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مناعتنا حياة

أشرت في مقال سـابق أن أنماط تخطيط 
األحيـاء السـكنية يمكـن أن تسـاهم في 
تطوير أساليب معيشـة السكان واالرتقاء 
بجـودة الحيـاة. وأكـدت فـي أكثـر مـن 
مناسبة أن الحي السكني ليس مجرد وعاء 
الستيعاب السـكان ضمن وحدات سكنية 
تتخللهـا شـوارع متعامـدة وخدمات غير 
مترابطـة وال تفي باحتياجات السـكان. 

أحيائنـا  مـن  الكثيـر  واقـع  وبتحليـل 
السـكنية نجد أنها غير مبنيـة تماما على 
دراسـات االحتيـاج السـكاني، وال تعكس 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  الخصائـص 
للفئات المستهدفة أو حتى طبيعة األرض 
وعالقتها بالسـياق العمرانـي، معظم هذه 
األحياء السكنية تم تخطيطها وفقا لنظام 
التخطيط الشـبكي حيث ُقسمت الشوارع 
بشكل مصفوفة متعامدة تتخللها بلوكات 
سكنية مسـتطيلة تتموضع داخلها قطع 

األراضـي والوحدات السـكنية. 
يختـرق الحـي مـن عـدة مداخـل تفتـح 
مباشـرة على الشـوارع التجارية، وتتوزع 
المحالت على جانبي الطريق بال مساحات 
اختناقـات  لتسـبب  السـيارات  لمواقـف 
مرورية ال سـيما فـي أوقات الـذروة. هذا 
النمط التخطيطي يجعل األحياء السـكنية 
بمثابة »حـارة كل من إيده إلـه«، إذ يمكن 
أو  الحـي والخـروج منـه  إلـى  الدخـول 
اسـتخدامه كمنطقة مرور عابـر وهو ما 
يتسـبب باإلزعـاج وانعـدام الخصوصيـة 
لسـكان الحي. اإلشكالية ليست هنا وإنما 

فـي تكـرار هذا النمـط على نطاق واسـع 
يـكاد يتجـاوز 90% مـن أحيـاء مدينـة 

الريـاض ومـدن أخرى.
فـي فترة الطفـرة االقتصادية عـام 1970 
اتجهت العديد من المدن السـعودية للنمو 
العمرانـي السـريع لتلبيـة الطلـب علـى 
اإلسـكان، والخدمـات، والمرافـق. وتبعـا 
لذلك، طـورت العديد من األحياء السـكنية 
بشـكل سـريع السـتيعاب المجموعـات 
المهاجـرة وتوطيـن الباديـة، وأصبحـت 
الجهـات البلدية المحلية بيـن خيارين إما 
عدم استيعاب التدفقات السكانية الكبيرة 
وبالتالي إمكانية ظهور مناطق عشـوائية 
علـى أطراف المـدن؛ أو توفيـر مخططات 
سـكنية جديدة وبشـكل سـريع ثم مدها 

الحقـا بالمرافـق والخدمات. 
وضعت الجهات البلديـة الخيار الثاني قيد 
التنفيذ، ولعل نمط التخطيط الشبكي كان 
هو األسرع في االسـتجابة لهذه التحوالت 
السـريعة، وهكذا تسـارعت وتيـرة البناء 
والتطوير السـتيعاب الطلب على حسـاب 
مستويات الجودة، والخدمات، واالعتبارات 
البيئية، ومستويات المشاركة المجتمعية. 
لقـد أفـرزت هـذه التطـورات العمرانيـة 
المتالحقـة أحيـاء سـكنية غيـر مكتملة 
تماما في الخدمات أو مواقف السيارات، أو 
التشجير أو أرصفة المشاة أو حتى سفلتة 

