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samedi 29 juin 2013

الحلقة التاسعة : مذكرات ضابط عسكرّي عن أحداث 14 جانفي

  ننقل لقرائنا تفاصیل حقیقیة وموثقة وردت على لسان ضابط عسكري, ھي شھادة
تاریخیة من وجھة نظر ضابط خانتھ المؤسسة العسكریة وغدرت بھ القیادة… یروي فیھا
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بعض أسرار األحداث الغامضة في الثورة … و دور أولئك الجنود والضباط في الذود
عن حرمة الوطن … وما قامت بھ القاعدة العسكریة بالعوینة في حسم الصراع, في لحظة

فارقة بین االستبداد وبین الحریة .
“…في الحلقة الثامنة, حدثتكم في ما حدثتكم عن قصور ال الطرابلسي وما لحقھا من

خراب وتنكیل وانھ كان عمال مدبرا…” 

الحق والحق اقول :

  وحین عدُت, أخبرت آمر القاعدة بعجیب ما رأیت… قصور وفخامة وحدائق انتھت إلى
دمار وخرائب… أخبرتھم أنني اآلن قد راجعت دروس التاریخ التي درسناھا في الكتب

والمدارس … حین أحرق الرومان  قرطاج, وحین احرق المغول بغداد… تذكرُت ما
دوَّنھ “أحمد بن أبي الضیاف” في كتاب اإلتحاف, في خبر الوزیر “یوسف صاحب

الطابع” بعد أن ُخلع عن الوزارة… ُقتل شر َقْتلة,ثم ُألقي شْلًوا إلى العامة, فقّطُعوه إَرًبا في
مدینة تونس العتیقة…

  كان الحرق والقتل ھو مصیر المھزوم في تاریخ الحروب… بل كان فعُل الّتدمیر
َصنیعة من صنائع اإلنسان بأخیھ اإلنسان, حین یسافر ابن آدم في رحلة الثأر… إنھا

لحظة حیوانیة تُفارق اإلنسانیة واألخالق والقیم…
إنھ عالم عجیٌب , ھو عالم غریب…

وفي الثكنة كنا نسمع أحیانا تلك الخصومات الشدیدة التي تنشأ بین أفراد عائلة الرئیس
وھي في معتقلھا.

تقدمت األیام, وقعت أحداث القصبة واحد… وخرج الفریق أول رشید عمار في الناس
خطیًبا … كانت الحشود تحیط بھ وھو في بّزتھ العسكریة, كّنا وقتھا داخل قاعدة العوینة

نتابع األحداث عبر شاشة التلفاز… كان الجنرال محاطا بتشكیلة من القّوات الخاصة
یترأسھا العقید “الرقیق” وكان ھذا العقید رجال ھادئا ورصینا, عمل أیام الثورة مع

الجنرال وكانت تجمعني بھ صداقٌة وودٌّ… وقد أخبرني أن أیام الثورة لمن ال یعلم, كانت
عمال أسطوریا. وقد كان مرافقا دائما لقائد أركان الجیش حمایة لصیقة لھ… وكان یوجد

خوف حقیقي من حدوث عملیات انتقامیة قد یلجأ إلیھا أتباع النظام السابق, غیر أنھم
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سقطوا سریعا كأوراق التوت بال رجعة.
 تكلم ذلك العقید فقال:” قضیت أیام الّنفیر في ُعسر, ال أنام إال لبضع ساعة… أتوسد فیھا
األرض أحیانا في رواق الجنرال بوزارة الدفاع… لم یكن القائد ینام… وكنت أرافقھ إلى

وزارة الداخلیة حین استلم الجیش القیادة … في حّلھ وترحالھ.”
  وحین خطب الجنرال في الناس, وتعّھد بحمایة الثورة وحمایة البالد والعباد, كان

“الرقیق” وجماعتھ یحیطون بھ وأسلحتھم في أیدیھم, وكانت الجموع ھائجة مائجة. وقد
خاطر قائد الجیش بخروجھ وسط الحشد, مراھنا على تلك الثقة التي حّصلھا الجیش في

قلوب الناس.

انتھت القصبة 1, ومررنا سریعا إلى القصبة 2… سقطت حكومة “محمد الغنوشي”
وصعد “الباجي قائد السبسي” رئیسا للوزراء… ھنا انسحب وزیر الدفاع رضا قریرة وتم

تعویضھ بالطبیب عبد الكریم الزبیدي.
  كان رضا قریرة منتمیا إلى فئة التكنوقراط, وكان منصب وزیر الدفاع منصبا تشریفیا

منذ عھد بورقیبة. فالجیش التونسي لم یكن جیشا محاربا ولم یخض أبدا أیة حرب إقلیمیة.
  واألھم من ذلك, أن نجاح الثورة في رأیي قد ساھم فیھ ھذا الرجل بقسط… لقد أسلم

القیاد إلى الجنرال, ولم یعارضھ, بل سانده في ما ذھب إلیھ. وحین نقرأ من أخبار سوریا
أو لیبیا عھد القذافي, ندرك یقینا أن وزیر الدفاع ورئیس األركان قد اّتصفا بالحكمة وحسن

البصیرة, ولیس ھذا إطراء ومدحا, وإنما ھو رأیي وكفى…
  في شھر افریل لسنة ,2011 وردت إلي آمر ثكنة العوینة مراسلة من قیادة جیش البر
تستفسر مرة ثانیة عن األحداث التي وقعت أثناء تفعیل حالة الطوارئ, وتخصیصا تلك

األحداث والصدامات المسلحة التي أدت إلى وقوع ضحایا, وكانت قوات الجیش قد لجأت
إلى استخدام القوة من أجل فرض النظام وتطبیق حالة الطوارئ وفق األمر الترتیبي لسنة

1978, والفصول 98 و55 من مجلة العقوبات والمرافعات العسكریة.
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طلب اآلمر من جمیع الضباط أن یقدموا تقاریرھم مرة أخرى, باعتبار أن كل ضابط, بل
كل عسكري, قد قدم تقریرا مفصال عن كل مھمة قام بھا, خالل أحداث الثورة, وأعلَمنا

آمر القاعدة أن قیادة أركان الجیش ستقدم تقریرا باسم وزیر الدفاع الوطني, إلى المنظمات
الحقوقیة الوطنیة والعالمیة حول حقیقة بعض األحداث التي كان الجیش طرفا فیھا.

