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تقرير

الغريب ومنقارة رفضا تنفيذ تفجيرات في
ُ
أحيل ملف املوقوفني ّالثالثة في تفجيري طرابلس على
القضاء العسكري ،لكن املوقوفني ال يزالون في عهدة «شعبة
املعلومات» .جديد امللف ادعاء القاضي صقر صقر على
املشتبه فيهم الثالثة ّ
وضباط سوريني بمواد تندرج ضمن
«الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي»
رضوان مرتضى
ُي �ص� ّ�ر ال�ق��اض��ي ص�ق��ر ص�ق��ر ع�ل��ى الظهور
ف ��ي دور «ال� �ب� �ط ��ل» .ك��ذل��ك ت �ف �ع��ل «ش�ع�ب��ة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات» ف ��ي ق � ��وى األم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي.
ي�ع��رض ال �ط��رف� ُ�ان عضالتهما ع�ل��ى ثالثة
م��وق��وف�ين ،ل��م تثبت التحقيقات عالقتهم
بالتفجيرين اإلرهابيني اللذين استهدفا
طرابلس ظهيرة يوم  ٢٣آب .قد يعود ّذلك
إلى الزهو بـ«اإلنجاز» الذي قيل إنه «تحقق
بإلقاء القبض على املتورطني في الجريمة
ّ
امل� ��زدوج� ��ة ب �س��رع��ة ق �ي��اس �ي��ة»؛ إذ ت�م��ك��ن
ع�ن��اص��ر «ش�ع�ب��ة امل�ع�ل��وم��ات» م��ن توقيف
املشتبه فيه الرئيسي خالل أقل من خمس
ساعات على وقوع الجريمة .وحفاظًا على
ه ��ذا «اإلن� �ج ��از» ،وإم �ع��ان��ًا ف��ي االس�ت�غ�لال
ال�س�ي��اس��يّ ،ادع ��ى م�ف��وض ال�ح�ك��وم��ة ل��دى
امل�ح�ك�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ع �ل��ى ال �ش �ي��خ ه��اش��م
منقارة والشيخ أحمد الغريب ومصطفى
حوري وكل من يظهره التحقيق ،بموجب
م � ��واد ات �ه��ام �ي��ة ت� �ن ��درج ض �م��ن «ال �ج��رائ��م
ال� ��واق � �ع� ��ة ع� �ل ��ى أم� � ��ن ال � ��دول � ��ة ال ��داخ� �ل ��ي»
و«الجرائم ذات الطابع اإلرهابي الخطير».
لقد ّ
أصر صقر على تضمني االدعاء اتهام
امل��وق��وف�ين ال �ث�لاث��ة ب �ج��رم «ت�ش�ك�ي��ل خلية
إرهابية ووضع عبوات وسيارات مفخخة
وتفجيرها أم��ام املسجدين ف��ي الشمال»،
علمًا أن آخر الروايات األمنية التي ُس ّربت
ب � �ش ��أن ال �ت �ح �ق �ي��ق ج ��زم ��ت ب � �ع ��دم ع�ل�اق��ة

