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محمود الهاشمي 
ــة فــي العالــم صغــر حجمهــا او كبــر ترغــب ان تكــون  ــا ان نثــق اوال ان ليــس هنالــك مــن دول علين
)محتلــة( او ان تتواجــد قــوات اجنبيــة علــى ارضهــا ،وهــذا االمــر  يوعــزه علمــاء النفــس الــى جانــب غريــزي 
ــع حيــث ان  ــى اســتقاللية العيــش المســتقل . وهــذا ماتؤكــده الوقائ ــا عل ــات جميع ــاظ المخلوق فــي حف
جميــع دول العالــم تحتفــل )بيــوم الجــالء ( او )يــوم االســتقالل( كونهــا تخلصــت مــن )المســتعمرين( بــكل 

عناوينهــم  واســمائهم ،وربمــا تفخــر بريطانيــا انهــا الدولــة الوحيــدة بالعالــم التــي لــم تســتعمر !!
الواليــات المتحــدة ورثــت المســتعمرات العثمانيــة والبريطانيــة وغيرهــا ،ولديهــا مايفــوق ال)650( 
قاعــدة خــارج حدودهــا ،لكــن ليــس هنالــك مــن موضــع فيــه قاعــدة ااّل واهلهــا منزعجــون ويكفــي ان 

جزيــرة بوكاهامــا اليابانيــة التغــادر ســاحتها التظاهــرات فــي المطالبــة بجــالء القــوات االميركيــة !!
لــو احصينــا عــدد الضحايــا جــراء االســتعمار والتخلــص منــه ،لوجدناهــا انهــارا ،لكــن الشــعوب تــرى 
فــي )االســتقالل( نشــوة وحريــة تتعــدى التضحيــات ،وكمــا يقــول شــوقي )وللحريــة الحمــراء بابٌ،،بــكل 

يــدٍ مصرجــةٍ يُــدقُّ( 
ــي  ــة والشــوارع والمتاحــف ف ــون الســاحات العام ــر يزين ــا تفخــر الشــعوب ان ابطــال التحري فيم

ــة !! ــن الحري ــم عناوي ــم وصورهــم النه ــم ونصبه تماثيله
ــا واحــدا  ــا اجنبي ــا ان الشــعب العراقــي اليطبــق ان يــرى جندي ــا من هــذه المقدمــة ســقناها ،ايمان

ــذا  ــى ارضــه ،مهمــا كانــت االســباب والدواعــي ،ول عل
ــرى ابطــال المقاومــة  ــا هــذا ،ونحــن ن ــى يومن ــا يتمــدد ال ــورة العشــرين وابطاله ــا بث ــان احتفاءن ف
ــا مــن  ــا ،وليــس لن ــا وانســاننا وتربتن ــا وحضارتن ــى مالن يدكــون معاقــل االحتــالل الذيــن تجــاوزوا عل

ــى المــرارة . ــم  المــرارة ال ســبيل ســوى ان نقــظ مضاجعهــم ونذيقه
ــوات  ــراج الق ــرار اخ ــوا لق ــم يصوت ــان ول ــة البرلم ــن قب ــوا م ــن خرج ــواب الذي ــن بالن لســنا معنيي
االجنبيــة ،ففــي كل عصــر هنــاك ثــوار ومتخاذلــون ولــكل قــدره وقيمتــه ،فمثلمــا اعتــرض البعــض علــى 
ثــورة العشــرين والمــوا الثــوار علــى ثورتهــم هنــاك مــن يلــوم ويتخــاذل اليــوم ،لكــن القــرار الشــعب .
ســألني مقــدم برنامــج قبــل شــهر ؛-مــاذا لــو ان المفــاوض العراقــي تخــاذل وســاوم لبقــاء القــوات 
االميركيــة فــي العــراق ؟اجبتــه )اي ورقــة تفــاوض لــم تتضمــن اخــراج القــوات االميركيــة ســنمزقها(!!

بشــكل عــام جميــع العراقييــن شــاركوا فــي معــارك التحريــر ضــد االحتــالل ،مــن شــرق العــراق الــى 
غربــه ،وقــرار خــروج القــوات االجنبيــة يكتبــه الشــعب وثقتنــا بشــعبنا كبيــرة .

