
عــرضت قــنـاة الــشـرقــيـة حــلـقــة من بــرنـامج اجلــمـهــوريـة الــسـادســة و كـان
مـوضوعهـا تعـديالت قانـون األحوال الـشخـصية و بـالتـحديـد قضـية حـضانة
األطـفال من قبل األم حـتى بعد زواجـها من رجل غيـر األب و يكون  من حق
ـــدة ثالث ســـاعــات و مـن خالل احملـــكـــمــة و الـــبـــاحـــثــة األب رؤيـــة أبـــنـــائه 
االجـتمـاعيـة أمـا أن يصـطحـبـهم في نزهـة أو أن يبـيـتون عـنده فال و ألف ال.
كـان الغالب عـلى البرنامج مـشادات كالميـة ب الضـيف و الضيـفة. الضيف
أب مـطلق و يـعـاني من الـقانـون و هـو عضـو في مـجـموعـة من اآلبـاء يعـمـلون
لـلحد من أضـرار أوقعـها علـيهم الـقانون حـسب ما ذكـر منهـا عدم تـمكنه من

اصطحاب ابنته و استحالة مبيتها مع أبيها أو مع والديه.
رأة الـضيفـة التي ذكرت انـها ليسـت أما تعمـل في جلنة األسـرة و الطفل و ا
في مـجلس الـنواب الـعـراقي تبـ فيـما بـعـد ان خالفا و قـضايـا في احملاكم
انـية من جـهة الـعراقـية تـدور ب مـجمـوعة اآلبـاء من جهـة و بـ اللـجنـة البـر
أخـرى و قـد حـاولت الـضـيـفـة و هي خـبـيـرة قـانـونـيـة تـوضـيح و تـأكـيـد كون
ـع و الـتعـسف الـذي يـشتـكي مـنه األب هـو مـجرد اسـلـوب عمـل القـاضي ا

ليس نص قانوني.
ـاذا يتـحوالن اذا قـرر األبوان انـهاء احلـياة الـزوجيـة ألي سبب من األسـباب 
اذا يـبـذالن أقصى اجلـهود اذا يـسب و يـشتم أحـدهـما اآلخـرو  الى أعـداء 
في اسـتمـالـة األبنـاء الى أحدهـم دون اآلخر و في كـثيـر من األحـيان الـضغط
عـلى الطفل لرفض الطـرف اآلخر و التوقف عن محـبته و اعالن الوالء للطرف

ظلومية الطرف احلاضن.  الذي يعيش معه بل على الطفل أن ينادي 
طـلـقات ـا دام الى مـا ال نـهايـة و لـو جمـعـنـا ا لـو أطلـقـنا الـعـنـان للـحـوار لر
ـطلقـ في مكان واحـد للـتمتع بـحديث الـطالق و احلضانـة و غير ذلك من وا

ا نشعل حربا طاحنة ال يعلم أحد حجم خسائرها.  التفاصيل لر
ثل جوهر الـقضية و مـحور حياة الـسؤال الذي لم يتـطرق اليه أحد و الـذي 
ـتـحـدثـ كـمـا يـبـدو هـو الـنـاس و األسـر أجـمـعـ و الـذي غــاب عن أذهـان ا

األطفال.
ما هو مصير األطفال?  هل هو الضياع?

أين مصلحة الطفل? هل هي مع األم أم مع األب? 
ـستقبـله و صحته الـبدنية و الـعقلـية أن يعيش مع أمه أيـهما أفضل لـلطفل و 

أم مع أبيه? 
ما الذي يحتاجه الطفل? هل هو زوج األم أم زوجة األب?

وضوع?  هل يؤخذ رأي الطفل في هذا ا
كم من الـضغوط يـسلـطها الـكبار عـلى أطفـالهم لتـرجيح كـفة اختـياراحلاضن

دون الطرف اآلخر? 
أليس األفضل لالنسان أن يعيش مع أمه و أبيه?  

و عـندمـا يـريد الـطفل الـعـيش مع أمه و أبـيه سويـة هل هنـاك من يـضحي من
أجله?

هل فكر القانون و القضاء في هذا?
هل هـنـاك من يـحــمي الـطـفل الـذي يـعــيش في عـائـلـة قـلــقـة و مـتـصـارعـة في
عالقـتهـا األسريـة? أم ان الـصراع األسـري انتـقل الى السـلـطة الـتشـريعـية و
الـسلطة القضائية و الى أفراد اجملـتمع من خالل جيش األول مؤيد للرجال
و الـثـاني مؤيـد لـلـنـساء و اخلـاسـر األكـبر هـم األطفـال. الـذين لن يـعـرفوا في
مـستـقبـلهم طـعم احملبـة أو االحتـرام أو التـسامح و سـتكـون حيـاتهم األسـرية
امـتدادا لـفشل األبـاء و األمهـات.و اخلـاسر اآلخـر هو األب! حـتى قبل تـعديل

