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 معركة سيف القدس يف امليزان 
 م 2021أ�ر/ مايو  -هـ  1442رمضان 

 1صاحل احلاج حسن

 

 :املقدمة
 

حدث ،  يوماً   11استمرت  ،  عركة حامسةمل تكن معركة عادية، بل كانت مسيف القدس،  معركة  
شديد  قتال  االحتالل؛    فيها  وجيش  الفلسطينية  املقاومة  قوى  وشجاعة  واجهة مبني  ،  ابسلة 

اليت   عاركمن أهم امل  معركة سيف القدسومن مث تُعد  ا،  وإرادهت  اوثباهت  ابصمودهاملقاومة  ا  هتدجسَّ 
، ليس فقط خلطورهتا أو صعوبتها،  يف غزة خصوصاً وكامل فلسطني احملتلة عموماً مرت ابملسلمني  

تني من مراحل احلياة  يَّ فاصلة بني مرحلتني رئيس   معركةفيها، ولكن أل�ا كانت    قاومةأو النتصار امل
 للمقاومة يف غزة ويف األراضي احملتلة، والتحول األبرز للمقاومة بتحديد ساعة الصفر للمعركة.  

وقد جتلَّت يف معركة سيف القدس قوة اإلميان وثبات العزائم يف مواقف اجملاهدين، وحتملهم 
ة احلوادث، وصربهم على شدة القصف، ودأهبم على العمل الشاق حتت األنفاق، وتيقظهم  قسو 

حلركات أعدائهم ومواجهة هذه احلركات مبا يوائمها من ثبات اإلميان وإخالص اليقني، مّتخذين 
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من مواقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف معاركه أسوة يتأسون هبا، حىت كان هلم من كل 
 ملية يف تربية اجملتمع.  ذلك دروس ع

يف   القدس  سيف  معركة  مع    مهماً   منعطفاً   2021مايو  أ�ر/  َشَكَلت  املستمر  الصراع  يف 
،  جيش االحتالل على    استطاعت املقاومة الفلسطينية حتقيق انتصارٍ   حيثُ االحتالل اإلسرائيلي،  

من الرغم  للقضية    على  االعتبار  أعادت  اجلانبني، كما  بني  والتقنية  العسكرية  القدرات  فارق 
 .الفلسطينية والقدس

تتناول هذه الورقة معركة سيف القدس، أسباهبا، ومقدماهتا، وأحداثها، وأهم النتائج اليت ترتبت  
 عليها املعركة. 

 

   :أوًال: أسباب املعركة
 

عائلة فلسطينية تقطن   25قرابة    ت ابت  معركة سيف القدس،األشهر القليلة اليت سبقت  خالل  
ابلتشريد حقيقياً  خطراً  تواجه  ابلقدس  جراح  الشيخ  حي  للمحاكم    ،يف  متتالية  قرارات  بعد 

هم عن منازهلم بغية  ئجال تقضي إباإلسرائيلية  
االستيطانية   اجلمعيات  لصاحل  تسليمها 
منحاً  األمور  أخذت  حيث  اإلسرائيلية، 

مع   اإلسرائيليةتصاعد�ً  السلطات   تسليم 
بناء    ،ابإلخالء لعدد من العائالت إشعارات  

على قرار احملكمة املركزية اإلسرائيلية، ليحدث 
القرار موجة متصاعدة من الغضب الذي تراكم طيلة عقود سابقة نتيجة سياسات التهويد اليت 

اإلسرائيلية ضدّ  احلكومة  املقدسيني  مارستها  الغض.  السكان  مع بلغت حدة  ذروته  الشعيب  ب 
 ابإلضافة إىل، وازد�د االستفزازات اإلسرائيلية للفلسطينيني،  هـ1442  دخول شهر رمضان املبارك 

قطع شرطة االحتالل كوابل مكربات الصوت عن املسجد األقصى يف الليلة األوىل من رمضان،  
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اليت تقام سنو�ً خالل  مث حماوالت إخالء ابب العامود من املصلني، ومنع إقامة الشعائر الدينية  
شهر رمضان، لتبدأ مناوشات حقيقية بني املقدسيني من جهة والشرطة اإلسرائيلية واملستوطنني  
من جهة أخرى، أسفرت عن تراجع السلطات اإلسرائيلية عن قرارها إبغالق ابب العامود يف 

طة وكذلك حي وجه املصلني، بعد امتداد املواجهات لساحات املسجد األقصى واملناطق احملي
 2.الشيخ جراح، األمر الذي شّكل دفعة معنوية كبرية لصمود الفلسطينيني

الفلسطينيني من   املناوشات بني  أكثر سخونة مع استمرار  بدت األحداث أتخذ طابعاً 
جهة وشرطة االحتالل واملستوطنني من جهة أخرى، وإعالن املستوطنني نيتهم إطالق مسرية  

  ، إضافة إىل التجهيز ملا مسي 1967سنة  لشرقي القدس    " إسرائيل " األعالم يف ذكرى احتالل  
  رمضان   28ألف مستوطن، يف يوم    30مسجد األقصى مبشاركة أكثر من  لل "االقتحام الكبري"  

