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سياسة
تقرير

هكذا كشف شريط حزب الله
لغز «كارثة شييطت»
بعد عشرين عامًا من
الضبابية ،أربع لجان تحقيق
وثالث روايات متضاربة،
صادق الجيش اإلسرائيلي
الحقيقة التي
أخيرًا على
ً
ّ
تهرب منها طويال« :كارثة
الشييطت» ّ في لبنان سببها
كمين مخطط له مسبقًا
ّ
أعده حزب الله
محمد بدير
«أغنية الصفصاف» هو اسم العملية
ال ـســريــة ال ـتــي ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
تنفذها وحدة «شييطت  »13التابعة
لـلـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،لـيــل  5أيـلــول
 1997قرب بلدة أنصارية الجنوبية،
وكـ ـ ــان ه ــدف ـه ــا زرع عـ ـب ــوات نــاسـفــة
ض ــد ه ــدف تــابــع ل ـل ـم ـقــاومــة .تــألـفــت
الـقــوة املنفذة مــن  16جنديًا .وخــال
سيرها نحو الهدف وقعت في كمني
فـ ّـجــر ع ـبــوات ّضــدهــا وأودى بحياة
 12جنديًا .صنفت إسرائيل الحادثة
ب ــ«ال ـكــارثــة» ،لكن مالبساتها بقيت
حتى األمس القريب لغزًا ،وتحول إلى
موضوع نزاع بني األسلحة املختلفة
للجيش اإلسرائيلي ،ال سيما سالح
البحرية وشعبة االستخبارات.
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ــذي ن ـشــرتــه «يــدي ـعــوت
أحرونوت» أمس يسلط الضوء على
ه ــذا ال ـن ــزاع وي ـســرد ف ـصــول الـحـيــرة
الـتــي عاشتها لـجــان التحقيق التي
تـشـكـلــت ت ـبــاعــا لـلـبـحــث ف ــي الـسـبــب
الحقيقي للفشل ،خصوصًا بعد أن
ّ
تبنت شعبة االستخبارات العسكرية
ف ــرض ـي ــة أن «االنـ ـفـ ـج ــار األول ،كـمــا
ُتظهر األف ــام التي ّ
صورتها طائرة
االس ـت ـط ــاع ال ـت ــي واك ـب ــت الـعـمـلـيــة،

