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حمليات  /تتمات

ت�سا�ؤالت عن توقيت ت�سريب �صور التعذيب في رومية

«فوبيا بن نايف» ( ...تتمة �ص)1

الم�شنوق :ا�ستغاللها �سيا�سي ًا قلة �أخالق
في خطوة أثارت عالمات استفهام
حول توقيتها وغايتها ،سربت صور
من سجن رومية أظهرت عناصر من
قوى األمن الداخلي يقومون بعمليات
تعذيب لبعض السجناء ،ونشرت
على مواقع التواصل االجتماعي ما
أث��ار ردود فعل ن��ددت بما تضمنته
ال��ص��ور وطالبت باالقتصاص من
الفاعلين.
وف��ي وق��ت الح��ق ،أش��ار النائب
ال��ع��ام التمييزي القاضي سمير
حمود إلى انه يتم التحقيق حاليا ً
مع عنصرين من قوى األمن الداخلي
اللذين قاما بتعذيب أحد الموقوفين
ف��ي سجن روم��ي��ة ،فيما أوضحت
ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم���ن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة،
أنه «خالل التحقيقات التي أجرتها
شعبة المعلومات وبإشراف القضاء
المختص تم تحديد هوية عنصرين
من العناصر المتورطة حيث أوقفا،
فيما التحقيقات جارية ومستمرة
لكشف ه��وي��ة ب��اق��ي المتورطين
وإحالتهم أمام القضاء».
وعقد وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق مؤتمرا ً صحافيا ً دان
فيه تعذيب موقوفين ف��ي سجن
رومية ،وأكد أن االج��راءات الالزمة
ستتخذ بحق المرتكبين.
وقال« :تعمدت البدء بهذا الفيلم
ألنني في المرة الماضية وضعت
فيلم اعتداء المساجين على قوى
االمن اثناء عملية المداهمة في المبنى
«د» ألقول إنني أتحمل المسؤولية
في المرة األولى ،وأتحملها في المرة
الثانية ،أي ال أتحمل فقط مسؤولية
ال��م��داه��م��ة ،ب��ل أتحمل مسؤولية
األخطاء التي حدثت أو االرتكابات
التي حدثت خالل المداهمة».
وأش���ار إل��ى ان��ه «تبين أن هذه
العملية حصلت خالل مداهمة المبنى
«د» عندما قام المساجين المكتظون
والذين وضعهم سيء ،بحركة تمرد
كبيرة وتصرفوا على انهم ال يقبلون
ان يكون وجودهم في السجن وفق
القانون» ،مؤكدا ً أن «هذا الموضوع
لم ولن يتكرر بعد انتهاء المداهمة
بالمبنى «د» ( )...لكن يجب أن نأخذ
في اإلعتبار أنهم دخلوا مبنى فيه
 1000سجين ،والذين دخلوا هم
مئات من العسكريين ،وبالتالي قيام
 4أو  6عسكريين بارتكابات من هذا
النوع ليس غريباً».
أض��اف« :أن��ا ورث��ت ه��ذا السجن
وه�����ذا ال���وض���ع وورث������ت ه���ؤالء
المساجين .لست أنا من سجنهم،
ولم يكونوا في أوتيل وأن��ا نقلتهم
إلى السجن .فهم كانوا في السجن،
وك��ان وض��ع السجن اس��وأ بكثير.

المشنوق خالل مؤتمره الصحافي
الفرق أنه منذ شهر كانون الثاني إلى
اليوم ،استطعنا أن نح ّوله إلى سجن
طبيعي بعدما كان سجنا ً توجد فيه
غرفة عمليات والمساجين مرتاحون
وي��ت��ص��رف��ون ب��ح��ري��ة وي��ص��درون
تعليمات وأوام��ر بمزيد من االعمال
االرهابية».
وشكر أهالي الموقوفين «فقد قرأت
بيانهم اآلن ،ويدعون فيه الى التعقل
والحكمة وال��وع��ي .ه��ذه المسألة
ال يجوز استغاللها سياسياً ،ألن
استغاللها سياسيا ً هو قلة أخالق
وهو تحميل هذه الحكومة مسؤولية
م��س��ؤول��ة ع��ن��ه��ا ك���ل ال��ح��ك��وم��ات
الماضية لعشرات ال��س��ن��وات وال
تستطيع حكومة خالل عام أن تنهي
ملفا ً عمره  20و 30سنة منذ أحداث
الضنية».
وكشف أن «هناك عسكريين من
الذين داهموا المبنى «د» ،ط��ردوا
من السلك .ولكني ال اقول هذا الكالم
ح��رص��ا ً ع��ل��ى س��م��ع��ة س��ل��ك ق��وى
االمن ،وعلى تماسكه وحرصا ً على
كرامته».
وك��ان وزي��ر العدل أش��رف ريفي،
أكد بعد لقائه وفدا من «هيئة علماء
المسلمين» ،أن��ه سيتابع «ه��ذه
الجريمة شخصيا ً وبالتعاون مع
المعنيين كافة وباألخص مع هيئة
العلماء المسلمين».
وردا ً ع��ل��ى س����ؤال ق���ال ري��ف��ي:
«الجميع يعلم أخالقياتنا ،أنا ابن
مدرسة تحترم االنسان ،كنت بموقع
مسؤول أمني ولم يسجل أني سمحت
بالمس بأي أحد نهائياً ،نعرف انه
ليست من أخ�لاق اللبنانيين هذه
التصرفات وليست م��ن عقلياتنا
وليست من عاداتنا ،انها بقايا عقل
أصبح من الماضي» وشن هجوما ً
عنيفا ً على سورية والنظام فيها.
وث� ّم��ن الرئيس نجيب ميقاتي،
قرار القضاء بوضع يده على ملف

