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سورية »الرابح األكبر« من 2009.. وجنبالط »الخاسر األكبر«
وقطوع���ا خطرا ف���ي االنتخابات، 
وخاض فيه سباقا حكوميا ماراثونيا 
ومفاوضات صعبة مع احلريري، 
فلم يس���تطع االحتف���اظ مبوقع 
»الزعيم املسيحي« ليصبح زعيما 
مس���يحيا بني زعماء آخرين، لكنه 
مازال أوله���م ومتقدما عليهم. ولم 
يستطيع حتسني موقعه احلكومي 
امنا جاهد لالحتف���اظ مبا كان له. 
وبالنتيجة فإن عون »صمد« رغم 
كل التحديات والضغوط وصموده 
كان اجنازا وأنهى عامه بأفضل وضع 
ممكن وليس بالوضع األفضل، فلم 
يكن وضعه في املستوى اجليد الذي 
يريده لنفسه، لكن لم يكن أيضا في 
الس���وء الذي كان ينتظره ويريده 

خصومه.
خرج العماد ع���ون من مرحلة 
صعبة أصبحت وراءه تأكد فيها ان 
حتالفه مع حزب اهلل ثابت ويقف 
على أرض صلبة، وان عالقته مع 
الرئيس االسد تتطور نحو األحسن، 
ح���زب اهلل كان وفيا ومخلصا في 
حتالفه مع ع���ون ولم يخذله امنا 
س���انده ووفر له فرص الفوز في 
معاركه السياسية، لكن التحالف 
بني عون وحزب اهلل خسر فرصة 
ثمينة العام املاضي وفرصة التقدم 
الى األمام والى احلكم عندما خسر 
معركة االنتخاب���ات النيابية التي 
كان يتحينها منذ سنتني ولكنه لم 

يحسن ادارتها.
هناك من يقول ان هذه املرحلة 
طويلة ومديدة وميكن ان متتد حتى 
نهاي���ة العهد، فنك���ون أمام أطول 
احلكومات عمرا، وهناك من يتوقع 
ان تكون املرحلة انتقالية وان يكون 
عمر احلكومة قصيرا ألنها مبنية 
على توازنات دقيقة وأوضاع هشة 
بأبعاد وامتدادات اقليمية، وبالتالي 
ال ميكن التكهن مبا سيكون عليه 
وضع لبنان ف���ي العام اجلديد اال 
في ضوء ما ستكون عليه صورة 
املنطقة التي تضج بامللفات الساخنة 
والعالقة من العراق الى فلسطني ومن 
ايران الى السعودية ومن اليمن الى 
لبنان ومن السودان الى الصومال. 
وألن الوضع دقيق وغير مكتمل، فإن 
على املسؤولني والقادة اللبنانيني 
الهدوء لتعويض  االفادة من فترة 
م���ا فات ف���ي الس���نوات املاضية، 
وترسيخ حال االستقرار وحتسني 
انتاجية احلكومة، وذلك ال يكون اال 
بتحديد االقتصاد واالمناء واخلدمات 
أولوية للحكومة، واحالة املسائل 
اخلالفية ال���ى طاولة احلوار وحل 
املشاكل العالقة مع سورية، وترك 
أمر احملكمة الدولية للعدالة، ونزع 
صواعق الفنت الطائفية واملذهبية، 
ورد االعتب���ار لعملية تنفيذ ما لم 
ينفذ من اتف���اق الطائف، واالقدام 
على اصالح���ات جريئة وتكريس 

أوضاع متكافئة.

لعبته األخيرة، وانه دخل مرحلة 
»بداية النهاية« بعد حياة سياسية 
حافلة بدأها بصعود صاروخي إثر 
حرب اجلبل التي أعطته الزعامة، 
وأنهاها بطريقة دراماتيكية وبات 
»همه« محصورا في تهيئة املسرح 
السياسي لنجله وخليفته »تيمور 