الشوارع.
يمكن القول إن نمط التخطيط الشـبكي 
سـاعد بشـكل أو بآخـر فـي اسـتيعاب 
السـكان من الناحيـة الكميـة بعيدا عن 
كامـل اعتبـارات الجودة؛ أمـا اليوم ومع 
توجهات الرؤية الوطنية 2030 باالرتقاء 
بجودة الحياة وتحسين أساليب المعيشة 
فال أجد مبررا واضحا الستمرار تبني هذا 
النمط التخطيطي في األحياء السـكنية 
الجديدة في المدن، هـذا النمط لن يكون 
الخيـار المفضـل للسـكان كمـا أنـه ال 
يتماشى مع توجهات الرؤية الوطنية في 
»جعل المدن السـعودية مالئمة للعيش« 
من خالل تطوير أسـلوب الحياة. وعالوة 
على ذلك، فـإن هذا النمط التخطيطي غير 
مناسـب حتى للمطـور العقاري فنسـبة 
الهدر في الشـوارع والفراغات فيه تتجاوز 

أنماط التخطيـط األخرى.
تبـدو ماسـة إليجـاد  الحاجـة  وأخيـرا، 
تشريعات تلزم المطور العقاري باستخدام 
أنماط تخطيط متنوعة تسـتجيب للتنوع 
االجتماعي والتباين االقتصادي مع ضرورة 
للحدائـق  كافيـة  مسـاحات  تخصيـص 
السـيارات  ومواقـف  األطفـال  ومالعـب 
وتخصيص نسبة من اإلسكان لذوي الدخل 
المنخفض حتى ال تكون أحياؤنا السكنية 

كحـارة كل من إيـده إله.

بايـدن فـي السـعودية، الدولـة التـي توعد في 
حملته االنتخابية بجعلهـا منبوذة، وألحق وعده 
هـذا بآخر، قائـال: إنه لن يلتقي ولـي العهد عند 
زيارتـه للمملكة؛ ثم بدا في أول حقبته أنه عازم 
العقد علـى ترجمة حديثه إلى واقع، لكن الواقع 
أثبت استحالة هذا، وأنه ليس بمقدوره تحقيقه.
بايـدن  المتفائليـن بمواقـف  أكثـر  لـم يكـن 
المناهضة للمملكـة في حملته االنتخابية وأيام 
رئاسـته األولى، يتوقع هـذا التغيير في مواقفه 
التي عاد بها إلى وضع طبيعي عرفت به العالقة 
االسـتراتيجية بين المملكـة والواليات المتحدة، 
بعد انحرافـات من جانب واحد، غير محسـوبة 
المخاطـر، ألحقت الضرر بأمريكا أكبر دولة في 

العالـم وأكبرها اقتصادا.
السـعودية  العالقـة  ارتسـمت  عقـود  طـوال 
األمريكيـة على نحو متسـاو، وميـزان بكفتين 
متكافئتيـن، كفة تمثل أمريـكا القوة األكبر في 
العالم، واألخرى السـعودية الدولـة األكثر تأثيرا 
فـي العالم اإلسـالمي، إضافـة إلى كونهـا أكبر 
بلد منتج للنفـط، فكانت حاجة كل دولة منهما 
لألخرى متكافئة، وفق مصالـح متبادلة تحقق 

أهدافهمـا الخاصة والمشـتركة.
استطاعت قيادة المملكة خالل السنوات األخيرة 
الدفـاع باسـتماتة عـن مصالحهـا، فـي وجـه 
هجمات سياسية حاولت استغالل ملفات كثيرة 
بدءا بقضية خاشـقجي، ثم قضايا استحضرت 

فيها مزاعم إنسـانية، وحرب اليمن، وغيرها، لم 
يتـرك باب للضغط السياسـي إال تـم طرقه في 
محاولة كبـح جماح االعتـداد بالنفـس والعزم 
الذي أبدته القيادة السعودية في سعيها للتغيير 
الداخلـي، وعلـى مسـتوى عالقاتهـا الخارجية 
واالنفتاح بشـكل أكبر على الشـرق الطامح في 

عالقات معهـا، بدال عن الغـرب الطامع فيها.
بايـدن في السـعودية، فهـل أذعن؟ نعـم أذعن 
لصوت العقل في إدارته واألمر الواقع، فاالقتصاد 
األمريكي يعاني أكبر تضخم له منذ أربعين عاما 
حسـب مصـادر رسـمية، وأسـعار الطاقة في 
تزايد مستمر، ونسب البطالة مرتفعة، والغضب 
الشـعبي يتنامى يوما عـن آخر، يبدو المشـهد 
وكأن أمريكا تمضـي ألن تعيش حتمية التاريخ 
التي تؤكد أن الدول تبدأ في الصعود، ثم التأرجح 
إثـر معاناتها في مختلـف الجوانب، ثم الهبوط، 
والمترقبون لمشـهد الهبـوط األمريكي على أتم 
االسـتعداد لملء فـراغ أمريكا ليس في الشـرق 
األوسـط فحسـب، بل فـي كل العالـم. ووحدها 
السـعودية وتأثيرهـا الكبير في أسـواق الطاقة 
الوحيـدة التـي تسـتطيع إعـادة التـوازن الذي 
تبحث عنه أمريكا فـي اقتصادها، وفي التواجد 

