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 شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١۴ اگست ٢٠
 

  اسرائيل»  نشکستنیۀصخر«شکست عمليات 
تی در شنزار راحه ب»  نشکستنیۀصخر«. اسرائيل با شروع جنگ عليه حماس در نوار غزه در بن بست گرفتار شد

اگر کشتار دو ھزار نفر مردم غيرنظامی فلسطين و صدھا خانه ويرانه شده را معيار پيروزی تلقی نکنيم، . فرو رفت

تحقق » قدرتمندترين ارتش خاورميانه« کارشناسان، ۀعقيده  ارتش اسرائيل، بۀن شديييک از اھداف نظامی تع ھيچ

 آسيب نديدند، و بھتر است اسرائيليھا اعالميه ھای پيش  آن اساساً رھبری حماس و فرماندھی واحدھای رزمی. نيافت

 توان ۀبخش قابل مالحظ. خاطر نياورنده  باز موقع خود در خصوص نابودسازی کامل اين تشکيالت را اصالً 

، فرودگاه اصلی کشور را در حالت »بن گوريون« حماس، که بخش اعظم قلمرو اسرائيل، حتی فرودگاه راکتی

مثابه دستگاه گردش خون نوار غزه محسوب ه  گسترده تونلھا، که بۀفقط شبک. گاه می دارد، حفظ شده استتشويش ن

 ۀارتش اسرائيل با ورود به اولين منطق. فوريت بازسازی خواھد گرديده  ب تخريب شده که احتماالً می شود، بخشاً 

 زمينی خود را از نوار غزه عقب کشيد تقطعاکه حتی بخش اصلی  تا جائی. پرجمعيت فلسطين، ناگھان متوقف شد

که بعد از اين چه بايد کرد،  در مورد آن) Gevalt(» شکل گوالت«و در خود اسرائيل خطر بحران جدی دولت به 

که در رابطه با حزب هللا در لبنان اتفاق افتاد، بايد اعالم  ده دارند، که، ھمچنانيتعدادی از وزيران عق. آغاز شد

برخی ديگر، از جمله، آويگدور . ای رسيدن به توافق حتی به قيممت امتياز دادن کوشش کردپيروزی کرد و بر

  .نخست وزير، بنيامين نتانياھو ھنوز مردد است. ليبرمان از جنگ تا پيروزی نھائی طرفداری می کند

 پرده از روی ، و تحليلگر معتبر و مفسر مسائل سياسی کنونی،»بومی«ياکوف کاديمی، رئيس سابق سرويس امنيت 

 مشکل پس از آن شروع شد، که موضوع اشغال کامل غزه و ۀ او، ھمۀگفته ب. رفتار متناقض دولت اسرائيل برداشت

چنان ارقام وحشتناکی از تلفات «در اين جلسه از .  دولت مورد بحث قرار گرفتۀ بستۀنابودی کامل حماس در جلس

 رأی گيری در مورد آن را مطرح ألۀ آنجا الل شدند که حتی مس از ھراس تاءمورد انتظار سخن گفته شد، که وزرا

ارتش .  رزمی حماس را در ھم می شکند، صورت واقعی نيافتۀاين ارزيابی که تشديد بمباران روحي. نکردند

ارتش اسرائيل برای درھم شکستن ماشين نظامی حماس، .  ھراس دارداسرائيل از کشيده شدن به جنگ خيابانی علناً 

  . نوار غزه را پنج سال تمام در اشغال خود داشته باشدۀ، رئيس ستاد کل، بايد ھمبنی گانتس ۀدعقيه ب
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 شايع، ۀاين تونل ھا خالف افسان. ژيک اصلی برای نظاميان اسرائيل گرديدندي ستراتۀتونل ھای متعدد نوار غزه ھدي

که نزديکترين  خصوص اينه ده اند، بحفر نش» با ھدف رسيدن به شھرکھای اسرائيلی و انجام عمليات تروريستی«

 ۀ کيلومتری مرز نوار غزه واقع است و حفر آنھا به تجھيزات پيشرفت١٠ -٧ مسکونی اسرائيل در فاصله ۀمنطق

 غزه يا مناطق صحرائی ايجاد ۀعالوه بر اين، طرف اسرائيلی در سرتاسر محيط اطراف باريک. مترو نياز دارد

ھستند که در آنھا تعداد کمی از کارگران .) م. تعاونی ھای کشاوزری(وتصھا کرده و يا زمينھای کشاورزی کيب

تونلھای نوار غزه برای عبور به صحرای سينای مصر و مقابله با دشواريھای .  تايلندی کار می کنندمھاجر اساساً 

