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مقدمة
بعد ف�شل مفاو�ضات كامب ديفيد التي ا�ستمرت من ،2000/7/25-11

بني رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية حينها �إيهود باراك  Ehud Barakوالرئي�س
الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات ،برعاية الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون
 ،Bill Clintonدخلت الق�ضية الفل�سطينية مرحلة جديدة ،كان �أبرز

وجوهها اندالع انتفا�ضة الأق�صى؛ حيث كانت اخلطوة اال�ستفزازية التي
قام بها �أريل �شارون  Ariel Sharonبزيارة امل�سجد الأق�صى ال�رشارة التي

�أدت �إىل اندالع هذه االنتفا�ضة.

متيزت هذه االنتفا�ضة عن انتفا�ضة  1987يف �أ�ساليب املواجهة مع
االحتالل الإ�رسائيلي؛ حيث باتت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية �أكرث ت�سلح ًا
تعدى الأمر �إىل
و�أكرث خربة يف ا�ستخدام �أنواع خمتلفة من ال�سالح ،بل ّ

�ضد االحتالل ،كان �أبرزها
عملية ت�صنيع بع�ض الأ�سلحة امل�ستخدمة ّ
ال�صواريخ على اختالف ت�سمياتها.
ّ
�شكل يوم  2001/10/26نقطة حتول يف تاريخ املقاومة الفل�سطينية؛ حيث
�سقط يف هذا اليوم �أول �صاروخ حملي ال�صنع داخل م�ستوطنة �سديروت،
التي تبعد عن قطاع غزة نحو ميل ( 1.6كم) ،وقد تبنت كتائب ال�شهيد عز

الدين الق�سام ،اجلناح الع�سكري حلركة حما�س� ،إطالق ال�صاروخ الأول
الذي �أ�سمته �صاروخ “ق�سام .1”1

�شكلت ال�صواريخ الفل�سطينية منعطف ًا مهم ًا يف �أبجديات ال�رصاع

الفل�سطيني الإ�رسائيلي ،على الرغم من �أنها بدائية وب�إمكانيات حملية ،حيث
و�صفت جملة التامي � Time Magazineصاروخ الق�سام ب�أنه “ال�صاروخ
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عدته �شبكة “�سي.
البدائي الذي قد يغري ال�رشق الأو�سط” .2يف حني ّ
�إن�.إن” الأمريكية �أنه “الورقة ال�رش�سة يف ال�رشق الأو�سط” .3بينما ر�أى
تقرير �صادر عن “مركز املعلومات حول اال�ستخبارات والإرهاب” ،وهو

مركز يتبع املخابرات الإ�رسائيلية ،يف � ،2007/12/14أن �رضر الهجمات
ال�صاروخية الفل�سطينية “ال يعدد ب�أرقام القتلى واجلرحى فقط� ،أو بحجم

الأ�رضار واخل�سائر املادية فقط ،حيث ي�ؤدي الإطالق ال�صاروخي املتوا�صل

ومي�س
�إىل ت�أثريات وانعكا�سات �سيكولوجية مرتاكمة على ال�سكان،
ّ
ب�صورة خطرية بال�شعور بالأمان لدى حوايل  190,000مواطن ،يعي�شون
حتت تهديد �إطالق ال�صواريخ وقذائف الهاون”.4

لقد باتت ال�صواريخ الفل�سطينية و�سيلة جديدة لإحلاق الأذى يف

�صفوف االحتالل ،و�إرباك املجتمع الإ�رسائيلي ودفعه �إىل الرحيل ،حيث

�أو�ضح القيادي يف حركة حما�س حممود الزهار ،خالل مقابلة مع مرا�سل

�صحيفة �صانداي تيلجراف  The Sunday Telegraphت�شارلز ليفن�سون
 ,Charles Levinsonيف � 2007/8/21أن حما�س تف�ضل الهجمات

ال�صاروخية على العمليات اال�ست�شهادية لأن ال�صواريخ تت�سبب يف الهجرة
اجلماعية ،وت�ؤدي �إىل ن�رش الفو�ضى يف احلياة اليومية الإ�رسائيلية ويف الإدارة
احلكومية وحتدث �أثراً كبرياً.5
لي�س ذلك فح�سب ،بل بات �إطالق ال�صواريخ ووقفها ال�رشط الأول يف

احلديث عن �أي تهدئة ،وكانت ق�ضية �إطالق ال�صواريخ هي الدافع يف توجه

“�إ�رسائيل” للقبول بالو�ساطة امل�رصية من �أجل التهدئة ،حيث كان ال�رشط

الإ�رسائيلي الأول هو وقف الهجمات ال�صاروخية .كما بات “ال�صاروخ

الفل�سطيني” املتهم الأول يف تخريب العملية ال�سلمية �أو عرقلة امل�ساعي
نحو املفاو�ضات .حيث قالت وزيرة اخلارجية الأمريكية كوندوليزا
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راي�س  ،Condoleezza Riceوهي يف طريقها �إىل ال�رشق الأو�سط ،يوم
�“ 2008/3/3س�أقول للجميع ب�أن علينا موا�صلة العمل� ،أو ًال :للت�أكد من �أن

اجلميع يدركون �أن حما�س تقوم مبا ميكن توقعه� ،أي ا�ستخدام الهجمات،
الهجمات بال�صواريخ ،على �إ�رسائيل ملحاولة وقف عملية ال�سالم التي ال
َي ْج ُنون منها �شيئ ًا”.6
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� ً
أوال :
بدايات القدرات ال�صاروخية الفل�سطينية
بد�أت املقاومة الفل�سطينية جتربتها الأوىل لإنتاج �صواريخ حملية ال�صنع

داخل قطاع غزة ُب َعيد اندالع انتفا�ضة الأق�صى ،حيث �أطلقت كتائب
الق�سام� ،أول �صاروخ على �سبيل التجربة ،مبدى و�صل �إىل كيلو ون�صف،
بد من الإ�شارة �إىل �أن ن�ضال
يف �شهر حزيران /يونيو  .2001وهنا ال ّ
فرحات وتيتو م�سعود ،من وحدة الت�صنيع الع�سكري يف كتائب الق�سام،
هما �أول من طرح فكرة ت�صنيع ال�صواريخ حملي ًا.7
بد�أت املراحل الأوىل لإنتاج ال�صواريخ بالبحث عن الو�سائل واملواد

املتفجرة امل�ستخدمة يف ال�صواريخ ،وقد واجهت خاللها املقاومة

الفل�سطينية الكثري من العقبات وال�صعوبات؛ متثلت يف عدم توفر املواد
الالزمة يف الأرا�ضي املحتلة ،مما حدا بوحدات الهند�سة والتطوير التابعة
للأجنحة امل�سلحة لالعتماد على الذات يف �صناعة املواد الالزمة ل�صنع

ال�صاروخ.8

حاول االحتالل الإ�رسائيلي منع و�صول الأ�سلحة واملواد الالزمة �إىل

�أيدي املقاومني ،من خالل فر�ض ح�صار م�شدد على الأرا�ضي الفل�سطينية،
حتى �إن قوات االحتالل قامت مبنع معظم املواد الأولية التي تدخل يف بع�ض

ال�صناعات الفل�سطينية ،و�أهمها مواد “التنظيف” التي ُيعتقد �أنها حتتوي
على ّ
مركبات لها ا�ستخدام مزدوج ،وت�ستفيد منها املقاومة يف ت�صنيع
املتفجرات .كما �أنها حاولت منع دخول بع�ض املواد التي تُ�ستخدم يف

الزراعة ،و�أهمها مادة “اليوريا” التي تعتقد قوات االحتالل �أنها العن�رص
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الرئي�سي يف ت�صنيع العبوات النا�سفة .لقد �أ َّثر ذلك على �إنتاج املواد املتفجرة
اخلا�صة بال�صواريخ وغريها من ال�صناعات القتالية؛ �إال �أن هذا الت�ضييق مل
حيث ت�ؤكد م�صادر
يوقف التفكري يف ا�ستحداث طرق حملية لتخطي ذلك؛ ُ

يف كتائب الق�سام �أنهم جل�ؤوا حتى �إىل َر ْوث البهائم ال�ستخراج بع�ض

الغازات واملواد الكيماوية التي ميكن ا�ستخدامها يف ت�صنيع املتفجرات،

وقد جنحوا يف ذلك .9ويف هذا ال�صدد ي�ؤكد �أبو عبيدة �أحد قادة كتائب
الق�سام �أن كافة ال�صواريخ م�صنعة حملي ًا ،ولي�ست م�ستوردة ،الفت ًا النظر

�إىل اال�ستغناء عن مادة تي�.إن.تي  ،T.N.Tالتي ّمت اال�ستعا�ضة عنها مبواد
م�صنعة حملي ًا وتوازي كفاءتها التفجريية .10بينما ذكرت �صحيفة دير �شبيغل
الأملانية يف تقرير لها حول �صناعة ال�صواريخ الفل�سطينية� ،أن املواد الأولية

لل�صاروخ تكلف حوايل  500يورو .وذكر التقرير �أن �أحد �أفراد ت�صنيع

ال�صواريخ التابع حلركة اجلهاد الإ�سالمي قال �إنهم ي�أتون مبادة “تي�.إن.تي”

ِم ْن ال�سودان عن طريق م�رص عرب الأنفاق ،يف حني �أن بع�ض املواد الأخرى
البحر �إىل غزة وهي من �أوروبا ال�رشقية� .11أما تركيبة
ت َِ�ص ُل بالزورق عرب
ِ
املواد الأولية امل�ستخدمة يف �صناعة ال�صواريخ الفل�سطينية ،فقد ذكر تقرير

ل�شبكة “�سي�.إن�.إن” الأمريكية �أنها خليط من ال�سكر والنفط والكحول

�إ�ضافة �إىل الأ�سمدة الكيماوية.12

بد�أت �صناعة ال�صواريخ مع حركة حما�س ،من خالل فريق تطوير

الأ�سلحة يف احلركة ،وكان ال�شيخ �صالح �شحادة� ،أبرز م�ؤ�س�سي اجلناح
الع�سكري للحركة ،ي�رشف ب�شكل �شخ�صي على ال�صناعات الع�سكرية،
13
�ضم الفريق
ويوفر للقائمني عليها كل الإمكانيات املادية والتقنية  .وقد ّ

عدنان الغول ،الذي كان من كبار املهند�سني الع�سكريني يف كتائب الق�سام،

وكان قد ح�صل على خربة وا�سعة يف �صنع ال�صواريخ واملتفجرات ،خالل
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ال�سنوات اخلم�سة التي �أم�ضاها يف املنفى ،حني خرج من غزة �سنة 1988

�إىل م�رص التي قامت برتحيله �إىل �سورية .14ومن مهند�سي الت�صنيع �أي� ًضا حممد
ال�ضيف ويحيى عيا�ش ويا�رس طه وزاهر الن�صار بالإ�ضافة �إىل �آخرين.15

ومل تتوانَ حركة حما�س عن �إمداد باقي ف�صائل املقاومة الفل�سطينية

بتكنولوجيا �صناعة ال�صواريخ ،الأمر الذي ي�ؤكده �أبو عبيدة كون كتائب

الق�سام� ،صاحبة ال�سبق يف ابتكار تكنولوجيا هذه ال�صناعة.16
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ثاني ًا:
بنية ال�صاروخ الفل�سطيني ومراحل تطوره
َينق�سم ال�صاروخ الفل�سطيني �إىل ثالثة �أجزاء هي :الر�أ�س املتفجر يف
املقدمة ،املحرك يف ق�سمه الأو�سط ،بينما يحتوي ق�سمه الأخري على �أربعة

�شكل �أ�سطواين
�أجنحة �صغرية بغية �ضمان ا�ستقرار انطالقه ،وهو ذو
ٍ
م�صنوع من مادة احلديد ب�سماكة تبلغ تقريب ًا  3-2.5ملم.17

�شكل رقم (� :)1صورة تو�ضيحية لل�صاروخ الفل�سطيني

18

Tail segment

Engine segment

Warhead segment

ويف درا�سة �شاملة �صدرت عن “مركز املعلومات حول اال�ستخبارات

والإرهاب” الإ�رسائيلي حول �إطالق ال�صواريخ وقذائف الهاون من

قطاع غزة على “�إ�رسائيل” من قبل املنظمات الفل�سطينية خالل الأعوام

 ،2007-2001ذكرت �أنّ هذه ال�صواريخ �سهلة الت�شغيل ومريحة النقل

والتفعيل التنفيذي .وبينت �أن حما�س متكنت واملنظمات الفل�سطينية
الأخرى من �إقامة بنية حتتية تكنولوجية يف القطاع ،لتقوم ب�إنتاج كميات

كبرية من ال�صواريخ .19ومما يجمع بني هذه ال�صواريخ� ،أنها ت�صنع يف
م�شاغل ب�سيطة .وعلى الرغم من �أنه قد ّمت خالل ال�سنوات الأخرية

احل�صول على مواد متفجرة ر�سمية (ح�سب املوا�صفات املهنية) بح�سب
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ما جاء يف الدرا�سة� ،إال �أن معظمها ما زال يعتمد على املبيدات الزراعية.

