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Din nou, război în Gaza: operaţiunea Protective Edge
Dr. Florin Diaconu*
Până la sfârşitul lunii iulie a.c., luptele extrem de intense purtate de forţele
israeliene împotriva Hamas, în Fâşia Gaza, au dus la moartea a 1.361 palestinieni şi a
unui număr de 58 de militari israelieni, relatează Time. Aceeaşi sursă afirmă că, de la
începutul ostilităţilor, la data de 8 iulie, Hamas a lansat împotriva unor ţinte din Israel
(majoritatea acestora fiind predominant sau chiar exclusiv civile) un număr total de 2.670
rachete de diverse tipuri. Tot Time indică faptul că, la trei săptămâni de la începutul
escaladării rapide a noii crize din Gaza, aproximativ 90 % dintre israelieni cred, conform
celor mai recente sondaje de opinie, că operaţiunile militare desfăşurate acum împotriva
radicalilor palestinieni sunt justificate. Sondajele indică şi faptul că opinia publică
israeliană „aşteaptă ca războiul să continue”. În jur de 200.000 de locuitori din Gaza –
cam 11 % din populaţia totală de 1,8 milioane persoane – se refugiaseră în clădiri în care
se află şcoli şi spitale a căror activitate este susţinută în mod direct de ONU1. Cu
implicarea masivă a SUA, Egiptului, Qatarului şi Turciei, s-a ajuns – începând cu primele
ore ale zilei de 1 august – la un armistiţiu de trei zile, pe durata acestuia urmând ca
Israelul şi radicalii palestinieni să trimită trimişi diplomatici la Cairo. Aceştia urmau, în
principiu, să negocieze indirect, fiecare din părţi transmiţând ideile şi formulările sale
părţii egiptene2.
A treia mare operaţiune israeliană în Gaza în doar şase ani
Actuala operaţiune militară israeliană numită Protective Edge, începută la 8 iulie
a.c., este a treia misiune întreprinsă în ultimii şase ani de forţele israeliene, în Gaza,
împotriva Hamas. O interesantă – deşi vădit părtinitoare – prezentare cronologică a
conflictelor legate de Gaza poate fi găsită pe site-ul Aljazeera. Conform acestei surse
deschise, după retragerea israeliană din Gaza, în 2005 (decizie a premierului de la vremea
aceea, Ariel Sharon, care a condus inclusiv la relocarea a 8.500 colonişti), conflictul
dintre Israel şi radicalii palestinieni a continuat să producă victime de ambele părţi.
Începând cu 2007, Hamas deţine practic întreaga putere în Gaza. În 2008, la 27
decembrie, Israelul a lansat operaţiunea Cast Lead, constând iniţial din atacuri aeriene
urmate, începând din 3 ianuarie 2009, de un asalt terestru. Forţele israeliene au adoptat, la
18 ianuarie 2009, un armistiţiu unilateral. Conform estimărilor publicate de Aljazeera,
criza din 2008-2009 s-a soldat cu moartea a 13 israelieni (dintre care 10 militari) şi a unui
număr de 1.391 paestinieni. În noiembrie 2012, după ce o lovitură aeriană de mare
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precizie întreprinsă de aviaţia de luptă israeliană l-a ucis pe Ahmed Jabari, cel mai
important şef militar din Fâşia Gaza al Hamas, radicalii palestinieni au replicat lansând
rachete contra oraşelor israeliene. Drept răspuns, Israelul a lansat o operaţiune militară cu
durata de opt zile, numită Pillar of Defense. Şase israelieni (dintre care patru civili) şi 171
palestinieni au fost ucişi atunci. Palestinienii au lansat în acele zile în jur de 1.500 de
rachete, iar israelienii au replicat cu 1.500 de lovituri aeriene, şapte atacuri ale forţelor
navale şi câteva sute de obuze. La începutul lui iulie a.c., ritmul în care Hamas lansa
rachete contra localităţilor din Israel a crescut masiv şi brusc, ceea ce a dus la operaţiunea
Protective Edge. După câteva zile de atacuri aeriene, Israelul – care a mobilizat în jur de
40.000 de rezervişti3 – a declanşat şi o puternică ofensivă terestră împotriva Hamas,
încercând să distrugă cât mai multe tuneluri, centre de comandă şi observare, rachete,
depozite de muniţii, precum şi zonele şi rampele folosite de Hamas, în Fâşia Gaza, pentru
a lansa atacuri contra teritoriului şi cetăţenilor Israelului.
Faza actuală a crizei din Gaza a fost precedată de un şir de episoade punctuale,
absolut îngrozitoare, care au supraîncărcat emoţional opinia publică din Israel şi din
teritoriile palestiniene4. Mai precis, este vorba despre faptul că la 12 iunie, trei
adolescenţi israelieni – Gil-Ad Shaer, Eyal Yifrah şi Naftali Fraenkel – au dispărut fără
urmă în Cisiordania, în zona localităţii Hebron. Zona în cauză se află în aria de
responsabilitate a Autorităţii Naţionale Palestiniene. La 17 iunie, relatează Reuters, cei
trei erau deja căutaţi de efective militare israeliene importante, însoţite de câini special
antrenaţi. Ei au fost găsiţi, ucişi prin împuşcare, abia la 30 iunie, la două săptămâni şi
jumătate după răpirea lor. La înmormântarea celor trei tineri, pe 2 iulie, au participat
„câteva mii de oameni, mai ales persoane foarte religioase”, transmite BBC. Autorităţile
israeliene au arestat rapid mai mulţi suspecţi. Mama unuia dintre ei, relatează Jerusalem
Post, a declarat într-un interviu televizat: „dacă într-adevăr fiul meu a făcut asta, voi fi
mândră de el până la ultima mea suflare”. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a
declarat că mişcarea integristă Hamas, organizaţia palestiniană cea mai radicală – şi aflată
într-o strânsă şi notorie relaţie cu Iranul şiit – ar fi responsabilă de tripla răpire şi crimă,
precum şi că „Hamas va plăti” pentru faptele sale, relatează Washington Post. Liderii
Hamas nu şi-au asumat însă responsabilitatea pentru această acţiune. Tot pe 2 iulie,
dimineaţa, Muhammad Abu Khdeir, un adolescent palestinian în vârstă de 15 ani, a fost
răpit într-un cartier din Ierusalimul de Est. Câteva ore mai târziu, el era găsit, după ce
fusese lovit în cap şi apoi ars de viu, într-o pădure din apropiere. Imediat după aceea, în
Ierusalimul de Est au izbucnit proteste masive şi violente ale palestinienilor. Mulţi dintre
aceştia – transmite presa internaţională – cereau, două zile mai târziu, la înmormântarea
tânărului, „o a treia Intifada” şi îşi exprimau convingerea că uciderea lui Kdeir este un
gest de „răzbunare pentru uciderea celor trei tineri israelieni”. La 6 iulie, poliţia israeliană
a arestat şase persoane bănuite că ar fi implicate în răpirea şi uciderea lui Kdeir, relatează
BBC, Aljazeera şi Jerusalem Post. Potrivit unor surse oficiale israeliene care au dorit să3
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şi păstreze anonimatul, crima ar putea fi una „motivată de excese ultranaţionaliste”.
Aljazeera relata, în plus, că o sursă din poliţia israeliană ar fi declarat că două dintre
persoanele arestate sunt „cunoscute pentru activităţile lor în cercurile extremiştilor de
dreapta”. La 7 iulie, Jerusalem Post relata că unul din cei şase arestaţi „colaborează cu
poliţia” şi şi-a recunoscut fapta. Ulterior, a devenit public faptul că cel mai în vârstă
dintre ucigaşii tănărului palestinian încercase să-şi omoare, cu câteva săptămâni mai
devreme, propriul copil. Conflictele dintre protestatarii palestinieni şi poliţia israeliană au
crescut mult în intensitate după ce, în cazul lui Abu Khdeir, au devenit publice rezultatele
autopsiei. Aceasta, transmitea BBC, a fost efectuată de specialişti israelieni, asistaţi de cel
mai bun anatomopatolog palestinian, Saber al-Aloul. Acesta, relata Reuters, a declarat că
în căile respiratorii ale decedatului a fost găsită cenuşă, ceea ce indică faptul că a fost ars
de viu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat în termeni extrem de duri
uciderea lui Abu Khdeir. Dimensiunea emoţională – dar şi cea politică – a cazului
Muhammad Abu Khdeir a fost foarte serios amplificată de arestarea vărului acestuia,
Tarik. Pe Internet au fost postate imagini care prezintă poliţişti israelieni lovind un tânăr
ce ar putea fi Tarik. Acesta este însă cetăţean american şi, cum Departamentul de Stat şi-a
exprimat imediat preocuparea şi îngrijorarea, Tarik, arestat pentru participarea la
protestele violente din Ierusalim, a fost eliberat la 6 iulie a.c., pe cauţiune, cei 850 de
dolari fiind plătiţi de un membru arab al Knessetului (parlamentul israelian).
