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تحت ضغط اعتصام الرحیل القیادي بحركة النھضة لطفي زیتون یفر نحو لندن

بدا العد العكسي لسقوط نظام اإلخوان بتونس منذ استشھاد شكري بلعید ومحمد البراھمي
وعدد من جنودنا البواسل وتحت ضربات اعتصام الرحیل الذي تحول الى مشھد یومي
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یكبر ویتضخم بمرور الساعات ولیشمل مختلف مدن وقرى البالد .. بدا الھلع یدب في
قلوب قیادیي حركة النھضة ولیختار غالبیتھم الفرار خارج البالد خوفا من ردة فعل

الشعب المغبون والمقھور قد تعیدھم إلى السجون علمت الثورة نیوز ان القیادي البارز في
حركة النھضة لطفي زیتون قد غادر یوم أمس الثالثاء 30 جویلیة 2013 حوالي الساعة

14.40 على متن رحلة الخطوط الجویة التونسیة المتجھة إلى لندن تونس 790 …
.وننشر صورة حصریة للطفي زیتون في قاعة رحیل مطار تونس قرطاج زمن ھروبھ

والمطلوب من شرفاء وأحرار بالدي منع البقیة من االلتحاق بالخارج اللھم قد بلغت فاشھد
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إلى المتحدث باسم القضاء العسكري : كفاك تلعب دور المكذبین ألخبار صحیفتنا وتنتقي كلمات لست تعنیھا

كانت صحیفة ” للثورة نیوز ” سباقة في اإلشارة إلى تورط الجنرال المتقاعد رشید عمار
في ملفات خطیرة قبل الثورة وأثناءھا  وبعدھا ویكفي أن یعود القارئ إلى مختلف أعداد

الصحیفة لیالحظ سلسلة المقاالت التي نشرناھا حول خیانة الجنرال لجیوشھ وھي
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مقاالت انتقدنا فیھا أیضا  آداء القضاء العسكري وتستره على الذین أجرموا في حق
الوطن .

وفي  وفي إطار تتبع ملفات الجنرال الشائكة  انفردنا األسبوع الفارط  بنشر  الخبر

 التالي

سّري : تحجیر السفر على  الجنرال المستقیل رشید 

عّمار ؟

بمجرد قبول استقالتھ و تعیین الجنرال محمد صالح الحامدي رئیسا ألركان جیش

البّر توصلت الوكیل العام بالمحكمة العسكریة بتونس مدیرة القضاء العسكري  العمید

فوزیة باھیة (و التي عّوضت العمید مروان بوقرة بن زینة  الذي تنحى من خطتھ اثر

مرض عضال الزمھ ) عدید العرائض و الشكاوى  من المتضررین من الجنرال صنف

3 نجوم  و  المستقیل  و المحال على التقاعد رشید عّمار یطالبون فیھا بإصدار

البطاقات القضائیة الالزمة في شانھ ومنھا باألساس تحجیر السفر علیھ بعد ما راج من

أخبار تفید أنھ  قد سبق وتقّدم للسفارة الفرنسیة بمطلب للحصول على

تأشیرة  ”شانقان”متوسطة المدى لھ ولزوجتھ” ( انتھى الخبر )

خبر أخذتھ عن بعض الصحف والمواقع اإللكترونیة بتحفظ  في الیومین األولین ثم

عادت إلیھ بالتأكید  مرة أخرى  حتى أصبح ” خبر  نھایة األسبوع  المنقضي  وخبر

بدایات ھذا األسبوع ” لما صرحت  نقابة األمن الداخلي  ما كنا قد انفردنا بنشره ,

بكونھا قد  رفعت شكوى ضد الجنرال رشید عمار وفؤاد المبزع ومحمد الغنوشي وأحمد

شابیر والعربي نصرة بتھمة التآمر على أمن الدولة وحمل التونسیین على قتل بعضھم

البعض  كما أكدت أنھا طلبت من القضاء تحجیر السفر على ھؤالء جمیعا .

ولعل أغرب ما رافق الخبر ھو خروج  المتحدث باسم القضاء العسكري  منیر بن  عبد

النبي مباشرة بعد نشرنا للخبر مكذبا مفندا وھو یعلم انھ ھو الكاذب ونحن الصادقون …

كنا نود أن یكون السید منیر منیرا للحقیقة ال مسدال الستار علیھا  وكنا نرجو من عبد

النبي أال یكّذب ” نبّوتنا ” وال یقول إنھا من أساطیر األولین … ولكن من ھان یسھل

 الھوان علیھ .. ومن شب على شيء شاب  علیھ .. ومن رضع حلیب اإلفك والبھتان في

عھد المخلوع  ال ننتظر منھ الیوم أن یكون صادقا أمینا ,….

فقط نعلم منیر بن عبد النبي أننا الیوم قد عاتبناك عتابا رقیقا وانتظر منا  صواعق من

الكالم ال تبقي   وال تذر صواعق تفتح ما تقدم من ملفات فسادك وتأخر ،  ومن أنذر فقد

أعذر…

  والسالم من صاحب من ال یكذب في الكالم .
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المسرح انھار على رؤوسكم…. متى سترحلون ؟؟؟؟

متى سترحلون…. سقطت ورقة التوت  .. تعریتم  أمام عواصم العالم .. انكشف ستركم
…   بانت  عوراتكم،  وما أفظعھا  من عورات :  اغتصاب للطفولة في ریاض األطفال

….تھدید بالسحل  ینطق بھ كبیركم الذي علمكم العنف ،  قتل في وضح النھار على ید
میشیات روابط حمایة الثورة  التي  اتخذتموھا الید الطولى للتنكیل بكل صوت  رفض

لكم أمرا أو خالف لكم رأیا   …اغتیاالت سیاسیة  في شھر رمضان الكریم  ….  رجال
أمن وجیش یعانون اإلحن والمحن… بعضھم قتل رمیا بالرصاص وبعضھم  … ذبح من
الورید إلى الورید  …بعضھم قتل و نكل بجثتھ …. وبعضھم ینتظر نحبھ … كل ذلك و

لسانكم یقول : أوضاعنا مستقرة وأحوالنا على أحسن ما یكون …. ؟؟؟؟
متى سترحلون …  قسمتم المجتمع إلى سافرات وعاھرات… ومنتقبات ومتبرجات  ،

صنفتموه إلى  علمانیین كفرة  ومسلمین بررة … إلى أزالم فاسدین  وثوریین  صالحین
….جزأتموه   إلى  یسار خاسر  ویمین  رابح وتلك قسمة ضیزى … یمین یحظى

بالعنایة والرعایة وإن كان صاحبھ من كبار الفاسدین … ویسار یتربص بھ الموت في كل
الزوایا وفي كل حین  وإن كان صاحبھ من الصالحین  …. تلك  قسمة ضیزى….
متى سترحلون … إن جرح   البراھمي ما زال ینزف وأنتم على األرائك متكئون 

تضحكون … تسخرون … تتندرون   ألیس ما جرى حدث جلل  ال یدمي القلب وال یبكي
العیون ,؟  عجبا نراكم تھددون … كل من  جاء إلى ساحة  باردو  لیقول كفاكم إفكا

وبھتانا … كفاكم فیھ مخطئون … ساحة  باردو جلتنا  ملال ونحال  فكل حزب بما لدیھ
فرحون ,…  رابطات حمایة الثورة وأنصار الشریعة عن الیمین وحركة تمرد

والرافضین للشرعیة عن الشمال ملل  ونحل   فكل حزب بما لدیھ فرحون  فھذا بناقوس
یدق وذاك بمئذنة یصیح ؟؟؟

 ووالة األمر منا مرة یھددون … وأخرى یعتذرون …ویا لیتھم ال یعتذرون …باسم
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الثورة فعلوا ما یریدون وما ال یریدون…وباسم الشرعیة استباحوا حرمة البالد والعباد
وھم ال یشعرون ….

