
 
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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قمة العقبة.. “خفض التصعيد” بعيد 
المنال دون كبح سياسات حكومة نتنياهو

اختتـام مسـاء األحـد، اختتـام مسـاء األحـد، 2626 فبرايـر شـباط  فبرايـر شـباط 20232023، اجتمـاع العقبة الخماسـي الذي اسـتضافه األردن ، اجتمـاع العقبة الخماسـي الذي اسـتضافه األردن 
بمشـاركة مصـر وفلسـطين والواليـات المتحـدة و”إسـرائيل”، حيـث أعلـن المشـاركون فـي بيـان بمشـاركة مصـر وفلسـطين والواليـات المتحـدة و”إسـرائيل”، حيـث أعلـن المشـاركون فـي بيـان 
التـزام الجانبيـن الفلسـطيني واإلسـرائيلي بجميع االتفاقات السـابقة بينهمـا، والعمل على منع التـزام الجانبيـن الفلسـطيني واإلسـرائيلي بجميع االتفاقات السـابقة بينهمـا، والعمل على منع 
المزيـد مـن العنـف،المزيـد مـن العنـف، ووضـع حـد للتدابيـر أحاديـة الجانـب لمـدة تتـراوح بيـن  ووضـع حـد للتدابيـر أحاديـة الجانـب لمـدة تتـراوح بيـن 6-63-3 أشـهر، خاصـة  أشـهر، خاصـة 
التـزام إسـرائيل بوقـف مناقشـة أي وحـدات اسـتيطانية جديـدة ألربعـة أشـهر ووقـف منـح التـزام إسـرائيل بوقـف مناقشـة أي وحـدات اسـتيطانية جديـدة ألربعـة أشـهر ووقـف منـح 

التصاريـح ألي بـؤر اسـتيطانية لسـتة أشـهر.التصاريـح ألي بـؤر اسـتيطانية لسـتة أشـهر.

تأتـي القمـة ضمـن جهـود اإلدارة األمريكيـة الحتواء التصعيد ومنع االنجـرار نحو “انتفاضة ثالثة” تأتـي القمـة ضمـن جهـود اإلدارة األمريكيـة الحتواء التصعيد ومنع االنجـرار نحو “انتفاضة ثالثة” 
أو تفجـر األحـداث خـال شـهر رمضـان المقبـل. هـذه الجهـود ظهـرت فـي زيـارة كبـار مسـؤولي أو تفجـر األحـداث خـال شـهر رمضـان المقبـل. هـذه الجهـود ظهـرت فـي زيـارة كبـار مسـؤولي 
اإلدارة إلـى المنطقـة مؤخـرا: رئيـس المخابـرات المركزيـة “وليام بيرنز”، مستشـار األمن القومي اإلدارة إلـى المنطقـة مؤخـرا: رئيـس المخابـرات المركزيـة “وليام بيرنز”، مستشـار األمن القومي 
“جيـك سـوليفان”، ووزيـر الخارجيـة “أنتونـي بلينكـن”، حيـث تحـرص إدارة “بايـدن” علـى ضمـان “جيـك سـوليفان”، ووزيـر الخارجيـة “أنتونـي بلينكـن”، حيـث تحـرص إدارة “بايـدن” علـى ضمـان 
االسـتقرار اإلقليمـي لتجنـب أي تداعيـات سـلبية علـى أولوياتهـا الدوليـة، فـي ظـل االنشـغال االسـتقرار اإلقليمـي لتجنـب أي تداعيـات سـلبية علـى أولوياتهـا الدوليـة، فـي ظـل االنشـغال 

