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مصادر مطلعة لـ »األنباء«: القرار الظني أُنجز بنسبة %95

الحريري: ال مساومة على المحكمة

وتعليقا على كالم فرجنية اكتفى 
احلري���ري بالقول: ان ه���ذا ال يغير 
ش���يئا وموقفنا واضح: ال مساومة 

على احملكمة الدولية.
بدوره رئيس املجلس السياسي في 
حزب اهلل السيد ابراهيم امني السيد 
اعتبر ان احلملة القائمة هدفها حصار 
املقاومة، وقال: هذه الرياح الصفراء 
والسوداء التي اسمها العدالة واحلقيقة، 
كل هذا الضجي���ج الضاعة القضية 
احلقيقية فاالميركيون واالسرائيليون 
وبعض الع���رب يريدون ان يصفوا 

حسابا اسرائيليا مع املقاومة.
ومن املتوقع أن تش���هد احملطات 
املقبلة، تظهي���ر للصورة، فمجلس 
الوزراء س���يطلع فور عودة رئيس 
اجلمهورية من وزير العدل ابراهيم 
جنار على قراره بخصوص ما يعرف 
بش���هود الزور، ومجل���س النواب، 
سيكون مطالبا باقرار حصة لبنان 
من متويل احملكمة الدولية والسلفة 

التي سددت اليها.
وعن مصير التهدئة القائمة، قال 
النائب احمد فتفت في تصرح اذاعي 
امس، ان اس���تمرار التهدئة مرتبط 
بالت���زام الطرف اآلخر به���ا، مؤكدا 
العودة الى النظام الداخلي للمجلس 

في موضوع احملكمة الدولية.
ودعا فتفت الى انتظار تقرير وزير 
العدل حول الش���هود، لنرى كيفية 
معاجل���ة املوضوع من مفهوم علمي 

وعدلي بحت.
وحول الترويج النتكاسات امنية 
قريبا، قال: نحن ال نصعد ابدا، ونحن 
في موقع ردة الفعل وليس في موقع 
الفعل، طاملا الطرف اآلخر مقتنع بعدم 
جدوى التصعيد، واضاف: ما اعلنه 
احلريري كان واضح���ا ان التزامنا 
بالثوابت وعلى رأسها احملكمة الدولية، 
يتج���اوز كل االس���اليب التهديدية 

املباشرة او السياسية.

السيناريو الذي ركب التهمة لسورية 
هو نفسه يجري اليوم تركيبه حلزب 
اهلل، وقال ان غيره���ارد ليمان احد 
احملققني الدوليني هو الذي يدير هذا 

السيناريو.

مشتبه به اختفى

وكشف ان رئيس شعبة »املعلومات« 
العقيد وسام احلسن زاره وقلت له: 
انتم وراء ش����هود ال����زور؟ فأجابني 
احلسن: كيف أكون وراء هؤالء وأنا 
أعرف احلقيقة منذ العام 2006، وهي ان 
مجموعة مقربة من احلزب وراء اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، وأنا 
فاحتت السيد حسن نصراهلل باألمر 

فرد قائال: »روحوا اعتقلوه«.
وأضاف فرجنية نقال عن احلسن: 
ان املش���تبه به الذي كان يعمل في 
تصلي���ح التلفزيون���ات في احلزب 

اختفى.
وف����ي لقاء آخر ق����ال فرجنية ان 
احلسن أبلغه ان جلنة التحقيق الدولية 
صفت شهود الزور وتورطت في اللعبة 

ولم تعد قادرة على اخلروج منها.

فرنجية إللغاء المحكمة

وق����ال فرجنية: عندما استش����هد 
الرئيس احلريري كانت مضت سنة 
ونصف الس����نة على حتضير مناخ 
ضاغط ضد سورية، لتكون الشرارة 
التي اشعلت اجلو الذي اخرج سورية 
من لبنان، اآلن اجلو يتحضر ملثل هذه 
الشرارة، ويكون قرار احلرب في لبنان 
قد اتخذ دوليا، مبعنى ال انا وال انتم 
وال سعد احلريري يستطيع ايقافه.

