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«�إ�سرائيل» ت�ستجيب للأمم المتحدة
لكن حما�س يجب �أن تبقى!

} عامر نعيم الياس*

ت�ن��اول اإلع�لام الغربي ال �ع��دوان «اإلس��رائ�ي�ل��ي» على قطاع
غزة من زاويتين ،األولى تعتمد على التركيز على قطاع غزة
وح��رك��ة ح�م��اس باعتبارهما المعنيين ج�غ��راف�ي�ا ً وسياسيا ً
بالعمليات التي يقودها الكيان الصهيوني وجهود الوساطات
الدولية إلنهاء هذا العدوان .أما الثانية فتتعلق بتوزيع األدوار
بين المقاالت وغرفة التحرير لإليحاء بوجود موقف متوازن
وموضوعي لإلعالم الغربي من ال�ع��دوان ال��ذي يشنه جيش
االحتالل على القطاع والذي تجاوزت فيه حصيلة الشهداء من
فلسطينيي القطاع األلف.
وفقا ً لما سبق بدأت «لوموند» الفرنسية تقريرها عن انهيار
الهدنة ف��ي ق�ط��اع غ��زة ب��اآلت��ي «ب�ع��د قبولها (إس��رائ �ي��ل) طلب
األمم المتحدة والدبلوماسية الدولية بتمديد الهدنة اإلنسانية
في قطاع غزة حتى منتصف ليل  27تموز الجاري ،الجيش
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» ي�ع��ود خ�ط��وة إل��ى ال � ��وراء» .أم��ا هيئة اإلذاع ��ة
البريطانية «بي بي سي» بدأت تقريرها بالقول «انهارت الهدنة
التي أعلنتها «إسرائيل» من طرف واح��د وقصفت قطاع غزة
بعد أن أطلقت حماس صواريخ على أراضيها».
الصورة السابقة تر ّكز على حركة حماس باعتبارها الحاملة
الوحيدة للسالح ،وباعتبارها المتمردة على قرارات المجموعة
الدولية وطلبات األمم المتحدة «بهدنة إنسانية» ساهم قبول
الكيان الصهيوني لها في ظهوره بمظهر المنسجم والمتجاوب
مع كل ما هو إنساني ،فهل الهدنة جزء من التفاوض ،بمعنى
أنها أداة ضغط إعالمي ودولي على الحركة ،مقابل تركيز كل
السلطات وفعل األمر والنهي في يدها وحدها؟
ج��رى الحديث ف��ي بعض اإلع�ل�ام العربي ع��ن اف �ت��راق في
قرارات الجناح العسكري لحركة حماس عن جناحها السياسي
في توجيه آليات الفعل على األرض وعلى المستويات كافة،
فرضية ال تالقي سندا ً منطقيا ً على أرض الواقع ،فعلى رغم
الخطاب المهادن لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس
خالد مشعل ،إال أن توزيع األدوار بين جناحي الحركة كان
وال يزال الصفة الغالبة على تفسير آليات عمل حركة حماس
على مدى العقود الماضية ،وعلى رغم الحديث عن خالفات
إال أن خيارات المكتب السياسي ال يمكن أن توضع من دون
األخذ في االعتبار الرأي الراجح لقادة الجناح العسكري في
الحركة ،ولنا في السنوات األرب��ع الماضية مثال محسوس
على اصطفاف المقاومة التي تعمل حركة حماس تحت رايتها،
وه�ن��ا ال يمكن االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ال �ص��راع ال ��ذي أف ��رزه الربيع
األميركي بين محاور المنطقة على تفسير مفهوم المقاومة
بين ثابت على مقارعة االحتالل وراف��ض للطاعون ال��ذي ألم
بالمنطقة ،وبين انتهازي يوظف ق��درات��ه التي عززها خالل
العقد الماضي ف��ي خدمة م�ش��روع ال يخفي غاياته بتطويع
حركة حماس في إطار أوسلو جديد حتى لو كان هذا األوسلو
المفترض قائما ً على هدنة طويلة األمد من الواضح أن حماس
ترغب في إق��راره��ا ضمن حد أدن��ى من ال�ش��روط ،يقوم على
«انسحاب اآلليات العسكرية «اإلسرائيلية» من المناطق التي
توغلت بها ،ووق��ف الهجمات ،وع��ودة النازحين» ،وف��ي هذا
ال�س�ي��اق تحضر تصريحات اللفتنانت ج �ن��رال مايكل فلين
رئيس وكالة دفاع االستخبارات األميركية المنتهية واليته في
منتدى أسبين لألمن في والية كولورادو والتي جاء فيها «لو
دم��رت حماس وانتهت ربما ينتهي بنا األم��ر إلى شيء أسوأ
بكثير .سينتهي األمر لمواجهة المنطقة لشيء أسوأ بكثير».
