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jeudi 21 février 2013

ذكریات من الزمن االسود

خالل تغطیتي العتصام الصمود الذي یقوم بھ مجموعة من المساجین السیاسیین السابقین،حاولت ان أتحاور مع اكبر
عدد منھم.

ما لفت انتباھي وأنا استمع إلیھم ھو تلك السنین الطویلة التي عاشھا ھؤالء في السجون وبعد ذلك في المراقبة
اإلداریة او اإلقامة الجبریة وبعد الثورة في الفقر والجوع.خالل كل ذلك كنت أتساءل : ماذا یبقى من العمر حین

تقضي نصفھ في السجون.
مختار واحد من ھؤالء.لقد قضى في السجن 14 سنة نعم 14 سنة
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العریان المبزع : حین قلعوا أظافري قلت یا لیتني كنت ترابا

العریان المبزع شھر مختار رجل في الخمسینات من عمره قضى نحو ثلث عمره في السجون.
لكنك وأنت تتحدث إلیھ تأتیك كلمتھ محایدة كأنھ یتحدث عن شخص آخر ال یعنیھ. كأن 14 سنة من السجن لم تفعل

فیھ شیئا أحقا لم تفعل فیھ شیئا أم ھو فقط كبریاء الرجال وعلو الھمة وعزیمة مثل الصوان.
ربما ھو صلب لكن 14 سنة تترك في النفس لوعة وفي أعماق اإلنسان ما یشبھ المتاھة.لذلك یتحدث البعض عن

اختصاص اسمھ علم نفس السجون.

مختار والسیاسة
منذ السبعینات كان لمختار اھتمامات سیاسیة وقراءات سیاسیة رغم حداثة سنھ.فقد كان یكره الجبن واألنانیة الفردانیة

والخنوع.كان یشعر انھ لیس من حق فرد بمفرده او حزب بمفرده ان یحوزا كل شيء ویترك الشعب على الھامش
كان یردد : الشعب صاحب السلطة والشعب  یعین من یحكمونھ.وكانت أحالمھ تكبر حین رأى الشاه یسقط والثورة

اإلیرانیة تنتصر فقد رأى فیھا انتصار المستضعفین.

مجزرة حمام الشط
كانت الغارة اإلسرائیلیة على حمام الشط مثل الطعنة الغادرة بالنسبة إلى مختار تساءل كیف یتمكن الصھاینة من

ضرب الفلسطنیین وھم بعیدون عنا آالف الكیلومترات وكیف تعجز ھذه السلطة الغاشمة في التصدي لذلك وھي التي
أبدعت في قمع الشیوعیین والنقابیین والقومیین واإلسالمیین.

یومھا أدرك مختار ان ھذه السلطة التي تعجز عن حمایة شعبھا یجب ان ترحل وتترك مكانھا ألولي الحزم والعزم

مختار والنھضة والسیاسة
 یقول مختار ان بن علي قد خدع الجمیع بما في ذلك النھضة وانھ  بعد سنتین من انقالب السابع من نوفمبر بدا ان

ذلك الجنرال یعد العدة الستعباد شعب بأكملھ وكان مختار ناشطا في حركة النھضة یخرج في المسیرات ویشارك في
المظاھرات حتى انكشف في سنة 1992 وقبض علیھ .

مختار والتعذیب
لما یحدثك مختار عن التعذیب فان نبرات صوتھ تتغیر.ھو لم یحدثني عن موقعھ داخل النھضة في تلك الفترة لكني
متأكد انھ كان ممسكا بخیوط كثیرة وان عالقات شتى كانت تتجمع بین یدیھ ویظھر ان المحققین كانوا شبھ واثقین

من ذلك لذلك بادره كبیرھم :
-         مختار نحن نعلم انك تعلم أشیاء كثیرة لقد اقر بذلك رفاقك الذین قبضنا علیھم.فكلھم یذكرون اسمك ھذه ورقة

اكتب علیھا كل شيء ونحن لن نمسك بسوء.

وكان مختار ینكر معرفتھ بأي شيء فقد كان یعلم انھ ان اقر بشيء فسوف یطالبونھ بمعلومات.فباب الجحیم یفتح
بمجرد كلمة واحدة.

-         مختار ال تتعنت معنا أننا نعلم من تكون ونعلم أھمیتك في التنظیم فلماذا أنت عنید

لكن مختار ظل صامدا.وكان عذاب ال حدود لھ في انتظاره.

التعذیب
 جربوا على مختار أسالیب شتى من التعذیب تبدأ بالضرب بالعصا وتمر بالفلقة والبانو وتنتھي بقلع األظافر.

یقول مختار : في البدایة ھجموا علي الرھابي وضعضعتي اذ جعلوا یضربونني بالعصي على كل جسدي، وھم
یصیحون ویسبون ویشتمون:

-         یا ابن ال... یا ابن ال... یا ابن ال... ھل تظن انك ستتحدانا في مقرنا.

وبعد ان یھرسوا جسدي ویدموه یلقونني أرضا ویعلقونني على طریقة الدجاجة المصلیة وحین تدمى ساقاي یمرون
بي إلى طریقة البانو حیث تنحبس أنفاسي وأتجرع البول وأكاد أموت.

وحین أعیتھم الحیلة معي مروا إلى قلع أظافري ان قلع األظافر أوجع من كل ما سبق فحین تنطلق الكاللیب في القلع
تحس ان كل آالم العالم قد تجمعت في الظفر وان روحك تكاد تنقلع من جسدك تعوي في داخلك كل أوجاع العالم

وتتمنى لو انك كنت ترابا.یقول مختار وقد بان األلم على وجھھ : إلى اآلن مازلت أتساءل كیف ینجب مثل ھذا
الشعب الطیب أمثال أولئك المجرمین.

الحكم ب 14 سنة
 قضى مختار في سجون تونس 14 سنة بین 1992 و 2006 . خالل تلك الفترة طافوا بھ بین سجون تونس

وبنزرت ومسعدین وبنزرت مرة وأخرى وبرج العامري.
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وحین غادر السجن فرضوا علیھ إقامة جبریة إذ یبدو أنھم كانوا یرون فیھ عنصرا خطیرا.
لكن مختار الذي ما زادتھ السجون إال صالبة رفض اإلقامة الجبریة قال لھم : أموت وال اقبل باإلقامة الجبریة.

وھكذا كان مختار یتنقل بحریة كما یشاء متحدیا قرارات البولیس والحرس والمخابرات.
وألنھ حرم من كل عمل حكومي وألنھ منع من العمل في القطاع الخاص فقد فتح مختار عطریة صغیرة أمام مدرسة

یعیش منھا حتى ال یموت من الجوع.
مختار الذي لقیتھ في اعتصام الصمود بالقصبة قال لي تصور أننا نحن من رفض بن علي وزمن بن علي نحن من

ضحى بكل شيء نحن من أھدرنا شبابنا نجد أنفسنا الیوم نتظاھر من اجل حق ھو من أھم أولویات الثورة الم تقم
الثورة من اجل الجیاع.الم تقم من اجل من ھمشوا.الم تقم من اجل من ظلموا وقھروا وإذن لماذا یتم تجاھلنا الیوم.
نحن وقفنا في وجھ بورقیبة حتى سقط.ووقفنا في وجھ بن علي حتى ھرب ونحن سنقف ھنا من اجل حقنا حتى

نأخذه وأضاف في لھجة متحدیة : تذكر كالمي لن نغادر ھذا المكان حتى یعاد إلینا اعتبارنا.

