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بعد حضور األمير محمد بن سـلمان واسـتماعه
لكلمـة خـادم الحرمين الشـريفين فـي مجلس
الشـورى ،أدلـى بتصريـح مهم جدا عـن الوضع
الراهـن للمملكة ،قارن من خالله بين مؤشـرات
األداء الحكومـي فـي الفترة القصيـرة الماضية،
بلغـة رقميـة تدعمهـا األمثلة وقصـص النجاح.
حـدد التصريـح أن المملكة حققت فـي أقل من
أربع سـنوات إنجازات غير مسبوقة ،هذه الفترة
الوجيزة والسـريعة تبدأ من تاريخ تعيين سـموه
وليـا للعهـد فـي  21يونيـو 2017م ،قبـل ثلاث
سـنوات وأربعة أشـهر و 22يوما.
ويمكـن وصف التصريـح بأنه ملخـص تنفيذي
عن (رؤيـة السـعودية  )2030واألداء الحكومي،
مكتوب بأسـلوب موجز ،ووفق تسلسل منطقي
غايته إيضاح التغيير والتطوير .ويمكن تقسيمه
إلى أربعة محاور أساسـية على سـبيل التصنيف
وليس الترتيب ،المحور األول تضمن أربع رسائل
شكر ،اثنتان منها مرفوعة لمقام خادم الحرمين
الشريفين لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس
الشـورى ،وإطالق الفرص ودعم العمل واإلنجاز.
والثالثة للشـعب السـعودي نظير مساهمته في
تحقيـق اإلنجـازات ،واألخيـرة للقطاعيـن العام
والخاص مقابـل تكاملهما لتحقيق الرؤية.
ور ّكـز المحـور الثانـي علـى المسـتهدفات
المسـتقبلية لبرامج الرؤية فـي تأكيد جديد على
أهميتهـا وموقعهـا فـي قائمـة أولويـات عمل
ال يوجد وقود يشعل فتيل التشكي أكثر من الفراغ وقلة
العمل واعتالل النفس .العاملون والمشغولون يندر أن
يكون لديهم وقت للتشـكي ،وإن حصل فهو ال يتجاوز
تأففا وقتيا يبوح فيه المزارع مثال بسخطه لمن حوله
عن سـبب عدم جريـان الماء من المـكان المخصص
له ،أو يشـتكي فيه عامل البناء  -على عجل  -من عدم
جـودة المعـول أو رداءة الطوب ،وأنهما ليسـا جيدين
كما كانا ذات يوم!
جلس أحدهم وهو يتقاضى مرتبـا كبيرا ويؤدي عمال
بسيطا ويغيب أكثر من حضوره في مجلس مع زمالئه
وهم يحتسون قهوة تكاد أرومتها تذهب باأللباب ،وبدأ
في نثر كنانة السـلبية فوق رؤوسهم ،فالعمل بتقديره
مضـن ،واألجور غير عادلـة ،واإلدارات غيـر متعاونة،
ٍ
والطريـق إلـى العمل بعيـد يزيد علـى  10كيلومترات!
والمبنى قديـم ،ولم يقم من مجلسـه ذلك حتى أحبط
المتفائل ،وثبط المتحفز ،وقتل طموح الموظف الجديد
الذي لم تدنس روحه بعد بقصص سـنين يرويها قاص
غير عـادل! ومثل صاحبنا هذا تسـمع عن كثير منهم
في بيئات العمل رجاال ونسـاء تعرفهم بسـيماهم ،ال
يكفون عن جلد الذات ،حتى توشك أن تقسم أن نهارك
لـن يكون كما تروم حين تسـتهل يومك بالسلام على
أحدهم ناهيـك عن أن تتحدث معه.
وحـول هذا المعنـى الذي يعبـر القـارات ،يقول جون
ماكسـويل المؤلـف والمتحـدث األمريكـي الشـهير
«إن األفكار السـلبية تمنـع اآلخرين من االسـتجابات
اإليجابية» ،وهـي مقولة تؤكد أن هذا السـلوك (حرية
محرمة) ،ذلـك أن أثرها الروحي يحـدث تأثيرا مزعجا
لـدى اآلخرين ،وهـذا األمـر مرفوض بالضـرورة حين
نسـلم أن اإلنسـان ح ّر مـا لم يضر.
