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سياسة
قضية اليوم

 19عامًا على كمين أنصارية:

نحو عقدين ّ
مرا على كمني انصارية ،عام  ،1997والجرح اإلسرائيلي
ّ
ملا يلتئم« .أغنية الصفصاف» ،هي التسمية التي أطلقها العدو على
على نظرة
العملية التي انتهت بكمني أرخى بظالل ثقيلة ،وال يزالّ ،
إسرائيل الى الذات وقدرتها االستخبارية والتنفيذية ،كما مثلت
صدمة ،ضمن سلسلة صدمات ،تلقتها إسرائيل في صراعها مع
حزب الله وقدراته االستخبارية.
لكل عملية حكاياتها ورجالها .لكن تبقى لعملية انصارية
بصمتها .فهي حلقة من مسلسل أبدعه عقل حزب الله املقاوم.

ومع أن الكثير من تفاصيلها ستبقى مغيبة بقرار مسبق ،لكنها
تبقى أكثر حضورًا في تاريخ املقاومة الحديث الذي سجله حزب
الله ،وأعمق تجذرًا في صناعة مستقبل وطن.برغم أن ما كشفه
حزب الله ،عن اختراق املقاومة ّ
لبث طائرات االستطالع اإلسرائيلية
ليس سوى جانب من احتراف فاق التوقعات في مواجهة جيش
ينتمي الى دولة تتباهى بتفوقها النوعي ،لكنه فتح اآلفاق ّأمام
الخيال كي يقتحم أسوارًا كان يعدها من ضروب الوهم ،عله
ّ
يتلمس بعضًا من «أعجوبة» املقاومة ،التي صنعت تحريرًا غير

َ
ُ
الطعم والخرق
ومحاولة األسر
إبراهيم األمين
ُ
ك ـ ُش ــف ال ـك ـث ـيــر ع ــن عـمـلـيــة ان ـصــاريــة
ون ـشــرت معلومات غير واضـحــة عن
عـنــاصــر تـتـعـلــق بـهــا لـنــاحـيــة الـهــدف
واس ـ ـب ـ ــاب ف ـش ـل ـه ــا .وظ ـ ـلـ ــت ع ـنــاصــر
اساسية طي الكتمان هنا بعضها:
كانت العملية كمينًا معدا بناء على
سلسلة مـعـطـيــات ،اول ـهــا واســاسـهــا،
ان املـقــاومــة تنبهت ان ــه خ ــال الفترة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـل ـع ـم ـل ـي ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا مــع
نهايات عام  ،1994بدأ العدو بتنفيذ
خـطــة الـعـمــل خ ــارج الـشــريــط املـحـتــل.
وص ـ ــارت ش ـب ـكــات ال ـت ـج ـســس تــرصــد
امل ـق ــاوم ــن والـ ـق ــادة امل ـي ــدان ـ ّـي ــن ،ومــن
ث ــم ت ـت ـس ـلــل م ـج ـم ــوع ــات ك ــوم ـن ــدوس
اســرائ ـي ـل ـيــة وتـ ـ ــزرع عـ ـب ــوات ،إمـ ــا في
س ـي ــارات او مــرك ـبــات او ع ـلــى طــريــق
الــزامــي يعبره هــذا الـكــادر أو ذاك ،ما
تسبب باستشهاد عدد من الكوادر في
عمليات بقي بعضها خــارج التداول.
وبعضها فشل ايضا .فوجدت قيادة
ّ
امل ـق ــاوم ــة ان م ــن امل ـف ـيــد ت ـحــويــل هــذا