متى سترحلون بالدنا   أصبحت مستباحة للصادر والوراد والكل عابثون …على ” یدیكم
أصبحت حدودنا من ورق … فألف تشكرون ” .. مافیا التھریب ترتع بال خوف وال وجل
… زعماء  اإلرھاب یدخلون ویخرجون  آمنیین….اقتصاد على شفا حفرة من اإلفالس 

وأنتم في غیكم سادرون ..

.تقولون ما ال تفعلون …. وتعلنون غیر ما تسرون  فھل أنتم منتھون وھل أنتم راحلون
؟؟؟؟

+2   Recommander ce contenu sur Google

قاضي الناحیة یصّدر أحكاما سخیفة…و “یتصدّق ” على مخلص الجمل ب”مھبى” عید الفطر من خزینة الصحیفة ؟
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قضیة والي سوسة ضد الثورة نیوز

من أولى األیتام… إلى أولى األنعام
قاضي الناحیة یصّدر أحكاما سخیفة…و “یتصدّق ” على مخلص الجمل

ب”مھبى” عید الفطر من خزینة الصحیفة ؟

أمام ھذا التحالف الرھیب “الثورة نیوز” …تقرر التصعید ؟؟   ·         ·

مع  بدء العد التنازلي النقضاء شھر رمضان المعظم و حلول عید الفطر أصبح الحدیث

من ھنا و ھناك یطوف على نصاب زكاة الفطر و قیمتھا  و  تشرأب أعناق األطفال

خاصة من ذوي الدخل المحدود إلى “مھبى”  تساق إلیھم  تنعش جیوبھم و تغمر قلوبھم

فرحا  … و قیاسا علیھ لم یفوت قاضي ناحیة سوسة رمزي القادري  (سنة أولى قضاء)

المناسبة -  عواشر- الفرصة یخالف  لیتتكّرم  علینا بمھبى سیقت ھذه المرة إلى أولى

األنعام بدل الفقراء و األیتام …حیث و بعد سلسلة من التأجیالت و التأجیالت في قضیة

الثورة نیوز المرفوعة من قبل والي سوسة مخلص جمل اصدر قاضي ناحیة سوسة

رمزي القادري  اصیل مدینة حمام سوسة حكما اولیا بتخطئة كل من المدیر المسؤول 

لصحیفة الثورة و نیوز و سكرتیر التحریر بألف دینار و غرامة مالیة لشخص مخلص

الجمل ضخمھا فقدرھا ب6 االف دینار  مع اقرار عدم سماع الدعوى لكل من رئیس

التحریر عبد الستار البلیش  و الصحفي حمدي بن صالح ..
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احكاما تراءت للعدید من متابعي القضیة سخیفة و بانت و كانھا تحمل في طیاتھا ضروب

من المھزلة القضائیة ووصمة عار تلحق  بالمشھد القضائي و توحي ان القضاء ما عرف

لتوه االستقالل بل ما یزال ترتع و یمرح  في حضن اصحاب الجاه و النفوذ حتى و لو

كانوا آییلین  للسقوط قریبا …

قاضي الناحیة رمزي القادري منحنا استناجا   بسیطا  یتمثل في “ھربنا من القطرة جینا

تحت المیزاّن ” حیث و بعد التجریح التي قامت  بھ الثورة نیوز في القاضي المتخلي عن

القضیة فاروق بوعسكر رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة زوایة سوسة  و نائب رئیس

اللجنة الجھویة االستشاریة للتنمیة بسوسة و التي یرأسھا  والي سوسة مخلص الجمل

درءا لكل تحالف بین الوالي و صدیقھ القاضي  طّل علینا القاضي القادري المتربص في

القضاء على اعتبار انھ ما یزال یلتمس أولى خطواتھ  القضائیة لیؤكد “أن الدنیا مع

الواقف “…

 و لئن كنا لسنا من ھواة اجترار المواضیع و المواقف و اعادة سردھا على كل من لھ

درایة بفصول القانون و مجریاتھ  و انما  تجدنا مضطرین الى اعادة و لو بخالصة  و

عجالة لتفاصیل  القضیة من ألفھا  إلى یائھا   من ماضیھا مرورا بحاضرھا  و انفتاحا

على مستقبلھا  و انما اعادتنا لنقل تفاصیل القضیة و الشوائب التي شابتھا  من باب

الوقوف على  المھزلة القضائیة الصارخة ولن یكون  حدیثنا  عن  القضیة من باب الدفاع

 عن النفس و إنما من باب انارة الرأي العام …
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ونحن نؤكد  أن األحكام لم تفاجئنا بل ال نذیع سرا ان كشفنا عن فصول المسرحیة

القضائیة من اولى خیوطھا إلى حد ھذه  الساعة كنا ندرك جیدا ان الجماعة  ( معد طلبات

المكلف العام بنزاعات و المحامي كحلول و القاضي االول و الثاني ) ارادوا فعال ان

یضعون في  زوایة و یحكمون بما لم ینزل بھ هللا  من سلطان  و تأكد لنا ذلك فعال لما

علمنا ان القضیة تم تغییر وجھتھا المفروضة من ابتدائیة سوسة الى ناحیة سوسة  و تلك

بیت القصید…

مھازل ما قبل الحكم

 للوھلة االولى كانت القضیة  التي رفعھا والي سوسة ضد  طاقم تحریر جریدة الثورة

نیوز باطلة شكال … و قد اقّر بذلك اھل االختصاص  مركزین على وجوه الخلل و

التالعب التي صاحبتھا و التي ضربت بمسار التقاضي عرض الحائط و التي اكدت بدل

المرة أالف المرات ان والي سوسة الشاكي استولى على دور النیابة و استباح لنفسھ ما ال

یسمح بھ القانون الجاري ..

فالتشكي الذي تقدم بھ والي سوسة للمكلف العام بنزعات الدولة مصنفا نفسھ انھ مدیر

http://3.bp.blogspot.com/-iohvR1vVX2Q/Ufl_nnHiaLI/AAAAAAAATvg/HDgYN0jKdac/s1600/10312.gif.jpeg
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إدارة عمومیة و الحال انھ رئیس مجلس جھوي و لھ أھلیة اإللزام و االلتزام باعتباره

یتمتع بالشخصیة القانونیة على اعتبار انھ رئیس   المجلس الجھوي  الذي یتمتع

بالشخصیة القانونیة و االستقالل المالي طبقا للفصل 1 فیفري 1989 و المتعلق بتنظیم

المجالس الجھویة  مع اإلشارة  إلى أنالمكلف العام بنزعات الدولة ینوب المؤسسات

التابعة للدولة و یمثلھا لدى المحاكم و لكن لیس لھ صفة القیام في حق الوالیة على اعتبار

انھ جماعة محلیة و ھو ما یعد أولى االخالالت …

 
أما االنحراف الخطیر في ھذه القضیة فیتمثل باألساس في أن المشتكي والي سوسة تم

سماعھ  قبل قرار اإلذن بفتح بحث الذي أذنت بھ النیابة العمومیة و المؤرخ في 21 جانفي
2013 حیث تم سماع الوالي بتاریخ 18 جانفي 2013 أي قبل إذن النیابة بفتح بحث ثم
وقع السماع إلیھ خارج التوقیت اإلداري حوالي 18و 30 دقیقة مساء وھو ما یعّد حتما

