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مناعتنا حياة

يسـألني كثير مـن الطالب عن مسـار حياتي 
األكاديمية وكيف اخترت تخصص »التخطيط 
العمرانـي« ويتكـرر هذا السـؤال في سـياق 
عرض السـيرة الذاتيـة أو التحديـات البحثية 
التـي واجهت مسـيرتي العلمية. أشـير دوما 
إلـى أن اختيـار التخصـص األكاديمـي غيـر 
مرتبـط بالضـرورة بالرغبة أو الميـول - كما 
يعتقـد البعض - بل بمدى قـدرة الطالب على 
اكتشاف التخصص نفسه واستيعابه، الرغبة 
وحدهـا ليسـت كافية لضمان نجـاح الطالب 
أو تميـزه فـي أي تخصـص كان؛ فالكثير من 
التخصصات يصعب استيعابها والحكم عليها 

مسبقا قبل دراسـتها بجدية.
مـن السـهولة بمـكان اختـالق أي قصص أو 
أحـداث دراميـة تعبـر عـن أسـباب اختياري 
لتخصص »التخطيط العمرانـي«، ولكني في 
الحقيقة »لـم أخطط لكي أصبـح مخططا«. 
أتذكـر ذلك الشـعور الـذي انتابني مـع بداية 
الدراسـة فـي جامعـة الملـك سـعود عندمـا 
سـجلت في هذا التخصـص وبدأت الدراسـة 
فعليـا، رأيت زمالئي من حولـي يتحدثون وأنا 
وحدي الغارق المهموم، سمعت أصواتهم في 
مخيلتي لم أعرف مـا يقولون! أهم يتحدثون، 

هل أراهم حقا؟ ولماذا هم يضحكون؟ حاولت 
أن أسـتعيد رباطة جأشـي وأسـتجمع قواي 
الخائـرة ألتحـدث معهم لعلي أنسـى شـعور 
اإلحباط الذي انتابني بغتة ولكني لم أسـتطع 

المقاومة.
عدت إلى المنزل ألجلس وحدي على الكرسـي 
أفكـر مليا بهذا التخصص وهل حقا أحسـنت 
وأنفاسـي  محمرتـان  عينـاي  االختيـار؟ 
مضطربة، ليـس لي رغبـة بالحديث وغرفتي 
كانـت مليئة بالغبـار واألجواء تلفهـا الكآبة. 
نظـرت إلى أعلى وقلتها لنفسـي صراحة إني 
أشـعر باإلحبـاط وعـدم الرغبة فـي مواصلة 
الدراسـة الجامعيـة، فما الجدوى مـن إكمال 
الدراسـة في تخصص مجهول دون مستقبل 

واضـح المعالم. 
أشغلت ذهني وتفكيري العميق في المستقبل 
الوظيفـي دون أن أركز فـي التفوق في مجال 
دراسـتي. في تلك اللحظـة وقعت عيناي على 
مجموعة من الكتب ألنفث الغبار عنها وبدأت 
بالقـراءة. ال أعـرف كم الوقت الـذي أمضيته، 
فالعامـل الزمنـي لـم يعـد باألهمية نفسـها 
بالنسـبة لي. جمل عديدة مرت سريعا وكأنها 
شـريط ذكريات يعاد لي أكثر من مرة ليتوقف 
عقلي أمام عبارة تحفيزية المسـت شـعوري 
وحركت صميـم وجداني. نعم وجدتها ها هي 
»حـاول أن تجعـل من حالة االنكسـار فرصة 
وبداية حلـم جديد، فمهمـا كان اختيارك أنت 
متميز في مجالـك«. يا لها من عبارة محفزة!

