الخميس  22كانون الثاني  2015العدد 2499

سياسة

5

كالم في السياسة

لبنان العبًا وسوريا ساحة؟!
جان عزيز
كثيرة هي الفرضيات والتحليالت حول الغارة
االســرائـيـلـيــة على القنيطرة .وهــي تـتــدرج من
األبسط إلى األكثر تعقيدًا.
ف ــي أس ـف ــل سـلـمـهــا أن ن ـت ـن ـيــاهــو ي ـل ـعــب لعبة
انتخابية أخرى .تمامًا كما اعتاد هو وأسالفه،
فــي أكثر مــن محطة حربية عشية استحقاق
انـتـخــابــي .أو إزاء أوض ــاع اســرائـيـلـيــة داخـلـيــة،
ُيـ ـسـ ـت ــدرج ال ـع ــام ــل الـ ـخ ــارج ــي لـتـنـفـيـسـهــا أو
لتوجيهها نــاحـيــة أو أخ ــرى .فــي ه ــذه الـحــالــة،
يمكن ملروحة ردود الفعل املرتقبة ،أو املطلوبة
واملرغوبة ،أن تكون واسعة جـدًا .بحيث يعود
األم ــر إل ــى نتنياهو نـفـســه ،وإل ــى تـحــديــده ألي
مستوى مــن الــدم يــراه مناسبًا لرفع مستوى
شعبيته .أو أي عدد من الضحايا يعتبره األمثل
للعدد األقـصــى مــن األص ــوات التي يــريــد .وفق
معادلة النسبة والتناسب بني «صناديق موت
األعداء وصناديق اقتراع البسطاء».
ف ــي درجـ ــة أع ـلــى م ــن فــرض ـيــات الـتـحـلـيــل ،أن
الكيان الصهيوني يوجه رسالة إلــى واشنطن
عبر القنيطرة .لتكون الغارة االسرائيلية فعل
اعـ ـت ــراض اســرائ ـي ـلــي ع ـلــى ال ـتــوجــه األم ـيــركــي
صوب إيران .وبالتالي رسالة احتجاج من قبل
تل أبيب ،ضد تقارب واشنطن طهران ،وضد
أخ ـبــار االت ـفــاق املـنـجــز أو الــوشـيــك ،وض ــد كل
نـظــريــات إع ــادة رســم خريطة املنطقة وحــدود
ن ـطــاقــات ن ـف ــوذه ــا ،ع ـلــى ق ــاع ــدة الـصـفـقــة بني

«شـيـطــان أك ـبــر» و»ش ــر أك ـبــر» ســابـقــن .وهنا
تتعدد الـقــراءات أو تتوالد .كأن تكون اسرائيل
فــي ص ــدد مـحــاولــة إس ـقــاط ال ـت ـقــارب كـلـيــا ،أو
ّ
مقاصته
مـحــاولــة تعزيز أسهمها فيه ضمن
املقبلة .أو أن تكون القيادة الصهيونية تستخدم
ص ـنــدوق بــريــد ال ــدم اإلي ــران ــي – الـحــزبـلــاهــي،
لـتـحــريــك م ـع ــادالت أخ ــرى ف ــي س ـيــاق املشهد
ال ـشــرق أوس ـطــي الـجــديــد ،مــن ن ــوع الـبـحــث في
كلية الصورة :ماذا عن أدوار القوى الباقية ،من
تركيا والسعودية إلى مصر؟ وماذا عن أوضاع
ســوريــا ولـبـنــان واألردن ،وفـلـسـطــن نفسها،
ك ـمــا س ــواه ــا م ــن امل ـل ـفــات ال ـت ــي تـعـنــي الـكـيــان
الصهيوني؟
أيًا كانت نيات اسرائيل خلف فرضية «الزكزكة»
اإلضافية ألوبــامــا ،يظل مرجحًا أن تــؤدي إلى
ضـبــط ردود الـفـعــل عـلــى ال ـغ ــارة .إن لـيــس من
الجانب االسرائيلي ،فمن الجانب املقابل على
األقــل .مع قــدرة ومصلحة أميركيتني أكبر في
الضغط لذلك .وهــو ما ظهر بعض معامله عبر
مواقف الشجب األممية للعدوان االسرائيلي.
علمًا أن واشنطن تدرك تمامًا كم أن هذه املنطقة
مــن ســوريــا صالحة ألن تكون صـنــدوق بريد
أميركيًا سريعًا .فهي فــي وضعيتها األمنية
ً
والـعـسـكــريــة والـقــانــونـيــة الــدول ـيــة ،وص ــوال إلــى
وضعها السياسي الواقعي ،نتاج دبلوماسية
واشنطن منذ العام .1973
لكن ثمة درجة أخرى وأعلى من سلم فرضيات
التحليل ،ومفادها أن يكون هناك اتجاه كامل

