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هادي نكث بتعهداته للحوثي ...وكذب حول السعودية
تــربـطــه عــاقــة بــأحــد رج ــال امل ـخــابــرات
الذي أكد أنه لن يسمح بإنشاء أي أنفاق
ج ــدي ــدة مـهـمــا كــانــت األسـ ـب ــاب ،ولكنه
يمكنه شراء نفق من املتبقيات وتحظى
بــرضــا امل ـخــابــرات .ه ــذا األم ــر أيـضــا لم
يتم ،لذلك أعاد الرجل العمل على ترميم
النفق السابق.
وك ــان ــت الـسـلـطــات امل ـصــريــة ق ــد عملت
ع ـل ــى إزال ـ ـ ــة األن ـ ـفـ ــاق إمـ ــا بــامل ـت ـف ـجــرات
أو بــاملـيــاه ال ـعــادمــة ،أو حـتــى إغــراقـهــا
ب ــالـ ـغ ــازات ال ـس ــام ــة وسـ ــد ال ـف ـت ـحــة من
الجانب املصري ،ما يهدد حياة العمال
امل ـح ـص ــوري ــن ُف ــي ال ـن ـفــق وي ـ ــؤدي إلــى
وفــات ـهــم .وق ــد ق ـتــل أرب ـع ــة ع ـمــال خــال
ال ـع ــام الـ ـج ــاري بـفـعــل تــدم ـيــر الـجـيــش
املصري أحد األنفاق حيث كانوا داخله،
كــذلــك ُاحـتـجــز فــي تـلــك األيـ ــام نـحــو 20
ً
عامال أنقذوا في حوادث متفرقة.
وال يقف األمــر عند خـطــورة العمل في
األن ـف ــاق حــال ـيــا ،ولـكـنــه يـمـتــد إل ــى قلة
الــدخــل الـيــومــي لـلـعــامــل ،فـبـعــدمــا كــان
يصل مــدخــولــه الـيــومــي إلــى مــا يقارب
 300شيكل (نـحــو  80دوالرًا) ،فــإنــه ال
يحصل على ثلث هذا املبلغ اآلن برغم
املـجــازفــة وان ـعــدام الثقة بالنجاة .أحد
هــؤالء هو إبراهيم القططي ( 35عامًا)
الذي يعمل في ترميم أحد األنفاق ،وبعد
محاوالت عديدة إلقناعه بالحديث ،أكد
أنه عاد إلى األنفاق من قرابة  20يومًا،
ألنه خسر سيارة األجرة التي كان يعمل
عـلـيـهــا خ ــال ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة بسبب
قصف طاول بيته.
وفي السياق ،أعلن رئيس الهيئة العامة
للمعابر وال ـحــدود فــي غ ــزة ،مــاهــر أبو
صبحة ،أمــس ،فتح السلطات املصرية
معبر رفح استثنائيًا لثالثة أيام مطلع
األس ـب ــوع املـقـبــل .وق ــال أب ــو صبحة إن
املعبر سيفتح فــي كــا االتجاهني أيــام
الـسـبــت ّواألح ــد واالث ـن ــن .وف ــي الــوقــت
ن ـف ـس ــه ،ملـ ــح رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ال ـت ــواف ــق
فــي رام الـلــه ،رام ــي الحمد الـلــه ،إلــى أن
تسليم املـعــابــر (ف ــي غ ــزة) «يـعـنــي حل
أزمــة موظفي القطاع» الذين لم يتلقوا
رواتبهم منذ قرابة عام.

