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مناعتنا حياة

يمكـن وصـف سياسـة اإلسـكان بكونهـا 
باالحتياجـات  المـدى  طويـل  اسـتبصارا 
المستقبلية التي تمس حياة اإلنسان، وتوازنا 
فـي عالقـة السـكان بالنشـاط االقتصادي، 
المجتمـع،  لمتطلبـات  دقيقـا  وتنظيمـا 
وتشريعات ترسم أدوار الالعبين في السوق. 
إن اإلسـكان ليس »سوقا« كما بقية األسواق 
وليـس سـلعة كمـا هي بقيـة السـلع تتأثر 
أسـعاره وفـق مبدأ العـرض والطلـب، فمن 
يمتلـك القـوة الشـرائية لديـه القـدرة على 
الحصـول على مسـكن، ومـن ال يمتلك هذه 
القوة الشرائية يبقى خارج السوق بال سكن. 
إن »الحـق فـي السـكن الالئـق والميسـر« 
هـو هـدف رئيس فـي سياسـات اإلسـكان 
التـي يؤكـد عليهـا برنامـج األمـم المتحدة 
للمستوطنات البشرية. وتشدد هذه المواثيق 
علـى ضـرورة توفيـر الحـد األدنى مـن أمن 
الحيازة، والبنية التحتية، والموقع، والمالءمة 
الوظيفية، والقدرة على تحمل التكاليف. كما 
 )SDGs( تدعو أهـداف التنميـة المسـتدامة
إلى »ضمان حصول الجميع علــى مسـاكن 
وخدمات أساســية مالئمة وآمنة وميسورة 

التكلفة«.
وإن كان القطـاع الخـاص يلعـب دورا هاما 
فـي توفير العقـارات السـكنية؛ إال أنه غالبا 
ما يسـتهدف الفئـات القادرة علـى الدفع أو 
تلك التـي لديهـا ضمانات حكوميـة أو دعم 
تمويلـي. وعليـه فال يعمل هـذا القطاع على 
إنتـاج مسـاكن لفقـراء الحضر لكـون هذا 
النوع من المساكن ال يحقق هوامش ربحية 
مجزيـة. فـي الواقع، األسـر المتوسـطة أو 

محـدودة الدخل هم خـارج اللعبة ويتخذون 
موضع المتفرج لالرتفاع الصارخ في أسعار 
األراضي والعقارات، بينما سياسات اإلسكان 
تستهدف الجميع بال تمييز، وتعطي األولوية 
لألسر غير القادرة على الحصول على مسكن 
مناسـب، وتحدد أدوار األطـراف الداخلة في 
سوق اإلسكان بما يضمن الوصول إلى سوق 

للجميع.  عادل 
وفي أحيان كثيرة ال يمكن للدالئل اإلحصائية 
الكميـة أن تعطـي مؤشـرات جازمة يمكن 
البنـاء عليهـا مـن قبـل صانعي السياسـة 
اإلسـكانية؛ فاألرقـام اإلحصائيـة وحدهـا 
قد تشـير إلـى وجود فائض فـي المعروض 
السـكني؛ ولكن هذا المعـروض يظل خارج 
نطاق القـدرة االقتصادية لألسـر. ومن هذا 
المنطق، من األهمية بمكان تحليل البيانات 
الكمية والنوعية ومقارنتها بمتوسـط دخل 
األسـر وحالة السوق على مستوى المناطق 
الحضريـة. وعليـه، فالجانـب الحكومـي 
والرقابـي هـام لضبط السـوق وصـوال إلى 
منتـج سـكني يقـع ضمـن حـدود القدرة 
االقتصاديـة لألسـر المسـتفيدة، ويسـاعد 
فـي الوقت ذاته على تحقيـق أرباح معقولة 

للقطـاع الخاص.
إن تطوير سياسات فاعلة للتعامل مع أزمات 
اإلسـكان يتطلـب االهتمـام بثالثـة جوانب 

