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الإهداء
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تقدمي بقلم اخلبري الأمني ي�سري الدايل

ت�شتغل من  يت�شّكل �شمن �شبكات  الإرهاب  باأّن  اليوم  اأحد  ل يخفى على 
اأجل حتقيق م�شروع �شيا�شي غري الذي ين�شده العامل اليوم، م�شروع ي�شبغونه 
ابتغاء  �شوى  له  هّم  ل  م�شلما  �شبابا  الغالب  يف  له  ويجّندون  الإ�شالم  بلون 

مر�شاة اهلل باجلهاد.
�شبكات  عليه.  املتعارف  الف�شاء  خارج  ف�شاء  داخل  تتحّرك  �شبكات 
ت�شتغل على هام�ش القوانني الدولية ويف طّرة املجتمع املدين. �شبكات تعي�ش 
اأنظمتها واأن�شاقها وطرق تعاي�شها وقوانينها غري  يف م�شاحات غري �شرعّية، 

اأنظمتنا وغري اأن�شاقنا وغري طرق عي�شنا...
�شبكات تتالقى يف ل �شرعّيتها ويف هوام�ش الأن�شاق املتعارف عليها، مع 
تكون  اأن  اأخرى. كما ميكن  �شيا�شّية  اأن حتمل م�شاريع  اأخرى ميكن  �شبكات 
واقت�شادي،  مايل  ف�شاد  به؛  وتعي�ش  الف�شاد  ترعى  حمّلية  اأو  دولّية  �شبكات 

تتمّع�ش من التهريب والتهّرب من الأداءات وال�شرائب.
فالإرهاب والف�شاد يتعاي�شان يف ف�شاء موّحد كّل واحد فيهما يتغّذى من 

الآخر...
اأّن  يف  اأبدا  اأ�شّك  ول  يجهلونها.  الدولّيني  اخلرباء  اأخال  ل  تركيبة  هذه 
م�شّغر  منوذج  تون�ش،  يف  اليوم  نعي�شه  منوذج  وهي  تفوتها.  العظمى  الدول 
يدّعمه من حيث ل يدرون الطّماعون والنتهازّيون والباحثون عن اللّذة واملال 
واجلن�ش. فدائرة الف�شاد حني تكرب تف�شح املجال لالإرهاب حّتى يكرب. وقد 
اإليه.  ينتمي  و�شباب  ترعاه  دولة  لالإرهاب  العربي  الربيع  ثورات  بعيد  �شار 
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ويتنّزل كتاب �شديقنا ماهر زيد يف هذا الإطار، حيث يك�شف لنا من خالل 
الف�شاد من  ا�شتفاد  الف�شاد، وكيف  الإرهاب من  ا�شتفاد  الأمثلة كيف  عديد 
الإرهاب. فهما وجهان لعملة واحدة، ك�شفهما الكاتب من خالل �شهادات يف 
الكاتب  ناأتي على حرفّية  التحليل. وهنا  اأو  التعليق  بع�ش الأحيان ل ت�شتحّق 
ة حينما يرتدي قّبعة ال�شحفي ال�شتق�شائي، لنجزم باأّنه  ال�شحفية وبخا�شّ
والأكرث  كفاءة  الأكرث  تون�ش  يف  ال�شتق�شائية  ال�شحافة  موؤ�ّش�شي  من  واحد 
يف  ينب�ش  كان  حينما   2013 �شنة  الثورة  بعيد  عرفته  فقد  ومهنّية.  حرفّية 
يف  دورهما  طبيعة  ك�شف  حماول  احلكيم  بكر  واأبي  الروي�شي  اأحمد  حقيقة 
لهذا  حّبه  ومدى  اأول،  اإن�شانّيته  فيه  واكت�شفت  التون�شية.  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
ال�شحافة  الرجل خربته يف جمال  اكت�شفت يف  كما  لتون�ش.  وع�شقه  الوطن 
وحتّدي  ال�شعبة  الو�شعّيات  مع  التعاطي  يف  الفائقة  وقدرته  ال�شتق�شائّية 

ال�شعاب واملثابرة ورفع التحّديات بكاّفة اأنواعها.
ال�شتق�شائي،  ال�شحفي  زيد  ماهر  اإّن  اأقول  الكتاب  هذا  �شيقراأ  ملن 
لول جمهودات  القارئ  ليعرفها  يكن  بعمله هذا جوانب خفّية مل  لنا  يك�شف 
الكاتب التي بف�شلها ميكن اأن ي�شّحح بع�ش املوؤّرخني ما كتبوه وما �شيكتبونه 

عن الثورة التون�شية 17 دي�شمرب 2010 - 14 جانفي 2011.
اأّن  يعتربون  الذين  ال�شحفّيني  لبع�ش  اأوّجهها  بكلمة  اأختم تقدميي هذا 
امل�شّبقة حتجب عنكم  اأحكامكم  فاأقول لهم ل جتعلوا  ماهر زيد عدّو لدود. 
التقييم ال�شحيح لل�شخ�ش ولعمل ال�شخ�ش وملا كتب ال�شخ�ش. وا�شمعوا منه 
ول ت�شمعوا عنه وا�شاألوه ول ت�شاألوا عنه، فتون�ش اليوم ت�شع اجلميع، وحتتاج 

لكاّفة كفاءاتها ال�شادقة والنزيهة.
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الف�سل الأّول
تنظيم اأن�شار ال�شريعة

)ظروف الن�ص�أة، التجربة التنظيمّية والعملّية، ال�صدام واحلظر(

جانفي   14 ث�رة  بعد  مّرة  اأّول  ت�ن�س  يف  ال�سريعة  اأن�سار  ت�سمية  برزت 
2011. فقبل ذلك التاريخ مل يكن يعرف للتّيار ال�سلفي اإطار تنظيمّي معل�م، 
بل كانت اأن�سطته تت�ّزع بني خاليا منف�سلة مل تعلم لها قيادة مركزّية م�ّحدة 

ول اأهداف م�سرتكة.
وعرفت  الث�رة،  قبل  اخلاليا  تلك  معظم  الأمنّية  احلمالت  طالت  وقد 
تعّر�س  الأقّل،  على  بها  »�سلفّي«  اآلف  اأربعة  زهاء  مرور  الت�ن�سّية  ال�سج�ن 
وّثقته  مثلما  اأ�سكاله  تعّددت  ا�ستنطاقهم،  لدى  وح�سّي  تعذيب  اإىل  جلهم 

منّظمات حق�قّية حملّية ودولّية.
لقد كانت تلك اخلاليا املنف�سلة قبل الث�رة، ترى يف تنظيم القاعدة اأ�سا�ساً، 
واأعماله مثاًل ونربا�ساً على طريق اإ�سقاط نظام بن علي اآنذاك، وا�ستبداله بنظام 

يحتكم اإىل ال�سريعة الإ�سالمّية ح�سب ق�لهم.
وقد �سافر عدد ل باأ�س به من اأتباع التّيار اإىل مناطق عّدة يف العامل عرفت 
حروباً ونزاعات، ليتّم ت�سليم بع�سهم بعد اأ�سرهم فيما وقع اإيقاف اآخرين لدى 

ع�دتهم اإىل ت�ن�س.
اإىل  راأ�سه  وفرار   ،2011 جانفي  يف  ال�سابق  النظام  �سق�ط  مع  اأنّه  اإّل 
باإجراءات  غريهم،  مثل  ال�سج�ن  يف  امل�ج�دون  ال�سلفّي�ن  انتفع  اخلارج، 



10

العف� الت�سريعّي العاّم الذي مبقت�ساه متّكن�ا من النتفاع بال�سراح الال م�سروط 
و�سق�ط كّل تتّبع ق�سائّي يف حّقهم.

جانفي  ث�رة  اأعقبت  التي  املطلقة  احلرّيات  من  م�سب�قة  غري  اأج�اء  ويف 
2011، �سعى ه�ؤلء اإىل الت�سّكل داخل اإطار م�ّحد تنظيمّيا وفكرّيا. فت�سّدرت 
امل�سهد جمم�عة من الأفراد الأكرب �سناً، لتك�ن القيادة املركزية املعلنة ملا اأ�سبح 

يعرف ر�سمياً بتّيار »اأن�سار ال�سريعة«.
ب�ساحية  الأّول  ملتقاها  النا�سئة  اجلماعة  نّظمت  اأ�سهر،  ب�سعة  وخالل 
اأع�ساء  بني  ما  تراوح�ا  الأ�سخا�س  مئات  ح�سره  العا�سمة،  قرب  »�سكرة« 
املدعّ�ين  بع�س  تغّيب  فيما  وحمامني،  حزبّية  قيادات  غرار  على  و�سي�ف، 
�س لها  على غرار املحامية الي�سارّية البارزة »را�سية الن�سراوي« والّتي خ�سّ
املنّظم�ن اأثمن هدايا ال�سي�ف نظري تفانيها يف الدفاع عن كثري منهم زمن حكم 

ابن علي.
وت�سّدر امل�سهد ي�مها امل�سّمى »اأب� عيا�س«، الذي قّدم كزعيم للجماعة. 
اإّل اأنّه مع مرور ال�سه�ر تبنّي اأّن اأعداداً ل باأ�س بها من اأتباع التّيار ال�سلفي قد 
اختاروا عدم النتظام داخل اأّي جماعة كانت، مبا يف ذلك »اأن�سار ال�سريعة«.
وقد اعترب اأولئك اأّن م�سيدة التق�قع داخل اأّي جماعة بعينها �ستك�ن اأوىل 
املخاطر املحدقة بالتّيار، خ�فاً من اإقدام البع�س على ارتكاب اأفعال معّينة يدفع 
ب�سيدي  املقيم  الإدري�سي«  ال�سيخ »اخلطيب  ثمنها. وقد عرف  باأ�سره  التنظيم 

علي بن ع�ن رمزا لهذا الت�ّجه.
يف  �سريعاً  اأفقياً  انت�ساراً  ال�سريعة  اأن�سار  تّيار  عرف  ال�قت،  مرور  ومع 
من  اآلف  ب�سعة  تعّد  �سغرية  جمم�عة  من  التّيار  وحتّ�ل  واجلهات.  املجتمع 
عرفت  فقد  اجلدد.  الأتباع  من  الآلف  ع�سرات  اإىل  الث�رة،  اإبّان  الأفراد 
بـ«اخليمات  عرف  ما  انت�سار  البالد،  مناطق  اأغلب  يف  والأ�س�اق  ال�ساحات 
ن�سر  يف  للتنظيم  املعروفة  ال�حيدة  ال��سيلة  مّثلت  والتي  اآنذاك،  الدع�ّية« 
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اأفكاره وبراجمه يف غياب اأّي و�سيلة دعائّية اأخرى.
و�سعه  لت�س�ية  طلب  باأّي  التقّدم  التنظيم  رف�س  ال�قت،  نف�س  ويف 
رغم  والتي  ال�ساحة،  على  والت�سكيالت  الأحزاب  باقي  فعلت  كما  القان�يّن 
للعمل  تراخي�س  على  كّلها  لت  حت�سّ فاإنّها  الث�رة،  قبل  كمحظ�رة  ت�سنيفها 
على اختالف مرجعّياتها. وقد عّلل قادة التنظيم رف�سهم تقدمي طلب الت�س�ية 
باأنّه مبدئّي واعتقادّي، على قاعدة عدم اعرتافهم بالق�انني املعم�ل بها والتي 

يرونها غري �سرعّية.
مقاليد  الث�رة  بعد  منتخبة  حك�مة  اأّول  ت�سّلم  ومع   ،2012 بداية  ومنذ 
مهماً  رقماً  اأ�سبح  قد  قان�نّيته  عدم  رغم  ال�سريعة«  »اأن�سار  تّيار  فاإّن  ال�سلطة، 
بارزة  حزبّية  قيادات  وكانت  البالد.  يف  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  املعادلة  يف 
يف الرتويكا احلاكمة وقتها، قد رتّبت لقاءات مع اأبرز قادة التّيار يف حماولة 
لتط�يعهم وثنيهم عن البقاء خارج الأطر القان�نّية، وكذلك فعلت �سخ�سّيات 
ه�ؤلء  لإقناع  الإدارّية  �سّياراتها  منت  على  تنّقلت  التي  الرئا�سة  اإىل  منت�سبة 
ب�سرورة اللتزام بالق�انني والنخراط ب�سكل ر�سمّي يف اللعبة ال�سيا�سّية، اإن 

كانت لديهم مطامع للم�ساركة يف احلكم والت�سيري.
اإّل اأنّه مع حل�ل اأواخر عام 2012، طراأ جن�ح مفاجئ يف �سل�ك اأفراد 
منحى  ال�سل�ك  ذلك  واأخذ  والعنف.  الف��س�ّية  نح�  مّيال�ن  التّيار  يتبع�ن 
البارز  ال�سيا�سّي  باإغتيال  بتهريب الأ�سلحة وتكدي�سها وانتهاء  مرورا  ت�ساعدياً 
واملحامي »�سكري بالعيد« الذي طاملا ترافع عن ال�سلفّيني اأنف�سهم زمن حكم 

ابن علي.
ومثلما ح�سل مع اأحداث عنف �سابقة، فاإّن التّيار مل يتبّناها كما مل يكن 
»احلاّج  اغتيال  مّت  ذلك،  من  اأ�سهر  وبعد  فيه.  املعروفة  ال�ج�ه  من  املنّفذون 
اأّدى �سالة ال�سبح ي�مها  التاأ�سي�سي، الذي  حمّمد الرباهمي« ع�س� املجل�س 
يف جامع احلّي خلف اإمام من التّيار املذك�ر. ثّم تلى ذلك باأّيام، كمني حمكم 
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يف مرتفعات ال�سعانبي نفّذه م�سّلح�ن جزائرّي�ن وت�ن�سّي�ن اأف�سى اإىل مقتل 
ثمانية جن�د من قّ�ات النخبة للجي�س ال�طني. ومّت التمثيل بجثثهم وال�سط� 

على معّداتهم ومالب�سهم.
باعتبار  التاريخّي  2013 اتّخذت وزارة الداخلّية قرارها  اأوت   28 ويف 
»تنظيم اأن�سار ال�سريعة« منّظمًة اإرهابّية على اإثر ندوة �سحفّية نّظمت بال�زارة، 
اعرتافات  وعر�س  البالد،  يف  الأمنّية  احل�ادث  لآخر  ا�ستعرا�س  خاللها  مّت 

مل�ق�فني قال�ا اأنّهم ينتم�ن لأن�سار ال�سريعة.
فتح  طاملا  الذي  التنظيم  ذلك  جتربة  �سفحة  ط�يت  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
اإّياهم بقيم جديدة، و�سرّي ق�افل اإغاثة  خيماته الدع�ّية لعم�م النا�س، واعدا 
بعينها، مبا  اأحداث عنف  بعد  ة  اأتباعه يف حماية ممتلكات عاّمة وخا�سّ و�ساهم 
فيها الغتيالت ال�سيا�سّية. كما مل يعّقب اأحد با�سم التنظيم، على قرار وزارة 
من  كّل  الت�ن�سّي  القان�ن  لتجرمي  يبدو،  فيما  م��س�عّية  لأ�سباب  الداخلّية 

يتحّدث با�سم منّظمة اإرهابّية.
فاإّن  م�سروعّيته،  حيث  من  ذاك  الداخلّية  قرار  رافق  الذي  اجلدل  ومع 
ت�سنيف  له  املخّ�ل  ال�حيد  ه�  وحمام�ن،  حق�قّي�ن  يق�ل  كما  الق�ساء 
والدفع  التحقيق  و�سائل  كّل  ي�ستنفد  اأن  بعد  كاإرهابّية،  وكيانات  تنظيمات 
املتاحة. واإّن �س�ؤاًل يف غاية الأهمّية يظّل مطروحاً اإىل غاية كتابة هذه ال�سط�ر:
ما هي العالقة بني منّفذي العملّيات الإرهابّية التي �سربت البالد وقيادة 
التنظيم؟ هل كانت تلك القيادة على علم بقيام البع�س )اأمثال اأحمد الروي�سي 
والطاعة«  »ال�سمع  البيعة على  بجمع ولءات  �سنتني  طيلة  احلكيم(  بكر  واأب� 
اأّي عالقة لها  تنفي فيه عالنية مرارا وتكرارا  التنظيم، يف ال�قت الذي  با�سم 

بالعنف؟
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الف�سل الثاين
�شهادتي على اأحداث ال�شعانبي �شيف 2013

قّوات  جنود  مقتل  مالب�ص�ت  وتف��صيله�،  اجلبل  اإىل  )الرحلة 
النخبة، العملّي�ت الع�صكرّية وم�ص�هد من احلي�ة اليومّية يف القرى 

املحيطة ب�جلبل(

ا�ستباكات  الأمنّية ح�س�ل  الأخبار  �سطح  على  طفا   2013 �سنة  ربيع  مع 
تلك  الإعالم  ن�سبت و�سائل  ال�سعانبي. وقد  األغام يف جبل  م�سّلحة وانفجار 
ل�زارتي  ر�سمّية  بالغات  عن  نقاًل  وذلك  اإرهابّية  جمم�عات  اإىل  الأحداث 
من   7000 قرابة  اجلي�س  دفع  اجلزائري  اجلانب  وعلى  والداخلّية.  الدفاع 

عنا�سره ملنع ت�سّلل الإرهابّيني وفق م�سادر ر�سمّية جزائرّية.
اإّل اأّن املنعرج احلقيقي يف عملّيات ال�سعانبي املتقّطعة واملتباعدة متّثل يف 
قيام جمم�عة من امل�سّلحني ي�م 29 ج�يلية 2013 بن�سب كمني لدورّية من 
قّ�ات النخبة يف اجلي�س ال�طني، باإحدى منعرجات جبل ال�سعانبي حيث قام 
امل�سّلح�ن بقتل ثمانية من اأفراد الدورّية رمياً بالر�سا�س، قبل اأن يقدم�ا على 

التمثيل بجثث بع�سهم با�ستخدام اأ�سلحة بي�ساء.
�سعق الراأي العاّم لب�ساعة ال�س�ر التي بّثتها بع�س و�سائل الإعالم جلثث 
ال�سحايا. وكانت تلك ال�س�ر هي كّل ما اأمكن ت�سريبه عن تلك العملّية الغام�سة 
ال�سه�لة  النا�س عن  اأ�سئلة كثرية يف خ�اطر  يف كثري من ج�انبها. وحتّركت 
وعن  خ�سائر،  دون  وان�سحابهم  جرميتهم  تنفيذ  من  املهاجم�ن  بها  متّكن  التي 
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عدم تدّخل اأّي من الت�سكيالت الع�سكرّية املجاورة لنجدة زمالئهم ومالحقة 
اجلناة، واأي�ساً عن ه�ّية امل�سّلحني اأنف�سهم.

ت�ّجهُت يف الي�م التايل للعملّية، اأي الليلة الفا�سلة بني 30 و31 ج�يلية، 
مع  م�عداً  لنا  رتّب  الذي  بالطيبي  رمزي  زميلي  رفقة  الق�سرين  مدينة  اإىل 
ملعاينتها،  العملّية  مكان  اإىل  باإي�سالنا  ليتّكفل  هناك  م�ج�داً  كان  له  »�سديق« 
ي�م  من  �سباحاً  ال�ساد�سة  حدود  ويف  ال�سخ�سّية.  عالقاته  خالل  من  وذلك 
يف  ال�سن�بر  نزل  اأمام  لنت�ّقف  الق�سرين  مدينة  اإىل  و�سلنا  ج�يلية،   31
انتظار »ال�سديق« ال�ا�سطة. دقائق معدودة وخرج من الفندق ع�س� اإحدى 
اأمامنا، على منت  ال�سياقة  ليت�ىّل  �سّيدة،  الأمنّية وليد زّروق �سحبة  النقابات 
البّ�ابة  عند  و�س�لنا  ولدى  ال�سعانبي.  حممّية  اجّتاه  يف  م�ستاأجرة  �سّيارة 
الدائر بني وليد  نتيجة احل�ار  ننتظر  تقريباً  100 مرت  بقينا على بعد  الرئي�سّية، 

زّروق و�سابط جي�س عند البّ�ابة.
ال�سماح مبرورنا  ال�سابط رف�س  اأّن  وبعد �سّد وجذب، عاد وليد ليخربنا 
لأّن عددنا كان اأكرب من املّتفق عليه كما فهمت. فلم اأكتف وقتها وزميلي رمزي 
بالن�سحاب من املكان، بل حاولنا �سحبة مرافق اأ�سيل املنطقة اأن نقرتب قدر 
الإمكان من املناطق املرتفعة يف اجلبل. ومع طل�ع �سم�س ذلك الي�م الرم�سايّن 
تدريجياً، حتّ�لت الأج�اء اإىل جحيم لرتفاع درجات احلرارة وت�ساعد األ�سنة 
اللهب الناجتة عن الق�سف الع�س�ائّي للجبل. لقد اأ�سبح القرتاب من حممّية 
ال�سعانبي و�سف�ح اجلبل على عم�مها اأمراً م�ستحياًل لكثافة الأدخنة واحلرائق 
امل�ستعلة يف الأ�سجار والأحرا�س واملزارع. ويف حدود ال�ساعة الثانية ظهراً، 
و�سط ذلك اجلحيم، كنت قد را�سلت الإذاعة ال�طنّية الثقافّية يف اأحد براجمها 
املبا�سرة من داخل �سيعة ت�يّف �ساحبها �سباحاً نتيجة جلطة اأ�سابته بعد احرتاق 
وتلف جميع اأقفا�س نحله التي كانت م�سدر ق�ته واأ�سرته ال�حيد. كما اأفادنا 
بع�س اأفراد فرق حرا�سة الغابات بحجم اخل�سائر داخل املحمّية جّراء الق�سف 
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الرتاب  عمق  اإىل  النادرة  احلي�انات  من  اأعداد  فرار  غرار  على  الع�س�ائّي، 
اجلزائري فراراً من احلرائق.

حاولنا القرتاب قدر الإمكان من م�سادر النريان لفهم ما يحدث و�سبب 
�سق�ط القذائف يف اأماكن متفّرقة دون تركيز، فلم نَر �س�ى مرب�س للمدفعّية 
الثقيلة تنطلق قذائفها من م�سافات جّد بعيدة باجّتاه املجه�ل، يف جبل يغّطيه 

ك�ساء نباتي وغابات حتجب اأّي اإمكانّية للروؤية.
وطيلة الي�مني الذين ا�ستغرقتهما رحلة ال�سعانبي تلك، مل نلمح اأّي حتّرك 
لقّ�ات بّرية ملالحقات الإرهابّيني يف عمق اجلبل، حيث كان املجه�د الع�سكري 

كما �سهدناه منح�سراً يف ق�سف ثقيل ع�س�ائي من م�سافات جّد بعيدة.
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الف�سل الثالث
»القائد العاّم« اأحمد الروي�شي

)عالقته ب�لطرابل�صّية والق�صر وع�مل اجلرمية، فراره من ال�صجن اإّب�ن 
الثورة، حتّوله اإىل زعيم جه�دي، اإ�صرافه على اأغلب العملّي�ت الإره�بّية، 

اعتق�له وفراره يف ليبي�، �صه�دة �صمري الوايف فيه وموته الغ�م�ض(

جمه�لة  الث�رة،  اأّيام  �سجنه  من  الروي�سي«  »اأحمد  فرار  عملّية  ظّلت 
احليثّيات اإىل حني مقتله بعد اأربع �سن�ات. فعند اإيقافه �سنة 2004 كان اأحمد 
الروي�سي عّرافاً منّجماً تتجاوز �سهرته حدود البالد. ومع ظه�ره املتكّرر يف 
عيادات  له  كانت  التلفزي�ن،  على  ال�سباحّية  الربامج  واأحد  الي�مّية  اجلرائد 
�سيدي  مبنطقة  و«عيادته«  العا�سمة  و�سط  الفّلة  بباب  مكتبه  غرار  على  قاّرة، 
ب��سعيد الراقية والتي يقت�سر زّوارها على كبار م�س�ؤويل الدولة وزوجاتهم. 
كما عرف بعالقته احلميمة ببلح�سن الطرابل�سي �سقيق زوجة الرئي�س املخل�ع 
واجّتاره يف ماّدة الك�كايني املخّدرة، وه� ال�سبب املبا�سر يف اعتقاله واحلكم 
بجلب  متلّب�ساً  �سابقة  مّرات  اأوقف  الروي�سي  اأّن  يذكر  �سجنا.  �سنة  بـ14  عليه 
اأ�سا�ساً، وكان بلح�سن الطرابل�سي يتدّخل مبا�سرة  م�اّد خمّدرة من الربازيل 
اإيقافه  غاية  اإىل  الروي�سي  كان  بالقرجاين.  الأمن  ثكنة  من  �سراحه  لإطالق 

منغم�ساً يف حياة ماجنة مرتفة ل حدود للمتعة فيها.
اأحمد  ا�ستقّر  الث�رة،  اأحدث  اإبّان  ال�سجن  من  الغام�س  فراره  اإثر  على 
الروي�سي يف مدينة �س��سة ال�ساحلّية على بعد �ساعة ون�سف من اآخر عن�ان 
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والتخّفي  ال�سرّية  عامل  عاما   44 ابن  الكهل  يدخل  مل  �سجنه.  قبل  له  معل�م 
ولب�س  حليته  اأطلق  ذلك  من  العك�س  على  بل  ال�سجن،  اإىل  اإرجاعه  لتجّنب 
القمي�س والعمامة ليدخل عاملاً اآخر مناق�سا متاماً للذي عا�سه اإيذاناً باإعالن نف�سه 

�سلفياً جهادياً.
رحاله  �سّد  ما  �سرعان  حّتى  ب�س��سة،  اأوزاره  الفاّر  ال�سجني  و�سع  اإن  ما 
جمّدداً باجّتاه القطر الليبي، ليلتحق يف وقت قيا�سي باملجل�س الع�سكري لثّ�ار 

مدينة بني وليد متدّرباً ثّم مقاتاًل.
اإىل �س��سة مكان  الروي�سي عائداً  القّذايف، قفل  ومع �سق�ط نظام معّمر 
اأبداً عن ال�سفر واحلركة يف كّل الجّتاهات.  اأنّه مل يت�ّقف  اإّل  اإقامته اجلديد، 
فلم يكن حمّل بيع احلليب وم�ستّقاته الذي افتتحه مبنطقة كرني�س �س��سة و�سّقته 
2012 من �سمال البالد  تنّقل طيلة  املجاورة، كافيان ل�سّده اإىل �س��سة. فقد 
له  يعرف  ال�سريعة، حيث مل  اأن�سار  تنظيم  على ه�ام�س  نا�سطاً  اإىل جن�بها، 
م�قع قيادي ول حّتى ت�ا�سل مع قيادة اجلماعة، يف حني متّكن بف�سل فارق 
اإىل  اإ�سافة  اليافعني،  ال�سريعة  اأن�سار  �سباب  اأغلب  وبني  بينه  ال�سا�سع  ال�سّن 
�سخ�سّيته املرحة وقدرته على �سرعة الندماج وال�ستقطاب، من لعب اأدوار 

يف التاأثري على جمم�عٍة منهم وت�جيههم.
اإ�سافًة اإىل ذلك، جنح الروي�سي بف�سل تلك املكانة )على ه�ام�س اجلماعة( 
من اإدخال تقاليد جديدة على �سباب التّيار املذك�ر، كال�سعي امل�ستمّر للتنقيب 
والبحث عن الآثار، وهي جتارة رابحة اأ�ّس�س لها الطرابل�سّية وبع�س وزراء بن 

علي.
بالغ  يف  الداخلّية  وزارة  اأعلنت   2013 جانفي  منت�سف  حل�ل  ومع 
الليبية،  ر�سمّي اكت�ساف خمزن لالأ�سلحة مبدينة »مدنني« القريبة من احلدود 
الروي�سي  اأحمد  اإّنا ه�  تلك  الأ�سلحة  �سحنة  يقف وراء  اأّن من  ليتبنّي لحقاً 