وبالمنطق نفسـه يقول زعيم الهنـد المهاتما غاندي،
الذي لم تتسـلل السلبية إلى نفسـه في أحلك الظروف
«اجعل قيمـك إيجابية على الـدوام ألن القيم ال محالة
سـتتحول إلى أقـدار» ،وما علم غاندي أننـي كنت أرى
جارنا الحجازي عم عبدالله  -رحمه الله عليه  -يمسك
فم أحدهم حين يذكر ما ال يسر ويصرخ «يا واد اسكت
القدر مربوط بالمنطق»!
وألن تفشي السلبية والتشـكي (الظالمين) في العمل
والبيـوت أمر مزعج يحتاج إلى لقـاح فاعل ،فإن الحل
بالنقيـض هـو أنجع طريـق لقطـع دابر الشـكائين
البكائيـن ،لـذا فإنـي أوصي نفسـي وإياكـم أن تزيد
المتشـكي إيجابية كلمـا زادك سـوداوية ،وأن تغمره
تفاؤال كلما غمرك هلعا ومخاوف ،وأال تجد في نفسك
حرجا مـن دحض حجته بحجة أقوى ،بـل إني أدعوك
حيـن يـزداد أذاه النفسـي عليـك وعلى غيـرك إلى أن
تواجهـه بتضجرك من سـوء صنيعـه ،وأن تطلب منه
صراحـة أن يدعك وشـأنك ،فلا مـكان للنائحين في
مواكـب الفرحين!
ولعلنا نجعل من اإليجابية الحقيقية أسـلوب حياة في
تربيتنـا ألطفالنـا وتعاملنا مـع أقاربنـا وتعاطينا مع
األحداث حولنا ،وأن نبشـر وال ننفر ونيسـر وال نعسر،
فكـم من أمر نُسـاء بـه صباحـا وتأتينا المسـرة في
العشـي ،ولنتذكر أن الله يداول األيـام بين الناس حتى
ّ
ال تكون أعمارنا سعادة دائمة فنمل ،وال تعاسة مقيمة
فنضل!
بقي لي أن أختم بأن الخط الفاصل بين السلبية والنقد
البناء دقيق جدا ،فال ننظر إلى كل نقد هادف مصحوب
باألدلـة والقرائـن علـى أنـه سـلبية مقيتـة ،ألن هذا
التصرف سيورث من التأخر والتراجع وغياب التطوير
للبيت والعمل والمجتمع الشيء الكثير ،ولتكن نظرتنا
لألمـور بعين الجراح الماهر الذي يضع كل نسـيج في
مكانه ،حينها ستكون الحياة الطيبة المتوازنة المثيرة
والمثرية ،فنأنس ونؤنِس ونسـتمتع بالمتاح لنا  -وإن
قل  -فتلك طبيعة الحياة ،وذلك قدر اإلنسـان.
مـع قـرب حلول فصـل الشـتاء ذهبت إلـى أحد
محلات الخياطـة لتفصيـل ثـوب شـتوي .بـدأ
الخيـاط بأخـذ المقاسـات وإدراجهـا بدقة في
دفتـر خـاص ،ثم سـألني مجموعة من األسـئلة
تتعلق باحتياجاتي وتتمثل فـي :اللون والملمس
والموديـل ..وأسـئلة أخـرى تتعلـق باإلمكانـات
االقتصادية وحدود الميزانيـة المالية ،لقد حاول
الخياط أن يتفهم احتياجاتي وعرض لي مجموعة
من البدائل واألفـكار ،ولم يكتف بذلك ،بل قدم لي
جملـة مـن النصائح مـن واقع خبرته الواسـعة
للوصـول إلى منتج نهائي يحقـق أقصى درجات
الرضا والسـعادة! في الحقيقـة إن ما قام به هو
محاولة مالمسة احتياجات المستفيد ومواءمتها
باستخدام خبرته ومهاراته لتعكس منتجا نهائيا
يحقق األهداف ،ويتكيف مع الظروف االقتصادية
واالحتياجات الوظيفية للمسـتهلك.
