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ـدس وتل أبيب تحت النار
وحدات املقاومة اللبنانية والفلسطينية
وال �ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي العاملة في
مجال إم��داد املقاومة في غزة بما يمكن
ن �ق �ل��ه إل� ��ى ال �ق �ط��اع ،ت�ح�س�ب��ًا ل �ط��ول أم��د
امل �ع��رك��ة .وب�ح�س��ب امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��واف��رة
في هذا املجال ،يجري التركيز على نقل
ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال �ص��واري��خ البعيدة
امل ��دى .ووص �ل��ت بالفعل إل��ى ق�ط��اع غ��زة
كميات «ال بأس بها مما توافر» من هذه
الصواريخ.
والذين ُيدركون طريقة عمل املقاومة في
لبنان وفلسطني ،يجزمون ب��أن خطوط
اإلم � ��داد ل��ن ت �ت��وق��ف ،ال خ�ل�ال ال �ع ��دوان،
وال بعد انتهائه ،تمامًا كما كانت الحال
خالل ع��دوان عام  2008وبعده .ورغم أن
جهود نقل األسلحة إلى القطاع أصيبت
ب��ان �ت �ك��اس��ة ك �ب �ي ��رة ن �ت �ي �ج��ةّ «ت �ح �ي �ي��د»
س � ��وري � ��ا ،ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت� �م ��ث ��ل امل �ح �ط��ة
الرئيسية في عمليات تسليح الفصائل
امل�ق��اوم��ة منذ م��ا قبل ان��دالع االنتفاضة
الثانية ،إال ان قرار إي��ران وحزب الله «ال
عودة عنه» ،لناحية السعي إلى استمرار
تدفق األسلحة.
ت� �ه ��ري ��ب ح � ��زب ال� �ل ��ه وإي � � � ��ران وس ��وري ��ا
ال �س�لاح إل��ى فلسطني املحتلة م��ر بعدة
م��راح��ل ،أب��رزه��ا ف��ي ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ال�ق��رن
املاضي .حينذاك ،أنشأ حزب الله وحدة
ج� �ه ��ادي ��ة م �خ �ت �ص��ة ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن .ك��ان
ّ
ال �س�ل�اح ُي �ه� ّ�رب «ب��ال �ق��ط��ارة» ،ن �ظ �رًا إل��ى
التشدد األمني في كل من األردن ومصر.
ك� ��ان إي� �ص ��ال ق��ذي �ف��ة ه � ��اون م ��ن ال �ع �ي��ار
الخفيف إلى الضفة الغربية ُيعد إنجازًا
ن��وع�ي��ًا ،لكن ق��وات االح �ت�لال استشعرت

ب��اك�رًا ه��ذا الخطر .سعت استخباراتها
ل � �ي� ��ل ن� � �ه � ��ار إل� � � ��ى م �ل�اح � �ق� ��ة امل � �ق� ��اوم �ي�ن
ال�ن�ش�ط��اء ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،وت�م�ك�ن��ت من
اغتيال ع��دد كبير منهم :علي دي��ب (أبو
ح �س��ن س �ل�ام ��ة) ،ج �ه��اد أح �م��د ج �ب��ري��ل،
علي ص��ال��ح ،غ��ال��ب ع��وال��ي ،العميد (في
ال� �ج� �ي ��ش ال� � �س � ��وري) م �ح �م��د س �ل �ي �م��ان،

وغ� �ي ��ره ��م .ب �ع��ض امل� �ق ��اوم�ي�ن ف ��ي ح��رك��ة
حماس اغتيلوا في سوريا وخارجها في
هذا السياق أيضًا .وآخر شهداء الحركة
ال�ن�ش�ط��اء ف��ي عمليات ن�ق��ل ال �س�لاح إل��ى
فلسطني املحتلة ه��و محمود املبحوح،
الذي اغتالته االستخبارات اإلسرائيلية
في دب��ي ع��ام  .2010حتى اغتيال القائد

