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دك تل أبيب
دمشق :الشعب يريد ّ
بعد الغارات اإلسرائيلية على
دمشق ،كان السوريون يرنون
إلى رد فعل ،لم يروه حتى اآلن.
بعضهم سئم من التبريرات
وآخرون مقتنعون بأن
املواجهات مع «اإلرهابيني»
هي جزء من املعركة ،والكل
اآلن ّ
يعول على ما قالته
املصادر الرسمية عن أن أي
عمل عدائي اسرائيلي مقبل
ُ
سي ّرد عليه من دون العودة
إلى القيادة
دمشق ــ فراس الشوفي
عبثًا تحاول املدينة أن تستر وجومها.
ي���ك ّ���ور ال���ن���ادل ك��ل��ت��ا ي���دي���ه ع��ل��ى وس��ط��ه.
عيناه ال ت��ف��ارق��ان اإلخ��ب��اري��ة ال��س��وري��ة،
ي����ح����اول أن ي����ق����رأ ال���خ���ب���ر ال����ع����اج����ل م��ن
ّ
ع��ل��ى ش���اش���ة ال��ت��ل��ف��از ال��ب��ع��ي��د« .امل��ع��ل��م
ّ
ل��ل�اف����روف ،»...:ث ّ��م «الف����روف ل��ل��م��ع��ل��م،»...:
وك ّ���م���ًا م���ن ال���ك�ل�ام ال��دب��ل��وم��اس��ي ت��ب��ادل��ه
وزي����را ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وري��ة وال ّ��روس ّ��ي��ة
ّ ً
�����ذي��ل��ا ب���األح���م���ر ف����ي أس���ف���ل ال���ش���اش���ة.
م
ّ
يمل ال��ن��ادل ،ليس ه��ذا م��ا يريد ق��راء ت��ه.
ف��ي ُع��رف��ه ،ك��ل خبر ع��اج��ل ال يشير إلى
ّ
أن س���وري���ا س��ت��م��ط��ر ف��ل��س��ط�ين امل��ح��ت��ل��ة
بالصواريخ ،هو خبر وقت ضائع.
لن تسمع كالمًا مختلفًا إن أصررت على
استفزاز صاحب كشك ّ
الدخان الصغير،
ف���ي ال��ن��اح��ي��ة ال��ش��رق ّ��ي��ة م���ن ب�����رزة .ي��ن��زع
ال��رج��ل ّ
قبعته ال��رم��ادي��ة وي��ب��دأ بتلقينك
ّ
درس����ًا« :اس��رائ��ي��ل ت���ج���رأت ع��ل��ى س��وري��ا
ألننا لم ّ
نرد في ّ
املرة املاضية ،صواريخ
الجيش ال��س��وري تطال ص��ح��راء النقب،
الزم ت���دف���ع اس���رائ���ي���ل ث��م��ن غ���ال���ي ،ه��اد
قاسيون ه��اد» .ال��ن��ادل ،صاحب الكشك،
ّ
سائق ّ
سيارة األجرة ،موظف االستقبال
ّ
ف���ي ش���رك���ة االت�����ص�����االت ،ص���اح���ب م��ح��ل
لألحذية عند في ش��ارع الحمرا ،الفتاة
ّ
املحجبة الجميلة في رحلة امليكروباص
ّ ّ
م���ن س���اح���ة األم����وي��ي�ن إل����ى امل�������زة ،ك��ل��ه��م
يريدون الرد ،اآلن.
�ّل�اّ
ي��ح��م��ل أح���م���د (اس������م م���س���ت���ع���ار) ع ق���ة
مفاتيح جديدة .دائ��رة معدنية صغيرة
كالنقود ،عليها رس ٌ��م للرئيس السوري
ّ
ب��ش��ار األس���د ،وف��ي الجهة املقابلة رس ٌ��م
ل�لأم�ين ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د حسن
ن��ص��رال��ل��ه .ال ي��ق��ت��ن��ع أح���م���د ،ال���ن���ازح مع
ّ
عائلته قبل عقود م��ن ال��ج��والن املحتل،
كيف بقيت الجبهة السورية الجنوبية
ط���وال ه��ذه امل ّ���دة م��ن دون م��ع��ارك .يفهم
ال������ش������اب ،ال���������ذي ان�����خ�����رط ف�����ي ال���ج���ي���ش
ال����س����وري ال��ش��ع��ب��ي ال���ج���دي���د أي «ق����وات
ال���دف���اع ال���وط���ن���ي» ،ب����أن س���وري���ا «ك��ان��ت
ت��س��اع��د امل��ق��اوم��ة ف���ي ل��ب��ن��ان وفلسطني
ل��ض��رب اس��رائ��ي��ل» ،وأن «س���وري���ا ل��و لم
تفعل ذلك ،ملا استطعنا أن نبني الدولة
ّ
ون��ط ّ��ور الجيش» .لكن ال��ش��اب ،الجندي
ّ
ال��ج��دي��د ،ي��ع��ش��ق ص��ورت��ه امل��ت��ش��ك��ل��ة في
مخيلته :مقاتل ّ
ّ
مدجج بالسالح الفردي
وامل����ض����اد ل����ل����دروع ع��ل��ى ن��س��ق م��ق��ات��ل��ي
ح��زب ال��ل��ه ،يقفز م��ن ح��ق ٍ��ل إل��ى ح��ق ٍ��ل في
ج��ن��وب س��وري��ا ،ي���زرع ال ّ��رع��ب ف��ي قلوب
ساكني امليركافا ،وي��زور قريته التي ال
يعرفها تحت جنح الليل ،ليعدها بأن
موعد للشمس.
يعود مع أقرب
ٍ
ّ
ّ
أهمية املعركة
ال يقلل أحمد ورفاقه من
ال����ت����ي ي���خ���وض���ون���ه���ا اآلن إل������ى ج���ان���ب
ال��ج��ي��ش ال����س����وري ف���ي م��ح��ي��ط دم��ش��ق:
ّ
ً
«امل��س��ل��ح��ون ه��م أدوات اس��رائ��ي��ل أص�لا،
ّ
والغارات االسرائيلية على الشام هدفها
ّ
ف��ع��ل م���ا ال ي��س��ت��ط��ي��ع امل��س��ل��ح��ون ف��ع��ل��ه،
ّ
ّ
أل����م ت��س��م��ع��ه��م ي��ه��ل��ل��ون وي���ك���ب���رون عبر
الفضائيات بعد العدوان بدقائق؟».
م�����ن ال����ص����ع����وب����ة أن ت����م ّ����ي����ز ب��ي��ن ش��غ��ف
امل����واط����ن ال����س����وري ال����ع����ادي ل����ل ّ
����رد ع��ل��ى
العدوان االسرائيلي الذي استهدف قلب
دمشق ،وبني شغف مسؤول في الدولة

