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املقدمة

نق��ص�ت  يف  كبري�ً  حيز�ً  غزة  قط�ع  يف  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  �صو�ريخ  ق�صية  �حتلت 

�ملهتمني و�ملعنيني ب�لق�صية �لفل�صطينية. ومنذ �إطالق �ملق�ومة �أول �ص�روخ من غزة جت�ه 

�الأر��صي �ملحتلة �صنة 2001، ر�أى �لفريق �لفل�صطيني، �لذي ير�هن على م�ص�ر �لت�صوية 

�ل�صلمية كخي�ر وحيد، هذه �ل�صو�ريخ عبثية ولن جتلب لل�صعب �لفل�صطيني �صوى �لدم�ر 

ق�دم  يف  �لق�در،  �لر�دع  �ل�صالح  �ل�صو�ريخ  هذه  يف  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ر�أت  فيم�  و�لهالك، 

�الأي�م، على تقلي�ص �لهوة يف ميز�ن �لقوى �مل�ئل ب�صكل كبري ل�ص�لح �الحتالل. �أم� �جل�نب 

�الإ�رش�ئيلي  �الأمن  نظرية  يف  زلز�الً  �أحدث  ��صرت�تيجي�ً،  تهديد�ً  فيه�  فر�أى  �الإ�رش�ئيلي 

�لق�ئم على �صالمة �جلبهة �لد�خلية، ونقل م�رشح �ملعركة �إىل �أر��صي �لعدو.

وبعد مرور 13 ع�م�ً على �إطالق �أول �ص�روخ من قط�ع غزة، تعر�ص �لقط�ع خالله� 

لثالثة حروب �إ�رش�ئيلية كبرية، ك�ن �آخره� �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قط�ع غزة 2014، 

�إزع�ج  جمرد  من  وحتول  �حلرب؛  م�ص�ر  يف  وت�أثريه  فع�ليته  مدى  �ل�صالح  هذ�  �أثبت 

ه�م�صي على خلفية �أحد�ث �نتف��صة �الأق�صى 2000، ال يهتم به �صنّ�ع �لقر�ر يف تل �أبيب، 

�إىل خطر مت�ص�عد ب�جت�ه �أن يكون خطر�ً ��صرت�تيجي�ً، ال يبدو �أن �الحتالل يلك �لقدرة 

على �لتع�مل معه يف �لوقت �لر�هن، �أو �لتخل�ص منه نه�ئي�ً.

�لقدر�ت  تطور  عن  �لبحث  هذ�  يف  �صنتحدث  �ملو�صوع  هذ�  �أهمية  من  و�نطالق�ً 

�ل�ص�روخية �لفل�صطينية خالل هذه �لفرتة، م�صلطني �ل�صوء على �لتطور �لنوعي و�لكمي 

�لذي طر�أ عليه�، كم� �صنتن�ول �الأ�رش�ر �ل�صي��صية، و�لع�صكرية، و�القت�ص�دية، و�لب�رشية 

�لتي تكبده� �الحتالل جر�ء هذه �ل�صو�ريخ.
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اأواًل: تطور القدرات ال�ساروخية الفل�سطينية 

2014–2001

1993، جت�ه  �صنة  ت�أ�صي�صه�  �لفل�صطينية، منذ  �ل�صلطة  �نتهجته�  �لتي  �ل�صي��صة  �أدت 

�الإ�صالمية  �ملق�ومة  حركة  ر�أ�صه�  وعلى  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  لف�ص�ئل  �مل�صلح  �لعمل 

�لتي  �ملق�ومة،  لف�ص�ئله�  �لع�صكرية  �لتحتية  �لبنية  على  تقريب�ً  �لق�ص�ء  �إىل  )حم��ص(، 

�لع�صكرية  �لقي�د�ت و�لكو�در  بعد مالحقة و�عتق�ل  �لت�أ�صي�ص، خ�صو�ص�ً  ك�نت يف طور 

�أو من خالل قي�م �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي بت�صفيتهم،  من قبل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، 

م�صتفيد�ً من �ملعلوم�ت �لتي ح�صل عليه� من خالل �لتن�صيق �الأمني مع �الأجهزة �الأمنية 

�لفل�صطينية.

غري �أن ف�صل مف�و�ص�ت ك�مب ديفيد Camp David Accords وم� �أعقبه من ��صتع�ل 

�نتف��صة �الأق�صى �صنة 2000، وم� نتج عنه من �إطالق �ل�صلطة ل�رش�ح �لقي�د�ت و�لكو�در 

�أع�د طرح �خلي�ر�ت و�لو�ص�ئل  �لف�ص�ئل،  �ل�صي��صية و�لع�صكرية حلركة حم��ص وب�قي 

�لقوة  ��صتخد�م  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  تعّمد  بعد  خ�صو�ص�ً  جّدي،  ب�صكل  �لع�صكرية 

�لع�صكرية �ملفرطة �صّد �ملق�ومة �ل�صعبية �لفل�صطينية.

ومع ��صتد�د �حل�ص�ر �الإ�رش�ئيلي �لبي و�لبحري و�جلوي على �الأر��صي �لفل�صطينية 

يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، و�قت�ص�ر �لدعم �لعربي و�الإ�صالمي على �ل�صع�ر�ت دون 

�إمد�د ف�ص�ئل �ملق�ومة ب�الأ�صلحة وعلى ر�أ�صه� �ل�صو�ريخ، توجهت ف�ص�ئل  �لعمل على 

�ملق�ومة �لفل�صطينية وعلى ر�أ�صه� حركة حم��ص وذر�عه� �مل�صلح كت�ئب عز �لدين �لق�ص�م، 

�إىل �لبحث عن �لبد�ئل �ملت�حة للح�صول على �ل�صالح وال �صيّم� �ل�صو�ريخ، فك�ن �أن ق�مت 

بتهريب �ملو�د �الأولية ل�صن�عة �ل�صو�ريخ �إىل قط�ع غزة وت�صنيع م� تي�رشَّ ت�صنيعه من 

�جلغر�فية  ظروفه�  تكن  مل  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  دون  هن�ك،  حملي�ً  �ل�صو�ريخ  مكون�ت 

و�ل�صي��صية و�الأمنية مو�تية حينه�.

بدت هذه �ل�صو�ريخ �مل�صنعة حملي�ً، عند بد�ية ��صتعم�له�، “عبثية” يف نظر �ملر�هنني 

فل�صطيني�ً على عملية �لت�صوية �ل�صلمية، فيم� مل يعّده� �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي وم�صتوطنوه 

�ملتو��صل  �لوقت و�لتطور  �لتفكري به�. ومع مرور  ن�رية، ال ت�صتحق عن�ء  �ألع�ب�ً  �صوى 
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ب�ت  حتى  �ل�صو�ريخ،  هذه  جت�ه  �لنظرة  تغريت  �إليه�،  و�صلت  �لتي  �ملتقدمة  و�ملر�حل 

�لكي�ن �الإ�رش�ئيلي يعّده� �إحدى �أهم �لتحدي�ت �لع�صكرية �لتي من �ل�صعب يف هذه �ملرحلة 

�لتغلب عليه�.

1. بداي�ت القدرات ال�س�روخية الفل�سطينية:

بد�أت �ملق�ومة �لفل�صطينية جتربته� �الأوىل الإنت�ج �صو�ريخ حملية �ل�صنع د�خل قط�ع 

على  �ص�روخ  �أول  �لق�ص�م  كت�ئب  �أطلقت  حيث  �الأق�صى،  �نتف��صة  �ندالع  وبعيد  غزة 

�صبيل �لتجربة، مبدى و�صل �إىل كيلو ون�صف، يف �صهر حزير�ن/ يونيو 2001، وهن� ال بّد 

من �الإ�ص�رة �إىل �أن ن�ص�ل فرح�ت وتيتو م�صعود، من وحدة �لت�صنيع �لع�صكري يف كت�ئب 

 .
1ً
�لق�ص�م، هم� �أول من طرح فكرة ت�صنيع �ل�صو�ريخ حملي�

�ملتفجرة  و�ملو�د  �لو�ص�ئل  عن  ب�لبحث  �ل�صو�ريخ  الإنت�ج  �الأوىل  �ملر�حل  بد�أت 

�لعقب�ت  �لكثري من  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  �ل�صو�ريخ، وقد و�جهت خالله�  �مل�صتخدمة يف 

و�ل�صعوب�ت؛ متثلت يف عدم توفر �ملو�د �لالزمة يف �الأر��صي �ملحتلة، مم� حد� بوحد�ت 

�لهند�صة و�لتطوير �لت�بعة لالأجنحة �مل�صلحة لالعتم�د على �لذ�ت يف �صن�عة �ملو�د �لالزمة 

 .
2
ل�صنع �ل�ص�روخ

ح�ول �الحتالل �الإ�رش�ئيلي منع و�صول �الأ�صلحة و�ملو�د �لالزمة �إىل �أيدي �ملق�ومني، 

من خالل فر�ص ح�ص�ر م�صدد على �الأر��صي �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقط�ع غزة، 

حتى �إن قو�ت �الحتالل ق�مت مبنع معظم �ملو�د �الأولية �لتي تدخل يف بع�ص �ل�صن�ع�ت 

�لفل�صطينية، و�أهمه� مو�د �لتنظيف �لتي قد حتتوي على مرّكب�ت له� ��صتخد�م مزدوج، 

�ملو�د  �أنه� ح�ولت منع دخول بع�ص  �ملتفجر�ت. كم�  �ملق�ومة يف ت�صنيع  وت�صتفيد منه� 

�لتي ُت�صتخدم يف �لزر�عة، و�أهمه� م�دة �ليوري� �لتي تعتقد قو�ت �الحتالل �أنه� �لعن�رش 

�خل��صة  �ملتفجرة  �ملو�د  �إنت�ج  على  ذلك  �أثَّر  لقد  �لن��صفة.  �لعبو�ت  ت�صنيع  يف  �لرئي�صي 

يف  �لتفكري  يوقف  مل  �لت�صييق  هذ�  �أن  �إال  �لقت�لية؛  �ل�صن�ع�ت  من  وغريه�  ب�ل�صو�ريخ 

جل�أو�  �أنهم  �لق�ص�م  كت�ئب  يف  م�ص�در  توؤكد  حيُث  ذلك؛  لتخطي  حملية  طرق  ��صتحد�ث 

ف�ص�ئية �جلزيرة، “يف �صي�فة �لبندقية.. كت�ئب �ل�صهيد �لق�ص�م ج1،” موقع �جلزيرة.نت، 2006/7/3، �نظر:  
1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/29521D85-04E9-4C2D-BF0B-562B6F845406.htm  

 ،2007/5/30 �جلزيرة.نت،  �الحتالل،”  وعجز  �ملق�ومة  �إعج�ز  �لق�ص�م...  “�ص�روخ  ع�مر،  �أبو  عدن�ن   
2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/99FF30C0-A5ED-43B5-8776-A2073A2A4C31.htm :نظر�
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��صتخد�مه� يف  �لتي يكن  �لكيم�وية  �لغ�ز�ت و�ملو�د  �لبه�ئم ال�صتخر�ج بع�ص  َرْوث  �إىل 

�لن�طق ب��صم  �أبو عبيدة  �ل�صدد يوؤكد  . ويف هذ� 
3
�ملتفجر�ت، وقد جنحو� يف ذلك ت�صنيع 

ولي�صت  حملي�ً،  م�صنعة  ك�نت   2007 �صنة  حتى  �ل�صو�ريخ  ك�فة  �أن  �لق�ص�م  كت�ئب 

�ال�صتع��صة  مّت  �لتي   ،TNT تي  �أن  تي  م�دة  عن  �ال�صتغن�ء  �إىل  �لنظر  الفت�ً  م�صتوردة، 

. وقد ذكرت �صحيفة دير �صبيغل 
4
عنه� مبو�د م�صنعة حملي�ً وتو�زي كف�ءته� �لتفجريية

DER SPIEGEL �الأمل�نية يف تقرير له� حول �صن�عة �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية، �أن �ملو�د 
. وذكر �لتقرير �أن �أحد �أفر�د 

5
�الأولية لل�ص�روخ تكلف نحو 500 يورو ) 735,377 دوالر(

تي  �أن  تي  مب�دة  ي�أتون  �إنهم  ق�ل  �الإ�صالمي  �جله�د  حلركة  �لت�بع  �ل�صو�ريخ  ت�صنيع 

ت�ِصل  �الأخرى  �ملو�د  بع�ص  �أن  حني  يف  �الأنف�ق،  عب  م�رش  طريق  عن  �ل�صود�ن  ِمْن 

�الأولية  �ملو�د  تركيبة  �أم�   .
6
�ل�رشقية �أوروب�  من  وهي  غزة  �إىل  �لبحِر  عب  ب�لزو�رق 

ن  �أ ن  �أ �صي  لقن�ة  تقرير  ذكر  فقد  �لفل�صطينية،  �ل�صو�ريخ  �صن�عة  يف  �مل�صتخدمة 

�أنه� خليط من �ل�صكر و�لنفط و�لكحول  Cable News Network (CNN) �الأمريكية 
.
7
�إ�ص�فة �إىل �الأ�صمدة �لكيم�وية

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

�حلركة، وك�ن �ل�صيخ �صالح �صح�دة، �أبرز موؤ�ص�صي �جلن�ح �لع�صكري للحركة، ي�رشف 

ب�صكل �صخ�صي على �ل�صن�ع�ت �لع�صكرية، ويوفر للق�ئمني عليه� كل �الإمك�ني�ت �مل�دية 

�لع�صكريني يف  �ملهند�صني  �لذي ك�ن من كب�ر  �لغول،  �لفريق عدن�ن  . وقد �صّم 
8
و�لتقنية

كت�ئب �لق�ص�م، وك�ن قد ح�صل على خبة و��صعة يف �صنع �ل�صو�ريخ و�ملتفجر�ت، خالل 

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

ن�ئل نخلة، “�صو�ريخ �لق�ص�م: �البتك�ر و�الآث�ر،” جملة البي�ن، �ل�صعودية، 2007/9/12، �نظر:  
3

http://www.albayan-magazine.com/bayan-240/bayan-11.htm  

املرجع نف�سه.  
4

مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ليورو �الأوروبي وفق معطي�ت موقع x-rates ل�صهر ك�نون �الأول/ ين�ير   
5

http://www.x-rates.com/ :2008، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 0.6799، �نظر

 Ulrike Putz, ”Graveyard Shift for Islamic Jihad: A Visit to a Gaza Rocket Factory,“ Spiegel Online  6

 International magazine, 29/1/2008, http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,531578,00.html

 Qassam-2 missile a wild card in Mideast conflict, the site of Cable News Network (CNN), 5/3/2002,  7

http://edition.cnn.com/2002/WORLD/meast/02/12/qassam.facts/index.html

�لتطوير �لنوعي ل�صالح �ملق�ومة �لفل�صطينية، موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2003/4/25، �نظر:  
8

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/glory/tatwer.htm  
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طه،  وي��رش  عي��ص،  يحيى  �أي�ص�ً  �لت�صنيع  مهند�صي  ومن   .
9
�صورية �إىل  برتحيله  ق�مت 

. ومنذ �أن �أ�صبح حممد �ل�صيف �لق�ئد �لع�م لكت�ئب 
10

وز�هر �لن�ص�ر ب�الإ�ص�فة �إىل �آخرين

�لق�ص�م، بعد ��صت�صه�د �صلفه �صالح �صح�دة، ي�رشف �ل�صيف �إ�رش�ف�ً مب��رش�ً على وحدة 

�لت�صنيع و�لتطوير �خل��صة ب�ل�صو�ريخ.

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

�صن�عة �ل�صو�ريخ، �الأمر �لذي يوؤكده �أبو عبيدة، كون كت�ئب �لق�ص�م �ص�حبة �ل�صبق يف 

.
11

��صتخد�م تكنولوجي� هذه �ل�صن�عة

2. مراحل تطور ال�س�روخ الفل�سطيني:

و�الإره�ب  �ال�صتخب�ر�ت  حول  �ملعلوم�ت  “مركز  عن  �صدرت  �ص�ملة  در��صة  ويف 

 The Meir Amit ”)على ��صم �للو�ء مئري عميت يف مركز تر�ث �ال�صتخب�ر�ت )م.ت.�ص

 Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence
Heritage & Commemoration Center (IICC) �الإ�رش�ئيلي حول �إطالق �ل�صو�ريخ 
�ملنظم�ت  قبل  من  “�إ�رش�ئيل”  على  غزة  قط�ع  من   Mortar Shell �له�ون  وقذ�ئف 

�لت�صغيل  �صهلة  �ل�صو�ريخ  هذه  �أن  ذكرت   ،2007-2001 �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية  و�ملنظم�ت  حم��ص  �أن  �لدر��صة  وبينت  �لتنفيذي.  و�لتفعيل  �لنقل  ومريحة 

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

. وم� يجمع بني هذه �ل�صو�ريخ �أنه� ت�صنع يف م�ص�غل ب�صيطة. وعلى �لرغم 
12

�ل�صو�ريخ

من �أنه قد مّت خالل تلك �لفرتة �حل�صول على مو�د متفجرة ر�صمية )ح�صب �ملو��صف�ت 

�ملهنية( بح�صب م� ج�ء يف �لدر��صة، �إال �أن معظمه� م� ز�ل يعتمد على �ملبيد�ت �لزر�عية، 

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

 .
13

ل�صنعه� بو��صطة مو�قع �الإنرتنت

زكي �صه�ب، حم��س من الداخل )بريوت: �لد�ر �لعربية للعلوم ن��رشون، 2008(، �ص 86.   
9

ف�ص�ئية �جلزيرة، “يف �صي�فة �لبندقية.. كت�ئب �ل�صهيد �لق�ص�م ج1.”  
10

ن�ئل نخلة، مرجع �س�بق.  
11

مركز  موقع   ،2007-2001 �الأعو�م  خالل  غزة  قط�ع  من  �إ�رش�ئيل  على  �له�ون  وقذ�ئف  �ل�صو�ريخ  �إطالق   
12

�ملعلوم�ت حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب يف مركز تر�ث �ال�صتخب�ر�ت )م.ت.�ص.(، 2008/1/9، �نظر:

http://www.terrorism-information.com/?act=articles&id=966&sid=18&ssid=0  

�ملرجع نف�صه.  
13
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 The Washington Institute وي�صري تقرير ملعهد و��صنطن ل�صي��صة �ل�رشق �الأدنى

من  عليه�  �حل�صول  �أو  ��صتري�ده�  يتّم  �ملو�د  بع�ص  �أن  �إىل   ،For Near East Policy

د�خل “�إ�رش�ئيل”، �أو يتّم تهريبه� عن طريق �الأنف�ق من م�رش. وقد بنيَّ �لتقرير يف �صي�ق 

�ملو�صوع، �أن �لوقود �مل�صتخدم يف عملية �إطالق �ل�صو�ريخ ي�صنع من نيرت�ت �لبوت��صيوم 

.
14

و�ل�صكر

�لقط�ع،  على  ع�صكري�ً  حم��ص  حركة  �صيطرة  عملية  من  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ��صتف�دت 

�ل�صلطة يف �لقط�ع  �لتن�صيق �الأمني بني  �أن ب�ت  2007؛ بعد  يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 

وجت�رب  وتخزين  وت�صنيع  �إدخ�ل  عملي�ت  و�أ�صبحت  �مل��صي،  من  و“�إ�رش�ئيل” 

�أثر ذلك من  �ل�صو�ريخ بعيدة عن �لر�صد و�ال�صتهد�ف من قبل قو�ت �الحتالل. وظهر 

و�زد�د  دقته�  حت�صنت  �لتي  �ل�صو�ريخ  �إطالق  على  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  تركيز  خالل 

.
15

مد�ه�

�لعديد  ك�صف  يف  كبري�ً  �إجن�ز�ً  غزة  قط�ع  يف  حم��ص  تقوده�  �لتي  �حلكومة  و�صجلت 

�لت�صدي  خالل  �ملق�ومة  �صمود  يف  ب�لغ  �أثر  له  ك�ن  ن�ص�ط�تهم،  من  و�حلد  �لعمالء  من 

للحروب �لتي �صنه� �الحتالل على �لقط�ع، وب�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يفتقد �إىل �لعني �لتي 

ك�ن يرى به� يف د�خل �لقط�ع، و�أ�صبح يخو�ص �حلروب �صّد �لقط�ع وهو يجهل قدر�ت 

�إطالق �ل�صو�ريخ و�أم�كنه�، وقد كلفه ذلك خ�ص�ئر كبرية يف �الأرو�ح  �ملق�ومة و�أ�ص�ليب 

و�رشب قدر�ت �لردع لديه. و�أكد �ملتحدث ب��صم وز�رة �لد�خلية �لت�بعة للحكومة يف غزة 

�إيه�ب �لغ�صني �عتق�ل �لعديد من �لعمالء، �لذين ك�ن لهم دور يف �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 

�لعمالء  بعدد من  ب�الإعد�م  �أحك�م�ً  نفذت �حلكومة  2009/2008، كم�  �صنه  �لذي  �لقط�ع 

�لذين ثبت تع�ملهم ب�الأدلة �لق�طعة، وهذ� م� عّجل يف �حلد من �آث�ر هذه �لظ�هرة وقلل من 

.
16

ف�علية �لعمالء فيم� بعد

 Margaret Weiss, Weapon of Terror: Development and Impact of the Qassam Rocket, site of  14

The Washington Institute for Near East Policy, 11/3/2008, http://www.washingtoninstitute.org/
templateC05.php?CID=2728

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�سنة  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �ص�لح  حممد  حم�صن   
15

للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت، 2008(، �ص 97.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2010 ل�سنة  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �ص�لح  حممد  حم�صن   
16

للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت، 2011(، �ص 34.  
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�لث�نية يف  �لقن�ة  �لع�صكري يف  �ملعلق   ،Rony Daniel د�نييل  �أعّده روين  ويف حتقيق 

يف  ت�صتخدم  �لتي  �الأولية  �ملو�د  معظم  �أن  ك�صف   ،2008/2/22 يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون 

ت�صنيع �صو�ريخ �لق�ص�م يجري �رش�وؤه� ب�صكل ق�نوين من “�إ�رش�ئيل” نف�صه�، م�صري�ً 

من  ت�صتخل�ص  متفجرة  مب�دة  ح�صوه  يتّم  �لق�ص�م  ل�ص�روخ  �لتفجريي  �لر�أ�ص  �أن  �إىل 

“�إ�رش�ئيل” عب و�صط�ء من  �لتي ت�صتورد من  �لنيرت�ت  مبيد�ت زر�عية، وحتديد�ً م�دة 

�إىل  �أربعة  حل�صو  تكفي  متفجرة  م�دة  �أن  �أو�صح  وقد  مب��رش،  ب�صكل  �أو   48 فل�صطينيي 

.
17

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

ويلحظ تقرير “مركز �ملعلوم�ت حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب” حت�صن �أد�ء �صن�عة 

�صغرية  حديدية  كر�ت  �إدخ�ل  مّت  حيث  �لر�صمية،  �ل�صو�ريخ  من  ليقرتب  �ل�صو�ريخ، 

�أن هن�ك من ينفي وجود  �إال  فيه� حتى يزد�د عدد �الإ�ص�ب�ت �لب�رشية بح�صب �لتقرير؛ 

�لب�رش  يف  و�الإ�ص�ب�ت  �لب�لغ  �الأثر  �إحد�ث  �أن  ويوؤكد  �ل�صغري،  �حلديدية  �لكر�ت  هذه 

و�ملب�ين يعتمد على ت�صظي ر�أ�ص �ل�ص�روخ �ملتفجر. وتبذل حم��ص جهود�ً كبرية لتطور 

للتخزين  حتمالً  �أكرث  وت�صبح  �أكب،  مدى  ذ�ت  ت�صبح  بحيث  �صو�ريخه�  تكنولوجي� 

لفرت�ت طويلة )حتى ي�صدر �لقر�ر ب�إطالقه�(. وقد لفت �لتقرير �إىل �أن حم��ص ال تكتفي 

بذلك، حيث �إنه� تهتم ب��صتري�د �صو�ريخ �صنعت يف م�ص�نع ر�صمية، يف �إير�ن و�صورية، 

.
18

ت�صل عن طريق �الأنف�ق عب �صين�ء �مل�رشية

ويف هذ� �ل�صي�ق ق�مت حركة �جله�د �الإ�صالمي بتطوير �صو�ريخ حملية �ل�صنع �أي�ص�ً، 

يكن �أن ت�صتهدف من�ص�آت حيوية �إ�رش�ئيلية. حيث ق�ل م�صوؤول يف �رش�ي� �لقد�ص، �لذر�ع 

�لع�صكري للحركة، �إن “جيالً �ص�د�ص�ً من �ل�صو�ريخ يتوقع �النته�ء منه قريب�ً و�إنز�له �إىل 

�مليد�ن، �صي�صتهدف من�طق حيوية د�خل �ملدن �الإ�رش�ئيلية”، و�أو�صح �أن حركته طورت 

 21- �أم  ]بي  جر�د  �صو�ريخ  منظومة  من  �ال�صتف�دة  “عب  �لبد�ئي  �ل�ص�روخ  هذ� 

�ملو�د  من  �أكب  �صحنة  �ل�ص�روخ  هذ�  يحمل  حيث  �ل�صنع”،  رو�صية   ]Grad BM-21

 Yedioth Ahronoth �أحرونوت  2008/3/27 ذكرت �صحيفة يديعوت  . ويف 
19

�ملتفجرة

�صحيفة ال�رسق الأو�سط، لندن، 2008/2/24.  
17

�إطالق �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون على �إ�رش�ئيل من قط�ع غزة خالل �الأعو�م 2001-2007، مركز �ملعلوم�ت   
18

حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب يف مركز تر�ث �ال�صتخب�ر�ت )م.ت.�ص.(، 2008/1/9.

�صحيفة اخلليج، �ل�ص�رقة، 2007/6/7.  
19
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�الإ�رش�ئيلية �أن حركة �جله�د �الإ�صالمي بد�أت ب�صن�عة �صو�ريخ ي�صل مد�ه� �إىل 20 كم 

.
20

وهي م�ص�بهة ل�صو�ريخ جر�د

ه�آرت�ص  �صحيفة  ذكرت  فقد  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  �أ�ص�ليب  يف  للتطور  ب�لن�صبة  �أم� 

حم��ص  �أن  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية  م�ص�در  عن  نقالً   ،2008/2/9 يف  �الإ�رش�ئيلية   Haaretz

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

.
21

�الأر�ص، لتجنب مر�قبة ط�ئر�ت �لر�صد، وجن�ة مطلقي �ل�صو�ريخ من عملي�ت �ملالحقة

ملم   107 �ص�روخ  �إدخ�ل  من  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  متكنت   2008 �صنة  نه�ية  وقبل 

Rocket 107 mm �إىل قط�ع غزة �لذي ي�صل مد�ه �إىل 12 كم، وك�نت كت�ئب �لق�ص�م �أول 

. وهكذ� حت�صنت فع�لية ودقة 
22

من ��صتخدمه يف ق�صف قوة �إ�رش�ئيلية جنوب قط�ع غزة

هجم�ت  نتيجة  و�حد  �أجنبي  وع�مل  �إ�رش�ئيليني  �صبعة  قتل  حيث  2008؛  يف  �ل�صو�ريخ 

.
23

�ل�صو�ريخ من قط�ع غزة

من  �ل�ص�روخية،  قدر�ته�  تطوير  يف  غزة  يف  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ��صتمرت 

�إدخ�ل  خالل زي�دة مد�ه� �ل�ص�روخي وكمية �ملو�د �ملتفجرة يف ر�أ�صه� �حلربي، كم� مّت 

من�ذج جديدة منه� تختلف يف قوته� ومد�ه� عن بع�صه� �لبع�ص، وقد و�صل مدى بع�ص 

هذه �ل�صو�ريخ، حتى �صهر ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009، خالل �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 

�أن مدن  �أي  40 كم من قط�ع غزة،  �إىل   ،2009/1/18–2008/12/27 �لفرتة  قط�ع غزة يف 

)40 كم من  �ل�صبع  بئر  �ملق�ومة، مثل  ب�تت يف مرمى �صو�ريخ  �إ�رش�ئيلية  وم�صتعمر�ت 

�لقط�ع(،  �صم�ل  كم   20( وع�صقالن  �لقط�ع(،  �صم�ل  كم   30( و�أ�صدود  �لقط�ع(،  �رشق 

�لقط�ع(،  �صم�ل  كم   10( �صديروت  وبلدة  �لقط�ع(،  �رشق  كم   25( نتيفوت  وم�صتعمرة 

 
24

وكيبوت�ص�ت وم�صتعمر�ت  �لغربي،  و�لنقب  �لقط�ع(،  �صم�ل  كم   25( �ملجدل  وبلدة 

Yedioth Ahronoth newspaper, 27/3/2008, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3524233,00.html  20

Haaretz newspaper, 9/2/2008, http://www.haaretz.com/hasen/spages/952321.html  21

http://www.qudspress.com :وك�لة قد�ص بر�ص �إنرتن��صيون�ل لالأنب�ء، 2014/8/8، �نظر  
22

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2008 ل�سنة  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �ص�لح  حممد  حم�صن   
23

للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت، 2009(، �ص 100.

كيبوت�ص�ت مفرده� كيبوت�ص كلمة عبية تعني “�لتجمُّع”، وُت�صتخَدم �لكلمة يف �لكت�ب�ت �ل�صهيونية لالإ�ص�رة   
24

عـددهم  ويبلغ  �صـوي�ً،  ويعملون  يعي�صـون  �ل�صه�ينة،  �مل�صتوطنني  من  جم�عة  ت�صم  تع�ونية  م�صتعمرة  �إىل 

بني 450 و600 ع�صو، و�إْن ك�ن �لعدد قد ي�صل �إىل �ألف يف بع�ص �الأحي�ن، �نظر: عبد �لوه�ب �مل�صريي، نه�ية 

“�لكيبوت�ص�ت”... ونه�ية �إ�رش�ئيل، موقع �صبكة فولتري، 2007/2/24، �نظر:
http://www.voltairenet.org/article145622.html  
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�أخرى مثل زكيم، ويفنه، ومفت�حيم، وكري�ت ج�ت، وكري�ت مالخي، و�أوفيكيم، وق�عدة 

.
25

حت�رشمي �جلوية، وق�عدة ت�صيلم �لبية، وغريه�

مع مرور �الأي�م تكثفت عملي�ت تهريب �الأ�صلحة �إىل �لقط�ع، ودخلت نوعي�ت جديدة 

من �ل�صو�ريخ �ملتطورة �إىل �لقط�ع؛ �أ�صهم يف ذلك �خلبة �لتي �كت�صبته� ف�ص�ئل �ملق�ومة 

من خالل �ختب�ر طرق وم�ص�ر�ت خمتلفة يف عملية تهريب �الأ�صلحة �إىل �لقط�ع. ويف هذ� 

�لعميد  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ال�صتخب�ر�ت  جه�ز  يف  �الأبح�ث  لو�ء  رئي�ص  �أكد  �ل�صي�ق 

�الأ�صلحة  ونوعي�ت  جودة  على  حت�صن  طر�أ  �أنه  على   ،Yossi Baides ب�يد�ص  يو�صي 

�ملهربة �لتي ت�صل �إىل حركة حم��ص يف قط�ع غزة، فيم� بقيت �لكمي�ت �ملهربة ب�مل�صتوى 

نف�صه كم� ك�نت يف �ل�ص�بق، و�أنه �أ�صبح ب��صتط�عة �ملق�ومة �لتزود يف هذه �لفرتة ب�أ�صلحة 

�أكرث دقة وتطور�ً، و�أنه� تركز على تهريب �ل�صو�ريخ �لق�درة على �لو�صول �إىل منطقة 

.
غو�ص د�ن �لتي تقع يف “تل �أبيب �لكبى”26

 وعلى خطى تطوير ف�ص�ئل �ملق�ومة ملدى �ل�صو�ريخ حملية �ل�صنع، كثفت �لف�ص�ئل 

�ملق�بل  �لبحري  �ملج�ل  م�صتغلة  �ملدى،  بعيدة  خ�صو�ص�ً  �ل�صو�ريخ،  �إطالق  جت�رب  من 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  د�خل  �الإ�رش�ئيلية  و�ملدن  �مل�صتعمر�ت  �الأحي�ن  بع�ص  ويف  لغزة، 

�ملحتلة �صنة 1948. 

ففي 2009/8/6 نقلت �صحيفة مع�ريف Maariv �لعبية، عن م�صوؤول �أمني �إ�رش�ئيلي 

�صو�ريخ  الإطالق  ن�جحتني  جتربتني  �أجرت  حم��ص  حركة  �إن  قوله  �مل�صتوى  رفيع 

 .
27

متطورة ذ�ت مدى بعيد، مّت �إطالقهم� جت�ه بحر غزة يف بد�ية �آب/ �أغ�صط�ص 2009 

كم� �تهم، يف �ل�صنة نف�صه�، رئي�ص �ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية ع�مو�ص يدلني 

Amos Yadlin حركة حم��ص ب�إجر�ء “جت�رب ن�جحة على �صو�ريخ ي�صل مد�ه� 60 كم 
“�إن هذ�  �أبو عبيدة �لن�طق ب��صم �لق�ص�م ب�لقول:  �أبيب”. ورّد على ذلك  ت�صل مدينة تل 

�خلب م�صدره ��صتخب�ر�ت ع�صكرية �إ�رش�ئيلية، ولكنن� ال يكنن� ت�أكيد �متالكن� �أّي نوع 

 .
من �الأ�صلحة �إال عند ��صتخد�مه”28

موقع �صبكة �صي �أن �أن �الإخب�رية، 2009/1/6، �نظر:   
25

http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/1/4/report.Gaza-Israel/index.html  

�صحيفة احلي�ة اجلديدة، ر�م �هلل، 2009/8/5.  
26

�صحيفة فل�سطني، غزة، 2009/8/7.  
27

فل�سطني، 2009/11/4.  28
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حركة  �أن   ،2009/11/14 يف  �الإلكرتوين  موقعه�  على  مع�ريف  �صحيفة  و�أوردت 

بعيدة  �أخرى الإطالق قذيفة �ص�روخية  ن�جحة  2009/11/12، جتربة  �أجرت يف  حم��ص 

ونقلت  �لبحر.  جت�ه  �لقط�ع  �صم�يل  من  �لقذيفة  �إطالق  جرى  �أنه  �إىل  و�أ�ص�رت  �ملدى، 

�لتجربة �جلديدة تتيح لل�ص�روخ  “�إن  �إ�رش�ئيلية قوله�  �ل�صحيفة عن م�ص�در ع�صكرية 

.
�لو�صول �إىل مدى 75 كم، م� يهدد وجود �أكرث من ثالثة ماليني �إ�رش�ئيلي هن�ك”29

طلق 
ُ
�أ �لدول �لعربية، و�لتي  �لتي �ندلعت يف بع�ص  �ل�صعبية  �لثور�ت  �نعك�صت بع�ص 

يف  م�رش  يف  وقعت  �لتي  للثورة  وك�ن  غزة،  يف  �الأو�ص�ع  على  �لعربي”،  “�لربيع  عليه� 

مر�صي،  حممد  �لرئي�ص  فيه�  حكم  �لتي  �لفرتة  يف  خ�صو�ص�ً  �الأكب؛  �الأثر   2011/1/25
و�لتي �متدت من 2012/6/30 حتى ت�ريخ �النقالب عليه يف 2013/7/3، كم� ك�ن للثورة 

�لتي �ندلعت يف ليبي� يف 2011/2/17 �أثر على م� يبدو يف �نتق�ل بع�ص �لعت�د �لع�صكري �إىل 

قط�ع غزة ك�ل�صو�ريخ �مل�ص�دة للدب�ب�ت وبع�ص �ل�صو�ريخ من نوع �أر�ص جو. يف �ملق�بل 

ت�أثر �لدعم �لع�صكري �الإير�ين �لذي ك�ن ي�صل لكت�ئب �لق�ص�م يف غزة �صلب�ً ب�الأحد�ث �لتي 

وقعت يف �صورية بعد 2011/3/15، و�نحدر �لدعم �إىل م�صتوى يك�د يكون معدوم�ً، وذلك 

ب�صبب موقف �لنظ�م �ل�صوري من �حلركة و�ته�مه� بدعم �ملع�ر�صة �ل�صورية، ويوؤكد لن� 

هذ� ��صتخد�م كت�ئب �لق�ص�م �ل�صو�ريخ حملية �ل�صنع يف �لت�صدي للعدو�ن على غزة يف 

�صنتي 2012 و2014.