تذكـرت حينهـا واقعنـا العمرانـي ،وكيف يمكن
أن نخطـط أحيـاء سـكنية تالمـس احتياجـات
اإلنسان وتعكس رغباته ،هل حاولنا أن نستقرئ
احتياجات السـكان حول أحجـام قطع األراضي،
وأنمـاط الوحدات السـكنية ،وطبيعـة الخدمات
والمرافـق المرغوبـة فـي الحـي السـكني؟ هل
سـألناهم عن مسـتويات الراحة واألمـان داخل
البيئة السـكنية؟
إن تخطيـط األحيـاء السـكنية يبـدأ بجملـة من

الحكومة ،وبأن المملكة مسـتمرة في طموحها
لتجاوز تلك المسـتهدفات وليس تحقيقها فقط.
وأ ّكد المحور الثالث على المبادئ األساسية للعمل
الحكومـي والجهـود التنمويـة ،وفـي مقدمتها
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،واالستمرار في
مواجهة التطرف واإلرهاب ،ونشـر قيم التسامح
واالعتدال .وضم المحور الرابع ما يشـبه «كشف
الحساب» بما تم إنجازه ومقارنته بما كان منجزا
في السابق.
وعلى صعيد استحواذ الموضوعات ،نجد أن %73
مـن محتـوى التصريح تـم تخصيصـه للحديث
عن مضاعفـة حجم االقتصـاد وتنويعه ،وتنمية
وتعزيـز الناتـج المحلـي غير النفطـي ،وتطوير
أداء صنـدوق االسـتثمارات العامة ،وأثـر برامج
الرؤيـة في جميـع القطاعات ،وجهـود الحد من
آثـار الجائحـة ،والنقلـة النوعية فـي القطاعات
الجديدة ،وزيادة معـدالت التوظيف وإصالح بيئة
العمل وتطويـر الخدمات.
فيما أبرز ما نسـبته  %14مـن المحتوى الجهود
فـي مكافحـة آفـة اإلرهـاب والتطـرف ،ثم %7
لجهود تمكين المرأة وتحسـين العالقة التعاقدية
للوافديـن ،و %6عن الحملة المسـتمرة للقضاء
على الفساد.
ومـن الرسـائل المهمـة التي يمكـن قراءتها من
التصريـح ،حـرص ولي العهد علـى تقدير جهود
الشـعب السـعودي والقطاعين العـام والخاص،

استثناء
الحضور..
استثناء
الغياب

علي المطوع
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المبـادئ األساسـية التـي تتضمن :فهـم طبيعة
وخصائـص الموقع وعالقته بالمحيط العمراني،
وتحليل التركيبة السكانية واحتياجات المجتمع
وظروفهم االقتصادية .يحاول المُخطط العمراني
توليد أفكار تحاكـي طبيعية الموقع واحتياجات
السكان ،لذلك ،فإن نجاح تخطيط الحي السكني
مرهون بالوصول إلى أعلى درجات المواءمة بين
احتياجات اإلنسـان والبيئـة المبنية ،بمعنى آخر
مدى قدرتنا على تشكيل بيئاتنا العمرانية لتحقق
أقصى درجات السـعادة لإلنسان.
يسعى المُخطط العمراني لتحليل طبيعة الموقع
من أجل التخصيـص األمثل لمواقع اسـتعماالت
األراضي وتوزيع المرافق والخدمات ،ليبدأ بتحليل
طبيعـة األرض واتجاهـات الميـول وإمكانـات
الموقـع ،فاألراضـي ذات التضاريس أو الطبيعية
المتميزة يمكن تخصيصها تلقائيا لتتماشى مع
الحدائق والخدمات الترفيهية في الحي السكني،
أمـا األراضي المنبسـطة فيمكن تقسـيمها إلى
قطع سـكنية ذات مسـاحات متنوعة تستجيب
للتنوع االقتصادي للسكان ،وتتوزع عليها أنماط
متنوعة من الوحدات السـكنية تحاكي خصائص
واحتياجات األسر.
