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تجربة صالح الصماد .. سطور خالدة من أسفار التاريختجربة صالح الصماد .. سطور خالدة من أسفار التاريخ
جمال الغراب

ــال، وأبرز رجال هذا الزمان  لكل زمان دولة ورج
ــماه يتكرر  ــهيد صالح الصماد، مس بال منازع الش
ــخصية  ــمى ش ــم يتكرر مس ــا ل ــماع كم ــني األس ب
ــاس بالخري ويتناقلون  ــة من قبل، يذكره الن قيادي
ــل برسعة  أعماله وانجازاته التي ما انفكت تتناس
قياسية، ومع انه يحيط جانباً من أعماله بالتكتم 
ــداً  ــاس وتحدي ــا إال أن الن ــىل نجاحه ــاً ع حرص
ــطاء منهم يتناقلون تلك األعمال بيشء من  البس
االرتياح واالبتهاج كونها تصب يف مصلحة الوطن 
قبل أي اعتبارات أخرى، يتناقلون ايضاً ما خفي 
ــماع واألبصار من مآثر الرجل والقصص  عن األس
املرتافقة مع أعماله وعطاءاته يف الجانب الرسمي، 
ــاء الذين  ــة القادة العظم ــه يف منزل حيث يضعون
ــطوراً خالدة يف  ــتطاعوا أن يضعوا لذواتهم س اس

أسفار التاريخ.
رجل املرحلة

ــني ينظر املرء اىل أعمال وانجازات وعطاءات  ح
الشهيد صالح الصماد يجزم انه يحتل وبال منازع 
ــي لذلك  ــباب والدواع ــة، األس ــل املرحل صفة رج
كثرية ومتعددة فعدا عن أداءاته يف العمل اليومي 
ــع اآلخرين أمام  ــاد ان يض ــهيد الصم يطيب للش
ــايل من النظري حيث يفاجئ  واقع من العطاء الخ
ــه اليومية التي  ــارات عمل الجميع بتحركاته ومس
ــاطة القائد وثانيها  ــور أولها بس تدل عىل عدة أم
حرصه عىل التواجد يف عناوين املشهد وتفاصيله 

وثالثها بحثه عن أداء متجاوز لحدود املألوف.
شاطئ التخليد

ــم  ــدات والقوائ ــن يف األجن ــون الوط ــا يك عندم
ــدة والقابلة  ــادة الناجحة والفري أوًال تتخلق القي
ــخصية  ــذا النص يرسي عىل ش ــد، مثل ه للتخلي
ــاء الرجل اىل  ــني ج ــح الصماد، فح ــس صال الرئي
موقع الر الشهيدجل االول عرب املجلس السيايس 
ــاء ارصدة  ــال كثريين بن ــو ح ــن همه كما ه ــم يك ل
ــال اليومية  ــد األعم ــروة من عوائ ــة وجني ث بنكي
ــي جل  ــاب الثالثين ــخر الش ــد س ــية لق والسياس
ــراء الوطن  ــه يف اث ــى طموحات ــه وحت ــه وعمل وقت
ــوى رفعة  ــال التي ال تتغيا س ــازات واألعم باالنج
ــون قد  ــأنه وبذلك يك ــالء ش ــموه وإع ــن وس الوط
ــاطئ التخليد والذكرى  ــخصيته عىل ش وضع ش

الجميلة والعطرة.
ادوار لم تكن يف الحسبان

ــكل  كانت لحظات عصيبة للغاية تلك التي تش
ــيايس االعىل بموجب اتفاق  خاللها املجلس الس
ــام وانصار الله  ــعبي الع ــيايس بني املؤتمر الش س
ــارق األجواء مع أزيز  ــث لعلعة الرصاص ال تف حي

الطائرات وأصوات االنفجارات واملدافع.
يومها سخر البعض من خطوة تشكيل املجلس 
ــان الحال  ــاً له وكان لس ومن تعيني الصماد رئيس
ــل يف مواجهة  ــاب ان يفع ــادي ش ــع قي ــاذا بوس م

