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صفحه 8
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۲۹ شوال ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۶۷

مســّلم اســت که »محور مقاومت« یا »جبهه مقاومت« اصطالحی اســت برای  اشاره 
به اتحاد نانوشــته  میان جمهوری اســالمی ایــران و گروه های سلطه ســتیز و ضد 
صهیونیســتی منطقه چون حزب اهلل لبنان، حشد الشعبی عراق، انصاراهلل یمن، حماس 
و جهاد اسالمی فلســطین و... حتی این اتحاد گستره بیشتری نیز پیدا کرده و خواهد 
کرد. حماس و جهاد اســالمی را نیز باید ذیل »جبهه مقاومت« و ایده آن تفسیر کرد.

عملیات اخیر نیروهای شــاخه فلسطین جبهه 
مقاومــت، که به »شمشــیر قدس« شــناخته 
می شــود، این بار به طور ویژه، هیمنه پوشالی 
رژیــم آپارتایــد اســرائیل و گنبــد آهنیِن 
کذایــی اش را با چالــش جدی مواجــه کرد.

باید توجــه کرد سرســام آورترین هزینه ای که رژیم 
صهیونیستی متحمل شد، اثبات ناتوانی خود و قدرت 
جبهه مقاومت بود. آنچه این جنگ کرد، اثبات قدرت 
بازدارندگی گروه های مقاومت بود. این جنگ نشــان 
داد گروه های مقاومت از ســنگ عبور کرده و با قدرت 
موشکی خود، توان ضربه زدن به ارتش و زیرساخت های 
رژیم آپارتاید صهیونیستی را دارند و می توانند معادالت 
را حتی در درون رژیم صهیونیســتی دگرگون کنند.

تولد جبهه مقاومت
پر بســامد شدِن اســتفاده از اصطالِح »جبهه 
مقاومت« یا »محور مقاومت« در جهان، به سال های 
پس از پایان جنگ تحمیلی برمی گردد و شاید هم 
این اصطالح نخستین بار با نوشته ای از یک روزنامه 
عربی بر سر زبان ها افتاده است؛ این روزنامه مقابل 
اصطالح »محور شرارت«، که توسط »جرج بوش«، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، در ســال ۲۰۰۲ مطرح 
شــد، اصطالح »محور مقاومت« را مطرح کرد. در 

اشاره
 رژیم آپارتاید صهیونیستی سال هاســت که دیگر با چیزی تحت عنوان »ملت عرب« روبرو نیست تا هر آن چه می خواهد 
بکند و در ظرف چند روز نســخه کل این ملت را با حمایت غرب بپیچد. امروز اما آن چه در مقابل این رژیم قرار گرفته، »جبهه 
مقاومت« اســت. این جبهه که پایه و مایه  عقیدتی دارد، با پرچم اسالم، رهبری معنوی و نظامی ایران و با محوریت جمهوری 
اسالمی، به نقطه ای رسیده است که نه تنها سد سترگی مقابل این رژیم و حامیانش است، بلکه با تغییر معادالت منطقه ای و به 
تبع آن، معادالت جهانی، جایگاه تعیین کننده دارد. در مقاله پیش رو، نویسنده ابتدا جبهه مقاومت را تعریف می کند، سپس برای 
نشان دادن شعاعی از قدرت آن، هزینه  هایی که جبهه مقاومت در غزه به رژیم صهیونیستی تحمیل کرده است، را مورد بررسی 

قرار می دهد. به همین خاطر، جنگ اخیر غزه به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.
سرویس خارجی

از سـنگ تــا مـــوشک های نقطـه زن
تکامل نماد مقاومت فلسطین

اصل، گروه ها و کشورهای »محور مقاومت« مقابل 
تالش های آمریکا برای ســلطه بر جهان )به ویژه 
منطقه غرب آســیا( می ایستند. هدف این جریان، 
مخالفت با منافع »استکبار و صهیونیسم« و مبارزه 

با ائتالف عبری ، عربی و غربی در جهان  است.
مســلّم اســت که اصطالح محور مقاومت، یا 
جبهه مقاومت، اصطالحی است برای اشاره به اتحاد 
نانوشــته  میان جمهوری اسالمی ایران و گروه های 
سلطه ســتیز و ضــد صهیونیســتی منطقه، چون 
حزب اهلل لبنان، حشد الشعبی عراق، انصاراهلل یمن، 
حماس و جهاد اسالمی فلسطین و... حتی این اتحاد 
گستره بیشتری نیز پیدا کرده است و خواهد کرد. 
 ایــن جبهه که در زمــان تولدش، هیچ تصور 
نمی شد توان هماوردی با آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را داشــته باشد، حاال به جایی رسیده است که در 
جنگ 1۲ روزه اخیر، همه شــاهد بوده ایم که چه 
ضربات مهلکی را متوجه رِژیم اسرائیل کرده است. 
همان طور که اشاره شد، جبهه مقاومت، در مناطق 
گسترده ای از غرب آسیا فعال است، ولی در این جا 

