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الم؟
ال ��وزراء ل�ه��دف واح��د« :م��واج�ه��ة حزب
ال �ل��ه وم �ش��روع��ه وام � �ت� ��داده» .ف��ي رأي
م� �ص ��ادر ال �ت �ي ��ار« ،م� ��ا ي �ق��وم ب ��ه وز ّي ��ر
ال�ع��دل ي�ل� ّ�ب��ي تطلعات ال �ش��ارع السني
وجمهور تيار املستقبل .فهو من جهة
ّ
متطرفة ّ ال يمكن أي
يحافظ على لغة
سياسي في املستقبل تجنبها في ظل
تنامي الحركات اإلسالمية .ومن جهة
أخ� ��رى ي��رس��م ل�ن�ف�س��ه ص� ��ورة م �ح��ارب
ب �ل �ب��اس س �ي��اس��ي» .ك��ل ه ��ذه ال �ع��وام��ل
فرضت اسم ريفي منافسًا جديًا لسالم
والسنيورة.
ول � �ك� ��ن ،رغ � ��م ال� �ح� �ظ ��وظ ال� �ق ��وي ��ة ال �ت��ي
ي �ت �م �ت��ع ب� �ه ��ا ري � �ف� ��ي ،ي �ب �ق��ى امل �ش �ن��وق
ف ��ي ص � � ��دارة امل ��رش� �ح�ي�ن .م �ن��ذ دخ��ول��ه
مكتب «الداخلية» في الصنائع ،بدأت
ترتسم مالمح معركته بوضوح .يبدو
ك��رج��ل آل ��ي ال ي �ه ��دأ ،م� ّ
�وج �ه��ًا رس��ائ�ل��ه
السياسية في كل االتجاهات .مصادر
ً
ذكاء»
في التيار ترى أن أسلوبه «أكثر
من أسلوب ريفي .ففي ظل تأكيد تيار
املستقبل على «ح��رب��ه م��ع التكفيريني
املتربصني ب��ه ،وح��زب الله ال��ذي ُيعيق
م� �ش ��روع ��ه» ،ي �ح��اف��ظ وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
«ع �ل��ى خ�ط��اب��ه امل �ت �ش� ّ�دد ف��ي ال�س�ي��اس��ة،
م��ع اع �ت �م��اده م �ب��دأ ت��دوي��ر ال ��زواي ��ا مع
الجميع ،حلفاء وخ�ص��وم��ًا» .يمكنه أن
ينزل إل��ى الضاحية الجنوبية ويطلق
م��وق�ف��ًا ض��د ح��زب ال �ل��ه ،وي �ع��ود فيعقد
اج �ت �م��اع��ات ت�ن�س�ي�ق�ي��ة م ��ع م �س��ؤول�ين
ّ
يتوجه إلى
فيه .يقصد معراب ،ومنها
ال��راب �ي��ة .ي�ط�ل��ب م��وع �دًا ل�ل�ق��اء ال��رئ�ي��س
نبيه بري في عني التينة ،ويجد لنفسه
وقتًا لينضم إلى خلوة مع النائب وليد
ج �ن �ب�لاط .ي�س�ع��ى امل �ش �ن��وق ،م��ن خ�لال
تعاطيه ه��ذا ،الى القول لخصومه إنه،
رغ� ��م ت� �ش � ّ�دد م ��واق �ف ��ه« ،ي �م �ك �ن��ه ك��وزي��ر
للداخلية أن يكون على مسافة واح��دة
م��ن ال�ج�م�ي��ع ،فكيف إذا أص�ب��ح رئيسًا
للحكومة؟».
أما الرسالة الى حلفائه فهي أنه «قادر
ع �ل��ى أن ي� �ك ��ون ح ��ازم ��ًا وح ��اس� �م ��ًا ف��ي
التعبير عن تطلعات املستقبل ،من دون
أن يحول ذل��ك دون اتصاله مع الطرف
اآلخر».
حتى اآلن ،ال ت��زال املعركة غير معلنة.
