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بيروت ـ أحمد منصور
اعتب���ر النائب الس���ابق 
مصب���اح األحدب ان احلملة 
على رئيس اجلمهورية تأتي 
في س���ياق التهجم على كل 
الدولة، مؤكدا ان  مؤسسات 
العماد  رئيس اجلمهوري���ة 
ميشال سليمان لم يقم بأي 
تصرف يستدعي هذا االنتقاد، 
مشددا على ان دوره هو احلل 
الوس���ط بني جميع األطراف 

اللبنانية.
وق���ال األحدب في حديث 
انه بدأ برئيس  ل� »األنباء«: 

اجلمهورية الى رئيس احلكومة وقوى األمن، 
هناك محاولة لضعضعة اإلطار العام للحوار، 
فرئيس اجلمهورية هو حكم احلوار، لذا يجب 
ان يك���ون هناك حتصني له، فهو الذي دعا الى 
طاولة احلوار للبت في بعض االلتباسات التي 
كانت في البيان ال���وزاري، وهذه احلملة هي 
محاولة اخرى لعرقلة طاولة احلوار ومصداقيتها 
ومصداقية احلكم فيها، الفتا الى ضرورة وأهمية 

التمسك مبرجعية الدولة.
وعن قوى 14 آذار وما آلت إليه قال: »ان جمهور 
14 آذار م���ازال في مكانه ويعمل على تلبية كل 
ما يطلب منه للتحرك باجتاه الطروحات التي 
حصل فيها الكثير من التضحيات باجتاهها، أما 
14 آذار كمؤسسة فيوجد فيها كثير من األخطاء 
في إدارتها، ومادام لم توضع بعد روزنامة لها 
لعام 2010 كمؤسسة، فتبقى التساؤالت كثيرة 

حول كيفية عملها«.
أضاف األحدب »ان اجلميع 
يع���رف كيف كانت 14 آذار في 
العام 2005، ولكن اليوم ال ندري 
كيف هي لهذا العام، ومادامت 
غي���ر معروفة فه���ذا يعني ان 
املؤسسة مشلولة وهي ليست 
قادرة على معاجلة األوضاع«، 
معتبرا »ان جمهورها مصدوم 
لسوء إدارتها والغموض حول 

كيفية اتخاذ القرارات فيها«.
وحول »املربعات األمنية« في 
طرابلس قال: »هناك أشخاصا 
مازال���وا مس���لحني من���ذ مدة 
طويلة، وكان يفترض القيام بخطوات جتاههم 
إليجاد حلول بديلة لهم، فمنذ ان انتهت احلرب 
مازالوا مرتبطني بالسالح على الرغم من خروج 
السوريني، حيث مت تقاسمهم بعد خروجهم من 
قبل زمالئنا في تيارات سياسية لقوى 14 آذا،

واليوم هناك مصاحلة إقليمية وتركوا دون 
معاجلة حتى جاء ش���باب حزب اهلل وباشروا 
دفع الرواتب لهم، فالسؤال يبقى، هل من املنطق 
ان يكون هناك مسلحون وإلى أي طرف سياسي 

انتموا موجودين في مدينة طرابلس؟
إننا جميعا واعون في طرابلس ملا يحصل 
ويجري، واننا نستغرب كل االستغراب ملاذا نترك 
املدينة هكذا؟ ومل���اذا ال تفعل الدولة اللبنانية 
لوضع حد ألي س���الح ضمن مدينة طرابلس 
وال يكون تابعا إال للدولة سواء كان منظمة او 

مقاومة او غير ذلك.

صندوق بريد: أبدت أوس���اط ديبلوماسية أوروبية، السيما تلك 
املنتمية الى »دول اليونيفيل«، اهتماما بخلفيات ومقاصد ما أدلى 
به الوزير الس���ابق وئام وهاب في حتذيره من ان تتحول القوات 
الدولية الى »صندوق بريد« اذا ما اجتهت األمور في احملكمة الدولية 

الى »تركيب« اتهامات ضد حزب اهلل.
أوساط وهاب تقول ان احلديث عن اليونيفيل والقرار 1701 يدخل 
في اطار حتليل شخصي للوضع اعتقادا منه ان تسييس احملكمة 
قد ينعكس على مؤسس���ات األمم املتحدة والقوات الدولية التي 
متثلها في لبنان. والهدف من هذا الكالم ليس تهديد »اليونيفيل« 
أو اس���تهدافها وامنا التنبيه ال���ى خطورة ما يخطط له ومن باب 

