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تقرير

إسرائيل تستنفر على «الجبهة الشمالية»
منطقة «مزرعة عامر».

ّ
حل لمأزق المولوي في عين
الحلوة
مــن جهة أخ ــرى ،توافقت مرجعيات
عني الحلوة على املخرج ُ الــذي ينقذ
املـخـيــم م ــن امل ـ ــأزق الـ ــذي أدخ ـ ــل فـيــه:
يـخــرج املـطـلــوب ش ــادي املــولــوي من
ّ
املخيم كما دخــل ،من دون أن تتولى
ال ـ ـقـ ــوى والـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
إخــراجــه بنفسها وتسليمه للدولة
اللبنانية .املـخــرج ال يــرضــي الــدولــة
وأج ـه ــزت ـه ــا األمـ ـنـ ـي ــة ،ل ـك ـنــه يــرضــي
امل ـخ ـي ــم الـ ـ ــذي ي ـت ـن ـقــل بـ ــن األل ـ ـغـ ــام،
بسبب تشظي أبنائه بني مجموعات
تتخاصم في ما بينها حتى تكفير
بعضها بعضًا .املخرج تبلور بشكله
النهائي فــي االجـتـمــاع ال ــذي ترأسه
مسؤول الساحة اللبنانية في حركة
فتح عــزام األحمد أمــس في السفارة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة م ـم ـث ـلــي
الفصائل الوطنية والقوى اإلسالمية
امل ـت ـم ـث ـلــة بــال ـل ـج ـنــة األم ـن ـي ــة الـعـلـيــا
فــي املخيم .ويــأتــي اجتماع السفارة
بـعــد اج ـت ـمــاع مـمــاثــل ع ـقــده األحـمــد
األربعاء مع الفصائل قبل أن يجول
معهم على الرئيس نبيه بري واملدير
ال ـعــام لــأمــن ال ـعــام عـبــاس إبــراهـيــم.
ومــن ّ
املقرر اليوم أن يعرض األحمد
ما أفضت إليه املشاورات على وزير
الــداخـلـيــة نـهــاد املـشـنــوق ،ال ــذي ّ
عبر
عالنية عن أن في «عني الحلوة غرفة
عمليات ألعمال إرهابية».
وك ـ ـ ـ ــان م ـ ـس ـ ــؤول عـ ـصـ ـب ــة األن ـ ـصـ ــار
اإلسالمية الشيخ أبو طارق السعدي
أبـ ــرز امل ـش ــارك ــن ف ــي اج ـت ـمــاع أم ــس.
آثــر الــرجــل أن يـشــارك شخصيًا لكي
ي ـع ــرض وج ـه ــة ن ـظ ــر ال ـع ـص ـبــة إزاء
م ـطــالــب ال ــدول ــة بـتـسـلـيــم املـطـلــوبــن
واقـ ـت ــراح ــاتـ ـه ــا لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى ح ــل.
وي ـج ــري ك ــل م ــن ال ـس ـعــدي والـنــاطــق
ب ــاس ــم ال ـع ـص ـب ــة أبـ ـ ــو ش ــري ــف عـقــل
ورئيسها السابق أبــو محجن ،منذ
أكثر من شهرين ،جلسات مع قياديني
إسالميني من أبناء املخيم ووجهاء
العشائر التي ينتمون إليها ،ويتركز
كالمهم على ضــرورة تحييد املخيم
عن الصراعات اللبنانية واإلقليمية
خ ــوف ــا ع ـل ــى م ـص ـي ــر أكـ ـث ــر مـ ــن مـئــة
أل ــف الج ــئ لــن يبقى لـهــم ملجأ آخــر
بعد عــن الـحـلــوة .ويـعــرض الثالثي
شــواهــد كـثـيــرة تـثـبــت أن أي معركة
ض ــد الـ ــدولـ ــة خـ ــاسـ ــرة ،ف ـي ـمــا ي ـبــدي
هؤالء مرونة مع ما يسمى «الشباب
املسلم» أو التجمع الــذي ضــم بقايا
جـنــد ال ـشــام وفـتــح اإلس ــام وكتائب
ع ـبــدال ـلــه ع ـ ــزام ،م ــا دامـ ــو م ــن نسيج
املـ ـخـ ـي ــم ،أم ـ ــا «الـ ـغ ــرب ــاء ف ــا ت ـه ــاون
م ـع ـه ــم» ،واملـ ــولـ ــوي حــال ـيــا أب ــرزه ــم.
مصادر مطلعة أوضحت أن العصبة
تعهدت بالعمل «على إخراج املولوي
ف ـ ـقـ ــط ،إذ ال إمـ ـك ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـب ـحــث
بالالئحة التي تقدمها الدولة وتضم
أكـثــر مــن مـئــة مـطـلــوب معظمهم من
أب ـن ــاء امل ـخ ـيــم ،م ــا يـفـتــح ال ـب ــاب على
اش ـت ـب ــاك أهـ ـل ــي .وهـ ــم ي ـض ـم ـنــون أن
هؤالء يبقون تحت السيطرة»ّ .
ماذا عن أسامة منصور؟ «ال تتبناه
العصبة ألن وجــوده لم يثبت لديها
يقينًا» ،يقول املصدر .لكن هل يوافق
املــولــوي على التعاون مــع العصبة؟
ّ
يــؤكــد امل ـصــدر« :ل ــدى العصبة الثقة
بموافقته على الخروج» ،علمًا بأنها
ال ت ـت ــواص ــل م ـعــه م ـب ــاش ــرة ب ــل عبر
وسيط .وكيف السبيل إلى الخروج،
وإل ـ ـ ــى أي ـ ــن وه ـ ــو م ـط ـل ــوب ل ـل ــدول ــة؟
ي ـج ـي ــب «ي ـ ـخـ ــرج ش ـ ـ ــادي ك ـم ــا دخ ــل
ً
تـ ـسـ ـل ــا ...إلـ ــى ح ـيــث يـ ـش ــاء ،ال شــأن
لنا بعد ذلــك .املهم أننا أبعدناه عن
املخيم ،وبعد ذلك الدولة وشطارتها
حينذاك في القبض عليه».

