
أولت إسرائيل في السنوات األخيرة أهميًة 
كبيرًة لعملية كشف األنفاق في قطاع غزة 

فــي بناء  بــدأت  وتعطيلها. ففي عــام 2017، 
جدار من اإلسمنت املسلح بعمق عدة أمتار 
فــي بــاطــن األرض عــلــى طـــول حـــدودهـــا مع 
قطاع غزة التي تمتد 65 كيلومتًرا، وزّودته 
عــام  بــنــاءه  واستكملت  ــذار،  إنــ بمنظومات 
2019. وفي عام 2018، أقامت إسرائيل جداًرا 
في البحر على طول حدودها مع قطاع غزة. 
تكنولوجيا  األخيرة  السنوات  في  وطــّورت 
متقّدمة لكشف األنــفــاق، ال سيما تلك التي 

تصل إلى حدود قطاع غزة مع إسرائيل. 
الجيش اإلسرائيلي  أْولـــى  إلــى جانب ذلــك، 
فـــي الــعــقــد األخـــيـــر أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــطــويــر 
جمع  وعملية  »السايبر«  مجال  في  قدراته 
العسكرية،  املــخــابــرات  ملصلحة  املعلومات 
ال ســيــمــا فـــي الـــحـــرب غــيــر املـــتـــنـــاظـــرة بني 
إسرائيل وفصائل املقاومة. وفي عام 2009، 
أقام الجيش اإلسرائيلي هيئة السايبر في 
الوحدة 8200 التابعة لجهاز »أمان«، وجرى 
التي  الفترة  فــي  كبير  نحو  على  تطويرها 
رأس فيها أفيف كوخافي الجهاز في الفترة 
األركــان  رئــاســة  توليه  2014. ومنذ   -  2010
ز كــوخــافــي دور 

ّ
ــز ــ فـــي بـــدايـــة عــــام 2019، عـ

املعلومات  جمع  مــجــال  فــي  السايبر  هيئة 
ــــداف« الــتــي سيتم قصفها في  لـــ »بــنــك األهـ
قطاع غزة في حال وقوع حرب، مثل األنفاق 
قادتها  ومنازل  للمقاومة  التحتية  والبنى 
ــــى جـــانـــب عــمــلــهــا فــــي جــمــع  ــا، إلـ ــ ــــوادرهــ وكــ
املعلومات فــي أثــنــاء سير املــعــارك، وزيـــادة 
ــاك،  ــابـ ــشـ الــتــنــســيــق بــيــنــهــا وبـــــني جـــهـــاز الـ
مــن أجـــل تــزويــد الــطــائــرات بــمــعــلــومــاٍت عن 

األهداف في أثناء سير املعارك. 

أسباب نتنياهو 
لشن الحرب على غزة

شّكل إطــالق حركة حماس صــواريــخ تجاه 
الــقــدس، نــصــرًة للمسجد األقــصــى وأهــالــي 
للجيش  كبيرة  مفاجأًة  جــراح،  الشيخ  حي 
االســرائــيــلــي، إذ كــانــت الــفــرضــيــة الــســائــدة 
أن »حماس«  اإلسرائيلية  األمــن  أجهزة  في 
وفــصــائــل املــقــاومــة األخــــرى فــي قــطــاع غــزة 
لـــن تـــبـــادر إلــــى قــصــف الــعــمــق اإلســرائــيــلــي 
أجــل قضية غير مرتبطة  مــن  بــالــصــواريــخ 
مباشرة بالقطاع والحصار املفروض عليه. 

