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ســـــــــــاحة

م�ساندة املتقاعدين
م��اي��زال امل��واط��ن املتقاعد ي�شكو همه
بعد �أن زادت عليه ال�ضغوط املتوا�صلة
م��ن ك��ل جهة ،فثمة غ�لاء يف املعي�شة
الي��ن��ك��ره �أح����د ،وارت���ف���اع وت�����ص��اع��د يف
تعريفة ا�ستهالك ال�ك�ه��رب��اء ،وزي��ادة
ح� � ��ادة يف م �ق��اب��ل ا� �س �ت �ه�ل�اك وق� ��ود
امل ��رك �ب ��ات ،وال �ت �� �س �ع�يرة ع �ل��ى معظم
ال�سلع الغذائية التظل ثابته بل ت�شهد
بني ي��وم و�آخ��ر ت�غ رُّ�ُّي�اً وارت�ف��اع�اً ،فيما

رات����ب امل���وظ���ف وم��ع��ا���ش امل��ت��ق��اع��د يف
مكانك قف .ف�إلى مَن ي�شكو املواطن
ه َّمه ،واحلياة التقاعدية الهانئة التي
ك ��ان ي�ح�ل��م ب�ه��ا �أ��ص�ب�ح��ت ج�ح�ي�م�اً يف
حقه.
وه�������ذا م����ا ي��ج��ع��ل��ه يف دوام��������ة م��ن
ال �ت �� �س��ا�ؤالت ..ك�ي��ف ي��وا��ص��ل �إر� �س��ال
�أوالده �إل � � ��ى اجل� ��ام � �ع� ��ات ،وك �ي��ف

صالح بن علي V

�سيعالج نف�سه بعد خدمته الطويلة
و�إخال�صه للوطن؟ و�إل��ى َمن ي�شكو
ح��ال��ه وال�ضغوط تن�صب عليه من
ك���ل ج���ان���ب ،ف�ل�ا ن���ائ���ب وال ���ش��رك��ة
�أو م�ؤ�س�سة حكومية ت�ق��ف م�ع��ه يف
حمنته ،وحتى ل��و ق��رر �أن يعمل يف

�شركة �أو متجر لن يجد من يقبله،
ذل���ك �أن الأج���ان���ب ال��� ُك�ْث رْ والأي����دي
ال �ع��ام �ل��ة ال��رخ �ي �� �ص��ة يف ال�ب�ح��ري��ن
ت�ستويل على خريات البلد وت�ستحوذ
ع�ل��ى ن�صيب امل��واط��ن .ح�ت��ى �أ�صبح
يف ع��زل��ة ع��ن وط��ن��ه ،بينما املج َنَّ�س
هو من ي�ستحوذ على خ�يرات البلد
والأجانب هم َّ
املف�ضلون يف الأعمال
ب�سبب قلة رواتبهم ،فما ذنب املواطن
البحريني �أن يكابد ه��ذا العذاب يف
حياته.

املتقاعد يريد �أن يرى �أوالده يف �أعلى
املراكز ،ويريد �أن يرى �أحفاده ،ويريد
�أن ي�ستقر ب��ح��ي��اة ب�����س��ي��ط��ة ،ه���ذا هو
املواطن الذي خدم وطنه يف عز �شبابه
بجد و�إخال�ص� ..أال ي�ستحق التقدير
واالحرتام؟
�أال فارحموا من يف الأر���ض يرحمكم
من يف ال�سماء.
 Vنا�شط اجتماعي

