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تحذير �أميركي «�إ�سرائيلي» من مخاطر �إطالة �أمد الهجوم البري في غزة وتكرار ما ح�صل في فييتنام

العدوان البري على غزة:
معركة التفاو�ض
} عامر نعيم الياس*
ق ّررت حكومة االحتالل «اإلسرائيلي» البدء بعملية عسكرية برية
ٍ
بقصف عنيف برا ً وبحرا ً وجواً.
«ضد األنفاق» في قطاع غزة وذلك
وعلّق رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» على العدوان بأنه «يوم مصيري
ل��ـ»إس��رائ��ي��ل» ،وق��وات��ن��ا تعمل ض��د حماس م��ن البر والبحر والجو»
مضيفا ً إنه ال يمكن ضمان نجاح العدوان مئة في المئة «لكننا سنفعل
ما بوسعنا».
العملية العسكرية تأتي عقب تنفيذ كتائب عز الدين القسام عملية
تسلل ضد موقع صوفا العسكري ،استخدم فيها مقاتلو الحركة
اإلسالمية األنفاق للوصول إلى الموقع ،عملية شكلت تطورا ً خطيرا ً
في سياق شكل المواجهة مع العدو الصهيوني واضعة حكومة العدو
في موقف ال تحسد عليه ،ما اضطرها إلى إطالق العملية البرية ولكن
هل تشبه هذه العملية ما سبقها من عمليات على الفلسطينيين؟ ما
شكل التفاعل اإلعالمي الغربي مع هذا الحدث ،هل نحن أم��ام تغيّر
آخر في التعاطي؟
تدرك حكومة الكيان المحتل عواقب هجومها على قطاع غزة ،لذلك
فإن هذه العملية تختلف عن سابقاتها بالنقاط التالية:
تأتي في سياق تسريبات إعالمية تتحدث عن مفاوضات سر ّية
تجرى في أنقرة بين حركة حماس وممثلين عن الحكومة الصهيونية،
وس��ط ح��راك دبلوماسي مكثف يؤكد ه��ذا التوجه ،فرئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس يتوجه الجمعة (أمس) من مطار القاهرة
إلى تركيا حيث سيلتقي بالمطار وزي��ر الخارجية الفرنسي لوران
ِ
تخف على
فابيوس ومن ثم يتوجه إلى قطر ،أما حركة حماس فهي لم
لسان الناطق باسمها هذا األمر ،حيث قال« :الحركة سلّمت مطالبها
وشروطها على كل الوسطاء بمن فيهم المسؤولون في مصر» .هنا
عند هذه النقطة بدأت الحرب البرية «اإلسرائيلية» على القطاع ،فقد
التوسع بالعمليات العدوانية الصهيونية بالتوازي مع
اتخذ ق��رار
ّ
انطالق مسارات التفاوض حول الهدنة أو التهدئة في القطاع.
على رغ��م أن ال��م��ب��ادرة المصرية لحل األزم���ة ف��ي القطاع و ّفرت
المبرر السياسي والدبلوماسي للكيان الصهيوني لتوسيع عدوانه
على الفلسطينيين ،إال أنه و ّف��ر أرضية ثابتة لعودة ال��دور المصري
إل��ى ساحة الفعل الفلسطيني ،خصوصا ً تلك القائمة بين القطاع
وسلطته من جهة والكيان الصهيوني وحكومته من جهة أخرى.
فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ح��اول االستمرار في لعب
الدور المصري المعتاد في الملف الفلسطيني من دون التعاطي مع
حركة اإلخوان في القطاع بشكل مباشر ،فالتفاوض يتم عبر أبو مازن
باعتباره رئيسا ً لكل الفلسطينيين.
تحضير ال��رأي العام «اإلسرائيلي» لمعركة من شأنها أن توقع
خسائر بجيش االح��ت�لال ،تحمل في طياتها دالالت ع��دة أهمها ،أن
توسيع العدوان ال يعدو كونه تكتيكا ً للضغط على فصائل المقاومة
في القطاع من أجل تليين موقفها من الهدنة والقبول بها دون أي تغيير
وفقا ً لالقتراح المصري الخاص بالتهدئة وال��ذي رفضته الفصائل
مجتمعة بما فيها كتائب القسام ،الجناح العسكري لحركة حماس
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى وعلى رغم أن األنفاق «الهدف الذي
حدده نتنياهو للعملية البرية» تعد شريان الحياة بالنسبة إلى لقطاع
بمدنييه وفصائل المقاومة داخله ،إال أن العملية البرية ج��اءت على
خلفية محاولة المقاومة الفلسطينية تغيير قواعد اللعبة واستخدام
األنفاق باالتجاه المعاكس وض��د العدو مباشرة ،وعليه ف��إن هدف
العملية ليس هدم األنفاق جميعها ،وهو ما فشلت به كل الحكومات
السابقة من االحتالل إلى حكومات مبارك ومرسي في مصر ،لكن
قطع الطريق على صيغة ردع جديدة قد تفرضها المقاومة على شكل
الصراع مع العدو الصهيوني.
