
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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اجتماع النقب: “إسرائيل” تقود حلفاءها 
الجدد دون أجندة إقليمية موحدة

اسـتضافت حكومـة االحتـال اإلسـرائيلي اجتماعـا غيـر مسـبوق، اإلثنيـن اسـتضافت حكومـة االحتـال اإلسـرائيلي اجتماعـا غيـر مسـبوق، اإلثنيـن 2828 مـارس/آذار  مـارس/آذار 20222022، ، 
فـي النقـب، اجتماعـا سداسـيا، ضـم وزيـر خارجيـة االحتـال “يائيـر البيـد”، ونظـراءه األمريكـي فـي النقـب، اجتماعـا سداسـيا، ضـم وزيـر خارجيـة االحتـال “يائيـر البيـد”، ونظـراءه األمريكـي 
“أنتونـي بلينكـن”، والمصـري “سـامح شـكري”، واإلماراتـي “عبـد اهلل بـن زايـد”، والبحرينـي “أنتونـي بلينكـن”، والمصـري “سـامح شـكري”، واإلماراتـي “عبـد اهلل بـن زايـد”، والبحرينـي 
“عبـد اللطيـف الزيانـي”، والمغـرب “ناصـر بوريطـة”، ويعـد هـذا أول اجتمـاع يجمـع وزراء عـرب “عبـد اللطيـف الزيانـي”، والمغـرب “ناصـر بوريطـة”، ويعـد هـذا أول اجتمـاع يجمـع وزراء عـرب 

فـي لقـاء داخـل “إسـرائيل”. فـي لقـاء داخـل “إسـرائيل”. 
اللقـاء إلـى “منتـدى  أنـه تقـرر تحويـل  اللقـاء إلـى “منتـدى وأعلـن “لبيـد” خـال كلمتـه االفتتاحيـة للقـاء المشـترك،  أنـه تقـرر تحويـل  وأعلـن “لبيـد” خـال كلمتـه االفتتاحيـة للقـاء المشـترك، 
دائـم”، مشـيرًا إلـى أن المنتـدى يعكس بلورة “هيئـة أمنية إقليمية لمواجهات التحديات األمنية دائـم”، مشـيرًا إلـى أن المنتـدى يعكس بلورة “هيئـة أمنية إقليمية لمواجهات التحديات األمنية 
التـي تواجههـا الـدول المشـاركة فـي المؤتمـر”، غيـر أن االجتمـاع لـم يصـدر عنـه بيـان مشـترك، التـي تواجههـا الـدول المشـاركة فـي المؤتمـر”، غيـر أن االجتمـاع لـم يصـدر عنـه بيـان مشـترك، 

واكتفـى المشـاركون بتصريحـات منفصلـة.واكتفـى المشـاركون بتصريحـات منفصلـة.

شـهدت عاقـات “إسـرائيل” مـع عـدد مـن الـدول العربيـة تطـورا الفتـا خـال العاميـن الماضييـن، شـهدت عاقـات “إسـرائيل” مـع عـدد مـن الـدول العربيـة تطـورا الفتـا خـال العاميـن الماضييـن، 
“اتفاقـات  عبـر  المعلنـة  الرسـمية  الشـراكة  إلـى  السـرية  االتصـاالت  مـن مسـتوى  انتقلـت  “اتفاقـات حيـث  عبـر  المعلنـة  الرسـمية  الشـراكة  إلـى  السـرية  االتصـاالت  مـن مسـتوى  انتقلـت  حيـث 
أبراهـام” عـام أبراهـام” عـام 20202020 مـع كل مـن اإلمـارات، والبحريـن، والمغـرب، والسـودان، وخـال األشـهر  مـع كل مـن اإلمـارات، والبحريـن، والمغـرب، والسـودان، وخـال األشـهر 
القليلـة الماضيـة، تجلـى هـذا التطـور فـي توقيـع اتفاقيـات أمنيـة واقتصاديـة وتكنولوجيـة مـع القليلـة الماضيـة، تجلـى هـذا التطـور فـي توقيـع اتفاقيـات أمنيـة واقتصاديـة وتكنولوجيـة مـع 
مصـر واإلمـارات والبحريـن والمغـرب واألردن، فضـا عـن مشـروع إقليمـي لبنـاء نظـام إنـذار مبكـر مصـر واإلمـارات والبحريـن والمغـرب واألردن، فضـا عـن مشـروع إقليمـي لبنـاء نظـام إنـذار مبكـر 
ضـد الطائـرات بـدون طيـار يضـم دول الخليـج و”إسـرائيل”، أي أن “اتفاقـات أبراهـام” تجـاوزت ضـد الطائـرات بـدون طيـار يضـم دول الخليـج و”إسـرائيل”، أي أن “اتفاقـات أبراهـام” تجـاوزت 