إلفشال  لــه،  املــنــاوئ  املعسكر  فــي  اليمينية 
ســعــيــهــا إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة بــديــلــة. وقــد 
ساعدت الحرب في رفع مستوى املمارسات 
العنصرية ضد العرب داخل الخط األخضر 
التي وصلت إلى ذروة جديدة في املجتمع 
ــيـــاهـــو، فــي  ــنـ ــتـ اإلســــرائــــيــــلــــي. وقــــــد أّجــــــــج نـ
ــام الــثــالثــة الــســابــقــة عــلــى الـــحـــرب على  ــ األيـ
العنصرية على نحٍو  املــشــاعــر  غـــزة،  قــطــاع 
لــغــالة اليهود  الــعــرب بسماحه  ســافــٍر ضــد 
اليمينيني التظاهر في القدس، وتشجيعهم 
والسماح  القدس،  في  العرب  على مهاجمة 
لــلــشــرطــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــاقــتــحــام املــســجــد 
األقصى. وفي هذه األجواء، توافقت مصلحة 
نــتــنــيــاهــو الــســيــاســيــة فـــي شـــن الـــحـــرب مع 
ضد  الكراهية  ومشاعر  العنصرية  تنامي 
اإلسرائيلي، ومع رغبة  املجتمع  العرب في 
قـــيـــادة الــجــيــش اإلســرائــيــلــي فـــي اســتــعــادة 
الـــردع وإلــحــاق أضـــرار كبيرة بالبنية  قــوة 
ــة فـــي غــــزة من  ــقـــاومـ الــتــحــتــيــة لــفــصــائــل املـ
دون أن تدفع ثمًنا كبيًرا. وبناء عليه، حدد 
الكابينت السياسي األمني أهداف العدوان 
اإلسرائيلي على قطاع غزة في: أواًل، توجيه 
القتالية، ال سيما  املــقــاومــة  لــقــدرات  ضــربــة 
الــصــاروخــيــة. ثــانــًيــا، تــوجــيــه ضــربــة لــقــدرة 
املقاومة في إعادة بناء قدراتها العسكرية. 
ثــالــًثــا، اســتــعــادة الــــردع اإلســرائــيــلــي تجاه 

املقاومة في غزة. 
أمــا »حــمــاس«، فـــإذا كــان هدفها مــن إطــالق 
مجال  توسيع  هو  القدس  على  الصواريخ 
على  مقتصرة  غير  قضايا  ليشمل  الــــردع، 
الــــدفــــاع عــــن غــــــزة، وربــــــط نــفــســهــا بــقــضــيــة 
الــقــدس بــحــيــث تــتــحــّول إلـــى قـــوة سياسية 
وازنة، فإن الجيش اإلسرائيلي أراد ردع هذا 

الردع وتبيني تكلفته.

مواقف األحزاب اإلسرائيلية 
ــواء في  أجــمــعــت األحـــــزاب اإلســرائــيــلــيــة، ســ
االئتالف الحكومي أو في املعسكر املناوئ 
غــزة.  على  الــعــدوان  تأييد  على  لنتنياهو، 
ــلــــي،  ــيــ ــــي املـــجـــتـــمـــع اإلســــرائــ وقــــــد ســـــــادت فـ
ــــواء عنصرية  عــشــيــة الـــحـــرب وخــاللــهــا، أجـ
اإلعــالم  أخــذت وسائل  للعرب، كما  معادية 
اإلســرائــيــلــيــة تــحــّرض عــلــًنــا وصــراحــة ضد 
ـــر، وتــــدعــــو  ــ ــــضـ الـــــعـــــرب داخــــــــل الــــخــــط األخــ
الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة إلـــى قــمــعــهــم، وتــبــّرر 
قيام الحركات واألحزاب اليمينية اليهودية 

الفاشية في االعتداء عليهم.
ــيــــس حـــزب  ــن رئــ ــلــ وفــــــي هــــــذه األجـــــــــــواء، أعــ
»يمينا«، نفتالي بنيت، في اليوم الثالث من 
الــحــرب على غــزة، وهــو الــذي سعى، عشية 
ــــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــديـــلـــة مــن  الــــحــــرب، إلـ
حكومة نتنياهو بالتعاون مع يائير لبيد، 
إمكانية  أن  »يــوجــد مستقبل«،  حــزب  زعيم 
نتنياهو  حكومة  مــن  بديلة  حكومة  إقــامــة 
لم تعد قائمة، وأنه جّدد اتصاالته مع حزب 
إلى  الليكود إلقامة حكومة واسعة تستند 