مقربة باب الرحمة ..مقربة ال�صحابة يف قلب معركة الأق�صى
ب�ع��د ��ش�ه��ور م��ن امل �ح��اوالت امل�ت�رددة
ال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت ب��ال��ون��ات ا� �س �ت �ط�لاع؛
هاجمت �سلطات االح �ت�لال مقربة
ال ��رح� �م ��ة ل� �ت� �ب ��د�أ ع �م �ل �ي��ة ال �ق �� �ض��م
املخطط لها منذ زمن ،وهي املقربة
التي ت�ضم رفات اثنني من ال�صحابة
ال �ك��رام هما ��ش��داد ب��ن �أو� ��س وع�ب��ادة
ب ��ن ال �� �ص ��ام ��ت ،وق� �ب ��ور � � �س� ��اد ٍة م��ن
املجاهدين والعلماء واملعلمني و�أهل
اهلل والأول���ي���اء ووج���وه امل��دي��ن��ة على
تعا ٌقب القرون وال�سنني .والأهداف
ال�صهيونية على املدى البعيد جتاه
امل��ق�برة وا�ضحة وميكن قراءتها يف
ثالثة �سياقاتٍ �أ�سا�سية:
�أول � �ه� ��ا و�أخ � �ط� ��ره� ��ا ه� ��و ال�ت�ق���س�ي��م
امل�ك��اين للم�سجد الأق���ص��ى امل�ب��ارك:
ف��ال�����ش��واه��د امل��ت��وات��رة ت���دل ع��ل��ى �أن
اجل��زء ال�شرقي من �ساحة الأق�صى
ه���و امل�����س��ت��ه��دف مب�����ش��روع التق�سيم
امل�ك��اين للأق�صى ،ف��اخل��رائ��ط التي
ت��داول�ت�ه��ا �أو� �س��اط احل ��زب امل��و��س��وم
(ل��ي��ك��ود) ع��ام � 2013أ� �ش��ارت بو�ضوح
�إل��ى حماولة انتزاع ال�ساحة املقابلة
لبابي الرحمة والتوبة لت�صبح مكاناً
دائماً لطقو�س اليهود ،مع �إمكانية
ت��و��س�ي�ع�ه��ا يف الأع� �ي ��اد وامل �ن��ا� �س �ب��ات.
وامل��ق��ت��ح��م��ون ال�����ص��ه��اي��ن��ة ي���رك���زون
اليوم على التوجه �إل��ى �شرق �ساحة
الأق�صى فور دخولهم �إليه من باب
امل� �غ ��ارب ��ة ،ل�ي�ق���ض��وا م�ع�ظ��م وق�ت�ه��م
وي�����ح�����اول�����وا مم����ار�����س����ة ط��ق��و���س��ه��م
هناك قبل �أن ي �غ��ادروا ،ع�لاوة على
َ
مت ُّ�سحِ هم بالردم املكدَّ�س فيها فوق
امل���ص��اط��ب وب�ي�ن الأ� �ش �ج��ار ،وال ��ذي
متنع �سلطات االحتالل �إخراجه من
امل�سجد منذ فتح ال�ب��واب��ات الكبرية
للم�صلى املرواين عام .1999
وال�����������ش�����اه�����د الأح��������������دث ع����ل����ى ه����ذا
اال���س��ت��ه��داف ك��ان �أع��م��ال احل��ف��ر التي
ن �ف��ذت �ه��ا � �س �ل �ط��ات االح � �ت �ل�ال خ�ل�ال
�سيطرتها ع�ل��ى امل�سجد يف ه� َّب��ة ب��اب

