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ــار/  ــ ـــت إســــرائــــيــــل، فــــي 10 أيـ
ّ
ــن شـ

مــايــو 2021، حـــرًبـــا هـــي الــرابــعــة 
ــاع غـــــــزة الـــــــــذي يـــــرزح  ــ ــــطـ ــلــــى قـ عــ
الـــحـــصـــار مــنــذ عــــام 2007. وبــســبــب  تــحــت 
ذلـــك، وجـــدت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي، جو 
 إلى أن تتعامل مع 

ً
بايدن، نفسها مضطرة

اإلســرائــيــلــي،   – الفلسطيني  الــصــراع  مــلــف 
إلى  أن حاولت تجاهله منذ وصولها  بعد 
الهاتفي  اتصاله  بــايــدن  أجــرى  إذ  السلطة؛ 
األول برئيس الــوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
م منصبه، وهو 

ّ
نتنياهو، شهًرا بعد أن تسل

 – األميركية  العالقات  في  أمــٌر غير معهود 
 إدارتــه لم تعنّي سفيًرا 

ّ
اإلسرائيلية. كما أن

لـــهـــا فــــي إســــرائــــيــــل حـــتـــى اآلن، ولـــــم تــعــنّي 
ـــا لـــلـــســـالم فــــي املــنــطــقــة كـــمـــا كــانــت 

ً
مـــبـــعـــوث

اإلدارات السابقة تفعل. ينطبق األمر نفسه 
عــلــى االتــــصــــاالت بــالــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، 
إذ جـــاء أول اتـــصـــال بـــني بـــايـــدن والــرئــيــس 
ــبـــاس، فـــي خضم  الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عـ
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر. لــكــن الــحــرب 
اإلسرائيلية على غزة اضطّرت إدارة بايدن 
ــــى أن تـــتـــدخـــل وتـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل  إلـ
لتقبل بوقف إطالق ناٍر متبادل مع فصائل 
أن  بــعــد  خــصــوًصــا  الفلسطينية،  املــقــاومــة 
بــــــرزت انـــقـــســـامـــاٌت كـــبـــيـــرة داخــــــل صــفــوف 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتـــعـــالـــت أصـــــوات  ــحــ الــ
الـــنـــاقـــمـــني بــــني أعـــضـــائـــه فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
عــلــى املـــمـــارســـات اإلســرائــيــلــيــة الــوحــشــيــة، 
بايدن  إدارة  انــحــيــاز  العلنية  وانــتــقــاداتــهــم 

إلى إسرائيل.  

موقف مبدئي منحاز
ــدوان  ــعــ ــي مـــــدة الــ ــا، هــ ــ ــوًمـ ــ عـــلـــى مـــــدى 11 يـ
اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، كـــان اإلطـــار 
العام للموقف األميركي هو االنحياز التام 
إلى مصلحة إسرائيل. وقد ظهر ذلك جلًيا 

في ثالثة مواقف:
1. تعطيل الواليات املتحدة أربع محاوالت 
فـــي مــجــلــس األمـــــن الـــتـــابـــع لـــأمـــم املــتــحــدة 
 هذا 

ّ
أن الــعــدوان، بذريعة  تــطــورات  ملناقشة 

يــجــهــض املــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة الــهــادئــة 
التي تقوم بها واشنطن عبر قنوات خاصة 
للوصول إلــى تهدئة، ثــمَّ إلــى وقــٍف إلطــالق 

النار بني إسرائيل واملقاومة الفلسطينية. 
2. توفير غــطــاء لــلــعــدوان اإلســرائــيــلــي على 
الــقــطــاع بــذريــعــة »حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 
عـــن نــفــســهــا ضـــد الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 

العشوائية«.
نـــتـــنـــيـــاهـــو »مـــســـاحـــة  3. إعـــــطـــــاء حـــكـــومـــة 
 
ّ
لتشن كافًيا  ا 

ً
وقت منحها  عبر  للمناورة«، 

 ضد املقاومة الفلسطينية، ثمَّ 
ً
ضرباٍت قوية

ص حجم تلك الضربات تدريًجا بذريعة 
ّ
تقل

أنها حققت أهدافها من العدوان.   