بك«.
اذا كان ع����ام 2009 ع����ام التقدم 
للحريري والتراجع جلنبالط، فإنه كان 
عام »تسجيل النقاط« للركن الثالث 
في 14 آذار د.سمير جعجع الذي حقق 
وضعا متقدما في االنتخابات النيابية 
مثبتا انه العصب املسيحي في 14 آذار، 
وأثبت قدرة تنظيمية و»توسعية« 
في الوضع املسيحي، وهذا ما ظهر 
النقابية والطالبية  في االنتخابات 
وفي احلش����د الشعبي املتراص في 
القوات السنوي املركزي،  مهرجان 
لكن جعج����ع املثابر واملجتهد الذي 
جنح في حتسني أوضاعه وشعبيته، 
يصطدم بوضع سياسي غير مالئم، 
يضيق عليه ويقيد حركته ويحد من 
امكانات اس����تثمار احلالة احلزبية 
والشعبية التي ميتلكها ومن صرفها 

سياسيا.
املفارقة هنا ان الوضع معاكس 
عند العماد عون الذي يتمتع بوضع 
سياسي مريح وبأفق مفتوح مستندا 
الى تطورات أثبتت صوابية سياسته 
وخياراته، ولكنه يعاني من متاعب 
داخلية ومن وضع متراجع ومهتز 
داخل تياره احلزبي والشعبي، كان 
ع���ام 2009 عاما صعبا على عون، 
اجتاز فيه اختبارا ش���عبيا دقيقا 

وف���ي الواقع لم تكن س���ورية 
لتحقق ه���ذه النتائج واملكاس���ب 
لوال ولي���د جنبالط الذي يعود له 
»الفضل« األول في افراغ االنتخابات 
من نتائجها ومضمونها وفي افقاد 
األكثرية »توازنها« وأكثريتها، وفي 
تس���ريع عملية انتقال احلريري 
الى الضفة الس���ورية وفي تفكيك 
تدريجي ل� 14 آذار وما متثله من حالة 
سياسية مناهضة لسورية، ولم يعد 
مهما الوقوف على خلفية األسباب 
واألهداف التي دفعت جنبالط الى 
سلوك هذا االجتاه املكلف، وما اذا 
كان األم���ر يتعلق بحماية نفس���ه 
و»جبل���ه« وطائفته الصغيرة في 
حجمها املهمة في دورها وموقعها 
اجليوسياسي، أم يتعلق بحسابات 
أخطأ فيها ورهانات خس���رها، أم 
يتعلق بترتيب أوضاعه اخلاصة 
واملستقبلية وتأمني انتقال هادئ 
وسلس للزعامة الى جنله تيمور، 
النتيجة هي األهم وكانت ان جنبالط 
خسر وكان أبرز اخلاسرين في العام 
2009، خس���ر مكانت���ه وصدقيته 
السياسية، وخسر جاذبيته وسحره 
السياسي، ولم يعد ذاك الرجل الذي 
ال يخطئ واملوصوف بحس سياسي 
مرهف ورادار سريع االلتقاط، وصار 
مكشوفا وواقفا في »النقطة املأزق«، 
اذ يصع���ب عليه التقدم الى األمام 
وفي اجتاه التحالف مع حزب اهلل، 
وتصع���ب عليه العودة الى الوراء 
وفي اجت���اه احياء حتالف 14 آذار، 
واالنطباع السائد ان جنبالط صار 
مكشوفا في أوراقه وأوضاعه ولعب 

مع فري���ق 14 آذار املناوئ لها، لم 
تتردد في العمل على تقويض نتائج 
االنتخابات وفي التشجيع على اقامة 
واقع سياسي حكومي ال يستند الى 
نتائج االنتخابات بقدر ما يستند الى 
ميزان قوى سياسي عمالني راجح 

ملصلحة املعارضة.
ميكن القول انها س���نة سورية 
والرئيس بش���ار االسد في لبنان. 
س���ورية التي خرجت ف���ي العام 
2005 عسكريا بدأت تعود سياسيا 
وتستعيد دورها ومكانتها ونفوذها 
الذي عاش حال انكفاء ولكنه مازال 
موجودا وقويا. جنحت سورية في ان 
تبدد االنطباع الدولي السلبي حيالها 
في لبنان وان تقدم صورة ايجابية 
وان تظهر مبظهر املس���هل لألمور 
واملساهم في االس���تقرار اللبناني 
التدخل في الشؤون  واملمتنع عن 
الداخلية اللبنانية، واذا حصل تدخل 
فإنه يذهب في املنحى االيجابي. أثبتت 
دمش���ق انها في حاجة لالستقرار 
في لبنان، وأوحت بانها في صدد 
تغيير منط عالقتها وتعاطيها من 
باب العالقات الديبلوماسية، ومتكنت 
من طي صفحة السنوات األربع وفي 
الغاء احلالة العدائية جتاهها وابدالها 
بحالة تقارب وانفتاح، وفي اعادة 
وصل ما انقطع وفي اس���تعادة ما 
خسرته لتصبح سورية نهاية العام 
2009 في النقطة السياس���ية التي 
كانت فيها الع���ام 2004 من حيث 
التحكم بخي���وط اللعبة ومفاصل 
الوضع ومن دون وجود عسكري 

ومن دون احلاجة اليه.

