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 بان المقاومة الفلسطينية في غزة ستصمد، وأن إسرائيل ستفشل في           30/12/2008كتبت في   
 بتغيير األوضاع السياسية في غزة؛ وقلت إن تبعـات هامـة   تحقيق أهدافها بخاصة فيما يتعلق 

وقد أمسى واضحا   . ي أو اإلقليمي  ستترتب على صمود المقاومة سواء على المسنوى الفلسطين       
كسـر  وبوقف الصـواريخ    : اآلن أن إسرائيل قد فشلت في تحقيق أي من أهدافها والمتمثلة ب           

ظهر المقاومة الفلسطينية وبالذات ظهر حماس، وإعادة قطاع غزة إلى بيت الطاعـة بـإدارة               
األمريكـي فـي    السيد محمود عباس ومساعديه؛ ومن ثم استكمال تنفيذ المشروع اإلسرائيلي           

وأصبح واضحا أن المقاومة قد نجحـت ألنهـا أفشـلت العـدوان             . تصفية القضية الفلسطينية  
 .الصهيوني وحالت دون تحقيق أهدافه

 الخسائر ونتائج الحرب

هناك من يتحدى هذه النتيجة فيقول إن إسرائيل انتصرت والمقاومة ُهزمت ألن حجم الخسائر              
البنى التحتية كبير جدا، في حين أن خسائر إسـرائيل قليلـة            الفلسطينية في النفوي والعمران و    

 أوزارها، وأصر أنـاس ومحللـون       2006وقد برزت هذه الجدلية بعدما وضعت حرب        . جدا
هذه المقولة تحمل أغلوطة في المنطق االستراتيجي، وهي تعتمـد          . على أن حزب اهللا قد هزم     

 . ُأنجز منها وماعلى أرقام الخسائر دون أن استدعاء أهداف الحرب

نتيجة الحرب ال تقاس بالخسائر، وإال فإن كل كالمنا حول انتصار الثورة الجزائرية والثـورة               
تاريخيا، تمتلك القوة المحتلة أو االستعمارية قوة عسكرية هائلـة          . الفييتنامية عبارة عن هراء   

دمير والقتل الجماعي،   بالمقارنة مع الوسائل البدائية التي تمتلكها المقاومة، وهي قادرة على الت          
لكن الغلبـة فـي     . في حين يصعب على الثوار الوصول إلى أهداف العدو العسكرية والمدنية          

الثوار عـادة أصـحاب عقيـدة       . النهاية لمن يملك اإلرادة األصلب، ولمن يتحمل حتى النهاية        
 التي تهون   وإرادة، ومستعدون للقتال حتى النهاية، أما قوى االستعمار فال تملك غير المصالح           

 .في النهاية أمام الخسائر التي تتكبدها

ا ضد مصر واألردن    هكذا فعلو . اعتاد الصهاينة على قتل المدنيين من أجل إركاع العسكريين        
 المدنيين بالجملـة، لكـن المقاومـة        وا، وقتل 2006قاموا بتدمير القرى عام     . ولبنان وفلسطين 

 .لت في غزة وبقي المقاومون صامدونصمدت ولم تنحن أمام هول المجازر؛ وها هي حاو

 التبعات المتوقعة

 :هناك عدد من التبعات المتوقعة لصمود المقاومة الفلسطينية أذكر منها التالي

 يقين إسرائيل



ربما ظنت إسرائيل أن حزب اهللا عبارة عن حالة فريدة من نوعها في اإلعـداد واالسـتعداد                 
وقد تفاءلت جدا عندما حسبت     . لهجوم على حماس  للحرب، وحاولت استعادة هيبتها العسكرية با     

 بعد مـرور عشـرين      .هي وأعوانها من األنظمة العربية أن أهدافها ستتحقق خالل أربعة أيام          
. يوما أيقنت إسرائيل أن تجربة حزب اهللا قائمة في غزة، وأن تحقيق األهداف بعيـد المنـال                