عدت في اليـوم التالي إلى الجامعة وشـرعت 
حينها بجمـع أكبر قدر ممكن من المعلومات 
حول تخصص »التخطيـط العمراني«، ونظرا 
لطبيعـة التخصص وتداخله مـع تخصصات 
عدة فـي االقتصـاد والبيئة واالجتمـاع، كنت 
أزور المكتبة مرتين أسبوعيا لقراءة مجموعة 

واسـعة من الكتب في مجـاالت مختلفة. 
فهمت أن دور التخطيط العمراني ال ينحصر 
في وضع التصورات العمرانية حول معيشة 
الناس في المدن؛ بل كيف نجعلهم سـعداء؟ 
غايتنـا كمخططين أن نناضـل ونعمل على 
تنمية المجتمع وتحقيق الرفاهية واالرتقاء 
بأسـاليب المعيشـة بالمدن لتكـون بيئات 

حضرية منتجة ومستدامة.
عشت أياما جميلة وكنت وزمالئي محظوظين 
لوجـود مجموعـة رائعة مـن األسـاتذة الذين 
تتلمذنا على أيديهم، كانوا في بداية مسيرتهم 
العلميـة ليقدموا لنا أحدث مـا توصل له العلم 

في هذا المجال.
أكملت مشواري األكاديمي في هذا التخصص 
حتـى مرحلـة الدكتـوراه ألعـود مـرة أخرى 
فـي البحـث والتدريس وخدمـة المجتمع في 

جامعتـي »جامعة الملك سـعود«. 
هذه قصتي مـع »التخطيـط العمراني« الذي 
أقبل لي حتـى أحببته، ولكني فـي النهاية لم 

أخطط لكي أصبـح مخططا!.

36 ألـف مصنـع سـعودي تنافـس إقليميا 
وعالميـا فـي مختلـف المجـاالت بحلـول 
2035م، هـذا الهدف وضعته االسـتراتيجية 
الوطنيـة للصناعة التي أطلقهـا ولي العهد 
األمير محمد بن سـلمان، قائد رؤية التحول 
والتطـور والتقـدم فـي المملكـة، لتصبـح 
السـعودية التي عرفها العالم »نفطية« عبر 
عشـرات السنين، هي السـعودية الصناعية 
الجديـدة التي تنتـج ما تسـتهلكه، وتصدر 
الفائض منها، وتسـهم في إنتاج العديد من 
الصناعات العالمية المتقدمة، وتشارك دول 
العالم في تزويد سالسـل اإلمـداد والتصنيع 

الدوليـة بمخرجات صناعتهـا الوطنية.
فالمملكـة ومـن خـالل نمـوذج حوكمـة 
متكامل، تم تصميمه لتمكين المسـتثمرين 
قدراتهـم، تسـعى  الــصناعيين وإطـالق 
بخطـى ثابتـة نحـو النهـوض بقطاعهـا 
الصناعي، من خالل خلق فرص اسـتثمارية 
نوعية جديدة تسهم في تحقيق الهدف عبر 
مضاعفـة أعـداد المصانع بمعـدل %350 
خالل السـنوات المقبلة، لتصـل إلى هدفها 
المنشـود وفـي الموعـد المرصـود، خاصة 

بعـد أن نجحـت وزارة الصناعـة والثـروة 
المعدنيـة بقيـادة الوزير بنـدر الخريف، أن 
تحقق خـالل سـنوات قليلة أهـداف الرؤية 
وفـق خطتهـا الزمنيـة المسـتهدفة، حيث 
أضافـت إلـى القطـاع الصناعـي بالمملكة 
أكثـر من 3400 مصنع خالل ثالث سـنوات، 
ليصبـح هذا القطاع قادرا على تنفيذ أهداف 

االسـتراتيجية الوطنيـة للصناعة.
والحقيقـة أن مـن يطلـع علـى تفاصيـل 
االستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها 
ولـي العهد، سـوف يدرك أن كل شـيء معد 
لتحقيق هـدف »السـعودية الصناعية« من 
خالل زيادة معدل جذب اسـتثمارات القطاع 
الخـاص إلى قطاع الصناعة، وتعزيز اعتماد 
االقتصـاد الصناعي علـى المعرفة، وتفعيل 
البحـوث والتطويـر واالعتمـاد علـى  دور 
الكـوادر البشـرية الوطنيـة، والتركيز على 
المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، 
بما يسـاهم في زيادة حصة الصادرات غير 
النفطيـة، ويحقـق التنوع االقتصـادي في 
المملكـة، ويبني اقتصـادا متكامـال ومرنا 
قادرا على التكيف مـع المتغيرات العالمية.
وضعـت االسـتراتيجية الوطنيـة للصناعـة 
األسس الالزمة لتحقيق تلك األهداف، وقامت 
بتحديد ممكنـات البيئة الصناعية بالمملكة 
التـي تسـهم في زيـادة القـدرة التنافسـية 
للمصانـع المحليـة، وجـذب رواد األعمـال 
والمسـتثمرين، ومنح الخبـراء والمختصين 
فرصا للمسـاهمة فـي التطويـر واالرتقاء، 
باإلضافـة إلـى تطويـر وجـذب المواهـب 
والحفاظ عليهـا، وتنمية ثقافة االبتكار، من 