  وكنت أنا قد قدمت تقریرا سابقا عن المھمة الخطیرة التي كلفت بھا یوم 15 جانفي بجھة
الكرم الغربي, وكذلك فعل آمر القطاع الثاني “العقید جالل الممي” ذاك الذي أخضع

إلمرتھ, وكذا فعل قائد الثكنة. وعلى ضوء التقاریر المجّمعة, قّدم وزیر الدفاع الوطني
تقریر الوزارة إلى كل من یھمھ األمر.

  لم أكن أعلم وقتھا أن األمور یمكن أن تتطور إلى تلك الدرجة من السقوط األخالقي
والسَّفالة والغدر… كنت على ثقة تامة أنني أعمل داخل مؤسسة تلتزم بالقانون ومبادئ

الوطنیة, وھي َحریٌَّة بالدفاع عن منظوریھا والمنتمین إلیھا في كل الظروف.
  بعد أیام اسُتدعیت كشاھد إلى المحكمة العسكریة, ذھبت إلى ھناك اتصلت بقاضي

التحقیق العسكري المقدم “برام” والذي باشر التحقیق في قضیة العصابة المسلحة تلك
التي واجھناھا… دامت الجلسة ساعة حیث استمع إلّي باعتباري شاھدا حول موضوع

یتعلق بعصابة مسلحة صنفت ضمن العصاة المتمردین وفق الفصل 55 من مجلة
المرافعات والعقوبات العسكریة الذي ینّص على أن استعمال السالح في مواجھة

المسلحین أو المتمردین ال یعّد جرما.
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 كان ذلك القاضي محترما ونزیھا إلى أبعد حّد. وأعلمني أنھ سیستمع إلى كل أفراد
التشكیلة العسكریة التي شاركت في المھمة قصد إنھاء أعمالھ في اقرب اآلجال.

  أدلیُت بما لدّي من شھادات ومعلومات, وفي المساء عدت إلى الثكنة فالتقیت أحد
الضباط وكان ھو وأفراد تشكیلتھ العسكریة قد مثلوا أیضا لدى حاكم التحقیق العسكري

بخصوص حادثة أخرى.
   فقال لي :” لقد استدعیُت مثلك إلى المحكمة العسكریة, ھذا غیر معقول ؟ لقد خرجت

لحمایة الوطن بتعلیمات, من أنقذ ھذا الوطن.”
كان صاحبنا فزعا وقلقا, خاطبتھ:” ال تجزع, ھذه إجراءات یرتبھا القانون, أنت أدیت

واجبك مثلي تماما, ثم إن أمر الطوارئ واضح… من یخالفھ یكون عرضة لما یستوجبھ
القانون.”

  أجابني فأثار استغرابي:” أنت مثالي جدا, أنا أعرفھم, جماعة المحكمة, في القتال
یختبؤون في دیارھم مثل المدنیین, وفي السلم تراھم أرباب قانون وتشریع, أنا ال أثق بھم,
وسُتریك األیام صحة ما أقول… والذي أذھَب النوَم عن جفوني أن التعلیمات كانت تأتینا
رأسا من ضابط األمن العقید الشمنقي, الذي كان یرابط بقاعة عملیات وزارة الداخلیة…
كان یوجھنا للقیام بالمھام باسم الجنرال عمار رأسا, ثم ھا نحن ذا, نَُقاُد إلى المحاكم مثل

المجرمین, أما البقیة فھم في شغلھم فاكھون… ُرتٌب وامتیازاٌت ومناصب “
  بصَّرُت ونّجمُت كثیرا, ھذا قول نزار قباني… لكني لم أعرف أبدا فنجانا یشبھ فنجاني.

  وحین تتشابك المصالح السیاسیة والمالیة تسقط األخالق وتذھب إلى الھاویة, كل
المبادئ تراھا في جحیم الموت أو في سحیق الَفْوت… ما كنت أخاُل أن اإلنسان قادر على

الخیانة بتلك الشاكلة, أن ُتباع رخیصا في ُسوق الّنخاسة مثل عبد آبق أو سجین وال أھَل.
  لقد أراني هللا حقیقة العالم اإلنسي الذي أنا منھ وفیھ. عالم فْسق وُفجور, جْوٌر وَضْیٌم.

  قد اْعَتراني ما َیْعتري المعُتوه حین یرى الحق… ما َیْعترى رجًال صوفیًّا في حجم “ابن
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عربي” فیتجلَّى لھ هللا في غیابت الّسجن الَمْسُفوح بدم البريء وقد َوَجْل.
  یا ظلما أتاني غیَلًة من قریب غادر, أو رفیق خائن, أو حبیب ناكر…

  وھناك في الثكنة عدُت إلى الماضي صحبة ذلك الضابط الشریف وھو یشكو إليَّ ما یراه
من سوء تدبیر.

