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  غزة حرب على سنة
  

  ضد املستخدمة اإلسرائيلية الترسانة
  املسبوك الرصاص عملية خالل غزة

   
 الفصائل لدى املتوفرة وتلك اإلسرائيلية العسكرية املوارد بين الشاسع التباين إن

 تبدو" الترسانتين" بين املقارنة يجعل املسبوك، الرصاص عملية خالل الفلسطينية
: أدناه انظر( الفلسطينية األسلحة تتناول التي وتلك الوثيقة، هذه فإن ذلك، ومع. عبثية

 ص ،"املسبوك الرصاص عملية خالل إسرائيل ضد املستخدمة الفلسطينية األسلحة"
 بشكل يدرك كي القارئ تساعدان بل فحسب، بينهما التوازن عدم تُظهران ال ،)201
  .األوسع الصراع يف املؤثرة الديناميات أكبر،

 بقدر شاملة نظرة وإنما اإلسرائيلي، للسالح كاملة جردة ليس التايل امللخص إن
 عملية خالل استخدامها يف اشتُبه التي أو استُخدمت، التي األسلحة بشأن املستطاع،
 يفي ال إسرائيل جانب من املستخدمة األسلحة بجرد االكتفاء وألن. املسبوك الرصاص

 وكيفية واملعدات األسلحة هذه سمات وصف على اجلهد تركز فقد حقها، املعرفة
 العسكرية القوات فروع عمل كيفية على خاص تركيز إىل باإلضافة استخدامها،
 بين وحّدت حقاً مبتكرة عسكرية خطة اإلسرائيلي اجليش اعتبره فيما معاً، اإلسرائيلية

 خملتلف واسعة صورة القرّاء أمام وضعنا الغاية، ولهذه. وبحراً وأرضاً جواً القوات هذه
  .العملية تلك مراحل

 أكثر يجعالنه سالحها، بهما يتميز اللتين والدقة التقني التطور أن يف إسرائيل حجة إن
: التايل السؤال تستدعي إنها إالّ مشروعة، حجة هي املعركة، ساحة يف وإنسانية حذراً

 الرصاص عملية خالل الفلسطينيين إصابات يف نسبة أعلى املدنيون شكّل لِمَ
 داللة وما ،)   ص اإلصابات، بشأن البيانات أدناه انظر التفصيل، من ملزيد( املسبوك؟

 اجليش شنها التي العمليات بدء فمنذ احلرب؟ خالل إسرائيل سلوك إىل بالنسبة هذا
 وتناسبه شرعيته ناحية من احلرب خالل إسرائيل تصرف بشأن القلق ثار اإلسرائيلي،
 إصدار تنوي ال الوثيقة هذه أن ومع. اجلديدة لألسلحة اختبار مسرحَ غزة واستخدامه

 حيثما األسئلة بهذه صلة وذات واقعية تفصيالت توفر إنها إالّ املسائل، هذه يف حكم
  .يمكن
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  املسبوك الرصاص عملية على عامة نظرة
 2008 ديسمبر/األول كانون 27 ظهيرة املسبوك الرصاص عملية إسرائيل افتتحت
 46 فيها استخدمت وقد ثانية، 40و دقائق 3 استغرقت التي" والرعب الصدمة" بحملة
. غزة قطاع امتداد على" حماس" لـ أمنياً هدفاً 50 من أكثر استهدفت حربية طائرة
 كانون 3 – ديسمبر/األول كانون 27( العملية من األوىل املرحلة تضمنت ذلك، وبعد

 عليها تسيطر أمنية مراكز على والبحر اجلو من متواصالً قصفاً) 2009 يناير/الثاين
 السلطة وزارات مثل" (حماس" لسلطة ورموز تهريب، أنفاق وعلى ،"حماس"

 من أكثر فإن اإلسرائيلي، للجيش ووفقاً). الرئاسية واجملمعات والسجون، الفلسطينية،
 هذه وخالل فقط، املعركة من األوىل التسع الساعات يف أُلقي املتفجرات من طن 100

 على أشهر 6 منذ حتديدها تم قد كان أهداف الئحة اجليش استهدف األولية، املرحلة
  .األقل
 3 يف احمللي، بالتوقيت صباحاً الثامنة الساعة نحو العملية من الثانية املرحلة بدأت

 املناطق على للسيطرة غزة إىل تعبر البرية القوات بدأت عندما يناير،/الثاين كانون
 أكثر استهداف أجل ومن إسرائيل، على الفلسطينية الصواريخ منها تُطلق كانت التي
 من وغيرها الصواريخ، تطلق التي وللفرق" حماس" لـ تابعة ومنشآت ألنفاق دقة

 وسعها يف ما بكل قامت قد اإلسرائيلية اجلوية القوات كانت أن بعد وذلك األهداف،
 مساحات على السيطرة على ركز الذي البري التقدم وهذا. سابقاً خمتارة أهداف لضرب

 داخل العميق التوغل من مستنكفاً الالجئين، وخميمات املدن تطويق وعلى مكشوفة،
 ذلك املدرعة، والعربات واملدفعية الدبابات فيه استُخدمت سكانياً، املكتظة املناطق

 من تقريباً أي الغرب، إىل الشرق من ممر اقتطاع كان املشاة لتحرك هدف أول بأن
 وخالل. الساحل على نيتساريم السابقة املستعمرة إىل عوز وناحال كرين معبري
 فإن النار، إلطالق اجلانب أحادي وقفاً إسرائيل إعالن إثر ويف ،18/1 – 3/1 الفترة
 وبحراً جواً القصف كان األثناء تلك ويف اخلط، هذا شمايل غالباً، عملت البرية القوات
  .البرية العمليات مع وبالتنسيق القطاع، عبر مستمراً

 إسرائيل ركزت ،)يناير/الثاين كانون 12 من بدءاً( العدوان من األخير األسبوع خالل
 الصواريخ إطالق وحدات ضربت كما سابقًا، دمرتها كانت أهداف ضرب على

 إطالق بشأن اإلسرائيلية احلكومة داخل جدال دار بينما بروزها، عند الفلسطينية
 أن غير". حماس" إىل" قاضية ضربة" توجيه أجل من العملية من الثالثة املرحلة

 التقديرات من بتأثير وذلك الثالثة، املرحلة إطالق عدم إىل مالوا أخيراً، السياسيين
" حماس" تدمير إىل الهدف تغيير أن إىل أشارت التي واالستخباراتية العسكرية
 الالجئين وخميمات املدينية غزة مناطق داخل العميق التوغل من أسابيع سيتطلب
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 للدعم حمتم تأكل وإىل اجلانبين، يف الضحايا من كثير وقوع إىل وسيؤدي فيها،
  .الدويل االنتقاد تنامي وإىل للحرب، القوي الوطني
 إسرائيل اعتمدت املسبوك، الرصاص عملية من والثانية األوىل املرحلتين وخالل
 عن الضرب على وقدرة دقيقة مراقبة لتأمين طيار دون من الطائرات على كثيف بشكل

 اجليش يف أُخرى لوحدات دعم تأمين على أساساً الطائرات هذه عملت حين ويف. بعد
  .الضربات لتنفيذ األساسية األدوات شكلت ما غالباً فإنها اإلسرائيلي،

 األساس كان اإلسرائيلي، اجليش فروع خمتلف بين والتعاون الدمج من اجلانب هذا
 شكلت Defense Technology International جمللة فوفقاً املسبوك، الرصاص لعملية

 الطائرات بتوجيه لهم سُمح األرض على املشاة قادة إن حيث من سابقة العملية هذه
 إىل حاجة دون ومن باستقاللية، احلربية، والطائرات واملروحيات، طيار، دون من

 من خاص سربٌ اجلبهة على لواء قائد لكل عُين لقد. اجلوية القوات قيادة إىل الرجوع
 الفعلي الوقت يف مراقبة ببيانات لتزويده جوي حتكم وفريق طيار، دون من الطائرات

 األوامر إصدار من األرض على القادة مكّن الذي األمر وغيرها، الطائرات تلك خالل من
 طيار، دون من الطائرات إىل أو االنتظار، وضع يف هي التي الهجومية املروحيات إىل

 كان لقد. فوراً جوية ضربات بشن القتال، منطقة فوق املوجودة اجلوية املقاتالت وإىل
 لرصد وذلك دائمة، بصفة غزة فوق األقل، على طيار، دون من طائرة 12 هناك

 املدفعية فيها بما( واملدفعية والدبابات الطائرات ولتوجيه الفلسطينيين، حتركات
 االستخبارات مصادر أن حد إىل سريعاً التوقيت وكان. أهدافها إىل) البحرية

 إطالق ثم حتديد تستطيع كانت) F‐16" (16 – أف" مقاتالت بأن أفادت اإلسرائيلية
  .املراقبة بيانات تلقيها بدء من ثانية 30 خالل أرض – جو صواريخ

 طيار دون من بالطائرات مسبوقة غزة دخول إىل املشاة وحدات فعمدت لوجستياً، أمّا
 هذه أمام املنطقة لكشف الطائرات هذه استُخدمت وقد ياردة، 500 مسافة على

