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مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

خالل اللقاء الت�صاوري المو�صع الأبناء مديرية الم�صاربة وراأ�س العارة .. ال�صعيبي :

حلج / األمناء / غازي العلوي :
شهدت مديرية املضاربة ورأس العارة 
مبحافظة لحج صبــاح الثالثاء انعقاد 
التشــاوري املوســع للمشائخ  اللقاء 
واألعيــان والشــخصيات االجتامعية 
االنتقايل  املجلس  وقيادات  والعسكرية 
واألحزاب  املحلية  والســلطة  الجنويب 
كرمية  برعاية  السياسية  والتنظيامت 
الزبيدي رئيس  الرئيس عيــدروس  من 
وإرشاف  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 

القيادة املحلية النتقايل لحج .
ٌبدء بالقران الكريم  اللقاء الذي  ويف 
ثم النشــيد الوطني الجنويب والوقوف 
دقيقة حداد عىل أرواح شهداء الجنوب 
النتقايل  املحلية  القيــادة  رئيس  ألقى 
لحج املحامي رمزي الشعيبي كلمة نقل 
يف مستهلها للحارضين تحيات الرئيس 
القائد عيدروس الزبيدي رئيس املجلس 

االنتقايل الجنويب .
وأشاد الشــعيبي باملواقف النضالية 
العارة  املضاربــة ورأس  ألبناء مديرية 
املراحل  كافة  خــالل  عامة  والصبيحة 
املخططات  لكافة  وإفشالهم  النضالية 
النســيج  تســتهدف  التي  التآمريــة 
االجتامعــي وزعزعة أمن واســتقرار 

املنطقة .
املجلس  الشــعيبي متســك  وأكــد 
السياســية  القوى  وكافة  االنتقــايل 
واالجتامعية مبحافظة لحج بأن تكون 

الصبيحي  محمــود  ركن  اللواء  قضية 
وفيصل رجب ونــارص منصور هادي 
ورفاقهــم املختطفني لدى مليشــيات 
أولويــات ملف األرسى  الحويث ضمن 
الذي يتم مناقشــته هذه األيام برعاية 

األمم املتحدة .
أبناء  ودعا رئيس انتقايل لحج كافة 
مديرية املضاربة ورأس العارة مبختلف 
السياســية  وانتامءاتهم  مشــاربهم 
والقبليــة للوقــوف صفــا واحدا يف 
محاربة ظاهرة الثــأر والقضاء عليها 
مؤكدا دعم قيادة املجلس االنتقايل ألي 
جهود أو مساعي من شأنها إنهاء هذه 

الظاهرة الخطرية .
بالجهود  الشــعيبي  املحامي  وأشاد 
القبليــة واملجتمعية املــؤازرة لجهود 
الصف  لتوحيد  االنتقايل  املجلس  قيادة 
ومحاربة كافــة الظواهر الدخيلة عىل 

املجتمع ومعالجــة العديد من القضايا 
إىل جهود  باإلضافــة  اتســاعها  قبل 
املصالحة وعدم إتاحة الفرصة للجهات 
املرتبصــة بأمن واســتقرار الصبيحة 
بنــر ســمومها واســتقالل بعض 

األحداث التي تحدث هنا أو هناك .
الشــعيبي يف ســياق كلمته  وأكد 
بان املضاربــة ورأس العــارة مناطق 
اســرتاتيجية ولن تكون ساحة لتمرير 
او  سياســية  اجندة  او  مشــاريع  أي 
رصاعات باعتبارها جزء أصيل من لحج 

والجنوب عامة .
وتطــرق املحامي رمزي الشــعيبي 
يف كلمته إىل قضيــة انقطاع مرتبات 
القوات املســلحة الجنوبية مشريا بهذا 
الصــدد إىل الجهود التي تبذلها القيادة 
السياســية العليا للمجلــس االنتقايل 
القائد  بالرئيــس  ممثلــة  الجنــويب 

املرتبات  لــرصف  الزبيدي  عيــدروس 
وانتظامها .