مرحلـة “التطبيـع”، إلـى مسـتوى غيـر مسـبوق مـن الشـراكة االسـتراتيجية.مرحلـة “التطبيـع”، إلـى مسـتوى غيـر مسـبوق مـن الشـراكة االسـتراتيجية.
 لكـّن هـذا ال يعنـي بالضـرورة أن اجتمـاع النقـب يعكـس تبنـي أجنـدة إقليميـة مشـتركة  لكـّن هـذا ال يعنـي بالضـرورة أن اجتمـاع النقـب يعكـس تبنـي أجنـدة إقليميـة مشـتركة وموحدة وموحدة 
إزاء كافـة القضايـا، ولعـل هـذا هـو السـبب الرئيسـي الـذي حـال دون تبنـي بيـان ختـام مشـترك، إزاء كافـة القضايـا، ولعـل هـذا هـو السـبب الرئيسـي الـذي حـال دون تبنـي بيـان ختـام مشـترك، 
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ص 02 لصعوبـة صياغـة موقـف سياسـي موحـد يلبـي أولويـات ومصالـح األطـراف المشـاركة تجـاه قضايـا لصعوبـة صياغـة موقـف سياسـي موحـد يلبـي أولويـات ومصالـح األطـراف المشـاركة تجـاه قضايـا 
إقليميـة أساسـية. إقليميـة أساسـية. 

فعلـى سـبيل المثـال، ال تتبنـى مصـر سياسـة االنخـراط فـي جبهـة إقليميـة ضـد إيـران، وهـو فعلـى سـبيل المثـال، ال تتبنـى مصـر سياسـة االنخـراط فـي جبهـة إقليميـة ضـد إيـران، وهـو 
موقـف ثابـت طـوال السـنوات الماضيـة رغـم التحالـف الوثيـق مـع السـعودية واإلمـارات، بـل إن وزيـر موقـف ثابـت طـوال السـنوات الماضيـة رغـم التحالـف الوثيـق مـع السـعودية واإلمـارات، بـل إن وزيـر 
الخارجيـة المصـري علـق علـى التصريحـات التـي أعقبت اجتمـاع النقب، والتي أوحت أنه أسـس تحالفا الخارجيـة المصـري علـق علـى التصريحـات التـي أعقبت اجتمـاع النقب، والتي أوحت أنه أسـس تحالفا 
ضـد إيـران، بالتأكيـد علـى أن مصـر لـم تشـارك بــ “قمـة النقـب” لتشـكيل تحالفـات ضـد أي طـرف، ضـد إيـران، بالتأكيـد علـى أن مصـر لـم تشـارك بــ “قمـة النقـب” لتشـكيل تحالفـات ضـد أي طـرف، 
وحتـى اإلمـارات التـي تطـور شـراكة أمنيـة واسـعة مـع حكومـة االحتـال، فإنهـا تتمسـك بسياسـة وحتـى اإلمـارات التـي تطـور شـراكة أمنيـة واسـعة مـع حكومـة االحتـال، فإنهـا تتمسـك بسياسـة 
التجاريـة  الروابـط  الثنائيـة علـى أسـاس تعزيـز  العاقـة  بنـاء  إيـران، وتسـعى إلعـادة  التجاريـة التهدئـة تجـاه  الروابـط  الثنائيـة علـى أسـاس تعزيـز  العاقـة  بنـاء  إيـران، وتسـعى إلعـادة  التهدئـة تجـاه 

