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األحد 09 رمضان 1443 
العدد 2868 )السنة التاسعة(

مناعتنا حياة

تواجه عملية التخطيط والتنمية العمرانية في 
المدن سلسلة من اإلجراءات الطويلة والمعقدة 
المبنية على هياكل إدارية مركزية. وعلى الرغم 
مـن توفر بعـض الصالحيـات ألمانـات المدن 
والبلديـات؛ إال أن مجمـل االهتمام يتمثل غالبا 
في توفير الخدمات البلدية األساسية ومعالجة 
االحتياجـات  وتلبيـة  البصريـة  التشـوهات 
الضرورية للسـكان. ومع ذلك، فإن توفير هذه 
الخدمات والبنى التحتية يشـكل هاجسا يؤرق 

الكثير مـن اإلدارات البلدية في المدن.
تضـع السياسـات العمرانيـة مجموعـة مـن 
الحلـول التـي تسـعى إلـى االسـتغالل األمثل 
للموارد وتعظيم العالقة بين اإلنسـان والمكان 
الـذي يعيـش فيـه وبشـكل يحقـق مبـادئ 
االسـتدامة، وتظل عملية صياغة السياسـات 
العمرانيـة غاية في الصعوبـة لكونها تتداخل 
مع كافـة القطاعـات التنمويـة واالقتصادية 
واالجتماعية وتتطلب إشراك أصحاب المصلحة 
وتنسـيق الجهـود فـي إدارة المـوارد وصـوال 

لتحقيـق األهداف. 
لقد أشـرت سـابقا إلـى أن تحديـات تخطيط 
مـادي  تصـور  بنـاء  فـي  تتمثـل  ال  المـدن 
للمـدن؛ بـل في تطوير سياسـات قـادرة على 
استيعاب المصالح المتضاربة وتحقق العدالة 

االجتماعيـة. 
في الواقـع، تواجـه اإلدارات البلدية في المدن 
العديد من التحديات في إطار التخطيط وإدارة 

الموارد المحلية.. ومنها:
أوال: تعانـي بعـض اإلدارات البلديـة من نقص 
المعلومـات، وتضـارب المصالـح، والتعقيـد 

اإلداري، وارتبـاط العديـد مـن المسـؤوليات 
أخرى.   بجهـات 

ثانيـا: عدم وجـود سياسـات واضحـة إلدارة 
المـوارد في المدينة بحيـث تتكامل مع اإلطار 
اإلقليمـي والرؤيـة الوطنيـة، وهـو مـا يؤدي 
إلـى اسـتنزاف المـوارد المتاحة في شـكل قد 

يتعـارض مـع مفاهيم االسـتدامة.  
ثالثـا: تركز معظـم الخطط واالسـتراتيجيات 
المحلية للمدن علـى صياغة تصور عام للنمو 
العمرانـي وحجم ونـوع اسـتعماالت األراضي 
المتاحة في المسـتقبل، دون وجود سياسات 
بعيـدة المـدى إلدارة المـوارد تحقـق عوائـد 

اقتصاديـة للمدينة. 
رابعـا: ضعف الرقابة والمشـاركة المجتمعية 
وغيـاب التغذيـة الراجعـة واقتصارهـا علـى 
أنظمـة اإلبـالغ االلكترونية عـن المخلفات أو 

الحفـر أو التشـوهات البصرية. 
خامسـا: المركزية في اتخـاذ القرار وصعوبة 
التواصل مع الجهـات ذات العالقة وعدم وجود 
وكاالت محليـة للمرافق العامة على مسـتوى 
المدن مما يصعب من عملية تنفيذ المشـاريع 

التنموية أو الخدمية. 
وللتغلـب علـى هـذه التحديـات مـن األهمية 
بمـكان تعريـف البعـد الجغرافـي )المدينة(، 
وتحديد أصحاب المصلحة )الوسطاء(، وتحليل 

الشـبكة االجتماعية )السـكان(. 
أوال: يعتمـد تعريـف منطقـة الدراسـة علـى 
تحليل طبيعـة المدينة وخصائصهـا والموارد 
المتاحة فيها؛ فالسياسـات العمرانية للمدينة 
ال يمكن صياغتهـا دون فهم للموارد والفرص 