في الوضع اللبناني ونقطة حتول 
ف���ي مس���اره. دمش���ق والرياض 
اللتان افترقتا في لبنان وبس���ببه 
العام 2005 التقتا مجددا في لبنان 
وحوله، وحصل هذا التالقي نتيجة 
تغييرات طرأت على سياس���تهما 

ألسباب مختلفة.
التفاهم السوري � السعودي بدأ 
قبل االنتخابات وكان عامال أساسيا 
في اجرائها ومتريرها بنجاح، وحتى 
في اضفاء الشكوك حولها وحتديدا 
جلهة دور هذا التفاهم في »ضبط« 
النتائج ورسم التوازنات الدقيقة. 
وهناك من يقول ان سورية التزمت 
ما كانت وعدت به السعودية بعدم 
التدخل في االنتخابات، وانها بسبب 
ه���ذا التعهد تهاون���ت وتلكأت مع 
حلفائها وتس���ببت في خسارتهم 
لالنتخابات، خصوصا في الدائرة 
التي ترج���ح الكفة »دائرة زحلة«. 
ولكن هذا االعتقاد »االتهامي« الذي 
س���اد في بعض أوساط املعارضة 
ال يستند الى وقائع وأدلة حسية. 
وميكن القول ان سورية كانت حذرة 
في التعاطي مع االنتخابات وتوقع 
نتائجها، ولم تذهب الى ما ذهبت 
اليه ايران من رهان أكيد على فوز 
املعارضة الى حد انها نصحت فرنسا 
باالستعداد للتعامل مع وضع جديد 
في لبنان. ولكن سورية لم ترد فوز 
14 آذار ولم تساهم فيه، مثلما انها لم 
تتدخل ولم تبذل جهودا مركزة لفوز 

املعارضة وتسلمها احلكم.
ولذلك فإن دمشق عندما فوجئت 
بخس���ارة حلفائها وبقاء األكثرية 

بي���روت: 2009 »ع���ام جيد
بكل املقاييس واألفضل منذ 
الع���ام 2005 عندما دخل لبنان 
نفقا مظلما لم يخرج منه اال العام 
املاضي، الذي كان عام اخلروج من 
النف���ق واالعالن عن انتهاء مرحلة 
شديدة التعقيد واخلطورة وابتداء 
مرحلة جديدة عنوانها »االستقرار«. 
وهذه املرحلة بدأت مالمحها بالظهور 
خالل الع���ام املاضي الذي كان عام 
»االستقرار األمني« بامتياز، اذ لم 
تس���جل فيه تفجيرات واغتياالت 
ومواجه���ات، وأكد انته���اء حقبة 
االغتياالت السياسية واختفت في 
خالله مظاهر التأزم والتشنج في 
الشارع لتنسحب األزمة من الشارع 
الى »املؤسسات« وينحصر الصراع 
في النطاق السياسي. واالستقرار 
األمني كان العامل املباشر في حتسني 
املؤش���رات االقتصادي���ة واملالية 
والسياحية ليكون عام 2009 األفضل 
اقتصاديا، ويكون لبنان في مسار 
اقتصادي »انفراجي« معاكس ملسار 
التأزم العاملي واالقليمي. وحتى على 
الصعيد السياسي كانت احملصلة 
العامة ايجابية رغم »مناوش���ات« 
االنتخابات النيابية وما شهدته من 
صخب وشغب سياسي، ورغم أزمة 
تشكيل احلكومة التي وصلت الى 
»نهاية سعيدة«. ففي العام املاضي 
اكتمل عقد املؤسسات الدستورية ولم 
يعد هناك فراغات في قمة السلطة، 
وس���لك الصراع الطرق السياسية 
والدميوقراطي���ة، وب���دأت األزمة 
وحالة التعبئة بالتفكك واالنحسار 
التدريجي، وانكس���رت حدة الفرز 
واالصطفاف السياسي بني معسكرين 

