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فلسطين

تقسيم األقصى واقعًا قبل قوننته
تتقن حكومة العدو
استغالل الظروف ،المحلية
والدولية ،من أجل فرض
أطماعها في األقصى .ولم
يعد الحديث عن التقسيم
الزماني والمكاني في المسجد
مجرد فرضية أو اتهام ظني،
بل عنوانًا يجاهرون به على
المستويين الرسمي
والحزبي
علي حيدر

املـعـيـشـيــة وت ـطــويــر الـبـنـيــة التحتية.
م ـن ـهــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ن ـف ـســه ال ــذي
قال بعد اجتماع السيسي مع الوزراء
ال ـ ـج ـ ــدد ،إنـ ـه ــم س ـي ـع ـم ـل ــون بــأق ـصــى
ط ــاق ـت ـه ــم ل ـت ـح ـس ــن مـ ـ ـع ـ ــدالت األداء
واإلنجاز .وأضاف« :الحكومة تدرك أن
مصر تسابق الزمن من أجــل االنتهاء
مــن جميع املـشــروعــات القومية ،ومن
ثم فإنه يتعني زيــادة معدالت اإلنتاج
واالعـتـمــاد على األفـكــار املبتكرة غير
التقليدية».
الـ ـغ ــري ــب أن هـ ـن ــاك مـ ــن ي ــذه ــب إل ــى
تأكيد أنــه فــي حــال نـجــاح الحكومة
الجديدة في تنفيذ خطاب التكليف
الـ ــذي وض ـعــه ال ـس ـي ـســي ،م ــن املـمـكــن
أن تستمر إلــى مــا بعد االنتخابات
البرملانية ،بل حتى مع وجــود املادة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي ت ـش ـتــرط مــوافـقــة
الـبــرملــان على الحكومة ،عمومًا ،في
أس ـ ــوأ األحـ ـ ـ ــوال ،ل ــن ي ـك ــون ال ـبــرملــان
املـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى خـ ـ ــاف م ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس،
بــل واض ــح أن ــه سـيـكــون مـســانـدًا لــه،
وموافقًا على كل ما يقوله ،كما تظهر
خـ ــرائـ ــط ال ـت ـح ــال ـف ــات بـ ــن األح ـ ــزاب
وتبدالتها كل يوم.

ت ـ ــواص ـ ــل حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
م ـح ــاوالت ف ــرض مـعــادالتـهــا فــي املسجد
األقصى ابتداء ثم مدينة القدس املحتلة،
بــرغــم حــرص ـهــا ع ـلــى أال يـ ــؤدي ذل ــك إلــى
ان ـف ـجــار شـعـبــي فلسطيني واسـ ــع .وهـ ٌـي
تمضي فــي خياراتها ،ورهاناتها قائمة
عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـل ـط ــة ف ـ ــي رام ال ـل ــه
(ال ـت ـن ـس ـيــق األم ـ ـنـ ــي) ،والـ ــواقـ ــع الـضــاغــط
ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ال ـض ـفــة املحتلة
وقطاع غــزة ،إضافة إلــى الــواقــع اإلقليمي
امل ـ ـش ـ ـغـ ــول ع ـ ــن ف ـل ـس ـط ــن وقـ ـض ــاي ــاه ــا،
ِّ
وكذلك الدولي املتفهم الــذي يوفر الغطاء
عـلــى سـيــاســات ال ـع ــدو .وتـتـقــن الحكومة
اإلسرائيلية ،برئاسة بنيامني نتنياهو،
استغالل الظروف الحالية من أجل فرض
أطماعها في األقصى ،وليس الحديث عن
التقسيم الــزمــانــي وامل ـكــانــي فــي املسجد
مجرد فرضية أو اتهام ظني موجه ضد
َ
ظاهر أداء يمارسه الصهاينة
إسرائيل ،بل
ف ــي فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ك ـمــا ب ــات عـنــوانــا
ي ـجــاهــرون ب ــه عـلــى املـسـتــويــن الــرسـمــي
والحزبي .وكما في كل إجراء قمعي تعمل
إسرائيل على قوننته ليتحول من اعتداء
منظم إلى تطبيق لقانون فرضه االحتالل،
فــإن ـهــا ض ـمــن خـطـتـهــا ل ـت ـهــويــد األق ـصــى
وبسط سيطرتها عليه ،طرحت عام 2012
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ف ــي الـكـنـيـســت لتقسيم
امل ـس ـجــد زمــان ـيــا وم ـكــان ـيــا ب ــن املسلمني
وال ـي ـه ــود .ل ـكــن الـتـطـبـيــق ال ـعـمـلــي سبق
سن القانون عبر اقتحامات املستوطنني
تـحــت رع ــاي ــة حـكــومـتـهــم .وكـ ــان امل ـشــروع