إن ص��ورة المشهد الحالي في غزة تقوم على الخيار بين
مقاومتين األول��ى ثابتة على مواقفها والثانية ت��راه��ن على
التخفيف من التداعيات السلبية لخياراتها السياسية المؤيدة
للربيع األميركي ،مستغل ًة م��زاج�ا ً دول�ي�ا ً م��ؤي��دا ً لهذا الخيار
بهدف تعزيز جبهة محور «االع �ت��دال» في المنطقة ،فتدمير
حماس لن ي��ؤدي س��وى إل��ى ظهور ش��يء أخطر منها وربما
تعزيز أوراق محور المقاومة في سياق الرهان على حركة
مقاومة تضع مصالح الشعب الفلسطيني أوالً وأخ �ي��را ً في
المقدمة من دون الخوض في بازار سياسي يهدف إلى تعزيز
أوراق سياسية تأتي متقدم ًة على تضحيات الفلسطينيين.
*كاتب سوري

حكومة نتنياهو تبحث عن مخرج وتخ�شى من ثالث نتائج �سلبية في حال ا�ستمرت بعدوانها
المقاومة تحبط تمديد ًا لهدنة �إن�سانية تحقق �أهداف العدو
حسن حردان
بعد أن أفشلت المقاومة محاوالت فرض اتفاق لوقف النار يحقق أهداف العدوان
«اإلسرائيلي» ويخرج حكومة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من مأزقها ويتجاهل
مطالب الشعب الفلسطيني بفك الحصار وإطالق األسرى ،أحبطت خطة أميركية ـ «إسرائيلية»
بغطاء غربي ـ عربي لتمرير هدنة إنسانية تتيح لـ«إسرائيل» مواصلة عملياتها تحت األرض
للبحث عن أنفاق المقاومة والعمل على تدميرها بهدوء ومن دون أن تواجه أي مقاومة ،وفي
المقابل تراهن في أن تدفع الشعب الفلسطيني بعد رؤية مشاهد الدمار الهائل الذي أحدثه
جيشها في أحياء غزة إلى الضغط على قيادة المقاومة للتوقف عن مواصلة القتال والعودة
للقبول بمعادلة «الهدوء مقابل الهدوء» ،من دون الحاجة إلى إعالن وقف رسمي إلطالق النار.
غير أن هذا الرهان «اإلسرائيلي» فشل أيضاً ،فالمواطنون الفلسطينيون نسا ًء وشيوخا ً
وأطفاالً أكدوا ومن أمام ركام منازلهم المدمرة أنهم صامدون ويرفضون االستسالم ولن
يتخلوا عن المقاومة ،وهي الصورة نفسها التي جسدها أهالي ضاحية بيروت الجنوبية
التي دمرها طيران العدو في حرب تموز  ،2006ما يعكس أن الجرائم الصهيونية وسياسة
األرض المحروقة التي يشنها جيش االحتالل لم تنل من إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني
في مواصلة احتضانه ودعمه للمقاومة ،خصوصا ً أن األخيرة تصنع اإلنجازات في مواجهة
العدو وتوقع في صفوفه مزيدا ً من القتلى الذين تجاوزوا بحسب اعترافاته الــ 43قتيالً،
على أن نجاح المقاومة في منع العدو من تحقيق أهدافه وتكبيده هذه الخسائر الكبيرة ،بات
يسهم في رفع معنويات أهالي الشهداء والجرحى والمدمرة منازلهم ،ما يسهم بدوره في
جعل قيادة المقاومة أكثر ثباتا ً على مواقفها في رفض الضغوط الدولية المدعومة من بعض
األنظمة العربية ،وإصرارا ً على عدم قبول أي تهدئة إلاّ إذا استجابت لمطالبها ،بل ورفضا ً
لتمديد هدنة إنسانية  24ساعة إذا لم تقترن بانسحاب جيش االحتالل من غزة وإتاحة عودة

«يديعوت �أحرونوت»:
«�إ�سرائيل» وافقت على الهدنة لأنها
تتيح لها موا�صلة تدمير الأنفاق من دون مقاومة
تناقلت الصحف «اإلسرائيلية» الصادرة أمس صور الدمار الواسع في
حي الشجاعية في قطاع غ��زة ،في محاولة ربما إلشفاء غليل ال��رأي العام
«اإلسرائيلي» على وقع الخسائر غير المتوقعة في صفوف جنود االحتالل ،التي
تجاوزت اثنين وأربعين قتيالً بحسب اعترافاته.
وتحدث أكثر من مراسل ومحلل عن الدمار الواسع في الشجاعية وأنه يشبه
الدمار الذي تسبب به الجيش «اإلسرائيلي» في الضاحية الجنوبية في بيروت
خالل حرب تموز عام .2006
واختارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» صورة للدمار في الشجاعية وكتبت
تحتها« :مدمرة .حي الشجاعية في غزة أمس» ،وفوقها نشرت صور  10جنود
قتلوا في غزة.
