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مقدمة

يف  الفلسطينية  األرايض  فيه  شهدت  الذي  الوقت  يف 
هناية عام ٢٠٢١ موجة جديدة من التصعيد أطلق عليها 
تزايد  يرتبط هبا من  ما  »انتفاضة جلم االستيطان«، بكل 
والقرى  املدن  يف  الشعبية  واملقاومة  املستوطنني  عنف 
الفلسطينية  الفصائل  أعلنت  املستهدفة،  الفلسطينية 
القيام  عن  ومجاعي-  أحادي  بشكل  غزة-  قطاع  يف 
بمناورات عسكرية يف القطاع. مناورات تكتسب أمهيتها 
أحاط  الذي  واخلطاب  فيه،  حدثت  الذي  السياق  من 
الداخل  يف  املعنية  لألطراف  محلتها  التي  والرسائل  هبا، 

واخلارج يف اللحظة واملستقبل.

املقاومة  حركة  إعالن  املناورات  تلك  وشملت 
اإلسالمية- محاس بشكل منفرد عن مناورهتا العسكرية 
وإعالن  القدس«،  »درع  باسم   ٢٠١٨ عام  منذ  األوىل 
عن  مجاعي  بشكل  غزة  قطاع  يف  الفلسطينية  الفصائل 
»الركن  مناورة  باسم  الثانية  املشرتكة  العسكرية  املناورة 
الشديد ٢«، والتي شاركت فيها محاس أيضًا. وفصل بني 
التي أجرهتا كتائب عز الدين  مناورات »درع القدس«، 
ومناورات  محاس،  حلركة  العسكري  اجلناح  القسام- 
»الركن الشديد ٢« التي شاركت فيها األذرع العسكرية 
للفصائل املشاركة فرتة قصرية بام زاد من أمهية املناورات 

والرسائل التي محلتها. 

ويضاف إىل ما سبق ما شهدته هناية العام املايض )٢٠٢١( 
وبداية العام اجلاري )٢٠٢٢( من فرص تصعيد متعددة 
األسري  ووضع  األرسى  ملف  تطورات  خلفية  عىل 
اجلهاد  العام حلركة  أبو هواش وهتديدات األمني  هشام 
التي  والصواريخ  طارق(،  )أبو  النخالة  زياد  اإلسالمي 
أطلقت من القطاع يف بداية العام اجلاري والتي سقطت 
يف  البحر قبالة تل أبيب، وتدهور الوضع الصحي لألسري 
نارص أبو محيد العضو يف كتائب شهداء األقىص- اجلناح 
من  باملزيد  النقب  واستهداف  فتح،  حلركة  العسكري 
خطط التهويد واالستيطان وغريها من القضايا والنقاط 
التصعيد  للتطور واخلروج عن حدود  الساخنة والقابلة 

املقيد الذي تشهده القضية منذ انتهاء حرب غزة الرابعة 
التطورات من  يف مايو ٢٠٢١، بكل ما حتمله مثل تلك 

خماطر.

وبعيدًا عن هذا الربط املفروض بحكم الواقع تم إجراء 
املناورات من قبل محاس ضمن احتفاالت ذكرى توزيع 
يف  األوىل  الفلسطينية  االنتفاضة  خالل  التأسييس  بياهنا 
١٥ ديسمرب ١٩٨٧، يف حني أجريت مناورات الفصائل 
القطاع  يف  حتدث  التي  الثانية  املشرتكة  املناورة  بوصفها 
الشديد« األوىل يف ديسمرب ٢٠٢٠،  بعد مناورة »الركن 
والتي أجريت يف ذكرى احلرب اإلرسائيلية عىل القطاع 
يف ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، وهبدف واضح هو استمرار وتراكم 
التي  والتكرار  االحتفال  فكرة  ورغم  املشرتك.  العمل 
إطارها،  يف  املشرتكة  واملناورات  التدريبات  أجريت 
تكتسب الرسائل املعلنة من قبل قادة الفصائل املشاركة 
أمهيتها من قدرهتا عىل ربط تلك التحركات بالتطورات 
التي تشهدها القضية الفلسطينية، والتأكيد عىل جهوزية 
الرابعة،  غزة  حرب  بعد  قدراهتا  واستعادة  الفصائل 
املطالب  حتقيق  عدم  حالة  يف  للتصعيد  واالستعداد 
تزداد  الذي  األمر  وهو  القطاع،  إعامر  بإعادة  اخلاصة 

أمهيته مع اقرتاب الذكرى السنوية األوىل للحرب.

فكرة  ترسيخ  عىل  الفصائل  حرصت  الذي  الوقت  ويف 
جيش  نواة  بوصفها  املشرتكة  واملناورات  التدريبات 
حممود  محاس  يف  القيادي  حتدث  الفلسطيني،  التحرير 
يف  يتوفر  عام  احلركة  إعالن  ذكرى  هامش  عىل  الزهار 
الفلسطينية يف  غزة من مقومات للدولة مقارنة بالسلطة 
الضفة الغربية. ويف هذا السياق تقدم املناورات املشرتكة 
حترير  قيادة  عىل  القادر  الفلسطيني  اجليش  نواة  بوصفها 
فلسطني، وغزة بوصفها نواة التحرير، واملقاومة بوصفها 
الفصائل  رسائل  الكربى  الصورة  تطرح  وهبذا  أداته. 
عن مقومات الدولة وقدرة املقاومة يف مواجهة التسوية 
السياسية، وهي الرؤية التي تطرح العديد من التساؤالت 
وإرسائيل  الفلسطيني  الداخل  صعيد  عىل  والتحديات 

واألطراف اإلقليمية املعنية.  



3

https://acpss.ahram.org.eg/News/17379.aspx : رابط دائم

دراسات

وبشكل عام، أعادت املناورات وما أحيط هبا من مواقف 
جمموعة من األفكار الرئيسية إىل الواجهة ومنها الربط بني 
السياسية،  التحرر واملقاومة مقابل االستيطان والتسوية 
الفلسطينية  واخليارات  والسلطة  الفصائل  بني  واملقارنة 
واحلسم  متناقضة  تظل  خيارات  واملستقبل.  اللحظة  يف 
واالتفاق  املناورات  فيه  تزامنت  وقت  يف  مؤجل  بينها 
واالستعداد  املقاومة  تقوية  أمهية  عىل  الفصائل  بني 
للمواجهة القادمة، مع اللقاء الذي عقد يف ٢٨ ديسمرب 
الفائت بني الرئيس الفلسطيني حممود عباس »أبو مازن« 
ووزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس يف منزل األخري يف 
زاد  فلسطيني  جدل  من  باللقاء  أحاط  ما  بكل  أبيب  تل 
منه ترصحيات يائري لبيد وزير اخلارجية ورئيس الوزراء 
املفرتض يف النصف الثاين من عمر االئتالف احلكومي، 
الذي أكد رفضه عقد لقاء مع أبو مازن أو غريه من قادة 
أو  اللحظة  االئتالف احلكومي يف  بدون موافقة  السلطة 
الوزراء. وتدعم  توليه رئاسة  بام يف ذلك فرتة  املستقبل، 
مثل تلك املواقف والترصحيات اإلرسائيلية فكرة هتميش 
الفلسطيني  اجلدل  وزيادة  والسلطة،  السيايس  املسار 
هدف  حتقيق  عىل  وقدرهتا  التسوية  حول  الداخيل 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إعالن 
الفصائل  ووضع  املقاومة  فكرة  العمق  ويف  الرشقية، 
وأمهية التدريبات واملناورات العسكرية يف ترسيخ فكرة 
اجليش الفلسطيني، والدولة يف غزة بوصفها نواة الدولة 

الفلسطينية التي تراها الفصائل وتسعى إليها.

