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النار تهــدد الجزيرة العربية

ـــتصارعة

ماذا جرى في ّ
قمتي
سلمان مع أوباما
والسيسي؟

ــو الحرب في اليمن؟
واسـتـهــدفــونــي م ـبــاشــرة» ،فــي إش ــارة
إلى تفجير مسجد الرئاسة الذي كاد
يودي بحياته.
غادر الوفد منزل صالح ،الذي «طلبوا
ّ
يسهل للحوثيني أي
منه تعهدًا بــأال
أمور ،وبأن يمنع تمددهم بأي ثمن»،
إل ــى جــولــة قــادتــه إل ــى ه ــادي وحميد
األح ـمــر وعـلــي محسن األح ـمــر وعبد
املجيد الــزنــدانــي .طــرح الــوفــد عليهم
الـفـكــرة نفسها ،ودائ ـمــا تـحــت عـنــوان
«تـحــالــف ملــواجـهــة الـحــوثـيــن»ّ .
رحــب
الجميع بالطرح مع مالحظات خاصة
ب ـك ــل ط ـ ـ ــرف ،ل ـك ــن الـ ـج ــام ــع امل ـش ـت ــرك
بينهم كان التأكيد على أن األمر رهن
استجابة علي صالح.
عاد الوفد إلى الرئيس السابق وأبلغه
ن ـت ـي ـجــة ج ــول ـت ــه .كـ ــان ج ـ ــواب صــالــح
أن ــه «إذا ك ــان األم ــر عـلــى ه ــذا الشكل،
ف ـل ـت ـكــن م ـصــال ـحــة ع ـل ــى مــرح ـل ـتــن».
أوض ــح أن «املــرح ـلــة األولـ ــى ال تـكــون
ضــد الـحــوثـيــن ،وإن ـمــا إع ــادة ترميم
األوض ـ ـ ــاع وب ـل ـس ـمــة ال ـ ـجـ ــراح» .وأعـ ـ ّـد
لـهــذه الـغــايــة ورق ــة مصالحة رأى أنه
ي ـم ـكــن ل ـل ـحــوث ـيــن االنـ ـضـ ـم ــام الـيـهــا
وك ــذل ــك الـ ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي (ي ـ ــرى أن
هناك حــراكــن جنوبيني :األول يمكن
ال ـت ـع ــاون م ـعــه وهـ ــو ال ـت ــاب ــع ل ـه ــادي،
والثاني ممنوع االقتراب منه املتمثل
في تنظيم «القاعدة» ومتفرعاته).
وطـ ـل ــب ص ــال ــح أن تـ ـك ــون امل ـصــال ـحــة
بينه وبني حزب اإلصالح وآل األحمر
وال ـ ــزن ـ ــدان ـ ــي ب ــرع ــاي ــة ه ـ ـ ــادي واملـ ـل ــك
سـعــودي عـبــدالـلــه ،لكنه اش ـتــرط أن
الـ ّ
ي ــوق ــع ع ـلــى ال ــورق ــة م ــن طــرفــه عـشــرة
أشخاص ،هو واحد منهم ،ومن الطرف
الـثــانــي ع ـشــرة أش ـخ ــاص .ســرعــان ما
الحظ الوفد أن األسماء التي طرحها
لـلـتــوقـيــع تـشـمــل م ــن جـهـتــه ضـحــايــا
أصيبوا في تفجير مسجد الرئاسة،
ومن الجهة املقابلة األشخاص الذين
يتهمهم بالقيام بـهــذه االع ـتــداء ،بما
يـعـنــي اع ـت ــراف ــا م ــن هـ ــؤالء األخ ـيــريــن
ب ــارتـ ـك ــاب ال ـج ــري ـم ــة .أخـ ــذ ال ـح ـم ــدان
ال ــورق ــة إل ــى ال ــري ــاض لـعــرضـهــا على
املعنيني .بعد ثالثة أيام من مغادرته،
تــواصــل صــالــح والـحـمــدان ال ــذي أبلغ
الرئيس السابق أن الورقة قيد الدرس.
لكن الورقة دخلت في سبات لم تخرج
م ـنــه إال ب ـعــد ن ـحــو ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،أي
بداية كانون األول  ،2014بعد أيام من
دخول «أنصار الله» صنعاء.