وقال لي :” یا صاحبي, أراني ُمتوّجسا ممَّا تأتیھ الجماعة, بل أراھم ُیرّتبون أمرا, أخشى
معھ أن أكون أنا, أو أن تكون أنت, أو أن یكون ضابطا آخر… قرابین یتعّبدون بھا

ویتقّربون ألربابھم ُزْلفَى… یا صاحبي, أرى أضاحي ُتَسمَّن وَترعى في البریَّة صباح
مساء, والراعي ُیواعُدھا میقات ذبح… أنا ھكذا یا صاحبي َوجٌس… قائٌل بالشّك… أمیُل

إلى الّریَبة.”
  لم آَبھ لكالمھ, وقد كان على حّق…

 طفقُت أفكر في األمر, كیف یمكن لقیادة عسكریة أن تلقي بجنودھا في الَیّم, والقرش
جائع…ھو َیمٌّ وُطوفان ُیْؤذن بالخراب, خراب تلك المؤسسة…. أْي نعْم, فیھا أھل شرف,

وفیھا أھل نفاق… فیھا جند أْكَفاء… وفیھا قوم ُتبَّع… أْھلَك هللا قوم تّبع.
  َأتدرون من ھم قوم تّبع… أولئك األنجاس الَمنَاكید, الذین یبیعون ھَمَمُھم لقاء َرْیع أْیَبسُھ

القْحط… أولئك الذین یتمّسحون ویلعقون أحذیة أسیادھم ألجل ترقیة أو رتبة أو منصب
أو بعثة دیبلوماسیة…

  قوم تّبع, بال كرامة وال رجولة وال دین وال أخالق…
  وكان صدیقي الضابط َیْنتبُذ بي مكانا قصیًّا, كّلما َھمَّ بالقول في شأن المحكمة, وما تأتیھ

من مخالفات في حق العسكریین…
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   وأَسرَّ إلّي ذات یوم, فقال :” یا صاحبي, أنا ال أنام اللیل ُطوَلھ… یأخذني أَرٌق
وَتْھَیاٌم… حین أتذّكر صورة قاضي التحقیق حسني, حین أراه ُتنتزع السَّكینة من
داخلتي… إنھ یبدي لك في الظاھر ُودًّا, وحسن حدیث وأدب… وفي األصل نفاق

وخداع… ثم أجده ُیحّرض ضّدي الجنود كي یقدموا شھادات مخالفة للوقائع… وھو ال
یتورَّع عن إخفاء الوثائق أو إعدامھا… بل إنني سمعتھ یطلب من ضابط صّف أن یشھد
ضد ضابط آخر… زورا وبھتانا… سأقدم بھ شكوى للقیادة… إنھ لیس أْھًال كي ینتصب

في الناس قاضیا… ھذا كارثة, لن أسكت بعد الیوم.”
  ما كنت أعلم أبدا أنني سأكون وجھا لوجھ مع ھذا القاضي… وأن تضیع الحقیقة بفعلھ

ُھو …حاسبھ هللا حسابا عسیرا في ما فعل … سأكون أنا أحد ضحایاه.
  ھذه الذاكرة, تبًّا لھا من ذاكرة…

  أراني ُأحجم عن الكالم, كي ُأرّتب ھذا الكالم… فإذا بالكالم یغلُبني… وتھجم االلفاظ
دفقا…وتنفجر الذاكرة أحیانا… وَتخرُق حدود التَّْدَالل… فترى الخطاب یكسر عَقال

المنطق في تصفیف اللغة…  بل إن الكالم یرفض أحیانا أن یكون مجازا أو خیاال…
ألني اشعر في داخلتي بظلم شدید وغبن عظیم.

  اآلن, َحْصَحص الحق, وصار كالًما وفعاًال وتصریًحا وفضًحا وكشًفا وُعرًیا…
وأراني أسیُر في أغاللي, ملَزما بخْلع القناع عن وجوه وأسماء, تَتخفَّى في منقوش

الصخر …صخر الذاكرة… كل اسم فیھا حجر من أحجار الشیطان. وأنا محدثكم عن
تلك األحجار اسًما اسًما.في الذي یأتي من َصْوب الحكایة…

                                            إلى اللقاء في “الحلقة العاشرة”
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علمت الثورة نیوز من مصادرھا الخاصة أن التجمعي السابق والنھضوي حالیا

الجواھرجي الشھیر محمد علي بن سعد تحول بمقدم صاحب السمو االمیر مخلص

الجمل الى أقوى رجال األعمال تنفذا وجاھا في إمارة سوسة .. فالرجل ال یرد لھ أي

طلب باعتباره من أقرب مقربي بالط االمیر .. كینغ االلماس وامبراطور الجواھر

تحول الى مالذ الجمیع یتوسط لھم للحصول على موعد مع االمیر او المشاركة ھذا

االخیر مأدبة غداء او مقابلة كرة قدم .

حظوة مكنت “دالي” من شق عصا الطاعة على بلدیة حمام سوسة واعالنھا حربا

ضروسا على رئیسھا  المھندس المعماري الشاب حاتم العتیري ولیصل االمر الى حد

خنق بلدیة حمام سوسة وقطع معامالتھا مع الوالیة وتعطیل مصالحھا .

