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سياسة

ّ
حزب الله يستخف بالجدار اإلسمنتي:
سنتدفق نحو فلسطين
تقرير

بعد سقوط طائرة «أف »16
بمضادات الجيش السوري،
ازدادت الصورة اإلسرائيلية
هشاشة .اإلجراءات الدفاعية
التي تقوم بها إسرائيل
على طول بعض حدودها
الشمالية مع لبنان غير
مسبوقة .هي تسعى
عبرها إلى منع حزب الله من
تنفيذ قرار نقل المواجهة
إلى الجليل في ّ
أي حرب
مقبلة .لكن في المقابل،
يبدو الحزب مرتاحًا إلى أن كل
هذه اإلجراءات لن تعيقه عن
تحقيق أهدافه

إيلي الفرزلي
ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــروب اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة عـلــى
ل ـب ـنــان ف ــي األع ـ ـ ــوام  1978و1982
املجلس
و 1993و 1996و ،2006كان
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي امل ـص ــغ ــر
ي ـج ـت ـم ــع ف ـ ــي «ال ـ ـب ـ ـئـ ــر» (الـ ــوصـ ــف
اإلسرائيلي لألماكن السرية التي
ي ـع ـق ــد ف ـي ـه ــا االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع) ويـ ـق ــرر
إعالن الحرب .في االجتماع األخير
ل ـل ـم ـج ـلــس املـ ـصـ ـغ ــر ،فـ ــي «ال ـب ـئ ــر»
أي ـ ـضـ ــا ،ك ـ ــان ال ـ ـقـ ــرار م ـخ ــال ـف ــا لـكــل
الـ ـق ــرارات ال ـســاب ـقــة ،بــدعــوتـهــا إلــى

ال ـت ـه ــدئ ــة وط ـل ـب ـه ــا ت ــدخ ــل بـعــض
الـ ـ ــدول لـضـبــط امل ــوق ــف .األك ـي ــد أن
إسرائيل تريد الـحــرب ،لكن األكيد
أيضًا أنها لن تسعى إلى الحرب ما
لم تعتقد أنها قــادرة على حسمها
وأنها تملك اإلمكانات التي تفوق
قــدرات عدوها .وعندما تثق بأنها
وصـلــت إلــى تلك ال ـقــدرة ،لــن تكون
بــانـتـظــار أي ذري ـعــة .وألن ـهــا كانت
تريد الحرب في عام  ،2006تذرعت
باختطاف الجنديني اإلسرائيليني.
لكن ألنها لــم تكن جــاهــزة للحرب،
لــم ت ـ ّ
ـرد على تدمير املـقــاومــة آللية

إس ــرائ ـي ـل ـي ــة وقـ ـت ــل ع ـس ـكــريــن فــي
م ـ ـ ـ ــزارع شـ ـبـ ـع ــا ،ردًا عـ ـل ــى عـمـلـيــة
القنيطرة التي استشهد فيها جهاد
ع ـم ــاد مـغـنـيــة ،ول ــم ت ـق ــرر ال ــدخ ــول
في الحرب عندما أرسلت املقاومة
ّ
مسيرة إلى سماء فلسطني.
طائرة
ما حصل كان مختلفًا تمامًا .وإلى
جانب الخطط الهجومية ،صــارت
األول ــوي ــة إلج ـ ـ ــراءات دف ــاع ـي ــة غير
م ـس ـبــوقــة ق ــررت ـه ــا قـ ـي ــادة املـنـطـقــة
الـشـمــالـيــة ،بـعــد عـمــل واس ــع لفرقة
الـ ـجـ ـلـ ـي ــل عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،ح ـ ــددت
بموجبه نقاط الضعف التي يمكن

