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العالم

ّ
«حماس» توسط إيران
لإلفراج عن الجبوري من السجون العراقية

فلسطين

ملف آخر ُمبهم يتعلق
بعلماء عرب ساعدوا المقاومة
الفلسطينية في ملفات عدة ،منها
الملف الصاروخي .هذه المرة تسلم
تركيا لبغداد العراقي طه الجبوري
الذي اختفى ستة أشهر ّ
وتبين أنه كان
مخطوفًا في الفيليبين ،فيما تجري
«حماس» وعائلته اتصاالت لمعرفة ما
حدث معه ،وأيضًا من أجل اإلفراج عنه
غزة ــ هاني إبراهيم
بينما تعمل «كتائب القسام» ،الجناح
ال ـع ـس ـك ــري ل ـح ــرك ــة «ح ـ ـم ـ ــاس» ،عـلــى
مــواص ـلــة تـطــويــر قــدرات ـهــا العسكرية
وم ــراكـ ـم ــة ال ـ ـقـ ــوة داخ ـ ـ ــل قـ ـط ــاع غـ ــزة،
تــواصــل األجـهــزة األمنية اإلسرائيلية
حربها ملنع املقاومة من امتالك أسلحة

انتقل الجبوري إلى
دمشق في  2003ثم إلى
إسطنبول في 2012
تكسر املــوازيــن ،وعلى مــن يساهم في
ذل ــك .وأخ ـي ـرًا ،تـفــاعـلــت قـضـيــة الـعــالــم
العراقي طه الجبوري الذي انتمى إلى
«ح ـم ــاس» قـبــل ثـمــانـيــة أع ـ ــوام ،وعـمــل
مــع عــدد مــن املهندسني فيها لتطوير
قدراتها ،وخاصة في مجال الصواريخ،
إذ اعـتـقـلـتــه ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة قبل
أيـ ـ ــام ب ـع ــدم ــا س ـل ـم ـتــه ل ـه ــا ال ـس ـل ـطــات
التركية ،األمر الذي دفع «حماس» إلى
ال ـتــواصــل مــع الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة

في إيران ،بحكم عالقة األخيرة الجيدة
مــع ال ـع ــراق ،للتوسط مــن أج ــل إطــاق
سراحه.
وطــه محمد جــاســم الـجـبــوري هــو من
مــوالـيــد ع ــام  ،1954أكـمــل دراس ـتــه في
جــام ـعــة ب ـغ ــداد ـ ـ ـ ه ـنــدســة ال ـصــواريــخ
ع ـ ـ ــام  ،1977ث ـ ــم واص ـ ـ ـ ــل ف ـ ــي ال ـك ـل ـيــة
العسكرية الفنية عام  1979ضمن أحد
االخـتـصــاصــات ال ـنــادرة الـتــي بــاشــرت
بغداد رعايتها ضمن برنامج مشترك
مــع االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي آنـ ــذاك .وكــان
الجبوري ( 63عامًا) قد عمل في هيئة
ال ـت ـص ـن ـيــع ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي أن ـشــأهــا
نـظــام الرئيس الـعــراقــي الــراحــل صــدام
ح ـســن ل ـت ـطــويــر ق ــدرات ــه الـتـسـلـيـحـيــة
وال ـصــاروخ ـيــة ،وق ــد ع ــاود الـعـمــل في
مجال التطوير العسكري بعدما انتمى
إلى «حماس» .وهو كان قد وصل إلى
تــركـيــا فــي  23كــانــون الـثــانــي املــاضــي
لــإقــامــة مــع زوج ـتــه ب ـصــورة قانونية
ورسمية بعدما اختفى داخل األراضي
الفيليبينية قبل ستة أشـهــر ،إذ تبني
ً
مع نهاية العام املاضي أنه كان معتقال
على خلفية مشكالت تتعلق بتأشيرة
دخــولــه إلــى الـبــاد ،وفــق مؤتمر عقده
قائد الشرطة الفيليبينية آنذاك.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،قــالــت م ـص ــادر في
الحركة إن الجبوري أبلغ قيادته أن
َ
م ــواط ــن ــن عــراق ـيــن اس ـت ــدرج ــاه إلــى
الفيليبني ،وكانا على عالقة بجهاز
«امل ـ ــوس ـ ــاد» ،وك ـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن
يلتقي بهما في مانيال ،لكنهما تواريا
عن األنظار ،إلى أن اختطف بعد مدة
وجيزة من خروجه من املطار .وخالل
اع ـت ـق ــال ــه ،ن ـقــل أنـ ــه اعـ ـت ــرف بطبيعة
عالقته بـ«حماس» وبإجرائه أبحاثًا
ف ــي ت ـطــويــر ت ـك ـنــولــوج ـيــا ص ــواري ــخ
املـقــاومــة .وفــق امل ـصــادر نفسها ،قال
الجبوري إنه احتجز في إحدى القرى
الــريـفـيــة الـنــائـيــة داخ ــل م ـنــزل واســع

