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القدس ساحة مواجهات :االحتالل يقتحم «األقــ

ّ
ّ
السلطة تستنجد باإلدارة األميركية ...وإسرائيل تبني  600وحدة استيطانية جديدة

لم يعرف املقدسيون أي يوم بانتظارهم ،فالحياة بني أسوار
مدينتهم املحتلة تحولت منذ زمن إلى مواجهة دائمة،
تنفجر في أي لحظة .وكان يوم أمس شاهدًا ،بعدما دارت
مواجهات بني االحتالل ومتظاهرين فلسطينيني ،رفضوا دخول
املتطرفني اليهود إلى األقصى
فراس خطيب
ب��دأت ال�ق��دس يومًا تقليديًا ف��ي صبيحة
أمس :البرد ق��ارس ،واألمطار تتسلل بني
حضور الشرطة والوحدات
أزقتها .ك��ان
ّ
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة مكثفًا ،وان�ت�ش��اره��ا واسعًا
ف��ي أرج ��اء ال�ب�ل��دة ال�ق��دي�م��ة وع�ل��ى أبواب
املسجد األقصى ،في أعقاب ّ
نية جماعات
يهودية ،ادعت شرطة االحتالل أن أفرادها
ّ
«سياح» ،دخول باحات املسجد األقصى.
أمر لم يقبله الفلسطينيون ،الذين اعتكف
بعضهم داخ��ل املسجد منذ صالة الفجر
لعلمهم ب��األم��ر ،وق��د ت�ص��دوا للجماعات
ّ
ال �ق��ادم��ة ب�ح�م��اي��ة ال �ش��رط��ة ،م��ا أدى إلى
اندالع مواجهات بني الجانبني.
ص��ورة ّ
تكررت كثيرًا في الشهور القليلة
امل ��اض� �ي ��ة .ام� �ت ��دت ه � ��ذه امل ��واج� �ه ��ات من
األقصى إلى أروقة البلدة القديمة .شرطة
االح�ت�لال استخدمت ال��رص��اص املطاطي
والغاز املسيل للدموع والهراوات لتفريق
امل �ح �ت �ج�ي�ن .وق � ��د وص � ��ل ع � ��دد املصابني
إل��ى نحو عشرين ،منهم ستة على األقل
ب��ال��رص��اص امل �ط��اط��ي ،بحسب معطيات
نشرها مركز القدس .كما أصيبت ّ
سيدة
م �ق��دس �ي��ة ب �ك �س��ر ف ��ي س��اق �ه��ا إث� ��ر إغالق
شرطة االحتالل أحد األبواب عليها.
كذلك اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية خمسة
ّ
شبان في شارع الواد ،وآخرين أيضًا عند
باب العمود ،فيما لم تسلم بيوت محاذية
ل�ل�م�س�ج��د م ��ن ق �ب �ض��ة ش��رط��ة االحتالل،
التي اعتلت سطوحها لـ«السيطرة» على
األوضاع.
وبعد ساعات من املواجهات ،عاد الهدوء
القديمة.
املشوب بالحذر إلى أزقة البلدة ّ
فاملدينة املقدسة ،التي أنهكتها املخططات
االح�ت�لال�ي��ة امل�ت�ص��اع��دة ،ش�ه��دت وتشهد
ف��ي ه ��ذه اآلون� ��ة ت��وت �رًا دائ �م��ًا ،تصاعدت
ّ
حدته أخيرًا في أعقاب تضييق الخناق
ّ
ع�ل��ى أه�ل�ه��ا ال�ع��ال�ق�ين ف��ي أف�ق�ه��ا الضيق.
وم ��ا ش �ه��ده امل �س �ج��د األق �ص��ى أم� ��س ،من
�ات ،م��ا ه��و إال تفصيل
اق�ت�ح��ام وم��واج �ه� ٍ
طبيعي في يوميات املدينة.
ّ
ال �ش��رط��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ح� ��دت م��ن دخول
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن إل � � ��ى األق � � �ص � ��ى أمس،
واشترطت الدخول ملن تتجاوز أعمارهم
ال �خ �م �س�ين ع ��ام ��ًا .وق� ��ال م �ح��اف��ظ القدس
املحتلة ،عدنان الحسيني ،إن «مجموعات
ال � �س� � ّ�ي ��اح ال� �ت ��ي دخ� �ل ��ت ب� ��اح� ��ات الحرم
الشريف تضم مستوطنني» ،مضيفًا «ال
ّ
أعتقد أن من يدخل هم سياح ،ألن السياح
ع�ن��دم��ا ي ��رون ت��وت �رًا ال ي��دخ �ل��ون .هؤالء
م�س�ت��وط�ن��ون م�ب��رم�ج��ون ل �ل��دخ��ول حتى
يخلقوا واقعًا».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،دع ��ا م�ف�ت��ي ال �ق ��دس والديار
الفلسطينية ،خطيب امل�س�ج��د األقصى،
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ح �س�ي�ن ،م�ن�ظ�م��ة املؤتمر
اإلسالمي إلى «عقد اجتماع عاجل لبحث
األوض ��اع ف��ي م��دي�ن��ة ال �ق��دس» .وق ��ال «إن
س �ل �ط��ات االح � �ت �ل�ال اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ترعى
ال�ج�م��اع��ات امل�ت�ط��رف��ة ال�ت��ي تعيث فسادًا
في األراض��ي الفلسطينية ،وه��ي تتحمل
املسؤولية عن عواقب اقتحامها لباحات
املسجد األقصى ،الذي يتزامن مع دعوات
ج� �م ��اع ��ات ي� �ه ��ودي ��ة م �ت �ط��رف��ة القتحام
امل�س�ج��د األق �ص��ى امل �ب��ارك إلق��ام��ة شعائر
وطقوس تلمودية في باحاته».
وذك� � � � � � � ��رت وك� � � ��ال� � � ��ة «ي� � ��ون� � ��اي � � �ت� � ��د برس
ان � �ت� ��رن� ��اش� ��ون� ��ال» أن وف � � � �دًا م � ��ن الوقف
اإلس�ل�ام��ي ف��ي األق �ص��ى ت� ّ
�وج��ه أم��س إلى
األردن إلج� ��راء م �ح��ادث��ات م��ع مسؤولني
أردنيني بشأن الوضع في القدس عمومًا،
وفي الحرم القدسي خصوصًا.
رسميًا ،رأى كبير املفاوضني الفلسطينيني

