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وقائع التخطيط واألهداف
ً
التوغل خلف الخطوط ،محاوال تقليد عناصر حزب الله الذين كانوا
يتسللون الى عمق املنطقة املحتلة ،ويستهدفون قوات االحتالل.
املعلق العسكري في صحيفة «معاريف» ،عمير ربابورت ،قال في
حينه ،إن «التجربة املريرة للجيش اإلسرائيلي من فترة الوجود في
منطقة الحزام األمني في لبنان ،يفترض أن تثبت أنه حني نعمل
بوتيرة عالية من املخاطرة على نحو خاص ،فإن هذا من شأنه أن
ينتهي ليس بتحقيق إنجازات تكتيكية مرغوب فيها ،بل بكوارث
كبيرة كما حصل في كارثة الوحدة البحرية «شييطت» .كانت الكارثة

في انصارية خط الفصل التي أصبح االنسحاب من الحزام األمني
بعدها ،مسألة وقت».
ما أثقل على إسرائيل ،ليس مجرد صورة االنكسار واإلذالل وعودة
جنود وحدة الشييطت أشالء ،بل إن خصوصية عملية انصارية
أنها أتت في مواجهة خيار انتهجته قيادة االحتالل في حينه ،بموازاة
وبعد فشل العديد من الخيارات البديلة ،وتحديدا عدواني  93و،96
التي راهنت من خاللها على ردع حزب الله ،وإحباط عملياته ،والحد
من مفاعيلها.

وكانت قيادة املقاومة من االمني العام
ل ـل ـحــزب ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه الــى
امل ـس ــؤول االم ـنــي فــي حـيـنــه ،الشهيد
ع ـمــاد مـغـنـيــة (ال ـح ــاج رضـ ـ ــوان) ،الــى
امل ـ ـسـ ــؤول املـ ـي ــدان ــي وال ـع ـس ـك ــري فــي
حـيـنــه ،الـشـهـيــد مصطفى ب ــدر الــديــن
(السيد ذو الفقار) ،اضافة الى اخرين،
ي ـت ــاب ـع ــون ت ـف ــاص ـي ــل مـ ــا يـ ـج ــري كــل
مــن مــوقـعــه .وبعضهم ك ــان فــي مكان
قــريــب جــدا مــن ســاحــة العملية .حتى
إن الشهيد ذو الـفـقــار كــان مــن الــذيــن

تفقدوا مسرح املواجهة قبل ان تصل
الـقــوات العسكرية واالمنية الرسمية
اللبنانية واالهالي الى املكان.
ع ـ ـنـ ــد حـ ـ ـص ـ ــول االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ،واق ـ ـ ـتـ ـ ــراب
امل ـج ـمــوعــة االســرائ ـي ـل ـيــة م ــن ال ـهــدف،
ج ـ ـ ــرى ت ـف ـج ـي ــر ع ـ ـبـ ــوة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ادى
ان ـف ـجــارهــا ال ــى ان ـف ـجــار ع ـب ــوات كــان
يـحـمـلـهــا ج ـن ــود الـ ـع ــدو ،وخـصــوصــا
ت ـلــك ال ـتــي كــانــت ع ـلــى ظ ـهــر الـجـنــدي
ايتمار ايليا ،الــذي تمزق جسده الى
اش ـ ــاء ك ــام ـل ــة .وب ـع ــد دق ــائ ــق قـلـيـلــة،
ت ــدخ ـل ــت ق ـ ــوة ان ـ ـقـ ــاذ ل ـج ـي ــش ال ـع ــدو
كــانــت قــري ـبــة م ــن املـ ـك ــان ،ث ــم تــدخـلــت
مروحيات مقاتلة للعدو شاركت في
محاولة خلق حــزام نـ ّ
ـاري حــول مكان
التفجيرات ،وملساعدة وحــدة االنقاذ
في عمليات االجالء ،وخصوصا جمع
اشالء الجنود.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ك ـ ـ ــان مـ ـق ــاوم ــون
ي ـت ـقــدمــون ف ــي م ـح ــاول ــة م ـن ـهــم الســر
جنود للعدو ،وحصل ان اقترب احد
املـ ـق ــاوم ــن ال ـ ــى امل ـس ــاف ــة ال ـص ـف ــر مــن
احـ ــد ج ـن ــود الـ ـع ــدو ،ق ـبــل ان تصيبه
رصـ ـ ــاصـ ـ ــات م ـ ــن ج ـ ـنـ ــود ف ـ ــي وح ـ ــدة
االنقاذ .بينما اطلق املقاومون النيران
ع ـلــى ال ـط ــائ ــرات امل ــروح ـي ــة واص ــاب ــوا
احــداهــا بــرصــاص مــن دون تعطيلها
او اس ـق ــاط ـه ــا .وم ـ ــن ث ــم ع ـم ــد جـيــش
العدو الى سحب جميع قواته في مدة
زمنية قصيرة ،بناء على إلحاح غرفة
العمليات في الداخل املحتل .وهو ما
ات ــاح للمقاومني بـعــد ذل ــك ،املـســارعــة
الـ ــى م ـس ــح س ــري ــع ل ـل ـم ـس ــرح ،ف ـجــرى
ُ
تـفـكـيــك ع ـب ــوات ل ــم ت ـس ـت ـخـ َـدم ،وجـمــع
مخلفات الـجـنــود العسكرية وبعض
ُ
االش ــاء .واتـخــذ قــرار بــاخــاء املنطقة
قبل وصول الجيش اللبناني والقوى
االمنية واالهالي وهذا ما حصل.

