
عربي ودوليعربي ودوليالثــــورة

09 نجد أن هناك سؤا يثري االهتمام يتعلق بإطالق 
سوريا لصواريخها فهل جاء األمر بمساعدة رادارات 

موسكو .

”منظمة األمم المتحدة تهتز وتخضع عندما تهددها 
الواليات المتحدة بقطع التمويل وهذا ليس جديدًا.“

صحيفة هارتسحسن نصرهللا- األمين العام لحزب هللا

نصراهللا: ال يمكن الرهان على األمم 
املتحدة الستعادة أراضينا املحتلة

بريوت/
ــرار استقالة األمينة  ــال األمني العام لحزب الله تعليقا عىل ق ق
ــوم الجمعة  ــوا ريما خلف ي ــة اإلسك ــة ملنظم ــة التنفيذي العام
ــذي يدين  ــر املنظمة ال ــرار سحب تقري ــىل خلفية ق ــايض ع امل
ــدة وقراراتها  ــن الرهان عىل األمم املتح ــل“، إنه ال يمك ”إرسائي

”لتعيد إلينا أراضينا املحتلة أو تحرر أرسانا“.
ــس األول: إن ”منظمة  ــه مساء أم ــرص الله يف كلمة ل وأضاف ن
ــا تهددها الواليات املتحدة  ــم املتحدة تهتز وتخضع عندم األم

بقطع التمويل وهذا ليس جديداً.“
ــراً مفّصًال يؤكد أن ”إرسائيل“  ــت املنظمة قد أصدرت تقري وكان

أسست لنظام فصل عنرصي ضد الشعب الفلسطيني.
ــر املنظمة األخري ملا له  ــا نرص الله إىل العمل لتثبيت تقري ودع

من أهمية.
ــرياً إىل أنها اتخذت  ــة، مش ــف باسم املقاوم ــا السيدة خل وحّي

موقفا أخالقياً وإنسانياً سليماً.
كما توجه بالتحية إىل روح الشهيد باسل األعرج وعائلته وإىل 

”من شاهدنا قبضاتهم املرتفعة يف تشييعه“، عىل حد وصفه.
ــني نتنياهو ذهب  ــوزراء اإلرسائييل بينيام ــاف إن رئيس ال وأض
”حبواً إىل موسكو للتوّسل أمام الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
ألنه خائف من هزيمة داعش يف سوريا ألن هزيمة داعش عند 

نتنياهو هي انتصار للمقاومة ضد الكيان الصهيوني“.

تظاهرات املعارضة ىف املالديف تجرب 
سلمان على العودة للرياض

بوست / 
ــت احزاب املعارضة ىف جمهورية املالديف  اجربت التظاهرات التي اعلن
ــن قيام سعوديني برشاء جزر مرجانية  القيام بتنظيمها عقب تقارير ع
يف هذه الجمهورية املضطربة يف املحيط الهندي ،هى السبب وراء قطع 
ملك السعودية زيارته السيا والعودة لبالدة بحجة الخوف من انفلونزا 

الخنازير .
ــد نسيم للصحفيني يف  ــر خارجية جزر املالديف السابق أحم وقال وزي
ــو ”سنعلن بشكل واضح جدا للعائلة املالكة السعودية أننا ضد  كولومب

بيع أراضينا“.
ــة السعودية أو  ــول رشاء الحكوم ــزر املالديف ح ــاء يف ج ــار إىل أنب وأش
رشكة تجارية سعودية أرخبيال من 28 جزيرة مرجانية صغرية بمليارات 

الدوالرات مؤكدا أن زيارة سلمان للمالديف غري مرحب بها.