حماس من »سيف القدس« إلى »درع القدس«

الذي  العنوان  مع  التعامل  يف  واضحة  الصورة  تبدو 
التي متت يف  للمناورة  القسام  الدين  كتائب عز  اختارته 
ديسمرب ٢٠٢١ وبعد أشهر من حرب غزة الرابعة يف مايو 
املايض وكل ما ارتبط هبا وقاد إليها من تصعيد يف املسجد 
عنوان  حتت  متت  احلرب  كانت  فإن  والقدس.  األقىص 
القدس  مكانة  عىل  تأكيدًا  القدس«،  »سيف  هو  كبري 
الفصائل  ودفاع  املقاومة،  فصائل  معادلة  يف  واألقىص 
عندما  الفلسطينية  واحلقوق  املقدسات  عن  السيف  عرب 

املعركة  تستكمل  أن  الطبيعي  فمن  للخطر،  تتعرض 
يف  واضحًا  ظهر  الذي  املعنى  وهو  احلامية،  درع  بفكرة 
البيان العسكري للقسام والذي أكد أن املقاومة »ستبقى 
االحتالل  دحر  حتى  ودرعها  القدس  سيف  اهلل  بعون 

وحترير األرض واإلنسان واملقدسات.«)١( 
القدس«  »درع  مناورة  انطالق  القسام  كتائب  وأعلنت 
هامش  عىل  الفائت،  ديسمرب   ١٥ يف  القطاع  امتداد  عىل 
رفع  هو  عام  هبدف  احلركة،  لتأسيس   ٣٤ الذكرى 
التدريبات  من  »سلسلة  خالل  من  القتالية  اجلهوزية 
العمليات  أشكال  خمتلف  ملحاكاة  املتواصلة  العسكرية 
القتالية«.)٢( وإىل جانب اإلطار العام، هدفت املناورات 
أعلنته  ما  عىل  التأكيد  أبرزها  رسائل  عدة  إيصال  إىل 
جلزء  استخدامها  من  الرابعة  غزة  حرب  بعد  الفصائل 
وقدرهتا  احلرب،  خالل  لدهيا  التي  األسلحة  من  صغري 
عىل جتديد ما تم استخدامه. ومن الترصحيات التي عربت 
عن تلك الفكرة تأكيد حييي السنوار، رئيس حركة محاس 
يف القطاع، يف ٥ يونيو املايض استخدام املقاومة ٥٠ باملائة 
من قدراهتا العسكرية، وأهنا أطلقت الصواريخ القديمة 
قبل  املعلنة  االشتباك  قواعد  تأكيد  جانب  إىل  لدهيا.)٣( 
والقدس  األقىص  املسجد  ومركزية  الرابعة  غزة  حرب 
يف معادلة التصعيد بالتصعيد)٤(، والتأكيد عىل عدم تأثري 
وخاصة  الفصائل،  قدرات  عىل  اإلرسائيلية  اإلجراءات 
قامت  التي  العسكرية  واملناورات  األمني  اجلدار  إقامة 
هبا إرسائيل يف ١١ ديسمرب الفائت ملحاكاة سيناريوهات 
اجليش  واستعداد  جاهزية  وفحص  القطاع  مع  قتالية 

اإلرسائييل يف املجاالت اللوجستية. 
ورغم أمهية املناورات العسكرية التي قامت هبا محاس يف 
األحداث مع هناية عام ٢٠٢١ دون حل  تطورات  ظل 
إال  الرابعة،  غزة  حرب  منذ  املثارة  القضايا  من  الكثري 
بإجراء  احلركة  قامت  حيث  األوىل،  املناورة  تكن  مل  أهنا 
مناورات عسكرية غري مسبوقة يف القطاع باسم مناورات 
»الصمود والتحدي« يف ٢٥ مارس ٢٠١٨،)٥( والتي تعد 
»درع  مناورات  قبل   )6( القسام  هبا  قامت  مناورات  آخر 
مع  والتحدي  الصمود  مناورات  ومتاشت  القدس«. 
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السياق املحيط خالل تلك الفرتة، حيث قامت إرسائيل 
ظل  يف  القطاع  مع  احلدود  عىل  العسكرية  قواهتا  بزيادة 
املسري  وخطط  القطاع،  يف  العودة  ملسريات  االستعداد 
نحو حدود غزة مع إرسائيل يف يوم الغضب الفلسطيني. 
مناورات  مع  القدس«  »درع  مناورات  تزامنت  حني  يف 
نقطة  التي متثل  منطقة غالف غزة  اجليش اإلرسائييل يف 
اإلرسائيلية  والعسكرية  األمنية  للسياسية  بالنسبة  اهتامم 
وحيث  الفصائل،  مع  جديدة  مواجهة  حدوث  حالة  يف 
مع  التعامل  كيفية  حول  اخلطط  من  العديد  وضع  يتم 

مستوطنات غالف غزة يف املواجهات املستقبلية. 

وشملت تدريبات محاس يف مناورات الصمود والتحدي 
إطالق صواريخ يف اجتاه البحر املتوسط، وسيناريوهات 
اهلجوم عىل نامذج من دبابات املريكافا املستخدمة من قبل 
اجليش اإلرسائييل.)٧( وأظهرت مقاطع الفيديو استخدام 
مثل  املناورات  خالل  خمتلفة  أسلحة  القسام  عنارص 
القذائف املضادة للدروع، والعبوات الناسفة. وتضمنت 
لعمليات عسكرية ضد  القدس« حماكاة  »درع  مناورات 
مواقع اجليش اإلرسائييل يف إشارة إىل قدرة احلركة عىل 
حدود  عىل  إرسائيل  أقامته  الذي  الفاصل  اجلدار  جتاوز 
القطاع. وتم استخدام صور لشعارات إرسائيلية خمتلفة 
املشاة يف  ألوية  بلواء جفعايت، أحد  الثعلب اخلاص  مثل 
فيام  الذيل  مقصوص  ظهر  والذي  اإلرسائييل،  اجليش 
مواجهة  عىل  القسام  قدرة  عىل  احلركة  من  رسالة  اعترب 
»درع  مناورات  ختلل  كام  اإلرسائييل.  اجليش  وهزيمة 
ونوعية  جديدة  عسكرية  تكتيكات  استعراض  القدس« 
بام فيها مهامت تتعلق بأرس جنود إرسائيليني)٨(، وتوجيه 
تعليامت هلم باللغة العربية إىل جانب تدمري مواقع وأبراج 
عسكرية. واكتسبت عمليات أرس اجلنود اهتاممًا خاصًا 
يف ظل أمهية ملف األرسى حلامس والفصائل، والتعامل 
لتحرير  وسيلة  بوصفه  اإلرسائيليني  اجلنود  أرس  مع 
السجون اإلرسائيلية، وخاصة  الفلسطينيني يف  األرسى 
مع تكرار جتربة أرس اجلنود يف مناورات »الركن الشديد 
اإلرسائييل  اجلندي  أرس  جتربة  أجواء  استعادة  مع   »٢

جلعاد شاليط من قبل محاس عام ٢٠٠6. 

الفصائل،  من  وغريها  محاس،  تتعامل  عام  وبشكل 
الفردية  أو  العسكرية  واملناورات  التدريبات  فكرة  مع 
عىل  والتأكيد  للقوة،  إظهار  وسيلة  بوصفها  واملشرتكة، 
هجوم  حالة  يف  للمواجهة  الفصائل  وجهوزية  استعداد 
إرسائيل عىل القطاع، وللتصعيد يف حالة تصعيد إرسائيل 
تطبيقًا  األقىص  واملسجد  القدس  يف  أو  القطاع  ضد 
لقواعد االشتباك املعلنة، أو يف حالة الفشل يف التوصل 
كام  احلصار.  وفك  القطاع  بإعامر  يتعلق  فيام  اتفاق  إىل 
احلاجة  عن  احلركة  حديث  يف  التحركات  تلك  تصب 
واالستعداد  العسكرية  القدرات  بناء  أجل  من  للتهدئة 
أكد  السياق  هذا  ويف  إرسائيل،  مع  القادمة  للمعركة 
من  استثامره  الواجب  االسرتاتيجي  اهلدف  أن  السنوار 
املقاومة  قوة  بناء  »مواصلة  يف  يتمثل  الرابعة  غزة  حرب 
لتشكل رأس حربة حقيقية استعدادًا ملعركة التحرير«)٩(، 
التهدئة من  يف الوقت الذي حتدث فيه الزهار عن أمهية 

أجل االستعداد ملعركة التحرير.