فقط به شاخه فلسطین اشاره می شود. 
قبل از وقوع جنگ اخیر، جبهه مقاومت بیشتر 
حالت تدافعی داشــته است ، بدین ترتیب که ابتدا 
ارتش صهیونیستی دست به حمله ای می زده است 
و ســپس، رزمندگان مقاومت بــا این رژیم مبارزه 
می کرده اند. اما در جنگ اخیر، مقاومت در یک ابتکار 
جدید، عرصه و میدان حمایت نظامی و میدانی را به 
کل فلسطین تسری داد و اعالم کرد که از این پس، 
هر نقطه از فلسطین و هر فلسطینی در هرجایی از 
فلسطین مورد تعرض و تجاوز صهیونیست ها قرار 
گیرد، رژیم صهیونیســتی با پاسخ مقاومت روبرو 
خواهد شد. مقاومت زمانی در فلسطین، »سنگ« 
نماد مقاومت بود، ولی اکنون به جایی رسیده است 

که موشک های نقطه زن نماِد مقاومت شده است.
برای کنکاش بیشتر درخصوص افزایش قدرت 
و نفوذ مقاومت ، جنگ اخیر غزه و عملیات موسوم 
به »شمشیر قدس« را مورد بررسی قرار می دهیم. 
این بررســی، نشــان خواهد داد کــه از این پس، 
رژیم صهیونیســتی نمی تواند مثل ســابق، دست 
به ماجراجویی بزند، چون پیشــاپیش می داند که 

هزینه های سنگینی را باید بپردازد.
شمشیر قدس

درگیری رژیم آپارتاید صهیونیستی و گروه های 
مقاومت فلسطین از روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه 
و پس از پایان ضرب االجل مقاومت به تل آویو، مبنی 
بر لزوم پایان تعرض ها به قدس و مســجداالقصی 
آغاز شــد. این درگیری  تا بامداد روز جمعه حدود 
سه هفته پیش در جریان بود، تا آنکه از ساعت دو 
بامداد جمعه )۲1 مه/ ۳۰ اردیبهشت( آتش بس در 
غزه به جریان افتاد و خبر توافق، شامگاه پنجشنبه 
و بعد از جلسه کابینه امنیتی رژیم اسرائیل، که هنوز 
در شوک بود، اعالم شــد. در طول نبرد 1۲ روزه، 
رژیم صهیونیستی در غالب حمالت خود، با هجوم 
به مناطق مسکونی، زنان و کودکان فلسطینی را به 
خاک و خون کشیده است. ولی مقاومت هم دست 
روی دســت نگذاشــته و ضربات تمام کننده ای را 
متوجه تل آویو و دیگر شهرهای رژیم صهیونیستی 

در عمق خاک فلسطین اشغالی کرده است. 
ارتش رژیم صهیونیستی طی حمالت وحشیانه 
خود به مناطق مسکونی نوار غزه، ۲۴۸ فلسطینی 
را به شــهادت رساند. بر اساس برخی آمارها، شمار 
شــهدای این حمالت، بیش از ۲5۰ فلســطینی 
بوده اســت. در این حمالت، ۶۶ کودک به شهادت 
رســیده و دســت کم ۲۰۰۰ نفر مجروح شده اند. 
همچنین، وزارت بهداشــت فلســطین اعالم کرد، 
در جریــان بمبــاران اخیر غزه از ســوی نظامیان 
رژیم صهیونیستی، اعضای 19 خانواده فلسطینی 
به شهادت رســیدند. دو سازمان حقوق بشری نیز 
گفته اند، رژیم صهیونیستی از زمان یورش به غزه، 
مانع خروج بیماران سرطانی از این منطقه و انتقال به 
بیمارستان های فلسطینی در قدس و کرانه باختری 
می شود. البته، این  دو مورد، تنها بخشی از جنایات 

رژیم صهیونیستی بوده است. 
تمام این جنایات در ســایۀ سکوت غرب و در 
مواردی حتی، با حمایت ضمنی و گاهی صریح غرب 
از رژیم صهیونیستی، صورت گرفته است. اما، آنچه 
این جنگ را متفاوت کرده، جنایات و حمایت های 
غرب نبوده است؛ این جنایات همیشه تکرار می شده 
است. قدرت نمایی شاخه فلسطینی جبهه مقاومت، 
این نبرد را با همــۀ نبردهای دیگر، متفاوت کرده 
است. عملیات اخیر نیروهای مقاومت که تحت عنوان 
»شمشیر قدس« شناخته می شود، این بار به طور 
ویژه، هیمنه پوشالی رژیم آپارتاید اسرائیل و گنبد 

آهنیِن کذایی اش را با چالش جدی مواجه کرد.
جنگ اخیر غزه یک ســری تفاوت های مهمی 
بــا تمامی جنگ های پیشــین مقاومــت با رژیم 
صهیونیســتی داشــت. یکی از این تفاوت ها، بروز 
جلوه تازه ای از کلیِت محور مقاومت بود که توانست 
صهیونیست ها را در چند جبهه تحت فشار بگذارد.

