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جذور الأزمة ـ مخططات التهويد واال�ستيطان الجديدة � -آفاق الحراك ال�شعبي

ال�صيد رئي�س ًا للحكومة التون�سية:
احتواء التحديات

7

على �أبواب انتفا�ضة ثالثة :القد�سْ � ...إن حكت!!

} حميدي العبدالله
جوبه اختيار حركة «نداء تونس» للسيد حبيب الصيد لتشكيل الحكومة التونسية
الجديدة ،بردود فعل متفاوتة ،ففي حين رحبت «حركة النهضة» بهذا االختيار ،انتقدته
«الجبهة الشعبية».
لكن من ال��واض��ح أنّ اختيار الصيد أملته ظ��روف وحسابات لها عالقة مباشرة
بالتحديات التي تواجهها تونس اآلن ،وأب��رزه��ا تحدّي مكافحة اإلره���اب ،وتحدّي
مواجهة التدهور االقتصادي .والتحدّيان متالزمان وال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر،
فالقضاء على اإلرهاب وتحقيق االستقرار شرط ضروري لتحسين أداء االقتصاد،
وتحسن أداء االقتصاد والتوجه إلى المناطق الفقيرة والمهملة شرط لتجفيف منابع
ّ
أي حكومة في العالم ،كسر
اإلرهاب وحرمانه من البيئة الحاضنة ،ومن الصعب على ّ
مثل هذه الحلقة المفرغة التي تواجه الحكومة التونسية الجديدة.
لكن ال ب ّد من تعيين نقطة لالنطالق في مسار يفضي إلى تحقيق هذه الغاية ،ولهذا
ت ّم اختيار رئيس حكومة له خلفية علمية اقتصادية (ماجستير في العلوم االقتصادية)
وله خبرة في الزراعة والمجال األمني ،حيث شغل مناصب رفيعة في وزارتي الداخلية
والفالحة ،ويتمتع باختصاص بالتنمية الجهوية (المناطقية).
حسابات حركة «نداء تونس» تميل أوالً إلى خلق شروط االستقرار للبدء في معالجة
الوضع االقتصادي ،أوالً لجهة وقف التدهور ،وثانيا ً إلعادة عجلة النمو إلى ما كانت
عليه قبل سنوات االضطرابات األرب��ع الماضية ،وثالثا ً لالهتمام بالمناطق الفقيرة
المهملة الواقعة في جنوب البالد والتي تشكل الحاضنة الرئيسية للجماعات المتشدّدة
لإلرهابيّين.
وفي حسابات حركة «نداء تونس» أنّ االستقرار سيكون صعب المنال ،والحرب
على اإلرهاب لن تحقق نجاحات كثيرة وكبيرة ،إذا ت ّم تغليب المصلحة الحزبية الفئوية
على المصلحة الوطنية العامة ،لهذا ف��إنّ جبه التحدّيات يحتاج إل��ى تكاتف وطني
واسع ،وال ب ّد من أن تعبّر الحكومة الجديدة عن هذا التكاتف ،وتنال رضا غالبية القوى
السياسية الفاعلة.
اختيار الصيد الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة السبسي االنتقالية التي
أعقبت خلع الرئيس زين العابدين بن علي عام  ،2011يأتي في هذا السياق باعتبار
أنّ حكومة السبسي وأداء وزارة الداخلية قد حاز على رضا غالبية القوى السياسية
الفاعلة في تونس.
لكن خطوة اختيار رئيس الحكومة تشير إلى اجتياز نصف الطريق ،وال ب ّد من
اجتياز النصف الثاني المتمثل بتشكيل حكومة تض ّم ك ّل ألوان الطيف السياسي الفاعل
في تونس .وإذا كان من الصعب ،بل من المستحيل إرضاء جميع األطراف ،إال أنه من
المفيد الحرص على مشاركة الجهات المؤثرة والفاعلة على نحو يؤ ّمن دعمها للحكومة
وللخطط التي ستضعها للقضاء على اإلرهاب وتحقيق االستقرار ولمعالجة التدهور
االقتصادي.
بديهي القول إنّ إنجاز هذه المهمة التي تواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة
وحركة «ن��داء تونس» لن يكون باألمر الهين ،ألنّ مطالب القوى الفاعلة ،وتحديدا ً
«حركة النهضة» اإلخوانية ،و«الجبهة الشعبية» العلمانية اليسارية ،متناقضة إلى
درجة قد يكون من الصعب التوفيق في ما بينها ،وقد تفرض على الرئيس المكلف،
ومعه حركة «نداء تونس» ،خيارات ال يريدها.