حين غلبت بعلبك كومندوس "اسرائيل"
لطيفة الحسيني

تشــهد العديــد مــن دول العالــم انفتاحــًا واســع 
النطــاق علــى الصيــن وخصوصــًا الــدول الناميــة، 
ــدول  ــذه ال ــع ه ــاون م ــى التع ــن إل ــد بكي ــا تعم فيم
بكافــة الطــرق المناســبة والســلمية أبرزهــا تقديــم 
وذلــك  المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  المســاعدات 
منــذ بدايــة نهضتهــا االقتصاديــة ومــا زالــت فــي 
إطــار سياســة الصعــود الســلمي المرتكــزة علــى 
مــن  االرتقــاء  قاعــدة  علــى  االقتصــادي،  االنفتــاح 
دون تدخــالت عســكرية وحتــى سياســية بخــالف 
الواليــات  تعتمــده  الــذي  اإلســتعماري  النمــط 
المتحــدة األمريكيــة فــي سياســتها االســتكبارية 

بأوجههــا المختلفــة عبــر التاريــخ.
وفــي الواقــع، فقــد شــهدت العالقــات بيــن الصين 
ــي  ــة ف ــارزة خاص ــرات ب ــم تغيّ ــي العال ــدة دول ف وع
ظــّل نــزوع اإلدارة األميركيــة إلــى سياســة فــرض 
ــن محــور،  ــر م ــى أكث ــات وشــنّ الحــروب عل العقوب
ــة  ــدول النامي ــد مــن ال ــل العدي ــى تفضي ــا أدّى ال مم
مســار العالقــة مــع الصيــن علــى العالقــة مــع أميــركا، 

ــا. وهــذا مــا سنســّلط الضــوء عليــه فــي بحثن
فقــد عرفــت العالقــات الصينيــة – األفريقيــة 
خــالل العقديــن األخيريــن تطــورات كبيــرة شــملت 
والثقافيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  المجــاالت 
فحجــم هــذه العالقــات وطبيعتهــا ومجاالتهــا قــد 
ــعينيات  ــة تس ــذ بداي ــر من ــدّ كبي ــى ح ــرت إل تغيّ
القــرن الماضــي، ولعــّل الشــاهد األســاس علــى ذلك 
يتمثــل بســنّ الســلطات الصينيــة مــع منتصــف 

العقــد الماضــي »سياســة أفريقيــة جديــدة«.
لذلــك توالت الزيارات واالتصاالت الدبلوماســية 
بيــن القــادة الصينييــن وقــادة عــدد كبيــر مــن الــدول 
األفريقيــة، نتــج منهــا إبــرام اتفاقيــات تجاريــة، وعقود 
عمــل إلنجــاز أشــغال كبــرى فــي مجــال البنــى 
ــن الشــريك التجــاري  ــى غــدت الصي ــة، حت التحتي
مــن  كـــاًل  2013، متجــاوزة  عــام  منــذ  للقــارة  األول 

ــة وفرنســا. ــات المتحــدة األمريكي الوالي
وقــد أكــدت الصيــن فــي أكثــر مــن مناســبة 
ــدول الداعمــة لهــا  علــى نواياهــا الســلميّة تجــاه ال
وذلــك ردًا علــى كل اإلنتقــادات الموجَّهــة لهــا مــن 
بريطانيــا أو أميــركا أو فرنســا أو غيرهــا، بــأن الصيــن 
تحــاول أن تجعــل مــن إفريقيــا ســاحة لهــا، وأن مــا 

تقــوم بــه هــو نــوع مــن أنــواع االســتعمار.
ففــي قمَّــة طريــق الحريــر األخيــرة فــي بكيــن 
ــي  ــس ف ــة بريك ــك قمَّ ــل 2019، وكذل ــان/ إبري نيس
جنــوب إفريقيــا 2018، أعلنــت الصيــن مبــدأ “إعمــال 
وأكــدت  وشــركائها،  بينهــا  مــا  المُتبادلــة”  الثقــة 
ــة  ــا وخصوصــًا بعــد القمَّ فكــرة الشــراكة مــع إفريقي
الصينيــة اإلفريقيــة فــي أيلول/ســبتمبر 2018 المبنية 
علــى الندّيــة والمســاواة، وأن إفريقيــا ليســت فقــط 

منجمــًا للمــواد الخــام.
حاليــًا  الصيــن  تقــوم  المنظــور،  هــذا  وفــق 
بتطويــر المؤسّســات فــي عــددٍ ال بــأس بــه مــن 
الــدول اإلفريقيــة، وتنفيــذ مشــاريع البُنــى التحتيــة 
التــي تؤهّــل هــذه الــدول لمســتقبٍل واعــدٍ مــع كل 

ــط. ــن فق ــع الصي ــت م ــم، وليس دول العال
ــذه  ــي ه ــي ف ــن المتنام ويشــمل حضــور الصي
ــارة  ــر، التج ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــدان، عل البل
والشــحن  والموانــئ  التحتيــة  البنيــة  وتطويــر 