مصرع ١٨تكفرييا يف العريش 
ورفح والشيخ زويد

القاهرة/ 
ــو وهو  ــالح الج ــات لس ــراً، لقط ــرصي، مؤخ ــش امل ــرش الجي ن
ــات اإلرهابية يف  ــي التنظيم ــع ملسلح ــدف آليات ومواق يسته

شمايل سيناء.
ــىل الصفحة الرسمية للمتحدث  ويظهر الفيديو، الذي نرش ع
ــرصي، استهدافا جوية لعربية  ــري للقوات املسلحة امل العسك

متحركة، ثم صواريخ ترضب بعض األهداف األرضية.
ــوات الجوية دعمها لعنارص إنفاذ  وقال املتحدث ”واصلت الق
ــات العنارص  ــداف أوكار وعرب ــال سيناء السته ــون بشم القان
ــوي ملناطق مكافحة  ــذ أعمال االستطالع الج اإلرهابية، وتنفي

النشاط اإلرهابي“.
ــام القليلة  ــرية ”أسفرت خالل األي ــات األخ ــاف إن العملي وأض
ــارص الرئيسية  ــن العن ــردا تكفرييا م ــن مقتل 18 ف ــة ع املاضي

شديدة الخطورة يف مدن العريش ورفح والشيخ زويد“.
ــع إن قوات إنفاذ القانون مدعومة بعنارص القوات الجوية  وتاب
ــي البؤر التي تتحصن بها  ــل جهودها للقضاء عىل باق ”تواص

العنارص اإلرهابية واقتالع جذور اإلرهاب بشمال سيناء“.

فرنسا.. الوضع يعود اىل طبيعته تدريجا 
يف مطار  اوريل 

باريس/
ــن ناطق باسم سلطة مطارات باريس لوكالة الصحافة الفرنسية ان  أعل
ــس يف مطار اوريل قرب  ــود اىل طبيعته تدريجا منذ صباح ام ــع يع الوض
ــة عسكرية وادى اىل اغالق  ــس، غداة الهجوم الذي استهدف دوري باري

مبنييه مؤقتا.
ــاك بعض  ــة اىل حد ما. هن ــة طبيعي ــة املالح ــق ان ”حرك ــح الناط وأوض
ــب ”تشديد  ــة يف املعدل“ بسب ــري عرشين دقيق ــف، تأخ ــري الطفي التأخ
عمليات التفتيش“. واضاف انه يتوقع ”استئناف حركة النقل بالكامل“.
ــه ان حوايل مائة شخص لم يتمكنوا من السفر أمس  وتابع املصدر نفس
ــت ارسة خاصة. كما  ــث وضع ــار اوريل حي ــم يف مط ــوا ليلته األول، امض

نقلت رشكات جوية بني مئة ومئتي مسافر اىل فنادق املطار.
ــار اوريل تسبب بخلل  ــع يف املبنى الجنوبي ملط ــان الهجوم الذي وق وك

كبري السبت املايض يف الرحالت الجوية.

مقتل ١٣ داعشيًا شريق أفغانستان
كابول/

ــم برضبات جوية  ــم ”داعش“ مرصعه ــي ١٣ إرهابياً بتنظي لق
ــس األول، حسبما  ــئ املتطرفني يف والية ننغرهار أم عىل مخاب

أعلن الفيلق ٢٠١ سيالب بالجيش األفغاني.
وقال الجيش األفغاني يف بيان “ تم استهداف مخابئ تنظيم“ 
ــات جوية، حيث قتل ٣ مسلحني  داعش“ اإلرهابي بعدة رضب
ــني و ١٠ آخرون يف ده باال“. وأكد  ــة بيخه بمديرية اتش يف منطق
املصدر أن املدنيني والقوات األمنية لم يتعرضوا ألرضار يف تلك 

الغارات.
ــام الثالثة  ــوا نحبهم خالل األي ــن ٥٠ داعشياً قض ــان اكرث م وك
ــش األفغاني الذين  ــارص الكوماندوز بالجي ــة بنريان عن املاضي

نفذوا عملية خاطفة يف مديرية كوت املجاورة.

