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ا�ستنكار وا�سع للتعذيب ودعوات الجتماع مجل�س النواب والحكومة
الأ�شرطة الم�س ّربة بين الفتنة وملف المخطوفين وا�ستعادة الإمارة
بعد تأجيج الشارع ليل أول من أمس ،وقطع الطرق على خلفية األشرطة المسربة عن
تعذيب عناصر من قوى األمن الداخلي لمعتقلين إسالميين في سجن رومية ،اشتعلت
في السياسة أمس لتذهب إلى اكثر من حجم الموضوع ،وهو كبير ،قضائياً ،وال سيما
من جانب تيار المستقبل ،الستخدام ما حصل في إقفال ملف المعتقلين على قاعدة
نسف التحقيقات التي أجريت معهم سابقاً ،واعترفوا فيها بارتكاباتهم اإلرهابية ،بحق
العسكريين والمدنيين ،بذريعة أن هذه االعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب واألشرطة
المس ّربة هي الدليل!
وبالتوازي ،مع حجم اإلنتهاكات الالإنسانية لما تعرض له المساجين ،توالت عالمات
االستفهام واالسئلة القلقة عن توقيت تسريب األشرطة علما ً أن عمرها أكثر من شهرين،
ومن هو صاحبها وما الغاية من فعلته ،هل المقصود النيل من وزير الداخلية والبلديات نهاد

ردود الفعل

وفي السياق ،قال النائب الدكتور مروان فارس« :ليس بمستطاع
أحد إال وأن يلقي المسؤولية على الدولة اللبنانية بجميع مسؤوليها
في وزارة العدل ووزارة الداخلية وقوى االمن الداخلي وهو يشاهد
ما حدث في سجن روميه من تعذيب وتنكيل بالسجناء».
وطالب «باجتماع الحكومة فورا ً بخاصة انها مشكلة من مختلف
القوى السياسية .وأن تتقدم باستقالتها وإن كانت هناك صعوبة
في تشكيل حكومة بديلة ومجلس النواب معطل ب��إرادة بعض
القوى السياسية فيه ورئاسة الجمهورية ممنوعة في بلد يريد
العدالة واالستقرار» .وأض��اف« :لذلك كله ،ال بد من المحاسبة
القاسية للمسؤولين عن اإلجرام الذي يحدث في سجن روميه ،وال
بد من أن يدخل الى السجن من يعتبر نفسه في الدولة اللبنانية
مسؤوال ً عن حقوق الناس والمبادئ االنسانية».
واعتبر ف��ارس أنه «ح��ان الوقت إلع��ادة النظر في هذا النظام
السياسي الذي يعيش فيه لبنان منذ نشوئه» ،الفتا ً إلى «أن نظام
الطائفية هو نظام االستبداد والقهر .إنه نظام أدى خدمته وعليه اآلن
ان يستريح فال الدستور اللبناني محترم وال اتفاق الطائف محترم
وال اي مبدأ من مبادئ العدالة في لبنان محترم بين اللبنانيين كلهم،
مقيميينومغتربين».
وطالب رئيس لجنة حقوق اإلنسان النائب ميشال موسى ،في
مؤتمر صحافي ،عقده في المجلس النيابي «بإنزال أشد العقوبات
بالمرتكبين في السجون والمخافر» ،مشددا ً على ضرورة «متابعة
التحقيقات في هذا الشأن وفي غيره من عمليات التعذيب إلى
نهايته».
ودعا موسى إلى «انعقاد مجلس النواب في جلسة استثنائية
من أجل مناقشة وإقرار اقتراح الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب،
تطبيقا ً لالتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان» ،مشيرا ً إلى أن
«لجنة حقوق اإلنسان ستعقد جلسة خاصة للبحث في موضوع
السجون والتعذيب».
وناشد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر ،في تصريح
رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «يدرج اقتراحه المتعلق بتحريم
التعذيب واعتباره من تشريع الضرورة» ،وقال« :إن ما شاهدناه
عبر األفالم المعروضة ال يخرج من كونه نزرا ً بسيطا ً من التعذيب
الذي يمارس على الموقوفين أثناء التحقيق معهم كما نقل إلينا
أهالي الموقوفين أو سجناء خرجوا الى الحرية».
واستنكر عضو كتلة المستقبل النائب محمد كبارة «ما تع ّرض له
الموقوفون في سجن رومية» ،مذكرا ً وزير الداخلية نهاد المشنوق
«بأننا كشفنا هذا االعتداء قبل شهرين لكنك نفيته في حينه» ،متهما ً
المشنوق بـ«رفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ك ّنا قد طالبنا
بها للنظر في الجرائم الموصوفة التي ارتكبت في حق أهلنا في
رومية».
كما انتقد كبارة ما وصفه بـ«البيان المجتزأ» لقيادة قوى األمن
الداخلي ،مطالبا ً بـ«محاكمة قضائية سريعة وشفافة وعلنية لكل
المرتكبين ،تعتمد فيها األشرطة كأدلة».
واستنكر لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
تعذيب السجناء في سجن رومية ،مطالبا ً «السلطات القضائية
واألجهزة األمنية إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة لكشف المتورطين
وإحالتهم إلى القضاء المختص بعيدا ً من اإلستنسابية واإلستغالل
السياسي ،ومتابعة التحقيقات للوصول إلى الجهة التي تسترت
على هذه االنتهاكات ال سيما بعد تصريح وزير الداخلية والذي
أشار فيه إلى أن هذه األح��داث وقعت أثناء تمرد المساجين منذ
شهرين ونيف ما يعني أن هناك جهة ما كانت تمتلك الوثائق التي تم
تسريبها ولكنها أخفتها لسبب ما حتى اليوم ،والسؤال الذي يطرح
نفسه «هل إن قرار نشر هذه األفالم اليوم جاء للتغطية على قضية
أهم وأخطر من التعدي على الحريات العامة وحقوق اإلنسان؟».