تعاطي اإلع�ل�ام ال��غ��رب��ي م��ع األح����داث ف��ي ق��ط��اع غ���زة ،وتوسيع
العملية العسكرية فيه يعكس تغيّرا ً في مقاربة هذا الملف يستند إلى
عدم الرغبة األميركية في التصعيد في المنطقة ،والرغبة في توظيف
ه��ذا ال��ع��دوان لمصلحة م�لاق��اة توجهات حماس ال��ج��دي��دة ف��ي عالم
السياسة ،وفي هذا اإلطار عنونت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية
القريبة من الحزب الحاكم في فرنسا «غزة :القتلى األربعة أعمارهم ال
تتجاوز العشر سنوات» ،فيما بدأت تقريرها حول القرار «اإلسرائيلي»
بالعدوان البري على غزة بالقول« :قتل فلسطينيان بينهما رضيع ليل
الخميس /الجمعة».
إذا ً نحن أمام لعبة تفاوض تستخدمها األطراف المنخرطة في هذه
العملية سواء عسكريا ً أو سياسيا ً لتعزيز مواقعها وخدمة سياساتها
وأطرها العامة ،عملية عسكرية «إسرائيلية» بدأت بموازاة التفاوض
لحل معضلة األطراف جميعها.
*كاتب سوري

�أربعة عوامل تجعل الف�شل والإخفاق حليفي حكومة نتنياهو
حسن حردان
اتخاذ المجلس الوزاري المصغر لحكومة العدو الصهيوني قرار البدء بالعدوان البري
والتوغل بعمق 3ـ  4كلم في حدود قطاع غزة ،ومحاولة تجنب الدخول إلى المناطق السكنية
حتى ال يتم االلتحام مع مقاتلي المقاومة ،ما يسقط أعدادا ً كبيرة من قتلى الجنود الصهاينة،
كل ذلك لم يحل دون وقوع قوات العدو في كمائن المقاومة وتكبد الخسائر منذ اللحظة األولى
لبدء العملية البرية ،إذ اعترف العدو بمقتل رقيب وإصابة خمسة جنود بجروح في اشتباك مع
مقاومين فلسطينيين وإصابة مجنزرة بصاروخ مضاد للدروع ،فيما واصلت المقاومة إطالق
الصواريخ على العمق الصهيوني .على أن قرار الهجوم البري الذي اتخذ في جلسة سرية
للمجلس الوزاري الصهيوني المصغر والعملية التضليلية التي سبقته بالحديث عن التوصل
إلى اتفاق وقف النار سرى مفعوله منذ صباح أمس ،والهدف الرئيسي منه هو البحث عن
األنفاق بين قطاع غزة والمناطق المحتلة والعمل على تدميرها.
ولهذا فإن الصحافة «اإلسرائيلية» تحدثت عن عملية جراحية غايتها تحقيق هدف محدد،
بعد فشل العدوان الجوي في تحقيق أهدافه ونجاح رجال المقاومة الفلسطينية من التوغل عن
طريق أحد األنفاق إلى مستوطنة صوفا واالشتباك مع جنود االحتالل وتمكنهم من العودة
بسالم ،ومع أن هذه العملية «اإلسرائيلية» ،التي يحاول فيها نتنياهو تحقيق إنجاز ميداني
وتصوير تدمير أحد األنفاق لحفظ ماء الوجه ،إالّ أنه سارع إلى التحسب للفشل مسبقا ً بالقول:
«ال نضمن نجاحا ً مئة في المئة».
ويأتي ذلك في وقت حذر كبار المعلقين الصهاينة ،على رغم تأييدهم للعملية البرية ،من
الظالم في نهاية النفق ومن مخاطر أن يتكرر في غزة ما حصل في فييتنام من إحصاء القتلى،
وبالتالي ضرورة تحديد حدود لالجتياح البري وإنهائه بأقرب وقت ممكن ،وهو الموقف
نفسه الذي أبلغته واشنطن لنتنياهو عندما وافقت على تغطية العملية .لكنها قالت له «ليس كل
الوقت معك» ،والرسالة األميركية األوضح جاءت عبر صحيفة «واشنطن بوست» التي نبهت
«إسرائيل» إلى المخاطر الناجمة عن مواجهة الجنود «اإلسرائيليين» حرب عصابات في غزة

«يديعوت �أحرونوت» :مقتل جندي «�إ�سرائيلي» و�إ�صابة
ثالثة بعد وقت ق�صير من بدء العملية البرية
بعد ساعات قليلة من دخول قوات االحتالل البرية إلى قطاع غزة ،أعلن مقتل أحد
جنود االحتالل وإصابة خمسة آخرين.
وقال الناطق باسم جيش االحتالل« :إن رقيبا ً في الجيش قد قتل أثناء فعاليات
عمالنية شمال قطاع غزة».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»« :أن الجيش «اإلسرائيلي» جدد القصف
صباح اليوم (أمس) على شرق مدينة غزة وغربها ،وأن ثالثة من الجنود أصيبوا
في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين وإصاباتهم متوسطة ،وقد نقلوا إلى مستشفى
«سوروكا» في بئر السبع».