األردن.. اعتقال مواطن بتهمة 
اإلساءة للكيان االسرائيلي

عمان/
أعتقلت الرشطة األردنية، أمس األول، مواطناً أردنياً بتهمة أنه رسم علم 

كيان االحتالل الصهيوني عىل األرض يف شارع بمدينة إربد.
ــت الشاب بعد أن التقط  ــادر اإلعالمية، أن الرشطة حول وأوضحت املص
ــىل األرض يف  ــان الذي رسمه ع ــع علم الكي ــورة ” سيلفي“ م ــه ص لنفس
ــد شوارع ” إربد“ إىل النيابة يف األردن بتهمة ” اإلساءة لدولة تربطها  أح

عالقات مع األردن“.

حول العالمحول العالم

القدس املحتلة / وكاالت
ــدس الدولية أن املسجد األقىص  أكدت مؤسسة الق
ــيل،  اإلرسائي ــالل  االحت ــداف  مه يف  ــزال  ي ال  ــارك  املب
ــد الديني يف مدينة  ــوب األول عىل قائمة الّتهوي واملطل

القدس املحتلة.
ــول  ح ــة  أسبوعي ــراءة  ق يف  ــة  املؤسس ــت  وأوضح
ــوي  أن عض ــدس  بالق ــف  ــداث واملواق ــورات األح تط
ــني تقدما األسبوع  ــريي ريغف وزئيف إلك الكنيست م
ــراث جبل املعبد“  ــاء ”صندوق ت ــايض باقرتاح إلنش امل

عىل أن تتم تغذيته بـمليوني شيكل سنوًيا.
وبينت أن الهدف من ذلك ”غرس املعرفة يف موضوع 
جبل املعبد وارتباط الشعب اليهودي به لدى الجمهور 
ــة،  ــة أدوات حديث ــم بواسط ــالد ويف العال ــع بالب الواس
ــة بلغات  ــاج نرشات إعالمي ــا املبادرة وإنت ــن ضمنه وم
ــع إنرتنت متعدد اللغات  ــة، وإقامة وصيانة موق مختلف

كي يستعرض املضامني املتعلقة برتاث ”جبل املعبد“.
ــن سياق تحّدي  ــذه الخطوة تأتي ضم وقالت إن ه
االحتالل لقرار ”اليونسكو“ بخصوص األقىص، والذي 
ــال  ــي تط ــة الت ــة املختلف ــات اإلرسائيلي أدان السياس
ــع القائم  ــا والعودة إىل الوض ــا إىل وقفه ــد، ودع املسج

التاريخي.
ــت بلدية  ــد صادق ــدس، فق ــة الق ــب مؤسس وبحس
ــىل ميزانية  ــايض ع ــوع امل ــدس األسب ــالل يف الق االحت
ــت الحكومة عىل  ــار شيكل، بعدما وافق ــت 7.3 ملي بلغ
ــون دوالر)  ــوايل 190 ملي ــون شيكل (ح ــّخ 700 ملي ض

لدعم امليزانية.
ــز الهوية اليهودية  ــذه امليزانية إىل ”تعزي وتهدف ه
ــري رئيس بلدية االحتالل نري  ملدينة القدس“، وفق تعب

بركات، لطمس وجهها العربي واإلسالمي.
فقد ألغت البلدية –عىل سبيل املثال- ميزانية كانت 
ــررة باملايض بمبلغ 300 ألف شيكل لتخطيط حّيي  مق
ــا استمرار  ــا يعني عملًي ــود، م ــة ورأس العم العيسوي
ــالل بذريعة  ــي يتبعها االحت ــدم املنازل الت سياسة ه
ــد عدم وضع  ــص يف حني يتعم ــن دون تراخي ــاء م البن

مخططات هيكلية لهذه األحياء.
وأشارت املؤسسة إىل تأجيل التصويت عىل مرشوع 
ــىل مستوطنة  ــادة اإلرسائيلية ع ــرض السي ــون لف قان