والتصنيــع. والســياحة  المالــي  والتعــاون 
نكــون  مــا  أحــوج  لبنــان  فــي  أننــا  وباعتبــار 
التــي  الصينيــة  المشــاريع  مــن  االســتفادة  إلــى 
باتــت حاضــرة فــي العديــد مــن دول العالــم دون 
ــى  ــل عل ــالد االســتراتيجية، ب ــح الب اإلضــرار بمصال
مــن  المســتفيدة  البلــدان  باتــت  فقــد  العكــس، 
الدعــم الصينــي قــادرة علــى التغلــب علــى كثيــر 
مــن الصعوبــات التــي كانــت تعترضهــا فــي ســبيل 
التنميــة  إلــى  وصــواًل  الذاتــي  االكتفــاء  تحقيــق 

المســتدام. واالقتصــاد  المســتدامة 
وعليــه، كان ال بــدّ مــن تســليط الضــوء بشــكل 
مختصــر علــى بعــض تجــارب هــذه الــدول والنظــر 
بشــكل عميــق فــي أهميــة االســتثمارات الصينيــة 
فيهــا، ومــدى قــدرة هــذه الــدول علــى االســتفادة 
لبنــان  يلحــق  أن  عســى  وتطويرهــا،  بــل  منهــا 
بركبهــا وهــو أحــوج مــا يكــون إلــى ذلــك فــي هــذه 
المرحلــة الحساســة مــن تاريخــه حيــث يعانــي 
مشــكالت بنيويــة فــي كافــة المياديــن االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والخدماتيــة وغيرهــا.
ســاعدت  الماضييــن،  العقديــن  مــدى  علــى 
الصيــن فــي تلبيــة بعــض احتياجــات تمويــل البنيــة 
ــد زادت بشــكل  ــة، فق ــارة االفريقي ــي الق ــة ف التحتي
اســتراتيجي مــن انخراطهــا فــي بلــدان مثــل مصــر 
والجزائــر والمغــرب، وهــي اآلن أكبــر ممــوّل للبنيــة 
المشــاريع  عــدد  بلــغ  حيــث  األفريقيــة،  التحتيــة 
 482 اإلفريقيــة  القــارة  فــي  الصينيــة  اإلجماليــة 
مشــروعًا، وذلــك بحســب إحصــاء يعــود لعــام 2018.
ــا  ــع أفريقي ــة م ــارة الصيني ــجلت التج ــذا، وس ه
نمــوًا ســريعًا منــذ عــام 2000 وحتــى عــام 2017، حيــث 
ارتفــع إجمالــي حجــم التجــارة نحــو 17 مــرة، لتصبــح 
ــا لـــ9  ــر شــريك تجــاري ألفريقي ــك أكب ــن بذل الصي

ــة. ســنوات متتالي
مــع  الصيــن  تجــارة  ارتفعــت   ،2017 عــام  وفــي 
أفريقيــا بنســبة 14٪ علــى أســاس ســنوي، لتصــل 
إلــى 170 مليــار دوالر أمريكــي، واســتمرت وتيــرة النمــو 
الســريع حتــى النصــف األول مــن عــام 2018، فــي حيــن 
ارتفعــت اســتثمارات الصيــن فــي أفريقيــا بأكثــر مــن 

ــة عــام 2017. ــى نهاي ــذ عــام 2000 وحت ــرة من 100 م
وانتشــرت المشــاريع الصينيــة الصخمــة فــي 
أكثــر مــن 20 دولــة افريقيــة، حيــث تمتلــك أكثــر مــن 
10 آالف مصنعًــا انتاجيًــا فــي هــذه الــدول، لتشــكل 
بذلــك 12 ٪ مــن مجمــل اإلنتــاج فــي القــارة بمــا 

ــار دوالر ســنويًا. ــادل 60 ملي يع
فــي  الممولــة  المشــاريع  معظــم  وتتــوزع 
والموانــئ  والشــحن  النقــل  التاليــة:  القطاعــات 
بمــا   ٪14.3( العقــارات   ،)٪17.6( الطاقــة   ،)٪52.8(
ذلــك العقــارات الســكنية والصناعيــة والتجاريــة(، 

.)٪  7.7( التعديــن 
تشــييد  كان  التحتيــة،  البنيــة  مســتوى  علــى 
التعــاون  فــي  األولويــات  إحــدى  التحتيــة  البنيــة 
الصينــي األفريقــي. ونذكــر، علــى ســبيل المثــال، خــط 

ســكة الحديــد الــذي أنشــأته الصيــن لربــط نيروبــي 
ــل مــن  ــه 480 كيلومتــراً، ممــا قّل ــغ طول ومومباســا ويبل
الوقــت الــذي يســتغرقه الســفر بيــن أكبــر مدينتيــن 