ونقلت عن مصدر عسكري قوله« :إن اشتباكات وقعت الليلة الفائتة ،والحملة
البرية تتقدم بحسب المخطط ،وأن  14فلسطينيا ً قتلوا أثناء هجوم على مجموعات
صاروخية .ومنذ الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى السادسة من صباح اليوم
(أمس) ،قصف الجيش «اإلسرائيلي»  143هدفاً ،منها  20منصة إطالق صواريخ و6
مقار قيادية».
وأضاف« :العملية تنقسم إلى ثالثة أقسام :األول غارات جوية على أهداف في العمق،
والثاني القوات البرية التي ستعمل على تدمير أهداف ،والثالث االستعداد للمرحلة
الثانية وضمن ذلك تجنيد  18ألفا ً آخرين من جنود االحتياط» .وبعد السيطرة على
المناطق س ُتعالج أهداف أخرى مثل الناشطين والوسائل القتالية ومنازل المقاتلين».
ونقل عن مصادر في جيش االحتالل قولها« :هناك حديث عن حملة عسكرية بحجم
قوات مختلف ،حيث تشارك قوات برية ومدرعة ،وسالح الهندسة وسالح الجو وسالح
البحرية» .مضيفاً« :توغلت القوات «اإلسرائيلية» في العمق بهدف السيطرة واستهداف
المقاتلين الفلسطينيين والبحث عن األنفاق».
من جهة أخرى قالت صحيفة «هآرتس»« :إن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا الليلة
الفائتة صاروخا ً مضادا ً للدبابات باتجاه مجنزرة عسكرية ،ما تسبب بإحداث أضرار
للمجنزرة ،ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات».

«ه�آرت�س» :قرار الهجوم البري ا ُتخذ في جل�سة �سرية
للمجل�س الوزاري «الإ�سرائيلي»
كشفت صحيفة «هآرتس»« :أن العملية البرية في قطاع غزة بدأت في أعقاب جلسة
سرية للمجلس الوزاري «اإلسرائيلي» المصغر (السياسي – األمني) عقدت مساء

ا�ستراتيجية �أميركا الكبرى في العراق و�سورية والمنطقة ()3
} ويليام بوك
بدت الحرب سهلة .هكذا تبدو الحروب لمن يريد البدء بها .لكن كما ح ّذر
كالوزيفيت« :الحروب دائما ً غير متوقعة .بل إنها تغيّر من يحارب فيها»،
فحالما يُطلق العنان لـ«كالب الحرب» ،غالبا ً ما تصبح مسعورة ،تهاجم
الجيد كما السيء ،الكبار واألطفال ،المواطنين ومؤسساتهم .وهذا كلّه ينتج
الفوضى .وقد بدت نتائج هذه الفوضى واضحة في العراق .فبعد إصرار
ص��دّام ـ الحاكم الديكتاتوري ـ على التف ّرد بالسلطة السياسية وقيامه
بالكثير من األمور المريعة ،عملت على رغم ذلك ،مجاالت عدّة في نظامه
بطريقة ب ّناءة .وأفاد كثيرا ً من دخل العراق بعد إزالة السيطرة البريطانية
عليه ،في عمليات التطوير االجتماعية واالقتصادية .وكثرت المدارس
والجامعات والمستشفيات والمصانع والمسارح والمتاحف؛ وغدا التعليم
مجانياً ،استفاد المواطنون من أفضل برامج الخدمات الصحية؛ اكتملت
مشاريع التوظيف لدرجة أن بعض المواطنين ُو ّجهوا إلى العمل في الحقول
العراقية .تح ّول العراق إلى دولة علمانية أصبحت فيها المرأة أكثر حرية
مما هي عليه في دول العالم .صحيح ،لقد قمع صدّام األكراد والشيعة ،لكننا
ال نعترض كثيرا ً على مثل هذه الممارسات ض ّد األقليات في آسيا وأفريقيا
وأجزاء من أوروبا وأميركا الالتينية.
لم يكن ما فعله صدّام في العراق ،خطيئة .لكن ما لم تستطع الواليات
المتحدة مسامحته عليه ،إحباطه قضيتين :النفط الكويتي والسعودي،
وعالقة «إسرائيل» مع الفلسطينيين وهيمنتها اإلقليمية .كان من الممكن
تج ّنب التو ّرط في الحرب عن طريق الدبلوماسية البارعة ،التي تقبّلتها
إدارة جورج بوش اإلبن والمحافظون الجدد بلهفة في العام  .2003فقد
أقنعت سياستهم العراقيين أنه ما من شيء سوف يقف في طريقهم .كانوا
محقين .فنحن من أطلقنا االنتقادات.
