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ّ
ويهز ثقة الم�ستوطنين بالجي�ش ...وبدء دخول الم�ساعدات
انت�صار غزة يهدد حكومة نتنياهو

المقاومة :الحرب فر�ضت علينا بعد ف�شل الح�صار

مدارات

ّ
المتوقع بعد ف�شل ال�صهاينة مجدد ًا
ما
وتقدم ال�شعب الفل�سطيني؟
} محمد شريف الجيوسي

استمرت مظاهر االحتفاالت في فلسطين المحتلة

شاحنة المساعدات تعبر رفح باتجاه غزّة
يزداد مأزق العدو الشعبي والسياسي ،في فلسطين المحتلة
بع َد وقف الحرب على غزة ،فيما فقد المستوطنون ثق َتهم بأمنهم
وبقادتهم السياسيين وبرئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو.
وف��ي ه��ذا السياق ،أك��د رئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس» خالد مشعل ،أن الحرب فرضت على غزة بعد فشل
الحصار منوها ً إلى أن أهالي غزة تمسكوا بمطالبهم على رغم
جميع المآسي التي تحملوها.
وأوضح مشعل في مؤتمر صحافي عقده أمس في الدوحة أن
الحرب فرضت علينا بعدما فشل الحصار وعلى رغم ذلك تمسكنا
بمطالبنا ،مشددا ً على أن المقاومة ستبقى وفية لدماء الشهداء.
ول��ف��ت إل��ى أن ال��ع��دو الصهيوني ارت��ك��ب محرقة جديدة
باستهدافه كل مقدرات الشعب الفلسطيني بغزة ،مخاطبا ً أهالي
القطاع بالقول :وعدنا وعهدنا أن نبني ما هدم وأن نعوضكم عن
كل ما فقدتم ما استطعنا.
وأكد أنه لوال الحاضنة الشعبية ما انتصرت غزة ،وأن كل
الفلسطينيين وأح��رار العالم شركاء في هذا النصر ،وأضاف:
شتان ما بينكم وبين الصهاينة ،فالنصر في عيونكم ،فلكم الفخر
والفخار.
من جهة أخرى ،اعتبر موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب
السياسي في حركة حماس أمس أن إعادة بناء قطاع غزة بعد
العدوان هو «الجهاد األكبر» ،مطالبا ً فصائل «المقاومة بإعداد
العدة» للمرحلة المقبلة.
ووصل أبو مرزوق بعد الظهر إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي
مع مصر آتيا ً من مقر إقامته في القاهرة .وقال لدى وصوله إلى

الصالة الفلسطينية في معبر رفح «رجعنا من الجهاد األصغر
إلى الجهاد األكبر ،البد من إعادة بناء ما دمره االحتالل» .ورأى
أنه «ال بد للمقاومة من أن تبني نفسها بشكل أفضل ،على كل
كتائب المقاومة أن تعد العدة» .واعتبر ان الحرب كانت «معركة
فاصلة».

بدء دخول المساعدات الدولية إلى غزة

بدأت القوافل التابعة لبرنامج األغذية العالمي بالوصول إلى
قطاع غزة للمرة األولى منذ عام  ،2007حاملة معها مساعدات
غدائية ،وهي تكفي لنحو  150ألف شخص لمدة خمسة أيام.
وحملت القافلة التابعة لبرنامج األغذية العالمية معها
إم���دادات غذائية تكفي لنحو  150أل��ف شخص ،تضرروا هم
وغيرهم من العدوان الهمجي الذي أحدث أض��رارا ً بمئة مليون
دوالر لقطاعي الزراعة والصيد بالقطاع المحاصر وذلك وفقا ً
لرابطة التنمية الزراعية.
وتوقعت األونروا أن يحتاج مليون شخص إضافي من أصل
مليون وثمانمئة ألف نسمة من سكان غزة مساعدات غذائية
وإنسانية هذا العام .وحملت هذه الشاحنات المواد األولية
للبناء إضافة إلى األلبسة واألغذية التي كان يمنعها االحتالل.
ويتوقع أن تصل شحنة ثانية إلى غزة خالل األي��ام الثالثة
المقبلة.
وق��ال برنامج األغذية في بيان إن  18شاحنة تحمل أكثر
من  15ألف طرد غذائي به وجبات جاهزة كاللحوم المعلبة
والبقوليات والشاي ومشروبات أخرى ،قطعت الرحلة في سبع