ــة. ــق نحــو 46000 وظيف ــى النصــف وخل ــا إل ــي كيني ف

كمــا ســاعدت الصيــن فــي إنشــاء أول ســكة 
ــي  ــا، والت ــي أفريقي ــر الحــدود ف ــة عب ــد مكهرب حدي
توفــر إلثيوبيــا غيــر الســاحلية الوصــول الســريع 

إلــى المينــاء البحــري فــي جيبوتــي.
ــي  ــاون ف ــن توســيع نطــاق التع وتواصــل الصي
مجــال االســتثمار والتمويــل مــع إفريقيــا، وتلتــزم 
بتقديــم قــروض بمليــارات الــدوالرات إلــى افريقيــا 
_فــي إطــار سياســة المعونــات_ والتــي تســتخدم 
تطويــر  عــن  فضــاًل  التحتيــة  البنيــة  بنــاء  فــي 

التحويليــة. والصناعــة  الزراعــة 
وإليكــم أبــرز الــدول االفريقيــة المســتفيدة مــن 
االســتثمارات والمعونــات الصينيــة، وهــي: نيجيريــا، 
ــاد،  ــاج، تش ــاحل الع ــر، س ــا، الجزائ ــي، تنزاني جيبوت

الغابــون، المغــرب، مصــر، وغيرهــا.
*وفــي هــذا اإلطــار، ال بدّ من توضيــح االلتباس 
عنــد البعــض الــذي قــد يتصــوّر أن الصيــن تقــدّم 
قروضــًا -برامــج تمويــل المشــروعات- لهــذه الــدول 
ــه، ينبغــي  ــل شــروط تمــسّ بســيادتها. وعلي مقاب
اإلشــارة إلــى أن فكــرة بنــك آســيا الدولــي للبُنــى 

التحتيــة الــذي أنشــأته الصيــن تختلــف عــن فكــرة 
ألن  نظــرًا  أميركيــًا(،  )المدعــوم  الدولــي  البنــك 
ــل، وال يخــّل بالســيادة  ــده أق شــروطه أبســط وفوائ
اإلقتصاديــة أو السياســية للــدول، مُقارنــة مــع البنــك 

الدولــي، ويتشــابه معــه فــي هــذا الطــرح، صنــدوق 
الصيــن  فيــه  طرحــت  والــذي  الحريــر  طريــق 
أكثــر مــن تريليــون دوالر، لدعــم مبــادرة الطريــق 
والحِــزام علــى مســتوى العالــم، وهــذا يضــع نقــاط 
تفــوّق للصيــن مقابــل مــا يُســمّى “الســبع الكبــار” 
السياســي”  “االشــتراط  مبــدأ  اعتمــدوا  والذيــن 

ــاعدة.* ــرض أو مس ــم أي ق ــل تقدي مقاب
فــي  أيضًــا  رحالهــا  الصيــن  وخطــت  هــذا، 
القــارة األميركيــة، لتقــدم الدعــم إلــى دول أميــركا 
مــع  العالقــات  تعزيــز  علــى  فأقدمــت  الالتينيــة، 
هــذه الــدول خاصــة علــى الصعيديــن الدبلوماســي 
واالقتصــادي، ممــا شــّكل تحديــًا بــارزًا للواليــات 
القــوة  نفســها  تعتبــر  التــي  األمريكيــة  المتحــدة 

المنطقــة. المهيمنــة علــى هــذه 
ــة  ــام، اســتثمرت الشــركات الصيني ــة األرق وبلغ
ــة  ــركا الالتيني ــي أمي ــارات دوالر ف ــر مــن 109 ملي أكث
بيــن  التجــارة  وارتفعــت   ،2017 و   2000 عامــي  بيــن 
ــي  ــار دوالر ف ــة مــن 12 ملي ــركا الالتيني ــن وأمي الصي
عــام 2000 إلــى حوالــي 306 مليــار دوالر فــي العــام 2018، 

وأصبحــت الصيــن مســتثمرًا رئيسًــا فــي المنطقــة.
*ومــن الالفــت أن القــروض الصينيــة للمنطقــة 
تفــوق 140 مليــار دوالر، وهــو مــا يتجــاوز إجمالــي 
وبنــك  الدولــي  البنــك  يقدّمهــا  التــي  القــروض 
التنميــة للبلــدان األمريكيــة وبنــك التنميــة فــي 

أمريــكا الالتينيــة مجتمعــة.*
ومــن بيــن الـــ 140 مليــار دوالر المذكــورة أعــاله، 
لمشــاريع   )٪68.5( دوالر  مليــار   96.6 خُصّصــت 
متعلقــة بالطاقــة، و25.9 مليــار دوالر )18.3٪( لتطويــر 
البنيــة التحتيــة، و2.1 مليــار دوالر )1.5٪( لمشــاريع 
التعديــن، و16.2 مليــار دوالر )11٪( لمشــاريع أخــرى 
)تشــمل الســندات الحكوميــة والتمويــل التجــاري، 