وتجنـب التصعيـد. وتجنـب التصعيـد. 
كذلـك، فـإن الخـروج ببيـان موحـد حـول الموقف مـن القضية الفلسـطينية لم يكن مـن الممكن، كذلـك، فـإن الخـروج ببيـان موحـد حـول الموقف مـن القضية الفلسـطينية لم يكن مـن الممكن، 
ليـس فقـط ألن الـدول العربية المشـاركة مازالت في خطابها الرسـمي تتمسـك بحـل الدولتين، وهو ليـس فقـط ألن الـدول العربية المشـاركة مازالت في خطابها الرسـمي تتمسـك بحـل الدولتين، وهو 
مـا أكدتـه تصريحاتهـم الختاميـة، ولكـن ألن وزيـر الخارجيـة األمريكـي أكـد تمسـك إدارة “بايـدن” بحل مـا أكدتـه تصريحاتهـم الختاميـة، ولكـن ألن وزيـر الخارجيـة األمريكـي أكـد تمسـك إدارة “بايـدن” بحل 
الدولتيـن، علـى الرغـم مـن أن حكومـة االحتـال تعتبـر أن هـذه القضيـة لـم تعـد مطروحـة، وترفـض الدولتيـن، علـى الرغـم مـن أن حكومـة االحتـال تعتبـر أن هـذه القضيـة لـم تعـد مطروحـة، وترفـض 

إعـادة إحيـاء المفاوضـات على هذا األسـاس. إعـادة إحيـاء المفاوضـات على هذا األسـاس. 
يبـدو إذًا أن المهـم فـي االجتمـاع هـو انعقـاده أكثـر مـن كونه تأسيسـا لجبهـة إقليمية موحدة، يبـدو إذًا أن المهـم فـي االجتمـاع هـو انعقـاده أكثـر مـن كونه تأسيسـا لجبهـة إقليمية موحدة، 
حيـث أراد كل طـرف إرسـال رسـالة تخـدم مصالحـه الخاصـة، فمـن ناحيـة االحتال، يسـتهدف تشـكيل حيـث أراد كل طـرف إرسـال رسـالة تخـدم مصالحـه الخاصـة، فمـن ناحيـة االحتال، يسـتهدف تشـكيل 
تحالـف إقليمـي قـادر علـى قيـادة جهـود مواجهـة التهديـدات اإليرانيـة، مـن خال تعميـق العاقات تحالـف إقليمـي قـادر علـى قيـادة جهـود مواجهـة التهديـدات اإليرانيـة، مـن خال تعميـق العاقات 
فـي  األمريكـي  الـدور  علـى  الحفـاظ  مـع  المنطقـة،  دول  مـع  واالقتصاديـة  واألمنيـة  فـي السياسـية  األمريكـي  الـدور  علـى  الحفـاظ  مـع  المنطقـة،  دول  مـع  واالقتصاديـة  واألمنيـة  السياسـية 
المنطقـة كشـريك اسـتراتيجي ضامـن لألمـن اإلقليمـي، كمـا أن “إسـرائيل” تـروج لموقعهـا كشـريك المنطقـة كشـريك اسـتراتيجي ضامـن لألمـن اإلقليمـي، كمـا أن “إسـرائيل” تـروج لموقعهـا كشـريك 