+1   Recommander ce contenu sur Google

الحلقة 3) :الجالد محسن حشیشة و زبانیتھ …و الضحیة منذر عباس )

http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/06/blog-post_5537.html
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/06/blog-post_5537.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-8Ot4dYJCvvc/Uc7PFeJ6bII/AAAAAAAASug/ZWdnI-cmCIA/s931/mohamed+ali.jpg
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=7703115825369022141&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=7703115825369022141&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=7703115825369022141&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=7703115825369022141&target=facebook
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/06/3_29.html


15/12/13 juin 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_06_01_archive.html 9/24

الجالد فتحي حشیشة

تأمروا علیه بسطوة نفوذھم و ضربوه بقبضة من حديد …
وحكموا علیه بالسجن أو المنفى البعید

تلقفتھ األقدار بعد سلسة من النجاحات الجامعیة أھلتھ أن یكون من المع المھندسین
التونسیین  و أن یكون  من ضمن إطارات مجمع محسن حشیشة منذ سنة 1985 و قد

تدرج في سلم الشركة إلى ان تم تكلیفھ بدایة من سنة 2002بادارة شركة التجھیز المائي و
عّین مدیرا عاما لھا … لم یكن  یتخیل یوما ان تتآمر علیھ الذئاب و تنھش لحمھ بل ظن
نفسھ انھ بین عائلتھ و یشتغل في مؤسسة یكن احتراما شدیدا لصاحبھا حتى اعتقد انھ في

مرتبة األب الروحي لھ …ھو منذر بن عاللة بن بن علي عّباس و أمھ دوجة أصیل مدینة
قصور الساف و قاطن بباردو و من موالید 1960-10-20…

انقلبت حیاتھ رأس على عقب منذ سنة 2007 حیث فنا عمره و صحتھ في شركة التجھیز
المائي التابعة لمجمع محسن حشیشة و تبددت حیاتھ بالغیوم و فرّ  بجلده من براثن جور و

حیف طالھ لّما اراد ان یبني حیاة مھنیة مستقلة …

http://4.bp.blogspot.com/-2JGeqtqOqls/Uc6-WJDFFfI/AAAAAAAAStg/EJj5YFFe-e0/s515/fathiHachichaa.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Oy6tgOLzjf4/Uc6_BtaPxfI/AAAAAAAASto/9WI2y5n0iyQ/s1024/mondher-abbess-786x1024.jpg
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الضحیة منذر عباس

جعلھ محسن حشیشة في منظار ضحایاه و بدل آن یرد لھ جمیل عمر من الشقاء و العمل
كال لھ التھم جزافا و صار یحاربھ بسطوة النفوذ على اعتبار ان حشیشة من رجال

األعمال المحظوظین و القریبین من دائرة النظام النوفمبري بل احد أعمدتھ المالیة القویة
…

حیكت لھ تھم السرقة  و الخیانة الموصوفة و االستعمال عن سوء قصد لمكاسب الشركة
في غایات مخالفة لمصلحتھا لقضاء مآرب شخصیة و إیثار الشركة علیھا و استعمال عن

سوء قصد من سلطة لتحقیق ذلك … لیتم ایقافھ شھرین ثم یطلق سراحھ ثم الحكم علیھ
ب5سنوات سجن في طور االبتدائي …

اصل الحكایة 

تعود أطوارھا إلى سنة 2007 لما تعرض منذر عباس إلى نوبة قلبیة حتمت علیھ إجراء
عملیة ثانیة على القلب و األوعیة بمصحة التوفیق وقت كان یشرف على االدراة العامة
لشركة التجھیز المائي المختصة في حفر اآلبار العمیقة و التابعة لمجمع محسن حشیشة

…بعد تعافیھ من المرض عاد إلى سالف نشاطھ و كان في استقبالھ في بھو مكتبھ مؤسس
المجمع محسن حشیشة و تم االتفاق بینھما لما فیھ خیر لمصلحة الشركة استقالة المنذر

عباس من مھام التي رغب فیھا الضحیة في ظل تدھور صحتھ التي لم تعد تسمح لھ
بمواصلة النشاط من على رأس المؤسسة و ذلك تطبیقا لتوصیات األطباء و تعیین سفیان

طقطق المتعلقة بھ تھم الفساد من كل حدب و صوب خلفا لھ كما تم االتفاق عل بیع أسھمھ
في شركة التجھیز المائي و المقدرة ب 44 الف سھم مقابل 220 الف دینار و الحصول

على 3 أجور شھریة أخیرة و اجر الشھرة 13 من سنتي 2006 و 2007 فضال عن
العطل الموسمیة و قدرت جمیعھا ب 22 ألف دینار و 40 ألف دینار منح سنتي 2006و
2007  إضافة إلى االتفاق على ضرورة احترام شركة التجھیز المائي بخالص الصكوك

الممضاة من طرفھ و المقدرة ب300 ألف دینار و تبرئة ذمة عباس من كل تتبع فضال
عن خالص التجھیز المائي ما قیمتھ 187 ألف دینار لشركة كھیفور …كل االتفاق سقط

في الماء بعد ان تالعب حشیشة بمنذرعباس وتھّرب من مقابلتھ إلى ان كانت الطامة
الكبرى و انكشف المستور
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رفع قضیة بعباس و الماجري

سارع اھل القرار في مجمع حشیشة إلى رفع قضیة ضد منذر عباس   و مراد الماجري
ملفقین لھم تھم  الخیانة الموصوفة و االستعمال عن سوء قصد لمكاسب الشركة في غایات
مخالفة لمصلحتھا لقضاء مآرب شخصیة و إیثار الشركة علیھا و استعمال عن سوء قصد
من سلطة لتحقیق ذلك  محملین إیاھما مسؤولیة انھیار شركة التجھیز المائي و  زاعمین
ان عباس ارتكب حوادث كلفت الشركة خسائر كبرى فضال عن كونھ اسس شركة تعمل
في نفس المجال منافسة لشركتھم و بإیعاز منھ تم “تھریب مشاریع حفر اآلبار من شركة

حشیشة إلى شركة عباس و استغل تجھیزات و أدوات المؤسسة األولى  ألعمال تابعة
الثانیة و غیرھا من التھم األخرى