لكن التنافس ب�ين الشخصيات األرب��ع
على ّ
أشده .كل واحد منهم «يستعرض
ك �م �ي��ة ه��ائ �ل��ة م ��ن ال � �ق� ��درات ف ��ي سبيل
ال��وص��ول إل��ى ال�ه��دف» .رغ��م ذل��ك ،يبقى
ع�ن�ص��ر امل �ف��اج��أة واردًا ب �ق��وة ،وي�ب�ق��ى
الجميع ،في غياب الحريري ،مرشحًا...
حتى يثبت العكس.

اإلم� ��ارات ،وأن اللقاء «ه��و األول بيننا
رغ ��م ش��ائ �ع��ات ال �ت��واص��ل وال �ت �ب �ع �ي��ة».
ّ
وأك � � ��د ال� �ق� �ي ��ادي امل� �ف� �ص ��ول أن � ��ه «ع �ل��ى
اس � �ت � �ع� ��داد ل �ت �ق ��دي ��م ك� ��ل م� ��ا ي � �ل� ��زم م��ن
إمكانيات م��ادي��ة ولوجيستية لتقوية
ف �ت��ح وم �ن��ع ان �ش �ق��اق �ه��ا أو ت��راج �ع �ه��ا».
وق ��ال إن ش��ائ �ع��ات إع � ��داده م��ع دح�ل�ان
النشقاقات أو انقالبات داخ��ل الحركة
«هدفها التشويش واإلضعاف» ،مشيرًا
إلى أن «فتح الشرعية هي في املخيمات
وليس خارجها أو في السفارات».
وأع� �ل ��ن ع ��ن «س �ل �س �ل��ة م �ش��اري ��ع ت��دع��م
ال� �ف� �ت� �ح ��اوي�ي�ن اج �ت �م ��اع �ي ��ًا وع �س �ك��ري��ًا
وإنسانيًا».
«اللينو» أصدر فور عودته بيانًا
وكان ّ
أعلن تبنيه للمبادرة ودعمه لها.
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كالوزفيتز إسرائيل يتكلم ...ليسمع حزب اهلل
يحيى دبوق
ت� �ع ��رض إس ��رائ� �ي ��ل ع �ض�لات �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة
بصورة دورية ،وبأنماط ومستويات يمكن
التهكن بها مسبقًا ضد الساحة اللبنانية.
ً
أي اعتداء تنوي تنفيذه شماال ،بما يشمل
ّ
س��وري��ا ول �ب �ن��ان ،وع �ن��د أي ت�ق��دي��ر ل �ت��ردي
األوض��اع األمنية على ال�ح��دود ،مهما كان
م� �ح ��دودًا ،ت �س��ارع إس��رائ �ي��ل وم�س��ؤول��وه��ا
الى تصعيد كالمي وتهديدات موجهة الى
لبنان ،وإلى حزب الله تحديدًا.
يتسابق الضباط وامل�ص��ادر الرفيعة ،على
اخ� �ت�ل�اف م �س �ت��وي��ات �ه��ا ،ب �م��ا ف �ي �ه��ا رئ�ي��س
ً
األرك��ان ووزي��ر ال�ح��رب ،وص��وال ال��ى رئيس
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ع �ل ��ى ال �ت �ش ��دي ��د ع �ل ��ى ال� �ق ��درة
وال �ج �ه��وزي��ة ل �خ��وض ال �ح��رب واالن �ت �ص��ار
فيها .أما نوع الرسالة وشدتها ومحتواها،
ف�ت�خ�ت�ل��ف ب �ح �س��ب ال �ت �ق��دي��رات وإم �ك��ان��ات
تحققها .الغاية أيضًا واضحة ،وهي إفهام
ً
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين أوال ،وك ��ل م��ن ف��ي ال�س��اح��ة
اللبنانية وال�س��وري��ة ث��ان�ي��ًا ،ب��أن إسرائيل
ج ��اه ��زة ع �س �ك��ري��ًا ل �خ��وض ح� ��رب ج��دي��دة،
وأنها باتت قادرة على إلحاق الهزيمة بكل
لبنان.
