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حجارة سجيل الق ـ

على الغالف

إسرائيل تخشى حرب استنزاف:
غزة
ال حل
ّ
عسكريًا في ّ
كرست الصحافة اإلسرائيلية نفسها أمس لتشريح
املوقف الرسمي من الوضع القائم في قطاع غزة ،الذي يمكن
تلخيصه بأن فصائل املقاومة نجحت في دفع دولة االحتالل
إلى حرب استنزاف ،ما دفع بعض قادة العدو إلى الحديث
عن ضرورة إيجاد مخرج من املعركة ،على اعتبار أنه «ال حل
ّ
عسكريًا في غزة»
علي حيدر
اس � �ت � �ن � �ف� ��رت ص � �ح� ��اف� ��ة اس � ��رائ� � �ي � ��ل م��ع
اس �ت �ن �ف��ار ج �ي �ش �ه��ا ،وج �ن ��د م�ح�ل�ل��وه��ا
أق�ل�ام �ه��م مل��واك �ب��ة ال� �ح ��دث ال � ��ذي اح�ت��ل
ص ��دارة اه�ت�م��ام ال��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة ،وك��ان
الفتًا أن البعض منهم استشرف مبكرًا
ت�ح� ّ�ول العملية العسكرية ف��ي غ��زة الى
ح��رب اس�ت�ن��زاف ،بعدما انتهى مفعول
ع ��ام ��ل امل � �ف� ��اج� ��أة ،ب �ف �ع��ل ال� �ع� �ب ��ر ال �ت��ي
اس �ت �خ �ل �ص �ت �ه��ا ال �ف �ص��ائ��ل م ��ن ت �ج��ارب
املقاومة في لبنان وفلسطني ،كما توقع
اخ��رون ان ال تحقق ه��ذه العملية اكثر
مما حققته سابقاتها ،انطالقًا من أنه
ال حل عسكريًا مع قطاع غزة ،وبالتالي
ع �ل ��ى اس ��رائ� �ي ��ل أن ت �س �ت �ع��د ل�ل�ع�م�ل�ي��ة
العسكرية املقبلة.
وأك� � � ��د امل� �ع� �ل ��ق ال� �ع� �س� �ك ��ري ل �ص �ح �ي �ف��ة
«يديعوت اح��رون��وت» ،رون بن يشاي،
أن مجموعات فصائل املقاومة في غزة،
تنجح في اطالق الصواريخ على املدن
واملستوطنات االسرائيلية ،بالرغم من
عشرات الطائرات املسيرة «دون طيار»
في االجواء ،والطائرات الحربية وعمل
وس ��ائ ��ل امل ��راق �ب ��ة امل� �ت� �ط ��ورة ،االرض �ي��ة
منها والبحرية ،عازيًا ذلك الى الدروس
ال� �ت ��ي اس �ت �خ �ل �ص��وه��ا م� ��ن ح � ��رب غ ��زة
السابقة ،وم��ن ح��زب الله خ�لال الحرب
على لبنان عام .2006
ورأى بن يشاي أن العملية االسرائيلية
«ع �م��ود ال �س �ح��اب» ت�ح��ول��ت ب�ف�ع��ل ذل��ك
ال � ��ى ح � ��رب اس� �ت� �ن ��زاف ل �ل �ط ��رف�ي�ن ،ك�م��ا
ي �ح��اول ال �ج �ي��ش ،ب�ع��دم��ا ان�ت�ه��ى ع��ام��ل
املفاجأة ،تدمير اهداف اضافية في غزة
بهدف تقليص قدرة الفلسطينيني على
اط�لاق الصواريخ .ولفت إل��ى أن خاليا
«الجهاد» و«حماس» ،تعمل وفق خطة
اعدت مسبقًا وتستخدم منصات اطالق
ث��اب �ت��ة م �ن �ص��وب��ة ف� ��وق س �ط��ح االرض
وت �ح �ت �ه��ا ،وال ي �ح �ت��اج امل �ق��ات �ل��ون ال��ى
أن ي�ك��ون��وا ب��ال�ق��رب منها ح�ت��ى تجري
عملية االطالق ،إذ يمكنهم القيام بذلك
ع��ن ب�ع��د .وأش ��ار ال��ى أن ه��ذه املنصات
ّ
مخفية ج �دًا على نحو يمكن املقاتلني
من تلقيمها مرة ثانية وثالثة وبسرعة
وسرية واالبتعاد سريعًا قبل أن يتمكن
ال �ج �ي��ش وال �ط ��ائ ��رات االس��رائ �ي �ل �ي��ة من
استهدافهم ،األمر الذي دفع الجيش الى
دراسة اساليب وطرق القتال والوسائل
ال�ح��دي�ث��ة ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا امل�ن�ظ�م��ات
الفلسطينية .واخ�ت�ت��م تحليله بالقول
إن «نجاح العملية أو فشلها ال يتحدد
وف�ق��ًا للنتائج امل�ي��دان�ي��ة ال�ت��ي يحققها
الجيش ،بل من النتائج االستراتيجية
والسياسية».
أيضًا ،رأى املعلق العسكري في صحيفة
«هآرتس» ،عاموس هرئيل ،ان مصالح
اسرائيل وحماس تسمح بالوصول الى
االس�ت�ن�ت��اج ب��أن��ه ل�ي��س ل�ل�ط��رف�ين حاليًا
مصلحة حقيقية في تكرار «مسرحية»
«رص��اص مصهور» ،متوقعًا أن يجري

