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قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد ركنا �أ�سا�سيا من �أركان الوطن الغايل ،فهي مكّون مكني ،ورا�سخ �أمني
يف منظومة الدولة احلديثة ،املتكاملة املتما�سكة ،انطلقت منذ بداية النه�ضة العمانية املباركة يف
خدمة الوطن يف �شتى املجاالت ،فرغم طبيعة الظروف والعمليات التي كانت ت�ضطلع بها �آنذاك� ،إال
�أنها مل تغفل عن االحتياجات واملتطلبات يف اجلوانب التنموية ،والتي �شاركت فيها حتت �شعار
(يد تبني ويد حتمل ال�سالح) �إدراكا منها ب�أن التنمية م�س�ؤولية وطنية ،و�أن عجلة التنمية البد من
ال�سري بها بوترية مت�سارعة ،وتت�ضافر فيها اجلهود من كافة اجلهات الع�سكرية واملدنية ،واليوم وبعد
حتقيق منجزات عمالقة يف التنمية امل�ستدامة ال�شاملة ،وما �صاحبها من بناء دولة امل�ؤ�س�سات ،ف�إن
قوات ال�سلطان امل�سلحة التي هي جزء اليتجز�أ من هذه املنظومة ال ت�ألو جهدا يف �سبيل رقي الوطن،
وا�ستمرار النهو�ض بتقدمه وازدهاره ،وتقدمي خدماتها اجلليلة واملقدرة لأبناء عمان ،ولكل من �سكن
على �أر�ضها الطيبة ،هذا �إىل جانب دورها الر�صني ،وواجبها الأ�صيل يف الدفاع عن الوطن الغايل،
و�صون منجزاته ،واملحافظة على مكت�سباته.
�إن املهام الإن�سانية التي ت�ضطلع بها قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد جانبا وطنيا م�رشفا ت�ؤديه
تفان و�إخال�ص ،ويكون حا�رضا �ضمن خدماتها امل�ستمرة التي تقدمها طوال العام ،واملتعلقة
بكل ٍ
مبهام البحث والإنقاذ ،والنقل والإخالء الطبي ،وهذه املهام تكون ذات �أولوية ومكثفة خا�صة يف
احلاالت الطارئة ،وخالل الأنواء املناخية اال�ستثنائية التي تتعر�ض لها البالد ،فال�شواهد على ذلك
عديدة ،وال�صور الذهنية مازالت حية وعالقة لدى �أبناء هذا الوطن العزيز عما قدمته قوات ال�سلطان
امل�سلحة خالل �إع�صار (جونو) يف عام 2007م ،وما تاله من حاالت مناخية كان �آخرها املنخف�ض
املداري الذي �شهدته حمافظة ظفار م�ؤخرا ،ففور الإعالن عن حتركه باجتاه املحافظة عرب بحر العرب
�سخرت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع �إمكانياتها وجهودها املادية والب�رشية
وتهي�أ منت�سبوها الأ�شاو�س يف الرب واجلو والبحر لأداء واجبهم الوطني ،منفذين للخطط التي و�ضعت
لوحداتهم وت�شكيالتهم م�سبقا ،واملتعلقة ب�إدارة احلاالت الطارئة ،وم�ستفيدين من تراكم خرباتهم
وجتاربهم يف هذا ال�ش�أن كل ح�سب مهامه وواجباته.
�إن اال�ستعدادات املبكرة ،واخلطط الر�صينة التي تدرب عليها الرجال الأوفياء يف �إدارة احلاالت
الطارئة واال�ستثنائية املتعلقة بالأنواء املناخية وما ي�صاحبها من عمليات البحث والإنقاذ والإخالء،
والدعم والإ�سناد للجهات الأخرى ،وامل�ساهمة يف �إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليها قبل الت�أثريات
امل�صاحبة للحالة ,لهو واجب وطني يعتز ويفخر منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�أدائه خدمة
للوطن واملواطن ،م�سخرين جهدهم املتوا�صل ،وعزائمهم التي التلني ،وما ميلكون من معدات و�آليات
التي تعزز من قدراتهم ،و�إمكانياتهم ،وهم يدركون �أنها ما وجدت �إال خلدمة عمان ،ومن �سكن على
�أر�ضها الطيبة.
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اجتماعا للجنة العليـــــا
ح�ضـرة �صـاحب اجلاللـة ال�سلطـان هيثم بن طارق املعظــــــــــــــــــــــــــــم – حفظه اهلل ورعاه – يرت�أ�س
املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شــــــــــــــــــــــــــار فريو�س كورونا (كوفيد  )19يف ق�صر الربكة العامــــــر
تف�ضل ح�ض��رة �صاحب
اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم بن
طارق املعظ��م – حفظه اهلل
ورع��اه – فرت�أ�س يف ق�ص��ر
الربك��ة العام��ر ي��وم 6/2
اجتما ًعا للجنة العليا املكلفة
ببح��ث �آلي��ة التعام��ل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد .)19
ويف بداية االجتماع �أ�شاد جالل ُته
باجلهو ِد الكبري ِة التي تقوم بها احلكومة
يف اح��ت��وا ِء ه��ذه اجل��ائ��ح��ة ،و�أب���دى –
حفظه اهلل ورعاه – ارتياحه التام لدور
اللجنة العليا والإجراءات التي اتخذتها
خالل الفرتة املا�ضيةُ ،مق ِّد ًرا – �أع�� ّزه
اهلل – جهود اجلميع يف ه��ذا ال�ش�أن،
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ال�صحيني ،وقوات
وبالأخ�ص العاملني
ّ
ال�سلطان امل�سلحة ،و��شرط��ة ُعمان
أمنية يف خمتلف
ال�سلطانية ،والأجهزة ال ّ
املواقع ،بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات الدولة
الأخ��رى ،والقطاعني اخلا�ص والأهلي،
�ّب�ا
وك��اف��ة املواطنني واملقيمنيُ ،م��ع رّ ً
جاللته عن تقديره جلهود التوعية التي

تقوم بها و�سائل الإعالم املختلفة ،ولكل
املبادرات املُ�ساهِ مة يف اجلهد الوطني
للتعامل مع هذه اجلائحة.
و�أك��د جاللة ال�سلطان املعظم على
�أن الغاية الأ�سمى يف ال�سلطنة ومنذ
حاالت الإ�صابة الأوىل من هذه اجلائحة
ه��ي ح��م��اي��ة جميع م��ن يعي�ش على
�أر����ض ُع��م��ان ال��ط��اه��رة ،م��ن مواطنني
ومقيمني� ,إ�ضافة �إىل
ا�ستمرارية عملِ
ّ
الدولة و�أدائها لواجباتها ،والتقليل من
ت�أثري الأو�ضاع امل�ستج ّدة على جميع
القطاعات ،وحماية االقت�صاد العماين
أقل
وا�ستمرارية عمل القطاع اخلا�ص ،ب� ِّ
قدر من الأ�رضا ِر.
ٍ
ونظرا ال�ستمرار
و�أ�شار جاللته �إىل �أنه
ً
هذا الو�ضع ولعدم تو ّفر العالج املنا�سب
لهذا الفريو�س حتى الآن ,ف�إنه �أ�صبح
من الأهمية التعاي�ش مع هذه الأو�ضاع

تدريجيا وهو ما
امل�ستج ّدة والت�أقلم معها
ًّ
ال يت�أ ّتى �إال بتكاتف جميع �أفراد املجتمع
باتباعهم كافة االح�ت�رازات والتدابري
الوقائية ال�لازم��ة ومتابعتهم الربامج
التوعوية التي تب ّثها و�سائل الإع�لام
املختلفة ،م�ؤك ًدا جاللته – �أع ّزه اهلل – �أن
الدولة ما�ضية يف مواجهة هذه اجلائحة
وت�سخري �إمكاناتها لذلك.
وم��ن منطلق متابعته الكرمية فقد
تف�ضل جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه
ّ
اهلل  -و�أمر ب�إن�شاء خمت ٍرب مركزي جديد
التقني
لل�صحة العامة يواكب التطور
ّ
ويغطي
والأن��ظ��م��ة ال��ف��ن ّ��ي��ة احل��دي��ث��ةُ ،
االحتياجات املطلوبة يف �أي ظرف من
الظروف.
ويف نهاية االجتماع توجه جاللة
ال�سلطان املعظم – حفظه اهلل ورعاه –
بالدعاء �إىل اهلل تعاىل �أن يحمي الب�رشية
مين
جمعاء م��ن جميع الأوب��ئ��ة ،و�أن ّ
بال�شفاء العاجل على جميع املر�ضى ،و�أن
يتغمد برحمته ومغفرته كل من �شاءت
ّ