الأ� �س �ب��اط� ،إذ ح�ف��رت احل �ج��ارة التي
ت�����س��د ب���اب���ي ال���رح���م���ة وال���ت���وب���ة م��ن
ال��داخ��ل حتى اخ�ترق�ت��ه م��ن اخل��ارج،
وه��ذا ي��دل على ا�ستك�شاف خيار فتح
ت�ل��ك ال �ب��واب��ات ب�ع��د درا� �س��ة احل�ج��ارة
التي ت�سدها ونوعها وتاريخها ،على
اع �ت �ب��ار �أن ب� ��اب ال��رح �م��ة و��ش�ق�ي�ق��ه
التوبة يدخالن �إلى الأق�صى من �سور
املدينة ال�شرقي مبا�شرة دون امل��رور
ب���أي��ة ك��ث��اف��ة �سكانية ع��رب��ي��ة ،وه���و ما
اليوفره �أي باب �آخر للم�سجد .وتع َّز َز
ه��ذا االجت��اه يف ال�شهور التالية له َّبة
ب��اب الأ� �س �ب��اط ب�ط�ل��ب (م��دع��ي ع��ام)
االح�ت�لال �إغ�ل�اق ال�ق��اع��ات امل�سقوفة
املطلة على ب��اب الرحمة زاعماً ب�أنها
كانت مقراً جلهة حمظورة؛ هي جلنة
الرتاث عام .2003
ومقربة الرحمة هي امل َ ْعلَم الإ�سالمي
امل�ط��ل م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى ه��ذي��ن ال�ب��اب�ين،
وفتحهما كمدخل للمقتحمني اليهود
المي �ك��ن �أن ي �ت��م �إال ب� ��إزال ��ة م�ق�برة
ب��اب ال��رح��م��ة �أو �أج����زاء منها ،وعليه
فالميكن �أن ُيقر�أ العدوان على مقربة
ب��اب ال��رح��م��ة منف� ً
صال ع��ن ال��ع��دوان
ع���ل���ى امل�������س���ج���د الأق���������ص����ى وحم���اول���ة
تق�سيمه .وحماية مقربة باب الرحمة
هي متط َّلب �أ�سا�سي للوقوف يف وجه
التق�سيم امل�ك��اين ل�ل�أق���ص��ى ،فمقربة
ال�صحابة تقع ال�ي��وم يف قلب املعركة
على هوية امل�سجد الأق�صى ،وال �أقل
من ذلك.
ال�سياق الثاين للهجوم على مقربة باب
الرحمة :هو ا�ستخدامها لـ(امل�شاريع)
التهويدية ملحيط الأق�صى ،و�أبرزها
م�شروع التلفريك الذي �سي�صل جبل
ال��زي��ت��ون ب�����س��ل��وان ،واق�ت�رح خمططه
الأ َّو يِل �أن مي ��ر م ��ن ف � ��وق م �ق�برة
الرحمة ،بينما اقرتح خمطط القد�س
القدمية عام � 2007أن تكون حمطته
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ف����وق م��ق�برت��ي ال��رح��م��ة
واليو�سفية على جهتي باب الأ�سباط،

زياد ابحيص V

واق�ُت�رُِ ح �أن تكون تلك املحطة مركز
(زوارٍ) م�ت�ك��ام��ل م��ن ث�لاث��ة ط��واب��ق
ومب�ساحة �إجمالية تزيد عن 15,000
رت مربع .وعدم طرحه مع خمطط
م ٍ
ال �ت �ل �ف��ري��ك الي �ع �ن��ي �إل � �غ� ��اءه ،ب ��ل هو
يف ال �غ��ال��ب تكتيك م��رح�ل��ي لتمرير
املخططات واحداً بعد الآخر.
وال�������س���ي���اق ال���ث���ال���ث ل���ل���ه���ج���وم ع��ل��ى
املقربة هو حمو ما يثبت الأقدمية
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة:
ف �ع��ادة ال�ن��ا���س �أن تبني امل�ق��اب��ر على
�أطراف املدن ،ووجود مقربة الرحمة
واليو�سفية وال�شهداء ومقربة م�أمن
اهلل ع�ل��ى �أط � ��راف ال �ب �ل��دة ال�ق��دمي��ة
للقد�س م��ن جهاتها املختلفة ي�ؤكد
ال���ه���وي���ة ال��ع��رب��ي��ة والإ����س�ل�ام���ي���ة يف
املدينة ،فمن ي�سكن املدينة ه��و من
ي ��دف ��ن م ��وت ��اه ف �ي �ه��ا ،وحم� ��و ق �ب��ور
م��وت��اه و�إرث��ه��م ���ض��رورة ملحو هويته
عن هذا املكان .والبد هنا من ال َّت َن ُّبه
�إل������ى �أن م���ق�ب�رة ال���رح���م���ة م��ق��اب��ل��ة
مت��ام�اً للمقربة ال�ي�ه��ودي��ة املختلَقة
على ال�سفح اجلنوبي الغربي جلبل
الزيتون ،وم��ا يطمح �إليه االحتالل
ح��ت��ى يف امل��ق��اب��ر ه��ي عملية �إح��ل�الٍ
ت � ��ام ،ب � � ��أنْ ت � ��زال ق �ب��ورن��ا و� �ش��واه��د
وج ��ودن ��ا ال �ت��اري �خ��ي و ُت �� �س �ت �ح �دَث يف
جوارها وعلى �أنقا�ضها مقابر وهمية
و���ش��واه��د م��زع��وم��ة ل��وج��ود ي��ه��ودي،
ملحاولة القول �إن اليهود املزعومني
الذين �سكنوا املدينة على مر التاريخ
دف��ن��وا موتاهم ب��ج��واره��م على �سفح
جبل الزيتون.
ه���ذا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى بعيد الأم����د� ،أم��ا
على امل�ستوى ق��ري��ب الأم���د فقد ب��د�أ
االحتالل مبدافن عائالت �سلوان يف

