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كانت مثل معركة ال�سلطان يعقوب عام  1982مع الجي�ش ال�سوري

في الذكرى الرابعة ع�شرة لرحيل الدكتور ق�سطنطين زريق في � 12آب 2000

قائد لواء غوالني :معركة ال�شجاعية التي �ستدخل التاريخ
ترجمة مركز شتات االستخباري
وصف قائد لواء غوالني «اإلسرائيلي» معركة
الشجاعية في غزة بأنها «أصعب معركة عرفتها
طيلة خدمتي العسكرية التي امتدت على مدى
 25عاماً ،وتماما ً مثل معركة بنت جبيل في
جنوب لبنان».
وستدخل معركة الشجاعية تاريخ لواء
غوالني الذي وعلى رغم معرفته بحجم ونوع
ق��وات المقاومة الفلسطينية المرابطة في حي
الشجاعية ،إال أنه لم يكن بإمكان أحد أن يتوقع
«حجم الجحيم الذي واجهناه هناك على بعد
مئات األمتار فقط من مستوطنة ناحل عوز،
حيث قاتل مئات الجنود الذين تخلى بعضهم
عن إجازتهم التي تسبق التسريح من الخدمة
ليشارك في القتال ليعودوا من الشجاعية ليلعقوا
جراحهم».
بهذه الكلمات الواضحة والقاطعة وصف
قائد لواء غوالني الذي أصيب في بداية المعركة
غ��س��ان عليان أم���ام ع��دد م��ن ض��ب��اط الجيش
«اإلسرائيلي» معركة حي الشجاعية والصدمة
التي عاشها الجنود والجحيم ال��ذي واجهته
القوات المهاجمة.
اختارت قوات االحتالل لواء غوالني لتنفيذ هذه
المهمة لرغبة الجيش في إنهاء المرحلة األولى
من العملية البرية بسالسة وبعدها يدخل في
معركة أساسية ضد أقوى كتائب حماس في تلك

المنطقة ،لكن قام لواء غوالني ثالث مرات متتالية
بالشروع بالمعركة «تنفيذ إج��راء المعركة».
ليرتد على أعقابه وينسحب إلى منطقة التجميع
حتى جاء يوم السبت قبل شهر تقريبا ً وحتى
حين صبغ الجنود وجوههم بأصباغ التمويه،
كانوا على قناعة بأن المعركة ستؤجل هذه المرة
أيضا ً كما حدث خالل عملية «عمود السحاب»
حين كان اللواء جاهزا ً ومستعدا ً داخل عرباته
المدرعة ،لكن العملية كانت تؤجل في كل مرة
لـ 24ساعة وفقا ً لتعبير موقع « »nrgالعبري
الذي نشر التقرير أول من أمس السبت.
وق��ال أح��د الجنود ال��ذي أطلق عليه االسم
الرمزي «ف» وهو مقاتل في إحدى كتائب لواء
غوالني« :في المنطقة التي تسلل منها المخربون
قرب ناحل عوز اجتزنا الحدود من البوابة رقم
 84كما أذك��ر ،حيث يقع قبالتها برج المراقبة
بليبوكس الذي هاجمه المخربون .ومن هناك
دخلنا الشجاعية ومرت دقائق طويلة قبل أن
نتعرض للهجوم ،وكلما تقدمت ال��ق��وات عبر
المسارات والطريق التي شقتها من أجلها قوات
الهندسة ازدادت الهجمات الفلسطينية.

مأساة ناقلة الجند

وقتل في اشتباكين  8جنود من الكتيبة رقم
 13بينهم آرون شاؤول ،وأصيبت في االشتباك
األول مدرعة من طراز  m113نتيجة قذيفة آر بي
جي أطلقت عليها بدقة كبيرة اخترقت المدرعة