ــة، إىل  الغربي ــة  الضف ــة يف  الواقع ــم“  أدومي ــه  ”معالي
ــة الرشقية من القدس، مبينة أن التأجيل لم يكن  الجه
ــود املبعوث األمريكي  ــرشوع وإّنما فرضه وج زهًدا بامل

جيسون غرينبالت يف املنطقة.
ــة مدارس القدس الثالثاء  ويف سياق آخر نفذت كاف
ــن  ــي األوىل ضم ــوة ه ــًال يف خط ــا شام ــايض إرضاًب امل
ــن اإلجراءات التصعيدية، وفق اتحاد أولياء  سلسلة م
ــك ملواجهة خطط  ــدس، وذل ــدارس الق ــالب م أمور ط
ــة، والتي  ــة التعليمي ــة ضد العملي ــالل املمنهج االحت
كان آخرها إغالق مدرسة النخبة يف صور باهر، وإقرار 

عطلة الربيع للمدارس الثانوية.
ــر يف محاولة  ــة أن االحتالل يستم ــدت املؤسس وأك
ــرب وسائل  ــم بالقدس ع ــاع التعلي ــىل قط ــرة ع السيط
ــا،  أو حذفه ــات  ــف املصطلح ــا تحري ــة، منه مختلف
ــدارس  امل يف  ــيل  اإلرسائي ــاج  املنه ــرض  ف ــة  ومحاول
ــي  الوع ــل  تشكي ــل  أج ــن  م ــة  باملدين ــة  الفلسطيني
ــالل لتخدم  ــا االحت ــج يقرره ــق مناه ــي وف الفلسطين

روايته ومزاعمه.
ــرى توغلت آليات عسكرية إرسائيلية،  من جهة أخ
ــدود يف أرايض  ــل مح ــد، بشك ــس األح ــر أم ــل ظه قبي

املواطنني رشق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
ــوم، أن 4  ــدس“ دوت ك ـــ ”الق ــان ل ــود عي ــاد شه وأف
جرافات عسكرية، باإلضافة إىل آلية عسكرية واحدة، 
ــار شمال موقع  ــدود لعرشات األمت ــت بشكل مح توغل
النصب التذكاري، وسط عمليات تجريف وإطالق نار 
ــل متقطع تجاه األرايض الزراعية القريبة دون أن  بشك

يبلغ عن وقوع إصابات.
ــرت مصادر عربية أنه ُسمع  وعىل الصعيد ذاته، ذك
دوي صافرات االنذار االرسائيلية يف محيط قطاع غزة.

مؤسسة القدس الدولية: األقصى املطلوب األول على قائمة التهويد بالقدس
االحتالل يتوغل شرق بيت حانون
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اجتماع روسي تركي إيراين الشهر المقبل يف طهران حول سوريا

دمشق/ وكاالت
ــوري محاولة هجوم  ــّد الجيش الس ص
ــني شمال رشق  ــة العباسي ــاه منطق باتج
ــوم معاكس عىل محور  ــق وقام بهج دمش
ــات  ــة الكراج ــن جه ــر م ــون – جوب القاب
ــن املسلحون من  ــدة نقاط تمك لتعزيز ع

الوصول اليها.
ــو  مسلح ــام  ق ــد  فق ــل،  التفاصي ويف 
ــات املتحالفة  ”جبهة النرصة“ واملجموع
ــوم عىل محورين،  ــا، فجر أمس بهج معه
ــون عىل مدخل  ــد حاجز ميسل األول، عن
ــة العباسيني  ــن جهة ساح ــي جوبر م ح
ــة، بينما تمكن  ــروا آلية مفخخ حيث فج
ــل  ــرى قب ــة اخ ــري آلي ــن تفج ــش م الجي