متواجهني.
كان م���ن املفترض ان تش���كل 
االنتخاب���ات النيابية منتصف هذا 
العام محطة فاصلة وحاس���مة في 
تطور الصراع السياسي واجتاهاته، 
وان تعلن نهاية املرحلة االنتقالية، 
مرحلة »التوازن السلبي« التي أرساها 
اتفاق الدوحة، وكان اتفاقا ضروريا 
ومؤقتا. ولكن االنتخابات لم تكن 
كذلك ولم تتوافر في نتائجها امكانية 
احلسم في أي اجتاه وملصلحة أي 
من الفريقني: األكثرية القادرة على 
حتقيق الفوز واالحتفاظ بأكثريتها 
والعاجزة عن ان حتكم مبفردها وان 
تترجم تقدمها السياسي في معادلة 
احلكم. واملعارضة التي فشلت في 
انتزاع األكثرية النيابية، وجنحت في 
حتويل خسارتها االنتخابية الى ربح 
سياسي لينتهي األمر الى تكريس 
واقع قائم منذ أربع سنوات: أكثرية 

ال حتكم وأقلية ال تعارض.
واقع ما بعد االنتخابات ترجم 
عمليا في حكومة الوحدة الوطنية 
التي ولدت حت���ت مظلة »التفاهم 

السوري � السعودي«.
التفاهم احلدث األبرز  كان هذا 

 عون حافظ على وضعه.. وحزب اهلل تقدم سياسياً رغم خسارته انتخابياً

اذا كانت سنة 2009 سنة سورية في لبنان أو سنة »العودة السورية«،
فإن سعد احلريري هو رجل العام من دون منازع بني سائر القيادات 
اللبنانية: هو حقق فوزا واضحا في االنتخابات النيابية ليرأس أكبر كتلة 
نيابية في تاريخ لبنان )نحو 40 نائبا(، وليثبت زعامة سنية غير مسبوقة. 
وصل الى رئاسة احلكومة بتنازالت معقولة ليصبح أصغر رئيس حكومة 
في تاريخ لبنان وليس�تعيد املوقع الذي ش�غله والده الش�هيد رفيق 
احلريري لسنوات، وليثأر سياسيا الغتياله. وملا كانت ضرورات املرحلة 
تستدعي زيارته الى دمشق، اتخذ القرار الصعب واجلريء وزارها حتت 
غطاء التفاهم السوري � السعودي، والتقى الرئيس بشار االسد مطوال 
وتفاهما على أشياء كثيرة وبقي تفاهمهما طي الكتمان لتبدأ بعد الزيارة 
مرحلة سياسية جديدة في لبنان سيكون فيها خلط لألوراق والتحالفات 
واعادة تشكيل اخلارطة السياسية التي تشكلت في السنوات األربع 
املاضية على ايقاع صراع سياسي كاد يخرج عن السيطرة، وعلى أساس 
فرز حاد بني فريقني ومعسكري 8 و14 آذار( لم يكن في الواقع اال فرزا 
بني من هو مع سورية ومن هو ضدها. والتي سيعاد تشكيلها وفق توزيع 
وترتيب جديد للقوى السياس�ية يراعي اعتبارين: من هو األقوى شعبيا 

وسياسيا، ومن هو األقرب الى دمشق واألكثر أهمية بالنسبة لها.
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2009: المراوحة والخيبة من »أوباما« ..و2010: »عام مفصلي« وسيناريوهات حربية
بي���روت: عندما دخل الرئيس األميركي باراك أوباما البيت
األبي���ض مطلع العام 2009 كان حجم اآلمال املعقودة عليه 
كبي���را،  وكذلك الرهان على التغيير في السياس���ة األميركية 
بعدما حمل ش���عار التغيير وحتس���ني الصورة وحل املشاكل 
ومعاجلة ذيول وآثار التركة الثقيلة وخيبات األمل التي خلفها 