نصر اهلل :معركة غزة معركتنا جميعًا
دان ل �ب �ن ��ان ال ��رس� �م ��ي وال �ش �ع �ب ��ي ال � �ع� ��دوان
اإلسرائيلي على غزة .وشهدت بعض املناطق
وامل �خ �ي �م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت � ًظ��اه��رات ن ��ددت
بالوحشية اإلسرائيلية ،مطالبة العاملني العربي
واإلسالمي بنصرة الشعب الفلسطيني.
ورأى األم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ،السيد حسن
ن �ص ��ر ال � �ل� ��ه« ،أن امل� �ط� �ل ��وب ه� ��و ت � �ع� ��اون ك��ل
ال�ح�ك��وم��ات وال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام�ي��ة
من أجل تمكني القطاع من تحقيق االنتصار،
وإفشال العدوان اإلسرائيلي بالحد األدن��ى»،
مشيرًا الى أن «إطالق صواريخ «فجر  »5على
تل أبيب ّ
«تطور كبير جدًا في الصراع».
«أن ف��ي غ��زةّ
وإذ أع� ��رب ع��ن اط�م�ئ�ن��ان��ه إل ��ى ّ
مقاومة لديها من الصالبة والشجاعة ،ومن
ّ
ّ
ّ
ّ
والتقنية ،ما يمكنها من
البشرية
تطور املوارد
مقاومة ما يحصل» ،لفت إلى أن أحد خطوط

اإلم� � ��داد «م �ت��وق��ف ،وه ��و س ��وري ��ا ،امل�ش�غ��ول��ة
بأزمتها الداخلية ،والتي هي ليست قادرة على
أن تكون داع�م��ة على امل��د اللوجستي» .وأك��د
«أننا معنيون كلنا في لبنان بأن نواكب ،كل
شيء نقدر أن نفعله يجب أن نفعله ،ألن هذه
ليست معركة غزة وحدها ،بل هي معركتنا
ج�م�ي�ع��ا» .ودان رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
س�ل�ي�م��ان ال �ح��رب امل�ف�ت��وح��ة ع�ل��ى غ ��زة ،فيما
بعث رئيس مجلس النواب نبيه بري برسائل
ال� ��ى رؤس � � ��اء ب ��رمل ��ان ��ات وات� � �ح � ��ادات ع ��دي ��دة،
لعقد جلسات ط��ارئ��ة م��ن أج��ل اط�ل�اق حملة
ب��رمل��ان�ي��ة مل �م��ارس��ة ال �ض �غ��وط ع�ل��ى اس��رائ�ي��ل
ل��وق��ف ع ��دوان� �ه ��ا .وط ��ال ��ب رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
نجيب ميقاتي املجتمع الدولي بالضغط على
اسرائيل لإلذعان للقرارات الدولية ،والكف عن
ارتكاباتها بحق الشعب الفلسطيني.

مصر
ان� �ت� �ظ ��ارًا ل � � � ّ
�رد ف �ع �ل �ه��م .ال �ج �م �ي��ع ح�ف��ظ
الهتافات املؤيدة ملقاومة «حماس» التي
ّ
ه ��زت امل �ي��ادي��ن ،وط��ال�ب��ت ب��ال��ذه��اب إل��ى
القدس «باملاليني» ،ولطاملا طالب نوابها
في البرملانات السابقة بتعديل اتفاقية
ك��ام��ب دي�ف�ي��د وب�ف�ت��ح م�ع�ب��ر رف ��ح ،حتى
تستطيع املقاومة في غزة الصمود .وقد
بات الظرف مؤاتيًا لتنفيذ ما تضمنته
ّ
ه ��ذه ال �ه �ت��اف��ات ،إال أن م��وق��ف اإلخ� ��وان
ورئيسهم ج��اء مغايرًا في أه��م مطلبني،
ّ
التوجه إل��ى ال�ق��دس والجهاد في
وهما
ً
م��واج�ه��ة إس��رائ �ي��ل ،ف�ض�لا ع��ن التعديل
الفوري التفاقية كامب ديفيد.
وه� ��ي امل �ط��ال��ب ال �ت��ي ب� ��ات ع �ل��ى م��رس��ي
واإلخ� � � ��وان أن ي �ق��دم��وا خ� �ط ��وات ب��دي�ل��ة
عنها ،ت��وض��ح أن الجماعة ك��ان��ت ج��ادة
ّ
ف��ي ط��روح��ات �ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا أن ح��زم��ة
ال�خ�ط��وات ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا م��رس��ي ل��م ّ
تتم
عبر ضغط إعالمي ،لكن النظام السابق
قام ببعضها مع اختالف درجة التنفيذ.
فسحب السفير قام به الرئيس املخلوع
ح�س�ن��ي م �ب��ارك م��رت�ين ق�ب��ل ذل ��ك ،وف�ت��ح
امل �ع��اب��ر ،ع �ب��ر ال �ض �غ��ط اإلع �ل�ام ��ي ،على

ال �ج �ه��ادي ع �م��اد م�غ�ن�ي��ة ي��أت��ي ،ول ��و في
ج��زء منه ،ف��ي إط��ار ال�ح��رب اإلسرائيلية
ع �ل��ى ش�ب�ك��ة ن �ق��ل ال �س�ل�اح إل ��ى فلسطني
املحتلة.
بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة عام
 ،2005اتخذ ق��رار على مستوى فصائل
امل�ق��اوم��ة ،بتفعيل سبل التسليح ،التي

ف � �ت� ��رات م �ت �ق �ط �ع��ة واس � �ت ��دع ��ي ال �س �ف �ي��ر
لالحتجاج أكثر من مرة .ومن الخطوات
ال �ب��دي �ل��ة ال �ت��ي أق� ��دم ع�ل�ي�ه��ا م��رس��ي ،وال
س �ي �م��ا ب �ع ��د االت � �ص � ��ال ال �ه ��ات �ف ��ي ال� ��ذي
أج ��راه ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا
ب ��ه ،االت� �ص ��االت م�ك�ث�ف��ة م��ع ق� ��ادة ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،ل�ح�ش��د دع ��م ع��رب��ي ي��رف��ع عن
رئ�ي��س مصر ك��اه��ل االستحقاقات التي
ينتظرها منه الشعب امل�ص��ري ،وبعض
ال �ح��رك��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،ب��وص �ف��ه رئ�ي�س��ًا
ً
إس�ل�ام �ي��ًا ل �ح��رك��ة إس�ل�ام �ي��ة ،ف �ض�ل�ا عن
ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة .وه��ي
ال �ل �ج��وء إل ��ى امل �ن � ّ
مطالبة
عبء
عنه
ف
تخف
خطوات بديلة
ُ
حركة حماس بالتهدئة ،وهي التي قتل
ق��ائ��ده��ا ال �ع �س �ك��ري ،وال �ت��ي ب��ات��ت تملك
أسلحة ردع استطاعت أن ّ
تكبد إسرائيل
م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا خ� �س ��ائ ��ر ف� ��ادح� ��ة م �ق��ارن��ة
بأوقات سابقة.
وي��دع��م ه ��ذه ال �ف �ك��رة ،ق� ��رار س �ف��ر رئ�ي��س
ال � � ��وزراء امل �ص ��ري ه �ش��ام ق �ن��دي��ل إلع�ل�ان
م �س��ان��دة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،وه ��ي ال ��زي ��ارة
ال �ت ��ي ق� � � ّ�ررت إس ��رائ �ي ��ل ت �ع�ل �ي��ق ق�ص�ف�ه��ا
أث�ن��اء ه��ا ،بما فتح ب��اب التحليل كونها

