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لیست  ھذه المرة األولى التي یمثل فیھا أحد أبناء جریدة “الثورة نیوز” أمام القضاء ربما قد تكون
المرة األلف وفي كل مرة تخرج الجریدة االستقصائیة األولى في تونس منتصرة بفضل هللا وعونھ
وكذلك ھذه المرة إن شاء هللا رغم أنھا شملت 4 من صحفیي الدار دفعة واحدة …إذ ھي ملحمة أم

المعارك في مواجھة الفساد والمفسدین من بني وطني قدناھا مبكرا على صفحات التواصل االجتماعي
“الفایسبوك” وعلى عدید المواقع على االنترنات وعززناھا منذ أواخر السنة الفارطة بالجریدة

الورقیة “الثورة نیوز” …

صحیح أن صاحب الجریدة تعرض لشتى أنواع التنكیل والتعذیب واألذى الذي شمل كل أفراد عائلتھ
وصحیح انھ خالل شھر نوفمبر 2011 تم إیداعھ السجن ل6 أیام وكذلك شقیقھ وابنھ ولیشمل اإلیقاف

كلبي حراسة و3 أجھزة إعالمیة وعددا من الحوامل المعلوماتیة …..وبعدھا دخل محمد الحاج منصور
في مسلسل المثول أمام عدید مكاتب التحقیق بابتدائیة تونس ورحلة الشتاء والصیف بین فرق األبحاث

والتفتیشات الجھویة والمركزیة وفرق الشرطة العدلیة والمراكز األمنیة ولتحال جمیع ملفات القضایا
المرفوعة بغثھا وسمینھا على القضاء الجالس للبت فیھا… القضاء والحق یقال أنصفنا لجدیة األعمال
التي تقوم بھا صحیفتنا وال تزال بدلیل أن عدید الملفات التي كشفتھا الثورة نیوز  تعھدت بھا المحاكم

سواء العدلیة منھا أو اإلداریة والتي قضت في اغلبھا لفائدة المظلومین (احتراما لسریة أعمال القضاء
وحفاظا على حقوق المتقاضین نتحفظ على نشر بعض الحاالت)… ورغم ما یسببھ لنا المثول أمام

باحث البدایة وقضاة التحقیق والقضاء بجمیع أطواره من مشقة وعناء فإننا على العھد
باقون  ملتزمون  بفضح الفساد بجمیع ألوانھ وأشكالھ  وفي ذلك حفاظ على المال العام وعلى بالدنا

الغالیة وھو الھدف الذي انبعثت من أجلھ  الثورة نیوز بنسختیھا الورقیة وااللیكترونیة.

المحاكمة :

مثل بدایة األسبوع الحالي وبالضبط یوم االثنین 27 ماي 2013 أمام محكمة الناحیة بسوسة فریق
تحریر جریدتنا األسبوعیة المختصة في محاربة الفساد والتشھیر بالمفسدین”الثورة نیوز” وھم على

التوالي محمد الحاج منصور المدیر المسؤول للدوریة  و عبد الستار البلیش رئیس التحریر و الحبیب
العرفاوي سكریتیر التحریر وحمدي بن صالح صحفي بتھمة ثلب والي الجھة مخلص الجمل ھذا وقد

قرر القاضي فاروق بوعسكر حاكم ناحیة سوسة تاجیل التصریح بالحكم لیوم 10 جوان 2013.
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 القاضي فاروق بوعسكر حاكم ناحیة سوسة ورئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة زاویة سوسة

 المفارقة العجیبة في قضیة الحال

حاكم ناحیة سوسة المتعھد بقضیة الحال لیس إال رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة حمام سوسة أي ان
.…والي سوسة مخلص جمل یعتبر رئیسھ في العمل بحكم إشراف الوالي على الجماعات المحلیة

محامي الشاكي (والي سوسة) ھو عبد الكریم كحلول وھو أصیل زاویة سوسة وتربطھ قرابة عائلیة
.بالقاضي المتعھد فاروق بوعسكر

نفس المحامي أي عبد الكریم كحلول ھو صھر علي السریاطي جالد الشعب بحكم ان الزوجة الثانیة
لكحلول ھي شقیقة زوجة علي السریاطي وخالة سمیر ومراد السریاطي….وھو ما یفسر تكفل

المحامي التجمعي سابقا والنھضوي حالیا عبد الكریم كحلون بالدفاع مجانا عن السفاح علي السریاطي
.. في جمیع القضایا التي تعلقت بھ

كما عملیة تعھد حاكم ناحیة سوسة بقضیة “الثورة نیوز – والي سوسة” والحال ان غالبیة قضایا
الصحافة تتعھد بھا حصریا المحاكم االبتدائیة مثیرة للتساؤل واالستغراب (لم یسبق لصاحب الثورة

نیوز ان مثل أمام حاكم الناحیة خالل كل القضایا التي علقت بھ خالل سنوات 2011 و2012 و2013
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.(إذ تعھدت بھا جمیعا الدوائر الحكمیة بالمحاكم االبتدائیة
والسؤال الذي یفرض نفسھ ھل تدخل والي سوسة المستبد مخلص جمل لدى القضاء لتوجیھ القضیة

نحو احد مرؤوسیھ والمقصود بھ رئیس بلدیة زاویة سوسة وحاكم ناحیة سوسة (في نفس الوقت)
لإلیقاع بفریق الثورة نیوز ظلما وبھتانا … لكن السحر انقلب على الساحر وكشف فریق الثورة نیوز

المقلب ونحن في انتظار التصریح بالحكم یوم 10 جوان القادم لنتبین الحقیقة الخفیة

القضیة
و تتنزل  مقاضاة الصحیفة بعد إثارتھا  و نشرھا لمقال ورد في احد أعدادھا السابقة یبرز القرار

الجائر والمتسرع للوالي الذي اتخذه بغلق إحدى المقاھي السیاحیة في جھة سوسة بناء على شكایة تقدم
بھا صاحب إحدى المقاھي المجاورة لھا و المنتمي حزبیا إلى حركة النھضة  حیث قامت الصحیفة

بمتابعة موضوع المقھى عن كثب بعد نشره إلى أن قضت فیھ المحكمة االداریة ببطالن قرار الوالي و
إعادة فتحھا …. فضال عن مقال آخر ساخر  ورد في الجریدة بعیدا كل البعد عن دالالت الشتم و

االھانة و الثلب و نحن أسمى رفعة من كل من اّدعى علینا بتلك التھم المساقة جزافا ..