Chiar dacă Hamas nu a recunoscut nici până la acest moment implicarea sa în
răpirea şi uciderea celor trei tineri israelieni, presa internaţională scria în acele zile de
la începutul lui iulie despre înteţirea semnificativă a ritmului lansării de rachete, din
bazele aflate în Gaza, înspre aşezările din Israelul de Sud. La 6 iulie, de exemplu, cel
puţin 25 de rachete ale Hamas au fost lansate din Gaza, mai multe fiind interceptate de
sistemul antibalistic israelian Iron Dome. Ca măsură de ripostă, aviaţia de luptă israeliană
a lovit puternic mai multe obiective din Gaza şi şapte militanţi Hamas au fost ucişi.
Situaţia generată de toate aceste evenimente care au precedat – şi care, credem, au
şi catalizat în mod semnificativ – faza actuală a crizei din Gaza a condus şi la întâlniri de
lucru foarte tensionate ale Cabinetului israelian. Presa internaţională relatează că
premierul Netanyahu a pledat, în primele zile ale lui iulie, pentru o atitudine
„responsabilă”, în timp ce mai mulţi miniştri cereau o intervenţie militară masivă şi
rapidă în Gaza. Pe măsură ce tensiunile se înteţeau rapid, mulţi dintre locuitorii
Ierusalimului, în egală măsură arabi sau evrei israelieni, erau tot mai convinşi că „aici va
avea loc un război”, mai relata Jerusalem Post înainte de declanşarea operaţiunii
Protective Edge.
Menţionăm aici şi faptul că încă din primele zile ale actualei faze de conflict acut
între radicalii palestinieni din Gaza şi Israel, autorităţile israeliene au început să
concentreze unităţi militare în apropiere de Fâşia Gaza. La 10 iulie a.c., de exemplu, BBC
relata că “aproximativ trei brigăzi au fost deja desfăşurate lângă graniţa cu Fâşia Gaza şi
sunt mobilizaţi rezervişti”. Încă din acel moment relativ timpuriu se contura, destul de
clar, posibilitatea „unei operaţiuni terestre, dacă aceasta va fi necesară”5.
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La 16 iulie, o înaltă oficialitate militară israeliană declara, relata The Washington
Post, că o misiune militară terestră de mari proporţii în Gaza este „cât se poate de
posibilă” („a very high possibility”, în original). Şi aceasta pentru că, afirmă oficialitatea
în cauză, „dacă vrei să lupţi cu eficienţă contra terorismului, trebuie să ai trupe terestre la
faţa locului” („you need to have boots on the ground”, în original). Acest avertisment
direct legat de probabilitatea înaltă a unui atac terestru masiv în zona de nord a Fâşiei
Gaza a avut ca element complementar faptul că Israelul a declarat, în mod unilateral, la
17 iulie a.c., un „armistiţiu umanitar” cu durata de cinci ore, menit să permită civililor
din Gaza să facă provizii şi să primească diverse forme de ajutor. Menţionăm aici că
locotenent-colonelul Peter Lerner, purtător de cuvânt al forţelor militare israeliene, a
precizat că această scurtă întrerupere a ostilităţilor a fost cerută în mod explicit de către
ONU. Menţionăm aici şi că, deşi Hamas a respins în termeni clari şi duri încetarea
generală a focului, propusă de Egipt, organizaţia radicală palestiniană a acceptat, în
dimineaţa zilei de 17 iulie, să respecte scurtul armistiţiu declarat unilateral de către
israelieni6. Alte armistiţii ulterioare nu au mai fost respectate de către Hamas, indică
numeroase surse deschise.
Despre arsenalul militar al ambelor părţi
Principalul element al arsenalului Hamas folosit pentru a lovi ţinte – aproape
exclusiv civile – din adâncimea spaţiului israelian este constituit din proiectile reactive de
diverse tipuri. Conform datelor publicate de Washington Post, în doar trei zile (mai precis
în „primele trei zile ale actualului conflict”), din Fâşia Gaza au fost lansate împotriva
unor ţinte foarte diverse de pe teritoriul israelian 420 de rachete. O parte dintre acestea –
şi anume acelea care sunt lansate împotriva unor ţinte aflate în apropierea Fâşiei Gaza –
sunt de tip Qassam I, cu o greutate de 77 de livre (în jur de kilograme), cu o lungime de
aproape doi metri şi cu o raza de acţiune de două mile (cam 3,2 kilometri). Altele sunt de
tip Qassam II (lungi tot de doi metri fiecare, dar cu aproape zece kilograme mai grele
decât Qassam I) şi au o rază de acţiune de 5 mile (ceea ce înseamnă aproximativ 8
kilometri). Radicalii palestinieni au lansat şi rachete de tip Qassam III, fiecare dintre
acestea cu o greutate totală de 110 livre (în jur de 50 de kilograme), cu o rază de acţiune
de 6 mile (9,6 kilometri) şi cu un cost / bucată de 800 de dolari7. Alte surse deschise oferă
date tehnice diferite. Un material publicat de BBC chiar în primele zile ale noii escaladări
a conflictului dintre radicalii palestinieni şi Israel afirmă că rachetele Qassam / Kassam
au o rază de acţiune de până la 17 kilometri, iar cele de tip Grad au o rază de acţiune de
până la 20 de kilometri. Acestea din urmă pot lovi oraşe cum ar fi Ashkelon şi Sderot,
aflate la nord şi respectiv nord-est faţă de Fâşie. O variantă perfecţionată a rachetelor de
tip Grad (sau WS-1E), cu raza de acţiune de aproximativ 40-48 de kilometri, poate lovi
6
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oraşul Beersheba, aflat la sud-est faţă de Gaza. Rachetele de tip Fajr-5 / M-75, cu raza de
acţiune de aproximativ 75 de kilometri, pot lovi ţinte cum ar fi Dimona, Tel Aviv şi
Ierusalim. BBC mai subliniază că actualul conflict este primul în care Hamas a folosit un
număr notabil de rachete, probabil de producţie siriană şi de tip Khaibar-1, cu o rază de
acţiune de până la 160 de kilometri; acestea pot lovi ţinte cum ar fi Hadera şi, mai spre
nord, oraşul-port Haifa. În unele relatări de presă, scria BBC, apar şi referiri la o altă
rachetă cu o rază de acţiune de 150-160 kilometri, numită M-302. Aceeaşi sursă deschisă
estima, la începutul escaladării conflictului, că Hamas dispunea de „câteva mii de rachete
rază scurtă de acţiune”, dar „probabil, doar de câteva sute de rachete cu rază mai lungă
de acţiune, în cel mai bun caz”.8
Din momentul începerii ofensivei terestre israeliene în Fâşia Gaza, Hamas a
început să folosească tot mai intens şi alte elemente ale forţei sale militare: subunităţi
dotate cu arme automate, cu aruncătoare de diverse calibre (uşor de mânuit şi de deplasat
şi, în plus, capabile să lanseze proiectile pe o traiectorie curbă, ceea ce le face arme ideale
pentru luptele desfăşurate în arii urbane cu o densitate mare a construcţiilor), cu
lansatoare de grenade antitanc şi cu arme cu lunetă. Mai mulţi dintre militarii israelieni
ucişi în luptă au fost loviţi – afirmă surse deschise – de lunetiştii Hamas. Conform datelor
din volumul Military Balance 2012, Hamas dispune în mod obişnuit de 20-22.000
luptători puternic înarmaţi (cam 10-12.000 în unităţi de securitate internă şi alţi
aproximativ 10.000 în brigăzile al-Qassam)9.
