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سياسة
تحليل إخباري

تورط نتنياهو الجنائي:
فرصة للعدوان على لبنان؟
علي حيدر
تهتز الساحة السياسية اإلسرائيلية
بفعل ارت ـقــاء االتـهــامــات املــوجـهــة إلى
رئيس ال ــوزراء بنيامني نتنياهو إلى
مــرحـلــة ج ــدي ــدة نـتـيـجــة ت ـحــول خ ــازن
أس ـ ــراره وم ــدي ــر مـكـتـبــه ال ـســابــق ،آري
ه ــارو ،إلــى «شــاهــد مـلــك» ،وهــو مــا قد
ّ
يوفر للشرطة أدلــة دامغة تمكنها من
التوصية بتقديم الئحة اتهام رسمية
ض ــده فــي الـعــديــد مــن قـضــايــا الفساد
والرشى.
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو الـ ـشـ ـخـ ـص ــي
وال ـس ـي ــاس ــي ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،م ـهــدد.
على هــذه الخلفية ،يحضر التساؤل
ع ــن إمـ ـك ــان أن ي ــدف ــع ذل ـ ــك نـتـنـيــاهــو
إل ــى ال ـه ــروب نـحــو خ ـي ــارات عــدوانـيــة
خ ــارجـ ـي ــة ،ب ـه ــدف «حـ ـ ــرف األن ـ ـظـ ــار»،
وإب ـعــاد التهديد القضائي عـنــه .فهل
لهذه الفرضية واقعية في آلية صناعة
القرار األمني في إسرائيل؟ وهل هناك
سوابق تعزز أو تدفع هذه اإلمكانية؟
وبعد كل ما جرى ،هل يعقل أن يكون
لبنان ساحة هــروب الشتباك داخلي
فــي إســرائـيــل؟ مــع ذل ــك ،ال نناقش في
هذه املقالة فرضية أن تبادر إسرائيل
في املدى املنظور إلى شن حرب أو ال،
بــل تـحــديـدًا هــل هـنــاك أرضـيــة إلمكان
أن ي ــدف ــع رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء مــؤس ـســة
القرار للجوء إلى الحرب ،على خلفية
االتهامات املوجهة إليه؟
املؤكد أن لرئيس الحكومة اإلسرائيلية
دورًا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي صـ ـن ــاع ــة الـ ـق ــرار
السياسي األمني .إال أن هذا الدور غير
مطلق ،بــل يــأتــي فــي سـيــاق مجموعة
ُ
مــن الـعــوامــل األخ ــرى الـتــي تـسـهــم في
بـ ـل ــورة هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار .ف ـع ـلــى امل ـس ـتــوى
الـقــانــونــي ،مــن يملك صالحية اتخاذ
قرار الحرب في إسرائيل ،هو الحكومة
ـ املجلس الوزاري املصغر .ومن ناحية
عملية ،إن الشخصيات األكثر تأثيرًا،
فــي أي ق ــرار عـسـكــري ،واس ـت ـنــادًا إلــى
التجارب السابقة ،هم رئيس الــوزراء
ووزير األمن ورئيس أركان الجيش.
مــع ذل ــك ،إن تأثير رئـيــس الـ ــوزراء في
صـنــاعــة ال ـق ــرار الـسـيــاســي األم ـن ــي ،ال
ينحصر بصفته الرسمية وحسب ،بل
قد يضيق أو يتسع بلحاظ مجموعة
من العوامل املتصلة بتاريخه وخبرته