ال��ش��ري��ط ال��م��س��رب و«ب��ح��ث ه��ذا
الملف تفصيالً ومن كل جوانبه ،ألن
المسؤولية الوزارية عما حصل أهم
بكثير من مسؤولية عناصر أمنية
قامت باالعتداء».
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول« :إن ب��ي��ان��ات
االع��ت��راف بالواقعة والتبرير إنها
حصلت ف��ي مرحلة التمرد داخ��ل
سجن رومية ،ال تلغي المسؤولية
المباشرة ألي مسؤول ووزي��ر عن
وصول األمور إلى هذا المنحى».
وتابع مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دري��ان هذا الموضوع
خالل اتصاله مع الوزيرين المشنوق
وريفي ،واطلع منهما على االجراءات
ال��ت��ي ستتخذ م��ن معاقبة ك��ل من
يظهره التحقيق في هذا االطار.
واعتبر ال��وزي��ر السابق فيصل
كرامي أن األشرطة المسربة « ،ما هي
اال فضيحة جديدة تضاف الى سجل
الفضائح الزاخر بالرذائل والعيوب
التي يتم ارتكابها ف��ي مؤسسات
الدولة من دون حسيب أو رقيب».
واع��ت��ب��ر ك��رام��ي ف��ي ب��ي��ان «أن
ك��ل ش��يء مباح ف��ي لبنان لخدمة
ال��س��ي��اس��ة وال��ك��ي��دي��ات وتسعير
التحريض الطائفي والمذهبي ،في
ظل حكومة عاجزة ومشلولة ،وتحت
أن��ظ��ار طبقة سياسية ال ت��ت��ورع
عن استثمار كل ما يخدم خطابها
المتشنج واللعب بعواطف الناس».
وناشد وزير الداخلية «أن يضع
ي��ده ،بشكل شخصي وف��وري ،على
هذا الملف الذي بدأ يكبر ككرة ثلج،
وأن يكون حازما ً كما عهدناه تجاه
ك��ل م��ن ارت��ك��ب وخ��ال��ف ال��ق��ان��ون
وأب��س��ط حقوق اإلن��س��ان ،وك��ل من
سرب لغاية في نفس يعقوب ،إذ لن
يستقيم البلد والمجتمع في ما يشبه
الغابة التي انعدمت فيها المحاسبة
وتكرست فيها سياسة اإلف�لات من
العقاب».

الزعبي لريفي :مدر�سة الأ�سد مدر�سة قيم ووطنية
ولي�ست مدر�سة رعاع وم�ساندة للإرهاب
رد وزي��ر االع�ل�ام ال��س��وري ع��م��ران الزعبي ،على
قول وزير العدل أشرف ريفي إن ما حصل في رومية
من «بقايا عقل أصبح من الماضي ،عقل (الرئيس
السوري) بشار األس��د» ،قائال إن «مدرسة الرئيس
بشار األسد هي مدرسة قيم وأخالق وطنية ،وليست
مدرسة رعاع وطائفية وحقد ومساندة لالرهاب».
أضاف الزعبي في تصريح« :إن عقل الرئيس بشار
األسد عقل حكمة ومنطق واقتدار ودراية ،ومن الصعب
على أشرف ريفي ان يفهمه ،وخاصة ان ريفي عديم
الحكمة وفقير المنطق وعاجز عن الدراية».

حمدان

كما رد أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين
المستقلين «المرابطون» العميد مصطفى حمدان على
ريفي قائالً« :إن ماصرح به وزير الغفلة أشرف ريفي
بالنسبة إلى فيديو التعذيب في سجن رومية وربطه
بصورة ال تمتّ إلى العقالنية والحكمة بالرئيس بشار

األسد  ،يؤكد مدى الجنون والال عقالنية لهذا الرجل
بسبب عقدة النقص من الكبار ،وبسبب ما تعرض
له من احتقار من معلّميه وفي مقدمهم دولة الرئيس
الشهيد رفيق الحريري ال��ذي كان أق� ّل ما يقول عنه
أنه «غبي» .وأضاف« :وبالطبع يبرز هنا ما سمعناه
من مسؤولية وطنية لمعالي وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق ونتساءل معه ما هو الهدف من تسريب
هذا الشريط في هذا الوقت بالتحديد» .وطالب «بأش ّد
العقوبات لمن س ّرب ومن مارس ال قانونية التص ّرف
مع هؤالء اإلرهابيين الذين قطعوا رؤوس العسكريين
وفجروا المدنيين األبرياء» .وختم« :خسئت يا أشرف
ريفي فعقل بشار األسد العربي ال يمكن أن يصل إلى
مكنوناته أمثالك من الذين ال تصل قاماتهم إلى جزمة
الشهيد جامع جامع الذي كنت عندما تجتمع به تقول
«أن ليلة القدر قد حلّت عليك» ،وليرحم الله والدك
ذا العقل العربي ال��ذي لم يعلم أيّ مسخ معاق قد
أنجب».