 وإلرشاد ،)إليه احلاجة تدعو ما وفق واألفراد للدبابات مضادة أسلحة مطلقة( الوحدات
 املشاة وحدات كانت وعندما. والتقدم للدخول اآلمنة بالطرقات إعالمها عبر الفرق
 تستدعي بدورها، كانت فإنها إليه، بالوصول أو ما، هدف على باالستيالء تؤمر

 وهي املدرعة، واجلرافات الدبابات خلف تتحرك أن قبل اجلوية، القوة أو املدفعية
  .حدّ أقصى إىل مكشوفة العمل تتجنب كي املدرعة اجلند ناقالت داخل

 املسبوك، الرصاص عملية أثناء يف البري الهجوم فإن القوات، تركيب إىل وبالنسبة
 مدفعي، ودعم واحد، مدرع ولواء املشاة،/املظليين من ألوية ثالثة على اشتمل

 حالة يف أو معززة، فرقة يعادل ما وهذا خاصة، واستخباراتية هندسية ووحدات
 عملية وخالل إسرائيل، فإن وباملقارنة،. جندي 10.000 من قليالً أكثر إسرائيل،

 مساحة يف عملت( الغربية الضفة يف فرق 5 استخدمت ،2002 سنة يف الدفاعي الدرع
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 سنة يف لبنان حرب خالل استخدمت كما ،)تقريباً مرة 16 بـ غزة مساحة من أكبر
 قادة حارب ولقد). غزة مساحة ضعف من أكثر مساحة يف عملت( فرق 4 ،2006
 مع جنب إىل جنباً األمامية اخلطوط على جنرال، برتبة وكلهم األربعة، األلوية

 املسبوك، الرصاص عملية أثناء يف أسبوعين دام الذي البري الهجوم خالل جنودهم،
 إيالن غوالين؛ لواء من بيليد آيف املظليين؛ لواء من ليفي هيرتسي: هم القادة وهؤالء

 درساً يُبرز األمر وهذا. املدرع 41 اللواء من سلوفِك يغآل غفعاتي؛ لواء من مَلكا
 كان إذا أنه وهو ،2006 سنة يف لبنان على حربه من اإلسرائيلي اجليش تعلمه أساسياً

 من بديل ال فإنه قرب، عن معه االشتباك من أفضل هما بعد، عن والعمل العدو ضرب
  .املعركة خالل األرض على والقيادة املراقبة وجود

  
  األساسية إسرائيل أسلحة

 عملية خالل اللوجستية اإلسرائيلية للعمليات التكاملية الطبيعة االعتبار يف أخذاً
 أسلحتها إسرائيل استخدمت كيف فهم أفضل، وبشكل يمكننا، فإنه املسبوك، الرصاص
 حال يف حتى – التقنية قدراتها إىل نظراً بعينها، أسلحة استُخدمت وملاذا املتنوعة،

 إن. ألجلها صُممت التي احملددة للغايات تُستخدم مل أنها إىل مؤشرات أو شكوك وجود
 ضد إسرائيل وظفتها التي القوة بثقل توحي األسلحة خلصائص األساسية التوصيفات

  .الفلسطينية الفصائل
  

  واملروحيات الطائرات
 300 نحو من مؤلف أسطول على املسبوك الرصاص عملية يف إسرائيل اعتمدت لقد

 لتقود األميركية، املتحدة الواليات من مستوردة ،"16 – أف" طراز من حربية طائرة
 حتميلها يمكن إذ ،"القذائف بغل" تُعتبر الطائرة هذه بأن ذلك اجلوي، هجومها

 تكتيكية حربية وكطائرة. متنوعة وقنابل وبصواريخ وبقذائف، أرض، – جو بصواريخ
 الدعم لتؤمن واستهداف مالحة بمعدات جتهيزها أيضاً يمكن فإنه الوظائف، متعددة
 هيكلها إىل باإلضافة اخلصائص، وهذه. واملدفعية املشاة فيها بما أُخرى، لوحدات
 على املعززة وقدرتها الصوت، تفوق بسرعات الطيران على وقدرتها اخلفيف، الصغير

 على اعتمدت التي املسبوك، الرصاص حلملة مالئمة جعلتها كلها أمور املناورة،
 لبيانات السريعة واالستجابة واجلوية، البرية القتال فرق بين الوثيق التعاون

  .الفلسطينية األهداف لضرب االستخبارات
 امتداد على التهريب ألنفاق املكثف القصف عن مسؤولة" 16 – أف" طائرات وكانت
 يف املنشآت استهدفت التي) كلها نقل مل إن( الكبيرة الضربات أغلبية وعن رفح، حدود

 – أم" "الغبية القنابل" فهي ،"16 – أف" لطائرات" العامة االستعماالت" ذخائر أمّا. غزة
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82) "M‐82(، 84 – أم"و) "M‐84(، بأنظمة حتديثها يمكن والتي االنفجار، الشديدة 
 القنبلة حتمل وبينما). وبالترتيب األميركيتين، JDAMو Paveway II( الدقيق التوجيه

 حتمل" 84 – أم" القنبلة فإن رطل، 500 وزنها حربية رأساً حجماً، األصغر" 82 – أم"
 قدماً 50 بعرض فجوة إحداث تستطيع األخيرة وهذه رطل، 2000 وزنها حربية رأساً

 األسمنت، من قدمًا 11 أو املعدن من إنشاً 15 نحو خرق تستطيع كما قدماً، 36 وعمق
 وقد. ياردة 400 القاتل انتشارها شعاع ويبلغ منه؛ تُلقى الذي االرتفاع على اعتماداً

 13.500و ،"82 – أم" قنبلة 1500 السنين، عبر املتحدة الواليات من إسرائيل تلقت
 ،Paveway II طراز من الدقيق للتوجيه نظام 4000 إىل باإلضافة ،"84 – أم" قنبلة

  .JDAM طراز من 10.000و
 يتم ،)M‐82" (83 – أم" "الغبية القنبلة" من آخر نوعاً إسرائيل أنتجت ذلك، عن فضالً

 أنه إسرائيلية حربية مصادر أكدت الذي وهو ،PB500A1 ويُدعى بالليزر، توجيهه
 النوع وهذا. املسبوك الرصاص عملية خالل رفح حدود على األنفاق لضرب استُخدم

 إىل التفجر وعلى الصلبة، األهداف اختراق على قادر وهو رطل، 1000 يزن القنابل من
 النوع لهذا الدقيق التصميم إن اخلبراء ويقول. املسلح األسمنت داخل أقدام 6.5 عمق

 هي قنبلة حتدثها التي تلك تعادل تفجير قوة إحداث على قدرة يمنحه القنابل من
  .وزنها ضعف

) GBU‐39" (39 – يو. بي. جي" بقنابل ألقت التي هي" 16 – أف" طائرة تكون وقد
 استخدمت إسرائيل كانت وإذا. القتال خالل أطلقتها إسرائيل أن املصادر أكدت التي

 من أُلقيت تكون فإنها األنفاق، الستهداف) GBU‐28" (28 – يو. بي. جي" قنابل فعالً،
 الطائرات هذه بأن حمددة تقارير يوجد ال( اإلسرائيلية) F‐15I" (آي 15 – أف" طائرات
 هاتين مواصفات إىل للتعرف) (املسبوك الرصاص عملية خالل استُخدمت األخيرة

 أدناه انظر األشكال، من شكل بأي عادية ذخائر تصنيفهما يمكن ال اللتين القنبلتين
  ).   ص ،"السالح ونظم اخلاصة األسلحة: "املعنون القسم املقالة، هذه يف

 األباتشي مروحيات أيضاً إسرائيل استخدمت احلربية، الطائرات إىل باإلضافة
 للبنادق احلاملة AH‐1F الكوبرا ومروحيات الصنع، األميركية AH‐64 الهجومية

 الرصاص عملية قبل الكوبرا مروحيات استخدام من امتنعت قد إسرائيل كانت(
 أن لبثت ما لكنها إحداها، حتطم نتيجة قُتال اثنين طيارين ألن أشهر، بستة املسبوك
 إىل تصل األباتشي ومروحيات). العملية تلك أجل من سريعاً اخلدمة يف وضعتها
 1200 يتضمن والذي ملم، 30 عيار من) M230" (230 أم" بمدفع مزودة إسرائيل

 ،AGM‐114 طراز من املوجهة،" فاير هل" قذائف حُمّلت العملية تلك يف لكنها طلقة،
 صواريخ هي العادية" 70 هايدرا" صواريخ) (Hydra 70" (70 هايدرا" صواريخ وربما

 ذخائر حمل إمكانها يف أنه كما توجيه، بعُدّة حتديثها يمكن لكن موجهة، غير
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 باالشتراك ،Elbit"/إلبيت" اإلسرائيلي الصواريخ مصنع طوّر وقد. األبيض الفوسفور
 يف للهايدرا مالئمة للتوجيه حتديثية عُدة ،ATK األميركي الصواريخ مصنع مع

). 2008 أكتوبر/األول تشرين يف بنجاح منها واحدة واختبرا ،2008 يوليو/تموز
 TOW 2 صواريخ وأنظمة الصواريخ، متعددة قاذفات الكوبرا مروحيات وحتمل