واضاف هنا قرار بحرب سنية � 
شيعية في لبنان، وهذا ما يجب ان 
نكون واعني له، وانه ليس املطلوب 
عدالة، بل املطلوب حرب، فهذه احملكمة 
آتية لضرب سالح حزب اهلل وليس 

لكشف قتلة الرئيس احلريري.
وتساءل اذا كان دور احملكمة احدث 

فتنة في لبنان فلماذا ال تلغى؟

احملكمة الدولية تريد ضرب املقاومة، 
وان القرار االتهامي سيسبب في حال 
صدوره حربا ف���ي لبنان، داعيا الى 
تدارك القرار الفتنة، وايجاد تسوية 
لتجنب مخاطر الفتنة التي سينتجها 

القرار.
فرجني���ة أك���د ان م���ا قي���ل عن 
عناصر غي���ر منضبطة في احلزب 
متهمة باغتيال احلريري، بدعة، وان 

احلكومة اللبنانية مطلع على ذلك، وان 
القرار سيكون موجها حلزب اهلل، وان 
ذلك لن يكون نهاية العالم، واعدا حزب 
اهلل باستمرار احترام فرنسا ملوقعه 

ومكانته وتواصل العالقة معه.

فرنجية يحذر من الحرب

رئيس تيار املردة سليمان فرجنية 
أكد من جهته على موقفه القدمي وهو ان 

ممثليه، مشيرا الى ان بعض حلفاء 
احلريري من املس���يحيني أساء اليه 
بكالمه عن س���ورية وع���ن العالقة 

بإسرائيل.
وكان السفير الفرنسي أبلغ صحيفة 
»النه���ار« اللبناني���ة ان االتصاالت 
السعودية � الفرنسية أدت الى تأخير 
صدور القرار االتهامي من س���بتمبر 
احلالي الى ديسمبر املقبل، وان رئيس 

قاسم أكد على ما سبق ان نشرته 
»األنباء« م���ن طلب اللجنة الدولية، 
أشخاصا قريبني من احلزب لالستماع 
اليهم، األمر الذي لم يحس���م احلزب 
موقفه منه بع���د، حيث أبقى جوابه 

معلقا.

بري يستغرب كالم السفير الفرنسي

إلى ذل���ك ذكرت إذاع���ة »النور« 
التابعة حلزب اهلل ان كالم الس���فير 
الفرنسي دميث ياتون القى استغرابا 
شديدا من رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الذي وصف ما ردده السفير من 
ان فرنسا ستبقي على عالقتها بحزب 
اهلل حتى ولو صدر القرار االتهامي 
باتهام بعض عناصره باغتيال رفيق 
احلريري، بأنه كالم ال يطمئن حزب 
اهلل بل يؤكد مخاوفه ومخاوفنا من 

هذا القرار.
بري الذي أكد متس���كه بخارطة 
الطريق التي رس���مها ف���ي خطابه 
بذكرى تغيب اإلمام الصدر بالنسبة 
ملعاجلة قضية شهود الزور وضرورة 
تس���لم القضاء اللبناني ملف هؤالء 
ومحاكمتهم، قال: ان وزير العدل أنهى 
تقريره، وسيعرضه في اول جلسة 

عادية.

حزب اهلل لم يسمع ما يطمئنه

وعم���ا اذا كان رئي���س احلكومة 
سيستجيب ملا طرحه رئيس املجلس 
حول شهود الزور قال بري: أعتقد انه 
سيقتنع بذلك، وان كان يحتاج رمبا 

لبعض الوقت.
وقال بري ل� »السفير« ان حزب 
اهلل لم يسمع ما يطمئنه بعد حيال 
هذا املل���ف وهو جاه���ز ملقابلة كل 
خطوة ايجابي���ة مبثلها، خاصة ان 
ثالثة من شهود الزور هم بيد السلطة 

اللبنانية.
وكش���ف بري انه هو من اتصل 
باحلريري ولفته الى مضمون بيان 
األمان���ة العامة ل���� 14 آذار بحضور 

بيروت ـ عمر حبنجر
تراجعت التراشقات الكالمية، بني 
تيار املس���تقبل وحزب اهلل وحلفاء 
كل منهما، الى حدود معقولة، ورمبا 
مقبولة، لكن التلويح مبخاطر احلرب 
املذهبية، مازال على وتيرته، خصوصا 