المشنوق ،وإحراقه ،أم إثارة مشاعر وغرائز فئة من اللبنانيين ودفعها إلى أعمال شغب قد
تفجر الشارع ،وهل للتسريب ارتباط بموضوع العسكريين المخطوفين ال سيما لدى «جبهة
ّ
النصرة» التي اعتادت أكثر من مرة ابتزاز الجانب اللبناني بافتعال قضية تهز الشارع؟
ومن جهة أخرى ،هل التسريب هو في إطار الضغط لنقل إدارة السجون من عهدة وزارة
الداخلية إلى وزارة العدل وإعادة إمارة سجن رومية إلى سابق عهدها قبل قيام المشنوق
بعمليته الشهيرة لضبط السجن الذي حوله االرهابيون إلى غرفة عمليات للجرائم التي
نفذوها عبر ادواتهم والتابعين لهم في الخارج؟
األسئلة في هذا الموضوع ال تنتهي لكن التحقيقات بدأت وستكشف ماذا حصل ،ليصبح
لبنان على شفير اإلنفجار في لحظة مفاجئة .وفي هذا الوقت توالت ردود الفعل على
األشرطة المس ّربة والتي أجمعت على إدانة التعذيب الذي تعرض له المساجين.

وطالبت الهيئات المعنية بـ«وضع حد نهائي لمغامرات وزير
العدل أش��رف ريفي وعبثه بأمن الوطن والمواطنين من خالل
استمراره في سياسة التحريض والتسبب باالحتقان المذهبي،
ألن األمور كادت أن تخرج عن السيطرة لوال وعي غالبية اللبنانيين
وتعقلهم وترفعهم عن اإلن��ج��رار إل��ى الخطابات اإلستفزازية
والعشوائية ،فالوطن أهم من تحقيق غايات ومكاسب سياسية
خصوصا ً أن الصراع يجري اليوم داخل حزب «المستقبل».
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «ال ُمح ّرك
األول لثورة األرز كرامة اإلنسان البشري» ،مستنكرا ً ما حصل،
ومطالبا ً «بتحقيقات شفافة كاملة لتحديد المسؤوليات وا ّتخاذ
اإلج��راءات الالزمة لعدم حصول هكذا تصرفات مجددا ً مهما تكن
الظروف».
واذ استنكر األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» أسامة
سعد انتهاك إنسانية الموقوفين في سجن رومية» ،دعا في تصريح
الى «استكمال التحقيقات ،ومحاسبة المسؤولين ،ووضع ح ّد
نهائي لممارسة العنف والتعذيب في لبنان».
وقال راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك
المطران إيلي بشارة الحداد «آلمنا ما ح��دث في سجن رومية
البارحة من تع ٍد على السجناء بقساوة لم تشهدها الحضارة
اللبنانية من قبل في حق اإلخوة االسالميين المسجونين هناك»،
داعيا ً الى «اإلس��راع في ختم ملف التحقيق لهؤالء المسجونين
وتطبيق العقوبة للذين اقترفوا الجرم ضدهم».
وقال مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني في
بيان« :حسنا ً فعلت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بإصدارها
بيانا ً بوقائع التعذيب الوحشي التي ج��رت بحق المعتقلين
اإلسالميين داخل سجن رومية ،وإعالن أنها ستحاسب عناصر
التعذيب ،ونريد أيضا ً محاسبة من أصدر إليهم أوامر التعذيب