Israelul este, în acest moment, cea mai performantă putere militară din Orientul
Mijlociu. În termeni strict militari, această ţară – care este, aminintim – şi singura
democraţie liberală funcţională din zonă – nu a pierdut nici una dintre confruntările în
care a fost implicată în deceniile scurse de la înfiinţarea statului, spre sfârşitul anilor
1940. În 2005-2006, Israelul avea cu puţin peste 168.000 de militari activi şi cam 408.000
rezervişti (care, la nevoie, pot fi integral mobilizaţi în cel mult 72 de ore). Aceste efective
aveau în dotare 3.657 de tancuri medii şi grele (MBT – main battle tanks), 408 vehicule
de recunoaştere, aproape 10.400 transportoare blindate (majoritatea semişenilate), 5.432
piese de artilerie (dintre care peste 400 autopropulsate şi 4.132 mortiere de diverse
calibre). Forţele navale aveau în dotare trei submarine, trei corvete mari, 51 de nave
rapide mai mici, înarmate cu tunuri şi rachete. Forţele aeriene aveau în dotare 402
aeronave de luptă, dintre care 110 F-16 şi aproape 90 de F-15, cel puţin 95 de elicoptere
de atac şi cam 22 de drone (vehicule aeriene fără pilot, folosite în special în misiuni de
observare şi recunoaştere)10. Acceaşi sursă indică, pentru anii 2010-2011 (vorbim despre
ediţia cea mai recentă a lucrării Military balance pe care am avut-o la dispoziţie) o
creştere semnificativă a puterii militare israeliene, cel puţin în termeni cantitativi. Forţele
8
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militare active au crescut la 176.500 oameni, iar numărul rezerviştilor rapid mobilizabili
este de 565.000. Există deja cel puţin 21 de baterii ale unui sistem antibalistic complex şi
extrem de performant. Numărul aeronavelor de luptă a crescut la 440 (cu aproape 9 %
faţă de momentul 2005/2006). Bugetul Apărării a crescut în 2011 cu 0.9 miliarde USD
faţă de anul anterior, atingând nivelul de 15,3 miliarde dolari SUA11.
Apărarea antibalistică israeliană asigurată de sistemul Iron Dome foloseşte, pentru
a intercepta şi distruge proiectilele reactive palestiniene, rachete Tamir. Fiecare dintre
acestea are în jur de 10 picioare lungime (cu puţin peste 3 metri), cântăreşte 200 de livre
(în jur de 90 de kilograme) şi costă 20.000 de dolari. Radarele şi sistemele de calcul
încorporate în sistemul Iron Dome sunt capabile să stabilească în doar câteva secunde
dacă rachetele palestiniene se află – sau nu – pe o traiectorie care are drept punct final o
arie protejată. Dacă localităţi sau ţinte militare israeliene sunt direct ameninţate, atunci
sistemul lansează o rachetă Tamir, care loveşte racheta palestiniană astfel încât rămăşiţele
acesteia să nu cadă peste arii locuite. Conform informaţiilor de presă, „mai puţin de un
sfert” dintre rachetele palestiniene au ameninţat în mod direct „regiunile protejate” de
către Iron Dome; în plus, sistemul defensiv israelian a distrus „mai bine de 90 %” dintre
proiectilele reactive palestiniene interceptate. Aceasta înseamnă că Iron Dome a lansat,
doar în primele zile ale actualei crize, rachete Tamir împotriva unui număr total de
aproximativ 100 de proiectile-rachetă palestiniene, distrugând 90 dintre acestea. Aceeaşi
sursă deschisă precizează că multe dintre rachetele palestiniene sunt „produse pe plan
local” în Gaza, din bucăţi de ţeavă metalică şi explozivi aduşi prin sistemul de tuneluri
clandestine în zona de sud a Fâşiei şi sunt propulsate cu combustibil solid, ale cărui
ingrediente principale sunt zahărul topit şi îngrăşămintele chimice12.
Amintim aici şi faptul că, împreună cu forţele terestre şi aeriene ale Israelului, la
operaţiunea masivă contra Hamas au participat şi forţele navale israeliene. Nave rapide
purtătoare de rachete „au oferit sprijin nemijlocit” unităţilor care au intrat în Gaza, lovind
poziţii ale radicalilor palestinieni, relatează Jerusalem Post. Aceeaşi sursă deschisă
precizează că şi unităţi speciale ale marinei israeliene sunt implicate în operaţii. Aşa de
exemplu, commandoul de elită Shayetet 13 „a pătruns adânc în Gaza pentru a distruge
zone de lansare a rachetelor şi pentru a întreprinde raiduri împotriva celulelor teroriste”13.
Unul din cele mai puţin comentate episoade ale actualei confruntări dintre Israel şi
radicalii palestinieni din Gaza s-a petrecut, relatează surse deschise israeliene, precum şi
un ziar de limbă arabă ce apare în Marea Britanie, la 21 iulie. În ziua respectivă, aviaţia
de luptă israeliană ar fi bombardat, susţin surse din Khartoum citate de Jerusalem Post,
un depozit de arme în care erau stocate rachete cu rază lungă de acţiune, care urmau să
fie trimise militanţilor din Hamas. Autorităţile militare sudaneze au negat atacul,
afirmând că explozia puternică din zona arsenalului ar fi fost provocată de un incendiu
11

Pentru aceste cifre vezi IISS, The Military Balance 2012, London, 2011, pp. 328-331
Vezi textul şi graficul „The Iron Dome defense, în The Washington Post, 16 iulie 2014, la adresa de
Internet http://www.washingtonpost.com/world/the-iron-dome-defense/2014/07/14/32c948a2-0bb4-11e48c9a-923ecc0c7d23_graphic.html
13
Yaakov Lappin, „On patrol with the Israel Navy off the Gaza Coast”, Jerusalem Post, 29 iulie 2014, la
adresa de Internet http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/On-patrol-with-the-Israel-Navy-offthe-Gaza-Coast-369223
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izbucnit în zonă încă de la sfârşitul săptămânii precedente. Presa israeliană subliniază însă
faptul că, doar cu câteva ore înainte de presupusul atac, guvernul israelian „a acuzat
guvernul sudanez că depozitează rachete cu rază lungă de acţiune pentru Hamas”, precum
şi că, „aproximativ cu două săptămâni înainte” de presupusul atac, „preşedintele sudanez
s-a întânit cu şeful Hamas, Khaled Meshaal, în Qatar”14.
Despre intensitatea extremă – şi crescândă – a luptelor, despre pierderi umane şi
pagube materiale
Până la 29 iulie a.c., unităţile militare israeliene care participă în mod direct la
luptele din Fâşia Gaza au pierdut, în total, un număr de 5315 de soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri
ucişi în luptă, precum şi un număr semnificativ de răniţi. 10 dintre cei ucişi – deci
aproximativ 20 % din totalul pierderilor umane irecuperabile – au căzut în luptă luni, 28
iulie (care se profilează drept fiind cea mai costisitoare, în forţă vie, pentru israelieni).
Printre militarii israelieni ucişi în luptele contra radicalilor palestinieni din Gaza se află
oameni din unităţi dintre cele mai diverse, unele dintre ele recunoscute ca fiind de elită:
Brigada 7 Blindată, Brigada Golani, Brigada Givati, Brigada de Paraşutişti, Brigada
Nahal, Corpul de Geniu, Corpul de Blindate, Brigada de Nord. Un număr notabil de
militari ucişi în Gaza aparţin şcolii militare (sau bazei de pregătire a ofiţerilor) Bahad-1,
care a trimis în Gaza cel puţin un batalion cu efective complete16. Informaţiile de presă
existente până acum par să indice că israelienii rotesc în mod regulat trupele din primul
eşalon (sau că schimbă relativ frecvent direcţia prioritară a efortului lor ofensiv), pentru a
permite astfel refacerea rapidă a potenţialului de luptă a unităţilor ce participă la
operaţiunea Protective Edge. O astfel de interpretare are la bază informaţiile din surse
deschise israeliene, care afirmă că unii dintre primii căzuţi în luptă făceau parte din
unităţile Brigăzii Nahal; apoi majoritatea celor ucişi au fost din cadrul Brigăzii Golani, iar
spre sfârşitul lui iulie numărul morţilor din Brigada Nahal a crescut din nou. Subliniem
aici faptul că pierderile totale în luptă ale israelienilor în actuala misiune în Gaza
depăşesc de cel puţin două ori pierderile totale din cele două misiuni anterioare (ceea ce
pare să demonstreze că, aşa cum susţin diverşi analişti, eficienţa militară a Hamas creşte
semnificativ).
În cele două zile scurse între 29 şi 31 iulie a.c., numărul total al israelienilor ucişi
în conflictul cu Hamas a crescut la 61, relata la 1 august 2014 Reuters. Aceeaşi sursă
estima numărul soldaţilor israelieni răniţi ca fiind „mai mare de 400”. Rachetele
palestiniene căzute în Israel au ucis, în intervalul scurs de la începutul lui iulie, trei civili.
14

Pentru acest episod vezi Yasser Okbi, Maariv Hashavua, „Report: Alleged Israeli strike on Sudanese
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15
Pentru această cifră vezi Yaakov Lappin, „Five IDF soldiers killed during attempted terror tunnel
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Tot Reuters transmitea, citând surse oficiale din Gaza, că de la 8 iulie au fost ucişi „cel
puţin 1.459 palestinieni” şi că alţi „aproape 7.000” au fost răniţi17.
