
العدد ٢٨٠ - مايو ـ ٢٠١٨

4

نيتنياهو واحلرب عىل إيران!

د. صبحي عسيلة 

منذ منتصف العام املايض وحماوالت نتنياهو مل تتوقف ليمرر تعديل قانوين يسمح له بإعالن احلرب، دونام الرجوع إىل كامل 
أعضاء احلكومة، وذلك ىف إطار سياسته للحصول عىل أكرب عدد ممكن من الصالحيات جتعل منه الرجل األقوى ىف إرسائيل. 
السبب املعلن ملحاوالت نتنياهو هو اآلثار السلبية التى يؤدى إليها القانون املعمول به حاليا الختاذ قرار احلرب داخل إرسائيل 
والذي أدى، كام يقول نتنياهو، أوال إىل منعه من املىض ىف إعالن احلرب ضد إيران، أو عىل األقل توجيه رضبة عسكرية هلا ىف 
املعلومات بشأن حربه ضد قطاع غزة ىف عام 2014 من داخل احلكومة نفسها. ومن  عام 2010، وثانيا إىل ترسيب بعض 
ثم، أقرت الكينست بأغلبية 62 صوتا مقابل 41 صوتا القانون الذى يرشعن دور احلكومة املصغرة ىف اختاذ قرار احلرب، بل 
ويعطى نتنياهو ىف حاالت الرضورة القصوى إمكانية اختاذ قرار احلرب، بعد االتفاق مع وزير الدفاع فقط. ومع ترافق إقرار 
القانون مع ترصحيات نتنياهو بشأن الربنامج النووي اإليراين والعملية االستخباراتية التي قال إن إرسائيل حصلت بموجبها 
املتبادلة بني إرسائيل وإيران ىف الساحة السورية، استنتج  عىل أرسار مهمة بشأن ذلك الربنامج، وتصاعد وترية االشتباكات 
الكثريون أن إرسائيل بدأت ىف قرع طبول احلرب ىف املنطقة، وبدأت تؤكد أن احلرب واقعة بني الطرفني ال حمالة، وال يبقى 
سوى االجتهاد ىف حتديد موعد اندالعها، وكأن العقبة الوحيدة التى كانت حتول دون اندالع احلرب مع إيران هى عدم امتالك 

نتنياهو قرار إعالن احلرب!

ففى  حرب.  أى  للحرب،  مستعدة  وغري  راغبة  غري  أهنا  مسئوليها  كل  لسان  عىل  إرسائيل  تعلن  بينام  التكهنات  تلك  تأيت 
االحتفال بمرور 70 عاما عىل قيام إرسائيل، قال وزير الدفاع اإلرسائيىل ليربمان إن اجلبهة الداخلية ىف الشامل ليست مستعدة 
بشكل كاف للحرب. وعن إيران، قال إن هدف إرسائيل هو منع وجود إيران نووية. وهو نفس املوقف الذى عرب عنه وزير 
إيران - ىف حالة حدوث ذلك  للتصعيد مع  الشاملية إلرسائيل غري مستعدة  اجلبهة  »إن  بقوله  الدفاع األسبق، عمري بريتس، 
األمر - مضيًفا أن مشكلة إرسائيل الرئيسية هى حماولة إيران إثارة هتديدات عىل األراىض السورية«. بمعنى آخر، فإن املصلحة 
اإلرسائيلية املؤكدة هى منع إيران من امتالك السالح النووى عىل أن يكون اخليار العسكرى هو اخليار األخري. ومن ثم، فغاية ما 
يسعى له نتنياهو حاليا هو ممارسة أقىص قدر ممكن من الضغوط عىل إيران وحمارصهتا ودفع الواليات املتحدة والدول األوروبية 
ملشاركته تلك السياسة عىل أمل مزيد من التقييد عىل أنشطة إيران، وتعديل االتفاق النووى أو إضافة ملحق له يضع مزيدا من 
القيود عىل إيران وبرناجمها. إضافة إىل ذلك، فإن إرسائيل تعلم جيدا أن الدخول ىف حرب مبارشة مع إيران يعنى بالرضورة 
فتحا جلبهات أخرى حتركها محاس وحزب اهلل، بام سيضعف من املوقف اإلرسائيىل أو عىل األقل يرفع كثريا من تكلفة احلرب. 
ومن ثم، فإن أقىص ما يمكن أن يصل إليه نتنياهو ىف استخدام القانون اجلديد هو االستمرار ىف املناوشات العسكرية مع إيران 

عىل األرض السورية، وحماولة تكبيد إيران وحزب اهلل أكرب خسائر ممكنة.
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