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على القدس

قراءة يف تطورات الأحداث واملواقف يف مدينة القد�س..
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻫﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻓﻠﺴﻄﲔ

تعدها جمعية منا�صرة فل�سطني

التتو ّقف هجمة االحتالل التهويدية
ع��ل��ى ال��ق��د���س املحتلة وم���ا حت��وي��ه من
مقد�سات ،فمع ا�ستمرار االقتحامات
����ش���ب���ه ال����ي����وم����ي����ة ل��ل��أق���������ص����ى ،ت���ع���ود
االق���ت���ح���ام���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ح��ي��ث �شهد
امل�����س��ج��د اق���ت���ح���ام ع������د ٍد م����ن �أع�������ض���اء
الكني�ست( ،من�شدين) يف ختام �إح��دى
ه��ذه االقتحامات ما يو�سم بـ(الن�شيد
ال��وط��ن��ي) ل����ـ(دول����ة) االح���ت�ل�ال ،وه��ي
�إ����ش���ارة ب��ال��غ��ة اخل��ط��ورة ل��ل��م��دى ال��ذي
و�صل �إليه االحتالل يف حت ُّكمه بامل�سجد
الأق�������ص���ى .ويف ���س��ي��اق ه����ذه ال��ه��ج��م��ة
ال��ت��ه��وي��دي��ة ،ت�����س��ت��م��ر �أذرع االح��ت�لال
يف ا���س��ت��ه��داف َ
جت ُّ���م���ع اخل����ان الأح���م���ر،
وم�����ع �إ������ص�����دار (حم�����اك�����م) االح���ت�ل�ال
ق��رارات لت�أجيل ترحيل ال�سكان ،يعمل
االحتالل على ا�ستكمال بناء برك�سات
ل�سكان اخل��ان ق��رب �أب��ودي�����س ،ما ي�ؤكد
�أن ت���أج��ي��ل ق���رار ال�ترح��ي��ل م��رح��ل ّ��ي ال
�أك��ث��ر .ب��الإ���ض��اف��ة �إل����ى ه����ذه اخل��ط��ط
اال�ستيطانية املختلفة ،يعمل الكني�سيت
ع��ل��ى ت�����ش��ري��ع��ات ت��و���س��م ب��ـ(ال��ق��ان��ون��ي��ة)
ت�����س��م��ح ب���ت���ج���اوز ق���������رارات (حم���اك���م)
االح���ت�ل�ال مب�� ْن��ع ه���دم م��ن��ازل من ِّفذي
ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ف���ردي���ة ،و(ق����ان����ون) �آخ���ر
يدعم البناء اال�ستيطاين حول البلدة
القدمية يف القد�س املحتلة.