ووصلت إلى قلبها لتقتل  7جنود كانوا داخلها،
وعلى مدى ساعات طويلة حاول مقاتلو حماس
على رغم النيران الثقيلة التي أطلقها الجيش من
البر والجو والمدفعية والدبابات الوصول إلى
المدرعة المصابة والمشتعلة الختطاف جثث
الجنود القتلى ،وبالتوازي مع ذلك تعرضت قوة
تابعة للكتيبة  13لهجوم من قبل خلية مخربين
خرجت من أحد األنفاق وقتل خالل االشتباك
الجندي شون كرملي بعد أن أصابته رصاصة
في رقبته وأصيب جندي آخر.
وف��ي معركة أخ���رى خاضها ج��ن��ود وح��دة
الهندسة فتح المخربون ن��ارا ً ثقيلة باتجاه
القوة وقتل أثناء االشتباك مخربين ،فيما أصيب
جنديان بجروح خطيرة ج��دا ً وأعلن مقتلهم
حتى قبل وصولهم إلى مروحية اإلنقاذ ،وفي
حادثة أخ��رى قتل نائب قائد الكتيبة ب��ار أور
وضابط العمليات تسفيكا كابالن ،فيما أصيب
قائد الكتيبة وجندي االتصال التابع له بجروح
خطيرة جداً ،وقتل ضابط آخر وأصيب  13جنديا ً
أثناء محاولتهم إنقاذ الضباط وقائد الكتيبة من
نار جهنم التي صبت على رؤوسهم.
وبعد يوم واحد من دخول الشجاعية تحركت
ق��وة تابعة لوحدة إيغوز نحو أح��د األه��داف
وتورطت في اشتباك عنيف قتل فيه  7مخربين
وجنديان من الوحدة ،فيما أصيب قائد الوحدة
وهو برتبة عقيد بجروح خطيرة وفي حادثة
أخرى قتل جندي آخر من وحدة «إيغوز».

المدفعية المخاطر

وفقا ً ألق��وال ضباط كبار لم تكن الضربة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» األول���ى ب��واس��ط��ة ال��ط��ائ��رات
والمدفعية قوية بما يكفي وبقي مقاتلو حماس
تحت األرض من دون أن يمسهم أذى.
وق���ال ض��اب��ط كبير ف��ي س�لاح المدفعية:
«إن ضربة المدفعية األول��ى التي وجهت إلى
الشجاعية لم تستجب لحاجات القوات ،لهذا
كان بإمكاننا أن نستمع عبر أجهزة االتصال
إلى صرخات الجنود والضائقة التي وجدوا
أنفسهم فيها وهنا ص��درت األوام���ر للجنود
بضرورة دخول السيارات المدرعة والبقاء فيها
نصف ساعة فتحت خاللها ثالث كتائب مدفعية
نيرانها باتجاه مواقع تمركز الجنود».
وأضاف الضابط« :حين أدركنا أن غوالني
دخ��ل في كمين محكم وأن��ه قد يتلقى خسائر
أخرى صدرت األوامر بفتح نار المدفعية بهدف
إنقاذ جنود اللواء ،وجرى ألول مرة منذ معركة
السلطان يعقوب  1982مع الجيش السوري
(في معركة السلطان يعقوب خالل العدوان
على لبنان  .1982قامت فرق صيد الدبابات
السورية بطحن الجيش «اإلسرائيلي» بعد
ع��زل��ه وم��ح��اص��رت��ه) ،فتح ن��ي��ران المدفعية
باتجاه مناطق وجد فيها جنود الجيش وذلك
لقرب مسافة االشتباك التي ال تزيد عن عشرات
األمتار».