يتضمن تخصيص وقت لكل من املسلمني
واليهود ،بما يشبه ما فرضه االحتالل في
الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل.
وفعليًا بدأ العدو تنفيذ خطة أوســع ،في
مــرحـلــة مــا بـعــد ات ـفــاق أوس ـل ــو ،عـبــر عــزل
ك ــل ال ـق ــدس ع ــن ال ـض ـفــة ،ث ــم إق ــام ــة ج ــدار
الفصل والعقبات والحواجز التي وضعها
ملنع وص ــول الفلسطينيني إلــى األقـصــى.
وت ـج ـن ـب ــا ل ــرف ــع شـ ـع ــار الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
األقـصــى أو هــدمــه مــن أج ــل بـنــاء الهيكل،
عمدت إسرائيل إلى تلطيف مخططها عبر
تقسيم زمــانــي ومـكــانــي للمسجد ،ومنع
منظم للمسلمني في التوجه إليه ،وفرض
أوق ـ ــات ُيـسـمــح فـيـهــا لـلـيـهــود باقتحامه
تحت عنوان زيارته .خطورة هذه املرحلة
أنه في حال استطاعت إسرائيل أن تفرض
ما تطمح إليه ،سيتكرس هذا الواقع إلى
أمد غير منظور .ومع أن العنف هو ديدن
األج ـهــزة اإلســرائـيـلـيــة تــاريـخــا وحــاض ـرًا،
فإنها فــي مواجهة الفلسطينيني تستند
إلى مجموعة من االعتبارات تجعل خلفية
وه ـ ـ ــدف كـ ــل ص ـ ــور ال ـع ـن ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي
تصب في اتجاهات مــدروســة .فمن جهة،
أظ ـهــرت إســرائ ـيــل تصميمًا عـلــى املضي
فــي مخططها املتصل بــاألقـصــى ،وسائر
ال ـق ـض ــاي ــا األخـ ـ ـ ــرى ،وخ ــاص ــة أن ـه ــا ت ــرى
فــي ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة فرصة
إقليمية ينبغي أال تفوتها ،فقد ال يتكرر
مثلها الحقًا.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،تـتـعــامــل إســرائ ـيــل مع
فـلـسـطـيـنـيــي الـ ــداخـ ــل ( )1948ب ـكــراه ـيــة
وحقد ،يتجسدان بأداء أجهزتها القمعية
في ما يتعلق بمواجهات األقصى ،أو أي
تـحـ ّـد آخ ــر يتقابل فـيــه ال ـطــرفــان .وليست
ه ـ ــذه ال ــذه ـن ـي ــة مـ ـج ــرد ح ــال ــة ع ــاب ــرة فــي
الوجدان اإلسرائيلي ،بل نتيجة لعنصرية
مـتـجــذرة ،وبـنــاء على نـظــرة متأصلة في
وعــي املؤسسة اإلسرائيلية بكل فروعها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة إل ــى
فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل ،بــاع ـت ـبــارهــم عقبة
أساسية أمام مخططاتها ،ومصدر تهديد
كــامــن يـمـكــن أن ينفجر فــي ح ــال نضوج
الظروف املحيطة التي قد ترفدها بأسباب
القوة واالحتضان.
وس ـ ــط كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،تـ ـح ــرص إس ــرائـ ـي ــل فــي
ساحات املواجهة على أن تكون في موقع
من يملي حدود الردع ،وخاصة أن أكثر ما
تخشاه هو األداء الذي ينطوي على رسالة
ض ـعــف يـ ــرى ف ـي ـهــا فـلـسـطـيـنـيــو ال ــداخ ــل
مؤشرًا على تراجع قدرة الردع اإلسرائيلية

من مواجهات الجمعة الماضية في مخيم الجلزون في الضفة المحتلة (آي بي ايه)

وأرض ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـس ـم ــح لـ ـه ــم بـ ــالـ ــرهـ ــان عـلــى
الضغوط التي يمكن أن تتراجع أمامها
ال ـق ـي ــادة اإلس ــرائ ـي ـل ـيــة .م ــن ه ـن ــا ،نــاحــظ
املـســار التصاعدي لــإجــراءات العدوانية
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــرك االح ـت ـج ــاج ــي في
القدس .وبرغم أن إسرائيل تسعى إلى منع
اتساع نطاق املواجهة لتشمل كل فلسطني،
فإن هذا الحرص ليس على حساب تنفيذ