ايام مرت على
االعتداء في القنيطرة ،تقلبت
خاللها المقاربة االسرائيلية:
فرح بانجاز تكتيكي انقلب
عبئًا استراتيجيًا ،وترقب
ّ
تحول ذعرًا .وبعدما اخفقت
محاولة التخفيف من االضرار،
عادت تل ابيب لتعمل على
استرداد الهيبة
يحيى دبوق
إلــى أن ينفذ حــزب الله رده على اعتداء
القنيطرة ،سيتواصل التوتر والذعر في
«الشمال» .هــذا ما خلصت اليه املقاربة
االسرائيلية التي توقعت ان يمتد التوتر
ايــامــا طــويـلــة ،الــى ان يستقر حــزب الله
على واح ــد مــن خـيــاراتــه املـتـعــددة ،ومن
بينها الـحــدود مــع لبنان او ســوريــا ،او
موقع استراتيجي بحري ،او استهداف
مصالح اسرائيلية في الخارج.
جديد أمس ،تأكيد االعالم العبري أن من
ق ــرر الـهـجــوم فــي القنيطرة وقـ ــاده ،كــان
يعلم بــأن الجنرال االيــرانــي محمد علي
الله داد مــوجــود فــي املــوكــب املستهدف.
وأشارت صحيفة «هآرتس» الى ان كالم
«امل ـص ــدر االم ـن ــي االســرائ ـي ـلــي الــرف ـيــع»
لــوكــالــة «روي ـت ــرز» ،قـبــل يــومــن ،لــم يكن
موثوقًا بــه ،وان املؤسسة االمنية اكدت
في حينه انه صدر عن جهة غير مخولة.
وامـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدت امـ ـ ـ ـ ــس ح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـ ــذعـ ـ ـ ــر ال ـ ــى
مـسـتــوطـنــات ال ـجــوالن املـحـتــل ،اذ أغلق
ج ـيــش الـ ـع ــدو الـ ـط ــرق ون ـص ــب حــواجــز
وان ـ ـت ـ ـشـ ــر ج ـ ـ ـنـ ـ ــوده فـ ـ ــي مـ ـ ــواقـ ـ ــع جـ ــرى
اس ـت ـحــداث ـهــا .وذك ـ ــرت االذاعـ ـ ــة الـعـبــريــة
ان الجيش قــرر تعزيز قواته اليوم على
ال ـحــدود الشمالية مــع لـبـنــان وســوريــا،
مشيرة الى استدعاء وحدات االستنفار