من جانب حلفاء احلزب.
فبعد ان حذر العماد ميشال عون 
في رسالته الى السينودس من مذابح 
كونية على خلفية صراعات األديان 
واملذاهب، أكد النائب سليمان فرجنية 
أمس ان صدور قرار من املدعي العام 
الدولي باته���ام حزب اهلل أو بعض 
عناصره، سيفجر حربا مذهبية في 
لبنان، طارحا الغاء احملكمة الدولية 
كمخرج من هذه الورطة، لكن رئيس 
احلكومة س���عد احلريري لم يتأخر 
في الرد حاسما بعدم املساومة على 

هذه احملكمة.
وهكذا تبقى التباينات على حالها 
حول احملكمة الدولية وشهود الزور 
لكن حتت سقف التهدئة احملددة حتى 
منتصف أكتوبر، في حني أكدت مصادر 
مطلعة ل� »األنب���اء« ان قرار االتهام 
املرتقب قد أجنز بنسبة 95%، أما الباقي 

فمجرد هامش للتصحيحات.

الشيخ قاسم

وفي هذا السياق يقول الشيخ نعيم 
قاسم، نائب األمني العام حلزب اهلل 
ان احلزب بصدد اتخاذ موقف نهائي 
من احملكمة الدولية، بعد انتهاء فترة 
الهدنة والتهدئة التي مت االتفاق عليها 

برعاية سورية – سعودية.
وفي حديث ملجلة »األفكار« استغرب 
الشيخ قاسم وصف فريق 14 آذار ملا جرى 
في مطار بيروت خالل استقبال اللواء 
املتقاعد جميل السيد، باالجتياح، وقال 
ان ترتيبات االستقبال جرت بالتنسيق 
مع وزارة اخلارجية والسلطات األمنية، 
الوحدة  التزام احلزب بحكومة  مؤكدا 
الوطنية، ورافضا ان تتحول اخلصومة 

الداخلية الى عداوة.

سليمان فرنجية يحّذّر من حرب أهلية إذا اتهمت »المحكمة« حزب اهلل.. والحريري يرفض المساومة

)محمود الطويل( السفير السعودي على عواض عسيري متوسطا النائبتني بهية احلريري وستريدا جعجع خالل االحتفال بالعيد الوطني السعودي في البيال  الرئيس ميشال سليمان والوفد اللبناني خالل جلسة األمم املتحدة في نيويورك مساء أمس األول

مسؤول العالقات العربية في حزب اهلل حسن عز الدين مستقبال في مكتبه القنصل املصري في لبنان أحمد حلمي

ديبلوماسي مصري بضيافة حزب اهلل 
والجانبان يؤكدان على تطوير العالقات

بيروت ـ محمد حرفوش
استقبل مسؤول العالقات العربية في حزب اهلل حسن عز 
الدين في مكتبه أمس القنصل العام في السفارة املصرية في 

بيروت أحمد حلمي.
وحس��ب بي��ان وزعه ح��زب اهلل فقد مت البح��ث في آخر 
املس��تجدات السياسية والتطورات على الس��احتني اللبنانية 
والعربية، ومت تبادل وجهات النظر حول القضايا السياس��ية 

املطروح��ة، كما مت بحث العالقات بني حزب اهلل ومصر، حيث 
أكد الطرفان على ضرورة سير العالقات بينهما بشكل طبيعي 
وتطوير العالق��ات الثنائية مبا يحقق الثقة التي تس��اهم في 

جتاوز العقبات ومتتني املوقف الوطني اللبناني والعربي.
جتدر االش��ارة ال��ى ان اللواء جميل الس��يد كان قد اتهم 
الديبلوماس��ي املص��ري بالتدخ��ل ف��ي الش��ؤون اللبنانية 

والتحريض املذهبي.