احلرص على استقرار الوضع.
عالقة االشتراكي باألحزاب املسيحية: بعد زيارة العماد ميشال عون الى 
اجلبل، لم يس��جل ارتفاع في وتيرة التنس��يق السياسي بني احلزب 
التقدمي االشتراكي والتيار الوطني احلر. وكانت املفاجأة ان مت تسجيل 
شيء من ذلك على صعيد العالقة بني احلزب االشتراكي وحزب الكتائب، 
وخصوص��ا على صعيد التواصل السياس��ي واالجتماعي بني النائب 
س��امي اجلميل وتيمور جنبالط. أما العالقة بني احلزب االش��تراكي 
والقوات اللبنانية فإنها تتميز باملهادنة السياس��ية واإلعالمية، وحيث 
يتف��ادى كل طرف االصطدام بالطرف اآلخ��ر، ولكن اللقاءات الثنائية 

متوقفة وحصل انقطاع سياسي في العالقة.

الكتائب و14 آذار: ل���م يعلن حزب الكتائب 
عودته الى اجتماعات األمانة العامة ل� 14 آذار 
ولم حتصل ترجمة عملية الجتماعني عقدهما 

منسق األمانة العامة د.فارس سعيد والنائب سامي اجلميل.
بارود وزياراته السياسية: أوقف وزير الداخلية زياد بارود زياراته التي 
لها طابع سياسي أو ميكن ان تفهم على هذا النحو بعدما تلقى »اشارات 
رئاس��ية« عكست عدم ارتياح حيال زيارات قام بها في اآلونة األخيرة 
ومنها زيارته الى اجلاهلية للمش��اركة في لقاء سياس��ي اجتماعي )في 
منزل وئام وهاب على ش��رف وليد جنبالط(، وزيارته الى الرابية حيث 
عقد قبل أسابيع لقاء مع العماد عون كان للتنسيق في ملف البلديات.

ترهـل فتح: تعتبر مصادر مطلعة ان ضعف وترهل حركة فتح 
ف���ي مخيمات لبنان قد يؤدي الى نتجيت���ني: تصاعد نفوذ التيار 
اإلس���المي على الساحة الفلس���طينية. وزيادة سيطرة الفصائل 

الفلسطينية القريبة من سورية.
خدمات سياسية: يقول سياسي عتيق ان العماد ميشال عون أسدى 
خدمة للنائب السابق فريد هيكل اخلازن وكان في غنى عن الدخول في 
متاه��ات اعالمية وملفات صغيرة. وان القوات اللبنانية أس��دت خدمة 
سياس��ية للرئيس عمر كرامي وكانت في غنى عن مهاجمته والتسبب 
بتعوميه سياس��يا واحراج حلفائها في الش��ارع السني، والطرابلسي 

خصوصا.

اتصال احلريري بالعطري: كشفت مصادر عن 
اتصال جرى بني الرئيس س���عد احلريري 
ورئيس الوزراء الس���وري ناجي العطري 
عرضا فيه موعد زيارة احلريري الى دمشق ومواضيع البحث. 
وفهم أن الزيارة س���تكون في اطار اجتماعات هيئة التنس���يق 
واملتابعة، وس���تضم الوزراء املعنيني مبلف���ات االتفاقات التي 
س���تكون على طاولة البحث. أما فيم���ا يتعلق بجدول االعمال، 
فعلم ان حتديده س���يكون رهنا مبا س���تنتهي اليه املراجعات 
اللبنانية والسورية على حد سواء لالتفاقات املوقعة بني البلدين. 
وفي هذا االطار، علم ان اجلانب الس���وري أجنز مراجعته لهذه 
االتفاقات وبات جاهزا لتحديد نقاط البحث، في حني أن اجلانب 
اللبناني لم ينته بعد من حتضير ملفه إذ اليزال هناك 10 وزارات 
لم تقدم بعد مالحظاتها. وعلم في س���ياق التحضير للزيارة أن 
االمانة العامة للمجلس األعلى الس���وري – اللبناني قد أجنزت 
تقريرا ش���امال تضمن مراجعة لكل القرارات الصادرة منذ عام 
2005 وما نفذ وما لم ينفذ، باالضافة الى املوجبات على اجلانبني 
اللبناني والسوري لتفعيل االتفاقات وتنفيذ بنودها، وسلمت 
نس���خا منه الى كال اجلانبني مرفقة مبلخ���ص عن أبرز النقاط 