تلك مجریات القضیة و تلك مسبباتھا و لكن ما وراء السطور …أمور …  فالقضیة على المستوى
المنھجي اتسمت بطابع جھنمي سخیف ھدفھ األول جر اإلعالم إلى أتون المحاكم و تھدید

أقالم  النزھاء بسلطة القضاء ..و القضیة برمتھا لیست إال ضربا مزدوجا لإلعالم و للقضاء و لیس
الھدف منھا سوى جعل اإلعالم  بوق دعایة ال غیر  و تحویل القضاء إلى جالد الصحافة …

والینا العزیز جّل حساباتھ سقطت في الماء رغم كونھ محاسبا من طراز رفیع …إال أنھ  أثبت  فعال
أنھ  غیر مؤھل لتلك المسؤولیة …و أنھ  عبثي القرار …متصابي التمشي …متسرع  في اتخاذ

القرار  … تقوده غرائزه و عاطفتھ دون عقلھ…بل اتسم بالمقولة الشھیرة أنا و ما بعدي الطوفان …

والینا المستبد مخلص جمل أصر على محاكمتنا بین زیارتین رئاسیتین األولى للمرزوقي والثانیة
للعریض في إیحاء إلى أھالي الجھة انھ باق على العرش ولن یقدر احد على خلعھ او عزلھ او إقالتھ

وان كل ما یقال عنھ لن یؤخذ مأخذ جد فالرجل یحظى برضا طھار النساء الحبیب اللوز الذي تجمعھ
بھ قرابة وكذلك یحظى بدعم محمد الشملي رئیس مكتب النھضة بسوسة وھذا ھو المھم زمن العھد

األزرق
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امیر منطقة سوسة الوالي المستبد مخلص جمل

محامي الوالي المستبد مخلص الجمل ومحامي جالد الشعب علي السریاطي وصھر ھذا االخیر

والینا في قضیة الحال أكد تأكیدا و أصر إصرارا أن توجیھ مقاالت ناقدة و الذعة إلیھ كانت صحیحة
ودقیقة الھدف و المبتغى حیث اثبت بدل المرة مرات انھ أشبھ ما یكون بفاقد الشيء ال یعطیھ …و انھ

من طینة الوالة من الدرجة األخیرة …حیث كثرت عیوبھ …فاحت رائحة أخطائھ …و أخیرا و لیس
آخرا تالعبھ  بالقوانین دون ندري  ھل كان ذلك عن قصد أو عن غیر قصد …

و آسفاه على اإلدارة  

في القضیة المرفوعة  أمام جناب قاضي الناحیة بسوسة استنجد الوالي بالمحامي عبد
الكریم   كحلول  محامي الصفقات المشبوھة  في إشارة إلى  أن الطیور على أشكالھا تقع (و ال یسع لي
المجال  إال أن أشید بھذا المحامي  الفذ و اذكّره  بمسالة  أموال  لم یتحصل علیھا بعد موكلھ من زاویة
سوسة  تعرض إلى حادث مرور  و التي سنترك خبایاھا كمفاجأة نعلنھا للرأي العام في قادم األعداد ،

كما سنبین كیف حول كحلول منزلھ إلى مخبإ لألسلحة أیام الثورة وسنكشف عالقتھ بكل من علي
السریاطي ونجاة  وحیاة بن علي   )

قلنا في قضیة الحال كان األستاذ المحامي جالل عبد هللا الھمامي   المتطوع للدفاع عن

http://2.bp.blogspot.com/-ngWPG89uCnE/UakVoeOBZSI/AAAAAAAARv4/h-gPhfHMfaY/s1600/jmal.jpg
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فریق الثورة نیوز  صمام أمان بتشدیده من جھة على ضرورة الدفع بالصحافة االستقصائیة ال الزج
بھا في  أتون المحاكم   ومن أخرى طالبا إعادة االعتبار اإلدارة التونسیة التي كشفت

ھذه  القضیة عن  الجھل المدقع الذي ضربھا حیث برزت مثال والیة سوسة كأنھا شبیھة ب”الوكالة
“ال ھیبة لھا .

وآسفاه على القانون

كشف األستاذ الھمامي على مرأى و مسمع الجمیع أن القضیة شابھا خرق  فاضح  للقانون تمایح  مع
كشفھ المطروح طاقم المحاماة و أصحاب الروب السوداء الحاضرین و الذین  التي نزلوا

وصعدوا   برؤوسھم مباركین   ما ذھب إلیھ األستاذ وھو فعال جوھر القضیة …و تمثلت االخالالت
التي أتى علیھا جالل الھمامي  في  كون :

-         المجلس الجھوي یتمتع بالشخصیة القانونیة و االستقالل المالي طبقا للفصل 1 فیفري 1989 و
المتعلق بتنظیم المجالس الجھویة  وبالتالي فالوالي لیس في حاجة إلى الوكیل العام اتقدیم شكواه وبث

تظلمھ ومن ثم فالتشكي الذي تقدم بھ والي سوسة للمكلف العام بنزعات الدولة باطل
-         صنف الوالي   نفسھ على كونھ  مدیر إدارة عمومیة و الحال أنھ  رئیس مجلس جھوي و لھ

أھلیة اإللزام و االلتزام باعتباره یتمتع بالشخصیة القانونیة  ولكن األمور التبست على الوالي .

محامي فریق الثورة نیوز االستاذ جالل عبد هللا الھمامي

-         ثم ان المكلف العام بنزعات الدولة ینوب المؤسسات التابعة للدولة و یمثلھا لدى المحاكم و لكن
لیس لھ صفة القیام في حق الوالیة على اعتبار انھا  جماعة محلیة شأنھا في ذلك  شأن  البلدیات  ومن

ھنا یكون المكلف العام بدوره قد وقع في الخطإ.