وهي: هامة 
أوال: الجانـب االقتصـادي، فالحصـول على 
مسـكن يعتمد على قدرة األسرة على التملك 
وأنظمـة الدعـم المتاحـة وحالـة السـوق 
اإلسـكاني فـي كل مدينة. لذلك، فاإلسـكان 
واألزمـات  االقتصاديـة  بالتقلبـات  يتأثـر 
والكوارث، كمـا أن ارتفاع أسـعار اإليجارات 
أو الوحـدات السـكنية يؤدي إلى تـآكل دخل 
األسـرة وتقليل الصـرف على أوجـه اإلنفاق 

األخـرى كالتعليـم، والترفيـه، والصحة.
ثانيـا: الجانـب االجتماعـي، فالحصول على 
مسـكن يأتـي لسـد االحتيـاج االجتماعـي 
والشـعور بالـذات والثقة، كما أن المسـكن 
يعـد بمثابـة المـكان الـذي يحتوي األسـرة 
وينشـأ فيـه األبنـاء وتبنـى فيـه العالقـات 
األسرية السوية؛ لذلك فإن الحرمان السكني 
يولد اإلحباط النفسـي والشـعور بالتهميش 

االجتماعي.
ثالثا؛ الجانب التشريعي، فمن األهمية بمكان 
تطوير قوانين صارمـة تمنع احتكار األرض 
بشـكل متزامـن مـع زيـادة المعـروض من 
األراضـي، وتوفير المرونة في كثافات البناء، 
وإنتـاج إسـكان منافس وبأسـعار معقولة 
لتعيـد التـوازن في سـوق اإلسـكان وتمنع 

المحتكرين.  هيمنة 
وختامـا، إن الوصـول إلـى معـدالت عاليـة 
من التملك السـكني أو سـوق عادل وبرامج 
دعم فاعلـة يقتضي األخذ فـي عين االعتبار 
تقدير التكاليـف مقابل آثارها اإليجابية على 
مؤشـرات األداء لخطط الحكومة في احتواء 

اإلسكان. أزمة 

لـم يبتكر اإلنسـان فكـرة تداول السـلطة 
مـن خالل العملية االنتخابية ليبقي قدميه 
فـي نفس الدائـرة التي تدور فـي مكانها؛ 
لتصد كل دعوات المتضررين من الشـعوب 
واالجتماعـي  السياسـي  اإلصـالح  إلـى 
واالقتصادي، فحينما تجري انتخابات هنا 
وهنـاك ويتحـرك الناس بحماسـة وتلهف 
صـوب الصناديـق، فهـم يتدافعـون إلـى 
اكتشاف من يخلصهم من اإلنهاك والوجع 
القاهـر وتعطيل الدولة واختطافها اسـما 
ومؤسسـات ونفـوذا، بل واختطـاف ليس 
رفاهيـة الحياة من أيدي شـعبها وحسـب 
وإنما قوتهـم اليومي أيضا، كما هي الحال 

لبنان. في 
لبنـان هذه البلـدة الناعمة الصغيـرة التي 
تتخللهـا حضـارة أصيلة وثقافـة عريقة 
اقتصادهـا  مقاومـة  فـي  واألسـبقية 
للعواصـف السياسـية، وصاحبـة السـبق 
كذلك فـي التجربة االنتخابية بين قريناتها 
مـن دول الشـرق األوسـط، لكـن كل هـذا 
الرصيـد ال يعنـي شـيئا إذا مـا كان دافعا 
حقيقيـا للطبقة السياسـية في أشـغالها 
وعالقاتهـا وملفاتها، ولضمائـر الناخبين 
في معاقبـة مختطفي الدولـة وإقصائهم 
من المشـهد، بعدما وصلـوا إليه بالفذلكة 
الخطابية والتسـلط اإلجرائـي، وباالنقالب 
الناعـم على آليـات الديمقراطية من خالل 
تفشي السالح غير الرسمي، الذي يستخدم 

