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dimanche 27 janvier 2013

المخلوع في أول حوار من السعودیة : لم أعط أوامر بإطالق النار على المتظاھرین

قال الرئیس المخلوع إنھ لم یكن ینوي المغادرة نھائیا وإنھ لم یصدر أوامر بإطالق النار علي
المتظاھرین.

وأضاف المخلوع في أول حوار یدلي بھ بعد مغادرتھ تونس اثر سقوط نظامھ في 14 جانفي 2011 انھ
لم یعط األوامر إلطالق النار على المتظاھرین وانھ كان یجھز إللقاء خطاب رابع تضمن قرارات

مھمة.
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وتابع في الحوار الذي أدلى بھ لموقع "تونسي سیكریھ" الناطق بالفرنسیة ونشر الیوم األحد 27 جانفي
2013، إنھ لم یكن ینوي مغادرة تونس إال بعد أن تم إقناعھ بأن حیاتھ ھو وأفراد عائلتھ باتت في خطر

وأنھ ال یمكن ضمان الحمایة لھم.
وأوضح أنھ غادر تونس على متن الطائرة من دون أدویتھ ونظارتھ على أمل العودة بعد وصولھ إلى
المملكة السعودیة لكن الطائرة أقلعت عائدة إلى تونس دون إعالمھ بینما كان ینتظر في المطار بجدة.

وقال الرئیس السابق إنھ لم یعط األوامر لوزراء الداخلیة والدفاع إلطالق النار على المتظاھرین خالل
أحداث الثورة.

وتابع "بدءا من یوم 8 جانفي 2011 وبعد أن تلقیت تقاریر عن مھاجمة مراكز للشرطة والحرس
الوطني من قبل إرھابیین ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وجھت تعلیمات إلى قوات األمن باستعمال

أسلحتھم في حاالت دفاع شرعي عن أنفسھم".
وأضاف المخلوع "أقسم أمام هللا وأمام الشعب التونسي أنني لم أعط أي أوامر بإطالق النار على

المتظاھرین.. وأنا متأكد أن وزرائي في الداخلیة والدفاع بریئان من التھم الموجھة إلیھم".
وتابع "مستعد للرد على كل االتھامات الموجھة إلي أمام محكمة مستقلة"

وردا على سؤال حول األموال والمخدرات واألسلحة التي تم العثور علیھا في قصر سیدي الظریف
الرئاسي وعرضت على التلفزیون الرسمي، نفى الرئیس المخلوع وجودھا أصال في القصر مشیرا

إلى أن األموال كانت ضمن الخزینة السوداء للرئاسة، وھو أمر معمول بھ في كل الدولة حسب تعبیره.
وأوضح الرئیس المخلوع إنھ قبل مغادرتھ البالد في 14 جانفي باتجاه السعودیة كان ینوي إلقاء خطابھ

الرابع في الثامنة لیال حال عودتھ بعد تأمین وصول عائلتھ إلى السعودیة. وقال أن المقربین منھ
نصحوه بارتداء بزتھ العسكریة في الخطاب باعتباره القائد األعلى للقوات المسلحة.

وقال المخلوع "كنت أنوي إعالم الشعب أن البالد في خطر وأن مجموعات إرھابیة قدمت من أوروبا
وقد القینا القبض على البعض منھا وأن خالیا إرھابیة نائمة استیقظت، وأننا تعرضنا للخیانة من دولة

عربیة شقیقة وأخرى دولة غربیة".
وأضاف المخلوع أنھ أراد أن یعلن في الخطاب عن تأسیس حكومة وحدة وطنیة برئاسة وزیر

الخارجیة آنذاك كمال مرجان وبمشاركة عدة أحزاب معارضة وشخصیة إسالمیة من داخل البالد،
تدوم لسنة واحدة وتكون مھمتھا التحضیر النتخابات برلمانیة.

كما أشار الرئیس المخلوع انھ كان سیعلن تقاعده إبان االنتخابات واالبتعاد نھائیا عن الحیاة السیاسیة.
المصدر:
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یثیر ملف القناصة جدال واسعا و عدید نقاط االستفھام لطبیعة الموضوع المتسم بالسریة و الغموض.
حتى أن الكثیرین سلموا  أن القناصة ال تعدو أن تكون مجرد إشاعة غیر أن الحقائق و التصریحات

لشخصیات ھامة و لشھود عیان و مقاطع فیدیو التي بثت على المواقع االجتماعیة كشفت بالدلیل
القاطع وجود القناصة في تونس زمن الثورة كانت مھمتھم قتل األبریاء و بث الرعب في نفوس

الشعب .
بین حقیقة وجود القناصة و عدمھا تضاربت وجھات النظر و اختلفت الوقائع و نظرا لحساسیة

الموضوع و ما یرافق مالبساتھ من لبس و غموض وأمام التكتم الشدید و قلة المعلومات المتوفرة أو
ھي محاولة لطمس الحقائق تواصل الثورة نیوز مھمة إماطة اللثام عن الجھات المتورطة و ھل أن

القناصة ینتمون للجیش أم لألمن الرئاسي أم ھي میلیشیات تابعة لفلول النظام البائد أم مرتزقة تم
تطویعھم و ھل ھي مجموعة تابعة لمخابرات أجنبیة؟

القناصة حقیقة أم إشاعة؟

خلص تقریر لجنة تقصي الحقائق في خصوص القناصة إبان الثورة إلى أن عدید عملیات القنص
حصلت بالفعل و تمت من طرف أعوان امن تابعین لقوات األمن بعد أن اتخذوا مواقع فوق أسطح

البنایات العالیة و قاموا بتوجیھ الرصاص في أماكن قاتلة كالرأس و القلب و الظھر و الصدر.
كما كشفت التحریات التي قام بھا أعضاء اللجنة عن وجود مؤشرات تدل بشكل قاطع على أن عدید
الضحایا تم قتلھم أو إصابتھم من قبل عناصر تجید فنون الرمایة كما أن ھؤالء استعملوا المواقع و

استعملوا األسلحة المناسبة للقیام بذلك.
تعرض التقریر كذلك إلى اإلطار القانوني النتھاكات و التجاوزات التي تدخل من منظور التشریعات

الوطنیة تحت طائلة جرائم االعتداء على األشخاص و ھي جرائم منصوص علیھا في القانون
الوطني في المجلة الجزائیة و یبقى تحدید المسؤولیات الفردیة بین القضاء العدلي و القضاء