بدعم من الطيران العراقي والأميركي البي�شمركة ت�سيطر على �شرق �سد المو�صل

المع�صوم :كنت واثق ًا من �سالمة موقفي القانوني بتكليفي للعبادي

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أنه كان
واثقا ً من سالمة موقفه القانوني من تكليف
حيدر العبادي لتشكيل الحكومة ،وأعلن أن من
أولويات رئاسته تعزيز عالقات العراق مع دول
الخليج.
وكشف معصوم في حوار شامل مع «الشرق
األوس����ط» نشر أم��س أن��ه بعد أدائ���ه اليمين
الدستورية أمام أعضاء البرلمان شعر بحمل ثقيل
على كاهله وواجهته أول قضية خالفية وهي
تكليف مرشح الكتلة األكبر لتشكيل الحكومة.
وقال الرئيس العراقي« :كان ترشيح السيد
ن��وري المالكي ج��اه��زا ً م��ن أول ي��وم ،لكنني
ارتأيت أن أستأنس ب��آراء اآلخرين فاتسعت
دائرة المشاورات مع األخذ في االعتبار موقف
المرجعية الدينية ،إذ إن رأي المرجعية مهم
جدا ً في مثل هذه القضايا الحساسة .وبحسب
خبرتي المتواضعة فإن المرجعية دائما ً هي مع
مبدأ التوافق وااللتزام بالدستور .وعند وصول
الكتل السياسية إلى توافق سياسي اتخذت
القرار بتكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل
ال��وزارة الجديدة .وأود أن أشير إلى أنني في
كل تلك الفترة التزمت الصمت إلى حين اتخاذ
القرار» ،معربا ً عن قناعته بأن قراره لم يشكل
أي خرق للدستور.
واعتبر معصوم أن قبول المالكي بقراره
في نهاية المطاف كان «خطوة جيدة للحفاظ
على التوافق ال��ذي هو أس��اس بناء العملية
السياسية في ال��ع��راق» .وأعلن أن��ه سيقدم
الجتماعات األطراف السياسية في مداوالتها
لتشكيل الحكومة خريطة طريق وتصورات
منها« :تشكيل مجلس وطني للسياسات العليا
يضم الرئاسات الثالث ورؤساء الكتل ويكون
ذلك جزءا ً من اتفاقية االئتالف الحاكم .كذلك
أدع��و إل��ى تشكيل مجلس دف��اع أعلى يشمل
إضافة إل��ى الرئاسات الثالث وزراء الدفاع
والخارجية والمال وق��ادة األسلحة ورؤس��اء
الكتل المؤتلفة ألن إع���ادة تشكيل الجيش
واألجهزة األمنية ليست مهنية صرفة بل هي
سياسية ومهنية معاً .وأرى أيضا ً ض��رورة
تشكيل مجلس اإلعمار ألن أغلب المشاريع
العمالقة نفذت في العهد الملكي من خالل
مجلس اإلعمار ثم جرت فكرة إع��ادة تشكيله
إال أنها بقيت مجرد فكرة .ومن األولويات أيضا ً
التي نرى أن تقوم بها الحكومة هي إصدار عفو
عام يقرره البرلمان وكذلك تفعيل هيئة النزاهة
وفق السياقات األصولية وتعديل بعض مواد

وذكر اللواء عبد الرحمن كوريني أن قوات
البيشمركة قتلت عناصر عدة من المسلحين،
مضيفاً« :ما زلنا نتقدم ومن المفترض أن نعلن
خالل الساعات المقبلة عن أنباء سارة».

غارات أميركية
على عناصر داعش

الرئيس العراقي خالل تكليف العبادي
قانونها ألن الفساد استشرى بشكل رهيب».
وأعلن المعصوم تأييده القوي لفكرة تعيين
نائب له ،لكنه أكد أن هذا األم��ر متروك للكتل
السياسية «هي التي ترشح ويخضع هو اآلخر
إلى مبدأ التوافق».

البيشمركة
تسيطر على شرق سد الموصل

يواصل الجيش العراقي عملياته العسكرية
الستعادة سد الموصل ،حيث دك طيرانه حشود

جماعة داعش اإلرهابية وقتل العشرات منهم.
فيما أعلن قيادي في قوات البيشمركة أن قواته
سيطرت على الجزء الشرقي من السد.
وأعلن مصدر كردي أول من أمس أن قوات
البيشمركة استعادت السيطرة على الجزء
الشرقي من سد الموصل شمال غربي العراق.
وشنت القوات الكردية مدعومة بالطيران
األميركي هجوما ً الستعادة السيطرة على السد،
وهو أكبر سدود العراق ،بعد أسابيع من سيطرة
تنظيم داعش عليه.

�شتاينماير يحذر من �إقامة دولة كردية
أطلق وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير تحذيرا ً من إقامة دولة كردية مستقلة،
مؤكدا ً أهمية الحفاظ على وحدة العراق.
وقال شتاينماير في حديث مع صحيفة «فيلت ام زونتاغ» نشرت أمس «إقامة دولة كردية
مستقلة سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويسبب توترات جديدة ربما أيضا ً مع الدول
المجاورة للعراق ،ولهذا أتمنى أن يجري الحفاظ على وحدة العراق».
وأضاف أنه مقتنع بأن العراق سيتمكن من وقف تقدم المتشددين إذا قام السياسيون في
بغداد وأربيل بتعبئة كل قواتهم وحصلوا على دعم المجتمع الدولي.
وكان شتاينماير قد توجه إلى العراق السبت في زيارة شملت بغداد وأربيل التقى خاللها
الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس كردستان مسعود
بارزاني.