صائب عريقات أن «الرسالة واضحة .هم
(اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون) ي �ح��اول��ون ت�خ��ري��ب كل
الجهود امل�ب��ذول��ة إلح�ي��اء عملية السالم.
ونحن نطالب اإلدارة األميركية بتدخل
ف� � � ��وري ل� ��وق� ��ف م� �ث ��ل ه � � ��ذه السياسات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة (ال� �ت ��وس ��ع االستيطاني)
واقتحام املسجد األقصى».
ب� � � � ��دوره ،ق � ��ال ال� �ن ��اط ��ق ال ��رس� �م ��ي باسم
الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «ما تقوم به
ّ
إس��رائ�ي��ل اآلن ف��ي امل�س�ج��د األق �ص��ى ُيعد
ج��زءًا م��ن ح��روب تخوضها ل�ل�ه��روب من
االستحقاقات» ،مشددًا ّعلى أن «القدس
ال �ش��ري��ف واألق � �ص ��ى خ ��ط ��ان أح � �م ��ران ال
يمكن تجاوزهما» .وأوض��ح أن الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة «ت �ق��وم ب �ه��ذه االستفزازات
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تنتظر فيه ال ��ردود على
األسئلة األميركية الستئناف املفاوضات،
ع�ش�ي��ة اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة العربية
امل �ق ��رر ان �ع �ق��اده��ا ب �ع��د غ ��د ف ��ي القاهرة،
ل �ت �ح ��دي ��د امل� ��وق� ��ف ال� �ع ��رب ��ي م� ��ن عملية
السالم».
وك ��ان ��ت ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ق ��د كشفت
ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة امل� ��اض� ��ي أن «السلطات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة واف �ق��ت ع�ل��ى م �ش��روع بناء
 600مسكن في حي استيطاني في القدس
الشرقية» .وقالت وزيرة خارجية االتحاد
األوروبي كاثرين اشتون إن قرار إسرائيل
ه��ذا «ي �ض� ّ�ر بعملية ال �س�ل�ام» .وأضافت،
ف ��ي ب �ي ��ان ل �ه ��ا ،إن «االت � �ح� ��اد األوروبي
ي��دع��و إس��رائ�ي��ل إل��ى االم�ت�ن��اع ع��ن أعمال
استفزازية».
وتزامنًا مع ه��ذا اإلع�لان ،شهدت الخليل
غضبًا فلسطينيًا ب�ع��دم��ا رش��ق عشرات
ال�ش�ب��ان ج �ن��ودًا إس��رائ�ي�ل�ي�ين بالحجارة،
ّ
ّ
املسيل
ف � � ��ردوا ب ��دوره ��م ب ��إط�ل�اق ال� �غ ��از
ل �ل��دم��وع ع �ل��ى ال �ن �ش �ط��اء الفلسطينيني
الذين كانوا أق��ل ع��ددًا من الذين اعتادوا
التجمع في وقت سابق من هذا األسبوع.