لم ند ّمر نظام صدّام فقط من خالل االنتقادات .فقد قتلنا حتما ً المئات ال
بل اآلالف من العراقيين ،ونعتقد أن استخدامنا قذائف مدفعية اليورانيوم
قد سبّب في زيادة اإلصابة باألمراض السرطانية ـ بين األحياء ـ مقدار سبعة
أضعاف؛ نمتلك قنابل وقذائف وإطالق ما يقارب  1000صاروخ «كروز»،
مد ّمرين غالبية البنى التحتية ومتسبّبين بتشريد ماليين الناس وخسارتهم
وحرموا اإلفادة من الطبابة والتعليم .وأدخلناهم في
بيوتهم وأعمالهمُ ،
الفوضى التي تلت عملية الغزو ،هشاشة «العِ قد اإلجتماعي» المرتبط
بالسكان .فقد أرسى اإلرهاب قواعده .اختفى األمل في البؤس .وقد أُف ِرغت
أحياء كاملة من ج ّراء «التطهير ال ِعرقي» الذي مارسه الرجال المسلّحون
العنيفون .عاد الجيران السابقون أعداء مميتين .وأظهرت الحكومة التي
قمنا بتثبيتها في مقابل نظام صدّام أنها تسير عكس التح ّرر المدني.
ح ّذرنا العهد القديم من هذه الزوبعة ،التي هي نتيجة حتمية لرياح
الحرب .وهذا ما نشهده اليوم في العراق .وما يحاول الرئيس أوباما أن
يؤكده للرأي العام ،غير أن تأكيداته هذه ال تعدو أن تكون أكثر من صفير
مهب الريح.
في ّ

مهب الرياح ،يبقى أق ّل خطورة من تفسير أوباما الخطير
لكن الصفير في ّ
لوضع  300من «المسشارين» في العراق ،والذين سمعنا عنهم الكثير
من قبل! ومن هم في مثل سن ّنا ال ب ّد أن يتذكروا أن الرئيس كينيدي كانت
له البداية نفسها .لكنه كان ـ ومن دون نقاش ـ أكثر واقعية بقليل ،وقد
أرسل هذه «القوات الخاصة» المس ّماة بـ«القبعات الخضراء» ستّ مرات
إلى فييتنام .وكان ك ّل من كينيدي وأوباما قد أقسما على عدم إرسال هذه
القوات ،لكن أوباما باستطاعته على األق ّل االدّعاء أنه طالب باالئتمان كونه
أكثر مصداقية :فـ«مستشارونا غير جاهزين للمكافحة».
إذاً ،وب��دال ً من الشعور باألمان أو حتى اعتماد استراتيجية معقولة
وواضحة تقريبا ً حول كيفية تحقيق ذلك ،نجد أنفسنا في مواجهة حالة من
الفوضى:
سنبدأ في الغرب ثم نتحرك شر ًقا :ففي ليبيا ،د ّمرنا نظام القذافي،
وأطلقنا العنان للقوى التي م ّزقت البالد والتي امت ّد تأثيرها إلى عدم استقرار
األوضاع حتى في أفريقيا الوسطى .في مصر« ،انقالب عدم االنقالب» الذي
قاده السيسي والذي لم ينتج أفكارا ً جديدة حول ما يمكن أن يُقدّمه هذا النظام
للشعب سوى إصدار الحكم بإعدام المئات من القادة الدينيين؛ والذي أظهر
فيه جهارا ً معارضته لنا .في فلسطين المحتلة ،تستم ّر دولة «إسرائيل»
بتهجير الفلسطينيين والزيادة من حاالت بؤسهم وغضبهم ،بينما يتدخل
الجناح اليميني المتط ّرف في واشنطن في ك ّل كبيرة وصغيرة كما تفعل
أميركا «المتب ّرعة» بك ّل ما سبق وذكرناه .عالقاتنا لم تكن يوما ً أفضل .في
سورية ،انخرطنا أساسا ً في تسليح األفراد أنفسهم الذين سيعلّقهم النظام
المصري على أعواد المشانق والذين يفجرون العراق اليوم ،ود ّربناهم
ودعمناهم .وفي العراق ً
أيضا ،سوف ننزلق قريبًا في النظام الذي قمنا
بتثبيته وال��ذي هو الحليف األق��رب للنظامين السوري واإليراني اللذين
نحاول تدميرهما منذ سنوات؛ كذلك ،نحن نبدو في إيران واقفين عند نقطة
رئيسة عكسية لسياستنا الم ّتبعة ،محاولين تدمير حكومتها ،ونطلب
مساعدتها لهزيمة المتم ّردين في العراق .وهكذا وهكذا.
وباعتراف الجميع ،فإننا لم يسبق لنا أن تخبطنا في مثل هذه الفوضى من
قبل في سياساتنا الم ّتبعة في الشرق األوسط .كانت مهماتنا سهلة نسبياً.
لذا ،ربما أفعالنا هذه هي على جانب من الدهاء والحذق والمكر السياسي،
لدرجة أن عقلي البسيط والمتواضع عاج ٌز عن إدراكه .هذا ما أتمناه على
األق ّل .لكن حتى لو كان األمر كذلك ،فما هو بيت القصيد ،كما يقول رجال
األعمال ،كي نحقق أهداف أمننا؟
بجواب شخصي :عندما سافرتُ للمرة األولى عبر صحارى
اسمحوا لي
ٍ
ومزارع ومدن وقرى في أفريقيا وآسيا في الخمسينات والستينات من القرن
رحبوا بي جميعهم في بيوتهم وأطعموني واهتموا بي .أما اليوم،
الماضيّ ،
فلن أجازف في إعادة الك ّرة الى هناك خوفا ً من أن تت ّم تصفيتي في المناطق
الكثيرة المتض ّررة من السياسة األميركية.
