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مقدمة

بعد ف�صل مف�و�ص�ت ك�مب ديفيد �لتي ��صتمرت من 11 - 2000/7/25، 

بني رئي�ص �حلكومة �لإ�رش�ئيلية حينه� �إيهود ب�ر�ك Ehud Barak و�لرئي�ص 

كلينتون  بيل  �لأمريكي  �لرئي�ص  برع�ية  عرف�ت،  ي��رش  �لر�حل  �لفل�صطيني 

�أبرز  ك�ن  جديدة،  مرحلة  �لفل�صطينية  �لق�صية  دخلت   ،Bill Clinton

وجوهه� �ندلع �نتف��صة �لأق�صى؛ حيث ك�نت �خلطوة �ل�صتفز�زية �لتي 

ق�م به� �أريل �ص�رون Ariel Sharon بزي�رة �مل�صجد �لأق�صى �ل�رش�رة �لتي 

�أدت �إىل �ندلع هذه �لنتف��صة.

مع  �ملو�جهة  �أ�ص�ليب  يف   1987 �نتف��صة  عن  �لنتف��صة  هذه  متيزت 

�لحتالل �لإ�رش�ئيلي؛ حيث ب�تت ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية �أكرث ت�صلحً� 

�إىل  �لأمر  تعّدى  بل  �ل�صالح،  من  خمتلفة  �أنو�ع  ��صتخد�م  يف  خربة  و�أكرث 

�أبرزه�  ك�ن  �لحتالل،  �صّد  �مل�صتخدمة  �لأ�صلحة  بع�ص  ت�صنيع  عملية 

�ل�صو�ريخ على �ختالف ت�صمي�ته�. 

�صّكل يوم 2001/10/26 نقطة حتول يف ت�ريخ �ملق�ومة �لفل�صطينية؛ حيث 

�صقط يف هذ� �ليوم �أول �ص�روخ حملي �ل�صنع د�خل م�صتوطنة �صديروت، 

�لتي تبعد عن قط�ع غزة نحو ميل )1.6 كم(، وقد تبنت كت�ئب �ل�صهيد عز 

�لدين �لق�ص�م، �جلن�ح �لع�صكري حلركة حم��ص، �إطالق �ل�ص�روخ �لأول 

 .
�لذي �أ�صمته �ص�روخ “ق�ص�م 1”1

�ل�رش�ع  �أبجدي�ت  يف  مهمً�  منعطفً�  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �صكلت 

�لفل�صطيني �لإ�رش�ئيلي، على �لرغم من �أنه� بد�ئية وب�إمك�ني�ت حملية، حيث 

“�ل�ص�روخ  ب�أنه  �لق�ص�م  Time Magazine �ص�روخ  �لت�مي  و�صفت جملة 
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“�صي. �صبكة  عّدته  حني  يف   .
�لأو�صط”2 �ل�رشق  يغري  قد  �لذي  �لبد�ئي 

ر�أى  بينم�   .
�لأو�صط”3 �ل�رشق  �ل�رش�صة يف  “�لورقة  �أنه  �إن.�إن” �لأمريكية 

تقرير �ص�در عن “مركز �ملعلوم�ت حول �ل�صتخب�ر�ت و�لإره�ب”، وهو 

�أن �رشر �لهجم�ت   ،2007/12/14 يتبع �ملخ�بر�ت �لإ�رش�ئيلية، يف  مركز 

�ل�ص�روخية �لفل�صطينية “ل يعدد ب�أرق�م �لقتلى و�جلرحى فقط، �أو بحجم 

�لأ�رش�ر و�خل�ص�ئر �مل�دية فقط، حيث يوؤدي �لإطالق �ل�ص�روخي �ملتو��صل 

وي�ّص  �ل�صك�ن،  على  مرت�كمة  �صيكولوجية  و�نعك��ص�ت  ت�أثري�ت  �إىل 

ب�صورة خطرية ب�ل�صعور ب�لأم�ن لدى حو�يل 190,000 مو�طن، يعي�صون 

 .
حتت تهديد �إطالق �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون”4

يف  �لأذى  لإحل�ق  جديدة  و�صيلة  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  ب�تت  لقد 

�صفوف �لحتالل، و�إرب�ك �ملجتمع �لإ�رش�ئيلي ودفعه �إىل �لرحيل، حيث 

�أو�صح �لقي�دي يف حركة حم��ص حممود �لزه�ر، خالل مق�بلة مع مر��صل 

�صحيفة �ص�ند�ي تيلجر�ف The Sunday Telegraph ت�ص�رلز ليفن�صون 

�لهجم�ت  تف�صل  حم��ص  �أن   2007/8/21 يف   ،Charles Levinson

�ل�ص�روخية على �لعملي�ت �ل�صت�صه�دية لأن �ل�صو�ريخ تت�صبب يف �لهجرة 

�جلم�عية، وتوؤدي �إىل ن�رش �لفو�صى يف �حلي�ة �ليومية �لإ�رش�ئيلية ويف �لإد�رة 

.
5ً
�حلكومية وحتدث �أثر�ً كبري�

لي�ص ذلك فح�صب، بل ب�ت �إطالق �ل�صو�ريخ ووقفه� �ل�رشط �لأول يف 

�حلديث عن �أي تهدئة، وك�نت ق�صية �إطالق �ل�صو�ريخ هي �لد�فع يف توجه 

�لتهدئة، حيث ك�ن �ل�رشط  �أجل  ب�لو�ص�طة �مل�رشية من  “�إ�رش�ئيل” للقبول 
�لإ�رش�ئيلي �لأول هو وقف �لهجم�ت �ل�ص�روخية. كم� ب�ت “�ل�ص�روخ 

�مل�ص�عي  �أو عرقلة  �ل�صلمية  �لعملية  �لأول يف تخريب  �لفل�صطيني” �ملتهم 

كوندوليز�  �لأمريكية  �خل�رجية  وزيرة  ق�لت  حيث  �ملف�و�ص�ت.  نحو 
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ر�ي�ص Condoleezza Rice، وهي يف طريقه� �إىل �ل�رشق �لأو�صط، يوم 

2008/3/3 “�ص�أقول للجميع ب�أن علين� مو��صلة �لعمل، �أوًل: للت�أكد من �أن 

�جلميع يدركون �أن حم��ص تقوم مب� يكن توقعه، �أي ��صتخد�م �لهجم�ت، 

�إ�رش�ئيل ملح�ولة وقف عملية �ل�صالم �لتي ل  �لهجم�ت ب�ل�صو�ريخ، على 

.
َيْجنمُون منه� �صيئً�”6
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اأواًل :

 بدايات القدرات ال�ساروخية الفل�سطينية

�ل�صنع  �لأوىل لإنت�ج �صو�ريخ حملية  �لفل�صطينية جتربته�  �ملق�ومة  بد�أت 

كت�ئب  �أطلقت  حيث  �لأق�صى،  �نتف��صة  �ندلع  بمَُعيد  غزة  د�خل قط�ع 

�لق�ص�م، �أول �ص�روخ على �صبيل �لتجربة، مبدى و�صل �إىل كيلو ون�صف، 

ن�ص�ل  �أن  �إىل  �لإ�ص�رة  من  بّد  ل  وهن�   .2001 يونيو  حزير�ن/  �صهر  يف 

فرح�ت وتيتو م�صعود، من وحدة �لت�صنيع �لع�صكري يف كت�ئب �لق�ص�م، 

 .
7
هم� �أول من طرح فكرة ت�صنيع �ل�صو�ريخ حمليً�

و�ملو�د  �لو�ص�ئل  عن  ب�لبحث  �ل�صو�ريخ  لإنت�ج  �لأوىل  �ملر�حل  بد�أت 

�ملق�ومة  خالله�  و�جهت  وقد  �ل�صو�ريخ،  يف  �مل�صتخدمة  �ملتفجرة 

�ملو�د  توفر  عدم  يف  متثلت  و�ل�صعوب�ت؛  �لعقب�ت  من  �لكثري  �لفل�صطينية 

�لالزمة يف �لأر��صي �ملحتلة، مم� حد� بوحد�ت �لهند�صة و�لتطوير �لت�بعة 

ل�صنع  �لالزمة  �ملو�د  �صن�عة  يف  �لذ�ت  على  لالعتم�د  �مل�صلحة  لالأجنحة 

 .
8
�ل�ص�روخ

�إىل  �لالزمة  و�ملو�د  �لأ�صلحة  و�صول  منع  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  ح�ول 

�أيدي �ملق�ومني، من خالل فر�ص ح�ص�ر م�صدد على �لأر��صي �لفل�صطينية، 

حتى �إن قو�ت �لحتالل ق�مت مبنع معظم �ملو�د �لأولية �لتي تدخل يف بع�ص 

�أنه� حتتوي  يمُعتقد  “�لتنظيف” �لتي  و�أهمه� مو�د  �لفل�صطينية،  �ل�صن�ع�ت 

ت�صنيع  يف  �ملق�ومة  منه�  وت�صتفيد  مزدوج،  ��صتخد�م  له�  مرّكب�ت  على 

تمُ�صتخدم يف  �لتي  �ملو�د  بع�ص  منع دخول  �أنه� ح�ولت  كم�  �ملتفجر�ت. 

�لعن�رش  �أنه�  تعتقد قو�ت �لحتالل  “�ليوري�” �لتي  �لزر�عة، و�أهمه� م�دة 
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�لرئي�صي يف ت�صنيع �لعبو�ت �لن��صفة. لقد �أثَّر ذلك على �إنت�ج �ملو�د �ملتفجرة 

�خل��صة ب�ل�صو�ريخ وغريه� من �ل�صن�ع�ت �لقت�لية؛ �إل �أن هذ� �لت�صييق مل 

يوقف �لتفكري يف ��صتحد�ث طرق حملية لتخطي ذلك؛ حيثمُ توؤكد م�ص�در 

بع�ص  ل�صتخر�ج  �لبه�ئم  َرْوث  �إىل  حتى  جلوؤو�  �أنهم  �لق�ص�م  كت�ئب  يف 

�ملتفجر�ت،  ت�صنيع  ��صتخد�مه� يف  �لتي يكن  �لكيم�وية  �لغ�ز�ت و�ملو�د 

. ويف هذ� �ل�صدد يوؤكد �أبو عبيدة �أحد ق�دة كت�ئب 
9
وقد جنحو� يف ذلك

�لنظر  لفتً�  م�صتوردة،  ولي�صت  حمليً�،  م�صنعة  �ل�صو�ريخ  ك�فة  �أن  �لق�ص�م 

�إىل �ل�صتغن�ء عن م�دة تي.�إن.تي T.N.T، �لتي مّت �ل�صتع��صة عنه� مبو�د 

. بينم� ذكرت �صحيفة دير �صبيغل 
10

م�صنعة حمليً� وتو�زي كف�ءته� �لتفجريية

�لأمل�نية يف تقرير له� حول �صن�عة �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية، �أن �ملو�د �لأولية 

ت�صنيع  �أفر�د  �أحد  �أن  �لتقرير  يورو. وذكر   500 تكلف حو�يل  لل�ص�روخ 

�ل�صو�ريخ �لت�بع حلركة �جله�د �لإ�صالمي ق�ل �إنهم ي�أتون مب�دة “تي.�إن.تي” 

ِمْن �ل�صود�ن عن طريق م�رش عرب �لأنف�ق، يف حني �أن بع�ص �ملو�د �لأخرى 

�أم� تركيبة   .
11

�ل�رشقية �أوروب�  �إىل غزة وهي من  �لبحِر  ب�لزورق عرب  لمُ  َت�صِ

�ملو�د �لأولية �مل�صتخدمة يف �صن�عة �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية، فقد ذكر تقرير 

ل�صبكة “�صي.�إن.�إن” �لأمريكية �أنه� خليط من �ل�صكر و�لنفط و�لكحول 

.
12

�إ�ص�فة �إىل �لأ�صمدة �لكيم�وية

تطوير  فريق  خالل  من  حم��ص،  حركة  مع  �ل�صو�ريخ  �صن�عة  بد�أت 

�أبرز موؤ�ص�صي �جلن�ح  �لأ�صلحة يف �حلركة، وك�ن �ل�صيخ �صالح �صح�دة، 

�لع�صكرية،  �ل�صن�ع�ت  ب�صكل �صخ�صي على  للحركة، ي�رشف  �لع�صكري 

. وقد �صّم �لفريق 
13

ويوفر للق�ئمني عليه� كل �لإمك�ني�ت �مل�دية و�لتقنية

عدن�ن �لغول، �لذي ك�ن من كب�ر �ملهند�صني �لع�صكريني يف كت�ئب �لق�ص�م، 

وك�ن قد ح�صل على خربة و��صعة يف �صنع �ل�صو�ريخ و�ملتفجر�ت، خالل 



تقرير معلومات

10

�ل�صنو�ت �خلم�صة �لتي �أم�ص�ه� يف �ملنفى، حني خرج من غزة �صنة 1988 

. ومن مهند�صي �لت�صنيع �أي�صً� حممد 
14

�إىل م�رش �لتي ق�مت برتحيله �إىل �صورية

 .
15

�ل�صيف ويحيى عي��ص وي��رش طه وز�هر �لن�ص�ر ب�لإ�ص�فة �إىل �آخرين

�لفل�صطينية  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ب�قي  �إمد�د  عن  حم��ص  حركة  تتو�َن  ومل 

بتكنولوجي� �صن�عة �ل�صو�ريخ، �لأمر �لذي يوؤكده �أبو عبيدة كون كت�ئب 

.
16

�لق�ص�م، �ص�حبة �ل�صبق يف �بتك�ر تكنولوجي� هذه �ل�صن�عة
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ثانيًا:

 بنية ال�ساروخ الفل�سطيني ومراحل تطوره

يف  �ملتفجر  �لر�أ�ص  هي:  �أجز�ء  ثالثة  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�ص�روخ  َينق�صم 

�ملقدمة، �ملحرك يف ق�صمه �لأو�صط، بينم� يحتوي ق�صمه �لأخري على �أربعة 

�أ�صطو�ين  �صكٍل  ذو  وهو  �نطالقه،  ��صتقر�ر  �صم�ن  بغية  �صغرية  �أجنحة 

.
17

م�صنوع من م�دة �حلديد ب�صم�كة تبلغ تقريبً� 2.5-3 ملم

 

�سكل رقم )1(: �سورة تو�سيحية لل�ساروخ �لفل�سطيني18

ويف در��صة �ص�ملة �صدرت عن “مركز �ملعلوم�ت حول �ل�صتخب�ر�ت 

من  �له�ون  وقذ�ئف  �ل�صو�ريخ  �إطالق  حول  �لإ�رش�ئيلي  و�لإره�ب” 

�لفل�صطينية خالل �لأعو�م  “�إ�رش�ئيل” من قبل �ملنظم�ت  قط�ع غزة على 

�لنقل  �لت�صغيل ومريحة  �ل�صو�ريخ �صهلة  �أّن هذه  2001-2007، ذكرت 

�لفل�صطينية  و�ملنظم�ت  متكنت  حم��ص  �أن  وبينت  �لتنفيذي.  و�لتفعيل 

�لأخرى من �إق�مة بنية حتتية تكنولوجية يف �لقط�ع، لتقوم ب�إنت�ج كمي�ت 

يف  ت�صنع  �أنه�  �ل�صو�ريخ،  هذه  بني  يجمع  ومم�   .
19

�ل�صو�ريخ من  كبرية 

�لأخرية  �ل�صنو�ت  خالل  مّت  قد  �أنه  من  �لرغم  وعلى  ب�صيطة.  م�ص�غل 

�حل�صول على مو�د متفجرة ر�صمية )ح�صب �ملو��صف�ت �ملهنية( بح�صب 

Warhead segment Engine segment Tail segment
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م� ج�ء يف �لدر��صة، �إل �أن معظمه� م� ز�ل يعتمد على �ملبيد�ت �لزر�عية. 