ت�صوير :حممد م�صطفى

[ جاللته ي�شيد باجلهود الكبرية التي تقوم بها احلكومة
يف احتواء هذه اجلائحة ويبدي ارتياحه لدور اللجنة العليا
والإجراءات التي اتخذتها
[ جاللته يقدر جهود العاملني ال�صحيني ,وقوات ال�سلطان
امل�سلحة و�شرطة عُ مان ال�سلطانية ,والأجهزة الأمنية ,وجهود
التوعية الإعالمية
[ جاللته ي�ؤكد �أن الغاية الأ�سمى حماية جميع م َْن يعي�ش على
�أر�ض عُ مان الطاهرة من مواطنني ومقيمني مع ا�ستمرارية عمل
الدولة و�أدائها لواجباتها
ّ
امل�ستجدة
[ جاللته ي�شري �إىل �أهمية التعاي�ش مع هذه الأو�ضاع
والت�أقلم معها تدريج ًّيا
�إراد ُت���ه ج ّل وعال �أن ُي َت َو َّفى ،و�أن يلهم
�أهلهم وذويهم ال�صرب وال�سلوان.
حفظ اهلل تعاىل ُعمان من كل �سوء

ال�صحة
ومكروه ،و�أ�سبغ على جاللته موفور
ّ
لعمان.
خرا ُ
ومتام العافية ،و�أدامه ُذ ً
7
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جاللـة ال�سلطان املعظـم  -حفظه اهلل ورعاه -
يرد على تهنئة قواته امل�سلحة بحلول عيد الفطر املبــارك
�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع وكافة منت�سبي وزارة الدفاع
تلقينا تهنئتكم الطيبة لنا بعيد الفطر املبارك ،و�إذ ن�شكركم على ما عبرَّ مت عنه من
م�شاعر طيبة ودعوات �صادقة ،لن�س�أل اهلل تعاىل �أن يدمي عليكم ال�صحة والعافية ،ويعيد
باليمن والربكات.
املنا�سبات ال�سعيدة علينا
ً
جميعا ُ
وكل عام و�أنتم بخري،

هيثم بن طارق
�سلطان عـــمان

			
						
										

بيان �صادر عن ديوان البالط ال�سلطاين
حول ما تع َّر�ضت له حمافظة ظفار من حالة جوية ا�ستثنائية

�أوامر �سامية باعتماد برنامج للقرو�ض الطارئة بدون فوائد
مل�ساعدة بع�ض الفئات الأكثـر ت�ضررًا من جائحة (كورونا)
يف �إطار االهتمام ال�سامي بتداعيات جائحة (كورونا) على الو�ضع االقت�صادي يف ال�سلطنة
فقد تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه-
ف�أ�صدر �أوامره ال�سامية يوم  6/23باعتماد برنامج للقرو�ض الطارئة بدون فوائد مل�ساعدة بع�ض
ت�ضررا من رواد ورائدات الأعمال وخا�صة احلا�صلني على بطاقة ريادة امل�ؤ�س�سات
الفئات الأكثـر
ً
ال�صغرية واملتو�سطة والعاملني حل�سابهم اخلا�ص ،وكذلك امل�ستفيدين من قرو�ض بنك التنمية
العماين و�صندوق الرفد وفق ال�ضوابط والإجراءات املحددة من قبل اللجنة العليا املكلفة ببحث
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا.
ذخرا
حفظ اهلل جاللة ال�سلطان املعظم ،و�سدد على طريق اخلري خطاه ،و�أبقاه
ً
لعمان العزيزة و�شعبها الويف
ُ
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�أ�صدر ديوان البالط ال�سلطاين يوم  6/2بيا ًنا فيما
يلي ن�صه :
«يت�شرف دیوان البالط ال�سلطاين ب�إفادة �أبناء
عُ مان الأوفياء ب�أن موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة

جاللته يعرب عن تقديره واعتزازه لكافة
اجلهود املخل�صة التي بذلتها اجلهات املخت�صة
لتقدمي العون وامل�ساعدة

ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل

o o o o

تعر�ضت له
ورعاه -تابع خالل الفرتة املا�ضية ما َّ
بالدنا العزيزة يف حمافظة ظفار من حالة جوية

جاللة ال�سلطان ي�شيد بتما�سك وترابط
وت�آزر �أبناء عُ مان الكرام الذين �ضربوا
�أروع �أمثلة اللحمة الوطنية

ا�ستثنائية.
و�إذ يُبدي جاللته � -أبقاه اهلل  -الإميان والت�سليم
والر�ضا التام مبا َّ
قدره املوىل ج َّلت قدرته خالل

�أمثلة ال ُلحمة الوطنية الواعية ،معربً ا � -أيده اهلل  -عن

تلك احلالة اجلوية وما نتج عنها ف�إنه � -أعزه اهلل ـ

تقديره واعتزازه لكافة اجلهود املخل�صة التي بذلتها

يتوجه باحلمد هلل على ما �أنعم به على �أبناء عُ مان

اجلهات املخت�صة لتقدمي العون وامل�ساندة .

الكرام من متا�سك وترابط وت�آزر  ،وذلك ملا �أبدوه

حفظ اهلل ح�ضرة �صاحب اجلاللة موالنا ال�سلطان
املعظم و�أبناء عُ مان واملقيمني على �أر�ضها ،وج َّنب البالد

العالية التي يتمتعون بها � ،ضاربني يف ذلك �أروع

كل �سوء ومكروه � ،إنه �سميع قريب جميب الدعاء».

عب عن �أ�صالة املعدن وامل�س�ؤولية
من وعي والتزام رّ
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جهــــود ال�سلطنـــة يف التعامــــل
مــع جائحة (كورونــا -كوفيد )19
يف الوقت ال��ذي تتزايد فيه �أع��داد الإ�صابات والوفيات ،ما زال��ت اجلهود التي تقوم بها
ال�سلطنة مبختلف قطاعاتها احلكومية واخلا�صة مكثفة للت�صدي واح��ت��واء جائحة
كورونا (كوفيد  .)19-وي�شكل القطاع ال�صحي وك���وادره الطبية اخل��ط الدفاعي الأول
ملواجهة ه��ذه اجلائحة ،وال��رك��ي��زة الأ�سا�سية يف تعزيز ك��ف��اءة جهود ال�سلطنة يف

مواجهة ف�يرو���س ك��ورون��ا (ك��وف��ي��د ،)19-الأم���ر ال��ذي يتطلب م��ن اجلميع التكاتف مع
ه��ذه اجل��ه��ود التي تقوم بها ال�سلطنة م��ن خ�لال التقيد وات��ب��اع الإج����راءات املتخذة

وتطبيقها يف املمار�سات اليومية لتجنب انت�شار هذا الفريو�س اخلطري واملتجدد.