وهكـذا ترتبط األراضي السـكنية في مجموعات
(بلـوكات تخطيطيـة) تحتـوي علـى سـاحات
ومالعب أطفال يمكن أن تعزز مستويات الترابط

إلشـعار الجميـع بأهميـة جهودهـم وقيمـة ما
أنجـزوه ،والتأكيـد علـى روح الفريـق الواحـد،
واإلبقاء على مستويات عالية من الحماس .وقبل
ذلك كله ،بث روح الثقة في الجميع لتشـجيعهم
علـى مواصلة العمـل إلنجاز المزيـد ،إضافة إلى
إبـراز قصص النجاح في اإلنجازات التي تجاوزت
المسـتهدف منها فـي وقت مبكر ،كمـا جاء عن
قطاع اإلسـكان ،أو ضرب األمثلـة على اإلنجازات
المؤثـرة ،كمـا ورد عـن صنـدوق االسـتثمارات
العامـة ،وتمكيـن المـرأة ،والتحـول الرقمـي،
والرياضـة ،وغيرها مـن األمثلة التي تسـهم في
تحفيـز المنافسـة واالبتـكار بيـن القطاعـات
والوزارات.
فـي المقابـل ،يمكن استشـعار عـدم الرضا عن
أداء بعـض القطاعـات ،ومـن ذلك عـدم ورود أي
منجز ثقافي فـي التصريح ،رغـم مضي عامين
ونصـف العـام علـى إنشـاء وزارة الثقافـة ،إلى
جانب الرسـالة الواضحة لـوزارة اإلعالم بضرورة
مضاعفـة الجهود لتفعيـل قنـوات التواصل مع
المجتمع ،مـن خالل تكليف وزير اإلعالم والوزراء
المعنييـن بعقد مؤتمر صحفي دوري لمناقشـة
مسـتجدات أعمال الحكومة ،في داللة قوية على
أولوية الشفافية لدى ولي العهد ،وأهمية التواصل
مع وسـائل اإلعلام لإلجابـة عن استفسـاراتها
وأسـئلتها ،بوصفها شـريكا مهما لتطوير األداء
وإبـراز اإلنجاز.
في مشـهد جنائزي مهيـب ،شـيع األرجنتينيون
أسطورتهم العالمي دييجو أرماندو مارادونا ،ذلك
الالعب الذي أسـعد وأبهر جمهـور الكرة بحضوره
االستثنائي داخل المستطيل األخضر طوال سنوات
لعبه كـرة القدم .قمة حضور هذا النجم كانت في
مونديال المكسـيك عـام  ،1986عندمـا قاد بالده
لمنصـة التتويج لتفـوز بالكأس العالميـة للمرة
الثانية فـي تاريخها واألخيرة حتـى اآلن ،في ذلك
المسـاء رقصت بيونـس آيرس على إيقـاع ووقع
ذلك االنتصـار البديع ،خاصة أنـه كان أمام ممثل
أوروبا القدير آنـذاك (ألمانيا الغربية).
فـي تلـك البطولـة وتحديـدا فـي لقـاء مارادونا
وإنجلتـرا ،تداخلـت السياسـة مـع كـرة القـدم
واسـتذكر العالـم حـرب الفوكالند الشـهيرة التي
خسـرت فيها األرجنتين معركتهـا أمام بريطانيا،
قبـل أن ينتصر المارد القصير لبالده وبقرار عربي
كون الحكم كان تونسـيا ،ويسـدد كل فواتير تلك
الخسـارة ،ويخـرج التاج البريطانـي من مضمار
تلك المنافسـة بعد أن سجل حضورا الفتا وهدفين
اسـتثنائيين ،األول بيـده كونها اليـد المؤهلة أكثر
مـن غيرهـا لقيـادة األرجنتيـن في ذلـك الظرف
وتلـك المناسـبة ،والثاني كان قصـة إرادة قبل أن
يكون موهبـة فذة لالعب تجـاوز كل التحصينات
اإلنجليزيـة مـن مسـافة بعيـدة ليسـجل هدفـه
اإلعجـازي فـي ذاكـرة التاريـخ قبـل أن يعكر به
الشـباك اإلنجليزية التي تعـودت أن تكون نظيفة
حصينة أمـام اآلخرين.
بعدهـا فـي عـام  ،1989اسـتؤنفت العالقـات
البريطانيـة األرجنتينيـة بعد قناعـة الطرفين أن
كليهما قـد انتصر ،فإنجلتـرا حافظت على الجزر
ومارادونـا بيده ورجلـه أعاد االعتبـار لألرجنتين
وكرتها وشـعبها ،والعرب كعادتهـم جيروا الفوز
وما تاله من أحداث ألنفسهم كونهم من حكم ذلك
اللقـاء وتحكم فيه!