عىل  الشعيبي  رمزي  املحامي  وشدد 
موقف قيــادة انتقايل لحــج بأهمية 
السياسية  القوى  كافة  بني  التنســيق 
باملديريــات  املحليــة  والســلطات 
واملحافظــة مؤكــدا اســتعداد قيادة 
انتقايل املحافظة التنســيق والتواصل 
مع الجميع ومبا يخــدم الصالح العام 

والقضية الجنوبية . 
وألقيت خالل اللقاء التشاوري العديد 
أبرزها كلمة  الكلامت واملداخــالت  من 
نائب محافظ لحج األســتاذ عوض بن 
القيادة  عوض الصالحي وكلمة لرئيس 
املحلية النتقايل مديرية املضاربة ورأس 
العارة جليل أحمد عيل وكلمة ملدير عام 
املديرية مراد جوبح أكدت جميعها عىل 
رضورة توحيــد الصف ومحاربة كافة 

الظواهر واألعامل الدخيلة عىل املجتمع 
السياســية  القيادة  خلــف  والوقوف 
للمجلــس االنتقايل الجنــويب ممثلة 

بالرئيس عيدروس الزبيدي .
رضورة  عىل  الكلامت  شــددت  كام 
وتنســيق  حقيقية  رشاكــة  إيجــاد 
دائــم ومســتمر بني قيــادة املجلس 
االنتقــايل الجنويب وقيادة الســلطة 
املحليــة خصوصا يف مثل هذه املرحلة 
الحساســة واملهمــة ملواجهــة كافة 
تواجه  التــي  والتهديدات  التحديــات 

الجنوب وقضيته العادلة .
لحج يف  كتلة  رئيــس  اللقاء  حرض 
الجمعيــة الوطنية د . رائــد املزاحمي 
وعضــو الجمعية الوطنيــة اياد غانم 
انتقــايل مديرية طورالباحة  وقيادات 
وعــدد كبري مــن القيــادات األمنية 

والعسكرية يف الصبيحة .

األمناء/وكاالت:
يســتبعد محلّلون أن يؤّدي اإلعالن املفاجئ 
عن التوصل إىل اتفاق دبلومايس بني السعودية 
وإيران بعد سنوات من القطيعة، إىل حّل سحري 

للنزاع يف اليمن.
وتعّد إيران والسعودية أهم قّوَتني إقليمّيَتني 
يف الخليج، وهام عىل طريَف نقيض يف معظم 
ملّفات منطقة الرق األوسط، وأبرزها الحرب 

اليمنية.
وتقــود الرياض تحالًفا عســكرًيا من أجل 
دعم الســلطة الرعية يف اليمن، بينام تدعم 
يســيطرون  الذين  الحوثيني  املتمردين  طهران 
عىل مناطق واسعة يف شامل البالد، من بينها 

العاصمة صنعاء.
إقليمية  أبعــادا  إّن لالتفاق  ويقول خــرباء 
إيجابية قد تساعد عىل التهدئة يف اليمن، لكن 

تحقيق اخرتاق فعيل ال يزال بعيدا.
األزمات  الباحث يف معهد “مجموعة  ويرى 
الدولية” أحمــد ناجي أن التفاهامت “من حيث 
التهدئة  املبدأ )…( ستنعكس إيجابا عىل مسار 
يف اليمــن”، ولكن “ال تعني اإلنهاء الكامل لكل 

تعقيدات الرصاع”.
ويقول ناجي إن اليمن يشهد “حربا متعددة 
البعد  التفاهم يف معالجة  الطبقات، وسيسهم 

اإلقليمي فيهــا، لكن الدوافــع املحلية للرصاع 
ستظل حارضة وستتطلّب وقتا أطول ومعالجات 

متعددة املسارات إلنهائه”.
ورّحبت الحكومة اليمنيــة باالتفاق ترحيبا 
حــذرا، معربة يف بيان عــن أملها يف “مرحلة 
جديدة من العالقات يف املنطقة، بدءا بكّف إيران 

عن التدّخل يف الشؤون اليمنية”.