ــا(. ــة وغيره ــال التجاري ــر األعم وتطوي
ــروز  ــأن ب ــول ب ــة الق ــل المبالغ وليــس مــن قبي
الصيــن كالعــب رئيســي فــي أمريــكا الالتينيــة قــد 
ســاهم فــي تقليــل اعتمــاد دولهــا علــى الواليــات 
واالســتثمار  التمويــل  مصــادر  وتنويــع  المتحــدة، 
فقــد  لصادراتهــا.  جديــدة  أســواق  وفتــح  فيهــا، 
ســاهمت االســتثمارات الصينيــة بالفعــل فــي تنمية 
ــطة،  ــة المتوس ــم الطبق ــادة حج ــة، وزي دول المنطق
ــرة  ــالل الفت ــم خ ــي اإلقلي ــر ف ــدل الفق ــض مع وخف
2004-2013، كمــا ســاهمت فــي خلــق مــا ال يقــل عــن 
1.8 مليــون فرصــة عمــل مباشــرة خــالل الفتــرة 1990-

2016، وهــو مــا يعــادل حوالــي 4 بالمائــة مــن إجمالــي 
عــدد فــرص العمــل التــي تــمّ توفيرهــا خــالل تلــك 
الفتــرة، وذلــك وفًقــا لبيانــات منظمــة العمــل الدولية.

وهــذه الفوائــد المتحققــة لــدول أمريــكا الالتينيــة 
ــل  ــن، تجع ــع الصي ــارة م ــتثمارات والتج ــة االس نتيج
دول المنطقــة ترحــب بالــدور الصينــي، وذلــك بغــض 
النظــر عــن طبيعــة التيــار السياســي الحاكــم فــي 

ــدول، ســواء كان اليميــن أو اليســار. ــك ال تل
ــى  ــة، حت ــوط األمريكي ــن الواضــح أن الضغ *وم
الوقــت الراهــن، لــم تُــؤتِ ثمارهــا بعــد، ولــم تنجــح 
ــن؛  ــاه الصي ــة تج ــلوك دول المنطق ــل س ــي تعدي ف
فالبرازيــل التــي كان مــن المرجــح أن تُعيــد صياغــة 
ــا مــع الصيــن فــي عهــد رئيســها اليمينــي  عالقاته
ــة  ــة خاص ــي أهمي ــذي يُول ــونارو”، ال ــر بولس “جايي
المتحــدة،  بالواليــات  بــالده  عالقــات  لتوطيــد 
ــة،  ــب باالســتثمارات الصيني ــي الترحي اســتمرت ف

ــادة حجــم  ــى زي ــة إل كمــا دعــت الحكومــة البرازيلي
أكبــر  التــي تُعــد  التجــاري مــع الصيــن  التبــادل 
ــم  ــام 2009، بحج ــذ ع ــل، من ــاري للبرازي ــريك تج ش
تجــارة ثنائيــة بلــغ حوالــي 76 مليــار دوالر عــام 2017، 
كمــا اســتثمرت بكيــن حوالــي 124 مليــار دوالر فــي 

ــام 2003.* ــذ ع ــل من البرازي
مــن  كل  تخطــط  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
مــع  للتعــاون  وشــيلي  واألرجنتيــن  المكســيك 
الشــركات الصينيــة مــن أجــل تحســين األوضــاع 
االقتصاديــة فيهــا. ومــن الواضــح أنــه فــي ظــل تعثــر 
النمــو االقتصــادي فــي دول المنطقــة، تــزداد حاجتهــا 
إلــى جــذب المزيــد مــن االســتثمارات الصينيــة.
ــر مــن  ــا، مــن المالحــظ أن النســبة األكب عمومً
القــروض الصينيــة فــي دول أميــركا الالتينيــة كانــت 
ــي  ــة، وف ــة التحتي ــة والبني مــن حصــة مشــاريع الطاق
دول القــارة األفريقيــة فــي البنيــة التحتيــة كذلــك، 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو “لمــاذا لبنــان ال 
يســتفيد مــن هــذه القــوة االقتصاديــة التــي عَبَــرَت 
القــارات بمعوناتهــا ومشــاريعها ليتمّكــن مــن معالجــة 
بعــض مشــكالته التــي يعانــي منهــا هيكليــًا وتاريخيًا 

