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اليمن

اليمن

ُ
فتح يوم أمس فصل
جديد من فصول
المواجهة الدائرة في
اليمن ضد العدوان
المستمر على هذا
البلد ،مع إعالن سلطات
صنعاء اغتيال رجلها
األول ،صالح
السياسي ٌ
الصماد .اغتيال تحمل
مالبساته مؤشرات
إلى دور أميركي في
العملية التي ّ
قدم
السيد عبد الملك
الحوثي ،في تحميله
المسؤولية عنها،
واشنطن على الرياض،
ِّ
متوعدًا بأن هذه
الجريمة «لن تمر من
دون محاسبة» .وهو
ما كان جزم به أيضًا
مجلس الدفاع الوطني،
الذي ّلوح بـ«رد رادع»
على االغتيالُ ،م ّ
شرعًا
األبواب على سيناريوات
متعددة بشأن نوعية
العمل العسكري الذي
ُ
سيدرك به ثأر الشهيد
الصماد.
ولئن كان ّ
ّ
التهديد برد ،لن يوفر
شركاء السعودية
في جريمتها ،مؤشرًا
واضحًا إلى ما يمكن
أن يواجهه تحالف
وداعموه
العدوان
ِ
في مقبل األيام ،فإن
ّ
الموح ّد
الموقف
والصارم الذي تجلى
في صنعاء عقب إعالن
نبأ االستشهاد ينبئ
هو اآلخر بأن مراهنات
وأبو ظبي
الرياض ّ
على تشتت صفوف
مقاوميهما تحت
ِ
وطأة صدمة االغتيال
والضغط العسكري
ليست إال تمنيات ال
يسندها الواقع.
(األخبار)

على الغالف

صالح الصماد شهيدًا

فصل جديد
من المواجهة
«سنستقبلك على خناجر بنادقنا».
َ
تلك كــانــت آخــر الكلمات الـتــي تـ َـو ّجــه
بها الرئيس الشهيد ،صالح الصماد،
ـدى الـيـمــن.
إل ــى الـسـفـيــر األم ـي ــرك ــي ل ـ
َ َ
حـتــى آخ ــر الـلـحـظــات الـتــي خــتــم بها
ّ
ح ـي ــات ــه ،ظ ـ ــل ال ــرج ــل واعـ ـي ــا طـبـيـعــة
امل ـعــركــة وأب ـع ــاده ــا :األم ـيــرك ـيــون هم
ع ـ ّـراب ــو عـمـلـيــة ال ـح ــدي ــدة خـصــوصــا،
وال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ــي
عمومًا .ولذا جاء الرد على ّ
تخرصات
ّ
م ـت ـمــل ـقــي مــاث ـيــو ت ــول ــر ب ـه ــذا ال ـشــأن
مــن داخــل الـحــديــدة نفسها ،فــي وقت
ك ــان فـيــه أزالم الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
يطلقون موجة تصعيد جديدة على
الـســاحــل الـغــربــي .خاطبهم الصماد،
ً
ب ـش ـج ــاع ـت ــه امل ـ ـع ـ ـهـ ــودة ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ل ــن
تـجــدوا فــي الـحــديــدة مرتزقًا ُيبلغكم
َ
َم ـب ــل ـغ ـك ــم» ،ومـ ــا م ـخ ــادع ــة «ال ـع ـمــاء
الـ ـق ــدم ــاء الـ ـ ـج ـ ــدد» ل ـك ــم ب ـ ــأن «أبـ ـن ــاء
الحديدة ضابحون وسيستقبلونكم
ب ـ ــال ـ ــورود» ،إال أوه ـ ـ ـ ــام« ...أنـسـتـقـبــل
مــرتــزق ـت ـكــم ل ـي ـف ـع ـلــوا ب ـن ــا م ــا فـعـلــوا
باألفارقة؟!».
ُ
ل ــم َي ــط ــل ال ــوق ــت ح ـتــى غ ـ ــادر ال ـقــائــد
الـشــاب ســاح املــواجـهــة ،بعدما طمأن
أب ـنــاء ال ـحــديــدة ،الــذيــن ُيـشـ َـهــر سيف
التهديدات في وجوههم هــذه األيــام،
إلى أنه «ال قلق إطالقًا» ،وإلى أن «أبناء
الـيـمــن سـيـخــوضــون الـبـحــر دون ـكــم».
ُ
اســتـش ـهــد ال ـص ـمــاد «ظ ـهــر الخميس
(امل ـ ــاض ـ ــي) ،ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة،
إث ـ ـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف ــه بـ ـ ـغ ـ ــارة جـ ــويـ ــة مــن
طائرات الـعــدوان ،وهــو يــؤدي واجبه
ال ــوط ـن ــي» ،بـحـســب م ــا أع ـل ــن ،أم ــس،
املجلس السياسي األعـلــى الــذي كان
الشهيد رئيسًا لــه« .جريمة فظيعة»
ّ
تتحمل «قوى العدوان ،وعلى رأسها
أمريكا والنظام السعودي ،املسؤولية
ال ـقــانــون ـيــة ع ــن ارت ـك ــاب ـه ــا» ،وف ــق ما
ج ــزم ب ــه قــائــد حــركــة «أن ـص ــار ال ـلــه»،
السيد عبد امللك الحوثي ،في موقف
يشير إلى بصمة أميركية في عملية
االغتيال ،سواء عبر تزويد «الشركاء»

