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”األمناء” استطالع خاص:

شــهرنا  من  العام  هــذا  علينا  تهل 
الجــاري الذكــرى السادســة لرحيــل 
املناضل  البــارزة  الوطنية  الشــخصية 
 14 اللــواء/ صالح ناجي الحــريب يف 
أغسطس 2016م بحادث مروري مؤسف 
يف طريق الصبيحة أثناء عودتهم بعد أن 

تدخلوا يف حل نزاع وإصالح ذات البني.
حيث ســجل عدٌد من الشــخصيات 
ومن عرفوا الراحل انطباعاتهم عن مآثره 
الخالدة، والقيم واملثل التي جســدها يف 
مسرية حياته القصرية ورحيله الذي مثل 

خسارة كبرية.

قائد و�سيا�سي منوذج
بداية يقول سامل عيل سعيد مداعة، 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  عضــو 
مبحافظة لحــج: “عندمــا نتحدث عن 
شــخصية صالــح ناجي الحــريب فإن 
كل األحــرف والكلامت لــن تفي حقه، 
القائد  فهو  املتفردة  النضالية  ومبسريته 
واملثقف  املغوار  والســيايس  النموذجي 

والناقد الحصيف”.
وأضــاف: »الرجــل الشــهم واألب 
املتميز  الكبري  القلــب  وصاحب  الحنون 
بالتواضع مع الصغــري قبل الكبري الرمز 
الحكمة  رجل  التضحيــة..  يف  النضايل 
الرجل املفعم  النقي  الواضح  والعقالنية.. 
والربملاين  املخلص  واملناضــل  بالعطاء، 
الحكيــم واالجتامعــي الفريــد والثائر 
لذاته عزيز  الناكر  الرجل  الصلب  واملقاتل 
النفس، فمســرية حياة كفاحية لفقيدنا 

لن توفيه األحرف ولن تنصفه الكلامت”.
القائد  رحيــل  ذكرى  »يف  وتابــع: 
اللواء صالح الحريب املوجعة  االستثنايئ 
واملؤملة ال يسعنا إال أن نكتب عن مثله من 
الرجــال الصادقني الذين حملوا أرواحهم 
عىل أكفهــم ومضوا بــإرادة فوالذية ال 
تلني ونحتوا من الصخر فداء واستبساال 
لألجيال  املجــد  ورســموا  وتضحيــة، 
القادمة، وســيظل الحريب نرباسًا ونهرًا 
مسرية  من  دروســا  األجيال  منه  تنهال 
حياته الحافلــة بالنضال واإلرادة الصلبة 
والشــجاعة والتضحية والعطاء من أجل 

الوطن واملواطن”.

مدر�سة الأخالق
الشــاعر،  عبدالرحمن  د.  ويتذكــر 
مستشــار يف مكتب الرتبيــة والتعليم 
بالعاصمــة عدن، مآثــر الفقيد بالقول: 
االجتامعية  الشــخصية  حريب  “صالح 
سمعُت  القيادة،  سحر  ملك  الذي  البارزة، 
قصًصــا كثرية عنه ممن عايشــوه منذ 
الصغر، عن ذكائــه، ونبوغه، وتواضعه، 
وحبه لتقديم الخدمات املجانية ملن يعرف 
ومن ال يعرف، وعــن قدرته عىل التأثري 
بالتعرف  حظي  ممن  وكنت  حوله،  فيمن 
عليه عن قرب، ونشأت بيننا عالقة صداقة 
قوية، تعمقت ألعوام، كان فيها نعم األخ 
به  واألب والصديق، كان منوذًجا يحتذى 
التوافقات،  إدارة  وحســن  التواضع  يف 
فهو مدرســة يف األخالق، يألف ويؤلف، 
رجل بســيط جًدا، لكنه باملقابل صاحب 
رؤية بعيــدة، وفكر عميــق، رحمه الله 

رحمًة واسعة، وأسكنه فسيح جناته”.