وم ـك ــان ـت ــه فـ ــي الـ ــواقـ ــع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
وث ـ ـقـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ب ــه،
وأي ـضــا بـتـنــاغــم املــؤسـســة العسكرية
واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة م ـع ــه .ويـ ـض ــاف إلــى
ذلــك حضور املوقف األميركي كعامل
رئيسي في بلورة قرار الحرب .واألهم
مــن نــاحـيــة لـبـنــان ت ـحــدي ـدًا ،حـســابــات
الكلفة والـجــدوى وثبات حضور هذه
الحسابات في وعي مؤسسة صناعة
القرار السياسي واألمني.
تــؤكــد ت ـج ــارب ن ـحــو  70س ـنــة ،أن ــه لم
يـسـبــق أن ف ــرض املـسـتــوى السياسي
ع ـلــى ال ـج ـيــش ح ــرب ــا ك ــان يـعــارضـهــا.
مــع أنــه مــن الناحية القانونية يمكنه
القيام بذلك .فــرض األول على الثاني
انسحابات كان يتخوف من مفاعيلها
ويـعــارضـهــا .وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن
ه ــذا امل ـف ـهــوم ال ي ـت ـعــارض مــع حقيقة
أن امل ـس ـت ــوى ال ـع ـس ـك ــري ق ــد يــوصــي
ب ـع ـم ـل ـيــات ع ـس ـكــريــة أو ح ـ ــرب ،فـيـمــا
املـسـتــوى السياسي يـحــول دون ذلــك،
بفعل صالحياته.
فــي املـقــابــل ،قــد يـكــون لرئيس ال ــوزراء
هــامــش مــن الـتــأثـيــر والـفـعــالـيــة ـ ـ على
خلفيات شخصية وحزبية ـ في مثل
ه ــذه ال ـخ ـي ــارات ،ع ـنــدمــا ي ـكــون هـنــاك
اعـتـبــارات موضوعية فعلية ،وتكون
إس ــرائ ـي ــل أم ـ ــام م ــروح ــة خـ ـي ــارات من
ضـمـنـهــا ال ـخ ـيــار ال ـع ـس ـكــري .وأي ـضــا،
عـنــدمــا يـحـظــى ه ــذا ال ـخ ـيــار بموافقة
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة .ف ــي م ـثــل هــذه
ال ـح ــال ــة ،تـحـضــر ال ـع ــوام ــل وامل ـصــالــح
الـشـخـصـيــة فــي ب ـلــورة مــوقــف رئـيــس
الـحـكــومــة .بـمـعـنــى ،إن مــوقــف رئيس
الحكومة حاسم في القبول أو معارضة
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـ ـطـ ــروحـ ــات .وإذا كــانــت
ه ـن ــاك تــوص ـيــة م ــا م ــن ق ـبــل املـسـتــوى
العسكري ،باتجاه خيار عسكري في
توقيت يخدم نتنياهو على املستويني
السياسي والشخصي ،يمكن رئيس
الحكومة أن يـعــرب عــن موافقته على
ه ــذه الـتــوصـيــة ،انـطــاقــا مــن خلفيات
شخصية .وحينها سيكون محصنًا
ف ــي مــواج ـهــة أي اتـ ـه ــام .وض ـم ــن هــذا
اإلطار التفسيري ،تحضر سوابق مثل
اتخاذ قرارات بشن ضربات أو عمليات
ع ـس ـك ــري ــة ،فـ ــي ت ــوق ـي ــت س ـي ــاس ــي أو
انتخابي ،كان من ضمن أهدافه تعزيز
مكانة هــذا الـحــزب أو ذاك الزعيم .مع

