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تعدها جمعية منا�صرة فل�سطني

���ش��ك��ل ع����ام  2017مِ ��ف�����ص�ل ً
ا يف ت��اري��خ
القد�س وق�ضية فل�سطني مبا ت�ضمنه
م���ن حت�����والت ���س��ي��ا���س��ي��ة ت��ك��ل��ل��ت ب�شكل
وا�����ض����ح ب����ق����رار ال���رئ���ي�������س الأم��ي�رك����ي
دون������ال������دو ت�����رام�����ب يف 2017/12/6
ب���االع�ت�راف ب��امل��دي��ن��ة ع��ا���ص��م��ة للكيان
ال�����ص��ه��ي��وين ،ب���الإ����ض���اف���ة �إل�����ى ���س��ل��وك
االح��ت�لال التهويدي والأم��ن��ي الهادف
لل�سيطرة على املدينة وتغيري هويتها،
ح�سب تقرير م�ؤ�س�سة القد�س الدولية
املعنون (ح�صاد القد�س ال�سنوي لعام
.)2017
وق������د ك������ان ع����ام����اً م���ل���ي���ئ���اً ب�����الأح�����داث
واملواقف وامل�سارات ،جتلى يف حمطتني
�أ����س���ا����س���ي���ت�ي�ن ،الأول��������ى يف (ه���� َّب����ة ب���اب
الأ��س�ب��اط) التي ب��د�أت يف 2017/7/14
ب�سبب حماولة االحتالل (الإ�سرائيلي)
ف��ر���ض �أم����ر واق����ع ج��دي��د يف الأق�����ص��ى
م���ن خ�ل�ال ن���ْ��ص�� ِب��ه ك���ام�ي�رات م��راق��ب��ة
فهب املقد�سيون
وب��واب��ات �إل��ك�ترون��ي��ةَّ ،
�ضد االحتالل وجنحوا بعد �أ�سبوعني
م��ن الغ�ضب يف �إج��ب��ار االح��ت�لال على
الرتاجع ،و�سجلوا عليه ن�ص ًرا جديدًا
ي�ضاف �إل��ى انت�صارات الفل�سطينيني.
بينما جتلت املحطة الثانية يف �إع�لان
ت�����رام�����ب وم������ا ي�����ش��ك��ل��ه م�����ن حم���اول���ة
�أمريكية ل�شرعنة وج��ود االح��ت�لال يف
املدينة العربية والقفز على ح�ضارتها
العربية املمتدة منذ خم�سة �آالف �سنة.
ومي��ك��ن ت��رج��م��ة ه���ذا ال���ع���ام و�أح���داث���ه
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب � �ـ(ه � � َّب ��ة ب � ��اب الأ� � �س � �ب ��اط)
و(ه��ب��ة ال��ع��ا���ص��م��ة ب��ع��د ق����رار ت��رم��ب)،
بالإ�ضافة �إل��ى امل�سار الأ�سا�سي املتمثل
ب��وج��ود االح��ت�لال و�سلوكه العن�صري،
ب�سل�سلة م��ن الأرق���ام املرتبطة بثالثة

حتوالت �سيا�سية تكللت بقرار ترمب باالعرتاف بالقد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين

�أب���واب رئي�سية ،ت�شمل تهويد الأر����ض
وامل��ق��د���س��ات ،ال�����س��ك��ان (�أه����ل ال��ق��د���س)،
االح���ت�ل�ال وع��م��ل��ي��ات امل��ق��اوم��ة� ،ضمن
ال��ف�ترة امل��م��ت��دة م��ن  2017/1/1حتى
.2017/12/31
كما نعر�ض يف ه��ذا التقرير ال�سنوي
الغ�ضب الفل�سطيني الذي جتلى يف غزة
وال�ضفة خ�لال (ه� َّب��ة ب��اب الأ��س�ب��اط)
و(ه��ب��ة العا�صمة ب��ع��د ق���رار ت��رام��ب)،
وال��ت�����ض��ح��ي��ات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ال�����ش��ع��ب
الفل�سطيني لن�صرة القد�س والأق�صى
واخل�سائر التي ك َّبدها الفل�سطينيون
ل�ل�اح���ت�ل�ال (الإ����س���رائ���ي���ل���ي) وج���ن���وده
وم�ستوطنيه.