مهما عال شأنهم ،ألنه يستحيل أن يمارس أحد التعذيب الوحشي
فضالً عن العادي على معتقلين داخل السجون من دون تكليف من
مرجعه األمني المباشر».
وطالب بإقفال ملف المعتقلين اإلسالميين نهائياً ،مح ّذرا ً من
«تأخير طي هذا الملف ،فاآلتي من تداعيات المنطقة على لبنان أكبر
وأكثر مما يتوقعه أي مسؤول».
وإذ دان «تجمع العلماء المسلمين»« ،هذا العمل اإلجرامي»،
سأل« :لماذا أعلن عن هذه الشرائط اليوم؟ وما هو الهدف من وراء
ذلك؟ لذا فإننا نشك في أن يكون ممتلك هذه الشرائط احتفظ بها
الستخدامها في لحظة سياسية ما وضمن مخطط مشبوه ،لذلك
فإننا ندعو إلى التحقيق مع من يمتلك هذه الشرائط ومحاسبته».
وح ّذر التجمع من «استخدام هذه األشرطة أداة للفتنة ،فمن قام
بهذا العمل الجبان هم موظفون في الدولة اللبنانية يتبعون جهازا ً
محسوبا ً على جماعة معينة ،وبالتالي فإن هذه األشرطة ال تصلح
أن تكون أداة في الفتنة المذهبية».
واعتبر أن «قطع الطرق المنظم في أكثر من منطقة لبنانية يكشف
أن من وراء هذا العمل كان يهدف الى إحداث بلبلة في البلد وفتنة
تؤدي إلى توتير أجواء السلم األهلي ،وهو ما يفرض معالجة هذا
الموضوع بسرعة قصوى».
ودعا إلى «حل سريع لقضية السجناء اإلسالميين من خالل
محاكمة عادلة تنهي هذا الملف الذي تجاوز التعامل معه حدود
المنطق والعدل».
واستنكر رئيس «االتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر
حمود «التعذيب الوحشي» لكنه أهاب بـ«الجميع البحث جديا ً عن
الجهة التي سربت هذين الشريطين واختارت هذا الوقت بالذات».
ودان الناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان الشيخ
محمد الموعد «األعمال الوحشية التي تعرض لها الموقوفون
اإلسالميون وغيرهم في سجن رومية من ضرب مبرح وشتائم»،
وطالب «المعنيين من الدولة اإلسراع بمعاقبة الفاعلين ،وإنزال

تر�أ�س اجتماع ًا لمتابعة ملف رومية

�سالم :لح�صره في �إطاره القانوني
بعيد ًا من الغر�ضية ال�سيا�سية والتحري�ض
ت��رأس رئيس مجلس ال��وزراء تمام
س�لام ف��ي ال��س��راي الحكومية أم��س،
اجتماعا ً لمتابعة ملف ال��وض��ع في
سجن رومية حضره وزي��را الداخلية
نهاد المشنوق والعدل أش��رف ريفي
وال��م��دع��ي ال��ع��ام التمييزي القاضي
سمير حمود والمدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
واط��ل��ع س�لام ف��ي االج��ت��م��اع على
مالبسات قضية التعرض بالضرب
لعدد من نزالء سجن رومية إبّان التمرد
الذي شهده السجن منذ قرابة شهرين،
وعلى آخر ما وصلت إليه التحقيقات
مع رج��ال األم��ن المتورطين في هذه
المسألة.
ووص����ف س�ل�ام م��ا ارت��ك��ب بحق
السجناء ب��أن��ه «ع��م��ل مشين وغير

