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مقدمة
اتسمت املواجهات العسكرية بني قوى املقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل اإلرسائييل (،2012 ،2009 /2008
ما ،بأنها حروب غري متناظرة
 ،)2021 ،2014التي كانت ساحتها األساسية قطاع غزة املحارص منذ خمسة عرش عا ً
 ،(((Asymmetrical Warfareنظ ًرا إىل التفاوت يف القوة العسكرية بني الطرفني من ناحية ،وبسبب التكتيكات
واالسرتاتيجيات التي تتبعها قوى املقاومة الفلسطينية يف مواجهة القوة الهائلة لجيش االحتالل اإلرسائييل
من ناحية أخرى .ومع ذلك ،مل تستطع إرسائيل ،ذات التفوق العسكري يف هذه الحروب غري املتكافئة ،من
تحقيق نرص أو حسم املواجهات لصالحها ،وفشلت يف تحقيق األهداف التي تضعها عند كل مواجهة ،مثل
رضب البنية التحتية للمقاومة ،وإضعاف قدراتها ،وردعها عن إطالق الصواريخ تجاه العمق اإلرسائييل ،بل عىل
العكس ،ازدادت قوة املقاومة الفلسطينية نسبيًا يف قطاع غزة عىل مستوى الكفاءة القتالية (التدريب،
والتعليم ،والتطوير) ،والكفاءة الفنية (التحضري ،والتجهيز ،وإدارة املعركة) ،خاص ً
ة يف املواجهة األخرية يف
أيار /مايو  2021التي أطلقت عليها قوى املقاومة الفلسطينية معركة «سيف القدس».
لقد استطاعت غرفة العمليات املشرتكة((( لقوى املقاومة الفلسطينية تحديد ساعة الصفر ملعركة سيف
القدس ،يف محاول ٍ
ة منها ردع سلطات االحتالل للسامح للمستوطنني املتطرفني باقتحام املسجد األقىص
رسا
بعد دعوات لالحتفال بالذكرى السنوية الحتالل القدس الرشقية ،وتنفيذ مخطط إلخالء عائالت فلسطينية ق ً
من منازلها يف حي الشيخ جراح يف القدس الرشقية وإحالل مستوطنني مكانهم ،إذ بعد اقتحام الجنود
عا عن القدس
اإلرسائيليني للمسجد األقىص ردّت املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة برشقات صواريخ دفا ً
واملسجد األقىص ،ليبدأ بعدها جيش االحتالل عدوانه العسكري عىل القطاع((( .وتشري املواجهة األخرية إىل
تغري قواعد االشتباك بني قوى املقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل اإلرسائييل؛ فقد كانت املواجهات
السابقة تقوم عىل أن أي عدوان إرسائييل عىل قطاع غزة يقابله رد من قوى املقاومة ،تعقبه هدنة هشة
بوساطة أطراف إقليمية أو دولية ،أما معادلة االشتباك الجديدة فأصبحت تقوم عىل رد املقاومة املسلحة
عىل أي اعتداءات إرسائيلية عىل مدينة القدس ،وهو ما يطرح مجموعة من التساؤالت عن مدى إمكانات
املقاومة الفلسطينية ،وخاصة كتائب الشهيد عز الدين القسام ،الجناح العسكري لحركة حامس ،رغم الحصار
املفروض عىل قطاع غزة ،يف تطوير قدراتها العسكرية ،وما األسلحة الجديدة التي أدخلتها يف معركة
سيف القدس؟ وهل استطاعت تحقيق درجة من الردع لجيش االحتالل اإلرسائييل؟

أول :كتائب القسام :استمرار التصنيع العسكري رغم القيود
ً
ميكن القول إن قوى املقاومة يف قطاع غزة ،رغم املعوقات الكثرية املرتبطة بنقص املواد الالزمة وندرتها
والرقابة اإلرسائيلية عىل دخولها األرايض الفلسطينية ،استمرت يف عمليات التصنيع العسكري وفق
فعل ،عىل استمرار عمليات التصنيع العسكري
ً
اإلمكانيات املتوافرة .وقد دل مسار معركة سيف القدس،
لقوى املقاومة ،وخاصة كتائب القسام ،وميكن تأكيد ذلك عرب مقارنة املواجهات العسكرية السابقة بينها
وجيش االحتالل اإلرسائييل يف أعوام  2009 / 2008و 2012و ،2014باملواجهة األخرية عام  2021التي استمرت
عرشة أيام ،وشهدت إطالق عدد هائل من الصواريخ القصرية والطويلة املدى (ينظر الجدول .)1
 1ملزيد من االطالع عىل الحرب غري املتناظرة ،ينظر.)Rod Thornton, Asymmetric Warfare: Threat and Response in the 21st Century (Cambridge: Polity, 2007 :
 2تأسست يف قطاع غزة عام  ،2006وظهرت يف صيغتها األولية بني الجناحني املسلحني لحركتي حامس والجهاد اإلسالمي ،وهام كتائب الشهيد عز الدين
القسام ورسايا القدس ،عىل التوايل ،ثم أُعلن عنها رسميًا مع انطالق مسريات العودة عىل حدود قطاع غزة مع إرسائيل يف متوز /يوليو  ،2018وتوسعت لتضم
عددًا من الفصائل والقوى املسلحة يف غزة ،وهي مبنزلة غرفة عمليات تضطلع بالتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية يف مواجهة جيش االحتالل اإلرسائييل
سياسيًا وعسكريًا .للمزيد ينظر :عدنان أبو عامر" ،غرفة العمليات املشرتكة للمقاومة يف غزة نواة لجيش التحرير" ،الجزيرة نت ،2021/5/28 ،شوهد يف ،2021/6/2
يفhttps://bit.ly/3xmGy4x :
" 3اله ّبة الشعبية الفلسطينية :خلفياتها ،وأسبابها ،وسامتها" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2021/5/18 ،شوهد يف  ،1/6/2021يف:
https://bit.ly/3wt9esy

1

تانكمم »:سدقلا فيس« ةكرعمو ماسقلا بئاتك

ظانتم ريغ برح يف يبسنلا عدرلا

الجدول ()1
تطور أسلحة املقاومة الفلسطينية خالل املواجهات مع االحتالل الصهيوين ()2021-2008
سنة
املواجهة
اسم
املواجهة

2009 /2008
•املقاومة الفلسطينية:
حرب الفرقان

•االحتالل اإلرسائييل:
الرصاص املصبوب

2012
•املقاومة

الفلسطينية :حجارة
السجيل

•املقاومة

الفلسطينية :العصف
املأكول

•االحتالل اإلرسائييل:

•االحتالل اإلرسائييل:

•صواريخ قسام ()3 ،2 ،1

•صاروخ M75

• 3621قذيفة صاروخية

•صواريخ غراد "وفقًا

•فجر-5

•صاروخ M75

•كاتيوشا

•فجر-5

•صواريخ غراد

•كاتيوشا

()Operation Cast Lead

الصواريخ
املستخدمة

2014

القسام"
ملوقع كتائب
ّ

•فجر-5

عمود السحاب

الجرف الصامد

2021
•املقاومة

الفلسطينية :سيف
القدس

•االحتالل اإلرسائييل:
حارس األسوار

صاروخ عياش 250

•صواريخ غراد
•قذائف الهاون

األسلحة
األخرى
(قذائف،
مدافع،
طائرات
مسية،
ّ
أخرى)

