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الغرب ين�سحب من ليبيا
لم�صلحة حلفائه في المنطقة
} عامر نعيم الياس
قصف الناتو ليبيا تحت الفصل السابع من ميثاق األمم
المتحدة ،د ّمرها ال سيما ما كان ب��ارزا ً من عمرانها كمركز
المؤتمرات في مدينة سرت ،اعتقال القذافي وإعدامه ميدانيا ً
بطريقة همجية ووحشية ،تعد الصورة األوض��ح «لثورة»
الشعب الليبي في الشرق على الغرب .أرسلت قطر قواتها
الخاصة والمرتبطين بها من الليبيين ،ودعمت السعودية
بالمال والقنابل البشرية القاعدية ،أما تركيا فهي جزء من
حلف الناتو لم يكن دورها ليقارن بدور من سبقها.
اليوم تسحب فرنسا والدول الغربية كافة السفراء من ليبيا
وتغلق البعثات الدبلوماسية و ُينصح الرعايا بعدم السفر إلى
هذه الدولة التي كانت أول من شهد تم ّردا ً إسالمويا ً مسلّحا ً
مدعوما ً من نصف دول العالم ومن األمم المتحدة ومنظمات
المتفجرة ت��واج��ه مصيرها،
حقوق اإلن �س��ان ،تركت ليبيا
ّ
�راع بين
البالد تتشظى وبنغازي تعيش يوميا ً تداعيات ص� ٍ
الجنرال حفتر الذي يريد القضاء على كل أثر لتركيا وقطر،
وبين القاعديين وأنصار الشريعة الذين أعلنوا إقامة إمارة
إسالمية في بنغازي أسو ًة بدولة الخالفة في العراق والشام،
أم��ا طرابلس ال�غ��رب العاصمة الليبية فهي األخ ��رى تلفظ
سكانها الذين اتجهوا تحت وطأة التلوث النفطي والصراع
حول مطار طرابلس إلى الحدود التونسية ،فيما يبحث أحد
أول رؤس��اء «الربيع العربي» السيد المنصف المرزوقي
مع أعضاء حكومة النهضة اإلخوانية إغالق الحدود البرية
مع ليبيا «خوفا ً من تسلل إرهابيين إلى تونس» .فهل ترك
الناتو ليبيا إلى مصيرها؟ هل أخلى الناتو الساحة لحلفائه
في المنطقة من قطريين وسعوديين وإماراتيين وأتراك ،كي
يتحاربوا على أرض ليبيا؟
ال�م��ؤك��د أن ليبيا أصبحت م��رت�ع�ا ً ل�ل�ح��روب والجماعات
حدب وصوب ،وكما الصورة
اإلرهابية اإلسالموية من كل
ٍ
التي تعيشها س��وري��ة وال �ع��راق ،يش ّكل ال �ص��راع بين هذه
ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب�ي��ة أن�م��وذج�ا ً م�ص� ّغ��را ً ع��ن ال �ص��راع بين
أع �ض��اء ال �م �ح��ور ال��واح��د ع�ل��ى خلفية االن �ك �ف��اء األميركي
المقصود والمبرمج ع��ن المنطقة ،وف��ي ظ��ل ت�ق�دّم ملفات
في أولويات الغرب على حساب ملفات أخ��رى تشكل ليبيا
أحدها ،وحتى لو شكلت ليبيا تهديدا ً للمنطقة بأجمعها ،وفي
هذا السياق ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن «اإلرهابيين
في مطار طرابلس الدولي قد سيطروا على  11طائرة مدنية
وهم يفكرون في القيام بعمليات على غ��رار الحادي عشر
من أيلول تستهدف الجزائر وتونس والمغرب» ،فهل هذا
أم��ر ممكن؟ وه��ل تستطيع ال��دول المغاربية مواجهة خطر
تشظي ليبيا؟ ألم يمثل الملف الليبي محورا ً مهما ً من محاور
لقاء الجنرال عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة؟
الغطاء العربي خصوصا ً من دول الجوار ،كان هو الميزة
األكثر إي�لام�ا ً في تاريخ تدمير ال��دول العربية عبر مجلس
األمن الدولي ،وفي الحالة الليبية ال يوجد اختالف فتونس
والمغرب ساهمتا ودعمتا ح��رب الناتو وقطر والسعودية
على ليبيا ،وال يمكن الحديث البتة في ظل المشهد الحالي
الذي يميّز دول المغرب العربي بداي ًة من تونس التي تعاني
م��ا تعانيه م��ن ح�م��اق��ات ال�ن�ه�ض��ة ،وال �ج��زائ��ر ال�ت��ي تحاول
المرور في حقل ألغام الطاعون العربي بسالم ،والمغرب
بأمير مؤمنيها ،ال يمكن ال�ح��دي��ث ع��ن أي ت�ح��رك مغربي
مشترك لمواجهة التهديدات المقبلة من ليبيا والتنسيق ولو
بالحد األدنى لمواجهة احتماالت  11أيلول جديد في المغرب
العربي.
أهي الصوملة إذاً؟ يبدو أن الغرب والناتو والخليجيين
ي��ري��دون تظهير أن �م��وذج ج��دي��د م��ن ال �ح��رب ال �ق��ذرة يخص
كل بلد على ح��دة وبنكهة عربية خالصة ،وهنا تبدو ليبيا
المتفجرة المتشظية صورة ناصعة عن فعل الناتو الثوري
ّ
المساعد للفعل األساسي الذي مازالت دول المنطقة تحاول
استكماله في صراع محموم على الرمال الليبية.