تلقو�  �أو  �خل�رج  يف  �صن�عته�  على  تدربو�  ممن  �أ�صخ��ص  عليه�  وي�رشف 

ملعهد  تقرير  وي�صري   .
20

�لإنرتنت مو�قع  بو��صطة  ل�صنعه�  �لتعليم�ت 

�أو  ��صتري�ده�  يتّم  �ملو�د  بع�ص  �أن  �إىل  �لأدنى،  �ل�رشق  ل�صي��صة  و��صنطن 

�لأنف�ق  تهريبه� عن طريق  يتّم  �أو  “�إ�رش�ئيل”،  �حل�صول عليه� من د�خل 

�لوقود �مل�صتخدم يف  �أن  �لتقرير يف �صي�ق �ملو�صوع،  من م�رش. وقد بنيَّ 

ويف   .
21

و�ل�صكر �لبوت��صيوم  نيرت�ت  من  ي�صنع  �ل�صو�ريخ  �إطالق  عملية 

�لقن�ة  يف  �لع�صكري  �ملعلق   ،Rony Daniel د�نييل  روين  �أعّده  حتقيق 

2008/2/22، ك�صف �أن معظم �ملو�د  �لث�نية يف �لتلفزيون �لإ�رش�ئيلي يف 

ب�صكل  �لق�ص�م يجري �رش�وؤه�  ت�صنيع �صو�ريخ  ت�صتخدم يف  �لتي  �لأولية 

ل�ص�روخ  �لتفجريي  �لر�أ�ص  �أن  �إىل  م�صري�ً  نف�صه�،  “�إ�رش�ئيل”  من  ق�نوين 

�لق�ص�م يتّم ح�صوه مب�دة متفجرة ت�صتخل�ص من مبيد�ت زر�عية، وحتديد�ً 

م�دة �لنيرت�ت �لتي ت�صتورد من “�إ�رش�ئيل” عرب و�صط�ء من فل�صطينيي 48 

�أو ب�صكل مب��رش، وقد �أو�صح �أن م�دة متفجرة تكفي حل�صو روؤو�ص �أربعة 

هذه  من  كي�ص  كل  من  ت�صتخل�ص  �أن  يكن  ق�ص�م،  �صو�ريخ  خم�صة  �إىل 

.
22

�ملبيد�ت

ويلحظ تقرير “مركز �ملعلوم�ت حول �ل�صتخب�ر�ت و�لإره�ب”، حت�صن 

�إدخ�ل  مّت  �لر�صمية، حيث  �ل�صو�ريخ  ليقرتب من  �ل�صو�ريخ،  �أد�ء �صن�عة 

وتبذل  �لب�رشية.  �لإ�ص�ب�ت  عدد  يزد�د  حتى  فيه�  �صغرية  حديدية  كر�ت 

حم��ص جهود�ً خ�رقة لتطوير تكنولوجي� �صو�ريخه� بحيث ت�صبح ذ�ت 

�أكرث قدرة على �لتخزين لفرت�ت طويلة، حتى ي�صدر  �أكرب، وت�صبح  مدى 

�لقر�ر ب�إطالقه�. وقد لفت �لتقرير �إىل �أن حم��ص ل تكتفي بذلك، حيث 

�إنه� تهتم ب��صتري�د �صو�ريخ �صنعت يف م�ص�نع ر�صمية )يف �إير�ن و�صورية، 
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، وهو م� ورد نفيه �ص�بقً�.
23

ت�صل عن طريق �لأنف�ق عرب �صين�ء �مل�رشية(

بتطوير  ق�مت  �أنه�  �لإ�صالمي  �جله�د  حركة  �أعلنت  �ل�صي�ق  هذ�  ويف 

�ص�روخ حملي �ل�صنع يكن �أن ي�صتهدف من�ص�آت حيوية �إ�رش�ئيلية. حيث ق�ل 

م�صوؤول يف �رش�ي� �لقد�ص، �لذر�ع �لع�صكري للحركة، �إن “جياًل �ص�د�صً� من 

�إىل �مليد�ن، �صي�صتهدف من�طق  �ل�صو�ريخ يتوقع �لنته�ء منه قريبً� و�إنز�له 

�صو�ريخ  منظومة  من  �ل�صتف�دة  “عرب  �لإ�رش�ئيلية”،  �ملدن  د�خل  حيوية 

جر�د ]Grad[ رو�صية �ل�صنع”. حيث يحمل هذ� �ل�ص�روخ �صحنة �أكرب من 

 Yedioth ويف 2008/3/27 ذكرت يديعوت �أحرونوت .
24

�ملو�د �ملتفجرة

ي�صل  �صو�ريخ  ب�صن�عة  بد�أت  �لإ�صالمي  �جله�د  حركة  �أن   Ahronoth

مد�ه� �إىل 20 كم وهي م�ص�بهة ل�صو�ريخ جر�د، وحتمل ر�أ�صً� متفجر�ً �أكرث 

فتكً� من �صو�ريخ ق�ص�م �لع�دية؛ لأنه� حتمل كمية متفجر�ت تبلغ �صعفي 

 Haaretz ونقلت �صحيفة ه�آرت�ص .
25

�لكمية �لتي يحمله� �ص�روخ ق�ص�م

يف 2008/3/28 �أن �أفر�د�ً من حم��ص ع�دو� موؤخر�ً �إىل قط�ع غزة ح�صلو� 

 .
26

على خمطط�ت ج�هزة لتطوير �ل�صو�ريخ بحيث ت�صبح ذ�ت مدى �أبعد

�أنه “لي�ص �رش�ً  �أب� عبيدة، �لن�طق �لر�صمي ب��صم كت�ئب �لق�ص�م ذكر  �إل �أن 

�أنن� نطور كل و�ص�ئلن� �لقت�لية، مب� فيه� �ل�صو�ريخ، وغريه�، هذ� من حقن�”. 

تطوير  “كل  �أن  على  م�صدد�ً  لذلك،  �لإير�ين  �لت�صليح  ق�صية  نفى  �أنه  �إل 

. ويف 
�صالحن� يجري يف قط�ع غزة، ول�صن� ت�بعني لأي جهة خ�رجية”27

2008/6/6 ذكرت جريدة �حلي�ة، نقاًل عن مع�ريف، �أن �لأمن �لإ�رش�ئيلي 

�ملق�ومة  قبل  من  �ل�صو�ريخ  ��صتخد�م  تطور  �صعيد  على  مف�ج�أتني  �صهد 

�لفل�صطينية؛ متثلت �أوله� ب�إطالق �ص�روخ رو�صي �ل�صنع من طر�ز ف�غوت 

موجه �صد �لدب�ب�ت للمرة �لأوىل من قط�ع غزة، بينم� متثلت �لث�نية ب�إطالق 

�ص�روخ ك�تيو�ص� بقطر 107 ملمرت�ت للمرة �لأوىل �أي�صً�.
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�أم� ب�لن�صبة للتطور يف �أ�ص�ليب �إطالق �ل�صو�ريخ، فقد ذكرت �صحيفة 

ه�آرت�ص بت�ريخ 2008/2/9، نقاًل عن م�ص�در ع�صكرية �إ�رش�ئيلية �أن حم��ص 

تتبنى �أ�صلوب حزب �هلل �للبن�ين يف �إطالق �ل�صو�ريخ، عرب �إعد�د من�ص�ت 

مطلقي  وجن�ة  �لر�صد،  ط�ئر�ت  مر�قبة  لتجنب  �لأر�ص،  حتت  �إطالق 

.
28

�ل�صو�ريخ من عملي�ت �ملالحقة
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ثالثًا:

 جهات الت�سنيع واالأ�سماء امل�ستخدمة لل�سواريخ

��صتخدمت ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية �أ�صم�ًء متعددة لل�صو�ريخ، �إذ �أن 

كل ف�صيل �أطلق على �ل�صو�ريخ �لتي ي�صتخدمه� ��صمً� �إعالميً� يتن��صب مع 

و�حدة،  �ل�صو�ريخ  هذه  تكنولوجي�  �أن  من  �لرغم  على  �لف�ص�ئلي،  ��صمه 

�لت�صمي�ت  ك�نت  وقد  �ل�صن�عية.  �لفو�رق  من  ب�لقليل  �إل  تتم�يز  ول 

و�ملو��صف�ت �ل�صن�عية ك�لآتي:

�أجي�ل من   �ص�روخ ق�ص�م )حركة حم��ص(: لدى حركة حم��ص عدة 

�صو�ريخ �لق�ص�م؛ فهن�ك “ق�ص�م 1” �لذي يبلغ قطره 60 ملم، ويحمل ر�أ�صً� 

متفجر�ً يزن 0.5 كغ، ويبلغ �أق�صى مدى له 3 كم. �أم� “ق�ص�م 2” فك�ن ن�صخة 

مطورة عن �ص�روخ “ق�ص�م 1”، حيث ح�ولت جهة �لت�صنيع �لع�صكري يف 

حم��ص جت�وز عيوب �ل�ص�روخ �لأول. ويبلغ قطره 150 ملم، ويزن ر�أ�صه 

�ملتفجر بني 5-7 كغ، ويبلغ طوله 180 �صم، بينم� يبلغ مد�ه حو�يل 8 كم. �أم� 

�جليل �لث�لث فهو �ص�روخ “ق�ص�م 3” �لذي يبلغ قطره 170 ملم، ويحتوي 

على ر�أ�ص متفجر يزن 10 كغ، ويبلغ مد�ه بني 10-12 كم. وقد جَنح هذ� 

كر �أن  �لأخري ب�لو�صول �إىل ع�صقالن يف �صهر متوز/ يوليو �صنة 2006، كم� ذمُ

.
29

هن�ك “ق�ص�م 4” يبلغ مد�ه بني 18 �إىل 20 كم

 �ص�روخ قد�ص )حركة �جله�د �لإ�صالمي(: �أطلقت حركة �جله�د على 

كغ،   23.5 وزنه  يبلغ  �لذي  �صو�ريخه� ��صم “قد�ص”. فمن “قد�ص 1”، 

يبلغ  وطوله 150 �صم وقطره 90 ملم، ومد�ه 6 كم، �إىل “قد�ص 2” مبدى 

7كم، وقطره 115 ملم، وطوله 110 �صم ووزنه �لكلي 33.5 كغ، �أم� ر�أ�صه 
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�ملتفجر فيزن 8 كغ. ثم هن�ك “قد�ص 3” �لب�لغ مد�ه 8.5 كم، ويزن 35كغ، 

من  �ملتفجر  ر�أ�صه  ويزن  ملم   102 فيبلغ  قطره  �أم�  �صم،   130 طوله  ويبلغ 

9 كم، فهو يزن 42 كغ، ويبلغ طوله  مد�ه  6-7كغ. �أم� “قد�ص 4” �لب�لغ 

200�صم، �أم� قطره فهو 127.5 ملم، ويزن ر�أ�صه �ملتفجر 8 كغ وي�صل مد�ه 

. كم� جتدر �لإ�ص�رة �إىل �أن حركة �جله�د ��صتخدمت �ص�روخ 
30

�إىل 9 كم

.
31

ي�صمى “�رش�ي� 2” مبدى يبلغ 3 كم

 �ص�روخ ن��رش )جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية(: �ص�روخ ن��رش هو �ل�صم �لذي 

ثالثة  ولديه�  �صو�ريخه�،  على  لتطلقه  �ل�صعبية  �ملق�ومة  جل�ن  ��صتخدمته 

�أنو�ع منه. �لأول: “ن��رش 3 طويل”، وزنه 30 كغ وقطره 90 ملم وطوله 

160 �صم ويبلغ مد�ه 9 كم، و�لث�ين: “ن��رش 3 ق�صري”، ووزنه 25 كغ وقطره 

90 ملم وطوله 90 �صم ومد�ه 6 كم، �أم� �لث�لث فهو “ن��رش 4”، �لذي يبلغ 

.
32

وزنه 40 كغ وطوله 180 �صم وقطره 115 ملم ويبلغ مد�ه 9 كم

 �ص�روخ �أق�صى )حركة فتح(: �أطلقت حركت فتح على �صو�ريخه� 

�حلركة  هذه  ولكن  حم��ص،  حركة  �صو�ريخ  ت�صبه  وهي  �لأق�صى؛  ��صم 

ك�صفت لحقً� عن �ص�روخ جديد ب��صم �لي��رش )ن�صبة �إىل �لرئي�ص �لر�حل 

ي��رش عرف�ت(، و�لذي ي�صل مد�ه �إىل 15 كم. كم� �أن �حلركة ��صتخدمت 

ف�إن  �إىل ذلك  �إ�ص�فة  �أق�صى،  �صبق �ص�روخ  �لذي  “كف�ح” وهو  �ص�روخ 

�ل�صفة  يف   ”1 “جنني  �ص�روخ  طورو�  �أنهم  ذكرت  فتح�وية  م�ص�در 

.
33

�لغربية

 �ص�روخ �صمود )�جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني(: �ص�روخ �ل�صمود، 

هو �ل�ص�روخ �لذي تطلقه �جلبهة �ل�صعبية، وي�صل مد�ه �إىل 7 كم. 

و�إ�ص�فة �إىل ذلك كله هن�ك �لقذ�ئف �ل�ص�روخية �لتي تتميز ب�أنه� �صن�عة 

ويكن  حماًل،  و�أخف  �ملحلية  �ل�صو�ريخ  من  دقة  �أكرث  وهي  خ�رجية، 
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�صّد  بد�ية  ��صتخدمت  وقد  �أق�رش.  مدى  ذ�ت  لكنه�  ب�صهولة،  به�  �لتنقل 

من  �لك�مل  �لإ�رش�ئيلي  �لن�صح�ب  بعد  �أم�  غزة.  قط�ع  يف  �مل�صتوطن�ت 

�لقط�ع و�إز�لة �مل�صتوطن�ت، فقد �قت�رش �إطالق هذه �لقذ�ئف �ل�ص�روخية 

د�خل  �أو  �حلدود  على  �لع�ملة  �لإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  ودوري�ت  مو�قع  على 

حدود �لقط�ع. وهن�لك ثالثة �أ�صن�ف من هذه �لقذ�ئف، �ل�صنف �لأول 

منه� بقطر 80-90 ملم، ويبلغ وزنه� 3-5 كغ، �أم� كمية �ملو�د �ملتفجرة يف 

كل منه� فتبلغ 400 غر�م، يف حني �أن مد�ه� �لأق�صى هو 1.8 كم. �ل�صنف 

�لث�ين بقطر 135-140 ملم، يبلغ وزنه� 20-25 كغ، وهي ذ�ت مدى يبلغ 

4 كم. فيم� �ل�صنف �لث�لث بقطر 240-250 ملم، بوزن 21 كغ، وحتمل 

كمية متفجر�ت ترت�وح بني 5-8 كغ، ويبلغ مد�ه� 1-2 كم.

�أم� ب�لن�صبة �إىل �ص�روخ “جر�د” �لرو�صي �ل�صنع، و�لذي يعتقد �أنه يمُهّرب 

�إىل قط�ع غزة بو��صطة �لأنف�ق �ملحفورة م� بني �صين�ء �مل�رشية وقط�ع غزة، 

فيزن 62-66 كغ، ويبلغ طوله 280 �صم، وقطره 122 ملم ويحمل كمية 

مو�د متفجرة زنته� 18 كغ، فيم� يبلغ مد�ه 20 كم و400 م. وك�نت �ملرة 

يف  �صقط  وقد   ،2006/3/28 يف  �ل�ص�روخ  هذ�  فيه�  �أطلق  �لتي  �لأوىل 

منطقة مفتوحة غربي م�صتوطنة نتيفوت ومل يحدث �أ�رش�ر�ً، �إل �أن وترية 

2008، و�صكل  �لع�م  بد�ية  �ل�صو�ريخ ز�دت مع  �لنوع من  ��صتخد�م هذ� 

ق�صف مركز ت�صوق يف ع�صقالن، �لب�لغ عدد �صك�نه� 106 �آلف ن�صمة يف 

2008/5/14، �رشبة موجعة للج�نب �لإ�رش�ئيلي حيث �أدى �إىل �إ�ص�بة 41 

. وح�صب �مل�ص�در �لإ�رش�ئيلية، ف�إن م�صدر تزويد �لفل�صطينيني 
34

�إ�رش�ئيليً� 

هن�ك  �أن  �عتق�د  وهن�ك  �للبن�ين.  �هلل  وحزب  �إير�ن  هو  �ل�صو�ريخ  بهذه 

ب�نتظ�ر  بكرثة  ي�صتخدمونه  لكنهم ل  غزة،  قط�ع  منه يف  قليلة  كمية غري 

ب�صكل  م�صنوع  �أنه  �إىل  �لإ�ص�رة  مع  لذلك.  �إ�رش�ئيلية” مالئمة  “من��صب�ت 
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�ل�صنع �ملحلي، ومد�ه ي�صل  �ل�صو�ريخ ذ�ت  �أكرث دقة من كل  مهني وهو 

.
35

�إىل مدينة ع�صقالن “�أ�صكلون” �لب�لغ عدد �صك�نه� 106 �آلف ن�صمة

كر، فال بد من �لإ�ص�رة �إىل �أن هن�ك ف�ص�ئل �أخرى ك�ن  �إ�ص�فة �إىل م� ذمُ

�ملق�ومة  كت�ئب  مثل  �ل�صو�ريخ  �إطالق  عملي�ت  م� يف  �إىل حدٍّ  دوٌر  له� 

�لوطنية �جلن�ح �لع�صكري للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني ، و�جلبهة 

�ل�صعبية - �لقي�دة �لع�مة.
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رابعًا: حماوالت نقل تكنولوجيا �سناعة 

ال�سواريخ اإىل ال�سفة الغربية

�قت�رشت �صن�عة �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية على قط�ع غزة، على �لرغم من �أن 

�لف�ص�ئل �لفل�صطينية ح�ولت �أن تنقل هذه �لتكنولوجي� �إىل �ل�صفة �لغربية. 