بمنطقة الشـرق األوسط.
تدرك أمريكا أن العالم في طريقه لوجود أقطاب 
متعـددة، فروسـيا تعمل على إعـادة تموضعها 
العسكري في الخارطة العالمية بعد انكفاء لمدة 
ثالثـة عقود، والصين تمضي بخطى متسـارعة 
نحو تعزيز قوتها ومكانتها االقتصادية، وصوال 
إلى زعامتهـا في هذا الجانب الـذي يبدو أنه لن 
يطـول حتى يتحقـق. وهنا تخشـى أمريكا من 
تضاعف بعـد المسـافات مع المملكـة، مقابل 
تقارب المملكة مع روسـيا والصين، مما يعطي 
مسـاحة أكبـر للتواجـد الروسـي الصيني على 
حسـاب التواجد األمريكي التقليدي في منطقة 
تتحدد بوصلتها وفقا للسياسة السعودية، لذلك 
جاءت هذه الزيارة سعيا لردم الهوة، كانت فيها 
أمريكا ورئيسـها الزائر أكثر حاجة من المملكة 

المسافات. لتقريب 
في حقبـة أوباما شـهدت العالقات السـعودية 
األمريكيـة فتـورا تداركه ترمب خالل رئاسـته، 
ثـم عاد بايـدن في أول سـنوات حقبتـه ليكمل 
ما بـدأه أوبامـا، غير أنـه أدرك باكـرا خطأ هذا 
المسار، وأعاد بوصلته بنفسه قبل أن يتوه أكثر، 
وهكذا تجارب كفيلة ألخذ العبرة من أي محاولة 

لتجارب مسـتقبلية أمريكية مماثلة.
قبـل زيارتـه، كان الرئيـس األمريكـي بحاجة 
إلى إصـدار توضيحات تشـرح تغييره لموقفه، 
اختار كبرى صحف أمريكا )الواشنطن بوست( 
وتناول فيها باستفاضة أسـباب الزيارة بمقال 
تحت عنوان: )لماذا أذهب إلى السـعودية(، وما 
بين أول تصريح له في رئاسـته ومقاله، أحداث 
كثيـرة، اتضح لـه منهـا أن الصواب هـو ودية 
العالقة مع السـعودية والحفـاظ عليها، وليس 

حدتهـا والتفريط بها.
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أذربيجان 
بعيون عربية

هل الطريق 
معبدة لحرير 

الصين؟

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

محمد الصالحي

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

ما أحكم المتنبي الذي شغل الناس بقصيده وصار 
كثير من شـعره مثال تمشـي به األفـواه وتتداوله 
األلسـن يوما بعد يوم، ومن ذلك قوله المشهور: 

»بذا قضت األيام ما بين أهلها
 مصائب قوم عند قوم فوائد«.

 ذلك أننا - وأقصد الخليجيين وباقي العرب جملة- 
مـا عرفنا أذربيجـان وتجولنا فـي رحابها إال بعد 
توتر العالقات البينية مع تركيا، التي وبالرغم من 
حالة اإلقبال الخليجي والعربي عليها إال أن ذلك لم 
يترك أثـرا على صعيد الواقع الحياتـي، إذ ال يحبذ 
األتراك جملة التعامل باللغة العربية، ويتضح من 
عديد منهم حجم االستعالء ضد العرب على الرغم 