الهدم وامل�صادرة
وق������د وا�����ص����ل����ت ����س���ل���ط���ات االح����ت��ل�ال
ال�صهيوين ف ْر�ض �سيا�سة الأمر الواقع
مب��دي��ن��ة ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة م���ن خ�لال
�سل�سلة م��ن الإج�������راءات و(امل�����ش��اري��ع)
ال���ت���ه���وي���دي���ة ،ال����س���ي���م���ا اال����س���ت���ي���ط���ان
واال�ستيالء وال��ه��دم وامل�����ص��ادرة ،بهدف
تغيري واق���ع املدينة وهويتها العربية
الإ�سالمية.
وهدمت �سلطات االح��ت�لال خ�لال عام
 ،2017نحو  154منز ًال ومن�ش�أ ًة �سكني ًة
وجت�����اري����� ًة وزراع�����ي�����ة مب��خ��ت��ل��ف ق���رى
وب��ل��دات القد�س املحتلة م��ن بينها 13
��ِب��ر �أ���ص��ح��اب��ه��ا ع��ل��ى هدمها
م���ن���ز ًال �أُج رِ
ب�أنف�سهم تفاد ًيا لدفع تكاليف الهدم
الباهظة ،و�أخطرت �سلطات االحتالل
ب���ال���ه���دم  555م���ن���ز ًال وم���ن�������ش����أة ،فيما
ا�ستولت جمموعات امل�ستوطنني على
 6منازل يف القد�س املحتلة خالل هذا
العام.

ون���������ش����ط����ت (ح������ك������وم������ة) االح������ت���ل��ال
وامل���ؤ���س�����س��ات اال�ستيطانية بامل�صادقة
ع���ل���ى ب���ن���اء وت��ن��ف��ي��ذ م���ئ���ات ال����وح����دات
اال�ستيطانية يف ال��ق��د���س املحتلة منذ
ب����داي����ة ع�����ام ��� ،2017س��ع�� ًي��ا ل��ت��ك��ري�����س
ا�سرتاتيجيتها التهويدية يف القد�س
امل���ح���ت���ل���ة ،ح���ي���ث واف�����ق�����ت (ح���ك���وم���ة)
االح���ت�ل�ال ع��ل��ى درا����س���ة وت��ن��ف��ي��ذ مئات
(امل�شاريع) التهويدية يف كافة �أرا�ضي
ال��ق��د���س ب��ه��دف ت��غ��ي�ير م��ع��امل امل��دي��ن��ة
العربية.
و�شكل فوز الرئي�س الأمريكي ترامب،
دع ًما لـ(احلكومة الإ�سرائيلية) لتعزيز
���س��ي��ا���س��ت��ه��ا اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة م���ن خ�لال
الإع�����ل����ان ع����ن ع���������ش����رات امل��خ��ط��ط��ات
بالقد�س وال�ضفة الغربية املحتلتني،
فيما �أب��ل��غ امل��و���س��وم ب��ـ(رئ��ي�����س ال����وزراء
الإ�سرائيلي) امل��دع��و بنيامني نتنياهو
كبار (وزرائ��ه) �أن��ه �سريفع القيود على
ال��ب��ن��اء اال�ستيطاين يف جميع مناطق
القد�س وال�ضفة الغربية.
و�صادقت �سلطات االح��ت�لال على بناء
 16252وح���دة ا�ستيطانية خ�ل�ال ع��ام
 2017يف العديد من امل�ستوطنات املقامة
على �أرا���ض��ي الفل�سطينيني يف القد�س
املحتلة والأحياء العربية املقد�سية.

�أهل القد�س
وزا���ص��ل��ت ���س��ل��ط��ات االح���ت�ل�ال ت�شديد
قب�ضتها الأم��ن��ي��ة على الفل�سطينيني
يف ال��ق��د���س املحتلة م��ن خ�لال �سل�سلة
من العقوبات والإج���راءات العن�صرية،
ال���س��ي��م��ا االع���ت���ق���ال وال��ق��ت��ل والإع������دام
امليداين يف بع�ض احلاالت ،و�أدى القرار
ال��ذي اتخذته (حكومة) االح��ت�لال يف
�شهر يوليو امل��ا���ض��ي ب���إغ�لاق الأق�صى