ذل ــك ،يمكن رئـيــس الحكومة أن يدفع
نحو الـتــرويــج لخيار عسكري ،ولكن
يبقى ذلــك مرهونًا بمدى نجاحه في
إقناع اآلخرين بذلك ،وانتزاع شرعية
سياسية وأمنية لهذا الخيار.
وهـ ـ ـك ـ ــذا ال ي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ت ــأث ـي ــر
مجريات التحقيق مــع نتنياهو على
خلفية ق ــرارات ــه الـسـيــاسـيــة واألمـنـيــة.
ل ـك ــن مـ ــن امل ـس ـت ـب ـعــد جـ ـ ـدًا أن يـتـمـكــن
نتنياهو بمعزل عن توصيات الجيش
وت ـقــديــراتــه م ــن ال ــدف ــع نـحــو ح ــرب أو
مواجهة عسكرية واسـعــة .أضــف إلى
أن تــأثـيــر الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة على
مجريات التحقيق واملوقف من تقديم
الئ ـح ــة ات ـه ــام ب ـح ـقــه ،يـبـقــى م ـح ــدودًا
ومشروطًا بظروف القضية .ويضيق
هــامــش ه ــذا الـتــأثـيــر ف ــي ح ــال وج ــود
أدلــة قاطعة تدينه .وفــي هــذه الحالة،
مــن املستبعد ج ـدًا أن ُيـسـهــم ذل ــك في
إنقاذه.
ُ
م ــن نــاح ـيــة ن ـظ ــري ــة ،يـمـكــن أن تـسـهــم
الـظــروف األمنية فــي تأجيل البت في
مـثــل ه ــذه الـقـضــايــا (مـ ــأزق نتنياهو
ُ
الـ ـقـ ـض ــائ ــي) .وق ـ ــد ت ـس ـه ــم فـ ــي ب ـقــائــه
ف ــي م ـن ـص ـبــه إلـ ــى ح ــن ال ـح ـس ــم عـلــى
املستوى القضائي .إال أن ذلك ال يغير
م ــن خ ــوات ــم ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة .وف ـ ــي كــل
األح ــوال ،تبقى الكلمة الفصل ـ ـ إن لم
يكن هناك حكم قضائي ملزم ـ لشركاء
ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـكــومــي،
وقبل ذلك للقيادات في حزب الليكود.
وهنا تحضر سابقة استقالة رئيس
الحكومة إيهود أومل ــرت ،التي لم تكن
ن ـت ـي ـجــة ت ـق ــدي ــم الئ ـح ــة اتـ ـه ــام بـحـقــه،

معادلة الكلفة
والجدوى في أي
حرب مع لبنان هي
األرسخ حضورًا في
حسابات العدو

ّ
إن أي ُمغامرة
لنتنياهو قد تسهم
في تعميق أزمته
وتعزيز االتهامات
الموجهة إليه
(أرشيف)

وإن ـمــا نتيجة ضـغــط وزي ــر األم ــن في
ح ـي ـن ــه ،إي ـ ـهـ ــود ب ـ ـ ـ ــاراك ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
هـ ــذه ال ــائ ـح ــة ،وهـ ــو م ــا أجـ ـب ــره على
االستقالة.
قـبــل كــل ذل ــك ،يـنـبـغــي إعـ ــادة الـتــذكـيــر
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراك املـ ــؤس ـ ـس ـ ـتـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واألم ـن ـي ــة لـلـمـفــاعـيــل ال ـخ ـط ـيــرة ج ـدًا
ألي م ــواجـ ـه ــة مـ ــع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،عـلــى
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،خــاصــة
أن الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة سـتـتـحــول إلــى
جبهة حرب حقيقية تدفع فيها أثمانًا
ي ــؤك ــد ال ـخ ـب ــراء اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون أنـهــا
س ـت ـكــون خـ ــارج قـ ــدرة إس ــرائ ـي ــل على
الـتـحـمــل .وم ــن املــؤكــد أن حـضــور هــذا
املعطى ُيقيد مؤسسة صناعة القرار،
ُ
وي ـضـ ِّـيــق هــامــش نتنياهو فــي الــدفــع
نحو الحرب على خلفيات شخصية.
بــل إن أي مـغــامــرة لــه فــي هــذا املـجــال،
ُ
قــد تـسـهــم فــي تعميق أزم ـتــه وتعزيز
االتـهــامــات املــوجـهــة إلـيــه على خلفية
اس ـت ـغ ــال م ـن ـص ـبــه ،ل ـج ـهــة أن م ــا قــد
يجري سيقدمه أمام أي لجنة تحقيق
كمن ورط الدولة لحسابات خاصة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،لـ ــو ك ـ ــان ل ـب ـن ــان ســاحــة
مـسـتـبــاحــة ،وال تـخـشــى إســرائ ـيــل من
ردود أف ـعــال قــاسـيــة وأث ـم ــان بــاهـظــة،
ف ــي ح ـ ــال م ـب ــادرت ـه ــا إل ـ ــى اع ـ ـتـ ــداءات
ومواجهات واسعة أو ضيقة ،عندها
ك ــان ي ـم ـكــن ،ال ه ــذه الـقـضـيــة ح ـص ـرًا،
بــل الكثير مــن املـحـطــات الــداخـلـيــة ،أن
تنعكس سلوكًا عدوانيًا في لبنان.
الـ ـت ــوق ــع األك ـ ـثـ ــر م ـع ـق ــول ـي ــة ،نـتـيـجــة
ت ـ ـع ـ ـق ـ ـي ـ ــدات ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
ومحاذيرها ،أن يجنح نتنياهو خالل
املــرح ـلــة املـقـبـلــة أك ـثــر يـمـيـنـيــة ف ــي ما
يتعلق بالقضية الفلسطينية بهدف
استنهاض الـشــارع اليميني وتعزيز
التفافه حوله ،وبهدف االلتفاف أيضًا
ع ـلــى م ــزاي ــدات مـنــافـسـيــه م ــن الـيـمــن
اإلســرائ ـي ـلــي ،وبــالـتــالــي تــوفـيــر غطاء
سياسي شعبي يواجه به اإلج ــراءات
القضائية.
يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول املـ ـعـ ـلـ ـق ــون وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء فــي
إس ــرائـ ـي ــل م ـق ــول ــة ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــركــي األس ـب ــق ،ه ـنــري كيسنجر،
خــال السبعينيات ،أنــه ال يــوجــد في
إسرائيل سياسة خارجية ،بل توجد
سياسة داخلية .الواضح من مضمون
هـ ــذا املـ ــوقـ ــف ،أنـ ــه كـ ــان رد ف ـع ــل عـلــى