�أق�����ص��ى ج��ن��وب امل��ق�برة لأن ه��دف��ه �أن
ي��وق��ف ال��دف��ن يف امل �ق�ب�رة ،و�أن يغلق
�إمكانيته متاماً �أمام النا�س ،و�أن يوقف
توا�صل جماهري القد�س م��ع املقربة
بت�سييجها ب��ع��وار���ض حديدية ب�شكل
يجعل زيارتهم لقبور �أحبائهم �أم��راً
�صعباً ومتعذراً ،مما يعزز عزلة املقربة
وي�سهِّل ق�ضمها والق�ضاء عليها.
�أمام هذا الت�شخي�ص لأهداف العدوان
ال �� �ص �ه �ي��وين ع �ل��ى م� �ق�ب�رة ال��رح �م��ة
مت�ه�ي��داً للتق�سيم امل�ك��اين للأق�صى،
و�إنفاذاً مل�شاريع تهويد حميط البلدة
ال���ق���دمي���ة وحم������واً ل��ل��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة
والإ���س�لام��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة ،ف�����إن حماية
مقربة باب الرحمة تمُ �سِ ي مو�ضوعاً
م��رك��زي��اً للمواجهة ،عون�صر النجاح
الأول فيه ه��و �إف�����ش��ال ع��زل جماهري
�سلوان ع��ن امل�ق�برة ،وه��ذه امل�س�ؤولية
ت �ق ��ع ال � �ي� ��وم ع �ل ��ى ع� ��ائ �ل�ات � �س �ل��وان
ال��ت��ي ه��وج��م��ت م��داف��ن��ه��ا ،ف��ال�����ص��ورة
�أم ��ام م��دف��ن حممد العبا�سي ينبغي
�أن ت�ستنفر ال��ع��ائ��ل��ة يف �شتى �أم��اك��ن
تواجدها يف �سلوان والأردن واملهاجر،
و�أن ت �ق��ف �إل� ��ى ج��ان�ب�ه��ا ك��ل ع��ائ�لات
�سلوان امل�ه��ددة مب�صادرة وه��دم قبور
�أجدادها ،ليت�أ�س�س بذلك حراك ميكن
البناء عليه.
والب���د م��ن �إ���ش��ه��ار ِذكْ���ر �أ���ص��ح��اب تلك
ال�ق�ب��ور و� �سِ �َي�رَ ه��م ،وه��م يف معظمهم
من �سادة القد�س وقادتها ووجهائها.
فهذه املقربة للمقد�سيني كانت �أ�شبه
بالبقيع لأه��ل امل��دي�ن��ة ،فهي �إذ ت�ضم
رف��ات �صحاب َّيني جليلني فقد تط َّلع
النا�س �إلى جوارهما على مر التاريخ،
فهي بقيع القد�س ومقربة ال�صحابة
والبد من �إحياء ذكر و�سِ يرَ �أهل تلك
ال �ق �ب��ور ع��رب �ي �اً و�إ� �س�ل�ام �ي �اً ،في�صبح
العدوان عليها عدواناً على كل م�سلم،
ويمُ �� �سِ ��ي م��ن امل �م �ك��ن �أن ي �ع��زز دف��اع
عائالت �سلوان عن مقابرها بحراكٍ
عربي و�إ�سالمي.