حذّر جه�ز �الأمن �لع�م )�ل�ص�ب�ك( Israel Security Agency—ISA (Shabak) من 

�لو�صع �الإقليمي �جلديد متخوف�ً من ت�أثري ذلك على قدرة �لردع لدى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، 

�إىل  �أن كمي�ت كبرية من �الأ�صلحة �حلديثة تتدفق  2011/5/13، ذكر فيه  فن�رش تقرير�ً، يف 

�لو�صع يف �صين�ء  25 ين�ير2011، و�أن  قط�ع غزة منذ تغيري �لنظ�م يف م�رش عقب ثورة 

ي�صري �إىل فو�صى �أمنية ع�رمة. و�دعى �لتقرير �أن �الأ�صلحة، �لتي و�صلت �إىل قط�ع غزة 

�لع�ملية  للمو��صف�ت  وفق�ً  �مل�صنوعة  �ل�صو�ريخ  مئ�ت  ت�صمل:   ،2011 �أبريل  ني�ص�ن/  يف 

الأ�صلحة �جليو�ص، معظمه� �صو�ريخ متو�صطة �ملدى يرت�وح مد�ه� م� بني 20 و40 كم، 

ونحو �ألف قذيفة مدفعية، وع�رش�ت �ل�صو�ريخ �مل�ص�دة للدب�ب�ت، وكمي�ت من �الأ�صلحة 

�خلفيفة، وعدة �أطن�ن من �ملو�د �ملتفجرة �أو �ملو�د �لق�بلة ل�صنع مو�د تفجري منه�، و�أن هذه 

 .
30

�الأ�صلحة ح�صب �لتقرير، موجهة �إىل حركتي حم��ص و�جله�د �الإ�صالمي يف قط�ع غزة

�صحيفة عك�ظ، جدة، 2009/11/15.   
29

Haaretz,13/5/2011, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/shin-bet-gaza-arms-  30

smugglers-operating-freely-since-fall-of-mubarak-1.361523
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يبدو �أن هذ� �لتحذير مل ي�صتند �إىل معلوم�ت دقيقة ب�صكل ع�م، ومن خالل �الطالع على 

�أنو�ع �ل�صو�ريخ �لتي ��صتخدمته� �ملق�ومة يف �لت�صدي لعدو�ين 2012 و2014، جند �أن 

غ�لبية �ل�صو�ريخ �مل�صتخدمة ك�نت حملية �ل�صنع؛ من �ملمكن �لقول �إن هذ� �لتقرير ج�ء 

يف �صي�ق �لتحري�ص على �لنظ�م �مل�رشي يف حينه، وكم� ج�ء يف �صي�ق رفع �مل�صوؤولية عن 

جه�ز �ل�ص�ب�ك يف ظّل �لتن�ف�ص �الأمني بني جه�زي �ل�ص�ب�ك وجه�ز �ملخ�بر�ت �لع�صكرية 

)�أم�ن( Aman �لت�بع للجي�ص �الإ�رش�ئيلي.

و�دعى �لتقرير �أن هذه �الأ�صلحة �أر�صلت من �إير�ن �إىل �ل�صود�ن ومن هن�ك �إىل �صين�ء 

�مل�رشية، وقد ��صتط�ع جت�ر �لنقل من بدو �صين�ء نقله� بو��صطة �الأنف�ق �إىل قط�ع غزة. 

و�أكّد �لتقرير �أن ظ�هرة تهريب �الأ�صلحة تتم يف هذه �لفرتة بحرية ت�مة تقريب�ً، حيث �إن 

تزيد  مو�صوعية  ظروف�ً  هن�ك  و�أن  �لتهريب،  ملنع  خ�رق�ً  جهد�ً  يبذل  ال  م�رش  يف  �لنظ�م 

1,200 كم تخرتق  �إىل  �أن �حلدود �ل�صود�نية - �مل�رشية �لتي متتد  �لو�صع �صوء�ً، حيث 

 .
31

ب�صهولة

ويف مطلع �صنة 2013 �دعت وثيقة �أخرى جله�ز �ل�ص�ب�ك، بح�صب م� �أكده م�صوؤولون 

�الأ�صلحة يف �صبه جزيرة �صين�ء يعملون عقب  �أن مهربي  �أحرونوت،  ل�صحيفة يديعوت 

�لثورة �مل�رشية من دون ح�صيب �أو رقيب، وق�لت �إن مئ�ت �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون، 

�لتي  �خل�م  و�ملو�د  �ملتفجرة  �ملو�د  من  و�أطن�ن�ً  للدب�ب�ت،  �مل�ص�دة  �ل�صو�ريخ  وع�رش�ت 

.
32

ُت�صتعمل يف ت�صنيعه� ب�تت تدخل �إىل قط�ع غزة ب�صهولة

�لع�صكرية  حم��ص  قدرة  �أن  �الإ�رش�ئيلي   Debka File ف�يل  ديبك�  موقع  �دعى  كم� 

ترت�كم يف �صين�ء �أي�ص�ً ولي�ص يف قط�ع غزة فقط، و�أن “�خلطوط” ب�تت مفتوحة بني غزة 

كلم�  �أنه  مف�ده�  نظرية  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتقرير  ويعتمد  مب�رك،  �صقوط  عقب  و�صين�ء 

.
33

��صتّد عود �الإخو�ن �مل�صلمني يف م�رش ف�إن قوة حم��ص يف قط�ع غزة تزد�د

 Christian Science ويف هذ� �ل�صي�ق �أ�ص�رت �صحيفة كري�صتي�ن �ص�ين�ص مونيتور

�تخذت  مر�صي  رئ��صة  “خالل  �أنه  �إىل   ،2014/7/9 يف  له�  تقرير  يف  �الأمريكية   Monitor

�أنف�ق  �أكرث ت�ص�هالً فيم� يتعلق ب�الأ�صلحة و�ملعد�ت، �لتي تهرب عب مئ�ت  م�رش موقف�ً 

Ibid.  31

�صحيفة القد�س العربي، لندن، 2013/3/6.  
32

Site of DEBKAfile, 23/5/2011, http://www.debka.com/article/20983  33
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�لتهريب على �حلدود بني م�رش وغزة”، و�أ�ص�فت �أنه “منذ عزل �جلي�ص �مل�رشي مر�صي 

�أنف�ق  على  عنيفة  حملة  م�رش  و�صنت  �حلدود،  �أمن  ت�صديد  مّت   2013 يوليو  متوز/  يف 

.
�لتهريب ودمرت نحو 90 ب�ملئة منه�”34

ومع نه�ية �صنة 2012 تطور مدى �صو�ريخ �ملق�ومة يف غزة �إىل 75 كم، وقد ظهر ذلك 

كت�ئب  ��صتخدمت  حيث  14–2012/11/21؛  غزة  قط�ع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل 

يرمز   ”M“ حرف  �أن  مو�صحة  حملي�ً،  �صنعته  �لذي   M75  ”75 “�أم  �ص�روخ  �لق�ص�م 

“�إ�رش�ئيل” يف قط�ع غزة يف  �أحد ق�دته� �لذي �غت�لته  �إبر�هيم �ملق�دمة، وهو  �إىل �لدكتور 

مّت  ، كم�  �ل�ص�روخ  �إليه  �أن ي�صل  �لذي يكن  �ملدى  �إىل  75 فريمز  �لرقم  �أم�   ،2003/3/8

�أول مرة يف �لت�صدي للعدو�ن  �الإير�ين �ل�صنع   Fajr 5 أو�  ”5 “فجر  ��صتخد�م �ص�روخ 

�إىل �لقط�ع قبل هذه �ملدة، و�لذي  �أنه مّت تهريبه  2012؛ ويبدو  �الإ�رش�ئيل على غزة �صنة 

. كم� �صهدت �صنة 2012 ��صتخد�م �ملق�ومة 
35

يبلغ مد�ه 72 كم، ويزن ر�أ�صه �ملتفجر 90 كغ

، كم� ب�تت 
36C8K مل�ص�دة للدب�ب�ت، و�ص�روخ �صي 8 ك�ي� Kornet ل�صو�ريخ كورنيت

.
37Strela SA-7 أو� SAM 7 متلك �ملق�ومة �ص�روخ “�ص�م 7” �أو

على �لرغم من تدمري غ�لبية �الأنف�ق وت�صديد �حل�ص�ر على قط�ع غزة، ��صتمر تطور 

وحجم  �ملدى  حيث  من  و2014،   2013 �صنتي  خالل  �لفل�صطينية،  �ملق�ومة  �صو�ريخ 

�ل�صو�ريخ  �إ�ص�بة  و�أ�صبحت  حرفية  �أكرث  �الإطالق  عملي�ت  ب�تت  كم�  �ملتفجر،  �لر�أ�ص 

�صنة  مطلع  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ن�رشت  �ل�صي�ق  هذ�  ويف  دقة.  �أكرث  الأهد�فه� 

�لقط�ع،  يف  حم��ص  لقوة  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  تقدير�ت  حول  للغ�ية  �رشي�ً  تقرير�ً   2013

ج�ء فيه �أن حم��ص تقوم ب�لتح�صري ل�صن�عة ع�صكرية متطورة للغ�ية، �لتي تعتمد على 

جتدر  و�لكيمي�ء؛  �لفيزي�ء  يف  �لدكتور�ه  �ألق�ب  و�أ�صح�ب  �لفل�صطينيني  �ملهند�صني  �آالف 

�الإ�ص�رة هن� �أن �لكي�ن �الإ�رش�ئيلي غ�لب�ً م� يلج�أ �إىل �لت�صخيم فيم� يتعلق ب�أعد�د �صو�ريخ 

�لتي يرتكبه� �صّد  �أجل تبير �جلر�ئم  �ملتخ�ص�صني يف �صن�عته�، من  �أعد�د  �أو  �ملق�ومة 

كثري�ً  تقرتب  حم��ص  حركة  �أن  �أي�ص�ً  �لتقرير  ويقول  غزة.  وقط�ع  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

Site of The Christian Science Monitor, 9/7/2014, http://www.csmonitor.com/World/Middle-  34

 East/2014/0709/Hamas-unveils-bigger-better-rocket-arsenal-against-Israel-video

�صحيفة �لأخب�ر، بريوت، 2012/11/24.   
35

http://www.pal24.net :وك�لة فل�صطني 24 �الإخب�رية، 2014/7/23، �نظر  
36

ال�رسق الأو�سط، 2012/11/23.  37
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من �إمك�نية �إنت�ج �صو�ريخ م�ص�دة للدب�ب�ت، ومنظوم�ت متطورة �صت�صبب لـ“�إ�رش�ئيل” 

�آالف �خل�ص�ئر يف �الأرو�ح، وهي �أكرث خطورة من �ل�صو�ريخ �ملوجودة �ليوم ومن قذ�ئف 

.
38

�له�ون �لتي متلكه� �حلركة

ذ�ت قدر�ت تدمريية كبرية ومدي�ت  �ملق�ومة �صو�ريخ  ��صتخد�م   2014 �صنة  �صهدت 

متطورة، ظهر ذلك خالل �لت�صدي للعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة �صنة 2014، ف�أعلنت حم��ص 

عن ��صتخد�مه� �صو�ريخ جديدة، ك�ص�روخ “�أ�ص S55 ”55 )�صجيل( �لذي ي�صل مد�ه �إىل 

55 كم، و�ص�روخ “جي 80” �أو J80، حيث يرمز رقم 80 �إىل �ملدى �لذي ي�صتطيع �ل�ص�روخ 

و�صوله، �أي �إىل 80 كم، ويرمز حرف “J” �إىل �لق�ئد �أحمد �جلعبي، ن�ئب ق�ئد كت�ئب �لق�ص�م 

�لذي �غت�لته “�إ�رش�ئيل” يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 2012، كم� ��صتخدمت �ص�روخ�ً �آخر من 

طر�ز “�آر R160 ”160؛ حيث يرمز رقم 160 �إىل �ملدى �لذي ي�صتطيع بلوغه وهو 160 كم، 

.
39

ويرمز حرف “R” �إىل �ل�صهيد عبد �لعزيز �لرنتي�صي �أحد ق�دة حركة حم��ص

ويف 2015/7/8، ومبن��صبة مرور ع�م على عدو�ن 2014، ك�صف �لن�طق ب��صم كت�ئب 

�لق�ص�م �أبو عبيدة عن دخول �ص�روخني جديدين للخدمة �لع�صكرية لدى �لق�ص�م، يحمل 

�لذي  �لق�ص�م،  يف  �لقي�دي  �صم�لة  �أبو  حممد  ب�ل�صهيد  تيمن�ً   SH �أت�ص”  “�أ�ص  رمز  �الأول 

�غت�لته “�إ�رش�ئيل” يف 2014/8/21 خالل �لعدو�ن، يف حني يحمل �ل�ص�روخ �الآخر �لرمز 

“�إي” A تيمن�ً ب�ل�صهيد ر�ئد �لعط�ر، �لقي�دي يف �لق�ص�م �لذي �غت�لته “�إ�رش�ئيل” يف �ليوم 

للزمن  “يحمالن مو��صف�ت متطورة، ونرتك  �ل�ص�روخني  �أن  �أبو عبيدة  و�أ�ص�ر  نف�صه، 

.
ف�علية و�أد�ء هذه �ل�صو�ريخ”40

كم� ��صتخدمت �رش�ي� �لقد�ص �صو�ريخ من نوع “بر�ق 70” حملي �ل�صنع، ي�صل مد�ه 

�إىل 70 كم، و“بر�ق 100” حملي �ل�صنع، ي�صل مد�ه �إىل 100 كم، و��صتخدمت �صو�ريخ 

.
41Malotka �من نوع م�لوتك

ويف خ�صم �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قط�ع غزة 2014، �أظهرت ف�ص�ئل �ملق�ومة فيه، 

وعلى ر�أ�صه� حم��ص، قدر�ته� �ل�ص�روخية �ملتطورة من حيث �لكم و�لنوع، و�لتي ف�ج�أت 

القد�س العربي، 2013/3/6.  38

موقع فل�صطني �أون الين، 2014/7/9.  
39

فل�صطني �أون الين، 2015/7/8.  
40

www.maannews.net :وك�لة مع�ً �الإخب�رية، 2014/8/29، �نظر  
41
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به� �ص�نع �لقر�ر �الإ�رش�ئيلي وبع�ص �الأنظمة �لعربية و�الإقليمية، خ�صو�ص�ً بعد �أن ظّن 

�لبع�ص �أن تغري�ت �مل�صهد �لعربي و�الإقليمي وت�صديد �حل�ص�ر على �لقط�ع قد �أثرت يف 

ف�ص�ئل �ملق�ومة وجعل �نك�ص�ره� حمتم�ً يف هذه �جلولة من �لعدو�ن. 

�الأحد�ث  �إير�ن وحركة حم��ص ب�صبب  �لعالقة بني  �لرغم من تر�جع م�صتوى  وعلى 

�أبو عبيدة،  �لق�ص�م  كت�ئب  ب��صم  �لن�طق  �أن  �إال  2011/3/15؛  بعد  �لتي وقعت يف �صورية 

من  عدد  �أن  عن   ،27 �لـ  حم��ص  �نطالقة  ذكرى  يف   ،2014/12/14 يف  خط�به  يف  ك�صف 

حيث  �إير�ن؛  من  ق�دمة  ك�نت   2014 عدو�ن  يف  �لكت�ئب  ��صتعملته�  �لتي  �ل�صو�ريخ 

و�أمّدتن�  �أخرى،  وب�أمور  وب�ل�صالح  ب�مل�ل  علين�  تبخل  “مل  �إير�ن  �أن  عبيدة  �أبو  �أو�صح 

مع  م�صت  وجوالت  �صوالت  يف  �ل�صه�ينة  ح�صون  دّكت  �لتي  ب�ل�صو�ريخ  �ملق�ومة  يف 

�ملحتل، ودعمتن� ب�ل�صو�ريخ �لنوعية �مل�ص�دة للدب�ب�ت و�لتي حطمت —بقوة �هلل تع�ىل 

�لعالقة  �أن  يبدو   .
�ل�صهيونية”42 �ملريك�ف�ه  �أ�صطورة  حطّمت  جم�هدين�—  ب�إي�ن  ثم 

�أن هذ� �خلط�ب ج�ء  �لفرتة، خ�صو�ص�ً  �إير�ن وحركة حم��ص بد�أت تتح�صن يف هذه  بني 

يف �أعق�ب قي�م وفد من حم��ص برئ��صة حممد ن�رش، بزي�رة �إىل طهر�ن، يف 2014/12/8، 

حيث �لتقى �لوفد بكب�ر �مل�صوؤولني �الإير�نيني، وقد ُعّدت هذه �لزي�رة موؤ�رش�ً على قرب 

.
43

زي�رة رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي حلم��ص خ�لد م�صعل �إىل طهر�ن

�أطلقت كت�ئب �لق�ص�م عملية تطوير منظومته� �ل�ص�روخية، بعد فرتة وجيزة من �إعالن 

وقف �إطالق �لن�ر خالل �لعدو�ن على غزة �صنة 2014؛ حيث �أجرت عدة جت�رب على �أنو�ع 

خمتلفة بح�صب م� ذكرت �لتق�رير �الإ�رش�ئيلية. و�أكد ق�ئد �الأ�صطول 916 يف �صالح �لبحرية 

�الإ�رش�ئيلية، �إيلي �صوهوليت�صكي Eli Soholitski، و�مل�صوؤول عن �لقط�ع �لذي يتد من 

مدينة �أ�صدود وحتى قط�ع غزة،  �أن هن�ك جت�رب �ص�روخية حلم��ص، وق�ل �صوهوليت�صكي 

�إن حم��ص “تقوم ب�إطالق �صو�ريخ ب�جت�ه �لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط، �صمن برن�مج لتطوير 

�أ�صلحته�”، و�أ�ص�ف �أن “�ملهند�صني يف حركة حم��ص ي�صتغلون هذه �لتج�رب لفح�ص من�ذج 

هذ�  �صو�ريخهم.  ويفح�صون  جت�رب  يجرون  “�إنهم  وت�بع:  لل�صو�ريخ”،  جديدة  دفع 

جزء من برن�مج �صن�عة �الأ�صلحة �ملحلي. مل يكن لدين� �صّك ب�أن تركيز �حلركة، بعد �نته�ء 

�حلرب، �صيكون على بن�ء �ملزيد من �الأ�صلحة. نحن نقوم مبر�قبة كل عملية �إطالق، وجنمع 

.
مالحظ�ت حول جودة �ل�ص�روخ ومد�ه كذلك”44

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/12/14.  
42

http://alresalah.ps/ar/ :موقع �لر�ص�لة.نت، 2014/12/8، �نظر  
43

ال�رسق الأو�سط، 2014/10/6.  44
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�لق�ص�م  كت�ئب  �إليه�  و�صلت  �لتي  �ال�صتعد�د�ت  درجة  على  يدل  ملفت  تطور  ويف 

حت�صب�ً الأي عدو�ن جديد، كم� يدل على ��صتع�دة �ملق�ومة يف غزة جزء�ً كبري�ً من ع�فيته� 

و��صتع��صة خمزونه� من �ل�صو�ريخ �لتي ��صتخدمته� خالل �لعدو�ن، ذكر موقع 0404 

هي  دفعة   ،2015/1/26 يف  �أطلقت  �لكت�ئب  �أن  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  من  �ملقرب  �لعبي 

�الأكب من �ل�صو�ريخ �لتجريبية ب�جت�ه �لبحر �نطالق�ً من جنوب قط�ع غزة. وق�ل �ملوقع 

. وح�صب موقع 
45

�لعبي �إن جزء�ً من �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقت ك�نت �صو�ريخ بعيدة �ملدى

�ل�صو�ريخ ك�ن نحو  ف�إن عدد  �لعبيني،   walla �الإ�رش�ئيلية وموقع و�لال  �لث�نية  �لقن�ة 

�أطلق من قط�ع غزة  70 �ص�روخ�ً  �إن نحو  �لث�نية،  �لقن�ة  ع�رشة �صو�ريخ. وق�ل موقع 

جت�ه �لبحر �ملتو�صط منذ �نته�ء عملية “�جلرف �ل�ص�مد” )�لعدو�ن على قط�ع غزة 2014( 

. وبع�ص �مل�ص�در �الإ�رش�ئيلية 
46

على �صبيل �إجر�ء جت�رب لتح�صني مدى تلك �ل�صو�ريخ

.
47

حتدثت عن مئة �ص�روخ جتريبي

وبعد �ختب�ر ف�ص�ئل �ملق�ومة منظومة �لقبة �حلديدية Iron Dome �لتي �أثبتت عدم 

غزة  قط�ع  من  �أطلقت  �لتي  �ملدى،  �لق�صرية  و�لقذ�ئف  لل�صو�ريخ  �لت�صدي  يف  جن�عته� 

�ملق�ومة  �أخذت   ،2014 �صنة  غزة  على  �لعدو�ن  خالل  غزة،  غالف  م�صتعمر�ت  جت�ه 

زي�دة  على  وتعمل  �ل�صالح،  من  �لنوع  هذ�  كف�ءة  يف  تطور  �لق�ص�م  كت�ئب  وخ�صو�ص�ً 

وترية �إنت�جه ��صتعد�د�ً للحرب �ملقبلة مع �الحتالل، وهذ� م� �أقّر به ق�ئد كبري يف �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي، �لذي نقلت عنه �صحيفة مع�ريف �لعبية، �أن مت�بعة �لتدريب�ت �لع�صكرية، 

�لتي �أجرته� كت�ئب �لق�ص�م، تظهر �أنه� بد�أت يف �صنع �صو�ريخ ق�صرية �ملدى لتلتف على 

للحرب  ت�صتعد  �أن حم��ص  �ل�صو�ريخ تدل على  �أن هذه  �لقبة �حلديدية، وت�بع  منظومة 

�ملقبلة “�لتي تريد منه� �إنز�ل �أكب عدد من �لقتلى �الإ�رش�ئيليني �ملدنيني يف �لبلد�ت �ملحيطة 

ب�لقط�ع”، �إال �أنه مل ي�صتبعد �أن يكون �إنت�ج �ل�صو�ريخ ق�صرية �ملدى، ن�جم�ً عن �صعوبة 

.
48

تهريب �الأ�صلحة و�ملو�د �ملتفجرة و�حلديد �إىل قط�ع غزة، ب�صبب تدمري �الأنف�ق

http://alray.ps/ar/ :وك�لة �لر�أي �لفل�صطينية لالإعالم، 2015/1/26، �نظر  
45

فل�صطني �أون الين، 2015/1/26.  
46

http://www.almajd.ps/ :موقع �ملجد �الأمني، 2015/1/25، �نظر  
47

ال�رسق الأو�سط، 2015/3/9.  48



21

�صواريخ املقاومة يف غزة

3. جه�ت الت�سنيع والأ�سم�ء امل�ستخدمة لل�سواريخ:

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

�إعالمي�ً يتن��صب مع ��صمه �لف�ص�ئلي، على  �أطلق على �ل�صو�ريخ �لتي ي�صتخدمه� ��صم�ً 

�لفو�رق  من  ب�لقليل  �إال  تتم�يز  وال  و�حدة،  �ل�صو�ريخ  هذه  تكنولوجي�  �أن  من  �لرغم 

�ل�صن�عية. وقد ك�نت �لت�صمي�ت ك�الآتي:

اأ. ال�سواريخ التي ت�سنعه� حركة حم��س:

1. �س�روخ ق�س�م: لدى حركة حم��ص عدة �أجي�ل من �صو�ريخ �لق�ص�م؛ فهن�ك “ق�ص�م 1” 

�لذي يبلغ قطره 60 ملم، ويحمل ر�أ�ص�ً 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 �الأول، ويبلغ قطره 150 ملم، ويزن ر�أ�صه 

�ملتفجر بني 5-7 كغ، ويبلغ طوله 180 �صم، بينم� يبلغ مد�ه قر�بة 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� �الأخري ب�لو�صول �إىل ع�صقالن يف �صهر متوز/ 

.
49

يوليو �صنة 2006، كم� ُذكر �أن هن�ك “ق�ص�م 4” يبلغ مد�ه بني 18 �إىل 20 كم

2. �س�روخ “اأ�س 55”: ي�صل مد�ه �إىل 55 كم.

3. �س�روخ “اأم 75”: ي�صل مد�ه �إىل 75 كم.

4. �س�روخ “جي 80”: ي�صل مد�ه �إىل 80 كم. 

5. �س�روخ “اآر 160”: ي�صل مد�ه �إىل 160 كم.

6. �س�روخ “اأ�س اأت�س”. 

7. �س�روخ “اإي”.

ب. ال�سواريخ التي ت�سنعه� حركة اجله�د الإ�سالمي:

1. �س�روخ قد�س: �أطلقت حركة �جله�د على �صو�ريخه� ��صم “قد�ص”. فمن “قد�ص 1”، 

�لذي يبلغ وزنه 23.5 كغ، وطوله 150 �صم، وقطره 90 ملم، ومد�ه 6 كم، �إىل “قد�ص 2” 

Katyusha & Qassam Rockets, site of Aerospaceweb.org, http://www.aerospaceweb.org/  49

question/weapons/q0279.shtml; and Hamas Rockets, site of GlobalSecurity.org,
http://www.globalsecurity.org/org/index.html
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�أم�  كغ،   33.5 �لكلي  ووزنه  �صم،   110 وطوله  ملم،   115 وقطره  كم،   7 مد�ه  يبلغ  �لذي 

ر�أ�صه �ملتفجر فيزن 8 كغ. ثم هن�ك “قد�ص 3” �لب�لغ مد�ه 8.5 كم، ويزن 35 كغ، ويبلغ 

طوله 130 �صم، �أم� قطره فيبلغ 102 ملم ويزن ر�أ�صه �ملتفجر من 6-7 كغ. �أم� “قد�ص 4” 

ملم،   127.5 فهو  قطره  �أم�  �صم،   200 طوله  ويبلغ  كغ،   42 يزن  فهو  كم،   9 مد�ه  �لب�لغ 

 .
50

ويزن ر�أ�صه �ملتفجر 8 كغ وي�صل مد�ه �إىل 9 كم

2. �س�روخ “براق 70”: ي�صل مد�ه �إىل 70 كم.

3. �س�روخ “براق 100”: ي�صل مد�ه �إىل 100 كم.

ج. ال�سواريخ التي ت�سنعه� جل�ن املق�ومة ال�سعبية:

�س�روخ ن��رس: �ص�روخ ن��رش هو �ال�صم �لذي ��صتخدمته جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية 

 ،”2 “ن��رش  و   ،”1 “ن��رش  وهي؛  منه  �أنو�ع  �صتة  ولديه�  �صو�ريخه�،  على  لتطلقه 

هذه  بع�ص  عن  تف�صيل  ويف   .”6 و“ن��رش   ،”5 و“ن��رش   ،”4 و“ن��رش   ،”3 و“ن��رش 

�ل�صو�ريخ؛ “ن��رش 3 – طويل” وزنه 30 كغ، وقطره 90 ملم، وطوله 160 �صم ويبلغ مد�ه 

9 كم، و“ن��رش 3 – ق�صري” وزنه 25 كغ، وقطره 90 ملم، وطوله 90 �صم ومد�ه 6 كم، 

.
51

و“ن��رش 4” يبلغ وزنه 40 كغ، وطوله 180 �صم، وقطره 115 ملم ويبلغ مد�ه 9 كم

د. ال�سواريخ التي ت�سنعه� حركة فتح واجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني:

1. �س�روخ اأق�سى )حركة فتح(: �أطلقت حركة فتح على �صو�ريخه� ��صم �الأق�صى؛ 

وهي ت�صبه �صو�ريخ حركة حم��ص، ولكن هذه �حلركة ك�صفت الحق�ً 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� 

�إىل ذلك  �إ�ص�فة  �أق�صى،  �لذي �صبق �ص�روخ  ��صتخدمت �ص�روخ كف�ح وهو  �أن �حلركة 

.
52

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

�لذي  �ل�ص�روخ  هو  �صمود،  �ص�روخ  ال�سعبية(:  )اجلبهة  �سمود  �س�روخ   .2

تطلقه �جلبهة �ل�صعبية، وي�صل مد�ه �إىل 7 كم. 

�إطالق �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون على �إ�رش�ئيل من قط�ع غزة خالل �الأعو�م 2001-2007، مركز �ملعلوم�ت   
50

حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب يف مركز تر�ث �ال�صتخب�ر�ت )م.ت.�ص.(، 2008/1/9.

�ملرجع نف�صه.  
51

Palestinian Weapons Production & Smuggling, site of Weaponsurvey, http://www.weaponsurvey.  52

com/missilesrockets.htm
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ب�أنه� �صن�عة خ�رجية،  �لتي تتميز  �ل�ص�روخية  �لقذ�ئف  �إىل ذلك كله هن�ك  و�إ�ص�فة 

لكنه�  ب�صهولة،  به�  �لتنقل  ويكن  حمالً،  و�أخف  �ملحلية  �ل�صو�ريخ  من  دقة  �أكرث  وهي 

ذ�ت مدى �أق�رش، وقد ��صتخدمت بد�ية �صّد �مل�صتعمر�ت يف قط�ع غزة، �أم� بعد �الن�صح�ب 

�لقذ�ئف  هذه  �إطالق  �قت�رش  فقد  �مل�صتعمر�ت  و�إز�لة  �لقط�ع  من  �لك�مل  �الإ�رش�ئيلي 

�ل�ص�روخية على مو�قع ودوري�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �لع�ملة على �حلدود �أو د�خل حدود 

�لقط�ع. وهن�لك ثالثة �أ�صن�ف من هذه �لقذ�ئف، �ل�صنف �الأول منه� بقطر 80-90 ملم، 

ويبلغ وزنه� 3-5 كغ، �أم� كمية �ملو�د �ملتفجرة يف كل منه� فتبلغ 400غ، يف حني �أن مد�ه� 

�الأق�صى هو 1.8 كم. �ل�صنف �لث�ين بقطر 135-140 ملم، يبلغ وزنه� 20-25 كغ، وهي 

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

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 ُيهّرب �إىل قط�ع غزة 

بو��صطة �الأنف�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� ي�صل مد�ه 

�إىل 20.4 كم. وك�نت �ملرة �الأوىل �لتي �أطلق فيه� هذ� �ل�ص�روخ يف 2006/3/28، وقد �صقط 

يف منطقة مفتوحة غربي م�صتعمرة نتيفوت ومل يحدث �أ�رش�ر�ً، �إال �أن وترية ��صتخد�م هذ� 

�لنوع من �ل�صو�ريخ ز�د مع بد�ية �صنة 2008، و�صكل ق�صف مركز ت�صوق يف ع�صقالن 

�إ�ص�بة  �إىل  �أدى  2008/5/14، حيث  �آالف ن�صمة يف   106 �لب�لغ عدد �صك�نه�  “�أ�صكلون”، 
�الإ�رش�ئيلية،  �مل�ص�در  وح�صب   .

53
�الإ�رش�ئيلي للج�نب  موجعة  �رشبة  �إ�رش�ئيلي�ً،   41

�للبن�ين. وهن�ك  �إير�ن وحزب �هلل  �لفل�صطينيني بهذه �ل�صو�ريخ هو  ف�إن م�صدر تزويد 

�عتق�د �أن هن�ك كمية منه غري قليلة يف قط�ع غزة، لكنهم ال ي�صتخدمونه بكرثة ب�نتظ�ر 

“من��صب�ت �إ�رش�ئيلية” مالئمة لذلك. مع �الإ�ص�رة �إىل �أنه م�صنوع ب�صكل مهني وهو �أكرث 
.
54

دقة من كل �ل�صو�ريخ ذ�ت �ل�صنع �ملحلي، ومد�ه ي�صل �إىل مدينة ع�صقالن

وفيم� يخ�ص �ص�روخ 107 ملم فهو رو�صي �ل�صنع، يوجد منه منوذج�ن؛ تدمريي: 

�أحمر  79 �صم، وح�رق: وي�أتي فيه خّط  �أخ�رش وطوله  �ل�ص�روخ ب�لك�مل  ويكون لون 

د�ئري، وطوله 85 �صم. ال يزيد وزن �ل�ص�روخ عن 20 كغ، وي�صل مد�ه �إىل 12 كم، يتمتع 

�صحيفة الأي�م، ر�م �هلل، 2008/5/15.  
53

�إطالق �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون على �إ�رش�ئيل من قط�ع غزة خالل �الأعو�م 2001-2007، مركز �ملعلوم�ت   
54

حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب يف مركز تر�ث �ال�صتخب�ر�ت )م.ت.�ص.(، 2008/1/9.
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مبيز�ت كثرية كونه م�ص�د للدروع و�الأفر�د، يكن رم�يته فردي�ً ب�صبط�نة و�حدة، كم� 

.
55ً

وي�أتي على �صكل ر�جمة 12 �ص�روخ�

�الأنف�ق  بو��صطة  �أي�ص�ً  يهرب  �أنه  يعتقد  و�لذي   ،”5 “فجر  ل�ص�روخ  ب�لن�صبة  �أم� 

�ملحفورة م� بني �صين�ء �مل�رشية وقط�ع غزة، فيزن 900 كغ، ويبلغ طوله 6 �أمت�ر، وقطره 

. ��صتخدم هذ� 
56

333 ملم، ويحمل كمية مو�د متفجرة زنته� 90 كغ، فيم� يبلغ مد�ه 75 كم
�ل�ص�روخ �أول مرة خالل �لعدو�ن على غزة يف �صهر ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2012 حيث 

.
57

ق�صفت مدينة هرت�صيلي� �صم�ل تل �أبيب

ت�ستخدمه�  التي  املهربة  وال�سواريخ  ال�سنع  حملية  ال�سواريخ  بني  مق�رنة 

58
حركة حم��س

وهذ�  �ملق�ومة،  �صو�ريخ  تر�ص�نة  �إىل  �ل�صنع  �لرو�صي  م�لوتك�  �ص�روخ  دخل  كم� 

�ملدرعة  �الأهد�ف  للرمي على  �الأول، خم�ّص�ص  للدروع من �جليل  �ل�ص�روخ هو م�ص�د 

قد�ص بر�ص، 2014/8/8.   
55

�صحيفة القد�س، �لقد�ص، 2012/11/19.   
56

ال�رسق الأو�سط، 2012/11/23.  57

�صحيفة �لبي�ن، دبي، 2014/7/10.  
58
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ب�ص�روخ  يعرف  وهو  �لطري�ن،  �أثن�ء  يف  �صلك  بو��صطة  يوّجه  و�لتح�صين�ت،  و�لعرب�ت 

�إىل  �الأق�صى  مد�ه  وي�صل  �لغربية،  �لت�صمية  بح�صب   ،AT-3 Sagger �ص�غر  تي-3  �إي 

.
59

3,000م و�ملدى �الأدنى �لفع�ل للرمي 500م

و�ص�روخ �صي 8 ك�ي، وهو �ص�روخ �أوروبي �ملن�ص�أ، ت�صتخدمه �لط�ئر�ت �ملروحية 

من طر�ز “�أم M17 ”17 �لرو�صية، يت�ز هذ� �ل�ص�روخ ب�أنه ذو مدى ع�ٍل، ويكن �إطالقه 

.
60

من خالل من�ص�ت ث�بتة �أو حممولة على �صي�ر�ت ع�صكرية

�لكتف،  على  يحمل  للط�ئر�ت،  م�ص�د  �ل�صنع  رو�صي  وهو   ،”7 “�ص�م  و�ص�روخ 

وتزن �لر�أ�ص �ملدمرة 2.5 كغ، ك�صفت كت�ئب �لق�ص�م عن �متالكه� له خالل �أحد �لعرو�ص 

 .
�لع�صكرية يف قط�ع غزة يف ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 612013

وهذه  غزة،  قط�ع  �إىل  للط�ئر�ت  �مل�ص�دة  �الإير�نية  ميث�ق  �صو�ريخ  �إدخ�ل  مّت  كم� 

ب�تت  �أن حركة حم��ص  �ملرجح  7”، من  “�ص�م  �ل�صو�ريخ عب�رة عن ن�صخة مطورة من 

متتلك هذه �لنوعية من �ل�صو�ريخ خالل هذه �لفرتة.

