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اإليراني التدخل  من  التخلص  تريد  العراق  احتجاجات  بومبيو: 
قال وزير اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو، إن بالده أكبر 
داعم لالستقرار في العراق، وإن االحتجاجت التي يشهدها 

األخير تريد التخلص من التدخل اإليراني.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي لبومبيو، أوضح فيه أن »إدارة 

بالده لن تكف مكتوفة األيدي جتاه الفساد الذي يجلب املعاناة 
للعراقيني«.

وأض��اف: »لن نقف مكتوفي األيدي بينما نرى املسؤولني 
الفاسدين يجعلون الشعب العراقي يعاني«. وتابع وزير 

اخلارجية األمريكي أن »االحتجاجات في العراق ال متيز بني 
الطوائف واإلثنيات، إمنا تريد التخلص من التدخل اإليراني«.

وأشار أن الواليات املتحدة »ال تزال أكبر مانح للمساعدات 
اإلنسانية في العراق«.
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خا�ص- عزت حامد 

جاءت العمليات العسكرية اإلسرائيلية 
االخ��ي��رة ف��ي غ��زة واغ��ت��ي��ال ع��دد م��ن ق��ادة 
امل��ق��ازم��ة لتقرع ج��رس إن���ذار ح��اد ودقيق 
بشأن العمالء أو ما ميكن وصفه بالرادارات 
البشرية التي زرعها االحتالل في األراضي 

الفلسطينية. 
وباتت هذه القضية من أهم وأدق القضايا 
السياسية خاصة مع تواصل اغتيال اسرائيل 
لعدد من أب��رز ق��ادة املقازمة ، ك��ان أخرهم 
القيادي في اجلهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا 
، فضال عن بعض من كبار القيادات األخرى 
التي جنحت إسرائيل في حتديد موقعها بدقة 
، نتيجة لرصد العمالء لهم ومن ثم القيام 

بعملية االغتيال. 
وخ��الل اآلوم��ة األخ��ي��رة أش��ارت مصادر 
فلسطينية إل���ى ت��خ��وف ع���دد م���ن ك��ب��ار 
املسؤولني في عدد منهم فصائل املقاومة ، 
ومنها اجلهاد اإلسالمي أو حركة حماس من 
إمكانية تعرضهم لالغتيال خاصة مع تعاظم 
االستخدام اإلسرائيلي لتقنية الطائرة بدون 
طيار ، وه��ي التقنية التي أدت إل��ى اغتيال 

القيادي في اجلهاد اإلسالمي بهاء أبو العطا. 
وتشير صحيفة انديبندنت في تقرير لها 
إل��ى أن إسرائيل جنحت في ادخ��ال طائرة 
بدون طيار إلى قلب منزل ابو العطا وتوجيه 
قنبله أدت إلى تفجير منزله وحتديدا البيت 

الذي كان يقيم فيه مع زوجته.
الالفت هنا أن التقرير ، باالضافة إلى عدد 
من منصات التواصل األجتماعي أش��ارت 
إل��ى ت��خ��وف ق��ي��ادات ح��م��اس م��ن خطورة 
املوقف االن ، خاصة وان وضعنا في االعتبار 
أن أس��ل��وب العملية األخ��ي��رة الغتيال ابو 
العطا يقرع جرس إنذار بقوة أمام القيادات 
الفلسطينية ، بداية من جناح الطائرة بدون 
الطيار املخصصة لالغتيال في الوصول 
إلى قلب منزل أبو العطا وتفجير هذا املنزل ، 
فضال عن دقة التصويب ، وهي الدقة الناجمة 
وباالساس بسبب إمكانية وجود عمالء من 
املمكن أن يكونوا وجهوا الطائرة التقنية 

للهدف.
عملية مقعدة 

ويشير مصدر فلسطيني م��س��ؤول إلى 
أن عملية بهاء أب��و العطا بالفعل معقدة 

، غ��ي��ر أن ق���ادة ح��رك��ة ح��م��اس يشعرون 
بالرضا واالطمئنان النسبي أو م��ا ميكن 
وصفه باالطمئنان الوقتي خاصة وأنهم لم 
يشاركوا في اجلولة األخيرة في التصعيد 