أحزاب اليمني.
ومـــا إن َقـــِبـــل الــكــابــيــنــت الــســيــاســي األمــنــي 
ــزة، حـــتـــى ثــــارت  ــ ــــالق الــــنــــار فــــي غــ ــــف إطــ وقـ
رّدات فعل مختلفة من األحــزاب السياسية، 
ففي حني أّيــدت أحــزاب االئتالف الحكومي 
وقـــف إطــــالق الـــنـــار ودافـــعـــت عــنــه، انــتــقــدت 

أحزاب املعارضة حكومة نتنياهو لقبولها 
بـــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــــهــــا حــــرصــــت كــلــهــا 
عــلــى تــأكــيــد وقـــوفـــهـــا إلــــى جـــانـــب الــجــيــش 
ــزة. وعلى  اإلســرائــيــلــي فــي عـــدوانـــه عــلــى غــ
الــرغــم مــن أن لبيد أّيـــد وقـــف إطـــالق الــنــار، 
مــّدعــًيــا أن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي نــجــح في 
بــشــّدة حكومة  انتقد  فــإنــه  أهــدافــه،  تحقيق 
قــال »فــي جميع  الــتــي فشلت كما  نتنياهو 
املجاالت«، مثل تحصني البيوت واملواجهة 
اإلعـــالمـــيـــة الــتــي ربــحــتــهــا »حــــمــــاس«، وفــي 
الجنود، كما فشلت  األســـرى وجثث  إعـــادة 
حماس،  لحركة  قاصمة  ضربة  توجيه  فــي 
الحفاظ على سلطة حماس  ألنها »فضلت 
في  الفلسطينية  السلطة  إضعاف  أجــل  من 

رام الله«.
حزب  رئيس  ليبرمان،  أفيغدور  انتقد  كما 
رئيس  ساعر،  وجدعون  بيتنا«،  »إسرائيل 
حزب »أمل جديد«، وقف إطالق النار. وأعلن 
ساعر أن وقــف إطــالق الــنــار »ُيلحق ضــرًرا 
شديًدا بالردع اإلسرائيلي« تجاه »حماس« 
ة، وال يضع 

ّ
الفلسطينية في غــز والفصائل 

قــيــوًدا على تعاظم قــوة »حــمــاس« وازديـــاد 
ــد أن هـــذا االتـــفـــاق هـــو فشل  ــ تــســّلــحــهــا، وأّكـ
إسرائيل  وأن  نتنياهو،  لحكومة  سياسي 
ــبـــل. ومــــن  ــقـ ــتـ ــسـ ــك فـــــي املـ ــ ــ ســــتــــدفــــع ثــــمــــن ذلـ
الواضح أن كتلة اليمني املتطّرف دعت إلى 
مواصلة الــحــرب، فــي حــني حـــاول نتنياهو 
 أن وقف إطالق النار غير مشروط، 

ّ
أن يبني

ــــك بــمــواصــلــة الــقــمــع فـــي الـــقـــدس، وفــي  وذلـ
الـــحـــرم الــقــدســي الــشــريــف تـــحـــديـــًدا، فــضــاًل 
عـــن شـــن حــمــلــة عــقــابــيــة منهجية وشــامــلــة 
تستهدف الناشطني الذين قادوا املظاهرات 
ــعـــرب داخـــل  ـــاط الـ ــ ــوا إلــيــهــا فـــي أوسـ ــ أو دعـ
الــخــط األخــضــر بــاالعــتــقــال وتــوجــيــه لوائح 

االتهام إليهم.

