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األحد 29 جمادى األولى 1443 
العدد 2784 )السنة الثامنة(

اتجهـت حـركات الحداثـة الحضريـة إلى 
تطويـر البيئـة المبنيـة فـي المـدن على 
وروح  االجتماعيـة  الجوانـب  حسـاب 
المدينـة والثقافـة واألصالـة. والقت هذه 
األفكار استحسـان العديد مـن المطورين 
والمسـتثمرين من منطلقـات ذات أهداف 
استثمارية دون إدراك شمولي لعواقب هذا 
التغيير على مجتمـع المدينة واقتصاديات 
السـكان وحقـوق األجيـال القادمـة. لقد 
أسهمت التحوالت االقتصادية والرأسمالية 
في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة فـي ازدهـار الصناعـة 
العقاريـة، واتجه العديد من المسـتثمرين 
نحو االسـتثمار العقاري، وإعـادة تطوير 
المناطق الحضرية بهـدف تحقيق األرباح، 
وكان من نتائج ذلك أن تم إجالء العديد من 
الفقـراء المقيمين في وسـط المدينة إلى 
أطرافهـا، وفقـد كثير من سـكان المدينة 
وظائفهـم ومسـاكنهم ومصـادر رزقهـم 
بسـبب انتقالهم إلى أطـراف المدينة دون 
توفيـر وسـيلة مواصـالت رخيصـة، كما 
هاجـر العديـد منهـم خـارج المـدن بحثا 
عـن مسـاكن تتـالءم مـع حـدود القـدرة 
االقتصاديـة؛ فالمدينة لم تعـد قادرة على 

استيعابهم. 
للتجديـد  الضخمـة  المشـاريع  كانـت 
الحضـري، بقيـادة روبـرت موسـى فـي 
نيويـورك، مثاال صارخا لسـيطرة السـوق 
االقتصـادي على حسـاب أهـداف التنمية 
االجتماعية. فـي تلك الفترة، أصبحت قوى 
السـوق الجزء المهيمن فـي تطوير المدن 

رافعـة شـعار االسـتثمار ودعـم األغنياء 
بديـال عن مسـاعدة الفقـراء ودعـم قدرة 
الشـركات الصغيرة على البقاء في مكانها 
دون أن تبتلعهـا الشـركات الكبرى. وهكذا 
أصبحـت المدن تبحث عن إشـباع رغباتها 
االسـتثمارية بعيـدا عن روحهـا وأصالتها 
ونشـاطها الثقافـي. فـي الحقيقـة، لـم 
تكن هـذه الصـورة النمطية منتشـرة في 
المـدن األمريكية فحسـب؛ بل فـي العديد 
من مـدن العالم، حيث يميـل أصحاب هذا 
الفكر إلى اسـتثمار )جسـم( المدينة على 
حسـاب الجانـب الروحانـي واالجتماعي. 
لقد أسهمت حركات التجديد الحضري في 
عـام 1950 فـي تعزيز الفصـل العنصري 
للفقـراء، والميـل إلـى الماديـة، وفقـدان 

الرصيـد التاريخي. 
إن التحدي الهيكلي فـي المدن والذي يركز 
على الشـكل )االسـتثماري( على حسـاب 
االعتبارات اإلنسـانية ال يزال مستمرا حتى 
يومنـا هـذا، فالميل إلى ثقافة المسـتهلك 
يُروج لفكرة بناء عدة أسـواق جديدة حول 
العالم. لذلـك، يأتي دور الُمخطط العمراني 
بمثابة )الُمناضل( لمواجهة هذه التحديات 
ودعـم األصالـة والهويـة االجتماعيـة في 
المدينة؛ لتصبح مدننا قادرة على استيعاب 
كافة شـرائح المجتمـع في إطـار يحقق 
العدالة والمسـاواة للجميع. علينا أن ندرك 
أن الحداثـة والتطـور ال يعنيـان التعارض 
مع الكالسـيكية الحضرية فـي المدينة أو 
المبـادئ الجماليـة التـي تعكـس هويتنا 
وثقافـة مجتمعنا األصيلـة؛ وهي من باب 
أولى ال تعني تدمير النسيج االجتماعي في 