«�شارلي ايبدو»
في قلب ال�شرق الأو�سط
} روزانا ر ّمال
ال يمكن قراءة ما جرى في فرنسا او ما يمكن ان يجري أكثر من عمليات إرهابية أو وضعه
سوى في نفس إطار العمليات اإلرهابية المتف ّرقة والمتزامنة مع بعضها البعض في أيام
متتالية مقصودة وفي أهداف مدروسة ،وكلها حققت إصابات سوى في نفس اإلطار.
بعد السعودية وتركيا ،اليوم تاتي فرنسا واستهداف لصحافيين في جريدة «شارلي ايبدو»
اضافة الى آخرين ورجال شرطة واكثر من  12قتيالً...
ليس سهالً على الفرنسيين هذا المشهد ،ولكن الحديث اليوم ليس معهم بل مع حكومتهم.
العمليات الثالث محترفة ومخطط لها مسبقا ً بدقة ،لكن عملية «شارلي ايبدو» لها طابع آخر
ومعنى آخر ،فهي حصلت في وضح النهار عن طريق مسلحين جابوا الطرقات وقاموا بتفريغ
اسلحتهم فوق رؤوس المستهدفين وقتلهم أمام الجميع.
إنها جرأة ودقة واحتراف ما بعده حديث ...سينظر الفرنسي جيدا ً الى هذا المشهد...
سينظر جيدا الى هذا العبث واالهتزاز االمني على ارضه.
هذا العمل اإلرهابي بك ّل المقاييس مدان ،لكن اسباب هذا التدهور األمني في فرنسا يعود
فقط الى استراتيجية الحكومة وتعاطيها مع االرهاب في الشرق االوسط ،خصوصا في ما
يتعلق بما يجري في سورية ،ففرنسا لم تختر مواجهة اإلرهاب يوما ً سوى بانتقائية ،فهي
بعدما دخلت التحالف الدولي لمكافحة «داعش» كانت قد تعاطت في الملف السوري طرفا ً
داعما ً إلغراق سورية باإلرهاب ،فدعمت وسلحت ودعت الى مؤتمرات لتسليح المعارضة
السورية غير الموجودة أصالً ،وحشدت من أجل ان يتطور المشهد العسكري في سورية.
على اي حال ،يبدو ان األخبار من فرنسا تتوالى وستتوالى ،ولكن المفاجئ انها تتوالى
بسرعة كبيرة ،فهناك إطالق نار في جنوب فرنسا ،وهناك مصابون ،وأنباء عن تفجير قرب
احد المساجد في باريس أيضاً...
تعرف فرنسا ويعرف معها العالم انّ االرهاب ينتقل الى اوروبا عبر البحر المتوسط،
خصوصا ً عبر سورية ،ولذلك كان ال ب ّد من كسر شوكة اإلرهاب في سورية ،والتعاون ال من
أجل سورية فقط بل من أجل الجميع.
االمنيون الفرنسيون ليسوا بحاجة إلى ك ّل هذا الشرح ألنّ تقاريرهم كانت تدرك تماما ً
معنى ان يمتلك اإلرهاب نفوذا ً على البحر االبيض المتوسط ،فكيف الحال اذا كان موطئ القدم
هذا للمتشدّدين المتطرفين في فرنسا أصالً؟
بعد الذي جرى بات على فرنسا ان تدرك انه ال يمكن بعد اآلن الجمع بين العداء لإلرهاب
والعداء لسورية في نفس الوقت ،أو الطريقة فالخطر المس المحظور ومواجهة اإلرهاب تبدأ
بسياسة واضحة لها في الشرق االوسط ،ألنه بال تعاون مع سورية وترييح العالقات وإزالة
التشنجات وح ّل المعارضة بتسوية بأق ّل الخسائرال يمكن لحكومات الدول االوروبية التي
تعتبر األقرب الى منطقة الشرق االوسط ان تسلك طريق األمان في هذا اإلطار.
انتهى وقت الترف الفرنسي وحان وقت السياسة ،ولم يعد مجديا ً بعد اآلن ان تكون
فرنسا رأس حربة في الحرب السورية وتماديها سلبا ً بمنع التوافق بين العراقيين إضافة الى
المراوغة في الحديث مع إيران وصوالً الى م ّد اليد الخفية من تحت الطاولة لـ«جبهة النصرة»
فكيف هذا؟
كيف يمكن العمل بازدواجية مكافحة اإلرهاب من جهة ودعمه سرا ً من جهة اخرى؟
األكيد أنّ سورية والعراق بعد اربع سنوات من األزمة استطاعا رسم معالم الخروج منها،
حتى لو من دون انتصار نهائي اال انّ الصمود في وجه اإلرهاب بات أكيداً ...ليبقى السؤال:
ماذا سيح ّل بحكومات ودول الغرب اذا ما دخلت الجماعات اإلرهابية فعالً في مرحلة التصعيد
وتوسيع نطاق عملياتها في فرنسا والدول الغربية؟
ترتبط «شارلي ايبدو» ارتباطا ً وثيقا ً بالشرق االوسط ،وهي في قلب او وسط األحداث
أسس لثقة بالقدرة والقوة على
بسبب الزخم الذي أعطي لإلرهاب فيه والتقدّم الذي حصل ما ّ
انه كإرهاب أصبح ورقة قوية في هذا العالم بإمساكه مفاصل حساسة وك ّل هذا بعد دعمه
وتسليحه وفتح الممرات له من جهات ظنت انه باإلمكان حصره.
«شارلي ايبدو» ستغيّر معالم التسويات ،ومعها الموقف األوروبي من العالقة مع سورية
ومع الرئيس بشار األسد تحديداً.