سقوط صنعاء
عندما دخل «أنصار الله» الى صنعاء
ّ
في أيلول عام  ،2014شن السعوديون
هجمة غير مسبوقة على صالح الذي
رأوا أنــه «خــان العهد» معهم .وحده
امللك عبدالله كان يدافع عن الرئيس
الـيـمـنــي ال ـســابــق .ك ــان امل ـلــك الــراحــل
يرى ،بحسب املصادر الخليجية ،أن
لصالح دينًا فــي رقبته .فــي النهاية
هو الــذي وافــق على ترسيم الحدود
مــع اململكة ،وبالتالي شرعنها ،في
خ ـط ــوة ف ـش ــل ف ــي تـحـقـيـقـهــا جـمـيــع
مـ ـل ــوك ال ـس ـع ــودي ــة ال ـس ــاب ـق ــن .ك ــان
ع ـب ــدال ـل ــه يـ ـق ــول ،ك ـل ـمــا ف ــات ـح ــه أح ــد
أمـ ـ ــراء آل س ـع ــود ب ـم ــوض ــوع صــالــح
«الكذاب»« ،ال ال ،أنا ّ
جربته وقد وفى
بوعده» .تقول املصادر الخليجية إن
«استجابة عبدالله لطلب األميركيني
املصالحة مع اإلخوان ما كان ممكنًا
أن تكون على حساب علي صالح وال

«أنصار الله» ومصر
ّ
حفز مناخ ثورة  30يونيو املصرية «أنصار الله» الذين أدركوا أهمية التواصل
مع القيادة املصرية الجديدة .كان ذلك في بداية عام  .2014والالفت أن مصر
 السيسي كانت بدورها حريصة ،بالقدر نفسه ،على سبر أغوار «أنصارالله» وتوجهاتهم وطموحاتهم واستبيان ما إذا كانوا يمثلون فرصة أو تهديدًا
ملصالحها في اليمن وألمنها القومي .حصل في ذلك العام تواصل ،أكثر من مرة،
وعلى مستوى مؤسسة الرئاسة املصرية.
مع دخول صنعاء ،حاولت األطراف املعنية أن تلعب على وتر تهديد باب املندب
وإثارة مخاوف مصر من نيات الحوثيني ،وما إذا كان يمكن أن يقدموا على
خطوة تهدد سالمة املالحة فيه ،سواء بحسابات خاصة بأنصار الله أو ربطًا
بعالقتهم بإيران .عاد التواصل مجددًا «وقدمت تطمينات مباشرة كبيرة جدًا
ملؤسسة الرئاسة املصرية» .وبحسب مصادر مصرية ويمنية متطابقة ،فإن ّ
رد
القاهرة جاء على شكل أن «تصريحات إيجابية بحق «أنصار الله» صدرت عن
الخارجية املصرية بعد غياب دام سنوات لم تكن فيه مصر ّ
تعبر عن موقفها في
الشؤون اليمنية بهذا الشكل ،وذلك ً
بناء على توجيهات من الرئاسة املصرية».

سارع هادي ،يوم
سقوط عمران ،إلى
زيارة السعودية

ّ
السعوديون شجعوا هادي على التلكؤ
والمماطلة في استيعاب «أنصار الله» في
مؤسسات الحكم (األناضول)

على حساب (الــرئـيــس املـصــري عبد
الفتاح) السيسي».
ب ـعــدهــا ب ــدأ ال ـس ـع ــودي ــون يـشـجـعــون
ّ
هـ ـ ــادي ع ـل ــى ال ـت ـل ــك ــؤ وامل ـم ــاط ـل ــة فــي
استيعاب «أنصار الله» في مؤسسات
ال ـح ـك ــم واس ـت ـي ـع ــاب ع ـن ــاص ــره ــم فــي
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،وف ــق مــا ينص
السلم والشراكة ،ما تسبب
عليه اتفاق
ّ
ف ــي «ح ــال ــة تـشــنــج ل ــدى أن ـص ــار الـلــه،
ودف ــع إل ــى ال ـت ـســارع نـحــو التصعيد
املتبادل ميدانيًا» ،وفق مصادر يمنية
متطابقة .ومــع تـصــاعــد حــدة التوتر
في اليمن ،نصح صالح السعوديني،
الــذيــن أع ــادوا تحريك ورقــة التحالف
اليمني ضد «أنصار الله» ،بفتح خط
عـلــى الـحــوثـيــن .ق ــال ل ـهــم« :إذا كنتم

