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تقرير

هي جولة من معركة طويلة األمد ،أدت فيها حركة الجهاد اإلسالمي
قسطها من املقاومة ،قصفًا صاروخيًا وعمليات نوعية أدت إلى مقتل 30
جنديًا لالحتالل .لكن ظهور «سرايا القدس» في استعراض للقوة برفقة قادة
عسكريني كشفوا عن وجوههم ومعهم متحدث باسمها ،إنما يبدو رسالة
ّ
املعني بها أن يفهم مغزاها
بالغة الداللة على

«الجهاد» تستعرض عضالتها:
في انتظار المعركة التالية
ال ت � ��زال م �ظ��اه��ر االح �ت �ف��ال ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ب��ال �ن �ص��ر م �ت��واص �ل��ة ل �ل �ي��وم ال �ث��ال��ث على
ال �ت��وال��ي م �ن��ذ ان �ت �ه��اء ال� �ع ��دوان ،وخ��اص��ة
أن ص�لاة الجمعة تعقبها ح�ش��ود كبيرة
خ��رج��ت أم ��س ف ��ي م ��دن ال �ض �ف��ة وال �ق��دس
واملحتلة وغ ��زة .ونظمت ح��رك��ة «الجهاد
اإلس�لام��ي» ف��ي غ��زة أول مسيرة لها منذ
وق��ف ال �ح��رب ،وك��ان الف�ت��ًا فيها الحضور
العسكري على مستوى العرض امليداني
أو خروج القيادات العسكرية ،التي حاول
االح � �ت�ل��ال اغ �ت �ي��ال �ه��ا وق� �ص ��ف م �ن��ازل �ه��ا،
بوجوهها إلى جانب القيادات السياسية،
ومنهم مسؤول العالقات الخارجية ،خالد
البطش ،الذي كان مشاركًا في وفد القاهرة
وعاد إلى القطاع.
وان �ط �ل �ق��ت امل �س �ي��رة م ��ن امل �س �ج��د ال�ع�م��ري
وس � ��ط غ � ��زة ي��راف �ق �ه��ا آالف م� ��ن ع �ن��اص��ر
سرايا القدس ،ال��ذراع العسكرية للحركة،
مع أن مرور ثالثة أيام على عقد الهدنة ال
خروجهم ،لكن
يلغي املخاطر األمنية على
ّ
ظهورهم مع متحدث عسكري ملثم يدعى
أب��و ح�م��زة أض�ف��ى ج �وًا ك�ب�ي�رًا م��ن الفرحة
على الناس الذين أخذوا يلتقطون الصور
مع املقاومني ويقبلون رؤوسهم.
أم��ا أب��و ح �م��زة ،ف��أك��د ف��ي كلمته «قدسية
س�ل�اح امل �ق��اوم��ة ،م �ش��ددًا ع�ل��ى أن امل�ق��اوم��ة
ستضاعف جهدها في التجهيز للمعركة
امل�ق�ب�ل��ة ،وخ��اص��ة أن إن�ت��اج�ه��ا ل�ل�س�لاح لم
ي �ت��وق��ف خ �ل��ال ال� �ح ��رب ن �ف �س �ه��ا ،وأع � ��رب
ع ��ن أم �ل ��ه ف ��ي م �ع��رك��ة ال �ت �ح��ري��ر ،م��وج�ه��ًا
ال �ت �ح �ي��ة إل � ��ى «ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة
اإليرانية واملقاومة اللبنانية (ح��زب الله)
وال �ج �م �ه��وري��ة ال �س��ودان �ي��ة» ع�ل��ى دع�م�ه��م
املقاومة.
ّ
وقدم املتحدث باسم السرايا التحية للشعب
ال�ف�ل �س �ط�ي�ن��ي «ال � � ��ذي اح �ت �ض��ن امل �ق ��اوم ��ة،
ول� ��وال ذل ��ك مل��ا ت�ح�ق��ق ال �ن �ص��ر» ،ث��م التفت
إلى الضفة املحتلة ووصفها بالثائرة هي
وفلسطينيي األراضي املحتلة عام  .48ولم
يفته شكر «رفاق السالح في الفصائل كافة
خ��اص��ة الشقيقة كتائب ال�ق�س��ام» ،وأيضا
ح � ّ�ي ��ا «رج � � ��ال اإلع �ل ��ام ف ��ي ج �م �ي��ع امل ��واق ��ع
وال�ف�ض��ائ�ي��ات وأول �ه��ا ف�ض��ائ�ي��ة امل�ي��ادي��ن،
وفلسطني اليوم ،واملنار ،واألقصى ،ومعا».
كذلك تحدث عن الجانب السياسي خالد
ال �ب �ط��ش خ �ل�ال خ �ط �ب��ة ال �ج �م �ع��ة ،وع�ض��و
املكتب السياسي للحركة ،محمد الهندي،
ف��ي كلمة الح�ق��ة ،وأك ��دا فيهما أن «س�لاح
املقاومة خط أحمر ال يمكن القبول بوضعه
على ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات» .ووج��ه الهندي
ال �ت�ح �ي��ة إل ��ى دول ف ��ي أم �ي��رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة
وغ � �ي� ��ره� ��ا م � �م ��ن دع � � ��م امل � �ق � ��اوم � ��ة ووق � ��ف
بجانبها «على خالف النظام الدولي الذي
ً
يجب أن يطأطئ رأسه خجال من الجرائم
التي ارتكبتها باسمه إسرائيل».
وأض ��اف م�خ��اط�ب��ًا ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية:
«ات� �ف ��اق أوس �ل ��و ت ��م ت�ش�ي�ي�ع��ه إل ��ى م �ث��واه
األخ� �ي ��ر غ �ي��ر امل� ��أس� ��وف وه� ��و دف� ��ن ت�ح��ت
ركام غزة ،لذا ال يجب أن يستمر التنسيق
ب�ين السلطة وال �ع��دو» .وأك��د ال�ق�ي��ادي في
«ال �ج �ه��اد» أن «ال� �ع ��دوان ف��ي غ ��زة ل��م يكن
على حركة حماس فقط ،بل على فلسطني
الشعب والقضية وعلى األمة وكل حر في
هذا العالم».
وق �ب �ي��ل امل �س �ي��رة أص � ��درت س ��راي ��ا ال �ق��دس
إح�ص��ائ�ي�ت�ه��ا ل�ل�ح��رب األخ �ي��رة ،موضحة
أن� �ه ��ا ق �ص �ف��ت أه � ��داف � ��ًا م �خ �ت �ل �ف��ة ب� � � �ـ3249
ص ��اروخ ��ًا وق��ذي �ف��ة «م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ص��واري��خ