«توب نيوز»

ال غنى عن �سورية ال �شماتة...
ظنّ ثالثي هوالند وأردوغان وعبدالله أنّ استخدام اإلرهاب إلسقاط سورية سيبقيهم بمنأى عن
االستهداف.
يكفي اليوم أنّ التسليم بما كان يقوله الرئيس بشار األسد منذ أربع سنوات لم يعد يحتاج إلى
دليل ،فها هو اإلرهاب يضرب في ك ّل مكان.
المه ّم اليوم أن يدرك العالم أنّ الحرب على اإلرهاب ليست شأنا ً تقنياً ،بل هي ثقافة أوالً.
ثقافة التعاون ض ّد اإلره��اب إما أن تكون نزيهة أو ال تكون ،فال مكان فيها للنفاق وحساب
المصالح الصغيرة ومواصلة الحقد.
ال يمكنك أن تكون صادقا ً في الحرب على اإلرهاب فيما تواصل الحرب على سورية.
ال تتسع القدرات للحربين أساساً.
ال تتسع القلوب والعقول لدى الشعوب لحقدين وعداوتين.
الحرب في سورية وعبرها ومنها إما ض ّد اإلرهاب أو ض ّد سورية فلكم االختيار.
مَن اختار الحرب على سورية فهو يقف في حلف مع اإلرهاب ،وسيبقى يدفع الثمن ،ومَن يريد
تفادي الثمن ال خيار له إال الحلف مع سورية.
مَن لم يفهم بعد يع ّرض شعبه لمزيد من النزيف بسبب غبائه.

التعليق السياسي

} د .رفعت سيد أحمد
إنّ المتابع لتطورات ال��ص��راع في فلسطين بعد
ال��ع��دوان األخ��ي��ر على غ��زة (ت��م��وز  )2014وبعد
الممارسات «اإلسرائيلية» اإلجرامية في القدس ،بهدف
إكمال مخطط تهويدها ،يخلص إل��ى نتيجة مهمة،
تتطلب من ك ّل القوى المهتمة بفلسطين ،خاصة مصر،
أن تستع ّد لها ،وهي أننا إزاء (انتفاضة فلسطينية
ثالثة) متوقعة ،قد تبدأ من القدس تحديداً .فهل هذه
القراءة صحيحة؟ وما هي دوافعها؟ وإذا كانت كذلك
فهل استعدّت لها قوانا العربية واإلسالمية ،وبخاصة
في مصر؟ ولكي نل ّم بأبعاد االزمة وتطوراتها في مدينة
السماء ...في القدس ،نذهب الى ج��ذور التهويد ثم
نبحث في الواقع ومخططاته وآفاقه المحتملة.

التهويد تحت قهر السالح

ال شك لدينا في ان االنتفاضة الفلسطينية الثالثة
ستندلع من القدس مثل سابقتيها ،وذلك ألنّ القدس
كرمز للصراع ،ولإلسالم وللعروبة – معا ً  -تتع ّرض،
بشرا ً ومقدسات ،للتهويد والذبح اليومي من قبل
االح��ت�لال االسرائيلي ،وألنّ لك ّل فعل ر ّد فعل فإنّ
ر ّد الفعل الفلسطيني الطبيعي سيكون المقاومة
باالنتفاضة وبالعمليات االستشهادية .ولكن دعونا
في البداية نعود الى جذور التهويد لكي نفهم خطورته
اليوم (.)2014
فلقد احتلت «إسرائيل» القدس في الحرب العربية
ـ «اإلسرائيلية» األولى عام  ،1948وهجرت من هناك
نحو ثمانين ألف عربي فلسطيني ،وفي عام 1950
أعلنت «إسرائيل» القدس عاصمة لها ،بعد أن استولى
اليهود على الجانب الغربي من القدس ،بدأ الماراثون
«اإلسرائيلي» للسيطرة على المدينة بأكملها وتغيير
معالمها بهدف تهويدها ،فبعد حرب  ،1948وكنتيجة
لها خرج اليهود من المدينة القديمة ،وأصبحت حارة
اليهود فارغة تماما ً من السكان ،وأودع���ت األم�لاك
اليهودية في المدينة لدى «حارس أمالك الغائبين»
األردن���ي ،وبقيت على حالها دون تغييرات تذكر.
وما إنْ أكملت قوات الصهاينة سيطرتها على مدينة
القدس في العام  ،1967حتى تح ّركت الجرافات
«اإلسرائيلية» لتبدأ مخططها في القدس القديمة ،فبعد
االحتالل بأربعة أيام صدر القرار «اإلسرائيلي» بهدم
حارة المغاربة ،المالصقة للحرم القدسي عند «حائط
البراق» ،وأمهلت سلطات االحتالل أهل حارة المغاربة
ثالث ساعات فقط ،للخروج من بيوتهم ،قبل أن تس ّوي
الجرافات حارتهم باألرض ،وبذلك طرد نحو  650نسمة
من المدينة القديمة ( 135عائلة) ،قبل أن يم ّر األسبوع
األول من دخول القوات المحتلة إلى القدس .وقد كان
الهدف من هدم حارة المغاربة التاريخية معروفاً ،وهو
توسيع الساحة التي تط ّل على حائط البراق ،وبذلك
صار حائط البراق حائطا ً للمبكى ،بينما تح ّولت حارة
المغاربة إلى ساحة للبكاء.
قامت السلطات «اإلسرائيلية» بعد ذلك بإسكان
أعداد من اليهود في العقارات التي سطت عليها ،وكانت
عملية السطو على العقارات متعدّدة الوجوه ،فالبيوت
ت ّم تصنيفها وجمع المعلومات عنها ،وتن ّوعت سبل
االستيالء عليها بين أمالك الغائبين ،أو الحجز على
العقار ،للتو ّرط في قروض بنكية ،أو لتراكم الضرائب،
مع ع��دم القدرة على ال��س��داد .وكذلك ثمة األغ��راض
األمنية ،والمنفعة العامة ،ولم يكن األمر سراً ،وإنما
كان مق ّنناً ،فقد خصخصت الحكومة «اإلسرائيلية» ،في
نهايةالسبعينيات،ميزانياتحكوميةمعلنة،للسيطرة
على العقارات العربية في المدينة ،ووضعت األولويات
االستيطانية في قلب أحياء الحارات اإلسالمية ،وعلى
درجة أق ّل في حارة النصارى ،وتوالت السيطرة على
العقارات ،حتى بلغ مجموع العقارات ،التي استولى
عليها المستوطنون ،خارج الربع اليهودي 56 ،عقاراً،
مو ّزعة على األحياء المختلفة ،باإلضافة إلى مبان
متناثرة في ح��ارة النصارى .واستمرت «إسرائيل»
في تنفيذ مخططاتها ،حتى أعلنت في تموز ،1980
أنّ القدس الكاملة والموحدة ،هي «عاصمة أبدية
إلسرائيل».

