מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 6בינואר2010 ,

עדות נוספת לפעילות צבאית של חזבאללה בדרום
לבנון :בורות יקוש ,ובהם כמה עשרות מטעני חבלה
תקניים מתקדמים ,נמצאו לאחרונה בקרבת ציר ראשי
סמוך לעיירה אלח'יאם שבדרום לבנון; מדובר
בפעילות ,המהווה הפרה של החלטת מועצת הביטחון
 1701ומסכנת את האוכלוסייה האזרחית ואת כוחות
יוניפי"ל הפועלים באזור

האזור בגזרה המזרחית של דרום לבנון בו נמצאו בורות היקוש

כללי
 .1ב 26 -בדצמבר בשעה  20:00בערב ,זיהה כוח סיור השייך לגדוד הספרדי של יוניפי"ל תנועות
חשודות בשטח פתוח במזרעת צרדא ,שמדרום לכפר השיעי אלח'יאם ,בגזרה המזרחית של דרום
לבנון )כק"מ מהגבול עם ישראל( .בהודעת דוברת יוניפי"ל נמסר כי חמישה אנשים נראו נמלטים
מהמקום בחסות החשכה.
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 .2בסריקות שבוצעו בשטח על ידי כוחות יוניפי"ל וצבא לבנון ,שהגיעו גם הם למקום ,נמצאו
מספר בורות יקוש ,בהם נמצאו כמה עשרות מטעני חבלה מסוגים שונים במשקל כולל של
כ 300-ק"ג .על-פי מידע ראשוני אודות המטענים שנמצאו עולה כי אלה אינם מטענים מאולתרים
אלא מטענים תקניים מסוג מתקדם מקו ייצור סידרתי-תעשייתי )להערכתנו מקורם עשוי
להיות באיראן או בסוריה( .המטענים שנחשפו הועברו ע"י יוניפי"ל לידי צבא לבנון .יתכן שבאזור
הוטמנו מטענים נוספים .מהשוואת מטעני החבלה לזירות מטענים שהונחו בעבר על ידי
חזבאללה נגד כוחות צה"ל ,ומאינדיקציות נוספות ניתן להעריך כי מאחורי הנחת
המטענים הנוכחית עומד ארגון חזבאללה.
 .3בניית בורות יקוש והטמנת חומרי נפץ בהם מתבצעים במסגרת תפיסת ההגנה של
חזבאללה ,המוכרת ממלחמת לבנון השנייה .במסגרת תפיסה זו הקים חזבאללה בגזרה
המזרחית של דרום לבנון מערך של בורות יקוש ,שבהם הוטמנו חומרי נפץ המשקל של
מאות ק"ג כל אחד .הבורות הללו הוסתרו מתחת לאדמה ולצידי דרכים ,בצירי האורך המובילים
לקו המגע ובצמתים מרכזיים .מסמך שלל שנתפס במהלך מלחמת לבנון השנייה בכפר
כלא מפרט את מערך בורות היקוש בצירים השונים ,כולל באזור צומת צרדא –אלח'יאם-
ברג'מלוכ בו נחשפו לאחרונה בורות היקוש ע"י יוניפי"ל.
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בור יקוש שנחשף בגזרה המזרחית של דרום לבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה

 .4אירוע זה ,כמו אלה שקדמו לו ממחיש היטב ,כי ארגון חזבאללה שב לפעילות צבאית
סדירה בגזרה המזרחית של דרום לבנון ,במאפיינים המוכרים מהתקופה שקדמה למלחמת לבנון
השנייה .פעילות זאת מתבססת על התשתית הצבאית של חזבאללה בדרום לבנון ,אשר שוקמה
בסיוען של איראן וסוריה .בניית התשתית הצבאית והפעילות הצבאית המתבצעת בדרום לבנון
מהווים הפרה יסודית של החלטת מועצת הביטחון  1701מ 12-באוגוסט ) 2006סיום
מלחמת לבנון השנייה( .
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פירוט ניתוח מסמך השלל ותרגומו ראו " :שימוש באזרחים לבנוניים כמגן אנושי" נובמבר  ,2006עמ' .161-146
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נספח
דוגמאות להפרות של החלטה  1701ע"י חזבאללה
 .5שתי דוגמאות להפרת החלטת מועצת הביטחון  1701על ידי חזבאללה במהלך שנת :2009
א.

ב 14-יולי  2009אירע פיצוץ במבנה נטוש בפאתי הכפר ח'רבת סלם ,שמצפון

לבנת ג'ביל )כ 15-ק"מ מגבול ישראל( .המבנה בח'רבת סלם שימש כמחסן של אמצעי
לחימה והיו בו ,בין השאר ,רקטות ,תחמושת למקלעים ,פצצות מרגמה ופגזי ארטילריה.2

תצלום אוויר של המבנה בח'רבת סלם לאחר הפיצוץ

ב .ב 12 -באוקטובר 2009 ,אירע פיצוץ עז בביתו של פעיל חזבאללה סעיד עיסא ,בכפר
טיר פלסיה ,הנמצא כ 15-ק"מ צפונית מזרחית לעיר צור )מדרום לנהר הליטאני( .כתוצאה
מהפיצוץ בבית ,ששימש כמחסן אמצעי לחימה ,נפגעו ככל הנראה כמה בני אדם כולל
בעל

3
הבית .

מחסן הנשק שהתפוצץ בטיר פלסיה ) 12) (Tair Filsayבאוקטובר(2009 ,

 2ראו לקט פיצוץ מחסן נשק של חזבאללה בכפר ח'רבת סלם שב וחשף את קיומה של תשתית צבאית פעילה של
חזבאללה במרחב שמדרום לליטאני .יוניפי"ל וצבא לבנון מגלים אוזלת יד במניעת תהליך התעצמותו הצבאית של
חזבאללה המהווה הפרה בוטה של החלטת מועצת הביטחון  3) 1701באוגוסט.(2009 ,
 3ראו לקט מידע" :הפיצוצים בשני מחסני נשק של חזבאללה בכפרים שמדרום לליטאני )טיר פלסיה וח'רבת סלם(,
ממחישים את קיומה של תשתית צבאית פעילה של חזבאללה בדרום לבנון ,הנבנית בסיוע איראן וסוריה .יוניפי"ל וצבא
לבנון מגלים אוזלת יד במניעת התעצמותו הצבאית של חזבאללה המהווה הפרה בוטה של החלטת מועצת הביטחון
 14) "1701באוקטובר.(2009 ,

