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dimanche 31 mars 2013

جدل قانوني حول ملكیة قناة التونسیة والمالك “األصلي” للقناة یستعد لكشف وثائق بشأن ملكیتھا

قال باسكال بیرون المالك “األصلي” لقناة التونسیة في تصریح خاص لقناة “المتوسط” إنھ سیفاجئ
الرأي العام بوثائق وأدلة تثبت ملكیتھ لكامل أسھم قناة التونسیة، حسب زعمھ

وقال بیرون إن جون ماري جیفار الذي عقد ندوة صحفیة أمس الجمعة وأعلن فیھا ملكیتھ للقناة
المذكورة وأنھ یعتزم بیعھا لمستثمرین قطریین.. قال إن ھذا األخیر ال یملك من القناة سوى عقد الغ

ببیعھا لھ، كان جیفار وقعھ مع بیرون في 24 ماي 2012
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وذكر بیرون أنھ لم یستلم مقابل بیع التونسیة أي ملیم من المبلغ المنصص علیھ في العقد، وبأنھ كان قد
راسل جیفار منذ 6 أوت 2012، وأبلغھ تنبیھا قانونیا بسقوط بنود العقد منذ ذلك التاریخ، بموجب عدم

الدفع
وقال بیرون إن قناة التونسیة مسجلة باسمھ حتى اآلن لدى السلطات في مقر إنشائھا األصلي في

الوالیات المتحدة اآلمریكیة، على حد قولھ
جریدة الثورة نیوز كان لھا السبق في كشف المتستر عنھ في ملف الفضائیة االفتراضیة التونسیة….

… زمنھا تم نعتنا بالكذب والتجني
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KEF : “2 POLICIERS GRAVEMENT BLESSÉS DANS UN ACCIDENT À AÏN EL KARMA”

“Deux policiers ont été gravement blessés dans un accident de la route, vendredi 29 mars, lorsque leur voiture est entrée en collision avec un
camion transportant de l’essence de contrebande, vers 19h, à Aïn El Karma, dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef au gouvernorat du Kef.
Les deux agents de sécurités se trouvaient sur le chemin du retour, après avoir terminé une mission auprès de la police algérienne à qui ils ont
remis un ressortissant algérien qui purgeait une peine à la prison du Kef. ”
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في الجدیدة: ذھبت لزیارة قبر زوجھا فھّددھا منحرف بسكین ثم فاحشھا أمام طفلیھا
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تمكن مؤخرا أعوان فرقة الشرطة العدلیة بطبربة من القبض على منحرف فاحش امرأة أمام طفلیھا

.بإحدى المقابر بجھة الجدیدة كما سلبھا ھاتفھا الجوال تحت التھدید بسكین

وحسب ما توفر من معلومات فإنھ بتاریخ 18 مارس 2013 اتجھت المتضررة رفقة طفلیھا إلى مقبرة

الجدیدة لزیارة قبر زوجھا ولما وصلت إلى ھناك فوجئت بالمجلرم ینقّض علیھا ویھددھا بسكین.

وخوفا من بطشھ استجابت لھ ولم تقاومھ…. اثر ذلك سلبھا ھاتفھا الجوال ثم فاحشھا أمام طفلیھا ولما

أنھى جریمتھ النكراء الذ بالفرار…. فتحاملت الشاكیة على نفسھا واتجھت إلى مقر فرقة الشرطة

.العدلیة بطبربة وقدمت شكایة في الغرض

وبانطالق األبحاث والتحریات األمنیة تمكن أعوان الشرطة في وقت قیاسي من إلقاء القبض على

. المجرم السفاح وإحالتھ على أنظار العدالة
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في سابقة خطیرة : المحكمة تقضي في شأن المتھمین الثمانیة عشر من موظفي

الدیوانة باإلدانة بالسجن لمدة تراوحت بین أربعة أشھر وتسعة أشھر وإدارة الدیوانة

تتستر وترفض تطبیق القانون

حین ساومت المجموعة الضالة بالدیوانة “ھیكل والبیزاني والكرارسي”حكومة السبسي

: بن حتیرة.. أو اقتصاد تونس؟

حاكم الدیوانة الحالي محمد المدب اتخذ منذ تولیھ مسؤولیتھ تدابیر أدت إلى انحراف 

إداري كبّد االقتصاد التونسي خسائر مالیة ھاّمة

االنحراف بالسلطة وسیاسة الكیل بمكیالین :حاكم الدیوانة محمد المدب یواصل إیقاف

عدد 21 موظف بالدیوانة عن العمل نتیجة مثولھم أمام التحقیق ویغفل إیقاف 18

موظف متورط قضي في شانھم لفترات تتجاوز 3 أشھر

المطلوب من حكومة علي العریض تعویض المدیر العام الحالي للدیوانة بإطار كفء من

كوادر وزارة المالیة یكون قادر علي تسییر دوالیب اإلدارة والسھر 

على إرجاع ھیبة السلك ومكافحة التھریب

كان عدد من أعوان الدیوانة قد دخلوا یوم 27 ماي 2011 في حركة عصیان غیر مسبوقة (ولیس
اضرابا او اعتصاما كما روج لھ إعالمیا) لمطالبة المسؤول األول بالدیوانة على الرحیل ضمن

مؤامرة قادتھا مجموعة المعزولین ال18 الذین شملتھم حملة التطھیر التي شنھا الطاھر بن حتیرة منذ
تعیینھ أواخر شھر جانفي 2011 للتخلص من رموز الفساد الدیواني  ولیتم یومھا االعتداء بالعنف
المادي والمعنوي على شخص المدیر العام السابق وإجباره تحت التھدید والوعید والضرب على

. مغادرة مكتبھ بالطابق السادس ببنایة اإلدارة العامة للدیوانة بنھج صدر بعل بجھة الفایات بالعاصمة
المجموعة الضالة والمعتدیة والمتھورة بزعامة الثالثي محمد البیزاني وھیكل جالل وزھور 

الكرارسي أجبرت المدیر العام السابق تحت وابل من السب والشتم والبصاق والدفع والضرب على
نزول الطوابق الستة عبر المدارج مانعین إیاه من استعمال المصعد المخصص ولما وصل المتضرر
إلى مستوى سیارتھ بالمربض أسفل البنایة واستعداده للركوب فیھا واالحتماء بھا قامت مجموعة من
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المحتجین من أعوان الدیوانة بتھشیم بلورھا األمامي ومرآتھا العاكسة علما وأنھا سیارة إداریة…
لحظات بعد مغادرة الطاھر بن حتیرة لمقر اإلدارة العامة للدیوانة ألقى ھیكل جالل كلمة وسط

المحتجین جاء فیھا ما یلي : نعلمكم أیھا الزمالء انھ وقع تنحیة الطاھر بن حتیرة وتعیین أعلى رتبة
عسكریة بالدیوانة العمید الناصر الساحلي مدیر عام للدیوانة في انتظار التعیین من سلطة اإلشراف…

بعدھا سارعت حكومة الباجي قائد السبسي إلى االستجابة لضغط مجموعة المفسدین واإلعالن أوائل
شھر جویلیة 2011 عن تنحیة الطاھر بن حتیرة وتعویضھ بجنرال الجیش العمید محمد عبد الناصر

. بلحاج
واقعة 27 ماي 2011 تثبت تردي أحوال الدیوانة من خالل تجذر سلوكیات منحطة ومتدنیة تختزل