يف مــوازاة ذلك أّكد الحوثيون عىل لســان 
املتحدث باسمهم محمد عبدالسالم أن “املنطقة 
بحاجة إىل عودة العالقات الطبيعية بني دولها”.

وتشري الخبرية يف شــؤون الرق األوسط 
إليزابيث كيندال إىل أّن النزاع يف اليمن “نشــأ 
محليا حول مســائل تتعلق مبن يســيطر عىل 
كيندال،  وبحسب  واملوارد”.  واألرض  الســلطة 

فإّن النزاع “توّســع إىل أكرث من مجرد طرفني 
متحاربني”.

ويبــدو النزاع يف اليمن أكــرث تعقيدا اليوم 
مام كان عليه يف عام 2014 حني بدأ الحوثيون 
يف خضم  الحكومــة،  مناطق  نحــو  زحفهم 
مع  مختلفة  وميليشيات  سياسية  قوى  صعود 

إضعاف السلطة املعرتف بها دوليا.
ومنذ أشهر تقيم الرياض حوارا مع الحوثيني 
برعاية ُعامنية. وكان وزير الخارجية السعودي 
األمري فيصل بن فرحان قد أكد األسبوع املايض 
خالل زيارة إىل موسكو وجود “جهود للوصول 
أوال إىل وقــف إطالق نار دائــم ومن ثم إطالق 
عملية سياسية بني األطراف اليمنية تنهي هذه 

األزمة”.
يف املقابــل تخىش جهات مينية أن يأيت أي 
اتفاق إيراين – ســعودي عىل حساب السلطة، 
كأن تنسحب اململكة من النزاع وسط ضامنات 
بعدم اســتهدافها وترتك الســلطة وحدها يف 
الذين كادوا يسيطرون عىل  املتمردين  مواجهة 
كامل البالد لوال التدخل الســعودي يف مارس 

.2015
وقد يقــرّب االتفاق الســعودي – اإليراين 
وجهات النظر بشــأن التوصل إىل اتفاق عىل 
إنهــاء الحــرب التي تســّببت يف حدوث أكرب 

بحسب  العامل،  مســتوى  عىل  إنسانية  مأساة 
األمم املتحدة.

االتفاق  اليمنيني عــىل  وكانــت ردود فعل 
متفاوتــة؛ ففــي صنعاء الخاضعة لســيطرة 
الحوثيني قالت الطاف عيل “إن شاء الله يكون 
االتفــاق بادرة خــري للوطن العــريب والعامل 
وبشــكل خاص لليمنيني واليمن إلنهاء الحرب 

ورفع الحصار ودفع الرواتب”.
ويف تعز املحارصة من الحوثيني، اســتبعد 
عبدالحكيم مغلس أن يؤدي االتفاق الســعودي 
– اإليراين إىل الســالم الشامل قائال “قد يصنع 
هدنة مؤقتة وفق تفاهامت معينة لفرتة قصرية 
ولكنها لن متنع الحرب وتصنع ســالما شامال 

ودامئا يف اليمن”.
وانتهــت هدنــة يف أكتوبر املــايض، لكن 
املحادثات السعودية مع املتمردين يف األسابيع 
األخرية أثارت تكهنات بشــأن صفقة قد تسمح 
لدبلوماسيني  باالنسحاب جزئًيا، وفًقا  للرياض 

مطلعني عىل مسار املفاوضات.
للدراســات  صنعاء  مركز  مدير  ويســتبعد 
اإلســرتاتيجية ماجد املذحجي أن يكون االتفاق 
الســعودي – اإليراين مبثابة “الحل السحري”، 
مشــريا إىل أّن “حّل اليمن لن يــأيت إال بحوار 

متعّدد األطراف”.
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