همچنیــن، باید توجه کرد این جنگ به خاطر 
بی توجهی رژیم اشغالگر قدس به ضرب االجل حماس 
آغاز شــد، یعنی مقاومت به جایی رسیده است که 
نه تنها در موضع انفعال نیست و خود ضرب االجل 
تعیین می کند، بلکه به تهدیدش عمل نیز می کند 
و بــا کنش های خود، معادالت منطقه ای و جهانی 
را تغییر می دهد و حتی معادالت را در درون رژیم 
صهیونیســتی دگرگون می کند، که سقوط دولت 

اخیر، می تواند یکی از نمونه های آن باشد.
مقاومت فلســطین طــی 11 روز درگیری و با 
عملیات شمشــیر قدس، بیش از ۴۰۰۰ موشک به 

سمت اسرائیل شــلیک کرد. جنگ اخیر از جمله 
اتفاقاتــی بود، که باعث شــد »آویگدور لیبرمن«، 
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، درباره پیروزی 

مقاومت ، اعتراف بکند.
اگر مردم فلسطین سال ها تنها سالح سنگ در 
دست داشته اند، امروز موشک های دوربرد و نقطه زن 
در اختیار دارند. این موشک ها نه تنها هیبت نظامی 
و شکست ناپذیری این رژیم را به باد داده، بلکه به 
لحاظ اقتصادی نیز این رژیم را آســیب پذیر کرده 
است. همچنین، می توان ترس و وحشت ساکنین 
اراضی اشغالی را خسارت ناملموس حمالت موشکی 
مقاومت در نظر گرفت و آن را به همراه خســارات 

اقتصادی، مورد محاسبه قرار داد.
از آغاز حمالت موشــکی مقاومت تا آتش بس، 
مراکــز مهــم فرودگاهــی و پاالیشــگاهی رژیم 
صهیونیســتی هدف قرار گرفته است. بسته شدن 
آسمان فلسطین اشــغالی و حتی امتناع کشتی ها 
و نفتکش هــا از ورود به بنادر ایــن رژیم، یکی از 
پیامدهای اقتصادی درگیری  اخیر بود. تنها طی دو 
روز ابتدایی جنگ، بیش از 1۰۰۰ فروند موشک از 
سوی گروه های فلسطینی شلیک شد. عالوه  بر اینکه 
تعداد قابل توجهی از آنها از سامانه گنبد آهنین عبور 
کرده اند، هزینه های بســیار زیادی نیز به این رژیم 
برای مقابله با راکت ها تحمیل شده است. نکته مهم 
این اســت که در یک ساعت ابتدایی شروع جنگ، 
۳۰۰ موشــک به سمت اراضی اشغالی شلیک شده 
است. رزمندگان فلسطینی 1۰۰ موشک را تنها در 

یک دقیقه نخست پرتاب کرده اند.
بــرای نخســتین  بــار فــرودگاه بین المللی 
»بن گوریون« که فرودگاه اصلی رژیم صهیونیستی 
در تل  آویو به شــمار می رود، مورد حمله موشکی 
قــرار گرفته اســت و تمامی پروازهــای ورودی و 
خروجی از این فرودگاه متوقف و پروازها در آسمان 
فلسطین اشغالی به فرودگاه های جایگزین هدایت 
شــده اند. ســخنگوی گردان های عزالدین قسام از 
تمامی شرکت های هواپیمایی جهان خواست تا به 
سرعت پروازهای خود را به همه فرودگاه های مستقر 

در فلسطین اشغالی متوقف کنند.
شــرکت های کشــتیرانی از تــرس حمالت 
موشک های مقاومت، خواستار تغییر بنادر تحویل 
محموله های نفتی خود به رژیم صهیونیستی شده اند. 
شرکت های کشــتیرانی درخواست کرده بودند تا 
محموله های نفتی خود را در بندر »حیفا« به جای 
بندر »عسقالن« تحویل رژیم صهیونیستی بدهند.