. ة تحمـل المـوت فـي عيونهـا        اصطدمت إسرائيل بمقاومة فلسطينية صلبة، وبإرادة حديدي      
استعملت إسرائيل الجزء األكبر من قدراتها الجوية، وآخر ما توصلت إليه الواليات المتحـدة              

 .من تقنية تدميرية، لكن المقاومة بقيت شرسة، وفي ذات الزخم الذي ابتدأت به

إذا كانت إسرائيل عاجزة عن تحقيق نصر على مقاومة فلسطينية محاصرة منذ زمـن بعيـد                
ومحصورة في بقعة جغرافية صغيرة، فماذا يمكن أن تفعل مستقبال أمام قوى عربية وإسالمية              
عدة تمتلك الوسائل واألساليب المتنوعة، وتمتلك فوق ذلك العقيدة الصـلبة واإلرادة التـي ال               

م علماؤها بالتفكير بقسوة األيام القادمة، وعيـونه      وتلين؟ بالتأكيد سيبدأ قادة إسرائيل ومفكروها       
إسرائيل ستنام قلقة من يقين ولدته معاركها بان        . نحو وجود إسرائيل وليس الثأر لمهانة جيشهم      

المقاومة ذات بأس شديد، وأنها أصبحت قادرة على جمع الناس وإثبـات صـدقيتها للصـديق                
 .والعدو على حد سواء

 نقطة االرتكاز الفلسطينية

 األرضية  صمود المقاومة هيأ  . الفلسطينيةمة  غزة اليوم هي نقطة ارتكاز أو رأس جسر للمقاو        
الصلبة لتطوير المقاومة من مختلف النواحي التسليحية والتنظيمية والتكتيكية، وسيؤدي حتمـا            

الحرب على غزة عبارة عـن أول حـرب بـين الفلسـطينيين             . إلى اكتساب المزيد من القوة    
استراتيجي هام جدا مـن     تطور  عن  واإلسرائيليين على أرض فلسطين، وهذا بحد ذاته عبارة         

تنظر إسـرائيل   .  وليس على أرض الجوار    معركة تدور رحاها على أرض فلسطين     حيث أن ال  
إلى هذا التطور بخطورة كبيرة، وهي تعي اآلن أن الحرب لم تعد على مسـافة بعيـدة مـن                   

منيـة   تقول النظرية األ   .تجمعاتها السكانية، وأن جزءا هاما من نظريتها األمنية قد سقط بالفعل          
ن حروب إسرائيل يجب أن تجري على أرض الغير بعيدا عن التجمعات السكانية              إ اإلسرائيلية

 .جعوا حساباتهم اآلن بد للمتمسكين بهذا القول ان يرااليهودية، وال

  اإلسالميةانتصار فكر المقاومة

  أن هزيمة إسرائيل ممكنة إذا توفرت اإلرادة لدى العـرب وأعـدوا            2006أثبتت حرب عام    
حزب قليل بأعداده كثير بنفيره استطاع أن ينهك الجيش اإلسرائيلي ويـرده خائبـا              . واستعدوا

تعزز هـذا النصـر   . وذلك بسبب مقاربة علمية صحيحة ألساليب ووسائل المواجهة العسكرية   
. اآلن بقدرة المقاومة الفلسطينية في غزة على إفشال كل أهداف إسرائيل من وراء هذه الحرب              

 هذا الفشل أشد وقعا في نفوس المؤيدين إلسرائيل ونفوس المؤيدين للمقاومة مـن              وربما يكون 
 .ن قطاع غزة محاصر تماما وصغير جدا في مساحتهأل 2006فشل عام 

حاول عرب كثر بخاصة على مستوى األنظمة العربية التشكيك بانتصار حزب اهللا، وقالوا بأن              
ة جدا بالمقارنة مع خسائر إسرائيل، واستنتجوا       كبيربنان في النفوس والممتلكات كانت      خسائر ل 



جاءت هذه الحرب لتؤكد بأن الخسائر ليست المعيار في         . بناء على ذلك بأن حزب اهللا قد ُهزم       
أمام هذا الصمود األسطوري    . تحديد الفشل والنجاح، وأن الحروب تُقاس بنتائجها على األرض        