الفصائل  و»الركن الشديد« 

مناورة  أول  غزة  قطاع  يف  الفلسطينية  الفصائل  أجرت 
ديسمرب   ٢٩ يف  واسع  مستوى  وعىل  مشرتكة  تدريبية 
»الركن  باسم  عرفت  التي  املناورات  وهي   ٢٠٢٠
الفصائل  وقامت  واحد.  يوم  ملدة  واستمرت  الشديد« 
خالل املناورات باستعراض عدد من املعدات العسكرية 
التعامل مع عدد من سيناريوهات  للمرة األوىل، كام تم 
املحاكاة للعمليات الربية واجلوية املحتملة يف مواجهات 
غزة.  بحر  جتاه  الصواريخ  من  عدد  وإطالق  عسكرية، 
ومتثل هدف املناورات املشرتكة، وفقًا ملا أعلنته الفصائل، 
يف  اجلهود  وتوحيد  العسكرية،  قدراهتا  عن  اإلعالن  يف 
مواجهة إرسائيل)١٠(، وهو األمر الذي تبعه اإلعالن عن 
قياس جاهزية  أجل  من  بشكل سنوي  املناورات  إجراء 

الفصائل للمواجهة العسكرية.
 ٢6 يف   »٢ الشديد  »الركن  مناورات  بدأت  بدورها، 
شهدها  التي  التطورات  خلفية  عىل  الفائت،  ديسمرب 
حالة  إىل  إرسائيل  مع  املواجهة  تصعيد  وخاصة  العام، 
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القضايا  عىل  املفاوضات  واستمرار  غزة،  يف  احلرب 
التي  األوضاع  وهي  حل،  دون  إرسائيل  مع  املعلقة 
سامهت يف زيادة أمهية املناورات املشرتكة، باإلضافة إىل 
الفصائل خالل  التي عربت عنها  الرسائل  تكرار بعض 
»الركن الشديد ١«، وخاصة ما يتعلق بمركزية املقاومة 
تدشني  من  املشرتكة  والعمليات  التدريبات  متثله  وما 

لفكرة اجليش الفلسطيني املوحد.

أواًل: الركن الشديد ٢٠٢٠

مثريًا  حتركًا  املشرتكة  العسكرية  املناورات  فكرة  مثلت 
املرة  أهنا  ظل  يف   ٢٠٢٠ يف  الفصائل  قبل  من  لالهتامم 
األوىل التي تم فيها إجراء مثل تلك املناورات العسكرية 
املشرتكة بالذخرية احلية من جانب، وفكرة مشاركة كل 
فصائل املقاومة املوجودة يف القطاع من جانب آخر. ويف 
خمتلفة  وحتركات  بتدريبات  عادة  الفصائل  تقوم  حني 
مع  للمواجهة  لالستعداد  رضورية  تعتربها  القطاع  يف 
من  وغريها  الصنع  حملية  األسلحة  واختبار  إرسائيل، 
األسباب، ال حتظى مثل تلك األحداث بنفس القدر من 
عليه  حصلت  الذي  اخلربية  والتغطية  واالهتامم  العلنية 
مجاعي  حدث  أول  بوصفها  الشديد«  »الركن  مناورات 

معلن وخمطط له وتم تقديمه لإلعالم بشكل مبارش. 

واملناورات  التدريبات  تزامنت  التوقيت،  اختيار  ويف 
املشرتكة مع ذكرى احلرب اإلرسائيلية عىل القطاع، والتي 
عرفت إرسائيليًا باسم »الرصاص املصبوب« وفلسطينيًا 
من  الفرتة  يف  استمرت  والتي  الفرقان«،  »معركة  باسم 
أجل  من   ،٢٠٠٩ يناير   ١٩ وحتى   ٢٠٠٨ ديسمرب   ٢٧
أبرزها حترير شاليط، وانتهت بقرار  حتقيق عدة أهدافها 
إرسائيل  جانب  من  أحادي  بشكل  النار  إطالق  وقف 

دون حتريره. 

جيش  نواة  بوصفها   ٢٠٢٠ الشديد«  »الركن  وقدمت 
بزهيا  الفصائل  كل  التزام  ورغم  الفلسطيني.  التحرير 
مالبس  عىل  الفلسطيني  العلم  وضع  تم  اخلاص 
الفصائل املشاركة لتأكيد فكرة العمل املوحد حتت العلم 

الداخيل  الفصائيل  التنوع  عن  النظر  بغض  الفلسطيني 
وفقًا  املناورات،  وهدفت  األيديولوجي.  واالختالف 
االستعداد  إىل  حلامس،  التابعة  التلفزيونية  األقىص  لقناة 

للحرب القادمة مع إرسائيل.)١١( 
من  عبارة  متثل  والتي  املستخدمة،  بالتسمية  يتعلق  وفيام 
عىل  التفسريات  من  جمموعة  قدمت  الكريم،  القرآن 
الصعيد الفلسطيني، حيث تعامل معها البعض بوصفها 
االطمئنان  تبث  مرحلة  عن  وتعبريًا  للداخل  رسالة 
وتؤكد أن فلسطني بخري ما دامت نواهتا الصلبة، املمثلة 
التي  يف الفصائل وفقًا لتلك الرؤية، بخري، وهي الرؤية 
مناورات  بداية  مع  الصادر  املشرتكة  الغرفة  بيان  دعمها 
الفائت، وتأكيده أن  الشديد ٢« يف ٢6 ديسمرب  »الركن 
واملقدسات  للشعب  الشديد«  »الركن  ستبقي  املقاومة 
مع  البعض  تعامل  آخر،  جانب  من  الفلسطينية.)١٢( 
إرسائيل  إىل  رسالة  بوصفها  املشرتكة  املناورات  تسمية 
فشلت  حصارها  حماوالت  كل  وأن  يقظة  املقاومة  بأن 
وقيمة  التسمية  بني  البعض  ربط  باملقابل  وستفشل. 
الفلسطينية  الوحدة  أن  باعتبار  الفصائل  بني  الوحدة 
تذكري  يف  عليه  القضية  تعتمد  الذي  الشديد  الركن  هي 
التفسريات  تلك  وتعكس  الفلسطينية.  املصاحلة  بأمهية 
الرغبة  بني  الفصائل  حتركات  من  املعلنة  األهداف  تنوع 
السلطة  إىل  رسائل  وتوجيه  املقاومة  مكانة  ترسيخ  يف 
والشعب الفلسطيني عىل صعيد املصاحلة واملقاومة، وإىل 

إرسائيل عىل صعيد االستعداد والقدرة.
العسكرية  األجنحة  بمشاركة  املناورات  وأجريت 
املقاومة  لفصائل  املشرتكة  »الغرفة  قيادة  حتت  للفصائل 
بتنظيم  وقامت   ،٢٠٠6 عام  تأسست  التي  الفلسطينية« 
الغرفة  وتعد  بياناهتا.  وإعالن  املشرتكة  املناورات 
إىل  هتدف  مشرتكة  عسكرية  عمليات  غرفة  املشرتكة، 
خالل  إرسائيل  مواجهة  يف  الفصائل  بني  االحتاد  حتقيق 
الغرفة  نواة  وبدأت  املختلفة.  واحلروب  االشتباكات 
املشرتكة بالتنسيق بني حركتي محاس واجلهاد اإلسالمي 
خالل احلروب اإلرسائيلية عىل القطاع، وتوسعت خالل 
مسريات العودة عند السياج الفاصل عىل حدود غزة عام 
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المناورات العسكرية في غزة ورسائل الفصائل الفلسطينية 

٢٠١٨ لتشمل األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية 
يف القطاع.