بعد أكثر من شهرين على
بدء العدوان وقبيل انطالق
مؤتمر جنيف ،كشف أحد
الوسطاء بين قيادة «أنصار
الله» وعبد ربه منصور هادي
أثناء اندالع األزمة اليمنية
الماضي بعض
في أيلول ُ ّ
التفاصيل التي تذكر بدور
هادي السلبي في استعداء
السعودية للحركة التي
حرصت على عالقات إيجابية
مع الرياض حتى اللحظة
األخيرة
صنعاء ـ علي جاحز
قبل يومني من انطالق مؤتمر جنيف
ال ـ ــذي سـيـحـتـضــن م ـف ــاوض ــات يـمـنـيــة
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى م ـن ــذ بـ ــدء الـ ـ ـع ـ ــدوان ،ال
يــزال وفــد مــن حركة «أنـصــار الـلــه» في
الـعــاصـمــة الــروسـيــة يـجــري مـشــاورات
قد تنعكس على مجريات املؤتمر الذي
ّ
ّ
تقلص التعويل على نتائجه فــي ظل
تـمـســك ال ــري ــاض بـخـيــار ال ـحــرب الــذي
جددت واشنطن دعمه قبل يومني.
وال تزال املشاورات حول التمثيل بني
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـتــي سـتـشــارك في
ج ـن ـيــف م ـت ــواص ـل ــة ،ح ـي ــث ل ــم يـتـسـلــم
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» إي ـض ــاح ــات م ــن األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة بـ ـش ــأن ال ـت ــرت ـي ـب ــات ال ــازم ــة
إلج ــراء هــذا املــؤتـمــر ،بحسب املتحدث
باسم الحركة محمد عبد السالم.
في هذا الوقت ،وقبيل االنهماك بمآالت
ال ـ ـحـ ــوار امل ــرتـ ـق ــب فـ ــي  14مـ ــن ال ـش ـهــر
الحالي ،من املفيد العودة سريعًا إلى
دور الــرئـيــس ال ـفــار عـبــد رب ــه منصور
هادي في تسعير األزمة اليمنية التي

م ـهــدت إل ــى انـ ــدالع الـ ـع ــدوان .ف ــي هــذا
املجال ،كشف أحد الوسطاء السابقني
ب ــن زع ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ع ـب ــد امل ـلــك
الحوثي وهادي خالل الفترة التي تلت
«ثورة  21سبتمبر» من العام املاضي،
ت ـ ــاري ـ ــخ دخـ ـ ـ ــول «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـ ـل ـ ــه» إل ــى
صنعاء ،عن حقيقة موقف الحركة من
الحكومة اليمنية ومن ملف العالقات
الـيـمـنـيــة ـ ال ـس ـع ــودي ــة ،نــاف ـيــا م ــا قــالــه
هـ ــادي ع ــن «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ف ــي ح ــواره
الـتـلـفــزيــونــي األخ ـي ــر ،وكــاش ـفــا لـلـمــرة
األولــى عن تفاصيل ما دار بني هادي
وب ــن ال ـحــوثــي أث ـن ــاء ف ـتــرة الـتـفــاوض
بــوســاطـتــه .وق ــال الــوسـيــط فــي حديث
لـ «األخبار» ،إنه نقل بنفسه إلى هادي
رس ــال ــة خ ـط ـيــة م ــن ال ـح ــوث ــي مـتـعـلـقــة
بالسعودية.
وك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــادي قـ ــد هـ ــاجـ ــم ،فـ ــي حـ ــوار
أجرته معه قناة «العربية» قبل يومني
الـحــوثــي والــرئـيــس الـســابــق عـلــي عبد
الله صالح ،مشيرًا إلــى أحاديث دارت
بينه وبني الحوثي بشأن العالقات مع
الـسـعــوديــة .وادع ــى هــادي أن الحوثي
كـ ــان «ي ــري ــد ن ـق ــل ال ـت ـج ــرب ــة اإلي ــران ـي ــة
إل ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن» .وبـ ـ ــرر هـ ـ ــادي ال ـ ـعـ ــدوان
بأنه «قطع الطريق أمام تسليم اليمن
إليــران» .الوسيط اليمني أمــاط اللثام
ع ـمــا تـضـمـنـتــه رس ــال ــة ال ـحــوثــي الـتــي
ً
أشـ ـ ــار إل ـي ـه ــا ه ـ ـ ــادي ،قـ ــائـ ــا« :ال ـس ـ ّـي ــد
(ع ـبــد امل ـلــك ال ـحــوثــي) ق ــال ل ـه ــادي في
الرسالة نحن نريد دولــة مدنية وأنت
الرئيس ويجب أن يمر كل شي عبرك...
وي ـج ــب أن ي ـف ـهــم اإلخـ ـ ــوة ف ــي املـمـلـكــة
أنهم أشقاؤنا وإخواننا» ،مكذبًا بذلك
ادعاء ات هادي املذكورة سابقًا.
وي ـض ـي ــف ال ــوسـ ـي ــط« :عـ ـن ــدم ــا كـلـمــت
ه ــادي ق ــال لــي إن ــه كـلــم املـلــك عـبــد الله
(آنذاك) في آخر لقاء عن هذا املوضوع،
وقال إن هناك خط وساطة بينه وبني
الحوثيني» ،وهو ما نفاه الحوثي في
حـيـنــه بـحـســب الــوس ـيــط .ويـضـيــف أن
ال ـحــوثــي ّ
رد عـلــى ك ــام هـ ــادي ،مــؤكـدًا
أنه لم يقبل أي وساطة من أي شخص
بـهــذا ال ـشــأن ،ومـضـيـفــا أن ــه «ق ــد يكون
ه ـنــاك م ــن ي ــزاي ــد عـلــى امل ـلــك م ــن تـجــار