�أما على اجلانب الر�سمي فهذه املقربة
جزء اليتجز�أ من م�س�ؤوليات الأوقاف
الإ���س�لام��ي��ة الأردن����ي����ة ،والأردن هو
ال��دول��ة التي تتبع لها تلك الأوق��اف
ت�ب�ع�ي��ة م �ب��ا� �ش��رة ،وامل ��وق ��ف ال��ر��س�م��ي
الأردين ح�ت��ى الآن مل ي�ت�ع��ام��ل مبا
ي�ت�ن��ا��س��ب م ��ع ال � �ع ��دوان ال���ص�ه�ي��وين
ع��ل��ى ه���ذه امل���ق�ب�رة ول���و م���ن ال��ن��اح��ي��ة
الدبلوما�سية ،واملعادلة التي �أثبتتها
ه َّبة ب��اب الأ�سباط نا�صعة الو�ضوح:
ف ��احل ��ام ��ي الأول ل �ل �م �ق��د� �س��ات ه��ي
جماهري املقد�سيني و�شعب فل�سطني
عموماً ،والدور الر�سمي البد �أن يبني
على ه��ذه امل��ع��ادل��ة و�أن يحتمي بقوة
اجلماهري ومدِّها و�أن يدعمها ويعزز
�صمودها يف املواجهة ،ال �أن ي�سري يف
اجت� ��ا ٍه خم��ال��ف ،وه ��ذا ال �ط��ري��ق ب��ات
ال��ي��وم ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د لأداء �أم��ان��ة
ت �ل��ك امل �ق��د� �س��ات يف وج ��ه ا� �س �ت �ه��داف
(حكومة) العدو ال�صهيوين لها حتت
غ �ط��ا ٍء �أم�ي�رك��ي غ�ير م���س�ب��وق ،وم��ن
يظن �أن لديه طريقاً �آخر فهو واهم.
و�أخ �ي ��راً الب ��د م��ن ال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أن
مع�ضلتنا يف مقربة باب الرحمة لي�س
�أن «�أم��وات القد�س م�ستهدفون» ،وال
�أن «م��وت��ى ال �ق��د���س ال ب��واك��ي ل�ه��م»،
وه ��ذه ال��دي �ب��اج��ات الإع�ل�ام �ي��ة ال�ت��ي
ن�ستخدمها «لإظ�ه��ار ب�شاعة» املحتل
ال�صهيوين تمُ ���سِ ��ي عبئاً على الفهم
ُي�غ� ِل��ق الأف ��ق �أم ��ام �إدراك املخططات
وال�سعي لإف�شالها ،فمهمتنا الأول��ى
بعد  70عاماً من االحتالل ال�صهيوين
الميكن لها �أن تكون «ك�شف ب�شاعة»
امل���ح���ت���ل ،ب����ل ن���ح���ن م���ع���ن���ي���ون ب��ف��ه ٍ��م
دق��ي��ق لأه���داف���ه ولكيفية مواجهتها
و�إف�شالها ،م�ستثمرين يف نقاط قوتنا
وم�ستغلني نقاط �ضعفه ،ف�إن نحن مل
نب فهماً وا�ضحاً لنقاط قوتنا ونقاط
ن ِ
ً
�ضعفه بعد  70عاما من ال�صراع معه
فما نفع وجودنا؟
 Vباحث متخ�ص�ص يف �ش�ؤون القد�س