�أن  �لأدنى،  �ل�رشق  ل�صي��صِة  و��صنطن  معهد  عن  �ل�ص�در  �لتقرير  ذكر  وقد 

ت�صنيع �ص�روخ �لق�ص�م يتّم ب�صكل رئي�صي يف غزة، �إل �أن “�إ�رش�ئيل” ق�مت 

 .
36

ب�لك�صف عن عدة ور�ص لت�صنيع �ل�صو�ريخ يف �ل�صفة �لغربية

من  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �صن�عة  على  للق�ص�ء  “�إ�رش�ئيل”  �صعت  وقد 

خالل ��صتهد�ف �لور�ص �ل�صن�عية يف قط�ع غزة بو��صطة �لغ�ر�ت �جلوية 

كلي  ب�صكل  دمرت  �صن�عية  ور�صة   170 هن�ك  ك�ن  حيث  متييز،  دون 

ب�لإ�ص�فة �إىل 100 �أخرى دمرت ب�صكل جزئي يف قط�ع غزة وذلك لغ�ية 

. �إل �أن هذه �ل�صن�عة كم� تدل �لوق�ئع تطورت 
37

ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2005 

و�نت�رشت، حتى ب�تت يف متن�ول معظم ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية.

�لإ�رش�ئيلي،  و�لإره�ب  لال�صتخب�ر�ت  �ملعلوم�ت  مركز  تقرير  ي�صري 

“�إ�رش�ئيل” من هذه �ل�صو�ريخ يكمن  �أن �خلطر �لأكرب �لذي تو�جهه  �إىل 

ت�صبح  بحيث  �لغربية.  �ل�صفة  �إىل  لت�صديره�  �لفل�صطينية  �ملح�ولت  يف 

جمموعة كبرية من �لبلد�ت و�ملدن �لإ�رش�ئيلية �لكربى عر�صة لل�صو�ريخ، 

وعندئذ �صيكون عدد �لقتلى و�جلرحى كبري�ً لدرجة ل يكن لـ“�إ�رش�ئيل” 

وترتكز  ملنعه�.  قوة  من  �أوتيت  م�  بكل  تعمل  ف�إنه�  ولذلك  حتتمله�.  �أن 

�صنة  مطلع  ففي  خ��ص.  ب�صكل  �لغربية  �ل�صفة  �صم�ل  �ملح�ولت  هذه 

�لقو�ت �لإ�رش�ئيلية �ص�حنة ح�ولت نقل �صو�ريخ �صنعت  2002، منعت 
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يف ن�بل�ص وك�نت يف طريقه� �إىل جنني، لكي تطلق من هن�ك على �لبلد�ت 

�لإ�رش�ئيلية يف �ل�صم�ل. ويف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2004، �عتقل �أحد ن�صط�ء 

م�صغل  على  �لعثور  �إىل  �عتق�له  و�أدى  �هلل،  ر�م  منطقة  حركة حم��ص يف 

2004/12/30، مّت �عتق�ل �أحد  يمُ�صنِّع �ل�صو�ريخ �لبد�ئية. ويف  يف �ملدينة 

ن�صط�ء �جله�د �لإ�صالمي يف جنني، حيث �عرتف ب�أنه ع�صو يف خلية تعمل 

�أقل  �لعفولة. وبعد  �ل�صو�ريخ وتطويره� لإطالقه� على مدينة  على �صنع 

�إق�مة م�صغل  بد�أت تعمل على  نف�صه�  �ملنطقة  �عتقلت خلية يف  �صهر  من 

كهذ�  م�صغل  عن  �لك�صف  مّت  �صهرين  من  �أقل  وبعد  �ل�صو�ريخ.  لإنت�ج 

�صبطت   ،2005/10/5 ويف  جنني.  قرب  �لفل�صطينية  �لي�مون  بلدة  يف 

�إىل  ت�صللو�  �ل�صعبية،  �ملق�ومة  جل�ن  يف  �أع�ص�ء  �أ�صخ��ص  ثالثة  من  خلية 

“�إ�رش�ئيل” من قط�ع غزة عرب �صين�ء �مل�رشية، وك�نو� يف طريقهم �إىل جنني 
لتدريب عن��رش هن�ك على �صنع �ل�صو�ريخ. وي�صيف �لتقرير �أن حم�ولت 

“�إ�رش�ئيل” حتى  �لغربية ب�جت�ه  عدة جرت لإطالق �ل�صو�ريخ من �ل�صفة 

ت�ريخ �إ�صد�ر �لتقرير، �أوله� ك�ن يف 2002/3/8 من طولكرم، و�لث�نية يف 

2006/5/8 حيث �أطلق ن�صط�ء �جله�د �لإ�صالمي �ص�روخً� ب�جت�ه مع�صكر 

للجي�ص �لإ�رش�ئيلي يف منطقة �جللمة قرب جنني دون �أن يلحق �أي �أذى، 

“�إ�رش�ئيل”  �دعت  خلية يف جنني،  من  و�لر�بعة جرت�  �لث�لثة  �أن  يف حني 

يف  ف�صلت�  وقد  و2006/7/30   7 يف  وذلك  �للبن�ين  �هلل  حلزب  ت�بعة  �أنه� 

حيث   2006/7/10 يف  فك�نت  �خل�م�صة  �أم�  �أهد�فهم�،  �إىل  �لو�صول 

بلدة  من  �ص�روخ  لإطالق  ف��صلة  حم�ولة  �لإ�صالمي  للجه�د  خلية  �أجرت 

�ملح�ولت  هذه  �إىل  و�إ�ص�فة   .
38

�لإ�رش�ئيلية �أون   - ر�م  بلدة  �إىل  �لي�مون 

�أنه�  �ل�صعبية  �ملق�ومة  للج�ن  �لع�صكري  �لذر�ع  �لن��رش  �ألوية  �أعلنت  فقد 

على  �ملدى،  ق�صري  “ن��رش1”  2006/11/1 ب�إطالق �ص�روخ  جنحت يوم 
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�ل�صفة  �صم�ل  يف  ن�بل�ص  مدينة  �أر��صي  على  �ملق�مة  جمد�ليم  م�صتوطنة 

 .
39

�لغربية

و�دعت �صحيفة مع�ريف Maariv �أن قو�ت �لأمن �لإ�رش�ئيلية �صبطت 

يوم 2008/4/2، على معرب ترقومية، �صم�ل غرب �خلليل، �ص�حنة حمملة مب� 

�ل�صفة  ��صتخد�مه يف  ينع  �لذي  �لكربيتيك،  لرت من ح�م�ص   300 يق�رب 

هذه  �أن  بذريعة  وذلك  �لع�صكرية،  �ملركز  قي�دة  �أو�مر  مبوجب  �لغربية، 

�مل�دة �لكيم�وية ت�صتخدم يف �إنت�ج و�ص�ئل قت�لية ومو�د متفجرة. و�أ�ص�رت 

�صبط   ،2008 م�ر�ص  �آذ�ر/  �صهر  نه�ية  يف  مّت  قد  �أنه  �إىل  ذ�ته�  �مل�ص�در 

�صن�عة  ت�صتخدم يف  �أخرى،  مو�د خطرية  من  طنً�  �إ�رش�ئيلية حتمل  �ص�حنة 

�ملتفجر�ت، على ح�جز “�إلي�هو” �رشق مدينة قلقيلية يف �ل�صفة �لغربية. كم� 

�ل�صهر، �صبطت قو�ت �لأمن، جنوب �رشق  �أنه يف منت�صف ذ�ت  �دعت 

و�دعت  �لبوت��صيوم.  نيرت�ت  من  �أطن�ن   3 �إ�رش�ئيلية حتمل  �ص�حنة  قلقيلية، 

�أي�صً� �أنه مت خالل �صهر �آذ�ر/ م�ر�ص 2008 �أي�صً�، �صبط م� يق�رب 5 �أطن�ن 

من “�لبط�ري�ت” �لتي حتتوي على ح�م�ص �لكربيتيك، عالوة على 40 لرت�ً 

نيرت�ت  �لنيرتيك، و50 كغ من  من ح�م�ص  لرت�ً  نف�صه، و30  من �حل�م�ص 

�لبوت��صيوم، و30 كغ من �لأ�صمدة �لتي حتتوي على �لبوت��صيوم و�لنيرتوجني 

.
و�لفو�صفور، و25كغ من “�ليوري�”40
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خام�سًا: االأخطاء يف ا�ستخدام القذائف 

ال�ساروخية الفل�سطينية

�لإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطن�ت  �إىل  �لعبور  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  ��صتط�عت 

�إطالق  �أن عملي�ت  يعني  �أن ذلك ل  �إل  �لفل�صطينية،  للمق�ومة  ك�أهد�ف 

وخ�صو�صً�  �ل�صو�ريخ  هذه  فبد�ئية  �أخط�ء؛  فيه�  يقع  مل  �ل�صو�ريخ  هذه 

و�ص�ئل �صبط توجيهه�، �إ�ص�فة �إىل �لظروف �مليد�نية �ل�صعبة �لتي تتمثل يف 

�لإ�رش�ئيلي،  �لطري�ن  �أن تعر�صه� ملر�قبة  �أم�كن مفتوحة، كم�  �إطالقه� من 

وقوع  يف  �لعو�مل  �أبرز  من  ك�نت  للخطر،  مطلقيه�  تعري�ص  وب�لت�يل 

وب�لت�يل  �صكنية،  �أم�كن  يف  �ل�صو�ريخ  �صقوط  يف  و�لت�صبب  �لأخط�ء 

�لفل�صطينيني للخطر. وعلى �صبيل �ملث�ل، ذكرت م�ص�در  تعري�ص �ملدنيني 

فل�صطينية يف 2005/8/2 �أن طفاًل فل�صطينيً� لقي م�رشعه، فيم� �أ�صيب �صتة 

�آخرون بجر�ح جر�ء �صقوط �ص�روخ حملي �ل�صنع على منزل يف بلدة بيت 

ح�نون �صم�ل قط�ع غزة. حيث ك�نت جمموعة فل�صطينية م�صلحة حت�ول 

. كم� �نفجر 
41

�إطالق �ص�روخ على �إحدى �مل�صتوطن�ت �لإ�رش�ئيلية �لقريبة

�ص�روخ فل�صطيني د�خل �لأر��صي �مل�رشية ليلة 2008/2/8، دون �أن يوقع 

�أية �إ�ص�ب�ت ب�رشية �أو خ�ص�ئر يف �ملن�ص�آت. ورجحت م�ص�در �أمنية م�رشية 

�أن يكون ن�صط�ء فل�صطينيون �أطلقوه على معرب كرم �أبو �ص�مل �إل �أنه �أخط�أ 

. ويف 2008/2/19 وقعت ح�دثة 
42

�لهدف و�صقط د�خل �لأر��صي �مل�رشية

�أخرى، حيث �أ�صيب فل�صطيني�ن، ب�صظ�ي� �ص�روخ حملي �ل�صنع �صقط يف 

بيت ح�نون �صم�ل قط�ع غزة، مم� �أدى �إىل برت قدم �أحدهم و�إ�ص�بة طفل 

.
43

�آخر بجروح متو�صطة
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�ساد�سًا: الهجمات ال�ساروخية الفل�سطينية

�لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �أعد�د  حول  �لإ�رش�ئيلية  �لإح�ص�ئي�ت  متيزت  لقد 

بوجود فو�رق كبرية، تدل �إم� عن �إرب�ٍك د�خل �ملوؤ�ص�صة �لإ�رش�ئيلية، و�إم�، 

وهو �لأرجح، �أنه� ت�صتخدم هذه �لأرق�م �ملتف�وتة خدمة لرو�يته� �لر�صمية 

للت�صليل �لإعالمي؛ بغية �لتغطية على حجم نت�ئج �عتد�ء�ته� على �لفل�صطينيني 

حينً� بت�صخيم �لأرق�م، �أو �حلف�ظ على مت��صك �جلبهة �لد�خلية و�لتخفيف 

من  �لع�صكرية  للموؤ�ص�صة  ب�لتق�صري  و�لته�م�ت  �لد�خلية  �لنتق�د�ت  من 

فبح�صب  �أ�رش�ره�.  نت�ئج  من  و�لتخفيف  �ل�صو�ريخ  �أعد�د  تقليل  خالل 

على  فل�صطيني  �ص�روخ   400 �صقوط   ،2005 �لع�م  �صجل  لل�ص�ب�ك  تقرير 

، مق�بل �صقوط 1,722 �ص�روخً� يف �صنة 2006، 
44

�مل�صتوطن�ت �لإ�رش�ئيلية

. بينم� ذكرت معطي�ت وز�رة �خل�رجية 
45

و1,263 �ص�روخً� يف �صنة 2007 

، و�أ�ص�ر بي�ن 
46ً

�لإ�رش�ئيلية �أن عدد �ل�صو�ريخ �صنة 2006 بلغ 861 �ص�روخ�

قدمته “�إ�رش�ئيل” �إىل جمل�ص �لأمن �لدويل حول �لأو�ص�ع �لر�هنة يف قط�ع 

غزة و�صديروت يف 2008/1/22، �إىل �أن �لفل�صطينيني �أطلقو� من قط�ع غزة م� 

. كم� �أن وز�رة �خل�رجية �لإ�رش�ئيلية 
47

يزيد عن �ألفي �ص�روخ يف �لع�م 2007 

ذكرت يف �صي�ٍق �آخر، �أن �لفل�صطينيني �أطلقو� من قط�ع غزة منذ �لن�صح�ب 

�لإ�رش�ئيلي يف منت�صف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2005، وحتى �صيطرة حم��ص 

�لقط�ع يف منت�صف �صهر حزير�ن/ يونيو 2007، م� جمموعه 1,826  على 

�ص�روخً� على �لتجمع�ت �لإ�رش�ئيلية. كم� �أ�ص�رت �لوز�رة يف 2008/3/6 

�إىل �أن �لفل�صطينيني �أطلقو� منذ منت�صف �صهر حزير�ن/ يونيو 2007 ولغ�ية 

.
48ًً

�صدور ت�رشيحه� 1,018�ص�روخ�
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بينم� ذكرت در��صة �صدرت يف 2008/3/4 عن مركز �ملعلوم�ت حول 

�أطلقت  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �أعد�د  �أن  و�لإره�ب،  �ل�صتخب�ر�ت 

 2008 فرب�ير  �صب�ط/  ولغ�ية   2001/10/26 من  �لإ�رش�ئيلية  �لبلد�ت  على 

.
49

بلغت 2,809 �صو�ريخ

�سكل رقم )2(:

�إطالق �ل�سور�يخ منذ 2001/10/26 وحتى 2008/3/4 50:

جدول رقم )1(:

ت�سارب �الأرقام �الإ�رش�ئيلية حول عدد �ل�سو�ريخ �لفل�سطينية

وز�رة �خل�رجية �لإ�رش�ئيلية�ل�ص�ب�ك�ل�صنة

مركز �ملعلوم�ت 

حول �ل�صتخب�ر�ت 

و�لإره�ب

20061,722861946
20071,2632,000783
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�أطلقته�  �لتي  �ل�صو�ريخ  عدد  �أن  ذكرت  �أخرى  �إح�ص�ئية  �أن  حني  يف   

�لف�ص�ئل �لفل�صطينية منذ بد�ية �صنة 2008 ولغ�ية 2008/3/19، بلغت 938 

�ص�روخً�، �عرتفت “�إ�رش�ئيل” بـ 822 �ص�روخً� فقط.