حقیقة ما وصل إلیھ حال الدیوانة التي تحولت إلى دویلة مارقة داخل دولة منھارة نخرتھا عصابة
.السراق طیلة أكثر من عقدین وحولتھا إلى منبت للفساد ومرتع للمفسدین

والیوم ورغم مرور زھاء السنتین على الواقعة المشؤومة وثبوت تورط 18 موظف دیوانة في االعتداء
الخسیس على ھیبة الدولة وعلى شخص إحدى كبار موظفیھا (من المفارقات العجیبة ان عدد

المتورطین في ملف قضیة الحال یعادل عدد المعزولین ضمن قائمة التطھیر األولى التي اشرھا
الطاھر بن حتیرة یوم 25 فیفري 2011) وذلك من خالل إقرارھم حضور مادیات الواقعة وتردید
عبارة”دیقاج” وبشھاد عدد من الشھود (05 شھود) وشھادة بعضھم على بعض وكذلك من خالل

التسجیالت السمعیة البصریة والصور الرقمیة الواقع معاینتھا من الفرقة األمنیة المختصة المتعھدة ھذا
إضافة إلى محضري معاینة ألحد عدول التنفیذ والشھادة الطبیة الممنوحة للمتضرر وتسجیالت بعض
الحصص اإلذاعیة والتلفزیة والصور الفوتوغرافیة والمقاالت التي نشرتھا بعض الصحف…وحیث

ان التھمة ثابتة في حق المتھمین على معنى الفصلین 125 و127 من المجلة الجزائیة ضرورة ان
المتضرر موظف عمومي (مدیر عام دیوانة) وان االعتداءات بالقول او بالعنف قد طالتھ وھو بصدد

مباشرتھ لوظیفھ بمقر اإلدارة العامة للدیوانة وداخل مكتبھ ثم تواصل االعتداء علیھ إلى حین مغادرتھ
للمقر على النحو الموصوف بمحاضر باحث البدایة ورغم صدور الحكم األول الغیابي عدد 13791

لسنة 2012 (تعمد المتھمین التغیب عن جلسات المحاكمات إلطالة فترة التقاضي ألقصى مدة ممكنة)
والقاضي ابتدائیا غیابیا بسجن جملة المتھمین مدة أربعة أشھر من اجل ھضم جانب موظف عمومي

بالقول حال مباشرتھ لوظیفتھ كسجن كل واحد من رشدي بھلول وھیكل جالل وعادل الماجري وفوزي
الشریف زیادة على ذلك مدة ثالثة أشھر من اجل االعتداء بالعنف الخفیف على موظف عمومي حال
مباشرتھ لوظیفتھ كسجن كل واحد من رشدي بھلول ونادر البرھومي وسفیان النفزاوي ونبیل زیادة

على ذلك مدة شھرین من اجل اإلضرار عمدا بملك الغیر وحمل المصاریف القانونیة علیھم.. وحیث
.جاء الحكم االبتدائي الحضوري عدد 1176 لسنة 2012 لیؤید الحكم الغیابي

في ضل ھذه التجاذبات على مستوى القضاء لم تحرك اإلدارة العامة للدیوانة وال حاكمھا محمد المدب
ساكنا بعد صدور الحكم الحضوري السالب للحریة ألكثر من 3 أشھر في حق المتورطین ال18 من
موظفیھا واكتفت بوضع المتفرج  كان الموضوع ال یخصھا ال من قریب وال من بعید ربما الستغالل
الحالة في مساومات تحت الطاولة لتنفیذ أجندا خفیة تقضي بتدجین وتطویع العمل النقابي من خالل

تجنید عدد من المتورطین من ھیكل جالل رئیس جمعیة الدفاع عن أعوان الدیوانة المزعومة (ال
یتجاوز عدد المنخرطین فیھا عدد أصابع الید الواحدة) ومحمد البیزاني رئیس المكتب التنفیذي لھیكل

.… نقابي دیواني غیر موجود إال في مخیلة مؤسسھ
ومن المفارقات العجیبة ان یعمد حاكم الدیوانة الحالي محمد المدب (جنرال متقاعد من الجیش معروف

بوالئھ للرئیس المخلوع بحكم إشرافھ على إدارة األمن العسكري خالل الزمن األسود وتسببھ في
اإلضرار بعدد كبیر من ضباط الجیش الشرفاء لكن مصاھرتھ ألحد قیادیي حركة النھضة شفع لھ

وأعاده من جدید لتولي خطة في مستوى مدیر عام للدیوانة) إلى التشبث برفض اإلذن بإعادة ال21
موظف دیوانة أحیلوا خالل أواسط سنة 2012 على التحقیق (قائمة ال21 التي تقرر یوم السبت 09

جوان 2012 تجریدھم من المسؤولیات وإیقافھم مؤقتا عن العمل وإحالتھم على العدالة وبالضبط مكتب
.(التحقیق 13 بابتدائیة تونس
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وذلك من اجل االشتباه في تورطھم في الفساد إلى سالف عملھم إلى حین البت نھائیا في ملف القضیة
التي تعلقت بھم (وحید السعیدي – حسن شرف الدین – جمال الشخاري – جمال الھمامي – عاطف
التازي – حافظ قرعیش – عبد هللا الجویلي – جمال عبد الناصر الجاللي – بوھالل الغالي – فرید

نور الدین شلبي – علي مزھود – سعید بالشیخ – رمضان زاویة – توفیق الجائز – لسعد عمیرة –
محمد العثماني – كریم الصیادي – محمد الناصر المباركي ھیكل الشنوفي – منیر الباھي و التیجاني

الخمیسي) مقابل التمسك بإغفال وضعیة ال18 موظف دیوانة (ھیكل جالل – محمد البیزاني – زھور
الكرارسي –رشدي بھلول – عادل الماجري – فوزي الشریف – نادر البرھومي – سامیة الرشیدي –

محمد علي الرقیق – منیر نصیب – رض الھادفي – بسمة بن غالبة – رمضان زاویة – سفیان
النفزاوي – بدر الدین الرویسي – …) تورطوا منذ حوالي سنتین في قضیة اعتداء على ھیبة الدولة

وفي اإلضرار بمصالح البالد والعباد وقضي في شانھم بالسجن لفترات تتجاوز ال3 أشھر في انحراف
.خطیر بالسلطة وفي تحد مفضوح لعلویة القانون …. إنھا بركات الثورة والعدالة االنتقائیة

مالحظة ھامة : نقطة التقاء قائمة 21 الموقوفین عن العمل مؤقتا وقائمة ال18 المتورطین في ملف
قضیة االعتداء على المدیر العام السابق ھو المقدم رمضان زاویة الذي تورط خالل أحداث یوم 27

ماي 2011 في االعتداء على الطاھر بن حتیرة كما شملتھ التحقیقات التي إذن بھا یوم 9 جوان
2012… وبالتالي یعتبر رمضان زاویة الوحید الذي شملھ اإلیقاف عن العمل بصورة قانونیة…أما

