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عزيمة وصمود ونصر قابل للتكرار
مل يبتعد الشارع الفلسطيين عن تطورات األحداث يف املسجد األقصى املبارك واعتداءات
سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مدينة القدس والشعب الفلسطيين ،وحاول الفلسطينيون
يف مدينة القدس احملتلة والضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي الفلسطينية احملتلة عام
 1948إحداث نقلة نوعية على مستوى املقاومة الفردية لوقف بطش االحتالل اإلسرائيلي
وجرائمه حبق األرض واإلنسان واملقدسات.
عند الساعة السابعة
صباحا من يوم اجلمعة يف الرابع عشر من شهر متوز /يوليو  ،2017نفذ
ً
ثالثة شبان فلسطينيني عملية إطالق نار عند مداخل املسجد األقصى املبارك ضد قوات
جنود االحتالل ردًا على االعتداءات املتكررة حبق األقصى ،فيما أجرب اجلنود اإلسرائيليني
املتمركزين عند أبواب املسجد الشبان الثالثة على الدخول إىل داخل ساحات األقصى ،وهناك
انتهت العملية بعد مقتل عنصرين من شرطة االحتالل واستشهاد املنفذين الثالثة (حممد
عاما ،وحممد أمحد
أمحد حممد جبارين ً 29
عاما ،وحممد حامد عبد اللطيف جبارين ً 19
عاما) من بلدة أم الفحم يف الداخل الفلسطيين احملتل.
مفضل جبارين ً 19

استغل االحتالل اإلسرائيلي احلدث ،وحاول أن يفرض مشروعه املخطط سل ًفا لفرض كامل
سيطرته على املسجد األقصى املبارك والتحكم بإغالقه وفتحه ،ما يعين فعل ًيا التقسيم

الزماني الذي تسعى سلطات االحتالل لتحقيقه منذ سنوات عدة .فأعلنت سلطات االحتالل
اإلسرائيلي عقب عملية إطالق النار إغالق املسجد األقصى املبارك ومنعت رفع األذان ودخول
الوافدين لصالة اجلمعة ،وصادرت مفاتيح بوابات املسجد ،كما احتجزت حراس األقصى بعد
محلة اعتقاالت واسعة يف مدينة القدس احملتلة.
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ويف  ،2017/7/15أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منع الدخول إىل األقصى إال عرب
«بوابات إلكرتونية» أمنية تهويدية هلا اهلدف االسرتاتيجي السابق ذكره «فرض السيطرة
اإلسرائيلية الكاملة على املسجد األقصى املبارك» ...هنا بدأت هبة «باب األسباط».
رفض املقدسيون االنصياع لقرارات االحتالل ورفضوا دخول األقصى عرب تلك البوابات،
وطالبوا بإعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل ( ،)2017/7/14واعتصموا عند أبواب املسجد
األقصى املبارك ،خاصة باب األسباط ،وأخد املقدسيون على عاتقهم طريق املواجهة والتصعيد
للدفاع عن األقصى ،واشتعل معهم الشارع الفلسطيين يف أماكن وجوده كافة ،كذلك
األمة العربية واإلسالمية وأحرار العامل ،وشهدت العديد من العواصم حول العامل مسريات
دعم للمقدسيني ومطالبهم.
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ورغم سلمية اعتصام املقدسيني عند أبواب األقصى،
إال أن االحتالل مل يرق له ذلك ،وعمل بشكل
يومي على مواجهة املعتصمني وإطالق الرصاص
احلي واملطاطي باجتاههم ،ويف 2017/7/16

أصيب حنو  40مقدس ًيا جبروح خمتلفة خالل
اعتداء قوات االحتالل على املعتصمني عند باب

األسباط ،وأع ُتقل عدد منهم ،ويف 2017/7/18

أصيب حنو  50مقدس ًيا عند باب األسباط ً
أيضا،
من بينهم الشيخ عكرمة صربي مفيت الديار
الفلسطينية وخطيب األقصى السابق ،واستمر
احلال هكذا خالل فرتة االعتصام .وهنا برزت
وحدة امليدان يف مدينة القدس ،اصطف اجلميع
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خلف مطالب واضحة ترفض سيطرة االحتالل على املسجد األقصى املبارك ،أو إحداث أي
إجراء أمين تهويدي على املسجد .ورسم املقدسيون صو ًرا للتالحم والتعاون ،هناك من كان

يوفر الوجبات الغذائية واملشروبات ،وهناك مع عمل على إسناد املعتصمني إعالم ًيا ،وعائالت

خصصت بيوتها يف حميط األقصى الستقبال املرابطني ،وعائالت أخرى فتحت أبوابها لعالج

املصابني نتيجة املواجهات.
جمعة الغضب 2017/7/21

صمود في الميدان ومواجهات شعبية في فلسطين المحتلة
أطلق الفلسطينيون على اجلمعة الثانية من حراكهم
الوطين يف القدس تسمية «مجعة الغضب» ً
رفضا
ملشاريع االحتالل بالسيطرة على املسجد املبارك،
وطالبوا مبواجهة االحتالل اإلسرائيلي يف نقاطه
العسكرية واألمنية كافة ،وكانت تلك اجلمعة
كما أطلق عليها ً
فعل ،واشتعلت القدس وفلسطني
احملتلة وبعض العواصم العربية واإلسالمية،
وشهدت مدينة القدس احملتلة  199نقطة مواجهة
مع االحتالل خالل شهر متوز/يوليو من بينها 3