ضد إسرائيل.
واض��اف ه��ذا املصدر إل��ى أن ه��ذا األم��ر ال 
يشعر حماس باالطمئنان الكامل ، خاصة 
وأنها تشعر بأنها مهددة ، فضال عن أن سالح 
العمالء في قطاع غزة يؤكد ويثبت فاعليته 
ب��وض��وح االن ، وه��و م��ا يجب احل���ذر منه 

وبقوة في ظل تطورات املوقف احلالي. 
ال��الف��ت هنا أن مصدر أمني فلسطيني 
حتدث عن ذات القضية مع صحيفة التاميز 
، واش��ار إل��ى أن الكثير من عناصر حركة 
حماس سيشعرون بالتهديد ، خاصة في 
حالة املشاركة في ضرب إسرائيل أو القيام 
بعملية عسكرية ضدها ، خاصة وأن اسرائيل 
متارس االن سالح الردع ضدهم.  ويبدو أن 
األمور تتطور بصورة معقدة في ظل تواصل 

حدة هذه األزمة.
ال��الف��ت ه��ن��ا أن ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ك��ت��اب��ات 
الفلسطينية ال��ت��ي ص���درت خ��الل الفترة 
املاضية حت��ذر من خطورة ه��ذه القضية ، 
وع��ل��ى سبيل امل��ث��ال وحت��ت ع��ن��وان احل��ذر 
واج���ب: هكذا تنفذ )إس��رائ��ي��ل( اغتياالتها 
ضد الفلسطينيني، ق��ال الباحث السياسي 
الفلسطيني عدنان أبو عامر أن خطورة سالح 

العمالء االن باتت أكثر من اي وقت مضى. 
وأض��اف أبو عامر في مقال له بصحيفة 
فلسطني التابعة حلركة حماس أن االغتيال 
اإلسرائيلي األخير في غزة يثير احلديث عن 
كيفية الوصول للمطلوبني الفلسطينيني، 
سواء بالوسائل التقنية أو الدعم البشري من 
العمالء<  وأضاف ابو عامر إن التصدي لهذه 
الظاهرة بات أمرا ومطلبا قوميا فلسطينيا ، 
خاصة بعد أن عرف العمالء كافة التفاصيل 
عن األه���داف املطلوب تصفيتها ، مبا فيها 
معرفة الغرفة التي ينامون بها، رغم أنهم 
يتصرفون بحذر، ويتنقلون من شقة ألخرى، 
ولكن ف��ي النهاية تتم تصفيتهم بقدرات 

عالية، بفضل املخابرات الدقيقة.
وق��ال أب��و عامر في ه��ذا املقال إن تطور 
اإلمكانات التكنولوجية الفائقة لدى األمن 
اإلسرائيلي ال يغنيه عن عيون بشرية على 
األرض، العمالء واجلواسيس، ملراقبة الهدف 
املطلوب، ولعل االغتياالت األكثر جناحا 
تؤكد هذه القناعة، مما يسعى إليه الشاباك 
باجلمع ب��ني التكنولوجيا وال��ع��م��الء في 

امليدان، دون احلديث عن استبدال أحدهما.
نفس النقطة اش��ار إليها موقع صحيفة 
املنار ، محذرا من خطورة س��الح العمالء. 
واش���ار امل��وق��ع إل��ى أن أه��م النقاط ف��ي أي 
عملية اغتيال إسرائيلية جمع املعلومات 
األمنية واالستخبارية، خاصة في املنطقة 
التي يوجد فيها املطلوب املستهدف في غزة، 
واض���اف امل��وق��ع »صحيح أننا أم��ام بقعة 
جغرافية صغيرة، ميكن السيطرة عليها، 
لكن مهمة جمع املعلومات حتولت لعملية 
معقدة.«، األمر الذي يزيد من خطورة سالح 

العمالء. 
ونقل املوقع اعتراف املخابرات اإلسرائيلية 
ب��أن مهمة جمع املعلومات ع��ن املقاومني 
الفلسطينيني املستهدفني، تزداد صعوبة، إن 
حافظوا على مستوى فائق من االحتياطات، 
واستعانوا مبساعدين محدودين، ومعزولني 
عن اآلخرين، يثقون بهم بال حدود، ويقيمون 
في منطقة تدعم املقاومة بصورة واضحة، 
غير أن خطورة سالح العمالء تتصاعد بال 

هوادة االن. 

