
7 www.alomanaa.net

Thursday - 15 Jul 2021 - No: 1270

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

الخميس 15 يوليو 2021م - املوافق 5 ذو الحجة 1442هـ - العدد 1270

تفا�ضيل تواطوؤ ال�ضرعية مع احلوثي بجبهات البي�ضاء اليمنية

فعالية ثقافية تراثية الحتاد اأدباء اجلنوب فرع عدن عن كتاب )حلج املحرو�ضة.. تاريخ وح�ضارة(

تقرير

»األمنــاء«  اليمنيــة  البيضــاء 
خاص:

جددت املعارك األخرية التي شهدتها 
وتحديًدا  اليمنيــة  البيضــاء  جبهات 
الذي  التذكــري بحجم الرضر  بالزاهر، 
يلحــق باملعركة ضد انقــاب الحويث 
متارسه  الذي  والفســاد  العبث  جراء 
الرشعيــة يصــل أحيانــًا إىل مرتبة 

الخيانة العظمى.
املعارك التي تدخل أسبوعها الثاين 
مثلــت يف بدايتها صدمة عســكرية 
ملليشــيا الحويث باكتســاح مواقعها 
بشــكل كامل مبديرية الزاهر وتحرير 
املديريــة بعــد 48 ســاعة فقط من 
انطاقهــا، عــى أيــدي مقاومة آل 
الجنوبية  العاملقة  وقــوات  حميقان 
مديرية  مناطق  أوىل  إىل  ووصولهــا 

البيضاء مركز املحافظة.
وعى املحور الغريب املقابل للزاهر 
تســاقطت مواقع مليشيا الحويث يف 
جبهــات الصومعة عى يــد مقاومة 
الحازمية واقرتبــت املعارك من مفرق 
الذي ميثل خط  االســرتاتيجي  عوين 
اإلمداد الوحيد ملليشيا الحويث مبديرية 
مكرياس وجبال ثرة، ما يعني تحريرها 
من  املحافظة  مركز  وتطويق  بالكامل 

الجهة الغربية.
صدمة  التقدمــات  هــذه  ومثلت 
حقيقية ملليشــيا الحويث التي تناست 
مشــاهد الفرار والهزميــة منذ نحو 
عامني، وتحديدًا منذ أواخر عام 2018م 

حني أوقف اتفاق السويد سحقها يف 
القوات  يد  الحديدة عى  مداخل مدينة 
املشرتكة، واُعترب أشبه بطوق إنقاذ لها 
عى يد الرشعية من محرقة الســاحل 

الغريب.
وأعــاد االتفاق الروح يف جســد 
ومليشــياته  قواه  ليجمــع  الحويث 
وتوجيهها نحو أهداف أسهل وجبهات 
أقل صابة ومتاسكًا من جبهة الساحل 
يحقق من خالها انتصارات تعيد حشد 
املقاتلــني إىل صفوفه، ووجد ذلك يف 
جبهات الرشعية التي بدأت بالتساقط 
أمامه يف مشاهد محرية، بدءًا بالعود 
وقعطبــة بالضالــع إىل جبهة كتاف 

والجوف  نهــم  جبهات  ثــم  بصعدة 
وقانية بالبيضاء إىل مشــارف مدينة 

مأرب اليمنية.
االنتكاسات  من  سلســلة  وولدت 
املؤملــة مشــهدًا محبطــًا ملناهيض 
الحــويث وخلقت فقاعــة وهمية له 
كقوة ال تقهــر، إىل أن جاءت معارك 
صورته  لــه  لتعيد  اليمنية  البيضــاء 
منذ  قوتها  تستمد  كمليشيا  الحقيقية 
عام 2015م من فساد وعبث الرشعية 
عى  املسيطرة  اإلخوان  جامعة  وتآمر 

القرار داخلها.
وتجســدت هــذه الحقيقــة يف 
املعركة  لها  تعرضت  التي  االنتكاســة 