إخالال ثانیا  فظیعا …
 مھازل أثناء الحكم

 جرت  القضیة جرا الى  محكمة الناحیة بسوسة ھناك مسك بھا قاضي الناحیة فاروق بو
عسكر  الذي یشغل في الواقع رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة زاویة سوسة  و یشغل 
ایضا خطة نائب رئیس اللجنة الجھویة االستشاریة للتنمیة بسوسة التي یترأسھا والي
الجھة مخلص جمل  مع العلم ان اللجنة الجھویة االستشاریة للتنمیة تنظر في اقتراح

المشاریع التنمویة بكامل الوالیة  …وھو ما یتعارض مع مبدأ الحیاد واالستقاللیة
خصوصا وان الشاكي والي سوسة مخلص جمل  لیس إال الرئیس المباشر للقاضي

المتعھد بالقضیة باعتبار إشراف ھذا األخیر على السلط المحلیة والجھویة بوالیة
سوسة…

 ھذا من جھة و من جھة اخرى  قاضي الناحیة المتخلي  فاروق بوعسكر ھو اصیل مدینة
زاویة سوسة و ترافع یوم جلسة 27 ماي 2013 عن والي سوسة المحامي عبد الكریم

كحلول وھو أصیل بلدة زاویة سوسة وتربطھ قرابة بالقاضي المتعھد فاروق بوعسكر و
أعّد طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة المقدمة للمحكمة المستشارین یسري البواب

وخمیس الشتیوي قریع و ھذا االخیر ینحدر من مدینة  زاویة سوسة  و لھ عالقة متینة
بالقاضي المتعھد السابق  بقضیة الحال فاروق بوعسكر والمحامي عبد الكریم كحلول…

مما یؤكد وجود” لوبي ” متحالف للضرب على ایادي طاقم تحریر الصحیفة …
مھازل ما بعد الحكم

اما فیما یخص الحكم الصادر عن  ناحیة سوسة فھو حتما ینطبق علیھ حكم  بال ادنى 
ذوق قانوني  على اعتبارات عدیدة  و متعددة اھمھا على االطالق :

-  ان القاضي لم یؤخذ بعین االعتبار بكل االخالالت المرافقة القضیة خاصة في اولى
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خطوات تركیزھا  و سھا عن قصد عن بالتجاوزات التي لحقت بھا اھمھا على  االطالق
استیالء الوالي الى النیابة العمومیة .

-  عدم اختصاص ناحیة سوسة  في جرائم الصحافة  على اعتبار انھا جنح  وھي  محل
اختصاص المحكمة االبتدائیة  ال محكمة الناحیة استنادا طبعا على المرسوم 115 المنظم

لقطاع الصحافة .
-  الحكم بان مختال على اعتبار ان صاحب المقال حكم  علیھ بعدم سماع الدعوى شانھ في

ذلك  شان رئیس التحریر و الذي تؤول الیھ صفة الرقابة على المقاالت الصادرة
-  الغرامة المالیة او الضرر المادي القاضي بتمكین مخلص الجمل بصفة شخصا ال

بصفتھ والیا  على المقاالت لم تتعرض الى  مخلص الجمل بصفتھ  الشخصیة و انما 
كانت موجھة الى المسؤول الجھوي االول  والي سوسة …و حتى و ان فرضنا بأحقیة

الضرر المادي المحكوم  على  الصحیفة  فكان على القاضي ان یحكم بالضرر  للوالیة و
لیس للشخص الوالي

-  ثم  و انھ من باب اثارة الضحك  كیف  یحكم  القاضي على صحفي ذي محدود  بغرامة
تضاف إلى منح الوالي  ما غرامة قیمتھا  1 الف دینار …بمعنى یاخذ من فم البسطاء

لیحملھ الى فم االغنیاء و االمراء …
و بعد

 و بناء علیھ و امام ھذه المھزلة التي استمرت 6 اشھر و اما التمخض الطویل الذي
عاشت علیھ محمكة الناحیة  بسوسة لتنجب حكما اولیا بائسا  غریبا مشوھا تتجھ  النیة

لدى كافة طاقم تحریر الجریدة و خاصة مدیرھا المسؤول الى تقدیم شكاوي تظلم الى كل
من یعنیھ االمر من خالد بن سعید رئیس دائرة جنائیة بالمحكمة االبتدائیة بسوسة رئیسا

أول  لمحكمة االستئناف بسوسة مرورا بالمتفقد العام بوزرة العدل ووزیر العدل لفتح بحثا
في الموضوع …علما و ان  الصحیفة ستواصل في تسلق سلم درجات التقاضي من خالل

استئناف الحكم  الصادر و الطعن فیھ …
غیر ان البد من االشارة اننا الیوم كنا شھود عیان على فناء درة من درر العبارات التي
اطلقھا عمر بن الخطاب التي تفید :” وھل القضاء إال ھكذا ، قول فصل وحكم عدل أي

كالم موجز فاصل یحكم بالعدل” … وعلى مراحل سقوط سمو االمیر و استقالل سوسة و
سنظل شاھدین…و سنبقى دوما صامدین
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بعد توجیھ النیابة العمومیة بالمحكمة االبتدائیة بسوسة لتذكیر للمصالح االمنیة بسوسة
مباشرة اثر صدور المقال الخاص بالمتحیل الطیب الدزیري على صفحات جریدتنا عدد

36 لیوم الجمعة 26 جویلیة 2013 تحت عنوان “محاوالت مقیتة البتزاز النجوم
والمشاھیر : عملة رائجة وجدت لھا بعد الثورة اذانا صاغیة … نھایة المتحیل المبتز

الطیب الدزیري شھر صاحب الطابع … ال یستقیم الظل والعود اعوج”.. تحركت
المصالح االمنیة بمركز الشرطة ببوحسینة ونجحت خالل ساعات في حصر الشبھة في

امرأة ذات سوابق تقطن بحي التعمیر ومتزوجة من عامل بمقاوالت امیر السراج “شركة
تونس لألشغال”… وبجلب المشبوه فیھا الى مقر المركز ومكافحتھا بأحد صحفیي الثورة
نیوز تعرف علیھا ھذا االخیر وصرح بأنھا غالطتھ في ھویتھا وفي معلوماتھا مضیفا انھا

كانت تعمل بالتنسیق مع شریكھا الطیب الذي شھرنا بھ ورفضنا نشر حقھ في الرد لما
لمسناه من عدم وجاھة الرد ولتأكدنا من انحراف الرجل.