زي��ارة لطلب التهدئة م��ن ح�م��اس ،وع��دم
التصعيد .وفي السياق ،ص� ّ�رح املتحدث
ال��رس �م��ي ل��رئ��اس��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ،ي��اس��ر
ّ
ع �ل ��ي ،أن امل ��وق ��ف امل� �ص ��ري ي �س �ي��ر وف��ق
ث�ل�اث��ة م� �ح ��اور ،األول دب �ل��وم��اس��ي عبر
الحشد العربي ،والثاني هو اللجوء إلى
املنظمات الدولية ،والثالث هو التهدئة
األمنية ،وهذا ما يدعم فكرة سعي مرسي
من خالل هذا املوقف املربك إلى التهدئة.
ب � ��دوره ،ن �ف��ى ن��زي��ه ال �ن �ج��اري ،امل�ت�ح��دث
ب��اس��م وزارة ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري��ة ،في
ح��دي �ث��ه م��ع «األخ � �ب ��ار» أن ت �ك��ون ب�ل�اده
ق � ��د ط � � ��ردت ال �س �ف �ي ��ر االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي م��ن
ً
ال �ع��اص �م��ة امل �ص��ري��ة ال �ق��اه��رة ،ق��ائ�ل�ا إن
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة اس �ت��دع �ت��ه الب�ل�اغ��ه
احتجاج مصر على الهجوم على قطاع
غ��زة ،لكنها فوجئت به وقد غ��ادر البالد
م��ن ت �ل �ق��اء ن �ف �س��ه ،م�ض�ي�ف��ًا إن ��ه ال يمكن
الحديث عن اي خطوات قد تقدم عليها
االدارة املصرية حاليا في ح��ال تصاعد
ال �ع��دوان االس��رائ�ي�ل��ي على غ��زة « ،فلكل
ح��ادث ح��دي��ث ...كل ما استطيع قوله إن
املسؤولني ف��ي مصر يتابعون ع��ن كثب

التصعيد في الشأن
الخارجي يزيد من السخط
على األوضاع الداخلية

ت �ط��ور األوض� � ��اع ه �ن ��اك ،وإن م �ص��ر في
مساندتها للفلسطينيني في الصراع مع
اسرائيل ال تكتفي فقط بوقف العدوان،
بل بمحاولة اقرار حل للقضية أيضًا».
أما شعبيًا ،فتصريحات الداعية صفوت
�ازي ،امل �ق��رب م��ن اإلخ� � ��وان ،ب��أن��ه لن
ح �ج � ّ
يقول إنه ذاهب إلى القدس كما كان يقول
ّ
س��اب�ق��ًا ،ألن ال��دول��ة ف��ي ح��اج��ة إل��ى بناء،
وأن دولة اإلسالم األولى لم تنب في ثالثة
ّ
يعزز فكرة ّأن ّ
أي تصعيد في الشأن
أيام،
الخارجي من شأنه أن يزيد من السخط
على األوض ��اع الداخلية ،النشغال رأس
ال� ��دول� ��ة وال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب��ال �ش��أن
ال �خ��ارج��ي ،وي��دف��ع أم�ي��رك��ا إل��ى الضغط
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب امل �ص ��ري ف ��ي ظ ��ل أزم�ت�ه��ا

ارتقى مستواها خالل االنتفاضة الثانية.
الصعوبات األب ��رز ال�ت��ي واج�ه��ت تنفيذ
هذا القرار ،كانت هي ذاتها التي سبقته:
ال�ن�ظ��ام��ان امل �ص��ري واألردن� ��ي املمسكان
ب��ال�ح��دود األط ��ول م��ع فلسطني املحتلة.
أقيمت قناة رباعية ،تألفت من مندوبني
ع ��ن ك ��ل م ��ن ال� �ح ��رس ال� �ث ��وري اإلي ��ران ��ي
وال�ج�ي��ش ال �س��وري وح ��زب ال�ل��ه وح��رك��ة
ح � �م� ��اس .ك ��ذل ��ك ش �م �ل��ت ق � �ن� ��وات اخ� ��رى
ع��ددًا من فصائل املقاومة الفلسطينية،
ك �ح��رك��ة ال �ج �ه ��اد اإلس�ل��ام� ��ي وال �ج �ب �ه��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة وب �ع ��ض م �ج �م��وع��ات ك�ت��ائ��ب
ش�ه��داء األق�ص��ى وأل��وي��ة الناصر صالح
الدين والقيادة العامة .ومنذ عام ،2005
أدى ع �م��ل ال ��وح ��دات ال �ن��اش �ط��ة ف��ي ه��ذا
اإلطار إلى إمداد فصائل املقاومة بكافة
ان� ��واع األس �ل �ح��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن ن�ق�ل�ه��ا :من
ً
األسلحة الخفيفة وامل�ت��وس�ط��ة ،وص��وال
إلى مدافع الهاون والصواريخ املتوسطة
ً
وال �ب �ع �ي��دة امل� � ��دى ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال��ذخ��ائ��ر
واملواد التي يمكن استخدامها لصناعة
الصواريخ والقذائف .كذلك جرى العمل
ع�ل��ى ن�ق��ل م �ئ��ات امل�ق��ات�ل�ين م��ن غ ��زة إل��ى
س��وري��ا وإي� ��ران ،حيث خضعوا لبرامج
تدريب على التكتيكات العسكرية ،وعلى
اس �ت �خ��دام أس�ل�ح��ة ن��وع �ي��ة ،س ��واء منها
املضاد للدروع أو املضاد للطائرات.
ف��ي امل�ح�ص�ل��ة ،ت��رى امل �ق��اوم��ة ف��ي لبنان
(وداعموها) أن الحرب الدائرة على غزة
ف��ي ه��ذه األي ��ام ّتستهدفها أي �ض��ًا .وم��ن
أجل ذل��ك ،لن توفر أي جهد إليصال كل
م��ا ّ
تيسر م��ن س�لاح إل��ى حيث يجب أن
يصل.