التهديد الــى فرصة اليقاع العدو في
كمني يحقق سلسلة اهداف في الوقت
نفسه.
وبناء عليه ،سربت معطيات بوسائل
مختلفة وص ـلــت ال ــى ال ـع ــدو ،اتــاحــت
لــه تـحــديــد م ـكــان قــائــد مـيــدانــي كبير
ف ــي امل ـق ــاوم ــة .وب ــاش ــر ال ـع ــدو عملية
الرصد له ،من خالل شبكات تجسس
ارضـيــة (بـشــريــا) ومــن خــال عمليات
ت ـع ـقــب (ل ــوج ـس ـت ـي ــا) .وع ـن ــدم ــا وج ــد
الـعــدو ،ان هـنــاك فــرصــة لتنفيذ كمني
من خــال زراعــة عبوة كبيرة ،تضمن
اصــابــة قاتلة للقيادي املـيــدانــي ومن
يكون برفقته ،تقرر البدء بالعمل على
مشروع التنفيذ.
عند هــذه النقطة ،كــان على املقاومة
ان ت ـ ــدخ ـ ــل م ـ ـ ـغـ ـ ــامـ ـ ــرة هـ ـ ـ ــي االكـ ـ ـث ـ ــر
ُ
حـســاسـيــة ،ب ــأن تـبـقــي الـقـيــادي تحت
نظر اسـتـخـبــارات الـعــدو ،مــا ّ
يعرضه
الح ـت ـمــال االغ ـت ـيــال ورب ـم ــا م ــن خــال
ال ـج ــو .عـلـمــا ان اجـ ـ ــراءات ع ــدة كــانــت
تـعـطــي ال ـع ــدو اش ـ ــارة ال ــى ان عملية
االغتيال يجب ان تتم من خــال عمل

ي ـقــوم بــه ج ـنــود فــي ســاحــة الـجــريـمــة
نفسها.
ولـكــون املـقــاومــة تـعــرف مسبقا نقطة
الهدف ،كــان عليها تقدير خط تحرك
العدو باتجاه الهدف والتوقيت .وفي
هذا السياق ،جاءت املعطيات الواردة
م ــن اعـ ـت ــراض اجـ ـه ــزة تـقـنـيــة خــاصــة
بــامل ـقــاومــة لـبــث ط ــائ ــرات االسـتـطــاع
االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـع ـط ــي فـ ـ ـك ـ ــرة عــن
م ـس ــارات ارض ـي ــة يـفـكــر فـيـهــا ال ـعــدو،

الشهيد ذو الفقار
ّ
تفقد مسرح المواجهة
قبل أن يصل الجيش
واألهالي إلى المكان

مسبوق في الصراع العربي اإلسرائيلي.
وباملعيار العسكري ،كان كمني انصارية ،املعد باحتراف استثنائي،
إنجازًا مدويًا في تاريخ املواجهات بني حزب الله وجيش االحتالل،
وتحول الى معلم شاخص في تاريخ املقاومات في لبنان واملنطقة.
ومما يميزه أنه أجهز على قوة النخبة من سالح البحرية اإلسرائيلية
املتخصصة في العمليات الخاصة ،وحدة «شييطت  .»13وهو ما ألقى
بظالله على وعي صانع القرار العسكري الذي أيقن بعد هذه العملية،
حجم األخطار التي تنتظر قوات النخبة لديه إن استمر في عمليات

ُ
وك ــان ــت الـ ـط ــائ ــرات تـ ـج ــري عـمـلـيــات
م ـس ــح ي ــوم ـي ــة ل ـه ــا ،م ــن اجـ ــل ض ـمــان
ّ
عــدم حـصــول مـفــاجــآت .وهــو مــا مكن
امل ـق ــاوم ــة م ــن افـ ـت ــراض خ ــط رئـيـســي
وخطوط ثانوية.
وعـلـيــه ،فقد اع ــدت املـقــاومــة خطة من
عدة ّ
مهمات بينها:
املهمة االولى ،قضت بزرع مجموعات
ال ـت ـخ ــري ــب (وح ـ ـ ــدة ال ـه ـن ــدس ــة) ع ــددا
مــن الـعـبــوات الـكـبـيــرة ،وذات الوجهة
ال ـت ـف ـج ـيــريــة ال ــواس ـع ــة ع ـلــى ال ـطــريــق
الــرئ ـي ـســي وع ـل ــى ط ــرق ــات فــرع ـيــة في
املنطقة .واخذت املقاومة في االعتبار،
ان الـ ـع ــدو ،ع ـنــدمــا يـسـتـعــن بــوحــدة
ال ـش ـي ـي ـط ــت ،ف ـه ــو ي ـل ـج ــأ ال ـ ــى وحـ ــدة
متخصصة متدربة على السير نحو
عشرة كيلومترات ،بعد انزالها على
االرض مـ ــن ال ـب ـح ــر او ال ـ ـجـ ــو ،الج ــل
تنفيذ مهمتها .وهــذه الــوحــدة تكون
م ـ ــزودة ل ـيــس ف ـقــط ب ـمــواك ـبــة للفريق
املعني بزرع العبوة ،بل أيضا بفريق
حماية يبقى قريبا من ساحة العمل،
وهو ما ظهر عندما قرر العدو اللجوء
ال ــى ال ـب ـحــر .م ــا جـعــل امل ـقــاومــة تضع
ف ــي حـســابـهــا ان مــواج ـهــة ك ـب ـيــرة قد
تحصل .وبالتالي ،كان على املقاومة
لـيــس زرع ال ـع ـبــوات ف ـقــط ،ب ــل ايـضــا،
تنفيذ عمليات انتشار شبه يومية في
املنطقة ،وعلى نقاط محددة ،بطريقة
ال ت ـح ـت ـمــل اي تـ ـح ــرك مـ ــن ش ــأن ــه ان
يعطي العدو اشــارة الــى ان هناك من
ينتظره على االرض.
اما املهمة الثانية للمقاومة بعد منع
الجنود من الوصول الى الهدف ،فهي
س ـح ــب الـ ـقـ ـي ــادي م ــن مـ ـك ــان وج ـ ــوده
بسرعة ومنع تعرضه لغارة معادية،
وتـ ــأمـ ــن خـ ــط اخ ـ ــراج ـ ــه مـ ــن امل ـن ـط ـقــة
بطريقة تمنع العدو من تحقيق هدفه

