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عربية وعامليةاالحد ٢٣ مايو ٢٠٢١

الغزاويون يحاولون استعادة حياتهم الطبيعية.. ومساٍع دولية لتثبيت الهدنة

احلرب على غزة جتبر بايدن على إعادة ترتيب أولويات سياسته
واشــنطنـ  رويترز: تولى الرئيس األميركي جو 
بايدن منصبه في يناير املاضي معتزما تركيز فترته 
وطاقته على مواجهة جائحة ڤيروس كورونا والتراجع 
االقتصادي فــي الداخل وحتديات كبرى في اخلارج 

كالصني وروسيا وإيران.
لكن وبعد احلرب التي شنتها اسرائيل على غزة، 
والتي تطلبت ديبلوماســية أميركية مكثفة من وراء 
الكواليس للتوصل الى هدنة، بات لزاما على معاونيه 
إعادة ترتيب أولوياتهم مع السعي لتثبيت وقف إطالق 
النار بني إسرائيل وحركة املقاومة اإلسالمية (حماس) 
ووضع خطة إلعادة إعمار غزة واحليلولة دون تكرار املواجهة التي 

صارت أولى أزمات السياسة اخلارجية في طريق بايدن.
وقال مسؤول أميركي إن التركيز ينصب على «ما سيحدث الحقا 
مع التطلع قدما إلى جتاوز العنف.. بحيث نفعل كل ما بوسعنا للحد 
من احتماالت تكرار مثل هذا الوضع خالل خمسة أعوام أو عامني».
وحتمــل نبرة اإلدارة األميركية تغييرا واضحا عن أســلوب 
النأي بالنفس الذي اتسمت به الشهور األولى لرئيس يعزف عن 
اخلوض في الصراع القائم منذ عقود والذي أربك مساعي رؤساء 

سابقني لصنع السالم.
ولم يبد بايدن حتى اآلن اهتماما باالنغماس في مسعى جديد 
إلحياء جهود السالم املتوقفة منذ فترة طويلة في وقت يرى معظم 

احملللني، أنه ال توجد آفــاق كبيرة إلجراء مفاوضات ناجحة.. إن 
كانت هناك آفاق أصال.

بيد ان ثمة إشارات متزايدة على جتدد االنخراط األميركي اآلن، 
ويأتي هذا بعدما واجه بايدن ضغوطا شــديدة ليلعب دورا أكثر 
وضوحا ويتخذ نهجا أكثر صرامة جتاه إســرائيل، وهي ضغوط 
جاءت من الدميوقراطيني التقدميني الذين كان دعمهم له حاســما 

في الفوز بانتخابات عام ٢٠٢٠.
وبعد اتصاالت ديبلوماســية على مدار الســاعة بحد وصف 
مســؤولني أميركيني مما ساعد في إجناز اتفاق وقف إطالق النار 
فجر اجلمعة، يوفد بايدن وزيــر خارجيته أنتوني بلينكن للقاء 
زعماء إســرائيليني وفلســطينيني وإقليميني بعد ايام، في أولى 

زيارات بلينكن للشرق األوسط.
ويتصدر قائمة املهام األميركية جمع مساعدات إنسانية لغزة 
وأخرى إلعادة إعمار القطاع. فبعد الغارات اجلوية اإلسرائيلية على 
مدى ١١ يوما، قال مســؤولون في غزة إن ١٦٨٠٠ منزل تضررت 
وال تتوافر الكهرباء إال لثالث أو أربع ســاعات يوميا فقط. وقدر 
املسؤولون الفلســطينيون تكلفة إعادة اإلعمار بعشرات املاليني 

من الدوالرات.
وقال بايدن إن الواليات املتحدة ستعمل من خالل األمم املتحدة 
ومع أطراف دولية أخرى وسيجري التنسيق ملثل هذه املساعدات 
مع الســلطة الفلســطينية رغم انها ال تسيطر اال على أجزاء من 

الضفة الغربية احملتلة، في حني يصنف الغرب حماس املسيطرة 
على غزة كـ«جماعة إرهابية».

