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بيروت ـ احمد عز الدين
بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
امس برسالة الى الرئيس الڤنزويلي تشرح اجلرائم 
التي ارتكبها الزعي���م الليبي معمر القذافي التي 
تخطت حدود بالده، واجلرمية التي ارتكبها في 
حق لبنان واإلنسانية بإخفائه اإلمام السيد موسى 
الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي 

عباس بدرالدين.
 وجاء في الرسالة: »إن غضب الشعب الليبي 
وثورته اليوم ما هما إال تعبير عن مظاهر الشكوى 
والظل���م اللذين يتعرض لهم���ا من حاكمه معمر 
القذافي، الذي التزال س���جونه مألى باآلالف من 
الليبيني األبرياء ويداه ملطختان بدماء ش���عبه 

املقهور«. 
 وأشار بري في رسالته إلى أن »جرائم معمر 
القذافي قد تخطت حدود بالده الى العالم، وسبق 
له أن ارتكب في حق لبنان جرمية إنسانية نكراء 
متثلت في إخفاء قائد وطني عظيم هو اإلمام السيد 
موس���ى الصدر بعدما دعاه رسميا إلى ليبيا مع 
رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي األستاذ 
عباس بدرالدين، في تاريخ 1978/8/31«، الفتا إلى أن 
»هذه اجلرمية املتمادية التي ارتكبت في حق لبنان 
وشعبه مرفوعة اليوم أمام أعلى محكمة في لبنان، 
وسيكون يوم الرابع من مارس 2011 يوما للنظر 

في هذه القضية بعدما صدر قرار اتهامي في حق 
معمر القذافي شخصيا مع مجموعة من مساعديه، 
وهو مسؤول ايضا عن اإلعداد لعمليات إجرامية 
معروفة في عدد من ال���دول العربية واألجنبية 
وكذلك اجلرائم اخلطيرة التي قام بها اخيرا واليزال 

جتاه شعبه«.

ليبيا: المعارضة ترفض والقذافي يقبل مقترحات تشاڤيز بوساطة دولية
»الجنائية الدولية« تفتح تحقيقًا في جرائم ضد اإلنسانية بحق العقيد والمحيطين به.. وسيف اإلسالم يعترف باستخدام الطائرات »للتخويف«

سيلڤيو برلسكوني

)أ.ف.پ( الجيء مصري يتسلق إحدى احلافالت ملغادرة معسكر إيشوشة لالجئني في تونس أمس  

متظاهرون يرفعون العلم الليبي القدمي بعد سيطرتهم على مبنى »مركز الكتاب األخضر« في بنغازي  )أ.پ(

مفاوضات سرية لصفقة 
تؤّمن نفي القذافي إلى صربيا

جنيڤـ  يو.بي.آي: قال معارضون ليبيون في املنفى 
ــواء بني عواصم  ــرى بعيدا عن األض ــات جت ان مفاوض
القرار الدولي والعقيد معمر القذافي بهدف نفي األخير 

الى صربيا أو أبوظبي.
ــويس إنفو« أمس األول عن قيادات  ونقل موقع »س
ليبية معارضة تقيم في الدوحة قولها ان القذافي لن يقتل 
ــة ولن ينتحر مثلما  ــي قلعته احملصنة بباب العزيزي »ف
ــيأخذ  توقع محللون كثر قبل إلقاء القبض عليه وإمنا س
عصا الترحال ليستقر في املنفى بعد استكمال املفاوضات 
اجلارية بينه وبني واشنطن باالشتراك مع عواصم أخرى 

من بينها برلني ولندن وباريس«.
ــب املوقع الى زعيم معارض رفض الكشف عن  ونس
ــاء الضمانات  ــه إن املفاوضات »ترمي إلعط هويته قول
للقذافي وأفراد من عائلته ومعاونيه املقربني لالنتقال إلى 
املنفى في صربيا التي أبدت حكومتها ترحيبا باستقباله 

أو أبوظبي«.
ــن يديران هذه  ــيطني اللذي ــال املصدر ان »الوس وق
املفاوضات هما وزير اخلارجية األسبق عبدالرحمن شلقم 
الذي تولى منصب مندوب ليبيا الدائم لدى األمم املتحدة 
ــق أخيرا عن القذافي وأبوزيد عمر دوردة  قبل أن ينش