حتى بعد وقوع جنوده في الكمني.
ام ــا املـهـمــة الـثــالـثــة ،فـكــانــت استغالل
امل ــواجـ ـه ــة والـ ـكـ ـم ــن امل ـت ـف ـج ــر ،الج ــل
تحقيق هــدف كبير ،وهــو اســر جنود
للعدو ،سواء من االحياء او حتى من
القتلى.
بـعــد وق ــت غـيــر قـصـيــر مــن االن ـت ـظــار،
حصلت املـقــاومــة على اش ــارات قرابة
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ع ــن ح ــرك ــة م ـعــاديــة.
فـكــانــت املـجـمــوعــات املعنية بالكمني
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة االس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــار االسـ ــاس ـ ـيـ ــة.

رواية إسرائيل لـ«أغنية الصفصاف» :حزب الله كان ينتظرنا
محمد بدير
اس ـ ــم ال ـع ـم ـل ـي ــة :أغ ـن ـي ــة ال ـص ـف ـص ــاف.
التاريخ :ليل  4ـ  5أيلول  .1997الوحدة
املـ ـنـ ـف ــذة« :ش ـي ـي ـطــت  ،»13ث ــان ــي أه ــم
وحــدة نخبة في الجيش اإلسرائيلي،
وه ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ب ــالـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـب ــرم ــائ ـي ــة 16 .ج ـن ــدي ــا م ــن ال ــوح ــدة
ي ـن ـفــذون بـعــد مـنـتـصــف الـلـيــل عملية
إب ـ ـ ــرار ع ـل ــى ال ـش ــاط ــئ امل ـق ــاب ــل ل ـب ـلــدة
أنـصــاريــة (جـنــوب لـبـنــان) ُويشرعون
بالتسلل عبر طريق ترابي أطلق عليه
في خطة العملية اسم «طريق املــرج».
املهمة :زرع عبوات ناسفة في سيارة
مدنية ،وتفخيخ َعدة نقاط في املحيط.
ّ
الهدف :لم ُيعلن قط ،وإن كانت تقارير
صحافية إسرائيلية قد أكدت أنه أحد
املـســؤولــن الكبار فــي املـقــاومــة آنــذاك.
النتيجة« :كارثة الشييطت» ،الحادثة
الـ ـت ــي حـ ـف ــرت ف ــي ال ــوع ــي ال ـع ـس ـكــري
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بــوصـفـهــا أك ـب ــر وأق ـســى
إخفاق عملياتي لوحدة الكوماندوس
البحري في تاريخها.
الوحدة وقعت في كمني محكم أعدته
امل ـقــاومــة ،سـ ّـبــب مـقـتــل  11جـنــديــا من
ال ــ»ش ـي ـي ـطــت» ،بينهم قــائــد الفصيل،
وه ــو ضــابــط بــرتـبــة م ـقــدم ،كــذلــك قتل
ـان ع ـشــر م ــن وحـ ــدة اإلن ـق ــاذ
ج ـن ــدي ثـ ـ ٍ

ال ـتــي قــدمــت إلخـ ــاء امل ـص ــاب ــن ،فيما
بلغت حصيلة الـجــرحــى أرب ـعــة .حدة
االشـ ـتـ ـب ــاك دفـ ـع ــت ق ـ ــوة اإلن ـ ـقـ ــاذ إل ــى
ّ
االنسحاب سريعًا تحت النار ،ما مكن
امل ـق ــاوم ــن م ــن وض ــع ال ـي ــد ع ـلــى جثة
أحد جنود القوة املهاجمة التي بقيت
ممزقة في أرض املعركة.
تفيد الرواية اإلسرائيلية بأن الجندي
الــوحـيــد ال ــذي لــم يـتـعــرض لــإصــابــة،
ّ
كان رجل اإلشارة ،األمر الذي مكنه من
املناورة بالنار واستدعاء قوة اإلنقاذ
إلــى املـكــان .فــي األثـنــاء ،كــان قــد حضر
رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
أم ـنــون شــاحــاك ،إل ــى غــرفــة العمليات
الرئيسية فــي مقر وزارة الـحــرب بتل
ً
أب ـي ــب وأش ـ ـ ــرف مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى إدارة
عملية إخالء قوة الشييطت من مكان
العملية .وفيما طلب شاحاك من قوة
تابعة لوحدة «إيـغــوز» أن تكون على
جــاهــزيــة ل ـل ـتــدخــل ،ك ــان ــت مــروح ـيــات
«كــوبــرا» تحلق فــوق منطقة العملية
ّ
لتؤمن هبوط مروحية من نوع يسعور
عـلــى مـســافــة نـحــو  100مـتــر مــن بقعة
االش ـت ـبــاك ون ــزول  12جـنــديــا مــن قــوة
مختلطة مــن «شـيـيـطــت  »13ووح ــدة
اإلنقاذ املتخصصة  .669القوة املنزلة
ان ـق ـس ـمــت س ــري ـع ــا إل ـ ــى م ـج ـمــوع ـتــن:
األول ــى للتغطية وال ــرد عـلــى مـصــادر

ّ
خطط العدو
الستخدام نوعين من
المتفجرات في االغتيال
ليبدو جزءًا من «تصفيات
لبنانية داخلية»

النيران ،والثانية للبحث عن املصابني
وامل ـب ــاش ــرة بــإخــائ ـهــم .ل ـكــن صـلـيــات
ن ــاري ــة أطـلـقــت عـلــى ه ــذه ال ـق ــوة خــال
املهمة أدت إلــى مقتل الطبيب املرافق
فيها ،وهو ضابط برتبة نقيب.
ف ـ ــي وق ـ ــت الحـ ـ ـ ــق ،روى نـ ــائـ ــب ق ــائ ــد
املـ ــروح ـ ـيـ ــة م ـ ــا ش ـ ــاه ـ ــده ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
صـ ـح ــافـ ـي ــة« :ك ـ ــان ـ ـ ّـت ال ـل ـي ـل ــة ش ــدي ــدة
ال ـظ ـل ـم ــة ،واسـ ـتـ ـع ــن ــا ب ــأجـ ـه ــزة رؤيـ ــة
لـيـلـيــة .أط ـل ـقــت عـلـيـنــا ك ـم ـيــات كـبـيــرة
مــن الـنـيــران .عندما اقتربنا مــن مكان
الـحــادث رأينا نقاطًا مضيئة .لم يكن
واضـ ـح ــا إن ك ــان ــت هـ ــذه ف ــوان ـي ــس أو
طلقات نار .رأينا عدة حرائق صغيرة.

