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طائرة ب> طيار تخترق أجواء
إسرائيل قبل إسقاطھا

القدس المحتلة، غزة - «الحياة»، ا ف ب، ا ب

٢٠١٢ أكتوبر ٧ا�حد 

اخترقت طائرة من دون طيار مجھولة المصدر صباح

أمس ا�جواء ا�سرائيلية وحلّقت فيھا لمسافة بعيدة

قبل أن تعترضھا طائرات إسرائيلية وُتسقطھا. وعلى

رغم عدم وجود اي شواھد على مصدر الطائرة، ُوجھت

أصابع اتھام الى حركة «الجھاد ا(س�مي» التي نفت

ة لھذا الحادث، وسنبلور ردناقطعياً ع�قتھا بالحادث، في حين قال وزير الدفاع ا(سرائيلي ايھود باراك «ننظر بخطورة بالغ

على ھذا التصعيد في وقت (حق».

«تم رصد طائرة من دونوحسب الرواية الرسمية ا�سرائيلية للحادث، صرحت الناطقة باسم الجيش أفيتال ليبوفيتش بأنه 

عتھا طائرات لس�ح الجو».طيار فوق البحر المتوسط في منطقة قريبة من قطاع غزة قبل أن تدخل ا�جواء ا�سرائيلية، وتاب

فوق غابة ياطر شمالواضافت «تمت م�حقتھا منذ البداية حتى اتخذ قرار باعتراضھا وإسقاطھا �سباب عم�نية وأمنية 

 تحقيقاً فتح في(صحراء) النقب، وھي منطقة غير مأھولة». وقالت إن إسرائيل ( تعرف نقطة انط�ق الطائرة، وأن

 ان «جنوداً إسرائيليينالموضوع. ورفضت توضيح كيفية إسقاط الطائرة التي قالت انھا لم تكن تنقل متفجرات، (فتة الى

موجودون في المكان، وھم يجمعون بقايا الطائرة».

لطائرة مفخخة وتحتوي علىوكانت الرواية ا�ولية للحادث مختلفة، إذ نقلت وكالة «سما» عن مصادر اسرائيلية قولھا ان ا

الجيش شكل لجنةكميات كبيرة من المتفجرات، وانه تم إسقاطھا في منطقة ترقوميا جنوب الخليل، مشيرة الى ان 

ى اسقاط الطائرة ا(تحقيق في أسباب فشل الرادارات ا(سرائيلية المنتشرة على حدود قطاع غزة في توجيه طائرات ال

بعد مرور وقت طويل، ما اتاح لھا اختراق ا(جواء والوصول الى مسافات بعيدة.

 كان الجيش أسقط فيوھذه ليست المحاولة ا(ولى التي تقوم بھا طائرة من دون طيار (ختراق ا(جواء ا(سرائيلية، اذ

 فوق المياه ا�قليمية ا(سرائيلية طائرة من دون طيار لـ «حزب هللا» لم تكن مزودة س�حاً او2006تموز (يوليو) عام 

، تمكنت طائرة اخرى من دون طيار لـ «حزب هللا» من التحليق فوق جزء من2005 نيسان (ابريل) عام 12متفجرات. وفي 

شمال اسرائيل، من دون إسقاطھا.

ئرات صغيرة من دونوكانت اسرائيل اتھمت قبل عام ونصف العام فصائل المقاومة الفلسطينية بالحصول على نماذج طا

التلفزيون ا�سرائيلي امسطيار انتجت في ايران وتوجد كميات كبيرة منھا لدى «حزب هللا». وقال مراسل القناة الثانية في 

 مطلقي الطائرة كانواأن الجيش أسقط طائرة من دون طيار تتبع لحركة «الجھاد ا(س�مي» زودتھا بھا إيران، موضحا ان

ة الجيش امس عنيقومون بتجريبھا، فقطعت الحدود متجھة إلى جنوب الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت نقلت اذاع

مضان شلح الذي ھدد فيهمصادر امنية اسرائيلية قولھا انھا تنظر بقلق شديد الى خطاب ا(مين العام لحركة «الجھاد» ر

بإنھاء التھدئة على حدود قطاع غزة عندما طالب بوقف التھدئة المجانية المعطاة ل�حت�ل.

ئرة، مشيرا الى انغير ان الناطق باسم الجيش ا(سرائيلي رفض ا(د(ء بتفاصيل عن الجھة التي تقف وراء اط�ق الطا

تخبارية.ا(عتقاد السائد ھو انھا لم تنطلق من قطاع غزة، ولم تكن مزودة متفجرات بل كانت في مھمة اس

الطائرة، في حين لممن جانبھا، نفت مصادر قيادية في حركة «الجھاد» في غزة لـ «الحياة» اي ع�قة للحركة بحادث 

وتقوم بتجربتهيستبعد مصدر مقرب من «الجھاد» ان تكون المقاومة الفلسطينية تمتلك ھذا النوع من الطائرات 

يدات ا(سرائيلية(ستخدامه، في اطار الدفاع عن النفس، في أي مواجھة محتملة مع اسرائيل، خصوصاً في ظل التھد

ائرة، وانالمتزايدة ضد قطاع غزة اخيرا. ورجح مصدر فلسطيني مستقل ان تكون «حماس» ھي التي أطلقت الط

التصريحات ا(سرائيلية ضد «الجھاد» وشلّح تبرير لتوجيه ضربات الى الحركة.
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