براق  100وبراق  70وفجر  5وغراد وقدس
وق ��ذائ ��ف ه ��اون وص ��واري ��خ  107و.»C8k
وعلى مستوى التصدي للعملية البرية،
ق ��ال ��ت إن �ه ��ا ت�م�ك�ن��ت م ��ن اس �ت �ه ��داف ع��دد
م��ن اآلل �ي��ات العسكرية وال �ق��وات الخاصة
ب �ص��اروخ��ي ك��ورن �ي��ت ،و 4ص ��واري ��خ من
طراز مالوتكا ،وعشرات العبوات الناسفة
وق��ذائ��ف ال �ـ  ،RPGإض��اف��ة إل��ى تنفيذ عدة
عمليات قنص واشتباكات وكمائن.
ونعت أخيرًا  121من مقاوميها استشهدوا
خ�ل�ال ال� �ح ��رب ،م��ؤك��دة أن ال �ع��دو اع �ت��رف
ض �م��ن ح�ص�ي�ل�ت��ه ب�م �ق�ت��ل ث�ل�اث�ي�ن ج�ن��دي��ًا
وضابطًا إثر عمليات نفذتها.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،أع�ل�ن��ت م �ص��ادر طبية
فلسطينية استشهاد مواطنني متأثرين
بجراحهما ،األول في غزة والثانية جريحة
ت �ع��ال��ج ف��ي م �ص��ر ،م��ا ي��رف��ع ع ��دد ش �ه��داء
ال �ع��دوان إل��ى  2143منهم  %70م��دن�ي��ون.
في املقابل ،أعلن الجيش اإلسرائيلي أمس
مقتل أح��د جنوده متأثرًا بجروح أصيب
بها األسبوع املاضي بعد سقوط صاروخ
م� ��ن غ � ��زة ع �ل ��ى م ��دي �ن ��ة أس� � � ��دود ج �ن��وب��ي

زيادة ملحوظة
على عدد الشاحنات التي
تدخل غزة من األراضي
المحتلة

شكر املتحدث باسم سرايا القدس كال من إيران وحزب الله والسودان على دعم املقاومة (أشرف عمرة ـ آي بي ايه)
فلسطني امل�ح�ت�ل��ة ،وه��و ال��رق�ي��ب نتنائيل
ممان ( 21عامًا).
في هذا اإلط��ار ،طالب املجلس التشريعي
م �ص��ر ب �ف �ت��ح م �ع �ب��ر رف� ��ح ب� �ص ��ورة دائ �م��ة
لتسهيل سفر ج��رح��ى ال �ع��دوان على غزة