مواقف اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية
فــي الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،العـتـبــارات
داخـ ـلـ ـي ــة .ل ـك ــن م ـفــاع ـيــل هـ ــذا امل ـف ـهــوم
ت ـت ــوق ــف وربـ ـم ــا ت ـن ـق ـلــب ع ـن ــد ح ــدود
لبنان ،حيث معادلة الكلفة والجدوى
(إزاء الـعــدوان الخارجي) هي األرســخ
ح ـضــورًا فــي ح ـســابــات ص ـنــاع ال ـقــرار
اإلسرائيليني .ولم تترسخ هذه املعادلة
فـ ــي وعـ ـ ــي هـ ـ ـ ــؤالء إال بـ ـع ــد م ـح ـطــات
مفصلية غيرت مـعــادالت الـصــراع مع
إس ــرائ ـي ــل ،أدت إل ــى س ـق ــوط ره ــان ــات

مقالة

َ
امتناع وزيري الدفاع والداخلية عن تنفيذ القانون
عمر نشابة
ل ـيــس صـحـيـحــا أن تـ ــردد ال ـج ـيــش هو
ضمانة لعدم الـعــودة الــى االنقسامات
الـتــي عــانــاهــا خ ــال سبعينيات القرن
املاضي وثمانينياته .وليس صحيحًا
الجيش مراعاة الضباط
أن على قيادة ّ
والعسكريني السنة في هذه املعركة أو
املوارنة في معركة أخرى أو الشيعة أو
الدروز أو األرثوذكس في معارك أخرى.
معركة الجيش ضد من يحتل أي شبر
من مساحة الجمهورية اللبنانية غير
ق ــاب ـل ــة لـ ـلـ ـت ــردد ،وهـ ــي واج ـ ــب يـتـفــوق
ع ـلــى ك ــل ال ـح ـس ــاب ــات األخ ـ ـ ــرى ،مهما
بلغت أهميتها ومهما قيل عن حماية
ت ـمــاســك املــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة .وعـلــى
الــرؤســاء وال ــوزراء وال ـنــواب والزعماء
الحاكمني التوقف عن إخضاع الجيش
ل ــاع ـت ـب ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـطــائ ـف ـيــة