عدوان يتشكل من سبعة عرش دولة تقريبا.
ــابقة إرث  ــن حكم األنظمة الس ــة 38 عاماً م ترك
ــاهم من تعقيدات املوقف وصعوبة واستعصاء  س
ــور  االم ــح  تصحي ــاه  اتج يف  ــوات  بخط ــام  القي

ومعالجة املشكالت العالقة.
ــارب القيادية  ــاب التج ــبق غي ــاً اىل ما س مضاف
ــت  ــاد جعل ــهيد الصم ــبة للش ــلطوية بالنس الس
الرأي القائل باستعصاء مهمته يتنامى بالتدريج 
ــذ االيام  ــل من ــأ له بالفش ــض تنب ــة ان البع لدرج

االوىل.
ــاد تبدت  ــني الصم ــكيل املجلس وتعي ــد تش بع

مسارات جديدة يف مرسح القول والتقييم.
ــذ  ــل أخ ــه بالفش ــوا علي ــذي حكم ــاب ال فالش
ــاق يف اتجاهات مذهلة واضحى يؤدي أدواراً  ينس

لم تكن يف الحسبان.
أداءاته وأعماله اليومية جعلت القائلني بفشله 
ــات  ــي ب ــاب الثالثين ــاً، فالش ــون تدريجي يرتاجع
يجابه مخططات العدوان بصالبة منقطعة النظري 
وبدهاء وحكمة املجابهني يف امليدان الصامدين يف 
ــالم حني يعلو  ــدوان املرشعني اكفهم للس وجه الع

صوته من حني آلخر.
لقد نجح الشاب الثالثيني يف املهمة بامتياز مع 
مرتبة الرشف واستطاع ان يخلق جواً وطنياً عاماً 

مناهضاً للعدوان مؤيداً ملسار السالم.
ــكر اىل آخر ومن جبهة اىل أخرى قىض  من معس
الشهيد الصماد جل انشطته التي لم تغفل األمور 

السلطوية األخرى كاالدارة اليومية للدولة.
ــن  وم ــة  الوطني ــوى  الق كل  ــن  م ــل  جع ــد  لق
ــار الله يداً  ــيطرة انص ــة لس ــات الخاضع املحافظ

واحدة يف مواجهة اعتى عدوان يلج عامه الرابع.
اإلحساس بوطن كامل

ــز  واملرك ــم  الحك ــل  معق ــي  ه ــاء  صنع أن  ــع  م
ــة  الخاضع ــات  املحافظ ــة  دف الدارة  ــيايس  الس
لسيطرة أنصار الله وهو ما يتطلب تواجد الطاقم 
ــتمرار، إال  ــيايس فيها بدائمية واس الرئايس والس
ــن النوع الذي  ــح الصماد ليس م ــهيد صال أن الش
ــإدارة األمور من هذا  ــئ عىل الذات ويكتفي ب ينكف
ــرء توزيعاً  ــه اليومية،  يلحظ امل ــل، يف أعمال املعق
ــاد وتحركاته  ــهيد الصم فريداً ألماكن تواجد الش
ــأة يطل عىل  ــن صنعاء وفج ــث يدير االمور م حي
ــراه يرتجل يف ذمار  ــن الحديدة ثم ن ــرأي العام م ال
ــك، إنها  ــران وهكذا دوالي ــرج عىل عم ــا يع وبعده
ــاس بوطن كامل وليس بعاصمة  حالة من اإلحس

محدودة جغرافيا.
بساطة القائد

ــة بالعالم  ــون ألي رئيس يف أي دول ــادة ما يك ع
ــلطوية من التعايل واالستعالء وهي عادة  هالة س
تتناقلها األجيال يف معظم الدول، يف حالة الرئيس 
الشهيد الصماد نجد حالة من انعدام هذه الهالة، 
ــاطة القائد يف ترصفاته واعماله  حيث تتبدى بس
ــلوكه اليومي. يقول مصدر مطلع عن الشهيد   وس
ــاد: يقوم الرئيس الصماد بإدارة املعارك عرب  الصم
ــاوز قيمتها  ــة ال تتج ــرتئ ويرتدي بذل ــون مه تلف
ــذاء مع  ــات الغ ــاول وجب ــال ويتن ــرشة آالف ري ع
ــكرات  ــه وحني يحل ضيفاً عىل أحد املعس مرافقي

