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وقفة ت�ضامنية ن�صرة للمرابطني بامل�سجد الأق�صى..
�أهل البحرين ي�ستنكرون ممار�سات االحتالل الإجرامية

التفا�صيل
�ص «»7- 6

البحرين تنت�صر للأق�صى
بد�أ �أهل البحرين يف التحرك للوقوف مع
املقد�سيني املرابطني عند �أ�سوار و�أب��واب
وم��داخ��ل احل��رم القد�سي ال�شريف ،كما
ح���دث ح����راك يف ب��ع�����ض ال����دول العربية
والإ�سالمية عرب و َقفات من �أجل املناداة
وامل��ط��ال��ب��ة ب���إن��ق��اذ الأق�����ص��ى وتخلي�صه
من حم��اوالت ب�سط (�سيادة) �صهيونية
ع��ل��ي��ه .ف��غ�ير م��ه��م ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ب�ير عن
الت�ضامن مع �أهل القد�س ومع الأق�صى
ون��وع��ي��ة الأن�����ش��ط��ة وط��ري��ق��ت��ه��ا �إذا ك��ان
الهدف م��وح��داً �أال وه��و ن�صرة الأق�صى
وفل�سطني.

ول��ق��د ك��ان��ت وق��ف��ة الإث���ن�ي�ن يف جمعية
الإ����ص�ل�اح ب��امل��ح��رق ن��اج��ح��ة بف�ضل اهلل
تعالى بكل املقايي�س ،فقد فاقت �أع��داد
احل�����ض��ور ط��اق��ة ال�����ص��ال��ة ال��ت��ي اح��ت��وت
وغ�صت بكاملها ،مما حال دون
الوقفةَّ ،
ح�صول كثريين على مكان داخلها .هذا
هو �شعب البحرين الأ�صيل يف مواقفه
منذ اح��ت�لال فل�سطني ع��ام  1948حتى
ال��ي��وم ،كما �أن مواقف القيادة احلكيمة
كانت وماتزال داعمة للحق الفل�سطيني
طيلة هذه ال�سنوات.

ونحمد اهلل جل وعال �أن الوقفات املتتالية
للمرابطني ح��ول امل�سجد الأق�����ص��ى ودع��م
�شعوب ال��ع��امل لهم وت���أي��ي��ده��م �إي��اه��م ،قد
ح َّقق �أولى نتائجه لأبطال الأق�صى بعد � ْأن
ا�ضطر الكيان ال�صهيوين �صباح �أم�س �إلى
�إزال���ة ال��ب��واب��ات الإل��ك�ترون��ي��ة ال��ت��ي ن�صبها
من قبل ،كما قام كذلك ب�إزالة الكامريات
املثبَّتة على تلك الأبواب.
مل تنت ِه الق�ضية بعد ،وماتزال املطالب
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا م���ن ك��اف��ة
مكونات و�أهايل مدينة القد�س مب�سلميها
وم�سيحييها قائمة ،وهي �إزال��ة اجل�سور
التي َت��زامَ��ن تركي ُبها مع و�ضع الأب��واب
الإل��ك�ترون��ي��ة ،و�إزال����ة امل�����س��ارات املعدنية
وال��ك��ام�يرات داخ���ل �أ���س��وار االق�����ص��ى ،ويف

اجل��م��ل��ة �إزال����ة ال��ت��ع�� ِّدي��ات ع��ل��ى الآث����ار يف
الأق�صى ،و�إع���ادة وت�سليم مفاتيحه كما
ك��ان الأم���ر ق��ب ً
�لا �إل���ى الأوق�����اف ،و�أخ�ي�راً
و ْق���ف مت��دي��د وت��رك��ي��ب ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د
ال��ذي �أق��ام��ه االح��ت�لال منذ �أي���ام وق��ا َرب
على �إكماله متهيداً لف ْر�ضه على امل�صلني
يف امل�سجد الأق�صى ،فامل�شكلة لي�ست هي
ف��ق��ط ك���ام�ي�رات ت��ق��ل��ي��دي��ة و�إمن������ا ن��ظ��ام
مراقبة متكامل ميكن �سلطات االحتالل
م���ن ال���� َّت���� َع���� ُّرف ع��ل��ى ه����و َّي����ات ال��داخ��ل�ين
واخل���ارج�ي�ن ،ن��اه��ي��ك ع��ن �إظ���ه���ار كامل
تفا�صيل اجل�سم ،وهو ما يحمل خماطر
�صحية وانتهاكاً حلقوق الإن�����س��ان ،وهو
الأم�����ر وال��ت�����ص��رف امل���رف���و����ض دول���ي���اً يف
معظم دول العامل.

ومهما يكن من �أمر ف�إننا ن�سال اهلل جلت
قدرته �أن يوفق املرابطني وي�ش َّد عزمهم
وي��ث�� ِّب��ت��ه��م وي���ق���وِّي م���ن �إ����ص���راره���م على
حقهم الأ���ص��ي��ل بال�سيادة الكاملة على
امل�سجد الأق�صى بكامله .كما ن�شدُّ على
�أيدي كل �أهلنا يف البحرين ون�ؤكد عليهم
مبوا�صلة ال��وق��وف م��ع ه����ؤالء الأب��ط��ال
بكل ما ميكن عمله عرب ال�سبل والطرق
ال�سلمية املدنية احل�ضارية ،لكي ت�صل
الر�سالة �إل��ى كل من يعنيه �أم��ر القد�س
والأق�صى وكل فل�سطني وحماية حرمات
الأمة بال تراخ وال تنازل وال تطبيع مع
العدو ال�صهيوين.
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