حمید عبایدیة
Hamid.abaidia@yahoo.com

Recommander ce contenu sur Google

وتستمر الفضیحة في ظل صمت الحكومة

منذ قرابة الشھر ابتدأ اعتصام الصمود الذي ینفذه مساجین سیاسیون سابقون یطالبون بتفعیل العفو التشریعي العام.
وقتھا لم أكن أتصور ان أولئك األبطال النبالء سیبقون كل ھذه المدة دون ان تستجیب لھم الحكومة وكنت اعتقد ان

األحزاب والمنظمات الحقوقیة وكل المتشدقین بحقوق اإلنسان كلھا سوف تتداعى لمساندة ھؤالء المعتصمین.
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لكن شیئا من ذلك لم یحدث یأتي بعض الوزراء إلى المعتصمین لمساندتھم لكن بصفتھم الشخصیة ویصرح سمیر
دیلو إلحدى اإلذاعات بان الحكومة غیر قادرة على االستجابة لمطالب المعتصمین وان الدولة غیر قادرة على تشغیل

أكثر من ألفین من المساجین السیاسیین السابقین.
عفوا أیھا الوزیر لقد صرحت الحكومة بأنھا وفرت خالل سنة 2012 مائة ألف وظیفة الم یكن باإلمكان استیعاب

5000 من المساجین السیاسیین السابقین أم ان ھؤالء لیسوا تونسیین أم ان ذنب ھؤالء أنھم صبروا ولم یغلقوا طریقا
ولم یشعلوا عجالت ولم یقتحموا مصنعا او یحتلوا بھو وزارة كما فعل آخرون لم یناضلوا ضد بن علي ولم یشاركوا

في الثورة ومع ذلك استجبتم لھم ألنھم كانوا فوضویین وعنیفین.
من بین المعتصمین كانت ھناك امرأة اتكأت على احد الحیطان وھي تبكي ظلما فادحا حدث علیھا ھل تعلم یا وزیر

حقوق اإلنسان ان ھناك نساء سجن في عھد المخلوع بسبب السیاسة وان الكثیرات منھن تحطمت حیاتھن وان
الكثیرات منھن منعن من الدراسة وان الكثیرات منھن فاتھن الزواج وصرن عوانس بعد ان جاوزن األربعین ھؤالء

النسوة ألیس من حقھن ان نعید إلیھن االعتبار وان نضمن لھن حیاة كریمة بعد ان فشلن في حیاتھن الخاصة.
الكثیر من ھؤالء المساجین السیاسیین السابقین داھمتھم الشیخوخة واألمراض والفقر واجتمعت علیھم مصائب األیام

وصاروا یتساقطون واحدا بعد واحد مثل أوراق الخریف آخر ھؤالء المناضلة السیاسیة مفیدة السالمي رحمھا هللا
التي غادرتنا وھي مریضة مشلولة مقھورة مھمشة منسیة مظلومة منكسرة ملوعة حین تنظر إلى صورتھا تحسبھا

في السبعین وھي بعد في األربعینات ...ان مفیدة السالمي لم تكن األولى ولن تكون األخیرة فقد سبقھا كثیرون ماتوا
تحت التعذیب ( عبد الواحد عبیدلي ، رشید الشماخي ، عبد الرؤوف العریبي ... ) او بسبب انعدام الرعایة الصحیة

مثل ( مبروك الزرن ، عمارة الحواشي ، احمد البوعزیزي ).
یا وزیر حقوق اإلنسان یا من كنت یوما سجینا سیاسیا تذكر وأنت في مكتبك الباذخ تذكر وأنت في سیارتك المكیفة

تذكر وأنت في فیلتك المنیفة تذكر وأنت تتغذى في أفخم النزل تذكر ان إخوة لك قد جارت علیھم األیام وخذلھم
الجمیع.

ان یجوع سجین سیاسي
ان تنكسر سجینة سیاسیة

ان یصرخ أبطال البلد وال یسمعھم احد
فتلك فضیحة الفضائح

فضیحة لمعارضة تدعي الدفاع عن الشعب
فضیحة لنخب تدعي أنھا مع قیم الحق والعدل

وفضیحة لحكومة انتخبھا شعب حر .
ھل یفعل مرسوم العفو التشریعي العام

أم یظل أولئك األبطال تحت المطر والریح والبرد
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طریحة نباش" القبور للدردوري"

تعرض النقابي األمني عصام الدردوري إلى االعتداء بالعنف الشدید من طرف عدد 2 أعوان أمن
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عندما كان متواجد بشارع الحبیب بورقیبة على الساعة 17:10 حیث تم نقلھ على جناح السرعة

إلى مستشفى قوات األمن الداخلي بالمرسى لتلقي اإلسعافات األولیة
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تعرض عونا أمــــن إلى العنف المادي

تعرض عونا أمــــن إلى العنف المادي إضافة الستعمال الغاز المشل للحركة اثر قیامھما بعملیة

تفتیش ألحد الشاحنات التي كان على متنھا 3 أشخاص على مستوي منطقة سیدي عبد الحمید من

والیة سوسة.

و قد تم ألقاء القبض على شخصین من ھاتھ المجموعة .
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القبض على شخصین أثناء التفویت في قطعة سالح
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تمكن مساء الثالثاء رجال األمن بمدینة غار الدماء من القاء القبض على شخصین أثناء التفویت في

قطعة سالح. تفاصیل العملیة حسب معلوماتنا تفید أنھ بعد سلسلة من التحریات األمنیة فرض رجال

األمن مراقبة على أحد المشتبھ بھم حیث تم القاء القبض علیھ رفقة شخص آخر بصدد تسلیمھ قطعة

سالح فتم حجزھا وایقاف المتھمین اللذین انطلقت معھا التحقیقات لمعرفة مصدر السالح والھدف من

شرائھ الى جانب التثبت في امكانیة وجود قطع أخرى او مشاركة اطراف اخرى في العملیة.
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طالب كاتب عام نقابة وحدات الطریق العمومي في مداخلتھ باإلسراع في إحالة مشروع تجریم

اإلعتداءات على أعوان األمن على المجلس الوطني التأسیسي.