والذي اأ�سبح منذ ذلك التاريخ اأحد كبار املطل�بني اأمنياً.
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على  كان  ال�طني،  احلر�س  حتقيقات  اأفادت  كما  مدنني  خمزن  اكت�ساف 
راأ�سه النقيب ال�سهيد »عماد احليزي« الذي قتل لحقاً يف عملّية �سيدي علي 
اإل  املكت�سفة يف مدنني ل متّثل  الأ�سلحة  اأّن  التحقيقات  اأثبتت  بن ع�ن. وقد 
النزر الي�سري من كامل ال�سحنة، والتي انت�سرت يف اأماكن خمتلفة من البالد. 
فقد جنح الروي�سي رغم ك�نه مفّت�سا عنه منذ هروبه من ال�سجن عام 2011، 
الأ�سلحة  اإىل  اإ�سافًة  احت�ت  التي  والن�عّية  الهائلة  الرت�سانة  تلك  تهريب  يف 
لالأفراد  منها  امل�ساّد  الألغام  اأن�اع  وخمتلف  واملت��ّسطة  اخلفيفة  الفردّية 
والعربات، احت�ت اأي�ساً �س�اريخ �سام 7 امل�ساّدة للطائرات رو�سّية ال�سنع. 
الت�ن�سي  الأحمر  للهالل  تابعة   toyota ن�ع  من  �سيارة  با�ستخدام  قام  وقد 
حجزته  ما  بني  من  كان  اأين  مدنني  خمزن  اإىل  قردان  بن  من  الأ�سلحة  لنقل 
قّ�ات الأمن، وثائق ور�سائل �سخ�سّية تع�د له، اإىل جانب حا�س�به املحم�ل. 
وبالرغم من ال�ستنفار الذي تعي�سه الأجهزة الأمنّية واحتالل �س�ره وبياناته 
راأ�س ق�ائم املطل�بني، فقد وا�سل التحّرك بكّل اأريحّية ولعب الدور الرئي�سّي 
 .2013 فيفري   6 ي�م  بلعيد«  »�سكري  البارز  املعار�س  الإعداد لغتيال  يف 
من  واأي�ساً  اجلرمية  م�سرح  من  الن�سحاب  يف  الروي�سي  جنح  ذلك  اإثر  وعلى 
ف�سرقاً  الليبّية،  الأرا�سي  عمق  باجّتاه  واأمان،  �سال�سة  بكّل  الت�ن�سّية  ال�ساحة 
مبدينة درنة التي تتقا�سمها جماعات اإ�سالمّية خمتلفة بعيداً عن �سلطة احلك�مة 

يف طرابل�س.
�سيافة  »دار  واأقام  الفرن�سّية،  زوجته  رفقة  الروي�سي«  »اأحمد  ا�ستقّر 
فقد  عليه،  اأ�سرف  الذي  بالت�ن�سّيني  اخلا�ّس  املع�سكر  يف  اأّما  للمجاهدين«. 
اإليه من ت�ن�س على ا�ستعمال خمتلف اأن�اع  دّرب ع�سرات ال�سّبان القادمني 
ومع  عادة.  ال�سهر  ت�ستغرق  دورات  يف  القتالّية،  والتكتيكات  الأ�سلحة 
انتقل  مّرة،  كّل  يف  وجناته  اآخر  اإىل  حني  من  اجلّ�ي  الق�سف  عملّيات  تكّرر 
الت�ن�سّية  للحدود  املتاخمة  �سرباطة  منطقة  اإىل  ذاك،   2013 �سيف  اأواخر 
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لي�ؤ�ّس�س مع�سكره اجلديد، حيث ازدادت التدريبات التي ي�سرف عليها تنّ�عاً 
و�سرا�سة. فمع�سكر �سرباطة مل يكن جمّرد خمّيم تدريب، بل حيكت انطالقاً 
منه العديد من اخلطط والرتتيبات لعملّيات اإرهابّية مّت تنفيذها لحقا يف ت�ن�س، 
اأكت�بر  اأوا�سط  ب�رقيبة  و�سريح  �س��سة  فندق  تفجري  حماولتا  اأ�سهرها  وكان 
2013. كما متّكن الروي�سي بحكم م�قعه اجلديد املتاخم للحدود الت�ن�سية، 
من اعرتا�س اأغلب ال�سباب الراغبني يف اللتحاق بالقتال يف �س�ريا، حيث 
احلال  ه�  كما  فيها  والقتال  ت�ن�س  اإىل  الع�دة  ب�سرورة  منهم  العديد  اأقنع 
اعرتافات  وت�اتر  ال�سه�ر  مرور  ومع  واملن�ستري.  �س��سة  عمليتي  منّفذي  مع 
امل�ق�فني بتدّربهم على يدي اأحمد الروي�سي واإر�سالهم اإىل ت�ن�س، ت�ساعف 
ال�سغط الأمني والديبل�ما�سي الت�ن�سي املطالب بتحييد الروي�سي اأكان ذلك 

بالت�سليم اأو الطرد.
حلك�مة  امل�الية  الليبّيني  الثّ�ار  جماميع  اإحدى  جنحت   2014 نهاية  ومع 
مبنطقة  مزرعة  يف  لأ�سابيع  به  والحتفاظ  الروي�سي  اختطاف  يف  طرابل�س، 
لت�سّلمه.  ت�ن�سي  ر�سمي  طلب  انتظار  يف  الزاوية  مدينة  غرب  »العجيالت« 
وزارة  اأّن  مّطلع،  اأمنّي  م�سدر  اأّكد  كما  اإذ  اأبداً،  يح�سل  مل  الطلب  ذلك 
واملقّربة من  بالروي�سي  املحتفظة  الثّ�ار  كتيبة  التخاطب مع  الداخلّية رف�ست 
عبد احلكيم باحلاج، حّتى ل يعترب ذلك اعرتافاً منها ب�سرعّيته ال�سيا�سّية والأمنّية. 
ومع مرور الأّيام ورف�س اخلارجّية الت�ن�سّية التحّرك، كما اأّكده ال�سفري ال�سابق 
»ر�سا الب�كادي«، اأقدمت جمم�عة م�سّلحة، على راأ�سها �سابط �سابق بالأمن 
على  الدبّا�س«،  »نزار  يدعى  حفرت  خليفة  رجالت  واأحد  الليبي  اخلارجي 

اقتحام مزرعة »العجيالت« وجنحت يف حترير الروي�سي.
م�اقع  بينها  متعّددة  م�سادر  اأعلنت   ،2015 مار�س  منت�سف  وبحل�ل 
ا�ستباكات  يف  الروي�سي  اأحمد  مقتل  عن  الت�ن�سّيني،  املقاتلني  با�سم  تتحّدث 
كان  اإ�سالمّية  وجماعات  للحك�مة  امل�الية  ليبيا  فجر  قّ�ات  بني  دارت  عنيفة 
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الأخري بني مقاتليها. اإّل اأّن اإ�سابة الروي�سي بطلق يف م�ؤّخرة الراأ�س ما اأّدى اإىل 
وفاته، ختم حياته بغم��س اآخر ي�ساف اإىل ما �سبقه، حيث ترّجح م�سادر ليبّية 

مّطلعة اأّن مقتله ه� اأقرب اإىل الت�سفية منه اإىل قتل يف م�اجهة.
وقد �سّرح ح�سني الروي�سي �سقيقه، اإىل اإحدى ال�سحف الي�مّية اأّن �سّيدة 
فرن�سّية اتّ�سلت بالعائلة قائلة اإنّها زوجة اأحمد، واإنّه قتل م�ؤّخرا يف ليبيا بطلقة 

يف م�ؤّخرة راأ�سه.
يقال  اأن  ما ميكن  اأبلغ  ال�ايف  �سمري  التلفزي�ين  املقّدم  به  ما �سّرح  ويظّل 
اإحدى ال�سحف عند »�سع�د جنم«  عن �سخ�سّية الروي�سي، حيث كتب يف 
اأحمد  �س�رة  على  ط�يال  »رّكزت  معارفه:  اأحد  ال�ايف  كان  وقد  الروي�سي 
والرجل  والرباهمي،  بلعيد  اغتيال  عمليتي  يف  الرئي�سي  املّتهم  الروي�سي 
ال�س�رة  اإىل  الأخطر يف املجم�عة املطل�بة، وه� املطل�ب رقم1... عدت 
عّدة مّرات، لأّن وجهه لي�س غريبا عن ذاكرتي، لذلك و�سعت مالحمه فيها 
بال�ج�ه حّتى عرثت على املطل�ب...  اأر�سيفها املزدحم  وبحثت ط�يال يف 
اأّن هذا الرجل مّر بحياتي مع العابرين، وتعّرفت عليه وجمعتني به  وتذّكرت 

�سداقة عابرة منذ 8 �سن�ات...
ليطلب  الروي�سي  وهاتفني  وقتها،  ال�سريح  جريدة  يف  �سحفّيا  كنت 
اإليه يف مكتبه يف �سارع باب بنات حيث  مقابلتي وحّددنا م�عدا... ذهبت 
قّدم يل نف�سه كعّراف ع�سري متعّلم ومتكّ�ن وعائد من فرن�سا، ودكت�ر يف 
عل�م الفلك وم�ستّقاته... وكان �سكله الآ�سي�ي غريبا... �سعر ط�يل مرب�ط 
من اخللف يف �سكل ذيل... وحلية دقيقة على طريقة الب�ذّيني يف �سكل خ�سلة 

خفيفة...
مل يكن مظهره ي�حي باأنّه عّراف، فقد كان يرتدي مالب�س ع�سرّية ويربط 
مكتبه  يف  وتتكّد�س  م��سة...  وكانت  ح�سان  ذيل  �سكل  يف  الط�يل  �سعره 
الفتيات  من  الكثري  بزيارة  ويتمّتع  اللغات،  بكّل  وكتب  �سخمة  جمّلدات 
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وطال�سم  ال�سائع  احلّظ  عن  الباحثات  واأي�سا  و�سكله...  ب��سامته  املعجبات 
له  كانت  بذلك... كما  ويتباهى  للجميالت  يخفي ع�سقه  امل�ستقبل. وكان ل 

عالقات متطّ�رة مب�س�ؤولني كبار ورجال اأعمال واإعالم...
�سريعة  واأع�ساب  جّدا  حاد  وطبع  وعنيفة  غام�سة  ب�سخ�سّية  ويتمّيز 
اللتهاب... بقيت على اتّ�سال به وكانت �سداقتنا هادئة ومتينة لفرتة عابرة، 
يدفع  كان  كثرية  اإ�سهارّية  �سفحات  يف  كعّراف  اجلرائد  متالأ  �س�ره  وكانت 

ثمنها ب�سخاء...
كانت مظاهر الرثاء تظهر عليه، وظّلت �سخ�سّيته جمه�لة وحقيقته غام�سة 
كان  ا�ستهتار،  من  عليه  يبدو  ما  ورغم  ال�قت،  نف�س  يف  ال�سداقة...  رغم 
يحفظ القراآن ويقروؤه وي�ستعمله يف و�سفاته كعّراف... وقد عاد اإىل ت�ن�س 
من دول اأجنبية كثرية عا�س فيها، وا�ستقّر هنا فرتة ثّم اختفى ومل اأعد اأ�سمع 
به اأو عنه وانقطعت اأخباره... حّتى عادت بقّ�ة الي�م، و�سار جنما يف ميدان 
الإرهاب... مطل�با يف ق�سايا خطرية. ويبدو اأنّه قد مّت القب�س عليه م�ؤّخرا...
تذّكرته ب�سع�بة، وا�ستح�سرت بع�س ما اأعرفه عنه... عّراف... فل��س... 
وغريها  العالمات  اأجنبّية... ن�ساء... جرائد... كّل هذه  دول  غم��س... 
حتّركه  ل  دينّيا  متطّرف  �سلفي  فعال  الروي�سي  اأحمد  اأت�ساءل... هل  جتعلني 
�س�ى معتقداته وت�سّدده الديني... اأم اأنّه جمّند ومنتحل �سفة �سلفي ومكّلف 

مبهّمة قد تك�ن خمابراتّية �سيا�سّية..!!؟...
ول  تدفن  قد  احلقيقة  ولكن  معه...  التحقيقات  غنه  تك�سف  قد  �س�ؤال 

تظهر..«
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الف�سل الرابع
جزائرّيون يقاي�شون ملّفات الأزهر العكرمي براأ�س 

نوفل الورتاين
)عر�ض اأحد اجلزائرّيني ملّف�ت ف�ص�د تخ�ّض الأزهر العكرمي وح�فظ 
ق�صد  الق�صرين  اإىل  الورت�ين  نوفل  ا�صتدراج  مق�بل  ال�صب�صي  ق�يد 
اختط�فه، اإعالم اجله�ت الر�صمّية وعدم حتّرك تلك اجله�ت الر�صمّية(

تلّقيت م�ساء ال�ّساد�س ع�سر من �سهر ن�فمرب 2014، ر�سالة على �سفحتي 
للعن�ان:  احلاملة  »فاي�سب�ك«  الجتماعي  الّت�ا�سل  �سبكة  على  الّر�سمّية 
 Djamel حفي ماهر زيد«. كان �ساحب الّر�سالة يدعى فحة الّر�سمّية لل�سّ »ال�سّ
Otmani، وقّدم نف�سه باقت�ساب على اأنّه جزائرّي من منطقة تب�ّسة املتاخمة 
للحدود الّت�ن�سّية، ويرغب يف مّدي بت�سجيالت �س�تّية وملّفات ف�ساد تدين 
كاّل من حافظ قايد ال�ّسب�سي والأزهر العكرمي القيادّيني بحزب نداء ت�ن�س. 
لكّنه  بريد �سفحتي  على  امللّفات  تلك  ير�سل  اأن  اجلزائري  املّت�سل  من  طلبت 
مل يفعل بعد اأن ق�سيت ليلة كاملة يف انتظاره. ويف الي�م الّتايل يف حدود 
ال�ّسخ�س  نف�س  من  جديدة  ر�سالة  تلّقيت  ظهرا،  ربعا  اإّل  ال�احدة  ال�ّساعة 
هاتفي  برقم  مّده  مّني  ويطلب  الفائتة  الليلة  عّما ح�سل  فيها  يعتذر  اجلزائري 
ق�سد ت��سيح بع�س الأم�ر قبل اإر�سال امللّفات ح�سب ق�له. ومل مت�س دقائق 

معدودة حّتى تلّقيت اتّ�سال من رقم جزائرّي اله�ّية.
خالل تلك املكاملة التي دامت 3 دقائق تقريبا وحّدثني فيها خماطبي بلهجة 
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طلب  امللّفات؛  باإر�سال  يق�م  اأن  قبل  له  �سرطني  �سمان  مّني  طلب  جزائرّية، 
وعدا باأن يبقى ذلك الأمر بيننا وه� ما وعدته به اإىل حدود تلك اللحظة من 
تخاطبنا، ثّم كان ال�ّسرط الّثاين متمّثال يف م�ساعدتي له على ا�ستدراج املن�ّسط 
الّتلفزي ن�فل ال�رتاين اإىل منطقة الق�سرين ليق�م باختطافه مب�ساعدة اآخرين. 
عن  املّت�سل  �ساألت  نت�سرف�ا«.  واحنا  للق�سرين  »قّربه�لنا  حرفّيا  طلب  وقد 
عالقة ن�فل مبلّفات الف�ساد التي يزعم امتالكها �سّد الأزهر العكرمي وحافظ 
ح�سب  للبالد  املخّربة  �سبكتهم  يف  ع�س�  ه�  ن�فل  اإّن  فقال  ال�سب�سي،  قائد 
دعاين  لطلبه  والّرف�س  ّد  ال�سّ كّل  مّني  اجلزائري  املّت�سل  وعندما وجد  ق�له. 
ثانية اإىل فتح الربيد الإلكرتوين ق�سد ا�ستقبال امللّفات املزع�مة. وبعد ط�ل 
انتظار، و�سلتني منه ر�سالة مفادها اأنّه ب�سدد اإجراء مكاملة مع اأحدهم للحديث 
عن امللّفات ح�سب ق�له، وبالّتايل مل يعد هناك داع لإر�سالها. وقد قال اإنّها 
الف��سى  نتيجة  بت�ن�س  النتخابات  لإجراء  فر�سة  هناك  تك�ن  فلن  تن�سر  ل� 
طرف  من  التّ�سال  عملّية  خالل  من  تبّينته  ما  خلط�رة  ونظرا  �ست�سّببها.  التي 
ال�ّسخ�س اجلزائري وعر�سه مبادلة ت�سجيالت وملّفات ف�ساد خطرية )ح�سب 
اّدعائه( مقابل اختطاف ن�فل ال�رتاين، اتّخذت قراري باإبالغ ال�ّسلطات املعنّية 
اأّيام معدودات كانت كّل اجلهات املعنّية مبعاجلة مثل تلك  مبا ح�سل. وخالل 
تدابري  من  اتّخاذه  وجب  ما  واتّخذت  ح�سل  مبا  علم  على  اخلطرية  امللّفات 
ه�ّيته  وحتديد  اأي�سا  املّت�سل  �سخ�س  اإىل  ولل��س�ل  ال�رتاين،  ن�فل  حلماية 
اإن  امل�س�ؤولني  اأحد  �ساألني  تلك،  الإعالم  اإجراءات  وخالل  تاأكيدها.  ح�سب 
كنت قد اأخربت ن�فل بامل��س�ع. وملّا اأجبته بالّنفي األّح علّي اأن ل اأخربه واأن 

اأبقي الأمر قيد الكتمان املطلق.
هاتفّيا  بي  التّ�سال  اجلزائري  عاود  الأّول،  التّ�سال  من  اأ�سب�عني  وبعد 
خمربا اإّياي اأنّه �سيدخل ت�ن�س يف نهاية ذلك الأ�سب�ع، واأنّه يرغب يف لقائي 
لأمر مهّم ح�سب ق�له. فاأعطيته امل�افقة املبدئّية على اللقاء، على اأن يّت�سل قبل 
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و�س�له بي�مني. ومثلما ح�سل يف املّرة الأوىل قمت باإ�سعار ذات اجلهات اّلتي 
�سرعت يف ّاتخاذ الّتدابري الالزمة لإحباط املخّطط املذك�ر.

مّرت الأ�سابيع وال�ّسه�ر دون اأن يعاود ذلك ال�ّسخ�س اتّ�ساله ثانية. ومع 
ة اتّ�سال  حل�ل �سهر اأفريل من العام 2015، اأي خم�سة اأ�سهر تقريبا بعد ق�سّ
اجلزائري وخمّططه، وجدت نف�سي يف املقّر الإداري لقناة الّت�ن�سّية الف�سائّية 
يف  و«لبا�س«،  الّنا�س«  »كالم  برناجمي  مقّدم  ال�رتاين  ن�فل  مع  للحديث 
خ�س��س ا�ست�سافة حمتملة نهاية ذلك الأ�سب�ع. وبعد ترحاب مطّ�ل وحديث 
يف كّل �سيء �سّيما ق�سّية �سجن �سمري ال�ايف اّلتي كانت حديث الّنا�س وقتها، 
اجلهات  له  وّفرتها  التي  ال�ّسخ�سّية  حرا�سته  عن  احلديث  يف  �سروعه  ومع 
ة عقب ثب�ت وج�د تهديدات با�ستهدافه، وعن العالقة الإن�سانّية التي  املخت�سّ
تطّ�رت مع بع�س اأفرادها ومّدها وجزرها، انتابتني يف تلك اللحظات رغبة 
ا�ستدراجه  يرغب يف  الذي  مفاحتته بخ�س��س م��س�ع اجلزائرّي  ملّحة يف 
التّ�سال  مّت  قد  كان  اإن  �سراحة  اأ�ساله  اأن  قبل  لدقائق  تلّكاأت  الق�سرين.  اإىل 
به من اأّي جهة ر�سمّية كانت لتحّذره من خطر ّما حمدق به. وكانت �سدمته 
بعد انتهائي من �س�ؤاله اأق�ى من رغبته يف الإجابة فيما يبدو، حيث ان�سحب 
اأين كّنا جنل�س ليط�ل غيابه لن�سف  اأحد املكاتب املجاورة ملكتبه  اإىل  مبا�سرة 
�ساعة تقريبا. عاد ن�فل بعد ذلك وقد تغرّيت ق�سماته مم�سكا ب�رقة اإدارّية وقد 
وّجه حمت�اها اإيّل لي�ساألني اإن كانت يل فكرة عن اأهّمّية ال�رقة التي مي�سكها. 

فاأجبته بالّنفي طبعا لعدم اّطالعي على حمت�اها.
لقد احت�ت بطاقة ت�سجيل الّزائرين ملقّر القناة التي جلبها من عند م�ّظفة 
ال�ستقبال، ح�س�ر ثالثة اأنفار جزائرّيني اإىل مقّر القناة يف نف�س الفرتة التي 
تلّقيت فيها التّ�سال من م�اطنهم الذي عر�س علّي ت�سجيالت وملّفات ف�ساد 
حارقة عن الأزهر العكرمي وحافظ قائد ال�سب�سي مقابل ا�ستدراج ن�فل اإىل 
ذلك  عن  تتذّكره  عّما  ال�ستقبال  م�ّظفة  ب�س�ؤاله  اإنّه  وقال  الق�سرين.  حدود 
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الي�م وزائريه الغرباء، قالت اإّن ثالثة اأ�سخا�س قّدم�ا اأنف�سهم كمعجبني بن�فل 
�س�ر  للتقاط  ي�سا  خ�سّ اجلزائر  من  قدم�ا  وقد  حفي  ال�سّ واأ�سل�به  ال�رتاين 
ه�  الي�م  ذلك  طيلة  الكبري  العمل  �سغط  اأّن  امل�ّظفة  واأّكدت  معه.  تذكارّية 
ما حال بينهم وبني لقاء ن�فل رغم ق�سائهم كامل الي�م تقريبا اأمام البناية فيما 

تتذّكر. 
باجلهات  التّ�سال  على  وحّثه  حماميه  باإخبار  قراره  مّنا  كّل  اتّخذ  بذلك 
الّر�سمّية مرجع الّنظر للّتحقيق يف جّدّية ما يق�م�ن به، وذلك بعد اأن تاأّكد لنا 

اأّن الكارثة كانت قاب ق��سني اأو اأدنى من ال�ق�ع.
- الوثائق امل�ساحبة:

اجلزائري. ال�سخ�س  من  تلّقيتها  التي  الأوىل  املرا�سلة   1-
اجلزائري. ال�سخ�س  من  تلّقيتها  التي  الثانية  املرا�سلة   2-

اجلزائري. املت�سل  اهتمامات  من  عّينة   3-
النتخاب يف اجتاه معني. على  اجلزائري  املت�سل  ت�سجيع   4-
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- املرا�سلة الوىل التي تلّقيتها من ال�سخ�ص اجلزائري:
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- املرا�سلة الثانية التي تلّقيتها من ال�سخ�ص اجلزائري:
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- عّينة من اهتمامات املّت�سل اجلزائري:
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- ت�سجيع املت�سل اجلزائري على النتخاب يف اجتاه معني:
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الف�سل اخلام�ص
ال�شجون والإرهاب

- قي�دات نق�بّية تقّدم خدم�ت ملّتهمني ب�لإره�ب مبق�بل م�ّدي:
منطلقا  العقابي  دورها  اإىل  اإ�سافة  بالدنا  يف  ال�سجنّية  ال�حدات  �سّكلت 
لعملّيات اإجرامّية تقع خارجها. فنظرا ل�ستحالة حتّ�ل ال�سجناء اأنف�سهم خارج 
الأ�س�ار لرتكاب تلك اجلرائم اأو ت�سهيل وق�عها، فقد لعب �سّباط ال�سج�ن 

ذلك الدور نيابة عنهم.
على  وهي  الأمثلة  اخلطري  املعطى  هذا  عن  حديثنا  معر�س  يف  هنا  ن�رد 

اأهمّيتها ت�سّكل نزرا ممّا يحدث خلف اأ�س�ار ال�سج�ن:
خارج  بخدمات  للقيام  ال�سلفّيني  اأحد  من  مقابال  يتلقى  زّروق  وليد 

ال�سجن.
ت�سكل ال�ثيقة ال�اقعة نهاية هذا الف�سل وبعد التاأّكد من م�سادر خمتلفة 
من �سّحتها، منطلقا للحديث عن اأحد اأخطر اأ�سكال الت�اط�ؤ بني ال�سجني يف 

جرائم الإرهاب وال�سّجان، وا�سرتاكهما يف اجلرمية باأن�اعها املختلفة.
 2011 جانفي   6 بتاريخ  والإ�سالح  لل�سج�ن  العاّمة  الإدارة  تلّقت  لقد 
بـ«�سرح و�سعّية  �سابقا، عّرف م��س�عها  ال�سلفّيني  امل�ساجني  اأحد  �سكاية من 
الث�رة  عنف�ان  اأّيام  ي�سادف  اأنّه  تقدميها  تاريخ  خالل  من  ويّت�سح  ة«.  خا�سّ
غ�سب  لمت�سا�س  التظّلم  اأن�اع  كّل  لقب�ل  وقتها  النظام  وقابلّية  الت�ن�سّية 

النا�س.
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ة«.  وقد عّرف ال�ساكي نف�سه مع بداية الر�سالة بك�نه »�سجني �سبغة خا�سّ
اأجل  من  اإيقافه وحماكمته  متطابقة  م�سادر  اأّكدت  ه�ّيته  التحّري يف  ومبزيد 
اأّكد  حيث  م�سكلته،  تاأ�سيل  يف  �سرع  ثّم  جهادّية.  �سلفّية  خلّية  اإىل  النتماء 
ملحك�مّيته  ق�سائه  وقت  كان  الذي  زّروق  وليد  الأمني«  »النقابي  على  تعّرفه 
يعمل بفرقة »الأنياب« املكّلفة بتدريب وت�سيري كالب احلرا�سة ال�سجنّية. واأ�سار 
به وقّدم له خدمات خارج  اإىل ربط ال�سلة  بادر  اأّن الع�ن املذك�ر  ال�ساكي 
التي  اخلدمات  طبيعة  عن  يتحّدث  مل  كما  يذكره،  مل  ماّدي  مبقابل  ال�سجن 

قّدمها له.
الع�ن  بادر  �سراحه  اإطالق  بعد  ك�نه  الر�سالة  خالل  من  ال�ساكي  وي�ؤّكد 
املذك�ر اإىل التّ�سال به جمّددا، وملّا كانت الظروف قد تغرّيت باعتبار النقلة 
العقابّية التي �سملته لي�سبح حار�سا ب�سجن �سفاق�س، فقد ت�ىّل ال�ساكي اإر�سال 

عّدة حّ�الت بريدّية اإليه على وجه امل�ساعدة كما يق�ل.
ثّم انتهى ال�ساكي اإىل �سلب م��س�ع تظّلمه، حيث اأّكد اأنّه ملّا عرف �سائقة 
بادر  اأم�ال،  من  منه  قب�سه  ما  بع�س  اإعادة  ال�سابق  ال�سّجان  من  مادّية وطلب 
الأخري اإىل كيل التهديدات له وحّر�س عليه اأ�سدقاءه وبع�س اأع�ان الأمن كما 

يق�ل يف ال�سكاية.
وهنا من خالل ما ورد بال�ثيقة الر�سالة، يربز جلّيا دور املاّدة التي طّ�عت 
ع�ن احلرا�سة ال�سجنّية ليقّدم خدمات مل يذكر منها ال�ساكي �سيئا، ول ي�ستبعد 
املعاملة  ك�ن  اإىل  اإ�سافة  للقان�ن  املخالفة  الأفعال  لبع�س  ارتكابه  تك�ن  اأن 
يف حّد ذاتها ت�سّكل دو�سا للقان�ن وخيانة ملا اوؤمتن عليه ال�سّجان من حرا�سة 

ال�سجن و�سمان تطبيق القان�ن.
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-  تقدمي عون �سجون خلدمات خارج ال�سجن مبقابل.
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- ابتزاز مّتهم ب�لتخطيط لغتي�لت:
كمال  الرائد  املرناقية  �سجن  مدير  ت�ّجه   ،2013 ج�ان  من  ال�سابع  يف 
مقايدي بر�سالة اإىل املدير العاّم لل�سج�ن والإ�سالح م��س�عها »اإحالة وثائق« 

واأرفقها بتقرير خّطي و3 وثائق.
اأحد  اأّن  لل�سج�ن،  العاّم  املرناقّية واملدير  املرا�سلة بني مدير �سجن  وتفيد 
الأع�ان برتبة عريف اأّول، قام خالل عملّية تفتي�س بحجز 3 وثائق لدى حمامية 

ال�سجني فتحي دّمق، حاولت ت�سريبها خارج ال�سجن.
لقد كان فتحي دّمق النزيل 43*** م�ق�فا منذ اأواخر 2012 يف واحدة 
مقاطع  انت�سرت  فقد  الث�رة.  بعد  العاّم  الراأي  هّزت  التي  الق�سايا  اأكرب  من 
ة به رفقة اآخرين، وهم ب�سدد »التخطيط« لغتيال �سخ�سّيات  الفيدي� اخلا�سّ
تلك  وبقيت  الإخبارّية.  وال�سفحات  امل�اقع  كّل  اأعمال، يف  �سيا�سّية ورجال 