المدينة. 
إن المدينة ليسـت مجرد بناء جسدي خاو 
بال روح؛ فالبنـاء المادي يترجـم التفاعل 
االجتماعي واالقتصادي ومجمل المتغيرات 
التشريعية واإلدارية. ومن المؤسف، ال زال 
هنـاك قصور في فهم المنظور الشـمولي 
لتخصـص »التخطيـط العمرانـي« حيث 
يُختزل دور الُمخطط في إعداد مخططات 
ورقية ونماذج تجسـد أفكارا تسويقية بال 
جوهر، ويشـارك هذا الُمخطـط في تكرار 
سـرد حكايات ونظريات وتجارب ال يمكن 
تطبيقهـا ضمـن إطار المجتمـع المحلي، 
ويتحمس البعـض بتقديم نمـاذج وأفكار 
لمدن أو أحياء سـكنية أشبه بلوحات فنية 
ملونة ألغراض تسويقية ال تمت للتخطيط 
العمراني بصله فهذا الحي يسـتمد فكرته 
مـن تداخل أغصـان الشـجرة، حيث تمثل 
األغصان الشـوارع في حين تمثـل األوراق 
الوحدات السـكنية، وذاك حي سـكني آخر 
يستمد فكرته من األزهار المتفتحة، حيث 
تتوزع المجاورات السـكنية حسب توزيع 
أوراق األزهـار يتوسـطها مركز الحي الذي 
يمثل النواة! وهكذا بات التخطيط العمراني 
الحديـث معرضـا للوحـات فنية وسـاحة 
يلعب فيهـا الجميع، حتى أصبحت المدينة 

جسدا بال روح!

في عمـق االقتصاديات العالميـة يطغى على 
الكثير من اتخـاذ القرارات حالـة عدم اليقين 
على مختلف المسـتويات فعلى سـبيل المثال 
المستهلك عند اختياره سلعة أو منتجا معينا، 
المنظمـة عند اختيارها للمورد المناسـب، أو 
الموظـف عنـد اختياره المسـار الوظيفي في 
مـكان عمله أو في سـوق العمـل، يكون عدم 
اليقين تحديا كبيرا أمام اتخاذ القرار األفضل. 
قبـل عقـود ظهر عصـر الكومبيوتـر فأحدث 
العديد من المتغيرات في العمليات التي تسبق 
اتخاذنـا للقـرارات سـاعدت التنفيذيين ومن 
يشـغل الوظائف البيضـاء والمهنيين في بناء 
عمليـات اتخاذ القـرار، مع قـدوم عصر اآللة 
والـذكاء االصطناعـي أصبح التأثيـر أكثر في 
التفاصيـل الدقيقة في العمليات التشـغيلية، 
على سبيل المثال معالجة اللغات، تعرف اآللة 

علـى األصوات والصـور وغيرها. 
اسـتخدام الخوارزميـات وذكاء اآللـة أصبـح 
أمـرا مهما في زيـادة الفعالية سـواء القطاع 
الخدمي أو اإلنتاجي خاصة األكثر تعقيدا مثل: 
التشـخيص الطبي وقيادة المركبـات واآلالت 
الثقيلـة فـي قطـاع المقـاوالت إلـى مجاالت 
أخـرى متنوعـة كالخدمات الصحفيـة والفن 
والترفيه، جميع التطبيقات المختلفة وتنوعها 
في شتى المجاالت تشترك في خاصيتها بأخذ 
بعـض المهـام البشـرية كالتحـدث والتعرف 
على المشـاعر واالحتياجات واإلدراك البصري 

القرار.  واتخاذ 
هذا التواجد المفاجئ وغير المتوقع لتطبيقات 
الذكاء االصطناعي وّلد شعورا عند المختصين 
أن هنـاك تنوعـا تكنولوجيـا ضخما سـيؤدي 

إلى تنـوع كبير في األسـواق وبيئـة األعمال، 
كما هو مالحظ بعد الجائحة، شـاهدنا تباينا 
كبيرا فـي توظيف الخوارزميات في األسـواق 
الدولية، فبعـض الدول كالصيـن مثال يكاد ال 
تخلو منشـأة في القطاع الصحي أو الفندقي 
أو حتـى المصرفـي مـن توظيـف الروبوتات 

