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ُقصفت دمشق ...أين الرد؟
الله .تعاملت وكأن الحكاية انتهت هنا .ال
غارة إسرئيلية في لحظة الذروة ،اهتزت على
وقعها دمشق ،وترنحت معها املنطقة .عدوان يعنيها النظام في سوريا ،بقدر محاولة فرض
معادلة جديدة ،تقطع عبرها خط اإلمداد إلى
موضعي استهدف مستودعات أسلحةّ ،ملحت
إسرائيل إلى أنها إيرانية معدة للنقل إلى حزب ما تصفه «منظمة إرهابية في جنوب لبنان».

حزب الله:
مساعدة للتكفيريني
أث� ��ارت ال �غ��ارة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على
س��وري��ا ردود ف�ع��ل ل�ب�ن��ان�ي��ة من
مختلف االت �ج��اه��ات السياسية
م �ن ��ددة ب ��ال� �ع ��دوان .ودان رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س�ل�ي�م��ان
ب �ش��دة االع � �ت� ��داءات االس��رائ�ي�ل�ي��ة
امل �ج ��رم ��ة ع �ل��ى م ��واق ��ع س ��وري ��ة،
واس �ت �ب��اح��ة االج� � � ��واء ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
لتنفيذ ه��ذه االع� �ت ��داءات .وط��ال��ب
املجتمع ال��دول��ي م�ج��ددًا ومجلس
االمن الدولي بنوع خاص «باتخاذ
التدابير الصارمة بحق إسرائيل
ل �ث �ن �ي �ه��ا ع� ��ن س �ي��اس��ة ال � �ع� ��دوان
واحترام سيادة الدول االخرى».
ب ��دوره ،أش��ار ن��ائ��ب األم�ي�ن العام
لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم
إل� ��ى أن االع � �ت� ��داء ع �ل��ى س��وري��ا
ّ
يعني أنها « تشكل عقبة بوجه
إس ��رائ� �ي ��ل ،وأن� �ه ��ا ص ��ام ��دة ف��ي
م��واج�ه�ت�ه��ا ،وه ��ذا ال�ق�ص��ف هو
محاولة إلع�ط��اء شحنة معنوية
لإلرهابيني والتكفيريني والذين
يقاتلون من أجل تدمير سوريا
م��ن ال ��داخ ��ل» .وأك ��د أن التغيير
سيطال دول الخليج.
واس � � �ت � � �ن � � �ك� � ��رت أي � � �ض � � ��ًا ك �ت �ل ��ة
املستقبل «بشكل قاطع العدوان
االسرائيلي الغاشم على مناطق
م��ن س��وري��ا أي ��ًا ك��ان��ت األس �ب��اب
ال� �ت ��ي ت � �ت� ��ذرع ب �ه ��ا إس ��رائ� �ي ��ل»،
وطالبت بانعقاد سريع ملجلس
الجامعة العربية ولتدخل فوري
م��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س األم� ��ن ال��دول��ي
ل� � � ��ردع اس� ��رائ � �ي� ��ل ووض� � � ��ع ح � ّ�د
لعدوانها املتكرر وإدانته.
واستنكر رئيس جبهة النضال
ال��وط �ن��ي ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط
ال�غ��ارة االسرائيلية ،معتبرًا أنها
تشكل في هذه اللحظة السياسية
الحساسة بالذات عنصر تعقيد
إض��اف �ي��ًا ع �ل��ى م �ج��ري��ات األزم ��ة
ً
ّ
السورية التي تتخذ أشكاال أكثر
ضراوة يومًا بعد يوم.