�أن   ،2007 �صنة  دي�صمرب  �لأول/  ك�نون  ق�ص�ميون يف  جملة  ذكرت  فيم� 

كت�ئب �لق�ص�م، �أعلنت عن �إطالقه� 2,252 �ص�روخً� ق�ص�ميً� خالل �لفرتة 

.
51
�ملمتدة م� بني 2001/10/26 و2007/11/30 

�إطالقه�  يتم  �لتي  �ل�صو�ريخ  �أعد�د  تقدير  يف  �لت�ص�رب  ح�لة  تدل 

�لطرف  �أن  على  تدل  كم�  منه�،  يطلق  م�  مت�بعة كل  �لدقة يف  عدم  على 

�لإ�رش�ئيلي يلج�أ �أحي�نً� �إىل بع�ص �ملب�لغ�ت يف �لزي�دة و�لنق�ص�ن لأغر��ص 

دع�ئية وتعبوية.

�إىل ذلك �أ�ص�رت در��صة �ص�درة عن مركز �ملعلوم�ت حول �ل�صتخب�ر�ت 

و�لإره�ب �إىل �أن م�صتوطنة �صديروت حظيت ب�لن�صيب �لأكرب من �صو�ريخ 

.
�ملق�ومة �لفل�صطينية؛ حيث بلغت ن�صبة هذه �ل�صو�ريخ حو�يل 52%45

�سكل رقم )3(:

�لبلد�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�ستهدفها �ل�سو�ريخ53

�لغربي �لنقب  بلد�ت  ب�قي 

مدينة �صديروت

�أ�صكيلون
  
مدينة

%2

%63

%45
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�سابعًا: مقارنة بني اخل�سائر الفل�سطينية 

واالإ�سرائيلية 

تدل �أرق�م �خل�ص�ئر �لإ�رش�ئيلية مق�رنة مع م� يحدث من خ�ص�ئر فل�صطينية 

�صيكون  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أن  يعني  ل  ذلك  ولكن  يذكر.  ل  �صيء  �أنه� 

مبن�أى عن �لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية لو �أن �ل�صو�ريخ غري موجودة، بل ب�لعك�ص 

وك�نت  �ل�صو�ريخ  ولدة  �صبقت  �لإ�رش�ئيلية  �لعتد�ء�ت  نت�ئج  �أن  حيث 

و�صيلة لإرغ�م �ل�صعب �لفل�صطيني على �لقبول ب�صطوة �لحتالل. 

�لدو�م،  على  مهدد�ً  �لإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  جعلت 

وهو �لذي مل يتعود على مدى �صنو�ت �ل�رش�ع مع �لفل�صطينيني �أن تكون 

حي�ته �لجتم�عية مهددة ب�ل�صكل �لذي حدث جر�ء �صقوط هذه �ل�صو�ريخ 

�لتي يزد�د ت�أثريه� يومً� بعد يوم. وعلى �لرغم من تدين �خل�ص�ئر �لإ�رش�ئيلية 

�إل �أن �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية فر�صت نف�صه� على ر�أ�ص �لأجندة �ل�صي��صية 

و�لع�صكرية �لإ�رش�ئيلية.

1. اخل�سائر االإ�سرائيلية:
وحتى   2001 منذ  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  ب�صو�ريخ  م�صتوطنً�   16 �صقط 

.
54

2008/5/15، بينهم 11 م�صتوطنً� يف �صديروت نف�صه�

�ملعلوم�ت حول �ل�صتخب�ر�ت  �لذي ت�صري فيه در��صة ملركز  �لوقت  يف 

و�لإره�ب �إىل �أن �أكرث من 1,600 �إ�رش�ئيلي �أ�صيبو� ب�لهلع منذ منت�صف �صنة 

.
55

2006 وحتى 2007/11/30 

وعلى هذ� �ل�صعيد ط�لب رئي�ص جلنة �أولي�ء �لأمور يف �صديروت �صو�ص�ن 
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Sasson Sarah يف حديث مع موقع مع�ريف �لإلكرتوين برتحيل  �ص�رة 

�صك�ن �صديروت على غر�ر م�صتوطني غزة وفق مبد�أ �لإخالء و�لتعوي�ص 

قررو�  �صديروت  �صك�ن  �أن  �لإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �إذ�عة  وذكرت   .
56

�ل�صهري

�صقوط  تو��صل  ب�صبب  در��صتهم،  نيويورك ل�صتكم�ل  �إىل  �أبن�ئهم  �إر�ص�ل 

�آيف  �لد�خلي  �لأمن  وزير  �أكد  بينم�   .
57

�لبلدة على  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ 

ق�حلة  ك�صحر�ء  �أ�صبحت  �صديروت  �أن   Avraham Dichter ديخرت 

�ملق�ومة  �صو�ريخ  �صقوط  جر�ء  من  عنه�  �صك�نه�  رحيل  بعد  وخ�وية 

.
58

�لفل�صطينية

كم� ذكر �لتلفزيون �لإ�رش�ئيلي �أن مركز �لطو�رئ �لت�بع لبلدية ع�صقالن 

�آلف  �أربعة   )2008/3/1-2008/2/29 )ليلة  و�حدة  ليلة  خالل  ��صتقبل 

متّلكهم  �لذين  �ملدينة  م�صتوطني  من  �ص�عة،  من  �أقل  يف  ه�تفية،  مك�ملة 

.
�لرعب عقب ق�صف �ملدينة بعدد من �صو�ريخ “جر�د”59

�إىل ذلك قدر رئي�ص �حت�د مق�ويل �أعم�ل �لرتميم �لإ�رش�ئيلي عري�ن �صيف 

خالل  �صديروت،  يف  �ل�صكنية  و�ل�صقق  ب�لبيوت  حلقت  �لتي  �لأ�رش�ر 

�ملق�ومة  �صو�ريخ  �صقوط  ��صتمر�ر  2007، جر�ء  �لع�م  من  �لأول  �لن�صف 

 .
60

�لفل�صطينية على �مل�صتوطنة وم� حوله�، بحو�يل 20 مليون دولر

من  �صديروت  يف  �ل�صرت�تيجية  و�لنق�ط  �ملن�زل  حت�صني  قيمة  تبلغ  فيم� 

مليـون   300 �لتقدير�ت  بع�ص  وفــق  �لفل�صطينيـــة  �ل�ص�روخية  �ل�رشب�ت 

. �أم� ق�ئد �جلبهة �لد�خلية 
61

�صيكل )�أي نحو 972 مليون دولر �أمريكي(

يف �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي �جلرن�ل ي�ئري جولن فقد ذكر يف 2008/2/20، �أن 

تبلغ  �ملج�ورة  �صديروت و�ملجتمع�ت  3,180 غرفة حم�صنة يف  بن�ء  تكلفة 

. وتبني من ��صتطالع للر�أي �أجري يف 
62

حو�يل 97 مليون دولر �أمريكي

2007/12/21 من قبل معهد “د�ح�ف” Dahaf Institute، على �صك�ن 
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مدينة �صديروت، �أن 86 % من �جلمهور �لإ�رش�ئيلي يعتقدون �أن �حلكومة 

وقد  �ل�ص�روخية.  �لهجم�ت  من  �صديروت  ف�صلت يف حم�ية  �لإ�رش�ئيلية 

على  �حل�صول  من  متكنو�  ح�ل  يف  �ملدينة،  �صيغ�درون  �أنهم   % 64 ذكر 

. وك�ن �ملوقع �لإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت ن�رش 
63

م�صكن بديل

يف 2007/5/20 عن م�ص�در يف بلدية �صديروت �إن م� بني 6-8 �آلف من 

�لأمني  �لو�صع  ب�صبب  �ملدينة؛  �ألفً� هو عدد �صك�نه� قد غ�درو�   23 �أ�صل 

. و�إن دل 
64

�ملتدهور فيه� �لن�جت عن �إطالق �ملق�ومة �لفل�صطينية لل�صو�ريخ

�ليومية  �لأثر و�لإرب�ك يف �حلي�ة  ف�إنه يدل على حقيقة  �صبق على �صيء  م� 

�لإ�رش�ئيلية نتيجة �صقوط �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية.

2. اخل�سائر الفل�سطينية:
ل يوجد م� ي�صري �إىل خ�ص�ئر فل�صطينية حمددة، نتجت مب��رشة عن عملي�ت 

�نتق�مية �إ�رش�ئيلية، ب�صبب �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية. ويف معظم �لأحي�ن 

ف�إن “�إ�رش�ئيل” تت�بع قتله� �ملنظم للفل�صطينيني دومن� �أية عالقة ب�ل�صو�ريخ؛ 

�ل�صو�ريخ  ل�صتخد�م  تلج�أ  �لأخريتني  �ل�صنتني  يف  �أ�صبحت  �أنه�  غري 

م�صدر  �أ�صبحت  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �أن  و�صحيح  لهجم�ته�.  كذريعة 

�أن  �إل  وت�أثريه�،  دقته�  وتز�يد  مد�ه�  �ت�ص�ع  بعد  خ�صو�صً�  �إ�رش�ئيلي  قلق 

تت�بعت يف  �لتي  �لإ�رش�ئيلية  للهجم�ت  �لوحيد  �ل�صبب  �أبد�ً  يكن  ذلك مل 

�ل�صفة �لغربية كم� تت�بعت يف �لقط�ع. و�لتي �زد�دت �رش��صته� يف �لقط�ع 

لإ�صع�فه�  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  و�صعي  عليه،  حم��ص  حركة  �صيطرة  بعد 

و�إ�صق�طه�. 

ب�لإ�رش�ئيليني  مق�رنة  �لفل�صطينيني  لل�صح�ي�  �له�ئل  �حلجم  ويك�صف 

�ملركزي  للجه�ز  �إح�ص�ئية  �أظهرت  فقد  �لإ�رش�ئيلية.  �ملز�عم  ته�فت 
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خالل  �صقطو�  �لذين  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  عدد  �أن  �لفل�صطيني  لالإح�ص�ء 

�نتف��صة �لأق�صى �لتي �ندلعت يف 2000/9/28 )�أي قبل وجود �ل�صو�ريخ 

�لفل�صطينية( قد و�صل يف 2008/2/29 �إىل 5,227 �صهيد�ً، بينهم 957 طفاًل. 

و�أ�ص�رت �لإح�ص�ئيـة �إىل �أن �صهـد�ء غزة بلغ 3,107 �صهد�ء، بينم� بلغ عدد 

�صهد�ء �ل�صفة �لغربية، حيث ل يوجد �إطالق �صو�ريخ تتذرع به� “�إ�رش�ئيل”، 

.
65ً

2,120 �صهيد�

�إىل  �لإن�ص�ن  حلقوق  �لفل�صطيني  �ملركز  �أ�ص�ر  �أخرى،  �إح�ص�ئية  ويف 

�نتف��صة  خالل  �صقطو�  �لذين  �ملدنيني  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  جمموع  �أن 

. يف حني �أن جممل 
66 �لأق�صى قد و�صل يف 2008/3/4 �إىل 3,615 �صهيد�ً

قد و�صل يف  �لنتف��صة  �ندلع  منذ  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  من  �صقط  من 

5,394 �صهيد�ً بح�صب �إح�ص�ئية لوك�لة  2008 �إىل  �أي�ر/ م�يو �لع�م  نه�ية 

.
67

قد�ص بر�ص

�جلرحى،  عدد  �أن  �إىل  �لفل�صطيني  لالإح�ص�ء  �ملركزي  �جله�ز   و�أ�ص�ر 

�نتف��صة  بد�ية  منذ  �لفل�صطيني،  �لأحمر  �لهالل  جمعية  �أف�دت  ح�صبم� 

.
68

�لأق�صى وحتى 2008/2/29، بلغ 32,213 م�ص�بً�

رئي�ص  لدع�ء�ت  وخالفً�  �أنه  �إىل   B’tselem بت�صيلم  منظمة  و�أ�ص�رت 

 ،Gabi Ashkenazi �أ�صكن�زي  ج�بي  �لإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أرك�ن  هيئة 

قو�ت  �صنته�  �لتي  �حلملة  خالل  �صقطو�  �لذين  �لقتلى  من   % 90 �أن  من 

��صتمرت  �ل�ص�خن”، و�لتي  “�ل�صت�ء  ��صم  2008/2/27 حتت  �لحتالل يف 

حتى 2008/3/3، يف قط�ع غزة ك�نو� م�صلحني، ف�إن �حلملة خّلفت 106 

. كم� �أعلن مدير ع�م �لإ�صع�ف 
69

�صهد�ء بينهم 54 مدنيً�، منهم 25 طفاًل

�رتف�ع  لحق  وقت  يف  ح�صنني،  مع�وية  �ل�صحة،  وز�رة  يف  و�لطو�رئ 

.
70ً

ح�صيلة �ل�صهد�ء �إىل 129 �صهيد�



تقرير معلومات

30

 ،2008/5/25 ويف تقرير لوز�رة �صوؤون �لأ�رشى و�ملحررين، �صدر يف 

�أو�صح �أن هن�ك 11,700 معتقل د�خل �ل�صجون �لإ�رش�ئيلية، مبينً� �أن �لع�م 

2008 �صهد ت�صعيد�ً يف عملي�ت �لعتق�ل �لإ�رش�ئيلية �إذ �عتقل م� يزيد عن 

قط�ع  من  معتقل   600 من  �أكرث  منهم  �لع�م،  بد�ية  منذ  فل�صطيني   2,700

�لغربية حيث �عتقل من مدينة �خلليل حتديد�ً  �ل�صفة  �لب�قي من  غزة، فيم� 

م� يزيد عن 700 فل�صطيني. علمً� �أن �ل�صفة ت�صهد هدوء�ً �أمنيً� ن�صبيً�، بعد 

قي�م �ل�صلطة �لفل�صطينية هن�ك مبح�ولة فر�ص �ل�صيطرة �لأمنية �لر�صمية على 

.
71

من�طق �ل�صفة وحتجيم �أعم�ل �ملق�ومة

جدول رقم )2(: �ل�سهد�ء يف قطاع غزة و�ل�سفة �لغربية

من 2000/9/28 ولغاية 2008/2/29

�ملجموع�ل�صفة �لغربيةقط�ع غزة

3,1072,1205,227�ل�صهد�ء
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ثامنًا: املوقف الفل�سطيني

1. موقف منظمة التحرير الفل�سطينية وحركة فتح:
د�أب �لرئي�ص حممود عب��ص على مط�لبة ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية بوقف 

�لعدو�ن  نت�ئج  �لف�ص�ئل  هذه  حمماًل  غزة،  قط�ع  من  �ل�صور�يخ  �إطالق 

�لإ�رش�ئيلي، وك�ن يعتقد �أنه يكن حتقيق �لتهدئة مع “�إ�رش�ئيل”؛ من خالل 

�لإ�رش�ئيلي،  �مللعب  يف  �لكرة  ت�صبح  عنده�  �إذ  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  وقف 

ويكون �أي عدو�ن �إ�رش�ئيلي على �ل�صعب �لفل�صطيني غري مربر من وجهة 

 .
72

نظره ونظر �لع�مل

وك�صفت �حلكومة �ملق�لة يف غزة بعد �صيطرة حركة حم��ص على �لقط�ع 

يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007 وث�ئق تبني �لإجر�ء�ت �لتي ك�نت تقوم 

�لرئي�ص عب��ص ملو�جهة  ب�إيع�ز من  �ملق�ومة  �ل�صلطة �صّد رج�ل  �أجهزة  به� 

�لد�خلية  وزير  ك�صف   2007/8/23 ففي  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  عملي�ت 