أنّ ما وص��ل إل��ى موسكو عن «لقاء كان»
ه��و ع ��رض م��ن ال �ح��ري��ري وب ��ن سلمان
ب��االس �ت �ع��داد ل �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن نظرية
إس �ق��اط األس ��د وف �ت��ح ص�ف�ح��ة اتفاقيات
اق �ت �ص��ادي��ة وب�ع�ض�ه��ا ع �س �ك��ري ،وعلى
رغ ��م أرق��ام �ه��ا ال �م �ت��واض �ع��ة ف �ه��ي بداية
وم��ؤش��ر ل �ل �ن��واي��ا ،وأنّ م��ا ي��ري��ده وزي��ر
ال ��دف ��اع ال��س��ع��ودي ه ��و ال �م �س��اع��دة في
ترتيب ملف العالقة مع إي��ران ،وعبرها
البحث في سائر الملفات اإلقليمية ،من
اليمن إلى لبنان وسواهما ،وبعد الموافقة
التي قدمتها موسكو ت ّمت زي��ارة األمير،
وت� � ّم ت��وق�ي��ع االت �ف��اق��ات ،وم ��ا ج ��رى في
«ك ��ان» أنّ محمد ب��ن سلمان والحريري
ع��رض��ا م��ا يتمنيانه م��ن م��وس�ك��و ،سواء
في اليمن أو في لبنان ،وكان بوغدانوف
مشاركا ً بالسماع ،متحفظا ً في األجوبة،
ض �م��ن ح���دود ال �م��واق��ف البروتوكولية
والديبلوماسية ف��ي مثل ه��ذه اللقاءات.
وتضيف المصادر أنّ الكالم المنسوب
إل��ى ب��وغ��دان��وف م��ن اإلع�ل�ام المحسوب
على الحريري والسعودية ح��ول العماد
ميشال عون ال يطابق الواقع ،وهو كالم
ق��ال��ه ال�ح��ري��ري ف��ي ال�ل�ق��اء ،ورب�م��ا يكون
بوغدانوف قد ش��ارك كمستمع إيجابي،
في إبداء التف ّهم ،لكن األكيد أنّ بوغدانوف
لم يقدّم رأي�ا ً وال عرض تص ّورا ً وال عبّر
عن انطباعات ،تسمح بقول ما قيل ونشر
ما ت ّم نشره ،ووضعت النشر والتسويق
ف ��ي إط� ��ار ت �س��وي��ق إن� �ج���ازات منسوبة
ل�لأم �ي��ر م�ح�م��د ب��ن س �ل �م��ان ف��ي العائلة
والقيادة في الرياض من جهة ،وتسويق
الحريري لمب ّررات قيامه بالمهمة التي
القت اعتراضا ً أميركياً ،والحقا ً فرنسياً،
بعدما ز ّودت موسكو األمير بن سلمان
ب�م�ع�ل��وم��ات واف �ي��ة ع��ن ال �ف �س��اد المحيط
بصفقة ال�س�لاح المم ّولة بهبة سعودية
إلى لبنان ،والبالغة قيمتها ثالثة مليارات
دوالر ،ودور رئ �ي��س ال ��دي ��وان الملكي
ال�س��اب��ق خ��ال��د ال�ت��وي�ج��ري ف�ي�ه��ا ،وتع ّهد
وزي ��ر ال��دف��اع ب��ال�ق�ي��ام بتجميد الصفقة
وف �ت��ح تحقيق ج� �دّي بالفضيحة ،بينما
ت��رى ال �م �ص��ادر أنّ م��ا ب ��دأه األم �ي��ر على
ه��ذا الصعيد ه��ا ّم والف��ت وب��داي��ة جيدة،
وي�ب� ّرر الصمت ال��روس��ي تجاه م��ا نشر،
ألنّ موسكو تر ّد عبر السعودية لباريس
الصاع صاعين بعد إلغاء صفقة حاملة
الطائرات.
ال�س�ع��ودي��ة م��رك��ب ه��ائ��م ع�ل��ى وجهه
في بحر من األم��واج المتالطمة ،وفقا ً
لوصف المصادر الروسية ،ولذلك تهت ّم
موسكو كثيرا ً بالوقوف على مقربة مما
ي�ج��ري وم��ا سيجري فيها ،خصوصا ً
م��ع اق�ت��راب موعد االستحقاق النووي
اإليراني.
الحريري يعيش ذات اإلرباك وتداعياته
ولذلك ،وتحت تأثير مقلق لـ«فوبيا محمد
بن نايف» ق ّرر السير في دعم وزير العدل
أش ��رف ري �ف��ي ف��ي وج��ه وزي ��ر الداخلية
ن �ه��اد ال �م �ش �ن��وق ،ال� ��ذي ص���ار هاجسا ً
للحريري بعد حصوله على دعم بن نايف
للتقدّم نحو رئ��اس��ة الحكومة ،وتتوطد
عالقاته األميركية بصورة تزيد الريبة
الحريرية ،فكان فيديو رومية الذي يبقى
تسريبه كما س��رع��ة ان�ت�ش��اره وتوقيته،
م��وض��ع ت �س��اؤل ،خصوصا ً م��ع التعليق
األول���ي ل��وزي��ر ال��داخ �ل �ي��ة ،ب ��أنّ الشريط
قديم ،وجرى استحضاره لغاية في نفس
يعقوب ،ويعقوب هنا هو ريفي الذي أع ّد
حملة ف��ي ال �ش��ارع تنقلت م��ن طرابلس
إل��ى البقاع إل��ى صيدا وحظيت بمباركة
الحريري ،ودفعت المشنوق إل��ى تعديل
موقفه بطلب من الحريري ،وبلغ سقفها
ه��دف �ا ً م�ض�م��را ً ل�ه��ا وه��و تحصين وضع
ع��رس��ال ال�م�ح�ت�ل��ة م��ن «ج�ب�ه��ة النصرة»
ف��ي وج��ه ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ت�ح��ت شعار
«اإلسالميون مستهدفون» ،ول��ن نسمح