رئيس االستخبارات اخلارجية«.
وأوضح املصدر أن األميركيني تخلوا عن »خيار الضربة 
ــكرية اجلوية للتخلص من القذافي« أمام »إصرار  العس
غالبية املعارضات الليبية في الداخل واخلارج على عدم 
ــارج وإبقائها صفحة  ــث الثورة بأي تدخل من اخل تلوي
ــة تفضي إلى نصر يتحقق بقوة املقاومة الداخلية  ناصع

وحدها أسوة بالثورتني التونسية واملصرية«.
وقال معارض ليبي مطلع على فحوى املفاوضات ان 
األميركيني والغربيني عموما رفضوا أن تشمل الضمانات 
االمتناع عن املالحقة القضائية لرئيس املخابرات الليبية 
عبداهلل السنوسي وهو عديل القذافي بسبب فظاعة اجلرائم 
املنسوبة إليه وفي مقدمتها إعدام 1200 من معارضي نظام 
القذافي في مجمع سجون أبو سليم القريب من العاصمة 

طرابلس في 1996. 
وأضاف ان القذافي الذي وافق على استبعاد السنوسي 
ــي من رد فعل األخير فعزله من رئاسة  من الصفقة خش
املخابرات وعني مكانه نصور ضو القحص الذي ينتمي 
إلى فخذ معمر القذافي في قبيلة القذاذفة. وقال مصدر 
مطلع ان السنوسي الذي يرفض أن يكون كبش فداء بدأ 
ــرت في الشرق وكذلك في  يحرك خيوطه في كل من س
اجلنوب حيث يوجد مركز ثقل قبيلة املقارحة التي ينتمي 
إليها السنوسي نفسه الرتكاب مجازر ضد احملتجني على 
ــير  ــي من أجل تعقيد ملف األخير اجلنائي وتعس القذاف

خروجه من ليبيا إلى املنفى. 
ــد للمخابرات ال  ــح املصدر أن الرئيس اجلدي وأوض
ميلك شبكة مماثلة من الوالءات وان مصدر قوته الوحيد 

هو والؤه للقذافي.

خالف حاد بين العقيد ورئيس مخابراته األسبق

دور برلسكوني في حصول العقيد على لقب ملك الملوك
اسمه نوري املسماري، وصل 
إلى مؤمتر صحاف���ي دعاه إليه 
مرك���ز الصحاف���ة األجنبية في 
باري���س متأخرا نصف س���اعة 
عن املوع���د، ومحاطا باثنني من 
رجال املخابرات الفرنسية، بسبب 
»التهديدات« التي يقول إنه تلقاها 
من النظام الليبي. املسماري كان 
لعشرات السنوات مقربا جدا من 
العقيد معمر القذافي، ذلك أنه كان 
البروتوكول. ترك  مسؤوال عن 
ليبيا مبناس���بة مهمة كلفها في 
مالي، ومنه���ا انتقل إلى باريس 
في اخلريف املاضي، وهو يبرر 
الفرنس���ية  مجيئ���ه للعاصمة 
بحجج مختلفة. فقد قال سابقا 
إنه جاء لالستشفاء ومرة أخرى 
طلبا للجوء السياسي، غير أن 
النظام الليبي قدم طلبا رسميا 
باسترداده، واتهمه ب� »اختالس 
أموال عامة« تقدر بعدة ماليني، 
وهو ما ينفيه. وسجن املسماري 
في 29 نوفمبر املاضي، قبل أن 
يطلق س���راحه بعد أسبوعني. 
والقضية سيبت فيها نهائيا في 

الذي يحظى به القذافي وانكفائه 
على الدائرة الضيقة التي تدعمه 
واملضطرة إلى ذلك »ألن سقوطه 
يعني سقوطها ومحاكمته تعني 
محاكمتهم«، مؤكدا أن القذافي »ال 
يثق« بالقوات املسلحة، ولذا كان 
اعتماده على الكتائب املس���لحة 