فانه يتناول طعام الغداء مع االفراد يف املعسكر.
واحدة من املآثر

ــر الصماد  ــطاء مآث ــن حني آلخر يتناول البس م
والحكايات التي عادة ما ترتافق مع أي أعمال يقوم 
ــر فقط قيامه  ــبيل الذك ــن تلك املآثر عىل س بها م
ــاض مرافقيه  ــىل ايق ــث أقدم ع ــالة الفجر حي لص
ــر وذهب ليصيل وحينما فرغ من  ألداء صالة الفج
الصالة عاد ووجد بعض املرافقني نائمون فما كان 
منه سوى أن أمسك بقطرات ماء ورشع يف وضعها 
ــوا ألداء  ــك اىل أن قام ــو يضح ــهم وه ــىل رؤوس ع
الصالة، مآثر كهذه جعلت الصماد يحتل مكانة يف 
ــراد جماعته الذين يبادلونه ذات  قلب مرافقيه وأف
ــراد عىل أتم  ــؤالء املرافقون واالف ــات ه ــعور وب الش

استعداد للتضحية يف سبيل قياداتهم.
التعاطي مع الجنوب

يف تعاطيه مع املخططات التآمرية التي تديرها 
أطراف خارجية يف الجنوب اتخذ الرئيس الشهيد 
ــث  ــلوكاً حي ــاً وس ــة منهاج ــن الحكم ــاد م الصم

ــني بمنتهى العقل  ــب مع الجنوبي تخاط
ــاول تقريب وجهات  والحكمة واخذ يح
ــع  م ــرصاع  ال ــلوك  ــايش س ــر وتح النظ
ــخصية  ــراك الجنوبي وبش ــادات الح قي

ــوم وطنه  ــاس بهم ــد املفعم باالحس القائ
ــني  للجنوبي ــاد  الصم ــرتف  اع ــعبه  وش

بمظلوميتهم التي يعانونها والتي 
ــابق،  الس ــام  النظ ــببها  س كان 
ــاد  الصم ــهيد  الش ــات  اعرتاف

وطريقة تعاطيه مع الجنوبيني أدت 
ــق واقع من التفهم الجنوبي  اىل تخلي

وهو ما ادى اىل توليد حالة من االحرتام 
ــاد  الصم ــهيد  الش ــس  للرئي ــر  والتقدي
وملواقفه السياسية املعلنة تجاه الجنوب 

وقضيته العادلة.
ــرية  ــازات الكب ــذه االنج ــن ه ــم تك ل
ــا  دعتن ــي  الت ــا  وحده ــة  والعظيم
ــذي يعمل بصمت  ــاف الرجل ال إلنص
ــك الظروف  ــود الوطن يف أحل من ويق

ــم كل هذه الرصاعات التي  ، ولكن رغ
تعصف بالوطن والحصار املفروض 

ــن قبل دول  ــواً وبراً وبحراً م عليه ج
ــعب  ــدوان والتي أرادت تركيع الش الع

ــس  الرئي ــس  ين ــم  ل ــم،  العظي ــي  اليمن
ــة  ــب الخدمي ــاد الجوان ــهيد الصم الش
ــا كل اإلمكانيات  ــر له ــد والتي وف يف البل

ــاطها،  ــا ونش ــتمرار حيويته ــة الس الالزم
ــبب نقل  ــم تدهور االقتصاد اليمني بس رغ

ــل إيرادات الدولة إىل  البنك املركزي، وتحوي
ــم يكن ذلك األمر  ــوب مرتزقة الرياض، ل جي

ــة الرجل الذي  ــام عزيم ــل  عائقا أم الجل
ــعب  ــؤولية الش ــازال يحمل مس ــل وم حم
ــاه  اليمني عىل كتفيه، وهذا األمر لن ينس

ــيادة  ــي والذي يبادل س ــعب اليمن الش
الرئيس الثقة والتعظيم.