�أميركا و�إيران ( ...تتمة �ص)1
إنه تمهيد لالستغناء عن مقاتلة «داع��ش» برا ً
وإيكال المهمة إلى جبهة «النصرة» ،التنظيم األقدر
واألفعل في هذا المجال ،من أولئك الذين تج ّندهم
وكالة االستخبارات المركزية وتد ّربهم وتدفعهم،
متهيّبين ،إلى ميادين القتال.
إنّ االعتماد على جبهة «النصرة» في مقاتلة
«داع���ش» يساعد واشنطن على تبييض سج ّل
الجبهة وتبرئتها من تهمة اإلره��اب وإزال��ة اسمها
تاليا ً من قائمته المعتمدة عالمياً.
إنه ،تأسيسا ً على ك ّل ما تقدّم ،يصبح باإلمكان
تكريس جبهة «النصرة» جيشا ً رسميا ً لـ ِ»المعارضة
السورية المعتدلة» (بعد دم��ج بقايا «الجيش
الحر» في ألويته) ما يم ّكن الجبهة من ولوج قاعة
المفاوضات في «جنيف »-3بقوة وثقة.
لكن ،ه��ل م��ن مفاوضات أص�لاً ف��ي المستقبل
المنظور؟
مساع وجهود مكثفة في هذا السبيل تقودها
ثمة
ٍ
واشنطن مع موسكو كما مع ك ّل من الرياض وأنقرة.
غير أنّ صعوبات ج ّمة تكتنف ه��ذه المساعي.
فواشنطن تظنّ  ،بدالل ِة ما قاله كارتر للكونغرس،
«أنّ سقوط نظام األسد ممكن ألنّ قواته تع ّرضت
لخسائر كبيرة» ،لكنها تبدو غير واثقة من قدرتها
وحلفائها على إزاح��ة الرئيس السوري بدليل ما
قاله كارتر تحديدا ً ب��أنّ «انسحاب األس��د بنفسه
من الساحة سيكون أفضل للشعب السوري» .فهل
يُعقل أن ينسحب األسد كرمى لعي ّني أميركا؟
بصرف النظر عن عدم واقعية وعدم مشروعية
ما تق ّرره واشنطن لجهة ما هو «أفضل للشعب
السوري» ،فإنّ ثمة حقائق ثالثا ً تجعل من تقييمها
اآلنف الذكر ضعيفاً ،إنْ لم يكن مستبعداً:
األولى« ،أن الجيش السوري ما زال يمسك بقوة
بالمفاصل الرئيسية للدولة على رغم األوض��اع

الصعبة التي ت��واج��ه ال��ب�لاد ،وعلى رغ��م حملة
اإلشاعات التي تستهدفه» ،كما أكد مسؤول إيراني
رفيع لصحيفة «السفير» (.)2015/6/15
الثانية ،أن المسؤولين اإليرانيين يؤكدون
دائما ً أنهم يتابعون الدعم في شكل أكبر لسورية
ولجيشها .وقد تبدّى ذلك في شك ٍل الفت مؤخراً.
الثالثة ،أن ما َر َ
ش��ح من اللقاء ال��ذي ت ّم أخيرا ً
بين نائب وزي��ر الخارجية اإليراني حسين أمير
عبد اللهيان والمسؤولين الروس يؤكد ،بحسب ما
َ
«اتفاق وجهات النظر حول األسد،
قاله هذا األخير،
وانّ اإلدارة األميركية نفسها تشعر بالقلق من بدائل
لألسد ،ألنّ أقرب بديل له هو داعش».
إلى ذلك ،يتابع األميركيون مساعيهم مع الروس
للتوصل إلى تفاهم في شأن صيغة ح ّل سياسي
للصراع المحتدم تكون مقنعة لجميع األط��راف
المتصارعة كي توافق على االنتقال إلى طاولة
المفاوضات في جنيف .يعلّل األميركيون مطالبتهم
بتنحي األس��د بأنها مخرج لترضية التنظيمات
ّ
اإلسالمية المسلحة وإقناعها بجدوى وقف القتال
والتوجه إلى جنيف .ثم يع ّوضون موقفهم السلبي
ّ
من األس��د بالقول إنهم متمسكون بالحفاظ على
الجيش السوري متماسكا ً ليبقى للدولة السورية
عمود فقري ،وأنّ هذا هو الدرس الذي استخلصوه
من قرارهم الخاطئ بح ِّل الجيش العراقي بعد
احتاللهم بالد الرافدين.
الروس ما زالوا يشاطرون اإليرانيين رأيهم بأن ال
بديل للرئيس بشار األسد إالّ «داعش» وأن ال مس ّوغ
تاليا ً للتخلي عنه في الوقت الحاضر .كما َت َر َّد َد أن
موسكو ،إ ْذ تتمسك ببقاء األسد فهي ال تمانع في
التوصل مع الالعبين الكبار إلى صيغة مقبولة
حول الهيئة االنتقالية إلدارة الحكم المنصوص
عليها في بيان جنيف  .-1ولكن ،هل يبقى موقف

بالنيل منهم مرة أخرى باستعمال أجهزة
الدولة.