محليـا إلقنـاع الناخبيـن وإقليميـا للقتل 
والتفاوض وتمرير أشكال المحظورات في 

القانـون الدولي.
وحتـى اليـوم، وربمـا حتى غـدا، لن تنفك 
مكائن اإلعالم من التغني بما تناديه خسائر 
حزب الله اإلرهابي في االنتخابات النيابية، 
لكن هذا الحزب اإلرهابي سيجد نفوذا آخر 
غير عدد المقاعد في البرلمان، سيجد ربما 
زيادة في الحضور داخل الحكومة نفسـها 
مـن خـالل امتداداتـه عبـر فرق السـلطة 
اللبنانيـة، وليس فريقهـا الواحد، لتمنحه 
التأثيـر الذي يرغبـه على الـرأي والصوت 
الحكومي ويسـتمر في تدويـر آلة تعطيل 
الدولـة واختطافها، بذلك يجـدر القول بأن 
لبنـان عقب هـذه االنتخابات اسـتطاعت 
التحـرك نحو بوابة الخـروج من حزب الله 
اإلرهابي؛ لكنها راهنـا تقف مرتبكة بقدم 

واحـدة على عتبتها ولـم تخرج بعد.
إن الوضع الطبيعي أن يفاخر اإلنسان قوال 
وسـلوكا بالتقدم االقتصـادي والحضاري 
والثقافي، لكون هـذا التقدم يمنحه موقع 
الوقـار المجتمعي ومسـؤولية المحافظة 
عليه وتنميته أكثر فأكثر وإثارة المحيطين 
بـه للحـذو حـذوه، ومـن يراقب اإلنسـان 
الخليجـي اآلن تتأصـل لديه هـذه القناعة 
بيسـر، لكن مـا يحدث في لبنـان هو على 
العكـس من ذلك تماما، ففـي لبنان تحول 
الزهـو االقتصـادي والثقافي إلى سـردية 
مؤرشـفة في توابيت التاريـخ فقط، لكن 
اإلنسـان اللبنانـي المتواجـد فـي الضـوء 
السياسـي واإلعالمي إما إنه لـم يتنبه بعد 
وظل يطوف حول تلك التوابيت مسـتغيثا، 
أو إنـه ال يريد االعتراف بهـذا الواقع رهابا 
من إعطـاء الخليجي مكانته المسـتحقة، 
لذلـك يخرج من لبنان بيـن حين وآخر من 
تحركه هذه الحالة ليقول أو ينتهج سلوكا 
يؤكد حقيقـة عقـدة التاريخ التـي رّكبت 
التخلـف االقتصادي-الثقافـي لـدى هـذه 
الفئة، والعهدة على مـن أفرزها أمام المأل 
مثل جورج قرداحي وشربل وهبة وجبران 
باسـيل، والقائمـة ربمـا سـتطول أكثـر، 
بعدما كانـت لبنان تنتج أمثـال جان عبيد 

وجوزيـف حرب وسـعيد عقل.
وإذا ما أرادت لبنان حقا عدم تفويت الفرصة 
بعـد انتهـاء هـذه المناسـبة االنتخابيـة، 
يلزمهـا النهوض ذهنيا مـن مراقد التاريخ 
كخطوة أولـى، ثم غربلـة األرض من تحت 
أقدام الوسـط السياسي المترهل والمأزوم؛ 
للعودة إلى الدولة كمرجعيـة واحدة للقرار 
السياسـي بصرف النظر عـن أحجام الكتل 
والتمثيـل النيابي، وانتهاج الهرولة سـريعا 
نحو تبني حاكمية سليمة محليا وخارجيا 
تجـاه دول الجـوار ودول الخليج على وجه 
الخصـوص، بغية الوصول إلـى نادي الدول 
الحديثـة الجامعـة والمسـتقلة، والبديـل 
عن هـذا الخيار هـو البقاء فـي دائرة عدم 

ذاتها. االستقرار 
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نحو سياسات 
إسكانية تحقق 

التوازن وتمنع 
االحتكار؟!

لبنان بقدم 
واحدة وعقدة 
تاريخ مزدوجة

دلمون جنة 
الرافدين

اإلداري 
الناجح مطلب 

الجامعات 
العالمية!