 الحقیقة الدامغة 

حسب ما تثبتھ الوثائق و ما یستدل بھ  كانت الخالصة تتمثل في ان منذر عباس تعرض
إلى مظلمة حیث تسلم  شركة التجھیز المالي كمدیر عام لھا  وقد كانت تعاني من

صعوبات مادیة  و غارقة في الدیون فاقت 10 ملیارات و 500 ملیون و منذ تولیھ مھمتھ

http://3.bp.blogspot.com/-FnhiRNTtoXE/Uc6_kULsmcI/AAAAAAAAStw/oRtCTyIlsmU/s528/19.jpg
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الجدیدة حاول النھوض بھا و سعى إلى تنمیة أنشطتھا و انجاز العدید من الحفریات و
معالجة االخالالت التي  أوقعت الشركة في مستنقع اإلفالس

1/دیون  و سوء تصرف
قام  المنذر عباس بخالص دیون الشركة أصال و فائضا سنویا ما یفوق عن 500 ألف
دینار و الجدیر بالذكر ان مرد العجز الذي غرقت فیھ الشركة ناجما عن سوء تصرف
مقصود من المدیر العام السابق المنجي حشیشة األخ األصغر لمحسن حشیشة و الذي
أصبح إبان تولي عباس إدارتھا العامة رئیس مجلس إدارة الشركة و الذي قام بحفر 7

حفریات داخل أراضیھ الفالحیة بجھة مرناق دون مقابل  عالوة على كونھ یقتني بعض
المعدات و التجھیزات بأثمان باھضة و غیر مطابقة للمواصفات الفنیة  اضافة إلى أجور
كانت تساق ھباءا منثورا من كاسة الشركة الى سائقي المنجي و محسن حشیشة و زوجة

المنجي و معینة منزلیة لھ تدعى عائشة و منح خیالیة للسفر و الترف … و الجدیر بالذكر
ان عباس قام بوقف نزیف األموال المھدورة و قطع األجور الوھمیة و عّدل في األجور

المنتفخة األخرى للعملة التي كانت تسند في إطار المحاباة

2/ سرقات بارزة

http://3.bp.blogspot.com/-Zz0xachBnqg/Uc6_5ZWOrNI/AAAAAAAASt4/2Cdu09kuXNQ/s471/22.jpg
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إضافة إلى ما ذكرناه ظلت شركة التجھیز المائي تعیش على وقع الخور و السرقات
خاصة على مستوى المخزون  حیث یعمد المسؤول عن المغازة المدعو عبد الرزاق

الوسالتي  إلى نھب المعدات و بیعھا  مما جعل منذر عباس یتدخل بقوة و یقوم بتجریده
من جمیع صالحیتھ لوضع حد لعملیات االستیالء على الوقود و قام بتعیین عبد الرؤوف
الخیاري للسھر على المغازة و تزوید العملة و الحفریات بما تحتاجھ من أدوات عمل و
مواد اولیة  كما قام باالستنجاد باطارات كفؤة من المھندسین لتمكین الشركة من استعادة

حیویتھا
3/ شركتا سو كومي كیھفور

 لئن كانت التھم الموجھة إلى منذر عباس تتمثل في انھ آثر خالل أدارتھ للتجھیز المائي 
شركتھ كیھفور على شركة سوكومي التابعة لمنجي حشیشة و ابنھ فان الحقیقة تؤكد عكس

ذلك تماما على اعتبار ان تعامل شركة التجھیز المائي مع كیھفور لم یتجاوز 5 بالمائة
بمبلغ لم یفوق 120 ألف دینار  فیم كانت التعامل مع سوكومي یناھز 95 بالمائة بمبلغ

فاق عتبة الملیار  .. كما البد من اإلشارة ان شركة سوكومي لیس كما یدعي ال حشیشة
أنھا تابعة للمجمع بل ھي شركة مملوكة للمنجي حشیشة ال غیر و كان قد كّونھا منذر

عباس سنة 1996 قبل ان یتنازل عنھا لفائدة المنجي بطلب منا و ابان تسلمھ وظیفة
المدیر المدیر العام ..

http://4.bp.blogspot.com/-e-EoPai3E1A/Uc7AN6O44rI/AAAAAAAASuA/1rpeI38ApT8/s440/3.png
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و اما في یخص شركة كیھفور فان تأسیسھا یعود إلى سنة 2002 صاحبھا االول مراد
الماجري الذي غادر  شركة سوكومي  نظر لغیاب االنسجام بینھ و بین الوكیل و نظرا

لظروف العمل المتردیة  و انطلقت الشركة براس مال  ال یفوق 10 االف دینار  و تتولى
بیع االنابیب البالستیكیة و المواد االولیة المستعملة في حفر االبار و مادة الباتونیت و
الصودا و  البیروفوسفاط  …و نظر لتعرضھ صعوبات مالیة اتصل بمنذر عباس  و
طلب منھ الدخول شریك معھ فرفض عباس واشترط ان تكون الشركة باسمھ و تعیین
مراد الماجري وكیال لھا وھو ما تم فعلھ في سبتمبر 2003 … و لم یكن التعامل بین

كیھفور و التجھیز المائي  اال سنة 2004 و كان في شكل خدمات مسداة على اثر تعطب
جھاز الكاروتاج التابع لشركة سوكومي و احیانا قلیلة تلتجا شركة التجھیز المائي الى

شركة كیھفور للتزود ببعض المواد االولیة عند النفاذ علما ا نھاتھ الشكة ما تزال تدین
لشركة التجھیز المائي ما قیمتھ 250 الف دینار لم تسدد بعد