وأّكد أن تحقیق ھذا المطلب من شأنھ أن یرجع الثقة ألعوان األمن باعتبارھم أكثر عرضة

لإلستشھاد في أي لحظة على حد تعبیره 

وأوضح أنھ رغم المرحلة الصعبة التي تمر بھا البالد فإن األمنیین یفتقرون للتجھیزات ووسائل
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تأمینھم وحمایتھم وكذلك صندوق تعویض عن حوادث الشغل.
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الجبالي في زیارة فجئیة لثكنة العوینة

ادى رئیس الحكومة حمادي الجبالي مؤخرا زیارة فجئیة إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوینة،

ویـعد أمام الحضور من إطارات وأعوان بتحسین األوضاع المادیة والمھنیة ألعوان قوات األمن

الداخلي في القریب العاجل.
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وفرقة اإلرھاب من إلقاء القبض على المجرمین الخطیرین اللذین فرار من مستشفى الحبیب ثامر
بتونس والذین كانا في السابق قد قاما بقتل عون امن  بسوسة وھما كل من محمد علي نصر وسالم

عبید وقد تم كذلك إلقاء القبض على النفر الذي قام بإخفائھما بالمستودع كائن بسیدي حسین وھو
 المدعو العربي العبیدي
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منزل النقیب نبیل عباس یتعرض إلى السطو أثناء غیاب أھل البیت

تعرض منذ أیام منزل آمر فصیل الحرس الدیواني بسوسة النقیب نبیل عباس المتواجد بحي الریاض
بسوسة الجنوبیة إلى عملیة سطو وسرقة نتج عنھا اختفاء عدید التجھیزات الباھضة الثمن من أجھزة

تلفاز بالزما وغیرھا من التجھیزات الكھرومنزلیة والمصوغ واألموال المحلیة (قیمة المسروق
تجاوزت 30 الف دینار حسب تقدیرات مصدرنا الموثوق) وهللا اعلم بالنسبة لألموال الصعبة والتي

عادة ما یتم إغفالھا عند تصریح المتضرر عن المفقودات لدى مصالح األمن خوفا من التتبع
القضائي من اجل مسك عملة صعبة .

وبھذه المناسبة األلیمة ترفع الثورة نیوز إلى نقیب الدیوانة نبیل عباس تمنیاتھا لھ بالكشف بسرعة
عن المجرمین واستعادة أمالكھ المنقولة المنھوبة في غفلة منھ .  
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علمنا من مصدر مطلع بقصر العدالة بسوسة ان الرائد محمد الغضباني رئیس نقابة أعوان الدیوانة
تدخل بكل ثقلھ في موضوع األعوان المورطین في قضیة تھریب الحاویات عبر میناء سوسة

التجاري حیث سارع إلى تكلیف محام معروف على نفقة النقابة للدفاع عن األعوان السبعة خالل
استنطاقھم من طرف قاضي التحقیق المتعھد بابتدائیة سوسة صبیحة یوم أمس الخمیس 14 فیفري
2013... كذلك قام رئیس المكتب التنفیذي باإلتصال بزمیلھ بالدیوانة الدكتور في القانون , الوكیل

بالدیوانة محمد الحبیب السعودي لمتابعة أطوار القضیة.
ھذا وتأكد نقابة أعوان الدیوانة في نفس السیاق بأنھا لن تتدخل في السیر الطبیعي لملف القضیة

ودورھا ینحصر في نصرة كل عون مشتبھ بھ معنویا ومادیا مھما كانت رتبتھ و أین ما كان مكان
عملھ إلى تبرئتھ او تثبیت التھمة في حقھ (اتصال القضاء) ومؤكدة على أنھا ستستعمل كل ما بوسعھا

للدفاع عن جمیع األعوان من اجل إعالء الحق و تبین الحقیقة و في نفس الوقت تأكد نقابة أعوان
الدیوانة بأنھا لن تساند من یثبت تورطھ في أي قضیة.
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تأكد لنا ان والي سوسة الحالي مخلص الجمل شھر الدیكتاتور الصغیر قد عمد في الفترة األخیرة
وانطالقا من یوم 7 فیفري 2013 تاریخ تخصیص تفریكات جھویة حصریة بسوسة نكشف من

خاللھا أدق أسراره وتفاصیل حیاتھ ... إلى بعث صفحات فایسبوكیة بأسماء مستعارة (الحجاج بن
یوسف – علیاء بن صالح - ....) لمھاجمتنا على المباشر وللدفاع عن مصالحھ الشخصیة خصوصا
وان روائح فساده وانحرافھ قد انتشرت بالجھة إلى حد ازكم األنوف واقرف النفوس ... ومن جملة
ما وصلنا على صفحاتنا الثوریة وبالضبط بتاریخ 8 فیفري 2013 التعالیق التالیة الذي نورده كما

ھو دون زیادة او نقصان .
التعلیق األول:

8 février........ التاریخ

Alia Bensalah..................اسم الصفحة المستعارة

التعلیق ...................

VOUS ÊTES DES MENTEURS

JE CONNAIS BIEN LE "PALAIS" DU GOUVERNEUR DONT TU PARLES AINSI QUE LE MEUBLE TOTALEMENT AMORTI. CE

'N'EST PAS PARCE QUE LES GOUVERNEURS PRÉCÉDENTS N'ONT PAS DÉPENSÉ MAIS PARCE QU’IL ONT VOLE

BEAUCOUP PLUS D'ARGENT QUE LE NÉCESSAIRE POUR LE RENOUVELLEMENT QUAND LES LÂCHES JOURNALISTES

N'OSENT PAS CITER LEURS NOMS POUR MAINTENANT MENTIR ET INSULTER LES HONNÊTES.

التعلیق الثاني:
8 février........ التاریخ

Alia Bensalah..................اسم الصفحة المستعارة

التعلیق ...................

"الوالي ما ھربش خدم نھار كامل في الوالیة و انا من ..."

التعلیق الثالث:

·         8 février........ التاریخ

اسم الصفحة المستعارة ...........الحجاج بن یوسف         ·

التعلیق ...................         ·

"مع الثورة نیوز ، الكذب بالمشطة ، مسكین ....."
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رغم ان "الثورة نیوز" سبق لھا ان كتبت في أعدادھا السابقة عدید التقاریر واألخبار حول حقیقة ما
یحدث داخل میناء سوسة من أعمال تھریب لعشرات الحاویات المعبأة بمختلف البضائع المحجرة

والممنوعة أسبوعیا على بعد مئات األمتار عن مقر الحاكم بآمره الدیكتاتور الصغیر مخلص الجمل
.... إال ان ھذا األخیر ونظرا لعالقتھ المشبوھة ببعض األطراف المتورطة في التھریب فانھ خیر

ترك الحبل على الغارب .
وبافتضاح األمر وتأكد صدق "الثورة نیوز" وسقوط ورقة التوت عن اخطر شبكات التھریب داخل
مثلث برمودا تصبح وضعیة والي الجھة حرجة وھو الذي اغفل مراقبة مداخل والیتھ البحریة عمدا

وقصدا .
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تأكد للثورة نیوز من مصادر مقربة من رئاسة الحكومة انھ تقرر مؤخرا االتجاه إلى عزل والي
سوسة مخلص الجمل وتعویضھ بشخصیة سیاسیة معروفة إلدارة شؤون الجھة ویضیف المصدر ان

اإلعالن سیصدر مباشرة بعد االنتھاء من التحویرات الحكومیة .
خبر غیر سار للوالي المتجبر والمستبد مخلص الجمل والذي عاشت والیة سوسة خالل فترة إشرافھ

أحلك وأسوء فتراتھا منذ انبعاثھا...
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الجمل مطالبة إیاه بضرورة التحرك بسرعة إلنقاذ ما یمكن إنقاذه لفائدة قطاع البناء الذي تمكن منھ
الشلل خصوصا وان غالبیة المقاوالت سرحت عمالھا وأغلقت أبوابھا بعد ان عجز الباعثون