ساعات من اإلسكندرية إلى معبر رفح المغلق منذ بداية تشديد
اإلجراءات عام .2007
ومعبر رفح هو المعبر البري الوحيد للقطاع الساحلي وال
يسيطر عليه الكيان اإلسرائيلي.
وقالت جمعية (كريستيان ايد) إن هذه األغذية ضرورية ألن
القتال الذي استمر سبعة أسابيع مع االحتالل دمر قطاع الزراعة
في غزة .وأضافت أن تقديراتها هي وشريكها (رابطة التنمية
الزراعية) تشير إلى أن الصراع أضاع على قطاعي الزراعة والصيد
في غزة أكثر من  100مليون دوالر وأكثر من  8700فرصة عمل.
وقالت مادلين مك جيفرن مسؤولة برنامج جمعية كريستيان
إيد« :في غضون أسابيع أدى هذا الصراع مرة أخرى إلى تراجع
التنمية في اقتصاد غزة مع دمار هائل لهذين القطاعين وحياة
الصيادين والمزارعين وعائالتهم على نحو قد يستغرق التعافي
منه سنوات طويلة ».وأضافت« :ك��ان عدد متزايد من الناس
يعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية قبل جولة العنف
األخيرة .واآلن سيزداد هذا العدد».
وقال بابلو ريكالدي المدير ببرنامج األغذية العالمي« :يتيح
فتح معبر رفح أمام المساعدات اإلنسانية فرصة كبيرة لزيادة
شحنات الغذاء التي تسلم لغزة وينبغي استمراره ».وأضاف:
«برنامج األغذية العالمي يقدم إغاثة طارئة منذ بداية الصراع
وسيواصل تقديم شحناته الغذائية لغزة حتى تصل إلى
المتضررين نتيجة الصراع».
وقال برنامج األغذية إنه قدم حصصا ً غذائية طارئة لما يصل
إلى  350ألف نسمة في غزة منذ بدء الصراع في أوائل تموز.

الجي�ش «الإ�سرائيلي» يعترف بمعركة ال�شجاعية الدامية
التي قتل فيها  7وجرح  20من عنا�صر لواء غوالني
ترجمة مركز شتات االستخباري
نشر موقع «تايمز أوف إسرائيل» تفاصيل
جديدة حول معركة حي الشجاعية الدامية في
قطاع غزة ،وذلك بعد انتهاء الجيش من المرحلة
األول��ى من التحقيق في الحادث الذي أدى إلى
مقتل  7وجرح  20من عناصر لواء غوالني ،وبقاء
جثة الرقيب أورون شاؤول عند نشطاء حماس.
وكانت معركة الشجاعية ،معقل المقاومة
قرب الحد الفاصل بين «إسرائيل» وغ��زة ،قد
بدأت ليلة  20-19تموز ،بعد أن شنت القوات
«اإلسرائيلية» هجوما ً بريا ً تركز على إيجاد
وه��دم أنفاق الهجوم عبر ال��ح��دود ،وإحباط
إطالق الصواريخ.
في الساعات األول��ى من يوم األح��د ،توقفت
ناقلة مدرعة من أنموذج السبعينات للجيش
«اإلسرائيلي» في أح��د ال��ش��وارع الضيقة في
ال��ح��ي ،خ���رج ج��ن��دي وض��اب��ط م��ن المركبة
لمحاولة حل المشكلة ،بعد ذلك بوقت قصير،
أطلق مسلحون من المقاومة صاروخا ً مضادا ً
للدبابات على ال��م��درع��ة ،انفجرت السيارة