باملعلومات االستخبارية الالزمة ،أو
عبر االشتراك املباشر في العملية ،أو
ملجرد الغطاء السياسي الذي ال يزال
ممتدًا على جرائم الرياض وأبو ظبي
املـتـعــاظـمــة ف ــي ال ـي ـمــن ،وال ـت ــي كــانــت
ُ
آخــرهــا م ـجــزرة م ـ ّ
ـروع ــة ارت ـك ـبــت ليل
األحـ ــد ـ ـ اإلث ـن ــن ف ــي مـحــافـظــة حـجــة،
أدت إلــى مـصــرع  33مدنيًا معظمهم
نساء وأطفال ،وجرح  55آخرين.
امل ـف ــارق ــة أن ت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان ،ال ــذي
كــانــت قــائــدتــه الـسـعــوديــة قــد أدرج ــت
الـصـمــاد مــن ضمن  40قـيــاديــا يمنيًا
عـلــى مــا ّ
سمتها «الئ ـحــة مطلوبني»،
ً
راص ـ ـ ــدة  20م ـل ـيــون دوالر مل ــن يــدلــي
ِ
بمعلومات عنهم ،لم يبادر على مدار
األيام القليلة املاضية إلى إعالن مقتل
الــرجــل .وهــو مــا يمكن أن ُي ّ
فسر على
َ
وجهني :إما أن الرياض لم تكن تعلم
بـ ــأن م ــن قـتـلـتــه ف ــي ال ـ ـغـ ــارات ال ـثــاث
التي استهدفت شــارع الخمسني في
مــديـنــة الـحــديـ ّـدة هــو الـصـمــاد نفسه،
وإم ــا أن مــن نــفــذ التصفية هــو العب
أكبر من السعودية وإمكاناتها ،وهذا
ّ
االحـتـمــال األخـيــر يـعــزز الـحــديــث عن
دور أميركي مفترض في العملية .لكن
أيًا يكن ،فإن «التحالف» لم يجد ضيرًا
ف ــي االح ـت ـف ــاء بــاس ـت ـش ـهــاد الــرئ ـيــس
السابق للمجلس السياسي لـ«أنصار
ال ـل ــه» بــوصـفــه «ن ـص ـرًا اسـتـخـبــاريــا»
و«ض ــرب ــة ك ـبــرى» لـسـلـطــات صـنـعــاء،
ع ـلــى حـ ـ ّـد تــوص ـيــف وس ــائ ــل اإلعـ ــام
املوالية للرياض وأبو ظبي.
ّ
اح ـت ـف ــاء ت ـجــلــى ف ــي وقـ ــت ك ــان ــت فيه
ال ـ ـق ـ ــوة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـج ـي ــش
الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة تــواصـ ًـل
ُ
طلقة،
استهداف الداخل السعودي ،م ِ
أمـ ـ ــس ،ص ـ ــاروخ ـ ـ َـن بــال ـي ـس ـتـ َـيــن مــن
طراز «بدر  »1على ميناء تابع لشركة
«أرامكو» النفطية في منطقة جيزان.
كـ ــذلـ ــك ،فـ ــاخـ ــرت دول «الـ ـتـ ـح ــال ــف»،
وم ـع ـه ــا ح ـك ــوم ــة ع ـب ــد ربـ ــه مـنـصــور
هادي التي تعجز عن تثبيت قدميها
فــي مــا ّ
تسميها «املـنــاطــق امل ـح ـ ّـررة»،