وبعد مراجعة النیابة العمومیة تم یوم الثالثاء 30 جویلیة 2013 االحتفاظ بالمتحیلة ثریا
بنت عبد هللا الماكني حرم علي بوحاللة على ذمة االبحاث (في العقد الثالث من عمرھا )
التي ازعجت راحة رجل االعمال المعروف عماد الحربي طیلة اكثر من سنة من خالل

عملیة ابتزاز حقیرة نظمتھا مع مجموعة من المفسدین متكونة من المتحیل المعروف
اختصاص ابتزاز الطیب الدزیري شھر صاحب الطابع واحد رجال االھمال المدعو امیر

السھیل شھر السراج …كذلك تعذر سماع الشریك الثاني في جریمة التحیل والنصب
واالبتزاز الطیب الدزیري الذي رفض االلتحاق بالمركز االمني المتعھد باألبحاث رغم

توصلھ لالستدعاء وھو ما عجل بإصدار برقیة جلب في حقھ…. الثورة نیوز تشكر
بالمناسبة المصالح االمنیة بسوسة والتي نجحت في وقت قیاسي في انھاء مسرحیة طالت

اكثر من اللزوم واماطة اللثام عن مجرمین تخفوا وراء رسائل مجھولة وبرقیات نصیة
.مجھولة وھرسلة ھاتفیة یومیة مجھولة ایضا

ویعود الفضل الى جریدة (الثورة نیوز” التي وقعت مؤخرا في حبال المتحیلة ثریا والتي
قدمت نفسھا لفریقنا الصحفي على انھا تدعى ایناس ومن ضحایا رجل المقاوالت عماد

الحربي الذي ارتبطت معھ او معھ المدعو محمد الخلیفي (مسؤول حضیرة بشركة
االزدھار المملوكة لعماد الحربي) بعالقة محرمة حسب زعمھا وساندھا في ادعاءاتھا
الباطلة شریكھا في عالم الفساد واإلفساد المدعو الطیب … زمنھا كتبت الثورة نیوز

وبالضبط في العدد 34 لیوم الجمعة 12 جویلیة 2013 مقاال تشھیریا تحت عنوان “عماد
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الحربي (مجمع االزدھار لالشغال سوسة )… طرقات مترھلة شاھد عیان على مقاول لم
یسلك إال طریق الفساد … دیدنھ الرشوة والعمولة والتالعب ونھب اموال البالد ” استنادا
الى معلومات خاطئة ومغلوطة ال عالقة لھا بالرجل بل ھي مجرد اتھامات باطلة للضغط
على الضحیة في مسرحیة االبتزاز التي یتعرض الیھا صباح مساء وحتى ایام العطل …
ولترتقي درجاتھ الى حد التھدید عبر ارسالیات نصیة قصیرة انطالقا من الھاتف الخلوي
رقم 55012414 المسجل باسم المدعو “طارق بوبكر” اصیل السواسي … لھذا الرقم

المشبوه قصة مع عماد الحربي الذي سارع ابان الثورة وبالضبط بتاریخ 23 ماي 2011
الى رفع االمر الى القضاء من اجل التحیل واالبتزاز والتھدید ضد المدعو الطیب

الدزیري وصاحب رقم الھاتف الجوال المذكور لینتھي المسلسل باعتراف المتھم بجریمتھ
وتراجع عن ادعاءاتھ الباطلة التي وجھھا الى ما یسمى بلجنة تقصي الحقائق حول الفساد

والرشوة (ولو انھ لم یوجد اي اثر في وارد اللجنة المذكورة وغالبیة الظن ان الطیب
الدزیري شھر صاحب الطابع قد استعمل اختاما مفتعلة خاصة باللجنة إلیھام ضحیتھ بأنھ

جاد في تشكیھ وللحصول على مبالغ مالیة یحددھا مسبقا لضحایاه والذین عادة ما یختارھم
من صنف المقاولین المشھورین ) اخالق عماد الحربي وطیبتھ عطال التتبع القضائي في
حق المتحیل المبتز بعد ان اسقط حق التتبع تلقائیا امام دموع التماسیح التي سكبھا الطیب

الدزیري امام ضحیتھ.
وكما ھو معروف “من شب على التحیل واالبتزاز شاب علیھ” وھي حالة الطیب

الدزیري الذي عاود الكرة ھذه المرة لكن باستعمال خزعبالت واألعیب جدیدة مبتكرة
حتمت علیھ االستنجاد بخدمات امرأة من اصحاب السوابق العدلیة والمشھود لھا

بصوالتھا في عالم الجریمة واإلجرام تدعى ثریا الماكني حرم بوحاللة (دخلت السجن 3
مرات ووالدتھا محترفة سرقة ونشل ونصب معروفة بسوسة باسم “بیة الزاویة” تعلقت

بھا مئات االحكام)… ربما الخطأ الذي وقع فیھ زعیم عصابة النصب والتحیل الطیب
صاحب الطابع ھو لجوؤه الى جریدة الثورة نیوز لنشر ترھاتھ وأكاذیبھ وھو الذي سبق لھ

ان استعمل نفس الطریقة البتزاز رجل االعمال عبد الحكیم ھمیلة حینما اتصل بجریدة
المساء االسبوعیة ونشرت لھ مقاال كاذبا ومغلوطا بتاریخ 21 دیسمبر 2011 تحت عنوان

“التالعب باألموال العمومیة في وزارة التجھیز” وبقراءة المقال المذكور اتضح للثورة
نیوز انھا وقعت ضحیة ثقتھا في قرائھا في غلطة ال تغتفر اذ زج بھا في مخطط اجرامي
للضغط على الضحیة عماد الحربي … ومن المفارقات العجیبة ان نفس التھم التي كیلت

جزافا لعبد الحكیم ھمیلة ھي نفسھا التي وردت في مقالنا المنشور في العدد 34 والذي
صححناھا في العدد 35 لیوم الجمعة 19 جویلیة 2013 بمقال اول تحت عنوان “حینما
صمت عماد الحربي …وتكلمت وثائقھ” ومقال ثان تحت عنوان “وأخیرا سقط المتحیل

الخطیر مبتز المقاولین الطیب الدزیري في فخ الثورة نیوز”… السحر انقلب على
الساحر واتضحت الرؤیا وسارعت الثورة نیوز الى تدارك خطئھا وساھمت من موقعھا

االستقصائي في االیقاع بعصابة الطیب الدزیري ولتسقط في مرحلة اولى الشریكة ثریا او
ایناس في انتظار سقوط البقیة وھم على التوالي الطیب الدزیري وأمیر السراج.

امیر السراج واصلھ السھیل صاحب مؤسسة االشغال العامة ” تونیزي ترافو” من
المفترض ان یكون محرض العصابة خصوصا وان لھ مصلحة مادیة ومعنویة في المس
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من سمعة منافسھ في میدان المقاوالت عماد الحربي واالطاحة بشركة االزدھار لتخلو لھ
االجواء بما ان سمعة رجل االعمال عماد الحربي اصبحت على كل لسان وھو ما سیعطل

التعامل معھ مستقبال … اما بالنسبة للطیب الدزیري فتلھفھ على جمع المال الحرام من
جمیع الجھات جعلھ یقبل بالمھمة مقابل حصولھ على جائزة ملكیة من امیر السراج

تنظاف الیھا ما سیحصل علیھ من ضحیتھ ربما 30 او 50 او 150 الف دینار … والي
یحسب یفضلو.
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حامیھا حرامیھا في بلدیةسوسة

إذا كان رئیس النیابة الخصوصیة محمد المكني على الدف

ضاربا…فال تلومّن عضو النیابة جوھر العجیمي  على الرقص ؟

 لوبي ال يذعن للقانون… و من أفعالھم أصیب ” الساحلي”

بالجنون؟

قضیة الحال ھي بمثابة قوة جذب إلى الوراء …إلى معمعة الفساد على قیاس  ما كانت
علیھ   المجالس البلدیة في السابق .. و قضیة الحال ھي فسیفساء من  خروقات انطلقت

من  المواالة و المحاباة  مرورا  بالتالعب  بالقانون وصوال إلى التمییز في تطبیقیھ على
شكل فرض و سنة أو ” انظر إلى الوجوه  و فّرق”