الذي شهد أحدااثً ساخنة أثرت يف املشهد الفلسطيين    2021  مايو أ�ر/    10، املوافق  هـ 1442
 3. ككل 

  ، وجاء التحول األبرز يف هذه األحداث بتدخل املقاومة يف غزة
 ومربراً   االنتهاكات حبق املقدسات وأهل القدس دافعاً   اليت رأت أن

بعد مناشدات   خصوصاً للدخول يف جولة من القتال مع االحتالل،  
بنيامني   اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  حكومة  وإصرار  هلا  املقدسيني 

على    Benjamin Netanyahu  نتنياهو سياساهتا  فرض  على 
 4.املسجد األقصى

الصفر    5العمليات املشرتكة لقد استطاعت غرفة   الفلسطينية حتديد ساعة  املقاومة  لقوى 
ملعركة سيف القدس، يف حماولة منها لردع سلطات االحتالل ابلسماح للمستوطنني املتطرفني  
ابقتحام املسجد األقصى، بعد دعوات لالحتفال ابلذكرى السنوية الحتالل شرقي القدس،  

فلسطينية  عائالت  الشيخ جراح يف شرقي    وتنفيذ خمطط إلخالء  منازهلا يف حي  من  قسراً 
القدس وإحالل مستوطنني مكا�م، فبعد اقتحام اجلنود اإلسرائيليني للمسجد األقصى ردت  

 بنيامني نتنياهو
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املقاومة برشقات صواريخ دفاعاً عن القدس واملسجد األقصى، ليبدأ بعدها جيش االحتالل  
 6عدوانه العسكري على القطاع. 

 

 : اثنياً: مقدمات املعركة
 

بدأت ترتسم مالمح ،  2021/ 4/ 13  املوافق  هـ1442  مساء اليوم األول من شهر رمضان  حبلول
مواجهة جديدة يف القدس بعد أن وضع االحتالل اإلسرائيلي حواجز وسواتر حديدية يف ابب  

يومية أخذت حيزاً  األمر إىل مواجهات     مهماً   العامود، وتطور 
َ
العامل االهتمام يف  العريب  من  ني 

بعد أسبوعني من بدء املواجهة، أعلن املقدسيون انتصارهم على االحتالل الذي مل  و واإلسالمي. 
املصلني يف املسجد األقصى وأهايل حي الشيخ   شرسة ضدّ   يرق له تذوق طعم اهلزمية، ليبدأ حرابً 

 اً.جراح بنية هتجريهم قسر 
لالحتالل    وأخرياً   �ائياً  أركان كتائب القسام حممد الضيف حتذيراً   ه قائد ، وجَّ 4/5/2021يف  و 

األقصى  املسجد  اقتحام  عن  يتوقف  مل  إذا  ظلّ   ،اإلسرائيلي  جتهيز    يف  عن  يدور  حديث كان 
أيضاً  وأشار  ابآلالف،  القتحامه  قضية   املستوطنني  إىل 

كذلك من هتجريهم. لكن تقديرات   الشيخ جراح حمذراً 
أن   ترى  فقد كانت  الواقع،  بعكس  االحتالل كانت 
محاس غري معنية ابلتصعيد، وهو ما ثبت عدم دقته بعد 
مفشلة  القدس  ابجتاه  القسام  نفذهتا  صاروخية  رشقة 

 7.اقتحام املستوطنني لألقصى، ومن هناك بدأت احلرب 
ه، بعدما  1442رمضان    25املوافق    7/5/2021  وتفجَّرت األحداث مساء يوم مجعة الوداع يف

اقتحم آالف من جنود االحتالل، يف عملية استفزازية، ابحات املسجد األقصى، واعتدوا على  
مدنيني فلسطينيني يف املسجد األقصى وابب العامود   205املصلني؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من  

اإلثنني  يفو   8والشيخ جراح. الساعة ه1442رمضان    28املوافق    2021/ 5/ 10  يوم  متام  ، ويف 
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ابسم كتائب    4:40 الرمسي  الناطق  َمنح  عصراً، 
القسام، اجلناح العسكري حلركة محاس، أبو عبيدة،  

اإلسرائيلي،   السادسة  "العدو  الساعة  حىت  مهلًة 
األقصى   املسجد  من  ومغتصبيه  جنوده  لسحب 

قلني  املبارك وحّي الشيخ جراح، واإلفراج عن كّل املعت
يف متام الساعة السادسة، َأطلقت كتائب و   9".خالل َهّبة القدس األخرية، وإّال فقد أعذر من أنذر

وكانت قد    10.صواريخ ابجتاه مدينة القدس احملتلة، لتبدأ معها معركة سيف القدسستة    القسام
سرائيلية  ، بعد اقتحام آالف من الشرطة اإل2021/ 5/ 10وقعت مواجهات عنيفة صباح يوم االثنني  

أكثر من   إصابة  وأسفرت عن  األقصى،  فيهم    331املسجد  فلسطيين كانت  حاالت   7مدين 
 11خطرة للغاية.