و�ص�روخ كورنيت �مل�ص�د للدب�ب�ت، يبلغ مد�ه 100م–5,500م )3,500م ليالً(، يعمل 

�ل�ص�روخ ب�لتوجيه من خالل �لليزر، يكن لل�ص�روخ �خرت�ق �لدروع �لتي ت�صل �صم�كته� 

.
�إىل 1,200 ملم، وقد ��صتخدمته �ملق�ومة �لفل�صطينية يف عدو�ن غزة �صنة 622014

�إ�ص�فة �إىل م� ُذكر، فال بّد من �الإ�ص�رة �إىل �أن هن�ك ف�ص�ئل �أخرى ك�ن له� دوٌر �إىل حدٍّ 

م� يف عملي�ت �إطالق �ل�صو�ريخ، مثل كت�ئب �ملق�ومة �لوطنية �جلن�ح �لع�صكري للجبهة 

�لديوقر�طية لتحرير فل�صطني، و�جلبهة �ل�صعبية - �لقي�دة �لع�مة.

حم��ص  حركتي  خ�صو�ص�ً  �لفل�صطينية،  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  �أن  ب�لذكر  �جلدير  ومن 

�لعربية  �لدول  بع�ص  لدى  �لع�صكرية  �خلب�ت  نقل  من  متكنت  �الإ�صالمي،  و�جله�د 

و�الإ�صالمية، �لتي دعمت م�رشوع �ملق�ومة، �إىل قط�ع غزة، وتوظيفه� يف تطوير منظومة 

يف  �صورية  يف  وقعت  �لتي  �الأحد�ث  �صبقت  �لتي  �لفرتة  خالل  خ�صو�ص�ً  �ل�صو�ريخ، 

.2011/3/15

�لأخب�ر، 2014/7/22.   
59

http://www.pal24.net :وك�لة فل�صطني 24 �الإخب�رية، 2014/7/23، �نظر  
60

http://paltimes.net :تعرف على �ص�م 7 �لذي ��صتخدمه �لق�ص�م، موقع فل�صطني �الآن، 2014/7/8، �نظر  
61

در��صة.. �ل�ص�روخ كورنت-EM �لذي تخ�ص�ه دولة �لكي�ن!!، �ملجد �الأمني، �نظر:  
62

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4727  
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ثانيًا: تطور الو�سائل االإ�سرائيلية ملواجهة 

ال�سواريخ الفل�سطينية

يف  �ملق�ومة  �صو�ريخ  تطوير  لعملي�ت  للت�صدي  كبري�ً  �هتم�م�ً  “�إ�رش�ئيل”  �أولت 

�أذرعه�  ��صتعملت  �لغربية، كم�  �ل�صفة  �إىل  �ل�صو�ريخ  قط�ع غزة، وملنع نقل تكنولوجي� 

عملي�ت  ونفذت  �لقط�ع،  �إىل  �ل�صو�ريخ  تهريب  عملي�ت  من  للحد  و�الأمنية  �لع�صكرية 

يف  �ل�صطور  هذه  كت�بة  حتى  جنحت  وقد  ذ�ته.  للغر�ص  �حلدود  خلف  وع�صكرية  �أمنية 

�مل�صتمر بني  �الأمني  �لتن�صيق  “�إجن�ز�ت”  �ل�صفة، م�صتفيدة من  �إىل  �ل�صو�ريخ  منع نقل 

يف  ك�مل  ب�صكل  توفق  مل  �أنه�  �إال  �الإ�رش�ئيلي،  و�جلي�ص  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة 

�حلد من عملي�ت تهريب �ل�صو�ريخ ومو�ده� �الأولية �إىل �لقط�ع. �أم� فيم� يخ�ص مو�جهة 

منظومة  ب�صنع  �لكي�ن  ق�م  فقد  �لقط�ع،  �إىل  �إدخ�له�  �أو  ت�صنيعه�  مّت  �لتي  �ل�صو�ريخ 

�ص�روخية متخ�ص�صة العرت��ص هذه �ل�صو�ريخ، �إال �أن �لنت�ئج و�لوق�ئع مل تثبت جن�عة 

هذه �ملنظومة حتى ت�ريخ كت�بة هذه �ل�صطور.

اإىل  ال�سواريخ  �سن�عة  تكنولوجي�  نقل  ملنع  الإ�رسائيلية  الو�س�ئل   .1
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. وقد ذكر �لتقرير �ل�ص�در 

ب�صكل  يتّم  �لق�ص�م  �ص�روخ  ت�صنيع  �أن  �الأدنى،  �ل�رشق  ل�صي��صة  و��صنطن  معهد  عن 

رئي�صي يف غزة، �إال �أن “�إ�رش�ئيل” ق�مت ب�لك�صف عن عدة ور�ص لت�صنيع �ل�صو�ريخ يف 

 .
63

�ل�صفة �لغربية

�ل�صو�ريخ  تكنولوجي�  و�صول  دون  للحوؤول  �إمك�ني�ته�  كل  “�إ�رش�ئيل”  �صّخرت 

ب�لن�صبة  ذلك  خطورة  تكمن  �لغربية؛  �ل�صفة  �إىل  �ل�صو�ريخ  تهريب  عملي�ت  جن�ح  �أو 

�الإ�رش�ئيلي،  و�الإره�ب”  �ال�صتخب�ر�ت  حول  �ملعلوم�ت  “مركز  تقرير  بح�صب  للكي�ن، 

ب�صبب �ملوقع �جلغر�يف لل�صفة �لقريب من �ملدن �لرئي�صية �الإ�رش�ئيلية �لو�قعة يف �لو�صط 

 �صيكون 
ٍ
و�ل�صم�ل، و�لتي ال حتت�ج �ملق�ومة �إىل �صو�ريخ طويلة �ملدى الإ�ص�بته�، وعندئذ 

عدد �لقتلى و�جلرحى كبري�ً لدرجة ال يكن لـ“�إ�رش�ئيل” �أن حتتمله.

Margaret Weiss, op. cit.  63
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�صو�ريخ  نقل  ح�ولت  �ص�حنة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  منعت   ،2002 �صنة  مطلع  ففي 

�صنعت يف ن�بل�ص وك�نت يف طريقه� �إىل جنني، لكي تطلق من هن�ك على �لبلد�ت �الإ�رش�ئيلية 

ن�صط�ء حركة حم��ص يف منطقة  �أحد  �عتقل   ،2004 ين�ير  �لث�ين/  �ل�صم�ل. ويف ك�نون  يف 

�لبد�ئية. ويف  �ل�صو�ريخ  ُي�صنِّع  �ملدينة  �لعثور على م�صغل يف  �إىل  �عتق�له  ر�م �هلل، و�أدى 

2004/12/30، مّت �عتق�ل �أحد ن�صط�ء �جله�د �الإ�صالمي يف جنني، حيث �عرتف ب�أنه ع�صو 

�أقل  بعد  �لعفولة.  �ل�صو�ريخ وتطويره� الإطالقه� على مدينة  يف خلية تعمل على �صنع 

من �صهر �عتقلت خلية يف �ملنطقة نف�صه� ك�نت تعمل على �إق�مة م�صغل الإنت�ج �ل�صو�ريخ. 

 .
64

وبعد �أقل من �صهرين مّت �لك�صف عن م�صغل يف بلدة �لي�مون �لفل�صطينية قرب جنني

ويف 2005/10/5، �صبطت خلية من ثالثة �أ�صخ��ص، �أع�ص�ء يف جل�ن �ملق�ومة �ل�صعبية، 

�إىل جنني  “�إ�رش�ئيل” من قط�ع غزة عب �صين�ء �مل�رشية، وك�نو� يف طريقهم  �إىل  ت�صللو� 

لتدريب عن��رش هن�ك على �صنع �ل�صو�ريخ. وي�صيف �لتقرير �أن حم�والت عدة جرت 

الإطالق �ل�صو�ريخ من �ل�صفة �لغربية ب�جت�ه “�إ�رش�ئيل” حتى بد�ية �صنة 2008، �أوله� ك�ن 

يف 2002/3/8 من طولكرم، و�لث�نية يف 2006/5/8 حيث �أطلق ن�صط�ء �جله�د �الإ�صالمي 

�ص�روخ�ً ب�جت�ه مع�صكر للجي�ص �الإ�رش�ئيلي يف منطقة �جللمة قرب جنني دون �أن يلحق 

�أّي �أذى، يف حني �أن �ملح�ولة �لث�لثة و�لر�بعة ق�مت بهم� خلية يف جنني، �دعت “�إ�رش�ئيل” 

�إىل  �لو�صول  يف  ف�صلت�  و�أنهم�  و2006/7/30،   7 يف  وذلك  �للبن�ين،  �هلل  حلزب  ت�بعة  �أنه� 

�أهد�فهم�. �أم� �ملح�ولة �خل�م�صة فك�نت يف 2006/7/10 حيث �أجرت خلية للجه�د �الإ�صالمي 

 .
65

�الإ�رش�ئيلية �أون   - ر�م  بلدة  �إىل  �لي�مون  بلدة  من  �ص�روخ  الإطالق  ف��صلة  حم�ولة 

�ملق�ومة  للج�ن  �لع�صكري  �لذر�ع  �لن��رش،  �ألوية  �أعلنت  �ملح�والت فقد  �إىل هذه  و�إ�ص�فة 

على  �ملدى،  ق�صري   ”1 “ن��رش  �ص�روخ  ب�إطالق   2006/11/1 يف  جنحت  �أنه�  �ل�صعبية، 

 .
66

م�صتعمرة جمد�ليم �ملق�مة على �أر��صي مدينة ن�بل�ص يف �صم�ل �ل�صفة �لغربية

على   ،2008/4/2 يف  �صبطت  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  قو�ت  �أن  مع�ريف  �صحيفة  و�دعت 

300 لرت من ح�م�ص  �لـ  معب ترقومية، �صم�ل غرب �خلليل، �ص�حنة حمملة مب� يق�رب 

�ملركز  قي�دة  �أو�مر  مبوجب  �لغربية،  �ل�صفة  يف  ��صتخد�مه  ينع  �لذي  �لكبيتيك، 

�إطالق �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون على �إ�رش�ئيل من قط�ع غزة خالل �الأعو�م 2001-2007، مركز �ملعلوم�ت   
64

حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب يف مركز تر�ث �ال�صتخب�ر�ت )م.ت.�ص.(، 2008/1/9.

�ملرجع نف�صه.  
65

جملة فل�سطني امل�سلمة، �ل�صنة 24، �لعدد 12، ك�نون �الأول/ دي�صمب 2006.   
66
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قت�لية  و�ص�ئل  �إنت�ج  يف  ت�صتخدم  �لكيم�وية  �مل�دة  هذه  �أن  بذريعة  وذلك  �لع�صكرية، 

ومو�د متفجرة. و�أ�ص�رت �مل�ص�در ذ�ته� �إىل �أنه قد مّت يف نه�ية �آذ�ر/ م�ر�ص 2008، �صبط 

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

منت�صف  يف  �أنه  �دعت  كم�  �لغربية.  �ل�صفة  يف  قلقيلية  مدينة  �رشق  �إلي�هو  ح�جز  على 

�ل�صهر ذ�ته، �صبطت قو�ت �الأمن، جنوب �رشق قلقيلية، �ص�حنة �إ�رش�ئيلية حتمل 3 �أطن�ن 

من نيرت�ت �لبوت��صيوم. و�دعت �أي�ص�ً �أنه مّت خالل �آذ�ر/ م�ر�ص 2008، �صبط م� يق�رب 

5 �أطن�ن من “�لبط�ري�ت” �لتي حتتوي على ح�م�ص �لكبيتيك، عالوة على 40 لرت�ً من 

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

و30 كغ من �الأ�صمدة �لتي حتتوي على �لبوت��صيوم و�لنيرتوجني و�لفو�صفور، و25 كغ 

.
67

من �ليوري�

لعب �لتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صفة �لغربية، دور�ً 

�ل�صو�ريخ من قط�ع  �لفل�صطينية على نقل تكنولوجي�  �ملق�ومة  ب�رز�ً يف �حلّد من قدرة 

�ل�صلطة، بل  لدى  �لتوجه  لهذ�  �لوحيد  �لد�فع  �أو�صلو  �لتز�م�ت  �ل�صفة، ومل تكن  �إىل  غزة 

�صيطرته�  بعد  �ل�صفة  �إىل  حم��ص  �صيطرة  �نتق�ل  من  �ل�صلطة  خوف  �الأقوى  �لد�فع  ك�ن 

على �لقط�ع يف منت�صف �صنة 2007، خ�صو�ص�ً بعد ف�صل جوالت �مل�ص�حلة �لفل�صطينية 

وم�ص�ر�ت �لت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”، و�زدي�د عملي�ت بن�ء �مل�صتعمر�ت يف �ل�صفة.

�إن   ،2010/7/4 يف  عب��ص،  حممود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  ق�ل  �ل�صي�ق  هذ�  ويف 

�لك�صف  يتم  حيث  �لغربية،  �ل�صفة  �إىل  �لع�صكري  ن�ص�طه�  نقل  حت�ول  حم��ص  “حركة 

يتم  “لن  �أنه  و�أكد  و�ل�صو�ريخ”،  �ل�صالح  جلمع  وخم�بئ  ع�صكرية  خالي�  عن  �أ�صبوعي�ً 

�ل�صم�ح الأي ن�ص�ط ع�صكري يف �ل�صفة �لغربية، فق�ص�ي� �ل�صالح و�الأمن وتبيي�ص �الأمو�ل 

غري مقبولة �أبد�ً، ولكن م� عد� ذلك يعتب ن�ص�ط�ً م�صموح�ً به”، و�أ�ص�ر �إىل �أن “�ل�صفة �لغربية 

تدمرت ب�لك�مل ولن نقبل بتدمريه� جمدد�ً”، ف�صالً عن “عدم �متالك �لقدرة على مو�جهة 

.
�إ�رش�ئيل ع�صكري�ً”68

كالم عب��ص عّب عن �لو�قع �لتي ب�تت تعي�صه �ملق�ومة يف �ل�صفة �لغربية، يف ظّل �لتن�صيق 

فلم  �ل�صي��صة،  هذه  مع  متط�بقة  �لفل�صطينية  �الأمنية  �الأجهزة  �إجر�ء�ت  وج�ءت  �الأمني. 

http://www.arabs48.com :موقع عرب 48، 2008/4/3، �نظر  
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�صحيفة الغد، عّم�ن، 2010/7/5.  
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ترتك هذه �الأجهزة �ملج�ل و�حلرية لف�ص�ئل �ملق�ومة لنقل جتربة �ل�صو�ريخ �إىل �ل�صفة، 

فك�نت �لنتيجة �أن خ�رش �لفل�صطينيون �أحد �أهم �لو�ص�ئل �لن�جعة، ب�أي�د ٍ فل�صطينية هذه �ملرة، 

و�لتي ك�ن من �ملمكن �أن تدفع �مل�صتوطنني �لق�بعني يف �ل�صفة �إىل مغ�درته� كم� ح�صل يف 

قط�ع غزة. ويف هذ� �ل�صي�ق �أعلن �لن�طق ب��صم �الأجهزة �الأمنية �للو�ء عدن�ن �ل�صمريي، 

ك�نت  حلم��ص  ت�بعة  خلية  �صهرين  قبل  �كت�صفت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن   ،2010/12/22 يف 

متتلك 4 �صو�ريخ و17 قذيفة �ص�روخية يف منطقة ر�م �هلل، وق�ل “�صبطن� �أ�صلحة لدى 

حم��ص يف منطقة ر�م �هلل، ت�صري �إىل حت�صري�ت حلركة حم��ص ك�نت تنوي �مل�ص ب�الأمن 

 .
�لد�خلي لل�صلطة، ولي�ص هن�ك م� يوؤ�رش ب�أن هذه �الأ�صلحة ك�نت موجهة الإ�رش�ئيل”69

2. منظومة القبة احلديدية: 

�لد�خلية  �جلبهة  يف  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  �صو�ريخ  �أحدثته  �لذي  �لكبري  �ل�رشر  بعد 

�الإ�رش�ئيلي على قط�ع  �لعدو�ن  �الأخرية، خ�صو�ص�ً خالل  �ل�صنو�ت  �الإ�رش�ئيلية خالل 

2008/12/27–2009/1/18 )عملية �لر�ص��ص �مل�صبوب(، جهدت �الإد�رة  غزة يف �لفرتة 

�لتي ت�رشرت  �لردع  �أجل ترميم �صورة  �لو�ص�ئل، من  �لبحث عن �صتى  �الإ�رش�ئيلية يف 

�حلديدية،  �لقبة  منظومة  �أ�صمته  م�  بن�ء  يف  ف�رشعت  �ل�صو�ريخ،  جر�ء  كبري  ب�صكل 

�ملتخ�ص�صة يف �عرت��ص �ل�صو�ريخ �لتي يرت�وح مد�ه� بني 4 كم و70 كم. وقد �أعلنت يف 

ن�ئب وزير  و�أعلن   .
70

�ملنظومة �لن�جحة الختب�ر  �لتج�رب  �النته�ء من  2010/7/14 عن 

طورته�  �لتي  �جلديدة  �ملنظومة  �أن   Matan Vilnai فلن�ئي  م�ت�ن  �الإ�رش�ئيلي  �لدف�ع 

 Advanced Defense System �الإ�رش�ئيلية  )رف�ئيل(  �لدف�ع  �أنظمة  تطوير  �رشكة 

�صتكون  �أمريكي،  م�يل  بدعم  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  لل�صن�ع�ت  �لت�بعة    (Rafael)

�لتي تطلق على  �ملدى  �ل�صو�ريخ ق�صرية  80% من  ق�درة على �عرت��ص م� ال يقل عن 

“�إ�رش�ئيل”. وي�صكل �لنظ�م �جلديد و�حد�ً من �صل�صلة منظوم�ت ت�صكل مع�ً درع�ً جوي�ً، 

العرت��ص   Magic Wand �ل�صحرية  �لع�ص�  منظومة  تطوير  على  �لعمل  يتو��صل  �إذ 

 .Hetz (Arrow) )ل�صو�ريخ متو�صطة �ملدى، كم� على تطوير �صو�ريخ حيت�ص )�ل�صهم�

 Yossi Druker دروكر  يو�صي  رف�ئيل  �رشكة  يف  �جلوي  �لدف�ع  مديرية  رئي�ص  وق�ل 

�إنه على �لرغم من �لكلفة �لب�هظة للنظ�م �جلديد، �إال   ،2010/7/20 لالإذ�عة �لع�صكرية يف 

�صحيفة ال�رسق، �لدوحة، 2010/12/23.   
69

القد�س العربي، 2010/7/15.  70
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. ومع قي�م “�إ�رش�ئيل” بن�رش �أوىل منظوم�ت �لقبة 
71

�أن �لف�ئدة �لتي �صتحققه� �أثمن بكثري

�حلديدية يف مدينة بئر �ل�صبع يف 2011/3/27، ح�ول رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بني�مني 

لهذه  �إخف�ق  الأي  و��صتب�ق�ً  و�قعية،  �أكرث  يكون  �أن   Binjamin Netanyahu نتني�هو 

ب�أن نظ�م �لقبة �حلديدية �لذي نن�صبه  �أخلق وهم�ً  �أن  �أريد  “ال  �ملنظومة، ق�ل حلكومته: 

للمرة �الأوىل �ليوم �صيوفر رد�ً ك�مالً و�ص�مالً”. و�أ�ص�ف نتني�هو �أن “�لرد �حلقيقي على 

�لتهديد �ل�ص�روخي هو مزيد من �الإجر�ء�ت �لهجومية و�لر�دعة مع �الإجر�ء�ت �لدف�عية 

.
مع تبني �حلكومة و�لن��ص موقف�ً �ص�رم�ً”72

لدى  ك�ن   ،2012/11/14 يف  غزة  قط�ع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  بد�ية  وحتى 

“�إ�رش�ئيل” �أربع وحد�ت حتت �خلدمة، غري �أنه� �ص�رعت �إىل ن�صب وحدته� �خل�م�صة يف 

2012/11/17. وحتت�ج “�إ�رش�ئيل” لنحو 15 وحدة من منظومة �لقبة �حلديدية ال�صتكم�ل 

�أد�ء  �أن  لبن�ن. يظهر  �ل�صم�لية مع  �لدف�عية جت�ه قط�ع غزة وجت�ه حدوده�  جتهيز�ته� 

�لقبة �حلديدية خالل �صنة 2011 مل يكن م�صجع�ً، ب�لرغم من �أن وزير �لدف�ع �الإ�رش�ئيلي 

�لق�دمة”، و�إنه�  �أن تغرّي وجه �حلروب  “من �ص�أنه�  �إن  Ehud Barak ق�ل  �إيهود ب�ر�ك 

�عرتفت  �الإ�رش�ئيلية  �مل�ص�در  �أن  غري  �لنظري”.  “منقطع  �إ�رش�ئيلي  تكنولوجي  �إجن�ز 

فح�صب  �ل�صنع؛  �ملحلية  �لفل�صطينية  و�ل�صو�ريخ  �له�ون  قذ�ئف  مع  �لتع�مل  ب�صعوبة 

تقرير ن�رشته وز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية، ف�إن �ملق�ومة �لفل�صطينية �أطلقت 65 �ص�روخ�ً 

يف  �حلديدية  �لقبة  منظومة  جنحت  حيث   ،2011/4/10–7 �لفرتة  يف  ه�ون  قذيفة  و67 

. و�أ�ص�ر �لتقرير نف�صه �إىل �أن �لقبة �حلديدية جنحت يف �عرت��ص 
73

8 منه� فقط �عرت��ص 

طلقت يف �لفرتة 
ُ
�ص�روخ و�حد )من نوع جر�د( من �أ�صل 18 �ص�روخ�ً و11 قذيفة ه�ون �أ

8-2011/12/10. وقد ��صطر �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي لالعرت�ف بوجود م�ص�كل فنية توؤدي 

�إىل عدم قدرة منظومة �لقبة �حلديدية �أد�ء �مله�م �ملتوقعة منه� ب�صكل ك�مل.

�أم� يف �لعدو�ن على غزة 14–2012/11/21، �عرتف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ب�إطالق �ملق�ومة 

 ،
74ً

�أكرث من 1,500 �ص�روخ، و�دعى �أن منظومة �لقبة �حلديدية �عرت�صت 421 �ص�روخ�

�صحيفة احلي�ة، لندن، 2010/7/21.  
71

http://ara.reuters.com :وك�لة رويرتز لالأنب�ء، 2011/3/27، �نظر  
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. �إال �أن ف�ص�ئل 
ب�لرغم من �أن ق�دة �لكي�ن �لع�صكريني ك�نو� يتوّقعون جن�ح�ً بن�صبة 75%85

�ملق�ومة �لفل�صطينية �أعلنت عن �إطالقه� �أكرث من 3,000 �ص�روخ، و�إذ� �عتمدن� هذ� �لرقم 

وهو �الأقرب للحقيقة، و�فرت�صن� �أن �ل�صو�ريخ �لتي مّت �عرت��صه� عدده� 421، مع �لعلم �أن 

�جل�نب �الإ�رش�ئيلي كثري�ً م� يلج�أ �إىل �ملب�لغة يف هذ� �جل�نب، ف�إن ن�صبة �ل�صو�ريخ �لتي مّت 

�عرت��صه�، بن�ًء على هذه �لفر�صية، �أقل من 15% يف �أح�صن �الأحو�ل.

من  وحد�ت  �صبعة  “�إ�رش�ئيل”  لدى  ك�ن   2014 �صنة  غزة  على  �لعدو�ن  بد�ية  وعند 

موقعه  على  ن�رشه  تقرير  يف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  وق�ل   .
76

�حلديدية �لقبة  منظومة 

�الإلكرتوين يف 2014/8/28: “�أطلقت حم��ص و�لف�ص�ئل �لفل�صطينية �الأخرى يف غزة �أكرث 

“منظومة  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  وزعم  �إ�رش�ئيل”،  على  غزة  من  �ص�روخ�ً   4,382 من 

�أن هذه �الأرق�م  . ويبقى 
692 �ص�روخ�ً خالل �لفرتة ذ�ته�”77 �لقبة �حلديدية �عرت�صت 

وهذه  �لعدو�ن،  خالل  �الإعالم  على  ُفر�صت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �لرق�بة  ل�صي��صة  تخ�صع 

�أجل  من  �الإ�رش�ئيلي،  �جل�نب  على  �ل�صو�ريخ  ت�أثري  من  �لتقليل  د�ئم�ً  حت�ول  �ل�صي��صة 

�إدخ�ل �الإحب�ط �إىل نفو�ص رج�ل �ملق�ومة، ورفع معنوي�ت �جلمهور �الإ�رش�ئيلي. 

مق�رنة  �لع�لية  تكلفته�  يف  و�إمن�  كف�ءته�،  نق�ص  عند  �حلديدية  �لقبة  م�ص�كل  تقف  ال 

وتكلف   ،
78

دوالر مليون   60 نحو  �لو�حدة  �ملنظومة  تكلف  فبينم�  �ملق�ومة؛  ب�صو�ريخ 

�أعلن وزير  �ألف دوالر، بح�صب م�   100 �ل�ص�روخ نحو  �لو�حدة على  عملية �العرت��ص 

�لدف�ع �الإ�رش�ئيلي مو�صيه يعلون Moshe Ya‘alon يف موؤمتر �قت�ص�دي يف تل �أبيب يف 

، ف�إن �ص�روخ �ملق�ومة ال يكلف �صوى ب�صع مئ�ت من �لدوالر�ت، وال تزيد 
792014/8/2

.
80

يف ح�لة �صو�ريخ جر�د عن ب�صعة �آالف من �لدوالر�ت

�حلديدية  �لقبة  منظومة  �عرت��ص  عملي�ت  تكلفة  �ملث�ل،  �صبيل  على  �أخذن�،  و�إذ� 

�أنه�  جند   ،2012 �صنة  غزة،  يف  �لقت�ل  من  �لثم�نية  �الأي�م  خالل  �لفل�صطينية  لل�صو�ريخ 

اخلليج، 2012/11/23.  
75

ال�رسق، 2014/7/13.  76

القد�س العربي، 2014/8/29.  77

القد�س العربي، 2012/11/22.  78
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يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عنه  �أعلنت  م�  بح�صب  دوالر،  مليون  و30   25 بني  م�  بلغت 

. ف�ل�صو�ريخ �لتي ك�نت ت�صمى عبثية ب�تت تكلف �خلزينة �الإ�رش�ئيلية 
812012/11/22

�لتي تر�صد  �ل�صخمة  �مليز�ني�ت  �الأمو�ل مق�رنة مع  �لنظر عن حجم هذه  �أمو�الً، بغ�ص 

مل�صلحة �الأمن �الإ�رش�ئيلي، �إال �أنه عند ح�ص�ب جدوى هذه �ملنظومة و�الأمو�ل �له�ئلة �لتي 

�رُشفت يف �صبيل تطويره�، مق�رنة مع قدرته� �ملحدودة يف مو�جهة �صو�ريخ �ملق�ومة، 

�جلمهور  لطم�أنة  �حلكوم�ت  ت�صتخدمه�  دع�ئية،  و�صيلة  عن  عب�رة  �ملنظومة  ت�صبح 

وزير  �أن  غري  �ملحتلة.  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لوجودي  م�صتقبلهم  حول  �الإ�رش�ئيلي 

�جلبهة �لد�خلية �آيف ديخرت Avi Dechter، مل ُيخِف حذره من �مل�صتقبل، حيث �أكد �أنه �إىل 

ج�نب حت�صني �لدف�ع�ت يف �جل�نب �الإ�رش�ئيلي، ففي �ملق�بل يرتفع م�صتوى دقة �صو�ريخ 

.
82

�ملق�ومة

�حلديدية،  �لقبة  منظومة  عمل  تعظيم  ح�ولت  �لتي  �لدع�ئية  �حلملة  من  �لرغم  على 

وعملي�ت  بكف�ءته�  يتعلق  م�  كل  حول  �الإعالن  ح�رش  مع  به�،  �الإ�رش�ئيليني  و�إقن�ع 

�لت�صدي �لتي تقوم به�، �إال �أن ذلك مل ينع يف بع�ص �الأحي�ن، من �إظه�ر �حلق�ئق �إىل �لعلن؛ 

�لع�صكري  “�إ�رش�ئيل”، ف�ملحلل  �لكثريين يف  لالنتق�د من قبل  �ملنظومة هدف�ً  حيث ب�تت 

 ،Reuven Pedatzur بدهت�صور  روؤوفني  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  يف  �ل�ص�بق  و�لطي�ر 

ق�ل يف مق�له �الأ�صبوعي يف �صحيفة ه�آرت�ص، �إن نت�ئج �أبح�ث خبريين �إ�رش�ئيلينْي و�آخر 

  %5 �عرت��ص  يف  �حلديدية  �لقبة  جن�ح  على  دلت  �ل�ص�روخي  �لدف�ع  مبج�ل  �أمريكي 

فقط من �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقته� �ملق�ومة �لفل�صطينية ولي�ص 84% منه� كم� �أعلن جي�ص 

.
83

�الحتالل يف نه�ية عملية عمود �ل�صح�ب

 Tudor Postol ونقل بدهت�صور عن �خلبري �الأمريكي �لبوف�صور تيودور بو�صتول

�لر�أ�ص  تدمري  يعني  �حلديدية  �لقبة  قبل  من  �لن�جح  �العرت��ص  تعريف  ك�ن  “�إذ�  قوله 

�ل�صح�ب  عمود  عملية  خالل  ن�صبته  ف�إن  �مله�جمة،  �ل�ص�روخية  للقذيفة  �حلربي 

منخف�صة جد�ً ورمب� 5 ب�ملئة”، و�أ�ص�ف �أن خبريين �آخرين، هم� �لدكتور مردخ�ي �صيفر 

اخلليج، 2012/11/23.  81

وك�لة �صم�، 2012/12/28.  
82

 Haaretz, 9/3/2013, http://www.haaretz.com/opinion/how-many-rockets-has-iron-dome-really-  83
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Mordechai Shefer �لذي عمل �ص�بق�ً يف �رشكة رف�ئيل، وع�مل �أ�ص�ر �إليه ب�حلرف “د” D �لذي 

 Patriot لتي �صنعت منظومة ب�تريوت� Raytheon Company عمل يف �رشكة ريثيئون

�ل�صو�ريخ  �عرت��ص  يف  �حلديدية  �لقبة  جن�ح  �أن  �أكد�  لل�صو�ريخ،  �مل�ص�دة   System

.
�لفل�صطينية مل يقرتب �إىل ن�صبة �لنج�ح �لتي �أعلن عنه� جي�ص �الحتالل وهي 84%84

�أجرو�  منف�صل،  ب�صكل  �أبح�ثهم  �أجرو�  �لذين  �لثالثة،  �خلب�ء  �أن  بدهت�صور  وت�بع 

جميع  �أن  وتبني  �لعدو�ن  خالل  ت�صويره�  مّت  �لتي  �لفيديو  �أ�رشطة  لع�رش�ت  حتليالت 

�عرت��ص  عملية  �أنه�  للم�ص�هدين  وتبدو  �لفيديو،  �أ�رشطة  يف  تظهر  �لتي  �لنري�ن  كري�ت 

�ص�روخ ن�جحة، مل تكن يف �لو�قع �صوى �نفج�ر ن�جم عن عملية �لتفجري �لذ�تي ل�صو�ريخ 

�لقبة �حلديدية ولي�صت �إ�ص�بة �لهدف، وهو �ل�ص�روخ �لفل�صطيني. و�أ�ص�ف بدهت�صور 

�أن �خلب�ء �أ�ص�رو� �إىل �أنه يف جميع �حل�الت ك�نت كري�ت �لن�ر، يف �لليل، و�صحب �لدخ�ن، 

�لر�أ�ص  �لنه�ر، د�ئرية وتن��صبية، لكن لو ك�نت هن�ك عملية �عرت��ص ن�جحة ودمرت  يف 

.
85

�حلربي ك�ن ينبغي روؤية كرتي ن�ر �أو دخ�ن ولي�ص و�حدة فقط

وكتب بدهت�صور �أن �خلب�ء �لثالثة �كت�صفو� ظ�هرة غريبة؛ وهي �أن �ل�صو�ريخ �لتي 

هن�ك  تكون  نه�يته�  ويف  ك�مل،  ب�صكل  متط�بقة  مب�ص�ر�ت  ت�صري  �حلديدية  �لقبة  تطلقه� 

خطوط دخ�نية مت�ص�بهة مت�م�ً ودمرت هذه �ل�صو�ريخ نف�صه� يف �لث�نية نف�صه� ب�ل�صبط. 