اّ
ف��ي ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة إل رب �ع��ًا م��ن فجر
ّ
ّ
األحد املاضي ،ظن معظم سكان دمشق
ٌّ
وريفها بأن انفجارًا وقع كل أم��ام بيته.
ً
�زاال ّ
قويًا ضرب
العاصمة كأن زل�
اهتزت
ّ
املدينة ،ومن تسنى له رؤية أعمدة اللهب
التي ارتفعت فوق جبل قاسيون ،اعتقد
للوهلة األول��ى بأن بركانًا قد ّ
تفجر في
قلب الجبل .امل��رور على طريق دمشق ــ
بيروت القديم ،يرسم بعضًا من املشهد.
ّ
الركام املتطاير من األبنية القريبة على
جانبي الطريق ،املشروع السكني القريب
م��ن مركز البحوث العلمية ف��ي جمرايا
ي�ب��دو ك�ب�ق��اي��ا األب�ن�ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة برلني
ّ
في عز هجوم «الحلفاء» عليها في العام
األخير من الحرب العاملية الثانية .تقول
ّ
م �ص��ادر ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن ال�ل�ه�ي��ب ال��ذي
ظهر فوق قاسيون سببه استهداف أحد
مستودعات األسلحة التابعة للجيش
السوري ،ومخزنًا آخر في ميسلون ،قرب
مدرسة االستخبارات ،ومخزنًا ثالثًا في
الديماس« .ال ّ
صحة للكالم الذي قيل عن
اس �ت �ه��داف أس�ل�ح��ة إي��ران �ي��ة وم ��ا ش��اب��ه،
ّ
ّ
خاصة بالجيش
مقار
ما استهدف كان
ّ
ال � �س� ��وري» .م ��ن امل �ب �ك��ر ال� �ج ��زم ب�ن��وع��ي��ة
ّ
ّ
ال �ه �ج ��وم ال � ��ذي ش �ن��ت��ه اس ��رائ� �ي ��ل ،ل �ك��ن
ّ
أوس��اط القيادة العسكرية تتحدث عن
ه�ج��وم ب�ص��واري��خ ج��و ـ�ـ أرض ،م��ن فوق
األراض ��ي اللبنانية ،اس�ت�ه��دف امل�خ��ازن
امل� ��ذك� ��ورة .وال� �ط� �ي ��ران اإلس��رائ �ي �ل��ي «ل��م
ي��دخ��ل األج ��واء ال�س��وري��ة مطلقًا ،وبقي
في األجواء اللبنانية» .ثمة رواية أخرى
تنتشر ف��ي بعض األوس��اط ف��ي دمشق،
ت �ت �ح� ّ�دث ع ��ن أن ال �ه �ج��وم ت ��م ب��واس �ط��ة
ص��واري��خ أرض ـ�ـ أرض إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،من
داخل فلسطني املحتلة.
وأش� ��ارت امل �ص��ادر إل ��ى أن م��راك��ز رص��د
ّ
ال � � ��زالزل وال� � �ه � ��زات األرض � �ي� ��ة ال �س��وري��ة
رص��دت اه�ت��زازًا لحظة الهجومني األول
وال � �ث ��ان ��ي ي � �ع� ��ادل أرب � � ��ع درج� � � ��ات ع�ل��ى
م�ق�ي��اس ري�خ�ت��ر ف��ي دم�ش��ق ومحيطها.
غ �ي��ر أن ع ��دد ال �ض �ح��اي��ا ال� ��ذي ت�ن��اول�ت��ه
ب�ع��ض وس��ائ��ل اإلع �ل�ام م��ن العسكريني
ّ
البشرية من
مبالغ فيه ج� ّ�دًا ،والخسائر
املدنيني تفوق الخسائر العسكرية.
في دمشق ،عادت الحركة الدبلوماسية.
ّ
حط وزير الخارجية اإليراني علي أكبر
ص��ال �ح��ي ف ��ي ال �ق �ص��ر ال��رئ��اس��ي م��وف��دا
م � ��ن امل � ��رش � ��د ع� �ل ��ي خ ��ام� �ن� �ئ ��ي وح ��ام�ل�ا
رسالة دع��م شامل وغير محدود ،وذلك
ب �ع��د رس ��ال ��ة ت �ح��ذي��ر ن �ق �ل �ه��ا ص��ال �ح��ي
إل��ى ملك األردن عبد الله الثاني مرفقة
باستعداد للدعم ف��ي ح��ال وج��ود ارادة
باالنتقال إل��ى املعسكر املقابل ،فيما لم
تقتصر اإلدانات كما العادة على حلفاء
سوريا ،لتتعداها إلى «حماس» وتركيا
والسعودية وقطر التي أعلنت السلطات
اإلي��ران �ي��ة أن رئ �ي��س وزرائ� �ه ��ا ح�م��د بن
ج��اس��م ب��ن ج �ب��ر س �ي��زور ط �ه��ران خ�لال
األيام املقبلة.

أم��ا ف��ي م��وس�ك��و ،ف�ك��ان واض �ح��ا وج��ود
تباين روسي أميركي حول سوريا ،على
ما عبر وزير الخارجية سيرغي الفروف
خ �ل ��ال م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي م � ��ع ن �ظ �ي��ره
األميركي جون كيري ،وإن كان الرجالن
ت��واف �ق��ا ع �ل��ى ع �ق��د م��ؤت �م��ر دول� ��ي خ�لال

أعطت إشارات إلى أنها غير معنية بالتصعيد،
وإن كانت ّ
كرست سابقة يمكن تكرارها.
الكرة انتقلت إلى معسكر املقاومة ،الذي بات
ملزما باستعادة مستوى من الردع كاد يفقده،

اسابيع لتطوير اتفاق جنيف بالتوازي
م��ع العمل على دف��ع ط��رف��ي ال�ص��راع في
سوريا إلى الحوار من أجل التوصل إلى
ح��ل س�ي��اس��ي .وك ��ان الف�ت��ا ت �ك��رار كيري
مل �ع��زوف��ة ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة من
ممثلي الطرفني.

ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،أع�ل��ن الرئيس ال�س��وري
ّ
ب � �ش � ��ار األس � � � ��د أن ال � �ش � �ع ��ب ال � �س � ��وري
والجيش قادران على مواجهة املغامرات
ّ
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وأش � ��ار إل ��ى أن ال �غ��ارات
الصهيونية تظهر مدى تورط إسرائيل
والدول االقليمية والغربية الداعمة لها