 

 :اثلثاً: أحداث املعركة
 

هت ، حني وجَّ ه1442رمضان    28املوافق    2021/ 5/ 10  يوم اإلثننيبدأت معركة سيف القدس  
على جرائم االحتالل املتواصلة يف   احملتل، رداً كتائب القسام أول ضرابت صوارخيها على الداخل  

القدس احملتلة املهدد ابلتهجري يف  الشيخ جراح  املبارك وحي  وكان قد حذر  .  املسجد األقصى 
، االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه،  2021/ 5/5حممد الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام، يف  

الش "وقال:   العدوان على أهايل حي  يتوقف  القدس احملتلة، يف احلال، فإن إن مل  يخ جراح يف 
واخنرطت مدن الضفة ".  اً كتائب القسام لن تقف مكتوفة األيدي، وسيدفع االحتالل الثمن غالي 

الغربية والقدس احملتلة ومدن الداخل احملتل يف معركة سيف القدس، من خالل عشرات املسريات  
 12. س وإطالق النار عالغاضبة واملواجهات وعمليات الد
ل الفلسطينية  الساحة  القدسوشهدت  سيف  معركة  أ�م  اثين  ساخنة يف  أطلقتها    ، يلة  اليت 

وسقط عشرات القتلى   ،االنتهاكات اإلسرائيلية حبق القدس بغزة ضدّ  الفلسطينية فصائل املقاومة

https://www.almasryalyoum.com/tag/112
https://www.almasryalyoum.com/tag/112
https://www.almasryalyoum.com/tag/112
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اجلانبني، وإيقاف رحالت الطريان من وإىل مطار بن جوريون، وضرب خط إيالت واملصابني من  
 .عسقالن النفطي، وإعالن حالة الطوارئ يف مدينة اللد -

الفلسطينية كّالً   وصلت املقاومة  من   صواريخ 
وأسدود،   السبع وعسقالن  وبئر  واللد  أبيب  تل 

اإلسرائيلي اجليش  ابسم  الناطق  أفيخاي  وقال 
إن املقاومة يف غزة     Avichay Adraee  درعيأ

، يف املقابل  "إسرائيل"حنو    صاروخاً   850أطلقت  
  موقعاً   130إلسرائيلية أكثر من  استهدفت الغارات ا

الفلسطينية مسجد   منها  13،للفصائل  حميط 
منطقة تل اهلوا جنوب غزة، وبيت الهيا مشال قطاع و اإلحسان يف بلدة جباليا البلد مشال غزة،  

ر الطريان احلريب اإلسرائيلي برج اجلوهرة يف غزة بشكل كامل، وبرج هنادي غرب مدينة  غزة، ودمَّ 
ابسم .  غزة املعروفة  حلماس  التابعة  األمنية  األجهزة  مقار  جتمع  الغارات  بعض  واستهدفت 

اجليش  "اجلوازات " ابسم  الناطق  وأعلن  احلركة،  لشرطة  الرئيسي  املقر  تدمري  عن  وأسفرت   ،
اإلسرائيلي مقتل قيادي حبماس، وهو رئيس جهاز أمن املخابرات العسكرية وقائد شعبة مكافحة  

 14.التجسس
األنفاق القتالية للمقاومة درعاً هلا من كثافة القصف الذي تعرض له قطاع غزة خالل شكَّلت  

األ�م العشرة من معركة سيف القدس، ومل تعد األنفاق جمرد مكان لتنفيذ العمليات القتالية خلف  
والعسكريني   السياسيني  القادة  محاية  يف  يسهم  الذي  املنيع  احلصن  هي  بل  العدو،  خطوط 

اخلسائر للمقاومة، ح من  األنفاق  هذه  قللت  لقد  العسكرية.  العمليات  غرفة  فيها  توجد  يُث 
لضرر  إال  بفضلها  للمقاومة  العسكرية  التحتية  البنية  تتعرض  ومل  املقاومة،  صفوف  يف  البشرية 

 عيدرأأفيخاي 

https://www.almasryalyoum.com/tag/33628
https://www.almasryalyoum.com/tag/33628
https://www.almasryalyoum.com/tag/33628
https://www.almasryalyoum.com/tag/33628
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يزيد على   كم من    500طفيف، حيُث هناك ما 
األنفاق اهلجومية والدفاعية، حبسب ما أكد حيىي  

حرك رئيس  ومل  السنوار،  غزة،  قطاع  يف  محاس  ة 
أصاهبا   الذي  الضرر  فقط. 5يتجاوز  ويف    %15 

الثالاثء كتائب   قصفت،  2021/ 5/ 11  مساء 
على استهداف    صاروخ رداً   130  القسام تل أبيب بـ 

قطاع    ديع   سكنياً   برجاً   "إسرائيل" معامل  أحد  من 
ونتج عن تلك اهلجمة الصاروخية إيقاف رحالت  .  طابق، ومتت تسويته ابألرض   12من    كون ، م غزة 