وتضم الغرفة املشرتكة األذرع العسكرية لفصائل املقاومة 
يف القطاع والتي يبلغ عددها ١٢ جناحًا عسكريًا، هي: 
كتائب عز الدين القسام )محاس(، ورسايا القدس )حركة 
مصطفي  عىل  أبو  الشهيد  وكتائب  اإلسالمي(،  اجلهاد 
الشهيد  وكتائب  فلسطني(،  لتحرير  الشعبية  )اجلبهة 
القيادة  فلسطني-  لتحرير  الشعبية  )اجلبهة  جهاد جربيل 
العامة(، وكتائب شهداء األقىص- لواء نضال العامودي 
)فتح(، وكتائب شهداء األقىص- جيش العاصفة )فتح(، 
وكتائب شهداء األقىص- جمموعات الشهيد أيمن جودة 
عبد  الشهيد  كتائب  األقىص-  شهداء  وكتائب  )فتح(، 
الدين  صالح  النارص  وألوية  )فتح(،  احلسيني  القادر 
الوطنية  املقاومة  وكتائب  الشعبية(،  املقاومة  )جلان 
فلسطني(،  لتحرير  الديمقراطية  )اجلبهة  الفلسطينية 
وكتائب األنصار )حركة األحرار الفلسطينية(، وكتائب 

املجاهدين )حركة املجاهدين الفلسطينية(.)١٣(

إطالق   ٢٠٢٠ الشديد«  »الركن  مناورات  وشهدت 
»أبابيل«  باجتاه بحر غزة، كام أطلقت طائرات  صواريخ 
متنوعة  وبحرية  برية  عمليات  حماكاة  وشهدت  املسرية، 
عىل امتداد القطاع من شامله إىل جنوبه. كام تم استهداف 
جمموعة من نامذج األسلحة اإلرسائيلية مثل الدبابات من 
نوع املريكافا، باإلضافة إىل عملية أرس جنود إرسائيليني 
من  عنارص  وانترشت  شاليط.  أرس  عملية  غرار  عىل 
فصائل املقاومة واألجهزة األمنية يف القطاع الذي شهد 
حركة نشطة ملركبات اإلسعاف والدفاع املدين والرشطة 
إطالق  الفصائل  واعتربت  املحافظات.)١٤(  مجيع  يف 
الصواريخ نحو بحر غزة رسالة إىل إرسائيل واستعراض 
مثلت  واالستعداد،  القوة  رسائل  إىل  وباإلضافة  للقوة. 
املناورات فرصة لتجربة األسلحة والتحديثات التي تقوم 
هبا الفصائل، والتنسيق بينها يف استخدام تلك األسلحة.

املناورات  بوصفها  إرسائيل  قلق  املناورات  وأثارت 
أهنا  جانب  إىل  وعلني،  مجاعي  بشكل  تتم  التي  األوىل 

من  التأهب  رفع حالة  إىل  قاد  بام  مفاجئ  بشكل  جاءت 
حدث  إىل  الوضع  لتحول  حتسبا  اإلرسائييل  اجليش  قبل 
وتم  اإلنذار  صفارات  إطالق  يتم  مل  هذا  ورغم  أمني. 
االستطالع  طائرات  عرب  التطورات  متابعة  عىل  الرتكيز 
والقيام  البيانات  جلمع  التجسس  وطائرات  املسرية 
الربط  تم  كام  للقطاع.  البحرية  احلدود  عىل  بطلعات 
اجليش  أجراها  التي  والتدريبات  الشديد  الركن  بني 
اإلرسائييل يف األشهر السابقة عليها، خاصة بعد تقليص 
مدة الركن الشديد من ثالثة أيام إىل يوم واحد ثم نصف 
يوم.)١٥( من جانب آخر، تعاملت وسائل إعالم إرسائيلية 
مع املناورات بوصفها وسيلة من إيران لتوصيل رسائل 
ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  إىل  حتذير 
طهران.)١6(  استهداف  يف  التفكري  حال  يف  وإرسائيل 
وتساعد تلك التفسريات اإلرسائيلية عىل وضع إيران يف 
سياق حتركات الفصائل بكل ما يفرتض أن يكون هلا من 
انعكاسات داخلية عىل الصعيد الفلسطيني، وعىل صعيد 
أمنية  هتديدات  من  إرسائيل  له  تتعرض  ما  بني  الربط 

والتحركات اإليرانية يف املنطقة.
أهنا  عىل  املناورات  مع  التعامل  تم  إيران،  عن  وبعيدًا 
دعوة  ظل  يف  الدعاية  لطريق  محاس  اختيار  عن  تعبري 
معاينة  وخاصة  للمشاهدة،  وأجانب  عرب  صحفيني 
ومترينات  البحر  يف  املدى  بعيدة  الصواريخ  إطالق 
القوات البحرية اخلاصة. واعتربت إرسائيل أن ما رغبت 
الفصائل يف حتقيقه هو جذب انتباه وسائل اإلعالم، وأن 
املناورات متت ضمن محلة من العالقات العامة أكثر من 
كوهنا تدريبًا عسكريًا حقيقيًا.)١٧( واستندت تلك الرؤية 
عىل عدم حاجة الفصائل إىل جتربة األسلحة علنًا يف ظل 

القيام بالتجارب الالزمة بشكل رسي أو شبه رسي. 
أمهية  أكثر  خط  إىل  حتوهلا  يتصور  املناورات  تكرار  ومع 
املسار  عىل  القائم  التفسري  عن  الفصائل  مع  التعامل  يف 
الدعائي، أو رد الفعل العابر وخاصة مع حماولة توظيف 
القوة  رسائل  توصيل  يف  الفصائل  قبل  من  احلدث 
اللحظة  يف  األحداث  جمريات  عىل  والتأثري  واملكانة، 
»الركن  مع  واضحًا  ظهر  الذي  األمر  وهو  املعنية، 
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التأثري  حماولة  من  أمهيتها  تكتسب  والتي   ،»٢ الشديد 
ومسار  القائمة  االشتباك  معادالت  مثل  أوضاع  عىل 
الوساطة بعد حرب غزة الرابعة، والتأكيد بشكل مسبق 
اتفاق وهدنة ال يعرب عن الضعف،  التوصل إىل  أن  عىل 
اتفاق  إىل  التوصل  عدم  حالة  يف  تستند  الفصائل  وأن 
التصعيد  ملواجهة  واالستعداد  العسكرية  قدراهتا  عىل 
خاص  أوسع  إطار  يف  التحركات  وضع  مع  بالتصعيد، 
يف  الفصائل  ومكانة  املوحد  الفلسطيني  اجليش  بفكرة 

خريطة التفاعالت الفلسطينية.

ثانيًا: الركن الشديد ٢٠٢١

اكتسبت التدريبات املشرتكة ومناورات »الركن الشديد 
ديسمرب   ٢٩  -٢6 بني  ما  الفرتة  يف  أجريت  التي   »٢
الفائت أمهيتها من عدة اعتبارات أبرزها طبيعة األوضاع 
التي أجريت فيها، باإلضافة إىل فكرة استمرار املناورات 
أكدت  أو  أعلنتها  التي  والرسائل  املشرتكة،  العسكرية 
املعنية  األطراف  من  وغريها  إرسائيل  مواجهة  يف  عليها 
غزة  حرب  وأدت  واإلقليم.  الفلسطيني  الداخل  يف 
القدس  شهدته  الذي  والتصعيد  خاصة،  بصفة  الرابعة 
تطرحه  وما  احلرب  يف  املقاومة  ودور  املستمرة،  وفرصه 
أمهية  تكثيف  يف  السلطة  مواجهة  يف  بديل  خطاب  من 
أمهية  وبالتايل  السياسية،  التسوية  مقابل  املقاومة  ودور 
املناورات العسكرية بوصفها أداة من أدوات االستعداد 
التأييد  عىل  واحلصول  جانب،  من  والتحدي  للحرب 