وصولها اىل هدفها.
ــر  ــور جوب ــي، مح ــور الثان ــىل املح وع
ــر  فج ــزل،  الغ ــل  معام ــد  عن ــون  القاب  –
ــل  ــا تسل ــة أعقبه ــة ثالث ــون آلي املسلح
باتجاه بعض نقاط الجيش حيث ال زالت 
ــا وسط  ــرة الستعادته ــات مستم العملي
ــف بالقذائف املدفعية الثقيلة  قصف عني
ــوط امدادهم  ــني وخط ــات املسلح لتحرك
ــة  املسلح ــات  ع ــو  املجم ــت  قصف ــا  فيم
ــة  ملنطق ــاورة  املج ــة  السكني ــاء  األحي

االشتباك.
ــوري أن  ــري س ــدر عسك ــن مص وأعل
ــوري احبط محاوالت تسلل  الجيش الس
ــر باتجاه  ــات اإلرهابية من جوب املجموع
بعض النقاط العسكرية يف محيط معمل 

ــدات  ”وح أن  ــدر  املص ــح  وأوض ــراش.  ك
ــات  املجموع ــزل  بع ــوري  الس ــش  الجي
ــا خسائر  ــا وتكبيده ــة وتطويقه املتسلل
كبرية، وسط استمرار االشتباكات للقضاء 

عىل ما تبقى من فلولها املحارصة“.
ــن روسيا وتركيا  ــني يعقد خرباء م يف ح
ــاً الشهر القادم يف طهران  وإيران اجتماع
ــة السورية من دون حضور  ملناقشة األزم

ممثلني عن "املعارضة" املسلحة.

ــن  ــة ع ــاس" الروسي ــة "ت ــت وكال ونقل
ــات بني أطراف  ــدر قريب من املفاوض مص
ــرر أن يعقد  ــة، أنه من املق ــة السوري األزم
ــل،  ــل املقب ــن أبري ــاع يف 18 و19 م االجتم
ــون مغلقا، مؤكدا أن "املعارضة" لن  وسيك

تكون طرفا يف هذا االجتماع.
ــراف  ــه إن األط ــدر نفس ــاف املص وأض
ــران ستعمل عىل  ــع يف طه ــي ستجتم الت
ــق بالجانب  ــة وثائق تتعل إعداد مجموع

ــع عليها خالل  ــي يف سوريا، للتوقي األمن
ــادم يف أستانا املقرر يومي 3 و4  اللقاء الق

مايو املقبل.
ــالل  خ ــم  سيت ــه  أن ــدر  املص ــح  وأوض
االجتماع املقرر يف طهران بحث الوضع يف 
املناطق امللتزمة بالهدنة، وكذلك خريطة 
ــة"، وتشكيل  ــز املسّلحني و"املعارض تمرك
ــة اتفاق وقف  ــق مراقبة مشرتك ملراقب فري

إطالق النار يف سوريا.

ــران الدائم لدى االمم  وبعث مندوب إي
ــورشو" رسالة اىل  ــالم عيل خ املتحده "غ
ــن  "متيو  ــس االم ــدوري ملجل ــس ال الرئي
ــق بيان  ــا إىل توثي ــاه فيه ــت"، دع ريكراف
ــي  ــل السلم ــو إىل الح ــذي يدع ــران ال اي
ــة لدى  ــا كوثيق ــح يف سوري ــزاع املسل للن

مجلس االمن.
ــران وانطالقاً من  ــح البيان، أن اي وأوض
ــىل احرتام  ــة القائمة ع ــا املبدئي سياسته
ــا  وسيادته ــة  السوري االرايض  ــة  سالم
الوطنية، تؤكد عىل الحل السيايس لألزمة 
ــالل اعتماد حوار  ــا وذلك من خ يف سوري
ــض استخدام  ــوري، كما ترف ــوري - س س
االرهاب كآلية لتحقيق املآرب السياسية، 
ــة السورية  ــن الحكوم ــوة م ــت بدع وقام
باتخاذ االجراءات السياسية الفاعلة بما 
فيها مكافحة االرهاب وارسال املساعدات 

