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العالم

على الغالف

ال يبدو ،بالنسبة إلى دول خليجية ومعها شخصيات فلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها ،أن
أهل القدس تكفيهم ما تفعله إسرائيل بحقهم في معركة البقاء ليل نهار ،والهدف هو تكرار نكبة
شبيهة بنكبة فلسطين ،التهجير عن القدس .في سبيل ذلك ،تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من

نهش البلدة القديمة
المسجد األقصى
محاصر ...باألموال
اإلماراتية!

عبد الرحمن نصار
من املضحك املبكي أن إحدى الخطوات
العربية لـ «تعزيز» صمود أهل القدس
هــي تسهيل ومـســاعــدة سـمــاســرة أو
شخصيات فلسطينية ناشطة على
شـ ــراء عـ ـق ــارات م ــن م ـقــدس ـيــن ،تحت
ع ـنــوان أن ش ــراء ه ــا مــن الــذيــن بــاتــوا
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـع ـي ــش ف ــي ال ـب ـلــدة
القديمة ،مثال ،سيساهم في الصمود
بــوجــه الـتــوســع االسـتـيـطــانــي ،وعلى
حني غرة تباع لجمعيات إسرائيلية
ف ــي وقـ ــت م ـن ــاس ــب ،فـيـسـتـيـقــظ أه ــل
ّ
الحي على وجود املستوطنني بينهم
بدعوى أنهم صاروا مالكا قانونيني.
تماما كما حدث مع نحو ثالثني شقة،
في وادي حلوة في سلوان ،قبل قرابة
عــامــن ،أو مثل مــا يحدث فــي حــاالت
بيع مباشرة (األسبوع األول من أيار
 )2016ب ـعــدمــا ب ــات األمـ ــر س ـهــا وال
أحد يالحق أو يحاسب.
ف ـ ــي تـ ـل ــك األي ـ ـ ـ ــام ( ،)2014س ــارع ــت
«الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» (ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح
الشمالي) ،في األراضــي املحتلة ،إلى
ـال
تــوجـيــه أصــابــع االت ـهــام بـصــوت عـ ٍ
إل ــى اإلمـ ـ ــارات بصفتها واق ـفــة خلف
تمويل هــذه العملية ،واع ــدة بتقديم
دالئــل «تكشفها األي ــام» .كذلك هددت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ب ـم ــاح ـق ــة
امل ـش ـت ــري ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن (الـ ـط ــرف
الـثــالــث) ،دون أن تشير إلــى مــن يقف
وراءهم ،أو ماذا تفعل مع من تمسكه
ـوم ،ي ـب ــدو أن
م ـن ـه ــم ...وم ـن ــذ ذل ــك الـ ـي ـ ُ
هناك من َسكت وهناك من أسكت.
ت ـك ـشــف وث ــائ ــق تـفـصـيـلـيــة ،حصلت
ع ـل ـي ـهــا «األخـ ـ ـب ـ ــار» ب ـش ــأن ب ـي ــع أح ــد
العقارات املقدسية في البلدة القديمة
ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ،ع ـ ــن ف ـض ـي ـح ــة ك ـب ـي ــرة
تطاول أطرافا عدة .في البداية ،كانت
فــرضـيــات هــذا التحقيق مبنية على
وقائع سابقة ،أي أن الوثائق والعقود
وال ـ ـس ـ ـج ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـثـ ـب ــت ع ـم ـل ـيــة
ب ـي ــع جـ ــرت ب ــن ش ـخ ــص فـلـسـطـيـنــي
يحمل الـهــويــة اإلســرائـيـلـيــة ،وإحــدى
العائالت املقدسية الشهيرة ،ثم تنازل
هـ ــذا ال ـش ـخــص ع ـمــا اشـ ـت ــراه لـشــركــة
إم ــارات ـي ــة ،جعلنا ن ـصــرخ« :حصلنا
على األوراق التي قد تثبت بيع القدس
إلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ب ـ ــأم ـ ــوال إمـ ــارات ـ ـيـ ــة».
ل ـكــن ال ـ ــذي اك ـت ـش ـف ـنــاه خـ ــال الـبـحــث
والتحري ،والفرضيات الناتجة منه،
كــانــت أكـبــر مــن ذل ــك بكثير؛ فالعقار
ّ
(م ـح ــل ال ـب ـيــع) ل ــم يـسـلــم ملستوطنني
ح ـت ــى ص ـ ـ ــدور ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ب ــرغ ــم أن
عملية بيعه ج ــرت فــي الـخــامــس من
تـشــريــن الـثــانــي  ،2014أي بـعــد شهر
واحد من حادثة اقتحام املستوطنني
شـقــق س ـلــوان ( 30أي ـلــول  5 -تشرين
األول  .)2014كـمــا أن الــوسـيــط الــذي
اش ـت ــرى ال ـع ـق ــار أش ـه ــر م ــن ن ــار على
عـلــم ل ــدى كــل مــن السلطة وإســرائـيــل
والـ ـجـ ـمـ ـه ــور ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وس ـب ــب