Pierderile militanţilor palestinieni sunt de asemenea importante. Aşa de exemplu,
doar la 24/25 iulie au fost ucişi sau răniţi cel puţin 40 de radicali palestinieni. Printre cei
ucişi în această zi se află: Haphet Mahmad Hemed, un important şef din zona Beit
Hanoun al Jihadului Islamic; Hassin Abbad Elkhader Mahsin, comandant al forţelor
Jihadului Islamic din suburbia Sajaiya a oraşului Gaza; Ahram Sha'er, comandant al
Jihadului Islamic în zona Khan Yunis; Mahmoud Ziada, important comandant militar în
cadrul structurilor Jihadului Islamic; Osama Alhiya, comandant al Hamas în suburbia
Sajaiya; Muhammad Shabban, comandant important al componentei navale a foţelor
Hamas; Ahmed Sahmud, un alt comandant palestinian din zona Khan Yunis; şi Abdallah
Al'ahras, „un comandant militar din cadrul Hamas”. La aceştia se adaugă Salah Abu
Hasnin, membru în consiliul militar suprem al Jihadului Islamic (şi purtător de cuvânt
principal al acestei organizaţii), ucis într-un atac lansat în dimineaţa zilei de 25 iulie de
forţele militare israeliene şi de agenţi ai Shin Bet împotriva locuinţei sale din Rafah18. În
repetate ocazii, loviturile israeliene au drept ţintă persoane sau structuri de comandă ale
Hamas şi ale Jihadului Islamic, în mod evident în încercarea de a lipsi aceste organizaţii
radical-teroriste de capacitatea de coordonare militară şi politică a acţiunilor. Unul din
cele mai semnificative momente de acest tip este atacul aerian israelian întreprins, în
dimineaţa zilei de 29 iulie, împotriva locuinţei lui Ismail Hanyeh, principalul lider din
Gaza al Hamas. Fiul lui Hanieh, relatează Reuters, a confirmat atacul printr-o postare pe
Facebook, precizând însă că „locuinţa era goală”. Surse oficiale palestiniene, citate de
presa internaţională, au afirmat şi ele că atacul israelian „a provocat pagube, dar nu şi
victime”19.
Ritmul în care se desfăşoară ostilităţile a devenit unul extrem de intens încă
înainte de intervenţia terestră israeliană în Gaza. Surse de presă occidentale subliniază,
de exemplu, că într-o singură zi, la 16 iunie, radicalii palestinieni din Gaza au lansat nu
mai puţin de 113 rachete de diverse tipuri împotriva unor ţinte din Israel20 (ceea ce
înseamnă un număr mediu de 4,75 rachete în fiecare oră, respectiv câte o lansare la
fiecare 13-14 minute). Conform informaţiilor existente, ritmul lansării rachetelor a rămas
unul intens chiar şi după ce Israelul a început, la 17/18 iulie, o operaţiune terestră masivă
în Fâşia Gaza. Aşa de exemplu, la 19 iulie, în a doua zi a intervenţiei infanteriei şi
blindatelor israeliene în Gaza, Hamas a lansat nu mai puţin de 90 de rachete de diverse

17

Nidal al-Mughrabi, Israel, „Palestinian militant groups begin three-day Gaza truce”, material publicat de
Reuters, 1 august 2014, la adresa de Internet http://www.reuters.com/article/2014/08/01/us-mideast-gazaidUSKBN0G008720140801
18
Pentru numărul şi lista radicalilor palestinieni ucişi la 24/25 iulie a.c. vezi, între altele, „IDF strike kills
senior Islamic Jihad member; rocket hits home in Ashkelon”, Jerusalem Post, 25 iulie 2014, la adresa de
Internet http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/IDF-strike-kills-senior-Islamic-Jihad-member368899
19
Pentru acest episod vezi „Israeli missile hits house of Hamas Gaza leader Haniyeh”, Reuters, 29 iulie
2014, (material preluat de Washington Post), la adresa de Internet http://www.jpost.com/OperationProtective-Edge/Israeli-missile-hits-house-of-Hamas-Gaza-leader-Haniyeh-369231
20
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tipuri21 (ceea ce reprezintă peste 75 % din numărul proiectilelor reactive lansate la 16
iulie). Tot Reuters oferă şi o altă informaţie direct legată de creşterea intensităţii
confruntării, măsurată prin numărul de victime. În primele douăsprezece zile de
confruntare, susţin oficialităţi din Gaza, au murit 336 de palestinieni (ceea ce înseamnă,
în medie, 28 de oameni în fiecare zi). În primele două zile ale intervenţiei terestre
israeliene în Gaza, numărul morţilor a ajuns, brusc, la 10022, adică 50 pe zi (ceea ce
reprezintă o creştere cu peste 60 % în raport cu media celor zece zile anterioare).
Intensitatea deosebită a luptelor, ca şi fluiditatea şi caracterul impredictibil al evoluţiilor
pe câmpul de luptă sunt atât de consistente, încât – transmite Reuters – statul israelian i-a
avertizat pe jurnaliştii străini care se află în Gaza, prin intermediul unui e-mail transmis
de Biroul de Presă al Guvernului, că nu le poate garanta securitatea. „Gaza şi zona
învecinată sunt câmp de luptă”, afirmă comunicatul izraelian, iar „Israelul nu este în nici
un fel responsabil pentru rănile sau pagubele care s-ar putea produce ca urmare a
prezenţei jurnaliştilor la faţa locului”, în Fâşia Gaza. Guvernul israelian afirmă şi că în
anumite ocazii Hamas foloseşte jurnaliştii străini – ca şi pe civilii palestinieni – în chip de
scut uman şi a cerut reporterilor străini aflaţi în zonă să ia „toate măsurile de precauţie
posibile”23.
În mod inevitabil, loviturile aeriene israeliene – care au, în conjunctura actuală,
ca obiectiv central distrugerea locaţiilor unde se produc şi unde sunt stocate, ca şi a
acelora din care se lansează rachetele palestiniene, precum a sistemului de tuneluri
folosit de Hamas pentru a depozita arme şi pentru a lansa atacuri – au produs şi un
număr notabil de victime colaterale din rândul civililor care trăiesc în Fâşia Gaza.
Conform unor surse oficiale din Fâşia Gaza, în primele nouă zile de operaţiuni continue,
„222 de oameni au fost ucişi în Gaza” şi „mai bine de 1.600 au fost răniţi”. Aceleaşi surse
oficiale (controlate de Hamas, care deţine întreaga putere în Gaza, încă din 2007) afirmă
că între cei ucişi se află şi „49 de minori şi 24 de femei”24. Alte surse vorbesc – pentru
intervalul de până la începutul intervenţiei terestre israeliene – despre un număr total de
victime semnificativ mai mare în zona Gaza. Aljazeera, de exemplu, a publicat în
dimineaţa zilei de 18 iunie un articol care, între altele, afirma că au fost ucişi „mai mult
de 255 de palestinieni şi mai mult de 1.900 au fost răniţi”25.
Subliniem aici faptul că problema victimelor din rândurile civililor este una care
complică extrem de mult situaţia legată de dinamica etapei actuale a conflictului între
Israel şi radicalii palestinieni. Facem aici şi următorul comentariu: merită o atenţie
specială faptul că, aşa cum relatează majoritatea surselor deschise, rănirea şi / sau
21

Pentru această cifră vezi Nidal al-Mughrabi, Crispian Balmer, “Two Israeli soldiers die in Gaza clash;
Palestinian toll tops 300”, Reuters, 19 iulie 2014, text accesat la adresa de Internet
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uciderea civililor reprezintă, în cvasitotalitatea cazurilor, o consecinţă strict accidentală în
cazul atacurilor aeriene şi a bombardamentelor de artilerie israeliene, precum şi una
centrală şi clar premeditată (non-accidentală) în cazul atacurilor cu proiectile-rachetă
întreprinse de Hamas. Mai amintim aici şi faptul că multe relatări preluate de surse de
presă foarte serioase indică faptul că Hamas cere palestinienilor civili să nu se retragă
din zona directă de conflict, preferând – cel mai probabil – să folosească civilii din Fâşia
Gaza drept scuturi umane, precum şi să sacrifice civili pentru a genera astfel probleme
notabile (şi crescânde) de imagine Israelului.
În legătură cu intensitatea extremă a luptelor, amintim aici că există analişti
militari care estimează că militanţii palestinieni se comportă „ca şi cum n-ar avea nimic
de pierdut”. Miri Eisen, fost ofiţer de informaţii în forţele armate israeliene, afirmă că
dacă liderii şi luptătorii Hamas „cred că nu au nimic de pierdut, pot continua pentru multă
vreme”26 să lanseze proiectile reactive împotriva unor ţinte predominant sau chiar
exclusiv civile din Israel. Una din cele mai consistente evaluări a conflictului din Gaza a
fost făcută, la începutul ultimei decade a lui iulie, de un reputat militar britanic, care a
vorbit şi despre planurile şi mizele Hamas. Colonelul britanic în retragere Richard Kemp,
intervievat la 24 iulie a.c. de către presa israeliană, declara că, deşi mulţi comentatori
susţin că forţele militare israeliene „fac rău” civililor, „în realitate multe armate privesc
către Israel ca să înveţe cum să reducă pierderile în spaţii urbane”, relatează Jerusalem
Post. Kemp, care a îndeplinit funcţii de comandă în Irlanda de Nord şi în Afganistan
(unde a comandat, o vreme, forţele britanice din cadrul ISAF), afirmă şi că „Hamas...
constituie un advresar formidabil”. El mai afirmă şi că, în multe ocazii, relatări de presă
scrise departe de zona de conflict „sunt masiv distorsionate şi nu înţeleg realitatea”.