قت  ووثَّ   الطريان من وإىل مطار بن جوريون، وضرب خط إيالت عسقالن النفطي، جنوب عسقالن. 
 16. اهلجوم الصاروخي   هذا   من الصور والفيديوهات آلاثر   الكامريات عدداً 

قدَّر احتاد الصناعات اإلسرائيلي خسـائر الشركات  وحول اخلسائر اليت تكبدها االحتالل، فقد  
  مليون دوالر).   368مليار شيـكل (حنو    1.2اإلسرائيلية، خالل احلـرب األخرية على قطاع غـزة، بنحو  

مصنعاً كانوا قد أصيبوا بشكل مباشر ابلصواريخ. فيما    50وأشار احتاد الصناعات اإلسرائيلي إىل أن  
قدَّرت ما تسمى بوزارة املالية اإلسرائيلية، اخلسائر األولية لالقتصاد يف املواجهة األخرية مع فصائل  

مليار دوالر). وعن اخلسائر البشرية، فقد    2.51مليارات شيكل (حنو    7املقاومة الفلسـطينية بنحو  
إسرائيلياً وآالف اإلصاابت، ابإلضافة إىل األضرار املادية اليت حلقت    12ل  اعرتف العدو عن مقت 

 17كم.   120إىل    10ابملنازل يف املستوطنات جراء سقوط الصواريخ اليت وصلت إىل مد�ت خمتلفة من  

 حيىي السنوار
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سيدة    40طفالً و  96شهيداً من بينهم    280وخلَّف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ارتقاء  
أكثر من    17و إىل  إضافة    ، وحدة سكنية   1,800تضرر  و إصابة جبراح خمتلفة،    8,900مسناً، 

 18برجاً ومنزالً وعدداً من املصانع واملرافق االقتصادية. 184وتدمري 
معركة سيف القدس بتسجيل أكرب وأوضح هزمية يف اتريخ االحتالل اإلسرائيلي، إذ مل  تانته

مبث الصهيوين  املشروع  مين  أن  منذ  يسبق  االنتكاسة  هذه  أن  1948  سنة ل  املعركة  وخالصة   .
من أهدافها، بينما جنحت املقاومة من مكا�ا يف غزة حبماية    تراجعت ومل حتقق أ�ً   "إسرائيل"

 19.اعتداءات االحتالل املسجد األقصى واملرابطني فيه، وصدّ 

 

 : رابعاً: نتائج املعركة
 

معركة سيف القدس إجنازات مهمة، فأثبتت قوهتا وشعبيتها والقدرة  حقَّقت املقاومة الفلسطينية يف  
  20على املبادرة إىل ضرب االحتالل، واختيار توقيت املعركة، وتنامي خربهتا التقنية وقدرهتا العسكرية، 

وكرَّست دورها كمدافع عن القدس واألقصى، لُتخرج إىل دائرة الفعل ما ألتزمت به يف خطاهبا لسنوات  
دها أن القدس واألقصى خط أمحر. كذلك، أعطت املعركة دفعة إجيابية لقوى املقاومة يف  عرب أتكي 

للمنطقة، ال ميكن أن يؤدي   الفلسطينية على مستوى أي مقاربة  القضية  املنطقة، وأكَّدت مركزية 
الفلسطينية أن تثبت لالحتالل  وقد استطاعت املقاومة    21جتاهلها وإمهاهلا إىل حلَّها تلقائياً أو تالشيها. 

سرتاتيجي أو تكتيكي، وعاجلته ابالستعداد للدخول يف مواجهة قتالية،  ا  وجود ملعادلة ردع  ن ال أ 
 22احمليطة. املستوطنات  و   ، القدس   مناطق سيطرة العدو يف   وبدأت اجلولة بقصف 
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 زها:وسجَّلت معركة سيف القدس الكثري والكثري من النتائج، وفيما يلي نستعرض أبر 
معركة سيف القدس، هي احلرب األوىل اليت ختوض فيها املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة  .  1

واحلصار   العسكري  الغزاوي، كالعدوان  امليداين  ابلوضع  متعّلقة  غري  أسباب  نتيجة  احلرب 
اندلعت االقتصادي، وغري �جتة من تدحرج األحداث املتبادلة بني املقاومة واالحتالل، بل  

بسبب أهم مفردات القضية الفلسطينية، أي القدس واملسجد األقصى، ابعتبارمها قضية إمجاع  
وختطيطهم  األقصى  املسجد  حلُرمة  املستوطنني  انتهاكات  تواصل  بعد  فلسطيين،  وطين 

واستباحة الدم الفلسطيين يف ابحاته وعند أبوابه،    ،القتحامه، وتواُصل بطش جيش االحتالل
. وهذا يدل على أَن املقاومة الفلسطينية، على الرغم من هـ1442  مضان املبارك طوال شهر ر 

أولو�هتا   يف  تضع  فإ�ا  صمودمها،  لدعم  وحاضنتها  لشعبها  الكرمية  احلياة  بتوفري  اهتمامها 
 23. وغريها ،والعودة ، والتحرير ،القضية الوطنية بكل مفرداهتا: القدس