واإلمكانات. 
ثانيـا: تحديـد أصحاب المصلحـة وهم جميع 
المؤسسـات والجهات ذات العالقة بالمشروع 
التنموي الذين لهم ارتباط بالمدينة أو المنطقة 
مثل شـركات المرافـق العامة، والمؤسسـات 
الحكوميـة، ومجلـس المدينـة، والجمعيـات 
البيئية، والقطاع الخاص، والجهات التطوعية. 
إن مشـاركة أصحـاب المصلحـة فـي اتخـاذ 
القـرارات التنمويـة ومواجهـة التحديات التي 
تواجه المدن يؤدي إلى تقليل الصراع وترشـيد 
اإلنفاق الحكومي؛ بل ويساعد في تطوير إطار 
اسـتراتيجي واضح يرسـم مسـتقبل المدينة. 
وفي هذا السـياق، فإن إنشـاء وكاالت محلية 
للمرافـق والخدمـات العامـة غيـر خاضعـة 
للمركزيـة غايـة فـي تسـريع وتيـرة التنفيذ 

البيروقراطية.  وتقليـل 
 )SNA( ثالثـا: تحليـل الشـبكة االجتماعيـة
لتحديد مستويات االرتباط والفئات االجتماعية 
في المدينة ودرجة التجانس ودراسـة العالقة 

بين المجتمع وأصحـاب المصلحة. 
وأخيرا، فإن بناء تصور شامل للعناصر الثالثة 
السـالفة الذكـر يسـاعد على رسـم سياسـة 
واضحـة إلدارة مـوارد المدينـة مبنيـة علـى 
التفاوض ومعرفة جوانب الصراع للوصول إلى 
قواسم مشتركة تخدم جميع األطراف وتحقق 

األهداف والتوجهات االسـتراتيجية.

اتخـذت الكثيـر مـن الـدول في الشـرق 
األوسط وآسـيا الوسـطى موقفا محايدا 
من الحرب الروسية األوكرانية رغم ضغط 
المجتمع الدولي بقيادة الواليات المتحدة 
األمريكية لحشـد المزيد من االنحياز إلى 
الجانب المعادي لروسـيا، وهـذا الموقف 
الضاغـط يسـتمر علـى مـا تبقـى مـن 
إيقاعات االنتصار على االتحاد السوفيتي 
فـي الحـرب البـاردة، لكنه حتـى اآلن لم 
ينجـح في كسـر حالـة الحيـاد الرافضة 
لالصطفـاف، وفـي تفسـير ذلـك ذهبت 
معظـم التحليـالت إلـى أن تراجـع الدور 
األمريكـي فـي المنطقـة نبّه هـذه الدول 
إلى الحـرص على عـدم إغضـاب الروس 
تحسـبا ألي موقـع في المنطقة سـيمتد 
إليه نفوذهم مسـتقبال، لكنـي أذهب إلى 
تفسـير آخر ال ينظر إلى مبدأ الخوف هذا؛ 
بل ينطلـق من أن الروس يعرفون جيدا أن 
بالدهـم أصبحت روسـيا االتحاديـة التي 
بناهـا ويقودهـا بوتين، وليسـت االتحاد 
السـوفيتي رغم عدم نسـيانهم مرارة تلك 

الهزيمة. 
منـذ اجتيـاح روسـيا ألوكرانيـا أواخـر 
فبراير الماضي، لم تحاول روسـيا حشـد 
الـدول والمنظمـات الدولية إلـى االنحياز 
إلـى جانبها، رغم قدرتها علـى ذلك إذا ما 

اعتمـدت مثـال سياسـة العصـا والجزرة 
تجـاه بعـض الدول التـي تعتمـد اعتمادا 
كبيرا على روسيا مثل بعض الجمهوريات 
السـوفيتية الهشـة، لكن من خـالل تتبع 
مواقفها السياسـية يتضـح أنها بدال عن 
ذلـك أخذت تعبـر عن امتنانهـا وتقديرها 
العميق ألي دولـة ظلت محايدة ولم تنحز 
إلى العالم الغربي المعادي لروسـيا، وفي 
هـذا تطبيق واضـح ألبرز ما تقـوم عليه 
السياسـة الخارجيـة الروسـية من خالل 
تحفيز الـدول على االسـتقالل عن العالم 
الغربـي أو معاداتـه إن حصـل؛ بهـدف 
زعزعـة الهيمنـة الغربيـة على الشـؤون 
الدوليـة وتخفيف إدارتهم لهـا، وهي في 
هذا المجال خاصة تجـد دعما ال محدودا 
من الصين التي تشترك معها في المسعى 