الذي كشفه السيد نصر الله على املأل
ف ــي آب  ،2010ح ــن ع ــرض ف ــي كلمة
مـتـلـفــزة مـشــاهــد م ـصــورة استطاعت
ا ُمل ـقــاومــة قــرصـنـتـهــا مــن بــث الـطــائــرة
امل َّ
سيرة ،وتظهر هذه املشاهد منطقة
أنـ ـص ــاري ــة م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى امل ـس ــار
الــذي سلكته القوة اإلسرائيلية أثناء
ت ـس ـل ـل ـه ــا .فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ـ ــق ت ـحــدثــت
تـ ـق ــاري ــر إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ــن أنـ ـ ــه ج ــرى
التثبت مــن أصــالــة املـشــاُهــد وكونها
ً
مــأخــوذة فـعــا مــن بــث «امل ـسـ ّـيــرة» ،ما
دفع مسؤولني إسرائيليني إلى تبني
فــرض ـيــة ال ـك ـمــن امل ـخ ـطــط ل ــه مسبقًا.
وفــي نهاية املطاف ،أعلن قائد سالح
البحرية ،إيلي مـيــروم ،اقتناعه بهذه
الـفــرضـيــة وأب ـلــغ عــائــات الـقـتـلــى من
وحدة «شييطت  »13بذلك.
وكـ ــانـ ــت ه ـ ــذه الـ ـع ــائ ــات قـ ــد طــال ـبــت
ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش ،ف ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب م ـ ـ ــا ع ــرض ــه
السيد نصر الـلــه ،بالكشف عــن مــواد
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ــت فــي
الـقـضـيــة .وف ــي تـشــريــن ال ـثــانــي 2012
عــرضــت الـقـنــاة األول ــى فــي التلفزيون
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ـع ـط ـي ــات جـ ــديـ ــدة عــن
«كـ ــارثـ ــة ال ـش ـي ـي ـطــت» أقـ ـ ـ ّـر بـمــوجـبـهــا
الجيش اإلســرائـيـلــي بنجاح الجهود
االسـتـخـبــاريــة الـتــي بــذلـهــا ح ــزب الله
في أخذ العلم بالعملية مسبقًا .كذلك

أظـ ـه ــرت امل ـع ـط ـيــات أن ب ـع ــض ج ـنــود
ال ــ»ش ـي ـي ـطــت» ح ـم ـلــوا ع ـلــى ظـهــورهــم
ع ـب ــوات نــاس ـفــة ك ــان ُي ـخ ـطــط لــزرعـهــا
ب ـغ ـي ــة ت ـص ـف ـيــة أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن فــي
الحزب .وبحسب هــذه املعطيات ،كان
هناك ثالثة أنــواع من املــواد املتفجرة
الـتــي أدت إلــى مقتل الـجـنــود ،أحــدهــا
يتبع لحزب الله ،فيما النوعان اآلخران
كانا محمولني من قبل الجنود .وعلى
إث ــر ذل ــك ،أث ــار التحقيق التلفزيوني
فرضية أن يكون الجيش اإلسرائيلي
قـ ـ ــد خ ـ ـطـ ــط السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ن ـ ــوع ـ ــن مــن
امل ـت ـف ـجــرات ف ــي عـمـلـيــة االغ ـت ـيــال لكي
ت ـب ــدو الـعـمـلـيــة جـ ــزءًا م ــن «تـصـفـيــات
لبنانية داخلية» .في  14نيسان 2013
عــرضــت الـقـنــاة اإلسرائيلية العاشرة
ُ
مشاهد تظهر جنود وحدة الشييطت
يقومون باالستعدادات األخيرة قبيل
االنطالق إلى العملية.
«كـ ــارثـ ــة ش ـي ـي ـط ــت» ،وك ــذل ــك «ك ــارث ــة
امل ــروح ـي ــات» ال ـتــي حـصـلــت ق ـبــل ذلــك
بــأشـهــر ( 4شـبــاط  )1997وقـتــل فيها
 73جنديًا ج ــراء اصـطــدام مروحيتني
إسرائيليتني كانتا تقالن جنودًا نحو
ّ
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة املـحـتـلــة ،شكلتا
منعطفني أساسيني عند ال ــرأي العام
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـتــأي ـيــد االن ـس ـح ــاب من
لبنان والدفع باتجاهه.