الواردة.
كرامي ماض في مشروع اجلبهة الساسية: تشير معلومات إلى أن االتصاالت 

التي أجراها وسيستكملها الرئيس عمر كرامي لتشكيل جبهة سياسية 
ستش��مل عددا من الش��خصيات ومن أبرزهم: نائب رئيس مجلس 
النواب السابق إيلي الفرزلي، والوزراء السابقون: رئيس حزب االحتاد 
عبد الرحيم مراد، ألبير منصور، الياس س��ابا، وئام وهاب، والنواب 
الس��ابقون: أسامة سعد، جهاد الصمد، ووجيه البعريني، إضافة إلى 
رئيس املؤمتر الش��عبي اللبناني كمال شاتيال، ورئيس بلدية صيدا 
عبدالرحمن البزري، وأمني عام حركة التوحيد اإلسالمي الشيخ بالل 
شعبان، فضال عن العديد من الشخصيات والقوى السياسية واحلزبية 
األخرى. وتتحدث املعلومات عن اش��كاليتني رئيسيتني في تشكيل 
ه��ذه اجلبهة: األول��ى، تتعلق مبا يتردد عن موق��ف وموقع رئيس 
اجلمهورية السابق اميل حلود، حيث بلغت مسامع كرامي أخبار عن 
سعيه لتشكيل جبهة سياسية بدوره، مما قد يؤثر على حجم اجلبهة 
التي يرغب كرامي في تشكيلها. أما اإلشكالية الثانية، فتتعلق بقرار 
األح��زاب الوطنية التي يرغ��ب كرامي في مش��اركتها في اجلبهة، 
خصوصا أن حزب البعث أبدى اس��تعدادا مبدئيا للمش��اركة، بينما 
ينتظر كرامي أن يس��تكمل االتصاالت مع احلزب القومي واحلزب 
الشيوعي وحركة الشعب وغيرها من القوى واألحزاب، خصوصا أن 
مش��اركة البعث والقومي حتديدا تؤمن للجبهة حضورا نيابيا يعبر 
عنه��ا في مجلس النواب وفي كل االس��تحقاقات املقبلة، ويزيد من 

ثقلها في املعادلة الداخلية.

أخبار وأسرار لبنانية

)ا.پ( الرئيس السوري د. بشار األسد مستقبال رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط بقصر الشعب في دمشق امس

مصباح األحدب 

)محمود الطويل(العماد ميشال عون مستقبال رئيس احلكومة سعد احلريري في الرابية مساء امس االول

وأخيراً.. جنبالط عاد إلى الشام لـ »تكريس األخوة مع األسد«

واالختيارية وتطور العالقات 
اللبناني���ة – الس���ورية فضال 
عن موضوع القدس واملشروع 

االسرائيلي لتهويدها.

الضجة القائمة

وزي���ر العدل ابراهيم جنار 
حتدث بدوره عن احملكمة الدولية 
والضجة القائمة حيال استدعاء 
بعض االشخاص، وقال ممثل 
»القوات« في احلكومة، ان كل ما 
يحكي عن هذه احملكمة تكهنات 
وان التحقيقات لم تتوقف نافيا 
وجود مخططات سياسية من 

خالل احملكمة.
واضاف ان الهواجس في هذا 
املوضوع هي من ضمن الهواجس 
التي تعتري احلياة السياسية 
اللبنانية التي تشهد منذ بضعة 

التي قام ويق���وم بها لتوطيد 
عالقات التع���اون بني البلدين 

الشقيقني.
الى ذلك اط���ل االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصر 
اهلل عبر شاش���ة املنار مساء 
امس، في لقاء سجل قبل يومني 
تناول فيه التطورات اللبنانية 
والعربية والس���يما موضوع 
الدولية والتسريبات  احملكمة 
حول استدعاء اعضاء في حزب 
اهلل ال���ى التحقيق في قضية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
وصحبه، اضافة الى االتفاقية 
االمنية م���ع الواليات املتحدة، 
والتهديدات االسرائيلية ومعادلة 