وقال مسؤولون أميركيون إن اإلدارة جتهز حزمة مساعدات 
ومن املتوقع إعالن قرارات قريبا. وســيضاف هذا إلى مساعدات 
للفلسطينيني بقيمة ٢٣٥ مليون دوالر أعلنت عنها واشنطن في 
أبريل، واســتئناف متويل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــغيل 
الالجئني الفلسطينيني (االونروا) وإعادة مساعدات أخرى أوقفها 

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب.
وقال مصدر قريب من األمر إن هناك خطوة أخرى قيد البحث 
تهدف إلصالح العالقات مع الفلسطينيني التي تكاد تكون انهارت 
خالل فترة ترامب، وتتمثل في إعــادة فتح القنصلية األميركية 
بالقدس احملتلة والتي كانت تخدم الفلســطينيني وأغلقها ترامب 

الذي نقل السفارة االميركية من تل ابيب الى القدس احملتلة.
من ناحية أخرى، ذكر مســؤولون أميركيون أن إدارة بايدن 
تتطلع الســتخدام اتفاقات أبراهام، وهي اتفاقات موقعة في عهد 
ترامب لتطبيع عالقات إسرائيل مع البحرين واإلمارات ومع املغرب 

والسودان، في تسهيل االتصاالت بني إسرائيل والفلسطينيني.
وقال املســؤول األميركي «ما تعلمناه هو أن جتاهل الصراع 
اإلســرائيلي - الفلسطيني ال يقلص فحسب آفاق املفاوضات بل 

ميكن بالفعل أن يضيف شرارة أخرى».
وحتدث بايدن مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 

ســت مرات خالل مفاوضات وقف إطالق النار. وعلى الرغم من 
موافقــة الزعيم اليميني الذي كان مقربا مــن ترامب على وقف 
الضربات اجلوية، اليزال على خالف مع بايدن حول االتفاق النووي 

مع إيران وقضايا أخرى.
وعبــر دميوقراطيون تقدميون عن ســعادتهم بوقف إطالق 
النار لكنهم دعوا إدارة بايدن إلى العمل من أجل حل أطول مدى.

وكتب رو كانا عضو مجلس النواب األميركي على تويتر يقول 
«ميكننــا البناء على هذا التقدم من خــالل معاجلة جذور العنف 
والعمل باجتاه حل الدولتني وإنهاء احلصار واالحتالل، مع الضغط 

من أجل سالم دائم لإلسرائيليني والفلسطينيني».
وتتزايد الضغوط على إدارة بايدن من اخلارج أيضا.

ففي األمم املتحدة، قال ديبلوماسي عربي كبير مشترطا عدم 
ذكر اســمه «التواصل الفوري مع قوة بثقــل» اإلدارة األميركية 
مطلوب اآلن في إطار «املعايير الصحيحة» الستئناف جهود أوسع 

نطاقا لتحقيق السالم.
بل إنه دار حديث عن إحياء رباعي الوساطة في الشرق األوسط، 
الذي تشــكل قبل وقت طويل ويضم الواليات املتحدة وروسيا 
واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة ولم يستخدم كثيرا خالل سنوات 
ترامب، في محاولة إلقناع اإلسرائيليني والفلسطينيني بالعودة إلى 
طاولة التفاوض. لكن احملللني ال حتدوهم آمال تذكر في أي مبادرة 

ديبلوماسية كبيرة قريبا.

عواصــم - وكاالت: بــدت 
الهدنة التــي اعلنت في قطاع 
غــزة صامــدة أمــس، وبدأت 
احلياة تعود ببطء إلى وضع 
شــبه طبيعــي، فيمــا تنتظم 
املساعدات اإلنسانية الطارئة 
واملناقشات الدبلوماسية األولى 
حول إعادة إعمار القطاع الذي 
دمــره ١١ يومــا مــن العدوان 
اإلسرائيلي، تتواصل اجلهود 
الدولية لتثبيت الهدنة التي بدأ 

سريانها فجر اجلمعة. 
ومــا زال رجــال اإلنقــاذ 
يبحثون عن ناجني في األنقاض 
بعدما انتشلوا اجلمعة جثث ٩ 
شهداء وعشرة ناجني من حطام 
املنازل وأنفــاق حتت األرض 

قصفها جيش االحتالل.
وتســبب القصف املدفعي 
واجلــوي اإلســرائيلي علــى 
قطــاع غزة باستشــهاد قرابة 
٢٦٠ شــخصا، بينهم نحو ٧٠ 
طفال و١٢ سيدة وفق السلطات 

الصحية الفرنسية.
وتلقــى الصيــاد رامي أبو 
عميرة مكاملة هاتفية من خفر 
الســواحل الفلسطيني تبّلغه 
الى الصيد  العــودة  بإمكانية 
قبالة شاطئ غزة، وهي مهنة 
يعتاش منها كثيرون في القطاع 
الفقيــر احملاصــر.  وأوضــح 
الصياد الذي كان يقوم بتحضير 
شباكه في ميناء غزة الصغير 
«سنذهب إلى البحر. ولكن ليس 
ملسافة بعيدة. نخاف أن تقوم 
البحرية اإلسرائيلية بإطالق 

النار علينا».
وقال لفرانــس برس «كل 
شخص يقّرر إن كان سيخاطر 
بذلــك أم ال. ولكــن يجــب أن 

نأكل».
وليــال خرجت عائالت من 
منازلهــا فــي غــزة وتوجهت 
الى املقاهي املطلة على البحر 
لتدخني الشيشــة واحلصول 

على بعض الهواء النقي.