بورتريه
صنعاء ــ األخبار
خ ـ ّـي ــم الـ ــذهـ ــول وال ـ ـحـ ــزن ع ـل ــى ال ـي ـم ــن م ــع إع ــان
استشهاد رئيس املجلس السياسي األعلى ،صالح
الـصـمــاد ،بـغــارة جــويــة فــي مدينة الـحــديــدة .حـ ٌ
ـداد
ٌ
وتنكيس لألعالم ألربعني يومًا ،مقابل
لثالثة أيام،
انـتـ ّشــاء بانتصار ك ــاذب على مقلب «الـتـحــالــف».
ي ـم ــثــل م ـق ـتــل ال ـص ـم ــاد خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة لـحــركــة
«أنصار الله»؛ فهو رجل السياسة والتفاهمات مع
شركائها ،كما هو رجل الحرب الذي اقترن ظهوره
ورحيله بالتصدي للعدوان السعودي وأدواته ،من
الحرب الرابعة على صعدة إلى السنة الرابعة من
الحرب على اليمن.
برز اسم الصماد في الحرب الرابعة على صعدة
في عــام  ،2007كقائد ميداني لـ«أنصار الله» في
مـنـطـقــة بـنــي م ـع ــاذ ،شــرقــي مــديـنــة ص ـع ــدة ،الـتــي
ولــد فيها فــي عــام  .1979ومنها قــاد مجموعات

اجتمع ّالصماد قبيل اغتياله بمشائخ الحديدة وقياداتها
حيث توعد األميركيين بـ«إفشال مخططاتهم» (أ ف ب)

بـ«اإلنجاز» ،في ظل خسائر إضافية
كـ ــانـ ــت تـ ـلـ ـح ــق ب ـم ـق ــات ـل ــي ال ـ ـع ـ ــدوان
عـلــى جـبـهــة ال ـســاحــل ال ـغــربــي لليوم
َ
املشهدين
الخامس على التوالي .وفي
املـتـقـ َ
ـدمــن إش ــارة واضـحــة إلــى أن ما
تأمل السعودية واإلمارات أن تجنياه
م ــن وراء ت ـص ـف ـيــة ال ــرج ــل األول فــي
سلطات صنعاء السياسية ليس إال
نـتــاج «الـسـكــرة» الـتــي تعقب اللحظة
األولى.
ّ
َ
التقدير املتقدم املوقف الجامع
يقوي
وال ـح ــازم ال ــذي تمظهر فــي صـنـعــاء،
عقب إعالن استشهاد الصماد .موقف
ّ
ل ـع ــل أهـ ـ ـ ّـم م ــا وس ـم ــه أبـ ـع ــاد رئـيـســة
ّ
ثالثة :أولها أن سلطات «أنصار الله»
مترافقًا مع
لم تنشر نبأ االغتيال إال
ِ
خبر اختيار خليفة للشهيد (مهدي
ّ
املشاط) ،وهو ما يمكن أن ُيقرأ سببًا
ف ــي تــأخـيــر اإلعـ ــان ل ـحــوالــى  4أي ــام.
ثانيها هو وحدة الكلمة الصادرة عن

قـيــادات صـنـعــاء ً ،والـتــي خلت مــن أي
ُ
طمئنة إلــى متانة الجبهة
«نـشــاز» ،م ِ
ال ــداخ ـل ـي ــة وت ـم ــاس ـك ـه ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن تـغـيـيــب ال ــرج ــل الـ ــذي ل ـعــب دورًا
رئيسًا فــي الحفاظ على قوتها إبــان
األزمـ ــة ال ـتــي عـصـفــت بـهــا فــي كــانــون
األول /ديسمبر املاضي .أما ثالث تلك