دخوله شخصيا في هذه الصفقة كان
ّ
املحيرة،
مثار استفهام ّومن األسئلة
فــي ظــل أن مشغله يستفيد مـنــه في
أمــور ،بالنسبة إليه ،أصعب من بيع
بيوت القدس إلسرائيل!
بالتدقيق أكثر في العقار والعناوين
امل ـق ــدم ــة ف ــي ع ـق ــود ال ـب ـي ــع ،وال ـشــركــة
ال ـتــي تـقــف خـلــف عـمـلـيــة ال ـب ـيــع ،كــان
الـ ـب ــاب ي ـف ـتــح وراءه عـ ـش ــرة أبـ ـ ــواب،
واألسـ ـمـ ــاء ت ـت ــوال ــى .ب ــرغ ــم ذل ـ ــك ،فــإن
األسـ ـئـ ـل ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـت ـح ـق ـيــق بـقـيــت
أكـثــر مــن اإلج ــاب ــات ،مــا اضـطــرنــا إلى
صياغتها على شكل فرضيات ،لكنها
أسئلة من النوع التي يمكن وصفها
بأنها تجيب نفسها بنفسها ،خاصة
م ــع تـحـلـيــل س ـيــاقــات األحـ ـ ــداث الـتــي
ت ــزام ـن ــت ف ــي أوقـ ـ ــات م ـت ـق ــارب ــة ،وهــو
م ــا أض ـ ــاف ع ـل ــى ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ع ــبء
تحقيقني آخرين.
يمكن لنا ترتيب نتائج التحقيق وفق
أكثرها ُمصابا ،ألن بيع بيوت القدس
للمستوطنني ،خاصة البلدة القديمة
املـحـيـطــة بــاملـسـجــد األق ـص ــى ،لــم يكن
امل ـص ـي ـبــة ال ــوحـ ـي ــدة .ف ـب ـعــد ال ـت ـحــري
مــن مـصــادر أمنية وأخ ــرى مقدسية،
تحدثت إلينا خــال إجــراء التحقيق،
تـبــن أن السلطة الفلسطينية ،التي
ت ــوع ــدت بـمــاحـقــة مـســربــي الـبـيــوت،
وصلت إلى عدد ممن باعوا بيوتهم.
وفيما اعتقل بعضهم وصدر بحقهم
أح ـك ــام (م ــن دون إثـ ــارة أخ ـب ــار حــول
ذل ـ ـ ــك) ،وفـ ــق الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــذي أصـ ــدره
رئـ ـي ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــاس،
باألشغال الشاقة املؤبدة ،بعد تعديل
الـ ـق ــان ــون األردن ـ ـ ـ ــي ،كـ ــان م ـس ــؤول ــون
آخ ـ ــرون ي ـج ـبــرون عـ ــددًا م ــن مـســربــي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ح ـ ّـص ــة مــن
األموال التي تلقوها مقابل خيانتهم
األول ــى ،وإال فــإن مصيرهم االعتقال،
كـ ـم ــا حـ ـ ــدث مـ ــع ب ـع ـض ـه ــم ،لـيـضـيــف
هـ ـ ــؤالء خ ـي ــان ــة ث ــان ـي ــة إل ـ ــى س ـجــات
ال ـق ـض ـيــة ،م ــع أن ــه ال ش ــيء يــؤكــد هل
يعلم عباس بذلك أم ال؟
ح ـتــى إن الـ ـط ــرف ال ـ ــذي ي ـب ـلــغ ه ــؤالء
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــن بـ ـ ــأس ـ ـ ـمـ ـ ــاء وب ـ ــأم ـ ــاك ـ ــن
املـقــدسـيــن مـمــن بــاعــوا ال ـب ـيــوت ،هو
«االرتباط املدني اإلسرائيلي» بعدما
ي ـك ــون عـ ــرف ب ـت ـفــاص ـيــل ال ـع ـق ــود من
الـجـمـعـيــات االسـتـيـطــانـيــة .بــل أكـثــر،
إحدى العائالت التي تجرأت وتحدثت
مـعـنــا ،قــالــت إنـهــا راج ـعــت مسؤولني
في السلطة للتأكد من سالمة بيعهم
أحد بيوتهم لسمسار ،أكــدوا لهم أنه
«نـظـيــف أم ـن ـيــا» ،ثــم مــا لـبــث أن سلم
البيت ملستوطنني .وعـنــدمــا ع ــاودوا
مراجعة أولئك املسؤولني ،قالوا لهم
إنهم لــم يتوقعوا أن يفعل السمسار
ذلك.
ثمة مــا هــو أدهــى وأم ـ ّـر ،وهــي قضية
التحقيق املتعلقة بأحد البيوت الذي
لم يسلم للمستوطنني رغم أن عملية
ّ
بيعه كانت منذ عــامــن ،وهــو مــا ظل