صديق البسطاء
العزي فقد كتب: “ارجأت  أما ذويزن 
الكتابة عن هذا الرجل اإلنســان األصيل 

البســطاء  وصديق  الجســور  واملناضل 
صالح ناجــي الحريب حتى تهدأ النفوس 
وينفرد العقل مبنطقه بعيدا عن العاطفة 
يك ننصف رجــل بحجم أمــة قل فيها 

املخلصون وترجل عن املشهد الزائفون”.
الحريب  إنسانًا كصالح  »إن  وأضاف: 
اللغة  مفردات  وكل  الكلامت  تستطيع  لن 
إنصافه، فال بيت يف القرية أقامت فرحًا 
أو فقدت عزيــزا إال وكان الحريب صالح 
معهم وإن كان يف أقــايص الدنيا، كان 
يلقى الناس مبختلف مشــاربهم صغارًا 
وكبارًا شبابًا وشيوخًا وعجائز وينزل من 
عىل منت سيارته مصافحًا كل من يلقاه 
بوجٍه بشــوش وقلب ضاحك ومينحهم 

جل وقته دون تأفٍف أو ضجر”.

اأبو ال�سيا�سة
حياته  عــن  “أما  العــزي:  ويضيف 
السياسية فهو أبو السياسة ورجلها األول 
وعن التاريخ فهو صاحب ذاكرة ال تنىس 
وقلم يدون كل يشء كام كان هاويا لألدب 
ومتذوقا له، وباختصار فإنه كان فنتازيا 
الذين  اولئك  فقليلــون  والعلوم..  الفنون 
يرحلون ويرتكون بصامت وأثر عىل هذه 
ضمن  التاريخ  يصنفهــم  وهؤالء  الحياة 
قامئة العظــامء والحريب صالح هو أحد 

أولئك«.
زالت  »آثــاره وبصامتــه ما  وتابع: 
األجيال  وســتظل  عليه  شاهدة  وستزال 
القادمة تذكر مناقبه وتقتدي به نرباســًا 
الحريب  رحل  وأخريًا  الخلود..  لحن  يعزف 
اإلنســانية  وألجل  بخري  حياتــه  خامتًا 
مداويا الجراح ونازعا فتيل الثأر واالقتتال 
الله عليهم  الشهداء رحمة  هو وأصدقائه 
أجمعني، فكام عاش محبًا للناس مقاربًا 
لهم حني تحتدم الخطوب وتختلف املآرب، 

مات وهو عىل مبدأه ال يحيد”.

�سخ�سية ل تتكرر
مــن جانبــه يقول منصــور نارص 
املؤملة  رحيلــك  ذكرى  “يف  الحوشــبي: 
والهامة  الحارض  الغائب  أُيها  السادســة 
واملوســوعة  النضالية  والقامة  الوطنية 
والفكريــة  والعســكرية  السياســية 
والثقافية واألدبيــة واإلدارية والقانونية 
والربملاين الجســور فقيد وشهيد الوطن 
الكبري والغايل فارس الكلمة واملوقف )أبا 
شمسان(.. هذه الشــخصية التي مل ولن 

والصفات  الشــامئل  من  فجمعت  تتكرر 
والتواضع  والُحــب  واإلنســانية  والَكلِم 
واألخالق ومن األدب والحياء ما مل تتوافر 

بشخٍص بعينه”.
وأضاف: »رحيلــك كان رحياًل وفراق 
مبكــرا والســاحات يف ذروة نضاالتها 
إليك  واوجها، فلقد كنا أحــوج ما نكون 
والهب  املُقل  القلوب وأحرق  ًأدمى  فغيابك 
الوجدان وسكن النفس والذكرى والذاكرة، 
لقد كان رحمه اللــه وبتواضعه الجم ابًنا 
للكبري وأبًا للصغري وأخًا ملن هم يف ُعمره 
ًمحبًا ووفيًا ومخلصًا للجميع، صغريًا يف 
ُبنيته كبريًا شــامخًا شــموخ الجبالٍ يف 
عطاءاته وأخالقــه ال يختلف حوله اثنان 
وال يعرف اليأس إليه ســبيال لتحقيق ما 
يصبو إليــه ويؤمن به وال تعرف الصعاب 
لدنه  من  املستحيل  وخطوبها  واملدلهامت 
يف مواجهتها وال تعرف الكراهية والحقد 
إىل قلبه مجااًل أو طريقا أو دليال، صايف 
ُمَنظاًم  الصفات،  والرسيرة، جامع  القلب 
يف حياته منضبطًا يف عمله وأداء واجبه، 
واإلخالص  والنزاهة  للرشف  عنوانًا  وكان 
ُيخلف  ال  والوفاء  واالنضبــاط  والرجولة 
وعدًا أو عهدًا قطعه عىل نفســه منافحًا 
ومدافعــًا عن حق اآلخريــن يف التعبري 
والعيش بسالم، وقمٍة يف املثالية والسلوك 
واملحبة حتــى مع مــن يخالفه املرشب 