�لوث�ئق، وعر�ص  هذه  بع�ص  موؤمتر �صحفي عن  �صي�م، يف  �صعيد  �ل�ص�بق 

وهو  �أمنيني  ق�دة  مع  �جتم�ع  �أثن�ء  يف  عب��ص  فيه  يظهر  م�صور�ً  ت�صجياًل 

يطلب منهم �إطالق �لن�ر على مطلقي �ل�صو�ريخ من ف�ص�ئل �ملق�ومة على 

.
73

�أهد�ف �إ�رش�ئيلية

�ص�روخي  على  �لفل�صطينية  �لأمن  �أجهزة  عرثت   2007/9/26 ويف 

ق�ّص�م بد�ئيني يف مدينة بيت حلم، جنوب �ل�صفة �لغربية. وعلى �لرغم من 

�أع�ص�ء  �أن  �أكد  �لع�مة  �ملخ�بر�ت  جه�ز  رئي�ص  �لطري�وي  توفيق  �للو�ء  �أن 

�جله�ز عرثو� على �ل�ص�روخني يف منطقة مهجورة يف �ملدينة و“�أنهم� يف 

مر�حلهم� �لأوىل، ومل يجِر بعد تزويدهم� ب�مل�دة �ملتفجرة”. فقد �أ�ص�ر �إىل 
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�أنه� �ملرة �لث�نية �لتي ت�صبط فيه� �لأجهزة �لأمنية �صو�ريخ من هذ� �لنوع 

يف �ل�صفة، �لأمر �لذي �عتمُرب حم�ولة لنقل جتربة �ل�صو�ريخ من قط�ع غزة �إىل 

“�إطالق �صو�ريخ  �أن  �لت�صديد على  �إىل  �لطري�وي  �لغربية. مم� دفع  �ل�صفة 

تدمريية  بعملي�ت  للقي�م  �إ�رش�ئيل  ��صتدر�ج  يعني  �إ�رش�ئيل  على  �ل�صفة  من 

�صّد �صعبن� و�أهلن�”. وهو �لأمر �لذي �أكد على منعه ب�لقوة حم�ية لل�صلطة 

 .
74

ولل�صعب �لفل�صطيني، ح�صب تعبريه

وعلى �لرغم من �أن �لرئي�ص عب��ص ��صتنكر �جلر�ئم �لإ�رش�ئيلية �لتي نتجت 

م�صمى  حتت  �أي�م  خم�صة  من  �أكرث  ��صتمرت  �لتي  �لع�صكرية،  �حلملة  عن 

“حملة �ل�صت�ء �ل�ص�خن”، على قط�ع غزة وخ��صة منطقة جب�لي�، و��صفً� 
�ل�صو�ريخ  ب�أن  “�أكرث من حمرقة”، فقد ك�ن كالمه يوحي  ب�أنه  م� يجري، 

فحوى  من  وتبني  �نتق�م،  لعملية  “�إ�رش�ئيل”  دفعت  �لتي  هي  �لفل�صطينية 

كالمه وك�أن ��صتنك�ره مل يكن �إل حلجم �لرّد �لإ�رش�ئيلي، حيث �عترب “�أنه 

بهذ�  ندينه�  �لتي  �ل�صو�ريخ  على  �لإ�رش�ئيلي  �لفعل  رّد  يكون  �أن  يعقل  ل 

 .
�حلجم �لثقيل و�لرهيب”75

ذ�ت  لي�صت  �ل�صو�ريخ  هذه  �أن  �عترب  لط�مل�  عب��ص  �لرئي�ص  �أن  كم� 

يف  ق�ل  حيث  ب�صلة،  وو�ص�ئله�  للمق�ومة  متت  ل  �أنه�  و�عترب  قيمة، 

�لعبثية  �ل�صو�ريخ  �إطالق  وقف  حم��ص  من  طلبن�  “لقد   :2008/3/9

وعدية �لقيمة، و�لتي تفوق �أ�رش�ره� م� يكن �أن جتلبه من فو�ئد، وذلك 

من �أجل وقف �لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي على غزة وفّك �حل�ص�ر وفتح �ملع�بر 

�ل�صو�ريخ  فهل  نتحدث،  مق�ومة  �أية  “عن  مت�ص�ئاًل  و�أ�ص�ف  �ملغلقة”. 

�آلف   7“ �إن  ب�لقول  م�صت�صهد�ً  مق�ومة”،  �لنتح�رية  و�لعملي�ت 

ت�صتد  وحينم�  �إ�رش�ئيليني،   10 قتلت  غزة  قط�ع  من  �أطلقت  �ص�روخ 

�ل�صعب  ولي�ص  قي�د�تهم  بحم�ية  يط�لبون  ف�إنهم  حم��ص  على  �لأمور 
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 Gilad �ص�ليط  ]جلع�د  �ص�ليت  “�لأ�صري  �أن  ذكر  كم�  �لفل�صطيني”. 

يز�ل  م�  فيم�  �صهيد،  �ألف  من  �أكرث  �لفل�صطيني  �ل�صعب  كلف   ]Shalit

.
�ل�صو�ريخ”76 �إطالق  ب�صبب  يت�ص�قطون  �لفل�صطينيون  �ل�صهد�ء 

للمف�و�ص�ت  �لد�عم  �لتي�ر  حر�ص  عب��ص،  �لرئي�ص  ملوقف  وب�لإ�ص�فة 

�لأمثل ل�صرتج�ع �حلقوق  �لطريق  �أنه�  يعترب  “�إ�رش�ئيل” و�لذي ك�ن  مع 

بد�ئية  و�أنه�  �لعبثية  خ�نة  يف  �ل�صو�ريخ  هذه  ت�صنيف  على  �لفل�صطينية، 

ليتم�دى  �لإ�رش�ئيلي  للج�نب  ت�صكل حجة  بل هي  ور�ئه�،  من  ف�ئدة  ل 

يف ق�صف �ملدنيني يف قط�ع غزة و�لتمل�ص من عملية �لت�صوية �ل�صي��صية. 

�لتحرير ي��رش عبد ربه بت�ريخ  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  �أمني �رّش  حيث دع� 

2008/1/21 ف�ص�ئل �ملق�ومة للتوقف عن �إطالق �ل�صو�ريخ من غزة جت�ه 

و�ملف�و�ص�ت  �ل�صي��صية  �لعملية  ملف  لطي  ت�صتغله�  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”، 
غزة  قط�ع  ك�ن  �إذ�  ربه  عبد  ت�ص�ءل  كم�   .

77
�لدم لغة  �إىل  �ملنطقة  وجّر 

تطلق  �لتي  �لعبثية  �ل�صو�ريخ  �أ�صم�ه  م�  لول  �حل�ص�ر،  هذ�  ملثل  �صيتعر�ص 

.
78

منه

يف  �ملف�و�ص�ت  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  عريق�ت،  �ص�ئب  �أكد  جهته  ومن 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، على �رشورة وقف �إطالق �لقذ�ئف �ل�ص�روخية 

“�إ�رش�ئيل” فور�ً حتى لو ك�ن ذلك من ج�نب و�حد  من قط�ع غزة على 

حلم�ية دم�ء �صك�ن قط�ع غزة. لفتً� �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” جلبت �صفر�ء دول 

�لع�مل لزي�رة �صديروت و�لبلد�ت �لإ�رش�ئيلية �لأخرى �لتي تتعر�ص للق�صف 

 .
79

من قط�ع غزة بغية �لتمهيد للعدو�ن على قط�ع غزة

�ملو�طنني،  بحي�ة  �لعبث  �أ�صم�ه  م�  بوقف  دحالن  حممد  ط�لب  بدوره، 

ووقف �إطالق �ل�صو�ريخ على �مل�صتوطن�ت �لإ�رش�ئيلية يف قط�ع غزة فور�ً، 

.
80

وب�أي �صكل من �لأ�صك�ل؛ ب�لإقن�ع �أو ب�لقوة �أو ب�أية طريقة
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�أم� قدورة ف�ر�ص، �لقي�دي يف حركة فتح، فقد ط�لب �لف�ص�ئل يف حديث 

خ��ص �أدىل به لـ�صحيفة “�لقد�ص �لعربي” يف 2007/6/27 ب�رشورة �إع�دة 

 .
81

تقييم �لأمور على �صوء �لتج�رب �لأخرية

�أم� �لتي�ر �لذي ك�ن يع�ر�ص �ملف�و�ص�ت مع “�إ�رش�ئيل” و�ملتمثل برئي�ص 

�لد�ئرة �ل�صي��صية يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ف�روق �لقدومي، فحّمل 

�ملق�ومني  من  �خلال�ص  م�صوؤولية  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �حل�لية  �لقي�دة 

�إطالق  “��صتمر�ر  “كخدم�ت طوعية تقدمه� ل�صلط�ت �لحتالل”. و�أيد 
 .

�صو�ريخ �ملق�ومة ط�مل� بقي �لحتالل”82

برئا�سة  االأعمال(  )ت�سيري  الطوارئ  حكومة  موقف   .2
�سالم فيا�ض:

ك�ن موقف حكومة �لطو�رئ )ت�صيري �لأعم�ل( متط�بقً� مع موقف �لرف�ص 

لل�صو�ريخ، فقد ط�لب رئي�ص �حلكومة �صالم في��ص مطلقي �ل�صو�ريخ يف 

�إطالق  �أن  ب�مل�صوؤولية جت�ه م�صري �صعبن�، و�إدر�ك  “�لتب�رش و�لتحلي  بـ  غزة 

. ولكن �ملوقف �لأعنف ك�ن 
�ل�صو�ريخ مل يجلب عليه �صوى �لكو�رث”83

حّمل  �لذي  �مل�لكي  ري��ص  �حلكومة،  هذه  يف  �خل�رجية  �ل�صوؤون  لوزير 

�أن  �عترب  حيث  غزة.  قط�ع  يف  يجري  عم�  �مل�صوؤولية  “حم��ص”  حركة 

لكي  لإ�رش�ئيل  فقط  لي�ص  و�ملربر  �حلجة  �صو�ريخه�  “عرب  وّفرت  حم��ص 

ت�صّن عدو�نه�، و�إمن� وفرت للمجتمع �لدويل لكي يغ�ّص �لنظر عم� يجري 

.
يف �لقط�ع من جر�ئم حتت تف�صري�ت �لدف�ع عن �لنف�ص”84

بني  �لعالقة  زعزعة  �حلكومة  هذه  ح�ولت  بل  فح�صب  ذلك  لي�ص 

تطلقه�  �لتي  �ل�صور�يخ  ق�صية  خالل  من  غزة؛  يف  �ملق�لة  و�حلكومة  م�رش 

�لفل�صطيني  �لأ�رشى  �صوؤون  وزير  ق�ل  حيث  �ملق�ومة،  وف�ص�ئل  حم��ص 
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�أ�رشف �لعجرمي �إن “هن�ك �أمور�ً خمططة وموؤكدة تقول �إن حم��ص توجه 

�صدرت  تهديد�ت  وهن�ك  �مل�رشية،  �لأر��صي  �إىل  و�صو�ريخه�  �أ�صلحته� 

 .
عن قي�د�ته� مل�رش”85

�أي  حتدث  ل  �لتي  �ل�صو�ريخ  “�أن  �لهب��ص  حممود  �لوزير  �عترب  بينم� 

�أ�رش�ر ]ب�إ�رش�ئيل[ هي �أد�ة �ص�رة بن� قبل �أن تكون �ص�رة ب�إ�رش�ئيل؛ ولذ� 

هذه  �إطالق  وقف  على  وتعمل  �لعقل،  تغلِّب  �أن  حم��ص  على  يجب 

.
�ل�صو�ريخ”86

3. موقف حركة حما�ض:
�صالح  ل�صتخد�م  موؤيد�ً  حم��ص  حركة  موقف  ك�ن  �حل�ل  بطبيعة 

عن�رش  �ل�صو�ريخ  هذه  تعترب  وك�نت  �لحتالل،  مو�جهة  يف  �ل�صو�ريخ 

يحمله�  ك�ن  �لذي  �لآخر  �لر�أي  بخالف  �لفل�صطينية،  �ملق�ومة  بيد  قوة 

م�صوؤولية �لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية. فقد �أد�ن رئي�ص �حلكومة �ملق�لة �إ�صم�عيل 

�أن  هنية �صمنً� ت�رشيح�ت للرئي�ص عب��ص ب�ص�أن �صو�ريخ �ملق�ومة، و�عترب 

�أنف�صهم قي�د�ت فل�صطينية حينم�  “�لت�رشيح�ت �لتي ت�صدر عّمن ي�صمون 
يق�ل �إن �حل�ص�ر �صببه �ملق�ومة، و�إن �لق�عدة موجودة يف �لقط�ع. حينئذ مل 

 .
يكن �أم�م �لعدو �إل �أن ي�صتمر يف �لقتل”87

�لد�خلية يف �حلكومة  بل�ص�ن وز�رة  �لن�طق  �لغ�صني،  �إيه�ب  و��صتهجن 

عن  �حل�ص�ر  لرفع  نف�صه�  �لإ�رش�ئيلية  �ل�رشوط  م�زن  �أبو  يعيد  �أن  �ملق�لة، 

�صو�ريخ  وقف  يتطلب  �حل�ص�ر  رفع  �أن  �لأخري  �عترب  حني  غزة،  قط�ع 

�ملق�ومة، �لأمر �لذي ر�أى فيه �لغ�صني �أنه يعك�ص “موقفً� غري وطني وغري 

.
م�صوؤول”88

�أم� �أحمد يو�صف �مل�صت�ص�ر �ل�صي��صي لرئي�ص �لوزر�ء �إ�صم�عيل هنية، فقد 
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�صدد على �أهمية �صالح �ل�صو�ريخ بيد �ملق�ومة �لفل�صطينية بقوله:

عن  ند�فع  �أن  حقن�  من  �لحتالل،  من  نع�ين  ك�صعب  نحن 

�أنف�صن� مب� هو مت�ح يف �أيدين�، ونعمل ب�ملفهوم �لقر�آين “و�أعدو� 

لهم م� ��صتطعتم”... ونحن نعمل مب� لدين� من قدر�ت وجهد 

بد�ئية،  �صحيح  هي  لدين�  �لتي  �ل�صو�ريخ  هذه  م�صتط�ع، 

قلوب  يف  و�لفزع  �لرعب  ن�رش  على  ق�درة  ز�لت  م�  ولكنه� 

مع�ن�تن�  بنف�ص  ي�صعرون  �لأقل  على  وجتعلهم  �لإ�رش�ئيليني، 

.
89

و�آلمن� كفل�صطينيني

كم� ربطت �حلكومة �ملق�لة يف غزة �إبر�م �أي تهدئة مع “�إ�رش�ئيل” ووقف 

“�إ�رش�ئيل”، فقد ق�ل د.غ�زي حمد  �إطالق �ل�صو�ريخ بثمن مق�بل تدفعه 

�أن  ]يجب  �ل�صو�ريخ  “وقف  �إن  �لفل�صطينية،  �حلكومة  ب��صم  �لن�طق 

يكون[ مق�بل م�صتحق�ت من �جل�نب �لإ�رش�ئيلي تتعلق بوقف ك�فة �أ�صك�ل 

�لعدو�ن، و�إز�لة �حلو�جز، وت�صهيل حركة �ملع�بر، و�إطالق �رش�ح �لنو�ب 

.
و�لوزر�ء وروؤ�ص�ء جم�ل�ص �لبلدي�ت �ملحلية”90

�أحمد بحر،  ب�لإن�بة  �لت�رشيعي  �أد�ن رئي�ص �ملجل�ص  �ل�صي�ق نف�صه  ويف 

“�لت�رشيح�ت �لالم�صوؤولة و�لتي تدعي زور�ً وبهت�نً� ب�أن �صو�ريخ �ملق�ومة، 
�لتي ت�أتي كرّد فعل طبيعي على حرب �لإب�دة �لتي ي�صّنه� �لحتالل على 

�لفل�صطيني”، و�أكد  �ل�صعب  �لدم�ر على  ب�أنه� عبثية وجتلب  قط�ع غزة، 

م�رشوع  طبيعي  حّق  هي  و�صوره�  �أ�صك�له�  بك�فة  “�ملق�ومة  ب�أن  بحر 

�أم�   .
�ل�صم�وية”91 و�ل�رش�ئع  �لدولية  و�لأعر�ف  �ملو�ثيق  ك�فة  كفلته 

له  ت�رشيح  يف  �عترب  فقد  حلم��ص  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  م�صعل  خ�لد 

2007/5/13، �أن “كل م� يفعله �ل�صعب �لفل�صطيني بو�ص�ئله ي�أتي يف  يف 

�أدو�ت  من  جزء  هي  و�ل�صو�ريخ  �لنف�ص،  عن  و�لدف�ع  �لفعل  رّد  �صي�ق 
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�لدف�ع عن �لنف�ص، و�إ�رش�ئيل هي �لتي حتتل �أر�صن� وتعتدي وتقتل وتطلق 

�ملجتمع  “فليوقف  و�أ�ص�ف:  �لفل�صطيني”.  �ل�صعب  ب�لعدو�ن على  يده� 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  يط�لب  ذلك  وعند  �لإ�رش�ئيلي،  �لعدو�ن  �لدويل 

.
بوقف �إطالق �ل�صو�ريخ”92

كم� �أ�ص�ر م�صعل يف 2008/1/16 ب�أن �صو�ريخ غزة لي�صت �إل رّد فعل 

على �لهجم�ت �لإ�رش�ئيلية، منتقد�ً و�صف �لرئي�ص حممود عب��ص ل�صو�ريخ 

�ملق�ومة ب�أنه� �صو�ريخ عبثية. وت�ص�ءل �إن ك�نت �ل�صو�ريخ هي �لعبثية �أم 

تقيم  فلم�ذ�  �إن ك�نت �صو�ريخ غزة عبثية  مت�ص�ئاًل،  �ملف�و�ص�ت، لريدف 

�لعربية  �لدول  مط�لبً�  علين�؟  �لدني�  تقعده� وحتر�ص  ول  “�إ�رش�ئيل” �لدني� 
.