ووجد �خلب�ء يف بحثهم “�أن �الإ�رش�ئيليني قدمو� حو�يل 3,200 طلب لل�صلط�ت من �أجل 

ترميم بيوتهم �لتي ت�رشرت جر�ء �صقوط �صو�ريخ فل�صطينية، و�صدد �خلب�ء على �أنه 

�إنه� �صقطت يف هذه �لتجمع�ت  58 �ص�روخ�ً، �لتي ق�ل جي�ص �الحتالل  �أن  لي�ص معقوالً 

.
�ل�صكنية، �أحلقت �أ�رش�ر�ً بهذ� �حلجم”86

�جلي�ص  ن�رشه�  �لتي  ب�ملعلوم�ت  �صككو�  �لثالثة  “�خلب�ء  �أن  بدهت�صور  و�أ�ص�ف 

و�ل�رشطة يف �إ�رش�ئيل، بخ��صة بعد مق�رنة �ملعطي�ت مع �ملعطي�ت �لتي �صدرت يف نه�ية 

حرب �خلليج �الأوىل، عندم� �أطلق �لعر�ق �صو�ريخ جت�ه �إ�رش�ئيل، وحرب لبن�ن �لث�نية 

و�أ�ص�ر  مكثف”.  ب�صكل  �إ�رش�ئيل  �صم�ل  يف  �هلل  حزب  �صو�ريخ  خالله�  �صقطت  �لتي 

ب�تريوت  منظومة  �أن  �الأوىل  �خلليج  حرب  نه�ية  يف  �أعلنت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �إىل  بدهت�صور 

Ibid.  84

Ibid.  85

Ibid.  86
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�عرت�صت 96% من �ل�صو�ريخ �لعر�قية، لكن بحث�ً �أجر�ه �لبوف�صور بو�صتول حينذ�ك 

.
87ً

�أظهر �أن ن�صبة جن�ح ب�تريوت يف �عرت��ص �ل�صو�ريخ �لعر�قية ك�نت �صفر�

وق�ل مردخ�ي �صيفر، خالل �لعدو�ن على غزة 2014، �إن منظومة �لقبة �حلديدية هي 

�أكذوبة و�أن م� ين�رشه �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عن جن�ح �ملنظومة يف �عرت��ص عدد كبري من 

�لقذ�ئف �ل�ص�روخية م� هو �إال خدعة، وق�ل �إن �النفج�ر �لذي يعقب �إطالق �لقذ�ئق من 

منظومة �لقبة �حلديدية يخدع �لب�رش، وم� هو �إال عملية تدمري ذ�تية لل�ص�روخ، م�صيف�ً: 

�صتكون  و�لنتيجة  �الأهد�ف  من  خ�لية  �صم�ء  يف  �العرت��صية  �ل�صو�ريخ  �إطالق  “يكن 

جميع  الأن  “ذلك  �صيفر:  ق�ل  �ملدنيني  �صفوف  يف  �إ�ص�ب�ت  وقوع  عدم  وحول  ذ�ته�”. 

 .
�ل�صك�ن لديهم يف من�زلهم �أم�كن ويبقون فيه� 24 �ص�عة على مد�ر �صبعة �أي�م”88

�الأو�ص�ط  �لقريب من  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي   Yossi Melman وذكر يو�صي ميلم�ن 

�لقبة  “�أد�ء  عنو�ن  حتت  �لعبية  مع�ريف  �صحيفة  يف  له  مق�ل  يف  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية 

 ،2014 للحرب على غزة  �الأوىل  �الأ�ص�بيع  �أحد  �أنه يف  �حلديدية وتكلفته� زمن �حلرب”، 

�أطلقت �ملق�ومة �ص�روخ�ً نحو تل �أبيب ك�ن متجه�ً نحو مبنى وز�رة �لدف�ع �الإ�رش�ئيلية، 

ف�أطلقت بط�رية �لقبة �حلديدية نحوه على �لتو�يل �ص�روخي �عرت��ص �أخط�آ هدفهم�، ثم 

�أخط�أ هدفه هو �الآخر، �إال �أن �ص�روخ �ملق�ومة �نحرف عن  �أطلقت نحوه �ص�روخ�ً ث�لث�ً 

�لق�صة  “هذه  �لبحر. وق�ل ميلم�ن:  �لقوية و�صقط يف  �لري�ح  �لدف�ع ب�صبب  مبنى وز�رة 

ن�رشه�، �إيهود �ص�كيد ]Ehud Shaked[، �أ�صت�ذ �لت�ريخ �الإ�رش�ئيلي على �صفحته على 

ك�ن  �لذي  تالميذه  �أحد  به�  زوده  معلوم�ت  �إىل  م�صتند�ً   ،]facebook[ �لفي�صبوك  موقع 

يخدم يف منظومة �لقبة �حلديدية �لتي �عرت�صت �ل�ص�روخ”، و�أ�ص�ف ميلم�ن “يف حديث 

معي �أكد �صكيد ب�أنه ب�لفعل كتب عن ذلك، وروى �أنه فوجئ لل�صدى �له�ئل �لذي حظي 

 .
به. و�أ�ص�ف �أنه ب�صبب �ملك�ملة عوقب �جلندي وجمد يف ق�عدته �أ�صبوعني”89

ويف حديثه عن تعريف �الأر�ص �ملفتوحة و�لتي ال يوجد ع�دة فيه� منظومة قبة حديدية، 

ق�ل مليم�ن: 

Ibid.  87

احلي�ة اجلديدة، 2014/7/14.  88

الأي�م، 2014/9/7.  89
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يف �صالح �جلو ]�الإ�رش�ئيلي[ و�صفو� �صي��صة �لدف�ع و�العرت��ص مبفهومني: 

�أم�  “جم�ل �حلم�ية” و“من�طق �حلم�ية”. فمثالً، غو�ص د�ن هي جم�ل حم�ية. 
�أ�صدود فهي من�طق حم�ية. من حيث �ملبد�أ، كل منطقة م�أهولة ينبغي �أن تكون 

جم�ل حم�ية، وذلك الأنه يف معظم �ملدن )ب��صتثن�ء �أ�صدود وبئر �ل�صبع( تك�د ال 

تكون �أر��ص ٍ مفتوحة، و�لتي ت�صل فيه� منظومة �حل�ص�ب�ت يف “�لقبة �حلديدية” 

.
90ً

�إىل �ال�صتنت�ج ب�أن �ل�صقوط فيه� لن يحدث �رشر�

ٍ مفتوحة،  �أر��ص  �أنه �صقط يف  �الإ�رش�ئيلي  ب�أن كل �ص�روخ ذكر �جلي�ص  هن� ن�صتدل 

ب��صتثن�ء من�طق يف �أ�صدود وبئر �ل�صبع، م� هو �إال تعبري عن ف�صل عملية �إ�صق�طه من قبل 

�ملنظومة.

ب�أنه�  �لتقدير  “يكن فقط  �لتي حظيت بحم�ية مف�صلة، ق�ل ميلم�ن:  �ملو�قع  وحول 

�لكري�ه،  �أبيب،  �أ�صدود، يف ع�صقالن ويف تل  �لكهرب�ء يف  �أ�صدود، حمط�ت  تت�صمن مين�ء 

�أعلنت  “كم�  �لع�صكرية، وب�لطبع مط�ر بن جوريون”، وت�بع  �أبر�ج عزرئيلي، �ملط�ر�ت 

حم��ص عدة مر�ت �أثن�ء �لعدو�ن، ف�إن مط�ر بن جوريون ك�ن يف �ملدى على �أ�ص��ص د�ئم”، 

بهدف �صّل حركة �لطري�ن من و�إىل “�إ�رش�ئيل”. وب�لفعل جنحت حم��ص جزئي�ً يف مهمته�، 

يومني  مدى  على  “�إ�رش�ئيل”  و�إىل  من  �لطري�ن  عن  غربية  طري�ن  �رشك�ت  كّفت  عندم� 

.
91

ب�صبب �إ�ص�بة �ص�روخ لبيت قريب من �ملط�ر

�لقطر  ن�صف  عن  �لدقيق  �ملعطى  ن�رش  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  “يرف�ص  مليم�ن  �أ�ص�ف 

�الأدنى �لذي يكن للقبة �أن تتع�طى معه كـ“�أر�ص مفتوحة” د�خل مدينة �أو بلدة قروية. 

�أقل من ثالثمئة مرت، ويبدو  �إن �حلديث يدور عن ن�صف قطر  ولكن يكن �لقول بيقني 

�أكب من مئة مرت. من �لو��صح �أنه كلم� ك�ن ن�صف �لقطر �أ�صغر، يكون �أد�ء �لقبة �حلديدية 

.
�أح�صن”92

وت�بع ميلم�ن:

و�ليوم يعرتفون يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ب�أن منظومة �لقبة �حلديدية ال يكنه� 

�أن تعرت�ص �صو�ريخ �أو قذ�ئف ه�ون مدة طري�نه� ت�صل حتى 30 ث�نية ومد�ه� 

املرجع نف�سه.  90

املرجع نف�سه.  91

املرجع نف�سه.  92
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�ل�صو�ريخ  �إطالق  من  �أكرثت  فقد  ولهذ�  ذلك،  تعرف  وحم��ص  كم.   10 نحو 

�ملعلوم�ت،  �الأ�رش�ر و�أمن  �له�ون نحو غالف غزة. وب�عتب�ر�ت حفظ  وقذ�ئف 

يرف�ص �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي تقدمي معطي�ت حول عدد �ل�صو�ريخ �لتي �صقطت يف 

كل مدينة، �أو بلدة قروية، �أو جم�ل حم�صن، كم� يرف�ص �إعط�ء عدد قذ�ئف �له�ون 

.
93

�لتي �صقطت. ومن هن� يكن فقط �العتم�د على م�ص�در ث�نوية غري دقيقة

لل�صو�ريخ  �الأر�صية  �العرت��ص  منظومة  يف  �لرئي�صية  �ل�صعف  نقطة  تكمن  �أنه  كم� 

�مل�صتهدف  �ملك�ن  �إمط�ر  يعني  و�لذي  �لغمر”؛  “تكتيك  ��صتخد�م  �أم�م  ع�جزة  تقف  �أنه� 

ونقطة  معه�،  �لتع�طي  على  �ملنظومة  هذه  ر�د�ر  قدرة  تفوق  ب�أعد�د  �صو�ريخ  ب�صلي�ت 

�ل�صعف هذه ال متلك منظومة �لقبة �حلديدة عالج�ً ن�جح�ً له�.

و�ل�صو�ريخ  �له�ون  لقذ�ئف  �لت�صدي  يف  �لو��صح،  �لقبة  منظومة  لف�صل  وكنتيجة 

�بتك�ر  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قرر  غزة،  غالف  م�صتعمر�ت  �رشبت  �لتي  �ملدى  �لق�صرية 

 Raz ”منظومة جديدة لر�صد هذه �لنوعية من �لقذ�ئف و�ل�صو�ريخ، �أطلق عليه� ��صم “ر�ز

وهي عب�رة عن ر�د�ر متطور متعدد �مله�م Multi Mission Radar (MMR) من �صن�عة 

�رشكة �إلت� Elta Electronics Industries �الإ�رش�ئيلية، حيث تعطي تنبيه ل�صك�ن �لغالف 

.
94

ملدة خم�ص ثو�ين قبل �صقوط �لقذيفة

3. العملي�ت الع�سكرية والأمنية خ�رج احلدود:

مل يرتك �الحتالل �الإ�رش�ئيلي و�صيلة �إال ��صتعمله� من �أجل مو�جهة �صو�ريخ �ملق�ومة 

مع  تف�هم  مذكرة  “�إ�رش�ئيل”  وقَّعت  �ل�صي�ق،  هذ�  ويف  غزة.  قط�ع  �إىل  و�صوله�  ومنع 

�لوالي�ت �ملتحدة يف 2009/1/16 “ملنع توريد �الأ�صلحة و�لعت�د�ت للجم�ع�ت �الإره�بية” يف 

قط�ع غزة، و�لتي بد�أت تظهر نت�ئجه� على �أر�ص �لو�قع مع نه�ية �صنة 2009، ومن �أبرز 

�إىل قط�ع غزة، وبن�ء  �ل�صالح  �لدولية ملنع دخول  �ملج�ل: تكثيف �جلهود  �لنت�ئج يف هذ� 

�ملذكرة:  بنود  �أبرز  ومن  �لقط�ع.  مع  �حلدود  على  �لفوالذي  للجد�ر  �مل�رشية  �ل�صلط�ت 

�صم�ل  حلف  مقدمته�  يف  عدة  ومنظم�ت  عربية  وحكوم�ت  �جلو�ر  دول  مع  �لتع�ون 

تهريب  ملنع   North Atlantic Treaty Organization (NATO) )�لن�تو(  �الأطل�صي 

مع�بر  ت�صمل  و�لبحرية  �لبية  غزة  ملد�خل  �ص�رمة  ومر�قبة  غزة،  قط�ع  �إىل  �الأ�صلحة 

املرجع نف�سه.  93

�ملجد �الأمني، 2015/1/6.  
94
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�الأمريكية  �ملخ�بر�ت  بني  و�لتع�ون  �ملتو�صط،  و�لبحر  �الأحمر  و�لبحر  �لعربي  �خلليج 

وتقدمي  �الأ�صلحة،  تدفق  ملنع  �الإقليمية  �حلكوم�ت  وبني  �الأمريكية  �لع�صكرية  و�لقو�عد 

على  ب�ملنطقة  �أخرى  ودول  وم�رش  “�إ�رش�ئيل”  لتدريب  وتقنية  لوجي�صتية  م�ص�عد�ت 

.
95

بر�مج ف�علة للمر�قبة

ويف �إط�ر �جلهود �لدولية و�الإ�رش�ئيلية ملنع تهريب �الأ�صلحة �إىل �لقط�ع، بد�أت فرق�طة 

مر�قبة  مهمة  مب��رشة،   2009/2008 غزة  على  �حلرب  �أعق�ب  يف  فرن�صية،   Firgate

�صو�حل �لقط�ع. وق�ل بي�ن �أ�صدرته �لرئ��صة �لفرن�صية �إن �لفرق�طة جرمين�ل )�أف 735( 

Germinal (F735) �صتبقى يف �ملي�ه �لدولية، و�صتوؤدي مهمته� يف مك�فحة تهريب �الأ�صلحة 

.
ب�لتع�ون مع م�رش و“�إ�رش�ئيل”96

من  عدد�ً  و�لع�صكري،  �الأمني  ذر�عيه�  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  نفذت  ذلك،  �إىل  �إ�ص�فة 

�لهجم�ت �ملوجهة نحو قطع خطوط �الإمد�د�ت �إىل غزة. ففي ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009 

ق�فلة  �إنه  ق�لت  م�  على  ع�صكري  هجوم  �صّن  على  �إ�رش�ئيلية  حربية  ط�ئر�ت  �أقدمت 

حمملة ب�ل�صالح تتوجه �إىل قط�ع غزة، يف �أثن�ء تو�جده� على مقربة من �حلدود �مل�رشية 

.
97

�ل�صود�نية؛ مم� �أ�صفر عن مقتل ع�رش�ت �الأ�صخ��ص

تقع  ب�صّن غ�رة جوية على منطقة   2011/4/5 �إ�رش�ئيلية يف  ق�مت ط�ئرة حربية  كم� 

�إىل  �أدت  �صي�رة،  ��صتهدفت  �ل�صود�ن،  جمهورية  �رشق  بور�صود�ن  مدينة  من  ب�لقرب 

. وبعد تعر�ص “جمّمع �لريموك لل�صن�ع�ت �لع�صكرية” 
98

مقتل �صخ�صني جمهويل �لهوية

�الإعالم  وزير  �تهم   ،2012/10/24 يف  جوي  لق�صف  �خلرطوم  �ل�صود�نية  �لع��صمة  يف 

ط�ئر�ت  �أربع  �إن  وق�ل  �لغ�ر�ت؛  هذه  عن  ب�مل�صوؤولية  “�إ�رش�ئيل”  بالل  �أحمد  �ل�صود�ين 

“�إ�رش�ئيل”  �إ�رش�ئيلية ج�ءت عب �رشق �ل�صود�ن دكت �مل�صنع �لع�صكري. وقد �متنعت 

عن �لتعقيب على هذه �الته�م�ت؛ �إال �أن مو�قع �إ�رش�ئيلية ذكرت �أن �لفرقة �لـ 13 �لت�بعة 

للجم�ع�ت  و�لعت�د  �الأ�صلحة  توريد  مبنع  �خل��صة  �ملتحدة  و�لوالي�ت  �إ�رش�ئيل  بني  �لتف�هم  مذكرة  ن�ّص   
95

�لدر��ص�ت  موؤ�ص�صة  الفل�سطينية،  الدرا�س�ت  جملة   ،2009/1/16 و��صنطن،  للج�نبني  تهديد�ً  ت�صكل  �لتي 

�لفل�صطينية، �ملجلد 20، �لعدد 22، �صت�ء 2009، �ص 200، �نظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10244.pdf  

بي بي �صي، 2009/1/24.  
96

رويرتز، 2011/4/6.  
97

قد�ص بر�ص، 2011/4/6.  
98
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حركة  تزويده  بحجة  �لريموك”  “جممع  ق�صف  بعملية  ق�مت  �الإ�رش�ئيلي  �جلو  ل�صالح 

.
99

حم��ص ب�لعت�د

يف  تفلح  مل  �أنه�  �إال  �ملق�ومة،  جمهود�ت  بع�ص  عرقلة  يف  جنحت  و�إن  �لعملي�ت  هذه 

�لق�ص�ء على عملي�ت �إمد�م �ملق�ومة يف �لقط�ع ب�الأ�صلحة و�لعت�د ب�صكل ت�م، ظهر ذلك من 

خالل �لتطور �لكمي و�لنوعي يف عملي�ت �إطالق �ل�صو�ريخ من �لقط�ع.

منت�صف  يف  �صي�صي،  �أبو  �رش�ر  �لفل�صطيني  �ملهند�ص  ب�ختط�ف  �الحتالل  ق�م  كم� 

�صب�ط/ فب�ير 2011 حني ك�ن يف قط�ر يف �أوكر�ني� مع زوجته �الأوكر�نية، وخالل جل�صة 

مغلقة �أم�م حمكمة بئر �ل�صبع جنوب “�إ�رش�ئيل”، قدمت �لني�بة �لع�مة الئحة �ته�م بحّق 

�أبو �صي�صي تت�ألف من 15 �صفحة، ك�صفت عن مز�عم يف �لق�صية �لتي يكتنفه� �لغمو�ص، 

�صو�ريخ  وتطوير  �صنع  يف  و�لتورط  �لق�ص�م  كت�ئب  �إىل  �النتم�ء  �الته�م�ت  هذه  و�أبرز 

.
وقذ�ئف �أطلقته� �حلركة من قط�ع غزة جت�ه “�إ�رش�ئيل”100

يف  �مل�صتخدمة  �لتقنية  �لو�ص�ئل  ف�صل  على  �إ�ص�في�ً  دليالً  وك�أنه�  بدت  خطوة  ويف 

�أ�صج�ر على حدود قط�ع غزة يف  �الإ�رش�ئيلي بزرع  �ل�صو�ريخ، �رشع �جلي�ص  مو�جهة 

�لتي  �لفل�صطينية،  �ملق�ومة  عن��رش  �أم�م  �لروؤية  حلجب  �الأمنية”  “�لغ�بة  م�رشوع  �إط�ر 

ب�تت ت�صتخدم �صو�ريخ متقدمة م�ص�دة للدب�ب�ت. �إال �أن هذه �خلطة �صت�صتغرق �صنو�ت 

.
101

حتى تنمو �الأ�صج�ر ب�صكل ك�ٍف حلجب �لروؤية بح�صب م� ذكرت �صحيفة مع�ريف

�الإ�رش�ئيلية  �حلرب  بعد  غزة،  �إىل  �الأ�صلحة  تهريب  لعملي�ت  �الحتالل  تعقب  ��صتمر 

�الإ�رش�ئيلية،  �لبحرية  �صالح  يف   916 �الأ�صطول  ق�ئد  �أعلن  حيث   ،2014 غزة  على 

مو�د  لتهريب  حم�والت  عدة  �إف�ص�ل  “��صتط�ع  �لبحرية  �صالح  �أن  �صوهوليت�صكي  �إيلي 

ل�صن�عة �أ�صلحة �إىل قط�ع غزة منذ �نته�ء �لعملية �لع�صكرية يف �صهر �أغ�صط�ص/ �آب �الأخري 

.
102”]2014[

��صتعم�له�  يكن  مو�د  الإدخ�ل  حم�والت  عدة  “تعقبن�  �صوهوليت�صكي:  و�أو�صح 

ل�صن�عة �أ�صلحة �إىل قط�ع غزة”، و�أ�ص�ف “ك�نت هن�لك عدة حم�والت الخرت�ق �حل�ص�ر 

احلي�ة، 2012/10/25.  99

احلي�ة، 2011/4/5.  100

اخلليج، 2011/8/24.  101

ال�رسق الأو�سط، 2014/10/6.  102
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�لبحري، �تخذن� �خلطو�ت �لالزمة �صّد هذه �ل�صفن �لتي ق�مت بخرق �حل�ص�ر... م� زلن� 

نرى حم�والت لتهريب �أ�صلحة �أو مو�د ل�صنعه�. �لبحر من�صة مريحة للتهريب”. ويرى 

�صوهوليت�صكي �أنه على �لرغم من تدمري �أنف�ق كثرية و�قعة بني قط�ع غزة وم�رش، ف�إن 

يف  “ولكن  و�أردف:  �ملتو�صط”،  �الأبي�ص  �لبحر  يدعى  كبري�ً  نفق�ً  متلك  ز�لت  “م�  حم��ص 

�لنه�ية، نقوم بتغطية م�ص�حة و��صعة جد�ً. هذ� يتطلب من� �أن نكون مهنيني لن�صمن عدم 

.
جن�ح عملي�ت �لتهريب”103

�جلي�ص  �صنه�  �لتي  وم�رش،  غزة  قط�ع  بني  �لو�قعة  �الأنف�ق  هدم  لعملي�ت  ك�ن  كم� 

�إىل  �أدت  و�لتي   ،2013/7/3 يف  مر�صي  حممد  �لرئي�ص  على  �النقالب  �أعق�ب  يف  �مل�رشي 

�ل�صو�ريخ  تهريب  عملي�ت  من  �حلد  يف  �لكبري  �الأثر  �الأنف�ق،  من   %90 من  �أكرث  تدمري 

مع  �حلدود  عند  �مل�رشي  �جلي�ص  �أق�مه�  �لذي  �لع�زلة  �ملنطقة  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �لقط�ع.  �إىل 

 ،
104

�لقط�ع، و�لتي �متدت �إىل �أكرث من كيلومرت د�خل �الأر��صي �مل�رشية بطول 13.5 كم

مع �إمك�نية �ت�ص�عه�، حيث تعتزم �ل�صلط�ت �مل�رشية �إز�لة مدينة رفح �مل�رشية ب�لك�مل، 

�ملعلنة  �خلطة  وتق�صي  �صين�ء،  �صم�ل  حم�فظ  حرحور،  �لفت�ح  عبد  �للو�ء  �أعلن  ح�صبم� 

.
105

�إز�لة نحو 1,220 منزالً توؤوي 2,044 ع�ئلة

املرجع نف�سه.  103

�صحيفة ال�سفري، بريوت، 2015/1/9.  
104

�صحيفة امل�رسيون، �لق�هرة، 2015/1/7.  
105
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ثالثًا: اأثر ال�سواريخ الفل�سطينية ودورها يف 

املقاومة الفل�سطينية

1. دور �سواريخ املق�ومة يف الن�سح�ب الإ�رسائيلي من قط�ع غزة 2005:

�صكلت �ملق�ومة �مل�صلحة عن�رش�ً مهم�ً و�أ�ص��صي�ً من عن��رش �تخ�ذ �لقر�ر �ال�صرت�تيجى 

�لكلفة  �أ�صبحت  �أن  بعد  وذلك  2005؛  �صنة  يف  غزة  قط�ع  من  ب�الن�صح�ب  �الإ�رش�ئيلي 

�لع�صكرية و�الأمنية �أكب من �أن يتحمله� �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، جر�ء حم�يته نحو ثم�نية �آالف 

عملي�ت  وترية  ت�ص�عد  ومع  غزة.  قط�ع  يف  �لو�قعة  �مل�صتعمر�ت  يف  يقطنون  م�صتوطن 

�أنف�ق  �لفل�صطينية، من خالل زرع عبو�ت كبرية د�خل  �ملق�ومة  �نتهجته�  �لتي  �لتفجري 

حفرته� �أ�صفل عدد من �ملو�قع �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية من جهة، و�زدي�د عملي�ت �إطالق 

�ل�صو�ريخ، �لتي حت�صنت من حيث �ملدى و�لقدرة �لتفجريية، جت�ه �لتجمع�ت �ل�صكنية 

لقو�ت  مع�صلة  �لتطور�ن  هذ�ن  �صكل  �أخرى،  جهة  من  �مل�صتعمر�ت  د�خل  و�لع�صكرية 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي مبوؤ�ص�صتيه �لع�صكرية و�الأمنية، م� دفع �مل�صتوى �ل�صي��صي نحو 

تطبيق خطة �الن�صح�ب �الأح�دي �جل�نب من قط�ع غزة. 

�ل�صنع  �ملحلية  لل�صو�ريخ  �لق�ص�م،  كت�ئب  خ�صو�ص�ً  �ملق�ومة،  ف�ص�ئل  تطوير  ومع 

حيث  �ملو�جهة،  من  جديدة  مرحلة  �ملق�ومة  دخلت  �لدروع،  وقذ�ئف  �له�ون  وقذ�ئف 

عدد  و�إيق�ع  وم�صتوطنني،  جنود  من  �الإ�رش�ئيليني  �أمن  تهديد  تريد،  وقتم�  ��صتط�عت 

من �لقتلى، ن�هيك عن عدد �أكب من �الإ�ص�ب�ت، جر�ء �صقوط قذ�ئف و�صو�ريخ �ملق�ومة 

على �مل�صتعمر�ت �ليهودية و�ملو�قع �لع�صكرية، وف�صل كل حم�والت جي�ص �الحتالل من 

.
106

منعه�

قط�ع  يف  �النف�ص�ل  خطة  تطبيق  ع�صية  �إ�رش�ئيلية،  ع�صكرية  م�ص�در  �أ�ص�رت  وقد 

غزة، �إىل �أن ف�ص�ئل �ملق�ومة �أطلقت على �لتجمع�ت �ال�صتيط�نية يف قط�ع غزة �أكرث من 

.
107

5,626 �ص�روخ�ً وقذيفة منذ �ندالع �نتف��صة �الأق�صى

عدن�ن �أبو ع�مر، “فل�صطني: دور �ملق�ومة �لفل�صطينية يف �الن�صح�ب �الإ�رش�ئيلي من قط�ع غزة،” موقع �الأهر�م   
106

http://digital.ahram.org.eg/articaldetails.aspx?Serial=221787&part=3 :لرقمي، 2006/10/1، �نظر�

�ملرجع نف�صه.  
107
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و�صي��صية  �قت�ص�دية  تد�عي�ت  له  ك�ن  �لقط�ع  من  �الإ�رش�ئيلي  �الن�صح�ب  �أن  �صّك  ال 

زر�عته�  ك�نت  خ�صبة  زر�عية  �أر��صي  �لكي�ن  خ�رش  فقد  �قت�ص�دي�ً  ف�أم�  وع�صكرية؛ 

ت�صهم بقدر ال ب�أ�ص به يف �الإنت�ج �لزر�عي �الإ�رش�ئيلي، ب�الإ�ص�فة �إىل �ملب�لغ �لتي �أعطيت 

كحد  للع�ئلة  دوالر  �ألف   100 بني  قدرت  و�لتي  ممتلك�تهم  عن  كتعوي�ص  للم�صتوطنني 

. �أم� �صي��صي�ً فقد �أدت عملية 
108

�أدنى، قد ي�صل �إىل 400 �ألف دوالر �أمريكي كحد �أق�صى

�أريل �ص�رون  Likud �حل�كم برئ��صة  �لليكود  �إحد�ث ت�صقق د�خل حزب  �إىل  �الن�صح�ب 

Ariel Sharon رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حينه�؛ حيث ��صتق�ل من �حلكومة على �لتو�يل 
 ،

كل من وزير �ل�صت�ت و�لقد�ص ن�ت�ن �ص�ر�ن�صكي Natan Sharansky يف 1092005/5/2

، فيم� ق�م 
110

ووزير �مل�لية بني�مني نتني�هو يف 2005/8/7 �حتج�ج�ً على خطة �الن�صح�ب

 .
111 Kadima �ص�رون يف 2005/11/21 ب�إعالن �ن�صح�به من �لليكود و�إن�ص�ء حزب ك�دي�

“�إ�رش�ئيل” و�ل�صلطة �لفل�صطينية  وب�لن�صبة ملعب رفح فقد مّت توقيع �تف�قية �ملع�بر بني 

وجود  مع  �ملعب  �إد�رة  �ل�صلطة  ت�صلم  مبوجبه  مّت   ،2005/11/15 يف  �أمريكية  بو�ص�طة 

�إ�رش�ف �أوروبي على �ملعب، ومر�قبة �إ�رش�ئيلية من خالل �لك�مري�ت.

ف�ص�ئل  معنوي�ت  �رتفعت  �أن  فك�نت  ع�صكري�ً  �لقط�ع  من  �الن�صح�ب  نت�ئج  �أم� 

�ملق�ومة؛ فالأول مرة منذ ت�ريخ �ل�رش�ع، ين�صحب �الحتالل من �أر�ص فل�صطينية حتت 

�أ�صبح  وهن�  �ملف�و�ص�ت،  طريق  عن  �صي��صية  تن�زالت  دون  �مل�صلحة  �ملق�ومة  �رشب�ت 

�لعمل على تطوير  �إىل  �ملق�ومة  ��صرت�تيجية، و�جتهت ف�ص�ئل  �أهمية  �ل�صو�ريخ  ل�صالح 

�ل�صو�ريخ من حني �ملدى و�لقدرة �لتدمريية، بحيث يكنه� �أن تط�ل مو�قع وم�صتعمر�ت 

�إ�رش�ئيلية خ�رج �لقط�ع. 

غزة   قط�ع  على  الإ�رسائيلي  العدوان  خالل  املق�ومة  �سواريخ   .2
:2009/1/18–2008/12/27

اأ. م�س�ر الأحداث خالل العدوان:

بعد �نته�ء مدة �لتهدئة �لتي و�فقت عليه� ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، 

من خالل م�رش و�لتي �متدت �صتة �أ�صهر )6/19 -2008/12/19(، قررت تل �أبيب �ل�رشوع 

عرب 48، 2004/10/24.  
108

ال�رسق الأو�سط، 2005/5/25.  109

عرب 48، 2005/8/12.  
110

عرب 48، 2005/12/29.  
111
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يف عملية ع�صكرية و�صفت بـ “�ملتدحرجة” �صّد �لفل�صطينيني يف قط�ع غزة، متذرعة ب�أنه� 

ت�صعيد  م�صوؤولية  حم��ص  حركة  حمّملة  �لفل�صطينية،  �ل�صو�ريخ  �إطالق  على  رد�ً  ت�أتي 

.
112

�الأو�ص�ع

ويف 2008/12/27 بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ب�أعنف موجة من �لق�صف يف ت�ريخ قط�ع 

غزة �لطويل مع �الحتالل، يف عملية ع�صكرية �أطلقت “�إ�رش�ئيل” عليه� ��صم “�لر�ص��ص 

حكم  على  �لق�ص�ء  مبعنى  غزة،  قط�ع  يف  �لق�ئم  �لو�صع  تغيري  �إىل  هدفت  �مل�صبوب”، 

حركة حم��ص يف �لقط�ع، كم� �أعلن �أكرث من م�صوؤول �إ�رش�ئيلي؛ مل تكن وزيرة �خل�رجية 

�الإ�رش�ئيلية ت�صيبي ليفني Tzipi Livni �آخرهم، حيث هددت قبل يومني من بدء �لعدو�ن 

غزة  قط�ع  يف  “�لو�صع  �إن  ق�ئلة  �لقط�ع،  من  حم��ص  تطلقه�  �لتي  �ل�صو�ريخ  ب�إ�صك�ت 

�أ�صبح ع�ئق�ً �أم�م �إق�مة �لدولة �لفل�صطينية، وحم��ص يجب �أن تعرف �أن تطلعن� لل�صالم ال 

.
يعني �أن �إ�رش�ئيل �صتقبل بعد �الآن هذ� �لو�صع... كفى يعني كفى، و�لو�صع �صيتغري”113

“�إ�رش�ئيل” يف عمليته� �لبية،  �أن تبد�أ  قبل  �أ�صبوع�ً ك�مالً  �لعملية �جلوية  و��صتمرت 

معب�  منه�  حم�ور،  �أربعة  عب  �لقط�ع،  دب�ب�ته�  بدخول   2009/1/3 يف  �نطلقت  و�لتي 

�ملنط�ر وبيت ح�نون، ومط�ر رفح. وج�ء يف �إعالن للجي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن “�أعد�د�ً كبرية 

. و�أعلن م�رك ريغيف 
114

من �لقو�ت” �الإ�رش�ئيلية ت�ص�رك يف “�ملرحلة �لث�نية” من �لعدو�ن

 Olmert Ehud ملتحدث ب��صم رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إيهود �أوملرت� Mark Regev

�أنه ويف “�للحظة �لتي ندرك فيه� �أن �ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني يف �جلنوب مل يعودو� يخ�صون 

�للحظة  �ليومي، يف هذه  �إره�ب �صو�ريخ حم��ص  و�أنهم حتررو� من  �صو�ريخ حم��ص، 

.
�صتتوقف �لعملية”115

على �لرغم من �لتوغل �لبي �الإ�رش�ئيلي يف قط�ع غزة �لذي مّت على �أربعة حم�ور، �إال 

�أن �ملق�ومة �لفل�صطينية ��صتط�عت �ل�صمود، ومنعت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي من حتقيق هدف 

عدو�نه �ملتمثل يف منع �إطالق �ل�صو�ريخ �لفل�صطينية.