وامليليشيات واملرتزقة.
واعتبر املسماري أن تدمير باب 
العزيزية، موقع إقامة القذافي في 
طرابلس، سيكون عمال ال معنى 
له، ومحاولة قتل القذافي بضربة 
جوية ستكون باطلة، ألنه »يغير 
أماكن س���كنه باستمرار«، لكنه 
يؤكد أنه مازال في طرابلس. وفي 
رأيه، فإن القذافي »سيقاتل حتى 
النهاية«، وأنه »لن يترك ليبيا«، 
لكنه أكد أن »نهاية القذافي باتت 

قريبة«.
وأكد املس���ماري أن س���يف 
اإلسالم، ابن العقيد القذافي »ال 
دور له« وإن حاول القيام ببعض 
اإلصالحات »خدمة لنفسه«، كما 
عمد إلى تأسيس جمعية »مؤسسة 
القذافي لألعمال اخليرية«، من 

األيام القادمة.
أن املس���ماري له  الغري���ب 
بنتان مازالتا في طرابلس، وقال 
محاميه قبل أيام إنهما اختطفتا 
من قبل رج���ال تابعني للنظام 
الليبي للضغ���ط على والدهما، 
ول���ذا يق���ول األب إن���ه ال يريد 
التفاصيل  ف���ي  اخلوض كثيرا 
التي يعرفه���ا حماية لهما، غير 
أنه، على الرغم من ذلك، قبل عقد 
مؤمتر صحافي حضره العشرات 
من الصحافيني والصحافيات من 
جنسيات مختلفة، تلذذ باإلجابة 
عن أسئلتهم بالعربية والفرنسية 
واإلجنليزية واإلسبانية واللغة 
األردي���ة. لكنه اعتذر لصحافية 

يابانية ألنه ال يتقن اليابانية.
م���ن كان يبحث عن قصص 
وحكاي���ات عن حي���اة القذافي 
ومغامراته خرج خالي الوفاض، 
ويؤك���د املس���ماري أن���ه ثالث 
شخصية تركت النظام بعد وزير 
العدل مصطفى عبداجلليل، ووزير 

الداخلية عبد الفتاح يونس.
وفي املوضوع السياس���ي، 

أجل »جمع األموال«، كاشفا عن 
توقيف شاحنة على احلدود مع 
اجلزائر محملة باألوراق النقدية 
واملجوه���رات، وع���ن طائرات 
البيضاء  إلى روس���يا  توجهت 
محملة باألموال الليبية. أما القصة 
التي رواها املسماري،  الوحيدة 
فتتناول عالقته برئيس احلكومة 
اإليطالية سيلفيو برلسكوني. 
وفحوى القصة أن القذافي كان 
يريد أن يتوج نفسه ملكا مللوك 
أفريقيا التقليديني. غير أن أحد 
ه���ؤالء لم يكن طيع���ا ورفض 
السير في مشروع القذافي، فما 
كان من برلسكوني إال أن أرسل 
إلي���ه »مضيفتني« حس���ناوتني 
س���اهمتا في إقناع���ه. من هنا، 
تعبير »بونغا بونغا« الذي حلق 
ببرلسكوني لإلشارة إلى مغامراته 

النسائية.
وختام���ا، وعد املس���ماري 
الصحافيني بتلبية طلبهم بعقد 
مؤمت���ر صحافي جدي���د »على 
مزاجه« بع���د أن تنجلي األمور 

في ليبيا.

أكد املسماري أن الشعب الليبي 
س���يرفض التدخل العس���كري 
األجنب���ي ف���ي ليبي���ا. وبينما 
الكب���رى إمكانية  تدرس الدول 
ف���رض منطقة حظر جوي، دعا 
املس���ماري إلى قصف مدرجات 
املطارات الليبية، ما من ش���أنه 
ش���ل الطيران وتف���ادي وقوع 
ضحاي���ا أبرياء بس���بب أعمال 
قصف واسعة. ونقل املسماري 
معلومات ع���ن انكماش التأييد 

بري في رسالة إلى الرئيس الڤنزويلي: الزعيم يغير أماكن سكنه باستمرار وهو ال يثق بالقوات المسلحة
جرائم النظام الليبي تخطت حدود بالده

شكوك تحيط بترسانة القذافي لألسلحة الكيماوية
واشنطن � رويترز: تشير تقارير ألجهزة 
االستخبارات األميركية الى ان القوات املوالية 
للزعيم الليبي معمر القذافي كثفت إجراءات 
األمن ح���ول املخزون الرئيس���ي الباقي في 
ليبيا من العناصر التي تستخدم في أسلحة 

