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إسرائيل تخشى تصعيدًا عسكريًا ...شما ًال
يحيى دبوق
أع �ل ��ن ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ �ي �ل ��ي أم � ��س ،رف��ع
مستوى الجهوزية العسكرية لديه ،على
ط��ول ال �ح��دود الشمالية م��ع س��وري��ا ،في
م�ن�ط�ق��ة ال� �ج ��والن امل �ح �ت��ل ،وس ��ط ت��أك�ي��د
إسرائيلي ،بأن تل أبيب غير معنية بأي
تصعيد أو حرب في الشمال.
وق ��ال ض��اب��ط رف �ي��ع امل �س �ت��وى ف��ي ق�ي��ادة
املنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي،
إن «على إسرائيل أن تكون على استعداد
مل ��واج �ه ��ة أي س �ي �ن��اري��و م �ف ��اج ��ئ» ع�ل��ى
الحدود مع سوريا ،مشيرًا إلى أن «هناك
ما يكفي من القوات العسكرية في هضبة
ال� �ج ��والن ،ال �ت��ي ت ��واص ��ل ت��درب �ه��ا بنحو
مركز ملواجهة التحديات املختلفة» ،مؤكدًا
ّ
أن «م ��ن ال �س �ه��ل ن �ق��ل ال� �ق ��وات م��ن م �ي��دان
التدريب إلى الحدود ،عند الحاجة».
وذك� ��ر م��راس��ل م��وق��ع «وال �ل��ا» اإلخ �ب��اري
ع� �ل ��ى اإلن� � �ت � ��رن � ��ت ،أم � �ي� ��ر ب� ��وخ � �ب� ��وط ،أن
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي ق��رر ن�ق��ل ن�ش��اط��ات
األم � ��ن ال � �ج ��اري م ��ن ال � �ح ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،إل � ��ى ال � �ح� ��دود ال �س ��وري ��ة،
«م ��ن أج ��ل االس �ت �ع��داد الح �ت �م��ال ح�ص��ول
أح ��داث إره��اب �ي��ة ،وم �ح��اوالت تسلل إل��ى
ع�م��ق األراض � ��ي اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» .وبحسب
مصدر عسكري إسرائيلي رفيع املستوى،
«ع�م�ل�ن��ا ي�ت��رك��ز ع�ل��ى زي ��ادة ح� ُ�ال��ة ال��وع��ي
في منطقة هادئة ،من أجل أال نفاجأ بأي
حادث قد يقع في امليدان».
وبحسب بوخبوط ،يأتي رف��ع مستوى
ال � �ج � �ه ��وزي ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة «ف� � ��ي أع� �ق ��اب
املواجهات في سوريا ،والصراع العنيف

م��ن ج �ه��ة ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس ��د،
ل�ل��دف��اع ع��ن بقائه ف��ي السلطة» ،مشيرًا
إل��ى أن «ال�ج�ي��ش ي �س� ّ�رع م��ن اس�ت�ع��داده
على ط��ول الحدود السورية ،التي يبلغ
طولها  130كيلومترًا ،وق��د نفذ بالفعل
س �ل �س �ل��ة م ��ن ال �ن �ش ��اط ��ات واإلج � � � ��راءات
االح � �ت� ��رازي� ��ة م� ��ن م� �ج ��دل ش �م ��س ح�ت��ى
مثلث الحدود مع األردن» .وفي تفاصيل
اإلج� ��راءات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ذك��ر بوخبوط
أن� ��ه «ج � ��رى ال �ع �م��ل ع �ل��ى إق ��ام ��ة ع��وائ��ق

على ط��ول ال�ح��دود ،وتعرية املنطقة من
ّ
ال �ع��وائ��ق ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،األم ��ر ال ��ذي يمكن
ال� �ق ��وات م ��ن ج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات» ،م��ؤك �دًا
إج ��راءات أخ ��رى ،م��ن بينها «زرع ألغام
مضادة لألفراد».
إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب ال� �ن � �ش ��اط ��ات االح � �ت � ��رازي � ��ة،
«أقيم أيضًا سياج ذو ق��درات إلكترونية
م� �ت� �ط ��ورة ،ع �ل��ى ط� ��ول خ ��ط ي �ب �ل��غ ت�س�ع��ة
ك� �ي� �ل ��وم� �ت ��رات م� ��ن ال � � �ح� � ��دود» .وب �ح �س��ب
امل �ص��در ال �ع �س �ك��ري اإلس��رائ �ي �ل��ي ال��رف�ي��ع