ول��ق��د تناولنا يف الأع����داد ال�سابقة
م���ن (ج��ن��د ع���م���ان) �أه����م اجل��ه��ود

والإج�����راءات وال��ت��داب�ير التي اتخذتها
ال�����س��ل��ط��ن��ة ب�����ش��ك��ل ع����ام ،وق���وات

ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص،

ويف ه��ذا العدد ن�ستكمل احلديث
ع��ن ه��ذه الإج����راءات واجل��ه��ود التي

تبذلها ال�سلطنة للتعامل مع هذه
اجلائحة من خالل التقرير الآتي:

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يرت�أ�س اجتماع اللجنة العليا

تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
اجتماعا للجنة العليا املكلفة ببحث
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء يوم 6/10
ً
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد
.)19
وقد ا�ستهل �سموه االجتماع بتقدمي ال�شكر والتقدير للجنة العليا برئا�سة
معايل ال�سيد وزير الداخلية على اجلهود املتوا�صلة التي تبذلها اللجنة
والدور املق ّدر الذي تقوم به للإ�سهام يف تقليل الآثار غري املواتية
للجائحة التي عمت كافة دول العامل وما نتج عنها من تبعات �صحية
واقت�صادية واجتماعية.
وقد �أعرب �سموه عن تقدير احلكومة للجهود التي قامت بها جميع

القطاعات يف الدولة وبالأخ�ص قوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة عمان
ال�سلطانية والأجهزة الأمنية �إىل جانب الدور الإن�ساين املهم الذي يقوم
به القطاع ال�صحي لرعاية �صحة الأهايل واملقيمني ،بالإ�ضافة �إىل ما
تقوم به امل�ؤ�س�سات والهيئات يف القطاعني العام واخلا�ص.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن و�سائل الإعالم ت�ضطلع بدور بارز ومهم يف هذا
اخل�صو�ص ،و�أن تظافر تلك اجلهود قد �أ�سهم يف حتقيق نتائج جيدة �أدت
�إىل تفادي حجم املخاطر التي حدثت يف دول �أخرى.
و�أعرب �سموه �أن رقي املجتمع ال ُعماين ودوره الإيجابي يف اال�ستجابة
والتعاون مع قرارات اللجنة العليا قد �أدى �إىل احلد من الت�أثريات
امل�صاحبة لهذه اجلائحة.

اللجنة العليا توا�صل اتخاذ القرارات للتعامل مع جائحة (كوفيد )19

اللجنة العليا املكلفة مبتابعة تطورات فريو�س (كورونا) ت�ضع يف �أولوياتها �سالمة اجلميع عند اتخاذ
قرارات جديدة ،وذلك من خالل درا�سة القرارات بعناية تامة مع اجلهات املخت�صة واملعنية قبل �إ�صدارها،
وكنا قد تناولنا يف الأعداد ال�سابقة �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل اجتماعاتها ال�سابقة
منذ تف�شي هذه اجلائحة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صداره ومن �أهمها الآتي:
اجتماع يوم 6/9

• �إغالق اجلبل الأخ�رض ،وجبل �شم�س ،ووالية م�صرية ،وحمافظة ظفار،
ابتداء من ال�ساعة
ومنع �أي جتمعات �أو �أن�شطة �سياحية فيها ،وذلك
ً
الثانية ع�رشة من ظهر يوم ال�سبت املوافق  13يونيو 2020م ،وحتى
نهاية يوم اجلمعة املوافق  3يوليو 2020م ،و�سيتم تقييم الو�ضع ح�سب

املعطيات الوبائية لكل منطقة على حدة.
ابتداء من
وال�صناعية
التجارية
• �إعادة فتح حزمة جديدة من الأن�شطة
ً
يوم الأربعاء املوافق  10يونيو 2020م.

اجتماع يوم 6/23

• �إعادة فتح حزمة جديدة من الأن�شطة التجارية وال�صناعية ابتداء
من يوم الأربعاء املوافق  24يونيو 2020م ،و�ستقوم اجلهات

املخت�صة بالإعالن عن تفا�صيلها ،واال�شرتاطات ال�صحية الالزمة
ملزاولتها.

متابعة:
املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي
الت�صــويـــــر :التوجيــه املعنــوي

ت�صوير :حامد القا�سمي (وكالة الأنباء العُمانية)
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اللجنة العليا تعقد عد ًدا من امل�ؤمترات ال�صحــــــــــــــــــفية بــــا�ستخدام تقنيـة التحدث عن بعد
وا�صلت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد )19-تنظيم العديد من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام تقنية التحدث عن بعد للإجابة على
الت�سا�ؤالت املتعلقة بانت�شار جائحة كورونا ،بهدف �إطالع املواطنني واملقيمني على الإجراءات املتخذة
من قبل اللجنة ،وللوقوف على التفا�صيل املتعلقة بهذه الإجراءات والأهداف املزمع حتقيقها ،والأمور
الأخرى املرتبطة بهذه الإجراءات ،وميكن �إيجاز �أهم ما جاء يف هذه امل�ؤمترات كالآتي:
امل�ؤمتر ال�صحفي التا�سع ()6/4

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي التا�سع معايل الدكتور وزير ال�صحة،
ومعايل وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه ،والدكتور مدير عام
مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة ،والدكتورة رئي�سة وحدة
الأمرا�ض املعدية بامل�ست�شفى ال�سلطاين.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:

وجه �إىل �أنه ال بد من التعاي�ش والت�أقلم مع فريو�س
• جاللة ال�سلطان ّ
كورونا ,لكن ذلك ال يت�أتى �إال بالتقيد بالإجراءات االحرتازية.
• املخترب الذي �أمر جاللة ال�سلطان ب�إن�شائه نحن يف �أم�س احلاجة
�إليه.
• �أ�سباب لزيادة الأعداد :زيادة الفحو�صات والرت�صد الن�شط ،والتقيد
يف الن�صف الأخري من �شهر رم�ضان والعيد مل يكن كما يجب ،والتطور
الطبيعي للمر�ض.
• عن دواء هيدروك�سي كلوروكوين :لو كان هذا الدواء املحرك
الأ�سا�سي لل�شفاء من املر�ض ومل ت� ِأت به وزارة ال�صحة فماذا �سيكون
رد النا�شطني يف و�سائل التوا�صل االجتماعي؟
• ال�سلطنة ال تفرق يف العالج بني وافد ومواطن والدليل على ذلك ب�أن
 %80من ن�سبة املنومني يف العناية املركزة من الوافدين.
• الوافدون مل يقوموا بدفع ريال واحد مقابل هذا العالج ،واحلكومة
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تكفلت بذلك عرب عدة طرق منها الت�أمني ال�صحي.
• �أثبت �أبناء والية مطرح الأوفياء مدى حر�صهم والتزامهم بقرارات
اللجنة العليا وندعو اجلميع �إىل االحتذاء بهم.
• القرارات التي اتخذت يف ال�سلطنة تختلف عن الدول الأخرى ب�سبب
املعطيات الوبائية التي تختلف من دولة لأخرى مثل حظر التجول
الذي �أتى بنتائج عند البع�ض ،وعند البع�ض الآخر مل ي� ِأت بنتيجة.
• �إلقاء الكمامات والقفازات يف ال�شوارع والأماكن العامة مت من فئة
ب�سيطة جدا يف املجتمع.
• ال�سلطنة احت�ضنت الوافدين من كل دول العامل ،وقد خدموا و�أ�سهموا
يف بناء النه�ضة ولهم ال�شكر .و�سمعة ال�سلطنة يف التعامل معهم
عامل ًيا جيدة.
• لدينا �إمكانية لإ�ضافة (� )28رسير عناية يف امل�ست�شفى ال�سلطاين،
ولدينا كذلك يف م�ست�شفى خولة واجلامعة وم�ست�شفى قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،ولدينا (� )47رسير عناية يف القطاع اخلا�ص.

• �أغلب اجلهات احلكومية و�صلت لعدد كبري من تقدمي اخلدمات
�إلكرتونياً.
• هناك فريق من وزارة القوى العاملة لو�ضع �ضوابط للحد من �سكن
الوافدين يف الأحياء ال�سكنية ،وهناك جلنة م�شكلة من جمل�س الوزراء،
ومت رفع تو�صيات ويف انتظار �إقرارها.
• ال يوجد م�ؤ�رش �أن املخالفات من نوع واحد وهي خمتلفة.
• بع�ض الأن�شطة املغلقة حتقق املحاذير من انت�شار الفريو�س يف
الوقت احلايل.
• الأن�شطة مثل �صالونات احلالقة ت�شكل الظاهرة التي تن�رش الفريو�س،
وحتى الآن لدينا �أن�شطة �أخرى �أقل خطورة وبالإمكان فر�ض تدابري
معينة ،لكن ال ميكن فر�ض ذلك على �صاالت الأفراح.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:

• اخلوف من املطبوعات الورقية كان ب�سبب انتقال الرذاذ ،والآن
تغري الو�ضع ،وهناك جلنة تدر�س هذا الأمر ،حيث �أثبتت الدرا�سات
ب�أن الورق لي�س ناقال رئي�س ًيا للفريو�س.
• مت اعتماد ( ) 5مراكز يف القطاع اخلا�ص ملن �أراد الفح�ص قبل
ال�سفر.
• مع كل حزمة هناك ا�شرتاطات �صحية ،واللجنة فيها ممثلون من
عدة جهات.
• كل ما زاد عدد احلاالت تزيد �أعداد الوفيات.
• مت �إ�صدار وثيقة العودة للعمل تو�ضح الإر�شادات الالزمة.