وكتبت الصحيفة« :إن «إسرائيل» وافقت على «الهدنة اإلنسانية» في غزة
لسببين .األول ،ألن الهدنة تمنح الجيش مزيدا ً من الوقت لتدمير األنفاق من
دون مقاومة .والثاني ،ألن «إسرائيل» ترغب بأن يخرج أهالي غزة إلى الشوارع
لمشاهدة الدمار الذي خلفته وبالتالي الضغط على حماس كي ال تجدد إطالق
القذائف نحو «إسرائيل» ،والعودة إلى معادلة «الهدوء يقابله الهدوء» من دون
الحاجة إلعالن وقف إطالق نار رسمي من الطرفين».
ونقلت الصحيفة عن قادة أولوية جيش العدو في غزة قولهم« :إن الجيش
استغل «الهدنة اإلنسانية» لتدمير األنفاق من دون مقاومة ،وأن الجيش على
وشك إنهاء عملية تدمير األنفاق الحدودية» على حد قوله.
وكتب المحلل السياسي ناحوم برنياع ،الذي رافق قوات لجيش االحتالل
داخل غزة« :إن المجلس ال��وزاري المصغر (كابينيت) الذي فتح الباب أمام
التدخل األميركي توقع ضغطا ً أميركيا ً على قطر لكي تضغط على حركة حماس
لقبول مبادرة إلطالق النار شبيهة بالمبادرة المصرية ،اّإل أن األمر كان معاكساً،
إذ ضغطت حماس على قطر التي فرضت موقفها على وزير الخارجية األميركي
جون كيري بخصوص شروط وقف النار» ،بحسب الصحيفة .وأضاف« :إن ما
اقترحه كيري هو عمليا ً المباشرة في محادثات تقارب بين «إسرائيل» وحماس
برعاية أميركية .وخالل المحادثات ستعلو مطالب حماس كافة لرفع الحصار عن
القطاع ولتحويل األموال للحركة .محادثات بين «إسرائيل» وحماس جرت في
الماضي ،لكنها كانت برعاية مصرية وليس أميركية ،وتأثيرها في حجم الحصار

�سر التحالف ال�سعودي ـ «الإ�سرائيلي»
الملطخ بدماء الفل�سطينيين
ديفيد هيرست
هناك أيد كثيرة وراء الهجوم الذي يشنه الجيش «اإلسرائيلي» على غزة.
ذلك أن أميركا ال يسوءها تعرض حماس للضربات العسكرية.
ومع توالي مشاهد المذبحة في شوارع حي الشجاعية ،قال جون كيري
في برنامج «لقاء الصحافة» في قناة «إن بي سي» ،إن «إسرائيل» لها الحق
في الدفاع عن نفسها .وقال السفير األميركي لدى «إسرائيل» دان شابيرو
لـ«القناة اإلسرائيلية الثانية» إن الواليات المتحدة ستسعى إلى مساعدة القوى
المعتدلة على أن تصبح طرفا ً أقوى في غزة وهو ما يعني السلطة الفلسطينية.
ومصر لم يقهرها الحزن أيضاً ،فقد ح ّمل وزير خارجيتها سامح شكري
حماس مسؤولية سقوط قتلى من المدنيين بعد رفضها وقف إطالق النار.
بأي من الطرفين بقدر ما يهتم
وال يبالي نتنياهو رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» ّ
بالشريك الثالث غير المعلن في تحالفه اآلث��م ،ألنهما ال يستطيعان إعطاءه
الغطاء الذي يحتاج إليه لعملية عسكرية بهذه الشراسة .وال يمكن أن يأتي هذا
من أب يفرك يده قل ًق على مصلحة أبنائه ولكنه عاجز مثل الواليات المتحدة.
هذا اإلذن ال يمكن أن يأتي إال من شقيق عربي .يأتي الهجوم على غزة بتكليف
ملكي سعودي .هذا األمر الملكي ليس سوى سر مكشوف في «إسرائيل»،
ومسؤولو الدفاع السابقون والحاليون يتحدثون عن ذلك بارتياح.
وقد فاجأ وزير الدفاع «اإلسرائيلي» السابق ش��اؤول موفاز المذيع في
«القناة العاشرة» بقوله إن «إسرائيل» يجب أن تحدد دورا ًللسعودية واإلمارات
العربية المتحدة في نزع سالح حماس .وعندما سئل ماذا يعني بذلك ،قال إن
األموال السعودية واإلماراتية يجب أن تستغل إلعادة بناء غزة بعد تحويل
حماس إلى طرف ال يشكل خطراً.