-         المكلف العام بنزعات الدولة یقوم بتحریك الدعوة العمومیة و لیس من صالحیاتھ  ممارسة
الدعوة العمومیة بل ھي من مشموالت النیابة العمومیة غیر انھ في قضیة الحال قام مقام النیابة

العمومیة .

-         أما االنحراف الخطیر في ھذه القضیة فیتمثل باألساس في أن المشتكي والي سوسة تم
االستماع إلیھ  قبل قرار اإلذن بفتح البحث 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 ولیس في ھذه القضیة من الخطورة ما

یستوجب االستماع إلیھ في زمن االسترسال.
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محمد الحاج منصور صاحب الثورة نیوز

 وبناء علیھ طالب لسان الدفاع  قانونیا برفض الدعوة شكال ومضمونا واحتیاطیا ببطالن اإلجراءات
واحتیاطیا جدا بعدم سماع الدعوى وذلك إلخالالت عدیدة قام بھا كل من الوالي والمكلف العام بنزعات

الدولة .
ویضاف إلى ھذه كلھ شبھة تدلیس مراسلة بعث بھا إلى رئیس

النیابة  الخصوصیة  صادرة عن الوالي یوم 18 جانفي وسنبحث في ھذه الموضوع برویة قبل أن
نرفع المسألة إلى القضاء .

رجال اإلعالم یساندون الثورة نیوز رغم الداء واألعداء :

ال یستطیع فریق الثورة نیوز إال أن یعبر عن عمیق شكره لكل من ساھم من قریب أو بعید في نصرة
كلمة الحق  فشكرنا موصول  موصول إلى األستاذ جالل الھمامي الذي  تطوع للدفاع عن

فریق الثورة نیوز وتحمل مشقة التنقل وعناء الترحال  من العاصمة إلى سوسة ورابط  بھا لثالثة أیام
وصل فیھا النھار باللیل

 

وتقدیرنا كبیر لإلخوة اإلعالمیین الذین بذلوا جھودا محمودة في تغطیة الحدث انتصارا للكلمة الحرة
رغم المساعي  التي بذلھا الجمل حتى یثنیھم عن عملھم  ونخص بالذكر طاقم الوطنیة األولى الذي قدم

تغطیة شاملة وموضوعیة ألطوار المحاكمة كما نشكر اإلعالمي إبراھیم البوغانمي الذي قدم
استقالتھ  رفضا للضغوط  التي مارسھا علیھ مدیر إذاعة جوھرة حتى ال ینقل الحدث …فإلیھم جمیعا

صادق االعتراف بالفضل .

مع جزیل الشكر

لئن تم تأجیل القضیة إلى 10جوان 2013 فإنھ  ال یسعنا  إال أن نتقدم بجزیل الشكر للمشتكي بنا على
القیام بإشھار للجریدة مجانا  و لو أننا ال نحتاجھ فعال على اعتبار أن الصحیفة على خطواتھا

األولى  تعرف رواجا محترما و صنعت لنفسھا جمھور قراء یتابعھا  كل أسبوع ….  ومع ذلك فنحن
ال نمانع في زیادة خیر اإلشھار رغم كوننا لم نقبل بھ داخل صفحاتنا …دون ان ننسى أیضا ردود

الفعل المتعاطفة الصادقة و المساندة لخط الجریدة
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حبیب العرفاوي سكریتیر تحریر الثورة نیوز

الرسالة األخیرة

من یرضى بالجلوس على الكرسي إلدارة أمور الناس، علیھ أن یعیش حالة كل مواطن، لیستطیع
الحكم على األمور من خالل الناس ومن بینھم ولیس من غرفتھ المحكمة الغلق …ففي معشر

اإلعالمیین بقدر اإلخفاق یوجد نجاح، وبقدر التقصیر یوجد المجتھد، وبقدر السواد یوجد بیاض،
والھدف النھائي أن یسلط الصحفي سیف نقده على عمل كل مسؤول لیس لتصویر شخصھ إنما

لیشجع  على االنجازات  من ناحیة ولیخلق التنافس بین انجازات المسؤولین في خدمة الشعب أمام
الرأي العام من ناحیة ثانیة  ، لیعرف الناس من ھو األجدر بالبقاء في منصبھ لخدمة الناس…فتلك

رسالة اإلعالم و أھدافھ السامیة و لعمري ان والي سوسة الحالي  غیر قادر على استیعابھا

http://2.bp.blogspot.com/-IFeeuKeIm1w/UakXO4PT7mI/AAAAAAAARwY/I0SswDJsrp0/s1600/d4.jpg
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لم ندأب  حسب ما یقتضیھ خّط تحریر أن تقف على عتبة السلطان لنمدحھ أو لنرمي لھ الورود جزافا
…أو ننبطح فنغرق في بحر اإلطراء للمسؤولین …و لكننا أیضا لسنا بالجحودین الذین یعجبنا العجب

العجاب  بل ظللنا نقیم الوزن بكفتین فنقول للمسيء أسأت و للمحسن أحسنت…و في باب الحسن
یتنزل وزیر الداخلیة  المستقل لطفي بن جدو  الذي ارتأینا إفراده بكلمات  صادقة بال تكّلف .. قیاسا

على ما یشھد المشھد األمني من تحسن في األداء و ما تعرفھ الداخلیة من حیادیة و الوقوف على نفس
المسافة من كل األحزاب بین كل الفرقاء

 ربما ال یعرف الكثیر منا مسیرة الرجل ووزیر السیادة  لطفیبن جدو  الذي یحظى بإجماع األحزاب و
یتابع أداءه التونسیین بإعجاب بل حتى اإلعالمیین وجدوا فیھ سعة صدر رحب و قدرة رھیبة تحمل

على أذى  األسئلة الحارقة و المنتقدة  في أحیانا عدیدة و التي تجد إجابات صریحة دون تھرب أو
تملق …

لطفي بن جدو نشأ و التاریخ یسّجل لھ على نظافة الید  رغم كونھ  ینتمي إلى سلك داھمھ الفساد في
العھد النوفمبري من كل حدب و صوب .. ینحدر من ارض السباسب والیة القصرین التي تربى فیھا

على شیم التواضع فلم “تتسلق” ذاتھ شیاطین الغرور و لم یكابر بل ظل على فطرتھ حتى وھو ممسك
بحقیبة الداخلیة التي تسلمھا في أحلك فتراتھا  وھو تحدي جدید یدون في سجل الرجل الذھبي ..