 فلسطينياً، اليت تُقّرِر املقاومة الفلسطينية فيها املبادرة  معركة سيف القدس، هي احلرب األوىل.  2
تشرين األول/ إىل احلرب، وحتدِّد ساعة الصفر النطالقها. وهي احلرب الثانية عربياً، بعد حرب  

 24.، اليت يبدأ هبا العرب 1973أكتوبر 
بشكل فاجأ الصديق قبل العدو، بكو�ا    2014ظهور املقاومة أقوى مما كانت عليه يف حرب  .  3

 25وفتكاً. ترد ضربة بضربة، وضربة املقاومة أصبحت أبعد مدى وأكثر عدداً 
العدوان اإلسرائيلي حمرتفاً   قتالياً   قّدمت املقاومة يف غزة منوذجاً .  4 ، وقدرة عالية على مواجهة 

 26.الفلسطينيني من قدرته على إطالة أمد عدوانه ضدّ  االحتالل، مبا حيدّ  والتعامل مع خطط
عنوا�ا  .  5 يف  القدس،  سيف  معركة 

املتمحورَ  القدس،  يْ ومضمو�ا،  حول  ن 
ومضمون   فلسطني،  وحدة  عنوان  هي 
هذه الوحدة يتجّسد يف وحدة الشعب  
توحَّد  فالشعب  والقضية.  واألرض 
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ما يف فلسطني احملتلة، ال فرق بني سكان  سيّ   خلف القدس وسيفها يف كل أماكن وجوده، وال
لى الرغم قطاع غزة، على الرغم من معا�ة احلصار وآالم العقوابت، وبني سكان الضفة، ع

من معا�ة االحتالل واالستيطان وبطش أجهزة التنسيق األمين، وبني مواطين األرض احملتلة 
، على الرغم من معا�ة التمييز العنصري وحماوالت األسرلة، ووهم املواطنة، وأكذوبة  1948سنة  

صواريخ  ووحدة األرض الفلسطينية، اليت رمست معاملها    ، التعايش يف "جمتمع إسرائيلي" واحد!
وعودة  حترير  الفلسطينية كقضية  القضية  ووحدة  جنوهبا،  إىل  فلسطني  مشايل  من  املقاومة 

 27.واستقالل حمورها القدس
أصبحت كل فلسطني واحدة، ما حيدث يف الشيخ جراح يكون له رد فعل   2021بعد حرب  .  6

من غزة، وما حيدث يف غزة يكون له رد فعل يف اللد والقدس؛ ما يعيد لفلسطني تواصلها  
من الرغم  مواجهة  الت  شكَّ لقد    28واحلصار.  احلواجز  على  النضالية يف  الفلسطينية  لوحدة 

اع غزة والداخل احملتل، االحتالل يف القدس والضفة الغربية وقط
  ،ملسار املصاحلة أو مسار االنتخاابت الفلسطينية  عملياً   بديالً 

الذي تبنته السلطة الفلسطينية والفصائل، ومضت سنوات دون  
ت إحداث اخرتاق حقيقي فيه. بل إن مسار االنتخاابت قد فوَّ 

على الفلسطينيني فرصة االنتفاضة يف وجه صفقة القرن وخطط  
والتط لتعيد الضم  املواجهات  من  اجلولة  هذه  وجاءت  بيع، 

 29.للفلسطينيني اعتبارهم
  "إسرائيل" أن  ،  للشك   مبا ال يدع جماالً ،  ة فلسطينيي الداخل احملتل اليت برهنتهبّ . يضاف لذلك  7

أضعف مما حتاول تقدمي نفسها به، وأن لدى االحتالل خاصرة رخوة وحساسة مل تعد مبنأى  
   30به.  قاوم والتأثرعن الفعل الفلسطيين امل

للعدوان  8 رفضهم  وإعالن  للتظاهر  الشوارع  إىل  اآلالف  القدس  معركة  تطورات  أخرجت   .
اإلسرائيلي على غزة وأتييدهم املقاومة ووقوفهم إىل جانب الفلسطينيني، فكانت التظاهرات  
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أشبه ابستفتاء على مدى حضور القضية الفلسطينية يف الوجدان العريب واإلسالمي والشعيب،  
اقيات التطبيع، اليت وقعت من دون الرجوع إىل القاعدة الشعبية، أن تكون  بعدما أُريد التف

الناطق ابسم شعوب املنطقة، وإن مل تكن مرَّت عرب املؤسسات الشعبية حني التوقيع عليها.  
وهذا ما يتوافق مع نتائج املؤشر العريب اليت بيَّنت أن اجملتمعات العربية ما زالت تعّد القضية 

% من مواطين  88قضية العرب مجيعاً، وليست قضية الفلسطينيني وحدهم وأن  الفلسطينية هي  
 31البالد العربية يرفضون االعرتاف بدولة االحتالل. 