حقوق المقدس ّيين المختطفة

منذ أن احت ّل العدو الصهيوني القدس عام ،1967
وه��و يضع نصب عينيه تقليص ح��ق��وق العرب
المقدسيين ،وتعطيل جمع شمل األس���ر العربية
المقدسية ،وق��د تف ّتق ذه��ن االح��ت�لال عن سياسات
تشتيت مبرمجة .فثمة إجراءات شتى اتخذها المحت ّل
«اإلسرائيلي» ض� ّد القدس ،وق��د ت� ّم التحضير لهذه
اإلج���راءات بتشكيل إدارة عسكرية للقدس ،وأصدر
الحاكم العسكري «اإلسرائيلي» للقدس مرسوما ً في
اليوم التالي الحتالل القدس ،قضى بفصل القدس عن
الضفة الغربية ،وفي حزيران  1967ق ّررت «إسرائيل»
ض � ّم القدس الشرقية إليها ،وغ��دت األخ��ي��رة ضمن
اختصاص بلدية القدس ،وأخضعت لوزارة الداخلية
«اإلسرائيلية» ،كما حلت «إسرائيل» أمانة القدس
العربية المنتخبة ،وألحقت موظفي األمانة ببلدية
القدس (الصهيونية) ،ث ّم وضعت خطة «إسرائيلية»
هدفت إلى خلق أغلبية يهودية في القدس ،واستحداث
وقائع على األرض تحول دون تقسيم القدس ،وأيضاً،
عزل القدس الشرقية عن محيطها العربي الفلسطيني،
وتطويقها بمستوطنات تتض ّمن كثافة بشرية يهودية
عالية ،واختراقها بمستوطنين يهود.

عمد االحتالل إلى توسيع مساحة القدس من 44
كيلو مترا ً مربعا ً إلى  126كيلو مترا ً مربعاً ،فقد ض ّم
االحتالل أراضي محيطة بالقدس ،فيما أخرج مواطنون
فلسطينيون عن حدود بلدية القدس ،ليح ّد ذاك االحتالل
من نسبة العرب المقدسيين في المدينة .وج��اء هذا
كله في سياق خطوات محمومة لتهويد القدس ،فبنى
االحتالل اثنتي عشرة مستوطنة على أراضي القدس
الشرقية ،أقام فيها زهاء مائتي ألف مستوطن ،وتع ّززت
ّ
وتلتف
المستوطنات بطرق تصلها ببعضها بعضاً،
من حول أحياء القدس الشرقية ،وتح ّولها إلى معازل
(كانتونات) مقطوعة الصلة ببعضها البعض .واندفع
المستوطنون الصهاينة ،يحتلون مباني للعرب
المقدسيين ،فيما بذلت سلطات االحتالل «اإلسرائيلي»
ق��ص��ارى جهدها لتكثيف سياسة «الترانسفير»
للمقدسيين ،بحيَل قانونية شتى ،من بينها تجريد
عائالت مقدسية من حق المواطنة ،بسحب أكبر نسبة
ممكنة من هويات العرب المقدسيين ،الذين ال يتم ّكنون
من إثبات مكان سكنهم ،ماضيا ً وحاضراً ،في مدينة
القدس ،وإجبارهم على مغادرتها نهائياً ،إضافة إلى
سحب هويات الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى ضواحي
القدس ،األمر الذي أسفر عن هبوط نسبة العرب في
القدس إلى مج ّرد  35%من مجموع سكان المدينة ،أيّ
أنّ أصحاب البالد األصليين غدوا أقلية في بلدهم.
أخ���ذت سلطات االح��ت�لال ،منذ ب��داي��ة االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» للقدس ،تنفذ الخطط واإلجراءات الرامية
إلى تهويد المدينة المقدّسة ،فقامت بربط أهالي القدس
الشرقيةإدارياً،وقضائياً،واقتصادياً،وتعليمياً،بالواقع
تعسفاً ،هو
اإلسرائيلي ،إال أنّ أخطر اإلجراءات ،وأكثرها ّ
االستيطان ،واالستيالء على األراضي والمنازل ،وإقامة
المستعمرات ،فقد ص��ادرت ق��وات االحتالل أكثر من
 23ألف دونم من أراضي القدس الشرقية ومحيطها،
وأقامت أكثر من ألف وحدة سكنية ،في حين ح ّرم على
العرب إقامة أي وحدة سكنية ،وال تزال سلطات االحتالل
مستم ّرة في مخططاتها بمصادرة األراض��ي ،فالقدس
يحيط بها حوالى عشرة أحياء سكنية يهودية ،وأكثر
من  41مستعمرة تشكل خمس كتل استيطانية ،وقد
قامت الحكومات «اإلسرائيلية» المتعاقبة بالعديد من
اإلجراءات لرفع نسبة السكان اليهود في الجزء الشرقي
من القدس ،ومن خالل بناء ح��ارات يهودية جديدة
بين الحارات والقرى العربية الموجودة عبر «الخط
األخ��ض��ر» ،وتشجيع المستوطنين «اإلسرائيليين»
ليستق ّروا فيها .ويالحظ أنّ تخطيط األجزاء الجديدة
ونسيجها يختلف تماما ً عن هوية البلدة القديمة،
فالشوارع متعامدة ،منتظمة ،متسعة ،وذات بنايات
مرتفعة ،تشبه المدن األوروبية الحديثة ،فبناتها من
ثقافة مختلفة عن المكان.
ال تزال «إسرائيل» تسعى جاهدة للهبوط بنسبة
ال��ع��رب ف��ي ال��ق��دس إل��ى م��ا دون  ،30%ل��ذا أغلقت
«إسرائيل» المدينة عن امتدادها الجغرافي الفلسطيني،
وأت ّمت عزل المدينة المقدسة بجدار الفصل العنصري،
ال��ذي أخ��رج أكثر من  25أل��ف فلسطيني آخرين من
نطاق القدس ،وسمح لـ«إسرائيل» بمصادرة  34%من
أراضي القدس ،وترك  40%أراضي خضراء ،و10%
أراضي مج ّمدة ،وغير مستعملة ،بمعنى أنّ  90%من
أراض��ي القدس الشرقية غدت تحت القبضة الفعلية
ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» .وق��د حيل دون دخ��ول أهالي الضفة
والقطاع إلى القدس ،منذ توقيع «اتفاق أوسلو» ،حتى
وتوسعت «إسرائيل» في مصادرة
لمج ّرد أداء الصالة،
ّ
ّ
وشق الطرق االلتفافية ،فقد هدمت «إسرائيل»
األراضي،
نحو عشرين ألف منزل ،خالل االثنتين واألربعين سنة
المنصرمة من االحتالل ،األمر الذي أفضى إلى اكتظاظ
بشري الفت في القدس الشرقية ،ناهيك عن عدم اعتراف
المحتل «اإلسرائيلي» بأهالي بعض القرى والمدن من
ضواحي القدس بأنهم مقدسيون.