عالوه بر فرودگاه ها و بنادر که به لحاظ اقتصادی 
مهم هســتند، هدف قرار گرفتن سکوهای گازی، 
پاالیشگاه و مناطق صنعتی و انبارهای ذخیره سازی 
نفت و ســوخت نیز خســارات فراوانی می تواند به 
همراه داشــته باشــد. در اوج درگیری اخیر، یک 
منطقه صنعتی در نزدیکی عسقالن، هدف یکی از 
موشک های غزه قرار گرفت و یک منبع ذخیره سازی 
متعلــق به شــرکت نفت و زیرســاخت های رژیم 
صهیونیستی ویران شد. این شرکت یک شبکه خط 
لوله انتقال ســوخت را اداره می کند. از دیگر منابع 
انرژی رژیم صهیونیســتی که در آتش موشک های 
مقاومت به آتش کشــیده شــد، پاالیشگاه نفتی 
»بازان« در بندر حیفا بود که دچار آتش ســوزی 
گسترده شد، اما صهیونیست ها مدعی وقوع مشکل 

فنی در آن بودند.
یکــی دیگــر از مراکــز حســاس و مهــم 
فلسطین اشــغالی، که از موشــک های مقاومت در 
امان نماند، تأسیسات اتمی »دیمونا« بود. هرچند 
صهیونیســت ها رســما چیزی در این بــاره اعالم 
نکرده اند.خبرگزاری فلســطینی شهاب، از به صدا 

درآمدن آژیرهای هشــدار در نقب اشغالی خبر داد 
و نوشــت، پس از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار 
دهنده در شــهرک های نزدیک نــوار غزه، صدای 
انفجار مهیبی شــنیده شده است. ساکنان جوامع 
حاشیه نشین در نزدیکی دیمونا گفته اند پس از به 
صدا درآمدن آژیرهای هشدار، صدای انفجار شدیدی 
در سراسر مناطق الخلیل، اورشلیم )قدس اشغالی( و 

رام اهلل شنیده شده است.
از دیگر عواقب مالی اقتصادی این جنگ برای 
رژیم صهیونیســتی، خروج ســرمایه های صندوق 

دولتی نفت نــروژ به عنــوان بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری دولتی جهان از دو شرکت  اسرائیلی 
بود. این صندوق اعالم کرد، این اقدام را در اعتراض 
به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین 
انجام می دهد. صندوق دولتی نفت نروژ با داشــتن 
ســرمایه ای بالغ بر 1.۳ تریلیــون دالر بزرگ ترین 

صندوق سرمایه گذاری دولتی در جهان است.
آمارهای صهیونیســت ها در مورد خســارات 
ناشی از موشک های مقاومت نیز جالب توجه است. 
در یکی از برآوردها که توســط ســازمان مالیات 

رژیم صهیونیســتی در میانه جنگ صورت گرفت، 
خسارات وارده به این رژیم تنها طی ۴ روز ابتدایی 
حمالت مقاومت به مناطق مختلف تحت اشــغال 
این رژیــم، نصف کل خســارت وارده طی جنگ 
رژیم صهیونیستی در ســال ۲۰1۴ علیه نوار غزه 
برآورد شــده است. جنگ آن سال 51 روز به طول 

انجامیده بود.
پــس از آتش بس نیز یــک روزنامه اقتصادی 
صهیونیستی، خســارات اولیه ناشــی از حمالت 
موشــک های مقاومت در پاســخ به تجــاوز رژیم 
صهیونیســتی به نوار غزه را فاش کرد. بر اســاس 
برآورد روزنامه »کلکلیست«، خسارات وارده در این 
1۲ روز از خســارات وارده در جریان جنگ ۲۰1۴ 
بیشتر اســت. این جنگ 11 روز به طول انجامید، 
یعنی کمتر از یک چهارم جنگ 51 روزه در ســال 
۲۰1۴. بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه خسارت 
مستقیم وارده به رژیم صهیونیستی در این روزها، 

بیش از ۳۰۰ میلیون شکل )واحد پول این رژیم( یا 
حدود 9۲ میلیون دالر است که در مقایسه با ۲۰۰ 
میلیون شــکل )حدود ۶1 میلیون دالر( جنگ 51 

روزه، بیشتر است.
بر اساس این گزارش، 5۳۰۰ گزارش خسارت 
مالی )ســاختمان ها، وســایل نقلیــه، زمین های 
کشاورزی و غیره( از ســوی ساکنان شهرک های 
الغالفه و ســرزمین های مرکزی  اشغالی فلسطین 
اعالم شده است و انتظار می رود، پس از آتش بس، 
در روزهای آتی پس از بازگشــت باقی ساکنان به 

خانه هــا و زمین های کشــاورزی، این رقم افزایش 
یابد. به گزارش فارس، این در حالی اســت که در 
سال ۲۰1۴، تعداد گزارش خسارات مستقیم تنها 

۴۰۰۰ گزارش بوده است.
خســارات ناشی از بسته شدن فرودگاه ها و لغو 
پروازها، خالی شدن بنادر و عدم تحویل محموله ها، 
سوختن پاالیشگاه ها و ســکوهای گازی و مخازن 
ذخیره ســازی و مناطق صنعتی، خسارات وارده به 
مناطق مسکونی، خودروها و مزارع، خسارات عینی 
و مســتقیمی هستند که به مرور و با گذشت زمان 