وقال أموس جيالد ،الذي كان يتولى أمر االتصاالت بين وزارة الدفاع
«اإلسرائيلية»ومصرفيعهدمبارك،وهواآلنمديرقسمالسياساتوالعالقات
السياسية العسكرية في وزارة الدفاع ،لألكاديمي جيمس دورسي في اآلونة
األخيرة :كل شيء مفهوم ،لم يعلن أي شيء ،ولكن تعاوننا األمني مع مصر
ودول الخليج فريد .إنها أفضل فترة للعالقات األمنية والدبلوماسية مع العرب.
االحتفال متبادل ،فالملك عبدالله أشاع أنه اتصل هاتفيا ً بالرئيس عبد الفتاح
السيسي للموافقة على مبادرة مصرية لوقف إطالق النار لم تبلغ إلى حماس،
ما جعل «جيروازالم بوست» تنسب إلى محللين قولهم إنهم يتساءلون ما إذا
كانت هناك ولو نية صادقة وراء مقترح وقف إطالق النار .لكن ،لماذا ترتبط
السعودية بهذه العالقة الحميمة مع «إسرائيل»؟
على م��دى عقود ك��ان هناك شعور مماثل ل��دى الدولتين عندما تنظران
حولهما :ال �خ��وف .ك��ان��ت ردود هما متماثلة .ش�ع��رت ك��ل دول ��ة بأنها ال
تستطيع تأمين نفسها من الدول المجاورة لها إالّ من خالل غزوها (لبنان،
اليمن) أو من خ�لال تمويل ح��روب وانقالبات بالوكالة (س��وري��ة ،مصر،

ليبيا) .لديهما أع��داء أو خصوم مشتركون :إي��ران ،تركيا ،قطر ،حماس في
غ��زة ،واإلخ��وان المسلمون .ولديهما حلفاء مشتركون أيضاً :المؤسسات
الصناعية العسكرية ف��ي أميركا وبريطانيا ورج��ل فتح ال�ق��وي ومكسب
الواليات المتحدة ،محمد دحالن ،الذي حاول أن يبسط سيطرته على غزة
في ي��وم من األي��ام وسيكون جاهزا ً على األرج��ح عندما يتطلب األم��ر ذلك
في المرة المقبلة .الفارق اليوم هو أنه ألول مرة في تاريخ الدولتين يوجد
تنسيق معلن بين القوتين العسكريتين .اب��ن شقيق الملك عبدالله ،األمير
تركي ب��ن فيصل ب��ن عبدالعزيز ،ك��ان ه��و ال��وج��ه الظاهر ف��ي ه��ذا التقارب
وكانت أول عالماته هو نشر كتاب ألكاديمي «إسرائيلي» في السعودية.
سافر األمير إلى بروكسيل في شهر أي��ار لمقابلة الجنرال آم��وس يادلين،
رئيس االستخبارات السابق ال��ذي اتهمته محكمة في تركيا بالضلوع في
اقتحام السفينة في مرمرة .يمكن القول بأنه ال يوجد ما يضير في رغبة األمير
تركي في التغلب على محرمات قديمة وأن دوافعه سلمية وتستحق اإلشادة.
يؤيد األمير تركي بشدة مبادرة سلمية تستحق اإلشادة اقترحها الملك عبد
الله .كان يمكن لمبادرة السالم العربية التي أيدتها  22دولة عربية و 56دولة
إسالمية أن تكون أساسا ً للسالم لو لم تتجاهلها «إسرائيل» قبل  12عاماً.
تحدث األمير تركي بقدر كبير من االهتمام والحماس عن فرصة السالم في
مقالة نشرتها صحيفة «هآرتس» ،وقال فيها« :كم سيكون باعثا ً على السرور
دعوة ليس الفلسطينيين فقط وإنما أيضا ً«اإلسرائيليين» لزيارتي في الرياض.
يمكنهم هناك أن يزوروا منزل أجدادي في الدرعية الذين عانوا على يد إبراهيم
باشامنالمصيرنفسهالذيعانتمنهالقدسعلىيدنبوخذنصروالرومانيين».
إنها الوسائل وليست الغاية التي تفضح التكلفة الحقيقية لهذا التحالف .ترويج
األمير تركي لمبادرة السالم العربية يأتي على حساب تخلي المملكة عن
دعمها التاريخي للمقاومة الفلسطينية.
وق��د أش��ار جمال خاشقجي ،إل��ى ه��ذه النقطة عندما تحدث ضمنيا ً عن
ع��دد المفكرين ال��ذي��ن يهاجمون فكرة المقاومة« :م��ن المؤسف أن عددا ً
م��ن ه��ؤالء المفكرين هنا ف��ي السعودية أع�ل��ى م��ن المتوسط .إذا استمر
ه��ذا االت�ج��اه فسيدمر زع��م المملكة المشرف بأنها تعطي ال��دع��م للقضية
الفلسطينية وتدافع عنها منذ عصر مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود».