إلــى «ضبضبة بعض االن ـفــاشــات» ،وتحديد
ب ـعــض األحـ ـج ــام ،تـمـهـيـدًا ل ـت ـســويــات انطلقت
بشكل كامن أو معلن .ماذا لو كانت واشنطن،
ً
ومعها موسكو مثال ،ولو بغض نظر أو تقاطع
حـســابــات ،قــد قــررتــا ترتيب بعض الساحات
املتفجرة ،ومنها دمشق .وهــو ترتيب يقضي
بإعادة رسم املوازين والقوى .وفي هذا السياق،
ماذا لو كان الحجم اإليراني – الحزبلالهي قد
أضحى أكبر من أي تسوية ممكنة؟ فطهران
الـتــي تمتد تلقائيًا فــي الخليج ،وط ـهــران التي
تحسم في اليمن ،بني حدود عسير السعودية
– اليمنية سابقًا ،وبني باب املندب ،ثاني نوافذ
النفط الخليجي على العالم ،وطهران التي باتت
شــريـكــا كــامــل ال ـشــراكــة ف ــي دم ـش ــق ،بحسب
رؤية الثنائي األميركي – االسرائيلي ،وطهران
الـتــي عـجــزت كــل م ـح ــاوالت االح ـت ــواء امل ــزدوج
واملـتـعــدد ،مــن احتضان تركيا ل ـ «داع ــش» إلى
احتضان اســرائـيــل ل ـ «الـنـصــرة» ،فــي ضبطها
 ...ه ــذه ال ـط ـه ــران ل ــم ت ـعــد ت ـنــاســب حـســابــات
اســرائـيــل طـبـعــا .لكنها أيـضــا لــم تـعــد تناسب
حسابات أميركا ،وربما روسيا ،وربما غيرها
من الجهات املعنية بالتسويات ،أو الراغبة في
إنجازها قبل اإلنهاك أو الزوال؟!
في هــذه الـحــال ،تكون غــارة القنيطرة مفتوحة
على احتماالت التصعيد األعلى سقوفًا وعنفًا.
ذلك أنها تطرح على طرفي الصراع ،ومن معهما
وخلفهما ،سيناريو من نوع الحرب الوجودية
وال ـص ــراع الـبـقــائــي .وه ــو الـسـيـنــاريــو ال ــذي قد

يحمل اإلرهاصات األكثر سوءًا ملرحلة ما بعد
القنيطرة.
غير أنه وسط تلك الفرضيات املختلفة واملتعددة،
تظل ثمة مسألة الفـتــة ،ال بــل تالمس املفارقة.
إنها العالقة بني هذا املثلث اللبناني  -السوري –
االسرائيلي .فعلى مدى عقود ،كانت ثمة معادلة
مسلم بها من قبل األطراف الثالثة ،ولو من دون
إعالن أو حتى بخجل وعيب ،مفادها أن لبنان
هــو الحلقة األضـعــف فــي هــذا املثلث .وبالتالي
فإن أي تبادل اسرائيلي – ســوري ،يكون على
ح ـســابــه ،ال ب ــل ع ـلــى أرض ـ ــه .ح ـتــى بــاتــت هــذه
املـعــادلــة قــاعــدة شبه قانونية دولـيــة ،منذ العام
 1990حـتــى ال ـعــام  .2004ال ـســوري يستخدم
جبهة جنوب لبنان لتبادل الرسائل مع العدو،
كما كل من يقف خلفه .واسرائيل تحصر ردود
فعلها في الساحة اللبنانية ،من باب «التعامل
بــاملـثــل» .قــاعــدة بــدا واضـحــا أنـهــا سقطت بعد
خ ــروج الجيش ال ـســوري مــن لـبـنــان .وك ــان أول
مؤشر لسقوطها ذهاب الطيران االسرائيلي إلى
قصف شمال سوريا في أيلول  .2007غير أن
سقوط تلك القاعدة لم يتوقف عند هذا الحد .بل
تدهور أكثر بعد اندالع األحداث السورية ،وبعد
دخول حزب الله طرفًا في تلك الحرب .حتى أن
األدوار انعكست كليًا ،في ثلثي املثلث السابق.
لبنان لم يعد صندوق بريد .ربما ألنــه لم يعد
الضلع األض ـعــف .ســوريــا تحولت ســاحــة لكل
حروب املشرق .وحدها اسرائيل ظلت تحتفظ
بدورها ،املعتدي ،قبل وبعد.