العقاریون عن اإلیفاء بالتزاماتھم المالیة نتیجة تعطیالت إداریة جھویة تسببت لھم في خسائر مالیة
تقارب ال500 ملیار.... ھذا إضافة إلى تحول أكثر من 60 عمارة جدیدة حجب عنھا الماء

والكھرباء إلى أوكار غربان یختفي فیھا المجرمون والمنحرفون والبلطجیة.
مخلص الجمل اتجھ نحو الحلول السھلة من خالل اقتناء آلة "تراكس" لتنفیذ أعمال الھدم والردم في
حق كل المخالفین والمتجاوزین والحال انھ كان علیھ االجتماع مع نقابة الباعثین العقاریین الجھویة

والجلوس إلیھم واإلصغاء إلى مطالبھم إلیجاد حلول عملیة فعالة وعادلة تخدم مصالح جمیع
األطراف من سلطة إشراف ومستثمرین ورجال مال وأعمال ...
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ارتفعت في المدة األخیرة عدید األصوات مطالبة حكومة حمادي الجبالي بضرورة اإلسراع بإقالة
الوالي الحالي مخلص الجمل بعد ان اتضح ضعف أدائھ وانكشاف فضائحھ من تبدید للمال العام إلى

اعتماد المحاباة ولمحسوبیة ومرورا بحصر خدمات الوالیة لخدمة مصالح حزب حركة النھضة دون
سواه حیث لوحظ ان مقر والیة سوسة تحول خالل عھده إلى مقر حصري لحركة النھضة یعج لیال

نھارا بمنتسبیھا دون سواھم ....ما أشبھ الیوم بالبارحة .
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تونیزیانا لصخر الماطري واورنج لمروان المبروك ... األول سھت عنھ الحكومة
الرشیدة والثانیة رفعت عنھ المصادرة

نفاجئ بین الفینة و األخرى بفواجع الصفقات الكارثیة التي أثثتھ عائلة الرئیس المخلوع و
أصھاره و بحجم الثروات المالیة التي تتدفق بزخم عنیف لخزائن مافیا الفساد المالي و التالعب

اإلداري.
تعترینا قشعریرة رھیبة كلما بحثنا في الملفات السوداء لكبار رؤوس الفساد و التحیل لمن

عاشروا بن علي و استغلوا تقربھم منھ بصورة تحول فیھا اقتصادنا إلى كومة مؤسسات نصفھا
عاجز و مشلول و النصف اآلخر سقط في براثن الخواص الذین التھموا كبریات المشاریع تحت

غطاء الخوصصة التي ال تعدو أن تكون فلسفة مشوھة لسلب أموال المجموعة الوطنیة و
تخریبھا في معادلة حسابیة بغیضة اقتسمت بمقتضاھا مؤسساتنا االقتصادیة إلى فتات بین آل بن

على و آل الطرابلسي و آل  الماطري و آل المبروك و آل  شیبوب و آل زروق و آل  الجیالني
وغیرھم كثیر..

امتدت أیادي مافیا الفساد إلى كل القطاعات الحیویة في البالد و لم تستثني شیئا كالجراد المجیش
فاتت على األخضر والیابس بل لم تسلم منھم إال مشاریع المالوي و الشباتي والفطایر...

أبالسة الفساد فرضوا خالل العھد البائد سیطرتھم الكاملة والمطلقة على كل القطاعات االقتصادیة
والمالیة والصناعیة والتجاریة دون استثناء شعارھم اقتسام خبزة القاطو ونھب خیرات البالد

بأقصى سرعة ممكنة ...
ومن جملة القطاعات التي نھبوھا واحتكروھا قطاع االتصاالت وخاصة منھا لزمات الھاتف

الخلوي او الجوال او الجي.اس.ام....من المشغل الوطني "شركة اتصاالت تونس"  إلى شركة
اوراسكوم "تونیزیانا"  مرورا بشركة اورونج تونس لتكون العواقب جد وخیمة عادت بالوابل

على االقتصاد و الشعب و البالد.

مأساة اتصاالت تونس ..

http://2.bp.blogspot.com/-R68yXzK_-Rg/USYDmUOddkI/AAAAAAAAOQg/BHz_6-V-_sg/s1600/marwenmabrouk_200_200.jpg
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كانت شركة اتصاالت تونس جزءا ھاما من المنظومات التي استشرى فیھا الفساد
و نخر إدارتھا و ھي التي تعد من أھم المؤسسات العمومیة و المشغل الوحید

الذي احتكر لسنوات عدیدة سوق االتصاالت في تونس قبل أن تسقط في شبكة
العنكبوت او باألحرى في قبضة مافیا الفساد النوفمبري.

بدأت عملیة االستحواذ علیھا منذ أن قرر إخضاع مجال االتصاالت في تونس إلى
إعادة الھیكلة و الشروع في خوصصة ھذا القطاع منذ التسعینات غیر أن نضاالت

بعض النقابیین في تلك الفترة حالت دون تنفیذ ھذا المخطط.
لكن بدایة من سنة 1996 وتحت إدارة الحسومي زیتون المدیر العام زمنھا

لإلدارة العامة لالتصاالت بشارع 9 افریل بالعاصمة وقع تمریر البرنامج ببطئ
كبیر تزامنا مع مرور اتصاالت تونس بعدید المراحل في إطار ما سمي بفتح سوق
االتصاالت للخواص لیتم في سنة 2000 اإلعالن عن مناقصة لبیع لزمة للھاتف

الجوال لمشغل ثان و كانت من نصیب الشركة المصریة "اوراسكوم" المملوكة
لرجل االھمال القبطي نجیب سواریس

ولیطلق علیھا التسمیة التجاریة "تونیزیانا" على وزن "دجیزي" بالنسبة للفرع
الجزائري... في وقت كانت فیھ اتصاالت تونس المحتكرة للھاتف القار و الھاتف

الجوال و تحظى بإمكانیات ھامة مقارنة بآي مشغل جدید لكن و مع تفاقم حالة
الفساد المالي و تحكم عائلة المخلوع و أصھاره بمقالید البالد و بسط سلطانھم

على المؤسسات االقتصادیة العمومیة اتخذت حكومة بن علي قرارا من سنة
2002 إلى سنة 2004 یمنع اتصاالت تونس من بیع أي خط جوال من خالل

تعقید اإلجراءات اإلداریة للحصول الشرائح "كارت سیم" ومن خالل منعھا من
ممارسة حقھا في المنافسة الشریفة عبر عروض استثنائیة في منح الحرفاء

"البونیس" وغیرھا و ذلك لفسح المجال للمشغل الثاني لیكون لھ نصیب األسد
في سوق االتصاالت وفق مخطط یفسح المجال للعائالت المتنفذة في البالد
لالستثمار في قطاع االتصاالت المتمیز بالربحیة العالیة على حساب شركة

اتصاالت تونس حیث منحت شركة تونیزیانا لصخر الماطري و شركة اورنج
تونس إلى مروان المبروك و كلیھما صھرا الرئیس المخلوع.