كيماوية.
لكن مسؤولني قالوا ان وكاالت االستخبارات 
غير متأكدة من انها على علم بجميع  مواقع 
املخزونات الكيماوي���ة الليبية، حيث يقول 
خبراء دوليون انه قبل سنوات دمرت ليبيا 
معظم إن لم يكن كل أنظمة األس���لحة التي 
متكن القوات من إطالق عناصر كيماوية في 

العمليات احلربية.
ويعن���ي هذا انه حتى إذا س���رقت بعض 
العناصر فس���يكون من الصعب على أولئك 

الذين سرقوها ان يستخدموها.
وقال مسؤول على دراية بتقارير بحثية 
للحكومة األميركية ان واشنطن لديها مؤشرات 
إلى انه جرى »رفع درجة« إجراءات األمنية 

حول املخبأ الرئيسي للكيماويات.
وامتنع مسؤولون عن ان يقولوا كيف عرفت 

الواليات املتحدة انه جرى تعزيز األمن.
وقالت هيئات رقابية دولية الشهر املاضي 
ان ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9.5 أطنان من 
غاز اخلردل القات���ل لكنها تفتقر إلى أنظمة 

اإلطالق.
وامتنع مسؤولون أميركيون عن حتديد 
أماكن املخزونات الكيماوية الباقية او حتديد 
طبيعة التحس���ينات األمنية التي علمت بها 

الواليات املتحدة.
لكن احد املسؤولني قال ان وكاالت أميركية 
تعتقد ان تعزيز إجراءات األمن قامت به قوات 
موالية للقذافي وليس املعارضني حلكومته.
وأف���اد مراقبون دوليون بأن الكيماويات 
مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة 

الليبية طرابلس.
وأبلغ مسؤول كبير بوزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( الكونغرس في 2006 أنها مخزنة 
في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 

كيلومتر من طرابلس.
لكن مس���ؤوال أميركيا آخر قال انه »من 
غي���ر الواض���ح متاما ان احلكوم���ة الليبية 

تس���يطر بشكل كامل على جميع املخزونات 
الباقية«.

وقال مايكل لوهان وهو متحدث باس���م 
منظمة حظر األسلحة الكيماوية � وهي هيئة 
رقابية دولي���ة مقرها هولندا � ان املنظمة ال 
ميكنها تأكيد هل جرى تعزيز إجراءات األمن 
مؤخرا حول املخزون���ات الكيماوية الباقية 

في ليبيا.
وابل���غ لوهان رويترز »لم نر أي ش���يء 
يشير إلى ان األمن تغير« مضيفا ان التفويض 
املمنوح ملنظمته ه���و »التفتيش والتحقيق 
وليس األمن الذي هو مس���ؤولية احلكومة 

املعنية«.
وفي الشهر املاضي قالت املنظمة انه في 
2004 دم���رت ليبيا مخزوناته���ا من القنابل 
احملمولة جوا والتي ميكن ان تستخدم إلطالق 

العناصر الكيماوية. 
وقالت ايضا ان حكومة القذافي دمرت العام 
املاضي كمية كبيرة من غاز اخلردل � حوالي 
54% من مخزوناته���ا � ووافقت على تدمير 

الباقي بحلول مايو من هذا العام.

بسلطة بحكم االمر الواقع )...( ميكن حتميلهم 
املسؤولية في نظر القانون«.

كما حدد املدع����ي العام »وزير اخلارجية 
ورئي����س جهاز امن النظام واالس����تخبارات 
العسكرية ورئيس االمن الشخصي للقذافي 
ورئي����س منظمة االمن الداخل����ي«، من دون 

ذكرهم باالسم.
وتاب����ع املدعي العام »نري����د اغتنام هذه 
الفرصة لالشارة الى انه اذا ما كانت القوات 
التي يقودونها ترتكب هذه اجلرائم، فيمكن 

حتميلهم املسؤولية قضائيا«.
وقال انه يتوقع ان يصدر قضاة احملكمة 

اجلنائية مذكرات توقيف »خالل اشهر«.

