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نتنياهو نصح «بعدم تجربة قوة إسرائيل»…
واستهداف جمعية لـ«حزب هللا» بـ13 صاروخا

منذ 21 ساعة

ب�وت ـ «القدس العربي»: تشهد املنطقة الحدودية جنوب لبنان مع فلسط� املحتلة توّتراً من

دون أن تتضح حقيقة األسباب.

وسبق هذا التوّتر اجتماع للمجلس األع� للدفاع برئاسة الرئيس اللبنا� ميشال عون، وحضور

رئيس حكومة تصر�ف األعمال حسان دياب، والوزراء املختص� وقادة القوى األمنية

والعسكر�ة.

وقد استمع املجلس األع� من قائد الجيش العماد جوزف عون إ� شرح حول الوضع

الجنوبي، ودان االعتداء اإلسرائي�، وقّرر تقديم شكوى إ� مجلس االمن الدو� ع� اعتداءات

الليلة املاضية.

ولفت جيش االحتالل اإلسرائي� � تغر�دة ع�» تو��» إ� أنه «خالل نشاط روتيني � شمال

إسرائيل ليل أمس، تّم استهداف جنود من الجيش اإلسرائي� بإطالق نار. لقد رددنا بالن�ان،

وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لحزب الله قرب الحدود».
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سعد الياس 

كلمات مفتاحية

تزامناً، أكد رئيس وزراء دولة االحتالل اإلسرائي�

بنيام� نتنياهو � تغر�دة ع� حسابه ع� «تو��» أن

«إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إ� قيام حزب الله

بإطالق النار ع� قواتنا»، مشدداً «أنصح حزب الله

بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة».

أما قيادة الجيش اللبنا�- مدير�ة التوجيه فأعلنت ان «مروحّيات تابعة للعدو اإلسرائي�

استهدفت بعد منتصف ليل 25-26/ 8/ 2020 مراكز تابعة لجمعية «أخضر بال حدود» البيئية

داخل األرا� اللبنانية». وأضافت � بيان «سبق ذلك اعتداءات من قبل العدو اإلسرائي� �

الليلة نفسها ع� إطالق 117 قذيفة مضيئة، وحوا� 100 قذيفة».

من جهته ملّح البطر�رك املارو� الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إ� ضرورة نزع سالح حزب

الله، موجهاً كالمه للعهد «نقول للدولة ملّي األسلحة»، مؤكداً «أّن إهمال املسؤول� هو سبب

االنفجار � ب�وت».

ففي جولة قادته ع� الكنائس والرعايا واملراكز التي تضّررت نتيجة انفجار مرفأ ب�وت � 4 آب/

أغسطس، كانت للبطر�رك مواقف جديدة من موضوع الحياد والسالح، ورّد ع� الحملة التي

طالته واتهمته بالعمالة فقال «لم نتعّود أن نكون عمالء ألحد». وسأل «هل يختلف اثنان ع�

اّن السالح متفّلت � لبنان؟». وشّدد الراعي ع� «ضرورة أن يقوم القضاء اللبنا� بعمله ونحن

نثق به ولكن إن قّصر فعلينا الذهاب إ� القضاء الدو�».

حقوقياً، أسفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للتعاطي «الفتاك» مع املتظاهر�ن اللبناني�،

واتهمت املنظمة «القوات األمنية اللبنانية باستعمالها قّوة مفرطة، و� بعض األحيان فّتاكة،

ضّد متظاهر�ن سلمي� غالبيتهم � وسط ب�وت � 8 آب/أغسطس 2020، فتسّبب بمئات

اإلصابات».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إّنه «ينبغي أن تضع قوى األمن فوراً حداً الستعمال الخردق

املُطلق من بنادق وغ�ه من الذخ�ة ذات النطاق الواسع والعشوائية».

«رايتس ووتش» تتهم القوى

األمنية اللبنانية باستعمال

القوة الفّتاكة ضد املتظاهر�ن
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