تسريب فيديو سجن رومية
وصراع المشنوق – ريفي

وفي خطوة مشبوهة في التوقيتُ ،نشرت
مقاطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي،
ُتظهر قيام عناصر بتعذيب السجناء في سجن
رومية الذين عرف منهم وائل الصمد من القبة
وقتيبة األسعد من عكار عبر جلدهم والتنكيل
بهم.
واستدعى ذل��ك ،عقد وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق الذي سيتفقد خالل الساعات القليلة
المقبلة السجن للقاء السجناء الذين تع ّرضوا
للتعذيب ،مؤتمرا ً صحافيا ً أكد فيه «أنّ هذه
العملية حصلت خ�لال مداهمة المبنى «د»
عندما حصلت عملية التم ّرد» ،مؤكدا ً «أنّ هذا
الموضوع لم ولن يتك ّرر بعد انتهاء المداهمة
بالمبنى «د» لكن يجب أن نأخذ في االعتبار
أنهم دخلوا مبنى فيه  1000سجين ،والذين
دخلوا هم مئات من العسكريين ،بالتالي قيام
 4أو  6عسكريين بارتكابات من هذا النوع
ليس غريباً».
وقال« :أنا ورثت هذا السجن وهذا الوضع
وورث����ت ه���ؤالء ال��م��س��اج��ي��ن .ل��س��ت أن���ا من
سجنهم ،ولم يكونوا في أوتيل وأنا نقلتهم إلى
السجن».
ولفتت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إلى
«أنّ هذا التوقيت المشبوه لتسريب الفيديو
استدعى من الوزير المشنوق عقد المؤتمر
الصحافي محاوال ً التبرير والدفاع عن نفسه
أمام الهجوم الذي يتع ّرض له».
وأكدت المصادر أنّ تسريب الفيديو يدخل
في إطار الصراع داخل «البيت المستقبلي»
بين الوزيرين أشرف ريفي ونهاد المشنوق،
إذ إن الفيديو ت ّم تصويره خالل عملية التم ّرد
التي حصلت في شهر نيسان ،وتسريبه في
هذا الظرف بالذات ،يترافق مع ج ّو داخل تيار
المستقبل يوحي أنّ المشنوق ب��ات الرجل
األول في التيار بعد الرئيس سعد الحريري».
واعتبرت المصادر «أنّ ما حصل ليس أكثر
من ورقة ضغط على المشنوق من قبل ريفي،
للي ذراعه وإطالق سراح الذين تجاوزوا حدا ً
ّ
معينا ً من التوقيف من دون محاكمة ال سيما
أنّ غالبيتهم من أبناء طرابلس».
لكن مراجع أمنية أك��دت لـ«البناء» «أنه
ال يمكن للوزير ريفي أن يتبرأ من تصرفات
عناصر قوى األم��ن الداخلي ،فهو أرس��ى في
المديرية العامة لألمن الداخلي نهجا ً في
الخروج عن القانون بالتعامل مع السجناء»،
مشيرة إلى «أنّ التنكيل الذي حصل في عهد
الوزير المشنوق ،ارتكبه عناصر قوى األمن
الذين تلقنوا ثقافة اللواء ريفي ،فال أحد ينسى
م��ا ق��ام ب��ه ال��وزي��ر ريفي وف��رع المعلومات
باقتحام وزارة االت��ص��االت في عهد الوزير
شربل نحاس».
في مقابل ذلك ،تؤكد مصادر طرابلسية «أنّ
عدد السجناء الذين قاموا بالتم ّرد في مبنى
«د» في سجن رومية ال يتجاوز  50سجيناً ،في

حين أنّ عناصر قوى األمن تع ّرضوا بالضرب
والتنكيل لـ 1000سجين» .وتابعت المصادر:
«نحن ال ندافع عن السجناء ،لكن لهؤالء حقوقا ً
أق ّرتها المنظمات الدولية أو ما يعرف بحقوق
السجين» ،معتبرة «أنّ هذه التصرفات التي
ارتكبتها عناصر األمن الداخلي من شأنها أن
تح ّول السجناء إلى متطرفين وإرهابيين».
وتحدثت المصادر الطرابلسية عن «تململ
في الشارع الطرابلسي ،ودعوات إلى تنظيم
حركات احتجاج للمطالبة باستقالة الوزير
المشنوق».
وشهدت مختلف المناطق اللبنانية قطعا ً
للطرقات احتجاجا ً على مشاهد تعذيب
السجناء في سجن رومية ،في وقت رفعت
وح����دات ال��ج��ي��ش ج��اه��زي��ت��ه��ا ف��ي ال��م��راك��ز
وأقامت حواجز في عدد من المناطق وقامت
بفتح الطرقات أمام السيارات العابرة وفك
التجمعات .وتجمع لبعض ال��وق��ت أهالي
م��وق��وف��ي روم��ي��ة ف��ي س��اح��ة ال��ن��ور ،وألقى
مجهولون قنبلة استهدفت نقطة للجيش عند
مدرسة دار السالم في باب التبانة ،وأخرى
على طريق المعرض انفجرت في محيط مركز
ليبان بوست والتعاونية قرب ساحة النور في
طرابلس وال إصابات .وأقدم عشرات الشبان
على قطع الطريق العام عند مدخل عكار على
دوار العبدة من كافة االتجاهات باإلطارات
المشتعلة.
وفي البقاع ،ساد التوتر سعدنايل مساء
أمس مع قطع بعض األهالي للطريق ورفع
أعالم لـ«جبهة النصرة» ،وتع ّرضت سيارتان
المحتجين.
لقوى األمن للتكسير على أيدي
ّ
كما ُقطع طريق عام قب الياس باالتجاهين
لبعض الوقت من قبل أهالي المنطقة .وأقدم
بعض الشبان في طريق الجديدة على قطع
طرقات الكوال وقصقص وكورنيش المزرعة
وخلدة والناعمة للغاية نفسها.
وأع��ط��ت ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى األم��ن
الداخلي أوامرها بإجراء التحقيقات الفورية
الالزمة .وأوضحت أنه «من خالل التحقيقات
التي أجرتها شعبة المعلومات وبإشراف
القضاء المختص تم تحديد هوية عنصرين
م��ن العناصر المتورطة حيث أوق��ف��ا ،فيما
التحقيقات جارية ومستمرة لكشف هوية
باقي المتورطين وإحالتهم أم��ام القضاء».
وتمنت على الجميع «أن يضعوا ثقتهم
بمؤسسة ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي وبالقضاء
ووقف التجاذبات في هذه القضية ،والتنبّه
لما يحاك لهذا الوطن وبخاصة في هذا الوقت
بالذات» .وسارع وزير العدل اللواء أشرف
ري��ف��ي ،إل��ى نفي م��ا تتناوله بعض وسائل
اإلع�ل�ام ع��ن ت��ورط أح��د عناصر ق��وى األم��ن
الداخلي من مدينة الميناء في طرابلس في
العملية .وأكد ريفي انه تم توقيف  5عناصر
من المتورطين حتى اآلن.