التهويد في القدس

يبدو جليا ً أنّ من أه ّم الخطوات التي اتخذها االحتالل
لتهويد القدس زيادة االستيطان اليهودي في المدينة،
على حساب أهلها من المسلمين والمسيحيين العرب،
حتى يأتي ال��وق��ت ال��ذي تصبح فيه أغلبية سكان
المدينة من المستوطنين اليهود ،فيسهل ابتالعها
في المشروع الصهيوني ،وجعلها عاصمة للدولة،

وفي الوقت الذي تت ّم فيه مصادرة األراضي المقدسية
للتوسع ف��ي االستيطان ال��ي��ه��ودي ،يقوم االحتالل
ّ
بتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية ،والح ّد من
توسعها ،مع تهديد بعض تلك التج ّمعات باإلزالة ،وبث
ّ
الرعب في نفوس فلسطينيّي المقدس وضواحيها ،من
خالل االعتداءات المتك ّررة عليهم من قبل المستوطنين
المدججين بالسالح .كما يسعى االحتالل إلى عزل
ّ
القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال
والجنوب ،وقطع التواصل الجغرافي بين أنحاء الضفة
الغربية ،وتقسيمها لقطع متناثرة ،ليستحيل عمليا ً أن
تكون القدس عاصمة ألية دويلة فلسطينية ،في الضفة
والقطاع .هذا باإلضافة إلى عمليات االعتداء المستمرة
على المسجد األقصى والحفريات المستمرة تحته ومنع
الصالة كما جرى خالل شهري تشرين األول وتشرين
الثاني  ،2014كما عمدت «إسرائيل» الى طمس ك ّل ما
له صلة بالهوية العربية واإلسالمية في القدس ،حتى
أسماء الشوارع ت ّم تهويدها كجزء من خطة تهويدية،
تستهدف إزالة معالم الحضارة اإلسالمية العربية عن
المدينة المقدسة ،وفي ما يلي بعض هذه المناطق التي
ه ّودت:
تل الشرفة أو المشارف ـ جيعات هفتار ،طريق
السواد ـ رحوب هقكاي ،حارة الشرف ـ مشغاف لداخ،
سوق الحصر ـ حباد ،عقبة أغنيم ـ شونيه هالكوت،
ساحة باب الخليل ـ ميدان عودة صهيون ،باب المقار ـ
رصوب بيتي محسيي.
عندما احتلت القوات «اإلسرائيلية» مدينة القدس،
كان عدد مكتبات القدس العامة والخاصة ،تجاوز
الستين خ��زان��ة ،ض ّمت أكثر م��ن مائة أل��ف كتاب،
من ن��وادر المؤلفات ،وأكثر من نصف مليون وثيقة
ومخطوط وسج ّل ،وقد تع ّرضت مكتبات القدس بعد
االحتالل إلى إجراءات بالغة الخطورة ،هدفها الرئيسي
تهويد القدس من جهة ،والقضاء على اإلرث التاريخي
والحضاري من جهة أخ��رى ،ل��ذا فقد قامت سلطات
االحتالل بمصادرة مكتبة القدس العامة بك ّل محتوياتها
من الكتب والدوريات والوثائق ،ونقلت ملكيتها وإدارتها
من بلدية القدس العربية ،إلى ما يُس ّمى «بلدية القدس
الموحدة» ،ونقلت عددا ً آخر من الكتب والدوريات ـ التي
اعتبرتها ممنوعة ـ إلى مكان مجهول ،كما حدّدت نوعية
الكتب والدوريات المسموح بإدخالها إلى هذه المكتبة،
وحظرت استيراد العديد من الكتب ،وتوزيعها ،ومنعت
تداولها في أسواق وك ّل مكتبات القدس.
هذا وقد تع ّرضت مدينة القدس وآثارها للكثير من
االعتداءات والنهب ،حيث قام الصهاينة بالعديد من
االع��ت��داءات المخططة على مدينة القدس ،من تدمير
للمنشآت اإلسالمية ،واألثرية ،منها على سبيل المثال،
خلع بالطات المم ّر المؤدّي إلى باب المغاربة من الجهة
الغربية ،وال��ذي يعود إلى العصر األم��وي ،كمحاولة
لتغيير هوية المكان ،وادّع��ى االحتالل القيام بأعمال
الترميم .وفي سبيل تحقيق أغراضها ،قامت سلطات
االحتالل وأجهزتها المختلفة من رجال الحكم والدين
والجيش ،بمواصلة أعمالهم ومخططاتهم ،من أجل
وضع أيديهم على الحرم القدسي ،ومحاوالت هدم
المسجد ْين ،األقصى وقبة الصخرة ،وطمس معالمهما،
وإقامة الهيكل اليهودي المزعوم على أنقاضهما ولقد
قام االحتالل الصهيوني بآالف االعتداءات على المسجد
األقصى أحدثها ما يجرى اليوم (تشرين الثاني )2014
األمر الذي دفع شباب القدس لالنتفاضة والثأر ومما
قاموا به عملية الكنيس اليهودي التي أنجزها الشهيدان