من الفائدة االقتصادية الواسعة منهم.
فـي أذربيجان يسـتمتع السـائح العربي بجمال 
الطبيعـة، ورونق المدينـة، إذ ما أجمل عاصمتها 
مدينة باكو التي تجمع في عمارتها بين النسـق 
الكالسـيكي والعمـارة المعاصـرة، وتتلمس في 
طرقهـا ومرافقهـا العامـة كثيـرا مـن شـواهد 
األنسـنة، فما أجمل أن تمشـي في تلـك الحدائق 
الجميلـة الوارفـة الظـالل، والممـرات الترفيهية 
الخالبـة المزينة ببحيرات المـاء المتنوعة، عالوة 
علـى الشـوارع التجاريـة التي تجمـع بين رونق 
االسـترخاء وحرارة االقتصاد، والمهم أن كل ذلك 
ينبـض بحالـة واضحة من األنسـنة التـي اهتم 
بها المسـؤول حال تخطيطـه الحضري للمدينة 
ومرافقها. فالمارة يمشـون على أرصفة مجهزة 
بكامـل احتياجاتهم بما في ذلك ممـرات عربات 
األطفـال، كما ال يستشـعرون ضيقـا أو صعوبة 
فـي تنقلهم مـن جانب آلخـر عبر أنفـاق كثيرة 

تـم إنشـاؤها بإتقان، ومـزودة بكاميـرات عامة 
للمراقبـة، وبطريـق خـاص للعربـات، بـل وفي 
بعضهـا رافعة كهربائيـة لكراسـي ذوي الهمم، 

عالوة علـى بعض المحـالت الصغيرة.
علـى أن أكثر مـا لفت نظري هو حجـم النظافة 
الهائـل فـي مدينة باكـو ومدينة قابـاال الجبلية 
وما بينهمـا، إذ وخالل تجوالي ماشـيا وراكبا لم 
أر ورقـة مرمية هنا أو منديال هنـاك، ناهيك عن 
افتقادي ألكـوام الزبالة التي عـادة ما تمتلئ بها 
الشـوارع، واألمـر ليس محصـورا علـى األحياء 
الجديدة وحسـب، بل هو كذلك في بعض األحياء 

القديمة التـي مررت بها.
حقا كم كان األمر ملفتا بالنسـبة لي، ألدرك بأن تلك 
الحالة من النظافة المطلقة كان منشؤها أوال وأخيرا 
سلوك الناس، إذ رأيت في غير مرة مراهقين يتعنون 
المسـير خطـوات لرمـي مخلفاتهـم فـي الحاوية 
المخصصة لذلك، وشاهدت سـائقا لمركبة خاصة 
يقف بسـيارته ليرمي شـيئا في الحاوية أيضا. إذن 
هو سـلوك نشـأت عليه المدينة وترسخ في وجدان 
سـاكنيها، وكم أغبطهم على ذلـك وأرجو أن نقتدي 
بهم. والمهـم أن تسـتوعب أمانات وبلديـات مدننا 
األمر، وتهيئ أحياءنا وشوارعنا بكل ما يجب، فلسنا 
أقل من أذربيجان وعيـا وإدراكا ومقدرة اقتصادية.
أشير إلى بسـاطة وأخالق اإلنسـان األذري مقارنة 
بصلـف التركي، علـى الرغم مـن انتمائهم جميعا 
لعـرق واحد وهو العرق التركـي، لكن كما يتفاضل 
العـرب فإن التـرك يتفاضلـون أيضـا، وأتصور أن 
حجـم اللطف القائم في أذربيجـان راجع إلى حالة 
االمتـزاج الثقافـي بينهم علـى الصعيـد المذهبي 

والثقافي، فهم خليط من شـيعة وسنة عالوة على 
أقلية مسيحية ويهود، وهم أيضا امتزاج بين ثقافة 
تركيـة غالبـة، وأخـرى إيرانية واضحـة مالمحها، 
وثالثة روسـية بحكم انتمائهم لالتحاد السـوفيتي 
سابقا. على أن كل ذلك ليس مطروحا على الساحة، 
وال تشعر به في حياة الناس أبدا وسلوكهم اليومي، 
فالكل يمشي لدربه دون تدخل في شؤون اآلخرين، 
وتلك ميـزة انعكسـت إيجابا على طبيعة سـلمهم 
األهلي وأمنهم الداخلي الكبير، فال يشـعر السـائح 
بأي خـوف أو احتيال من أحد طـوال بقائه بينهم.

