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الشعيب/ األمناء/ عادل حمران: 

فاز رجل األعــال املعروف مروان الشــعيبي، مبزاد 
قناص العميــد املناضل األكتوبري مطهــر مثنى الحكم، 
والذي قدمه مزاد من أجل رصف طريق )العوابل - الصلئة - 

القهرة - الرحبة(، وذلك يف مزاد استمر ثالثة أيام.
ويعد اللواء مطهر مثنى موىس الحكم، أحد أبطال ثورة 
أكتوبر املجيدة ومن مناضيل الرعيل األول، وتقلد عدًدا من 
املناصب وحاز عىل جملة من الشــهادات واألوسمة نظري 

نضاله وجهوده الوطنية يف سبيل الوطن.
كا تقلد عدًدا من املناصــب آخرها مدير عام مديرية 
الحصني وقبلهــا مدير أمن الضالع والذي كان منوذًجا يف 

عمله يحظى بتقدير واحرتام كل رفاقه وجنوده وقادته.
وجرى تحديد رسوم اشرتاك املزاد مببلغ وقدره 5 ألف 
ريال ســعودي لكل مشــارك يف املزاد عىل أن يعاد املبلغ 

لصالح رصف الطريق.
افتتح رجل الخري املعروف عــادل القايض املزاد بألف 
ريال سعودي، وشــارك عدد من رجال الخري يف هذا املزاد 
الخريي حتى وصل املبلغ اىل78,777 ألف ريال ســعودي، 

وكان من نصيب رجل األعال مروان الشعيبي.
وقال رجــل األعال مروان الشــعيبي إنه من دواعي 
فخره واعتزازه مشــاركته يف هذا املزاد الخريي الذي يعود 
إىل صالح رصــف الطريق وتذليل الصعوبــات أمام أهله 
الرحبة(  الصلئــة/  )القهره/  أبنــاء مناطق  وأحبابه من 
والذين عانوا كثرًيا من وعورة الطريق ومشقة السفر خالل 

السنوات املاضية.
وأضاف أن مشــاركته باملزاد وحرصــه عىل الفوز به 

انطالقا من حرصه عىل عمل الخري 
وعىل بذل الغايل والنفيس يف سبيل 
اآلخرين،  ومساعدة  الخريي  العمل 
مؤكدا بأن املساهمة يف هذا العمل 
الخريي واإلنســاين العظيم واجب 

إنساين وديني علينا جميعا.
وتنــازل مروان عــن البندقية 
لصالح مرشوع الطريق، مؤكًدا بأن 
عظيمة  رمزية  تعــد  البندقية  هذه 
منذ  مناضلة  لقائد كبري وشخصية 
نعومة أظفــاره وأن تقدميه اللواء 
لبندقيته دليل حبه  الحكــم  مطهر 
مساعدة  عىل  وحرصه  الخري  لعمل 
أهله والوقــوف بجانبهم بأغىل ما 
ميلك وهي قناصته الروســية التي 
خــاض فيها غار معــارك صعبة 
تليًدا  تاريًخا  ورفاقه  خاللها  ورسم 
سيسطر يف ذاكرة األجيال القادمة.

طريق  رصف  مــرشوع  ووجد 
الرحبة(  الصلئة،  القهوة،  )العوابل، 

تفاعاًل خريًيــا ومجتمعًيا كبرًيا شــارك فيه معظم رجال 
الخري من مغرتبني وتجار ومواطنني وأطفال ونســاء من 
أبناء الشعيب والضالع ويافع داخل الوطن وخارجه حرًصا 
منهم عىل تذليل الصعوبات يف طريق مواطني هذه القرى 
اآلهلة بالســكان والذين تحملوا مشــقة السفر منذ عدة 
ســنوات وما زالت الصعوبات تشاطرهم تفاصيل حياتهم 

أدهم الغزاليكل يوم.