أخ�ل�اق���ي» ف��ض�لاً ع��ن أن���ه «مخالف
للدستور اللبناني ال��ذي يكفل حقوق
اإلن��س��ان ،وللقوانين اللبنانية التي
ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم
الموجهة اليهم او االحكام الصادرة
بحقهم».
وط��ل��ب م��ن األج���ه���زة القضائية
واألمنية «المضي في تحقيقاتها بكل
مهنية وشفافية» لمعرفة تفاصيل ما
ج��رى وتحديد المسؤوليات وإن��زال
العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من
تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في
استعمال العنف بطريقة غير مبررة».
وأبلغ سالم وزيري الداخلية والعدل
«تأييده الكامل لكل الخطوات التي قاما
بها حتى اآلن لمعالجة هذا الملف ،ولما
أبدياه من حكمة ومسؤولية وطنية

وح��رص على القوانين» ،داع��ي�ا ً إلى
«التعامل مع هذا الملف بروية وحصره
في إطاره القانوني بعيدا ً من الغرضية
السياسية والتحريض ال��ذي يسيء
لالستقرار ويضر بالصالح العام».
وأك��د س�لام حرصه على «حماية
مؤسسات الدولة وتحصينها» محذرا ً
من «استغالل عمل شاذ وغير معهود
في سلوك قوى األمن الداخلي ،لإلساءة
إل��ى ه��ذه المؤسسة الوطنية التي
يشهد اللبنانيون لها ،قيادة وأف��راداً،
ولتضحياتها وكفاءتها ف��ي حماية
أمنهم وال��ت��ص��دي ألصعب المهمات
وأدقها ،لنشر األمن وتثبيت اإلستقرار
في جميع أنحاء البالد وإحباط الكثير
من العمليات اإلرهابية وإنهاء الوضع
الشاذ والمزمن في سجن رومية».

�أهالي الع�سكريين يقطعون طريق �ضهر الأحمر را�شيا
بعد تسريب شريط سجن رومية أعلن اهالي العسكريين
المحتجزين لدى «داعش» رسائل تهديدية من «التنظيم»
توعد فيها بمعاملة أوالدهم كما يعامل االسالميون ،معلنا ً
أن ب��اب ال��زي��ارات ال��ذي ك��ان سيفتحه «أمير المؤمنين»
أمام األهالي للقاء أبنائهم ،اقفل «وأبشروا بالجلد وقطع
الرؤوس». ...
الناطق باسم االهالي حسين يوسف أشار لـ«المركزية»
ال��ى أن «ه��ذا الشريط أث��ر في شكل س��يء ج��دا ً على ملف
أوالدن���ا ،وانقلب تهديداً .نحن كنا نتوقع ه��ذا ال��رد من
«داعش» ،فما يدور في رومية من ظلم واستبداد بعيد كل
البعد من االنسانية والضمير وستكون له تداعيات سلبية»،
مضيفاً« :إالّ أن المسؤولية في هذا الملف تقع أوال ً على وزير
الداخلية ،وعلى الدولة ثانيا ً التي كان يفترض ان تحل
قضية العسكريين منذ عام قبل ان تصل الى هذا الدرك
الخطير».
وعن التهديد الذي وصل الى األهالي ،أوضح يوسف
«اننا نتواصل مع الجهات الخاطفة على طريقتنا ،ونعرض
سمعتنا للخطر وقد نتهم الحقا ً باإلرهاب ،لكن ال يهم ،فنحن
نريد اي معلومة عن أوالدن��ا .ول��ذا كلفنا كأهالٍ ،أحدَهم

