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عاملية

الشرق األوسط الكبير

إسرائيل تخطط ...أمريكا تمول...
وإيران تستحوذ

منذ القديم سعى الكيان الصهيوين لفرض سيطرته الشاملة عىل منطقة الرشق األوسط .و كان هذا
الهدف يف الحقيقة من تخطيط بريطانيا ،التي عمدت إىل زرع الكيان الصهيوين يف قلب منطقة
الرشق األوسط ،من أجل استخدام إرسائيل كأداة للسيطرة عىل كامل املنطقة دولة تلو دولة...
و لكن يبدو أن هذا املخطط الخطري و الخبيث فشل فشال ذريعا ،و ذلك بسبب التحوالت
الجيوسرتاتيجية يف القرن املايض و أولها صمود الشعب الفلسطيني عرب كل أجياله.

 -املخطط اإلرسائييل «مخطط إرسائيل الكربى»..

هي حرب عصفت بلبنان فتحول إىل ساحة قتال بني منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا وإرسائيل.
و ترجع أسباب هذه الحرب إىل عدة أحداث جرت يف الرشق األوسط ،مثل اتفاق القاهرة
الذي نظم وجود الفصائل الفلسطينية املسلحة يف لبنان ،و الحرب األهلية اللبنانية...
قامت إرسائيل باحتالل جنوب لبنان بعد أن هاجمت منظمة التحرير الفلسطينية ،والقوات السور ّية
واملليشيات املسلحة اإلسالمية اللبنانية ،كام حارصت منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري يف
بريوت الغرب ّية .ثم انسحبت منظمة التحرير من بريوت بعد أن تع ّرض ذلك القسم منها إىل قصف عنيف.
و رغم انتهاء أحداث هذه الحرب إال أن آثارها ظلت قامئة إىل سنة  2000حيث انسحب
الجيش اإلرسائييل وأعوانه فعلياً من جنوب لبنان .والجدير بالذكر أن إرسائيل زجت يف هذه
الحرب ضعف عدد القوات التي واجهت بها مرص وسوريا يف حرب أكتوبر  .1973و هو ما
يدل عىل أن إرسائيل كانت تسعى فعال و بكل ما أوتيت من قوة النتزاع جزء من لبنان ،و
لكن يف النهاية خابت مساعيها و خرجت دون أن تحصل عىل شرب واحد من أرايض اللبنانيني.

إرسائيل الكربى أو أرض إرسائيل الكاملة ..هي عبارات دين ّية و نتاج لتأويل اليهوديني لكتابهم املقدس،
و تكنى إرسائيل الكربى بعدة أسامء مثل أرض امليعاد أو أرض إرسائيل ...و يحدد العهد القديم من
الكتاب املقدس اليهودي األرايض اإلرسائيلية كالتايل« :من جدول مرص إىل نهر الفرات» حيث نجد
كل من إرسائيل واألرايض الفلسطينية ولبنان وسوريا واألردن والعراق ،وكذلك الكويت والسعودية
 فشل الحصول عىل اعرتاف الشعوب العربية بإرسائيلواإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن واليمن ومعظم تركيا واألرض الواقعة رشق نهر النيل.
تأسست إرسائيل سنة  1948أما مرشوعها التوسعي السيايس فقد بدأ منذ سنة  1904و كان قد
تحدث عنه مؤسس الصهيونية «تيودور هرتسل» ،و يف  1947أعاد «الحاخام فيشامن» نفس
هذا الكالم .و يعتقد اإلرسائيليون بالعودة لرأي «فرانكلني رايكارت» أنهم مطالبون بتطهري هذه
األرايض التي هي حسب كتابهم املقدس «التوراة» حق مزعوم لهم ،و بالتايل هذه األرايض يجب
أن يسكنها اليهود رغم قلة عددهم ،و هو ما يوجب عليهم افتكاك هذه األرايض بالحيلة و القوة،
و منع سكانها بكل السبل من العودة إليها ..أما «أورمانيس» فريى بأن تل أبيب تسيطر اآلن عىل
كردستان العراق! واألخطر أنها تسيطر كذلك عىل قوات «الدولة اإلسالمية» يف سوريا والعراق!
أما «ميشيل تشوسودوفسيك» فريى أن مرشوع إرسائيل الكربى  Greater Israelيعترب حجر الزاوية يف فكر
األحزاب الصهيونية ونشاطها وعىل رأسها الليكود ،و متتد «إرسائيل الكربى» من حوض النيل إىل الفرات ،و
عليه ميكن تفسري الحرب عىل العراق ،وحرب  2006عىل لبنان ،والحرب عىل ليبيا يف  2011والحرب عىل سوريا
املستمرة حتى اآلن ،و تغيري النظام يف مرص ،بالسعي لتحقيق الخطة الصهيونية يف منطقة الرشق األوسط.
و تعني هذه الخطة رضورة إضعاف كل الدول العربية املجاورة إلرسائيل ،و ذلك يف سبيل تحقيق
تطبيع حكومي يقابله رفض شعبي
املرشوع التوسعي اإلرسائييل ،الذي يفرض طرد الفلسطينيني ،ثم ضم غزة والضفة الغربية إلرسائيل.
ً
علم و أن إرسائيل الكربى تشتمل عىل أجزاء من لبنان واألردن وسوريا والعراق وسيناء و حتى السعودية.
هذه باختصار الخطة اإلرسائيلية بكل بساطة و دقة ،حيث يسعى الصهاينة إىل نخر البلدان العربية تنقسم الدول العربية يف عالقتها مع إرسائيل إىل ثالثة أقسام:
املتوسطية عن طريق الحروب ..قصد إضعافها ثم السيطرة عليها ،حتى يتسنى لهم إرساء ارسائيلهم الكربى * .دول طبعت عالقاتها مع الكيان الصهيوين بصفة رسمية ،عىل غرار مرص ضمن اتفاقية
«كامب دافيد» عام  1978لتكون بذلك أول دولة عربية تعرتف رسمياً بإرسائيل.
 فشل حرب لبنان 1982ثم تلت مرص منظمة التحرير الفلسطينية بإرسائيل ،و األردن عرب اتفاقية وادي عربة.
و منذ ذلك الحني انطفأت االعرتافات العربية بالكيان الصهيوين دولة إرسائيلية ،لتعود
اليوم إىل الظهور من جديد ،مع دول عربية أخرى كاملغرب و البحرين و غريهام...
* دول عدوة إلرسائيل ،كسوريا و لبنان و الجزائر و غريهم ...حيث ترفض هذه البلدان الدخول يف أي
عالقة مع اإلرسائيليني ،حتى أنه من بني هذه الدول من ال تزال يف حرب مبارشة و رصيحة مع الكيان.
* دول عربية تتعامل مع إرسائيل دون الدخول يف متاهات االعرتاف الرسمي أو
التطبيع مع الكيان ،و هي باقي الدول العربية التي تتعامل مع إرسائيل دبلوماسيا.
يبدو أنه من الصعب جدا هذا إن مل يكن مستحيال ،أن تحصل
رشعية.
كدولة
بها
العربية
الدول
كل
اعرتاف
عىل
إرسائيل
و يربط بني كل هذه الدول قاسم مشرتك ،رغم تطبيع حكامها و تعامالتهم الدبلوماسية
مع الكيان ،أال و هو استمرار الشعوب العربية يف منارصة الشعب الفلسطيني و القصية.
صورة من حرب لبنان  2891و أول إخفاق إرسائييل نحو التوسع

عاملية
 -الدفع الكبري الذي قام به صدام حسني رغم الخيانات العربية

صدام ينجح يف بعث روح انتصارية يف املنطقة و لكن» ...
كانتالعراقأولدولةمتكنتمنرضبإرسائيليفقلبها،كامأنهاأولدولةابتدعتنظامالصواريخبعيدةاملدى،و
لكن نهاية صدام كانت رهيبة ،ألنه كغريه من ملوك و رؤساء العرب الذين سعوا للتمسك بالسلطة مدى الحياة.
و عليه مل يستطع صدام الخروج من الباب الكبري بهيئة املنترص و قاهر الصهاينة.
انطلقت العملية بحرب العراق و إيران ،حيث كانت دول الخليج و أمريكا داعامن أساسيان
لصدام ،ألنه كان يحارب املد الشيعي و محاوالت تصدير الثورة ،و تم إجبار إيران عن طريق هذه
الدول عىل إعالن إيقاف الحرب ،و االعرتاف بالهزمية بعد استخدام صدام للسالح الكياموي.

 -تصدير الثورة اإليرانية

الثورة اإليرانية روح الله الخميني
سعى النظام اإليراين إىل تصدير الثورة اإلسالمية الشيعية ،و هي ثورة اندلعت سنة  ،1979و
قد نجحت يف القضاء عىل النظام املليك الذي قاده الشاه «محمد رضا بهلوي» لتصبح بذلك إيران
جمهورية إسالمية ،بفضل قائد الثورة «روح الله الخميني» ،و كانت إيران امللكية زمن الشاه
«محمد رضا بهلوي» أكرب قوة عسكرية يف منطقة الرشق األوسط ،وكانت حليفة ألمريكا و إرسائيل.
لعبت الشخصيات اإلسالمية دورا كبريا يف إنجاح الثورة اإليرانية ،حتى أن الخميني سامها ب»الثورة
اإلسالمية» .و هي ثورة جبارة متكنت من إسقاط الحكم املليك و تغيريه بالنظام الجمهوري اإلسالمي ،و
متت محاولة تصدير الثورة و اعتبارها نقلة نوعية يف التاريخ اإليراين بسبب وحشية نظام الحكم القديم و
فساده ،و أيضا كان هناك تخوف من إفساد الدولة بسبب قربها من أمريكا و التحامها بها ..هذا عدا سوء
األوضاع االقتصادية و التضخم الذي عانت منه إيران زمن النظام املليك ،و بالتايل جاءت الثورة كمخلص
للشعب اإليراين من كل هذه اآلفات ،و انتشالها من مستنقع الفقر و الظلم و إبعادها عن أمريكا ،و بالتايل
ساهمت كل هذه العوامل يف إشعاع الثورة اإليرانية ،التي سعى نظام «آيات الله» إىل تصديرها قبل قيام
الحرب بني العراق و إيران التي امتدت لثامين سنوات ،تلقى فيها صدام حسني مباركة و مساعدة غربية ،حتى
أنه استخدم خالل هذه الحرب األسلحة الكياموية ،و هو ما جعل إيران تطلب من العراق إيقاف الحرب.
و من أسباب هذه الحرب تخوف العراق مام ميكن أن يحدث إبان الثورة اإلسالمية اإليرانية،
من مترد األغلبية الشيعية بالعراق ،و هو ما قد يكون سببا يف تغلغل إيران داخل الرقعة العراقية.
و عليه فقد استوعبت إيران الدرس و أخذت يف التخطيط عىل املدى الطويل ،مدركة
أنه ال سبيل لحيازة القوة ،إال عن طريق التغلغل يف دول منطقة الرشق األوسط.

