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على القدس

يف ذكرى هَ َّبة باب الأ�سباط واالنتفا�ضة..
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻫﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻓﻠﺴﻄﲔ

تعدها جمعية منا�صرة فل�سطني

ً
ً
جديدا على االحتالل ال�صهيوين
تفوقا
حماولة �إغالق امل�سجد الأق�صى ت�سجل

� �ش �ك �ل��ت ه� � َّب ��ة ب� ��اب الأ�� �س� �ب ��اط حم�ط��ة
�أ�سا�سية يف مواجهة االحتالل و�إجباره
على الرتاجع �أمام ت�ضحيات املقد�سيني
و�صمودهم ،ويف الذكرى الأول��ى لهذه
ال َه َّبة ،اقتحمت قوات االحتالل امل�سجد
الأق�صى ملنع املقد�سيني من االحتفال
ب �ه ��ا ،واع � �ت ��دت ع �ل��ى امل �� �ص �ل�ين ب���ش�ك��لٍ
وح�شي ،ودن�ست امل�صلى القبلي وحاولت
�إغ �ل��اق امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى ب �ع��د �إف� ��راغ
امل�ص ّلني م�ن��ه ،الأم��ر ال��ذي مل ي�ستمر
نتيجة توافد املقد�سيني واعت�صامهم
�أم ��ام ب��اب الأ� �س �ب��اط ،مم��ا �أج�ب�ر ق��وات
االحتالل على االن�سحاب من امل�سجد
و�إعادة فتح �أبوابه.
وع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال��دمي��وغ��رايف ،تتابع
�سلطات االح �ت�لال �إق��ام��ة (امل���ش��اري��ع)
اال� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة يف ال �ق ��د� ��س امل �ح �ت �ل��ة،
و�آخ��ره��ا (م���ش��روع) ا�ستيطاين يف حي
�سلوان جنوب امل�سجد الأق�صى .وخالل
الأ�� �س� �ب ��وع امل��ا� �ض��ي ��س�ج�ل��ت ان�ت�ف��ا��ض��ة
القد�س عملية نوعية يف م�ستوطنة �آدم،
�أكدت �أن انتفا�ضة القد�س مهما ت�أخرت
عملياتها ف�إنها ع�ص َّية على الإيقاف.

االقتحامات اليومية
وتعمل �سلطات االحتالل على تعزيز
رقابتها الأمنية حول امل�سجد الأق�صى،
ويف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ق��ام��ت ط��واق�م�ه��ا
يف  2018/7/25ب�ترك �ي��ب ك��ام�يرات
مراقبة متطورة يف حي بئر �أي��وب يف
بلدة �سلوان جنوب امل�سجد الأق�صى
املبارك .هذه الرقابة الأمنية تنعك�س
مبزيد م��ن االع �ت��داءات على امل�سجد
الأق���ص��ى ،حيث ت�ستمر االقتحامات
ب�شكلٍ �شبه يومي ،ففي 2018/7/25
اقتحم  116م�ستوطناً باحات امل�سجد
الأق�صى ،وجت� ّول��وا يف ال�ساحات عرب
جم �م��وع��ات � �ص �غ�يرة ب�ح�م��اي��ة ق��وات
االحتالل.
و�� �ش� �ه ��د الأق � �� � �ص� ��ى يف 2018/7/27
مواجهاتٍ عنيفة مع ق��وات االحتالل،
ف�ف��ي ال��ذك��رى الأول � ��ى الن�ت���ص��ار ه� َّب��ة
باب الأ�سباط ،حاول املقد�سيون �إحياء
ه��ذه ال��ذك��رى بعد االنتهاء م��ن �صالة
اجل �م �ع��ة ،ف��اع �ت��دت ق � ��وات االح �ت�ل�ال
ب�شكلٍ وح�شي على امل�صلني ،و�أطلقت
قنابل ال�صوت باجتاههم ،واعتلت �سطح
امل�سجد القبلي ،وبعد �إخراج كبار ال�سن
م��ن امل�صلني و�إف ��راغ امل�صلى امل��رواين،
ح��ا��ص��رت ق ��وات االح �ت�ل�ال ال���ش�ب��ان يف
امل���س�ج��د ال�ق�ب�ل��ي ،واق�ت�ح�م�ت��ه معتدية
ب��ال �� �ض��رب ع �ل��ى امل �� �ص �ل�ي�ن ،واع �ت �ق �ل��ت