 وثقيلة، موجهة صواريخ هي TOW 2 صواريخ) (الواحدة املروحية يف 8 بمعدل(
 من حمليتين نسختين إسرائيل وتصنّع. أرضية التحت والتحصينات للدبابات ومضادة

  ).Orlev"/األورليف"و Mapatz"/املاباتز: "هما الصواريخ، هذه
 بأن) 9/2/2009" (هآرتس" لصحيفة اإلسرائيلي اجلو سالح يف مصادر وأفادت
 املوجهة األسلحة الستخدام كانت املسبوك الرصاص عملية خالل األساسية األوامر
 1000 من أكثر وأن القصف، من الناجتة األضرار من للتخفيف وذلك فقط، بالليزر

 العملية تلك خالل اإلسرائيلية املروحيات من أطلقت" أورليف"و" فاير هل" صاروخ
 إىل باإلضافة). حتديثها تم التي" 70 هايدرا" صواريخ إطالق تم أنه املؤكد من ليس(

 جوية ضربة 1500 نحو نفذ بأنه منفصل، بشكل اإلسرائيلي، اجليش اعترف ذلك،
 طريق عن جرت تكون قد تقريباً منها 500 أن يعني الذي األمر العملية، هذه خالل

  ".آي 15 – أف"و ،"16 – أف" طائرات
  

  البحرية السفن
 عملية يف اشتركت التي احلربية بالسفن يتعلق فيما التفصيالت من قليل إالّ يتسرب مل

 البحرية به قامت الذي الدور أن غير أطلقتها، التي األسلحة أو املسبوك، الرصاص
 وحدتها أن املؤكد من إنه إذ األوىل، الدرجة يف داعم دور هو العملية خالل

 على القادرة مدفعيتها وكذلك االستخدام، قيد يف وُضعت الواسعة االستخباراتية
 قوارب من املؤلف ألسطولها بالفيديو صور التُقطت فقد البرية، األهداف قصف

 والبنادق املدافع يوجه وهو ،)Super Dvora" (دفورا سوبر" طراز من السريعة اخلفارة
  .الساحل امتداد على الرشاشة

  
  املدفعية سالح
 بشبكات العامل، يف تقدماً األكثر من تُعدّ  التي التقنية ذو املدفعي، إسرائيل فيلق يرتبط

. األقصى احلد إىل دقته لزيادة وذلك املتطورة، واملالحية الرادارية اإلسرائيلي اجليش
" 71 – أم سولتام" طراز من) Howitzer" (هاويتسر" مدافع أساساً الفيلق ويستخدم

)Soltam M‐71 (109 أم"و) "M109 (شولف"و الدفع، الذاتية) "Sholef (155 عيار من 
  .MLRS طراز من) M270" (270 أم" الصواريخ راجمة يستخدم كما الدفع، الذاتية ملم
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 قذائف من قذيفة 100.000 األميركية، املتحدة الواليات من إسرائيل استلمت وقد
 عبوات فهي منها الساحقة األغلبية أمّا العادية، الفيلق ذخائر تشكل وهذه املدفعية،

 طراز من الغرض والثنائية االنفجار، الشديدة ملم 40 عيار من) M433" (433 أم"
HEDP، 1أ889 أم" وعبوات) "M889A1 (وتضمنت االنفجار؛ الشديدة ملم 81 عيار من 

" 107 أم" طراز من االنفجار شديدة مدفعية قذائف أيضاً املتحدة الواليات إمدادات
)M107 (أم" طراز من أرضية التحت للتحصينات مضادة وذخائر ملم، 155 عيار من 

141) "M141 (930 أم" طراز من مضيئة وذخائر ملم، 83 عيار من) "M930 (من 
 على فعالة قدرة ،"107 أم"و ،"1أ889 أم"و ،HEDP قذائف ولدى. ملم 120 عيار

 معدلة،") هدب" بـ يتعلق فيما( أو مصممة، كلها لكنها األبنية، أو العربات اختراق
 2000 نحو انفجارها عند لتنشر" 107 أم" صُممت وقد. أيضاً األفراد ضد لتُستعمل

 لساحة إنارة" 930 أم" توفر حين يف اجلدران، لتخرق" 141 أم" صُممت بينما شظية،
 تم كلها الذخائر وهذه. األبيض الفوسفور على حتتوي ال يبدو ما على لكنّها املعركة،

  .املسبوك الرصاص عملية يف استخدامها
 إسرائيل قامت املتحدة، الواليات من العامة االستعماالت ذخائر شراء إىل باإلضافة
 بما املدفعية، ذخائرها وإنتاج بتطوير املتحدة الواليات يف مصنّعين مع باالشتراك

 من) M971" (971 أم" طراز من واحملسنة الغرض الثنائية التقليدية الذخائر فيها
 املدفعية القذيفة وهذه. املسبوك الرصاص عملية يف استُخدمت التي ملم 120 عيار
 قنبلة اجلوهر يف هي واألفراد، للدروع مضاداً سالحاً لتكون أساساً صممت التي

 شظية 1200 من أكثر على يحتوي منها كلّ فرعية، ذخيرة 24 إىل تنقسم عنقودية
  .قدماً 350 شعاعها يبلغ عميقة واسعة مساحة فتُحدث الهدف، فوق تنفجر

 واملصنع إسرائيل فإن موجّهة، غير هي املدفعية الذخائر أغلبية أن حين ويف
 بتطوير ،2006 سنة يف لبنان حرب عقب اشتركا،) Raytheon( رايثِيون األميركي

 سنة يف بتصنيعه إسرائيل وبدأت ،)اجلغرايف التحديد نظام( GPS املوجّه الهاون مدفع
 اخلطأ ونسبة الصناعي، القمر من مالحة بنظام مزودة هذه الهاون ومدافع ؛2008

 هذه اختُبرت وقد. أمتار 3 - +/ بين مداه يتراوح هامشاً تتعدى وال جداً، ضئيلة فيها
 واعترفت املسبوك، الرصاص عملية خالل مرة ألول املعركة ميدان يف الذخائر
 43 بمقتل تسبب الذي يناير،/الثاين كانون 6 هجوم يف إياها باستخدامها إسرائيل

 اجليش اعترف( ملجأً تُستخدم كانت جباليا يف لألُنروا مدرسة خارج فلسطينياً
 الفوسفور قذائف باستخدام بذاته، ذاته مناقضاً وربما منفصل، بشكل اإلسرائيلي،

 الفوسفور: "املعنون القسم املقالة، هذه يف أدناه انظر ذاته؛ الهجوم يف األبيض
  ). 195 ص ،"األبيض
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 اإلسرائيلي اجليش أطلقها التي املدفعية القذائف عدد Defense News جملة وقدّرت
 لكن أعاله، املذكورة األنواع من قذيفة 7000 بنحو املسبوك، الرصاص عملية خالل

 إىل مؤشر ال فإنه األفراد، ضد شظايا ذات أسلحة إسرائيل استخدمت بينما أنه الالفت
 القذائف وهي ،DPICM طراز من) M483A1" (1أ483 أم" قذائف استخدمت أنها

 سنة يف لبنان حرب يف لها إسرائيل استخدام تسبب التي الشظايا ذات العنقودية
 بعد قضية شكّل متفجرة غير قذائف على العثور فإن ذلك، ومع. دويل باستنكار 2006
 جباليا خميم قرب متفجرة غير بقذائف طفالن قُتل فقد املسبوك، الرصاص عملية

 األحمر للصليب الدولية باللجنة حدا الذي األمر يناير،/الثاين كانون 20 يف لالجئين
  .املتفجرة غير القذائف من غزة ألهايل حتذير إصدار إىل التايل، اليوم يف

  
  املدرعة والعربات الدبابات

 بضرب وقامت املسبوك، الرصاص عملية خالل البري االجتياح الدبابات تصدرت لقد
 اإلسرائيلية، للقوات حماية عامل عام، بشكل وشكلت، ،)أفراد أو منشآت( حمددة أهداف

 فكانت بُعد، وعن ومدرعة، مغلقة مساحات من اإلمكان، قدر بالعمل لها سمحت إذ
 هذه أن مع مدرعة، أفراد عربة 100و دبابة 300 بـ حماطة تعمل العادية املشاة وحدة

  .واحدة مرة املعركة إىل كلها تُدفع ال قد
  

  )Merkava" (ميركافا" دبابات
 غزة يف ،4و 3و 2" ميركافا" األساسية القتال دبابات اإلسرائيلي اجليش استخدم لقد

 تصميمها يف قليالً تختلف األنواع هذه أن ومع. املسبوك الرصاص عملية خالل
 بالليزر وموجهة للدروع مضادة بقذائف مسلحة عموماً إنها إالّ وذخيرتها، وحجمها

 أو ملم 7.62 عيار من متعددة ثقيلة وبرشاشات ملم، 120 أو ملم 105 عيار من
 أن حين يف يدوية، دخان وبقنابل ملم، 60 عيار من هاون وبمدافع ملم، 12.7

 االنفجار شديدة للدروع مضادة قذائف إطالق على قادرة للدبابة األساسية البنادق
)HEAT(، سابوت" وقذائف) "sabot) (أدناه انظر الدروع؛ تخترق سُهيمات تنشر التي 