وي�رشف عليها �أ�شخا�ص ممن تدربوا على �صناعتها يف اخلارج �أو تلقوا

التعليمات ل�صنعها بوا�سطة مواقع الإنرتنت .20وي�شري تقرير ملعهد

يتم ا�ستريادها �أو
وا�شنطن ل�سيا�سة ال�رشق الأدنى� ،إىل �أن بع�ض املواد ّ
يتم تهريبها عن طريق الأنفاق
احل�صول عليها من داخل “�إ�رسائيل”� ،أو ّ
من م�رص .وقد بينَّ التقرير يف �سياق املو�ضوع� ،أن الوقود امل�ستخدم يف
عملية �إطالق ال�صواريخ ي�صنع من نيرتات البوتا�سيوم وال�سكر .21ويف
أعده روين دانييل  ،Rony Danielاملعلق الع�سكري يف القناة
حتقيق � ّ

الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي يف  ،2008/2/22ك�شف �أن معظم املواد

الأولية التي ت�ستخدم يف ت�صنيع �صواريخ الق�سام يجري �رشا�ؤها ب�شكل
قانوين من “�إ�رسائيل” نف�سها ،م�شرياً �إىل �أن الر�أ�س التفجريي ل�صاروخ

يتم ح�شوه مبادة متفجرة ت�ستخل�ص من مبيدات زراعية ،وحتديداً
الق�سام ّ
مادة النيرتات التي ت�ستورد من “�إ�رسائيل” عرب و�سطاء من فل�سطينيي 48

�أو ب�شكل مبا�رش ،وقد �أو�ضح �أن مادة متفجرة تكفي حل�شو ر�ؤو�س �أربعة

�إىل خم�سة �صواريخ ق�سام ،ميكن �أن ت�ستخل�ص من كل كي�س من هذه

املبيدات.22

ويلحظ تقرير “مركز املعلومات حول اال�ستخبارات والإرهاب” ،حت�سن

�أداء �صناعة ال�صواريخ ،ليقرتب من ال�صواريخ الر�سمية ،حيث ّمت �إدخال

كرات حديدية �صغرية فيها حتى يزداد عدد الإ�صابات الب�رشية .وتبذل
حما�س جهوداً خارقة لتطوير تكنولوجيا �صواريخها بحيث ت�صبح ذات
مدى �أكرب ،وت�صبح �أكرث قدرة على التخزين لفرتات طويلة ،حتى ي�صدر

القرار ب�إطالقها .وقد لفت التقرير �إىل �أن حما�س ال تكتفي بذلك ،حيث

�إنها تهتم با�سترياد �صواريخ �صنعت يف م�صانع ر�سمية (يف �إيران و�سورية،
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ت�صل عن طريق الأنفاق عرب �سيناء امل�رصية) ،23وهو ما ورد نفيه �سابق ًا.

ويف هذا ال�سياق �أعلنت حركة اجلهاد الإ�سالمي �أنها قامت بتطوير

�صاروخ حملي ال�صنع ميكن �أن ي�ستهدف من�ش�آت حيوية �إ�رسائيلية .حيث قال
م�س�ؤول يف �رسايا القد�س ،الذراع الع�سكري للحركة� ،إن “جي ً
ال �ساد� ًسا من

ال�صواريخ يتوقع االنتهاء منه قريب ًا و�إنزاله �إىل امليدان� ،سي�ستهدف مناطق
حيوية داخل املدن الإ�رسائيلية”“ ،عرب اال�ستفادة من منظومة �صواريخ
جراد [ ]Gradرو�سية ال�صنع” .حيث يحمل هذا ال�صاروخ �شحنة �أكرب من

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

� Ahronothأن حركة اجلهاد الإ�سالمي بد�أت ب�صناعة �صواريخ ي�صل
مداها �إىل  20كم وهي م�شابهة ل�صواريخ جراد ،وحتمل ر�أ� ًسا متفجراً �أكرث
فتك ًا من �صواريخ ق�سام العادية؛ لأنها حتمل كمية متفجرات تبلغ �ضعفي
الكمية التي يحملها �صاروخ ق�سام .25ونقلت �صحيفة ه�آرت�س Haaretz

يف � 2008/3/28أن �أفراداً من حما�س عادوا م�ؤخراً �إىل قطاع غزة ح�صلوا

على خمططات جاهزة لتطوير ال�صواريخ بحيث ت�صبح ذات مدى �أبعد.26

�إال �أن �أبا عبيدة ،الناطق الر�سمي با�سم كتائب الق�سام ذكر �أنه “لي�س �رساً
�أننا نطور كل و�سائلنا القتالية ،مبا فيها ال�صواريخ ،وغريها ،هذا من حقنا”.
�إال �أنه نفى ق�ضية الت�سليح الإيراين لذلك ،م�شدداً على �أن “كل تطوير
�سالحنا يجري يف قطاع غزة ،ول�سنا تابعني لأي جهة خارجية” .27ويف
 2008/6/6ذكرت جريدة احلياة ،نق ً
ال عن معاريف� ،أن الأمن الإ�رسائيلي

�شهد مفاج�أتني على �صعيد تطور ا�ستخدام ال�صواريخ من قبل املقاومة

الفل�سطينية؛ متثلت �أوالها ب�إطالق �صاروخ رو�سي ال�صنع من طراز فاغوت

موجه �ضد الدبابات للمرة الأوىل من قطاع غزة ،بينما متثلت الثانية ب�إطالق
�صاروخ كاتيو�شا بقطر  107ملمرتات للمرة الأوىل �أي� ًضا.
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�أما بالن�سبة للتطور يف �أ�ساليب �إطالق ال�صواريخ ،فقد ذكرت �صحيفة
ه�آرت�س بتاريخ  ،2008/2/9نق ً
ال عن م�صادر ع�سكرية �إ�رسائيلية �أن حما�س

تتبنى �أ�سلوب حزب اهلل اللبناين يف �إطالق ال�صواريخ ،عرب �إعداد من�صات
�إطالق حتت الأر�ض ،لتجنب مراقبة طائرات الر�صد ،وجناة مطلقي

ال�صواريخ من عمليات املالحقة.28
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ثالث ًا:
جهات الت�صنيع والأ�سماء امل�ستخدمة لل�صواريخ
ا�ستخدمت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية �أ�سما ًء متعددة لل�صواريخ� ،إذ �أن
كل ف�صيل �أطلق على ال�صواريخ التي ي�ستخدمها ا�سم ًا �إعالمي ًا يتنا�سب مع

ا�سمه الف�صائلي ،على الرغم من �أن تكنولوجيا هذه ال�صواريخ واحدة،
وال تتمايز �إال بالقليل من الفوارق ال�صناعية .وقد كانت الت�سميات

واملوا�صفات ال�صناعية كالآتي:

�صاروخ ق�سام (حركة حما�س) :لدى حركة حما�س عدة �أجيال من
�صواريخ الق�سام؛ فهناك “ق�سام  ”1الذي يبلغ قطره  60ملم ،ويحمل ر�أ� ًسا

متفجراً يزن  0.5كغ ،ويبلغ �أق�صى مدى له  3كم� .أما “ق�سام  ”2فكان ن�سخة

مطورة عن �صاروخ “ق�سام  ،”1حيث حاولت جهة الت�صنيع الع�سكري يف
حما�س جتاوز عيوب ال�صاروخ الأول .ويبلغ قطره  150ملم ،ويزن ر�أ�سه
املتفجر بني  7-5كغ ،ويبلغ طوله � 180سم ،بينما يبلغ مداه حوايل  8كم� .أما

اجليل الثالث فهو �صاروخ “ق�سام  ”3الذي يبلغ قطره  170ملم ،ويحتوي
على ر�أ�س متفجر يزن  10كغ ،ويبلغ مداه بني  12-10كم .وقد نجَ ح هذا
الأخري بالو�صول �إىل ع�سقالن يف �شهر متوز /يوليو �سنة  ،2006كما ُذكر �أن

هناك “ق�سام  ”4يبلغ مداه بني � 18إىل  20كم.29

�صاروخ قد�س (حركة اجلهاد الإ�سالمي)� :أطلقت حركة اجلهاد على

�صواريخها ا�سم “قد�س” .فمن “قد�س  ،”1الذي يبلغ وزنه  23.5كغ،

وطوله � 150سم وقطره  90ملم ،ومداه  6كم� ،إىل “قد�س  ”2مبدى يبلغ
7كم ،وقطره  115ملم ،وطوله � 110سم ووزنه الكلي  33.5كغ� ،أما ر�أ�سه
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املتفجر فيزن  8كغ .ثم هناك “قد�س  ”3البالغ مداه  8.5كم ،ويزن 35كغ،
ويبلغ طوله � 130سم� ،أما قطره فيبلغ  102ملم ويزن ر�أ�سه املتفجر من

7-6كغ� .أما “قد�س  ”4البالغ مداه  9كم ،فهو يزن  42كغ ،ويبلغ طوله

�200سم� ،أما قطره فهو  127.5ملم ،ويزن ر�أ�سه املتفجر  8كغ وي�صل مداه
�إىل  9كم .30كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن حركة اجلهاد ا�ستخدمت �صاروخ

ي�سمى “�رسايا  ”2مبدى يبلغ  3كم.31

�صاروخ نا�رص (جلان املقاومة ال�شعبية)� :صاروخ نا�رص هو اال�سم الذي

ا�ستخدمته جلان املقاومة ال�شعبية لتطلقه على �صواريخها ،ولديها ثالثة

�أنواع منه .الأول“ :نا�رص  3طويل” ،وزنه  30كغ وقطره  90ملم وطوله
� 160سم ويبلغ مداه  9كم ،والثاين“ :نا�رص  3ق�صري” ،ووزنه  25كغ وقطره

 90ملم وطوله � 90سم ومداه  6كم� ،أما الثالث فهو “نا�رص  ،”4الذي يبلغ

وزنه  40كغ وطوله � 180سم وقطره  115ملم ويبلغ مداه  9كم.32

�صاروخ �أق�صى (حركة فتح)� :أطلقت حركت فتح على �صواريخها

ا�سم الأق�صى؛ وهي ت�شبه �صواريخ حركة حما�س ،ولكن هذه احلركة
ك�شفت الحق ًا عن �صاروخ جديد با�سم اليا�رس (ن�سبة �إىل الرئي�س الراحل

يا�رس عرفات) ،والذي ي�صل مداه �إىل  15كم .كما �أن احلركة ا�ستخدمت

�صاروخ “كفاح” وهو الذي �سبق �صاروخ �أق�صى� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن
م�صادر فتحاوية ذكرت �أنهم طوروا �صاروخ “جنني  ”1يف ال�ضفة
الغربية.33

�صاروخ �صمود (اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني)� :صاروخ ال�صمود،

هو ال�صاروخ الذي تطلقه اجلبهة ال�شعبية ،وي�صل مداه �إىل  7كم.

و�إ�ضافة �إىل ذلك كله هناك القذائف ال�صاروخية التي تتميز ب�أنها �صناعة
خارجية ،وهي �أكرث دقة من ال�صواريخ املحلية و�أخف حم ً
ال ،وميكن
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�ضد
التنقل بها ب�سهولة ،لكنها ذات مدى �أق�رص .وقد ا�ستخدمت بداية ّ
امل�ستوطنات يف قطاع غزة� .أما بعد االن�سحاب الإ�رسائيلي الكامل من
القطاع و�إزالة امل�ستوطنات ،فقد اقت�رص �إطالق هذه القذائف ال�صاروخية

على مواقع ودوريات اجلي�ش الإ�رسائيلي العاملة على احلدود �أو داخل
حدود القطاع .وهنالك ثالثة �أ�صناف من هذه القذائف ،ال�صنف الأول

منها بقطر  90-80ملم ،ويبلغ وزنها  5-3كغ� ،أما كمية املواد املتفجرة يف

كل منها فتبلغ  400غرام ،يف حني �أن مداها الأق�صى هو  1.8كم .ال�صنف
الثاين بقطر  140-135ملم ،يبلغ وزنها  25-20كغ ،وهي ذات مدى يبلغ

 4كم .فيما ال�صنف الثالث بقطر  250-240ملم ،بوزن  21كغ ،وحتمل

كمية متفجرات ترتاوح بني  8-5كغ ،ويبلغ مداها  2-1كم.

هرب
�أما بالن�سبة �إىل �صاروخ “جراد” الرو�سي ال�صنع ،والذي يعتقد �أنه ُي ّ

�إىل قطاع غزة بوا�سطة الأنفاق املحفورة ما بني �سيناء امل�رصية وقطاع غزة،

فيزن  66-62كغ ،ويبلغ طوله � 280سم ،وقطره  122ملم ويحمل كمية
مواد متفجرة زنتها  18كغ ،فيما يبلغ مداه  20كم و 400م .وكانت املرة

الأوىل التي �أطلق فيها هذا ال�صاروخ يف  ،2006/3/28وقد �سقط يف
منطقة مفتوحة غربي م�ستوطنة نتيفوت ومل يحدث �أ�رضاراً� ،إال �أن وترية

ا�ستخدام هذا النوع من ال�صواريخ زادت مع بداية العام  ،2008و�شكل

ق�صف مركز ت�سوق يف ع�سقالن ،البالغ عدد �سكانها � 106آالف ن�سمة يف
� ،2008/5/14رضبة موجعة للجانب الإ�رسائيلي حيث �أدى �إىل �إ�صابة 41

�إ�رسائيلي ًا  .34وح�سب امل�صادر الإ�رسائيلية ،ف�إن م�صدر تزويد الفل�سطينيني
بهذه ال�صواريخ هو �إيران وحزب اهلل اللبناين .وهناك اعتقاد �أن هناك

كمية غري قليلة منه يف قطاع غزة ،لكنهم ال ي�ستخدمونه بكرثة بانتظار
“منا�سبات �إ�رسائيلية” مالئمة لذلك .مع الإ�شارة �إىل �أنه م�صنوع ب�شكل
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مهني وهو �أكرث دقة من كل ال�صواريخ ذات ال�صنع املحلي ،ومداه ي�صل

�إىل مدينة ع�سقالن “�أ�شكلون” البالغ عدد �سكانها � 106آالف ن�سمة.35
�إ�ضافة �إىل ما ُذكر ،فال بد من الإ�شارة �إىل �أن هناك ف�صائل �أخرى كان

حد ما يف عمليات �إطالق ال�صواريخ مثل كتائب املقاومة
دور �إىل ٍّ
لها ٌ
الوطنية اجلناح الع�سكري للجبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني  ،واجلبهة

ال�شعبية  -القيادة العامة.
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رابع ًا :حماوالت نقل تكنولوجيا �صناعة
ال�صواريخ �إىل ال�ضفة الغربية
اقت�رصت �صناعة ال�صواريخ الفل�سطينية على قطاع غزة ،على الرغم من �أن

الف�صائل الفل�سطينية حاولت �أن تنقل هذه التكنولوجيا �إىل ال�ضفة الغربية.
ل�سيا�سة ال�رشق الأدنى� ،أن
وقد ذكر التقرير ال�صادر عن معهد وا�شنطن
ِ

يتم ب�شكل رئي�سي يف غزة� ،إال �أن “�إ�رسائيل” قامت
ت�صنيع �صاروخ الق�سام ّ
بالك�شف عن عدة ور�ش لت�صنيع ال�صواريخ يف ال�ضفة الغربية.36

وقد �سعت “�إ�رسائيل” للق�ضاء على �صناعة ال�صواريخ الفل�سطينية من

خالل ا�ستهداف الور�ش ال�صناعية يف قطاع غزة بوا�سطة الغارات اجلوية
دون متييز ،حيث كان هناك  170ور�شة �صناعية دمرت ب�شكل كلي

بالإ�ضافة �إىل � 100أخرى دمرت ب�شكل جزئي يف قطاع غزة وذلك لغاية

كانون الثاين /يناير � .37 2005إال �أن هذه ال�صناعة كما تدل الوقائع تطورت

وانت�رشت ،حتى باتت يف متناول معظم ف�صائل املقاومة الفل�سطينية.