الذكية.  واآللة 
ال ننكر أن هذا االنتشـار الواسـع زاد من حجم 
المخـاوف مـن هيمنـة اآللـة علـى الفـرص 
الوظيفية وزيـادة الفجوة في تبايـن الثروات 
والمداخيل الفردية يدعم تلك المخاوف، إحدى 
الدراسـات مـن جامعة أكسـفورد والتي تبين 
أن 45% مـن الوظائف فـي أمريكا و35% من 
المهـام في المملكـة المتحدة سـتفقد خالل 
العشرين عاما القادمة، نشر البنك الدولي عام 
2016 أن 69% مـن الوظائف سـتفقد مقابل 
اآللـة في الهند و77% فـي الصين و72% في 
تايالند، وسـيُفقد النصيب األكبر من الوظائف 
فـي إثيوبيـا بنسـبة 85%، يتضـح مـن تلك 

األرقـام أن الدول الناميـة أكثر تهديدا. 
في الحقيقة هناك فجوة معرفية في مستقبل 
الـذكاء االصطناعـي وهيمنتـه علـى نسـب 
الوظائف، التركيز البحثي في األعوام السابقة 
فـي غالبه ناقـش المخـاوف والهيمنة، ولكن 
مـاذا عـن الوظائف والمهـارات في األسـواق 
الجديـدة التـي سـتخلقها التقنيات الناشـئة 
وتطبيقـات الذكاء االصطناعـي مع التحوالت 

الرقميـة المتزايدة في جميـع القطاعات؟ 
وتقنيـة  االتصـاالت  وزارة  السـعودية  فـي 
المعلومـات تقـدم جهـودا واضحـة بإطـالق 
مبـادرات لتطويـر المهـارات التـي تحتاجها 
أسـواق المسـتقبل لتسـريع عمليات التحول 
الوطنـي وتعزيـز منظومة االقتصـاد الرقمي 
بالمهـارات الالزمـة؛ ليكون سـوقنا في كامل 
الجاهزية واالستعداد مع التحوالت المتسارعة، 
الـوزارة فـي تمكيـن مهـارات  إيمانـا مـن 
المسـتقبل ومواءمتهـا مـع التقنيـة وليـس 
العكـس، من خـالل العمل الـدؤوب الذي تقوم 
به وكالة الوزارة لقدرات ووظائف المسـتقبل.

الـوزارة أيضـا أنشـأت مركـز ريـادة األعمال 
األعمـال  ريـادة  مفاهيـم  لدعـم  الرقميـة 
المسـتدامة لدى مؤسسي الشـركات الناشئة 
ورفـع ثقتهـم فـي تبنـي التقنيات الناشـئة 
لدورهـا المهـم في تسـارع نمو مشـاريعهم 
الريادية وتعزيز مسـاهمة االقتصـاد الرقمي 
فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي، وربـط رواد 
األعمـال مـع المسـتثمر المالئكي المناسـب 

لمشـاريعهم.
وزارة االتصـاالت وتقنية المعلومـات تواصل 
جهودها على جميع األصعدة بإطالق شراكات 
نوعية على مسـتوى نقل المعرفة مع القطاع 
الخاص كمسـابقات وتحدي المواهب التقنية 
ليس على مستوى المملكة العربية السعودية 
فحسب بل أصبحت واجهة إقليمية تستضيف 
المواهب التقنية إلثراء تجارب الكادر البشري 
السـعودي وزيادة الوعي فـي أهمية التقنيات 
الناشـئة لتنميـة قطـاع األعمـال واالقتصـاد 

الوطني.
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مـع حلول ذكرى مولد المسـيح عيسـى ابن مريم 
عليه السـالم سـواء كان ذلك في ليلة ونهار الـ25 
من شهر ديسمبر بحسـب التقويم الغريغوري، أو 
ليلة ونهار الـ7 من شـهر يناير بحسـب الكنيسة 
الشـرقية التي تتبع التقويم اليولياني، يبدأ البعض 
بالتحذيـر مـن تهنئـة إخواننـا المسـيحيين، بـل 
ويصـل إلـى النهي عـن مشـاركتهم أفراحهم في 
هذه الذكرى المباركة، وأقول مباركة ألنها تحتفي 
بذكـرى والدة كلمـة اللـه التـي ألقاها إلـى مريم 
العـذراء مصداقا لقوله تعالى في سـورة النسـاء 
}إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 