البقیة فقد طبق علیھم قانون الغاب المعمول بھ في جمھوریات الموز اإلفریقیة… جماعة فرض
وجماعة سنة
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ھل حان الوقت لتنحیة محمد المدب احد ابرز أزالم الرئیس المخلوع من على رأس الدیوانة
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تأكد لنا من مصدر دیواني موثوق انھ بعد تعمد المدیر العام الحالي للدیوانة محمد المدب (جنرال
متقاعد من الجیش عمل مدیر إدارة األمن العسكري وملحق عسكري بباریس خالل الزمن األسود
وصھر محمد سیدھم القیادي النھضاوي ) إصدار نقلة تعسفیة في حق رئیس نقابة أعوان الدیوانة

الرائد محمد الغضبان على خلفیة عملھ النقابي واستماتة ھذا األخیر في الدفاع عن مصالح موظفي
الدیوانة وخاصة ملف المسار المھني

القرار األخیر غیر المسبوق لحاكم الدیوانة الحالي یعتبر تحدیا لكامل موظفي الدیوانة وتصعیدا للنیل
من النقابیین الشرفاء خصوصا انھ صدر بعد االجتماع النقابي الناجح بأحد نزل مدینة سوسة والبیان

الثوري الذي تاله یوم 25 مارس الجاري
عدید األطراف اعتبرت مذكرة نقلة محمد الغضبان رئیس المكتب التنفیذي لنقابة أعوان الدیوانة مع
سحب الخطة وإلغاء االمتیازات الوظیفیة بمثابة القطرة التي أفاضت ألكاس والمسمار األخیر الذي

یدق في نعش حاكم الدیواني الحالي الذي تمیز بالسلبیة طیلة فترة إشرافھ على اإلدارة العامة للدیوانة
وتعمده احتقار العمل النقابي وضرب كل شرفاء وأحرار الدیوانة في محاولة منھم لتدجین الدیوانة

وتطویعھا لخدمة أجندا خفیة
فھل یكون األسبوع األول من شھر افریل 2013 موعد تنحیة محمد المدب الذي صنفھ العارفون بأنھ

أسوء مدیر عام على الدیوانة على اإلطالق منذ بعثھا
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“ بالغ ھام من ھیئة رقباء الدیوانة : ” إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم
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إضراب مفتوح لرقباء الدیوانة انطالقا من یوم االثنین  من 01 افریل 2013 
نحن ھیئة رقباء الدیوانة بعد ما لمسناه من تھمیش متواصل و إنعدام التفاھم الال مباالت المتواصلة و

تكرار التسویف من الجھات المعنیة ال یسعنا الیوم إلى إقتراح إضراب مفتوح بدایتا من یوم اإلثنین 01
أفریل 2013 . سوف ندافع عن كل رقیب مساعد و كل رقیب حتى یأخذ حقھ في التكوین و البرمجة و

التفاؤل و حب الحیاة ..إن محمد المدب المدیر العام للدیوانة یطل علینا بمذكرات فوقیة لیذكرنا أننا
رقباء و لسنا بأعوان دیوانة …فنحن ھیئة الرقباء …یرید ھذا المعتوه بتصرفاتھ أن یطمس أفكارنا و
طموحنا و مبادئنا و شرعیتنا في العمل ولھذا قررنا نحن رقباء مساعدین و رقباء الدیوانة العمل على

أن یكون یوم 01 أفریل 2013 یوم إضراب مفتوح نعول على حضور الجمیع ….كرامتنا قبل كل
شيء نحن لن نرضى بالمھانة نحن شباب ثورة تونس المجیدة…. لن نرضى إلى برد الكرامة قبل

الخبز… كرامتنا قبل كل شيء كرامة …..الرقیب مساعد من كرامة رقیب الدیوانة و العریف و
العریف أول و الوكیل و الوكیل أول و الوكیل أعلى نحن نعول على وقوف ناصري الحق معنا للرقي

بالدیوانة من ھذه المھازل المتكررة في ضل ھذا الشیطان المتعالي المتجبر المتغطرس منعدم الضمیر
. المدعو محمد المدب

مھما كانت الظروف و المسببات نحن نعول على حضوركم و نعول على مساندة كل شرفاء الدیوانة
من كافة الھیئات الدیوانیة للمساھمة في أنجاح طلبات الھیئة و السھر على التعاون و مد ید المساعدة

لكل رقیب مساعد أو رقیب حتى یحصل التغییر المراد وكما قال الحق تبارك و تعالى في سورة الرعد
” إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم ” صدق هللا العظیم

http://3.bp.blogspot.com/-2lKhJVTiK7Q/UVhcMR_PEaI/AAAAAAAAPJg/12k6TjBrV8Q/s1600/DOUANES-55.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-h4ohoNWxbIE/UVhcksmRN5I/AAAAAAAAPJo/tTogHtanT7s/s1600/427775_490124117678669_760122598_n.jpg


15/12/13 mars 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 12/26

Publié par Athawra News à 08:57 Aucun commentaire: 

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

Recommander ce contenu sur Google

samedi 30 mars 2013

الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة تسرع على سكة اإلفالس و”الھاروني” یلقي الخطابات الجوفاء على جموع الناس

تعتبر الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة من أقدم المؤسسات العمومیة التونسیة التي تعود فعلیا إلى ما قبل االستقالل وبالتحدید إلى بدایات القرن المنقضي وقانونیا إلى األمر
الصادر بتاریخ 27 دیسمبر 1956 ثم توسیعھا بقانون 31 دیسمبر 1966 لتشمل الخطوط الجنوبیة فكانت بمثابة العمود الفقري لالقتصاد الوطني حیث تلعب دورا على غایة

من األھمیة في تحقیق التوازن االقتصادي واالجتماعي للبالد بضخھا ألموال ھامة في خزینة الدولة مكنتھا المتصاص الفقر والبطالة إال أن ھذا الدور بدا یتناقص منذ أن مسك
المجرم بن علي بدوالیب الدولة سنة 1987 حیث عمل جاھدا وضمن مخطط جھنمي على دفع الشركات العمومیة  نحو اإلفالس قصد التفویت فیھا عبر صفقات مشبوھة تكون لھ

فیھا الفرصة لنھب أكثر ما یمكن من المال العام

والغریب في األمر أن نفس ھذا المنوال تواصل بعد ثورة 14 جانفي لینال من  الشركة التونسیة للسكك
الحدیدیة والتي إلى حد اآلن تعاني صعوبات مالیة قد تؤدي إلى إفالسھا وما یعنیھ ذلك من كارثة على

المستوى االقتصادي واالجتماعي
االلتجاء إلى نقل الفسفاط عبر شركات خاصة یكلف الشركة خسارة تقدر ب80 ملیار

حیث تم إبرام عقد مع شركة خاصة لنقل الفسفاط عوضا عن الشركة المذكورة في الوقت الذي یمثل
فیھ ھذا النشاط ما یعادل 30% من مداخیلھا علما وان الشیمینو تنقل الفسفاط بتعریفة 5.697للطن

الواحد فیما أن شاحنات النقل البري تنقلھ ب24 دینار وقد تسبب ھذا اإلجراء المشبوه فیھ حسب ممثل
الجامعة العامة للسكك الحدیدیة بانخفاض مداخیل الشركة من 120 ملیار سنة 2010 إلى حدود ال40

ملیار خالل ھذه الفترة وندد الكاتب العام للجامعة بالموقف السلبي لوزارة النقل ووزارة الصناعة
اللتین لم تحّركا ساكنا في ھذا الملف الخطیر على حّد تعبیره ولم تتخذا أي إجراء بخصوص ذلك