أي خرق
المساعي لم تحقق ّ

أما مجلس الوزراء فلن ينعقد هذا األسبوع
طالما لم يت ّم االتفاق على طرح ملف التعيينات
األمنية في أول جلسة تعقد .وأكدت مصادر
وزارية لـ«البناء» «أنّ االتصاالت الحكومية

ال ت���زال ق��ائ��م��ة ،ل��ك��ن ال م��ؤش��رات حاسمة
ممكن أن تؤدّي إلى حلحلة العقد» .وشدّدت
المصادر على «أنّ المساعي التي يقوم بها
رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد
جنبالط لتقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج
لألزمة الحكومية لم تحقق أيّ خرق».
وأعلن رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون أمام وفود شعبية من األشرفية
«أنّ أكبر مخالفة دستورية كانت التمديد
لمجلس النواب ومنع االنتخابات» ،مؤكدا ً
«أنه يدافع عن تعيين صهره العميد شامل
روك��ز وهو «القبضاي والبطل وه��ذا كله لم
ينفعه لينتقدوا أنه صهر العماد عون» .وقال
عون« :نريد رئيسا ً يساعد على ح ّل الخالفات
ليجمع المواطنين تحت اسم الوحدة الوطنية
وال نقبل برئيس ضعيف» .وأب��دى افتخاره
بالتفاهم مع المقاومة ،معتبرا ً «أنه تفاهم
ض ّد إسرائيل وض ّد اإلرهاب علناً».

طائرة صغبين أسقطها صاروخ
من إحدى الطائرات «اإلسرائيلية»

وفي جرود عرسال استهدف الجيش بقذائف
المدفعية الثقيلة وراج��م��ات ال��ص��واري��خ،
تحركات للجماعات المسلحة في جرود رأس
بعلبك .ودارت اشتباكات عنيفة بين حزب
الله و«جبهة النصرة» في جرود الجراجير.
وف��ي ج��رود صغبين دوى انفجار صباح
أم��س لم تعرف أسبابه وترافق مع تحليق
للطيران الحربي «اإلسرائيلي» المعادي،
والحقا ً تبيّن أنه ناجم عن سقوط طائرة بين
بلدة صغبين وجبل الباروك مجهولة الهوية،
وتولى ضباط في الجيش الكشف على حطام
الطائرة لمعرفة هويتها.
ورج��ح��ت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن
«تكون طائرة استطالع إسرائيلية مجهّزة
بتقنيات حديثة جدا ً للتصوير وتعمل بآالت
تصوير دقيقة وحساسة وبالتصوير باألشعة
ما ف��وق الحمراء لكشف أماكن ذات أهمية
عسكرية ومخابئ ودشم ومراكز قتالية».
ولفتت إلى «أنّ عملها ال ينحصر في منطقة
معينة لكونها تتنقل بسرعة وتستطيع أن
تكشف أكبر بقعة واس��ع��ة أث��ن��اء التصوير
بمعنى أنها حتى لو أسقطت بمنطقة صغبين
إال أنّ باستطاعتها تصوير مساحة تزيد على
 40كلم».
ووض��ع��ت ال��م��ص��ادر احتمالين لسقوط
ال��ط��ائ��رة :األول أنها أسقطت ب��ص��اروخ من
إح��دى الطائرات «اإلسرائيلية» بعد أن فقد
التحكم بها م��ن قبل غرفة العمليات بعد
التشويش عليها من قبل حزب الله .الثاني:
عطل فني طرأ في داخلها أو ت ّم تفجيرها من
الجو من قبل مشغليها بعد أن أدّت المهمة
المطلوبة ك��ي ال تقع ف��ي أي���دي ح��زب الله
والجيش اللبناني ،ال سيما أجهزة االتصاالت
الالسلكية التي تحملها كي ال يت ّم التشويش
على طائرات مثلها الحقاً».
واستبعدت م��ص��ادر عسكرية أن تكون
الطائرة عائدة لحزب الله ،الفتة إلى أنها ربما
تكون مثيلة لطائرة االستطالع التي كانت
تحلق فوق موكب الرئيس رفيق الحريري».

لبنان على الحافة ( ...تتمة �ص)1
 مع ح��رب القلمون ومساراتها ،وماب��ات محسوما ً لجهة حصيلتها ،بنصر
يحققه ح��زب الله على الفصيلين األبرز
«داعش» و«النصرة» ،يبدو أن لبنان يقترب
من االستقرار ،وأنّ التشكيالت اإلرهابية
س �ي �ت �ع � ّرض م ��ا ت �ب �ق��ى م �ن �ه��ا ف ��ي لبنان
للمالحقة والتنظيف بسهولة ،طالما توقف
الضخ الخارجي لها ،الستحالة إيصاله إلى
سورية من جهة ،وتقطعت أوصال اإلمداد
للموجود منها في لبنان من جهة أخرى،
بغض النظر عما يحدث في سورية بعيدا ً
ّ
ع��ن ال �ح��دود اللبنانية وتباين التوقعات
اللبنانية بصدده ودور حزب الله فيه.
 يدخل لبنان مرحلة ثالثة من التداخلم��ع األزم ��ة ال �س��وري��ة ه��ي األخ �ط��ر على
اإلطالق ،وهي مرحلة تدخل النائب وليد
ج�ن�ب�لاط ،ال ��ذي ب�ق��ي مكتفيا ً بالموقف
ال �س �ي��اس��ي ك�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن ع��دائ��ه للدولة
وال�ج�ي��ش ف��ي س��وري��ة ،وت �ك��رار سقوفه
العالية كالمياً ،والسعي إل��ى ترجمتها،
لكن من دون فائدة في التأثير في موقع