ابعاد آن مشخص می شود اما خسارات ناشی از بین 
رفتن امنیت برای شرکت ها به منظور سرمایه گذاری 
یا فعالیت در فرودگاه ها، مراکز صنعتی، ســکوهای 

حفاری به مراتب بیشتر است.
اما در کنار خســارات سنگین مالی و اقتصادی 
ناشــی از هدف قرار گرفتن مواضع صهیونیست ها 
توســط موشک های مقاومت،  یک هزینه به مراتب 
ســنگین تر نیز وجود دارد و آن هم هزینه گزافی 
است که صهیونیست ها برای مقابله با موشک های 
مقاومت باید بپردازند. روزنامه صهیونیستی »اسرائیل 
هیوم« اعالم کرد به ازای هر رهگیری سامانه گنبد 
آهنین، صهیونیســت ها باید ۸۰ هزار دالر هزینه 
بپردازند که از این مبلغ حدود ۶5 تا ۷۰ هزار دالر 
فقط مربوط به موشک این سامانه و باقی مربوط به 
هزینه های نگهداری و ســایر اجزای سامانه است. 
یعنی صهیونیســت ها برای مقابله با موشــک های 
مقاومت که قیمت هایی در حــد چند دالر دارند، 
باید موشکی شلیک کنند که ۸۰ هزار دالر برایشان 

آب می خورد.
همچنین به نوشته روزنامه یدیعوت آحارانوت، به 
این هزینه ها باید هزینه های مربوط به جنگ ارتش 
اسرائیل را نیز اضافه کرد. هزینه هایی که به تسلیح 
و سربازگیری در این ارتش مربوط می شود و عمال 

باالی یک و نیم میلیارد شکل برآورد شده است.
باید توجه داشــت که تا قبل از آغاز جنگ 1۲ 
روزه انتظــار این بود که گنبد آهنین با هزینه های 
هنگفت دست کم 9۰ درصد از موشک های مقاومت 
را رهگیری کند، اما در جریان این جنگ به اعتراف 
خود صهیونیســت ها مشخص شد گنبد آهنین از 
هر ۷ موشــک تنها یکی را رهگیری می کند. اخیراً 
روزنامه فایننشــنال تایمز با ابراز تعجب از عملکرد 
گنبد آهنین در برابر موشــک های مقاومت تاکید 
کرد که دســت کم برای صرفه جویــی در هزینه 
موشک هایی که برای رهگیری موشک های حماس 
پرتاب می شــوند باید این موشک ها در یک مسیر 
خاص و عاقالنه شلیک شود. همچنین این اطالعات 
نشان می دهد گنبد آهنین در برابر حمالت موشکی 
برای اهداف کوتاه برد از تاثیر کمی برخوردار است.
این روزنامه خاطرنشــان کرده بود که توانایی 
گروه هــای مقاومت و در صدر آنها حماس و جهاد 
اسالمی برای هدایت حمالت گسترده موشکی به 
اسرائیل از سال ۲۰1۴ تاکنون رشد زیادی داشته 
و این گروه ها به طور مداوم با شــلیک موشک در 
مســیرهای پایین با هدف نفوذ بیشــتر به شبکه 
دفاع موشــکی ارتش اسرائیل تاکتیک های خود را 
با موفقیت اجرا کرده اند. همچنین حماس و جهاد 
اسالمی اگر در مدت زمان کوتاهی به میزان کافی 
و در یــک مکان خاص اقدام به حمالت موشــکی 
کنند می توانند به خوبی گنبد آهنین را دور زده و 
خسارت زیادی به زیرساخت های حیاتی و مناطق 

پرجمعیت اسرائیل وارد کنند.
رژیم آپارتاید صهیونیستی که با تبلیغات بسیار 

بر کارآمدی گنبد آهنین مانور می دهد، شاهد این 
بود که بیش از ۸5 درصد از موشک های گروه های 
مقاومت فلسطین به هدف اصابت کرد. این موضوع 
یکی از دالیل پذیرش آتش بس از سوی رژیم اسرائیل 
است. در واقع، توان رزمی و میدانی اسرائیل خصوصاً 
در حوزه پدافندی شامل گنبد آهنین، فالخن داوود، 
پاتریوت و تاو به شــدت کاهش پیدا کرده و امکان 
ادامــه جنگ بیش از این در حوزه نظامی برای این 