القد�س العربي، 2008/12/23.  112

القد�س العربي، 2008/12/26.  113

ال�رسق الأو�سط، 2009/1/4.  114

بي بي �صي، 2009/1/4.  
115
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�لعدو�ن على  �أوملرت وقف  �إيهود  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  �أعلن رئي�ص   2009/1/17 ويف 

 .
116

قط�ع غزة من طرف و�حد، بدعوى �ال�صتج�بة لطلب م�رش بوقف �لعملي�ت �لع�صكرية

وذكر �أوملرت �أن “حم��ص تلقت �رشبة ق��صمة، حيث مّت تدمري م�ص�نع �ل�صو�ريخ و�أنف�ق 

.
�لتهريب”117

2009/1/18 وقف �إطالق �لن�ر، كم� ج�ء  �أعلنت �لف�ص�ئل �لفل�صطينية يف  مق�بل ذلك، 

“تعلن  مرزوق:  �أبو  مو�صى  حم��ص  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  ن�ئب  ل�ص�ن  على 

.
ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية يف قط�ع غزة وقف �إطالق �لن�ر من طرفه� يف قط�ع غزة”118

�أمتت  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �أن  �إ�رش�ئيلي  ع�صكري  متحدث  �أعلن   2009/1/21 ويف 

قو�ت  من  جنود  �آخر  غ�در  �ليوم  �صب�ح  “بحلول  وق�ل:  غزة،  قط�ع  من  �ن�صح�به� 

]جي�ص[ �لدف�ع �الإ�رش�ئيلي قط�ع غزة، و�نت�رشت �لقو�ت خ�رج غزة، وهي م�صتعدة الأي 
 .

�أحد�ث”119

ب. الأداء ال�س�روخي للمق�ومة خالل العدوان: 

�ملق�ومة  ف�إن ف�ص�ئل  �الإ�رش�ئيلي،  �لقوى ل�ص�لح �جل�نب  ب�لرغم من �ختالل ميز�ن 

وخ�صو�ص�ً حم��ص �متلكت بع�ص �لو�ص�ئل �لع�صكرية، وبلغ معظم عن��رشه� م�صتوًى 

ع�لي�ً من �لتدريب و�حلرفية مم� مكنهم من �ل�صمود يف وجه �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي. وت�صري 

�لتقدير�ت �إىل �أنه ك�ن لدى حم��ص خالل �لعدو�ن نحو 20 �ألف مق�تل، و�آالف �ل�صو�ريخ 

 .
120

بينه� �ملئ�ت من �صو�ريخ جر�د �لرو�صية، دون �عتب�ر م� لدى �لف�ص�ئل �الأخرى

ومتكنت �أجنحة �ملق�ومة �لفل�صطينية من تو�صيع د�ئرة ��صتهد�فه� ب�ل�صو�ريخ للمدن 

و�لبلد�ت و�مل�صتعمر�ت يف جنوب �الأر��صي �ملحتلة، يف عملية �أطلقت عليه� كت�ئب �لق�ص�م 

و�أ�صدود،  �ل�صبع،  بئر  مدينة  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  ط�لت  حيث  �لزيت”؛  “بقعة  ��صم 

�لغربي،  و�لنقب  �ملجدل،  وبلدة  �صديروت،  وبلدة  نتيفوت،  وم�صتعمرة  وع�صقالن، 

ال�رسق الأو�سط، 2009/1/18.  116

الأي�م، 2009/1/18.  117

ال�رسق، 2009/1/19.  118

رويرتز، 2009/1/21.  
119

�ملرجع نف�صه.  
120



45

�صواريخ املقاومة يف غزة

وم�صتعمر�ت وكيبوت�ص�ت �أخرى مثل زكيم، ويفنه، ومفت�حيم، وكري�ت ج�ت، وكري�ت 

.
121

مالخي، و�أوفيكيم، وق�عدة حت�رشمي �جلوية، وق�عدة ت�صيلم �لبية، وغريه�

غزة  قط�ع  من  �ص�روخ�ً   846 �إطالق  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �أعلنت  حني  ويف 

�ال�صتخب�ر�ت  حول  �ملعلوم�ت  “مركز  �أ�ص�ر   ،
122

عدو�نه� خالل  �ملحتلة  �الأر��صي  جت�ه 

�ص�روخ�ً،   571 �إطالق  من  متكنت  �لفل�صطينية  �لع�صكرية  �الأجنحة  �أن  �إىل  و�الإره�ب” 

 .
123

و205 قذ�ئف ه�ون

و�أعلن �أبو عبيدة، �لن�طق ب��صم كت�ئب �لق�ص�م، يف 2009/1/19، عن متكن كت�ئب �لق�ص�م 

ق�ص�م،  �ص�روخ   340 منه�  غزة،  قط�ع  من  وقذيفة  �ص�روخ�ً   980 �إطالق  من 

من طر�ز جر�د، و422 قذيفة ه�ون. و�أ�ص�ر �أبو عبيدة �إىل �أن �لق�ص�م  �ص�روخ�ً   213 و

�ل�صو�ريخ  هذه  �أطلقن�  “نحن  ق�ئالً:  و�أ�ص�ف  تت�أثر”،  مل  “�ل�ص�روخية  قوته�  �أن  توؤكد 

بينت  كم�   .
�ل�صو�ريخ”124 �إطالق  على  ق�درين  نز�ل  وم�  توقف  وبدون  �حلرب  �أثن�ء 

حلركة  �لع�صكري  �جلن�ح  �لقد�ص،  ل�رش�ي�  �لت�بع  �حلربي”  “�الإعالم  �أعده�  �إح�ص�ئية 

�جله�د �الإ�صالمي، �أن �ل�رش�ي� متكنت من �إطالق 235 �ص�روخ�ً )من طر�ز قد�ص( وقذيفة 

 .
125Rocket Propelled Grenade Launcher (RPG) ه�ون، و27 قذيفة �أر بي جي

�ص�روخ�ً   140 �أطلقو�  مق�تليه�  �أن  فتح  حلركة  �لت�بعة  �الأق�صى  �صهد�ء  كت�ئب  و�أعلنت 

�إطالق  عن  فتح  حلركة  �أي�ص�ً  �لت�بعة  �ملج�هدين  كت�ئب  �أعلنت  كم�  ه�ون.  قذيفة  و181 

. وذكرت �ألوية �لن��رش �صالح �لدين، �لذر�ع �مل�صلحة 
126

42 �ص�روخ�ً و13 قذيفة ه�ون

.
127

للج�ن �ملق�ومة �ل�صعبية، �أنه� �أطلقت 131 �ص�روخ�ً وقذيفة ه�ون

�صي �أن �أن، 2009/1/6، �نظر:  
121

http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/1/4/report.Gaza-Israel/index.html  

Jerusalem Post newspaper, 20/1/2009, http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=123229290  122

9427&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

 Operation Cast Lead-Update No. 18, site of Intelligence and Terrorism Information Center at  123

the Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center (IICC), 21/1/2009,
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/hamas_e047.htm

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/19.  
124

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/18.  
125

الغد، 2009/1/20.  126

القد�س العربي، 2009/1/20.  127
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على  �لعدو�ن  على  �أ�رشف  �الإ�رش�ئيلي،  �جلو  �صالح  يف  رفيع  �ص�بط  ذكر  �ملق�بل  يف 

و�أطلقت   ،
128

�لقط�ع يف  �أهد�ف  على  غ�رة   1,500 بـ  ق�مت  �ملق�تلة  �ملروحي�ت  �أن  غزة، 

. و�أ�ص�ر �لك�تب يف �صحيفة 
129Orev وعوريف Hellfire ألف �ص�روخ من نوع هيلف�ير�

يديعوت �أحرونوت ن�حوم برني�ع Nahum Barnea �إىل �أن �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي نفذ 

.
130

خالل �لعملية 3,000 طلعة جوية هجومية

بعد  غزة  قط�ع  �إىل  و�صلت  م�صتقلة  بريط�نية  طبية  بعثة  الأول  تقرير  يف  وج�ء 

بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  غزة  قط�ع  على  �ألقى  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أن  �لعدو�ن،  �نته�ء 

1.5 مليون طن من �ملتفجر�ت، وذلك على م�ص�حة ال  2008/12/27–2009/1/18، نحو 
تتج�وز 25 ميالً طوالً و5 �أمي�ل عر�ص�ً، ت�أوي م� يزيد على 1.5 مليون �إن�ص�ن، �أي مبعدل 

 .
131

طن من �ملتفجر�ت للفرد �لو�حد

تعّد هذه �حلرب �الختب�ر �حلقيقي �الأول لقدرة ف�ص�ئل �ملق�ومة على �إد�رة حرب ك�ملة 

مع �لعدو، من خالل �لتحكم بعملي�ت �إطالق �ل�صو�ريخ، و�لتخفي من ر�صد �صالح �جلو 

�الإ�رش�ئيلي وخمبيه على �الأر�ص. جنحت �ملق�ومة �إىل حّد كبري يف �إد�رة عملية �ملج�بهة، 

وقد  توقف،  دون  �حلرب  مدة  خالل  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ��صتمر�ر  عملي�ت  ذلك  على  دّل 

�لفعل، بل وفق ��صرت�جتية وتكتيك  �ملق�ومة ��صرت�تيجية عدم �الجنر�ر ور�ء رّد  �تبعت 

حرب م�صبق ��صتط�ع �لتع�مل مع �أغلب �لظروف.

ج. اخل�س�ئر الب�رسية والقت�س�دية خالل العدوان:

اخل�س�ئر الفل�سطينية:

بلغت �حل�صيلة �لنه�ئية لهذ� �لعدو�ن على قط�ع غزة، ح�صب تقرير �جله�ز �ملركزي 

طفالً،   417 بينهم  �صهيد�ً،   1,334   ،2009/1/28 يف  �ل�ص�در  �لفل�صطيني،  لالإح�ص�ء 

�أعلنت  . كم� 
1325,450 بلغ عدد �جلرحى  و120 م�صن�ً، و14 م�صعف�ً؛ فيم�  ن�ص�ء،  و108 

http://www.alwatanvoice.com :موقع دني� �لوطن، 2009/2/9، �نظر  
128

Haaretz, 9/2/2009, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1062700.html  129

فل�سطني، 2009/2/21.  130

�صحيفة الراي، �لكويت، 2009/2/4.  
131

�جله�ز �ملركزي لالإح�ص�ء �لفل�صطيني، �ل�صهد�ء و�جلرحى يف قط�ع غزة، 2009/1/28، �نظر:   
132

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-  

JO&ItemID=1411&mid=12059
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�ل�رشطة �لت�بعة للحكومة يف غزة عن ��صت�صه�د 230 من عن��رشه� على ر�أ�صهم مديره� 

 .
133

�لع�م �للو�ء توفيق جب

و�أعلن �أبو عبيدة، �لن�طق ب��صم كت�ئب �لق�ص�م، عن ��صت�صه�د 48 مق�تالً من �لكت�ئب، 

، كم� بينت �إح�ص�ئية “�الإعالم �حلربي” �لت�بع ل�رش�ي� �لقد�ص، 
134

�أبرزهم �أبو زكري� �جلّم�ل

، و�أعلنت كت�ئب �صهد�ء �الأق�صى 
135

�أن 34 من مق�تلي �ل�رش�ي� ��صت�صهدو� خالل �لعدو�ن

عن  فتح  حلركة  �لت�بعة  جودة(،  �أين  )جمموعة  �الأق�صى  وكت�ئب  �ملج�هدين  وكت�ئب 

�مل�صلحة  �لذر�ع  �لدين،  �صالح  �لن��رش  �ألوية  وذكرت   .
136

عن��رشه� من   43 ��صت�صه�د 

�لع�صكري  �جلن�ح  و�أعلن  ��صت�صهدو�.  عن��رشه�  من   18 �أن  �ل�صعبية،  �ملق�ومة  للج�ن 

.
137

للجبهة �لديوقر�طية لتحرير فل�صطني عن ��صت�صه�د 13 مق�تالً من �صفوفه�

خ�ص�ئر  تكبد  قد  غزة  قط�ع  �أن  �لفل�صطيني  لالإح�ص�ء  �ملركزي  �جله�ز  وك�صف 

�قت�ص�دية مب��رشة بقيمة 1.9 ملي�ر دوالر نتيجة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي. وبلغت �خل�ص�ئر 

�ملركزي تدمري  تقرير �جله�ز  و�أظهر  1.2 ملي�ر دوالر.  �لتحتية نحو  �لبنية  �ملب��رشة يف 

4,100 م�صكن ب�صكل ك�مل، وكذلك دمرت مقر�ت للحكومة و�الأجهزة �الأمنية، ب�الإ�ص�فة 

 .
138

�إىل 17 �ألف م�صكن �آخر دمر ب�صكل جزئي

الأي�م، 2009/1/21.   133

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/19، �نظر:  
134

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM  
O%2bi1s7QRbTnHEZPQy%2f4gfn9lGFMrtmE2SQ3QqAVAz45nBmaWpbLhPKV9huoycp
g9ODbzYULLE%2b7STxf%2fLs65aUeD%2bxtm4aytO8r9QOCNyOCDRGW%2f0%3d

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/18، �نظر:  
135

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM  
O%2bi1s7xAFoFXEL%2byIwC%2foGafbx3VMrL42ShbapybCtK5Rdfm20MNHOb7NzEIS
p9IaMYnr0mVQruh2YiS3jgvGQs8DNSng0xfXyC8PnFn562G9KBbw%3d

الغد، 2009/1/20؛ والقد�س العربي، 2009/1/20.  136

القد�س العربي، 2009/1/20.  137

رئي�ص �الإح�ص�ء �لفل�صطيني ي�صتعر�ص �خل�ص�ئر �القت�ص�دية �الأولية يف قط�ع غزة جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي،   
138

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/ �نظر:   ،2009/1/19 �لفل�صطيني،  لالإح�ص�ء  �ملركزي  �جله�ز 

�لبنية  يف  �ملب��رشة  �خل�ص�ئر  �لفل�صطيني،  لالإح�ص�ء  �ملركزي  و�جله�ز  PressRelease/gaza_losts.pdf؛ 
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView. �نظر:   ،2009/1/28 �لتحتية، 

aspx?tabID=0&lang=ar-JO&ItemID=1412&mid=12059
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3.9 مليون دوالر يومي�ً،  بـ  �الأن�صطة �القت�ص�دية يف قط�ع غزة  بينم� تقدر خ�ص�ئر 

�القت�ص�دي  �لن�ص�ط  ��صرتد�د  وحتى  �لعدو�ن،  فرتة  خالل  دوالر  مليون   86.7 وبـ 

�لفل�صطيني يف قط�ع غزة، و�لذي تقدر مدته بع�م ك�مل، وبتن�ق�ص ث�بت لقيمة �خل�ص�ئر 

مليون   717.3 بنحو   )2010/1/17-2009/1/18( �لفرتة  لتلك  �خل�ص�ئر  فتقدر  �ليومية؛ 

ماليني   804 قر�بة  خ�رشت  قد  �لفل�صطيني  �القت�ص�د  �أن�صطة  تكون  �ملجمل  ويف  دوالر، 

 .
139

دوالر جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على قط�ع غزة وتبع�ته �مل�صتقبلية

اخل�س�ئر الإ�رسائيلية:

�إ�رش�ئيلي�ً فقط   13 �إىل مقتل  �أدى  �أن �لعدو�ن على قط�ع غزة قد  “�إ�رش�ئيل”  �عرتفت 

. يف حني �أكدت كت�ئب 
141

، ب�الإ�ص�فة �إىل �إ�ص�بة 367 �آخرين بجر�ح
140

بينهم ع�رشة جنود

�أكدت  كم�   .
142

�ملئ�ت وجرح  مب��رش  ب�صكل  �إ�رش�ئيلي�ً  جندي�ً   49 قتل  �لق�ص�م  �لدين  عز 

.
143

�رش�ي� �لقد�ص �أنه� متكنت من قتل 18 جندي�ً �إ�رش�ئيلي�ً، و�إ�ص�بة 56 �آخرين

��صتدع�ء  كلفة  �أن  �إىل  �لتق�رير  فت�صري  �الإ�رش�ئيلي،  �القت�ص�دي  �ل�صعيد  على  �أم� 

ع�رشة �آالف جندي �حتي�ط قد و�صلت يف �ليوم �لو�حد �إىل 4.5 مليون �صيكل )1.1 مليون 

مثل  ب�جلنود  �خل��صة  �لع�صكرية  �لتك�ليف  ب�حل�صب�ن  �الأخذ  دون  وذلك   ،
144

دوالر(

�لطع�م. وُي�ص�ف �إىل هذه �لتك�ليف �خل�ص�رة يف �لن�جت �القت�ص�دي ب�صبب �لعدو�ن، ب�صبب 

رئي�ص �الإح�ص�ء �لفل�صطيني ي�صتعر�ص �خل�ص�ئر �القت�ص�دية �الأولية يف قط�ع غزة جر�ء �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي،   
139

�جله�ز �ملركزي لالإح�ص�ء �لفل�صطيني، 2009/1/19. 

Operation Cast Lead-Update No. 18, IICC, 21/1/2009.  140

موقع جه�ز �الأمن �لع�م �الإ�رش�ئيلي )�ل�ص�ب�ك(، �نظر:  
141

http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Pages/tlulmas-ar.aspx  

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/19، �نظر:  
142

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJ  

EpMO%2bi1s7QRbTnHEZPQy%2f4gfn9lGFMrtmE2SQ3QqAVAz45nBmaWpbLhPKV9hu
oycpg9ODbzYULLE%2b7STxf%2fLs65aUeD%2bxtm 4aytO8r9QOCNyOCDRGW%2f0%3d

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2009/1/18، �نظر:  
143

 http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUx  

JEpMO%2bi1s7xAFoF XEL%2byIwC%2foGafbx3VMrL42ShbapybCtK5Rdfm20MNHOb7
NzEISp9IaMYnr0mVQruh2YiS3jgvGQs8DNSng0xfXyC8PnFn562G9KBbw%3d

ل�صهر  �ملركزي  “�إ�رش�ئيل”  بنك  معطي�ت  وفق  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيكل  مق�بل  �لدوالر  �رشف  �صعر  �عتم�د  مّت   
144

ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.065.
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�الأ�رش�ر �ملب��رشة وغري �ملب��رشة للجبهة �لد�خلية. ويف �صي�ق مت�صل، �أف�دت م�ص�در يف 

وز�رة �مل�لية �الإ�رش�ئيلية يف �الأي�م �الأوىل للعدو�ن، �أن �جلي�ص �صيتحمل تك�ليف �لعدو�ن 

يف �أ�صبوعه� �الأول، و�لتي قدرت بـ 700 مليون �صيكل )178.88 مليون دوالر(، و�أ�ص�رت 

�إىل �أنه مّت تخ�صي�ص ميز�نية للجي�ص ت�صل �إىل 800 مليون �صيكل )204.44 مليون دوالر( 

.
لتنفيذ عملي�ت ع�صكرية من هذ� �لنوع منذ �صنة 1452007

�ألف   750 يق�رب  م�  هددت  قد  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �أن  �إىل  هن�  �الإ�ص�رة  وجتدر 

م�صببًة  غزة،  لقط�ع  �ملح�ذية  �الإ�رش�ئيلية  و�ملدن  �لبلد�ت  يف  �حلركة  و�صلت  �إ�رش�ئيلي، 

. فقد ذكرت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن معطي�ت �حت�د �لغرف 
146

خ�ص�ئر �قت�ص�دية

�لتج�رية �الإ�رش�ئيلية بيّنت �أن 15 �ألف حمل جت�ري يعمل فيه� 350 �ألف �صخ�ص حلقت 

�لتي حلقت  �الأ�رش�ر  �الإ�رش�ئيلي على قط�ع غزة، و�أن  �لعدو�ن  �أ�رش�ر م�لية جر�ء  به� 

بقط�عي �لتج�رة و�خلدم�ت بلغت نحو 180 مليون �صيكل ) 44.33 مليون دوالر(. ووفق�ً 

“�إ�رش�ئيل”  جنوب  يف  ب�مل�ص�نع  حلقت  فقد  �الإ�رش�ئيليني  �ل�صن�عيني  �حت�د  حل�ص�ب�ت 

�صيكل  مليون   87 منه�  دوالر(،  مليون   29.55( �صيكل  مليون   120 بلغت  �أ�رش�ر 

�لب�قي ف�أ�رش�ر غري مب��رشة ن�جمة  �ملبلغ  �أم�  �أ�رش�ر مب��رشة،  مليون دوالر(   21.42(

�الإ�رش�ئيلية  �مل�ص�نع  �أن  �إىل  �الإ�ص�رة  مع  �الإنت�ج.  ووقف  �لعمل  ع�ئد�ت  �نخف��ص  عن 

و�أ�صح�ب �ملح�ل �لتج�رية يف �جلنوب �صيح�صلون على تخفي�ص�ت �رشيبية بعدة ماليني 

.
147

من �ل�صو�كل

على  الإ�رسائيلي  العدوان  خالل  الفل�سطينية  املق�ومة  �سواريخ   .3
قط�ع غزة 2012/11/21-14:

اأ. م�س�ر الأحداث خالل العدوان:

عبوة  تفجري  �إثر  و“�إ�رش�ئيل”  غزة  قط�ع  بني  جديد  من  �لتوتر  �ص�د   2012/11/8 يف 

ن��صفة يف نفق عند �ل�صي�ج �حلدودي ب�لقرب من قوة ع�صكرية ك�نت يف مهمة على حدود 

عرب 48، 2009/1/5.  
145

�ملرجع نف�صه.  
146

وك�لة �صم�، 2009/1/31.  
147

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2009، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.065.
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ب�صي�رة  �أ�رش�ر  و�إحل�ق  طفيفة  ب�صورة  �إ�رش�ئيلي  جندي  �إ�ص�بة  عن  �أ�صفر  �لقط�ع، 

م�صوؤولية  حم��ص  حركة  ب�ر�ك  �إيهود  �الإ�رش�ئيلي  �لدف�ع  وزير  حمل  وقد  ع�صكرية، 

، و�أظهرت تقدير�ت �أولية للجي�ص �الإ�رش�ئيلي، �أن حركة حم��ص ح�ولت تنفيذ 
148

�لتفجري

 .
149

عملية �أ�رش جنود من خالل تفجري �لنفق

و�صط ح�لة من �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية ب�صّن هجوم و��صع على �لقط�ع، ق�م �جلي�ص 

�الإ�رش�ئيلي ب�صّن عدة هجم�ت �أدت �إىل �صقوط �صهد�ء، وردت �ملق�ومة �لفل�صطينية بق�صف 

�ص�روخي على �ملدن �الإ�رش�ئيلية �لقريبة من قط�ع غزة؛ �إال �أن هذ� �لت�صعيد ظّل يف حدود 

�أن  لبث  م�  �لو�صع  هذ�  �أن  بيد  و��صعة.  مو�جهة  �إىل  �لو�صول  دون  �ملحدودة  �ملن�و�ص�ت 

�نفجر يف 2012/11/14 عندم� ق�مت ط�ئرة حربية �إ�رش�ئيلية ب�غتي�ل �أحمد �جلعبي ن�ئب 

. وكرد فعل �أويل على عملية �الغتي�ل، ق�مت كت�ئب �لق�ص�م 
150

�لق�ئد �لع�م لكت�ئب �لق�ص�م

بق�صف مدينة تل �أبيب ب�ص�روخ حملي �ل�صنع، وهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي تق�صف فيه� 

. كم� �أعلنت �لق�ص�م عن ق�صف تل �أبيب 
151

تل �أبيب منذ بدء �ل�رش�ع �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي

حملي  ب�ص�روخ  �ملدينة  ق�صف  �إعالنه�  من  �ص�ع�ت  بعد   ”5 “فجر  طر�ز  من  ب�ص�روخ 

.
152

�ل�صنع

وقد �أطلقت كت�ئب �لق�ص�م، على عملية �لث�أر لن�ئب ق�ئده� �لع�م �أحمد �جلعبي “حج�رة 

.
�صجيل”، يف مو�جهة عملية “عمود �ل�صح�ب” �لتي �أعلنه� �الحتالل يف 1532012/11/14

�جلي�ص  �إن   ،2012/11/14 يف  نتني�هو،  بني�مني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  وق�ل 

�الإ�رش�ئيلي �رشب قدرة �لف�ص�ئل �لفل�صطينية يف قط�ع غزة على �إطالق �صو�ريخ نحو 

فيم�  �جلعبي.  �أحمد  �غتي�ل  �أعق�ب  يف  “�إ�رش�ئيل”،  و�صط  يف  وحميطه�  �أبيب  تل  مدينة 

ق�ل وزير �لدف�ع �الإ�رش�ئيلي �إيهود ب�ر�ك: “متكن� من �إ�ص�بة كل �صو�ريخ فجر، و�لبنى 

�لتحتية للحركة، وعدة منظم�ت غري معنية، فوق�حة حركة حم��ص، وعملي�ت �لت�صعيد 

�لع�صكري،  “�جليب”  جت�ه  �ص�روخ�ً  و�إطالقه�  �الإ�رش�ئيلية  �ملدن  جت�ه  منه�  �ملتكررة 

�صحيفة اليوم ال�س�بع، �لق�هرة، 2012/11/9.  
148

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2012/11/9.   
149

فل�صطني �أون الين، 2012/11/15.  
150

�ملرجع نف�صه.  
151

http://safa.ps/ :وك�لة �ل�صح�فة �لفل�صطينية )�صف�(، 2012/11/15، �نظر  
152

وك�لة �صف�، 2012/11/15.   
153
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دفعن� للعمل ب�صكل �ص�رم، و�إ�رش�ئيل لن تقبل �أن يتم �إطالق �صو�ريخ جت�ه مو�طنيه�”. 

و�أو�صح ب�ر�ك �أن هن�ك �أربعة �أهد�ف للعملية: 1. تعزيز قوة �لردع؛ 2. �إ�ص�بة �ل�صو�ريخ 

ب�جلبهة  �مل�ص��ص  تقلي�ص   .4 حم��ص؛  حلركة  قوية  �رشب�ت  ت�صديد   .3 �لفل�صطينية؛ 

.
154

�لد�خلية �الإ�رش�ئيلية

يف مو�ز�ة ذلك و�صع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ثالثة �أهد�ف مركزية لعمليته �لع�صكرية يف 

غزة، عمود �ل�صح�ب، تبد�أ يف �لق�ص�ء على خم�زن �الأ�صلحة، خ�صو�ص�ً �ل�صو�ريخ �لطويلة 

.
155

�ملدى، مب� ي�صمن تهدئة لفرتة طويلة، و��صتمر�ر �الغتي�الت و�إيج�د قوة ردع

�لتو�صل م�ص�ء يوم  مّت  �أي�م، حيث  �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على غزة ملدة ثم�نية  ��صتمر 

خ��صة  “تف�هم�ت  �صمي  م�رشية  بو�ص�طة  تهدئة  �تف�ق  �إىل   2012/11/21 يف  �الأربع�ء 

.
بوقف �إطالق �لن�ر يف قط�ع غزة”156

بعد يومني من �نته�ء �لعدو�ن على غزة �أقّر رئي�ص حزب “ي�ص عتيد” “يوجد م�صتقبل” 

يف  �لعبية،  �الإذ�عة  ن�رشته�  ت�رشيح�ت  يف   ،Yair Lapid البيد  ي�ئري   ،Yesh Atid

2012/11/23، �أن “�إ�رش�ئيل مل حتّقق �الأهد�ف �ملعلَنة لعمليته� �لع�صكرية يف غزة، حيث 

�لر�دعة”. وتّوقع البيد عملية ع�صكرية جديدة  �إال قليالً من زي�دة قوته�  �إنه� مل تتمكن 

 .
�لظروف”157 تقت�صيه  م�  “بح�صب  م�صتقبالً  غزة  قط�ع  �صّد  �الحتالل  جي�ص  ي�صنّه� 

وق�ل �ص�وؤول موف�ز Shaul Mofaz رئي�ص حزب ك�دي� �ملع�ر�ص: “لالأ�صف �ل�صديد �إن 

وقف �إطالق �ل�صو�ريخ �أو �لرت�جع يف قدرة �لف�ص�ئل على �إطالق �ل�صو�ريخ مل تتحقق، 

و�إن �صقوط �ل�صو�ريخ على �جلنوب هي م�ص�ألة وقت فقط و�صت�صمعون �أخب�ر�ً �صيئة يف 

.
�جلنوب”158

ب. الأداء ال�س�روخي للمق�ومة خالل العدوان: 

�الأد�ء  يف  كبرية  كف�ءة  �لعدو�ن  من  �جلولة  هذه  خالل  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  �أظهرت 

و�ال�صرت�تيجية، فعملي�ت �إطالق �ل�صو�ريخ ب�تت �أكرث حرفية، و�تبعت �ملق�ومة �أ�ص�ليب 

عرب 48، 2012/11/14.  
154

احلي�ة، 2012/11/15.  155

�جلزيرة.نت، 2012/11/22.  
156

قد�ص بر�ص، 2012/11/23.  
157

فل�صطني �أون الين، 2012/11/28.   
158
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عدد  من  تقلل  �أن  ��صتط�عت  �الأنف�ق،  ��صتخد�م  خالل  فمن  و�لتخفي،  �لتمويه  يف  جديدة 

�الإ�ص�ب�ت يف �صفوفه�، وب�تت عملي�ت �إطالق �ل�صو�ريخ �أكرث �أمن�ً، بعد جتنب �نك�ص�فه� 

بط�ئر�ت �لتج�ص�ص �الإ�رش�ئيلية.

طلق من قط�ع غزة، 
ُ
�أ�ص�رت �الإح�ص�ئي�ت �الإ�رش�ئيلية �إىل �أن �أكرث من 1,500 �ص�روخ �أ

ب�جت�ه “�إ�رش�ئيل”، خالل �لعدو�ن على �لقط�ع، و�أ�ص�رت �إىل �أن منظومة �لقبة �حلديدية 

�عرت�صت 421 �ص�روخ�ً، �صقطت يف م�صتعمر�ت �جلنوب و�لو�صط، ومن بينه� تل �أبيب. 

وذكر وزير �لدف�ع �الإ�رش�ئيلي �إيهود ب�ر�ك، �أن وزن �ل�صحن�ت �ملتفجرة لهذه �ل�صو�ريخ، 

.
159

بلغ م� يقرب من �لطن �لو�حد من �ملتفجر�ت

للمو�جهة  �الأول  �ليوم  يف  �ملق�ومة  �أطلقت  �الإ�رش�ئيلية،  �الإح�ص�ئي�ت  وبح�صب 

316 �ص�روخ�ً، من بينه� �صو�ريخ  �أم� يف �ليوم �لث�ين، ف�أطلقت �ملق�ومة  75 �ص�روخ�ً. 
��صتهدفت منطقة غو�ص د�ن، و�صط “�إ�رش�ئيل”. فيم� �أطلقت يف �ليوم �لث�لث، 228 �ص�روخ�ً، 

و�صل بع�صه� �إىل منطقة غو�ص عتي�صون �ال�صتيط�نية، يف �ل�صفة �لغربية. يف �ليوم �لر�بع، 

�ص�روخ  �عرت��ص  �حلديدية  �لقبة  و�صجلت  �ص�روخ�ً،   237 �ملق�ومة  �صو�ريخ  بلغت 

طلق ب�جت�ه �ملن�طق �ملحتلة 
ُ
و�حد، ك�ن متجه�ً �إىل مدينة تل �أبيب. �أم� يف �ليوم �خل�م�ص، ف�أ

�ليوم  �أم� يف  143 �ص�روخ�ً،  �ل�ص�بع  143 �ص�روخ�ً، ويف  �ل�ص�د�ص  156 �ص�روخ�ً، ويف 
.
160ً

�الأخري، ف�أطلقت �ملق�ومة 130 �ص�روخ�

طلق ب�جت�ه ع�صقالن 115 �ص�روخ�ً، و170 �ص�روخ�ً ب�جت�ه 
ُ
ويف �لتوزيع �ملن�طقي، �أ

�أم�  �ص�روخ�ً،   20 مالخي  وكري�ت  �أوف�كيم،  ب�جت�ه  �ص�روخ   200 ونحو  �ل�صبع،  بئر 

و�صط  وم�صتعمر�ت  مدن  وتلقت  �ص�روخ�ً.   480 عن  يقل  ال  م�  فتلقت  �أ�صكول  منطقة 

.
161

“�إ�رش�ئيل”، يف منطقة غو�ص د�ن وتل �أبيب و�لقد�ص، ت�صعة �صو�ريخ بعيدة �ملدى

ويف قر�ءة لهذه �الأرق�م ن�صتنتج �أن �ملق�ومة ��صتط�عت خالل هذه �جلولة من �لعدو�ن، 

�إد�رة �ملعركة من خالل ��صرت�تيجية و��صحة، ف�إطالق �ل�صو�ريخ غطى ك�فة �أي�م �حلرب 

بوترية مت�ص�وية تقريب�ً من حيث عدد �ل�صو�ريخ، ويبدو �أن �ملق�ومة ك�نت تتجهز الأ�صوء 

�الحتم�الت، ك��صتمر�ر �لعدو�ن ملدة �أطول من �لزمن، فك�ن ال بّد من �القت�ص�د يف �إطالق 

�ل�صو�ريخ.

�لأخب�ر، 2012/11/24.  
159

املرجع نف�سه.  160

املرجع نف�سه.  161
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نحو  غزة   قط�ع  من  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  �أطلقته�  �لتي  �ل�صو�ريخ  عدد  بلغ 

3,000 �ص�روخ، وقد متكنت كت�ئب �لق�ص�م من �رشب مو�قع �الحتالل منذ بدء �لعدو�ن 
بـ 1,573 قذيفة �ص�روخية و��صتهدفت ط�ئر�ت �الحتالل وبو�رجه و�آلي�ته، و��صتخدمت 

الأول مرة �صو�ريخ بعيدة �ملدى بع�صه� حملي �ل�صنع �رشبت حتى 80 كم يف هرت�صيلي�، 

و�رشبت الأول مرة يف ت�ريخ �ل�رش�ع تل �أبيب و�لقد�ص �ملحتلة. وق�لت �لكت�ئب �إنه� �أطلقت 

�ل�صنع، و�صتة �صو�ريخ  75” حملي  “�أم  �ل�صجيل �صتة �صو�ريخ  خالل معركة حج�رة 

؛ حيث �أطلقت �ص�روخ�ً و�حد�ً ب�جت�ه هرت�صيلي� �صم�ل تل �أبيب 
162

“فجر 5” �إير�نية �ل�صنع
وثالثة ب�جت�ه �لقد�ص �ملحتلة، و�صبعة �صو�ريخ ب�جت�ه تل �أبيب و�ص�روخ�ً و�حد�ً على 

حربية  ب�رجة  ��صتهدفت  �أنه�   ،2012/11/19 يف  �لق�ص�م،  كت�ئب  و�أعلنت   .
163

�ل�صبع بئر 

�إ�رش�ئيلية ك�نت تتمركز يف عر�ص �لبحر قب�لة غزة بخم�صة �صو�ريخ من نوع 107 ملم. 