وحسب بعض المصادر فان االحتجاجات التي قام بھا ما یسمون أنفسھم بالمحتجین على األوضاع
االجتماعیة والذین قطعوا السكة أكثر من مرة لیسوا سوى أناس مدفوعي األجر من قبل شركة النقل

الخاصة المستفیدة من نقل الفسفاط حیث یقومون ببث الفوضى والبلبلة بقطع السكة أمام العربات
فتلتجئ سلطة اإلشراف إلى إبرام عقد مع الشركة الخاصة المذكورة لنقلھ بالشاحنات وبتعریفة

مضاعفة ب4 مرات من تعریفة الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة
ھذا ویذكر أن مداخیل الشركة تراجعت بنسبة 43% في نقل البضائع وبحوالي 34%في نقل

المسافرین باتجاه الخطوط البعیدة وبنحو 20 % في نقل المسافرین داخل أحواز تونس وھو ما یثبت
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بوضوح مدى التدھور الذي تعیشھ

انتدابات عشوائیة أضرت بالمؤسسة
عدید االنتدابات التي تمت مؤخرا صلب الشركة التونسیة كانت عشوائیة وعلى أساس المحسوبیة

والمواالة دون النظر إلى الكفاءة وھو مما أدى إلى إدخال البلبلة في صفوف العمال بسن قوانین جائرة
كما اثر ذلك على مردودیة الشركة

فمثال یوم 25 أفریل من سنة 2012 وقع انتداب مجموعة من األشخاص صلب الشركة دون مناظرة
مما أثار استنكار الجامعة التونسیة للسكك الحدیدیة لذلك وجھت شكایة إلى الرئیس المدیر العام معتبرة
أن ھذا اإلجراء ال یتماشى مع قانون االنتداب بالشركات العمومیة كما وجھت شكایة إلى وزارة النقل

التي لم تحرك ساكنا وھو ما یثبت أنھا وراء تلك االنتدابات التي استنفع بھا أبناء حزب النھضة وھو ما
یذكرنا باالنتدابات على نفس الشاكلة التي كان یقوم بھا التجمع المقبور بالتدخالت والمحسوبیة

والرشوة …
وقد تسببت تلك االنتدابات في عدید األخطاء التي كلفت وال زالت إلى اآلن تكلف المؤسسة خسائر

فادحة نظرا لقلة خبرتھم أو انعدام تكوینھم بغرض إدماجھم في المؤسسة

صفقة عربات مشبوھة من المغرب تتسبب في خسائر بالملیارات
200عربة وقع توریدھا من طرف الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة  ضمن صفقة على أساس كراس
شروط من المغرب قدرت قیمتھا بأكثر من 53 ملیار وذلك بقصد تعزیز أسطول العربات التي تنقل

الفسفاط من قفصة إلى صفاقس لكن تلك العربات بقیت  قابعة في الورشات وتحدیدا في مستودع «فتح
هللا» التابع للشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة وتخضع لعدة تعدیالت على مستوى العجالت لتتالءم

وسككنا الحدیدیة خاصة بعد أن ثبت اختالف في القیاس حیث أنھا(العجالت) أكبر بـ10مم من القیاس
العادي مما یعیق مرورھا على السكك الحدیدیة الموجودة في بالدنا

والسؤال المطروح ھنا كیف لتلك العربات أن تصل إلى تونس بقیاسات غیر دقیقة رغم أن قیمتھا قد
كلفت بأكثر من 53 ملیار وھل تم تدارك ذلك الخطأ  ؟

ھذا الخطأ الفادح ھو نتیجة إھمال ممثلي الشركة الذین اشرفوا على إتمام تلك الصفقة  لم یكن مجرد
خطأ مطبعي ألنھ تم تدوین القیاسات ضمن كّراس شروط ثم مّرت الوثائق إلى لجنة الفرز وكذلك إلى

لجنة إعداد الصفقات ثم أن الخطأ صار في تونس وبالتالي لم یتم إرجاع العربات إلى المغرب
إلصالحھا أو تعویضھا ویؤكد احد خبراء الحوادث بالسكك الحدیدیة أن الخطأ وقع إصالحھ بخطأ آخر

یتمثل في الحد من سمك العجالت في الورشة المذكورة والتي ستضر السكك الحدیدیة وستكبد الشركة
في المستقبل خسائر فادحة ألن العجلة وبعد مرور فترة من االستعمال وعوض إصالحھا كما دأبت
العادة سیتم االستغناء عنھا وبالتالي سیتم اقتناء عجالت جدیدة كما یضیف نفس الخبیر أن إصالح
العربات بتلك الطریقة عملیة خاطئة وستزید في تعقید األمور كما أن صفقة العربات ال تمثل سوى

عینة عن الشراءات العشوائیة والغیر مدروسة التي تتسبب بخسائر بالملیارات سنویا حیث یتم تورید
القاطرات والعربات  من بلدان شرق اسبیا بأثمان رخیصة لكن صیانتھا تكون مرتفعة الكلفة نظرا

لغالء قطع الغیار وھي السیاسة التجاریة التي تتبعھا تلك البلدان إذ تبیع القاطرات أو العربات بأبخس
األثمان لكنھا سریعة العطب وقطع غیارھا باھظة قد تصل في بعض األحیان إلى 80% من ثمن

العربة بأكملھا وفي نفس اإلطار یصدر منشور مؤرخ تحدیدا یوم 12 مارس 2011 وعدده (145)
یؤكد من خالل ما یتضمنھ أنھ وعند وصول قطع غیار كانت مطلوبة تم بعد معاینتھا اكتشاف عدم

مطابقتھا للمواصفات بل أنھا مستعملة
ھذا ویذكر في خصوص ھذه المسالة أن «رضا بن سالم » مدیر وحدة صیانة المعدات و«مراد

الشارني» مدیر الصیانة بمستودع «فتح هللا» قد قدموا تبریرات لتلك الصفقة وكیفیة إصالح الخطأ فیھا
لكنھا في الواقع تبریرات غیر مقنعة بالمرة وإنما ھي تدخل في إطار التستر على األخطاء الفادحة
التي یرتكبھا سنویا وبصفة متواترة مسؤولي الشركة والذین یفلتون من المحاسبة إلى اآلن في ظل

صمت رھیب من طرف وزیر النقل الذي لم یحرك ساكنا

صفقة واقیات االرتجاجات تكلف الشركة مئات المالیین
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حیث تم شراء قرابة ال225 ألف وحدة من الواقیات الخاصة بالسكك الحدیدیة من االرتجاجات حسب
عقد مبرم مع مزود فرنسي بقیمة 315 ألف اورو لكن ھذا المزود قام في حقیقة األمر بتكلیف مصنع

تونسي بصناعتھا مقابل 52 ألف اورو فقط ولھف الفارق بذلك دون أدنى تعب والسؤال المطروح ھنا
لماذا لم یلتجئ الممثل القانوني للشركة بالصفقة مباشرة إلى المصنع التونسي المذكور عوض إبرامھا

مع الفرنسي إال إذا لم تكن ھناك مغالطات من اجل استیالء المال العام

أخطاء فنیة تسبب آالف الحوادث سنویا

تكون تلك األخطاء الفنیة إما بمناسبة شراء التجھیزات التي تظھر بعد شرائھا بكونھا غیر مطابقة