 األنواع أمّا).    ص ،"السالح ونظم اخلاصة األسلحة: "املعنون القسم املقالة، هذه يف
 يف الدبابة طاقم وتساعد القذائف، إطالق يف تتحكم أنظمة فلديها واحملدثة، اجلديدة

 استخباراتية معلومات استالم وعلى متحركة، أهداف استهداف على حتركها أثناء
  .اإلسرائيلي للجيش التابعة طيار غير من الطائرات من الفعلي، الوقت يف مشفرة

 وبرشاشات وبصواريخ، يدوية، بقنابل العادة، يف مزودة، اإلسرائيلية الدبابات إن
 هذه يف أعاله انظر( TOW طراز من موجهة صواريخ أساساً تطلق وهي متنوعة، ثقيلة

 انظر) (Spike" (سبايك" وطراز ،)   ص ،"واملروحيات الطائرات: "املعنون القسم املقالة،
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 أمّا).    ص ،"السالح ونظم اخلاصة األسلحة: "املعنون القسم املقالة، هذه يف أدناه
 اليدوية) RPG." (جي. بي. اآلر" بقنابل فمُزودون للدبابات املرافقون اجلنود

 طراز من) M72" (72 – أم" وقنابل ،"7 –. جي. بي. اآلر" مثل الدفع، والصاروخية
LAW، 300 ب" طراز من األغراض واملتعددة الهجومية الكتف وأسلحة) "B300(، 
 مصفحة اإلسرائيلية القتال دبابات إن. األبنية أو العربات إصابة إمكانها يف والتي
 للدروع، واملضاد املوجه الصاروخ من أقل هو ما كل ضد باإلجمال ومنيعة بقوة

 األسلحة: "أدناه انظر( منه جداً قليالً عدداً تمتلك الفلسطينية الفصائل أن يُعتقد والذي
  ).   ص ،"املسبوك الرصاص عملية خالل إسرائيل ضد املستخدمة الفلسطينية

) اإلنسان حقوق مراقبة منظمة( ووتش رايتس هيومان ملنظمة العسكري احمللل ويعتبر
 تستطيع إنها بحيث الدقّة من هي التوجيه، الدقيقة اإلسرائيلية الدبابات قذائف أن

 بأن أفادت عديدة تقارير أن وبما). كيلومتر 1.5( ميل بعد على من نافذة إصابة
 املسبوك، الرصاص عملية خالل الفلسطينيين بيوت مباشرة أصابت الدبابات قذائف

 اإلسرائيليين اجلنود أن يف تشتبهان ووتش رايتس وهيومان الدولية العفو منظمة فإن
 دباباتهم يف الرؤية أنظمة تستشعر بيت أو مبنى أي روتينية بصورة يستهدفون كانوا
 يف مشروعة غير تكون أن يمكن هذه املفتوحة النار غطاء وسياسة فيه؛ حركة دالئل

  .الدويل القانون
  

  املدرعة اجلند ناقالت
 مزودة عادة تكون التي املدرعة اجلند ناقالت يف أساساً، املشاة قوات تتحرك

. جي. بي. اآلر بقذائف غالباً وجمهزة العربة، داخل من بعد عن تعمل برشاشات
 اجلند وناقالت. للدبابات مضادة قذائف أو وبصواريخ هاون، وبمدافع دخان، وبقنابل

 طراز من أو ،)M113" (113 أم" نوع من هي اإلسرائيلي للجيش التابعة هذه
Nagmash، من حتديثهما وجرى األميركية، املتحدة الواليات من شراؤهما تم اللتين 

 طراز بأن العلم مع وأسلحة، دروع إضافة عادة، التعديالت وتتضمن. إسرائيل جانب
Nagmash املرجتلة، الناسفة العبوات إلزالة حمادل أو ألغام بكاسحات يُزوّد أن يمكن 

 القيادة أجل من اتصال بمعدات أو املدفعية، ملساعدة وبرادار للهدم، جرافة وبشفرات
 بعض على تعديالت اإلسرائيلي اجليش أجرى وقد. املعركة ساحة يف والتحكم
 يتم كي الثقيلة، الهندسية املعدات لنقل واملصممة الطراز القديمة والعربات الدبابات

 اإلسرائيلية املدرعة اجلند ناقالت مثالً،( مدرعة جند كناقالت استخدامها
 عدد ويتراوح أثقل سالحاً) اجليش( لديه ألن ،)Puma"/بوما"و ،Achzarit"/أخْزَريت"

  .عنصراً 13و 3 بين املدرعة اجلند ناقلة طاقم
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  املدرعة) D9" (9 دي) Caterpillar( كاتربيلر" جرافات
 خالل  مدرعة" 9 دي كاتربيلر" جرافة 100 استخدم اإلسرائيلي اجليش أن ذُكر لقد

 دي(" اجلرافات أنواع تعديل خاصة، بصورة جرى، وقد. املسبوك الرصاص عملية
 ومن األميركي، مصنّعها جانب من) D9R"/آر9 دي" ؛D9N"/أن9 دي" ؛D9L"/أل9

 حاجات لتلبية) Israeli Aerospace Industries( اإلسرائيلية الفضاء صناعات
 أجل من للرصاص مضادة ونوافذ دروع إضافة التعديالت هذه وتضمنت إسرائيل،

 والرشاشات. جي. بي. واآلر املرجتلة، الناسفة العبوات من اجلرافة يف العاملين حماية
 دخان، وبنافثات فردية، برشاشات زوّد الوحدات بعض أن مع القنص، ونيران الثقيلة،

 ناحية من عموماً تختلف اجلرافات أنواع فإن ذلك، عدا وفيما قنابل؛ وبقاذفات
 ببناء اإلسرائيلي اجليش قيام عن وفضالً. اجلر على والقدرة األحصنة، وقوة احلجم،

 أمام الطرق ولفتح للتدمير،" 9 دي" اجلرافات استخدم فإنه والتحصينات، احلواجز
 السكنية، املناطق ضمن املوجودة تلك فيها بما واملشاة، األُخرى القتال عربات
 من وغيرها الذكية، واألشراك املرجتلة، الناسفة والعبوات األرضية، األلغام وإلزالة

 عملية خالل" 9 دي" جرافات يستخدم مل أنه اإلسرائيلي اجليش ويدّعي. املتفجرات
 األنفاق، ولتدمير املرجتلة، الناسفة العبوات من الطرق لتنظيف إالّ املسبوك الرصاص

 سائق، دون من" 9 دي" جرافات من نوعاً استخدم إنما العملية تلك خالل أنه وأكد
 الناسفة العبوات من الطرق تنظيف أجل من) األسود الرعد يُدعى( بعد عن وموجّه

  .كبير بشكل األقل، على منها، واحد تضرر وقد املرجتلة؛
  

  املدرعة) Lioness" (ليونِس" جرافات
 صغيرة جرافة وجود عن اإلسرائيلي اجليش كشف ،2008 يناير/الثاين كانون يف

 املناطق يف القتال عمليات خالل األزقة يف للمناورة خاصة، بصورة ومصممة مدرعة
 أجل من درجة 360 يدور الذي النار إطالق مقعد على السائق فيها يجلس املدينية،

 تؤديها التي ذاتها املهمات تؤدي اجلرافة وهذه." األهداف وتدمير االعتداءات درء"
 من الطرق تنظيف إىل بالنسبة وخصوصاً مغلقة، أحياء يف لكن ،"9 دي" جرافة

 عملية من الثالثة املرحلة تنفذ مل إسرائيل أن وبما. املشاة تقدم لتأمين العقبات
 الفلسطينية املناطق يف عميقاً توغالً ستتضمن كانت والتي املسبوك، الرصاص
 املئة املدرعة اجلرافات بين اجلرافة هذه كانت إذا ما يتضح مل فإنه السكنية،

  .العملية تلك يف املستخدمة
  

  والتشويش مالّحين غير من األنظمة
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 من واسعة مروحة على اإلسرائيلي اجليش اعتمد املسبوك، الرصاص عملية خالل
 تنفيذ أجل من والتشويش، األهداف وحتديد املعلومات جلمع املتطورة األجهزة
 ليخدم مصمماً األجهزة هذه من كثير وكان. مفاجئ وبشكل ودقة بسرعة عملياته
 الصاروخية بالضربات القيام) 2( األهداف؛ وحتديد املراقبة) 1: (واحد آن يف غرضين
 مراقبة على قادرة مبكر وإنذار مراقبة مظلة أوجدت جمتمعة األجهزة وهذه. الفعلية

  .ممكنة زاوية كل من بأكمله القطاع واستهداف
  

  طيار دون من الطائرات
 من ليس ولذا، طيار، دون من الطائرات تطوير يف عاملياً الرائدة هي إسرائيل كانت

 والتنفيذية االستخباراتية قدرتها من يتجزأ ال جزءاً الطائرات هذه تكون أن املفاجئ
 ومتحركاً رشيقاً جوياً عنصراً وفرت إنها إذ املسبوك، الرصاص عملية خالل بُعد، عن
  .توفيره املروحيات حتى تستطع مل