والشعبية من جانب آخر.
وساهم يف هذا الطرح، االجتامع الذي عقد بني أبو مازن 
األول  يكن  مل  اللقاء  أن  ورغم  أبيب،  تل  يف  وغانتس 
بينيت،  نفتايل  الوزراء  رئيس  حكومة  ظل  يف  نوعه  من 
يف  به  املرتبط  الفلسطيني  والنقد  أمهيته  تزايدت  ولكن 
أنه االجتامع األول الذي عقد يف إرسائيل منذ فرتة  ظل 
طويلة، باإلضافة إىل كل ما يرتبط بطبيعة دور غانتس يف 
احلرب بحكم منصبه، ويف ظل استمرار معاناة القطاع، 
واستبعاد السياسة والتسوية من تلك اللقاءات التي تركز 
الفصائل.  مواجهة  يف  ماليًا  السلطة  ودعم  األمن  عىل 

املشاركة عىل  املناورات  ومع فكرة االستمرارية، أكدت 
استعداد الفصائل للدخول يف احلرب ليس فقط من أجل 
املسجد األقىص والقدس، ولكن من أجل فك احلصار 
اتفاق  إىل  والتوصل  القطاع  إعامر  إعادة  عملية  وترسيع 
ملف  حتول  ظل  يف  األرسى  تبادل  صفقة  موضوع  يف 
تقود  بأن  الفصائل  هددت  أساسية  قضية  إىل  األرسى 
كام ظهر  معها  التعامل  يتم  مل  جديدة يف حالة  حرب  إىل 
واضحًا يف قضية هشام أبو هواش وهتديدات أبو طارق 

والفصائل بالتصعيد.)١٨(
وظهر يف »الركن الشديد ٢« العديد من فروع الفصائل 
ووحدات  األنفاق،  ووحدات  النخبة  وحدات  مثل 
تم  التي  العمليات  ومن  والبحري.  اجلوي،  الدفاع 
العسكرية يف  تنفيذها إرشاك مقاتلني من كافة األجنحة 
واقتحام  ملناورات  املسلحني  وتنفيذ  عسكرية  عروض 
إضافة  احلية  الذخرية  باستخدام  مبان وحرب عصابات 
وانترش  التجريبية.  الصواريخ  من  العديد  إطالق  إىل 
عنارص من األذرع العسكرية للفصائل املشاركة يف أنحاء 
وزارة  اختذت  حني  يف  املناورات،  مع  بالتزامن  القطاع 
من  امليدانية  اإلجراءات  من  مجلة  القطاع  يف  الداخلية 
بينها إغالق بحر غزة أمام املواطنني وحركة الصيد حتسبًا 
فصيل   ١٢ املناورات  يف  وشارك  الصواريخ.   إلطالق 
لتحرير  الشعبية  واجلبهة  اإلسالمي  واجلهاد  محاس  منها 

فلسطني.
»الركن  عن   »١ الشديد  »الركن  مناورات  واختلفت 
أجريت  حني  ففي  املناورات.  فرتة  طول  يف   »٢ الشديد 
خالل  ساعات  عدة  ملدة   ٢٠٢٠ عام  األوىل  املناورات 
 ٢6 من  الفرتة  يف  الثانية  املناورات  أجريت  واحد،  يوم 
ديسمرب وحتى ٢٩ ديسمرب بكل ما حتمله املدة من قدرة 
الفصائل  متلكها  التي  األسلحة  من  املزيد  استخدام  عىل 
ومادية  برشية  وقدرات  إمكانيات  من  لدهيا  ما  وإبراز 
عن  الرابعة  غزة  حرب  بعد  الفصائل  حديث  يف  تصب 
من  لدهيا  مما  قليلة  نسبة  احلرب  يف  استخدامه  تم  ما  أن 
أسلحة، وقدرهتا عىل تعويض ما تم استخدامه. ويف هذا 
السياق، أكد املتحدث باسم محاس عبد اللطيف القانوع 
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أن املقاومة »متكنت من ترميم األرضار بعد معركة سيف 
فصائل  مجيع  بني  وتكاماًل  انسجامًا  هناك  وأن  القدس، 
املقاومة يف غزة«.)١٩( وتضمنت املناورات حماكاة إطالق 
والدفاع  واملواقع،  املباين  واقتحام  جتريبية،  صواريخ 
املدنية،  والتجمعات  العسكرية  املقاومة  مواقع  عن 
وحماكاة املواجهات الربية والبحرية وإمكانية أرس جنود 

إرسائيليني.
وهدفت »الركن الشديد ٢«، وفقًا لبيان الغرفة املشرتكة 
املقاومة  لفصائل  القتالية  واجلاهزية  الكفاءة  »رفع  إىل 
وتبادل  والتهديدات«،  التحديات  خمتلف  ملواجهة 
التجانس  لتحقيق  املقاومة  فصائل  مجيع  بني  اخلربات 
وتوحيد املفاهيم ورسعة تنفيذ املهام بكفاءة واقتدار)٢٠(، 
ملواجهة  للفصائل  القتالية  واجلاهزية  الكفاءة  ورفع 
لديه  ما  فصيل  كل  يقدم  وأن  املختلفة)٢١(،  التحديات 
إليه سواء عىل  من معطيات وخربات يف آخر ما توصل 
مستوى التخطيط أو التصنيع أو التكنولوجيا، والتعاون 
واالتصاالت.  اهلندسة  أمهها  من  خمتلفة  ختصصات  يف 
بدء  قبل  بياناهتا  أحد  يف  املشرتكة  الغرفة  وأعلنت 
املناورات أن »العمليات واملناورات املشرتكة تعرب بشكل 
التعاون  وتدعم  الفصائل،  كل  بني  الوحدة  عن  واضح 
بني األجنحة العسكرية، وتؤكد عىل وحدة املوقف الذي 
تعرب عنه تلك الفصائل والتصدي لكل مواجهة يمكن أن 
الفلسطيني يف أي وقت ومكان)٢٢(  تفرض عىل الشعب 

واالستعداد للمعركة القادمة مع إرسائيل.
سياسية  رسائل  إيصال  إىل  املناورات  هدفت  كام 
نفاد  عىل  تؤكد  والوسطاء  إرسائيل  من  لكل  وعسكرية 
يف  املطلوب  بالشكل  التقدم  عدم  بسبب  الفصائل  صرب 
امللفات املطروحة للتفاوض منذ حرب غزة الرابعة. ويف 
مكتوفة  تقف  لن  املقاومة  أن  محاس  أكدت  السياق  هذا 
األيدي يف وقت تتصاعد فيه حتركات االحتالل ضد أبناء 
الشعب الفلسطيني، وهو الترصيح الذي تزداد أمهيته يف 
صعيد  عىل  الغربية  الضفة  شهدهتا  التي  التطورات  ظل 
إحياء  وحماولة  املنازل  عىل  واهلجامت  املستوطنني  عنف 
املواجهات  مع  الضفة،  يف  استيطانية  وبؤر  مستوطنات 

الشعبية يف عدة مدن وقرى فلسطينية، ومطالبة الفصائل 
املقاومة الشعبية ودعمها من قبل السلطة.  بتفعيل خيار 
الفلسطيني،  التحرير  جيش  فكرة  عىل  التأكيد  تم  وهلذا 
جيش  »نواة  بأهنا  املشرتكة  الغرفة  السنوار  ووصف 
يبنى  أن  الذي يمكن  املشرتك  للعمل  التحرير، ونموذج 
اإلرسائييل  التشكيك  عىل  الرد  إىل  باإلضافة  عليه«.)٢٣( 
البنية  أصاب  الذي  الرضر  وحجم  الفصائل  قدرات  يف 

