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تقرير

إسرائيلّ :االعتراض السوري لم يكن األول
ّ
 ...لكننا فضلنا الصمت
يحيى دبوق
ّ
رد فعل إسرائيل على تصدي الدفاعات
الـ ـج ــوي ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة لـ ـط ــائ ــراتـ ـه ــا ،بـعــد
خ ــرق ـه ــا امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـجـ ــوي الـ ـ ـس ـ ــوري مــن
الحدود اللبنانية ،جــاء استثنائيًا هذه
امل ـ ـ ــرة ،وذا دالالتّ .
رد ف ـع ــل ال يـتـعـلــق
بــالــرد املـ ــادي فـحـســب بــإطــاق ص ــاروخ
اع ـت ــراض ــي ،ب ــل ج ــراء سـلـسـلــة إجـ ــراءات
واعتراضات سورية في الفترة االخيرة،
ع ـم ــدت إس ــرائ ـي ــل إلـ ــى إخ ـف ــائ ـه ــا ،وهــي
ت ـه ــدف ،بـحـســب الـ ـق ــراءة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
إل ـ ــى رس ـ ــم م ـ ـعـ ــادالت ج ــدي ــدة ف ــي وج ــه
الـخــروق اإلسرائيلية لــأجــواء السورية
واللبنانية.
التعليقات اإلسرائيلية ،أمس ،انشغلت
فــي ع ــرض ت ـقــديــرات املــؤسـســة االمـنـيــة
ودوائ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــرار ف ـي ـه ــا .وه ـ ــي أج ـمـعــت
على أن الــرئـيــس ال ـســوري بـشــار االســد
ي ـمـ ّـهــد ملــرح ـلــة م ــا ب ـعــد هــزي ـمــة تنظيم
«داع ــش» ،وبالتالي يتطلع إلــى مرحلة
م ــا ب ـع ــد تـ ـح ــرر ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري مــن
جزء كبير من أعبائه امليدانية .املعادلة
الجديدة تنص على التصدي للخروق
االسرائيلية ،بما يشمل العمق الحيوي
لـلـمـجــال ال ـج ــوي الـ ـس ــوري ،إل ــى داخ ــل
األجواء اللبنانية.
إحدى أهم الدالالت التي توقفت عندها
ت ـ ــل أب ـ ـيـ ــب ه ـ ــي أن إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـص ـ ــاروخ
االع ـت ــراض ــي ج ــاء «م ــن دون م ـب ــرر» :ال
خ ــرق ل ــأج ــواء ال ـس ــوري ــة ،وال طـلـعــات
قتالية ،والطائرات اإلسرائيلية كانت في
مهمة «روتينية» في األجواء اللبنانية!
م ــا ي ـع ـنــي أن ق ـ ــرار ال ـت ـص ــدي وإطـ ــاق
الصاروخ جاء عن سابق تصميم ،وهو
متخذ من قبل القيادة السورية ضمن
خطة مدروسة مسبقًا لفرض معادالت
وق ـ ــواع ـ ــد اشـ ـتـ ـب ــاك ج ـ ــدي ـ ــدة ،ال تـعـيــد
االوضاع وقواعد االشتباك إلى ما كانت
عـلـيــه قـبــل ال ـحــرب ال ـســوريــة ،بــل أيضًا
إل ــى م ـنــع إس ــرائ ـي ــل م ــن خ ــرق االجـ ــواء
اللبنانية ،األمر الذي ّ
يعد ،من جهة تل
ً
اعتداء على «حق طبيعي» لها ال
أبيب،
ّ
يمكنها أن تفرط فيه ،وبحسب تعبيرات
إســرائـيـلـيــة« :التحليق فــوق لبنان هو
ذخر استراتيجي ،وليس مجرد طلعات
استخبارية أو عملياتية».