الـسـيــاســة ،وم ــا ي ــراه الــرئـيــس فــي هــذا
املـلــف نحن معه فـيــه» ،فــي إش ــارة إلى
م ـل ــف ال ـع ــاق ــات ال ـس ـع ــودي ــة الـيـمـنـيــة
وه ـ ــو مـ ــا ي ـ ــدل ع ـل ــى ت ـم ـس ــك ال ـح ــوث ــي
بإيجابيته إزاء اململكة حتى اللحظة
األخيرة.
وفـيـمــا رأى ه ــادي أن إش ــراك «أنـصــار
ـه» ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوار ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي كـ ــان
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ً
ً
«خـ ـط ــأ» ،م ـح ـمــا امل ـســؤول ـيــة ف ــي ذلــك
للواليات املتحدة واالتـحــاد األوروبــي
وبــري ـطــان ـيــا بــاع ـت ـبــارهــم «ض ـغ ـطــوا»

ادعى هادي أن الحوثي
كان يريد نقل التجربة
اإليرانية إلى اليمن

عـلـيــه لـلـقـبــول ب ــإش ــراك ال ـحــركــة ،يؤكد
الوسيط أنه بحث مع هادي في مسألة
ال ـح ــوار« ،لـكـنــه بـعــدمــا ع ــاد مــن زي ــارة
للسعودية ّ
تغير موقفه مئة وثمانني
درج ـ ـ ـ ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن «الـ ـعـ ـه ــد ال ـ ــذي
ق ـط ـعــه أم ــام ــي ب ــال ـت ـع ــاون م ــع أن ـصــار
الله بصدق ووفــاء فــي بناء الــدولــة لم
يكترث له قــط» ،بحسب قــول الوسيط
الذي لفت إلى استغرابه في حينه مع
وسطاء آخرين موقف هادي املستجد
ُّ
ورفضه حضور اللقاء الذي اتفق عليه
قبل سفره إلى الرياض.
مــن جهةٍ أخ ــرى ،وتعليقًا على حديث
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ب ــال ــوك ــال ــة ،ري ــاض
يـ ــاسـ ــن ،بـ ـش ــأن ب ـح ــث م ــؤت ـم ــر وزراء
خارجية الدول اإلسالمية الذي سيعقد
اليوم في جدة ،مقترحًا يمنيًا لتشكيل
قوة مراقبة إسالمية تعمل على تثبيت
أي هدنة محتملة ،قال مصدر رفيع في
صنعاء إن هذا الحديث «ليس جديدًا»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ه ــدف ال ـس ـعــوديــة كــان
منذ بداية الـعــدوان إدخــال قــوات برية
تعيد ما ّ
سمي «شرعية هــادي» .وأكد
فــي الـسـيــاق أن «مــا فـشــل ال ـعــدوان في
تحقيقه لن يتحقق تحت أي الفتة».
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ،ال تـ ـ ــزال
الـقــوات اليمنية تحقق تقدمًا باتجاه
األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ح ـي ــث ت ـتــوالــى
ع ـم ـل ـيــات االقـ ـتـ ـح ــام مل ــواق ــع عـسـكــريــة
سعودية من قبل الجيش اليمني .وفي
ـت ي ـل ـجــأ ف ـيــه ال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـعــودي
وق ـ ـ ٍ
ل ـلــرد عـبــر الـقـصــف ال ـج ــوي واملــدفـعــي
عـلــى مـنــاطــق ح ــدودي ــة وم ــدن يمنية،
ت ـحــدثــت م ـص ــادر س ـعــوديــة مـعــارضــة
عن مقتل قائد القوات الجوية امللكية
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـش ـ ـعـ ــان ،فــي
الـ ـقـ ـص ــف الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــت ل ـ ــه ق ــاع ــدة
خ ــال ــد بـ ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز الـ ـج ــوي ــة فــي
خـمـيــس مـشـيــط ب ـص ــاروخ س ـكــود من
قبل الجيش اليمني قبل أيــام .وشهد
يــوم أمــس ،قصف صــاروخــي ومدفعي
سـعــودي ملناطق حــدوديــة مثل املــزرق
وجـ ـبـ ــل ال ـ ـنـ ــار واملـ ــاح ـ ـيـ ــظ وغـ ـي ــره ــا،
كذلك استهدف طيران العدوان محطة
الكهرباء في خور مكسر في عدن.