الرد باملثل.
العمل  كما تناول موضوع 
احلكومي واالنتخابات البلدية 

اش���هر نوعا من اعادة لبعض 
النفوذ السابق وما يترتب عليه 

من اعادة خلط اوراق.
من جهتها اعتب���رت كتلة 
نواب املستقبل ان تولي احملكمة 
الدولية الفصل بجرمية اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
ورفاقه، ه���دف الى وضع حد 
ملسلس���ل اجلرائم السياسية 
ف���ي لبنان، وق���د اصبح االمر 
ف���ي عهدته���ا بالكام���ل بعيدا 
ع���ن االتهام���ات العش���وائية 

واالستهداف السياسي.

كرة من نار

بدورها، رجحت قناة »او.
تي.في« الناطقة بلسان التيار 
الوطني احلر ان يتحول موضوع 
احملكمة الى »كرة نار«، وقالت ان 

بيروت ـ عمر حبنجر
النياب���ي  اللق���اء  رئي���س 
الدميوقراط���ي وليد جنبالط 
اخيرا في دمشق، وقد استقبله 
الرئيس بشار االسد في قصر 
الش���عب صباحا، بعد قطيعة 

استمرت خمس سنوات.
الزيارة الت���ي تولى االمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل تنس���يقها، فاجأت 
بتوقيتها غير املعلن عنه مسبقا 
املجتمع السياسي في بيروت، 
وتقاس���مت االهتمام العام مع 
االطاللة اجلديدة للسيد نصر 
اهلل عبر قناة املنار مساء امس 
االربعاء، الى جانب االنتخابات 
البلدية التي استقطبت اجلهود 
احلكومية واملجلس���ية امس 
وس���ط تزايد القناعة بحتمية 
اجرائها ف���ي املوعد املقرر في 

مايو املقبل.

عالقة قديمة

الزيارة اجلنبالطية لدمشق 
ش���كلت مدخال جديدا لعالقة 
قدمية معلقة منذ فبراير 2005، 
وس���بقها اعتراف من جنبالط 
بخطئه ودعوة للرئيس االسد 
الى جتاوز املرحلة السابقة وطي 

صفحة املاضي.
اللق���اء بدأ عند العاش���رة 
والنصف بعيدا عن االعالم، وفي 
املعلومات الواردة الى بيروت ان 
الوزير غازي العريضي وامني 
سر احلزب التقدمي االشتراكي 
املقدم ش���ريف في���اض رافقا 

جنبالط الى دمشق.
وبحسب بيان رئاسي سوري 
فإن اجلانبني استعرضا الروابط 
االخوية والتاريخية التي جتمع 
سورية ولبنان واهمية تعزيز 
اللبنانية   � العالقات السورية 
مب���ا ميكنهم���ا م���ن مواجهة 
التحديات املش���تركة وخدمة 
مصالح الشعبني وقضايا العرب 

اجلوهرية.

دور المقاومة

واشار البيان الى ان اجلانبني 
بحثا ايضا اهمية دور املقاومة 
ملا متثله من ضمانة في وجه 
املخططات التي تقودها اسرائيل 
والتي تستهدف املنطقة العربية 

برمتها.
واش���اد جنبالط، بحسب 
البيان، مبواقف الرئيس االسد 
جت���اه لبنان وحرص���ه على 
امنه واستقراره مثمنا اجلهود 

االستعدادات جاهزة السقاطه، 
متحدثة عن الئحة اسماء تسلمها 
احلزب من بينها عماد مغنية 
ومحمد بدر الدين سليم وجمعة 
الدين  ب���در  جمعة ومصطفى 

وآخرون.
وكانت معلومات قد حتدثت 
عن انه جرى االستماع الى كل 
من رئيس حترير »الس���فير« 
طالل سلمان وشقيقه فيصل 
س���لمان احمللل السياسي في 
جريدة »املستقبل« وعماد مرمل 
من »السفير« وغسان بن جدو 
مدي���ر مكت���ب »اجلزيرة« في 

بيروت.

