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أنقذوا هذه االستراتيجية!
نشــرت فــي يــوم األحــد الماضــي مقالــي
ُ
Û Ûعندمــا

الســاح لليبيــا ،ودعــم الميليشــيات والجماعــات

واإلقليمية األخرى.

لمواجهــة التهديــدات التركيــة واإليرانيــة؟” لفت

األشــخاص المُ صنفيــن علــى قوائــم اإلرهــاب في

التبــادل التجــاري والمشــروعات المشــتركة بيــن

األسبوعي تحت عنوان “أين المشروع الخليجي
نظري األخ العزيز الصحافي الســعودي المعروف

جمال الياقوت ،إلى أن صحيفة “الشرق األوسط”
نشــرت في اليوم نفســه خبــرً ا يفيد بــأن البرلمان

العربــي قــد أقــر قبل ثالثــة أيــام “االســتراتيجية

العربيــة الموحــدة للتعامــل مــع دول الجــوار
الجغرافــي” ،والمقصــود بدول الجــوار الجغرافي

تركيا وإيران.

المُ ســلحة ،وانتهاك سيادة الدول العربية ،وإيواء
بلدانهم وتوفير المالذ اآلمن لهم واحتضان ودعم
منصاتهــم اإلعالميــة ،ووقــف محــاوالت تركيــا

للتحكم والســيطرة علــى منابع وممرات ومصادر

الميــاه بالوطن العربــي ،وحماية الحدود البحرية

والمصالــح االقتصاديــة للــدول العربية في البحر
األبيض المتوســط من األطماع التوسعية للنظام
التُ ركي وسياساته وأعماله العدائية.

Û Ûودعــت االســتراتيجية إلــى النظــر فــي إيقــاف

تهــدد الســلم واألمــن واالســتقرار فــي المنطقــة

مــن االســترتيجيات والمعاهــدات والمواثيــق

التخلي عن سياســاتهما وأعمالهمــا العدائية التي
العربية.

Û Ûوال شك إن مبادرة البرلمان العربي بإصدار وإقرار
هــذه االســتراتيجية تســتحق اإلشــادة والتقديــر

والثنــاء ،وتأتي ضمن الجهــود الخيرة المحمودة

Û Ûوالبرلمان العربي هو كيان سياسي انبثق من رحم
تحت عباءتها ،وظل يعمل “في إطارها” كما ورد

النظــام اإليرانــي فــي الشــؤون الداخليــة للــدول

الضياع والنسيان ،كما حصل لمبادرات ومشاريع

في قرار إنشائه في العام  ،2005ليُ ضم بذلك إلى
متحــف أو دار العجــزة الخاصــة بمنظمــات العمل

العربي المشترك.

Û Ûوتهــدف هــذه االســتراتيجية العربيــة ،باختصــار
شــديد ،إلــى إلــزام النظــام التُ ركــي بمبادئ حســن
الجــوار واحتــرام ســيادة الــدول العربيــة والنُظم

الشــرعية فيهــا ،ووقــف جميــع تدخالتــه فــي

الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة ،والتصــدي
لسياســاته العدائيــة وأطماعــه التوســعية التــي
تمــس ســيادة الــدول العربيــة ووحــدة أراضيهــا،

وتهــدد األمــن والســلم واالســتقرار فــي المنطقــة
العربيــة ،وتدعــو االســتراتيجية إلــى تعزيــز
التضامــن العربــي لمواجهة مصــادر تهديد النظام

التُ ركي للدول العربية.

العربية ،والتصدي لسياســاته العدائية التي تهدد
األمــن واالســتقرار في المنطقــة ،ومنع تكوين أي

ميليشــيات مُ ســلحة أو تنظيمــات ترتبط بالنظام

اإليراني داخل الدول العربية.

مذكــرة ورفعهــا إلــى مجلس األمن الدولي بشــأن

سياسات النظام اإليراني العدائية وتدخالته في

الشؤون الداخلية للدول العربية ،وتكثيف الجهود
الدبلوماســية العربيــة مــع الــدول والمنظمــات

اإلقليميــة والدولية إليضاح السياســات العدائية
للنظــام اإليرانــي التــي تهــدد أمن الــدول العربية،

ومطالبــة مجلــس األمــن الدولــي بإلــزام إيــران

العربية وأهمها :الطلب من األمم المتحدة سحب

مجلــس األمــن الدولــي بشــأن سياســات النظــام

التركــي العدائيــة وأطماعه التوســعية وتدخالته
فــي الشــؤون الداخلية للــدول العربيــة ،وانتهاكه