مطارات  .  9 لكل  املقاومة  مع وصول    " إسرائيل"استهداف  اجلوية أل�م  ووقف كل خطوطها 
األمنية مبا فيها القبة    " إسرائيل"صواريخ املقاومة يف قلب تل أبيب العاصمة، أوقع أسطورة  

احلديدية. مما سيجعل قوافل املستوطنني الصهاينة اجلدد يف موقف تردد قبل مغادرهتم بالدهم،  
 32"إسرائيل".  األمر الذي قد يكتب تفكك 

بعد أن ابتت أرضاً    "إسرائيل"فقدان  .  10 من أسهمها كواجهة لالستثمار االقتصادي،  كثرياً 
مهددة بصواريخ املقاومة، وبدء التعامل معها ولو جزئياً كعبء على العامل الغريب الراعي لدولة 

 33الصهيوين. الكيان
املقاومة    استهدافة  نتيج  ،اإلسرائيلي  االقتصادكان هلذه احلرب تداعيات وآاثر سلبية على  .  11

عزله عن العامل، وهذا ما   حيث متّ   ،وبعض املوانئ  "رامون"و   "وريونجبن  "ي  ملطارَ  الفلسطينية
مما    ،وإلغاء آالف حجوزات الفنادق  ،دفع الشركات العاملية إىل تعليق مجيع الرحالت اجلوية 
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من مصادر  مهماً   مصدراً   دّ أدى إىل تعطيل احلركة السياحية كلياً، علماً أنَّ قطاع السياحة يع
كما أّدت صواريخ  .  مليار دوالر  6.66  حنو  2019  سنة الدخل القومي، وبلغت عائداته يف  

ف العمل يف منصة  املقاومة الفلسطينية إىل توقّ 
، وتعود منصة  " متار "   الطبيعي   الغاز   استخراج 

مليار دوالر    1.8متار على امليزانية بدخل قيمته  
سنو�ً، مما يعين أنَّ كل يوم تعطيل عن العمل  

حبدود   تقدَّر  خسارة  دوالر    5يقابله  ماليني 
احليوية، ووصلت    االقتصادية ، ابإلضافة إىل توقف حركة القطارات والنقل والعديد من املرافق  اً يومي 

 34. البىن التحتية إىل املمتلكات العامة و   ابإلضافة اخلسائر إىل منشآت الطاقة اجلنوبية،  

شهدت العواصم الغربية حراك وفعاليات .  12
الفلسطيين للشعب  مؤيدة   ةمطالب  ،شعبية 

العادلة يف احلرية والعدالة،    هبتحقيق مطالب
مئات   خرج  بريطانيا    اآلالفحيث  يف 

واألماكن    وأملانياوفرنسا    وأمريكا الشوارع 
الصهيونية السفارات  أمام  الفلسطيين  ،العامة  الشعب  لنضال  جبرائم   ،داعمني  ومنددين 

 35.االحتالل
للعدوان على  13 . كانت التظاهرات اليت خرجت يف الوال�ت املتحدة دعماً لفلسطني ورفضاً 

حتالل لدعمها.  غزة ذات دالالت مهمة، إذ كانت أضخم من تلك اليت نظمها أنصار دولة اال
وخرجت تظاهرات يف ُكل من نيويورك وميشيغن وواشنطن، ونظمت فعاليات احتجاجية أمام  

  36البعثة اإلسرائيلية لدى األمم املتحدة وأمام سفارة االحتالل.
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 :اخلالصة
 

 ساعة الصفر النطالقها.   ت املبادرة إىل احلرب، وحّدد هي اليت قررت املقاومة الفلسطينية . 1
القدس2 سيف  معركة  أعادت  توحيد    . 

الفلسطيين   والضفة الشعب  القدس  يف 
احملتل والداخل  غزة  وقطاع  يف    الغربية 

االحتالل جاهزيته  مواجهة  وأكدت   ،
وقت   أي  يف  للقدس للتضحية  نصرة 

 .واألقصى والشيخ جراح
عليه يف  .  3 مما كانت  أقوى  املقاومة  وتظهور  العدو،  مع  السابقة  كماً    أسلحتهاطور  احلروب 

 ونوعاً.
القضية الفلسطينية لصدارة االهتمام العريب واإلقليمي والدويل، حيث خرج    املعركة  عادت . أ4

لسفارات  أمام او الشوارع واألماكن العامة  يف    وأملانيا وفرنسا    وأمريكايف بريطانيا    اآلالفمئات  
 . الصهيونية داعمني لنضال الشعب الفلسطيين

وضعف دولة االحتالل، وأن    هشاشة الوضع الداخلي الصهيوينمعركة سيف القدس  شفت  . ك5
و  فلسطني،  جغرافية  يف  مكان  أي  إىل  الوصول  على  قادرة  املقاومة  القّبة  صواريخ  جتاوز 

 . احلديدية
ا6 حيث أظهرت هذه اجلولة من املواجهات أن    ؛لتطبيع. أحرجت معركة سيف القدس دول 

العريب واإلسالمي ترفض ني 
َ
العامل الفلسطينية هي   وتعد القضية ،التطبيعفكرة    الشعوب يف 

 قضيتهم األوىل، وليست قضية الفلسطينيني وحدهم. 
  ابإلضافة إىل منشآت الطاقة،  وصلت اخلسائر. تكبَّدت دولة االحتالل خسائر مادية فادحة 7