ّ
أكدت ردود
الفعل في صنعاء
متانة الجبهة
الداخلية وتماسكها

األب ـعــاد فـهــو الـتـ ّ
ـوعــد ب ـ ّ
ـرد ق ــوي على
جريمة االغتيال ،والتعهد بمواصلة
املواجهة ،سواء على الجبهات أو في
إدارة الدولة.
ه ـ ــذا مـ ــا أكـ ـ ــده الـ ـح ــوث ــي ب ـن ـف ـســه فــي
كلمته التي أعقبت االجتماع الطارئ
لـلـمـجـلــس ال ـس ـيــاســي األعـ ـل ــى ،حيث
جــزم بــأن «ه ــذه الجريمة لــن تمر من
دون مـحــاسـبــة» ،و«ل ــن تـحـقــق لقوى
الـعــدوان أي نتيجة لصالحها ،ال في
مؤسسات الدولة التي اتخذت قرارها
بمواصلة السير في طريق الشهيد»،
وال «ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـش ـع ـبــي ال ــذي
ي ــرى ف ــي تـضـحـيــة الـشـهـيــد الـصـمــاد
ح ــافـ ـزًا ن ـح ــو امل ــزي ــد م ــن ال ـص ـم ــود»،
وال على مستوى «الجبهة الداخلية
والروابط في ما بني املكونات والقوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .وفـ ــي االت ـ ـجـ ــاه نـفـســه،
شــدد املجلس السياسي األعلى على
أن «الـشـعــار ال ــذي رفـعــه الشهيد (يد

تـبـنــي وي ــد تـحـمــي) سـيـكــون عـنــوانــا
لـلـمــرحـلــة ال ـق ــادم ــة ،وخ ـ ّـارط ــة طــريــق
ن ـحــو ع ـمــل مـ ّ
ـؤس ـســي ب ــن ــاء ،وت ـحــرك
ج ـهــادي شــامــل وفــاعــل ملـقــارعــة قــوى
ال ـغ ــزو واالح ـ ـتـ ــال» .وأع ـل ــن الـنــاطــق
الرسمي باسم «أنصار الله» ،محمد
ع ـبــد الـ ـس ــام ،ب ـ ـ ــدوره(« ،أن ـ ـنـ ــا) نقف
إل ــى ج ــان ــب ال ــرئ ـي ــس م ـه ــدي امل ـشــاط
في حمل الــرايــة السياسية للمجلس
الـسـيــاســي األع ـل ــى ...ون ـشـ ّـد عـلــى يــده
ل ـي ـن ـهــج ب ـن ـه ــج ال ــرئـ ـي ــس ال ـش ـه ـي ــد»،
مضيفًا أن «على كل أجهزة الدولة أن
تتحمل مسؤوليتها» ،وأن «الجميع
ملزم بالتحرك لتقديم ّ
رد عملي على
هذا العدوان».
ٌّ
رد برز أول مالمحه في البيان الصادر
عن مجلس الدفاع الوطني ،الذي عقد
اج ـت ـم ــاع ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ع ـص ــر أم ــس،
أع ـلــن عـقـبــه «حــالــة االس ـت ـنـفــار ورفــع
ال ـج ــاه ــزي ــة إلـ ــى ال ـح ــال ــة ال ـق ـص ــوى»،
م ــؤكـ ـدًا أن «ال ـي ـم ــن الـ ـي ــوم أك ـث ــر قــوة
وص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــودًا وثـ ـ ـب ـ ــات ـ ــا ف ـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
الـ ـ ـع ـ ــدوان» ،وأن «اغـ ـتـ ـي ــال الــرئ ـيــس
الشهيد سينال ّ
الرد الرادع».
وفي انتظار الصورة التي سيتبلور
ع ـل ـي ـه ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ،ت ـت ـج ــه األن ـ ـظـ ــار
إلـ ــى م ــراس ــم تـشـيـيــع ال ـش ـه ـيــد ،الـتــي
سـيـعـقـبـهــا خ ـط ــاب لـلـسـيــد ال ـحــوثــي
الذي دعا أمس إلى أوسع مشاركة في
تظاهرة شعبية بمدينة الحديدة ،كان
الصماد أعلن عنها قبيل استشهاده
لـ«نقول لألميركي إنــه إذا كــان هناك
أنـ ـ ٌ
ـاس يـشـجـعــونــه أو ي ـكــذبــون عليه
ب ـ ــأن لـ ــه م ــوط ــئ ق ـ ــدم فـ ــي الـ ـح ــدي ــدة،
فـعـلـيــه أن ي ـف ـهــم أن أبـ ـن ــاء مـحــافـظــة
الحديدة على قلب رجل واحد» .هكذا،
يتجاوز اليمنيون مصابهم بـ«الرجل
املؤمن املجاهد العظيم» ـ كما وصفه
املجلس السياسي األعلى ـ بخروجهم
مـجـ ّـددًا إلــى الساحات ،ليؤكدوا أنهم
«بتضحيات شهدائهم أمضى عزمًا
وأقوى إرادة» ،ولتنفتح بذلك صفحة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـع ـ ــدوان لــن
ُ
كتب فيها للسعودية واإلم ــارات ما
ي ّ
تتمنيانه.
قبل حــوالــى  14سـنــة ،وفــي وقــت كان
فيه اليمنيون ّ
يودعون القائد السابق
لـ ــ«أنـ ـص ــار ال ـ ـلـ ــه» ،ح ـس ــن ال ـح ــوث ــي،
ك ــان شقيقه عـبــد املـلــك يعيد ترتيب
صفوف «الحوثيني املغمورين» ،كما
يـصـفـهــم اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي ،لـيـقــود
خ ـمــس حـ ــروب ض ــد ح ـل ـفــاء الــريــاض
أوصـلــت الحركة إلــى مــا وصلت إليه
راهـنــا .والـيــوم ،ال يبدو أن ثمة شيئًا
مختلفًا ،ســوى أن مــن ًيقود الـعــدوان
ّ
على اليمن «أكثر رعــونــة» من كــل ّمن
سبقه ،وفي ذلك عامل إضافي لتحقق
الهزيمة.
(األخبار)