أخبار وأسرار لبنانية
ملف  متثيل جرميـة احلريري: 
عملي���ة متثيل جرمي���ة اغتيال 

الرئي���س احلري���ري ف���ي قاعدة 
»كابس���يو« الفرنسية القريبة من 
مدينة بوردو انتقل الى قصر االليزيه 
حيث بات في عهدة فريق معاوني 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
بعدما كان في عهدة وزارة الداخلية 
فرع األمن العام. وجاء هذا التدبير، 
وفقا للمعلومات، بعد اعتراض عدد 
من املسؤولني األمنيني الفرنسيني 
على اجراء متثي���ل اجلرمية على 
األراضي الفرنسية كي ال تفسر هذه 
اخلطوة بأنها قرار سياسي فرنسي 
يدعم توجهات القرار الظني املرتقب 
صدوره من املدع���ي العام الدولي 

القاضي دانيال بيلمار.
وتبعا لذلك، تضيف املعلومات: 
تقرر ارجاء تنفي����ذ عملية متثيل 
اجلرمية ريثما يبت الفريق املعاون 
لس����اركوزي في املسألة من خالل 
»اقتراح أخير« يرفع الى الرئيس 
الفرنس����ي التخاذ القرار املناسب، 
علما انه مت بناء مس����رح اجلرمية 
بالتنسيق بني السلطات الفرنسية 
واالمم املتحدة والقاضي بيلمار الذي 
انتدب فريق عمل ميدانيا ملتابعة 
أفراده من  تنفيذ املس����رح معظم 
احملققني الفرنسيني الذين عملوا مع 
بيلمار، وأتيحت لهم فرصة اكتساب 
خبرة واسعة بفعل االمكانات التي 
وضعت بتصرفهم خالل التحقيقات 
التي امتدت الى أكثر من دولة عربية 

وأجنبية.
محادثات األسد ـ فرجنية: ابلغت 
قي��ادة ح��زب اهلل فح��وى م��ا قاله 
الرئيس السوري بشار االسد لرئيس 
تيار املردة النائب س��ليمان فرجنية 
في لقائهما قبل اي��ام عدة، وفيه ان 
اللواء جميل الس��يد ميلك كل احلق 
فيم��ا يقوله ويتح��رك بصدده وانه 
دخل السجن اربع سنوات »نيابة عن 
س��ورية«، وان دمش��ق ال ميكنه��ا 

القبول بأن يقال فيها ش��يء ويفعل 
عكسه في بيروت.

وذكر مبا قاله سابقا من ان سورية 
تعتبر اي اتهام او اي قرار ظني ضد 
املقاومة هو ضدها مباشرة وال تقبل 
ب��ه وال تس��تطيع اال ان حت��ذر من 
تداعياته وتخش��ى من »انهار دماء« 
ستس��يل بعده. وتاليا فإن دمش��ق 
عازمة عل��ى تذكير من يعنيهم االمر 
بوعودهم امامها م��ا داموا يرددون 
يومي��ا ان انفتاحهم عليه��ا ثابت ال 
حي��دة وال رجعة عن��ه. وعليه، فإن 
حزب اهلل دخ��ل اآلن مرحلة االعداد 
للمرحلة التالية من فصول مواجهته 
التي لن تنتهي للق��رار الظني، وهو 

اليزال في مهده.
املعادلة العراقية: تقول مصادر 
معارضة قريبة من دمشق ان املعادلة 
العراقية اجلديدة التي كان لسورية 
دور فيها، س����تنعكس حتما على 
لبنان عبر مزيد من التنازالت لقوى 
14 آذار، واملوافقة الس����ورية على 
احلل في العراق لن تكون »ببالش« 
مطلقا ورمب����ا ادى ذلك الى اطالق 
يد دمشق في كل امللفات في لبنان. 
ويبدو ان البطريرك صفير اول من 
فهم االشارة جيدا واستقبل النائب 
سليمان فرجنية ووصفه بالزعيم 
»العاقل واملدرك« بعكس اآلخرين 
الذين يعملون بالفعل وردة الفعل، 
حيث يطرق فرجنية باب الرئاسة 
ال����ى بعبدا بكل  االولى والدخول 
هدوء، وبالتالي كان كالم فرجنية 
عن توافق سياسي مع البطريرك 
كالما كبيرا له مدلوالته وستقابله 
بايجابي����ة وبانفت����اح  دمش����ق 

كبيرين.
مصـادر »املسـتقبل«: نق��ل عن 
مصادر في تيار املستقبل أن إسقاط 
احملكم��ة الدولية لي��س في مصلحة 
حزب اهلل، ألن مثل هذا األمر سيترك 