وأع��ل��ن��ت ال��ق��ي��ادة األميركية ال��وس��ط��ى أن
ال��والي��ات المتحدة شنت غ���ارات جوية ضد
مقاتلي داع��ش في العراق ق��رب مدينة أربيل
وسد الموصل.
وقالت القيادة الوسطى في بيان إن «الغارات
الجوية التسع التي شنت حتى اآلن دمرت أو
ألحقت أض���رارا ً بأربع حامالت أف��راد مدرعة
وسبع مركبات مدرعة ومركبتي همفي ومركبة
مدرعة».
وأكدت أن طائرات مقاتلة وطائرات بال طيار
شاركت في الهجمات ،وأضافت أن «كل الطائرات
غادرت المناطق التي قصفت بسالم».
وذك��رت القيادة الوسطى أن كل الهجمات
استهدفت دعم الجهود اإلنسانية في العراق
وحماية األفراد والمنشآت األميركية هناك.
يذكر أن سد الموصل الذي بني عام 1983
على نهر دج��ل��ة عند بحيرة ال��م��وص��ل (50
كيلومترا ً شمال الموصل) ،يضم محطة توليد
الطاقة الكهربائية األساسية لمحافظة نينوى،
كما يشكل المصدر الرئيسي ل��ري األراض��ي
الزراعية في المحافظة.

داعش يعدم  413إیزیديا ً

حسم قائمقام قضاء سنجار شمال العراق
میسر حجي صالح األخبار المتضاربة حول
عدد من أعدموا في بلدة كوجو علی ید جماعة
داعش اإلرهابیة ،وعدد من اختطفوا من األطفال
والنساء یوم الجمعة الماضي.
ونقل موقع صحیفة «القدس العربي» عن
صالح في تصريحه لوكالة «األن��اض��ول» أن
«تنظیم داع��ش ارتكب مجزرة بشعة ج��دا ً في
كوجو ،ووف��ق المعلومات التي جمعناها من
شیوخ العشائر في بلدة كوجو ،فقد أعدم 413
شخصا ً من أهالي كوجو من عمر  13سنة فما
فوق ،جمیعهم من اإلیزیدیین" .وأضاف" :كما
سبيت  700امرأة وطفل ،واألطفال هم من عمر
 12سنة وما دون ،وجمیعهم من اإلیزیدیین
أیضاً".