الق�سّية حديث النا�س ل�سه�ر. 
املحامية، يف ر�سالتني �سخ�سّيتني  امل�سادرة لدى  الثالث  ال�ثائق  وتتمّثل 
القريبة نف�سها.  اإىل  اإ�سداءها  اأراد  بها ت�جيهات �سخ�سّية  من قريبته، واأخرى 
و«ال�جه  ال�سج�ن  ع�ن  ا�سرتاط  امل�ّجهة،  الر�سائل  اإحدى  ت�سّمنت  فقد 
باإخراجه من  30.000 دينار لتتكّفل  النقابي« املعروف »األفة العّياري«، مبلغ 
ال�سجن لإجراء عملّية جراحّية. فبالرغم من خط�رة الق�سّية امل�ق�ف فتحي 
ربطه  ت�سّهل  خدمة  عر�س  يف  ال�سّجانات  اإحدى  ترتّدد  مل  ذّمتها،  على  دّمق 
بالعامل اخلارجي )رغم اأحقّية وقان�نّية متّتعه بالعالج( خارج الأطر القان�نّية 
والإجرائّية. هذا ول يعرف اإن كانت ال�سّجانة املذك�رة اأو زمالء لها قد قّدم�ا 

ت�سهيالت اأو خدمات معّينة لفتحي دّمق مقابل احل�س�ل على مقابل ماّدي.
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- ر�سالة مدير �سجن املرناقية اإىل اإدارة ال�سجون:
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- جزء من الر�سالة امل�سّربة اإىل فتحي دّمق:
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- تهريب حقيبة وثائق من اأحد ال�سجون:
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- موقوف�ت بق�نون الإره�ب ير�صلن ال�صالم اإىل حمّققني:
وذات  املرم�قة  الأمنّية  الإدارات  اإحدى  تلّقت   2015 اأفريل   28 بتاريخ 
معل�مات  بت�ّفر  اإعالما  املنّظمة،  اجلرمية  مكافحة  جمال  يف  اجلّيدة  ال�سمعة 
ح�سب الإحالة عدد 9**2 من الإدارة العاّمة لل�ّسج�ن والإ�سالح. ت�سّمنت 
الإحالة معل�مات ا�ستقتها اإدارة �سجن ال�ّسّيدات مبّن�بة من »�سجينة متخابرة« 
معها اأّن ال�ّسجينة املّتهمة يف ق�سايا اإرهابّية )ر.ك( قامت با�ستقطاب ال�ّسجينة 
منها  تطلب  كانت  فقد  ذلك  اإىل  اإ�سافة  حتّيل.  ق�سايا  يف  املت�ّرطة  )�س.�س( 
ال�ّسالم  اإبالغ  املذك�رة،  الإدارة  لدى  معها  الّتحقيق  مل�ا�سلة  اإخراجها  لدى 
اإىل كّل من الع�نني عبد الباقي وزبري التابعني لها ح�سب امل�سدر املذك�ر. كما 
اأ�سافت املتخابرة مع اإدارة �سجن مّن�بة، اأّن ال�ّسجينة امل�ق�فة يف ق�سايا اإرهابّية 
)ر.ك( كانت ترّدد لنظريتها امل�ق�فة )اأ( بنت )اأ.ب( حرفّيا: »ماتخافي�س هانا 

مروحني«.
واأ�سارت الإدارة املذك�رة اإىل اأنّها ت�ّجهت بطلب بطاقة اإخراج م�ساجني 
م�ستمّرة اإىل ال�سّيد وكيل اجلمه�رّية بت�ن�س2 حتت 310 بتاريخ 11*2*2015 
وذلك لتمكينها من اإخراج وا�ستنطاق ال�سجينة )م.�س( �سقيقة )�س.�س( التي 

مّت ا�ستقطابها من طرف م�ق�فات يف ق�سايا اإرهابّية.
واأفادت الفرقة املذك�رة اأنّه ي�جد بالفعل بني �سف�فها مالزم اأّول يدعى 
نظريتها  من  وطلبت  )ر.ك(،  اإرهابّية  ق�سّية  يف  امل�ق�فة  �سّرحت  مثلما  زبري 
اأي�سا �سابط برتبة نقيب ا�سمه  اأّن رئي�س الفرقة املذك�رة  اإبالغه ال�ّسالم. كما 
عبد القادر وه� اأ�سبه ما يك�ن بال�سم عبد الباقي الذي اأو�ست باإبالغه ال�سالم.
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- �صقة اأحد م�ص�جني الإره�ب على ذّمة �صديقة مدير ال�صجن
اأحد  اأقام  ب�س��سة،  امل�سعدين  ب�سجن  اإقامته  واأثناء   ،2007 �سنة  خالل 
مدير  مع  ومتينة  �سخ�سّية  عالقة  اإرهابّية،  ق�سّية  ذّمة  على  امل�ق�ف  النزلء 
الثابت  فاإّن  ولفائدة من،  بالّتحديد من جّند من  يدرى  واإن كان ل  ال�ّسجن. 
اأّن عالقتهما كانت نفعّية تبادلّية، حيث و�سع ال�ّسجني املذك�ر على ذّمة مدير 
ابط  ال�ّسجن �سّقة يف العمارة التي ميتلكها. واإن كانت املنفعة قد ح�سلت لل�سّ
�س تلك ال�ّسّقة لإحدى ال�ّسّيدات، فاإنّه لي�س معل�ما بال�سبط  الرائد والذي خ�سّ
ما طبيعة اجلميل اأو اخلدمة التي اأ�سداها مقابل ذلك لل�ّسجني ال�ّسالف الّذكر. 
القاطنة  ال�ّسّيدة  ت�سّببت  اأن  بعد  لحق  وقت  يف  ت�تّرت  بينهما  العالقة  اأّن  اإّل 
ب�سّقة ال�ّسجني يف اإزعاج وتذّمر قاطني العمارة. غري اأّن اإ�سرار مدير ال�ّسجن 
على الحتفاظ بها يف ال�سّقة املذك�رة دفع ال�ّسجني اإىل مرا�سلة زوجته خل�سة 
طالبا منها الّت�سّكي لدى كّل من يهّمه الأمر لإنقاذه من ورطته. واأمام ت�سعيد 
ال�ّسجني بحثا عن خمرج بعد اأن انقطعت عالقته مبدير ال�ّسجن، اأقدم الأخري 
على نقلته اإىل �سجن اله�ارب بالقريوان لإبعاده عن مقّر �سكناه والقطع معه 
الّر�سائل  اإحدى  اعرت�س  امل�سعدين  ب�سجن  احلرا�سة  اأفراد  اأحد  اأّن  اإّل  نهائّيا. 
مبا�سرة  ال�ّسج�ن  اإدارة  مبرا�سلة  وقام  اجّتاه زوجته،  ال�ّسجني يف  من  امل�سّربة 

لإ�سعارهم مبا اأقدم عليه املدير املذك�ر. 
الإدارة العاّمة لل�ّسج�ن والإ�سالح من جهتها مل تفتح حتقيقا يف م��س�ع 
العالقة بني مدير ال�ّسجن واأحد امل�ق�فني يف ق�سّية اإرهابّية كما مل ت�سائل اأحدا 

واكتفت بن�سح مدير �سجن امل�سعدين »الّتحّري« يف عالقاته.
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- توبيخ اإدارة ال�سجون ملدير �سجن امل�سعدين:
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الف�سل ال�ساد�ص
ذخرية من ال�شفارة الأمريكّية

الفرق  اإحدى  مبقر  واأثناء جل�سة حتقيق روتينّية   ،2014 �سهر ج�يلية  يف 
ة يف مكافحة الإرهاب، وعلى اإثر �س�ؤاله عن م�سدر امل�سّد�س املعط�ب  املخت�سّ
املتهم  �سّرح  اإليها،  ينتمي  التي  اخللّية  اأفرد  لدى  حجزها  مّت  التي  والّذخائر 
)ن.د.�س( اأنّه اأثناء عملّية اقتحام ال�ّسفارة الأمريكّية يف 14 �سبتمرب 2012، 
ا�ست�ىل على 12 طلقة ر�سا�س من داخل �سّيارة كانت راب�سة مبقّر ال�ّسفارة. 
 2001 بني  بنزرت  يف  الّت�ن�سّية  بالبحرّية  جمّندا  كان  الذي  املّتهم  واأفاد 
املذك�رة  الّطلقات  كانت  اإذا  عّما  خلّيته  اأفراد  بني  ن�سب خالف  اأنّه  و2003 
عند  �سابق.  وقت  يف  ا�سرتته  املجم�عة  كانت  م�سّد�س  يف  لال�ستخدام  قابلة 
ذلك قّرر اأفراد اخللّية الّت�ّجه اإىل اإحدى املناطق الزراعّية خارج طريق �سكرة 

حيث قام املدع� )م.ك( برماية طلقة واحدة من بني 6 طلقات مّت جلبها.
اإّل اأنّها ت�سّببت يف انفجار �سبطانة امل�سّد�س لعدم مالءمة عيار الّطلقة له. 
وبعد تكّفل )ه.م( اأحد اأفراد املجم�عة باإ�سالحه لدى �سخ�س اأ�سيل الكّبارّية 
اإىل  فت�ّجهت  املحاولة  املجم�عة  عاودت  اأي�سا،  �س�ت  كامت  له  �سنع  الذي 
غابة زيت�ن ب�س�احي املر�سى وقام )ن.د.�س( الذي ا�سطحب الـ6 طلقات 

الأخريات، بتجربة الرماية بنف�سه.
�ت الذي مّت تركيبه  لقد ف�سلت املحاولة هذه املّرة اأي�سا، ومل يكن كامت ال�سّ

ذا جدوى، وانفجرت �سبطانة امل�سّد�س مّرة ثانية.
مل ي�سّرح املّتهم )ن.د.�س( عن م�سري الّطلقات الأخريات، اأّما امل�سّد�س 
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املعط�ب فقد مّت حجزه خالل اأط�ار الّتحقيق مع املجم�عة.
لل�ّسلطات  ببالغ  تقّدمت  قد  الأمريكّية  ال�ّسفارة  كانت  اإن  معل�ما  لي�س 
الّت�ن�سّية يف �ساأن فقدان الّطلقات الثنتي ع�سرة، ولي�س معل�ما اأي�سا اإن كانت 

ذخائر اأو اأ�سلحة اأخرى قد مّت ال�ّسيطرة عليها اأثناء عملّية اقتحام ال�ّسفارة.
يذكر اأّن قيادّيا باخللّية املذك�رة �سّرح اأّن الع�س� فيها )ه.م( اأعلمه برغبته 
ال�ستهداف بال�ّسط� على م�ست�دع لبيع اخلمر ل�ساحبه الباجي قائد ال�ّسب�سي 
اأّن مداخيل ي�م ال�ّسبت وحدها تبلغ ثمانية  لتم�يل اأن�سطة اخللّية. وقد اأعلمه 

اآلف دينار ح�سب ق�له. 
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الف�سل ال�سابع
جوازات �شفر لإرهابّيني

لقد كان من اأكرب مغامن الّت�ن�سّيني من ث�رة احلّرّية والكرامة، اقتالع حّقهم 
الّطبيعي والقان�ين يف حّرّية ال�ّسفر والّتنّقل. اإنّه حّق حرم منه اآلف الّت�ن�سّيني 
والّت�ن�سّيات عرب عق�د من الّزمن، وطاملا كان حمّل مزايدة وابتزاز لإخ�ساعهم 
فيهم  مظن�ن  ح�س�ل  عن  الف�سل  هذا  يف  حديثنا  يك�ن  وبذلك  واإذللهم. 
يف اأن�سطة اإرهابّية، على ج�ازات �سفر من خالل اأفراد يف اأجهزة الأمن، ه� 

حديث عن تلك العالقة امل�سب�هة ولي�س عن احلّق يف ال�سفر نف�سه.
جواز �سفر اأبي بكر احلكيم: 	-

بت�ن�س،  اأمام جهة حتقيقّية  2015 واأثناء مث�له  الثاين من مار�س عام  يف 
�سنة  خالل  تعّرف  اأنّه  اإرهابّية  ق�سّية  ذّمة  على  امل�ق�ف  )ع.ب.ن(  �سّرح 
تطّ�ر  بعد  اأّن احلكيم  واأفاد  دّوار هي�سر.  بكر احلكيم مبنطقة  اأبي  2011 على 
العالقة بينهما اأ�سّر اإليه بك�ن زوجته اجلزائرّية قد اأخذت ابنتهما وانتقلت بها 
اإىل اجلزائر. وقد عرّب له احلكيم عن رغبته اجلاحمة يف اللحاق بهما، ولكّنه ل 
يتحّ�ز اإّل على ج�از �سفر فرن�سّي وه� ما يتطّلب التقّدم بطلب تاأ�سرية لزيارة 
اأّن احلكيم يبحث عن م�ساعدة ل�ستخراج ج�از  اجلزائر. ففهم )ع.ب.ن( 
وقد  تاأ�سرية.  دون  العب�ر  من  ميّكنه  ما  وه�  ال�سرعة  وجه  على  ت�ن�سّي  �سفر 
الأمن )م.م(  �سابط  معارفه،  اأحد  اإىل  وت�ّجه  م�ساعدته  اأنّه عزم على  اأ�سار 
الذي يعمل بفرقة ال�سرطة الفّنية بباب �س�يقة طالبا منه التدّخل مل�ساعدة �سديقه 
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تنّقل  اأّيام  وبعد  بالقب�ل.  الأمني  �سديقه  ليجيبه  �سفر،  ج�از  ا�ستخراج  يف 
)ع.ب.ن( رفقة اأبي بكر احلكيم اإىل منطقة الأمن بباب �س�يقة، حيث طلب 
لقاء ال�سابط )م.م( وقام بربط ال�سلة بينه وبني احلكيم. ويف وقت لحق علم 
الطابع  »اأ�ساع«  اأنّه  )م.م(  الأمني  قال  اأن  بعد  الرجلني  بني  ن�سب  خالفا  اأّن 
اجلبائي اخلا�ّس بج�از ال�سفر ليق�م احلكيم بت�فري طابع ثان. ويف نهاية املطاف 
ل اأب� بكر احلكيم على ج�از �سفر ت�ن�سي واغتنم فر�سة م�ساعدة الأمني  حت�سّ

له لي�ستخرج بطاقة تعريف وطنّية حديثة.
اأحد اأفراد الأمن يوّفر جوازات بـ200 دينار للإرهابّيني:	-

�سجن  من  اإخراجه  وبعد   ،2014 ل�سنة  اأوت  �سهر  من  ع�سر  التا�سع  يف 
اإرهابّية )ه.ب.ر(  ق�سّية  ذّمة  امل�ق�ف على  اأفاد  ا�ستنطاقه،  مل�ا�سلة  املرناقّية 
اأمام املحّققني اأّن �سهره )ي.ق( م�ج�د يف ليبيا ونا�سط يف خلّية تعّد العّدة 
للت�سّلل. وقال  الفر�سة  الت�ن�سي، وتتحنّي  اإرهابّية على الرتاب  اأعمال  لتنفيذ 
)ه.ب.ر( اإّن �سهره امل�ج�د بليبيا، اأخربه اأنّه تربطه عالقة باأحد اأع�ان الأمن 
به�ّيات مزّورة.  لت�فري ج�ازات �سفر عند احلاجة  يدعى وليد وه� م�ستعّد 
غري  ل�سخ�س  تعريف  بطاقة  من  ن�سخة  ت�سّلم  يت�ىّل  وليد  اأّن  �سهره  واأفاده 
مطل�ب لل�سلطات وي�ستخرج بها ج�از �سفر يت�سّمن �س�رة �سم�سّية لل�سخ�س 
اأن  اأمره، على  ينك�سف  اأن  بال�سفر دون  له  ي�سمح  ما  للعدالة، وه�  املطل�ب 
)ه.ب.  امل�ق�ف  واأ�ساف  اخلدمة.  تلك  مقابل  دينار   200 مبلغ  يتقا�سى 
بكّل من  اأي�سا  وليد، على عالقة  امل�سّمى  الأمن  اأّن ع�ن  ا�ستج�ابه،  لدى  ر( 
املّتهمني يف ق�سايا اإرهابّية )م.ا.�س( و)ك.خ(، حيث �سبق له اأن تعامل معهما 
بك�نه  �سهادته  وختم  مزّورة.  ج�ازات  لهما  وا�ستخرج  عّدة  منا�سبات  يف 
نا بالفرار، اأعلمه الأخري اأنّه ب�سدد  اأثناء اإقامته مبنزل )م.ا.�س( ملّا كان متح�سّ
له  �سفر  با�ستخراج ج�از  وليد  الأمني  كّلف  وقد  البالد،  ملغادرة  ال�ستعداد 

يت�سّمن �س�رته وه�ّية �سخ�س اآخر غري مطل�ب لل�سلط.
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- التدخل لفائدة زوجة قيادي بارز باأن�سار ال�سريعة:	
�سرعت �سلطات اأمن مطار ت�ن�س قرطاج بّ�ابة البالد اجل�ّية الرئّي�سة، على 
العامل منذ اأواخر 2013، يف اإعادة اآلف امل�سافرين ومنعهم من ال�سفر دون 
تقدمي اأّي ت��سيحات تذكر. ويف نف�س ال�قت تفّطنت الإدارة ب�زارة الداخلّية 
اإىل تدّخل اإطار اأمنّي لفائدة زوجة قيادي من ال�سّف الأّول يف تنظيم اأن�سار 
تدّخل  فقد  معه.  التعامل  وجّرمت  اإرهابّيا،  الداخلّية  �سّنفته  الذي  ال�سريعة، 
النقيب )ز.ه.ب( رئي�س الفرقة اجله�ّية لل�سرطة البلدّية بت�ن�س، لفائدة زوجة 
القيادي املذك�ر من اأجل ا�ستخراج ج�از �سفر لها. وكرّد فعل على جتاوزه، 
قّرر جمل�س ال�سرف لل�سرطة ال�طنّية املنعقد بتاريخ 13 ن�فمرب 2014، رفته 
م�ؤّقتا عن العمل ملّدة 7 اأّيام. وقد جنحت زوجة القيادي املذك�ر يف اللحاق 

بزوجها امل�ج�د على جبهات القتال خارج ت�ن�س.
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- اإطار اأمني تو�ّسط يف جواز �سفر لقريبة اأحد الإرهابّيني:

45

- اإطار اأمني تو�ّصط يف جواز �صفر لقريبة اأحد الإرهابّيني:
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الف�سل الثامن
حماولة اغتيال النا�شط عماد دغيج

اإرهابّية  ق�سّية  يف  امل�ق�فني  اأحد  �سّرح   ،2014 جانفي  من  الثالثني  يف 
امل�سّمى )خ.ع( اأ�سيل جهة الكرم، اأمام املحّققني، اأنّه مّت التّ�سال به قبل �سهر 
من ذلك التاريخ من طرف حمّمد النا�سر الدريدي عرب �سديق له. -حممد 
تلك  يف  لل�سلطات  املطل�بني  كبار  اأحد  نزاع،  دون  كان  الدريدي  النا�سر 
الفرتة-. وي�سيف )خ.ع( اأنّه ت�ّجه يف ال�قت املعل�م اأي التا�سعة م�ساء اإىل 
واأّن  فرار،  اأنّه يف حالة  اأخربه  الذي  النا�سر  التقى حمّمد  بري�سة حيث  جهة 
الط�ق ي�سيق من ح�له، طالبا م�ساعدته يف اإيجاد ماأوى اآمن. واأثناء م�سريهما 
على الأقدام مل�سافة طلب )خ.ع( من حممد النا�سر اإخباره عّما حدث حتديدا 
يف م�اجهات قباّلط التي اأ�سفرت عن مقتل 7 من اأبناء الكرم، وكان حممد 
ن به املجم�عة املذك�رة  النا�سر الناجي ال�حيد، حيث غادر البيت الذي تتح�سّ
باقرتابه  اأنّه  قبل ن�سف �ساعة من مداهمته من طرف الأمن. واأ�ساف )خ.ع( 
�سميك حتت مالب�سه  ل�سيء  لب�سه  امل�سري، لحظ  اأثناء  النا�سر  اأكرث من حممد 
عند  ل�ستخدامه  نا�سفا  حزاما  يرتدي  اأنّه  اأخربه  ذلك  عن  وب�س�ؤاله  الظاهرة، 
اإىل منطقة  النا�سر عن �سبب ع�دته  ال�سرورة ح�سب ق�له. وب�س�ؤاله حممد 
الت�ّح�س  حالة  اإىل  البالد  واإي�سال  الف��سى  بـ«اإثارة  مكّلف  اأنّه  اأجابه  الكرم 
البارز لرجال  ال�جه  من خالل ارتكاب �سل�سلة من الغتيالت وعلى راأ�سها 
الث�رة بالكرم عماد دغيج«. ولدى �سدمته ل�سماعه ال�سم الأخري، �سارع اإىل 
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�س�ؤال حممد النا�سر عن �سبب ذلك، �سّيما اأّن دغيج ل يكّن اأي عداء ل�سخ�سه 
يف  دغيج  عماد  لي�س  القتل  من  الهدف  اأّن  النا�سر  حممد  فاأجابه  تنظيمه.  اأو 
تعقب  التي  الحتجاجات  خالل  من  ف��سى  يف  البالد  اإدخال  واإّنا  �سخ�سه 
الغتيال، حّتى ت�سهل ال�سيطرة عليها ح�سب ق�له. ويف وقت لحق، ت�سّرب 
خرب خمّطط الغتيال اإىل عماد الذي يحظى باحرتام بني ال�سلفّيني فت�ارى عن 
ة من احلر�س ال�طني  الأنظار لفرتة. ويف فيفري 2014، حا�سرت قّ�ة خا�سّ
منزل يف منطقة رّواد اأين قتلت كّل من كان بداخله ومن بينهم حممد النا�سر 
اغتيال  مهند�س  الق�سقا�سي  وكمال  دغيج،  عماد  اغتيال  مهند�س  الدريدي 

�سكري بلعيد.
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الف�سل التا�سع
حمتالون ح�ّشا�شون مدمنون لكّنهم اإرهابّيون

جرت العادة اأن تنتدب اجلماعات اجلهادّية اأفرادها من الأو�ساط ال�سبابّية 
امللتزمة دينّيا اعتقادا وممار�سة يف احلياة الي�مّية. كما جرت العادة اأن تفر�س 
م�ست�حاة  �سل�كّية  اأناطا  اأفرادها  على  ا�ستحبابا  اأو  وج�با  اجلماعات  تلك 
بع�سها  تذهب  بل  عليه و�سلم.  اهلل  اهلل �سلى  و�سّنة ر�س�ل  الكرمي  القراآن  من 
بال�سنن  اأفرادها  التزام  تقارير عن مدى  برفع  الأمني  تكليف جهازها  اإىل حّد 
اأّن  اإّل  اأفرادها بناء على ذلك اللتزام.  والن�افل، ومن ثّمة ت�ؤ�ّس�س ثقتها يف 
احلال يختلف متاما مع اأفراد املجم�عات الإرهابّية النا�سطة يف ت�ن�س، اإذ لي�س 
�سرطا �سرورّيا  اأفرادها، ول  اأف�سلّية  املحّدد يف  العن�سر  الديني ه�  اللتزام 
لالنخراط يف �سف�فها. وما ي�رده هذا الف�سل من اأمثلة �سل�كّية فردّية يجّرمها 
الدين والقان�ن اإّنا للتدليل على اأّن اللتزام الديني لي�س �سرطا لالنخراط يف 

�سف�ف تلك املجم�عات وامل�ساركة يف اأعمالها.
ا�ستج�اب  عملّية  واأثناء   ،2015 لعام  ماي  �سهر  من  ع�سر  اخلام�س  يف 
)ف.خ(  امل�ق�ف  اأجاب  اإرهابّية،  ق�سّية  ذّمة  على  امل�ق�فني  لأحد  روتينّية 
عن  �س�ؤاله  مّت  عندما  الق�سرين،  ولية  اأ�سيل   1994/5/26 يف  م�ل�د 
ت�سّلمت  »لقد  حرفّيا  اأجاب  معه،  حجزه  مّت  الذي  دينارا   345 املبلغ  م�سدر 
من الإرهابي )�س.خ( املت�اجد بال�سعانبي مبلغ 350 دينارا لقتناء جّ�ال ن�ع 
�سام�س�نق اآ�س 4، اإّل اأنّني ا�ستغللت مبلغ 5 دينارات ل�سراء بع�س الكح�ل، 
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ومّت حجز بقّية املبلغ عند اإيقايف«. يذكر اأّن )ف.خ( رغم تناوله الكح�ل، اإّل 
اأّن ذلك مل مينعه من اأن يك�ن حمّل ثقة كّل من )�س.خ( ورفيقه اجلزائري اأبي 
ال�سعانبي،  �سفح  يف  الأمنّية  الدورّيات  حتّركات  بر�سد  كّلفاه  اللذين  حذيفة 
واإر�سال تقارير اآنّية عن عدد العربات وتعداد رّكابها اإىل املذك�رين من خالل 

الفاي�سب�ك.
اإحدى  طرف  من  ا�ستنطاقه  واأثناء   ،2015 ل�سنة  ماي  من  اخلام�س  يف 
اجلهات الر�سمّية يف �سياق مكافحة الإرهاب، �سّرح امل�ق�ف )ر.ذ( امل�ل�د 
يف 1992/9/20 بالق�سرين، اأنّه اأثناء اإحدى املّرات التي �سعد فيها جلبل 
ال�سعانبي، دار بينه وبني )�س.خ( واجلزائري اأبي حذيفة املقيمني باجلبل، نقا�س 
الكح�ل  عن �سرب  بالت�ّقف  ون�سحاه  اختاراه  الذي  الطريق  �سّحة  ح�ل 
ال�سبب  عن  املحّققني  طرف  من  وب�س�ؤاله  الدينّية.  الفرائ�س  باأداء  واملبادرة 
الذي جعله يتحّ�ل اإىل اجلبل لاللتقاء باأفراد خطرين متّ�رطني يف اأعمال قتل، 
اأجاب حرفّيا »لقد كنت حمت�سيا كمّيات من الكح�ل، ومل اأقّدر ع�اقب ذلك 

العمل«.
واأثناء عملّية ا�ستج�اب روتينّية لأحد امل�ق�فني على ذّمة ق�سّية اإرهابّية، 
والنا�سط  بالق�سرين،   1993/8/15 يف  امل�ل�د  )ف.د(  امل�ق�ف  �سّرح 
نني بجبل ال�سعانبي، اأنّه ميتهن التحّيل.  �سمن جمم�عة تتكّفل بتم�ين املتح�سّ
ولدى �س�ؤاله عن تف�سيل ذلك، اأّكد اأنّه يت�ىّل عادة اإر�سال ر�سائل ق�سرية اإىل 
اأرقام خمتلفة ب�سفة اعتباطّية مّدعيا عث�ره على »جّرة ل�يز« ويف �س�رة تفاعل 
متلّقي الر�سالة معه واإبدائه الرغبة يف تقا�سم الغنيمة، فاإنّه يت�ىّل ا�ستدراجه اإىل 
حت�يل بع�س املبالغ املالّية له، ثّم يق�م بعدها بتغيري رقم هاتفه وقطع الت�ا�سل 