العسكري
معطیات أیدھا شھود عیان في القصرین و تالة اشد المناطق عرضة لبطش القناصة في خصوص

استشھاد عدد ھام من أفراد الشعب في أحداث ما قبل 14 جانفي عن طریق القنص و كانت
اإلصابات في أماكن حساسة و محددة من أجساد الشھداء في ھاتین الجھتین و تقدر منظمات حقوقیة
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تونسیة عدد القتلى الذین سقطوا برصاص القناصة بحوالي 200 من مجموع 300 لقوا حتفھم خالل
الثورة التونسیة  و ھو ما لمح لھ توفیق بودربالة رئیس لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات و

االنتھاكات المسلمة خالل الفترة من 17 دیسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011 أن عدید التونسیین
اللذین لقوا حتفھم تم قتلھم من قبل عناصر تتمتع بقدرة عالیة على إطالق النار عن بعد مما یؤكد أن

عملیات القنص قد تمت دون أن یتمكن من تحدید ھویة القناصة.
من جھتھ أعلن  مدیر القضاء العسكري العمید مروان بوقرة في مؤتمر صحفي أن رجال امن تابعین

لوزارة الداخلیة اعتلوا خالل الثورة أسطح مباني بمدینتي القصرین و تالة و قاموا بعملیات قنص
استھدفت المواطنین األبریاء مبینا أن بعض من قوات األمن كانوا بزیھم النظامي و یرتدون أقنعة

على شاكلة القناصة باعتالء أسطح مبان عالیة تسمح لھم باستھداف ضحایاھم في أماكن قاتلة
كالرأس و الرقبة و القلب .

و بالرجوع إلى تاریخیة القناصة في تونس یتضح أن إدریس قیقة وزیر الداخلیة في عھد الرئیس
الراحل الحبیب بورقیبة قد أسس أول نواة للقناصة في تونس سنة 1981 و ھو ما یؤكد وجود

قناصة محترفین خضعوا لتدریبات عالیة جدا حتى یكونوا درعا للوطن و المعروف أن القناص ال
یستعمل سوى رصاصة واحدة تطلق نحو الھدف مباشرة للتخلص مثال من اإلرھابي یمسك برھینة

لتكون الرصاصة القاتلة.
كلنا شاھد و مازال یتابع عدید مقاطع فیدیو التي عرضت في المواقع االجتماعیة تصور وجود

قناصة على أسطح المباني في عدید جھات الجمھوریة على غرار شارع الحبیب بورقیبة و بنزرت
و صفاقس....و استعمال مجھولین لسیارات مؤجرة و حاملة لعالمات منجمیھ زرقاء تطوف أرجاء

البالد و تطلق الرصاص على المواطنین و تبث الرعب في النفوس و الثابت وجودھم ھو إلقاء
القبض على على البعض منھم من طرف الجیش التونسي حسب شھادات المواطنین و حسب أفالم
موثقة منشورة في بعض المواقع االجتماعیة مثل الیوتیوب و على نحو ال تنفع معھ المغالطة بتاتا

ویقیم الدلیل على حقیقة القناصة الذین طالما روعوا األھالي و أزھقوا األرواح خدمة لمصالح جھات
معینة .

من لھ مصلحة في استئجار القناصة في تونس؟

بات من الواضح و البدیھي وجود قناصة في تونس زمن الثورة لكن اإلشكال األھم الذي لطالما بقي
طي الكتمان و یشوبھ التستر و السریة ھو حقیقة الجھات التي تقف وراء استخدام ھؤالء لسفك دم

الشعب .و رغم أن محاكمات البعض من الكوادر األمنیة أمام القضاء العسكري بتھمة التورط في قتل
ضحایا الثورة أثبتت آن الرصاص الذي استخدم ال یوجد مثلھ لدى األجھزة األمنیة و المؤسسة

العسكریة و آن السلطات التونسیة لم تستورد منھ على امتداد السنوات الماضیة و ھو ما یدعم حقیقة
استقدام قناصة من جھات أجنبیة و بجنسیات أوروبیة و ھو ما أكده الباحث الروسي نیكوالي

ستاركوف من أن الوالیات المتحدة األمریكیة ھي من تقف وراء عصابات القناصة في تونس لتأجیج
الموقف و زعزعة االستقرار و نشر الفوضى تحت شعار البحث عن الحریة فالنظام یستعمل القنابل

المسیلة للدموع و الھراوات لقمع االحتجاجات لكن ذلك ال یساعد أمریكا على حد تعبیره فیظھر
مجھولون فوق األسطح یطلقون الرصاص لیشتعل الموقف  و یذكر ستاركوف ساخرا من السلطات

األمنیة التونسیة التي أفرجت عن قناصة یحملون جوازات سفر سویدیة ادعوا أنھم یصطادون
الخنازیر االبریةو في بلد مضطرب قبض علیھم في سیارة أجرة و معھم ترسانة من أسلحة القنص.
بینت عدید مقاطع فیدیو تورط عناصر من الموساد اإلسرائیلي في قتل المتظاھرین في تونس و ھو

ما أكده محمود رمضان احد قیادي حركة التجدید في تونس في إحدى تصریحاتھ لوسائل إعالم
الدولیة عن توفر معلومات لدیھ تبین استقدام عناصر مسلحة و مدربة جیدا من إسرائیل كانت تنتمي
من قبل إلى أنطوان لحد في جنوب لبنان قبل فرارھم إلى إسرائیل و االنخراط في صفوف الموساد
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اإلسرائیلي و فلرق الموت األخرى و أن العدید منھم دخلوا تونس قبل سقوط نظام الرئیس المخلوع
بھویات و جوازات سفر أوروبیة و ھو ما أكدتھ مقاطع فیدیو نشرت تبث عملیة قبض الجیش

التونسي على قناصین اسرائلیین في شارع الحبیب بورقیبة  و في حوزتھما رصاص و معدات قنص
من أعلى طراز.