طلب نتنياهو
من الجهات القضائية
دراسة إجراءات فتح
النار لتعديلها

مخططاتها .نتيجة ذلك ،هي تعمل على أن
يتكامل خطابها السياسي واإلعالمي مع
أدائها األمني ،وبما يؤدي إلى قمع الحركة
االحتجاجية الفلسطينية ويكرس الواقع
الذي تفرضه في األقصى.
فـ ــي ه ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ــواء ،ط ـل ــب ن ـت ـن ـيــاهــو فــي
ختام جلسة الحكومة ،أمس ،من الجهات
ال ـق ـضــائ ـيــة ،دراس ـ ــة إج ـ ـ ــراءات ف ـتــح ال ـنــار
القائم حاليًا لتعديلها في مواجهة حركة

االحـتـجــاج فــي الـقــدس .وستنقل القضية
إلــى املستشار القضائي للحكومة يهودا
فاينشتاين .يــأتــي هــذا بعد الـحــديــث عن
فرض عقوبات مشددة على رماة الحجارة،
وبــرر ذلــك نتنياهو بالقول إن «الحجارة
والزجاجات الحارقة هي سالح قاتل ،وهي
قتلت وتقتل ،ونتيجة ذلك عدلنا في األيام
األخيرة تعليمات فتح النار للشرطة في
القدس» ،في إشارة إلى إمكانية استخدام
ً
الــرصــاص الـحــي ب ــدال مــن املـطــاطــي .وقــد
توسع في اليومني املاضيني االستهداف
في القدس خارج أسوار األقصى ،وعمدت
ّ
قوات العدو إلى هدم خمسة محال تجارية
فلسطينية في بلدة حزما ،شرقي املدينة،
بدعوى «البناء من دون ترخيص» ،وهو
إج ــراء معتاد لكنه يأتي اآلن ضمن حزم
العقوبات الجماعية .كما اعتقلت شرطة
العدو  27فلسطينيًا من املدينة.
عـلــى الصعيد الـسـيــاســي (األخـ ـب ــار) ،قــال
العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي
(ال ـبــرملــان) أحـمــد الـطـيـبــي ،إن وفـ ـدًا يضم
عــددًا مــن الـنــواب الـعــرب ،بــدأ أمــس ،جولة
تشمل األردن وتركيا ،لتوضيح «املخاطر
التي تتهدد املسجد األقصى» ،مشيرًا إلى
أنهم التقوا امللك األردني ،عبدالله الثاني،
على أن يلتقوا الحقًا الرئيس التركي رجب
طـيــب أردوغ ـ ــان .وق ــال الـطـيـبــي« :اخـتــرنــا
األردن وتركيا ،بوصفهما دولتني مهمتني
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى قــدرت ـه ـمــا
الكبيرة على التأثير في لجم التجاوزات
ضد املسجد األقصى».

إيران

أمانو زار بارشين :نحترم القضايا السرية
أن ـ ـهـ ــا اغـ ـت ــال ــت ض ــابـ ـط ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فــي
مــديــريــة أم ــن ش ـمــال س ـي ـنــاء ،يشغل
مـنـصــب م ــدي ــر األحـ ـ ــوال املــدن ـيــة في
ش ـمــال س ـي ـنــاء ،وه ــو الـعـمـيــد أحـمــد
محمد عسكر ،الــذي استهدف (فجر
السبت) بــالــرصــاص أمــام منزله في
شــارع البحر داخــل املدينة .وخطف
امل ـن ـف ــذون س ـيــارتــه وأض ــرم ــوا فيها
النيران على مقربة من بيته .وأمس،
اسـتـهــدف عناصر مسلحون جرافة
تابعة لقوات الجيش بعبوة ناسفة
ق ــرب قــريــة ال ـخــروبــة ،جـنــوب الشيخ
زويـ ــد .لـكــن «واليـ ــة س ـي ـنــاء» وجـهــت
بيانًا إلــى القبائل السيناوية ،نفت
فـيــه عــاقـتـهــا بـمـجــزرة خــريــزة التي
وقـ ـ ـع ـ ــت وسـ ـ ـ ــط س ـ ـي ـ ـنـ ــاء ق ـ ـبـ ــل ن ـحــو
أسبوع ،وراح ضحيتها  12فــردًا من
قبيلة التياها خــال أحــد األع ــراس،
قائلة إن «الهدف الخفي وراء املجزرة
ك ـ ـ ــان ال ــوقـ ـيـ ـع ــة ب ـ ــن واليـ ـ ـ ــة س ـي ـن ــاء
والقبائل التي وصفوها باملجاهدة...
ي ـب ــدو تـ ــورط ال ـي ـهــود وال ـج ـيــش في
هذه املجزرة».