إن ال� �س�ل�ام س �ي �ك��ون م��وض��ع ت��رح �ي��ب م ��ن ال �ج �م �ي��ع وخ��ص��وص��ا ً غ��زة
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��اض��ر .إن ال��وس�ي�ل��ة ال�ت��ي ينتهجها ح�ل�ف��اء «إس��رائ �ي��ل» في
ال �س �ع��ودي��ة وم �ص��ر لتحقيق ذل� ��ك ،م��ن خ�ل�ال تشجيع «إس��رائ��ي��ل» على
ت��وج�ي��ه ض��رب��ة ق��اص�م��ة ل�ح�م��اس ،ي��دع��و إل��ى ال �ت �س��اؤل ع�م��ا ي�ج��ري فعالً.
إن الملك األسبق فيصل بن عبد العزيز والد األمير تركي كان يمكن أن يشعر
بقدر كبير من الغضب إزاء ما يلحقه نجله باسمه.
إذا التحالف السعودي ـ «اإلسرائيلي» ملطخ بالدماء ...دماء الفلسطينيين
وقد تجاوز عدد من أريقت دماؤهم في الشجاعية يوم األحد.

ُجروا منها.
األهالي إلى منازلهم التي ه ّ
أما في المقلب «اإلسرائيلي» فإن نتنياهو ووزير األمن موشيه يعالون والجيش
«اإلسرائيلي» يبحثون عن سبيل إلنهاء عدوانهم على عزة ،لكنهم يخشون من دفع الثمن في
اليوم التالي على غرار ما حصل مع حكومة إيهود أولمرت بعد هزيمة حرب تموز ،2006
خصوصا ً أن وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان يستعد الستغالل ذلك لتحميل
نتنياهو ويعالون مسؤولية الفشل في غزة وعدم مواصلة الحرب حتى تحقيق األهداف
«اإلسرائيلية» منها.
في حين أن نتنياهو ال يريد أن يظهر القبول بوقف إلطالق النار المقاومة وكأنها منتصرة،
وإنما مواصلة الحرب لوقت أطول لتمكين الجيش «اإلسرائيلي» من تحقيق إنجازات ميدانية
حقيقية تسمح له بأن يخرج من الحرب منتصراً ،أو العودة إلى فرض معادلة هدوء مقابل
هدوء التي قد تقود إلى ثالث نتائج خطيرة تفاقم من الفشل «اإلسرائيلي» ،وهي:
النتيجة األولى :ارتفاع مستمر في أعداد القتلى والجرحى من الضباط والجنود الصهاينة
مع احتمال وقوع عدد منهم في األسر ما سيؤثر في معنوياتهم ،ال سيما أنهم يشعرون
بأنهم تحت النار طوال الوقت والخوف الدائم من التعرض لالختطاف والقنص والقذائف
المضادة للدروع والعبوات الناسفة.
النتيجة الثانية :ازدياد حجم الخسائر االقتصادية وعزل «إسرائيل» عن العالم الخارجي
نتيجة نجاح صواريخ المقاومة في وقف رحالت شركات الطيران العالمية من وإلى كيان
العدو وهو ما رأت فيه صحيفة «ذي ماركر» االقتصادية سابقة خطيرة قد تغير التوقعات
بشأن معدالت النمو االقتصادي.
النتيجة الثالثة :التسبب في سقوط مزيد من المدنيين الفلسطينيين نتيجة القصف
«اإلسرائيلي» ،األمر الذي سيزيد من نقمة الرأي العام العالمي ضد «إسرائيل» ويؤدي إلى
إحراج الدول الغربية الداعمة لها وتعريض مكانة «إسرائيل» وصورتها ألذى فادح.

كان هامشياً .التدخل األميركي الحالي يعزز االعتراف الدولي في حماس ،ويخرج
الحركة من الحملة مع إنجاز جدي» .وأوضح«:لو تقدم أي طرف آخر ،أوروبي أو
عربي ،بهذا المقترح لرفضته «إسرائيل» ،لكنها فضلت رفض مقترح كيري بلطف
من خالل المطالبة بإجراء تعديالت لن تجرى على األغلب».
وتابع برنياع« :إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير األمن موشيه
يعالون والجيش يبحثون عن طريق إلنهاء الحملة على غزة ،لكنهم يخشون
من ردة الفعل في الرأي العام كما يخشون االنتقادات في اإلعالم ،ويخشون أن
يظهر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان كالمنتصر نتيجة العدوان على غزة ألنه
«الوحيد الذي تجرأ» على المطالبة باالستمرار في الحرب».
وخلص برنياع إلى أن «أم��ام الكابنيت إما قبول مقترح كيري مع بعض
التعديالت ،وإم��ا السعي إلى وقف إط�لاق النار من جانب واح��د» .واختتم
الكاتب تقريره بأن «أبو مازن وليس كيري هو القناة الصحيحة بين «إسرائيل»
وحماس .لدى سكان غزة خيار أبو مازن وكذلك إلسرائيل».

