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ادت عملية أغتيال القيادي في حركة 
اجلهاد اإلس��ام��ي بهاء أب��و العطا إلى 
طرح قضية التحديات السياسية أمام 
الفصائل الفلسطينية ، خاصة وأن هذه 
العملية تزامنت معها عملية استهداف 
منزل عضو املكتب السياسي للحركة 
أكرم العجوري في دمشق، مضيفة أن 

هذا أدى ملقتل أحد أبنائه.
ال��اف��ت هنا أن البيانات االعامية 
حل��رك��ة اجل��ه��اد جميعها ت��ص��ب في 
خانة التصعيد ، حيث ج��اء أول بيان 
للحركة عقب أغتيال ابو العطا في غزة 
والعجوري في دمشق ليؤكد إن اغتيال 
أبو العطا هو إعان حرب على الشعب 
الفلسطيني، وتعهدت »بالتصدي لهذا 
العدوان وال��رد على اإلره��اب بكل قوة 

وبسالة«.
الافت هنا وف��ي ذات الوقت وجود 
لهجة تصعيد اس��رائ��ي��ل��ي��ة واض��ح��ة 
خاصة عقب القيام بهذه العملية ، وبات 
واضحا أن عاقة املنظمات الفلسطينية 
اخلارجية بعدد من األطراف باتت محورا 
استراتيجيا للكثير من منظمات العمل 
الوطني الفلسطيني قبل االنتخابات 
األمر الذي أعترفت به بعض من التقارير 

الفلسطينية ذاتها.
وع���ن ه���ذه النقطة تشير صحيفة 
ال��ق��دس الفلسطينية إل��ى أن منظومة 
عاقات اجلهاد اإلسامي أو حماس مع 
إيران حتديدا متثل مشكلة ، األمر الذي 
تنتبه إليه حماس حتديدا خ��ال هذه 

الفترة.
ونقلت بعض من التقارير الفلسطينية 
س��واء بصحيفة االي��ام أو احلياة أخيرا 
ونقا عن مصدر سياسي مسؤول قوله 
أن حماس عنيت بالبحث في هذه القضية 
وخاصة وأن وضعنا في احلسبان نقطة 
رئيسية وه��ي أن الكثير م��ن وسائل 
االعام سواء الدولية أو حتى الصادرة 

ف��ي إس��رائ��ي��ل أش���ارت إل��ى أن السبب 
الرئيسي وراء تصفية ال��ق��ي��ادي في 
حركة اجلهاد بهاء أبو العطا هو عاقته 
الوثيقة بإيران ، فضا عن نقطة أخرى 
وهي اعطاء رسالة للفصائل الفلسطينية 
بعد هذه العملية بخطورة ودقة املوقف 

سياسيا.
ب��االض��اف��ة إل��ى وج���ود ت��وج��س من 
إمكانية ت�أثير إي��ران على مسار هذه 
األنتخابات ، وهو التوجس ال��ذي دفع 
ب��ع��دد م��ن ال��ق��ي��دات الفلسطينية إلى 
التحذير وب��ش��دة م��ن إمكانية التدخل 
اإلي���ران���ي ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ، وه���و ما 
ب��ات واض��ح��ا م��ع متابعة م��س��ار هذه 

التصريحات.
وتشير صحيفة دايلي أون إلى دقة 
ه��ذا املوقف االن مع تواصل العمليات 
اإلسرائيلية  في الضفة أو غزة ، والتي 

كان أخرها عملية ابو العطا.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد تشير الصحيفة 

في تقرير لها نشرته عبر موقعها على 
االنترنت إلى دقة هذه العملية خاصة 
وأن وضعنا في االعتبار عدد من النقاط 
أبرزها أن القيادات السياسية واألمنية 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة على ح��د س���واء رأت أن 
العاقات الفلسطينية مع إي��ران متثل 

حتديا يجب احلذر منه ومواجهته .
 وتضيف الصحيفة أن هذا التحدي 
ب���ات واض��ح��ا م��ع تنفيذ ال��ك��ث��ي��ر من 
الفصائل لعمليات في العمق اإلسرائيلي 
بتوجيهات مباشرة من إي��ران ، وهو ما 
يفسر االهتمام االسرائيلي بالقيادي 
اإلي��ران��ي ق��اس��م سليماني وغ��ي��ره من 
القيادات السياسية األخرى في األراضي 

الفلسطينية في قطاع غزة.
ال��اف��ت أن ع���دد م��ن ك��ب��ار ال����وزراء 
وم��س��ؤول��ي احل��ك��وم��ة الفلسطينية 
أعربوا ايضا عن توجسهم من العاقات 
الفلسطينية التي تقوم بها حماس أو 
اجلهاد مع الدول اخلارجية ، األمر الذي 

سينعكس بصورة سلبية واضحة ليس 
فقط على ال��وض��ع الفلسطيني ولكن 
مع الكثير من مقومات العمل الوطني 