للتواصل مع الخاطفين .و(أول م��ن) أم��س تلقت إحدى
األخوات رسالة التهديد على هاتفها ،ونحن أرسلناها الى
االعالم ،ليراها المعنيون».
وعن اجتماع خلية االزمة اليوم لبحث االيجابيات في
المفاوضات الدائرة مع «جبهة النصرة» ،لفت يوسف الى أن
«التطمينات التي نسمعها والقول ان الطابة باتت اليوم في
ملعب القطري ،لم تعد تنطلي على أحد ،وليخرجوا من هذه
التعابير الروتينية ،حيث ننتظر خطوات ايجابية ملموسة
على األرض ،ليس أقل من ذل��ك» .وتابع« :الدولة تنتظر
التهديدات وقطع الرؤوس لتتحرك ،فأي خلية أزمة هذه؟
هي ازمة خلية كما س ّماها الرئيس نبيه بري سابقاً ،حيث
لم تنجز شيئا ً منذ عام ،واليوم نحاول التواصل مع اي من
اعضائها للحصول على معلومة تطمئننا ،لكن أحدا ً ال يرد،
ويتعاطون معنا بفوقية».
وكان ذوو العسكريين المحتجزين لدى «داعش» محمد
يوسف وميمون جابر وناهي أبو قلفوني ،قطعوا أمس طريق
مثلث ضهر األحمر راشيا في الثالثة والنصف من بعد الظهر،
إحتجاجا ً على تعذيب السجناء في رومية ،وما نتج منه من
تهديدات أطلقها «التنظيم» .ثم أعيد فتح الطريق مساء.

أشد العقوبات بحقهم» ،مؤكدا ً أن على «القضاء إنهاء هذا الملف
بأسرع وقت ،ومحاكمة كل من سهل إيجاد غرف عمليات للموقوفين
داخل السجن تدير مصالحهم على حساب أمن وإستقرار الوطن
وأمن وحياة الناس» ،متسائالً عن «الغاية من توقيت نشر ما حدث
والهدف منه».
واعتبر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان بعد اجتماع
مع «هيئة علماء المسلمين» أن «إنهاء ملف الموقوفين االسالميين
أمر ضروري في الحياة الوطنية العامة ،حتى ال يرتفع منسوب
التطرف بين الشباب».
وتابع المفتي سوسان «قلنا وما زلنا نقول إن العدالة اساس
الحكم والنظام ،فليحاكم المتهم وليعاقب المرتكب وليفرج عن
البريء والمظلوم ،ونؤكد عدم األخذ باعترافات المعذب وانتزاعها
منه جبراً».
واعتبر نقيب المحامين جورج جريج «أن إمارة رومية لن تتهاوى
إالّ بنقلها من سلطة وزارة الداخلية الى سلطة وزارة العدل» .فيما
أعلن نقيب محامي طرابلس فهد المقدم انه «تقرر الطلب من النيابة
العامة التمييزية مالحقة الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم للقضاء
المختص وإنزال اشد العقوبات بهم».
ودانت جمعية «عدل ورحمة» في بيان «تعذيب أي موقوف أو
سجين مهما كانت تهمته» ،وأضافت« :إن عناصر القوى األمنية،
عند حصول التمرد في سجن رومية تعرضوا لألسر والضرب
من االسالميين ،وم��ا حصل في الشريط المصور هو رد فعل،
سببها األساسي عدم إيالء السجن األهمية المطلوبة من الدولة،
وتخصيص فريق أمني مدرب على إدارة السجون ،إذ إن العنصر
األمني في السجن اليوم هو بمثابة سجين أيضاً».
وطرحت الجمعية «عالمة استفهام كبيرة وكبيرة جدا ً حول
توقيت الشريط المصور ،على رغم أن العملية تمت قبل أكثر من
شهرين ،فلماذا لم ينشر هذا الشريط من قبل؟»،
وأش��ارت إلى «أن ما يثير الريبة وااللتباس في مقاربة هذه
الحادثة هو إي�لاء عملية التحقيق في جريمة التعذيب التي
شاهدناها إلى الجهة األمنية نفسها التي ارتكب أفرادها هذا الفعل
المشين ،ونعني بذلك فرع المعلومات لدى قوى األمن الداخلي،
والتي على رغم اإلعالن عن توقيف بعض عناصرها ،تظل موضع
تشكيك في إمكان الذهاب بالموضوع إلى خواتيمه وشمول عملها
كل المسؤولين عن هذه الممارسة».
ودان مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين
المرابطون في بيان «األفعال الالقانونية التي ظهرت في الفيلم
المسرب من سجن روميه» ،داعيا ً «جميع المسؤولين وفي مقدمهم
وزير العدل أشرف ريفي ،الى محاكمة عادلة للموقوفين في رومية
على اختالف مذاهبهم وطوائفهم».
ورأى أن «نشر هذا الفيلم في توقيت مشبوه ،وبالطريقة التي
سرب بها ،تثير الكثير من التساؤالت عمن سرب ومن استغل
هذا التسريب ،وأثار غرائز المواطنين مذهبيا ً وطائفياً» ،مطالبا ً
«بتحقيق جدي وشفاف من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق،
والمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،ورئيس
فرع المعلومات العقيد عماد عثمان».
وسأل األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد عن «سر
التوقيت المشبوه لنشر شرائط التعذيب بعد أكثر من شهرين على
وقوع الحادثة المدانة والمستنكرة ،وهي تشبه موضوع تهريب
شرائط تسجيل من الوزير السابق ميشال سماحة وبثها من خالل
وسائل اإلعالم بعد أكثر من ثالث سنوات».
واستنكرت أمانة اإلعالم في حزب التوحيد العربي االعتداء على
موقوفين في سجن روميه ،وطالبت الوزير المشنوق «باإلسراع
في إج��راء تحقيقات شفافة لتحديد المسؤوليات ،وإن��زال أشد
العقوبات في حق المتورطين من العناصر األمنية في هذه األعمال
الشنيعة».