ف� ��ي ال �ن �ه ��اي ��ة ال � �غ� ��اء ال� �ت ��دري� �ب ��ات ع�ل��ى
ال �ع��رض ال�ج��دي��د ل�ل�م�س��رح�ي��ة .واوض��ح
ه��رئ �ي��ل ال �ت �ق��دي��ر االس� �ت� �خ� �ب ��اري ،ال ��ذي
ي �ب��دو أن ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة اس�ت�ن��دت
اليه لدى اتخاذها قرار االغتيال ،بالقول

باراك ال يتمنى نشوب
معركة طويلة وليس
لديه صيغة دقيقة
للخروج من هذه المعركة
إذا لم يتوافر السبيل
لتسوية سياسية
فسنشارك في
«عمود سحاب  »2و
«عمود سحاب »3

ان «ح�م��اس غير معنية حقًا بمواجهة
ً
ذات وت �ي ��رة م��رت �ف �ع��ة ،ت�ت�ض�م��ن دخ ��وال
واس�ع��ًا ألل��وي��ة الجيش االس��رائ�ي�ل��ي في
اراض � ��ي ال �ق �ط ��اع» ،م�ض�ي�ف��ًا إن ح�م��اس
«عندما كانت تتردد بني قيمة املقاومة
العسكرية ضد اسرائيل ،والحاجة الى
ال�ب�ق��اء ف��ي ال�س�ل�ط��ة ،ك��ان��ت ت�خ�ت��ار على
ال��دوام الخيار الثاني» ،مرجحًا أن��ه إذا
ت��واف��رت آل �ي��ة إلن �ه��اء س��ري��ع ع�ل��ى نحو
نسبي لجولة العنف هذه ،فقد تتعاون
معها.
ورأى هرئيل انه بعدما حققت اسرائيل
ان� � �ج � ��ازات ال ب � ��أس ب� �ه ��ا ف� ��ي ال �ي��وم�ي�ن
األولني من الحملة ،يحتمل انها تسعى
االن ال��ى ن�ه��اي��ة س��ري�ع��ة ل�ه��ا ،الف�ت��ًا ال��ى
ان وزير الدفاع ايهود باراك ،الذي ادى
دورًا مركزيًا في عملية اتخاذ القرارات،
ُ
«ي �ف �ض��ل ق �ط��ع االش �ت �ب��اك» ،ت �م��ام��ا كما
اوص� � � � ��ى خ� �ل� ��ال ع� �م� �ل� �ي ��ة «ال� � ��رص� � ��اص
املصهور» في نهاية عام  ،2008التنازل
عن العملية البرية وت�ص��ادم في حينه
مع رئيس الوزراء ايهود اوملرت.
في السياق نفسه ،رأى هرئيل ان النظام
املصري ،سيقف عند ح��دود معينة في
تضامنه مع «حماس» ،لكونه يدرك أنه
إذا ت�ج��اوز ال�ح��دود ،فسيجد نفسه في
ص ��دام م��ع اإلدارة االم �ي��رك �ي��ة .وف ��ي ما
ي�ت�ع�ل��ق ب ��االه ��داف «امل �ت��واض �ع��ة» ال�ت��ي
ح� َّ�ددت�ه��ا ال�ق�ي��ادة السياسية للعملية،
رأى هرئيل انها درس من الغرور الذي
ميز القيادة السياسية والعسكرية في
بداية حرب لبنان الثانية ،والطموحات
امل�ب��ال��غ ف�ي�ه��ا ال �ت��ي ت�م�ي��زت ب�ه��ا عملية
«الرصاص املصهور».
ف��ي اإلط ��ار ن�ف�س��ه ،ذك��رت «ه��آرت��س» أن
ب� ��اراك ،ال ��ذي ال ي�ت�م�ن��ى ن �ش��وب معركة
ط� ��وي � �ل� ��ة ،ل� �ي ��س ل� ��دي� ��ه ص� �ي� �غ ��ة دق �ي �ق��ة
ل�ل�خ��روج م��ن ه��ذه امل�ع��رك��ة .ونقلت عنه
ق��ول��ه «ن �ح��ن ال ن�س�ت�ط�ي��ع ال�ت�ن�ب��ؤ ب��دق��ة
م��ا ه��ي ن�ق�ط��ة ال �ن �ه��اي��ة» ،وأن األه ��داف