ً
صالح الصماد ...القائد الذي ال يملك منزال
من الشبابّ ،
وفك الحصار عن منطقة فلة ،غربي
املدينة ،والتي كانت حاصرتها قوات نظام صنعاء.
مل ــع اس ـم ــه ســري ـعــا ف ــي أوسـ ـ ــاط س ـ ّك ــان ص ـعــدة،
بفضل قربه منهم ،ونشاطه فــي حــل قضاياهم،
ُ ِّ َ
عينه قيادة «أنصار الله» في عام  2008املسؤول
لت
االجتماعي للحركة.
ش ــارك بـفــاعـلـيــة ف ــي مــواج ـهــة ق ــوات صـنـعــاء في
ّ
وتصدى لها كقائد
حربها السادسة على صعدة،
ّ
ُ
مـيــدانــي لـلـمــديــريــات املحيطة بــاملــديـنــة ،لــيـعــن في
ً
عــام  2009مـ ّســؤوال ثقافيًا لـ«أنصار الـلــه» .وهذا
املنصب استحقه ِلا أظهره من قدرات في الخطابة،
وكسب الجماهير إلى صف الحركة في أكثر من
مناسبة في صعدة واملحافظات املجاورة لها.
محاور بارع
ُّ
عقب الحرب السادسة ،كلف الصماد من قبل زعيم
«أنصار الله» ،عبد امللك الحوثي ،بتمثيل الحركة

َ
فــي التخاطب مــع لجان الــوســاطــة التي قـ ِـدمــت من
صنعاء إلعادة تطبيع األوضاع في صعدة ،وأسهم
فــي إع ــادة الـهــدوء والتوفيق بــن الجيش واللجان
الـشـعـبـيــة الـتــابـعــة لـلـحــركــة .وم ــع انـعـقــاد «مــؤتـمــر
ال ـح ــوار الــوط ـنــي» فــي صـنـعــاء ،شــاركــت «أنـصــار
ال ـلـ ّـه» فـيــه بـفــاعـلـيــة ،وقـ ـ ّـدم فــريـقـهــا رؤي ــة الـحــركــة
لحل القضايا اليمنية العالقة ،ومقترحاتها لشكل
النظام السياسي واإلداري لليمن .وفي هذا الشأن
قالت مصادر في الحركة ،لـ«األخبار» ،إن الصماد
هو من تولى مراجعة هذه الرؤية مع الدكتور عبد
الكريم جدبان والدكتور أحمد شرف الدين ،اللذين
اغتيال في صنعاء قبل نهاية مؤتمر الحوار.
م ــع دخ ــول «أن ـص ــار ال ـلــه» إل ــى صـنـعــاء فــي الـ ــ21
مــن أيـلــول /سبتمبر  ،2014عـ ّـن الرئيس اليمني
(امل ـس ـت ـق ـيــل الحـ ـق ــا) ،ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ــادي،
الصماد مستشارًا لــه ،فــي وقــت كــان يشغل فيه
منصب رئيس املكتب السياسي للحركة منذ ما