قانون األحوال الشخصية موضوع احلديث.
اذا?  نعم هو األب و لكن 

اذا عـاش الطفل مع زوجة أب قـاسية فـهو لن يكرهـها وحدها بل سـيكره أباه
الـذي حرمه من أمه و جاء بهذه االنسانـة بدال عنها و اذا عاش مع األم فهي
سـتحكي عن معاناتها مع أبيه و كم حتملت من ظلم و قسوة في سبيل طفلها
و لـكن فـاض الـكـيل و لم تـعـد لـديـهـا طـاقـة لـتـحـمل الـوحش
الـذي هـو والـد الـطــفل.سـؤال مـثـيـر جـدا مـا هـو األهم
حـقـوق األم أم حـقـوق الـطـفل? اذا لم يـكن في الـلـجـنة
انية لألسرة و الطفل أو وزارات الدولة كافة من الـبر
يـفـكـر في هـذه األمـور و اذا لم تـتم االجـابـة عـلى كل
مـا يــخص مــصــلـحــة الــطـفل و سـالمـته فــأقــرأ عـلى

جهودهم الفاحتة.
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{ طـــــــــــهــــــــــــران (أ ف ب) - رفـض
الــرئـــيس اإليــراني حـــسن روحــاني
امس الــثـالثــاء إجــراء "مــفــاوضــات
تحـدة مؤكداً ثنائـية" مع الواليـات ا
أن بالده تـــعــارض األمـــر "من حــيث
ــوقع ـــبــدأ" وفق مـــا جــاء عـــلى ا ا

الرسمي للحكومة اإليرانية.
ـان أن وصــرّح روحــاني أمــام الــبــر
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة قـد تـخـفّض
وجب االتفـاق النووي التزامـاتهـا 
"فـي األيــــام الــــقــــادمــــة" إذا لم يــــتم
"الـــتــــوصـل إلى أي نــــتــــيـــجــــة" في
ــــفــــاوضــــات بــــهــــذا الــــشــــأن مع ا

األوروبي "بحلول اخلميس".
وفـي مـــا يـــخـصّ احـــتـــمـــال إجـــراء
مـفــاوضـات مـبـاشــرة مع واشـنـطن
ا (...) حـصل سوء قال روحـاني "ر

فهم".
وفي أواخــر آب/أغـــســطس حتــدث
انويل ماكرون الرئيس الفرنـسي إ
ونظيره األمـيركي دونالد ترامب عن
احـتـمـال عـقـد لـقـاء بـ هـذا األخـير
وروحــاني عــلى هــامـش اجلــمــعــيـة
ـتحدة التي العامة الـسنوية لأل ا
يُفترض أن تُعقد في أيـلول/سبتمبر

في نيويورك. 
وأضــاف روحـانـي "قـلــنــا ذلك مـرات
عــدة ونـــكــرره: (لم يـــتمّ اتــخــاذ) أي
قـرار بــعـقـد مــفـاوضـات ثـنــائـيـة مع
ــتــحــدة" بــحــسب نصّ الــواليــات ا
ـان الـذي نـشـرته خـطـابه أمــام الـبـر

احلكومة اإليرانية.
ـــبـــدأ ال نـــريــد وتـــابع "مـن حـــيث ا
مــفــاوضــات ثــنــائــيــة مع الــواليــات

تحدة". ا
إال أنـه أشـــار إلـى احـــتــــمـــال عــــقـــد
مــحـــادثــات مع واشــنـــطن في إطــار
صـــــيـــــغـــــة 1+5 فـي حـــــال رفـــــعت
ـتــحـدة الـعـقـوبـات الـتي الـواليـات ا
أعــادت فــرضـهــا عــلى طـهــران بــعـد

خـــــروجـــــهـــــا بـــــشـــــكل أحـــــادي في
أيـــار/مـــايــو 2018 من االتـــفــــــــاق
الدولـي حول الـنـووي اإليـراني الذي
ّ الـــتـــوصل إلــيـه في فــيـــيــنـــا عــام

 .2015
والــدول الــستّ الــكــبـرى (1+5) هي
البلدان الدائمة العضوية في مجلس
األمن الــدولي (الــصـ وبــريــطـانــيـا
تحـدة وفرنسا وروسيا) والواليات ا
ـانيـا التي تـفاوضت باإلضـافة إلى أ

بشأن االتفاق.
في أيــــار/مـــايــــو بــــعــــد عـــام عــــلى
ـتــحــدة الـذي انــســحـاب الــواليــات ا
ـنـافع االقتـصـادية يـحرم إيـران من ا
ـتـوقـعـة من االتـفـاق بـدأت طـهـران ا
وجب بـتـجاوز بـعض الـتـزامـاتـهـا 
النصّ بهـدف إرغام األطراف األخرى
عـلى مـسـاعــدتـهـا في االلـتـفـاف عـلى