للمواصفات وإما بمناسبة إصالح األعطاب على مستوى العربات أو السكك الحدیدیة وكل ذلك راجعا

في حقیقة األمر إلى تطبیق طریقة المحسوبیة والمحاباة عند انتداب العمال أو اإلطارات باإلضافة إلى

عدم تأھیلھم وقد تم تسجیل قرابة ال7 آالف حادث سنویا وھو عدد مھول یتطلب التفاتة من وزارة

النقل إلعادة ھیكلة ھذا القطاع وقطع دابر الفساد فیھ حتى یمكن تفادي الخسائر البشریة الفادحة التي

تنتج سنویا عن اإلھمال والالمباالة من طرف المسؤولین بالشركة

بناء القصور على حساب المؤسسة

وحدتین سكنیتین من الطراز العالي جدا بنیتا بمنطقة “المرازقة” من والیة نابل على مقربة أمتار من

البحر فعلى مستوى طلب رخص البناء من البلدیة وعلى مستوى المیزانیة كان مشروع بناء ھتین

الوحدتین قد قدم على أساس مقرات عمل تابعة لمحطة البضائع فیما إنھا على مستوى الواقع ھما

«قصرین» تم إعدادھما وتجھیزھما بالحدث األثاث والتجھیزات لقضاء العطل الصیفیة وغیرھا

ألصحاب النفوذ في المؤسسة بالتداول مع العلم ان حراس وخدم وحشم على ذمة ھذین القصرین

یتقاضون أجورھم على حساب الشركة التونسیة للسكك الحدیدیة

سرقة معدات الشركة تكلفھا خسائر فادحة سنویا

تعاني الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة من خسائر فادحة سنویا بسبب عملیات السرقة الدوریة التي

تتعرض لھا دون اخذ االحتیاطات الالزمة من مسؤولیھا  وعلى سبیل المثال وقع في أواخر السنة
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الفارطة سرقة

المعدات والمواد الالزمة لتشغیل قطار كھربائي بخط برج السدریة  من بینھا 25 وحدة كھربائیة

خاصة بإشارات المرور وقیمتھا 5000 دینار على األقل إلى جانب 12 كیلومترا  من الكوابل المعدنیة

وما تبعھا وقد أسفر ذلك على تعطیل السفرات المقررة للقطار وخسارة كل المداخیل التي كانت ستتأتى

منھا وما ذلك في الحقیقة سوى عینة من آالف عملیات السرقة التي تتعرض لھا المؤسسة سنویا وال

ندري ھل أن المسؤولین عن حراستھا یغطون في النوم أم ھم على شراكة مع السراق ونتساءل ھنا

عن دور السلطة في الحد من ھذا النزیف الذي یصیب جمیع الشركات العمومیة دون استثناء

فساد تعاونیة الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة متواصال

 إلى حد اآلن یتم التغافل عن تعاونیة الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة ورغم مرور أكثر من سنتین عن

الثورة فانھ لم یقع محاسبة ممثلیھا الذین افلتوا من العقاب ومنھم« محمد نجیب الفیتوري» و«العید

الخضراوي »الذین بددوا الملیارات من أموال التعاونیة في سبیل الحمالت االنتخابیة لبن علي وتعبئة

صنادیقھ السوداء

إن عملیة التھاون في فتح ھذا الملف وغیره وفي ومحاسبة األشخاص المتورطة في نھب األموال

العامة سیشجع المسؤولین الحالیین بالسیر على نفس المنوال وبالتالي سیزداد النزیف قوة وستنھار

مؤسسة من اكبر المؤسسات وأعرقھا في البالد

 تصوروا أن التعاونیة المذكورة ترسل وثیقة بتاریخ 07 اكتوبر2010  تكیل فیھا عبارات المدح لبن

علي وتمكنھ بواسطتھا من مبلغ یفوق الملیار من الملیمات تدعیما لحملتھ االنتخابیة في الوقت الذي كان

فیھ ذلك المبلغ من حق العمال ووجب أن یصرف في تحسین وضعیتھم االجتماعیة ..

وزیر النقل منشغل عن الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة

تمر إذن الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة بأزمات خطیرة ومتتالیة ستؤدي حتما إلى إفالسھا فیما ینھمك

وزیرالنقل الذي یعتبر المشرف الرئیسي علیھا  في الترویج لحزبھ عبر المنابر بخطب جوفاء ال تسمن

وال تغني من جوع طامحا للفوز في انتخابات قادمة نجھل إلى حد ھتھ اللحظات تاریخھا وملق بنفسھ

على غرار غالبیة وزراء الترویكا في مھاترات سیاسیة مع المعارضة ال منفعة ترجى منھا في إطار

صراع لالیدیولوجیات…
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كان على ھؤالء الوزراء أن یعطوا األولویة إلنقاذ الشركات العمومیة التي وصلت إلى وضعیات
محرجة نتیجة النھب الممنھج الذي تتعرض لھ إلى حدود ھذه اللحظات وتعامل ممثلیھا القانونیین معھا

على أساس رزق البیلیك لیكون وحده الشعب ھو الخاسر في نھایة المطاف ….
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تقودھا حركة النھضة اإلسالمیة “ترید استغالل أنشطتنا (االلكترونیة) إلعادة إرساء وسائل رقابة
.”على االنترنت بھدف سجن الناس في أفكار مخالفة الدیولوجیاتھم

وأضافت في الرسالة التي نشرت على فیسبوك “ھذه المرة (..) ترید الحكومة فرض رقابة على كل
شيء (…) ستبدأ باالنترنت ثم تمر إلى تكمیم الصحافة وھذا قد حصل، وغدا (تكمیمكم) انتم مواطنینا

.”األعزاء
وفي 26 مارس الجاري كشف وزیر الداخلیة لطفي بن جدو أمام المجلس الوطني التأسیسي  إحداث

“مصلحة على مستوى الشرطة العدلیة للبحث في الجرائم االلكترونیة، ھي اآلن تعمل بناء على أذون
.”قضائیة

وقال “ھناك مشروع (قانون) نوقش في دیسمبر 2012 على مستوى حكومة حمادي الجبالي لبعث
ھیكل مستقل اسمھ “الوكالة الفنیة لالتصاالت” یعنى بالجوانب القانونیة والجرائم التكنولوجیة وفیھ

.”ضمانات كبیرة ألنھ یعتمد على أذون قضائیة في مجملھ
وینتظر ان یعرض مشروع القانون في وقت الحق على المجلس التأسیسي للمصادقة علیھ

وأضافت مجموعة انونیموس تونس “نحن ضد ھذا القانون ونطلب من كل أعضاء المجلس التأسیسي
رفض ھذا القانون الذي یھدف إلى خنق أملنا الوحید في الحریة” في إشارة إلى حریة استخدام شبكة

االنترنت

ودعت التونسیین إلى الخروج في تظاھرات ضد القانون في شارع الحبیب بورقیبة الرئیسي وسط
.العاصمة تونس حیث مقر وزارة الداخلیة

وذكرت المجموعة بان “ھدفھا ھو مقاومة الرقابة وحمایة حریات” التونسیین محذرة من انھ “مادام
.”ھناك رقابة على االنترنت وقمع للمظاھرات (…) سوف نواصل الحرب