Kemp mai declara şi că „pentru Hamas, tactica scuturilor umane aduce oricum câştiguri.
Ei câştigă dacă , folosind civili ca scut uman, pot opri forţele israeliene să atace o ţintă...
La fel, Hamas câştigă şi dacă forţele militare israeliene atacă ţinta şi există victime în
rândul civililor, pentru că victime civile înseamnă o victorie propagadistică” pentru
Hamas27.
Revenind acum la prezentarea predominant cronologică a unor episoade centrale
ale confruntării dintre Israel şi radicalii palestinieni din Hamas, amintim că la 19 iulie
a.c., relata Reuters, un purtător de cuvânt al forţelor armate israeliene, locotenentcolonelul Peter Lerner, afirma că, de-a lungul unei zone cu lăţimea de o milă (1.609
metri) în zona frontierei de est a Fâşiei Gaza, fuseseră deja identificate şi distruse de către
geniştii israelieni „13 tuneluri, dintre care cel puţin unul săpat la adâncimea de 30 de
metri”. De asemenea au fost „găsite şi distruse în jur de 95 de lansatoare de rachete”.
Concluzia era, încă din a doua zi a operaţiunilor terestre în Gaza, că acţiunile trupelor
israeliene „au provocat daune severe capacităţii Hamas” de a lansa atacuri împotriva
Israelului28.
26
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La 20 iulie a.c., pe fondul intensificării rapide a ofensivei terestre israeliene în
Fâşia Gaza, suburbia Shejaia din nord-estul oraşului Gaza a fost puternic bombardată.
Conform relatărilor unor corespondenţi de presă palestinieni şi occidentali ai Reuters,
bombardamentul a ucis în jur de 40 de localnici, în timp ce alte câteva mii s-au refugiat
către spitalul Shifa, aflat în apropiere. Persoane în vârstă au declarat că bombardamentul
israelian „a fost cel mai puternic pe care l-au văzut din 1967, atunci când Israelul a
cucerit Gaza”. Surse medicale din cadrul spitalului aflat la aproximativ trei kilometri
depărtare de zona bombardată afirmă că loviturile de artilerie şi aviaţie israeliene au rănit
aproximativ 400 de oameni. O purtătoare de cuvânt a forţelor armate israeliene a precizat
în acest context că „în urmă cu două zile, locuitorii din Shejaia au primit mesaje
înregistrate care îi îndemnau să evacueze zona pentru a-şi proteja viaţa”. Reuters
aminteşte că Hamas a îndemnat locuitorii din Gaza „să nu dea ascultare avertismentelor
israeliene şi să nu-şi părăsească locuinţele”. În Shejaia a avut loc, afirmă surse din cadrul
spitalului Shifa, şi o lovitură aeriană extrem de puternică împotriva locuinţei unui
important lider al Hamas, Khalil al-Hayya, atacul omorând mai multe persoane, printre
care (afirmă aceleaşi surse locale, neconfirmate de altele) fiul, nora şi doi nepoţi ai
demnitarului Hamas29.
Tot la 20 iulie a.c., transmite Reuters, surse din cadrul forţelor militare israeliene
afirmau că, doar în cele trei zile de operaţiuni terestre (desfăşurate începând cu primele
ore ale zilei de 18 iulie), soldaţii israelieni au ucis în luptă „mai bine de 70 de militanţi” ai
Hamas, au descoperit şi distrus cel puţin 5 tuneluri pe sub frontieră, care permiteau
radicalilor palestinieni să întreprindă raiduri pe teritoriul israelian. Aceleaşi surse afirmă
că, începând cu data de 8 iulie, momentul în care Israelul a decis să răspundă prin atacuri
aeriene şi navale la intensificarea lansării de rachete de către Hamas, au fost atacate de
către forţele israeliene 2.570 de ţinte în zona Fâşiei Gaza, acestea fiind descrise ca fiind
locuri unde erau pregătite sau aveau loc activităţi teroriste (terror sites”, în original).
Sursele militare israeliene mai afirmau şi că, doar în această lună, Hamas a lansat asupra
teritoriului israelian în jur de 1.700 de rachete de diverse tipuri, precum şi că alte „între
3.000 şi 4.000” au fost distruse de atacurile israeliene (ceea ce ar însemna, în total, cam
50 % din întregul arsenal de proiectile reactive pe care l-ar fi avut Hamas, estimează
specialiştii)30.
Şi tot la 20 iulie a.c, în jurul prânzului, după două zile şi jumătate de la începutul
operaţiunii israeliene terestre în Fâşia Gaza (şi la 13 zile de la începutul actualei crize),
Ministerul Sănătăţii din Gaza estima că au fost ucişi „cel puţin 370 de palestinieni, mulţi
dintre ei civili, şi aproximativ 2.600 de persoane au fost rănite”. În plus, conform unor
estimări ale UNRWA, peste 63.000 de locuitori din Gaza şi-au părăsit locuinţele şi se
îngrămădesc în cele 55 de adăposturi (multe dintre ele în şcoli) din Gaza care
funcţionează cu sprijinul direct al ONU. Numărul victimelor israeliene era mult mai mic:
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doi civili ucişi de rachetele şi tirurile palestiniene, precum şi cinci militari căzuţi în
luptă31.
Până la 29 iulie 2014, afirmă WAFA, agenţia oficială de presă şi de informaţii
palestiniană, au fost ucişi ca urmare a luptelor din Gaza 1231 de palestinieni, iar alţi
aproximativ 6720 au fiost răniţi. Conform aceleiaşi surse, 115 palestinieni au fost ucişi şi
în jur de 220 au fost răniţi doar în 29 iulie, a douăzeci şi treia zi de la începutul
operaţiunilor militare israeliene în Gaza. Sursele oficiale palestiniene descriu forţele
israeliene ca folosind în atacuri puternice şi repetate artilerie grea convenţională, unităţi
dotate cu lansatoare de rachete, tancuri, precum şi avioane de luptă F-1632.
La 30 iulie, corespondenţi ai Reuters din Gaza şi Ierusalim relatau că „asaltul
israelian s-a intensificat după moartea a 10 militari ca urmare a atacurilor lansate de
palestinieni, luni, dincolo de frontiera comună”. În aceeaşi zi, UNRWA relata – transmite
tot Reuters – că în jur de 200.000 de palestinieni din Gaza şi-au părăsit deja locuinţele şi
s-au refugiat în clădiri în care funcţionează şcoli şi spitale ale ONU. Cu acceaşi ocazie,
Chris Gunness, purtător de cuvânt al UNRWA, recunoştea că organizaţia sa „a găsit
rachete depozitate într-o şcoală” şi a declarat: „condamnăm gruparea sau grupările care
au pus în primejdie civili prin amplasarea acestor muniţii în şcoala noastră”33. În mai
multe ocazii, oficialităţi israeliene civile şi militare au afirmat că radicalii palestinieni
lansează atacuri din apropierea unor obiective civile, precum şi că Hamas foloseşte civili
drept „scuturi umane”. În mod constant, oficialităţile palestiniene din Gaza dezmint
aceste informaţii.
Dacă e să facem un bilanţ al opiniilor israeliene exprimate, la nivel înalt, în luna
iulie a.c., merită să ne referim, din nou, la ceea ce declara premierul Netanyahu în ultima
zi a lunii. În ceea ce priveşte atitudinea autorităţilor israeliene faţă de numărul important
– şi crescând – de voci influente ale scenei internaţionale care cer tot mai insistent un
armistiţiu care să permită apoi dezescaladarea conflictului, premierul Netanyahu preciza
în termeni foarte clari, la 31 iulie a.c., că nu va accepta nici o propunere care să nu
permită armatei israeliene „să ducă la bun sfârşit sarcina” constituită de distrugerea
reţelei de tuneluri a Hamas (folosite pentru stocarea de armament şi muniţie, ca şi pentru
a traversa frontiera şi a lansa apoi atacuri împotriva unor ţinte aflate pe teritoriul
israelian). Obiectivul în cauză a fost descris de premierul israelian ca fiind „important
pentru securitatea Israelului”. Netanyahu a declarat, chiar înaintea unei reuniuni a

31

Pentru cifrele legate de numărul total al victimelor la data de 20 iulie 2014, vezi Nidal al-Mughrabi şi
Jeffrey Heller, “At least 40 dead in Israeli attack on Gaza district: hospital”, Reuters, 20 iulie 2014, la
adresa http://www.reuters.com/article/2014/07/20/us-palestinians-israel-idUSKBN0FP00U20140720
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“UPDATE (1) - At Least 115 Palestinians Killed, 220 Injured on 23rd Day of Israeli Aggression on
Gaza”, ştire WAFA (Palestinian News & Info Agency), 29 iulie 2014, la adresa de Internet
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=26054
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Cabinetului, că „până acum, am distrus mai multe zeci de tuneluri ale terorii şi suntem
decişi să ducem la capăt această misiune – cu sau fără un armistiţiu”34.