بالصـراع فـي أوكرانيـا والتنافـس مـع الصيـن. بالصـراع فـي أوكرانيـا والتنافـس مـع الصيـن. 
بالرغـم مـن بالرغـم مـن البيـان الختامـيالبيـان الختامـي الـذي تضمـن التزامـات مشـتركة، إال أنهـا ال تمثـل اتفاقـا نهائيـا  الـذي تضمـن التزامـات مشـتركة، إال أنهـا ال تمثـل اتفاقـا نهائيـا 
بيـن االحتـال والسـلطة الفلسـطينية، بيـن االحتـال والسـلطة الفلسـطينية، وبنـاء عليـه جـرت الدعـوة إلـى عقـد جلسـة أخـرى فـي وبنـاء عليـه جـرت الدعـوة إلـى عقـد جلسـة أخـرى فـي 1717  
مـارس/ آذار المقبـل فـي شـرم الشـيخ المصريـة، وذلـك لمتابعـة التقـدم فـي تنفيـذ االلتزامات. مـارس/ آذار المقبـل فـي شـرم الشـيخ المصريـة، وذلـك لمتابعـة التقـدم فـي تنفيـذ االلتزامات. 
ولذلـك؛ اقترحـت اإلدارة األمريكيـة مرحلـة انتقاليـة مدتهـا مـن ثـاث إلـى سـتة شـهور لتنفيـذ ولذلـك؛ اقترحـت اإلدارة األمريكيـة مرحلـة انتقاليـة مدتهـا مـن ثـاث إلـى سـتة شـهور لتنفيـذ 
المعالجـات األمنيـة التـي تضمـن عـودة السـلطة لبسـط سـيطرتها علـى شـمال الضفـة الغربيـة المعالجـات األمنيـة التـي تضمـن عـودة السـلطة لبسـط سـيطرتها علـى شـمال الضفـة الغربيـة 

فـي مواجهـة تصاعـد حضـور مجموعـات المقاومـة الفلسـطينية هنـاك.فـي مواجهـة تصاعـد حضـور مجموعـات المقاومـة الفلسـطينية هنـاك.
ويبـرز فـي هـذا اإلطـار دور المنسـق األمريكـي فـي القـدس، الجنـرال “مايـك فنـزل”، الـذي ويبـرز فـي هـذا اإلطـار دور المنسـق األمريكـي فـي القـدس، الجنـرال “مايـك فنـزل”، الـذي 
يعمـل منـذ أسـابيع علـى ضمـان حالـة مـن التنسـيق األمني بيـن األجهـزة األمنية الفلسـطينية يعمـل منـذ أسـابيع علـى ضمـان حالـة مـن التنسـيق األمني بيـن األجهـزة األمنية الفلسـطينية 
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واالحتـال اإلسـرائيلي،واالحتـال اإلسـرائيلي، وقـدم “فنـزل” خطـة ناقشـها مع أطراف إسـرائيلية وإقليميـة إلعادة هيكلة  وقـدم “فنـزل” خطـة ناقشـها مع أطراف إسـرائيلية وإقليميـة إلعادة هيكلة 
أجهـزة أمـن السـلطة لتسـتعيد دورهـا فـي الضفـة الغربيـة، السـيما فـي جنيـن ونابلـس. لكـن إنفـاذ أجهـزة أمـن السـلطة لتسـتعيد دورهـا فـي الضفـة الغربيـة، السـيما فـي جنيـن ونابلـس. لكـن إنفـاذ 
الخطـة بحاجـة لتهيئـة الظـروف السياسـية مـن خـال اسـتعادة الثقـة بيـن السـلطة واالحتـال، وهـو الخطـة بحاجـة لتهيئـة الظـروف السياسـية مـن خـال اسـتعادة الثقـة بيـن السـلطة واالحتـال، وهـو 
األمـر الـذي يجـرى العمـل عليـه سـواء في قمـة العقبة أو غيرها مـن اللقاءات واالتصاالت المسـتمرة األمـر الـذي يجـرى العمـل عليـه سـواء في قمـة العقبة أو غيرها مـن اللقاءات واالتصاالت المسـتمرة 

علـى عـدة أصعدة. علـى عـدة أصعدة. 
مـع ذلـك، ال تـزال عوامـل التصعيـد علـى األرض أقـوى مـن هـذه الجهـود، بالنظـر للسياسـات مـع ذلـك، ال تـزال عوامـل التصعيـد علـى األرض أقـوى مـن هـذه الجهـود، بالنظـر للسياسـات 
المتطرفـة التـي يتعهدهـا وزيـر األمـن القومـي، “ايتمـار بـن غفيـر”، ووزيـر الماليـة، “بتسـلئيل المتطرفـة التـي يتعهدهـا وزيـر األمـن القومـي، “ايتمـار بـن غفيـر”، ووزيـر الماليـة، “بتسـلئيل 
سـموتريتش”،سـموتريتش”، والتـي تسـتهدف فلسـطيني والتـي تسـتهدف فلسـطيني4848 والضفـة الغربيـة والقـدس وحتـى داخـل السـجون.  والضفـة الغربيـة والقـدس وحتـى داخـل السـجون. 
ومـع تجـدد االشـتباكات فـي حـوارة تزامنـا مـع القمـة، ثـم فـي أريحـا فـي اليـوم التالـي أصبحـت ومـع تجـدد االشـتباكات فـي حـوارة تزامنـا مـع القمـة، ثـم فـي أريحـا فـي اليـوم التالـي أصبحـت 

