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 يف سوريا الغارات اإلسرائيلية  
 تشرين األول/أكتوبر 13وز/يوليو إلى مت 19ما بين 

من تشرين األول / أكتوبر،   13ومن تموز/ يوليو  19رصد موقع "تلفزيون سوريا" ثماني غارات إسرائيلية في سوريا بين 

اقية، لتعقب قوى التشغيل العسكري على   إضافة إلى أربع غارات "مجهولة" في البوكمال على الحدود السورية العر

 األرض السورية التي تتصدى لهذه الغارات. 

روسيا ونظام األسد أعلنا عن تصدي منظومات الدفاع الجوي لسبع منها، في حين استثنيا الغارات املجهولة على   تبّين أن

منطقة البوكمال إضافة إلى غارة على بلدة حضر في الجوالن، ما يعني أن أماكن االستهداف تقع في حيز نطاق التشغيل  

 العسكري للحرس الثوري اإليراني.

خليل خالد  – تلفزيون سوريا 

 

 ()تعديل موقع تلفزيون سوريا 13.10.2021إلى  19.07.2021مواقع استهدفتها الغارات اإلسرائيلية ما بين 
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 الغارة على "السفيرة"  -1

دخلت  "F-16تموز/يوليو أغارت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز "  19من مساء اإلثنين  23:51و 23:39ما بين الساعة 

 لـ "البحوث العلمية" في منطقة السفيرة بريف حلب.
ً
 من منطقة التنف واستهدفت مركزا

 وأسقطت معظم الصواريخ، والخسائر اقتصرت على املاديات. إسرائيلي لعدوان تتصدى  دفاعاتنا الجوية سانا:

عبر إصدار بيانين منفصلين من   تموز/ يوليو علقت روسيا ألول مرة على الغارات اإلسرائيلية، 22في  التعليق الروس ي:

 على الغارتين األخيرتين. 
ً
 وزارة الدفاع تعليقا

وقال نائب رئيس "مركز املصالحة" العسكري الروس ي في قاعدة حميميم، اللواء البحري، فاديم كوليت، إن قوات الدفاع  

 إلى  
ً
الجوي التابعة للنظام أسقطت سبعة من أصل ثمانية صواريخ أطلقتها الطائرات اإلسرائيلية على منطقة السفيرة، مشيرا

 "، روسية الصنع، إلسقاط الصواريخ.Buk-M2Eو" " Pantsir-Sأن النظام استخدم منظومتي "  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 الغارة على "القصير" -2

" أربعة  F-16تموز/يوليو، أطلقت طائرتان إسرائيليتان من طراز " 22دقيقة من فجر الخميس  13في حوالي الساعة الواحدة و

ت األقمار الصناعية  صواريخ من أجواء شمال شرقي بيروت على مطار الضبعة بمنطقة القصير بريف حمص الغربي، أظهر 

 في املطار. 
ً
 واسعا

ً
 دمارا

 تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي وأسقطت معظم الصواريخ املعادية، واقتصرت الخسائر على املاديات. سانا: 

"، إال صور  Buk-M2Eقال كوليت: النظام أسقطت الصواريخ األربعة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "  التعليق الروس ي:

 . الروس ي االدعاء زيف مار التي ألحقتها الصواريخ يكشفالد

 

 

http://www.sana.sy/?p=1436436
http://www.sana.sy/?p=1436436
http://www.sana.sy/?p=1436436
http://www.sana.sy/?p=1436436
http://www.sana.sy/?p=1436436
http://www.syria.tv/123827
http://www.syria.tv/123827
http://www.syria.tv/123827
http://www.syria.tv/123827
http://www.syria.tv/123827
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 الغارة على منطقة "السيدة زينب" بدمشق -3

من االتجاه     "F-16تموز/يوليو شنت طائرتان إسرائيليتان من طراز " 25من يوم األحد  05:54حتى  05:40ما بين الساعة 

عبر إطالق صاروخين على منطقة السيدة زينب   جوية غارة الجنوبي الغربي من دون الدخول إلى املجال الجوي السوري

 بمحافظة دمشق. 

 كانت "أول غارة نهارية" على غير الغارات السابقة التي تحدث في منتصف الليل. 

  سانا:
ً
 لم تنشر خبرا

لعاصمة" سمع دوي انفجارات متتالية في املنطقة وتبّين فيما  ربما ألنها تفاجأت بتوقيتها، وفي الوقت نفسه ذكر موقع "صوت ا 

 بعد أنها ناتجة عن غارات طيران إسرائيلي. 

 التعليق الروس ي:

باستخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية "   اإلسرائيليين  الصاروخين أسقطت  قال كوليت إن دفاعات جوية روسية الصنع

Buk-M2E." 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 على "الحضر" في الجوالن الغارة  -4

آب/أغسطس استهدفت غارة إسرائيلية منطقة "الحضر" في محافظة القنيطرة على الجانب السوري من   17في مساء الثالثاء 

فعل النظام منظومات الدفاع الجوية للتصدي لها كما لم تهتم "سانا" بالغارة  خط وقف إطالق النار في الجوالن املحتل، ولم ي

 رغم ضخامتها وكل الصخب الذي رافقها. 