و لئن زعم ال حشیشة انھم لم یكونوا على علم بتاسیس شركة كیھفور فان االحداث تؤكد

http://1.bp.blogspot.com/-ji0x6bhwfGI/Uc7ApICtcmI/AAAAAAAASuI/_gkUXZlcxZQ/s524/52.jpg
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ان توسیع نشاط شركة كیھفور لیشمل حفر االبار بعمق ال یتجازو 150 متر رافقھ توسیع
نشاط شركة سوكومي في نفس المجال و لكن بعمق یصل الى 1000 م  وكان ذلك في

نطاق خطة  تم تدارسھا مع منجي حشیشة و محسن حشیشة النقاذ شركة التجھیز المائي
من الوضعیة المتردیة التي ھي علیھا و بظھور ھاتین الشركتین و استعدادھما في صورة
عجز شكة التجھیز المائي و توقف نشاطھا لتحقیق االستمراریة و ذلك بتشغیل عملتھا و
استغالل معداتھا  كما انھ تم االتفاق على انھ یمكن ان تمنح شركة التجھیز  المائي عقود
مناولة لشركة المنذر عباس  و شركة سوكومي النجاز االشغال لفائدتھا … و بناء علیھ

فان شركة كیھفور ھي مكملة و مساعدة لشركة التجھیز المائي و لیس كما اعتقد ال
حشیشة منافسة قویة لھا على اعتبار ان عمق حفریاتھا ال یتجاوز 150 م…

4 ..وقضایا اخرى
لئن كانت التھم االخرى  المساقة الى منذر عباس  ووكیل الشركة مراد الماجري عدیدة و

طویلة لفقھا ال حشیشة للقضاء على مستقبلھم المھني الذي بنوه خطوة خطوة  و بثبات
فان كل ھذه التھم ال تغدو ان تكون سوى تھم واھیة حیث أتت على إفساد المناخ

االجتماعي في حین الشركة من اصلھا تعیش على وقع االنخرام المالي و البشري و
تحویل مشاریع حفر أبار من شركة التجھیز المائي الى شركة كیھفور في حین ان ھذه

االخیرة ال تقدر على الخوض في مجال حفر اآلبار التي تفوق 150 م و استعمال المعدات
شركة حشیشة لفائدة شركة عباس في حین  ان معدات سوكومي اكلھا الصدا و تقادمت و

تعطبت  و تھریب العملة من شركة التجھیز المائي الى شركة كیھفور لم یكن بتحریض ال
من مراد الماجري و ال من منذر عباس على اعتبار ان جل العملة عانوا في مجمع

حشیشة من الذل و الھوان و ھربوا من الحیف و االستغالل لتبحث لھا عن شركة تقدر
ظروف العملة و تمنحھم حقھم المادي و االجتماعي ..و غیرھا من التھم الباطلة

شراء الذمم 
إلى جانب كیل التھم جزافا  غالبا ما یلجا مجمع حشیشة و زبانیتھ على غرار سفیان

http://2.bp.blogspot.com/-5vOiJmonop0/Uc7BF_kx3TI/AAAAAAAASuQ/rmk62sS4qrM/s1024/mo1-1024x545.jpg
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طقطق إلى شراء ذمم كل من لھ عالقة بالقضیة ضد عباس و الماجري على غرار ما وقع
مع عبد الرؤوف الخیاري المسؤول عن المغازة و الذین أرادوا شراء ذمتھ بصك قیمتھ

2000 دینار ھو في الحقیقة دین مقدر متخلد بذمة شركة التجھیز المائي لدیھ و ووعدوه
بالترفیع في أجرتھ الشھریة مقابل شھادة زور و بھتان  تزید في  التوریط  خاصة المنذر

عباس فأبى عن ذلك فرمي بھ إلى مجال التنظیف و عّدوه عون عرضي …
و ما التتبع القضائي الذي أقدم علیھ محسن حشیشة و ابناءه سامي و فتحي  و اخیھ
المنجي و زبانیتھ سفیان طقطق اال  للبحث عن شماعة لتعلیق فشل شركتھم  علیھا

ترجمانا للمثل الشعبي القائل :” خانھا ذراعھا قالت مسحورة “… یبقى التأكید و اعادة
التأكید  في خصوص منذر عباس انھ ما ضاع حق وراءه طالبا …و ان العودة من منفاه

ستكون عاجلة ام آجلة …على ان نعود بالحدیث عن مجمع حشیشة و فسادھم المالي و
اإلداري في قادم اإلعداد  على اعتبار ان فسادھم یكفینا سنوات من الكتابة …

+2   Recommander ce contenu sur Google

الناصر عّمار :ومضات من فضاءات فساده الرحبة …بعد أن تحّول من فاسد في یده شمعة..إلى فاسد في یده سبحة ؟؟

الفساد في الخفاء .. والتظاھر أمام الناس بالصفاء والنقاء؟؟

ھو صاحب قدرة عجیبة على التخفي  …بعید عن األضواء ال تعرف لھ إطاللة إعالمیة و
لم یذكره اإلعالم في منابره و عبر صحفھ و لم یورد عنھ أي خبر ال من قریب و ال من

بعید حیث سخر إمكانیات محترمة لإلشھار  فاخرس العدید من اإلعالمیین و المدونین عن
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ذكر مساوئھ و أعمالھ المریبة …
انخرط في منظومة الفساد السابقة و  ظل أحد رجال البالد و األعیان في الساحل

الموصومین بعار االنبطاح للنظام البائد  و أحد الركائز التي یعول علیھا  في تلمیع
صورھم و تقدیم خدمات جلیلة لھم  وھو ما  مكنھ من الطواف على  كل مجاالت الترفیھ
و التسلیة و االستجمام و عالم تربیة الحیوان و عام في بحر السیاحة بجمیع أصنافھا  و

