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العالم

فلسطين

حر من السلطة .
المقدسي:
الشبابي
الحراك
نموذج
ّ
صحيح أن نصيب القدس،
ببلدتها القديمة وضواحيها ،من
الهبة الشعبية الجارية ،أقل مقارنة
ّ
باألحداث التي شهدتها المدينة
ومحيطها قبل أشهر (قضية
البوابات اإللكترونية) ،لكن لذلك
أسبابه المرتبطة برمزيتها أو ًال ،وثانيًا
تمس طبيعة الحراك
بخصوصيات ّ
فيها وسكانها والوضع األمني
والقانوني فيها
القدس المحتلة
محمد أبو الفيالت
أثبتت القدس املحتلة أنها أكثر املدن
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن ح ــدث ــا مــا
فيها إشـعــال بــاق ــي املـحــافـظــات ،ليس
ه ــذا مــا ح ــدث فــي انـتـفــاضــة األقـصــى
الثانية فحسب ،بل بقي وسمًا خاصًا
باملدينة طوال السنوات السبع عشرة
ال ـت ــي ت ـل ـت ـهــا ،ك ــذل ــك ي ـح ـفــل ال ـت ــاري ــخ

المقدسيون عمليًا في
حالة اشتباك طوال أيام السنة
بسبب اقتحامات األقصى
الفلسطيني بالكثير من الثورات التي
انطلقت بسبب أحــداث داخــل املدينة.
حـتــى عـلــى الـصـعـيــد ال ـيــومــي ،يحتل
خ ـب ــر اق ـت ـح ــام امل ـس ـتــوط ـنــن املـسـجــد
األقـصــى مساحة كبيرة فــي االهتمام
اإلعــامــي الفلسطيني ،ويشكل سببًا
كبيرًا الستفزاز الفلسطينيني.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـب ـق ــى ردود الـ ـفـ ـع ــل عـلــى
االقـ ـتـ ـح ــام ــات مـ ـحـ ـص ــورة غ ــال ـب ــا فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــات داخ ـ ـ ـ ــل األق ـ ـص ـ ــى ن ـف ـســه
وال ـ ـب ـ ـلـ ــدة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ب ـعــض

البلدات املحيطة به ،وهو ما يعني قبل
كــل ش ــيء أن املـقــدسـيــن هــم فــي حالة
اش ـت ـبــاك مـسـتـمــرة ط ــوال أي ــام السنة
غ ــال ـب ــا ،وخ ــاص ــة أن م ــواس ــم األع ـي ــاد
اليهودية كثيرة وتتخلل العام ،وهو
مــا يـجـعــل ح ــاالت االع ـت ـقــال واإلب ـعــاد
الـ ــدائـ ــم ـ ـ ـ وم ـ ــا ي ــراف ـق ـه ــا م ــن خ ـس ــارة
مصادر الرزق أو التعليم ـ تمثل حالة
إرهاق كبيرة للشباب والفتية.
ً
ه ـ ــذا كـ ـل ــه ي ـ ـطـ ــرح سـ ـ ـ ـ ــؤاال م ـه ـم ــا عــن
كيفية تحرك املقدسيني وأسباب ذلك
ومظاهرهَ ،
وبم يختلف عن باقي مدن
الضفة أو الداخل أو غزة .ففي الضفة
تسيطر الـسـلـطــة ب ـصــورة ك ـب ـيــرة ،ما
يعني أن أي حــراك ال تريد له رام الله
النجاح ال يمر ،وأن الحراك الكبير إما
أنها تغض النظر عنه أو أنها عجزت
ً
فعال عن السيطرة عليه .أما في الداخل
وغ ــزة ،فثمة فصائل كبيرة هــي التي
تـحــدد سـيــر الـتـحــركــات الجماهيرية
عبر مناصريها وأطــرهــا الـتــي تعمل
ب ــوض ــوح ف ــي أمـ ــاكـ ــن ،وسـ ـه ــول ــة فــي
أماكن أخرى .فماذا عن نموذج الحراك
في القدس؟
بالعودة إلى أبرز ّ
الهبات التي شهدتها
املدينة املحتلة ،ما باتت تعرف ّ
بهبة
بــاب األسـبــاط أو هـ ّـبــة الـبــوابــات التي
نـشـبــت جـ ــراء زرع االحـ ـت ــال بــوابــات
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــداخـ ــل األقـ ـص ــى
ل ـت ـف ـت ـي ـش ـهــم ق ـب ــل الـ ـ ـص ـ ــاة ،وع ـم ـل ـيــا
عرقلة دخولهم إلــى املسجد .انتفض
آنـ ــذاك املـقــدسـيــون وآزره ـ ــم مــن داخــل
املدينة كل من استطاع الــوصــول إلى
األق ـصــى ،س ــواء مــن الـغــربـيــة (رسميًا
بتصريح أو عبر التهريب) أو الداخل
الـفـلـسـطـيـنــي (يـسـتـطـيـعــون قــانــونـيــا
دخــول املدينة) ،أو حتى من األجانب
كـ ــاألتـ ــراك وال ـب ــري ـط ــان ـي ــن ،وسـجـلــت
أيضًا مشاركة من مسيحيي القدس.
تميزت تلك ّ
ّ
الهبة بالحراك الشبابي
ال ـ ـق ـ ــوي ال ـ ـ ـ ــذي احـ ـتـ ـش ــد ف ـ ــي م ـح ـيــط
األقـصــى ،وك ــان فــي مواجهة مباشرة
م ــع االح ـ ـتـ ــال مل ــا يـ ـق ــارب أس ـب ــوع ــن،
واأله ـ ـ ــم أن عـ ـ ــدده كـ ــان ي ــزي ــد ف ــي كــل
ي ـ ـ ـ ــوم ،ولـ ـ ـ ــم يـ ـت ــوق ــف نـ ـش ــاط ــه ح ـتــى