التحتية والقدرات العسكرية للفصائل خالل احلرب. 
وبشكل عام، متثلت رسائل الفصائل من »الركن الشديد 
عىل  الفصائل  وقدرة  املقاومة  خيار  عىل  التأكيد  يف   »٢
مواجهة  يف  لالعتداءات  والتصدي  التحديات  مواجهة 
شعبية  فكرة  عىل  الرتكيز  مع  السياسية،  التسوية  خيار 
وعسكرية  سياسية  رسائل  من  حتمله  ما  بكل  املقاومة 
الضغط  أوراق  ويف  وإرسائيل،  السلطة  مع  العالقة  يف 
التفاوض  حمل  امللفات  يف  الفصائل  عليها  تعتمد  التي 
آخر  جانب  من  الرابعة.  غزة  حرب  بعد  الوسطاء  عرب 
أمهية  عىل  خاص  بشكل   ٢٠٢١ يف  املناورات  أكدت 
التي  والقدس  األقىص  املسجد  ومكانة  األرسى  ملف 
الرابعة،  الفصائل نفسها، وخاصة بعد حرب غزة  تقدم 
إىل  اللجوء  يف  الفصائل  وجدية  عنها،  املدافع  بوصفها 
التصعيد يف حالة مل يتم االستجابة ملطالب القطاع اخلاصة 
بفك احلصار وترسيع عملية إعادة اإلعامر والتوصل إىل 
واملناورات يف  املشرتك  التدريب  إذ جاء  للتبادل.  صفقة 
اللجوء  خطط  عن  للفصائل  نسبت  ترصحيات  أعقاب 
وقف  يف  الوسطاء  ينجح  مل  إذا  التدرجيي  للتصعيد 
التهدئة  استحقاقات  وتنفيذ  اإلرسائيلية  االعتداءات 

وحتسني ظروف غزة االقتصادية واملعيشية.)٢٤(
واجلهاد  محاس  قادة  عقد   »٢ الشديد  »الركن  وسبق 
االستعداد  ملناقشة  ولبنان  غزة  يف  اللقاءات  من  العديد 
ملواجهة عسكرية حمتملة مع إرسائيل، ومن ضمن تلك 
مشعل،  خالد  من  كل  بني  عقد  الذي  اللقاء  التحركات 
رئيس املكتب السيايس حلامس يف اخلارج، وزياد النخالة 
يف بريوت وهو اللقاء الذي صدر عنه بيان تم من خالله 
الضفة  يف  وخاصة  املقاومة،  تقوية  »أمهية  عن  اإلعالن 
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الغربية، والتأكيد عىل االلتزام باملقاومة بوصفها الطريق 
واستعادة  األرض  وحترير  االحتالل  ملواجهة  الوحيد 
فلسطينية،  لترصحيات  ووفقًا  الفلسطينية«.)٢٥(  احلقوق 
إىل  حتذير  إرسال  إىل  واملناورات  اللقاءات  هدفت 
عىل  للرد  مستعدة  الفصائل  أن  عىل  والتأكيد  إرسائيل 
التعامل  تم  الذي  التحذير  القطاع، وهو  اعتداء عىل  أي 
باإلضافة  االنفجار،  قبل  األخري  التحذير  بوصفه  معه 
حرب  اندالع  جتنب  بأمهية  للوسطاء  رسالة  توجيه  إىل 
األرسى  ملف  مع  التعامل  ورضورة  القطاع  يف  جديدة 
أشار  السياق،  هذا  ويف  التبادل.  صفقة  إىل  والتوصل 
ملف  أمهية  إىل  القسام،  كتائب  يف  القيادي  نوفل  أيمن 
نفس  أجريت يف  التي  املناورات  األرسى ورمزية مكان 
املكان الذي تدرب فيه منفذو عملية »الوهم املتبدد« عام 
شاليط،)٢6(  أرس  خالهلا  تم  التي  العملية  وهى   ،٢٠٠6

واستمرار جهود حترير األرسى.)٢٧(

الفصائل  صعيد  عىل  املناورات  أمهية  جانب  وإىل  هبذا، 
املناورات  تقدم  املشرتك،  الفلسطيني  اجليش  وفكرة 
والسلطة  إرسائيل  إىل  رسائل  عدة  لتوجيه  فرصة 
واألطراف املعنية حول استمرار فرص التصعيد خاصة 
من  وغريها  برقة  يف  العنف  تصاعد  مع  تزامنت  وأهنا 
املناطق يف الضفة الغربية، واستمرار سياسة هدم املنازل. 
وتصب تلك التحركات يف تأكيد اسرتاتيجية التعامل مع 
اآللية  التصعيد بوصفه  التفاوض عرب  إرسائيل وملفات 
إيصال  أجل  من  الفصائل  عليها  تعتمد  التي  األساسية 
جهود  ترسيع  يف  والرغبة  الصرب  بنفاد  اخلاصة  الرسائل 

التعامل مع تلك امللفات.

اخلامتة

الفصائل  هبا  قامت  التي  العسكرية  املناورات  تؤكد 
الداخل  يف  القائمة  الفجوة  استمرار  عىل  الفلسطينية 

تتبناه  الذي  السياسية  التسوية  خيار  بني  الفلسطيني 
حني  ويف  الفصائل.  تتبناه  الذي  املقاومة  وخيار  السلطة 
ساعدت تطورات ٢٠٢١ يف ترسيخ التمييز بني املقاومة 
واملسار السيايس للتسوية، جاءت التدريبات واملناورات 
أبو  تأكيد  مع  القطيعة  تلك  لتعمق  واملشرتكة  الفردية 
مازن عىل رفض التصعيد ضد إرسائيل وااللتزام باملسار 
التصعيد  بفرص  حممل  جديد  عام  بداية  ومع  السيايس. 
يستمر اجلدل قائاًم حول اخليارات الفلسطينية مع تراجع 
حكومة  ظل  يف  حقيقية  سياسية  تسوية  حتقق  فرص 
بينيت، وتقلص تلك الفرص يف ظل السياسات اخلاصة 

باالستيطان وهدم املنازل والتهجري. 

وتؤكد الفصائل عرب خطاهبا وحتركاهتا املختلفة، بام فيها 
اللحظة  يف  مهم  طرف  أهنا  عىل  العسكرية،  املناورات 
التسوية  مسار  يف  جتاوزه  يصعب  ورقم  واملستقبل، 
الشعبي  املستوى  وعىل  واحلرب.  التصعيد  أو  السياسية 
نحو  الشعبي  املزاج  توجيه  الفصائل يف  تساهم حتركات 
مواجهة حرب جديدة،  أفضل يف  انتصار  انتظار وتوقع 
ورغم ما يمثله مثل هذا التناول من تأثري اجيايب يف صالح 
شعبية الفصائل وخيار املقاومة، إال أنه يفرض املزيد من 
يف  النهائية  التوقعات  من  ويزيد  الفصائل  عىل  الضغوط 
والتفاوض  للنقاش  املطروحة  امللفات  كافة  مع  التعامل 
بام يف ذلك كل ما يتعلق بصفقة تبادل األرسى وما يمكن 
اإلعامر وفك  إعادة  ملفات  الفصائل يف  أن حتصل عليه 

احلصار وحتسني الفرص املعيشية لسكان القطاع. 

املعنية  واألطراف  إرسائيل  قراءة  تطور  ويرجح  هذا 
االستمرار  حالة  يف  للفصائل  العسكرية  للمناورات 
عىل  تعمل  التي  الثابتة  الرسائل  بني  واملقارنة  والتكرار، 
اجليش  وفكرة  املقاومة  أمهية  مثل  وترسيخها  تأكيدها 
ترتبط  والتي  املتغرية  والرسائل  املوحد،  الفلسطيني 

بدورها بالواقع والتطورات املحيطة باملناورات املعنية.
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جدول رقم )١( التشابه واالختالف بين المناورات العسكرية المشتركة للفصائل *

الركن الشديد ٢الركن الشديد ١أوجه املقارنة

تاريخ ومدة 
٢٦- ٢٩ ديسمرب ٢٩٢٠٢١ ديسمرب ٢٠٢٠املناورات

األمهية

· قطاع 	 يف  للفصائل  األوىل  املشرتكة  املناورة 
غزة.

