
  مالمح أولية
  شرق أوسطية جديدةلمرحلة 

سوف تستلم  ٢٠٠٩ثاني في العشرين من كانون ال    
 ،نيمقراطية مقاليد السلطة في واشنطالد وباماأإدارة 

وتشير التقارير المبنية على تحليالت سياسية 
وتصريحات سابقة وعلى تركيبة اإلدارة الجديدة 

 في وزارة الدفاعوخاصة  ،زها األساسيةوورم
إلى أن الشرق األوسط سوف يبقى يشكل  ،والخارجية

 ،األمريكية اإلستراتيجيةمحور الجهد الرئيسي في 
ورغم أن المراقبين يشيرون إلى وجود تمايز بين 

يدعو األول إلى ضرورة  ،فريقين حول األولويات
يرتبط مع  باعتبارهبمعالجة الملف اإليراني  االهتمام

في حين  ،ويؤثر فيها ،نطقةمالالملفات العالقة في  بقية
األولوية للصراع العربي  إعطاءق الثاني إلى ييميل الفر

اإلسرائيلي لكونه المحرك األول الذي يتغطى به 
فإن السياسة األمريكية الجديدة ستحاول  ،اإلرهاب

تدعو األولى للعودة  ،االنطالق من نقاط ارتكاز محددة
القوة في إلى الدبلوماسية الصارمة وتجنب التهديد ب

يسود  حيث إيرانبما فيها  ،المنطقة أزماتالتعامل مع 
 ،االعتقاد بأن الخيار العسكري معها سيكون مكلفاً للغاية

ي رعاية اإلدارة الجديدة لمفاوضات سالم هف ،أما الثانية
 بحيث يكون من شأن ،وجيرانها العرب إسرائيلبين 

من  إيرانتحريك المسارين الفلسطيني والسوري تجريد 
 أطرافاإلقليمية وفك االرتباط االستراتيجي بين  أدواتها

في حين تدور النقطة الثالثة حول . محور الممانعة
 التوازن بين مبادئ أمريكا ومصالحهاقدر من  حداثإ

الديمقراطية وتشجيع  إنعاشوهو ما يعني  ،في المنطقة
  .مؤسسات المجتمع المدني

يات التي تقف وراء مما تقدم يمكن استنتاج أحد الخلف   
وحركة  إسرائيلحرب غزة بين  إلى التوتر الذي قاد

تغيير  ،تين أرادتا من بين جملة األهدافلال ،حماس
يس األمريكي قواعد اللعبة على األرض قبل تسلم الرئ

 ،كانون الثاني ٢٠مهماته في  باراك أوباماالمنتخب 
 أمريكيةقطع الطريق أمام أية مبادرة  أرادتفإسرائيل 

بإشغال وذلك  ،عملية السالم المحتضرة إطالقإلعادة 
احتواء الفوضى التي بقادمة  أشهرعدة  تلك اإلدارة

، إضافة إلى أهداف سوف تخلفها االعتداءات اإلسرائيلية
منها التأكيد  ،نحو غزة اإلسرائيليتحرك الجيش  أخرى

على الهيمنة العسكرية وتوجيه رسالة إلى حزب اهللا 
في حين  ،الحسابوبالمعاقبة  هاتهدد وسوريا وإيران

حد األهداف باقتراب موعد انتخابات الكنيست تعلق أي

والتي سوف تحدد مستقبل العالقة  ،شباط القادم ١٠في 
 كاديماوبين حزب العمل بقيادة باراك وزير الدفاع 

 وزيرة الخارجية في مواجهة حزب الليكود يفنيلبقيادة 
، إضافة إلى تحسين صورة الجيش نتنياهوبقيادة 

  .٢٠٠٦اإلسرائيلي بعد حرب تموز 

غزة إلى حرب دون  أهلأما حماس التي جرت   
، في ظل مستعدين لها واوبدون أن يكون إرادتهم،
 فقد أرادت ،من جراء الحصار الخانق القاسية  معاناتهم
جهود المصالحة والحوار التي تولت مصر  إفشال
على سخونة  اإلبقاءوذلك بهدف  ،رأشهمنذ عدة  تهاإدار

مع اقتراب  حزبيةالوضع الفلسطيني وتحقيق مكاسب 
موعد التاسع من كانون الثاني حيث تنتهي والية 

تشكيك لاستغالل هذه الفرصة لو ،الرئيس محمود عباس
 وكذلك بهدف نقل مقر الحوار من ،في شرعية رئاسته

ت صطفافااالاق القاهرة إلى دمشق أو غيرها في سي
جم تتصور ح ،في هذه المغامرة ،ولم تكن ..اإلقليمية

 اإلسرائيليجر الجيش  أو إنها أرادت ،الرد اإلسرائيلي
ستحقق فيها مكاسب  أنهاإلى مواجهة برية تعتقد 

  .الراهنة أزمتهاتخرجها من 

ن األوضاع تتجه ، فإالطرفين أهدافتكن  لكن ومهما  
 ،ات متعددةنحو المزيد من التعقيد وتنفتح على خيار

تأجج مشاعر الغضب في العالمين العربي لعل منها 
 ،اإلرهابي وانعكاسه على انتعاش الفكر واإلسالمي

السنة على ووتوسيع نطاق الفتنة الطائفية بين الشيعة 
، لسعوديةخلفية الخالف بين إيران وكل من مصر وا

مصر بالقوة وتحويلها من  وكذلك دفع غزة إلى أحضان
واستغالل أي رد فعل  ،إلى مصرية ليةإسرائيمشكلة 

 ،األردنيةالدولة ب هااقلحإلمتوقع في الضفة الغربية 
الحوار بين الطرفين  ةخاصة في ظل غياب إراد

 أنصاريزداد  إسرائيلففي  ،والحمساوي اإلسرائيلي
الدولة اليهودية المغلقة التي ترفض الحوار وحق العودة 

وفي غزة  ،ولتينترفض مشروع الد مثلما ،للفلسطينيين
ل اميزداد التمسك بخيار الكفاح المسلح لتحرير ك أيضا

في حين تتأرجح  ،التراب الفلسطيني وفق نهج حماس
من أي وقت  أكثرالسلطة الفلسطينية بين نارين وتحتاج 

 االعتدالمضى إلى موقف شجاع وحاسم من دول 
على  إسرائيل إلرغامالعربي ومن المجتمع الدولي 

ات جادة تقود إلى عملية سالم عادلة مفاوض إجراء
يتمخض عنها قيام دول فلسطينية مستقلة تتعايش مع 

 .جنب ىإل جنباً إسرائيل
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