أو  عابًرا  حدًثــا  ليس  تاريخنا 
مجرد رواية كتبت أو قصة ُتقرأ بني 
الحني واآلخــر، تاريخنا تضحيات 
ودماء، تاريخنا عزة وإباء، تاريخنا 
مجد ســطره األجداد واآلباء بدماء 
طاهرة وزكية، تاريخنا أنفق األعداء 
أمواًل طائله لتزييفه بل وطمســه 
وحاولــوا يف كل املراحل أن يقللوا 
من أهميــة هذا التاريــخ وقادته 
وإلحاقه بأحداث خارج عن السياق 

الوطني.
أكتوبر  من   14 الـــ  تاريخ  إن 
الثــورة  انطــالق  يــوم  1963م 
األكتوبريــة املباركة من عىل قمم 
جبــال ردفــان والذي شــمل كل 

األكرب  التحــول  ل  مثَّ قــد  الجنوب 
واستعادة  والستقالل  الحرية  نحو 
الســيادة الوطنية بعد عقود طويلة 
من الســتعار، بلغــت 129 عاما 
من القهــر والظلم والحرمان ونهب 
الرثوات وســلب الحقوق والتخلف، 
وقد مثَّل هذا التاريخ انطالقة كبرية 
نحو أفق التحرر الوطني الشــامل، 
وأبرز تحــول كان يف توحيد قرابة 
23 سلطنة ومشيخة وإمارة جنوب 
العــرب تحت رايــة وعملة  جزيرة 
األمر  وهذا  واحد،  ونظام  وشــعار 
كبرية  تضحيات  ومثنه  بالهني  ليس 
وقد أثار حفيظة الكثري وعمل األعداء 
عىل خلــق األْشاك الكثرية واملكائد 
العديدة يف طريق تلك الدولة الفتية 
التي ُقّتل أبطالها وُشد رجالها وُطرِْد 
مفكروها وأُْدخلت ظلا وعدوانا يف 
دون  املباركة  بالوحدة  ســمي  نفق 
قيد أو شط وهو العكس )انتكاسة 
كان  ما  الوحدة  تلك  كّرست  مدمرة( 

ميارسه الستعار بأبشع صوره.
إننــا اليوم وبعــد 59 عاًما من 
الثورة األوىل نســتذكر قيم أجدادنا 
وصانعي  الثــورة  مفجري  األبطال 
تاريخهــا املــرّشف يف ظل ظروف 
كهذه التي متر بها بالدنا من تكالب 

لألعداء، نستذكر القيم األخالقية التي 
تحىل بها الثوار األوائل، قيم الرجولة 
واألصالة والفداء والتضحية من أجل 
عز وكرامة هذا الشعب الذي ما برح 
أن يخرج من مأزق حتى يتم تجهيز 
آخر يف مســاره الثــوري التحرري 

الوطني.
يف هذه الذكرى املباركة ويف ظل 
الثورة  روح  نستلهم  التعقيدات  هذه 
ونصنع  الحقيقيــني  أبطالهــا  من 
السابقني  خطى  عىل  جديًدا  تاريًخا 
والثوابت  القيــم  عــىل  محافظني 
الوطنيــة غري متجاوزيــن لنضال 
اآلخريــن ممن قدمــوا التضحيات 
يف سبيل اســتعادة الكرامة وانتزع 
الحقــوق، وإعادة العتبــار لكل ما 
هو وطني ثابت عــىل الهدف واملبدأ 
وأن هذا الخيار واملســار لن يتحقق 
املخلصني  بكل  إل  الصحيح  بالشكل 
املعطاء  البلد  أبناء هذا  الوطنيني من 
الذي قــدم ول زال يقدم كل ما ميلك 

من أجل كرامته وحريته وعزته.
إننا ســائرون عىل درب الحرية 
ويف نضــال متواصــل حتى نصل 
إىل أهدافنا واســتعادة دولتنا بصرب 
وعزمية ل تلني، والله مع الصابرين.