الـ ـ ــى ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة املـ ـح ــاذي ــة
للحدود ،والــى نصب حواجز في شمال
الجوالن واغالق طرق.
وأش ــارت وسائل االعــام الــى ان الحركة
الـنـشـطــة لــآل ـيــات ون ــاق ــات ال ـج ـنــد في
املنطقة الشمالية تأتي ضمن التدابير
ال ــوق ــائ ـي ــة ال ــدف ــاع ـي ــة وضـ ـ ـ ــرورة تـعــزيــز
حـ ـض ــور الـ ـ ــوحـ ـ ــدات ال ـع ـس ـك ــري ــة داخـ ــل
املستوطنات ربـطــا بالتوتر االخـيــر مع
لبنان ،اال ان املراسلني العسكريني اكدوا،
فــي امل ـقــابــل ،ان كــل ذل ــك يـعـنــي ان هناك
انــذارات محددة حول عمليات تسلل قد
تشهدها املنطقة من الجانب اللبناني.
وفــي حــديــث مــع االذاع ــة العسكرية ،اكد
رئـيــس مجلس ات ـحــاد بـلــديــات «مـيــروم
الجليل» ملستوطنات القطاع االوسط من
الحدود ،عميت سوفير ،ان املستوطنني
ق ـل ـق ــون جـ ـ ـدًا مـ ــن الـ ـت ــوت ــر ال ـ ــذي ي ـســود
الحدود ،مشيرا الى ان ما تشهده املنطقة
من حركة نشطة لالليات العسكرية غير
مسبوق منذ عام .2006
كـمــا ع ــادت «فــوب ـيــا االن ـف ــاق الهجومية
لـحــزب ال ـلــه» لتسيطر عـلــى مستوطني
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال .فـ ـف ــي تـ ـق ــري ــر بـ ـثـ ـت ــه الـ ـقـ ـن ــاة
الـعــاشــرة مــن املـسـتــوطـنــات ،اش ــارت الى
ان ت ـه ــدي ــد االنـ ـف ــاق عـ ــاد الـ ــى الـ ـت ــداول،
وي ـث ـيــر ح ــال ــة خـ ــوف وت ــوت ــر م ــن ام ـكــان
خــروج عناصر مــن حــزب الله مــن داخــل
نفق ما لالنقضاض على املستوطنات.
وأشارت القناة الى ان شبكات التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي تـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن
خشيتهم ،اذ ي ـتــداول املـسـتــوطـنــون في
ما بينهم شريطا مصورا من احد منازل
مستوطنة زرعيت لـ»مغسلة» تسمع من
انبوبها اصــوات حفر من تحت االرض.
وبحسب سكان املنزل ،فإن الصوت يشير
الى نفق محفور من داخل قرية مروحني
اللبنانية وصوال الى داخل املستوطنة،
وقـ ــال هـ ــؤالء ل ـل ـمــراســل« :ال تــوجــد هنا
ق ـ ــوات ت ــأم ــن وح ـم ــاي ــة ،وج ـي ــران ـن ــا من
ال ـش ـمــال (ل ـب ـنــان) سـيـنـفــذون مـكــائــدهــم،
ويباغتون السكان في املستوطنة».
ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـل ـ ــت وس ـ ــائ ـ ــل االع ـ ـ ــام