يف البيضاء اليمنية، بتمكن مليشــيا 
الحــويث من وقــف زخمهــا مؤقتا 
وتحقيق اخــرتاق مفاجئ مكنها من 
استعادة مركز مديرية الزاهر الخميس 
املايض، واســتعادة أغلب املواقع التي 

تم تحريرها مؤخرًا.
ورغم متكــن مقاومة آل حميقان 
من  الجنوبيــة  العاملقــة  وقــوات 
امتصاص ما حصل واســتعادة زمام 
األمور كام كانت عليها باستثناء مركز 
املديرية الذي باتت املعارك تدور حوله، 
إال أن تفاصيــل ما حصل جدد التذكري 
به  تدير  الذي  والفساد  العبث  بحقيقة 
الرشعية ملف الحرب يف اليمن بتواطؤ 

مفضوح مع جامعة الحويث.
الزاهر كانت  وقبل ســقوط مركز 
املعارك  اســتمرار  من  تحذر  األصوات 
يف البيضــاء اليمنية مع بقاء جبهات 
ما يســهل عى  الرشعيــة متوقفة، 
جامعة الحــويث تركيــز قوتها نحو 
هذه  من  مقاتليها  وســحب  البيضاء 
الجبهات، وهو ما شــكا منه الناطق 
باسم مقاومة آل حميقان بعد يوم من 
ســقوط مركز املديرية، من أن مليشيا 
الحويث حشدت أكرث من 3 آالف مقاتل 
إىل البيضاء اليمنية من هذه الجبهات.

مشــهد بات يتكرر مــع أي تحرك 
ألي جبهة قتالية ضد جامعة الحويث، 
وأعاد التذكري مبأســاة مقاومة قبائل 
حجــور يف حجة يف ينايــر من عام 
2019م التي استمرت ألكرث من شهرين 
ومتكن الحويث من اإلجهاز عليها بعد 

أن مكنه تجميد اتفاق الســويد ملعركة 
الحديدة مــن قبل الرشعية وتجميدها 
لباقــي الجبهات مــن التفرغ إلخامد 
مقاومة حجور التي كان يفصلها عن 

أقرب جبهة للرشعية 25كم فقط.
وإىل جانــب تجميــد الجبهــات 
التذكري  اليمنية  البيضاء  أعادت معارك 
بكارثــة بقــاء ملف االتصــاالت بيد 
أكد مقاتلون  الحويث، حيــث  جامعة 
يف هــذه املعارك بــأن قطع جامعة 
الحويث لاتصــاالت مثل أحد العوامل 
التي مكنتهم من اخرتاق جبهة الزاهر 

والوصول إىل مركزها.
ورغــم خروج 70% من مســاحة 
إال  الحويث،  اليمن من سيطرة مليشيا 
أن الرشعية عجزت عن توفري شــبكة 
اتصاالت مؤمنة لها بعيدًا عن يد املليشيا 
رغم خطورة بقاء ملف االتصاالت بيد 
الجانب  يف  وبخاصة  الحويث  مليشيا 

العسكري واألمني.
وبرز ذلك واضحًا يف الهجوم الذي 
تشــنه جامعة الحويث للسيطرة عى 
انترشت  حيث  اليمنيــة،  مأرب  مدينة 
أجراها  ملكاملات  التســجيات  عرشات 
عنارص الحويث مع شــخصيات قبلية 
وعسكرية يف مأرب بهدف استاملتهم 
إىل صــف الحــويث أو تحييدهم عن 
عنارص  أحد  تأكيد  الفتًا  وكان  املعركة، 
مشــايخ  أحد  مع  له  مبكاملة  الحويث 
أرقام  بأنهــم ميلكون قامئــة  مأرب 
القيادات  ملعظم  اسم   5000 من  بأكرث 

املتواجدة يف مأرب اليمنية.