العرض املتكرر يشمل أسلحة نوعية فائقة
ال ��دق ��ة ،ق� ��درة غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ل �س�لاح ال�ج��و،
تدريبات وم�ن��اورات برية وبحرية وجوية
ل��م ي�س�ب��ق ل�ه��ا م�ث�ي��ل ف��ي ت��اري��خ ال�ج�ي��وش
والفيالق ،وخطط عسكرية محكمة لم يصل
إليها أي ن��ات��ج إنساني س��اب��ق ،وع�ل��ى أقل
تقدير منذ فترة رائد التفكير االستراتيجي
العسكري ،كارل فون كالوزفيتز ،من القرن
التاسع عشر .
آخر استعراضات القوة ،كالميًا ،صدر عن
ض��اب��ط رف �ي��ع امل �س �ت��وى ق�ب��ل أي� ��ام .بحسب

ال �ض��اب��ط ،ف ��إن س�ل�اح ال �ب��ر س�ي�غ� ّ�ي��ر ق��ري�ب��ًا
ن��وع �ي��ة امل��دف �ع �ي��ة ّ امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ح ��وزت ��ه،
وستصبح أكثر دق��ة بـ  40في املئة وأط��ول
مدى بـ  15في املئة .وأشار الى أن االجتياح
البري وحده هو القادر على إلحاق الهزيمة
ب �ح��زب ال �ل��ه ،إذ إن خ �ط��ة امل� �ن ��اورة ال�ب��ري��ة
س �ت �ك��ون ف �ت��اك��ة م ��ع ق� ��وة ن ��اري ��ة م �ت �ط��ورة
وق��ادرة على التأقلم مع متغيرات املعركة،
ً
وتشمل قتاال في مساحات مغلقة وتدمير
األنفاق والسيطرة على األهداف املحصنة،
ب��ل ال��دخ��ول ال ��ى امل �ن��ازل وض ��رب م�ن� ّ�ص��ات
الصواريخ املوجودة فيها.
ت� � �ع � ��رض ه � � ��ذه ال � �خ � �ط� ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ج� �م� �ه ��ور
اإلسرائيلي بوصفها الخطة املثلى إلنهاء
ح��زب ال �ل��ه :اح �ت�لال ال �ق��رى وال �ب �ل��دات وقتل
عناصر الحزب وضرب منصات الصواريخ،
وم��ن ث��م إع�ل�ان االن �ت �ص��ار .ل�ك��ن م��ا يتغافل
ّ
املنظرون اإلسرائيليون عنه أن هذه ليست
خطة .بل وصف لنتيجة .أما خطة الوصول
الى هذه النتيجة فشيء آخر تمامًا.
م � ��ن دون االس� �ت� �ه ��ان ��ة ب� � �ق � ��درات ال �ج �ي��ش
اإلسرائيلي ،إال أنه ما لم يكن لدى إسرائيل
ج �ن��ود خ ��ارق ��ون ل�ل�ط�ب�ي�ع��ة وق� � ��ادرون على
ت �ج �م �ي��د م �ق��ات �ل��ي ح � ��زب ال � �ل� ��ه ،أق� �ل ��ه ع�ل��ى
شاكلة أف�لام الخيال العلمي ( ،)x-menفإن
أسئلة االجتياح ال�ب��ري ت�ط��ول :كيف تعبر
ال ��دب ��اب ��ات واآلل � �ي� ��ات ال � �ح� ��دود ،وف� ��ي ح��ال
ع�ب��ر منها م��ا ع�ب��ر ،ك�ي��ف ي�ص��ل ال��ى ال�ق��رى
وال �ب �ل��دات الح �ت�لال �ه��ا؟ ك�ي��ف ي��دخ��ل س�لاح
امل �ش��اة ال ��ى «م�ح�م�ي��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة» م �ع��دة في
األس � ��اس ل �ـ«اس �ت �ق �ب��ال �ه��م»؟ ك �ي��ف ي�ت�ج��اوز
الجنود والغزو البري العبوات والقناصة
وص��واري��خ ال�ك��ورن�ي��ت امل�ن�ت�ش��رة كانتشار
ال�ح�ص��ى ف��ي ال �ج �ن��وب؟ ك�ي��ف ينجح إن��زال
ملئات الجنود في مناطق تنتظر اإلنزاالت؟

وقبل كل ذلك ،كيف تقاتل مقاومًا ال يعرف
معنى ال�ف��رار؟ االجتياح ال�ب��ري ه��و وصفة
النتصار املقاومة .وع��دوان ع��ام  2006كان
مليئًا ب��ال��دروس وال�ع�ب��ر ،ل�ي��س إلس��رائ�ي��ل
فقط ،بل أيضًا للمقاومة.
