
 
30/70/2220  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(815رقم )   
 

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
30/70/2220  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(815رقم )   
 

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

 باحث للدراسات
 الفلسطينية واالستراتيجية

فلسطينتحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 مريكية ولويات الن ــ عباس .. فلسطين بعيدة عن ال لقاء بايد

 كبر..خيبات بالجملة والسلطة الخاسر ال 
 

 لا إ ألميركي جو بايدن الشرق أوسطية،السلطة الفلسطينية من جولة الرئيس ا كما هو متوقع، لم تجن  
، ميتهاهأ زيارة، وتركيز قيادة السلطة على الخيبات والفشل الذريع بالرغم من المظاهر الحتفالية بال

ات ن بايدن لم يحمل معه أي مقترحأطيني وكأنها إنجاز كبير متناسية وتظهيرها للرأي العام الفلس
تعهد والفلسطينيين، واكتفى بالا يسمى "مفاوضات السالم" المتوقفة بين اإلسرائيليين م جديدة لستئناف 

 بعدم التخلي عن جهود تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟

 

 زيارة بايدن لرام هللا ولقائه الرئيس محمود عباس؟ لنقرأ سوًيا وماذا عن كواليس

تي ان بايدن استهل زيارته )الفلسطينية( بجولة في مستشفى المطلع، في القدس الشرقية المحتلة، والك 
ها أن يرافقه أي مسؤول إسرائيلي حتى ل يتهم بتأييد الحتالل، وأي مسؤول من السلطة رفض في

 100عاصمة فلسطين. وقدم للمستشفى هدية بقيمة الشرقية  الفلسطينية حتى ل يتهم باعتبار القدس
 مليون دولر، ووعد بمبلغ مماثل من الدول العربية.

بيت لحم، حيث استقبله عباس بطقوس رسمية  ئاسة فيبعدها انتقل الرئيس األمريكي إلى مقر الر  
للقاء قمة، ارتفعت خالله األعالم األميركية إلى جانب أعالم فلسطين. وتم فيه عزف النشيدين 
الوطنيين األميركي والفلسطيني. واستعرض خالله الرئيسان حرس الشرف. وجرى لقاء أولي بين 

 .وسع. وبعدها أدلى كل منهما بتصريح صحافيالرئيسين، ثم تمت دعوة المساعدين لجتماع م



 
30/70/2220  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(815رقم )   
 

 
 

4 
 

والمظاهرات الرافضة للزيارة تعم األراضي  بالتزامن مع لقاء عباس ــ بايدن كانت الحتجاجات و  
حيزه الفلسطينية المحتلة على مستوى الشارع والقيادات الميدانية، لقينهم ان بايدن لن يتخلى عن ت

 م. لسرائيل، وانه ستجاهل سياستها القمعية والستيطانية ورفضها استئناف عملية السال

لهذا الغاية، تم رسم صور ضخمة للصحافية أبو عاقلة على الجدران في الضفة الغربية، ورفع شعار و  
 يذكر الرئيس بايدن أن إسرائيل تحتل األراضي الفلسطينية، وشعار آخر يشير إلى سياسة التفرقة

ظمة سطينية في منالعنصرية ضد الفلسطينيين )أبارتهايد(. فيما أصدرت بعض األحزاب والمنظمات الفل
 .التحرير وفصائل اخرى، بيانات تطالب فيها الرئيس عباس بالمتناع عن لقاء بايدن

 وكيف خاطب عباس ضيفه؟
لسلطة ا "واحترام دأ من فلسطين والقدسن السالم يبأ س الفلسطيني كالمه بتكرار معزوفةاستهل الرئي

)هنا  إلرهاباد عباس التزامه بنبذ العنف ومحاربة كألقرارات الشرعية الدولية والتفاقيات الموقعة". كما 
 لم يحدد نوع هذا الرهاب( في منطقتنا والعالم.

ينية، ن عباس أكد تقديره للرئيس األميركي على تغيير سياسة سابقه تجاه القضية الفلسطأنكى األ 
انفجار أمني ما حذر عباس من خطر ك ولكنه طلب جهدا أكبر وموقفا أوضح وسياسة أكثر نجاعة. 