ھنا في النیابة الخصوصیة ببلدیة سوسة لوبي محترف یخالف و یتحالف و یتستر على
المخالفات  و یرفع شعارحامیھا حرامیھا  ھندسھ الثنائي محمد المكني رئیس النیابة
الخصوصیة لبلدیة سوسة و  جوھر بن محمود بن أحمد العجیمي العضو في النیابة
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الخصوصیة عن حركة النھضة و رئیس لجنة البتات و الصفقات ببلدیة سوسة

و أطوار القضیة تعود إلى سنة 2010 حیث شرع العجیمي  في إقامة طابقین أول و ثان 
بمحل سكناه  بزاویة نھجي الترمذي  و الحارث بن حلزة خزامة الغربیة سوسة و قد عمد

إلى خرق قواعد التصفیف و مسافات التراجع من جمیع الجھات مما  تسبب في إلحاق
الضرر بجیرانھ الذین رفعوا شكاواھم في عدید المناسبات بالمصالح البلدیة المختصة و
أرفقوا شكاواھم العدیدة بصور مثبتة لألشغال أثمرت   في نھایة المطاف و بعد الثورة

قرارا بلدیا بتاریخ 11 فیفري 2011 یلزم جوھر العجیمي بإیقاف األشغال التي
شرع فیھا  و أذعن ھذا األخیر للقرار  بعد عدة محاوالت دون أن یقوم البتة بتسویة

وضعیتھ ..

استغالل  النفوذ و مواصلة اإلشغال

تمكن جوھر العجیمي بعد انتصاب النیابات الخصوصیة بعد الثورة من االلتحاق بمجلس
النیابة الخصوصیة ببلدیة سوسة و أصبح عضوا فیھا …حیث مكّنھ منصبھ ذالك من

استئناف األشغال  بنفس الكیفیة التي كان قد بدأ بھا دون احترام شروط البناء من قواعد
التصفیف و مسافات التراجع ضاربا عرض الحائط قرار إیقاف األشغال الصادر ضده بل

األدھى و األمر أن ھذا األخیر ال یملك رخصة بناء صالحة تخول لھ  استئناف األشغال
…

و بعد مارطون من الضغوطات و المراسالت ضده وقع إیداعھا بكل من بلدیة سوسة
ووالیة سوسة ووزارة الداخلیة أصدر رئیس  النیابة الخصوصیة قرارا بالھدم  رقم

610/8293بتاریخ 30 نوفمبر 2013 الصادر عنبلدیة سوسة (دائرة سوسة الشمالیة) و
بعد  محضر معاینة رفع ضده بتاریخ 16-11- 2012 من قبل العون المكلف بمعاینة

المخالفات…و لكنھ  بقي حبرا على ورق  على اعتبار انھ لم یقع تطبیقھ  و ال حتى
محاولة تنفیذه ..

 فتفاصیل الواقعة تؤكد أن  عضو النیابة الخصوصیة رئیس لجنة البتات و الصفقات
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ببلدیة سوسة  جوھر العجیمي كان مطمئن البال  لعدم تنفیذ القرار أو حتى محاولة تنفیذه

أو حتى اضعف االیمان حجز أدوات العمل نظرا للنفوذ الذي یتمتع بھ داخل مجلس

النیابة بل واصل أشغال البناء في خرق مفضوح و مكشوف ألحكام الفصل 86 من

مجلة التھیئة الترابیة و التعمیر : بناء دون رخصة و عدم االذعان للقرارات الصادرة

عن البلدیة.

 تواطؤ مفضوح

و أمام ھذا الخرق  الفاضح للقانون و عدم االكتراث بالقرارات البلدیة و تجاوز السلطة

بكل المعاییر و عدم  احترام اإلجراءات المتخذة ضده و تحت غطاء النفوذ الحزبي و

البلدي صمتت النیابة الخصوصیة لبلدیةسوسة  و تحدیدا  رئیسھا محمد المكني على

المخالفات المرتكبة ضد عضو النیابة الخصوصیة و رئیس لجنة البتات و الصفقات

ببلدیة المكان و أغمضت عینھا على الخروقات رغم تتالي التشكیات و محاضر التنبیھ

بل عمدت إلى عدم إیالء الموضوع أھمیة من خالل عدم تحریر أي محضر مخالفة مھما

كان نوعھ ضد المخالف.

و برز رئیس النیابة الخصوصیة متواطئا معھ من خالل االمتناع   عن تنفیذ قرار الھدم

رغم تمادي العجیمیفي األشغال  و مواصلتھ لھا دون إعطاء أي أھمیة لقرار الھدم  و

عدم قیام المصالح المختصة ولو بمحاولة حجز معدات البناء وھو ما یدل قطعیا  على

وجود تقارب بین رئیس النیابة الخصوصیة محمد المكني و عضو النیابة الخصوصیة

جوھر العجیمي …

 تتواصل األشغال و تتواصل المھازل

في وقت واصل فیھا جوھر العجیمي أشغالھ دون مباالة بعد أن وجد

سنده في البلدیة الراجع لھا بالنظر و المتربع على عضویة بھا  تتواصل الحان

المھازل في بلدیة سوسة التي عادت بنا إلى األیام  الخوالي   حیث یطبق القانون على

من “ال أكتاف” لھ  و یمنع من تطبقیھ على أصحاب الجاه  و الوالء ..

  إن النیابة الخصوصیة لبلدیة سوسة بھذا التصرف المستھجن  أكدت بدل المرة أالف

المرات أنھا ھي من تذعن  لطلبات الحزب الحاكم  ال  منخرطي الحزب الحاكم ھم

الذین یذعنون لقرارتھا  و أكدت  أیضا  أنھا مطیعة تخدم مصلحة أشخاص استقووا

بالسلط النھضویة  على حساب المصلحة العمومیة …

 فرض و سنة
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عدم تطبیق قرار الھدم ووضع حد لمخالفة بارزة للعیان و ثابتة بالبرھان القاطع و

الحجة أحالنا مباشرة إلى قرار الھدم الذي اتخذتھ السلط المحلیة ضد صاحب قاعة

زینیفیلم  محمد خامس دبو  التابع لحزب نداء تونس …فتنفیذ قرار الھدم  یختلف من

وجھ إلى وجھ  و من حزب إلى حزب …وھو ما یؤكد فعال أن القرارات تؤخذ فیسوسة

حسب الوالءات و االنتماءات الحزبیة …و أھل النھضة مكرمون و على الرؤوس حتى

و أن تجاوزوا القانون…

و ھذه “مشترة من مشاتر” اإلخالالت الفاضحة التي تعیش على وقعھا جل

البلدیات في سوسة االستثناء  الوحید تقریبا  و المتمثل في النیابة الخصوصیة لبلدیةحمام

سوسة التي ظلت عصیة على التركیع و االنخراطفي موجة التكالب على اللون األزرق

بحثا عن رضاء والة األمور  و خاصة منھم والي الجھة الذي یعود لھ

الفضل في تكریس  مبدأ من دخل بیت أبي سفیان فھم آمن …

بقي القول إن على النیابة الخصوصیة لبلدیة سوسة  أن تطّبق القانون بحذافیره و تردع

كل مخالف  و تضرب على ید العابثین بالقرارات  و غیر المذعنین لھا  .
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وذبح لحماة الوطن مرتبط ومثلما صرحت بھ سلطة اإلشراف بمجموعة “سلیمان – عین
تبرنق” والتي كان من المفروض ان المتورطین فیھا یقبعون في احد السجون على أمل