ألقاها إلى مريـم وروح منه{. 
علـى أن األمر لدى أولئك ال يتوقف عند ذكرى ميالد 
عيسى عليه السـالم، بل هو ممتد أيضا إلى ذكرى 
مولد نبينـا -صلى الله عليه وآله وسـلم-، فتراهم 
يتوقفـون عن االحتفاء به وينهـون غيرهم كذلك، 
إيمانا منهم بأنهم متبعون للنهج النبوي الصحيح. 
وفي قناعتـي فال ضير فيما يؤمنـون به ويدعون 
إليـه، وال أنكـر عليهـم حجتهـم الشـرعية التـي 
ينطلقون منها ويبنون عليها قناعتهم الدينية التي 
يرجون بها رضاء الله ورضوانه، لكني أرجو منهم 
أن يتوقفـوا عن مصـادرة آراء اآلخريـن وحجتهم 
الشـرعية التـي يرجـون بها أيضـا الوصـول إلى 
رضاء اللـه ورضوانه، وحين ذلك سـنحقق األمان 
الفكـري الذي طالمـا دعونا إليـه، وتبنى تحقيقه 
قادتنا منذ عقد من الزمـان وأكثر، وصوال إلى هذا 
العهد الميمون الـذي وقع فيه علماء األمة »وثيقة 
مكـة المكرمة«، تلـك التي تؤكد علـى تعزيز فعل 
التسامح بين المسلمين أوال، ومع غيرهم من أتباع 
الديانات والثقافات المختلفة، والسيما أهل الكتاب 

من اليهود والصابئة والنصارى الذين نص الله في 
محكم كتابه على أفضليـة التقارب معهم. 

وبالنظـر إلى حديثنا عن ذكرى مولد يسـوع عليه 
السـالم فـأرى أنـه من الواجـب التذكيـر بموقف 
نبينـا -صلـى اللـه عليـه وآله وسـلم- مـع أهل 
الكتاب جملـة والنصـارى منهم بخاصـة، حيث 
مد يـد المحبة والسـالم مع اليهود حـال هجرته 
ليثرب وتأسيسـه للدولة المسـلمة عبـر ما قرره 
فـي »صحيفة المدينـة« الحقوقية التي سـبقت 
وثيقة »الماقنا كارتا« بسـتة قرون، والتي رسـم 
فيهـا خارطة العالقة مع اليهود بعـدل وإنصاف، 
لكنهـم أبـوا إال أن يكونوا من المعاديـن المكذبين 
لـه، وعملوا على تصفيته غدرا، والتآمر عليه جهرا 
وسـرا، حتـى كانـت إرادة الله بإجـالء آخرهم في 
السـنة الخامسـة للهجرة بعد فشـل تآمرهم على 
المسلمين في معركة الخندق مع قريش وأحالفها 

من المشـركين. 
وكان موقفـه مسـالما مع أتباع سـيدنا عيسـى، 
الذيـن كانوا أكثر مودة له وألصحابه بشـهادة الله 
فـي محكم التنزيـل، وبواقع التجربة والممارسـة 
الحياتية ظاهرا وباطنا في حياته، حيث كانوا من 
المستبشرين بوالدته ونبوته، وهو موقف ورقة بن 
نوفل القرشـي الذي كان نصرانيا، وموقف بحيرى 
الراهب الذي حث أبا طالب على أن يعود بابن أخيه 
إلـى مكة حتـى ال يقتله يهود الشـام إذا عرفوا أنه 
النبـي المرتقـب، ثم هـم الذيـن أووا أصحابه في 
الحبشـة، وحماهم ملكها النجاشـي العادل، وهو 
مـا حفظـه النبي الكريـم له حتى أنـه صلى عليه 
صـالة الغائب، وهـم الذين اسـتقبلوا رسـله بكل 
احتـرام وتقدير، بل إن المقوقـس حاكم مصر زاد 