حـ ـص ــل داخـ ـ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوة ،وعـ ـلـ ـي ــه ك ــان
االسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ال ـ ـجـ ــازم ب ــأن ــه لـ ــم يـكــن
هـنــاك أي تــدخــل للعدو (ح ــزب الله)
في الحادثة .وهكذا ولدت نظرية أن
مــا تعرضت لــه وح ــدة شييطت كان
نتيجة انفجار العبوات التي حملها
أفرادها».
ورأى ت ـح ـق ـي ــق يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أن ـ ـ ــه فــي
ضوء عدم إصرار القيادة العسكرية
العليا على تحقيق عسكري مهني،
بقيت كارثة شييطت حالة ضبابية،
وهــو ما يثير سخط القائد السابق
لـ ـل ــوح ــدة ،وزي ـ ـ ــر اإلس ـ ـكـ ــان ال ـح ــال ــي
يوآف غالنت ،الذي يعتبر ما حصل
تشويهًا للحقيقة وخــداعــا مستمرًا
ألسر الجنود القتلى .ويجزم غالنت
بـ ــأن ال ـح ـقــائــق واضـ ـح ــة ف ــي حــادثــة
أنصارية ،وأن اإلجابة عن أسئلتها
ح ـ ــادة ل ـل ـغــايــة ،وهـ ــي م ــوج ــودة في
الـ ـخ ــاص ــات ال ـت ــي عــرض ـت ـهــا لـجـنــة
التحقيق الرابعة واألخـيــرة بشأنها
عام .2010
وي ـقــدم غــالـنــت رواي ـت ــه ال ـتــي توصل
إلـيـهــا ح ــول الـحــادثــة بـعــد أن تحول
إلـ ـ ـ ـ ــى «لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـ ـ ــن رج ـ ــل
ّ
واح ـ ــد» ،فــاطـلــع عـلــى كــل املـ ــواد ذات
الـصـلــة .وبـحـســب ه ــذه ال ــرواي ــة ،فــإن
ً
«خ ـل ــا ف ــي عـمـلـيــة جـمــع املـعـلــومــات
االستخبارية» سمح لحزب الله بأن
ُيــدرك أن قوة من الكوماندو ستأتي
إل ــى م ـكــان م ـحــدد وف ــي وق ــت م ـقــدر،
مـ ــا دفـ ـع ــه إلـ ـ ــى نـ ـص ــب س ـل ـس ـل ــة مــن
الـكـمــائــن ،أحــدهــا حـيــث م ـ ّـرت الـقــوة.
وعندما «رأى هذا الكمني القوةّ ،
فجر
عبوات بــ 11جنديًا منها كانوا على
وش ــك اج ـت ـيــاز ال ـطــريــق ب ــن قــريـتــي
أنـ ـص ــاري ــة ول ــوبـ ـي ــة .ه ـ ــذه ال ـع ـب ــوات
ال ـتــي ان ـف ـجــرت ف ــي الــدقـيـقــة  41بعد
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل تـسـ ّـبـبــت ف ــي ال ـعــدد
األك ـب ــر م ــن اإلص ــاب ــات .بـقـيــة ال ـقــوة،
اجتازت
املؤلفة من  5جنود ،كانت قد
ّ
الشارع ،فالتفتت إلى الخلف وتلقت
أوامر من قائد الوحدة بإطالق النار
عـلــى ّ
أي م ـصــدر ل ـل ـن ـيــران .لـكــن ُبعد
ـان قـتــل
 14ثــان ـيــة ح ـصــل ان ـف ـجــار ثـ ـ ٍ
ف ـيــه ق ــائ ــد ال ــوح ــدة .وب ـع ــد  3دقــائــق
و 8ثـ ــوان ،تنفجر الـعـبــوة الـتــي كــان

يحملها الـجـنــدي إيـتـمــار إل ـيــا على
ظهره .ويمكن أن يكون سبب انفجار
العبوة تعرضها لكرات حديدية من
االنفجارات السابقة أو ارتفاع درجة
الحرارة نتيجة الحرائق».
وي ــؤك ــد غــال ـنــت أن ــه رأى ب ــأم عـيـنــه،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ح ـ ـضـ ــر إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــر وح ـ ـ ــدة
الـ ـشـ ـيـ ـيـ ـط ــت صـ ـبـ ـيـ ـح ــة الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة،
التجهيزات املتضررة للجنود الذين
ك ــان ــوا ف ــي الـعـمـلـيــة وق ــد اخـتــرقـتـهــا
ك ــرات مـعــدنـيــة .كــذلــك يـشـيــر إل ــى أن
الـتـقــريــر الـطـبــي يــؤكــد وج ــود ك ــرات
كهذه في أجساد الجنود القتلى ،في
حني أن العبوات التي حملها الجنود
لـ ــم يـ ـك ــن ف ـي ـه ــا ك ـ ـ ـ ــرات ،األمـ ـ ـ ــر الـ ــذي
ي ـت ـعــارض م ــع روايـ ــة االس ـت ـخ ـبــارات
العسكرية بعدم ضلوع حزب الله في
الحادثة.
لجنة التحقيق األولى ّ
أقرت بوجود
«احتمال مرتفع» بأن تكون إصابات
الجنود ناجمة عــن عـبــوات معادية.
وهــو االستنتاج الــذي توصلت إليه
لجنة التحقيق الثانية .لكن شعبة
االستخبارات العسكرية بقيت تجزم
بأنه لم يكن هناك أي ضلوع لحزب
الله في االنفجارات.
وظـلــت مـســألــة الـتـســرب املعلوماتي
ح ــول الـعـمـلـيــة امل ــوض ــوع األســاســي
واألك ـ ـث ـ ــر ح ـس ــاس ـي ــة ف ـ ــي ال ـق ـض ـي ــة.
وناقشت  3لجان تحقيق احتمال أن
تـكــون املـعـلــومــات وصـلــت إل ــى حــزب
الله من خالل عميل ،أو أن الحزب كان