ّ
فلْ
نتحضر لمواجهة االنتقادات واالتهامات العنيفة ...لكن من أين سنبدأ؟
ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق

وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين.
غير أنه من الواضح أن تحاول الحكومة «اإلسرائيلية» من خالل الهجوم البري التأثير
في المفاوضات الجارية عبر مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف النار وزيادة منسوب الضغط
على فصائل المقاومة الفلسطينية لدفعها إلى خفض سقف مطالبها ،لكن مثل هذا الرهان
«اإلسرائيلي» يبدو أنه سيواجه اإلخفاق والفشل لعوامل عدة:
العامل األول :استعداد المقاومة للمواجهة المباشرة مع جيش االحتالل وإيقاع الخسائر
في صفوفه ،وهو ما كشفت عنه في اللحظات األولى لتوغل جنود العدو في أطراف غزة ،حيث
اشتبكت معه وتمكنت من قتل جندي وجرح خمسة آخرين.
العامل الثاني :جاهزية المقاومة المتمثلة في مواصلة إطالق الصواريخ على العمق
الصهيوني ،وبالتالي عجز الهجوم البري عن الوصول إلى منصات الصواريخ وتدميرها،
ويعود ذلك إلى التموضع الذي قامت به المقاومة والذي حير االستخبارات الصهيونية التي
ظهرت فاقدة ألي معلومات عن أماكن وجود منصات الصواريخ أو قيادات المقاومة.
العامل الثالث :إن تقدم جيش العدو «اإلسرائيلي» في األراضي الزراعية ال يعد إنجازا ً ألن
بإمكان أي جيش في العالم أن يتقدم في المناطق المكشوفة المنبسطة ،وفي المقابل فإن جيش
العدو يحاذر االقتراب من المناطق السكنية ،تهربا ً من مواجهة المقاومة والغرق في حرب
استنزاف.
العامل الرابع :إن استمرار العدوان سوف يزيد من حدة المواجهات في الضفة الغربية
وينذر باندالع انتفاضة ثالثة ،فيما هو يولد مزيدا ً من ردود الفعل الدولية المنددة بالعدوان
الصهيوني ويجعل «إسرائيل» عرضة لضغط دولي كبير لوقف العدوان.
انطالقا ً من ذلك ،فطالما لم يتمكن جيش العدو من وقف إطالق الصواريخ واستمرت
المقاومة في مفاجآتها له ،وشنت الهجمات ضد قواته وأوقعت الخسائر في صفوف
جنوده ،وتمكنت من االستمرار في تعطيل الحركة االقتصادية في الكيان الصهيوني وجعل
المستوطنين يقبعون في المالجئ ،فإن الفشل واإلخفاق سيكونان حليفي حكومة نتنياهو،
وهو ما يجعلها غير قادرة على فرض اتفاق وقف نار وفق شروطها.

الخميس في الكرياه في تل أبيب» ،ونقلت الصحيفة عن مسؤول «إسرائيلي» قوله:
«إن وزراء المجلس المصغر صادقوا على العملية البرية قبل يومين ،في جلسة عقدت
الثالثاء الماضي غداة انهيار ما سمي بالمبادرة المصرية لوقف إطالق النار».
وبحسب «هآرتس» فإن «وزيرة القضاء تسيبي ليفني طلبت أن تعرض موقفها
بشأن بدء الحملة البرية لحظة اتخاذ القرار بذلك .وأعلنت مساء (أول من) أمس
تأييدها لبدء الهجوم البري على قطاع غزة في أعقاب تصعيد القتال من جانب حركة
حماس».
وتابع المسؤول «اإلسرائيلي»« :على رغم تخويل نتنياهو ويعالون بإصدار أوامر
ببدء الهجوم البري ،إالّ أنهما أخرا ذلك في محاولة إلعطاء فرصة للجهود المصرية
للتوصل إلى وقف إطالق النار .وكان رئيس الشاباك يورام كوهين والمبعوث الخاص
لرئيس الحكومة يتسحاك مولخو ورئيس الدائرة السياسية األمنية عاموس جلعاد قد
توجهوا في هذا اإلطار إلى القاهرة مساء األربعاء».
وكتبت الصحيفة« :أن رئيس المخابرات المصرية العامة محمد تهامي ونوابه قد
استضافوا أعضاء الوفد «اإلسرائيلي» على مائدة اإلفطار الرمضانية .وبعد لقاء استمر
لساعات عدة عاد الوفد إلى إسرائيل .وقال الوفد إن حركة حماس تزداد تطرفا ً في
مواقفها تجاه وقف إطالق النار».