امل��وق��وف�ين ب��ال�ت�ف�ج�ي��رات ال �ت��ي استهدفت
م� �س� �ج ��دي ال � �س�ل��ام وال � �ت � �ق� ��وى .وت �ك �ش��ف
املعلومات ّأن الثابت ّأن ّ
ضباطًا سوريني
مرتبطني بعالقة مع الشيخ أحمد الغريب
طلبوا إليه مساعدتهم في جمع معلومات
عن ّ
تحركات كل من الشيخ سالم الرافعي
وال � �ل� ��واء أش � ��رف ري �ف ��ي ّوال �ن��ائ �ب�ي�ن خ��ال��د
ال �ض��اه��ر وم �ص �ط �ف��ى ع ��ل ��وش ،وأخ� �ب ��روه
ب��أن �ه��م ب� �ص ��دد ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ات ت�ف�ج�ي��ر
ت �س �ت �ه��دف ه ��ذه ال �ش �خ �ص �ي��ات ،ع��ارض�ين
عليه التعاون معهم .وتشير املعلومات إلى
ّ
أن الغريب أب��دى موافقته في ب��ادئ األم��ر.
قصد بعدها رئيس مجلس ق�ي��ادة حركة
ال�ت��وح�ي��د ال�ش�ي��خ ه��اش��م م�ن�ق��ارة ُليخبره
ب ��األم ��ر ،ف ��أش ��ار ع �ل �ي��ه م �ن �ق��ارة ب �ض��رورة
االب�ت�ع��اد عنهم ون�س�ي��ان امل��وض��وع .ال بل
ط�ل��ب م �ن �ق��ارة إل ��ى ال �غ��ري��ب ق�ط��ع ال�ع�لاق��ة
منه ما
نهائيًا م��ع الضباط ال��ذي��ن طلبوا ّ
طلبوه .وبالفعل ،هكذا حصل؛ إذ اتصل
الغريب بعدها بأحدهم ُليبلغهم بأنه ّ
غير
رأي ��ه ،طالبًا ع��دم فتح امل��وض��وع معه مرة
«انتهى األم��ر عند
أخ��رى .تختم امل�ص��ادر:
ُ
ّ
وفي هذا السياق ،تؤكد املصادر
هذا الحد»ّ .
اُل �ق �ض��ائ �ي��ة ّأن � ��ه «ال وج � ��ود ألي م�ع�ل��وم��ة
ّ
تثبت أن منفذي التفجيرين األخيرين هم
ّ
الضباط السوريون أنفسهم الذين عرضوا
مخططهم ع�ل��ى ال �غ��ري��ب ،ق��ام��وا بعرضه
آخرين وافقوهم ومضوا فيه» .وترى
على
ّ
املصادر أنه كان ينبغي للغريب ومنقارة
ُ
ّ
ّال وجود ألي معلومة تثبت أن
منفذي التفجيرين األخيرين هم
ّ
الضباط السوريون أنفسهم الذين
عرضوا مخططهم على الغريب
(ا ف ب)
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أسبوع على الجريمة...
يمر
«قطوع» الجمعة ّ
وطرابلس ثكنة عسكرية

كانت طرابلس أمس ثكنة
عسكرية ،وسط انتشار
كثيف للقوى األمنية في
محيط املساجد ،وال سيما
مسجدي التقوى والسالم.
وعلى الرغم من اإلجراءات
األمنية ،خرقت مناوشات بني
جبل ّ محسن والتبانة الهدوء
الهش ،وكذلك ُحرم الشيخ
بالل شعبان إلقاء خطبة
الجمعة

عبد الكافي الصمد
ح �ب��س ال �ط��راب �ل �س �ي��ون أن �ف��اس �ه��م طيلة
س��اع��ات م��ا ق �ب��ل ظ �ه��ر أم� ��س ،وخ� ّ�ي�م��ت
أج � ��واء ال��رع��ب وال �ق �ل��ق ف ��وق رؤوس �ه��م
خوفًا من تكرار مشهدي تفجيري يوم
الجمعة املاضي ،وسط إج��راء ات أمنية
ّ
مشددة اتخذت في املدينة وفي محيط
املساجد.
ب ��دت ط��راب �ل��س م �ن��ذ س ��اع ��ات ال�ص�ب��اح
ك��أن �ه��ا ت �ع �ي��ش ح ��ال ��ة «ح �ظ ��ر ت� �ج � ّ�ول»،
ّ
السيارات وامل� ّ
�ارة
نتيجة تراجع حركة
ف ��ي ال � �ش� ��وارع .وم ��ع أن امل��دي �ن��ة ت�ش�ه��د
م �ن��ذ أش �ه��ر ت��راج �ع��ًا ف��ي ال �ح��رك��ة فيها
خ �ل��ال ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة م ��ن ك ��ل أس� �ب ��وع،
بسبب االعتصامات التي تشهدها بعد
الصالة ،واإلشكاالت التي ترافقها ،فإن
تفجيري األسبوع املاضي فاقما جمود
امل��دي�ن��ة ،وج�ع�لا ط��راب�ل��س تعيش حالة
شلل حقيقي.