أمنـي قـادر علـى مـلء الفـراغ الـذي قـد تتركـه واشـنطن. أمنـي قـادر علـى مـلء الفـراغ الـذي قـد تتركـه واشـنطن. 
األوسـط  الشـرق  فـي  االسـتراتيجيين  حلفائهـا  تشـجيع  علـى  فتعمـل  المتحـدة،  الواليـات  األوسـط أمـا  الشـرق  فـي  االسـتراتيجيين  حلفائهـا  تشـجيع  علـى  فتعمـل  المتحـدة،  الواليـات  أمـا 
علـى إقامـة شـراكات أمنيـة مـع حكومـة االحتـال؛ بحيـث تنخـرط األخيـرة فـي القيـام ببعـض األدوار علـى إقامـة شـراكات أمنيـة مـع حكومـة االحتـال؛ بحيـث تنخـرط األخيـرة فـي القيـام ببعـض األدوار 
األمريكيـة فـي المنطقـة، خاصـة مـع تطور المراقبـة اإللكترونية والتكنولوجيا العسـكرية اإلسـرائيلية األمريكيـة فـي المنطقـة، خاصـة مـع تطور المراقبـة اإللكترونية والتكنولوجيا العسـكرية اإلسـرائيلية 
التـي ُيمكنهـا أن تقـدم ضمانـات أمنيـة لحـكام اإلمارات والسـعودية والبحريـن، وتمنعهم من البحث التـي ُيمكنهـا أن تقـدم ضمانـات أمنيـة لحـكام اإلمارات والسـعودية والبحريـن، وتمنعهم من البحث 
عـن شـركاء جـدد، وكذلـك تمنـع تسـلل النفوذ الصيني والروسـي إلى المنطقة، وفي الوقت نفسـه عـن شـركاء جـدد، وكذلـك تمنـع تسـلل النفوذ الصيني والروسـي إلى المنطقة، وفي الوقت نفسـه 
تسـتهدف واشـنطن من الشـراكات األمنية التي من المفترض أن تقودها إسـرائيل، أن تؤدي دورها تسـتهدف واشـنطن من الشـراكات األمنية التي من المفترض أن تقودها إسـرائيل، أن تؤدي دورها 
كاتفـاق مـواز لاتفـاق النـووي، تسـتطيع مـن خالـه الواليـات المتحـدة الحفـاظ علـى تـوازن القـوى كاتفـاق مـواز لاتفـاق النـووي، تسـتطيع مـن خالـه الواليـات المتحـدة الحفـاظ علـى تـوازن القـوى 

فـي المنطقـة ومنـع إيـران مـن اسـتثمار االتفـاق النـووي لتعظيـم قوتهـا. فـي المنطقـة ومنـع إيـران مـن اسـتثمار االتفـاق النـووي لتعظيـم قوتهـا. 
انعكسـت حالـة عـدم اليقيـن بيـن السـعودية واإلمـارات مـن جهـة وواشـنطن مـن جهـة أخـرى، انعكسـت حالـة عـدم اليقيـن بيـن السـعودية واإلمـارات مـن جهـة وواشـنطن مـن جهـة أخـرى، 
علـى التفاهمـات بيـن الجانبيـن فيمـا يتعلـق باالسـتجابة للمطالـب األمريكيـة المتكـررة بزيـادة إنتـاج علـى التفاهمـات بيـن الجانبيـن فيمـا يتعلـق باالسـتجابة للمطالـب األمريكيـة المتكـررة بزيـادة إنتـاج 
النفط لمواجهة ارتفاع أسـعار الوقود التي تسـبب فيها كل من الغزو الروسـي ألوكرانيا والعقوبات النفط لمواجهة ارتفاع أسـعار الوقود التي تسـبب فيها كل من الغزو الروسـي ألوكرانيا والعقوبات 
المفروضة على موسـكو، ويبدو أن السـعودية واإلمارات لن تتخذا خطوات نحو االسـتجابة للمطالب المفروضة على موسـكو، ويبدو أن السـعودية واإلمارات لن تتخذا خطوات نحو االسـتجابة للمطالب 
األمريكية المتعلقة بالطاقة؛ إال في إطار اتفاق أوسـع يشـمل إعادة تقييم شـراكتهم االسـتراتيجية األمريكية المتعلقة بالطاقة؛ إال في إطار اتفاق أوسـع يشـمل إعادة تقييم شـراكتهم االسـتراتيجية 
مـع أمريـكا، وإعـادة تعريـف الضمانـات األمنية التي سـتلتزم بها واشـنطن نحوهما في المسـتقبل، مـع أمريـكا، وإعـادة تعريـف الضمانـات األمنية التي سـتلتزم بها واشـنطن نحوهما في المسـتقبل، 
باإلضافـة لمسـألة قـرار “بايـدن” عـدم التواصـل مـع ولـي العهـد السـعودي والـذي فاقـم أيضـًا من باإلضافـة لمسـألة قـرار “بايـدن” عـدم التواصـل مـع ولـي العهـد السـعودي والـذي فاقـم أيضـًا من 

