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”األمناء” تقرير خاص:

حلــت أمــس األول الذكــرى 

املناضــل  الستشــهاد  الـــ)27( 

الوطني قائــد محمد عيل صالح، 

بعد اســتهداف منزلــه بصواريخ 

السابعة  الســاعة  الكاتيوشا عند 

من مساء 8 يونيو 1994م.

وكتب نجل الشهيد الزميل والناشط صالح 
قائد رواية استشــهاد والده املناضل قائد عيل 
صالح وبعــض أفراد أرسته: “شــغل املناضل 
قائد صالح منصب سكرتري أول اللجنة املركزية 
للحزب االشــرايك اليمني يف محافظة أبني 
وشــبوة، وعقب توقيع الوحــدة اليمنية عام 
الرئاسة قرارًا جمهوريا  1990م أصدر مجلس 
بتشــكيل مجلس استشاري ضم العرشات من 
الشخصيات السياســية من الجنوب والشامل 

وكان الشهيد قائد صالح وحدًا منهم”.
وأضاف: »ويف مثل هذا اليوم الثامن من 
يونيو من حرب صيف عام 94م استهدف منزلنا 
بشــكل مبارش والحي الذي نســكنه لقصف 
الكاتيوشــا أدى ذلك االســتهداف  بصواريخ 
الستشهاد والدي مع نجله األوسط سند قائد 
أحمد وعبدالله  صالح وصهره نعامن ســعيد 
املنصوري أحد أقربائه وجرح وإصابة الكثري”.

وقال صالح: “نرشت قبل أيام يف صفحتي 
ألول مــره مقتطفات من نص اســتقالته من 
عضويــة اللجنة املركزية للحزب االشــرايك 
اليمني التي قدمها يف سبتمرب 1989م وكررها 
يف نفس الشــهر 1990م أي بعد قيام الوحدة 

بأربعة أشهر”.
وأضاف: “كانــت كتابات ابن أبني الكاتب 
صالح الحنيش عن الوالد الشــهيد قد أعطتني 
دافعًا إضافيًا لنرشها بعد نصوص االســتقالة 
لتلك )املرحلة الزمنية والتجربة( وإســقاطها 
عــى واقعنا وما نعيشــه اليــوم ودفعتني 
وشجعتني ردود الفعل التي تلقيتها تجاه ما تم 
نرشه بصفحة األستاذ صالح الحنيش وآخرين 
أو عــرب صفحتــي وما وصلني من رســائل 

الواتس دفعة إضافية”.
وتابع: “كل ذلك دفعني وشجعني لتوجيه 
طلب ودعوة من تبقى مــن رفاق قائد صالح 
وكل من تعامل معه من بســطاء الناس أو من 
تقلدوا مناصب سياسية أو مدنية أو عسكرية 
سواء اتفقوا معه أم كانوا معه عى خالف كٍل 
باســمه وصفته أدعوهم لكلمة شجاعة وحق 
وصدق ورشف ووفاء لله ثم للتاريخ يف رجل 
متثل تلــك الصفات والقيم واملعــاين مواقفًا 
تجــاه رفاقه وقضيتــه الوطنية ودفع حياته 
مثنًا ملواقفه ومبادئــه التي آمن بها وهو اآلن 

بني يدي ربه”.
وأكمــل: »وذلك بغية جمــع تلك املواقف 
والشهادات وتوثيقها وتدوينها له يف كتاب أو 
كتيب صغري يتضمن سريته كأقل واجب نقدمه 
له - رحمة الله عليه - وهي دعوة لذلك الرعيل 
للمكاشــفة وإبراء الذمة واســتعادة الذاكرة 
الوطنية لهذا الشــعب املليئة بتجارب ومآٍس، 
الحروب واألحداث تجعلنا  عرب نصف قرن من 
أكرث شــعوب األرض حصانة مــن تكرارها، 
لوال تغييب ومصادرة وعي الشــعب وذاكرته 
الوطنية، التي بســببها وصل الشعب والوطن 
التنمية  عن  بدياًل  املســتدامة  الحروب  ملرحلة 