تقولون إنهم يتبعون إليران ،فعليكم
أن ت ـق ـط ـعــوا هـ ــذا ال ـخ ــط وت ـت ـعــام ـلــوا
معهم كأمر واقع».
ك ــان «أن ـصــار ال ـلــه» قــد حــاولــوا مــرات
عديدة فتح قنوات مع الرياض ،لكنها
كانت تجابه دائمًا بالصد (باستثناء
مــرة يتيمة فــي  .)2013لكن هــذه املــرة
وج ـ ــدت نـصـيـحــة ص ــال ــح اس ـت ـجــابــة،
فـتــوجــه وف ــد م ــن الـحــوثـيــن بــرئــاســة
املتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد
السالم إلى الرياض قبل ثالثة أيام من
وفاة عبدالله .والتقى الوفد محمد بن
نايف ورئيس االستخبارات السابق
خــالــد بــن بـنــدر .وقــد تــم وضــع جميع
امل ـ ـخـ ــاوف امل ـت ـب ــادل ــة ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة،
وجـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـحـ ــث فـ ـ ــي ال ـت ـط ـم ـي ـن ــات
امل ـط ـل ــوب ــة مـ ــن كـ ــل ط ـ ـ ــرف ،وكـ ـ ــل ذل ــك
بمتابعة لصيقة ومباركة من عبدالله
والديوان امللكي.
ك ـ ـ ــان ال ـ ــوف ـ ــد ال ي ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ــوجـ ـ ــودًا فــي
ال ــري ــاض حــن تــوفــي عـبــدالـلــه .كــانــت
املفاوضات بلغت ّ
حد التقدم بالئحة
أسماء ملناصب يطلبها «أنصار الله»
فــي صـنـعــاء .لكن املـفــاجــأة ج ــاءت من
م ـك ــان آخ ـ ــر ،وفـ ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه .نفذ
امل ـل ــك ال ـج ــدي ــد س ـل ـمــان ان ـق ــاب ــه على
كــل عــدة سلفه قبل أن ي ــوارى الـثــرى،
بالتزامن مع إعــان عبد ربه منصور
ه ـ ــادي اس ـت ـقــال ـتــه م ـت ـ ّ
ـذرع ــا بـمـطــالــب
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن اسـتـقــالــة
هادي «جاءت بنصيحة قطرية تركية
لــوضــع الـعـصــي فــي عجلة املصالحة
اليمنية التي كانت ستقطع الطريق
على عودة مشروع تمكني اإلخوان في
اليمن برضى ورعاية أميركيني».
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـحـ ــاولـ ــة س ــابـ ـق ــة مــن
«أنصار الله» لطرق أبواب السعودية.
ح ـص ــل ذل ـ ــك فـ ــي ال ـن ـص ــف األول مــن
 .2013وقتها ،كان التواصل مع وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ذلـ ــك ال ـح ــن أح ـم ــد بن
عـبــد ال ـعــزيــز ،وبـلـغــت األمـ ــور ح ـدًا أن
ّ
سمى األخير موفدًا له لزيارة صعدة
مــن أج ــل الـلـقــاء مــع الـسـيــد عـبــد امللك
الحوثي .قبل إتمام الزيارة بساعات،
ص ــدر قـ ــرار مـلـكــي بــإع ـفــاء أح ـم ــد من
مـنـصـبــه ،ف ـعــادت األمـ ــور إل ــى النقطة
الصفر.