ال ــاف ــت ف ــي ال ـت ـســري ـبــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
أمس ،هو اإلقرار بأن الصاروخ السوري
لم يكن إال «رأس الجليد» وآخر اعتراض
سلسلة اع ـتــراضــات في
س ــوري ضـمــن ّ
الفترة االخـيــرة ،فضلت إســرائـيــل أن ال
تـكـشــف عـنـهــا مـنـعــا م ــن إح ــراج ـه ــا ،ما
يعني أن إسرائيل باتت أمام استحقاق
داهـ ــم ووشـ ـي ــك ،وإذا ت ــواص ــل م ــن قبل
دم ـشــق ،ول ــم يـجــر الـتـعــامــل مـعــه بحزم
وت ـص ـم ـي ــم ،ف ـق ــد ي ــوص ــل املـ ـع ــادل ــة إل ــى
نتائج وخيمة من ناحية إسرائيل.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
فــي االشـهــر االخـيــرة اصطدمت طائرات
س ـ ــاح الـ ـج ــو االس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ـ ــرات ع ــدة
بـ ـنـ ـي ــران الـ ــدفـ ــاعـ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،إال أن
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـ ــم ت ـن ـش ــر ش ـي ـئ ــا ع ـ ــن ه ــذه
االحداث ،و«ربما يعود ذلك الى السياسة
االمـنـيــة ،أو ربـمــا ألن ال ـظــروف لــم تنشأ
للرد على هجمات الدفاعات السورية».
ً
وتضيف املصادر« :بدال من ذلك ،أرسلت
إسرائيل تحذيرات الى الجانب السوري،
وكــانــت تـحــذيــرات صــريـحــة .لكن اتضح
أن ّالسوريني لم يتعاملوا معها بجدية،
وفضلوا تجاهلها».

صـحـيـفــة «مـ ـع ــاري ــف» ن ـق ـلــت ت ـقــديــرات
وت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاؤالت املـ ــؤس ـ ـسـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة فــي
إســرائ ـيــل ،لـكــن بـكـلـمــات أك ـثــر مـبــاشــرة
ووضوحًا من «يديعوت أحرونوت» ،مع
كثير من عدم اليقني .بحسب الصحيفة،
«الواضح أن األسد يعمل على رسم خط
أح ـم ــر س ـ ــوري ج ــدي ــد ،يـم ـنــع بـمــوجـبــه
س ــاح ال ـجــو (اإلس ــرائ ـي ـل ــي) م ــن العمل
ف ــي األجـ ـ ــواء ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ل ـكــن ال ـس ــؤال
األهم هو (تضيف «معاريف») :هل فعل
ذلــك بمبادرة منه ،من دون تنسيق مع
إي ــران وروس ـيــا ،أو بالتنسيق معهما،

خط أحمر سوري
يمنع سالح الجو
اإلسرائيلي من العمل
في األجواء اللبنانية؟

الصاروخ السوري لن ينهي الخروقات لكنه مؤشر مقلق جدًا لتل أبيب (أ ف ب)

واألخطر من ذلك ،هل عمد الى التصدي
بتوجيه منهما؟».
األس ـئ ـل ــة ال ـث ــاث ــة ت ـح ـمــل ف ــي طـ ّـيــات ـهــا
أرجـحـيــة مختلفة مــن ناحية تــل أبيب.
ّ
وكل منها يفسر اإلجراءات السورية في
اتجاهات متفاوتة ،وإن كانت جميعها
ّ
تصب في هــدف واحــد :تقليص «حرية
عـ ـم ــل» سـ ــاح الـ ـج ــو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .مــع
ذلـ ـ ــك ،األس ـئ ـل ــة ال ـث ــاث ــة ال ـت ــي تـخـتـلــف
ف ــي ال ـظ ــاه ــر ،ت ـع ـ ّـد ف ــي ال ــواق ــع متصلة
وع ـضــويــة ،وت ـحــدي ـدًا إن ت ــدح ــرج ال ــرد
وال ـ ـ ـ ـ ــرد امل ـ ـ ـضـ ـ ــاد إلـ ـ ـ ــى س ـل ـس ـل ــة ردود
تصاعدية ،ما يدفع بال جــدال الجهات
ال ـث ــاث :ســوريــا وإيـ ــران وروس ـي ــا ،إلــى
التموقع في خندق واحد ملنع إسرائيل
من مواصلة اعتداءاتها ،وهذه هي أهم
األس ـئ ـلــة اإلســرائـيـلـيــة ال ـتــي ل ــم يكشف
عنها ،ومــن شأنها تفسير تــواضــع تل
أبيب في ّ
ردها على الرد السوري.
ج ــاء ال ــرد اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ال ـصــاروخ
االعـتــراضــي سريعًا نتيجة لـضــرورات
تظهير الحزم والتصميم اإلسرائيليني
في وجه املخطط السوري ،وتحديدًا ما
يتعلق باألجواء اللبنانية ،وفي الوقت
نفسه «حـكـيـمــا جـ ـدًا» بــا مـخــاطــرة في
الدفع إلى ّ
رد سوري مضاد ،يجري في
أعقابه تدخل الحليف بفئتيه :اإليراني
والــروســي ،وذلــك عبر استهداف ّ
مكون
من ّ
مكونات املنظومة الدفاعية السورية
(الــرادار) بحيث تخرج املنظومة مؤقتًا
م ــن ال ـخــدمــة ،م ــن دون تــدم ـيــرهــا ،ومــن
دون إلحاق إصابات بشرية في كادرها.
ّ
يتبي أنها
الرسالة السورية وصلت .بل
وصلت بشكل جيد جدًا ،مع فهم وإدراك
ألبعادها ومراميها ،وأيضًا إلمكاناتها
الواقعية الفعلية في تحقيق أهدافها.
ورغم أن الصاروخ االعتراضي السوري
لــن يـنـهــي ال ـخ ــروق اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،لكنه
مؤشر مقلق جدًا لتل أبيب ،خاصة أنه
ضمن قــرار وسلسلة ردود سورية ،من
شــأنـهــا أن تشغل إســرائـيــل فــي البحث
عــن إجــابــات عــن فــرضـيــات غـيــر نظرية
ملرحلة ما بعد انتصار الدولة السورية
وحلفائها ،وتـحــديـدًا مــا يتعلق بقدرة
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى املـ ـ ـن ـ ــاورة فــي
مرحلة تخفيف األعـبــاء امليدانية عنه،
ما بعد إنهاء تنظيم «داعش».