االنسانية اىل املدنيني يف سوريا.
ــىل ترحيب ايران بالحل  وأكد البيان ع
السلمي للرصاع املسلح يف سوريا، وذلك 
ــوزراء خارجية  ــان الثالثي ل ــار البي يف اط
ــدر يف 20  ــا وتركيا الذي ص ــران وروسي اي
ــايض يف موسكو، وايضا البيان  ديسمرب امل
ــة  الكازاخي ــة  العاصم يف   24 يف  ــادر  الص
ــران وإىل جانب روسيا  استانه.. كما أن اي
ــان وقف  ــر أي جهد لضم ــا ال تدخ وتركي
ــار يف سوريا، والذي تم االعالن  اطالق الن

عنه يف 30 ديسمرب 2016م.

كاال / لش ائ ال ا إ ن ث

الجيش السوري يحبط هجوما لـ"النصرة" شمال دمشقالجيش السوري يحبط هجوما لـ"النصرة" شمال دمشق

ــس  هارت ــة  صحيف ــت  قال  
ــر لها:  ــس يف تقري ــة أم العربي
ــرة  الطائ ــاط  إسق ــد  وبع ــه  إن
ــوات  ــل الق ــن قب ــة م اإلرسائيلي
أن  ــاً  واضح ــات  ب ــة  السوري
ــد يحاول  ــار األس ــس بش الرئي
ــة، الفتة إىل  ــري قواعد اللعب تغي
ــرات  ــاد للطائ ــالح املض أن الس
ــن أرايض سوريا ضّد  ــق م املنطل
ــوي ليس إال  ــل أبيب الج ــالح ت س

رسالة لـ"إرسائيل".
ــة: إن مضمون  ــت الصحيف وأضاف
ــة ضبط النفس  الرسالة هو أن سياس
ــي تشنها  ــات الجوية الت ــاه الهجم تج
ــر كما  ــا لن تستم ــاه سوري ــب تج ــل أبي ت
ــارات وصل دويها إىل  هي، فأصوات االنفج
منطقة القدس، و"إرسائيل" اعرتفت ألول مرة 

منذ سنوات بالهجوم عىل دمشق.
ــت الصحيفة بالقول: إن الحادث الذي  وتابع
ــايض خطري، فعىل  ــرى فجر يوم الجمعة امل ج
ــد  ــد يستع ــار األس ــام بش ــدو أن نظ ــا يب م
ــة،  ــري الرسمي ــة غ ــد اللعب ــري قواع لتغي
ــم اتبعاها  ــي يت ــد الت ــذه القواع ه
ــل"  ــا و"إرسائي يف سوري
السنوات  خالل 

الخمس األخرية املاضية، وهذا بالتأكيد يعترب تطوراً خطرياً.
ــى  ــة حت املتاح ــات  للمعلوم ــاً  "وفق ــة:  الصحيف ــت  وأضاف
ــيل هجوماً عىل  ــالح الجو اإلرسائي ــد شنت طائرات س اآلن، فق
ــرتف فيها إرسائيل  ــي املرة األوىل التي تع ــداف يف سوريا، وه أه
ــا ويف املقابل أطلقت  ــي بقيامها بهذا الهجوم بينم بشكل رسم
ــان واضحاً  ــدى إلرسائيل، وقد ك ــا صواريخها لكي تتص سوري
ــوع (إس أي 5)، وهي صواريخ مضادة  ــف كانت من ن أن القذائ