• 79عبوة ناسفة
• 98قذيفة وصاروخًا
مضادًا لآلليات

• 53عملية قنص لجنود

•صاروخ أرض -جو

استهدف طائرة

حربية رشق غزة

•قذائف الهاون

محكم يف
• 12كمي ًنا
ً

•طائرات األبابيل

بنامذجها الثالثة (A1A,

)A1B, A1C

•الصواريخ املصنعة

محل ًيا ()R160, J80, S55

•بندقية الغول

مناطق التوغل

• 22عملية قنص

•قذائف الهاون

•استهداف  91آلية

•الكورنيت

•إطالق  57قذيفة
مضادة للدروع

• تفجري  28عبوة
حا
•  38اشتباكًا مسل ً
• إطالق  11صاروخًا
ها
موج ً

2

•طائرة "شهاب"
املسية
ّ

•طائرة "الزواري"
املسرية
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سنة
املواجهة
األعداد
املستخدمة
يف الحرب

خسائر
املقاومة

2009 /2008
• 980هجمة صاروخية
( 345صاروخ قسام،

و 213صاروخ غراد422 ،

قذيفة هاون)

مقاتل من املقاومة
ً
•50

(وفقًا ألرقام املقاومة)

• 1391فلسطينيًا (منهم

2012

2014

• 1573صاروخًا وفقًا

• 4951صاروخًا (اعرتضت

ملوقع كتائب

القسام
ّ

• 2147شهيدًا منهم
طفل و302
ً
530
امرأة

القبة الحديدية 735

2021
• 4000صاروخ

منها)

• 2104مدنيني منهم

طفل و 253امرأة
ً
495

•و 1000مقاتل من

• 254شهيدًا (بينهم

طفل ،و 39امرأة
ً
66
و 17مس ًنا)

املقاومة وفقًا ألرقام

طفل،
ً
 795مدنيًا ،و344

االحتالل اإلرسائييل

و 110نساء)

•وفقًا للمركز

الفلسطيني لحقوق

اإلنسان 1417 :فلسطين ًيا

بينهم  926مدن ًيا

خسائر
االحتالل
اإلرسائييل

قتيل من جيش
ً
• 49جنديًا
االحتالل

• 400إصابة

قتيل بينهم 9
ً
•19
جنود من جيش

االحتالل

• 66جنديًا و7

مستوطنني قتىل

قتيل
ً
•12
• 336إصابة

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل ما ييل:
«معركة الفرقان» ،املوقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،شوهد يف  ،2021/6/14يفhttps://bit.ly/3gv9mSS :؛
«معركة حجارة السجيل» ،املوقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،شوهد يف  ،2021/6/14يفhttps://bit. :
ly/2RMAnrn؛ «معركة العصف املأكول» ،املوقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،شوهد يف  ،2021/6/14يف:
https://bit.ly/35ew9fa؛
,2009/2/Congressional Research Service, 19 ”,)2009-Jim Zanotti et al., “Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008
at: https://bit.ly/3gvaRzs; Isabel Debre, “Explainer: How did Hamas Grow its Arsenal to Strike ,2021/6/accessed on 14
at: https://abcn.ws/2TDoSTz; “Gaza Crisis: Toll of Operations in ,2021/6/accessed on 14 ,2021/5/Israel?” ABC News, 20
at: https://bbc.in/2UeyLI1 ,2021/6/accessed on 14 ,2014/9/Gaza,” BBC, 1

لقد تضافرت عدة عوامل محلية وإقليمية إلضعاف قدرات املقاومة يف غزة؛ أولها ،تشديد إرسائيل حصارها
عىل القطاع ومنعها دخول معظم املواد األولية التي تدخل يف بعض الصناعات العسكرية ،منها مواد
م مزدوج ،وبعض املواد الزراعية مثل مادة «اليوريا» التي تدخل
التنظيف التي تحتوي مركّبات لها استخدا ٌ
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يف تصنيع العبوات الناسفة .ثانيًا ،تراجع عالقات حامس الخارجية مع مرص بعد متوز /يوليو  ،2013وتدهورها
مع السعودية واإلمارات .ثالثًا ،قاد تغيري نظام الرئيس عمر حسن البشري يف السودان وتطبيع النظام الجديد
عالقاته مع إرسائيل((( إىل انعكاسات سلبية عىل وصول مواد التصنيع العسكري بريًا إىل غزة عرب األنفاق،
عا ،الرقابة البحرية املشددة عىل الزوارق القادمة من دول أوروبا الرشقية إىل غزة(((.
مرو ًرا مبرص .راب ً
ومع ذلك ،عوضت املقاومة يف غزة ذلك النقص الشديد يف مصادر الحصول عىل السالح من خارج القطاع
مبا توافر لها محليًا؛ أولً  ،عرثت املقاومة أمام سواحل القطاع عىل سفينتني حربيتني كانتا تابعتني للجيش
الربيطاين يف الحرب العاملية األوىل وتحتويان عىل مئات القذائف ،فأعادت تدويرها ،وقامت بتجريب
فاعليتها عىل حاجز إسمنتي سامكته  40سم فتم تدمريه بالكامل((( .ثان ًيا ،مخلفات القذائف والصواريخ التي
أطلقها االحتالل اإلرسائييل عىل غزة خالل حرب  .2014ثالثًا ،استثمرت املقاومة أنابيب مياه املستوطنات
اإلرسائيلية ،التي كانت قامئة يف قطاع غزة وانسحب منها االحتالل عام  ،2005يف تصنيع الصواريخ القصرية
ية االستطالعية التي أسهمت
والطويلة املدى((( .راب ً
عا ،تطور محاوالت املقاومة يف صناعة الطائرات املس ّ
املسية الهجومية املجهزة بقنابل ذات أوزان صغرية
يف زيادة مدى وكفاءة االتصاالت الالسلكية ،والطائرات
ّ
ريا شبكة األنفاق القتالية التي تضم غرف عمليات
ومتوسطة يتم إطالقها من الجو عىل أهداف محددة .وأخ ً
قوى املقاومة التي كان لها دور كبري يف التقليل من الخسائر البرشية يف صفوف املقاومة عىل مستوى
القيادات السياسية والعسكرية واألفراد .وهذه األنفاق التي متثل رشيان حياة للمقاومة كانت هدفًا عسكريًا
أساس ًيا لجيش االحتالل يف جميع حروبه عىل غزة ،وقد أطلق عليها يف العدوان األخري اسم «مرتو حامس».