، ال يملك العربي إال أن يفكر مليا بأسـباب صـمود            لغزة أمام آلة الحرب اإلسرائيلية الضخمة     
وال . المقاومتين اللبنانية والفلسطينية في حين أن جيوشا عربية هزمت بسهولة وولت األدبـار            

بد أن يتساءل العربي اآلن حول الجدلية التي يسمعها باستمرار ضد جدوى المقاومة، وربمـا               
 .ل الجهات الباحثة عن سالم تصويرهيكتشف بان هزيمة إسرائيل أسهل بكثير مما تحاو

مر زمن على ماليين العرب يلعنون فيه الحروب والمقاومة، واستسلموا لنتيجة بـأن هزيمـة               
أن يخلص هذا العربـي إلـى       جدا اآلن   إسرائيل مستحيلة، وأن جيشها ال ُيقهر، ومن المحتمل         

ـ    نتيجة بأن العلة ليست في قوة إسرائيل وإنما في العرب الذين أصرو            اء أنفسـهم   ا علـى إبق
سيتطور وسيكتسب زخما جديدا    القائم على العقيدة اإلسالمية     كر المقاومة   بمعنى أن ف  . ضعفاء

وتقـديري ان القـادة العـرب       . وقويا على الساحة العربية، وهو سيتغذى على فكر التسـوية         
دون  صعوبة مما كانت عليه، وسـيج      الساعين إلى حل مع إسرائيل سيجدون مهمتهم اآلن أكثر        

 .يا عاما عربيا أكثر قدرة على تحدي سياساتهمرأ

 فتنة السنة والشيعةانهيار 

حاولت أنظمة عربية عدة ومعها إسرائيل وأمريكا بث فتنة بين السنة والشيعة كـأداة لعـزل                
أبدت األنظمة ومن معها من أعداء اإلسالم في الغـرب          . إيران وحزب اهللا عن المحيط السني     

السنة، وحاولت إيهام الناس بأن إيران وحزب اهللا تتربصان باألمـة،           حرصا شديدا على أهل     
انطلت هذه المسألة علـى العديـد مـن     . وغدا ستنقض إيران وتجبر السنة على تغيير مذهبهم       

الناس، وتبنى فكرة الفتنة الكثير من عامة الناس الذين ال يدرون شيئا عن الخالفات بين السنة                
 .والشيعة

بات واضحا أنه لم يكن من الممكن أن تكتسب المقاومـة الفلسـطينية             في الحرب على غزة،     
قادة السنة الذين انبروا للـدفاع      . السنية هذه القوة في الوسائل واألساليب لوال دعم أهل الشيعة         

عن أهل السنة ضد ما سموه بالغزو الشيعي لم يقدموا أي دعم للمقاومة السنية، بل هم الـذين                  
عوا عليه، وهم الذين شجعوا إسرائيل على القيام بحـرب تنهـي           شاركوا في حصار غزة وشج    

لم يعد بعد هذه الحرب مجال للغباء فيما يتعلق بهذه المسألة، بخاصة            . فيها المقاومة الفلسطينية  
 من األنظمة العربية تتهم إيران وحـزب اهللا بـدعم حمـاس             اأن إسرائيل وأهل الغرب وعدد    

 على هذه التهمة قائال بأن هذه ليست تهمة ألن حزب اهللا            وقد رد حزب اهللا   . والجهاد اإلسالمي 
 .يدعم حماس بالعلن

 اهتزاز السلطة الفلسطينية 

نها لم تحقق شيئا للشعب الفلسطيني، وهي اآلن أكثـر          ألالسلطة الفلسطينية في رام اهللا مهتزة       
درية واسـتهزائية   كانت تبث السلطة الفلسطينية ثقافة تن     . اهتزازا ألن خيار المقاومة يثبت نفسه     

من حماس على اعتبار أنها تنظيم من رجال دين ال يفهمون بالسياسة وال بالقتال، وهـم فقـط                  
قوى اهللا، وال اظنهـا تسـتطيع اآلن        ومون ويصلون دون أن تعمر قلوبهم ت      يعرفون كيف يص  