أجل ريـادة العالـم في القطـاع الصناعي.
ال  للصناعـة  الوطنيـة  االسـتراتيجية 
تذهـب بعيدا عن المحـاور الرئيسـة لرؤية 
2030، وهـي »مجتمـع حيـوي  المملكـة 
واقتصاد مزدهر ووطن طمـوح«.. فالرؤية 
واالسـتراتيجية معـا ترتكـزان فـي تحقيق 
أهدافهما وغاياتهما علـى نقاط القوة التي 
تتمتع بهـا المملكة، وهو مـا أكده صاحب 
الرؤية واالستراتيجية، ولي العهد حفظه الله 
عندما قال: »إن إمكانات المملكة البشـرية 
والمادية وموقعها الجغرافي المتميز ووفرة 
مواردهـا الطبيعية، هي العناصر الرئيسـة 
التـي تقـوم عليهـا االسـتراتيجية الوطنية 

للصناعة«.
الحمـد للـه أننـا نشـاهد مملكتنـا الحبيبة 
تحقـق أكثر مما تمنينـاه وحلمنا به، ونحن 
بدورنا نقول: »إن قيادتنا الرشـيدة هي أهم 
ممكنات النماء في المملكة بكل قطاعاتها، 
وهـي التـي لوالها لمـا تبـوأت المملكة تلك 
المكانة الرفيعـة اقتصاديا وسياسـيا، وما 
حلمنا بهذا المسـتقبل المشرق لوطن نأمن 
فيـه علـى أبنائنـا وأحفادنـا، وكل األجيال 

القادمـة في هذا الوطـن الكريم«.

@zash113

@Mohamed_alslahi

لم أخطط لكي 
أصبح ُمخططا!
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محمد الصالحي

كـم كنـت مسـرورا وأنـا أسـتمع لكلمـة المؤرخ 
الحصيـف واإلداري الماهر، الـذي جعل من التاريخ 
موضوعـا حيويـا منـذ أن تولـى أمانـة دارة الملك 
عبدالعزيز، فـكان المحرك المهنـي والعقل المدبر 
الـذي ارتجـاه رئيـس مجلـس إدارة الـدارة خـادم 
الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبدالعزيز، 
يحفظه الله، حيث انتقلت الدارة من حينه بتوجيهه 
- يحفظـه الله - وفعل الدكتور فهد السـماري، من 
مؤسسـة محدودة التأثير إلـى مركز له تأثيره على 
مختلف األصعدة، وباتت تشـكل أساسا في صناعة 
المشـهد المعاصـر، ال سـيما مع دعم ولـي العهد 
رئيس مجلـس الـوزراء نائب رئيس مجلـس إدارة 

الـدارة األمير محمد بن سـلمان.
أعـود إلى فحـوى كلمـة الدكتـور السـماري الذي 
افتتح بها ملتقى »ندوة الطائف التاريخية« ألشـيد 
بمضمون ما قاله وما دعا إليه، حيث وجه رسـالته 
الصادقة إلى رفقاء دربه من المؤرخين والمؤرخات 
راجيـا منهم أن يعيدوا النظر فيما يكتبوه ويقدموه 
من أبحاث، منتقدا بوضوح حالة السردية الوصفية 
التي سـيطرت على غالب منهـج أبحاثهم العلمية، 
مناديـا بوجوب أن يكون التاريخ قوة دافعة لألمام، 
وال يتأتى ذلك إال من خالل القراءة التحليلية وإعمال 
مناهج النقد الموضوعي العلمي لمختلف المصادر 
التاريخيـة، والغـوص فـي دقائق األحـداث بمكبر 
مجهـري دقيق مع إعمال األمانـة والصدق وتحري 
الحقيقـة بحيادية علمية، مشـيرا إلـى أن ذلك هو 
مـا سـينقذ موضوع التاريـخ من موتـه المحتوم، 
ويعيده إلى موقعه الذي يجب مؤسسيا ومجتمعيا. 
واختتم كلمتـه بدعوته الصادقة إلـى أهمية إعادة 
ضبـط إعـدادات المـؤرخ ليكـون مواكبـا للحدث 