امل � �خ� ��اوف األم� �ن� �ي ��ة ل� ��م ت� �ت ��رك م �س �ج �دًا
واح � � �دًا م ��ن دون ات� �خ ��اذ إج� � � ��راء ات ف��ي
م�ح�ي�ط��ه ،م �ث��ل وض ��ع ع��وائ��ق ح��دي��دي��ة
مل�ن��ع وق ��وف ال �س �ي��ارات ق��رب��ه ،أو إغ�لاق
ال �ط��رق��ات امل ��ؤدي ��ة إل �ي��ه ،ك�م��ا ج ��رى في
محيط املسجد املنصوري الكبير ،أكبر
وأبرز مساجد طرابلس .وكذلك انتشار
ع� �ن ��اص ��ر ح� �م ��اي ��ة خ ��اص ��ة ف� ��ي م�ح�ي��ط
م �س �ج��دي ال �ت �ق��وى وال� �س�ل�ام ت �ح��دي �دًا،
ف ��ي م � � ��وازاة ان �ت �ش��ار ع �ن��اص��ر ال�ج�ي��ش
ال �ل �ب �ن��ان��ي وق � ��وى األم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ف��ي
محيطهما وف��ي محيط بقية املساجد،
وفي أغلب شوارع وساحات املدينة.
ول ��م ي�ق�ت�ص��ر «ال �ه �ي �ج��ان» األم �ن��ي على
االن�ت�ش��ار ال��رس�م��ي ،ب��ل ش�ه��دت املدينة
انتشارًا مسلحًا في منطقة باب التبانة
ّ
وج � � ��واره � � ��ا ،ح� �ي ��ث ت � ��ول � ��ى م �س �ل �ح��ون
ال �ت��دق �ي��ق ف��ي ه � ّ
�وي ��ات امل � � ّ
�ارة وت�ف�ت�ي��ش
ً
ال �س � ّ�ي ��ارات ،م��ا أث ��ار ح��ال��ة م��ن ال�خ��وف
والحذر لدى األهالي.
ول��م ي�م� ّ�ر األم��ر ع�ل��ى خ�ي��ر ،ل�ح�ين كتابة
ه� � � ��ذه ال� � �س� � �ط � ��ور ط � �ب � �ع� ��ًا ،إذ ت � �ع� � ّ�رض
م� ��واط � �ن� ��ان م� ��ن م �ن �ط �ق��ة ج� �ب ��ل م�ح�س��ن
لالعتداء في منطقتي البقار والزاهرية
وهما في طريقهما إلى عملهما ،وهما
سائق أجرة واآلخر عامل تنظيفات في
شركة «الفاجيت» ،ما دفع أهالي جبل