املستدامة التي تعيشها باقي الشعوب”.
وأكد أنــه: »ال بد مــن املصارحة وتحمل 
املسؤولية واالعراف باألخطاء واالعتذار عنها 
حتى نتحمل نحــن أبناء هذا الجيــل وأبنائنا 
املسؤولية، ونتجنب تكرار تلك األخطاء، وال بد 
انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية  من عدالة 

ومزدهر، فال  ومستقر  عادل  ملستقبل  تؤسس 
وطــن مزدهر وال مســتقبل آمن ومســتقر 
يؤسس عى أرضية من املظامل املراكمة ويبنى 
عى قواعد من األخطاء الكارثية املتغافل عنها 
وليس يف الوقت بقية ألي الحســابات، رأفًة 
وراء  والله من  وأحفادهــم  بأوالدهم  ورحمًة 

القصد”.

مقتطفات من استقالة الشهيد
وكان الناشط والكاتب صالح قائد صالح، 
نجل الشهيد قائد عيل صالح، نرش قبل أيام، 
قائد  الشهيد  والده  استقالة  بعض مقتطفات 
اللجنة املركزية للحزب االشرايك اليمني  من 

والتي تكونت من قرابة عرش صفحات.
وقال صالح: “هــذه مقتطفات من نص 
استقالة الوالد يرحمه الله من اللجنة املركزية 
للحزب االشــرايك اليمني الشــهيد / قائد 

محمد عيل صالح:
إن  املركزية،  اللجنــة  أعضــاء  )األخوة 
تجربــة القيادة يف بالدنا مريــره فهي وراء 
كل مآيس املايض فلقد عودتنا عى حســم 
العنف ضد بعضها  خالفاتها عرب اســتخدام 
وكان االتجاه الذي لديه اإلســناد القوي من 
مؤسســات الحزب هو الذي ينترص وال يهمه 
نتائــج هذا االنتصــار مــا إذا كان مرضا أو 
مدمرا للحزب وأنصاره وجامهريه ولكن هذه 
املرة تحولت القاعــدة نظرًا لحصول خلل يف 
موازين القوى، غري أنه تم الوصول إىل الهدف 
ذاته )تدمــري الحزب( من خالل إضعاف دوره 
ودور هيئاته القياديــة وعدم احرام قرارات 

)ل. م( اللجنة املركزية واملؤمترات العامة”.
ومســتقبل الحزب محفــوف باملخاطر 
والسبب وضع القيادة التي مل تستطع التمثل 
للمهامت املنتصبة أمامها يف املرحلة الراهنة، 
وكلنا يدرك أن القيادة مهمة يف حياة أي حزب 
فال حــزب بدون قيادة حكيمــة، لقد غالطنا 
أنفســنا كثريًا يف رفع شــعار وحدة الحزب 
ووحــدة القيادة والغرض منــه عدم تحريك 
تفهم  القيادة  األوضاع وتصحيحها وكانــت 
هذا الوضع متامًا وتأكــد لها أكرث أن اللجنة 
املركزية ال تستطيع عمل يشء وإنها مجندة 
للحفاظ عى مصالح )م س( وهذه الحقيقة 
بعينها لقد توزعت اللجنة املركزية بني أعضاء 
املكتــب الســيايس وتنازلت عــن حقوقها 
وصالحياتهــا وتناســت مهامهــا الحزبية 

والنضالية إزاء الحزب والجامهري.
األخوة أعضاء اللجنة املركزية، أشعر أنني 
متثلت لواجبايت الحزبية والوطنية، أكان فيام 
اللجنة  باجتامعات  الفعالة  يتعلق مبشاركتي 
املركزية، والتي حرصت من خاللها عى طرح 
املالحظات املســؤولة، بصدد مجمل األوضاع 
الحزبية والجامهريية والوطنية ونقد مجمل 

