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قصة قصيرة

 ) األمناء( حتليل / د. يحيى شايف الشعيبي:

 تســعى تركيا اليوم إىل محاولة استعادة 
مجدها العاملي عىل حســاب الوطن العريب 
كلــه، إذ ترى بأن مجدها لــن يتحقق إال من 
خالل الســيطرة الوطن العــريب كله ولذلك 
حاولوا التغلغل إىل أعامقه عرب بواباته الثالث 
الرشقيــة والشــاملية والغربية، يف كل من 
العراق وسوريا وليبيا، وبعد أن فشلوا قرروا 
االتجاه جنوبا والســيام بعد أن استنتجوا أن 
الهيمنة عىل الوطن العريب مرهونة بالهيمنة 
عىل الخليج العريب وأن الهيمنة عىل الخليج 
العريب،  الجنــوب  بالهيمنة عىل  مرهونــة 
ولهــذا تحرك املرشوع الــريك يف الجنوب 
بشــكل علني عرب حزب اإلصــالح اإلخواين 
الذي اختطف رشعية الرئيس هادي ووظفها 
قبل  وبتواطؤ من  الــريك  املرشوع  لصالح 
اإلخوان املسلمني يف اململكة الذين يحاولون 
توظيف الحكــم لصالح املرشوع الريك كام 
يعمل الشــيعة يف إخضــاع الوطن العريب 
اليوم  اإليــراين، وما حدث  املرشوع  لصالح 
من ترويجات كاذبة من قبل قناة الحدث ضد 

املرشوع الجنويب إال خري دليل عىل ذلك.
الريك وتوظفه  املرشوع  وإدراكا ملخاطر 
اإلقليمية  واالستقطابات  الدولية  للتجاذبات 
وأثر انعكاســاتها الســلبية عــىل الجنوب 
والخليج والوطن العريب، يخىش الجنوبيون 
الريك  التدخل  بالذات مــن  األثناء  يف هذه 
العمق  الجنــوب والتغلغل عــربه إىل  تجاه 

العريب.
وما يعــزز من القلق الجنويب اســتغالل 
تركيا لحالة الوهن العريب بفعل الدمار الذي 
خلفــه اإلرهاب اإلخواين املدعــوم من قبل 

تركيا ذاتها.
ونتيجة ملا يقوم به األتراك من مقايضات 
إقليمية ودولية قد تسهل من توغلهم جنوبا 
بهدف إســقاط الخليج من الجنوب والوطن 
العريب مــن الخليج نبه املجلــس االنتقايل 
حلفاءنــا يف التحالف العــريب من مخاطر 
املــرشوع الــريك، ومخططــات تحقيقه 

بالوسائل اآلتية: 
املبارش لبسط  التدخل  األوىل: وتكمن يف 

الســيطرة الكاملة عىل األمة العربية بالقوة 
العراق  الركية كام حــدث يف  العســكرية 

وسوريا وليبيا.
الثانية: وتتمثل يف التدخل غري املبارش يف 
الوطن العريب من خالل متكني حزب اإلخوان 
اإلرهايب من الســيطرة عــىل الحكم بهدف 
إقالق األمن والســلم الدوليني كام هو الحال 
يف اململكة وكام حدث يف مرص أيام الرئيس 
مريس اإلخواين مام يــؤدي بالدول الكربى 
إىل اســتخدام القوة لتدمري الــدول العربية 
بهدف القضــاء عىل اإلرهاب وحينها يتمكن 
األتراك عرب اإلخوان من السيطرة عىل الوطن 

العريب كله.
الثالثة: وهــي األخطر وتتمثل يف التدخل 
املبارش وغــري املبارش كام هــو الحال يف 

التدخل الريك يف الجنوب.
وبفعل هذه االسراتيجية الركية الخطرة 
ما  بأن  بالــذات  والجنوبيون  العرب  شــعر 
تبذله الدبلوماسية الركية من جهود مكثفة 
وخادعة عىل املســتوى الــدويل واإلقليمي 
والعريب يشــكل خطــرا حقيقيــا يتوجب 

التصدي له وإفشاله.
ورغم تحذيرات األصوات الحرة يف الغرب 
من خطورة السياســة الركية عىل مصالح 
بلدانهــم تفنن األتــراك يف مخادعة الغرب 
يف كل من أمريكا وبريطانيا وفرنســا بهدف 
جذبهــم إىل ترويجاتهــم الربجامتية عىل 
حســاب العرب من خالل إيهــام الغرب بأن 
املرشوع الريك لصالحهم، وأن تركيا الجديدة 
ال تشــكل خطرا عليهم كونها دولة علامنية 
وما استخدامها للدين عرب منظومة اإلخوان 
امللغومة باإلرهاب إال وســيلة بهدف إخضاع 
العرب واملسلمني عرب اإلخوان للنظام العاملي 
اإلرهايب  اإلخوان  بلغم  تفجريهم  أو  الجديد، 
بحجة مكافحة اإلرهاب، وهو األمر الذي بدا 
جليا يف املواقــف الغربية الغامضة واملبهمة 
العريب، والســيام  التحالف  حلفاء  قبل  من 
اتضح ذلك من  إذ  أمريكا وبريطانيا وفرنسا، 
خالل تغاضيهم املخجــل إزاء التدخل الريك 
يف الوطن العريب بشــكل عام ويف الجنوب 

بشكل خاص.
وعىل املســتوى اإلقليمي انفضحت عورة 

املــرشوع الريك مــن خــالل توافقه مع 
املرشوع اإليــراين لتقاســم الوطن العريب 
بني الشيعة واإلخوان مبا يؤكد زيف الرصاع 
بينهــام وحقيقة الرشاكــة املفضوحة كام 
هو الحــال يف التوافق بني الحوثيني وحزب 
اإلصــالح اإلخواين ضد املــرشوع الجنويب 