أسباب تغير نبرة 
الخطاب األميركي

قــامــت املــقــاربــة األولـــيـــة إلدارة بــايــدن على 
أســاس ممارسة الضغط على إسرائيل من 
بــســرعــة،  الـــصـــراع  لتنهي  الــكــوالــيــس،  وراء 
ــلـــل الـــخـــســـائـــر فــــي صــــفــــوف املـــدنـــيـــني.  وتـــقـ
ــــم  ــــي األمـ ــرة األمــــيــــركــــيــــة فـ ــيـ ــفـ وأفــــــــــادت الـــسـ
ــتـــحـــدة، لــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد، بــأن  املـ
 

ً
الواليات املتحدة أجرت أكثر من 60 اتصاال

دبلوماسًيا رفيع املستوى خالل أسبوعني، 
مــنــهــا ســتــة اتـــصـــاالت مــبــاشــرة بـــني بــايــدن 
ــاد اعــتــقــاد لـــدى مــســؤولــي  ونــتــنــيــاهــو. وســ
إدارة بــايــدن، فــي األســبــوع األول لــلــعــدوان، 
 أي انــتــقــاداٍت علنية إلســرائــيــل 

ّ
مــفــاده بـــأن

ــا أن  ســـتـــأتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة، خـــصـــوًصـ
التقديرات األميركية كانت تقول إن الجيش 
ــن يـــوقـــف هــجــمــاتــه، قــبــل أن  اإلســـرائـــيـــلـــي لـ
أهدافا  يصفها  مما  ممكن  عــدد  أكبر  يدمر 

 هـــذه املــقــاربــة 
ّ
عــســكــريــة فــي الــقــطــاع، إال أن

شهدت تغييًرا مع دخول العدوان أسبوعه 
الثاني، ويعود ذلك إلى األسباب التالية:

الـــعـــســـكـــريـــة  الــــتــــقــــديــــرات  اســــتــــخــــالص   .1
 

َّ
ــفـــدت جـــل ــنـ ــتـ ــل اسـ ــيــ ــرائــ األمـــيـــركـــيـــة أن إســ

الــهــجــمــات عــلــى املـــواقـــع الــتــي حــّددتــهــا في 
قائمة األهداف التي أعّدتها.

ــداد الــضــحــايــا بـــني املــدنــيــني  ــ 2. تــصــاعــد أعـ
التي كانت  املرّوعة  الفلسطينيني، والصور 
تنقلها عــدســات وســائــل اإلعـــالم مــن قطاع 
الباهظة  اإلنسانية  التكلفة  وكشفت  غـــزة، 
لــلــعــدوان اإلســرائــيــلــي، وحجم الــدمــار الــذي 
ألــحــقــه بــاملــبــانــي الــســكــنــيــة والــبــنــى املــدنــيــة 
املــشــاهــد غضًبا  أثـــارت هــذه  التحتية. وقــد 
عــاملــًيــا، بــمــا فــي ذلـــك فــي الـــواليـــات املتحدة 
ا. 

ً
نفسها، وفي صفوف الديمقراطيني أيض

الــجــيــش   
ّ
أن ــــى  إلـ بــــايــــدن  إدارة  تــــوّصــــل   .3

اإلســـرائـــيـــلـــي عـــاجـــز عـــن حــســم املــعــركــة مع 
صواريخها  وإيقاف  الفلسطينية،  املقاومة 
وقذائفها في مدى زمني قصير، ومن دون 
تــرغــب فيه إسرائيل  بــري كبير ال  اجــتــيــاح 
عليها.  الباهظة  تكلفته  إلــى  نــظــًرا  نفسها 
وربما خشيت إدارة بايدن انفجاًرا شعبًيا 
ــفـــة الــغــربــيــة  فــلــســطــيــنــًيــا أوســـــــع فــــي الـــضـ
ومدينة القدس وبني فلسطينيي عام 1948.