ال ـع ـبــريــة ت ــرق ــب الـ ــرد امل ــوع ــود وحـجـمــه
وم ـك ــان ــه .وذكـ ــر كـبـيــر مـعـلـقــي ال ـش ــؤون
الـعـسـكــريــة ف ــي «يــدي ـعــوت اح ــرون ــوت»،
اليكس فيشمان ،ان التقدير السائد لدى
ّ
سيوجه
املؤسسة العسكرية يرى أن الرد
تـحــديــدا الــى العسكريني دون املدنيني،
و»سـيــوجـهــون عملية ال ــرد الــى عناصر
الـجـيــش لـتــدفـيــع اســرائ ـيــل ثـمـنــا مــؤملــا،
االمر الذي يحقق لهم (حزب الله) ،العقاب
املـنـشــود واالنـتـقــام والـ ــردع» .وكـشــف ان
الفرضية العملية لدى املؤسسة االمنية
ت ــرى ان ال ـعــدو يبحث عــن مـكــان تجمع
ال ـج ـنــود :مـثــل مــوقــع او ثـكـنــة او قــافـلــة،
وربما «تفعيل خاليا نائمة تابعة لحزب
الـلــه فــي وســط اســرائـيــل ،اذ ان التجربة
تـشـيــر ال ــى ان لــديــه خــايــا ك ـهــذه داخ ــل

«فوبيا االنفاق
الهجومية تسيطر على
مستوطني الشمال

الخط االخضر ،يمكنه تحريكها لتنفيذ
عمليات في العمق االسرائيلي».
واش ـ ــار مـعـلــق الـ ـش ــؤون ال ـع ـس ـكــريــة في
ال ـق ـن ــاة ال ـع ــاش ــرة ال ــى ان ال ـت ـقــديــر لــدى
ال ـج ـيــش االس ــرائ ـي ـل ــي ي ـف ـيــد بـ ــان ايـ ــران
وح ــزب الـلــه ال يــريــدان ان يتسببا بدفع
اس ــرائ ـي ــل ال ــى ش ــن ح ــرب ل ـب ـنــان ثــالـثــة،
وس ـ ـي ـ ـع ـ ـمـ ــدان الـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ج ـن ــود
اســرائـيـلـيــن ،وب ـص ــورة مــؤملــة ج ــدا ،ردا
على عملية القنيطرة.
وتواصلت امــس «هبة االنتقادات» ضد
رئـيــس الـحـكــومــة االســرائـيـلـيــة بنيامني
نتنياهو ووزي ــر االم ــن موشيه يعلون.
وكتبت صحيفة «هــآرتــس»« :إذا كانت
اســرائ ـيــل ه ــي ال ـتــي ن ـفــذت ال ـه ـجــوم في
القنيطرة ،فإن القرار النهائي في حاالت
كهذه ،يكون بيد وزير االمن» .وتساءلت:
«هــل الضائقة السياسية التي يعانيها
نتنياهو ويعلون هي التي دفعتهما الى
م ـغــامــرة خ ـطــرة سـتـضــع اســرائ ـيــل على
حــافــة املــواج ـهــة مــع ح ــزب ال ـلــه وإيـ ــران؟
وهل أرادا ان يثبتا أنهما ليسا اقل جرأة
من الوزير (االقتصاد املتطرف نفتالي)
بينت؟» .وخلصت الى ان تهور نتنياهو
ويعلون ،وهروبهما من املسؤولية تحت
غطاء الرقابة ،يعززان التقدير أنهما غير
جديرين بمنصبيهما.

دبابة اسرائيلية على الحدود مع لبنان (أ ف ب)