 كاتب سوري

المقاومة تك�سر هيبة الجي�ش «الإ�سرائيلي» ب�أ�سرها �ضابط ًا...
وحكومة نتنياهو ت�صاب به�ستيريا وتعاني من االنق�سام واالكتئاب
حسن حردان
ق�ب��ل س��اع��ة م��ن ال �ب��دء بتطبيق ات �ف��اق ال �ه��دن��ة ال���ذي أعلنته
األم��م المتحدة وواف��ق عليه جميع األط��راف ،وجهت المقاومة
الفلسطينية ضربة موجعة للجيش «اإلسرائيلي» ،بتنفيذ عملية
ضد وحدة من جنوده أثناء توغلهم في منطقة رفح .وتمكنت من
أسر ضابط وقتل جنديين.
وق��د مثلت ه��ذه العملية نصرا ً جديدا ً للمقاومة على الجيش
«اإلسرائيلي» ال��ذي كسرت هيبته أم��ام رج��ال المقاومة الذين
يفاجئونه ف��ي قتال ح��رب العصابات وال �ق��درة على مهاجمته
وإيقاع الخسائر الكبيرة في صفوفه.
وعلى رغم إقدام حكومة نتنياهو على تصعيد عدوانها وإنهاء
الهدنة والقيام بعملية توغل في منطقة رفح بحثا ً عن الضابط
األسير ،إال أن ذلك عكس التورط المستمر للحكومة «اإلسرائيلية»
في مستنقع غزة واستمرار تخبطها وحالة الهستيريا والعصبية
التي أصابتها والتي تحاول التغطية عليها عبر ارتكاب مزيد من
المجازر ضد المواطنين الفلسطينيين وتدمير منازلهم.
غير أن المشهد باألمس أك��د جملة من الحقائق التي تعكس
هزيمة العدوان الصهيوني وفشله في تحقيق أهدافه وهي:
أوالً :نجاح المقاومة عشية المفاوضات في تحقيق مزيد من

اإلنجازات الميدانية والظهور بموقف قوي يم ّكنها من فرض
شروطها ف��ي ات�ف��اق التهدئة ال��ذي ي�ج��رى ال�ت�ف��اوض بشأنه،
خصوصا ً بعد أن ب��ات لديها أس �ي��ران ،ض��اب��ط وج �ن��دي .في
حين ال تزال قادرة على إطالق الصواريخ وشن الهجمات عبر
األنفاق.
ث��ان�ي�اً :إي �غ��ال الجيش «اإلس��رائ �ي �ل��ي» ف��ي ال��رد على هجمات
المقاومة النوعية ،في ممارسة القتل الجماعي ضد المواطنين
الفلسطينيين م��ن أط�ف��ال ون�س��اء وش�ي��وخ تحت غطاء االنتقام
ألس��ر الضابط ،وال��زع��م ب��أن المقاومة خرقت الهدنة .وه��و ما
عكس الجنون «اإلسرائيلي» وحالة العجز والفشل.
ث��ال�ث�اً :ازدي���اد ح��ال��ة االن�ق�س��ام داخ��ل المؤسسة السياسية
«اإلسرائيلية» المتمثلة بالحكومة ،حيث تسود حالة القطعية
التامة بين نتنياهو ووزي��ر خارجيته افيغدور ليبرمان ،فيما
التوتر سيد الموقف بين وزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس
الشاباك كوهين ج� ّراء الفشل في الحصول على معلومات عن
وجود قيادات المقاومة.
رابعاً :بداية شعور نتنياهو بالقلق من اليوم الذي سيلي وقف
الحرب ،نتيجة اإلخفاق الذي ُمني به الجيش وتوجيه االنتقادات
إليه بالمسؤولية عن ذلك .وبدء الحديث عن لجنة تحقيق على
غرار لجنة فينوغراد التي شكلت إثر هزيمة  2006في لبنان.