لـم يكتـف البطـل األرجنتينـي بـكأس العالم في
المكسـيك ،بل وصـل إلـى نهائي عـام  1990في
إيطاليـا ،وكان قاب قوسـين أو أدنى لتأكيد الحلم
ليصبح حقيقـة ،لكـن األلمان بقيـادة قيصرهم
بيكنباور كان لهم رأي آخر ،هذا الرأي جعل دموع
مارادونا تنهمـر بغزارة ،وهو يرى الكأس لن تعود
مرة ثانية إلى بيونس آيرس ،وما زالت تلك الدموع
تبكي عشـاق كرة القدم في كل أنحـاء العالم ،ألن
مارادونـا هو الباكـي وكأس العالم ما يُبكى عليه.
شـعوب العالم ترمز مواهبها وتخلع عليهم شـيئا
مـن مفاخرهـا وتاريخهـا وإنجازاتهـا ،وهـؤالء
الرمـوز لهـم مواهب خاصـة تجعلهم االسـتثناء
الذي يجبّ ما قبله ،والمثل والمثال لمن يأتي بعده،
ثم يأتي الظرف اإلنسـاني الذي يساعد هؤالء على
البـروز والتموضع على خارطـة التميز والمهارة،
بوصفهم أعالما يحتفي بها اإلعالم ،ومفخرة تزيد
مـن حضور وألق تلك الشـعوب والبلدان.
مارادونا كان حضوره استثناء ،وعشاق كرة القدم
فـي األرجنتيـن وخارجهـا يرونه أعظـم من لعب
الكرة ،وأعظم من خانته نجوميته وشـهرته ،وهذا
هـو حال ومـآل كثير مـن الموهوبيـن ،نهاياتهم
فـي الغالب تكون قاسـية ومؤلمة ،ويبـدو أن تلك
التراجيديـا اإلنسـانية التعيسـة والمحزنـة هـي
الفصـل األخيـر المحتوم والمحتمل الذي يسـجي
حياة كثير من هؤالء العباقرة األفذاذ ،قبل أن يواروا
في التـراب أعالما اسـتثنائيين صنعتهم الموهبة
الفطرية وحاصرتهم الشهرة ،وحصرتهم طبيعتهم
البسـيطة في قوالب إنسـانية عجيبة وغريبة.

االجتماعـي ،وتتصل هذه المجموعات السـكنية
ببعضها من خالل مسـارات مشـاة آمنة تربطها
بمركز الحي السكني .أما مسارات حركة اآلليات
فتتـوزع بشـكل متـدرج وصـوال للمجموعـات
السكنية ،مع تخصيص مساحات كافية لمواقف
السيارات تتالءم مع مستويات الكثافة السكانية.
يعمل المخطط العمراني على استقراء احتياجات
المجتمـع من خلال نماذج اسـتطالع الـرأي أو
المقابالت المباشرة مع السكان ،كما يَعرض كل
التصورات أو البدائـل التخطيطية على المجتمع
من خالل ورش العمل والمجالس البلدية للوصول
إلى أعلـى درجات الرضا المجتمعي.
فـي الواقـع ،ال تـزال معظـم أحيائنـا السـكنية
بعيـدة عن تطبيـق المفاهيـم والمبـادئ العامة
فـي تخطيط األحياء السـكنية ،إنهـا ذات أنماط
تخطيـط متماثلة ال تترجـم التنـوع االجتماعي
واحتياجات السكان ،هذه األحياء أشبه بالقوالب
الجاهـزة والمكـررة نجدهـا بـارزة فـي المـدن
كشبكات مربعة ذات مسـاحات متساوية ،وهي
ليست نابعة من تخطيط عمراني حقيقي لكونها
في الغالب ال تعكس مراحل المشاركة المجتمعية
في تخطيـط البيئات السـكنية أو تحليل ظروف
الموقـع وإمكاناته.
في الختام ،بقي أن أقـول لكم إنني لم أجد الثوب
الشتوي الذي يالمس احتياجاتي!