وفي ظل إحجام "سانا" عن إيراد تفاصيل عن هذه الغارة، أشارت تقارير إعالمية إلى أنها استهدفت موقعين عسكريين أحدهما  

التابع لقوات النظام السوري حيث يقع مكتب قائد اللواء العميد   90ة واآلخر للواء تابع لـ "حزب هللا" وامليليشيات اإليراني

 حسين حموش. 

https://www.syria.tv/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8
https://www.syria.tv/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8
https://www.syria.tv/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8
https://sputniknews.com/20210725/syrian-air-defenses-shot-down-rockets-launched-towards-damassus-vicinity-russian-military-says-1083460203.html
https://sputniknews.com/20210725/syrian-air-defenses-shot-down-rockets-launched-towards-damassus-vicinity-russian-military-says-1083460203.html
https://sputniknews.com/20210725/syrian-air-defenses-shot-down-rockets-launched-towards-damassus-vicinity-russian-military-says-1083460203.html
https://sputniknews.com/20210725/syrian-air-defenses-shot-down-rockets-launched-towards-damassus-vicinity-russian-military-says-1083460203.html
https://sputniknews.com/20210725/syrian-air-defenses-shot-down-rockets-launched-towards-damassus-vicinity-russian-military-says-1083460203.html
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وبعد ساعات من تلك الغارة ألقت الطائرات اإلسرائيلية منشورات تحذيرية في املنطقة تحذر جنود النظام من التعاون مع  

 ". 90"حزب هللا"، وتهدد قوات النظام التي تسمح لعناصر الحزب وامليليشيات اإليرانية بالعمل داخل قواعد "اللواء 

ب هللا" في الجنوب السوري "جواد هاشم"، الذي تتهمه تل أبيب بالعمل على  وحددت املنشورات اإلسرائيلية اسم مسؤول "حز 

 التنسيق بين امليليشيات اإليرانية وقوات النظام لتطوير قدرات املراقبة والرصد في املنطقة.

  سانا:
ً
 مفصال

ً
 لم تنشر خبرا

  نشرت
ً
ذكرت حدوث الغارة فقط، أي أن الدفاعات الجوية لم تتصَد للغارة على "الحضر" التي تقع تحت سيطرة   واحد  سطرا

 النفوذ العسكري اإليراني. 

 يحات فاديم كوليت هذه املرة. غابت تصر  التعليق الروس ي:

-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 

 الغارة على "حمص" و"قارة"  -5

آب/أغسطس نفذت طائرات إسرائيلية غارات جوية بعدة رشقات صاروخية   19من مساء الخميس  23:03في حوالي الساعة 

 من اتجاه جنوب شرقي بيروت واستهدفت مدينة قارة في القلمون بريف دمشق ومناطق بمحيط حمص. 

 .صواريخ معظم  وأسقطت  تنا الجوية لعدوان إسرائيليسانا: تصدت دفاعا

 التعليق الروس ي: 

 باستخدام منظومات  22: إن الدفاع الجوي التابع للنظام أسقط كوليت قال
ً
روسية الصنع،    S-Pantsirو  M2E-Bukصاروخا

 بنجاح أداء األسلحة الروسية في أرض امليدان. 
ً
 متفاخرا

 

 

http://www.sana.sy/?p=1455995
http://www.sana.sy/?p=1455995
http://www.sana.sy/?p=1455995
http://www.sana.sy/?p=1455995
http://www.sana.sy/?p=1457674
http://www.sana.sy/?p=1457674
http://www.sana.sy/?p=1457674
http://www.sana.sy/?p=1457674
http://www.sana.sy/?p=1457674
https://sputniknews.com/20210820/syrias-russian-made-air-defense-systems-shot-down-22-israeli-missiles-military-says-1083673473.html
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 غارة على محيط دمشق -6

 على   F-15" 24يلية من طراز " أيلول/سبتمبر أطلقت أربع طائرات إسرائ  3من فجر الجمعة  01:30في حوالي الساعة 
ً
صاروخا

 محيط العاصمة دمشق، في غارة نفذتها من األجواء اللبنانية. 

أعقب هذه الغارة انفجار صاروخ في سماء إسرائيل وسقوط شظايا في منطقة "غوش دان" القريبة تل أبيب، يشار إلى أنه أحد  

 لجوية للنظام.جو( التي أطلقتها الدفاعات ا-صواريخ املضادات الجوية )أرض 

 لعدوان إسرائيلي وأسقطت معظم الصواريخ املعادية. الجوية دفاعاتنا تصدت سانا:

 التعليق الروس ي:

 خالل الغارة باستخدام " 24من أصل  21: دمر الدفاع الجوي التابع للنظام كوليت قال
ً
 إسرائيليا

ً
”  M2E-Bukصاروخا

 ألن األسلحة الروسية حققت نسبةPantsir-S1و"
ً
 باملئة.  90نجاح أكثر من  "، متفاخرا

 غارة أو أكثر.
ً
 الالفت هو أن هذه الغارة الوحيدة في شهر أيلول املاض ي، على غير العادة التي تبلغ فيها وتيرة الغارات أسبوعيا