توتـر العاقـات بيـن الجانبين.توتـر العاقـات بيـن الجانبين.

التحليل: إسرائيل والعرب.. من العزلة إلى الشراكة االستراتيجية
يتبع:
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ص 03 وروسـيا،  الصيـن  مواجهـة  حيـال  أولوياتهـا  بيـن  تـوازن  إحـداث  إلـى  واشـنطن  تسـعى  وروسـيا، لذلـك؛  الصيـن  مواجهـة  حيـال  أولوياتهـا  بيـن  تـوازن  إحـداث  إلـى  واشـنطن  تسـعى  لذلـك؛ 
ومصلحتهـا فـي إتمـام االتفـاق النـووي، وبين طمأنة حلفائها والحفاظ على مصالحها في الشـرق ومصلحتهـا فـي إتمـام االتفـاق النـووي، وبين طمأنة حلفائها والحفاظ على مصالحها في الشـرق 
األوسـط، السـيما بعـد التعامـل السـعودي واإلماراتـي مـع الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، والـذي أدركـت األوسـط، السـيما بعـد التعامـل السـعودي واإلماراتـي مـع الغـزو الروسـي ألوكرانيـا، والـذي أدركـت 
معـه واشـنطن عمـق أزمـة الثقـة مـع معـه واشـنطن عمـق أزمـة الثقـة مـع اإلمـارات والسـعوديةاإلمـارات والسـعودية، لذلـك كان مـن الافت أن يعقـب اجتماع ، لذلـك كان مـن الافت أن يعقـب اجتماع 
النقـب لقـاء الفـت، فـي المغـرب، بيـن وزيـر الخارجيـة األمريكـي وولـي عهـد أبوظبـي الشـيخ محمـد النقـب لقـاء الفـت، فـي المغـرب، بيـن وزيـر الخارجيـة األمريكـي وولـي عهـد أبوظبـي الشـيخ محمـد 
بـن زايـد، مـع تصاعـد لهجـة “بلينكـن” طـوال جولتـه بالمنطقـة المنـددة بسـلوك إيـران اإلقليمـي بـن زايـد، مـع تصاعـد لهجـة “بلينكـن” طـوال جولتـه بالمنطقـة المنـددة بسـلوك إيـران اإلقليمـي 
وتأكيـده علـى العمـل مـع حلفـاء واشـنطن مـن أجـل “معاقبـة إيـران علـى أفعالهـا”، ورغـم أن هذه وتأكيـده علـى العمـل مـع حلفـاء واشـنطن مـن أجـل “معاقبـة إيـران علـى أفعالهـا”، ورغـم أن هذه 
التصريحـات تظـل محـل شـك ألن مسـودة االتفـاق النووي باتت شـبه جاهزة للتوقيـع، إال أنها تعكس التصريحـات تظـل محـل شـك ألن مسـودة االتفـاق النووي باتت شـبه جاهزة للتوقيـع، إال أنها تعكس 