المفكر العربي في من�صب الأمين العام
لجامعة الدول العربية1980 - 1979 :
} د .جورج جبور*
()1
باستثناء عبدالرحمن عزام ،أول أمين عام لجامعة
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة (ون��ش��ي��ر ال��ي��ه��ا ب :ج د ع) ف���إن كل
المصريين الذين تبوأوا منصب األمانة العامة كانوا
من السياسيين الذين لم نعرف لهم مواقف سياسية
وقومية متميزة عن موقف حكوماتهم .ثم إنه الوحيد
الذي استقال.
أم��ا الشاذلي القليبي فقد عمل ،قبل توليه األمانة
العامة ،في حقل اإلع�لام والثقافة .كانت له مواقف
فكرية لم تتميز ،على نحو خاص ،بالحماسة للعروبة
وللعمل العربي المشترك.
لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة على رحيل الدكتور
قسطنطين زريق ،المفكر العربي الكبير ،أحببت العودة
إلى بداية فكرة عمرها  35عاماً ،دافعت عنها بقوة في
حديث م��ع الرئيس حافظ االس���د ،ل��دى مباشرة نقل
مقر الجامعة من مصر إلى تونس عقب توقيع معاهدة
السادات – بيغن.
()2
درج ال��ت��ق��ل��ي��د ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى إس���ن���اد منصب
األمين العام إل��ى مرشح مصر التي درج��ت بدورها
على ترشيح وزي��ر خارجيتها .قيل ف��ي ال��ب��داي��ة :أن
يكون األمين العام مصريا ً مطلوبا ً لضرورة اإلقالع
بالجامعة .يسهل اإلق�ل�اع إن ك��ان األم��ي��ن ال��ع��ام من
دولة المقر .أول من تولى المنصب مناضل عربي من
مصر له وجوده الفكري إلى جانب وجوده النضالي
والسياسي .لن أخوض في تفصيل سيرة عبدالرحمن
عزام .أكتفي بملمحين .ثمة كتاب ضخم عنه باالنكليزية
لم أشاهد مثيالً له بالعربية ،وقد يكون له مثيل لم أطلع
عليه .إال أن من المرجح أننا لم نبذل ألمين عام العرب
فظني لم
األول ما ينبغي له من عناية .أما األمر الثاني
ٌ
أتأكد منه قيل لي أنّ عزام وصف أول اجتماع للجامعة
شارك فيه بأنه حلف فضول جديد .ما أنا متأكد منه
أن الدكتور عبد الله عبد الدائم ،طيب الله ثراه ،أهداني
ذات يوم مقاالً لعبدالرحمن عزام عن ذلك الحلف الذي
أصفه – بدءا ً من عام  1993-بأنه أول هيئة للدفاع عن
حقوق االنسان في العالم إلى أن يثبت العكس.
اس��ت��م��ر التقليد ب��إس��ن��اد األم��ان��ة ال��ع��ام��ة لمصري
م��ع تعديل ف��ي شخصية األم��ي��ن ال��ع��ام .غ��اب الجانب
الفكري والنضالي من شخص األمين العام الذي كان
وزير خارجية مصر .خضعت األمانة العامة للرتابة
الديبلوماسية .أما المفكرون فقد استقر بهم المقام في
معهد الدراسات العربية العليا بقيادة ساطع الحصري
الذي وجد مناسبا ً أن يستقيل بعد تجربة له في المعهد
لم تطل كثيراً .بدل أن يقود المفكرون الجامعة ومن
ورائها الدول العربية ،أصبحوا أساتذة يميزون الطالب
الناجح من زميله الراسب.
ثم ك��ان ما ك��ان من أم��ر نقل المقر من القاهرة إلى
ت��ون��س ،وليست ت��ون��س كمصر ث��ق�لاً ع��رب��ي��اً .ب��دا لي
ان في االم��ك��ان ال��خ��روج عن تقليد ان يفوز بمنصب
األم��ان��ة م��رش��ح دول���ة المقر .ب��دا ل��ي أن الجامعة في
حاجة الى جرعة فكرية في حقبتها الجديدة .بدا لي
أن إسناد المنصب إلى مفكر عربي ال يشترط فيه ان
يكون من دول��ة المقر ام��ر مفيد .ب��دا لي ان التحالف
بين بعثيي سورية والعراق يستطيع تحقيق النقلة،
وه��و تحالف لم ي��دم – لسوء الحظ والتصرف – اال
رتبت ه��ذه االف��ك��ار في مذكرة ُترسل
ش��ه��ورا ً قليلة.
ُ
الى مدير مكتب الرئيس .يتولى المدير أمر المذكرات
إما بقراءتها هاتفيا ً للرئيس حرفيا ً أو ملخص ًة ،ومن
ثم إرسالها اليه إن أ ُ ِم َر بذلك ،أو بإهمالها من دون أن
يكون قد اطلع على محتواها اال كاتبهاَ .
عت االفكار
ش َف ُ
«االنقالبية» بتعداد أسماء شخصيات فكرية رأيتها
مؤهلة للمنصب ،يتقدمها اس��م قسطنطين زري��ق،
وتضم ،في من تضم ،منيف الرزاز وسعدون ح ّماده
وعبدالله عبدالدائم والمصر َيين لبيب شقير ويحيى
أرسلت المذكرة الى مكتب الرئيس ،وسريعا ً
الجمل.
ُ
م��ا ك��ان الرئيس يهاتفني ليتباحث معي ف��ي األفكار
حسبت أنه وافق
واألسماء .طال الحديث حتى لكأنني
ُ
على االفكار ،وأنه سيختار من قائمة االسماء ،وأنني
قد أ ُ َبل َّ ُغ قبل غيري باالسم المختار ،وأن أمور الجامعة
ستكون في عهدة مفكر قومي عربي بنى شهرته من
التبشير بالوحدة فإذا به اآلن ُي َولَّى مهمة قيادتنا إليها.
دامت سعادتي ساعة .هاتفني إثرها مدير المكتب قائالً
أنه يود إبالغي ما أُمِ�� َر بإبالغه :تلقى رئيسنا اتصاالً
من الرئيس بورقيبة الذي حدّد موقفا ً ال تراجع عنه .ال
تقبل تونس بأقل مما كان لمصر .واألمين العام الجديد
سيكون الشاذلي القليبي .انتهى البالغ .ال أعرف إن