في أكثر من مواجهة شهدها الجنوب عام
 ،2006تحولت القوة املهاجمة واملوكل إليها
اح �ت�لال ب�ق�ع��ة أو ق��ري��ة ،ال��ى «وح� ��دة إن�ق��اذ
بطولية» ملصابني سقطوا ف��ي أول ضربة
تلقتها ال��وح��دة املهاجمة .املهمة األس��اس
س�ق�ط��ت م��ع أول ض��رب��ة ،وت �غ� ّ�ي��رت امل�ه�م��ة:
م �ن��ع ح� ��زب ال� �ل ��ه م ��ن أس� ��ر ج� �ن ��ود وج �ث��ث.
ف��ي العديسة وم��رك�ب��ا وب�ن��ت جبيل وعيتا
الشعب ووادي الحجير وصور ومستشفى
الحكمة في بعلبك ...كل الجيش اإلسرائيلي
ّ
تحول
بعديده وطائراته وآلياته وأرك��ان��ه،
فجأة عن املهمة األس��اس ال��ى وح��دة إنقاذ
متكاملة .فهل ّ
تغير ذلك اآلن؟
رغم كل ما ورد ،توجد ثالثة أسئلة ،مقابل
خ�ط��ط وم �ش��اري��ع إس��رائ �ي��ل ل �ل �ح��رب ،وه��ي
أسئلة قد تختصر كل شيء:
من هو هذا العدو (حزب الله) الذي يفرض
على أحد أهم الجيوش في الشرق األوسط
وأق� ��واه� ��ا اس� �ت� �ع ��دادًا وج� �ه ��وزي ��ة وخ�ط�ط��ًا
أملعية وسالحًا نوعيًا وتفكيرًا استراتيجيًا
م�غ��اي�رًا ل�ل�م��أل��وف؟ م��ا ه��ي ق��وة ه��ذا ال�ع��دو
وم�س�ت��واه العسكري وق��درت��ه القتالية كي
ي�ت�ح�ض��ر ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي مل��واج�ه�ت��ه
بهذه الصورة وهذه الكيفية غير املسبوقة؟
وال� � �س � ��ؤال األك � �ث ��ر إل� �ح ��اح ��ًا ،وع� �ل ��ى ض��وء
التأكيدات اإلسرائيلية املتكررة بالنصر :إن
كانت إسرائيل قادرة وجاهزة إلزالة تهديد
ح ��زب ال �ل��ه م ��ن خ �ل�ال ال� �ح ��رب ،وه ��ي ال�ت��ي
تصفه بالتهديد االستراتيجي ،فما ال��ذي
يمنعها أو يردعها عن ذلك؟

تقــرير

تهول بالحرب ...لمنع وقوعها
إسرائيل ّ

امل �ع��ادل��ة ع �ل��ى ال� �ح ��دود ال�ش�م��ال�ي��ة
لفلسطني امل�ح�ت�ل��ة ت�ت�غ� ّ�ي��ر .ت�ت�ح� ّ�ول
ال � �ح� ��دود م ��ع ل �ب �ن��ان وس� ��وري� ��ا ال��ى
حدود مواجهة وعمليات تستهدف
ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي .واق� ��ع ج��دي��د
دفع صحيفة «هآرتس «ال��ى وصفه
بأنه بداية لحرب استنزاف جديدة،
شبيهة ب��واق��ع ال �ح��زام األم �ن��ي (م��ع
ل �ب �ن��ان) ق �ب��ل ع ��ام  .2000ف��ال �ح��دود
تعود سنوات الى الوراء.