العقوبات األميركية.
ورفـــــعت إيـــــران مـــــخــــزونـــــهـــــا من
الــيــورانـيــوم اخملــصّب إلى مــا فـوق

وجب اتفـاق فيينا العتبـة احملددة 
وزادت أنـــشـــطـــة الـــتــخـــصـــيب إلى
مـســتـوى يـحــظّـره الــنصّ (أكـثـر من

 .(3,67%
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وجترى مـفاوضـات حـاليـاً مع الدول
ــــشـــاركـــة في األوروبــــيـــة الـــثالث ا

االتفاق. 
وصرّح روحاني "إذا لم تتوصل هذه
ـفـاوضـات إلى أي نـتـيـجـة بـحـلول ا
رحلة الثالثة اخلميس سنعلن عن ا

لتخفيف التزاماتنا".
وأشــار إلى أن ذلك ســيــحــصـل كــمـا
كان مقرراً "في األيـام القادمة" إال إذا
اتــخـــذت األطــراف األخــرى تــدبــيــراً
"مهماً" مذكراً بأن إيران تريد التمكن

من بيع نفطها إلى اخلارج.
وأشـــار مــتــحــدث بـــاسم احلــكــومــة
اإليـرانــيـة امس االثــنـ إلـى تـقـارب
في وجهات النظر ب إيران وفرنسا
فــيــمـــا يــتــعــلـق بــبــرنـــامج طــهــران
ـات الـنــووي خـاصــة بـعـد مــــــــــكـا
هـــاتــفــيـــة بــ الــرئـــيس حــســــــــن
انويل روحاني ونظيره الفرنسي إ

ماكرون. 
ــتـحــدث عـلي ربــيـعي في وأضـاف ا
تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي
(حلـــسن احلـظ أصـــبــحـت وجـــهــات
النـظر أقرب في الـعديـد من القـضايا
وجتـري اآلن مـنـاقـشـات فـنـيـة بـشأن
سبل تنفيـذ التزامات األوروبي في

االتفاق النووي). 
ولم يـــخض ربــيـــعي في تـــفــاصــيل.
ــتـحـدة ومـنــذ انـسـحــاب الـواليـات ا
ـبــــــــرم ـاضي من االتـفاق ا العـام ا
عــــــــام 2015 حتـــــــــاول األطــــــــراف
ــواصــلـة األوروبــيـة إقــنــاع إيـران 
االلتزام به من خالل الـتعهد بـحماية
مصاحلها االقتـصادية من العقوبات

األمريكية.

اتـــخـــاذ قــرار بـــنـــشــــــــــر طـــائــرات
مسيرة في اخلليج. 

وأفــادت الــقــنــاة في تــقــريــرهــا بــأن
ــسـيــرة ســتـســاعـد في الــطـائــرات ا
عــمـلـيــات االسـتــطالع مع اســتـمـرار
الــسـفن احلــربــيـة الــبـريــطـانــيـة في
مــرافــقــة الــنــاقالت الــتي تــرفع عــلم
بـريطـانـيـا في مـضـيق هـرمز. ودعت
بــريــطــانــيــا يــوم اجلــمــعــة إلى دعم
واسع لـلـتـصـدي لـتـهـديـدات الشـحن
في اخلـلـيج بـعـدمـا احـتـجـزت إيران
نــاقـلــة تـرفع الــعـلم الــبـريــطـاني في

ضيق في يوليو تموز. ا

ـســمى ــشــتــركـة) فـي إشـارة إلـى ا ا
الرسمي لالتفاق النووي.

الى ذلـك ذكــرت قــنــاة ســـكــاي نــيــوز
امس االثــنــ أن بـريــطــانـيــا تـدرس
إرسـال طائـرات مـسـيرة لـلـخـليج في

ظل حالة التوتر مع إيران. 
…dO   «dzUÞ

لـكي البـريطاني ولدى سالح اجلـو ا
ــســيــرة عــدد من طــائــرات (ريــبــر) ا
متمركزة في الكويت للـقيام بعمليات

في أجواء العراق وسوريا. 
ـكن تــكـلـيف وقـالـت الـقـــــــنــاة إنه 
هام أخرى إذا جرى هذه الطائرات 
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تحدث باسم وزارة اخلارجية وقال ا
اإليرانيـة إن طهران مـستعـدة التخاذ
خطـوة أقوى فى تقـليص الـتزامـاتها
ــــوجب االتــــفــــاق الـــنــــووى إذا لم
تـــتــحـــرك الــدول األوروبـــيــة إلنـــقــاذ
االتفـاق. وأوضح عبـاس موسوى ان
(إيران مستـعدة لتـقليص التـزاماتها
إذا لم تـــبــد األطــراف األوروبـــيــة مــا
ــة...  الــتــرتــيب يــكــفى مـن الـعــز
للـخطـوة الـثالـثة وسـتكـون أقوى من
اخلــطـوتــ األولى والـثــانـيــة خلـلق
توازن ب حقـوق إيران والتـزاماتها
ــوجب خـــطـــة الــعـــمل الـــشــامـــلــة
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{ الرباط, (أ ف ب) - أعلـنت الـسلـطات
غـربيـة أنهـا عثـرت على جـثة رجل فـقد ا
أثــره عــقب الــفــيــضــانــات الــتي ضــربت
اضي لـترتفع جنوبي الـبالد األسبـوع ا
بذلك إلى ثمانية قتلى احلصيلة النهائية
لـلمـأسـاة الـتي جنـمت عن سـيـول غـمرت