الرئيس جورج بوش.
كل املؤش���رات مع وصول أول رئيس أس���ود إلى رئاس���ة 
الواليات املتحدة وهو أكثر الرؤساء شعبية في جيله ومزودا 
بتفوي���ض للتصرف كانت تفيد بان أوباما س���يتخذ خطوات 
سريعة وواضحة في اجتاه إعادة بناء الهيبة املعنوية واألخالقية 
للواليات املتحدة، وان التفاعل مع امللفات سيتم من دون أفكار 
مسبقة وأيديولوجية، وستتم إعادة نظر جذرية في السياسات 
األميركية، وس���يتم وضع حلول للمشاكل العالقة واملتفجرة 
في العالم والشرق األوسط، وستكون االجنازات والتغييرات 

سريعة وتدخل املنطقة مرحلة احللول والسالم.
ولكن ما حصل ان التغيير األميركي لم يكن في املس���توى 
واحلجم املنتظرين، وإمنا كان تغييرا في األساليب وطرق املقاربة 
للملفات أكثر منه تغييرا في االس���تراتيجيات واألهداف، وان 
أي اختراق وتقدم فعلي لم يحدث في أي من امللفات األساسية 
من أفغانستان الى ايران ومن العراق الى فلسطني، وان اإلدارة 
األميركية اجلديدة لم تبلور استراتيجيتها الواضحة والنهائية 
في املنطقة ولم حتقق جناحات، ال بل عرفت إخفاقات مبكرة، 
خصوصا على صعيد عملية السالم ورد االعتبار إليها، حتى 
انها لم تنجح في مجرد اس���تئناف املفاوضات الفلس���طينية 
� اإلس���رائيلية بعدما اصطدمت بحكومة إس���رائيلية ميينية 
متطرفة، وبوضع فلس���طيني منقسم على ذاته وغير مشجع 

على اتخاذ مبادرات.
رمبا تكون اخليبة من أوباما إحدى أبرز عناوين و»أحداث« 
العام 2009، ورمبا يكون التخبط األميركي في اعتماد استراتيجية 
واضحة واتخاذ قرارات حاس���مة من أبرز األس���باب التي أدت 
إلى بقاء الشرق األوسط في حال املراوحة والغموض من دون 
أي تغيير يذكر في ملفني أساسيني يستقطبان مجمل احلركة 
الدولية واالقليمية: ملف عملية السالم وامللف النووي اإليراني، 
ومن دون أدنى اجنازات واختراقات لإلدارة األميركية اجلديدة، 
ليقتصر الوضع على مجموعة أحداث وعناوين متفرقة ومتفاوتة 

األهمية أبرزها:
1 � احتدام اخلالف بني حركتي فتح وحماس وتعمق االنقسام السياسي 
واجلغرافي بني كيانني ومش���روعني. وكان هذا من أبرز نتائج 
وتداعيات ح���رب غزة، ولم تفلح جهود الوس���اطة واملبادرة 
املصري���ة ف���ي رأب الصدع وحتقيق املصاحلة على الس���احة 
الفلسطينية، فكان ان أدى هذا الوضع إلى تعقيد ظروف إعادة 

حتريك عملية السالم.
2 � وص�ول اليمني املتطرف الى احلكم في إس�رائيل بتحالف يقوده 
بنيامني نتنياهو، لتعلن انتخابات فبراير املاضي عن أفول عصر 
االيديولوجية اليس���ارية وعن انهيار حزب العمل التاريخي، 

وتراجع معس���كر السالم وتعاظم ال� »فوبيا الوجودية« داخل 
املجتمع اليهودي وثقافة كراهية العرب.

3 � املصاحلات العربية التي أخذ املبادرة إليها واخلطوة األولى 
فيها خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في 
قمة الكويت، ولكنها انحصرت فعليا في املصاحلة السورية � 
الس���عودية. فلم تتطور إلى إحياء احملور املصري � السوري � 
السعودي حتى اآلن، كما انها لم حتدث تطورا نوعيا وحتوال 
عمليا في مسار العالقات العربية � العربية وعلى صعيد صياغة 
اس���تراتيجية موحدة ملواجهة التحديات واألوضاع الضاغطة 
واملتشابكة، من صعود اليمني املتطرف في إسرائيل الى ضياع 
جهود السالم وفكرة الدولتني، ومن تنامي قوة إيران وتوسع 
تغلغله���ا في العالم العربي الى رؤية العراق يراوح مكانه في 
عملية سياسية تراوح مكانها ووضع أمني هش يختزن كل عوامل 
التفجير بعد انسحاب األميركيني، ومن تفشي عوارض الفوضى 
والتفكك في عدة دول عربية )اليمن والصومال والسودان( الى 
فشل العرب، أنظمة ومحاور ومؤسسات )اجلامعة العربية(، 
في ملء الفراغ الناجم عن »سقوط العراق« والثقوب الواسعة 