رحمة من السماء قد تمنحھم حق العیش في السجن دون تطبیق  حكم اإلعدام… والسؤال
الذي یفرض نفسھ من أطلق سراح إرھابیي على ھذه الدرجة من الخطورة … ومن نحمل

المسؤولیة .. أظن ان قائمة المتورطین في جریمة خیانة الوطن من خالل ضمان عدم
تقضیة العقوبة  والتسبب في مقتل عشرات األبریاء عن طریق التآمر بقصد ارتكاب

اعتداءات ضد امن الدولة الداخلي  ستشمل كل من المحامي الفاشل فتحي العیوني
والمحامي الشیخ لزھر القروي الشابي والمحامي الشیخ فؤاد المبزع والجنرال المستقیل

..وخائن جنده رشید عمار
خالل العفو العام إبان الثورة تم استثناء المحكومین على معنى الفصل 204 م.ج. والذي

ینص على “یعاقب باإلعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس اثر ارتكابھ جریمة
أخرى او كان مصاحبا لھا او كانت إثره وكانت تلك الجریمة موجبة للعقاب بالسجن او

كان القصد من قتل النفس االستعداد الرتكاب تلك الجریمة او تسھیل ارتكابھا او مساعدة
..”فاعلیھا او مشاركیھم على الفرار او ضمان عدم عقابھم

وللغرض تم تكوین لجنة لدراسة ملفات العفو من طرف وزیر العدل لزھر القروي الشابي
احد أعضائھا المحامي الفاشل فتحي العیوني والذي تربطھ عالقة صداقة بحكم تربص

الثاني في مھنة المحاماة بمكتب األول وارتباطھما بمصالح خاصة جدا وفي اللجنة تقرر
استثناء مجموعة إرھابیي “سلیمان – عین تبرنق” و”غوانتنامو” إال ان المحامي الفاشل
أصر على ان یشمل العفو الكل بعد ان تعھد لعوائل بعضھم بالتدخل لدى صدیقھ الوزیر

من اجل اإلفراج عن ابنائھم المتورطین في جرائم خطیرة في حق البالد والعباد …
وبسرعة وافق وزیر العدل لزھر الشابي ورئیس الجمھوریة فؤاد المبزع ورئیس أركان

الجیوش بصفتھ “حامي الثورة” الجنرال رشید عمار وتقرر إطالق سراح مجرمین
خطیرین عادوا من جدید ورفعوا السالح في بئر علي بن خلیفة والشعامبي واغتالوا

.… شكري بلعید ومحمد البراھمي
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 تاكد من مصادر قریبة جدا من حدیقة حسان بلخوجة  ان الترجي التونسي ممثال في

رئیسھ حمدي المدب  تباحث مع باعث قناة تونسنا رجل االعمال  المعروف عبد الحمید

بن عبد هللا حول امكانیة بث قناة الترجي  تي. في عبر شاشتھ  و قد  توصل الثنائي الى

ایجاد ارضیة وفاقیة تمكن الترجي من بث یومي مدتھ ساعة واحدة  تغطي فیھا كل

اخبار الترجي التونسي في جمیع االصناف  و في جمیع االختصاصات … ومن

المنتظر ان ترى النور قناة الترجي تي في بعید شھر رمضان الكریم …علما و ان  قناة

الترجي تي في ھي بمثابة ضرب عصفورین بحجر واحدة  فمن جانب تقرب اخبار

النادي الى محبیھ  و من جھة اخرى ترنو الى تامین بعض المداخیل من عائدات

االشھار … كما علمنا ان االتفاق الحاصل بین المدب و بن عبد  ینص على بث ساعة

ترجیة یومیة بطریق البابرتینغ  مع خصم نسبة معینة من عائدات االشھار لفائدة قناة

تونسنا
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علمت االثورة نیوز ان احد افراد الجالیة التونسیة  العائد لتوه (خالل شھر رمضان)  من
البقاع المقدسة حیث كان في مھمة عمل ھناك بدا في عد العدة لتقدیم شكایة ضد حكم دولي

سابق  بعدة تھم منھا باالخص التستر على الفساد  و المشاركة فیھا و تعاطي البغاء و
الضرر بمصالح الغیر …و قد علمنا ان التونسي العائد من السعودیة كان یشتغل في

مجمع ضخم بتونس العاصمة قضى صاحبھ  على مستقبلھ المھني و شرده بعد تم طرده 
طردا تعسفیا … علمنا ایضا و ان الشكایة التي بصدد اعداده لتقدیمھا الى النیابة العمومیة

خالل االیام القلیلة القادمة تضم حكم دولي سابق و معروف على اعتبار انھ كان یشتغل
الذراع االیمن لصاحب المجمع  …

 ومن جانب اخر و في نفس میدان التحكیم تاكد  ان احدى والیات الساحل قامت بسحب
رخصة نقل ریفي من حكم دولي سابق   شغل عدید المناصب في قطاع التحكیم  بعد ان
تبین لسلطات االشراف الجھویة ان اسناد الرخصة لھ في العھد السابق كان عن طریق

المحاباة و المواالة
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شھود عیان :3 أشخاص أخرین ملثمین ینتظرون و بحوزتھم حقائب مباشرة الذوا بالفرار عبر واد یؤدي إلى جبل

الشعانبي
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افاد شھود عیان منذ قلیلالحد المواقع االخباریة  مباشرة من قریة بولعابة المتاخمة لجبل

الشعانبي و التي تبعد حوالي 15 كلم عن والیة القصرین أن شخصا غریبا عن القریة

طلب من أحد المتساكنین بالجھة تزویده بقارورة ماء و قد إستجاب المواطن إلى طلب

الرجل و راح لیأتھ بالماء و لكن عند عودتھ وسط الظالم الدامس كانت بحوزتھ ألة إنارة

یدویة ساعدتھ على مشاھدة 3 أشخاص أخرین ملثمین ینتظرون صدیقھم و بحوزتھم

حقائب على إثرھا مباشرة الذوا بالفرار عبر واد یؤدي إلى جبل الشعانبي حیث تم

مباشرة إعالم السلط األمنیة التي حلت بسرعة قیاسیة إلى المنطقة و ھي األن بصدد

التفتیش عنھم و نشیر إلى نقطة أخرى بأن األشخاص یرتدون زیا طائفیا مخالفا للباس

العادي حاملین حقائب معھم.
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الغنوشي ، المبزع ، شابیر ، نصرة و عمار : یواجھون تھما تصل عقوبتھا اإلعدام

قالت المحامیة لمیاء قدور إن العقوبات التي یواجھھا كل من رئیس أركان الجیوش سابقا
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رشید عمار و الوزیر األول األسبق محمدالغنوشي و رئیس الجمھوریة السابق فؤاد
المبزع و العمید السابق أحمد شابیر و صاحب قناة حنبعل العربي نصرة ، تتراوح بین 5

سنوات سجن و اإلعدام
ھذا و یواجھ ھؤالء تھم التأمر و اإلعتداء على أمن الدولة و القتل و حمل السكان على

مھاجمة بعضھم بعض ، و كانت قدور قد تقدمت مؤخرا بشكایة إلثارة ھذه القضیة
بتكلیف من النقابة الوطنیة لقوات األمن الداخلي إستنادا إلى عدد من المعطیات و

البراھین حیث إعتبرت المحامیة لمیاء قدور أن ھذه المجموعة سالفة الذكر قد تأمرت و
أثارت الفتنة و تسبب في مقتل و جرح عدد من األمنیین و المدنیین إبان ثورة 14 جانفي