خاتمة
ة 

ّ
خــاضــت إســرائــيــل الــحــرب عــلــى قــطــاع غــز

فيها  التي خاضت  نفسها  باالستراتيجية 
حــروبــهــا السابقة ضـــده. وقــد اســتــنــدت في 
الجوي  تفّوق سالحها  إلــى  أساًسا  حربها 
الذي استعملته بكثافة وقوة تدميرية غير 
تقع  مــدنــيــة،  أغلبها  أهــــداف،  مسبوقة ضــد 
فــي قــلــب املــــدن واملــخــيــمــات فــي قــطــاع غــزة، 
إال أن إســرائــيــل فــشــلــت، مــع ذلـــك، فــي وقــف 
إطــالق صواريخ املقاومة إلــى داخــل العمق 
اإلسرائيلي، وفشلت في ردع املقاومة وكسر 
إرادتها. وإن كانت إسرائيل لم تقبل شروًطا 
أيًضا فشلت في  النار، فإنها  لوقف إطــالق 
فــرض أي شـــرٍط على املــقــاومــة، كما فشلت 
الفلسطينيني  مــظــاهــرات  وقـــف  فـــي  أيـــًضـــا 
وداخــل  الغربية  الضفة  في  واحتجاجاتهم 

ة.
ّ
الخط األخضر خالل الحرب على غز

ــاز الــفــلــســطــيــنــي في  وســبــق أن بــّيــنــا اإلنـــجـ
أن  هنا  األخــيــرة. ونضيف  الشعبية  الــهــّبــة 
لناحية وجود  قد تغّيرت  ة 

ّ
غــز املعادلة في 

تــنــســيــق إســـرائـــيـــلـــي دولـــــي عـــربـــي إلتــاحــة 
املــجــال الحــتــواء فصائل املقاومة مــن خالل 
)مــن طرف  والعربي  الــدولــي  العمل  تكثيف 
ة عبر استغالل 

ّ
دول التطبيع( في قطاع غز

رغــبــة حــركــة حــمــاس فــي استثمار قدراتها 
التي ظهرت في املعركة سياسًيا.

مواقف القوى واألحزاب اإلسرائيلية

عملية صنع قرار الحرب على غزة

أولت إسرائيل في 
السنوات األخيرة أهميًة 

كبيرًة لعملية كشف 
األنفاق في قطاع 

غزة وتعطيلها

شّكل إطالق حركة 
حماس صواريخ تجاه 

القدس مفاجأًة كبيرة 
للجيش االسرائيلي

أجمعت األحزاب 
اإلسرائيلية، سواء في 
االئتالف الحكومي أو 

في المعسكر المناوئ 
لنتنياهو، على تأييد 

العدوان

يستكشــف تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات حيثيات الحرب الرابعة على قطاع غــزة، دوافع القرارات 
اإلسرائيلية في شن الحروب، وتوضح دور المؤسسة العسكرية في ذلك، ومواقف األحزاب اإلسرائيلية منها

آثار دمار في تل أبيب إثر إطالق المقاومة صواريخ من قطاع غزة 2021/5/15 )فرانس برس(

خاضت إسرائيل الحرب على قطاع غزّة باالستراتيجية نفسها التي خاضت 
فيها حروبها السابقة ضده. وقد استندت في حربها أساًسا إلى تفّوق 
سالحها الجوي الذي استعملته بكثافة وقوة تدميرية غير مسبوقة 
في  والمخيمات  المدن  قلب  في  تقع  مدنية،  أغلبها  أهداف،  ضد 
قطاع غزة، إال أن إسرائيل فشلت، مع ذلك، في وقف إطالق صواريخ 
المقاومة  اإلسرائيلي، وفشلت في ردع  العمق  إلى داخل  المقاومة 
النار،  لوقف إطالق  لم تقبل شروًطا  إسرائيل  إرادتها. وإن كانت  وكسر 

فإنها أيًضا فشلت في فرض أي شرٍط على المقاومة.

فشل العدوان
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وعلى الرغم من أن الصواريخ التي أطلقتها 
حماس تجاه القدس لم ُتلحق أضراًرا كبيرة، 
وكان في إمكان إسرائيل استيعابها أو الرّد 
فـــإن نتنياهو  مــعــهــا،  يــتــنــاســب  بــمــا  عليها 
قــطــاع غزة   حـــرٍب على 

ّ
لــشــن الفرصة  انتهز 

فالحرب  بحتة؛  سياسية  أغــراض  لتحقيق 
تــعــطــيــه ورقــــة ضــغــٍط مــهــمــة عــلــى األحــــزاب 
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