• ال يحق لأي م�ؤ�س�سة الإغالق ب�سبب �إ�صابة واحدة ،وقرار �إغالق
م�ؤ�س�سة من عدمه يرجع لوزارة ال�صحة ولي�س لأي م�ؤ�س�سة �أخرى.
• �إغالق منطقة �أو حمافظة يعتمد على التحليل الوبائي والطبيعة
ال�سكانية يف تلك املنطقة.
رئي�سة وحدة الأمرا�ض املعدية بامل�ست�شفى ال�سلطاين:

• متو�سط املكوث يف العناية ي�صل �إىل �أ�سبوعني ،وبع�ض احلاالت ()4
�أ�سابيع ،ويعتمد على احلالة نف�سها خ�صو�صا يف احلاالت التي لديها
�أمرا�ض مزمنة مثل ال�سكري.
مري�ضا �أخذ عالج هيدروك�سيكلوروكوين يف احلاالت
• ()326
ً
املتو�سطة وال�شديدة ،ويف احلاالت املتو�سطة لدينا نتائج جيدة
وفعالية جيدة يف احلاالت احلرجة ،وهناك �أدوية �أخرى م�ساندة
للم�ساعدة يف هذا اجلانب.
• الدرا�سات الع�شوائية تعطينا نتيجة حا�سمة ،ومنظمة ال�صحة
العاملية �أعادت ا�ستخدام هيدروك�سيكلوروكوين.
• م�أمونية هيدروك�سيكلوروكوين وكلوروكوين معروفة لدينا ،مل
نالحظ م�ضاعفات خطرية يف كهربائية القلب ،ومل يكن هناك وفيات
مبا�رشة لها عالقة بهيدروك�سيكلوروكوين.
• العالجات املوجودة م�ساعدة وجتريبية واجتهادية ،والبالزما مت
ا�ستخدامها يف مر�ض (�سار�س).
مري�ضا ،و�أتت فعاليتها
• البالزما املناعية مت ا�ستخدامها يف( ) ٤٠
ً
يف احلاالت املتو�سطة واحلرجة.

معايل وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه:

• التفاوت يف تطبيق قرارات اللجنة بني البلديات وبلدية م�سقط
يعتمد على عدد الأن�شطة الكبرية يف ال�صناعيات مب�سقط.
• �ستكون هناك حزمة قادمة ،وميكن �أن تكون م�ساوية �أو �أقل بقليل
عن الأن�شطة امل�سموح بها حاليا.
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�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي معايل الدكتور وزير ال�صحة ،ومعايل
الدكتور وزير النقل ،ومعايل وزير ال�سياحة ،و�سعادة الدكتور رئي�س
بلدية ظفار ،والدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة
ال�صحة ،و�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:

• قرارات اللجنة العليا يتم اتخاذها بناء على املعطيات الوبائية
وبناء على اخلطط العلمية املدرو�سة.
• هناك ما �أ�شيع عن منظمة ال�صحة العاملية �أن الأ�شخا�ص احلاملني
للفريو�س والذين ال توجد لديهم �أعرا�ض ،ال يتم انتقال املر�ض
للآخرين عن طريقهم ،وهو غري �صحيح ومت نقله من �إحدى الدرا�سات
التي ذكرت يف امل�ؤمتر ال�صحفي للمنظمة.
• نتعامل مع فريو�س م�ستجد ،وال يوجد دليل �أن ال�شخ�ص احلامل
للفريو�س والذي ال توجد لديه �أعرا�ض لي�س ب�إمكانه نقل املر�ض
لل�شخ�ص ال�سليم.
• هناك درا�سات بينت �أن ذروة نقل الفريو�س هي يف الأيام الأوىل
للعدوى ،لذا نو�صي من تظهر لديه الأعرا�ض الأولية البقاء يف البيت
ويف حال تطورت حالته التوجه للم�ؤ�س�سات ال�صحية لإجراء الفح�ص.
• لب�س الكمامات �رضوري جدا حلمايتنا وحماية الآخرين.
• عندما ذكرنا �إتاحة الزيارات العائلية هناك انتقائية فيما يراد
تطبيقه ،نعم هناك �أبناء وبنات مل يروا �آباءهم و�أمهاتهم منذ ثالثة
�أ�شهر وتقيدوا بالبقاء يف البيت والعزل ،فلهم منا كل ال�شكر والتقدير.
• عندما ذكرنا الزيارات العائلية ،ذكرنا �أنها البد �أن تكون حمدودة
وللأقارب من الدرجة الأوىل ،والبد من التقيد بالتباعد اجل�سدي
وارتداء الكمامات والتقيد بالإجراءات االحرتازية.
• مع الأ�سف بع�ض العيادات يف امل�ست�شفيات قل�صت الأعداد ،وبع�ض
العمليات غري العاجلة مت �إلغا�ؤها ،هناك خطة لإعادة الن�شاط،
ويعتمد ذلك على تقيد اجلميع بالإر�شادات حتى تتاح للمر�ضى
الآخرين الفر�صة لتلقي العالج.
• الوزارة ت�سعى لعودة امل�ؤ�س�سات ال�صحية �إىل ن�شاطها الذي كان
قبل جائحة (كوفيد ،)19وفيما يتعلق باحلاالت احلرجة والطارئة
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وبرامج التح�صني فهي مل تت�أثر مطلقا بالتعامل مع جائحة كورونا
(كوفيد.)19
• الحظنا خالل الأ�سابيع املا�ضية �رسعة انت�شار للفريو�س خارج
حمافظة م�سقط وال�سبب الرئي�سي هو عدم التقيد بالتباعد اجل�سدي
وعدم ارتداء الكمامات.
• نرجو من اجلميع عدم التوجه �إىل حمافظة ظفار ،ووالية الدقم،
واملواقع ال�سياحية التزاما بقرارات اللجنة العليا.
• الطواقم ال�صحية بال�سلطنة على اطالع م�ستمر ومتابعة دائمة فيما
ي�ستجد بعالج الفريو�س.
•الوعي يف املجتمع يف ارتفاع م�ضطرد ،لكن هذا الفريو�س فر�ض
منط حياة جديد على العامل مل ن�شهده من قبل.
• التوقعات بازدياد حاالت الإ�صابة� ،إال �إذا مت التقيد بالإجراءات
واالهتمام بال�صحة.
• ال نعتقد �أن هناك �إن�سا ًنا على هذه الأر�ض مل ي�سمع عن فريو�س
كورونا (كوفيد  ،)19وال يوجد من ال يعرف عن الإجراءات التي
اتخذتها دول العامل.
• ال نتمنى الو�صول �إىل �إ�شغال العناية املركزة على نحو حرج كما
�شهدته بع�ض الدول حول العامل.
معايل الدكتور وزير ال�سياحة:

• قطاع ال�سياحة ت�أثر ككل القطاعات ب�سبب ارتباطه باحلركة وال�سفر،
فعندما تكون حركة الطريان متوقفة متوقع �أن ي�صيب القطاع كامال
بال�شلل.
• قطاع ال�سياحة يتعافى �رسيعا وهو ما عرف عنه من خالل جتارب
�سابقة.
• هناك �إجراءات اتخذتها وزارة ال�سياحة بالتن�سيق مع اللجنة العليا،
فقامت الوزارة ب�إعداد تقرير �شامل عن الت�أثري االقت�صادي املتوقع
للجائحة على القطاع ال�سياحي.
• تطرق التقرير للت�أثريات املتوقعة على امل�ؤ�رشات العامة والإيرادات
واخل�سائر املالية يف الت�أ�شريات و�سياحة احلوافز وامل�ؤمترات،
واخل�سائر املتوقعة يف هذا القطاع ،و�شمل التقرير عدة تو�صيات ومت