«ه�آرت�س»�« :إ�سرائيل» �أبلغت الأمم المتحدة
بانتهاء التهدئة في غزة
قالت صحيفة «هآرتس» على موقعها اإللكتروني« :إن «إسرائيل» أبلغت
األمم المتحدة بأن التهدئة التي بدأت صباح اليوم (أمس) الجمعة قد انتهت
بعد ساعتين ،في أعقاب تبادل إطالق نار عنيف في جنوب قطاع غزة» .أسفر
عن سقوط  5شهداء فلسطينيين على األقل ،ومقتل جنديين «إسرائيليين» وأسر
ضابط من قبل المقاومة.
ونقل الموقع االلكتروني للصحيفة عن موظف «إسرائيلي» رفيع المستوى
قوله« :إن منسق أعمال الحكومة «اإلسرائيلية» في المناطق المحتلة يوءاف
مردخاي أبلغ مبعوث األمم المتحدة روبرت سيري بأن «التهدئة اإلنسانية قد
انتهت بالنسبة إلى «إسرائيل»» .وتابع« :كذلك قال مسؤول رسمي في مكتب
رئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو إنها مرة أخرى تخرق فيها حماس
والمنظمات في غزة بشكل سافر وقف إطالق النار الذي التزمت به .هذه المرة
أمام وزير الخارجية األميركي جون كيري واألمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون».

ن��ادرا ً ما تتناول مهنة االقتصاد ـ ال سيما في الجامعات ـ عالم األسواق
الفعلي أو الحقيقي .ب��ل ن��راه��م يبنون النظريات التي تركز على النماذج
المجسدة عوالم خيالية م�ج� ّردة يتساوى فيها األف ��راد .ما من
الرياضية
ّ
تمييز نظري بين العمال والمستهلكين أو الشركات ،والتي ُيشار إليها كلّها
أي تأثير ُيذكر
بمصطلح «التجارة الفردية» .ال يمكن أن يكون للفرد الواحد ّ
على السوق ،وال يمكن أن يكون هناك نزاع بين العمال والرأسماليين في
هذا العالم المج ّرد .ومع فشل دراس��ة التفاعل بين الفعاليات االقتصادية
في «الحياة الحقيقية» ،إذ يت ّم التغاضي عن عمليات تزوير السوق والتالعب
واالحتيال المالي ،تتحكم بمركزية صنع ال�ق��رار االقتصادي تلك النخب
المالية واالقتصادية ومجالس إدارة الشركات :ومن الواضح أنه ال ُيع ّرف
أي من هذه القضايا االقتصادية في الجامعات ...إنّ بنا ًء نظريا ً
الطالب على ٍّ
ً
ً
مختالً ال يمكن أن يقدّم فهما صحيحا لألزمة االقتصادية.
علم االقتصاد هو بنا ٌء إيديولوجي يهدف إلى تمويه النظام العالمي الجديد
وت�ب��ري��ره .وه�ن��اك مجموعة م��ن المسلّمات العقائدية التي تخدم التمسك
برأسمالية السوق الح ّرة وإنكار وج��ود ع��دم المساواة االجتماعية وحق
المنفعة .ال يشكل دور الفعاليات االقتصادية القوية وإمكانية تأثير هذه
الجهات على عمل األسواق المالية وأسواق السلع مصدر قلق بالنسبة إلى
من ّظري االنضباط .فنادرا ً ما يجري تناول مصطلحات التالعب في األسواق
التي تعمل على تخصيص كميات هائلة من الثروة واألموال .وعندما ُيعت َرف
بها يبدو أ ّنها تنتمي إلى عالم علم االجتماع أو العلوم السياسية .وهذا يعني أن
المؤسسي التي تتخفى خلف ستارة هذا النظام االقتصادي
سياسات اإلطار
ّ
العالمي ،الذي بدت معالمه واضحة في السنوات الثالثين الماضية ،نادرا ً ما
ُتحلّل من قبل االقتصاديين التقليديين .ويترتب على هذا التحليل أنّ االقتصاد
كتخصص لم ينجح في تقديم التحليل الوافي لفهم األزمة االقتصادية .وفي
ّ
الواقع ،تنكر مسلّمات السوق الح ّرة وجود أزمة حقيقية .فمحور االقتصاد
الكالسيكي الجديد يقوم على التوازن ،واختالل التوازن وتصحيح السوق،
أو التكيّف من خالل آلية السوق ،كوسيلة أخرى من وسائل وضع االقتصاد
– مر ًة أخرى ـ على «مسار النم ّو الذاتي».