قد يكون اشتباك كبير في المدينة سببه قرار عدد قليل من الشبان عرقلة مرور الجنود (أ ف ب)

اضـطــر االح ـتــال إل ــى إزال ــة الـبــوابــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وف ـتــح أب ـ ــواب األق ـصــى.
ورغ ـ ــم أن ال ـس ـل ـطــة س ـم ـحــت إلـ ــى حد
أسبوع فقط بالتظاهر ،فإن األسبوع
الثاني أثبت أن الـحــراك الشبابي في
ال ـقــدس ال يـخـضــع ألج ـنــدة سياسية
معينة ولـيــس مــؤط ـرًا بـيــد فصيل أو
جهة قوية ،رغــم أنــه في املدينة تعمل
غالبية الفصائل الفلسطينية تحت
مظلة «الـقــوى الوطنية واالســامـيــة»

ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـضـ ــم «فـ ـ ـت ـ ــح» والـ ـجـ ـبـ ـهـ ـت ــن
ال ـش ـع ـب ـيــة وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة وحـ ــزب
ال ـش ـع ــب ،وأيـ ـض ــا حــرك ـتــي «ح ـم ــاس»
و«الجهاد اإلسالمي».
هذه القوى أخرجت في مناسبات عدة
دعوات ملواجهة االحتالل أو االحتشاد
فــي مـيــدان معني ببيان موحد يحمل
شعار «القوى الوطنية واإلسالمية»،
وعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـل ـب ــى دعـ ــوت ـ ـهـ ــا لـ ـك ــن ل ـيــس
ب ــالـ ـص ــورة ال ـك ـب ـي ــرة والـ ـح ــاش ــدة فــي

ك ــل مـ ــرة .وإذا أرادت ح ــرك ــة بعينها
إع ــان دع ــوة لـلـحــراك الــوطـنــي لتبرز
ن ـف ـس ـهــا عـ ــن ال ـ ـقـ ــوى األخ ـ ـ ـ ــرى ،تـلـبــي
جميع التنظيمات هــذه الــدعــوة حتى
ال ينشق هــذا التكتل ،وتبقى غالبية
دعواته تحت اسم موحد.
م ــع ذلـ ــك ،ال تـمـثــل ه ــذه ال ـق ــوى الــرقــم
 1فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس ،إذ ي ـم ـك ــن أن تـنـظــم
م ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـشـ ـب ــاب م ـس ـي ــرة فــي
ً
منطقة باب العمود مثال ،فيجتمعون

اغتيال «أبو جهاد» :مطلق الرصاصة الـ  70موشيه يعلون؟
عمليات أمنية كثيرة تتهم
إسرائيل بالوقوف وراءها ،لكن تبقى
«عملية مفاعل ديمونة» بالنسبة
إلى اإلسرائيليين النقطة الحاسمة لقرار
اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) في
مقر إقامته في تونس العاصمة.
وبرغم إزاحة اإلعالم العبري قبل
سنوات النقاب عن تفاصيل اغتياله،
بقي ُمطلق الرصاصة السبعين
مجهو ًال ...فهل يكون نفسه
موشيه يعلون؟
بيروت حمود
ف ــي م ـقــاب ـلــة ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «زمـ ــان
إيـمـيــت» (وق ــت الحقيقة) ال ــذي يبثه
التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي ،ملح
وزيــر األمــن السابق ،موشيه يعلون
(بــوغــي) ،أم ــس ،إلــى أنــه هــو «الــرجــل
ً
الـ ــذي ب ـقــي م ـج ـهــوال ح ـتــى الـلـحـظــة،
ومـطـلــق الــرصــاصــة الـسـبـعــن» على
رأس ال ـش ـه ـي ــد الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حــركــة
«فتح» خليل الوزير «أبو جهاد».