وأعلنت وزارة الداخلیة في بیان نشرتھ على صفحتھا الرسمیة على فیسبوك ان وزارة تكنولوجیات
المعلومات واالتصال ھي الجھة المكلفة بإعداد مشروع قانون إحداث وكالة تتولى مھام المراقبة

القانونیة لحركة األنترنات بالبالد، وذلك في إطار السعي إلى فصل مھمة رقابة األنترنت عن “الوكالة
التونسیة لألنترنت” حتى تتفرغ ھذه األخیرة ألداء دورھا األساسي المتمثل في تنمیة األنترنت بتونس،

وقد تم تدارس ھذا المشروع في شھر دیسمبر 2012 من قبل الحكومة السابقة
وأكدت الداخلیة أنھ “تم منذ الثورة قطع جمیع الروابط الفنیة التي كانت تربط الوكالة التونسیة

لألنترنت بمصالح وزارة الداخلیة، وبالتالي أصبحت مراقبة األنترنت ببالدنا 
منذ ذلك التاریخ من مشموالت الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائیة

http://1.bp.blogspot.com/-liAVFo7bQrc/UVa1-3eGA1I/AAAAAAAAPIQ/0LESWBvQxrA/s1600/LOTFI-BEN-JEDDOU-1.jpg


15/12/13 mars 2013 :الثورة نیوز

athawranewstunisia.blogspot.com/2013_03_01_archive.html 18/26

Publié par Athawra News à 03:09 Aucun commentaire: 

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

أ ف ب منقول عن 

وأضافت “في إطار ما تولیھ وزارة الداخلیة من أھمیة لدرء جمیع المخاطر والتھدیدات التي من شأنھا
المساس بأمن الوطن والمواطنین، فقد تم إحداث مصلحة مختصة في صلب إدارة الشرطة العدلیة تعنى

.”بالبحث في الجرائم اإللكترونیة والمعلوماتیة
وأثار إعالن مشروع القانون مخاوف مستخدمي االنترنت في تونس من عودة ” عمار 404″ وھي

تسمیة كانت تطلق في عھد الرئیس المخلوع على الوكالة التونسیة لالنترنت التي كانت تراقب الشبكة
العنكبوتیة .. وكان المخلوع رفع بالكامل الرقابة على االنترنت مساء 13 جانفي 2011 في محاولة

.لتھدئة احتجاجات شعبیة أطاحت بحكمھ في الیوم التالي
وفي 2012 قرصنت مجموعة أنونیموس تونس البرید االلكتروني لرئیس الحكومة السابق حمادي

الجبالي األمین العام لحركة النھضة وألعضاء في حكومتھ ردا على ما اعتبرتھ محاوالت من
.اإلسالمیین للتضییق على الحریات في البالد

كما اخترقت الموقع اإللكتروني الرسمي للشیخ راشد الغنوشي رئیس حركة النھضة الذي وصف
.”عملیات القرصنة بأنھا “حرب إلكترونیة
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بعد المناوشة الفكریة بین المحامي األستاذ احمد بن حسانة رئیس رابطة مناھضة المد

الشیعي بتونس واألستاذ محمد الرصافي المقداد على صفحات جریدة الثورة نیوز

توصلنا منذ أكثر من أسبوع بتعلیق لألستاذ رضا الدالجي تعذر علینا نشره في إبانھ

لضیق المساحة ونظرا لطول المقال اتجھ الحال إلى نشره على حلقات إنارة للرأي العام

مع التأكید على ان ما جاء في المقال المذكور ال یخص إال كاتبھ دون سواه وال یعبر 

في شيء عن توجھ الجریدة المستقل دینیا وفكریا وسیاسیا عن كل التجاذبات.
  أطـــــــــل وجھ الرفض البغیض وكشر عن أنیابھ الكالحة ملقیا حبائلھ حول من ال یعرف غوامضھ

وقبح مخبوؤه .
     ونســـــأل هللا أن ال یغتر وینخدع بھ التونسیون أكثر و خاصة الشباب المتلھف على كل ماھو جدید

وغیر مألوف.ومع ھذه “األٌمیة الدینیة ” المستشریة فى ھذه الفئة العمریة سھل على دعاة الصفویة
السبئیة أن یوقعوه فى شراكھم فھم رھط صعب سبر أغوارھم وإدراك خفایاھم وخبایاھــــــــــــــم.

نبارك لھم صحیفتھم الجدیدة ونحذر منھا القراء ألنھا لم تضیع وقتھا كثیرا ودخلت في وبالمناسبة    
لب وجوھر الغایة التي من أجلھا دست في مشھدنا اإلعالمي المكتوب أال وھي نفث سم الشیع البغیض
وأول فحیحھا كان تمجیدھا لخائن اإلسالم والعروبة نصیر الدین الطوسي وعماد مغنیة وسأعود لھما

بعد أن أسأل ھذا الذي نصب نفسھ وصٌیا على الشیعة في تونس وصار یمسك بتالبیب كل من یخط
حرفا لبیان زیف وفساد ما یبشرون بھ ویدعون إلیــــــــــــــــــــھ ( ھذا الشخص من قابس و من

( بركاتھ ان أعلى نسبة تشیع عندنا ھي فى قابس
    إذا كــــان طلب الحاجة من األموات وجعلھم واسطة بیننا وبین هللا لیس شركا فما ھو الشرك

عنـــــــدك ؟
   أال تعلــــــم أن طلب الحاجة من غیر هللا وزیارة القبور التي تتضمن أفعاال أو أقواال شركیة
كاإلستغاثة وطلب الحوائج الدنیویة واألخرویة من الموتى الذین یظن فیھم الصالح والنذر لھم

والطواف حولھم وتعلق القلوب بھم حبا ورجاء وخوفا وطمعا واعتقاد قدرتھم على النفع والضر وإجابة
الدعاء وطلب ما ال یقدر علیھ إال هللا منھم ھو شرك أكبر مخرج من الملـــــــــــة؟
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  وھــــــــــذا كلھ تقومون بھ عند زیارة أضرحتكم المقدسة المزعومة فما الفرق بینكم وبین المشركین
الذین قال هللا تعالى فیھم  “ولئن سألتم من خلقھم لیقولن هللا فانى یؤفكون “.

“ما نعبدھم اال لیقربونا الى هللا زلفى”
“ومن الناس من یتخذ من دون هللا أندادا یحبونھم كحب هللا..” ( البقرة 165)

” ولئن سألتھم من خلق السموات و األرض وسخر الشمس و القمر لیقولن هللا فأني یؤفكون”(
العنكبوت 61)

   فإنھــــــم كانوا یقرون بأن هللا ھو الخالق و ھو یرزق و یملك السمع و األبعاد و یدبر األمر و أن
األرض و من فیھا � وحده.ولكن جعلوا آلھتھم و أحبارھم و رھبانھم وسطاء بینھم وبین هللا فأشركوا

بربوبیة و ألوھیة هللا.
أمـــــــــــا اآلیة “قل ال أسألكم  علیھ أجرا إال المودة فى القربى”(الشورى 23) و زعمكم أنھا نزلت  
فى علي و فاطمة وابنیھما أوال سورة الشورى من أولھا إلى أخرھا سورة مكیة و علي رضي هللا عنھ
 لم یتزوج الزھراء بعد و ال أنجب حسنا أو حسینا رضي هللا غنھم أجمعین إذ من المعروف أن علي

تزوج فاطمة  بعد غزوة بــــــــدر. وھذه اآلیة استخدمھا العباسیون و الزیدیة ایضا لبیان احقیتھم فمن
نصدق منكم؟

   ثانیـــــــا لو تصفحنا مسند أحمد و الصحیحین ما وجدنا أثارا لھذا الحدیث.یقول ابن  تیمیة في منھاج
السنة ˸7(96-99) إن ھؤالء (یقصدك أنت و أمثالك) یروون من  األكاذیب ماال یخفى إال على من ھو

   أجھــــل الناس.ورأیت كثیرا من ذلك العزو الذي عزاه أولئك إلى المسند و الصحیحین و غیرھما
باطال و ال حقیقـــــــــــــــــــــــــة لھ.