مظاهر الخلل والفســاد، وكذلــك الحال يف 
مســليك املســؤول يف قيادة العمل الحزيب 
والســيايس يف محافظتي شبوة وأبني منذ 
عقب األحداث، حيث كان رأيي واضحًا بصدد 
معالجة آثار أحداث 13 يناير وتعرضت لالتهام 
بسبب آرايئ تلك، والتي لو احُرمت يومها ملا 
خرسنا عددا كبريا من أعضاء وانصار الحزب، 
ومع ذلك عملت عــى تهدئة األمور يف هذه 
املحافظات وتوفري الثقة يف نفوس املواطنني 
وعندما  الخاطئة،  للمضايقات  تعرضوا  الذين 
الحزب قدمت  يف  الوضع  بخطورة  شــعرت 
يف  الحزيب  مســؤولية العمل  استقالتي من 
محافظة أبني بتاريــخ 17/9/1989م قبيل 
انعقاد دورة اللجنة املركزية السادسة عرش”.

أرشت اىل األسباب وعند استعراض الـ)م 
س( لالســتقالة ُكلف األمني العام املســاعد 
للجلــوس معي وتم ذلك قبــل انعقاد الدورة 
بيــوم، وقد أبدى األخ األمني العام املســاعد 
انه  تعاطفه مع موقفــي ومالحظايت، غري 
طلب مني عدم اثارة موضوع االســتقالة يف 
اجتــامع اللجنة املركزية لظروف سياســية 
يعيشها الحزب، وكنا قد اتفقنا انا وأياه عى 
اجراء حــوار يف قيادة الحزب بني اعضاء )م 
س( و)ل م( حول مجمل األوضاع الســلبية 
والخالفية والركود، واســبابه الذي يعيشــه 
الحــزب وهيئاتــه ولألســف مل يتم يشء، 
ولقد كررت مالحظــايت تلك يف دورة اللجنة 
املركزيــة الســابعة عرش وكنتــم مباركني 
ملالحظايت ولألســف مل تجــد التجاوب من 
القيــادة ويف دورة اللجنــة املركزية الثامنة 

عرش.
طرحت عدة بدائل ملعالجة قضايا الخالف 
يف القيادة وأيدها عدد كبري من اعضاء )ل م( 

وهي ايضًا مل تجد آذان صاغية لدى )م س(.
األخــوة اعضاء اللجنــة املركزية.. هذه 
التي كنت قد عديتها  هي مذكرة اســتقالتي 
لتقدميهــا يف الــدورة العرشيــن وكنت قد 
اشــعرت بعض األخوة من أنه ال بد إزاء وضع 
الحزب الصعب فأن اي حزيب وطني منا البد 
أن يحرم نفســه وال يرشفه البقاء يف هذه 
الهيئة التي ســلب منها كل يشء ومبباركتها 
هي، وعليه أتقدم بطلب قبول اســتقالتي من 
عضوية اللجنة املركزية، وسأظل مناضاًل يف 
صفوف الحزب من أجل إنقاذ الحزب من هذا 
الوضع الصعب وفيًا ملبــاديئ، الحزب والثور 

ولقضية الوطن وشكرًا(.
قائــد محمد عــيل صالح / ســبتمرب 

1990م.

ماذا قال عنه السياسيون؟
صالح  والســيايس  الكاتــب  وعلــق 
الـ)27( الستشــهاد  الذكرى  الحنيش عى 

املناضــل قائد محمد عيل صــالح بالقول: 
»رحمة الله عى الشهيد قائد صالح وأسكنه 
برنامج  كانت  االســتقالة  صفحات  الجنة، 
عمل ونصائح لو اُستمع لها لكان قد تفادى 

الجنوب الكثري مام نحن فيه اليوم”.
يف  مرحلة قيادته  “عايشــنا  وأضاف: 
أبني ولعب دورًا ال ينــى يف تلك املرحلة، 
يف تخفيف حالة االحتقان والضغائن، وكنا 
نظــن أن ما كان يقوم بــه بانه كان توجه 
الحــزب، لكن ما عرفتــه من خالل  قيادة 
االســتقالة ان كل ما قام به كان جهد ذايت 
وكان مبادرة ذاتيه، وال عالقة لقيادة الحزب 
بها، بل وجهــت له التهم بســبب ما كان 
يقوم به، رحم الله الشهيد قايد عيل صالح 