ثان ًيا :تطوير كتائب القسام قدراتها الصاروخية :من قسام  1إىل عياش 250
•ترجع فكرة تصنيع الصواريخ إىل نضال فرحات ( )2003-1971وتيتو مسعود ( ،)2003-1967اللذين ص ّنعا أول
صاروخ وهو «قسام  »1يصل مداه إىل 2500م يف حزيران /يونيو  ،(((2001وبعد أربعة أشهر وعىل وجه
التحديد يف  26ترشين األول /أكتوبر  2001سقط أول صاروخ محيل الصنع داخل مستوطنة «سديروت»
التي تبعد عن القطاع نحو  1.6ميل ،وتب ّنت كتائب القسام عملية إطالق الصاروخ ،من طراز «قسام  »1الذي
بلغ قطره نحو  60ملم ،ووزنه نحو  5.5كيلوغرامات .ومنذ ذلك الحني ،باتت حامس يف قطاع غزة تقوم
بتصنيع الصواريخ املحلية وتزويد الفصائل الفلسطينية املقاومة بها خالل الفرتة  .2005 - 2001وقد نقل
سائد عواد ( ،)2002-1977الذي يعود إليه الفضل يف تطوير صاروخ «قسام  ،»2والذي اغتالته إرسائيل
يف نيسان /أبريل  ،2002خربة تصنيع الصواريخ إىل الضفة الغربية .وقد أطلقت كتائب القسام أول ثالثة
صواريخ «قسام  »2محلية الصنع يف  24شباط /فرباير  2002من أرايض الضفة الغربية تجاه فلسطني
املحتلة ،إال أن عمليات التصنيع توقفت يف الضفة الغربية واستمرت يف قطاع غزة بعد االنقسام
الفلسطيني عام  .2007ومن ذلك الحني استمرت كتائب القسام يف تطوير أنظمتها الصاروخية وفق
اإلمكانيات املتوافرة لديها .ويف آخر مواجهة عسكرية بني جيش االحتالل وقوى املقاومة الفلسطينية
يف معركة سيف القدس ،برز نوعان من الصواريخ لدى املقاومة ،نبينهام كام ييل.
4 Steve Holland, “Israel, Sudan Agree to Normalize Ties with U.S. Help: Joint Statement,” Reuters, 23/10/2020, accessed on 3/6/2021, at: https://reut.
rs/3zqfMKp
5

أثر الصواريخ الفلسطينية يف الرصاع مع االحتالل ،تقرير معلومات ( 3بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2008 ،ص  ،9 - 8شوهد يف  ،2021/6/3يف:
https://bit.ly/3d0HDXY

" 6الصفقة والسالح" ،برنامج ما خفي أعظم ،قناة الجزيرة ،2020/9/13 ،الدقائق  ،39:00-46:00شوهد يف  ،2021/6/3يفhttps://bit.ly/3gxFTXe :
7

املرجع نفسه ،الدقائق .25:00-28:00

 8للمزيد حول بناء كتائب عز الدين القسام قدراتها العسكرية يف فلسطني ،ينظر :أحمد قاسم حسني" ،كيف أسست حامس جيشها؟ تطور العمل العسكري لكتائب
عز الدين القسام يف فلسطني" ،سياسات عربية ،العدد ( 45متوز /يوليو  ،)2020ص .45 - 65
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 .1صواريخ قصرية املدى
•مثّل تصنيع وإطالق صواريخ «قسام  ،»1و»قسام  »2التي استخدمت يف الفرتة  2005 - 2002من
تحول نوع ًيا يف الرصاع بني كتائب القسام وإرسائيل ،ورغم أنها كانت تفتقر
ً
قطاع غزة والضفة الغربية
إىل نظام توجيه وغري دقيقة يف إصابة أهداف محددة ،وكانت أرضارها البرشية واملادية يف الجانب
اإلرسائييل محدودة ،فإن انعكاساتها السيكولوجية عىل سكان املستوطنات يف غالف قطاع غزة كانت
ملحوظة .وقد استمرت كتائب القسام يف تصنيع الصواريخ وإطالقها تجاه املستوطنات يف غالف قطاع
ممثل بغرفة عمليات
ً
غزة ،حتى باتت تدخل يف مفاوضات التهدئة بني الجانبني اإلرسائييل والفلسطيني
املقاومة .والجدير بالذكر أن هذه الصواريخ ال تقارن ،من حيث الدقة والقدرة التدمريية ،بالصواريخ التي
تستخدمها قوات االحتالل اإلرسائييل التي يسقط يف إثرها عرشات املدنيني الفلسطينيني.
عرف باسم «قسام »3
ورت كتائب القسام طرازًا جديدًا من صواريخ القسام ُ
•ومع بداية عام  ،2005ط ّ
ما .وقد أُطلق ما
رتا ،ويحمل مواد متفجرة زنتها  20 - 10كيلوغرا ً
يُراوح مداه األقىص بني  10و 12كيلوم ً
يقرب من  450صاروخ قسام عىل إرسائيل عىل مدار عامي  2003و .(((2004وال توجد معلومات تقنية
عن صواريخ القسام من مصادر حامس الرسمية ،لكن الكتاب املرجعي يف الصواريخ املدفعية الصادر
يبي فيه املعلومات األساسية عن
جدول
ً
عن مؤسسة األبحاث الدفاعية الرنويجية يف عام  ،2010وضع
ّ
صواريخ القسام ،عىل النحو املوضح يف الجدول (.)2
الجدول ()2
معلومات تفصيلية عن أجيال صواريخ القسام املحلية الصنع
قسام 1

قسام 3

قسام 2

القطر (ملم)

60

150

170

الوزن (كلغ)

5.5

32

90

الطول (سم)

79

180

+200

املدى (كم)

3

8-3

10

الحمولة املتفجرة (كلغ)

2/1

20-10

10

املصدر« :صواريخ حامس :قسام فرنتييس ثم جعربي» ،الجزيرة نت ،2014/7/10 ،شوهد يف  ،2020/6/3يفhttp://bit. :
ly/2RNzJHj

استخدمت املقاومة يف معركة سيف القدس صواريخ القسام القصرية املدى بكثافة ،من خالل الرشقات
املتواصلة التي كانت تنفذها غرفة العمليات املشرتكة ،مستهدف ً
رصح نائب
ة البلدات يف غالف قطاع غزة .وقد ّ
رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،صالح العاروري ،أن كل ما يُرضب من صواريخ تجاه إرسائيل هو من مخزون
املقاومة القديم وتريد التخلص منه( ،((1ما تطلّب من جيش االحتالل اإلرسائييل نرش مزيد من بطاريات منظومة
9

حسني ،ص .61

" 10حامس :ما يف جعبة القسام مل يتم إخراجه حتى اللحظة" ،قناة العامل ،2021/5/12 ،شوهد يف  ،2021/6/3يفhttps://bit.ly/3wjT3xN :
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ظل ارتفاع عدد الصواريخ التي استهدفت مدنًا وبلدات
القبة الحديدية يف عدة مناطق وسط إرسائيل يف ّ
(((1
يف العمق اإلرسائييل ،بلغت نحو  4000صاروخ .كام استخدمت كتائب القسام صاروخ فجر -5اإليراين الصنع ،
والذي أُطلق أول مرة يف مواجهة عام  ،2012وهي املرة األوىل التي وصلت فيها الصواريخ التي تطلقها
كتائب القسام إىل تل أبيب والقدس( .((1كام استمرت املقاومة يف استخدام صاروخ فجر -5يف مواجهتي
 2014و .2021وبالنسبة إىل الصواريخ املحلية الصنع ،ينبغي التأكيد أن سقوط بعضها داخل غزة أو يف غالفها
يدل عىل مشاكل فنية يف عمليات التصنيع التي تأثرت سلب ًيا بفعل الحصار الذي يتعرض له القطاع ،وهو ما قد
يحتاج إىل تقييم فني من كتائب القسام تحس ًبا لسقوطها يف مناطق مأهولة يف مواجهات مستقبلية.