واملذهبية من خالل الغموض والتردد
والحذر من قيامه بواجباته الوطنية.
الـجـيــش مــؤسـســة ال تحتمل الــرســائــل
ال ـغ ــام ـض ــة الـ ـت ــي ت ــأت ـي ـه ــا مـ ــن بـعــض
الشركاء في اإلدارة السياسية .وال بد
من أمر اليوم أن يكون واضحًا وضوح
الشمس ،وخصوصًا في تحديد العدو
من جهة والصديق من الجهة املقابلة.
ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن املـ ــواقـ ــف الـ ــرمـ ــاديـ ــة ال
تتعلق بتحديد العدو ،بقدر ما تتعلق
بتحديد الصديق .ولحل هذه املشكلة،
ال بد من االحتكام الى الشعب.
فــإذا أردن ــا التمسك بــدولــة الـقــانــون ،ال
بــد مــن التأكيد أن مجلس الـنــواب هو
املؤسسة التي تمثل الشعب في نظامنا
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .وصـ ـحـ ـي ــح أن ال ـت ـم ــدي ــد
املتكرر لوالية املجلس أفقده بعضًا من
شرعيته ،لكن املـبــادئ الديموقراطية
تقتضي اعتبار املجلس الذي ال يتمتع

يبدو أن المواقف
الرمادية ال تتعلق
بتحديد العدو بقدر ما
تتعلق بتحديد الصديق
بالشرعية الكاملة أفضل من الفراغ.
أقــر مجلس الـنــواب اللبناني القانون
ال ــرق ــم  57ي ـ ــوم  29أيـ ـ ــار  1991ال ــذي
أجــاز للحكومة إب ــرام معاهدة األخــوة
والتعاون والتنسيق بني الجمهورية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السورية .وتنص املعاهدة على اآلتي:

«تـعـمــل ال ــدول ـت ــان عـلــى تـحـقـيــق أعـلــى
درجـ ــات ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بينهما
ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
والعلمية وغيرها بما يحقق مصلحة
البلدين الشقيقني».
كما يقتضي القانون (املعاهدة) تشكيل
«لجنة شؤون الدفاع واألمن من وزيري
الدفاع والداخلية في كل من الدولتني».
وتختص لجنة شــؤون الــدفــاع واألمــن
«بــدراســة الــوســائــل الكفيلة بالحفاظ
عـلــى أم ــن الــدولـتــن واق ـت ــراح التدابير
املشتركة للوقوف في وجــه أي عــدوان
أو ت ـه ــدي ــد ألم ـن ـه ـم ــا الـ ـق ــوم ــي أو أي
ّ
اضطرابات تخل باألمن الداخلي ألي
من الدولتني».
وب ــال ـت ــال ــي ،ت ـس ـتــدعــي دول ـ ــة ال ـقــانــون
تشكيل اللجنة وانعقادها فــورًا نظرًا
إلـ ــى ال ـت ـهــديــد ال ـ ــذي ي ـت ـعــرض ل ــه أمــن

الــدولـتــن .وبـمــا أن الـقــانــون قــائــم ،ولم
تـجـمــد مـفــاعـيـلــه ول ــم ي ـتــم إل ـغ ــاؤه في
َ
مجلسي الــوزراء والـنــواب ،فال يحتاج
وزي ــرا الــداخـلـيــة وال ــدف ــاع إل ــى الـعــودة
الى مجلس الوزراء لتنفيذه.
وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات ال يـتــرك
مـنــاسـبــة إال وي ــذك ــر خــالـهــا بــوجــوب
اح ـت ــرام ال ـقــانــون .فلتتحول شـعــاراتــه
ال ـ ــى أفـ ـع ــال أو ف ـل ـي ـت ـقــدم م ــع زم ــائ ــه
الـنــواب فــي تـيــاره السياسي العريض
بمشروع قانون يلغي اتفاقية األخوة
وال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق م ــع س ــوري ــا أو
يجمد مفاعيلها.
أما وزيــر الدفاع ،فال يحق له أن يترك
ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش بـ ــا ت ـح ــدي ــد واضـ ــح
لـ ــواجـ ــب احـ ـ ـت ـ ــرام الـ ـق ــان ــون فـ ــي إطـ ــار
«الوقوف في وجه أي عدوان أو تهديد»
للدولتني اللبنانية والسورية.
أم أن س ـيــاســة ال ـع ـهــد ال ـح ــال ــي تجيز