ووصول الوفود الطبية إليها ،فيما قالت
م �ص ��ادر م �س��ؤول��ة إن أع � ��داد ال �ش��اح �ن��ات
ال � �ع� ��اب� ��رة إل� � ��ى ال� �ق� �ط ��اع م� ��ن امل� �ع ��اب ��ر م��ع
األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ب ��دأت ت� ��زداد ت��دري�ج�ي��ًا
ووصلت أمس إلى حدود  300لكن دون أن

تكون محملة بمواد البناء.
كذلك ،أعلنت وزارة التربية والتعليم في
غزة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في
 14أيلول املقبل بعد تعطله بفعل الحرب
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وخ��اص��ة أن��ه ك��ان م��ن املقرر

العبادي يمهل الكتل يومين لتقديم مرشحيها
مهلة يومني أعطاها
حيدر العبادي للكتل
املشاركة في الحكومة،
من أجل حسم أسماء
مرشحيها للوزارات،
في وقت ّ
وسعت فيه
الطائرات األميركية ًدائرة
تحركاتها ،مستهدفة
«الدولة» في محافظة
األنبار

دخ�ل��ت عملية تشكيل الحكومة العراقية
مراحلها األخ�ي��رة ،مع اتفاق معظم الكتل
على إمكانية خروجها إلى العلن األسبوع
ّ
املقبل ،وهو ما أكده رئيس الوزراء املكلف
ح�ي��در ال �ع�ب��ادي ،أم ��س ،ع�ن��دم��ا ش��دد على
ض ��رورة تسليم الكتل أس�م��اء مرشحيها
للوزارات خالل يومني ّفقط.
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،ح � ��ذر م �م �ث��ل امل��رج�ع�ي��ة
الدينية العليا أحمد الصافي ،أم��س ،من
إع �ط��اء امل �ن��اص��ب ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة
إل��ى ال��ذي��ن ل��م ي�ق� ّ�دم��وا أي «خ��دم��ات» ،إلى
الشعب.
وقال الصافي ،خالل خطبة صالة الجمعة،
إن «املشاورات بني الكتل السياسية ال تزال
قائمة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

بدأت الطائرات األميركية بقصف أهداف في محافظة األنبار (أ ف ب)

وعرضها على البرملان للتصويت عليها،
وال بد من تشكيلها وفق معايير صحيحة،
مبنية على أساس خدمة البلد ،وأن تحمل
رؤية واضحة لتشخيص املشاكل األمنية
والخدمية واالقتصادية وغيرها ،وتمتلك
الحلول املناسبة لها».
ّ
وح��ذر الصافي «الكيانات السياسية من
املجازفة بإعطاء املواقع الوزارية أو غيرها
مل��ن ل��م ي�ق� ّ�دم خدمة للشعب خ�لال الفترات
تتوفر فيه
السابقة ،وفسح املجال أمام من
جرب ُامل ّ
املعايير الصحيحة ،ألن من ّ
جرب
ّ
ح��ل��ت ب��ه ال �ن��دام��ة» ،داع �ي��ًا إل ��ى «اإلس� ��راع
ب�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة وط �ن �ي��ة ي �ش �ع��ر جميع
امل� �ك ��ون ��ات ب��أن �ه��م م� �ش ��ارك ��ون وم �م �ث �ل��ون
فيها».
ّ
من جهة أخرى ،دعا رئيس الوزراء املكلف
ح �ي��در ال� �ع� �ب ��ادي ،ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة إل��ى
اإلس� � ��راع ب �ت �ق��دي��م م��رش�ح�ي�ه��ا ل � �ل ��وزارات،
مشيرًا إل��ى أن��ه ي��واص��ل ج�ه��وده لتشكيل
ال�ح�ك��وم��ة م��ن خ�ل�ال ت�ك�ث�ي��ف اج�ت�م��اع��ات��ه
ب��ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ،ل �ت �ق��دي��م ال �ك��اب �ي �ن��ة
الوزارية بأسرع وقت ممكن.
وذكر املكتب اإلعالمي للعبادي في بيان،
أن «ال ��دك �ت ��ور ال �ع �ب��ادي م�س�ت�م��ر وب�ش�ك��ل
متواصل ومكثف بمتابعة عقد اجتماعات
م ��ع ال �ك �ت��ل ال �س �ي��اس �ي��ة م ��ن أج� ��ل ت�ش�ك�ي��ل
الحكومة وص�ي��اغ��ة ال�ب��رن��ام��ج الحكومي،
الذي أوشك على االتفاق عليه».
وأضاف إن «الدكتور العبادي يدعو الكتل
إلى اإلس��راع بتقديم مرشحيها للوزارات،
م��ن أج��ل دراس��ة سيرهم الذاتية واختيار
األك �ف��أ واألن � ��زه م�ن�ه��م ،وم ��ن ي�م�ت�ل��ك رؤي��ة
ل�ت�ط��وي��ر ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ،إذ إن ال�ج�م�ي��ع
ي � ��درك ح �ج��م ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا
ال �ب �ل��د ،وم ��ن ال� �ض ��روري اإلس � ��راع بتقديم
أس�م��اء املرشحني خ�لال اليومني املقبلني،
م��ع ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال�ك�ت��ل ب �ض��رورة تقديم
م ��رش �ح ��ات م ��ن ال �ن �س ��اء مل �ق��اع��د وزاري � � ��ة،