«معاريف»�« :إ�سرائيل» لن تقبل وقفا ً للنار
يظهر حما�س منت�صرة
دعا المحلل السياسي في صحيفة «معاريف» بن كاسبيت إلى «اغتيال رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ،لكنه تدارك وكتب أن نتنياهو
جرب ذلك في السابق ولم ينجح ،لذا لن يجرؤ على ما يبدو لتكرار التجربة».
وكتب كاسبيت« :مشعل خطر على شعبه وعلى المنطقة وعلى نفسه .وعلى
أوليائه في قطر أن يدركوا أن هناك حدودا ً لكل عمل وأن محاوالتهم ليصبحوا
مقبولين في الغرب فيما يشعلون الشرق ستكلفهم ثمنا ً باهظاً» .وأضاف« :أن
«إسرائيل» ترفض وتتجاهل كل مبادرة قطرية وتركية للتدخل في االتصاالت
مع حماس لوقف إطالق النار ،وهي لن توقف إطالق النار قبل تدمير جميع
األنفاق التي تصل «إسرائيل» وقبل أن «يدفع قادة حماس الثمن ،وقبل أن تدمر
الصواريخ طويلة المدى كلفة وأماكن تصنيعها».
إلى ذلك كتبت الصحيفة« :إن الجيش يعارض تمديد الهدنة في القطاع لفترة
طويلة تزيد عن أسبوع ،إذ أن ذلك يمنح فرصة لحركة حماس إلعادة ترتيب
أوضاعها ،فيما أبدى الجيش رضاه عن الهدنة األخيرة كونها منحته فرصة
لتدمير األنفاق من دون مقاومة».
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله« :إن «إسرائيل» غير راضية عن
الدور األميركي ،وأن المقترح األميركي قريب جدا ً من مطالب حماس وال يلبي
حاجات «إسرائيل» األمنية ،وأنها لن تقبل بوقف إطالق النار يظهر حماس كأنها
منتصرة» .وتابعت أن «األيام المقبلة ستكون بمثابة امتحان لرئيس الحكومة
والكابنيت .الجيش بحاجة إلى فترة زمنية الستكمال مهماته حتى ال يعود
مجددا ً في المستقبل القريب لتنفيذ عملية عسكرية .لكن من الجهة األخرى ،كل
يوم يمر تخسر «إسرائيل» مقاتلين أعزاء ،وتصل من غزة صور صعبة لمأساة
حلت بالمدنيين ،األمر الذي ال يساهم في دعم مكانة وصورة «إسرائيل» في
العالم بكل تأكيد».

«ه�آرت�س» :جنود «�إ�سرائيليون» :ن�شعر ب�أننا تحت النار
كل الوقت و�أن هناك �أ�شباحا ً وهو �أمر مخيف
نشرت صحيفة «هآرتس» في موقعها على الشبكة أقواال ً لجنود «إسرائيليين»
يشاركون في الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وتتضح من حديث الجنود كثافة النيران التي تواجههم أثناء القتال ،والخوف
الدائم الذي يرافقهم ،ويشير أحدهم إلى حجم الدمار الهائل للمباني ،والذي يصفه
بـ»الدمار الجنوني» ،وعلى رغم ذلك تظل المقاومة الفلسطينية قادرة على مواصلة
إطالق النار وإطالق الصواريخ.
وقال الجندي «ش» من سالح الهندسة« :إن كل ما يستطيع تخيله هو أن يكون
إطالق النار من الدبابات التي إلى جانبه ،وليس صاروخا ً مضادا ً للدبابات».
وأضاف« :إن إطالق النار باتجاه الجيش «اإلسرائيلي» يتواصل بكثافة ،وأنه يرى
أيضا ً رد الجيش ،وعندها يدرك أنه تحت النار ،وأنه كل الوقت هناك خطر وإطالق
نار باتجاه قوات الجيش إلى جانبه من نيران خفيفة».
وعن الدمار في قطاع غزة ،يقول الجندي «ش»« :إن ما حصل هو دمار جنوني».
ويضيف« :إن مهمته كانت فتح الطريق أمام قوات الجيش ،ولكن في نهاية المطاف
هناك دمار جنوني» .وعلى رغم أنه يقول إنه من المؤلم النظر إلى ذلك ،والتفكير
بإمكان أن يكون األمر نفسه في الحي الذي يسكن فيه .ولكنه يخلص إلى القول:
«إن ذلك من أجل قوات الجيش ولكي تكون أقل عرضة للخطر ».ويشير أيضا ً إلى
الخوف من االختطاف أو من خطر هجوم مفاجئ المحدق بشكل دائم فوق الجنود.
ويقول« :كل الوقت هناك إحساس بأن نفقا ً جديدا ً سينفتح فجأة أمامنا».