لقرارات مجلس األمن الدولي بشأن حظر تصدير

شــأنه فــي ذلك شــأن المنظمــات األخــرى المعنية

بالعمــل العربــي المشــترك ،تكبل وتشــل وتجهض

العربيــة وأهمهــا :إعــداد جامعــة الــدول العربيــة

رقم ( ،)2216وإلزامها بقرار مجلس األمن الدولي

تعــد الجامعــة الــدول العربية مذكــرة ترفعها إلى

Û Ûإن آليــات وإجراءات العمل فــي البرلمان العربي،

بيــن أكتــاف المعزيــن إلــى أن تــوارى التــراب،

Û Ûوتضمنــت االســتراتيجية اإلجــراءات والتدابيــر

القــوات التُ ركيــة من ســوريا وليبيــا والعراق ،وأن

واستراتيجيات عربية كثيرة من قبل.

Û Ûوتضمنــت االســتراتيجية اإلجــراءات والتدابيــر

بتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بشــأن حظر

إليقــاف تدخــات النظــام التركــي فــي الشــؤون

هذا الجهد المشكور قد ينتهي إلى أقبية ودهاليز

كل جهــد ،وتقضــي علــى أي مبــادرة وهي ال تزال

إليقــاف تدخــات النظــام اإليرانــي فــي الشــؤون

تزويد ميليشــيا الحوثي باألســلحة خاصةً القرار
رقــم ( )2231بشــأن برنامجهــا النــووي ،ووضــع

“تدخــات النظام اإليراني في الشــؤون الداخلية

للدول العربية” بندا دائما على جدول اجتماعات
مجالــس جامعــة الــدول العربيــة مــع االتحــاد

األوروبــي واالتحــاد اإلفريقــي ومجموعــة دول
أمريــكا الالتينيــة والكاريبي والمنظمــات الدولية

الطيور قد طارت بأرزاقها.

الــدول العربيــة وكل مــن إيــران وتركيــا لحيــن

Û Ûوبالنســبة إليــران فــإن االســتراتيجية العربيــة

الجامعــة العربية وهي في ســن اليأس ،فانضوى

أعمــال أحدى دورات القمة العربية ،عندها تكون
Û Ûوعلــى افتــراض موافقــة القمــة عليهــا فإنهــا فــي

التــي اضطلــع بهــا هذا الكيــان منذ إنشــائه ،إال أن

الموحــدة تهــدف إلــى وقــف جميــع تدخــات

تخطــي هــذه المرحلــة فســتدرج ضمــن جــدول

فــي مهدهــا ،وتحولهــا إلى جثــة أو جنــازة تنتقل

وعلــى هــذا األســاس فقد بــدأ المشــوار الجنائزي
لـــ ”االســتراتيجية العربيــة الموحــدة للتعامــل
مــع دول الجــوار الجغرافــي” عندمــا تقــرر رفعهــا

أول ،كمــا تقتضيــه اإلجــراءات ،علــى
وعرضهــا ً
“مجلــس الجامعــة العربيــة” الــذي ســيجتمع على

مســتوى “المندوبين الدائمين” في إحدى دوراته

القادمة ،والذي سيقوم بدوره بدراستها في حالة

إدراجهــا على جدول أعمالــه ،وإذا تمت الموافقة
عليهــا فــي هــذه المرحلــة ســتحال إلــى إحــدى

الــدورات الســنوية العاديــة للمجلــس التــي تعقــد
على المستوى الوزاري ،وفي حالة اتفاق الوزراء
عليهــا ،وهــو أمــر مشــكوك فيــه بســبب تناقــض

مواقــف الــدول العربيــة واصطفــاف بعضهــا إلــى
جانــب واحــدة مــن هاتيــن الدولتيــن أو كلتاهما،

وما ســتخضع لــه من مســاومات ومزايدات ،فإذا
نجــت االســتراتيجية من االختنــاق ونجحت في

الغالــب ســتضاف وتصطف فــي طابــور مثيالتها
العربيــة المشــلولة مثــل “معاهــدة الدفــاع العربي