اقترب أحد المقاومين الى المسافة
الصفر من أحد جنود العدو (أرشيف)

وكانت خطة قيادة العدو آنذاك ،وتحديدًا قائد املنطقة الشمالية
اللواء عميرام ليفني ،خريج وحدات النخبة والعمليات الخاصة ،تقوم
على نقل «حزب الله» في موقعه القتالي من الدائرة الهجومية وشن
العمليات ،الى الدائرة الدفاعية وتلقي العمليات .الخيار كما بدا
إلسرائيل في حينه ،كان ناجعًا ويحمل إمكانات واعدة ،لكن نتائج
كمني انصارية املؤملة ،كما ونوعا ،وفي عملية تجلت فيها أعلى
درجات التفوق االمني ،كوت وعي قادة العدو ،ودفعتهم الى التسليم
بسيطرة وتحكم حزب الله في قواعد الصراع ومجريات امليدان.

كيف عمل مغنية
وبدرالدين في المعركة؟
عباس فنيش
لم تكن تلك املــرة األولــى التي يتكامل
فـيـهــا ج ـهــد ع ـم ــاد مـغـنـيــة ومـصـطـفــى
ب ــدر ال ــدي ــن .ال ـت ـقــاريــر الـغــربـيــة مطلع
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات او ال ـت ـق ــاري ــر الــاح ـقــة
الـتــي اش ــارت الــى تلك الحقبة تكلمت
بــوضــوح عــن هــذا التكامل «الـقــاســي»
بــن «مـهــووس» بالعمل األمـنــي وآخــر
«مفتون» بالكمائن والعبوات.
لـيــل الـخــامــس مــن أي ـلــول  ،1997كانت
إسرائيل على موعد مع هذا التكامل.
بني بساتني الليمون في بلدة أنصارية
ال ـســاح ـل ـيــة وق ـع ــت «ال ـن ـخ ـب ــة» بكمني
اودى بحياة  12جنديًا (على األقل) من
ُ
وح ــدة شييطت  13وتــركــت اشــاؤهــم
بني األشجار وسواقي املياه.
ماذا حصل؟
«قرأت في عقل اإلسرائيليّ ،
بدك حرب
أدمـغــة؟ أنصارية هي حــرب األدمـغــة»،
قال السيد مصطفى بدر الدين (السيد
ذو الفقار).
ّ
مـنــذ ال ـت ـقــاط ح ــزب ال ـلــه ل ـبــث طــائــرات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة بـ ـ ــدون طـ ـي ــار (ل ـ ــم ي ـحــدد
األمني العام لحزب الله التاريخ الفعلي
ل ـن ـج ــاح ال ـ ـحـ ــزب ب ـ ــذل ـ ــك) ،أخ ـ ــذ فــريــق
متخصص فــي امل ـقــاومــة بتحليل كل
تفصيل باملشاهد امللتقطة ،كل الجهد
م ـنــذ ال ـت ـق ــاط ال ـب ــث مـ ـ ــرورًا بــالـتـحـلـيــل
وال ــوص ــول ال ــى الـنـتــائــج ك ــان بـقـيــادة
الشهيد عـمــاد مغنية .ق ـ ّـدر حــزب الله
حينها ان إسرائيل تعتزم القيام بعمل
ما في تلك املنطقة التي تكثف فوقها
تحليق ال ـطــائــرات .تـقــرر نـصــب كمني
مـحـكــم ب ــن األشـ ـج ــار ه ـن ــاك ،وضـعــت
الـ ـعـ ـب ــوات فـ ــي نـ ـق ــاط م ـ ـحـ ــددة ،وب ـقــي
على املـقــاومــة االنـتـظــار تحسبًا لقيام
اسرائيل بعمل ما .حصل ذلك بقيادة
«السيد ذو الفقار» وإشرافه.
ف ـج ــر الـ ـخ ــام ــس مـ ــن أي ـ ـلـ ــول ،ال ـس ــاع ــة
 ،12.40عـبــرت مجموعة تابعة لفرقة
شـيـيـطــت  13ال ـشــاطــئ الـلـبـنــانــي بعد
اإلب ـح ــار مــن ن ـهــاريــا .تـقــدمــت بــاتـجــاه
بساتني انصارية لتنفيذ عملية عرفت
ب ــاس ــم «أغـ ـنـ ـي ــة الـ ـصـ ـفـ ـص ــاف» .كــانــت
امل ـج ـم ــوع ــة مـ ـ ـ ــزودة بـ ـعـ ـب ــوات نــاس ـفــة
حملها ال ـج ـنــود عـلــى ظ ـهــورهــم .عند
ال ـ ــ 12.45انفجرت عـبــوة ناسفة اولــى،
قـتــل فيها قــائــد ال ـقــوة ،تبعتها عبوة
ثانية ،وبعدها بدقائق انفجرت عبوة
ثــالـثــة ،خــال  45دقيقة كــانــت املنطقة
تلتهب .حتى قوة اإلنقاذ التي وصلت
مــن حـيـفــا تـعــرضــت لـلـنـيــران وقــذائــف
الـهــاون ،صباحًا لخص وجــه الجندي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـ ـ ــذي ت ـنــاق ـل ـتــه وس ــائ ــل
اإلعالم وجه الخيبة في تل أبيب.
كمني بالصدفة؟
«أنـ ــا ال أع ـم ــل ب ــال ـص ــدف» ،ال ـس ـيــد ذو
الفقار.
فرضية كمني الصدفة هــذه ،رجحتها
لـ ـجـ ـن ــة «اوف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر» الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـقـ ـق ــت فــي
ال ـح ــادث ــة ،فـ ــرأت ان ح ــزب ال ـل ــه نصب
عـ ـب ــوات هـ ـن ــاك ب ـش ـكــل روت ـي ـن ــي عـلــى
غــرار ما فعلت املنظمات الفلسطينية
سابقا او حتى الحزب نفسه في اكثر