رژیم میسر نبود.
تاثیرات روانی این حمالت به میزانی بوده است 

که روزنامه عبری  زبان »هاآرتص«، طی گزارشــی 
درباره تأثیرات روانی موشک های گروه های مقاومت 
فلسطین بر ساکنان فلسطین اشغالی نوشت، تعداد 
ســاکنان شهرک های اطراف  نوار غزه که در جنگ 
اخیر با گروه های فلســطینی به مراکز حمایت های 
روانی مراجعه کرده اند، 5۴ درصد بیشــتر از جنگ 

سال ۲۰1۴ بوده است.
در اثر شلیک مداوم موشک های مقاومت، زیست 
شهری-مدنی در سرزمین های اشغالی با مشکل های 
جدی مواجه شــد. شمار زیاد مجروحین اسرائیلی 
ســبب بروز مشــکل های روانی برای شــهروندان 
اسرائیلی شده بود. بیش از ۲ میلیون شهرک نشین 
در جنوب اراضی اشــغالی بــه زندگی پناهگاهی و 
خروج از شهرک ها روی آوردند که ترس و اطمینان 
نداشــتن به توانایی رژیم اسرائیل در تامین امنیت 
ساکنان شــهرک های صهیونیست نشین عامل این 
وضعیت بود. آشــکار شدن ضعف های نظام دفاعی 

و همچنین بروز مشــکالت روحــی و روانی برای 
نظامیان و غیرنظامیان اســرائیلی به همراه تبعات 
اقتصادی جنگ سبب شد بنیامین نتانیاهو با برقراری 
آتش بس موافقت کند. پذیرش آتش بس بدون قید و 
شرط از دید اسرائیلی ها به منزله شکست این رژیم 

از گروه های مقاومت فلسطین بود.

ضربــات مهلک محور مقاومت در عملیات های 
موشــکی اخیر با انتخاب دقیق مراکز اقتصادی و 
نظامی رژیم صهیونیســتی، چنــان این رژیم را از 
پای درآورد که اســرائیل که خود را زمانی قدرت 
برتر منطقه می دانست، هم به لحاظ قدرت نظامی 
و هــم به لحاظ اقتصادی متزلزل شــود و در برابر 
خواســته های فلسطینیان و پیشنهاد آتش بس سر 

تسلیم فرود آورد.
جنگ اخیر از سوی دیگر به تفرقه های سیاسی 
که از قبل از این جنگ آغاز شده بود معنایی جدید 
بخشید. رژیم صهیونیســتی تا قبل از این جنگ، 
علیرغم برگزاری چهار دوره انتخابات در تشــکیل 
کابینه نــاکام مانده بود و بســیاری از تحلیلگران 
داخلــی در این رژیم اکنــون می گویند »بنیامین 
نتانیاهو« قصد داشته از این جنگ به عنوان بهانه ای 
برای بهبود وجهه خود و به ثبات رســاندن جایگاه 
سیاسی متزلزلش اســتفاده کند؛ مسئله ای که او 
بعــد از جنگ در آن کاماًل ناکام مانده و خودش را 
در معــرض اتهامی جدید در افکار عموم -یعنی به 
خطر انداختن جان ساکنان فلسطین اشغالی برای 
به دست آوردن امتیازهای سیاسی- قرار داده است. 
از طرف دیگر، پایگاه »اوپن دموکراسی« درمطلبی 
نوشته این جنگ نشان داد که ارتش اسرائیل نه یک 
سازمان منظم و منسجم بلکه یک گروه نابسامان و 

درهم آشفته است.
ارتش رژیم صهیونیســتی بــرای بمباران غزه 
بســیار ضعیف و ناهماهنگ عمل کرده و کیفیت 
پروپاگانــدای ارتش برای توجیه این بمباران ها هم 
بدتر از همیشــه بود.به عنوان مثال، روز 1۴ ماه مه 
واحد مطبوعاتی ارتش صهیونیســت ها به دروغ به 
رسانه های خارجی گفت نیروهای زمینی اسرائیل 
قصد دارند وارد غزه شوند. هدف رژیم صهیونیستی 
ایــن بود از ایــن طریق نیروهای حمــاس را وارد 
پناهگاه ها کرده و سپس آنها را هدف بمباران قرار 
دهد. این ترفند رژیم صهیونیستی راه به جایی نبرد 

و نیروهای حماس آن را تشخیص دادند.
سازمان های امنیتی رژیم صهیونیستی با توجه 
به ناآرامی های موجود در کرانه باختری و در داخل 
فلسطین اشغالی قاعدتاً می بایست برای حمالت راکتی 
آماده می بودند، در حالی که آنها هم از وقوع حمالت و 
هم از قدرت راکتی گروه های مقاومت غافلگیر شدند. 
تنها راهبرد رژیم صهیونیستی در این جنگ، »ایجاد 