الم�شنوق يبرّئ ريفي من الت�سريب:
لن �أرد لكن يوم ًا ما �س�أرد جيد ًا

المشنوق وبعض المساجيين في رومية
انتقل وزير الداخلية نهاد المشنوق مباشرة أمس إلى رومية ،حيث التقى
قائد السجون المركزية جورج الياس واطلع منه على ما ورد في الشريط الذي
تم بثه عبر مواقع التواصل االجتماعي .كما اختلى بعدد من السجناء الذين
ظهروا في الشريط ومنهم الشيخ عمر األطرش ،وائل قاسم وعثمان ابراهيم،
سائالً عن خلفيات الحادثة ومجرياتها.
ثم عقد المشنوق مؤتمرا ً صحافيا ً أعلن فيه «أن التحقيق مستمر لمحاسبة
كل من شارك في عمليات التعذيب موجها ً أكثر من رسالة أولها أن «هذا الخطأ
واالرتكاب يجب أال ينال من هيبة وسمعة قوى األم��ن الداخلي» ،مضيفاً:
«الرسالة الثانية أن ما حصل غير مقبول أو مسموح ال بل مدان وسأستخدم
صالحياتي الكبرى التي لم يسبق لي ان استخدمتها لمحاسبة كل من خالف
حقوق السجين .أما الرسالة الثالثة ،فهي أنني استمعت الى المساجين
الثالثة الذين اعتدي عليهم في شكل غير طبيعي وهم أكدوا أنه منذ أن انتقل
قسم منهم الى المبنى «ب» لم يتعرضوا ألي أذى أو خطأ ما ّ
دل إلى أن التدابير
التي اتخذناها اوقفت مخالفة أبسط حقوق السجين».
وأشار إلى أن «السجن شهد حوادث وسقوط قتلى وجرحى عام 2011
لكن حينها لم نشهد االستغالل السياسي القائم اليوم» ،مضيفاً« :لن أرد في
السياسة على أحد لكن يوما ً ما سأرد جيداً».
وردا ً على سؤال عما إذا كان هو المستهدف من هذه األشرطة ،قال المشنوق:
«أنا لست مهماً ،فالمهم الدولة ومؤسساتها وبقاؤها واستمرارها».
ورف��ض المشنوق اتهام وزي��ر العدل أش��رف ريفي بتسريب األشرطة،
مضيفاً« :ال أظن انه يريد زعزعة الدولة وقوى األمن التي سبق أن خدم فيها».
كما رفض اعتبار الخالف اليوم ضمن البيت الواحد «فالمسألة ليست بهذه
البساطة ،لكن البعض يقول بمسايرة موجة شعبية».
وإذ أكد أن شخصين أوقفا منذ شهرين بعد القضاء على التمرد في رومية
بشكل بعيد من االعالم ،لفت الى «اننا بعد بث الشريط ،سنعلن عن التوقيفات
وعن نتائج التحقيق واألحكام ستكون علنية وال س ّر فيها» ،كاشفا ً انه تم الى
يوم أمس «توقيف  ،6منهم  3مسيحيين و 3مسلمين والتحقيق القضائي
مستمر».
وأكد أن العودة الى ما كان عليه المبنى «ب» سابقا ً لن يحدث.