ال��داخ�ل�ي��ة ،ب�م��ا ي��رب��ك ح�س��اب��ات اإلخ ��وان
ّ
وم � ��رس � ��ي ،ال � �ل ��ذي ��ن ي� �س� �ع �ي ��ان إل� � ��ى ب ��ث
االستقرار في ال��داخ��ل ،وتثبيت أقدامهم
على نحو ناجح في أول تجربة حكم لهم.
ي �ض��اف إل ��ى ذل ��ك ،أن ��ه إذا رف ��ع االخ ��وان
سقفهم ف�ق��د ينبئ ه��ذا بجعل االع �ت��داء
ع�ل��ى غ ��زة ب�م�ث��اب��ة ح ��رب ق��د ت�م�ت��د ف�ت��رة
طويلة ،ف��ي وق��ت تقف فيه املنطقة على
صفيح ساخن بسبب التوتر بني تركيا
وس � ��وري � ��ا ،ال� � ��ذي ق� ��د ي� � ��ؤدي إل � ��ى ح��رب
موسعة بني أط��راف دولية كبيرة .وهي
حرب قد تصل شظاياها إلى السعودية
ومصر وإيران،
ّ
كما أن مطالبة ال��والي��ات املتحدة مصر
بالتدخل للتهدئة ،واحتمال عدم اقتناع
ح�م��اس ب��ال�ه��دوء وال �ع��ودة إل��ى ال�ه��دن��ة،
واح� �ت� �م ��ال اش �ت �ع ��ال امل ��وق ��ف ع �ل��ى ع��دة
ج�ب�ه��ات ،وت��زاي��د امل�ط��ال��ب ع�ل��ى الرئيس
اإلس �ل ��ام � � ��ي ،واالن� � � �ص � � ��راف ع � ��ن رع ��اي ��ة
االق �ت �ص��اد وال �ش ��أن ال��داخ �ل��ي ب�م��ا ي��زي��د
م� ّ�ن س�خ��ط ال�ج�م��اه�ي��ر ،ع��وام��ل أساسية
مثلت إرباكًا ملرسي ولإلخوان بسبب ما
يحدث في غزة.

خلفية الجعبري
األس� �ط ��وري» ل� ��ذراع ح �م��اس ال�ع�س�ك��ري��ة،
م �ح �م��د ض� �ي ��ف .وب� �ح� �س ��ب امل � ��وق � ��ع ،ف ��إن
ضيف (م��وال�ي��د  ،)1965ال��ذي يعاني من
شلل جزئي ج��راء إصابة تعرض لها في
إح ��دى م �ح��اوالت االغ �ت �ي��ال اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
ل��ه ،عمل في السنوات األخ�ي��رة ي�دًا يمنى
ل �ل �ج �ع �ب��ري ب��ال��رغ��م م ��ن أن� ��ه ال ي � ��زال م��ن
الناحية الرسمية يحمل لقب قائد كتائب
القسام .وأشار املوقع إلى أنه خالل الفترة
املاضية ت��زاي��دت ال�ت�ق��دي��رات ال�ت��ي ترجح
أن ي� �ع ��ود ض �ي��ف إل � ��ى م �م ��ارس ��ة م �ه��ام��ه
قائدًا عسكريًا لحماس بالرغم من إعاقته