غبار في كل مكان. غبار القنابل 
اإلسرائيلية الذي غّطى املالبس 
كليا. لــن نتمكن من بيع هذه 
البضائع». وبالنســبة ألحمد 
اخلطيــب الذي دخــل متجره 
للمرة األولى منذ العاشــر من 
مايــو، تاريخ بــدء التصعيد، 
تضاعفت اخلسائر بسبب عدم 

بعد رابع نزاع عسكري بينهما 
منــذ ٢٠٠٨، هشــا. ومنذ بدء 
سريانه، أعلن كل من الطرفني 

«انتصاره».
وقد متكنت بعض قوافل من 
املساعدات اإلنسانية الطارئة 
مــن دخول غزة أمــس األول، 
فيما يستمر تنظيم املزيد من 

إن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس استقبل أمس في مدينة 
رام اهللا، الوفد األمني املصري. 
واطلــع الوفد املصــري، على 
تطورات األوضاع في األراضي 

الفلسطينية.
وجرى خالل اللقاء، بحث 
بالتهدئة  املتعلقة  املستجدات 
في قطاع غزة والقدس والضفة، 
وكذلك تنسيق اجلهود الساعية 
إلعادة اإلعمار في قطاع غزة، 
واملوضوعات املتعلقة بترتيب 
الفلســطيني،  الداخلي  البيت 

بحسب الوكالة. 
وأعرب عباس عن شــكره 
للرئيس السيســي، ملا تبذله 
مصر الشقيقة من جهود لتهدئة 
األوضاع وإعمــار قطاع غزة، 
والعودة للمســار السياســي 
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن 
ارض دولة فلسطني وعاصمتها 
الشــرقية. ويشــكل  القــدس 
موضــوع إعــادة اإلعمــار في 
القطاع الذي حتكمه حماس أحد 
محاور اجلهود الدبلوماســية 
األميركية، إذ إن حماس مدرجة 
على لوائح املنظمات اإلرهابية 
في االحتاد األوروبي والواليات 

املتحدة.
الرئيــس األميركي  وقــال 
جو بايدن في مؤمتر صحافي 
في البيت األبيض إنه يعتزم 
تأمني مساعدة مالية «كبيرة» 
بالتعاون مع األســرة الدولية 
«إلعادة إعمار غزة»، لكن «من 
دون إعطــاء حمــاس الفرصة 

إلعادة بناء نظام أسلحتها».
وجّدد بايــدن التأكيد على 
ضــرورة إيجــاد حــل للنزاع 
الفلسطيني اإلسرائيلي يشمل 
إقامــة دولــة فلســطينية إلى 

جانب الدولة العبرية.
وقــال «إنه احلــل الوحيد 
املمكــن». وقــّدر مســؤولون 
فلســطينيون تكاليــف إعادة 
اإلعمار بعشــرات املاليني من 

البيع خالل موسم عيد الفطر.
وأضاف: «لألســف، فقدنا 
موسم العيد وفقدنا البضائع 
وكل شيء تدمر. حتى احملالت 
املجاورة لنا تضررت. نحمد اهللا 
أننا ما زلنا على قيد احلياة». 
ويبقى وقف إطالق النار الذي 
أعلنه الطرفان مساء اخلميس 

املساعدات في عدة دول عربية 
وإسالمية. 

سياســيا، ذكرت وســائل 
إعــالم مصريــة رســمية أن 
وفديــن مصريني وصــال إلى 
إسرائيل واألراضي الفلسطينية 
«ملراقبة» االلتزام بوقف إطالق 
النار. وقالت وكالة وفا لألنباء، 

الدوالرات. وأثار الدمار مخاوف 
بشــأن الوضع اإلنســاني في 

اجليب املكتظ بالسكان.
اقتصاديون  وقال خبــراء 
القتــال رمبــا يحــد مــن  إن 
تعافي االقتصاد اإلســرائيلي 
من جائحــة كوفيد-١٩. وقال 
مسعفون إن هجمات الصواريخ 
الفلسطينية قتلت ١٣ شخصا 
في إســرائيل، حيث تســببت 
الهجمات الصاروخية في حالة 
من الذعر في بعض التجمعات.