القد�س بني اقتحامات �أع�ضاء الكني�ست للأق�صى وعوا�صف اال�ستيطان

�أع�����ض��اء م��ن الكني�ست ينتمون حلزبي
(ل��ي��ك��ود) و(ال��ب��ي��ت ال���ي���ه���ودي) ،وب��ع��د
انتهاء االقتحام وخروجهم من امل�سجد،
رددوا م��ا يزعمون �أن��ه (ن�شيد وطني)
يف ت���وهُّ ���م حت��ق��ي��ق��ه��م (الن��ت�����ص��ار) بعد
عودتهم القتحام الأق�صى.
ويف ���س��ي��اق االق��ت��ح��ام��ات �أع���ل���ن م��رك��ز
التهويد الديني
درا�سات وادي حلوة ب�أن  1463م�ستوطناً
�شكل ق��رار (رئي�س حكومة) االحتالل يهودياً اقتحموا امل�سجد الأق�صى خالل
امل����دع����و ب��ن��ي��ام�ين ن��ت��ن��ي��اه��و ،ال�����س��م��اح �شهر يونيو املا�ضي.
لأع�����ض��اء الكني�ست ب��اق��ت��ح��ام الأق�����ص��ى
التّهويد الدميغرايف
ا���س��ت��ه��دا ًف��ا م��ت��ج��ددًا للم�سجد ،وت���أت��ي
ه��ذه اخل��ط��وة يف �سياق رف��ع ا�ستهداف وت��ت��اب��ع �أذرع االح���ت�ل�ال ه����دم م��ن��ازل
الأق�صى وتعزيز وج��ود امل�ستوطنني يف ومن�ش�آت الفل�سطينيني يف القد�س ،ففي
جنباته .ففي  2018/7/8اقتحمت ع�ضو  2018/7/5هدمت ج��راف��ات االحتالل
الكني�ست املدعوة �شران ه�سكل امل�سجد ثالثة م�شاتل زراعية وحم ً
ال جتارياً يف
الأق�صى مع جمموعة من امل�ستوطنني ،بلدة حزما �شمال �شرق القد�س املحتلة.
وك��ذل��ك امل��و���س��وم ب��ـ(وزي��ر ال��زراع��ة) يف وخ��ل�ال ���ش��ه��ر ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ي ،ه��دم��ت
(حكومة) االحتالل املدعو �أوري �أريئل جرافات االحتالل  15من�ش�أة يف القد�س،
على ر�أ����س جمموعة م��ن امل�ستوطنني بالإ�ضافة �إل��ى �إجبار ثالثة مقد�سيني
بلبا�سهم ال��ت��ل��م��ودي ال��ت��ق��ل��ي��دي ،حيث ع��ل��ى ه����دم م��ن��ازل��ه��م ب��ع��د ت��ه��دي��ده��م
ن��ف��ذوا ج���والت ا���س��ت��ف��زازي��ة يف �ساحات بفر�ض غرامات �ضخمة ،يف ح��ال قيام
الأق�����ص��ى ،وب��ع��د ان��ت��ه��اء االق��ت��ح��ام ق��ال بلدية االحتالل بعملية الهدم.
�أريئل «�إننا ن�أمل ون�صلي �أن يكون يوم ويف �سياق مت�صل بالهدم ،ك�شفت و�سائل
التا�سع من �أغ�سط�س (بح�سب التقومي �إع��ل��ام ع�بري��ة ب�����أن امل���و����س���وم (امل��دع��ي
ال���ع�ب�ري ،ي�����ص��ادف م���ا ي�����س�� ّم��ى ذك���رى العام) يف (دول��ة) االحتالل يعمل على
خ��راب املعبد) ي��وم (ف��ر ٍح) لنا ،و�أ�ضاف (م�����ش��روع ق��ان��ون) يتعلق ب��ه��دم منازل
«�أن ي��وم (ال��ف��رح) ه��ذا يتحقق حينما منفذي العمليات الفردية ،وي�ستهدف
ُيبنى املعبد».
(القانون) قرارات (حمكمة) االحتالل
ويف  2018/7/9اقتحم  71م�ستوطناً (العليا) ،لت�سهيل جتاوزها و�إقرار هدم
امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى ،ي��راف��ق��ه��م ث�لاث��ة املنازل .وبح�سب جهات عربية ،وي�أتي

(ال��ق��ان��ون) بطلب من املدعو �أفيغدور
ل���ي�ب�رم���ان (ال������وزي������ر) يف (ح���ك���وم���ة)
االح��ت�لال ،ال���ذي ي��رى �أن ه��دم منازل
منفذي العمليات ه��و �أه���م رادع لهذه
العمليات.
ويف ���س��ي��اق ال����ق����رارات اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة،
(�صادقت) املو�سومة (جلنة الداخلية
وج���ودة البيئة) التابعة للكني�ست يف
القراءة الأولى ،على (م�شروع قانون)
ي�����س��هِّ��ل �إق���ام���ة م���ب���ان ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف
احل����دائ����ق ال��وط��ن��ي��ة ج���ن���وب امل�����س��ج��د
الأق�������ص���ى ،وي�����س��ت��ه��دف م��ن��ط��ق��ة وادي
ح��ل��وة ب��ب��ل��دة ���س��ل��وان ،وه���ي ج���زء من
احلدائق التي يقيمها االحتالل حول
�أ���س��وار ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة .وي��ق��ف خلف
(ال��ق��ان��ون) ع���د ٌد م��ن �أذرع االح��ت�لال
ال���ت���ه���وي���دي���ة ،ع��ل��ى ر�أ����س���ه���ا اجل��م��ع��ي��ة
اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة امل��و���س��وم��ة ب���ـ(�إل���ع���اد)،
وي�صب يف رف��ع ال��وج��ود اال�ستيطاين
ال��ق��ري��ب م���ن الأق�������ص���ى ،ورف����ع �أع����داد
امل�ستوطنني يف ال�شطر ال�شرقي من
املدينة املحتلة.
ويف �سياق الهجمة الدميوغرافية التي
ت��ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ب��دوي��ة يف
القد�س ،قامت جرافات تابعة لـ(جي�ش)
االحتالل يف  2018/7/4بهدم م�ساكن
وب��رك�����س��ات ل�ترب��ي��ة امل��ا���ش��ي��ة يف جتمع
�أب����ون����وار ال����ب����دوي ،وي����أت���ي ا���س��ت��ه��داف
التجمع يف ���س��ي��اق اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى 12
�أل��ف دومن �ضمن امل�شروع اال�ستيطاين
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ويف ال�����ي�����وم ن���ف�������س���ه ه���اج���م���ت ق�����وات
االحتالل اعت�صا ًما ت�ضامن ًيا يف جتمع
اخل�����ان الأح����م����ر مل��ن��ع ت��رح��ي��ل ���س��ك��ان
اخل������ان ،و�أدى ال���ه���ج���وم لإ����ص���اب���ة 35
فل�سطين ًيا بجروح متفاوتة ،واعتقال
 8فل�سطينيني من بينهم فتاة تعر�ضت
العتداء ج�سدي عنيف جدًا .ويف �سياق
ق����رارات ال��ه��دم ال�صهيونية� ،أ���ص��درت
(حمكمة) االحتالل (العليا) قرا ًرا يف
 ،2018/7/9ي�ؤجل ترحيل �سكان اخلان
�أ�سبو ًعا واحدًا ،ومن ثم �أ�صدرت قرا ًرا
�آخر ي�ؤجل الرتحيل �إلى .20187//16
ومع هذه الت�أجيالت املكررة ،تتابع �أذرع
االحتالل ا�ستعداداتها لطرد ال�سكان،
ح��ي��ث ت��اب��ع��ت عملية ن�صب ك��راف��ان��ات
�سكنية �شرق �أبودي�س ،و�أعلنتها منطقة
ع�سكرية مغلقة ،وي���رى متابعون �أن
االحتالل �سيعمل على ترحيل عد ٍد من
التجمعات البدوية الأخرى.