Câteva aspecte centrale ale activităţii politico-diplomatice legate de criza din Gaza
Într-un text care face trimitere la „responsabilitatea istorică” a decidenţilor de la
Cairo, ca şi la faptul că liderii politici egipteni „cred în importanţa dobândirii păcii în
regiune”, Egiptul a propus „Israelului şi tuturor facţiunilor palestiniene”, la 14 iulie a.c.,
să accepte şi să aplice „o încetare imediată a focului”. Propunerea în cauză, al cărei text
complet a devenit public, în presa israeliană, încă de la 15 iulie, subliniază că
„escaladarea şi violenţele reciproce, ca şi victimele, nu vor fi în interesul nici uneia dintre
părţi”. Propunerea egipteană cuprinde în continuare patru puncte. Primul dintre ele se
referă la Israel, căruia liderii de la Cairo îi cer „să înceteze toate ostilităţile împotriva
Fâşiei Gaza”, precum şi „să se abţină de la a întreprinde orice raiduri terestre împotriva
Fâşiei”. Al doilea punct cere „tuturor facţiunilor palestiniene din Gaza să înceteze toate
ostilităţile împotriva Israelului”, precum şi să se abţină „de la mai lansa rachete, ca şi de
la atacuri împotriva frontierelor sau având drept ţintă civili”. Al treilea punct cere ca
punctele de trecere a frontierei să fie deschise şi să fie facilitat tranzitul persoanelor şi
bunurilor” de îndată „situaţia de securitate devine stabilă în teren”. Punctul al patrulea al
propunerii cere ca „alte probleme, inclusiv chestiuni legate de securitate, să fie discutate
cu ambele părţi” implicate în conflict. Pentru a transforma în realitate funcţională această
propunere, Egiptul a enunţat şi trei „metode de implementare a iniţiativei” sale: a.
începerea unor proceduri de dezescaladare „începând cu orele 09.00 ale zilei de 15 iulie
2014”, la 12 ore de la anunţarea iniţiativei egiptene şi după „acceptarea sa necondiţionată
de către ambele părţi”; b. delegaţii „de nivel înalt” israeliene şi ale „facţiunilor
palestiniene” ar fi urmat să ajungă la Cairo în cel mult 48 de ore de la „începutul
implementării iniţiativei”, pentru a purta – prin intermediul egiptenilor – tratative menite
„să consolideze armistiţiul” şi să „reia măsurile de consolidare a încrederii”; şi c. părţile
direct implicate în conflict ar fi urmat să „se abţină de la orice acţiuni menite să
submineze implementarea” acestei iniţiative, iar Egiptul ar fi urmat să primească
„garanţii de la ambele părţi că sunt într-adevăr decise să aplice ceea ce s-a hotărât”35 deja.
La 15 iunie, Mahmoud Abbas, preşedintele Autorităţii Palestiniene, a acceptat în
principiu propunerea egipteană şi a anunţat că va efectua o vizită la Cairo la 16 iunie, dar
Hamas a respins iniţiativa liderilor de la Cairo. Şi gruparea Jihadul Islamic – care are un
arsenal propriu şi o agendă politică distinctă de (chiar dacă asemănătoare cu) aceea a
Hamas a respins propunerea egipteană. Aripa înarmată a Hamas, Ezaddin al-Qassam, a
dat publicităţii, în prima parte a zilei de 16 iulie a.c., o declaraţie în care afirmă că
„iniţiativa egipteană este una pentru predare şi capitulare”, precum şi că textul „nu
valorează nici măcar cât cerneala cu care a fost scris”. La rândul său, Jihadul Islamic a
dat publicităţii o declaraţie în care preciza că „i-am anunţat pe egipteni în legătură cu
34

„Israel vows to destroy tunnels before truce”, material publicat de Aljazeera, 31 iulie 2014, la adresa de
Internet
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/israel-vows-destroy-tunnels-before-truce201473181158479329.html
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Vezi textul integral al propunerii egiptene, în Yossi Melman, „Full text of Egyptian proposal for a cease
fire”, în Jerusalem Post, 15 iulie 2015, la adresa de Internet http://www.jpost.com/Operation-ProtectiveEdge/Full-text-of-Egyptian-proposal-for-a-ceasefire-362841#
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refuzul grupării de a accepta această iniţiativă. Drept urmare, nu suntem legaţi de această
iniţiativă şi vom continua operaţiunile”36.
Există surse deschise ce par să indice o legătură de tip cauzal (sau, poate, doar
una de tip catalitic) între refuzul Hamas de a accepta armistiţiul propus de Egipt la
jumătatea lui iulie şi înteţirea ritmului luptelor. Începând practic încă de la 16 iulie a.c.,
data la care a devenit clar că Hamas respinge propunerea de armistiţiu formulată de către
autorităţile de la Cairo, aviaţia de luptă israeliană a început să lovească şi clădiri în care
locuiesc şi/sau lucrează principalii lideri ai radicalilor palestinieni din Gaza. Aşa de
exemplu, a fost lovită cu mare precizie (cel mai probabil cu muniţii ghidate) casa cu patru
etaje în care locuieşte în mod obişnuit Mahmoud Zahar, unul din fondatorii Hamas care a
avut şi un rol foarte important în preluarea puterii, în 2007, de către Hamas în întreaga
Fâşie Gaza. Întreaga faţadă a clădirii s-a prăbuşit în grădină, dar Zahar nu se afla la
domiciliu; „se presupune că el se ascunde”, relatează surse deschise. Conform presei
internaţionale, au fost lovite în prima parte a zilei de miercuri, 16 iulie, şi locuinţele altor
trei importanţi lideri Hamas „care sunt şi membri ai Consiliului Legislativ Palestinian”37.
În ceea ce priveşte activitatea diplomatică legată de noua criză din Gaza, amintim
aici şi că, la 19 iulie, o sursă oficială de nivel înalt din Qatar a declarat că acest stat din
zona Golfului urma să fie, a doua zi, gazda unei întâlniri între preşedintele palestinian
Mahmoud Abbas şi Ban Ki-moon, Secretarul General al ONU. Întâlnirea, relata Reuters,
urma „să încerce să ajungă la o înţelegere cu Israelul privind încetarea focului, pentru a
pune capăt celor douăsprezece zile de război”. Sursa oficială din Qatar a subliniat şi că
acest stat a acţionat deja şi în zilele anterioare ca „un canal de comunicare” între Hamas
şi comunitatea internaţională. Mai precis, cererile formulate de către liderii Hamas (unii
dintre aceştia, inclusiv Khaled Meshaal, trăiesc, conform informaţiilor existente, în Qatar)
„au fost comunicate Franţei şi Naţiunilor Unite”. Reuters amintea că Ban Ki-moon va
avea convorbiri legate de criza din Gaza nu doar la Doha, în Qatar, ci şi în Kuweit, la
Ierusalim, la Cairo, la Ramallah (în Cisiordania) şi la Amman, precum şi că „alte escale
ar mai putea fi adăugate” la programul deja extrem de încărcat al şefului ONU38.
Ştim şi că Laurent Fabius, ministrul francez de Externe, a întreprins (spre sfârşitul
celei de-a treia săptămâni a lui iulie a.c.) un turneu-fulger în câteva capitale importante
din Orientul Mijlociu, pentru a explora posibilitatea încheierii cât mai rapide a unui
armistiţiu. Fabius a avut, succesiv, convorbiri cu oficialităţi de nivel foarte înalt din Egipt,
Iordania şi Israel. Dar misiunea demnitarului francez nu s-a soldat cu prea multe rezultate
pozitive. După convorbirile purtate, la Tel Aviv, cu premierul israelian Benjamin

36

Pentru atitudinea lui Abbas, ca şi pentru deciziile şi declaraţiile Hamas şi ale Jihadului Islamic vezi între
altele Khaled Abu Toameh, „Abbas to visit Cairo after Egyptian ceasefire fails to stick”, în Jerusalem Post,
15 iulie 2014, la adresa de Internet http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/Abbas-to-visit-Cairoafter-Egyptian-ceasefire-fails-to-stick-362933
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Pentru acest episod vezi Sudarsan Raghavan, William Booth şi Ruth Eglash, op. cit.