ملعباً أثناء مباراة لكرة القدم.
واألربعـاء الفـائت غـمرت الـسـيول مـلعـباً
لـكـرة الـقـدم في قــريـة تـزيـرت بـضـواحي
مدينة تارودانت أثناء مباراة ب فريق
ا أسـفر عن مـقتل محـليـ من الهـواة 
سـبعـة أشـخـاص وفـقـدان ثـامن وإصـابة

تاسع بجروح.
والـقـتلـى السـبع هـم فتـى يبـلغ 17 عـاماً
فـقود الذي ـ شأنهم شـأن ا وستة مـسنّ

عثر عليه اإلثن جثة هامدة.
وبحسب الـسلـطات فإن اجلـثة الـتي عثر
عـلــيـهــا اإلثـنــ جـرفــتـهــا الـســيـول و
العـثور عـلـيهـا عـلى بعـد حوالى  20كلم

من قرية تزيرت.
وكـان شــاهـد عــيـان قــال لـوكـالــة فـرانس
ـلــعب حـيث بـرس إنّ الــسـيــول جـرفـت ا
كانت تـقام مـبـاراة في إطار دوري مـحلي

للهواة.
وأضـــاف "حتــــصن شــــبـــان في بــــنـــايـــة
صغـيـرة تـتخـذ مـسـتودعـا لـلـمالبس لكن

السيول جرفتهم (...) إنها كارثة".
وأكـدت الـسـلـطـات أنـهـا فـتـحت حتـقـيـقـاً
"حتت إشــراف الـــنــيــابــة الـــعــامــة حــول
ظروف ومالبـسات هـذا احلادث وحتـديد

سؤوليات". ا
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قــبــالــة ســانـــتــا بــاربــارا. وأوضح خــفــر
الـسواحـل أن جزءاً مـن مقـدمـة الـسـفـيـنة

ياه. فقط ال يزال ظاهراً على سطح ا
–UI½ô« ‚d

وقـال بــيل بـراون قــائـد شـرطــة مـقــاطـعـة
سـانتـا بـاربـرا خالل مـؤتـمـر صـحافي إنّ
ّ انــتــشــالــهم وهم أربــعــة من الــقــتـــلى 

"رجالن بالغان وامرأتان بالغتان".
وأضــاف أنّ فــرق اإلنــقــاذ "حــدّدت مــوقع
أربع جــثث أخــرى فـي قــاع احملــيط عــلى

مقربة من السفينة".
وتابع "لدينا اآلن فرق غطّاس يحاولون
انـتـشـال اجلـثث ولــكن الـسـفـيـنـة ال تـزال
غـيــر مـســتـقــرّة ولـست مــتـأكـداً مـن أنّـنـا

تقلّ 39 شخصاً هم 33 راكباً وطاقم من
ستة أفـراد. وقُتل ثمـانية تالمـيذ وأُصيب
اثنان بـجروح في قرية بـوسط الص في
ّ اعـتــقــاله عــلى مـا هــجـوم نــفّــذه رجل 

أعلنت السلطات احمللية الثالثاء.
ــأســـاة االثــنـــ فـــيــمـــا كــانت ووقـــعت ا
ــدارس تــفــتح أبــوابـهــا بــعــد الــعــطــلـة ا
الــصــيــفــيــة في قــريــة شــاويــانــغــبــو في
مــحـــافــظــة هـــوبــاي. وأوقــفـت الــشــرطــة
ــشــتـبـه به وهــو رجل أربــعــيـنـي عـازب ا
يتـحـدّر من الـقـرية وفق مـا أوردت بـلـدية
مــديـنــة إنــشي الــتي تــتــبع لـهــا الــبــلـدة.
وكـانت معـلـومـات أولـية لم يـتم تـأكـيـدها

أفادت عن مقتل التالميذ طعنا.

سنـتـمـكّن من انتـشـال هـذه اجلثث أو أي
جثث أخرى قد تكون داخل السفينة".