، مبا يربز تعاظم قوة املقاومة، وأتثري فعلها املقاوم على  إىل املمتلكات العامة والبىن التحتية
 . صهيوينمناطق سيطرة العدو ال
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 اهلوامش
 
 .والقضا� اإلسالمية املعاصرةأكادميي لييب، وابحث مهتم ابلتاريخ اإلسالمي  1
 ، يف: 2021، موقع جمموعة احلوار الفلسطيين، النتائج والتداعيات "سيف القدس" قراءة يف معركة  وائل املصري،  2

https://paldg.co/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9   
%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%         
84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84 
%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA 

 املرجع نفسه.  3
العقرابوي،    4 هللا  الفلسطينيون؟عبد  يستثمرها  وكيف  هي  ما  القدس"..  لـ"سيف  مسبوقة  غري  موقع إجنازات   ،

 ، يف: 23/5/2021اجلزيرة.نت، 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/23/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%
D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D8%B3%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-
%D9%84%D9%80%D8%B3%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%81 

ين املسلَحني حلركَيت محاس واجلهاد  ◌َ ، وظهرت يف صيغها األولية بني اجلناح2006أتسست يف قطاع غزة سنة    5
القسام وسرا� القدس، على التوايل، مث أُعلن عنها رمسياً مع انطالق   اإلسالمي، ومها كتائب الشهيد عز الدين

، وتوسعت لتضم عدداً من الفصائل  2018مسريات العودة على حدود قطاع غزة مع "إسرائيل" يف متوز/ يوليو  
اجهة  والقوى املسلحة يف غزة، وهي مبثابة غرفة عمليات تضطلع بدور التخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية يف مو 

سيف  "كتائب القسام ومعركة  جيش االحتالل اإلسرائيلي سياسياً وعسكر�ً. للمزيد انظر: أمحد قاسم حسني، "
النسيب    :"القدس الردع  اس،"  متناظرة  غري حرب    يفممكنات  رقم  رت ورقة  ا4اتيجية  ودراسة    لألحباث  العريبملركز  ، 

 ، انظر:1، ص 24/6/2021، السياسات
 https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/AlQassam-Bigrades-

and-the-Sword-of-Jerusalem-Battle-Possible-Retaliation-in-Asymmetric-Warfare.pdf ،  :نقًال عن
 . 28/5/2021نت، .رةجيش التحرير"، اجلزيلـ" عد�ن أبو عامر، غرفة العمليات املشرتكة للمقاومة يف غزة نواة 

ورقة  ،"  متناظرة  غريحرب    يف ممكنات الردع النسيب    : "سيف القدس"كتائب القسام ومعركة  أمحد قاسم حسني، "   6
 . 1ص  ،24/6/2021، ودراسة السياسات لألحباث العريبملركز ، ا4اتيجية رقم رت اس