خبراء في المجال األمني اعتبروا أن تحدید ھویة الجھات التي قنصت المتظاھرین خالل الثورة
یستدعي استخراج جثامین القتلى من القبور و استخراج الرصاص الذي قتلوا بھ و یقول ھؤالء أن

تحدید نوعیة الرصاص سیمكن من تحدید األسلحة التي أطلق منھا الرصاص و بالتالي تحدید الجھة
التي أطلقت الرصاص الن األسلحة التي یستعملھا الجیش مختلفة.و المعروف أن القناصة قد

استعملوا سیارات مؤجرة من شركات تونسیة و بالتالي كان من السھل تعقب أصحابھا لو توفرت
اإلرادة السیاسیة و األمنیة و بالتالي ال یمكن أن یكون القناصة مجھولین خالفا لما یشاع .ھذه

العصابات التي اندست في صفوف الشعب في وقت اتسم باالحتقان و الفوضى العارمة و تزامنا مع
حوادث ھروب العدید من المساجین من سجون عدیدة في الجمھوریة و ھو ما یدعم فرضیة أن

ھؤالء قد وقع التخطیط المسبق لتسھیل ھروبھم و ما ھي إال مؤامرة حیكت لبث الرعب في النفوس
وخلق حالة من الفوضى العارمة بشكل یسمح للقناصة بتنفیذ مھامھم على الوجھ المطلوب و في كنف

السریة التامة.
أطراف إجرامیة عدة وقفت وراء لغز استخدام القناصة أثبتت بعض التحریات عن تورط أعوان من

الحرس الرئاسي في عملیات تقتیل الشعب حیث كامن الشوارع و الساحات خیر شاھد على تورط
ھؤالء و بشھادة من عایشوا الحدث لحظة بلحظة حیث شھدت ساحة برشلونة بالعاصمة اشتباكات

عنیفة بین قوات الجیش و مسلحین روعوا األھالي و أطلقوا النار و ذكر شھود عیان أن طائرة
مروحیة حلقت فوق المكان و في شارع محمد الخامس وقعت مواجھات شرسة بین قوات الجیش

المتمركزة و عدد من المسلحین انتھت بمقتل اثنین من أفراد العصابة و تم القبض على البقیة لیتضح
أنھم أجانب.نفس السیناریو تكر في كل ربوع البالد حیث قبضت قوات من  الجیش الوطني و بعض

اللجان الشعبیة على عضوین من األمن الرئاسي محاولین الھروب عبر المنافذ الحدودیة .
القصرین احد أھم المناطق التي عانت من بطش القناصة بعد حادثة اقتحام السجن المدني و إطالق

سراح كل المساجین الموجودین فیھ لتتالى األحداث و تسجل درجة االستنفار القصوى من قوات
الجیش داخل المدینة و خارجھا بعد تواتر الحدیث عن وصول سیارات غریبة إلى الجھة في طریقھا
إلى الحدود الجزائریة تحمل مجموعات من أقارب األمن الرئاسي استعدادا للھرب منھا عبر المعابر

الحدودیة التابعة للقصرین و خاصة حیدرة و صحراوي و بوشبكة و الصخیرات.و في صباح 16
جانفي 2011 و في قلب مدینة القصرین سمع إطالق كثیف للرصاص بین قوات الجیش التي أطلقت
الرصاص على شاحنة خفیفة رفضت التوقف طبقا لقانون الطوارئ فثقب الرصاص عجالتھا الخلفیة

و أجبرت على التوقف لیلقي ضابط الجیش على راكبیھا و یتضح أنھم 3 أشخاص یحملون ضمن
وثائقھم بطاقات مھنیة تحمل صفة امن رئاسي كما عثر في السیارة  متنوعة و خاصة

مسدسات یستعملھا النظام البائد لتصفیة أفراد الشعب إلخماد الثورة ووادھا.میلیشیات نظام المخلوع
التي تمركزت على أسطح البنایات وكانت تجوب الشوارع على متن سیارات مستأجرة لتطلق النار
على المارة و الضحایا من عامة الشعب و في خطوة لزعزعة االستقرار و إشعال فتیل الفوضى و

نشر الرعب  و الخوف و ھو ما غذتھ عدید من وسائل اإلعالم المحلیة و في مقدمتھم قناة حنبعل من
خالل ترویجھا إلعالنات تبرز فیھا الوضع المأساوي للبالد و تفشي كل مظاھر الموت و الفوضى

في إستراتیجیة مدروسة لخلخة الھدوء و رسم صورة قاتمة ووحشیة للبالد و ھو ما یبعث بدوره
الرعب و التوجس من الخطر المحدق في النفوس.

جلب القناصة تورط فیھ أكثر من طرف فالنظام البائد الذي رأى في القناصة خیر وسیلة للبقاء و
الوالیات المتحدة األمریكیة التي سعت لدعم تمركزھا في تونس و الموساد اإلسرائیلي و فرنسا خیر

راعي لمصالح بن علي وتورط قطر حسب ما أكده السفیر التونسي السابق لمنظمة الیونسكو
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المازري الحداد إلحدى وسائل اإلعالم بان القناصة ھم مرتزقة جاءت بھم قطرائیل حسب وصفھ و
أمریكا من لجل أحداث الفوضى و قلب النظام و مساعدة اإلسالمیین الحقا للمسك بزمام األمور

حسب تعبیره.
أكثر من جھة تورطت في استخدام مجموعات الموت و إلى ھذه اللحظات ال احد یجرؤ على فضح
المستور و قول المسكوت عنھ حول خفایا جرائم تقتیل التونسیین زمن الثورة لتلقى المسؤولیة على
الجیش في خطوة لضرب المؤسسة العسكریة و ھو  الذي برھن على انھ  رجل األزمات و حامي

البالد في وضع حرج رفعت فیھ حالة قانون الطوارئ إلى أعلى درجاتھ و ھو ما یضع البالد تحت
التصرف الكلي للجیش الذي كان ینفذ التعلیمات و كان یطلق الرصاص على كل ھدف یشتبھ فیھ و

حسب التحقیقات فان نوعیة الذخیرة المستعملة في قتل الشھداء ال تتطابق مع نوعیة الذخیرة التي
استعملھا الجیش و المعروف أیضا أن القناص یتقن عملیة التصویب باستعمال أسلحة دقیقةو بعد

الخضوع إلى جھاز خاص یشرف على تكوینھم و تدریبھم على طرق القنص باستعمال أسلحة دقیقة
إلصابة الھدف مباشرة برصاصة واحدة تصوب مباشرة للقلب آو الرأس أو العنق لتكون قاتلة أما

جل اإلصابات التي نفذھا الجیش ضد أشخاص لم یمتثلوا لألوامر و كانت الطلقات بصفة عشوائیة و
لم تستھدف مواقع حساسة بھدف القتل على عكس القناصة الذین كان ھدفھم الوحید القتل.