· اجليش 	 نواة  بوصفها  املناورات  تقديم 
الفلسطيني املوحد.

· سياق التصعيد السابق مع إرسائيل.	
· وإعادة 	 ترامب  بعد  ما  ملرحلة  االستعداد 

قضية  فيها  بام  الفلسطينية  األوراق  ترتيب 
املصاحلة الفلسطينية واالنتخابات.

· غزة 	 حرب  بعد  األوىل  املشرتكة  املناورات 
الرابعة.

· أوضاع ما بعد حرب غزة الرابعة والتصعيد يف 	
الضفة الغربية والقدس.

· استمرارية العمل املشرتك بني الفصائل وترسيخ 	
فكرة التدريبات واملناورات املشرتكة.

· أوضاع األرسى يف السجون اإلرسائيلية وتزايد 	
أمهية ملف صفقة التبادل خالل عام ٢٠٢١.

· عدم التوصل إىل حلول يف امللفات املهمة للقطاع 	
وخاصة فك احلصار واإلعامر.

قيادة 
الغرفة املشرتكة للفصائل الفلسطينية يف قطاع غزةالعمليات

األجنحة 
العسكرية 

املشاركة

كتائب عز الدين القسام )محاس(، رسايا القدس )حركة اجلهاد اإلسالمي(، كتائب الشهيد أبو عىل مصطفى 
)اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني(، كتائب الشهيد جهاد جربيل )اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني- القيادة 
العاصفة  العامودي )فتح(، كتائب شهداء األقىص- جيش  العامة(، كتائب شهداء األقىص- لواء نضال 
كتائب  األقىص-  شهداء  كتائب  )فتح(،  جودة  أيمن  الشهيد  جمموعات  األقىص-  شهداء  كتائب  )فتح(، 
املقاومة  املقاومة الشعبية(، كتائب  الدين )جلان  النارص صالح  القادر احلسيني )فتح(، ألوية  الشهيد عبد 
الوطنية الفلسطينية )اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني(، كتائب األنصار )حركة األحرار الفلسطينية(، 

كتائب املجاهدين )حركة املجاهدين الفلسطينية(.

أبرز األنشطة

· إطالق صواريخ جتاه بحر غزة.	
· حماكاة هتديدات العدو املتوقعة.	
· إطار 	 يف  املسرية  أبابيل  طائرات  إطالق 

املناورة التي حتاكي هتديدات إرسائيلية.
· يف 	 احلجم  صغرية  استطالع  طائرات  حتليق 

القطاع.

· إطالق صواريخ جتاه بحر غزة.	
· حماكاة هتديدات العدو املتوقعة.	
· عمليات اإلغارة عىل القوات املعادية.	
· اقتحام املناطق احلصينة والكامئن القتالية.	
· وكافة 	 املدن  وقتال  العسكرية  األرتال  مهامجة 

األشكال الدفاعية.
· مثل عملية 	 إرسائيليني  حماكاة عملية أرس جنود 

أرس اجلندي اإلرسائييل جلعاد شاليط.

طبيعة 
دفاعية - هجوميةاملناورات
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الركن الشديد ٢الركن الشديد ١أوجه املقارنة

تاريخ ومدة 
٢٦- ٢٩ ديسمرب ٢٩٢٠٢١ ديسمرب ٢٠٢٠املناورات

اهلدف 
العام )رؤية 

الفصائل(
االستعداد للتصدي لالعتداءات اإلرسائيلية عىل قطاع غزة، والدفاع عن الشعب واملقدسات الفلسطينية

األهداف 
التفصيلية 
)من رؤية 

وترصحيات 
الفصائل(

· رفع كفاءة وقدرة مقاتيل الفصائل للقتال يف 	
كافة الظروف واملواقف.

· الشعب 	 عن  للدفاع  املقاومة  جهوزية 
الفلسطيني يف كل األحوال.

· االستعداد للحرب القادمة مع إرسائيل.	

· كافة 	 ملواجهة  القتالية  واجلاهزية  الكفاءة  رفع 
التحديات.

· حتقيق 	 أجل  من  الفصائل  بني  اخلربات  تبادل 
تنفيذ املهام  ورسعة  املفاهيم  وتوحيد  التجانس 

بكفاءة واقتدار.
· جتنب احلرب عرب التهديد بالقدرة عىل التصعيد 	

واملواجهة.
· االستعداد للحرب يف حالة حدوثها.	

رسائل 
الفصائل

· حتت 	 اجلامعي  العمل  عىل  الفصائل  قدرة 
قيادة موحدة.

· العسكرية 	 األجنحة  أن  فكرة  ترسيخ 
نواة  متثل  القطاع  يف  الفلسطينية  للفصائل 

اجليش الفلسطيني املوحد.
· تقديم رسائل للداخل الفلسطيني، وخاصة 	

عىل  الفصائل  بقدرة  املصاحلة،  صعيد  عىل 
العمل املشرتك يف القطاع يف مواجهة حديث 
يف  الفصائل  قبل  من  املصاحلة  جهود  إعاقة 

غزة.
· يف 	 املواجهة  عىل  وقدرهتا  الفصائل  جهوزية 

حالة قامت إرسائيل بالتصعيد أو شن حرب 
عىل قطاع غزة بكل ما حتمله فكرة االستعداد 
الفلسطيني  للشعب  رسائل  من  والتجهيز 

وإرسائيل.
· يف 	 ممثلة  األرض،  حترير  عىل  املقاومة  قدرة 

السياسية  التسوية  القطاع، مقابل عدم قدرة 
رسائل  وهي  حقيقية  منجزات  حتقيق  عىل 

موجهة للداخل الفلسطيني وإرسائيل.

· من 	 الوحيد  اخليار  بوصفها  املقاومة  استمرار 
الفصائل املشاركة لتحرير فلسطني.

· التسوية 	 خيار  مواجهة  يف  املقاومة  خيار  تأكيد 
السياسية يف مواجهة السلطة الفلسطينية.

· به 	 تتمتع  ما  املقاومة شعبيًا، وإبراز  دعم رشعية 
مواجهة  يف  تأييد  من  املقاومة  وخيار  الفصائل 
االنتخابات  تأجيل  بعد  وخاصة  السلطة 
االنتخابات  يف  املشاركة  وعدم  الترشيعية 

املحلية.
· حرب 	 شن  احتامل  مواجهة  يف  ردع  رسائل 

فرص  ظل  يف  غزة  قطاع  يف  والتوغل  إرسائيلية 
أو  هدنة  إىل  التوصل  وعدم  املتزايد  التصعيد 

هتدئة طويلة مع إرسائيل.
· التصعيد يف حالة فشل الوساطة يف حسم امللفات 	

املطروحة للنقاش مع إرسائيل عرب وسطاء.
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الركن الشديد ٢الركن الشديد ١أوجه املقارنة

تاريخ ومدة 
٢٦- ٢٩ ديسمرب ٢٩٢٠٢١ ديسمرب ٢٠٢٠املناورات

التفسري 
اإلرسائييل

· حلفاء 	 استعداد  عىل  تؤكد  إيران  من  رسالة 
طهران للتصعيد يف حالة تعرض إيران لعمل 
املتحدة  الواليات  أو  إرسائيل  من  عسكري 
األمريكية، وهو األمر الذي يمكن أن يقود 

إىل وضع يرتب هتديدات أمنية.
· اإلقليمي 	 لإلعالم  ورسالة  إعالمية  محلة 

وتم  عسكرية.  أمهية  أو  ثقل  دون  والدويل 
بوصفها  اإلطار  هذا  يف  املناورات  إىل  النظر 

حتركات دعائية ال هتدد إرسائيل أمنيًا.