2011
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دیقاج في وجھ المھدي المبروك و حسین الجزیري

طرد وزیر الثقافة ” المھدي المبروك ” من جنازة الشھید نزار لمكشر و رشقھ و سیارتھ

بالحجارة و رفع شعار یا غنوشي یا سفاح یا قتال االرواح   … كما تّم طرد الحسین

الجزیري من الحامة عقب مراسم دفن الشھید الھادي مساعدي و رفع  شعارات داعیة

إلسقاط حكومة النھضة
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القي القبض صباح الیوم من قبل وحداتنا العسكریة المتمركزة في جبل الشعانبي على
حارس غابات یحمل حقیبة وبعد تفتیشھا اتضح أن فیھا ثالث بدل عسكریة …ھذا الحارس
احتفظ بھ للتحقیق معھ والتثبت في عالقتھ بالعملیة اإلرھابیة األخیرة التي أسفرت یوم 29

من ھذا الشھر على قتل 08 جنود وجرح 20 آخرین…

ھذا ویذكر أن إدارة الغابات تابعة إداریا لوزارة الفالحة التي یمسك بھا محمد بن سالم مما
یطرح عدید نقاط االستفھام…
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mardi 30 juillet 2013

السلطات الجزائریة تعلن عن أسماء منفذي جریمة الشعانبي

أفضت تحقیقات مصالح األمن الجزائریة مع اإلرھابي كمال بن عربیة المكنى الیاس أبو
فیدا الذي القي القبض علیھ مؤخرا إلى الحصول على ھویة باقي العناصر اإلرھابیة التي

تتحرك على مستوى الحدود بین الجزائر و تونس، و یتعلق األمر بكل من خالد حمادي
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شایب، إسماعیل غریسي، محمود سعد حسین، عبد الغاني وحیشي، احمد بن احمد بكار،
و محمد العربي بن مسعود بن علي، و ھي العناصر التي ترجح مصالح األمن الجزائریة
وقوفھا وراء االعتداء اإلرھابي الجبان على الجیش التونسي بمنطقة الشعانبي على حدود

البلدین، بالتنسیق مع المجموعة المتحصنة ھناك.
و قالت مصادر أمنیة جزائریة لـ »موزاییك. اف. ام »، أن المجموعة اإلرھابیة على

عالقة وطیدة بالعناصر التي تتخذ من جبال الشعانبي و المناطق الغابیة على الحدود بین
الجزائر و تونس قاعدة خلفیة للتحرك و النشاط اإلرھابي الذي یستھدف قوات األمن

والجیش في البلدین، و أشارت إلى أن العناصر السالفة الذكر كانت تنشط تحت إمارة
اإلرھابي كمال بن عربیة قبل إلقاء القبض علیھ من طرف قوات األمن الجزائریة بمنطقة
الوادي على الحدود الجنوبیة لتونس، و صنف كإرھابي خطیر، كان البحث جاري بشأنھ

من قبل مصالح األمن التونسیة و الجزائریة رفقة عناصر مجموعتھ، الذین ال یزال البحث
جاري بشأنھم.

وأوضحت ذات المصادر أن ما حدث أمس االثنین في منطقة الشعانبي التونسیة، حیث تم
اغتیال 9 عسكریین من قوات الجیش التونسي، قد تكون وراءه المجموعة الجاري البحث
عنھا والتابعة لإلرھابي كمال بن عربیة، كرد فعل انتقامي على إلقاء القبض على أمیرھم

من طرف قوات األمن الجزائریة، وتابعت أن ھذه المجموعة مسؤولة عن نقل المواد التي
تدخل في صناعة المتفجرات و القنابل تقلیدیة الصنع كالفوسفات، بین الجزائر، لیبیا

وتونس، استعدادا لعملیات إرھابیة كانت الجزائر قد حذرت تونس من تحضیر الجماعات
اإلرھابیة لتنفیذھا في البلدین ضد مصالح غربیة أمریكیة وفرنسیة، و ضد مؤسسات

وھیئات في البلدین.

و أضافت ذات المصادر أن اإلرھابي المقبوض علیھ كشف لمصالح األمن الجزائریة
خالل التحقیقات أن مجموعة إرھابیة تونسیة مرتبط بتنظیم القاعدة في بالد المغرب

اإلسالمي ینشط على مستوى الحدود بین البلدین، مستغلة تدھور األوضاع األمنیة في
لیبیا وانتشار األسلحة.
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منزل كامل :جعفر بن نجمة فالح ال یحسن الكتابة والقراءة انتزعت منھ الدولة أرضھ برخص التراب

القضیة بدأت بمشروع الطریق الحزامیة التي قررت وزارة التجھیز مدھا في جھة منزل
كامل خالل سنة 2008 حیث قامت الدولة بانتزاع قطع من األراضي الفالحیة لفائدة

المصلحة العامة …إلى ھذا الحد تبدو األمور طبیعیة لكن بالتصفح في حزمة الوثائق
والعقود وباإلنصات لصرخة الفالح المقھور والمغبون والمتحیل علیھ نخلص إلى أن

جعفر بن علي بن نجمة شھر فرج بوشیبة وقع ضحیة جھلھ الكتابة والقراءة معا…
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إذ قامت الدولة بتاریخ 07/01/2008 بانتزاع عقار فالحي على ملك الضحیة مساحتھ
5866 متر مربع موضوع الرسم العقاري عدد 27649 المنستیر

والمسمى ”بالحماید” بتعویض قدر بحوالي 18 ألف دینار أي بثمن ال یتعدى 3  دنانیر
للمتر المربع(إي قرابة نصف سعر علبة المارلبورو) والحال أن ثمن المتر المربع في

تلك المنطقة وفي ذلك الزمن األسود ال یقل عن 15 دینار على أقل تقدیر … العقار
المنتزع لفائدة الدولة تم إفرازه برسم عقاري جدید ”مدركة الساحل ”موضوع الرسم
54729 المنستیر ….. ھذا االنتزاع المشبوه والمباغت لم یحترم قواعد اإلعالم وال

قواعد التعویض العادل مما تسبب في مضرة كبیرة للفالحین أصحاب األراضي المنتزعة
ومن بینھم الفالح المغدور جعفر بن نجمة.
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المتضرر یؤكد أن المصالح الجھویة المختصة بوالیة المنستیر غالطتھ من ناحیة الثمن
والمثمن ولم تسمح لھ بالتثبت في محتوى العقد المزعوم بعد أن أوھموه بان القطعة
المعنیة ال تتجاوز ثلث المساحة الفعلیة المقتطعة ولم یكتشف المقلب إال مؤخرا …

فضیحة جدیدة تحسب لدولة الفساد واإلفساد …الثورة نیوز تضم صوتھا للفالح المغدور
وتطالب الجھات الجھویة المسؤولة بتصحیح الوضعیة وتسویتھا في تطبیق سلیم

للقانون.
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نھایة المتحیل المبتز الطیب الدزیري شھر صاحب الطابع ….ال یستقیم الظل و العود أعوج
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محاوالت مقیتة البتزاز  الّنجوم والمشاھیر : عملة رائجة وجدت

لھا بعد الثورة آذانا صاغیة

فجأة وبدون سابق إنذار أو مقدمة أو تمھید تحولت تونس بعد سقوط دولة الفساد
والمفسدین إلى مسرح للجریمة المنظمة وخاصة منھا النصب واالحتیال واالبتزاز جرائم

تمارس في وضح النھار من اإلعالمیین والحقوقیین ورجال المال واألعمال والساسة
والموظفین والعملة وكل من ھب ودب ینحرون المبادئ اإلنسانیة ویھتكون الحرمات

واألعراض ویمارسون فنون الھرسلة والتھدید والوعید والسمسرة واالبتزاز والتحیل في
حق المتورطین وغیر المتورطین على حد سواء والنتیجة سقوط البعض في

فخاخ المتحیلین ونجاح البقیة ممن رفضوا الرضوخ وآمنوا بأن مسلسل االبتزاز لن
یتوقف بمجرد االستجابة لطلبات المبتزین والمجرمین وأن لھ دیمومة حلقات المسلسالت

المكسیكیة أو التركیة .