وليد الزامل 
متخصص في التخطيط العمراني

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

بندر الزهراني 

فـي كل مـرة أزورها أجدهـا مختلفـة، تبهرك 
بنسـقها الجميـل، وتحتويـك بسـماحة ودفء 
أهلها الذين يكتنزون فـي داخلهم إرثا حضاريا 
يمتد آلالف السـنين. إنها دلمون، جنة الرافدين، 
وهي جزيـرة أوال، العمق العربـي على ضفاف 
الخليـج، واآلن هي مملكة البحرين جوهرة دول 

مجلـس التعاون لـدول الخليج العربي.
فـي كل مرة أزورها أسـتمتع بمعرفـة جديدة، 
وحضـور إنسـاني الفت علـى الصعيـد الفردي 
والمجتمعـي، وفي هذه المـرة كان من الصدف 
الجميلة أن تعرفت علـى نادي كبار المواطنين، 
هكذا كان تقديـم الصديق أحمد الفضالة لنادي 
إبراهيـم خليل كانـو االجتماعـي للوالدين الذي 
يتولـى إدارتـه حاليـا، والذي يقع تحـت مظلة 

جمعية البحرين لرعايـة الوالدين.
في هذا النادي الفخيم الذي قامت ببنائه وتأثيثه 
شـركة إبراهيـم كانـو بسـخاء كبيـر، التقيت 
سـيدات وسادة قضوا زهرة أعمارهم في خدمة 
مجتمعهـم وبناء وطنهـم، وجاء الـدور ليقوم 
المجتمـع برعايتهم، فكان أن وجدوا في النادي 
متنفسا لهم ليجتمعوا كل نهار ويقضوا وقتهم 
بيـن أقرانهـم، يتبادلون القصـص والحكايات، 
وينعشون وجدهم وعاطفتهم بذاكرة مشتركة 
ال غربـة فيهـا أو غرابة، في ظـل رعاية صحية 
ونفسية واجتماعية، وبرامج رياضية وترفيهية 

وأخرى تنموية. 
وحقـا ما أجملها مـن فكرة أجد واجبـا االقتداء 
بها علـى الصعيد المجتمعي فـي وطننا، وليت 
وزارة الشـؤون االجتماعية تتبنـى تنفيذها في 
مختلـف األحيـاء السـكنية، فما أحـوج رجالنا 

ونسـائنا ممن تجاوزوا السـتين إلى مكان أليف 
يجتمعون فيه كل نهار، فيقضون وقتهم براحة 
واسـتمتاع في ظـل رعاية صحيـة عامة يمكن 
أن تقـدم لهـم؛ أليس ذلـك حري بنـا كمجتمع، 
وحـري برجـال أعمالنـا ألن يبادروا إلى إنشـاء 
مثـل هذه المراكز في مختلف األحياء السـكنية 
التي سـيحتاجونها في يوم من األيـام، فما من 
رجـل أو امـرأة إال ويصيبـه داء الكبـر، وتكون 
سـلوته في الجلوس إلى رفاقه من أبناء وبنات 
جيله، وهو أمر باتت تسـتوجبه ظروف الحياة 
المعاصرة، التـي فرضت فيها المدينة قوانينها 
الموحشـة، فانعزل الناس عن بعضهم البعض 
حتى داخل البيت الواحد. إنها رسالتي للقائمين 
على الخدمة المجتمعية، وهي رسـالتي لرجال 
األعمـال ابتـداء، الذيـن لـن نتوانـى ككتـاب 
وإعالمييـن عـن ذكرهـم واإلشـادة بهـم كلما 

خدمـوا مجتمعهم بما ينفـع ويفيد.
في جانـب آخر أشـير إلى أن البحريـن لم تخل 
مـن حضورهـا الالفت فـي الجانب اإلنسـاني، 
فعـالوة على تلك النوادي المجتمعية المنتشـرة 
فـي ربوعها، كان الفتا لي اهتمام الشـيخة مي 
آل خليفة رئيسـة مجلـس أمناء مركز الشـيخ 
إبراهيـم بـن محمد للثقافـة والبحـوث بإعادة 
أنسـنة البيوت العتيقـة في المحـرق والمنامة 
وغيرهـا من قـرى وبلدات البحريـن، وهي التي 
اختزنـت جدرانهـا وأزقـة حواريهـا قصصـا 
وحكايـات سـطرها اآلبـاء واألجـداد، فجـاءت 
الشـيخة مـي آل خليفـة بلمسـتها الحضارية 
لتحيـي ما تقادم عهـده، وما تـدارس أثره، من 
خالل مشروعها القاضي بإعادة ترميم وتأهيل 

