
تكاد تكون التشققات العميقة والممتدة على طول الجدران أو األرضيات، سمة بارزة لبيوت 
إســكان الحنينيــة رغــم حداثــة المشــروع اإلســكاني نســبيًا. “البــاد” زارت المنطقــة والتقــت 
األهالــي والتقطــت مجموعــة مــن الصــور لتوثيــق حجــم األضــرار الواقعة بعــدد مــن المنازل، 

والتي بدت وكأنها تعود إلى ما يزيد عن 10 سنوات على األقل.

مـــا  األهالـــي  يعلـــم  ال 
يخبئه لهم قادم األيام 
من مفاجـــآت في ظل 
إعـــراض الـــوزارة عـــن 
التعامل مع الموضوع 
وتوفيـــر  بجديـــة، 
الجذريـــة  الحلـــول 
للمشـــكلة التي تعانيها 

أغلـــب المنـــازل، بالخصـــوص الواقعـــة منها على 
طريق رقم 163.

ويضم إســـكان الحنينية نحو 293 وحدة سكنية 
بنيـــت على مســـاحة 15.32 هكتارا، حيث نوهت 
الوزارة عند تخصيصها الوحدات بتميز واجهات 
المشـــروع، مـــن خـــال تشـــييدها وفـــق نمـــوذج 
تصميـــم حديـــث، يتـــاءم مـــع النمـــط البحريني 
التقليدي، والذي يظهر واضحا من خال تصميم 

النوافذ وبعض العناصر األخرى في الواجهات.
وفي هذا اإلطار، بين أحد األهالي أنه رفض تسلم 
الوحـــدة لوجود أضرار كبيرة بهـــا، حيث تواصل 
مـــع الوزارة لعمـــل الصيانـــة الازمة لألضـــرار، إذ 
عمـــدت الـــوزارة إلـــى إصـــاح الشـــقوق العميقـــة 
وحقن الدعامات بمادة “الفوم” بعد إجراء اختبار 

للتربة لم يتم اإلفصاح عن نتيجته.
وأشـــار إلى أنه ولدى قيامه بعمـــل إضافات على 
الوحـــدة تقـــدم المكتـــب الهندســـي بطلـــب مـــن 
الوزارة بشأن التقرير الهندسي عن أعمال الحقن 
التـــي تمت بالموقع واالختبارات الازمة، وتقرير 
المراقبة لثاثة أشهر على األقل بصفة أسبوعية 
مع شـــهادة ضمـــان من الشـــركة المنفـــذة ألعمال 

المعالجة، لعمل اإلضافات المطلوبة.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة لـــم تـــزود المكتـــب بهذا 
التقريـــر، كمـــا أنهـــا لم تقـــم بعمل تقريـــر المراقبة 
لثاثة أشهر بعد الحقن، في الوقت الذي مازالت 

األضرار مستمرة في الظهور.
بـــدوره، حدثنـــا متضـــرر آخر عـــن أن عامـــا كاما 
مـــرَّ على تقديمـــه طلـــب الصيانـــة، إال أن الوزارة 
لـــم تتجاوب مـــع طلبه حتى حينـــه، في حين أن 
التشققات آخذة بالتعمق والتمدد يوما بعد آخر.

وعلى هـــذا المنـــوال، كان وضع المنـــازل األخرى 

التـــي التقطت عدســـة “البـــاد” صورا لهـــا، حيث 
بـــدت متضـــررة بشـــكل كبيـــر وعميـــق، بمـــا يهدد 
خطـــر  تحـــت  قاطنيـــه  ويضـــع  المبنـــى  ســـامة 

سقوطه في أي لحظة.

لقاء الوزير

وتواصلـــت “البـــاد” مـــع ممثـــل المنطقـــة البلـــدي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس بلـــدي المنطقـــة الجنوبية 
عبداللطيـــف محمـــد، الذي أكد تلقيـــه العديد من 
الشـــكاوى بشـــأن إســـكان الحنينيـــة فـــي الفتـــرة 