 مراقبة؛ استخبارات؛: ISTAR"/إستار" بـ معروف هو ما( بحتة استخباراتية وألسباب
 دون من الطائرات من أنواع ثالثة على إسرائيل اعتمدت ،)استطالع الهدف؛ إىل تعرّف
) أقل بدرجة(و ،)Heron" (هيرون"و ،)Hermes 450" (450 هيرمس: هي طيار،

 إالّ  قليالً، مواصفاتها يف تختلف الطائرات هذه أن ومع). Searcher 2" (2 سيرتْشر"
 القيام على وقادرة التحمل، وكثيرة االرتفاع، متوسطة أنها يف تشترك جميعاً إنها

 35.000و 9500 بين يتراوح علو وعلى األقل، على ساعة 40 – 20 تستغرق بمهمات
 تصوير مع املراقبة، يف تُضاهى ال قدرات تمتلك كلها فإنها ذلك، إىل باإلضافة. قدم

 األنظمة من بمزيج وتتمتع ،)املرئي والضوء احلمراء حتت ما باألشعة( ونهاري ليلي
 لرصد COMINT"/كومنت" نظام فيها بما( مستوى األعلى هي االستخباراتية

 بين اإللكترونية االتصاالت لرصد ELINT"/إيلنت" ونظام الناس، بين االتصاالت
 أو ،)GPS( اجلغرايف التحديد نظام وفق لالستهداف دقيقة مالحية وبقدرات ،)األجهزة
 الفعلي، الزمن يف والبيانات الصور لنقل متطورة اتصاالت وبأنظمة الرادارية، األنظمة
  .الرصد لتتجنب بصمت تعمل أنها كما ذلك، احلاجة تتطلب وحيثما
 الهدف إىل والتعرف واملراقبة االستخبارات أم الهجوم، هي الغاية أكانت وسواء

 – ك أم" نوع من طيار دون من الطائرات نظام استخدمت إسرائيل فإن واالستطالع،
1) "MQ‐1 (املصمم يد على املتحدة الواليات يف واملصنّع باملفترس، املعروف 

 أربع من يتألف النظام وهذا. كارِم أبراهام اإلسرائيلية، اجلوية للقوة السابق الرئيسي
 للتحكم، أرضية حمطة وذات التحمل، وكثيرة االرتفاع، متوسطة طيار دون من طائرات
 معدات عن فضالً أنه كما شخصاً، 55 يشغّله الصناعي بالقمر اتصاالت وجناح

 تزويد يمكن فإنه املتطورة، واالستطالع الهدف إىل والتعرف واملراقبة االستخبارات
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 الطائرات وهذه. AGM‐114" فاير هِل" طراز من موجّهين بصاروخين الطائرات هذه
 على رقمية قدرة مع احلمراء حتت ما األشعة على تعمل بكاميرات مزودة طيار دون من

 ارتفاع على من اإلنساين للجسم احلرارية البصمات تمييز وتستطيع معززة التقريب
  .قدم 10.000

 أن يُعتقد فإنه باملفترس، املعروف طيار دون من الطائرات نظام إىل باإلضافة
 هيرمس طائرات من معدالً  طرازًا املسبوك، الرصاص عملية خالل استخدمت إسرائيل
 كما ،)حمددين غير( الصنع حمليي وبصاروخين ،"فاير هل" بصاروخي مزوداً 450
 ،Heron TP."/بي. تي هيرون" تدعى" (هيرون" من جديدة هجومية نسخة طورت أنها

 حمل يمكنها التي طيار، دون من اإلسرائيلية الطائرات أكبر وهي ،)Eitan"/إيتان" أو
 الهجوم يف لتُستخدم طُورت كانت التي" إيتان" أن ويُعتقد. األسلحة من طن من أكثر
 قد ،2008 يوليو/تموز يف إيجة بحر فوق مناورات يف اختبارها تم والتي إيران، على

 صواريخ األرجح، على مطلقة املسبوك، الرصاص عملية خالل األوىل معركتها خاضت
 ،"السالح ونظم اخلاصة األسلحة: "املعنون القسم املقالة، هذه يف أدناه انظر" (سبايك"

  ).   ص
 رايتس وهيومان الدولية العفو منظمة فيها بما اإلنسان، حقوق جمموعات والحظت

 للطائرات الدقيق واالستهداف الواضح التصوير يف القدرات من الرغم وعلى أنه، ووتش
 من كبير عدد بقتل تسببت الطائرات هذه من أطلقت التي الصواريخ فإن طيار، دون من

 أيضاً اجملموعات هذه وأكدت. املسبوك الرصاص عملية خالل الفلسطينيين املدنيين
 صاروخاً طيار دون من الطائرات فيها أطلقت التي احلاالت من ملحوظ عدد يف أنه
 4 – 2( الصغر ومتناهية األضالع حمددة مكعبات بشكل شظايا" انتشرت حمدد، غير
 األسلحة: "املعنون القسم املقالة، هذه يف أدناه انظر( السُّهيمات لذخائر مشابهة ،)"ملم

  ).   193 ص ،"السالح ونظم اخلاصة
 واحد مراقبة منطاد بقي املسبوك، الرصاص عملية خالل أنه إىل أيضاً، اإلشارة وجتدر

 كان الذي املنطاد وهذا لغزة؛ الشمالية احلدود على إيرز معبر فوق مرابطاً األقل، على
 لتلك املشابهة واالستطالع، الهدف إىل والتعرف واملراقبة االستخبارات معدات يحمل
 داخل املراقبة حمطات إىل البيانات ينقل كان والذي طيار، دون من الطائرات يف التي

  .احمللية احلدود ورصد املراقبة لدعم أساساً، يُستخدم يبدو، ما على كان، إسرائيل،
  

  بُعد عن تعمل التي التقنية الرصد حمطات
 للرصد احلايل التقني نظامها إسرائيل استخدمت املسبوك، الرصاص عملية خالل

 كاميرات على للعاملين سمح الذي األمر غزة، حدود على وضعته الذي املبكر واإلنذار
 من القريبة األهداف برصد إسرائيل، داخل قواعدهم يف واآلمنين اإلسرائيلي، اجليش
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. بعد عن فيها التحكم يتم سالح حمطات استخدام طريق عن معها واالشتباك احلدود،
 مصغرة حمطة بذاته يُدعى( وحصيناً ثابتاً  صغيراً معقالً تقنية رصد وحدة كل وتشمل
 صواريخ مثالً،( أُخرى أسلحة أو ،)ملم 7.62 عيار من( آيل رشاش فيه ،)شمشون لسالح

 متصل مرئي ونظام حركة، وجمسات ،)للدبابات ومضادة املدى بعيدة موجهة
 إىل إنذاراً ترسل اجملسات وهذه بعد؛ عن مراقبة بمحطة بصرية ألياف بواسطة

 ثم ومن أثره، وتقفي الهدف مراقبة عندئذ يستطيعون والذين القاعدة، يف العاملين
 يفصل وكان غزة، حدود طول على التقنية الرصدية املعاقل هذه وُزعت وقد. مهاجمته

 أن اإلسرائيلي اجليش ذكر يناير،/الثاين كانون 8 ويف. الياردات من مئات بضع بينها
 نظام فيه يتحكم آلياً رشاشاً مرة ألول استخدمن إسرائيل داخل يتمركزن جنديات
 متحركة نسخ إنشاء جرى أنه ومع. غزة حدود داخل فلسطيني لقتل التقني، املراقبة

 املتقدمة املواقع حماية أجل من املشاة وحدات ملرافقة هذا، التقني املراقبة نظام من
  .املسبوك الرصاص عملية يف تُستخدم مل إنها إالّ  القتال، خالل املعركة ساحة يف

  
  "الكروية الكاميرات"و املصغرة الروبوتات

" فايبر" نوع من الصنع إسرائيلية مصغرة روبوتات اإلسرائيلي اجليش استخدم
)Viper (الروبوتات هذه صُممت وقد املسبوك، الرصاص عملية خالل مرة ألول 

 تستطيع ألنها املدن حروب يف لالستخدام للحمل، والقابلة الوزن اخلفيفة الصغيرة
 الردم، أكوام واعتالء األدراج تسلق مثل كهذه، أوضاع يف املعتادة العوائق على التغلب

 عليها العمل يمكنه عرض، شاشة عليها وخوذة خاصة سترة يرتدي فرداً جندياً أن كما
 فيها بما متنوعة، بأجهزة الروبوتات هذه تزوّد أن يمكن ذلك، إىل باإلضافة. بُعد عن

 املتفجرات، لرصد وجمسات لالستطالع، مسح وأنظمة وليلية، نهارية مقرّبة كاميرات
 األجسام لنقل ومقابض املرجتلة، الناسفة العبوات لتعطيل إلكترونية ومشوشات
 منظار مع ملم 9 عيار من املصغّر uzi"/عوزي" رشاش فيها بما( وأسلحة املتحركة،

  ).يدوية لقنابل قاذف مع أو ومؤشر،
 اجليش يف مصادر عن ونقالً ،)19/2" (الوطن" جريدة يف موثق غير تقرير يف وجاء