رفعه يف �شهر �أبريل ،وجاءت حزمة لتعزيز القطاعات ومنها قطاع
ال�سياحة.
• �أعلن عن ما مت االتفاق عليه مع وزارة املالية ،وهو ما يتعلق
بالر�سوم ال�سياحية املفرو�ضة على املن�ش�آت الفندقية وهي الر�سوم
التي تدفع من قبل الزبائن ولي�س الر�سوم املفرو�ضة على املن�ش�آت.
• الر�سوم ال�سياحية التي عادة تورد خلزينة الدولة عرب وزارة ال�سياحة
ارت�أينا وب�سبب جائحة فريو�س (كورونا) ب�أن يتاح للمن�ش�آت الفندقية
وت�ستفيد منها على �أن يتم دفعها بعد التعايف.
• الأفواج ال�سياحية التي مل تتمكن من املجيء لل�سلطنة ب�سبب جائحة
فريو�س (كورونا) رغم دفعها لت�أ�شريات ال�سياحية ،متت املوافقة ب�أن
ت�ستبدل هذه الت�أ�شريات ومتديد الوقت ال�ستبدالها.
• ال ميكن احلديث يف الوقت احلايل عن اخل�سائر التي نتجت عن
جائحة كورونا (كوفيد )19لأن املو�سم ال�سياحي بال�سلطنة ينتهي
يف نهاية �أبريل عك�س الدول الأخرى التي يبد�أ فيها املو�سم ال�سياحي
يف ال�صيف ،ما عدا حمافظة ظفار واجلبل الأخ�رض وبع�ض ال�سواحل،
واملو�سم ال�سياحي �سوف يبد�أ كالعادة يف �سبتمرب و�أكتوبر ونوفمرب.
• يف الأو�ضاع احلالية ما ت�ستطيع الدول �أن ت�أخذ به ،هو دعم القطاع
ال�سياحي ب�رشكاته ومن�ش�آته الفندقية لتخفيف وقع اجلائحة عليها.
• وزارة ال�سياحة �أعدت دليال للمن�ش�آت الفندقية يف حال مت اتخاذ
القرار برفع احلظر على احلركة لتكون املن�ش�آت الفندقية يف �أمت
اجلاهزية متى ما رفع احلظر.
• العائد االقت�صادي من مو�سم خريف ظفار جتاوز الـ (  ) 80مليون
ريال يف العام املا�ضي ،لكن هنالك �أولويات ،والأولوية اليوم �صحة
املواطنني وكل من يقيم يف ال�سلطنة.
معايل الدكتور وزير النقل:

• هناك ا�ستعداد يف كل دول العامل لتد�شني خطط تعايف متكاملة
لقطاعات الطريان.
• يف ال�سلطنة مت االنتهاء من جميع اال�شرتاطات والربوتوكوالت
الالزمة لت�شغيل املطار وت�شغيل الطريان وفتحه �أمام احلركة.
• �رصحنا �سابقا ب�أنه �سيتم فتح احلركة الداخلية مبدئ ًيا ومن ثم
احلركة الدولية.
• اللجنة العليا ارت�أت الرتيث يف فتح املطارات الداخلية وخا�صة بعد
قرار �إغالق بع�ض الوجهات ال�سياحية مثل حمافظة ظفار.
• بالن�سبة للرحالت الدولية هناك ترقب وحذر لي�س على م�ستوى
ال�سلطنة و�إمنا على م�ستوى العامل ،وال توجد حركة طريان منتظمة
حتى يف دول املنطقة ،و�أغلب الرحالت هي رحالت ا�ستثنائية غري
جمدولة.
• الدول ال زالت تغلق �أجواءها �أمام احلركة اجلوية ،وقرار فتح
الطريان ال زال قيد النقا�ش يف اللجنة العليا.
• فيما يتعلق باحلدود مع دولة الإمارات العربية املتحدة ،ف�إن
احلدود الربية تتطلب التن�سيق بني الدولتني ،وهناك ت�سهيل للفئات
التي تتطلب �أعمالها التنقل بني الدولتني ،وهناك �آليات لتقدمي طلب
عبور احلدود الربية والتن�سيق م�ستمر.
• اللجنة العليا ت�ضع يف �أولوياتها �سالمة اجلميع ،وما تبقى من

�أن�شطة مل يتم �إعادة فتحها لأنها تت�ضمن جتمعات ومن ال�صعوبة
تطبيق التباعد اجل�سدي بها وبقية الإجراءات االحرتازية ،ومن
الأف�ضل الرتيث قبل �إعادة فتحها ومنها امل�ساجد ودور العبادة
واحل�ضانات وقاعات املنا�سبات والأفراح ،و�سيتم �إعادة فتحها
بالتدريج بعد درا�ستها.
• هناك جتاوزات مت ر�صدها بعد �إعادة فتح احلزمة الثالثة من
الأن�شطة التجارية.
• هناك توجيه مبا�رش من اللجنة العليا �إىل م�ؤ�س�سات القطاع البلدي
لتفعيل �أجهزتهم ب�أق�صى احلدود و�ضبط املخالفني.
رئي�س بلدية ظفار:

• قرارات اللجنة العليا فيما يتعلق مبحافظة ظفار جاءت مدرو�سة
ومتدرجة ،مثل� :إلغاء مهرجان �صاللة ال�سياحي و�إلغاء املخيمات،
ؤخرا كان هناك قرار ب�إغالق حمافظة ظفار بهدف ال�سيطرة
وم� ً
والتحكم للحد من انت�شار الفريو�س خالل هذه الفرتة.
• خالل فرتة �إغالق حمافظة ظفار (� 3أ�سابيع) �ستخ�ضع للتقييم
ودرا�سة مدى احلاجة �إىل اال�ستمرار يف الإغالق �أو �أي �إجراءات �أخرى
مرتبطة بانت�شار املر�ض يف املحافظة.
• هناك متابعة حثيثة من اللجنة العليا مع بلدية ظفار فيما يتعلق
بالقرارات التي يتم اتخاذها للحد من انت�شار الفريو�س.
• عندما يكون هناك تف�شي للمر�ض عامليا ويكون هناك انفتاح
�سياحي لل�سياح من اخلارج �ستنطوي عليه خماطر عديدة و�إن مت
تطبيق التباعد اجل�سدي.
• ما اتخذ من قرار حول التحفظ على قدوم ال�سياح لل�سلطنة هو قرار
منا�سب �إىل حني الت�أكد من انح�سار اجلائحة �أو العثور على لقاح
للمر�ض.
• قرار �إغالق حمافظة ظفار �أعطى مهلة لت�صحيح �أو�ضاع من هم
يف املحافظة من الزوار و�إتاحة الفر�صة لهم للمغادرة ،وهناك �أبناء
من حمافظة ظفار موجودين يف حمافظات �أخرى ،وبالتايل �أعطيت
الفر�صة لهم لرتتيب �أو�ضاعهم بالعودة للمحافظة.
• بلدية ظفار �ستقوم مبخالفة كل من ال يلتزم بالإجراءات ،وهناك
تن�سيق م�ستمر وفاعل بني بلدية ظفار و�رشطة عمان ال�سلطانية.
• الحظنا تهافت على الأن�شطة التجارية التي مت �إعادة فتحها يف
خمتلف حمافظات ال�سلطنة ،وندعو اجلميع لعدم اال�ستعجال يف
ارتياد هذه الأن�شطة.
الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:

• هناك انخفا�ض يف ن�سبة الإ�صابات يف والية مطرح.
• قلت ن�سبة الإ�صابة (�إيجابية العينات) يف والية مطرح �إىل (،)٪٣٥
بعد �أن كانت ( ) ٪٦٠لذا مت اتخاذ القرار بتخفيف العزل.
• كنا ن�ضطر للتوا�صل ب�شكل يومي مع امل�صابني للتحقق من اختفاء
الأعرا�ض منهم حتى نعترب املري�ض قد ت�شافی.
• متكنا من توظيف تقنيات الذكاء اال�صطناعي عرب تطبيق تر�صد
بل�س ،ويتم من خالله طرح عدة �أ�سئلة على املر�ضى للتحقق من
يوما.
ت�شافيهم واختفاء الأعرا�ض عنهم بعد (ً )14
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�شارك يف امل�ؤمتر معايل الدكتور وزير ال�صحة ،ومعايل الدكتور وزير
النقل ،والدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة،
وال�سيد الدكتور ا�ست�شاري �أول مب�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س،
والدكتورة م�س�ؤولة وحدة عناية (كوفيد) و�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر
ال�صحفي الآتي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أ�صدر �أوامره ال�سامية
باعتماد برنامج القرو�ض الطارئة بدون فوائد مل�ساعدة بع�ض الفئات
الأكرث ت�رضرا ب�سبب اجلائحة ،و�سيح�رض كل من الرئي�س التنفيذي
ل�صندوق الرفد ,والرئي�س التنفيذي لبنك التنمية الأ�سبوع القادم حتى
ت�ستكمل الإجراءات التنفيذية.
• ال يوجد دليل قاطع �إىل الآن �أن فتح الأن�شطة يف احلزم من الأوىل �إىل
الثالثة لها دور يف زيادة احلاالت ،و�أغلب الدول بد�أت بفتح الأن�شطة،
وهناك خياران �أحالهما مر ،والأول االنهيار االقت�صادي �أو حتمل الفرد
وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولية لتفادي املر�ض ،وعودة ممار�سة الأن�شطة ال يعني
التخلي عن املمار�سات غري ال�صحية.
• الإجراءات املتخذة يف ال�سلطنة كانت تدريجية �سواء بالإغالق �أو بعودة
الأن�شطة.
• �أغلب الدول فتحت الأن�شطة التجارية واالقت�صادية ،والعودة للعمل،
وفتح الأن�شطة ال يعني التخلي عن الإجراءات االحرتازية.
• ندرك �أن النا�س بد�أوا ي�صابون بامللل والتعب من البقاء يف منازلهم،
ولكن ،اخلروج من املنازل ال يعني التجمعات واخلروج �إىل الوالئم
والأعرا�س وعدم االكرتاث ،والفريو�س ما زال يف االنت�شار.
• ال يوجد دواء حمدد حتى الآن ،ولكن توجد الأدوات املتوفرة وهي غري
مكلفة.
• اللجنة العليا �أ�صدرت قرارات بعقوبات رادعة على كل من يخالف تلك
الإجراءات.
• الإ�صابات بني العمانيني يف ازدياد ،وخ�صو�صا نقل الإ�صابة من �أفراد
العوائل كاملة.
• امل�ؤ�س�سات ال�صحية ال زالت متما�سكة ،ولكن مع زيادة احلاالت قد ال
ن�ستوعب احلاالت التي حتتاج للعناية املركزة.
• احلكومة �أدت دورها ،والآن م�س�ؤولية الأفراد وامل�ؤ�س�سات للحفاظ على
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موظفيها ومراجعيها.
• �سيتم و�ضع �ضوابط طبية لأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة التي يجب على
امل�صابني بها تفادي الذهاب �إىل العمل بالإ�ضافة �إىل الآلية املنا�سبة
للن�ساء احلوامل.
• عدد احلاالت التي تعافت خالل فرتة العزل املنزيل يف ازدياد م�ضطرد.
• قرار �إغالق حمافظة ظفار وبع�ض املواقع ال�سياحية كان بهدف
منع التجمعات ،والإغالق م�ستمر حتى تاريخ  3يوليو ،والقرار يخ�ضع
للمراجعة وقد يتم متديده بح�سب املعطيات.
• مت االتفاق وحتديد �أ�سعار العالج بني �رشكات الت�أمني وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية اخلا�صة ب�شكل مبا�رش دون تدخل الوزارة ،والبد من حتمل الكفيل
م�س�ؤوليته.
• ال يوجد تاريخ حمدد لفتح امل�ساجد واجلوامع وهذا املو�ضوع حمل
نقا�ش دائم لأع�ضاء اللجنة العليا لكن احلفاظ على احلياة هو الأ�سا�س.
• الأن�شطة �أو املمار�سات التي ت�ستدعي وجود �أعداد كبرية من الأفراد يف
موقع واحد ت�ستدعي اتخاذ �إجراءات وتطبيق �ضوابط �صارمة.
• ال توجد �إىل اليوم �أي دولة توقعت فرتة ذروة �صحيحة وحتققت لأن
الفريو�س خمتلف عن الأنواع الأخرى من الفريو�سات.
• �إذا ا�ستمرت احلاالت بالتزايد على ذات النحو قد ن�ضطر �إىل فتح
م�ست�شفيات ميدانية للتعامل مع احلاالت.
• يتوفر لدينا عدد كبري من �أجهزة التنف�س وهي تكفي للتعامل حتى مع
�أ�سو�أ التوقعات.
أ�رسة عناية مركزة ،ومت ا�ستقطاب كفاءات الت�شغيل لأ�رسة
• مت �إ�ضافة � ّ
العناية املركزة الإ�ضافية �إن تطلب ذلك.
• بقاء الوباء لفرتة �أطول وازدياد احلاالت قد يحرم الكثري من الأ�شخا�ص
عامليا من العالج الذي يحتاجونه وي�ستحقونه.
• الربامج ال�صحية الأ�سا�سية يف ال�سلطنة مل تت�أثر ب�سبب اجلائحة ،ومنها
التطعيم.
• ن�ؤكد على م�س�ؤولية الفرد جتاه نف�سه و�أ�رسته وجمتمعه لتفادي
الإ�صابة ،وال توجد �أعذار لأي �أحد.
• بع�ض الدول ا�ضطرت �إىل اتخاذ قرار غلق بع�ض امل�ؤ�س�سات ،ونتمنى �أال
ن�ضطر يف ال�سلطنة �إىل اتخاذ هذا القرار ب�سبب عدم االلتزام.
• وزارة ال�صحة �ساهمت ب ( )8ماليني ريال يف بداية اجلائحة عن طريق