وأوضح قـائـد الـشـرطـة أنّ أعـداداً كـبـيرة
من أفــراد طـواقـم اإلغـاثــة يــشــاركـون في
عـمـلــيـات الـبـحـث عن نـاجـ مـحــتـمـلـ
بـإسـنــاد من غـوّاصـ ومــروحـيـات لـكنّ
الـــســلـــطــات تـــخــشى أن يـــكــون جـــمــيع
فقودين الـ26 الباق في عداد القتلى. ا
وقالت الكاب في خفـر السواحل مونيكا
روتشستر "ستستمر جهودنا طوال الليل
وحـتـى صـبــاح الـغــد (الـثالثــاء) لـكــنـني
أعتقد أنّه يتعيّن علينا جميعاً االستعداد

لألسوأ".
ـنـكـوبـة كـانت وأوضـحت أنّ الـسـفـيــنـة ا

وذكرت وسـائل إعالم مـحـليـة أنّ االمـطار
ـنـهـمـرة بـغــزارة أعـقـبت مـوجـة جـفـاف ا

. كبيرة ما جعل الفيضانات اكثر عنفاً
ـغـرب. وفي والـفـيــضـانـات شـائــعـة في ا
نـهــايــة تـمــوز/يـولــيـو الــفــائت قـتل 15
شـخـصـا اثـر انـهـيــار في الـتـربـة سـبّـبـته

فيضانات في طريق جنوب مراكش.
وارتـفعـت حصـيـلـة الـتـفجـيـر االنـتـحاري
الذي استهدف كابل مساء اإلثن وتبنّته
حـركـة طـالـبـان إلى 16 قـتـيالً جــمـيـعـهم
مــدنــيـون و119 جــريــحــاً بـحــسـب مـا

أعلنت وزارة الداخلية امس الثالثاء. 
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ــتــحــدّث بــاسم الــوزارة نــصــرت وقــال ا
رحـيـمي في رسـالــة إلى الـصـحـافـيـ إنّ
"16 شـــخــــصـــاً قـــتــــلـــوا وأصـــيب 119
بجـروح في هجـوم األمس. االنفـجار جنم

عن جرافة مفخّخة".
وأعلـنت الـسلـطـات األميـركيـة أنّ ثـمانـية
أشـخـاص عـلى األقلّ قـتـلـوا وال يـزال 26
ــفــقــودين إثــر حــريق آخــرين في عــداد ا
انـدلع عـلى مـ سـفـيـنـة سـيـاحـيـة قـبـالة

سواحل كاليفورنيا.
والـسـفـيـنـة الــتي يـبـلغ طـولـهـا 22 مـتراً
واجملــهّـزة لــرحالت بــحــريــة مـخــصّــصـة
للغـطس غرقت عنـدما كان رجـال اإلطفاء
يــحـاولــون إخــمـاد احلــريق بــحــسب مـا

أعلن خفر السواحل األميركيون.
وترقد الـسفيـنة حالـياً على عـمق عشرين
متراً عن سـطح البحـر وعلى بعـد عشرين
متـراً فقط من سـاحل جزيـرة سانـتا كروز
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ــنـاســبـة وقـال نــصــرالـله في كــلــمـة 
ذكـــرى أيــــام عـــاشـــوراء "مــــا حـــصل
ـقاومـة كسرت أكـبر خط باألمس أن ا
أحـــمـــر إســـرائـــيـــلي مـــنـــذ عـــشــرات

." السن
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ـرحـلـة جـديدة وأضـاف "إنّـهـا بـدايـة 
عنـد احلـدود الـلبـنـانـية مـع فلـسـط
احملـتـلّـة لـلـدفـاع عن لـبـنـان... لم يـعـد

لدينا خطوط حمراء".
وتابع األم العام حلزب الله "في ما
مضى عـندمـا كان يُـعتـدى علـينـا كنّا
نردّ في مزارع شبعـا" احملتلّة من قبل
إسرائـيل أمّا أمس فـحصل الـرد عبر
احلدود بـ لـبـنـان وإسـرائيـل والتي

{ بـــيـــروت (أ ف ب) - حـــذّر األمــ
الــعــام حلــزب الـلـه حـسـن نــصـرالــله
مساء امس من أنه لم يـعد لدى حزبه
أي خـــطــــوط حـــمــــر  في مــــواجـــهـــة
إسرائـيل الـتي هدّد بـاسـتهـدافـها في
الـعــمق في حـال شــنّت هـجــومـاً ضـدّ

لبنان.
وأتت تــصــريـــحــات نــصــرالــله بــعــد
تراجـع التـوتـر الـذي شـهـدته احلدود
الـلــبــنـانــيـة اإلســرائـيــلـيــة األحـد مع
اســتـــهــداف حــزبـه آلــيــة عـــســكــريــة
ـقابـلـة من إسـرائـيـلـيـة عـلى اجلـهـة ا
احلـدود في هــجـوم قــال إنه رد عـلى
" قـبل أسـبوع هجـومـ "إسـرائـيلـيـ

ضدّه في سوريا ولبنان.