 .2صواريخ طويلة املدى
•مل تقترص املواجهة بني املقاومة وجيش االحتالل عىل الصواريخ القصرية املدى ،بل شملت أيضً ا إطالق
املقاومة مجموعة من الصواريخ الطويلة املدى ،أخذت تسميتها بُعدًا رمزيًا .فقد أطلقت كتائب القسام
عىل تلك الصواريخ ألقاب قادتها الذين اغتالهم االحتالل ،وهي:
•صاروخ ( :)M75يرمز إىل إبراهيم املقادمة الذي اغتيل يف عام  .2003ويبلغ مداه  75كيلومرتًا ،وبرأس
ما.
تفجريي يزن  70كيلوغرا ً
•صاروخ ( :)R160يرمز إىل عبد العزيز الرنتييس الذي توىل رئاسة الحركة بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسني،
ما.
واغتيل عام  .2004ويزيد مداه عىل  120كيلومرتًا وبرأس تفجريي يزن  45كيلوغرا ً
•صاروخ ( :)J80يرمز إىل أحمد الجعربي ،قائد كتائب القسام الذي اغتيل عام .2012
وقد أطلقت كتائب القسام يف معركة سيف القدس (ينظر الشكل  )1مجموعة جديدة من الصواريخ الطويلة
املدى ،وهي كام ييل:
كيلومرتا ويحمل
•صاروخ العطار :نسبة إىل القيادي يف كتائب القسام رائد العطار( ،((1يصل مداه 120
ً
ة عالية ،واستُ ِ
رؤوسا متفجرة ذات قدر ٍ
ة تدمريي ٍ
خدم ألول مرة يف قصف املستوطنات يف ضواحي
ً
القدس يف  10أيار /مايو  2021ردًا عىل استهداف االحتالل اإلرسائييل لألبراج السكنية يف قطاع غزة
وتدمريها ،ثم يف توجيه رضبة صاروخية إىل تل أبيب وضواحيها.
كيلومرتا ،أطلقته كتائب القسام
•صاروخ ( :)SH85يحمل اسم القيادي محمد أبو شاملة( ،((1ويبلغ مداه 85
ً
تجاه تل أبيب ومطار بن غوريون يف  12أيار /مايو .2021
•صاروخ (عياش  :)250وهو اإلصدار األخري الذي أعلنت عنه املقاومة من الصواريخ الطويلة املدى ،وهو
األبعد مدى ،وينسب إىل أحد أبرز قادة العمل العسكري يف بداياته ،وهو املهندس يحيى عياش(.((1
كيلومرتا ،وقامت رشكة الصناعات الجوية والفضائية اإليرانية يف أيار/
صمم يف تسعينيات القرن املايض ،وبلغ مدى الجيل األول منه 40
ً
 11وهو صاروخ أرض  -أرض ُ
مايو  2006بتطوير صاروخ "فجر "-5الذي يُراوح مداه بني  68و 75كيلومرتًا.
12 Ethan Bronner, “With Longer Reach, Rockets Bolster Hamas Arsenal,” The New York Times, 17/11/2012, accessed on 3/6/2021, at: https://nyti.ms/2TSAEYm
 13رائد العطار ( :)2014-1974قاد لواء رفح يف كتائب القسام ،وكان مهندس اختطاف الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط ،فشلت إرسائيل يف اغتياله أربع مرات،
لكنها نجحت يف اغتياله يف العدوان عىل غزة عام  .2014للمزيد ينظر" :رائد صبحي أحمد العطار" ،املوقع الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،شوهد يف
 ،2021/6/3يفhttps://bit.ly/3cEURtd :
وا
 14محمد أبو شاملة ( :)2014-1974أحد قادة كتائب عز الدين القسام منذ بداية التسعينيات مع كل من محمد الضيف ورائد العطار ،وأصبح نائبًا لقائد لواء رفح ،وعض ً
باملجلس العسكري األعىل للكتائب ،اغتالته إرسائيل يف العدوان عىل غزة عام  .2014للمزيد ينظر" :محمد إبراهيم صالح أبو شاملة" ،املوقع الرسمي لكتائب
الشهيد عز الدين القسام ،شوهد يف  ،2021/6/3يفhttps://bit.ly/3zsH9Uo :
 15يحيى عياش ( :)1996-1966حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من جامعة بريزيت عام  ،1993وقد كان أبرز قادة كتائب القسام ،وظّف
خربته يف مجال الهندسة الكهربائية يف مجال تركيب العبوات الناسفة من مواد أولية متوافرة يف األرايض الفلسطينية .اغتيل يف مدينة بيت الهيا شامل قطاع
غزة يف  5كانون الثاين /يناير  1996باستخدام مادة متفجرة زرعت يف هاتف نقال كان يستخدمه أحيانًا ،للمزيد ينظر" :يحيى عبد اللطيف عياش" ،املوقع الرسمي
لكتائب الشهيد عز الدين القسام ،شوهد يف  ،2021/6/4يفhttps://bit.ly/3wwE7wk :
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وقد أُطلق الصاروخ أول مرة يف  13أيار /مايو  2021تجاه مطار رامون جنوب إرسائيل عىل بعد نحو 220
كيلومرتًا من غزة ،ردًا من كتائب القسام عىل اغتيال عدد من قادتها العسكريني ،وبذلك أصبحت كل
املناطق اإلرسائيلية تحت مرمى صواريخ كتائب القسام ،بحسب ما أعلن الناطق باسمها ،أبو عبيدة،
عند إعالن وقف إطالق النار يف  20أيار /مايو  ،2021أن املقاومة كانت قد أعدت «رضبة صاروخية كبرية
تغطي فلسطني من أقىص الشامل إىل الجنوب»(.((1
الشكل ()1
تطور القدرات الصاروخية لكتاب القسام خالل الفرتة 2020 - 2002

املصدر :من إعداد الباحث.
" 16أكد قبول املقاومة وقف إطالق النار ..أبو عبيدة :متكّنا من إذالل العدو وجيشه الهش" ،الجزيرة نت ،2021/5/20 ،شوهد يف  ،2021/6/3يفhttps://bit.ly/3xmE7Pp :
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ثالثًا :منظومة القبة الحديدية :هل جعلت إرسائيل آمنة؟
اعتمدت إرسائيل عىل منظومة القبة الحديدية  Iron Domeالتي ص ّنعتها رشكة أنظمة رافائيل الدفاعية
املتقدمة املحدودة( ،((1عىل نحو أسايس ،العرتاض الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة .وقد ادعى جيش
االحتالل اإلرسائييل أن منظومة القبة اعرتضت أكرث من  90يف املئة من الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة،
وقالت املتحدثة باسم الجيش اإلرسائييل ،ليبي فايس ،إن القبة الحديدية ساعدت يف منع وابل الصواريخ من
قصف املنشآت املدنية( .((1مع التأكيد أن معركة سيف القدس كشفت بعض عيوب منظومة القبة الحديدية؛
فهي ليست فعالة بنسبة  100يف املئة؛ صحيح أنها منعت وصول العديد من صواريخ املقاومة ،لكنها مل
تجعل إرسائيل تنعم باألمن ،وذلك نتيجة مجموعة من العيوب التي ظهرت أثناء سري املواجهة ،أهمها:
•الخلل الفني الذي قد يصيب إحدى البطاريات ،ما يدفع املقاومة إىل إغراق املنظومة بالصواريخ(.((1
كام أن إعادة تلقيم قاذفات املنظومة بالصواريخ تحتاج إىل وقت طويل نسب ًيا ،إذ إن كل قاذفة تحمل 20
صاروخ تامري  ،Tamir missilesيبلغ وزن الواحد منها نحو  200رطل ،ومداه أكرث من  40كيلومرتًا ،ما ميكن
أن تستغل قوى املقاومة ذلك يف إطالقها الصواريخ.
•قدرة املنظومة عىل التعامل مع رشقات صاروخية كثيفة (قصرية وطويلة املدى) محدودة نسبيًا،
وهو ما ظهر من خالل التكتيكات التي اعتمدتها غرفة عمليات املقاومة يف كثافة وإدامة الرشقات
الصاروخية تجاه البلدات واملدن يف العمق اإلرسائييل.

