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تحقيق
يسود االعتقاد بأن ّالشطر الفلسطيني المحتل من رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة ،كما هي حال الشطر
اللبناني المحرر .تعقب خط سكة الحديد التي بناها اإلنكليز بين لبنان وفلسطين يظهر أن القطار فات اللبنانيين
وحدهم ،إذ يمنعون من ّ
التنعم بآخر شبر من أرضهم كما يفعل المحتلون خلف الحدود

من الجانب
اللبناني ال أحد
يقصد المكان
الذي تغطيه
األعشاب
والصخور
الناجمة عن
االنزالقات (علي
حشيشو)

رأس الناقورة

ّ
قطار االنكليز ال يزال على سكة العدو!

آمال خليل
عـنــد مــدخــل ال ـنــاقــورة ،لــوحــة خـضــراء
تشير إلى اتجاه فلسطني جنوبًا .قبل
النكبة ،كانت كل الطرق توصل إليها،
بالسيارة أو بالباص أو على الــدواب
أو ...ب ــال ـق ـط ــار اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ال ـطــريــق
بـمـحــاذاة املـقــر ال ـعــام لـلـقــوات الــدولـيــة
العاملة في لبنان يقتطع كيلومترات
عدة من واجهة البلدة البحرية ويقود
نحو تلة «الرأس األبيض» .بعد عدوان
 ،2006كــانــت آخ ــر مــا يـمـكــن الــوصــول
إل ـي ــه .ه ـنــاك عـنــد حــاجــز اسـتـخـبــارات
ال ـج ـي ــش ،ل ــوح ــة ث ــان ـي ــة ك ـت ــب عـلـيـهــا:
«منطقة عسكرية مقفلة .ممنوع دخول
املدنيني» .العام املــاضــي ،نقل الجيش
الحاجز إلــى نقطة أقــرب إلــى الحدود،
وانـحـصــرت املنطقة املغلقة بمساحة
حــوالــى كيلومتر واح ــد .فيما ال تــزال
منطقة اللبونة املحررة ،في خراج رأس
الناقورة ،مغلقة.
املنطقة املغلقة تخترقها سكة الحديد
الـ ـت ــي أنـ ـش ــأه ــا ج ـي ــش ال ـح ـل ـف ــاء بـعــد
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة ع ــام .1942
ألـ ـ ـ ــواح الـ ـح ــدي ــد والـ ـخـ ـش ــب وح ــوائ ــط
الــدعــم املستحدثة لصد أم ــواج البحر
والنفق الذي يخترق الجبل الصخري
األبيض ،ال تزال على حالها .اغتصاب
ف ـل ـس ـط ــن بـ ـع ــد س ـ ـن ـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة مــن
ّ
تدشينه وإقـفــال الـحــدود ،عطل حركة
الـقـطــار بــن البلدين ،لكنه بقي يعمل
حتى اآلن داخل األراضــي املحتلة .بني
الـنـكـبــة وتـحــريــر الـج ـنــوب ع ــام ،2000
ظلت املنطقة خارج النشاط العمراني،
ما سمح بإبقاء خط السكة بعيدًا عن
التعديات التي طالته في كل املناطق
األخرى.
نفق رأس الـنــاقــورة كــان آخــر محطات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــار نـ ـح ــو فـ ـلـ ـسـ ـط ــن .الـ ــوصـ ــول
إل ـي ــه حــال ـيــا اس ـت ـل ــزم إذن ـ ــا م ــن ق ـيــادة
الجيش .من الجانب اللبناني ،ال أحد
يـقـصــد امل ـكــان ال ــذي تـغـطـيــه األع ـشــاب
والصخور الناجمة عن االنزالقات .في
الطريق الــى النفق ،نالحظ فــي البحر
مــركـبــن سـيــاحـيــن إســرائـيـلـيــن على
ّ
خ ــط «ال ـط ـف ــاف ــات» ال ـتــي ت ـح ـ ّـدد الـخــط
األزرق امل ــائ ــي ،عـلـمــا ب ــأن الـصـيــاديــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ـم ـنــوعــون م ــن االقـ ـت ــراب
ّ
ال ــى مــا قـبــل أم ـيــال ع ــدة .ال ـخــط األزرق
البري ّ
ّ
يمر قبل أمتار من مدخل النفق
املغلق بحائط اسمنتي تخترقه نوافذ
صـغـيــرة .بــن الـحــائــط والـخــط األزرق،
ش ـب ــاك حــديــديــة ص ــدئ ــة .م ــن ال ــداخ ــل،
تصدر أصــوات أجـهــزة التهوئة .إذ إن
الـنـفــق ،مــن الـجــانــب اآلخـ ــرُ ،حـ ـ ِّـول إلــى
معلم سياحي بإمكان زواره الوصول
إلى آخره لناحية لبنان!

تعالوا إلى !Rosh Hanikra
الترويج
السياحي
لموقع رأس
الناقورة في
المواقع
االلكترونية
االسرائيلية

«في الركن الشمالي الغربي إلسرائيل،
التي يلتقي فيها
في النقطة الوحيدة َ
ّ
السياحي
البحر والـجـبــل ،يقع املـعـلــم
الساحر ،رأس الـنــاقــورة .زي ــارة املوقع
م ــائ ـم ــة ل ـل ـع ــائ ــات م ــن ك ــل األعـ ـم ــار،
وعلى مدار فصول السنة!» .هكذا ّ
تروج
املواقع السياحية اإلسرائيلية لزيارة
الناقورة) ،حيث
( Rosh Hanikraرأس ّ ّ
ولونا البحر بلون
«سحقنا الصخور،
ّ
فيروزي رائع».
زيـ ـ ـ ـ ــارة امل ـ ــوق ـ ــع الـ ـسـ ـي ــاح ــي ت ـت ـض ـمــن
ال ــوص ــول إل ـي ــه ب ــ«ت ـل ـف ــري ــك» (م ـس ــاره
األكـ ـ ـث ـ ــر ح ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ب ـح ـس ــب
ال ـن ـش ــرات ال ـتــروي ـج ـيــة) ي ـتــولــى إن ــزال
الــزوار إلى الكهوف واملغاور البحرية،