كتب/ اللواء/علي حسن زكي

من الرعيل األول لثورة ١٤ أكتوبر 
املجيدة عام ٦٣م، غداة الستقالل ٣٠ 
نوفمرب عام ٦٧م وقيام دولة الجنوب، 
قائد  أول  الطريان،  لســالح  قائد  أول 
يف  سفريًا  عني  العســكرية،  للكلية 
أثيوبيــا، ووزيرًا لإلعالم، وغريها من 

املناصب القيادية الرفيعة األخرى.
استال  )الخطيئة(  الوحدة  بعد   
عــيل عبداللــه صالــح القابلــني 
عبيد  ابن  املناضل  فيا  لالســتالة، 
كان رقًا يصعب تفكيكه، تآمر عليه 
بعد نزوحــه إىل القاهرة بفعل حرب 
عام ٩٤م، وعقد صفقة مع املرصيني 
به مســجونني مرصيني يف  قايض 
صنعاء، تم إرسالهم عىل منت طائرة 
اآلنــي مدير  خاصة مبعيــة عيل 
املرصي  األمن  قام  الرئاســة،  مكتب 
لآلني  وتسليمه  عبيد  ابن  باحتجاز 
يف إطار الصفقة، ظلت أرُسته تبحث 
عنه وعرفت مبا حدث له لحقًا لذلك، 
صنعاء  مطــار  إىل  إيصالــه  وفور 
يف  ووضعه  السيايس  األمن  استلمه 
زنزانة تحت األرض بسجن حدة، كا 
طالعتنا بــه إحدى الصحف يف مقال 
الصحيفة  أذكر  أعد  نرشته حينها، مل 
ول أذكر كاتب املقال. بعد مدة قضاها 
يف الســجن أطلق رساحه، خرج من 
الســجن مرفوع الرأس وهو املعروف 
بشجاعته وفولذيته التي ل تفل، من 
الجنويب،  السلمي  للحراك  املؤسسني 
القاهرة  ملؤمتر  التواصل  لجنة  رئيس 

الجنويب.
 ذلكــم مجرد قطــرة يف محيط 
بالبذل  الحافلــة  العطــرة  ســريته 
والعطاء والتضحيــة، َفقَد كل أولده 
الثالثة تباعًا وهم يف ســن الرشــد 

املعاناة  تلــك  كل  بســبب  والعطاء، 
أُصيب بداء الســكري، ساءت حالته، 
كل  رغم  الفراش،  املرض عىل  وأقعده 
ذلك ظل ول زال شامخًا رافع الهامة، 
شديد البأس قوي اإلرادة، مل يطأطئ 
املعروف بعفته وكربيائه  رأسه، وهو 
واعتزازه بالنفس، مل يتم اللتفات إليه 
وعرض املساعدة عليه للسفر للعالج، 
بينا هو ل يبــايل بذلك، عيص عىل 

التنازل، ول ريب يف ذلك.
ومبناســبة ذكرى انطالقة ثورة 
١٤ أكتوبــر وباعتبــاره أحد أبطالها 
األفــذاذ، كان واجبًا علينــا أن نفيه 
العزيزة  املناسبة  هذه  يف  حق  بكلمة 

عىل قلوبنا جميعًا، وهو أقل ما ميكن 
أن يقال عنه، وباملناســبة أيضًا أتذكر 
قبل  أبكر  إبراهيم  أحمد  كتبها  إضاءة 
سنوات بعد أن لحظ إهال املناضلني 
التعازي  برقيات  وتدوين  حياتهم  يف 
واملواســاة بعد رحيلهم )وسام عىل 
القرب(  عىل  عــرشة  من  خري  الصدر 
ُترى أي زمــن للنكران والجحود نحن 

فيه؟!
ابن  املناضل  أن ميد  تعاىل  نسأله 
عبيــد بالصحة والعافية والشــفاء 
العاجل ويطيل يف عمره، إنه السميع 

املجيب.
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