ً
اختفى الجبوري ستة أشهر في الفيليبين قبل أن يظهر معتقال لدى الشرطة

مناورة «القسام» :التصدي لمحاولة احتالل القطاع

ّ
حدود غزة تؤرق إسرائيل
تستمر جوالت التصعيد
بين المقاومة في غزة
والعدو اإلسرائيلي كل مرة
بعنوان مختلف .لكن بينما
كانت الصواريخ هي التي
ّ
يرد عليها اإلسرائيليون ،باتت
حوادث الحدود المتكررة،
من «كمين العلم» إلى
تسلل المتظاهرين ،هي
الشغل المقلق للجيش
اإلسرائيلي الذي ّ
قيمها بأنها
«أحداث خطيرة»
غزة ــ األخبار
ي ـب ــدو أن ح ـ ــدود ق ـط ــاع غـ ــزة ص ــارت
تمثل هــاجـســا يــومـيــا حقيقيًا لـقــوات
ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إذ ال ي ـكــاد يمر
يــوم أو اثـنــان مــن دون أن يمر حــادث
يـ ـعـ ـتـ ـب ــره الـ ـ ـع ـ ــدو «ح ـ ــدث ـ ــا خـ ـطـ ـيـ ـرًا»،
وذل ـ ــك ف ــي ظ ــل ت ـص ــاع ــد ال ـت ـح ــذي ــرات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـ ــن «ال ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــان» ،مــع

اقتراب موعد املسيرات الشعبية التي
س ـت ـت ـجــه إلـ ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع فـلـسـطــن
املـحـتـلــة فــي مـنــاطــق ع ــدة بـحـلــول 30
آذار الجاري ،ذكرى يوم األرض ،وذلك
بـمـسـمــى «م ـس ـيــرات الـ ـع ــودة» ،وتـقــف
خلفها لجان تحضيرية تحظى بدعم
وتأييد جميع الفصائل الفلسطينية
في القطاع.
م ـنــذ إع ـ ــان م ــوع ــد املـ ـسـ ـي ــرات ،بــاتــت
حـســاسـيــة الـجـيــش اإلســرائـيـلــي على
الحدود كبيرة جدًا ،وصار يقابل ّ
أي
فعل هـنــاك بقصف أه ــداف للمقاومة
داخــل القطاع ،إذ استهدف مساء أول
مــن أم ــس مــوقـعــا لــ«كـتــائــب الـقـســام»،
الجناح العسكري لحركة «حـمــاس»،
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة رفـ ـ ـ ــح (جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوب) بـ ـع ــدة
صــواريــخ ،مــا أدى إلــى أض ــرار مــاديــة
دون إص ــاب ــات ،وذل ــك ردًا عـلــى تسلل
أربعة شبان نحو آليات الحفر وبناء
الـجــدار األرضــي ،املتمركزة شــرق دير
البلح (وسط) ،وحرقها ثم االنسحاب
قبل وصول الدبابات اإلسرائيلية.
ف ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،تـ ـ ـص ـ ـ ّـدت املـ ـ ـض ـ ــادات
األرضية التابعة للمقاومة للطائرات
اإلسرائيلية ،ما أدى إلى انسحابها من
األج ــواء ،فيما قــالــت حــركــة «حـمــاس»
إن هــذا التصعيد «يـهــدف إلــى إربــاك
الـســاحــة فــي الـقـطــاع إلف ـشــال مسيرة
العودة الكبرى وكسر الحصار».