تلـك البيـوت التاريخية بنسـق تراثي، ولمسـة 
معاصـرة، ولعمري فذلك أحوج مـا نحتاج إليه 
فـي واقعنا الحالي، الذي اُسـتلبت فيـه ذاكرتنا 
الجمعيـة جراء ما نعيشـه من طوفـان جارف 

باسـم العولمة.
في المحرق استمتعت بتجوالي برفقة الصديق 
أحمـد الخاطر في أروقة مشـروع طريق اللؤلؤ 
الذي اسـتهدف عديدا من المجمعات السـكنية 
القديمـة بالترميـم وإعـادة التأهيـل لتكـون 
صالحة للسكنى من جديد من جهة، ولتقام في 
بعضها منشـآت حضاريـة أو باألصح متاحف 
حية يتلمـس الزائر إليها أنفاس من سـلف من 
سـاكنيها. علـى أن األجمل هو حضـور الكتاب 
بما يعكسـه من داللة معرفية في كل زاوية من 
زوايا تلـك البيوت بعـد تحديثها، ومـا أجمل أن 
يستشـعر أبناؤنـا ذلك وهم يمشـون في دروب 
تلك المدينة العتيقة، وهو أمر مهم يجب التركيز 
عليـه، فالكتاب عنـوان كل مجتمـع حي، وهو 
الوسـيلة األدق لبلوغ المعرفة، والمساعد األهم 
في حفظ موروثنـا وذاكرتنا الجمعية، التي يتم 
استهدافها بشـكل مكثف، حتى إذا أفقنا أفرادا 
ومجتمعـات ال نجد ذاكرة حقيقـة نركن إليها، 
وذلـك والله هو الخـواء القاتل الذي يسـاق فيه 

النـاس قطيعا ليس لهم من األمر شـيء.
أشـير في هذا السـياق إلـى أهميـة المحافظة 
علـى التراث العمراني بتتابعـه الزماني، فعالوة 
علـى قيمـة ذلـك حـال الرصـد الحضـاري من 
قبـل المؤرخين، فهـو داللة على تجـذر الهوية 
المكانيـة لإلنسـان، وهـي صفـة كل مجتمـع 

حضـاري قائم حتـى اليوم.

نـادرا، ونـادرا جـدا، مـا أتحـدث عن مسـؤول 
أكاديمـي بعينه، خاصـة إذا مـا كان على رأس 
العمل، أو أنني أتناول نجاح إدارته بشكل محدد، 
ال لشـيء، إال إليمانـي العميـق بأن المسـؤول 
الـذي ينجح في عمله إنما هـو يؤدي واجبا يراد 
تحقيقـه، أو نجاحـا هو ثمـرة الوظيفـة التي 
يحظـى مقابلها باسـتحقاقات ماليـة أو مزايا 
معنويـة، وما يحققـه من إنجـازات ونجاحات 
إنما هو مـن بديهيات نيل الثقـة للقيام بمهام 
هـي فـي المقـام األول مهـام وطنيـة، وإذا ما 
ذكر الوطن ذابـت األمجاد الشـخصية، وتبارى 
المخلصون فـي خدمته، ورفعة شـأنه، والذود 

عـن حياضه.
إال أن المسـؤول األكاديمي الـذي أخص نجاحه 
بالحديث، وأتناول شـخصيته بالذكر واإلشـادة، 
هو في الواقع شخصية استثنائية، وغير عادية، 
قـال له الملـك سـلمان ذات يوم )يا سـعود أنت 
مكانـك الدولة(، فـكان وزيـرا للدولـة، وعضوا 
بمجلس الشـورى، وأمينا عاما لمؤسسـة الملك 
عبدالعزيز ورجاله للموهبـة واإلبداع )موهبة(، 
نجاحـه مع طـالب وطالبات موهبة فـي أتالنتا 
بمسابقة )آيسف( هذا العام كان نافذة حقيقية 
لتسـليط الضـوء على أسـلوب إدارتـه المتميز، 

وفكـره اإلداري الناجح.
ال أعرفـه عن قرب، ولم أقرأ لـه من قبل، ال كتابا 
أو مقـاال، أو حتـى تغريـدة، ولـم أتابع لـه لقاء 
تلفزيونيا، أو أسـمع لـه حوارا إذاعيا، والسـبب 