وزارة املالية.
• �أغلب �إ�صابات العاملني يف القطاع ال�صحي ب�سبب النقل املجتمعي
ولي�ست ب�سبب العمل.
• ال توجد دالئل �أو م�ؤ�رشات على �أن ال�سلطنة قد تتعر�ض �إىل نق�ص يف
الأوك�سجني الطبي.
• الأدوية يتم توزيعها على كافة حمافظات ال�سلطنة بح�سب احلاجة ،وقد
يح�صل بع�ض الت�أخري ليوم �أو يومني ومل ت�صل �أي �شكوى عن نق�ص �أي
دواء يحتاجه �أي مري�ض ،ويف بع�ض الأحيان يحدث ت�أخري من قبل بع�ض
ال�رشكات املنتجة للأدوية نتيجة الظروف احلالية.
• الدول التي تقيد مواطنيها واملقيمني فيها بالإجراءات مل ت�شهد زيادة
يف عدد احلاالت.
معايل الدكتور وزير النقل:
جار حوله.
• القرار اخلا�ص بعودة حركة الطريان مل ُيتخذ بعد ،والنقا�ش ٍ
• هناك دول ال تزال مل تفتح مطاراتها ،و�أخرى ت�ضع ا�شرتاطات �صحية
منها العزل ال�صحي للقادمني.
ريا �إىل �أن هناك رحالت
• القرار �سيتم الإعالن عنه يف الوقت املنا�سب ،م�ش ً
خا�صة م�ستمرة للإجالء وال�شحن اجلوي.
• هناك ا�ستعداد وجاهزية من قبل قطاع الطريان املدين للعودة �إىل العمل
و�سيتخذ القرار يف الوقت املنا�سب� ،أما رحالت الإجالء وال�شحن اجلوي
فهي م�ستمرة يف املطارات.
• قطاع الطريان ت�أثر ب�شكل كبري ،وهناك انح�سار �شبه تام للحركة
والإيرادات والعائدات ،كما �أن م�ساهمة الطريان يف الناجت املحلي
انخف�ضت بن�سبة (. )%50
• هناك جهود قائمة لتخفي�ض الكلفة الت�شغيلية يف قطاع الطريان ب�شكل
م�ستمر ومت تخفي�ض �أكرث من ( )%40حتى الآن.
• ن�سبة ما مت فتحه من �أن�شطة جتارية ( )% 80من �إجمايل الأن�شطة.
• الأن�شطة ال�صناعية مت فتحها بن�سبة ( ) %100وقد مت بذل جهد كبري يف
و�ضع الأن�شطة حتى ن�ضمن ا�ستمرارها.
• اللجنة العليا تدر�س و�ضع �آليات �إ�ضافية للرقابة بحيث تكون �أكرث
�إلزامية وفاعلية ،ويتم درا�سة تغليظ الغرامات وخ�صو�صا عدم االلتزام
بارتداء الكمامات.
• الوزارة تبذل جهدا كبريا لتن�سيق عودة البحارة �إىل ال�سلطنة مع
امل�ؤ�س�سات املختلفة ،ون�ؤكد �أننا لن ن�ألوا جهدا يف ا�ستمرار عملهم
وعودتهم بعد �إنهاء مهامهم.
• حول مو�ضوع ال�سفر يجري حاليا �إعداد �رشوط الدخول لل�سلطنة� ،سواء
من حيث الفحو�صات ومن يتكفل بها �أو غريها من الإجراءات.
الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
• طبيعة والية مطرح تختلف عن طبيعة والية ال�سيب ،لذلك مل يتم عزلها.
• �إغالق مطرح كان ب�سبب وجود حاالت كثرية يف �أماكن �صعب ال�سيطرة
خ�صو�صا لدى الوافدين ،وحاالت ال�سيب تختلف ب�أنها ترتكز يف
عليها
ً
امل�صانع الكربى ومنطقة الر�سيل ال�صناعية.
• مت اتخاذ �إجراءات كبرية منها �إغالق �رشكات وم�صانع ،وجتمعات
عمالية ومنها جتمع يقطنه ( ) 2067عاملاً .
• مت اتخاذ قرار �إغالق منطقة �صاللة ال�رشقية حتى تتمكن اجلهات
املعنية من �إجراء التدخل الالزم .
• احلاالت امل�سجلة يف والية ال�سيب بني الوافدين ترتكز يف منطقة

الر�سيل ال�صناعية �أو يف ال�رشكات الكربى ،ومت اتخاذ �إجراءات كثرية على
م�ستوى امل�صانع وال�رشكات الكبرية.
• تعد والية ال�سيب �أكرث والية ت�ضم العمانيني امل�صابني وي�أتي ذلك ب�سبب
التوا�صل املجتمعي بني العوائل خالل �شهر رم�ضان ويف �أيام عيد الفطر،
كما �شهدت �إقامة حفالت زفاف �أي�ضا وت�سببت يف ت�سجيل �إ�صابات.
• �أي �شخ�ص يحتاج الفح�ص ف�إنه يتم فح�صه يوميا و�إذا �أجرينا (� )4آالف
فح�ص فهذا يعني �أن هناك (� )4آالف �شخ�ص كانوا بحاجة �إىل الفح�ص.
• هناك تن�سيق خليجي مت �إقراره هذا الأ�سبوع بت�شكيل فريق بني املخت�صني
يف وزارات ال�صحة لو�ضع �ضوابط و�أطر موحدة ،ولتنقل مواطني دول
املجل�س واملقيمني ،و�سيتم توحيد الإجراءات خالل الأ�سبوعني القادمني.
• ال�سلطنة �سوف تقرر الحقا مو�ضوع ح�صول امل�سافرين القادمني �إليها
ال�سلطنة على �شهادة اخللو من عدمه.
• بعد درا�سة الو�ضع الوبائي يف والية مطرح تقرر فتح منطقة الوادي
الكبري ال�صناعية وفتح منطقة احلمرية ابتدا ًء من 28يونيو.
ال�سيد الدكتور ا�ست�شاري �أول – طب الباطني مب�ست�شفى جامعة ال�سلطان
قابو�س
• هناك �إجماع من �أطباء العناية املركزة ب�أن املر�ض جديد وال توجد
جتربة �سابقة يف التعامل معه.
• الأمرا�ض التي ت�ؤدي �إىل ق�صور اجلهاز التنف�سي تختلف عن فريو�س
كورونا.
• معظم احلاالت تكون �أعرا�ض فريو�س كورونا عليها طفيفة وب�سيطة.
وعامليا ( ) %5من املر�ضى فقط من تتطلب حالتهم دخول غرف العناية
املركزة.
• التح�سن يف حالة �إ�صابة املري�ض بااللتهاب الرئوي ت�ستغرق وق ًتا
�أطول ،ويت�سبب فريو�س كورونا مب�ضاعفات لدى املر�ضى ،وال ي�شابه ذلك
االلتهابات الرئوية الأخرى.
• يبقى املري�ض يف العناية املركزة بني �أ�سبوعني �إىل �أربعة �أ�سابيع،
وقد ي�صاب البع�ض ب�ضمور يف ع�ضالت التنف�س بعد خروجه من العناية
املركزة ،وقد يحتاج املري�ض نتيجة لذلك �إىل جهاز تنف�س.
• هناك مر�ضى يتعر�ضون ملا ي�سمى بعا�صفة (ال�سيتوكني) ولأن الفريو�س
جديد على اجل�سم ،ف�إن االلتهاب يحدث ب�شكل مفرط.
• هناك عدد من البحوث مت �إجرا�ؤها ب�ش�أن العالجات والأدوية امل�ستخدمة
للعالج ،والبالزما ،وعن الفريو�س نف�سه ،والأ�رضار الناجتة عن الفريو�س يف
ج�سم الإن�سان وعالقته باملواد املناعية يف اجل�سم.
الدكتورة ا�ست�شاري العناية املركزة ،م�س�ؤولة وحدة عناية – كوفيد
• العالج يف العناية املركزة يعد دعما لوظائف اجل�سم بهدف �إعطاء �أع�ضاء
اجل�سم فر�صة كافية لأداء الوظائف مرة �أخرى.
• جميع العالجات التي طرحت منذ بداية اجلائحة هي جتريبية وطرحتها
الدول بحكم ظروف اجلائحة ،ومت ا�ستخدامها لتخفيف حاالت الوفاة.
• هناك �أدوية عديدة يتم ا�ستخدامها يف احلاالت املنومة يف العناية
املركزة.
• مت تقدمي العالج بالبالزما للحاالت التي تطلبت حاالتها ا�ستخدامه.
• حاالت العناية املركزة يف امل�ست�شفى ال�سلطاين فاقت ( )150حالة منذ
دخول �أول مري�ض بتاريخ  10مار�س املا�ضي.
• �أكرب فئة يف العناية املركزة حاليا ب�سبب فريو�س كورونا هم من فئة
ال�شباب.
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تفعيل نقاط ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة على الطرق امل�ؤدية �إىل الوجهات
امل�شمولة بقرارات اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مــع ( كوفيد ) 19
ا�ستمراراً لدعم اجلهود الوطنية
و�إجراءات احلد من الآثار املرتتبة على
تف�شي جائحة فريو�س (كورونا) امل�ستجد،
وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا املكلفة ببحث
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد  )19والتي
اتخذتها يف اجتماعها يوم  ،6/9واملتعلقة
بغلق حمافظة ظفار ،وجبل �شم�س واجلبل
الأخ�رض وجزيرة م�صرية� ،ساهمت قوات
ال�سلطان امل�سلحة ممثلة بوحدات من اجلي�ش
ال�سلطاين العماين يف تفعيل نقاط ال�سيطرة
والتحكم امل�شرتكة على الطرق الرابطة بني
مداخل حمافظة ظفار وخمــــارجها ،وذلك
خــــــالل الفرتة مــــن (،) 7 /3 - 6/ 13
للحد من تنقالت املواطنني واملقيمني؛ مبا
يحافظ على �سالمتهم ،ويف �إطار �إجراءات
الوقاية من الآثار املرتتبة على انت�شار هذه
اجلائحة.
وتدعو قوات ال�سلطان امل�سلحة جميع
املواطنني واملقيمني االلتزام التام مبا
جاء يف قرارات اللجنة العليا ،والتعاون مع
القائمني على هذه النقاط امل�شرتكة ملا فيه
امل�صلحة العامة  ،وحتقيق ال�سالمة للجميع
من هذه اجلائحة ،وما حتمله من تداعيات
وت�أثريات.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة جهود وطنية مق َّدرة يف التعامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مع الت�أثريات امل�صاحبة للحالة املدارية مبحافظة ظفار
متابعة:
�ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية
التغطية امليدانية
 النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي املالزم� 1/سعيد بن �سليمان ال�سعدي املالزم 1/زايد بن حممد املهـــريت�صوير:
 الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين الرقيب �أول� :سليمان بن حممد العربي الــرقيب /حممد بن را�شد الغزيلــــــي -العـــريف /عدي بن عمر ال�شنفـــــري