كان الرئيس السوري اتصل بزميله التونسي ليبحث
معه ما بحثه معي .أم أن القرب الزمني بين الهاتفين
اللذين تلقيتهما كان محض صدفة .ربما أن الرئيس
التونسي كان في ذلك اليوم يهاتف الرؤساء العرب
ليعلمهم باسم القليبي .لكنني أدرك��ت أنني سجلت
سابقة .بحثت مع رئيس عربي له حضوره الباذخ أن
يكون قسطنطين زريق أمينا ً عاما ً لـ «ج د ع» .في نقلة
تعلي من شأن الفكر والجامعة معاً .وكان جو البحث
مرضياً.
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وصلتني بعد حديث الهاتفين بفترة قصيرة كتب
القليبي .قلبتها .أمعنت النظر بها .لم يفح منها عطر
العروبة .قيمتها الفكرية أَميَل الى الوسط مستوى.
يجتاز امتحان «المفكرية» بدرجة مقبول .إال أنّ قيادة
ال��ع��رب م��ن م��وق��ع األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ك��ان��ت م��ن نصيبه.
ه��و الشخص األع��ل��ى المتفق عليه م��ن ط��رف الملوك
وال��رؤس��اء .توجوه أول العرب المتف ّرغين للعروبة.
ظيت بدعوة منه الى اجتماع يبحث في أمور اإلعالم
ُح ُ
العربي في العالم .كان ذلك بعد توليه منصبه بأسابيع.
سألني أن التقيه في مكتبه .وأشهد أنه مهذب ،وأنه
سليم النية إزاء العروبة ،وأنه مصمم على النجاح في
عمله .وأشهد على أمور أخرى أيضاً .واكتفي.
وراقبت عمله من موقعي .كان مؤتمر قمة تونس
ب��داي��ة لألمين ال��ع��ام ال��ج��دي��د ،وج���اءت كالمتوقع من
ج��دي��د ع��ل��ى ال��ع��م��ل .وه���و ل��ي��س س��ي��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى كل
حال .السيادة على العمل الصحاب الجاللة والفخامة
وال��س��ي��ادة وال��س��م��و .ت��وال��ت أع��م��ال – أو ال أع��م��ال –
الجامعة كالمعتاد .كأن معاهدة السادات – بيغن لم
تأخذنا الى مكان جديد غامض المعالم.
واق��ت��رب م��وع��د قمة ع��م��ان .ف��ي ال��ذه��ن قسطنطين
زري��ق امينا ً عاماً .في الواقع حرب عراقية – ايرانية
تنذر بدمار الطرفين .في عالم العرب مصالح تصاغ
في هيئة ايديولوجيات متصارعة .بخط اليد في باريس
سلّمت نبيل خوري ،في منزل الصديق بطرس ديب،
رحمهما الله ،مقاالً عنوانه« :لو كنت مكان الشاذلي
القليبي وأمامي مؤتمر قمة عربي!» ظهر المقال على
صفحتين ف��ي ص��در مجلة «المستقبل» االسبوعية
المحتجبة التي تحمل تاريخ  10تشرين الثاني .1980
أنظر الى المقال بعد  34عاما ً فأبدو لنفسي وكأنني
حاولت التماهي مع زريق .كأنني تخيّلت ما كان يمكن
ان يقوم به ،لكنني لم أشأ ان اثقل عليه بنسبته اليه من
دون استشارته .نسبته الى نفسي .وهو لي في ك ّل
حال ،وربما انه ال يروق بكليته للمفكر الكبير .اال انه
يطيب لي في ذكرى الرحيل ان اورد اسطرا ً مما قلت،
مما تخيلت ان زريق ،امينا ً عاما ً للجامعة ،كان سيقوم
به.
مما يمكن لألمين العام للجامعة فعله:
«انشاء جمعيات غير حكومية في االقطار العربية
تهتم بالجامعة وتتابع نشاطاتها ...ومنها ،وهو االهم،
انشاء روابط مهنية متخصصة في الحقول التي يطلق
عليها اسم «علوم السياسة» تضع اسسا ً الستراتيجية
قومية عربية تقود الى الوحدة .ونشير شخصيا ً على
االمين العام للجامعة ان يتعهد بنفسه انشاء روابط
لعلماء السياسة وعلماء االجتماع وعلماء االقتصاد
وان يتعهد بنفسه حماية حرية هذه الروابط واعضائها
بمواجهة نظم الحكم القطرية.»...
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بعث ال��س��رور ف��ي النفس اقتراحي إس��ن��اد االمانة
العامة لمفكر عربي والسيما ان هذا المفكر المقترح
هو زريق .لكنني لم أبح ،في حينها ،بما فعلت ،حفاظا ً
على خصوصية ع�لاق��ة عمل م��ع رئ��ي��س .ث��م ك��ان ان
عادت الجامعة الى مصر ،وعادت الي ذكرى محاولة
دفع الجامعة باتجاه ان يتولى زمامها مفكر ،وأال يكون
بالضرورة من مصر .نشرت في االسبوع االدبي –
التي تصدر ع��ن ات��ح��اد الكتاب ال��ع��رب ف��ي دمشق –
مقاالً كشفت به ما ك��ان .أرسلت المقال ال��ى الدكتور
قسطنطين الذي لم اكن قد التقيت به قبالً إال مرتين.
وأتاني جوابه شاكراً :أعطيتني فوق ما أستحق .أظن
انني ما أزال احتفظ بالرسالة .وأختم ه��ذه األسطر
بتساؤلين :هل كانت المحاولة ساذج ًة ،أم أن الحال
العربي كان أفضل ،بما ال ُيقاس ،من الحال الراهن؟
والجوابان بسيطان :نعم ونعم.
 عضو الهيئة االستشارية لمكتب الثقافة القطري
ف��ي س��وري��ة ،وسابقا ً أس��ت��اذ ورئ��ي��س قسم البحوث
وال��دراس��ات السياسية والقومية في معهد البحوث
والدراسات العربية بالقاهرة في منظومة جامعة الدول
العربية.