تقرير

َ
«عالمين»
جريمة زقاق البالط :القتل السهل بين
رحيل دندش

آخر اجتماع عقدته اللجنة ،بعد أن
تـحـ ّـولــت الـحـمــاســة إل ــى ب ــرودة غير
مفهومة .وفي حني كان من املفترض
أن تـعـقــد الـلـجـنــة اجـتـمــاعـهــا أم ــس،
بعد إبالغ الوزراء املعنيني باملوعد،
تأجلت الجلسة بحجة تزامنها مع
جلسة مجلس ال ـن ـ ّـواب ،مــن دون أن
ّ
يحدد موعد الحق لها.
(األخبار)

الـ ــزاروب الصغير ال ــذي «ت ـنــزرك» داخـلــه أبنية قديمة،
يطل مدخله على مبنى مجلس شــورى الــدولــة ومبنى
اإلسـكــوا التابع لألمم املتحدة« .الــريـنــغ» ،األو َتــوسـتــراد
ال ـســريــع ،يـفـصــل ب ــن امل ـكــانــن ،ب ــل ب ــن «ع ــامل ــن» .في
الــزاروب الصغير ،الذي يتفرع من زقاق البالط ،حدثت
الجريمة .الحي هادئ تمامًا .ال شيء أمس كان يدل على
أن جريمة حدثت في الصباح .ال أصــوات وال صخب،
رغ ــم زحـمــة املـهـتـمــن :كــامـيــرات الـتـلـفــزيــونــات ،سـيــارة
تابعة لقوى األمن الداخلي ،وأخرى للدفاع املدني تعمل
على إزالة آثار الدماء .كان الجيران يتحدثون بشيء من
الذهول واالستغراب ،ويدلون بما رأوه للصحافة.
ت ـقــول ال ـق ـصــة :ال ـســاعــة ال ـســادســة إال ثـ ًلـثــا مــن صباح
أم ــس ،خــرج علي ي 14( .عــامــا) حــامــا بندقية صيد
منزله في الطبقة الرابعة.
«أوتوماتيك» ونزل راكضًا من ً
لحقه وال ــده (محمد ي ).مـحــاوال تجريده مــن السالح.
اس ـتــدار الـفـتــى نـحــو والـ ــده ،وأ ًط ـلــق عليه ال ـن ــار ،ف ــأرداه
رجال (سوري الجنسية) في
على درج املبنى .صادف
ً
طريقه إلــى عمله ف ــأرداه قتيال هــو اآلخ ــر .راح يصرخ
بأعلى صوته« :اللي بيطلع عالطريق رح اقتلو» .ركض
إلى املبنى املقابل .كان الجيران قد خرجوا من بيوتهم
ليستطلعوا األمــر ،ومنهم الناطور منصور أحمد عبد