مع ال�سحّية.
لعب اأحمد املالكي �سهر ال�س�مايل، الدور الأهّم يف عملّية اغتيال احلاّج 
حمّمد البراهمي ر�سدا واإعدادا وتنفيذا. واإىل جانب ذلك فاإنّه بقي طيلة فرتة 
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ت�اريه اإىل غاية اإيقافه يف بداية فيفري 2014، متفّرغا لالإعداد والت�جيه �سمن 
الن�سيطة،  امليدانّية  القيادات  يعترب من  بذلك  ي�سرف عليها، وه�  التي  اخلاليا 
واملحرز على احرتام اأعداد من العنا�سر النا�سطة يف تلك اخلاليا. اإّل اأنّه لدى 
اإيقافه يف الثاين من فيفري عام 2014، رفقة بقّية اأع�ساء جمم�عته بينما كان�ا 
الر�سمّية  التحقيقات  لت  ت��سّ برّواد،  الأمن  منطقة  مقّر  للهج�م على  يعّدون 
با�سرت  التي  الأمنّية  ال�حدة  اأّن  ا�ستهالكهم مل�اّد خمّدرة. يذكر  ثب�ت  اإىل 
تلك التحقيقات دّونت حيثّيات جرمية ا�ستهالك املخّدرات يف حما�سرها عدد 
150 و151 و153 و154 و155 بتاريخ 11 فيفري 2014، واأرفقتها بباقي 
ملّف الق�سّية الإرهابّية املتعّلقة بالأعداد والتخطيط ملهاجمة منطقة الأمن برّواد 
تعّلقت  وقد  هذا  بالفيدي�.  الهج�م  وت�ثيق  الأ�سلحة  اأن�اع  كاّفة  با�ستخدام 
جرمية ا�ستهالك املخّدرات بكّل من اأحمد املالكي قائد املجم�عة وقاتل احلاج 
البراهمي و)م.ح( من م�اليد 1981 و)ب.ع( من م�اليد 1987 و)اأ.ح( 
من م�اليد 1985 و)ع.�س( من م�اليد 1982 و)ع. �س( من م�اليد1983.
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الف�سل العا�سر
اأّيهما اأوىل: قتل »لقمان اأبو �شخر« اأو تفادي 

عملّية �شو�شة

�سّكلت عملّية باردو الإرهابّية التي جّدت بتاريخ 18 مار�س 2015 �سربة 
مب�ؤ�ّس�ساتها  فالدولة  �س�اء.  حّد  على  الت�ن�سّية  وللحك�مة  للدولة  م�ؤملة  جّد 
ورجالتها، عجزت عن �سّد الهج�م ال�اقع على بعد اأمتار من برملانها، و�سقط 
الع�سرات من �سي�فها م�سّرجني على اأر�سها. واأّما احلك�مة فكانت خ�سارتها 
اأكرب، وهي التي بنت برناجمها النتخابي على قاعدة ت�فري الأمن للت�ن�سّيني، 
عك�س ما قالت مرارا اأّن احلك�مة التي �سبقتها عجزت عنه. وقد اأفاد م�سدر 
مّطلع اأنّه خالل اجتماع تقييمي لأداء خمتلف امل�سالح الأمنّية املعنّية، اجتمع 
اأحد  �سّرح  الإرهابّية،  العملّية  عقب  الأجهزة  تلك  بقادة  الداخلّية  وزير  فيه 
احلا�سرين من القادة اأّن مثل تلك العملّية لن تتكّرر على اعتبار اأّن جهازه جنح 
العاّم  القائد  اأبي �سخر  بلقمان  ال�سّيقة املحيطة  الدائرة  يف زرع عميل داخل 

للمجم�عات املتمركزة يف جبل ال�سعانبي.
لقمان  ت�سفية  امل�سدر،  نف�س  ح�سب  ال�زير  اقرتح  ذلك،  �سماعه  لدى 
باأول�ّية  وت�سّبث�ا  عار�س�ه  الأمنّيني  القادة  اأّن  غري  ذلك،  فعل  اإمكانّية  بحكم 
متابعة وك�سف خمّططات جمم�عته على قتله. عندها طلب ال�زير مهلة اأّيام 
بغية الت�ساور مع حك�مته لتّخاذ القرار الأ�س�ب بت�سفية لقمان اأبي �سخر اأو 
عدمها. مل يبطئ الرّد ط�يال وقد جاء من حك�مة �سربت يف �سميم م�سداقّيتها 
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داخلّيا وخارجّيا وهي تبحث عن عمل ّما يهديها انت�سارا ن�عّيا على الإرهاب. 
لالأمنّيني  ي�سفع  ومل  ممكن،  وقت  اأقرب  ويف  لقمان  بقتل  الأمر  �سدر  لقد 
اإ�سرارهم على منحهم الفر�سة ليربهن�ا على فاعلّية وجدوى اختيارهم. لقد 
يقة، حيث بعد  كان الظرف م�اتيا جّدا لقتل لقمان اأبي �سخر وجمم�عته ال�سّ
باجلزائر  امل�سّلحة  املجم�عات  قادة  اأكرب  اأحد  العّبا�س  اأبي  خالد  مع  ت�ا�سله 
اتّفق الثنان على اللتقاء يف مدينة �سرباطة الليبّية للبحث يف اإمكانّيات ت�فري 
الأمني  اخلطر  تهديد  عن  بعيدا  للت�ساور  فر�سة  وت�فري  ن�عّية،  اأكرث  اأ�سلحة 
املحدق بهما يف ت�ن�س واجلزائر. لقد وّفر العميل امل�ج�د داخل دائرة لقمان 
اأبي �سخر معل�مات دقيقة وحمّينة عن برنامج لقمان والطريق التي �سي�سلكها 
اأثناء عب�ره اإىل ليبيا. ويف الزمان واملكان املعل�مني م�سبقا لل�حدات الأمنّية، 
ة من قّ�ات النخبة على م�عد مع م�كب لقمان اأبي �سخر  كانت فرقة خمت�سّ
وجمم�عته التي تعّر�ست اإىل جحيم من النريان ومل متنحه اأّية فر�سة للفرار اأو 
الن�سحاب. وعلى غري ما جرت عليه العادة من ظه�ر الناطق الر�سمي با�سم 
وزارة الداخلّية ليعلن النت�سار ال�ساحق وثاأر حك�مته لدماء �سحايا هج�م 
باردو، فقد ظهر رئي�س احلك�مة بنف�سه هذه املّرة ليعلن عن اخلرب. لقد تفاعلت 
كّل و�سائل الإعالم مع الإجناز الأمني، واعتربت الق�ساء على لقمان املطل�ب 
الإرهابّية  للعملّيات  انح�سار  عليها  �سيرتتّب  فارقة  نقطة  �سن�ات،  منذ  الأّول 
وعزل لباقي املجم�عات النا�سئة واملطاردة. اإّل اأّن قليلني من الأمنّيني املّطلعني 
على تفا�سيل العملّيات �سّد املجم�عات امل�سّلحة، اأ�سبح�ا على يقني باأّن كارثة 
حرمهم  لقد  فح�سب.  وقت  م�ساألة  ه�  ح�س�لها  واأّن  الأب�اب  على  �سارت 
»القرار ال�سيا�سي« بقتل لقمان من امتياز متابعته والّطالع امل�سبق على تفا�سيل 
العملّيات التي ين�ي تنفيذها. لقد �سدقت روؤيا اأولئك القادة ب�ق�ع الهج�م 
26 ج�ان  ي�م  �س��سة  »انربيال« يف  نزل  على  مقتله  من  اأ�سابيع  بعد  امل�ايل 
2015 والذي كان له من النتائج والنعكا�سات اأ�سعاف ما ح�سل بعد هج�م 
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متحف باردو. فبعد اأ�سابيع من ظه�ر رئي�س احلك�مة بنف�سه ليعلن النت�سار 
الأكرب منذ �سن�ات على الإرهاب، ظهر رئي�س اجلمه�رّية بنف�سه هذه املّرة من 
م�سرح العملية ليعلن اأن انهيار الدولة باأ�سرها اأ�سبح رهني عملية ارهابية اأخرى 

ل اأكرث.
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الف�سل احلادي ع�سر
اخرتاق املجموعات امل�شلحة وم�شري املتعاونني

اإليها  احتكمت  التي  الق�اعد  اأقدم  من  اخل�سم،  �سف�ف  اخرتاق  يعّد 
كثرية  معارك  ح�سمت  كما  التاريخ.  فجر  منذ  املت�سارعة  الكيانات  خمتلف 
بف�سل ما متّكن اجل�ا�سي�س من ت�فريه من معل�مات، اأو بّثهم ل�سائعات اأف�ست  
يف النهاية اإىل انهيار الكيان املقابل. واإذا حتّدثنا ت�ن�سّيا، وحتديدا عن احلرب 
الر�سمّية املعلنة على الإرهاب، فاإّن ت�سريح »النقابي الأمني« ال�سحبي اجل�يني 
بتاريخ 17 ن�فمرب 2013 خالل ندوة �سحفّية، يعّد اأّول اعرتاف من اإطار اأمنّي 
ك�ن بع�س امل�سالح قد جنحت يف اخرتاق اجلماعات امل�سّلحة. وخالل تلك 
الندوة عر�س النقابي املذك�ر مقطع فيدي� ي�ّثق عملّية اإعدام على الأرا�سي 
ال�س�رّية، حيث قال اجل�يني "اإّن اأحد م�سادرنا كان �سمن تلك املجم�عة وه� 
بالت�سجيل امل�سّ�ر." لقد مّثل ت�سريح اجل�يني تهديدا مبا�سرا حلياة  اأمّدنا  من 

العميل الذي حتّدث عنه.
ه�  عمالئها  �سالمة  على  العامل  بالد  كّل  يف  الأمنّية  الأجهزة  حر�س  اإّن 
اأّول الأول�ّيات ويقّدم على �سالمة اأع�انها. ف�سمعة تلك الأجهزة وا�ستعداد 
بقدرتها وحر�سها على احلفاظ على  للتعامل معها، مره�ن ح�سرّيا  م�اطنيها 
تلك  يقّدم  اجل�يني  ال�سحبي  الذي جعل  ما  وا�سحا  ولي�س  عمالئها.  �سالمة 

الهدّية الثمينة اإىل خ�س�مه ويهّدد حياة العميل و�سمعة وزارته. 
واأّما ما يبعث على القلق، فه� العدد املتزايد من املتعاونني الذين يلق�ن 
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حتفهم م�ؤّخرا يف اإطار �سعيهم اإىل اقتفاء اآثار امل�سّلحني اأو اخرتاقهم بتعليمات 
من الأجهزة الأمنّية. فما ه� م�سري العميل الذي �ساهم يف ا�ستدراج لقمان 

اأبي �سخر واإر�سال تقرير عن حترّكاته مثال؟
لئن جتاهلت اجلهات الر�سمّية امل�س�ؤولة احلديث يف �ساأنه باعتبارها ن�سبت 
لت عليها، اإّل  جناح العملّية اإىل »املعل�مات ال�ستخباراتّية الدقيقة« التي حت�سّ
الأجهزة  مع  املتعاون�ن  يلعبه  �سار  الذي  املت�ساعد  الدور  خافيا  يعد  مل  اأنّه 
اأنّه يف  الأمني. غري  بامللف  به �سخ�سّيات على عالقة  مثلما �سّرحت  الر�سمّية 
واهتمام،  تقدير  من  ت�ستحّقه  ما  الإن�سانّية  للذات  تعطي  ل  منظ�مة حكم  ظّل 
فاإنّه  احلياة،  مناحي  كّل  يف  الذات  تلك  على  منهجّية  اعتداءات  ظّل  ويف 
ي�سعب الت�سليم باأّن اأولئك الذين ت�ّل�ا اخرتاق املجم�عات امل�سّلحة �ست�ّفر 

لهم احلماية الالزمة اأثناء وبعد القيام باأدوارهم.
وبالرج�ع اإىل ال�سخ�س الذي تطّ�ع لت�فري املعطيات ال�سرورّية لإجناح 
»العملّية ال�ستخباراتّية املحكمة« كما �سّماها رئي�س احلك�مة، فمن الأرجح اأنّه 
قد قتل ه� اأي�سا يف كمني �سيدي يعي�س مع لقمان اأبي �سخر. ففي �سهر ماي 
عام 2015 �سّرح ال�ساب )و.م( من م�اليد 1987 للجهات الر�سمّية اأنّه يف 
نة بجبل  اإحدى املّرات التي وّفر فيها بع�س امل�ستلزمات للمجم�عات املتح�سّ
امليدانّية هناك، عن  القيادات  اأحد  اأنّه  يبدو  الذي  ال�سعانبي، حّدثه )�س.خ( 
اأهمّية الكتمان وحفظ ال�سّر قبل اأن يخربه باأّن مقتل لقمان اأبي �سخر ومن معه، 
كان مرّده ت�اط�ؤ اأحد اأفراد جمم�عته مع قّ�ات الأمن، وقد وقع معه يف كمني 
�سيدي يعي�س بقف�سة. اإّن تلك ال�سهادة املدّوية ل ميكن باأّي حال املرور عليها 
ولكّنه  واأدّقها،  املعل�مات  اأثمن  لي�ّفر  نف�سه  جّند  �سخ�س  فهناك  الكرام.  مّر 
اأر�سل�ه وفق  اأيدي من  يراقبهم، وعلى  الذين كان  ي�اجه م�سري  نف�سه  وجد 

�سهادة )و.م(.
اإىل  تدفع  م�ؤّخرا،  الرعاة  اإعدام  عملّيات  ت�اتر  فاإّن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
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عملّيات  مدّربني يف  مدنّيني غري  اإ�سراك  وقان�نّية  اأخالقّية  امللّح عن  الت�ساوؤل 
ا�ستخباراتّية معّقدة. فبالإ�سافة اإىل املقابل املتديّن الذي ل يتعّدى 60 دينارا 
�سهرّيا اأحيانا كما �سّرح بع�سهم، يجد الرعاة يف غياب تدريب م�سبق وتغطية 
تعترب كّل  اأنف�سهم يف م�اجهة جمم�عات م�سّلحة ومدّربة  قان�نّية واجتماعّية 

من ل يبايعها مرتّدا حالل الدم والعر�س فما بالك مبن يقتفي اأثارها.
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الف�سل الثاين ع�سر
ال�شعانبي جبل اهلل

يقع جبل ال�سعانبي يف ال��سط الغربي للبالد، ويغّطي م�ساحة يف حدود 
الـ70 كيل�مرتا مربّعا تعتليها قّمته ال�ساهقة على ارتفاع 1500 مرتا من م�ست�ى 
املّتحدةكماأوى  الأمم  قبل  من  امل�سّنفة  ال�سعانبي  حممّية  اجلبل  وياأوي  البحر. 
اأواخر �سنة   اأنّه وقبل  اإّل  ل�ساللت نادرة من الثدّيات والزواحف والنباتات. 
2012، مل يكن لكلمة ال�سعانبي عند الت�ن�سّيني ذكر اإّل يف كتب اجلغرافيا، 

ويرّجح �سبب ذلك اإىل م�قعه احلدودي النائي وخلّ�ه من احلياة الب�سرّية.
يف  تداول  و  �سي�عا  الأ�سماء  اأكرث  اإىل  الي�م  حتّ�ل  ال�سعانبي  جبل  لكن 
م�ّفى  يف  بداأت  التحّ�ل  فنقطة  والعاملّية.  املحلّية  الإعالم  و�سائل  خمتلف 
التّيار  ال�سّبان املح�س�بني على  اأعداد حمدودة من  2012 مع ت�سّرب  �سائفة 
ال�سلفي وينحدر اأغلبهم من مدينة الق�سرين، اإىل مرتفعات اجلبل. وي�سعب 
اأن�سار ال�سريعةالذي كان يعي�س فرتته الذهبية  اإن كانت قيادة  تنظيم  التكّهن 
يف ذلك ال�قت هي من اأر�سلت اأولئك الأفراد اإىل اجلبل اأم اأن �سع�دهم كان 

اختيارّيا و�سخ�سّيا.
اإّل اأّن الثابت ه� �سروع تلك الن�اتات الأوىل من الأفراد يف حفر اخلنادق 
اأنظار  حتت  وذلك  املغارات،  بع�س  تاأهيل  اإىل  اإ�سافة  البدائّية  والتح�سينات 
وت�جيه اأعداد من امل�سّلحني اجلزائرّيني الذين ت�سّلل�ا عرب احلدود. وعلىغرار 
م�قف احلياد الذي اتّخذه تنظيم اأن�سار ال�سريعة اإزاء ذلك، فاإّن اأكرب اجلماعات 
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اجلزائرّية امل�سّلحة وحتديدا تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي قد ناأى 
وحتقيق  الإ�سالح  م�سرية  عرقلة  �ساأنها  من  ع�سكرّية  ممار�سات  اأّي  عن  بنف�سه 
ال�س�ؤال  يطرح  وبذلك  م�س�ؤليه.  ت�سريحات  وفق  الت�ن�سّيني  ث�رة  اأهداف 
نف�سه: ملن يع�د اأولئك امل�سّلح�ن بالنظر اإذن؟ هل جلماعات نا�سئة اأقّل �سهرة 
من تنظيم القاعدة وتبحث عن اأر�سّية خ�سبة لها؟ اأم اأّن خطاب اأن�سار ال�سريعة 
والقاعدة يف بالد املغرب كان مراوغة وخداعا لالإلهاء عن ممار�سات منت�سبيها؟
من  اأّول  الق�سرين،  مدينة  اأ�سيل  الرباء  اأب�  �سهر  الغر�سّلي  مراد  يعترب 
 .2012 �سائفة  يف  ال�سعانبي  اإىل  ال�سع�د  يف  الراغبني  وتاأطري  ت�جيه  ت�ىّل 
يت�ىّل  ذلك  وبعد  الن�ر،  بحي  املنازل  اأحد  يف  ا�ستقبالهم  على  اعتاد  فقد 
نقلهم علىمنت �سّيارات اأجرة اإىل اأقرب نقطة من جبل ال�سّل�م. وبعد م�سري 
وا�سرتاحة يرتاوحان بني ي�م وي�مني يف اجّتاه عمق اجلبل، يتّم تقدمي ال�افدين 
املعي�سة  ق�اعد  على  ليتعّرف�ا  اجلزائرّيني  من  وهم  املع�سكر،  قادة  اإىل  اجلدد 
بها  يُنادى  للقادم اجلديد كنية  تُعطى  اإثر ذلك  �سل�كها.  التي عليهم  واملعاملة 
ع��س ا�سمه ويت�سّلم �سالحا نارّيا فردّيا غالبا ما يك�ن من ن�ع كال�سنيك�ف، 
وينخرط مبا�سرة يف دورات تدريبّية على تركيب وتفكيك ال�سالح والرماية 
و�سنع املتفّجرات طيلة �سهر ون�سف تقريبا. وح�سب احتياج املجم�عة اإىل 
ذلك الفرد، فاإنّه قد يتلّقى دورات متقّدمة يف �سنع الألغام وزرعها بامل�سالك 

اجلبلّية. 
اتّ�سال م�ستمّر  ل�سن�ات على  ال�سعانبي  وقد حافظ امل�ج�دون مبرتفعات 
واله�اتف  الإنرتنيت  �سبكة  خالل  من  ذلك  و  الأر�س،  وجه  على  بقعة  بكّل 
النّقالة التي يغرّيون �سرائحها با�ستمرار لتفادي التعّرف عليهم من قبل اجلهات 
الأمنّية. فكانت م�سرتياتهم من ال�سرائح الهاتفّية مه�لة وب�سفة مت�ا�سلة ل�سمان 

اتّ�سال دائم واآمن مبخاطبيهم.
ن�ن باجلبال اأّي ن�ع من الأكل الد�سم اأو  غذائّيا ل يعرف امل�سّلح�ن املتح�سّ
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اإذ تقت�سر وجباتهم عم�ما على املقرونة والك�سك�سي، ووجباتهم  الكمالّيات، 
اخلبز  باإعداد  يق�م�ن  كما  والهري�سة،  املعّلبة  والت�نة  ال�سردينة  على  اخلفيفة 
باأنف�سهم با�ستعمال كّميات الفرينة التي يق�م�ن ب�سرائها. عملّيات ال�سراء تلك 
اأنا�س غري مطل�بني لالأجهزة الأمنّية ويك�ن�ن عادة من معارف اأو  يتكّفل بها 
اأ�سدقاء امل�سّلحني اأ�سيلي الق�سرين. فيتّم التّ�سال بهم هاتفّيا اأو عرب و�سطاء 
للقدوم اإىل �سفح اجلبل اأين يكت�سف�ن اأّن خماطبيهم هم من الأ�سدقاء الذين 
بالدينار  غالبا  يتلّق�نها  اأجرة   مقابل  احتياجاتهم  قائمة  ت�فري  منهم  يطلب�ن 
الت�ن�سي ويف بع�س الأحيان بالعملة الأوربّية الي�رو. اإىل جانب عامل املعرفة 
ال�سخ�سّية، فاإّن امل�سّلحني ل ي�سرتط�ن التدّين كخ�سلة يف مزّوديهم بامل�ؤونة، 

بل كثريا ما يجّندون مدمنني على الكح�ل بل ومنحرفني يف بع�س الأحيان. 
للمجم�عات  �سّيما  وع�سكرّيا  طبيعّيا  امتدادا  ال�سعانبي  جبل  وي�سّكل 
اجلزائرّية التي تتنّقل با�ستمرار بني البلدين �س�اء للتزّود اأو التدريب اأو تقدمي 
ت�ست�طن »جبل ب�قافر« ال�اقع على بعد ي�مني  الإ�سناد. فبع�س املجم�عات 
من امل�سي مرورا بـ»طم �سميدة« و»اجلبل الأبي�س« و»جبل ب�دّخان« يف اجّتاه 
العمق اجلزائري. فكتيبة »الفتح املبني« مثال ترابط بع�س جمم�عاتها يف »اجلبل 
الأبي�س« حيث ت�ّفر دورات تدريبّية للمت�سّللني الت�ن�سّيني من جبل ال�سعانبي 

يف اخت�سا�سات احلرا�سة والتم�يه والر�سد والأمنّيات املختلفة.
وعلى الرغم من اجلهد الع�سكري الر�سمي املت�ا�سل منذ 4 �سن�ات ملالحقة 
نني باجلبل واإخراجهم منه، فاإّن ذلك الهدف ل يزال بعيد املنال. فطيلة  املتح�سّ
تلك الفرتة مّت اعتقال الع�سرات ممّن ق�س�ا فرتات متفاوتة يف جبل ال�سعانبي، 
اإّل اأّن عملّية الهجرة اإليه مل تت�ّقف ي�ما. ويُذكر اأّن من اأ�سهر املُطاردين الذين 
كان  والذي  �سّياف«  »اأب�  كنيته  الق�سقا�سي  كمال  لفرتات،  بال�سعانبي  اأقام�ا 
اأحد املدبّرين للكمني الذي قتل فيه 8 جن�د يف رم�سان  2013 رحمهم اهلل، 

اإ�سافة اإىل اأبي بكر احلكيم وكنيته »اأب� مقاتل«.
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الف�سل الثالث ع�سر
الت�شوي�س على جمهود الدولة يف مكافحة الإرهاب

الإعالمّية جمم�عة  املنابر  تت�سّدر  اأن  اإرهابّية  بعد كّل عملّية  العادة  جرت 
ذات  التهم  ت�زيع  يف  لت�سرع  والإعالمّيني،  الأمنّيني«  »النقابّيني  من  بعينها 
تلّقيهم  بعينهم،  الأ�سخا�س  اأولئك  يّدعي  ما  وغالبا  ال�سمال.  وذات  اليمني 
مل  الدولة  واأّن  اإرهابّية،  تهديدات  ب�ج�د  تعلمهم  جمه�لني  من  اتّ�سالت 
بالأمن  اأمّيا �سرر  تلك  باّدعاءاتهم  اأولئك  اأحلق  ماأخذ اجلد. وقد  تاأخذ بالغهم 
عن  الأنظار  و�سرفهم  الأمنّية  للمجه�دات  ت�ستيتهم  خالل  من  وال�ستقرار 

م�سادر اخلطر احلقيقّية.
نحاول خالل هذا الف�سل املرور على اأداء عدد من اأكرث ال�سحفّيني ظه�را 
بعد العملّيات الإرهابّية، وعر�س جانب من اّدعاءاتهم التي ل ي�جد ما يدعمها 
على اأر�س ال�اقع. يُذكر اأنّه يف كّل مّرة تتّم دع�تهم اأمام قلم التحقيق ل�سرح 
الذي   115 القان�ن  مر�س�م  من  بالف�سل  القا�سي  اأمام  يحتّج�ن  اّدعاءاتهم، 
يتيح لهم ك�سحفّيني التحّفظ على م�سادر معل�ماتهم. لكّن النقابّيني الأمنّيني 
كان�ا اأقّل حّظا منهم، اإذ ل يحميهم ذلك القان�ن وه� ما يف�ّسر مثال احلكم على 
الأمني ال�سحبي اجل�يني بال�سجن �سنتني بعد عجزه عن تربير اّدعاءاته الباطلة 

بعد عملّية هن�سري التّلة.
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- ال�صحفي )ز.ه( يّتهم وزارة الداخلّية بتدريب اإره�بّيني:
يف الثامن من فيفري �سنة 2013، اأي ي�مني فح�سب بعد اغتيال املعار�س 
جمّندة  ورجالها  اأجهزتها  بكاّفة  وزارةالداخلّية  كانت  بلعيد،  �سكري  البارز 
من خالل  كاملني  اأ�سب�عني  بعد  اإّل  ذلك  تنجح يف  بلعيد. ومل  قتلة  لإيقاف 
اعتقال اأ�سخا�س لعب�ا اأدوارا ثان�ّية يف اجلرمية، على غرار �ساحب ال�سّيارة 
امل�ستاأجرة الذي مل يكن يعلم بنّية الق�سقا�سي ا�ستخدامها يف جرمية الغتيال. 
يف ذلك الي�م الثامن من فيفري، وبينما كاّفة اأجهزة الداخلّية يف حالةا�ستنفار 
وعمل، ظهر ال�سحفي )ز.ه( على قناة ن�سمة التلفزّية مّدعيا معرفته باملجم�عة 
ة  التي اغتالت بلعيد ومن يقف وراءها. فقد اّدعى اأّن مدير عاّم امل�سالح املخت�سّ
عن�سرا  ع�سرين  من  فريقا  كّ�ن  قد  كان  الزواري،  حمرز  الداخلّية  ب�زارة 

ودّربهم دون علم ال�زارة، واأّن ذلك الفريق ه� من نّفذ عملّية الغتيال!!
واأ�ساف )ز.ه( اأّن املدير املذك�ر ت�ىّل تك�ين جمم�عة تتاأّلف من ع�سرين 
�سخ�سا من املنتدبني الأمنّيني اجلدد دون اأن يتّم ت�سجيل ه�ّياتهم بال�سّجالت 
الأمنّية الر�سمّية لأع�ان وزارة الداخلّية. وقال اإّن تلك املجم�عة يتّم اإح�سارها 
حتّل  اإذ  ي�غ�سالفيا،  بنهج  ة  املخت�سّ للم�سالح  العاّمة  الإدارة  مبنى  اأمام  ي�مّيا 
تلك  نقل  وتت�ىّل  ل،  اأم  لل�زارة  تابعة  كانت  اإن  يعرف  ل  �سغرية  حافلة 
اأن  دون  والرماية  التايك�اندو  واأ�سا�سا  القتال  فن�ن  على  للتدرب  املجم�عة 
ي�مّيا  يتنّقل  ة  املخت�سّ امل�سالح  مدير  اأّن  اأ�ساف  كما  التدريب.  مكان  يذكر 
وزارة  بعمل  املتعّلقة  واملعطيات  باملعل�مات  ليمّدهم  النه�سة  حزب  مقّر  اإىل 
الغّن��سي  برا�سد  مبا�سر  اتّ�سال  على  املذك�ر  املدير  اأّن  و�سّرح  الداخلّية!! 
الـ3 �سن�ات  قرابة  اأي  الأ�سطر،  الي�م حلظة كتابة هذه  اأّما  ولي�س مع وزيره. 
بعد تلك الّدعاءات، فاإنّه مل تثبت �سّحتها ول يُعرف من امل�ستفيد منها. ويبقى 
ال�س�ؤال الأخطر مطروحا: كم من ال�قت واجلهد اأ�ساع الأمنّي�ن للتحّقق من 
�سّحة تلك الّدعاءات؟ وكم فر�سة اأتيحت لالإرهابّيني للتخّفي والفرار جّراء 
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ان�سغال رجال الأمن والق�ساء باّدعاءات )ز.ه(؟ 
ب�عتق�ل  الداخلّية  تّتهم  انت�ص�را  الأكرث  ب�جلريدة  �صحفّية   -