تقرير ير�صد حال القد�س
من كانون الثاني وحتى �آذار 2014
حول التقرير ومنهجيته:
جرائم داعش تتوالى

بارزاني يق�صي القيادات الحزبية
والع�سكرية في �سنجار
أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ،إبعاد القيادات الحزبية
والعسكرية المسؤولة عن أمن قضاء سنجار بعد سيطرة تنظيم داعش عليه،
وأكد إحالتها على التحقيق لمعرفة المقصرين منهم.
وقال بارزاني في رسالة وجهها إلى الرأي العام الكردستاني« :بعد أحداث
سنجار والكارثة التي حلت باإليزيديين أبعد المسؤولون الحزبيون واألمنيون
والعسكريون في القضاء جميعا ً من وظائفهم ،وشكلت لجنة لكشف الحقائق
ومعاقبة المقصرين منهم عن حماية األهالي والبيشمركة في سنجار».
وتابع بارزاني إن «ما حدث في سنجار لم يحدث لإليزيديين وحدهم ،بل هو
جرح يؤلمنا جميعاً ،فكان من الواجب على هؤالء المسؤولين عدم االنسحاب من
سنجار والتضحية بأنفسهم من أجل الدفاع عن المنطقة ،كما وعدوني بذلك ،وكان
يجب أن يظلوا جنبا ً إلى جنب مع أولئك البيشمركة األبطال الذين بقوا في سنجار
ودافعوا عنها حتى اللحظة األخيرة» .وأضاف« :كردستان تدافع ببسالة ضد
الهجمات الشرسة لإلرهابيين» ،مشيرا ً إلى أن «المجتمع الدولي والدول الصديقة
أبدت دعمها لإلقليم».

القوات العراقية تستعد لمهاجمة «داعش»

«غارديان» :ت�سليح البي�شمركة
�سي�ؤدي �إلى تق�سيم العراق
كشفت صحيفة «غارديان» أن قرار الحكومة البريطانية
مشاركة الواليات المتحدة األميركية في تقديم السالح إلى
قوات البيشمركة ،سينتهي بتقسيم العراق .
وتابعت الصحيفة أن «من االحتماالت التي ستترتب على
تسليح األكراد فى معركتهم ضد المسلحين ،يكمن في تغذية
الميول االنفصالية لدى الكرد ،والتي عبروا عنها بالفعل على
لسان رئيس اإلقليم مسعود بارزاني ،بعد اشتعال األزمة
السياسية في العراق منذ اجتياح المسلحين لمناطق في
شمال العراق» .وتابعت بالقول« :إن هناك احتماالت أخرى
نحو سقوط تلك األسلحة بيد المسلحين» .
فيما يرى مراقبون أن البيشمركة ال تجيد القتال خارج
حدودها الجغرافية ألنها تمرست على فنون القتال في
سفوح الجبال والمنحدرات والوديان الوعرة وليس في

األراضي المفتوحة أو المنبسطة.
وتنقل «غارديان» عن الباحث في مركز التعاون الدولي
بجامعة نيويورك ريتشارد جون قوله إن «تقديم السالح
للكرد في الوقت الحالي يعد أمرا ً في غاية األهمية وال يحتمل
أي انتظار» ،مشيرا ً إلى أن «احتمالية أن تكون هذه الخطوة
مساعدة في انفصال إقليم كردستان أمر وارد ،ما قد يسبب
قلقا ً لبالد مجاورة مثل إيران و تركيا اللتين تضمان أقليات
كردية ،ولكن ليس هناك أي بديل لكبح جماح الجماعات
المسلحة حالياً» على حد وصفه.
ورأت النائب عن ائتالف دولة القانون عالية نصيف أنه
ليس من حق االتحاد األوروبي التوجه نحو تسليح إقليم
كردستان ،مؤكدة أن هذه الصفقات لألسلحة يجب أن
تكون عن طريق الحكومة االتحادية.

