12

الجمعة  5كانون الثاني  2018العدد 3363

العالم

على الغالف

الجدار المضاد لألنفاق :المقاومة
يمثل الجدار على عمق  40مترًا تحت األرض تحديًا جديدًا للمقاومة في الحرب المستمرة مع العدو،
ّ
تحولت إلى «دولة» بين جدران ،بناء
التي
إسرائيل،
مواصلة
أن
في
شك
ال
وبينما
واألدمغة.
األمن
حرب
ّ
تعميق لهزيمة عقيدة الهجوم والهجمات االستباقية ،مقابل تعزيز الردع
المزيد منها حول نفسها،
ٌ
تبد قلقًا حيال الجدار الجديد ،المختلف كليًا عن كل ما بناه االحتالل
والحالة الدفاعية ،فإن المقاومة لم ِ
سابقًا ،إذ تؤكد إيجادها حلو ًال تقنية ،وذلك بجانب إقرارها بأن ما اكتشف من أنفاق في الشهور الماضية
كان نتيجة «خرق أمني تجري معالجته» ،ومن جانب آخر نفيها نجاح أي تقنيات لكشف األنفاق
غزة ــ هاني إبراهيم

مختلف عن جدار
الضفة والجدار
المصري
تـ ــرى مـ ـص ــادر ف ــي امل ـق ــاوم ــة أن ال ـج ــدار
ال ـجــديــد ـ ـ تـحــت األرض وفــوق ـهــا ـ ـ حــول
قطاع غزة «ليس له مثيل في أي مكان في
الـعــالــم» ،ألنــه مختلف حتى عــن الـجــدران
اإلسرائيلية التي ُبنيت في الضفة املحتلة
أو على الحدود مع مصر واألردن ،وكذلك
عن الجدار الفوالذي الذي بنته السلطات
املصرية على حدود قطاع غزة عام 2010
بعمق  25مترًا ،علمًا بأن املشروع األخير
الذي تقرر في عهد حسني مبارك كان قد
ُ
ُج ّمد واستبدل به ضخ مياه البحر لتدمير
األنـفــاق بــن رفــح املصرية والفلسطينية
في عهد عبد الفتاح السيسي.
ومن الفروق بني هذه الجدران أن الجدار
املـضــاد لــأنـفــاق حــول غــزة عمقه داخــل
األرض أضعاف مضاعفة عما هو ظاهر
فــوقـهــا ،وهــو مبني مــن أل ــواح خرسانية
ُ
ولـيـســت حــديــديــة ،ت ـصــب داخ ــل األرض
ب ـس ـمــك  70سـ ــم .ك ــذل ــكُ ،ي ــرك ــب أس ـفــل
الجدار حساسات إلكترونية كي تلتقط
االه ـتــزازات واألص ــوات فــي باطنها ،لكن
هذه املجسات التي ركبت في املناطق التي
أنـجــز فيها ال ـجــدار ليست فـعــالــة حاليًا،
ويبدو أن إكمال تركيبها سيكون خالل
العام الجاري كي تعمل بصورة منظومة
متكاملة.