   أمـــــــا حدیث الثقلین” تركت فیكم ما ان تمسكتم بھ لن تضلوا بعدى أبدا كتاب هللا و سنتي”
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فلیس فیھ أكثر من الحث على حب آل بیت النبي و حفظ حقوقھم الن ذلك من كمال حبھ (ص) .و ال
یدل على إمامة علي ووجوب تولیھ السلطة و الخالفة بعد وفاة رسول هللا (ص) و الدلیل على ذلك أن

أھل البیت رضوان هللا علیھم لم یجمعوا على إمامة علي و أفضلیتھ، بل أئمة أھل العترة كابن عباس و
غیره یقدمون أبا بكر و عمر و الثابت عن جمیع أھل البیت من بني ھاشم من التابعین و تابعیھم من

ولد الحسین بن علي و ولد الحسن و غیرھما أنھم یقولون بإمامة أبي بكر وعمــــــــــر .
و كیف تزعمون أن اإلمامة أمر الھي ووصیة من رسولھ و علي رضي هللا عنھ یقول “و هللا ما كانت
لي فى الخالفة رغبة و فى الوالیة اربة و لكنكم دعوتمونى الیھا و حملتمونى علیھا”نھج البالغة ص

315
. فكیف ال یرغب علي رضي هللا عنھ تولى ما امرهللا بھ و اوصى بھ رسولھ

    ثــــــم ھل عندكم كتاب في الفقھ ألفھ جعفر الصادق نفسھ أو دونھ لھ تالمذتھ و بقي متداوال إلى الیوم
كما ھو شأن غیره من فقھاء المذاھب ؟ و مانسب إلیھ من فقھ كتب بعد وفاتھ بمئات السنین دون سند

یطمأن إلیھ. و شبھة أن الفقھاء األربعة تتلمذوا عن جعفر الصادق باطلة فأبو حنیفة ولد سنة 80
ھجري توفي سنة 150 ھـ وجعفر الصادق ولد سنة 83 ھـ  و توفي سنة 148 ھـ و مالك ولد سنة 93

ھـ و توفي 179 ھـ و الشافعي ولد سنة 150 ھـ و توفي سنة 104 ھـ و احمد ولد سنة 160 ھـ و توفي
سنة 214 ھـ .

   فأبو حنیفة و الصادق ومالك أقران و احمد و الشافعي أقران و األقران ال یروون عن بعضھم عادة
وإنما عن شیوخھم و انتم تروون  في مصادركم أن أبا حنیفة لم یكن یوما من تالمیذ ابي جعفر فضال

عن جعفر الصادق بل ھو من أعدائھم .
 و لــــو سلمنا أن المذاھب األربعة مأخوذة عن جعفر الصادق رحمھ هللا فھذا حجة على الشیعة ال لھم
الن ما رواه األئمة األربعة حینئذ من فقھ جعفر الصادق. والحقیقة أن الرافضة غالوا في الكذب على

جعفر الصادق رضي هللا عنھ و نسبوا إلیھ كتبا وأحادیث  لم یكتبھا أو یذكرھا قط مثل كتاب ” الجفر ”
و فیھ التنبؤ بالغیب حتى قیام الساعة عن طریق النجوم و اآلثار و یزعمون أن ھارون ابن سعید

العجلي رواه عن جعفر الصادق و الكتاب موضوع بعد وفاتھ رضي هللا عنھ بأكثر من قرنیــــــــن .
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وعموما كما قال ابن تیمیة ” الرافضة اكذب خلق هللا في المنقول و اجھلھم في المعقول ” و ھم اقل
الناس معرفة بالنصــــــــــوص و اآلثار و األحادیث و أسانیدھم ضعیفة أو منقطعة اإلسناد أو ینقلون
عمن عرف عنھ الجرح و الكذب و االفتراء على رسول هللا (ص) و الصحابة و وضع األحادیث و

الروایات عندھم أمر سھل للغایة ومنھا روایاتھم التي تجاوزت القول بالعصمة التي یرتب عنھا
اعتقادھم أن األحادیث التي تصدر عن األئمة صحیحة دون شرط إیصال سندھا إلى الرسول صلى هللا
علیھ و سلم كما ھو الحال عند السنة. إذ یقول المازندراني ” إن حدیث كل واحد من األئمة الطاھرین
قول هللا عز وجل و ال اختالف في أقوالھم كما ال اختالف في قولھ تعالى ” (شرح جامع على الكافي
األصول و الروضة 2/271) إلى القول بأنھم یعلمون الغیب و یعلمون متى یموتون و ال یموتون إال

باختیارھم إذ یصرح عالمھم عبد هللا شبر في شرحھ ألحد األحادیث وھو یبرر  علم الغیب
للمعصومین عندھم ” ما رویناه بطرق عدیدة عنھم علیھم السالم انھم یعلمون ما كان وما یكون و ماھو
كائن و یعلمون ما في السماوات وما في االرضین و لھم حالة روحانیة أولیة تجري علیھم فیھا صفات

الربوبیة و الیھ اشیر في الدعاء : ال فرق بینك و بینھم إال إنھم عبادك المخلصـــــــــــــــــون ” (
مصابیح األنوار ) عبد هللا شبر مؤسسة النور مطبوعات بیروت. كما روى احمد االحسائي أن علي

رضي هللا عنھ قال ” أنا فرع من الربوبیة “( شرح كامل الزیارات الجامعة الكبیـــــــرة 1/70).
    و روى الصدوق ” عن سماعة بن مھران  قال : قال أبو عبد هللا علیھ السالم : اذا كان یوم القیامة

وضع منبر یراه جمیع الخالئق یقف علیھ رجل یقوم ملك عن یمینھ و ملك عن یساره فینادي الذي عن
یمینھ یقول : یامعشر الخالئق ھذا علي ابن أبي طالب صاحب الجنة یدخل الجنة من یشاء و ینادي

الذي عن یساره : یا معشر الخالئق ، ھذا علي ابن ابي طالب صاحب النار یدخلــــــــــــــــــــــھا من
یشاء “

 ( علل الشرائع صفحـــــــــة 196)
   و روى االصطھباناتي” من زار الحسین یوم عرفة كمن زار هللا في عرشھ ” (“نور العین  في

المشي إلى زیارة قبر الحسین صفحـــــــــــة 49 ).
 و لـــــــــو استرسلت في سرد قبائحھم وكفریاتھم لحجزنا كل الجریـــــــــدة .
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  و لكـن لو سلمنا جدال بان الرسول (ص) أوصى بإمامة علي و االئمة من بعده و بلغ بھذا فما قول
الرافضة في قول قدیسھم الخمیني صاحب غریبة األزمنة و العصور و الدھور : تفخیض الرضیعة و