ق�ضايا �أخرى
وقد �أفرجت �سلطات االحتالل م�ؤخراً
ع���ن ال�����ش��ي��خ رائ����د ���ص�لاح ب��ع��د �سجنه
ً
�شروطا
انفراد ًيا ملدة ع��ام ،وا�شرتطت
قا�سية ل�ل�إف��راج عنه ،حيث �ستفر�ض
عليه الإق���ام���ة اجل�بري��ة يف ب��ل��دة كفر
كنا ،ولي�س يف م�سقط ر�أ�سه يف بلدة �أم
الفحم ،و�سيو�ضع يف قيد �إل��ك�تروين،
مي��ن��ع ع��ن��ه ال���زي���ارات �إال لأق���ارب���ه من
ال��درج��ة الأول�����ى ،م��ع ق��ط��ع ك��ل �أن���واع
االت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل ،ومنع ال��زي��ارات
وال���ت���وا����ص���ل م����ع اجل����م����ه����ور .وي����أت���ي

ا�ستهدافه يف �سياق ا�ستهداف مكونات
الدفاع عن امل�سجد الأق�صى ،وخا�صة
بعد حظر املرابطني واملرابطات ومن
ث��م حظر احل��رك��ة الإ�سالمية اجلناح
ال�����ش��م��ايل ال��ت��ي ك���ان ي��ر�أ���س��ه��ا ال�شيخ
�صالح.
من جهة �أخرى ،ا�ستنكر وزير الأوقاف
وال���������ش�����ؤون وامل���ق���د����س���ات الإ����س�ل�ام���ي���ة
يف احل���ك���وم���ة الأردن�����ي�����ة ع��ب��دال��ن��ا���ص��ر
�أبوالب�صل ت�صعيد �سلطات االحتالل
ب�سماحها ل��ع��ت��اة امل��ت��ط��رف�ين و�أع�����ض��اء
الكني�ست و(ال���وزراء) بتدني�س امل�سجد
الأق�������ص���ى امل���ب���ارك وان���ت���ه���اك ح��رم��ت��ه،
واق��ت��ح��ام��ه ب��ح��م��اي��ة ق����وات االح��ت�لال
و�شرطتها وقواتها اخلا�صة .و�أك��د � ّأن
الأق�����ص��ى امل��ب��ارك ه��و ملك للم�سلمني
وحدهم بقرار رباين �أك��ده ن�ص قر�آين
ُي��ت��ل��ى �إل�����ى ي����وم ال���دي���ن ،و�أن امل�����س��ج��د
الأق�صى هو ما دار عليه ال�سور املعروف
وه���و الأر������ض ال��ب��ال��غ��ة م�ساحتها 144
دو ً
من����ا وم���ا عليها م��ن �أب��ن��ي��ة و���س��اح��ات
وم�صاطب وه���واء ف��وق الأر����ض وحتت
الأر�������ض .وط���ال���ب ال�����دول الإ���س�لام��ي��ة
والعربية بدع َم الأردن وال��وق��وف معه
يف جمابهته لالنتهاكات التي تقوم بها
االحتالل ،داع ًيا منظمات الأمم املتحدة
وج���ام���ع���ة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��ظ��م��ة
التعاون الإ�سالمي وكل املحبني لل�سالم
ل��ل�����ض��غ��ط ع��ل��ى االح����ت��ل�ال ل��ل��ك ّ��ف عن
انتهاك حرمة ه��ذا امل�سجد الإ�سالمي
اخلالد.