الماضية.
وأشـــار إلـــى أنـــه بعـــث خطابا رســـميا إلـــى وزارة 
اإلســـكان بشـــأن طلـــب عقـــد اجتماع مـــع الوزير؛ 
لمناقشـــة هـــذه المشـــكلة، إال أن الـــوزارة اكتفـــت 
ولـــم  االجتمـــاع،  مبـــررات  منـــه  باالســـتيضاح 
تتجـــاوب مـــع اتصاالتـــه الاحقـــة، رغـــم فداحـــة 
المشـــكلة. وذكر أنه عاين األضرار بشـــكل مباشر 
مـــع األهالـــي، وتبيـــن لـــه بعـــد ســـؤال عـــدد مـــن 
بالدعامـــات  ترتبـــط  المشـــكلة  أن  المختصيـــن 
األساســـية للمنـــزل، وهو مـــا عمدت الـــوزارة إلى 
معالجـــة بعضهـــا عبر حقنهـــا بمادة الفـــوم، فضا 
عـــن احتمال أن المشـــكلة تتعدى األساســـات إلى 

األعمدة.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك يأتي فـــي وقت ســـمح فيه 
بالبنـــاء اإلضافـــي أعلـــى الوحدة الســـكنية، وفي 
حـــال لم يتم أخذ هذه األضرار في االعتبار، فإن 
ذلك قد يؤدي إلى اإلضرار بالمبنى بشـــكل كامل، 

ويتسبب بحدوث كوارث ال سمح هللا.
ودعـــا الـــوزارة إلى ضـــرورة أن تأخـــذ األمر على 
محمـــل الجد، واإلســـراع فـــي اتخـــاذ اإلجراءات 
بشـــكل  المشـــكلة  هـــذه  لمعالجـــة  التصحيحيـــة 

جذري.

األهالي: بيوت 
مهددة بالسقوط 
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اإلمارات وإسرائيل.. الفلسطينيون ومشاريع الحل السلمي والتطبيع
Û  يبــدو أن اإلرادة اإللهيــة قــد شــاءت بأن ُيمتحــن وُيبتلى

الشــعب الفلســطيني الشــقيق، منــذ بدايــة محنته وحتى 
االختــاف  دوامــات  فــي  غارقــة  ظلــت  بقيــادات  اآلن، 
مــن  قليــل  بقــدر غيــر  واالنقســام والتناحــر، ومتورطــة 
الفســاد، وأن تســتباح قضيته العادلة من قبل المزايدين 
والسماســرة وتجــار الشــعارات؛ إلــى أن وصلــت إلى هذا 
الحال من الركود والجمود واالنســداد بعد أن فشــلت كل 
محاوالت العرب العســكرية لحســمها، وبعد أن تم رفض 

أو اجهاض كل المبادرات والمشاريع السلمية لحلها. 
Û  وما أشــبه الليلة بالبارحة؛ فعندما كانت فلســطين واقعة

تحــت االنتــداب البريطاني، وانتفض الفلســطينيون ضد 
تدفــق موجات الهجــرة اليهودية إلى أرضهم، واحتدمت 
المواجهات بينهم  وبين المهاجرين اليهود خال األعوام 
بيــل  “لجنــة  الثامــن  إدوارد  الملــك  شــكل   ،1936-1939
برئاســة    ”PEEL COMMISSION البريطانيــة  الملكيــة 
اللورد بيل؛ هدفها دراسة األسباب وراء تفجر األوضاع، 
وتقديــم توصيات بشــأن حل النزاع بيــن العرب واليهود 

في فلسطين.
Û  1936 وبعــد أن وصلــت اللجنــة إلــى القــدس فــي العــام

دعــت الفلســطينيين واليهــود إلــى سلســلة مــن اللقاءات 
فــرق مــن  إلــى تشــكيل  اليهــود  واالجتماعــات، فســارع 
المفاوضيــن مكونــة مــن 40 شــخًصا بارزا بقيــادة حاييم 
وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية الذي أصبح 
رئيس دولة إســرائيل بعد قيامها، أما الفلســطينيون فقد 
كانوا منقسمين بين زعامة المفتي الحاج أمين الحسيني 
رئيــس اللجنــة العربية العليا، وراغب النشاشــيبي رئيس 

حزب الدفاع الوطني. 
Û  كان المفتــي أميــن الحســيني هــو صاحــب الــوزن األثقل

اللجنــة  قاطــع  وقــد  الفلســطينية،  القيــادة  معادلــة  فــي 
ورفــض االجتمــاع بها حتى اللحظة األخيــرة بعد أن ألح 
عليه المغفور لهم جالة الملك ســعود والملك غازي ملك 
العراق والملك عبدهللا أمير شــرق األردن وقتها، فشــارك 
بوفد مكون من 11 شخًصا قبل أسبوع من انتهاء مهمة 

اللجنة التي استغرقت عامين )1937-1938(.
Û  ومع ذلك فقد تضمنت توصيات اللجنة تقسيم فلسطين