ـ  بالسير قدما في هذا البث ألن المتدينين أثبتوا أنهم جدوا واجتهدوا ونظموا ودر             تعدوا، وا واس
لم يترك أحد منهم موقعه، ولم يـول أحـد دبـره،            . وأثبتوا ثباتا وإقداما وشجاعة ال مثيل لها      

 .وحالوا دون تحقيق أي من األهداف اإلسرائيلية

حتى أثناء الحرب، عملت عناصر السلطة على تشويه حركة حمـاس مـن خـالل التشـكيك        
من المساكين لكي تبقى في صـدارة       بالقيادات التي وصفت بالمختبئة والتي تضحي باآلخرين        

كثيرون كانوا يتساءلون عمن وصفوا بالقيادات التلفزيونية في محاولة للتـأثير علـى             . الحكم
وقد أسقط بأيدي هؤالء بعد استشهاد الشيخ سعيد        . معنويات الناس وكسب ودهم لصالح السلطة     

 .صيام

الضـفة الغربيـة بـأن السـلطة        فضال عن أن االنطباع العام الموجود لدى غالبية ساحقة في           
الفلسطينية متواطئة مع إسرائيل، وأن الهدف األول إلسرائيل كان إعادة السلطة الفلسطينية إلى             

 وقد أثبت موالون للسلطة هذا االنطباع عندما أعربـوا عـن   .قطاع غزة والتخلص من حماس   
 .ابتهاجهم للحملة اإلسرائيلية وهي في أيامها األولى

 لعربيالتقدم الشعبي ا

ة في عـدد مـن      واكب هذه الحرب تفاعال شعبيا عربيا واسعا، وخرجت المظاهرات الضخم         
ل المشاركون فيها المس بمحرمات النظام مثل االقتراب مـن السـفارات            المدن العربية، وحاو  

تـي   واضحا من خالل بعض المواجهـات ال       وقد كان . الصهيونية الموجودة في البلدان العربية    
قى مما كنا نشاهده في السابق،       أر  األمنية العربية بان الجمهور يكتسب جرأة      تمت مع األجهزة  

وقد لوحظ أيضا أن العديـد مـن المتـدينين          . وهو يعبر عن نفسه اآلن بصورة أكثر وضوحا       
 .البارزين في أقطار عربية عدة قد اكتسبوا شجاعة في إصدار فتاوى الجهاد وإدانة الحكام

 الكافية التي تمكنه من إسقاط حكومات أو إسقاط أنظمة، لكن هذه            لم يكتسب العربي بعد الجراة    
مسألة تراكمية ال بد أن تأخذ مداها، وسيمر وقت حتى يصل العربي إلى مرحلـة اإلصـرار                 

وبإمكان المقاومة الفلسطينية أن تساهم مباشـرة       . على إجبار األنظمة على تبني سياسات معينة      
نفسها بين الجماهير ولم تحسم نفسـها علـى األنظمـة    في تحسين أداء الجمهور إن هي أبقت       

إن فعلت ذلك، فإنها ستبقى مخيفة بالنسبة لألنظمة، وسيخطب الحكام ودها، وسـتبقى             . العربية
 .ضمن حاضنتها الحقيقية وهي جمهور األمة

 الخالصة

 المدعومة باستعداد وإعداد علـى مسـتوى        هذه حرب تميزت بصالبة العقيدة ورسوخ اإلرادة      
ل من الذكاء، وهي تشكل نقطة تحول تاريخيـة تلقـي بظاللهـا علـى مجمـل التفكيـر                   عا

ومثلما ألقت  . االستراتيجي العربي سواء كان على مستوى القيادات السياسية أو النخب المثقفة          
اومة فـي    بظاللها على مجمل الوضع العربي ومن ضمنه صمود المق         2006نتائج حرب عام    

ب بظاللها على القضية الفلسطينية ومسـار الصـراع العربـي           حرغزة، ستلقي نتائج هذه ال    
 .اإلسرائيلي برمته