ّ
اسرائيليان يستعدان للحرب على طريقتهما بالقرب من غزة أمس (مناحيم كاهانا ــ أ ف ب)
جنديان
التي ح��دده��ا املجلس ال��وزاري املصغر
«ت�ق�ل�ي��ص ع�م�ل�ي��ات اط�ل�اق ال �ص��واري��خ،
وتحسني الواقع االمني وزيادة الردع»،

ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ح �ق��ق ،اض� ��ف ال� ��ى ذل� ��ك أن �ن��ا
نسعى إلى تحقيق اشياء معقولة ،مثل
امكانية العمل بالقرب من الجدار دون

الجبهة الداخلية :ما قبل تل أبيب ليس كما بعــ
محمد بدير
ح �ص��ل ذل� ��ك ع �ن��د ال �س��اع��ة ال �س��ادس��ة
وال �ـ 37دقيقة مساء الخميس أول من
أم��س .م��ا قبل ه��ذا التوقيت ليس كما
بعده ،ألن ما قبل قصف تل أبيب ليس
ك �م��ا ب �ع��ده .ع �ن��ده��ا اج �ت��از ال �ص��اروخ
األول من طراز «فجر  »5حدود منطقة
«غ� ��وش دان» م�ط�ل�ق��ًا ص��اف��رة اإلن� ��ذار
ً
وم � �ح� ��وال م �ئ ��ات آالف اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
امل��ذع��وري��ن إل��ى ج��زء م��ن إح�ص��ائ�ي��ات
امل ��واج� �ه ��ة ال� ��دائ� ��رة ع �ل��ى ج �ب �ه��ة غ ��زة.
استغرق األم��ر دقائق حتى يستوعب
«ال �ت��ل أب �ي �ب �ي��ون» وق ��ع ال �ص��دم��ة ال�ت��ي
عصفت بهم ،وفيما هم يهرولون إلى
أماكن مسقوفة لالحتماء من «حجارة
سجيل» املقاومة الفلسطينية ،كانت
عبارة «ال أص��دق» هي العبارة األب��رز
التي تتردد على ألسنتهم.
س��ري�ع��ًا ان�ت�ش��ر ن�ب��أ ت�ع��رض ت��ل أب�ي��ب،
املدينة التي ك��ان حتى أم��س «التابو»
(املحظور) األخير في معادالت الردع
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ح �ي ��ال أع� � ��داء ال� �خ ��ارج،
لصلية صاروخية مدوية .لم يكن ذلك
ردًا إي��ران �ي��ًا ع �ل��ى م�ه��اج�م��ة إس��رائ �ي��ل

ملنشآت التخصيب في نتانز وفوردو،
ك�م��ا أن ��ه ل��م ي ��أت ف��ي س �ي��اق «ال �ت��وأم��ة
القصفية» املعلنة م��ن قبل ح��زب الله
م ��ع ب� �ي ��روت وال �ض��اح �ي��ة« .ت ��اب ��و» تل
أب �ي��ب س �ق��ط ع �ل��ى أي� ��دي ال �ج �ه��ة ال�ت��ي
ّ
تعدها إسرائيل الحلقة األضعف في
محور املقاومة ،وهي قطاع غزة.
اخ �ت �ص��ر أح � ��د س� �ك ��ان امل ��دي� �ن ��ة ح�ج��م
ال� ��دالالت ال�ت��ي ان �ط��وى عليها ال�ح��دث
ب��ال�ق��ول «ص �ف��ارة إن� ��ذار ف��ي ت��ل أب�ي��ب.
ه � ��ذا ض � ��رب م ��ن ال� �ه� �ل ��وس ��ة» .آخ � ��رون
قالوا إنهم لم يحلموا بأن يحصل هذا
عندهم .املدينة التي يطلق عليها في
إسرائيل لقب «مدينة من دون توقف»
ت �ح��ول��ت خ �ل��ال دق ��ائ ��ق إل � ��ى «م��دي �ن��ة
م � ��ن دون ح � ��رك � ��ة» ،ف � ��ي ض� � ��وء ح��ال��ة
الشلل ال�ت��ي أص��اب��ت معظم أحيائها.
ك � ��ان ح ��دث ��ًا اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا أن ي �ش��اه��د
امل� ��رء ،ول ��و م��ن ع�ل��ى ش��اش��ات التلفزة
ومواقع اإلنترنت ،برجوازية إسرائيل
وطبقتها املخملية تحتمي م��ذع��ورة
ع�ل��ى أدراج األب �ن �ي��ة أو ف��ي مالجئها.
م �ش��اه��د أل �ف �ه��ا ع��ن أه �ل��ه وش �ع �ب��ه في
عهود خلت ،كان الجبروت اإلسرائيلي
عنوانها .ح��دث استثنائي أن يعيش