ذاته. 
أمـا اجتياح روسـيا ألوكرانيا عقب موجة 
مـن التسـريبات االسـتخبارية الغربيـة، 
والتحذيـرات المتكـررة والصارمـة مـن 
فرض عقوبات من شأنها أن تعزل روسيا 
عن المجتمع الدولـي؛ فتؤكد أن ما تبحث 
عنه روسـيا ليس اسـتقرارا داخليا ونموا 
اقتصاديـا وحسـب، بـل أرادت أن تفرض 
علـى المجتمـع الدولـي احتـرام سـيادة 
روسيا االتحادية والمعاملة معها بتكافؤ 
من خـالل االعتـراف بحقها فـي تحقيق 
أمنها اإلقليمي في منطقة أوراسيا، وعدم 
السماح للناتو واالتحاد األوروبي بتطويق 
هذه الجغرافيا؛ لذلك تراها روسـيا معركة 
وجوديـة تهدد البقـاء الروسـي وال خيار 

 . فيها
إن االمتنان الروسـي للـدول المحايدة جاء 
نظير تقديم هـذه الدول للروس مسـاحة 
أوروبـا- تفصـل  ماديـة -خاصـة فـي 
الجغرافيا الروسية عن خصومها، وبالتالي 
تهدئة المعضلة األمنية التي تراها روسـيا 
مهـددة لحقها في البقاء، والالفت لالنتباه 
أن عـدد الـدول التـي تعتبر نفسـها غير 
منحـازة ألي قـوة رئيسـة يتجـاوز 120 
دولـة منهـا ما يقـارب 50 دولـة محايدة 
في الحرب الروسية األوكرانية، في الوقت 
الذي تشـهد فيه الديمقراطية تراجعا في 
كل أنحـاء العالم لم يسـبق لـه مثيل منذ 
2004 بحسـب مؤشـر بيرتلسـمان لهذا 
العام، إذ شـابت الكثير من الديمقراطيات 
عيوب في التسـلط االقتصادي والتعددية 
السياسـية مـن ناحية، مثلمـا حصل في 
تركيـا وتونس، وصعـود الموجة اليمينية 
الشـعبوية من ناحية أخرى في القارتين 
األمريكيـة وفـي آسـيا أيضـا مثـل الهند 
والفلبين، واسـتمرار الحرب فـي أوكرانيا 
وقتا أطول كفيل بفـرز المزيد من الحياد 
الذي سـيؤدي بالضرورة إلى حتمية زيادة 
مسـتوى التعـاون بيـن روسـيا والـدول 

المحايدة مسـتقبال.
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التخطيط 
وتحديات إدارة 
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من الحياد إىل 
حتمية التعاون

علوم األولين

»بين 
الوحشين«!

وليد الزامل 
متخصص في التخطيط العمراني

صهيب الصالح 
باحث سياسي واجتماعي 

زيد الفضيل 
باحث في التاريخ 

علي المطوع 

في ظل ما نعيشـه مـن تكالب برامجـي تافه مع 
كل موسـم رمضاني، يبرز برنامج »علوم األولين« 
ليؤكد لي ولغيـري أن الدنيا ال تزال بخير، وأن النية 
الحسـنة والرسـالة الصادقة باقية ما بقي الوجود 
علـى هذا الكون.هكذا أرى األمـر من زاويتي، وأجد 
أن كثيـرا غيري يتوافق معي صغـارا وكبارا، رجاال 
ونساء، ال سيما وأن حالة الغبش والتفاهة قد باتت 
زائـدة عن حدها، وصارت كثير مـن البرامج تنحو 
صوب االسـتهبال والصراخ ورمي الكلمات بشـكل 
عبثـي مقزز على اعتبار ذلك من الترفيه المضحك، 
أو تتـوه في حواراتهـا الهزليـة وأفكارها العقيمة 
وبأداء مرتجـل وإخراج عقيم تصـورا منهم أن ما 
يتم إنتاجه يصب في خانة االسكتشـات التمثيلية، 
وفـي كل فـال ذا تأتى وال ذاك حصـل، أي لم يحقق 
الصنـف األول القائـم علـى االسـتهبال إضحـاك 
المتابعين، بل زادهم سـخطا وسخرية عليه وعلى 
كل الضيوف المشـاركين الذين رضـوا بأن يكونوا 
أداة للسـخرية، وقدموا ذواتهم طيعة مقابل حفنة 
من المال ليتم استنقاصهم واللعب واالستهزاء بهم 