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Amena Bakr, “Qatar to host Gaza ceasefire talks with Abbas and U.N. chief”, Reuters, 19 iulie 2014,
materal accesat la adresa de Internet http://www.reuters.com/article/2014/07/19/us-qatar-gaza-conflictidUSKBN0FO0YY20140719
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Netanyahu, Fabius a declarat că „dimpotrivă, există riscul de a avea şi mai multe victime
din rândul civililor, risc care ne îngrijorează”39, relatează Reuters.
Una dintre cele mai îngrijorătoare evoluţii în plan politico-diplomatic este
accentuarea rapidă a deteriorării relaţiilor dintre Israel şi Turcia. La 19 iulie a.c,
premierul turc Tayyip Erdogan – aflat la o întrunire politică în regiunea Ordu de pe malul
Mării Negre a acuzat Israelul că „nu are conştiinţă, nu are onoare, nu are mândrie” şi că
„l-a depăşit pe Hitler în barbarie” prin recentele atacuri lansate în Gaza. Erdogan a mai
acuzat şi SUA că apără acţiunile „disproporţionate” ale Israelului, dar a cerut
conaţionalilor săi să nu-şi canalizeze mânia împotriva comunităţii evreieşti din Turcia.
Toate acestea s-au întâmplat după ce, la 18 iulie a.c., adică în chiar prima zi a ofensivei
israeliene terestre în Gaza, protestatari turci violenţi au organizat manifestaţii la Ankara şi
Istanbul, atacând misiunile diplomatice israeliene. Ca urmare a acestor incidente, cu doar
câteva ore înainte de declaraţia extrem de inflamată a lui Erdogan, autorităţile israeliene
i-au avertizat pe cetăţenii israelieni să nu călătorească în Turcia, aducând drept argument
„starea în care se află publicul” 40 din ţara odinioară aliată. Dincolo de faptul că aceste
declaraţii ilustrează maniera în care premierul turc îşi (re)configurează – din raţiuni şi cu
mize interne, dar şi regionale – identitatea politică, escaladarea tensiunilor în relaţiile
bilaterale turco-israeliene ar putea fi, în special dacă ea va continua pe termen mediu şi
lung, un motiv serios de îngrijorare pentru toţi actorii scenei internaţionale preocupaţi
de stabilitatea şi predictibilitatea regiunii Orientului Mijlociu Extins. Este suficient, de
exemplu, să ne imaginăm câtă libertate suplimentară de manevră şi acţiune dobândesc, în
contextul amplificării tensionării relaţiilor dintre Ankara şi Israel, regimul de la Damasc,
precum şi sprijinitorii săi iranieni.
Diverse segmente instituţionale din cadrul ONU au criticat, relativ constant,
Israelul pentru acţiunile militare întreprinse contra unor ţinte din Fâşia Gaza. Motivul
central al acestor critici a fost constituit de faptul că, în repetate ocazii – şi în mod vădit
inevitabil, în condiţiile concrete ale derulării conflictului – loviturile aeriene şi de artilerie
israeliene au lovit clădiri ale ONU şi au provocat victime în rândul civililor.
În ultima zi a lunii iulie a.c., Aljazeera a publicat un material în care, după ce
amintea că, la 27 iulie, preşedintele SUA a cerut părţilor implicate în conflictul din Gaza
să încheie un „armistiţiu imediat şi sustenabil”, sublinia decizia Washingtonului –
adoptată în urma unei cereri formulate în jurul datei de 20-21 iulie – de a permite
Israelului să folosească două categorii de muniţie din depozite operate în comun (mai
precis, e vorba despre grenade de 40 de milimetri, precum şi despre mine de aruncător de
calibru 120 mm). Sursa comentată aici îl cita pe purtătorul de cuvânt al Pentagonului,
contraamiralul John Kirby, care a declarat că „SUA sunt preocupate de securitatea
Israelului şi este vital pentru interesele naţionale americane să sprijine Israelul în
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dezvoltarea şi menţinerea unei capacităţi de auto-apărare puternice şi gata de acţiune”41.
Dincolo de criticile consistente legate de situaţia extrem de dificilă a civililor palestinieni
din Gaza, sprijinul SUA faţă de chestiunile vitale pentru securitatea şi apărarea
Israelului a rămas un element major al relaţiilor bilaterale.
Câteva scurte observaţii despre criza din Gaza şi impactul său asupra politicii
interne din Israel şi teritoriile controlate de Hamas
Menţionăm în mod special faptul că criza din Gaza a adâncit şi complicat
dezbaterile şi conflictele politice interne din Israel. În prima parte a crizei, înainte de
momentul în care a fost decisă şi declanşată intervenţia militară terestră în Fâşia Gaza,
premierul Netanyahu a fost criticat în termeni foarte duri de mai mulţi aliaţi şi parteneri
politici ai săi, inclusiv de unii aflaţi mai la dreapta pe eşichierul politic israelian. La 7
iulie, presa israeliană relata că, în ziua anterioară, premierul Benjamin Netanyahu şi
ministrul de Externe Avigdor Liberman „au schimbat replici tăioase” cu ocazia unei
reuniuni a Cabinetului. Lieberman a vorbit despre „un răspun molâu” la atacurile lansate
de Hamas, în timp ce Netanyahu încă insista asupra necesităţii de a nu escalada
conflictul, îndemnând la acţiuni întreprinse cu „responsabilitate” şi „nepripite”.
Netanyahu i-a avertizat pe criticii săi din cadrul guvernului că „nu e nevoie să ne angajăm
în manevre populiste”, fiindcă un astfel de comportament aduce atingere autorităţii
guvernului şi este „iresponsabil şi dăunător”. Sursele de presă citate aici subliniază că
până şi unii miniştri care au sprijinit, în principiu, decizii care să nu conducă la o
escaladare imposibil de controlat a crizei au cerut „o atitudine mai dură” faţă de Hamas.
Înainte de întrunirea Cabinetului din data de 6 iulie, Yuval Steinitz, ministrul pentru
activităţile de intelligence, a declarat: Privesc această chestiune din perspectivă
strategică. Avem nevoie nu doar să realizăm descurajarea inamicilor noştri. Trebuie să
dobândim controlul în Gaza, să curăţăm grajdurile din Gaza şi apoi să plecăm din Gaza.
Alţi miniştri, cum ar fi titularul portofoliului Finanţelor, Yair Lapid, au avut atitudini
mult mai puţin inflamate. Lapid a declarat că „trebuie să micşorăm flăcările, nu să le
înteţim”42.
Disputele politice interne au continuat însă cu putere în Israel, chiar în interiorul
coaliţiei de guvernământ. Aşa de exemplu, la 15 iulie, în momentul în care premierul
Netanyahu a acceptat, în principiu, formula de armistiţiu propusă de Egipt după o primă
săptămână de confruntări tot mai violente, el a fost criticat în mod public de Danny
Danon, ministru-adjunct al Apărării şi important membru al Likud. În contextul respectiv,
Netanyahu a mai fost dur criticat şi de Avigdor Liberman, precum şi de Naftali Bennett,
ministrul al Economiei şi şeful partidului Bayit Yehudi (Căminul Evreiesc). Danon a
declarat, într-o întrunire publică în sudul ţării (zona cea mai des lovită de toate categoriile
de rachete lansate de Hamas din Fâşia Gaza), că – relatează Jerusalem Post – „Hamas a
41
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umilit Israelul şi stabileşte din nou condiţii pentru politica Israelului”. În aceste condiţii,
Netanyahu l-a demis pe Danon. Acesta a menţinut însă (cel puţin pentru o vreme) o
atitudine extrem de dură la adresa premierului, fiind convins că „publicul e de partea sa”.
Mai precis, opinia lui Danon că un armistiţiu ar fi o „greşeală” era întemeiată pe faptul că
un sondaj de opinie dat publicităţii tot pe 15 iulie indica faptul că 73 % dintre israelieni se
opuneau unui armistiţiu (chiar dacă, indica alt sondaj de opinie comandat tot de un post
de televiziune, 92 % dintre israelieni credeau că un eventual armistiţiu „ar aduce linişte”,
în timp ce doar 6 % susţineau că un armistiţiu „nu ar aduce linişte”)43.