السالم املـعــروف بــ«أبــو أحمد» (وهــو ســوري الجنسية
أحمد»
أيـضــا) وزوج ـتــه ،فأطلق الـنــار عليه .مــات «أب ــو
ً
على الفور ،فيما صعدت زوجته أدراج املبنى مذعورة،
فلحقها إلى الطبقة الثالثة ،وأطلق النار عليها فأصابها
في ذراعها (حالتها «مستقرة نسبيًا») .بعد ذلك ،وجد
علي نفسه في َ
«املنور» ،في الطبقة الثالثة .ملح  3شبان
من آل شهاب ،يقفون على شرفة منزلهم يستطلعون ما
يجري ،فأطلق النار عليهم هم أيضًا ،وأصابهم ثالثتهم:
حال حرجة.
في العينني وفي الذراع ،وأحدهم ال يزال في ٍ
أخيرًا ،نزل إلى الشارع .وهنا ،أوقفه الجيران.
أسباب الجريمة غير معروفة ومتضاربة .سكان ّ
الحي
يجمعون ّعلى أن علي شــاب خـلــوق وه ــادئ .يمر في
الـحــي ،يسلم على الجميع ،وعائلته «أوادم مــا بيطلع
ِح ّسهن» .لكن في النهاية «البيوت أســرار» .الوالد كان
يعمل ســائـقــا عـمــومـيــا ،أم ــا عـلــي فغير متعلم .يعمل،
لكن أح ـدًا ال يعرف طبيعة عمله .العائلة فقيرة ،وهــذا
مؤكد ،تقيم في منزل بـ«األجار القديم» .لكن ،في مقابل
«تـكـتــم» س ـكــان ال ـحـ ّـي وذهــول ـهــم ،يـلـفــت م ـصــدر أمني
إلــى وقــوع خالفات بني والــد املشتبه فيه ووالــدتــه ،قبل
الحادثة ،ويرجح أن يكون لذلك «دور ما» في الجريمة،
من دون أن يدلي بأي معلومات أخرى ،كي «ال نستبق
الـتـحـقـيـقــات» .املـشـتـبــه فـيــه ق ــاص ــر ،ويـنـظــر م ــن بيته
الفقير ،كــل يــوم ،إلــى «العالم اآلخ ــر» مــا «بعد الرينغ».

وهو وعائلته ،معًا ،ضحية للنظام ،وأيضًا لإلعالم ،الذي
نشر صــور الضحايا ـ ـ كما درجــت الـعــادة ـ ـ من دون
مراعاة أو احترام لخصوصية الضحايا .وطبعًا ،نشر
اسم املشتبه في ِه ،علمًا بأنه قاصر.
مسؤول حزبي في املنطقة ،وهو قريب اإلخــوة شهاب
الذين أصيبوا بإطالق النار ،أكــد «أننا ال نعرف شيئًا
عما حدث» ،وأن «عائلة علي محترمة ،وال يجب تلفيق
الـقـصــص حــولـهــا كـمــا يحصل فــي اإلعـ ــام ملــزيــد من
اإلثارة» .فيما يقول جار العائلة ،الحاج سعيد بدران ،إن
ما حدث «سببه الفقر والتعتير».
الجرائم تتكاثر ،لكن هذه املرة تترك وقعًا مختلفًا ،ألن
املشتبه فيه قاصر .املجتمع يغلي .مجتمع ينوء تحت
أعباء اقتصادية ستخلق ظروفًا قد تجرد اإلنسان من
إنسانيته .ربما علينا أن نعيد رسم املشهد .علي يعيش
في حي بائس يفتقر الى شــروط الحياة الطبيعية .إنه
فقير مــن عائلة فقيرة .وربـمــا هـنــاك خــافــات .هــذا ال
يعني أن ال ـف ـقــراء م ـجــرمــون .امل ـجــرمــون لـيـســوا الــذيــن
يطلقون النار فقط .كان علي يكبر وهو يرى ،في مقابله
تمامًا ،املباني الفاخرة تكبر بدورها ،بينما يبقى ّ
الحي
ّ
ومهمشًا .هذه ليست «محاولة
الذي يقيم فيه صغيرًا
تبرير» ،لكن علينا أن ال ننسى أن جريمة أمس ،وقعت
على بعد أمـتــار مــن الـســرايــا الحكومية ،وأن الجرائم
تتكاثر.