الشـكوك أوسـع حـول فـرص احتـواء التوتـر قريبـا.الشـكوك أوسـع حـول فـرص احتـواء التوتـر قريبـا.
كمـا أن التباينـات داخـل حكومـة “نتنياهـو” واألزمـة السياسـية فـي دولـة االحتال تمثـل عائقا كمـا أن التباينـات داخـل حكومـة “نتنياهـو” واألزمـة السياسـية فـي دولـة االحتال تمثـل عائقا 
أساسـيا يحـد مـن قـدرة “نتنياهو” على المنـاورة أمام اإلدارة األمريكية واألطراف اإلقليمية أساسـيا يحـد مـن قـدرة “نتنياهو” على المنـاورة أمام اإلدارة األمريكية واألطراف اإلقليمية بشـأن بشـأن 
كبـح أجنـدة وزرائـه المتطرفـة، وهـو مـا يظهـر فـي سـلوك اتسـم بالفوضويـة فـي التعامـل مـع كبـح أجنـدة وزرائـه المتطرفـة، وهـو مـا يظهـر فـي سـلوك اتسـم بالفوضويـة فـي التعامـل مـع 
مخرجـات القمـة، حيـث اضطـر رئيـس الوفـد اإلسـرائيلي المشـارك، و”نتنياهـو” شـخصيا للتأكيـد على مخرجـات القمـة، حيـث اضطـر رئيـس الوفـد اإلسـرائيلي المشـارك، و”نتنياهـو” شـخصيا للتأكيـد على 
عـدم االلتـزام ببنـود “تجميـد االسـتيطان”، عـدا عـن الدعـوات التي صـدرت عن بعـض وزراء الحكومة عـدم االلتـزام ببنـود “تجميـد االسـتيطان”، عـدا عـن الدعـوات التي صـدرت عن بعـض وزراء الحكومة 

الذيـن هاجمـوا ورفضـوا مخرجاتها. الذيـن هاجمـوا ورفضـوا مخرجاتها. 
بصورة عامة، تتفق هذه التطورات مع بصورة عامة، تتفق هذه التطورات مع تقديرنا السـابقتقديرنا السـابق  أن جهود التطبيع وإدماج “إسـرائيل” أن جهود التطبيع وإدماج “إسـرائيل” 
فـي المنظومـة اإلقليميـة اقتصاديـا وأمنيـا ليـس مـن المتوقـع أن تعـزز أمـن “إسـرائيل” فـي ظل فـي المنظومـة اإلقليميـة اقتصاديـا وأمنيـا ليـس مـن المتوقـع أن تعـزز أمـن “إسـرائيل” فـي ظل 
تجاهـل القضيـة األساسـية متمثلـة فـي االحتـال، وملفـات القـدس، والاجئيـن، واالسـتيطان.تجاهـل القضيـة األساسـية متمثلـة فـي االحتـال، وملفـات القـدس، والاجئيـن، واالسـتيطان. كما  كما 
أن هـذه التطـورات الناتجـة عـن السياسـات اليمينـة المتطرفـةأن هـذه التطـورات الناتجـة عـن السياسـات اليمينـة المتطرفـة قد تؤثر جزئًيا على عاقات “إسـرائيل”  قد تؤثر جزئًيا على عاقات “إسـرائيل” 
العربيـة خاصـة إذا مضـت حكومـة “نتنياهـو” فـي سياسـاتها قدمـا. أي إنالعربيـة خاصـة إذا مضـت حكومـة “نتنياهـو” فـي سياسـاتها قدمـا. أي إن النجـاح الـذي تفاخـر بـه  النجـاح الـذي تفاخـر بـه 
“نتنياهـو” دومـا، والمتمثـل فـي فصـل مسـار التطبيـع العربـي عـن تحقيـق تقـدم فـي القضيـة “نتنياهـو” دومـا، والمتمثـل فـي فصـل مسـار التطبيـع العربـي عـن تحقيـق تقـدم فـي القضيـة 

الفلسـطينية، يواجـه اآلن تحديـا حقيقيا.الفلسـطينية، يواجـه اآلن تحديـا حقيقيا.
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