ُ
ّ
ّ
املبحوح قتل بعد تخديره ...ومحققون بريطانيون في تل أبيب
أكدت شرطة دبي أمس
أن القيادي في حركة
«حماس»ُ ،محمود ّ
املبحوح ،حقن بمخدر
قبل اغتياله ،في وقت
كشفت فيه صحيفة «ذا
سيدني مورنينغ هيرالد»
عن اشتباه االستخبارات
األوسترالية بتورط ثالثة
من مواطنيها بالتجسس
ملصلحة إسرائيل

ب �ع��د م � ��رور أك� �ث ��ر م ��ن ش �ه��ر ع �ل��ى عملية
اغ �ت �ي ��ال ال� �ق� �ي ��ادي ف ��ي ح ��رك ��ة «حماس»،
م�ح�م��ود امل�ب�ح��وح ،ك�ش��ف ب�ي��ان ن�ش��ر على
موقع شرطة دب��ي عن أن منفذي العملية
استخدموا مادة «سكسينيل كولني» التي
تعرف باسم «سوكساميثونيوم كلورايد»
لتخديره قبل خنقه.
وأكد نائب قائد شرطة دبي ،خميس مطر
امل��زي�ن��ة ،ف��ي ال�ب�ي��ان ،أن «السيناريو الذي
أعده الجناة هو حقن املغدور بهذه املادة،
وبعد ذلك خنقه بطريقة تبدو فيها الوفاة
طبيعية ،وال تظهر عالمات للمقاومة من
جانب املجني عليه قبيل موته».
وأوض�ح��ت الشرطة أن ه��ذه امل��ادة تتكسر
ف ��ي ال �ج �ل��د ب �س��رع��ة ،م ��ا ي�ص�ع�ُ�ب التعرف
إل �ي �ه��ا .وأش� � ��ارت إل ��ى أن �ه��ا اك��ت �ش �ف��ت في
بعد فحوص مخبرية
فخذ املجني عليهً ،
استغرقت شهرًا كامال.
وك��ان ال�ق��ائ��د ال�ع��ام لشرطة دب��ي ،ضاحي
خلفان ،قد دعا أول من أمس رئيس جهاز
االس �ت �خ �ب ��ارات اإلس��رائ �ي �ل��ي ً «املوساد»،
مئير داغ ��ان ،ألن ي�ك��ون «رج�ل�ا» فيتخلى
عن جبنه ويعلن صراحة مسؤوليته عن
اغتيال املبحوح.
وأك � � � ��د خ � �ل � �ف� ��ان ،ل �ص �ح �ي �ف ��ة «الخليج»
اإلم��ارات �ي��ة ،أن ��ه ال ي ��زال ل ��دى ش��رط��ة دبي
العديد من األدلة التي تدين املشتبه فيهم