املرء في عهد جعلت منه املقاومة زمن
االنتصارات.
وزي ��ر الجبهة ال��داخ�ل�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل��ي،
آف��ي ديختر ،أق��ر ب�ـ «ليلة قاسية مرت
على ت��ل أب�ي��ب ل��م تعهدها امل��دي�ن��ة من
ق � �ب ��ل» .ق � �س ��اوة ص �ن �ع �ه��ا ص ��اروخ ��ان
اث �ن ��ان أط�ل�ق�ت�ه�م��ا س ��راي ��ا ال �ق ��دس من
ع�ل��ى م�س��اف��ة ن�ح��و س�ب�ع�ين كيلومترًا
ف��ي ق�ط��اع غ��زة ،حمال معهما «ال��رع��ب
وال � �خ� ��وف» ع �ل��ى ح ��د ت�ع�ب�ي��ر ش �ه��ود،
ودف� �ع ��ا ب �ك �ث �ي��ري��ن إل� ��ى ال �ب �ك ��اء ذع � �رًا.
مصادر إسرائيلية تحدثت عن حركة
نزوح من املدينة ،فيما كانت صافرات
اإلن � � ��ذار ت�ت�ن�ق��ل ب�ي�ن م�ن�ط�ق��ة وأخ � ��رى،
وت �ج �ع��ل م ��ن م�ن�ط�ق��ة وس� ��ط وج �ن��وب
إسرائيل مساحة مفتوحة من اإلرباك
وال�ه�ل��ع تحسبًا ل�س�ق��وط ال �ص��واري��خ.
م �ن �ط �ق��ة ان �ض �م��ت إل �ي �ه��ا ع �ص��ر أم��س
ال � �ق� ��دس امل �ح �ت �ل��ة ،م� ��ع س� �ق ��وط ث�لاث��ة
صواريخ قريبًا من إحدى املستوطنات
املحيطة بها.
قيادة الجبهة الداخلية ،التي كانت قد
حصرت توجيهات االستعداد والتأهب
بالبلدات وامل��دن الواقعة ضمن شعاع
 40كيلومترًا عن القطاع ،أعادت النظر

ف��ي ت�ق��دي��رات�ه��ا ب�ع��د ق�ص��ف ت��ل أب�ي��ب،
وصارت ترجح امتالك فصائل املقاومة
الفلسطينية ق��درات صاروخية بعيدة
امل��دى .وبحسب ما أعلن في إسرائيل،
فإن هذه القيادة شددت أوامرها أمس
لسكان الوسط والجنوب بضرورة أن
ي��دخ��ل ك��ل م��ن ي�ق�ي��م ض�م��ن ش �ع��اع 75
كيلومترًا عن قطاع غزة إلى املالجئ أو
إلى مجال محصن عند سماع صفارات
اإلن � � ��ذار أو أص� � ��وات ان� �ف� �ج ��ارات .وف��ي
ح��ال ع��دم وج��ود ملجأ نصحت قيادة
الجبهة بالوقوف في مداخل املباني،
كما أص ��درت ق�ي��ادة الجبهة الداخلية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت�ع�ل�ي�م��ات�ه��ا ل�ل�ب�ل��دي��ات
وامل�ج�ل��س املحلية ف��ي منطقتي وسط
وجنوب إسرائيل باالستعداد لسبعة
أس��اب �ي��ع م ��ن ال �ق �ت��ال ف ��ي إط� ��ار عملية
«عمود السحاب» وبتجهيز احتياطات
الطوارئ املختلفة باالستناد إلى هذه
الفترة املقدرة.
وأش��ارت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلسرائيلية
إلى أن قائد الجبهة الداخلية ،الجنرال
أيال آيزنبرغ ،يعقد اجتماعات دورية
م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،أب��رزه��ا رؤس ��اء
البلديات وق ��ادة امل�ن��اط��ق والقطاعات