أجهزة حزب الله
كانت
االستخبارية ّ
تحصل على البث
التصويري للطائرات
اإلسرائيلية

الشريط الذي
عرضه حزب الله كان
بمثابة «مسدس
يتصاعد منه
الدخان»
(أرشيف)

ّ
يعترض بــث الـطــائــرات اإلسرائيلية
ُ
املـ ـس ـ ّـي ــرة عـ ــن ب ـ ـعـ ــد .وإث ـ ـ ــر ت ـض ــارب
آراء اللجان ورئــاســة أرك ــان الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـق ـي ــت اس ـت ـن ـتــاجــات
اللجنة األول ــى نــافــذة إلــى أن عرض
األمني العام لحزب الله ،السيد حسن
نـصــرالـلــه ،ي ــوم  6آب  ،2010شريطًا
مصورًا قــال إنــه مأخوذ من تصوير
طائرات إسرائيلية ُم ّ
سيرة عن ُبعد،
شارحًا كيف كمنت قوة من املقاومة
ل ــوح ــدة شـيـيـطــت اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة في
أنصارية.
آن ـ ـ ــذاك ،قـ ــرر رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ،غــابــي
أشـ ـكـ ـن ــازي ،ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة تـحـقـيــق
راب ـع ــة لـلـتـثـبــت م ــن ص ـحــة الـشــريــط
ال ـ ـ ــذي ع ــرض ــه نـ ـص ــرالـ ـل ــه .واط ـل ـع ــت
الـلـجـنــة عـلــى ك ــل الـتـسـجـيــات الـتــي
ال ـت ـق ـط ـت ـهــا الـ ـط ــائ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة عــن
ُبـعــد ،وحللت الـشــريــط ال ــذي عرضه
حـ ــزب الـ ـل ــه .وب ـح ـســب اسـتـنـتــاجــات
ال ـل ـج ـنــة ،فـ ــإن مـقـطـعــن م ــن املـقــاطــع
ال ـتــي عــرضـهــا نـصــرالـلــه ُص ـ ـ ِّـورا في
الــوقــت الحقيقي أثـنــاء عملية إنقاذ
ال ـج ـن ــود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ف ــي ســاحــة
الحدث ،ما يعني أن حزب الله كانت
لديه متابعة مباشرة لكل ما يجري
في منطقة العملية ،خالفًا ملا كانت
تعتقده االسـتـخـبــارات اإلسرائيلية
سابقًا.
ل ـكــن أح ــد امل ـقــاطــع ُعـ ـ ّـد األه ـ ــم ،فـكــان
ب ـم ـث ــاب ــة «مـ ـ ـس ـ ــدس ي ـت ـص ــاع ــد مـنــه
ً
ال ـ ــدخ ـ ــان» ،أي دل ـ ـيـ ــا ح ـس ـ ّـي ــا عـلــى
ّ
اعـتــراض بــث الطائرات اإلسرائيلية
ُ
امل ـس ـ ّـي ــرة ع ــن ب ـع ــد ،ف ــي وق ــت ســابــق
على العملية .فـهــذا املقطع يتضمن
جـ ــزءًا م ــن ت ـصــويـ ّـر قــامــت ب ــه طــائــرة
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وبـ ــث ـ ـتـ ــه إل ـ ـ ــى امل ـح ـط ــة
األرضية صباح  31آب عام  ،1997أي
قبل أربعة أيام من العملية .ويشمل
ً
«مسحًا متواصال ومركزًا على نقطة
اإلب ــرار الخاصة التي ستأتي إليها
القوة اإلسرائيلية من البحر ،وكذلك
مـســار عـبــورهــا ال ـبــري ،بـمــا فــي ذلــك
منطقة انفجار الـعـبــوات» .فــي ضوء
ذل ـ ــك اعـ ـتـ ـب ــرت ال ـل ـج ـن ــة أن ـ ــه «ي ـم ـكــن
االفـتــراض أنــه إذا كــان الحزب وضع
ي ــده عـلــى ه ــذا ال ـشــريــط ،فــإنــه وضــع