أن هـذا الرجل رغـم مناصبه العديـدة، وخبراته 
الطويلـة، ال يبحـث عـن مناصات الظهـور، وال 
صخب الجمهور، استضافه خالد السليمان )في 
العلن( واستضافه عبدالله المديفر في )الليوان(، 
وفـي اللقاءيـن كان ثابتا متزنـا، وصاحب رؤية 
واضحة، ومفردة متزنة وناضجة، وذا شـخصية 
سـهلة ومتواضعـة، فـي اسـتحضاره للماضي 
العصيب قوة دافعة، وفي حديثه عن المسـتقبل 
زهو الواثق بأدائه، والمطمئن لنجاحه، والمتفائل 
بجودة أدواته، ورسـوخ عوامل تفوقه وامتيازه.
بدأ عمله مع موهبة قبل خمسـة أعوام، أو ربما 
أكثر، فأصبحت موهبة حديث المواطن البسيط، 
ونقطـة حـواره، ومصدر فخـره واعتـزازه، بل 
وحديث كل المواطنين في قرى وهجر المملكة، 
قبل مدنها وحواضرها، فضال عن تواجد موهبة 
فـي أعـرق الجامعـات األمريكية، ومنافسـتها 
عباقـرة العالم مـن العلماء الواعديـن، لقد خلق 
هـذا الرجل بإدارتـه الناجحة، ونظرتـه الثاقبة، 
اسـما حقيقيا ألبنائنا وبناتنا في هـذا المجال، 
بعيدا عـن البروباغنـدا الشـخصية والفقاعات 

اإلعالميـة، أو بريق التصنيفـات الخداعة.
والمالحـظ أنـه بعـد كل هـذا النجـاح الباهـر، 
والتميز المتالحق، لم ينسـب الفضل لنفسه، أو 
يتظاهر به عن غيره، بل أرجعه ألهل الفضل بعد 
الله عز وجل، وأشـاد بما لمسه من دعم ورعاية 
للموهوبين والمبدعين من لـدن خادم الحرمين 
الشـريفين وولي عهـده األمين حفظهمـا الله، 

ولم ينس في خضم الفرحة واالبتهاج دور الملك 
عبداللـه واألميـر سـلطان -رحمهمـا الله- في 
مراحل تأسيس موهبة ورعايتهما لها، وما بذاله 
في سبيل إنجاحها واسـتمرار عملها، ودائما ما 

يشـجع ويثني على العقـول الوطنية الواعدة.
موهبة حيث تنتمي، قصـة ال تنتهي، هكذا هي 
رؤيتهـا، بخـالف رؤى وأحالم اآلخريـن، رؤيتها 
هي في الواقع خطة عمـل رائدة، وخلطة نجاح 
سـرية تتمازج فيها العقـول المبدعة مع فنون 
اإلدارة الواعية، هي ليسـت شـعارات براقة، وال 
أضغاث أحالم عابرة، موهبة ال تفرق بين صغير 
وكبير، أو بين ذكـر وأنثى، وال تقيم لأليدولوجيا 
والفوارق االجتماعية مقامـا ما دام أن الموهبة 
حاضـرة، إنهـا أيقونة النجاح وسـر التفوق، بل 

هي أوركسـترا الحياة وأناشيد الخلود.
من وجهة نظري المتواضعـة، أرى أن الجامعات 
بحاجة ماسـة لمثل هـذا القائد الناجـح، وأرجو 
أن نـراه يقـود إحـدى الجامعات الكبرى، رئيسـا 
لها أو لمجلس أمنائها، أو قائدا لمنظومة التعليم 
الجامعـي والبحـث العلمـي، لـم ال! إنـه موهبة، 
ويمتلك مفـردات النجاح ومفاتيـح التميز، وهذا 
الـذي نحتاجـه ونبحـث عنه فـي الجامعـات، ال 
قصورا في أداء المسؤولين الحاليين، ولكن تميزا 
في أداء الناجح الموهوب سعود سعيد المتحمي، 
وبالدنـا -وللـه الحمـد- دائمـا والدة بالمبدعين 
الموهوبين على مر السـنين، وعظيمـة بقادتها 

العظمـاء، ورجالها المخلصيـن األوفياء.
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