نشطة تسابق نظيرتها المصرية
ال يعيق دور الجزائر».
فـ ـ ــي ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ـ ــه يـ ـ ـ ــرى أن
ّ
اإلش ـكــال ـيــة ف ــي لـيـبـيــا اآلن ت ـقــع في
اخ ـت ــاف األف ــرق ــاء ع ـلــى األش ـخــاص
أك ـث ــر م ــن اخ ـت ــاف ـه ــم ف ــي األه ـ ـ ــداف،
موضحًا أن العسكري خليفة حفتر،
ـا ،ه ـ ــو أح ـ ـ ــد أه ـ ـ ــم اإلش ـ ـك ـ ــاالت
م ـ ـث ـ ـ ً
ومحورها األول.
على ناحية أخرى ،وفي ظل التوترات
«املـسـتــدامــة» بــن املـغــرب والـجــزائــر،
ف ـ ــإن األخ ـ ـيـ ــرة تـ ـب ــدو ع ـل ــى تـنـسـيــق
ّ
أفـ ـض ــل مـ ــع مـ ـص ــر ،ب ــرغ ــم خ ــاف ــات
م ـه ـمــة ب ـي ـن ـه ـمــا .وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار،
يجيب الباحث املصري في الشؤون
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،إب ــراهـ ـي ــم عـ ــرفـ ــات ،عــن
إمـكــانـيــة أن يعيق الـتــدخــل املـصــري
الدور الجزائري في ليبيا ،بالقول إن
«هناك خالفا في آلية التطبيق ،وال
سيما بـعــد تـحــرك الـقـيــادة املصرية
لضرب أهداف داعش في شرق ليبيا
إث ــر إع ـ ــدام  21م ـصــريــا (ف ــي شـبــاط
املاضي)».
وي ــوض ــح ع ــرف ــات أن هـ ــذا ال ـخ ــاف
ّ
«ات ـض ــح ف ــي اج ـت ـمــاع جــام ـعــة األم ــم
الـعــربـيــة الـتــالــي لـلـضــربــات الـجــويــة
املـ ـص ــري ــة ،ح ـي ـن ـمــا أك ـ ــدت ال ـج ــزائ ــر
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع مـ ـص ــر فـ ـ ــي الـ ـش ــأن
الليبي لكنها تحفظت على التدخل
العسكري بمفهومه الشامل» ،وهو