فـي إجالله لنبينا فأهـدى له هدايـا ثمينة، ومنها 
جاريتـان جميلتـان، أهدى رسـول اللـه إحداهما 
لحسـان بـن ثابـت وقـال لـه: إن لها صوتـا نديا؛ 
وانتخـب األخرى لـه وهي السـيدة مارية القبطية 
التـي أكرمهـا الله بأن حملـت بابنـه إبراهيم. مع 
اإلشـارة إلى أن السـيدة مارية لم تؤمـن بنبينا إال 
بعد مرور سـنة مـن ارتباطها بـه، وحين آمنت به 
لم ينتزع شـخصيتها بتغيير اسـمها إلى »مريم«، 
بل ظل اسـمها »مارية« في مسيحيتها وإسالمها، 
وذلك من عظمة الروح النبوية والسلوك المحمدي. 
علـى كل فالشـواهد الدالـة على عمق المـودة بين 
اإلسـالم والمسـيحية كثيرة، وهو مـا أدركه عديد 
مـن الباحثيـن المنصفيـن مـن الطرفيـن، الذيـن 
تجاوزوا بوعيهم لعبة السياسـة ونزواتها المميتة، 
وال يسـعني في هذا المقام إال أن أشـيد برأي عضو 
هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق الفقهي، 
وبحديـث الشـيخ عـون القدومـي علـى اليوتيوب 
بعنوان »بشارة الميالد«، وأشيد أيضا بالتوافق بين 
دار سائر المشرق للطباعة والنشر للكاتب أنطوان 
سـعد، والكاتب اإلسـالمي محمد حبـش الذي ألف 
كتابه »النبي الديمقراطي« وقامت الدار المسيحية 
بتبني طباعته ونشره. فشكرا لها، وشكرا لكل من 
أكد عمـق العالقة األخويـة بين العرب المسـلمين 
وإخوانهم من مسيحيي الشرق العرب، أولئك الذين 
تشربوا الثقافة اإلسالمية، ولم يستنكفوا من تالوة 
وحفظ بعض سور القرآن، بل وأثروا الساحة بعديد 
من الكتـب والقصائد المادحة لنبينـا عليه الصالة 
والسالم، ومن أولئك بولس سالمة وجورج جورداق 
وسعيد عقل وغيرهم، فطوبى لهم، وسالم على من 

اكتنز قلبـه بالمحبة والوئام.

اسـتقال بوب كاسلين رئيس جامعة ساوث كاروالينا من منصبه بعد فضيحة 
االقتبـاس الخاطئ الذي وقع فيه، االسـتقالة جاءت بعـد أقل من عامين على 
تسـلمه منصب رئاسـة الجامعة، بوب وهو جنرال متقاعـد من الجيش وكان 
رئيسا لألكاديمية العسكرية أخطأ في كلمته المكتوبة أمام الخريجين حينما 
اسـتبدل جامعة سـاوث كاروالينا بجامعـة كاليفورنيا، ما أثار جدال واسـعا 
بيـن الطالب وأعضاء هيئة التدريس األمر الذي دعاه إلى تقديم اسـتقالته بعد 

خطابه بأشهر! 
ال دخل لنا في اسـتقالة بوب كاسـلين التـي ربما وراءها صراعـات وتنافس 
أحزاب سياسـية، أو ربما هناك رغبة حقيقيـة لدى أعضاء هيئة التدريس في 
وجـود رئيس لجامعتهم بمميـزات خاصة، ولـه على األقل خلفيـة أكاديمية 
تمكنه من جلب داعمين ومانحين لجامعة عريقة كجامعة سـاوث كاروالينا، 
خاصة أن بوب ال يحمل شـهادة الدكتوراه، وأيضا ال دخل لنا في أحاديث بوب 
عن صعوبة الرئاسـة في أجواء نقدية دقيقة وبيئة جامعية مثيرة للجدل، وال 
حتى في كمية التنمر التي تعرض لها، ولكننا نتلمس في استقالته فوائد جمة 