في جسد األمن العربي.
4 � تعثر عملية االنفتاح األميركي على إيران نتيجة تطورين وعاملني 
أساسيني: االنتخابات الرئاسية في إيران وما أعقبتها من اهتزازات 
واضطرابات داخلية دفعت بإدارة أوباما إلى جتميد مش���روع 
احلوار م���ع طهران الى حني اتضاح وتبل���ور الوضع اجلديد 
وآفاقه الداخلية وتأثيراته على السياس���ة اإليرانية اجلديدة، 
والسياسة اإلسرائيلية التي تضغط في اجتاه »امللف النووي 
اإليراني« كأولوية مطلقة ومصدر قلق وخطورة. ولقد جنحت 
حكومة نتنياهو إلى حد بعي���د في فرض جدول أعمالها وفي 
احداث تغيير في األجن���دة األميركية التي لم تعد فيها عملية 

السالم في املرتبة األولى.
5 � »تطور مذهل« في العالقات السورية � التركية التي بلغت هذا العام 
مرتبة التحالف وشهدت قيام مجلس أعلى للتعاون االستراتيجي 
وإلغاء احلدود )تأشيرات الدخول( وإجراء مناورات عسكرية 

مشتركة.
6 � تراج�ع »مثير« ف�ي العالقات اإلس�رائيلية � التركية بدأ خالل حرب 
غزة وتطور بعدها وأثار قلق إسرائيل إزاء منعطف خطير في 
عالقات تركيا بها وسياسة العداء جتاهها وإزاء تغيير ملموس 
يقوده أردوغان غير املعني بتطوير عالقات تركيا مع إسرائيل، 

واملهتم بعملية التقارب مع كل من سورية وإيران.
7 � األزمة السورية � العراقية التي انفجرت على خلفية االتهامات 
التي وجهتها حكومة املالكي للمخابرات السورية بالوقوف وراء 
التفجيرات الدموية في بغداد، ومبعزل عن هذا االتهام الرسمي 
وصحته أو عدم صحته، ومبعزل عن أس���بابه وما إذا كان له 
صلة باحلس���ابات االنتخابية للمالكي أو بالتوازن املهزوز في 
العالقة اإليرانية � السورية على أرض العراق،  فإن ما حصل 
يشير إلى ان التحالف السوري � العراقي خط أحمر ألنه يغير 
وجه املنطقة واملعادالت في الشرق األوسط،  والى ان العراق 

خسر التواصل مع عمقه العربي املباشر.
8 � األزمة السياسية اإليرانية الداخلية التي نشأت في أعقاب االنتخابات 
الرئاس���ية واحتجاج املعارضة على إع���ادة انتخاب الرئيس 
محمود أحمدي جناد، وهذه األزمة »نزلت« الى الشارع وجرى 
احتواؤها »بالقوة« والسيطرة عليها، ولكن ترتب عليها مفاعيل 
داخلية )اهتزاز استقرار وصورة النظام اإليراني( وخارجية 
)إع���ادة نظر أميركي���ة باحلوار مع إي���ران وجتميد القرارات 
إزاءها إلفس���اح املجال أمام تطور الوضع الداخلي بانتظار ما 

سيؤول اليه(.
واذا كان العام 2009 عاما انتقاليا في سنة أوباما األولى ولم 
تسجل فيه تطورات واختراقات في أي اجتاه، فإن العام 2010 
سيكون عاما مفصليا ألن ادارة أوباما مضطرة ألن تأخذ قرارات 
صعبة ومبادرات حاس���مة في عامها الثاني بعدما انتهت فترة 
الس���ماح واملراجعة، وقبل ان يحني موعد االنسحاب االميركي 

من العراق.
وأما التوقعات والتقديرات في شأن تطور الوضع في الشرق 
األوسط وامللفات الساخنة في العام 2010، فإنها متيل في معظمها 