ــة؟”. ــة التحتي ــة والبني ــي الطاق خصوصــًا فــي مجال
ــة  ــة المعادل ــى مقارب ــا إل ــواب يأخذن ــّل الج *لع
ــرزح  ــة ت ــة الفرانكوفوني ــدول اإلفريقي التــي باتــت ال
تحــت ســطوتها، والقائمــة علــى محاولــة فرنســا 
ــا وعــدم فســح  ــى مُقدّراته ــى اآلن الســيطرة عل إل
المجــال ألي قــوى عالميــة أخــرى كالصيــن وغيرهــا، 
عقــد أيــة صفقــات تجاريــة كبيــرة مــع هــذه الــدول، 
ــة والرئاســة الفرنســية!،  ــة الخارجي مــن دون موافق
وهــذا المثــال ينطبــق أيضــًا علــى مــا تقــوم بــه اإلدارة 

ــا.* ــة تجــاه منطقتن األميركي
*وفــي هــذا الســياق، مــن المفيــد اإلشــارة إلــى 
المقاربــة الثانيــة وهــي أنــه مــع نشــوب الحــرب 
التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، عملــت 
بكيــن علــى تعزيــز عالقاتهــا مــع بقيــة دول العالــم، 
الخســائر  لتعويــض  جانبهــا  مــن  محاولــة  فــي 
الحــرب  جــراء  بهــا  مُنيــت  التــي  االقتصاديــة 
وجهــة  حوّلــت  لــذا  واشــنطن.  مــع  التجاريــة 
وارداتهــا مــن بعــض الســلع األوليــة مــن الواليــات 
ــا  ــن بينه ــة وم ــكا الالتيني ــى دول أمري المتحــدة إل
فــول الصويــا. إذاً، هكــذا تديــر الصيــن حســاباتها 
والسياســية،  االقتصاديــة  وضعيتهــا  إطــار  فــي 
باســتبدال الوجهــة واختــالق الفرصــة المناســبة 
)الصيــن(  إليهــا  وجهتنــا  نديــر  ال  فلمــاذا  لذلــك، 

والفرصــة قــد حانــت؟.*

عــدوان  بــدء  علــى  مضــت  أســابيع  ثالثــة 
تمــوز 2006. االســرائيليون يتكبّــدون مزيــدًا مــن 
ــرون  ــل وعيت ــت جبي ــي بن ــات ويُكســرون ف الضرب
ــات شــمونة«  ــتعمرات »كري ــارون الــراس. مُس وم
و«روش  و«صفــد«  و«كفرجلعــاد«  و«كفريوفــال« 
و«نهاريــا«  و«غرانــوت«  و«غشــرهازيف«  بينــا« 

المقاومــة. نــار وصواريــخ  تحــت 
ــات،  ــاء شــهداء بالمئ ــة وارتق بعــد مجــازرَ مهول
ــام لحــزب اهلل ســماحة الســيد حســن  ــن الع األمي
نصــر اهلل يُطلــق معادلــة مــا بعــد حيفــا. فــي اليــوم 
ــه  ــغ غضب ــى تفري ــرّ عل ــدو يُص ــر، الع التاســع عش

ــه الفرصــة. حيثمــا ســنحت ل
فــي البقــاع، كان الطيــران التجسّســي والحربــي 
»يغــزو« الســماء مــن زحلــة حتــى حــدود بلــدة العيــن. 
عقــب سلســلة خيبــاتٍ فــي المحــاور الجنوبيــة، ارتــأى 
وزيــر الحــرب االســرائيلي عاميــر بيرتــس اإليعــاز الــى 
األركان العامــة فــي جيــش االحتــالل بمُهاجمــة مركــز 

طبــي فــي محّلــة تــل األبيــض فــي بعلبــك.
حُــدّد المــكان والزمــان، لكــن التقديــرات التــي 
ســبقت تنفيــذ العمليــة العســكرية هنــاك رجّحــت 
ــرة،  ــة األخي ــي اللحظ ــا. ف ــروع به ــل الش ــلها قب فش
عندمــا كانــت القــوات علــى وشــك اإلقــالع، وصلــت 
لــن  العمليــة  أهــداف  أن  الــى  تشــير  معلومــات 
ــم  ــك ل ــن ذل ــى الرغــم م ــى األرض. وعل ــون عل تك

ــه. ــى فشــل تصوّرات ــد بيرتــس ليلق ــَغ. عان تُل
الســاعة  وعنــد   2006 تمــوز   31 الخميــس  ليــل 
العاشــرة، هَــمَّ جنــود وحدتــي »ســييرت متــكال« 
)الوحــدة الخاصــة التابعــة لــأركان العامــة( و«شــلداغ« 
فــي تطبيــق عمليــة »حــاد  فــي جيــش االحتــالل 
ــى  ــرار عل ــر الق ــل دوائ ــا داخ ــي رُوّج له ــلس« الت وس
ــة  ــا »ســتُغيّر وجــه الحــرب«. 7 ســاعات متواصل أنه
مــن النــزال العســكري هنــاك، لــم تبــدّل شــيًئا، بــل 

كرّســتهم مثــااًل لإلخفــاق والعجــز والوهــن.     