ي�شري تقرير مركز املعلومات لال�ستخبارات والإرهاب الإ�رسائيلي،

�إىل �أن اخلطر الأكرب الذي تواجهه “�إ�رسائيل” من هذه ال�صواريخ يكمن

يف املحاوالت الفل�سطينية لت�صديرها �إىل ال�ضفة الغربية .بحيث ت�صبح

جمموعة كبرية من البلدات واملدن الإ�رسائيلية الكربى عر�ضة لل�صواريخ،
وعندئذ �سيكون عدد القتلى واجلرحى كبرياً لدرجة ال ميكن لـ“�إ�رسائيل”
�أن حتتملها .ولذلك ف�إنها تعمل بكل ما �أوتيت من قوة ملنعها .وترتكز

هذه املحاوالت �شمال ال�ضفة الغربية ب�شكل خا�ص .ففي مطلع �سنة
 ،2002منعت القوات الإ�رسائيلية �شاحنة حاولت نقل �صواريخ �صنعت
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يف نابل�س وكانت يف طريقها �إىل جنني ،لكي تطلق من هناك على البلدات

الإ�رسائيلية يف ال�شمال .ويف كانون الثاين /يناير  ،2004اعتقل �أحد ن�شطاء

حركة حما�س يف منطقة رام اهلل ،و�أدى اعتقاله �إىل العثور على م�شغل
يف املدينة ُي�ص ِّنع ال�صواريخ البدائية .ويف ّ ،2004/12/30مت اعتقال �أحد

ن�شطاء اجلهاد الإ�سالمي يف جنني ،حيث اعرتف ب�أنه ع�ضو يف خلية تعمل
على �صنع ال�صواريخ وتطويرها لإطالقها على مدينة العفولة .وبعد �أقل
من �شهر اعتقلت خلية يف املنطقة نف�سها بد�أت تعمل على �إقامة م�شغل

لإنتاج ال�صواريخ .وبعد �أقل من �شهرين ّمت الك�شف عن م�شغل كهذا

يف بلدة اليامون الفل�سطينية قرب جنني .ويف � ،2005/10/5ضبطت
خلية من ثالثة �أ�شخا�ص �أع�ضاء يف جلان املقاومة ال�شعبية ،ت�سللوا �إىل

“�إ�رسائيل” من قطاع غزة عرب �سيناء امل�رصية ،وكانوا يف طريقهم �إىل جنني

لتدريب عنا�رص هناك على �صنع ال�صواريخ .وي�ضيف التقرير �أن حماوالت
عدة جرت لإطالق ال�صواريخ من ال�ضفة الغربية باجتاه “�إ�رسائيل” حتى

تاريخ �إ�صدار التقرير� ،أولها كان يف  2002/3/8من طولكرم ،والثانية يف
 2006/5/8حيث �أطلق ن�شطاء اجلهاد الإ�سالمي �صاروخ ًا باجتاه مع�سكر

للجي�ش الإ�رسائيلي يف منطقة اجللمة قرب جنني دون �أن يلحق �أي �أذى،

يف حني �أن الثالثة والرابعة جرتا من خلية يف جنني ،ادعت “�إ�رسائيل”

�أنها تابعة حلزب اهلل اللبناين وذلك يف  7و 2006/7/30وقد ف�شلتا يف
الو�صول �إىل �أهدافهما� ،أما اخلام�سة فكانت يف  2006/7/10حيث
�أجرت خلية للجهاد الإ�سالمي حماولة فا�شلة لإطالق �صاروخ من بلدة
اليامون �إىل بلدة رام � -أون الإ�رسائيلية .38و�إ�ضافة �إىل هذه املحاوالت
فقد �أعلنت �ألوية النا�رص الذراع الع�سكري للجان املقاومة ال�شعبية �أنها

جنحت يوم  2006/11/1ب�إطالق �صاروخ “نا�رص ”1ق�صري املدى ،على
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م�ستوطنة جمداليم املقامة على �أرا�ضي مدينة نابل�س يف �شمال ال�ضفة
الغربية.39

وادعت �صحيفة معاريف � Maarivأن قوات الأمن الإ�رسائيلية �ضبطت

يوم  ،2008/4/2على معرب ترقومية� ،شمال غرب اخلليل� ،شاحنة حمملة مبا

يقارب  300لرت من حام�ض الكربيتيك ،الذي مينع ا�ستخدامه يف ال�ضفة

الغربية ،مبوجب �أوامر قيادة املركز الع�سكرية ،وذلك بذريعة �أن هذه
املادة الكيماوية ت�ستخدم يف �إنتاج و�سائل قتالية ومواد متفجرة .و�أ�شارت
امل�صادر ذاتها �إىل �أنه قد ّمت يف نهاية �شهر �آذار /مار�س � ،2008ضبط
�شاحنة �إ�رسائيلية حتمل طن ًا من مواد خطرية �أخرى ،ت�ستخدم يف �صناعة

املتفجرات ،على حاجز “�إلياهو” �رشق مدينة قلقيلية يف ال�ضفة الغربية .كما

ادعت �أنه يف منت�صف ذات ال�شهر� ،ضبطت قوات الأمن ،جنوب �رشق
قلقيلية� ،شاحنة �إ�رسائيلية حتمل � 3أطنان من نيرتات البوتا�سيوم .وادعت
�أي� ًضا �أنه مت خالل �شهر �آذار /مار�س � 2008أي� ًضا� ،ضبط ما يقارب � 5أطنان

من “البطاريات” التي حتتوي على حام�ض الكربيتيك ،عالوة على  40لرتاً

من احلام�ض نف�سه ،و 30لرتاً من حام�ض النيرتيك ،و 50كغ من نيرتات

البوتا�سيوم ،و 30كغ من الأ�سمدة التي حتتوي على البوتا�سيوم والنيرتوجني
والفو�سفور ،و25كغ من “اليوريا”.40
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خام�س ًا :الأخطاء يف ا�ستخدام القذائف
ال�صاروخية الفل�سطينية
ا�ستطاعت ال�صواريخ الفل�سطينية العبور �إىل امل�ستوطنات الإ�رسائيلية

ك�أهداف للمقاومة الفل�سطينية� ،إال �أن ذلك ال يعني �أن عمليات �إطالق
هذه ال�صواريخ مل يقع فيها �أخطاء؛ فبدائية هذه ال�صواريخ وخ�صو�ص ًا

و�سائل �ضبط توجيهها� ،إ�ضافة �إىل الظروف امليدانية ال�صعبة التي تتمثل يف
�إطالقها من �أماكن مفتوحة ،كما �أن تعر�ضها ملراقبة الطريان الإ�رسائيلي،

وبالتايل تعري�ض مطلقيها للخطر ،كانت من �أبرز العوامل يف وقوع
الأخطاء والت�سبب يف �سقوط ال�صواريخ يف �أماكن �سكنية ،وبالتايل

تعري�ض املدنيني الفل�سطينيني للخطر .وعلى �سبيل املثال ،ذكرت م�صادر
فل�سطينية يف � 2005/8/2أن طف ً
ال فل�سطيني ًا لقي م�رصعه ،فيما �أ�صيب �ستة
�آخرون بجراح جراء �سقوط �صاروخ حملي ال�صنع على منزل يف بلدة بيت
حانون �شمال قطاع غزة .حيث كانت جمموعة فل�سطينية م�سلحة حتاول

�إطالق �صاروخ على �إحدى امل�ستوطنات الإ�رسائيلية القريبة .41كما انفجر
�صاروخ فل�سطيني داخل الأرا�ضي امل�رصية ليلة  ،2008/2/8دون �أن يوقع
�أية �إ�صابات ب�رشية �أو خ�سائر يف املن�ش�آت .ورجحت م�صادر �أمنية م�رصية

�أن يكون ن�شطاء فل�سطينيون �أطلقوه على معرب كرم �أبو �سامل �إال �أنه �أخط�أ
الهدف و�سقط داخل الأرا�ضي امل�رصية .42ويف  2008/2/19وقعت حادثة

�أخرى ،حيث �أ�صيب فل�سطينيان ،ب�شظايا �صاروخ حملي ال�صنع �سقط يف
بيت حانون �شمال قطاع غزة ،مما �أدى �إىل برت قدم �أحدهم و�إ�صابة طفل
�آخر بجروح متو�سطة.43
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�ساد�س ًا :الهجمات ال�صاروخية الفل�سطينية
لقد متيزت الإح�صائيات الإ�رسائيلية حول �أعداد ال�صواريخ الفل�سطينية
بوجود فوارق كبرية ،تدل �إما عن � ٍ
إرباك داخل امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية ،و�إما،
وهو الأرجح� ،أنها ت�ستخدم هذه الأرقام املتفاوتة خدمة لروايتها الر�سمية

للت�ضليل الإعالمي؛ بغية التغطية على حجم نتائج اعتداءاتها على الفل�سطينيني
حين ًا بت�ضخيم الأرقام� ،أو احلفاظ على متا�سك اجلبهة الداخلية والتخفيف
من االنتقادات الداخلية واالتهامات بالتق�صري للم�ؤ�س�سة الع�سكرية من
خالل تقليل �أعداد ال�صواريخ والتخفيف من نتائج �أ�رضارها .فبح�سب

تقرير لل�شاباك �سجل العام � ،2005سقوط � 400صاروخ فل�سطيني على
امل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،44مقابل �سقوط � 1,722صاروخ ًا يف �سنة ،2006
و� 1,263صاروخ ًا يف �سنة  .45 2007بينما ذكرت معطيات وزارة اخلارجية
الإ�رسائيلية �أن عدد ال�صواريخ �سنة  2006بلغ � 861صاروخ ًا ،46و�أ�شار بيان

قدمته “�إ�رسائيل” �إىل جمل�س الأمن الدويل حول الأو�ضاع الراهنة يف قطاع

غزة و�سديروت يف � ،2008/1/22إىل �أن الفل�سطينيني �أطلقوا من قطاع غزة ما
يزيد عن �ألفي �صاروخ يف العام  .47 2007كما �أن وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية
ذكرت يف ٍ
�سياق �آخر� ،أن الفل�سطينيني �أطلقوا من قطاع غزة منذ االن�سحاب
الإ�رسائيلي يف منت�صف �شهر �آب� /أغ�سط�س  ،2005وحتى �سيطرة حما�س

على القطاع يف منت�صف �شهر حزيران /يونيو  ،2007ما جمموعه 1,826

�صاروخ ًا على التجمعات الإ�رسائيلية .كما �أ�شارت الوزارة يف 2008/3/6

�إىل �أن الفل�سطينيني �أطلقوا منذ منت�صف �شهر حزيران /يونيو  2007ولغاية
�صدور ت�رصيحها �1,018صاروخ ًا.48
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بينما ذكرت درا�سة �صدرت يف  2008/3/4عن مركز املعلومات حول

اال�ستخبارات والإرهاب� ،أن �أعداد ال�صواريخ الفل�سطينية التي �أطلقت

على البلدات الإ�رسائيلية من  2001/10/26ولغاية �شباط /فرباير 2008

بلغت � 2,809صواريخ.49

�شكل رقم (:)2

�إطالق ال�صورايخ منذ  2001/10/26وحتى :50 2008/3/4

جدول رقم (:)1
ت�ضارب الأرقام الإ�رسائيلية حول عدد ال�صواريخ الفل�سطينية
ال�سنة

ال�شاباك

2006
2007

1,722
1,263

مركز املعلومات
وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية حول اال�ستخبارات
والإرهاب
861
2,000
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يف حني �أن �إح�صائية �أخرى ذكرت �أن عدد ال�صواريخ التي �أطلقتها

الف�صائل الفل�سطينية منذ بداية �سنة  2008ولغاية  ،2008/3/19بلغت 938

�صاروخ ًا ،اعرتفت “�إ�رسائيل” بـ � 822صاروخ ًا فقط.

فيما ذكرت جملة ق�ساميون يف كانون الأول /دي�سمرب �سنة � ،2007أن
كتائب الق�سام� ،أعلنت عن �إطالقها � 2,252صاروخ ًا ق�سامي ًا خالل الفرتة
املمتدة ما بني  2001/10/26و.512007/11/30

تدل حالة الت�ضارب يف تقدير �أعداد ال�صواريخ التي يتم �إطالقها

على عدم الدقة يف متابعة كل ما يطلق منها ،كما تدل على �أن الطرف
الإ�رسائيلي يلج�أ �أحيان ًا �إىل بع�ض املبالغات يف الزيادة والنق�صان لأغرا�ض
دعائية وتعبوية.