الفقر وعدم المساواة االجتماعية

ُيثري النظام االقتصادي العالمي قلّة قليلة من الناس على حساب الغالبية
العظمى م��ن الشعب ،وق��د ساهمت األزم��ة االقتصادية العالمية بتوسيع
رقعة التفاوت بين الفئات االجتماعية في مختلف البلدان وفي ما بينها على
ح ّد س��واء .إن تصاعد الفقر في ظ ّل الرأسمالية العالمية ،ليس نتيجة ندرة
الموارد البشرية والمادية أو نقصها .بل على العكس تماماًُ :يعزى الكساد
إلى ف ّك االرتباط الوثيق المفترض حدوثه بين الموارد البشرية ورأس المال
المادي ،وهذا ما من شأنه أن يزيد من حدّة األزمة االقتصادية .و ُتعزَّز هياكل
التفاوت االجتماعي عمداً ،ما يؤدّي ليس فقط إلى إفقار عام ،بل أيضا ً إلى

لمعلوماته ،متهما ً نتنياهو بأنه تخاصم مع كل العالم وأنه أصبح مقبوال ً أكثر
من نتنياهو في أوروبا وأميركا».
وأضاف كاسبيت« :مع انتهاء العدوان على غزة فإن نتنياهو سيخوض
حرب وجود حقيقية داخل حزبه الليكود ،إضافة إلى الحرب مع ليبرمان ووزير
االقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف نفتالي بينيت» ،مؤكدا ً
أن تشكيل لجنة تحقيق أمر وارد مع انتهاء العدوان».
في سياق متصل ،اعتبر كاسبيت« :أن توترا ً يسود العالقات بين وزير األمن
ورئيس جهاز األمن العام (شاباك) يورام كوهين ج ّراء فشل الشاباك في تقديم
إنجاز معنوي جدي مثل استهداف قادة حماس في غزة» .ونقل عن مصادر في
المؤسسة األمنية قولها« :هناك نقص كبير في المعلومات االستخبارية التي
يجب أن يوافرها الشاباك ولم يقم بذلك».
غير أن كاسبيت تدارك قائالً« :إن المعلومات االستخبارية المتوافرة جيدة
ولكنها ليست ممتازة ،لكن النقص الحقيقي هو في القيادة السياسية» ،الفتا ً إلى
أن «المجلس الوزاري المصغر (كابينت) انعقد لعشرات الساعات من دون أن
ينجح في تحديد الهدف» ،مؤكدا ً «أن نتنياهو يتردد في اتخاذ القرارات خالفا ً
لخطابه االنتخابي الصارم وشعاره الذي رفعه في حملته بالقضاء على حكم
حماس».

«ه�آرت�س» :نتنياهو يفقد ال�سيطرة على الأحداث
ويتح ّرق لإنهاء القتال
«معاريف» :قطيعة تامة بين نتنياهو وليبرمان
وتوتر بين يعالون ورئي�س «ال�شاباك»
قال المحلل السياسي في صحيفة «معاريف» بن كاسبيت إن «قطيعة تامة»
تحكم العالقة بين رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو ووزير
الخارجية أفيغدور ليبرمان منذ بدء العدوان على قطاع غزة» .وأوضح« :أن
الشريكين حتى فترة وجيزة (نتنياهو وليبرمان) تحوال إلى عدوين لدودين ،إذ
يرى نتنياهو بوزير خارجيته التهديد األكبر عليه».
وقال كاسبيت« :إن نتنياهو وليبرمان لم يتبادال الحديث منذ بدء العدوان»،
الفتا ً إلى أن «نتنياهو شكل في السابق المنتدى االستشاري المقرب الذي شمل
وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير األمن موشيه يعالون وليبرمان .وعندما
سئل ليبرمان إن كان ال يزال يشارك في جلسات المنتدى ،رد أنه «ليس بحاجة
إلى المشاركة ألن بحوزته معلومات أكثر من رئيس الحكومة وليس بحاجة

الأزمة االقت�صادية العالمية والك�ساد العظيم
في القرن الحادي والع�شرين ()2
مايكل تشوسودوفسكي

وبالتالي الخوف من أن يدفع الثمن على غرار ما حصل مع سلفه
إيهود أولمرت.
خامساً :م��ؤش��رات ف�ق��دان نتنياهو السيطرة على األح��داث
وحاجته الشديدة إلى إنهاء القتال في الوقت نفسه ،وظهر ذلك
بوضوح في الهجوم على وزير الخارجية األميركي جون كيري
وحالة االكتئاب الناتجة من ارت�ف��اع أع��داد القتلى في صفوف
الجنود الصهاينة.
س��ادس �اً :ظهور قلق «إسرائيلي» م��ن احتمال ات�س��اع دائرة
الحرب في المنطقة ،ومسارعة تل أبيب إلى طلب المساعدة من
إدارة ب��اراك أوباما للضغط على حزب الله بوساطة إي��ران كي
ال يدخل الحرب ويطلق الصواريخ على تل أبيب وغ��وش دان،
األم��ر ال��ذي يعكس م��دى ال��رع��ب ال��ذي ب��ات ينتاب ق��ادة الكيان
من أي حرب واسعة في ظل عدم قدرته على مواجهة المقاومة
الفلسطينية في قطاع غزة.
سابعاً :سيادة رعب «إسرائيلي» من اآلن من احتمال مواجهة
تحقيق دول��ي ب�ش��أن ال�ج��رائ��م ف��ي غ��زة ،ال سيما بعد تشكيل
لجنة تحقيق دول�ي��ة ب�ق��رار م��ن مجلس حقوق اإلن�س��ان التابع
لألمم المتحدة وسط تقديرات بأنها ستخلص إلى نتائج تتهم
مسؤولين «إسرائيليين» بارتكاب جرائم حرب يصعب أن تمر
من دون عقاب.