كرة »البلدية« إلى الحكومة

عل���ى صعي���د االنتخابات 
البلدي���ة، رد رئي���س مجلس 
الن���واب نبيه ب���ري كرة هذه 
االنتخابات الى ملعب احلكومة 
من خالل اعادته مشروع قانون 
االنتخاب���ات البلدية امس الى 
اللج���ان النيابي���ة لدراس���ته 
ومناقشته بهدوء وطول اناة.

ودعا رئيس املجلس النيابي 
نبيه بري اللجان الى الشروع 
بدراسة هذا املشروع في جلسة 

تعقد اخلميس املقبل.
وهذا يعني ان على احلكومة 
ان تقلع شوكها البلدي بيديها، 
فاذا ش���اءت املتابع���ة باجراء 
االنتخابات فلتجرها بحس���ب 
القان���ون احلال���ي او تتحمل 

مسؤولية ارجائها.
الرئي���س ب���ري ق���ال بعد 
االجتماع ال���ذي ضم نحو 40 
نائب���ا انه بع���د االجتماع مع 
رؤساء ومقرري اللجان واالطالع 
على ما جرى في اللجان حول 
قان���ون االنتخاب���ات البلدية، 
وجدنا انه ملصلحة التش���ريع 
وملصلحة القانون ان يحال الى 
اللجان املشتركة وستبدأ فورا 
عملها برئاس���ة نائب رئيس 
املجلس للتوصل الى ما ميكن 
ان يصار اليه. واكد، ردا على 
س���ؤال، ان ال عالقة للمجلس 
التنفيذية للحكومة،  باالعمال 
فاحلكومة حرة في ان تتصرف 
مبا تريد ونحن نفعل ما نريد، 
وقال الرئيس بري ان مهلة ال� 
40 يوما للمش���روع املعجل ال 
تستقيم مع املجلس، وان املدة 
املتاحة امام اللجان الى ما شاء 
اهلل وان من يقول مبدة ال� 15 
يوما او غي���ر ذلك ال يعرفون 

بالدستور والقانون.

السيد نصر اهلل أطل تلفزيونياً على المرحلة اللبنانية.. وبري ردّ كرة االنتخابات البلدية إلى الحكومة

عون: واجهت دواًل.. فهل أخشى انتخابات بلدية؟
بيروت: برز تطور سياسي مساء امس  األول 
متثل في الزيارة التي قام بها رئيس احلكومة 
سعد احلريري يرافقه مستشاره نادر احلريري 
الى الرابية، حيث التقى العماد ميشال عون في 
حضور وزير الطاقة جبران باسيل، وعرضا 
االستحقاق البلدي ومواضيع أخرى استكملت 

على مائدة العشاء.
وش��ن عون هجوما مضادا على متهميه 
بالس��عي إلى تأجيل االنتخابات البلدية حتت 
غط��اء قنبلة دخانية هي أولوية اإلصالحات، 
فأكد انه لن يقاطع االنتخابات ودعا مناصريه 
إلى اجلهوزية التامة وإعالن حالة االستنفار 
القصوى في صفوفهم خلوض االس��تحقاق 
االنتخابي وكأنه حاصل حتما، منعا للمفاجآت 
غير السارة واستخالصا للدروس من التجارب 

السابقة.
وأعلن عون ل� »السفير« انه اتخذ املوقف 
الذي يريح ضميره وقناعاته عندما ضغط في 
اجتاه إجراء االنتخابات البلدية على أس��اس 
مجموعة من اإلصالحات التي من شأنها أن 
تضمن نزاهة االستحقاق االنتخابي وحسن 
سير عمل البلديات، »أما وان البعض ال يريد 

اإلصالح ويتمس��ك بالقش��ور على حساب 
املضمون، فعليه ان يتحمل مسؤولية خياره 
وان يكف عن املطالبة بالشيء وعكسه«، الفتا 
االنتباه الى ان اخلطر فيما يجري هو اإليحاء 
بان كل فكرة إصالحية قابلة لإلجهاض وحملاكمة 