فبن جدو رجل مثقف بكل ما تحملھ الكلمة من معنى دربتھ الحیاة و مسیرتھ القضائیة على األخذ من

http://2.bp.blogspot.com/-3rCSkYF4Ar0/UakN_JS_4mI/AAAAAAAARu0/x8DWz4uYTS8/s1600/537481_503635539694508_992585713_n-660x330.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-2bO_lZOBH2U/UakOVH0Ps7I/AAAAAAAARu8/vIF3slwcv2Y/s1600/lotfi402.jpg


15/12/13 mai 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 11/24

كل شيء بطرف حیث تقلب منذ إحرازه على اإلجازة في الحقوق والتحاقھ بالمعھد األعلى للقضاء
وتخرج منھ قاضیا عدة مناصب حیث باشر العمل في المحكمة االبتدائیة بالقصرین ثم تمت نقلتھ إلى

المحكمة االبتدائیة بالكاف أین شغل خطة حاكم تحقیق وبعدھا عاد إلى القصرین وواصل العمل في
نفس خطتھ لمدة سنوات وإلى ما بعد الثورة و تمت ترقیتھ في سبتمبر 2011 لیصبح وكیال للجمھوریة

بالمحكمة االبتدائیة بالقصرین و ھي خطتھ التي توالھا إلى حین مباشرتھ لمسؤولیتھ الجدیدة  وقد
تحمل مسؤولیة رئاسة الھیئة الفرعیة المستقلة لالنتخابات بالقصرین في انتخابات 23 أكتوبر 2011

… لینقش مسیرة مھنیة زاخرة مشفوعة بنظافة ید و حب الناس …
بل ان الرجل على فطرتھ لم ینحن للحكومات السابقة التي شابتھا الشوائب و التي طلبت وده في

مناصب عدید كوزیر للشؤون االجتماعیة في حكومة محمد الغنوشي األولى ثم وال على كل من سیدي
بوزید  والقصرین وتوزر في حكومة السبسي  فرضھا  وخّیر مواصلة العمل في سلك القضاء في داللة

واضحة على تزھده من لعبة الكراسي  التي لم یكن یوم یتنطط خلفھا …
و الجدیر بالطرح  و الحدیث علیھ  ھو اإلجماع على تثمین مجھودات بن جدو على رأس وزارة

الداخلیة خصوصا التحویرات اإلداریة التي قام بھا و التعیینات واإلقاالت والنقل لكبار المسؤولین
األمنیین التي امنھا في صمت و بتروي و ثبات  وما تنطوي علیھ ھذه الحركة من جرأة وشجاعة
المثیل لھا خصوصا وان اغلب المستھدفین معروفین بفسادھم وبوالئھم ألباطرة الفساد من رجال

األعمال والسیاسة المسنودین من أطراف خارجیة.. كما استنجد بكفاءات من المسؤولین و اإلطارات و
انسجم معھم في العمل و مسك بدوالیب اإلدارة   و تقریب الوزارة من االعالم و من الناس من

خالل  خاصة تسمیة محمد علي العروي ناطقا رسمیا باسم وزارة الداخلیة و عرف كیف یخرجھا من
األزمات و ظل یراقب عن كثب االنتشار األمني بل و حظي بترحاب من نقابات ووجد باب التفاھم و
الحوار وھو علیھما حریص دون ان ننسى ان الجمیع على یقین بأن ما ینتظر بن جدو شاق ویتطلب

الكثیر من الصبر والمثابرة و اإلصرار والجھد
فلم یكن بن جدو بعد تعیینھ على راس وزارة الداخلیة ان یتحول عما تربى علیھ كأن یتباھى بمسكھ
لحقیبة الداخلیة بل كان الرجل محافظا على طبعھ المتعارف علیھ بطیبة األخالق و دماثتھا وروح
التواضع و فتح مكتبھ دون قیود أو شروط لمن یرید محاكاتھ أو التحدث إلیھ وھو الذي تعود على

اإلنصات و االستئناس بالرأي و الرأي المخالف  حیث مكنتھ خصاالتھ و سماتھ من حظوة  شعبیة من
عدة قیادات أمنیة و سیاسیة و حزبیة بعد الدور الذي لعبھ خاصة في منع التیار السلفي من تحدي

الداخلیة و إقامة الخیمات الدعویة راد االعتبار و الھیبة لوزارة الداخلیة ومن وراءھا الدولة
التونسیة  فبھر الجمیع بأدائھ و أقنعھم بھ انھ رجل دولة بال منازع ..

و الجدیر بالذكر أن بن جدو  نجح بشھادة من عدید األمنیین في  تدعیم العالقة بین األسالك و خاصة
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بین الحرس و األمن الوطني و الجیش من جھة و بین وحدات الجیش الوطني ووحدات وزارات
الداخلیة من جھة ثانیة خاصة على مستوى الشریط الحدودي لمقاومة ظاھرة التھریب و التطرف و

غیرھا…  حیث یذكر (في اطار حرصھ على تامین ظروف عمل الئقة لألمنیین ) لھ زیاراتھ المتعددة
لالطالع على ظروف عمل الوحدات األمنیة حیث كانت لھ على سبیل الذكر ال الحصر زیارة إلى مقر
إقلیم الحرس الوطني بالقصرین و أجتمع مع األعوان و اإلطارات األمنیة من شرطة و حرس وطني