زوال الطبقة الوسطى وتلك العليا ذات الدخل المتوسط .كذلك ،فإن الطبقة
الوسطى االستهالكية التي يستند إليها الجموح الرأسمالي ،مهدّدة .وقد
أفلست قطاعات ع �دّة أكثر حيوية في االقتصاد االستهالكي .وتع ّرضت
الطبقات الوسطى في الغرب – لعقود مضت ـ إل��ى تآكل ثرواتها المادية.
مع العلم أنّ الطبقة الوسطى من الناحية النظرية قد ُبنيت واستم ّرت بفضل
ديون األسرة المعيشية .وسرعان ما أصبح األثرياء بدالً من الطبقة الوسطى
المستهلكين ،ما أدّى إلى نم ّو سريع في اقتصاد السلع الفاخرة .ومع نضوب
أسواق الطبقة الوسطى للسلع المصنّعة ،حدث تح ّول مركزي وحاسم في
بنيان النمو االقتصادي بلغ ذروت��ه مع زوال االقتصاد المدني ،وتطوير
اقتصاد حرب أميركا مدعومة بميزانية دفاعية ضخمة قاربت التريليون
دوالر ...تعثرت أسواق األسهم ،أصبح الركود واضحاً ،شهدت صناعات
األسلحة المتط ّورة وشركات المرتزقة ومتعاقدي القوى العسكرية واألمنية
نموا ً وازدهارا ً
واضحيْن.
َ

الحرب واألزمة االقتصادية

ترتبط الحرب ارتباطا ً وثيقا ً بإفقار الشعوب ح��ول العالم .كما يرتبط
ال�ت�س�لّ��ح ب��األزم��ة االق �ت �ص��ادي��ة ارت �ب��اط �ا ً وث �ي �ق �اً .ف��اس�تُ�ب��دل ت��وف�ي��ر السلع
واالحتياجات البشرية الضرورية واألساسية بـ«آلة القتل» التي يح ّركها مبدأ
الربح لدعم حرب أميركا المفتوحة ض ّد اإلرهاب .الفقراء يحاربون الفقراء،
األغ�ن�ي��اء ي� ��زدادون غ�ن��ى ،إذ يسيطرون على الصناعة والعسكر والنفط
والبنوك .فمبدأ الحرب االقتصادية ،أن في الموت خيرا ً الزدهار العمل ،وأنّ
في الفقر خيرا ً للمجتمع ،وأنّ في القوة خيرا ً للسياسة .تنفق األمم الغربية،
وتحديدا ً الواليات المتحدة ،الباليين من الدوالرات سنويا ً لقتل األبرياء في
الدول الفقيرة البعيدة ،في حين أن الناس يعانون في تلك الدول من تفاوت
في الفقر والطبقة والجنس واالنقسامات العرقية.
إن حربا ً اقتصادي ًة صريحة تنتج البطالة والفقر واألم��راض من خالل
السوق ال�ح��رة .حياة الناس وقدرتهم الشرائية في تراجع مستم ّر .وقد
أنتجت ه��ذه السوق الح ّرة في السنوات العشرين الماضية الفقر والعوز
االجتماعي لدى عدد كبير من الناس .وب��دالً من العمل على معالجة كارثة
اجتماعية وشيكة الحدوث ،تعمد الحكومات الغربية ـ وبما يخدم مصالح
النخب االقتصادية ـ إل��ى تثبيت دول��ة بوليسية جديدة تعتبر بمثابة «األخ
األكبر» ،تهدف إلى مواجهة جميع أشكال المعارضة السياسية واالجتماعية
وقمعها.
باستثناء اليونان وإيسلندا المع ّرضتان للخطر ،لم تبلغ األزمة االقتصادية
بأي حال من األحوال ـ في الدول كافة .علينا فقط أن
واالجتماعية ذروتها ـ ّ
ننظر إلى تصعيد الحرب في وسط آسيا وفي الشرق األوسط وإلى تهديدات
الواليات المتحدة وحلف الناتو المستمرة للصين وروسيا وإيران ،لنشهد
ون��درك كم أن عامل َ ْي الحرب واالقتصاد متالزمان ومترابطان بعضهما
ببعض.

ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق

تحت عنوان «نتنياهو يتحرق إلنهاء القتال في الجنوب وسيضطر لالكتفاء
بوجع ال���رأس» كتب يوسي فيرطر في صحيفة «ه��آرت��س»« :أن الهجوم
«اإلسرائيلي» على وزير الخارجية األميركية جون كيري وتدهور العالقات الحاد
مع الواليات المتحدة ،يشيران إلى فقدان سيطرة الحكومة على األحداث».
وأضاف فيرطر« :بدال ً من تجنب التصويت باإلجماع ضد مبادرة كيري وحل
الخالفات بهدوء وسرية عبر القنوات الدبلوماسية ،فإن نتنياهو اختار فتح
جبهة ضد األميركيين ،بينما تغرق الدولة في االكتئاب مع ارتفاع عدد القتلى
وسط الجنود ،وإحساس ضبابي بأن الحكومة ليس لديها أي فكرة إلى أين
تتجه ،هل نتقدم إلى داخل قطاع غزة أم نلتف ونعود إلى الوراء؟ وبأية شروط؟
وبأية طريقة؟».
وتابع الكاتب في الصحيفة« :أن نتنياهو يتحرق لوقف القتال في الجنوب،
ولكن الظروف السياسية لم تنضج بعد .ومن جهة أخرى ،يواجه انتقادات
حادة علنية من وزراء في حزبه وفي حكومته بشأن إدارته لألمور ،ويواصل
رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات الجنوب حثه على تعميق الدخول إلى
قطاع غزة ،في حين قال ضابط كبير في الجيش «اإلسرائيلي» إنه حان الوقت
لكي يقرر المستوى السياسي إلى أين يتجه الجيش في المعركة».
وأشار الكاتب في هذا السياق إلى أن «نتنياهو كان قد وبخ ،الخميس عددا ً
من الوزراء في سابقة تعكس الضغوطات التي يعيشها وفقدانه السيطرة على
األوالد .وأض��اف« :أن العالم ،وخصوصا ً الواليات المتحدة وحتى أستراليا
بدأ يمل ،والمجتمع الدولي يشعر بأن «إسرائيل» استنفدت ما لديها في قطاع
غزة ،كما أن المواجهة السياسية بينه وبين شريكه وزير األمن موشي يعالون
ونفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان رؤساء قادة البيت اليهودي ويسرائيل بيتينو،
تحولت إلى مواجهة مكشوفة وبارزة».
ولفت فيرطر إلى أن «الحقيقة التي تقلق نتنياهو هي أن إنهاء القتال بشكل
يعتبره الجمهور «اإلسرائيلي» ضعفا ً وتنازال ً وإرهاقا ً قد يكون ثمنه سلطته،
إذ تشير االستطالعات إلى دعم شعبي لمواصلة الحرب» .وأردف« :قد يخرج
نتنياهو من حرب غزة كمن لم يحقق المطلوب ،ال أمنيا ً وال سياسياً».

سيسهل اتخاذ قرار بفتح المعبر» .وتابع «أن رئيس الحكومة «اإلسرائيلية»
بنيامين نتنياهو يدعي أنه جرى استخدام اإلسمنت الذي أدخل إلى قطاع غزة،
من قبل المنظمات الدولية لبناء األنفاق ،ولكن ذلك ليس صحيحاً .ففي عهد
مبارك ومرسي ،كان اإلسمنت موجودا ً بوفرة في غزة ،في حين أن وكاالت األمم
المتحدة راقبت استخدام اإلسمنت الذي أدخلته إلى القطاع».
وأضاف برنيع« :في حال تولي السلطة الفلسطينية قطاع غزة فيجب إقامة
جهاز لمراقبة استخدام مواد البناء ،يكون خاضعا ً إلشراف دولي ،وبالتنسيق
مع «إسرائيل» ،علما ً أن إعادة إعمار قطاع غزة سيحتاج إلى كميات كبيرة من
مواد البناء» .وتابع «أن حركة حماس تدرك أن أي حل لقطاع غزة يمر عبر
القاهرة .وستكون هناك فرصة تاريخية لتغيير الوضع في قطاع غزة ،وفي
العالقات بين «إسرائيل» وجزء من العالم العربي».
أما بالنسبة إلى لمطلب الفلسطيني فك الحصار المفروض على قطاع غزة
بشكل تام ،فقال برنيع« :إن ذلك لن يحصل ،بيد أنه سيجرى تغيير في شروط
الحصار».
وخلص برنيع إلى أنه «يتضح أن المستفيد من اتفاق وقف إطالق النار هو
أبو مازن ،حيث يمنحه فرصة للعودة إلى قطاع غزة برعاية مصر وبموافقة
«إسرائيل» وبالتعاون مع حركة حماس ،بينما ستربح مصر الرفعة والنفوذ،
في حين ستضطر «إسرائيل» إلى التعايش مع قواعد لعبة جديدة».