تمتع بامتیازات كبرى في ذات المجال خولت لھ أن یكون صاحب جاه  و صاحب عدد من
النزل المترامیة على شواطئ بحر جوھرة الساحل …

وباختصار  الناصر عّمار صاحب النزل الكبرى في تونس نكرة عند البعض  غیر أن
اسمھ بدأ في االنتشار مع  منتزه” ایكو فیالج  “و مزرعة تربیة النعام في مدینة سیدي

بوعلي . ھو من فیلق الذین یرتكبون جرائم النصب والتحیل من اغتصاب لألموال
وأمالك الناس و سلب لحقوق الغالبة والزواولة

وال یتسع  المجال  ھنا لنخوص طویال  في كل ملفات  الفساد التي آتاھا  الناصر عمار
وحسبنا ھنا أن  نخصھ ببعض المقتطفات البسیطة  قبل ان نعود إلیھ في قادم األعداد
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صرخة مدویة لمنیر بن عیاد 

ما یزال التاریخ یذكر قصة التحیل  المقیتة التي اقدم علیھا الناصر عمار و المتمثلة في
 تحیلھ على رجل األعمال منیر عیاد حیث استولى  على منزلھ على حافة البحر قرب نزل

صدر بعل بالقنطاوي مقابل مبلغ مالي ال یتجاوز 175 ألف دینار والحال أن قیمة العقار
كانت تساوي آنذاك  600 ألف دینار ..

واقعة الحال  كان بطلھا  الناصر عّمار و ساعده في سبك السیناریو  كل من م.ج الوكیل
العام السابق لمحكمة االستئناف بسوسة (أصیل مدینة مساكن) والذي ربط الخیوط مع

رجل اإلھمال الناصر عمار عبر السمسار القضائي المعروف بجھة الساحل ص.ب شھر
البزناس (طبیب أسنان وأصیل مدینة مساكن) والعمولة المجزیة التي ساقھا لھ تتمثل في

 تعھد الناصر عمار بتشیید مخزن أو محل لفائدة القاضي المرتشي بجھة مساكن خصصھ
للكراء (  المھنیون والحرفیون )
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 لم یكن بید  منیر عیاد  بعد أن قام بكراء الفیال المطلة على البحر إلى الناصر عمار سوى
حلین اثنین ال ثالث لھما :إما التفریط فیھا لشاغرھا برخص التراب أو الزج بھ في السجن

وكان الحل األول ھو بمثابة أخف األضرار.

خنفیري “  في سھرة ماجنة في فضاء یخرق القانون "”   

التاریخ  16 جوان 2013  لیال  و المناسبة حفل ساھر لرجل أعمال  فاسد و ندیم  رفیق
للناصر عّمار و المكان فضاء القریة السیاحیة ایكو فیالج بجھة سیدي بوعلي قرب مصنع

حلیب تونس.
 و تقول وقائع االحداث إن احد رجال األعمال من جھة الساحل  نظم حفال ساھرا لرفقائھ
وخالنھ وندمائھ  استدعي لھ ما یزید عن 200 مدعو … وقد تواصل  الحفل الساھر او
باألحرى سھرة الخمر والمجون التي كلفت منظمھا أكثر من 17 ألف دینار  قرابة ال8

ساعات لم تنتھ إال بمعركة حامیة الوطیس بین شقین من الضیوف شھدت تبادال للكمات و
الشتیمة و السباب تحت مفعول الخمرة التي ذھبت بالعقول …معركة حارة حرارة

االجواء لم یستطع أحد إیقاف فصولھا  إال  بعد أن  تدخلت قوات األمن وفضت النزاع …
و كادت المعركة تتطور إلى ما ال یحمد عقباه …

الخطیر في المسألة التي بلغت مسامع السلط الجھویة أنھا صمتت على مخالفات عدیدة أھمھا التجاوز
الذي أقدم علیھ الناصر من خالل توزیع المشروبات الكحولیة والروحیة في الفضاء السیاحي العائلي

“ایكوفیالج” الذي یمنع فیھ  بیع أو توزیع كل أنواع المشروبات  الكحولیة …و بناء علیھ فإن الناصر
عمار رجل فوق القانون  و السلطة النھضاویة متواطئة معھ كما كان متواطئا مع سلطة المخلوع سابقا 

و بناء علیھ أیضا فان الناصر عمار أوحى فیما أوحى انھ یبقى الضالع في الفساد بجمیع ألوانھ
وأصنافھ وأشكالھ …
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موجة االستیالء على المنقوالت

كانت ” الثورة نیوز”  في عدد سابق  قد أشارت إلى تدخل الشیخ راشد الغنوشي لدى حاكم الدیوانة
لرفع التحجیر عن بضاعة المھّرب خالد البكوش صاحب مستودع النور لمیكانیك السیارات الفارھة

بالطریق الحزامیة حمام سوسة – سوسة…

في ذات اإلطار  نجح رجل اإلھمال الناصر عمار في االستیالء على 40 سیارة سیاحیة
جبلیة او شاطئیة مصادرة على ملك منتصر اللطیف ابن شقیقة الرئیس المخلوع قیمتھا ال

تقل عنھ الملیون دینار وذلك بعیدا عن أعین السلط الجھویة واألمنیة والقضائیة ولجنة
المصادرة وخاصة عیون المتطفلین.