وت��رك��ي��ب ك���ام�ي�رات م��راق��ب��ة وب���واب���ات
�إل��ك�ترون��ي��ة ع��ل��ى �أب�����واب الأق�����ص��ى �إل��ى
ان�������دالع غ�����ض��ب ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع������ارم يف
القد�س وال�ضفة الغربية وقطاع غزة
ووق������وع ����ش���ه���داء وج���رح���ى يف ���ص��ف��وف
الفل�سطينيني ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى نتائج
ق������رار ت����رام����ب ب�����االع��ت��راف ب��ال��ق��د���س
عا�صمة للكيان ال�صهيوين ،والذي �أدى
�إل��ى ا�شتعال الغ�ضب الفل�سطيني مرة
�أخ��رى يف كافة الأرا���ض��ي الفل�سطينية
ودول ال���ع���امل ،مم���ا �أدى �إل�����ى ارت���ق���اء
ع�������ش���رات ال�������ش���ه���داء وم���ئ���ات اجل��رح��ى
واملعتقلني.
وق���د ا���س�� ُت�����ش��هِ��د خ�ل�ال ع���ام 17 ،2017
م��ق��د���س�� ًي��ا م���ن خم��ت��ل��ف ق����رى وب��ل��دات
ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة ب���و����س���ائ���ل خم��ت��ل��ف��ة
ال�سيما القتل املتع َّمد ،كما ا�س ُت�شهِد 29
فل�سطين ًّيا يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غ��زة خ�لال ه َّبة ب��اب الأ�سباط يف �شهر
يوليو ،وه َّبة العا�صمة بعد قرار ترامب
يف �شهر دي�سمرب .2017
واع��ت��ق��ل��ت ق���وات االح��ت�لال خ�ل�ال ع��ام
� 2017أكرث من  2216مقد�س ًيا ،ن�صفهم
خالل ه َّبتي باب الأ�سباط والعا�صمة.
وت�ستمر ق����وات االح���ت�ل�ال يف اح��ت��ج��از
جثمان � 15شهيدًا فل�سطين ًيا ا�س ُت�شهِدوا
منذ مطلع انتفا�ضة القد�س �أواخر عام
 ،2015بينهم � 3شهداء مقد�سيني ،وهم
م�صباح �أبو�صبيح ( 39ع��ا ًم��ا) وال��ذي
ا�س ُت�شهِد يف  ،2016/10/9وفادي �أحمد
القنرب ( 28ع��ا ًم��ا) وال��ذي ا�س ُت�شهِد يف
 ،2017/1/8ومنر حممود اجلمل (36
عا ًما) والذي ا�س ُت�شهِد يف .2017/9/26
وجتلت عن�صرية االحتالل من جديد
خ��ل��ال ه��� َّب���ة ال���ع���ا����ص���م���ة ب��ق��ت��ل ق����وات

االحتالل للفل�سطيني املقعد �إبراهيم
�أب��وث��ري��ا ( 29ع��ا ًم��ا) يف 2017/12/19
�أث��ن��اء م�شاركته يف م�����س�يرات الغ�ضب
ال��ت��ي خ��رج��ت ع��ن��د ال�����س��ي��اج احل����دودي
بقطاع غ���زة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى عن�صرية
ق����وات االح���ت�ل�ال ب��اع��ت��ق��ال وحم��اك��م��ة
الطفلة عهد التميمي ( 16ع��ا ًم��ا) من
منزلها يف قرية النبي �صالح يف رام اهلل
يف ال�ضفة الغربية املحتلة.

عمليات املواجهة
ويف ����س���ي���اق امل���واج���ه���ة م����ع االح���ت�ل�ال
ال�صهيوين خ�لال ع��ام  ،2017و�ضمن
انتفا�ضة ال��ق��د���س ون�����ض��ال املقد�سيني
وم��واج��ه��ت��ه��م ل�لاح��ت�لال ال�����ص��ه��ي��وين
وم�شروعه وال�سيما بعد ق��رار ترامب
املتعجرف ،وا�صل املقد�سيون ن�ضالهم
ال��ف��دائ��ي وال�����ش��ع��ب��ي يف ق���رى وب��ل��دات
ال� �ق ��د� ��س وع� �ن ��د ن� �ق ��اط ال �ت �م��ا���س م��ع
االحتالل ال�صهيوين.
وو� �ص �ل��ت ن �ق��اط امل ��واج �ه ��ة م ��ع ج�ن��ود
االح���ت�ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين وم�����س��ت��وط��ن��ي��ه
خ��ل��ال ع�����ام � 2017إل������ى  1174ن��ق��ط��ة
م���واج���ه���ة يف ق�����رى وب����ل����دات ال��ق��د���س
املحتلة� ،أ�سفرت عن مقتل � 11صهيون ًيا
و�إ�صابة � 174آخرين.
وق��د انتف�ض الفل�سطينيون يف قطاع
غ���زة وال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��ق��د���س ردًا
على ق��رار ترامب باالعرتاف بالقد�س
عا�صمة للكيان ال�صهيوين ،ومتكنوا
ع��ق��ب ال���ق���رار و���ض��م��ن ال��ف�ترة امل��م��ت��دة
م��ن  2017/12/6ح��ت��ى 2017/12/30
م��ن ت�سجيل  1015نقطة م��واج��ه��ة يف
كافة الأرا���ض��ي الفل�سطينية ،و�أوق��ع��وا
� 58إ�صابة يف �صفوف (جنود) االحتالل
(الإ�سرائيلي) وم�ستوطنيه.