وأسكنه الجنة”.
املاضية  األيام  الحنيش خــالل  وتناول 
عدة حلقات حول مســرية املناضل الشهيد 
من  مقتطفات  وكذلك  ومواقفه  صالح  قائد 
نص استقالته يف عدة حلقات نرشها عى 
صفحته باعتباره واحدا ممن عايشــوا تلك 
املرحلة ابان تويل الشهيد قائد صالح قيادة 

الحزب يف محافظة أبني.
الحنــيش يف أحــدى مذكراته  وكتب 
تلك عن الشــهيد تحت عنوان )مواقف عى 
طريق احياء ذكرى استشــهاد قائد محمد 
عيل صالح( قائال: “ُعني الشــهيد قايد عيل 
صالح سكرترًيا ملنظمة الحزب يف ابني بعد 
الداميــة يف ظروف غاية   86 احداث يناير 
يف التعقيد، بعد ما خلفته تلك األحداث من 
انقسام مجتمعي يف الجنوب.. فرصاع يناير 
86م جاء مختلف عــن كل الرصاعات التي 
ســبقته فلم يكن مجــرد رصاع بني طريف 
سلطة يف أعى هرم السلطة، وإمنا تم انزال 
الــرصاع اىل املجتمع قبل انــدالع األحداث 
املســلحة، ومل يأيت يوم انفجار الوضع اال 

وهناك انقسام يف املجتمع”.
الشهيد  »ورغم مشقة مهمة  انه:  واكد 
قايد صالح اال انه نجح يف كسب ود الناس 
يف ابني رغــم انه جاء ممثاًل عن ســلطة 
الطرف الخصم ألبني يف حينها، كانت أخالق 
انتزاع  من  مكنته  العظيمة  وسجاياه  الرجل 
الناس اىل  الناس يف ابني، ومــازال  محبة 
اليوم هناك يحتفظون له مبواقف رائعة، وال 

زالوا يتذكرونها له اىل اليوم”.
وتابع: “ســأتحدث عن مواقف للشهيد 
قايد صــالح مع ابنــاء منطقتنــا، كانت 
منطقة تعاين من شــحة املياه رمبا بشكل 
ال تعانيــه اي منطقه أخــرى يف الجنوب، 
يف تلك الفــرة تم حفر بــر ارتوازي يف 
املنطقة مليــاه الرشب.. وكان البعض ال يريد 
الخري للمنطقة وبعد وجود املاء كان بعض 
الذي ضخ للتجريب  السكان احتفظوا باملاء 

وحفظوه، بعد ما يقرب من شــهرين، عرف 
النــاس ان املضخــة والغاطس املرصوفني 
للبر تــم نقلها اىل حقل ابــار يف منطقة 
أخرى وبعد متابعــة تلك الجهات، وجدو ان 
النقل تم وفق تقريــر رفع ان ماء البر غري 

صالح للرشب”.
هذا  مبتابعة  املكلــف  »كان  واكمــل: 
املــرشوع، أرص عــى نقل عينــه من ماء 
البر وايصاله لصــالح، وكان يتحدث بثقه 
انه اذا ما وصل للشــهيد قايد صالح، فإنه 
لن يقبل بهذا الظلم، فــزاره اىل مكتبة يف 
العاصمة زنجبار، وطرح عليه هذه القضية، 
فــكان رد صالح إن املعلومات تقول ان البر 
غري صالحة للرشب، فجاء له باملاء، وقدمه 
اليه، وقال له تذوق أنت املاء، وبعد ذلك نحن 
قابلني مبا ســتحكمه، وبعد تأكده من عدم 
املضخة  بإعادة  التقرير املرفوع وجه  صحة 
والغاطس، للبر يف منطقتنا، وتم تركيبها، 
كام وجه مبحاســبة من قامــوا بالتزوير 