جاء ھذا اإلجراء في وقت كانت فیھ اتصاالت تونس تستعد للدخول في شراكة مع
الشریك االستراتیجي الفرنسي "فرانس تیلیكوم" ولینقلب الملف ولتسند إلى

الشریك اإلماراتي خالل العرض الثاني غیر القانوني والذي دفع خاللھ الشریك
الجدید 2700 ملیار فوق الطاولة و500 ملیار تحتھا (حول مباشرة لحساب

صخر الماطري الصھر المبجل المكلف من طرف حاكمة قرطاج بجمع اإلتاوات
والعموالت والرشاوي واستثمارھا صلب مجمع برانساس ھولدینق) .

الصفقة المریبة إلى جدت خالل سنة 2005 حیث تم اإلعالن عن مناقصة دولیة
الختیار الشریك االستراتیجي لشركة اتصاالت تونس تقدمت إلیھا عدید العروض

من كبرى الشركات العالمیة (فرنسیة – برتغالیة – خلیجیة -..) و تم اختیار
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الشریك اإلماراتي الذي كان ترشیحھ منذ البدایة مغلوطا و ھو ما أثبتھ تقریر لجنة
تقصي الحقائق حول الفساد التي رأت انھ ال یرتقي إلى منزلة الشریك الفاعل  و

اثبت التقریر وجود تالعب في المواصفات و الشروط المقدمة لحساب المشغل
اإلماراتي تیلكوم دیق من قبل اللجنة التي أوكلت إلیھا مھمة االختیار مما یفضح

انخراط مافیا الفساد العائلیة في الموضوع التي كان لھا نصیب من كعكة اتصاالت
تونس.

و لم ینتھ األمر مع شركة اتصاالت تونس عند ھذا الحد بل تم في سنة 2009
اقتناء مشغل ثالث المتمثل في شركة اورونج التابعة لمشغل عالمي معروف دولیا

تیلیكوم فرنسا في إطار صفقة مشبوھة أبرمت مع مروان المبروك.
و على ضوء ھذه اإلجراءات الجائرة في حق شركة اتصاالت تونس فقد خسرت

ھذه المؤسسة عدید النقاط لصالح بقیة المشغلین بسبب سوء تصرف سلطة
اإلشراف المنبنیة على المحسوبیة و نھب المال العام و االثراءعلى حساب

المصلحة الوطنیة و سقوط منشاة عریقة كاتصاالت تونس لقمة سائغة في ید
الشریك اإلماراتي الذي سارع بعد دفعھ 35 بالمائة من رأس مال الشركة إلى

إمالء شروط مجحفة تمثلت أھمھا في صیاغة قانون داخلي استبعد بمقتضاه كل
الطاقات و الخبرات من أبناء المؤسسة و ھو ما دفع بعضھم إلى الھجرة و البعض
األخر إلى االنتقال للعمل في المشغل الثاني "تونیزیانا" كما سھل ھذا النظام على

انتداب عدید األعوان من خارج المؤسسة ال یزیدون في خبراتھم عن أبناء
المؤسسة و السبب الوحید النتدابھم ھو تمریر عدید الصفقات المشبوھة على

حساب المؤسسة بالتعاون مع منظومة الفساد خاصة و أن اتصاالت تونس كانت
تحقق من الربح الخام ما یزید عن 400 ملیار إلى حدود سنة 2004قبل أن یبدأ
في التفویت في جزء من رأس مالھا مع العلم أن رقم معامالتھا السنوي یفوق ب

1000 ملیار.
و یستشف من المالبسات التي حفت بمسار اختیار مجمع "تلكوم دیق" اإلماراتي

للتفویت لھ في 35 بالمائة من رأس مال مؤسسة اتصاالت تونس حصول
تجاوزات للقواعد و األحكام الواردة سواء بملف االنتقاء األولي أو بنظام طلب

العروض و الخاصة بسیر اختیار الشریك االستراتیجي.
لم یكن قطاع االتصال بتونس بمعزل عن صوالت و جوالت عائلة المخلوع و
أصھاره لما كانت توفره من إیرادات مالیة كبیرة جعلت صخر الماطري یتربع
على شركة تونیزیانا و نصبت مروان المبروك الحاكم بأمره لشركة اورونج

تونس..
فماھي مالبسات ھاتین الصفقتین؟

تونیزیانا في قبضة صاحب النمر المدجن...
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نجیب سواریس حصل على لزمة المشغل الثاني بسعر مخفض وبتسھیالت غیر
مسبوقة ... المبلغ ال یتعدى ال460 ملیون دوالر ...بما ان سواریس لم یكن یملك

األموال المطلوبة لعقد الصفقة فقد تعھد بتحویل قیمة العمولة 500 ملیون دوالر
إلى حسابات صخر الماطري بأحد مصارف الجنان الجبائیة في حین تكفلت سھى
عرفات بتشجیع من لیلى الطرابلسي بدفع الجزء األول أي 230 ملیون دینار من
أموال الشعب الفلسطیني المنھوبة بعد وفاة الزعیم عرفات ... بعدھا انقلب علیھا

نجیب سواریس وباع قرابة 50 بالمائة من األسھم إلى الشریك الخلیجي لقاء
تعھده بخالص الجزء المتبقي والذي عجز عن اإلیفاء بھ نحو الدولة التونسیة ...

ودفع مبلغ مماثل لخزینة اوراسكوم... ولتخرج سھى عرفات من المولد بال
حمص ...

بعدھا وأمام تطور مداخیل شركة تونیزیانا دخل على الخط الصبي صخر الماطري
بفضل زواجھ من نسرین االبنة المدللة لبن علي و حاكمة قرطاج والتي ارتبط

معھا في عالقة محرمة قبل الزواج بوساطة من شقیقتھ بیة الماطري حرم
العنابي(متزوجة من ابن شقیقة الھادي الجیالني صھر المخلوع ثالثي االبعاد ).

وبتاریخ سبتمبر 2010 فوتت الشركة المصریة المالكة لتونیزیانا في 25 بالمائة
من رأس مال شركة تونیزیانا لفائدة شركتي برنساس ھولیدینق غروب و شركة

الزیتونة لالتصاالت التابعتین لصخر الماطري و رجل األعمال حمدي المدب
الشریك الثاني في صفقة العار بمبلغ قدره 866.5 ملیون دینار  و تكفلت

مجموعة من البنوك التونسیة و المؤسسة العربیة المصرفیة بتقدیم القروض
الالزمة على أن یتم تسدیدھا في اجل أقصاه 31 دیسمبر 2012 و نص عقد

القروض الممنوحة على انھ في صورة العجز عن تسدید تلك الفروض تتحصل
المؤسسة العربیة المصرفیة على حصة 15 بالمائة من حصة الماطري و المدب

في حین تذھب 10 بالمائة المتبقیة لباقي البنوك التونسیة المقرضة و الجدیر
بالذكر ان الحصة المذكورة قد بلغت قیمتھا سنة 2012 حوالي 1447ملیون
دوالر أي ما یعادل ملیاري دینار تونسي و ھو مبلغ یساوي ضعف ثمنھا عند
الشراء من طرف الماطري و المدب الذي لم یكن سوى واجھة ألنشطة سرقة

المخلوع و زبانیتھ و أداة للتمویھ ال غیر .
الصفقة التي أبرمت في سنة 2010 بدأت لما طرحت تونیزیانا جزءا من

رأسمالھا للبیع ورغم التعتیم اإلعالمي الذي رافق إسناد القروض المذكورة و مدة
خالصھا و كیفیة إسنادھا و سدادھا لتتعقد المسالة بعد الثورة سیما و أن 25

بالمائة من الشركة ھي موضوع رھن لفائدة عدید البنوك مما حتم تسویة
وضعیتھا المالیة مع المؤسسات البنكیة 

المقرضة لیتم بعدھا الشروع في بیعھا أو التفویت فیھا.