قرر الجيش اإلسرائيلي
نقل نشاطات األمن من
الحدود اللبنانية إلى
الحدود السورية

امل�س�ت��وى« ،م��ن ش��أن ال�س�ي��اج وال��وس��ائ��ل
اإللكترونية املتطورة ،أن يزيدا من قدرة
م��راق �ب��ة امل�ت�س�ل�ل�ين وت�ع�ق�ب�ه��م ف��ي أم��اك��ن
اخ� �ت ��ارت� �ه ��ا وح � � ��دة غ � � ��والن ال �ع �س �ك��ري��ة،
وه ��و إج � ��راء ح �ث��ت ع�ل�ي��ه وزارة ال��دف��اع»
اإلسرائيلية.
وأوض � � � ��ح ض� ��اب� ��ط رف � �ي� ��ع امل � �س � �ت ��وى ف��ي
الشمالية ،أن «ل�ي��س لدى
ق�ي��ادة املنطقة ً
إس ��رائ� �ي ��ل ،دول� � ��ة وج �ي �ش��ًا ،أي م�ص�ل�ح��ة
ف � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة أو ح � � ��رب ع� �س� �ك ��ري ��ة م��ع
السوريني» ،وأك��د أن «املصلحة املشتركة
ب�ين ال��دول�ت�ين ه��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال��وض��ع
ال�ه��ادئ على ال �ح��دود» ،لكنه ش��دد أيضًا
على أن «ال��وض��ع املتفجر ف��ي املنطقة قد
ي�ع�ن��ي أن أي خ �ط��أ ي�م�ك��ن أن ي� ��ؤدي إل��ى
إن �ف �ج��ار» .وب�ح�س��ب ك�ل�ام��ه« ،ي �ج��ب على
إس��رائ�ي��ل السيطرة على امل�ي��دان وتجنب
األخ � �ط� ��اء ،ب ��ل وأي� �ض ��ًا ت �ج �ن��ب االن� �ج ��رار
خلف االستفزازات ،كما حصل في يومي
النكسة والنكبة» قبل فترة.
وذكر املوقع اإلسرائيلي أن «وحدة غوالن
ال �ع �س �ك��ري��ة ،ت �ج��ري اس �ت �ع ��دادات خ��اص��ة
مل ��واج� �ه ��ة ت� �ظ ��اه ��رات ش �ع �ب �ي��ة م�ح�ت�م�ل��ة
ع �ل��ى ط� ��ول ال � �ح ��دود م ��ع س ��وري ��ا ،وذل ��ك
ل�ل�ت�ش��وي��ش ع �ل��ى ال �ج �ي��ش االس��رائ �ي �ل��ي،
وت �ح��وي��ل االن �ت �ب��اه ال ��دول ��ي ع �م��ا ي�ج��ري
ف��ي س ��وري ��ا» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «امل��ؤس�س��ة
العسكرية ت��زودت أخيرًا بوسائل تفريق
املتظاهرين ،وج��رى ت��دري��ب ال�ق��وات على
م��واج �ه��ة ال �ت �ظ��اه��رات ،وت� �ق ��رر م��واص �ل��ة
االس � �ت � �ع� ��داد ال � ��دائ � ��م الح� �ت� �م ��ال ح �ص��ول
م��واج �ه��ات ف�ج��ائ�ي��ة ،وض� ��رورة امل�س��ارع��ة
للتصدي للمتظاهرين».

خالل مناورات
عسكرية للجيش
االسرائيلي (أرشيف)
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كبارة ...والجيش يدعو إلى عدم التضخيم
رصاص على مكتب ّ
عكار ـ روبير عبد اهلل
أع �ل �ن��ت ق� �ي ��ادة ال �ج �ي��ش أن م �ك �ت��ب أح��د
ال� �ن ��واب ف ��ي ط��راب �ل��س ت� �ع � ّ�رض إلط�ل�اق
ن��ار م��ن س�ل�اح ص�ي��د ل��م ي��ؤد ال��ى وق��وع
إص��اب��ات .وأك��د عضو كتلة «املستقبل»
ال�ن��ائ��ب محمد ك�ب��ارة ف��ي ح��دي��ث إذاع��ي
أن مكتبه «أص �ي��ب ب��أرب��ع رص��اص��ات»،
مشيرًا الى ان «اطالق الرصاص تم فجر
(أول من) أمس قبل مهرجان االستقالل،
ول �ك��ن ت�ج�ن�ب�ن��ا إث� � ��ارة امل ��وض ��وع ل�ع��دم
ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى امل �ه��رج��ان» .وأوض� ��ح أن��ه
«تم القبض على شخص ويتم التحقيق
معه».
ال � ��ى ذل� � ��ك ،ش � ّ�ي ��ع أه� ��ال� ��ي ب� �ل ��دة ال �ش �ي��خ
عياش ،أمس ،الفتى محمد زكريا املولى
( 16ع ��ام ��ًا) ال� ��ذي ق �ت��ل ب �ع��دم��ا ص��دم�ت��ه
س�ي��ارة يقودها أحمد ح .ومعه شقيقه
علي من قرية تلحميرة .ووق��ع الحادث
أث � �ن� ��اء ت �ج � ّ�م ��ع ع � ��دد م� ��ن أب � �ن� ��اء ال �ش �ي��خ
عياش على الطريق الدولية بالقرب من
بلدتهم استعدادًا للتوجه إلى طرابلس
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي م� �ه ��رج ��ان االس� �ت� �ق�ل�ال
ال ��ذي دع ��ا إل �ي��ه ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،فجرى
تالسن بني املتجمعني وراكبي السيارة،
اختلفت ال��رواي��ات ف��ي نقل وق��ائ�ع��ه ،ما