يده أيضًا على نتائج  13طلعة جوية
ت ـص ــوي ــري ــة ت ـف ـ ّـص ــل مـ ـس ــار ال ـع ـب ــور
ّ
املخطط لجنود الشييطت.
وبعد أن حــددت اللجنة أن الشريط
الـ ـ ـ ــذي عـ ــرضـ ــه ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه أصـ ـل ــي،
ت ـح ــول ج ـهــدهــا إل ــى ف ـحــص مـصــدر
ح ـص ــول ال ـح ــزب ع ـل ـيــه :ع ـبــر عـمـيــل،
أو مـ ــن خ ـ ــال اع ـ ـتـ ــراض ال ـس ــوري ــن

تقرير

ّ
اختراق االتصاالت :ماذا عن «أدلة» المحكمة الدولية؟
فراس الشوفي
أق ــدم ــت إس ــرائ ـي ــل أول م ــن أم ــس على
ال ـق ـيــام بعملية أمـنـيــة ـ ـ إعــام ـيــة عبر
اخ ـت ــراق شـبـكــة االت ـص ــاالت اللبنانية
أث ـن ــاء إل ـق ــاء األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله كلمته في ذكرى
استشهاد القائد مصطفى بدر الدين.
األسلوب مكشوف ،وهدفه التشكيك في
صدقية نصرالله واملقاومة اللبنانية
ّ
وه ــز صــورتـهــا أم ــام الـلـبـنــانـيــن ،عبر
ّ
إجراء اتصاالت وإرسال رسائل نصية
تظهر أنها تعود للعالقات اإلعالمية
لـحــزب الـلــه ،وتبني على الـكــذبــة التي
أطلقتها قـنــاة «الـعــربـيــة» قـبــل أشـهــر،
حـ ــول م ـس ــؤول ـي ــة ن ـص ــرال ـل ــه وال ـح ــزب
عــن استشهاد بــدر الــديــن ،وك ــأن األمــر
ّ
ّ
تخص دورًا
محاولة لطمس أدل ــة مــا،
مفترضًا للقائد الجهادي فــي اغتيال
الرئيس رفيق الحريري.

وألن ـ ــه ك ـ ــان عـ ـت ــاة امل ـح ـك ـم ــة ال ــدول ـي ــة
الخاصة بلبنان ،و«الكورال» اللبناني
والعربي الــذي يـ ّ
ـردد التلفيقات خلف
ّ
املحكمة ،أو حــتــى ســاعــدهــا فــي جمع
«وقــائــع» أشـبــه بتلفيقات ،بـهــدف زجّ
املقاومة في اغتيال الحريري ،يبنون
كــامــل رواي ـت ـهــم ف ــي الـتـحـقـيـقــات وفــي
ّ
اإلعــام على ما قيل إنها أدلــة جمعت
مـ ــن «دات ـ ـ ـ ــا» االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وش ـب ـكــات اتـ ـص ــاالت «م ـل ـ ّـون ــة» ،تــأتــي
ّ
الخطوة اإلسرائيلية األخـيــرة لتؤكد
عـ ـم ــق انـ ـكـ ـش ــاف ش ـب ـك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
اللبنانية أمام الخروقات اإلسرائيلية.
ف ــا الـ ـخ ــروق ــات ال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة ف ــي ق ـطــاع
االت ـ ـصـ ــاالت وش ـب ـك ــات ال ـع ـم ــاء الـتــي
أوقـ ـف ــت ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،وال
ّ
التنصت واملراقبة على شبكات
أجهزة
االت ـ ـصـ ــال ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـت ــي يـكـشـفـهــا
ال ـج ـي ــش واملـ ـق ــاوم ــة أحـ ـ ّي ــان ــا ،دف ـعــت
«الكورال» املعني إلى التوقف ّ
مليًا عند