4. استياء إدارة بايدن من محاوالت حكومة 
الجالء،  بــرج  نتنياهو توريطها في قصف 
فــي 15 أيــــار/ مــايــو 2021، الـــذي كـــان يضم 
مكاتب وسائل إعالم، مثل وكالة أسوشيتد 
 عن 

ً
الجزيرة، فضال األميركية وقناة  بــرس 

تسّبب  وأطــبــاء.  ملحامني  ومكاتب  شقة   60
ــاٍت  ــ قــصــف الـــبـــرج وتــدمــيــره فـــي حــمــلــة إدانـ
أنه كان يضم  التي زعمت  دوليٍة إلسرائيل 
 لــحــركــة حــمــاس، 

ً
 تــابــعــة

ً
مــعــداٍت إلــكــتــرونــيــة

 مــن أن 
ً

وهـــو مــا نــفــتــه هـــذه األخـــيـــرة. وبــــدال
 تثبت مزاعمها، 

ً
تقّدم حكومة نتنياهو أدلة

كــمــا طــالــبــتــهــا إدارة بـــايـــدن، ســـارعـــت إلــى 
االّدعاء أنها قّدمت األدلة لواشنطن، وهو ما 

نفاه املسؤولون األميركيون وأثار غضبهم. 
 
ّ
ــائـــل إعـــالمـــيـــة أمــيــركــيــة أن وأوضــــحــــت وسـ

ل نقطة تــحــّول فــي املوقف 
ّ
الــبــرج مث قصف 

األميركي من العدوان اإلسرائيلي على غزة.
ــيـــادة الــحــزب  ــل قـ ــ 5. تــنــامــي االســـتـــيـــاء داخـ
الديمقراطي من وتيرة العمليات العسكرية 
اإلسرائيلية، بما في ذلك انتقادات ضمنية 
وّجــهــتــهــا شخصيات قــريــبــة مــن إســرائــيــل، 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، نـــانـــســـي  ــيــــســــة مـــجـ ــثــــل رئــ مــ
الديمقراطية في  بيلوسي، وزعيم األغلبية 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، تـــشـــاك شـــومـــر، ورئــيــس 
ــي مــجــلــس  ــة فــ ــيـ ــارجـ لــجــنــة الــــعــــالقــــات الـــخـ
أكثر  ــع 

ّ
وق كما  روبــرت مينينديز.  الشيوخ، 

مجلس  في  ديمقراطًيا  عضًوا  عشرين  من 
ا 

ً
ــار/ مــايــو 2021، بيان أيــ فــي 16  الــشــيــوخ، 

دَعوا فيه إلى وقف إطالق النار. 
ــادات  ــقــ ــتــ ــك كــــلــــه تــــصــــاعــــد انــ ــ ــ األهــــــــم مـــــن ذلـ
الــتــيــار الــتــقــدمــي فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
إلــــى إســـرائـــيـــل ضد  بـــايـــدن  النــحــيــاز إدارة 
ــا أنـــــــذر بـــحـــدوث  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، وهــــــو مـ
في  للحزب  الضئيلة  األغلبية  فــي  انــقــســاٍم 
ــيــــوخ، عـــلـــى نــحــٍو  مــجــلــَســي الــــنــــواب والــــشــ
ــل أجــنــدة بــايــدن األخــــرى؛ إذ يملك 

ّ
قــد يــعــط

الــديــمــقــراطــيــون أغلبية ســتــة أصــــوات فقط 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، فـــي حـــني يــقــتــســمــون 
 مع الحزب 

ً
مقاعد مجلس الشيوخ مناصفة

ونصف  عقد  ومنذ   .)50  –  50( الجمهوري 
يجري  تدريجي  تــحــّول  ة  ثمَّ تقريًبا،  العقد 
إذ  إسرائيل،  تجاه  الديمقراطي  الحزب  في 
أكثر  ا 

ً
موقف اآلن  صفوفه  بــني   

ٌ
أغلبية تريد 

الــطــرفــني الفلسطيني –   بــني 
ً

ــدال ـــا وعــ
ً
اتـــزان

واإلســرائــيــلــي، ويــــرون ذلـــك مــن زاويــــة نظر 
حركة الحقوق املدنية والعدالة االجتماعية 
األمـــيـــركـــيـــة. وكـــشـــف اســتــطــالع رأي أجـــري 
 %38.5 من الديمقراطيني يحّملون 