على شفير حرب أهلية

من جهته حذر الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ من ان ليبيا على شفير حرب اهلية، 
مش����ددا على خطورة االزمة الراهنة في هذا 

البلد.
وقال مدڤيديڤ في تصريحات نقلتها وكاالت 
االنباء الروس����ية ان »ليبي����ا كانت وال تزال 
على شفير احلرب االهلية ومهمتنا االساسية 
كانت انقاذ جميع رعايان����ا«. وهو ما كانت 
حذرت منه وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 

كلينتون.

طرابلس مبواصلة حياتهم بشكل طبيعي لكن 
االزمة تؤثر في احلياة اليومية.

وامتدت الصفوف أمام البنوك، وقال سكان 
إن أس����عار الغذاء ارتفع����ت بينما انخفضت 
بش����دة قيمة الدينار الليبي أمام الدوالر في 

التعامالت بالشارع.

تحقيق دولي

وفي الهاي اعلن املدعي العام في احملكمة 
اجلنائي����ة الدولية لويس مورينو � اوكامبو 
ام����س اخلميس في الهاي فتح حتقيق حول 
احتمال وقوع جرائم ضد االنسانية في ليبيا 
يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وابناءه 

وعددا من كبار املسؤولني في نظامه.
وق����ال مورينو � اوكامب����و خالل مؤمتر 
صحاف����ي عقده في الهاي »نود ان نعلن لكم 
ان مكتب املدعي العام قرر في الثالث من مارس 
2011 فتح حتقيق حول جرائم ضد االنسانية 

قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير«.
واضاف »حددنا افرادا يتمتعون بسلطة 
يكون لهم نفوذ على قوات االمن التي ارتكبت 

هذه اجلرائم«.
واوضح ان التحقيق يشمل معمر »القذافي 

واحللقة املقربة منه مبن فيهم ابناؤه«.
وتابع »لكننا حددنا ايضا افرادا يتمتعون 

عنيفة في مرفأ البريقة شرق ليبيا.
وقال الناطق طالبا عدم كشف هويته في 
بنغازي معقل احلرك����ة االحتجاجية »لدينا 

الكثير من االسرى ال اقل من مائة«.
وفي البريقة قال املسؤول في مستشفى 
املدينة عب����د الفتاح املغرب����ي ان املتمردين 
اس����روا خمس����ة مهاجمني »هم ثالثة ليبيني 
وافريقيني«، موضحا انهم نقلوا الى بنغازي 

الستجوابهم.

سيف االسالم يعترف

من جانبه اعترف س����يف االس����الم جنل 
الزعيم الليبي لتلفزيون س����كاي نيوز أمس 
بش����ن قصف جوي لبلدة البريقة الشرقية 
نفذته احلكومة الليبية لكنه قال انه استهدف 
تخويف امليليشيا واستعادة السيطرة على 

املنشآت النفطية.
واضاف في مقابلة جرت في سيارته »قبل 
كل شيء.. كانت القنابل ملجرد تخويفهم كي 
يبتعدوا.. وليس لقتلهم«. وتابع »احتدث عن 
امليناء ومصفاة النفط هناك. لن يسمح احد 
للميليشيا بالسيطرة على البريقة. انه مثل 
السماح لشخص ما بالس����يطرة على ميناء 

روتردام في هولندا«.
وحاولت احلكومة الليبية إقناع الناس في 

»كنت حتمل أسلحة.. نعم أم ال؟ كنت مع كتائب 
القذافي.. نعم أم ال؟«  ومع احتدام القتال بني 
أنصار القذافي واحملتجني الذين يسيطرون على 
مساحات من ليبيا رحبت جامعة الدول العربية 
بخطة سالم اقترحها الرئيس الفنزويلي هوغو 

تشاڤيز قيد البحث.
وقالت قناة اجلزيرة االخبارية إن خطة 
تشاڤيز تشمل بعثة وساطة من أميركا الالتينية 
واوروبا والشرق االوسط سعيا الى حل سلمي 

بني القذافي واملناهضني حلكمه.
واضافت القن����اة أن مصطفى عبداجلليل 
رئيس املجلس الوطني الليبي قال إنه يرفض 