واشتعلت فيها النار ،ما تسبب بأضرار هائلة
وقتل جميع الجنود السبعة الذين يفترض أن
كانوا داخلها في غضون ثوان ،إال أن الجندي
والضابط اللذان خرجا من المركبة كانا قد نجيا
من الهجوم.
ولحظة هجوم المقاومة على الناقلة استدعيت
طائرة استطالع للجيش «اإلسرائيلي» لتوفير
ص��ور من ف��وق ،حيث التقطت ص��ور باألشعة
تحت الحمراء لـ  5عناصر من المقاومة بالقرب
من المركبة.
في تلك المرحلة ،أجرت قيادة لواء غوالني
تقييما ً خلص إلى أن الجنود في المدرعة قد
قتلوا ،وأمرت جنود آخرين في الميدان بتغطية
المدرعة وإخ�لاء األش�لاء من داخ��ل المركبة.
مع ذلك ،كان الجنود حذرين من االقتراب من
المدرعة ،إذ إنهم تخوفوا من انفجار األسلحة
داخلها كانفجار ثانوي في أي لحظة ،وأفاد
الجنود أيضا ً عن سماع أصوات باللغة العربية
في المنطقة المجاورة للمدرعة.
في ضوء ذلك قررت قيادة غوالني استدعاء
المهندسين الحربيين للجيش «اإلسرائيلي»

إلق��ام��ة حاجز ت��راب��ي ح��ول ال��م��درع��ة ،وعزلها
من المنطقة المحيطة بها ،وخلص التحقيق
أن الجيش «اإلسرائيلي» الح��ق مسلحين من
المقاومة وصلوا المركبة وأخذوا أجزاء من جثة
شاؤول قبل هذا الوقت .وأصدرت المقاومة في
وق��ت الح��ق بطاقة هوية ش���اؤول ،ومعها رقم
الجيش.
لم تؤسس قيادة غوالني «قيادة بروتوكول
هانيبال» ألي إج��راء للجيش «اإلسرائيلي»
تعطى بموجبه تعليمات للجنود على اتخاذ
تدابير استثنائية إلحباط محاولة اختطاف.
بل أعطيت أوامر التخاذ تدابير على نقيض ذلك،
عندما جرى االستيالء على جثة «هدار غولدين»
في رفح في  1آب .وعدم إعالن البروتوكول انتقد
بشدة من قبل المسؤولين العسكريين في األيام
التي تلت الحادث .ولكن أمر مسؤولو الجيش
«اإلسرائيلي» المهندسين بسحب المركبة إلى
الخلف عبر ال��ح��دود وإل��ى «إس��رائ��ي��ل» ،لمنع
حماس من التقاط صور دعائية وهي مشتعلة.
وأثناء عملية السحب ،والمهندسون تحت
تهديد مستمر إلطالق النار من المباني المجاورة،

دهسوا من دون قصد ودف��ن��وا أش�لاء جزئية
لبعض الجنود القتلى ،وأرس��ل��ت ال��ج��رارات
العسكرية في وقت الحق إلى الشجاعية لجمع
كمية كبيرة من ال��رم��ال من المنطقة التي قد
تحوي أجزاء األجسام.
بعد تشريح الطب الشرعي ،تمكن الجيش
«اإلسرائيلي» من تحديد رفات ستة من الجنود
السبعة الذين قتلوا في انفجار المدرعة ،ولكن
لم يعثر على أثر لشاؤول الجندي السابع مع
ذل��ك .وف��ي  25تموز أك��دت لجنة خاصة في
الجيش «اإلسرائيلي» أنها وجدت أدلة كافية
للتحديد أن شاؤول قتل في الهجوم .وقد أبلغت
عائلته من قبل وزير الدفاع «موشيه يعالون»
أن حماس تحتجز جثته ،وأن حكومته تبذل
ك��ل م��ا ف��ي وسعها م��ن أج��ل اس��ت��ع��ادة جثته
وإحضارها إلى «إسرائيل» لدفنها .وقد ذكرت
وسائل اإلع�لام المصرية في أول ه��ذا الشهر
أنه كجزء من المحادثات غير المباشرة بين
«إسرائيل» والوفد الفلسطيني لوقف إطالق
النار في القاهرة ،جرى التفاوض حول كيفية
إعادة رفات شاؤول وغولدن.