بتزويد �ملق�ومة ب�صو�ريخ “غري عبثية”93

وبنّي �لدكتور مو�صى �أبو مرزوق، ن�ئب رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي حلركة 

حم��ص، يف 2008/2/28 يف ت�رشيح خ��ص ل�صحيفة “�لعرب” �لقطرية �أن 

�لفل�صطينية حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  يوفره  �لذي  �لغط�ء  تكمن يف  �خلطورة 

عب��ص بتربيره �لإجر�م �لإ�رش�ئيلي ب�أنه رّد على �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية على 

�صديروت؛ م�صري�ً �إىل �أن �لت�صعيد �لإ�رش�ئيلي �لذي متثل بحملة �ل�صت�ء �ل�ص�خن 

.
94

على قط�ع غزة، هو لك�رش �صوكة حم��ص و�ل�صعب �لفل�صطيني

وربط ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي يف حم��ص حممد نز�ل بني وقف �ل�صو�ريخ 

يف  �لعربي  �لقد�ص  جلريدة  حديث  يف  وق�ل  �لعدو�ن،  وقف  و�رشورة 

�إذ�  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  لوقف  ��صتعد�ده�  �أبدت  “حم��ص   :2008/3/3

�لكرة يف  و�لآن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  على  عدو�نهم  �لإ�رش�ئيليون  �أوقف 

يوقف� عدو�نهم�،  �أن  عليهم�  وب�ر�ك،   ]Ehud Olmert[ �أوملرت  ملعب 

.
حتى يوقف �لفل�صطينيون �إطالق �صو�ريخهم”95
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4. موقف حركة اجلهاد االإ�سالمي:
حم��ص  حركة  موقف  عن  �لإ�صالمي  �جله�د  حركة  موقف  يختلف  مل 

�عترب  حيث  �ملج�ل.  هذ�  يف  رئي�صي  ف�صيل  فهي  لل�صو�ريخ،  ب�لن�صبة 

�لأمني �لع�م للحركة رم�ص�ن عبد �هلل �صلح يف حو�ر ن�رشته جريدة �ل�رشق 

�لقطرية يف 2008/3/23، هذه �ل�صو�ريخ معجزًة فل�صطينية و�أنه� معجزة 

�ل�صمود و�لإر�دة �لتي ل تنك�رش. كم� ر�أى �أن �ل�صعب �لفل�صطيني ��صتط�ع 

ب�إمك�ني�ت ب�صيطة �أن يحقق قدر�ً من تو�زن �لرعب وتو�زن �لردع وتو�زن 

م�صري�ً   .
96

�ملق�ومة ب�صو�ريخ  مهدد�ً  ب�ت  عمقه  لأن  �لحتالل  مع  �لقوة 

�صك�ن  حي�ة  حّولت  ب�لعبثية  �لبع�ص  نعته�  �لتي  �ل�صو�ريخ  هذه  �أن  �إىل 

. بينم� ر�أى �لدكتور 
97

“�صديروت” و�مل�صتوطن�ت �ملج�ورة لغزة �إىل جحيم
�أن �ل�صو�ريخ   ،2004/8/6 �لعربية يف  حممد �لهندي يف حو�ر مع ف�ص�ئية 

يكن  بحيث  �ل�صرت�تيجية،  ولي�صت  �لتكتيكية  �ملق�ومة  و�ص�ئل  من  هي 

�أن  �حلو�ر حوله� د�خليً�، ح�صب �لظروف وح�صب �لأو�ص�ع. يف حني 

.
98

ذلك غري ممكن يف ظّل �لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية

فيم� �أكد خ�لد �لبط�ص �لقي�دي يف �حلركة يف 2008/3/11 على �أن �أعم�ل 

.
99

�ملق�ومة �لفل�صطينية ك�نت د�ئمً� رد�ً على ��صتمر�ر �لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي

وحول مو�صوع فع�لية و�أهمية هذه �ل�صو�ريخ ك�صالح يف يد �ملق�ومة، 

�أو�صح �لن�طق ب��صم �رش�ي� �لقد�ص �أبو �أحمد يف 2007/8/9 يف ت�رشيح�ت 

�صح�فية �أن “هذه �ل�صو�ريخ �لتي تطلقه� �ملق�ومة �لفل�صطينية هي �صو�ريخ 

�ملتفجرة  �ملو�د  من  �ل�صنع ول حتمل  بد�ئية وحملية  �لع�صكري  �ملنظور  من 

�أو  �لدول �خل�رجية  ت�صنع يف  �لتي  ب�ل�صو�ريخ  �ملئة مق�رنة  5 يف  ]�صوى[ 
]هذه[  �ملق�ومة  “�صو�ريخ  �أن  �أنه طم�أن  �إل  �لإ�رش�ئيلي”.  �لحتالل  دولة 

�صتنتقل ذ�ت يوم �إىل �ل�صفة �لغربية كم� �نتقلت كثري من �لأ�ص�ليب ك�لعبو�ت 
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�لن��صفة و�ل�صت�صه�ديني... ول بّد �أن ي�أتي يوم وتنتقل هذه �لتكنولوجي�ت 

�إىل �ل�صفة �لغربية، وحينه� ت�صبح �ملدن �لفل�صطينية �ملحتلة ع�م 48 جميعه� 

 .
يف مرمى �صو�ريخ �ملق�ومة”100

5. موقف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني:
�ل�صو�ريخ  ل�صالح  �ملق�ومة  �متالك  بجدوى  �ل�صعبية  �جلبهة  ت�صكك  مل 

رغم بد�ئيته�، و�عترب جميل جمدلوي ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي للجبهة �أن 

�ل�صو�ريخ �لفل�صطينية لي�صت ب�ل�صخ�مة �لتي تروج له� �آلة �لإعالم �لإ�رش�ئيلية، 

 .
101

�إل �أنه ر�أى �أنه� مهمة وهي لي�صت عبثية �أو غري مهمة كم� يقول �لبع�ص

�ل�صو�ريخ، على  له� حول جدوى  تعليق  �صددت خ�لدة جر�ر، يف  بينم� 

�رشورة �أن يركز �جل�نب �لفل�صطيني على �لحتالل وجر�ئمه ولي�ص م�ص�عدة 

“�إ�رش�ئيل” يف �إيج�د �لذر�ئع. �إل �أنه� �عتربت �أن �ملق�ومة لي�صت هدفً� بل 
�أم�م م�  هي و�صيلة لتحقيق هدف، وهي مق�ومة دف�عية ولي�صت هجومية 

فيم�   .
102

�لغربية وقط�ع غزة �ل�صفة  به �لحتالل من قمع يومي يف  يتفنن 

�عترب ك�يد �لغول ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي للجبهة �أن �إطالق �ل�صو�ريخ على 

.
�لبلد�ت �ل�رش�ئيلية “�صكل من �أ�صك�ل �ملق�ومة �صّد �لحتالل”103

6. موقف اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني:
بدوره �عترب ن�يف حو�متة �لأمني �لع�م للجبهة �لديوقر�طية يف حو�ر مع 

�إحدى و�ص�ئل �ملق�ومة  �ل�صو�ريخ هي  �أن   ،2007/8/2 �لعربية يف  ف�ص�ئية 

�لفل�صطينية �لتي ��صطرت ل�صتخد�مه� يف ظّل �لحتالل وزحف �لدب�ب�ت 

�ليومي و�لقتل و�لغتي�لت و�ملذ�بح و�ملج�زر �جل�رية، للتخفيف من �آلم 

.
104

�ل�صعب �لفل�صطيني
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7. موقف جلان املقاومة ال�سعبية:
�عترب �لقي�دي يف جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية ع�مر قرموط “�أبو �ل�ص�عد” يف 

2007/12/14 �أن �صو�ريخ �ملق�ومة �لفل�صطينية و�صلت مرحلة جت�وزت 
�مليد�نية  �لظروف  خلقته  نوعي  تطور  عرب  و�لق�ص�ء  �ملنع  حم�ولت  فيه� 

 .
105

وتر�كم �خلرب�ت لدى �مل�صلحني �لفل�صطينيني
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تا�سعًا: املوقف االإ�سرائيلي 

للم�صتويني  م�صكلة  غزة  قط�ع  من  �ل�صو�ريخ  �إطالق  م�ص�ألة  �صكلت 

تز�يد  مع  �مل�صكلة  هذه  وتف�قمت  “�إ�رش�ئيل”،  يف  و�لع�صكري  �ل�صي��صي 

ق�ل  فقد  ملو�جهته�.  �ملت�حة  �خلي�ر�ت  و�نح�ص�ر  مع�جلته�  �ل�صعوب�ت يف 

توجد  �إنه ل   ،2008/3/11 �أوملرت يف  �إيهود  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص 

و�ص�ئل بيد جي�صه، ملنع ق�صف مدينة ع�صقالن ب�صو�ريخ “جر�د”، لي�صيف 

ق�ئاًل “�إن �لفل�صطينيني ل يطلقون �لن�ر من منطلق حمبتهم لإ�رش�ئيل، ولي�ص 

لأن لديهم قدرة �ل�صيطرة على مطلقي �لقذ�ئف، بل لأنن� حني نوجه لهم 

�ل�رشب�ت ف�إن هذ� يوؤملهم، وهذ� م� يجعلهم يعيدون ح�ص�ب�تهم، ولكن هذ� 

.
ل يعني �أنهم لن ي�صت�أنفو� �إطالق �لقذ�ئف”106

��صرت�تيجيً�،  تهديد�ً  �ل�صو�ريخ  م�ص�ألة  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عّدت  وقد 

�لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  عن   2008/1/4 يف  نقل  ت�رشيح  �عترب  حيث 

تهديد�ً  يعترب  �لك�تيو�ص�  ب�صو�ريخ  �ملجدل  مدينة  ق�صف  “�أن  �لإ�رش�ئيلي 

. حتى �أن م�ص�در �إ�رش�ئيلية مقربة من جه�ز 
��صرت�تيجيً� للدولة �لعربية”107

�ل�صتخب�ر�ت �لإ�رش�ئيلي �أكدت �أن تل �أبيب ب�تت تدر�ص ��صتهد�ف مو�قع 

للجبهة �ل�صعبية - �لقي�دة �لع�مة يف �صورية ود�خل �لأر��صي �للبن�نية، رد�ً 

على �صقوط �ص�روخ ك�تيو�ص� يف �صم�ل مدينة ع�صقالن �نطالقً� من قط�ع 

يدلني   ع�مو�ص  �لع�صكرية  �ل�صتخب�ر�ت  رئي�ص  حذر  حني  يف   .
108

غزة

Amos Yadlin يف لق�ء مع �صحيفة ه�آرت�ص يف 2008/5/15 من �أن حم��ص 

�إ�رش�ئيلية  �ل�صو�ريخ بحيث تدخل مدنً�  �صتتمكن خالل �صنتني من تطوير 

�أخرى يف مرمى �صو�ريخه�. وتوقع �أن ي�صل مدى هذه �ل�صو�ريخ �إىل كل 
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. وهو �لأمر �لذي �أكده يوف�ل دي�صكن 
109

بلدة تبعد 40 كيلومرت�ً عن غزة

�لوزر�ء  ملجل�ص  �أ�صبوعية  جل�صة  خالل  قدمه  تقرير  يف   Yuval Diskin

. �أكرث من ذلك فقد �عرتف د�ن ح�لوت�ص Dan Halutz �أن 
110

�لإ�رش�ئيلي

“�ل�صو�ريخ �ملحلية �لتي تطلقه� عن��رش �لف�ص�ئل �لفل�صطينية على �إ�رش�ئيل 
.

�أخطر من �لتهديد �لإير�ين �صد �إ�رش�ئيل”111

ويف �ملق�بل ك�صفت �إذ�عة �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي يف 2008/2/22 �لنق�ب عن 

�أن �أوملرت فوجئ ب�أن نظ�م “�لقبة �حلديدية” Iron Dome �لدف�عي �لذي 

��صتثمرت فيه “�إ�رش�ئيل” مب�لغ ط�ئلة، قدرت مبئتي مليون دولر �ص�دقت 

، لتحمي بلدة �صديروت و�مل�صتوطن�ت �ملحيطة 
112

عليه� �حلكومة �لإ�رش�ئيلية

بقط�ع غزة من �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية لن يكون ق�در�ً على توفري مثل هذه 

�حلم�ية. ونقلت �لإذ�عة عن م�ص�در �إ�رش�ئيلية و�صفته� ب�أنه� مطلعة �لقول 

م�ص�فة  من  تطلق  �لتي  �ل�صو�ريخ  �أم�م  جمديً�  يكون  قد  �لنظ�م  �أن  ثبت  �إنه 

تزيد عن �أربعة كيلومرت�ت على �لأقل عن �أي م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية، علمً� ب�أن 

تزيد عن كيلومرتين. وجتدر  مثاًل ل  بيت ح�نون و�صديروت  �مل�ص�فة بني 

�آلف  حت�صني  يت�صمن  �لدف�عي  �لفولذية”  “�لقبة  نظ�م  �أن  هن�  �لإ�ص�رة 

ل  فولذية  ب�أ�صقف  غزة  قط�ع  حميط  يف  �لإ�رش�ئيلية  و�ملوؤ�ص�ص�ت  �ملن�زل 

تخرتقه� �ل�صو�ريخ، كم� يت�صمن جه�ز�ً لإ�صق�ط �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية من 

. ويف در��صة �أعده� 
113

خالل �إطالق �صو�ريخ �إ�رش�ئيلية م�ص�دة لعرت��صه�

�خلبري �لإ�رش�ئيلي د�فيد كالين �لذي يعمل م�صت�ص�ر�ً يف �إد�رة �ملخ�طر�ت 

و�لتخطيط �ل�صرت�تيجي، تبني �أن “�إ�رش�ئيل” حتى تتمكن من �إحب�ط تهديد 

بني 50 �إىل 70 % من �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية �صتحت�ج �صنويً� �إىل 500–700 

كلفة  تكون  �أن  ويتوقع  �حلديدية.  �لقبة  نظ�م  �صمن  �لأقل  على  �ص�روخ 

�ل�ص�روخ �مل�ص�د يف نه�ية فرتة �لتطوير بني 50 �إىل 100 �ألف دولر، ومن 
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هن� �صتكون �لكلفة �ل�صنوية لعن�رش �لإحب�ط وحده من 100–280 مليون 