د ضواسع ل مجال للجمه، إذا استمرت سياسة الجمود اإلسرائيلية المترافقة مع ممارسات عنف شديد 
 .الفلسطينيين

م قيام اإلدارة األمريكية القيا كما تمنى عباس على الرئيس األمريكي )بلغة الستجداء والستعطاف( 
ية ألميركاالثنائية، من خالل إعادة فتح القنصلية بخطوات من جانب اإلدارة األميركية لتعزيز العالقات 

في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قائمة اإلرهاب، وإعادة فتح مكتبها في 
 واشنطن.
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ي أأجل إزالة بدى استعداده للعمل في إطار الشراكة والتعاون من أن عباس أما يجدر التوقف عنده، 
 هامش طالب بمحاسبة قتلة الصحافية شيرين أبو عاقلة.وعلى العقبات لتحقيق ذلك. 

 

 وكيف كان رّد بايدن؟ اليكم التفاصيل 

في قضية حل  وألى مستوى ما يسمى بعملية السالم  علي التزام للسلطة أ عمليا، لم يقدم بايدن  
للفلسطينيين مركزية القدس " ن أمه في العموم وهو ما ظهر بقوله بقاء كالإالدولتين، وحرص على 

واإلسرائيليين، ويجب أن تكون لجميع من يعيشون فيها، والحفاظ على الوضع القائم في األماكن 
ر كي بصعوبة تذليل التحديات"، غيفيما اعترف "الرئيس المريو  المقدسة، والوصاية األردنية عليها". 

العنف الذي يطال  سماهأا متركيز على  سرائيل، من خالل لواضح لا انحيازه   سرعان ما أظهر نه أ
 دانةإن يتطرق بأي عبارة استنكار و أي الفترة األخيرة، دون ف  د منهملى مقتل عدإدى أاإلسرائيليين و 

قوم بها جيش الحتالل حتى لإلرهاب المنظم والوحش وعمليات اإلعدام الميدانية التي ي
ونها قلة، فقد مر مرور الكرام، كعاالصحفية شيرين أبو  ما فيما يتعلق بقضية مقتلأ ومستوطنيه.

رار ن "موتها شكل فقدانا للشعب الفلسطيني، وندعو لستمألى إشارته إمواطنة أميركية فقط، وذلك ب
 التحقيق لكشف النقاب عن مالبسات مقتلها".

ه التغيير الذي يجلبه إلى المنطقة منذ استالمه سماأ ن بايدن عمل استعراض ماأما يثير السخرية،  
 التي كانت قدمتها الوليات المتحدة وبلغت نصف مليار دولر،  منصبه، ل سيما بتعداده المساعدات

ليون م 200مليون دولر لألونروا لتقديم الخدمات للفئات المستضعفة. كما اعلن انه سيمنح  400منها 
ن ينسى أون د لقاح مضاد لفيروس كورونا.  فة الى تقديم مليون جرعةدولر إضافية للوكالة، إضا

 التي قدمها لمستشفيات القدس الشرقية. مليون دولر  100طبعا ال 
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 لى توفيرإه واشنطن للفلسطينيين، وهو اتجا ن يقدمه بايدنأن الشيئ الوحيد الذي استطاع أالمهزلة،   
ياة في خانة الوعود(، ودعم الطاقة المتجددة، لتحسين حشبكة الجيل الرابع لالتصالت )ويبقى هذا 

ئيس طار التمنيات، كعبارته التي أعرب الر إت في ر المصيرية والمهمة فقد بقيمو فيما األ لسطينيين. الف
 –خطوة أولى لبث الروح في الحوار الفلسطيني »األميركي عن أمله في أن تكون زيارته لفلسطين 

 األميركي".

 

 إصدار بيان مشترك؟ اليكم التفاصيل وماذا عن فشل

ينية مريكية مع السلطة الفلسطارة األدي التهليل للزيارة، فإن تعاطي اإلبعيدا عن بروبغندا السلطة ف 
يشي بمستوى غير مسبوق من الخفاة وعدم إقامة أي وزن لها، وهو ما بان من خالل رفض الطرف 

 األمريكي حتى إصدار بيان مشترك. 