جمموعة من ال�شبان.
وع�ل��ى �إث��ر �إف ��راغ الأق���ص��ى ب��ال�ق� ّوة من
امل�صلني ،اقتحم املو�سوم برئي�س بلدية
االح�ت�لال املتطرف املدعة نري بركات
امل�سجد الأق�صى ،يرافقه عد ٌد من كبار
�ضباط االح�ت�لال وجت��ول��وا يف امل�صلى
ال�ق�ب�ل��ي ،ت��زام � ًن��ا م��ع �إغ �ل�اق الأق���ص��ى
ب�شكلٍ ك��ام��ل .وه��و م��ا دف��ع املقد�سيني
لالعت�صام �أم ��ام ب��اب الأ��س�ب��اط ،حيث
�أدى امل�صلون ��ص�لاة الع�صر جماعة،
و�سط دع��وات لإع��ادة مظاهر ه َّبة باب
الأ�سباط؛ ما ا�ضطر �سلطات االحتالل
لإنهاء ح�صارها الع�سكري على امل�سجد
الأق�صى ،وان�سحبت قواتها منه ومن
حم �ي �ط��ه ب �ع ��د اع �ت �ق��ال �ه��ا �أك �ث ��ر م��ن
ع�شرين مُ�صل ًيا ،لكنها �أف��رج��ت عنهم
الح ًقا بعدما فر�ضت عليهم دفع غرامة
مالية بقيمة خم�سة �آالف �شيكل (1370
دوال ًرا �أمريك ًّيا) ،و�إبعادهم عن امل�سجد
الأق�صى ملدة �أ�سبوع.

التهويد الدميغرايف
والتتوقف �آلة االحتالل التهويد ّية عن
ا�ستهداف املنازل واملن�ش�آت الفل�سطينية،
ويف �سياق ح�صار التجمعات البدوية
يف ال �ق��د���س امل �ح �ت �ل��ة ،ق��ام��ت ��س�ل�ط��ان
االحتالل يف  2018/7/25بهدم رو�ضة
الأطفال واملركز الن�سوي يف جتمع جبل

البابا ق��رب العيزرية �شرقي القد�س.
وي ��أت ��ي ا� �س �ت �ه��داف جت�م��ع ج�ب��ل ال�ب��اب��ا
بعد اال�ستهداف املتكرر لتجمع اخلان
الأح� �م ��ر ،وت �ع �م��ل ��س�ل�ط��ات االح �ت�ل�ال
على ترحيل �سكان ه��ذه التجمعات ،يف
�إطار ا�ستهداف البدو وتنفيذ عد ٍد من
(امل�شاريع) اال�ستيطانية.
ويف � �س �ي��اق ال� �ه ��دم� ،أخ� �ط ��رت ��س�ل�ط��ات
االح�ت�لال يف � 2018/7/31ستة منازل
م�أهولة يف قرية الوجلة جنوب القد�س
املحتلة ب�إخالئها ،وي�شري ال�سكان �إلى �أن
هذه املنازل ت�ضاف �إلى  80منز ًال مهددًا
ب��ال�ه��دم يف ال�ب�ل��دة ،يف �إط ��ار حم��اوالت
االحتالل ترحيل ال�سكان من �أرا�ضيهم،
لإ�ضافة وح��دات جديدة يف م�ستوطنة
هار جيلو املقامة على �أرا�ضي القرية.
وع � �ل� ��ى � �ص �ع �ي��د �آخ � � ��ر م� ��ن ال �ت �ه��وي��د
الدميوغرايف ،تعمل �سلطات االحتالل
ع �ل��ى (م� ��� �ش ��روع) ا� �س �ت �ي �ط��اين ج��دي��د
ي�ستهدف بلدة �سلوان يف القد�س املحتلة،
وتعمل �سلطات االحتالل بالتعاون مع
جمموعة من اجلمعيات اال�ستيطانية
ع �ل��ى �إق ��ام ��ة (م ��رك ��ز ل� �ل�ت�راث) يعنى
ب��ال �ي �ه��ود ال��ذي��ن ه ��اج ��روا م��ن ال�ي�م��ن
�إل ��ى ف�ل���س�ط�ين ،ن�ه��اي��ة ال �ق��رن التا�سع
ع�شر .وذك��رت و�سائل �إع�لام عربية �أن
تكلفة (امل�شروع) تتجاوز مليون دوالر
�أمريكي� ،سرت�صدها كل من (وزارتي)