الى السلبية واحلذر الشديد ومن أبرزها:
ال تقدم في عملية السالم رغم مبادرات وحتركات ستحصل 
ومؤمترات دولية ستعقد. ومن الصعب رؤية استئناف املفاوضات 
بني اسرائيل والسلطة الفلسطينية. فال اسرائيل تريد الدخول 
في مفاوضات بذريعة اال وجود لش���ريك فلسطيني قادر على 
ابرام اتفاقات واإليفاء بالتزاماته، وال السلطة الفلسطينية قادرة 
سياسيا في ظل االنقسام الفلسطيني على الدخول في مفاوضات 

من دون مرجعية منتخبة ومن دون ضمانات مسبقة.
األوضاع سائرة الى تأزم واستنقاع واستنزاف في أكثر من 
دولة عربية: اليم���ن الذي حتول نقطة متفجرة على اخلارطة 
اخلليجية والعربية، الس���ودان الذي يقترب من استحقاقات 
انتخابية واستفتاء مصيري في اجلنوب، والعراق الذي يستعد 

ملواجهة مرحلة ما بعد االنسحاب االميركي.
امللف النووي االيراني هو امللف الشرق أوسطي األول على 
األجندة الدولية للعام 2010 في ظل مؤش���رات تفيد بان احلل 
الديبلوماسي لهذا امللف الى انحسار وان خيار العقوبات يتقدم 
مجددا، ولكن اخليار العسكري يظل مستبعدا هذا العام ومؤجال 
الى العام 2011، خصوصا اذا كان خيار اس���رائيل لوحدها يقع 
على عاتقها ويتطلب حتضير املسرح االقليمي واحتواء أذرعة 
ايران العس���كرية احمليطة بإسرائيل من جهتي الشمال )حزب 

اهلل( واجلنوب )حماس(.
ولكن سيناريوهات احلرب بني ايران واسرائيل يقابلها 
حديث متنام ع����ن حرب جديدة تخطط لها اس����رائيل ضد 
لبنان وحزب اهلل، وكانت باش����رت االع����داد لها منذ العام 
2006، وه����ذه احلرب التي يجري الت����داول بها في الدوائر 
والكواليس الديبلوماس����ية الغربية، ميكن ان تقع في اطار 

خمس سيناريوهات:
1� تقرر اسرائيل توجيه ضربة عسكرية للمنشآت االيرانية 

مصحوبة بضربات موازي����ة حلماس وحزب اهلل )حرب 
شاملة(.

2� تقرر اس���رائيل ضرب حزب اهلل وحماس ضربة 
استباقية ممهدة لضرب ايران فيما بعد.

3� تقرر اس���رائيل ضرب اي���ران، ويرد حزب اهلل 
بتحريك اجلبهة اللبنانية � االسرائيلية وتوجيه ضربات 

صاروخية الى العمق االسرائيلي.
4� يقرر حزب اهلل ردا انتقاميا على اغتيال قائده 
العسكري عماد مغنية باغتيال شخصية اسرائيلية 
مرموق���ة أو بتفجير هدف اس���رائيلي كبير، وترد 

اسرائيل بضربة تدميرية حلزب اهلل الذي ال مصلحة 
له في احلرب وفي اعطاء ذريعة إلس���رائيل في هذه 

املرحلة )االحتمال األضعف(.
5� يتم التوصل الى اتفاق دولي ايراني حول امللف النووي 
ودور اي���ران ف���ي املنطقة، وهذا االتفاق يعطل امكانات ش���ن 
حرب اس���رائيلية على ايران ولكن���ه ال يعطل امكانية احلرب 
االسرائيلية في اجتاهات أخرى في ظل ضوء أخضر دولي غير 
مباشر أو ما ميكن تسميته »عدم املمانعة« كبديل عن املوافقة 

الصريحة، ذلك ان اس���رائيل التي تكون قد دفعت الى 
التعايش والتكيف مع »ايران نووية« ميكن 

ان تبادر الى التخفيف من وقع 
هذا الوضع اجلديد بضرب 

امتدادات ايران في املنطقة 
وحول اسرائيل، وميكن 
ان جتد من قبل املجتمع 
الدولي »غض طرف« 

بعدما يكون أعطى 
اي���ران اجلائ���زة 
الكب���رى يعطي 
اسرائيل »جائزة 

ترضية«.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز خالل زيارته التاريخية لدمشق تتويجا لقمة املصاحلات العربية في الكويت