والرأي والتوجه حافظًا للود والجميل”.
وأكمــل: »العزيز صالــح كان رجاًل 
بحجــم وطن وأُمة بل إنهُ بحــد ذاته أُمة 
بأكملها حاز كل انواع الفضيلة والســرية 
النرية العطرة، إذا جالســته يوما فال ُتريد 
مفارقتــه وإن أصغيت لقوله الهادئ ذات 
النربات اللطيفة املهذبة واملعربة املخلوطة 
يصمت  ال  أن  تتمنــى  الحديــث  بــأدب 
يتســاقط  املكنون  الُدر  تشــاهد  فكأنك 
من ِفيِه وينزل كالمه عليك بردًا وســالما 
يف  وأنت  والطأمنينة  الهدوء  ويستوطنك 
أحلك وأصعب الحــاالت تأيت إليه محماًل 
بهموم الدنيــا فامهي إال لحظات تجد أن 
همك قد تــالىش وأن خوفك أنزاح وتبدل 
والفعيل  القويل  بوقوفــه  مطمئنك  أمنًا 
منطقِه  وعذوبــة  لطــف  يف  لجانبــك 
رجل  ماتعــاين،  وطأة  مــن  وللتخفيف 
صادق مع نفسه ومع من حوله ال يعجبه 
والتزلف  واملزايدة  والنفاق  والتملق  الكذب 

والغلو”.

�سعبية جارفة
الحديث  العامدي  عبدالواحد  ويصف 
عن الفقيد املناضل حريب بأنه: “ذو شجون 
وبدون نهايــة، كان يتمتع فقيدنا برزانة 
قيادية جعلته  وحكمة كبرية وكاريزمــا 
يتغلب عىل أي مشــاكل كانــت تواجهه 
الفقيد  املجتمع؛ وهذا مــا جعل  وتواجه 
يحظى بحب كبري وبقبول وشعبية جارفة 
بني أهله ومحبيه يف مســقط رأسه يف 
مديرية كرش بلحج خاصة وبقية املناطق 
عامة، وأســهم الفقيد يف تنمية العملية 
الرتبوية والتعليمية يف مديرية املنصورة 
بعدن، وتم تعيينه رئيســًا منتخبًا ملجلس 
الفقيد سعيد  أولياء األمور يف مدرســة 
ناجي باملنصورة لثالث دورات متتالية منذ 
1997م حتى 2005م، وكان الفقيد يفضل 
مصلحــة الوطن ومصلحة الشــعب هي 
العليا التي كان يضعهــا فوق كل اعتبار 
يف كل وقت وحني، ونظرًا ملواقفه الثابتة 
تجاه شعبه وقضيته عرضت عليه عروض 
عدة من املال واملناصب والرتقيات فرفض 
رفضا قاطع وفّضل الوقوف مع الشــعب 
ومع الوطن، ويف تلك الفرتة كان فقيدنا 
صنعاء  لحكومــة  املعارضني  أشــد  من 
وسياســة 7/7، وكون الفقيد - كقيادي 
بالحزب االشرتايك اليمني، عندما انطلقت 
ثورة الجنوب يف -2007 انفجرت براكني 
الغضب مشــتعلة كاللهب أمام االحتالل، 
وكان الفقيد من مؤسيس الحراك الجنويب 
الســلمي وجمعية املتقاعدين العسكرين 
ومن مؤســيس التصالح والتسامح، كام 
تم انتخابه رئيًســا للجمعيــات الزراعية 
ابني(، وضل  لحــج،  )عدن،  للمحافظات 
السلمي  والكفاح  للنضال  مواصل  الفقيد 