يرصد هذا التقرير تط ّور األحداث
في مدينة القدس على المستويين
الميداني والسياسي ويُقدّم قراءة
منهجية لهذه األح��داث تضعها في
سياق الصراع بين مشروع تهويدي
شامل يطاول مختلف جوانب الحياة
في المدينةُ ،تنفذه وترعاه دولة
االحتالل والجمعيات المرتبطة بها،
وبين محاوالت مقاومة هذا المشروع
من قبل المقدسيين المعتمدين على
قدراتهم الذاتية وقليل من الدعم
الخارجي.
ويتتبع التقرير التطور الميداني
لمشروع تهويد المدينة ومحاوالت
م��ق��اوم��ت��ه م���ن خ��ل�ال م��س��اري��ن
أساسيين هما:
التهويد الديني والثقافي :يشتمل
ه��ذا المسار على محاوالت تغيير
ه��وي��ة ال��ق��دس وال سيما المسجد
األقصى والبلدة القديمة من خالل
الحفريات إلى بناء مدينة تاريخية
ي��ه��ود ّي��ة أس��ف��ل المسجد األقصى
ومحيطه ،ومن خالل بناء الكنس
وال��م��ت��اح��ف ،ف��ض�لاً ع��ن محاولة

نزع الحصرية اإلسالمية للمسجد
األق���ص���ى وت��ح��وي��ل��ه م���ن معلم
إسالمي إل��ى موقع ديني مشترك
مفتوح أمام أتباع الديانات كلها،
وك��ذل��ك االع��ت��داء على المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في المدينة.
ُت��ض��اف إل��ى ذل��ك محاولة تغيير
الطابع السكاني العربي للمنطقة
المحيطة بالمسجد األقصى والبلدة
القديمة إلى طابع يهودي ،وتهجير
س��ك��ان ه��ذه المنطقة ال��ع��رب إلى
األطراف .ويشتمل هذا المسار على
محاولة تسويق القدس سياحيا ً
كـ»عاصمة يهودية» وذلك من خالل
المهرجانات واالحتفاالت وتشجيع
السياحة من خ�لال اختالق اآلث��ار
وبناء المتاحف اليهودية في سائر
أرجاء المدينة.
التهويد الديموغرافي :يشتمل
هذا المسار على مجالين أساسيين.
األول ه��و م��ح��اوالت زي����ادة ع��دد
المستوطنين اليهود في المدينة من
خالل بناء المستوطنات وتوسعتها
وتقديم تسهيالت لمختلف الفئات
اليهودية للسكن في القدس ،ونقل
مؤسسات ال��دول��ة المركزية إلى

المدينة ،وتشجيع بناء المصانع
ومراكز الشركات عالية التقنية في
مركز المدينة لجذب اليد العاملة.
أم��ا المجال الثاني فهو محاولة
تهجير السكان المقدسيين من خالل
سحب بطاقات اإلقامة ومصادرة
األراضي والعقارات وفرض ظروف
معيشية واقتصادية صعبة عليهم،
فضالً عن آثار الجدار العازل.
أم��ا التطور السياسي لمشروع
التهويد فيتتبعه التقرير من خالل
متابعة المواقف السياسية ألبرز
الجهات الفاعلة في القدس والمؤثرة
فيها ال سيما دولة االحتالل والسلطة
الفلسطينية وف��ص��ائ��ل المقاومة
وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة واالت��ح��اد
األوروبي ومن بعدها الدول العربية
وبعض ال��دول اإلسالمية .ويرصد
التقرير مواقف ه��ذه األط���راف من
أب��رز األح���داث ال��دائ��رة في القدس
كما يرصد أي تطور ف��ي الموقف
السياسي العام لهذه األطراف تجاه
المدينة.

(التقرير من إعداد براءة درزي.
مراجعة وتحرير هشام يعقوب)