أكد كبارة أن مكتبه أصيب بأربع رصاصات (أرشيف)
أدى إل��ى مقتل امل��ول��ى وج��رح األخ��وي��ن،
أحدهما حالته حرجة.
وعلى خلفية الحادثة شاعت أجواء من
ال�ت��وت��ر ّف��ي س�ه��ل ع�ك��ار ال ��ذي تتقاسمه
قرى سنية وعلوية .فقطعت الطريق في
أكثر من مكان طوال ليل األحد  -اإلثنني،
وكانت القوى األمنية تعمل على فتحها
تباعًا .وبسبب تواتر أخبار عن احتمال

ردود ثأرية ،أقفلت املدارس التي يرتادها
ال �ط�لاب ال�ع�ل��وي��ون ن�ه��ار اإلث �ن�ي�ن ،وه��ي
م�ع�ه��د ال�ش�ه�ي��د ب��اس��ل األس� ��د ف��ي ب�ل��دة
ت�ل�ع�ب��اس ال �ش��رق��ي ،وم ��درس ��ة وث��ان��وي��ة
بالنة الحيصة الرسميتني.
ول��م تفلح الوساطات املبذولة ملعالجة
ذي ��ول ح ��ادث ال�ش�ي��خ ع�ي��اش ف��ي إج��راء
مصالحة بني ذوي القتيل والجريحني،

ف��اس�ت�م��رت أج� ��واء ال�ت�ش�ن��ج ق��ائ�م��ة بني
ق��رى ال�س�ه��ل ،علمًا ب��أن الشيخ خلدون
ع � ��ري� � �م � ��ط ،األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س
اإلس�ل�ام ��ي ال �ش��رع��ي األع� �ل ��ى ،م ��ن ب�ل��دة
تلحياة امل �ج��اورة ،دع��ا خ�لال التشييع
إل��ى ال �ه��دوء وإل��ى ت��رك األم��ر ف��ي عهدة
ال� �ق� �ض ��اء .ك �م��ا ك �ث �ف��ت ال � �ق ��وى األم �ن �ي��ة
دوري� ��ات � �ه� ��ا وأب� �ل� �غ ��ت امل �ع �ن �ي�ي�ن ب �ع��دم

ال�س�م��اح بقطع أي م��ن ط��رق��ات السهل.
وأم � �ل ��ت ق � �ي ��ادة ال �ج �ي��ش «م � ��ن وس��ائ��ل
اإلع �ل�ام ك��اف��ة ،ع��دم ت�ض�خ�ي��م ال �ح��وادث
الفردية التي تحصل بني الحني واآلخر،
وذل � ��ك م �ن �ع��ًا الس �ت �غ�ل�ال �ه��ا وإع �ط��ائ �ه��ا
ت�ف�س�ي��رات م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�م��ا ي�ث�ي��ر مشاعر
القلق والخوف لدى املواطنني».
يذكر أن��ه منذ إع�لان تيار املستقبل عن
إق��ام��ة م �ه��رج��ان��ه ال �خ �ط��اب��ي ف��ي م��دي�ن��ة
طرابلس ،قبل نحو أسبوع ،عادت ظاهرة
إطالق النار العشوائي إلى الظهور على
ن�ح��و الف ��ت ،وت �ح��دي �دًا ف��ي ب��اب التبانة
واألح�ي��اء املحاذية لجبل محسن .وقال
امل �س��ؤول اإلع�ل�ام��ي ف��ي ال �ح��زب العربي
الديموقراطي ،عبد اللطيف ص��ال��ح ،إن
الشاب محسن علي الدباشة أصيب في
ك�ت�ف��ه ،ف��ي ج�ب��ل م�ح�س��ن ،ج ��راء «إط�ل�اق
ال�ن��ار الكثيف ال��ذي ت��زام��ن م��ع مهرجان
طرابلس» .ولفت الى أن الحزب وأهالي
جبل محسن «ي�م��ارس��ون أع�ل��ى درج��ات
ض�ب��ط ال�ن�ف��س ح�ي��ال االس �ت �ف��زازات غير
امل � �ب ��ررة» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه «ل� ��وال ال ��دور
الكبير ال ��ذي يلعبه ال�ج�ي��ش ،م��ن خ�لال
ع ��دي ��ده ال �ك �ب �ي��ر امل ��وج ��ود ف ��ي امل�ن �ط �ق��ة،
وجهاز استخباراته في الشمال ،لكانت
األمور قد انفلتت كليًا».