ك ــان صـعـبــا مــن الـجــو تـقــديــر خـطــورة
املــوقــف .بـعــد خـمــس دقــائــق مــن إن ــزال
قــوة اإلنـقــاذ ،سمعنا قائد القوة يبلغ
ع ـل ــى ال ــاس ـك ـل ــي بـ ـص ــوت جـ ــدي ج ـدًا
بوجود عدد كبير من القتلى».
اس ـت ـمــرت ال ـع ـم ـل ـيــة ،م ـنــذ لـحـظــة فتح
الـنــار حتى االشـتـبــاكــات الـتــي واكبت
ع ـم ـل ـيــة إخ ـ ــاء امل ـص ــاب ــن ن ـحــو ثــاث
س ــاع ــات .وق ـبــل ط ـلــوع ال ـف ـجــر ،أص ــدر
رئ ـيــس األرك ـ ــان أوام ـ ــره ل ـقــوة اإلخ ــاء
باالنسحاب من املكان دون أن تتمكن
من سحب جثة الجندي إيتمار إيليا،
وكذلك أشالء من جثث بعض الجنود
اآلخ ــري ــن .ف ــي ح ــزي ــران  1998أع ـيــدت
الجثة واألشالء جميعها إلى إسرائيل
فــي إط ــار عملية تـبــادل مــع حــزب الله
أدت إلى إطالق سراح ستني أسيرًا من
أســرى املقاومة و 38جثمانًا ملقاومني
شهداء.
فــي كـتــابــه «ح ــرب دون ش ــارة» وصــف
قائد وحــدة إيغوز في حينه ،موشيه
تمير ،املشاعر القاسية الـتــي عاناها
ن ـت ـي ـج ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ورجـ ـ ـ ــح ف ــرض ـي ــة
أن ي ـك ــون حـ ــزب ال ـل ــه ق ــد ح ـصــل على
م ـع ـل ــوم ــات م ـس ـب ـقــة ح ـ ــول ال ـع ـم ـل ـيــة،
ّ
مـ ــا م ــك ـن ــه مـ ــن ن ـص ــب ك ـم ــن مل ـقــات ـلــي
الـ»شييطت».
ف ــي أع ـق ــاب «ال ـك ــارث ــة» ،تـشـكـلــت أرب ــع

ل ـ ـجـ ــان ت ـح ـق ـي ــق م ـ ــن أج ـ ـ ــل مـ ـح ــاول ــة
الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـل ــى ح ـق ـي ـق ــة م ـ ــا ح ـص ــل،
وخصوصًا كيفية حصول حــزب الله
على معلومات مسبقة عن عملية بهذا
املستوى من السرية .وخلصت اللجنة
ال ـتــي أن ـشــأهــا ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
بــرئــاســة ال ـج ـن ــرال غــابــي أوف ـي ــر ،إلــى
االستنتاج أن قوة الـ»شييطت» وقعت
في كمني عرضي ،كان جزءًا من شبكة
كـمــائــن نـشــرتـهــا امل ـقــاومــة ف ــي أمــاكــن
مـخـتـلـفــة ب ـج ـنــوب ل ـب ـن ــان .ف ــي حينه
أعطى األمني العام لحزب الله ،السيد
حسن نصر الـلــه ،إش ــارة واضـحــة في
خ ـط ــاب ب ـع ــد الـ ـح ــادث ــة أع ـل ــن ف ـي ــه أن
«امل ـق ــاوم ــة كــانــت ف ــي ان ـت ـظ ــارك ــم» ،إال
أن املــؤسـســة العسكرية فــي إسرائيل
ك ــاب ــرت ورف ـض ــت الـتـسـلـيــم بــاحـتـمــال
أن ي ـ ـكـ ــون حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه قـ ــد نـ ـج ــح فــي
اع ـتــراض معلومات عــن العملية .في
 31آب  ،2007نشرت صحيفة معاريف
تـحـقـيـقــا ق ــال ــت ف ـي ــه ُإن إش ـ ــارة ال ـبــث
الـخــاصــة بــالـطــائــرة املـسـ ّـيــرة عــن ُبعد
ال ـتــي ك ــانــت تـمـســح مـنـطـقــة العملية
طــوال أسبوعني قبل التنفيذ وترسل
صورًا مباشرة لها إلى محطة التحكم
األرضـ ـ ـ ـ ــي داخـ ـ ـ ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـ ــم ت ـكــن
مشفرة ،ورجحت أن يكون هذا الخرق
وراء انكشاف أمر العملية ،وهو األمر