 يف البري الهجوم خالل" كروية تصوير كاميرات" استخدم املشاة سالح أن اإلسرائيلي،
 صغيرة وحدات يف موضوعة كاميرات بأنها وصفت وقد املسبوك، الرصاص عملية
 داخل دحرجتها أو باليد إلقاؤها للقوات ويمكن املضرب، كرة فيها توضع التي كتلك

 قريباً املتمركزة القوات إىل تنقل الكاميرات وكانت. بعد عن توجيهها ثم ومن مبنى،
  .ثانية 15 وبتأخير درجة، 360 يغطي حياً تصويراً منها

  
  اإللكتروين التشويش
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 معظم خالل اإللكترونية التشويش معدات من مروحة اإلسرائيلي اجليش استخدم
 وعلى الهاتفية االتصاالت على أبقى القتال، بدء عند لكنه املسبوك، الرصاص عمليات

 لالتصال اخلدمات هذه استخدام من بدورها إسرائيل تتمكن كي غزة إىل اإلذاعي البث
 تقطع وكانت ونصية، هاتفية آلية رسالة 10.000 إسرائيل أرسلت( بالفلسطينيين

 بإخالء إمّا الغزيين إلنذار املسبوك، الرصاص عملية خالل بانتظام اإلذاعي البث
 ومع). املسلحة اجملموعات مع التعاون بتجنب وإمّا البيوت، بالتزام وإمّا املناطق،

 ،)األرجح على البري االجتياح بدء مع( الحقة مرحلة يف اإلسرائيلي اجليش بدأ ذلك،
) 16/1" (تايمز النيويورك" أوردت فقد: الفلسطينية االتصاالت على بالتشويش

 بُعد، عن القنابل ملنع اإللكتروين الستار من نوعاً أرخى" اجليش هذا أن وغيرها،
 أهداف وكانت." إسرائيل يف بُعد عن تعمل التي السيارات أقفال حتى بتعطيل متسبباً

 التي اإلشارة أدوات من غيرها أو اخلليوية الهواتف تعطيل) 1: (هي األساسية التشويش
 نقل على الفلسطينيين قدرة صد) 2( املرجتلة؛ الناسفة العبوات تشغّل أن يمكن

 األهداف هذه على إسرائيل زادت وقد. اإلسرائيلي اجليش حتركات بشأن املعلومات
 الهواتف أو الهاتف، خطوط استخدام من الفلسطينيين املدنيين منع هو آخر هدفاً

 اخلارجي، العامل إىل األرض على يحدث كان ما لنقل اإللكتروين، البريد أو اخلليوية،
 أن سبق كما ،...إلخ اإللكتروين، البريد صور أو التقارير، أو املقابالت، خالل من سواء
 اإلسرائيلي اجليش شنها والتي النطاق، الواسعة العمليات خالل كبيرة بصورة فعلوا
 التقارير من النوع هذا من قليالً إالّ غزة من يتسرب مل وفعالً،. األقصى انتفاضة ضد

  .املسبوك الرصاص عملية خالل احمللية
  

  السرايا وأسلحة الفردية األسلحة
 اإلسرائيليون، املشاة جنود يحملها التي املعتادة األسلحة إىل اإلشارة من هنا بد ال

) M‐16" (16 – أم" الهجوم بنادق هو اإلسرائيلي اجليش جنود ملعظم الفردي فالسالح
 بنادقها تُصنّع أيضاً إسرائيل أن مع األميركية، املتحدة الواليات يف املصنعة

 الواليات أن إىل هنا اإلشارة جتدر) (Tavor‐21" (21 – تافور" طراز من الهجومية
 األسلحة من دوالر مليون 31 من أكثر قيمته ما إسرائيل باعت األميركية املتحدة

 اخلدمة يف جندي كل يزوَّد ذلك، إىل باإلضافة). 2004 سنة منذ واخلفيفة الصغيرة
 تشمل وهي فمتنوعة، والفصائل السرايا أسلحة أمّا. متنوعة يدوية قنابلَ الفعلية

 دقيقة األسلحة وهذه جي،. بي. وآر آلية، نصف قنص وبنادق وثقيلة، خفيفة رشاشات
 إسرائيل قوة أن حين ويف. السريع النار إطالق يف دقته لتحسين منها كثير تطوير تم

 جهدهم بذلوا القادة أن كما بعد، عن القتال كانت املسبوك الرصاص عملية خالل
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 مع ثقيلة اشتباكات عدة سجّل اإلسرائيلي اجليش إن إالّ قرب، عن االشتباكات لتجنّب
  .بالتأكيد استخدامها تم األسلحة هذه أن يعني الذي األمر املسلحين، الفلسطينيين

  
  السالح ونظم اخلاصة األسلحة

 عملية خالل املستخدمة األساسية" العامة االستعماالت" أسلحة إىل باإلضافة
 األسلحة من عدداً اإلسرائيلي اجليش استخدم أعاله، مبين هو كما املسبوك، الرصاص
 معينة، خاصية ذات أدوات عن عبارة هو ببساطة ومعظمها التقليدية، غير واألنظمة
 فتكاً وأكثر أوسع نسخ عن عبارة هو الباقي بينما بذاتها، حمددة ألغراض ومصممة

 بطريقة أحاطا اللذين والقلق النقد معظم تركز وقد. العامة االستعماالت أسلحة من
 إسرائيل استخدام على) خاصة بصورة وتناسبيتها شرعيتها( غزة حلرب إسرائيل إدارة

  .األسلحة هذه) استخدامها يف االشتباه أو(
  

  )GBU‐28" (28 – يو. بي. جي"
. جي" قنابل استخدمت إسرائيل أن يف إثباته، يتم مل هذا أن مع املصادر، بعض تشتبه

 األنفاق لضرب أرضية، التحت للتحصينات واملضادة الصنع، األميركية" 28 – يو. بي
 باعت وقد. العملية خالل أُخرى أمكنة يف األبنية لضرب وربما رفح، حدود على

 بالليزر املوجهة الذخائر هذه من 100 ،2005 سنة من إسرائيل املتحدة الواليات
 القنابل وهذه. 2007 سنة يف أُخرى 50 باعتها كما طن، 2.5 وزنها يبلغ والتي

 حتت قدم 100 من أكثر اختراق وتستطيع العالية، املتفجرات من رطالً 630 بـ حمشوة
  .املسلح األسمنت من قدماً 20 أو األرض،

  
  )GBU‐39" (39 – يو. بي. جي"

" 39 – يو. بي. جي" ذخائر املسبوك، الرصاص عملية خالل إسرائيل استخدمت لقد
 ويُقال ،)GPS( اجلغرايف التحديد بنظام موجهة الصنع أميركية ذخائر وهذه مرة، ألول
 منها معجلة شحنة املتحدة الواليات من إسرائيل تلقت وقد. العامل يف دقة األكثر إنها

 ديسمبر/األول كانون أوائل أو نوفمبر/الثاين تشرين أواخر يف قطعة 1000 من مكونة
 العمليات، نهاية حتى" والرعب الصدمة" حملة بدء منذ استخدامها وتم ،2008 عام

 مثل املنشآت استهدفت أنها أيضاً املرجح من لكن األوىل، الدرجة يف األنفاق ملهاجمة
 التي منها الواحدة يجعل املتفوق القنبلة هذه وتصميم. واحلكومية األمنية اجملمعات

 املسلح األسمنت من أقدام 3( ذاتها االختراقية بالقدرات تتمتع رطالً، 250 تزن
 مع أضعاف، بأربعة حجماً تزيدها عادية قنبلة بها تتميز التي) األقل على بالفوالذ

 يمكّنا وزنها وخفة الصغير حجمها إن. املتفجرات من رطالً 50 على إالّ حتتوي ال أنها



  182، ص )2009شتاء / خريف ( 81-80، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ملف خاص

 

16 
 

 التي األهداف عدد زيادة وبالتايل، حتملها، التي القنابل عدد زيادة من حربية طائرة
  .واحدة طلعة يف ضربها يمكن
 املتفجرات) 1: (املتفجرات من بنوعين" 39 – يو. بي. جي" قنبلة تزويد املمكن ومن

 واملركزة الوزن اخلفيفة املتفجرات) 2( الفوالذ؛ من بعبوة املغلفة AFX‐757 العالية
 والكثيفة، املعدنية DIME متفجرة مثل املتنوعة، املعادن من بعبوة واملغلفة التفجير

 الدقة بالغة لضربات السالح استخدام عند املالزمة األضرار من للتخفيف واخملصصة
 استخدمتها التي" 39 – يو. بي. جي" قنابل بعض أن ويُعتقد. املدينية املناطق يف

  ).196، ص أدناه انظر التفصيالت من ملزيد( DIME نوع من كانت غزة يف إسرائيل
  

  للدروع واملضاد األغراض املتعدد) Spike" (سبايك" صاروخ
 البحرية مع باالشتراك بتطويره قامت ثم اإلسرائيلية، رافائيل مؤسسة صّنعته صاروخ