تي ن طواقم العمل الفلسطينية واألميركية الأ مصادر واكبت التحضيرات للزيارة، اق كشفتوفي هذا السي
أعدت للزيارة، ظلت تعمل حتى اللحظة األخيرة صبيحة الجمعة على التوصل إلى صيغة بيان مشترك 

 يينتؤكد فيه األمور المتفق عليها بين مختلف األطراف. لكن الجهود فشلت، فاألميركيون بحسب سياس
ه فلسطينيين مقربين من السلطة يشيرون إلى هذا الحل من دون الستعداد لعمل شيء لتحقيقه في هذ

ل اعتقاالمرحلة بسبب النتخابات اإلسرائيلية. ويتحدثون عن حقوق اإلنسان ويرفضون مطالبة إسرائيل ب
داء ي أمر بالعتضابط الجيش اإلسرائيلي الذي قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة أو ضابط الشرطة الذ

كما انهم يتحدثون عن العدالة ول يتطرقون إلى الستيطان المخالف لكل القوانين  على جنازتها. 
 الدولية".
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 رأت اسرائيل نتائج زيارة بايدن للسلطة الفلسطينيةق وكيف 

تفاء بل اكمقاشكلت زيارة بايدن بالنسبة إلى اإلسرائيليين فرصة لالحتفاء بالتطبيع مع الدول العربية،  
أي نبه ببايدن بتقديم بعض الدعم المالي إلى الفلسطينيين وإبداء التعاطف معهم، دون أي التزام من جا

 خطط على المدى الطويل.

بايدن حمل معه خالل  نألغا لنتائج هذه الزيارة، وخصوصا سرائيل ارتياحا باإأكثر من ذلك أبدت  
  ،لإلسرائيليين والفلسطينيين، قبل توجهه نحو السعوديةزيارته لألراضي المحتلة رسائل متضاربة 

 مقابل تحذيره الفلسطينيين من وإعالنه خطوات جديدة تقود نحو "اندماج إسرائيلي في الشرق األوسط، 
 .أنا الوقت الراهن ليس مناسبًا إلجراء محادثات سالم تنهي الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

 مكاسب استراتيجية للكيان الغاصب، على حساب القضيةب، فالزيارة حققت سحليس هذا ف 
ائرات فرق بين ط مام طائرات الكيان )هنا لأجوائها أده قرار فتح السعودية الفلسطينية، وهو ما جسا 

يعد و ساسا على العسكر( الذي وصفه بايدن بـ"التاريخي" أن الكيان قام أمدنية وعسكرية من المعروف 
ة، قليميلمتزايد بإسرائيل في أوساط القادة العرب بعد سنوات من العزلة اإلمؤشرًا آخر على "القبول ا

ادة وذلك في ظل المخاوف من البرنامج النووي اإليراني، التي تتقاسمها إسرائيل مع العديد من الق
 العرب، والتي تفوقت على التضامن العربي مع الفلسطينيين.

  

 رة.للزيا وماذا عن القراءة الفلسطينية 

ي الواقع أنا الزيارة تمثل تذكيرًا بأنا اآلمال الفلسطينية ليست أولوية بالنسبة إلى إدارة الرئيس ف 
ساعة بإسرائيل.  46األميركي. لسيما أنا بايدن أمضى فقط ثالث ساعات بالضفة الغربية، مقابل 
إلسرائيلي، وتبديده أي كذلك فإنه خياب آمال الفلسطينيين، إثر تجنبه توجيه أي انتقادات إلى الحتالل ا
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توقعات بلعب واشنطن دورًا في إحياء مسلسل السالم، وكذا تشبثه بالعديد من القرارات التي اتخذتها 
 .إدارة سلفه دونالد، التي لقت انتقادات واسعة من الجانب الفلسطيني

نية، لألراضي الفلسطيعت الرئاسة الفلسطينية عن نتائج زيارة الرئيس األميركي جو بادين بالمقابل داف 
لت وموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام ضيفه المريكي، في وجه انتقادات فلسطينية أخرى قا

 .إنه لم يحمل للفلسطينيين أي شيء، وجاء مدافعًا عن إسرائيل فقط

تحمل حسب رؤية السلطة وقياداتها الرسمية، فإن زيارة الرئيس األميركي جو بايدن إلى فلسطين، وب 
 لسلطةامعاني ومضامين كثيرة، بعد انقطاع منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. الطامة الكبرى ان 

رئيس ها التعتبر الزيارة بمثابة انتصار لخياراتها، وذلك باعتبارها ان فلسطين هي أول دولة عربية يزور 
قضية أن البسالة للجانب اإلسرائيلي، األميركي منذ توليه اإلدارة، وكانت للزيارة معاٍن رمزية، وتحمل ر 

 الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة.