في مشـهد عبثي خال من أي قيمة إنسـانية. 
والحال نفسـه مع الشـكل اآلخر مما يتـم إنتاجه 
من اسكتشـات تمثيلية هزلية يتم إخراجها بشكل 
عشـوائي، وكأنـي بالمنتـج ومن باب االسـتهتار 
وعدم الصرف كما يجب من حيث التعاقد مع كاتب 
قدير، واالستعانة بمخرج مهني، قد ترك للممثلين 
حريـة التعبيـر بمـا تجـود بـه أنفسـهم، فكانت 
الحصيلـة ما نراه ونسـمعه من عبثيـة يقال عنها 
تمثيال، ومن رداءة يقال عنها اسكتشـات تمثيلية، 
وهكذا صار مجتمعنا واقعا بين عبثية هنا وسـوء 

هناك، والسـؤال: لمصلحة مـن يتم تعميق ذلك في 
كل موسـم من مواسم رمضان؟ 

في ظل كل ذلك يبرز لي »علوم األولين« في موسمه 
الثالـث ليعيـد لـي األمل بنصـه الجميـل، وحبكته 
الدرامية الرائعـة، وأداء ممثليـه المهني والمتقن، 
ويزيـده جمـاال ذلك النـص المحكي الـذي يقدمه 
الراوي بمهـارة وإتقان، وكل ذلك قد جرى إخراجه 
بتميـز، وحتما فالفضـل يصب في إيمـان المنتج 
بأهمية مـا يجب أن يقدم، بـل ويقيني بإيمان كل 
فريق العمـل من أدناهم إلى أعالهم بأهمية ما يتم 
إنتاجه، ولعمري فذلك قيمـة ومعنى يمكن للرائي 
أن يستشعره ويلمسـه، وكفى بذلك تقديرا وشكرا 

العمل.  لكل فريق 
علـى أن ذلـك التقديـر الملمـوس ال يتوقـف عنـد 
برنامـج »علوم األولين« وحسـب، بل رأيته واضحا 
فـي أفئـدة النـاس مـع برنامـج آخـر تـم إنتاجه 
وعرضـه في مملكـة البحريـن الشـقيقة، وحمل 
اسـم »أنت كفو«، وأتصور أن البرنامجين يمكن أن 
يكونا مؤشرين صادقين لمسؤولي اإلعالم لتحديد 
ما يحتاجه المشـاهد العربي مستقبال، وكم أرجو 
أن نشهد تحوال جادا في رمضان القادم صوب قيم 
ومثل ومعان أفضل وأحسن وأعمق مما يتم إنتاجه 
وتسويقه اليوم بأيد غير أمينة، وهو أقل ما أصفها 
به، وتستهدف تدمير بنيتنا الوجدانية، وهو أخطر 
ما نواجهه في واقعنا المعاصر وتطلعات مستقبل 
أبنائنـا، وليت مـن يدرك ويعي بأن الصـراع القادم 
كائن ويكون على تدمير الهويات وإعادة تشكيلها 
بأبشع وأتفه الصور، فهل ذلك مقبول أيها السادة؟ 
مـن هنا تبرز قيمـة برنامج »علـوم األولين« الذي 