ويقول الجندي «ي��وآف» من وحدة طبية تابعة للواء «غوالني» في الجيش
إنه «حارب في لبنان وفي الضفة الغربية ،بيد أنه لم ير مثلما رآه في غزة» .أنه
عندما بدأت وحدته «تتقدم نحو الشجاعية ،كانت من حولها قوات مدرعة ،ومدافع
ال تتوقف عن القصف ،وفوقها طائرات سالح الجو ،وكانت جميعها على اتصال
مع وحدته ».ويدعي الجندي «يوآف» «أن الهدف كان الكشف عن األنفاق ،وأن
المعلومات االستخبارية كانت على مستوى عال ،بحيث كانوا يعرفون إلى أي
بيت يجب الدخول وفي أية غرفة يوجد فتحة للنفق».
وفي مقارنة يجريها مع القتال على لبنان ،يتضح مدى االستعداد العسكري
«اإلسرائيلي» للحرب العدوانية الحالية على غزة ،حيث يشير إلى «النقص في
إمدادات الغذاء والماء خالل الحرب على لبنان ،وإلى اإلحساس بأن القتال هناك
كان من دون هدف ،بينما الوضع مختلف تماما ً في غزة ،وأن الجيش قد حدد الهدف
ولديه األدوات الالزمة لذلك».
وفي سياق حديثه يقول إنه «بعد يوم قتالي طويل ،خرجت الوحدة من قطاع
غزة إلى داخل «إسرائيل» ،إال أنها فوجئت بأن المقاومة الفلسطينية ال تزال تطلق
الصواريخ» .ويقول« :إن جنود الوحدة لم يفهموا كيف يمكنهم الخروج وإطالق
النار ،بعد كل ما فعلناه» ،في إشارة إلى عملية التدمير الهائلة التي يقوم بها
الطيران والمدفعية».

ويشير الجندي إلى حادثة حاول فيها اعتراض امرأة في العقد السادس من
عمرها ،قرب أحد المنازل في منطقة خان يونس ،وعندها تعرضت القوة لنيران
القناصة.
ويقول جندي آخر من كتيبة «الناحال» إن «الجنود يريدون أن يكونوا على
اطالع بشأن ما يحصل في العالم ،وهم ال يعرفون ماذا يجري حولهم ،ويريدون
أن ينتهي ،ويشعرون أنهم ينجزون المهمة ،بيد أنهم يريدون تأكيدا ً على ذلك».
ويضيف الجندي أنه «يشعر بأنه تحت النار كل الوقت ،وأن هناك أشباحا ً وهو أمر
مخيف» ،مشيرا ً إلى أنه يتعرض إلطالق النار من أسلحة خفيفة وأحيانا لقذائق «آر
بي جي» وصواريخ مضادة للدبابات».

اّ
«وال»:الجنود «الإ�سرائيليون» يعانون رهاب االختطاف
والقن�ص والقذائف الم�ضادة للدروع والمفخخات
ألقى مراسل «إسرائيلي» رافق قوة عسكرية «إسرائيلية» دخلت إلى قطاع غزة،
الضوء على طريقة إدارة جيش االحتالل لعملياته في غزة ،والوسائل التي يتخذها
لتقليل اإلصابات في صفوفه حتى لو كان على حساب مزيد من الدمار في قطاع
غزة ،وأشار إلى أن «األمور التي تثير مخاوف الجنود كثيرة وعلى رأسها الوقوع
في األسر» .وأوضح« :أن الهاجس الذي يتملك القوات التي تدخل قطاع غزة،
هو الخشية من عمليات القنص ،والقذائف المضادة للدروع ،والعبوات الناسفة،
والمنازل المفخخةـ وأكثر ما يخشونه هو وقوع أحد الجنود باألسر».
وعلى رغ��م أن التقرير تضمن مقابالت مع ضباط ،وينطوي على مادة
دعائية تدخل في إطار الحرب النفسية ،انتقى موقع عرب  48الفقرات التي
تصف عمليات التوغل وهواجس الضباط والتعليمات التي يصدرونها للجنود
والتحذيرات من المخاطر المحدقة بهم في قطاع غزة.
وقال مراسل «موقع» واال ،الذي رافق قوة دخلت إلى قطاع غزة« :تبدأ ناقالت
الجند من طراز «أخزاريت» (قاسية) ،بالتحرك بحما الدبابات ،وتتحرك تحت
غطاء من المروحيات والطائرات من دون طيار وبتنسيق مع قوات المدفعية».
وتابع« :تبدأ القوة بالتحرك بسرعة في المسار الذي جرفته الجرافات العسكرية
قبل ذلك خشية وجود عبوات ناسفة .وخالل الطريق يتملكها الخشية من
التعرض لقذيفة مضادة للدروع أو لتفجير بعبوات ناسفة».
وأضاف المراسل« :تصل القوة إلى مبنى فلسطيني مطوق بالجنود .يدخل
الضباط إلى البيت عبر فتحة في الجدار ال عن طريق الباب خشية أن يكون
مفخخاً .ويحتمون داخل المبنى ،خشية التعرض لنيران قناصة أو قذائف هاون.