مــن مكان فــي الـجـنــوب .لــم يقتنع احد
من اهالي الجنود وال حتى املتابعني
في اسرائيل بهذه الفرضية .وتصدر
س ـ ـ ــؤال :اذا ك ـ ــان ذل ـ ــك ص ــدف ــة ف ـل ـمــاذا
زرعت العبوات تمامًا في الطريق التي
ستسلكها القوة؟
حزب الله استدرج ...واستعد
عـ ـن ــد فـ ـح ــص خـ ــاصـ ــة ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
وال ــرواي ــات ،يتضح ان الـعـبــوات التي
انـ ـفـ ـج ــرت ب ــالـ ـق ــوة ك ــان ــت تـ ـم ــام ــا فــي
املـ ـس ــار ال ـ ــذي س ـل ـك ـتــه .ق ــد ي ـك ــون مــرد
ذل ــك ال ــى ان ح ــزب ال ـلــه « اسـنـتـنـتــج «
ان ـهــا ستعبر مــن هـنــا نتيجة تحليل
مشاهد الـطــائــرات ب ــدون طـيــار ،ولكن
هل مشاهد الطائرات كافية للوصول
الى هذا االستنتاج؟
ي ـق ــول ق ــائ ــد ق ـ ــوات ال ـيــون ـف ـيــل حينها
تيمور غوكسل ان حزب الله وضع امام
إسرائيل «قطعة حلوى كبيرة» أسالت
لعاب الحكومة والجيش ،ودفعتهما
إلــى اتـخــاذ ق ــرار بـهــذه العملية .يبني
غــوك ـســل حــدي ـثــه ع ـلــى م ــا س ـم ـعــه من
ق ــادة وضـبــاط اسرائيليني فــي أوقــات

لم يقتنع أهالي
الجنود والمتابعون
في اسرائيل بفرضية
«كمين الصدفة»