ونقل عن المسؤول «اإلسرائيلي» قوله« :اكتشفنا أننا والمصريين والرئيس
الفلسطيني محمود عباس لدينا موقف موحد بشأن الحاجة للتوصل إلى وقف إطالق
النار ،إال أننا شعرنا أن حركة حماس تحاول تفجير جهود الوساطة المصرية وتصعيد
المواجهات».
وأضافت الصحيفة أنه «بعد عودة الوفد «اإلسرائيلي» صباح الخميس بتقديرات
متشائمة بشأن احتماالت وقف إطالق النار ،بدأ يتبلور القرار ببدء الهجوم البري
مساء اليوم ذاته» .وتابعت أنه «تمهيدا ً للهجوم البري ،بادر مكتب رئيس الحكومة
إلى سلسلة من المحاوالت لتضليل اإلعالم ،إذ أعلنت شبكة «بي بي سي» البريطانية
و»رويترز» عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بين «إسرائيل» وحركة حماس
يسري مفعوله صباح الجمعة (أمس) .ولم يرد مكتب رئيس الحكومة على عشرات
المراسلين والمكالمات الهاتفية الستيضاح األمر».
وقالت «هآرتس»« :لدى توجه المراسلين إلى وزراء المجلس الوزاري المصغر
أجابوا بأنهم ال يعلمون بأية تطورات بشأن وقف إطالق النار .وأصدر وزير الخارجية
أفيغدور ليبرمان بيانا ً قال فيه إنه تحدث مع نتنياهو وأوضح له األخير بأن وقف
اإلطالق النار ليس قريباً» .وبحسب «هآرتس» فقد «كان الهدف هو إعطاء حركة
حماس االنطباع بأن «إسرائيل» ليست على وشك توسيع الحرب ،وإنما تسعى إلى
وقف إطالق النار» .وأضافت« :وع�لاوة على ذلك ،فقد أبلغت وسائل اإلع�لام بأنه
حددت جلسة المجلس ال��وزاري المصغر للساعة الحادية عشرة من صباح اليوم
(أمس) ،الجمعة ،وذلك بهدف إيصال رسالة لحركة حماس بأن القرار ببدء الحرب
البرية لن يكون في الساعات القريبة .وفي المقابل عقدت جلسة سرية للمجلس مساء
الخميس».
وأشارت الصحيفة إلى أن «مكتب رئيس الحكومة ،وبعد انتهاء جلسة المجلس
الوزاري وقبل بدء الهجوم البري بنصف ساعة ،قام بإطالع اإلدارة األميركية على
القرار بتوسيع الحرب والهجوم البري على قطاع غزة» .وقالت« :بعد دقائق من بدء
الهجوم البري أصدر مكتب رئيس الحكومة بيانا ً قال فيه إن العمليات البرية ستتركز
أوال ً في البحث عن األنفاق بين «إسرائيل» وقطاع غزة وتدميرها».

«يديعوت �أحرونوت» :العملية البرية جراحية
وتركز على تحقيق هدف معين
انبرى المعلقون والمحللون في صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى التهليل
لالجتياح البري الذي بدأت قوات االحتالل بشنه ضد قطاع غزة الليلة قبل الماضية.
والالفت أن كتاب األعمدة الدائمين في هذه الصحف ،الذين عبروا عن معارضة أو
حذروا من تصعيد العدوان وخصوصا ً من االجتياح البري ،على ضوء احتمال تكبد
الجيش «اإلسرائيلي» خسائر بشرية ،وتراجع مكانة «إسرائيل» الدولية بسبب
مشاهد الدمار التي سيلحقها االجتياح ،قلبوا مواقفهم رأسا على عقب وعبروا عن
تأييدهم ودعمهم لالجتياح.
فقد وصف كبير المعلقين في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع،
(الذي حذر قبل يومين من مخاطر االجتياح) ،العملية البرية بأنها عملية جراحية
عسكرية وأنها «ستكون مركزة من أجل تحقيق هدف معين» .واعتبر أنه «لم يكن
باإلمكان منع شن العملية الجراحية التي بدأها الجيش «اإلسرائيلي»(أول من) أمس
داخل غزة».
وادعى برنياع أن «استمرار إطالق الصواريخ بحجم كبير ،حتى في الساعات
التي ُخصصت لوقف إطالق النار ،ومحاولة التوغل عن طريق النفق إلى كيبوتس
صوفا (فجر أمس) ،لم ُتبق خيارا ً أمام أعضاء الكابينيت»،
من جهتها ،كتبت محللة الشؤون السياسية والحزبية سيما كدمون في الصحيفة
نفسها« :إن األنفاق هي التي رجحت الكفة .وبعد إحباط العملية في صوفا ،لم يبق
خيار أمام الكابينيت» .وأضافت« :ال أحد يريد أن يتحمل مسؤولية وقوع هجوم
األسبوع المقبل أو بعد نصف سنة ،فقط ألن «إسرائيل» لم تفعل شيئاً .وثمة أمر
واحد على األقل ال يمكن قوله ،وهو أن نتنياهو لم يفعل كل ما يمكن فعله من أجل منع
ذلك .وينبغي أن نأمل أن تبقى أهداف العملية متواضعة».