المو�سوي :لو انت�صر التكفيريون
في �سورية لقر�أنا الفاتحة على لبنان
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي
خالل احتفال تأبيني أقامه حزب الله في حسينية بلدة
شحور ،انه «ما من أمة من األمم تحظى اليوم بالكرامة
والعزة إال وقد مرت في طرق كثيرة من حروب متعددة راح
فيها الماليين من شبابها من أجل أن تحقق لنفسها السيادة
التي هي ليست شعارا ً يردد ،بل هي وضع ننشئه بأفعالنا
ونمارسه بعد ذلك في كل موقف نتخذه».
وأكد أنه «ال يمكن ألحد أن يتعاطى معنا نحن الذين
نقدم أنفسنا دفاعا ً عن مبادئنا بالطريقة التي ظهرت في
التعاطي مع البعض في لبنان ،فاألب الذي قدم شهيدا ً
يقف مندوبو حلفائنا عند بابه ويقبلون عتبة داره ،وكذلك
سفراء حلفائنا الذين قام العديد منهم بتقبيل أيادي آباء
شهدائنا ،فهكذا يتم التعاطي مع األح��رار والمجاهدين
والذين يقدمون ثمرة فؤادهم ،وألننا نقدم هذه التضحيات
فلدينا ميزة عن غيرنا ،بأنه ال يمكن ألحد أن يتعاطى معنا
إال على سبيل االحترام».
وتابع الموسوي« :إننا قدمنا باألمس ثلة من الشهداء
ف��ي مواجهة هجمة لما يسمى «داع���ش» ،ول��وال ه��ؤالء
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الشهداء ووقفة المجاهدين في مواجهة هجومهم لكانت
قرى لبنان والمسيحية منها بالتحديد قد سقطت تحت
سيطرتهم».
وأض���اف« :فالمقاومة هي التي تحمي لبنان اليوم
في مواجهة أع��دائ��ه أك��ان��وا من الصهاينة أم كانوا من
التكفيريين ،وقد بنينا في مواجهة العدو الصهيوني قدرات
تمنعه من التفكير في العدوان على لبنان ،كما أننا نخوض
حربا ً شرسة في مواجهة أشقى خلق الله على األرض في
هذه اآلون��ة وهم التكفيريون ،ونحقق اإلنتصارات التي
بموجبها يكون للبنان اليوم هذا الشعور باالطمئنان
والسالمة واألم��ان» ،مشيرا ً إلى انه «لوال هذا السد الذي
أقمناه وهذا الحزام الذي زنرنا به لبنان لكان مستباحا ً أمام
هجمة ال تبقي فيه وال تذر ،ولذلك فعلى هؤالء أن يصارحوا
جمهورهم بما يقولونه في غرفهم المغلقة بأن قتال حزب
الله في مواجهة التكفيريين هو الذي يحمي لبنان ،بل
ويحمي المنطقة بأسرها ،ألنه لو كتب للتكفيريين أن
ينتصروا في سورية لكنا قرأنا الفاتحة على لبنان وعلى
العراق وعلى غيره».