موجة االستیالء على اآلثار

و في أطار موجة االستیالءات التي أقدم علیھا  الناصر عمار تفید بعض المعلومات أن
ھذا األخیر  استغل تنفذه بجھة الساحل لالستیالء دون وجھ حق على 3 مدافع بارود قدیمة

احدھا مصنف آثار والبقیة على ملك الجیش الوطني والغایة طبعا تأثیث قریتھ السیاحیة
“ایكوفیالج” بمدافع مملوكة للدولة … مشھد استرعى انتباه كل زوار القریة السیاحیة

المذكورة والى حد الساعة تم إغفال رجل اإلھمال الناصر عمار من المساءلة القانونیة في
التحوز على آثار دون وجھ حق
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لنا عودة

الناصر بن عمار ھو فعال المثال البارز لرجل تحول من متمسح على عتبة التجمع إلى
قارع ألبواب النھضة وھو أیضا في جرابھ قصص مخجلة في ضروب فساد تحول زمانھا

وتغیر مكانھا  وكان ھو بطلھا الثابث ولئن مھدنا  لفساده في ھذا المقال بما تیسر فإنا
عائدون بحول هللا إلى النبش فیما ال عین رأت وال أذن سمعت وال خطر على بال أحد.
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نقائص مفزعة مسجلة على مستوى میناء رادس التجاري

منظومة سندة أصبحت بعد الثورة تعتمد على القائمة التي یعدھا الوكیل البحري لتدوین

http://www.blogger.com/profile/15575235372273830366
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/06/blog-post_1829.html
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/06/blog-post_1829.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/-MAui4UsaNq8/Uc6zay-yeQI/AAAAAAAAStQ/zr8tmTjkc3k/s590/1151.jpg
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=6474437205050659910&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=6474437205050659910&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=6474437205050659910&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2125139331588196167&postID=6474437205050659910&target=facebook
http://athawranewstunisia.blogspot.com/2013/06/blog-post_29.html
http://3.bp.blogspot.com/-CSG2s4liS5U/Uc6bEOo0GrI/AAAAAAAASsQ/I9LloXc1sGE/s720/DDDD.jpg


15/12/13 juin 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_06_01_archive.html 22/24

Publié par Athawra News à 01:32 Aucun commentaire: 

Réactions : amusant (0) intéressant (0) passionnant (0)

عدد الحاویات التي تم تفریغھا من الباخرة وھكذا تحول الوكیل البحري إلى العب أساسي
في عملیات التھریب والكونترا إذ یمكنھ إغفال عدد معین من الحاویات فمثال التصریح

بعدد 150 حاویة عوضا عن 200 حاویة لیتمكن من تذویب عدد 50 حاویة مجھولة
الحمولة.

في السابق وزمن دولة الفساد والى حدود سنة 1999 كانت تتعھد فرقة بحریة دیوانیة
بالصعود على ظھر الباخرة إلنجاز عملیة التعداد الفعلي للحاویات “ایكور” وتفقدھا

ومراقبة مستندات شحنھا وإشعار المصالح المختصة بالتفاصیل والمالحظات وبعدھا یتم
إجراء مقارنة في جداول وقوائم الحاویات التي یتم تفریغھا بالمیناء بالتنسیق مع مصالح

المیناء ودیوان الموانئ البحریة ….كذلك تعمدت دیوانة كاصكة إلغاء خلیة االنتقاء
“سیبالج” والتي من مھامھا انتقاء عدد من الحاویات وتفتیشھا ومراقبتھا وھو ما كان

یزعج” كامورا ” التھریب ویعطل نشاطھا ویعقد أعمالھا
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vendredi 28 juin 2013

أین اختفت ال21 حاویة لیبیة مجھولة الحمولة

علمت “الثورة نیوز”  من مصادر دیوانیة مطلعة انھ تم تسجیل فقدان عدد 21 حاویة

معبأة بشتى أنواع البضائع على ملك تجار لیبیین كانت في اتجاھھا نحو أحد الموانئ

اللیبیة وبالضبط على مستوى میناء رادس التجاري حیث تم تفریغھا خطأ من أحد

البواخر وتركھا داخل المیناء.

مصادرنا تؤكد أن األطراف اللیبیة المتضررة من فقدان بضائعھا والتي ذابت بقدرة قادر

بمیناء رادس التجاري قامت أول األسبوع الحالي بحجز باخرة على ملك الدولة التونسیة

مطالبین ببضائعھم أو بالتعویض.فضیحة جدیدة من العیار الثقیل تنضاف لدیوانة

كاصكة
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أبقار حولت حدیقة حقوق االنسان إلى “مراح “… و أغنام تصطاف على شاطئ بو جعفر مع السیاح؟؟

ابتسم إنك في تونس …فاالنفالت لم یصب التونسي فقط بل تجاوز ذلك بكثیر لیطال
حتى األغنام و األبقار …صور مخزیة و لكنھا مضحكة على اعتبار ” كثر الھّم

یضحك”  تأتینا من حدیقة حقوق اإلنسان بالعاصمة حیث تحولت إلى مرعى خصب
لألبقار بل و اتخذت  البقرة من إحدى عالمات الطریق مكانا مظلال للنوم و

االستراحة و فرصة لالجترار ما لھفتھ من أعشاب حدیقة حقوق اإلنسان  … في
ضفة أخرى اتخذ قطیع من األغنام شاطئ بوجعفر مكانا للقیام بجولة ترفیھیة  على
ھدیر األمواج أمام أعین السیاح الذین لقوا في المشھد ما یشفي غلیلھم اللتقاط بعض

الصور التي قد تكون من أطرف و أغرب الصور التي یسجلھا التاریخ…بل قد تكون
سوسة رائدة فعال في تصدیر نوع جدید من السیاحة تسمى بالسیاحة الحیوانیة ؟؟
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