 ثم أَطْلِقْ( والبعيد املتوسط بين مداه ويتراوح ،2006 – 2005 سنتي بين األميركية
 األمر فائقة، بسرعات لالستدارة خاص بشكل مصمم وهو ،)fire and forget/اِنْسَ
 إالّ للدبابات، مضاد كصاروخ صُمّم أنه ومع. متحرك هدف مطاردة من يمكّنه الذي

 الصاروخ فمسار املدرعة، غير والعربات األبنية ضد أيضاً استخدامه املمكن من إنه
 إطالقه األفراد ويستطيع مباشرة، اجلنب من أو فوق، من الهدف لضرب يُحنى أن يمكن

 نسخة ثمة أن كما البحرية، السفن أو احلربية، الطائرات أو ،.)جي. بي. اآلر مثل(
 Aviation Week جملة أكدت وقد. طيار دون من الطائرات يف حتُمل أن يمكن مصغرة

 أن كما املسبوك، الرصاص عملية خالل الصاروخ هذا أطلقت اإلسرائيلية البحرية أن
 الستهداف العملية خالل أطلقته البرية والقوات املروحيات بأن أوحت عديدة مصادر

 تلك خالل أنه يف يشتبه احملللين بعض أن عن فضالً األوىل، الدرجة يف املنشآت
 واملعززة املصغرة" سبايك" صواريخ بإطالق طيار دون من الطائرات قامت العملية،
 عدد لزيادة انفجارها عند صغيرة مكعبة شظايا نشرت والتي جزيئيات، ذات بأكمام

 املكعبة الشظايا ذو الصاروخ: "املعنون القسم املقالة، هذه يف أدناه انظر( الضحايا
  ).   197ص ،"جداً والصغيرة

  
  الصلبة واألجسام لألفراد املضادة الدبابات قذائف

 قذائف بتطوير اإلسرائيلية العسكرية الصناعات قيام وراء األساسي السبب إن
 طاقم قدرة لزيادة كان الصلبة، واألجسام لألفراد املضادة بالليزر املوجهة الدبابات

 للجنود ممرات إيجاد وكذلك أمامهم، الطرق تنظيف خالل من املشاة دعم على الدبابة
 املبنية اجلدران يف فتحات تفجير عبر وذلك املدينية، املناطق يف املعارك أثناء يف
 القذائف هذه تُستخدم وعندما. إنشاً 20 بسماكة مضاعفاً تسليحاً املسلح األسمنت من
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 تنفجر إذ لألفراد، مضادة عنقودية كقنبلة تعمل فإنها املكشوفة، املساحات يف
" القاتلة الشظايا من وطويالً واسعاً مدى منتجة" الهدف، فوق بالتتايل الست حشواتها

 × ياردة 55 من يقرب ما إىل اإلسرائيلية، العسكرية للصناعات وفقاً مساحته، تصل
 وراء تتلطى كانت لو حتى مكشوفة العدوة املشاة قوات يجعل وهو" ياردة، 20

 القذائف وهذه." أُخرى مغطاة مناطق يف أو اخلنادق، داخل أو أرضية، منحدرات
 رايتس هيومان وتعتقد ،2003 سنة منذ اإلسرائيلية الترسانة حيازة يف موجودة

  .األمر هذا تأكيد يتم مل وإن املسبوك، الرصاص عملية خالل استُخدمت أنها ووتش
  

 والدروع واألبواب للدبابات املضاد املدى والقصير احملمول السالح
  )MATADOR"/ماتادور("

 وقد االستعمال، وسهل. جي. بي. اآلر بحجم للدروع مضاد سالح هو السالح هذا
. املسبوك الرصاص عملية خالل ودشّنته سنغافوره، مع باالشتراك إسرائيل طورته

 استخدم لكنه اخلفيفة، والدبابات املدرعة اجلند ناقالت لتدمير السالح هذا تطوير وتم
 العبور من اإلسرائيلي اجليش قوات ممكّناً املنشآت، جدران خلرق العملية، تلك خالل

 هذا فإن السنغافورية، الدفاع لوزارة فوفقاً وراءها؛ األهداف مهاجمة أو/و خاللها
 مناطق يف يقاتل الذي للجندي مُبتكَر دخول" لتأمين خاصة بصورة صُمم السالح
 السالح وهذا. اجلدران وراء املتلطين لألفراد مضاد كسالح أساسًا، يعمل وهو" مبنية

 استخراج" على لقدرته تروّج اإلسرائيلية رافائيل مؤسسة إن بحيث الدقة من هو
 أرضية، التحت معاقلهم داخل األعداء املقاتلين استهداف خالل" جحورها من الفئران

 هذا من وصغيرة معدلة نسخة أيضاً اإلسرائيلي اجليش استخدم وقد. البنية داخل أو
 وهي ،"اجلدران خارق – ماتادور" تُدعى املسبوك، الرصاص عملية يف السالح

  .لألبنية العادية اجلدران يف األفراد بحجم فجوات إلحداث خاص بشكل مصممة
  

  )حارقة هوائية متفجرات استخدام طريق عن) (CARPET" (السجادة"
 حقول لتنظيف خمصص اإلسرائيلية، رافائيل مؤسسة وطوّرته أنتجته الذي النظام هذا

 قاذف من يتألف وهو املرجتلة، الناسفة العبوات ولتعطيل للدبابات، املضادة األلغام
 دبابات تُزَوَّد أن ويمكن وحارقة، هوائية حربية برؤوس جمهزاً صاروخاً 20 يحمل
 حقل حافة قرب القاذف يوضع االستعمال، وعند. به طيار دون من الطائرات أو القتال
 احلارقة الهوائية املتفجرات فتنطلق األمام، إىل الصواريخ تُطلق ثم ويُرفع، األلغام

 املضادة األلغام تفجر ضغط أمواج فتولد تشتعل االنفجار عالية غيمة تشكل التي
 ينظّف االنفجار وهذا حتتها، أو األرض على املرجتلة الناسفة العبوات أو للدبابات،

 بزعانف معلَّمة) املمر( حدوده وتكون دقيقة، من أقل يف ياردة 100 بطول ممراً
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 وفقاً كانت، صاروخية زعانفَ غزة يف الفلسطينية األمن قوات اكتشفت وقد. الصاروخ
 يف الصحافة على الزعانف هذه وعُرضت ،"السجادة" سالح مع متوافقة ،"هآرتس" لـ

  .مؤكد غير ظلّ عليها العثور موقع لكن غزة، مدينة
  

  األبيض الفوسفور
 يف إمّا ينفجر األبيض، الفوسفور املروحيات، أو املدفعية أو املشاة سالح يطلق عندما
 التخفي، أو اإلشارات، إلطالق عموماً، يُستخدم وهو بالهدف، االصطدام لدى أو الهواء

 ضد عادة، ويُستخدم لتعميته، أو العدو موارد على القضاء أجل من احلرائق إلشعال أو
 ولصد للعدو، التابعين املراقبين على وللتعمية والذخيرة، الوقود وخمازن العربات،

 ومؤملة وعميقة وسريعة حارقة جروحاً األبيض الفوسفور ويسبب. االستهداف وسائل
 يؤخر عينه، الوقت يف أنه عن فضالً النابامل، يحدثها التي احلارقة باجلروح شبيهة
 األسلحة وهذه. اشتعالها حدة يف يزيد باملاء نيرانه رش أن كما شفائها، عملية

 لكن لها، صُممت التي لألغراض استُخدمت ما إذا الدويل للقانون وفقاً مشروعة
 جريمة قانونياً، يشكل، املدينية، املناطق يف أو بكثافة، اآلهلة املناطق يف استخدامها

  .حرب
 موضع املسبوك، الرصاص عملية خالل األبيض الفوسفور إسرائيل استخدام كان لقد

 باستخدامه إسرائيل اعترفت عندما العملية انتهاء بعد إالّ يُحسم مل األمر هذا لكن جدال،
 السابق اليوم يف اعترف اإلسرائيلي اجليش بأن" هآرتس" أفادت ،21/1/2009 يف(

 6/1/2009 يف شنها التي الغارة يف األبيض الفوسفور باستخدامه التاريخ، لهذا
 يف عددها يف أوردت Counter punch جملة أن كما جباليا؛ يف األونروا مدرسة على

 يتضمن ،20/1/2009 تاريخ يف اإلسرائيلي للجيش تصريحاً ،18/2/2009 تاريخ
 على البيضاء الفوسفورية املدفعية القذائف من تقريباً، قذيفة 200 بإطالق اعترافاً

 كانت الوقت، ذلك وحتى." غزة شمال يف الصواريخ مطلقي وعلى ،)حماس( مقاتلي"
 حياً، تصويرياً شريطاً أن مع األبيض، الفوسفور استخدام وتكراراً، مراراً تنفي إسرائيل
 كانون 5 منذ املادة هذه استخدام بوضوح أظهرا العملية، خالل ملتقطة وصوراً
 عاينوا بأنهم) 8/1" التايمز" مثالً،( الفلسطينيون األطباء أفاد وقد. يناير/الثاين

 السيطرة إمكاننا يف أن يبدو ال الثالثة جةالدر من حروق" بـ مصابين عديدين ضحايا
. األبيض الفوسفور من الناجتة احلروق أعراض على أعراضها تنطبق والتي ،"عليها