صاحب جواز وطء المرأة من الدبر وان كل األنبیاء و الرسل فشلوا في تبلیغ رسالتھم و ان المھدي
فقط  من سینجح في ذلك ، ھذا المھدي  الذي یزعمون أن أول ما یفعلھ حین یظھر ھو ھدم مكة و

المدینـــــة .
ھذا الذى اختلفوا ھل ھو علي ابن ابى طالب ام محمد بن الحنفیة ام محمد بن علي بن الحسین ام محمد

بن الحسن العسكرى رغم ان الحسن العسكرى لم یخلف عقبا و میراثھ قسم بین امھ و اخیھ .كما
تنازعوا فى اسم امھ ھل ھي جاریة اسمھا نرجس ام صقیل ام ملیكة ام خمط ام حكیمة ام سوسن ام

مریم وذكروا سبعة ام ثمانیة تواریخ لوالدتھ.شخص علیھ كل ھذا الخالف و االختالف یبنى علیھ
الخمینى عقیدتھ و یفترى انھ سینجح فى ما فشل فیھ الرسل.

  یقـــــــول الخمیني : ” من الواضح ان النبي (ص) لو كان بلغ بأمر الوالیة طبقا لما امره هللا ، و بذل
المساعي في ھذا األمر ، لما نشبت في البلدان اإلسالمیة كل تلك الخالفات و المشاحنات و المعـــارك

” ( كشف األسرار صفحة55 )
  كـــــــــالم الخمیني صریح و واضح و غیر قابل للتأویل و یمثل اعترافا جلیا بان الرسول (ص) لم

یتحدث عن والیة علي و لم یبلغ بھا ال في حدیث الثقلین و الغدیر و الكساء و ال غیرھم وبذلك یھدم كل
دینھــــــــــم . نرید منكم ردا على ھذا الكفر الصریح فھو یتھم الرسول (ص) بعصیان هللا و عدم تبلیغ

ما امر بھ و یحملھ وزر اختالفات و تفرق االمة من بعده .
تتساءل ألیس الشیعة أھل توحید خالص متعال عن التشبیھ و التجسیم و التجریئ للذات اإللھیة

المقدسة؟
وھل من التوحید قول الخمیني : “تعالیم االئمة كتعالیم القران “الحكومة االسالمیة ص 113 .اواننا ال

نعبد الھا یقیم بناء شامخا للعبادة والعدالة و الدین ثم یقوم بھدمھ بنفسھ و یجلس یزیدا و معاویة و عثمان
و سواھم من العتاة فى مواقع االمارة على الناس وال یقوم بتقریر مصیر االمة بعد وفاة نبیھ “(كشف

االسرار ص )123.ویقول عن علي رضي هللا عنھ “خلیفتھ (یعنى خلیفة الرسول ص)القائم مقامھ فى
الملك و الملكوت المتحد بحقیقتھ فى حضرة الجبروت والالھوت اصل شجرة طوبى و حقیقة سدرة

المنتھى الرفیق االعلى فى مقام او ادنى معلم الروحانیین و مؤید االنبیاء و المرسلین علي امیر
المؤمنین”مصباح الھدایة ص1 “.

كما یزعم ان ھناك ایاما منحوسة من كل شھر یجب ان یتوقف الشیعي فیھا عن كل عمل و ان النتقال
القمر الى بعض االبراج تأثیرا سلبیا على عمل االنسان “”یكره ایقاعھ –عقد الزواج – والقمر فى
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برج العقرب و فى محاق الشھر و فى احد االیام المنحوسة فى كل شھر و ھي سبعة 16-13-5-3-
21-24-25-”تحریر الوسیلة ص2 -238.

و یقول ایضا ان علیا قال”كنت مع االنبیاء باطنا و مع الرسول ظاھرا “مصباح الھدایة ص 142.و
یزید “فانھ علیھ السالم صاحب الوالیة المطلقة الكلیة و الوالیة باطن الخالفة ..فھو علیھ السالم بمقام و

الیتھ الكلیة قائم على كل نفس بما كسبت و مع االشیاء معیة قیومیة ظلیة الھیة ظل المعیة القیومیة
الحقة االلھیة .إال ان الوالیة لما كانت فى االنبیاء اكثر خصھم بالذكر”مصباح الھدایة ص 142 .

ونسال یاعباد هللا ماذا یسمى ھذا .وانتم ایھا المسبحون بحمد الخمینى نرید منكم جوابا على ھذا.وأیضا
فى كتاب”شرح الزیارة الجامعة الكبیرة “(عن الصادق انھ قال “لنا مع هللا حاالت نحن فیھا ھو و ھو

نحن إال انھ ھو ھو و نحن نحن “احمد االحسائي ص107  .
وھل أعیادكم مثل أعیادنا ؟ فھل عید الغدیر الذي ھو أعظم أعیادكم ھو عید المسلمین ھل عید النیروز

عید اإلسالم ؟ ھل عید بابا شجاع الدین عید المسلمین ؟
ھل بقیة المسلمین یحجون إلى كربالء و یعتبرونھا أفضل مكان في األرض ومن تراب الجنة؟

وھل نقدم بدعة النھب و السرقة ” الخمس”على الزكاة التي أمر بھا هللا مثلكم؟وھل نجمع الظھر مع
العصر و المغرب مع العشاء مثلكم ؟ یقول نعمة هللا الجزائري “اننا ال نلتقى مع السنة على الھ وال نبي
وال امام فان الرب الذى نبیھ محمد و خلیفتھ ابو بكر لیس بربنا و ال ذلك النبي نبینا “االنوار النعمانیة
.و قال المامقانى “و غایة ما یستفاد من االخبار جریان حكم الكافر و المشرك فى االخرة على كل من

لم یكن اثني عشریا “تنقیح المقال 1-208.و قال الكاشاني “من جحد امامة احدھم (االئمة االثني
عشر) فھو بمنزلة من جحد نبوة جمیع االنبیاء علیھم السالم “منھاج النجاة ص 48.     

                                    أما عصمة الرسول (ص) ، فحن نرى أنھ معصوم فى التبلیغ سواء كان
ذلك فى تبلیغ القرآن أو السنة  ” وما ینطق عن الھوى إن ھو إال وحي یوحي ” فالقرآن وحي و  السنة

وحي والفرق بینھما أن القرآن كالم هللا و السنة كالم رسولھ و ھناك فروق أخرى و نقول بعصمتھ و
غیره من األنبیاء من الكبائر ،ومن خوارم األمور،وتقع منھ الصغائر ولكن الیقر علیھ.قال

تعالى”وعصى آدم ربھ …”(طھ 124)”یا أیھا  النبي لم تحرم ما أحل هللا لك ” ( التحریم 1)”عبس و
تولى أن جاءه األعمى ” (عبس 1)

http://3.bp.blogspot.com/-9JPUZ_AkxyU/UVaxFYZ4MpI/AAAAAAAAPHw/kG9_MAgVD0c/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-7.jpg
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“قال یا نوح انھ لیس من أھلك انھ عمل غیر صالح فال تسألني ما لیس لك بھ علم أنى أعضك ان تكون
من الجاھلین ” (ھود 43 )، “ما كان لنبي أن یكون لھ أسرى ” األنفال 67.
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