· تأكيد عىل عدم تغري خطاب الفصائل، واستمرار 	
التهديد القادم من غزة. وبناًء عىل تلك الرؤية، 
القطاع  ضد  بالتصعيد  األصوات  تلك  طالبت 
القضاء عىل هتديد محاس وغريها من  أجل  من 

الفصائل بصفة هنائية.
· وسيلة الفصائل للتعبري عن الغضب الفلسطيني 	

من عدم حتسني األوضاع املعيشية يف قطاع غزة.
· التي 	 االشتباك  قواعد  وترسيخ  دعم  يف  الرغبة 

الرابعة  غزة  حرب  خالل  الفصائل  وضعتها 
واخلاصة بفكرة التصعيد بالتصعيد.

* تم إعداد الجدول بواسطة الباحثة.



13

https://acpss.ahram.org.eg/News/17379.aspx : رابط دائم

دراسات

الهوامش:

١- »كتائب القسام تعلن انطالق مناورات عسكرية في قطاع غزة«، القدس العربي، ١٥ ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:
https://www.alquds.co.uk/كتائب-القسام-تعلن-انطالق-مناورات-عسكر/

٢- »كتائب القسام تطلق مناورات درع القدس لرفع الجاهزية القتالية«، روسيا اليوم، ١٥ ديسمبر ٢٠٢١.

3- نور أبو عيشة، »السنوار: لن نقبل بأقل من انفراجه كبيرة لألوضاع اإلنسانية بغزة،« موقع وكالة األناضول، ٥ يونيو ٢٠٢١، متاح 
على الرابط التالي:

https://www.trtarabi.com/now/ -5661933السنوار-لن-نقبل-بأقل-من-انفراجة-كبيرة-لألوضاع-اإلنسانية-بغزة

واالستراتيجية  السياسية  الدراسات  مركز  موقع  والتصعيد،«  التهدئة  تحديات  وإسرائيل:  الفصائل  بين  االشتباك  »قواعد  ياسين،  4-عبير 
باألهرام على اإلنترنت، ٢٢ يونيو ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:

 https://acpss.ahram.org.eg/News/17176.aspx

٥- »كتائب القسام تعلن إجراء مناورات دفاعية تحت مسمى مناورات الصمود والتحدي«، موقع كتائب القسام على اإلنترنت، ٢4 مارس 
٢٠١٨، متاح على الرابط التالي: 

https://www.alqassam.ps/arabic/specialfiles/details/23

6- »حماس تجرى مناورات درع القدس األربعاء،« موقع سبوتنيك، ١4 ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:

html.١٠٥39476٢٠٢١١٢١4/حماس-تجري-مناورات-درع-القدس-األربعاء-٠٠/https://arabic.sputniknews.com 
7- The Times of Israel Staff, “A head of mass protest, Hamas holds 1st live- fire military exercise in Gaza,” 
The Times of Israel, March 25, 2018, available at: https://www.timesofisrael.com/ahead-of-mass-protest-
hamas-holds-1st-live-fire-military-exercise-in-gaza/

٨- »فصائل المقاومة الفلسطينية تنفذ تدريبات الركن الشديد ٢«، الميادين، ٢6 ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:
https://www.almayadeen.net/news/politics/انطالق-تدريبات-الركن-الشديد2--لفصائل-المقاومة-الفلسطينية

9- نور أبو عيشة، مرجع سبق ذكره. 
10- “Palestinian groups hold first joint military drill on Gaza”, Tehran Times, December 31, 2020, available at: 
https://www.tehrantimes.com/news/456389/Palestinian-groups-hold-first-joint-military-drill-in-Gaza

11-“Palestinian groups conduct first- ever joint military drill”, Al- Monitor, December 29, 2020, available at: 
https://www.al-monitor.com/originals/202012//palestinian-factions-groups-joint-military-drill-gaza-israel.html

١٢- »الغرفة المشتركة تعلن انطالق فعاليات الركن الشديد ٢«، موقع فلسطين أون الين، ٢6 ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي: 
https://felesteen.news/post/99517/-2الغرفة-المشتركة-تعلن-انطالق-فعاليات-الركن-الشديد

١3- »الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: الجبهة الموحدة«، موقع الخنادق اإلخباري، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط 
التالي: 

https://alkhanadeq.com/post.php?id=1979 

١4- »الفصائل الفلسطينية تطلق مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في قطاع غزة«، سبوتنيك، ٢9 ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:
https://arabic.sputniknews.com/20201229/ الفصائل-الفلسطينية-تطلق-أكبر-مناورات-عسكرية-بالذخيرة-الحية-في-قطاع-
html.غزة1047655100-

١٥- »الركن الشديد... رسائل مناورات الفصائل الفلسطينية المشتركة في غزة،« موقع رصيف ٢٢، ٢9 ديسمبر ٢٠٢٠، متاح على الرابط 
التالي:

https://raseef22.net/article/1080980-الركن-الشديد-رسائل-مناورات-الفصائل-الفلسطينية-المشتركة-في-غزة



14

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

المناورات العسكرية في غزة ورسائل الفصائل الفلسطينية 

١6- محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة، »١٢ ذراعا عسكرية تشارك في الركن الشديد.. الجيش اإلسرائيلي يرفع حال التأهب رداً على 
مناورات غزة المفاجئة،« جريدة الرأي، ٢9 ديسمبر ٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: 

https://www.alraimedia.com/article/1514511/خارجيات/الجيش-اإلسرائيلي-يرفع-حال-التأهب-ردا-على-مناورات-غزة-المفاجئة

١7- »الركن الشديد... رسائل مناورات الفصائل الفلسطينية المشتركة في غزة،« مرجع سبق ذكره.

١٨- عبير ياسين، »المشهد الفلسطيني بين التصعيد المقيد والحرب المفتوحة«، موقع مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام على 
اإلنترنت، 4 يناير ٢٠٢٢، متاح على الرابط التالي:

https://acpss.ahram.org.eg/News/17364.aspx

١9-  »فصائل المقاومة الفلسطينية تنفذ تدريبات الركن الشديد ٢«، مرجع سبق ذكره.

٢٠- »تستمر لعدة أيام... الغرفة المشتركة تعلن انطالق تدريبات مشتركة الركن الشديد ٢«، فلسطين اآلن، ٢6 ديسمبر ٢٠٢١، متاح على 
الرابط التالي:

 https://paltimeps.ps/p/316022

٢١- »عقب مناورات الركن الشديد ٢.. القسام: ملف األسرى على رأس أولويات الغرفة المشتركة«، شبكة قدس اإلخبارية، ٢9 سبتمبر 
٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:

 https://qudsn.net/post/189213/عقب-مناورات-الركن-الشديد2--القسام-ملف-األسرى-على-رأس-أولويات-الغرفة-ال

22- “Militant groups hold first-ever joint military maneuver in Gaza”, Daily News, December 29, 2020, available 
at: https://dailynewsegypt.com/202029/12//militant-groups-hold-first-ever-joint-military-maneuver-in-gaza/

٢3- »الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: الجبهة الموحدة«، موقع الخنادق اإلخباري، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط 
التالي: 

https://alkhanadeq.com/post.php?id=1979 

٢4- خالد الغزالي، »الغرفة المشتركة للفصائل تعلن انطالق مناورة الركن الشديد ٢ وتقرر التصعيد التدريجي إذا فشل الوسطاء«، قناة 
فلسطين الرقمية، ٢7 ديسمبر ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:

 https://palplusarabi.com/202126/12/مناورة-الركن-الشديد2--تنطلق//

25- Khaled Abu Toameh, “Gaza terror groups launch military exercise amid growing West Bank tensions”, 
The Jerusalem Post, December 26, 2021, available at: https://www.jpost.com/middle-east/article-689821

٢6- للمزيد حول عملية الوهم المتبدد، انظر: »١٥ عاماً على عملية الوهم المتبدد.. وفي جعبة المقاومة المزيد«، فلسطين أونالين، ٢٥ 
يونيو ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:

 https://felesteen.news/post/9014915عاما-على-عملية-الوهم-المتبدد-وفي-جعبة-المقاومة-المزيد-/

٢7- »عقب مناورات الركن الشديد ٢.. القسام: ملف األسرى على رأس أولويات الغرفة المشتركة«، مرجع سبق ذكره.