مـ ــا ي ــدفـ ـع ــه إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج وجـ ــود
ت ـ ـع ـ ــارض ج ـ ــوه ـ ــري ب ـ ــن الـ ـج ــزائ ــر
والقاهرة ،ولكنه اكتفى بوضع ذلك
في إطار «تنسيق األدوار» ،إذ تدعم
م ـصــر «ال ـج ـيــش الــوط ـنــي الـلـيـبــي»،
فيما ترعى الجزائر الحل السياسي
السلمي ،كما يقول.
أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
«جامعة باتنة» الجزائرية ،يوسف
بـ ــن يـ ـ ــزة ،ي ـ ـقـ ــارب األم ـ ـ ـ ــور ب ـطــري ـقــة
مختلفة ،فيقول إنه «من املفروض أن
ال يتعارض موقفا الـجــزائــر ومصر
إزاء الـ ــوضـ ــع فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا ،ألن كــا
البلدين على مرمى حجر من الخطر
اإلرهــابــي الـنــاشــئ بفعل اضمحالل
ال ــدول ــة ال ـل ـي ـب ـيــة» .وي ــذه ــب ب ــن ي ــزة،
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إل ــى
الـقــول إن ثمة تنافسا بــن الطرفني
ع ـلــى اإلمـ ـس ــاك ب ــزم ــام األم ـ ــور تبعًا
ل ـح ـســابــات مـسـتـقـبـلـيــة ،م ـش ـي ـرًا في
الــوقــت نفسه إل ــى أن «أط ــراف ــا ثالثة
وراب ـعــة تعبث بــدورهــا فــي الساحة
الليبية ،لــذلــك فــاملـجـهــودات الفردية
الـتــي يقودها الـبـلــدان كــل على حدة
م ـ ـهـ ــددة ب ــال ـف ـش ــل مـ ــا دام ـ ـ ــت تـسـيــر
بمعزل عــن أي غـطــاء لــأمــم املتحدة
أو الجامعة العربية على األقل».
ويلفت بن يزة إلى نقطة تباين مهمة
بني البلدين ،حينما يتناول مسألة

إشـ ـ ـ ــراك «اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن» ،بـمـخـتـلــف
أطـيــافـهــم ،فــي الـحــل الـلـيـبــي .ويـقــول
إن «اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن ج ـ ـ ــزء ك ـب ـي ــر مــن
ّ
املشكلة ويجب أن يكونوا جــزءا من
الحل ،وللجزائر تجربة في التعامل
م ــع اإلس ــامـ ـي ــن ب ـك ــل تـشـعـبــاتـهــم،
فقد استعانت أثـنــاء األزم ــة األمنية
بــالـتـيــار امل ـع ـتــدل واح ـتــوتــه لتأطير
ك ـ ــل الـ ـن ــاشـ ـط ــن ث ـ ــم اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــم.
ويستدرك أستاذ العلوم السياسية
بأن مصر حديثة العهد في محاربة
اإلســامـيــن املـتـشــدديــن« ،لــذلــك هي
ترفض الحوار معهم ألنها تحاربهم
على أرضـهــا وهــذا خطأ ،فالقطيعة
ال ـت ــام ــة م ــع ف ـئــة مـعـيـنــة سيجعلها
تستثمر في عدائها للنظام ملواصلة
العمل املسلح».
ك ــذل ــك ف ــإن ــه ي ــرى أن ح ـظ ــوظ ال ــدور
الجزائري وفرص نجاحه «أكبر» من
نظيره املصري .وذلك ألن «الجزائر،
ّ
ع ـ ـكـ ــس م ـ ـص ـ ــر ،ق ـ ــام ـ ــت بـ ـخـ ـط ــوات
ميدانية في اتجاه ّلم شمل الفصائل
املتناحرة ودعت كثيرا منها للحوار
ف ــي ال ـج ــزائ ــر وهـ ــي تـ ـح ــاول تــذلـيــل
الصعاب الكثيرة» .ويتابع« :الجزائر
تمتلك حظوظا كبيرة للنجاح بفعل
تجربتها في الوساطة في كثير من
البلدان ،وبفعل االستقرار السياسي
والـنـشــاط الـ ــدؤوب لدبلوماسيتها

عبد القادر مساهل يصل إلى القاهرة للقاء وزير الخارجية ،سامح شكري ،يوم األحد الماضي (أ ف ب)

في هذا املجال».
وعمومًا ،يجيب بعض السياسيني
الـلـيـبـيــن والـ ـخـ ـب ــراء ،ل ــدى ســؤالـهــم
ع ــن مـ ــدى ق ـب ــول ال ـ ــدور ال ـج ــزائ ــري،

بــالـقــول إن الـجــزائــر تبقى الــرافـضــة
ّ
األولى للتدخل الخارجي و«ملستنقع
الـ ـح ــرب» ال ـت ــي سـتـتـفـتـحـهــا ال ـقــوى
الغربية ،دون معرفة كيفية إنهائها!