«البي�شمركة» ت�سيطر على قرى في محيط �سد المو�صل ...و«داع�ش» يهدد ع�شائر دي�إلى

الحكيم وال�صدر متفائالن ب�إنهاء الأزمة ال�سيا�سية والأمنية

ت��م م��ب��دئ��ي��ا ً وق���ف ال���ع���دوان الصهيوني ع��ل��ى غزة
ب��ش��روط فلسطينية اض��ط��رت «إس��رائ��ي��ل» لقبولها،
ليتحقق واق��ع مستقبلي أفضل مما كانت عليه الحال
قبل بدء العدوان.
وع��ل��ى رغ���م ح��ج��م ال��خ��س��ائ��ر الكبير ف��ي األرواح
وال��ج��رح��ى وال��ب��ن��ى التحتية ال��ه��ش��ة وف���ي العمران
والمؤسسات الفلسطينية ،فقد تكبد العدو الصهيوني
خسائر كبيرة ،ربما لم تعادلها خسائر إال في عدوانه
على لبنان والمقاومة اللبنانية في تموز .2006
مع مالحظة أن تأثير خسائر الكيان الصهيوني
ال���م���ح���دودة ف���ي ك��ي��ان��ه ب��ال��ق��ي��اس ب��ح��ج��م الخسائر
الفلسطينية ،أك��ب��ر بكثير م��ن ت��أث��ي��ره��ا وتداعياتها
على الشعب الفلسطيني ،ب��ل إن ه��ذا الحجم الهائل
م��ن الخسائر ،ش�� ّد م��ن اللحمة الوطنية الفلسطينية
واستنهض ول��و بقدر الشعب العربي ،وفتح عيون
العالم أكثر م��ن أي وق��ت مضى على همجية الكيان
الصهيوني وفضح حقائق لم تكن لتصدق أو يمكن أن
يستمع إليها.
وع�� ّرت همجية الكيان وعدوانيته ،محور التخاذل
الرجعي العربي المرتبط بأميركا والغرب األوروبي
والكيان الصهيوني وانكشارية رجب طيب أردوغان
«النيتوي» ،بقدر ما كسب العرب والعالم أصدقاء جددا ً
للحق والحقيقة في أميركا الالتينية ،وعمقت الشقة بين
ه��ذه المجموعة الصاعدة وواشنطن الهابطة بشكل
مضطرد ،وتعزز محور المقاومة إقليميا ً ودولياً.
ولكي نكون على ق��در معقول م��ن ال��دق��ة ،ل��م تكن
نتائج ال��ح��رب م��ت��ع��ددة األش��ك��ال على غ��زة والضفة
ومدينة القدس كاملة النصر ،كما لم تكن هزيمة مكتملة
للكيان الصهيوني ،لكن ال��ح��رب الصهيونية على
الشعب الفلسطيني فشلت في تحقيق أي من أهدافها
م��ن حيث ن��زع س�لاح المقاومة أو تدمير األن��ف��اق إال
عددا ً يسيرا ً منها وفي تخريب المصالحة الفلسطينية
بين الضفة وغ��زة ،وفي تثبيت واق��ع ما قبل العدوان
عليهما من حصار وانفصال .وبقيت بنية المقاومة في
غزة مشتعلة موحدة ،وفي الضفة استنهض الشارع
الشعبي على نحو فاجأ العدو الصهيوني ،مكبدا ً إياه
خسائر إضافية .واستعاد الشعب الفلسطيني ترابط
الضفة والقطاع وحقق مكاسب لغزة ضمنت مصر
تنفيذها .بل واتضح ترابط الشعب الفلسطيني في
فلسطين المحتلة عام  1948والمحتلة عام  1967وفي
الشتات.
وبقدر فشل «إسرائيل» في تحقيق أهدافها العدوانية،
نجح الشعب الفلسطيني في انتزاع مكاسب عسكرية
وسياسية ،وتأكد للعدو الصهيوني ومن خلفه ،أن أمنه
ليس آمناً ،في العمق واألط��راف من فلسطين المحتلة
عام  1948طالما أن فلسطين لم تتحرر من الماء إلى
الماء.
كما أن فشله العسكري ،نقل جانبا ً م��ن الصراع
الفلسطيني البيني ،والفلسطيني ال��ع��رب��ي البيني،
وال���ع���رب���ي ال��ب��ي��ن��ي ،وال���ع���رب���ي اإلس�ل�ام���ي البيني،
واإلقليمي ،ال��ذي ك��ان الهدف الرئيس لما أطلق عليه
الربيع العربي ،بخندقة المنطقة ضد بعضها ،وإطالق
صراعات مذهبية واثنية ال ينطفئ أواره���ا .أق��ول أن
الفشل العسكري الصهيوني نقل جانبا ً مما كان مؤمالً
تحقيقه من صراعات ونزاعات واحترابات بين مكونات
المنطقة إلى صراع بيني صهيوني ،وهو ما بدأت تنفثه
وتعبر عنه وسائل إعالم صهيونية ،حيث بلغ الفشل
حدا ً لم يعد ممكنا ً إخفاء تداعياته.
مع مالحظة أن صراع السلطة والحكم في الكيان
الصهيوني وظهور قيادات غير مسؤولة من وجهة
صهيونية ،ب���دأت مقدماته قبل عقدين ،منذ اغتيال
رابين ،حيث برزت قيادات «إسرائيلية» قدمت وصولها
للحكم على مصالح «الكيان الصهيوني» االستراتيجية،
وخشية االغتيال على أيدي متطرفين وزاد فشلها في
أكثر من حرب عدوانية ،من توجهها المتطرف من جهة
وتعمق الصراعات الداخلية بينها ،وشرعته سلوكيات
منحرفة.
حيث ـ مثالً ـ مارست تسيبي ليفني قبل الجماعات
اإلرهابية اإلسالموية (الجهاد) على طريقتها ،فمنحت
الجنس مدعومة بفتاوى حاخامات يهود ،لمن «يفرط»
أكثر أو يدلي بمعلومات تخدم تفوق كيانهم االحتاللي
العنصري العدواني الصهيوني.