تمكن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا أمانو الذي وصل إلى طهران ،أمس،
من زيارة موقع بارشني .وقال املتحدث باسم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي
إن «أمانو قام بزيارة رسمية ملوقع بارشني.
لقد زار بعض املشاغل التي انتشرت معلومات
خاطئة في شأنها».
وقبل بارشني ،بحث أمانو مع الرئيس حسن
روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
ورئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي
أكبر صالحي ،تنفيذ «خريطة الطريق» بشأن
برنامج إيران النووي .كما تحدث في جلسة
مغلقة أمام لجنة خاصة في مجلس الشورى
ُ
شكلت لدرس االتفاق النووي .وقال إن الوكالة
تحترم القضايا السرية ألنها تتعاطى معها
بجدية ،معتبرًا أن لقاءاته مع املسؤولني
ّ
اإليرانيني «تنصب في إطار الحوار البناء».
وفي سياق ترحيبه باالتفاق النووي ،قال أمانو
إن مجلس حكام الوكالة أوكل إليه مسؤولية
تنفيذ األنشطة املتعلقة باالتفاق بني إيران

ومجموعة « ،»1+5مضيفًا أن مهمته ،في هذا
اإلطار ،تكمن في اختبار صدقية إيران ،وأنه
واثق بأداء هذه املهمة بنجاح من خالل تعاون
طهران وإنجاز االتفاق الذي جرى التفاوض
بشأنه عشرين شهرًا .وأكد أمانو أن هذا امللف
ًَ
لن يبقى مفتوحًا إلى األبد ،مشيرا إلى أنه «من
املقرر أن يجري إغالقه نهاية العام الحالي».
في سياق متصل ،قال املدير العام للوكالة
الذرية ،إثر لقائه روحاني ،إن «الوكالة تريد
توضيحات بشأن بعض املسائل ،وهكذا
ّ
تقوم بأداء واجباتها ،ما قد يمثل أساسًا جيدًا
لتعاون على املدى الطويل» .وأضاف أن الوكالة
تتحرك «خطوة بعد خطوة في درس البرامج»
النووية إليران وتحاول نقل نتيجة عملها
«بطريقة غير منحازة».
ّ
وثمن أمانو الترتيبات املتوافرة ،خالل الزيارة
لتنفيذ مهمات الوكالة ،معربًا عن أمله في أن
يجري في مجلس الحكام تقديم تقرير خبراء
الوكالة في مجال «( »PDMاألبعاد املحتملة
للبرنامج النووي اإليراني) سريعًا في إطار

االتفاق النووي ،بعد االتفاق مع أعضاء الدول
املفاوضة.
ّ
وعبر أمانو عن ارتياحه لتطوير التعاون بني
إيران والوكالة ،بعد انتخاب روحاني رئيسًا
للجمهورية في إيران ،وإنجاز االتفاق النووي
وتوقيع خريطة الطريق بني إيران والوكالة بعد
اللقاء األخير مع الرئيس اإليراني ،مضيفًا
أن «الوكالة تسعى إلى الشفافية في القضايا
وتنفيذ الواجبات املناطة بها والتي بإمكانها أن
تمثل أساسًا جيدًا للتعاون بعيد األمد».
من جهته ،أعلن روحاني أن بالده ستطبق
«البروتوكول اإلضافي (ملعاهدة حظر انتشار
األسلحة النووية) على نحو طوعي» .وأضاف
متوجهًا إلى أمانو بالقول «نأمل أن تقوموا
أيضًا أنتم بمراقبة منصفة لتطبيق» االتفاق
النووي ،الذي ُوقع في  14تموز بني إيران
والقوى الكبرى.
والبروتوكول اإلضافي ملعاهدة حظر انتشار
األسلحة النووية يتيح للوكالة الدولية للطاقة
الذرية تكثيف مراقبة برامج نووية في العالم،

بهدف التحقق من أنها ال تستخدم لغايات غير
سلمية.
وذكر روحاني ،أيضًا ،بأن بالده لم تسع
أبدًا إلى «تحويل برامجها السلمية» لغايات
أخرى .وقال «لحسن الحظ أن عمليات املراقبة
والتفتيش املفاجئ ،التي جرت على مدى
األعوام املاضية ،قد أثبتت سلمية األنشطة
النووية اإليرانية وجرى التأكيد على هذه
النقطة وهي أن إيران لم تنحرف أبدًا عن
برنامجها السلمي» ،كما أكد أن «الوكالة الدولية
للطاقة الذرية سيكون لها دور مؤثر في تنفيذ
االتفاق».
أما ظريف ،فقد أكد خالل لقائه أمانو إرادة
طهران الجادة مواصلة التعاون الثنائي،
معربًا عن أمله في أن تؤدي مسيرة التعاون
املستقبلي ،بني إيران والوكالة ،إلى تبديد
بعض التصورات السلبية لدى الرأي العام في
البالد ،إزاء هذه املؤسسة الدولية التخصصية
ومكانتها املهنية ،بصورة كاملة.
(األخبار)