يُعـرض على القنـاة السـعودية، حيث يسـتهدف 
البرنامج إعادة وإحياء الموروث، بما فيه من حكم 
وقيم ومبادئ، وبأسـلوب حديث، يقوم على رواية 
قصص التـراث الشـعبي واألمثال وأشـهر األبيات 
الشـعرية، مع تجسـيد بعـض المشـاهد الدرامية 
التي تعود بنا إلى تلك الحقبة، وتلك هي الغاية التي 
تتشـكل من خاللها هويتنا، ونبني بها شخصيتنا 
التي تميزنا عـن غيرنا، أو على األقـل نعزز عبرها 
قيم الخير والمروءة والفضل في وجداننا، السـيما 
وأننا وبحكـم التطور الحضري القائـم قد تفرقت 
بنا السـبل، وتشـتت بنا الطريـق، وصرنـا كأفراد 
بعيديـن عن بعضنـا البعض، وبالتالـي صار بعيدا 
عـن عائالتنـا الصغيرة النمـوذج القريـب الذي به 
نقتـدي، إن لـم يكـن غائبـا بالكلية عنـا. وهو ما 
يعوضه »علوم األولين« ولو بشـكل محدود، وكفى 

بذلك شـاهدا وشهيدا. 
أخيرا.. فقديما قالوا: بأن الزائد أخو الناقص، وأن 
الفـارق بين الجوع الماحق والتخمة القاتلة ليس 
كبيـرا، إذ في الحالتين تعـاف النفس كل ما يقدم 
لها، وهو واقعنا المعاش اليوم مع كل هذه التخمة 
من العـروض والمسلسـالت التي يتـم تجهيزها 
وتقديمها في شـهر رمضان، تصورا من مكاتب 
التسـويق اإلعالني بأنه ال يزال شهرا تجتمع فيه 
العائـالت مـع بعضهـا البعـض، وقد يكـون ذلك 
صحيحا، لكنهم نسـوا أن األجيال الشـابة لم تعد 
مرتبطة بشاشة التلفزيون، وأن من هم مرتبطون 
بهـا صاروا ناقمين على ما يقـدم، كما أنهم على 

وشك االختفاء. 
دمتم بخير وصيام مقبول.

»ما بيـن وبيـن، أنا بيـن اثنين، حبسـوا خطواتي 
مـن ناحيتين، أترانـي أين؟، بين الوحشـين!«، تلك 
المقدمـة كانـت أنشـودة تعليميـة فـي »افتح يا 
سمسـم«، ذلـك البرنامـج التعليمي العظيـم الذي 
يذكره جيدا جيـل الطيبين، كانت األنشـودة تؤدى 
مـن خالل دميـة على شـكل رجـل محجـوز بين 
وحشـين، يحـاول الخـالص منهمـا دون جدوى، 
والهـدف المنشـود من تلـك األنشـودة كان تعليم 
النشء الصغير معنى أن تكون بين اثنين بأسـلوب 

تعليمي خـالق وفريد. 
تذكرت هذه األنشـودة وأنـا أتابع نشـرات األخبار 
وبوادر الخـالف الذي بدأ بين األوروبيين حول الغاز 
الروسـي واسـتمرار اسـتيراده من عدمـه في ظل 
اسـتمرار الصراع في أوكرانيا، فألمانيـا يبدو أنها 
أكثـر البلدان األوروبية تضـررا من أي عملية فطام 
منتظـرة تمنعهـا هذا النـوع من الطاقـة، وبوتين 
من الناحيـة األخرى يصر أن يكـون الدفع العاجل 
واآلجل بالروبل الروسـي، فـي محاولة منه للتغلب 
على العقوبـات المفروضة على بـالده ولتقويض 
عـرش الـدوالر، وفي محاولـة أخـرى لدفع بعض 
الـدول األخرى لتحذو حذو روسـيا وتسـتغني عن 
الدوالر كعملة رئيسة ورسمية للتعامالت التجارية 

الدول.  بين 
دول أوروبـا تعيش محنة كبيـرة فهي بين قطبين 
شرسـين، كل منهمـا لـه رؤاه وآراؤه وسياسـاته 
وأطماعـه وأحالمـه، فروسـيا مـن الشـرق، بدأت 
تحـاول العودة كقوة عظمى من خالل اسـتحضار 
التاريخ وتطويـع الجغرافيا وتغييـر معالمها -إن 
لـزم األمـر-، خدمـة للماضـي العريـق، والحاضر 

المقلـق، والمسـتقبل المنتظـر والمأمـول، لجيل 
بوتيني يحلـم ويعمل من أجل عودة روسـيا كقوة 
عالمية تسـتطيع أن تقـول »ال«، وتتحمل توابعها 