.
164

ومل َيِرد �أي تعقيب �إ�رش�ئيلي على هذ� �الإعالن

�حلربية  ط�ئر�ته  بتعر�ص   2012/11/19 يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �عرتف  وقد 

لع�رشة �صو�ريخ �أر�ص - جو خالل �لعدو�ن على غزة. وق�ل م�صدر �أمني �إ�رش�ئيلي �إن 

�ل�صو�ريخ ك�دت ت�صيب تلك �لط�ئر�ت، و�إن هذه �جلولة ك�صفت قدر�ت حم��ص �لع�صكرية 

.
165

وخ�صو�ص�ً يف هذ� �ملج�ل

�أم� �رش�ي� �لقد�ص �لت�بعة للجه�د، فق�لت �إنه� �أطلقت 600 �ص�روخ، من بينه� �صو�ريخ 

وقد�ص،  جر�د،  �صو�ريخ  �إىل  ب�الإ�ص�فة  مرة،  الأول  ك�ي   8 و�صي  وكورنيت،   ،”5 “فجر 
.
166

و�ص�روخ  107ملم، وقذ�ئف ه�ون

عن  �ل�صعبية  �ملق�ومة  للج�ن  �لع�صكري  �جلن�ح  �لدين  �صالح  �لن��رش  �ألوية  و�أعلنت 

�أبو علي  �ل�صهيد  ق�لت كت�ئب  بينم�  وقذيفة ه�ون،  280 �ص�روخ�ً  يقل عن  م� ال  �إطالق 

م�صطفى �جلن�ح �لع�صكري للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني �إنه� �أطلقت 245 �ص�روخ�ً 

�لع�صكري  �جلن�ح  �لوطنية  �ملق�ومة  كت�ئب  وق�لت  �له�ون،  قذ�ئف  من  و�لع�رش�ت 

وتبنت  وقذيفة،  �ص�روخ�ً   150 �أطلقت  �إنه�  فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة 

القد�س، 2012/11/19.  162

ال�رسق الأو�سط، 2012/11/23.  163

احلي�ة، 2012/11/19.  164

الأي�م، 2012/11/20.  165

ال�رسق الأو�سط، 2012/11/23.  166
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50 من نوع جر�د، و�لبقية �صو�ريخ �أق�صى  81 �ص�روخ�ً منه�  �إطالق  كت�ئب �الأق�صى 

�ل�صلفية  �جلم�ع�ت  �أم�   ،”7 “�ص�م  و�ص�روخ  ملم،   107 و�صو�ريخ  �ل�صنع،  حملية 

 .
167

ف�أو�صحت �أنه� �أطلقت 67 �ص�روخ�ً منه� 20 جر�د

وكلفت هذه �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقت على “�إ�رش�ئيل”، �حلكومة �الإ�رش�ئيلية نحو 30 مليون 

.
168

دوالر، لت�صغيل نظ�م �لقبة �حلديدية

ج. اخل�س�ئر الب�رسية والقت�س�دية خالل العدوان: 

اخل�س�ئر الفل�سطينية:

��صتُ�صهد خالل �لعملية �أكرث من 162 فل�صطيني�ً منهم 43 طفالً ب�الإ�ص�فة �إىل 15 �مر�أة 

431 طفالً، و207 �صيد�ت،  1,222 من بينهم  �إىل  و18 م�صن�ً، بينم� و�صل عدد �مل�ص�بني 

.
169ً

و88 م�صن�

و�أعلنت �رش�ي� �لقد�ص �أنه� ودعت ع�رشة جم�هدين خالل �لعدو�ن، من بينهم �ل�صهيد 

.
170

�لق�ئد ر�مز حرب م�صوؤول �الإعالم �حلربي يف لو�ء غزة

و�رتكبت “�إ�رش�ئيل” خالل هذ� �لعدو�ن، �صل�صلة جم�زر �أودت بحي�ة ع�ئالت ك�ملة 

ثالثني  قتلت  �أنه�  وزعمت  غزة،  على  غ�رة   1,500 ونفذت  زور.  و�أبو  �لدلو  ع�ئلة  مثل 

�جلعبي،  �أحمد  هم:  �لب�رزين،  من  �صتة  بينهم  �الإ�صالمي  و�جله�د  حم��ص  يف  قي�دي�ً 

من  وجميعهم  �لق��صي  و�أ�ص�مة  �ل�ص�عر،  وخ�لد  جالل،  �أبو  و�أحمد  م�ص�مح،  وح�ب�ص 

.
171

حم��ص، �إ�ص�فة �إىل ر�مز حرب �لقي�دي يف �جله�د �الإ�صالمي

�لتج�رية يف غزة �خل�ص�ئر  �لغرفة  �القت�ص�دية، فقد قدرت  �أم� فيم� يخ�ص �خل�ص�ئر 

بنحو  �لعدو�ن  خالل  �القت�ص�دية  �الأن�صطة  ك�فة  توقف  عن  �لن�جتة  �ملب��رشة  �ليومية 

�القت�ص�دية  �الأن�صطة  لكل  �ليومي  �الإنت�ج  قيمة  على  بن�ًء  تقريب�ً،  دوالر  مالين  خم�صة 

.
172

�ملختلفة؛ �أي ب�إجم�يل 40 مليون دوالر خالل ثم�نية �أي�م وهي فرتة �لعدو�ن

املرجع نف�سه.  167

املرجع نف�سه.  168

املرجع نف�سه.  169

وك�لة �صم�، 2012/11/22.  
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وك�لة �صف�، 2012/11/24.   
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اخل�س�ئر الإ�رسائيلية:

ح�صب �لبي�ن�ت �الإ�رش�ئيلية �أدت �صو�ريخ �ملق�ومة �إىل قتل 5 �إ�رش�ئيليني بينهم جندي 

. ولفتت �مل�ص�در �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية 
173

�آخرين بني مدنيني وع�صكريني  240 و�إ�ص�بة 

ك�نو�  �لعبية  �لدولة  جنوب  يف  �إ�رش�ئيلي  مليون  من  �أكرث  �أن  �إىل  �لنظر   2012/11/23 يف 

لق�صف  نتيجة  بت�ت�ً  �القت�ص�دية  �حلركة  وتوقفت  �لعدو�ن،  �أي�م  خالل  ره�ئن  مبث�بة 

�لع�صكرية  �خل�ص�ئر  ي�صمل  ال  �خل�ص�ئر  ر�صد  �أن  ب�لذكر  وجدير  �ل�ص�روخي،  �ملق�ومة 

�الإ�رش�ئيلية. ويف هذ� �ل�صي�ق، ق�لت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �إن عملية عمود �ل�صح�ب 

 1948 �ملحتلة �صنة  �الإ�رش�ئيلية يف جنوب فل�صطني  �أحلقت ب�مل�ص�نع  �صّد قط�ع غزة قد 

 .
174

خ�ص�ئر م�لية ب�هظة تقدر بـ 150 مليون �صيكل )38.99 مليون دوالر(

و�دعت �ل�صحيفة، نقالً عن م�ص�در �قت�ص�دية ر�صمية يف تل �أبيب، �أن �لعدو�ن على 

�لزر�عة  قط�ع  تكبد  حيث  �جلنوب،  يف  �الإ�رش�ئيليني  �ملز�رعني  عمل  على  �أي�ص�ً  �أثر  غزة 

.
175

وتربية �لدو�جن خ�ص�ئر كبرية تقدر بع�رش�ت ماليني �لدوالر�ت

�إن نحو �صبعني م�صنع�ً  �مل�ص�در عينه� قوله�  �ل�صحيفة عن  نقلت  عالوة على ذلك، 

�إ�رش�ئيلي�ً يف حميط �لقط�ع �أوقفو� �لعمل كلي�ً، ب��صتثن�ء �مل�ص�نع �لتي ُعدَّ عمله� �رشوري�ً، 

430 م�صنع�ً  �لعمل يف  �إىل ذلك، ت�رشرت وترية  �لثم�نية، ب�الإ�ص�فة  �لعدو�ن  �أي�م  خالل 

عن  �لنق�ب  ذ�ته�  �مل�ص�در  وك�صفت  منه.  كم   40 م�ص�فة  على  �لقط�ع  حميط  يف  يقع  �آخر 

قد  مب�  �الإ�رش�ئيلي  لالقت�ص�د  بخ�ص�ئر  ت�صبب  غزة  قط�ع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أن 

.
176

يتج�وز 700 مليون دوالر �أمريكي

و�أ�ص�رت �ل�صحيفة �لعبية يف تقريره� �ملذكور، ��صتن�د�ً �إىل م�ص�در مطلعة يف وز�رة 

بني  يرت�وح  مبلغ�ً  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  من  �صتطلب  �لوز�رة  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية،  �الأمن 

�أن  �إىل  م�صريًة  غزة،  على  �لعدو�ن  على  �أنفقته  عم�  كتعوي�ص  دوالر  مليون   510–250

نفق�ت �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية ت�صمل تكلفة �لذخرية. وطبق�ً لل�صحيفة فقد يبلغ 

ال�رسق الأو�سط، 2012/11/23.  173

القد�س العربي، 2012/11/24.  174

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر ت�رشين �لث�ين/ نوفمب 2012، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.874.
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�أمريكي.  دوالر  مليون   760 نحو  غزة  قط�ع  على  �لعدو�ن  عن  �لن�جمة  �خل�ص�ئر  حجم 

و�أف�دت �ل�صحيفة �أن �لنفق�ت �لع�صكرية �صملت تكلفة حتريك �ملئ�ت من �الآلي�ت و�ملركب�ت 

�لع�صكرية و�جلنود، و��صتدع�ء مئ�ت �الآالف من جنود �الحتي�ط ونقلهم، ب�الإ�ص�فة �إىل 

وم�  �جلوية،  �لطلع�ت  �آالف  وتك�ليف  وت�صليحهم،  لهم  �لغذ�ء  بتوفري  �ملرتبطة  �لنفق�ت 

.
177

�أنفق لتوفري �لوقود �لالزم لتحريك �لقو�ت

و�أف�دت معطي�ت �إ�رش�ئيلية ر�صمية ب�أن حجم �خل�ص�ئر و�الأ�رش�ر �مل�دية �لتي تكبّدته� 

�ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من  �جلنوبية  �ملنطقة  يف  �لو�قعة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�ص�نع 

�صنة 1948، �إب�ن فرتة �لت�صعيد �لع�صكري بني جي�ص �الحتالل و�ملق�ومة �لفل�صطينية يف 

.
178

قط�ع غزة، تقّدر بـ 200 مليون �صيكل )نحو 51.6 مليون دوالر �أمريكي(

وذكرت �ملعطي�ت �لتي ن�رشه� “�حت�د �أرب�ب �ل�صن�عة �الإ�رش�ئيلي”، يف 2012/11/23، 

�أن خ�ص�ئر ج�صيمة حلقت ب�مل�ص�نع �لو�قعة جنوب “�إ�رش�ئيل” �إب�ن عملية عمود �ل�صح�ب، 

�أعد�د  وتغيّب  �لفل�صطيني  �ل�ص�روخي  �لق�صف  ب�صبب  لفرت�ت  �لعمل  عن  لتوقفه�  نظر�ً 

كبرية من �لعم�ل عن عملهم يف تلك �مل�ص�نع. وبح�صب �ملعطي�ت؛ ف�إن من ي�صّكلون ن�صبة 

ال تقل عن 25% من �الأيدي �لع�ملة يف �مل�ص�نع �الإ�رش�ئيلية �لك�ئنة يف منطقة غالف غزة، 

تغيّبو� عن عملهم خالل فرتة �لعدو�ن �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي على قط�ع غزة، خوف�ً من 

.
179

�صو�ريخ �ملق�ومة

�ل�رش�ئب  �صلطة  ��صتقب�ل  عن   ،2012/12/5 يف  �أحرنوت  يديعوت  �صحيفة  وك�صفت 

ت�رشرت  �إ�رش�ئيليني  م�صتوطنني  قبل  من  ُقدمت  تعوي�ص  دعوى   3,165 “�إ�رش�ئيل”  يف 

طلقت من قط�ع غزة خالل عملية عمود �ل�صح�ب، وقد 
ُ
ممتلك�تهم ب�صبب �ل�صو�ريخ �لتي �أ

�أقرت �ل�صلطة تنفيذ نحو ثلث هذه �لدع�وى ودفع �لتعوي�ص�ت �مل�لية للم�صتكني. ووفق�ً 

ب�ملب�ين،  حلقت  �أ�رش�ر  عن  للتعوي�ص  �لدع�وى  هذه  من   2,098 قدمت  فقد  لل�صحيفة، 

و1,027 تعوي�ص�ت على �أ�رش�ر حلقت ب�ل�صي�ر�ت، ب�الإ�ص�فة �إىل 40 دعوى تعوي�ص عن 

 .
180

�أ�رش�ر حلقت ب�الأر��صي �لزر�عية

املرجع نف�سه.  177

قد�ص بر�ص، 2012/11/23.  178
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4. �سواريخ املق�ومة الفل�سطينية خالل العدوان الإ�رسائيلي على قط�ع 
غزة 2014:

اأ. م�س�ر الأحداث خالل العدوان:

رئي�ص  منزل  يف   2014/4/23 يف  �مل�ص�حلة  �تف�ق  وفتح  حم��ص  حركتي  توقيع  بعد 

�حلكومة يف قط�ع غزة �إ�صم�عيل هنية �لو�قع يف خميم �ل�ص�طئ يف مدينة غزة، مّت �التف�ق 

:
181

على م� يلي

اأولً: �لت�أكيد على �اللتز�م بكل م� مّت �التف�ق عليه يف �تف�ق �لق�هرة، و�لتف�هم�ت �مللحقة، 

و�إعالن �لدوحة، و�عتب�ره� �ملرجعية عند �لتنفيذ.

ث�ني�ً: �حلكومة: يبد�أ �لرئي�ص حممود عب��ص م�ص�ور�ت ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لوطني، 

ب�لتو�فق من ت�ريخه، و�إعالنه� خالل �لفرتة �لق�نونية �ملحددة بخم�صة �أ�ص�بيع، ��صتن�د�ً 

�إىل �تف�ق �لق�هرة و�إعالن �لدوحة، وقي�مه� ب�لتز�م�ته� ك�فة.

و�ملجل�ص  و�لرئ��صية،  �لت�رشيعية،  �النتخ�ب�ت  تز�من  على  �لت�أكيد  �النتخ�ب�ت:  ث�لث�ً: 

و�لفع�لي�ت  �لقوى  مع  ب�لت�ص�ور  �النتخ�ب�ت،  موعد  بتحديد  �لرئي�ص  ويخّول  �لوطني، 

�لوطنية، على �أن يتم �إجر�ء �النتخ�ب�ت بعد �صتة �أ�صهر من ت�صكيل �حلكومة على �الأقل.

وتتم من�ق�صة ذلك يف جلنة تفعيل منظمة �لتحرير، يف �جتم�عه� �لق�دم، و�إجن�ز مقت�صي�ت 

�إجر�ء �النتخ�ب�ت �ملذكورة.

�لتحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل  جلنة  عقد  على  �التف�ق  مّت  �لتحرير:  منظمة  رابع�ً: 

�لفل�صطينية، ملم�ر�صة مه�مه� �ملن�صو�ص عليه� ب�التف�قي�ت، يف غ�صون خم�صة �أ�ص�بيع من 

ت�ريخه، و�لت�أكيد على دورية وتو��صل �جتم�ع�ته� بعد ذلك.

�ملجتمعية،  �مل�ص�حلة  لعمل  �لفوري  �ال�صتئن�ف  �ملجتمعية:  �مل�ص�حلة  جلنة  خ�م�س�ً: 

وجل�نه� �لفرعية، ��صتن�د�ً �إىل م� مّت �التف�ق عليه يف �لق�هرة.

ملف  يف  �لق�هرة،  يف  عليه  �التف�ق  مّت  م�  تطبيق  على  �لت�أكيد  �حلري�ت:  جلنة  �س�د�س�ً: 

�حلري�ت �لع�مة، ودعوة جلنة �حلري�ت �لع�مة يف �ل�صفة و�لقط�ع، ال�صتئن�ف عمله� فور�ً 

وتنفيذ قر�ر�ته�.

وك�لة �لر�أي، 2014/4/23.  
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�ملجل�ص  بتفعيل  عليه،  �التف�ق  مّت  م�  تطبيق  على  �لت�أكيد  �لت�رشيعي:  �ملجل�ص  �س�بع�ً: 

�لت�رشيعي و�لقي�م مبه�مه.

تهدد  وبد�أت  �التف�ق،  هذ�  �صّد  قوية  ومع�ر�صة  �متع��ص�ً  �الإ�رش�ئيلية  �لقي�دة  �أبدت 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �صّد  �قت�ص�دية  عقوب�ت  وفر�ص  �جل�نب  �أح�دية  �إجر�ء�ت  ب�تخ�ذ 

�لذي  �لتف�و�صي  �للق�ء  �إلغ�ء  �إىل  نتني�هو  بني�مني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  و�ص�رع 

، وق�ل 
1822014/4/23 �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” يف  �ل�صلطة  ك�ن مقرر�ً عقده بني وفدي 

�إم� �ل�صالم مع  �أم�مه خي�ر:  “ك�ن  �إن رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عب��ص  نتني�هو 

�إ�رش�ئيل �أو �التف�ق مع حم��ص �الإره�بية، و�خت�ر �التف�ق مع حم��ص. ولذلك فهذه �رشبة 

.
لل�صالم، و�آمل يف �أن يغري ر�أيه”183

 ،
وبعد ت�صكيل حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية برئ��صة ر�مي �حلمد �هلل يف 1842014/6/2

�إجر�ء  عدم  و�ل�صي��صية  �الأمنية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي  �لوز�ري  �ملجل�ص  قرر 

حم��ص،  حركة  من  مدعومة  كونه�  �جلديدة  �لفل�صطينية  �حلكومة  مع  مف�و�ص�ت  �أّي 

وتخويل رئي�ص �لوزر�ء بني�مني نتني�هو �صالحية فر�ص عقوب�ت �إ�ص�فية على �ل�صلطة 

حركة  �صّد  و��صعة  حتري�صية  حملة  بتد�صني  “�إ�رش�ئيل”  و�رشعت   .
185

�لفل�صطينية

حم��ص وحكومة �لتو�فق �لفل�صطينية، ومل يتوقف �لفعل �الإ�رش�ئيلي عند �لتهديد �للفظي، 

بل ق�مت ب�أفع�ل عدو�نية علّه� تق�صي على �تف�ق �مل�ص�حلة وُتف�صل حكومة �لتو�فق؛ ففي 

2014/6/11 ق�م �صالح �جلو �الإ�رش�ئيلي بتنفيذ عملية �غتي�ل �صم�ل قط�ع غزة ��صتهدفت 

حممد �أحمد �لع�وور �مللقب بـ“�أبو خط�ب �ملقد�صي” وهو من عن��رش �ل�صلفية �جله�دية 

و�لذي يتهمه جه�ز �ل�ص�ب�ك ب�إطالق �لعديد من �ل�صو�ريخ يف �الأ�صهر �الأخرية �لتي �صبقت 

.
186

�غتي�له

جممع  يف  �ليهود  للمتدينيني  مدر�صة  يف  يدر�صون  م�صتوطنني  ثالثة  �ختف�ء  وعقب 

نتني�هو  ��صتغل   ،
1872014/6/12 يف  �خلليل  من  �لقريبة  عت�صيون  غو�ص  م�صتعمر�ت 

القد�س، 2014/4/23.  182

الغد، 2014/4/25.  183

www.wafa.ps :وك�لة �الأنب�ء و�ملعلوم�ت �لفل�صطينية )وف�(، 2014/6/2، �نظر  
184

الأي�م، 2014/6/3.  185

الأي�م، 2014/6/12  186

القد�س، 2014/6/13.  187
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�إن  ق�ئالً  �لوطني  �لوف�ق  وحكومة  �مل�ص�حلة  �تف�ق  على  للتحري�ص  �مل�صتوطنني  �ختف�ء 

“�لتح�لف �لذي عقد بني �أبو م�زن وحم��ص يفتح �لب�ب ل�صلب حم��ص �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

.
و�ل�صيطرة على يهود� و�ل�ص�مرة ]�ل�صفة �لغربية[”188

وق�ل نتني�هو يف 2014/6/15: “�أ�صتطيع �ليوم �أن �أقول م� �متنعت عن قوله ب�الأم�ص 

 .
قبل �العتق�الت �لو��صعة لعن��رش حم��ص. �أفر�د حم��ص هم �لذين �ختطفو� �صب�بن�”189

حكومته  ت�صعى  �لتي  �الأهد�ف  عن  البيد  ي�ئري  �الإ�رش�ئيلي  �مل�لية  وزير  ك�صف  وقد 

“�إن �حلملة حتمل  لتحقيقه� من �حلملة �الإ�رش�ئيلية �مل�صعورة يف �ل�صفة �لغربية، ق�ئالً: 

ثالثة �أهد�ف رئي�صية تتمثل ب�إع�دة �مل�صتوطنني �ملختفني، وتدمري حركة حم��ص، وتفكيك 

.
حكومة �لوحدة بني حركة حم��ص وفتح”190

�إال �أن رئي�ص �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص خ�لد م�صعل ق�ل �إنه ال يتلك معلوم�ت 

موؤكدة ب�ص�أن �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني �لثالثة �ملختطفني يف �ل�صفة �لغربية، لكنه �أكد �أنه 

 .
191

يب�رك كل عملية مق�ومة �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

2014/6/30، يف  �لثالثة يف  �مل�صتوطنني  �الإ�رش�ئيلية على جثث  �ل�صلط�ت  وبعد عثور 

منطقة حلحول �صم�ل مدينة �خلليل، �ص�رع �الحتالل �إىل �ته�م حم��ص بقتلهم ب�لرغم من 

عدم وجود �أدلة ت�صري �إىل �لق�تل �أو �خللفية �لتي قتلو� بن�ًء عليه�، وق�ل نتني�هو �إن حركة 

.
192

حم��ص م�صوؤولة عن مقتل �مل�صتوطنني و“�صتدفع” ثمن ذلك

كم�  غزة،  قط�ع  على  جوية  غ�رة   34 �الإ�رش�ئيلي  �جلو  �صالح  �صّن   2014/7/1 ويف 

جنوب  يف  متفرقة  من�طق  يف  �صقطت  �صو�ريخ  �صتة  ب�إطالق  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ق�مت 

. ويف 2014/7/7 نفذ �الحتالل ت�صع غ�ر�ت �أدت �إىل ��صت�صه�د �صبعة مق�ومني 
“�إ�رش�ئيل”193

. ويف 2014/7/8 بد�أ �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي عملية ع�صكرية �صّد حركة 
194

من كت�ئب �لق�ص�م

احلي�ة اجلديدة، 2014/6/15.  188

ال�رسق الأو�سط، 2014/6/16.  189

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/6/20.  
190

�جلزيرة.نت، 2014/6/24.  
191

احلي�ة اجلديدة، 2014/7/1.  192

عرب 48، 2014/7/1.  
193

فل�صطني �أون الين، 2014/7/7.  
194
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حم��ص يف قط�ع غزة، �أطلق �جلي�ص عليه� ��صم “�جُلُرف �ل�ص�مد” وق�ل �إنه� �صت�صتهدف 

�لبلد�ت  ب�جت�ه  �ل�صو�ريخ  �إطالق  ��صتمر�ر  على  رد�ً  حم��ص،  حركة  وم�ص�لح  قدر�ت 

 .
195

�الإ�رش�ئيلية

 .
يف �ملق�بل �أطلقت كت�ئب �لق�ص�م على معركته� مع �الحتالل ��صم “�لع�صف �مل�أكول”196

فيم� �أعلنت �رش�ي� �لقد�ص �إطالق ��صم عملية “�لبني�ن �ملر�صو�ص” على �ملعركة، وق�لت �إن 

�لعملية “ج�ءت رد�ً على �لعدو�ن �لظ�مل يف حّق �صعبن� �لفل�صطيني �ملج�هد يف �لقد�ص و�ل�صفة 

.
وقط�ع غزة... وعملي�ت �لق�صف �لهمجية �صّد بيوت �الآمنني من �أبن�ء �صعبن�”197

�الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  على  ب�لرد  غزة  يف  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ب��رشت 

بق�صف �ص�روخي ��صتهدف �مل�صتعمر�ت �لو�قعة يف منطقة غالف غزة، وو�صعته لي�صمل 

معظم �ملدن �الإ�رش�ئيلية. ��صتمرت �ملق�ومة �لفل�صطينية يف �لق�صف �ل�ص�روخي حتى بعد 

�أن �ص�دق �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر يف 2014/7/17 على �إطالق �حلرب �لبية 

على قط�ع غزة، ب�لرغم من مو�فقة “�إ�رش�ئيل” على �القرت�ح �مل�رشي لوقف �إطالق �لن�ر 

.
198

فيم� رف�صته حم��ص

و�جل�نب  �لفل�صطيني  �لوفد  بني  �ملب��رشة  غري  �ملف�و�ص�ت  من  �أي�م  عدة  وبعد 

يف  غزة  يف  �لن�ر  �إطالق  وقف  �إىل  �لتو�صل  مّت  �لق�هرة،  يف  م�رشية  بو�ص�طة  �الإ�رش�ئيلي 

موؤمتر  يف  م�صعل،  خ�لد  حم��ص  حلركة  �ل�صي��صي  �ملكتب  رئي�ص  ور�أى   ،
1992014/8/26

�صحفي عقده يف 2014/7/28 ب�لع��صمة �لقطرية �لدوحة، �أن من �أبرز �أوجه معركة غزة 

زم�م  و�رشب  �الإر�د�ت،  �رش�ع  يف  و�لتفوق  �لوعي،  وكّي  �لردع  لنظرية  جديد  �إف�ص�ل 

م�  �ملحتلة،  �الأر��صي  د�خل  �خل�صم  �أر�ص  يف  �ملعركة  نقل  ج�نب  �إىل  لالحتالل،  �ملب�درة 

. �أم� ن�ئب رئي�ص 
200

جعل جبهته �لد�خلية غري �آمنة، يف وقت �صعفت قدرته �ال�صتخب�ر�تية

�ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص �إ�صم�عيل هنية فق�ل �إن “�نت�ص�ر غزة هو تر�كم عمل ج�د 

عب �صنني طويلة من �جله�د و�ال�صتعد�د لي�ص فقط ملعركة يف غزة، بل للتحرير �ل�ص�مل 

�جلزيرة.نت، 2014/7/8.  
195

وك�لة �لر�أي، 2014/7/9.  
196

احلي�ة، 2014/7/8.  197

عرب 48، 2014/7/17.  
198

احلي�ة، 2014/8/27.  199

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/8/28.  
200
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. وعّد ع�صو �ملكتب �ل�صي��صي حلركة حم��ص مو�صى �أبو مرزوق 
لفل�صطني و�الأق�صى”201

.
ذلك “تتويج�ً ل�صمود �صعبن� ولن�رش مق�ومتن�”202

“من   :2014/8/27 يف  نتني�هو  بني�مني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  ق�ل  �ملق�بل  يف 

�أنف�ق  دمرن�  “لقد  �أي�ص�ً:  وق�ل   ،
�ملدى”203 طويل  ردع�ً  حققن�  �إنن�  �لقول  الأو�نه  �ل�ص�بق 

�حلركة،  يف  كب�ر  م�صوؤولون  فيهم  مبن  �الأعد�ء  �ملق�تلني  من  �ألف�ً  نحو  وقتلن�  �لهجم�ت 

�الأر��صي  يف  �عتد�ء�ت  وجتنبن�  �لقي�دة،  مو�قع  من  ومئ�ت  �ل�صو�ريخ،  �آالف  ودمرن� 

�الإ�رش�ئيلية، ومنعن� بف�صل نظ�م �لقبة �حلديدية �مل�ص�د لل�صو�ريخ، قتل �آالف �الإ�رش�ئيليني 

.
ب�ل�صو�ريخ �لتي تطلق من غزة”204

لرئي�ص  �ص�رخ  �نتق�د  ق�بله  �لعدو�ن،  من  �إجن�ز�ته  ب�ص�أن  �ملفرط  نتني�هو  تف�وؤل 

�ملو�ص�د �ل�ص�بق، مئري د�غ�ن Meir Dagan، مل� عّده �خف�ق�ً وف�صالً مدوي�ً للعدو�ن، ففي 

لق�ء خ��ص ٍ مع �صحيفة يديعوت �أحرونوت، �صّن هجوم�ً على نتني�هو، موؤكد�ً �أن �جلرف 

�ل�ص�مد ف�صل ف�صالً مدوي�ً، مت�ص�ئالً “م�ذ� ك�صبن� عد� وقف �إطالق للن�ر توقفه �ملنظم�ت 

�لفل�صطينية متى �ص�ءت”. كم� ت�بع د�غ�ن ق�ئالً: “�إن �إ�رش�ئيل مل ت�صتخل�ص عبة بعك�ص 

�ملنظم�ت �لفل�صطينية يف غزة �لتي ��صتخل�صت �لدرو�ص من �حلروب �لثالث �الأخرية على 

غزة و�أهمه� جت�وز �جلد�ر من حتته ومن فوقه ب�الأنف�ق و�ل�صو�ريخ وبتاليف �لهجم�ت 

.
�جلوية ب�ال�صتحك�م�ت �لب�طنية”205

�أم� ق�ئد “فرقة غزة” يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، �لعميد �إيت�ي فريوف Itai Virov، ف�أقّر 

ب�أنه لي�ص هن�ك �إمك�نية لردع ف�ص�ئل �ملق�ومة يف قط�ع غزة، ق�ئالً �إن ب�إمك�ن �أّي �صخ�ص يف 

حي �ل�صج�عية �لتعبري عن تبّجحه وغروره، وق�ل �إن “هذه �حلرب لي�صت حرب�ً ر�دعة”؛ 

ردعية،  حرب�ً  كونه�  من  “�أكرث  و�أنه�  �لنت�ئج،  بع�ص  حققت  �حلرب  هذه  �أن  ر�أى  ولكنه 

فهي ك�نت حرب�ً �إحب�طية... �أعتقد �أن هذه �ملعركة ك�نت مهمة، وقد �أحبطت نو�ي� خبيثة، 

.
ودفعن�هم خطوة �إىل �لور�ء”206

فل�صطني �أون الين، 2014/8/27.  
201

احلي�ة، 2014/8/27.  202

ال�سفري، 2014/8/28.  203

�صحيفة امل�ستقبل، بريوت، 2014/8/28.  
204

القد�س العربي، 2015/2/28.  205

الأخب�ر، 2015/1/5.  206
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�لدف�ع  وزير  �أن  درجة  �إىل  غزة  يف  �ملق�ومة  مع  �لردع  حتقيق  من  �الإحب�ط  و�صل 

�لدولة  “�إع�دة �حتالل قط�ع غزة ك�ن �صيكلف  �أن  �الإ�رش�ئيلي مو�صيه يعلون �عرتف 

10 ملي�ر�ت �صيكل )2.5 ملي�ر دوالر( �صنوي�ً الأغر��ص �الإد�رة �ملدنية، �إ�ص�فة �إىل ��صتمر�ر 

.
�إطالق �لقذ�ئف �ل�ص�روخية و�ملزيد من �لقتلى”207

�إجن�ز�ت  عن   Yoav Galant غ�لنت  يو�آف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  يف  �جلرن�ل  موقف 

�أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  موقع  مع  حديثه  ففي  يعلون،  عن  خمتلف�ً  يكن  مل  �حلرب 

ق�ل �إن هن�ك ثالثة مع�يري يكن �حلكم مبوجبه� على �حلرب، و�أن هذه �ملع�يري تتمثل يف 

“�أال تكون �حلرب مكلفة، و�أال تكون طويلة، و�أن تكون نوعية، يف حني �أنه� ك�نت مكلفة 

“�إ�رش�ئيل”  لكون  �أف�صل  نت�ئج  حتقيق  ب�الإمك�ن  ك�ن  �إنه  وق�ل  نوعية”،  وغري  وطويلة 

�أقوى من حركة حم��ص ب�ألف مرة، ولكن م� ح�صل يف �حلرب ك�نت نتيجة “عدم �لقدرة 

على �تخ�ذ قر�ر، وعدم وجود قي�دة، وعدم وجود �إبد�ع.. وب�لنتيجة �نتهت �حلرب بدون 

.
ح�صم ودفعت �إ�رش�ئيل ثمن�ً ب�هظ�ً”208

ال �صّك �أن مع�دلة �لردع �لتي فر�صته� �صو�ريخ �ملق�ومة فر�صت نف�صه� على �لو�قع 

على  و�لع�صكريني  �ل�صي��صيني  ب�لق�دة  �الإ�رش�ئيلي  �جلمهور  ثقة  وزعزت  �الإ�رش�ئيلي، 

مرور  بعد  حتى  �ملق�ومة  �صو�ريخ  من  يتخوفون  غزة  غالف  م�صتوطنو  ظّل  �إذ  �صو�ء، 

�صهر من �نته�ء �لعدو�ن �الأخري؛ فقد ذكرت �لقن�ة �لع��رشة �الإ�رش�ئيلية يف 2014/9/25، 

�ص�لوم  كريم  كيبوت�ص  يف  �ليهودية  �ل�صنة  ر�أ�ص  عيد  ليلة  ق�صت  فقط  ع�ئالت  ثالث  �أن 

جنوب قط�ع غزة، بينم� ترك غ�لبية �ل�صك�ن �لكيبوت�ص �إىل �أم�كن بعيدة عن �لقط�ع خ�صية 

.
209

جتدد �إطالق �ل�صو�ريخ

ب. الأداء ال�س�روخي للمق�ومة خالل العدوان:

ب��رشت ف�ص�ئل �ملق�ومة �لفل�صطينية يف غزة ب�لرد على �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بق�صف 

�ص�روخي ��صتهدف �مل�صتعمر�ت �لو�قعة يف منطقة غالف غزة، وتبنت كت�ئب �لق�ص�م يف 

الأول مرة ق�صف مو�قع يف نتيفوت، و�أوفكيم، و�أ�صدود، وع�صقالن  2014/7/7 ر�صمي�ً 

بع�رش�ت �ل�صو�ريخ، و�أكدت م�ص�در حملية نقالً عن �صهود عي�ن �صقوط ثالثة �صو�ريخ 

http://arabi21.com/ :موقع عربي 21، 2015/3/7، �نظر  
207

عرب 48، 2015/1/10.  
208
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209



63

�صواريخ املقاومة يف غزة

فوق جتمع عت�صيون جنوب بيت حلم، فيم� �صقط �ص�روخ على روحوفوت على بعد 

.
210

50 كم من غزة

مدينة  ق�صف  من  “متكن�  �صحفي:  ت�رشيح  يف  �لق�ص�م  كت�ئب  ق�لت   2014/7/8 ويف 

حيف� �صم�يل �إ�رش�ئيل الأول مرة ب�ص�روخ من طر�ز “�آر 160”، ومدينتي تل �أبيب و�لقد�ص 

�ص�روخ   38 بـ  جنوب�ً  و�أ�صدود  منهم�،  لكل   ”75 “�أم  �صو�ريخ  ب�أربعة  �إ�رش�ئيل  و�صط 

جر�د”. و�أو�صحت �لكت�ئب �أنه� �أطلقت �ص�روخه� �جلديد “�آر  160”. و�أعلنت كت�ئب �لق�ص�م 

�أبيب  80” يف ق�صفه� ملدينة تل  “جي  “الأول مرة” �ص�روخني من طر�ز  عن ��صتخد�مه� 

�ملحتلة. كم� �أعلنت �لق�ص�م يف 2014/7/9 عن ق�صفه� “الأول مرة” مط�ر نيف�تيم �لع�صكري 

. وق�مت �لق�ص�م 
�الإ�رش�ئيلي �لذي يبعد عن غزة �أكرث من 70 كم ب�ص�روخي “�أم 75”211

