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عواصم / وكاالت
ــدوان  ــددة بالع ــال املن ــت ردود األفع توال
ــه بعدوان  ــوريا ووصفت ــىل س ــيل ع اإلرسائي
ــار  ــي يف إط يأت ــه  ــق وأن ــىل دمش ــم ع غاش
ــي واألمريكي عىل تدمري  التصعيد الصهيون
ــس  ــط النف ــيا إىل ضب ــت روس ــوريا، ودع س

وعدم االنجرار إىل التصعيد.
ــت وزارة الخارجية  ــياق أعرب ويف هذا الس
ــية، أمس السبت، عن قلق موسكو من  الروس
الغارات عىل سوريا وتنامي التوتر يف مناطق 

وقف التصعيد.
ــن قيام الطريان  ــق عىل تقارير ع ويف تعلي
اإلرسائييل، ليلة 9 إىل 10 من الشهر الجاري، 
بتوجيه رضبات صاروخية عدة عىل أهداف 
ــرات  الطائ ــدى  إح ــقاط  وإس ــوريا،  س يف 
ــت  قال ــوالن،  الج ــة  منطق يف  ــة  اإلرسائيلي
ــديد إزاء  ــعر بقلق ش ــكو تش الوزارة إن موس
"التطورات األخرية والهجمات عىل سوريا".

ــت  دع ــرية  األخ ــورات  التط ــوء  ض ويف 
الخارجية جميع األطراف إىل ضبط النفس، 
ــن وحياة  ــول تعريض أم ــرية إىل عدم قب مش
ــوريا  ــروس املتواجدين يف س ــكريني ال العس

لخطر.
ــة  ــوات الحكومي ــأن الق ــوزارة ب ــرت ال وذّك
ــة  الخاص ــات  باالتفاق ــة  ملتزم ــورية  الس
بضمان ثبوت عمل منطقة وقف التصعيد يف 

جنوب غرب سوريا.
ــع  جمي ــث  "نح ــة:  الخارجي ــت  وتابع
ــط النفس وتجنب  ــراف املعنية عىل ضب األط
ــؤدي إىل تردي  ــأنها أن ت ــوات من ش أي خط
ــن الرضورة االحرتام الكامل  الوضع. ونعترب م

ــوريا وغريها من  ــالمة أرايض س ــيادة وس لس
ــن غري املقبول عىل اإلطالق  دول املنطقة. وم
ــكريني  خلق تهديدات عىل حياة وأمن العس
ــوريا تلبية لدعوة  ــروس املتواجدين يف س ال
ــاعدتها  من حكومتها الرشعية من أجل مس

يف الحرب ضد اإلرهابيني".
ــت وزارة الخارجية اللبنانية يف بيان  وأدان
ــريان اإلرسائييل  ــا الط ــي نفذه ــارات، الت الغ
ــن مغبة  ــوريا، وحذرت م ــداف يف س ــىل أه ع
ــن هجمات  ــتخدام األجواء اللبنانية لش اس

عىل سوريا.
وأكدت وزارة الخارجية يف بيان، أمس، حق 
ــرشوع مقابل أي اعتداء  ــوريا يف الدفاع امل س
ــة  الخارجي ــر  "وزي أن  ــة  مضيف ــيل،  إرسائي
ــوم الخميس  ــه ي ــى تعليمات ــني أعط واملغرتب
ــم املتحدة  ــان الدائمة لدى األم ــة لبن إىل بعث
يف نيويورك لتقديم شكوى إىل مجلس األمن 
ــا وتحذيرها من مغبة  ــق إرسائيل إلدانته بح
استخدامها األجواء اللبنانية لشن هجمات 

عىل سوريا".
ــة  وأوضحت الوزارة أن "مثل هذه السياس
ــدد  ــل ته ــها إرسائي ــي تمارس ــة الت العدواني
ــب الوزارة  ــة، لذلك تطل ــتقرار يف املنطق االس
من الدول املعنية كبح جماح إرسائيل لوقف 

اعتداءاتها".
ــة  ــم حرك باس ــدث  املتح ــال  ق ــك   ذل إىل 
حماس، إسماعيل رضوان، أمس، إن إسقاط 
ــورية،  ــة F-16 بنريان س ــرة اإلرسائيلي الطائ
ــة للعدوان  ــس و"مواجه ــن النف ــاع ع هو دف

املتواصل من قبل االحتالل".
ــوان إىل رضورة "تكاثف الجهود  ودعا رض

ــة االحتالل  ــع ملواجه ــن الجمي ــدرات م واملق
ــة  الحرك ــوف  وق ــدا  مؤك ــه"،  عدوان ــم  ولج
ــطيني إىل جانب سوريا يف  ــعب الفلس والش

مواجهتها للعدوان اإلرسائييل .
ــدس  "ق ــة  لوكال ــات  ترصيح يف  ــال  وق
ــوري عىل العدوان  ــيد بالرد الس برس": "نش
ــطني تقف  ــىل أن فلس ــد ع ــيل، ونؤك اإلرسائي
ــذا العدوان  ــوريا يف مواجهة ه ــب س إىل جان

الغاشم والقرصنة الصهيونية".
ــداءات اإلرسائيلية  ــوان "باالعت وندد رض
ــوريا أن  ــوريا"، مؤكدا أنه من حق س عىل س
ترد عىل هذه االعتداءات، داعيا األمة العربية 
إىل توحيد صفوفها ملواجهة "الخطر الداهم 

الذي يمثله االحتالل الصهيوني".
من جهتها نفت وزارة الخارجية اإليرانية 
أي دور لها يف إرسال طائرة مسرية إىل شمال 
ــقاط  ــت أي دور لها يف إس ــا نف ــل، كم إرسائي

املقاتلة اإلرسائيلية.
ــود  الوج إن  ــة  الخارجي وزارة  ــت  وقال
ــاري وبطلب من  ــوريا استش ــي يف س اإليران
ــة أن االدعاءات  ــورية، مضيف ــة الس الحكوم
ــوف وراء  ــرية والوق ــالق إيران طائرة مس بإط
ــقاط الطائرة اإلرسائيلية مثرية للضحك  إس

وال تستحق التعليق.
ــوري  ــش الس ــق الجي ــن ح ــدت أن م وأك
ــد أي عدوان خارجي،  ــوريا ض الدفاع عن س
ــل أن تغطي  ــن إلرسائي ــه ال يمك ــة أن موضح
ــرب ما تثريه من  ــىل اعتداءاتها وجرائمها ع ع

أكاذيب ملفقة.
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ــوريا بصورة  ــداث يف س ــد األح تتصاع
ــورية  ــقاط الدفاعات الس ــد إس ــة بع الفت
ــراز "إف- ــة إرسائيلية من ط ــرة حربي طائ
 15 إف  ــارة   طي ــة  وإصاب ــورة؛  املتط  "16
ــورات تنذر  ــا اضطراريا وهي تط وهبوطه
ــة يف  ــول املنطق ــداث ودخ ــد األح بتصاع
ــدو  ــيكون الع ــرة س ــدة ومدم ــرب جدي ح

اإلرسائييل طرفاً فيها.
ــه فيه تل أبيب  ــي الوقت الذي توجِّ  فف
ــا  ــن بعده ــران وِم ــام إىل طه ــع االته أصاب
ــق، بدأت بردٍّ رسيع من خالل قصف  دمش
ــورية  الس ــة  العاصم ــط  محي يف  ــداف  أه

دمشق.
ــوري وقوع  ــد  التلفزيون الس ــث أك حي
ــة الديماس  ــارات يف منطق ــلة انفج سلس
ــتهداف املنطقة من  بريف دمشق بعد اس

قبل الطريان اإلرسائييل.
ــكرية  ــة وعس ــادر عربي ــب مص وبحس
ــاً  هدف  12 ــف  قص ــم  ت ــد  فق ــة  إرسائيلي
ــورياً، من ضمنها وحدة تابعة للحرس  س

الجمهوري يف دمشق.
ــالم إرسائيلية أن  ــائل إع كما ذكرت وس
هناك قراراً برضب أهداف إيرانية وسورية 
ــقاط  إس ــىل  ع رداً  ــوري؛  الس ــق  العم يف 

املقاتلة اإلرسائيلية.
ــاة  قن ــرت  ذك ــل،  متص ــياق  س ويف 
"الجزيرة" أن بلدات إرسائيلية يف الشمال 
ــباً لتدهور  ــة؛ تحس ــئ العام ــح املالج تفت
ــن توقف الطريان  ــط أنباء ع األوضاع، وس

املدني يف مطار بن غوريون يف تل أبيب.
ــة  إرسائيلي ــة  حربي ــرة  طائ ــت  وكان
ــورية  ــت يف مرتفعات الجوالن الس تحطم
ــوريا، صباح  ــة بعد قصفها فوق س املحتل

أمس السبت.
ــإن  ف ــة،  عربي ــالم  إع ــائل  وس ــق  ووف
ــن الطائرة  ــن اإلرسائيليَّني قفزا م الطياَري
مها شمايل األرايض الفلسطينية  قبل تحطُّ
ــد الطيارين  ــام 1948م لكن أح ــة ع املحتل
ــالم العدو  ــه وفقا لإلع ــة حرج كان يف حال

اإلرسائييل.
ــا  أنه ــس  أم ــت  أعلن ــوريا  س ــت  وكان
ــة  ــة اإلرسائيلي املقاتل ــرة  الطائ ــقطت  أس
ــة  ــّورة والباهظ ــراز "إف 16" املتط ــن ط م
ــة صواريخ "إس  ــطة منظوم الثمن، بواس
ــتخدم  200"، وهي صواريخ أرض جو ُتس
لالرتفاعات املتوسطة والعالية، وحصلت 
ــوفييتي  ــن االتحاد الس ــا م ــوريا عليه س

سابقاً، يف ثمانينيات القرن العرشين.
ــرويس عىل  ــش ال ــع الجي ــري مواق وُتش
ــاع الجوي  ــة الدف ــت إىل أن منظوم اإلنرتن
الروسية (سامS-200 / -5) هي منظومة 
دفاع جوية روسية بعيدة املدى، تتصّدى 
ــة االرتفاع،  ــطة إىل عالي ــداف املتوس لأله
ــعة  ــاحات واس ــاع عن مس ــت للدف ُصّمم
ــة  املهاجم ــخ  الصواري ــّد  ض األرض  ــن  م

والطائرات االسرتاتيجية.
ــنوات طويلة  ــذ س ــرة األوىل من ــي امل وه
ــطورة الفانتوم  ــي يتم فيها تحطيم أس الت
16 التي طاملا اعتربتها أمريكا و"إرسائيل" 
ــوة الضاربة  ــة والق ــة الحديث ــر التقني فخ
ــا  تمادت "إرسئيل"  اإلرسائيلية التي طامل
ــوريا خالل  ــطتها عىل س باالعتداء بواس

السنوات األربع املاضية.

ــداث األخرية (ليل الجمعة  وبدأت األح
ــبت) عندما شن الطريان اإلرسائييل  ـ الس
ــار "تي 4" يف ريف حمص  غارات عىل مط
الرشقي حسب وقد أصاب أحد الصواريخ 
ــاروخ ثان  ــقط ص ــل املطار وس ــا داخ مرآًب
بعربة داخل املطار ما أحدث ضجة كبرية، 
ــقط خارج  ــث فقد س ــاروخ الثال ــا الص أم

املطار".
أن  ــة  الخاص ــادر  املص ــت  وأوضح
ــادة للطائرات  ــورية املض "الصواريخ الس
ــوري وأصاب  ــاحل الس ــن الس ــت م أطلق
ــرة اف 16  ــورية طائ ــد الصواريخ الس أح
ــة  منطق يف  ــقطت  س ــي  الت ــة  الصهيوني

الشمال الفلسطيني املحتل".
ــأ  ــرد فاج ــذا ال ــادر أن "ه ــت املص وقال
ــري اىل  اإلرسائييل قبل غريه ويف توقيت يش
مرحلة جديدة يف التعامل مع االعتداءات 
ــوازن  ــالح كارس للت ــرب س ــة، وع اإلرسائيلي
ــل"  "إرسائي أرادت  ــذي  ال ــرتاتيجي  االس
ــكرية  ــه، يف وقت أعلنت مصادر عس فرض
ــرة  طائ ــن  م ــرث  أك ــة  إصاب ــن  ع ــورية  س
ــي 4  ــار ت ــىل مط ــارات ع ــة يف الغ إرسائيلي

العسكري".
ــول املصادر أن  ــل للموقف تق ويف تحلي
ــوف يجعل "إرسائيل"  ــوري س "الرد الس
ــد حركتها  ــف وجديد يقّي ــف ضعي يف موق
ــك أن هذا الرد  ــورية وال ش يف األجواء الس
ــاع الجوي  ــتعادة قوات الدف ــري إىل اس يش

ــقطت  ــوري لقدراتها وقوتها التي أس الس
ــة،  اإلرسائيلي ــة  الحربي ــرات  الطائ ــم  أه
ــات كبرية  ــه انعكاس ــتكون ل وهذا األمر س
ــورية املسلحة  عىل فصائل املعارضة الس
ــرة وعند  ــوري يف القنيط ــوب الس يف الجن
ــوات  ــز "ق ــث تتمرك ــوالن حي ــفوح الج س
ــرصة" ومجاميع  ــام- الن هيئة تحرير الش
الفصائل املسلحة املحسوبة عىل الجيش 
الحر وقد ظهرت نشوة الفصائل املسلحة 
ــرب بيانات املراصد  ــوري ع يف الجنوب الس
ــا والتي لم تتوان عن  اإلعالمية التابعة له
ــري بعد إعالن مصدر إرسائييل تدمري  التكب
ــا الصواريخ  ــاط التي اطلقت منه كل النق

التي أسقطت طائرة الفانتوم16".
ــذا الحدث بدا االرسائييل مربكا  وبعد ه
ــا االعالم  ــة فيم ــة هلع ــة الداخلي والجبه
يف  ــف  ضع ــورة  ص ــس  عك ــي  الصهيون

القدرات الصهيونية نتيجة ما حدث.
ــرتاتيجي  واالس ــكري  العس ــري  الخب
رأى  ــن  حس ــن  حس ــور  الدكت ــوري  الس
ــل  ــا حص ــار" يف م ــاة "املن ــث لقن يف حدي
ــرصاع مع  ــن مراحل ال ــدة م ــة جدي مرحل
ــرب املفروضة  ــدو الصهيوني ومن الح الع
ــريا ان التصدي واسقاط  ــوريا مش عىل س
ــاءة عالية يف التعامل  ــرة دل عىل كف الطائ
ــاف كان العدو يريد ان  ــع العدوان ، واض م
ــتباك فهي تغريت ولكن  تتغري قواعد االش

وفق ارادة ابناء املنطقة.

عىل الصعيد الصهيوني اجرب التصدي 
ــقاط الطائرة قادة  ــوري واس النوعي الس
ــاورية  ــات تش ــد اجتماع ــىل عق ــدو ع الع
ــارات صهيونية جديدة  ــة اعقبها غ عاجل
ــات  ــد بالدفاع ــد جدي ــل تص ــن باملقاب لك
ــال جيش  ــدوان. وق ــل الع ــورية افش الس
ــادة  ــخ مض ــيل إن صواري ــدو االرسائي الع
ــه الحربية  ــرات اطلقت عىل طائرات للطائ
األرايض  ــىل  ع ــد  الجدي ــه  عدوان ــالل  خ
ــكري  ــدر عس ــار مص ــا اش ــورية، فيم الس
ــاودت االعتداء  ــل" ع ــوري ان "ارسائي س
ــة الجنوبية  ــع يف املنطق ــىل بعض املواق ع
ــلت  وتصدت لها الدفاعاتنا الجوية وأفش

العدوان.
ــح لـ  ــكري يف ترصي ــدر عس ــر مص وذك
ــر  ــام فج ــيل ق ــدو اإلرسائي ــانا أن ”الع س
ــىل إحدى القواعد  ــس بعدوان جديد ع أم
ــث  ــطى حي ــة الوس ــكرية يف املنطق العس
تصدت له وسائط الدفاع الجوي وأصابت 

أكرث من طائرة“.
ــدوان اإلرسائييل الجديد بعد  وجاء الع
ــالن القيادة  ــىل إع ــاعة ع ــن 12 س ــل م أق
العامة للجيش والقوات املسلحة اجتثاث 
ــش“ واملجموعات  ــم ”داع ــي تنظي إرهابي
التابعة له من مساحات واسعة يف الجيب 
ــارص يف ريف  ــوب رشق خن ــد من جن املمت
ــف إدلب إىل  ــنجار بري ــب إىل غرب س حل

شمال السعن يف ريف حماة.

ــتكماًال  ــي اس ــيل يأت ــدوان اإلرسائي الع
ــذه التحالف األمريكي  ــابه نف لعدوان مش
ــر الخميس  ــم ”داعش“ فج ــا لتنظي دعم
ــعبية  ــوات ش ــتهدف ق ــث اس ــايض حي امل
ــات  ــي ومجموع اإلرهاب ــم  التنظي ــل  تقات
”قسد“ بني قريتي خشام والطابية بريف 

دير الزور الشمايل الرشقي.
إن وسائل إعالم العدو اإلرسائييل أقرت 
ــرات حيث اعرتفت  ــقوط إحدى الطائ بس
ــورية  الس ــة  الجوي ــات  الدفاع ــقاط  بإس
ــل  الجلي ــة  ــوق منطق ف ”اف 16“  ــرة  طائ
ــة  املحتل ــطينية  الفلس األرايض  ــل  داخ
ــة طياريها مؤكدة إغالق أجزاء من  وإصاب
ــيل أمام الطائرات  املجال الجوي اإلرسائي

بعد إسقاط الطائرة.
أن  ــدو  الع ــالم  إع ــائل  وس ــربت  واعت
ــراز ”اف 16“  ــقاط طائرة حربية من ط إس
ــي ”صدعاً يف  ــة يعن ــوق األرايض املحتل ف
ــدة أن الحكومة  ــيل“ مؤك ــوق اإلرسائي التف
اإلرسائيلية طلبت تدخًال روسياً وأمريكياً 

عاجًال الحتواء املوقف.
ــطني  فلس ــل  داخ ــن  م ــاء  أنب ــادت  وأف
ــرات اإلنذار يف  ــماع دوى صاف املحتلة بس
ــتوطنات العدو اإلرسائييل وحالة من  مس
الهلع وهروب للمستوطنني وفتح املالجئ 
ــالق  وإغ ــة  اإلرسائيلي ــتوطنات  املس يف 
ــتوطنات  ــة إىل املس ــرق املؤدي ــع الط جمي

شمال األرض املحتلة.

ــارب ترصيحات  ــس تناقض وتض ويعك
مسؤويل العدو اإلرسائييل ووسائل إعالمه 
ــرة اإلرسائيلية حالة  ــقاط الطائ حول إس
ــلوك  ــت يف س ــع والذعر التي انعكس الهل
يف  ــيما  س وال  ــني  اإلرسائيلي ــتوطنني  املس

شمال األرض املحتلة.
ــر جليا رغم  ــيل ظه ــاك اإلرسائي  االرتب
ــا عىل مناطق  ــاودت غاراته ــه ع أن طائرات
ــوريا , وحيث أرسل إشارات  متفرقة من س
ــبما نقلت  ــري معني بالتصعيد حس انه غ
ــؤول  مس ــن  ع ــة  العربي ــارشة  الع ــاة  القن
ــدو ان تل أبيب  ــيل. وذكر إعالم الع إرسائي
ــن الروس ملنع  ــتعجًال م طلبت تدخًال مس
التصعيد يف الشمال. ونقلت وكالة رويرتز 
عن جيش العدو اإلرسائييل اننا ال نسعى 

للتصعيد العسكري مع سوريا وإيران.
ــن داخل  ــاء م ــط أنب ــك وس ــل ذل حص
ــع  هل ــة  حال ــن  ع ــة  املحتل ــطني  فلس
ــح املالجئ يف  ــتوطنني وفت ــروب للمس وه
ــتوطنات اإلرسائيلية شمال األرايض  املس
ــطينية املحتلة. كما توّقف الطريان  الفلس
ــي يف مطار ”بن غوريون“ بتل أبيب ،  املدن
ــمال.  وأغلقت كافة الطرق املؤدية إىل الش
ــا  حيف يف  ــئ  املالج ــح  بفت ــرار  ق ــدر  وص
ــب  ــرى عق ــتوطنات أخ ــارين ومس وكتس

األحداث يف الشمال.
ــائل إعالم إرسائيلية  أشارت اىل انه  وس
ــد أصيبت فوق  ــرة إف 16 ق ــت طائ إذا كان
ــة“ فهذا يعني صدعاً  ”األرايض اإلرسائيلي
يف التفوق اإلرسائييل. وقال إعالم العدو ان 
من األفضل لنتنياهو أن يتجنب التصعيد 
وأن يأخذ العربة من إسقاط الطائرة. فيما 
ــيل أن ما جرى  ــع واله اإلرسائي ــرب موق اعت
أمامنا اليوم هو حدث تاريخي كبري جداً.

ــرار بل حالة  ــذا التخبط يف اتخاذ الق ه
ــدو وجعله  ــكل صفعة قوية للع العجز ش
ــؤالني أولهما انه يف حال التصعيد  أمام س
فان ما ينتظره ربما ما هو اكرب وأقىص فهل 
ــيناريو؟ وعليه  ــتعد ملثل هذا الس هو مس
ــذا الحد من  ــد ه ــل الوقوف عن ــه فض فان
ــا من مما  ــت كبرية خوف ــائر وان كان الخس

هو اكرب وأعظم!!
ــؤال الثاني فهل هو  مستعد إىل  أما الس
ــوض حرب قد تكون بدايتها يف يده لكن  خ
ــتطيع التحكم بنهايتها وال  بالطبع ال يس

بنتائجها؟.
ــدو يتوجه  ــدو أن الع ــى اللحظة يب حت
ــة  ــارة واضح ــة, يف إش ــتيعاب الرضب الس
ــىل  ــدة ع ــة الجدي ــه إىل املعادل إىل رضوخ
ــي تقول أن  ــن والت ــت الراه ــل يف الوق األق
ــد عىل األرايض  ــداء إرسائييل جدي أي اعت
ــيتم مجابهته بما هو مناسب  السورية س
ــراء يف الرد  ــاك خطوط حم ــه ليس هن وأن

عىل العدوان .
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