أصحابها.
وهزأ عون من الذين يتهمونه بالسعي الى 
تأجيل االنتخابات البلدية خوفا من ان يحقق 
نتائج باهتة في الشارع املسيحي، وقال: أنا 
واجهت في مسيرتي النضالية دوال مثل سورية 
وأميركا ولم أخف، وواجهت خالل االنتخابات 
النيابية املاضية حتالفا واسعا بني قوى محلية 
ودولية ضدي ولم أتردد، فهل سأخشى من 
االنتخاب��ات البلدية التي تختل��ف حيثياتها 

وظروفها عن غيرها من االستحقاقات؟
ودعا ناشطي »التيار« إلى التحضير جيدا 
على أساس »أن االنتخابات حاصلة في الثاني 
من مايو املقبل حتى ال تتكرر جتربة االنتخابات 
الفرعية في املنت الش��مالي ع��ام 2007 حني 
خاضها التيار في اليومني األخيرين بس��بب 
احلديث عن تأجيلها، منبها إلى »أنهم حرفوا 

املهل وهناك مخادعة في هذا اإلطار«.

دعا مناصريه إلى الجهوزية التامة لمواجهة االستحقاق

األحدب لـ »األنباء«: قوى 14 آذار مشلولة 
وجمهورها مصدوم لسوء إدارتها

استغرب استمرار وجود »المربعات األمنية« في طرابلس

عاصفة االتفاقية األمنية األميركية تنتهي
بالكشف عن »غفلة« سياسية للمعارضة والمواالة

بيروت ـ أحمد عزالدين
عاصفة االتفاقي����ة األمنية األميركية 
التي ش����غلت الوسط السياسي، وغطت 
الشاشات اإلعالمية خالل األسابيع املاضية 
كتب لها أن تنتهي على قاعدة ال غالب وال 
مغلوب، غير أن انقشاع الرؤية كشف عن 
هشاشة التعاطي السياسي في الشأن العام 

واستخفاف احلمالت.
م����اذا ف����ي تفاصيل احلم����الت حول 

االتفاقية؟
فبعد نحو ش����هرين م����ن بدء احلملة 
من خالل تسريب خبر عن االتفاقية في 
إحدى الصحف، وقد تطوعت جلنة اإلعالم 
واالتصاالت النيابية مباش����رة للتصدي 
لها وسط حضور سياسي واعالمي غير 
مسبوق للجان، وقد صوبت احلملة على 
رئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة 
واملدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
أشرف ريفي، على اعتبار ان هذه االتفاقية 
وقعت في ايام حكومة الس����نيورة عام 
2007 خالل مقاطعة املعارضة للحكومة، 
ولم تعرض على املجلس ألنه كان مقفال 
بفعل املقاطعة ايضا، وقد وجد السنيورة 
نفسه مطوقا بسيل من التصريحات التي 
تكيل له كل االتهام����ات كحام للمصالح 
االميركية، فيما رفعت الالفتات والشعارات 

في طرابلس للدفاع عن ابن املدينة اللواء 
ريفي بعدما اعتقد البعض انه قد يكون 

كبش فداء االتفاقية.
واآلن وبعد شهرين على هذه احلملة 
كشفت الوقائع بشكل مفاجئ للجميع، حيث 
تب����ني ان االتفاقية التي وقعت ابان فترة 
املقاطعة السياسية قد عرضت على مجلس 
الوزراء مرتني مرة في 2009/12/2 حيث 
كانت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت 
بعد اتفاق الدوحة وضمت جميع القوى 
السياس����ية من معارضة ومواالة يومها، 
وم����رة ثانية هذا العام في عهد احلكومة 
احلالية إلقرار بعض التعديالت وملحق 
تابع لها في 2010/1/13، وفي املرتني عرضها 

وزير الداخلية احلالي زياد بارود.
والسؤال الكبير كيف ميكن ان تكون 
كل ق����وى 8 و14 م����ارس غائبة عن هذه 
الوقائع، فاملعارضة التي شنت حملتها لم 
تك����ن على علم بأن ممثليها في احلكومة 
او احلكومتني وافقوا على هذه االتفاقية 
مرتني، وفي الوقت نفسه فإن قوى 14 مارس 
أو املواالة سابقا التي جهدت للدفاع عن 
الرئيس السنيورة وعن توقيع االتفاقية 
لم تنتبه إلى أن من يرشقها بالتهم ميكن 
ان يوصف كشريك، واذا كان من خطأ فهو 

مسؤولية مشتركة للجميع.