ال � �ق ��د� ��س وال� �ث� �ق ��اف ��ة يف (ح� �ك ��وم ��ة)
االح� �ت�ل�ال ،ع�ل��ى �أن ي �ب��د�أ ال�ع�م��ل فيه
خ�لال الأي ��ام ال�ق��ادم��ة ،بحماية �أمنية
مكثفة من �شرطة االحتالل.
ويف حماولة لتجاوز العملية البطولية
يف م �� �س �ت��وط �ن��ة �آدم� ،أع � �ل� ��ن امل ��دع ��و
�أف �ي �غ��دور ل �ي�برم��ان امل��و� �س��وم ب �ـ(وزي��ر
جي�ش) االحتالل ،عن بناء  400وحدة
ا�ستيطانية جديدة يف امل�ستوطنة� ،سيتم
املوافقة عليها خالل الأ�سابيع القادمة،
وقال زاع ًما �إن «�أف�ضل رد على الإرهاب
(امل �ق��اوم��ة) ه��و ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ي�ط��ان يف
ال�ضفة».

االنتفا�ضة
وب�خ���ص��و���ص اق �ت �ح��ام م���س�ت��وط�ن��ة �آدم
ا� �س �ت �ط��اع ال �� �ش��اب حم �م��د ط � ��ارق (17
ع��ا ًم��ا) م��ن ق��ري��ة ك��وب��ر ق ��رب رام اهلل
يف  ،2018/7/26اق �ت �ح��ام امل�ستوطنة
وتنفيذ عملية طعن ،قتل على �إثرها
م�ستوطن و�أ�صيب اثنان �آخران بجروح
خطرة ،وا�ست�شهد ال�شاب على �إثرها.
وت��أت��ي ه��ذه العملية يف �سياق ت�صاعد
اع� � �ت � ��داءات االح � �ت �ل�ال ع �ل��ى امل���س�ج��د
الأق�صى ،وا�ستمرا ًرا للعمليات النوعية
يف انتفا�ضة القد�س.

التفاعل مع القد�س
وم� ��ن ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى ع �ق��د يف م��دي�ن��ة

�إ� �س �ط �ن �ب��ول ال�ترك �ي��ة م� ��ؤخ ��را م ��ؤمت��ر
(م�ن�بر الأق �� �ص��ى) ل�ل��دع��اة واخل�ط�ب��اء،
�شارك فيه نحو  400ع��امل وداعية من
خمتلف البالد الإ�سالمية ،و�أدان البيان
اخلتامي للم�ؤمتر ال��دول التي ت�سعى
� �س � ًرا وع�لان �ي��ة ل�ت� َب� ِّن��ي م��ا ب ��ات ي�ع��رف
بـ(�صفقة القرن) .ويهدف امل�ؤمتر� ،إلى
ت��أه�ي��ل رم��وز مقد�سية متخ�ص�صة يف
خمتلف امل�ج��االت ،و�صناعة مرجعيات
ف �ك��ري��ة وث �ق��اف �ي��ة ق � � ��ادرة ع �ل��ى � �ش��رح
الق�ضية الفل�سطينية مبختلف �أبعادها،
وبناء حا�ضنة معرفية ملختلف العلوم
املقد�سية.
ويف ل �ب �ن��ان ن �ظ �م��ت احل �م �ل��ة ال��دول �ي��ة
ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ال �ه��وي��ة الفل�سطينية
(ان �ت �م��اء) ب�ق��اع��ة ب�ل��دي��ة ��ص�ي��دا جنوب
لبنان يوم الثالثاء املوافق ،2018/7/24
ال� �ع ��ر� ��ض الأول ل �ل �ف �ي �ل��م ال��وث��ائ �ق��ي
(ل ��ن ت�غ�لَ��ق الأب� � ��واب) .وي��و ّث��ق الفيلم
تفا�صيل االنت�صار الذي ح ّققه ال�شعب
الفل�سطيني يف َه� َّب��ة ب��اب الأ��س�ب��اط يف
يوليو  2017عندما �أج�ب�ر املقد�سيون
االح � � �ت� �ل��ال ع� �ل ��ى �إزال � � � � ��ة ال � �ب� ��واب� ��ات
االلكرتونية عند �أبواب امل�سجد الأق�صى
املبارك من خالل االنتفا�ضة ال�شعبية
ال �ت��ي ا� �س �ت �م��رت لأ� �س �ب��وع�ي�ن .وح���ض��ر
ال �ع��ر���ض ع �� �ش��رات م ��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات
اللبنانية والفل�سطينية.

