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حوار

التدريس يف جامعة  قال عضو هيئة 
عدن، واألمني العــام التحاد أدباء وكتاب 
العرايب:  الدكتور/ بدر فضــل  الجنــوب 
"إن اتفاق الرياض يعــد الفرصة األخرية 
التي ســتفيض، إذا ما تم تنفيذه من قبل 
األطراف كافة، إىل صيغــة مقبولة تطل 
عىل كل تعقيــدات الرصاع يف اليمن، مبا 
فيه الرصاع الجهوي بني الشامل والجنوب 
والــرصاع بــني الرشعيــة واالنقالبيني 

الحوثيني".
وأضاف العرايب، يف حوار خاص مع 
صحيفة "الفجــر" املرصية، فيام يخص 
حل األزمة اليمنية؛ فإن أي حلول ال تنطلق 
من مقاربة الواقع اليمني، ومن تشخيص 
دقيق وعميق لرتاكمية األزمات املرحلة منذ 
عام ١٩٩٠م )أزمــة الوحدة بني الجنوب 
السلمي بني  باالتفاق  واإلطاحة  والشامل 
الشطرين وتحويل الجنوب كطرف رشيك 
يف االتفاق، إىل تابع وفرع( حتى اللحظة 
الراهنة املتمثلة يف االنقالب عىل الرشعية 
وطردها خارج اليمــن فلن تزيد اليمن إال 
مزيدًا من الدمار واملآيس والحروب.. فإىل 

تفاصيل الحوار:

"األمنــاء" حــاوره / الشــحات 
غريب:

• ماذا عن اتفاق الرياض؟
 - إن هذا االتفاق يعد الفرصة األخرية 
التي ســتفيض، إذا ما تم تنفيذه من قبل 
األطراف كافة، إىل صيغــة مقبولة تطل 
عىل كل تعقيــدات الرصاع يف اليمن، مبا 
فيه الرصاع الجهوي بني الشامل والجنوب 
والــرصاع بــني الرشعيــة واالنقالبيني 

الحوثيني.
هذا من املنظور العقالين الباحث عن 
مخرج نجاة لليمــن واليمنيني من األزمة 
بعض  منظور  مــن  أما  الراهن،  والوضع 
خطفت  التــي  القوى  ســيام  ال  القوى، 
الراهــن ونقلت الرصاع يف  الرشعية يف 
اليمن من رصاع محيل إىل رصاع إقليمي، 
الوطنيــة عرض  باملصلحــة  ورضبــت 
الحائط، بل وعقدت ناصية اليمن بأجندات 
إقليمية سياسية دولية، فإنها قد انرصفت 
الدولة؛  الوطني وهّم اســتعادة  الهم  من 
إىل هم البحث عن قوى خارجية للحفاظ 
عــىل مصالحها الرأســاملية يف الداخل 
والخارج، بعد الرثاء الفاحش الذي صنعته 
مســتغلة تواجدها يف الســلطة بصيغ 
وأيديولوجية  وقبلية  وسياسية  عسكرية 
إسالمية مقنعة، ومن ثم فتلك القوى ترى 
يف اتفــاق الرياض والقبول بــه، تهديدًا 
لوجودها وملصالحها الخاصة وما صنعته 
من جاه وثروات ومكانة رأساملية متصلة 
بأجنــدات اقتصاديــة ورأســاملية، يف 
الداخل والخارج. ومــن ثم فاالتفاق عىل 
الدولة، تتوافق  صيغة شاملة الســتعادة 
عليها األطــراف كافة يتعارض، بل ويهدد 
حضور تلك القــوى، يف الداخل والخارج؛ 
الرياض، بعد  اتفــاق  إذا ما تىل  وخاصة 
تنفيذه تسوية سياســية دولية مدعومة 
من املجتمع الدويل مع مليشيات الحويث؛ 
ألن تحول تلك املليشيات إىل طرف سيايس 
مقبول بــه يعني، يف نظر تلــك القوى، 
مبثابة إسدال الســتار عن إمرباطوريتهم 
الخاصة، يف  والرأســاملية  ومصالحهم، 
الداخل والخارج، هــذا إذا مل يتم إخضاع 
تلك القوى، إذا ما تم تنفيذ اتفاق الرياض 
ومتت التســوية مع مليشــيات الحويث، 
يف  وإدانتها  للمحاسبة  إخضاعها  فيجب 
نهب األموال العامة وتســخري الســلطة 
للرثاء الفاحش بالرشاكة مع قوى سياسة 