حـرص واشـنطن علـى تهدئـة مخـاوف حلفائهـا فـي منطقـة الخليـج. حـرص واشـنطن علـى تهدئـة مخـاوف حلفائهـا فـي منطقـة الخليـج. 
وفيمـا يتعلـق بمصـر، ففـي ظـل األزمـة االقتصاديـة المتفاقمـة وفـي إطـار الجهـود المصريـة وفيمـا يتعلـق بمصـر، ففـي ظـل األزمـة االقتصاديـة المتفاقمـة وفـي إطـار الجهـود المصريـة 
للحفـاظ علـى دورهـا اإلقليمـي خاصـة فـي الملـف الفلسـطيني، فـإن القاهـرة سـتواصل متمسـكة للحفـاظ علـى دورهـا اإلقليمـي خاصـة فـي الملـف الفلسـطيني، فـإن القاهـرة سـتواصل متمسـكة 
بتحالفهـا االسـتراتيجي مـع دول الخليـج، وكذلـك االنخـراط فـي مزيـد مـن العاقـات المتطـورة مـع بتحالفهـا االسـتراتيجي مـع دول الخليـج، وكذلـك االنخـراط فـي مزيـد مـن العاقـات المتطـورة مـع 
إسـرائيل ألسـباب أمنيـة واقتصاديـة ثنائيـة وليـس علـى قاعـدة التحالـف ضـد إيـران، لكـّن التحـدي إسـرائيل ألسـباب أمنيـة واقتصاديـة ثنائيـة وليـس علـى قاعـدة التحالـف ضـد إيـران، لكـّن التحـدي 
الـذي تواجهـه القاهـرة هـو أنهـا فـي موقـف إقليمـي ضعيـف نتيجة اعتمـاد اقتصاديا علـى الدعم الـذي تواجهـه القاهـرة هـو أنهـا فـي موقـف إقليمـي ضعيـف نتيجة اعتمـاد اقتصاديا علـى الدعم 
الخليجـي، فـي صـورة اسـتثمارات وودائـع اسـتراتيجية فـي البنك المركزي، وهو مـا يجعلها حريصة الخليجـي، فـي صـورة اسـتثمارات وودائـع اسـتراتيجية فـي البنك المركزي، وهو مـا يجعلها حريصة 

علـى إظهـار الدعـم لمواقـف السـعودية واإلمـارات إقليميـا، وأحيانـا التماهـي معهـا. علـى إظهـار الدعـم لمواقـف السـعودية واإلمـارات إقليميـا، وأحيانـا التماهـي معهـا. 
البعـد الجغرافـي؛  الجانـب اآلخـر، فـإن المغـرب أقـل اهتمامـا بالتهديـدات اإليرانيـة بسـبب  البعـد الجغرافـي؛ فـي  الجانـب اآلخـر، فـإن المغـرب أقـل اهتمامـا بالتهديـدات اإليرانيـة بسـبب  فـي 
ولكنهـا فـي الوقـت نفسـه تسـعى إلـى تعزيـز تحالفاتهـا اإلقليميـة فـي ظـل توتـر عاقاتهـا مـع ولكنهـا فـي الوقـت نفسـه تسـعى إلـى تعزيـز تحالفاتهـا اإلقليميـة فـي ظـل توتـر عاقاتهـا مـع 
الجزائـر، ومـن ثـم، فإنهـا سـتمضي فـي تطويـر عاقاتهـا األمنيـة والدفاعيـة مـع “إسـرائيل” التـي الجزائـر، ومـن ثـم، فإنهـا سـتمضي فـي تطويـر عاقاتهـا األمنيـة والدفاعيـة مـع “إسـرائيل” التـي 
تنظـر بقلـق للعاقـات اإليرانيـة الجزائريـة، باإلضافـة إلـى أن وجودهـا ضمـن ترتيبـات إقليميـة أوسـع تنظـر بقلـق للعاقـات اإليرانيـة الجزائريـة، باإلضافـة إلـى أن وجودهـا ضمـن ترتيبـات إقليميـة أوسـع 
يضمـن لهـا مزيـدا مـن الدعـم وهـو مـا تجلـى فـي تأييـد دول الخليـج للموقـف المغربي فـي قضية يضمـن لهـا مزيـدا مـن الدعـم وهـو مـا تجلـى فـي تأييـد دول الخليـج للموقـف المغربي فـي قضية 