أما المحلل العسكري في الصحيفة ألكس فيشمان فاعتبر أن «حماس استدعت
إنزال هذه الضربة البرية على رأسها ودفعت حكومة «إسرائيل» بالقوة تقريبا ً إلى
احتكاك أكثر عنفا ً وأقل ضبطا ً في البر» .وأضاف« :إن كل شيء مفتوح اآلن .وعلى
رغم ما يبدو أنه اجتياح محدود ،وغايته االندماج في خطط دفاعية لقيادة الجبهة
الجنوبية في الجيش «اإلسرائيلي» ،فإن الحديث يدور عن مرحلة أولى وحسب
والتي باإلمكان أن تشكل أساسا ً لمراحل متقدمة أكثر الحتالل قطاع غزة».
وحتى صحيفة «هآرتس» ،التي تدعي أنها تمثل الوسط – يسار ،لم تعترض
على الحرب الناشبة اآلن ،بل ربما هي في الواقع تعبر عن موقف هذا الوسط – يسار
الصهيوني .ودعت الصحيفة في افتتاحيتها إلى «وضع حدود لالجتياح والعمل
على إنهائه بأقرب وقت ممكن» ،محذرة من ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وكرر المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل الكليشيهات «اإلسرائيلية»
بأن «نتنياهو ويعلون لم يريدا شن هذا االجتياح «لكن حماس لم تتوقف عن إطالق
الصواريخ».
لكن المحلل السياسي المخضرم في الصحيفة يوئيل ماركوس أشار إلى ثمن
االحتالل وكتب« :صحيح أننا أقوياء ،لكن قوتنا بالذات هي التي حولت قطاع غزة
إلى مدرسة ،أو األدق القول أكاديمية للمخربين» .وأضاف« :في كل مرة نمارس
فيها العنف فإننا ننمي مزيدا ً من اإلرهابيين .وباإلمكان أن نرى في وجوه أطفال
غزة ،الذين يشاهدون بيوتهم تهدم بغارات سالح الجو ،أنهم سيكبرون ليصبحوا
مخربين وقتلة المستقبل».

«ه�آرت�س» :غزة مثل فييتنام ...الظالم في �آخر النفق
�أو مجموعة لحما�س في طريقها لتنفيذ عملية
تناول الكاتب حامي شاليف في صحيفة «هآرتس» الحرب العدوانية على قطاع
غزة مع بدء إدخال القوات البرية إلى القطاع ،مشيرا ً إلى أن «إحصاء جثث القتلى
الفييتناميين جعل الواليات المتحدة تقيّم وضع الحرب بشكل خاطئ ،مثلما تفعل
«إسرائيل» في إحصاء األهداف وأطنان المتفجرات باعتبار أن ذلك أداة لتقييم قدرة
وإرادة حركة حماس على القتال».
وقال شاليف« :إن وزير الدفاع األميركي روبرت مكنمارا في عهد الرئيسين كندي
وجونسون ،كان مهووسا ً بالمعطيات واألرقام .وكان مع قائد القوات األميركية في
فييتنام الجنرال ويليام ويستمورالند يقدسان «إحصاء جثث قتلى العدو باعتبار
ذلك معيارا ً لنجاح أو فشل قوات الجيش األميركي في الحرب ضد جنود الفيتكونغ
وجيش فييتنام الشمالية .وكان قائد القوات األميركية يدلي كل يوم في مركز اإلعالم
األميركي في سايغون بتصريح يشمل إحصاء الجثث ليستنتج منه النصر الماثل
على األبواب».
وتابع الكاتب« :تبين أن إحصاء الجثث كان سيفا ً ذا حدين ،وليس فقط بسبب
حقيقة أن الضباط األميركيين بالغوا في األرقام لينالوا مديح المسؤولين عنهم ،إذ
أن عدد القتلى الفييتناميين ،الذين وصل عددهم الحقيقي إلى أكثر من مليون ،لم
يعكس بأي شكل من أي األشكال قدرة أو رغبة العدو الشيوعي في مواصلة القتال.
واألسوأ من ذلك أن عملية اإلحصاء قادت اإلدارة السياسية والعسكرية للواليات
المتحدة إلى إجراء تقييم وضع مضلل بشأن األداء على األرض ،وخداع الجمهور
األميركي كله حول وضع الحرب».
وقال الكاتب« :غني عن البيان القول إن غزة ليست فييتنام ،والجيش «اإلسرائيلي»
ليس جيشا ً أجنبياً ،وأن «إسرائيل» في الحملة العسكرية الجرف الصامد ال تحصي
الجثث ،وأن سالح الطيران يفاخر بقدرته على تنفيذ قصف دقيق ،وأن الناطقين
«اإلسرائيليين» أدركوا أن إحصاء قتلى العدو ،مثلما حصل في الرصاص المصبوب
على سبيل المثال ،يؤدي بالضرورة إلى االنشغال باإلصابات في وسط المدنيين».