ّ
وملواجهة ه��ذا ال��واق��ع ،ومنع تشكل
ً
م � �ع ��ادل ��ة ج � ��دي � ��دة ش� � �م � ��اال ،ع �م��دت
اسرائيل الى سلسلة من اإلج��راءات
وال� �ت ��داب� �ي ��ر ،ال �ع �م �ل �ي��ة وال �ك�ل�ام �ي��ة،
م��وج�ه��ة ال ��ى ال�س��اح�ت�ين اللبنانية
والسورية ،من بينها إجراء سلسلة
من امل�ن��اورات الضخمة في الشمال
ت� �ح ��اك ��ي ح ��رب ��ًا ع� �ل ��ى ال �ج �ب �ه��ة م��ع
ح��زب ال�ل��ه ف��ي ل�ب�ن��انُ ،
وي ��راد لها أن
ت �ك��ون رس��ال��ة ردع ل�ل�ط��رف امل�ق��اب��ل.
امل�ن��اورات حظيت بتغطية إعالمية
بارزة ،وتناقلت مشاهدها شاشات
ال�ت�ل�ف��زة ال�ع�ب��ري��ة ف��ي ص ��ورة الف�ت��ة،
وبحسب أحد املراسلني العسكريني:
«ف� ��ي أع� �ق ��اب ت� �ه ��دي ��دات ح� ��زب ال �ل��ه
وعملياته األخيرة في الشمال ،هكذا
تستعد ال�ق�ي��ادة العسكرية للحرب
املقبلة».
في تزامن مع املناورات ،كان آخرها
م ��ا أع �ل��ن ع �ن��ه أم� ��س ،ف ��ي «م �ح��اك��اة
ل�ح��رب تحت ال�ن��ار وت�ح��ت واب��ل من
م�ئ��ة أل��ف ص� ��اروخ» ،ف��ي إش ��ارة ال��ى
ح��زب ال�ل��ه وت��رس��ان�ت��ه ال�ص��اروخ�ي��ة
امل� �ق ��درة إس��رائ �ي �ل �ي��ًا ،أع �ل �ن��ت ق �ي��ادة
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة ع � ��ن س �ل �س �ل��ة
إج � � � ��راءات وت ��داب� �ي ��ر ع �ل��ى ال� �ح ��دود
ال �ش �م��ال �ي��ة ،و«م� ��ا ه ��و م�ع�ل��ن وغ�ي��ر
معلن» ،للحؤول دون تنفيذ عمليات
ع �ل��ى ط � ��ول ال� � �ح � ��دود ،وم � ��ن ب�ي�ن�ه��ا

ف ��رض ش��ري��ط أم �ن��ي مل �ئ��ات األم �ت��ار
الجوالن .وبحسب
على الحدود في
ُ
القناة العبرية الثانية ،أبلغت قوات
األم ��م امل �ت �ح��دة (األن� � ��دوف) أن ��ه «م��ن
اآلن وص ��اع � �دًا ،ك ��ل م ��ن ي �ق �ت��رب من
السياج ال �ح��دودي ،سيكون عرضة
إلطالق النار بشكل فوري ،ومن دون
أي إنذار».
إال أن اإلج � ��راء ات امل�م�ك��ن تنفيذها
وال �ت �ه��دي��د ب �ه��ا ع �ل��ى ال � �ح ��دود م��ع
س � ��وري � ��ا ،ج� � � ��راء ال� � �ح � ��رب ال � ��دائ � ��رة
ه �ن��اك وان �ش �غ��ال ال�ج�ي��ش ال �س��وري
ف ��ي م �ح ��ارب ��ة امل �س �ل �ح�ي�ن ،ال ي�م�ك��ن
تنفيذها ــــ بل وحتى التهديد بها ــــ
على الحدود اللبنانية .خصوصية
ال�ح��دود م��ع لبنان ت��وج��ب على تل
أبيب إجراء مقاربة من نوع آخر ،في

معظمها تهويلي .بحسب صحيفة
«ال �ت��اي �م��ز» اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ف� ��إن ت��ل
أبيب ال تسارع الى املخاطرة بشن
عملية ض��د ح��زب ال�ل��ه ،األم��ر ال��ذي
م��ن ش��أن��ه أن ي�ج��ر ال��ى ّ
رد م��ن قبل
«ه ��ذه امل�ن�ظ�م��ة اإلره ��اب �ي ��ة» .وع�ل��ى
ه��ذا األس ��اس ت��أت��ي معظم امل�ق��ارب��ة
ت�ه��وي�ل�ي��ة ،وع �ل��ى رأس �ه��ا ال�ت�ه��دي��د
بالحرب ضد لبنان ،وذلك من خالل
س�ل�س�ل��ة م� �ن ��اورات ج ��رى ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ب �ف��رض �ي��ة م �ع �ل �ن��ة :ال � ��رد ع �ل��ى ع�م��ل
م�ع��اد ،ي�ج� ّ�ر ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ال��ى
مواجهة شاملة.