شركة اورونج تونس ...اإلرث الثمین لمروان المبروك..
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یبدو ان الرئیس المخلوع في سیاسة توزیعھ و تفریك قطاع االتصاالت اختار أن
تكون الغنیمة من نصیب أصھاره ال غیر عمال بالمثل القائل األقربون أولى
بالمعروف فبعد أن كانت شركة تونیزیانا من نصیب الصھر الصغیر صخر

الماطري عادت أسھم شركة اورونج تونس إلى الصھر األكبر للمخلوع مروان
المبروك بامتالكھ 51 بالمائة من أسھمھا مقابل 49 بالمائة لفائدة فرانس تیلیكوم
بعد أن منحت ھذه األخیرة رخصة الحصول على الجیل الثالث و االنتصاب بالسوق

التونسیة وفق صفقة مشبوھة أبرمت تحت إشراف عراب الفساد المافیوزي
مروان المبروك و بحسب مصادر إعالمیة فرنسیة مضطلعة فان اورنج لم تدفع
مبلغ 130 ملیون یورو المشار إلیھ في الصفقة لفائدة الدولة التونسیة و إنما

تحصلت على ترخیصھا القانوني بفضل استثمارھا في شركة دیفونا التابعة
لمروان المبروك و لزوجتھ سیرین ابنة الرئیس المخلوع من زواجھ األول من

نعیمة ابنة الجنرال الكافي و تأتي ھذه المعطیات بعد أن تداولت معلومات تفید أن
اورونج استثمرت قرابة 95 ملیون یورو في شركة دیفونا سنة 2009 و ذلك
للنفاذ إلى السوق التونسیة بطریقة غیر شرعیة لتحصل بعدھا على نسبة 49

بالمائة في جویلیة من نفس السنة من خالل مرسوم یحمل توقیع الرئیس المخلوع
بن علي شخصیا و الذي منح بمقتضاه الصفقة إلى الشركة المذكورة التي تعود

البنتھ و زوجھا و التي تحولت فیما بعد من دیفونا إلى اوررنج.
و شركة اورونج تونس ھي شركة خفیة االسم تأسست في أكتوبر 2009 و بدأت
في نشاطھا في 5 ماي 2010  اثر تحالف بین شركة االتصاالت العالمیة اورونج

و شركة انفستك التونسیة التابعة لمجموعة المبروك.
مروان المبروك الذي تعلقت بھ عدید التھم و الجرائم في حق المال العام و صدر

ضده قرار من المحكمة السویسریة یقضي بتجمید أموالھ سرعان ما تراجعت عن
تنفیذه بفعل ضغوط ووفق ما تقتضیھ مصالح أطراف معینة ترى في مروان

المبروك ورقة لعب رابحة و بیدق تحركھ وقت الحاجة و الشدائد .
و عن مصیر نصیب صھر المخلوع في اورونج صرحت مصادر مضطلعة أن لجنة

المصادرة قامت بمصادرة حصة مروان المبروك في شركة االتصاالت اورونج
المقدرة ب 26 بالمائة من رأس مال الشركة بعد أن صادرت في وقت سابق حصة
سیرین بن علي زوجة مروان المبروك و التي تقدر ب 25 بالمائة لیصبح نصیب
الدولة 51 بالمائة من رأس مال الشركة... لكن سلطة اإلشراف عادت وتراجعت

عن قرار المصادرة ورفعتھ حصریا عن مروان المبروك متحججة بان األموال
متأتیة من ارثھ عن أبیھ صاحب مصنعي البسكویت التقلیدي سیدة والشیكوالطة
العدیمة المذاق"سعید" ... شركات كانت تعیش خالل التسعینات على القروض

المصرفیة وتعرف صعوبات مالیة كبیرة .
عدید التسریبات تؤكد ان عملیة رفع قرار المصادرة من الحكومة الحالیة جاء بعد
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ان دفع مروان المبروك لجھات متنفذة داخل حكومة الجبالي مبلغا خیالیا یقارب
300 ملیار.

كان لبن علي و عصابتھ خارطة طریق واضحة و إستراتیجیة مدروسة مكنتھم
من إتمام صفقاتھم القذرة بحرفیة و مرونة وفق تخطیط جھنمي لشیاطین أعماھم

جشعھم و تسلطھم فاستباحوا البالد التي أضحت تنوء بأوزار الفقر و البطالة و
الدیون و التبعیة مما یشرع لبروز مافیات جدیدة تستسیغ اغتصاب البالد في زمن

بات فیھ العنف حجة بقاء األقوى و حیلة ذوي النفوس المریضة.حماك هللا یا
بلدي...

لمیاء القضقاضي
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اول ھام تناقلت مواقع التواصل االجتماعي الفایسبوك نداءات لبعض أصوات األمنیین
التي تحذر من خطر اتساع رقعة ما یسمى بالشرطة الدینیة مبرزة  كما جاء في النداءات

ان الشرطة الدخیلة علیھم تھدد كیان الشرطة المدنیة التونسیة ...
ثان ھام  لم تتوقف بعض الجمعیات من الدعوة الى ضرورة التصدي الى بعض
المالحقات التي تتعرض الیھا الفتیات السافرات من قبل وجوه یصفنھن بالمتبرجات

العاھرات  و ما یتعرضن لھ من تھدید في حریة اللباس و التنقل
ثالث ھام راجت ایضا احداث اخرى عدیدة تؤكد والدة شرطة بطابع دیني في تونس
حیث تمت مداھمة بعض الحانات و النزل السیاحیة خاصة تلك االحداث االخیرة التي
شھدتھا مدینة نابل و بعض المواقع التي تدفع على االختالط و یتم فیھا تناول

المشروبات الحكولیة المخدرة

مظاھر جدیدة

و اخر ما تم تسویقھ للشرطة الدینیة في تونس اشرطة الفیدیو التي برزت الدور الذي
تلعبھ ھاتھ المجموعات في الحفاظ على استبداد االمن و الحفاظ على مكاسب الناس من
محالت و بیوت و   ویساعدون الناس على صد المعتدین و البلطجیة ویحمون النساء
لیال عند العودة الى منازلھن من ان یتم التحّرش بھن أو السطو علیھن.. كما ینھون عن
شرب الكحول أو بیعھا... ذودھا عن البالد من خالل مالحقة القائمین بعملیات الحرق و