سالح خطير 
من جانبه يشير الكاتب واحمللل السياسي 
بسام أب��و شريف إل��ى دق��ة ه��ذه العملية ، 
موضحا أنها أب��رزت مرة اخرى حقيقة البد 

من مواجهتها ومالحقتها ومحاولة القضاء 
عليها، وهي العمالء ومايلحقونه من ضرر 
قاتل بقيادات املقاومة ومقراتها ومخازنها، اذ 
أثبتت الوقائع أن اسرائيل ماكانت لتنجح في 
اغتيال قائد من القادة لوال وجود “جاسوس 
“، أو عميل أو مخبر يساعدها على امتام 
جرميتها سواء استخدمت اسرائيل في هذه 

اجلرمية الطيران أو املدفعية أو العبوات 
الناسفة أو القنص أو الهجوم املباشر. 

وطالب أبو شريف بتشكيل غرفه ملتابعة 
نشاط العمالء والتصدي لهم ، قائال إنه وكما 
جنحت فصائل املقاومة ف��ي تثبيت غرفة 
عمليات مركزية مشتركة آن األوان القامة 
غرفة عمليات استخبارية مشتركة حملاربة 

االختراق ومالحقة العمالء واحملاسبة بشدة 
حتى يعرف ال��ذي تسول له نفسه خيانة 

الوطن أن الثمن حياته. 
عموما فإن الواضح االن أن القضية باتت 
دقيقة ومتصاعدة ف��ي ظ��ل األزم���ات التي 
تعيشها غ��زة م��ع التصعيد املتواصل بني 

اجلانبني

طائرة بدون طيار

»الزيتون« أراضي  في  االحتالل  زرعها  بشرية  رادارات 

سالح العمالء.. التهديد األبرز أمام املقاومة الفلسطينية االن 

بسام ابو شريف

قادة املقاومة

افراد من حركة حماس

الكيان الصهيوني يعتقل
15 فلسطينيًا في القدس الشرقية  

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، أمس الثالثاء، 15 فلسطينيا في بلدة العيسوية، في 
مدينة القدس الشرقية احملتلة، خالل عمليات دهم ملنازلهم.

وقالت مصادر محلية لوكال األناضول إن قوات الشرطة واملخابرات اإلسرائيلية، 
سلمت 7 مواطنني آخرين، استدعاءات للتحقيق.

وكانت السلطات اإلسرائيلية قد صّعدت في األشهر األخيرة، من إجراءاتها ضد 
السكان في بلدة العيسوية. واحتج السكان في األسابيع األخيرة على تصاعد حمالت 

االعتقال واملداهمة، وفرض الضرائب والتهديد بهدم منازل.

الواليات املتحدة حتذر مواطنيها 
من السفر إلى األراضي الفلسطينية

حذرت الواليات املتحدة، مواطنيها، من السفر إلى األراضي الفلسطينية )مدينة 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة(.

جاء ذلك في أعقاب إعالن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، أن حكومة بالده 
»لم تعد ترى في بناء املستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي«.

وفي بيان اطلعت عليه األناضول: قالت السفارة األمريكية بإسرائيل »ننصح 
مواطنينا في القدس أو الضفة الغربية أو غزة أو من يفكرون في السفر إليها أو عبرها 
للحفاظ على درجة عالية من اليقظة واتخاذ اخلطوات املناسبة لزيادة الوعي األمني 

في ضوء الوضع احلالي«.

فلسطني جتري مشاورات مبجلس األمن 
حول شرعنة واشنطن لالستيطان

ب��دأت فلسطني، أم��س الثالثاء، م��ش��اورات مع ممثلي ال��دول 
األعضاء في مجلس األمن الدولي، حلشد »موقف دولي« مضاد 
إلع��الن ال��والي��ات املتحدة األمريكية األخ��ي��ر ب��أن االستيطان 

اإلسرائيلي في الضفة الغربية، غير مخالف للقانون الدولي.
وق��ال املندوب الدائم لفلسطني ل��دى االمم املتحدة، رياض 

منصور، في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة األناضول، إن بالده 
جتري مشاورات مع ممثلي الدول األعضاء مبجلس األمن، بدءا 

من العضو العربي )الكويت(.
وأوضح إن مجلس األمن سيعقد االربعاء املقبل، جلسة حول 

القضية الفلسطينية.