أختم بتوجيه رسالة مباشـرة لوزارة السياحة هنا 
وهنـاك، فأما نحن فألفـت نظر المسـؤول األعلى 
بأن السـياحة ال تقتصر مهمتهـا على تجهيز البلد 
السـتقطاب الزائريـن وحسـب، بل يجـب أن تتابع 
أحوال مواطنيها السـائحين في بلـدان أخرى، فهم 
قـوة ناعمـة يجب أن يسـتفاد مـن وجودهم، وكم 
أرجـو أن تتنـاول مباحثـات وزراء السـياحة لدينا 
مـع عديد مـن الدول التـي يتواجد فيهـا مواطنون 
عرب، حث تلك الدول علـى االهتمام باللغة العربية 
كإحـدى اللغـات الرسـمية للسـياحة فيهـا، وفي 
المقابل فأرجـو من وزارة السـياحة في أذربيجان 
أن تهتـم بتعزيز اللغة العربيـة في مرافقها خاصة 
مـع وضوح اهتمام النـاس بألفاظها وفق ما ظهر 
لي، وأشـير إلى أن ذلك سـيزيد من ارتياح المواطن 
العربي والخليجي بخاصة، وسـيحفزه أكثر ليجعل 
من أذربيجان مسـكنا آخر له، بل ويسـتثمر فيها، 
وال سـيما أن بهـا كل مقومـات السـياحة الدافعة 
لالسـترخاء والراحـة والمتعـة العائليـة. وكل عام 

بخير. والجميع 

تناضل الصين لنحـت معالم دورها العالمي الذي 
بـدأ في التبلور في ظل نظام دولي آخذ في التغير 
نحو التسيير االستراتيجي للتحالفات والتوازنات 
من مسـارات جيوسياسـية، وليسـت كما كانت 
قائمـة علـى التفـوق األيديولوجي خـالل الثالثة 
عقـود الماضية، لذا باتت الدول -سـيما الكبرى- 
تضـع اسـتراتيجيات تؤمـن خاللهـا حاجاتهـا 
المتزايـدة من المـوارد الطبيعيـة المتناقصة، ثم 
بناء القـوة وتعظيمها لحماية هذه المكتسـبات 
وحفظ أمنها القومي، مـا جعل العديد من البقع 
الجغرافيـة محـل تنافـس وصـراع بيـن الـدول 
الكبرى، علـى اعتبار أن هـذه الجغرافيات تمنح 
الـدول حيازات إمـا دفاعيـة أو اقتصادية ترجح 
كفتها فـي ميـزان التنافـس، وحسـبما يحدثنا 
التاريـخ غالبـا مـا تكون األحـداث الكبـرى مثل 
الحـروب، هي مشـعل صعود وتبـدل الحضارات 

والهيمنـة على النظـام الدولي.
وإزاء تلـك الرغبـة تندرج مبـادرة طريـق الحرير 
الصينيـة، أو ما يعرف بـ«الحـزام والطريق« التي 
تهـدف فـي المقـام األول إلـى تحصيـن الوضـع 
الجيوسـتراتيجي للصين من خالل إحياء طريقي 
الحريـر البحريـة »الحـزام« والبريـة »الطريـق«، 
وهمـا الطريقان اللـذان كانا قناطر عبور السـلع 
والثقافـات والعلوم بين الصيـن والعالم قبل نحو 
ثالثة آالف عـام، وقد أطلق هذه المبـادرة الرئيس 
الصيني شـي جيـن بينغ في عـام 2013 وأدرجت 
رسـميا ضمن جدول أعمال حكومة بكين في عام 
2014، وتركز المبادرة على خمسة مجاالت تتمثل 
فـي البنى التحتيـة والطاقـة والمـوارد الطبيعية 
والطاقة اإلنتاجية والنشاط التجاري واالستثماري، 
وقد بـدأت الصين بالفعـل منذ مايـو 2017 بعقد 

القمـم لمبادرتها في بكين، إذ تم آنذاك اإلعالن عن 
تعزيز برنامج البنية التحتية العالمي باستثمارات 
إضافية، في حيـن أرادت الصين من القمة الثانية 
زيادة تعزيز االسـتدامة المالية والبيئية لمشاريع 
المبـادرة، وتؤكـد الصيـن دائما علـى أن المبادرة 
تقـوم على مبادئ وميثاق األمم المتحدة والمبادئ 