«يديعوت �أحرونوت»�« :إ�سرائيل» طالبت �أميركا
بال�ضغط على حزب الله كي ال يق�صف تل �أبيب
أشارت معلومات بدأت تتكشف اآلن إلى أن القيادة السياسية والعسكرية في
«إسرائيل» تخوفت من اتساع دائرة الحرب في المنطقة على إثر عدوانها على
قطاع غزة.
وكشف المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أكس فيشمان
أمس الجمعة« :أن «إسرائيل» طلبت من الواليات المتحدة أن تمارس ضغوطا ً
على حزب الله بوساطة إيران كي ال يطلق الحزب صواريخ باتجاه مدينة تل
أبيب ومنطقة وسط «إسرائيل» خالل العدوان على غزة».
وكتب فيشمان أن��ه «ف��ي أعقاب المحادثة الصعبة بين رئيس حكومة
«إسرائيل» بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما طالب خاللها
األخير بوقف العدوان فورا ً ومن دون شروط ،ألقى سفير «إسرائيل» في واشنطن
رون ديرمر خطابا ً خالل اجتماع لمؤيدي «إسرائيل» في العاصمة األميركية،
وعبر خاللها عن شكره لوزير الخارجية األميركي جون كيري ،على مساعيه من
أجل الحفاظ على أمن «إسرائيل».
وقال ديرمر« :إن نتنياهو طالبه بتقديم هذا الشكر لكيري على رغم انتقادات
نتنياهو والقيادة «اإلسرائيلية» لكيري بسبب طرحه مبادرة لوقف إطالق النار
اعتبرتها «إسرائيل» تتبنى مواقف (المقاومة الفلسطينية) في غزة».
ونقل فيشمان عن مصادر مطلعة في واشنطن ادعائها أن «الشكر الذي
عبر عنه السفير لم يكن من قبيل الصدفة» .وهو يدل وفقا ً للمصادر ذاتها على
«نشاط دبلوماسي سري أجراه كيري مقابل إيران في بداية عملية الجرف
الصامد» .وبحسب المصادر« :فإن «إسرائيل» طلبت من الواليات المتحدة
ممارسة ضغوط على حزب الله بوساطة اإليرانيين من أجل أال يبدأ بإطالق
الصواريخ على منطقة غوش دان (تل أبيب ومنطقتها) كمساعدة لحماس .وقد
نفوا في «إسرائيل» أنهم قدموا طلبا ً كهذا .وجعل هذا النفي األميركيين يضحكون
بمرارة».

«يديعوت �أحرونوت»� :أميركا طلبت ان�سحاب الجي�ش «�إ�سرائيل اليوم»�« :إ�سرائيل» تتخوف من تحقيق
«الإ�سرائيلي» ك�شرط للمحادثات ب�ش�أن وقف النار
دولي بجرائمها في غزة وت�شكل طاقما ً لمواجهته
كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»« :في إطار البحث عن مخرج ،فإن
الواليات المتحدة تطلب من الجيش «اإلسرائيلي» االنسحاب من قطاع غزة
كشرط للمحادثات بشأن وقف إطالق النار ،في حين أن نتنياهو يصر على إنهاء
معالجة األنفاق» .وأشارت إلى «المواجهة التي وقعت بين نتنياهو وبين عدد
من وزرائه».
وقالت الصحيفة« :في حين تحدث يعالون عن التقدم في الحملة العسكرية،
أطلق عدد من الوزراء مالحظات ساخرة ،ضمنها عبثا ً يحاولون امتداح إنجازات
هذه الحرب وأهداف الحرب يجب أن تكون تدمير حركة حماس» .الفتة إلى
«الخالفات التي ال تزال قائمة بين «إسرائيل» والواليات المتحدة بشأن وقف
إطالق النار ،إذ أعلن نتنياهو أن الجيش لن ينهي عملياته في قطاع غزة قبل
تدمير األنفاق الهجومية ،في حين أعلن البيت األبيض أن معالجة األنفاق يجب
أن تجرى في إطار اتفاق يناقش بين الطرفين حول نزع أسلحة المقاومة في
قطاع غزة ،ولذلك يجب أن يكون هناك وقف فوري إلطالق النار».
ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم البيت األبيض غوش أرنست قوله« :إن
تدمير األنفاق هو موضوع للبحث في إطار المحادثات حول نزع األسلحة من
قطاع غزة ،ويجب أوال أن يكون هناك وقف إلطالق النار ،وبعد ذلك تناقش
قضية األنفاق».
وتحت عنوان «يحيكون مستقبالً قطاع غزة» كتب ناحوم برنيع في الصحيفة
نفسها« :إن مصدرا ً دبلوماسيا ً صرح أن المطلب «اإلسرائيلي» بنزع سالح
المقاومة في قطاع غزة ليس عمليا ً اآلن».
وأضاف المصدر الدبلوماسي« :نزع السالح سيجرى تدريجيا ً ويستغرق
مدة طويلة ،وفقط بعد دخول الرئيس الفلسطيني إلى قطاع غزة وبناء على
طلبه» .مشيرا ً إلى أنه «بالتأكيد ستنشر قوات شرطة فلسطينية على طول
الحدود مع مصر ،وتنفذ خطوات أخرى لتهدئة المخاوف األمنية لـ»إسرائيل»».
وقال المصدر أيضا ً إنه «لن يطلب من الحكومة «اإلسرائيلية» االعتراف
رسميا ً بحكومة الوحدة الفلسطينية ،ولكنها ستضطر إلى تغيير سياستها
العملية تجاهها ،والرفض «اإلسرائيلي» للسماح للحكومة بإدارة قطاع غزة
هو الذي أنشأ الفراغ الذي كان أحد أسباب إطالق الصواريخ» .وتابع« :السلطة
الفلسطينية رفضت في السابق تحويل الرواتب لموظفي الحكومة في قطاع
غزة ،وفي حال تولت السلطة في القطاع فإنها ستضطر إلى تغيير سياستها».
أما بالنسبة إلى مصر فاعتبر المصدر الدبلوماسي أنه «سيتوجب عليها
فتح معبر رفح ،وأنه في حال سيطرة السلطة الفلسطينية على المعبر فإن ذلك