م ـنــذ ال ـح ــرب اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـثــالـثــة
ع ـلــى ق ـطــاع غ ــزة ع ــام  ،2014وبـعــد
تـنـفـيــذ امل ـقــاومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ست
ُعمليات نوعية باستخدام األنفاق
أطلق عليها «عمليات ّ اإلنزال خلف
خـ ـط ــوط ال ـ ـعـ ــدو» وم ــث ـل ــت م ـفــاجــأة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــدو وس ـ ـ ّـبـ ـ ـب ـ ــت ق ـ ـتـ ــل عـ ـ ـ ــدد م ــن
ج ـنــوده ،ش ــرع االح ـتــال فــي العمل
ع ـلــى «ح ـل ــول دف ــاع ـي ــة» ،مـسـتـعـيـنــا
في ذلك بشركات دولية للمساعدة
فــي ابـتـكــار تقنيات لكشف األنـفــاق
ت ـح ــت األرض ،وه ـ ــو م ــا ل ــم تـثـبــت
نجاعته منذ ثالث سنوات.
ب ـع ــد إخـ ـف ــاق هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب ،لـجــأ
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ح ــل
مفترض ،وهــو أكثر كلفة ،ويتمثل
في بناء جدار تحت األرض بأعماق
كبيرة (أكـثــر مــن األعـمــاق املتوقعة
ألن ـف ــاق امل ـقــاومــة ال ـتــي ت ـكــون ع ــادة
 25ـ ـ  35م ـت ــرًا) ع ـلــى ط ــول ال ـحــدود
م ــع ال ـق ـطــاع ،وذل ــك ب ـهــدف تـخــريــب
األنـ ـف ــاق امل ــوج ــودة ف ــي ح ــال م ــرور
ال ـج ــدار ع ـبــرهــا ،وأي ـض ــا م ـنــع ُ بـنــاء
أخــرى في السنوات املقبلة ،وأطلق
على املشروع اسم «زوهر هدروم»،
أي «توهج الجنوب».
وم ـن ــذ عـ ــام ت ـقــري ـبــا ( )2016يـعـمــل
ال ـعــدو عـلــى إن ـجــاز املــرحـلــة األول ــى،
الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت آثـ ـ ــار ال ـع ـم ــل ب ـه ــا فــي
ال ـح ــدود عـيــانــا ل ـل ـمــزارعــن وسـكــان
امل ـ ـنـ ــاطـ ــق املـ ــاص ـ ـقـ ــة ل ـ ـهـ ــا .وأجـ ـ ــرى
مراسل «األخبار» جولة على بعض
تـلــك امل ــواق ــع بــرفـقــة مـجـمــوعــات من
ع ــدة ف ـصــائــل ،وال ـت ـقــى ع ـنــاصــر من
وحـ ـ ـ ـ ــدات «ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــد» وآخـ ـ ــريـ ـ ــن مــن
الوحدات الهندسية .وكــان مالحظًا
أنه على طول حدود القطاع ،البالغة

المغرب

إسقاط الجنسية عن مغاربة
إسرائيل يثير «عاصفة»
قانونية وسياسية
حالة من «القلق» تقابلها حالة تأييد بشأن مشروع إسقاط
الجنسية المغربية عن مغاربة إسرائيل ،الذين لم تحسم المملكة
رقمهم الحقيقي ،بعد ثالث موجات هجرة طوعية أو جبرية من
وو ّجهت في سبيل ذلك رسائل إلى
بالدهم إلى فلسطين المحتلةُ .
الملك لمنع مرور المشروع في مجلس النواب ،فيما يدفع كل طرف
بحججه التي يراها دامغة

 65ك ـلــم (شـ ـم ــال وش ـ ــرق وجـ ـن ــوب)،
تنتشر عشرات اآلليات اإلسرائيلية
داخل فلسطني املحتلة ،وهي تجري
عـمـلـيــات الـحـفــر عـلــى م ــدار ســاعــات
اليوم كله تقريبًا.
فـفــي إح ــدى مـنــاطــق ش ـمــال الـقـطــاع،
ّ
تـظـهــر ثــاثــة آل ـي ــات تـشـبــه ح ــف ــارات
آبـ ـ ــار امل ـ ـيـ ــاه ،وت ـع ـم ــل أذرع اآلل ـي ــات

الضخمة للوصول إلى أعماق كبيرة
فـ ــي ع ـم ــق األرض .وم ـ ــن ح ـ ــول تـلــك
املعدات ،تحيطها تالل رملية بنتها
جرافات إسرائيلية منذ بداية العمل
ب ـهــدف حـمــايــة الـعـمــال واملـهـنــدســن
مــن الـصــواريــخ املــوجـهــة والقناصة،
وتوجد بقرب اآلليات أدوات عسكرية
دفاعية وهجومية.
يـ ـ ـق ـ ــول «أب ـ ـ ـ ــو م ـ ـح ـ ـمـ ــد» ،وه ـ ـ ــو أح ــد
عـ ـن ــاص ــر ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــد ،إنـ ـ ـه ـ ــم الحـ ـظ ــوا
م ـنــذ ن ـهــايــة ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة إج ــراء
سلسلة مــن ال ـت ـجــارب عـلــى الـحــدود
اسـتـخــدمــت فيها مـجـســات وأجـهــزة
خاصة للكشف داخــل األرض ،ذاكـرًا
أنـهــم فــي املنطقة الشمالية رص ــدوا
«أكثر من  10تجارب بهذه األجهزة
الحديثة» .وأضاف« :نؤكد أن جميع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب أخ ـ ـف ـ ـقـ ــت ،ول ـ ـ ــم ي ـس ـت ـطــع
الجيش اإلسرائيلي الوصول إلى أي