مھمات نظامی  تسليحات و ۀبا اين حال، بخش عمد. محاصره با ابتدائی ترين فن آوريھا حفر و تجھيز می شوند

در مصر، از ھمان » بھار عربی«اصطالح ه  شورشھای بۀحماس نه از طريق تونلھا، بلکه، از راه خشکی در دور

خاطر ه بنا بر اين، اسرائيليھا ب. خود گشود، به نوار غزه وارد شده است» سخنرانی قاھره«راھی که اوباما بعد از 

 مھندسی ارتش قطعاتدر ضمن، .  از اوباما سپاسگزار باشند اول بايدۀ به شھرھای خود، در وھلراکتیحمالت 

اسرائيل در اصل ھمان تونل ھای منتھی به مصر را تخريب نمودند، البته با تأخير، زيرا، خود قاھره ھم اکنون غزه 

رائيل،  رسانه ھای جمعی اسۀگفته له، که بأاما اين مس. کنددليل ارتباط حماس با اخوان المسلمين محاصره می ه را ب

 غيرمنتظره  سازمانھای امنيتی کشور شھر زيرزمينی احداث شده در زير غزه را از نظر دور داشتند، کامالً ۀھم

  .بود

له اين است که در طول ساليان متمادی روياروئی با فلسطينيان، اسرائيلی ھا تاکتيکھای بسيار مؤثر جنگ در أمس

مجتمع صنايع نظامی . سبيده و ديوارھای بلند طراحی کردندھم چه کوچه ھای تنگ شھرھای شرقی با خانه ھای ب

اينھا ھم عبارتند از .  فن آوری جنگی مخصوص استفاده در چنين شرايطی را طراحی و توليد کردۀاسرائيل مجموع

قوی ترين بولدوزر زرھی جھان، که از راه کوتاه نرده ھای بتنی و ديوارھای خانه ھا مثل کارد از ميان پنير عبور 

تجھيزات جاسوسی ھوائی و دريائی، رادارھای زمينی . قادر به شليک از گوشه و غيره»  خميدهۀاسلح«می کند، 

 اينھا تا حدود زيادی بی فايده از ۀکه اکنون ھم جالب اين.  ثبت می کنندناظر بر افق قلمرو غزه، ھر تحرکی را فوراً 

 دشمن در ۀ فلسطينی مستقر در زير زمين از نظرھا پنھان می مانند و ناگھان در پشت جبھقطعات. آب درآمده اند

سمت ه تونلھای حفر شده ب.  را در مسير حرکت زره پوشھا می کارندئیطرف اسرائيل ظاھر می شوند يا مين ھا

.  منتھی می شوند به پستھای بازرسی و پادگانھا ارتش اسرائيل، واقع در محيط اطراف غزهاسرائيل، اساساً 

تونلھا در نوع خود، زيردريائی ھای زمينی ھستند، که در پشت جبھه به عمليات «: کارشناس اسرائيلی می نويسد

  .»دست می زنند

 جنگ -»سرب گداخته«يکی از فرماندھان گردانھای عزالدين قسام، ابو ليث می گويد، که حماس درسھای جنگ 

 اسرائيل تصميم ئی، زير فشار نيروی ھوا٢٠٠٨ھمان وقت، در سال . رفتخوبی فراگه قبلی ارتش اسرائيل را ب

) تايمر(کمک زمان سنج ه موشکھا از پناھگاھھای ويژه ب.  گرديدذ اتخا-  انجام عمليات در زير زمين- ژيکيسترات

فر  ھزار ن٣٠، برای گريز از خيانت، اکثريت رزمندگان حماس، که در حدود ابو ليث ۀگفته ب. شليک می شوند

صورت گروھھای کوچک سازماندھی شده اند، و اکثريت ه رزمندگان ب. برآورد می شود، ھمديگر را نمی شناسند

 بسيار شناخته محمد ديففقط افراد برجسته ای مانند . آنھا فقط اعضای گروه و فرمانده بالفصل خود را می شناسند

 شود، اار می کند، حتی اگر در يک گروه خائنی پيداين ھم کار سازمانھای اطالعاتی اسرائيل را دشو. شده ھستند

 مخفی را در اختيار ۀ زيرزمينی نقشۀ چند مھندس طراح شبکو مجموعاً . نمی تواند به گروھھای ديگر خيانت بکند
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به اين ترتيب، اغلب تونلھای منتھی به خارج .  می دانند چند تونل حفر شده و به کجا منتھی می شونددارند و تقريباً 

  .بخش نھائی و خروجی آنھا ھم در آغاز عمليات حفر می شود. می مانند» ناشناخته« آخر ۀ غزه تا لحظۀمحدوداز 