الحلقة المفقودة في ملف القناصة ھي أن الجیش كان یلقي القبض على القناصة رغم تواضع
اإلمكانیات المتاحة لرصد صناع الموت و یسلمھم لجھاز االستخبارات بالداخلیة الذي یتولى مھمة
استنطاقھم وھي من تتولى مھمة إطالق سراحھم بعد طمس الحقیقة أو تصفیتھم و دفنھم في أماكن

مجھولة أو یصنفوا على أنھم شھداء و الحري بالذكر أن العدید من المجرمین و قطاع الطرق قتلوا
أیام الثورة و ھم بصدد القیام بعملیات سرقة و نھب و تخریب ومع ذلك دخلوا تحت مسمى شھید فھل

أن كل من لقي حتفھ حینھا ینال لقب شھید سیما و أن عدید المعطیات و الوقائع التي رافقت سقوط
نظام بن علي و ما رافقتھ من أعمال سلب و نھب و فوضى عارمة و تمییز العدو من الصدیق كامن

أمرا یسیرا بالنسبة إلى الجیش وأمام جھل شق واسع من المواطنین معنى انتشار القوات المسلحة
خارج الثكنات و داللة تطبیق قانون الطوارئ باعتباره قانونا استثنائیا وواجب لحمایة كیان الدولة.
القناصة ملف حارق انتظر من حكومة الجبالي فتحھ لكشف المجرمین و فضح المتورطین غیر أن
تجاھل الحكومة المؤقتة و إھمالھا للموضوع شرع للتساؤل ھل أن حكومة ما بعد الثورة لھا ید في
استعمال القناصة بالتواطؤ مع دولة الشیخة موزة للتسھیل اعتالء الشیخ الغنوشى و أتباعھ الحكم؟

لمیاء القضقاضي 
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حیث سبق للثورة نیوز في احد أعدادھا السابقة أن كشفت انتشار ظاھرة تدلیس بطاقات
التعریف الوطنیة وتورط شبكة مافیا اختصاصھا التحیل على رجال األعمال من خالل

اإلیقاع بھم في عملیات تحیل مستحدثة وغیر معھودة في بالدنا ومن ضمن ما استشھدنا
بھ تعمد العصابة المذكورة بإصدار شھادات خالص صكوك دون رصید لفائدة المتورط
على مقاسھ بمقابل ال یتعدى 20% من قیمة الصك ودون علم المستفید وللغایة استشھدنا

بملف قضیة رجل األعمال المعروف وتاجر األحذیة بالجملة (ش.ص) والذي فوجئ

خالل أواخر السنة الفارطة بإطالق سراح المتحیل طارق قنومة رغم تورطھ في اصدرا
15 صك دون رصید بمبلغ جملي یقارب 400 ألف دینار وباطالعھ على ملفات القضایا
اكتشف أن المتھم استظھر أمام الدائرة المتعھدة بمحكمة تونس بعدد 15 شھادة خالص

شیك ممضاة باسمھ ومعرف بھا لدى الدائرة البلدیة بالوردیة والحال انھ لم یتسلم أي
فلس او ملیم كذلك لم یمضي على أیة شھادة او وثیقة خالص لفائدة المتحیل المذكور

(سبق للثورة نیوز أن خصصت لھذا األخیر صفحة شھرت بھ ونبھت ألالعیبھ حین كان

حرا طلیقا یرتع في البالد جنوبھا وشمالھا وشرقھا وغربھا یتحیل على الجمیع دون
استثناء مستغال عالقاتھ المشبوھة مع أطراف فاعلة بوزارتي الداخلیة والعدل منحتھ

حصانة خاصة زمنھا وصلتنا تھدیدات دوریة باالنتقام خصوصا وأننا وكعادتنا انتھجنا
طریقة التشھیر بالمتحیل ونشر صورتھ على صفحاتنا) وبسرعة تحرك المتضرر وقدم

شكوى في التدلیس ومسك واستعمال مدلس ولیلقى القبض من جدید على المتحیل
الخطیر طارق قنومة ولتتضاعف ملفات جرائمھ من إصدار صكوك دون رصید إلى

التدلیس والتحیل ...صحیح أن رجل اإلھمال المتورط سقط في الفخ لكن شبكة التدلیس
التي سھلت لھ أعمالھ الزالت تعمل في الخفاء لمسعدة غیره على التحیل والسلب والنھب

باستعمال وثائق ھویة مضروبة ومزیفة ...
وحیث جاء في ملف القضیة المرعبة التي عاشھا احد رجال األعمال المعروفین المدعو

(م.ع.) والذي تعرض في ظرف ال یتجاوز األسبوعین إلى عملیتي تحیل مستحدثة

باستعمال بطاقات تعریف وطنیة مزورة ... االولى بتاریخ 12/08/2011 حین اقتنى
عبر احد الوسطاء العقاریین قطعة ارض بیضاء مسجلة كائنة بجھة سكرة بمبلغ 250
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ألف دینار والثانیة حین اقتنى عبر نفس الوسیط قطعة ارض بیضاء مسجلة كائنة بجھة
مونبلیزیر بتونس بمبلغ 1890 ألف دینار ولیتضح لھ الحقا أن عقود البیع تم إبرامھا

مع غیر المالكین األصلیین وذلك باستعمال بطاقات تعریف مفتعلة تحمل ھویتیھما.
وبتاریخ 05/09/2011 تقدم رجل العمال المتضرر بشكایتین في الغرض إلى النیابة
العمومیة بابتدائیة تونس ضمنتا تحت عدد 11/7037023 و11/100276 ولتتعھد

بانجاز األبحاث اإلدارة الفرعیة لألبحاث االقتصادیة والمالیة بالقرجاني ولكن تنفذ شبكة
التدلیس داخل مفاصل وزارتي الداخلیة والعدل ساھم من جدید في إخالء سبیل غالبیة

المتورطین لعدم ثبوت اإلدانة وباالعتماد على تقاریر اختبار مدفوعة األجر أبعدت
الشبھة عن المتورطین من صنف الرجال والنساء على حد سواء.

