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أنا المدعو بن حاج عبد الحميد شقيق الشيخ المظلوم بن حاج علي، أعلمكم إنني قد 
تعرضت لعملية اختطاف أسفل العمارة التي أقطن بها، والذي أثار غضبي، وتسبب في 

وية  بدليل أني لم آخذ أدويتي مما اضطرني لطلب شراء األد(ارتفاع الضغط السكري 
أن االختطاف تم أمام أعين ابنتي لطيفة التي امتقع لونها     ) بمالي الخاص وقد تم ذلك 

وأصيبت بصدمة نفسية، وعلى مشهد من أخي المحامي لحبيب، وعندما طالبت الذين ألقوا         
علي البيض باالستدعاء، قيل لي أننا في حالة طوارئ ومن حقنا أخذك بالقوة، كيفما يحلو      

إلـى غايـة الثامنـة  ) سـا13(دة حجزي من الساعة الواحدة مساءا لـنا، حيث تمـت م
 ). سـا20(

 : أما أسئلة االستنطاق فقد انصبت على ما يلي
 لقد أعاد المستنطق السؤال حول المسكن الجديد ألخي الشيخ علي بن حاج، فما -

أمام  كان مني إال أن رفضت اإلجابة عنه جملة وتفصيال، وقلت له أنا مستعد للمثول    
 .العدالة

 وليكن في منتهى علمكم أن لب االستنطاق انصب بشكل دقيق وعميق حول   - 
 شعبان 14الفقرة التي بدت لهم خطيرة، هي تلك التي وردت في البيان األخير المؤرخ   

وأزيد فأقول، إنني مستعد للمثول  " : وهاهو نصها2004 سبتمبر 29:  الموافق لـ1425
أجل إعانتي ألخي مع ثلة من االخوة على الحصول على مسكن   أمام العدالة إذا كان من 

واسع مما كان فيه، وأقول بكل صراحة، ألم يكن من الواجب أن تطرح مثل هذه األسئلة 
التافهة على الذين أثروا ثراءا فاحشا في سنين القمع والدمع والدم، فيقال لهم من أين 

ة، عالة على الناس ؟؟، بعضكم كان  جياعا، حفاة، عرا1992لك هذا ؟؟، وقد كنتم قبل 
 .يسكن بيت القصدير والطوب فأصبحتم بنقمة سنوات األزمة من القطط السمان ؟؟ 

أما كان من الواجب أن تطرح هذه الترهات على الذين نهبوا األموال الطائلة  
وسرقوا وطنا بأكمله وباعوه في سوق النخاسة العالمية باسم اقتصاد السوق  

 .ألراضي الواسعة إلقامة مصانع لهم لعلهم يخلدون؟؟واستحوذوا على ا
وما بال العدالة ورجال القضاء ساكتون عما تطالعنا به الجرائد الوطنية واألجنبية   

 .يوميا عما يفعله كبراء رؤوس النظام المتعفن ؟؟
 فهل فتح النواب العاملون تحقيقات في الذين يحتكرون التجارة الخارجية؟

شأن النواب والقضاة المرتشين مما جعل العدالة فاقدة لكل  وهل حقق القضاء في 
 .مصداقية ومريضة بمختلف العاهات؟؟

هل حقق القضاء في الشخصيات العسكرية والسياسية وأثرياء الحرب في كيفية  
 .شراء سكنات وعقارات في أرقى نواحي باريس وعواصم أخرى؟
لصفقات المشبوهة داخليا هل حقق القضاء في مئات الماليير من الدوالرات في ا

 .وخارجيا؟؟
هل حقق القضاء في المناقصات التجارية وكيف تسلم المشاريع بالرشوة لمن 

 .يدفع أكثر ويكون صاحب الصفقة على علم قبل إعالن المناقصة ؟
وهل حقق القضاء في شأن بعض  أرباب العمل وأصحاب النفوذ المالي والسياسي 

 .  مليار بإعانة بعض الجنراالت800لضرائب بحوالي واإلعالمي الذين يتملصون من ا
وقائمة األسئلة طويلة وعريضة حول نفايات الحديد وتجار المخدرات الكبار 
وتجار الرقيق األبيض، هل حقق في كل ما سبق ولم يبق في طول البالد وعرضها إال 

 .السؤال عن الطريقة التي جمع بها المال لمسكن شقيقي المسكين؟؟؟



وقديما قالوا  " إذا لم تستح، فاصنع ما شئت"  إذ يقول ρدق رسول اهللا ولكن ص
 .اهـ" " رمتني بدائها وانسلت"

فقد طرحت علي أسئلة فرعية عن كل جملة وسؤال ورد في تلك الفقرة والتي كان 
 .من أين جمعت أموال مسكن شقيقي؟: الواجب أن يحقق فيها القضاء عوض طرح سؤال  

 شخصا 15 لم تحضروا رئيس الجمهورية عندما قال، هناك وقلت لمستنطقي، لماذا 
من المافيا نهبوا خيرات البالد، وعندما قال العدالة مريضة، وعندما قال القضاء مرتشين         

 .وأصحاب الشكارة 
 مليار 800وقد ألح المستنطق معرفة من هذا الذي تهرب من دفع ضرائب بمبلغ 

  فوروماتها كم على جريدة اليوم وإحدى   وأعانه على ذلك أحد الجنراالت، فقلت أحيل   
 .لتعرفوا المسألة التي لم يحقق فيها القضاء إلى يومنا هذا ؟ 

واآلن فهمت بعد األسئلة المتتالية حول الفقرة المذكورة أنفا، لماذا العدالة والقضاء  
عاجزان عن فتح الملفات الكبرى للفساد، عوض فتح ملف المنظومة التربوية وقانون 

مطالبة وزير التضامن االجتماعي بدفع مليون لكل زانية من باب تشجيع الفاحشة    األسرة و
 .في الذين آمنوا وتمويل الفساد ومحاصرة وقمع طرق اإلصالح   

 وعندما سئلت عن جواب أخي لمسؤول ديوان الترقية العقارية لحسين داي، بأنه   -
ة القبائل الذين امتنعوا  سوف يمتنع عن دفع الكراء والكهرباء والماء، أسوة بسكان منطق

عن دفع الكراء والكهرباء والماء والضرائب، قلت له من حقه ذلك، وهل نسيتم ماذا فعلت    
السلطة من أجل قتل فرد واحد ظلما، ولم يبق لكم إال سؤال عمن يعين أخي الممنوع من 

 .كسب قوته ماديا
أخي السياسية   وليكن في علمكم أيضا، أنني مازلت مصرا على الدفاع عن حقوق   -

 . سنة قضاها ظلما وعدوانا 12والمدنية ويعوض عن كل ما أصابه طيلة  
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