موضحاً« :خالفا ً لألميركيين ،قادة الجيش «اإلسرائيلي» ليسوا متهمين بتضخيم
األرقام ،ولكن ذلك ال يعني أن «إسرائيل» تملصت من الفخ الثاني الجدي إلحصاء
الجثث الفييتنامي ،لجهة االعتماد على األضرار المادية لمنشآت ومخازن وقتلى
حركة حماس كأداة لتقييم قدرتها ورغبتها في مواصلة القتال».
وأشار شاليف إلى أنه «منذ اليوم الثاني والثالث للحملة العسكرية الجرف
الصامد ،ادعى الناطقون أن حماس تلقت ضربات شديدة وأنها على وشك االنكسار،
وتبين أن الوحيدين الذين لم يعرفوا ذلك ،مثلما تبين من مفاجأة «اإلسرائيليين» من
رفض االقتراح المصري لوقف إطالق النار ،هم قادة حركة حماس أنفسهم» .وتابع:
«إن «إسرائيل» هي أكثر دولة في العالم تخصصت في العقود الثالثة األخيرة في
دراسة وتطوير نظريات القتال في الحروب غير المتكافئة ،ولكن عقلية قادتها،
وأيضا ً سكانها ،تواصل التمسك بمقولة أن ما ال يحقق بالقوة ،يحقق بمزيد من
القوة».
ولفت شاليف في هذا السياق إلى قول وزير األمن موشي يعالون هذا األسبوع:
«عندما يخرج قادة حماس من مخابئهم سوف يكتشفون حجم الدمار واألضرار
التي تسببنا به للحركة ،بحيث سيدفعهم ذلك إلى الندم على الخروج لهذه الجولة
القتالية ضد إسرائيل» .مشيرا ً إلى أنه «عدا عن حقيقة أنه من غير الواضح تماما ً أن
قادة حركة حماس هم الذين بادروا إلى الجولة القتالية الجديدة ،فليس من المؤكد
أنهم سيندمون على ذلك ،كما يقول يعالون».
وقال شاليف« :إن األمر على العكس تماماً ،حيث أن األض��رار في الممتلكات
واألرواح قد تستخدم من قبل حركة حماس كورقة مساومة في الصراع على رواية
من الذي انتصر ومن خسر .فبمجرد اتخاذ قرار بتفعيل كامل قوة سالح الجو ضد
حركة حماس ،فإن ذلك منحها صورة نصر مهم من اللحظة األولى ،فصورة الدمار
والخراب ،التي ستنكشف مع وقف إطالق النار ،سوف تسمح لحماس بقلب األمور
رأسا على عقب ،لكي تتحصن في صورتها البطولية وتعرض «إسرائيل» على أنها
كيان عدواني معربد».
وأردف قائالً« :إن االحتجاجات الدولية الشديدة في أعقاب استشهاد األطفال
األربعة على شاطئ غزة األربعاء الماضي ،هي مثال جيد لهذا األسلوب .فالحادث
المأساوي على رغم أنه ال يصل إلى مستوى فاعلية قانا حيث حصلت في هذه
القرية الواقعة جنوب لبنان مجزرتين تسببتا بوقف حملة عناقيد الغضب عام
 ،1996والحرب العدوانية الثانية على لبنان عام  ،2006ولكنها قلصت بشكل
ملموس من حيز المناورة الكبير الذي تمتعت به «إسرائيل» حتى اليوم ،وجعلت
صورة حماس أفضل بشكل ملموس».
وخلص الكاتب إلى أنه «على ما يبدو فإن نتنياهو يفضل الهجوم البري الخطير
الذي عارضه بداية ،على خفض توقعات الجمهور من النصر الساحق الذي توعد به
استنادا ً إلى إحصاء األهداف واألطنان من المتفجرات».
وانهى مقالته بالقول« :عندما كان الجنرال ويستمورالند أمام لحظة حسم ،دفع
بمئات آالف الجنود األميركيين إلى الحرب ،وتعهد مثل الجنراالت الفرنسيين قبله
«الضوء في نهاية النفق» ،ولكن في غزة وحتى اليوم فكل ما يظهر في آخر النفق هو
الظالم أو مجموعة لحركة حماس في طريقها لتنفيذ عملية».

«وا�شنطن بو�ست» :الهجوم البري
يخلق تحديات ومخاطر كبيرة لـ«�إ�سرائيل»
قالت صحيفة «واشنطن بوست»« :إن الهجوم البري «اإلسرائيلي» على قطاع
غزة يخلق تحديات ومخاطر كبيرة لـ»إسرائيل» ،فعدد الضحايا الفلسطينيين
يمكن أن يرتفع في حين يواجه الجنود «اإلسرائيليون» حرب العصابات في
منطقة غزة المكتظة بالسكان».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين قولهم« :على رغم عزمهم على
تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس ،إالّ أن «إسرائيل» ال تسعى إلى إعادة
احتالل غزة ،وترى أن تلك المسألة تخلق مجموعة من المشاكل الجديدة .وهي
ليست مهتمة بإسقاط حكومة حماس في غزة ،خوفا ً من حدوث فراغ في السلطة
يمكن أن يؤدي ،إلى وجود عشرات الفصائل التي تتنافس من أجل السيطرة».