�إىل ذلك �أ�شارت درا�سة �صادرة عن مركز املعلومات حول اال�ستخبارات

والإرهاب �إىل �أن م�ستوطنة �سديروت حظيت بالن�صيب الأكرب من �صواريخ

املقاومة الفل�سطينية؛ حيث بلغت ن�سبة هذه ال�صواريخ حوايل .52%45

�شكل رقم (:)3
53
البلدات الإ�رسائيلية التي ت�ستهدفها ال�صواريخ
باقي بلدات النقب الغربي
%6 3

مدينة �سديروت
%45

مدينة �أ�شكيلون
%2
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�سابع ًا :مقارنة بني اخل�سائر الفل�سطينية
والإ�سرائيلية
تدل �أرقام اخل�سائر الإ�رسائيلية مقارنة مع ما يحدث من خ�سائر فل�سطينية

�أنها �شيء ال يذكر .ولكن ذلك ال يعني �أن ال�شعب الفل�سطيني �سيكون
مبن�أى عن االعتداءات الإ�رسائيلية لو �أن ال�صواريخ غري موجودة ،بل بالعك�س
حيث �أن نتائج االعتداءات الإ�رسائيلية �سبقت والدة ال�صواريخ وكانت

و�سيلة لإرغام ال�شعب الفل�سطيني على القبول ب�سطوة االحتالل.
جعلت ال�صواريخ الفل�سطينية املجتمع الإ�رسائيلي مهدداً على الدوام،
وهو الذي مل يتعود على مدى �سنوات ال�رصاع مع الفل�سطينيني �أن تكون

حياته االجتماعية مهددة بال�شكل الذي حدث جراء �سقوط هذه ال�صواريخ
التي يزداد ت�أثريها يوم ًا بعد يوم .وعلى الرغم من تدين اخل�سائر الإ�رسائيلية
�إال �أن ال�صواريخ الفل�سطينية فر�ضت نف�سها على ر�أ�س الأجندة ال�سيا�سية

والع�سكرية الإ�رسائيلية.

 .1اخل�سائر الإ�سرائيلية:

�سقط  16م�ستوطن ًا ب�صواريخ املقاومة الفل�سطينية منذ  2001وحتى
 ،2008/5/15بينهم  11م�ستوطن ًا يف �سديروت نف�سها.54
يف الوقت الذي ت�شري فيه درا�سة ملركز املعلومات حول اال�ستخبارات

والإرهاب �إىل �أن �أكرث من � 1,600إ�رسائيلي �أ�صيبوا بالهلع منذ منت�صف �سنة

 2006وحتى .55 2007/11/30

وعلى هذا ال�صعيد طالب رئي�س جلنة �أولياء الأمور يف �سديروت �شو�شان
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�سارة  Sasson Sarahيف حديث مع موقع معاريف الإلكرتوين برتحيل
�سكان �سديروت على غرار م�ستوطني غزة وفق مبد�أ الإخالء والتعوي�ض

ال�شهري .56وذكرت �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن �سكان �سديروت قرروا

�إر�سال �أبنائهم �إىل نيويورك ال�ستكمال درا�ستهم ،ب�سبب توا�صل �سقوط
ال�صواريخ الفل�سطينية على البلدة .57بينما �أكد وزير الأمن الداخلي �آيف

ديخرت � Avraham Dichterأن �سديروت �أ�صبحت ك�صحراء قاحلة
وخاوية بعد رحيل �سكانها عنها من جراء �سقوط �صواريخ املقاومة

الفل�سطينية.58

كما ذكر التلفزيون الإ�رسائيلي �أن مركز الطوارئ التابع لبلدية ع�سقالن

ا�ستقبل خالل ليلة واحدة (ليلة � )2008/3/1-2008/2/29أربعة �آالف
مكاملة هاتفية ،يف �أقل من �ساعة ،من م�ستوطني املدينة الذين مت ّلكهم
الرعب عقب ق�صف املدينة بعدد من �صواريخ “جراد”.59

�إىل ذلك قدر رئي�س احتاد مقاويل �أعمال الرتميم الإ�رسائيلي عريان �سيف

الأ�رضار التي حلقت بالبيوت وال�شقق ال�سكنية يف �سديروت ،خالل

الن�صف الأول من العام  ،2007جراء ا�ستمرار �سقوط �صواريخ املقاومة

الفل�سطينية على امل�ستوطنة وما حولها ،بحوايل  20مليون دوالر.60

فيما تبلغ قيمة حت�صني املنازل والنقاط اال�سرتاتيجية يف �سديروت من

ال�رضبات ال�صاروخية الفل�سطينيـــة وفــق بع�ض التقديرات  300مليـون

�شيكل (�أي نحو  972مليون دوالر �أمريكي)� .61أما قائد اجلبهة الداخلية
يف اجلي�ش الإ�رسائيلي اجلرنال يائري جوالن فقد ذكر يف � ،2008/2/20أن
تكلفة بناء  3,180غرفة حم�صنة يف �سديروت واملجتمعات املجاورة تبلغ

حوايل  97مليون دوالر �أمريكي .62وتبني من ا�ستطالع للر�أي �أجري يف
 2007/12/21من قبل معهد “داحاف”  ،Dahaf Instituteعلى �سكان
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مدينة �سديروت� ،أن  %86من اجلمهور الإ�رسائيلي يعتقدون �أن احلكومة
الإ�رسائيلية ف�شلت يف حماية �سديروت من الهجمات ال�صاروخية .وقد

ذكر � % 64أنهم �سيغادرون املدينة ،يف حال متكنوا من احل�صول على
م�سكن بديل .63وكان املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت ن�رش

يف  2007/5/20عن م�صادر يف بلدية �سديروت �إن ما بني � 8-6آالف من
�أ�صل � 23ألف ًا هو عدد �سكانها قد غادروا املدينة؛ ب�سبب الو�ضع الأمني
املتدهور فيها الناجت عن �إطالق املقاومة الفل�سطينية لل�صواريخ .64و�إن دل
ما �سبق على �شيء ف�إنه يدل على حقيقة الأثر والإرباك يف احلياة اليومية

الإ�رسائيلية نتيجة �سقوط ال�صواريخ الفل�سطينية.

 .2اخل�سائر الفل�سطينية:

ال يوجد ما ي�شري �إىل خ�سائر فل�سطينية حمددة ،نتجت مبا�رشة عن عمليات

انتقامية �إ�رسائيلية ،ب�سبب �إطالق ال�صواريخ الفل�سطينية .ويف معظم الأحيان
ف�إن “�إ�رسائيل” تتابع قتلها املنظم للفل�سطينيني دومنا �أية عالقة بال�صواريخ؛

غري �أنها �أ�صبحت يف ال�سنتني الأخريتني تلج�أ ال�ستخدام ال�صواريخ
كذريعة لهجماتها .و�صحيح �أن ال�صواريخ الفل�سطينية �أ�صبحت م�صدر
قلق �إ�رسائيلي خ�صو�ص ًا بعد ات�ساع مداها وتزايد دقتها وت�أثريها� ،إال �أن

ذلك مل يكن �أبداً ال�سبب الوحيد للهجمات الإ�رسائيلية التي تتابعت يف
ال�ضفة الغربية كما تتابعت يف القطاع .والتي ازدادت �رشا�ستها يف القطاع

بعد �سيطرة حركة حما�س عليه ،و�سعي احلكومة الإ�رسائيلية لإ�ضعافها
و�إ�سقاطها.

ويك�شف احلجم الهائل لل�ضحايا الفل�سطينيني مقارنة بالإ�رسائيليني

تهافت املزاعم الإ�رسائيلية .فقد �أظهرت �إح�صائية للجهاز املركزي
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للإح�صاء الفل�سطيني �أن عدد ال�شهداء الفل�سطينيني الذين �سقطوا خالل

انتفا�ضة الأق�صى التي اندلعت يف �( 2000/9/28أي قبل وجود ال�صواريخ
الفل�سطينية) قد و�صل يف � 2008/2/29إىل � 5,227شهيداً ،بينهم  957طف ً
ال.

و�أ�شارت الإح�صائيـة �إىل �أن �شهـداء غزة بلغ � 3,107شهداء ،بينما بلغ عدد
�شهداء ال�ضفة الغربية ،حيث ال يوجد �إطالق �صواريخ تتذرع بها “�إ�رسائيل”،
� 2,120شهيداً.65
ويف �إح�صائية �أخرى� ،أ�شار املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان �إىل

�أن جمموع ال�شهداء الفل�سطينيني املدنيني الذين �سقطوا خالل انتفا�ضة
الأق�صى قد و�صل يف � 2008/3/4إىل � 3,615شهيداً .66يف حني �أن جممل

من �سقط من ال�شهداء الفل�سطينيني منذ اندالع االنتفا�ضة قد و�صل يف
نهاية �أيار /مايو العام � 2008إىل � 5,394شهيداً بح�سب �إح�صائية لوكالة
قد�س بر�س.67

و�أ�شار اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني �إىل �أن عدد اجلرحى،

ح�سبما �أفادت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني ،منذ بداية انتفا�ضة
الأق�صى وحتى  ،2008/2/29بلغ  32,213م�صاب ًا.68
و�أ�شارت منظمة بت�سيلم � B’tselemإىل �أنه وخالف ًا الدعاءات رئي�س

هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي ،جابي �أ�شكنازي ،Gabi Ashkenazi
من �أن  % 90من القتلى الذين �سقطوا خالل احلملة التي �شنتها قوات

االحتالل يف  2008/2/27حتت ا�سم “ال�شتاء ال�ساخن” ،والتي ا�ستمرت
حتى  ،2008/3/3يف قطاع غزة كانوا م�سلحني ،ف�إن احلملة خ ّلفت 106
�شهداء بينهم  54مدني ًا ،منهم  25طف ً
ال .69كما �أعلن مدير عام الإ�سعاف

والطوارئ يف وزارة ال�صحة ،معاوية ح�سنني ،يف وقت الحق ارتفاع
ح�صيلة ال�شهداء �إىل � 129شهيداً.70
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ويف تقرير لوزارة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين� ،صدر يف ،2008/5/25
�أو�ضح �أن هناك  11,700معتقل داخل ال�سجون الإ�رسائيلية ،مبين ًا �أن العام
� 2008شهد ت�صعيداً يف عمليات االعتقال الإ�رسائيلية �إذ اعتقل ما يزيد عن
 2,700فل�سطيني منذ بداية العام ،منهم �أكرث من  600معتقل من قطاع

غزة ،فيما الباقي من ال�ضفة الغربية حيث اعتقل من مدينة اخلليل حتديداً

ما يزيد عن  700فل�سطيني .علم ًا �أن ال�ضفة ت�شهد هدوءاً �أمني ًا ن�سبي ًا ،بعد
قيام ال�سلطة الفل�سطينية هناك مبحاولة فر�ض ال�سيطرة الأمنية الر�سمية على
مناطق ال�ضفة وحتجيم �أعمال املقاومة.71

جدول رقم ( :)2ال�شهداء يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية
من  2000/9/28ولغاية 2008/2/29

ال�شهداء

قطاع غزة

ال�ضفة الغربية

املجموع

3,107

2,120

5,227
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ثامن ًا :املوقف الفل�سطيني
 .1موقف منظمة التحرير الفل�سطينية وحركة فتح:

د�أب الرئي�س حممود عبا�س على مطالبة ف�صائل املقاومة الفل�سطينية بوقف
�إطالق ال�صورايخ من قطاع غزة ,حمم ً
ال هذه الف�صائل نتائج العدوان
الإ�رسائيلي ،وكان يعتقد �أنه ميكن حتقيق التهدئة مع “�إ�رسائيل”؛ من خالل
وقف �إطالق ال�صواريخ� ،إذ عندها ت�صبح الكرة يف امللعب الإ�رسائيلي،

ويكون �أي عدوان �إ�رسائيلي على ال�شعب الفل�سطيني غري مربر من وجهة
نظره ونظر العامل.72

وك�شفت احلكومة املقالة يف غزة بعد �سيطرة حركة حما�س على القطاع

يف منت�صف حزيران /يونيو  2007وثائق تبني الإجراءات التي كانت تقوم

�ضد رجال املقاومة ب�إيعاز من الرئي�س عبا�س ملواجهة
بها �أجهزة ال�سلطة ّ
عمليات �إطالق ال�صواريخ ،ففي  2007/8/23ك�شف وزير الداخلية

ال�سابق �سعيد �صيام ،يف م�ؤمتر �صحفي عن بع�ض هذه الوثائق ،وعر�ض
ت�سجي ً
ال م�صوراً يظهر فيه عبا�س يف �أثناء اجتماع مع قادة �أمنيني وهو
يطلب منهم �إطالق النار على مطلقي ال�صواريخ من ف�صائل املقاومة على

�أهداف �إ�رسائيلية.73

ويف  2007/9/26عرثت �أجهزة الأمن الفل�سطينية على �صاروخي

ق�سام بدائيني يف مدينة بيت حلم ،جنوب ال�ضفة الغربية .وعلى الرغم من
ّ
�أن اللواء توفيق الطرياوي رئي�س جهاز املخابرات العامة �أكد �أن �أع�ضاء
اجلهاز عرثوا على ال�صاروخني يف منطقة مهجورة يف املدينة و“�أنهما يف

يجر بعد تزويدهما باملادة املتفجرة” .فقد �أ�شار �إىل
مراحلهما الأوىل ،ومل ِ
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�أنها املرة الثانية التي ت�ضبط فيها الأجهزة الأمنية �صواريخ من هذا النوع
يف ال�ضفة ،الأمر الذي اع ُترب حماولة لنقل جتربة ال�صواريخ من قطاع غزة �إىل
ال�ضفة الغربية .مما دفع الطرياوي �إىل الت�شديد على �أن “�إطالق �صواريخ

من ال�ضفة على �إ�رسائيل يعني ا�ستدراج �إ�رسائيل للقيام بعمليات تدمريية
�ضد �شعبنا و�أهلنا” .وهو الأمر الذي �أكد على منعه بالقوة حماية لل�سلطة
ّ

ولل�شعب الفل�سطيني ،ح�سب تعبريه.74

وعلى الرغم من �أن الرئي�س عبا�س ا�ستنكر اجلرائم الإ�رسائيلية التي نتجت

عن احلملة الع�سكرية ،التي ا�ستمرت �أكرث من خم�سة �أيام حتت م�سمى
“حملة ال�شتاء ال�ساخن” ،على قطاع غزة وخا�صة منطقة جباليا ،وا�صف ًا
ما يجري ،ب�أنه “�أكرث من حمرقة” ،فقد كان كالمه يوحي ب�أن ال�صواريخ
الفل�سطينية هي التي دفعت “�إ�رسائيل” لعملية انتقام ،وتبني من فحوى
كالمه وك�أن ا�ستنكاره مل يكن �إال حلجم الر ّد الإ�رسائيلي ،حيث اعترب “�أنه