نفق تابع للمقاومة ...لكن في 2016
ب ــدأت عمليات الـحـفــر لـبـنــاء الـجــدار
األرضي».
أمـ ـ ـ ــا «أ ب ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ــو س ـ ـ ــف» ،وهـ ـ ـ ــو أحـ ــد
أعـ ـض ــاء ال ــوح ــدات ال ـه ـنــدس ـيــة فــي
إح ـ ــدى ال ـف ـص ــائ ــل ،ف ـق ــال إن ق ــوات
الـ ـ ـع ـ ــدو بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـكـ ــون ق ـ ــد أج ـ ــرت
العمليات االستكشافية وفحصت
تــربــة املـنـطـقــة وجـغــرافـيـتـهــا داخــل
غ ــزة ،ب ــدأت الـحـفــر وإدخـ ــال شـبــاك
م ــن ال ـح ــدي ــد ف ــي ا ل ـع ـمــق امل ـح ـفــور،
ث ـ ـ ــم ت ـ ـس ـ ـكـ ــب اإلس ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت فـ ــوق ـ ـهـ ــا،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :وفـ ـ ـ ــق تـ ـق ــدي ــراتـ ـن ــا هــم
وص ـل ــوا إل ــى ع ـمــق  40م ـت ــرًا داخ ــل
األرض» .وي ــذك ــر ه ــذا املـ ـق ــاوم أنــه
ب ـع ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات األولـ ـ ـي ـ ــة ،وإقـ ـ ــرار
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة إكـ ـم ــال
الـجــدار ،استقدمت قــوات االحتالل
عـ ــددًا أك ـب ــر وأضـ ـخ ــم م ــن اآللـ ـي ــات،

تصميم سنان عيسى

اﳉﺪار اﻷرﺿﻲ اﳌﻀﺎد ﻟﻸﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣ

ﺗﻘﺮر ﺑﻨﺎء اﳉﺪار ﺑﻌﺪ اﳊﺮب
اﻷﺧﻴﺮة ﻋﺎم 2014

ﻓﻲ أﻳﻠﻮل  2016ﺑﺪأ اﳉﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﲡﺎرب
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود

ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﺸﺮوع

 3.34ﻣﻠﻴﺎر ﺷﻴ
)ﻗﺮاﺑﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

ﻓﻲ ﺷﺒﺎط  2017أﻗﺎم اﳉﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻣﺼﻨﻌﺎ ً ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ ﻗﺮب اﳊﺪود
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ:

1

ﺑﻨﺎء ﺟﺪار داﺧﻞ اﻷرض ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار  20ﻛﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
واﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

2

ﺑﻨﺎء ﺟﺪار ﻓﻮق اﻷرض ﺑﻄﻮل  6أﻣﺘﺎر
وإﻛﻤﺎل اﳉﺪار داﺧﻞ اﻷرض
وﻓﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳊﺪود

ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﳒﺎز  21ﻣﻮﻗﻌﺎ ً

الرباط ــ عبيد أعبيد
أث ــار م ـق ـتــرح ق ــان ــون ت ـقــدم ب ــه أكـبــر
األحزاب املعارضة في املغرب ،وهو
ً
حــزب «األصــالــة واملـعــاصــرة» ،جدال
واسـ ـع ــا ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـح ـق ــوق ـي ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـه ـي ـئــات
املــداف ـعــة عــن األق ـل ـيــات الــديـنـيــة في
امل ـم ـل ـك ــة ،وذلـ ـ ــك إثـ ــر زي ـ ـ ــارة رئ ـيــس
املـكـتــب الـسـيــاســي ال ـســابــق لـحــركــة
«ح ـمــاس» ،خــالــد مـشـعــل ،ووف ــد من
ال ـح ــرك ــة ،ل ـل ــرب ــاط ن ـهــايــة األس ـب ــوع
امل ــاض ــي .األمـ ــن ال ـع ــام لـ ـ «األص ــال ــة
واملـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة» ،إل ـ ـيـ ــاس الـ ـعـ ـم ــاري،
أعـ ـل ــن فـ ـج ــأة عـ ـق ــب لـ ـق ــائ ــه م ـش ـعــل،
أن ح ــزب ــه «س ـي ـت ـق ــدم ف ــي ال ـب ــرمل ــان
ب ـم ـسـ ّـودة قــانــون ُيـسـقــط الجنسية
امل ـغ ــرب ـي ــة ع ــن م ـغ ــارب ــة إس ــرائ ـي ــل»،
وهو ما ّ
رحب به مشعل في معرض
تـصــريـحــاتــه لـلـصـحــافــة ع ـقــب لـقــاء
االثنني.
مــا زاد حــدة الـسـجــال فــي األوس ــاط
السياسية حول القانون هو خروج
رئيس كتلة «األصــالــة واملعاصرة»
فــي مجلس الـنــواب (الـغــرفــة األولــى
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان) ،م ـح ـم ــد أش ـ ـ ـ ــرورو،
لـتــأكـيــد أن حــزبــه سـيـبــدأ إج ــراء ات
تقديم مقترح القانون املــذكــور إلى