وناشط متميز يف الثورة الجنوبية”.
عالقات  ذو  الفقيــد  »كان  وتابــع: 
طيبة بالقوى والخصوم السياســية رغم 
أن الفقيــد صاحب مبدأ وطني راســخ، 
وكان يحظى بحب واحرتام كبري من أشد 
الخصوم لديه، ومل ينل يف حياته حقوقه 

التي كان يجب أن ينالها”.

فقيد وطن
كام أكد الصحفي أياد غانم ان مواقف 
الفقيد اإلنسانية واالجتامعية والسياسية 
البغي  مثلت طوفــان يف وجه ســلطة 
واإلقصاء والتهميش التي اجتاحت الوطن 
الجنــويب يف 7/7/94م، فمهام توارى 

جســده الطاهر عن األنظار إال أن ذكراه 
وســريته الخالدة العطرة ســتظل منهل 
تهتدي بهــا األجيال الوطنيــة جيل بعد 
الكرامة والعزة  آخر لتترشب منها معاين 
واإلرادة الوطنية الثابتة، وأصالة الضمري 
الحي الشــامخ الذي ال يقبل املساومة أو 

املتاجرة بقضية وطنه”.
وأضاف: »طــوىب وهنيئا لك والدي 
القائــد الوطني الحر مــا تركته وخلفته 
لألجيال من بعدك وأبرزها حب الناس لك، 
لن ننساك مهام طوت االيام والسنني لقد 
لنا وألوالدك االجــالء خري منهج،  تركت 
للعظامء  إال  والفخر واالعتزاز ال يكــون 
واالبطال امليامني والقادة العظام امثالك.. 
أفنى حياتــه يف خدمــة الوطن، عاش 
عفيفا عزيــزا نظيف اليد ومات عىل ذلك 
تاركا من بعده ألرسته سرية خالدة وإرًثا 
نضالًيا مليًئا باملواقف الوطنية وشــامئل 

تعبق بأصالة العزة والكرامة واإلباء”.

تفرد يف العمل اخلريي
ويــروي منصور الجيــد أحد زمالء 
الفقيد كيف تعرّف عليه عن قرب يف عام 
1970م يف املدرســة االبتدائية يف كرش 
بذكاء خارق  يتمتع  الفقيد  »كان  بالقول: 
وأخالق عالية مع كافة زمالئه، وكنا دامًئا 
نحاول تقليد تلك السجايا التي يتمتع بها 
وظروف  األقدار  وشاءت  الحريب،  صالح 
جمعتني  ولكــن  افرتقنا،  العمــل  طلب 
العمل بالســلك العسكري  به األقدار يف 
وبالذات عندما تحمل مســؤولية مساعد 
مدير الدائرة السياسية للعمل مع الشباب 
يف وزارة الدفاع، وكنت أنا مساعد للعمل 
مع الشباب يف الدفاع الجوي اللواء األول 
ربطتنا إجراءات عملية عديدة ســواء من 
حيث مشاركتنا يف االجتامعات الشبابية 
أو من حيــث املباريات املختلفة والندوات 
واملســابقات الثقافيــة واالجتامعــات 
واملؤمترات الشبابية وغريها، بل والسكن 

عن قرب”.
واختتــم بالقول: »بــل كان الفقيد 
رحمه اللّه يتفــرد وبقوة بالعمل الخريي 
ومســاعدة النــاس يف الحصــول عىل 
حقوقهم، وكان عنده صفة عندما تتحدث 
أو يرتكك ويذهب،  إليه ال ميكن املقاطعة 

بل ينتظر ويسمع ما تقوله”.

يف ذكرى رحيله الـ)السادسة(..
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