 فارغة عبوات فيها بما( براهين" تايمز النيويورك أوردت يناير/الثاين كانون 13 ويف
" 1أ825 أم" ذخيرة وهي املدفعية، يف املستخدمة األبيض الفوسفور لذخيرة

)M825A1 (استخدام على ،)املتحدة الواليات يف واملصنّعة ملم، 155 عيار من 
 2009 مارس/آذار ويف. يونس وخان غزة، ومدينة الهيا، بيت يف األبيض الفوسفور
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 غزة شمال يف مواقع 7 يف األبيض الفوسفور استخدام ووتش رايتس هيومان وثّقت
 فيها بما( غزة مدينة يف مواقع 5و ،)العطاطرة يف 1 سيافا؛ يف 3 الهيا؛ بيت يف 3(

 7و ،)لألغذية األساسي األونروا خمزن دمرت التي يناير/الثاين كانون 15 ضربة
  .يونس خان قرب خزاعة يف مواقع

  
  والكثيفة املعدنية DIME متفجرات

 املناطق يف خاص، بشكل لتُستخدم املتفجرات هذه األميركي اجلو سالح ابتكر لقد
 10 – 5( املدى حمدود لكن القوة، شديد انفجاراً تصدر إنها إذ املكتظة، املدينية

 منه الناجتة اجلروح أن يُعتقد إنه إال عنه، الناجمة األضرار من يخفف كي ،)أمتار
% 25 من ناعم بمزيج حتُشى الذخائر وهذه. جداً كبير بشكل السرطان بمرض تتسبب

 املادة وهذه) (tungsten" (التُّنْغستِن" مزيج من% 75و ،)TNT. (تي. أن. تي" الـ من
 األمر ،)احلديد أو ،Cobalt"/الكوبالت"و ،nickle"/النيكل" من قليلة كميات على حتتوي

 اشتعال غرار على بالهدف االصطدام عند تشتعل غبار غيمة بحدوث يتسبب الذي
 لهذه مباشرة يتعرضون الذين الضحايا وتصيب احلارقة، الهوائية املتفجرات
 أن ومع. السرطانية" التّنغستِن" مادة من مصنوعة الصغر متناهية بشظايا املفتجرات،

 بسبب استخدامها على يُشجَّع ال إنه إالّ الدويل، القانون وفق مشروعة املتفجرات هذه
  .للسرطان املسبب تأثيرها
 من سحابة أحدثت قنابل شاهدوا أنهم الغزيون ذكر املسبوك، الرصاص عملية وخالل
 مثل جروحاً، عاجلوا بأنهم األطباء وأفاد احلُمرة، إىل وضاربة الشكل فطرية الغبار،
 وقد. املتفجرات من النوع هذا أعراض مع أعراضها تتالءم دم، غير من مبتورة أعضاء
 أن يف غزيين، أشخاص جلروح صوراً شاهدوا كانوا املتفجرات، هذه يف خبراء اشتبه

 مل األمر هذا لكن املسبوك، الرصاص عملية خالل DIME متفجرات استخدمت إسرائيل
 هذه استخدمت إسرائيل أن يف يُشتبه ذلك، إىل باإلضافة. نهائي بشكل يبرهَن

  .2006 سنة يف لبنان يف املتفجرات
  

  املستنفد اليورانيوم
 قدرة إياهما مانحاً والقذائف للرصاص فعاالً غالفاً جتعله املستنفد اليورانيوم كثافة

 والقنابل الصواريخ تكوين يف استعماله يف يُشتبه ما غالباً لكن الدروع، اختراق على
 احملتملة آثاره بسبب إشكالياً زال ما استخدامه أن غير. العالية االختراقية القدرة ذات

 إالّ الدويل، القانون وفق شرعي استخدامه أن فمع الطويل، املدى على صحياً املدمرة
 استنشاقهم خالل من املدنيين على احملتملة الصحية أخطاره بسبب يُحبَّذ ال إنه
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 املياه ويف التربة داخل اليورانيوم تسرب األرض يف املطمورة الشظايا أن كما غباره،
  .اجلوفية

 املستنفد، اليورانيوم ذخائر استخدام إىل تعمد إسرائيل أن يف يُشتبه طويل، وقت ومنذ
 من تقارير إثر يف وذلك املسبوك، الرصاص عملية يف إياه باستخدامها اتُّهمت وقد

. املستنفد لليورانيوم آثار فيها الضحايا من شظايا باستئصالهم تفيد غزة يف األطباء
 الصواريخ أن يف كبيرة، بصورة يشتبهون اخلبراء أن هو الشكوك، هذه يدعم وما

 على حتتوي العراق، يف املستخدمة" 28 – يو. بي. جي" قنابل وكذلك ،TOW األميركية
. الذخائر من النوعين هذين إسرائيل باعت املتحدة الواليات وأن املستنفد، اليورانيوم

 إجراء على الدولية الذرية الطاقة وكالة وافقت ،2009 يناير/الثاين كانون 21 ويف
 من طلب على بناءً وذلك املستنفد، لليورانيوم إسرائيل استخدام بشأن رسمي حتقيق
  .العرب السفراء

  
  السُّهيمات قذائف

 شظاياها لتنشر مصممة اإلسرائيلية الترسانة يف املدفعية قذائف أغلبية أن حين يف
 فائدة" يمنحها الذي األمر" (القتل على قدرتها زيادة" أجل من انفجارها إبان يف

" سابوت" بقذائف املعروفة( السهيمات قذائف فإن ،)األفراد مضاد كسالح" ثنائية
 – 5000 بـ حمشوة منها قذيفة كل إن إذ األفراد، ضد كوسائل أساساً مصممة) أيضاً
 وعندما: سم 4 نحو طوله ويبلغ املسمار، ويشبه كالشفرة، حاد معدين ُسهيم 8000
 ياردة 300 طوله يبلغ قمع بشكل سهيماتها تنشر فإنها الهواء، يف القذائف تنفجر

  .ياردة 90 وعرضه
 اجلنود فرق الستهداف أو املكثفة، املدفعية هجمات ضد السُّهيمات وتُستخدم

 إن إالّ الدويل، القانون وفق ممنوعة ليست وهي مكشوفة، مناطق يف املوجودين
  .شرعي غير يُعتبر أن يمكن باملدنيين، اآلهلة السكنية املناطق يف استخدامها

 السُّهيمات استخدام ملنع التماساً  إسرائيل يف العليا احملكمة رفضت ،2003 سنة ويف
 أن ومع. مالئمة هي استخدامها حتدد التي العسكرية الضوابط أن قاعدة على كلياً،

 الرصاص عملية خالل للسُّهيمات إسرائيل استخدام وثّقت الدولية العفو منظمة
 هذا أن التقارير يف جاء وقد ،"احملدود" بـ االستخدام هذا وصفت إنها إالّ املسبوك،

 كانون 5 يف حانون بيت وقرب يناير،/الثاين كانون 3 يف رفح يف استُخدم السالح
  .يناير/الثاين كانون 13 يف لالجئين النصيرات خميم ويف يناير،/الثاين

  
  جداً  والصغيرة املكعبة الشظايا ذو الصاروخ
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 من الطائرات من يُطلق لغزاً سالحاً استخدمت إسرائيل بأن الدولية العفو منظمة أفادت
]" ملم 4 – 2[ جداً وصغيرة األضالع حادة الشظايا، من مكعبات" ويوزع طيّار، دون

 سالح على ينطبق الوصف هذا أن املصادر بعض ويعتقد. السُّهيمات ذخائر تشبه
 الصغر متناهية مكعبات ينشر والذي للدروع، املضاد) Viper Strike" (سترايك فايبر"

 ويظن. قبل من إسرائيل ترسانة ضمن أنها يعتقد يكن مل والتي ،"التُّنغستِن" مادة من
 املالئم" اجلزيئيات ذي الكُم" من جزءاً تكون أن يمكن املكعبات هذه أن اخلبراء بعض

 وهذان القتل، على قدرتهما لزيادة" سبايك" أو" فاير هل" صواريخ يف لالستخدام
 وقد. طيار دون من طائرة على حتميلهما يمكن بحيث جداً خفيفان الصاروخان

 نسخة" الدولية العفو منظمة اعتبرتها والتي جداً، الصغيرة املكعبات هذه تسببت
 حشو إىل غالباً املسلحة اجلماعات تعمد التي والبراغي املسامير أو الكرات من متطورة

 اثنين وبجرح األقل، على طفلين بمقتل ،"بها االنتحارية والقنابل اخلام الصواريخ
  .بليغة بجروح آخرين

  
  الوهمية الصواريخ

 ليست وهمية صواريخ باستخدام ،)22/4/2009( اإلسرائيلي اجليش اعترف لقد
. املسبوك الرصاص عملية خالل املدنيين غزة سكان لتروّع وإنما لتنفجر، مصممة

 قرعاً" املباين، أسطح على الوهمية الصواريخ إطالق من التكتيك هذا إسرائيل سمّت وقد
 إخالئها، إىل يدفعهم بشكل املباين سكان لترويع كوسيلة األمر مصوّرة ،"السقف على

   �."أذى بأي الفلسطينيين املدنيين إصابة عدم ضمان" ولـ
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