انطباع��ا أن احلزب ه��و املرتكب 
الفعل��ي جلرمي��ة االغتي��ال وأنه 
جرى ضرب احملكم��ة للتغطية عليه 
وحمايته من احملاس��بة، مش��ددين 
على أن احلريري سيدقق في القرار 
الظن��ي ولن يأخذ به إال في حال كان 
مقنع��ا، هذا واتص��ل رئيس حكومة 
سابق بقيادة حزب اهلل داعيا للعودة 
إلى اله��دوء ألن قضي��ة احملكمة ال 
حت��ل بالطريق��ة الهجومية، ونصح 
باحلفاظ على الرئيس سعد احلريري 
في الس��راي ألنه ميل��ك ورقة مهمة 
جدا هي ورقة االس��تقالة التي إذا ما 
استخدمها فإن القرار الظني يصبح 

على األبواب ومعه كل الويالت.
كرامـي ومراد يحـذران: رئيس 
احلكومة السابق عمر كرامي ال ينفي 
خطورة الهجمة التي يتعرض لها 
حزب اهلل منذ سنوات، ويقول: من 
حق احلزب حماية نفسه ألن »رأسه 
بالدق«، ويعتبر ان استنفار السنة 
في طرابلس امر ال لزوم له، ويسأل: 
بوجه من يحصل هذا االستنفار في 
طرابلس والش����مال؟ أم����ا الوزير 
السابق عبدالرحيم مراد فيخشى 
تنامي التحريض املذهبي كلما اقترب 
موعد الق����رار االتهامي في قضية 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
بل يخشى اكثر من هناك. ويؤكد 
كرامي ومراد ان اخلالف سيستمر 
الى نهايته بني توجهني في البلد، 
ويحذران من أن اآلتي اعظم اذا ما 

تأكدت رواية القرار االتهامي.
مرج��ع  أف��اد  األوراق:  خلـط 
مس��يحي بان البطريرك صفير قام 
باتص��االت بعي��دة ع��ن األض��واء 
بفاعلي��ات مس��يحية لتحذيرها من 
مغب��ة االجن��رار لفتنة مس��يحية � 
مس��يحية أو مذهبية. وأبلغ صفير 
هذه الفعاليات ان األجواء تؤشر الى 
محاوالت خللط األوراق السياس��ية 
ع��ن طري��ق افتع��ال ه��زات أمنية 

قاسية.

السيد: الحسن كان يجب أن يكون بسيارة الحريري
يوم االغتيال وتحجج بامتحان واتصل بي ليزورني

صقر تحدى نقوال بكشف حساباته والتيار:
ستظهر فضائح »تشيب لها الرؤوس«!

بيروت: اعتبر املدير العام االسبق لالمن العام اللواء 
جميل السيد في حديث تلفزيوني ان القرار باصدار 
مذكرة استدعاء له جاء من رئيس الهيئة التنفيذية 
في القوات اللبنانية س����مير جعجع الى وزير العدل 
ابراهيم جنار، الفتا ال����ى ان جنار تعرض لضغوط 
ليستعمل وسيلة الستدعائه من دون تنحية مدعي 

عام التمييز القاضي سعيد ميرزا.
واش����ار الى ان هناك »جوقة من املزورين حتيط 
برئيس احلكومة س����عد احلريري«، الفتا الى »انهم 

كثر ولم يعد يلحق في الرد عليهم«.
وعن اعتبار قوى 14 آذار ان احملكمة اثبتت عدالتها 
باملوافق����ة على اعطائه االفادات لفت الى ان »العدالة 

تكون باعادة احلق لصاحبه ومحاسبة الظالم وهي 
تعطيني الوثائق وتطلب مني ان احاسبهم في مكان 
آخر«. ولفت السيد الى ان هناك تركيبة اجرامية تصرف 
من اموال رئيس احلكوم����ة الراحل رفيق احلريري 
لتكذب على الشعب اللبناني وتأخذ الطائفة السنية 
الى غير موقعها التاريخي، معتبرا ان ما قاله رئيس 
احلكومة س����عد احلريري في جلسة مجلس الوزراء 
باالمس معيب وهو »كالم لنس����وان الفرن«. وكشف 
السيد ان رئيس فرع املعلومات العقيد وسام احلسن 
»كان م����ن املفترض ان يكون مع رفيق احلريري في 
الس����يارة يوم االغتيال في 14 فبراير 2005 وحتجج 

بامتحان ليغيب في حني انه اتصل بي ليزورني«.