و حمایة مدنیة و حثھم على العمل و البذل من أجل تونس و الذود عنھا و وعدھم بإرسال تجھیزات
جدیدة لكل األسالك األمنیة العاملة بل األكثر  من ذلك التصق إلیھم و أنصت إلیھم و أعاد االعتبار

للعدید منھم و كان حریصا على معالجة وضعیاتھم المالیة  و ساھم بقسط وافرا في  الترفیع في منحة
الخطر و بسط  قوانین جدیدة تحمي عون األمن و المقرات األمنیة سبیلھ في ذلك الوصول إلى الھدف

المرجو : األمن الجمھوري

عتاب بسیط
سیدي الوزیر سنعاتبك عتابا لطیفا وقدیما قیل العتاب قطعة من المحبة ألنك إلى تاریخ الساعة لم

تنصف المقھورین من أبناء وزارتك من أمثال لطفي القلمامي (من إطارات األمن المعزولین)
وعزالدین الخلفي وفتحي بلكحلة (من إطارات األمن المجمدین) وھم من خیرة ضباط وزارة الداخلیة
عمال وأخالقا كما نسألك ان تضح دماء جدیدة في سلك الوالة وخاصة في والیات القصرین وقفصة و

صفاقس وسوسة والقیروان ونابل
العرفاوي
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اثر نشرنا في العدد السابق “27″ لمقال حول تدلیس محاضر دیوانیة من قبل الرائد أكرم صبري
رئیس الوحدة الثالثة للحرس الدیواني بسوسة ومساعده النقیب نبیل عباس أمر فصیل سوسة تحركت
النیابة العمومیة بسرعة وأذنت بفتح محضر بحث لتحدید المسؤولیات ولتتبع كل المتورطین في قضیة

التدلیس ومسك واستعمال مدلس…
التدلیس تعلق بالمحضر الدیواني 113 لیوم 04 افریل 2013 والمضمن بالمكتب الحدودي للدیوانة

بسوسة تحت عدد 1205 .

ھذا ونشیر إلى ان الثنائي أكرم صبري ونبیل عباس سبق وان رفعت في حقھم عدید الشكاوى
والعرائض من أجل الفساد المالي واإلداري واألخالقي إال أن النیابة حفظتھا ربما بتدخل من احد
األطراف المتنفذة في الجھة التي منحت رمزي الفساد الدیواني حصانة خاصة حمتھم من التتبع

اإلداري والعدلي.
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ازدھار غیر مسبوقة للتھریب ببن قردان والتعریفة حددت ب10 د/كلغ

أفادت عدید المصادر المطلعة أن نشاط مافیا التھریب عبر المدخل الحدودي البري الجنوبي “رأس

جدیر” قد سجل ازدھارا منقطع النظیر غیر مسبوق زمن دولة الفساد إذ حددت تعریفة البضائع

المھربة على النحو التالي 10 دینار/ كلغ أیة بضاعة محجرة وممنوعة تدفع عند وصول البضاعة

المھربة إلى وجھتھا النھائیة من شمال البالد إلى جنوبھا ومن غرب البالد إلى شرقھا …. ھذا النشاط

المریب ساھم في انخرام اقتصادنا وفي انتشار الممنوعات في قرانا ومدننا… والدیوانة وحاكمھا

كاصكة في نوم العسل .
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خطیر بدیوانة سوسة: نھب لمحجوزات دیوانیة

البضائع التي حجزت مؤخرا بأحد المخازن السریة بجھة المسعدین قرب مدینة مساكن التابعة
للمدعو “زوقار”  شملت عداد كبیرا  من قواریر العطر المقلد والمھرب لكن احد األطراف الدیوانیة
المتورطة في الفساد والرشوة عمدت إلى االستیالء على جزء كبیر منھا (90%) وحولتھا في غفلة
من مصالح الدیوانةبالجھة إلى عطریة زوجة احد موظفي الدیوانة (الھادي بوریقة) والمتواجدة في

حي المنازه وراء “بروموقرو” بجھة سھلول  بسوسة… مصدرنا یؤكد أن قیمة المحجوزات المنھوبة
تناھز ال200 ألف دینار وتضیف ذات المصادر أن  مصالح الصحة بالجھة وھي الجھة المتعھدة

بإصدار اإلذن بإتالف المحجوز قد رفضت اإلمضاء على سند اإلتالف خصوصا وان البضاعة
المتبقیة من قواریر العطر غیر متطابقة مع ما ھو مذكور بمحضر الحجز
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علمت الثورة نیوز ان حاكم الدیوانة كاصكة تعمد تعیین عقید مورط في الفساد المالي واإلداري
واألخالقي (تعلقت بھ قضیة فساد ال تزال  منشورة أمام القضاء ) لإلشراف على مصلحة الرقم

األخضر الخاص باإلعالم عن الفساد الدیواني… مصدرنا یؤكد على أن اختیارات كاصكة تصب في
جلھا في إعادة تعیین المتورطین والمفسدین وحصر الخطط الوظیفیة الھامة داخل مفاصل الدیوانةفي

ھذا الصنف دون سواھم

+2   Recommander ce contenu sur Google

مخلص الجمل امیر منطقة سوسة: أخذ من كل شيء بطرف

اتضح للثورة نیوز أن امیر منطقة سوسة المفدى “مخلص جمل” یشغل في نفس الوقت محاسب
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“كونتابلي” (المھنة األصلیة ) ومھندس فالحي (بحكم تدخلھ لتسریح شحنة فاسدة من البطاطا

الموردة) ورئیس تحریر مجلة شھریة (والیة سوسة) ومھندس معماري ورجل أمن  ووكیل نیابة

وقاض وغیرھا من االختصاصات األخرى

+2   Recommander ce contenu sur Google

ھذا ما جناه المتحیل سمیر الوافي على العجرودي

إثر نشرنا في العدد السابق لمقال تحت عنوان ” القصة الكاملة لعملیة تحیل سمیرالوافي على رجل
األعمال العجرودي ” تم اتھامنا بالتجني على اإلعالمي األول والمنتج األول والمقدم األول والثورجي