ال يعقل �أن يكون ر ّد الفعل الإ�رسائيلي على ال�صواريخ التي ندينها بهذا
احلجم الثقيل والرهيب”.75

كما �أن الرئي�س عبا�س لطاملا اعترب �أن هذه ال�صواريخ لي�ست ذات

قيمة ،واعترب �أنها ال متت للمقاومة وو�سائلها ب�صلة ،حيث قال يف

“ :2008/3/9لقد طلبنا من حما�س وقف �إطالق ال�صواريخ العبثية

وعدمية القيمة ،والتي تفوق �أ�رضارها ما ميكن �أن جتلبه من فوائد ،وذلك
من �أجل وقف العدوان الإ�رسائيلي على غزة ّ
وفك احل�صار وفتح املعابر

املغلقة” .و�أ�ضاف مت�سائ ً
ال “عن �أية مقاومة نتحدث ،فهل ال�صواريخ
والعمليات االنتحارية مقاومة” ،م�ست�شهداً بالقول �إن “ � 7آالف
�صاروخ �أطلقت من قطاع غزة قتلت � 10إ�رسائيليني ،وحينما ت�شتد
الأمور على حما�س ف�إنهم يطالبون بحماية قياداتهم ولي�س ال�شعب
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الفل�سطيني” .كما ذكر �أن “الأ�سري �شاليت [جلعاد �شاليط Gilad

 ]Shalitكلف ال�شعب الفل�سطيني �أكرث من �ألف �شهيد ،فيما ما يزال

ال�شهداء الفل�سطينيون يت�ساقطون ب�سبب �إطالق ال�صواريخ” .76

وبالإ�ضافة ملوقف الرئي�س عبا�س ،حر�ص التيار الداعم للمفاو�ضات

مع “�إ�رسائيل” والذي كان يعترب �أنها الطريق الأمثل ال�سرتجاع احلقوق
الفل�سطينية ،على ت�صنيف هذه ال�صواريخ يف خانة العبثية و�أنها بدائية
ال فائدة من ورائها ،بل هي ت�شكل حجة للجانب الإ�رسائيلي ليتمادى

يف ق�صف املدنيني يف قطاع غزة والتمل�ص من عملية الت�سوية ال�سيا�سية.
�رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يا�رس عبد ربه بتاريخ
حيث دعا �أمني ّ

 2008/1/21ف�صائل املقاومة للتوقف عن �إطالق ال�صواريخ من غزة جتاه

“�إ�رسائيل” ،والتي ت�ستغلها لطي ملف العملية ال�سيا�سية واملفاو�ضات

وجر املنطقة �إىل لغة الدم .77كما ت�ساءل عبد ربه �إذا كان قطاع غزة
ّ
�سيتعر�ض ملثل هذا احل�صار ،لوال ما �أ�سماه ال�صواريخ العبثية التي تطلق
منه.78

ومن جهته �أكد �صائب عريقات ،رئي�س دائرة �ش�ؤون املفاو�ضات يف

منظمة التحرير الفل�سطينية ،على �رضورة وقف �إطالق القذائف ال�صاروخية
من قطاع غزة على “�إ�رسائيل” فوراً حتى لو كان ذلك من جانب واحد

حلماية دماء �سكان قطاع غزة .الفت ًا �إىل �أن “�إ�رسائيل” جلبت �سفراء دول

العامل لزيارة �سديروت والبلدات الإ�رسائيلية الأخرى التي تتعر�ض للق�صف
من قطاع غزة بغية التمهيد للعدوان على قطاع غزة.79

بدوره ،طالب حممد دحالن بوقف ما �أ�سماه العبث بحياة املواطنني،
ووقف �إطالق ال�صواريخ على امل�ستوطنات الإ�رسائيلية يف قطاع غزة فوراً،

وب�أي �شكل من الأ�شكال؛ بالإقناع �أو بالقوة �أو ب�أية طريقة.80
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�أما قدورة فار�س ،القيادي يف حركة فتح ،فقد طالب الف�صائل يف حديث

خا�ص �أدىل به لـ�صحيفة “القد�س العربي” يف  2007/6/27ب�رضورة �إعادة

تقييم الأمور على �ضوء التجارب الأخرية.81

�أما التيار الذي كان يعار�ض املفاو�ضات مع “�إ�رسائيل” واملتمثل برئي�س

فحمل
الدائرة ال�سيا�سية يف منظمة التحرير الفل�سطينية فاروق القدوميّ ،
القيادة احلالية لل�سلطة الفل�سطينية ،م�س�ؤولية اخلال�ص من املقاومني

“كخدمات طوعية تقدمها ل�سلطات االحتالل” .و�أيد “ا�ستمرار �إطالق

�صواريخ املقاومة طاملا بقي االحتالل”.82

 .2موقف حكومة الطوارئ (ت�سيري الأعمال) برئا�سة
�سالم فيا�ض:
كان موقف حكومة الطوارئ (ت�سيري الأعمال) متطابق ًا مع موقف الرف�ض

لل�صواريخ ،فقد طالب رئي�س احلكومة �سالم فيا�ض مطلقي ال�صواريخ يف

غزة بـ “التب�رص والتحلي بامل�س�ؤولية جتاه م�صري �شعبنا ،و�إدراك �أن �إطالق
ال�صواريخ مل يجلب عليه �سوى الكوارث” .83ولكن املوقف الأعنف كان

حمل
لوزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف هذه احلكومة ،ريا�ض املالكي الذي ّ
حركة “حما�س” امل�س�ؤولية عما يجري يف قطاع غزة .حيث اعترب �أن

حما�س وفّرت “عرب �صواريخها احلجة واملربر لي�س فقط لإ�رسائيل لكي
يغ�ض النظر عما يجري
ت�شن عدوانها ،و�إمنا وفرت للمجتمع الدويل لكي ّ
ّ

يف القطاع من جرائم حتت تف�سريات الدفاع عن النف�س”.84

لي�س ذلك فح�سب بل حاولت هذه احلكومة زعزعة العالقة بني

م�رص واحلكومة املقالة يف غزة؛ من خالل ق�ضية ال�صورايخ التي تطلقها
حما�س وف�صائل املقاومة ،حيث قال وزير �ش�ؤون الأ�رسى الفل�سطيني
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�أ�رشف العجرمي �إن “هناك �أموراً خمططة وم�ؤكدة تقول �إن حما�س توجه

�أ�سلحتها و�صواريخها �إىل الأرا�ضي امل�رصية ،وهناك تهديدات �صدرت
عن قياداتها مل�رص”.85

بينما اعترب الوزير حممود الهبا�ش “�أن ال�صواريخ التي ال حتدث �أي

�أ�رضار [ب�إ�رسائيل] هي �أداة �ضارة بنا قبل �أن تكون �ضارة ب�إ�رسائيل؛ ولذا
يجب على حما�س �أن تغ ِّلب العقل ،وتعمل على وقف �إطالق هذه
ال�صواريخ”.86

 .3موقف حركة حما�س:

بطبيعة احلال كان موقف حركة حما�س م�ؤيداً ال�ستخدام �سالح

ال�صواريخ يف مواجهة االحتالل ،وكانت تعترب هذه ال�صواريخ عن�رص

قوة بيد املقاومة الفل�سطينية ،بخالف الر�أي الآخر الذي كان يحملها
م�س�ؤولية االعتداءات الإ�رسائيلية .فقد �أدان رئي�س احلكومة املقالة �إ�سماعيل
هنية �ضمن ًا ت�رصيحات للرئي�س عبا�س ب�ش�أن �صواريخ املقاومة ،واعترب �أن
عمن ي�سمون �أنف�سهم قيادات فل�سطينية حينما
“الت�رصيحات التي ت�صدر ّ

يقال �إن احل�صار �سببه املقاومة ،و�إن القاعدة موجودة يف القطاع .حينئذ مل
يكن �أمام العدو �إال �أن ي�ستمر يف القتل”.87

وا�ستهجن �إيهاب الغ�صني ،الناطق بل�سان وزارة الداخلية يف احلكومة

املقالة� ،أن يعيد �أبو مازن ال�رشوط الإ�رسائيلية نف�سها لرفع احل�صار عن
قطاع غزة ،حني اعترب الأخري �أن رفع احل�صار يتطلب وقف �صواريخ
املقاومة ،الأمر الذي ر�أى فيه الغ�صني �أنه يعك�س “موقف ًا غري وطني وغري
م�س�ؤول”.88

�أما �أحمد يو�سف امل�ست�شار ال�سيا�سي لرئي�س الوزراء �إ�سماعيل هنية ،فقد
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�شدد على �أهمية �سالح ال�صواريخ بيد املقاومة الفل�سطينية بقوله:
نحن ك�شعب نعاين من االحتالل ،من حقنا �أن ندافع عن
�أنف�سنا مبا هو متاح يف �أيدينا ،ونعمل باملفهوم القر�آين “و�أعدوا
لهم ما ا�ستطعتم” ...ونحن نعمل مبا لدينا من قدرات وجهد
م�ستطاع ،هذه ال�صواريخ التي لدينا هي �صحيح بدائية،
ولكنها ما زالت قادرة على ن�رش الرعب والفزع يف قلوب
الإ�رسائيليني ،وجتعلهم على الأقل ي�شعرون بنف�س معاناتنا

و�آالمنا كفل�سطينيني.89

كما ربطت احلكومة املقالة يف غزة �إبرام �أي تهدئة مع “�إ�رسائيل” ووقف

�إطالق ال�صواريخ بثمن مقابل تدفعه “�إ�رسائيل” ،فقد قال د.غازي حمد
الناطق با�سم احلكومة الفل�سطينية� ،إن “وقف ال�صواريخ [يجب �أن

يكون] مقابل م�ستحقات من اجلانب الإ�رسائيلي تتعلق بوقف كافة �أ�شكال
العدوان ،و�إزالة احلواجز ،وت�سهيل حركة املعابر ،و�إطالق �رساح النواب
والوزراء ور�ؤ�ساء جمال�س البلديات املحلية”.90

ويف ال�سياق نف�سه �أدان رئي�س املجل�س الت�رشيعي بالإنابة �أحمد بحر،
“الت�رصيحات الالم�س�ؤولة والتي تدعي زوراً وبهتان ًا ب�أن �صواريخ املقاومة،

التي ت�أتي كر ّد فعل طبيعي على حرب الإبادة التي ي�ش ّنها االحتالل على

قطاع غزة ،ب�أنها عبثية وجتلب الدمار على ال�شعب الفل�سطيني” ،و�أكد
حق طبيعي م�رشوع
بحر ب�أن “املقاومة بكافة �أ�شكالها و�صورها هي ّ
كفلته كافة املواثيق والأعراف الدولية وال�رشائع ال�سماوية”� .91أما

خالد م�شعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلما�س فقد اعترب يف ت�رصيح له
يف � ،2007/5/13أن “كل ما يفعله ال�شعب الفل�سطيني بو�سائله ي�أتي يف

�سياق ر ّد الفعل والدفاع عن النف�س ،وال�صواريخ هي جزء من �أدوات
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الدفاع عن النف�س ،و�إ�رسائيل هي التي حتتل �أر�ضنا وتعتدي وتقتل وتطلق

يدها بالعدوان على ال�شعب الفل�سطيني” .و�أ�ضاف“ :فليوقف املجتمع

الدويل العدوان الإ�رسائيلي ،وعند ذلك يطالب ال�شعب الفل�سطيني

بوقف �إطالق ال�صواريخ”.92

كما �أ�شار م�شعل يف  2008/1/16ب�أن �صواريخ غزة لي�ست �إال ر ّد فعل
على الهجمات الإ�رسائيلية ،منتقداً و�صف الرئي�س حممود عبا�س ل�صواريخ
املقاومة ب�أنها �صواريخ عبثية .وت�ساءل �إن كانت ال�صواريخ هي العبثية �أم
املفاو�ضات ،لريدف مت�سائ ً
ال� ،إن كانت �صواريخ غزة عبثية فلماذا تقيم
“�إ�رسائيل” الدنيا وال تقعدها وحتر�ض الدنيا علينا؟ مطالب ًا الدول العربية

بتزويد املقاومة ب�صواريخ “غري عبثية”.93

وبينّ الدكتور مو�سى �أبو مرزوق ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة
حما�س ،يف  2008/2/28يف ت�رصيح خا�ص ل�صحيفة “العرب” القطرية �أن

اخلطورة تكمن يف الغطاء الذي يوفره رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س بتربيره الإجرام الإ�رسائيلي ب�أنه ر ّد على ال�صواريخ الفل�سطينية على
�سديروت؛ م�شرياً �إىل �أن الت�صعيد الإ�رسائيلي الذي متثل بحملة ال�شتاء ال�ساخن
على قطاع غزة ،هو لك�رس �شوكة حما�س وال�شعب الفل�سطيني.94

وربط ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حما�س حممد نزال بني وقف ال�صواريخ

و�رضورة وقف العدوان ،وقال يف حديث جلريدة القد�س العربي يف
“ :2008/3/3حما�س �أبدت ا�ستعدادها لوقف �إطالق ال�صواريخ� ،إذا
�أوقف الإ�رسائيليون عدوانهم على ال�شعب الفل�سطيني ،والآن الكرة يف

ملعب �أوملرت [ ]Ehud Olmertوباراك ،عليهما �أن يوقفا عدوانهما،

حتى يوقف الفل�سطينيون �إطالق �صواريخهم”.95
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 .4موقف حركة اجلهاد الإ�سالمي:

مل يختلف موقف حركة اجلهاد الإ�سالمي عن موقف حركة حما�س

بالن�سبة لل�صواريخ ،فهي ف�صيل رئي�سي يف هذا املجال .حيث اعترب

الأمني العام للحركة رم�ضان عبد اهلل �شلح يف حوار ن�رشته جريدة ال�رشق
القطرية يف  ،2008/3/23هذه ال�صواريخ معجز ًة فل�سطينية و�أنها معجزة

ال�صمود والإرادة التي ال تنك�رس .كما ر�أى �أن ال�شعب الفل�سطيني ا�ستطاع
ب�إمكانيات ب�سيطة �أن يحقق قدراً من توازن الرعب وتوازن الردع وتوازن

القوة مع االحتالل لأن عمقه بات مهدداً ب�صواريخ املقاومة .96م�شرياً

حولت حياة �سكان
�إىل �أن هذه ال�صواريخ التي نعتها البع�ض بالعبثية ّ
“�سديروت” وامل�ستوطنات املجاورة لغزة �إىل جحيم .97بينما ر�أى الدكتور
حممد الهندي يف حوار مع ف�ضائية العربية يف � ،2004/8/6أن ال�صواريخ

هي من و�سائل املقاومة التكتيكية ولي�ست اال�سرتاتيجية ،بحيث ميكن
احلوار حولها داخلي ًا ،ح�سب الظروف وح�سب الأو�ضاع .يف حني �أن
ذلك غري ممكن يف ّ
ظل االعتداءات الإ�رسائيلية.98

فيما �أكد خالد البط�ش القيادي يف احلركة يف  2008/3/11على �أن �أعمال
املقاومة الفل�سطينية كانت دائم ًا رداً على ا�ستمرار العدوان الإ�رسائيلي.99
وحول مو�ضوع فعالية و�أهمية هذه ال�صواريخ ك�سالح يف يد املقاومة،

�أو�ضح الناطق با�سم �رسايا القد�س �أبو �أحمد يف  2007/8/9يف ت�رصيحات

�صحافية �أن “هذه ال�صواريخ التي تطلقها املقاومة الفل�سطينية هي �صواريخ

من املنظور الع�سكري بدائية وحملية ال�صنع وال حتمل من املواد املتفجرة
[�سوى]  5يف املئة مقارنة بال�صواريخ التي ت�صنع يف الدول اخلارجية �أو
دولة االحتالل الإ�رسائيلي”� .إال �أنه طم�أن �أن “�صواريخ املقاومة [هذه]

�ستنتقل ذات يوم �إىل ال�ضفة الغربية كما انتقلت كثري من الأ�ساليب كالعبوات
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بد �أن ي�أتي يوم وتنتقل هذه التكنولوجيات
النا�سفة واال�ست�شهاديني ...وال ّ
�إىل ال�ضفة الغربية ،وحينها ت�صبح املدن الفل�سطينية املحتلة عام  48جميعها
يف مرمى �صواريخ املقاومة”.100

 .5موقف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني:

مل ت�شكك اجلبهة ال�شعبية بجدوى امتالك املقاومة ل�سالح ال�صواريخ

رغم بدائيتها ،واعترب جميل جمدالوي ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة �أن

ال�صواريخ الفل�سطينية لي�ست بال�ضخامة التي تروج لها �آلة الإعالم الإ�رسائيلية،

�إال �أنه ر�أى �أنها مهمة وهي لي�ست عبثية �أو غري مهمة كما يقول البع�ض.101

بينما �شددت خالدة جرار ،يف تعليق لها حول جدوى ال�صواريخ ،على

�رضورة �أن يركز اجلانب الفل�سطيني على االحتالل وجرائمه ولي�س م�ساعدة
“�إ�رسائيل” يف �إيجاد الذرائع� .إال �أنها اعتربت �أن املقاومة لي�ست هدف ًا بل
هي و�سيلة لتحقيق هدف ،وهي مقاومة دفاعية ولي�ست هجومية �أمام ما

يتفنن به االحتالل من قمع يومي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .102فيما

اعترب كايد الغول ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة �أن �إطالق ال�صواريخ على
�ضد االحتالل”.103
البلدات اال�رسائيلية “�شكل من �أ�شكال املقاومة ّ

 .6موقف اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني:

بدوره اعترب نايف حوامتة الأمني العام للجبهة الدميوقراطية يف حوار مع

ف�ضائية العربية يف � ،2007/8/2أن ال�صواريخ هي �إحدى و�سائل املقاومة
الفل�سطينية التي ا�ضطرت ال�ستخدامها يف ّ
ظل االحتالل وزحف الدبابات
اليومي والقتل واالغتياالت واملذابح واملجازر اجلارية ،للتخفيف من �آالم

ال�شعب الفل�سطيني.104
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 .7موقف جلان املقاومة ال�شعبية:

اعترب القيادي يف جلان املقاومة ال�شعبية عامر قرموط “�أبو ال�صاعد” يف

� 2007/12/14أن �صواريخ املقاومة الفل�سطينية و�صلت مرحلة جتاوزت

فيها حماوالت املنع والق�ضاء عرب تطور نوعي خلقته الظروف امليدانية
وتراكم اخلربات لدى امل�سلحني الفل�سطينيني.105
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تا�سع ًا :املوقف الإ�سرائيلي
�شكلت م�س�ألة �إطالق ال�صواريخ من قطاع غزة م�شكلة للم�ستويني

ال�سيا�سي والع�سكري يف “�إ�رسائيل” ،وتفاقمت هذه امل�شكلة مع تزايد
ال�صعوبات يف معاجلتها وانح�صار اخليارات املتاحة ملواجهتها .فقد قال

رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية �إيهود �أوملرت يف � ،2008/3/11إنه ال توجد
و�سائل بيد جي�شه ،ملنع ق�صف مدينة ع�سقالن ب�صواريخ “جراد” ،لي�ضيف
قائ ً
ال “�إن الفل�سطينيني ال يطلقون النار من منطلق حمبتهم لإ�رسائيل ،ولي�س

لأن لديهم قدرة ال�سيطرة على مطلقي القذائف ،بل لأننا حني نوجه لهم
ال�رضبات ف�إن هذا ي�ؤملهم ،وهذا ما يجعلهم يعيدون ح�ساباتهم ،ولكن هذا

ال يعني �أنهم لن ي�ست�أنفوا �إطالق القذائف”.106

عدت احلكومة الإ�رسائيلية م�س�ألة ال�صواريخ تهديداً ا�سرتاتيجي ًا،
وقد ّ
حيث اعترب ت�رصيح نقل يف  2008/1/4عن مكتب رئي�س الوزراء

الإ�رسائيلي “�أن ق�صف مدينة املجدل ب�صواريخ الكاتيو�شا يعترب تهديداً
ا�سرتاتيجي ًا للدولة العربية” .107حتى �أن م�صادر �إ�رسائيلية مقربة من جهاز
اال�ستخبارات الإ�رسائيلي �أكدت �أن تل �أبيب باتت تدر�س ا�ستهداف مواقع

للجبهة ال�شعبية  -القيادة العامة يف �سورية وداخل الأرا�ضي اللبنانية ،رداً
على �سقوط �صاروخ كاتيو�شا يف �شمال مدينة ع�سقالن انطالق ًا من قطاع
غزة .108يف حني حذر رئي�س اال�ستخبارات الع�سكرية عامو�س يدلني

 Amos Yadlinيف لقاء مع �صحيفة ه�آرت�س يف  2008/5/15من �أن حما�س
�ستتمكن خالل �سنتني من تطوير ال�صواريخ بحيث تدخل مدن ًا �إ�رسائيلية
�أخرى يف مرمى �صواريخها .وتوقع �أن ي�صل مدى هذه ال�صواريخ �إىل كل
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بلدة تبعد  40كيلومرتاً عن غزة .109وهو الأمر الذي �أكده يوفال دي�سكن

 Yuval Diskinيف تقرير قدمه خالل جل�سة �أ�سبوعية ملجل�س الوزراء
الإ�رسائيلي� .110أكرث من ذلك فقد اعرتف دان حالوت�س � Dan Halutzأن
“ال�صواريخ املحلية التي تطلقها عنا�رص الف�صائل الفل�سطينية على �إ�رسائيل

�أخطر من التهديد الإيراين �ضد �إ�رسائيل”.111

ويف املقابل ك�شفت �إذاعة اجلي�ش الإ�رسائيلي يف  2008/2/22النقاب عن

�أن �أوملرت فوجئ ب�أن نظام “القبة احلديدية”  Iron Domeالدفاعي الذي

ا�ستثمرت فيه “�إ�رسائيل” مبالغ طائلة ،قدرت مبئتي مليون دوالر �صادقت

عليها احلكومة الإ�رسائيلية ،112لتحمي بلدة �سديروت وامل�ستوطنات املحيطة
بقطاع غزة من ال�صواريخ الفل�سطينية لن يكون قادراً على توفري مثل هذه

احلماية .ونقلت الإذاعة عن م�صادر �إ�رسائيلية و�صفتها ب�أنها مطلعة القول
�إنه ثبت �أن النظام قد يكون جمدي ًا �أمام ال�صواريخ التي تطلق من م�سافة

تزيد عن �أربعة كيلومرتات على الأقل عن �أي م�ستوطنة �إ�رسائيلية ،علم ًا ب�أن
امل�سافة بني بيت حانون و�سديروت مث ً
ال ال تزيد عن كيلومرتين .وجتدر
الإ�شارة هنا �أن نظام “القبة الفوالذية” الدفاعي يت�ضمن حت�صني �آالف
املنازل وامل�ؤ�س�سات الإ�رسائيلية يف حميط قطاع غزة ب�أ�سقف فوالذية ال
تخرتقها ال�صواريخ ،كما يت�ضمن جهازاً لإ�سقاط ال�صواريخ الفل�سطينية من
خالل �إطالق �صواريخ �إ�رسائيلية م�ضادة العرتا�ضها .113ويف درا�سة �أعدها
اخلبري الإ�رسائيلي دافيد كالين الذي يعمل م�ست�شاراً يف �إدارة املخاطرات

والتخطيط اال�سرتاتيجي ،تبني �أن “�إ�رسائيل” حتى تتمكن من �إحباط تهديد

بني � 50إىل  %70من ال�صواريخ الفل�سطينية �ستحتاج �سنويًا �إىل 700–500

�صاروخ على الأقل �ضمن نظام القبة احلديدية .ويتوقع �أن تكون كلفة

ال�صاروخ امل�ضاد يف نهاية فرتة التطوير بني � 50إىل � 100ألف دوالر ،ومن
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هنا �ستكون الكلفة ال�سنوية لعن�رص الإحباط وحده من  280–100مليون
�شيكل تقريب ًا� ،أي نحو  907-324مليون دوالر.114
ونقلت م�صادر �إ�رسائيلية عن الرئي�س الإ�رسائيلي �شمعون برييز Shimon

 Peresيف  2008/2/26قوله “�إن �أجهزة الأمن تبحث عن ّ
حل ي�ضع
حداً لإطالق القذائف ال�صاروخية من قطاع غزة ،و�إن ر ّد جي�ش الدفاع
على �إطالق القذائف يتح�سن يومي ًا �إال �أن ّ
حل امل�شكلة يتطلب وقت ًا
طويال”.115

ونقلت م�صادر �إ�رسائيلية عن �آيف ديخرت قوله ،خالل اجتماع احلكومة

يف � ،2008/3/2إن اجلي�ش الإ�رسائيلي وبعد خم�سة �أيام من املعارك ،حملة

ال�شتاء ال�ساخن ،يف قطاع غزة مل يتمكن من حتقيق غايته املتمثلة يف وقف
�إطالق ال�صواريخ باجتاه “�إ�رسائيل” .116على الرغم من �أن هذا الكالم

تناق�ض مع اعرتاف �أوملرت من �أن الهدف من حملة ال�شتاء ال�ساخن مل

يكن ال�صواريخ فقط و�إمنا زعزعة حكم حما�س .فقد قال �أوملرت يف جل�سة
جلنة اخلارجية والدفاع يف الكني�ست يف �“ 2008/3/3إن العملية حققت

هدفها املركزي يف تقلي�ص �إطالق ال�صواريخ ،وزعزعة �سلطة حما�س يف
مي�س يف قدرتها على �إدارة الأمور احلياتية يف قطاع
قطاع غزة ،ب�شكل ّ

غزة”.117

احلد من �إطالق ال�صواريخ بالقدرة على منع
وقد رهنت احلكومة ّ
تهريب الأ�سلحة من م�رص �إىل القطاع ،فقد قال عامو�س جلعاد Amos
 Giladامل�ست�شار ال�سيا�سي يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية يف 2008/3/6

“كلما تراجع تهريب الأ�سلحة من م�رص �إىل قطاع غزة تراجعت قدرة
�ضد �إ�رسائيل”.118
املجموعات امل�سلحة على �إطالق �صواريخ ّ

كما �أن “�إ�رسائيل” تخوفت من انتقال جتربة ال�صواريخ �إىل ال�ضفة الغربية
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كما ذكر �سابق ًا؛ وهو الأمر الذي �أكده عامو�س جلعاد.119

�إن ال�ضعف يف معاجلة �أزمة ال�صواريخ الفل�سطينية جعل رئي�س بلدية

�سديروت �إيلي مويال  Eli Moyalيقدم ا�ستقالته يف  ،120 2007/12/12بعدما

حتولت �سديروت �إىل مدينة �أ�شباح ب�سبب ا�ستهدافها املتكرر بال�صواريخ� ،إال
�أنه تراجع عنها ،يف اليوم التايل ،يف �أعقاب طلب وزير الدفاع �إيهود باراك منه
ذلك ،وبعد �أن تعهد له ب�إيجاد ّ
حل مل�شكلة ال�صواريخ.121
على �صعيد ّ
حل مع�ضلة ال�صواريخ ،برز تياران خمتلفان .التيار الأول متثل

باليمني الإ�رسائيلي املت�شدد الذي دعا �إىل معاجلة الأزمة معاجلة ع�سكرية بحتة
حد التطرف النازي؛ حيث قال نائب وزير الدفاع الإ�رسائيلي
و�صلت �إىل ّ