وقــال مصــدر مطلع أمس 
إن وزيــر اخلارجية األميركي 
أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل 
والســلطة الفلســطينية فــي 
الضفة الغربية احملتلة يومي 
األربعــاء واخلميــس املقبلني 
على أمل ترسيخ وقف إطالق 
النار الذي توسطت فيه مصر 
بدعم أميركي. وأكد مسؤولون 
من حماس لرويترز ان أعضاء 
الوفد املصري يقوم منذ اجلمعة 
بجوالت مكوكية بني إسرائيل 
وغزة وأن احملادثات استمرت 
أمس. وأعلنت وزارة اخلارجية 
األميركيــة زيــارة بلينكــن، 
دون اإلعــالن عــن جدولهــا، 
وقالت إنه «ســيناقش جهود 
التعافــي والعمــل معــا لبناء 
مستقبل أفضل لإلسرائيليني 

والفلسطينيني».
املطلــع  املصــدر  وقــال 
علــى خطة زيــارة بلينكن إن 
الديبلوماسي األميركي الكبير 
سيزور مصر واألردن وكذلك 
الســلطة الفلســطينية التــي 
يرأسها خصم حماس عباس.

ومن جهتها، قالت املتحدثة 
باسم منظمة الصحة العاملية 
مارغريــت هاريس إن املرافق 
الصحية في غزة مهددة بخطر 
عدم القدرة على استيعاب آالف 
اجلرحــى، ودعت إلى إرســال 
إمدادات صحية وطواقم طبية 

إلى غزة على الفور.

مفاوضات مكوكية يقوم بها املبعوثون املصريون وبلينكن يجري أول زيارة للمنطقة األربعاء

صورة اقمار صناعية تظهر حجم الدمار الذي خلفه العدوان االسرائيلي على غزة    (رويترز)

أمــا فــي حــي الرمــال في 
غزة، بالقــرب من برج مؤلف 
من عشرة طوابق دمرته غارة 
إســرائيلية بشكل تام، فغطى 
الغبار املعروضات في احملالت 

التجارية.
وقــال بائع املالبــس بالل 
منصــور (٢٩ عامــا) «هنــاك 

كلفة الدمار الذي خّلفته احلرب اإلسرائيلية 
في غزة تتجاوز ١٥٠ مليون دوالر

مشروع قرار في «حقوق اإلنسان» إلرسال 
جلنة تقصي حقائق  إلى فلسطني

عواصم ـ وكاالت: قال مندوب فلسطني 
لدى منظمات األمم املتحدة في جنيڤ إبراهيم 
خريشة ان مجلس حقوق اإلنسان سيعقد 
اجتماعا يوم اخلميــس املقبل للبحث في 
تداعيات العدوان املستمر ضد أبناء شعبنا.
وأضــاف خريشــة، في حديــث إلذاعة 
«صــوت فلســطني» أمــس، ان االجتمــاع 
سيشــارك فيه عــدد مــن وزراء خارجية 

دول العالم، بينهم وزير اخلارجية رياض 
املالكي، وسيقدم خالله مشروع قرار باسم 
منظمة التعاون اإلسالمي. وقال: ان مشروع 
القرار يدعو إلى إرسال جلنة تقصي حقائق 
ألراضي دولة فلســطني مبــا فيها القدس 
احملتلة وأراضي الـ ٤٨، موضحا أن اللجنة 
لهــا صالحيات أكثر وتســتطيع أن حتدد 

املجرمني واملعتدين باالسم.

وكاالت: قال مسؤول فلسطيني إن تقييما 
أوليا أظهر أن ٢٠٠٠ وحدة سكنية على األقل 
دمرت بالكامل خالل العدوان اإلســرائيلي 

على قطاع غزة.
وأوضح ناجي ســرحان، وكيل وزارة 
األشغال واإلسكان في غزة، لـ«أسوشييتد 
برس» أمس إن أكثر من ١٥ ألف وحدة أخرى 
دمرت جزئيا في احلرب التي اســتمرت ١١ 

يوما.
وشنت إسرائيل مئات الغارات اجلوية 
على القطاع املكتظ بالســكان، مســتهدفة 
املباني الســكنية والتجارية واحلكومية. 
وقالت إنها كانت تالحق مواقع توجد فيها 

مكاتب وموارد حلماس. وذكر سرحان كذلك 
أن ٤ مساجد دمرت إلى جانب عشرات من 
مكاتــب الشــرطة في غزة. وأشــار إلى أن 
معظم املصانع في املنطقة الصناعية بغزة 

دمرت أو تضررت.
في غضون ذلك، فحصت الشرطة الذخائر 
اإلسرائيلية غير املنفجرة التي مت جمعها 

خالل احلملة.
وقــال قائد الشــرطة محمود صالح إن 
قرابة ٣٠٠ صاروخ وقذيفة إســرائيلية لم 
تنفجر. وقدر سرحان اخلسائر املالية بسبب 
القتال بنحو ١٥٠ مليون دوالر، وأضاف أن 

التقييم مازال مستمرا.