•كفاءة املنظومة يف صد الصواريخ يف حال واجهت إرسائيل كثافة صاروخية أكرب وعىل أكرث من
جبهة( ((2ما زالت قيد البحث والدراسة ،خاصة أن احتامالت انزالق األمور وتوسع ساحة املواجهة قامئة
مس مؤرشات ذلك من املواجهة األخرية ،حيث أُطلقت ثالثة صواريخ من مخيم
يف املستقبل ،وميكن تل ّ
(((2
الرشيدية لالجئني الفلسطينيني يف  13أيار /مايو يف لبنان ،وسقطت يف البحر األبيض املتوسط .
وأُطلقت مجموعة أخرى من الصواريخ يف  18من الشهر نفسه من لبنان تجاه خليج حيفا ،ومل يُذكر وقوع
نب أي جهة إطالقها( .((2يف حني شهدت الحدود السورية يف  14أيار /مايو إطالق عدة
إصابات ،كام مل تت َ
صواريخ تجاه إرسائيل ،وقال الجيش اإلرسائييل إنها مل تسبب أي أرضار وسقطت داخل الحدود السورية
أو يف مناطق مفتوحة ،ومل تعلن أي جهة تب ّنيها لعملية اإلطالق أو تأكيدها(.((2

•التكلفة العالية لثمن الصواريخ االعرتاضية اإلرسائيلية ،وتراوح بني  20ألف و 100ألف دوالر أمرييك(((2؛ إذ
من املمكن أن تشتغل منظومة القبة الحديدية وتطلق صاروخي تامري العرتاض صاروخ من طراز «قسام
 »1الذي ال تتجاوز تكلفته مئات الدوالرات ،وذلك لضامن اعرتاضه.

•عدم قدرة املنظومة عىل التعامل مع قذائف الهاون ذات التأثري امللحوظ يف سري املواجهة ،والتي
استهدفت الكيبوتسات اإلرسائيلية يف غالف قطاع غزة ،وقادت إىل تعطيل الحياة فيها ،إضافة إىل الطائرات
املسية الهجومية التي تشكل تحديًا حقيق ًيا ملنظومة القبة ،فهي تحلق عىل ارتفاعات منخفضة ولها
ّ
(((2
مقطع عريض منخفض للرادار  Radar cross-section, RCSيجعل من الصعوبة مبكان رصدها واكتشافها .
 17للمزيد من التفاصيل ينظر املوقع الرسمي للرشكة ،يف/https://www.rafael.co.il :
18 “Israel-Hamas Conflict Deepens: IDF Spokesperson Captain Libby Weiss,” India Today, Youtube, 14/5/2021, accessed on 1/6/2021, at: https://bit.ly/3gwnHgx
’" 19القبة الحديدية‘ تفشل يف اعرتاض صواريخ غزة بسبب ’خلل فني‘" ،سبوتنيك عريب ،2021/5/11 ،شوهد يف  ،2021/6/2يفhttps://bit.ly/3gnYtCt :
20 Charles Levinson & Adam Entous, “Israel's Iron Dome Defense Battled to Get off Ground,” The Wall Street Journal, 26/11/2012, accessed on 1/6/2021, at:
https://on.wsj.com/36kyrrx
" 21إطالق ثالثة صواريخ من جنوب لبنان يف اتجاه إرسائيل" ،فرانس  ،2021/5/13 ،24شوهد يف  ،2021/6/2يفhttps://bit.ly/3xgm2mf :
" 22إرسائيل ترد عىل إطالق صواريخ من جنوب لبنان بقصف مدفعي" ،فرانس  ،2021/5/18 ،24شوهد يف  ،2021/6/2يفhttps://bit.ly/2SoTN6b :
" 23يف تصعيد جديد إطالق ثالثة صواريخ من سوريا صوب إرسائيل" ،دويتشه فيله ،2021/5/14 ،شوهد يف  ،2021/6/2يفhttps://bit.ly/2TuAOat :
24 David Hambling, “Under the Iron Dome: The Problem with Israel’s Rocket Shield,” Forbes,12/5/2021, accessed on 2/62021, at: https://bit.ly/3wmGJN7
25 Seth J. Frantzman, “Iron Dome Intercepts Drone during Combat for First Time, Says Israeli Military,” Defense News, 17/5/2021, accessed on 2/6/2021, at:
https://bit.ly/2SxfiSb
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توسع يف جبهات أي معركة قادمة سيجعل منظومة القبة الحديدية
وبناء عىل ذلك ،من املرجح أن أي
ّ
متدنية الكفاءة والفاعلية .وقد يكون أحد العوامل التي دفعت صانع القرار يف إرسائيل إىل القبول بوقف
إطالق النار هو العبء األمني والسيايس الذي سيتحمله يف حال االستمرار يف مواجهة غري محسوبة
العواقب ،بالتزامن مع حالة الغليان التي شهدتها األرايض الفلسطينية املحتلة ،والتضامن العريب والدويل
مع القضية الفلسطينية .ويف حني عطّلت مواجهة  2014الطريان يف مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ يف
مكان قريب شامل املطار( ،((2فإن املواجهة األخرية عام  2021عطّلت مطارات إرسائيل كافة .إضافة إىل ذلك،
قامت كتائب القسام باستخدام تكتيك جديد يقوم ،إىل جانب استهداف مدن تل أبيب والقدس وحيفا بدلً من
قصف مدن سديروت وعسقالن وأسدود ،عىل توجيه رضبات صاروخية نحو حقول استخراج الغاز يف املتوسط،
وقد متكنت يف  12أيار /مايو من استهداف منصة حقل تامار  Tamarالستخراج الغاز الطبيعي ،والتي تقع عىل
مسية تعمل بنظام تحديد املواقع  ،GPSوكذلك بطائرة
رتا من مدينة أسدود الساحلية ،بغواصة
ّ
بعد  25كيلوم ً
مسية من طراز «شهاب» املحملة برأس حريب يصطدم بالهدف يف مهمة «كاميكازي» ،وهو ما قاد إىل
ّ
إيقاف العمل يف الحقل ،وإغالقه مؤقتًا من قبل رشكة شيفرون األمريكية املشغلة للحقل ،وذلك بناء عىل
تعليامت من وزارة الطاقة اإلرسائيلية(.((2
الشكل ()2
آلية عمل منظومة القبة الحديدية اإلرسائيلية