ل ـج ـنــة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي امل ـج ـلــس مــن
أج ــل مـنــاقـشـتــه .وأوض ــح أش ــرورو،
في حديث إلــى «األخـبــار» ،أن فكرة
امل ـق ـت ــرح «جـ ـ ــاء ت خـ ــال االج ـت ـم ــاع
الـ ــذي ج ـمــع األمـ ــن الـ ـع ــام ل ـل ـحــزب،
إل ـيــاس ال ـع ـمــاري وم ـش ـعــل» .كــذلــك،
كـشــف رئـيــس بــرملــانـيــي ال ـحــزب عن
عــزمــه على تقديم مـســودة القانون
إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـسـ ـتـ ـه ــل األس ـ ـبـ ــوع
امل ـق ـب ــل ،وذل ـ ــك رغـ ــم ض ـغــط هـيـئــات
حقوقية للعدول عن ذلك.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ت ــدف ــع م ـجــوعــة
ّ
أخ ـ ـ ــرى إلـ ـ ــى سـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وذلـ ــك
ب ـم ـبــرر «ف ـصــل الـجـنـسـيــة املـغــربـيــة
ع ـ ــن ال ـ ـك ـ ـيـ ــان الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي» .وم ــن
ه ـ ـ ــؤالء رئـ ـي ــس «م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـمــل
الــوط ـن ـيــة م ــن أج ــل الـ ـق ــدس» ،خــالــد
الـسـفـيــانــي ،ال ــذي ق ــال لـ ـ «األخ ـبــار»،
إن ه ــذا ال ـق ــان ــون س ـي ـكــون م ــن أجــل
«ت ــأك ـي ــد ف ـص ــل ك ــل م ــا ه ــو م ـغــربــي
ع ــن إج ـ ــرام ال ـص ـهــاي ـنــة ،ول ـي ــس مــن
أجــل سـحــب الجنسية املـغــربـيــة من
م ـغ ــارب ــة اخـ ـت ــاروا اإلق ــام ــة ف ــي بـلــد
غير بلدهم األم» .وعــن الصعوبات
ال ـ ـتـ ــي قـ ــد تـ ــواج ـ ــه الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،أف ـ ــاد
السفياني بأنها تكمن في «تحديد
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن يـ ـحـ ـمـ ـل ــون
الجنسية املغربية ،كما مــن الــوارد
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جدًا أن يكون اليهود املغاربة الذين
ّ
يـسـكـنــون امل ـس ـتــوط ـنــات ق ــد تـخــلــوا
عــن جنسيتهم األصـلـيــة» .ورأى أن
املـنــاهـضــن للتطبيع سـيـقـفــون مع
هـ ــذا امل ـق ـت ــرح «ألن ـ ــه ي ـع ــزل ال ـهــويــة
املـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ع ـ ــن ق ـ ـيـ ــادات
صـهـيــونـيــة بــاتــت تـتـبـجــح بـكــونـهــا
ع ــرب ـي ــة مـ ـغ ــربـ ـي ــة» .أم ـ ــا عـ ــن رف ــض
األق ـل ـيــة ال ـي ـهــوديــة ل ـل ـقــانــون ،فـقــال
ال ـس ـف ـيــانــي إن «املـ ـغ ــارب ــة ي ـعــرفــون
ج ـ ـيـ ــدًا كـ ـي ــف ي ـف ـص ــل ب ـ ــن ال ـي ـه ــود
كــديــانــة كـبــاقــي الــديــانــات ،والـكـيــان
الصهيوني العنصري اإلجرامي».
م ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـي ـ ـهـ ــود
املـ ـغ ــارب ــة ع ــن ان ـت ـق ــاده ــم ال ـق ــان ــون،