وزارة الدفاع تقترح
إجراءات تصاعدية
تصل إلى إطالق النار
التحذيري ...فاالشتباك

اإلجراءات اإلسرائيلية منذ 2014
ّ
كثفت إسرائيل إجراءاتها الدفاعية على الحدود
مــع لبنان فــي نهاية عــام  ،2014وك ــان أبــرزهــا
الورشة في املواقع اآلتية:
 وادي الــدلــم :أطـلـقــت ورش ــة هـنــدسـيــة ،فــي 13كانون األول  ،2014لبناء مانع بزاوية  90درجة
وارت ـف ــاع  6أم ـت ــار ،وأرف ـق ــت ذل ــك بــإقــامــة ساتر
ترابي بطول  25مترًا وارتفاع ستة أمتار ،وذلك
محاذ للطريق الحدودي ،عند
لعدم وجود انحدار
ٍ
املنطقة املذكورة.
 وادي قطعية :في تاريخ  23شباط  2015بدأتأعمال جــرف من حانيتا باتجاه وادي قطعية،
ح ـيــث ُف ـتــح طــريــق ُ
وحـ ـ ـ ِّـول امل ـن ـحــدر إل ــى شـيــار
بزاوية  90درجــة ،مع العلم بأن األعمال ال تزال
مستمرة.
املــوقــع ال ـب ـحــري :فــي  25حــزيــران  2015عمل
ال ـع ــدو عـلــى رف ــع ســاتــر ت ــراب ــي بــارت ـفــاع نحو
ستة أمتار أمــام املوقع .كذلك عمل على وضع
مـكـعـبــات مـشـ ّـبـكــة مـعـبــأة بــأتــربــة ،ب ـهــدف منع
ُّ َ
الـعـبــور وس ــد الــثــغــر وحـجــب الــرؤيــة عــن ثكنة

ليمان والطريق الساحلي.
وادي قطمون :بدءًا من شهر أيلول  2015باشر
الجيش اإلســرائـيـلــي بتنفيذ مـشــروع هندسي
واس ــع ضمن وادي قطمون يـهــدف إلــى إنشاء
ط ــري ــق ض ـمــن مـنـطـقــة واس ـع ــة خـ ــارج الـسـيــاج
التقني وضمن الخط األزرق تمتد على مسافة
تقدر بنحو كيلومترين.
منطقة أب ــو دجـ ــاج :فــي  20أي ـلــول  2015عمل
العدو على جرف األشجار خارج السياج التقني
ً
وصوال إلى الخط األزرقُ ،
ورفع ساتر عبارة عن
صخور على الخط األزرق مباشرة بحيث شكل
مانعًا لعبور اآلليات.
وادي هــونــن :فــي شـهــر تـشــريــن األول ،2015
باشر العدو تنفيذ مشروع هندسي في وادي
هونني يمتد في منطقة ّ
تقدر بنحو  500متر،
ويـهــدف إلــى إنـشــاء ع ــارض اصطناعي عبارة
عــن شـيــار ي ــراوح ارتـفــاعــه بــن مترين وثمانية
أم ـت ــار ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أع ـم ــال تـسـيـيــج ووض ــع
بلوكات إسمنتية ووصلها لتصبح على شكل

جــدار ،باإلضافة إلى حفر خندق مقابل أعمال
التسييج.
املـحــافــر بــاتـجــاه مسكفعام :فــي تشرين األول
 2015بــدأت أعـمــال الـجــرف فــي منطقة املحافر
على الطريق الحدودي باتجاه مسكفعام ،وذلك
بمحاذاة الشيار الذي كان موجودًا باألصل في
املنطقة .وتهدف هذه األعمال إلى ترميم الشيار
وتــوس ـي ـعــه .وق ــد اسـتـكـمــل ال ـع ــدو مـخـطـطــه في
املنطقة فــي  21آذار  2016مــن خــال مشروع
يقضي بوضع عوائق على شكل جدار إسمنتي
عـلــى الـطــريــق ال ـح ــدودي فــي محيط مسكفعام
(وصل عدد البلوكات إلى .)30
مثلث شتوال :في  16شباط  2016انتهت ورشة
تــركـيــب الـبـلــوكــات اإلسـمـنـتـيــة بـجــانــب الـطــريــق
ُ َ
الــداخـلــي عـنــد مثلث ش ـتــوال ،كــذلــك اســتـحـ ِـدثــت
دشمة كبيرة في املكان.
محيط موقع زبــديــن :فــي الشهر األول مــن عام
 ،2016انطلقت مقابل قاعدة زبدين ورشة أعمال
جرف واقتالع أشجار زيتون في حرش زبدين.

