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أمام «حرب األدمغة» مجددًا
ثـ ـ ــم فـ ـ ــي شـ ـ ـب ـ ــاط املـ ـ ــا ضـ ـ ــي أ قـ ــا مـ ــت
مصنعًا لإلسمنت قرب مستوطنة
« سـ ـ ـي ـ ــد ي ـ ــروت» ،ش ـ ـمـ ــال ا لـ ـقـ ـط ــاع،
لتسهيل عـمـلـيــات الـبـنــاء ولتقليل
تكلفة النقل.
بالعودة إلى وحدة «الرصد» ،يقول
«أبو محمد» إن وحداتهم على طول
الـ ـقـ ـط ــاع رصـ ـ ــدت عـ ـش ــرات امل ــواق ــع،
وأم ــاك ــن ال ـح ـفــر حــال ـيــا ه ــي تـقــريـبــا
فــي  21موقعًا مختلفًا .ويـشــرح أنه
فــي كــل مــوقــع تـعـمــل مــا بــن آليتني
إل ــى أرب ـ ــع ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ع ـشــرات
ال ـع ـمــال ،مــع وج ــود لـحــراســة دائـمــة
مــن الجيش وج ــدران مصفحة أمــام
ً
ب ـع ــض امل ـ ــواق ـ ــع ،فـ ـض ــا ع ــن ال ـت ــال
الــرم ـل ـيــة .وي ـض ـيــف« :ف ـ ّـي منتصف
الـعــام املــاضــي ،2017 ،كثف الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي عـمـلــه ف ــي م ــواق ــع بـنــاء
الـ ـ ـج ـ ــدار ،وصـ ـ ــار ي ـع ـمــل ع ـل ــى م ــدار

ﺣﺪود ﻏﺰة

الساعة في املواقع التي يتوقع أن ّ
تمر
مـنـهــا أن ـفــاق امل ـقــاومــة ،وخــاصــة في
املناطق املقابلة للمواقع العسكرية
اإلسرائيلية واملستوطنات املنتشرة
فـيـمــا يـسـمـيــه غ ــاف غـ ــزة» .أم ــا عن
أقصى عمق قدرت وحدات «الرصد»
و«ال ـه ـنــدســة» أن ال ـعــدو وص ــل إلـيــه
في األرض ،فهو ال يتجاوز  70مترًا.
وكانت املقاومة ،بعد تفجير العدو
أحد أنفاقها (يتبع لحركة «الجهاد
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي») ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ت ـش ــري ــن
األول امل ــاض ــي ج ـن ــوب ق ـط ــاع غ ــزة،
ق ــد اس ـت ـهــدفــت ب ـعــد ذلـ ــك بــأســابـيــع
أحــد مواقع عمل الحفر في الجدار،
لـ ـك ــن الـ ـ ـص ـ ــاروخ املـ ـ ـض ـ ــاد ل ـ ـلـ ــدروع
اص ـط ــدم آنـ ــذاك بــالـكـثـبــان الــرمـلـيــة،
فـيـمــا أصــابــت قــذائــف ال ـه ــاون عــددًا
مــن الـجـنــود والـعـمــال .وفــي العاشر
من الشهر املــاضــي ،أعلن العدو أنه

أكدت المقاومة
أنها تواجه المشروع بطرق
وحققت نجاحات
هندسية ّ
م ـع ـلــومــات أم ـن ـيــة ي ـجــري الـتـحـقـيــق
ب ـش ــأن ـه ــا ،وقـ ــد أسـ ـف ــرت ع ــن نـتــائــج
س ـت ـع ـل ـن ـهــا املـ ـق ــاوم ــة فـ ــي م ــوع ــده ــا
املناسب».
وي ـع ـم ــل ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
بـ ـن ــاء ال ـ ـجـ ــدار ع ـل ــى ثـ ــاث م ــراح ــل،