األول والرجل األول في تونس معالي سمیرالوافي صاحب شركة “بروفوكاسیون تي في” (تلفزیون
اإلثارة) ومنتج ومقدم برنامج “الصراحة راحة” بقناة صوت الطرابلسیة عفوا صوت الشعب “حنبعل

تي في” المملوكة للعربي نصرة رئیسنا  المرتقب في االنتخابات المقبلة ھذا إن تمت طبعا …
فلقد  تحركت ضدنا جھات متنفذة معلومة وخفیة وساندتھا جوقة اإلعالم المأجور لیتھموا  جریدة

“الثورة نیوز” بالحسد وبالكذب على سید الرجال وأب الرجولة سیدیسمیر الوافي حفظھ هللا من كل
مكروه….وأمام كل ھذا وجدت جریدتنا الفتیة والضعیفة نفسھا محشورة في زاویة تحارب لوحدھا

ضد الكل من أجل إعالء صوت الحق وفضح المجرمین في حق ھذا البلد الجمیل .

وللحكام فیما یؤولون مذاھب : شكایة  في التحیل تتحول إلى شكایة في الصحافة
بطلب من رجل األعمال المتضرر محمد العیاشي العجرودي حرر محامیھ األستاذ عبد الرزاق

الخلولي عریضة شكوى في التحیل بتاریخ 29 افریل 2013 ورفعھا إلى النیابة العمومیة بالمحكمة
االبتدائیة بتونس لتضمن في كتابة وكالة الجمھوریة بذات المحكمة تحت عدد 799/صحافة بتاریخ 30

افریل 2013 …وبعدھا تحال على أحد مساعدي وكیل الجمھوریة لیقوم بسماع المشتكى
بھ سمیر الوافي أوائل األسبوع المنقضي وتحریر محضر سماع وكأن الموضوع یخص مقاال صحفیا

أو برنامجا تلفزیا… والحال أن الموضوع یخص قضیة تحیل من الحجم الكبیر خصوصا
وأن المتحیل المشتكى بھ غنم 150 ألف دینار دفعة واحدة وتسبب في أضرار معنویة ومادیة جسیمة

لرجل األعمال المعروف بطیبتھ ودماثة أخالقھ … جریمة خطیرة مخلة بالشرف قد تدفع بالدنا ثمنھا
غالیا خصوصا وأن المتضرر كان ینوي استثمار الملیارات في بعث مشاریع تنمویة مشغلة آلالف

العمال لكنھ بعد ھذه الواقعة عاد وتراجع إذ ال مجال لالستثمار في بلد یرتع فیھ المجرمون وتغیب فیھ
العدالة واألمن.
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نص الشكایة المرفوعة في حق المتحیل سمیر الوافي
جاء في نص الشكایة التي تنشر الثورة نیوز نسخة منھا أن الشاكي ھو رجل أعمال عالمي وھو یدیر

أعمالھ بالخارج بین فرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة والخلیج العربي.
وقد  تعرف في الفترة األخیرة على المشتكى بھ المدعو سمیر الوافي وذلك بسعي من ھذا األخیر الذي

أصر على اللقاء بھ إلیھامھ بأنھ ینوي إعداد حصة تلفزیة خصیصا لھ بقناة حنبعل قصد التعریف بھ
لدى عامة التونسیین خاصة  وأنھ یمثل نموذجا  لرجل األعمال الناجح وقدوة للباعثین الشبان ومن

خاللھ أراد أن یبرز للرأي  العام رغبة محمد العیاشي العجرودي في إنشاء مشاریع ضخمة في تونس.

وحیث اتضح الحقا أن ھذه الحصة التلفزیة المزعومة كانت بدایة وھمیة لمخطط أسالیب احتیالیة
تھدف إلى ابتزاز واالستیالء على أموال رجل األعمال المعروف خاصة ما أبداه المشتكى بھ من

محاولة إقناع المنوب بإقراضھ مبلغ 300 ألف دینار لفترة زمنیة قصیرة زاعما أنھ  سیبعث مشروعا
تلفزیا  ضخما بجھة اوتیك یوظف أساسا إلشھار المتضرر والتعریف بھ وقد كان في ذلك الوقت أي
بتاریخ 20 فیفري 2013 مصحوبا بشخصین قدمھما للعجرودي بصفات غیر صحیحة إذ قدم األول

على كونھ مخرجا تلفزیا وقدم الثاني على  كونھ فنیا في التصویر التلفزي (كامیرا مان) كما اقنع
الشاكي بحسن نیتھ وصدق أقوالھ واستظھر بكتب اعتراف بدین وكمبیالة الكترونیة تضمنت المبلغ
المطلوب لبعث  قناة تلفزیة وذلك توثقة لخالص الدین الذي كان ذلك بشھادة اإلعالمي بقناة تونسنا

السید مراد سلیمي.
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وحیث أن رجل األعمال الضحیة استراب في أمره ولم یطمئن إلیھ ورفض أن یتعامل معھ بتلك
الطریقة ولما بقي یتردد علیھ ویلح في تسلیمھ المبلغ المطلوب حتى استجاب وقبل  في األخیر أن

یسلمھ  نصف المبلغ وقدره 150 ألف دینار بشرط وثقھ  بضمان صك بنكي یحمل نفس المبلغ ویسحب
في األجل المتفق علیھ صلب كتب حرر باللغة الفرنسیة ممضى من الطرفین مؤرخ في

03/04/2013 (الثورة نیوز تنشر نسخة من االتفاق المحرر باللغة الفرنسیة إضافة إلى نص
الترجمة) فاستجاب المنوب لطلبھ بتسلیمھ المبلغ المالي المذكور بشرط أن یسلمھ المشتكى بھ ضمان

في ذلك یتمثل في صك بنكي وقد وافق على الشرط المذكور وفعال تسلم المشتكى بھ المنوب شیكا تحت
عدد 0000222 مسحوبا على بنك تونس العربي الدولي فرع المرسى دون أن یفي بالتزامھ بالشرط
المتفق علیھ وقد تعلل وقتھا بنسیان دفتر الشیكات الخاص بھ بمحل سكناه واعدا بتسلیمھ إیاه صبیحة

یوم 04 افریل 2013 إال أنھ لم یفعل ذلك إلى حدود ھذا التاریخ.