عدي وغسان أبو جمل صباح يوم .2014/11/18

حال القدس والمسجد األقصى اليوم

اليوم ...تشهد القدس حملة مسعورة من التهويد
التي تطاول المستويين الديني والديموغرافي على
ح ّد س��واء .وتعمل «إسرائيل» من خالل مجموعة من
اإلجراءات على تغيير وجه المدينة العربي واإلسالمي
وتكريس طابع يهودي يتناسب مع ادّعاءات االحتالل
ب��أنّ القدس هي العاصمة الموحدة واألبدية للدولة
العبرية .والسياسات التهويدية ليست حديثة العهد
وإنما تعود إلى بداية االحتالل الذي عمل على تطهير
القسم الغربي من المدينة عام  1948وهو يعمل على
استكمال مشروع التهويد منذ وضع يديه على القسم
الشرقي من المدينة عام .1967

ومن أوجه التهويد التي يعتمدها االحتالل بشكل
أساس االستيطان – كما سبق وأشرنا  -الذي يهدف
إلى تعزيز الوجود اليهودي في شرق القدس واختراق
األحياء ذات الكثافة العربية ومنع التواصل الجغرافي
بينها ،وهو يس ّوق من قبل المسؤولين اإلسرائيليين
على أنه ح ّل لمشكلة اإلسكان وغالء أسعار المنازل في
المدن «اإلسرائيلية» بشكل عام باإلضافة إلى أنّ الدفاع
عن البناء االستيطاني بأنه بناء في عاصمة الدولة
العبرية و«من حقنا البناء في أيّ مكان في عاصمتنا».
وق��د ص��� ّرح نتنياهو م��ؤخ��را ً خ�لال لقائه مسؤولة
السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي إنّ «البناء في
شرق القدس ال يمكن أن يُس ّمى استيطانا ً إذ ال استيطان
في عاصمتنا» .ويزيد عدد المستوطنات في القدس على
 35باإلضافة إلى مئات البؤر االستيطانية التي تشكل
نواة إلنشاء أحياء يهودية تش ّرعها سلطات االحتالل.
ويبلغ عدد المستوطنين في شرق القدس ما يزيد على
 200ألف مستوطن من إجمالي  500ألف مستوطن
يقيمون في الضفة الغربية بشكل عام.
وفي مقابل تسهيل وفود المستوطنين إلى القدس عبر
بناء الوحدات االستيطانية الستيعابهم ،يعمل االحتالل
على تقييد الوجود المقدسي من خالل جملة من الوسائل
منها التضييق على العرب في البناء والسكن فتتشدّد
في منحهم رخص البناء ثم تهدم ما بنوا بذريعة عدم
الترخيص .وتبلغ مساحة األراض��ي المخططة لبناء
المقدسيين حوالي  14%من مساحة شرق القدس في
حين صادر االحتالل منذ وضع يده على شرق المدينة
عام  1967ما يقارب  35%من األراضي الخاصة لبناء
وحدات استيطانية .يضاف إلى ذلك أنّ أحياء كاملة،
مثل حي البستان في سلوان ،مهدّدة بالهدم بشكل كامل
إلقامة حدائق تلمودية .ومن وسائل االحتالل أيضا ً
سحب الهويات (بطاقات اإلقامة الزرقاء) ،ما يعني
َّ
«تفضل» عليه بها االحتالل
فقدان المقدسي المكانة التي
والتي يتمتع بموجبها بصفة «مقيم» في مدينته .وقد
سحب االحتالل بين عامي  1967و 2013ما يزيد على
 14،309هوية.
كما تسبّبت سياسات االح��ت�لال ،من قبيل فرض
الضرائب والغرامات والحواجز وض��رب القطاعات
الحياتية المختلفة بإفقار المقدسيين حتى تجاوزت
نسبة الفقر حوالي  77%وارتفعت إل��ى  85%بين
األطفال .يضاف إلى ذلك الجدار العازل وما يرافقه
من نظام الحواجز والبوابات وعزل أكثر من  70ألف
من المقدسيين ممن تقع أحياؤهم ضمن حدود القدس
البلدية على جانب الضفة الغربية من الجدار.
وال تقف الممارسات «اإلسرائيلية» عند هذه الحدود،
فقد شهد شهرا أيلول وتشرين األول الماضيين سيطرة
مجموعة من المستوطنين بدعم من جمعيتي «العاد»
و«عطيرت كوهنيم» االستيطانيتين وبمباركة حكومية،
على نحو  25وح��دة سكينة في حي سلوان ضمن
مساعي الجمعيتين لتهويد الحي الذي يُس ّميه اليهود
«مدينة داود» .ويضاف إلى ذلك محاوالت السيطرة
على قطاع التعليم من خالل «أسرلة» المناهج وإلغاء ما
يرتبط بالهوية العربية  -اإلسالمية ناهيك عن عمليات
المالحقة واالعتقال والحبس اإلداري التي ال تتوقف على
مدار العام.