الخمسـة للتعايش السلمي.
وبالنظر إلى عاملي الجغرافيا ومحاصيل الموارد 
الطبيعيـة يمكـن القـول بـأن منطقـة الشـرق 
األوسـط والقارة األفريقية تحظى بأهمية بالغة 
فـي المبادرة الصينيـة، لكن هاتيـن المنطقتين 
هما أيضا محل تنافس شـديد بين عدد من القوى 
الكبـرى؛ ما قد يجعلها عامـل إعاقة أمام تحقيق 
الطمـوح الصيني، خاصـة وأن الصين تصر على 
عـدم االنخـراط في لعـب أي أدوار سياسـية في 
مناطق تشـتعل فيها السياسـات يوما تلو اآلخر، 
انطالقـا من مبدئها في تقديس السـيادة ورفض 
التدخـل فـي الشـؤون الداخلية للـدول حتى في 
تلـك الدول الهشـة والمهمشـة، بل وحتـى الدول 
التي تهيمن عليها السياسات األمريكية في إطار 
عملهـا على احتـواء الصيـن؛ إلدراكهـا ربما بأن 
الواليـات المتحدة تمر فيما يشـبه أزمة منتصف 

السياسية. العمر 
وجـل مـا تقوم بـه الصين هـو محاوالتهـا جذب 
مختلـف البلدان أو تحييدها علـى األقل، من خالل 
تسـويق عناصـر قوتها الناعمـة الموجـودة في 
مجـاالت طريق الحريـر؛ ألن الصين تعـي أن أكبر 
عائق أمام مشـروعها قد يكون االحتواء األمريكي 
الـذي أخذ بالتكاثـر في عدة مياديـن مثل منطقة 
جنـوب شـرق آسـيا، وينـدرج ضمنـه الحـرص 
األمريكـي علـى وجود نخـب حاكمـة حليفة لها 

في دول هي ركائز أساسـية في سـكة المشروع 
الصيني، مثل باكستان وتركيا، وهي دول طموحة 
ولهـا غنائمهـا المرجوة مـن خلف هـذا الصراع، 
يضاف إليها كذلك أن إعاقة االنتصار الروسـي في 
أوكرانيـا من شـأنه أن يكسـب الواليـات المتحدة 
نقاطا إضافية في احتواء الصين بحيث ال يمكنها 
إيجاد شريك اسـتراتيجي تتماسك معه ويشد من 
أزرها في صراعها مع الواليات المتحدة؛ لكن هذه 
الحرب جعلـت الصيـن تتنفس بأريحيـة مطلقة 
كونها سـاهمت في تشـتيت القوة األمريكية من 
ناحية، وجعلت روسـيا أكثر اعتمـادا على الصين 
من ناحية ثانيـة؛ ما قد يرجح فرضية انقالب هذا 
المؤشـر من عائق إلى فرصة سـانحة للصين في 

حال التفوق الروسـي على األرض فـي أوكرانيا.
إن نجاح مشـروع طريق الحرير سـيكون بمثابة 
تغيير للخرائط الجيوسياسـية، سيما في مناطق 
الخليج وآسـيا الوسـطى وأوراسـيا التي ستكون 
-في حال تدشـينها- الجسـور التجارية الرئيسة 
في العالم، وبالتالي ستكون المبادرة وسيلة مثلى 
اللتفاف الدول المارقة »مثل إيران« على العقوبات 
الغربيـة المفروضة ضدها، مـا قد يجعل المواقف 
السياسـية في بلـدان تلك المناطق تتشـابك أكثر 
وبالتالـي تتعقد طبيعـة العالقات بينهـا في ظل 
انغـالق النظـام السياسـي واالقتصـادي الصيني 
وارتباطـه بشـخص الرئيـس، وهذا من شـأنه أن 
يضفي علـى المبادرة نوعا من الغموض الشـائك 
حـول مصيرها، لذا قد نشـهد في الفتـرة المقبلة 
انخراطـا صينيـا في سياسـات المناطـق التي ال 
تتعـرض فيهـا لالحتـواء األمريكي الصـارم مثل 
الشـرق األوسـط والقارة األفريقيـة؛ ألن الطريق 

أمام حريرها ليسـت معبـدة بما يكفي.
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