يف 2014/7/9 بق�صف مدينة ديون� بثالثة �صو�ريخ “�أم 75”. هذ�، ويقع مف�عل ديون� 

يف �صحر�ء �لنقب حيث يبعد عن غرب �الأردن نحو 25 كم، وعن �رشق م�رش نحو 75 كم، 

 .
212

وعن جنوب �لقد�ص بنحو 85 كم

وق�لت �ل�صلط�ت �الإ�رش�ئيلية �إن �لقبة �حلديدية �عرت�صت خم�صة �صو�ريخ ��صتهدفت 

مف�عل  قرب  غزة  من  �صو�ريخ  ب�صقوط  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  و�عرتف  �أبيب،  تل  مط�ر 

 YouTube يوتيوب  موقع  على   2014/7/9 يف  �لق�ص�م  ن�رشت  كم�   .
213

�لنووي ديون� 

عليه�  و�أطلقت  مرة،  الأول  ت�صتخدم  �إنه�  ق�لت  �صو�ريخ،  ر�جمة  يعر�ص  فيديو  �رشيط 

عن  م�صوؤوليته�  �لق�ص�م  كت�ئب  �أعلنت   2014/7/10 ويف   .
متطورة”214 ق�ص�مية  “ر�جمة 

 .
215

ق�صف م�صتوطنتي رحوفوت وبيت ي�م بع�رشة �صو�ريخ “�أ�ص 55” الأول مرة

�إ�رش�ئيلية  مدن  ربع  �أ هم  �أ ق�صفت  �صبوع  �أ غ�صون  يف  نه�  �أ �لق�ص�م  علنت  و�أ

ً، وهي مدينة: حيف� بـ 6 �صو�ريخ، وتل �أبيب بـ 71 �ص�روخ�ً، و�لقد�ص  98 �ص�روخ� بـ 

 .
216

بـ 15 �ص�روخ�ً، وديون� بـ 6 �صو�ريخ

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/7/7.  
210

فل�صطني �أون الين، 2014/7/9.  
211

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/7/9.  
212

�جلزيرة.نت، 2014/7/10.   
213

�صحيفة ال�رسوق، م�رش، 2014/7/9.  
214

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/7/10.  
215

�صحيفة ر�أي �ليوم �الإلكرتونية، لندن، 2014/7/16.  
216
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ويف هذ� �ل�صي�ق ذكرت �صحيفة كري�صتي�ن �ص�ين�ص مونيتور يف تقرير له� �إن حم��ص 

�رشب  يف  �أي�ص�ً  فع�لية  و�أكرث  وذك�ء  قوة  �أكرث  �صهر�ً   19 ��صتمرت  هدنة  من  خرجت 

“�إ�رش�ئيل”، و�أ�ص�بته� يف �ملك�ن �لذي يوؤمله� ويوجعه�. و�أ�ص�فت �ل�صحيفة يف تقريره� 

�ملعنون “حم��ص تك�صف عن تر�ص�نة �صو�ريخ �أكب و�أف�صل �صّد �إ�رش�ئيل”، �أن تر�ص�نة 

عليه  ك�نت  مم�  �أكب  ه�م�صي�ً  هي  �ل�صو�ريخ  من  �آالف  ع�رشة  بنحو  تقدر  �لتي  حم��ص 

�صنة 2012، لكن �صو�ريخه� �ملتو�صطة �أ�صبحت �أكرث دقة ولديه� �صو�ريخ طويلة �ملدى 

ت�صل �إىل م� بعد تل �أبيب و�لقد�ص، مم� يعر�ص نحو خم�صة ماليني من �صك�ن “�إ�رش�ئيل” 

للخطر. وذكرت �ل�صحيفة �أنه ُك�صف عن هذه �لقدر�ت �جلديدة بعد �صقوط �صو�ريخ يف 

��صتهدفت  كم�  غزة،  قط�ع  من  كم   100 ُبعد  على  �لو�قعة  �ل�ص�حلية  �خل�صرية  مدينة 

.
217

تل �أبيب و�لقد�ص ومط�ر بن غوريون، �إ�ص�فة �إىل عدد من �ملدن �الإ�رش�ئيلية

 ”70 “بر�ق  طر�ز  من  �صو�ريخ  ثالثة   2014/7/9 يف  �لقد�ص  �رش�ي�  �أطلقت  بدوره� 

 2014/7/10 يف  �أطلقت  �أنه�  ع�صكرية  بالغ�ت  عدة  يف  �ل�رش�ي�  و�أكدت   .
218

�أبيب تل  على 

ثالثة �صو�ريخ من نوع جر�د جت�ه مدينة بئر �ل�صبع، و�ص�روخني من �لنوع نف�صه جت�ه 

ع�صقالن. كم� ق�صفت مو�قع ع�صكرية على طول �حلدود مع غزة، وهي: بئريي، ونري 

�إبر�هم، ورعيم، و�أبو مطيبق بنحو ع�رشين �ص�روخ�ً من  ع�من، وو�دي �صعد، و�صدي 

�الأوىل،  للمرة  ق�صفت،  �أنه�  �لقد�ص  �رش�ي�  �أعلنت   2014/7/13 ويف   .
219

ملم  107 نوع 

مدينة نت�ني� �صم�يل “�إ�رش�ئيل” )تبعد عن غزة 90 كم( ب�ص�روخ حملي �ل�صنع من نوع 

.
“بر�ق 100”220

�أم� �ألوية �لن��رش �صالح �لدين، �جلن�ح �مل�صلح للج�ن �ملق�ومة �ل�صعبية فقد �أطلقت يف 

4” جت�ه ع�صقالن، وق�لت �الألوية يف بي�ن  “ن��رش  2014/7/9 ثالثة �صو�ريخ من طر�ز 

.
221

له� �الأربع�ء �إنه� �أطلقت �أي�ص�ً �ص�روخني من نوع 107 ملم جت�ه نتيف هع�صرت�ه

The Christian Science Monitor, 9/7/2014, http://www.csmonitor.com/World/ Middle-East  217

/2014/0709/Hamas-unveils-bigger-better-rocket-arsenal-against-Israel-video

�جلزيرة.نت، 2014/7/10.   
218

قد�ص بر�ص، 2014/7/10.  
219

ر�أي �ليوم، 2014/7/13.  
220

فل�صطني �أون الين، 2014/7/9.  
221
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و�أعلنت كت�ئب �أبو علي م�صطفى، �لذر�ع �لع�صكري للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، 

فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  للجبهة  �لع�صكري  �لذر�ع  �لوطنية،  �ملق�ومة  وكت�ئب 

.
222

�إطالق ع�رش�ت �ل�صو�ريخ على ع�صقالن، و�أ�صكول، وبئر �ل�صبع وغريه� من �ملدن

�ملجل�ص  �أن �ص�دق  بعد  �ل�ص�روخي حتى  �لق�صف  �لفل�صطينية يف  �ملق�ومة  ��صتمرت 

.
223

�لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر يف 2014/7/17 على �نطالق �الجتي�ح �لبي لقط�ع غزة

ففي 2014/7/22 �أعلنت �لق�ص�م �أنه� �أ�ص�بت ب�ص�روخ �أر�ص - جو ط�ئرة �إ�رش�ئيلية 

 .
224

مق�تلة طر�ز �أف-16 �أو F–16 يف �صم�ء دير �لبلح و�صط قط�ع غزة

ويف حتٍد الفت من كت�ئب �لق�ص�م ملنظومة �لقبة �حلديدية، �أعلنت �لكت�ئب �أنه� �صوف 

2014/7/22 ح�صب  �ل�صبت  �لت��صعة من م�ص�ء يوم  �ل�ص�عة  �أبيب عند  تق�صف مدينة تل 

وعند   ،”80 “جي  نوع  من  ب�صو�ريخ  وذلك  �لفل�صطينية،  لالأر��صي  �ملحلي  �لتوقيت 

�ل�ص�عة 9:05 �أطلقت �لق�ص�م �ص�روخني من نوع “جي 80” ق�لت �إنهم� مزوَدين بتقنية 

ال مُتَكن �لقبة �حلديدية من �كت�ص�فه�، وقد �أ�ص�ب� هدفيهم� يف منطقة بيت ي�م يف تل �أبيب. 

يبدو �أن هذه �لتقنية لي�صت �إال عب�رة عن ��صتخد�م م�دة فيب جال�ص Fiber glass يف �صن�عة 

و��صحة،  وغري  �صغرية  لل�ص�روخ  �لر�د�رية  �لب�صمة  جعل  م�  وهو  �ل�ص�روخ  ج�صم 

�لبحر  مر�كب  �صن�عة  يف  �أي�ص�ً  ت�صتخدم  و�لتي  �مل�دة،  هذه  دخول  “�إ�رش�ئيل”  ومتنع 

�صن�عة  يف  ب��صتخد�مه�  تقوم  �ملق�ومة  �أن  مدعية   ،2008 �صنة  منذ  �لقط�ع  �إىل  و�ل�صفن، 

. وقد ذكرت �صحيفة مع�ريف �لعبية �أن �صالح �لبحرية 
225

�ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون

2015/1/19، ك�ن يف طريقه من �صين�ء �إىل قط�ع غزة ك�ن يحمل  �أوقف زورق�ً بحري�ً يف 

.
226

م�دة فيب جال�ص �ل�ص�ئل �مل�صتخدم يف ت�صنيع �ل�صو�ريخ

غري مزودة بهذه �لتقنية   ”80 “جي  �أربعة �صو�ريخ من نوع  �أن  �أعلنت �لكت�ئب  كم� 

�أن  لوحظ  —وقد  �أبيب  تل  و�صط  ب�جت�ه   9:08 �ل�ص�عة  مت�م  يف  �أطلقت  �لذكر،  �الآنفة 

�لقبة  �صو�ريخ  �أحد  �أن  هو  �صجل  م�  لكن  �عرت��صه�،  ح�ولت  �حلديدية  �لقبة  منظومة 

احلي�ة، 2014/7/13.  222

عرب 48، 2014/7/17.  
223

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/7/23.  
224
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225
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�أطلقت يف مت�م  �أخرى  و�أربعة �صو�ريخ  �إ�ص�ب�ت فيه�.  و�أوقع  �نفجر فوق ع�صقالن  قد 

.
227

�ل�ص�عة 9:12 ب�جت�ه �صم�ل تل �أبيب

�لعدو�ن  خالل  نف�صه�  ب�لوترية  �ل�صو�ريخ  �إطالق  يف  �ملق�ومة  ف�ص�ئل  ��صتمرت 

�الإ�رش�ئيلي، م�صتهدفة معظم �ملدن و�مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية و�ملو�قع �لع�صكرية، حتى 

�ل�ص�بعة من  �ل�ص�عة  �عتب�ر�ً من  �لتنفيذ  �لذي دخل حيز  �لن�ر  �إطالق  �تف�ق وقف  �إعالن 

م�ص�ء يوم �لثالث�ء 2014/8/26.

ويف تطور ذي دالالت كبرية، قررت “�إ�رش�ئيل”، يف ك�نون �لث�ين/ ين�ير 2015، �أن تعّد 

ر�صمي�ً �لعدو�ن على قط�ع غزة 2014 �حلرب �لث�منة منذ قي�مه�، و�الأوىل مع �لفل�صطينيني، 

هذ�  �إن  بي�ن،  يف  يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �لدف�ع  وزير  وق�ل  �لدف�ع.  وز�رة  بح�صب 

�لقر�ر ج�ء ب�صبب طول �ملدة �لزمنية للعملية و�أي�ص�ً ب�صبب “فقد�ن 67 من جنودن� �لذين 

.
دفعو� �لثمن �الأكرث �رتف�ع�ً يف قت�ل حم��ص وغريه� من �ملنظم�ت �الإره�بية”228

 :2014/8/28 يف  �الإلكرتوين  موقعه  على  ن�رش  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  تقرير  يف  وج�ء 

من  �ص�روخ�ً   4,382 من  �أكرث  غزة  يف  �الأخرى  �لفل�صطينية  و�لف�ص�ئل  حم��ص  “�أطلقت 

غزة على �إ�رش�ئيل، وك�ن �أكرث من 70 ب�ملئة من �الإ�رش�ئيليني يف مرمى �ل�صو�ريخ وهو م� 

ي�صمل �ملدن و�لتجمع�ت �ل�صك�نية �الأخرى”. و�أ�ص�ف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أن “منظومة 

.
�لقبة �حلديدية �عرت�صت 692 �ص�روخ�ً خالل �لفرتة ذ�ته�”229

وق�لت �صحيفة ه�آرت�ص، يف 2014/8/31، �إن تقدير�ت �صعبة �ال�صتخب�ر�ت �لع�صكرية 

�الإ�رش�ئيلية ت�صري �إىل �أنه يف نه�ية �لعدو�ن، تبقى بحوزة حم��ص �أقل من 3,000 �ص�روخ؛ 

عدد  لديه�  تبقى  كم�  كم،   40 عن  مد�ه�  يزيد  �ملدى،  متو�صط  �ص�روخ  مئة  قر�بة  بينه� 

.
230

�صئيل جد�ً من �ل�صو�ريخ �لطويلة �ملدى، �لتي ي�صل مد�ه� �إىل 160 كم

فيم� �دعى وزير �لدف�ع �الإ�رش�ئيلي مو�صيه يعلون �أن “�ملنظم�ت �الإره�بية يف قط�ع 

و�أ�ص�ف:  �ل�ص�مد”،  �جلرف  عملية  بد�ية  يف  وقذيفة  �ص�روخ  �آالف   10 لديه�  ك�ن  غزة 

“�ليوم لديهم ُخم�ص ذلك، ولكن 2,000 �ص�روخ وقذيفة لي�ص ب�ل�صيء �لقليل”، م�صري�ً �إىل 

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/7/13.  
227

القد�س العربي، 2015/1/3.  228

القد�س العربي، 2014/8/29.  229

عرب 48، 2014/8/31.  
230
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�أن �عرت��ص �لقبة �حلديدية لكل �ص�روخ يطلق من غزة يكلف 100 �ألف دوالر، و�أ�ص�ف 

“لقد ه�جمن� �أكرث من 6,000 هدف، �أكرث من 500 منه� جو�ً، و900 بر�ً وبحر�ً”، لكنه �أقر 

�لق�صف  ب�لرغم من  �الأ�صلحة  �لف�ص�ئل يف غزة م� تز�ل حتتفظ برت�ص�نة كبرية من  ب�أن 

.
�لكثيف يف �لهجوم �لذي بد�أ يف 2312014/7/8

�أ�صكول  م�صتعمر�ت  جتمع  جمل�ص  رئي�ص   Hayim Yelin يلني  ح�ييم  ه�جم  بدوره 

)�لو�قعة يف �ملنطقة �ملمتدة �رشق و�صط وجنوب قط�ع غزة( �صي��صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

“حم��ص قررت �لتخل�ص من  �إن  يف كل م� يتعلق مبك�فحته� لل�صو�ريخ و�لقذ�ئف، ق�ئالً 

�صالحه� عب �إلق�ئه على م�صتعمر�ت غالف غزة”، و�أ�ص�ف �أن “�أ�صكول ك�ن له� ن�صيب 

�الأ�صد من قذ�ئف �له�ون و�ل�صو�ريخ خالل �ملو�جهة �حل�لية حيث �صقط فيه� �أكرث من 

.
1,300 قذيفة و�ص�روخ م� ت�صبب بهجرة كبرية لل�صك�ن”232

يف �ملق�بل �أعلنت كت�ئب �لق�ص�م يف �إح�ص�ئية غري ر�صمية يف 2014/8/27، �أنه� �أمطرت 

�الحتالل بـ 3,621 قذيفة �ص�روخية خالل فرتة �لعدو�ن على غزة. وح�صب �الإح�ص�ئية، 

ف�إن �لقذ�ئف �ملطلقة جت�ه �الحتالل هي: 11 �ص�روخ�ً من نوع “�آر 160”، و22 �ص�روخ�ً 

من طر�ز “جي 80”، 185 �ص�روخ�ً من طر�ز “�أم 75”، و64 �ص�روخ�ً من طر�ز “�أ�ص 55”، 

 ،Katyusha وكتيو�ص�  وق�ص�م،  جر�د،  طر�ز  من   3,334 �أطلق  فيم�  فجر،  طر�ز  من  و5 

وه�ون. و�أ�ص�فت �لق�ص�م �أنه� ف�ج�أت �لعدو و�ل�صديق ب�صن�ع�ته� �لع�صكرية ب�لرغم من 

 ،”80 “جي  و�ص�روخ   ،”160 “�آر  �ص�روخ  تطوير  من  مهند�صوه�  فتمكن  �حل�ص�ر، 

.
و“�أم 75”، و“�أ�ص 55”233

ونوهت كت�ئب �لق�ص�م �إىل �أن �الإح�ص�ئي�ت �لتي تن�قلته� بع�ص و�ص�ئل �الإعالم حول 

يف  له�  بي�ن  يف  و�أ�ص�رت  ر�صمية”.  “غري  هي  �مل�أكول  �لع�صف  معركة  خالل  ح�ص�ده� 

.
234ً

2014/8/30 �إىل �أن �حل�ص�د �لر�صمي �صيتم ن�رشه الحق�

و�أعلنت �ل�رش�ي� يف ح�ص�د معركة �لبني�ن �ملر�صو�ص م�صوؤوليته� عن ق�صف �أهد�ف 

 ،”100 “بر�ق  �صو�ريخ  بينه�  من  وقذيفة،  �ص�روخ�ً   3,249 بـ  خمتلفة  �إ�رش�ئيلية 

القد�س، 2014/9/2.  231

�صحيفة ال�سبيل، عّم�ن، 2014/8/27.  
232

http://www.el-balad.com :صحيفة �سدى البلد، �لق�هرة، 2014/8/27، �نظر�  
233

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/8/30.  
234
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ملم،   107 و�صو�ريخ  ه�ون،  وقذ�ئف  وقد�ص،  وجر�د،   ،”5 و“فجر   ،”70 و“بر�ق 

.
235

و�صي 8 ك�ي، وكورنيت، وم�لوتك�

وق�لت �رش�ي� �لقد�ص �إنه� متكنت من ق�صف مدن نت�ني�، وتل �أبيب، و�لقد�ص، وديون�، 

ومف�عل ن�ح�ل ت�صور�ك بـ  62 �ص�روخ من طر�ز “بر�ق  100”، و“بر�ق  70”، و“فجر 5”، كم� 

“�أ�صدود، وبئر �ل�صبع، وع�صقالن، ونتيفوت،  وق�صفت �رش�ي� �لقد�ص �ملدن �الإ�رش�ئيلية 

لت�صيون،  وري�صون  ج�ت،  وكري�ت  مالخي،  وكري�ت  يفنه،  وغ�ن  وخلي�ص،  و�أوف�كيم، 

.
236

وهالفيم، وق�عدة ت�ص�ليم، وق�عدة حت�صور، وبني �صمعون” بـ 665 �ص�روخ جر�د

و�صديروت،  “�صوف�،  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  ��صتهدفت  �أنه�  �ل�رش�ي�  و�أ�ص�فت 

وزيكيم، و�إيرز، وموقع 17، و�لن�صب �لتذك�ري، وكف�ر عز�، ون�حل عوز، وكف�ر �صعد، 

�لك�مري�،  وموقع  مطيبق،  و�أبو  مردخ�ي،  وي�د  هعت�رش�،  ونتيف  وعلوميم،  ودوغيت، 

و�ملدر�صة، وكي�صوفيم، ورعيم، ونري عوز، ونري �إ�صحق، ويتيد، ونريمي، و�لعني �لث�لثة، 

�أبو �ص�مل، ونري ع�م، و�ملخ�بر�ت، و�أ�صكول، و�صوف�،  وبئريي، وحوليت، وموقع كرم 

وجتمع�ت لالآلي�ت و�جلنود” بـ 1,572 �ص�روخ 107 ملم، و884 قذيفة ه�ون من عي�ر�ت 

.
237

خمتلفة، و60 �ص�روخ �صي 8 ك�ي

ومتكنت �رش�ي� �لقد�ص من ��صتهد�ف �لعديد من �الآلي�ت �لع�صكرية و�لقو�ت �خل��صة 

�لن��صفة،  �لعبو�ت  م�لوتك� وع�رش�ت  و�أربعة �صو�ريخ من طر�ز  ب�ص�روخي كورنيت، 

.
238

وقذ�ئف �لـ �آر بي جي RPG، وتنفيذ عدة عملي�ت قن�ص و��صتب�ك�ت وكم�ئن

ج.اخل�س�ئر الب�رسية والقت�س�دية جراء العدوان:

اخل�س�ئر الفل�سطينية:

�الإن�ص�ن حلقوق  �الأورومتو�صطي  �ملر�صد  �أعده�  �لتي  �لنه�ئية  �الإح�ص�ئي�ت  ت�صري 

�الإجم�يل  �ل�صح�ي�  عدد  �أن  �إىل   Euro-Mid Observer for Human Rights

�لطبية،  �لطو�قم  من  �صهيد�ً  و23  �مر�أة،  و302  طفالً،   530 منهم  �صهيد�ً،   2,147 بلغ 

وك�لة مع�ً، 2014/8/29.   
235

�ملرجع نف�صه.  
236

�ملرجع نف�صه.  
237

�ملرجع نف�صه.  
238
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�لالجئني  وت�صغيل  الإغ�ثة  �ملتحدة  �الأمم  وك�لة  موظفي  من  �صهيد�ً  و11  �صحفي�ً،  و16 

 United Nations Relief and Works )�الأونرو�(  �الأدنى  �ل�رشق  يف  �لفل�صطينيني 

.Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

بني  �إ�ص�بتهم  تر�وحت  10,870جريح�ً،  �لعدو�ن  فرتة  طو�ل  �جلرحى  عدد  بلغ 

�الإح�ص�ئي�ت  وت�صري  �مر�أة.  و2,101  طفالً   3,303 منهم  وخطرية،  وطفيفة  متو�صطة 

�لقو�ت  �صنت  وقد  د�ئمة.  �إع�ق�ت  من  �صيع�نون  �الأقل  على  طفل   1,000 �أن  �إىل  �الأولية 

�مل�صلحة �الإ�رش�ئيلية قر�بة  60,664 غ�رة بر�ً وبحر�ً وجو�ً، �أدت �إىل تدمري 17,132منزالً، 

.
239

ر ب�صكل كلي منه� 2,465  منزالً ُدمِّ

من  ومق�تالً  ق�ئد�ً   121 ��صت�صه�د  عن   2014/8/29 يف  �لقد�ص  �رش�ي�  �أعلنت  وقد 

.
240

�رش�ي� �لقد�ص خالل �لعدو�ن

وفيم� يخ�ص �خل�ص�ئر �القت�ص�دية، فقد قدر �ملر�صد �الأورومتو�صطي جمموع �خل�ص�ئر 

�أن وكيل  3.6 ملي�ر دوالر. غري  �القت�ص�دية �ملب��رشة وغري �ملب��رشة يف قط�ع غزة بنحو 

وز�رة �القت�ص�د �لوطني يف �حلكومة �لفل�صطينية، تي�صري عمرو، ق�ل يف 2014/8/28، �إن 

�إجم�يل �خل�ص�ئر �لتي تعر�ص له� قط�ع غزة خالل �أي�م �لعدو�ن تبلغ نحو 8 ملي�ر�ت دوالر، 

. وقد �أف�دت در��صة �أعدته� وز�رة �القت�ص�د 
“�ص�ملة �خل�ص�ئر �ملب��رشة وغري �ملب��رشة”241

�لعدو�ن  �إثر  �ل�صن�عة  بقط�ع  حلقت  �لتي  لالأ�رش�ر  �الإجم�لية  �لقيمة  �أن  غزة،  يف  �لوطني 

.
242

�الإ�رش�ئيلي �الأخري على �لقط�ع �صيف �صنة 2014، بلغت 106 ماليني دوالر

وتوقع معت�صم �الأقرع، �مل�صوؤول �الأول لل�صوؤون �القت�ص�دية يف وحدة م�ص�عدة �ل�صعب 

 United Nations )لفل�صطيني مبنظمة موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتج�رة و�لتنمية )�أونكت�د�

�أن   ،2014/9/3 يف   Conference on Trade and Development (UNCTAD)

ترت�وح �خل�ص�ئر �القت�ص�دية يف قط�ع غزة نتيجة �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلية بني 6–9 ملي�ر�ت 

.
243

دوالر

�الأورومتو�صطي  �ملر�صد  موقع  مدنييه�،  بقتل  غزة  من  تنتقم  �إ�رش�ئيل  �لعمد:  و�لقتل  �لع�صو�ئية  �لهجم�ت   
239

http://euromid.org/uploads/reports/Killing_AR.pdf  :حلقوق �الإن�ص�ن، 2014/11/1، �نظر

وك�لة مع�ً، 2014/8/29.   
240

القد�س العربي، 2014/8/30.  241

قد�ص بر�ص، 2015/3/30.  
242

القد�س العربي، 2014/9/4.  243
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اخل�س�ئر الإ�رسائيلية:

��صتط�عت �ملق�ومة �لفل�صطينية �أن تكبد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي خ�ص�ئر كبرية ب�الأرو�ح، 

ومن �ملف�رقة يف هذ� �لعدو�ن �أن �خل�ص�ئر �لب�رشية لالحتالل تركزت يف �جلنود و�ل�صب�ط، 

فيم� ك�ن غ�لبية �ل�صح�ي� �لفل�صطينيني من �ملدنيني، وهذ� يدل على �أن �ملق�ومة ��صتط�عت 

و�لتخفي  �لتمويه  عملي�ت  خالل  من  جديدة،  ع�صكرية  وتكتيك�ت  �أ�ص�ليب  ت�صتخدم  �أن 

�أم�مه �صوى �النتق�م من �ملدنيني؛ م�  و��صتخد�م �الأنف�ق، جعلت جي�ص �الحتالل ال يجد 

فتح عليه �أبو�ب�ً من �النتق�د�ت و�مل�ص�ءالت �لق�نونية.

�إح�ص�ئية ر�صمية ن�رشته� �صعبة �لقوى �لب�رشية يف  �أعلن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف  فقد 

�صنة  قتلو� يف  �لذين  �أن عدد �جلنود   ،2015 ين�ير  �لث�ين/  �الإ�رش�ئيلي، يف ك�نون  �جلي�ص 

2014 بلغ 105، بينهم 63 جندي�ً قتلو� خالل �لعدو�ن على غزة، فيم� قتل 13 يف حو�دث 

�صري. وبينت �الإح�ص�ئية �أي�ص�ً مقتل 7 جنود نتيجة ع�ر�ص �صحي، فيم� �رتفع عدد قتلى 

�جلي�ص جر�ء �النتح�ر �إىل 15 جندي�ً، النتح�ر ثالثة منهم عالقة مب�ص�ركتهم يف �ملع�رك 

 .
244

جنوبي �لقط�ع خالل �حلرب

�أليك�ص  �أن حُملل �ل�صوؤون �لع�صكرّية يف �صحيفة يديعوت �أحرنوت،  و�جلدير ب�لذكر 

�خلط  د�خل  ه�ون  بقذ�ئف  قتلو�  جندي�ً  ع�رشين  �إن  ق�ل   ،Alex Fishman في�صم�ن 

.
245

�الأخ�رش

كم� قتل يف �جل�نب �الإ�رش�ئيلي يف �أثن�ء �لعدو�ن على قط�ع غزة �صتة مدنيني؛ خم�صة 

.
246

�إ�رش�ئيليني وت�يالندي

وفيم� يخ�ص عدد جرحى �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، فقد ك�صفت �صحيفة مع�ريف �لعبية 

�أن �لعدد �حلقيقي بلغ نحو  1,620جندي�ً، وذلك بعد مرور �أكرث من مئة يوم على �نته�ء 

�لعدو�ن. كم� ك�صفت �ل�صحيفة �أي�ص�ً عن �عرت�ف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ب�إ�ص�بة خم�صمئة 

ق�لت  �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  �صحيفة  �أن  ب�لذكر  و�جلدير   .
247

ب�الإع�قة �جلرحى  جنوده  من 

نتيجة  نف�صيني،  كمر�صى  بهم  ب�العرت�ف  �جلي�ص  يط�لبون  �إ�رش�ئيلي�ً  جندي�ً   443“ �إن 

�صحيفة الد�ستور، عّم�ن، 2015/1/6.  
244

ر�أي �ليوم، 2014/8/25.  
245

احلي�ة اجلديدة، 2014/9/1.  246

وك�لة �صف�، 2014/12/10.  
247
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�ل�صدمة �لتي تعر�صو� له� خالل �لقت�ل”، وذكرت معطي�ت ق�صم �لت�أهيل يف وز�رة �حلرب 

�الإ�رش�ئيلية، �أنه مّت حتى تلك �لفرتة تقدمي 463 طلب�ً لالعرت�ف بع�ه�ت ع�صكرية �أ�صيب 

.
248

به� �جلنود خالل �لعدو�ن على غزة

و�أجرى �لق�صم �لطبي �لت�بع للجي�ص �الإ�رش�ئيلي خالل تلك �لفرتة، حم�دث�ت ه�تفية 

مع �ألف جندي و�ص�بط �أ�صيبو� خالل �حلرب، يف حم�ولة لفح�ص ح�لتهم �لنف�صية بعد 

 .
249

�نته�ء �حلرب

�إ�رش�ئيلي�ً  131 �ص�بط�ً وجندي�ً  �أنه� قتلت  يف �ملق�بل �أعلنت كت�ئب �لق�ص�م يف بي�ن له� 

فقط يف �لفرتة 2014/7/17–2014/7/31، مو�صحة �أن هذ� �لعدد ال يت�صمن قتلى تفجري 

. ومل ت�صدر �لق�ص�م توقع�ت �ص�ملة حول 
250

�الآلي�ت �لع�صكرية �ملتوغلة على حدود غزة

عدد �لقتلى �الإ�رش�ئيليني خالل �لفرتة �لك�ملة للحرب.

فعل  رد�ت  يخ�صى  ف�لعدو  حرب،  كل  يف  ح��رشة  �الإ�رش�ئيلية  �الأرق�م  لعبة  وتبقى 

�صب�ق�ً  ك�ن  وهن�  �لع�صكريني،  قتاله  لعدد  �حلقيقية  �الأرق�م  تك�صفت  ح�ل  يف  جمهوره 

�ل�صديدة على و�ص�ئل  به� و�لرق�بة  �لتحكم  �ملعلوم�ت عن �جلمهور من خالل  يف حجب 

�إعالم �ملق�ومة  �إىل ��صتق�ص�ء معلوم�ته من خالل  �أحي�ن�ً  �الإعالم، مم� دفع �الإ�رش�ئيليني 

وبي�ن�ته.

�أنفقه  م�  �أي  مب��رشة،  خ�ص�ئر  لـ“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ملق�ومة  �صو�ريخ  �صببت 

�حلرب  يف  ��صتخدمه�  �لتي  �لع�صكرية  و�ملعد�ت  �لذخ�ئر  ب�صبب  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

�إ�ص�فة �إىل تك�ليف ��صتدع�ء قو�ت �الحتي�ط؛ وخ�ص�ئر غري مب��رشة، �أي م� تكبده �لكي�ن 

و�لزر�عة،  �ل�صن�عة،  قط�ع�ت  وت�أثر  �مل�ص�نع  و�إغالق  �القت�ص�دية،  �لدورة  توقف  من 

و�لتج�رة، و�ل�صي�حة. 

�ل�صو�ريخ، وزي�دة  �إىل تطور مدي�ت  �ل�صو�ريخ يف هذ� �جل�نب  يرجع �صبب فع�لية 

�ملدى هن� يعتمد على زي�دة حجم �حل�صوة �لد�فعة لل�ص�روخ على ح�ص�ب حجم �لر�أ�ص 

�ملتفجر، مم� يقلل من قدر�ته �لتدمريية ب�ملق�رنة مع حجمه ومد�ه، �إال �أنه يزيد من �آث�ره 

فل�صطني �الآن، 2014/11/10.  
248

�ملرجع نف�صه.  
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http://www.dostor.org/652291 :صحيفة الد�ستور، �لق�هرة، 2014/7/31، �نظر�  
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��صتط�عت  160 كم، حيث  �إىل  �ملق�ومة  و��صرت�تيجي�ً. فقد و�صل مدى �صو�ريخ  معنوي�ً 

غزة،  قط�ع  من  كم   100 من  �أكرث  تبعد�ن  �للتني  و�خل�صرية  حيف�  مدينتي  �إىل  �لو�صول 

�ملدن  معظم  دخلت  وقد  �ل�صو�ريخ.  مرمى  يف  �إ�رش�ئيلي  ماليني  �صتة  من  �أكرث  و�أ�صبح 

و�لقد�ص،  وحيف�،  �أبيب،  كتل  �ل�صو�ريخ  مرمى  يف  �ملحتلة  �الأر��صي  د�خل  �لرئي�صية 

و�لقو�عد  �ملط�ر�ت  من  وعدد  جوريون  بن  مط�ر  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�خل�صرية،  وديون�، 

�لع�صكرية؛ مم� �أدى �إىل �صلل كبري يف �حلركة �الق�ص�دية و�لب�رشية لهذه �ملدن.

�أي�م قليلة على نه�ية �حلرب، حتى بد�أت تتك�صف �لنت�ئج �القت�ص�دية  مل متر �صوى 

�الإ�رش�ئيلي،  �القت�ص�د  وزير  �أقّر  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �جل�نب  على  �ل�صي��صية  وت�أثري�ته� 

د�خل  حدته�  مت�ص�عدة  ومو�جه�ت  نز�ع�ت  بوجود   ،Naftali Bennett بينت  نفت�يل 

بني  مبكر�ً  �ل�رش�ع  بد�أ   .
251

�لقط�ع على  �الأخرية  �حلرب  خلفية  على  حكومته،  �أو�ص�ط 

�قرت�ح�ت  ب�صبب  البيد  ي�ئري  برئ��صة  �مل�لية  ووز�رة  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة 

�ملو�زنة �لع�مة �الإ�رش�ئيلية؛ ف�ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية �أر�دت تخ�صي�ص نحو 11 ملي�ر �صيكل 

البيد  �أم�  �حلرب،  خالل  وذخ�ئر  معد�ت  من  �أنفقته  م�  لتعوي�ص  دوالر(  ملي�ر   3.074(

دفع  م�   ،
252

فقط دوالر(  ملي�ر   1.676( �صيكل  ملي�ر�ت  �صتة  تخ�صي�ص  على  �أ�رّش  فقد 

نتني�هو، �لذي ك�ن قد بد�أ يرتقب �نتخ�ب�ت ت�رشيعية مبكرة و�أر�د ك�صب �أ�صو�ت �ليمني 

�الإ�رش�ئيلي و�لتقرب من �ملوؤ�ص�ص�صة �لع�صكرية، �إىل �إق�لة وزير �مل�لية ي�ئري البيد ووزيرة 

ق�م  وقد   .
253

�صي��صته النتق�دهم�   ،2014/12/2 يف  �حلكومة،  من  ليفني  ت�صيبي  �لعدل 

2015/3/17، ف�ز فيه� نتني�هو، بعد  نتني�هو بحل �لكني�صت وجرت �نتخ�ب�ت مبكرة يف 

�أن قلب نت�ئج ��صتطالع�ت �لر�أي �لتي تنب�أت بخ�ص�رته، ح��صالً على 30 مقعد�ً من �أ�صل 

�ل�صهيوين  �ملع�صكر  حت�لف  من�ف�صيه،  �أقرب  على  متقدم�ً  �لكني�صت،  مق�عد  عدد   ،120

بقي�دة �إ�صحق هرت�صوغ Isaac Herzog، �لذي حّل ث�ني�ً بـ 24 مقعد�ً؛ وقد ب�ت مبقدور 

وقد   .
254

و�لي�ص�ر �لو�صط  مع  �لتح�لف  دون  برئ��صته  يينية  حكومة  ت�صكيل  نتني�هو 

فل�صطني �أون الين، 2014/9/19.  
251

احلي�ة اجلديدة، 2014/9/22.  252

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر �أيلول/ �صبتمب 2014، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.578.