إلــى دولتيــن بين العرب واليهود، بحيــث نال اليهود أقل 
مــن ثلــث المســاحة التــي خصصــت للعــرب والتي ضمت 
مدينتــي حيفــا ويافــا، وأبقيت مــدن القــدس وبيت لحم 
والناصرة تحت االنتداب البريطاني، وُفرض على الدولة 

اليهودية دفع معونات مالية لدولة الفلسطينيين.
Û  ،وعلــى مضــض قبــل الصهاينــة بالقــرار من حيــث المبدأ 

ورفضه أمين الحسيني جملة وتفصيًا.
Û  القــادة بيــن  تتبــادل  االتهامــات  كانــت  أيًضــا  وقتهــا 

الفلســطينيين، فقــد اُتهــم راغــب النشاشــيبي بالخيانــه، 
وبدوره اتهم الطرف اآلخر بـ”اإلرهاب وارتكاب المذابح، 
واالســتياء  الشــخصية،  لمصالحهــم  الثــورة  وتحويــل 
علــى أمــوال الفلســطينيين المخصصــة لشــراء الســاح 
والذخيــرة” )راجــع عــدد 24 أكتوبــر 1938 مــن جريــدة 
YORKSHIRE POST(، ، فضاعــت الفرصة التي وفرتها 

لجنة بيل.
Û  وبعــد عشــر ســنوات رفــض الفلســطينيون والعــرب حــل

التقســيم إلــى دولتيــن الــذي أقرتــه األمــم المتحــدة فــي 
العــام 1947, وحاولــوا وقتهــا حــل هــذه القضيــة بالقــوة 
العســكرية؛ فكانت الهزيمة العســكرية األولى لعام 1948 
التي تمكنت إســرائيل فيها من المحافظة على المساحة 
المخصصــة لهــا حســب قــرار التقســيم، والســيطرة علــى 
%50 مــن األراضي التي كانت مخصصة للفلســطينيين. 
الفلســطينيين والعــرب؛ ألنهــم ضيعــوا  وتأســف عقــاء 
الفرصــة التــي وفرهــا حــل التقســيم الــذي أقرتــه األمــم 

المتحدة.
Û  ولــم يكــن للفلســطينيين يــد أو رأي  فــي “حــرب العدوان

الثاثي” التي نشبت في العام 1956 بسبب قرار  الرئيس 
جمــال عبدالناصــر تأميــم قناة الســويس، والتــي تمكنت 
إســرائيل فيهــا مــن تدعيــم قوتهــا عندما احتلت ســيناء 
ثــم انســحبت منها بضغوط أميركيــة، بعد الحصول على 

تعويضات وصفقات تسليح وضمانات استراتيجية.
Û  مصيبــة أو  وفضيحــة  الكبــرى  الطامــة  جــاءت  ثــم 

حــرب األيــام الســته أو حــرب 1967، بعــد قــرار الرئيــس 
عبدالناصر “إزالة آثار العدوان”، وقد حققت إسرائيل في 
هذه الحرب انتصاًرا كاســًحا، وهزمت ثاث دول عربية، 

واحتلت قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء والضفة الغربية 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وهضبــة الجوالن الســورية؛ 
وهكذا جربتنا اســرائيل في ميادين القتال، ونحن جربنا 

محاوالت الحل العسكري معها.
Û  الرئيــس قاطعــوا  قــد  والفلســطينيون  العــرب  وكان 

التونســي الراحــل الحبيب بورقيبة عندمــا دعا في العام 
1965، قبــل هزيمــة 1967 بعاميــن، إلــى إنهــاء الخــاف 
مــع إســرائيل والتصالــح معهــا واالعتراف بهــا كدولة في 
حــدود ما قبــل 1967، وقد رفض الفلســطينيون والعرب 
معهــم مشــروع بورقيبــة بعــد اتهامــه بالخيانة، ثــم قالوا 

بعد الهزيمة بحسرة وحرقة ليتنا قبلناه.
Û  كما قاطع الفلســطينيون والعرب مصر بعد قيام الرئيس

الراحــل أنــور الســادات بزيارة إســرائيل في العــام 1977 
واالعتــراف بهــا، والدخــول معها في مفاوضات مباشــرة 
استعاد من خالها كامل األراضي المصرية التي احتلتها 
في حرب 1967؛ ولم يقبل الفلســطينيون والعرب دعوة 
الســادات لهم للمشــاركة معه في تلك المفاوضات بهدف 
اســتعادة حقوقهم وأراضيهم؛ فرفضوا دعوته، واتهموه 
بالخيانة أيًضا، ثم تحسروا بعد ذلك وبعد فوات األوان.