متان فيلنائي  MatanVilnaiيف �“ 2008/2/29إن �إ�رسائيل �ست�ستخدم

كل قوتها يف الدفاع عن �أمنها ومواطنيها وحتى لو و�صل الأمر �إىل تنفيذ
�ضد قطاع غزة” .122وك�شفت القناة الثانية
�إبادة جماعية “هولوك�ست” ّ

يف التلفزيون الإ�رسائيلي يف  2008/3/5عن م�صادر �أمنية رفيعة امل�ستوى،
قولها �إن لدى باراك نية ال�رشوع برتحيل ع�رشات �آالف الفل�سطينيني من
�شمال قطاع غزة باجتاه مدينة غزة وح�رصهم هناك.123

كما توعد �أوملرت حركة حما�س بحرب “ال ت�ستثني �أحداً فيها” بعد

مقتل �إ�رسائيلي يف ق�صف على �سديروت يف  ،2008/2/27حني قال “يف
احلرب التي ن�شنها ،ال �أحد يف حما�س �سيكون حم�صن ًا ال يف امل�ستويات
الدنيا وال يف �أعلى امل�ستويات القيادية” .124واعترب الوزير ونائب رئي�س

ال�شاباك ال�سابق جدعون عزرا  Gideon Ezraيف ت�رصيح لإذاعة اجلي�ش
الإ�رسائيلي �أنه “يتوجب �رضب مر�سلي مطلقي �صواريخ الق�سام ومر�سلي

امل�س برئي�س حكومة حما�س
مر�سليهم ...موقفي ال�شخ�صي هو �أنه يتوجب ّ
يف غزة �إ�سماعيل هنية” .كما �أنه دعا �أي� ًضا �إىل تقلي�ص �إمداد قطاع غزة
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بالوقود يف �سبيل ال�ضغوط للحد من �إطالق ال�صواريخ الفل�سطينية.125

ودعا نائب رئي�س احلكومة �إيلي ي�شاي  Eli Yishaiاحلكومة �إىل اتخاذ

ب�شن عملية ع�سكرية كبرية يف القطاع ،وقال �إن “املطلوب هو
قرار ّ
احل�سم ...لأن البديل هو الكارثة” .فيما ت�ساءل وزير النقل واملوا�صالت

يتم بعد ا�ستهداف حممود الزهار
�شا�ؤول موفاز “ :Shaul Mofazملاذا مل ّ
امل�س�ؤول عن ت�شجيع الق�صف؟”.126

ومل يوفر هذا التيار الو�سائل من �أجل ح�شد الت�أييد الدويل لطريقة

معاجلته ملع�ضلة ال�صواريخ ،حيث قامت وزيرة اخلارجية الإ�رسائيلية ت�سيبي
ليفني  ،Tzipi Livniيف  2006/11/23با�صطحاب وفد مكون من 70

ديبلوما�سي ًا �أجنبي ًا ،للقيام بجولة على مدينة �سديروت والتقوا عدداً من

طالب املدار�س وا�ستمعوا منهم عن املعاناة من ال�صواريخ الفل�سطينية،

كما زاروا مواقع �سقوط ال�صواريخ ومركز لل�رشطة يحوى على خملفات
�صواريخ مل تنفجر كلي ًا.127
وقامت “�إ�رسائيل” ،بنا ًء على اقرتاح وزارة اخلارجية ،يف 2007/5/25

ب�إر�سال �صواريخ الق�سام التي وقعت على �سديروت والنقب الغربي،
�إىل �سفاراتها يف بريطانيا وفرن�سا ومعظم دول االحتاد الأوروبي يف

�إطار احلملة الإعالمية .128وخالل حملة “ال�شتاء ال�ساخن” على قطاع
غزة� ،أفادت �صحيفة جريوزاليم بو�ست  The Jerusalem Postيف

� 2008/2/29أن “�إ�رسائيل” قامت بحملة عاملية تهدف لإبالغ املجتمع
الدويل ب�أنها عاقدة العزم على اجتياح القطاع ،حيث �أطلع باراك مبعوث

الرباعية الدولية توين بلري  ،Tony Blairعلى �آخر امل�ستجدات على

ال�ساحة الإ�رسائيلية الفل�سطينية .كما هاتف عمر �سليمان ،وزير املخابرات
امل�رصية ،مربراً له احلملة الإ�رسائيلية بقوله “�إن �إ�رسائيل مل تعد حتتمل �أكرث من
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ذلك ،و�أنها ملزمة جتاه مواطنيها بالدفاع عنهم”� .129إ�ضافة لذلك� ،أعلنت
وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية يوم � 2008/4/6أنها �ستفتتح ممثلية لها يف بلدة

�سديروت ت�سهم يف احلملة الإعالمية الإ�رسائيلية التي تعر�ض املدينة على
�أنها منكوبة و�أنها �ضحية �صواريخ غزة.130

وعلى الرغم من توجه احلكومة الإ�رسائيلية ملعاجلة م�س�ألة ال�صواريخ
ع�سكري ًا �إال �أنها قدمت مقاي�ضات حلركة حما�س وحكومة �إ�سماعيل هنية
املقالة تق�ضي ب�أن يرفع احل�صار عن غزة مقابل وقف حما�س �إطالق ال�صواريخ
وحماربة احلكومة مطلقي ال�صواريخ من التنظيمات الأخرى ،الأمر الذي

رف�ضته احلكومة وحما�س ،فقد قالت ليفني خالل لقائها وزير اخلارجية
الهولندي ماك�سيم فريهاجن  Maxime Verhagenيف �“ 2008/1/21إن
حركة حما�س تعلم �أنه خالل دقيقة واحدة ميكنها ّ
فك احل�صار عن القطاع،
وذلك �إذا �أوقفت �إطالق �صواريخ الق�سام باجتاه جنوب �إ�رسائيل .و�أ�شارت

�إىل �أنه على ال�سكان الفل�سطينيني �أن يعلموا بهذه احلقيقة”.131

�أما التيار الثاين فقد متثل بالي�سار الإ�رسائيلي الذي طالب مبعاجلة الأزمة
�سيا�سي ًا وفتح باب احلوار مع حركة حما�س .حيث ر�أى رئي�س حزب مريت�س
 Meretzيو�سي بيلني � Yossi Beilinأنه “لي�س �أمام �إ�رسائيل من ّ
حل الآن
لوقف ال�صواريخ الفل�سطينية �سوى الهدنة [مع حما�س] التي �ستتيح لنا

االنتهاء من تطوير �أنظمة دفاعية العرتا�ض ال�صواريخ الق�صرية املدى”.132

وعلى امل�ستوى ال�شعبي ذكر ا�ستطالع �إ�رسائيلي للر�أي العام نُ�رش يف

 2008/2/27يف �صحيفة ه�آرت�س �أن  %64من الإ�رسائيليني ي�ؤيدون �إجراء

مباحثات مع حما�س التي ت�سيطر على قطاع غزة ،وذلك لإنهاء الهجمات
ال�صاروخية من القطاع ،ول�ضمان الإفراج عن اجلندي الإ�رسائيلي
�شاليط.133
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ويف منت�صف ت�رشين الثاين /نوفمرب  2006قام املئات من �سكان مدينة

�سديروت بالنزوح من املدينة ب�سبب الهجمات ال�صاروخية ،حيث
لبوا دعوة امللياردير الإ�رسائيلي ذي الأ�صول الرو�سية �أركادي غايداماك

 ،Arkady Gaydamakالذي دعاهم على ح�سابه اخلا�ص لق�ضاء مدة

�أ�سبوع يف �أحد الفنادق ،وقد �أمن ع�رشات البا�صات لعملية النقل هذه،
حيث اعترب هذا الت�رصف يف �سياق الرتويج ال�سيا�سي على ح�ساب معاناة

�ساكني �سديروت.134

ويف �أول ر ّد من نوعه منذ بداية االنتفا�ضة الثانية هدد متظاهرون �إ�رسائيليون

يقطنون مدينة ع�سقالن ،يف تظاهرة و�سط املدينة يف  ،2008/3/5ب�إطالق
�صواريخ ،كانوا قد �أنتجوها حملي ًا ،باجتاه �أهداف فل�سطينية يف غزة.135
كما طالبت ع�رش �أ�رس �إ�رسائيلية بتعوي�ضات من احلكومة امل�رصية ،بدعوى

ف�شلها يف منع ت�سلل امل�سلحني الفل�سطينيني ،ومنعهم من �إطالق �صواريخ

الق�سام على املدن الإ�رسائيلية ،ومنها �سديروت حيث يقطنون.136

�أما على امل�ستوى الديني فقد �أ�صدرت “رابطة حاخامات �أر�ض

�إ�رسائيل” يف  2008/3/5فتوى غري م�سبوقة تبيح للجي�ش الإ�رسائيلي ق�صف

التجمعات املدنية الفل�سطينية ،وجاء يف الفتوى “عندما يقوم ال�سكان
الذين يقطنون يف مدن تتاخم م�ستوطنات ومدن ًا يهودية ب�إطالق قذائف
على امل�ستوطنات اليهودية بهدف �إحداث القتل والتدمري ،ف�إن التوراة جتيز

يتم �إطالق قذائف على م�صدر النريان حتى لو كان يوجد فيه �سكان
�أن ّ

مدنيون”.137
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عا�شراً  :املواقف العربية من ال�صواريخ
الفل�سطينية
ات�سم املوقف العربي ب�شكل عام مبعار�ضة �إطالق ال�صورايخ جتاه

وعد البع�ض �أن ال جدوى منها �سوى �إعطاء “�إ�رسائيل” ذريعة
“�إ�رسائيل”ّ ،

�أمام العامل ل�رضب ال�شعب الفل�سطيني.

حمل الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك ك ً
ال من “�إ�رسائيل” وحركة
حيث ّ

حما�س م�س�ؤولية الو�ضع يف غزة .ور�أى �أن حما�س من خالل �إطالقها
ال�صواريخ تعطي “�إ�رسائيل” فر�صة للو�صول �إىل هذا الو�ضع ال�صعب
واملعقد ،مطالب ًا حركة حما�س بوقف �إطالق ال�صواريخ .138كما �أن رئي�س
اال�ستخبارات امل�رصية عمر �سليمان اعترب �أن حركة اجلهاد الإ�سالمي
ارتكبت خط�أ كبرياً حني �أطلقت �صواريخ كاتيو�شا على مدينة ع�سقالن

(�أ�شكلون) ،مو�ضح ًا �أن هذه هي املرة الأوىل التي يحدث فيها ذلك؛

وبينّ �أن �صواريخ الق�سام التي تطلقها حركة حما�س هي عبارة عن
موا�سري ومفعولها حمدود ،لكن �صواريخ الكاتيو�شا ت�سبب دماراً وخراب ًا
وا�سعني .ور�أى �أن “�إ�رسائيل” تت�رصف �أمام العامل ك�أنها تقوم بر ّد فعل
على �إطالق هذه ال�صواريخ ،فتبدو ك�أنها تدافع عن نف�سها ،لذلك فهي ال

ت�سمح ب�أي �ضغوط� ،إن وجدت ،لتثنيها عما قررت القيام به� .أما ال�سفري

امل�رصي ال�سابق يف “�إ�رسائيل” حممد ب�سيوين فقد اتهم حما�س ب�أنها تعمل
وفق ًا لأجندات خا�صة ،وب�أنها من خالل �إطالقها ال�صواريخ على جنوب

“�إ�رسائيل” تعطي املربرات للإ�رسائيليني ل�سحق الفل�سطينيني من دون
االلتفات مل�صالح هذا ال�شعب؛ لأن احلركة تتلقى �أمو ً
اال من �إيران .139حتى

48

�أثر ال�صواريخ الفل�سطينية يف ال�رصاع مع االحتالل الإ�رسائيلي

�إن �شيخ الأزهر حممد �سيد طنطاوي� ،أكد ت�أييده ملوقف الرئي�س حممود
وجتر ويالت كبرية على
عبا�س من �إطالق ال�صواريخ التي اعتربها “عبثية”ّ ،

ال�شعب الفل�سطيني وال طائل منها.140

ويف الأردن انتقد وزير الداخلية الأردين الأ�سبق املهند�س �سمري حبا�شنة،

�صواريخ حما�س وو�صفها “بالفتا�شات” التي لن حترر الأر�ض الفل�سطينية
جتر الويالت على ال�شعب الفل�سطيني.141
بل ّ

ويف ال�سعودية انتقد امللك عبد اهلل بن عبد العزيز �إطالق ال�صواريخ
الفل�سطينية ،ور�أى �أنها ال تفيد وتعطي “�إ�رسائيل” فر�صة للر ّد رداً مدمراً
كل مرة.142
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حادي ع�شر :املواقف الدولية من ال�صواريخ
الفل�سطينية
 .1موقف الأمم املتحدة:

حر�ص املوقف الدويل على �إدانة �إطالق ال�صورايخ الفل�سطينية باجتاه

حق �رشعي لها
“�إ�رسائيل” ،واعترب يف املقابل �أن ما تقوم به “�إ�رسائيل” ّ
وعدها البع�ض العائق الأكرب �أمام عملية ال�سالم.
للدفاع عن �أرا�ضيهاّ ،
حيث ربط الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،Ban Ki-moon

�رصح
بني �إطالق ال�صواريخ ومعاناة ال�شعب الفل�سطيني يف غزة ،فقد ّ
يف جنيف يف  ،2004/1/23ب�أن �إطالق ال�صواريخ من قطاع غزة باجتاه
“�إ�رسائيل” “يجب �أن يتوقف فوراً” و�أن على الإ�رسائيليني �إنهاء “العقاب

“احلق ال�رشعي
اجلماعي” الذي يفر�ضونه على القطاع .م�شدداً على
ّ
لإ�رسائيل يف الدفاع عن �أرا�ضيها”.143
كما �أدان من�سق الأمني العام للأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�رشق

الأو�سط روبرت �رسي  Robert Seriا�ستمرار تدفق القذائف وال�صواريخ
من غزة على “�إ�رسائيل” �إدانة قاطعة ،معترباً �أنها ت�شكل العرقلة الأكرب �أمام
التقدم يف مفاو�ضات ال�سالم من وجهة النظر الإ�رسائيلية.144