أو ضابط في الجيشّ .
تخيل أن جيشًا،
يشعر بفائض ّ
القوة بعد صموده أمام
محاوالت مئات األجهزة األمنية الغربية
وال���ع���رب���ي���ة ت��ف��ك��ي��ك��ه ع���ل���ى م�����دى ع��ام�ين
ّ
بشكل كبير في األشهر
وتقدمه
كاملني،
ٍ
ّ
ّ
الخمسة املاضية في حربه ضد مسلحي
السورية ،تأتيه ضربة عنيفة
املعارضة
ّ
��وق��ع ،م��ن ع ّ
����دوه األول ،وال
م��ن ح��ي��ث ي��ت
ي ّ
���رد عليها .ه��ذه م��ع��ادل��ة تكفيك لتدرك
ّ
حجم الحنق والغضب عند ك��ل جندي
وضابط في الجيش السوري.
ّ
ي���ف���ن���د م���ص���در ع���س���ك���ري س������وري رف���ض
ال����ك����ش����ف ع������ن اس������م������ه ،س����ب����ب ال���ق���ن���اع���ة
امل��ت ّ
��رس��خ��ة ب���أن «ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة
املسلحة تعمل وفق اإليقاع االسرائيلي
ت��م��ام��ًا ،وال��دل��ي��ل ال��س��اط��ع ه��و م��ا حصل
ق���ب���ل وب���ع���د ال�����ع�����دوان األخ�����ي�����ر» .ي���ع ّ���دد
امل�����ص�����در ث��ل�اث����ة ع�����وام�����ل ُت���ث���ب���ت ص ّ
���ح���ة
االعتقادّ :
السلوك امليداني الذي مارسه
ّ
املسلحون بالتعامل م��ع كتائب الدفاع
الجوي وسالح اإلشارة التابعة للجيش،
ّ
ال ّ��س��ل��وك ال���ذي م��ارس��ه امل��س��ل��ح��ون خالل
ال��ق��ص��ف اإلس��رائ��ي��ل��ي وال���س���اع���ات ال��ت��ي
ّ
تلته ،وتوقيت الهجوم في ظل اندفاعة
ك��ب��ي��رة ل��ل��ج��ي��ش ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف م��ح��اور
القتال ّ في سوريا.
في الشق ّ
األول ،ما يقوله املصدر ليس
س ّ
���������رًا ،م�����وج�����ود ب���ش���ك���ل واس��������ع وك��ب��ي��ر
ع��ل��ى ص��ف��ح��ات اإلن���ت���رن���ت ،ف��ي��دي��وه��ات
ّ
للمسلحني ،التابعني بأغلبهم لجبهة
ال���ن���ص���رة وال��ك��ت��ائ��ب ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�إخ���وان
امل���س���ل���م�ي�ن ك�����ل�����واء ال����ت����وح����ي����د وك��ت��ي��ب��ة
ال����������ف����������اروق ،ي����ح����ت����ف����ل����ون ب���س���ي���ط���رت���ه���م
ّ
ّ
الجوي
ملقار لكتائب الدفاع
وتدميرهم
ال���س���وري ،وأف������واج اإلش������ارة ،م���ع تركيز
كبير على املواقع املحيطة بمدينة دمشق
وريفها ،وتلك املمتدة بني دمشق ودرعا:
«اس���ت���ه���داف م��ن��ظ��وم��ة ال ّ����دف����اع ال��ج��وي
ك����ان م��ن��ظ��م��ًا وم����دروس����ًا ،ول���ي���س بشكل
عشوائي» .وتشير مصادر لـ«األخبار»
ّ
إل����ى أن امل��س��ل��ح�ين ل���م ي��س��ت��ه��دف��وا فقط
كتائب ّ
ّ
الدفاع الجوي ،بل حاولوا ضرب
أغلب مراكز «االستشعار عن بعد» ،وهي
م��ح��ط��ات ه��دف��ه��ا رص���د ح��رك��ة ال��ط��ي��ران
امل�����ع�����ادي ح���ت���ى ف������وق أج��������واء ف��ل��س��ط�ين
ّ
امل���ح���ت���ل���ة ،وم����راق����ب����ة إق��ل�اع����ه وه���ب���وط���ه،
كما رص��د حركة ال��ص��واري��خ البالستية
ال��ك��ب��ي��رة .وي��م��ك��ن ذك����ر أك���ث���ر م���ن ع��ش��رة