تسود تقديرات في «إسرائيل» بأن لجنة التحقيق التي قرر مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة تشكيلها ستخلص إلى نتائج خطيرة ضدها في
أعقاب الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة خالل عدوانها الحالي عليه.
وأشارت صحيفة «إسرائيل اليوم» إلى «الدمار الهائل وعدد (الشهداء)
الكبير جراء القصف «اإلسرائيلي» في القطاع طوال  25يوما ً الماضية»،
وتوقعت« :أن ه��ذه الجرائم لن تمر من دون معاقبة «إسرائيل» ،ولذلك
فإنه يسود «تخوف شديد» في «إسرائيل» من نشر مجلس حقوق اإلنسان
تقريرا ً شديدا ً جدا ً من شأنه أن يؤدي إلى تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين
«إسرائيليين» إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي وتنسب لهم ارتكاب
جرائم حرب».
وقالت الصحيفة« :إن طريقة مواجهة لجنة التحقيق شغلت القيادة
السياسية والعسكرية في «إسرائيل» كثيرا ً في الفترة الماضية ،وجرى
البحث في ذل��ك من خ�لال سلسلة م���داوالت ،ضمنها م��داوالت أجريت في
المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية (الكابينيت)» .ولفتت
إلى أن «القلق في «إسرائيل» هو أنه لدى انتهاء (العدوان) ،وعندما تدخل
إليها طواقم وسائل اإلعالم الدولية وتطلع على حجم الضحايا الفلسطينيين
وال��دم��ار الهائل ،فإنه ستتزايد االنتقادات في العالم حيال حجم القوة
العسكرية التي استخدمها جيش «إسرائيل» ،ما سيؤدي إلى حدوث انجراف
خطير في الرأي العام العالمي ضده ،سيكون له تأثيره في قيادات سياسية
وخاصة في أوروبا الغربية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين «إسرائيليين» قولهم« :إن تقرير
لجنة التحقيق األممية المقبل سيكون أشد بكثير من تقرير لجنة غولدستون
الذي صدر عن لجنة مشابهة في أعقاب العدوان على غزة في نهاية عام
 ،2008خصوصا ً أن لجنة غولدستون سميت لجنة تقصي حقائق ،بينما
اللجنة الحالية سميت لجنة تحقيق» .واعتبرت «أن الفرق بين تسمية
اللجنتين األمميتين مثير للقلق ،ألن لجنة التحقيق بإمكانها التوجه حاملة
استنتاجاتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة حكام «إسرائيل»
بارتكاب جرائم حرب في حال توصلت الستنتاج كهذا».
وقالت الصحيفة« :إن حكومة «إسرائيل» شكلت طاقما ً لمواجهة عمل لجنة
التحقيق األممية ،وسيركز هذا الطاقم على مواجهة قانونية وحملة سياسية
وإعالمية دولية ستبدأها «إسرائيل» فور انتهاء (عدوانها) على غزة».