فھذا مجرم اختص في استدراج رجال األعمال عبر  شبكة االنترنت موھما إیاھم بأنھ فتاة
بصدد التعري وفي األثناء یقوم بتصویرھم عبر السكایب وتھدیدھم في مرحلة ثانیة بنشر

صورھم إن رفضوا تسلیمھ مبلغا من المال  وذاك  محام معروف بصفاقس وظف امرأتین
لمساومة وابتزاز عدد من رجال األعمال وثالث  یھدد  عبر الھاتف أستاذا جامعیا ویطالبھ

بدفع مبلغ مالي ھام وإال تعرضت ابنتھ لالختطاف ومبتز أخر یعمد إلى االتصال بأحد
رجال األعمال الفارین خارج البالد ویطالبھ بدفع مبلغ من المال یصل الملیار لتسھیل

عودتھ دون مساءلة أو محاسبة … قصص ألیمة تختزل حیاة المشاھیر واألثریاء خالل
الزمن األزرق .

http://1.bp.blogspot.com/-3-9JXiJQuN0/UfcUTJY_9aI/AAAAAAAATpU/DdZfExAT45c/s1600/fasadHHHHH.jpg
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وفي ملف قضیة الیوم نعود إلى موضوع المتحیل والمبتز الطیب الدزیري والذي  كنا قد
فتحنا في  العدد السابق  ملفات فساده وصوالتھ في عالم الجریمة المنظمة

تحت  عنوان  ”غلطة الشاطر بألف …” ..
نعود الیوم لنقول و أخیرا سقط المتحیل الخطیر ومبتز المقاولین الطیب الدزیري في فخ

الثورة نیوز” ومباشرة بعد صدور العدد الفارط أذنت النیابة العمومیة بالمحكمة االبتدائیة
بسوسة 1 بفتح تحقیق في عملیة االبتزاز الخسیسة التي تعرض لھا رجل المقاوالت

المعروف عماد الحربي صاحب مجمع االزدھار.
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والغریب في الحكایة انھ  قد وصلنا على بریدنا المصور مقال مطول من 4 صفحات
مؤرخ بتاریخھ أي 19/07/2013 كتبھ بخط الید المتحیلوالنصاب الطیب الدزیري
(صاحب الھاتف الخلوي رقم 94092290) وأرسلھ من فاكس مجھول الرقم مطالبا

بنشره في إطار حق الرد وھنا نستوقفھ لنذكره بأنھ یستحیل علینا نشر إرسالیة مجھولة
المصدر تخفى صاحبھا وراء فاكس بدون عنوان… أما بخصوص ما جاء فیھ من ترھات
وأكاذیب وأباطیل ال ترتقي بان تنشرھا الثورة نیوز  الجریدة االستقصائیة األولى بتونس.

ربما اعتقد المتحیل الشریر الطیب خطأ  أننا من صنف إعالم العار أو الصحافة
الصفراء  وبالتالي سننشر ما یكتب دون بحث أو مراجعة أو تدقیق خصوصا بعد أن

راوغنا في الحلقة األولى وأوھمنا بمعیة شریكتھ في التحیل والنصب واالبتزاز المدعوة
حسب زعمھا ایناس (واسمھا الحقیقي ثریا زوجة أحد العاملین في مقاوالت أمیر السھیل

شھر السراج) صاحبة الھاتف الخلوي رقم 55012414 .
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ماضي المجرم الشھیر باسم “صاحب الطابع” (بحكم تخصصھ في تدلیس أختام اإلدارات
العمومیة والمصالح الجھویة) الطیب الدزیري في عالم الفساد واإلفساد أسود داكن بحكم
تورطھ في حزمة من الجرائم المخلة بالشرف مع العود ثانیة وثالثة بل مرات (فمن شب

على الفساد شاب علیھ كما أن اعوجاج ظل العود یكون كاعوجاج العود ) والتي تجعلنا
نصنفھ ضمن المصادر غیر الموثوق بھا والتي ال ترتقي أن تنال اھتمام صحیفتنا

المختصة في محاربة أمثالھ وأشكالھ والتشھیر بھم إلى حین الزج بھم في السجن رفقة
شریكتھ إیناس أو ثریا وكل من عسى أن تكشف عنھ األبحاث الجاریة والتي قد تطال

المدعو محمد الخلیفي شریك عصابة الضل (المذكور في نص اإلرسالیات النصیة
القصیرة التي أرسلت البتزاز عماد الحربي ) وذلك حسب تقدیراتنا األولیة والتي

سنكشفھا في العدد القادم بأدق التفاصیل.

ھذا وتوصلت “الثورة نیوز” إلى وثیقة تخص تراجع في أقوال خّطھا في حجة
عادلة المتحیل صاحب الطابع وھویتھ كاملة الطیب بن احمد بن الحبیب الدزیري صاحب

بطاقة تعریف وطنیة عدد 01921841 مؤرخة في 11/06/2010 یعترف فیھا بعظمة
لسانھ بأنھ قد غالط إبان الثورة اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة من
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التھمةتاریخ الحكمعدد القضیةالرتبة

الخیانة الموصوفة01717016/02/1989

تحیل023373031/08/1992

إصدار صك بدون رصید034143912/11/1993

0474816/02/1993

0575223/11/1993

0671123/11/1993

0775323/11/1993

0874923/11/1993

0975424/11/1993

1075826/11/1993

1175026/11/1993

1275506/12/1993

خالل شكایة مزعومة رفعھا بتاریخ 22/03/2011 ومسجلة تحت عدد 1/5883
(والمحالة على مصالح وزارتي النقل والتجھیز تحت عدد 716 خالل شھر ماي 2011)

یدعي فیھا زورا وبھتانا بان رجل المقاوالت عماد الحربي متورط في الفساد المالي
واإلداري وعاد لیتراجع بكل تلقائیة وخوفا من تتبعھ عدلیا من اجل االبتزاز واالدعاء

بالباطل ولیؤكد أن المقصود لیس عماد الحربي كما ادعى في شكایتھ المزعومة بل
شخص آخر لم یذكره… َأَبعد ھذه الحجة الساطعة والبرھان الثابت یمكننا أن نثق في من

ال عھدة لھم ؟

وإلنارة القراء تقوم “الثورة نیوز” عن مضض بنشر السجل الحافل في عالم الجریمة
المنظمة والمستحدثة للمدعو الطیب الدزیري ونترك الحكم للقراء لھ أم علیھ وثقتنا كبیرة
في القضاء للقصاص ممن تجرأ  زمن الثورة والثراء على تشویھ رجل شریف نذر نفسھ

لخدمة البلد وخاطر بمالھ زمن ندرة الرجال وتراجع فرص االستثمار:

سجل بطوالت الطیب الدزیري في عالم الجریمة واإلجرام
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