بازدارندگی از طریق کشتار بیشتر« بود.
جالب توجه اســت که در جریان جنگ اخیر، 
دولت »جو بایدن« در اتفاقی کم سابقه با فشارهایی 
بسیار بیشــتر از آنچه مورد انتظار بود برای تأیید 
کمک تســلیحاتی به رژیم صهیونیستی روبرو شد 
تا جایی که روزنامه گاردین چند روز پیش نوشت: 
»اقدام جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جلوگیری 
از صدور بیانیه شــورای امنیت یا عدم مطالبه گری 
او از اســرائیل برای وقوع آتش بس تفاوتی با آنچه 
روســای جمهور سابق آمریکا انجام می دادند ندارد 
اما لطمات سیاســی که او بابت انجام این اقدامات 
متحمل شده بیشتر از آن چیزی است که چند سال 

پیش انتظار می رفت.«
در ســطح تاکتیکــی، نیروهای مســلح رژیم 
صهیونیســتی به لطــف حمایت هــای آمریکا و 
قدرت های غربی به تسلیحات پیشرفته ای مجهزند 
امــا از لحاظ راهبــردی مشــروعیت جهانی آنها 
روز بــه روز رو بــه کاهش اســت. اقدامات ارتش 
رژیم صهیونیســتی تحت تأثیر منافع کوتاه مدت 
حکمرانان صهیونیست تعیین می شوند و ساکنان 
فلسطین اشغالی به شــدت دچار تفرقه و از لحاظ 
سیاسی فلج هســتند. اوضاع در درون رژیم بسیار 

پیچیده اســت و چک سفید امضا آمریکا اگر زمان 
فروپاشی فرارســد کاری برای اســرائیل از پیش 
نخواهد برد.چرا که، این رژیم تنها در معرض ضربات 
شمشیر مقاومت نیست، بلکه به علت ضربات پیشتر 
خورده و نیز ســاختار متزلزل خودش، از درون نیز 

پوسیده است.

در مقابل، طرف فلسطینی که حاال پای در ایده 
مقاوت دارد، نه اتحاد شکننده ملت عرب، بیش از هر 
زمان دیگر متحد و پیش بینی ناپذیراست و گزینه های 
زیادی برای آینده پیش رو دارند. بر همین اساس به 
نظر می رسد فلسطینی ها علیرغم آمار باالی شهدا، 
جنگ را برده اند. یک شاخصی که جنگ ۲۰۲1، را 
از جنگ های ۲۰1۴ و ۲۰۰۸ متمایز می کند، ورود 
فلسطینیان مناطق 19۴۸ به این درگیری است. به 
بیانی دیگر می توان گفت فلسطینی های ساکن در 

مناطق 19۴۸، که تا به امروز بسیاری از رسانه های 
عربی کوشیده اند آنان را عرب های اسرائیلی بنامند، 
نه تنها بــه صورت منفعل در قبال این جنگ وارد 
صحنه نشده اند بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
امور فلسطین حتی یک گام پیش از مقاومت در غزه، 
نســبت به حوادث محله شیخ جراح واکنش نشان 
دادند و در واقع این بار آنها بودند که دست کم طی 
چند روز اول پیشران اعتراضات ضد صهیونیستی 
لقب گرفتند. به اعتراف رســانه های رژیم، حضور 
قدرتمند و پررنگ این دسته از ساکنان اراضی اشغالی 
نشــان داد که چنین قشری حتی با وجود گذشت 
۷۰ و اندی سال از شکل گیری اسرائیل، هنوز هویت 
فلسطینی خود را حفظ کرده و هرگز سلطه اسرائیل 

را به مثابه یک عمل انجام شده، نپذیرفته اند. 
وحدت جبهه مقاومت را می توان به طور نسبتاً 
جالبی در گزارش چندی پیش رسانه االخبار لبنان 
دید. روزنامه االخبار لبنان نوشته بود که همه این ها 
]آنچه در جنگ اخیر غزه رخ داد[ از قبل از ســوی 
حزب اهلل و حماس برنامه ریزی شده بود و جنگ غزه 
مانوری بود تا حزب اهلل و حماس طرح و برنامه خود 

را در عرصه آزمایش قرار دهند.
االخبار همچنین نوشته بود که در خالل جنگ 
غزه، جنبش انصاراهلل یمن با حماس تماس گرفت و 
خواستار دریافت لیستی از اهداف برای انجام حمله 
موشکی و پهپادی به سرزمین اشغالی شد، اما حماس 
به رهبران انصاراهلل گفت که اوضاع میدانی در غزه 
بسیار خوب است و اگر دشمن صهیونیستی هر یک 
از خطوط قرمزی که با گروههای مقاومت بر روی 
آن توافق شده را رد کند، آن زمان انصاراهلل می تواند 