بيروت: رد عضو تكتل »لبنان 
أوال« النائب عقاب صقر على 
الس����ؤال الذي وجهه اليه عضو 
تكتل »التغيير واإلصالح« النائب 
نبيل نقوال حول أمواله الطائلة في 
املص����ارف اللبنانية واخلارجية، 
وقال صقر لوكالة »أخبار اليوم«: 
»مستعد ألكشف حساباتي الداخلية 
واخلارجية، إذا كان نقوال والتيار 
»الوطني احلر« مستعدين لكشف 
حساباتهم، ومستعد ايضا للكشف 
عن أمالكي، إذا كشفوا هم عن أمالكهم 
من البترون وصوال الى الرابية«. 

وأكد صقر انه ليست لديه حسابات 
خارجية أكانت في دولة عربية أو 
غربي����ة أو إقليمية. وأضاف: »إذا 
كان ل����دى نقوال أي دليل، فليقدم 
إلي رقم احلساب اخلارجي، وأنا 
عندها سأقدم ما يوجد من مبالغ 
في احلساب اخلارجي له ولتياره«. 
وحتدى صقر ان يكش����ف التيار 
عن حساباته وأمالكه، معتبرا أنه 
عندها سيظهر للرأي العام اللبناني 
فضائح »تشيب شعر الرؤوس«. 
وقال: »إذا قبلوا التحدي أو ردوا 
فأنا سأكشف كل شيء، ولننته من 

»كذبة اسمها اإلصالح«. وأمتنى أن 
يكملوا ف����ي هذا امللف، وهو الذي 
بدأ. وإذا كان يريد الدفاع عن اللواء 
جميل السيد � وأنا أتفهمه � لكنني 
قلت أمورا كان قد اعترف بها التيار 
سابقا«. وقال: »أنا ال آخذ تبرعات 
من الناس ثم »أنهبها«، وأعمل على 
تغيير قضايا هؤالء الناس وحتريف 
تاريخهم وأحرف لهم مستقبلهم«. 
أمام  السؤال أطرحه  وتابع: »هذا 
الرأي العام بشفافية وأمتنى وانتظر 
أن أسمع إشارة صغيرة كي أقول 

ما يجب قوله«.

وصف ما قاله رئيس الحكومة في مجلس الوزراء بـ »كالم لنسوان الفرن« ريفي بعد لقاء صفير: 
مستمرون في مهامنا

إسرائيل تنشر غواصاتها 
لمنع إرسال السالح

إلى »حزب اهلل« و»حماس«

بيروت: قال مدير عام قوى األمن الداخلي في 
لبنان اللواء أش����رف ريفي انه ما من وطني 
يرضى بالذي حصل في حرم مطار رفيق احلريري، 
مؤك����دا ان رهاننا األول واألخير هو على الدولة 
فقط ال غير. ريفي وبعد زيارته البطريرك املاروني 
نصراهلل صفير رأى ان احلملة على قوى األمن 
الداخلي أسبابها واضحة، ونحن مستمرون في 
مهامنا في حماية الوطن، وان رهاننا األول واألخير 

على الدولة والوطن.

بيروت - وكاالت:
ذكر مسؤول أمني إسرائيلي أن سالح البحرية 
اإلسرائيلية يضاعف نشاطاته االستخبارية إزاء 
ما تعتبره إسرائيل »املشروع اإليراني في تعزيز 
القدرات العسكرية ل� »حزب اهلل« و»حماس« 
وتزويدهما باألسلحة املتطورة«. ونقلت صحيفة 
»هآرتس« اإلسرائيلية عن املسؤول األمني قوله 
ان »سالح البحرية يشهد انقالبا بكل ما يتعلق 
بتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية وسيحصل 
قريبا على غواصتني جديدتني من طراز »دولفني« 
املتطورة وزيادة القوى البشرية العاملة فيها 
من ثالثة طواقم إلى 10 طواقم حتى العام 2018، 
ما يعني إمكانية تنفي���ذ عدد أكبر من املهمات 
بعيدة املدى«. وذكر املسؤول عينه أن »سالح 
البحرية بدأ يأخذ مكان سالح اجلو كذراع للجيش 
اإلس���رائيلي خاصة مع ارتفاع وتيرة »احلرب 
السرية« على إرساليات السالح من إيران إلى 

»حزب اهلل« و»حماس«.