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،أش ��ارت ال�ق�ن��اة
ال � �ع ��اش� ��رة ال� �ع� �ب ��ري ��ة ف� ��ي ن �ش��رت �ه��ا
ال � ��رئ� � �ي� � �س� � �ي � ��ة ال � � � � ��ى أن ال � �ج � �ي� ��ش
اإلسرائيلي أنهى مناورة استمرت
اسرائيل
لن تخاطر
بعملية
ضد حزب
الله ّ
تجر
الى ّرد فعل
(ارشيف)

ع� �ش ��رة أي � ��ام ف ��ي م �ح ��اك ��اة «ل �ح��رب
ً
شاملة في الشمال ،تتطلب دخ��وال
عميقًا وم��ن جديد وللمرة الثالثة،
ال ��ى داخ� ��ل ل �ب �ن��ان» .وب �ح �س��ب أح��د
الضباط امليدانيني ال��ذي��ن شاركوا
ف � ��ي امل� � � �ن � � ��اورة ،ف� � ��إن «امل � �ه � �م� ��ة ه��ي
ال ��دخ ��ول ال ��ى ل �ب �ن��ان وم �ن��ع ال �ع��دو
م ��ن إط�ل��اق ال� �ص ��واري ��خ ف ��ي ات �ج��اه
األراض� � � ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة» ،م �ش �ي �رًا
ال��ى أن «ال�ع��دو سيجد صعوبة في
اس� �ت� �ه ��داف ق��وات �ن��ا ال �ت ��ي س�ت�ع�م��ل
على استهدافه ومحاولة منعه من
إطالق صواريخه».
أم � ��ا م� ��راس� ��ل ال � �ق � �ن� ��اة ،ف � �ك ��ان أك �ث��ر
م �ب��اش��رة ف��ي رس��ال �ت��ه امل �ت �ل �ف��زة من
م � �ي � ��دان امل� � � �ن � � ��اورة« :ق � �ب� ��ل أس� �ب ��وع
نفذت عملية ض��د املظليني أوقعت
إص ��اب ��ات ،ول ��و ك ��ان ال �ه �ج��وم أك�ث��ر
ن � �ج� ��اح� ��ًا ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة إل � � ��ى ال � �ط� ��رف
ال�ث��ان��ي ،ل�ك��ان ال��واق��ع ي�ب��دو مغايرًا
تمامًا».
م ��راس ��ل ال� �ق� �ن ��اة أش� � ��ار ال � ��ى أن ك��ل
ش��يء يتغير في الشمال ،والجبهة
ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة ت � �س � �خ ��ن ،و«ال � �ج � �ي ��ش
اإلسرائيلي يسأل عما إذا كان صبر
ح ��زب ال �ل��ه وس ��وري ��ا ق��د ن �ف��د .إن�ه��ا
أي� ��ام م �ت��وت��رة ،ف��ال �غ��ارة امل�ن�س��وب��ة
إلس��رائ �ي��ل ع�ل��ى ال �ح��دود ال�س��وري��ة
اللبنانية ،وألول مرة على األراضي
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،دف� �ع ��ت (األم �ي ��ن ال �ع��ام
لحزب الله السيد حسن) نصرالله
الى التعهد باالنتقام».
إس� ��رائ � �ي� ��ل ت� �ت� �ح ��دث ب � �ح ��زم ش��دي��د
وب �ت �ه��وي��ل واس� ��ع وب �ص��وت م��رت�ف��ع
ل �ل �غ ��اي ��ة ،وت� �ح ��دي� �دًا ض� ��د ال �س��اح��ة
اللبنانية وحزب الله ،إال أنها واقعًا،
وضمن املمكن ،تحمل بيديها عصا
صغيرة جدًا.
ي .د.