املصدر :املرجع نفسه.
" 26حامس :توقف الرحالت إىل إرسائيل انتصار للمقاومة" ،الجزيرة نت ،2014/7/23 ،شوهد يف  ،2020/2/1يفhttps://bit.ly/3aG0Uvd :
27 Ron Bousso & Ari Rabinovitch, “Chevron Shuts Tamar Gas Field off Israeli Coast as Unrest Flares,” Reuters, 12/5/2021, accessed on 26/2021, at:
https://reut.rs/3cHgIAl
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تانكمم »:سدقلا فيس« ةكرعمو ماسقلا بئاتك

عا :معوقات العمل العسكري الربي ضد قطاع غزة
راب ً
شكلت قذائف الهاون ،إىل جانب الصواريخ الطويلة والقصرية املدى ،تحديًا أمام قوات االحتالل اإلرسائييل يف
كل املواجهات السابقة ،وكان لها تأثري بارز يف مسار املواجهة األخرية ،خاصة أن جيش االحتالل اإلرسائييل ال
(((2
ة أمنية يف توفري األمن للسكان يف الكيبوتسات اإلرسائيلية
ميلك إنذا ًرا فعالً ملواجهتها ،كام تشكل ثغر ً
يف غالف قطاع غزة ،والذين نزحوا بشكل جامعي منها أو باتوا حبييس املالجئ .ولوقف إطالق قذائف الهاون،
يتطلب ذلك من جيش االحتالل اإلرسائييل عملية عسكرية برية ترصد مرابض الهاون وتقوم باستهدافها ،وهو
عمل محفوف باملخاطر ومكلف عسكريًا يف حال أقدمت عليه قوات االحتالل يف املواجهات القادمة .ومام
يزيد من صعوبة القيام بعملية عسكرية برية واسعة هو امتالك املقاومة صواريخ ( )SA-7املضادة للطائرات،
ت ُحمل عىل الكتف ،من نوع أرض – جو ،وهي صواريخ سوفياتية قصرية املدى ،إضافة إىل قذائف صاروخية
وذخائر متنوعة حصلت عليها من ليبيا بعد انهيار نظام معمر القذايف( ،((2وكذلك صواريخ الكورنيت( ((3التي
دخلت الخدمة منذ مواجهة عام  ،2008ما منح ذلك املقاومة ميزة نسبية ،وهي قدرتها عىل التعامل مع أي
هجوم عسكري بري .وقد أظهرت عنارص املقاومة قدرة كبرية عىل استخدام الكورنيت مبهارة واحرتافية(،((3
فضل عن عوامل تتعلق بطبيعة قطاع غزة الجيوسياسية ،إذ يضم أكرث من مليوين فلسطيني يف مساحة ال
ً
عا ،ما يجعل االشتباك مع الجيش اإلرسائييل من مسافة صفر من داخل األحياء السكنية
رتا مرب ً
تتجاوز  360كيلوم ً
عملية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة إىل جيش كالسييك.

املسية االستخباراتية والهجومية
خامسا :الطائرات
ً
ّ
متثل املركبات الجوية غري املأهولة  ،Unmanned Aerial Vehicles, UAVsأو ما بات يعرف عىل نطاق واسع
ريا يف الطريقة التي ت ُدير بها الدول الحروب ،وقد توجهت دول
املسية
بالطائرات
«املسيات» ،تحولً كب ً
ّ
ّ
املسيات وتطوير قدراتها التكنولوجية يف مجال تصنيعها ،ال سيام بعد أن
كثرية إىل رشاء هذا النوع من
ّ
(((3
أثبتت كفاءة عالية يف السنوات العرش املاضية يف حروب ومعارك عديدة (محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية
«داعش» يف سورية ،والحرب اآلذرية  -األرمنية ،والحرب األهلية الليبية) .كام متلك ميزة يف محاربة الدول
والتنظيامت التي ال متلك دفاعات جوية قوية ومتامسكة .وقد حققت الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها
املسيات .ويف الوقت ذاته ،بدأت الواليات املتحدة وإرسائيل ،وهام الدولتان
ما يف إنتاج هذا النوع من
تقد ً
ّ
للمسيات االستطالعية والحربية ،ت ُظهر خشية من تطوير إيران لهذا النوع من الطائرات
جا وتصدير
األكرث إنتا ً
ّ
وتزويدها لحفائها يف املنطقة (حزب الله ،وحامس ،والجهاد اإلسالمي).
 28الكيبوتسات :هي مستوطنات زراعية وعسكرية ،تضم مجموعة من املزارعني والعامل اليهود يف تجمع سكني تعاوين يعيشون ويعملون سويًا ،ويبلغ
عددهم ما بني  40و 1500عضو.
" 29رئيس ’الشاباك‘ يزعم أن حامس متتلك  8آالف صاروخ و 15ألف مقاتل" ،املركز الفلسطيني لإلعالم ،2012/6/3 ،شوهد يف  ،2019/12/19يف:
http://bit.ly/38iTnRy
 30وهو صاروخ مضاد للدروع ،كالدبابات واملركبات املدرعة الخفيفة والتحصينات واألهداف الجوية املنخفضة الطريان ،وهو رويس الصنع قام بتطويره مكتب
جه عالمة تصويب
وب الرامي الصاروخ نحو الهدف ويو ّ
وب بأشعة ليزر بشكل نصف أوتوماتييك ،بحيث يص ّ
تصميم األجهزة التابع للرشكة الروسية  ،KBPوموجه ومص ّ
الصاروخ حتى اإلصابة ،ينظر:
“Kornet-E 9M133 AT-14 Spriggan Antitank Guided Missile System,” Army Recognition, 25/7/2018, accessed on 1/2/2020, at: https://bit.ly/2vg44pf
" 31كتائب القسام تبث فيديو الستهداف حافلة جنود إرسائيليني بصاروخ موجه" ،الجزيرة نت ،2021/5/20 ،شوهد يف  ،2021/6/2يفhttps://bit.ly/3wE7c9n :
املسية عىل مجموعة صغرية من الدول التي نفذت بواسطتها عمليات عسكرية ،وهي :الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة،
 32اقترص امتالك الطائرات الحربية
ّ
وإرسائيل ،لكن رسعان ما توسع ذلك ليشمل باكستان يف عام  ،2015عرب تطوير منوذجها املحيل الذي حمل اسم "الرباق" عىل غرار  CH-3الصيني ،واستخدمتها
لرضب املسلحني يف منطقة شامل وزيرستان القبلية .والحقًا استخدمت كل من نيجرييا والعراق نسخًا من الطائرات من دون طيار الصينية الشهرية من طراز Caihong
ما يف عام  2016ضد مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" يف
عند رضبهام للمسلحني داخل حدودهام ،كام ش ّنت تركيا ألول مرة هجو ً
مناطق حدودية بعد عام واحد فقط من إظهار القدرة عىل تطوير الطائرات املسلحة من دون طيار ،والتي استخدمتها أيضً ا يف الحرب األهلية الليبية .كام طورت
إيران هذا النوع من الطائرات .للمزيد ينظر:
“Introduction: How We Became a World of Drones,” New America, accessed on 4/6/2021, at: https://bit.ly/3ztcbeB
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ويف هذا الصدد ،ناقش مستشار األمن القومي األمرييك ،جيك سوليفان ،ونظريه اإلرسائييل ،مئري بن
شبات ،التعاون بشأن تهديدات الطائرات من دون طيار يف  27نيسان /أبريل  ،2021قبل أقل من أسبوعني من
اندالع معركة سيف القدس ،وقد اتفق الجانبان عىل إنشاء مجموعة عمل مشرتكة لبحث ومتابعة التهديدات
املتزايدة للمركبات الجوية غري املأهولة والصواريخ املوجهة بدقة التي تنتجها إيران وتقدّمها إىل حلفائها
يف منطقة الرشق األوسط(.((3
مسية من دون طيار لتنفيذ أعامل استخباراتية وقتالية إىل
•ترجع فكرة تصنيع كتائب القسام لطائرة
ّ
عرف النموذج األول ملرشوع هذه الطائرة باسم «الطائرة العراقية» ،وهو مرشوع تخ ّرج
عام  ،2006حيث ُ
لضابط سابق يف الجيش العراقي حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد ،وقد كان مرشوع
مسية من دون طيار ،وقدّم خربته لفريق العمل يف كتائب القسام املرشف عىل
تخرجه إنتاج طائرة
ّ
وحدة إنتاج طائرة من دون طيار ،وكان يرأس ذلك الفريق املهندس التونيس محمد الزواري الذي اغتيل
يف تونس يف  15كانون األول /ديسمرب  ،((3(2016وقد كان املرشوع يف بداياته .وكان للزواري دور
محوري يف فريق التصنيع الذي أجرى مجموعة من التدريبات يف إيران ،والتجارب عىل إنتاج هذا النوع
من الطائرات يف سورية( .((3إن نجاح القسام يف استخدام طائرات من دون طيار محلية الصنع ،ورغم
أنها ذات قدرات بدائية ،يعكس مدى التصميم وخلفية االستعداد للمواجهة ،ولذلك متكنت من الجمع
بني توظيف جهدها الحريب وتحركها السيايس وحربها النفسية ضد االحتالل اإلرسائييل يف ظل قدرة
األخري عىل التحكم بشكل كبري ،ورغم الظروف الصعبة التي متر بها .ومتكنت كتائب القسام من تصنيع
طائرات من دون طيار تحمل اسم «أبابيل  ،»1أنتجت منها  3مناذج:

•طائرة  A1Aذات مهامت استطالعية.
•طائرة  A1Bذات مهامت هجومية :إلقاء صواريخ.
•طائرة  A1Cذات مهامت هجومية  -انتحارية.
املسية بـ  3طلعات ،شاركت يف كل واحدة أكرث من
ويف صباح  14متوز /يوليو  ،2014قامت طائرات القسام
ّ
طائرة ،ولكل طلع ٍ
ة مهامت تختلف عن األخرى ،فُقد االتصال بإحداها يف الطلعة الثانية ،وبأخرى يف الطلعة
ٍ
مهامت يف عمق الكيان اإلرسائييل ،وألول مرة قامت
الثالثة ،ومل تكن أول مرة ت ُجري فيها طائرات القسام
يف إحدى طلعاتها مبهامت محددة فوق مبنى وزارة الحرب «الكرياه» بتل أبيب الذي يُقاد منه العدوان عىل

غزة ،رغم الغطاء الجوي ومنظومات االعرتاض املتطورة لالحتالل( .((3لذا قرر جيش االحتالل اإلرسائييل زيادة

قواته الجوية يف سامء غزة تخوفًا من أن تستخدم حامس طائرات صغرية من دون طيار تحمل متفجرات يف
ريا يف حال انفجرت
هجومها ضد أهداف إرسائيلية ،كاملستخدمة يف عمليات التصوير ،وقد تسبب رض ًرا كب ً
يف مستوطنات الجنوب ،التي تصلها ،وأَوكلت القوات الجوية اإلرسائيلية طائرات يف سامء غزة العرتاض أي
طائرات من دون طيار مجهولة قد تطلقها حامس ،كجزء من املفاجآت التي تستعد إلظهارها.
تعمل إرسائيل عىل عدد من األنظمة الكتشاف الطائرات من دون طيار وتحييدها ،مبا يف ذلك أنظمة الليزر
الجديدة وطائرات من دون طيار ت َستخدم شبك ً
ما دفاعيًا باستخدام
ة إلسقاطها .كام طورت رشكة رافائيل نظا ً
33 “Readout of Jake Sullivan’s Bilateral Meeting with Israeli NSA Meir Ben-Shabbat,” The White House, 27/4/2021, accessed on 3/6/2021, at:
https://bit.ly/3gqxZjs
" 34محمد الزواري :طيار املقاومة" ،برنامج ما خفي أعظم ،قناة الجزيرة ،2017/4/30 ،شوهد يف  ،2021/6/3يفhttps://bit.ly/2RnJD2e :
35
.131

جا( 2015 - 2000 ،بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2018 ،ص
عبد الحكيم عزيز حنيني ،منهجية حركة حامس يف العالقات الخارجية :سورية منوذ ً

 36العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة :عملية "العصف املأكول" – عملية "الجرف الصامد" ،2014/8/26-2014/7/7 ،ملف معلومات ( 22بريوت :مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،)2015 ،ص .54
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الليزر إلسقاط الطائرات من دون طيار ،وأظهرت الرشكة قدرتها عىل اعرتاض العديد من الطائرات الصغرية من
املسيات ،مبا يف
دون طيار .كام استخدمت إرسائيل الطائرات واملروحيات مع الصواريخ ملواجهة تهديدات
ّ
ذلك طائرة من دون طيار حلقت يف املجال الجوي اإلرسائييل من سورية يف  10شباط /فرباير  2018من طراز
حجم عىل بعد عدة كيلومرتات داخل املجال الجوي اإلرسائييل قبل أن تسقطها
«صاعقة» أو «سيمرغ» األكرب
ً
مروحية قامت مبطاردتها .وردًا عىل ذلك ،هاجمت الطائرات اإلرسائيلية عىل الفور قاعدة ( )T-4الجوية غرب
مدينة حمص ،مستهدفة شاحنة التحكم يف الطائرات من دون طيار وعددًا من ضباط الحرس الثوري اإليراين
املسيات(.((3
املختصني يف مجاالت
ّ
املسية مبزايا
الالفت يف معركة سيف القدس إعالن كتائب القسام عن دخول أنواع جديدة من الطائرات
ّ
تكنولوجية متطورة الخدمة العسكرية ،وهي بالطبع ال تقارن باألنواع التي تنتجها إرسائيل وتصدّرها لدول
عديدة ،لكنها يف ظل ظروف مواجهة عسكرية غري متناظرة بني املقاومة الفلسطينية وإرسائيل تشكّل
رشا عىل التحديث والتطوير املستمر الذي تقوم به كتائب القسام يف ظل ظروف الحصار الخانق الذي
مؤ ً
املسية االستطالعية اسم «الزواري» ،ونرشت صو ًرا جوية
يعانيه قطاع غزة .وقد أطلقت كتائب القسام عىل
ّ
املسية الجديدة بعدما نفذت طلعات رصد واستطالع ألهداف ومواقع شملت متركز قوات
التقطتها الطائرة
ّ
االحتالل واآلليات العسكرية يف الداخل اإلرسائييل ،وعادت إىل قواعدها بسالم .كام أُدخلت إىل الخدمة
مسية هجومية من طراز «شهاب» محلية الصنع ،استهدفت بها كتائب القسام منصة الغاز قبالة
طائرات
ّ
ساحل قطاع غزة ،ت ُطلق يف الهواء من منصة تشبه املنجنيق ،ومن ثم تحلق باتجاه الهدف املربمج مسبقًا،
وتحمل الطائرة من دون طيار
رأسا متفج ًرا يصطدم بالهدف(.((3
ً