الق�صق��صي واإخف�ئه:
�سكري  اغتيال  بعد  اأّيام  اأربعة  اأي   ،2013 �سنة  فيفري  من  العا�سر  يف 
»منعرج  بعن�ان  كتبته )خ.ي(  الي�مّية  ال�سحف  باإحدى  مقال  �سدر  بلعيد، 
ثان�ّيا  عن�انا  املقال  ذات  وحمل  بلعيد«.  �سكري  اغتيال  ق�سّية  يف  حا�سم 
قمر  ال�سيا�سي،  امل�سهد  تقلب  خطرية  ومعل�مات  القاتل  ت�سّلم  »اجلزائر 
ا�سطناعي جزائري ر�سد حتّركات اجلاين وجماعته«. وهكذا يف نف�س الفرتة 
وظّللهم،  الأمنّيني  واآلف  الت�ن�سّيني  ماليني  اأمام  )ز.ه(  فيها  تدّخل  التي 
اأخبارا مظّللة عّطلت  لتن�سر  انت�سارا  ال�سحف  اأكرث  اأخرى يف  كتبت �سحفّية 
املبدء  حيث  من  متتلك  ل  ال�سقيقة  اجلزائر  اإّن  اجلناة.  تعّقب  عملّية  �سّك  بال 
قمرا ا�سطناعّيا ل�ستخدامات جت�ّس�سية اأو اأمنّية!! بل اإّن اأّول قمر لها اأطلقته �سنة 
2015، اأي ثالث �سن�ات كاملة بعد اّدعاء ال�سحفّية املذك�رة. ثّم وا�سلت 
اأمنّية عليا فقط هي علىعلم بت�سليم اجلزائر  اأّن قيادات  خالل املقال اّدعاءها 
للق�سقا�سي ومل يتّم اإعالم قا�سي التحقيق بذلك! واأردفت اأّن هناك خماوف 
التي  ال�سيا�سّية  باجلهة  الق�سقا�سي يف �سجنه حّتى ل يب�ح  تتّم ت�سفية  اأن  من 
م�ؤ�ّس�سات  ل�سمعة  م�سيئة  جّد  الّدعات  تلك  ك�ن  اإىل  واإ�سافة  وراءه!  تقف 
الدولة و�سربة كبرية ملعن�ّيات اأفراد قّ�ات الأمن، فاإّن تلك الّدعاءات الباطلة 
ال�قت واجلهد، و�سغلتهم عن  �سّيعت علىاملكّلفني مبالحقة اجلناة كثريا من 
الفر�سّيات ال�اقعّية التي هم اأكرث النا�س دراية بها. ولدى دع�ة )خ.ي( اأمام 
الق�ساء  مّد  عن  متتنع  اإنّها  وقالت  )ز.ه(  �سالفها  مثل  نت  حت�سّ التحقيق،  قلم 
نة خلف املر�س�م 115 الذي ي�سمح  باأ�سماء من زّودها بتلك الدّعاءات متح�سّ

لل�سحفّيني بالتحّفظ على م�سادرهم.
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بلعيد  �صكري  على  ب�لتحري�ض  مديره  يّتهم  معزول  �ص�بط   -
خالل دورة تدريبّية:

و�ساق  قدم  على  جار  البحث  حيث  الدقيقة،  الفرتة  تلك  نف�س  ويف 
ال�سابط  تقّدم  ت�ن�س،  يف  �سيا�سي  اغتيال  اأّول  مرتكبي  وه�ّية  مكان  لتحديد 
)ي.و( اأحد الأمنّيني ممّن ُعزل مّرات عديدة قبل الث�رة وبعدها، اإىل اإحدى 
اجلهات الر�سمّية املكّلفة بالتحقيق يف الغتيال. وعلى غرار �سابقيه، فقد اّدعى 
اأنّه وبعد اإدماجه بُعْيد الث�رة، ح�سر اجتماعا وحيدا مبقّر عمله بالإدارة العاّمة 
للتك�ين �سنة 2012، وقد تراأّ�سه ريا�س باللطّيف املدير العاّم للتك�ين ب�زارة 
الداخلّية.واّدعى )ي.و( اأّن املدير املذك�ر اأ�سار على الإطارات احلا�سرة يف 
يف  الأمني  ال�ستقرار  على  خطرا  ميّثل  بلعيد  �سكري  املرح�م  اأّن  الجتماع، 
ت�ن�س! واأ�ساف اأنّه ا�ستاء جّدا من تلك الت�سريحات وغادر الجتماع مبفرده. 
ووا�سل الّدعاء اأنّه بعد احتجاجه على تلك الت�سريحات ك�ن بلعيد ميّثل خطرا 
على الأمن وال�ستقرار يف ت�ن�س، مّت خ�سم مبالغ من راتبه ال�سهري وتعّر�س 
اإىل �سل�سلة من امل�سايقات الإدارّية وكذلك تلّقيه تهديدات مبا�سرة من مدير 

التك�ين بال�زارة ريا�س باللطّيف!
ورّدا على تلك الإفادة اخلطرية التي اتّهم فيها ذلك الأمني املدمج حديثا 
اجلهة  تلك  نف�س  قامت  بلعيد،  علىاملرح�م  بالتحري�س  وزارته  الث�رة،  بعد 
التي  الأمنّية  الإطارات  من  عدد  با�ستدعاء  التحقيق  على  امل�سرفة  الر�سمية 
ما  كذب  كّلهم  اأّكدوا  حيث  والإناث،  الذك�ر  من  الجتماع  ذلك  ح�سرت 
�سّرح به ذلك الأمني، واأّكدوا اأنّه ل ميكن ملدير بال�زارة اأن يحّر�س منظ�ريه 
�سّد زعيم �سيا�سي اأو غريه، اإ�سافة اإىل ك�ن ذلك التحري�س ل� �سّح حدوثه 

لكان�ا اأّول من �سريفع يف �ساأنه تقريرا اإىل ال�زير!
عرقلة  يف  الأمنّيني«  و»النقابّيني  ال�سحفّيني  من  عدد  تكاتف  وهكذا 
العملّيات  مرتكبي  لتعّقب  والق�سائّية  منها  الأمنّية  الر�سمّية  املجه�دات 
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الإرهابّية. و�س�اء اأق�سم اأولئك اأّن ما حّركهم مل يكن كرها وحنقا على اجلهة 
احلاكمة وقتها اأو ل، فاإّن حماقاتهم تلك ل جتد ما يف�ّسرها.

املتيح لل�سحفّيني عدم   115 اأّن املر�س�م  بالذكر يف كّل احلالت،  جدير 
الك�سف عن م�سادرهم والذي احتمى به كّل املظّللني للراأي العاّم واجلهات 
الر�سمّية، ل يتيح لل�سحفّيني التحّفظ على م�سادرهم اإذا كان امل��س�ع يتعّلق 
بالأمن الق�مي للبالد. وبذلك مل يكن من حّق من اّدعى زورا �سل�ع جهة 

دون اأخرى يف الإرهاب اأن ينال حّق التمّتع بامتياز التحّفظ على امل�سدر.
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الف�سل الرابع ع�سر
الهجوم  على منزل وزير الداخلية

اأ�س�ل  انحدار  البالد،  غرب  جن�ب  ال�اقعة  الق�سرين  ملدينة  ي�سفع  مل 
وزير داخلّية البالد منها، ووق�فها على خّط النار الأّول �سّد هجمات وكمائن 

اإرهابّية ت�سرب ا�ستقرار البالد منذ �سن�ات.
لت�سرب  عاليا  تدريبا  منه جمم�عات مدّربة  تنطلق  الذي  ال�سعانبي  فجبل 
اأهدافا اأمنّية وع�سكرّية ثّم تن�سحب اإليه، ليبعد عن و�سط املدينة اإّل كيل�مرتات 
من  املت�سّللني  للم�سّلحني  معقال  الأخرية  ال�سن�ات  طيلة  ظّل  وقد  معدودة. 
احلدود اجلزائرّية واآخرين من الفاّرين من املالحقات الأمنّية يف �سياق تفكيك 

املجم�عات امل�سّلحة وفق تاأكيد املتحّدثني با�سم وزارتي الداخلّية والدفاع.
مينع   ذلك مل  فاإّن  ل�سن�ات،  املت�ا�سل  والع�سكري   الأمني  اجلهد  ورغم 
ت�ا�سل الت�سّلل اإىل ال�سعانبي، من العمقني الت�ن�سي واجلزائري، كما مل يحّد 
نني به على التدّرب والتخطيط، ومن ثّمة تنفيذ املزيد  ذلك من قدرة املتح�سّ

من العملّيات.
والأمني،  الق�سائي  التحقيقني  مع  بالت�ازي  الداخلّية  وزارة  فتحت  لقد 
ة عقب الهج�م على منزل ال�زير  حتقيقا داخلّيا اأجرته م�سالح ال�زارة املخت�سّ
لطفي بن جّدو، اأثبت اأّن قاعة عملّيات ال�سرطة باملنطقة مل تكن جمّهزة بجهاز 
الرمزّية  القيمة  النظر عن  الال�سلكّية بني الأع�ان. وب�سرف  ت�سجيل املكاملات 
للجهاز، فاإّن عدم ت�ّفره بالقاعة �سّكل حتما حاجزا دون ال��س�ل اإىل حقيقة 
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امل�سّلحة  التي ح�سلت عليها املجم�عة  الت�سهيالت املفرت�سة  �سّيما  ما ح�سل، 
اأثناء م�سريها من جبل ال�سعانبي اإىل و�سط مدينة الق�سرين، ثّم ان�سحابها دون 
اأن يتّم اعرتا�سها يف كال الجّتاهني. واأّما املفاجاأة الأكرب من غياب جهاز ت�سجيل 
التّ�سالت يف مدينة على خّط النار، كانت غياب اأّي دفرت ت�سّجل فيه مكاملات 
على  امل�ستحيل  من  جعل  ما  وه�  القاعة،  من  وال�سادرة  ال�اردة  النجدة 
ال�زير و مالحقة  الهج�م على منزل  الف�سل، في�سد  اأ�سباب  ال�زارة حتديد 
املت�اطئني مع املهاجمني. وقد اأّكد  قادة اأمنّي�ن متقاعدون على اّطالع ب�سري 
التحقيقات، اأنّه ل جمال لإعذار اأحد بغياب جهاز ت�سجيل املكاملات لتديّن ثمنه 
ابتداء، اإىل جانب غياب اأّي تدوين للمكاملات يدوّيا، وهي جرمية بكّل املقايي�س 
كما و�سف�ا ذلك. اأّما رئي�س قاعة العملّيات امل�سّمى )اأ.ر( نف�سه، فقد اكتفى 
بالق�ل اإنّه معنّي منذ اأ�سهر فقط يف تلك اخلّطة اإ�سافة اإىل عدم تلّقيه اأّي تك�ين 
يذكر ذا �سلة مبهّمته. غرياأنّه اعرتف بعدم تقّدمه بطلب لتجهيز القاعة بجهاز 
ت�سجيل واأرجع ذلك اإىل عدم اإملامه مبهّمته كما �سلف. اأّما بقّية مقّرات القيادة 
باملنطقة فلم تكن اأح�سن حال هي الأخرى، حيث اعرتف اأنّها مل تكن مزّودة 
اأي�سا باأجهزة ت�سجيل. وقال اإّن ع�ن املناوبة امل�ج�د بالقاعة وقت العملّية، قد 

تلّقى نداء ا�ستغاثة وحيدا على عالقة بها.
ق�س�ا  والذين  ال�زير  منزل  بحرا�سة  املكّلفني  الأمن  اأع�ان  جمم�عة  اأّما 
حماية  ولي�س  املرور  �سرطة  اإدارة  يتبع�ن  منهم  اثنني  اأّن  فتبنّي  الهج�م،  يف 
ال�سخ�سّيات كما كان يفرت�س، اإ�سافة اإىل عدم تخّرجهم من دورات تدريبّية 
على �سلة بحماية املن�ساآت وال�سخ�سّيات، وقد فقد التّ�سال برئي�س فرقة املرور 
تلك ال�سابط )ح.�س( طيلة فرتةالعملّية وبعدها، اإذ كانت كّل اأرقامه مغلقة، 
الطلق  وا�ستمرار  الليل  �سك�ن  رغم  اأع�انه  مقتل  اإىل  »يتفّطن«  اأو  يعلم  ومل 
النارّي لقرابة ن�سف �ساعة كاملة، اإىل حني حتّ�ل جمم�عة من الأع�ان �ساعتني 
فرقته.  اأفراد  ومقتل  ح�سل  مبا  لإعالمه  �سكناه  مقّر  اإىل  الهج�م  بعد  كاملتني 
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العملّيات  قاعة  رئي�س  اأعذار  نف�س  ا�ستعمل  فقد  �سلفه  غرار  على  وبال�سبط 
والرتاتيب  الإجراءات  نف�س  اتّبع  واأنّه  تلك  مبهّمته  عهد  حديث  بك�نه  متعّلال 

التي كان �سلفه يعمل مبقت�ساها.
املقابل ملنزل  اأفراد احلر�س ال�طني الذين كان�ا م�ج�دين يف مقّرهم  اأّما 
ال�زير حلظة بدء الهج�م عليه، فاكتف�ا باإطالق ما بني 3 و6 طلقات كّل ح�سب 
ن�ا جّيدا داخل املبنى ويطفئ�ا الأ�س�اء ليختبئ�ا طيلة  »مقدرته« قبل اأن يتح�سّ
مكان  من  اأمتار  بعد  على  كان�ا  بينما  الهج�م،  ا�ستغرقها  التي  ال�ساعة  ن�سف 

ح�س�ل املجزرة يف حّق زمالئهم.
لقد كان عدد رجال احلر�س امل�ج�دين يف مقّر القيادة املقابل ملنزل ال�زير 
تفّ�ق  عن�سر  ط�ابق،  عّدة  من  املتكّ�نة  بنايتهم  وت�سّكل  �سبعة.  امل�ستهدف، 
كبريا على املجم�عة الإرهابية، اإ�سافة اإىل ت�ّفر مئات الطلقات يف ح�زتهم مل 

ي�ستخدم�ا منها اأكرث من ع�سرين طلقة.
)�س.خ(  املدع�  ال�زير  منزل  بتاأمني  املكّلفني  ال�سرطة  اأفراد  اأحد  واأفاد 
الذي �سادف ت�اجده داخل مقّر احلر�س ال�طني لق�ساء حاجته الب�سرّية حلظة 
التدّخل  مرارا  حاول  فح�سب  واحدا  ع�نا  اأّن  ال�زير،  منزل  على  الهج�م 
اأنّه  متعّللني  ذلك  من  منع�ه  زمالئه  بقّية  اأّن  اإّل  الهج�م  لإجها�س  ب�سالحه 
�سيعّر�س حياة اجلميع للخطر ل� حتّدى املهاجمني واأ�سّر على م�اجهتهم. كما 
اعرتف ع�ن ال�سرطة ذاك باأنّه كان يتحّ�ز وقتها على جهاز اتّ�سال ل�سلكي، 

اإّل اأنّه مل ي�ستخدمه لطلب النجدة نظرا »حلالة الرتباك« التي كان عليها.
اأّما ع�ن احلر�س )ز.ك( فاأّكد �سّحة رواية ال�سرطي )�س.خ( املكّلف بتاأمني 
ن مبقّرهم، م�سيفا اأنّه وبعد بدء الهج�م بلحظات  منزل ال�زير، والذي حت�سّ
اأر�سا  ينبطحا  اأن  قبل  اله�اء،  الطلقات يف  بع�س  بت�سديد  وزميله  ه�  اكتفى 
الهج�م  بعد  املكان  اإىل عني  تعزيز و�سل  اأّول  اأّن  ال�سهادة. واأ�ساف  ويتل�ا 
العل�ي  الطابق  يف  امل�ج�دين  زمالءه  اأّن  كما  كاملة.  دقيقة   35 ا�ستغرق 
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رف�س�ا فتح الباب امل�ؤّدي اإىل طابقهم وا�ستقباله رفقة من بقي حما�سرا معه 
ا�ستغرقه  الذي  ال�قت  الكهربائي طيلة  التّيار  باإطفاء  البناية، وقام�ا  اأ�سفل  يف 

الهج�م.
من جهته �سّرح ال�سابط )م.د( رئي�س جهاز ال�سرطة البلدّية باملنطقة، اأّن 
اأحد ال�سحايا مالزم يرجع اإليه بالنظر ومل يكن حامال لأّي �سالح مثله مثل بقّية 

زمالئه من نف�س اجلهاز.
�سّد  يف  ا�ستب�ساله  التحقيقات  فاأّكدت  )اأ.ن(  املدعّ�  ال�سرطة  ع�ن  اأّما 
بح�زته  كانت  التي  الر�سا�سات  جميع  م�ستنفدا  وزيره  منزل  على  الهج�م 
ومتّكن باأعج�بة من الن�سحاب بعد اأن اأ�سيب بر�س��س وك�س�ر مّتجها اإىل 
مقّر قيادة ال�سرطة التي ل تبعد �س�ى كيل�مرت واحد على مكان ال�اقعة، ومل 
فهم من جهة  ال�سرطة؛  مدير جهاز  فيهم  مبن  بها  امل�ج�دين  من  اأحد  يتدّخل 
مل يلّب�ا نداء طلبات النجدة املتعّددة التي اأر�سلها )اأ.ن( من جهازه مرارا، 
ومل ي�ستفّزهم الطلق الناري املت�ا�سل لن�سف �ساعة كاملة و على بعد كيل�مرت 

واحد منهم.
من جهته ا�ستغرب اأحد املعتقلني الذي وقع ا�ستجالبه من ال�سجن يف اإطار 
التحقيقات، وقد �سّلم نف�سه لقّ�ات الأمن يف بداية 2014، ا�ستغرب ح�س�ل 
اإحدى  اأّن  نف�سه  ت�سليم  بعد  اعرتف  لك�نه  نظرا  ده�سته  عن  معرّبا  الهج�م 
معل�مات  وجتميع  ر�سد  ب�سدد  كانت  باجلبل  نة  املتح�سّ امل�سّلحة  املجم�عات 
وزارة  اأّما  الداخلّية.  وزير  منزل  علىراأ�سها  كان  الأهداف  من  عددا  تخ�ّس 
اخليانات  ورمّبا  الإخاللت  على  ر�سمّيا  تتكّتم  فمازالت  جهتها،  من  الداخلّية 
امل�س�ؤولّية  ت�جيه  اإىل  الأوىل  وللمّرة  مّرت  حني  يف  الهج�م،  اأجنحت  التي 
اإىل امل�سّلحني اجلزائرّيني الذين قالت اإنّهم ت�سّلل�ا من اجلانب احلدودي الآخر 

جلبل ال�سعانبي.
م�سري  على  وخ�سيتهم  امتعا�سهم  عن  الأمنّيني  القادة  من  عدد  عرّب  وقد 
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الأو�ساع الأمنّية يف البالد، يف ظّل ما و�سف�ه بـ»التهاون امل�سب�ه« لأداء عدد 
لتق�ية م�اقعهم  ما يح�سل  ا�ستثمار  املف�س�ح يف  امل�س�ؤولني وانخراطهم  من 
ال�سخ�سّية اأو اجلهات التي يتعاط�ن اأو يتخابرون معها �سّرا يف خمالفة �سريحة 

ل�سرف املهنة والق�انني املنّظمة لها.
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الف�سل اخلام�ص ع�سر
اخرتاق حركة النه�شة

كان من املنتظر بعد جناح ث�رة 14 جانفي وحّل اأحد اأخطر الأجهزة الأمنّية 
واأ�سهرها يف حياكة مكائد �سيا�سّية واأمنّية عديدة، اأي ما كان يعرف بجهاز اأمن 
الدولة املنحّل، كان يفرت�س بعد حّله اأن ينقر�س عدد من املمار�سات الإجرامّية 
اأّن ما ح�سل يف ق�سّية احلال  با�سم الدولة والقان�ن. غري  التي طاملا م�ر�ست 
�سنة 2012، يجعل كّل قارئ ملا يلي من التف�سيل يت�ساءل عن جدوى ال�سعي 
على  ال�سلمي  التناوب  ج�هرها  �سيا�سّية  حلياة  للتاأ�سي�س  واملكلف  الدوؤوب 
ال�سلطة، مادام داخل الأجهزة الأمنية املطالبة بتطبيق القان�ن من مازال يعمل 
لإل�ساقها  وتخريب  جت�ّس�س  اأعمال  لرتكاب  والداخل  اخلارج  مع  بالتن�سيق 
باأطراف �سيا�سّية معّينة. نعم �سّباط �سام�ن مكّلف�ن بتطبيق القان�ن يخّطط�ن 
هم اأنف�سهم لتنفيذ اأعمال اإجرامّية ق�سد ت�ريط اأطراف �سيا�سّية باإيعاز من ق�ى 

خارجّية.
وزارة  مبقّر  تاأديبّي  جمل�س  ِالتاأم   2012 ماي  من  والع�سرين  الرابع  ففي 
الداخلّية للنظر يف عدد من التجاوزات التي ارتكبها �سابط الأمن اخلارجي 
امل�سالح  يف  ال�سابق  ال�سابط  حماميه  �سحبة  املجل�س  ح�سر  الذي  )اأ.ع.ر( 
ة �سريف اجلبايل دون اإنابة م�سبقة ومّت ال�سماح له رغم ذلك باحل�س�ر. املخت�سّ
اأفادت عنا�سر التّهام ووثائقه اأّن ال�سابط املذك�ر تقّدم �سنة 2009 بطلب 
ا�ستغّل  اأنّه  .اإّل  باملغرب  �سقيقته  زفاف  ح�س�ر  ق�سد  البالد  ملغادرة  رخ�سة 
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وا�سل  حيث  الأمريكّية  املّتحدة  ال�ليات  اإىل  نهائّيا  لالنتقال  هناك  وج�ده 
الأمنّية هناك.  ال�كالت  باإحدى  الإرهاب والتحق  تك�ينه يف جمال مكافحة 
ففي ن�فمرب 2009 اتّ�سل املعني ب�زارة الداخلّية الت�ن�سّية من خالل مرا�سلة 
ال�ليات  يف  ال�ستقرار  وعزمه  العمل  من  با�ستقالته  ر�سمّيا  واأعلمها  فاك�س 
املّتحدة الأمنّية وم�ا�سلة  اإحدى م�سالح الأمم  املّتحدة الأمريكّية للعمل لدى 

تك�ينه.
وبعد �سنتني من التغّيب والتخّلي عن ال�ظيفة، مّت اإعادة اإدماج ال�سابط 
املذك�ر �سلب وزارة الداخلّية يف غياب معطيات كافية عن ذلك الإجراء.
اإّل اأّن املعني عاود التغّيب املتكّرر عن العمل وعدم الن�سباط املهني. غري اأّن 
اأخطر ما وّجه اإليه من تهم، ه� �سعيه اإىل ت�سكيل خلّية اأمنّية بالتعاون مع جهات 
اأمريكّية بغية اخرتاق حركة النه�سة احلاكمة وقتها. كما اأفاد عدد من الإطارات 

الأمنّية ال�سامية، اتّ�ساله بهم ق�سد اإقناعهم باللتحاق باخللّية املذك�رة.
لقد اعرتف ال�سابط )اأ.ع.ر( يف وقت �سابق ي�م 20 اأفريل 2012 لدى 
مث�له اأمام الإدارة الفرعّية للق�سايا الإجرامّية اأنّه اأ�سّر اإىل اأحد زمالئه نّيته تك�ين 
خلّية جت�ّس�س لخرتاق حركة النه�سة لفائدة امل�سالح الأمنّية الأمريكّية. واأ�ساف 
اأنّه تربطه بحكم عمله ال�سابق باإدارة الأمن اخلارجي كرئي�س للمركز الت�ن�سي 
الأمريكي لال�ستعالم يف جمال مكافحة الإرهاب، عالقات متينة ب�سخ�سّيات 
اأمريكّية مرم�قة يف جمال الأمن. غري اأنّه تراجع عن تلك الت�سريحات ي�م 20 
ماي 2012 لدى مث�له اأمام جمل�س التاأديب قائال اإّن تلك الإفادات اأخذت منه 

حتت الإكراه! 
و قد حاول ال�سابط املعني طيلة ردهات املجل�س التاأديبي دفع التهمة عن 
اإّنا ه� من  العرتاف  واإكراه على  له من هر�سلة  يتعّر�س  ما  اأّن  م�ؤّكدا  نف�سه 
تدبري املدير العاّم لالأمن نبيل عبيد. وهّدد )اأ.ع.ر( بف�سح عالقة هذا الأخري 

بعملّية جربة الإرهابّية وخفايا زياراته اإىل معتقل غ�انتانام� اإن مل تتّم تربئته.
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من  �سن�ات  بعد  الأمريكّية  للحك�مة  ر�سمّية  تقارير  اأّكدت  وقد  هذا، 
التحقيقات املعّمقة، وق�ع انتهاكات وف�ساعات ممنهجة يف حّق املعتقلني يف  
معتقل غ�انتانام� الذي زاره الرجالن مرارا ول يدرى اإن كانا قد �سلعا يف 

تلك اجلرائم.
يذكر اأّن جمل�س ال�سرف اقرتح بالأغلبية عزل املعني من ال�ظيفة وه� ما 
ثّبته وزير الداخلّية علي العرّي�س من اأجل تغّيبه عن العمل والتعامل مع اأطراف 

خارجّية كما ورد يف ن�ّس قرار العزل.
مبا�سرة بعد طرده الذي مل يتزامن مع اإ�سعار النيابة العم�مّية نظرا خلط�رة 
الأفعال املرتكبة املتمّثلة يف التعاون مع اأع�ان دولة اأجنبّية من اأجل الإ�سرار 
بت�ن�س، التحق املعني بالعمل �سمن الطاقم الأمني لل�سفارة الربيطانّية بت�ن�س 

مقابل راتب يناهز 10 اأ�سعاف ما كان يتقا�ساه من وزارة الداخلّية!
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الف�سل ال�ساد�ص ع�سر
اغتيال البراهمي: " ياخي ما مات كان هو ؟"

بكر  اأب�  الثنائي  اأقدم   ،2013 �سنة  ج�يلية  من  والع�سرين  اخلام�س  يف 
احلاّج حمّمد  النائب  اغتيال  على  ال�س�مايل(  )�ُسهر  املالكي  واأحمد  احلكيم 
حّتى  احلادث  على  ي�مان  مي�س  مل  بيته.  اأمام  عليه  النار  باإطالق  البراهمي، 
اأعلن اأمني عاّم حزب العّمال حّمة الهّمامي اأّن اجلبهة ال�سعبّية كانت على علم 
منذ اأ�سب�عني باأّن اأحد قياداتها قد اأ�سبح هدفا و�سيكا للت�سفية دون اأن يقّدم 
حزب  من  العقيلي  الطّيب  خروج  باأّيام   ذلك  تال  ثّم  التفا�سيل.  من  مزيدا 
ال�طنّيني الدميقراطّيني  باملرا�سلة الأمريكّية اإىل العلن بكّل ما تت�سّمنه من اأهمّية 
بع�سرة  الغتيال  �سبق  حتذير  عن  عبارة  كانت  الأمريكّية  املرا�سلة  ودللت. 

اأّيام، اأر�سلها جهاز ال�ستخبارات الأمريكي اإىل الداخلّية الت�ن�سّية.
واإعالما و�سيا�سّيني  �سلطة  العلن كان اجلميع  اإىل  تلت ظه�رها  ولأ�سابيع 
اجلّدي  الأمريكي  التحذير  رغم  الغتيال  اإحباط  عدم  �سبب  عن  يت�ساءل�ن 
حماية  عن  امتناعها  �سبب  عن  وا�سحة  اإجابة  الداخلّية  تقّدم  مل  وال�سمي. 