نسخة عن ابراهيم الحمدي
ــكاد  ي ــدي  الحم ــم  ابراهي ــد  عه
ــدل عىل ما  ــه تعبري ي ــرر ذات أن يك

استطاع الشهيد صالح الصماد 
ــوده عىل  ــه خالل وج أن يحقق

ــيايس  الس ــس  املجل رأس 
ــس  الرئي أن  ــع  ــىل، وم االع
الحمدي  ابراهيم  الشهيد 
أن  إال  ــراره  تك ــب  يصع
ــا  ــرى فيم ــك آراء ت هنال
يقوم به الشهيد الصماد 
ــال  أعم ــن  م ــه  ويؤدي
ــاج  انت ــادة  إع ــام  ومه
مع  الحمدي  ــة  لتجرب
يف  ــوارق  الف ــض  بع

االداءات.
ف  و ــر ظ
ــتثنائية حملت  اس
ــاد  ــهيد الصم الش
ــدة الرئاسة  اىل س
ــع  واق يف  ــي  وه
ــا  م ــدر  بق ــر  االم
ــة  خدم ــت  قدم
ــعب اليمني  للش
ــاً  أيض ــا  أنه إال 
امكانية  ــفت  كش
ــرار  تك ــاد  يع ان 
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ــني بمنتهى العقل  وبي
ــاول تقريب وجهات  ح
ــع  ــرصاع م ال ــلوك  س
ــخصية  لجنوبي وبش

ــوم وطنه  ــاس بهم حس
ــني  للجنوبي ــاد  الصم

يعانونها والتي 
ــابق،  الس ــام  ظ
ــاد  الصم هيد 

ع الجنوبيني أدت 
ن التفهم الجنوبي 

يد حالة من االحرتام 
ــاد  الصم ــهيد  الش س 
 املعلنة تجاه الجنوب 

ــرية  ــازات الكب النج
ــا  دعتن ــي  الت ــا  ه
ــذي يعمل بصمت  ل
ــك الظروف  يف أحل

يي
ه الرصاعات التي 
لحصار املفروض 

ــن قبل دول  حراً م
ض

ــعب  دت تركيع الش
ــس  الرئي ــس  ين ــم  ل  
ــة  ــب الخدمي الجوان
ــا كل اإلمكانيات  ــر له

ــاطها،  ــا ونش  حيويته
ــبب نقل  صاد اليمني بس

ــل إيرادات الدولة إىل  حوي
ــم يكن ذلك األمر  ياض، ل

ــة الرجل الذي  م عزيم
م

ــعب  ــؤولية الش مل مس
ــاه  ، وهذا األمر لن ينس

ــيادة  والذي يبادل س
عظيم.

راهيم الحمدي
م

ــكاد  ي ــدي  لحم
ــدل عىل ما  ري ي

ي
صالح الصماد 
ــوده عىل  وج

ح
ــيايس  الس

ــس  لرئي
يس

حمدي 
أن  ال 
ي
ــا  فيم
صماد 
ــال  م
ــاج  ت
مع 
يف 

ف 
 

ــاء  ــكيله يف صنع ــداة تش غ
ــار الله  ــني انص ــاق ب ــر االتف اث
ــام  الع ــعبي  الش ــر  واملؤتم
ــية  ــاط السياس فوجئت األوس
ــة  والجماهريي ــة  واملجتمعي
ــيايس  الس ــس  املجل ــام  بقي
ــاد  الصم ــاب  بانتخ ــىل  االع
ــاً له يف حني حل الدكتور  رئيس
قاسم محمد غالب لبوزة نائباً 

للرئيس.
ــاب  االنتخ ــذا  ه ــاب  اعق يف 
ــاة الصماد  ــرية حي ــذت س أخ
ــار  الن يف  ــيم  كالهش ــرش  تنت
ــائل اإلعالم هذه  ــت وس وتناقل
السرية لتعريف عامة الشعب 