عمليات فدائية و 49حالة إلقاء زجاجات حارقة
باجتاه جنود االحتالل ومستوطنيه ،وكان لعملية
الطعن اليت نفذها الشاب الفلسطيين عمر العبد
مساء يوم اجلمعة ( )2017/7/21يف مستوطنة
«حلميش» قرب رام اهلل يف الضفة الغربية احملتلة،
الصدى األكرب والتأثري اإلجيابي السريع على
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تطورات األمور يف املسجد األقصى
املبارك ،حيث أدت العملية إىل مقتل
ثالثة مستوطنني ،ما أجرب االحتالل
على التفكري بشكل جدي يف االنسحاب
من الورطة اليت تسبب بها يف املسجد
األقصى املبارك ،قبل أن تفلت منه زمام
األمور يف الضفة الغربية ومدينة القدس
احملتلة وقطاع غزة ،ألن األقصى املبارك
عقيدة عند كل فلسطيين وعربي وحر،
واالعتداء عليه يعتربه الفلسطينيون
إعالن حرب.
ويف صباح يوم السبت ()2017/7/22

أعلن االحتالل عن استبدال البوابات
اإللكرتونية بكامريات مراقبة متطورة
سيتم بناؤها على جسور حديدية عند
مداخل األقصى وداخل البلدة القدمية،
األمر الذي رفضه املقدسيون ً
أيضا،
وجددوا مطالبهم برفض البوابات
اإللكرتونية والكامريات أو أي إجراء أو
تغيري أمين تهويدي يف األقصى أو عند
مداخله.
واستمر االعتصام عند باب األسباط
يوما ،ورفض املقدسيون
ملدة أربعة عشر ً
خالهلا الدخول إىل األقصى إال بعد
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إزالة كل اإلجراءات األمنية والتهويدية اليت نصبها االحتالل عقب عملية إطالق النار عند
أبواب األقصى يف ( ،)2017/7/14وجنح املقدسيون يف معركتهم وحصلوا على مرادهم بعد
أسبوعني من الرباط عند باب األسباط.
لحظة النصر وإزالة البوابات اإللكترونية
رضخت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ملطالب املقدسيني وأعلنت يف ( )2017/7/27إزالة
البوابات اإللكرتونية واجلسور احلديدية وإعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل (،)2017/7/14
ً
احتفال بالنصر الذي أحرز بفعل صمود املقدسيني
فعلت أصوات التكبري والتهليل والزغاريد
ورباطهم ،ودخل الفلسطينيون بشكل مجاعي موحد إىل املسجد األقصى املبارك مبشهد رهيب
ستحفظه األجيال والتاريخ.
وخالل حلظة االنتصار وبعدها ،حاول االحتالل التنغيص على نصر املقدسيني من خالل
اإلبقاء على إغالق باب حطة -أحد أبواب املسجد األقصى املبارك -لكن املقدسيني رفضوا ذلك
وأصروا على الدخول من أبواب األقصى كافة وعدم القبول بإغالق أي باب من أبوابه .ويف
مشهد مؤثر وموكب غري مسبوق ،دخل أكثر من مئة ألف فلسطيين من القدس وخارجها،
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يوما
املسجد األقصى املبارك ألداء صالة العصر (يوم اخلميس  )2017/7/27بعد أربعة عشر ً

من إغالقه ،وكان اللقاء األوسع يف صالة اجلمعة ( )2017/7/28الذي بات يعترب يوم النصر
هلبة باب األسباط.
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تج ّليات النصر وما بعده
بكل يقني َّ
إن ما شهدته مدينة القدس يف ( )2017/7/28نصر بكل املقاييس السياسية
واإلعالمية والرمزية ،وهو عبارة عن حلظة نصر مصغرة لنصر كبري قادم ،وبال شك أن
ذلك النصر سيكون مقدمة للنصر الشامل والقادم ،وهنا ال بد من اإلشارة إىل سلسلة من
الصور اليت جتلت خالل االعتصام واالنتصار.
هبة باب األسباط مواجهة مع االحتالل عنوانها إدارة املسجد األقصى املبارك أدارتها اجلماهري
املنتفضة حبكمة وكفاءة.
قرار الرباط عند أبواب املسجد األقصى املبارك كان السيف األمضى على رقبة االحتالل.
ه ّبة باب األسباط منوذج لنصر قابل أن يتكرر ويتطور وهي حمطة من حمطات النصر على

طريق التحرير.

التحام القيادات الدينية وامليدانية مع اجلماهري كان ً
حامسا يف النصر وعزز وعي
عامل
ً

اجلماهري خبطورة ما فعله االحتالل من إصرارهم على إسقاط قراراته.

ريا قو ًيا للمعتصمني واملرابطني
التفاعل الشعيب العربي واإلسالمي والفلسطيين شكل ظه ً

عند باب األسباط.

ً
تكاملت أدوار املكونات الفلسطينية من مسلمني ومسيحيني ً
وأطفال وأفرزت
رجال ونسا ًء

االنتصار الباهر.

أدار الفلسطينيون ومن ساندهم املعركة اإلعالمية جبدارة وإبداع حتى حلظة النصر.
أهلمت مشاهد الفلسطينيون وهم يدخلون األقصى منتصرين الشعوب واجلماهري احلرة
حبتمية النصر والتحرير ،وال بد من االحتفال يف هذا اليوم من كل عام ()2017/7/28
على املستوى الفلسطيين والعربي واإلسالمي كيوم انتصار حققه املقدسيون بدعم األمة
وإسنادها.
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اجلماهري املنتفضة كوت وعي قيادات االحتالل الذي استهان بقدرة الشعب على التغيري.
املعركة اليت تلي هبة باب األسباط هي معركة منع سيطرة االحتالل على الساحات
الشرقية من املسجد األقصى املبارك ،وال بد من تضافر اجلهود الفلسطينية والعربية لنصرة
املقدسيني يف معركتهم اليت خيضونها بالنيابة عن األمة.