 يف: ، 22/5/2021، شبكة ُقدس اإلخباريةمقال بعنوان: قصة معركة سيف القدس من اإلنذار إىل الدمار، موقع  7
https://qudsn.net/post/184336/%D9%82%D8%B5%D8%A9-
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1 
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	معركة سيف القدس، لم تكن معركة عادية، بل كانت معركة حاسمة، استمرت 11 يوماً، حدث فيها قتال شديد بين قوى المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال؛ مواجهة باسلة وشجاعة، جسَّدتها المقاومة بصمودها وثباتها وإرادتها، ومن ثم تُعد معركة سيف القدس من أهم المعارك التي م...
	وقد تجلَّت في معركة سيف القدس قوة الإيمان وثبات العزائم في مواقف المجاهدين، وتحملهم قسوة الحوادث، وصبرهم على شدة القصف، ودأبهم على العمل الشاق تحت الأنفاق، وتيقظهم لحركات أعدائهم ومواجهة هذه الحركات بما يوائمها من ثبات الإيمان وإخلاص اليقين، متّخذين م...
	شَكَلَت معركة سيف القدس في أيار/ مايو 2021 منعطفاً مهماً في الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، حيثُ استطاعت المقاومة الفلسطينية تحقيق انتصارٍ على جيش الاحتلال، على الرغم من فارق القدرات العسكرية والتقنية بين الجانبين، كما أعادت الاعتبار للقضية الف...
	تتناول هذه الورقة معركة سيف القدس، أسبابها، ومقدماتها، وأحداثها، وأهم النتائج التي ترتبت عليها المعركة.
	أولاً: أسباب المعركة:
	بدت الأحداث تأخذ طابعاً أكثر سخونة مع استمرار المناوشات بين الفلسطينيين من جهة وشرطة الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، وإعلان المستوطنين نيتهم إطلاق مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال "إسرائيل" لشرقي القدس سنة 1967، إضافة إلى التجهيز لما سمي "الاقتحام الكبي...
	لقد استطاعت غرفة العمليات المشتركة4F  لقوى المقاومة الفلسطينية تحديد ساعة الصفر لمعركة سيف القدس، في محاولة منها لردع سلطات الاحتلال بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، بعد دعوات للاحتفال بالذكرى السنوية لاحتلال شرقي القدس، وتنفيذ مخطط...
	ثانياً: مقدمات المعركة:
	بحلول مساء اليوم الأول من شهر رمضان 1442هـ الموافق 13/4/2021، بدأت ترتسم ملامح مواجهة جديدة في القدس بعد أن وضع الاحتلال الإسرائيلي حواجز وسواتر حديدية في باب العامود، وتطور الأمر إلى مواجهات يومية أخذت حيزاً مهماً من الاهتمام في العالمَين العربي والإ...
	وفي 4/5/2021، وجَّه قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف تحذيراً نهائياً وأخيراً للاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتوقف عن اقتحام المسجد الأقصى، في ظلّ حديث كان يدور عن تجهيز المستوطنين لاقتحامه بالآلاف، وأشار أيضاً إلى قضية الشيخ جراح محذراً كذلك من تهجيرهم....
	وتفجَّرت الأحداث مساء يوم جمعة الوداع في 7/5/2021 الموافق 25 رمضان 1442ه، بعدما اقتحم آلاف من جنود الاحتلال، في عملية استفزازية، باحات المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من 205 مدنيين فلسطينيين في المسجد الأقصى وباب العامود والش...
	وشهدت الساحة الفلسطينية ليلة ساخنة في ثاني أيام معركة سيف القدس، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة ضدّ الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس، وسقط عشرات القتلى والمصابين من الجانبين، وإيقاف رحلات الطيران من وإلى مطار بن جوريون، وضرب خط إيلات - عس...
	وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية كلّاً من تل أبيب واللد وبئر السبع وعسقلان وأسدود، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي Avichay Adraee  إن المقاومة في غزة أطلقت 850 صاروخاً نحو "إسرائيل"، في المقابل استهدفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 130 موق...
	شكَّلت الأنفاق القتالية للمقاومة درعاً لها من كثافة القصف الذي تعرض له قطاع غزة خلال الأيام العشرة من معركة سيف القدس، ولم تعد الأنفاق مجرد مكان لتنفيذ العمليات القتالية خلف خطوط العدو، بل هي الحصن المنيع الذي يسهم في حماية القادة السياسيين والعسكريين...
	شكَّلت الأنفاق القتالية للمقاومة درعاً لها من كثافة القصف الذي تعرض له قطاع غزة خلال الأيام العشرة من معركة سيف القدس، ولم تعد الأنفاق مجرد مكان لتنفيذ العمليات القتالية خلف خطوط العدو، بل هي الحصن المنيع الذي يسهم في حماية القادة السياسيين والعسكريين...
	شكَّلت الأنفاق القتالية للمقاومة درعاً لها من كثافة القصف الذي تعرض له قطاع غزة خلال الأيام العشرة من معركة سيف القدس، ولم تعد الأنفاق مجرد مكان لتنفيذ العمليات القتالية خلف خطوط العدو، بل هي الحصن المنيع الذي يسهم في حماية القادة السياسيين والعسكريين...
	وحول الخسائر التي تكبدها الاحتلال، فقد قدَّر اتحاد الصناعات الإسرائيلي خسـائر الشركات الإسرائيلية، خلال الحـرب الأخيرة على قطاع غـزة، بنحو 1.2 مليار شيـكل (نحو 368 مليون دولار). وأشار اتحاد الصناعات الإسرائيلي إلى أن 50 مصنعاً كانوا قد أصيبوا بشكل مبا...
	وحول الخسائر التي تكبدها الاحتلال، فقد قدَّر اتحاد الصناعات الإسرائيلي خسـائر الشركات الإسرائيلية، خلال الحـرب الأخيرة على قطاع غـزة، بنحو 1.2 مليار شيـكل (نحو 368 مليون دولار). وأشار اتحاد الصناعات الإسرائيلي إلى أن 50 مصنعاً كانوا قد أصيبوا بشكل مبا...
	وحول الخسائر التي تكبدها الاحتلال، فقد قدَّر اتحاد الصناعات الإسرائيلي خسـائر الشركات الإسرائيلية، خلال الحـرب الأخيرة على قطاع غـزة، بنحو 1.2 مليار شيـكل (نحو 368 مليون دولار). وأشار اتحاد الصناعات الإسرائيلي إلى أن 50 مصنعاً كانوا قد أصيبوا بشكل مبا...
	وخلَّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتقاء 280 شهيداً من بينهم 96 طفلاً و40 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى أكثر من 8,900 إصابة بجراح مختلفة، وتضرر 1,800 وحدة سكنية، وتدمير 184 برجاً ومنزلاً وعدداً من المصانع والمرافق الاقتصادية.17F
	انتهت معركة سيف القدس بتسجيل أكبر وأوضح هزيمة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، إذ لم يسبق أن مني المشروع الصهيوني بمثل هذه الانتكاسة منذ سنة 1948. وخلاصة المعركة أن "إسرائيل" تراجعت ولم تحقق أياً من أهدافها، بينما نجحت المقاومة من مكانها في غزة بحماية ال...
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