ليلة اإلنزال الشهيرة
طاهــر دبــوس، أحــد كــوادر مستشــفى دار الحكمــة 
فــي بعلبــك، يــروي لموقــع »العهــد اإلخبــاري« كيــف 
ــة  ــك البقع ــي تل ــي ف ــدي صهيون ــي جن ــزل نحــو مئت ن

ــوه. ــم يُدرك ــه ول ــروا بالتفتيــش عن ــا ُأم ــا عمّ بحًث
يقــول دبــوس »بعــد أن اتخذنــا قــرارًا بإخــالء 

فــي  تمركــز  حياتهــم،  علــى  حفاًظــا  الموظفيــن 
 10 نحــو  مــن  مؤّلــف  طبّــي  كادر  المستشــفى 
وممرّضيــن،  طــوارئ  طبيــبَ  يضــمّ  أشــخاص 
إدارييــن،  وســائقين  ومختبــر،  أشــعة  وفنّيــي 
ــق  ــف المناط ــة قص ــى نتيج ــالء الجرح ــك إلج وذل

ثــمّ  األوليــة  اإلســعافات  وتقديــم  المُحيطــة، 
تحويلهــم الــى مستشــفيات أخــرى ألن دار الحكمة 
ــدّدة«.   ــداف المه ــة األه ــى قائم ــة عل ــت مُدرج كان
بحســب دبــوس، بــدأ اإلنــزال العســكري عنــد 
ــة المُجــاورة  الســاعة العاشــرة بقصــف كّل المنطق
فــي ســبيل عــزل المستشــفى بقطــر 2 كيلومتــر 
هنــاك..  الــى  أحــد  أيّ  لدخــول  منعًــا  تقريبًــا، 
حــّط جنــود الكومنــدوس عنــد الجهــة الشــرقية 
للمستشــفى، حيــث انقســموا الــى 3 فــرق، األولــى 
تمركــزت شــمااًل، الثانيــة جنوبًــا، الثالثــة قفــزت عن 

ــي الوســط. ــت ف الســور وبقي
لــم تــدم اســتباحة المستشــفى طويــاًل. ســريعًا 
وقعــت المواجهــات بيــن فدائيــي المستشــفى. الــكادر 
التمريضــي والطبــي انبــرى لــردع المُغتصبيــن لحــرم 
فــردي  )ســالح  الحراســات  بأســلحة  ولــو  »الــدار« 

ــوس. ــي دب ــا يحك ــق م وكالشــينكوف(، وف
ليلــة الســاعات الســبع فــي بعلبــك قضاهــا جنــود 
العــدو تدميــرًا واعتــداًء. إحــدى فرقهــم توّلــت اقتحــام 
المستشــفى بحًثــا عــن هــدف مــا لــم يجــدوا أثــرًا لــه، 
فراحــوا يُّفجــرون األجهــزة واآلالت الطبيــة، ويســرقون 
األقــراص الصلبــة )الهارديســكات( الخاصــة بحواســيب 

عــن  جمّــة  معلومــات  تحــوي  التــي  المستشــفى 
الموظفيــن والمرضــى بالعــادة.

هــؤالء لــم يكتفــوا بهــذه األفعــال، بــل أقدمــوا علــى 
واجهــات  وتكســير  المستشــفى  تجهيــزات  تخريــب 
زرع  حتــى  وخلعهــا،  أبوابهــا  وتدميــر  فيهــا،  الزجــاج 

ــدّل  ــد ال ي ــي حاق ــا. ســلوكٌ إجرام ــن بعضه ــوات بي عب
ســوى عــن خيبــة موصوفــة لــم تقدْهــم إاّل الــى الرجــوع 
مــن حيــث أتــوا خاليــي الوفــاض باســتثناء حصــد مزيــد 
مــن األبريــاء، كمــا حصــل فــي بلــدة الجماليــة المحاذيــة 

ــا. لـــ«دار الحكمــة« حيــث استشــهد 11 مواطنً

عملية استعراضية
ــق الشــؤون  عــن هــذه النتيجــة، يتحــدّث معّل
عاميــر  »معاريــف«  صحيفــة  فــي  العســكرية 
ســوى  ليــس  جــرى  »مــا  أن  فيعتبــر  ربابــورت، 
عمليــة اســتعراضية، فالمســؤولون فــي المؤسســة 
ــزال  ــاد اإلن ــادات حــادّة لمــن ق ــة وجّهــوا انتق األمني
بســبب تعريــض 200 جنــدي للخطــر فــي عمليــة 