اقتحام المسجد االقصى

يرى تقرير صادر عن موسسة القدس الدولية ان
اقتحامات االحتالل للمسجد األقصى ليست باألمر
الجديد وقد كان اقتحام أرئيل ش��ارون للمسجد مع
العشرات من جنود االحتالل في أيلول  2000السبب
المباشر في ان��دالع انتفاضة األقصى .إال أنّ المرحلة
التي تلت انتخابات الكنيست في كانون الثاني 2013
والحكومة التي شكلها نتنياهو بعد االنتخابات والتي
تعد من أكثر الحكومات تطرفاً ،شهدت تصعيدا ً في
التصريحات السياسية الداعية إلى بناء «المعبد او
الهيكل المزعوم» وإلى تأمين حرية صالة اليهود في
األقصى ،وإلى تقسيم المسجد بين المسلمين واليهود
على غرار المسجد اإلبراهيمي في الخليل.
وقد عملت الشرطة خالل شهر رمضان على منع
النساء من دخول األقصى بشكل متك ّرر واستم ّرت في
تطبيق هذا المنع مرات عدة بعد انقضاء شهر رمضان،
وهي تستم ّر في فرض قيود عمرية على المصلين،
وال سيما أيام الجمعة بناء على «تقارير أمنية حول
استعداد المسلمين للقيام بأعمال شغب بعد الصالة».
وبالتوازي مع ذلك ،يتك ّرر اقتحام أعضاء من الكنيست
ووزراء ف��ي حكومة نتنياهو لألقصى م��ع إط�لاق
تصريحات تدعو إلى تقسيم المسجد وتتمسك ببناء
«الهيكل المزعوم» ناهيك عن جلسات لجنة الداخلية
في الكنيست التي عُ قدت لمناقشة وضع األقصى ،وقد
بلغت نحو  15جلسة منذ انتخابات الكنيست األخيرة
حتى تاريخه.

الخالصة

انّ تحدي الواقع الم ّر الذي يعيشه الفلسطينيون في
مجمل االرض المحتلة وبخاصة في ك ّل من (غزة) و)
القدس( من المحتمل جدا ً ان يفجر انتفاضة ثالثة تر ّد
على عمليات التهويد والقتل بدم بارد من قبل قوات
االحتالل االسرائيلي ،ونحسب ان القدس كرمز ومعنى
مكثف يختزل ك ّل قصة الصراع مع اسرائيل (منذ 1948
وحتى اليوم  )2014ستكون هي الطلقة التي ستدحرج
حجر االنتفاضة من فوق صدر الشعب الفلسطيني...
والله أعلم.