رجل األعمال المتضرر (م.ع.) طرق جمیع األبواب الممكنة الموصدة والمفتوحة مثلھ

مثل سابقھ(ش.ص.) ولینجح في إصدار إذن قضائي بإعادة انجاز اختبار جدید في الخط

على كلفتھ من طرف 3 خبراء أكدوا عكس ما ذھب إلیھ تقریر االختبار األول وأدانوا
المتھمة الرئیسیة صاحبة روضة أطفال وأصیلة إحدى قرى الساحل (منزل كامل )

المدعوة زاھیة النقاز التي استعملت الھویة والمزیفة وباعت ما ال تملك وتسببت في
خسائر مادیة للمتضرر بأكثر من الملیارین... ولیزج أوائل شھر جوان 2012 بالسجن
من جدید بالمتھمة المتحیلة في السجن مع أفراد من العصابة من ضمنھم صھرھا (زوج

ابنة شقیقتھا) رجل اإلھمال المتحیل أصیل مدینة المكنین عماد خلیل (ال عالقة لھ

بالمحامي األستاذ عماد خلیل )....

والمشكلة لیست في القاء القبض على المتحیل طارق قنومة او المتحیلة زاھیة النقاز
والزج بھما في السجن بل تتعداھما إلى ضرورة البحث بكل جدیة عن باقي أفراد
العصابة المختصة في افتعال وثائق لھویة وإلقاء القبض علیھم جمیعا حتى نحمي

المجتمع من قضایا جدیدة باالعتماد على خزعبالت وحیل غیر مسبوقة في مجتمعنا ..
وبمزید البحث توصلت "الثورة نیوز" بوسائلھا الخاصة إلى الكشف عن ھویة قائد
الشبكة المدعو "وسام بن خلیفة الناموشي" والذي نجح في مئات قضایا التحیل على
مستوى كامل تراب الجمھوریة من خالل بیع مئات العقارات واألراضي والفیالت

بانتحال صفة مالكیھا األصلیین باستعمال بطاقات تعریف وطنیة مزورة وعقود وتواكیل
مفتعلة امتألت بھم خزائن إدارة الملكیة العقاریة وبقیة المصالح اإلداریة المختصة...

الغریب في األمر أن اسم وسام الناموشي أصبح متداوال في كل محاضر البحث المنجزة
في قضایا التحیل بصفتھ زعیم الشبكة الخطیرة المختصة التي أسسھا بعد الثورة في

غفلة من الشرفاء واألحرار ولینجح في كل عملیاتھ النوعیة المستحدثة خصوصا وانھ
یحتكم على جمیع األختام الخاصة بعدید الوزارات (الداخلیة – العدل – المالیة – أمالك

الدولة -...) و بغالبیة اإلدارات العمومیة من قباضة مالیة ودوائر بلدیة وإدارة ملكیة

عقاریة .... واألغرب انھ رغم تساقط أعوانھ الواحد تلو اآلخر في عدید قضایا التحیل
ورغم تواصل عملیات التحیل بنفس الطریقة والمنوال إال أن "الزعیم" كما یلقبونھ ضل

رقما صعبا على األجھزة األمنیة والقضائیة على حد سواء....خصوصا وانھ رغم
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تضاعف مناشیر التفتیش في حقھ وثبوت تورطھ في جل قضایا التحیل والتدلیس إال أن
إدارة الشرطة العدلیة وعلى خالف اإلجراءات المعمول بھا لم تتخذ التدابیر الالزمة ولم

تقم بتسخیر فریق عمل للقبض على اخطر متحیل بالبالد "الزعیم وسام الناموشي"
(والحال أنھا على علم بمكان تواجده وعلى اطالع على تحركاتھ وأدق تفاصیل حیاتھ )

ولم تدرج صورتھ مرفقة مع المناشیر ولم توزعھا على المراكز والدوریات األمنیة....
والمطلوب الیوم ممن یھمھ أمر األمن والعدالة بالبالد التحرك بالسرعة القصوى إللقاء
القبض على وسام الناموشي زعیم اخطر شبكة مختصة في التحیل في تجارة العقارات

وإصدار شھائد خالص صكوك مضروبة ووثائق ھویة مزورة وعقود وتواكیل
مفتعلة....ھذا إضافة إلى تطھیر إدارة الشرطة العدلیة مما علق بھا من شوئب موروثة
عن النظام البائد ساعدت أمثال معشر المتحیلین في اإلفالت من العقاب مقابل حفنة من

المال الفاسد تسلموھا تحت الطاولة او فوقھا .
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مئات العناصر التابعة لجھاز المخابرات الخارجیة اإلسرائیلیة "الموساد" الذین ینشطون حالیا
في تونس  

فمن أولى السطور إلى ثانیھا ...ظلت بالدنا كغیرھا من باقي البلدان مرتعا للجواسیس من
شمالھا إلى جنوبھا ...و أفادت المعطیات المتوفرة أن عددھم تكاثف مقارنة بما كان علیھ قبل

الثورة

دالالت تواجد الجواسیس في تونس 

ذكرت صحیفة "یدیعوت احرونوت" أن موظفا اسرائلیا رفیع المستوى زار مؤخرا تونس و
تباحث مع المسؤولین ھناك حول تجدید العالقات الدبلوماسیة بین الدولتین و حول تجدید

السیاحة اإلسرائیلیة إلى ھذه الدولة العربیة
و أشارت الصحیفة إلى أن الموظف المذكور ھو شالوم كوھین رئیس دائرة شمال إفریقیا و

المغرب في وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة و قد التقى مدیر عام وزارة الخارجیة التونسیة و نقل
إلیھ رسالة شخصیة من وزیر الخارجیة اإلسرائیلي سیلفان شالوم ...كما التقى مع موظفین كبار
الرئاسة الجمھوري ووزارة الخارجیة و مع رؤساء الجالیة الیھودیة في مدینة تونس العاصمة
...و قالت الصحیفة أن المسؤولین التونسیین قالوا خالل المباحثات مع كوھین انھ إذا حدث تقدم
في عملیة السالم فإنھم سیعیدون فتح الممثلیة الدبلوماسیة اإلسرائیلیة في تونس و ربما یفتحون

ممثلیة لتونس في إسرائیل
من جانب أخر وصرحت صحیفة الفجر أن المخابرات الجزائریة تعیش حالة استنفار قصوى بعد
حصولھا على معلومات في غایة الخطورة تاكد أن العدید من الجواسیس تشتغل لصالح الكیان

الصھیوني تمكنوا من دخول األراضي الجزائریة .
وتشیر معلومات تحوز علیھا ”الفجر” من مصادر على صلة بالملف، أن عددا من الالجئین
السوریین الذین دخلوا الجزائر، ھم جواسیس لصالح إسرائیل، منھم من رفض اإلقامة بمركز
سیدي فرج فیما فضل الكثیر منھم الرحیل نحو تونس بعد الحصار األمني الذي وجدوه بالجزائر.