الرباهمي واكتفت بالق�ل اإّن حتقيقا قد مّت فتحه يف الغر�س.
ت�سري ال�قائع يف خ�س��س ال�ثيقة اأنّه بتاريخ 12 ج�يلية 2013 و�سل اإىل 
مكتب ال�سبط املركزي بالإدارة الفرعّية للم�سالح اجله�ّية ملكافحة الإرهاب 
ة، مكت�ب م�جه من املدير العاّم للم�سالح اإىل رئي�س  التابعة للم�سالح املخت�سّ
الإدارة الفرعّية املذك�رة. متّثلت املرا�سلة يف نظري من ال�ثيقة الأمريكّية التي 
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ت��سيات  مع  البراهمي  حممد  النائب  ا�ستهداف   قرب  اإىل  تنبيها  تت�سّمن 
مبتابعة امل��س�ع. اإّل اأّن ال�سابط الذي ت�سّلمها من مكتب ال�سبط واجهه رئي�سه 
»تّ�ة هذا م��س�ع  قائال:  املرا�سلة  ت�سليمه  بال�ستهزاء لدى حماولته  )و.ث( 
جايبه�يل ياخي ما مات كان ه�؟« اإثر ذلك، مّت ت�سجيلها بدفرت ال�ارد واأُحيلت 
على )و.ث( ملتابعتها واإجراء ال�سرورّي، وه� الأمر الذي مل يحدث فح�سل 
الغتيال. وقبل تنفيذ العملّية باأّيام ت�ّجه �سابط من الإدارة الفرعّية للم�سالح 
اجله�ّية ملكافحة الإرهاب رفقة رئي�س م�سلحة ال�ستعالم بها اإ�سافة اإىل ع�نني 
من م�سلحة املتابعة بالإدارة املركزّية ملكافحة الإرهاب، اإىل منزل بحّي الربتقال 
يف مّن�بة كان يُ�ستبه يف وج�د اأبي بكر احلكيم به، اإّل اأّن املحاولة مل تف�س اإىل 

�سيء ومل يتّم اإ�سعار البراهمي بالتهديد اجلّدي الذي كان ي�ستهدف حياته.
التفاعل  عدم  عن  النظر  وب�سرف  ذاتها،  ال�ثيقة  حمت�ى  اإىل  وبالع�دة 
احلازم معها، جند اأنف�سنا اأمام �س�ؤال مركزّي غاية يف الأهمّية واخلط�رة: من 

الذي اأو�سل للطرف الأمريكي وج�د حت�سري ل�ستهداف النائب البراهمي؟
اإذا ما �سلمنا بالقاعدة الأمنّية ك�ن م�سادر ال�ستخبارات هي اثنان ل  اإنّه 
ثالث لهما، امل�سدر الب�سري وامل�سدر التقني، وملّا كان جّد م�ستبعد اأن يك�ن 
الأمريكان قد التقط�ا مكاملة هاتفّية يجهر فيها احلكيم اأو ال�س�مايل بتح�سريه 
لقتل البراهمي، فاإن امل�سدر الب�سري للمعل�مة يُ�سبح الأقرب اإىل ال�اقعّية. 
اأحد  )اأو  لالأمريكان  �سّرب  الذي  من  ال�سحيح:  ال�س�ؤال  ي�سبح  وبذلك 

حلفائهم( اعتزام املجم�عة املذك�رة ا�ستهداف الرباهمي؟
الأمريكّية  ال�ثيقة  اأّن حمت�ى  يرى  ت�ن�س  �سابقا يف  اأوروبّيا  �سفريا  اأّن  اإّل 
اأو  الأمريكان  جتنيد  نتيجة  يكن  مل  البراهمي  لقتل  وا�ستعداد  تخطيط  من 
ل  حت�سّ معطيات  هي  واإّنا  الإرهابّية،  املجم�عة  عنا�سر  لأحد  حلفائهم  اأحد 
ر�سمّية.  فرن�سّية  جهات  مرا�سالت  على  جت�ّس�سه  اإثر  الأمريكي  الطرف  عليها 
ويُرّجح  ال�سفري املذك�ر اأّن ال�ثيقة امل�سّربة كانت اأحد اأ�سباب انفجار الأزمة 
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لحقة  حتقيقات  واإثبات   ،2013 �سيف  وفرن�سا  اأمريكا  بني  الديبل�ما�سّية 
لتج�ّس�س الأمريكان على ع�سرات ماليني الإميايالت واملكاملات الفرن�سّية.

املنا�سب  ال�س�ؤال  فاإّن  املذك�ر،  الديبل�ما�سي  ق�ل  ب�سّحة  �سّلمنا  ما  واإذا 
يف خ�س��س العميل املفرت�س داخل املجم�عة الإرهابّية ه�: من الذي اأو�سل 

للمخابرات الفرن�سّية تفا�سيل عملّية الغتيال وتاريخها بال�سبط؟ 
اأحمد املالكي اأم اأب� بكر احلكيم؟
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اإمكانّية  من  التون�سّية  للداخلّية  الأمريكي  التحذير  وثيقة   -
ا�ستهداف الرباهمي بالغتيال:



82

الف�سل ال�سابع ع�سر
مدير عام الأمن الوطني وعملّية الغريبة الإرهابّية 

2002

جّد بتاريخ 11 اأفريل 2002، اعتداء اإرهابّي على كني�س الغريبة اليه�دي 
بجزيرة جربة، اأ�سفر عن �سق�ط الع�سرات بني قتيل وجريح من جن�سّيات ت�ن�سّية 
واأجنبّية خمتلفة. اأف�ست التحقيقات الر�سمّية اإىل حتديد ه�ّية منّفذ الهج�م، 
نزار نّ�ار و�سركائه، الذي اأّدى اإىل قتل 6 ت�ن�سّيني و6 اأملان وفرن�سّي واحد 
با�ستخدام �ساحنة �سخمة حمّملة بالغاز املنزيل. وقد حّددت نتائج التحقيقات 
التي �ساركت فيها دول عّدة، �سل�ع كّل من كري�ستيان جانزار�سكي وه� اأملاين 
ب�لندي امل�لد وخالد �سيخ حمّمد اإ�سافة اإىل وليد نّ�ار �سقيق النتحاري يف 

الهج�م.
فيها  التي جّد  الفرتة  الدولة" يف  اأمن  "جهاز  نبيل عبيد خّطة مدير  �سغل 
وبعد  مالب�ساته.  يف  التحقيق  مبا�سرة  مهّمة  اإليه  واأوكلت  الإرهابي،  احلادث 
�سه�ر من تقّدم التحقيقات وو�س�لها اإىل حتديد ه�ّيات املخّططني واملنّفذين، 
ت�ا�سلت  لفرتة  بت�ن�س  املديّن  ال�سجن  واإيداعه  نف�سه  نبيل  اعتقال  فجاأة  وقع 
لت التحقيقات مع نبيل نف�سه اإىل ثب�ت تلّقيه ر�س�ة  ب�سعة اأ�سابيع. لقد ت��سّ
حمت�ى  تغيري  مقابل  امل�ق�فني  اأحد  والد  طرف  من  دينار  األف   400 قيمتها 

حما�سر ال�ستنطاق.
ولئن ثبت اإيقاف نبيل عبيد والتحقيق معه يف خ�س��س الر�س�ة التي تلّقاها 
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ال�سط�ر،  هذه  كتابة  غاية  اإىل  بال�سبط  وا�سحا  لي�س  فاإنّه  الغريبة،  ملّف  يف 
مالذي قام نبيل عبيد بالتالعب فيه من حمت�ى واأدّلة. لي�س وا�سحا بالتحديد 
لي�س  التالعب كما ه�  ا�ستفادت من ذلك  ال�سخ�سّيات  اأو  اأّي اجلهات  اأي�سا 

وا�سحا اأي�سا اإن قام نبيل عبيد بتالعب اآخر يف م�ست�ى التحقيقات.
عاّما  مديرا  وعنّي  جمّددا  عبيد  بنبيل  ال�ستنجاد   مّت   ،2011 ث�رة  بعد 
واّطالعا  ح�سا�سّية  الإدارات  اأكرث  وهي  الداخلّية  ب�زارة  ة  املخت�سّ للم�سالح 
للم�سالح  التابعة  ال�ثائق"  "اإدارة  وت�سّكل  البالد.  يف  الأم�ر  دقائق  على 
وح�ا�سيبها  رف�فها  حتت�يه  ملا  الت�ن�سّية  للبالد  الأ�س�د  ال�سندوق  ة  املخت�سّ
من تقارير وحقائق عن خمتلف ج�انب احلياة ال�سخ�سّية والعاّمة للت�ن�سّيني 
اإ�سافة ملا تكتنزه من تقارير ووثائق اأمنّية غاية يف الأهمّية. ول تزال ال�سك�ك 
تلك  من  احل�ّسا�سة  امللّفات  من  لعدد  اإتالف  عملّيات  بخ�س��س  وجدّية  ق�ّية 
الإدارة يف فرتة اإ�سراف نبيل عبيد، عليها قائمة ملّفات تخ�ّس �سرية و�سل�كّيات 
�سخ�سّيات مهّمة �سيا�سّية واأمنّية وديبل�ما�سّية يخ�سى قيام املدير العاّم املذك�ر 
بالإ�سراف على اإتالفها مثلما فعل بالتالعب يف ملّف اأّول واأخطر عمل اإرهابّي 

�سرب ت�ن�س منذ ا�ستقاللها.
حك�مة  اأّول  وت�سكيل   ،2011 اأكت�بر  انتخابات  بعد  لحق  وقت  ويف 
منتخبة بعد الث�رة، مّت تعيني نبيل عبيد يف م�قع اأكرث اأهمّية كمدير عاّم لالأمن 
الأعا�سري  اأعتى  الفتّية  وث�رتها  البالد  م�اجهة  مع  الفرتة  تلك  ويف  ال�طني. 
املعنّي  ال�طني  لالأمن  العاّم  املدير  كان  واخلارجّية،  الداخلّية  والتهديدات 
الع�سرة  اإىل  ت�سل  املكاملات  مبئات  اللطيف  بكمال  يرتبط  من�سبه  باأعج�بة يف 
�سبهة  حمّل  وقتها  كان  اللطيف  كمال  الأحيان.  بع�س  يف  ال�احد  الي�م  يف 
الدولة  اأمن  على  التاآمر  بق�سّية  عرف  فيما  واتّهامات  �سك�ك  ح�له  وحت�م 
ال�سهرية. فمع تقّدم التحقيقات يف تلك الق�سّية اخلطرية التي رفعها املحامي 
�سريف اجلبايل �سّد اللطّيف، تلّقى املحامي املذك�ر اإر�سالّيات هاتفّية ق�سرية 
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من اإحدى زميالته تت��ّسله عدم ذكر ا�سم نبيل عبيد مدير الأمن ال�طني وحتّثه 
على تفادي ذلك.

اإىل  مرارا  �سافر  الذي  )اأ.ع.ر(  ال�سامي  اخلارجي  الأمن  �سابط  يق�ل 
معتقل غ�انتانام� رفقة نبيل عبيد لالإ�سراف على ا�ستنطاق ت�ن�سّيني حمتجزين 
هناك.  عبيد  �سل�ك  خ�س��س  يف  خطرية  ووثائق  معطيات  ميلك  اإنّه  هناك، 
يذكر اأّن تقارير اأمريكّية حك�مّية حتّدثت بعد �سن�ات من التحقيقات الر�سمّية 

اأّن التعذيب ب�سّتى اأ�سنافه كان ميار�س منهجّيا يف معتقل غ�انتانام�.
�سنة  ربيع  التاأديب  املذك�ر خالل عر�سه على جمل�س  ال�سابط  هّدد  كما 
ودولّية  حملّية  يه�دّية  منّظمات  لها  يدع�  �سحفّية  ندوة  �سيعقد  اأنّه   ،2012
معطيات  امتالكه  م�ؤكدا  فيها،  اآنذاك  الدولة  اأمن  مدير  دور  عن  ليحّدثهم 

ووثائق عن ذلك الت�ّرط.
ن�رد مع ف�سلنا هذا ن�سخة من ر�سالة خطّية كان حّررها )اأ.ع.ر( �سابط 
الأمن اخلارجي ال�سابق خالل فرتة حما�سبته لتعامله مع جهات خارجّية وي�ؤّكد 
فيها ح�سب ق�له ت�ّرط مدير اأمن الدولة ال�سابق نبيل عبيد يف جتاوزات مبعتقل 

غ�انتانام� وعالقته مبلّف عملّية الغريبة.
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الف�سل الثامن ع�سر
حركة النه�شة والإرهاب

مل يرتكب الدكت�ر �سالح كركر رحمه اهلل، الرئي�س ال�سابق حلركة النه�سة، 
منذ جل�ئه اإىل فرن�سا يف �سائفة 1987 من الأعمال ما ي�ستدعي و�سعه رهن 
لقد ظّل حمرتما لأ�س�ل  العقاب.  اأن�اع  اآخر من  ن�ع  اأّي  اأو  الإقامة اجلربّية 
الق�انني  اأطر  �سمن  وال�سيا�سي  ال�سخ�سي  املجالني  يف  ونا�سطا  ال�سيافة 
املعم�ل بها يف فرن�سا. بل كان جّد اإيجابّي ومطمئنا اإىل اأبعد احلدود بالن�سبة 
اإىل املخابرات الفرن�سّية التي كان اأع�انها يلتق�نه من حني اإىل اآخر ليتاأّكدوا 
التحري�س  اأو  التخطيط  عليه  متنع  التي  ال�سيافة  لأ�س�ل  وفّيا  مازال  اأنّه  من 
الذي  امل�ستمّر  التحري�س  "�سديقة". ورغم  "عدائّية" �سد دول  اأعمال  على 
فاإّن  كركر،  �سالح  ا�سرتجاع  اأجل  من  اآنذاك  ميار�سه  الفاّر  الرئي�س  نظام  ظّل 
ال�سلم  على  خطر  اأّي  ي�سّكل  يكن  مل  الرجل  اأّن  يقني  على  كان�ا  الفرن�سّيني 
الأهلي اأو ارتكب اأّيا من الأعمال ال�ساّرة بالعالقات الفرن�سّية الت�ن�سّية. غري 
الفرن�سّية  امل�ستعمرات  يف  كثرية  ظروف  تغرّيت   ،1993 العام  بحل�ل  اأنّه 
ما  عفريت،  كّف  على  �سارت  فاجلزائر  املت��ّسط.  البحر  على  املطّلة  ال�سابقة 
نتائج النتخابات  األغى  بني �سلطة تبحث عن �سرعّية بعد تدّخل اجلي�س الذي 
من  باأكرث  لالإنقاذ  الإ�سالمّية  اجلبهة  فيها  فازت  التي   ،1991 ل�سنة  الت�سريعّية 
80 يف املائة من الأ�س�ات من جهة، وبني تنظيمات اإ�سالمّية م�سّلحة تفّرعت 
تقارير  كانت  لقد  اجلي�س.  بقرار  واملنحّلة  النتخابات  يف  الفائزة  اجلبهة  عن 
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على  ال�سيطرة  امل�سّلحة  التنظيمات  اإحكام  عن  تتحّدث  عّدة  ا�ستخباراتّية 
من  التنظيمات  تلك  تكّنه  ما  على  زيادة  ليال.  والن�سف  نهارا  البالد  ثلث 
وحق�ق  الدميقراطّية  ملبادىء  تنّكرها  جّراء  الفرن�سّية  الدولة  على  وحنق  كره 
ال�سع�ب يف تقرير م�سريها، وذلك من خالل دعمها لتدّخل اجلي�س يف احلياة 
التمّرد  اأجل �سحق  الع�سكري من  ال�سيا�سّية بل وانخراطها لحقا يف املجه�د 
امل�سّلح الرامي اإىل ا�سرتجاع احلكم الذي افتّكه اجلي�س كما يعتقدون. اأّما يف 
ت�ن�س التي كانت اأكرث ا�ستقرارا من اجلزائر، فاإّن ال�سراع بني ال�سلطة وحركة 
اأفرز احتقانا كبريا �سار ينذر بتحّ�ل ال�سراع من �سيا�سّي اإىل عنيف  النه�سة 
من اأجل احلكم. ويف خ�سّم تلك الأج�اء امل�سح�نة اإقليمّيا والتي ل اأفق لها، 
اأجنحة داخل الأجهزة ال�ستخباراتّية للدول املعنّية باجلن�ح اإىل خيار  بداأت 
التكتيكات القذرة من اأجل الإ�سراع باإنهاء التهديد الذي ت�سّكله املعار�سات 
لالأنظمة القائمة. وبتاأكد ال�سلطات الت�ن�سّية من ا�ستحالة ا�سرتجاع �سالح كركر 
اأو غريه من املعار�سني واإح�سا�س الأجهزة الأمنّية والق�سائّية بالف�سل واخليبة 
نظرا لف�سلها يف اإقناع اجلانب الفرن�سّي بطرد الالجئني ال�سيا�سّيني من اأرا�سيها. 
و�سارت القناعة متاأّكدة خ�س��سا لدى جهاز اأمن الدولة املنحّل ب�سرورة فعل 

اأّي �سيء من اأجل حتقيق اأّي مك�سب كان.
عّز الدين جنّيح مدير اأمن الدولة اآنذاك والعق�ل املحيطة به اهتدت اإىل 
خيط ي��سلها اإىل دائرة العالقات ال�سخ�سّية ال�سّيقة ل�سالح كركر. وه� �ساّب 
ابن ال�ساد�سة والع�سرين عاما من املتفّ�قني درا�سّيا وممّن انخرط منذ �سغره يف 
اأن�سطة اأحزاب اإ�سالمّية املرجعّية. غري اأّن ما ميّيزه عن غريه لي�س فقط معرفته 
لكن  بثقته.  يحظ�ن  كان�ا  اأي�سا  فاآخرون  لديه،  بحظ�ة  وف�زه  كركر  ل�سالح 
هذا ال�ساّب كان بالأ�سا�س ابن زميل لهم. فقد ت�ّفق ذلك الأب اإىل اإقناع ابنه 
ع��س  �سراحه  يطلق  ثّم  الأ�سئلة  بع�س  مل�اجهة  ت�ن�س  اإىل  الع�دة  ب�سرورة 
ب�سالح كركر، ويحرم  لعالقته  نظرا  الدولة  اأمن  التاآمر على  تهمة  له  ت�ّجه  اأن 
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ال�ساّب  اإقناع  اأر�س ال�طن. وجنح اجلهد يف  اإىل  الع�دة  بناء على ذلك من 
نف�سه  ال�سنة )1993( ليجد  اأواخر �سهر ج�يلية من تلك  اإىل ت�ن�س  بالع�دة 
اأخريا على اأريكة فخمة يف م�اجهة كامريا مبقّر جهاز اأمن الدولة املنحّل. لقد مّت 
تلقينه بح�س�ر والده ما يت�ّجب عليه "العرتاف" به وباللغة الفرن�سّية. مل تكن 
اأو ت�ثيقّية. لقد كانت وجهة  اأمام الكامريا لغاية ق�سائّية  "اعرتافاته" وظه�ره 
با�سك�ا  �سارل  الفرن�سي  الداخلّية  وزير  ح�سر  وقد  الإليزيه،  ق�سر  ال�سريط 
كركر  �سالح  الدكت�ر  "اعرتافات" باأّن  ال�سريط  ت�سّمن  لقد  ليت�سّلمه.  بنف�سه 
املزمع  اآخرين مبهاجمة م�ؤمتر احلزب احلاكم  ال�ساّب رفقة  اإىل ذاك  اأوعز  قد 
عقده ي�م 29 ج�يلية 1993، اأو ما عرف مب�ؤمتر املثابرة، ب�سّيارة مفّخخة.كما 
طلب منه ال�ستعداد ملهاجمة اجلالية اليه�دّية الت�ن�سّية واغتيال ال�زير حمّمد 
ال�سريف والقيادي النقابي اإ�سماعيل ال�سحباين. كما ت�سّمنت "ت��سيات" �سالح 

كركر جمع معل�مات عن ال�ف�د ال�سياحّية ق�سد مهاجمتها.
الإليزيه  اإىل  ال�سرعة  جناح  على  به  وطار  ال�سريط  با�سك�ا  �سارل  ا�ستلم 
ال�سيافة  اأ�س�ل  ملخالفته  الت�ن�سي،  املعار�س  ترحيل  ب�سرورة  حك�مته  ليقنع 
وق�انني اللج�ء، بتخطيطه ملهاجمة دولة اأخرى انطالقا من الأرا�سي الفرن�سّية. 
وعندما مل تبد اأّية دولة رغبتها يف ا�ست�سافته قّررت ال�سلطات الفرن�سّية و�سعه 
على  "خطرا  اإّياه  معتربة  عليه،  م�سّددة  اجلربّية و�سرب حرا�سة  الإقامة  حتت 
18 �سنة كاملة انتهت ب�فاته بعدما  الأمن". وا�ستمّر احتجاز كركر ما يقارب 
عانى �سن�ات ط�يلة من الغربة وال�حدة واملر�س. وهنا ل بّد من ال�ق�ف وقفة 
املخابرات  لبتزاز  فرن�سا  ان�سياع  عدم  افرتا�س  لأنف�سنا  �ساحمني  عابرة  تاأّمل 
الت�ن�سّية واإخ�ساعها �سالح كركر لالإقامة اجلربّية. اأمل يكن واردا بل مت�ّقعا اأن 
يقدم جهاز اأمن الدولة على تنفيذ اأجزاء من تلك "التهديدات" كقتل اليه�د 
فرن�سا  اإقناع  اأجل  من  عاّمة  اأماكن  يف  مفّخخة  �سّيارات  تفجري  اأو  الت�ن�سّيني 
جناح  وبعد  الي�م  اأّما  �سجنه؟  اأو  برتحيله  حتييده  اإىل  وجّرها  كركر  بخط�رة 
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الث�رة الت�ن�سّية يف اإجبار الرئي�س املخل�ع على الفرار وحّل جهاز اأمن الدولة 
اأّول  امل�س�ؤولّية يف  �سّلم  اأعلى  اإىل  الأمني  الإطار  ابن  ال�ساّب  وو�س�ل ذلك 
حك�مة منتخبة بعد الث�رة، ي�ستمّر التعتيم والإنكار للمكيدة التي دبّرها جهاز 
اأمن الدولة املنحّل اآنذاك يف مقّر وزارة الداخلّية �سائفة 1993. والي�م مع 
دخ�ل الغتيالت والتفجريات والذبح قام��س املفردات ال�سيا�سّية بقّ�ة، ومع 
عجز ال�سلطات عن حتديد ه�ّية املدبّرين واملخّططني لأغلب تلك اجلرائم، بات 
�سرورّيا اأكرث من اأّي وقت م�سى الإقدام على فتح اأر�سيف الب�لي�س ال�سيا�سي 
وعر�س اأ�ساليب وتكتيكات ذلك اجلهاز على الباحثني والدار�سني وخ�س��سا 
امل�سّجلة  ال�سيا�سّية  اجلرائم  �سيفرة  فّك  مل�ساعدتها يف  العاملة  الأمنّية  الأجهزة 
اأّن احتجاج وزراء الداخلّية املتعاقبني ك�ن هذا  �سّد جمه�ل. ول �سّك يف 
اإىل  يرتكز  فتحه،  يتّم  ولن  والأعرا�س  لالأفراد  اإ�ساءات  يحت�ي  الأر�سيف 
جزء كبري من املنطق. غري اأّن ت�اتر اجلرائم ال�سيا�سّية وب�ساعة مالحمها وعجز 
ال�سلطات عن حتديد ه�ّية خمّططيها، يجعل من ال�ستفادة من هذا الأر�سيف 
نف�سه  ي�سع  �سار  فتحه  ويتلكاأ يف  يعرت�س  من  اإّن  بل  منه.  مفّر  ل  حي�ّيا  اأمرا 

م��سع �سبهة لحتمال ت�ّرطه يف املا�سي يف ممار�سات قد تدينه.
تعترب  والتي    Luiza Toscane الفرن�سّية  احلق�قّية  النا�سطة  اأن  يذكر 
ال�سيا�سّيني  الالجئني  معاناة  وخبايا  تفا�سيل  على  اّطالعا  الفرن�سّيني  اأكرث  من 
ع�سرين  طيلة  الالجئني  من  تقريبا  جيلني  رافقت  والتي  فرن�سا  يف  الت�ن�سّيني 
اللج�ء  لطالبي  والت�جيه  القان�ين  الدعم  تقدمي  �سنة حيث عملت يف جمال 
يف فرن�سا. واإىل جانب معرفتها ال�سخ�سّية ب�سالح كركر ومعاناته مع الق�سّية 
عملّية  خالل  لها  ح�سلت  فقد  النه�سة،  حركة  ورائه  ومن  �سّده  املفربكة 
"اأمن  مقّر  يف  ت�س�يره  مّت  الذي  ال�سريط  م�ساهدة  فر�سة  القان�نّية  م�ساعدته 
الدولة" ويحت�ى اعرتافات مزع�مة بنّية �سالح كركر يف العتداء امل�سّلح على 
مبنى ق�سر امل�ؤمترات بالعا�سمة عند احت�سانه م�ؤمتر التجّمع الدميقراطي احلاكم 
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اآنذاك. وقد قامت ال�سّيدة Toscane  مب�ساهدة ال�سريط وحّ�لت اعرتافات 
امل�ق�فني فيه اإىل ن�ّس مّت ن�سره يف اأحد م�ؤّلفاتها.

يتحّدث    Toscane ال�سّيدة  م�ؤّلف  من  مقتطفني  هذا  ف�سلنا  مع  ن�رد 
اأقّر  الذي  الفرن�سي  والق�ساء  النفي  مع  �سالح كركر  معاناة  اأّولهما عن رحلة 
كما ه� وارد يف اأ�سفل ال�ثيقة اأنّه "يرف�س ت�جيه اتهامات بناء على اعرتافات 
فيها  ويت�ّجهان  معل�مة  غري  ظروف  يف  منهما  اأخذت  قد  ل�سابنّي  م�سّ�رة 
بالتّهام اإىل القيادي يف النه�سة �سالح كركر". اأّما ال�ثيقة الثانية فهي مقتطف 

من اعرتافات اأحد ال�سابنّي املعتقلني لدى جهاز "اأمن الدولة" اآنذاك.
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- بقلم احلقوقّية الفرن�سّية لويزا تو�سكان:
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- بقلم احلقوقّية الفرن�صّية لويزا تو�صكان:
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- جانب من اعرتافات اأحد املوقوفني اأمام الكامريا مبقّر اأمن الدولة 
قبل ت�سليم ال�سريط اإىل اجلانب الفرن�سّي لإقناعه بت�سليم �سالح كركر:
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- جانب من اعرتافات اأحد املوقوفني اأمام الكامريا مبقّر اأمن الدولة 
قبل ت�صليم ال�صريط اإىل اجلانب الفرن�صّي لإقناعه بت�صليم �صالح كركر:



93

الف�سل التا�سع ع�سر
التعذيب ال�شنيع ثم الرباءة

“لكّل فرد احلّق يف احلياة واحلرّية و�سالمة �سخ�سه.”
“ل يُعّر�س اأّي اإن�سان للتعذيب ول للعق�بات اأو 
املعامالت القا�سية اأو ال�ح�سّية اأو احلاّطة  بالكرامة.”
الإعالن العاملي حلق�ق الإن�سان -املاّدتان 2 و5

ي�م  بت�ن�س  الّدائمة  البتدائية  الع�سكرّية  باملحكمة  اجلنائّية  الّدائرة  ق�ست 
الإربعاء 3 ج�يلية 2013 فيما ُعرف بـ"ق�سّية بري علي بن خليفة"، بعدم �سماع 
الدع�ى يف حّق عدد من املّتهمني، لكن رغم ذلك ما يزال على الأقّل ثالثة من 
بينهم يف ال�سجن حيث بدوؤوا اإ�سرابا عن الطعام احتجاجا على عدم اإطالق 
�سراحهم رغم تربئتهم. يذكر اأّن فريق الدفاع عن امل�ق�فني اأّكد اأنّه ل ت�جد 

منا�سري تفتي�س اأو بطاقات جلب يف اأّي من منّ�بيهم.
- اأحداث "بري علي بن خليفة":

عرفت معتمدية بئر علي بن خليفة يف ولية �سفاق�س ي�مي 1 و2 فيفري 
من  اثنان  خاللها  ُقتل  ُم�سّلحة   وجمم�عة  الأمن  قّ�ات  بني  م�اجهة   2012
املُ�سّلحني وُجرح عريف من احلر�س و3 �سّباط �سّف من اجلي�س ح�سب الرواية 

الر�سمّية لالأحداث.
ثالث وه�  اإيقاف �ساّب  يُظهر  الإنرتنيت مقطع فيدي�  نُ�سر على  اإثر ذلك 
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“زيد عبديل” من طرف اأع�ان اأمن يف ظروف ُمهينة واأقرب للتعذيب من 
الإيقاف القان�ين.

http://www.youtube.com/watch?v=tQxDu1HEfmk
املجّلة  اأحكام  اأّن   علما  بهم،  املُ�ستبه  من  اآخر  عدد  اإيقاف  ذلك  تال  ثّم 
اأحكام  الأق�سى  ُحكمها  يف  تتجاوز  امل�ق�ف�ن  مب�جبها  اأحيل  التي  اجلزائّية 
قان�ن مكافحة الإرهاب، فاإ�سافة اإىل الف�سل 201 املُتعّلق مبحاولة قتل نف�س 
ب�سرّية عمدا ت�سل العق�بة بالن�سبة للف�س�ل 70،  72 و74 املُتعّلقة بالعتداء 
على اأمن الّدولة الّداخلي اإىل حّد الإعدام، يف حني اأّن ُجّل امل�ق�فني تتمّثل 
اللذين  لل�سخ�سني  النّقالة  اله�اتف  اأرقامهم على  اإيقافهم يف وج�د  اأ�سباب 
يكتنفه  يزال  ل  الأحداث  واقع  اأّن  كما  الأمن،  اأع�ان  مع  الّنار  اإطالق  تبادل 

الغم��س.
نهج: - تعذيب ممُ

اأفادنا  اأحد حُمامي املّتهمني اأّن امل�ق�فني على خلفّية اأحداث "بري علي بن 
ما خُل�ست  البداية ح�سب  باحث  لتعذيب �سديد من طرف  خليفة" تعّر�س�ا 
اإليه جلنة التحقيق يف امل��س�ع والتي يرتاأّ�سها وزير حق�ق الإن�سان والعدالة 
النتقالّية، علما اأنّها اأنهت تقريرها منذ مّدة رغم اأّن نتيجة الّلجنة هزيلة ح�سب 
تقييم املحامي احلق�قي. فقد اعترب ا�ستعمال م�سطلح “�س�ء املُعاملة” من طرف 
الّلجنة فيه تلطيف خمّل بامل��س�عّية يف تناول امل��س�ع وتالعب بامل�سطلحات 
بالتعذيب  اأمرت  يحمل يف طّياته مغالطة للراأي العام وجماملة للجهات التي 

واأ�سرفت عليه واجلهات التي نّفذته.
امل�ق�فني  على  �ُسّلط  الذي  التعذيب  املّتهمني  حُمامي  اأحد  وو�سف 
الّتعليق  امل�ق�ف�ن وهي  نقلها  فقد روى وقائع ذلك كما  بال�سديد واملُمنهج، 
فيفري  ل�سهر  البارد  الطق�س  البارد عليهم خالل  املاء  الّتامة و�سكب  والتعرية 
عق الكهربائي. يذكر اأّن الف�سل 101 مكّرر من املجّلة اجلزائّية  وا�ستعمال ال�سّ
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�سن�ات  بـ8  اعرتاف،  انتزاع  ق�سد  بذلك  التهديد  اأو  �سخ�س  تعذيب  يُجّرم 
�سجنا. 