وزير االتصاالت:
اخترقت إسرائيل
الشبكة ّعبر تقنيات
عالية جدًا

احتمال الخرق اإلسرائيلي والتالعب
بداتا االتصاالت لتلفيق األدلة واتهام
املقاومة باغتيال الحريري ،إن وجدت
ّ
ً
أدلـ ــة أصـ ــا .حـتــى إن مــا كـشـفــه حــزب
ال ـل ــه ق ـب ــل أعـ ـ ـ ــوام ،ع ــن ق ـي ــام امل ـق ــاوم ــة
باختراق طائرة استطالع إسرائيلية
قامت بتصوير منطقة الـســان جــورج

مــرارًا ،وعرض نصرالله جزءًا من هذه
التسجيالت أم ــام الجمهور ،لــم يدفع
بــأول ـئــك املـتـمـ ّـسـكــن ب ــرواي ــة املحكمة
الدولية إلى مراجعة اتهامهم ،أو على
األقــل لطرح األسئلة ،إن كــان التراجع
ع ــن االت ـه ــام مـكـلـفــا ،بـعــد س ـن ــوات من
التحريض واالتهام وبناء العصبيات
املذهبية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت جـ ـم ــال
ال ـجـ ّـراح أم ــس ،وبـيــان الـ ــوزارة وهيئة
«أوجـ ـي ــرو» ع ــن أن م ــن ق ــام بــاخ ـتــراق
ش ـب ـك ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة هــو
إسرائيل ،و«عبر تقنيات عالية ّ
جدًا»،
بمثابة دليل إضــافــي على مشروعية
ّ
التشكيك فــي مــا ّ
يسمى أدل ــة املحكمة
ّ
الــدولـيــة .وهــي حـ ّـجــة قــويــة أخــرى بني
يــدي رافـضــي اتـهــامــات املحكمة التي
ت ـنــاقــض م ـب ــدأ اس ـت ـف ــادة ال ـف ــاع ــل من
الجرم ،للتأكيد على أن األدلة الوحيدة
الـتــي بنت عليها املحكمة اتهاماتها

غـيــر ذات قـيـمــة أو صــدقـيــة ،مــا دامــت
ّ
إس ــرائ ـي ــل تـسـتـطـيــع م ـتــى أرادت شــن
هجوم «سايبراني» أو القيام باختراق
على هــذا املستوى لشبكة االتصاالت
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ك ـم ــا ح ـص ــل أم ـ ــس .وإذا
كــانــت الـتـهــدئــة الـسـيــاسـيــة بــن حــزب
الـ ـل ــه وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل (أو ال ـخ ـطــوة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـحــرج ــة لـلـجـمـيــع) قد
دفـعــت وزارة االت ـصــاالت إلــى اإلعــان
ـرق ب ـهــذا امل ـس ـت ــوى ،ف ـل ـمــاذا لم
ع ــن خـ ـ ٍ
ي ـخ ـطــر ع ـلــى بـ ــال أصـ ـح ــاب ال ـ ــرؤوس
الحامية في املستقبل وغيره التفكير
في احتمال الدخول اإلسرائيلي سابقًا
ّ
عـلــى خ ــط ات ـه ــام ح ــزب ال ـلــه بــاغـتـيــال
ّ
ّ
الحريري وتلفيق أدلة تقنية ،حني كان
إب ـع ــاد الـشـبـهــة ع ــن امل ـقــاومــة ض ــرورة
وطنية ملنع االنقسام في البالد؟ أم أن
املـطـلــوب كــان االت ـهــام ،مــع أدل ــة أو من
دونها وإخراج العامل اإلسرائيلي من
املعادلة عن قصد أو من دون قصد؟