هل أصبحت تعز اليمنية عاصمة اإلخوان البديلة لمأرب؟

عدن »األمناء« عن الدائرة اإلعالمية:

نظم اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب فرع العاصمة 
الجنوبيــة عدن عــر الثاثــاء 13 يوليو/متوز 
2021م، فعاليــة ثقافية تراثية يف مناقشــة كتاب 
)لحج املحروسة.. تاريخ وحضارة(، يف مقر االتحاد 

مبديرية خور مكرس يف العاصمة عدن.
وبدأت الفعالية، التــي إدارتها بكل اقتدار، رئيس 
الدائــرة الثقافية التحاد أدبــاء وكتاب الجنوب فرع 
العاصمة عدن الشــاعرة صابرين الحسني، بحديث 
الكاتــب والباحث حامد عيل أبــو بكر موىس، عن 
أهمية كتاب )لحج املحروسة.. تاريخ وحضارة(، وما 

يحتويه من معلومات مهمة عن تراث لحج الشهري.
واســتعرض الكاتب والباحث حامد عيل أبو بكر 
موىس مسريته يف إعداد الكتاب، شارًحا محتويات 
الكتاب ومــا تضمنه من أقســام وتبويبات غطت 
تفاصيل املراحل التاريخية التي مرت بها لحج، وابرز 
العائات والســاطني والشخصيات فيها، باإلضافة 
إىل الجوانب الثقافيــة والرتاثية والتعليمية والفنية 

خال تاريخها.
وقدم الباحث حامد عيل شــكره وتقديره لقيادة 
القائد  بالرئيس  ممثلــة  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
الجنــويب، واألســتاذ احمد حامد مللــس، محافظ 
العاصمة عدن، األمني العام لهيئة رئاســة املجلس، 
واألســتاذ فضل الجعدي، نائب االمــني العام، عى 
جهودهــم الجبارة التي يبذلونهــا يف دعم الثقافة 
الجنوبيني، وكل ما من شــأنه  الجنوبية واملثقفني 
الحفاظ عى املــوروث الثقــايف الجنويب األصيل 
وتوثيقه، يف إطار استعادة الهوية الثقافية واألدبية 

الجنوبية.

الجنوب  أدباء وكتاب  اتحاد  بعدها، تحدث رئيس 
فرع محافظة لحج األستاذ عادل إبراهيم، عن أهمية 

لحج الثقافية واألدبية.
وتحدث إبراهيــم، يف مداخلته، عن تاريخ لحج 
الغني ثقافًيــا وتراثًيا، مشــرًيا اىل أن كتاب )لحج 
بالغة  أهمية  يكتسب  وحضارة(،  تاريخ  املحروسة.. 
كونه يوثــق جوانب مهمة من تاريــخ وتراث هذه 
املحافظة ويعرف بتفاصيل تاريخية مهمة مرت بها 

خال مراحل زمنية متعددة.
رئيس  حرضها  التي  الثقافيــة،  الفعالية  وتخلل 
اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب الدكتــور جنيد محمد 
الجنيد، ورئيس الدائــرة الثقافية يف األمانة العامة 
لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب األســتاذ 
عمرو عقيل، واألمــني العام التحــاد أدباء وكتاب 
الجنوب األســتاذ بدر العرايب، ورئيــس اتحاد أدباء 
وكتاب الجنوب فرع العاصمة عدن األســتاذ نجمي 
عبد املجيد، ورئيس اتحاد الفنانني الجنوبيني األستاذ 
باســل فيصل علوي، وعــدد من األدبــاء والكتاب 
واملثقفــني الجنوبيني، واملهتمني بــرتاث محافظة 
لحج، تخللها فقــرات غنائية من الــرتاث اللحجي 

األصيل.
الفنــان عاء كرد، متثلت  الفنية  الفقرات  وقدم 
مبجموعة من األغاين اللحجية التي تعترب جزء من 
املوروث الثقايف والفنــي الغزير للحج، والتي نالت 

إعجاب الحارضين جميًعا.
الجدير ذكره، أن كتاب )لحج املحروســة.. تاريخ 
وحضــارة( قد تم اصداره من قبــل الدائرة الثقافية 
العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل  يف األمانة 
توثيق  الســاعية إىل  النشاطات  اطار  الجنويب يف 
الــرتاث الثقــايف الجنــويب والتعريــف بالتاريخ 

الحضاري الفني والثقايف للجنوب.