ودور الشريحة التي يمثلها الموحدون
الدروز في النسيج االجتماعي والطائفي
والجغرافي لسورية ،لينتقل إلى مرحلة
هي األخطر ،بتزاوج أضالع مر ّبع التهديد
بالمجازر من جانب «النصرة» والرعاية
«اإلسرائيلية» لمشروع الحزام األمني مع
المسعى الجنبالطي بالحياد ،والرهان
األم�ي��رك��ي على فكفكة س��وري��ة وتخليع
رواب �ط �ه��ا ك �ك �ي��ان ودول�� ��ة ،ه��و األخطر
لكونه يشكل ن��واة لمشروعين خطيرين
م��ن جهة ،هما التفتيت وال �ح��زام األمني
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» ،وألن �ه �م��ا ي��ه��دّدان بنقل
العدوى سريعا ً إلى لبنان من جهة أخرى،
وألنّ االس�ت�ث�م��ار على التعب والخوف
لطرح الحياد أش� ّد خطرا ً من الدعوة إلى
التموضع واالنحياز على إحدى ضفتي
الحرب من جهة ثالثة ،وألنّ الراعي هو
وليد جنبالط من زاوية رابعة.
 اختيار بلدة حضر الممتدّة في سفحجبل الشيخ ،قريبا ًمن راشيا ،والمحاصرة
بالنار «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ومسلحي «جبهة

ال�ن�ص��رة» وال �ع��رض الجنبالطي ،نقطة
بداية لبقعة زيت ليس انتشارها من النوع
القابل للمحاصرة بقوة حدود الجغرافيا،
ما يستدعي تنبّها ً لبنانياً ،خ��ارج سياق
ال�م��واق��ف البلهاء بالنظر إل��ى األم ��ر من
زاوية ساذجة تصدّق أنه مسعى إنساني
لحقن دماء األبرياء.
 جنبالط يعبث بالنسيجين اللبنانيوالسوري معاً ،ويغامر بإنعاش اآلمال
«اإلسرائيلية» بالحزام األمني عبر سوار
جبل الشيخ الممت ّد على حدود فلسطين
المحتلة مع ك ّل من لبنان وسورية على
ال�س��واء ضمن نسيج اجتماعي متشابه
يس ّهل العبور ب��ذات الخطاب واآللية من
ضفة إل��ى ضفة ،واللبنانيون يرتكبون
على اخ�ت�لاف مشاربهم ،خطيئة العمر
ما لم يستيقظوا ويتنبّهوا لخطورة العبث
الجنبالطي ه��ذه ال �م��رة ،فهل م��ن يقرع
الجرس ،ويقول لجنبالط كفى دلع ودالل
على اللبنانيين ،حذار الخط األحمر؟
ناصر قنديل

حذار من �سجون ( ...تتمة �ص)1
الروس على ما هو عليه بعد صفقة الـ  9مليارات
دوالر التي عقدوها مع السعوديين لقاء التعاون
في مجال استخدام الطاقة النووية لألغراض
السلمية؟
صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية كشفت
أن المحادثات بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين
وولي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان
تناولت مسائل عدّة بينها صفقات أسلحة وال سيما
منظومة صواريخ «اسكندر» البالستية .غير أن
ح � ْرص بوتين على اإلع�لان ،قبل مغادرة ضيفه
السعودي األرض الروسية ب��أنّ التمسك باألسد
هو أحد ثوابت سياسة بالده ،أسقط احتمال وجود
صفقة روسية – سعودية على حساب سورية.
مدير برنامج الخليج ف��ي «معهد واشنطن»
سايمون هندرسون أشار إلى أن «الرئيس الروسي
يرغب في توسيع الخالفات بين الرياض وواشنطن
بصورة أكبر على أس��اس الحكمة المستمدّة من
ت��وص��ل األخ��ي��رة إل��ى ات��ف��اق ن���ووي م��ع إي���ران»،
وذلك في إش��ار ٍة إلى استفادة روسيا من التقارب
األميركي– اإليراني المرتقب وتخ ّوف الرياض منه.
ك ّل هذه التوقعات مبنية على احتمال التوصل
إلى اتفاق نووي نهائي بين الواليات المتحدة وإيران
قبل آخر الشهر الجاري .لكن مواقف وتصريحات
كِال الجانبين تشير إلى وجود صعوبات وعقبات
تكتنف المفاوضات الجارية حاليا ً في فيينا.
إلى أين من هنا؟
ال��ج��واب :إذا تع ّذر التوصل إل��ى اتفاق نهائي
وجرى تمديد المفاوضات بين الجانبين إلى ما بعد
آخر الشهر الجاري ،فمعنى ذلك أنّ المشهد السوري
ستضج مجدّدا ً
كما المشهدين العراقي واليمني
ّ
بمزيد من الحروب.