م���واق���ع ،آخ���ره���ا ك��ت��ي��ب��ة ال���دف���اع ال��ج��وي
وس��ري��ة اإلش�����ارة ف��ي ب��دل��ة النعيمة في
درعا ،الكتيبة  49للدفاع الجوي والرادار
ف���ي خ���رب���ة غ���زال���ة ف���ي درع������ا ،ك��ت��ي��ب��ة تل
الخضر في بلدة عثمان في ريف درعا،
كتيبة ال��دف��اع الجوي ق��رب خ��ان الشيح
في ريف دمشق الغربي في آذار املاضي،
كتيبة ال��دف��اع ال��ج��وي ف��ي البويضة في
ريف دمشق في تشرين الثاني املاضي،
كتيبة جبعدين في كانون األول املاضي،
كتيبة الحجر األسود في تشرين الثاني

«العصابات اإلرهابية تعمل
وفق اإليقاع االسرائيلي
والدليل هو ما حصل قبل
العدوان األخير وبعده»

املاضي ،الفوج  55في النشابية تشرين
الثاني املاضي ،الكتيبة  666في السيدة
زي��ن��ب ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي امل���اض���ي ،كتيبة
أوتايا في كانون األول املاضي ،وقاعدة
االف��ت��ري��س ف��ي ري���ف دم��ش��ق ف��ي تشرين
الثاني املاضي.
في العامل الثاني ،يشير املصدر إلى أن
 36ح��اج��زًا للجيش ال��س��وري ف��ي محيط
دمشق والغوطة تعرضت لهجمات كبيرة
ّ
من قبل مسلحي املعارضة ،بالتزامن مع
القصف االسرائيلي« ،ه��ل يقنعونا بأن