ّ
أخيرا أن

إســــرائــــيــــل مـــســـؤولـــيـــة الــتــصــعــيــد األخـــيـــر، 
مقابل %15.5 يلومون حركة حماس، علًما 
يحّملون  عموًما  األميركيني  من   27.4% أن 
ــة الـــتـــصـــعـــيـــد، بــيــنــمــا  ــيـ ــل مـــســـؤولـ ــيــ ــرائــ إســ
تنخفض النسبة إلى %12.5 فقط يرى فيها 

الجمهوريون ذلك. 
ومــع استمرار إدارة بايدن في دعــم املوقف 
ــلـــي بـــذريـــعـــة »حــقــهــا فـــي الـــدفـــاع  اإلســـرائـــيـ
داخـــل ممثلي  انــقــســام  عــن نفسها«، حصل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي الــكــونــغــرس، بني 
وأقــلــيــة، ولكنها  مــؤيــدٍة إلســرائــيــل،  أغلبيٍة 
مؤثرة ومتزايدة، غاضبة بسبب ذلك. وبعد 
بنّيتها  الكونغرس  بايدن  إدارة  أعلمت  أن 
»بيع« إسرائيل أسلحة وذخائر بقيمة 735 
فق عليها بني 

ُّ
مليون دوالر، وهي صفقة ات

أخيرا  اإلسرائيلي  التصعيد  قبل  الطرفني 
فـــي الـــقـــدس، ثـــمَّ الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، 
نيويورك،  من  الديمقراطية  النائبة  أعلنت 
إلكساندريا أوكــازيــو كــورتــيــز، فــي 9 أيــار/ 
قانون  بمشروع  ستتقّدم  أنها   2021 مايو 
يمنع الصفقة، املمّولة من املعونات السنوية 

3.8 مليارات  األميركية إلسرائيل، والبالغة 
دوالر. وتبعها في اليوم التالي السيناتور 
 

ً
قــّدم مشروًعا مماثال الــذي  بيرني ساندرز 

فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
مــحــاوالت تعطيل هـــذه املــعــونــة لــم تنجح، 
 هذا التطور يعّد غير مسبوق في تاريخ 

ّ
فإن

العالقات األميركية – اإلسرائيلية. 

مقاربة جديدة    
تدريًجا،  واشنطن تصّعد ضغوطها  بــدأت 
ــول الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي أســبــوعــه  مـــع دخــ

ا باالتصال الذي جرى بني  الثاني، وذلك بدًء
بايدن ونتنياهو في 17 أيار/ مايو. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن بـــايـــدن جــــّدد »دعـــمـــه الــثــابــت 
 
ّ
فإن الدفاع عن نفسها«،  لحق إسرائيل في 

بيان البيت األبيض أشار إلى أن واشنطن 
تــرغــب فــي رؤيـــة وقـــٍف قــريــٍب إلطـــالق الــنــار. 
الرسالة،  يفهم  لــم  نتنياهو  أن  اتــضــح  ـــا 

َّ
ومل

 آخــر بــه فــي 19 أيــار/ 
ً

أجـــرى بــايــدن اتــصــاال
األميركي  الــرئــيــس  لهجة  فيه  كــانــت  مــايــو، 
 بـــيـــان الــبــيــت 

ّ
ـــا أن

ً
ــا. وكـــــان الفـــت ــزًمــ أشـــــّد حــ

األبــيــض حـــول هـــذا االتـــصـــال لــم ُيــشــر، كما 
الــعــادة، إلــى »حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عن 
 »الـــرئـــيـــس أبــلــغ 

ّ
نــفــســهــا«، بـــل ركــــز عــلــى أن

ا 
ً

رئــيــس الــــوزراء أنــه يتوقع الــيــوم تخفيض
كبيًرا في التصعيد على طريق وقف إطالق 
 
ّ
الـــنـــار«. وذكــــرت وســائــل إعـــالم أمــيــركــيــة أن

ــايـــدن أبـــلـــغ نــتــنــيــاهــو أن الــديــنــامــيــكــيــات  بـ
ــغـــرس ضــد  ــكـــونـ ــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة تــتــغــيــر فــ
التقليديني.  حلفائها  بــني  حتى  إســرائــيــل، 
 آخــر بــني وزيـــر الخارجية 