ّ
وبــثــت وســائــل إع ــام عربية ومحلية
م ـق ـط ــع ف ـي ــدي ــو ألرب ـ ـعـ ــة شـ ـب ــان وه ــم
يـجـتــازون ال ـحــدود ليشعلوا النيران
في اآلليات اإلسرائيلية ثم ينسحبوا
ق ـب ــل وصـ ـ ــول ّ
أي م ــن قـ ـ ــوات الـجـيــش
التي اكتشفت وجودهم بعد عودتهم.
ج ــراء ذل ــك ،أعــربــت م ـصــادر عسكرية
إسرائيلية عــن قلقها مــن مــدى جــرأة
الشبان ،ودعت القناة الثانية الجيش
إل ـ ــى «الـ ـقـ ـل ــق م ـ ــن ه ـ ـكـ ــذا جـ ـ ـ ــرأة غـيــر
مسبوقة ،قبل أيام من مسيرة العودة
املرتقبة على الحدود».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ت ـش ـي ــر تـ ـق ــدي ــرات
الجيش اإلسرائيلي ،كما ينقل مراسل
الـقـنــاة الـعـبــريــة ال ـ ــ ،14أور هـيـلــر ،إلــى
أن ال ـش ـب ــان ل ـهــم ع ــاق ــة ب ــ«ح ـم ــاس»،
ول ــذل ــك فـتــح الـجـيــش تـحـقـيـقــا ف ــي ما
وصـ ـف ــه «الـ ـخـ ـل ــل األم ـ ـنـ ــي ال ـخ ـط ـي ــر»
الــذي تمثل فــي اإلخـفــاق فــي اكتشاف
الـتـسـلــل وم ـعــرفــة أم ــر ال ـش ـبــان خــال
عــودتـهــم فـقــط« ،ألن مثل هــذه عملية
ك ــان ــت سـتـنـتـهــي ب ـح ــادث ــة خ ـطــف أو
عـمـلـيــة ك ـب ـيــرة ل ــو ك ــان ــوا مـسـلـحــن».
كذلك ،سيفحص الجيش اإلسرائيلي
س ـهــولــة تـسـلــل الـفـلـسـطـيـنـيــن بـهــذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة ،وغ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـحـ ــراسـ ــة عـلــى
املعدات العاملة على مشروع السور،
إضافة إلى غياب الدوريات العسكرية
قرب السياج.

وعصر أمــس ،حاولت مجموعة أخرى
مــن الـشـبــان التسلل إلــى مناطق عمل
م ـ ـعـ ــدات ال ـح ـف ــر ع ـل ــى األنـ ـ ـف ـ ــاق ش ــرق
مـنـطـقــة خ ــزاع ــة (ج ـن ــوب) ،وف ــق مــوقــع
«م ـف ــزاك الي ــف» ال ـع ـبــري ،ال ــذي ق ــال إن
ش ـبــانــا فـلـسـطـيـنـيــن ح ــاول ــوا م ـجــددًا
عــرقـلــة كـشــف األن ـف ــاق بـعــد أن رشـقــوا
الحجارة تجاه وحدة هندسية ،لكن ّ
رد
عليهم الجيش بإطالق النار من دون
إصابات.
ل ـكــن م ـص ــدرًا ف ــي امل ـق ــاوم ــة ك ـشــف ،في
ح ــدي ــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن االح ـت ــال
يعمل منذ يــوم الجمعة املــاضــي على
استفزاز املقاومة ،وذلك بعدما تكررت
عمليات إط ــاق الـنــار على عناصرها
ق ــرب الـ ـح ــدود ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـكــرار
اسـتـهــداف مــواقــع الــرصــد التابعة لها
ب ــال ــرص ــاص ع ـلــى ن ـحــو اس ـت ـعــراضــي
يهدف إلى تسخني املنطقة الحدودية
ودف ــع املـقــاومــة إل ــى ال ــرد ،مــوضـحــا أن
«ع ـن ــاص ــر امل ـق ــاوم ــة لــدي ـهــم تـعـلـيـمــات
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة بـ ـضـ ـب ــط ال ـ ـن ـ ـف ـ ــس ،ومـ ـن ــع