دست به حمله بزند.
بــا آغاز حمله، نادرســتی تمامی پیش بینی ها 
و ارزیابی های ســازمان اطالعات ارتش اســرائیل 
درخصوص اینکه غزه به دنبال درگیری نیست، بر 
مال شــد. به طوریکه صهیونیست ها چنین ارزیابی 
می کردند که »یحیی الســنوار« بــه دنبال جنگ 
نیســت و اولویتش بهبود وضعیــت اقتصادی غزه 
اســت. به گزارش این رسانه لبنانی، از سوی دیگر 
صهیونیســت ها تهدید مقاومت فلسطین را جدی 
نگرفتند و گمان می کردند این تهدید نهایتا منجر 
به راهپیمایی در مرز غزه با سرزمین اشغالی یا شلیک 
چند راکت به سمت شهرک های صهیونیست نشین 
در اطراف غزه خواهد شــد و به گفته فلسطینی ها 
، آنها نمی دانســتند کــه تهدید کننده که »محمد 
الضیف« باشــد، چه شخصیتی دارد و وقتی تهدید 
می کند به شلیک چند راکت به سمت شهرک های 

صهیونیست نشین در اطراف غزه اکتفا نمی کند.
گروه های مقاومــت این اتفاقات و راکت پراکنی 
از چنــد محور را از پیــش برنامه ریزی کرده بودند 
و می تــوان آن را مانور جبهه مقاومت برای »جنگ 
بزرگ آزادسازی« دانست و تمامی هماهنگی هایی که 
در طول این جنگ میان گروههای مقاومت منطقه 
صورت گرفت، جزئی از مانور جنگ نابودی اسرائیل 
بود. سال گذشته »اسماعیل هنیه« به لبنان رفت و با 
سید حسن نصراهلل دیدار کرد. در آن سفر کارشناسان 
نظامی حزب اهلل و عزالدین قســام با یکدیگر جلسه 
گذاشتند تا طرح »جنگ بزرگ آزادسازی« را تدوین 
کنند و همه اتفاقاتی که در جنگ اخیر رخ داد، بخشی 
از این طرح بود. البته گفتنی است، نقش پایه ای ایران 
در محور مقاومت برای دشــمن صهیونیستی کاماًل 
روشــن است؛ چنان که خود آنان به این مهم اذعان 
داشــته اند، اما نقش ایران در این جنگ هنوز هویدا 
نشده است. جالب توجه است که »بنی گانتز«، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی، با هشــدار درباره این که 
جنگ با لبنان خطرناک تر از نوار غزه است، گفته که 
آن چه در غزه دیدیــم 1۰ برابرش در لبنان خواهد 
بود. این سخنان گانتز گرچه مصرف داخلی دارد، اما 
اعتراف به ناتوانی رژیم آپارتاید صهیونیستی در قبال 

مقاومت لبنان با محوریت حزب اهلل است.
انجام بحث

باید توجه کرد سرســام آورترین هزینه ای که 
رژیم صهیونیستی متحمل شده، اثبات ناتوانی خود 
و قدرت جبهه مقاومت است. آنچه این جنگ کرد، 
اثبات قدرت بازدارندگی گروه های مقاومت بود. این 
جنگ نشــان داد گروه های مقاومت از سنگ عبور 
کرده و با قدرت موشــکی خود، توان ضربه زدن به 
ارتش و زیرساخت های رژیم آپارتاید صهیونیستی 
را دارند و می توانند معادالت را حتی در درون رژیم 
صهیونیستی دگرگون کنند. از این رو سخنان اخیر 
»یحیی الســنوار«، رئیس جنبش مقاومت اسالمی 
حماس در منطقه غزه، را می توان جدی گرفت. او 
روز شنبه در سخنانی در جمع اساتید دانشگاه غزه، 
یکی از ریشه های تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی 
علیه فلسطینی ها را شتاب برخی کشورهای عربی 
برای ســازش و همچنین چند دستگی در عرصه 
داخلی فلسطین دانست. او در سخنانی افزود: »اگر 
جنگ دوبــاره ای با رژیم اشــغالگر رخ دهد، چهره 
خاورمیانه تغییر خواهد کرد و اسرائیل تحمل هیچ 
حمله واقعی را ندارد. آن چه رخ داد یک مانور برای 
ارزیابی قدرتمان بود و برای اینکه چهره ای ضعیف 
از اسرائیل را مشاهده کنیم، نیاز به جنگ نیست.« 
این ســخنان را اگر ذیل قدرت و روند قدرت گیری 
کل جبهــه مقاومت تفســیر کنیم، نــه یک گروه 
فلسطینی خواهیم دید که سخنانی جدی است. در 
واقع این جنگ اخیر، قدرت گروه های مقاومت در 
حوزه هــای اطالعاتی، تکنیکی، تاکتیکی و آفندی 
و همچنین اراده ایــن گروه ها برای دفاع از هویت 
جغرافیایی، تاریخی و مذهبی شان و همچنین دفاع 

از فلسطینی های ساکن قدس را ثابت کرد.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.
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