قبل ذلك التاريخ ببضعة شهور .وفي آب /أغسطس
 ،2016تحالفت «أنـصــار الله» مع حــزب «املؤتمر»
ال ــذي ك ــان ي ـقــوده الــرئـيــس الـســابــق عـلــي عـبــد الله
ّ
صالح ،وشكل الطرفان «املجلس السياسي» إلدارة
السلطة والتنسيق بينهما في مواجهة الحرب .كان
الصماد عضوًا في املجلس ،وبعدها توافق الطرفان
عليه رئيسًا للمجلس ،ومن يومها إلى حني مقتله
ّ
حقق نجاحًا في إدارة شؤون السلطة في صنعاء
سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا وإداريًا ،وإلى ّ
حد ما في
الجانب االقتصادي ،رغم الحصار املفروض على
اليمن.
ح ـظــي ال ـص ـمــاد بـثـقــة زع ـي ــم «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» .ومــع
مـحــاولــة حليفها ،عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح ،االنـقــاب
عليها في كانون األول /ديسمبر  ،2017ظهر عبد
ـاطـبــا أن ـص ــاره وأن ـص ــار صالح
امل ـلــك ال ـحــوثــي مـخـ ِ
بقوله« :جمهورية برئاسة صالح الصماد ومن قرح
ّ
يقرح» .ومــا هي إال ساعات حتى تمكن الصماد،
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ّ
ّ
الرد لن يوفر واشنطن

خليل كوثراني
أك ــد م ـصــدر ق ـي ــادي ف ــي حــركــة «أن ـصــار
الـ ـل ــه» ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن اغ ـت ـيــال رئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـسـ ـي ــاس ــي األع ـ ـل ـ ــى ،ص ــال ــح
ال ـص ـمــاد ،شــاركــت فـيــه ق ــوات الــواليــات
املتحدة ،في عملية على الساحل الغربي
لـلـيـمــن ،ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي .وأف ــاد
امل ـصــدر ب ــأن الـصـمــاد ك ــان ضـمــن جولة
له في الحديدة ،ويتنقل بموكب رمزي
يقتصر على سيارتني :واحدة يستقلها
بيضاء اللون مع سائق ومرافقني اثنني،
ّ
وباص يقل مرافقني آخرين.
وعقب تحركات أمنية فــي الـجــو ،وعبر
األرض ،وبعد عملية معقدة،
عمالء على
ِّ
ُرص ـ ــد هـ ــدف ُص ــن ــف ع ـلــى أنـ ــه «ق ـي ــادي
عسكري كبير» ،لتنطلق إثر ذلك طائرة
حــربـيــة تــرافـقـهــا ط ــائ ــرة اس ـت ـطــاع إلــى
أجواء الحديدة .ومن ثم أقدمت املقاتلة
ً
الحربية (ال يــزال مجهوال مــا إذا كانت
أميركية أم سعودية أم إمــاراتـيــة) على
تنفيذ هجوم بقصف السيارتني ،ما أدى
على الفور إلى مقتل الصماد ومرافقيه
الستة ،الذين ليس من بينهم من يحمل
رتبة قيادية.
اخ ـتــارت «أن ـصــار الـلــه» تأجيل اإلعــان
عن مقتل الصماد لجملة أسباب ،ليس
م ــن ب ـي ـن ـهــا أن ال ــرئ ـي ــس ك ـ ــان جــري ـحــا.
يلخص املصدر دوافــع التأخير باآلتي:
ت ـق ـي ـي ــم ال ـ ــوض ـ ــع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي واخـ ـتـ ـي ــار
خ ـل ـي ـفــة ل ـل ـص ـمــاد ي ـس ــد ث ـغ ــرة أحــدث ـهــا
اغ ـت ـي ــال ال ــرج ــل الـ ـ ــذي وصـ ـف ــه امل ـص ــدر
بـ«الخسارة الكبيرة جدًا جـدًا» ،وتقييم
الهجوم أمنيًا ومــا يرافقه مــن مخاوف
فــي ّعملية مـمــاثـلــة ،واألهـ ــم ال ـتــأكــد من
مـ ـن ــف ــذي ال ـج ــري ـم ــة ب ــال ــوس ــائ ــل ك ــاف ــة،
األمـنـيــة واإلعــامـيــة والسياسية ،وهي
التي قــادت جميع خيوطها إلــى إسهام
األميركيني في العملية.
شـ ـك ــل ت ــأخـ ـي ــر اإلع ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن االغـ ـتـ ـي ــال
ف ـض ـي ـحــة ك ـب ـي ــرة لـ ـلـ ـق ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي ت ـقــود الـ ـع ــدوان على
اليمن ،إذ لم يكن هؤالء على علم ودراية
ب ـمــا جـ ــرى .ل ــم يـعـلــن ت ـحــالــف ال ـع ــدوان
عــن ّ
أي غـ ــارات أو عـمـلـيــات فــي املنطقة
ّ
ط ــوال امل ــدة ال ـتــي ت ـقــل ع ــن خـمـســة أي ــام
بقليل ،سوى تسريبات صحافية تزعم
قتل من اعتبر «قائد القوات البحرية».
حـتــى إن ال ــري ــاض وأبـ ــو ظـبــي ابتلعتا
الطعم األمـنــي الــذي رمته صنعاء ،عبر
إظـهــار الصماد فــي شريط مـصـ ّـور بعد