للطائرات، الروسية الصنع".
ــا يف املقابل قام الجيش  ــت الصحيفة اإلرسائيلية: بينم وقال
ــاع الجوي  ــة الدف ــق منظوم ــن طري ــرتاض ع ــيل باالع اإلرسائي
ــذي أسقط  ــس" وال ــاروخ "حيت ــني أرسل ص ــا، ح ــة به الخاص
ــرب يف سوريا يف  ــدالع الح ــذ ان ــواً، فمن ــوري ج ــاروخ الس الص
ــر عن هجمات  ــام 2012م، وهناك تقاري ــذا الشهر من ع مثل ه
ــا إىل  ــن سوري ــالح م ــل س ــل نق ــد قواف ــة ض ــة إرسائيلي جوي
ــا تعمل عىل  ــت حينها إنه ــان، فإرسائيل قال ــه يف لبن ــزب الل ح
ــدور الحديث حينها  ــث كان ي ــدي لشحنات السالح حي التص
ــوازن" وبالطبع  ــا إرسائيل بـ "املخلة للت ــن منظومات تصفه ع
ــدت "إرسائيل" تلك الصواريخ املضادة للطائرات، وبالرغم  قص
ــاح األوىل تجنبت "إرسائيل"  من كل ذلك وحتى ساعات الصب

التطرق بشكل مبارش للتقارير عن عملياتها يف سوريا".
ــىل سياسة  ــت سوريا ع ــد حافظ ــة: "لق ــت الصحيف وأضاف
ــط النفس بشكل عام إزاء الهجمات ضد أراضيها، وإرسال  ضب
ــام 2015م، حيث  ــرويس لدمشق منذ ع ــرات سالح الجو ال طائ
ــراً يف املشهد املعقد يف البالد، فقد  ــم إضافة عنرص جديد مؤخ ت
سارعت كل من "إرسائيل" وروسيا يف وضع آلية تنسيقية فيما 

ــدف تقليل أخطاء املواجهات غري املرجوة بينهما يف  بينهما به
ــروس رادارات يف شمال البالد،  ــواء السورية، حيث نرش ال األج

يصل مدى رؤيتها إىل شمال صحراء النقب جنوب إرسائيل".
وأردفت الصحيفة: "منذ شهر سبتمرب املايض أطلقت سوريا 
ــو اإلرسائييل أثناء  ــرات ضد سالح الج ــخ مضادة للطائ صواري
قيام األخري بهجماته، لكن األمر املختلف يف الحادث األخري هو 
ــاد للطائرات من اخرتاق  ــرد، إذ تمكن الصاروخ السوري املض ال

املجال الجوي اإلرسائييل.
ــخ السورية  ــالق الصواري ــة: "يبدو أن إط ــت الصحيف وتابع
املضادة للطائرات كانت رسالة إلرسائيل، ومحتوى الرسالة هو 
ــي كان يتبعها األسد إزاء هجمات  أن سياسة ضبط النفس الت
تل أبيب الجوية عىل بالده لن تستمر كما هي، وهذا كله تزامناً 
مع ازدياد نجاحات الجيش السوري األخرية يف استعادة حلب 
والتي زادت أيضاً ثقة هذا الجيش بنفسه، بينما إرسائيل باتت 
ــدي حول مدى وجود حاجة تربر  ــوم ملتزمة باتخاذ قرار ج الي
استمرار قيامها بإحباط عمليات تقديم السالح املتطور لحزب 
ــًال بإسقاط طائرة حربية  ــه األمر الذي يشكل تهديداً محتم الل

إرسائيلية".
ــؤاًال يثري  ــد أن هناك س ــة بالقول: "نج ــت الصحيف واختتم
ــل جاء األمر  ــا لصواريخها فه ــق بإطالق سوري ــام يتعل االهتم
ــدة رادارات موسكو؟، فاألمر يأتي بعد أسبوع من عودة  بمساع
نتنياهو من روسيا وزيارته للرئيس بوتني، حيث يمكننا القول: 
ــارات اإلرسائيلية ستطرح سؤاًال حول ما  إن منظومة االستخب
ــم بالتنسيق مع  ــرد عىل تل أبيب ت ــرار السوري بال ــان الق إذا ك

رشكاء األسد، أي روسيا وإيران وحزب الله أم ال؟".

صحيفة هارتس: الرئيس األسد يغري قواعد اللعبة ضّد "إسرائيل"