من تظاهرة في اليمن تنديدًا بالعدوان االسرائيلي (محمد هويس ـ أ ف ب)

تضحي بالسالم أم ترسم خطوطًا حمراء؟
إسرائيل ّ
ال�����غ�����ارات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ع���ل���ى دم��ش��ق
ّ
ب��أه��داف��ه��ا وت��داع��ي��ات��ه��ا ك��ان��ت م��ح��ط
اهتمام االعالم األميركي والبريطاني
ف�����ي ال����ي����وم��ي�ن امل�����اض�����ي��ي��ن .ص��ح��ي��ف��ة
«ذي غ����اردي����ان» ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ن��ش��رت
ّ
ً
مقاال مفاده أن «قيام إسرائيل بهذه
ال����خ����ط����وة ي���ع���ت���ب���ر ت���ض���ح���ي���ة ك���ب���ي���رة
ب���ال���س�ل�ام ع���ل���ى ح����دوده����ا ال��ش��م��ال��ي��ة
وال�����ذي ام���ت���د زه����اء  40ع���ام���ًا» .ورأت
ّ
الصحيفة أن من الواضح اآلن تورط
ك���ل م���ن إي�����ران وح����زب ال��ل��ه ب��ال��ص��راع
ّ
ال����دائ����ر ف���ي س����وري����ا ،م��ش��ي��رة إل����ى أن
اس���رائ���ي���ل ش���ن���ت ع�����دة غ�������ارات ج��وي��ة
على سوريا خالل أسبوع واح��د ملنع
حزب الله من امتالك صواريخ ايرانية
الصنع.
وأش��ار امل��ق��ال إل��ى أن إسرائيل تراهن
ع��ل��ى أن س��وري��ا وح���زب ال��ل��ه ل��ن ي��ردا
على هذه الغارات ،ألن الرئيس بشار
األسد منشغل بالحرب الداخيلة ،كما
ّ
أن ح��زب ال��ل��ه ليس مستعدًا لخوض
ّ
حرب أخرى ،موضحة أن «من السهل
البدء بخطوة أولى في منطقة الشرق
األوس���������ط ،إال أن�����ه ل���ي���س م����ن ال��س��ه��ل
م��ع��رف��ة ن��ه��اي��ت��ه��ا» .وق��ال��ت الصحيفة
إن «ق����ي����ام إس���رائ���ي���ل ب���ه���ذه ال��خ��ط��وة
يعتبر تضحية كبيرة بالسالم على

ح��دوده��ا الشمالية ال���ذي ام��ت��د زه��اء
 40عامًا».
وف����ي ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة أي��ض��ًا،
م���ق���ال ت��ح��ل��ي��ل��ي إلي�����ان ب��ل�اك ب��ع��ن��وان:
«نتنياهو يلتزم بالخطوط الحمراء».
ّ
وق��������ال ب���ل���اك إن «األزم�����������ة ال����س����وري����ة
تستقطب اهتمامًا دول��ي��ًا ،وال سيما
إن ك��ان ه��ن��اك ط��رف خ��ارج��ي م��ت��ورط
ف����ي ال����ص����راع ال����دائ����ر وع���ل���ى األخ����ص
إس��رائ��ي��ل» .وأض���اف «وص��ف��ت سوريا
ال���غ���ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة األخ���ي���رة على
أراض����ي����ه����ا ب���أن���ه���ا إع���ل���ان ح�������رب ،إال
أن إس����رائ����ي����ل ،وف�����ق ال���ب���ع���ض ،أرادت
حماية أمنها الوطني الذي يعتبر من
ال��خ��ط��وط ال��ح��م��راء ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن
ت��داع��ي��ات ه���ذا األم����ر» .وأش����ار إل���ى أن
«سوريا توعدت باالنتقام سابقًا ،إال
أنها فشلت بتحقيق ذلك ال سيما بعد
ال��غ��ارة االس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي استهدفت
مركز جمرايا في كانون الثاني».
ً
صحيفة «االن��دب��ن��دن��ت» نشرت مقاال
ت��ح��ل��ي��ل��ي��ًا ل�����روب�����رت ف���ي���س���ك ب���ع���ن���وان
«ال�����ت�����دخ�����ل ال��������ذي ي���ع���ن���ي أن����ن����ا ك��ل��ن��ا
متورطون اآلن» .وقال فيسك «أضاءت
غارة إسرائيلية أخرى سماء العاصمة
ال�����س�����وري�����ة دم����ش����ق و«ب�������ج�������رأة» ك��م��ا
ي��ق��ول م��ؤي��دو ال��ت��دخ��ل اإلس��رائ��ي��ل��ي»،