بمنهجـه التحليلـي وتفكيكـه للواقعـة التاريخية 
برؤيـة معاصرة، ليتمكن المجتمع من االسـتفادة 
مـن تراكم التجارب السـالفة، من خالل اسـتيعاب 

إيجابيات كل مرحلة وتفادي سـلبياتها.
وواقـع الحال فـإن ذلك هو مـا أدعو إليـه وأرجوه 
مـرارا، وهـو عين الصـواب الذي يجـب أن يتنبه له 
المؤرخـون، إذ بسـبب تغافلهم عن إعمـال منهج 
التحليل، وتحول عديـد منهم إلى مجرد رجع صدى 
لمعلومـات قديمـة دون تفكيكهـا ووضعها تحت 
عدسـة المجهـر، وانسـياق ملتقياتهـم ضمن هذا 
السياق، بسـبب ذلك وغيره قد فقدوا أهميتهم على 
الصعيد المؤسسـي، وصار موضوعهم مسـتباحا 
لـكل أحد، إذ وطالمـا وأن القصة تتمثـل في إعادة 
حكـي المحكي، فاألمر سـهل وبخاصـة مع وجود 
محـرك »قوقل« الـذي جعل المعلومـة متاحة لكل 
أحد، وبحكم انحصار موضوع التاريخ في سـرد ما 
كتبه األوائل دون تمحيص وتحليل ومقارنة وتفكيك 
للواقعـة بمنهـج علمي ووفـق نظريـات معتمدة، 
فالكل يمكن أن يكون مؤرخا، وهو الواقع المعاش 
حاليا لألسـف، ولذلك لم يعد للتاريخ قيمته العلمية 
كمـا هو الحال في الغرب إجمـاال، وال عجب أن يتم 
تقليص أقسامه في كثير من الجامعات الحكومية، 

وانعدامـه من كل الجامعـات األهلية تقريبا.
أشـير إلى أني كنـت وال أزال أنـادي بوجوب تدقيق 
األبحـاث التـي يتـم تقديمهـا لملتقيـات التاريـخ 
السعودي والخليجي والعربي، مع إعطاء وقت كاف 
للباحـث لطرح ورقته، وإتاحة الفرصة لمناقشـته 
بموضوعيـة ومنهجيـة، والحديث في هـذا يطول.

ختامـا ال يفوتنـي أن أتقـدم بالشـكر لمحافـظ 
الطائـف األميـر سـعود بـن نهـار، علـى رعايتـه 

وافتتاحـه الملتقـى، كما أشـكر جامعـة الطائف 
التي اسـتضافت الملتقى وأشـيد برئيـس الجامعة 
الدكتور يوسف عسيري الذي كان حاضرا بحيوية، 
ومتابعـا لمختلـف التفاصيـل، ولعمـري فذلك من 
مهنيته وإيمانـه بقيمة الملتقى، وحتما فالشـكر 
موصـول لفريق العمل المنظم الذين أجادوا عملهم 
بكل مهنيـة واقتدار، وهو من قبـل ومن بعد مقدم 
للدكتـورة لطيفة العدواني رئيسـة »مركـز تاريخ 
الطائـف« التـي تولـت رئاسـة تنظيـم المنتـدى، 
ومتابعـة فريـق العمـل المنظـم، وكان واضحـا 
وقوفها الجاد على كل شـاردة وواردة، لتكون بحق 
نجمة سـاطعة بحيوية ومهارة مسؤولة خالل أيام 
الملتقـى، وال أنسـى جهد أسـتاذنا الدكتـور أحمد 
الزيلعي، الرجل األمـة الذي جعل من جمعية تاريخ 
وآثار الخليج شغله الشـاغل، ومشروعه المركزي، 
إيمانـا منه بقيمة التاريخ واآلثار من جهة، وأهمية 
أن يكون لمؤرخي وآثاري الخليج مؤسسـة جامعة 
يسـتظلون بظاللهـا، وهو ما يتفق عليـه الجميع، 
ويدركـون أن حيوية الجمعية ما كانـت وتكون إال 
به ومن خالله، فله الشـكر منـي ومن كل مؤرخي 