زﻳﻜﻴﻢ

«دولة» محاطة بالجدران

ﻧﺘﻴﻒ ﻫﻌﺴﺮا

اﻳﺮﻳﺰ

ﻴﻜﻞ

اسـتـطــاع تفجير نـفــق آخ ــر (لـحــركــة
«ح ـ ـمـ ــاس») ج ـن ــوب ال ـق ـط ــاع أي ـضــا.
ل ـكــن ف ــي ال ـح ــال ـت ــن ،ل ــم ي ـث ـبــت لــدى
املقاومة ،وفــق مـصــادر ،أن اكتشاف
ال ـن ـف ــق كـ ــان ب ـس ـبــب ت ـق ـن ـيــات ادع ــى
االح ـتــال امـتــاكـهــا ،بــل «ب ـنــاء على

تـشـمــل األول ــى ج ــدارًا تـحــت األرض
ع ـل ــى ط ـ ــول  20ك ـل ــم مـ ــن أص ـ ــل ،65
وتحديدًا في املناطق التي يقابلها
م ـس ـتــوط ـنــات أو م ــواق ــع ع ـس ـكــريــة،
أمـ ــا ف ــي ال ـث ــان ـي ــة ،فـسـيـبـنــي جـ ــدارًا
فـ ـ ــوق األرض ارت ـ ـفـ ــاعـ ــه  6أم ـ ـتـ ــار،
وذلـ ـ ـ ــك فـ ــي األم ـ ــاك ـ ــن ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـه ــى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـيـ ـه ــا ت ـ ـحـ ــت األرض ،ثــم
ي ـك ـمــل ال ـب ـن ــاء ف ــوق األراضـ ـ ــي الـتــي
َ
لــم ُي ــن ج ــدار تحتها .وفــي املرحلة
الـثــالـثــة ،سيبنى «كــاســر لــأمــواج»
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة ل ـل ـق ـطــاع،
ويتصل هذا «الكاسر» بلسان بري
ص ـنــاعــي ث ــم م ــع م ـن ـظــومــة الـكـشــف
والجدار العالي داخل البحر ،وهو
أمـ ــر مــرت ـبــط ب ــرص ــد/م ـن ــع الـتـسـلــل
الـ ـبـ ـح ــري (ال ـ ـض ـ ـفـ ــادع الـ ـبـ ـش ــري ــة).
ووفق رصد املقاومة ،ال يزال العدو
يعمل في املرحلة األولى ،إذ لم يبدأ
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وم ـ ـن ـ ـهـ ــم س ـ ـي ـ ـمـ ــون س ـ ـك ـ ـيـ ــرا ،وهـ ــو
األمـ ــن ال ـع ــام لـ ـ «ف ـيــدرال ـيــة الـيـهــود
املـغــاربــة» فــي فــرنـســا ،ال ــذي قــال إن
القرار ستكون له «عواقب كارثية»،
مـ ــؤكـ ــدًا أن الـ ـيـ ـه ــود املـ ـغ ــارب ــة عـبــر
ال ـع ــال ــم ي ـل ـتــزمــون إرسـ ـ ــال ش ـكــاوى
إل ــى ال ــدي ــوان املـلـكــي لـلـتـنــديــد بـهــذا
ال ـقــرار ،وذلــك عــن طــريــق مستشاره
م ــن أص ــل ي ـه ــودي ،أنـ ــدري أزوالي.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،كـ ـش ــف س ـ ـيـ ــون أسـ ـ ـي ـ ــدون،
وه ـ ـ ـ ــو نـ ـ ــاشـ ـ ــط حـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــي يـ ـ ـه ـ ــودي
مـغــربــي مـنــاهــض لـلـصـهـيــونـيــة ،أن
«فـيــدرالـيــة الـيـهــود املـغــاربــة» أعـ ّـدت
ع ــريـ ـض ــة ت ــوقـ ـيـ ـع ــات تـ ــرفـ ــض ســن
ال ـقــانــون مــن أج ــل تسليمها للملك
م ـح ـم ــد الـ ـ ـس ـ ــادس .وقـ ـ ــال أسـ ـي ــدون
إن «الـعــريـضــة تـضــم أك ـثــر مــن 120
يهوديًا مغربيًا يقيمون في فرنسا،
وه ــم يــرف ـضــون ال ـقــانــون ألن ــه وجــه
م ــن أوج ـ ــه اإلق ـ ـصـ ــاء ب ـح ــق األق ـل ـيــة
ال ـي ـهــوديــة املـغــرب ـيــة ،وق ــرار طــائــش
وم ـت ـه ــور» .وأضـ ــاف« :ال ـي ـهــود لهم
الـحــق فــي الـحـفــاظ عـلــى جنسيتهم
املغربية أينما كــانــوا ،ســواء داخــل
امل ـس ـتــوط ـنــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة أو فــي
مناطق أخرى».
وض ـمــن حـمـلــة االعـ ـت ــراض ،ت ـســاء ل
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـن ــاشـ ـط ــن الـ ـيـ ـه ــود فــي