 -مالمح الوجود اإليراين يف دول منطقة الرشق األوسط
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بعد الثورة اإليرانية تبنى القامئون الجدد عىل الحكم سياسة تصدير الثورة ،و تقيض هذه السياسة
بالرتويج الواسع و الشاسع لثورات أخرى عىل شاكلة الثورة اإلسالمية اإليرانية يف بلدان أخرى،
و قد لعب اإليرانيون يف هذا املستوى عىل الطائفية مباهي انتامء و التساق باإلسالم دون اعتبار
للعرق أو اللغة أو اإلنتامء الوطني ...و تقدر الطائفية الدينية عىل تقريب الناس من بعضهم
البعض حتى لو اختلفت اللغة و ابتعدت األوطان ،و هو ما تركز عليه إيران يف العراق و
البحرين عىل وجه الخصوص ،من سعي حثيث إلستنهاض الروح الطائفية لدى الشيعيني يف هذين
البلدين ..كام ال تخلو بقية الدول الخليجية و اليمن من األقليات الشيعية ،التي تتخذ منها إيران
مطية و وسيلة للتغلغل و التجذر بهذه البلدان ،و ذلك قلبا للموازين و استيالء عىل دور إرسائيل،
التي كان يراد بها اإلستيالء عىل هذه املناطق ،إال أن إيران كانت سباقة يف اإلنتشار بهذه األرايض.
و عليه فقد تم الرتويج لفكرة أن الطائفة هي األساس ،و هو ما مكن املارد اإليراين من
اإلستيالء بطريقة غري مبارشة عىل والء عدة فئات بدول الخليج و املنطقة املتوسطية ككل.
و قد استفادت إيران يف سعيها هذا من مزاعمها حول تعرض الفئات الشيعية
لإلضطهاد و الظلم داخل الدول العربية ،هذا عدا كون إيران الدولة اإلسالمية
الشيعية الوحيدة ،مام يجعل منها املدافع األول عن الشيعيني يف كل زمان و مكان.
ساهمت كل هذه امليزات يف جعل إيران تنترش بسهولة و سالسة داخل الدول العربية ضمن منطقة
الرشق األوسط ،إذ يبدو أن كل دول املنطقة املتوسطية تحتوي عىل العنارص الشيعية ،و هو ما أتاح
إليران القدرة عىل التواجد بكامل املنطقة ،و فرض يشء من السيطرة عليها ،و حتى الدول التي مل
تتمكن إيران من الولوج إليها مثل السعودية فقد تم اعتبارها عدوة و رضبها تعلال مبساعدة اليمنيني
يف حربهم ضد اململكة ...و عقابا للسعودية لتعاونها مع أمريكا و إرسائيل بطريقة غري مبارشة.
توقف مرشوع تصدير الثورة اإلسالمية مدة زمنية بسبب حرب العراق ،و لكن بعد تجاوز
اإليرانيني لهذه األزمة ،عادوا من جديد إىل غزو الوطن العريب والعامل اإلسالمي بذلك املرشوع.
و عليه فقد سعى اإليرانيون منذ ذلك الحني إىل افتكاك وجود لهم بتلك الدول ،و ذلك
باالعتامد أساسا عىل البعد الطائفي ،ليتشكل نتاجا لهذا ما سمي بحزب الله يف لبنان،
و هو جامعة شيعية إسالمية حاملة للسالح و متداخلة يف السياسة ،و يعمل الحزب
كوكيل إليران يف حربها ضد إرسائيل ،و ما التمويل اإليراين لهذا الحزب إال رغبة منها
يف مضايقة االحتالل اإلرسائييل و تهديد أمنه و استقراره باستمرار ...و كانت أهداف
الحزب آن ذاك مختزلة يف طرد األمريكيني و الفرنسيني و كل حلفائهم من الرتاب اللبناين..
شن حزب الله حملة ضد العصابات يف جنوب لبنان ،ونتيجة
لهذه الحملة انسحبت إرسائيل من لبنان بتاريخ  24ماي .2000
ثم منت بعد ذلك القوة العسكرية لحزب الله بشكل كبري جدا ،إىل
درجة أن جناحه شبه العسكري اعت ُِب أكرث قوة من الجيش اللبناين نفسه.
و يوصف حزب الله بأنه «دولة داخل دولة» ،متكن من التطور إىل منظمة ،لها مقاعد يف الحكومة
اللبنانية ،و مالكة ملحطة إذاعية ومحطة تلفزيونية فضائية ،و أيضا مجموعة من الخدمات االجتامعية...
و بعد االحتجاجات اللبنانية و اشتباكات  ،2006تم تشكيل حكومة وحدة وطنية يف عام
 ،2008ليحصل حزب الله وحلفائه املعارضون عىل أحد عرش مقعدًا ،مام منحهم حق النقض.
عىل
الجديدة
اللبنانية
الحكومة
وافقت
2008
أوت
ويف
مرشوع بيان سيايس اعرتف بوجود حزب الله كمنظمة مسلحة.
من جهة أخرى ساعد حزب الله الحكومة السورية منذ عام  2012خالل الحرب األهلية السورية
يف معركتها ضد املعارضة السورية ،التي وصفها حزب الله بأنها «دسيسة صهيونية ومؤامرة وهابية
صهيونية لتدمري تحالفها مع األسد ضد إرسائيل» .و بذلك أصبح لدى إيران وطأة قدم يف الجارة سوريا.
هذا و متلك إيران أحزابا شيعية تنادي بسيادة الطائفة الشيعية مثل حزب «الدعوة» يف العراق،
و حزب «الله الحجاز» يف السعودية ،باإلضافة إىل إثارة القالئل الطائفية داخل البحرين والكويت.
و بعد سقوط النظام العراقي برزت إيران كقوة ماحقة فرضت سيطرتها عىل هذه الدولة
املنهارة ،لتمتد مجسات إيران نحو السيطرة عىل بقية دول الخليج العريب ،حيث بدأ صوت
الشيعة يعلوا خاصة يف البحرين ،واملنطقة الرشقية من السعودية التي تسكنها أقلية شيعية.
كانت إليران تدخالت مبارشة و غري مبارشة يف شتى دول املنطقة املتوسطية ،و هو ما نلمسه يف
تحليلنا السابق للوجود اإليراين بدول الخليج و املنطقة املتوسطية ككل ،يضاف لها التدخل يف
الشأن اليمني من خالل دعم امللكيني ضد النظام الجمهوري و قوات الجيش املرصي املؤيد لهم.
كام تدعم إيران الحوثيني عن طريق إرسال األسلحة إىل اليمن ،يضاف إليها األموال و
التدريب ...و تستخدم إيران مليشيات الحويث كبيادق لزعزعة أمن واستقرار املنطقة ودول
الجوار ،خاصة منها السعود ّية ،وذلك سعيا للتوسع يف املنطقة و مزيد السيطرة عليها.
كام ساندت سلطنة عامن يف حربها ضد جبهة التحرير ،و ال
تزال إليران العديد من القواعد الجوية و البحرية بعامن.
و شاركت أيضا يف رضب رجال العصابات بباكستان.
بعد الثورة أصبحت إيران معادية ألمريكا و العديد من الدول اإلسالمية ..و لكن هذا مل مينعها
من مواصلة السعي للهيمنة عىل منطقة الرشق األوسط ،لتكون بذلك القوة اإلقليمية العظمى
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عاملية

ضمن املنطقة املتوسطية ،و لكن إيران األمس ليست نفسها إيران اليوم ،إذ فقدت بانفصالها عن و لكن ماذا عن روسيا؟؟؟
الواليات املتحدة القوة و الهيبة العسكرية القادرة عىل جعلها ترتبع عىل عرش الرشق األوسط .روسيا بخالف بوتني الذي ميلك هاجس إعادة اإلتحاد السوفييتي ،فهو يخوض حربا عىل واجهتني:
و تبقى إيران حاملة ملرشوع ترسانة نووية ،هذا عدا امتالكها لقوة صاروخية ضاربة و عتاد حريب كبري .متكن من ترويض عديد الدول املستقلة عن اإلتحاد السوفييتي ،لتصبح بذلك دوال حليفة مثل الشيشان.
أما الواجهة األخرى للحرب فنختزلها يف دخول بوتني يف نزاعات مسلحة مع دول أخرى كأوكرانيا و أرمينيا.
 تركيا العلامنية تعود إىل جذورها العثامنيةو مل مينعه هذا من التواجد يف الرشق األوسط عن طريق بلدان كسوريا و ليبيا
باإلضافة إىل الرشاكة مع إيران و مرص ...لتصبح روسيا و إيران و تركيا و حتى الصني يف
اآلونة األخرية مسيطرة أكرث عىل منطقة الرشق األوسط من إرسائيل و أمريكا نفسها.

 -دول رشق املتوسط ..ثراء طبيعي و اسرتاتيجي

عودة تركيا إىل جذورها العثامنية
ينظر إىل حزب العدالة والتنمية يف تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان ،عىل أنه تجربة جديدة يف تاريخ
الحركات اإلسالمية املعارصة ،كام أنه إشارة قوية إىل إفالس مرشوع العلامنية الكاملية يف تركيا و فشله.
و قد انبثق جيل حزب العدالة والتنمية من عمق البنى املجتمعية اإلسالمية وصفوف الحلقات الدينية،
وقد نجحوا بالفعل يف حسن توظيف التجربة الغنية للتيار اإلسالمي الذي بدأ مع «نجم الدين أربكان» منذ
عقد السبعينات يف ميادين العمل السياسية واالجتامعية واالقتصادية ضمن خصوصية الشخصية الرتكية.
و هذا مخالف متاما ملا حصل مع «مصطفى كامل أتاتورك» الذي همش الدين و جعله مجرد إميان شخيص فردي
وتم إلغاء الخالفة اإلسالمية يف مارس  .1924وهكذا نشأت الهوية الرتكية ،عىل أساس مجموعة من املفاهيم
التي عرفت باملبادئ الكاملية ،كإطار فكري للدولة وأيديولوجية للحكم ليتم بعد ذلك تثبيتها يف الدستور.
بدأت التعددية الحزبية يف تركيا سنة  1945و قد استطاع الحزب الدميقراطي بقيادة «عدنان
مندريس» ،تشكيل ثالث حكومات يف عقد الخمسينات ،لتصبح الحكومة أكرث تسامحاً مع التعبري
الديني ،و هو ما نالحظه يف عودة بعض املظاهر اإلسالمية للمجتمع مثل :أداء األذان بالعربية،
و فتح معاهد لتخريج األمئة والخطباء وبناء املساجد ...إال أن األمر انتهى بشنق (رئيس الوزراء
املنتخب) «عدنان مندريس» ،ورئيس الجمهورية «جالل بايار» بعد تدخل الجيش عام .1961
ثم أفرزت العملية الدميقراطية بعد استئنافها يف السبعينات حزباً علامنياً معتدالً تزعمه «سليامن
دميرييل» وهو شخصية معتدلة و قريبة من الجامعات الصوفية ،حيث قام بتوسيع نطاق املامرسة الدينية.
وشهد عام  1970أول ظهور علني للعمل اإلسالمي السيايس بقيادة «نجم الدين أربكان» مؤسس
حزب النظام الوطني ثم حزب السالمة الوطني ،وأخذ حزب السالمة الوطني يجذب أتباعاً رأوا
فيه دفاعاً إسالمياً عن القيم التقليدية التي كانت تتآكل بسبب التغريات االجتامعية واالقتصادية.
أصبح الشعور اإلسالمي عام ًال حارضاً بقوة يف املجتمع ومؤسساته ومؤثراً حاس ًام أحياناً،
يف اللعبة السياسية ورصاع األحزاب وتشكيل الحكومات وتقرير السياسة الخارجية.
وأصبح التعليم الديني إجباريا يف املدارس ،وصار الطابع اإلسالمي يف الحياة الرتكية أمرا ملحوظاً.
كام ق ِبل حزب «أوزال» بانضامم مجموعة كبرية من أعضاء حزب السالمة الوطني السابقني إليه.
أما عن حزب الرفاه اإلسالمي فقد تأسس سنة  1983و هو امتداد لحزب السالمة الوطني الذي تم
إلغاؤه من قبل املؤسسة العسكرية يف أكتوبر  .1981وقد استفاد الحزب من تجارب حزب السالمة
الوطني يف إدارة العملية السياسية و تطوير البنيان التنظيمي لحزب الرفاه وتوسيع قاعدته املنارصة.
و قد سعى هذا الحزب إىل تدريس اإلسالم يف تلك الفرتة ،رغبة يف نرش الثقافة اإلسالمية و تعميمها بكامل تركيا.
و من هنا بدأت مصالحة تركيا مع هويتها اإلسالمية تشتد أكرث فأكرث ..إذ سعى حزب الرفاه إىل تقوية
عالقات تركيا مع الجوار اإلسالمي و العريب ،ثم تم بعد ذلك القضاء عىل «الرفاه» و حرص الهوية
اإلسالمية ..و بعد حل الحزب تحول إىل تسمية جديدة و هي «حزب السعادة» بقيادة أربكان.
من جهة أخرى تأسس حزب العدالة و التنمية سنة  2001بقيادة «عبد الله غول» و»أردوغان»
املنبثقان من جذور حزب الرفاه اإلسالمي ،و كان أردوغان و هو رئيس الحزب قد اتهم و سجن
بسبب سعيه للنيل من العلامنية سنة  ،1999و يعترب أردوغان الوجه الحاسم لعودة تركيا إىل اإلسالم.
و عليه فقد عادت تركيا تدريجيا عرب رحلة زمنية حزبية إىل جذورها العثامنية .و أخريا وضع حزب العدالة والتنمية
برنامجه اإلصالحي ،و بدأ الحزب يف استقطاب األتراك باللعب عىل نتائج اقتصادية استثنائية يف أواخر القرن
املايض ،كام تم اللعب عىل املشاعر الدينية لألتراك ،و بذلك أصبح حزب أردوغان ذو قوة محلية كبرية و مرعبة.
رويدا رويدا تم إرجاع تركيا و لو جزئيا إىل املقاربة العثامنية ،و
اليوم ميلك الحزب دستورا خاصا به تم وضعه عىل مقاس أردوغان.
و تسعى تركيا نفسها الستعامل قوتها العسكرية و تحسن اقتصادها و رفضها من قبل اإلتحاد
األورويب ..إىل مقاربة جديدة و هي التوسع عىل حساب الدول العربية ذات األغلبية السنية ،حتى
يكون لها زعامة يف العامل اإلسالمي ...و هنا ستدخل تركيا يف سباق كبري و غري مبارش مع إيران.
و متلك تركيا وجودا قويا يف العراق و سوريا و دول البحر األبيض املتوسط ،خاصة تونس و الجزائر و ليبيا...
و تسري تركيا بالوكالة تونس عن طريق حزب النهضة ،أما يف ليبيا فلها تدخل عسكري ..و تعترب قطر أكرب داعم لرتكيا.