جــرت فقــط مــن أجــل احتياجــاتٍ دعائيــة«.
فــي  الصهاينــة  القــادة  أراد  المعّلــق،  وبــرأي 
جيــش االحتــالل وفــي المســتوى السياســي 
تحقيــق تقــدٍّم مــا يُغيّــر شــعور الجمهــور وهــو 
فــي  صعوبــة  يجــد  اإلســرائيلي  الجيــش  أن 
إنجــاز شــيء مهــمّ فــي القتــال مقابــل حــزب 
اهلل، خاصــة أن الهــدف مــن وراء العمليــة كان 
تتعّلــق بمصيــر  اســتخبارية  معلومــاتٍ  جلــب 
الجنــود المخطوفيــن حينهــا ألــداد ريغــف وأودي 

ــا. ــك بتاتً ــم تســفر عــن ذل ــا ل غولدفاســر، لكنه

ليُث »دار الحكمة«
الشــمس  أرض  أن  الحكمــة  دار  واقعــة  تُثبــت 
لــم  تنكســر.  وال  تُــذِّل  الخنــوع،  علــى  عصيّــة 
تــأتِ الريــاح كمــا اشــتهى عميــر بيرتــس. أبناؤهــا 
اســتطاعوا إرجــاع المُعتديــن مُدبريــن. هربــوا تحــت 
النــار. الممــرّض عاطــف أمهــز يتقــدّم أســماء أولئــك 

الذيــن قارعــوا جنــود الكومنــدوس تلــك الليلــة.
فــي ذلــك اليــوم، بــادر الشــهيد عاطــف للمناوبــة 
فــي المستشــفى بــداًل مــن أحــد زمالئــه. مــن 
ــوّع  ــدوان. تط ــدء الع ــذ ب ــه من ــس نخوت ــه لم عرف
ــع مجموعــة مــن الشــباب  ــه نبحــا م ــة بلدت لحماي
ــا  ــرات الـــMK ومترقبًّ ــاء الحــرب، راصــدًا لطائ أثن
أليّ اعتــداء قــد يُنّفــذ ميدانيًــا فيهــا. حتــى أنــه 
لــم يأبــه لنشــاطها التجسّســي طيلــة تلــك المــدة، 
وأصــرّ علــى تحــدي »هالتهــا«، فلجــأ الــى المســجد 

ــع. ــى مســمع الجمي ــل عل ــال دعــاء كمي وت
لــم يرتعــب اًذا، بــل اســتعدّ للقــاء المولــى باكــرًا. 
قبــل أيّــام قليلــة مــن الـــ31 مــن تمــوز 2006، قصــد 
مُصّفــف الشــعر فــي قريتــه، طلــب منــه حالقــة ذقنــه 
ــا  ــق م ــه، وف ــتقبال ربّ ــد اس ــن يري ــق بم ــكل يلي بش

تــروي شــقيقته خديجــة أمهــز لـ«العهــد«.
عاطــف.  الشــهيد  كان  الهــوى  حُســيني 
المتواضــع  الــى حمــل ســالحه  دفعتــه  حميّتُــه 
فــي المستشــفى منــذ اللحظــة التــي وطــأت أرجــل 
االســرائيليين أرضهــا. بعــد بــدء اإلنــزال العســكري، 
طمــأن شــقيقه األكبــر واتصــل بــه ليُعلمــه أنــه 
موجــود فــي »دار الحكمــة«، ثــمّ التحــق بالمعركــة.
واجــه الشــهيد عاطــف االســرائيليين شــخصيًا. 
علــى  يُجهــز  كليــثٍ  وقاتلهــم  معهــم  اشــتبك 
فريســته. صمــد وصــوّب بندقيتــه الرشاشــة نحــو 
فــي  األولــى  أن غافلتــه رصاصتــان  الــى  األعــداء 
رأســه والثانيــة فــي صــدره فارتقــى الــى البــاري 

مخضّبًــا بدمــاء.
بُعيــد أذان الفجــر، أي بعــد الســاعة الرابعــة 
صباحًــا، انتهــت ليلــٌة لــم تغيّــر مــا كان يصبــو 
إليــه الصهاينــة. عمليــة »حــاد وســلس« أخزتهــم. ال 
أســرى للمقاومــة اســتطاعوا اقتيادهــم وال جنودهــم 

ــم. ــور عليه ــن العث ــوا م ــن تمّكن المخطوفي
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