(لقد افتى حاخامات يهود بأن تمارس ليفني «الحب»
مع أشخاص معينين ،لكن حاخامات ينسبون أنفسهم
لإلسالم أجازوا أن تمارس المسلمة الجنس مع رجال
متعددين خالل ساعات وليس حتى لغاية الحصول
على معلومات أو مواقف سياسية ،وإنما لغاية تفريغ
شهوة هؤالء «المجاهدين» وأجبروا بعضهن على ذلك
البغاء).
أقول أن انحطاط «إسرائيل» بلغ حد استخدام قيادات
نسائية صهيونية ف��ي إغ���واء قياديين فلسطينيين،
وق��ي��ادات كهذه لن تفرز انتصارات وإنما فشالً بعد
آخر .وقد أدركت واشنطن ذلك ،فاستبدلت انتصارات
كانت تحققها «إسرائيل» لم تعد ممكنة ،باحترابات
بينية :حروب سنية ـ شيعية وصراع فارسي ـ عربي
وممارسات عدوانية طائفية ومذهبية واثنية ،وكان
اتفاق مكتب اإلرش��اد العالمي اإلخواني مع الواليات
المتحدة لتحقيق هذه االستراتيجية.
نكاح شرعنه مفتو فتن ،كانت فتاوى
ومثل جهاد ٍ
ليفني بممارسة ما تشاء ،وبالتوازي مع ذلك وإلشباع
رغائب مضللين منحرفين ،كان الذبح على الهوية وغير
أي آخ��ر ،فيكون ال��ص��راع مع
الهوية وتكفير اآلخ��رّ ،
الصهاينة مؤجالً غير مسموح به ،فيما يقدم التكفير
والتطهير العرقي والمذهبي والطائفي ،ما يجعل من
وجهة ذرائعية غربية قيام دول��ة يهودية نقية ،أمرا ً
مبرراً.
وع��ل��ي��ه ،أم���ام الفشل الصهيوني ال��م��ت��ك��رر ،تجاه
المقاومتيناللبنانيةوالفلسطينية،ومعنجاحالجماعات
اإلرهابية النسبي في حرف البوصلة وإشغال األمة عن
مقاصدها الرئيسة وقضيتها المركزية الفلسطينية،
فإن الحرب الصهيونية المقبلة بمواجهة المقاومتين
اللبنانية والفلسطينية ومقاومتين مفترضتين سورية
وعراقية ،ستكون من نوع جديد ،وهو ما شاهدنا مثله
في لبنان ،إذ وجدت الجماعات اإلرهابية في عرسال
والقلمون ،بدعم ق��ي��ادات محسوبة على السنة ،كما
شاهدنا كيف قدمت «إسرائيل» دعما ً لها ضد سورية
بتزويدها بمحطة اتصاالت تجسسية متقدمة ومعالجة
جرحى الجماعات اإلرهابية ،ذلك على أقل تقدير.
ه���ذا ي��س��ت��دع��ي م��ن ال��م��ق��اوم��ات ال��ع��رب��ي��ة تنظيف
صفوفها م��ن االخ��ت��راق��ات وات��خ��اذ أق��ص��ى درج��ات
الحيطة من تسرب جماعات إلى مناطقها على شكل
خ�لاي��ا نائمة ،بانتظار ف��رص��ة التحرك والتخريب،
على أال يتخذ ذلك طابع التصفيات السياسية بذريعة
األمن.
«إسرائيل» لم تنتصر للمرة الرابعة في تحقيق الحد
األدن��ى من أهدافها ،وعليه من المؤكد أنها وداعميها
سيجترحون أساليب جديدة الستعادة زمام المبادرة،
وألج����ل تحقيق ح��ص��اد س��ي��اس��ي ،ي��ع��وض الفشل
العسكري ،م��ن ذل��ك التحول إل��ى ح��رب نظامية مع
دول ال تكون «إسرائيل» طرفا ً فيها ،وإسقاط قيادات
سياسية نظيفة بتهم غير نظيفة أو باالغتيال الجسدي
أو السياسي ،إلى جانب استمرار الجماعات اإلرهابية
في التخريب ،وهذا الخيار ليس بالضرورة أن يكون
في كل مكان ،فقد ينحسر في ال��ع��راق ويستمر في
سورية ،أو فتح جبهة لبنان إلحداث إرباك وتشتت في
صفوف المقاومة اللبنانية ،وقد تتسلل عناصر إرهابية
عبر «إسرائيل» إلى الضفة والقطاع والقدس إلرباك
المقاومة الفلسطينية ،وغير ذلك من احتماالت.
ما سبق يعني أال تبهر النتائج ال‘يجابية التي حققها
الشعب الفلسطيني عن االحتماالت المفتوحة في إطار
ص��راع محموم على الحكم في الكيان الصهيوني،
وفشله الذي ال يعني فشله هو فقط ،وإنما دائرة أوسع
بمواجهة دائرة أوسع من التحالفات تتقدمها روسيا.
سيخوض الصهاينة ومن معهم لعبة صراع جديدة
تندمج فيها مشتركات عدوانية جديدة وقديمة غير
ع��ادي��ة ،ف��ي محاولة مستميتة إلع���ادة رس��م خريطة
المنطقة ،تستعيد مكونات التحالف العدواني بنتيجتها
عبثا ً مكانتها مع شيء من التقدم ،لكن كل المؤشرات
تشير إل���ى أن ن��ج��م ال��ص��ه��اي��ن��ة وال���غ���رب األوروب����ي
واالنكشارية وأميركا والرجعية العربية قد غرب ،ما لم
تعد هذه بإعادة إنتاج نفسها ،أي بإلغاء ذاتها والعودة
بقواعد ج��دي��دة ،أم��ا «إسرائيل» فال فرصة أمامها ال
بصعود وال بانتصار وال باستمرار أو إع��ادة انتاج،
لكن يقينها هي بذلك وصراعات السلطة البينية داخلها
سيجعلها ترتكب حماقات غير محسوبة أشد سوءا ً
وفاشية ودموية حتى زوالها نهائياً.