ونقل املعدات اىل منطقة أخرى”.
كام نــرش الحنــيش فيديــو إلحدى 
العجائز من أبني قائــال: “يف الفيديو هذه 
املرأة أيضًا تتذكر موقف طيب للشــهيد قايد 
صالح، وخصته من بني كل من تداولوا عى 
قيادة ابــني، ومثلها كثــريون يف مختلف 
مديريات ومناطق ابني يحتفظون اىل اليوم 

مبواقف مامثله للشهيد قايد عيل صالح”.
فيام كتب املهندس واملحلل الســيايس 
عيل نعامن املصفري عــن الذكرى الـ)27( 
الشــهيد قائد صالح قائــال: »قايد  لرحيل 
محمد عــيل صالح األيقونة الوطنية التي ال 
تتكرر أال بشخصه.. ففي ذكرى استشهادك 
الـ)٢٧( األســطورة الوطنية العظيمة قايد 
محمد عيل صــالح الصبيحي.. رجل أعطى 
جل ما أختزنــه عقله وضمريه الحي للوطن 
الجنــوب بدهاء عقله وحدســه بقى قايد 
صالح يف مقدمة الصفوف منذ بداية حياته 
مناضال ومفكــرا ويف كل مراحل تطورات 
وســطيا  الصفوة  يف  ظل  الجنوب  أوضاع 
معتدال يفقــه معاين النضــال والتضحية 
والبناء الوطني بعيدا عن االنتهازية والتلون 

واضحا بشفافية مسار جهده”.
واضــاف: »كل موقع أحتله قايد صالح 
كتب فيه ملحمة وطنيــة عظيمة وتواصل 
والحزبية يف  القيادية  املســتويات  يف كل 
لحج وشــبوة وأبني وكان نــورا عى نور 
الوطني الشــامل  امليزان الســيايس  وقبة 
حني الجراحات تنــزف كان هرما يعتيل كل 
املآيس بصوت العمالق لجمع الشمل بهدوئه 

املعروف وكاريزماتيته القوية”.
وتابع: »خرج لقول الحقيقة مبكرا يف 
ظل التعتيم ودفع رضيبة ذلك حياته، الزالت 
لحج وشــبوة وأبني تتذكرك يا قائد ونادمة 
نزيفه لرحيلك املبكــر.. هذه األيقونات هبة 
الرحمن ال تتكرر، مني لك اىل روحك السالم 

والحب والتقدير”.
الصحفــي مدين مقباس  بدوره، كتب 
معلقًا عى الذكرى 27 الستشــهاد املناضل 
قائد صالح قائال: “ال زلنا نتذكر الشهيد قائد 
عيل صالح وجهوده الوطنية واإلنسانية يف 
معالجة آثار أحداث 13يناير، وبالذات عندما 
عمل يف محافظة أبني بــكل فخر واعتزاز 
ملا تركته يف نفوســنا من أثر طيب واحرام 
التي زرعت فينــا األمل للتغلب  وتقدير له، 
عى آثار تلك املأســاة، ذلــك األثر الطيب ال 
ميكن أن متحوه الســنني مــن الذاكرة، إذ 
يرسخ فيها بقوة ال ســيام ونحن نعيش 
زمن تتكرر فيه املأساة، ونرحم عى الشهيد 
الوحدة  للحفاظ عى  اإلنســانية  ومواقفه 
أمثاله  أن نجد  الجنوبية وتأخذنا متنياتنــا 
اليوم بذلك الوفاء والصدق الذي نحتاج لهم 
يف هذا الزمن ملــداواة جراحنا، الله يرحمه 

ويسكنه فسيح جناته”.

تقرير

يف الذكرى الـ)27( ال�شت�شهاد املنا�شل قائد علي �شالح..

رجل اأعطى جل ما اختزنه عقله و�ضمريه احلي للجنوب

ملاذا قدم ال�ضهيد قائد ا�ضتقالته من اللجنة املركزية للحزب اال�ضرتاكي يف �ضبتمرب 90م؟