و ذكر احد الباحثین المھتمین في  دراسة  الموساد :"إن الوضع العربي الراھن فیھ مساحة
خصبة لالحتالل لخدمة مصالحھ، مرجحا أن یتركز االختراق على مستوى القیادات دون تضییع

فرص استغالل من ھم دون ذلك، بھدف ما تراه إسرائیل خدمة ألمنھا القومي.
وأضاف أن عملیات االختراق قد تتم أیضا بواسطة أجھزة المراقبة، لكن إسرائیل ال تستغني عن

العناصر العاملة على األرض، مع تزویدھم بما أمكن من معدات وإلكترونیات

كیف ولجوا ؟و أین یتواجدوا ؟

یشھد التاریخ أن األجھزة األمنیة اإلسرائیلیة و بفضل الوجود الیھودي الغزیر في منطقة المغرب

العربي من إقامة شبكات استطاعت أن تمد إسرائیل بأدق التفاصیل حول قضایا عدیدة ...و في
لفتة إلى بعض الفترات تاریخیة المؤرخة لكیفیة تسرب الموساد في تونس البد من الذكر الحادثة
التي كّلف الموساد االسرائیلي سیدة تونسیة بعد ان تم توظیفھا في باریس و بفتح للحالقة
النسویة و تحول ھذا المحل بمرور الزمن الى محط زوجات المسؤولین التونسیین و تقوم
بتسجیل ما یتلفظن بھ من اسرار ..في ذات االطار كشفت اإلذاعة العبریة "ریشیت بیت"، أن
الجاسوس یوناثان بوالرد الذي أدین في الوالیات المتحدة بتھمة التجسس لصالح إسرائیل قام

بتسلیم الموساد االسرائیلي معلومات عن دول عربیة ولیس عن أسرار أمریكیة. وأضافت االذاعة
على موقعھا على الشبكة االلكترونیة، إن ذلك كشف بعد السماح بنشر وثائق سریة لوكالة
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 (CIA).  االستخبارت المركزیة األمریكي
وبحسب الوثائق فإن مشغلي بوالرد طلبوا منھ معلومات بشأن خطط تسلح لدول عربیة

وإسالمیة، وبضمن ذلك البرنامج النووي لباكستان.
كما جاء أن بوالرد سلم إسرائیل معلومات عن مقر قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة في تونس،

وتقدیرات استخباریة ذات صلة بسوریة
ھذه شذرات من بحر طرق زرع الجواسیس االسرائیلیة في تونس الذین و ان كانوا یعملون
خارج الحدود فان ھناك اعداد اخرى تنتشر في بعض المدن التونسیة وقد ولوجھا كسیاح و قد
یكون ایضا بصفة مزورة ...باعتماد وثائق مدلسة ...و كان الحقوقي أحمد الكحالوي، رئیس
«الجمعیة التونسیة لمناھضة التطبیع ودعم المقاومة العربیة». وقال »، إن «عددًا من الجمعیات
األجنبیة التي تنشط في تونس بعد الثورة، مثل «فریدوم ھاوس»، تؤدي دورًا كبیرًا في نشر

ثقافة التطبیع تحت غطاء العمل الحقوقي واإلنساني». وكشف أیضًا أن «مؤسسة «أمیدیست»،
التي تدّرس اللغة اإلنكلیزیة تحت إشراف السفارة األمیركیة، تحث التالمذة التونسیین علنًا على
التخلي عن معاداة إسرائیل، وتروج لبرامج تبدو في الظاھر كأنھا تدعو إلى السالم بین الشعوب
وحوارات الثقافات، لكن الھدف األبرز منھا تكریس التطبیع" و قد یكون عمل الجواسیس

منضویا صلب تحت منظمات حقوقیة او بحثیة اجنبیة 

و من المعطیات المتوفرة أیضا أن جواسیس االسرئلیین یتنقلون بطرق سلیمة داخل فضاءات
المدن الكبرى في تونس على غرار جربة و صفاقس وسوسة و العاصمة  و الجنوب التونسي و
قد ولوجوا معظمھم عبر الجنوب التونسي عن الحدود الجزائریة و كان احدى الصحف الجزائریة
قد اشارت الى االمر و اكدت تواجد عدد ھام منھم في تونس للتجسس على بلدان المغرب العربي

خاصة الجزائر و لیبیا و تونس و بایعاز من مسؤولین و من عمالء في البلدان الثالثة
 

إثارة القالقل
تؤكد جل البحوث المتطرقة الى الملف الجواسیس االسرائیلیین ان سیاسة المخابرات الصھیونیة

تعتمد باالساس على نظریتین 
األولى: نظریة إثارة الفتن ودق األسافین داخل المجتمعات العربیة في نطاق إستراتیجیة تفتیت

المجتمعات والدول وتفكیكھا من الداخل عن طریق تأجیج حاالت التمرد والصراعات.
الثانیة: التحالف مع ما سّمي بالجماعات األثنیة والطائفیة من أجل إسناد ودعم مشاریعھا

وأجنداتھا االنفصالیة والتقسیمیة.
و قد یكون غبیا من یعتقد انت اثارة القالقل في تونس بعد الثورة و حتى خالل فترة حكم الترویكا
ان الفتن المثارة في صفوف المجتمع التونسي تعود الى احتجاجات حول التنمیة او التشغیل و قد

تغفل العیون عن مصدر حرق المقامات حتى بدت تونس اشبھ ما تكون بعاصمة خبر العاجل و
االحداث المتكررة من اجل الشغب و العنف و الصراعات االیدیولوجیة المتوترة التي اججت