النھب و السطو و انقذت فیما انقذتھ من عدید المحالت التجاریة
و في احدى المدن التونسیة یتمركز احد رؤساء الشرطة في دكانھ –العطار- حیث
تتوالى علیھ الشكاوي یومیا من عدید االھالي من بني بلدتھ ممن سرق لھ شي او تم نھب
احد ممتلكاتھ او تعرض للعنف من قبل شخص حیث تقوم الشرطة الموزایة بدورھا على
احسن وجھ فترد المسروق و تنصر الظالم و تعاقب المظلوم و تتبع بائعي الخمور خلسة
و تعاقب من تجده ھائما تحت وطاة الخمرة ثمل في الشوارع ...و العجیب في االمر ان

لھاتھ الشرطة جدوى و فاعلیة اقوى مئات المرات من الشرطة المدنیة

اسباب التواجد

قد یقبل المجتمع التونسي بدور الشرطة الدینیة الیوم على اعتبار الفراغ االمني الذین

http://4.bp.blogspot.com/-qOraerERDx4/USYBtpTIftI/AAAAAAAAOPc/aLTu3z93_GE/s1600/images+(1).jpg


15/12/13 février 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_02_01_archive.html 22/28

یعیش  علیھ و لحاجة ابناءه الماسة لمن یحمیھم في ظل رداءة المردود االمني الرسمي

... فانھ غدا حتما سیلفظھا ....و ما یخیف في ھاتھ الجماعة انھا ال تبقى في اطار

التطوع داخل عمل جمعیاتي محدد تحترم فیھ حدودھا  و انما قد یتسع نشاطاتھا و

تتحول دعواتھا الى اوامر و نواھي مقتدیة بالتجربة الفریدة في المملكة العربیة

السعودیة

و قد ترأى لعدید المالحظین و خاصة من القریبین منھم و من المس مساعدة منھم ان
الجماعة نصرة لھم و درءا لھم من كل الشبھات و صد منیعا ضد المصائب البشریة و
سیوف قاطعة ضد كل ایادي ممتدة  على ممتلكات الغیر ...و قد تنامى تواجد مثل ھذه
الفرق االمنیة الدینیة التي  ارتدت لباس موحدا الظرف االمني العصیب الذي تمر بھ
البالد و االنفالتات االمنیة التي تشھدھا و اھتزازمردود االداء االمن الوطني على اكثر

من صعید الذي كان االرضیة الخصبة التي نمى علیھا و فیھ یترعرع

 و تمارس ھاتھ الفرقة  نشاطاتھا  بال حسیب و ال رقیب بروح النھي عن المنكر واالمر

بالمعروف  و یجوبون الشوارع لحمایة النساء لیال ونھارا وینصحون بائعي الخمر

باالقالع عن ھذه الجرائم وكذلك المتعاطین وفي حال عدم التمكن من الوصول الى حل

تلجؤون في خطوة موالیة وھي رفع قضایا...بل تخول الجماعة لنفسھا ممارسة العنف

ضد كل معتدي بعد ان تسلحت بالھروات و ما شابھا لردع كل مخالف ناصبین انفسھم

عیون الناس التي ال تنام و حراسھم المیامین

غدا امر

و تثیر المخاوف من الشرطة الدینیة في مساعیھا لزعزعة االستقرار االمني و التالعب

بمكانة المؤسسة االمنیة و بنمط الدولة الجمھوري الذي ینص على ان البالد بلد قانون و

مؤسسات وھو ما قد یشرع الى قانون الغاب و دفع الناس الى محاسبة بعضھم البعض

دون الرجوع الى القانون الوضعي و الھیاكل القضائیة المختصة في ذلك

و تبعث الشرطة الدینیة من جانب اخر ربما في اتساع رقعة عملھا و مھامھا على  قتل

كل تعددیة فكریة و ثقافیة و ابداعیة و على كل تعددیة دینیة في البالد و ایضا التعدد في

االدیولوجیات و االفكار ....

حیث تدب الشكوك في ان تالمس ھاتھ الشرطة الجوانب الشخصیة في التونسي في لباسھ

و عیشھ و معتقده و قد تفرض نمط العیش التي ھي ترتضیھ و تستلھم ما طاب و لذة

من اوامر و قواعد و مناھج عمل ھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر السعودیة  و

تلقي على نفسھا  مھمة "تطبیق الشریعة اإلسالمیة في األسواق العامة وغیر ذلك من

األماكن من غیر المستبعد ایصا ان تسارع الشرطة الدینیة في تونس في اطار توسیع
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المھام التي انیطت بعھدتھا و التي كلفت نفسھا بنفسھا الى الحیلولة دون وقوع المنكرات

الشرعیة والتي منھا منع الممارسات التي تظھر عدم االحترام للدین اإلسالمي؛ ومنع

أعمالوالشعوذة السحر ، والدجل ألكل أموال الناس بالباطل و یقوم األعضاء بالتواجد

في أماكن التجمعات العامة وحث الناس على المسارعة إلى تلبیة النداء، والصالة جماعة

بالمسجد، والتأكد من غلق المحالت، ومغادرة الناس لھا، وتوقف البیع والشراء أثناء

إقامة الصالة، و مراقبة لباس النساء والتأكد من ارتدائھن للزي الموحد الرسمي و ھو

لباس اسود واسع یغطي الوجھ والشعر و الجسد كامال ، وأمر الناس بالحكمة والحسنى

ودعوتھم إلى الخیر والمساھمة في المحافظة على األخالق والقیم اإلسالمیة واآلداب

العامة. و معاقبة المخالفین باصطحابھم إلى أقرب مركز للھیئة و تحریر تعھد بعدم

تكرار المخالفة أو تحویلھم للشرطة للتعامل مع المخالفة قضائیًا ....وھو ما یمثل تدخال

غاشما في الحیاة االفراد و حریاتھم الفردیة

فالجھاز الجدید و الفتي الذي عرفھ مجتمعنا  یقوم بعدة مھام جلھا لیست من اختصاصاتھ

األساسیة فھو تارة یعلن عن القبض على مجموعة من مروجي الخمور أو عن مداھمة

مصنع لھ، وتارة یداھم وكرا للمخدرات أو یعلن القبض على مبتز لفتاة أو تجده یلقي

القبض على ساحرة او مشعوذة أو یصادر مجموعة من الكتب المخالفة للشریعة وكلھا

من اختصاصات األجھزة األمنیة الرسمیة فال تعرف بالضبط لماذا بعث وما ھي أھدافھ

المحددة فكل ما یقوم بھ الجھاز إما من اختصاص الشرطة او جھاز مكافحة المخدرات

وغیرھا من أجھزة الدولة فلو جردناه من المھام التي لیست من اختصاصھ الرئیسي فلن

یبقى لھ سوى اال التوجھ الى ھدف واحد وھو مالحقة قصات شعر الشباب او نوع

مالبسھم!!

ھي مخاوف عدیدة و مساوئ كبرى على ان عمل الخیر و التكافل و التضامن

االجتماعي مطلوب بین التونسیین و لكن في حدود یقف عندھا  دون تدخل في عمل

السلطات القانونیة و الرسمیة و دون مس بھیبة الدولة و سیادة القانون الذي یظل حامي

للجمیع و فوق رؤوس الجمیع
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بالبحث في نشأة موقع نواة االلكتروني و خلفیاتھ و مصادر تمویلھ و ھویة القائمین
علیھ و أجنداتھم تلوح اختالفات و تضارب .