على مستوى اإلدارة األكاديمية. 
وبالرغم من خبرات بوب كاسلين الطويلة وسجله العسكري المليء باإلنجازات 
والبطـوالت والجوائز التقديرية، وبالرغم من أنه شـارك في عاصفة الصحراء 
فـي حرب الخليـج، وفي عملية دعـم الديموقراطية في هاييتي، وشـارك في 
حربي أفغانسـتان والعراق، وكان موجودا داخل البنتاغون أثناء استهدافه في 
أحداث الحادي عشـر من سـبتمبر، وبالرغم من أنه كان أحد مرشحي الرئيس 
دونالد ترمب لتولي منصب مستشـار األمن القومي بعد إقالة مايكل فلين، إال 

أن كل هذا لم يشـفع للرجل كي يستمر في عمله رئيسا للجامعة! 
وقبل أن نغلق )سالفة( بوب، دعونا نحيي أعضاء هيئة التدريس الذين انتقدوه 
وتذمـروا من خطابـه، وبحثوا عن مصلحة الجامعـة وجعلوها مصلحة عليا، 
بغـض النظر عن دوافعهم األخرى التي ال يخلو المشـهد منهـا، ودعونا أيضا 
نحيـي بوب كاسـلين على شـجاعته في تقديم االسـتقالة، فهو لم يتشـبث 

بالمنصـب بالرغم من خلفيتـه العسـكرية الصارمة والعنيـدة، وأقر بخطئه 
البسـيط وتحمل تبعاتـه، وما دام أن المنتصـر في النهاية هـي الجامعة فال 

خسـارة في صفوف المتنازعين. 
بعض الجامعات -وأسـفي- رئيسـها ال يحسـن الحديث، فضال عن أن يخطئ 
فـي لفظ غير مقصـود أو في جملة مقتبسـة في خطاب التخـرج أمام مئات 
الخريجيـن، والسـبب في وجود مثل هـذه العينـات المخجلـة: )1( أن اختيار 
المنصب القيادي األهم في الجامعة لم يكن مبنيا على أسـس صحيحة، وإنما 
جـاء هكذا كيفما اتفق مع الترشـيح والتوصيات الخاصـة، )2( قصور الوعي 
بأهمية منصب رئيس الجامعة في رسـم سياسـاتها العامـة وإعداد خططها 
االسـتراتيجية، )3( تقوقع الرئيس حول بؤر تصريف األعمال الروتينية كدّشن 
ووقـع، واسـتقبل وودع، وهلم جرا، )4( كرسـي الرئيس دجاجـة تبيض ذهبا 

ويجب المحافظـة عليه بغض النظر عن أي شـيء آخر. 
تصوروا ماذا كان سيحدث لبوب كاسلين لو أن ظاهرة )تصور حياة وأشكاله( 
ظهرت في جامعة سـاوث كاروالينا أثناء رئاسـته لها؟! أو أن ميقان ميزرلي 
كانـت تعني جامعة سـاوث كاروالينا في مقالها )اقتباسـات للبيع( ترى هل 
كانت هيئة التدريس ستصاب بالخرس! أو أن أعضاءها كانوا سيجاملون بوب 
على حسـاب سـمعة ومكانة الجامعة! إطالقا ال، ألن وجـود القائد األكاديمي 
الكفء لرئاسـة الجامعة هي كلمة السـر ومفتاح صندوق الكنز في كثير من 
النجاحات، ولذلك نجحـت الجامعات األمريكية حينما اعتنت بهذا األمر عناية 

فائقة، وتخلف غيرها. 
مـن يـدري! لعلـه بعد هـذه الزوبعـة اإلعالمية يبـزغ نجم بوب كاسـلين في 
االنتخابات األمريكية القادمة! إن لم يكن رئيسـا أو نائبا للرئيس فأحد أعضاء 
إدارة الرئيس الجديد! هل تذكرون عندما قلت لكم ذات مرة: إن استقالة رئيس 
الجامعة االسـتثنائي نجدها مكتوبة )في جيبه( يقدمها أنى شعر بعجزه عن 
اإلبداع واالبتكار أو لم ينجح في تجسيد أفكاره وتنفيذها في الميدان! الجنرال 

بوب من هذا النوع!
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