يدخل قائد الكتيبة إلى غرفة الجلوس الفسيحة في المنزل ،حيث كان يجلس باقي
الضباط .تسدل الستائر في البيت وتعمل قوة رصد على تغطية المنطقة المحيطة.
ويبدأ قائد القوة بمراجعة التعليمات والتشديد على بعض النقاط».
وأردف المراسل« :يحمل قائد الكتيبة بيده جهاز «تابلت» ،وهو جهاز
جديد في الخدمة ويستخدم لالطالع على الخرائط والمعلومات االستخبارية
وللتحكم بالقوات».
ويقول الضابط للجنود« :الدخول للمعارك ،سيجري كما اعتدنا تحت غطاء
نيران كثيفة ،نبدأ بتفعيل الدبابات ،وبعزل المباني القريبة (يقصد عن طريق
قوة نارية) من أجل دفع المسلحين إلى الخلف ،وحينما يحصل ذلك تتوغل
الجرافات أوالً».
ويحذر الضابط الجنود من المخاطر التي قد تنتظرهم ،ويقول« :أمام خط
البيوت األول توجد أنفاق قتالية وقد يكونون هناك .األمر اآلخر الذي ينبغي
الحذر منه هو العبوات الناسفة ،يجب االنتباه قبل كل حركة إلى كل شيء
مشبوه -أكياس حاويات» .وتابع« :إذا دخلتم بيتا ورأيتم أي شيء مشبوه،
يمكننا استبداله بمنزل آخر ،ندخله بعد تفجير الباب وإلقاء القنابل اليدوية.
وانتبهوا ،ال تقوم كل القوة بالدخول بل خلية أولى لتمشيط ،وبعد التأكد من أن
البيت نظيف يمكننا الدخول».
وأضاف الضابط محذرا ً من تعرض أي جندي لألسر ،وقال للجنود« :ينبغي
العمل في إطار مجموعات ،ينبغي العمل بخاليا ،احذروا ال أريد ألحدكم أن يختفي».
ولفت المراسل إلى أنه« :قبل أن ينهي الضابط حديثه ،دوى انفجار هائل
وهز المنزل ،خلية فلسطينية أطلقت قذيفة مضادة للدروع باتجاه هدف في
المحيط القريب ،ورد عليها الجيش بإطالق النار» .وقال« :الجندي الذي يرصد
المحيط الخارجي يقف في الجهة الخطيرة من المبنى ،وثمة خشية من تعرضه
لنيران قناصة أو إصابته نتيجة لتوغل من األماكن الضيقة» ،وردا ً على سؤال
حول إمكان تعرض جندي للوقوع في األسر أوضح« :ثمة دائما ً حديث عن خطر
اختطاف جنود لهذا يسير الجنود بتالصق حديدي ،ومتيقظين».

«ذي ماركر» :وقف الرحالت الجوية �إلى «�إ�سرائيل»
�سابقة اقت�صادية خطيرة
عبر مسؤولون كبار في وزارة المال «اإلسرائيلية» عن قلقهم من «توقف شركات
الطيران من أنحاء العالم عن تسيير رحالت جوية من «إسرائيل» وإليها ،على خلفية
العدوان «اإلسرائيلي» على قطاع غزة وإطالق الصواريخ من القطاع على كيان
العدو.
ونقلت صحيفة «ذي ماركر» االقتصادية «اإلسرائيلية» أمس األحد ،عن «مسؤولين
في وزارة المال «اإلسرائيلية» وصفهم لوقف الرحالت الجوية إلى «إسرائيل» بأنها
«سابقة اقتصادية خطيرة» ،وأنه «لوال عدم استئناف الرحالت الجوية خالل فترة
قصيرة نسبية ألدى ذلك إلى تغيير التوقعات بشأن النمو االقتصادي «اإلسرائيلي»».
وأضاف المسؤولون أن «حصارا ً جويا ً على «إسرائيل» كان سيمس بشكل خطيرة
بصورة «إسرائيل» كدولة عالمية منفتحة أمام األعمال التجارية من جميع أنحاء
العالم» وأن «حصارا ًكهذا كان من شأنه أن يحول «إسرائيل» إلى دولة خطيرة لألعمال
ألن انعدام اليقين فيها أكبر مما ينبغي».
وأضافت الصحيفة« :على رغم استئناف الرحالت الجوية لـ«إسرائيل» وإزالة
الخطر االقتصادي إال مجرد حدوث ذلك هو أمر مثير للقلق ،وفقا ًللمسؤولين في المالية».
ولفتت إلى أنه «ما زالت هناك شركات طيران عدة تمتنع عن الوصول إلى «إسرائيل»
وبينها شركة الطيران األردنية «الملكية األردنية» و«بيغاسوس» التركية».