غیر أن المعلومات التي تداولتھا بعض مواقع التواصل االجتماعي الفایسبوك في الفترة
األخیرة جعل الشكوك تحوم حول مدى شرعیة ھذا الموقع و الساھرین على سیره في

خطوة أولى لإلماطة اللثام عن أسرار و خفایا موقع نواة الذي تحول من مصدر
للمعلومة إلى منبر لنشر الشائعات و الفضائح.

ارتبط موقع نواة باسم سامي بن غربیة مؤسسھ و مدیره و التي تعود بدایاتھا لسنة
.2004

المعروف و حسب ما ورد على صفحات الموقع االجتماعي الفایسبوك  أن سامي بن
غربیة كثیر التردد على إیران منذ سنة 1996.

انتقل منذ دیسمبر 1998 إلقامة بھولندا وتقول الناشطة
الحقوقیة                     Louiza toscame خبیرة الشأن التونسي في

كتابھا   terre d’Ecueils  الصادر في نوفمبر 2006 بالصفحة 149 أن بن
غربیة رفض طلب لجوئھ السیاسي مرات عدة نتیجة تحفظات أجھزة االستخبارات

الھولندیة التي تدخلت لدى وزارة العدل لحملھا على عدم منحھ اللجوء السیاسي رفقة
شخصین آخرین قدما معھ من إیران.

و ذكر نفس المصدر أن المخابرات اإلیرانیة قد ضبطت اتصاالت بین سامي بن غربیة و
ضابطا في جھاز المخابرات اإلیرانیة و ھو ما جعل ملفھ عالقا إلى سنة 2003 تاریخ

تدخل القاضي مختار الیحیاوي وقتھا لدى البعثة الدبلوماسیة بتونس مؤكدا لھم أن تسلیم
بن غربیة إلى تونس بعد رفض لجوءه قد یعرض حیاتھ للخطر و أتت ھذه الوساطة

اكلھاو لیتحول سامي بن غربیة بعد ذلك و في وقت قیاسي إلى علم من أعالم النضال
الصحفي.

jeune و عن مصادر تمویل الموقع تقول مجلة
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afrique                                                                   في عددھا
الصادر بتاریخ نوفمبر 2012 ان 80 بالمائة من تمویل موقع نواة مصدره

george    لمالكھا الملیاردیر الیھودي  open society institue مؤسسة
soros   كما كشفت بعض المصادر المضطلعة عن تلقي موقع نواة حالیا تمویال

شخصیا من اللوبي الفرنسي المتخفي تحت عباءة حزب نداء تونس.
سامي بن غربیة الذي یشغل وظیفة مدیر بمنظمة  global voices   األمریكیة و

یتقاضى و آخرین في شبكة نواة مرتبا شھریا یناھز 7500 ألف دوالر أي ما یعادل
تقریبا حوالي 11500 ألف دینار تونسي إضافة إلى التكفل الشامل لجمیع مصاریف

السكن و التنقل و االتصال سیما و انھ تلقى دورات مركزة في بعض الدول األوروبیة و
إرسال فریق من موقع نواة للتدریب في بعض أجھزة المخابرات الغربیة دون أن نسھى

عن التذكیر بالعالقة الوطیدة التي تربط سامي بن غربیة ببعض أجھزة المخابرات
اإلیرانیة.

الجدیر بالتنویھ أن موقع نواة قد خضع للمسائلة القانونیة بسبب خرقھا لسریة األبحاث
المنشورة و سالمة سیرھا فیما یتعلق بقضیة رجل األعمال فتحي دمق على خلفیة

نشرھا لفیدیو یظھر فیھ ھذا األخیر و ھو بصدد عقد صفقة أولیة لشراء قطع سالح مما
أثار جدال في تونس حول ما عرف بمخطط یستھدف شخصیات تونسیة و ھو ما جاء

على لسان الصحفي بالموقع رمزي الطلیبي بقولھ أخذت الشریط من مصدر موثوق من
دون علم تاجر السالح..

و ھنا نتساءل من ھي المصادر الموثوقة التي تكون وسیطا بین تاجر سالح و صحفي
و مافیا استعمال السالح؟

و كیف أمكن لفریق صحفي في موقع الكتروني كشف خفایا صفقة أسلحة قبل السلطات
المعنیة؟

و من یقف وراء تسریب معلومات شدیدة الخطورة لموقع نواة؟
أسئلة كثیرة و استفھامات أكثر تثیر الریبة حول حقیقة الجھات الخفیة التي تحرك ھذا

الموقع و ترسم منھجھ.
إن انخراط نواة في المواضیع ذات البعد األمني و تباھیھا بالعقود التي أبرمتھا مع

جھات تعنى بالشأن األمني و االستراتیجي و المنطلقة أنشطتھا من الوالیات المتحدة
األمریكیة بعد أن صارت في المدة األخیرة نواة المصدر الرئیسي لنشر المكالمات
الھاتفیة و محادثات اجتماعات تم تسجیلھا دون علم أو إذن أصحابھا لعل أشھرھا

الحدیث الخاص و المغلق بین رئیس الحكومة حمادي ألجبالي و زعیم حزب نداء تونس
الباجي قاید السبسي 26 دیسمبر 2011 بمناسبة الحكومة الحالیة و ھو ما أثار جدال
واسعا عن الجھة التي تقف وراء التسریب لتقر قناة نسمة الخاصة یوم 22 أكتوبر
2012 عن ملكیتھا للتسجیل مؤكدة تعرضھ للسرقة من أطراف مجھولة فیما ینص

القانون الجزائي التونسي على تحجیر توزیع المناشیر آو النشرات و الكتابات أو غیرھا
التي من شانھا تعكیر صفو النظام العام أو النیل من األخالق الحمیدة و كذلك تتبعھا و

عرضھا على العموم و مسكھا بنیة ترویجھا آو عرضھا.
موقع نواة انفرد كذلك في وقت سابق بنشر تفاصیل و تحالیل للمكالمات التي آجراھا

رجل اإلھمال كمال اللطیف مع كبار المسئولین السیاسیین و األمنیین لتكون آخر
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أنشطتھا المریبة نشرھا لمقتطفات فیدیو لعملیة إجرامیة واسعة تستھدف رجال أعمال و
سیاسة أجھضت في مھدھا.

كلھا مؤشرات جعلت الكثیرین یصنفون موقع نواة كوكر للمخابرات الفرنسیة و یشككون
في مصادر تمویلھ و الجھات  المشرفة علیھ.

معطیات و إن تماھت وجھات النظر حولھا بین مصدق و مشكك فإنھا تستدعي فتح
تحقیق عاجل و دقیق لحسم الموضوع في وقت تشھد فیھ الساحة اإلعالمیة الكثیر من
الطفیلیین و المرتزقة الذین یتمعشون من كشف األسرار الشخصیة و اختراق الخطوط

الحمراء لذوي المناصب خدمة 
.لمصالح خارجیة أو ربما للحصول على أموال تحت ضغط االبتزاز

لمیاء القضقاضي
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