الشارع و دفعت على التقاتل بین التونسي و اثارت النعرات الدینیة  و الجھویة ...
و تتنزل ھذه الموجة من الغیالن التي تشھدھا الضفة الجنوبیة للحدود التونسیة بسبب تعدد

عملیات التھریب و كثرة المھربین من الجانبین فحسب بل أیضا إلى ضعف المقدرة االمنیة التي
تقف وراءھا الحكومة التونسیة في تھاونھا في حمایة الحدود مع الشقیقة لییا و جعل تونس و

مدینة بن قردان مرتعا لخفافیش الظالم و المتسلیین الذین یمثلون خطرا على كال البلدین
لم تكن شبكة التھریب كما یذھب للبعض منا مجرد أناس احترفوا المھنة و یسترزقون منھا بل
سیطرت علي مجموعات خطیرة  مدعومة من الجواسیس وازالم القذافي أو كتائبھ و التي ظلت
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شرذمة كبیرة منھم تتخذ تونس و ارض الجنوب مصدر إزعاج للدولة اللیبیة و التونسیة على حد
سوى حیث یعمد ھؤالء إلى الھروب إلى تونس و إثارة الفتنة و البلبلة من ترابھا مع تعمدھم إلى
تھریب السالح و المخدرات و إشعال فتنة التباغض بین التونسیین و اللیبیین معتمدین على قرب

المسافة الفاصلة بین مدینة بن قردان والعاصمة طرابلس

وھو الھدف االسمى الذي تنطلق من الموساد تحت نظریة تفتتي مجتمعات الدول العربیة و دفعھم
على العداوة تحت مسمى عمم الفوضى ترى بوضوح ...و ذكر الدكتور عبد هللا الزغبي في
معرض دراستھ عن دور الموساد  -من خالل مركز دیان االسرائیلي- في البلدان العربیة و خاصة
منھا الدول التي قلبت النظام و ثارت علیھ ان :"الدول العربیة في مواجھة مرحلة الصراعات

الداخلیة واالنزالق إلى التفتیت السودان العراق الیمن الصومال ولبنان.
وأنجز المركز مئات األبحاث ومنذ عقد ستینات القرن الماضي التي تمحورت حول ما سمي
بالجماعات األثنیة والطائفیة في العالم العربي، وعن وجود مجتمعات فسیفسائیة یمكن تفكیكھا
وتقویضھا في نطاق نظریة إضعاف العدو وتفتیتھ مجتمعیا وبشریا یؤدي إلى تعظیم عناصر

القوة في الجانب "اإلسرائیلي."
ھذه المقولة ظّل یرددھا أول رئیس للحكومة " اإلسرائیلیة" (دافید بن جوریون) عندما عرض
علیھ مشروع تقسیم األقطار العربیة من قبل مھندس التقسیم (أوري لوبراني) الذي كان یشغل

منصب مستشاره للشؤون العربیة.
عبر دراسة أسلوب تحلیل المضمون ومتابعة الندوات والورش والبحوث الصادرة عن مركز دیان
ألبحاث الشرق األوسط یمكن بسھولة تشخیص الدور الذي یضطلع بھ ھذا المركز والجھات التي
تقف خلف نشاطھ وعالقتھ باألجھزة االستخباراتیة" اإلسرائیلیة"... إن منطقة المغرب العربى
ضمن أولویات نشاط المركز فى المرحلة الحالیة والمستقبلیة ، فرغم المنافسة التي یلقاھا مركز
دیان من قبل المراكز" اإلسرائیلیة "الجدیدة إال أّنھ مازال في صدارة الموقع من حیث نشاطھ
وعملھ وصیاغة المشاریع التي تخدم اإلستراتیجیة " اإلسرائیلیة" في المنطقة العربیة. في
البدایة كان ھذا الدور الذي أّداه مركز دیان ألبحاث الشرق األوسط یركز على منطقة المشرق

العربي والتركیز على بؤرتین أساسیتین للتفتیت"

طمس الحقائق
في وقت اكدت فیھا المعلومات ان عدد الجواسیس االسرائیلین قد تزاید بعد الثورة التونسیة و
ذلك بایعاز من دولة عربیة مغاربیة و اخرى خلیجیة تعاظم دورھا في المدة االخیرة في تونس
فان المھمة التي كانت بعد الثورة للمسؤولین لطمس الحقائق ھو فك ما یسمى بالبولیس

السیاسي و اتالف عدة وثائق من االرشیف تثبت تورط المسؤولین التونسین مع البولیس
السیاسي فضال عما تم اتخاذه من قرارات خاطئة باحالة 42 مسؤول امني على البطالة من جملة
االف مؤلفة من االمنیین ایھاما للناس ان الوزارة قامت بتطھیر القطاع غیر ان الحقیقة تثبت ان
27 فقط تم االتخاذ في شانھم قرار االبعاد على اعتبار العدد الباقي ھم في اصل محالین على

التقاعد بصورة طبیعیة ...
مثل ھذا القرار الخاطئ نظف عرض عدید كبار المسؤولین من بینھم "س.ج.و" الذي على في
قرار احالتھ الى مراكز امن اخرى فقد حمل الى اصل مستنقع الموساد في سفارتین معروفتین

بعالقاتھم القویة باسرائیل

العرفاوي
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مبروك ...على مغادرة اقوى البنوك

أعلن رئیس البنك اإلفریقي للتنمیة دونالد كابیروكا أن البنك یستعد للعودة إلى مقره األصلي بابیدجان
الكوت دیفوار

وقال خالل لقاء حواري انتظم مع سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول األعضاء في البنك
اإلفریقي للتنمیة المعتمدین في تونس "مع استقرار الوضع حالیا في ابیدجان نحن نعد لرجوعنا."

وأوضح في ھذا الصدد، ان العودة ستتم تدریجیا حالما یعطي محافظو مجموعة البنك الضوء

األخضر للقیام بھا خالل الجلسات العامة للبنك اإلفریقي للتنمیة المزمع عقدھا خالل شھر ماي

2013 بمراكش المغرب...خیبة أمل أخرى تضرب البالد ...و اسألوا عن الموظفین و عائداتھم

المالیة على العباد ...كان باإلمكان تغلب الوّسادة الوّالدة ...و ما دام ھّمنا إال في كراسي السلط فان

 ھذه القاعدة ال تنطبق في بالدنا إال على األزواج فقط
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في تصریح إلذاعة تطاوین قال نور الدین حشاد نجل الفقید فرحات حشاد إّنھ من المرجح أن تكشف

السلطات الفرنسیة عن مالبسات اغتیال حشاد في 30 افریل القادم بمناسبة تدشین ساحة حشاد

بباریس، مضیفا أنھ سیشارك رفقة والدتھ في حفل التدشین الذي اعتبره تكریما مھما ألرملة المرحوم

التي قال إّنھا عاشت تنتظر ھذا الیوم لكشف حقیقة اغتیال الزعیم الراحل.