«هو ِميت (مات)» ،أجاب «بوغي» ردًا
على سؤال الصحافي أساف ليبرمان،
الذي قال له« :لقد كانت هناك شهادة
من أحد سكان املنزل (املقصود زوجة
الشهيد ،انتصار الــوزيــر) تفيد بأنه
بعدما مات أبو جهاد إثر إطالق النار
عليه ،صعد ضابط إسرائيلي كبير،
وأط ـلــق ال ـنــار عـلــى رأس ــه لـلـتــأكــد من
مــوتــه ...هــل أنــت هــذا ال ــرج ــل؟» ،فكرر
يعلون اإلجــابــة مبتسمًا بما يوحي
بأنه الفاعل« :لقد مات».
وفق شهادة يعلون التي قدمها ضمن
الحلقة ،التي استضافت إلــى جانبه
وزير األمن األسبق إيهود باراك ،فقد
ب ــدأت خـطــة االغ ـت ـيــال فــي آذار 1988
ُ
بعدما كان جهاز «املوساد» قد كلف
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال «أبـ ــو جـهــاد»
وفـشــل فــي ذلــك أكـثــر مــن م ــرة ،لتنقل
املهمة إلــى االسـتـخـبــارات العسكرية
التي تلقت بدورها معلومات مفصلة
عـ ــن مـ ـك ــان وجـ ـ ـ ــود الـ ـشـ ـهـ ـي ــد ،وأدق
التفاصيل املــوجــودة في مقر إقامته
(مـ ـث ــل ع ـ ــدد درجـ ـ ـ ــات الـ ـسـ ـل ــم ،وعـ ــدد
الحراس ،واألثاث والغرف ...إلخ).
وفــي شهادة بــاراك الــذي شغل آنــذاك
م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس ه ـي ـئــة أركـ ــان
الجيش اإلسرائيلي ،وتابع العملية
من على منت إحدى السفن في البحر،
فــإن «الــوقــت الــذي استغرقته الرحلة
ّ
البحرية للوصول إلى فيل أبو جهاد

بالقرب مــن شاطئ سيدي بوسعيد
هو أربعة أيام متواصلة».
ص ـح ـيــح أن امل ـع ـل ــوم ــات ال ـت ــي أدل ــى
بـ ـه ــا ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــران الـ ـس ــابـ ـق ــان ل ـي ـســت
جديدة ،لكن تلميح يعلون قد ُينهي
الـ ـج ــدل ال ـ ــذي دار حـ ــول الـشـخـصـيــة
املجهولة سابقًا .ففي تشرين الثاني
 ،2012ك ـش ـفــت ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
أحرونوت» النقاب عن هوية وصورة
أحد الجنود اإلسرائيليني من الذين
ش ـ ــارك ـ ــوا ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار لـحـظــة
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة اغ ـت ـيــال ال ـق ـي ــادي في
«فـ ـت ــح» ،ال ـ ــذي كـ ــان آنـ ـ ــذاك ي ـق ــود من
ّ
ويوجه االنتفاضة
الخارج العمليات
الشعبية التي انطلقت فــي فلسطني
عام .1987
ُ
طـ ـبـ ـق ــا لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ك ـش ـف ــت
آنــذاك ،تمت العملية بمشاركة وحدة
«قـ ـيـ ـس ــاري ــا» ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــ«امل ــوس ــاد»
َ
وس ِرية هيئة األركان العامة (سييرت
مـتـكــال) ،فيما ت ــرأس فــرقــة االغـتـيــال
ال ـج ـنــدي ،ن ــاح ــوم ل ـيــف .وف ــي ،2000
قتل ليف فــي ح ــادث سـيــر ،لكنه قال
قبل وفاته في املقابلة التي عرضتها
ال ـص ـح ـي ـفــة ،إنـ ــه «لـ ــم يـ ـت ــردد ق ــط في
إطالق النار على أبو جهاد».
تضيف املعلومات التي أدلى بها ليف
بأن الجنود اإلسرائيليني وصلوا إلى
ش ــواط ــئ تــونــس ف ــي ال ـخــامــس عشر
من نيسان  ،1988ومــن هناك تلقاهم

وس ِر ّية هيئة األركان العامة
اغتيال أبو جهاد ّنفذته وحدة تابعة لـ«الموساد» َ