ﻛﺮم أﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ

امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ع ـ ـ ــن نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ف ـ ـتـ ــح هـ ــذا
امل ـل ــف وح ــال ــة آالف ال ـي ـه ــود الــذيــن
اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروا إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة امل ـ ـغـ ــرب
م ـك ــره ــن ت ـح ــت ضـ ـغ ــوط وت ــواط ــؤ
ع ــدد م ــن األحـ ـ ــزاب ال ـت ــي دع ــت إلــى
ط ــرده ــم آنـ ـ ــذاك .أم ــا ع ـلــى الـصـعـيــد
ّ
الرسمي ،فظلت السلطات الرسمية
ت ـ ـضـ ــرب جـ ـ ـ ــدار الـ ـصـ ـم ــت إزاء أي
م ـع ـط ـيــات ت ـه ــم األق ـل ـي ــة ال ـي ـهــوديــة
وع ــدد املــوجــوديــن مــن املـغــاربــة في
امل ـس ـت ــوط ـن ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،لـكــن
ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،خـ ــرج وزي ــر
الــداخـلـيــة الـســابــق ،مـحـمــد حـصــاد،
ألول مــرة في البرملان ،وكشف عدد
املوجودين في املستوطنات .ورغم
أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـك ـش ــف أرق ـ ــام ـ ــا واضـ ـح ــة،
فــإنــه أكــد أن عــددهــم يـقــدر بـ «مئات
اآلالف ...وي ـ ـتـ ــراوح ب ــن  700أل ــف
و 800أل ــف» .وج ــاء ذل ــك الـتـصــريــح
بعد ضغط أحزاب سياسية إلنشاء
مـكــاتــب تـصــويــت انـتـخــابـيــة خــارج
املـمـلـكــة ،األم ــر ال ــذي وج ــده الــوزيــر
ال ـس ــاب ــق «ص ـع ـب ــا ل ـل ـغ ــاي ــة» بـسـبــب
إشكالية مغاربة إسرائيل.
ّ
وي ـلــف كـثـيــر مــن ال ـغ ـمــوض أسـبــاب
ه ـ ـ ـجـ ـ ــرة ال ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــود املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــارب ـ ـ ــة إل ـ ــى
فـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـلــة وب ــداي ـت ـه ــا ،لـكــن
ش ـ ـم ـ ـعـ ــون ل ـ ـي ـ ـفـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـسـ ــاري