خريطة تربز الرثوات الطبيعية لدول رشق املتوسط
ملاذا تتصارع كربى دول املعمورة عىل حيازة منطقة الرشق األوسط؟
هورصاعمحتدممنأجلاالحتكار..احتكارثرواتهذهاملنطقةالغنيةالفقططبيعيابلأيضااسرتاتيجيا،وتشتهر
املنطقة عموما بإنتاج و تصدير النفط ،و قد سعت دول الرشق األوسط منذ بضع سنوات إىل تنويع اقتصاداتها:
البحرين :سعي متواصل إىل اإلستثامر بكثافة يف قطاعي البنوك و السياحة ،حيث أصبحت املنامة
مقرا لكربى البنوك و املؤسسات املالية ،أما عىل مستوى الصناعة فتشتهر البحرين بإنتاج األملنيوم.
الكويت :تحوز الكويت إحدى أعىل العمالت قيمة يف العامل ،حيث كانت يف  2010ثاين
أكرب اقتصاد حر يف الرشق األوسط .و متلك الكويت ثروات نفطية ضخمة ،هذا عدا
أنشطتها غري النفطية كالخدمات التجارية  /التصنيع  /تجارة التجزئة  /املؤسسات املالية...
قطر :يقوم اإلقتصاد القطري أساسا عىل النفط و الغاز الطبيعي ،ثم تأيت بعد ذلك
املشاريع اإلستثامرية الكربى ،املندرجة يف مجال البناء والنقل واالتصاالت ،والتمويل...
اإلمارات :تعتمد أبو ظبي عىل النفط و الغاز الطبيعي كمقومني أساسيني لإلقتصاد اإلمارايت ،و لكن
رشعت الدولة مؤخرا يف التوجه أكرث نحو بناء املشاريع السياحية التي نجد ضمنها أشهر الفنادق العاملية
مثل برج العرب و برج خليفة ،كام نجد منطقة مخصصة للتجارة الحرة ،و هي سوق ضخمة و خالية
متاما من الرضائب ،مام يجعل منها موقعا للتجارة العاملية ،هذا و تعترب ديب أكرب سوق عاملية للذهب...
السعودية :كغريها من الدول الخليجية تعول اململكة العربية السعودية عىل النفط و الغاز الطبيعي كمقومان
أساسيان القتصادها ،هذا و نجد توجها نحو تنويع اإلقتصاد عن طريق التشجيع عىل اإلستثامر األجنبي،
الذي أحاطته اململكة بالقوانني امليرسة و الرضائب املتدنية ،ترغيبا يف مزيد التعويل عىل القطاع غري النفطي.
هذا و تتميز تقريبا كل الدول الرشق متوسطية بحيازتها لرثوات ضخمة و عمالقة ،ينظر إليها
العامل بعني الشهوة و الرغبة يف االستحواذ عليها أو حتى عىل جزء منها ،و كون إيران دولة
جارة لكل هذه الدول الغنية ،مل تفوت عىل نفسها فرصة التواجد بهذه املناطق الغنية و
الغنية جدا ،قصد االستفادة منها قدر اإلمكان .و ال تقترص ثروات املنطقة عىل املوارد الطبيعية و
األموال الضخمة ،بل تتعداها إىل خصوصية املوقع الجغرايف املتميز ،فللرشق األوسط أهمية
إسرتاتيجية كبرية جداً ،من ناحية كونها حلقة وصل و جرسا رابطا بني دول وقارات العامل.
كام تحتوي املنطقة عىل أهم املضائق العاملية ،و بالتايل من يسيطر عليها،
سيملك مفتاح الطريق العاملية التي متر بها كل الرحالت التجارية و السياحية...
يف الختام ال مفر من االعرتاف بأن إيران متلك وجودا قويا و قويا جدا عىل مستوى كامل دول
منطقة الرشق األوسط ،إىل درجة أنها متلك قواعدا عسكرية و إذاعات و أحزاب و منظامت
معرتف بها رسميا يف العديد من الدول الرشق متوسطية ،و هو ما يجعل من إرسائيل مجرد كيان
يشاهد من بعيد األخطبوط اإليراين و هو يفرض سيطرته عىل دول املنطقة ،و حتى أمريكا نفسها
ال تجرؤ يف الوقت الحايل عىل اإلقرتاب من إيران أو تهديدها .و رغم كل املخططات و األجندات
اإلرسائيلية ،و األموال األمريكية الضخمة التي أهدرت يف سبيل زعزعة أمن املنطقة ،قصد االستحواذ
و االستيالء عليها ،فال نتائج هامة تذكر حد هذه اللحظة تصل ملا استطاعت إيران تحقيقه.
و ال يقف األمر عند هذا الحد ،بل ال يزال حلم إقامة اتحاد إسالمي عرقي أو ديني قامئا ،و إذا ما تشكل اتحاد من
هذا النوع ،فسيمثل قوة عاملية عظمى ال يستهان بها ،قوة ستخيف أكرب دول العامل ،و مبا أن إيران دولة إسالمية،
فستكون لصيقة مبثل هذا اإلتحاد الذي سيمنح العامل شكال و وجها جديدا مل نعهد له من قبل مثيال و ال نظريا.
و ال يغيب عنا أيضا ما حققته روسيا و الصني من تقدم هام يف املنطقة ،و يبدو أن هذه
البلدان ستكون من أشد املزاحمني إليران و أمريكا و إرسائيل ،فهذه الدول العمالقة ال ميكن
بأي شكل من األشكال أن تفوت عىل نفسها فرصة التموقع داخل منطقة الرشق األوسط.

عبد اللطيف بن هدية

وطنية
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السلسلة العالمية لفن الطبخ
امتياز عن جدارة
نظمت السلسلة العاملية لفن الطبخ والتقديم فرع تونس ،يوم  23جوان الجاري ،املسابقة
الوطنية «طهاة تونسيون مبدعون شبان» ،الختيار أفضل شاب دون  27سنة ،لتمثيل تونس يف
املسابقة العاملية للطبخ ،التي ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس من  22إىل  27سبتمرب .2021
و دارت فعاليات املسابقة الوطنية ،بأحد نزل العاصمة ،بحضور لجنة تحكيم متكونة
من  12عضوا ،واكبوا إبداعات نحو  6من الطهاة التونسيني الشبان ممن ترشحوا
للمسابقة ،ومتكنوا من الحصول عىل مراتب متقدمة ،بعد إستجابتهم للمقاييس
الفنية واملهنية املعتمدة من قبل الجمعية الدولية لفن الطبخ ،فضال عن إعتامد
مقاييس روح الخلق واإلبداع ،والحد األدىن من الخربة إلختيار األفضل من بينهم.
وترمي املسابقة الوطنية ،اىل الرتويج للخربات التونسية الشبابية يف مجال فن
الطبخ التونيس ،قصد تطويعه ليتالءم واملحيط التنافيس العاملي ،إىل جانب إتاحة
الفرصة للطهاة التونسيني الشبان إلبراز مواهبهم وإبداعاتهم يف ميدان الطبخ
والتعريف بها عىل الصعيد العاملي .كام تهدف املسابقة كذلك ،اىل مزيد الدفع
بالسياحة التونسية يك تتصدر املراتب العاملية من حيث الجودة والخدمات.
وتعد تونس أول بلد عريب إفريقي ،يحظى برشف املشاركة يف هذه املسابقة العاملية لفن الطبخ
والتقديم ،إلختيار أفضل شاب مبدع يف فن الطبخ لسنة  ،2021والتي ستقام باملعهد األعىل
للتكوين يف فن الطبخ (لوكوردون بلو) بالعاصمة الفرنسية باريس .يف شهر سبتمرب القادم.
كام شهد حفل االختتام حضور عدد من سفراء كل من لبنان واليابان والنمسا والقنصل العام
لفرنسا بتونس وعدد من مسؤويل وممثيل وزارة السياحة والرشكاء الداعمني للتظاهرة.
وافرزت النتائج النهائية التي ارشفت عليها لجنة من امهر الطباخني يف تونس عن فوز
الشاب محمد باديس خشارم (  26سنة
 اصيل صفاقس) بالجائزة االوىل ليكونبذلك سفري تونس والعامل العريب وافريقيا يف
املسابقة النهائية بباريس يف سبتمرب القادم..
وقد استعرض املرشفون عىل التظاهرة اهميتها
من حيث الرتويج السياحي لتونس عىل مستوى
جودة الخدمات وكذلك الرتويج عىل الصعيد
العاملي للمهارات والكفاءات التونسية يف مجال
الطبخ بقطاع الفندقة واملطاعم الذي يشهد
تنافسية كربى يف العامل .وأكد عز الدين الشايب
رئيس فرع تونس للسلسلة العاملية لفنون
الطبخ والخدمات يف ترصيح ل»الرشوق» أن
شاف محمد بديس خشارم مثل هذه التظاهرات من شأنها إعادة تنشيط
القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا أهمها القطاع
السياحي وقطاع الفندقة واملطاعم والرتويج للصناعات الغذائية التونسية فضال عن
الرتويج للكفاءات واملهارات التونسية يف مجال الخدمات السياحية والطهي .وهو ما يؤكد

يف رأيه رضورة إيالئها أهمية بارزة يف تونس من أجل
مزيد الرتويج للوجهة التونسية والتعريف بعاداتنا
وتقاليدنا الغذائية وموروثنا الحضاري والثقايف.
كام كان الداعم األسايس للفائز يف هذه املسابقة
«مطعم الباروك» املتمثلة يف شخص الشاف «منري
العارم» الذي زيادة عن كونه عضو لجنة التحكيم
يف هذه املسابقة ،إال و أبا أن يرعى الشاب
«محمد باديس» الفائز برعاية خاصة و ذلك
بتدريبه يف مطبخ مطعمه تحت إرشاف الشاف
«وليد» الذي كانت له كذلك عدة مشاركات يف
مسابقات عاملية يف فن الطبخ ،و هو الحائز عىل
شاف وليد
الجائزة األوىل ألفضل طبق «كسكيس» يف مسابقة
دارت بروما عاصمة إيطاليا ،زيادة عىل ذلك أرص السيد «منري العارم» عىل توفري
كل ما يلزم من أدوات و خربات خرية الطهاة التونسيني و وضعها عىل ذمته ،كام ال
يفوتنا أن ننوه بصفة خاصة بالدور الريادي الكبري الذي لعبه مطعم «الباروك» يف
التعريف بهذه املسابقة عرب دعوته لجميع اإلعالميني التونسيني و األجانب إىل مأدبة
حيث تم التطرق فيها إىل حيثيات املسابقة ،و كان ذلك بحضور أشهى و ألذ األطباق.
«السلسلة العاملية لفنون الطبخ والخدمات» Association mondiale de la -
 gastronomie - La chaine des rôtisseurهي بدورها كانت حريصة جدا عىل
هذا اللقاء اإلعالمي ،الذي كام قلنا حرضه ممثلون عن الديوان الوطني للسياحة ووكالة
التكوين يف مهن السياحة ( تابعة لوزارة السياحة) ووكالة التكوين املهني والتشغيل
وممثلون عن قطاع الفندقة يف تونس .وأكد الجميع أهمية التظاهرة ودعوا إىل مزيد
تكثيفها وتنويعها بالنظر إىل دورها الكبري يف تقديم قيمة مضافة للقطاع السياحي..
و يف لقاء خاص أكد الشاب الفائز «محمد باديس» عن سعادته الكربى بفوزه يف هذه املسابقة،
و الذي أكد لنا بأنها مل تكن وليدة الصدفة ،بل كانت مثار عمل جاد و جبار قام به الشاب
بعد أن تيقن من مروره إىل الدور النهايئ ،كام أكد أنه سيكون حقا سفريا لتونس بباريس،
و تحت رعاية مطعم «الباروك» و الشاف «وليد» .حتام سينجز انتصارا باهرا لجدية كامل
الفريق املرافق له و الساهر عىل رعايته ،و لن يدع الفرصة الدهبية التي اتيحت له أن تذهب
سدى ،كام أكد بأن الشاب التونيس خاصة يف فن الطبخ له من الدراية الكثري ،و هو قادر عىل
منافسة أكرب طباخي العامل و أكرثهم شهرة ،كام أن فوزه يف هذه املسابقة جعله أكرث ثقة يف
نفسه ،و هو ما سيكون منطلقا له نحو العاملية ،و ملا ال الحصول عىل جوائز و القاب أخرى.
تغطية وصور سامي غابة
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وطنية

عبو و املرزويق ..ملاذا لك هذا
التحامل عىل الهنضة؟!
محمد عبو يتهم النهضة بالفساد و حب
السلطة و التسلط

ال يخفى عىل املتابعني للشأن السيايس التونيس ما
يحدث من تقلبات يف عامل السياسة ،هذا القارب
األعرج الذي تتالطمه األمواج اإليديولوجية من كل
جانب ،و لعل وجه السياسة اليسء الذي جعل
من الدولة مهزلة بأتم معنى الكلمة ،هو األحزاب
و ما يحوم حولها من ترذيل للسياسة سوى بها أو
عن طريق ناقديها و املنكلني بها ...و قد برزت
لنا مؤخرا مالمح هذا املشهد السيئ فيام تلقاه
حزب النهضة من نقد الذع و قاس من املحامي
و السيايس «محمد عبو» الذي سجل مؤخرا
حضوره ضمن إحدى الربامج اإلذاعية ،أين وصف
النهضة بأنها ذات خربة تاريخية يف جمع األموال و
تبييضها ،ثم استخدامها يف الدعاية و رشاء الذمم...
كام لفت اإلنتباه إىل أن الجانب الديني قد ساهم
يف جعل الحركة تستقطب كام هائال من األنصار.
هذا عدا تجاوز الدستور و القوانني و اعتامد
التمويالت األجنبية و رشاء الذمم و ابتزاز الناس...
كام أفسدت الحركة حسب ترصيحات عبو الحياة
السياسية ،و هي اليوم تتقمص دور الراحل بن
عيل ..كام يتهمها بعدم السعي للحفاظ عىل الثورة.
و مل يقف األمر عند هذا الحد بل وصل إلتهام
عبو للنهضة بأنها وراء كل الخراب يف البالد
بقوله›‹ :ال أصدق النهضة ..تعد وال تفي ..وأعادي
النهضة ألنها اتخذت قرارات مخالفة للدستور
وتخ ّرب البالد ..معركتي معها ليست ايديولوجية››.
هذا و ألقى عبو الضوء عىل ثروات النهضة
املهولة و غري املربرة بقوله›‹ :حركة النهضة أكرث
طرف سيايس عندو تضخم ثروة غري مربر››.
و مل تسلم النهضة بأن ا ُّت ِه َمت أيضا بأنها
مسيطرة عىل القضاء و الداخلية ،حيث قال
عبو›‹ :أسوأ طرف سيايس هو النهضة النهم
يسيطرون اليوم عىل القضاء والداخلية››.
هذا و اتهم الحركة أيضا برتذيل األخالق و نرش
األكاذيب بقوله›‹ :إنها أكرب طرف أفسد األخالق
يف البالد ..نسبة اإللحاد ارتفعت يف تونس..
هي أكرث طرف ساهم يف خلق األكاذيب..
وتقوم بتدمري للدين ال للسياسة فقط››.
أما إذا عدنا إىل كتاب «ضد التيار» ملحمد عبو
فسنجد بأن النهضة عىل لسانه مل تسع سوى
للحكم دون غريه ،و ليس هذا فحسب بل
عنى عبو ذلك الحكم اليسء الذي يسعى فقط
لالستمرار و التجذر و جمع املال وتكديسه،
و احتكار السلطة دون التفرغ لإلصالح!!!
من جهة أخرى عرب عبو عن فقدانه الثقة يف
النهضة بسبب تورطها يف الفساد و قدرتها
العالية عىل اإلنحدار و التحرر من كل الضوابط،
إذ يعمل الحزب مببدأ الغاية تربر الوسيلة ،و
عليه ال تدخر الحركة جهدا أو وسيلة من أجل
الوصول ملبتغاها ،حسب رأي و اعتقاد محمد
عبو ،سواء ضمن كتابه أو ترصيحاته العلنية...
و يف مناسبات سابقة و عىل منابر إذاعية و تلفزية،
مل يفوت عبو الفرصة باإلشارة املبارشة أو التلميح
بفساد الحركة و موت ضمريها ،و قد وصل األمر به
إىل وصف الحركة بأنها عصابة متيل إىل اإلجرام و
ال ترتقي أصال ملقام الحزب ،كام أكد ضمن إحدى
تتدويناته بأن هناك سعيا لتعطيل اإلصالحات رغبة
يف اإلبقاء عىل الحكم لصالح الحركة ،مؤكدا يف هذا

السياق أن النهضة تشكل تهديدا و خطرا عىل
تونس »:النهضة تنظيم خطري عىل مصلحة الدولة «.
يبدو أن العداء بني النهضة و عبو مسألة تاريخية
و متواصلة إىل يومنا هذا ،و من خالل آرائه و
ترصيحاته و كتاباته يتجىل لنا رأي راسخ مفاده
أنه كان يعلق آماال كبرية عىل الحركة ،خاصة ُب َعي َد
رحيل بن عيل ،حيث توسم إمكانية كبرية يف تغري
حال البالد و العباد ملا هو أفضل ،و لكنه فوجئ
بأن فرتة ما بعد رحيل بن عيل كانت أسوأ بكثري
من الفرتة التي تربع فيها الراحل عىل عرش تونس،
إذ ازداد الفساد و استفحل ،و أصبحت الدولة قاب
قوسني أو أدىن من السقوط النهايئ و اإلنهيار األخري.
هي مجموعة من اآلراء ال تلزم أحدا سوى صاحبها...
و لكن الثابت و الغري قابل للنكران هو سوء
األحوال يف الدولة عىل جميع األصعدة ،فالوضع
قدميا كان أفضل بكثري من ما هو عليه اليوم.

املنصف املرزوقي يعيد خراب الدولة إىل
سوء حكم النهضة

هو حليف الحركة قدميا و الحاكم باسمها ،و وجهها
الناطق أمام جمهور املواطنني التونسيني أيام حكمه
و رئاسته للدولة ...و لكن نجده اليوم قد تجرد من
الحركة و انفصل عنها ،بل و أصبح من ألد ناقديها و
مهاجميها ،حيث قال عنها مؤخرا بأنها سبب فشل
الثورة التونسية ،وهي «جزء من خراب البالد».
كام أوضح أنه تفاجأ يف وقت سابق عندما
استمع إىل الغنويش و «هو يدعو إىل التصويت
لصالح زعيم الثورة املضادة (الرئيس الراحل
الباجي قايد السبيس) ،ثم تحالف فيام
بعد مع األحزاب الفاسدة ،ورموز الفساد».
مضيفا يف ذات السياق« :أعترب اليوم
أن النهضة جزء من املنظومة الحاكمة
وجزء من خراب البالد ،هذه قناعتي».
و يف تدوينة له بعنوان «عن أي ثورة
تتحدثون؟» اتهم املرزوقي الحركة بأنها دعت
منذ  2013إىل التصويت لصالح قائد الثورة
املضادة «الباجي قايد السبيس» ضده ..واصفا
نفسه يف هذا السياق بأنه مرشح الثورة.
يبدو أن املرزوقي و عبو ال يدخران جهدا يف قصف
حركة النهضة ،و إلصاق كل ما يحدث يف البالد من
فساد بها ،معتربين أنها الحاكم الفعيل للبالد ،حيث
عمدت الحركة حسب فكرهام بدل اإلصالح و
التقويم إىل اإلفساد و احتكار الحكم من أجل الحكم.
هذا و تواجه الحركة العديد من اإلنتقادات
األخرى ...و لكن رغم هذا تبقى للنهضة قاعدة
جامهريية ضخمة ،و وزن سيايس ثقيل ال ميكن بأي
شكل من األشكال التغايض عنه ،و هو ما يجعل منها
يف موقع قوة دائم و دعم مستمر من قبل فئات
كبرية من التونسيني ،الذين يرون يف النهضة الطريق
الوحيد للخالص و التخلص من كل املآزق الحالية.
أما عن سوء الوضع العام للبالد فمن غري املنصف
إلصاقه بجهة واحدة ،ذلك أن الفشل يف تحقيق
املطلوب من إصالحات و نهوض باإلقتصاد و الحياة
ككل يعود ملنظومة بأكملها ال طرفا واحدا بعينه.
و بالتايل يجب عىل الجميع تحمل املسؤولية
كاملة تجاه هذا الوطن الجريح من أجل النهوض
به و إنقاذ ما ميكن انقاذه قبل فوات األوان.

بالل بو عيل

مسرحية «الكونتاينر « العالمية في نسخة
تونسية يقدمها المخرج حافظ خليفة حول
موضوع الهجرة السرية للشعوب
عن طريق البر

كثريا ما تم التطرق ملوضوع الهجرة الرسية
يف املرسح التونيس يف كل ما يخص الهجرة
عن طريق البحر و القوارب و لكن مل نتنبه
اىل وجود هته الظاهرة و بقوة اىل الجانب
الربي من الرشق عىل الحدود الرتكية و
التي تعترب بوابة كبرية لكل املهاجرين و
الالجئني الفارين من ويالت حرب العراق
وسوريا و لبنان و فلسطني و اليمن
و غريها من البلدان الغري العربية
كافغانستان و باكستان و املناطق
الفقرية من اسيا الصغرى و الرشقية.
يف هذا اإلطار انطلق املخرج حافظ
خليفة يف عمل جديد من خالل
من خالل مرسحية «الكونتايرن» le
 conteneurبالفرنسية the container
بالعربية
«الحاوية»
باالنقليزية
ليقدم تجربة مرسحية ذات خصوصية
متفردة عىل مستوى االداء و اللعب
وحتى االطار السينوغرايف الذي سيكون
داخل حاوية بضائع ,دون انارة مرسحية
مفتعلة وسيتم االقتصار عىل إنارة
املصابيح الكهربائية الضوئية,حتى تكون
املشاهدة بشكل واقعي و حقيقي.
املرسحية من انتاج املركز الوطني للفنون
الدرامية و الركحية مبنوبة ادارة تحت
إدارة امين السعيداين برشاكة مع دار
الثقافة محمد عبد العزيز العقريب
بدوار هيرش و املندوبية الجهوية
للشؤون الثقافية مبنوبة و املركز الثقايف
و االجتامعي التونيس بروما و منظمة
العفو الدولية  ,و منظمة الالجئني الدولية
يشارك يف هذا العمل كل من البشري
الصالحي و نادية تليش و اميمة املحرزي
و رمزي سليم و جميلة كامارا و عبد القادر
الدريدي ويساعد يف االخراج آدم الجبايل
وتتوىل املالبس و املاكياج مفيدة املرواين
وتقدم املرسحية خمسة الجئني من بلدان

عربية (ميني ,صوماليتان ,تونيس  ,عراقية)
يسافرون داخل كونتايرن يف هجرة رسية
و يف االثناء يقع استغاللهم من طرف
املهرب الرتيك و تنكشف معاناة كل
واحد منهم,دون معرفة مصريهم املتوقع.
هذا العمل يتمرد بخصوصيته عن
نواميس الفرجة املرسحية املعهودة
ويحمل الجمهور ملعايشة الحدث و
الفعل الدرامي باملرسحية فالجمهور
جزء من الحكاية و هو شاهد و كانه
عنرص مهاجر بالكونتايرن او الحاوية,حتى
تكتمل حالة التاثري و التطهري .
وقد سبق للمخرج حافظ خليفة
أن اشتغل عىل هذه املرسحية يف
نسختها االيطالية قبل سنوات وإميانا
منه بأهمية هذه القضية اإلنسانية
الحارقة والدامية للقلوب قرر إطالق
النسخة التونسية من الكونتايرن .
ويف هذا الصدد يقول املخرج حافظ خليفة
« منذ أن تم نرش هذا النص العاملي للكاتبة
االنقليزية كالري سنة  ,2010حتى القى
اهتامما و نجاحا واسع النطاق ومنقطع
النظري انطالقا من انقلرتا ثم بكامل
اوروبا ملا يطرحه من قضية حساسة اال
و هي الالجئني و الهجرة الرسية عن
طريق الرب ومن الحدود الرتكية تحديدا» .
ويضيف قائال « قد اخرتت من خالل
االقتباس لهذا النص املهم الحارق
تسليط الضوء عن حال بعض الشعوب
بالتحديد من التونيس من خالل ارصاره
عىل العودة اىل انقلرتا و عدم الرجوع
اىل وطن مل يعد يعرفه عىل حد قوله,و
الفتاة اليزيدية العراقية التي تم اغتصابها
من الدواعش و الصوماليتني و هربهام
من الحرب االهلية ببالدهام و اليمني
الفار من براثن امليليشيات الحوثية»
بلعيد الدقي
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FITA 2021

نجاح تونسي
إفريقي و مستقبل
واعد للطرفين
 FITA 2021نجاح تونيس إفريقي و مستقبل واعد للطرفني
نظم مجلس األعامل التونيس اإلفريقي النسخة الرابعة من املؤمتر الدويل
تحت مسمى «متويل االستثامر والتجارة يف أفريقيا» ،وذلك باإلرشتاك مع
وزارة الخارجية ووزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل وزارة التجارة.
و امتدت هذه الدورة عىل مدى ثالثة أيام ابتداء من  24جوان إىل غاية  26جوان  .2021و
الجدير بالذكر و املالحظة أن هذه الدورة ّمتت تحت إرشاف رئيس الجمهورية «قيس سعيد»،
خاصة لرجال األعامل و املستثمرين التونسيني.
و هو ما يعطي ملثل هذا الحدث أهمية كبرية ّ
و تسعى هذه النسخة من املؤمتر لتسليط الضوء عىل القطاع الخاص ،من ناحية:
* الدعم املايل يف أفريقيا
* الهيكلية الرئيسية القتصاداتنا األفريقية
* إرساء منطقة التجارة الحرة القارية ()ZLECAF
* تحسني القدرة التنافسية...
سيكون  FITA 2021الحدث الرئييس الذي سريبط الرشكات التونسية باملانحني
األفريقيني والدوليني ،لتمويل أنفسهم وترسيع منوهم يف القارة.
كام سيتم تسليط الضوء عىل آليات التمويل يف أفريقيا.
و سيكون  FITA 2021املحفز لجميع الحلول لربط ومتويل االقتصادات األفريقية.
و بالفعل كان املؤمتر يف أوىل أيامه فرصة:
للقاء املمولني األكرث نفوذاً ،والرؤساء التنفيذيني واملستثمرين و الوزراء يف إفريقيا.
كامتم تحديد فرص عمل جديدة مع رشكاء مستقبليني وحاليني.
و التعرف عىل كيفية توجيه إسرتاتيجية العمل وف ًقا لالتجاهات االقتصادية الحالية...
هذا و ازدان املؤمتر بالعديد من العارضني ،و هم عبارة عن ممثيل
رشكات إما صغرى أو كربى أو متوسطة ،حيث تولت كل رشكة عرض
منتجاتها عىل املستثمرين و الوزراء و رجال األعامل الحارضين باملؤمتر..
و شهدت فيتا  2021حضور العديد من الوزراء األفارقة ،إىل جانب أكرب املانحني العامليني.
و كان رئيس مجلس األعامل التونيس اإلفريقي السيد «أنيس الجزيري» قد كشف
سابقا أن تسعة وزراء من إفريقيا أكدوا مشاركتهم يف النسخة الرابعة من املؤمتر
الدوىل «متويل االستثامر والتجارة يف أفريقيا «فيتا  26-25-24( »2021جوان
 )2021وذلك إىل جانب عدد هام من رؤساء املؤسسات املالية العاملية واإلفريقية...
و بالفعل شهد املؤمتر حضور العديد من الوزراء األفارقة ،و متكنا ضمن برنامج «»L›EXPERT
من محاورة كل من وزير الشباب لدولة بوركينا فاسو السيد «ساليفو تييمتوري» ،و
وزير االستثامر والرشاكات بني القطاعني العام و الخاص السيد «جابرييل كريتيس».
كام حرضت املؤمتر العديد من املؤسسات املالية العاملية ،كالبنك الدويل
والبنك األفريقي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية و بنك التصدير والتوريد يف
أفريقيا وبنك أفريكا فايننس كوربورايشن و صندوق االستثامر أفريكا ...50
وأكد السيد «أنيس الجزيري» أنه رغم األزمة الصحية بسبب جائحة كوفيد -19إال انه من

املنتظر أن تتميز الدورة التي ستنعقد بالعاصمة تحت شعار «عرشية التحديات» ،بحضور هام
وعىل أعىل مستوى ،مالحظا انه رغم الوضع الصحي واألزمة السياسية بالبالد ،إال أن مجلس
األعامل التونيس اإلفريقي يقوم مبجهودات جبارة لفتح اآلفاق ودعم املؤسسات التونسية
للنفاذ إىل األسواق اإلفريقية وخاصة إيجاد التمويالت الالزمة ،يف ظل شح السيولة يف تونس.
و شهد هذا اللقاء املنتظم تحت إرشاف رئيس الجمهورية قيس سعيد ،طرحا ألفضل
السبل و الطرق لتحسني آليات التمويل القادرة عىل دعم التجارة و االستثامر يف
إفريقيا .كام تم الرتكيز عىل االسرتاتيجيات الثالثية التي ستسمح لتونس بأن تكون
منصة نحو إفريقيا جنوب الصحراء ،وكذلك عىل تنمية منطقة التجارة الحرة القارية.
و مثلت ليبيا ضيف رشف للدورة الرابعة ،و سيقع تنظيم ورشة
عمل لدراسة مرشوع إعادة إحياء الطريق العابر للصحراء «طريق
العبور» وكيفية تطوير التجارة تونس -ليبيا  -إفريقيا جنوب الصحراء.
و انطلقت يوم الخميس  24جوان  2021فعاليات الدورة الرابعة
للمؤمتر اإلفريقي حول «متويل االستثامر والتجارة يف إفريقيا FITA
 »2021″الذي تحتضنه تونس ملدة ثالثة أيام بأحد نزل العاصمة.
و أكد السيد «أنيس الجزيري» رئيس مجلس األعامل التونيس اإلفريقي أن املنتدى التونيس
اإلفريقي الخاص بتمويل االستثامرات والتجارة اإلفريقية  FITA 2021قد شهد حضورا
إفريقيا كبريا و ضخام عىل أعىل مستوى ،و أكد أن ليبيا ستكون ضيف رشف املنتدى.
كام تحدث الجزيري عن تاريخ السبت  26جوان  2021حيث تم تنظيم ورشة خاصة بدولة
ليبيا تهدف باألساس إىل إحياء تجارة العبور بني تونس وليبيا نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
و يهدف املنتدى أساسا ملساعدة الفاعلني االقتصاديني يف تونس عىل متويل استثامراتهم نحو
إفريقيا ،و ذلك بحضور ما يزيد عن ال 1000مشارك من تونس و إفريقيا ،من غرف التجارة
والصناعة من مختلف دول إفريقيا ،باإلضافة إىل عدد من املؤسسات اإلفريقية والدولية ،التي
نذكر من بينها البنك  ITFCو صندوق االستثامر  AFRICA 50التابع للبنك اإلفريقي للتنمية...
شهدت افتتاحية هذه الدورة دعوة من الضيوف األفارقة لرجال األعامل
التونسيني لدعم االستثامر يف القارة السمراء ،و السعي لتعزيز الرشاكة عىل
مستوى العديد من املجاالت ،خاصة البنية التحتية و البناء و الطرقات…
و رصحت وزيرة الشؤون الخارجية لدولة الكوت ديفوار السيدة «كانديا كامارا» إن
تونس كانت قد رافقت بلدها يف العديد من القطاعات املتنوعة كالتعليم و الصحة و
البنية األساسية ...هذا و دعت السيدة كانديا كافة رجال األعامل إىل رضورة االستثامر يف
إفريقيا ،و خاصة يف بلدها الذي يزخر بالعديد من الرثوات الطبيعية ،كام توجد العديد
من املجاالت التي ميكن تعزيز التعاون فيها ،كمشاريع البنية التحتية و الطرقات و غريها...
هي دعوة مفتوحة لكل رجل أعامل و مستثمر تونيس ليكون فاعال بإحدى دول القارة
اإلفريقية ،و هو ما ميكن أن يعود بالنفع و الفائدة عىل تونس أوال و إفريقيا ثانيا.
و اعتربت معايل الوزيرة أن هذا املؤمتر مناسبة للقاء بني املستثمرين و املانحني و
املمولني ...خاصة و أن إفريقيا يف حاجة ماسة لتحقيق التنمية عن طريق االستثامرات.
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و يف معرض حديثها عن أهمية هذه املناسبة ،مثنت الوزيرة هذا املؤمتر مؤكدة بأنه يف كل
دورة يوفر العديد من الفرص للمؤسسات اإلفريقية و الفاعلني االقتصاديني األفارقة رفقة
القطاع الخاص ،و ميك من الحصول عىل التمويل قصد توظيفه ضمن االستثامرات .و هو
ما يجعل من القارة سوقا ضخام ،خاصة بعد تركيز منطقة التبادل الحر بالقارة اإلفريقية.
و من جهة أخرى أكد وزير الشباب و النهوض باملبادرة و التشغيل ببوركينافاسو السيد «ساليفو
تيمتوري» أهمية الرشاكة مع القطاع الخاص اإلفريقي ،و رضورة دعمها من أجل تشغيل
الشباب خاصة و أن دولته تسجل سنويا حوايل  200ألف طالب شغل ،و بالتايل فالحل األمثل
لهذا اإلشكال هو التشجيع عىل إحداث املشاريع و املؤسسات بدل انتظار التوظيف العمومي.
أما عن املؤمتر فآعتربه فرصة ذهبية لحل مشاكل التمويل من أجل دعم
و إحداث الرشكات الصغرى و املتوسطة ..داعيا يف ذات السياق إىل
رضورة دعم االستثامر يف بالده و تعزيز الرشاكة مع الدول اإلفريقية.
من جهته تحدث السيد «أمين قاسم» مدير شعبة تنمية التجارة يف املؤسسة
اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة و عضو البنك اإلسالمي ،أن مؤسسته تشارك
يف املؤمتر للمرة الرابعة عىل التوايل ،و متثل برنامج جسور التجارة العربية
اإلفريقية متعددة الدول ..الذي يسعى لدعم االستثامر بني الدول العربية واإلفريقية
وتوفري حلول متويلية و تأمني الصادرات واالستثامر و مشاريع البنية التحتية...
و أضاف بأن الربنامج ساهم يف مساعدة الدول املترضرة جراء جائحة كورونا بتبني ما يسمى
باستجابة الربنامج لجائحة كورونا ،حيث تم دعم املخابر الطبية يف العديد من البلدان ،و تحديدا
يف عرش دول مبنطقة غرب إفريقيا ،كام تم دعم املصدرين وتدريبهم عىل مواجهة جائحة الكوفيد.
هذا و تحدث عن تنظيم اجتامع بتاريخ  23جوان  ،2021مع السلط املسؤولة يف تونس
قصد التباحث حول برنامج وطني آمن ،ميكن أن تستفيد منه العديد من القطاعات
التونسية ضمن برنامج مساعدة املصدرين و املستثمرين عىل الدخول يف األسواق اإلفريقية.
وأشارالسيدقاسمإىلأنحجممتويالتاملؤسسةمهمجدا،مؤكداأنهناكبرنامجرشاكةمعتونس،
يتم استكامله حاليا و يهدف ملساعدة املتدربني التونسيني عىل االندماج يف السوق األفريقية.
كام ذكر أن تونس بلد كامل العضوية يف برنامج أصول التجارة العربية األفريقية ،و من املؤكد أنه
سيستفيد من كافة الخدمات ،هذا باإلضافة إىل وجود حلول متويلية توفرها املؤسسة ورشكاؤها.
من جهة أخرى أعرب السيد «أحمد أبو هيسة» وزير الصناعة واملعادن الليبي ،عن استعداد
ليبيا التام لدعم االستثامر التونيس يف بالده ،الفتا النظر إىل زيارته للعديد من املناطق
الصناعية يف الرتاب التونيس ،مؤكدا أنه ميكن إنجاز مثيالتها يف ليبيا عن طريق تلقي
الدعم من الخربات التونسية التي متتلك تجربة رائدة و خربة عالية يف املجال الصناعي.
و قد رصح سيادة الوزير قا ِئال« :نأمل يف أن تساعد تونس ّ
الطرف الليبي عىل
الوصول إىل ما يصبو إليه يف خالل توطني الصناعة ودعم املستثمرين التونسيني
يف ليبيا و ضامن حرية انسياب السلع والخدمات واألفراد بني البلدين».
و قال محافظ البنك املركزي التونيس السيد «مروان العبايس» يف كلمة ألقاها عىل
مسامع الحضور مبناسبة افتتاح مؤمتر «متويل االستثامر والتجارة يف إفريقيا (فيتا
 »)2021نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد »:إن التبادل التجاري بني تونس والدول
اإلفريقية ،باستثناء الدول العربية ،ال يتجاوز  2باملئة للصادرات و 0.5باملئة للواردات».
و أضاف قا ِئال برصيح العبارة إن «اندماج الدول اإلفريقية
تقريبا منعدم ،إذا قارناه باالندماج يف أوروبا وآسيا».
ثم استدرك داعيا إىل رضورة «توفري اإلمكانيات الالزمة لتعزيز االندماج يف القارة».
و قال أيضا أن «تطوير التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف يعترب
اليوم الحل األمثل النتعاش االستثامر والنمو يف الدول اإلفريقية.
و قد اعترب العبايس أن وجود وزراء وكتاب دولة يف املؤمتر الدويل للتمويل و
االستثامر والتجارة ،دليل عىل أن تونس لها إمكانيات و قدرات كبرية ..وميكن أن
يكون لها موقع جيد لالستثامر رغم صعوبة الوضع الناجم عن جائحة الكورونا.
و هو ما دفعه إىل دعوة السلط العمومية للقيام باإلصالحات
العاجلة و الرضورية لخلق بيئة مشجعة عىل االستثامر.
أما عن الوضع الصحي فدعا محافظ البنك املركزي إىل رضورة الترسيع يف نسق التلقيح..
حتى يتم القضاء عىل هذا الوباء الفتاك عن طريق تلقيح أكرب عدد ممكن من التونسيني.
و بالنسبة لالقتصاد فنحن مطالبون بالحصول عىل الدعم الدويل ،من أجل إنعاش الدولة
التونسية و حل مشاكلها املالية ،عن طريق الحصول عىل دعم املؤسسات املالية متعددة األطراف
حتى يتم متويل االستثامرات كام يلزم ،خاصة منها االستثامرات العمومية يف القطاع الرقمي.
هذا و يجب تحديث الجانب اللوجستي بحرا و برا بني دول القارة السمراء ،و خلق مواطن
للتبادل الحر عىل املستويني القاري و اإلقليمي ..مبا يضمن الرخاء لدول القارة ككل ،و هذا
الرخاء ال ميكن أن يتحقق إال من خالل تحسني املبادالت التجارية و الخدمات و االستثامرات...
تقف الدول اإلفريقية اليوم أمام تحد كبري ،فهي مطالبة بتقوية نسق نشاطاتها

االقتصادية ،من أجل تجاوز كل املشاكل و اقتحام األسواق املالية العاملية.
أما فيام يتعلق بالتمويل فقد قدر صندوق النقد الدويل جملة التمويالت اإلضافية
الرضورية للدول اإلفريقية لفرتة  2025-2021مببلغ قدره  825مليار دوالر.
وأكد العبايس عىل رضورة خوض ما وصفه و وسمه مبخاطرة البنوك «يلزم البنوك ياخذو الريسك»
و ذلك عن طريق التوجه نحو إفريقيا ،مشددا عىل رضورة االستثامر إفريقيا
يف قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقات املتجددة و الرقمنة…
الفتا النظر إىل أن تواجد قطاع التأمني أكرب بكثري من تواجد البنوك يف بلدان القارة ..مضيفا
أ ّنه من املفروض أن يساعد البنك املركزي هذه املؤسسات البنكية عىل االستثامر يف القا ّرة.
خاصة و أن كل املؤسسات البنكية املوجودة يف أفريقيا هي ،التّي
تستثمر عن طريق مشاريع كربى بتمويل من البنك اإلفريقي للتنمية.
و عليه تقودنا ترصيحات نائب الرئيس يف هذا املؤمتر إىل استنتاج مفاده ضعف
التعاون بني تونس و البلدان اإلفريقية ،و هو ما نستشفه يف هزالة التبادل التجاري.
و بالتايل نحن مطالبون يف الوقت الراهن مبزيد التغلغل يف إفريقيا و االندماج
بها ،عىل نهج ما نجده لدى األوروبيني ..و عدا هذا لن يكون إلفريقيا فرصة أخرى
للربوز كقارة قوية و عمالقة قادرة عىل منافسة أكرب و أقوى دول و اتحادات العامل.
و أكد نائب رئيس مجلس األعامل التونيس اإلفريقي السيد عصام بن يوسف« :إن أكرث من
 2000شخص من رجال أعامل وأصحاب مؤسسات ومسؤولني وأصحاب قرار سيحرضون
النسخة الرابعة من املؤمتر الدويل لتمويل االستثامر والتجارة يف إفريقيا (.)FITA 2021
وأضاف إن اللقاء الذي ينتظم تحت إرشاف رئيس الجمهورية ،سيكون
فضاء لتبادل اآلراء وعقد لقاءات رشاكة بني رجال أعامل القارة اإلفريقية.
وقال إن التظاهرة ستكون منتدى للبنوك التونسية ونظرائها يف
عموم إفريقيا لتسهيل الوصول إىل الخدمات املالية يف إفريقيا.
و هو بالفعل ما تأكد خالل هذه املناسبة الهامة ،حيث زخر املؤمتر بعدد هائل من رجال
األعامل األفارقة ..و كان هذا املؤمتر فرصة لعقد الرشاكات ،و تقديم و عرض الخدمات املتنوعة.
و بالنسبة لوزير املالية السابق السيد «نزار يعيش» ف قد نوه لتأخر تونس يف التوجه
نحو ليبيا حيث قال بالحرف الواحدّ »:
وال يحب ينجح ياخو املوجة ماألول موش ماألخر».
معتربا أن تونس قد سجلت تأخرا كبريا يف التوجه نحو ليبيا،
حتى نضمن فرص النجاح.
وكان يجب اإلستعداد مسبقا
و أقر وزير املالية السابق عىل هامش افتتاح النسخة الرابعة من املؤمتر الدويل
للتمويل واالستثامر والتجارة يف إفريقيا ،أن ما ُيناقش حاليا بني تونس وليبيا هو من
البديهيات ،ومل يتم إىل حد هذه اللحظة الحديث عن اقتصاد مشرتك أو غريه بني البلدين.
و الحظ يعيش أن أغلب املنتوجات التونسية ُتثل أقل
من  1.5باملائة من إجاميل معدل عمليات التوريد الليبية!
كام أكد أن هناك العديد من الفرص اإلستثامر ّية يف إفريقيا،
وكذلك يف كل من ليبيا والجزائر واملغرب العريب عامة.
لذلك دعا إىل رضورة القيام بجملة من اإلصالحات الداخلية يف تونس ،خاصة عىل مستوى
االقتصاد املوازي و التهرب الجبايئ ...كام يجب وضع إجراءات حقيقية وعملية واقتصادية
دفعا لالستثامر و االقتصاد مشددا عىل رضورة املرور إىل الفعل ال االقتصار عىل القول فقط.
و كان يعيش قد أكد منذ أشهر عىل رضورة التوجه نحو األسواق اإلفريقية،
واستغالل فرص االستثامر يف ليبيا و غريها من الدول الشقيقة و الصديقة...
و انتظم املؤمتر الدويل لتمويل االستثامر و التجارة يف إفريقيا (فيتا  )2021بتونس
من  21إىل  26جوان  2021مبشاركة ما يزيد عن  1000شخص من تونس موزعني
بني رجال أعامل و مستثمرين و أصحاب رشكات ...ومختلف الدول األفريقية.
كام حرض املؤمتر تسعة وزراء أفارقة ،و هو ما جعل من
هذا الحدث غاية يف األهمية لتونس و كامل إفريقيا...
نجح املؤمتر ضمن نسخته الرابعة يف استاملة املستثمرين و رجال األعامل األفارقة ،و
حثهم عىل العمل الجامعي و إقامة العالقات املتنوعة ...و عليه يبدو أن الوحدة
اإلفريقية تقرتب شيئا فشيئا ،و هو ما يجعلنا نتمنى بل و نسعى لتوحيد القارة
و تقريب بلدانها من بعضها البعض ،و هذا التقارب كفيل بجعل أفريقيا قوة
اقتصادية عاملية قادرة عىل مزاحمة و منافسة كبار املسيطرين عىل السوق العاملية.
بالل بو عيل
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مالبسات حرق مكتب
المحامي
«عمر المولهي»
بالكاف