Û  مــن هــذا المنطلق فإننا نتعاطف بقــوة مع كل المخلصين
والغيورين من المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، 
ونتوخــى منهــم أن يمنحــوا الفرصة لنجاح خطوة ســمو 
الشيخ محمد بن زايد السلمية، واتفاقه مع إسرائيل على 
فتــح قنــوات االتصــال بها وإقامة عاقــات طبيعية معها 
تمهيًدا لبدء مرحلة من التعاون اإلماراتي اإلسرائيلي بما 
قد يؤدي إلى تفاوض عربي إسرائيلي من أجل التوصل 
إلى حل للقضية الفلسطينية، وقد بدأت الخطوة األولى 
بالفعــل وقبــل أي تحــرك آخــر باالتفــاق علــى إيقــاف ضم 
إســرائيل لألراضــي الفلســطينية، وإن اعتبرهــا البعــض 
بأنهــا غيــر كافيــة، مــع أن المعارضيــن لهــذه الخطــوة لــم 
يقدموا أي بديل أو خيار عملي آخر غير االتهام بالخيانة 
والطعــن مــن الخلــف وبيع القضيــة الفلســطينية دون أن 
يذكــروا المقابــل الذي كانت تحتاجــه اإلمارات وحصلت 

عليه. 
Û  في هذا االتجاه؛ فإن الفضل يعود ألشقائنا الفلسطينيين

في اإليمان بالحلول السلمية، وفي إرساء مبدأ التواصل 
عندمــا  اإلســرائيليين  مــع  والعلنــي  الســري  والتباحــث 
تقابلــوا وجًهــا لوجــه، بوســاطة أميركية، وجلســوا معهم 
علــى طاولــة المفاوضــات الســرية فــي أوســلو منــذ العام 
1991 التي توجت بتوقيع “اتفاق الســام” معهم برعاية 
أميركية في واشنطن في العام 1993، والتي أفضت في 
النهاية إلى تأســيس “الســلطة الوطنية الفلســطينية” في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
Û  إن إســرائيل تقيــم عاقــات دبلوماســية كاملــة مــع مصر

واألردن، وتحتفــظ بعاقــات ســرية وطيدة مــع عدد من 
الــدول العربية األخرى، وقد أقامت عاقات دبلوماســية 
متميــزة مــع تركيــا، التي ترفــع اليوم لــواء المعارضة في 
وجــه االتفــاق اإلماراتــي ، مــع أنها من أوائــل الدول التي 
اعترفت بإسرائيل في 1949 بعد عام من قيامها، ونمت 
بينهمــا، ومــا تــزال، عاقــات اقتصاديــة واســعة وتعــاون 

مثمر في المجاالت العسكرية واألمنية وغيرها.
Û  لقــد حاول العرب حل القضية الفلســطينية ســلمًيا، عادة

بعــد أن تحــل بهــم الهزائــم، أي مــن مواقع ضعيفــة، وفي 
جــو من عدم الثقة والشــكوك المتبادلة والجفاء والعداء 
مــن  تنبثــق  زايــد  بــن  إال أن مبــادرة محمــد  والقطيعــة، 
منطلقــات مختلفة وقواعد جديــدة وخطاب يرتكز على 
المصالــح المشــتركة وعلــى مبــدأ التعــاون كأســاس لمــد 
الجســور وتوطيــد الثقــة؛ انهــا  لغــة المصالــح ومــن مركز 
قوة، لغة جديدة في الخطاب السياسي العربي، تختلف 
عــن اللغــة التــي ســمعها العالم منــا منذ أكثر مــن 70 عاما 

وسئمها.
Û  إن علينا جميًعا أن ندرك أن مبادرة محمد بن زايد تستند

على قرار سيادي، وتفرضها مقتضيات وطنية وإقليمية، 
وتســتند أيًضــا علــى منطق الممكــن والواقــع، وتأخذ في 
االعتبار المعطيات التي أفرزتها المستجدات والتطورات 
فــي المنطقة والعالم، وإن علينا في كل األحوال التخلي 
عــن ثقافــة التجريــم والتجريــح والتخويــن والشــعارات 
الملتهبــة، والمتاجــرة بهــذه القضيــة، وإضاعــة مزيــد من 

الفرص.
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