حماس: قرار واشنطن حول املستوطنات 
مخالف لكل املبادئ والقوانني

اعتبرت حركة »حماس«، تصريحات وزير اخلارجية األمريكي 
مايك بومبيو، بشأن املستوطنات اإلسرائيلية املقامة على األراضي 
الفلسطينية احملتلة« مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنساني«. وق��ال ح��ازم قاسم املتحدث باسم 
احلركة، في بيان وصل األناضول نسخة منه:« هذه التصريحات 

تأكيد جديد على مشاركة اإلدارة األمريكية في العدوان على شعبنا 
وحقوقه«. وأض��اف:«إق��ام��ة ه��ذه املستوطنات هي جرمية حرب 
حقيقية، فاالحتالل ط��رد أصحاب األرض األصليني من شعبنا 
الفلسطيني، ثم سرق األرض وإقامة عليها مستوطنات بالقوة وجاء 

بسكان من أصقاع األرض«.

باالنتخابات التلويح  رغم  باحلكومة  يتمسكون  عراقيون  سياسيون  قادة 
تعهد ق��ادة أح��زاب سياسية رئيسية 
في العراق، بإجراء إصالحات واسعة 
ف���ي ال���ب���الد ت��ل��ب��ي��ة مل��ط��ال��ب احملتجني 
املناهضني ألحزابهم وللحكومة، ملوحني 
ب��إج��راء ان��ت��خ��اب��ات مبكرة إذا فشلت 
احلكومة والبرملان في تنفيذ اخلطوات 

اإلصالحية.
جاء ذلك في بيان ختامي الجتماع ضم 

قادة كتل سياسية رئيسية في البالد من 
الشيعة والسنة واألكراد والتركمان وهي 
»حتالف الفتح، وحتالف النصر، ودولة 
ال��ق��ان��ون، وحت��ال��ف ال��ق��وى العراقية، 
واحل���زب ال��دمي��ق��راط��ي الكردستاني، 
واالحت��اد الوطني الكردستاني، وتيار 
احل��ك��م��ة، وائ��ت��الف الوطنية، وجبهة 
االن���ق���اذ وال��ت��ن��م��ي��ة، وك��ت��ل��ة ال��ع��ط��اء 

الوطني، وكتلة العقد الوطني، واجلبهة 
التركمانية«.

وكان حتالف »سائرون« املدعوم من 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من 
أبرز الغائبني عن االجتماع الذي عقد في 

بغداد.
وقرر قادة الكتل السياسية أن »األولية 
ال��ق��ص��وى ه��ي حقن ال��دم��اء واحل��ف��اظ 

على حياة املواطنني وحماية حقوقهم 
وجتنبيهم احل���رب األه��ل��ي��ة واخل���راب 

والدمار الذي لن يستثني أحداً«.
وش����ددوا على »احل��ف��اظ على بنية 
الدولة ونظامها السياسي الدميقراطي 
وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة 
عبر اآلل��ي��ات ال��دس��ت��وري��ة، وجت��اوزه��ا 

وانهيارها خط أحمر«.

الديوانية في  مجهولني  برصاص  شخصني  مقتل 
أفاد مصدر في الشرطة العراقية مبقتل شخصني وإصابة ثالث برصاص مسلحني مجهولني في 

محافظة الديوانية جنوبي البالد.
وقال املصدر، وهو ضابط شرطة برتبة مالزم أول في شرطة الديوانية طلب عدم نشر اسمه، 
لألناضول، إن »مسلحني مجهولني فتحوا النار من أسلحة رشاشة على ثالثة أشخاص داخل مقهى 

في حي النهضة وسط مدينة الديوانية)مركز احملافظة التي حتمل االسم ذاته(«.
وأضاف أن »اثنني منهم قتال وأصيب الثالث بجروح«، مشيراً إلى أنه لم يتضح على الفور الدافع 

وراء إطالق النار وفيما إذا كان على صلة باالحتجاجات الشعبية اجلارية في البالد من عدمه.