إقليمية.
 • ماذا عن التدخالت الرتكية واإليرانية 

يف اليمن؟

 - التدخــالت اإليرانيــة والرتكية يف 
اليمن لها أطرافها ومرجعياتها؛ فتدخالت 
اإلسالمي  كالرصاع  لها مرجعياتها،  إيران 
التاريخي بني الشيعة والسنة، الذي يرتقى 
إىل محاولــة إيران االنتقــام من اململكة 
العربية الســعودية، وتأسيس بؤرة تطل 
تستطيع  السعودية،  العربية  اململكة  عىل 
إيران من خاللها رضب اململكة يف أي حني 
تشــاء، وكذلك حتى تضمن زعزعتها أمن 
اململكة عرب حلفائها اإلسالميني )الشيعة 
يف اليمن( كعــدو أيديولوجي مرة، وعدو 
اقتصادي وعســكري حليف لقوى دولية 

مناوئة إليران وحلفائها مرة أخرى.
عن  تزيد  فال  الرتكيــة،  التدخالت  أما 
يف  لرتكيا  املرجعية  التاريخيــة  األطامع 
اإلقليــم العريب من جهــة، وعن حامية 

قوى اإلســالم الســيايس املتوافقة مع 
منهجها ونظامها السيايس الحايل؛ لكن 
ذلك الحلف يبدو أشبه بقناع يخفي كثرًيا 
واالســتثامرية  االقتصادية  األطامع  من 
الشــخصية للنخبة الحاكمــة يف تركيا 
ونخــب اإلســالم الســيايس يف مرص 
وتونس واليمن، والتي التقت مؤخرًا تحت 
إطار تنظيم اإلخــوان الدويل الذي التقت 
فيه وبشكل غري معلن األحزاب اإلسالمية 
العربيــة، كتنظيم العدالــة والتنمية يف 
تونــس وإخوان مــرص والتجمع اليمني 
الباب مفتوحًا  يزال  لإلصالح مؤخرًا، وما 
لكل الجامعات اإلرهابية املشــبوهة من 
القاعدة وداعــش والحركات ذات الصبغة 
الرأسامل  املتطرفة ومافيات  اإلســالمية 

السيايس التي انتجتها األنظمة السياسية 
العربية الفاسدة.

 • مــاذا عن إعداد النخــب واألحزمة 
األمنية وألوية املقاومة الجنوبية؟

 - حول إعداد النخب واألحزمة األمنية 
وألويــة املقاومة الجنوبيــة؛ فإن ميدان 
جنوبًا  الحوثيــة  املليشــيات  مع  القتال 
املحافظات  املليشــيات من  لتلك  وطردها 
الجنوبية قد أثبت مبا ال يدع مجاال للشك، 
احرتافية بنيتها العســكرية وقدرتها عىل 
التكتيك القتايل وصناعتها للنرص وصد أي 
قوة عسكرية، ومواجهتها وحسم املعركة 
معها لصالحها؛ ولعل ما حدث من هزمية 
لقوات الحويث وقوات الحرس الجمهوري، 
التي غزت الجنــوب يف عام ٢٠١٥م خري 

دليل عىل مدى استحقاقها ألن تغدو قوة 
عسكرية وأمنية يعتمد عليها يف الحارض 

واملستقبل.
 • ماذا عن حل األزمة اليمنية؟

 - فيــام يخص حل األزمــة اليمنية 
فــإن أي حلــول ال تنطلق مــن مقاربة 
دقيق  تشــخيص  ومن  اليمني،  الواقــع 
وعميــق لرتاكمية األزمــات املرحلة منذ 
عام ١٩٩٠م )أزمــة الوحدة بني الجنوب 
السلمي بني  والشامل واإلطاحة باالتفاق 
الشطرين وتحويل الجنوب كطرف رشيك 
يف االتفاق، إىل تابع وفرع حتى اللحظة 
الراهنة املتمثلة يف االنقالب عىل الرشعية 
وطردها خارج اليمن( فلن تزيد اليمن إال 

مزيدًا من الدمار واملآيس والحروب.

الأكادميي يف جامعة عدن د. بدر العرابي يف حوار مع �صحيفة م�صرية:

اتفاق الريا�ض فر�شة اأخرية لإنهاء ال�شراع اجلهوي بني ال�شمال واجلنوب
أهــداف  هــذه   ¿
الــريك  التدخــل 

واإليراين باليمن

القتــال  ميــدان   ¿
احرافيــة  أثبــت 
الجنوبيــة  القــوات 
عــى  وقدرتهــا 
القتــايل  التكتيــك 

وصناعتها للنرص

¿ القوات الجنوبية 
قــوة  أصبحــت 
وأمنيــة  عســكرية 
يف  عليهــا  يعتمــد 

الحارض واملستقبل

لألزمــة  حــل  أي   ¿
ينطلــق  ال  اليمنيــة 
من تشــخيص دقيق 
األزمــات  لراكميــة 
منــذ 90م فلن يزيد 

الوضع إال دماًرا