 ابتدائی ۀدر لبنان مرتبط می دانند، اما در آنجا در مرحل» حزب هللا «ۀ اين تاکتيک اتخاذی حماس را با تجربمعموالً 

ی سوريه مربوط می شود که از سوی اپوزيسيون مخالف واقعيت بھره گيری گسترده از اين تاکتيک به جنگھا. بود

در ضمن، شورشيان سوريه حفر . عمليات حماس رونوشت ھمين تجربه است. کار بسته می شوده اسد اغلب اوقات ب

ھر «به اين ترتيب، روشن است که . تونلھا را با مشورت و تجھيزات حفاری غرب و ھمچنين اسرائيل شروع کردند

. يک سال طول کشيد که دمشق روش مقابله با اين تاکتيک را کشف کرد. »رد، طوفان درو می کندکس که باد می کا

  . جنگی، حتی مسائل مھندسی آن ھنوز زود استۀبا اين حال، صحبت از حل کامل نه تنھا اين تاکتيک پيچيد

  پس تل آويو برای حل اين مشکل به چقدر زمان نياز دارد؟

 پيش آمده، حماس ھم در فکر تسليم نيست و بر خواستھای خود برای اعالم آتش جای شگفتی نيست که در شرايط

  :بس پافشاری می کند و آنھا عبارتند از

  جائی آزاد شھروندان و بارھا؛ه  گذرگاھھای مرزی، حرکت و جابۀ غزه، بازگشائی ھمۀــ پايان محاصر١

   مايل؛١٢ ماھيگيری تا ۀــ گسترش منطق٢

در قسمت داخل مرز با غزه ايجاد کرده »  نشکستنیۀصخر«تی، که اسرائيل در روند جنگ ــ برچيدن راھرو امني٣

  است؛

  ــ احداث بندر و فرودگاه در غزه؛۴

   بين المللی؛ۀــ بازسازی غزه، تضمين کمکھای بشردوستان۵

  رسميت شناختن دولت خودمختار وحدت ملی فلسطين متشکل از حماس و فتح؛ه ــ ب۶

 سوم آن پس از تشکيل دولت ۀمرحل( قبلی داير بر آزادی فلسطينی ھا در زندانھای اسرائيل ۀمــ اجرای توافقنا٧

  ).خودمختار وحدت ملی فلسطين متوقف گرديد

مجددا زندانی شده اند » صخره نشکستنی«و » بازگشت برادران« زندانيانی که که در جريان عمليات ۀــ آزادی ھم٨

  ).اليتش زندانيان مبادله شده با اساساً (

   ارتش اسرائيل در قلمرو غزه؛ۀــ پايان دادن به ترور رھبران فلسطين و عمليات نيروھای ويژ٩

  .ــ ايجاد راھرو حمل و نقل بين غزه و ساحل غربی رود اردن١٠

توأم با اين، ھنوز در روند مذاکرات بين فلسطينيھا و اسرائيلی ھا برای عادی کردن اوضاع نوار غزه خوش بينی 

فلسطينی . موضوع احداث تأسيسات بندری در آنجا به يکی از موانع اصلی تبديل شد است. مشاھده نمی شودخاصی 

با آن »  نشکستنیۀصخر«اسرائيل که درست مثل .  محول نمايندارویھا آماده اند اجرای پروژه را به ترکيه و يا ن

تل . ردن جنگ ديگر در غزه تأکيد می کندطور ضمنی به يکی ديگر از علل احتمالی درگير که مخالفت می کند، ب

آويو ھمچنين سعی می کند انحصار اکتشاف و استخراج معادن ھنگفت گاز طبيعی در شرق دريای مديترانه را در 

 اين ۀنظر می رسد، که ذخيره ب.  بھره برداری از اين معادن را به فلسطينی ھا ندھدۀدست خود نگھدارد و اجاز

 اقتصادی مستقل ۀ اسرائيل باشد و تکان جدی به توسعۀغزه ممکن است رقيب جدی برنام ۀ خام در فالت قارۀماد

 که احتمال دارد از سواحل فلسطين اروی استخراج گاز، مانند نۀ از ميان کشورھای با تجربه در زمين.فلسطين بدھد

سات بزرگ جديد استخراج گاز به اين ترتيب، مؤس. بھره برداری نمايد، البته، که اسرائيل را به تشويش می اندازد

  .در راه حل و فصل مناقشات خاورميانه پديدار می شوند
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http://www.fondsk.ru/news/2014/08/11/proval-izrailskoj-operacii-nerushimaja-skala-

28911.html  
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