قوة تركمانية تعتقل  3عنا�صر
من اال�ستخبارات التركية تعمل لم�صلحة «داع�ش»
مؤتمر صحافي مشترك للحكيم والصدر
أكد رئيس المجلس األعلى اإلسالمي السيد عمار الحكيم أمس ،أن
الكتل السياسية تركز حاليا ً على برنامج حكومي شامل قبل توزيع
الحقائب الوزارية ،رافضا ً تقسيم البالد على أسس طائفية.
وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع قائد التيار الصدري
مقتدى الصدر عقد في النجف بحسب «السومرية نيوز»« :إن
التحالف الوطني وضع البرنامج الحكومي الشامل الذي يضمن
مصالح الجميع» .وأض��اف أن «تركيزنا اآلن هو للوصول إلى
برنامج متكامل متفق عليه ومطمئن لجميع العراقيين وهي الخطوة
األكثر صعوبة» ،مرجحا ً أن «يجرى التوصل اليوم إلى رؤية موحدة
حول برنامج حكومي متفق عليه».
وتابع الحكيم إن «جميع الكتل قدمت مقترحاتها ،ولكن المهم عدم
إصرار القوى الوطنية على المطالب للوصول إلى رؤية مشتركة
بين األطراف والقبول بسقف الدستور والقبول بالقوانين النافذة
في البالد» ،مشيرا ً إلى أن «هذا يجعلنا متفائلين بإمكان تشكيل
الحكومة ،وأن تكون منسجمة ومتناسقة وق��ادرة على مواجهة
التحديات الخطيرة التي تعصف بالبالد».
وأك��د رئيس المجلس األعلى اإلسالمي أن تقسيم البالد على
أسس طائفية أأأمر مرفوض ،مبديا ً دعمه للنظام العراقي الموحد
والبلد المتماسك الذي يدار بطريقة المحافظات أو بطريقة األقاليم،
كما أقره الدستور.
من جهة أخرى ،أشار قائد التيار الصدري مقتدى الصدر ،إلى
أن حوارات الكتل السياسية لترشيق ال��وزارات ستصل بالعراق
إلى الخير والسالم ،مشددا ً على ضرورة دعم الحكومة وتحقيق
الشراكة بين جميع األطراف.
وأضاف الصدر« :أن هناك تطورا ً في المحادثات بين الكتل لدعم