وحیث اتضح الحقا أن  المشتكى بھ لم یكن ینوي البتة تسلیم الشیك للعجرودي رغم تذكیره بضرورة
ذلك في عدید المناسبات من خالل المكالمات الھاتفیة أو اإلرسالیات القصیرة.

وحیث أن المشتكى بھ سبق أن قام باإلمضاء على كتب باللغة الفرنسیة مؤرخ في 03 افریل 2013
تحت عنوان سلفة وإقرار بشروط خالص دین التزم فیھ صراحة بتمكین المقرض في مقابل حصولھ

على السلفة لصك ضمان یضمن مبلغ 150 ألف دینار وبدون ذلك ال یمكن لھذا االتفاق أن یصیر نافذا
SOUS PEINE DE وال عمل علیھ وبالتالي یعتبر باطال وقد تضمن باللغة الفرنسیة العبارة التالیة

http://3.bp.blogspot.com/-t1KDH4efUdA/UajS2bqoK0I/AAAAAAAARs8/AKjLA3rPRP8/s1600/kkl.jpg


15/12/13 mai 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 19/24

 سلفة واعتراف بطریقة الخالص

طریقة الخالص :

CADUCITÉ DE LA PRÉSENTE . وھو ما جعل رجل األعمال المتضرر یطمئن لروایتھ
ویتسلم منھ الوثائق المذكورة على أمل استبدالھا بالشیك طبقا لالتفاق األول.

حیث اختار المشتكي بھ طریقة المراوغة ومارس جمیع أنواع الخداع إذ تعلل في المرة األولى بنسیان
دفتر الشیكات بالبیت بالرغم من أن العجرودي مكنھ من المبلغ المالي وقدره 150 ألف دینار ثم ادعى
الحقا أنھ ممنوع من حمل صیغة الشیكات من البنك المركزي ثم راوغ مرة أخرى وصرح للعجرودي

انھ سیتسلم كنش الشیكات في ظرف 48 ساعة .
 والغریب أن العجرودي أمھلھ مدة 30 یوما حتى یقدم لھ صكا ولكن الوافي غدر وأصبح یھدد ویتوعد
المتضرر بفضحھ في اإلعالم كما أصبح یذكر بالكمبیالة واالعتراف بالدین بالرغم من كون تصرف
قام بھ بصفة منفردة ولم یكن العجرودي طرف فیھ بل ولم یطلب منھ تضمین الكمبیالة ضعف المبلغ

خصوصا وقد اتضح أنھا حیلة استعملھا المشتكى بھ لإلیقاع بالشاكي.
ومن الوسائل التي استعملھا الوافي في تھدید الرجل  اإلرسالیات االلكترونیة التي وبعضھا كتب بألفاظ
نابیة ال نستطیع لھا ذكرا في ھذا المقام . وما كتب منھا بلغة مھذبة قال فیھا الوافي أنھ ” الفاتق الناطق

“  وأنھ ھو القادر على تعیین رئیس الدولة وعزلھا وأنھ قادر على تحطیم رجال األعمال .  كما اختلق
بصفة وھمیة في نفس الوقت روایة مدارھا أنھ كان من المفترض أن یبعث شركة مع العیاشي

العجرودي  وھي روایة من محض خیالھ.
حیث یستشف من كل ما سبق ذكره أن الشاكي كان ضحیة تحیل المشتكى بھ ومن صاحبھ من

األشخاص المذكورین سلفا والذي ستكشف األبحاث عن ھویتیھما خاصة بعد أن اتضح من بعض
الشھود أنھ  ال عالقة لھما بمھنة اإلخراج والتصویر التلفزي.

و تبعا لكل ما سبق واعتبارا لخطورة الجریمة التي ارتكبھا المشتكي بھ وكل من سیكشف عنھ البحث
نلتمس من الجناب التفضل باإلذن بفتح بحث تحقیقي مباشر في الموضوع.

لكل ھذه األسبــــــــاب
الرجاء من عدالة الجناب اإلذن بفتح بحث تحقیقي مباشر في الموضوع ضد المشتكى بھ وكل من

سیكشف عنھ البحث من اجل ارتكاب جریمة التحیل.
ورغم أن نص الشكایة كان واضحا وملف القضیة كان  مرفقا بنسخ من األسانید والحجج والمؤیدات 

فإن  وكیل الجمھوریة بابتدائیة تونس رأى خالف ذلك وقرر تصنیف قضیة في التحیل على أنھا قضیة
صحافة

ترجمة حرفیة لوثیقة االعتراف بدین المصاحبة

بین الطرف المقرض في شخص السید والسیدة محمد العیاشي العجرودي صاحب ب.ت.و. عدد
03253671 القاطن بالفوارة – الحمامات.

والطرف المقترض السید سمیر الوافي صاحب ب.ت.و. عدد 04713069 والقاطن بإقامة عزاریا –
شقة عدد س 51 – الطابق الخامس – ضفاف البحیرة 2 – تونس.

یعترف السید سمیر الوافي بتسلمھ على وجھ السلفة واإلقراض مبلغا مالیا في حدود 150000 د مائة
وخمسون الف دینار مضمن بالصك البنكي المسحوب على بنك تونس العربي الدولي رقم 222 حساب

رقم 08023011065100074273 .
مدة اإلقراض : 11 شھرا و15 یوما ابتداء من تاریخ تسلم الصك إي 03 افریل 2013

- قبل حلول األجل
- على مراحل ودفعات خالل سنة اإلقراض

- على أقصى تقدیر یوم 15 مارس 2014 كآخر اجل
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یتعھد السید سمیر الوافي بتمكین الطرف المقرض (السید والسیدة محمد العیاشي العجرودي) من صك
مضمن بھ نفس المبلغ 150000 د كضمان یوم 04 افریل 2013 وفي حالة اإلخالل بھذا البند یعتبر