عن الرجل شجاعته
ُع
رف ّ
تجسدت في زياراته
التي
المتكررة لجبهات القتال

بالتفاف قيادات الحركة من حوله ،من القضاء على
انـقــاب صــالــح ،والـحـفــاظ على الــوضــع األمـنــي في
صنعاء والـشـمــال ،وصيانة تماسك أكثر مــن 40
جبهة قتال تحارب عليها الحركة .عقب ذلك ،تمكن
الصماد من تجاوز تداعيات مقتل صالح ،والحفاظ
على تحالف «أنصار الله» و«املؤتمر» ،واستئناف
عقد جلسات البرملان الــذي ينتمي أغلب أعضائه
إلى حزب صالح.
ُع ــرف ع ــن ال ـص ـمــاد نــزاه ـتــه ومـنــاهـضـتــه للفساد
املــالــي واإلداري .وف ــي ه ــذا ت ـقــول م ـصــادر مـقـ ّـربــة
ً
مـنــه ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن الـصـمــاد ال يملك م ـنــزال في
العاصمة صنعاء ،وإنــه كــان يقيم خــال السنوات
األربع املاضية في منزل مستأجر .كذلك ُعرف عن
الرجل شجاعته التي ّ
تجسدت في زياراته املتكررة
لجبهات القتال ،بما فيها الجبهة الحدودية ،حيث
ً
املاضي وهو يقود طقمًا مسلحًا ،حامال
ظهر العام
ّ ً
بندقيته ومتنقال بني جبال جيزان.

اس ـت ـش ـه ــاده ،ي ـت ـض ـمــن ج ـ ــوالت ال ــرج ــل
على ورش التصنيع العسكري املحلي.
ت ـع ـ ّـم ــدت قـ ـي ــادة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» إظ ـهــار
ال ـشــريــط لـسـبـبــن :األول فـضــح ضعف
الـسـعــوديــن واإلمــارات ـيــن استخباريًا،
وإفشال أي خطوة ّ
مبيتة لألعداء قد تلي
العملية ،عبر إيهامهم بفشل الهجوم
وات ـخــاذ تــدابـيــر االسـتـعــداد ال ــازم .ولم
ينشر الـسـعــوديــون ص ــورًا للهجوم من
الجو ،إلــى أن حـ ّـدد قائد «أنـصــار الله»،
السيد عبد املـلــك الـحــوثــي ،أم ــس ،مكان
االسـ ـتـ ـه ــداف ف ــي ش ـ ــارع ال ـخ ـم ـســن في
الحديدة.
لدى قيادة «أنصار الله» ملء الثقة بأن
ّ
األميركيني شاركوا في الهجوم ،أقله عن
طــريــق االسـتـطــاع والــدعــم األم ـنــي ،مع
احتمال أن تـكــون الـطــائــرات السعودية
شاركت بما يقتصر على تنفيذ الغارة