ٌ
تــِبــع ذلــك اتــصــال

ــيـــره  ــي بـــلـــيـــنـــكـــن، ونـــظـ ــونــ ــتــ األمـــــيـــــركـــــي، أنــ
اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، أخبره فيه أن 
الواليات املتحدة تتوقع أن تنهي إسرائيل 
الــرغــم  قــريــًبــا. وعــلــى  الــعــســكــريــة  عملياتها 
مـــن أن نــتــنــيــاهــو ســــارع إلـــى الــتــأكــيــد على 
لبث، تحت  مــا  فإنه  الــقــتــال،  عزمه مواصلة 
وطأة الضغوط األميركية، أن قبل بالدخول 
ــادثـــات تـــهـــدئـــٍة مـــع حـــركـــة حــمــاس  فـــي مـــحـ
عن  األخـــرى  الفلسطينية  الفصائل  وبقية 
بدور  قامت  التي  املصرية  الحكومة  طريق 
الــوســيــط. ومـــع قــبــول الــطــرفــني مــبــدأ وقــف 
إطالق نار متبادل ومتزامن، بحلول الساعة 
الــثــانــيــة مـــن صـــبـــاح يــــوم الــجــمــعــة، انــقــســم 
إذا  البيت األبيض حــول ما  املسؤولون في 
عــنــه مخافة  يــعــلــن  أن  لــبــايــدن  كـــان ينبغي 
انتصر موقف مؤيدي  النهاية  وفــي  فشله، 

ذلك، وأعلن بايدن االتفاق بنفسه.
وفــي الوقت ذاتــه، وفيما عــدا تواصل إدارة 
بايدن مع قطر واألردن، فقد كثفت التواصل 
مـــع مــصــر، بــعــد إهــمــالــهــا الــنــظــام املــصــري 
الـــذي اعتبر مــقــرًبــا مــن دونــالــد تــرامــب، وال 
بالصبغة  مــعــه  الــوثــيــق  الــتــعــاون  يتناسب 
الــــتــــي يـــريـــدهـــا بــــايــــدن إلدارتـــــــــه بــوصــفــهــا 
 إدارته قّررت 

ّ
داعمة للديمقراطية. ويبدو أن

الــتــعــويــل عــلــى دور مــصــر بــوصــفــهــا بــوابــة 
غــــزة الــعــربــيــة الـــوحـــيـــدة، وألنـــهـــا قـــد تــكــون 
املقاومة  متحمًسا الحتواء حركات  شريًكا 
إشراكها  عبر  حماس  وحركة  الفلسطينية 
في العملية السياسية والنظام الفلسطيني، 
في مقابل تقييد نشاطها املسلح. وال تقوم 
ا عن دوٍر يقّربها 

ً
اإلدارة املصرية بذلك بحث

فــحــســب،  الـــجـــديـــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــن  مـ
ـــا لــقــنــاعــتــهــا بـــضـــرورة احــتــواء 

ً
وإنـــمـــا أيـــض

الحركة التي أصبحت بعد الحرب األخيرة 
رقًما في معادلة الصراع. 

ساهم موقف واشنطن الصارم مع نتنياهو 
فــي وقـــف الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
 هذا ال يعني وجــود »تغيير في 

ّ
غــزة، إال أن

الــتــزامــي بــأمــن إســرائــيــل«، بحسب بــايــدن، 
 الــحــزب الــديــمــقــراطــي »ال يــزال 

ّ
الـــذي أكــد أن

ا على مطالب 
ً
يدعم إسرائيل«، وذلك تعليق

النظر  بإعادة  الحزب  في  التقّدمي  الجناح 
في أسس التحالف األميركي – اإلسرائيلي. 
أكثر  واشنطن  تنخرط  أن  يتوقع  ذلـــك،  مــع 
في مساعي تعزيز وقف إطالق النار، ومنع 
استئناف التصعيد بني إسرائيل وفصائل 
ــــزة، وهــــو مـــا تـــؤّكـــده جــولــة  املـــقـــاومـــة فـــي غـ
الحالية  بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــر 
في املنطقة. كما سيتم تعيني مايكل راتني 
في  املتحدة  الواليات  بأعمال سفير  للقيام 
القدس، حتى يجري اختيار سفير للمنصب 
ا 

ً
أيض تستعد  واشنطن   

ّ
أن ويبدو  الشاغر. 