ت �ع��زي �زًا ل � ��دور امل� � ��رأة ال� �ه ��ام ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ة
السياسية في العراق».
أم �ن �ي��ًا ،ق ��ال م �ح��اف��ظ األن �ب ��ار أح �م��د خلف
ال ��دل� �ي� �م ��ي ،أم� � ��س ،إن ال� �ط� �ي ��ران ال �ح��رب��ي
األم� �ي ��رك ��ي ب � ��دأ ب �ق �ص��ف م ��واق ��ع ل�ت�ن�ظ�ي��م
«ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة» ف��ي مناطق مختلفة
م ��ن امل �ح��اف �ظ��ة غ ��رب ال� �ع ��راق ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن ال �ق �ص��ف أس� �ف ��ر ع ��ن م �ق �ت��ل ال �ع �ش��رات
م��ن م�س�ل�ح��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م ،وك �ب��ده��م خسائر
ك�ب�ي��رة ف��ي امل �ع��دات .وأوض ��ح أن ال�ط�ي��ران
األم�ي��رك��ي ب��دأ ص�ب��اح أم��س قصف مواقع
ل � �ـ«ال ��دول ��ة» ف ��ي م �ن�ط �ق��ة امل �ل �ع��ب ج�ن��وب��ي
مدينة ال��رم��ادي (م��رك��ز محافظة األن�ب��ار)،
ومنطقة «الخمسة كيلو» غ��رب��ي املدينة،
م��ا أدى إل��ى مقتل ال�ع�ش��رات م��ن مسلحي
ال�ت�ن�ظ�ي��م وت��دم�ي��ر  3س �ي��ارات ل�ه��م تحمل
أسلحة ثقيلة .وأضاف الدليمي إن دخول
ال�ط�ي��ران الحربي األم�ي��رك��ي إل��ى املواجهة
مع «ال��دول��ة» في األن�ب��ار ،سيساهم بشكل
ك �ب �ي��ر ف ��ي «ت��وف �ي��ر غ �ط ��اء ج� ��وي ل �ل �ق��وات
الحكومية ومسلحي العشائر املساندين
لها على األرض ،في مواصلة قتالها ضد
عناصر التنظيم وتحرير جميع مناطق
امل �ح��اف �ظ��ة ال� �ت ��ي س �ي �ط ��روا ع �ل �ي �ه��ا خ�ل�ال
األشهر املاضية».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ق �ص��ف ط �ي ��ران ال�ج�ي��ش
العراقي مواقع لعناصر تنظيم «الدولة»
ف ��ي ث �ل�اث ق ��رى ب��ال �ق��رب م ��ن ب �ل��دة آم��رل��ي
املحاصرة منذ أكثر م��ن شهرين ،بحسب
مصادر أمنية.
وق� � ��ال آم � ��ر ق � ��وة ح �م��اي��ة آم� ��رل� ��ي ،ال�ع�ق�ي��د
مصطفى البياتي ،إن «طيران الجيش قام
بقصف ق��رى دورة وم��ار وأخ�ي��زل التابعة
لناحية آمرلي» ،مضيفًا إن «القصف أسفر
ع��ن م�ق�ت��ل ال �ع �ش��رات م��ن ع �ن��اص��ر ال��دول��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة وح� ��رق ث �م��ان��ي س �ي ��ارات على
األقل».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