المشــترك والتعــاون االقتصــادي” الموقعــة فــي
القاهــرة فــي العــام  1950أي بعــد عاميــن مــن
قيــام دولة إســرائيل ،و”ميثــاق التضامن العربي”
الصــادر عــن القمة العربية للعــام  ،1965و ”وثيقة
عهــد ووفــاق وتضامن بيــن قادة الــدول العربية”
الصادرة عن قمة العام  ،2004أي أنها صدرت بعد
عــام من الغزو األميركي للعراق ،و ”إعالن صيانة
األمــن القومــي العربــي فــي مواجهــة التحديــات
الراهنــة” الــذي صــدر عن قمة شــرم الشــيخ للعام
 ،2015و ”وثيقــة تعزيــز األمــن القومــي العربــي
لمواجهــة التحديــات المشــتركة” الصــادرة عــن
قمــة الظهران للعام  ،2018وغيرها من المبادرات
والمواثيــق التــي ذهبــت أدراج الريــاح ولــم يتــم
تنفيذهــا أو تفعيلهــا أو حتى تذكرهــا ،والمالحظ
أن االستراتيجية الجديدة استندت واستنجدت
ودعــت إلــى تفعيــل المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى
“مجلــس الدفــاع العربــي المشــترك” الــذي ولــد
كسيحا ميتا ،متناسية قول الشاعر:
“Û Ûلقــد أســمعت لو ناديــت حيً ا ..ولكــن ال حياة لمن
تنادي

 Û Ûولــو نــارً ا نفخــت بهــا أضــاءت ..ولكن أنــت تنفخ
في رمادِ ”.

Û Ûوعلــى ضــوء ذلــك ،فــإن مــا نتطلــع إليــه ونتمنــاه
هو أن تبادر المملكة العربية الســعودية الشــقيقة
محفوفــة بعــدد مــن الــدول العربيــة الفاعلــة
بإنقــاذ هذه االســتراتيجية واحتضانهــا وتفعيلها
بالتعــاون مــع الجامعــة العربيــة أو خــارج إطارها
إذا اقتضى األمر ذلك.

“الرملي” تشهــد انتفاضــة توسعـــة غيــر مسبوقــة

مـــعـــظـــم الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن اتــــجــــهــــوا لـــضـــم “الــــــحــــــوش” إلــــــى الـــمـــنـــزل
محرر الشؤون المحلية

تشهد منطقة إسكان الرملي بعالي أعمال توسعة غير مسبوقة من المنتفعين،
لعــدد كبيــر مــن الوحدات الســكنية التي تــم توزيعها من قبل وزارة اإلســكان

مؤخرا لعدد يفوق الـ ( )1200منتفع.
وتركـــزت

أعمـــال

اإلنشـــاءات

والتوســـعة على الجهـــة الخلفية من
الوحـــدة ،وفـــي الممـــرات الجانبيـــة

بحالـــة الوحـــدة ذات الزاويـــة ،فـــي

حين منعـــت الـــوزارة المنتفعين من
إجـــراء أي تغييـــرات مهمـــا كانـــت
بســـيطة فـــي واجهات المنـــزل ،جاء

ذلك على لســـان المستشار القانوني
الخاص بها ،أثناء تســـليم المنتفعين

للعقود خالل األسابيع الماضية.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن المســـاحة
الخلفيـــة للوحـــدة (بشـــكل عـــام) ال

تتخطى األمتار القليلة ،إال أن كثيرا
مـــن المنتفعين اتجهوا لضمها لصالة
البيـــت ،وفتح غـــرف علويـــة عليها،
باعتبـــار أن أغلبهـــم مـــن أصحـــاب

الطلبـــات القديمـــة ،ولديهـــم عوائـــل
كبيـــرة ال تتســـعها مســـاحة الوحـــدة
الحاليـــة ،والتـــي تصنف مـــن أفضل
الوحـــدات الســـكنية مـــن حيـــث

التصميم والتوزيع.

وتبلغ مســـاحة البناء الكلي للوحدة

 240متـــرا مربعـــا ،فـــي حيـــن تبلـــغ

نشاط كبير لشركات
المقاوالت ومحالت
بيع السيراميك
المســـاحة الخلفيـــة ســـتة أمتـــار

مربـــع في حالـــة الوحـــدات العادية،
وتتضمـــن الوحـــدة الســـكنية فـــي

الرملـــي بالدور األســـفل علـــى صالة
ومجلـــس وحمـــام ومطبـــخ مفتوح

علـــى الصالـــة والحـــوش ،فـــي حين
يضم الدور األعلى على أربعة غرف

نوم ،اثنتان بدورات المياه ،واثنتان
بحمام مشترك.

وســـاهم مشـــروع الرملـــي بتنشـــيط

حركة المقاوالت ،وعمل محالت بيع
ً
خصوصا
الســـيراميك بشـــكل كبيـــر،
ِّ
المســـلمة تخلـــو مـــن
وأن الوحـــدات
الســـيراميك فـــي كافـــة أرجائهـــا

بفتح المدخـــل الرئيس للمنطقة ،مع

ويطالب عدد واســـع مـــن المنتفعين

األخرى الجانبية.

باستثناء المطبخ ودورات المياه.

االعتمـــاد حاليـــا على أحـــد المداخل