"كـانت مــنـذ عــقــود من الـزمن تــشـكّل
أكـبــر اخلـطــوط احلـمــراء بـالــنـســبـة
ـدّ أحــد يـده" لـلــعـدو ال يــتــوقع أن 

عليها.
وأضاف مـخـاطبـا اإلسـرائيـلـي "إذا
اعــتــديــتم عـــلــيــنــا فــإنّ كل حــدودكم
وجــنـــودكم ومــســـتــعـــمــراتـــكم عــلى
احلدود وفي عمق العمق ستكون في

." دائرة التهديد واالستهداف والردّ
وأعـلن حـزب الـله األحـد تـدمـيـر آلـيـة
عــسـكــريـة إســرائـيــلـيــة في مــنـطــقـة
أفيفيم فيما قال اجليش اإلسرائيلي
إنّ احلزب أطلق على قاعـدة عسكرية
إسـرائـيـلـيـة ثالثـة صـواريخ مـضـادّة
للـدبّابـات فردّ اجلـيش بإطالق نـحو

ضربة في سوريا إلحباط ما قالت إنه
هجـوم كـان يـخطط له "فـيـلق الـقدس"
اإليــراني بــطــائــرات مــسـيّــرة حتــمل

متفجرات ضدّ أراضيها.
ويـعدّ حـزب الـله العـبـاً رئـيـسـيـاً على
تلك الساحة السياسية في لبنان و
تـرســانـة أســلـحــة ضـخــمـة تـتــضـمن
ا حذرت إسرائيل صواريخ دقيقة طا
مـنهـا. كـمـا يـقـاتل احلـزب في سـوريا
إلى جانب قـوات النظـام بشـكل علني

منذ العام 2013.
وبرغم الـتطـورات األحد لم يـظهر أن
هــنــاك نــيــة في تــصــعــيــد كـبــيــر من
. إال أن رئــيس احلــكــومــة اجلــانــبــ
اإلسرائيـليـة بنيـام نـتانيـاهو أعلن
أنه أعـطى أوامـره ألن يـكـون اجلـيش
اإلســـــــرائـــــــيــــــلـي "جـــــــاهــــــزاً لـــــــكل

السيناريوهات".
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وأكــــد حــــزب الــــلـه خالل األســــبــــوع
ـــــاضـي أنّ هـــــدفـه من الــــــرد عـــــلى ا
إسرائيل هـو تثبـيت قواعد االشـتباك
التي خـرقتـهـا إسرائـيل للـمرة األولى
مـنــذ حــرب تــمـوز 2006 وفق قـوله

. سيّرت عبر هجوم الطائرت ا
وتوالت االتـصـاالت الدولـيـة للـحؤول
ـتـحدة دون التـصـعـيد. ودعت األ ا
عبر أمـينـها الـعام إلى ضـبط النفس
في حـ قــالت فــرنـسـا إنــهـا "تــكـثف
ــنــطــقــة مــنــذ 25 اتــصــاالتــهــا في ا
آب/أغـــــســـــطـس بـــــهـــــدف تـــــفـــــادي
التـصـعيـد".وأعـلن مـسؤول في وزارة
اخلـارجــيـة األمـيــركـيــة أن "الـواليـات
تـحـدة تدعم بـالكـامل حق إسـرائيل ا

في الدفاع عن نفسها".
وبـعـد سـاعـات من الـتـصـعـيـد األحـد
نـطـقة احلـدودية عادت احلـيـاة إلى ا
بـــ لــــبـــنـــان وإســــرائـــيل وبـــدا أن
ـارسـون نشـاطـاتهم بـشكل السـكان 

مئـة قذيـفة عـلى أطراف قـرى لبـنانـية
حدودية.

وحــصل ذلك بــعــد تــوّعــد حــزب الــله
بـالردّ عـلى مـقـتل اثـنـ من عـنـاصره
لــيل  25-24 /أغــســـطس فـي غــارة
إسـرائـيـلـيـة قرب دمـشـق بحـسـب ما
أعـلن وعــلى اتـهــامه إسـرائــيل بـشنّ
هــجــوم بـــطــائــرتــ مـــســيــرتــ في
الــضــاحـيــة اجلــنــوبــيــة مـعــقــله في
بيروت لكنه قال إنّ الهجوم فشل في
حتقـيق هـدفه.وأطـلق حـزب الـله على
اجملمـوعـة التي شـنّت الـهجـوم األحد
اسم عنصريه الـلذين قتال في دمشق.
ونـشـر اإلثـنـ شــريط فـيـديـو يـظـهـر
اسـتـهــداف اآللـيـة الــعـسـكــريـة أثـنـاء
حتركـها بصـاروخ من طراز كـورنيت

ثم بصاروخ ثان لتأكيد تدميرها.
ونـفت إسـرائـيـل مـقـتل أو إصـابـة أي
عنـصـر من قواتـهـا في الهـجـوم على
عـكس مـا أعـلـن حـزب الـله الـذي أفـاد
عـن ســــقـــــوط قـــــتـــــلـى وجـــــرحى في