أي محادثات مع القذافي.
وفي حترك نحو الش����رق سيطرت قوات 
حكومية تدعمها الطائرات أمس لفترة قصيرة 

على بلدة البريقة.
وصرح ضباط ب����ني احملتجني بأن قوات 
املعارضة س����رعان ما اس����تعادت سيطرتها 
على البلدة التي يس����يطر عليها الثوار منذ 
أسبوع. وقالوا إن احملتجني مستعدون للتحرك 
غربا جت����اه العاصمة إذا رفض القذافي ترك 

السلطة.
وقد قال ناطق باس����م الثوار الليبيني ان 
املعارضة املسلحة اسرت حوالي مائة مقاتل 
موالني للعقيد معمر القذافي خالل مواجهات 

على وقع القصف اجلوي الذي استهدف 
مدينت����ي جدابيا والبريق����ة الواقعتني حتت 
ايدي املعارضة الليبي����ة أمس، برزت بارقة 
امل ضئيلة بحل االزمة الليبية، بعدما كشفت 
صحيفة يوسبيريدس التي كانت تعرف باسم 
قورينا، في نس����ختها االلكترونية أمس ان 
الزعيم الليبي معمر القذافي وافق على اقتراح 
طرحه حليفه الڤنزويلي هوغو تشاڤيز إلنهاء 

األزمة الليبية.
العربية  وأضافت الصحيفة أن اجلامعة 
قبلت اقتراح تشاڤيز أيضا. ولم تذكر الصحيفة 

مصدرا لذلك.
وهذا ايضا ما اكدته قناة اجلزيرة ناقلة عن 
مصدر ڤنزويلي أن القذافي اتصل بالرئيس 

الڤنزويلي وابلغه موافقته على االقتراح.
لكن مصطفى عبد اجلليل املتحدث باسم 
املجلس الوطني االنتقالي ملعارضي القذافي، 
اعلن رفضه ألي حوار مع القذافي متمس����كا 
مبطلبه الوحيد في رحي����ل النظام وزعيمه 

كامال إما بالتنحي أو االسقاط.
ميدانيا هاجمت قوات موالية للزعيم الليبي 
أمس مناطق لتصدير النفط يس����يطر عليها 
الثوار في شرق ليبيا لليوم الثاني بينما   قال 
زعيم لالنتفاضة الشعبية ضد حكم القذافي 
املمتد منذ 41 عاما إنه س����يرفض أي اقتراح 
بإجراء محادثات مع القذافي النهاء االضطرابات 
في البالد التي حتتل املركز الثاني عشر بني 

أكبر الدول املصدرة للنفط في العالم.
وقال شهود إن طائرة حربية قصفت بلدة 
البريقة النفطية في شرق ليبيا بعد يوم من 
صد هجوم بري وجوي شنه أنصار القذافي 

على البلدة.
ودع����ا احملتجون إلى فرض منطقة حظر 
طيران ف����وق ليبيا في تك����رار ملطلب نائب 
س����فير ليبيا في االمم املتحدة والذي انضم 

إلى معارضي القذافي.
لكن مسؤولني غربيني عبروا عن احلذر جتاه 
أي شكل من أشكال التدخل العسكري مبا في 
ذلك فرض منطقة حظر طيران واضعني نصب 
أعينهم حتذيرا للقذافي من أن التدخل االجنبي 

في ليبيا قد يؤدي إلى ڤيتنام أخرى.
وقال ضابط تابع للمحتجني في ليبيا إن 
غارات جوية اس����تهدفت أمس مطار البريقة 

وموقعا للثوار في بلدة اجدابيا املجاورة.
وقال جنود في صفوف املعارضة أيضا إنه 
مت إجب����ار قوات موالية للقذافي على العودة 
إلى بل����دة راس النوف التي يوجد فيها مرفأ 
نفطي كبير آخر وتقع على بعد 600 كيلومتر 

شرقي طرابلس.
وقال محمد املغربي وهو متطوع في صفوف 
الثوار مؤكدا تصريحات آلخرين »قوات القذافي 

في راس النوف«.
وفي مشهد غاضب ببلدة العقيلة شرقي 
راس النوف صرخ محتج في وجه شاب افريقي 
ألقي القبض عليه وقيل إنه من املرتزقة وقال له 

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري


