20

الجمعة  2آذار  2018العدد 3409

العالم

تونس أول من أمس ،استقبل الملك السعودي ،برفقة وزيري
ّ
ّ
ّ
الداخلية .وتشي
والخارجية ،وفدًا تونسيًا يترأسه وزير
الداخلية
هذه الزيارة ،التي لم ُيعلن عنهامسبقًا ،بالتقدم خطوة أخرى،
من البوابة ّ
األمنية ،إلرجاع الزخم إلى العالقة بين البلدين ،والتي
عرفت برودة خالل فترة حكم «النهضة»

ّ
وزير الداخلية في السعودية:

العالقات مع الرياض
 ...تدخل «باب األمن»
تونس ــ األخبار
مع سقوط نظام زين العابدين بن علي
في  ،2011وقدوم «حركة النهضة» إلى
الحكم على رأس تحالف «الترويكا»،
ّ
ّ
السعودية
التونسية ـ
شهدت العالقات
تـ ــدهـ ــورًا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق .ف ــإل ــى جــانــب
م ـس ــأل ــة اح ـت ـض ــان ال ــرئ ـي ــس الـ ـه ــارب،
فشلت زيــارة حمادي الجبالي ،رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة زمـ ـ ــن حـ ـك ــم «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة»،
ل ـل ـس ـعـ ّ
ـوديــة ف ــي إذاب ـ ــة الـجـلـيــد وإزالـ ــة
التحفظات.
ّ
ّ
ب ــدا حينها أن املـمـلـكــة متحفظة على
وجـ ـ ـ ــود «اإلسـ ـ ــامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن» ف ـ ــي ال ـح ـك ــم،
وه ــو م ــا ان ـع ـكــس ت ــراج ـع ــا ف ــي وت ـيــرة
اسـتـثـمــاراتـهــا ف ــي ت ــون ــس ،وحـجـمـهــا،
إضــافــة إل ــى غـيــاب الــدعــم االق ـت ـصـ ّ
ـادي
ُ
ّ
السعودية
بشكل شبه كــامــل .وتعتبر
ّ
ثالث ّ
العربية املستثمرة في
أهم الدول
تونس ،حيث يتركز ثقل مشاريع رجال
أعمالها التي تبلغ قيمتها حوالى 800
م ـل ـيــون دوالر ،ف ــي ق ـطــاعــي ال ـع ـقــارات
والسياحةّ .
(شيد رجل األعمال صالح
ً
كامل ،مثال« ،ضاحية البحيرة» ،وهي
إحدى أفخم ضواحي العاصمة ،إضافة
إلى امتالك رجــال أعمال آخرين بعض
أفخم الفنادق في البالد).
ّ
مــع ّ
السياسية ،ووصــول
تغير الــريــاح
ال ـب ــاج ــي ق ــائ ــد ال ـس ـب ـســي ،عـ ــام ،2014
إل ــى رأس ال ــدول ــة ،بــرفـقــة حــزبــه «ن ــداء
ت ــون ــس» ،تــوجـهــت الــرغـبــة م ـ ّـرة أخـ ّـرى
إلحـيــاء الـعــاقــات .ورغــم بقاء التحفظ
ّ
السعودي حــول «مشاركة
من الجانب
اإلسـ ـ ــامـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن» ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،اس ـت ـغ ــل

قــائــد الـسـبـســي ،ف ــور تـسـلـمــه منصبه
الجديد ،مناسبة وفــاة امللك عبد الله،
ل ـي ـجــري زي ـ ــارة م ـكــوكـ ّـيــة دام ـ ــت ثــاث
ســاعــات ،مـ ّـهــدت الطريق لــزيــارة أخــرى
نـ ـه ــاي ــة  2015أب ـ ـ ــدى خ ــالـ ـه ــا ت ـ ـ ـ ّ
ـوددًا
نـحــو املـمـلـكــة ،وأظ ـه ــر اع ـتــراضــه على
ّ
اإليرانية في املنطقة .إضافة
السياسة
إلى ذلك ،أعلنت تونس انضمامها إلى
«التحالف اإلسالمي» فور إعالن محمد
ب ــن س ـل ـم ــان ع ـن ــه (ب ـق ـي ــت عـضــويـتـهــا
ّ
ّ
داخلية شديدة).
صورية بعد انتقادات
لـ ـك ــن عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـت ـط ـم ـي ـن ــات
واالس ـت ـعــدادات الـكــامـ ّـيـ ّـة الـتــي أبدتها
ّ
ّ
االقتصادي
السعودية ،لم يعرف امللف
ّ
ّ
تطورًا نوعيًا خالل العامني األخيرين،
ّ
خاصة مع توجه تونس امللتزم بنوع
ّ
الخارجية،
من الـتــوازن في سياستها
األم ـ ــر ال ـ ــذي بـ ــرز خ ـ ّ
ـاص ــة ف ــي «األزم ـ ــة
الـخـلـيـجـ ّـيــة» ال ـتــي تـتـّخــذ مـنـهــا موقفًا
مـحــايـدًا ،تــرى قـطــر أن ــه ّيخدمها فيما
يــرى املـحــور الـسـعـ ّ
ـاف.
ـودي أن ــه غير كـ ٍ
وفـ ــي الـ ـع ــام األخـ ـي ــر ،ظـ ـه ــرت ،وبـطـلــب
ّ
سعودية إلقامة بعض
تونسي ،بــوادر
املشاريع الصغرى البعيدة عن الطابع
االس ـت ـث ـم ـ ّ
ـاري الـ ـتـ ـج ــاري ،م ـثــل تــرمـيــم
«جــامــع عقبة بــن نــافــع» فــي الـقـيــروان
(ات ـف ــاق ف ــي ت ـم ــوز /جــويـلـيــة املــاضــي)
ـاء مستشفى جــامـعـ ّـي .وجــديــر
أو إن ـشـ ّ
بــالــذكــر أن ــه فــي بــدايــة الـشـهــر املــاضــي،
أعـلــن السفير الـسـعــودي ل ــدى تــونــس،
مـحـمــد ب ــن م ـح ـمــود ال ـع ـلــي ،ع ــن ت ـبـ ّـرع
دولته بنحو  5ماليني دوالر «لترميم
ج ــام ــع ال ــزيـ ـت ــون ــة ،وصـ ـي ــان ــة مـسـجــد
امللك عبدالعزيز» الــواقــع فــي ضواحي

ً
سلمان مستقبال براهم أول من أمس (عن «واس»)
ت ــون ــس ،ع ـلــى أن «ي ـت ــول ــى ال ـص ـنــدوق
ال ـس ـعــودي للتنمية وس ـف ــارة اململكة
ل ــدى تــونــس وال ـج ـهــات املـخـتـصــة في
الحكومة التونسية اإلشراف واملتابعة
والـتـنـفـيــذ عـلــى امل ـش ــروع ــن» ،وف ــق ما
نقل اإلعالم املحلي.

ثمة أحاديث عن ّ ضغوط
على تونس للحد من نشاط
«اتحاد علماء المسلمين»
ّ
ويحافظ كل ذلك على «شعرة معاوية»
ب ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،وق ـ ــوام ـ ـه ـ ــا حـ ـض ــور
ّ
ّ
ّ
للسعودية في مقابل
رمزي
اقتصادي
ّ
دعم معنوي تقدمه لها تونس ،يتمدد
وي ـن ـح ـســر م ــن دون وجـ ــود ال ـت ــزام ــات

واضحة أو خطوات ملموسة.
ّ
إال أن زي ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـتــون ـسـ ّـي حــالـيــا
ّ
للمملكة تكتسب أهميتها من طابعها
األمـ ـن ـ ّـي ،وذلـ ــك رغ ــم غ ـي ــاب املـعـطـيــات
حول امللفات التي ّ
تم بحثها ،وانعدام
ّ
وجود سياق واضح لها .كل ما يتوافر
ح ــول ال ــزي ــارة ه ــو ب ـيــان قــديــم نشرته
وزارة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة يـفـيــد
ّ
التونسي،
باستقبال وزي ــر الــداخـلـ ّـيــة
ّ
لطفي براهم ،للسفير السعودي خالل
كــانــون الـثــانــي /جانفي املــاضــي ،وقد
تلت ذلك اللقاء «الزيارة املفاجئة».
وقد وصل براهم إلى اململكة مساء يوم
األحد ،من دون أن ُيعلن عن ذلك مسبقًا،
وال ـت ـقــى ي ــوم اإلث ـن ــن وزيـ ــر الــداخـلـ ّـيــة
ّ
الـسـعـ ّ
ليتحول يــوم األربـعــاء إلى
ـودي،
ق ـصــر ال ـي ـمــامــة مل ــاق ــاة امل ـل ــك سـلـمــان،
في لقاء قالت وكالة األنباء السعودية

ّ
الــرسـمـيــة إن ــه ت ـ ّـم خــالــه «اس ـت ـعــراض
ّ
العالقات الثنائية بني البلدين ...ونقل
ّ
ّ
التونسي(!)» ،من دون
تحيات الرئيس
ذكر تفاصيل أخرى.
طــور»
ـ
س
ـة
ـ
ل
ـ
ج
ـ
م
«
ـت
وف ــي ال ـس ـيــاق ،نـقـلـ
ّ
ال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ـ ّـيـ ــة ،وف ـ ـقـ ــا مل ـ ــا قـ ــالـ ــت إنـ ـه ــا
ّ
«ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات» حـ ـصـ ـل ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،أن
ال ـ ــري ـ ــاض أبـ ـلـ ـغ ــت وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـل ـ ّـي ــة
الـ ـت ــونـ ـس ـ ّـي رغ ـب ـت ـه ــا فـ ــي وضـ ـ ــع ح ـ ّـد
ّ
العاملي لعلماء
لنشاط مكتب «االتحاد
املسلمني» في تونس ،الذي يرأسه عبد
املـجـيــد ال ـن ـ ّـجــار ،ال ـق ـي ـ ّ
ـادي ف ــي «حــركــة
وأح ــد أب ــرز مـنـظــريـهــا .وقــد
الـنـهـضــة» ّ
ّ
السعودية واإلمــارات
سبق أن صنفت
والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـ ـص ــر «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد» فــي
قــوائ ـم ـهــا لـلـمـنـظـمــات اإلره ــاب ـ ّـي ــة في
 22تشرين الثاني /نوفمبر من العام
املــاضــي ،فــي ق ــرار أث ــار نـقــاشــات حــادة

اليمن

إدارة ترامب «ال تحتاج» تفويضًا :مستمرون في دعم السعودية
جددت الواليات المتحدة،
أمس ،دعمها عمليات
تحالف العدوان على
اليمن ،في وقت عاود
فيه مشرعون أميركيون
محاولتهم استغالل
«قانون صالحيات الحرب»
الصادر عام  ،1973من
أجل إرغام بالدهم على
االنسحاب من الحرب الدائرة
في هذا البلد
لـ ــم ت ـك ــد تـ ـم ـ ّـر سـ ــاعـ ــات ع ـل ــى إعـ ــان
م ـشــرعــن أم ـيــرك ـيــن نـيـتـهــم الـتـقــدم
بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع قـ ـ ـ ـ ــرار يـ ـسـ ـم ــح ب ـ ــإج ـ ــراء
ت ـص ــوي ــت ف ــي الـ ــ«ك ــونـ ـغ ــرس» عـلــى
انخراط الواليات املتحدة في الحرب
الـ ــدائـ ــرة ف ــي ال ـي ـم ــن ،ح ـتــى ســارعــت
وزارة ال ــدف ــاع إل ــى ت ـجــديــد دعـمـهــا
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ع ـلــى
هــذا الـبـلــد ،فــي مــؤشــر إلــى تمسكها

بــامل ـشــاركــة ف ــي ه ــذه الـ ـح ــرب ،وع ــدم
استعدادها للمفاوضة فيها .وأكدت
املتحدثة بــاســم الــ«بـنـتــاغــون» ،دانــا
واي ـ ـ ـ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـس ــان ــدة
بـ ـ ــادهـ ـ ــا ل ـ ــ«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـعـ ــربـ ــي»،
م ــوض ـح ــة أن «م ـه ـم ـت ـنــا فـ ــي ال ـي ـمــن
تنقسم إل ــى جــزئــن :األول مــواجـهــة
اإلرهـ ـ ــاب ،وال ـثــانــي دع ــم الـسـعــوديــة
التي تعرضت لهجوم من الحوثيني
املدعومني من إيــران ،والذين أطلقوا
ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف ـ ــوا م ـن ـش ــآت
م ــدن ـي ــة» .وأض ــاف ــت وايـ ــت أن الــدعــم
األم ـيــركــي يـتــم «ع ــن طــريــق الـتــزويــد
ب ــال ــوق ــود ،واملـ ـش ــارك ــة بــامل ـع ـلــومــات
االستخباراتية».
وجـ ـ ــاءت ت ـصــري ـحــات واي ـ ــت بـعــدمــا
أع ـل ــن  3م ـش ــرع ــن هـ ــم :ال ـج ـم ـهــوري
م ــاي ــك لـ ـ ــي ،وال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ك ــري ــس
مـيــرفــي ،واملـسـتـقــل بـيــرنــي ســانــدرز،
عــزم ـهــم اس ـت ـغ ــال ب ـنــد ف ــي «ق ــان ــون
ص ــاح ـي ــات ال ـ ـحـ ــرب» ال ـ ـصـ ــادر ع ــام
 ،1973يسمح ألي عضو في املجلس
بـ ـط ــرح ق ـ ـ ــرار حـ ـ ــول سـ ـح ــب الـ ـق ــوات
امل ـس ـل ـحــة األم ـي ــرك ـي ــة م ــن صـ ـ ــراع لــم
تحصل املـشــاركــة فيه على تفويض
من الـ«كونجرس» .ووصف ساندرز،

في مؤتمر صحافي ،مشاركة بالده
فــي ال ـصــراع الــدائــر فــي اليمن بأنها
«غير دستورية وغير مصرح بها»،
ع ــازي ــا ذل ــك إل ــى أن «ال ـكــون ـغــرس لم
ي ـع ـلــن الـ ـح ــرب ولـ ــم ي ـج ــز اس ـت ـخ ــدام
ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة ف ــي ه ــذا الـ ـن ــزاع»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن «يـنـتـهــي
الدعم العسكري األميركي لالئتالف

تستند اإلدارة األميركية
إلى ترخيص أصدره الكونغرس
عام 2001
ال ـس ـع ــودي» .واع ـت ـبــر «لـ ــي» ،ب ــدوره،
أن الـتـحــرك ال ــذي يـعـتــزم إطــاقــه مع
زميليه «يمكن أن يساعد الكونغرس
ع ـ ـلـ ــى إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــأك ـ ـيـ ــد سـ ـلـ ـطـ ـت ــه فــي
عـمـلـيــة ص ـنــع الـ ـق ــرار ف ــي الـسـيــاســة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة» ،م ــوضـ ـح ــا أن «ه ـ ــذا
التشريع ليس ليبراليًا وال متحفظًا،
(بل هو) دستوري».
وات ـ ـ ـهـ ـ ــم امل ـ ـش ـ ــر ُع ـ ــون ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،فــي
مقالة مشتركة نـشــرت فــي صحيفة
«واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــت» ،الـ ـجـ ـي ــش

وصف المشرعون مشاركة بالدهم في حرب اليمن بأنها «غير دستورية» (أ ف ب)

األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ب ـ ــأن ـ ــه «ي ـ ـج ـ ـعـ ــل األزم ـ ـ ــة
اإلنسانية في اليمن أكثر سوءًا ،من
خـ ــال م ـس ــاع ــدة طـ ــرف ف ــي ال ـص ــراع
عـ ـل ــى قـ ـص ــف املـ ــدنـ ـيـ ــن األبـ ـ ــريـ ـ ــاء»،

الف ـت ــن إل ــى أن «م ــاي ــن الـ ـ ــدوالرات
التي أنفقها األميركيون على شكل
مـ ـس ــاع ــدات إن ـس ــان ـي ــة ك ــان ــت مـلـحــة
بسبب فـشــل الـحـكــومــة األمـيــركـيــة».