الجسدية نظرًا لالحترام الذي يحظى به
في صفوف الحركة.
ك��ذل��ك ق��ال امل��وق��ع إن م��ن ب�ين األش�خ��اص
امل��رش�ح�ين ل�خ�لاف��ة ال�ج�ع�ب��ري ي�ب��رز رائ��د
ال �ع �ط��ار ،ق��ائ��د منطقة رف ��ح ف��ي الكتائب
ال��ذي نجا م��ن م�ح��اول��ة اغ�ت�ي��ال قبل أي��ام
في موازاة اغتيال الجعبري .والعطار كان
مقربًا من الجعبري وأش��رف في السابق
ع �ل��ى م� �ش ��روع األن� �ف ��اق ال� �خ ��اص ب�ح��رك��ة
ح�م��اس ،كما أن��ه ،وفقا ل� �ـ«واال» ،مسؤول
عن إرسال خاليا مقاومني إلى سيناء عام
 2010وإطالق صواريخ من هناك باتجاه

إي�ل�ات ،إض��اف��ة إل��ى تخطيطه م ��رات ع��دة
لخطف جنود إسرائيليني.
واستعرض موقع منظمة «»Israel Project
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة أس� �م ��اء إض ��اف �ي ��ة ل�خ�لاف��ة
الجعبري ،م��ن بينها أحمد غ�ن��دور «أب��و
أن��س» (مواليد  )1967ال��ذي قضى حكمًا
ب��ال�س�ج��ن ف��ي ال �س �ج��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ما
بني عامي  1988و 1994كما اعتقل خمس
سنوات أخرى لدى السلطة الفلسطينية.
وب �ح �س ��ب امل �ن �ظ �م ��ة ،ع �م ��ل غ � �ن� ��دور م�ن��ذ
انتفاضة األقصى مساعدًا لعدنان الغول،
مهندس حماس في القطاع واليد اليمنى

ملحمد ض�ي��ف ،وب�ع��د اغتياله على أي��دي
االح �ت�ل�ال ع ��ام ُ ،2004ع�ي�ن غ �ن��دور ق��ائ�دًا
ملنطقة شمال القطاع .وأش��ار املوقع إلى
أن عالقة غندور بالجعبري كانت وثيقة
ج �دًا ،كما أن��ه على ع�لاق��ة وثيقة بمحمد
درم� ��وش ،ق��ائ��د ل�ج��ان امل�ق��اوم��ة الشعبية
ُ
ويشرف على عملياتها ويوجه أنشطتها.
وم ��ن ب�ي�ن األس �م ��اء امل �ت��داول��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ًا
أي �ض��ا م�ح�م��د أب ��و ش �م��ال��ة ،ق��ائ��د منطقة
ج �ن��وب ق �ط��اع غ ��زة ف ��ي ك �ت��ائ��ب ال �ق �س��ام،
وم �ح �م��د ال � �س � �ن ��وار ،ق ��ائ ��د م �ن �ط �ق��ة خ��ان
يونس ،وأيمن نوفل ،الذي يشغل منصب

قائد منطقة مخيمات الالجئني في وسط
قطاع غزة وك��ان مسجونا في مصر منذ
ع ��ام  2008ح�ت��ى ع ��ام  2011ح�ي��ث تمكن
من الفرار في أعقاب سقوط نظام مبارك
وعاد إلى القطاع.
وأيا يكن خليفة الجعبري ،فإن التقديرات
سيستغرق وقتًا
اإلسرائيلية تعتبر أن��ه
َ
ح �ت��ى ي�ت�م�ك��ن م ��ن «ال ��دخ ��ول ف ��ي ن�ع�ل��ي»
ال �ش �ه �ي��د ال � ��ذي ك� ��ان ي �ت �م �ت��ع ب�ش�خ�ص�ي��ة
ك��اري��زم��ات �ي��ة ج��ام �ع��ة م �ك �ن �ت��ه م ��ن ب�س��ط
نفوذه في كل قطاعات ال��ذراع العسكرية
لحماس دون منازع.