إلعادة فتح القنصلية األميركية في شرقي 
الـــقـــدس، والـــتـــي كـــانـــت قـــنـــاة الـــتـــواصـــل مع 
ترامب.  إدارة  تغلقها  أن  قبل  الفلسطينيني 
باملساهمة  ا 

ً
أيض بايدن  إدارة  التزمت  وقــد 

ــادة إعــمــار قــطــاع غـــزة، لكن  فــي مــســاعــي إعــ
ــيـــس عــبــر  عـــبـــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـ
حــركــة حــمــاس الــتــي قــالــت واشــنــطــن إنــهــا 
لــن تسمح لها بــاالســتــفــادة مــن املــســاعــدات 
اإلنــســانــيــة وجـــهـــود اإلعـــمـــار »لــتــعــيــد بــنــاء 
ترسانتها العسكرية«. وتطالب إدارة بايدن 
ا إسرائيل بتحسني الظروف املعيشية 

ً
أيض

املحتلة وحاملي  القدس  في  للفلسطينيني 
الــجــنــســيــة اإلســرائــيــلــيــة ومــعــامــلــتــهــم على 
قــدم املــســاواة مــع الــيــهــود. وعــلــى الــرغــم من 
ظها على 

ّ
أبـــدت تحف املــتــحــدة  الـــواليـــات  أن 

الترحيل القسري لسكان حي الشيخ جّراح، 
فإنه من املستبعد أن تجعل من ذلــك سبًبا 
الحقوق  للتوتر مع إسرائيل. ولكن خطاب 
املـــدنـــيـــة أصـــبـــح، عــلــى أي حـــــال، يــســتــخــدم 
فــي خــطــاب الــرئــيــس األمــيــركــي نفسه حول 
قــضــايــا إســرائــيــل الــداخــلــيــة، كــمــا فــي حالة 

املواطنني العرب في إسرائيل.

6 مكالمات مع نتنياهو وتعطيل مجلس األمن 4 مرات

كيف تعاملت إدارة بايدن 
مع العدوان اإلسرائيلي؟

على مدى 11 يوًما، 
مدة العدوان على 

قطاع غزة، كان 
اإلطار العام للموقف 
األميركي هو االنحياز 

التام إلى مصلحة 
إسرائيل

مع استمرار إدارة بايدن 
في دعم الموقف 

اإلسرائيلي بذريعة 
»حقها في الدفاع 
عن نفسها«، حصل 

انقسام داخل ممثلي 
الحزب الديمقراطي 

في الكونغرس 

التزمت إدارة بايدن 
بالمساهمة في 

مساعي إعادة إعمار 
قطاع غزة، لكن عبر 
السلطة الفلسطينية

انحــازت إدارة الرئيس األميركي، بايدن، إلى إســرائيل فــي عدوانها أخيرا على قطاع غزة، غير أن هــذه اإلدارة عملت على وقف 
إطالق النار، بعد مدى زمني أتاح إلسرائيل مزيدا من التهديم والقتل. عوامل عديدة جعلت اإلدارة األميركية تتدخل في األزمة

بايدن، يتحدث عن الحرب اإلسرائيلية على غزة في البيت األبيض في 20/ 5/ 2021 )فرانس برس(

الفلسطينية  القضية  تجاه  األميركي  الخطاب  نبرة  تغيّر  أسباب  من 
أعداد  تصاعد  كان  غزة،  مدينة  على  الوحشي  اإلسرائيلي  والعدوان 
الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، والصور المرّوعة التي كانت تنقلها 
التكلفة  كشفت  أنها  بحيث  غزة،  قطاع  من  اإلعالم  وسائل  عدسات 
ألحقه  الــذي  الدمار  وحجم  اإلسرائيلي،  للعدوان  الباهظة  اإلنسانية 
المشاهد  هذه  أثارت  وقد  التحتية.  المدنية  والبنى  السكنية  بالمباني 
غضًبا عالمًيا، بما في ذلك في الواليات المتحدة نفسها، وفي صفوف 

الحزب الديمقراطي األميركي أيًضا.

تكلفة إنسانية باهظة
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