قوات البيشمركة في نينوى
العملية السياسية والجميع يقدم المصلحة العامة على المصلحة
الخاصة» ،وقال« :سندعم الحكومة الجديدة وبقوة من أجل إيقاف
العراق من جديد وإنهاء األزم��ات السياسية واألمنية مع جميع
األطراف عن طريق الحوار األخوي لتكون هناك شراكة حقيقية بين
جميع األطراف».

داعش يتقهقر أمام «البيشمركة»

على صعيد العمليات التي تقوم بها ق��وات الجيش العراقي
وقوات البيشمركة تمكنت األخيرة أمس ،من السيطرة على سبع
قرى محيطة بسد الموصل شمال المدينة .وقالت قناة «العراقية»
الرسمية في خبر عاجل إن «قوات البيشمركة سيطرت على سبع
قرى محيطة بسد الموصل».
وجاء ذلك بعدما أفاد مصدر مطلع بمحافظة نينوى في وقت
سابق بأن قوات البيشمركة سيطرت على قرية المحمودية التابعة
لناحية ربيعة غرب المحافظة ،كما تمكنت من السيطرة على سد
الموصل بشكل كامل في  17آب  ،2014بعد  10أيام من انتشار
مسلحي «داعش» فيه.
ويقع سد الموصل ال��ذي يعتبر من أكبر س��دود العراق ،على
مجرى نهر دجلة على بعد  50كم شمال مدينة الموصل ،وانتهت
أعمال إنشائه عام  1986من قبل شركة ألمانية وإيطالية التي
قدرت عمره بنحو  80سنة ،ويبلغ طوله  3.2كيلومتر وارتفاعه
 131متراً ،ويعد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في منطقة
الشرق األوسط.
ويعاني السد من مشكلة تآكل األرضية التي أنشئ عليها كونها
غير صالحة إلنشاء السدود ،ما يتطلب تقوية أسسه يوميا ً عبر

التحشية والحقن بالكونكريت للمحافظة على جسم السد من
االنهيار.
وفي محافظة صالح الدين ،ذكر مصدر أمني أن اشتباكات
اندلعت بين القوات األمنية العراقية ومجموعة من مسلحي
التنظيم ،بناحية الحجاج التابعة لقضاء بيجي ،شمال مدينة
تكريت (مركز المحافظة) ،أدت إلى مقتل قيادي في المجموعة وعدد
من معاونيه.