الحقة من عملية انصارية ،وخاصة أن
«قطعة الحلوى» بقيت ماثلة امامهم
حتى اللحظة الصفر لتنفيذ املهمة.
ي ـت ـكــامــل ح ــدي ــث غ ــوك ـس ــل ،م ــع تــأكـيــد
وزيـ ـ ــر الـ ـحـ ــرب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي حـيـنـهــا،
إسحاق مــردخــاي ،أنــه عــرض العملية
مــرتــن على املجلس ال ــوزاري املصغر
وواف ـق ــوا عليها نتيجة الـتــأكـيــد أنها
ستمر بشكل طبيعي وسهل.
يتقاطع ذلك مع وقائع ثالث:
ـ ـ ـ األول ـ ـ ــى :ال ـه ــدف امل ـع ـل ــن ،اي اغـتـيــال
قـ ـي ــادي او قـ ـي ـ َ
ـادي ــن م ــن قـ ـ ــادة ح ــزب
الـلــه ،وهـمــا على مقربة مــن انصارية،
مــا يحتم القيام بعملية ان ــزال بحري
والتسلل بني البساتني!
الثانية :اختيار الشييطت  13لتنفيذ
امل ـه ـمــة ،وه ــي وحـ ــدة ال تـعـمــل إال في
م ـه ـمــات خ ــاص ــة جـ ـدًا وع ـل ــى مـسـتــوى
عــال مــن الــدقــة واألهمية (مثل اغتيال
ابو جهاد الوزير في تونس عام ،1988
استجالب مجموعة كبيرة من اليهود
الفالشا بعمليات خاصة من السودان
ف ــي مـنـتـصــف ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،تفجير
سفينة م ــون الي ــت  1985وغـيــرهــا من
امل ـه ـمــات امل ـع ـق ــدة .ف ـهــل ك ــان يستحق
ال ـ ـه ـ ــدف املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة داخ ـ ـ ـ ــل االراض ـ ـ ـ ــي
اللبنانية بــوحــدة شييطت  13بغض
النظر عما اذا كانت ستنجح ام ال؟
 الثالثة :العبوات التي كانت بحوزةال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــود ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت ع ـ ـشـ ــرات
الـ ـكـ ـيـ ـل ــوغ ــرام ــات بـ ـحـ ـس ــب ش ـ ـهـ ــادات
الضباط أمام لجان التحقيق وأضيف
إلــى كــل عبوة يــوم العملية ( 8إلــى 10
كيلوغرامات متفجرة) ،فهل كانت فقط
الغتيال شخص او شخصني؟
جمع هذه الوقائع الثالث يعزز فرضية
«غ ــوك ـس ــل» ع ــن اس ـ ـتـ ــدراج حـ ــزب الـلــه
إلسرائيل عبر معلومات استخبارية
بـ ــأن ث ـمــة ه ــدف ــا دس ـم ــا ج ـ ـدًا م ــوج ــودا
هناك ،وأن دسامة الهدف تحتاج إلى
ق ــوة م ــن الـنـخـبــة لتنفيذ امل ـه ـمــة .ومــا
ي ـع ــزز فــرض ـيــة االس ـ ـتـ ــدراج م ـعــارضــة
رئـيــس قـســم االسـتـخـبــارات فــي ســاح
البحرية حينها «شاي بروش « لوقت
الـتـنـفـيــذ ،حـيــث طـلــب الـتــأجـيــل لشهر
او شهرين ألن الليل في أيلول قصير
نسبيًا ،األمر الذي رفضه اللواء ألكس
ط ــال قــائــد س ــاح الـبـحــريــة خــوفــا من
ضياع الفرصة التي كانت ال تــزال في
املتناول.
الحرب النفسية مجددًا
صـبـيـحــة ال ـخــامــس م ــن أيـ ـل ــول ،كــانــت
وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ت ـت ـل ـق ــى بـ ــاغـ ــا عــن
عـ ـم ــل كـ ـبـ ـي ــر حـ ـص ــل فـ ـ ــي أن ـ ـصـ ــاريـ ــة.
األول ــوي ــة كــانــت لـصـحــافــي يـعـمــل في
وك ــال ــة أجـنـبـيــة ب ـهــدف تـعـمـيــم الخبر
على وســائــل إع ــام اجنبية .تصدرت
حينها مـشــاهــد األش ــاء اإلسرائيلية
ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة ،ح ــاول ــت إســرائ ـيــل
إخفاء ما حصل وتكلمت عن قتيلني،
لكن املفاجأة كانت ان املقاومة عرضت
عـ ـش ــرات امل ـ ـعـ ــدات وأش ـ ـ ــاء ألكـ ـث ــر مــن
قتيلني .أما من سارع إلى حبك اللعبة
اإلع ــام ـي ــة ـ ـ ـ الـنـفـسـيــة ف ـك ــان الـشـهـيــد
مصطفى بدر الدين.