لـحــزب الـلــه أن يستغلها القتحام
الجليل.
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،عـ ـم ــدت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إل ــى
تعزيز خطها الدفاعي على امتداد
الـ ـح ــدود م ــع ل ـب ـنــان ،وت ـح ــدي ـدًا في
املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن تـتـسـلــل
منها مـجـمــوعــات مــن املـقــاومــة إلــى
املستوطنات اإلســرائـيـلـيــة القريبة
من الحدود ،إضافة إلى إعاقة عمل
النيران املباشرة والقناصة .وهذه
اإلجـ ـ ــراءات هــي ج ــزء مــن اسـتـعــداد
الجيش اإلسرائيلي للحرب املقبلة،
أراض وج ـع ـل ـه ــا
وتـ ـشـ ـم ــل ج ـ ـ ــرف
ٍ
«ش ـيــارات» بــزوايــا حــادة وبارتفاع
سـتــة أم ـت ــار بــال ـحــد األدن ـ ــى ،وحـفــر
ً
خـنــادق ،وصــوال إلــى إنشاء جــدران
إس ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــة ،ت ـ ـ ـضـ ـ ــاف ك ـ ـل ـ ـهـ ــا إلـ ــى
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــن أس ــاك
كهربائية وشائكة وأنظمة مراقبة
وسواتر ترابية ومجسات حرارية...
كـ ــل ذلـ ـ ــك كـ ـ ــان ي ـ ـجـ ــري أمـ ـ ـ ــام أع ــن
الجيش اللبناني وامل ـقــاومــة .ففي
بداية عــام  ،2017قــرر العدو إقامة
ج ـ ـ ــدار اس ـم ـن ـت ــي ف ــاص ــل يـ ـت ــراوح
ارت ـف ــاع ــه م ــا ب ــن ث ـمــان ـيــة وع ـشــرة
أم ـ ـ ـتـ ـ ــار ،عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدود م ـن ـط ـق ـتــن؛
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـغ ــرب ــي مــن
الناقورة إلى حاجز شلومي بطول
 5.8ك ـلــم ،وال ـثــان ـيــة م ــن مسكفعام
ح ـتــى جـ ــدار امل ـط ـلــة ال ـقــديــم بـطــول
 7.5كـلــم .وفــي حــزيــران ،بــدأ العمل
بالبنى التحتية للجدار ،وال تزال
قائمة حتى اليوم .إال أن اقترابه من
الـخــط األزرق جـعــل لـبـنــان يتحرك
سريعًا ،انطالقًا مــن أن هــذا الخط
ه ــو خ ــط وه ـم ــي م ــؤق ــت وال يمثل
الـ ـح ــدود ال ـ ّن ـهــائ ـيــة ،أض ــف إل ــى أن
لبنان متحفظ على  13نقطة فيه
(اإلســرائ ـي ـل ـيــون ي ـق ـ ّـرون بخالفهم
مع لبنان حول  3نقاط فقط).
ف ــي  28ت ـمــوز ّ ،2017
وجـ ــه مـنـ ّـســق
الحكومة لدى اليونيفيل كتابًا إلى
قائد هــذه الـقــوات ،الجنرال مايكل
ب ـي ــري ،ي ـع ــرب ف ـيــه ع ــن ال ـق ـلــق إزاء