ّ
ترقب إعالمي أميركي لـ«مزاج» المقاومة
إعداد صباح أيوب
«مـ ـ ـ ــاذا ي ـف ـع ــل ق ــائ ــد ع ـس ـك ــري إي ــران ــي
مـ ـ ـ ــع ع ـ ـن ـ ــاص ـ ــر مـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ف ــي
ال ــداخ ــل الـ ـس ــوري؟» ،س ــأل صـحــافـيــون
إس ــرائ ـي ـل ـي ــون م ـت ـع ـ ّـم ــدي ــن ال ـغ ـب ــاء فــي
استفهامهم ،األم ــر ال ــذي ردده اإلعــام
األم ـي ــرك ــي ف ــي األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة .وج ــود
قــادة عسكريني إيرانيني وعناصر من
حــزب الـلــه فــي املـيــدان الـســوري لــم يكن
الصحافيني اإلسرائيليني
يخفى على
ُ
وال األم ـيــرك ـيــن ،وق ــد ن ـش ــرت ع ـشــرات
ال ـت ـق ــاري ــر ع ـنــه ف ــي اإلع ـ ــام األم ـيــركــي
مـ ـ ـن ـ ــذ س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات .ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ،بـ ـ ـع ـ ــد هـ ـج ــوم
الـقـنـيـطــرةّ ،
ردد بـعــض األمـيــركـيــن ما
يــريــد اإلســرائ ـي ـل ـيــون إس ـمــاعــه للعالم
(نـظــريــة أن املستهدفني كــانــوا ُيـعـ ّـدون
لـ ـبـ ـن ــاء قـ ــاعـ ــدة ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي س ــوري ــا
إلط ــاق ال ـص ــواري ــخ بــات ـجــاه األراض ــي
ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ــل ــة) .ك ــذل ــك ش ــارك
ب ـع ــض اإلعـ ـ ـ ــام األمـ ـي ــرك ــي ،ك ــالـ ـع ــادة،
فــي إي ـصــال الــرســالــة اإلســرائـيـلـيــة إلــى
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،وم ـ ـفـ ــادهـ ــا أن «تـ ـ ــل أب ـي ــب
تستطيع أن تلعب منفردة فــي امليدان
السوري».
مـنــذ الـهـجــوم اإلســرائـيـلــي عـلــى موكب
حزب الله في القنيطرة األحد املاضي،
اكـ ـتـ ـف ــت أبـ ـ ـ ــرز املـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة بـ ـنـ ـش ــر ت ـ ـقـ ــاريـ ــر خ ـب ــري ــة
وتـ ـغـ ـطـ ـي ــات ل ـ ـل ـ ـحـ ــدث ،خـ ـص ــوص ــا أن
«خطاب حال االتحاد» استقطب معظم

التحليالت حتى يوم أمس .لكن بعض
ّ
مردد
املقاالت ،على قلتها ،انقسمت بني ّ
للتعليمات اإلسرائيلية وأخرى مترقبة
لـ»مزاج حزب الله».
َمن أرادوا ،في اإلعالم األميركي ،إيصال
رسائل الحكومة اإلسرائيلية والدفاع
عــن مــوقـفـهــا ،أشـ ــاروا إل ــى «فـشــل إدارة
بــاراك أوباما في اكتشاف مدى تنامي
دور إي ـ ــران وحـ ــزب ال ـل ــه ف ــي س ــوري ــا»،
وش ــرح ــوا أن ه ــذا «ال ـف ـشــل» ي ـعــود إلــى
«تركيز واشنطن على محاربة الدولة
اإلسالمية عوضًا عن (رصد نفوذ حزب
الـلــه ـ ـ إيـ ــران)» .لــوم إســرائـيـلــي مباشر
(وغ ـ ـيـ ــر جـ ــديـ ــد) إلدارة أوب ـ ــام ـ ــا عـلــى
أدائـهــا في ســوريــا ،نقله بعض اإلعــام
األميركي« .الواليات املتحدة لم تواجه
اإليرانيني وعناصر حزب الله مباشرة
في امليدان السوري ،بل ّ
عبرت واشنطن
أحيانًا عن دعمها ملا تقوم به إيران في
ّ
ال ـت ـصـ ّـدي ل ـلــدولــة اإلس ــام ـي ــة» ،ذك ــرت
بعض تلك املقاالت.
وبـعــد توجيه الـلــوم إلــى إدارة أوبــامــا،
انتقل الصحافيون إلى تعظيم ما قامت
بــه إســرائـيــل وتجسيدها ب ــدور البطل
الــواعــي والـحــريــص .وهنا قــال البعض
إن ّ«املراقبني لألزمة السورية كانوا قد
حــذروا واشنطن من تجاهلها لتعاظم
الدور اإليراني في املنطقة وما لذلك من
تداعيات سلبية على االستقرار هناك».
وت ــاب ـع ــوا« :ل ـكــن ال ـضــربــة اإلســرائـيـلـيــة
األخ ـي ــرة تـظـهــر أن ت ــل أب ـيــب قـلـقــة بما