د .عصام نعمان

الصور المس ّربة من «غوانتانامو» ،وعلى رغم ما أحدثته
من ردود أفعال ،لم تتضح حقائق جلية حولها ،ولم تعرف
طبيعتها ،وماهية أهدافها .ولع ّل المحلل السابق في شؤون
اإلرهاب في وكالة االستخبارات األميركية فيليب جيرالدي
ك��ان األص���دق حين ج��زم ب���أنّ «الحقيقة ح��ول تعذيب
المعتقلين في غوانتانامو لن نعرفها أبداً» ،الفتا ً في حديث
إعالمي عام  2012إلى أنّ «بعض الذين أطلق سراحهم من
غوانتانامو انض ّموا إلى جماعات إرهابية».
م��ا ج��زم ب��ه جيرالدي ليس بعيدا ً ع��ن ال��واق��ع ،فقادة
المجموعات اإلرهابية المنتشرون في أصقاع العالم ،والذين
ظهر منهم الكثير في سورية والعراق ،كانوا معتقلين من قبل
دول غربية وعربية وإقليمية ،وقد أدينوا بتهم متعدّدة أبرزها
تهمة اإلرهاب ،وخرجوا من المعتقالت والسجون إما النتهاء
فترة الحكم ،أو في ظروف وصفقات معينة.
وإلى جانب معتقل «غوانتنامو» ظهرت فضائح تعذيب
في سجون عدة ،منها سجن «أبو غريب» ،في حين كان سجن
«بوكا» في منطقة أم قصر العراقية ،يع ّد من أخطر «السجون»
فهو كناية عن خيم منصوبة ،ويحوي أع���دادا ً كبيرة من
اإلرهابيين .والواضح أنّ هذا المعتقل جرى اعتماده لغسل
أدمغة «نزالئه» ،في اتجاهات معينة ولغايات معروفة.
وليس خافيا ً أنّ خليفة تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي،
كان من بين نزالء السجن المذكور ،وودّع سجانيه على نية
اللقاء في نيويورك!
كما هو معروف فإنّ السجون اآلنفة الذكر كانت تحت
سلطة الواليات المتحدة األميركية وإدارتها المباشرة ،علما ً
أنّ الواليات المتحدة حريصة ك ّل الحرص على «نصاعة»
سجلها إزاء حقوق اإلنسان ،بالتالي من الصعب جدا ً أن
تتهاون مع تسريبات م��ص� ّورة تش ّوه ص��ورة الواليات
المتحدة .ال بل من الصعب أن تم ّرر أية مشاهد مص ّورة من
داخل سجون تشرف هي عليها ،إال إذا كان هناك قرار يسمح
تصب في خانة األمن القومي
بالتسريب لتحقيق أهداف
ّ
األميركي.

ذكرى �أ�سبوع

والسؤال هل أنّ المجموعات اإلرهابية التي تقاتل في
سورية والعراق تشكل تهديدا ً لألمن القومي األميركي ،وألمن
الكيان الصهيوني؟
على أرض ال��واق��ع ،ما تقوم به المجموعات اإلرهابية
يشكل تهديدا ً ألم��ن واستقرار دول المنطقة المستهدفة
باإلرهاب ،والخطر الذي يمثله هذا اإلرهاب واقع حكما ً على
شعوب المنطقة ،قبل أن تصل تشظياته إلى الغرب .لكنه
ينسق مع العدو
آنيا ً يخدم واشنطن ،وواضح أنّ هذا اإلرهاب ّ
الصهيوني ،ما يؤكد أنّ للمجموعات اإلرهابية المتطرفة
وظيفة محدّدة ومعروفة ،تخدم مصلحة الواليات المتحدة.
جميعنا يذكر كيف أنّ الواليات المتحدة األميركية هي
التي تع ّمدت تظهير عمليات التعذيب بحق من اعتقلتهم
ألنهم إرهابيون ،وهي التي سمحت بأن يتشكل رأي عام
يبدي تعاطفا ً غير مسبوق مع مجموعات مدانة بارتكاب
أعمال إرهابية!
إرهابيون كثر خرجوا من «غوانتانامو» و«بوكا» ومن
سجون تركية وعربية ،هم اليوم من يقتلون ويذبحون
ويرتكبون الموبقات ض ّد اآلمنين.
إره��اب��ي��ون كثر وج���دوا ح��واض��ن شعبية ،ألنّ اإلع�لام
األميركي والصهيوني والعربي المتأسرل ص ّورهم ضحايا
ّ
يحضرون وحوشا ً للفتك باإلنسانية.
تعذيب ،في حين كانوا
مشهدية قساوة التعذيب في «غوانتانامو» ،قد ال تماثلها
مشهدية .لكن األه � ّم أن ي��درك الجميع أنّ «المعذبين» في
السجون ،هم من يعذبون شعبنا في سورية والعراق
بإرهابهم وإجرامهم ووحشيتهم.
حذار من سجون ينمو فيها اإلره��اب من دون حسيب أو
رقيب ...ومن صور تعذيب تس ّرب بهدف استعطاف الناس
وبهدف تشكيل أدوات ضغط إلطالق متهمين باإلرهاب.
ح��ذار من اإلف���راط في المشاعر اإلنسانية على خلفية
ص � ّورت على نية التخطيط إلره��اب بحق
مشاهد تعذيبُ ،
اإلنسان واإلنسانية.

معن حم ّية
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المرحوم
علي عبد الحسين عطوي

أوالده :حسين ومريم زوجة سمير
طراف
شقيقاه :العميد الدكتور محمد
عطوي زوجته السيدة دانيا قباني،
وبسام.
شقيقاته :الحاجة سعاد زوجة
الحاج توفيق ضاهر وال��دة الحاج
بالل ضاهر وعائلتها.
ال��ح��اج��ة س��ه��ام زوج����ة ال��ح��اج
المرحوم كامل ضاهر وال��دة العميد
الركن عبد المنعم ضاهر والعميد
الركن عبد الله ضاهر وعائلتها.
الحاجة ان��ص��اف زوج���ة الحاج
محمد نصار وعائلتها.
الحاجة هيام زوجة العميد الركن
رضوان بيضون وعائلتها؟
ابتسام زوج��ة المرحوم صائب
رمضان وعائلتها.
فدوى وعائلتها.
وب��ه��ذه المناسبة ستتلى آي��ات
من الذكر الحكيم في قاعة جمعية
ال��ت��خ��ص��ص وال��ت��وج��ي��ه العلمي
ق��رب مق ّر ع��ام أم��ن الدولة – الرملة
البيضاء -من الساعة الثالثة عصرا ً
حتى الساعة السادسة مساءً.