الف�صائل :لمعالجة �أحداث المخيمات بالحوار

كاغ خالل لقائها نساء فلسطينيات في مخيم البرج
عقدتقيادةالفصائلوالقوىالوطنية
واإلسالمية الفلسطينية اجتماعا ً طارئا ً
في مقر سفارة فلسطين في بيروت،
بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان
أشرف دبور ،لمناقشة األحداث األخيرة
في مخيم عين الحلوة واألوضاع األمنية
في المخيمات ومتابعتها.
وأوضحبيانللفصائل،أنالمجتمعين
«دان��وا األح��داث األخيرة في المخيمات
وأكدوا معالجتها بالحوار وعدم اللجوء
إلى السالح والعنف .كما أكدوا التمسك
بالمبادرة الفلسطينية الموحدة التي
أعلنتها الفصائل في لبنان والملتزمة
بالحفاظ على أمن واستقرار المخيمات
وج��واره��ا وال��ح��ف��اظ على العالقات
األخوية اللبنانية  -الفلسطينية وتفعيل
القوة االمنية المشتركة في المخيمات».
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إل��ى أن��ه ت��م تكليف
«اللجنة األمنية العليا بمتابعة الحدث
وت��داع��ي��ات��ه وتشكيل لجنة تحقيق
للوقوف على حقيقة ما جرى».
وبعد االجتماع ق��ال عضو المكتب
السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين علي فيصل« :م��ن الطبيعي
ان تلقى مثل ه��ذه األح����داث االدان���ة
واالستنكار من قبل الفصائل والقوى
الوطنية واإلسالمية لما تشكله من إساءة
كبيرة إلى شعبنا وقضيته الوطنية وإلى

أمنه ونضاله من أجل حقوقه الوطنية
بخاصة حقه في العودة .وبالتالي كان
ال بد من هذا اللقاء لمعالجة تداعيات
ما حدث ب��روح وطنية مسؤولة تضع
مصلحة ال��ش��ع��ب الفلسطيني ف��وق
كل االعتبار ،مؤكدين في الوقت ذاته
ضرورة حل جميع الخالفات الداخلية
بالحوار المسؤول وع��دم اللجوء الى
السالح وسيلة لحل خالفاتنا».

كاغ تجول في البرج

على صعيد آخ���ر ،دع��ت المنسقة
ال��خ��اص��ة ل�لأم��م المتحدة ف��ي لبنان
سيغريد كاغ أمس ،المانحين الدوليين
إل��ى «تقديم المزيد م��ن المساعدات
الدولية لوكالة األم��م المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في
الشرق األدنى «أون��روا» من أجل تأمين
احتياجات الالجئين الفلسطينيين في
لبنانوالالجئينالفلسطينيينالنازحين
من سورية».
وأعلن بيان لمكتب المنسقة ،أن كاغ
جالت أم��س في مخيم ب��رج البراجنة
برفقة المدير العام لمكتب «أونروا» في
لبنان ماتياس شمالي.
ولفت البيان ال��ى أن موظفين من
«أون������روا» أط��ل��ع��وا ك���اغ «ع��ل��ى عمل
المنظمة في المخيمات الـ 12لالجئين

الفلسطينيين في لبنان ،بما في ذلك
في ب��رج البراجنة ،وعلى التحديات
المتنامية التي تواجههم بسبب تضاؤل
الدعم الدولي من األطراف المانحة».
وق��ال��ت ك���اغ« :إن س��ك��ان المخيم
يواجهون صعوبات هائلة كل يوم.
ويجب بذل كل الجهود الممكنة من أجل
دعم أكبر لالجئين الفلسطينيين هنا».
والتقت كاغ الجئين فلسطينيين من
س��وري��ة ،وزارت عيادة طبية تديرها
الـ»أونروا» ومركزا ً للمسنين .كما التقت
بلجان شبابية وشعبية في المخيم
أطلعوها على الوضع في مخيم برج
البراجنة «بما في ذل��ك مشاكل الفقر
والنقص في الخدمات الطبية والبطالة
واإليواء».
ورحبت ك��اغ «بالهدوء السائد في
المخيم وبخاصة منذ ب��دء األزم��ة في
س��وري��ة» .وشجعت على «المزيد من
التعاون بين السلطات الفلسطينية
واللبنانية لتأمين اس��ت��م��راري��ة هذا
الهدوء».
واختتم البيان ب��اإلش��ارة ال��ى أن
«عدد سكان مخيم برج البراجنة يبلغ»
حوالى  40000نسمة ،بما فيه 22000
الجئ فلسطيني من لبنان و 8000الجئ
فلسطيني من سورية باإلضافة الى
آخرين».