ي ـلــح عـلـيـنــا بــاالس ـت ـف ـهــام ع ــن سـبــب
بقائه على حاله برغم تسجيله على
اسم شركة إماراتية ،وكذلك عن سبب
اخ ـت ـيــار ه ــذا ال ــوس ـيــط ل ـل ـش ــراء دون
غيره.

فرضيات ثالث
ان ـ ـط ـ ـلـ ــق هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق مـ ـ ــن ثـ ــاث
فـ ــرض ـ ـيـ ــات :األول ـ ـ ـ ــى م ـس ـت ـن ـب ـطــة مــن
تـسـلـســل بـيــع ال ـع ـق ــارات ف ــي ال ـقــدس،
أي أن هناك من علم بما يفعله بعض
مسؤولي السلطة مع جزء ممن باعوا
بـيــوتـهــم وقــاي ـضــوهــم عـلــى ج ــزء من
املــال ،وهو على عداء معها (ال يوجد
م ــا ي ــؤك ــد أن ال ــرئ ــاس ــة ت ـع ــرف بــأمــر
املقايضة) ،فقرر أن يفعل مثلما يفعل
سـمــاســرة األرض املـقــدســة ،فيشتري
عقارا ليسلمه للمستوطنني ،منتظرا
اتصاال من أحد ما في رام الله يقايضه
ّ
بحصة من املال ،كي يوقع السلطة في
فضيحة يمكن العمل عليها إعالميا
وبصورة كبيرة ،ويتمثل دورا وطنيا
ه ــو أب ـع ــد م ــا ي ـك ــون ع ـن ــه ،ف ـضــا عن
أن ه ــذه الـفــرضـيــة تـصـطــدم بطبيعة
الشركة التي تنازل لها ومصير الحي
الذي اشترى فيه.
أما الفرضية الثانية ،وهي أسوأ مما
قبلها ،فتؤدي إلــى أن ُيستغل املبنى
ألعـمــال الـشــركــة اإلمــارات ـيــة الـشــاريــة،
وبـ ّـال ـتــأك ـيــد ه ــي أعـ ـم ــال ال ت ـس ـ ّـر وال
تبشر.
وتـ ـبـ ـق ــى الـ ـف ــرضـ ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـلــى
ب ـســاط ـت ـهــا ووض ــوحـ ـه ــا :ل ـي ـســت إال
عملية واحدة من عمليات بيع بيوت
وأراض ـ ــي ال ـب ـلــدة الـقــديـمــة املــاصـقــة
للمسجد األقصى ،إلسرائيل ،بأموال
إم ــاراتـ ـي ــة ،بــان ـت ـظــار ال ــوق ــت املــائــم
للتسليم ،خــاصــة أن ثـمــانـيــة بيوت
م ـح ـي ـط ــة ب ــالـ ـعـ ـق ــار ص ـ ـ ـ ــارت ب ــرس ــم
املستوطنني ،و«تعزيز الصمود» لن
يكون حتما بشراء بيت دون إسكان