محسن للنزول إل��ى ال�ش��ارع احتجاجًا
وقطعهم الطريق املؤدية إلى منطقتهم
قرب مستديرة امللولة.
وس � � ��رع � � ��ان م� � ��ا ان � �ت � �ق� ��ل ال� � � �ه � � ��دوء إل� ��ى
اش�ت�ب��اك��ات ،وت �ب��ادل إلط�ل�اق ال �ن��ار بني
امل �ن �ط �ق �ت�ين ،م ��ا أس �ق ��ط ج��ري �ح�ي�ن ع�ل��ى
ك�لا ال�ج��ان�ب�ين ،قبل أن يتدخل الجيش
اللبناني بقوة ويمنع انفجار الوضع
ع �ل��ى ن �ح��و أش� �م ��ل ،ك �م��ا أل �ق��ى ال�ج�ي��ش
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى أح��د ق��ادة م�ح��اور القتال
ف ��ي ب� ��اب ال �ت �ب��ان��ة ،وه� ��و أب� ��و م�ن�ص��ور
ع� �ك ��اري ،م��ا أع� ��اد ال��وض��ع األم �ن��ي إل��ى
االستقرار الحذر.
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ع � ّ�ب ��ر امل � �س� ��ؤول اإلع�ل�ام ��ي
ف � ��ي ال� � �ح � ��زب ال � �ع� ��رب� ��ي ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي
ع �ب��د ال�ل�ط�ي��ف ص��ال��ح ل� �ـ «األخ� �ب ��ار» عن
أس�ف��ه مل��ا ح�ص��ل ،إذ ال ي��زال أب�ن��اء جبل
م �ح �س��ن ي �ت �ع��رض��ون ل �ل�اع � �ت� ��داء ات م��ن
دون سبب ،على الرغم من أن «خطابنا
ب �ع��د ان �ف �ج ��اري ط��راب �ل��س ك� ��ان ه��ادئ��ًا،
وق �م �ن��ا ب�ح�م�ل��ة ت� �ب � ّ�رع ب ��ال � ّ�دم مل�ص�ل�ح��ة
ال� �ج ��رح ��ى ،ودع� ��ون� ��ا ل�ل�اق �ت �ص��اص م��ن
املجرم وإعدامه في ساحة عبد الحميد
كرامي».
وع �ن��د ال �ظ �ه��ر ،ام �ت�ل�أ م �س �ج��د ال �ت �ق��وى
امل�ج��اور لباب التبانة باملصلني ،حيث
يخطب الشيخ سالم الرافعي .إذ جرى

انجاز أشغال الصيانة فيه ،في موازاة
انتشار أمني كثيف في محيطه ،ترافق
م ��ع ق �ي��ام ع �ن��اص��ر أم� ��ن امل �س �ج��د ب�م�ن��ع
وق � ��وف ّ
أي س� �ي ��ارة ق ��رب ��ه .األم� � ��ر ذات ��ه
ان �س �ح��ب ع �ل��ى م �س �ج��د ال � �س �ل�ام ،ال ��ذي
يخطب فيه شيخ قراء طرابلس الشيخ
ب�ل�ال ب� � ��ارودي ،ف �ق��د ُم �ن �ع��ت ال �س �ي��ارات
م��ن االق �ت��راب م�ن��ه وس��ط ان�ت�ش��ار أمني
الفت ،حتى إن الشارع املحاذي له ُمنع
السير فيه قبل أكثر من ساعة من موعد
الصالة ،التي ّأداه��ا بعض املصلني في
ال� �ش ��ارع ب �ع��د ام �ت�ل�اء امل �س �ج��د ،ك �م��ا أن
عناصر أمن املسجد أشرفوا بأنفسهم
ع� �ل ��ى دخ � � ��ول أي س � �ي� ��ارة إل � ��ى م��وق��ف
ال� �س� �ي ��ارات ،ال � ��ذي ي �ف �ص��ل امل �س �ج��د ع��ن
سنترال امليناء املجاور ،ومنعوا دخول
أي سيارة إليه ليس معروفًا صاحبها
من قبلهم.
وبعد عصر أم��س ،عقدت «حملة سالم
وتقوى» مؤتمرًا صحافيًا قرب مسجد
السالم ،أوضحت فيه أن « 1200متطوع
من ناشطي املجتمع املدني قاموا خالل
 4أيام بحراك شبابي لم تعرفه املدينة
من قبل».
«ق � �ط� ��وع» ص�ل��اة ال �ج �م �ع��ة أم� ��س ال ��ذي
م � � ّ�ر ع� �ل ��ى خ� �ي ��ر ف� ��ي ط� ��راب � �ل� ��س ،س �ب �ق��ه
«ق�ط��وع» آخ��ر تجاوزته املدينة ،عندما