ويشار إلى أن بداية ذلك الشهر شهد ملف درعا البلد تسوية روسية لصالح قوات النظام، وعلى رأسها الفرقة الرابعة  

، بعد أربعة أشهر من التصعيد والحصار، وما كان يثير االنتباه هو "الصمت املريب" إلسرائيل عن كسب  
ً
املدعومة إيرانيا

 ملا أعلنت إسرائيل أنه "خط أحمر". القوات املوالية إليران ملف الجنوب الذي طا

 .
ً
 إضافة النشغال إسرائيل بقضية هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" أشد املعتقالت اإلسرائيلية تحصينا

 ---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 غارة على "التيفور"  -7

جواء مدينة  " أF-16تشرين األول/أكتوبر اخترقت طائرات إسرائيلية من طراز "  8من مساء يوم الجمعة  09:33حوالي الساعة 

(، املعروف بمطار التياس/الطّياس، شرقي مدينة حمص، الطائرات  T-4حمص ونفذت غارة على مطار "التيفور" العسكري )

 املغيرة جاءت من اتجاه منطقة التنف على الحدود األردنية. 

http://www.sana.sy/?p=1468141
http://www.sana.sy/?p=1468141
http://www.sana.sy/?p=1468141
http://www.sana.sy/?p=1468141
http://www.sana.sy/?p=1468141
https://sputniknews.com/20210903/israel-strikes-targets-in-syria-air-defense-destroys-21-of-24-missiles---russian-military-1083792326.html
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 إليران اإليرانية. أسفر الهجوم عن سقوط ستة جرحى من قوات النظام، ومقتل ثالثة من عناصر امليليشيات املوالية 

املعادية، وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع   الصواريخ معظم وأسقطت ، تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي سانا:

 بعض الخسائر املادية. 

 التعليق الروس ي:

 " روسية الصنع. Pantsir: إن النظام أسقط ثمانية صواريخ إسرائيلية باستخدام " كوليت قال

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 غارة ثانية على “التيفور"  -8

" غارة  F-16تشرين األول/أكتوبر نفذت أربع طائرات إسرائيلية من طراز "   13من مساء يوم األربعاء  11:43والي الساعة في ح

(، املعروف بمطار التياس/الطّياس، شرقي مدينة حمص، الطائرات املغيرة جاءت من  T-4على مطار "التيفور" العسكري ) 

 اتجاه منطقة التنف على الحدود األردنية. 

ر الهجوم عن مقتل أربعة من جنود النظام وإصابة آخرين، استهدفت مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر،  أسف

 كما دمرت برج اتصاالت في املطار.

 ، تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي، وأسقطت معظم الصواريخ املعادية.آخرين ثالثة وجرح جندي  مقتل سانا:

 تعليق الروس ي:ال

 األجواء بالتزامن مع الغارة. : إن النظام اتخذ قرار بعدم الرد على الغارة بسبب وجود حركة طيران مدني في كوليت قال

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

https://www.sana.sy/?p=1493893
https://www.sana.sy/?p=1493893
https://www.sana.sy/?p=1493893
https://www.sana.sy/?p=1493893
https://www.sana.sy/?p=1493893
https://www.sana.sy/?p=1493893
https://www.sana.sy/?p=1493893
https://www.sana.sy/?p=1493893
https://sputniknews.com/20211009/russia-says-6-syrian-soldiers-hurt-in-latest-israeli-air-raid-1089799986.html
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://www.sana.sy/?p=1497810
https://sputniknews.com/20211014/airstrike-over-homs-province-carried-out-by-israeli-forces-russian-military-reveals-1089932216.html
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اقية   الغارات املجهولة على الحدود السورية العر

امليليشيات    ربع غارات "مجهولة" استهدفت، أل راقيةعلى الحدود السورية الع ،دير الزورتعرضت منطقة البوكمال بريف  

والقواعد اإليرانية في منطقة البوكمال شرقي سوريا، وتتهم إيران الواليات املتحدة وإسرائيل باملسؤولية عنها، إال أن هذه  

تمر على محرري األخبار في وكالة "سانا" أو تستدعي اهتمام فاديم كوليت، الذي تحول إلى ما يشبه الناطق   م الغارات ل

 الرسمي باسم موسكو في سوريا. العسكري 

تشرين األول/ أكتوبر الجاري، أسفرت   11آخر هذه الغارات املجهولة في الشرق أقص ى الشرق السوري، كان مساء اإلثنين 

 عن مقتل أربعة عناصر من امليليشيات املوالية إليران. 

شيات اإليرانية أربع مرات أسفرت عن مقتل ثالثة  وفي أيلول/سبتمبر املاض ي، استهدفت طائرات من دون طيار "مجهولة" امليلي 

 من جنسيات مختلفة وتدمير عدد من األهداف العسكرية اإليرانية.  15من عناصرها من الجنسية العراقية وإصابة نحو 

 

 

 للقوى التشغيلية على املستوى العسكري )تعديل موقع تلفزيون سوريا( 
ً
 حدود النفوذ العسكري اإليراني في سوريا وفقا