برئيسهم الجديد.
ــد  نج ــرية  الس ــل  تفاصي يف 

اآلتي:
ــو املرشف  ــح الصماد ه صال
ــه  الل ــار  ألنص ــام  الع ــايف  الثق
ــرآن الكريم  ــرف بحفظ للق وع
ــتيعاب  ــن من اس ــال ، تمك كام
ــكل كامل  القرآنية بش الثقافة 
ــوة طرحه  ــى أن ثقافته وق حت
مرضب  أصبحت  ــه  ومحارضات
ــاط جماعة  ــني أوس ــال ب األمث
ــال عن  ــذا فض ــه ، ه ــار الل أنص
ــادات أنصار  ــن اكرث قي كونه م
ــيد عبدامللك  الله قربا من الس
ــه  ــذي جعل ــر ال ــي األم الحوث
ــادات أنصار الله  واحداً من قي
ــا  أمني ــة  مطلوب ــت  كان ــي  الت
ــن قائمة  ــابق ضم للنظام الس

الـ 55 بتهمة التمرد.
ــد 1 يناير 1979م  ـ من موالي
ــحار  س ــة  مديري ــاذ  مع ــي  بن

بمحافظة صعدة.
ــة صنعاء ..  ــج جامع – خري

عمل مدرسا يف مدارس صعدة.
ــم صالح الصماد يف  ـ ملع نج
حرب صعدة الثالثة حني فتح 
ــي معاذ  ــة يف بن ــة مقاوم جبه
ــكري  ــف الضغط العس لتخفي
ــور وضحيان..  ــىل مران ونش ع
ــة قليلة من  ليقود مع مجموع
ــة يف  ــن مواجهات رشس املكربي
ــة  ــن مدين ــة م ــق القريب املناط
صعدة.. مابني املقاش والطلح 
ــد  ــان الصعي ــهول قيع .. يف س
ــرب  الح ــي  لتأت ــي..  الزراع
ــة الهجوم عىل  ــة ضاري الرابع
ــا حولها  ــاذ وم ــي مع ــرى بن ق
ــوم  للخص ــل  فض ــو  أب ــكان  ف

باملرصاد..
ــرات الحربية  ـ هدمت الطائ
ــه  منزل ــة  الجوي ــارات  بالغ
ــقط  س  .. ــه  مزارع ــرت  دم و 
ــهداء يف  ــقائه ش ــني من أش اثن
ــتباكات.. الحقته قذائف  االش
الدبابات واملدافع إىل كل مرتس 
ــه.. عارك  ــدف قتل ــرف به وج
ــرات.. واجه  ــرشات امل ــوت ع امل
ــة  املدوي ــه  برصخت ــاص  الرص
وشجاعته التي صارت مرضبا 
ــل  الرج ــم  يتقاس إذ  ــل..  للمث

شيئني: العلم والبطولة.
ــوم  العل ــاد  الصم درس   –
ــد املرجعيات  ــىل ي ــة ع الديني
الزيدية مثل العاملني الجليلني 
الذي كان  مجدالدين املؤيدي 
ــيد  ــا يف منطقتهم، والس مقيم
ــذي من  ــي ال ــن الحوث بدرالدي
ــيد  ــط بنجله الس ــه ارتب خالل
ــذ مطلع  ــني بدرالدين من حس

األلفية الثالثة.
ــار  مستش ــب  منص ــغل  ش

رئيس الجمهورية عن جماعة 
انصار الله عام 2014م.

ــص العاصمة من فكي  تخلي
األسد

ــمرب من  يف أعقاب فتنة ديس
ــن كثريون  ــرصم راه ــام املن الع
ــاء  ــاع يف صنع ــىل أن األوض ع
ــري اىل طريق  لن يكتب لها الس
االحتواء نظراً لحجم االحداث 
ــك الرهانات  ــا غري ان تل وهوله
ــل، حيث  ــري الفش ــت مص لقي
ــاب يف الثالثينيات  استطاع ش
ــوازن  ــظ ت ــره ان يحف ــن عم م
ــدة وتمكن  الدفة يف أوقات الش
بحنكة نادرة من الحفاظ عىل 
ــري ومجرى األمور لتستعيد  س
ــار  العاصمة صنعاء بذلك مس
ــاب  ــتقرار تحت قيادة ش االس
ــاالت اليمن أال  ــرية رج ــن خ م