عىل اثر حادثة حرق مكتب محاماة السيد «عمر املولهي» بوالية الكاف ،اتصل فريق عمل جريدة
الخبري باملترضر ،من أجل التقيص عن الحادثة وكشف حقيقة هذا األمر ،و عليه فقد هاتفنا األستاذ عمر
من أجل كشف اللثام عن مالبسات القضية ،و هذا ما جاء من حديث عىل لسان األستاذ عمر املولهي:
متت إثارة موضوع الحادثة بتاريخ  3جوان  ،2021و قد تم إثبات أن هناك  36وثيقة متعلقة
مبجموعة من جرائم التدليس ،و مسك و استعامل مدلس ،و التصدي لتنفيذ قرار قضايئ بات
ال طعن فيه ..كام إن هناك انتحاال لصفة هياكل مهنة املحاماة ،و هناك أيضا تصد للتنفيذ...
و عليه فقد تم رصد حوايل  36وثيقة تامة الرشوط و األركان .و يف  3جوان توجه األستاذ «عمر
املولهي» رفقة أحد زمالئه إىل  TUNISIE NUMERIQUEأين وقع اإلطالع عىل الوثائق
املعروضة عىل صفحة «محامو تونس» و اللجنة املهنية للمحامني بالكاف ،و أيضا جمعية املحامني
بالكاف ..و قد بلغت هذه الوثائق املنشورة عىل صفحات مواقع التواصل حوايل  20ألف مشاهدة.
بعد اإلطالع عىل هذا الكم من الوثائق التي ال يشق لها غبار ،رسخ يف عقول الجنات أنهم مدانون ال محالة ،و ال
مهرب لهم من تلقي شديد العقاب ..و من املعلوم أن املحامي سيضع كل ما ميلكه من وثائق داخل مكتبه ،و
هو ما جعل هؤالء يحرقون املكتب ضنا منهم بأن األوراق ستحرتق و األدلة ستختفي و اإلدانات ستسقط!!!
نجد وثائقا قطعية الداللة تثبت إدانة األطراف التي تعمدت حرق املكتب عن بكرة أبيه ..و إذا
تم فتح إذن تحقيق يف حق هؤالء املحامني ،فسيتم سجنهم بصفة فورية دون أدىن تفكري أو تردد.
هي شبكة متورطة يف الفساد عن طريق السمرسة و حوادث املرور و املوقوفني ...شبكة متكونة من عدة
أفراد يعملون كخلية واحدة ،أما البقية فقد وقع اقصاؤهم متاما! هم عبارة عن سامرسة و تجار ال يحرتمون
املهنة و لو قليال ...و ينشط هؤالء املحامون بوالية الكاف ،و يقومون بتهريب امللفات من الوالية ،ليتم فيام
بعد نرشها بالدائرة  28بتونس العاصمة كل يوم جمعة .و بالتايل فهذه العصابة مسيطرة متاما عىل السوق
و جميع املرافق املوجودة ،حتى أنهم يتعاملون مع الفرق األمنية و املرورية و غريهم ...هو طاقم كامل
مختص يف معالجة مثل هذه القضايا باعتامد الطرق امللتوية ،علام و أنهم يتلقون أجورا مقابل خدماتهم.
عندما تم طرح الوثائق تسلل الرعب إىل قلوب هؤالء الفاسدين ،خوفا من تسليم
امللف للمصالح القضائية ،و عليه فقد تم حرق املكتب بهدف التخلص من الوثائق.
و يف تاريخ  24جوان أي اليوم الذي حدثت فيه واقعة الحرق ،كان السيد «عمر املولهي» بصدد تقديم
شكاية لدى السيد الوكيل العام ملحكمة اإلستئناف بتونس ،و السيد رئيس املجلس األعىل للقضاء
بتونس ..ليتم بذلك استغالل غياب صاحب املكتب و سكرتريته ،و تحني هذه الفرصة املناسبة جدا لحرق
املكتب ،و بعد عودة األستاذ عمر إىل الكاف تم إبالغه بالحادثة من قبل الرشطة الفنية ،التي أعلمته
بوجود قوارير كحول تم تحويلها إىل «مولوتوف» ليتم استخدامها كوسيلة لحرق مكتب األستاذ عمر،
و قد تم استنطاق قضاة التحقيق و املواطنني ،و أصحاب املكاتب املحاذية ملقر عمل األستاذ عمر...
و قد سعينا منذ مدة طويلة لتغيري مسألة «عدم تنفيذ القرار القضايئ البات» و خالل سعينا
هذا فهمنا أن هناك طرفا سياسيا ،قد يكون عضوا مبجلس النواب و قد يكون وزيرا ...املهم
أن هناك تغطية قوية من السلط العليا ،و بالتايل فاألمر ال ميكن أبدا أن يكون طبيعيا!
إذا امتنع العميد عن تطبيق النصوص القانونية املقدمة من طرف املحامني ،خاصة األحكام
الصادرة بالنفاذ العاجل ،و هي أحكام يجب تنفيذها و ال مربر أبدا لرفضها ،فهذا يعني أنه فاسد!
تولت الرشطة الفنية و الرشطة العدلية التحقيق يف مالبسات الحادثة ،و قد احرتق املكتب بكامله
بسبب وجود ثالث قوارير «مولوتوف» ،و هي كمية كبرية تعمد الجنات وضعها ،حتى يحرتق
املكتب بالكامل و ال يبقى فيه يشء! مبا يف ذلك بعض األموال املخبأة بإحدى إدراج األستاذ عمر.
من جهة أخرى قامت الرشطة العدلية بتنفيذ التساخري املبدئية آلالت التصوير القريبة من املكتب ،و حرصت
النيابة العمومية بدورها عىل حسن سري عمليات البحث و التقيص من أجل إيجاد مفتعيل الحريق ،و بالنسبة
لإلستنطاق فقد ُس ِئ َل األستاذ عمر عن األفراد الذين يشتبه يف تورطهم يف هذه الحادثة ،و قد رصح املحامي
أن هناك زميال له كان قد دعاه «بزعيم العصابة» هو محام ميارس السياحة بقاعة املحامني و يهدد زمالءه
بإيقافهم عند حدودهم ،ساعيا إلخافتهم و ردعهم عن سعيهم للبحث عن الحقيقة لكشف عصابة املحامني.
و قد درس هذا املحامي بسوريا ضمن نظام األسد ..و انتمى لحزب النداء ،الذي وقع طرده منه لينتقل بعد
ذلك إىل عدة أحزاب أخرى ...و ميلك هذا الزميل العديد من العالقات ،و قد هدد يف أحد األيام قائال بأن هناك
محام مالزم لرئيس الحركة كظله ،و يف صورة تواصل اإلحاالت عىل مجلس التأديب من قبل رئيس الفرع
سيقع الخروج عن نطاق هياكل املهنة و املحاكم ،و هو ما يعني أن البلطجة ستصبح منترشة بالشوارع،
و قد تم التلفظ بهذا الكالم يف شهر جوان من سنة  ،2020ليتم بعد ذلك تنفيذ العملية يف جوان .2021
املدير املسؤول ورئيس التحرير

عبد اللطيف بن هد ّية
نافذة عىل عامل األعامل
مختصة يف اإلعالم االقتصادي باللغتني

) العربية – الفرنسية(

رئيس التحرير املساعد

سنية الشيخاوي

كل الوثائق و األدلة الدامغة موجودة عىل .TUNISIE NUMERIQUE
هناك انقالب عىل الرشعية ضد رئيس فرع الكاف ،علام و أنه رجل نزيه و بعيد كل البعد
عن الفساد و الفاسدين ...و كان عبد «الرؤوف العيادي» قد أشار لهذه املسألة متسائال عن
سبب عدم وجود آلية لسحب الثقة ،كالتي نجدها يف النظام الربملاين! و بالتايل فآلية سحب
الثقة غري موجودة لدى املحامني ،فكيف إذن تم القيام بانقالب لسحب الثقة! و هذا األمر
موثق باألدلة و الرباهني ،و عليه فالعميد بو دربالة يعترب مشجعا عىل اإلنقالب عىل الرشعية.
و ما تسبب يف ارباك عصابة املحامني أكرث هي كتابات األستاذ عمر ،التي كانت سببا يف
فضح أمر هذه العصابة ،من خالل ارتكاب افرادها للعديد من األخطاء الفادحة ...فاألستاذ
يكتب بانتظام عىل صفحات التواصل اإلجتامعي ،خاصة منها املتعلقة باملحاماة و املحامني.
من جهة أخرى مل تساند هيئة املحامني قضية األستاذ عمر ،علام و أن هذه الهيئة
متثل كل املحامني ،و لكن لألسف نعاين يف تونس من سياسة الكيل مبكيالني ،و هو ما
يدل عىل أن الهيئة غري عادلة يف نرصتها للمحامني املنضوين تحت رايتها و حاميتها!
كام أن لدينا مجموعة من العقوبات و القرارات التأديبية الباتة ،و لكن لألسف نجد أن هذه القرارات تنفذ
عىل أشخاص دون آخرين! و يعترب مثل هذا األمر يف قانون اإلبالغ عن الفساد يف حامية املبلغني ،و تعطيل
األحكام القضائية الباتة شبهة فساد رصيحة و صارخة ...و هذا األمر ارتكبه «ابراهيم بو دربالة» و هو
جرم ثابت عىل املجرم ال محالة ..و قد بدأت املشكلة بصدور قرار تأديبي يف حق هذه العصابة ،و بطبيعة
الحال مل يتم تنفيذ القرار ،بسبب قيام هؤالء بالعديد من جرائم التدليس و مسك و أستعامل مدلس.
و يعترب املسؤول األول عن كل الجرائم «ابراهيم بو دربالة» الذي ثبت تورطه و فساده من خالل
عدم قيامه بواجباته كام يقتيض األمر ،و كام تقتيض املهنة ...باختصار هو شخصية فاسدة ،و
قد صدرت يف حقه العديد من املقاالت التي عُ ن ِو َنت باسمه واصفة إياه بعميد فساد املحامني!
األمر باختصار متعلق أساسا مبجموعة من امللفات املكشوفة ،فهناك عدد  36وثيقة تامة الرشوط و األركان،
تثبت تورط العميد «ابراهيم بو دربالة» و أيضا تورط العميد السابق «عامر املحرزي» و حتى محارض التنفيذ
عن طريق العدل املنفذ كوثيقة رسمية موجودة ،و كل الوثائق األخرى كذلك موجودة ..و هنا بدأ التفكري و
الخوف من كشف أمر هؤالء و فضحهم أمام القضاء و السلطات املعنية ،لذلك تم اللجوء لحرق املكتب بهدف
تدمري الوثائق ،مبا هي أدلة دامغة عىل تورط مجموعة كبرية من املحامني يف قضايا فساد مؤكدة تأكيدا تاما.
و كتب األستاذ عمر مقاال بعنوان «هل أن العميد ابراهيم بو دربالة فوق القانون؟» و هو مقال ُد ّو َن يف
ديسمرب  2020و تم نرشه عىل موقع  TUNISIE NUMERIQUEمحققا نسب مشاهدة عالية جدا ،و هو
ما زاد يف إغضاب هذا الرجل ،الذي ال شك و أنه متورط يف كل ما نسب له من تهم تم تدوينها بنص املقال...
عندما تم إحراق املكتب كان السيد عمر متواجدا بتونس العاصمة لغرض تقديم شكاية ضد «ابراهيم
بو دربالة» و العميد السابق بتهمة الفساد ،كام قدم شكاية يف ذات اليوم و التاريخ إىل السيد
رئيس املجلس األعىل للقضاء ،و هي شكاية تتضمن ال 36وثيقة ،تضاف لها بعض الوثائق األخرى...
و لكن مرتكبي الجرم اعتقدوا بأن السيد عمر ترك ما بحوزته من وثائق داخل مكتبه ،فعمدوا إىل
حرقه قصد إتالف تلك األدلة ،و لحسن الحظ كانت الوثائق آمنة بحوزة صاحبها ،و مل ُيف َقد منها يشء.
إن هذه القضية ليست بهينة أو بسيطة ،ذلك أننا أمام شبكة فساد واسعة النطاق ،تضم
املحامني و األمنيني و غريهم ...لذلك وجب تسليط الضوء عليها ،و اإلهتامم بها أكرث
من أجل حل كل ألغازها ،و معاقبة كل الجنات فيها ،خاصة منهم املتنفذين يف الدولة.