الفلسطيني.
ال��اف��ت أن الصحف الغربية تتفق 
مع هذه النقطة ، وتشير صحيفة تاميز 
البريطانية إن الكثير من التحليات 
السياسية تشير صراحة إلى دقة املوقف 
السياسي الذي يدعو بعض من األطراف 
الدولية ترغب في السيطرة سياسيا 
على دول أخ��رى بواسطة التطرق إلى 
األم���ور السياسية الدقيقة األخ���رى ، 
االم��ر ال��ذي وضح على سبيل املثال مع 
الواليات املتحدة وروسيا ، وقبلها بأكثر 

من دولة أوروبية.
عموما ف��إن ال��ت��ط��ورات السياسية 
احلالية حتمل الكثير م��ن التقديرات 
االستراتيجية املختلفة على الساحة ، 
وهي التقديرات التي باتت واضحة في 

ظل التطورات املتعددة االن.
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الرئاسة الفلسطينية تدين اغتيال القيادي »أبو العطا«
أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس  الثاثاء، اغتيال القيادي 
في حركة اجلهاد اإلسامي بهاء أبو العطا، واستمرار التصعيد 

اإلسرائيلي في قطاع غزة.
وحّملت ال��رئ��اس��ة، بحسب وك��ال��ة األن��ب��اء الفلسطينية 

الرسمية »وف��ا«، احلكومة اإلسرائيلية »املسؤولية الكاملة، 
وتبعات تدهور األوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنني 
واملمتلكات«. وطالبت املجتمع ال��دول��ي، ب��ض��رورة توفير 

احلماية العاجلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وكان اجليش اإلسرائيلي، قد أعلن أنه اغتال بهاء أبو العطا، 
أحد أبرز قادة سرايا القدس، اجلناح العسكري حلركة اجلهاد 
اإلسامي، في هجوم استهدف منزال شرقي مدينة غزة، أسفر 

أيضا عن استشهاد زوجته.
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نواب عرب في الكنيست: نتنياهو يصعد 
عسكريًا للبقاء سياسيًا

قال نواب عرب في الكنيست )البرملان( اإلسرائيلي، إن رئيس الوزراء املكلف، بنيامني نتنياهو، 
يصّعد عسكريا على األرض، في محاولة للبقاء سياسيا، في إشارة الغتيال القيادي في حركة اجلهاد 

اإلسامي بغزة، بهاء أبو العطا.
وقال أمين عودة، رئيس القائمة العربية املشتركة، في إشارة إلى نتنياهو:« إن الرجل الذي خسر 

انتخابات متتالية سوف يترك األرض محروقة، فقط في محاولة يائسة للبقاء في منصبه«
وأضاف في تغريدة على حسابه في »تويتر«:« طوال عقد من الزمن، كان يعمل كل صباح لتعميق 

االحتال ومنع آفاق السام، وهذا ما فعله أيضا ».
من جهته، قال النائب وليد طه إن »سياسة نتنياهو التصعيدية واصراره على فعل كل شيء من 

أجل التمسك باحلكم في اسرائيل بكل ثمن، سيعود بكارثة حقيقية على املنطقة بأكملها«.

القذائف مبئات  الصهيوني  الكيان  متطر  املقاومة 
وذكرت وكالة االناضول إصابة 4 إسرائيليني بجروح طفيفة نتيجة سقوط قذيفة صاروخية في 
مدينة غان يفنه وسط إسرائيل باإلضافة إلى إصابة 29 إسرائيليا بينهم 15 بجروح طفيفة و14 

بالهلع نتيجة سقوط القذائف )جنمة داود احلمراء( .
كما قامت طائرة إسرائيلية تشن غارة على مجموعة فلسطينية شمالي قطاع غزة )بيان للجيش 
اإلسرائيلي ، فيما اعلن اجليش اإلسرائيلي: بدء عملية قصف واسعة ضد مواقع تابعة حلركة اجلهاد 

اإلسامي في غزة .
هذه وقالت  )هيئة البث اإلسرائيلية( أن هناك صاروخ فلسطيني يصيب مصنعا في بلدة سديروت 
جنوبي إسرائيل ، وكشفت )اذاعة اجليش( انتهاء اجتماع استمر 3 ساعات ل�«الكابينت« اإلسرائيلي 

دون اإلعان عن نتائج 
واعلن )مسؤول فلسطيني( أن إسرائيل تغلق شاطئ بحر قطاع غزة أمام صيادي األسماك  .

 فيما قال رئيس الوزراء االسرائيلي بناميني نتنياهو خال مؤمتر صحافي : ال نريد التصعيد ولكن 
األمر قد يستغرق وقتا وقد نستدعي قوات إضافية ، واضاف : الكابينت صادق على تصفية أبو العطا 

قبل 10 أيام .
من جهته ق��ال قائد اجليش اإلسرائيلي: أب��و العطا ك��ان قنبلة موقوتة ونحن ج��اه��زون لكل 

السيناريوهات 
وكشفت )هيئة البث اإلسرائيلية( عن  إطاق أكثر من 100 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل .

 

سرايا القدس تقصف مدينة تل أبيب
قالت سرايا القدس، اجلناح املسلح حلركة اجلهاد اإلسامي، أمس  الثاثاء، إنها قصفت مدنا 
إسرائيلية مهمة ،بالصورايخ، ومنها مدينة تل أبيب، التي تعد كبرى وأه��م امل��دن، والعاصمة 

السياسية، غير املعلنة، ردا على اغتيال القيادي، بهاء أبو العطا.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي أن صافرات اإلنذار أطلقت في وسط إسرائيل التي تضم مدينة تل أبيب.

كما قال املوقع االلكتروني لصحيفة »إسرائيل اليوم«، إن نظام التصدى للصواريخ، املعروف باسم 
»القبة احلديدية«، تصدى لصاروخ في سماء »تل أبيب«.

اجلهاد اإلسالمي: شهيدان في استهداف 
إسرائيل ملنزل قيادي في دمشق

أعلنت حركة اجلهاد اإلسامي، أمس  الثاثاء، عن استشهاد فلسطينينينْ اثنني، في غارة إسرائيلية، 
استهدفت منزل أحد قادتها، صباحا، في العاصمة السورية دمشق.

وقالت احلركة في بيان، وصل »األناضول« نسخة منه:« ننعى الشهيد معاذ أكرم العجوري )جنل 
القيادي باحلركة(، والشهيدعبد الله يوسف حسن«.

وتابعت احلركة إن الشهيدينْن سقطا » في القصف الصهيوني الغادر الذي استهدف منزل عضو 
املكتب السياسي حلركة اجلهاد اإلسامي احلاج أكرم العجوري في دمشق فجرا«.

ال���ف���ص���ائ���ل امل���س���ل���ح���ة ب����غ����زة حت����ّم����ل إس���رائ���ي���ل 
املسؤولية عن تداعيات اغتيال »أبو العطا«

حّملت »الغرفة املشتركة لفصائل املقاومة«، في قطاع غزة، إسرائيل، املسؤولية الكاملة عن تداعيات 
اغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، اجلناح املسلّح حلركة اجلهاد اإلسامي شرقي 
مدينة غزة، وفلسطينينينْ آخرين في العاصمة السورية دمشق، أحدهما جنل القيادي في اجلهاد أكرم 

العجوري.
وقالت »الغرفة املشتركة« التي تضم األذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية )باستثناء حركة 
فتح(، في بيان وصل »األناضول« نسخة منه:« ما جرى من قبل العدو هو جتاوز لكل اخلطوط 
احلمراء، وهو يضع العدو أمام املسئولية الكاملة عن ارتكاب هاتني اجلرميتني بالتزامن في غزة 

ودمشق«.
وتابعت:« العدو سيتحمل كافة التبعات عن هذه اجلرائم، وسيدفع الثمن غالياً«. وبّينت أنها 
»في حالة استنفار وانعقاد دائم لبحث سبل الرد املناسب على هذه اجلرمية«. واستكملت قائلة:« 
الرد األولي للمقاومة هو رسالة واضحة بأن دماء الشهداء لن تضيع ه��دراً، وإن املقاومة على قدر 

املسئولية«.

اآلالف يشّيعون جثمان »أبو العطا« 
شّيع اآلالف من الفلسطينيني، أمس الثاثاء، جثمان الشهيد بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا 

القدس، اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسامي، الذي اغتالته إسرائيل، فجرا، شرقي مدينة غزة.
وشارك عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية املختلفة، في تشييع جثماني القائد »ابو العطا«، 

وزوجته.
واغتال اجليش اإلسرائيلي »اب��و العطا«، في غ��ارة استهدفت منزال شرقي مدينة غزة تسببت 

باستشهاد زوجته أيضا، وإصابة أبنائه بجراح مختلفة.
وردد املشّيعون، هتافات غاضبة، تندد بعملية االغتيال، وتدعو الفصائل بالرد على عملية االغتيال، 

من بعضها »بالروح بالدم نفديك يا شهيد«، و«الرد الرد يا مقاومة«.
وأدى املشّيعون صاة اجلنازة على جثماني »ابو العطا« وزوجته في املسجد العمري، شرقي 

مدينة غزة.
وانتقل املشيعون، حاملني جثماني الشهيدينْن على األكتاف، متوجهني نحو مقبرة »الشجاعية«، 

شرقي مدينة غزة، ملواراة جثمانيهما هناك.

الكيان الصهيوني يستهدف القيادات الفلسطينية

االنتخابات في  اإليراني  التدخل  إمكانية  من  بشدة  حتذر  الفلسطينية  القيادات 

السياسية  التحديات  العطا..  أبو  بهاء  إغتيال  عقب 
الفلسطيني   العمل  مبنظومة  األدق  باتت  واالنتخابية 

قيادات تابعة لاحتال

تصاعد الدخان من احدى املنازل