املقاوم لإلرهاب.
اشــتغلت  العــريب  املســتوى  وعــىل 
حلفائها  آليــة  عىل  الركية  الدبلوماســية 
اإلخوان املعارضــني والباطنيني والحاكمني 
مام  العربية  أوطانهم  ســيادة  حساب  عىل 
جعلهــم يقفون حجر عرثة أمــام املرشوع 
العريب، وهذا ما يحدث اليوم يف أغلب الدول 
العربية باســتثناء دولتــي اإلمارات ومرص 
العربية املشــهود لهام يف التصدي ملرشوع 
اإلخوان اإلرهايب بكل قــوة كام تقفا اليوم 
بإيجابية ضــد التدخل الــريك يف الوطن 
الجنوب بشــكل  العريب بشــكل عام ويف 
خاص بعكس املوقف السلبي للمملكة نتيجة 
مفاصلها  يف  املسلمني  اإلخوان  تيار  لتغلغل 
السلطوية املعرقلة لتيار الحداثة العربية الذي 
يتبناه ويل العهد السعودي محمد بن سلامن، 
إذ يعمل تيار اإلخوان وبوضوح ضد املرشوع 
العريب عامة وضد املرشوع الجنويب خاصة 
وال ســيام دعمهم الســخي لحزب اإلصالح 
اإلخواين وتشــجيعه عىل تســليم املناطق 
التي ســيطر عليها يف نهم والجوف ومأرب 
للحوثيــني، وحرف مســار الحرب بشــكل 
مفضــوح ومخجــل إىل الجنــوب املحرر، 
وحني شعروا بهزمية قوات االحتالل اليمني 
للجنوب بقيــادة حزب اإلصــالح اإلخواين 
املرابطة يف شقرة من قبل القوات الجنوبية 
املسلحة ســارعت اململكة إىل توقيف الحرب 
والدعوة إىل حوار مفتــوح وطويل ومبهم 
اإلخوانية   الوهــم  االنتقــايل ورشعية  بني 
األوضــاع لصالح حزب  ترتيب  إعادة  بهدف 
الفرصة  إتاحة  خالل  من  اإلصالحي  اإلرهاب 
للتدخل الريك يف الجنوب ومتكينه من دعم 
قوات اإلصالح بالقوى اإلرهابية من القاعدة 
بدال من  باملال والســالح  وداعش ومدهــم 
اجتثاثهم حفاظا عىل األمن والسلم الدوليني 

يف باب املندب.

وأمــام هذا املشــهد الراجيــدي املحزن 
والخطــري عــىل مصالح كل قوى الســالم 
عىل  لزاما  ســيكون  والخارجية  الداخليــة 
الشــعب الجنويب أن ميــارس ضغطه عىل 
املجلس االنتقايل بقيــادة الرئيس عيدروس 
األعىل  والقائد  املجلس  رئيس  الزبيدي  قاسم 
الجنويب برضورة  واألمن  املســلحة  للقوات 
بهدف وقف  والصني  بروســيا  االســتعانة 
التدخل الــريك يف الجنــوب حفاظا عىل 
مصالح كل قوى الســالم الجنوبية واليمنية 
خالل  من  والدوليــة  واإلقليمية  والعربيــة 
حامية باب املنــدب والخليج والوطن العريب 

من اإلرهاب اإلخواين الريك.
االسراتيجية  الخطوة  لهذه  اتخاذه  وقبل 
ينبغي عىل الشــعب الجنويب توجيه نداءات 
عاجلــة إىل شــعوب كل القوى املشــاركة 
واملتغاضية والصامتة عن التدخل الريك يف 
الجنوب ودعوتها للضغــط عىل حكوماتها 
الداعمة للتدخل الريك  للتخيل عن مواقفها 
يف الجنوب والطامح إىل متكني اإلرهاب من 
الهيمنة عىل باب املندب بهدف تهديد املصالح 
العاملية وتوظيف ذلك لخدمة املرشوع الريك.

فــإن لقيت هذه النــداءات - املوجهة من 
ومثقفيه  نخبه  بكل  الجنويب  الشــعب  قبل 
ومفكريه املقاومــني لإلرهاب واملوجهة إىل 
شعوب كل القوى التي تدعم تدخل تركيا يف 
الجنوب - نتائــج إيجابية ينبغي العمل عىل 
تعزيزها وصوال إىل وقف التدخل الريك يف 

الجنوب.
وإن مل تأت بنتائج إيجابية سيكون شعب 
الجنوب حينها قد أدى األمانة وال عتب عليه 
إن دفعتــه رضورة الحفــاظ عىل مرشوعه 
الســيادي املقاوم لإلرهاب إىل الضغط عىل 
املجلس االنتقايل بهدف إجباره عىل رضورة 
االستعانة بالقوة العظمى يف كل من روسيا 
والصني لتوقيف التدخل الريك ليس من باب 
العريب  الجنوب والخليج والوطن  الدفاع عن 
من املــرشوع اإلرهايب الريك فحســب بل 
وإلنقاذ األمن والســلم الدوليني من مخاطر 
اإلرهــاب الريك اإلخــواين يف أهم موقع 
اسراتيجي متحكم مبستقبل ومصري النظام 

العاملي القادم.

ما ال�سرورة التي �ستدفع اجلنوب للحفاظ 
على م�سروعه ال�سيادي املقاوم للإرهاب؟

التدخل الرتكي يف اجلنوب �صيجرب االنتقايل على اال�صتعانة برو�صيا وال�صني