الهجوم.
وقـــالت تـــقــاريـــر اإلعالم إن اجلـــيش
اإلسـرائـيــلي قـام بـإجالء جــنـديـ لم
يـصــابـا في احلــقـيــقـة خلــداع حـزب
الـــله. ورفض اجلـــيش اإلســـرائـــيــلي

التعليق على التقارير.
وأعلن نصـرالله في كـلمـته اإلثن أن

اجلولة األولى من الردّ انتهت.
وقال "اليـوم مقـابل قتل إخـواننا (في
ـسـيّــرتـ في الـضـاحـيـة سـوريـا) وا
ــكن أن (...) نــحن اآلن أمــام جــولـة 
ـعـنى الـتـأسـيـسي" نـقـول انـتـهت بـا
مؤكّداً نيّة حزبه اسـتهداف الطائرات
ـسـيّـرة اإلسـرائـيـلـية الـتـي عـادة ما ا

حتلّق في األجواء اللبنانية.
ولم تعـتـرف إسرائـيل بـالهـجـوم على
الـضــاحـيـة اجلــنـوبـيــة بـالـطــائـرتـ
سـيّرتـ لكـنّـها أعـلنت أنّـها نـفذت ا

طبـيعـي. لكن بـقيت آثـار من تـصعـيد
األمس عـلى اجلـهـة اإلسـرائـيـلـيـة إذ
ّ نصب حاجـز تفـتيش عـسكري في

منطقة أفيفيم.
في اجلـــــانب الــــلــــبـــــنــــاني ســــارت
تظاهرات مساء األحـد لتحيي هجوم
حـــــزب الـــــلـه  ولـــــتـــــؤكـــــد أن الــــرد
اإلسرائيلي بـقصف قرى حدودية في
لــبـنــان لن يــؤثـر عــلى دعم الــســكـان
حلزب الله في مـنطقـة اجلنوب حيث

يتمتع بنفوذ كبير.
وأعـاد الـتـصـعـيـد الى الـذاكـرة حـرب
عام 2006 ب حزب الـله وإسرائيل
الــتي اســتــغــرقت 33 يــومــا وخــلف
 1200قـتـيل فـي اجلـانب الـلــبـنـاني
ــدنـيــ وأكـثـر من غـالــبـيــتـهم من ا
160 قـتيـال في اجلـانب اإلسـرائيـلي

. معظمهم من العسكري
ـنـطـقـة احلـدودية في الـطـريق إلى ا
نصـبت الـقوات اإلسـرائيـلـية حـاجزاً
ـتوجـهة إلى ـركبـات ا للـتدقـيق في ا
داخل أفـــيـــفـــيم الـــتـي نـــام اجلـــنــود

تواجدون فيها في ملجأ. ا
( ولم يـخف دودو بـيـرتس ( 30عـاماً
الـذي كـان يــعـتـمــر قـلـنــسـوة سـوداء
وهــو في طــريــقـه إليــصــال ابــنه إلى

احلضانة قلقه من التصعيد.
وقــال لـــوكــالــة فـــرانس بــرس إن مــا
حـصل كـان "األكـثـر خـطـورة وجـديـة"
كن أن منذ 2006 مضيـفا "احلرب 
تندلع في حلظة أنـا قلق من إمكانية

حدوث ذلك".
وفي جـــنــوب لـــبــنـــان أفـــاد مــراسل
لـــفـــرانس بـــرس عـن عـــودة الـــهــدوء
ـــــزارعـــــ لـــــلـــــعـــــمل في وعـــــودة ا
أراضــيــهم.وقــال بالل الــســفــري من
بلدة مارون الـراس "لقد اعـتدنا على
هــذا الــنـــوع من األشــيــاء". وأضــاف
." "نـحن ال نــزال مـصـمــمـ وهـادئـ ؤقتة في لبنان اليونيفيل يقومون بدورية على طريق قرية مارون الراس  تحدة ا œËbŠ∫ جنود إيرلنديون من قوات األ ا
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األفـيـون مـادة مـخـدرة تـسـتـخـرج من نـبـات اخلـشـخـاش تـسـتـخـدم لـصـنـاعـة
ـتـحدة ـصادر األ ا الـهيـروين الـذي يـعد من اخـطـر انواع اخملـدرات طـبقـا 
فردة حينما كنت اهيء صدر االول له .. وقد اسـتفزتني ا وافـغانستان تعد ا
حملـاضرة عن اخملدرات  إلـقاؤهـا في مديـرية حمـاية الـشخصـيات واالفراد
ة من العميد طه عبد حالته الذي حدثني واخلشية تكاد تضج في بـدعوة كر