ّ
مثل تأخير إعالن
االغتيال فضيحة
كبيرة للسعودية
واإلمارات

م ــن دون ال ـع ـلــم ب ــال ـه ــدف .امل ـســؤول ـيــة،
بحسب أصـحــاب ال ـقــرار فــي صـنـعــاء ،ال
تستثني أي طــرف من الجبهة املقابلة.
والرد الذي يجري تدارسه منذ الجمعة،
يشمل أهدافًا تتناسب والخسارة التي
تتطلب تــدفـيــع ال ـع ــدوان ثـمـنــا مــوجـعــا.
تؤكد قيادة «أنصار الله» أن الرد قادم،
وسـيـشـمــل هــدفــا أمـيــركـيــا مــن بــن عــدة
أهـ ـ ــداف ،ول ــن يـقـتـصــر ع ـلــى الـسـعــوديــة
واإلمارات .وتشير مصادر الحركة إلى أن
الصماد كان هدفًا للسعودية واإلمارات،
ل ـكــن ف ــي أي م ــن ج ــوالت ــه ال ـســاب ـقــة في
امل ـنــاطــق ،بـمــا فـيـهــا نــزولــه امل ـت ـكــرر إلــى
الـحــديــدة والـســاحــل الـغــربــي ،لــم ينجح
الثاني
ه ــؤالء فــي الــوصــول إلــى الـهــدف
ّ
عـلــى قــائـمــة «امل ـط ـلــوبــن» ،حـتــى تــدخــل
األمـيــركـيــون ،أخ ـي ـرًا ،فــي عملية معقدة
تحمل بصمات واشنطن بــوضــوح ،وال
تـشـبــه عـمـلـيــات الـقـصــف ال ـتــي ينفذها

التحالف السعودي منفردًا.
تشارك واشنطن لوجستيًا وتسليحيًا
ومـعـلــومــاتـيــا ف ــي ال ـح ــرب ض ــد الـيـمّــن،
م ـن ــذ ل ـح ـظ ــة اإلع ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا .وت ـس ــخ ــر
لــذلــك كــل اإلمـكــانــات ،بما فيها األقـمــار
الصناعية وعمليات تــزويــد الطائرات
ب ـ ــال ـ ــوق ـ ــود فـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــو ،وامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
االستخبارية ،إضافة إلى وجود غرفة
عمليات مشتركة فــي الخليج ،يشرف
فيها عشرات الضباط من قيادة الشرق
األوســط على سير املـعــارك والعمليات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــون
االسـ ـتـ ـش ــارات ل ـل ـض ـبــاط الـخـلـيـجـيــن.
االنخراط األميركي في الحرب تصاعد
منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى
الرئاسة .وتشير معلومات إلى أن إدارة
ترامب تشارك السعوديني واإلماراتيني
ال ــرغ ـب ــة ف ــي إب ـع ــاد «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» عــن
كامل الساحل الغربي ،وميناء الحديدة
بــالـتـحــديــد ،وه ــو م ــا ك ــان مـحــل نـقــاش
أم ـيــركــي ألس ـبــاب إن ـســان ـيــة .الـحـمــاســة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ــوازي ـه ــا ح ـمــاســة مـمــاثـلــة
لدى بريطانيا ،التي ُيرصد لها اهتمام
استثنائي بالساحل والـبـحــر األحـمــر.
وم ــن امل ـتــوقــع أن ت ـتـصــاعــد الـعـمـلـيــات
ف ــي ال ـســاحــل ال ـغــربــي ب ـهــدف الــوصــول
إلى الحديدة ،كمحطة أساسية يراهن
عليها تحالف العدوان في كسر صمود
صنعاء.
ً
كان الصماد يردد أنه ال يملك ماال كافيًا
ليصرفه عـلــى أبـنــائــه إذا مــا استشهد،
ول ــن ي ـكــون أم ــام عــائـلـتــه س ــوى ال ـعــودة
مــن الـعــاصـمــة صـنـعــاء إل ــى قريتهم في
ال ـش ـمــال إذا م ــا ن ـجــح ال ـع ــدو ف ــي قـتـلــه.
لكن املؤكد أن الرئيس اليمني ،صاحب
الكاريزما واملوهبة الخطابية والنشاط
ّ
ال ـ ـ ــدؤوب ،خ ــل ــف وراءه ع ـش ــرات اآلالف
مــن الـجـنــود الــذيــن قــام بتخريجهم في
دورات املعسكرات التدريبية في األشهر
ً
املاضية ،فضال عن قوة عسكرية صاعدة
ً
ومتنامية لم يشهد اليمن مثيال لها ،من
بينها مــا كــان الــرجــل مهتمًا بمتابعته
ش ـخ ـص ـيــا ب ــاه ـت ـم ــام بـ ــالـ ــغ :ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـصــاروخــي ال ــذي أوص ـلــه إل ــى معادلة
«صـ ــواريـ ــخ يــوم ـيــة ع ـلــى ال ـس ـع ــودي ــة»،
والتصنيع العسكري املحلي على صعد
متنوعة ،والقوة البحرية على الساحل
الغربي .عناصر قوة شارك في تفعيلها
الصماد ،وتركها لبالده إرثًا كافيًا للرد
على العملية ،التي أراد من اتخذ قرارها
إيقاف املد الثوري في اليمن.