الغارات الجوية تزيد من
تعقيد األزمة المعقدة
أصال ألوباما
ً

م��ض��ي��ف��ًا «ه������ذه ه����ي ال����غ����ارة ال��ث��ان��ي��ة
خ��ل��ال ال���ي���وم�ي�ن امل���اض���ي�ي�ن وال���ق���ص���ة
ه����ي ش���ب���ي���ه���ة ب���س���اب���ق���ات���ه���ا أال وه���ي
م��ن��ع وص���ول ش��ح��ن��ة أس��ل��ح��ة إي��ران��ي��ة
الصنع  -تضم صواريخ «فاتح -»110
من الجانب ال��س��وري ال��ى أي��دي حزب
ال��ل��ه ف��ي ل��ب��ن��ان» ،وذل���ك وف��ق��ًا مل��ص��ادر
استخباراتية غربية.
وتساءل فيسك في مقاله عن األسباب
ال���ت���ي ت���دف���ع ال���ن���ظ���ام ال����س����وري ال����ذي
ي���ص���ارع ل��ل��ب��ق��اء إل����ى إرس�����ال أس��ل��ح��ة
م��ت��ط��ورة إل��ى خ���ارج ال��ب�لاد؟ وأض��اف
«ي��ص��ل م���دى ص���واري���خ «ف���ات���ح »110
ح���وال���ي  250ك��ي��ل��وم��ت��رًا ،وب��إم��ك��ان��ه��ا

ال��وص��ول ال��ى تل أبيب إذا اطلقت من
جنوب لبنان» ،موضحًا أن��ه بتدمير
ه������ذه ال�����ص�����واري�����خ ،ت����ك����ون إس���رائ���ي���ل
ق������د س������اع������دت م���س���ل���ح���ي امل����ع����ارض����ة
ال������س������وري������ة ع����ل����ى ت���ن���ح���ي���ة ال����رئ����ي����س
ال����س����وري ب���ش���ار األس������د ،وخ��ص��وص��ًا
أن ال��ج��ي��ش ال����س����وري اس���ت���خ���دم ه��ذه
الصواريخ ضدها .وأش��ار فيسك إلى
ّ
أن «إس��رائ��ي��ل تصنف نفسها ك��دول��ة
غ��رب��ي��ة ،م��ا يعني أن��ن��ا م��ت��ورط��ون في
هذه الحرب وبشكل مباشر».
ف��ي صحيفة «ال��ف��اي��ن��ان��ش��ال ت��اي��م��ز»،
ك���ت���ب م���راس���ل���ه���ا ف����ي ب����ي����روت داي��ف��ي��د
غ����اردن����ي����ر ت���ح���ت ع�����ن�����وان «ال������غ������ارات
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة األخ����ي����رة ع��ل��ى س��وري��ا
ت���ص���ب ف����ي م��ص��ل��ح��ة األس���������د» .وق����ال
غ��اردن��ي��ر إن «ال��ن��ي��ران وال��دخ��ان التي
غ���ط���ت س���م���اء دم���ش���ق ص���ب���اح األح�����د،
أسعدت لألسف قلب الرئيس السوري
بشار األسد» .وأضاف «يمكن اعتبار
ال���غ���ارات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة األخ���ي���رة على
دمشق بأنها بمثابة إط�لاق برنامج
دفاعي محدود وهو ينصب حول أن
س��وري��ا ت��ت��ع��رض مل���ؤام���رة إم��ب��ري��ال��ي��ة
وص���ه���ي���ون���ي���ة ،وه������ي ن���ظ���ري���ة ي��م��ك��ن
أن ت�ل�اق���ي رواج������ًا ك��ب��ي��رًا ف���ي م��ن��ط��ق��ة
ال���ش���رق األوس�������ط ،ك��م��ا أن����ه ل��ي��س م��ن