.
114

�صيكل تقريبً�، �أي نحو 324-907 مليون دولر

 Shimon ونقلت م�ص�در �إ�رش�ئيلية عن �لرئي�ص �لإ�رش�ئيلي �صمعون برييز

ي�صع  حّل  عن  تبحث  �لأمن  �أجهزة  “�إن  قوله   2008/2/26 يف   Peres

حد�ً لإطالق �لقذ�ئف �ل�ص�روخية من قط�ع غزة، و�إن رّد جي�ص �لدف�ع 

وقتً�  يتطلب  �مل�صكلة  حّل  �أن  �إل  يوميً�  يتح�صن  �لقذ�ئف  �إطالق  على 

 .
طويال”115

ونقلت م�ص�در �إ�رش�ئيلية عن �آيف ديخرت قوله، خالل �جتم�ع �حلكومة 

يف 2008/3/2، �إن �جلي�ص �لإ�رش�ئيلي وبعد خم�صة �أي�م من �ملع�رك، حملة 

�ل�صت�ء �ل�ص�خن، يف قط�ع غزة مل يتمكن من حتقيق غ�يته �ملتمثلة يف وقف 

�لكالم  هذ�  �أن  من  �لرغم  على   .
“�إ�رش�ئيل”116 ب�جت�ه  �ل�صو�ريخ  �إطالق 

مل  �ل�ص�خن  �ل�صت�ء  حملة  من  �لهدف  �أن  من  �أوملرت  �عرت�ف  مع  تن�ق�ص 

يكن �ل�صو�ريخ فقط و�إمن� زعزعة حكم حم��ص. فقد ق�ل �أوملرت يف جل�صة 

جلنة �خل�رجية و�لدف�ع يف �لكني�صت يف 2008/3/3 “�إن �لعملية حققت 

هدفه� �ملركزي يف تقلي�ص �إطالق �ل�صو�ريخ، وزعزعة �صلطة حم��ص يف 

قط�ع  �حلي�تية يف  �لأمور  �إد�رة  على  قدرته�  ي�ّص يف  ب�صكل  قط�ع غزة، 

 .
غزة”117

منع  على  ب�لقدرة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  من  �حلّد  �حلكومة  رهنت  وقد 

 Amos ع�مو�ص جلع�د  ق�ل  فقد  �لقط�ع،  �إىل  م�رش  من  �لأ�صلحة  تهريب 

 2008/3/6 يف  �لإ�رش�ئيلية  �لدف�ع  وز�رة  يف  �ل�صي��صي  �مل�صت�ص�ر   Gilad

قدرة  تر�جعت  غزة  قط�ع  �إىل  م�رش  من  �لأ�صلحة  تهريب  تر�جع  “كلم� 
 .

�ملجموع�ت �مل�صلحة على �إطالق �صو�ريخ �صّد �إ�رش�ئيل”118

كم� �أن “�إ�رش�ئيل” تخوفت من �نتق�ل جتربة �ل�صو�ريخ �إىل �ل�صفة �لغربية 
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.
119

كم� ذكر �ص�بقً�؛ وهو �لأمر �لذي �أكده ع�مو�ص جلع�د

بلدية  رئي�ص  جعل  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �أزمة  مع�جلة  يف  �ل�صعف  �إن 

، بعدم� 
120

�صديروت �إيلي موي�ل Eli Moyal يقدم ��صتق�لته يف 2007/12/12 

حتولت �صديروت �إىل مدينة �أ�صب�ح ب�صبب ��صتهد�فه� �ملتكرر ب�ل�صو�ريخ، �إل 

�أنه تر�جع عنه�، يف �ليوم �لت�يل، يف �أعق�ب طلب وزير �لدف�ع �إيهود ب�ر�ك منه 

.
121

ذلك، وبعد �أن تعهد له ب�إيج�د حّل مل�صكلة �ل�صو�ريخ

 على �صعيد حّل مع�صلة �ل�صو�ريخ، برز تي�ر�ن خمتلف�ن. �لتي�ر �لأول متثل 

ب�ليمني �لإ�رش�ئيلي �ملت�صدد �لذي دع� �إىل مع�جلة �لأزمة مع�جلة ع�صكرية بحتة 

و�صلت �إىل حّد �لتطرف �لن�زي؛ حيث ق�ل ن�ئب وزير �لدف�ع �لإ�رش�ئيلي 

�صت�صتخدم  �إ�رش�ئيل  “�إن   2008/2/29 يف   MatanVilnai فيلن�ئي  مت�ن 

كل قوته� يف �لدف�ع عن �أمنه� ومو�طنيه� وحتى لو و�صل �لأمر �إىل تنفيذ 

. وك�صفت �لقن�ة �لث�نية 
�إب�دة جم�عية “هولوك�صت” �صّد قط�ع غزة”122

يف �لتلفزيون �لإ�رش�ئيلي يف 2008/3/5 عن م�ص�در �أمنية رفيعة �مل�صتوى، 

�إن لدى ب�ر�ك نية �ل�رشوع برتحيل ع�رش�ت �آلف �لفل�صطينيني من  قوله� 

.
123

�صم�ل قط�ع غزة ب�جت�ه مدينة غزة وح�رشهم هن�ك

فيه�” بعد  �أحد�ً  ت�صتثني  “ل  �أوملرت حركة حم��ص بحرب  توعد  كم� 

مقتل �إ�رش�ئيلي يف ق�صف على �صديروت يف 2008/2/27، حني ق�ل “يف 

�مل�صتوي�ت  �صيكون حم�صنً� ل يف  �أحد يف حم��ص  ن�صنه�، ل  �لتي  �حلرب 

رئي�ص  ون�ئب  �لوزير  . و�عترب 
�لقي�دية”124 �مل�صتوي�ت  �أعلى  �لدني� ول يف 

�ل�ص�ب�ك �ل�ص�بق جدعون عزر� Gideon Ezra يف ت�رشيح لإذ�عة �جلي�ص 

�لإ�رش�ئيلي �أنه “يتوجب �رشب مر�صلي مطلقي �صو�ريخ �لق�ص�م ومر�صلي 

مر�صليهم... موقفي �ل�صخ�صي هو �أنه يتوجب �مل�ّص برئي�ص حكومة حم��ص 

�إمد�د قط�ع غزة  تقلي�ص  �إىل  �أي�صً�  دع�  �أنه  هنية”. كم�  �إ�صم�عيل  يف غزة 
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.
125

ب�لوقود يف �صبيل �ل�صغوط للحد من �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية

ودع� ن�ئب رئي�ص �حلكومة �إيلي ي�ص�ي Eli Yishai �حلكومة �إىل �تخ�ذ 

هو  “�ملطلوب  �إن  وق�ل  �لقط�ع،  يف  كبرية  ع�صكرية  عملية  ب�صّن  قر�ر 

�حل�صم... لأن �لبديل هو �لك�رثة”. فيم� ت�ص�ءل وزير �لنقل و�ملو��صالت 

�ص�وؤول موف�ز Shaul Mofaz: “مل�ذ� مل يتّم بعد ��صتهد�ف حممود �لزه�ر 

 .
�مل�صوؤول عن ت�صجيع �لق�صف؟”126

لطريقة  �لدويل  �لت�أييد  ح�صد  �أجل  من  �لو�ص�ئل  �لتي�ر  هذ�  يوفر  ومل 

مع�جلته ملع�صلة �ل�صو�ريخ، حيث ق�مت وزيرة �خل�رجية �لإ�رش�ئيلية ت�صيبي 

 70 2006/11/23 ب��صطح�ب وفد مكون من  Tzipi Livni، يف  ليفني 

من  عدد�ً  و�لتقو�  �صديروت  مدينة  على  بجولة  للقي�م  �أجنبيً�،  ديبلوم��صيً� 

�لفل�صطينية،  �ل�صو�ريخ  من  �ملع�ن�ة  عن  منهم  و��صتمعو�  �ملد�ر�ص  طالب 

لل�رشطة يحوى على خملف�ت  �ل�صو�ريخ ومركز  �صقوط  كم� ز�رو� مو�قع 

.
127

�صو�ريخ مل تنفجر كليً�

 2007/5/25 “�إ�رش�ئيل”، بن�ًء على �قرت�ح وز�رة �خل�رجية، يف  وق�مت 

�لغربي،  و�لنقب  �صديروت  على  وقعت  �لتي  �لق�ص�م  �صو�ريخ  ب�إر�ص�ل 

يف  �لأوروبي  �لحت�د  دول  ومعظم  وفرن�ص�  بريط�ني�  يف  �صف�ر�ته�  �إىل 

قط�ع  على  �ل�ص�خن”  “�ل�صت�ء  حملة  وخالل   .
128

�لإعالمية �حلملة  �إط�ر 

يف   The Jerusalem Post بو�صت  جريوز�ليم  �صحيفة  �أف�دت  غزة، 

�ملجتمع  لإبالغ  تهدف  ع�ملية  بحملة  ق�مت  “�إ�رش�ئيل”  �أن   2008/2/29

�لدويل ب�أنه� ع�قدة �لعزم على �جتي�ح �لقط�ع، حيث �أطلع ب�ر�ك مبعوث 

على  �مل�صتجد�ت  �آخر  على   ،Tony Blair بلري  توين  �لدولية  �لرب�عية 

�ل�ص�حة �لإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية. كم� ه�تف عمر �صليم�ن، وزير �ملخ�بر�ت 

�مل�رشية، مربر�ً له �حلملة �لإ�رش�ئيلية بقوله “�إن �إ�رش�ئيل مل تعد حتتمل �أكرث من 
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. �إ�ص�فة لذلك، �أعلنت 
ذلك، و�أنه� ملزمة جت�ه مو�طنيه� ب�لدف�ع عنهم”129

وز�رة �خل�رجية �لإ�رش�ئيلية يوم 2008/4/6 �أنه� �صتفتتح ممثلية له� يف بلدة 

�ملدينة على  �لتي تعر�ص  �لإ�رش�ئيلية  �صديروت ت�صهم يف �حلملة �لإعالمية 

.
130

�أنه� منكوبة و�أنه� �صحية �صو�ريخ غزة

�ل�صو�ريخ  م�ص�ألة  ملع�جلة  �لإ�رش�ئيلية  �حلكومة  توجه  من  �لرغم  وعلى 

ع�صكريً� �إل �أنه� قدمت مق�ي�ص�ت حلركة حم��ص وحكومة �إ�صم�عيل هنية 

�ملق�لة تق�صي ب�أن يرفع �حل�ص�ر عن غزة مق�بل وقف حم��ص �إطالق �ل�صو�ريخ 

�لذي  �لأمر  �لأخرى،  �لتنظيم�ت  �ل�صو�ريخ من  وحم�ربة �حلكومة مطلقي 

�خل�رجية  وزير  لق�ئه�  خالل  ليفني  ق�لت  فقد  وحم��ص،  �حلكومة  رف�صته 

�لهولندي م�ك�صيم فريه�جن Maxime Verhagen يف 2008/1/21 “�إن 

حركة حم��ص تعلم �أنه خالل دقيقة و�حدة يكنه� فّك �حل�ص�ر عن �لقط�ع، 

وذلك �إذ� �أوقفت �إطالق �صو�ريخ �لق�ص�م ب�جت�ه جنوب �إ�رش�ئيل. و�أ�ص�رت 

.
�إىل �أنه على �ل�صك�ن �لفل�صطينيني �أن يعلمو� بهذه �حلقيقة”131

�أم� �لتي�ر �لث�ين فقد متثل ب�لي�ص�ر �لإ�رش�ئيلي �لذي ط�لب مبع�جلة �لأزمة 

�صي��صيً� وفتح ب�ب �حلو�ر مع حركة حم��ص. حيث ر�أى رئي�ص حزب مريت�ص 

Meretz يو�صي بيلني Yossi Beilin �أنه “لي�ص �أم�م �إ�رش�ئيل من حّل �لآن 

لن�  �صتتيح  �لتي  حم��ص[  ]مع  �لهدنة  �صوى  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  لوقف 

.
�لنته�ء من تطوير �أنظمة دف�عية لعرت��ص �ل�صو�ريخ �لق�صرية �ملدى”132

يف  نمُ�رش  �لع�م  للر�أي  �إ�رش�ئيلي  ��صتطالع  ذكر  �ل�صعبي  �مل�صتوى  وعلى 

2008/2/27 يف �صحيفة ه�آرت�ص �أن 64 % من �لإ�رش�ئيليني يوؤيدون �إجر�ء 

مب�حث�ت مع حم��ص �لتي ت�صيطر على قط�ع غزة، وذلك لإنه�ء �لهجم�ت 

�لإ�رش�ئيلي  �جلندي  عن  �لإفر�ج  ول�صم�ن  �لقط�ع،  من  �ل�ص�روخية 

 .
133

�ص�ليط
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�ملئ�ت من �صك�ن مدينة  ق�م   2006 نوفمرب  �لث�ين/  ت�رشين  ويف منت�صف 

حيث  �ل�ص�روخية،  �لهجم�ت  ب�صبب  �ملدينة  من  ب�لنزوح  �صديروت 

غ�يد�م�ك  �أرك�دي  �لرو�صية  �لأ�صول  ذي  �لإ�رش�ئيلي  �مللي�ردير  دعوة  لبو� 

مدة  لق�ص�ء  �خل��ص  ح�ص�به  على  دع�هم  �لذي   ،Arkady Gaydamak

�لنقل هذه،  لعملية  �لب��ص�ت  �أمن ع�رش�ت  �لفن�دق، وقد  �أحد  �أ�صبوع يف 

حيث �عترب هذ� �لت�رشف يف �صي�ق �لرتويج �ل�صي��صي على ح�ص�ب مع�ن�ة 

.
134

�ص�كني �صديروت

ويف �أول رّد من نوعه منذ بد�ية �لنتف��صة �لث�نية هدد متظ�هرون �إ�رش�ئيليون 

يقطنون مدينة ع�صقالن، يف تظ�هرة و�صط �ملدينة يف 2008/3/5، ب�إطالق 

 .
135

غزة يف  فل�صطينية  �أهد�ف  ب�جت�ه  حمليً�،  �أنتجوه�  قد  ك�نو�  �صو�ريخ، 

�إ�رش�ئيلية بتعوي�ص�ت من �حلكومة �مل�رشية، بدعوى  �أ�رش  كم� ط�لبت ع�رش 

ف�صله� يف منع ت�صلل �مل�صلحني �لفل�صطينيني، ومنعهم من �إطالق �صو�ريخ 

.
136

�لق�ص�م على �ملدن �لإ�رش�ئيلية، ومنه� �صديروت حيث يقطنون

�أر�ص  ح�خ�م�ت  “ر�بطة  �أ�صدرت  فقد  �لديني  �مل�صتوى  على  �أم� 

�إ�رش�ئيل” يف 2008/3/5 فتوى غري م�صبوقة تبيح للجي�ص �لإ�رش�ئيلي ق�صف 

�ل�صك�ن  يقوم  “عندم�  �لفتوى  يف  وج�ء  �لفل�صطينية،  �ملدنية  �لتجمع�ت 

�لذين يقطنون يف مدن تت�خم م�صتوطن�ت ومدنً� يهودية ب�إطالق قذ�ئف 

على �مل�صتوطن�ت �ليهودية بهدف �إحد�ث �لقتل و�لتدمري، ف�إن �لتور�ة جتيز 

�لنري�ن حتى لو ك�ن يوجد فيه �صك�ن  �إطالق قذ�ئف على م�صدر  يتّم  �أن 

 .
مدنيون”137
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عا�سراً : املواقف العربية من ال�سواريخ 

الفل�سطينية

جت�ه  �ل�صور�يخ  �إطالق  مبع�ر�صة  ع�م  ب�صكل  �لعربي  �ملوقف  �ت�صم 

“�إ�رش�ئيل”، وعّد �لبع�ص �أن ل جدوى منه� �صوى �إعط�ء “�إ�رش�ئيل” ذريعة 
�أم�م �لع�مل ل�رشب �ل�صعب �لفل�صطيني. 