وهو الرئيس صالح الصماد.
واقع األمر أن أحداثاً بحجم 
ــمرب لم تكن قابلة  أحداث ديس
ــان  ــد ورب ــو أن قائ ــواء ل لالحت
ــرى غري  ــخصية اخ ــة ش الدف
ــع  الوض كان  ــث  حي ــاد  الصم
مرشحاً النفجار مدوى يزلزل 
ــا بني  ــق م ــات والتواف التفاهم
طريف الجبهة املناوئة للعدوان 
إال وهما املؤتمر الشعبي العام 

وانصار الله.
ــيس  مس يف  ــة  الفتن ــت  كان
ــف  تتص ــادة  قي اىل  ــة  الحاج
بمهارات عالية وحكمة ودهاء 
ــي صفحتها  ــك لضمان ط وذل
ــل  تكف ــات  ترتيب يف  ــرشوع  وال
عودة أجواء األمن واالستقرار 
ــاء وهو ما  ــة صنع اىل العاصم
ــح  صال أرشف  ــث  حي ــدث  ح

ــىل  ع ــاد  الصم
ــور  االم ــة  معالج
ــاد الدفة بإحكام  وق
حتى  ودهاء  ومهارة 
استطاع أن يستنزع 

ــة  العاصم ــان  أم
ــن بني  ــتقرارها م واس

فكي االسد.
تبديد الضغائن

ــداث  أح أن  ــم  رغ
ديسمرب املايض استحثت 

ــن لدى  ــن الضغائ ــاً م واقع
ــىل مرصع  ــداً ع ــض ض البع

ــبق صالح إال أن  الرئيس االس
ــن  ــت م ــاد تمكن ــال الصم أعم
تبديد جانب من تلك الضغائن 
بأدائه العايل وتحركاته التي ال 
ــه وذكاء: يقول  ــو من فطن تخل
ــن  ع ــاء  القدم ــود  الجن ــد  أح
زيارة الصماد للمعسكر الذي 
ــذا الجندي ”منذ  يعمل فيه ه
ــه صالح  ــل عيل عبدالل أن قت
ــىل  ع ــة  ضغين ــل  أحم ــا  وأن
ــكل  بش ــي،  الحوث ــة  جماع
اليتصورها أحد، لكن وبعد 
زيارة الصماد إىل معسكرنا 
ــا خطاب  ــي فين ــث ألق حي
ــة  ــي 180 درج ــري قناعات غ

ــب اىل  ــن القل ــا م .. حدثن
بالثبات  ــا  أوصان القلب.. 
ــا  لن ــال  ــه، وق الل ــوى  وتق
النرص سبيلنا يف مواجهة 
ــات كثرية  ــدوان، وكلم الع
ــى  ــا حت ــت صدورن أثلج
ــن يحدثنا  ــعرنا أن م ش
إبراهيم الحمدي وليس 
قيادياً حوثياً قادماً من 

بني كهوف صعدة.

سرية الصماد

•* نشكر شعبنا اليمني 
العظيم على جزيل تضحياته 

وعظيم صبره وتحمله للمعاناة 
التي فرضها العدوان عليه 
ونعدهم أن نبذل كل ما 

في استطاعتنا لردع العدوان 
وصيانة تضحيات الشعب 

ودماء شهدائه األبرار وتحقيق 
االنتصار الموعود

•  املجتمع هو القوة 
الحقيقية التي تسند أي 
حكومة أو قيادة، لذلك 
خرس العدوان يف رهانه 

عىل عاملة أبناء الشعب 
اليمني الذين ازدادوا 

صموداً وثباتاً، وتعمقت 
بينهم وبني القيادة أوارص 

التالحم والصمود.

• العدوان السعودي 
سعى إلى احتالل الشعب 

وتمزيقه ونشر الفوضى في 
البالد وهو يمهد لالحتالل 

األميركي المباشر لليمن.

•الشعب اليمني لديه 
قدرات وإمكانيات في 

تطوير المنظومة الصاروخية 
والتي وصلت إلى الرياض 

وهي صواريخ محلية الصنع، 
وسنقصف إلى المدى 

الذي نستطيع الوصول إليه 
وسنتحرك وسندافع وسنفتح 

مسارات جديدة".