عواصم - وكاالت: أفادت 
وسائل اعالم بصدور توجيهات 
ملكيــة أردنية بإخــالء طفلة 
من مصابــي قطاع غــزة إلى 

األردن.
وأوعز رئيس هيئة األركان 
املشتركة اللواء الركن يوسف 
أحمد احلنيطي، إلى اخلدمات 
الطبية امللكية، بإخالء الطفلة 
املصابــة من قطاع غــزة إلى 
مدينــة احلســني الطبيــة في 
اململكــة، بتوجيهات من امللك 

عبداهللا الثاني. 
التواصل  وتداولت مواقع 
مناشــدة مــن الطفلــة فــرح 
سليم من غزة للملك باإليعاز 
للمختصني بتحويلها للعالج 
في األردن، حيث تواجه ساعات 
حاسمة ســيقرر األطباء فيها 
بتر قدمها اثر استهداف غرفتها 
من قبل طيران االحتالل وسط 
مدينة غزة.  وقد خصص فريق 
طبي مختص ملثل هذه احلاالت 
املرضيــة وعلى نفقــة امللك، 
لنقــل الطفلة مــن قطاع غزة 
إلى مدينة احلسني الطبية في 

هذه املكرمة امللكيــة واللفتة 
اإلنســانية الكرمية»، مثمنني 
ما تقوم به القوات املســلحة 
من جهود طبية وإنسانية في 

استكمال العالج في األردن إلى 
مستشفيات اململكة». وأوضح 
أن «األردن مستمر في توفير 
الدعــم لألشــقاء  كل ســبل 
الفلسطينيني». وبحسب البيان 
امليداني  «استقبل املستشفى 
العسكري األردني في غزة، منذ 
انطالقه عام ٢٠٠٩، ما يقارب 
٣ ماليني مريــض، حيث كان 
األردن أول دولة عربية تقوم 
بإرسال مستشفى ميداني إلى 
القطاع، ويتراوح عدد مراجعيه 

بني ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ يوميا».
ويضــم املستشــفى الذي 
تتبــدل طواقمه كل ٣ أشــهر 
مختلف االختصاصات الطبية 
العامــة واحلروق  كاجلراحة 
والعظــام والعمــود الفقــري 
والتجميل والترميم واألطفال، 

والصدر، والوجه والفكني.
وأعلــن رئيــس جمعيــة 
املستشفيات األردنية اخلاصة 
فــوزي احلمــوري االثنــني 
استعداد املستشفيات اخلاصة 
الستقبال وعالج ٣٠٠ جريح 

فلسطيني مجانا.

قطاع غزة منذ سنوات.
كمــا دعا العاهــل األردني 
في اتصــال هاتفي مع رئيس 
امليدانــي  بعثــة املستشــفى 
العسكري األردني في غزة الى 
نقل مصابي غزة ممن تتطلب 
حاالتهم استكمال العالج إلى 

مستشفيات اململكة.
وقــال بيــان صــادر عــن 
الديوان امللكي إن امللك عبداهللا 
«اطمأن»، فــي اتصال هاتفي 
مــع رئيــس بعثــة التعزيــز 
للمستشــفى امليداني األردني 
في غــزة املقدم الطبيب هيثم 
«أوضــاع  الــى  اربيحــات، 
املستشــفى امليدانــي األردني 
في قطاع غــزة واحتياجاته، 
والى األشــقاء الفلســطينيني 
الذين  القطــاع  املصابني فــي 

يتلقون العالج فيه».
وأكد امللــك «أهمية توفير 
سبل الرعاية وأفضل العناية 
فــي  واملصابــني  باملرضــى 
القوات  املستشــفى»، داعيــا 
لـ«نقــل  املســلحة األردنيــة 
املصابني ممن تتطلب حاالتهم 

صورة مأخوذة عن ڤيديو للطفلة فرح سليم

األردن، ملتابعة حالتها الصحية 
وعالجهــا.  ومن جهتهم، عبر 
ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم 
وتقديرهم للملك األردني، «على 

ري
خبا

ل إ
حتلي

العاهل األردني يدعو لنقل مصابي غزة 
ممن «تتطلب حاالتهم استكمال العالج» إلى اململكة
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