االقتصاديـة والثقافية والعسـكرية. 
أمـا أمريكا فهي حامية أوروبا وصاحبة مشـروع 
مارشـال الشـهير الذي أعاد الحياة للقارة العجوز 
الثانيـة، ودفـع  العالميـة  بعـد كـوارث الحـرب 
باقتصاديـات أغلـب دولهـا للعـودة إلـى الحيـاة 
من جديـد، لتصبح تلك الـدول كيانـات اقتصادية 
منتجة، كألمانيا التي أعادها مارشـال ومشـروعه 
األمريكي لتصبـح قوة اقتصادية عظمى يحسـب 
لها ألـف حسـاب، باإلضافة إلـى أن األوروبيين ما 
يزالون يذكـرون الدور األمريكي الفاعل في الحرب 
العالميـة الثانيـة وكيف اسـتطاع أن يخلصها من 
مخاطـر النازيـة ولهيب الشـيوعية كمشـروعين 
فكرييـن كانـا يهـددان حضارتهـا وكادا أن يغيرا 
خارطتهـا االجتماعيـة والسياسـية واالقتصادية.

وبهـذا تكـون أمريـكا فـي المخيالين السياسـي 
والشعبي في أوروبا، الدولة التي أسهمت بمواردها 
البشـرية والماديـة فـي تغييـر موازيـن الحـرب 
لصالح حلفائهـا األوروبيين والتي أبقتهم بعد ذلك 
صامديـن فـي وجه مـا كان يعرف بحلف وارسـو 
ودوله الشـيوعية. من هنا يتضح التأثير األمريكي 
علـى أوروبا كونهـا تمثل مركز الثقـل فيما يعرف 
بحلف الناتو الذي تتزعمه على مدار سـبعة عقود، 
وينضـوي تحـت لوائه قرابـة الثالثيـن دولة، كلها 
تتماثل وتمتثل للسياسـات األمريكية وتوجيهاتها 

وتوجهاتها فـي كل المجاالت. 
ومع بداية الحرب األوكرانية بدا جليا حالة الضعف 

في القارة العجوز، حالة تكشـف العوز االقتصادي 
للطاقـة وعجز هـذه القـارة معـا توفيـر الموارد 
الطبيعيـة الكافية، لسـد احتياجاتهـا االقتصادية 
العاجلـة واآلجلـة، كذلـك وضـح لرجل الشـارع 
البسـيط في تلك البلدان، سطوة اإلدارة األمريكية 
علـى صانـع القـرار األوروبـي، وعدم قـدرة تلك 
الـدول علـى الموازنة بيـن احتياجاتهـا الداخلية 
ومسؤولياتها كأعضاء في حلف تتزعمه أمريكا، 
القـوة العظمى األولى واألهم فـي العالم، وهذا ما 
يجعل أوروبا أسـيرة لفكرة أنها ومنذ بداية األزمة 
األوكرانية الطرف األضعف واألحوج لكال القوتين 

الرئيسـيتين في العالم، روسيا وأمريكا. 
وإكمـاال لألنشـودة المذكورة فـي بدايـة المقال، 
والتـي يقول فيها الرجل العالق بين الوحشـين في 
مقطعهـا األخير: »تنسـاب دموعي فـوق الخدين، 
وحش فـي الجهة اليسـرى، والجهـة األخرى، من 
قبـل الفجر حتى في الليـل، أتراني أيـن؟، يا ويلي 
ويـل، ما بين وبيـن، بين الوحشـين!«، وهذا تماما 
يجسـد حال أوروبا اليوم ومدى ضعفها وهشاشة 
موقفهـا، واحتماليـة نشـوء كثير مـن الخالفات 
واالختالفات القادمة، والتي إن حصلت فستعيدها 
حتما إلى مربعـات تاريخة دمويـة مؤلمة، عندما 
كانـت تحكمهـا وتتحكـم بهـا نزعـات أصوليـة 
متشـددة وحركات عرقية متطرفة، أنتجت حروبا 

طاحنـة راح ضحيتها الماليين من البشـر. 
ويبقى السـؤال األهم، إلى أي مدى تستطيع القارة 
العجـوز الموازنـة بيـن طرفـي المعادلـة الحالية 
والمحافظة علـى وحدتها وسـالمتها في ظل هذا 

المتغير الجديـد القادم من الشـرق القريب؟
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