االتفاق ملغى ویلزم الطرف المقترض بإرجاع المبلغ.
الحمامات في 03 افریل 2013

أسفل الوثیقة وأعلى نسخة الشیك كتب المقترض سمیر الوافي بخط یده (خط ركیك ربما لضعف
مستوى ھذا األخیر خصوصا وأنھ یجھل الفرنسیة نطقا وكتابة) ما یلي : إني الممضي أسفلھ

المقترض سمیر الوافي اعترف ببنود االتفاق الخاص بتمكیني من سلفة ب150 ألف دینار أتعھد
بخالصھا قبل تاریخ 15 مارس 2014

وثیقة االتفاق بین الطرفین تم إمضاؤھا بمنزل رجل األعمال محمد العیاشي العجرودي یوم الخمیس
03 افریل 2013 تاریخ تسلم سمیر الوافي للصك المسحوب على بنك تونس العربي الدولي فرع

مرسى الصفصاف من الحساب الخاص بزوجة العیاشي العجرودي الفرنسیة الجنسیة مدام جوزات

 سمیر الوافي : كل الدروب  أمامك مسدودة … وخالصك في خالص ما تخلد بذمتك
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آخر شطحات قفاف األمس ومناضل الیومي المدعو سمیر الوافي بعد افتضاح أمره من خالل قضیة
التحیل واالبتزاز التي رفعھا في حقھ رجل األعمال المعروف محمد العیاشي العجرودي أنھ انتفض

كالدیك المذبوح مھ فتارة یكذب الخبر ویھدد بمقاضاة الصحف التي تجرأت ونشرت غسیلھ رغم
التھدید والوعید وتارة یدعي أن الشیك غیر صحیح وأنھ  من افتعال الفوتوشوب ومرة أخرى ال

یستحي ویدعي انھ دخل في شراكة مع رجل األعمال المذكور وھنا
استوقف المتحیل والمبتز سمیرالوافي وأنصحھ بإعادة األموال المنھوبة إلى صاحبھا إذ ال فائدة ترجى

من اإلنكار والمماطلة والتسویف فالشیك الذي تسملھ یوم 03 افریل 2013 من رجل األعمال
المتضرر تم سحبھ من حساب مدام “جوزات العجرودي” ببنك تونس العربي الدولي ویحمل رقم

0000222 بتاریخ یوم الجمعة 04 افریل 2013 وبالتالي ال یمكنھ إنكار تسلمھ لمبلغ 150 ألف دینار
وھو موضوع اعتراف بدین مكتوب باللغة الفرنسیة وبالتالي فاالدعاء أن ما نشرناه وثیقة مدلسة

مردود علیھ.
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طارق شكیوة وكیل الجمھوریة بإبتدائیة تونس

المھم ھو ال بد  أن تتحرك النیابة العمومیة بابتدائیة تونس وتصحح اإلجراء المتخذ وتحیل مف قضیة
الحال على احد قضاة التحقیق لیحسم القضاء في موضوع اخذ أكثر مما یستحق…فالتھمة ثابتة من

خالل الشیك المسحوب ووثیقة االعتراف بالدین وشھادة الشھود وتسجیالت الرسائل القصیرة النصیة
التي أرسلھا اإلعالمي المتحیلسمیر الوافي إلى رجل األعمال الناجح العیاشي العجرودي.

وبالمناسبة الجریدة األسبوعیة “الثورة نیوز” تتحدى سمیر الوافي من جدید وتنشر المزید من
المؤیدات والوثائق حتى تفضحھ وتساھم من موقعھا في إنارة الرأي العام الذي خذلھ الوافي وخانھ.

إذا كان الطباع طباع سوء ….. فال أدب یفید وال أدیب : الوافي إلى
لما تعرفنا على تفاصیل الحكایة التي جمعت المتحیل سمیر الوافي برجل األعمال محمد

العیاشي  العجرودي  تذكرت قصة مؤثرة جدا ھذا نصھا :
یروى أن األصمعي قال دخلت البادیة فإذا أنا بعجوز تنوح و بین یدیھا شاة مقتولة و جرو ذئب مقفى

فنظرت إلیھا فقالت: أو یعجبك ھذا قلت : بلى و ما قصتك قالت :
أعلم أن ھذا جرو ذئب قد أخذناه فأدخلناه بیتنا فلما كبر قتل شاتنا فقلت : أو قلت في ذلك شعرا قالت :

بلى ثم أنشأت تقول :
بقرت شویھتي وفجعت قلبي ….. وأنت لشاتنا ولد ربیب
غذیت بدرھا ونشأت معھا ….. فمن أنباك أن أباك ذیب
إذا كان الطباع طباع سوء ….. فال أدب یفید وال أدیب

وما كنت ألتذكر ھذه القصة لو لم أجد تطابقا بین شخصیة العجوز التي یجسدھا العجرودي وشخصیة
الذئب التي یمثلھا سمیر الوافي . فالعجرودي قد أكرم وفادةالوافي ووفى لھ في الكیل والمیزان وأدخلھ

بیتھ ..غیر أن اللوافي وللؤم سكنھ غدر وخان ومن عاشر الذئاب تعلم العواء .وھكذا ھم  اللئام في
كل  عصر ومصر ال یفوون بالجمیل وال یراعون حرمة الخلیل وال یراعون المعروف  وال یرھبون

الخوف .

والمأساة أن  العجرودي لیس األول وال نعتقد أنھ سیكون األخیر  بل قائمة رجال المال واألعمال
والسیاسة الذین سقطوا في فخاخ المتحیل الخطیر سمیر الوافي … طویلة ستنشرھا جریدتنا تباعا
…فھذه صاحبة محل حجامة بباریس تحیل علیھاالوافي ولھف 60 ألف دینار وذلك رجل أعمال

تونسي بایطالیا تحیل علیھ في مبلغ 250 ألف دینار وآخر صاحب محل نظرات وآخر صاحب محل
لبیع المالبس الجاھزة وغیرھم كثر والمجال ال یسمح بسرد شطحات الوافي في عالم االبتزاز
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