تفيد معلومات مصرية املـصــدر بــأن القمة
التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع
امللك السعودي سلمان فــي الــريــاض شملت
قضايا أربعًا .تقول إن سلمان قــال لضيفه
املـ ـص ــري «س ــأط ـل ــب م ـن ــك ط ـل ـبــن وأع ـط ـيــك
فــي مقابلهما أم ــري ــن» .أم ــا املـطـلـبــان فكانا
«اس ـت ـي ـعــاب اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ف ــي املـشـهــد
السياسي» عبر تغيير طريقة التعامل معهم
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى إب ـ ـ ــرام م ـصــال ـحــة ت ـس ـمــح لـهــم
باملشاركة في السلطة ،و»السير خلفي في
املوضوع اليمني» .مقابل ذلك ،تعهد سلمان
بـ»دعم مفتوح ملصر» وبمصالحة القاهرة مع
كل من تركيا وقطر.
م ـصــادر سـيــاسـيــة خليجية وثـيـقــة االط ــاع
تفيد بــأن مطلبي سلمان لم يكونا فقط من
بنات أفكاره ،بل جاءا منسجمني مع مطالب
الــرئـيــس األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا مـنــه خــال
زي ــارت ــه ل ـلــريــاض ف ــي أواخـ ــر ك ــان ــون الـثــانــي
املاضي للتعزية بعبدالله .وقتها طرح أوباما
على سلمان ثالثة مطالب.
* األول ت ـصـ ّـدرتــه إيـ ــران الـتــي رأى الــرئـيــس
األميركي أنها «أمر واقع يجب التعامل معه»،
مـبـلـغــا امل ـض ـيــف ال ـس ـع ــودي أن ــه عـ ــازم على
املضي الى اتفاق معها .اتفاق أكد أنه «لن يؤثر
فيّ عالقات أميركا بالسعودية» ،كما أنه لن
يوقعه في حال كان هناك أي بند من بنوده ال
توافق عليه دول الخليج التي تعهد بالحفاظ
ع ـلــى م ـصــال ـح ـهــا .وك ـ ــان الف ـت ــا ف ــي حــديــث
أوبــامــا لسلمان إشــارتــه الــى أنــه ّنبه الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند من املــزايــدة على
بنيامني نتنياهو في رفض االتفاق ،مشددًا
ع ـلــى أن ــه ه ــو (أي ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي) من
يضمن أمن إسرائيل وليس نتنياهو املستعد
لـتــدمـيــر الـكـيــان الـعـبــري مــن أج ــل مصالحه
السياسية الخاصة .كذلك كانت الفتة زيارة
وزي ــر الخارجية العماني يـ ًـوســف بــن علوي
للسعودية قبلها بأيام ،ناقال رسالة مشابهة
بدت وكأنها تمهيد أجواء لزيارة أوباما.
السعودية لعدم
* الثاني تعلق بالضغط على
ّ
وض ــع اإلس ــام الـسـيــاســي فــي ســلــة واح ــدة.
رأى ًأوب ــام ــا أن م ـحــاربــة االس ـ ــام امل ـع ـتــدل،
ّ
ممثال على وجه الخصوص بجماعة اإلخوان
املسلمني ،يجب أن تتوقف فــورًا .رأى أوباما
أن إقصاء هؤالء وتهميشهم سيدفع بهم الى
التطرف.
* ال ـث ــال ــث كـ ــان م ـصــريــا ب ــام ـت ـي ــاز ،إذ حـ ّـث
أوب ــام ــا سـلـمــان عـلــى رب ــط دع ـمــه للسيسي
ون ـظــامــه ب ــإج ــراء حـ ــوار م ـصــري  -مـصــري
يــؤدي بداية إلى وقف املالحقات واملطاردات
بحق «اإلخ ــوان» تمهيدًا ملصالحة تــؤدي إلى
إخراجهم من السجون وعودتهم الى الحلبة
السياسية.
يبدو أن القاهرة لم تستسغ الزيارة ،فأوفدت
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة س ــام ــح شـ ـك ــري وم ــدي ــر
االستخبارات اللواء خالد فوزي إلى الرياض
فــي زي ــارة سـ ّـريــة السـتـطــاع الــوضــع .كانت
اإلجابة السعودية على تساؤالتهما مواربة.
أك ــد مستقبالهما ،وزي ــر الــدفــاع محمد بن
سلمان وولي العهد مقرن ،أن موقف الرياض
كما هو لم يتغير من الدعم املصري.
لـكــن ال ــواق ــع ك ــان غـيــر ذلـ ــك .ضـغــط سلمان
على السيسي تحقيقًا ملطالب أوباما ،سواء
لناحية اإلخوان املسلمني مباشرة ،أو لتحقيق
مصالحة مــع داعميهم ،أمـيــر قطر تميم بن
حـمــد ورئ ـيــس تــركـيــا رج ــب طـيــب أردوغـ ــان.
كانت محاوالت السيسي التملص واضحة،
وق ــد ظ ـهــرت جـلـيــا ف ــي أح ـك ــام اإلع ـ ــدام الـتــي
توالت على قادة الجماعة ،بل تم تنفيذ أحدها.