مضاجعه من خطر اخملدرات وخشيته على شباب العراق .. 
القت احملـاضـرة الـتـرحـيب والـتـفـاعل من قـبل اكـثـر من 250 مـنـتـسـبـا لـقوى
الـشـرطــة وكـذلك الـقــوى اجملـتـمــعـيـة االخـرى .. مـع اني لم احتـدث عن طـرق
انـتـشـار اخملدرات وسـبل مـعـاجلـتـهـا بـقـدر مـا تـوصـلت الى نـتـائج تـفـيـد بان
ارقـامها في العراق مبالغ فـيها والتضخـيم يتناغم مع طرق توزيـعها وبيعها..
فـبعد ان كـان العراق قبل 2003 يـعد من الدول الـصفرية الـنظيـفة باخملدرات
او مـجرد وسط ناقل اصـبح اليوم وسطـا فعاال مـتقبال لـلتعـاطي واالنتشار ..
وذلك يـدل ويدعم وجـهة نظـري بوصف اخملـدرات  وسيـلة استـعمـارية قبل ان

تكن رغبة  شعبية !!
كـنت في رحلة مع فريق نادي الـنجف العزيـز في معسكره االخـير في  مدينة
افـيون التركية الـتي ذكرتني بكـلمة (افيون) وما تـعنيه بالوسـط العراقي حاليا
ومـا تشـكله من ارق عـلى اجملتمـعات الـعربـية عـامة سـيمـا تلك التـي اصبحت
ثقـافـة الـنركـيـلـة تكـتـسح فـيهـا كل طـبـقات شـعـوبـنا حتـمل بـ طـياتـهـا انواع
ـعبـأ بكل شيـطنـة االستعـمار .. وقـد فوجئـنا بـاول مباراة ـرض االجنداتي ا ا
لـلفريق .. بتجمع العشـرات من ابناء اجلالية العراقيـة الذين يتكثفون في هذه
ـا حتمـله من عـذوبة سـيـاحيـة ومـعالم حـضـارة  فضال عن ـنطـقـة النـائيـة  ا
تمكن طـبيعيا اهـتمام حكومي تـركي أضفى عليـها الكثـير من طابع اجلمـال ا

متزج بالنظام واالعمار وحسن التخطيط .. وكذلك ا
ـلعب باسـتغراب شـاعر والهـوسات الـعراقيـة تمال ا لم تـمر اال دقائق واذا بـا
ـئـات في مـعسـكـر جمـيل جـدا بـسيط فـي تكـالـيفه احلـضور وهم يـتـدربـون با
ومـدر بـاربـاحه فـضال عن فـوائـده االقـتصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة والـصـحـية ....
ـا يـصب في خـدمـة الـبـلـدان الـتي تـعي اهـمـية ذلـك .. في ح ان والـكـثـير 
مـسؤولـيـنـا السـيـاسـي ومن قـبـلـهم الريـاضـيـ ساهـون ال يـفـكرون بـطـريـقة
مـؤسـسـاتـيـة اسـتـراتـيــجـيـة جتـعل من الـشـبـاب ومــراكـزهم ومـنـتـديـاتـهم قـوة

للمستقبل في ظل صحة مجتمعية ال تضاهى  ..
( حـيوا الـعراقي حـيوا .. حـيوا الـعراقي حـيوا .. هي هي عـراق ابو الـغيرة )
.. هـكـذا عـشرات االهـازيج دفـعت الـوطن الى الـواجـهـة حتـمل رايـته وهـمومه
سؤول بـعيدا عن امراض العصـر واجندات االستعـمار وفساد الكـثير من ا
لـذاتهـم وإستثـماراتـهم علـى حساب الـذين نهـبوا الـعبـاد والبالد وانـشغـلوا 
واطن .. وقد شدني مـشهد التـشجيع حتى صـعدت معهم مـصلحة الـوطن وا

درجات اشاركهم احاسيسهم ..  على ا
وقـد التقيت عددا منهم وهم شبـاب بعمر الورد سكنـوا في افيون الغربة هربا
من افـيــون الـسـيــاسـة في الـعــراق .. قـال احـدهم : ( امــوت شـوقـا بــالـعـراق
هـجرناها كـمدا وغربـة وها نحن هنـا برغم كل ما تـقدمه لنا احلـكومة الـتركية
مشكورة  لكن قلوبنا دامية على وطن منهوب وارض مضيعة .... ثم قال اخر
هـجــرنــا الــوطن مــجــبــرين اثــر االحــتالل والــفــســاد واالرهـاب
صـالح الفـئـوية والـشخـصيـة على حـساب واحملـاصصـة وا
سيحي سك  وها نحن نعيش هـنا ( فينا ا ـواطن ا ا
ـسـلم الـسـني والـشـيـعي  .. لم نـسـال من واالزيـدي وا
أي طـائفة ولم ننتسب سوى للـعراق .. فافيون التركية
ال طـائـفـيـة فـيـهـا .. والـله عــــــلى كل شيء قـادر وبـنـا

كفيل ) .

ماكرون ووزير اخلارجية اإليرانى جواد ظريف