ـدار ال ـف ـص ــل ال ـع ـن ـص ــري الـ ــذي
ب ـج ــان ــب جـ ـ ـ ّ
اس ـت ـق ـطــع وق ــط ــع أراضـ ـ ــي ال ـض ـف ــة املـحـتـلــة
وم ـحــاف ـظــة الـ ـق ــدس ،ت ـفــاخــر رئ ـي ــس وزراء
العدو ،بنيامني نتنياهو ،أول من أمــس ،بأن
«نسبة التسلل إلى أراضينا هي اآلن صفر
ب ـف ـضــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ق ـم ـنــا ب ـه ــا ،وم ــن
ضـمـنـهــا إق ــام ــة الـ ـج ــدار األم ـن ــي ع ـلــى طــول
الحدود اإلسرائيلية ـ املصرية» .وهذا الجدار
ب ــدأت إســرائ ـيــل ب ـن ــاءه أواخـ ــر  ،2013فيما
كشفت صحف عبرية في آب املاضي العزم
على «اسـتـكـمــال ج ــدار تحت األرض بطول
الحدود مع مصر خالل عام ونصف بتكلفة
تصل إلــى قرابة  980مليون دوالر ،ليكون
ً
مماثال للحاجز اإلسمنتي الذي تقيمه تحت
األرض على طول الحدود الشرقية مع قطاع
غزة».
وبـجــانــب التجهيز اإلســرائـيـلــي لبناء جــدار
آخر مع لبنان في القطاعني الشرقي والغربي

مـغــربــي يــديــر «امل ـت ـحــف ال ـي ـهــودي»
في الــدار البيضاء ،كشف في حوار
مـ ــع م ـج ـل ــة «زمـ ـ ـ ـ ــان» (م ـت ـخ ـص ـصــة
ف ــي ال ـت ــاري ــخ) ث ــاث م ـح ـطــات لتلك
ً
الـ ـهـ ـج ــرة ،قـ ــائـ ــا إنـ ـه ــا ج ـ ــرت عـلــى
دفـعــات وألسـبــاب مختلفة ،الدفعة
األول ــى كــانــت سنة « 1948مباشرة
بعد قيام الكيان الصهيوني ،وعدد
هؤالء نحو  90ألفًا ،وكان معظمهم
يزاولون حرفًا بسيطة» .أما الدفعة
الثانية ،فهاجرت ،وفــق ليفي ،بعد
ح ـص ــول املـ ـغ ــرب ع ـل ــى االس ـت ـق ــال،
لكن معظم هؤالء لم تكن لهم رغبة
ف ــي ال ـه ـج ــرة ،وإن ـم ــا ت ــم تـهـجـيــرهــم
رب ـم ــا ب ـق ــرار م ــن ال ــدول ــة ن ـظ ــرًا إلــى
الصراع السياسي في تلك املرحلة
مــن تــاريــخ ال ـب ــاد .لـكــن تـبـقــى أكـبــر
محطة هي التي وقعت بعد هزيمة
سنة  ،1967وفيها خرج عشرات أو
مئات اآلالف.

يرى يهود مغاربة أن
القانون يستهدفهم،
وخاصة أن جزءًا من
التهجير كان جبريًا (أ ف ب)

على الخط األزرق ،تواصل إسرائيل تشييد
ج ــدار كـبـيــر عـلــى ال ـح ــدود مــع األردن يبلغ
ارتفاعه  30مترًا وطــولــه  5كيلومترات من
املـقــرر بـنــاؤه قبالة مطار جديد يعمل على
إنشائه ويحمل اسم «تمناع» .ومن املتوقع أن
تنتهي عمليات تشييد الجدار التي وصلت
تكاليفها إلــى  85مـلـيــون دوالر ،بــدايــة هــذا
العام ،وذلك بعدما أخلى العدو مئات األلغام
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،عـلـمــا ب ــأن ه ــذا الـ ـج ــدار ،ال ــذي
تسنده عـشــرات األعـمــدة ،هــو امـتــداد لجدار
بـطــول  30كـلــم بــن منتجعات «إي ــات» في
أقصى الجنوب ،ووادي عربة .وقالت مواقع
إعالمية إسرائيلية إن «قرار بناء الجدار لم
يتخذ مــن بــاب حماية املـطــار ال ــذي سيبنى
ه ـن ــاك ،ب ــل ف ــي إطـ ــار اسـتــراتـيـجـيــة دفــاعـيــة
وضعها نتنياهو ،وفي محورها الدفاع عن
إسرائيل عبر بناء جدران على حدودها».
(األخبار)