داعش يهدر دماء عشائر ديالى

أف��اد مصدر محلي في محافظة ديالى ،الخميس ،بأن تنظيم
«داع��ش» أه��در دم��اء  19شخصية عشائرية سنية في ناحية
السعدية شمال شرقي بعقوبة ،لرفضها مبايعة رئيس التنظيم
اإلرهابي أبو بكر البغدادي.
وقال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز»« :إن تنظيم داعش
أهدر دماء  19شخصية عشائرية في مركز ناحية السعدية60( ،
كم شمال شرقي بعقوبة) ،جميعها تنتمي للطائفة السنية ،بعد
اإصداره منشورا ً يحوي على أسمائهم» ،مبينا ً أن «ذلك جاء بسبب
رفض تلك الشخصيات مبايعة أبو بكر البغدادي».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «التنظيم
قام بمصادرة ممتلكات تلك الشخصيات» ،مشيرا ً إلى أنه «خيّرهم
إما المبايعة أو الموت».
وكانت مواقع مقربة من تنظيم «داعش» اإلرهابي قد نشرت على
االنترنت رسالة للتنظيم اإلرهابي يأمر فيها بمنع عناصره من بث
صور وتسجيالت مصورة لمشاهد الذبح وقطع رؤوس ضحاياه
لتجنب االستياء المتنامي من هذه الممارسات الوحشية.

أكد نهاد يالنيز قائد مجموعة مسلحة تابعة للجبهة
التركمانية في العراق :إن قواته ألقت القبض على
ثالثة من مقاتلي تنظيم «داعش» تبين أنهم من عناصر
االستخبارات التركية.
ونشر يالنيز ص��ور العناصر الثالثة ف��ي موقع
 kurdistan24.orgاإللكتروني ،ورمز إلى أسمائهم
باألحرف «م.ي» و«إ.تش» و«ك.ش» ،مضيفا ً أن «م.ي»
الذي كان في صفوف «داعش» يطلق الرصاص على
التركمان« ،سيكون وباال ً على تركيا ،وسننقل اعترافاته
إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب».
وقال يالنيز« :لقد وجدنا معهم جواز سف ٍر دبلوماسي
أح��م��ر» .وأض���اف أن عميل االس��ت��خ��ب��ارات التركية

المقبوض عليه اعترف بتع ُّقب االستخبارات التركية
تح ُّركات الجيش العراقي عن طريق القمر الصـناعي
التركي «جوكتورك ،»2وأن االستخبارات التركية
أخبرت قيادة «داعش» بهذه التحركات.
ومضى يالنيز إلى القول« :إن الحكومة التركية اتفقت
مع داعش على شراء برميل النفط العراقي بثالثين
دوالراً ،مقابل دعمه بالسالح والغذاء واألدوية».
وأشار يالنيز إلى أن عميل االستخبارات التركية
الثاني «إ.إت��ش» جريح ،وأن الثالث «ك.ش» بعد
القبض علـيه والتحقيق معه تحدث بالعربية،
فأوفدناه إلى العراق لتزويد االستخبارات العراقية
بالمعلومات».

الداخلية الكويتية تنفي ا�شتباكات مع «داع�ش»
نفت وزارة الداخلية الكويتية ما ج��رى تداوله في
وسائل التواصل االجتماعي حول دخول عناصر تنظيم
داعش إلى الكويت وتبادل إطالق النار معهم ،في وقت
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم أن نشاطات
التنظيم اإلرهابي في العراق «تؤثر فينا ككويتيين تأثيرا ً
مباشراً».
ونفت الداخلية الكويتية في بيان ما جرى تداوله في
وسائل التواصل االجتماعي حول دخول عناصر تنظيم
«داعش» إلى الكويت عبر منفذ النويصيب ومطار الشيخ

سعد ،وتبادل إطالق النار معهم في منطقة الرقة .وأكدت
الداخلية أن «ما نشر عا ٍر من الصحة ،وال يمت للحقيقة
بأي صلة» ،وطالبت الجميع بـ«تحري الدقة وعدم إثارة
اإلشاعات».
وكانت الداخلية الكويتية شكلت فرقا ً أمنية ونقاط
تفتيش على مدار الساعة على طريقي المطالع والعبدلي
وال��ط��رق األخ���رى ،كما ع��ززت اإلج���راءات األمنية على
الحدود الشمالية ،ورصدت أهداف متحركة و ثابتة ،من
خالل أجهزة الرادار وتكثيف الدوريات الحدودية.