نزار الغرياين
العنوان 58:نهج الشام الطابق  1شقة  - 1002 –1تونس
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الهاتف:

الفاكس:
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الحساب الجاري البنيك10109062107634078892 :
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على خطى «نداء تونس»..
«تحيا تونس» ..مهدد باإلندثار و التالشي

يعيش حزب «تحيا تونس» الذي يقوده رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أزمة
غري مسبوقة داخل هياكله نتيجة عدم انسجام عدد من القيادات يف ما بينها  ،برزت
من خالل إستقالة عدد من نوابها بالربملان سبقتها انشقاقات شملت مكتبيها السيايس
و التنفيذي وسط توقعات بأن تستمر هذه الرصاعات لتواجه مصري غريها من األحزاب
املنبثقة من حزب «نداء تونس».
تأسس هذا الحزب نتيجة خالف ‹ الشاهد› مع نجل الرئيس الراحل ‹الباجي قائد السبيس›
ممثال بالربملان عن كتلة االئتالف الوطني التي تضم اناذاك  34نائبا يف منافسة مبارشة مع بقية
األحزاب املنتمية إىل (العائلة الوسطية..الحداثية ..التقدمية )..و استثمروا مثل بقية الدكاكني
الحزبية عن حركة نداء تونس من اإلرث السيايس و الفكري للزعيم الراحل الحبيب بورڨيبة
اندلع الخالف مبارشة بعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية و الترشيعية لسنة  2019و تفاجأ عدد من
قياداتها بعدم مرور ‹زعيم الحزب› اىل قرطاج من الدور األول و الفوز بأكرث من  40أو  50مقعدا بالربملان!..
سبقتها إستقالة  63عضوا ميثلون املكتب الجهوي للحزب بوالية املنستري و الهياكل املحلية و
املكتب الوطني و الهيئة السياسية نتيجة رفضهم ترشيح ‹الشاهد› لالنتخابات الرئاسية بعد أن
عربوا عن استيائهم من موقف الكاتب العام املحيل للحركة بدعوة املجلس الجهوي املوسع لالنعقاد
دون التشاور مع أعضائه و اصدار بيان يدعو فيه ‹يوسف الشاهد› إىل مساندة ترشح ‹عبد الكريم
الزبيدي› لالنتخابات الرئاسية كام اعتربوا ان إجراء الكاتب العام باستعامل ختم املكتب الجهوي ميثل
خارقاً صارخا للنظام الداخيل و تعس ًفا يف استعامل الصفة و اعتداء عىل إرادة هياكل قانونية منتخبة.
بدأت االنشقاقات داخل جسم الحزب بعد انسحاب عدد من قيادات الصف الثاين و الثالث يف الحزب
خالل املؤمترات الجهوية نتيجة تنافس قياداتها عىل الزعامة و السيطرة عىل عدد من اللجان داخل
الحزب ،و استمر الخالف بعد اإلرصار عىل إقصاء ‹التجمعيني› من مناصب املسؤولية من قبل رئيس الكتلة
مصطفى بن أحمد الذي ل ّوح باالستقالة يف تدوينة نرشها بتاريخ  29أفريل  2019عىل صفحته الخاصة
«فايسبوك» معربا عن استعداده للدفاع عن حياته من أجل حرية التفكري وإبداء الرأي مضي ًفا «..لذا
من ُيفكرون يف اسكايت ميضمضو..و أقىص ما ميكن أن ينتزعوه مني هو نخليهالهم واسعة و عريض»..
و استمرت موجة االستقاالت من الكتلة الربملانية بانسحاب الوزير السابق مربوك كورشيد رفقة
زميليه كامل العوادي و العيايش الزمال ،لينزل بذلك عدد أعضائها بالربملان اىل أحد عرش نائبا،
تليها إستقالة أمني عام الحزب سليم العزايب بتاريخ  14ديسمرب  2020بعد خالف مع رئيس الكتلة
مصطفى بن احمد ،تعكرت األجواء داخل الحزب لتشمل استقاالت عدد من أعضاء املكتب
التنفيذي يف وقت تصاعدت فيه وترية االتهامات التي تالحق زعيم الحزب يوسف الشاهد و
عدد من نوابه بشبهات فساد عىل غرار لطفي عيل و املهدي بن غريبة و كامل الحمزاوي.

* تورط املهدي بن غريبة يف ملف الخطوط التونسية يحرج الشاهد

نرشت منظمة «أنا يقظ» تحقي ًقا استقصائ ًيا كشف ضلوع رشكة للشحن الجوي ميلك مهدي
بن غربية ،وزير العالقة مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين والحقوق االنسان و القيادي
بحزب تحيا تونس ثلثي أسهمها يف استقطاب موظفني برشكة الخطوط التونسية لتسهيل
إجراءات رشكته مبا سبب رض ًرا للناقلة الوطنية و أحرج زعيم الحزب يوسف الشاهد.
واعتمدت املنظمة يف تحقيقها عىل تقرير تفقد داخل الخطوط التونسية يعود إىل سنة  2013يفيد
بوجود «عصابة داخل هذه املؤسسة لتكبيدها خسائر مالية لفائدة رشكة خاصة» ،وذلك عرب
مصاحبة هؤالء املوظفني لبضائع رشكة بن غربية والتخفيض من وزنها بعد تسجيلها وتبجيلها.
كام أشار التحقيق إىل أن رشكة بن غربية تحظى منذ سنة  2010باألولوية يف نقل بضائعها.

* لطفي عيل و فسفاط ڤفصة

كام كشفت املنظمة استحواذ نائب الحزب لطفي عىل عقود نقل الفسفاط عرب رشكة ميتلك ربع
حصصها ،و قد غنم مبل ًغا بقيمة  17مليون دينار من عقود نقل الفسفاط عرب الشاحنات إبان 2014
و أفادت أنها تحصلت عىل عقد يعود تاريخه لجانفي  2014يكشف عن التزام «مجمع
مقاوالت لطفي عيل» تجاه رشكة فسفاط قفصة بشحن الفسفاط ونقله من الرديف وأم
العرايس إىل مصانع املجمع الكيميايئ التونيس بقابس أو إىل املصنع التونيس الهندي لألسمدة
بالصخرية ،وذلك مقابل مبلغ مايل بقيمة  7مليون دينار ارتفع يف  2017لـ 17مليون دينار.

* محكمة املحاسبات تتهم الشاهد باستغالل موارد االدارة يف حملته االنتخابية

كشفت محكمة املحاسبات يف تقريرها حول مراقبة حمالت انتخابات  2019بأن رئيس
الحكومة السابق املؤسس لحزب «تحيا تونس» استعمل موارد االدارة العمومية أثناء
قيامه بأنشطة حملته لالنتخابات الرئاسية ،و أوضحت أن الشاهد استعمل سيارة ادارية
بتاريخ  4سبتمرب  2019لنقل أنصار حزب «تحيا تونس» يف اطار حملته االنتخابية.
تربئة شفيق جراية من تهمة التآمر عىل أمن الدولة تكشف تورط الشاهد يف فربكة امللف
بعد قرار النيابة العمومية بحفظ التهمة املتعلقة بالتآمر عىل أمن الدولة الداخيل يف حق رجل األعامل
شفيق جراية و االطارين األمنيني عامد عاشور و صابر العجييلّ ،بي محامو املتهمني ان انابة زميلهم القيادي
يف حركة «تحيا تونس» لزهر العكرمي يف القضية مقدوح فيها بعد أن ادىل بشهادته يف قضية التآمر عىل أمن
الدولة الخارجي عىل خلفية أنه كان عىل علم بوجود الوشاية منذ شهر مارس  2017أي قبل أن يتعهد بها
منحرصا بني يوسف الشاهد و مستشاره االعالمي
القضاء العسكري يف ماي  2017و الحال أن العلم بها كان
ً
مفدي املسدي و الوايش أحمد العويني و الوكيل العام مبحكمة االستئناف بتونس بعد أن كشفت األبحاث
و اإلختبارات الفنية و املكاملات الهاتفية وجود عالقة بني عون األمن الوايش أحمد العويني و مدير جريدة
الكرتونية رؤوف خلف الله .كام أكد وزير الداخلية األسبق الهادي املجدوب خالل سامعه كشاهد أمام
التحقيق العسكري أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب منه شخصياً ازاحة صابر العجييل عىل رأس
الوحدة الوطنية لألبحاث يف جرائم اإلرهاب باعتباره محل تقرير حرره أحد املستكتبني بالوحدة «الوايش
أحمد العويني» بكونه عىل عالقة بخصمه رجل األعامل شفيق الجراية و نقلته إىل دائرة األمن السياحي..
حسب ما ورد بجريدة الرشوق بتاريخ 16اوت 2018و كان هذا األمر مبثابة صفعة كبرية يف وجه حركة
«تحيا تونس» يف فربكة امللف..مام تسبب يف مغادرة و خروج املناضلني منها مع تراجع قاعدتها الشعبية.
تحيا تونس عبارة عن حزب مختلط ،مبعنى أنه ال يقبل إطالق صفة الفساد الكيل عىل اعضائه
و املنضوين تحت رايته ،إذ نجد به ثلة من املناضلني و الرشفاء ...فامذا سيكون مصري هؤالء؟
و هل سيواجه «تحيا تونس» نفس املصري الذي واجهته الدكاكني الحزبية املنشقة عن الحزب األم نداء تونس!؟

نزار الغرياين