بعد ببناء الجدار فوق األرض.
وع ــن الـجـهــات الـتــي تعمل فــي بناء
ات شــركــات
ال ـج ــدار ،ف ــازت بــالـعـطــاء ّ
ً
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـش ــغ ــل ع ـم ــاال
وخـبــرات أجنبية ،وهــم مــن إريتريا
وم ــول ــدافـ ـي ــا وإس ـب ــان ـي ــا وإي ـط ــال ـي ــا
وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ودول أخ ـ ـ ــرى ،وهـ ــؤالء
الـعـمــال والـخـبــراء خضعوا لفحص
أمـنــي مـسـبــق ،وال يعني ذل ــك أن ــه ال
يــوجــد ع ـمــال إســرائـيـلـيــون أو عــرب
م ــن ال ــداخ ــل امل ـح ـت ــل .وت ـق ــدر تكلفة
الـ ـج ــدار بــأك ـثــر م ــن ث ــاث ــة م ـل ـيــارات
شيكل (نحو مليار دوالر أميركي)،
إذ يكلف كــل كيلو متر أكـثــر مــن 42
مـلـيــون شـيـكــل ،فيما تـقــدر ميزانية
ال ـ ـج ـ ـه ـ ــود ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ُ
ست َ
نصب داخ ــل األرض مــع الـجــدار
بقرابة  1.2مليار شيكل.
وح ـ ـ ـ ــول األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـتـ ــي اك ـت ـش ـف ـه ــا
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي خ ــال األشـهــر
املاضية وعمل على تفجيرها ،يقول
قيادي في املقاومة ،إن «التقديرات
وامل ـع ـلــومــات لــديـنــا تــؤكــد أن كشف
ه ــذه األنـ ـف ــاق ل ـيــس بـسـبــب ال ـج ــدار
األرضي (خاصة أنه لم يكتمل) ،لكنه
يستند إلــى مـعـلــومــات استخبارية
حصل عليها الـعــدو عبر العمالء».
كــذلــك نـفــى االدع ـ ــاء ات اإلســرائـيـلـيــة
بالتوصل إلــى تكنولوجيا جديدة
الكـتـشــاف األن ـف ــاق ،م ـشــددًا عـلــى أن
هذا الحديث «يأتي في إطار الدعاية
والحرب النفسية ضد املقاومة» .أما
عن مواجهة املقاومة هــذا املشروع،
فكشف عن ابتكار املقاومة أساليب
هندسية ومـيــدانـيــة ،لكنه لـفــت إلــى
أن ــه رغ ــم تحقيق نـجــاحــات فــي هــذا
اإلطار« ،فلن نكشف تفاصيل كثيرة
لدواع أمنية».
ٍ
وعن حجم اإلنجاز في الجدار ،تفيد
ت ـق ــدي ــرات امل ـق ــاوم ــة ب ــأن ال ـع ــدو أتــم
البناء تحت األرض ـ املرحلة األولى
ـ ـ ـ فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـش ـم ــال ـي ــة بـنـسـبــة
ت ـ ـفـ ــوق  %60م ـ ــن م ـج ـم ــل ال ـ ـحـ ــدود
هـ ـ ـن ـ ــاك ،ويـ ـ ـع ـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى أن ت ـلــك
املـنـطـقــة هــي األك ـثــر كـثــافــة فــي عــدد
امل ـس ـتــوط ـنــات وامل ــواق ــع الـعـسـكــريــة
ً
اإلسرائيلية ،إذ توجد شـمــاال تسع
مـسـتــوطـنــات أك ـبــرهــا وأقــرب ـهــا إلــى
غزة «سيديروت» ويستوطنها أكثر
من خمسة آالف إسرائيلي.