ال�رسق الأو�سط، 2014/12/3.  253

احلي�ة، 2015/3/20.  254
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قدرت م�ص�در �قت�ص�دية عبية �لتكلفة �الإجم�لية لالنتخ�ب�ت �الإ�رش�ئيلية �ملبكرة بنحو 

.
255

ملي�ري �صيكل )ن�صف ملي�ر دوالر(

 وفيم� يخ�ص خ�ص�ئر �القت�ص�د �الإ�رش�ئيلي �ملب��رشة من �حلرب، �أعلن �لبنك �ملركزي 

�ل�صنوي  �لتقرير  �صمن   2015/3/16 يف  ُن�رش  ف�صل  يف   ،Bank of Israel �الإ�رش�ئيلي 

للبنك �ملركزي �الإ�رش�ئيلي، �أنه� ُتقدر بـ 3.5 ملي�ر �صيكل )860 مليون دوالر(. ويختلف 

مع  �القت�ص�دي”  �لن�ص�ط  على  �لع�صكرية  �ملو�جه�ت  “�أثر  ��صم  حمل  �لذي  �لتقدير  هذ� 

�ملب��رشة  �إ�رش�ئيلية قّدرت �الأ�رش�ر �القت�ص�دية  تقدير�ت �ص�بقة ن�رشته� مع�هد بحثية 

 .
256

وغري �ملب��رشة للحرب بـ 12 ملي�ر �صيكل )2.949 ملي�ر دوالر(

�أبيب  وك�ن وزير �لدف�ع �الإ�رش�ئيلي مو�صيه يعلون �أعلن يف موؤمتر �قت�ص�دي يف تل 

�صيكل  ملي�ر�ت   9 عن  ز�دت  للحرب  �لبحتة  �لع�صكرية  �لتكلفة  �أن   ،2014/9/2 يف 

�ال�صتخب�ر�ت  �إىل  يعود  �لتكلفة  من  كبري�ً  ق�صم�ً  و�إن  �أمريكي(،  دوالر  ملي�ر   2.5(

.
257

و�لتكنولوجي� �حلديثة

 The Marker م�ركر  ذي  �صحيفة  ق�لت  �ملب��رشة،  غري  �خل�ص�ئر  يخ�ص  وفيم� 

�القت�ص�دية �ملتخ�ص�صة يف “�إ�رش�ئيل” �إن قط�ع �ل�صي�حة قد مني بخ�ص�ئر كبرية بلغت 

يف  ز�دت  �ملب��رشة  غري  �خل�ص�ئر  �أن  و�أ�ص�فت  �لعدو�ن،  خالل  دوالر  مليون   650 نحو 

قط�ع �ل�صن�عة على 360 مليون دوالر، وهي ت�صمل م�ص�نع يف �ملنطقة �ملمتدة من حيف� 

�إىل حدود غزة جنوب�ً، مو�صحة �أنه� خ�ص�ئر ن�جمة عن تغيب �لعم�ل و�ملوظفني،  �صم�الً 

.
258

وفقد�ن مو�د خ�م ب�صبب �لعدو�ن

 Central Bureau of Statistics (CBS) وذكر بي�ن لد�ئرة �الإح�ص�ء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية

�أن �إجم�يل �لن�جت �ملحلي �نخف�ص بن�صبة 0.4% بني متوز/ يوليو و�أيلول/ �صبتمب مق�رنة 

 .
259

مع �لربع �لث�ين من �صنة 2014، ب�صبب �حلرب على غزة

قد�ص بر�ص، 2014/12/3.  
255

ال�سفري، 2015/3/17.  256

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر �آذ�ر/ م�ر�ص 2015، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 4.0697.

ال�سفري، 2014/9/3.  257

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر �أيلول/ �صبتمب 2014، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.578.

�جلزيرة.نت، 2014/8/28.  
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 http://www.alaraby.co.uk/portal :موقع �لعربي �جلديد، 2014/11/17، �نظر  
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وح�صب در��ص�ت �أعدته� �صعبة �الأبح�ث يف �حت�د�ت �ل�صن�عيني و�لبن�ء وغريه�، ف�إن 

20 مليون دوالر، جر�ء �أ�رش�ر �صببته�  قط�ع �لبن�ء ُمني هو �الآخر بخ�ص�ئر بلغت نحو 

�لقذ�ئف و�ل�صو�ريخ �لتي �أ�ص�بت �ملب�ين د�خل “�إ�رش�ئيل” خالل �لعدو�ن على غزة. وقد 

�أدى �لعدو�ن �إىل تر�جع �ملبيع�ت يف �ملت�جر، خ�صو�ص�ً يف �لقد�ص وتل �أبيب بن�صبة 8%، يف 

.
حني �رتفعت يف جنوب “�إ�رش�ئيل” �إىل 260%12

حجم  �القت�ص�دي،  ملحقه�  يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ن�رشته  تقرير  وك�صف 

�خل�ص�ئر �القت�ص�دية �لكبرية �لتي منيت به� “�إ�رش�ئيل” ب�صبب �صو�ريخ �ملق�ومة، م�صري�ً 

ملي�ر   2.77( �صيكل  ملي�ر�ت  ع�رشة  بلغت  �لع�صكرية  دون  �القت�ص�دية  �خل�ص�ئر  �أن  �إىل 

نتيجة  بـ“�إ�رش�ئيل”  حلقت  �خل�ص�ئر  تلك  �إن  �لتقرير  وق�ل  تقدير.  �أقل  على  دوالر( 

.
261

��صتهد�ف �ملق�ومة للمدن �لرئي�صية فيه�؛ تل �أبيب، و�لقد�ص، و�خل�صرية، وحيف�

وك�صف �لتقرير �أن �خل�ص�ئر �لتي ت�صنف بـ“�خل��صة”، �أي �ملط�عم و�مل�ص�نع وغريه�، 

بلغت نحو 100 مليون �صيكل )27.67 مليون دوالر( يومي�ً طيلة فرتة �لعدو�ن، مو�صح�ً 

�أن هذه �خل�ص�ئر ال ت�صمل �لقط�ع �ل�صي�حي وجم�الت �ل�صعف �لتي ت�صم ح�صب �لتقرير: 

�صتعود  �خل�ص�ئر  هذه  �أن  �إىل  �ل�صحيفة  ولفتت  و�لثق�فة.  و�لري��صة،  و�لتعليم،  �الأمن، 

�ل�رش�ئب  من  مزيد  بفر�ص  خ�ص�ئره�  لتعوي�ص  �صت�صطر  “�إ�رش�ئيل”  الأن  �لدولة  على 

على �الإ�رش�ئيليني. من جهة �أخرى ك�صفت �ل�صحيفة �أن �خل�ص�ئر �لتي حلقت ب�ملوؤ�ص�صة 

�الأمنية �الإ�رش�ئيلية بلغت ت�صعة ملي�ر�ت �صيكل )2.5 ملي�ر دوالر �أمريكي(، م�صرية �إىل 

�أن �جلي�ص بح�جة لتعوي�ص تلك �خل�ص�ئر بع�رشة ملي�ر�ت �صيكل )2.77 ملي�ر دوالر(، م� 

يعني �أن ذلك �صيزيد من �لعجز �لع�م للمو�زنة �الإ�رش�ئيلية ل�صنة 2014–2015. ولفتت 

�ل�صحيفة �إىل �أن هن�ك �أ�رش�ر�ً كبرية حلقت ب�ل�صن�عة �الإ�رش�ئيلية ب�صبب طول �لعملية 

�لع�صكرية، و�أن �ل�رشك�ت ع�نت من بطء يف ن�ص�ط �أعم�له� ب�صبب عدم قدرة �لعم�ل على 

.
262

�حل�صور

�جلزيرة.نت، 2014/8/28.  
260

الد�ستور، عّم�ن، 2014/8/31.  261

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2014، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.614.

الد�ستور، عّم�ن، 2014/8/31.  262

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2014، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.614.
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وبح�صب يديعوت، قدم 3,088 �إ�رش�ئيلي�ً طلب تعوي�ص عن �الأ�رش�ر �لتي حلقت بهم 

)5.53 مليون  20 مليون �صيكل  �مل�ص�نع، م� جعل �حلكومة تدفع  �أ�صح�ب  وخ�صو�ص�ً 

.
263

ب�صكل ع�جل الأ�صح�ب �مل�ص�نع كتعوي�ص�ت
 
دوالر(

�الإ�رش�ئيلي  �ملركزي  �الإح�ص�ء  مكتب  عن  �صدر  �ل�صي�حية،  ب�خل�ص�ئر  يتعلق  وفيم� 

�آب/  “�إ�رش�ئيل” تر�جع خالل  �إىل  �لو�فدين  �ل�صي�ح  �أعد�د  �أن  يبنّي  2014/9/10 تقرير  يف 

�أغ�صط�ص 2014 بن�صبة 32% مق�رنة ب�ل�صهر نف�صه من �صنة 2013. وي�أتي هذ� �لرت�جع، 

.
264

بح�صب �لتقرير، نتيجة �لعدو�ن على غزة

و�جلدير ب�لذكر �أن �ل�صيكل �صجل �نخف��ص�ً ب�أكرث من 21 نقطة �أم�م �لدوالر �الأمريكي 

بد�ية  يوم  ُي�رشف  وك�ن   ،3.6140 على   2014/9/10 يف  �رُشف  حيث  �لعدو�ن،  �أثن�ء  يف 

.
�لعدو�ن 2014/7/8 على 2653.4290

“�إ�رش�ئيل”  تبقى م�ص�ألة �خل�ص�ئر �الإ�رش�ئيلية �ملب��رشة من �حلروب �لتي تخو�صه� 

هذه  تلحقه  قد  م�  ب�صبب  وذلك  و�لع�صكريني؛  �ل�صي��صيني  �لق�دة  نق��ص�ت  يف  ح��رشة 

�خل�ص�ئر من �رشر يف �إعد�د �ملو�زن�ت �لع�مة، وقد ر�أين� م� حّل بحكومة نتني�هو. ال �صّك 

�أن م� و�صع هذه �خل�ص�ئر حتت �رشب�ت �لنقد �مل�صتمر، هو �جلدوى �لع�صكرية و�الأمنية 

�لردع  �له�ئلة خالل �حلروب، يف ظّل عدم حتقيقه� �صي��صة  �لتي حققته� هذه �الإنف�ق�ت 

هرئيل  ع�مو�ص  ه�آرت�ص  �صحيفة  يف  �لع�صكري  �ملحلل  �أ�ص�ر  �ل�صدد،  هذ�  ويف  �ملرجوة، 

Amos Harel، يف 2014/9/19، �إىل تقرير جلنة بروديت Brodet Commission حول 
حرب لبن�ن �لث�نية، �لذي �صدر �صنة 2007، وقد ج�ء فيه �أنه “مبوجب �إف�دة �جلي�ص نف�صه، 

ملي�ر�ت  تكلفته�  وبلغت  جد�ً  كبري  بقدر  ف�ئ�صة  ك�نت  مور�صت  �لتي  �لنري�ن  قوة  ف�إن 

�أنه  �أهد�ف كثرية و�ملق�بل ك�ن متدني�ً”، و�أو�صح  �لنري�ن ب�جت�ه  �إطالق  �ل�صو�كل. ونفذ 

خالل حرب لبن�ن �لث�نية، �أطلق جي�ص �الحتالل 170 �ألف قذيفة مدفعية ب�جت�ه من�طق 

�عتقد �أنه مّت �إطالق �صو�ريخ منه� ب�جت�ه �جلليل، “وبقدر م� هو معروف، ف�إنه من �إطالق 

�لن�ر هذ� مل يقتل ولو خمرب و�حد من حزب �هلل”. و�أردف هرئيل ق�ئالً: 

الد�ستور، عّم�ن، 2014/8/31.  263

مالحظة: مّت �عتم�د �صعر �رشف �لدوالر مق�بل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطي�ت بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي   

ل�صهر �آب/ �أغ�صط�ص 2014، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.614.

القد�س العربي، 2014/9/11.  264

Site of Bank of Israel, http://www.boi.org.il/en/Markets/ForeignCurrencyMarket/Pages/  265

Default.aspx
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�أكرث مالءمة  ��صتخدمت  �لتي  �لو�ص�ئل  �الأخرية يف غزة ك�نت  خالل �حلرب 

لالأهد�ف، لكن �لتوجه �القت�ص�دي بقي م�ص�به�ً مل� حدث يف حرب لبن�ن. ورغم 

�أن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يعتم على �ملعلوم�ت بهذ� �خل�صو�ص، �إال �أن جه�ز �الأمن 

و�لذخرية.  لالأ�صلحة  �ملهم  �الحتي�طي  من  مكثف  ��صتخد�م  يوؤكد  �الإ�رش�ئيلي 

.
266

وينبغي �أن نذكر �أن كل هذ� جرى مق�بل حم��ص، �لعدو �الأ�صعف يف �ملنطقة

عن  �ملتفرعة  �لع�صكرية  �لقوة  بن�ء  ل�صوؤون  �لفرعية  �للجنة  رئي�ص  عن  هرئيل  ونقل 

 ،Foreign Affairs and Defense Committee �لكني�صت  جلنة �خل�رجية و�الأمن يف 

“ب�لطريق �لتي يجري من خالله� ��صتخال�ص �لعب  Ofer Shelah، قوله:  عوفر �صيلح 

ت�صيف  ولن  �لدولة  مبيز�نية  ب�صدة  �صت�رش  �الأمن  مليز�نية  �إ�ص�فة  �أية  ف�إن  �حلرب،  من 

�جلي�ص  نعطي  عندم�  �أنه  “ثبت  �صيلح  و�أ�ص�ف  �الإ�رش�ئيلي”.  �جلي�ص  قوة  لبن�ء  �صيئ�ً 

�مل�ل ف�إنه ال يعرف كيف ي�صتغل ذلك لنج�عته وال لال�صتعد�د للحرب �لتي قد يخو�صه� 

ب�مل�صتقبل”، كم� �أ�ص�ر �إىل �أن �صنتي “2012–2013 مث�ل جيد على دّر �مليز�ني�ت جله�ز 

��صتعد�د  وال  �الأمن  من  �لكثري  �مليز�نية  زي�دة  عن  ينتج  “مل  �أنه  على  �صدد  لكنه  �الأمن”، 

.
مالئم للحرب �لتي ��صطدم فيه� �جلي�ص يف غزة”267

وحذر �صيلح من �أنه “�إذ� ��صتمرين� بتكبد تك�ليف كهذه، وبهذ� �القت�ص�د �حلربي، ف�إن 

كل م� يحت�جه �لعرب هو �ال�صتمر�ر يف حم�ربتن� مرة كل �صنتني، من دون �لتطلع نحو 

 .
�نت�ص�ر”، و�أ�ص�ف: “�القت�ص�د �الإ�رش�ئيلي بكل ب�ص�طة لن ي�صمد �أم�م ذلك”268

احلي�ة اجلديدة، 2014/9/20.  266

املرجع نف�سه.  267

املرجع نف�سه.  268
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رابعًا: الهجمات ال�ساروخية الفل�سطينية

بوجود  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  �أعد�د  حول  �الإ�رش�ئيلية  �الإح�ص�ئي�ت  متيزت  لقد 

�أنه�  �إرب�ك د�خل �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية، و�إم�، وهو �الأرجح،  �إم� عن  فو�رق كبرية، تدل 

نت�ئج  حجم  على  �لتغطية  بغية  �الإعالمي؛  للت�صليل  �ملتف�وتة  �الأرق�م  هذه  ت�صتخدم 

�جلبهة  مت��صك  على  �حلف�ظ  �أو  �الأرق�م،  بت�صخيم  حين�ً  �لفل�صطينيني  على  �عتد�ء�ته� 

�لد�خلية و�لتخفيف من �النتق�د�ت �لد�خلية و�الته�م�ت ب�لتق�صري للموؤ�ص�صة �لع�صكرية 

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

�أنه يف  فيه  Gideon Levy، ج�ء  ليفي  ن�رش موقع �صحيفة ه�آرت�ص، مق�الً جلدعون 

 2003 ويف  �ص�روخ�ً،   34 طلق 
ُ
�أ  2002 ويف  غزة،  من  �صو�ريخ   4 طلقت 

ُ
�أ  2001 �صنة 

 .
269ً

�أطلق 155 �ص�روخ�ً، ويف 2004 �أطلق 281 �ص�روخ�

فل�صطيني  �ص�روخ   400 �صقوط   2005 �صنة  �صجلت  لل�ص�ب�ك،  تقرير  وبح�صب 

 ،2006 �صنة  يف  �ص�روخ�ً   1,722 �صقوط  مق�بل   ،
270

�الإ�رش�ئيلية �مل�صتعمر�ت  على 

، وذكرت معطي�ت وز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية �أن 
و1,263 �ص�روخ�ً يف �صنة 2712007

�إىل  “�إ�رش�ئيل”  قدمته  بي�ن  و�أ�ص�ر   ،
272ً

�ص�روخ�  861 بلغ   2006 �صنة  �ل�صو�ريخ  عدد 

United Nations Security Council حول �الأو�ص�ع �لر�هنة يف  جمل�ص �الأمن �لدويل 

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

 .
عن 2,000 �ص�روخ يف �صنة 2732007

Haaretz, 25/3/2012, http://www.haaretz.com/opinion/an-accounting.premium-1.480275  269

الأي�م، 2007/3/16.  270

عرب 48، 2008/1/1.  
271

موقع وز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية، 2007/8/23، �نظر:   
272

http://www.altawasul.net/MFAAR/anti+terrorism/terrorist+attacks/qassam%20from%20  

gaza%20august%202007%2023082007

وز�رة �خل�رجية �الإ�رش�ئيلية، 2008/1/22، �نظر:  
273

http://www.altawasul.net/MFAAR/anti+terrorism/hamas+war+against+israel/Statements+to+  

the+Security+Council-+The+situation+in+Gaza+and+Sderot+22012008.htm
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، و160 �ص�روخ�ً يف �صنة 2009 
274ً

ويف �صنة 2008 �أطلقت �ملق�ومة 2,048 �ص�روخ�

�ملق�ومة  ف�أطلقت   2010 �صنة  يف  �أم�   ،
2752009/2008 عدو�ن  �صو�ريخ  �حت�ص�ب  دون 

 ،
، ونحو 1,731 �ص�روخ�ً �صنة 2782012

، و676 �ص�روخ�ً �صنة 2772011
276ً

150 �ص�روخ�

2014، ق�ل �جلي�ص  �أم� يف �صنة   .
2792013 �أطلقت يف �صنة  55 �ص�روخ�ً ومقذوفة  مق�بل 

خالل  “�إ�رش�ئيل”  على  غزة  من  �أطلق  قد  �ص�روخ�ً   4,382 من  �أكرث  �إن  �الإ�رش�ئيلي 

�لعدو�ن، لكن هن�ك تقدير�ت �أولية ت�صري �إىل �أن �ملق�ومة �أطلقت �أكرث من 8 �آالف �ص�روخ 

.
280 

وقذيفة

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

بع�ص  �إىل  �أحي�ن�ً  يلج�أ  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  �أن  على  تدل  كم�  منه�،  يطلق  م�  كل  مت�بعة 

�ملب�لغ�ت يف �لزي�دة و�لنق�ص�ن الأغر��ص دع�ئية وتعبوية.

�إىل ذلك �أ�ص�رت در��صة �ص�درة عن “مركز �ملعلوم�ت حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب” 

�إىل �أن م�صتعمرة �صديروت حظيت ب�لن�صيب �الأكب من �صو�ريخ �ملق�ومة �لفل�صطينية؛ 

.
حيث بلغت ن�صبة هذه �ل�صو�ريخ زه�ء 281%45

مم� تقدم يت�صح لن� �أن �ملق�ومة �لفل�صطينية يف قط�ع غزة �صّخرت خالل �لـ 13 �صنة 

�إمك�ن�ته� �مل�دية و�لعلمية وعالق�ته� �لد�خلية و�خل�رجية من �أجل تطوير مدى  �مل��صية 

و2014.  2009/2008، و2012،  وفع�لية �ل�صو�ريخ؛ وقد ظهر ذلك جلي�ً خالل عدو�ن 

�ملدى  هذ�  د�خل  �ملهددين  �الإ�رش�ئيليني  عدد  و�رتفع  �ل�صو�ريخ  هذه  مدى  �زد�د  وقد 

حم�صن حممد �ص�لح، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2008، �ص 100.   
274

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2009 ل�سنة  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �ص�لح  حممد  حم�صن   
275

للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت، 2010(، �ص 105.

حم�صن حممد �ص�لح، التقرير ال�سرتاتيجي الفل�سطيني ل�سنة 2010، �ص 90.   
276

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2011 ل�سنة  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �ص�لح  حممد  حم�صن   
277

للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت، 2012(، �ص 90.

مركز  )بريوت:   2013-2012 ل�سنة  الفل�سطيني  ال�سرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �ص�لح  حممد  حم�صن   
278

�لزيتونة للدر��ص�ت و�ال�صت�ص�ر�ت، 2014(، �ص 100.

املرجع نف�سه.  279

القد�س العربي، 2014/8/29.  280

�إطالق �ل�صو�ريخ وقذ�ئف �له�ون على �إ�رش�ئيل من قط�ع غزة خالل �الأعو�م 2001-2007، مركز �ملعلوم�ت   
281

حول �ال�صتخب�ر�ت و�الإره�ب يف مركز تر�ث �ال�صتخب�ر�ت )م.ت.�ص.(، 2008/1/9.
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ب�صكل الفت؛ حيث بد�أ مدى هذه �ل�صو�ريخ بـ 3 كم، “ق�ص�م 1” 2001، ثم تطور لي�صل 

�إىل 9 كم حتى �لربع �الأول من �صنة 2008. و�صهدت هذه �لفرتة تهريب �صو�ريخ جر�د 

�لرو�صي �ل�صنع �لذي ي�صل مد�ه 20 كم �إىل �لقط�ع، مم� �أدى �إىل �رتف�ع عدد �الإ�رش�ئيليني 

�ل�صو�ريخ من 25 �ألف�ً �إىل 250 �ألف �إ�رش�ئيلي، وذلك بعد دخول 
 
�لذين �أ�صبحو� يف مرمى

مدينة ع�صقالن، �لتي تقع 20 كم �صم�ل �لقط�ع، يف مرمى �ل�صو�ريخ. 

وخالل عدو�ن 2009/2008 و�صل مدى هذه �ل�صو�ريخ حتى مدينة بئر �ل�صبع �لتي 

تقع 40 كم �رشق �لقط�ع، ودخل يف د�ئرة �لتهديد نحو 750 �ألف �إ�رش�ئيلي. �أم� يف عدو�ن 

�صم�ل  هرت�صيلي�  مدينة  �إىل   ”75 “�أم  �صو�ريخ  مدى  و�صل  فقد   ،2012/11/21-14

تل �أبيب، و�لتي تبعد 80 كم �صم�ل �لقط�ع، وق�صفت �ملق�ومة �لقد�ص وتل �أبيب ب�الإ�ص�فة 

�إىل بئر �ل�صبع، وب�ت نحو خم�صة ماليني �إ�رش�ئيلي يف مرمى هذه �ل�صو�ريخ.

160 كم،  �إىل  �ملق�ومة  2014 فقد و�صل مدى �صو�ريخ  �لعدو�ن على قط�ع غزة  ويف 

100 كم  �أكرث من  �للتني تبعد�ن  �إىل مدينتي حيف� و�خل�صرية  �لو�صول  ��صتط�عت  حيث 

عن قط�ع غزة، و�أ�صبح �أكرث من �صتة ماليني �إ�رش�ئيلي يف مرمى �ل�صو�ريخ. وقد دخلت 

وحيف�،  �أبيب،  كتل  �ل�صو�ريخ  مرمى  يف  �ملحتلة  �الأر��صي  د�خل  �لرئي�صية  �ملدن  معظم 

�ملط�ر�ت  من  وعدد  جوريون  بن  مط�ر  �إىل  ب�الإ�ص�فة  و�خل�صرية،  وديون�،  و�لقد�ص، 

و�لقو�عد �لع�صكرية. 

�أطلقت  �لتي  �ل�صو�ريخ  �أعد�د  �أن  �لو��صح  ف�إنه من  �الإح�ص�ئي�ت  وب�لرغم من تب�ين 

دقة  �أكرث  وب�تت  �صنة،  بعد  �صنة  ملمو�ص  ب�صكل  وت�ص�عفت  تز�يدت  “�إ�رش�ئيل”  على 

وف�علية.

الفت؛  ب�صكل  ع�م   13 �لـ  خالل  تطورت  �ملق�ومة  �صو�ريخ  �أن  تقدم  مم�  �إلين�  يت�صح 

مم� ز�د من د�ئرة �الإ�رش�ئيليني �مل�صتهدفني، ب�الإ�ص�فة �إىل �لتكلفة و�خل�ص�ئر �القت�ص�دية 

�ل�صهد�ء  عدد  بني  �له�ئل  �لفرق  من  �لرغم  وعلى  �ل�صو�ريخ.  هذه  جر�ء  �الإ�رش�ئيلية 

�لفل�صطينيني �لذين قتلو� خالل �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية، وبني عدد من قتل من �الإ�رش�ئيليني 

ب�صب �صو�ريخ �ملق�ومة؛ �إال �أن �ل�صو�ريخ ب�تت �ل�صالح �الأكرث ت�أثري�ً يف �حلروب مع �لعدو، 

نتيجة م� ت�صببت به من �صلل د�خل �جلبهة �لد�خلية، وفقد�ن �صعور �الإ�رش�ئيليني ب�الأمن 

و�الأم�ن، بحيث حتولت “�إ�رش�ئيل” من كي�ن ج�ذب ليهود �لع�مل حتت �صع�ر “بالد �لع�صل 

و�للنب”، �إىل “دولة” يخ�صى “مو�طنوه�” على حي�تهم وهم يف من�زلهم.
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�إىل ج�نب تطور �ل�صن�عة �ل�ص�روخية �لفل�صطينية، طورت �ملق�ومة من ��صرت�تيجي�ت 

وتكتيك�ت ��صتخد�م هذه �ل�صو�ريخ؛ بحيث ��صتعملت �الأنف�ق كمو�قع ملن�ص�ت �الإطالق، 

ت�أِت  �كت�ص�فه� وق�صفه�. ومل  �الإ�رش�ئيلية على  �لط�ئر�ت  مم� قلل ب�صكل كبري من قدرة 

عملي�ت �إطالق �ل�صو�ريخ نتيجة ردة فعل �أو ت�رّشع، بل �تبعت تكتيك�ت و��صرت�تيجي�ت 

خالل  �الأي�م  جميع  مدى  على  �الإ�رش�ئيلية  �الأهد�ف  ق�صف  مّت  بحيث  م�صبق�ً،  و�صعت 

�حلروب �لثالثة، مم� �أفقد �لعدو قدرة تقدير حجم �ملخزون �ل�ص�روخي للمق�ومة، ومدى 

ت�أثر عملي�ت �الإطالق ب�لق�صف �الإ�رش�ئيلي، كم� مّت �لرتكيز على �الأهد�ف �الأكرث �أهمية، 

و�ل�صو�ريخ  �له�ون  قذ�ئف  ��صتعم�ل  تكثيف  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �لكبى،  و�ملدن  ك�ملط�ر�ت 

ق�صرية �ملدى يف �رشب غالف غزة، و�لتي ال يكن ملنظومة �لقبة �حلديدة �أن ت�صقطه�. 

عدد ال�سواريخ التي اأطلقت �سنوي�ً من غزة جت�ه الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

�سنة 1948 خالل الفرتة 2001–2014

عدد ال�سواريخال�سنة

20014

200234

2003155

2004281

2005400

20061,700

20071,263

20082,048

2009160

2010150

676 �ص�روخ�ً وقذيفة2011

نحو 20121,731

55 �ص�روخ�ً وقذيفة 2013

 نحو 8 �آالف �ص�روخ وقذيفةخالل عدوان 2014
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اخلامتة

�أول   2001/10/26 يف  حم��ص  حلركة  �لت�بعة  �لق�ص�م  كت�ئب  �إطالق  من  ع�م�ً   13 بعد 

1” من قط�ع غزة على م�صتعمرة �صديروت،  “ق�ص�م  �ل�صنع  �ص�روخ فل�صطيني حملي 

يبدو �أن هذ� �ل�صالح حتّول �إىل تهديد ��صرت�تيجي ملنظومة �لردع �الإ�رش�ئيلية. وب�لرغم 

من �لعقب�ت و�ل�صعوب�ت �لتي و�جهته� عملي�ت ت�صنيع �ل�صو�ريخ، ��صتط�عت �ملق�ومة 

�لتغلب عليه�، بل وق�مت يف �لكثري من �الأحي�ن ب�العتم�د على م� توفر لديه� من �إمك�ني�ت 

وقدر�ت ذ�تية.

و�حلروب  �ملع�رك  ميد�ن  يف  ت�أثري�ً  �الأكرث  �لالعب  �لفل�صطينية  �ل�صو�ريخ  ب�تت  لقد 

ظّل  يف  �لردع،  وقوة  �لرعب  تو�زن  عن�رش  د�ّصنت  �أن  بعد  �لفل�صطينية،   - �الإ�رش�ئيلية 

�خل�ص�ئر  بعد  خ�صو�ص�ً  �لبية،  �لقو�ت  ��صتخد�م  يف  �الإ�رش�ئيلي  و�الإحج�م  �لرتدد 

�لب�رشية و�مل�دية �لتي تلقته� خالل �حلروب �لبية مع �ملق�ومة يف قط�ع غزة. و�أ�صبحت 

�صو�ريخ �ملق�ومة، بعد �أن ك�نت عبثية يف نظر �لبع�ص، �لعن�رش �الأ�ص��صي يف �صالح �لردع 

�لفل�صطيني.

�لت�صدي  خالل  خ�صو�ص�ً  �ملق�ومة،  �صو�ريخ  حققته�  �لتي  �الإجن�ز�ت  من  ب�لرغم 

للحروب �الإ�رش�ئيلية �لثالث �لتي �ُصنت على �لقط�ع، وتكبيد �لعدو خ�ص�ئر م�دية، وب�رشية، 

�ل�صو�ريخ  هذه  ت�صمية  على  ي�رّش  فريق  هن�ك  ز�ل  م�  �أنه  �إال  و�صي��صية،  و�قت�ص�دية، 

ب�لعبثية؛ الأنه� من وجهة نظره تت�صبب يف تعطيل م�ص�ر �لت�صوية �ل�صلمية، وتعطي �لذر�ئع 

لـ“�إ�رش�ئيل” ال�صتمر�ر �حتالله�، وعدو�نه�، وح�ص�ره�، و�لتهرب من �لتز�م�ته�.

�أن يرى م�  �أو�صلو، ال بّد   لكن �ملت�بع مل�ص�ر �لق�صية �لفل�صطينية ال �صيّم� بعد توقيع 

حققه م�ص�ر �لت�صوية وم� حققته �ملق�ومة �مل�صلحة، وخ�صو�ص�ً �ل�صو�ريخ، من �إجن�ز�ت 

�أّي  حتقيق  دون  �لفل�صطيني  للمف�و�ص  وعود�ً  يعطي  �الحتالل  ز�ل  فم�  �الأر�ص؛  على 

�ل�صفة  يف  �لع�زل  �جلد�ر  وبن�ء  �ال�صتيط�ن،  عملي�ت  فيه  ت�صتمر  �لذي  �لوقت  يف  منه�، 

�الأمني  �لتن�صيق  بل و�زدي�د من�صوب  ��صتمر�ر  �ملحتلة، يف ظّل  �لقد�ص  �لغربية، وتهويد 

بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، على �لرغم من عدم وجود �صو�ريخ للمق�ومة يف 

�ل�صفة �لغربية كم� هو �حل�ل يف غزة. 
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�صو�ريخ  جر�ء  ب�رشية  خ�ص�ئر  من  �الحتالل  تكبده  م�  بني  مق�رنة  هن�ك  لي�ص 

�لب�رشي و�القت�ص�دي، و�لتي ال  �مل�صتوى  �لفل�صطينيون على  �ملق�ومة، وبني م� خ�رشه 

�أن  يكن  ال  �الإ�رش�ئيلية  �خل�ص�ئر  �أن  �إال  �الحتالل.  ل�ص�لح  ه�ئل  ب�صكل  متيل  �أنه�  �صّك 

�الأمن  �أ�ص��ص  على  ق�ئمة  نف�صه�  “�إ�رش�ئيل”  �إن  �إذ  فقط،  و�جلرحى  �لقتلى  بعدد  تق��ص 

و�القت�ص�د، و�ل�صو�ريخ �لفل�صطينية مل تعد بد�ئية، �إذ �أخذت تهدد حي�ة �أكرث من %80 

�مل�ص�نع، و�ملن�طق �حليوية،  �أم�  �إ�رش�ئيلي؛  ماليني  �أكرث من �صتة  �أي  �الإ�رش�ئيليني،  من 

و�ملط�ر�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي تقع يف مرمى �ل�صو�ريخ، فقد ب�تت تت�أثر ب�صكل مب��رش وغري 

مب��رشة وتتكبد �خل�ص�ئر �لكبرية يف �أّي حرب مقبلة مع �ملق�ومة. 

�لع�صكرية لدى �ملق�ومة،  �لقدرة  �أن يتم ��صتثم�ر هذه  �لفل�صطينية  من �ملفيد للق�صية 

من �أجل �نتز�ع �حلقوق �لفل�صطينية و�حلف�ظ على �لثو�بت �لوطنية �لفل�صطينية. ويف هذ� 

�الإط�ر، من �ملفيد �أن يتم �لتو�صل فل�صطيني�ً �إىل �لتو�فق حول برن�مج �ملق�ومة، خ�صو�ص�ً 

بعد ف�صل �لره�ن على عملية �لت�صوية �ل�صلمية. لي�ص ك�في�ً �أن نتمكن من ��صرتج�ع بع�ص 

من �الأر��صي �لفل�صطينية، �إذ� كن� ال منلك من و�ص�ئل �لقوة م� ن�صتطيع من خالله� حم�ية 

هذه �الأر��صي من مع�ودة �حتالله� مرة �أخرى.
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