«النمر» للأ�سد� :أنا رجل المه ّمات ال�صعبة...
} ناجي سليمان
يحت ّل الضابط في الجيش السوري سهيل حسن منذ فتر ٍة ليست
بالقصيرة أحاديث السوريين عن حربهم الدائرة منذ أكثر من خمس ٍة وأربعين
شهراً ،كثير ٌة هي الحكايات وقليل ٌة هي األخبار ،فما يقارب السنوات األربع
الصحافيين كما أقالمهم لم تصب هذا الرجل إال ما ندر ،بالرغم من
وكاميرات ّ
شهرته على ألسنة السوريين ،من ا ّتفق معه منهم ومن اختلف .فأول ظهو ٍر
له عبر اإلعالم المرئي كان أثناء تغطية التلفزيون السوري لتحرير سجن
الصحافي روبرت فيسك مقاال ً في صحيفة
حلب ،فيما كتب عنه منذ أشهر ّ
«إندبندنت»البريطانية.
جدل ّي ٌة هي هذه الشخصية ،فقد القت تمجيدا ً شعبيا ً لم نعتده أليّ
ٍ
ضابط في تاريخ الجيش السوري ،اذا ما استثنينا أولئك الذين قادوا البالد
سابقا ً
ٍ
«فيزيائي»
م
بزخ
للسلطات
معارضون
يراها
حين
في
عسكرية،
ة
ببز
ٍ
ٍّ
يساوي الزخم المؤيد في شدّته ويعاكسه في االتجاه.
أ ّيا ً كانت أهمية هذه الشخصية أو تأثيرها على مسرح األحداث في البالد،
السورية لم تنأ بنفسها
إال أنّ ظهورها تطلّب ظرفا ً زمان ّيا ً ومكان ّيا ً  ،الحرب ّ
عن توفيره.
العقيد الركن سهيل حسن ،أو كما يحلو لرجاله تسميته بـ«النمر» ،يتم ّتع
بحضو ٍر قويٍّ في قلوب محبّيه،
ِ
كتف أحد ح ّراس
فمشهد هذا الرجل األربعيني عندما كان يربّت على
سجن حلب بعد تحريره ،لم يمحَ بعد من ذاكرة مناصريه.
اسمه يم ّثل لهم الجولة األولى الرابحة في أيّ معرك ٍة يخوضونها ،في
موقع يعرف الخصم فيه
حين تنخفض المعنويات إلى تكاد تنعدم في أيّ
ٍ
أنّ سهيل حسن هو قائد الحملة أو المعركة المقبلة.
ُرجع البعض الضوء الذي أخذه هذا الكولونيل دون غيره إلى إطالق
ي ِ
يده من قبل القيادة العسكرية في الجيش السوري ،في حين ينسبها آخر

إلى العدّة والعتاد والعديد الذي يحظى به دون غيره.
ٌ
ضابط في المخابرات الجوية التي يتبع إلدارتها
عبد «اسم مستعار» هو
سهيل حسن ،له رأيٌ ثالث مؤ ّكدا ً «أنّ النمر أثبت كفاءته كقائ ٍد ميداني قبل
أن تتحرك ولو مد ّرعة واحدة ألجل عملي ٍة يديرها».
يروي لنا «عبد» إحدى مشاهداته في مطار حماة العسكري ،يقول:
«أسقط لنا اإلرهابيون منذ مدة ،طائرة ميغ في ريف حماة الشمالي،
حينها طلب سهيل حسن عبر الجهاز الالسلكي طائرة أُخرى ،ما حدث أ ّنه

حصل شجار بين الطيارين على من يلبّي طلب العقيد الحسن ،رغم علمهم
المسبق بأنهم قد يلقون مصيرا ً مشابها ً للطائرة التي أُسقِطت».
ما ي ّتفق عليه العديد من المتابعين للوضع الميداني بأنّ اإلشارة
الخضراء التي أعطيت لهذا الضابط أتت نتيجة عدة عمليات أثمرت
لصالح الجيش السوري على األرض،
نجاحا ً غيّر من موازين القوى
ِ
وجه ّته قيادة
فمن حماة في وسط البالد ،بدأ عملياته العسكرية ،إلى أن ّ
الجيش إلى ريف الالذقية حيث استعاد هناك القرى التي كانت قد احتلّت
إب��ان المجازر التي ارتكبتها «جبهة النصرة» وق��وى متشدّدة أُخرى
ِّ
بحق مدنيين في ريف الالذقية ،ومن ث ّم قاد إحدى العمليات العسكرية
الطولى ِّ
في الشمال السوري ،حيث كان للكتائب التي يقودها اليد ّ
بفك
الحصار عن سجن حلب المركزي ،كان قد سبق ذلك بأشهر فتح طريق
ٌ
طريق مه ّم إلمداد القوى السورية في الجبهة الشمالية،
خناصر وهو
رافق ذلك تحرير منطقة السفيرة التي تحوي ما يعرف بمعامل الدفاع،
أحد أه ّم منابع الجيش السوري من الذخيرة .عاد بعد ذلك مجدّدا ً إلى
الرئيسي للفصائل المسلحة على
حماة مستعيدا ً فيها بلدة مورك ،المعقل
ّ
ُ
اختالف انتماءاتها ،العقيد الحسن والذي ينفي مق ّربون منه ما أشيع عن
خضوعه منذ أيام لعملية قثطرة قلبية ،كان قد أدار هو نفسه خالل شهر
النفطي ،أثمرت
تشرين الثاني الفائت عملية قثطرة عسكرية لقلب سورية
ّ
استعادة الجيش السوري حقل شاعر في ريف حمص من قبضة تنظيم
«داعش».
شخص واحد ،وألنّ
ك ّل تلك اإلنجازات د ّونتها بنادق مقاتليه تحت لقب
ٍ
الحكايات الشعبية ،تعشق الفرد ال الجماعة ،تختزل دوما ً في أحاديثها
ال ُك َّل في الفرد ،تماما ً كما تفعل المهرجانات السينمائية عندما تك ّرم البطل
ليذوب في هذا األخير ك ّل الجمع المساند ،والذي بدونه لما أثمر المشهد
في إقناعنا ،إال أنّ المساندين في هذا المشهد الحربي يرون أنّ انتصار
اسم قائدهم يؤدّي بحا ٍل من األحوال إلى انتصا ِر قضيتهم.