سادسا :األنفاق القتالية :رشايني املقاومة
ً
عا لها من كثافة القصف الذي تعرض له قطاع غزة خالل األيام العرشة من
شكلت األنفاق القتالية للمقاومة در ً
معركة سيف القدس ،ومل تعد األنفاق مجرد مكان لتنفيذ العمليات القتالية خلف خطوط العدو ،بل هي الحصن
املنيع الذي يسهم يف حامية القادة السياسيني والعسكريني للمقاومة ،حيث توجد فيها غرفة العمليات
العسكرية .لقد قللت هذه األنفاق من الخسائر البرشية يف صفوف املقاومة ،ومل تتعرض البنية التحتية العسكرية
للمقاومة بفضلها إال لرضر طفيف ،حيث هناك ما يزيد عىل  500كيلومرت من األنفاق الهجومية والدفاعية ،بحسب
ما أكد يحيى السنوار ،رئيس حركة حامس يف قطاع غزة ،ومل يتجاوز الرضر الذي أصابها  5يف املئة فقط(.((3
لقد استخدمت كتائب القسام يف معركة سيف القدس شبكة كبرية من األنفاق القتالية ،وهو ما وضع حدًا
للعمل العسكري الربي أمام جيش االحتالل اإلرسائييل .فمع دخول األنفاق القتالية يف تكتيكات املواجهة
بني الجانبني ،إضافة إىل التخطيط وتنفيذ عمليات اجتياح عرب البحر عىل غرار ما قامت به كتائب القسام عام
 ،2014باتت متتلك القدرة ،عرب تلك األنفاق ،عىل تنفيذ عمليات يف قلب التجمعات االستيطانية ،والتسلل
خلف خطوط القوات املتوغلة والهجوم عىل مؤخرة قواته أثناء العمليات العسكرية ضد القطاع ،إضافة إىل
استخدام األنفاق يف تسهيل عمليات خطف الجنود .وتم تشييد األنفاق الجديدة مبهارة ،فهي تصل متوسط
عمقٍ يراوح بني  20و 25مرتًا ،جوانبها مغطاة باإلسمنت ،وتحتوي عىل وسائل متقدمة لالتصاالت ،ولكل نفق
قبوه املركزي الذي يدخل منه الحفارون ،ثم يتفرع إىل أقبية أخرى ،بعضها عسكري ،وكل ذلك يف أجواء
 37فرزين ندميي" ،إرسائيل ترضب مجددًا قاعدة طائرات بدون طيار إيرانية يف سورية" ،قناة الحرة ،2018/4/11 ،شوهد يف  ،2021/6/4يفhttps://arbne. :
ws/3pWJ5jA
" 38طائرات ’شهاب‘ االنتحارية محلية الصنع التي أدخلتها كتائب القسام الخدمة خالل معركة سيف القدس" ،الجزيرة نت ،2021/5/13 ،شوهد يف  ،2021/6/4يف:
https://bit.ly/3zF1Bl5
" 39السنوار :ننذر االحتالل بأن قرار زواله مرهون
باملس بالقدس واألقىص" ،الجزيرة نت ،2021/5/26 ،شوهد يف  ،2021/6/5يفhttps://bit.ly/3zvKu56 :
ّ
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محكمة من الرسية ،ويُراوح العمل يف حفر كل نفق من سنة إىل  3سنوات ،وت ُراوح وترية الحفر يوميًا بني 4
رتا عرب حفارين تختارهم كتائب القسام بعناية فائقة .ويوجد تحت مدينة غزة شبكة واسعة ومتشعبة
و 16م ً
من األنفاق ،متنح كتائب القسام القدرة عىل املواجهة العسكرية يف حال قيام إرسائيل بعمليات برية يف
فضل عن قدرة القيادة العسكرية والسياسية عىل إدارة سري املعركة يف أماكن محصنة ومنيعة.
ً
القطاع،

خامتة
ري متكافئ باملقارنة بني اإلمكانيات العسكرية للمقاومة الفلسطينية وجيش
عىل الرغم من أن الرصاع غ ُ
االحتالل اإلرسائييل ،فقد وضعت غرفة العمليات املشرتكة لقوى املقاومة الفلسطينية خطة عسكرية
«تكتيكية» عند اندالع املواجهة مع جيش االحتالل اإلرسائييل ،هدفت من خاللها إىل تحقيق درجة ملحوظة من
أي عدوان يف املستقبل عىل مدينة القدس يقابَل برد من
ردع العدو من االعتداء عىل مدينة القدس ،وبات ّ
قوى املقاومة املسلحة يف غزة .وقد عكس التطور العسكري للمقاومة الفلسطينية ،وعىل رأسها كتائب
القسام ،ذلك ،مبا يحايك جيشً ا شبه نظامي ،كام يف املواجهة األخرية ،عىل مستوى العمليات القتالية
التي جسدتها التكتيكات العسكرية التي استخدمتها املقاومة ،عرب قصفها بصواريخ قصرية وطويلة املدى
املدن واملواقع العسكرية اإلرسائيلية عىل نحو مدروس ومخطط ،ما أربك منظومة القبة الحديدية ،إضافة
املسية والغواصات الهجومية.
إىل الطائرات
ّ
شهدت معركة سيف القدس تطو ًرا ملحوظًا يف مسار العمليات العسكرية ،وهو إطالق صواريخ من جنوب
لبنان ومن األرايض السورية تجاه إرسائيل ،ما يعني أن قوى املقاومة الفلسطينية املسلحة ،وخاصة كتائب
مستقبل يف توسيع جبهات املعارك مع جيش االحتالل اإلرسائييل ،وخاصة أن كتائب
ً
القسام ،قد ترشع
ة طويلة ،مع االستمرار يف توجيه رشقات صاروخية تجاه
مل الكثافة النريانية فرت ً
القسام أبدت قدرة عىل تح ّ
املدن والبلدات يف العمق اإلرسائييل ،ما يدل عىل امتالكها القدرات وتوظيفها بشكل صحيح يف تحقيق
درجة من الردع ،إضافة إىل عنرص الصدقية يف تنفيذ وعيدها يف توقيت ومكان محددين للرد عىل اعتداءات
سلطات االحتالل يف القدس ،وكفاءة التنفيذ وااللتزام بقواعد اللعبة عىل نحو عقالين .يف املقابل ،ال بد
من اإلشارة إىل أن سقوط عدد من الصواريخ داخل قطاع غزة مؤرش عىل خلل فني يف التصنيع قد يكون مثار
بحث ودراسة لدى قوى املقاومة ،كام ظهر نوع من التفاوت يف إدارة املعركة بني املستويني العسكري
والسيايس ،حيث بدت كتائب القسام كأنها من دون رديف سيايس وإعالمي يواكب تطورات األحداث ويديرها
عىل مستوى اإلنجاز العسكري.
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