تنافس في بازار
الخيانة وبيع بيوت بلدة
القدس القديمة
فلسطينيني فيه.
ّ
القصة بــدأت عــام  ،2013حينما وقــع
فـ ـ ـ ــادي (أحـ ـ ـم ـ ــد ح ـ ـسـ ــن) الـ ـس ــام ــن،
ال ــذي يـحـمــل الجنسيتني األمـيــركـيــة
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ول ــأخ ـي ــرة قصتها
(انـ ـظ ــر ال ـت ـح ـق ـيــق الـ ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان،
ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــن« :أسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» ال ـن ـخ ـب ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة وب ـ ـط ـ ــل ال ـج ـن ـس ـي ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ،ع ـقــد تــأس ـيــس شــركــة
(الــوثـيـقــة األولـ ــى) ،مــع مــريــم (حسني
ن ـ ـصـ ــار) س ــام ــن (عـ ـ ّـم ـ ـتـ ــه) ،اس ـم ـهــا
ش ــرك ــة «ال ـســري ـنــا ال ـعــامل ـيــة لـلـتـجــارة

واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار» ،ع ـل ــى أن ي ــدخ ــل فــي
نطاق عملها «االسـتـيــراد والتصدير
واألنشطة العقارية وتـجــارة األغذية
واملـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات وال ـ ـت ـ ـبـ ــغ» ،وذل ـ ـ ــك فــي
العاشر من أيلول من تلك السنة.
لكن عام  2013يعني حدثا مهما في
ح ـي ــاة فـ ــادي ال ـس ــام ــن ،الـ ــذي كــانــت
آخ ــر زيـ ــارة ل ــه إل ــى مـسـقــط رأس ــه في
الخليل عام 2010؛ والحدث هو مرور
سنتني على بدء الخالف الكبير بينه
وبــن السلطة الفلسطينية ،تحديدا
مـنــذ  2011عـنــدمــا انـقـلــب ف ــادي على
اإلشـ ـ ـ ــارات اإلي ـج ــاب ـي ــة ال ـت ــي حــوتـهــا
ص ـ ـ ــور ج ـم ـع ـت ــه ب ــرئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة،
مـحـمــود ع ـبــاس ( 2009فــي امل ـغــرب)،

ماذا فعلت السلطة؟
حينما حــدث التسريب األكبر في سلوان ( ،)2014اكتفت السلطة
آنـ ـ ــذاك بــال ـتــوعــد ب ـمــاح ـقــة ال ـفــاع ـلــن ،ال ــذي ــن ق ــال ــت إن ـه ــم «وس ـط ــاء
فلسطينيون» اشتروا البيوت بأسعار كبيرة من املقدسيني تحت
حجة أنهم يريدون املساهمة في تعزيز صمود سكان املدينة .ولكن
األسعار العالية كانت كافية ليشك أصحاب الشقق بذلك ( 250ألف
دوالر للشقة) ،خــاصــة أنـهــا بـعــدد كبير وقــريـبــة جــدا مــن املسجد
األقصى ،ولكن هذا لم يمنع العملية.
في تلك األيــام ،تداولت املواقع املحلية أسماء أشخاص كانوا يؤدون
دور الوسيط (راجع األخبار العدد  2412في  7تشرين األول ،)2014
وأقر أحدهم ،وهو فريد الحاج يحيى ،بأن جمعيته الخيرية (األقصى)
تتلقى تمويال من اإلمــارات وتركيا وبريطانيا ،ولكنه نفى أن يكون
باع الشقق إلسرائيليني.

أيضا ،أصدر محمود عباس في تلك الشهور قرارا بتغليظ العقوبة
إل ــى األش ـغــال الـشــاقــة املــؤبــدة عـلــى كــل مــن يثبت تــورطــه بتسريب
ال ـع ـق ــارات واألراضـ ـ ــي ل ــأع ــداء .وزاد عـلــى ع ـبــاس امل ـت ـحــدث بــاســم
األجهزة األمنية عدنان الضميري ،الذي قال إن ُ
الهوية اإلسرائيلية
الـتــي يحملها مـســربــو ال ـع ـقــارات فــي ال ـقــدس ،لــن تـقــف حــائــا أمــام
مالحقتهم واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم ،من دون أن يذكر من
يمول هــؤالء ،فضال على أنــه لم يتغير شــيء بعد عامني ،ولــم تعلن
السلطة أو تروج العتقالها أحدا من مسربي البيوت مع أن سجونها
فعال تحوي بعضهم وفق تأكيدات مصادر أمنية ،وهي بني كل حني
وآخر تنشر أخبارا عن إحباطها عمليات بيع من دون توضيح أي
تفاصيل ،فهل تخشى من إعالن «عمل وطني» فعلته ،أم أن اعتبارات
أخرى تمنعها من ذلك؟ سيتبني هذا في قريب األيام.