وبدورها �شددت اللجنة الرباعية الدولية على �رضورة قيام “�إ�رسائيل”

بوقف هجماتها على غزة ،مقابل وقف الهجمات ال�صاروخية على
امل�ستعمرات.145

كما انتقدت لويز اربور  ،Louise Arbourمفو�ضة الأمم املتحدة ال�سامية

حلقوق الإن�سان ،يف كلمتها يوم اخلمي�س يف �“ ،2008/1/24إ�رسائيل”
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ب�سبب “اال�ستخدام املفرط للقوة والقتل امل�ستهدف” ،وانتقدت يف املقابل

�إطالق الن�شطاء الفل�سطينيني لل�صواريخ على “�إ�رسائيل”.146

كما �أن منظمة “هيومن رايت�س ووت�ش” Human Rights Watch

للدفاع عن حقوق الإن�سان انتقدت يف تقريرها ال�سنوي احل�صار املفرو�ض

على غزة ،وبالتوازي ر�أت �أن موا�صلة املجموعات امل�سلحة الفل�سطينية
“هجماتها الع�شوائية بال�صواريخ على مناطق م�أهولة يف �إ�رسائيل انتهاك

للقانون الدويل”.147

 .2موقف الواليات املتحدة الأمريكية:

لقد ربط الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش  George Bushموقفه من

ال�صواريخ الفل�سطينية باملوقف الإ�رسائيلي ،حيث �رصح لدى و�صوله �إىل
مطار تل �أبيب يف  2008/1/9على �رضورة وقف �إطالق ال�صواريخ باجتاه

جنوب “�إ�رسائيل” قبل التو�صل �إىل �سالم �إ�رسائيلي  -فل�سطيني .و�شدد
بالقول على �أنه ال ميكن للرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �أن يتوقع من
الإ�رسائيليني ،وهو �أي� ًضا ال يتوقع منهم ،قبول دولة على حدودهم �ست�صبح

من�صة النطالق الن�شاطات الإرهابية� .148أما وزيرة اخلارجية الأمريكية
حملت حركة حما�س امل�س�ؤولية عن املوقف ال�صعب
كوندوليزا راي�س ،فقد ّ
يف غزة .واعتربت �أن الإ�رسائيليني يتعاملون مع موقف “ال يحتمل”،

ح�سب و�صفها ،من خالل �إطالق ال�صواريخ على “وطن اليهود” وما
ي�صحب ذلك من قلق ورعب .149واعترب ال�سفري الأمريكي زملاي خليل

زاده � Zalmay Khalilzadأن حما�س “لو كانت مهتمة” بالفل�سطينيني
“ولتخ ّلت عن
وم�ستقبلهم “لو�ضعت حداً” لل�صواريخ على “�إ�رسائيل”
َ
�سيطرتها غري ال�رشعية” على قطاع غزة .150ويف � 2008/3/6أ�صدر
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�ضد �صوت واحد �أدان
الكوجنر�س الأمريكي ،قراراً ب�أغلبية � 404أ�صوات ّ
فيه الهجمات ال�صاروخية الفل�سطينية على الأرا�ضي الإ�رسائيلية ،وبرر يف

املقابل العمليات الع�سكرية التكتيكية التي قامت بها القوات الإ�رسائيلية
يف قطاع غزة.151

 .3موقف االحتاد الأوروبي:

مل يختلف املوقف الأوروبي كثرياً عن باقي املواقف الدولية عموم ًا ،حيث
حر�ص على �إدانة �إطالق ال�صواريخ الفل�سطينية و�إن كانت الت�رصيحات قد
ربطت بني �رضورة وقف �إطالق ال�صواريخ ،ومطالبة “�إ�رسائيل” ب�رضورة
جتنب �إيقاع الأذى باملدنيني من الفل�سطينيني �أو الت�سبب لهم باملعاناة نتيجة
احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة .ففي � 2008/3/2أدانت رئا�سة االحتاد
الأوروبي يف بيان لها ،هجمات “�إ�رسائيل” على الفل�سطينيني .كما �أدانت
يف املقابل �إطالق الفل�سطينيني لل�صواريخ من غزة على “�إ�رسائيل” .152بينما
دعا وزير الدولة الربيطاين لل�ش�ؤون اخلارجية كيم هاولز ،Kim Howells
اجلي�ش الإ�رسائيلي �إىل ممار�سة �ضبط النف�س وجتنب �إيقاع الأذى باملدنيني،
يف الوقت الذي دعا فيه الأطراف املعنية يف غزة �إىل “بذل ق�صارى جهودها
ملنع �إطالق ال�صواريخ”.153
�أما املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية الأملانية مارتن ييغر ،فاعترب
�أن ال�صواريخ التي تطلق من قطاع غزة هي ال�سبب ملا يحدث ،ويجب
�إيقافها.154

 .4موقف االحتاد الرو�سي:

لقد حر�صت رو�سيا على �أن ال ت�ؤثر املواجهات الع�سكرية بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني على فر�ص الت�سوية ال�سيا�سية .حيث دعا وزير
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اخلارجية الرو�سي �سريجي الفروف  ،Sergey Lavrovيف ات�صال هاتفي
مع رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل� ،إىل العمل على
وقف �إطالق ال�صواريخ من قطاع غزة على جنوب “�إ�رسائيل” .كما �أن
بيان ًا للخارجية الرو�سية �أ�شار �إىل �أن الفروف متنى “على طريف النزاع
بذل �أق�صى اجلهود لوقف العنف واملواجهات ،وت�سهيل �إقامة الظروف
املالئمة لدفع الت�سوية ال�سيا�سية الإ�رسائيلية الفل�سطينية قدم ًا”� .155أما نائب
وزير اخلارجية الرو�سي �ألك�سندر �سلطانوف Alexander Saltanov

فقد ر�أى �أنه ال ميكن �إغفال عمليات مثل �إطالق ال�صواريخ على الأرا�ضي

الإ�رسائيلية؛ لأنها ت�سبب التوتر يف الو�ضع ال�سيا�سي.156
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خامتة
مل متتلك املقاومة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ال�صواريخ �إال يف ال�سنوات

الأخرية من ال�رصاع مع االحتالل الإ�رسائيلي ،وجاء ذلك نتيجة للظروف
امليدانية ال�صعبة التي عا�شتها املقاومة ،و�إثبات ًا �أن هذه املقاومة لن تعدم
الو�سيلة من �أجل ا�سرتجاع احلقوق الفل�سطينية على الرغم من كل الظروف.
خ�صو�ص ًا بعد �أن عمل املجتمع الدويل على ال�سري خلف الرواية الإ�رسائيلية

وحما�سبة ال�شعب الفل�سطيني على نواياه بالرغبة يف تدمري “�إ�رسائيل” ،دون

االلتفات �إىل حقوق هذا ال�شعب املقرة �ضمن قرارات دولية تكت�سب
ال�رشعية من كافة هيئات املجتمع الدويل ،ودون ال�سعي لإلزام “�إ�رسائيل”

بتنفيذها.

مل تثبت الوقائع �أن ال�صواريخ الفل�سطينية كانت ال�سبب وراء االعتداءات

الإ�رسائيلية ،فاالعتداءات متوا�صلة قبل وجود هذه ال�صواريخ ،وموجودة

يف �أماكن مل تطلق منها �صواريخ كال�ضفة الغربية ،كما �أن االعتداءات
كانت يف معظمها ت�سبق �إطالق ال�صواريخ .ف�ض ً
ال عن ذلك ف�إن املقاومة
بعرف كل ال�رشائع ال تولد �إال نتيجة لالحتالل ،ورف� ًضا له ومت�سك ًا باحلقوق

الوطنية .لذا ال ميكن الإقرار لأي حمتل والتعاطف مع اتهاماته ب�أن املقاومة
تلحق به الأذى وتعتدي عليه .كما �أن املواقف والوقائع تدل على �أن العداء
لهذه ال�صواريخ مل يكن �إال لأنها �أعطت املقاومة نقطة قوة يخ�شى من

ت�صاعدها يف ميزان ال�رصاع مع االحتالل.

ا�ستطاعت ال�صواريخ الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا بعد �أن طورتها املقاومة

حد ما عن العمليات
الفل�سطينية رغم كل املعوقات والت�ضييق ،التعوي�ض �إىل ٍّ
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اال�ست�شهادية التي حالت �أو عرقلت الظروف امليدانية من القيام بها ،كما
يعدها ذريعة �أخالقية ،وهي �أن الفل�سطينيني
�أنها �سحبت ذريعة كان البع�ض ّ
يدفعون ب�أبنائهم �إىل املوت من �أجل قتل �أعدائهم .فكانت ال�صواريخ و�سيلة
لإحلاق ال�رضر باالحتالل ،دون �رضورة �إر�سال ا�ست�شهاديني �إىل مواقع

تواجد هذا االحتالل.
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 91وكالة معاً ،2008/1/21 ،انظر:

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=97695
 92احلياة.2007/6/1 ،
 93القد�س العربي.2008/1/17 ،
 94جريدة العرب ،قطر.2008/2/29 ،
 95القد�س العربي.2008/3/4 ،
 96جريدة ال�رشق ،قطر.2008/3/23 ،
 97وكالة قد�س للأنباء ،2007/12/17 ،انظر:
http://www.qudsnews.net/kotob/058.htm
 98ف�ضائية العربية ،برنامج �ضيف وحوار ،2004/8/6 ،انظر:
http://www.alarabiya.net/programs/2004/08/08/5562.html#003
 99جريدة االحتاد� ،أبو ظبي (الإمارات).2008/3/12 ،
 100جريدة البيان ،دبي (الإمارات).2007/8/10 ،

 101مقابلة النائب جميل املجدالوي ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية مع قناة اجلزيرة
مبا�رش ،موقع وطن بر�س ،ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2007موقع وطن بر�س ،انظر:

www.watanpress.com/interview.php?go=fullinterview&interviewi
d=20
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،” جريدة القب�س، “�صواريخ الف�صائل الفل�سطينية ملف ي�أبى الإقفال، بثينة حمدان102
.2008/3/17 ،الكويت
103
.2006/7/25 ،عمان
ّ ،جريدة الد�ستور
: انظر،2007/8/2 ، برنامج بالعربي، ف�ضائية العربية104

http://www.alarabiya.net/programs/2007/08/04/37472.html
: انظر،2007/12/14 ، وكالة �سما الإخبارية105
http://www.samanews.com/index.php?id=details&sid=31142
.2008/3/12 ، الغد106
 القيادة-  وتبنت اجلبهة ال�شعبية2008/1/3  كان �صاروخ ًا من نوع كاتيو�شا �سقط يف107
: انظر،2008/1/4 ، وكالة �سما،العامة م�س�ؤولية �إطالقه
http://www.samanews.com/index.php?id=details&sid=31968
.2008/1/4 ، القد�س العربي108
Haaretz, 15/5/2008, see: 109
http://www.haaretz.com/hasen/spages/983704.html
Yedioth Ahronoth, 25/5/2008, see: 110
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3547680,00.html
.2008/5/25 ، الد�ستور111
: انظر،2007/12/23 ، موقع بي بي �سي العربية112
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7158000
/7158708.stm
.2008/2/23 ، الد�ستور113
: انظر،2008/4/22 ، موقع �إيالف114
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2008/4/323755.htm
.2008/2/27 ، احلياة اجلديدة115
.2008/3/3 ، اخلليج116
.2008/3/4 ، اخلليج117
.2008/3/7 ، الد�ستور118
: انظر،2008/1/12 ، وكالة �سما119
http://www.samanews.com/index.php?id=details&sid=32320
: انظر،2007/12/13 ،ً وكالة معا120
http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=93327
: انظر،2007/12/13 ،48  عرب121
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=50739
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�أثر ال�صواريخ الفل�سطينية يف ال�رصاع مع االحتالل الإ�رسائيلي
Yedioth Ahronoth, 29/2/2008, see: 122
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3512978,00.html
.2008/3/6 ، القد�س العربي123
.2008/2/28 ، احلياة اجلديدة124
.2008/3/2 ، بريوت، جريدة النهار125
.2008/2/11 ، احلياة126
Yedioth Ahronoth, 14/3/2008, see: 127
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3331821,00.html
.2007/5/26 ، الد�ستور128
Jerusalem Post, 29/2/2008, see: 129
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1204127200827&page
name=JPost%2FJPArticle%2Fshow Full
: انظر،2008/4/6 ،48  عرب130
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=53243
Yedioth Ahronoth, 21/1/2008, see: 131
http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3497009,00.html
.2008/3/1 ، احلياة132
Haaretz, 27/2/2008, see: 133
http://www.haaretz.com/hasen/spages/958473.html
Jerusalem Post, 16/11/2006, see: 134
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1162378411894&page
name=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
: انظر،2008/3/5 ،ً وكالة معا135
http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=1
03458
.2008/2/26 ، م�رص، جريدة امل�رصيون136
.2008/3/6 ، ال�رشق الأو�سط137
.2008/1/24 ، الغد138
.2008/3/3 ، احلياة139
.2008/3/3 ، لندن، جريدة احلقائق140
141
.2008/2/4 ،عمان
ّ ،جريدة الر�أي
.2005/11/27 ، احلياة142
.2008/1/24 ، احلياة143
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.2008/2/27 ، احلياة144
.2008/1/22 ، اخلليج145
.2008/1/25 ، الد�ستور146
: انظر،2008/3/31 ، وكالة �سما147

http://www.samanews.com/index.php?id=details&sid=33083
.2008/1/10 ، القد�س العربي148
.2008/1/23 ، الد�ستور149
.2008/1/23 ، احلياة150
.2008/3/7 ، عكاظ151
: انظر،2008/3/2 ، وكالة رويرتز152
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAOLR2581392
0080302
.2008/1/5 ، اخلليج153
: انظر،2008/1/22 ، موقع �إيالف154
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2008/1/298174.htm
: انظر،2008/1/22 ،ً وكالة معا155
http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=
97746
.2008/1/23 ، القد�س العربي156
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