وآثاري الخليـج العربي.
في هـذا السـياق، أوجه الشـكر للدكتـور الزيلعي 
ومجلس إدارة الجمعية لتكريمهم أحد أعالم التاريخ 
والتـراث مـن غيـر األكاديمييـن وإن كان له فضل 
علـى كثيـر منهم بمـا قدمه من كتـب وأبحاث في 
تاريـخ المنطقة وهو الشـريف محمـد بن منصور 
آل زيـد، كما أنـوه بجهود باحث آخـر خدم الطائف 
بإنتاجه وبحثه وهو السـيد عيسى القصير، وأؤمن 
بـأن هؤالء يقدمون مادة ثرية لكل باحث جاد يهتم 

بتحليـل محتوى ما يقدمـه تاريخيا واجتماعيا.

انتهـت الهدنـة فـي 2 أكتوبـر الجـاري، ولـم تنته 
محاوالت تمديدها، والجهود في هذا مسـتمرة، مع 
بقاء كثير من امتيازاتها كفتح مطار صنعاء وميناء 
الحديـدة، رغـم انتهاء وقت الهدنـة الفعلي، وتعنت 
ميليشـيات الحوثي في قبـول تمديدهـا، ورفضها 
مقترح المبعوث األممي في التمديد لسـتة أشـهر، 
اسـتمرارا لرفضها وتنصلها عن تنفيذ ما عليها من 
التزامات في األشهر الماضية للهدنة، وعدم إلزامها 

بالتنفيذ من قبل الوسـيط األممي.
يظهر واضحا في استمرار الرفض الحوثي للتمديد، 
وتهديداتـه أخيـرا فـي شـن هجمات واسـعة على 
مصالح مدنية واقتصادية، ثم اسـتهدافه بطائرات 
مسـيرة الموانئ النفطية في شبوة بتاريخ 18 و 19 
أكتوبر، وحضرموت في 21 من الشـهر نفسـه. إنه 
يبحـث عن هدنة تحقق له مطالب غير متفق عليها 
خـالل مفاوضات التمديد، مسـتغال رغبة الحكومة 
الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي في تمديد الهدنة 
ألسبابها اإلنسانية، ورهانه على تعاطيهم اإليجابي 
في المفاوضات، سـعيا منهم لتحقيق هدنة تخفف 
وطأة الوضع المعيشي الصعب للسكان في مناطق 
سـيطرة الحوثـي، وحتى أنـه يضع في حسـاباته 
حاجـة دوليـة وظـروف إقليميـة يهمها اسـتقرار 
المنطقـة، خاصة مـع قـرب انطـالق كأس العالم 
2022 في قطر، وما تحتاجه الدول المجاورة لقطر 
- التي سـتكون وجهـة الـزوار والجماهير - لنجاح 

البطولة من اسـتقرار ال يفسـده إرهاب الحوثي.
وأمام التصعيد الحوثي األخير في اسـتهداف موانئ 
تصدير النفط، بات من الضروري أن تتجاوز مواقف 
الحكومة الشـرعية حالـة التنديد واالسـتنكار، إلى 
أفعـال ترغـم الحوثـي على وقـف تهديـده، وتحيد 

مصـادر خطورته، ثم يكون لفريقها التفاوضي في 
أي مفاوضات أفضلية طرح وفرض شروط السالم، 
بالطريقـة التي تراها أنسـب لمصلحة الشـعب، ال 
انتظار سـالم محفـوف بالمخاطر، وملغـم بالنوايا 
السـيئة، يحقـق مـا يريـده الحوثـي، ال مـا تريده 
الشـرعية والشعب، أما استمرارا الحديث عن الهدنة 
في ظل هكـذا ممارسـات عدوانيـة، فالحوثي يراه 
ضعفا في الشـرعية وفي قدرتها على الرد، رغم ما 
لديها من قوة عسـكرية تفوق فـي عددها وعتادها 
ما لـدى الحوثي، وتملك قدرة أخذ زمام المبادرة في 