 يط بها، ذكارتلذر الرماد في العيون، والظهور بمظهر الحريص على الثوابت وعدم التفر  وفي محاولة 
ن ن عباس كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية، عندما تحدث عأالسلطة المعترضين 

 يده أنل حل ول سالم في المنطقة من دون القدس، وأنها مفتاح األمن والسالم والستقرار وتأك»أنه 
هي الخط األحمر، وعلى رأسها القدس الشرقية، وهي الطريق الوحيدة ألمن وسالم  67حدود عام 

 للجميع.
ماع الفلسطيني، لسلطة التي تجيد سياسة دفن الرأس بالرمال )كالنعام( وبخالف اإلجوالدهى ان ا  

ن بايدن بدأ ا، ويجب البناء عليها، ل سيما وأوصفت الموقف األميركي خطوة متقدمة عن سابقاته
 ود إسرائيلي، وانتهت في بيت لحم.الزيارة من القدس، دون أي وج 

ض ما الطامة الكبرى، فهي اصرار القيادة الفلسطينية ــــ بالرغم قطع بايدن الطريق على اية حلول ونفأ 
أن فلسطين والقدس والقيادة التاريخية أثبتوا  يده من اي خطوة مستقبلية للضغط على الكيان ــــ على 
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، كما أن القضية الفلسطينية أثبتت مرة أخرى أنها حية ل «أنهم العنوان في المنطقة»خالل هذه الزيارة 
 تموت، وأن أي حلول ل تستطيع أن تتجاوزها.

  

  الخالصة

حصلت عليه السلطة من الزيارة، هو تجديد الرئيس األميركي دعمه )اللفظي الذي ل قصى ما أ  
يسمن( إلقامة دولة فلسطينية، تكون عاصمتها في جزء على األقل من القدس، ولكنه ربط ذلك 

 ."ةب"القبول المتزايد بإسرائيل داخل العالم العربي الذي قد يمنح زخمًا لعملية السالم المترنح

في  لدخولن الرئيس جو بايدن، اتخذ موقفًا متحيزًا إلسرائيل، أبدى فيه تفهما لقرارها عدم ابالرغم أو
مفاوضات سالم ولم يمارس ضغوطًا عليها لوقف مشاريع الستيطان وحمالت العتقال الجماعية 

بل  ، لنوزيادة أعمال القتل والبطش والهدم وتوفير الحماية للمتطرفين في اعتداءاتهم على الفلسطينيي
حرير الت ظمةإنه لم يشر إلى نيته تنفيذ وعوده النتخابية بفتح قنصلية في القدس أو إعادة فتح مكتب من

لى استمرار سياسة الستسالم والرضوخ لإلمالءات األمريكية وتنفيذ كل ع في واشنطن، حرص عباس
ارة ون زيابه عن أمله في أن تكما من شأنه حماية المصالح السرائيلية اول واخيرا، وذلك من خالل اعر 
واستعداده للقاء رئيس الوزراء  بايدن فرصة لتغيير الوضع السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، 

ن جاهزون وتكرار لزمة الوهما بمقولته "أيدينا ممدودة للسالم ونح اإلسرائيلي، يائير لبيد، لنقاش األمر، 
 لفلسطينيين".للتقدم بخطوات تزيد الثقة بين إسرائيل وا

خرج خالي الوفاض من هذه الزيارة، من المتوقع أن  هنأ ن عباس ورغم معرفتهأ مر، المحزن في األ
مام الرئيس إيمانويل أكررها  التي  على سراب السالم،  يستمر في لهجة الستسالم والرضوخ والمراهنة

، مع العلم بأن جميع دول التحاد األوروبي كانت قد  20تموز   في ماكرون الذي التقاه في باريس 
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قررت استئناف الحوار مع الحكومة اإلسرائيلية، التي كانت قد قطعته قبل عشر سنوات احتجاجًا على 
 سياسة بنيامين نتنياهو الذي تنكر لعملية السالم. 

 

 