حيث حّمل �لرئي�ص �مل�رشي ح�صني مب�رك كاًل من “�إ�رش�ئيل” وحركة 

�إطالقه�  خالل  من  حم��ص  �أن  ور�أى  غزة.  يف  �لو�صع  م�صوؤولية  حم��ص 

�ل�صعب  �لو�صع  هذ�  �إىل  للو�صول  فر�صة  “�إ�رش�ئيل”  تعطي  �ل�صو�ريخ 

. كم� �أن رئي�ص 
138

و�ملعقد، مط�لبً� حركة حم��ص بوقف �إطالق �ل�صو�ريخ

�لإ�صالمي  �جله�د  حركة  �أن  �عترب  �صليم�ن  عمر  �مل�رشية  �ل�صتخب�ر�ت 

�أطلقت �صو�ريخ ك�تيو�ص� على مدينة ع�صقالن  �رتكبت خط�أ كبري�ً حني 

ذلك؛  فيه�  يحدث  �لتي  �لأوىل  �ملرة  هي  هذه  �أن  مو�صحً�  )�أ�صكلون(، 

عن  عب�رة  هي  حم��ص  حركة  تطلقه�  �لتي  �لق�ص�م  �صو�ريخ  �أن  وبنّي 

�لك�تيو�ص� ت�صبب دم�ر�ً وخر�بً�  مو��صري ومفعوله� حمدود، لكن �صو�ريخ 

فعل  برّد  تقوم  ك�أنه�  �لع�مل  �أم�م  تت�رشف  “�إ�رش�ئيل”  �أن  ور�أى  و��صعني. 

على �إطالق هذه �ل�صو�ريخ، فتبدو ك�أنه� تد�فع عن نف�صه�، لذلك فهي ل 

ت�صمح ب�أي �صغوط، �إن وجدت، لتثنيه� عم� قررت �لقي�م به. �أم� �ل�صفري 

�مل�رشي �ل�ص�بق يف “�إ�رش�ئيل” حممد ب�صيوين فقد �تهم حم��ص ب�أنه� تعمل 

وفقً� لأجند�ت خ��صة، وب�أنه� من خالل �إطالقه� �ل�صو�ريخ على جنوب 

دون  من  �لفل�صطينيني  ل�صحق  لالإ�رش�ئيليني  �ملربر�ت  تعطي  “�إ�رش�ئيل” 
. حتى 

139
�للتف�ت مل�ص�لح هذ� �ل�صعب؛ لأن �حلركة تتلقى �أمو�ًل من �إير�ن
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حممود  �لرئي�ص  ملوقف  ت�أييده  �أكد  طنط�وي،  �صيد  حممد  �لأزهر  �صيخ  �إن 

عب��ص من �إطالق �ل�صو�ريخ �لتي �عتربه� “عبثية”، وجتّر ويالت كبرية على 

.
140

�ل�صعب �لفل�صطيني ول ط�ئل منه�

ويف �لأردن �نتقد وزير �لد�خلية �لأردين �لأ�صبق �ملهند�ص �صمري حب��صنة، 

�صو�ريخ حم��ص وو�صفه� “ب�لفت��ص�ت” �لتي لن حترر �لأر�ص �لفل�صطينية 

.
141

بل جتّر �لويالت على �ل�صعب �لفل�صطيني

�ل�صو�ريخ  �إطالق  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �نتقد  �ل�صعودية  ويف 

“�إ�رش�ئيل” فر�صة للرّد رد�ً مدمر�ً  �أنه� ل تفيد وتعطي  �لفل�صطينية، ور�أى 

.
142

كل مرة
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حادي ع�سر: املواقف الدولية من ال�سواريخ 

الفل�سطينية

1. موقف االأمم املتحدة:
ب�جت�ه  �لفل�صطينية  �ل�صور�يخ  �إطالق  �إد�نة  على  �لدويل  �ملوقف  حر�ص 

له�  �رشعي  حّق  “�إ�رش�ئيل”  به  تقوم  م�  �أن  �ملق�بل  يف  و�عترب  “�إ�رش�ئيل”، 
للدف�ع عن �أر��صيه�، وعّده� �لبع�ص �لع�ئق �لأكرب �أم�م عملية �ل�صالم. 

 ،Ban Ki-moon حيث ربط �لأمني �لع�م لالأمم �ملتحدة ب�ن كي مون

�رّشح  فقد  غزة،  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ومع�ن�ة  �ل�صو�ريخ  �إطالق  بني 

ب�جت�ه  �ل�صو�ريخ من قط�ع غزة  �إطالق  ب�أن   ،2004/1/23 يف جنيف يف 

“�إ�رش�ئيل” “يجب �أن يتوقف فور�ً” و�أن على �لإ�رش�ئيليني �إنه�ء “�لعق�ب 
�ل�رشعي  “�حلّق  على  م�صدد�ً  �لقط�ع.  على  يفر�صونه  �لذي  �جلم�عي” 

.
لإ�رش�ئيل يف �لدف�ع عن �أر��صيه�”143

�ل�رشق  يف  �ل�صالم  لعملية  �ملتحدة  لالأمم  �لع�م  �لأمني  من�صق  �أد�ن  كم� 

�لأو�صط روبرت �رشي Robert Seri ��صتمر�ر تدفق �لقذ�ئف و�ل�صو�ريخ 

من غزة على “�إ�رش�ئيل” �إد�نة ق�طعة، معترب�ً �أنه� ت�صكل �لعرقلة �لأكرب �أم�م 

 .
144

�لتقدم يف مف�و�ص�ت �ل�صالم من وجهة �لنظر �لإ�رش�ئيلية

“�إ�رش�ئيل”  قي�م  على �رشورة  �لدولية  �لرب�عية  �للجنة  �صددت  وبدوره� 

على  �ل�ص�روخية  �لهجم�ت  وقف  مق�بل  غزة،  على  هجم�ته�  بوقف 

.
145

�مل�صتعمر�ت

كم� �نتقدت لويز �ربور Louise Arbour، مفو�صة �لأمم �ملتحدة �ل�ص�مية 

“�إ�رش�ئيل”   ،2008/1/24 يف  �خلمي�ص  يوم  كلمته�  يف  �لإن�ص�ن،  حلقوق 
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ب�صبب “�ل�صتخد�م �ملفرط للقوة و�لقتل �مل�صتهدف”، و�نتقدت يف �ملق�بل 

.
�إطالق �لن�صط�ء �لفل�صطينيني لل�صو�ريخ على “�إ�رش�ئيل”146

 Human Rights Watch ”ووت�ص ر�يت�ص  “هيومن  منظمة  �أن  كم� 

للدف�ع عن حقوق �لإن�ص�ن �نتقدت يف تقريره� �ل�صنوي �حل�ص�ر �ملفرو�ص 

�لفل�صطينية  �مل�صلحة  �ملجموع�ت  �أن مو��صلة  ر�أت  وب�لتو�زي  على غزة، 

�نته�ك  �إ�رش�ئيل  يف  م�أهولة  من�طق  على  ب�ل�صو�ريخ  �لع�صو�ئية  “هجم�ته� 
 .

للق�نون �لدويل”147

2. موقف الواليات املتحدة االأمريكية:
من  موقفه   George Bush بو�ص  جورج  �لأمريكي  �لرئي�ص  ربط  لقد 

�ل�صو�ريخ �لفل�صطينية ب�ملوقف �لإ�رش�ئيلي، حيث �رشح لدى و�صوله �إىل 

مط�ر تل �أبيب يف 2008/1/9 على �رشورة وقف �إطالق �ل�صو�ريخ ب�جت�ه 

و�صدد  فل�صطيني.   - �إ�رش�ئيلي  �صالم  �إىل  �لتو�صل  قبل  “�إ�رش�ئيل”  جنوب 

من  يتوقع  �أن  عب��ص  حممود  �لفل�صطيني  للرئي�ص  يكن  ل  �أنه  على  ب�لقول 

�لإ�رش�ئيليني، وهو �أي�صً� ل يتوقع منهم، قبول دولة على حدودهم �صت�صبح 

�لأمريكية  �خل�رجية  وزيرة  �أم�   .
148

�لإره�بية �لن�ص�ط�ت  لنطالق  من�صة 

كوندوليز� ر�ي�ص، فقد حّملت حركة حم��ص �مل�صوؤولية عن �ملوقف �ل�صعب 

يحتمل”،  “ل  موقف  مع  يتع�ملون  �لإ�رش�ئيليني  �أن  و�عتربت  غزة.  يف 

وم�  �ليهود”  “وطن  على  �ل�صو�ريخ  �إطالق  خالل  من  و�صفه�،  ح�صب 

زمل�ي خليل  �لأمريكي  �ل�صفري  و�عترب  قلق ورعب149.  من  ذلك  ي�صحب 

“لو ك�نت مهتمة” ب�لفل�صطينيني  �أن حم��ص   Zalmay Khalilzad ز�ده 

عن  “�إ�رش�ئيل” “ولتَخّلت  على  لل�صو�ريخ  حد�ً”  “لو�صعت  وم�صتقبلهم 

�أ�صدر   2008/3/6 ويف   .
150

غزة قط�ع  على  �ل�رشعية”  غري  �صيطرته� 
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�لكوجنر�ص �لأمريكي، قر�ر�ً ب�أغلبية 404 �أ�صو�ت �صّد �صوت و�حد �أد�ن 

فيه �لهجم�ت �ل�ص�روخية �لفل�صطينية على �لأر��صي �لإ�رش�ئيلية، وبرر يف 

�لإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  به�  ق�مت  �لتي  �لتكتيكية  �لع�صكرية  �لعملي�ت  �ملق�بل 

.
151

يف قط�ع غزة

3. موقف االحتاد االأوروبي:
مل يختلف �ملوقف �لأوروبي كثري�ً عن ب�قي �ملو�قف �لدولية عمومً�، حيث 

حر�ص على �إد�نة �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية و�إن ك�نت �لت�رشيح�ت قد 

ربطت بني �رشورة وقف �إطالق �ل�صو�ريخ، ومط�لبة “�إ�رش�ئيل” ب�رشورة 

جتنب �إيق�ع �لأذى ب�ملدنيني من �لفل�صطينيني �أو �لت�صبب لهم ب�ملع�ن�ة نتيجة 

�حل�ص�ر �ملفرو�ص على قط�ع غزة. ففي 2008/3/2 �أد�نت رئ��صة �لحت�د 

�لأوروبي يف بي�ن له�، هجم�ت “�إ�رش�ئيل” على �لفل�صطينيني. كم� �أد�نت 

. بينم� 
يف �ملق�بل �إطالق �لفل�صطينيني لل�صو�ريخ من غزة على “�إ�رش�ئيل”152

 ،Kim Howells دع� وزير �لدولة �لربيط�ين لل�صوؤون �خل�رجية كيم ه�ولز

�جلي�ص �لإ�رش�ئيلي �إىل مم�ر�صة �صبط �لنف�ص وجتنب �إيق�ع �لأذى ب�ملدنيني، 

يف �لوقت �لذي دع� فيه �لأطر�ف �ملعنية يف غزة �إىل “بذل ق�ص�رى جهوده� 

 .
ملنع �إطالق �ل�صو�ريخ”153

�أم� �ملتحدث �لر�صمي ب��صم وز�رة �خل�رجية �لأمل�نية م�رتن ييغر، ف�عترب 

يحدث، ويجب  مل�  �ل�صبب  غزة هي  قط�ع  من  تطلق  �لتي  �ل�صو�ريخ  �أن 

 .
154

�إيق�فه�

4. موقف االحتاد الرو�سي:
بني  �لع�صكرية  �ملو�جه�ت  توؤثر  ل  �أن  على  رو�صي�  حر�صت  لقد 

�لفل�صطينيني و�لإ�رش�ئيليني على فر�ص �لت�صوية �ل�صي��صية. حيث دع� وزير 
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�خل�رجية �لرو�صي �صريجي لفروف Sergey Lavrov، يف �ت�ص�ل ه�تفي 

�لعمل على  �إىل  �ل�صي��صي حلركة حم��ص خ�لد م�صعل،  �ملكتب  مع رئي�ص 

�أن  “�إ�رش�ئيل”. كم�  �ل�صو�ريخ من قط�ع غزة على جنوب  �إطالق  وقف 

�لنز�ع  طريف  “على  متنى  لفروف  �أن  �إىل  �أ�ص�ر  �لرو�صية  للخ�رجية  بي�نً� 

�لظروف  �إق�مة  وت�صهيل  و�ملو�جه�ت،  �لعنف  لوقف  �جلهود  �أق�صى  بذل 

. �أم� ن�ئب 
�ملالئمة لدفع �لت�صوية �ل�صي��صية �لإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية قدمً�”155

 Alexander Saltanov �صلط�نوف  �ألك�صندر  �لرو�صي  �خل�رجية  وزير 

فقد ر�أى �أنه ل يكن �إغف�ل عملي�ت مثل �إطالق �ل�صو�ريخ على �لأر��صي 

.
156

�لإ�رش�ئيلية؛ لأنه� ت�صبب �لتوتر يف �لو�صع �ل�صي��صي
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خامتة

�ل�صنو�ت  �إل يف  �ل�صو�ريخ  �لفل�صطينية  �لأر��صي  �ملق�ومة يف  متتلك  مل 

�لأخرية من �ل�رش�ع مع �لحتالل �لإ�رش�ئيلي، وج�ء ذلك نتيجة للظروف 

تعدم  لن  �ملق�ومة  هذه  �أن  و�إثب�تً�  �ملق�ومة،  ع��صته�  �لتي  �ل�صعبة  �مليد�نية 

�لو�صيلة من �أجل ��صرتج�ع �حلقوق �لفل�صطينية على �لرغم من كل �لظروف. 

خ�صو�صً� بعد �أن عمل �ملجتمع �لدويل على �ل�صري خلف �لرو�ية �لإ�رش�ئيلية 

وحم��صبة �ل�صعب �لفل�صطيني على نو�ي�ه ب�لرغبة يف تدمري “�إ�رش�ئيل”، دون 

تكت�صب  دولية  قر�ر�ت  �صمن  �ملقرة  �ل�صعب  هذ�  حقوق  �إىل  �للتف�ت 

�ل�رشعية من ك�فة هيئ�ت �ملجتمع �لدويل، ودون �ل�صعي لإلز�م “�إ�رش�ئيل” 

بتنفيذه�.

مل تثبت �لوق�ئع �أن �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية ك�نت �ل�صبب ور�ء �لعتد�ء�ت 

�لإ�رش�ئيلية، ف�لعتد�ء�ت متو��صلة قبل وجود هذه �ل�صو�ريخ، وموجودة 

�لعتد�ء�ت  �أن  كم�  �لغربية،  ك�ل�صفة  �صو�ريخ  منه�  تطلق  مل  �أم�كن  يف 

ك�نت يف معظمه� ت�صبق �إطالق �ل�صو�ريخ. ف�صاًل عن ذلك ف�إن �ملق�ومة 

بعرف كل �ل�رش�ئع ل تولد �إل نتيجة لالحتالل، ورف�صً� له ومت�صكً� ب�حلقوق 

�لوطنية. لذ� ل يكن �لإقر�ر لأي حمتل و�لتع�طف مع �ته�م�ته ب�أن �ملق�ومة 

تلحق به �لأذى وتعتدي عليه. كم� �أن �ملو�قف و�لوق�ئع تدل على �أن �لعد�ء 

من  يخ�صى  قوة  نقطة  �ملق�ومة  �أعطت  لأنه�  �إل  يكن  مل  �ل�صو�ريخ  لهذه 

ت�ص�عده� يف ميز�ن �ل�رش�ع مع �لحتالل.

�ملق�ومة  �أن طورته�  بعد  �لفل�صطينية، وخ�صو�صً�  �ل�صو�ريخ  ��صتط�عت 

�لفل�صطينية رغم كل �ملعوق�ت و�لت�صييق، �لتعوي�ص �إىل حدٍّ م� عن �لعملي�ت 
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�ل�صت�صه�دية �لتي ح�لت �أو عرقلت �لظروف �مليد�نية من �لقي�م به�، كم� 

�أنه� �صحبت ذريعة ك�ن �لبع�ص يعّده� ذريعة �أخالقية، وهي �أن �لفل�صطينيني 

يدفعون ب�أبن�ئهم �إىل �ملوت من �أجل قتل �أعد�ئهم. فك�نت �ل�صو�ريخ و�صيلة 

مو�قع  �إىل  ��صت�صه�ديني  �إر�ص�ل  �رشورة  دون  ب�لحتالل،  �ل�رشر  لإحل�ق 

تو�جد هذ� �لحتالل.
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