ف��ي الجريمة ،بينها بصمة وراث�ي��ة ألحد
الجناة ،إضافة إلى بصمات أصابع لعدد
م��ن امل�ش�ت�ب��ه ف�ي�ه��م .وت �ح��دث ع��ن ًمساعي
لتأليف فريق مالحقة دول��ي ،ق��ائ�لا «إننا
وال��دول التي استخدمت ج��وازات سفرها
في تنفيذ هذه الجريمة في خندق واحد،
فكالنا خرقت قوانينه ،وخرق القانون هو
جريمة».
وف � ��ي إس� ��رائ � �ي� ��ل ،رأى وزي � � ��ر االقتصاد
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ب �ن �ي��ام�ين ب ��ن ال� �ي� �ع ��ازرً ،أن
«تصفية املبحوح في دب��ي ليست فشال»،
مستدركًا ب��ال�ق��ول« :ال أع��رف م��ن نفذ ذلك
لكن النتيجة هي األمر املهم».
ورأى أن عملية االغتيال حققت ردعًا .وقال
إن��ه ع�ل��ى اف �ت��راض أن وزن امل�ب� ّح��وح كبير
داخل «حماس»« ،فإن معرفة أن باإلمكان
ال ��وص ��ول إل� ��ى أي ش �خ��ص ف ��ي أي مكان
وزمان هو أمر رادع بالنسبة إلي».
في غضون ذلك ،أقرت السفارة البريطانية
في تل أبيب بأن طاقم محققني من الشرطة
البريطانية وصل إلى إسرائيل للتحقيق
في قضية استخدام جوازات سفر مواطنني
بريطانيني يسكنون ف��ي ال��دول��ة العبرية،
من جانب أفراد خلية اغتيال املبحوح.
وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
أن ال � �ط ��اق ��م س �ي �س �ت �ج��وب  8م � ��ن الذين
اس �ت �خ��دم��ت ج� ��وازات � �ه� ��م ،ع �ل��ى أن يكون

االس�ت�ج��واب ف��ي ال�س�ف��ارة البريطانية في
تل أبيب.
ف��ي ه ��ذا األث� �ن ��اء ،أوض ��ح رئ �ي��س الوزراء
األوسترالي ،كيفن راد ،أن حكومته «تتبنى
موقفًا صارما جدًا» في الدفاع عن نزاهة
نظام منح جوازات السفر في البالد ،وذلك
بعد استدعاء وزير الخارجية األوسترالي
س �ت �ي �ف��ن س �م �ي��ث ،ال �س �ف �ي��ر اإلسرائيلي
ي��وف��ال روت ��م ،وت�ح��ذي��ره م��ن أن «عالقات
ال �ص��داق��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ب��ات��ت م �ه��ددة إذا
تبني أن إسرائيل دعمت أو غضت النظر
عن الجوازات األوسترالية الثالثة املزورة
التي استخدمت في اغتيال املبحوح».
من جهتها ،كشفت صحيفة «ذا سيدني
مورنينغ هيرالد» في عددها الصادر أول
م��ن أم��س ع��ن إج��راء جهاز االستخبارات
األوسترالي «أسيو» ،تحقيقات في شأن
ث�ل�اث��ة أش� �خ ��اص ي �ح �م �ل��ون الجنسيتني
األوس �ت��رال �ي��ة واإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،لالشتباه
ب��اس �ت �خ��دام �ه��م ال�ج�ن�س�ي��ة األوسترالية
غ � �ط� � ً
�اء ل �ل �ت �ج �س��س مل �ص �ل �ح��ة إسرائيل.
وأوض �ح ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة أن ال�ت�ح�ق�ي��ق في
قبل ستة أشهر من اغتيال
أمر الثالثة بدأ ً
امل �ب �ح ��وح ،الف� �ت ��ة إل� ��ى أن امل �ش �ت �ب��ه فيهم
الثالثة ليس لهم أي عالقة باألوستراليني
الثالثة الذين استخدمت جوازات سفرهم
ف��ي ق�ض�ي��ة امل �ب �ح��وح .ون�ق�ل��ت الصحيفة