حزب الله :ال «مصادر مقربة»

ّ
ذكر مكتب العالقات اإلعالمية في حزب الله بـ «السياسة اإلعالمية الثابتة
املتبعة من حزب الله ،التي تقوم على عدم استخدام صيغة املصادر إلعالن
املواقف أو التعليق على األحداث» ،نافيًا ما نقلته وكالة رويترز أمس عن
«مصدر مقرب من حزب الله» ،من أن «قواعد اللعبة حتى اآلن هي للرد خارج
لبنان» على اعتداء القنيطرة.

فيه الكفاية من حجم التأثير اإليراني،
وه ـ ـ ــي م ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـيــات ـهــا
ال ـخ ــاص ــة ب ـن ـف ـس ـهــا ّب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
تقاطع املصالح الهش بني األميركيني
واإليرانيني أخيرًا».
وم ــن لــم يـ ّ
َ
ـوجــه رســائــل إســرائـيـلـيــة إلــى
ّ
إدارة أوب ــام ــا م ــن الـصـحــافـيــن ،رك ــزوا
ع ـل ــى الـ ـس ــؤال ع ــن ّ
رد ف ـع ــل حـ ــزب ال ـلــه
امل ـن ـت ـظــر .دان ـي ــال بــاي ـمــن وبـ ــال صعب
ك ـت ـبــا ف ــي م ـج ـلــة «فـ ــوريـ ــن أف ـ ـيـ ــرز» عــن
ح ــزب ال ـلــه ال ـ ـ ـ ـ ــ» »survivorال ــذي تخطى
أزمات سياسية ّ
عدة وحروبًا كثيرة مع
إســرائـيــل منذ نشأته .الكاتبان عرضا
أسباب تدخل حزب الله في سوريا من
وج ـهــة ن ـظ ــره ،وش ــرح ــا أن «املـتـطــرفــن
الـ ــذيـ ــن ي ــأم ــل ح ـ ــزب الـ ـل ــه مــواج ـه ـت ـهــم
خــارج األراض ــي اللبنانية قــد ّ
يحولون
لبنان إلــى عــراق آخــر ،وأي حــرب أهلية

ل ـب ـن ــان ـي ــة أخ ـ ـ ــرى س ـت ـش ـ ّـك ــل إلـ ـ ـه ـ ـ ً
ـاء عــن
ال ـن ـض ــال ال ـع ـس ـك ــري ض ــد إس ــرائـ ـي ــل».
املقال الــذي شــدد على الخبرة النوعية
ال ـتــي اكـتـسـبـهــا ال ـح ــزب م ــن ال ـق ـتــال في
ســوريــا وعــن خـبــرتــه الـطــويـلــة فــي الـ ّ
ـرد
على االع ـتــداءات اإلسرائيلية ،ســأل إذا
كان الحزب «مترددًا» في ّ
رده هذه ّ
املرة،
خـصــوصــا أنــه «لـيــس فــي م ــزاج خــوض
حرب طويلة مع إسرائيل» ،وأنه مرتبط
بنحو وثيق بــإيــران وبحساسية ملف
برنامجها النووي.
ل ـ ـ ــذا ،خ ـل ــص الـ ـك ــاتـ ـب ــان إل ـ ــى أن ـ ـ ــه ،رغ ــم
«قساوة الخسارة» التي لحقت بالحزب
ّ
أخيرًا ،إال أن «عدم شن حزب الله هجومًا
م ـض ــادًا عـلــى إســرائ ـيــل أو تـنـفـيــذه ردًا
محدودًا ،لن يكون أمرًا صادمًا» .فحزب
الـ ـل ــه ،ح ـس ــب امل ـ ـقـ ــال« ،م ـن ـه ــك عـسـكــريــا
ّ
وعلى خط دفاعي سياسيًا».