الجبهات.
لـم يقتصـر التهديـد الحوثـي األخيـر علـى القول 
بتوسيع هجماته في الداخل اليمني تجاه المنشآت 
المدنية النفطية، بل كانت بياناته تحمل رسائل عن 
سعيه الستهداف شركات النفط األجنبية في الداخل 
ودول المنطقة، واستهداف خطوط المالحة الدولية، 
وهكذا تناوالت تهدد أمن االقتصاد العالمي ال يمكن 
القبـول بهـا، والتغاضي عنهـا، ويجـب أن تفضي 
إلـى اتخاذ موقـف دولي حازم، يتوافـق مع مطالب 
الحكومتين اليمنية والسعودية من المجتمع الدولي 
بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، واتخاذ 
أقصـى اإلجـراءات تجاهها، وتجاه النظـام اإليراني 
الداعم لهـا، فالمسـتهدف والمتضرر هنـا اقتصاد 
العالم أجمع، كونه يسـتهدف أكبر منتجي الطاقة، 
وأكثر خطـوط المالحة حركة، وقدرة الميليشـيات 
علـى تنفيـذ تهديداتها ال تعنـي القـوة، فالتعطيل 
واسـتهداف المصالـح ال يحتـاج إلـى قـوة، بل إلى 
إرهاب وسـلوك غير متزن تمتهنه الميليشـيات في 
كل زمان ومكان، فقبل الحوثيون، فعل األمر نفسه 
قراصنة الشـرق األفريقي في عـرض البحر العربي 

وخليـج عـدن وعرضوا خطـوط المالحـة لمخاطر 
كبيرة طوال سـنوات. 

خيار الميليشيات هو الحرب، ليس من قوة تملكها، 
بـل ألن في الحرب فرصة للهروب من اسـتحقاقات 
يطالـب بها الشـعب الخاضع عنوة تحت سـلطتها 
في مناطق سيطرتها، لكنها وجدت أيضا في أشهر 
الهدنة السـابقة فرصة لتعزيز مصادرهـا المالية، 
فاتخذتها بابا للتجارة وليس لغاية إنسـانية، ولذلك 
ترى أنها مسـتفيدة فـي كال الحالتيـن، من الحرب 
والهدنـة، تسـتفيد مـن الحـرب فـي اسـتغالل كل 
المـوارد، ومنـع إنفاقها بما يسـتفيد منه الشـعب 
فـي مناطـق سـيطرتها، بذريعـة اسـتخدامها في 
مجهودهـا الحربـي، وخلف هـذه الذريعة يسـتأثر 
قادتهـا بحصص كبيرة منها، ومن الهدنة تسـتفيد 
بما يعود عليها من ضرائب وجمارك شحنات النفط 
الداخلـة عبر مينـاء الحديدة، وكذلك مكاسـب بيع 
شـحنات النفط نفسـها، والعائدة لها ولشخصيات 
قياديـة فيهـا، وما بيـن الحالتين ال تضع للشـعب 

أهمية في حسـاباتها.
وإذا كانـت الحـرب خيـار الميليشـيات األفضـل، 
فالسالم هو خيار الشرعية األول، لكن تكرار القبول 
بمطالب الميليشـيات فـي كل تمديد للهدنة يدفعها 
لطلب المزيـد، وهذا لن يفضي إلى سـالم عادل، بل 
إلى تقوية الميليشـيات، وترميم انكسارها، وتعزيز 
قدراتها، يمكنها الحقا إذا انتهت الهدنة من استعادة 
بعض ما خسـرته من أرض، والتعاطي اإليجابي من 
الشـرعية في مفاوضات التمديد ال يجـب أن يكون 
غير مشروط، ولعلها بحاجة أكثر من أي وقت مضى 
إلى ترك تعاطيها المـرن، وتصعيد الموقف، حتى ال 

تظن الميليشـيات أن القبول المستمر ضعف.
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