Menţionăm că actuala criză a provocat foarte serioase probleme şi în tabăra
radicalilor palestinieni. Aşa de exemplu, în Gaza, relatează presa palestiniană, Hamas a
ucis prin împuşcare, în noaptea de 28 spre 29 iulie a.c., mai bine de 20 de persoane care
au protestat public împotriva organizaţiei, pe care o acuzau ca fiind direct vinovată de
faptul că zona rezidenţială în care trăiau a fost practic distrusă în urma violentelor
bomardamente israeliene. De asemenea, Hamas ar fi executat şi alte 30 de persoane –
civili din cele mai diverse părţi ale Fâşiei Gaza – „pentru că acestea erau suspectate de
colaborare cu Israelul”44.
Reacţii importante ale opiniei publice şi războiul media
În ceea ce priveşte reacţiile pe plan internaţional legate de faza actuală, supraacută, a conflictului peren dintre Hamas şi Statul Israel, menţionăm aici faptul că este
foarte uşor accesibilă o listă importantă de astfel de reacţii, publicată (şi actualizată în mai
multe ocazii) de Wikipedia45. Subliniem faptul această sursă deschisă nu este totdeauna
foarte precisă, dar în cazul concret la care facem trimitere aici există câte un link care
duce la o relatare de presă sau la un text oficial, pentru fiecare dintre fragmentele textului.
Citirea atentă a acestui text – şi mai ales a surselor care îi stau la bază – permite
înţelegerea nuanţată a mai multor chestiuni legate de operaţiunea Protective Edge.
Predictibil, lumea arabă şi lumea musulmană sunt, în linii mari, cele care condamnă în
termenii cei mai duri acţiunile Israelului. La fel de predictibil, opinia publică din restul
lumii este intens divizată. Au avut loc, de exemplu, numeroase manifestaţii publice, în
multe ţări ale lumii, atât pro-palestiniene, cât şi pro-israeliene. La o primă evaluare – şi
după citirea unei cantităţi notabile de informaţii şi comentarii de presă – concluzia ar fi
că opinia publică pro-palestiniană pare că s-a mobilizat mai eficient decât grupurile şi
vocile pro-israeliene.
În data de 10 iulie a.c., la doar două zile de la începutul fazei actuale a crizei
perene din Gaza (criză care escaladează la intervale relativ regulate şi care este provocată,
43
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în opinia noastră, de rigiditatea şi agresivitatea agendei politico-strategice a Hamas,
organizaţie ce pune în centrul opţiunilor sale folosirea sistematică a violenţei fără limite şi
reguli în raporturile cu Israelul), Aljazzera făcea un prim bilanţ al reacţiilor
internaţionale46. Materialul de presă la care facem trimitere lista puncte de vedere
exprimate de figuri politice importante din: Statele Unite (opinie a purtătorului de cuvânt
al Departamentului de Stat, care sublinia că e firesc ca Israelul să se apere de atacurile
lansate sistematic de o organizaţie teroristă împotriva populaţiei civile), Liga Arabă,
Naţiunile Unite (Ban Ki-moon afirmând că atacurile cu rachete lansate de Hamas sunt
„inacceptabile”, dar şi că el „condamnă numărul crescând de ale unor civili din Gaza”),
Iran, Marea Britanie, Scoţia, Venezuela , Germania, Egipt şi Irlanda. De remarcat că
majoritatea punctelor de vedere trecute în revistă îndemnau, în acel moment, ambii actori
direct implicaţi în conflict la o atitudine raţională, la dezescaladarea conflictului şi
condamnau în egală măsură atacurile teroriste ale Hamas, ca şi contramăsurile militare
israeliene. Ulterior, masa criticilor adresate Israelului s-a amplificat, plecând de la
creşterea continuă a numărului civililor răniţi şi ucişi de diversele segmente ale
operaţiunii militare israeliene masive întreprinse în Fâşia Gaza.
În primele zile ale ostilităţilor, protestatari pro-palestinieni au ieşit în stradă în mai
multe oraşe europene, inclusiv la Londra şi Paris. Ei au cerut „încetarea imediată a
conflictului”. În Israel, opinia publică era de asemenea intens divizată. În cel puţin două
oraşe mari au avut loc manifestaţii organizate atât de partizanii unui răspuns cât mai dur
la atacurile cu rachete lansate de Hamas, cât şi de adversarii politici ai noii intervenţii
militare israeliene în Fâşia Gaza47. Ulterior, pe măsură ce atacurile Hamas au crescut în
intensitate, opinia publică israeliană a evoluat în sensul unei susţineri tot mai clare a
operaţiunii terestre desfăşurate în Gaza. La 27-29 iulie a.c., de exemplu, sondaje de
opinie indicau foarte clar că 86,5 % din evreii israelieni se opun încetării focului şi că 87
% dintre cetăţenii israelieni doreau continuarea misiunii în Gaza. 69 % dintre israelieni
erau de părere că rezultatul final al operaţiunii militare în Gaza ar trebui să fie „doborârea
regimului Hamas”. Doar 17 % dintre israelieni se opuneau unei astfel de soluţii48.
Faza actuală a conflictului militar din Gaza este însoţită şi de o extrem de
consistentă confruntare în spaţiul virtual între Israel şi palestinieni. Aljazeera, de
exemplu, descria încă de la începutul celei de-a doua jumătăţi a lunii iulie un segment al
acestui război mediatic de tip nou: primele grupuri de tineri palestinieni care au început
să folosească Facebook şi Twitter pentru a-şi susţine cauza au apărut în urmă cu câţiva
ani şi, iniţial, au avut drept obiectiv „să mobilizeze sprijin pentru prizonierii palestinieni
aflaţi în greva foamei în închisorile israeliene”. De atunci încoace, aceste grupuri au
întreprins „mai multe campanii” media. Convingerea unora dintre activiştii palestinieni
intens prezenţi în spaţiul virtual este că folosirea inteligentă şi sistematică a Internetului
46

Vezi textul „World reacts to the conflict in Gaza”, Aljazeera, 10 iulie 2014, la adresa de Internet
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/07/world-reacts-conflict-gaza-201471073217736666.html
47
Nidal al-Mughrabi, Crispian Balmer, “Two Israeli soldiers die in Gaza clash; Palestinian toll tops 300”,
Reuters, 19 iulie 2014, text accesat la adresa de Internet http://www.reuters.com/article/2014/07/19/uspalestinians-israel-idUSKBN0FI04420140719
48
Pentru aceste cifre vezi „Channel 10/Sarid Institute poll: 87 per cent support continuing operation” şi
„Mina Tzemach Poll on 27/07/2014: 86.5% of Israelis oppose ceasefire.”, la adresele de Internet
http://www.bicom.org.uk/opinion-poll/21758/ şi respectiv http://www.bicom.org.uk/opinion-poll/21759/
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„a dat naştere la revoluţii” (trimitere directă, probabil, la rolul social media în declanşarea
Primăverii Arabe), precum şi că un efort de comunicare şi propagandă on-line „constituie
o unealtă ce nu trebuie subestimată”. Tinerii palestinieni povestesc, de exemplu, cum au
reuşit să câştige un episod al competiţiei cu activiştii israelieni ce utilizează Internetul.
Aceştia au lansat, în iunie, atunci când trei tineri israelieni au fost răpiţi în zona Hebron, o
campanie on-line intitulată #BringBackOurBoys. Activiştii palestinienii spun că au
utilizat imediat acest fapt, postând numeroase ştiri despre „tinerii noştri”49. Menţionăm
aici faptul că există ştiri ce insistă asupra faptului că Hamas utilizează intens canalele
social media pentru a difuza informaţii false despre conflictul din Gaza. Aşa de exemplu,
Breitbart News afirmă că „majoritatea fotografiilor postate pe social media cu tag-urile
#GazaUnderAttack and #GazaUnderFire sunt făcute cu ocazia unor evenimente
anterioare”, în special „din războiul civil din Siria” Aşa de exemplu, sursa de presă pe
care o cităm aici a identificat, între fotografiile prezentate ca fiind făcute în Gaza în jurul
datei de 9 iulie, fotografii înfăţişând victime din rândul civililor, făcute în Siria în
noiembrie 2012 sau februarie 2014. Există chiar şi fotografii prezentate de activiştii
palestinieni apropiaţi de Hamas ca înfăţişând episoade de acum, din Gaza, dar care sunt
făcute în 2010, în alte zone ale Orientului Mijlociu50.
Israelul şi el este intens prezent în spaţiul virtual. Biroul purtătorului de cuvânt al
forţelor militare israeliene, de exemplu, este urmărit pe Twitter de aproximativ 304.000
persoane, afirmă tot Aljazeera51. Şi, conform unor informaţii de presă, însuşi premierul
israelian Benjamin Netanyahu este prezent pe Twitter (unde are un cont oficial), inclusiv
cu mesaje direct legate, în zilele acestea, de actuala confruntare din Gaza52.
Notă finală: Prezentul text acoperă principalele evenimente politico-militare legate de
criza din Gaza, ca şi reacţii de presă şi ale opiniei publice doar până la data de 31 iulie
2014.
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