�صّربة تك�صف اأطوار التعذيب:  - وث�ئق ممُ
تبنّي  طبّية  و�سهادات  املت�سّررين  �سماع  ومدّونات  وثائق  على  لنا  حت�سّ
تفا�سيل التعذيب الذي تعّر�س له املّتهم�ن يف ق�سّية بري علي بن خليفة، حيث 
راأينا اأنّه من واجبنا عر�س هذه ال�ثائق على القّراء لإنارة الراأي العاّم ح�ل 
ذلك  ك�ن  رغم  البداية  باحث  طرف  من  حتقيق  كاأ�سل�ب  التعذيب  ت�ا�سل 
خمالفا حلق�ق الإن�سان وللقان�ن ف�سال عن اأّن ُجّل الدرا�سات الأمنّية اأثبتت 

عدم جناعته.
ت�ىّل قا�سي التحقيق الأّول باملحكمة البتدائية الع�سكرّية الدائمة ب�سفاق�س 
اأ�ساليب  ي�م اجلمعة 9 مار�س 2012 �سماع اأحد املّتهمني الذي و�سف بدّقة 

التعذيب الذي تعّر�س له من �سرب و�سعق كهربائي لدى باحث البداية.
عتقل غوانت�ن�مو؟  - مركز ا�صتجواب واإيق�ف بعد الثورة اأم ممُ

والتقارير  املُت�سّررين  �سهادات  على  الّطالع  اإثر  بالذهن  يخطر  ما  اأّول 
الطبّية يف الق�سّية عدد 14/25085 ه� الت�ساوؤُل الإنكاري عن الإطار املكاين 
والزماين للتعذيب ال�سنيع الذي تعّر�س له املُعتقل�ن. هل نحن فعال يف ت�ن�س 
ما بعد الث�رة؟ كيف ي�ستمّر ال�سماح للمكّلفني بتطبيق القان�ن بالدو�س عليه؟ 
ت�ن�س  الي�م يف  ناأمن  كيف  الأمن و"الإرهابّيني"؟  اأع�ان  بني  اإذن  الفرق  ما 

واأع�ان الأمن املُكّلف�ن بتطبيق القان�ن يُخالف�نه؟
ي�سف اأحد املُت�سّررين بداية ف�س�ل تعذيبه بعد ت�سليمه للفرقة التي ت�ّلت 
ا�ستنطاقهم، حيث �سّرح اأنّه مّت نقله اإىل "الّدهليز" ب�ا�سطة �سّيارة بعد اأن غّط�ا 
اأخرى بعيدة ن�سبّيا عن  ببناية  راأ�سه بجّمازته وه� مكان م�ج�د حتت الأر�س 
اإىل  ي�ؤّدي  �سّيق  مدرج  وبها  بال�سّيارة،  دقائق   3 ت�ستغرق  امل�ج�دة  البناية 

الأ�سفل.
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ي�سرت�سل نف�س املت�سّرر يف مدّونة �سماعه حيث يروي كيف قام الأع�ان 
يف  لي�سع�ه  غليظة  ع�سا  مّرروا  ثّم  ركبتيه  خلف  يديه  ربط  ثّم  كلّيا  بتعريته 
بع�سى على رجليه وم�ؤّخرته  امل�سلّية وتداول�ا على �سربه  الدجاجة  و�سعّية 
ثّم ت�ّل�ا �سكب املاء عليه، علما اأّن الطق�س كان �سديد الربودة. وبعد تبليله قام 

اأحد الأع�ان ب�سعقه كهربائّيا يف جنبيه.
اإ�سافة اإىل ذلك اأّكد املت�سّرر اأّن اأع�ان فرقة مكافحة الإرهاب األق�ا القب�س 
عليه ي�م 2012/2/11 فيما �سّمن�ا مبحا�سرهم اأنّهم األق�ا القب�س عليه ي�م 
ي�م  اأي   2012/2/11 ي�م  حذف  بغاية  وذلك  �سباحا   2012/2/12

خ�س�عه للتعذيب يف الّدهليز.
 اأبلغ املت�سّرر كذلك حاكم التحقيق ح�ل التحّر�س اجلن�سي الذي تعّر�س 
�سفتيه  من  مبالم�سته  الأخري  بداأ  حيث  الع�ينة  بثكنة  الأع�ان  اأحد  يد  على  له 
�سعقه  مّت  اأنّه  عن  ف�سال  بع�سا  مبفاح�سته  مهّددا  عاريا  كان  عندما  و�سدره 

بالكهرباء يف خ�سيتيه.
�سّرح املُت�سّرر اأي�سا اأنّه بعد نقله لل�سجن مّت عزله ملّدة �سهر ون�سف تقريبا 

مع منعه من زيارة عائلته.
تتطابق هذه ال�سهادة الأوىل مع �سهادات بقّية املُت�سّررين، فبال�سافة اإىل 
ذلك مّت تهديد اأحد املُّتهمني بجلب والديه لي�سهدوا تعذيبه، اأّما قا�سي التحقيق 
الع�سكري فقد عر�س عليه املّتهم�ن املت�سّررون واآثار التعذيب جلّية ح�سب 
اأق�الهم لكّنه مل يُدّون �سيئا ونفى اإثر ذلك ُمعاينته للم�سهد، اإ�سافة اإىل منعهم 

يف اأغلب الأحيان من اآداء فري�سة ال�سالة ومن ال��س�ء.
"البا�سا  ف(  )ع.  مثل  اجلاّلدين  بع�س  اأ�سماء  اأي�سا  املت�سّررون  ذكر  كما 
"باتريك"،  معّز،  النقيب  ال�سغار":  "البا�ساوات  زمالوؤه"،  يُلّقبه  كما  الكبري 

"احلاج"... اإليا�س،  "فيتيفي"، 
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- نقتب�ص من �سمن اأقوال املت�سّررين الت�سريحات التالية:
وب�ا�سطة  الّل�ن  اأحمر  وخرط�م  غليظة  بع�سا  عليه  العتداء  ت�ىّل  "و 
قطعا  يرم�ن  و  عاريا...  كان  لأنّه  عليه  ي�سحك�ن  وكان�ا  الكهربائي  عق  ال�سّ
زوجته  واغت�ساب  ووالدته  زوجته  بجلب  يهّددونه  وكان�ا  ُدبره  على  نقدّية 

اأمامه".
مع  الأوىل  الّليلة  يف  و�سعه  مّت  باملرناقّية  املدين  ال�سجن  اإىل  نقله  "عند 
3م  اأبعادها  غرفة  يف  عزله  وقع  الثاين  الي�م  يف  ثّم  امل�ساجني  من  جمم�عة 

على 2م ون�سف... كما ُمنع من الزيارة ملّدة �سهرين".
منزله  اإىل  ت�ّجها  ع�نني  باأّن  بعد  فيما  له  ذكرت  زوجته  باأّن  "ُم�سيفا 

وهّددا ابنه ب�ا�سطة �سالح )م�سّد�س( باأن و�سعاه على راأ�سه."
اأنّه و�سع  2012/2/14 يف حني  بتاريخ  املدين  بال�سجن  اإيداعه  "مّت 
ب�سمته على اإيداعه بتاريخ 2012/2/10 م�ؤّكدا باأنّه ُو�سع يف العزل منذ 

الي�م الأّول وملّدة �سهرين ون�سف تقريبا ُمنع خاللها من الزيارة".
هذا  فغ�سب  معّز  يا  بق�له  اأحدهم  اإىل  ت�ّجه  الأع�ان  اأحد  اأّن  "يُذكر 

الأخري و�ستمه ب�سبب ذكر ا�سمه اأمام املُجيب".
وهّدده  ويديه  برقبته  الكهربائي  بال�ساعق  �سعقه  يت�ىّل  اأحدهما  "كان 

ب�سعقه يف ل�سانه".
و�س�داء  بي�ساء  حلية  يحمل  الذي  القامة  ط�يل  الأّيام  اأحد  يف  "ت�ىّل 
وطلب�ا  �سّيارة  يف  و�سعه  وت�ّل�ا  زوجته،  باغت�ساب  تهديده  الب�سرة  اأبي�س 
ب�س��سة  الأع�ان  باأحد  هاتفّيا  التّ�سال  وت�ّل�ا  منزله  اإىل  اإي�ساله  الأع�ان  من 
طالبني زوجة املجيب لغت�سابها، حينها.. بداأ يف لطم راأ�سه على بّل�ر ال�سّيارة 

حتى ل يق�م�ا بجلب زوجته..." 
اإىل  الُكربى،  بالقلعة  منزله  اإىل  الفرقة  اأع�ان  حتّ�ل  اإيقافه  ي�م  "قبل 
على  وو�سع�ا  اأر�سا  والدته  واأجل�س�ا  املنزل...  واقتحم�ا  والديه  منزل 
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راأ�سها م�سّد�سا..."
اإحداها كانت  املُت�سّرر ***** يف ثالث منا�سبات يف  باأنّه �ساهد  "اأفاد 

اآثار القيئ على ثيابه وكان يتبّ�ل على نف�سه". 
"كما �ساهد املت�سّرر ***** فاقد ال�عي يحمله الأع�ان يف غطاء..."
اأّكدتها  للتعذيب  تعّر�سهم  املت�سّررين ح�ل  ت�سريحات  اأّن  بالّذكر  جدير 

ت�ساريح الأطّباء الذين عاين�هم اإ�سافة اإىل ال�سهادات الطبّية.
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الف�سل الع�سرون
ت يف خدمة اجلرمية التن�شّ

دول  كّل  يف  اجلرمية  مكافحة  اأدوات  اأهّم  اأحد  ت  التن�سّ مرفق  ي�سّكل 
ت بغية  العامل. فقد يتّم اإخ�ساع اأحد اأرقام اله�اتف اأو عدد منها اإىل التن�سّ
اإحباط جرمية اأو ال��س�ل اإىل الفاعلني وحتديد امل�س�ؤولّيات يف حالت اأخرى. 
ت د�ساتري الدول وق�انينها على اأن ل يتّم العتداء على حرمة احلياة  وقد ن�سّ
يتّم  ق�سائّي  باإذن  اإّل  الهاتفّي  ت  التن�سّ مبا يف ذلك من خالل  للنا�س،  ة  اخلا�سّ
فيه حتديد الأرقام املزمع اإخ�ساعها، و�سبط الفرتة الزمنّية التي يغّطيها الإذن 

الق�سائّي املذك�ر.
اأّما الي�م ويف عامل واقع حتت تهديدات اإرهابّية م�ستمّرة، فقد اأ�سبحت 
باإخ�ساع  لها  ي�سمح  اأرحب،  ق�سائّي  هام�س  على  تتحّ�ز  الأمنّية  الأجهزة 
لتفادي  وقائّي  كاإجراء  ت،  للتن�سّ اإرهابّية  لعتداءات  الإعداد  يف  م�ستبهني 
اإّل اأنّه يف حدود �سهر دي�سمرب �سنة  �سق�ط خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات. 
بال�سروع  ت�ن�س،  ويكيليك�س  نف�سها  ت�سّمي  فاي�سب�كّية  قامت �سفحة   ،2014

ت على رجل الأعمال �سفيق اجلّراية. يف ن�سر عدد من حما�سر التن�سّ
وقد ت�سّمنت ال�ثائق اخلم�س التي ظهرت على مراحل، خمت�سرا ملحت�ى 
مكاملات اأجراها رجل الأعمال املذك�ر يف اإطار ن�ساطه ال�سيا�سي. فقد �سعى 
اجلّراية ح�سب تلك املحا�سر اإىل ترتيب لقاءات م�ساحلة بني �سخ�سّيات ليبّية 
ليبّية  ت�سهيالت جلمع �سخ�سّيات  تقدمي  اإىل  �سعيه  بع�سها  اأثبت  متناحرة، كما 
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باأخرى ت�ن�سّية، يف حني حتّدثت اإحدى ال�ثائق عن قيامه بالتدّخل لدى اأطراف 
رئي�س  باحلاج  احلكيم  عبد  �سديقه  ا�ستقبال  ح�سن  �سمان  اأجل  من  جزائرّية 
حزب ال�طن الليبي. ولئن كانت الأق�ال والأفعال املن�س�بة اإليه لي�س فيها ما 
منزعجا جّدا من  البالد كان   متنّفذا يف  �سيا�سّيا  تّيارا  اأّن  اإّل  القان�ن،  يجّرمه 
اإىل جانب ا�ستماتته يف  النه�سة،  م�اقف اجلّراية املت�افقة مع خيارات حركة 
الدفاع عن �سديقه الليبي عبد احلكيم بلحاج الذي اتّهمه ذلك التّيار بال�ق�ف 

وراء الغتيالت ال�سيا�سّية يف ت�ن�س.
ندوة  حماميه،  بح�س�ر  اجلّراية  �سفيق  نّظم   ،2015 مار�س  مطلع  ويف 
اإجراءات  بدء  عن  واأعلن  اعتداء،  من  له  تعّر�س  ما  خاللها  ا�ستنكر  �سحفّية 
ذلك.  يف  امل�س�ؤولّيات  وحتديد  املت�ّرطني  تتّبع  اأجل  من  جانبه  من  ق�سائّية 
اأحد  اإيقاف  الداخلّية عن  اأعلنت وزارة  ال�سحفية،  الندوة  تلك  بعد  مبا�سرة 
ت  التن�سّ بعملّية  عالقتهم  يف  لال�ستباه  العمل  عن  اأع�انها  من  �سخ�سا  ع�سر 

املذك�رة. 
ومن جهتها با�سرت ال�سلطات الق�سائّية عملّية التحقيق يف �سك�ى �سفيق 
اجلّراية، واأ�سندت الإنابة العدلّية للتحقيق اإىل واحدة من اأكفاأ الفرق الأمنّية 
واأبعدها عن التجاذبات ال�سيا�سّية التي �سّكلت الدافع الرئي�سّي وراء اإخ�ساع 
دول  يف  كبار  لعبني  ومع  حملّيا  املت�سّعبة  عالقاته  وك�سف  ت  للتن�سّ اجلّراية 
اجل�ار. وانطلقت الأبحاث با�ستدعاء وا�ستج�اب اأع�ان واإطارات من اإدارة 
امل�ا�سالت التابعة لالإدارة العاّمة للم�سالح الفنّية وهي املكّلفة باإدارة عملّيات 

ت وحتليل حمت�ياتها. التن�سّ
بل  باملّرة،  ذاته  حّد  يف  ت  التن�سّ جرم  اإىل  التحقيق  حيثّيات  تتعّر�س  مل 
وثائق  ت�سريب  يف  املت�ّرطني  اإىل  ال��س�ل  يف  الرغبة  ح�ل  اأ�سا�سا  ترّكزت 

ت تلك فح�سب. التن�سّ
اأنّه  اأفاد   ،2012 �سنة  منذ  عليها  وامل�سرف  .ل(  ال�سيد )ع  الإدارة  مدير 
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ب�سفحة  ثّم  ي�ت�ب  مب�قع  مقطع  على  بداية  تلك  ت  التن�سّ وثائق  �ساهد  قد 
�سيء  اأّي  فعل  با�ستطاعته  يك�ن  اأن  دون  ت�ن�س يف وقت لحق،  ويكيليك�س 
اإىل ك�ن  بالإ�سافة  ال�سك�ك،  ت�سملهم  نظرا لتّ�ساع دائرة الأع�ان الذين قد 
ومكتب  الفّنية  للم�سالح  العاّم  املدير  اإىل  منها  نظري  اأُر�سل  قد  املعنّية  ال�ثائق 

ال�زير املكّلف بالأمن، مبا يجعل حتديد م�س�ؤولّية الت�سريب �سعبا.
الفرعّية  الإدارة  رئي�س  اإىل  وقتها  تعليماته  املذك�ر  الإطار  اأ�سدى  وقد 
الّطالع  باإمكانهم  الذين  الأفراد  تقلي�س عدد  ب�سرورة  للتحليل وال�ستغالل 
على ال�ثائق ال�سرّية الراجعة اإىل اإدارة امل�ا�سالت، مبا يف ذلك مدير مكتبه 
نف�سه. اإّل اأنّه يف وقت لحق قام املدير العاّم للم�سالح الفنّية باإبالغه اأّن وثيقة 
ثانية يتّم حالّيا تداولها خارج وزارة الداخلّية، وطلب منه مزيد التحّري يف 

ت. م��س�ع ت�سّرب وثائق التن�سّ
الفرعّية  الإدارة  رئي�س  م�س�ؤول مكتب  اأّن  امل�ا�سالت  اإدارة  مدير  واأفاد 
للتحليل وال�ستغالل، مل يطلعه على حمت�ى واحدة من ثالث وثائق كانت 
بح�زته، وهي حمّل التحقيق ل�ج�د نظري منها خارج ال�زارة. واأ�ساف عدد 
من امل�ستج�بني اأّن م�س�ؤول باإدارة التحليل قد �سمع�ه يرّدد مرارا بعد افت�ساح 
عملّيات الت�سريب اأنّه "با�س ي�سّنعها عل الإدارة" اإ�سافة اإىل اإ�سراره لثنني من 
زمالئه اأنّه مل يقم باأكرث من ت�سريب مقطع الفيدي� ل غري، وه� الأمر الذي نفاه 

عندما مّت ا�ستج�ابه اإدارّيا يف حني اأقّر بت�ّعده ال�سابق لإدارته بال�ستهداف.
انت�ما  اللي  "عارف  بالإدارة:  ا�ستج�ابه  اأمام احلا�سرين لدى  كما �سّرح 
م�ستهدفيني خاطرين يف النقابة." وذلك رغم عدم تطّرق اأّي من احلا�سرين 
"اأنا م�ستعد للبحث فني حتّب�ا انت�ما واأنا عندي  النقابة م�سيفا:  اإىل م��س�ع 

رجايل يف ال�زارة وخارج ال�زارة".
واأف�سى ا�ستج�اب م��ّسع لعاملني بالإدارة، اإىل ك�ن امل�س�ؤول املذك�ر 
وي�ستحيل  امل�سائّية،  الفرتة  يف  زمالئه  ح�س�ر  دون  مبفرده  للعمل  تطّ�ع  قد 
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باب  اإغالق  يتعّمد  كان  اأنّه  م�سيفني  وقتها،  ممار�ساته  �سالمة  من  التاأّكد  بذلك 
مكتبه رغم عديد التنبيهات عليه وعلى كّل العاملني بالإدارة بعدم ج�از فعل 

ذلك.
�س�ى  الإدارة  بكامل  ي�جد  ل  اأنّه  امل�ستج�بة  الإطارات  اأحد  واأ�ساف 
القيام  قبل  ال�ثائق  ن�سخ  امل�ستخدمة يف  اأن تك�ن هي  اآلة طابعة واحدة ميكن 
هما  اإليها  ال��س�ل  لهم �سل�حّية  الذين  من  اثنني  اأّن ع�نني  واأّكد  بت�سريبها. 
نف�س  يف  معه  ع�س�ان  اأي�سا  وهما  به،  امل�ستبه  للم�س�ؤول  حميمان  �سديقان 

النقابة.
يُذكر اأنّه يف بداية �سهر ن�فمرب �سنة 2014، وقعت عملّية طلق ناري ليال 
من طرف الأع�ان املكّلفني باحلرا�سة على اإثر ال�ستباه يف حركة م�سرتابة يف 

ت. حميط اإدارة امل�ا�سالت حيث تتّم عملّيات التن�سّ
�سج�ن  حرا�سة  ع�ن  وه�  زّروق،  وليد  النقابي  اأّن  الإدارة  مدير  وقال 
حميط  يف  ح�سل  ما  حيثّيات  الفاي�سب�ك  �سفحات  على  ن�سر  قد  مطرود، 
ال�اقعة  الإدارة وحيثّيات  مل�قع  دقيقا  واأعطى و�سفا  ليال،  املذك�رة  الإدارة 

التي ل يعلمها اإّل العامل�ن بها.
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الف�سل احلادي والع�سرون
الأعمال الإرهابّية خالل الثورة التون�شّية

عقد  انفرط   ،2011 14 جانفي  ي�م  املخل�ع ع�سر  الرئي�س  فرار  مبجّرد 
ال�ستقرار الأمني الذي عرفته البالد طيلة 23 �سنة من حكمه، فحّتى اأحداث 
اأ�سا�سا يف  الرابع ع�سر من جانفي متّثلت وانح�سرت  اإىل غاية  نف�سها  الث�رة 
اأعمال احتجاجّية �سلمّية بحتة مرتاوحة بني الإ�سرابات واملظاهرات ل غري. اإّل 
اأنّه ابتداء من ع�سر ذلك الي�م ولفرتة امتّدت لب�سعة اأّيام، �سهدت البالد ظه�ر 
املناطق، وقد �سرعت يف  امل�سّلحة يف خمتلف  اأعداد كبرية من املجم�عات 
اإطالق النار دون متييز، على املدنّيني والأمنّيني والع�سكرّيني.جنحت القّ�ات 
اأعداد منهم كما فعل امل�اطن�ن يف  اإيقاف  امل�سّلحة يف عدد من الأحيان يف 

اأحيان اأخرى دون اأن تعرف املحاكم اإىل ي�منا هذا تقدمي اأولئك اإليها.
ن�رد يف ف�سلنا هذا جردا لأهّم العملّيات الإرهابّية امل�سّلحة التي عرفتها 
املركزّية  العملّيات  بقاعة  ت�ثيقها  مّت  كما   ،2011 جانفي  و16   14 بني  البالد 
اأمنّية  قيادة  جانفي   13 ي�م  �سّكل  الفاّر  الرئي�س  اأّن  يذكر  الداخلّية.  ل�زارة 
اآخر  يف  اآنذاك  عّمار  ر�سيد  اجلرنال  راأ�سها  على  و�سع  م�سرتكة  وع�سكرّية 
ر�سيد  دخل  فراره  بعد  ومبا�سرة  امل�ايل  الي�م  يف  حكمه.  لإنقاذ  حماولته 
ة اإىل قاعة العملّيات ب�زارة  عّمار يف حماية طالئع القّ�ات الع�سكرّية اخلا�سّ
الداخلّية، الثالثة والن�سف ع�سرا، لإدارة ال�ساأن الأمني انطالقا منها. وكانت 
للقارئ  العملّيات وننقلها  بقاعة  ت�ثيقها  مّت  التالية الذكر قد  الأعمال الإرهابّية 
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الكرمي حرفّيا مثلما مّت تدوينها:
ورد عن م�سدر اأمنّي اأنّه ي�جد مبقّر الدي�انة براد�س،  ال�ساعة 08.30   -

اأ�سلحة وذخرية مبعرثة، مّت ت�جيه عن�سر ع�سكرّي لتاأمينها.
من  كمّية  على  العث�ر  مّت  اأنّه  اأمنّي  م�سدر  عن  ورد   09.20 ال�ساعة   -

الأ�سلحة مبنزل قبالة مقهى ‘كالريدج’ ب�سارع احلبيب ب�رقيبة بالعا�سمة.
اأع�ان  على   ’Berlingo‘ ن�ع  �سّيارتني  من  النار  م�سّلحني  اإطالق   -

الأمن بجهة ب�قرنني ومرناق.
�سّجل طلق ناري بجهة راد�س من طرف اأ�سخا�س على منت �سّيارتني   -

.’kIA‘و ’Clio Classique‘ ن�ع
ال�ساعة 02.00  ت�ّفر وج�د �سّيارة تابعة لل�سرطة على متنها مدنّي�ن   -

باأزياء نظامّية يق�م�ن بعملّيات نهب باملنطقة ال�اقعة بني املحّمدية وبريين.
الل�ن  بي�ساء  ا�ستافات  �سّيارة  اإيقاف  باجلدّيدة  مّت    02.45 ال�ساعة   -
بها اأفراد م�سّلح�ن من بينهم ع�ن �سرطة وذلك من طرف عن�سر من اجلي�س 

ال�طني.
 ’Partner‘و ’Stafette‘ ال�ساعة 04.30 ت�ّفر اأّن �سّيارتني من ن�ع  -
وكذلك  ال�ردّية  بجهة  امل�اطنني  على  النار  يطلق�ن  اأ�سخا�س  متنها  على 

�سّيارتان بي�ساء الل�ن بحي النطالقة. 
ت�ّفر اأّن جمم�عة م�سّلحة ببنادق �سطاير على منت �سّيارة كراء حاولت   -
للذخرية  العاّمة  لالإدارة  التابعة  ب�قيبة  مبنزل  الإ�سناد  وحدة  اإىل  الت�سّلل 
والأ�سلحة من اجلهة ال�سمالّية، كما ت�ّفر اأّن �سّيارة ‘�سمب�ل’ على متنها اأفراد 
اإىل جانب  بنزرت،  اجّتاه  اجّته�ا من منزل ب�رقيبة يف  قتال وم�سّلح�ن  بزّي 
ت�اجد 12  م�سّلحا على منت �سّيارة اإ�سعاف و�سط مدينة منزل ب�رقيبة و�سّيارة 
الأ�سخا�س  بع�س  متنها  على   77 ت�ن�س   9733 رقم   3 ‘ق�لف’  ن�ع  ثالثة 

يق�م�ن برمي امل�اطنني بالر�سا�س. 
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ت�ّفر اأّن �سّيارة بي�ساء الل�ن ن�ع ‘اإي�سيزي’ بها 6 اأفراد م�سّلحني.  -
على  ع�س�ائّية  ب�سفة  النار  تطلق  اإ�سعاف  �سّيارة   22.05 ال�ساعة   -

امل�اطنني باأحياء ال�سّباط بخزندار وابن خلدون والريا�س بف��سانة.
ال�ساعة 22.10  ت�ّفر اأنّه مّت اإلقاء القب�س على 2 اأفراد م�سّلحني على   -

ف��سانة. اأهايل  طرف  منت �سّيارة ن�ع ‘Peugeot Partner’ من 
 Renault‘ ن�ع  و�سّيارة  اإ�سعاف  �سّيارة  اأّن  ت�ّفر    22.15 ال�ساعة   -

النار. اإطالق  ب�سدد  اأ�سخا�س  متنها  Classic’ على 
ال�ساعة 22.30  ت�سّلل عنا�سر م�سّلحة من جهة ق�سر ال�ردة مبّن�بة اإىل   -

ف�ج ال�سرف وقد مّتت ال�سيطرة عليهم واإيقاف ع�ين اأمن وع�ن �سج�ن.
ب�سفة  النار  باإطالق  ‘بارتنار’  ن�ع  �سّيارة  قامت   22.30 ال�ساعة   -
ع�س�ائّية على منطقة الأمن ال�طني بال�سيج�مي، مّتت مالحقتها من طرف 3 