صدرت تعليمات للمقاومة
بـ«ضبط النفس» إلنجاح
«مسيرات العودة»
االحتالل من استغالل الفرصة إلفشال
مسيرات العودة التي ستنطلق خالل
األيام القليلة املقبلة» .وأوضح املصدر
أن ال ـعــدو ب ــدأ مـنــذ أي ــام تـعــزيــز قــواتــه
عـلــى ح ــدود ال ـق ـطــاع ،عـبــر إقــامــة عــدد
من نقاط املراقبة والتالل الترابية التي
تستخدم لحماية الجنود وتستخدم
كمنصات للقناصة.
وف ـع ـل ـيــا ،أع ـل ــن ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،

ص ـبــاح أم ــس ،أن ــه ب ــدأ تـعــزيــز وج ــوده
ب ـ ـقـ ــوات خ ــاص ــة ت ـض ــم قـ ـن ــاص ــة ،كـمــا
شــرع بتزويد الجنود وسائل لتفريق
املظاهرات ،وإنشاء سواتر رملية ،فيما
قــال مصدر في الجيش ملوقع «ريشت
ك ـ ــان» ال ـع ـب ــري إن ال ـج ـي ــش «سـيـمـ ّنــع
ّ
ناشطي حماس من التستر والتخفي
ف ــي أوس ـ ــاط ال ـن ـســاء واألطـ ـف ــال الــذيــن
س ـ ــوف ي ــرسـ ـل ــون إل ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاج ل ــزرع
عبوات ناسفة».
ورغــم التوتر امليداني ،أجــرت «كتائب
ال ـ ـق ـ ـس ـ ــام» صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات
عسكرية دفاعية تحمل اسم «الصمود
وال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي» ،إذ انـ ـتـ ـش ــر اآلالف مــن
مقاتلي «الـقـســام» فــي مناطق القطاع
كافة ،وذلك من جميع وحدات الكتائب
املـخـتـلـفــة .وش ــوه ــدت ع ــرب ــات مــدرعــة
ع ـلــى ش ـكــل دب ــاب ــات ي ـقــودهــا عـنــاصــر
م ــن املـ ـق ــاوم ــة ،ك ـمــا أط ـل ـقــت ص ــواري ــخ
تـجــريـبـيــة ب ــات ـج ــاه ال ـب ـحــر ف ــي وضــح
النهار.
في الوقت نفسه ،أطلقت إش ــارات عبر
أج ـه ــزة الــاس ـل ـكــي بــان ـطــاق طــائــرات
اس ـت ـطــاع لـلـمـقــاومــة ،وذل ــك ف ــي إط ــار
مناورة شاملة تهدف إلى منع ّ
أي إنزال
ب ــري أو ب ـح ــري أو م ـحــاولــة الح ـتــال
الـقـطــاع ،وه ــو مــا علقت عليه وســائــل
إع ــام إســرائـيـلـيــة بــأنــه «ت ـطــور جديد
في تكتيكات القسام ،ويبعث برسائل
ع ــدة مـفــادهــا أنـهــا (الـكـتــائــب) جــاهــزة
للمواجهة مع إسرائيل».
وكــانــت آخ ــر م ـن ــاورة عـسـكــريــة علنية
أجــرتـهــا «كـتــائــب الـقـســام» فــي كانون
األول  ،2014وتـخـلـلـهــا س ـمــاع صــوت
إط ــاق ن ــار وان ـف ـج ــارات ،لـكــن امل ـنــاورة
الـحــالـيــة هــي األول ــى الـتــي تعلن فيها
الكتائب أنـهــا «م ـنــاورات دفــاعـيــة» في
القطاع.