وأضاف نجل الفقید أّنھ من الممكن أیضا اإلعالن عن مالبسات االغتیال قبل ھذا التاریخ وبمناسبة

زیارة الرئیس الفرنسي إلى تونس...ما تقولھ شيء جمیل.. ولكن تاكد انھ ال یعدو ان یكون سوى

تدجیل ...خاصة اذا اقترن بالشھر الرابع المعروف بكذبة افریل
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أّكد عضو المكتب السیاسي للحزب الجمھوري عصام الشابي، الیوم أّن اجتماع الحزب الجمھوري

وحركة نداء تونس یھدف إلى توضیح العالقة بین الجانبین و إلى النظر في الوضع الراھن للبالد

مبرزا أّن أفق التحالف االنتخابي تبقى مفتوحة.

وأشار عصام الشابي أّن الّلقاء بین قیادات الحزب الجمھوري و حركة نداء تونس تمحور حول سبل

تنسیق المجھودات للخروج من المأزق السیاسي الذي تمّر بھ البالد عبر رسم خارطة طریق

للمستقبل و تحدید تاریخ االنتخابات المقبلة...بصراحة حزبكم بأفكار قیاداتكم حائرة ..ومن حضن

إلى حضن طائرة ..أشبھ ما تكون بالعاھرة ...حقا ارتكبتم أخطاء ال تغتفر ...قد تضعكم في حلقة

مفرغة اسمھا الصفر
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تّم اإلعالن عن تأسیس الجبھة العربیة اإلسالمیة التي تضم كّل من حزب المؤتمر الشعبي وحركة

شباب تونس األحرار وحزب العدل والتنمیة.

وقال محمد صالح الحدرى الرئیس الحالي للجبھة خالل ندوة صحفیة انعقدت إن الجبھة تقوم على

تسع نقاط أبزھا تفعیل مبادئ الشریعة اإلسالمیة والتمسك بكتاب هللا وسنة رسولھ، واعتماد القرآن

والسنة مصدرا أساسیا للتشریع في تونس إضافة إلى مقاومة ما أسماه بقوى الرّدة التي تعمل على
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تشتیت المجتمع التونسي ووحدتھ إلى ملل وأطیاف عن طریق اإلستقطاب االیدیولوجى المؤسس

.بعد محاوالت من الیساریین و الدیمقراطیین لسد األبواب..على تشویھ اآلخر وإجھاض الثورة

..أمام لجان حمایة الثورة فظھرت ترسانة من األحزاب ..فبین الجبھة الشعبیة و الجبھة العربیة

اإلسالمیة ستكون المعركة مشئومة أمام أنظار الحكومة
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االعتذار...و حلم النھار

أصدر الصحفي محمود عبدالرحیم، منسق اللجنة الشعبیة للدستور، بیانا إّتھم فیھ الحكومة التونسیة

بمنعھ من دخول أراضیھا، بسبب مواقفھ وكتاباتھ المناوئة لإلسالم السیاسي، وطالب من منصف

المرزوقي رئیس الجمھوریة، ومن حمادي الجبالي رئیس الحكومة  باالعتذار عن ھذه السیاسات.

 وقال عبدالرحیم، في بیانھ، “إن القنصلیة التونسیة بالقاھرة رفضت منحھ تأشیرة لدخول األراضي

التونسیة”، معتبرًا أن ما سماه بالعقلیة األمنیة والتفكیر االستبدادي ما زاال یحكمان تصرفات البعثات

الدبلوماسیة العربیة وفي مقدمتھا التونسیة، رغم الثورة التي أطاحت بالنظام اإلستبدادي فیھا، …

أترید فعال االعتذار ..أتحلم أنت في عز النھار ..حكومة لم تعتذر من الرش وضرب الرصاص

فقدان البصر حتى تعتذر لصحفي من مصر ...وحظك"وحش" أیضا ألنك مصري ولست من قطر

  

Recommander ce contenu sur Google

Google Talk Button

http://athawranewstunisia.blogspot.com/search?updated-max=2013-02-01T02:12:00-08:00&max-results=10&reverse-paginate=true
http://athawranewstunisia.blogspot.com/search?updated-max=2013-01-26T01:11:00-08:00&max-results=10
http://athawranewstunisia.blogspot.com/
http://athawranewstunisia.blogspot.com/feeds/posts/default
http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2425.html
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2425.html#comment-form
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=8040794230271755223&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=8040794230271755223&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=8040794230271755223&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=8040794230271755223&target=facebook
http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2120.html
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2120.html#comment-form
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/01/blog-post_2120.html
http://2.bp.blogspot.com/-aT5x3SAC6s0/UQOdr1rWwhI/AAAAAAAANW4/6DXSeC4wOKg/s1600/16b3b894-4a84-41fd-b8fa-48b1959f4ce9.jpg
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=1879123581349627349&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=1879123581349627349&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=1879123581349627349&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=1879123581349627349&target=facebook


15/12/13 janvier 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 17/17

 1,141,595

Nombre total de pages vues

Rechercher

Rechercher dans ce blog

S'inscrire à ce site
avec Google Friend Connect

Membres (299) Plus »

Vous êtes déjà membre ? Connexion

Membres

Accueil

Pages

Athawra News

مدونة جریدة الثورة نیوز من اجل اعالم حر وغیر ماجور

Afficher mon profil complet

Qui êtes-vous ?

janvier (93)

Archives du blog

.Fourni par Blogger . الثورة نیوز (االصلیة)- تونس (المطلوب االنتباه لوجود مدونة مزورة تحمل نفس التسمیة

Athawra News

Apple Le Figaro -  Smartphones: Apple détrône Samsung
fourni par

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://athawranewstunisia.blogspot.com/
http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://www.blogger.com/
http://news.google.com/nwshp?source=uds&q=Apple