الصحـراء.الصحـراء.
الخاصة، ال ترقى مخرجات القمة إلى مسـتوى تشـكيل تحالف إقليمي متماسـك؛ ولكنها في الخاصة، ال ترقى مخرجات القمة إلى مسـتوى تشـكيل تحالف إقليمي متماسـك؛ ولكنها في 
نفـس الوقـت تعـزز مـن مسـار تطويـر رؤيـة مشـتركة تجمـع كل مـن دولة االحتـال اإلسـرائيلي ومصر نفـس الوقـت تعـزز مـن مسـار تطويـر رؤيـة مشـتركة تجمـع كل مـن دولة االحتـال اإلسـرائيلي ومصر 
واإلمـارات والبحريـن والمغـرب، وبشـكل غيـر مباشـر السـعودية واألردن، حـول زيادة التنسـيق األمني واإلمـارات والبحريـن والمغـرب، وبشـكل غيـر مباشـر السـعودية واألردن، حـول زيادة التنسـيق األمني 
والتعـاون االقتصـادي، فضـا عـن مواجهـة تحديـات إقليميـة، فـي مقدمتهـا النفـوذ إيـران. ويمكن والتعـاون االقتصـادي، فضـا عـن مواجهـة تحديـات إقليميـة، فـي مقدمتهـا النفـوذ إيـران. ويمكن 
أن تعطينـا أن تعطينـا اللقـاءات الموسـعةاللقـاءات الموسـعة والمكثفـة التـي عقـدت فـي األيـام الماضيـة، إشـارة هامـة لمحاوالت  والمكثفـة التـي عقـدت فـي األيـام الماضيـة، إشـارة هامـة لمحاوالت 

الوصـول لرؤيـة مشـتركة تجمـع أطراف إقليميـة متعددة. الوصـول لرؤيـة مشـتركة تجمـع أطراف إقليميـة متعددة. 
لكـن، فـي المقابـل، تبـدو أسـس هـذه المحـاوالت أقـل تماسـكا ممـا توحـي بـه صـورة اجتمـاع لكـن، فـي المقابـل، تبـدو أسـس هـذه المحـاوالت أقـل تماسـكا ممـا توحـي بـه صـورة اجتمـاع 
النقـب الحميميـة؛ حيـث إن القضيـة والفلسـطينية وتطوراتهـا الميدانية سـتظل دائما محددا رئيسـيا النقـب الحميميـة؛ حيـث إن القضيـة والفلسـطينية وتطوراتهـا الميدانية سـتظل دائما محددا رئيسـيا 
فـي صياغـة عاقـة حكومـة االحتـال بالـدول العربيـة التـي سـتجد نفسـها فـي مواجهـة ضغـوط فـي صياغـة عاقـة حكومـة االحتـال بالـدول العربيـة التـي سـتجد نفسـها فـي مواجهـة ضغـوط 
شـعبية دائمـا ومتجـددة كلمـا تكـررت موجـات المواجهـة فـي األراضـي المحتلة. وهـذا ربما ما جعل شـعبية دائمـا ومتجـددة كلمـا تكـررت موجـات المواجهـة فـي األراضـي المحتلة. وهـذا ربما ما جعل 

األردن يغيـب عـن االجتمـاع، ومـازال يحـول دون اتخـاذ السـعودية لقـرار التطبيـع الرسـمي. األردن يغيـب عـن االجتمـاع، ومـازال يحـول دون اتخـاذ السـعودية لقـرار التطبيـع الرسـمي. 
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