�سّيارات وحدات ع�سكرّية و2 تابعة لالأمن.
ال�ساعة 22.35  �سّيارة تابعة لالإدارة العاّمة لل�سج�ن والإ�سالح على   -

متنها اأ�سخا�س يطلق�ن النار بجهة برج ال�زير.
ال�ساعة 22.55  قامت جمم�عة م�سّلحة باإطالق النار يف اجّتاه مدر�سة   -

ال�سّحة الع�سكرّية براأ�س الطابية ومّت اإلقاء القب�س على املجم�عة.
ال�ساعة 23.30  مّت ر�سد �سّيارة اإ�سعاف على متنها م�سّلح�ن ب�سدد   -

اإطالق النار بحي ال�سّحة بربج ال�زير.
ال�ساعة  23.45 مّت تبادل للطلق الناري بني م�سّلحني وعن�سر ع�سكري   -
)�سرطة  م�سرتكة  دورّية  طرف  من  مطاردتهم  وجاري  الثالث  الزه�ر  بحي 

وجي�س( بعد اقتحامهم م�سجد املكان.
ال�ساعة 02.00 مّت اإيقاف �سّيارة اإ�سعاف على متنها م�سّلح�ن يطلق�ن   -

النار على مركز ال�سرطة بالع�ينة.
بامل�ست�سفى  رئا�سي  اأع�ان حر�س   04 قب�ل عدد  مّت    02.30 ال�ساعة   -
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طرف  من  اإيقافهم  عملّية  اأثناء  اإ�سابات  اإىل  تعّر�سهم  بعد  بت�ن�س  الع�سكري 
مقداد  اأّول  العريف  بينهم  ومن  باأوذنة،  التقني  للمركز  تابع  ع�سكري  عن�سر 
اأمرهم  الطرابل�سي’  ‘حّمادي  املدعّ�  املبا�سر  اآمره  اأّن  �سّرح  الذي  ال�رغّمي 

بالقيام باأعمال �سغب ونهب وترهيب امل�اطنني.
03.10 حما�سرة م�سّلحني من طرف عن�سر ع�سكرّي كان�ا  ال�ساعة   -

ين�ون اإخراج ال�سجينات من ال�سجن املدين مبّن�بة.
ال�ساعة 03.35 مّت اإلقاء القب�س على �سخ�سني بجهة �سكرة كانا يطلقان   -

النار من �سّيارة اإ�سعاف يف وقت �سابق.
للكراء  ال�ساعة 16.30 ت�ّفر اأّن 7 �سّيارات ن�ع ‘Symbol’ معّدة   -

بها م�سّلح�ن.
ال�ساعة 16.30 ت�ّفر اأّن بع�س ال�ساحنات تق�م باإنزال م�سّلحني ب�سيعة   -

�سكري الغرايري قرب بلدة زهانة طريق ماطر.
حمراء    ’Alpha Romeo‘ ن�ع  �سّيارة  اأّن  ت�ّفر   16.45 ال�ساعة   -
متنها  على  بنزرت  باجّتاه  العا�سمة  ت�ن�س  من  مت�ّجهة   147 ت�ن�س  الل�ن 

اأ�سلحة.
اأفراد  متنها  �سّيارات مدنّية على   3 مّت ر�سد  اأنّه  ت�ّفر   16.45 ال�ساعة   -
م�سّلح�ن، وعند حماولة اإيقافهم من طرف العن�سر الع�سكري، حاول�ا الفرار 
خارج  ال�سّيارات  اإحدى  �سائق  مقتل  يف  ت�سّبب  ممّا  عليها،  النار  اإطالق  فتّم 

مدينة �سيدي ب�زيد، وقد ت�ّفر اأّن اأفرادها منتم�ن للحر�س الرئا�سي.
ال�ساعة 16.30 ت�ّفر اأنّه مّت اإيقاف �سّيارتني ن�ع ‘كلي�’ معّدة للكراء   -

وعلى متنها م�سّلح�ن يف اجّتاه املكنا�سي.
�سالح  بـ20  حمّملتني  �سّيارتني  اإيقاف  مّت  اأنّه  ت�ّفر   20.05 ال�ساعة   -
اأهايل  طرف  من  للرئا�سة  تابعان  فردان  متنها  على  حّية  وذخرية  كال�سنك�ف 

مدينة جلمة.
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)�سّيارة  الل�ن  بي�ساء   ’Polo‘ اأّن �سّيارة ن�ع  16.45 ت�ّفر  ال�ساعة   -
�س�ارع  جابت  م�سّلحني،  اأ�سخا�سا  تنقل  ر(  )ح.  للم�اطن  تابعة  تعليم( 

القريوان ثّم ت�ّجهت اإىل حاجب العي�ن. 
ال�ساعة 00.10 اأوقفت دورّية تابعة للف�ج 93 اإ�سناد مبنطقة املن�س�رة   -
‘غ�ّسان البقل�طي’ ع�ن حر�س وطني وبح�زته �سالح ن�ع  بالقريوان املدعّ� 
ال�سالح  تاأمني  مّت  عمل.   ماأم�رّية  يف  يكن  مل  املعني  خراطي�س،  و10  برييتا 
منطقة  اإىل  وت�سليمه  اإ�سناد   93 الف�ج  تابع  ع�سكري  عن�سر  لدى  والذخرية 

الأمن ال�طني باملكان.
ال�ساعة 17.50 ت�ّفر اأنّه مّت �سماع طلق ناري ب�سارع البيئة بن�سر اهلل.  -

ممّا  م�سّلحني  طرف  من  الأهايل  منازل  مداهمة  مّتت   18.50 ال�ساعة   -
دفعهم اإىل الهروب باجّتاه الغابات املجاورة. 

ال�ساعة 00.30 اقتحام مركز ال�سرطة وحماولة اإ�سرام النار فيه، وقد   -
تدّخل عن�سر من الف�ج 52 م�ساد للطائرات مب�سجد عي�سى ومتّكن من العث�ر 
على 35 بندقّية �سيد و50 خرط��سة عيار 16مم و15 ج�از �سفر، وت�سّلم من 
 us  3341  78 ع�ن اأمن تابع لنف�س املركز م�سّد�س ن�ع ‘Browling’ رقم 

وخمزن به 5 خراطي�س واأ�سفاد.
مبنطقة  املاء  خّزان  م�ست�ى  على  م�سّلحة  جمم�عة   19.20 ال�ساعة   -

البحارنة تعتزم تل�يث املياه.
و�سرقة  نهب  ب�سدد  �سرطة  اأع�ان   4 باإيقاف  ع�سكرّية  دورّية  قامت   -

حماّلت جتارّية و�سط املدينة.
ال�ساعة 17.40 ت�ّفر اأّن مروحّية ع�سكرّية، اأوقفت �سّيارة م�سّلحة بني   -

املركزين املتقّدمني اللبادة وم�سهد �سالح )احلدود الت�ن�سّية الليبّية(.
ال�ساعة 20.30 مّت اإلقاء القب�س على املدع� ‘ب�ت�سي’ مبنطقة ال�راي�سّية   -
بزّي  اأمن  برفقته ع�ن  حّية  16مم و100 خرط��سة  عيار  �سيد  بندقّية  بح�زته 
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مدين م�سّلح مب�سّد�س.
تابعني ملركز �سرطة  اأع�ان   4 اأوقف عن�سر ع�سكرّي   15.15 ال�ساعة   -
�سّيارة  منت  على  وذخرية  م�سّد�سات  بح�زتهم  نفزة  بجهة  ب�سجنان  املرور 

مدنّية.
ن�ع  للكراء  معّدة  �سّيارة  داخل  اأفراد   3 اإيقاف  مّت   16.30 ال�ساعة   -

5550 ت�ن�س 139، حاملني بداخلها اأ�سلحة بي�ساء. ‘Symbol’ رقم 
ن.ت   ’NISSAN‘ ن�ع  �سّيارة  اإيقاف  مّت  اأنّه  ت�ّفر   16.30 ال�ساعة   -
ذات ترقيم منجمي 89132 على الطريق الرابطة بني �سجنان ونفزة، للمدع� 
‘***** الرم�ساين’ �ساحب بطاقة تعريف وطنية رقم 00***135، عامل 
ن�ع  م�سّد�س  على  بداخلها  عرث  تفتي�سها  وبعد  نفزة،  مدينة  واأ�سيل  باخلارج 

 .’P.A Colt‘
 Renault‘ ن�ع  مدنّية  �سّيارة  اإيقاف  مّت  اأنّه  ت�ّفر    21.30 ال�ساعة   -
4 رجال وامراأة، كانت حتمل م�سّد�سني )1  متنها  للكراء وعلى  Clio’ معّدة 
مّطاطي و1غازي( قذيفة مدخنة و�سالح اأبي�س )2 �سكاكني من احلجم الكبري( 

ومن�سار وعدد من احلربات تابعة لل�سرطة وذخرية مّطاطّية عيار16مم.
ال�ساعة 00.30 ت�ّفر اأّن عن�سرا ع�سكرّيا متّكن من اإيقاف 6 �سّيارات   -
 Renault‘و  ’Peugeot 407‘و  ’Congo‘و  ’ISUZU‘ ن�ع 
45 فردا من �سيدي عامر وبح�زتهم قّنا�سة  Express’ و‘Isuzu4*4’ بها 
وفاة  عن  اأ�سفر  ممّا  عليهم،  النار  اإطالق  مّت  اأن  بعد  اأبي�س،  �سالح  و24   Fall
 52 تاأمني ال�سالح بالف�ج  اأ�سخا�س وجرح7 واإيقاف البقّية )مدنّيني(، مّت   4

م�ساّد للطائرات.
ال�ساعة 02.30 ت�ّفر اأّن م�اطني مدينة ق�سر هالل قام�ا بت�قيف �سّيارة   -
ع�سكري  بزّي  اأفراد   7 متنها  على  ط�زة،  بطريق  امل�تى  لنقل  معّدة  اإ�سعاف 
بطاقة  يحمل�ن  ل  ع�سكرّي�ن،  اأنّهم  �سّرح�ا  وبي�ساء  نارية  اأ�سلحة  وم�سّلحني 
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ة برقيب اأّول، مّت تط�يقها  ه�ّية با�ستثناء فرد قّدم بطاقة تعريف ع�سكرّية خا�سّ
من ح�ايل 500 فرد من اأهايل اجلهة.

ال�ساعة 17.30 اأوقفت دورّية ع�سكرّية تابعة للمركز الثالث لتدريب   -
3 اأفراد م�سّلحني بح�زتهم بندقّيتا  امل�ستجّدين، �سّيارة ن�ع ‘Clio’ على متنها 

�سيد عيار 9مم.
ال�ساعة 10.00 ت�ّفر اأنّه مّت ت�سجيل حالت ت�سّمم بني امل�اطنني ب�سبب   -

تلّ�ث املياه بكّل من حّمام �س��سة والقلعة الكربى.
قامت جمم�عة من الأفراد مبحاولة اقتحام منزل املدعّ� ‘مهدي �سعيد’   -
)�سهر الرئي�س بن علي( الكائن ب�سّط مرمي، الذي اأطلق النار عليهم، منهم 3 

يف حالة خطرية.
ال�ساعة 01.00  اإيقاف عدد 38 فرد م�سّلحني باأ�سلحة نارّية واأ�سلحة   -
بي�ساء من طرف اأهايل مدينة م�ساكن، وقد مّت اإر�سال عن�سر ع�سكري من الف�ج 

52 م�ساّد للطائرات مب�سجد عي�سى ل�ستالمهم وخفرهم اإىل مقّر الف�ج.
اأمن  ع�ن   12 اأوقفت  ع�سكرّية  دورّية  اأّن  ت�ّفر   03.15 ال�ساعة   -
م�سّلحني ببنادق �سطاير، كما مّت ت�قيف �سابط و6 اأع�ان �سج�ن ت�ّفر اأنّهم من 
�سّهل عملّية هروب م�ساجني امل�سعدين، مّت نقلهم اإىل مقّر ال�لية للتثّبت معهم 

بعد اأن تبنّي اأّن ت�اجد اأع�ان الأمن م�سب�ه.
ال�ساعة 02.00 ورد اأنّه مّت اإيقاف 12 ع�ن اأمن بعد اأن قام�ا باإطالق   -
خرط��سة  بـ17  ذخرية  وخمزن  �سطاير   3 وبح�زتهم  امل�اطنني  على  النار 
خرط��سة   47 بها  خمازن  و5   ’Browing‘ ن�ع  م�سّد�سات  و5  5.56مم 
7.65مم و11 عيار 10مم وقنبلة مدّخنة و�سّكني، مّت تاأمينها بالف�ج 52 م�سجد 

عي�سى وت�سليم اأع�ان الأمن اإىل اإقليم الأمن ال�طني ب�س��سة.
ال�ساعة 21.20 اإيقاف �سّيارة مدنّية على متنها م�سّلح�ن على م�ست�ى   -

املدر�سة الإعدادّية  بالدهماين من طرف مت�ساكني املكان.
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احلدودي  ال�سريط  الت�سّلل عرب  من  متّكنت  اإرهابّية  اأّن جمم�عة  ت�ّفر   -
على م�ست�ى الردّيف.

اجل�ّية  القاعدة  قرب  م�ست�دع  حما�سرة  الكاف  راأ�س  مبنطقة  مّتت   -
ن به 14 فردا غرباء عن املنطقة وي�ستعمل�ن �سّيارة معّدة للكراء  بقف�سة يتح�سّ
6766 ت�ن�س 107 وقد تبنّي اأنّها على ملك املدعّ� ‘****  ن�ع ‘KIA’ رقم 
ب�سدد  مّت �سبطه  تراتيب مبقّر ولية قف�سة(، ومبداهمته  بن حممد �س’ )ع�ن 
اإجراء اتّ�سال هاتفي مع اأجنبي على الرقم 436765255626+ وقد اتّ�سح 
م��سى  اأعلى *****  ال�كيل   ‘****’ ابن  املدعّ�  فردا  الـ14  بني  من  اأنّه 

التابع للقاعدة اجل�ّية بقف�سة.
م�سّد�س  باملكان  ع�سكرّية  دورّية  اإىل  م�اطنان  �سّلم   19.40 ال�ساعة   -

اأمريكي من ن�ع ‘SMITH’ و5 خراطي�س وغمد ونطاق عري�س.
اأفراد   5 متنها  للكراء وعلى  معّدة  �سّيارة  ت�قيف  مّت   18.45 ال�ساعة   -
م�سّلحني باأ�سلحة بي�ساء، مّت قتل اثنني منهم من طرف م�اطني اجلهة، وال�سيطرة 

على البقّية.
ال�ساعة 19.25 مّت اإلقاء القب�س على ع�ن حر�س بزّي مدين بح�زته   -

�سالح �سطاير بامليناء.
تابعة للم�ست�سفى  اإ�سعاف  مّت افتكاك �سّيارة  اأنّه  ت�ّفر    21.40 ال�ساعة   -

املحّلي بالقرمبالية.
م�سّد�س  بح�زتهم  فردا   12 على  القب�س  اإلقاء  مّت   21.15 ال�ساعة   -
تابعة  ع�سكرّية  دورّية  طرف  من  وهراوات  جّ�ال  هاتف  و11  وكال�سنك�ف 

ملركز تدريب املعّينني فردّيا بب�في�سة.
وطني  حر�س  ع�ن  على  القب�س  اإلقاء  مّت  اأنّه  ت�ّفر   23.50 ال�ساعة   -
وبح�زته �سالح ن�ع برييتا وخمزنني وقذيفة غاز �سحبة 9 مدنّيني بح�زتهم 

اأ�سلحة بي�ساء، مّت الحتفاظ بهم بالقاعدة البحرّية الرئي�سّية باملكان.
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ال�ساعة 5.00 ورد اأّن جمم�عة على منت �سّيارة اإ�سعاف تعتزم ترويع   -
اأهايل منزل متيم فتّم ت�جيه دورّية ع�سكرّية من ب�في�سة.

ال�ساعة 20.00 يق�م عنا�سر من اجلي�س ال�طني مبطاردة �سّيارة ن�ع   -
4*4 بي�ساء الل�ن بجهة املّرة على متنها م�سّلح�ن.

ال�ساعة 21.30 ت�اجد 3 �سّيارات معّدة للكراء على متنها م�سلح�ن   -
ب�سدد اإطالق النار.

ال�ساعة 21.20 اإيقاف �سّيارة مدنّية على متنها م�سّلح�ن على م�ست�ى   -
املدر�سة الإعدادّية بالدهماين من طرف مت�ساكني املكان.

ال�ساعة 15.00 ت�ّفر اأنّه مّت اإيقاف ع�ين اأمن على خلفّية التفريط يف   -
اأ�سلحتهما، وقد اّدعيا اأنهما �سّلما �سالحيهما اإىل نقيب باجلي�س مت�اجد باملدينة 

)نفى النقيب ذلك(.
ال�ساعة 15.00 مّت القب�س على �سخ�س وبح�زته م�سّد�س من طرف   -

العن�سر الع�سكري املتمركز باملدينة.
ال�ساعة 15.00 وردت معل�مات مفادها ت�اجد �سّيارة جمه�لة على   -
القيام  وين�ون  وجندوبة  ب��سامل  بني  املنطقة(  عن  )غرباء  م�سلح�ن  متنها 

بعملّيات اإرهابّية باملنطقة.
بينهم �ساّب بح�زته  اأفراد من   10 اإيقاف  مّت  اأنّه  19.00 ت�ّفر  ال�ساعة   -
زّي قتال تابع لل�سرطة و�سارة رتبة وكيل، اأفاد اأنّها لع�ن �سرطة مّت اإلقاء القب�س 

عليه من طرف دورّية ع�سكرّية وترك حقيبته داخل ال�سّيارة.
ال�ساعة 23.20 انطالق �سّيارة م�سب�هة تابعة لالإدارة العاّمة لل�سج�ن   -

والإ�سالح على متنها جمم�عة م�سّلحة يف اجّتاه الكاف اأو عني دراهم.
ت�ّفر اأّن جمم�عة م�سّلحة ببنادق �سطاير على منت �سّيارة كراء حاولت   -
للذخرية  العاّمة  لالإدارة  التابعة  ب�رقيبة  مبنزل  الإ�سناد  وحدة  اإىل  الت�سّلل 
والأ�سلحة من اجلهة ال�سمالّية، كما ت�ّفر اأّن �سّيارة ‘�سمب�ل’ على متنها اأفراد 
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اإىل جانب  بنزرت،  اجّتاه  اجّته�ا من منزل ب�رقيبة يف  قتال وم�سّلح�ن  بزّي 
ت�اجد 12 م�سلحا على منت �سّيارة اإ�سعاف و�سط مدينة منزل ب�رقيبة و�سّيارة 
الأ�سخا�س  بع�س  متنها  على   77 ت�ن�س   9733 رقم  ‘ق�لف3’  ن�ع  ثالثة 

يق�م�ن برمي امل�اطنني بالر�سا�س.
ت�ّفر اأّن �سّيارة بي�ساء الل�ن ن�ع ‘اإي�سيزي’ بها 6 اأفراد م�سّلحني مبدينة   -

�سفاق�س.
ال�ساعة 04.30 مّت العث�ر على جّثة �ساّب م�ساب بالر�سا�س يف مدينة   -

قليبية.
ما مّت التعّر�س اإليه من ح�ادث ل ي�سّكل اإّل النزر القليل من جمم�ع ما مّت 
الفرتة، وذلك لكت�سابها  تلك  اأحداث عنف و�سط� ونهب خالل  تدوينه من 
ولي�س  وج�هره.  الكتاب  م��س�ع  مع  يتما�سى  ما  وه�  الإرهابّية،  ال�سبغة 
يدرى اإىل غاية كتابة هذه ال�سط�ر من يقف وراء تلك املجم�عات ووّجهها 
جهة  ت�جد  ول  حديد  من  بقب�سة  البالد  مم�سكا  علي  بن  نظام  كان  وقت  يف 
اأخرى غريه بح�زتها الأ�سلحة والإمكانّيات املت�ّفرة لدى املجم�عات املذك�رة 

اأعاله.
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الف�سل الثاين والع�سرون
حزب اهلل واحلر�س الثوري ي�شتثمرون يف تون�س حتت 

عيون امل�شوؤولني..

يف  ة  اخلا�سّ التلفزّية  القن�ات  اإحدى  بّثت   ،2015 �سنة  ماي  م�ّفى  يف 
كان  وقد  الف�ساد.  ملحاربة  �س  املخ�سّ برناجمها  من  الأ�سب�عّية  ت�ن�س، حلقتها 
جمه�د  فبعد  الدعارة.  يف  وا�ستغاللهم  الب�سر  جتارة  ي�مها  احللقة  م��س�ع 
بحث وتق�ّس اأمكن لفريق الإعداد ت�فري املاّدة ال�سرورّية التي ارتكزت عليها 
احللقة، واملتمّثلة يف ك�سف �سبكة لت�سفري الفتيات حتت حيل خمتلفة اإىل دولة 
من  تلك  الت�سفري  ع�سابة  وتتكّ�ن  البغاء.  يف  ا�ستغاللهن  يتّم  اأين  البحرين، 
"ت.ع" وزوجها البحريني الذي كان يقبع وقتها يف ال�سجن  �سّيدة ت�ن�سّية 
بعد ثب�ت اجّتاره يف الب�سر وا�ستغاللهم، اإىل جانب ال��سيط "عّمار" الذي 
يزور ت�ن�س دورّيا لـ"فح�س" املجّندات اجلدد وترحيلهّن اإىل البحرين. وقد 
مّت خالل الربنامج عر�س مقتطفات من ال�سحف املحلّية هناك، وهي تتحّدث 
بتح�يلها  وقامت  امل�سج�ن،  زوجها  اأم�ال  على  ا�ست�لت  ت�ن�سّية  �سّيدة  عن 
كما  للدعارة.  ع�سابة  ل�سن�ات  معه  اأدارت  اأن  بعد  ت�ن�س  اإىل  ملت�ية  بطرق 
�س�ارع  اأرقى  من  "ت.ع" مل�سروع جتارّي يف واحد  اإدارة  الربنامج  ك�سف 

حّي الن�سر بالعا�سمة واأكرثها كلفة، متّثل يف مقهى من الدرجة الأوىل.
ة  املخت�سّ للم�سالح  العاّمة  الإدارة  التلفزي كّلفت  الربنامج  بعد  ومبا�سرة 
التابعة ل�زارة الداخلّية اأحد رجالها مبتابعة ن�ساط تلك ال�سبكة واإعداد تقرير 
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يف �ساأنها. احتاج �سابط املتابعات والتحرّيات امليدانّية املذك�ر "ف"، �سهرا 
من الزمن لإعداد تقريره، ومن ثّمة رفعه اإىل اإدارته. ومل يكن يف ذلك التقرير 
الأدّلة  تعّدد  رغم  بالأمر  املعنّيني  يخ�ّس  م�سب�ه  ن�ساط  وج�د  اإىل  اإ�سارة  اأّي 
القطعّية وتنّ�عها. فقد اكتفى ال�سابط "ف" بالتاأ�سري اأن ل عالقة بني الع�سابة 
ل  مف�سّ علم  على  كان  حني  يف  �س�ريا،  اإىل  فتيات  اإر�سال  و�سبهة  املذك�رة 
بالن�ساط اجلاري على قدم و�ساق لت�سفري الت�ن�سّيات للبغاء يف دول اخلليج، 
الربنامج  اإليها  ل  يت��سّ ومل  اكت�سفها  التي  اجلديدة  املعطيات  اإىل  بالإ�سافة 

التلفزي املذك�ر.
�سحيح اأّن تلك ال�سبكة مل ت�سّفر اأّيا من �سحاياها اإىل �س�ريا، وه� اأمر مل 
ة يعلم ب�سل�عها  يثبت اإىل الآن باملّرة يف ت�ن�س، ولكن �سابط امل�سالح املخت�سّ
يف الت�سفري اإىل دول اخلليج اإىل جانب تبيي�س وا�ستثمار الأم�ال التي مّت جنيها 
اإدارته  اإىل  ال�سلبي  تقريره  رفعه  بعد  فمبا�سرة  الإجرامي.  الن�ساط  ذلك  من 
�سارت تربطه باملعنّية املّكناة بـ"�سحر" عالقة �سداقة وطيدة تطّ�رت تدريجّيا 
ل اإليه من معطيات خطرية تهّدد الأمن الق�مّي  اإىل عالقة منفعّية، رغم ما ت��سّ

للبالد.
تق�م  �سارت  املذك�رة  ال�سبكة  باأّن  تاّم  علم  "ف" على  ال�سابط  اأ�سبح 
من  كّل  اإىل  والنفع  بامللكّية  وتع�د  اإماراتي  م�سدرها  �سخمة  اأم�ال  بتبيي�س 
الأّول  زوجها  من  طالقها  فبعد  اهلل.  حزب  وتنظيم  الإيراين  الث�ري  احلر�س 
البالد  اإىل  اإدخالها  يف  �ساعدها  طائلة  باأم�ال  وفرارها  �سجنه،  اإثر  البحريني 
املتنّفذين  باأحد  ذلك  اإثر  اقرتنت  تلّقاها،  عم�لة  مقابل  املركزي  بالبنك  اإطار 
الإماراتي  "ف" اأّن  ال�سابط  وي�ؤّكد  �سيعّية.  اأ�س�ل  من  املنحدر  الإماراتّيني، 
اأن  و�سبق  اهلل،  حزب  تنظيم  يف  البارزة  العاملّية  القيادات  من  يعّد  املذك�ر 
اأنّها  له  لبنان، حيث �سّرحت  اإىل  ة  اخلا�سّ "ت.ع" معه يف طائرته  ا�سطحب 
�سافرت اآنذاك دون حاجة اإىل ج�از �سفر، وقد بقيت تنتظره باأحد املطارات 
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اللبنانّية اإىل حني انتهائه من اجتماعه هناك.
تتحّ�ز "ت.ع" على ت�كيل �سامل من زوجها الإماراتي يفّ��سها من خالله 
بالت�سّرف مبا تراه �ساحلا مبا يف ذلك ال�ستثمار وغريه يف جميع اأم�اله. ويقّر 
يف ت�كيله ذلك باأنّه لن ي�سائلها م�ستقبال عن م�سري تلك الرثوة كما لن يطالبها 
�ست مقابال  ة "ف" في�ؤّكد اأّن املعنّية قد خ�سّ باأرباح. اأّما �سابط امل�سالح املخت�سّ
�سهرّيا قاّرا لأحد العاملني ببنك ت�ن�سي مقابل ت�سهيل حت�يالتها واأن�سطتها املالّية 

املريبة.
�سابط  وه�  املعنّية  "ح.ع" �سقيق  من  كّل  عي�ن  هذا، حتت  كّل  يحدث 
بالأمن اخلارجي اإىل جانب زوج �سقيقتها وه� ع�ن باحلر�س ال�طني. اأ�سف 
ة "ف" اأفاد يف �سهادته التي مل ي�سّلمها  اإىل ذلك فاإّن �سابط امل�سالح املخت�سّ
بال�حدة  اأفراد  اإىل  األف دينار   50 اأّن املعنّية قّدمت عم�لة قيمتها  اإدارته  اإىل 
واإىل  اأن�سطتها.  عن  التغا�سي  مقابل  بالقرجاين  املالّية  الق�سايا  يف  ة  املخت�سّ
لكراء  �سركة  "ت.ع" اأي�سا  تدير  الن�سر،  بحي  الكائن  الفاخر  املقهى  جانب 
ال�سّيارات الفخمة بجهة اأريانة، ويعترب ال�سفري الإيراين اأحد زبائنها. وهي يف 
كّل احلالت جتمعها عالقة متينة باأفراد البعثة الديبل�ما�سّية الإيرانّية يف ت�ن�س. 
وقد اقتنت بجهة املغرية يف ولية بن عرو�س، قطعة اأر�س ق�سد بعث م�سروع 
�سخم. كما اأّكدت حتّريات "ف" اأّن �سهر "ت.ع" حمك�م بـ35 �سنة �سجنا 

غيابّيا ل�سل�عه يف تفجري م�سجد لل�سّنة باإحدى دول اخلليج يف وقت �سابق.
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- ن�سخة من جواز �سفر الإماراتي �سريك املعنّية بالدعارة وتبيي�ص 
اأموال احلر�ص الثوري الإيراين وفق �سهادة �سابط امل�سالح املخت�ّسة املكّلف 

مبتابعة الق�سّية:
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- تقرير بخّط يد �سابط امل�سالح املخت�ّسة:
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- تقرير بخّط يد �سابط امل�سالح املخت�ّسة:
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