منذ �أن �صدر عن املركز الوطني للإنذار املبكر من املخاطر املتعددة تقرير عن احلالة
اجلوية يف بحر العرب يوم  27مايو 2020م وتطورها �إىل منخف�ض مداري مع احتمال ت�أثر
حمافظة ظفار واجلبال املجاورة بتدفق �سحب وهطول �أمطار متفاوتة الغزارة ملدة ثالثة
�أيام ،تابعت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع عن كثب احلالة املدارية
التي تعر�ضت لها حمافظة ظفار ،وذلك يف �إطار املهام والواجبات الوطنية التي ت�ضطلع بها،
و�ضمن خططها الدائمة للم�ساهمة يف �إدارة احلاالت اال�ستثنائية ،حيث �سخرت كافة �إمكاناتها
وقدراتها املادية والب�شرية للتعامل مع الت�أثريات امل�صاحبة للحالة املدارية التي تعر�ضت لها
املحافظة ،ومبتابعة م�ستمرة من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ،وب�إ�شراف مبا�شر من الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وبالتن�سيق الدائم
وامل�ستمر مع اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة .

قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع ت�سخر كافة �إمكاناتها وقدراتها املادية
والب�شرية للتعامل مع الت�أثريات امل�صاحبة للحالة املدارية التي تعر�ضت لها املحافظة
وقد قامت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
ب���وزارة ال��دف��اع بتقدمي واجباتها وجهودها الوطنية
وخدماتها الإن�سانية للمواطنني واملقيمني ،ودعمها
و�إ�سنادها للقطاعات الأخرى بالدولة خالل فرتة احلالة
امل��داري��ة ال��ت��ي م��رت بها حمافظة ظ��ف��ار ،وبالتن�سيق
مع اللجنة الع�سكرية الفرعية لإدارة احل��االت الطارئة
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ا�ستمر انعقادها ومتابعتها ل�سري تنفيذ
باملحافظة ،والتي
َّ
خطط التعامل مع احلالة املدارية ،والتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة مبحافظة ظفار ,وذلك منذ تفعيل اللجنة يوم
 5/29برئا�سة العميد الركن عبداهلل بن حممد البادي قائد
لواء امل�شاة ( )11باجلي�ش ال�سلطاين العماين ،وممثلني عن
كافة اجلهات الع�سكرية باملحافظة.
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لواء امل�شاه ( )11وقوات الفرق تقدم عد ًدا
من اخلدمات و�أوجه الإ�سناد املختلفة للتعامل
مع الآثار الناجتة عن احلالة املدارية
نقليات قوات ال�سلطان امل�سلحة وكتيبة احلدود
ت�سي عد ًدا من
الغربية بلواء امل�شاه ( )11رِّ
الناقالت والآليات لتقدمي العون وامل�ساعدة
للمواطنني ج ّراء الأمطار الغزيرة الناجتة عن
احلالة املدارية التي تعر�ضت لها املحافظة

اجلي�ش ال�سلطاين العماين

قامت وح���دات م��ن اجلي�ش ال�سلطاين
العماين بلواء امل�شاة ( )11وق��وات الفرق
بتقدمي عدد من اخلدمات و�أوج��ه الإ�سناد
املختلفة ،وح�سب متطلبات املوقف ،مبا
متتلكه م��ن خ�ب�رات تراكمية يف كيفية
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التعامل مع الأح���داث الآن��ي��ة خ�لال فرتة
مرور املنخف�ض امل��داري والآث��ار املرتتبة
عليه جراء غزارة هطول الأمطار ،وكثافة
جريان الأودية ،وتقدمي الدعم يف �إعادة فتح
الطرق املت�أثرة ،و�ضمان �سالمة ا�ستخدامها
وت�أهيلها �أو �إيجاد طرق بديلة ،مع ت�أمني

و�سائل النقل با�ستخدام العربات الثقيلة.
وق��د ق��ام اجلي�ش ال�سلطاين العماين
يوم  5/31ممثال بنقليات قوات ال�سلطان
امل�سلحة وكتيبة احل���دود الغربية بلواء
امل�شاة ( )١١بن�رش عدد من ناقالت اجلند
م��ن ال��ن��وع الثقيل يف ع��دد م��ن امل��واق��ع
مبنطقة عوقد يف والي��ة �صاللة مبحافظة
ظفار ،وذلك بهدف تقدمي العون وامل�ساعدة
للمواطنني جراء الأمطار الغزيرة الناجتة
عن احلالة املدارية ،كما قامت قوات الفرق
باجلي�ش ال�سلطاين العماين بتقدمي الدعم
والإ�سناد يف عمليات البحث عن املفقودين
يف بع�ض الأودي���ة ،و�إيجاد �أ��سرع الطرق
للو�صول �إليهم ب�سبب معرفتهم التامة
والكاملة باملنطقة ،ومن جانبها هند�سة
قوات ال�سلطان امل�سلحة باجلي�ش ال�سلطاين
العماين قامت بعمليات �شق وفتح الطرق
جراء مرور الأودية وال�شعاب �أثناء
املت�أثرة ّ
احلالة املدارية.
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طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين قامت خالل احلالة املدارية
مبحافظة ظفار بعدد من عمليات
النقل والبحث والإنقاذ
مت العثور على مقيمني اثنني من �إحدى
جن�سيات الدول الآ�سيوية كانا عالقني
يف وادي ذهبون.
 lي��وم  5/31عملية �إخ�لاء طبي
لطفل يعاين من م�شاكل �صحية حرجة،
حيث مت نقله من نيابة ذهبون بوالية
ثـمريت �إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س
ب�صاللة لتلقي العالج الالزم والرعاية
ال�صحية املكثفة ،كما نفذ ال�سالح عملية
�إنقاذ و�إخ�لاء ملجموعة من املواطنني
واملقيمني يف منطقة م��رم��ول بوالية
�شليم وجزر احلالنيات مبحافظة ظفار
ج��راء تعر�ض املنطقة لأم��ط��ار غزيرة
وارت��ف��اع من�سوب امل��ي��اه فيها خالل
احلالة املدارية.
 lي��وم  6/1وا�صل ال�سالح تنفيذ
�سالح اجلو ا ل�سلطاين العماين
قامت طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين خ�لال احل��ال��ة امل��داري��ة بعدد
من عمليات الإخ�لاء الطبي وعمليات
البحث والإن��ق��اذ� ،إىل جانب عمليات
الإ���س��ن��اد اجل���وي م��ن خ�ل�ال ط��ائ��رات
ال�سالح املتنوعة ،وب��ق��درات��ه اجلوية
امل�ؤهلة بخربات منت�سبيه يف عمليات
البحث والإنقاذ ،وعمليات النقل اجلوي،
والإخ�ل�اء الطبي ،وغريها من املهام
وب�أنواعها املختلفة خدمة لأبناء هذه
املحافظة واملقيمني فيها ،حيث نفذ
���س�لاح اجل��و ال�سلطاين العماين خالل
احل��ال��ة امل��داري��ة العديد م��ن عمليات
الإن��ق��اذ بوا�سطة ط��ائ��رات��ه العمودية
لعدد من املواطنني واملقيمني الذين
احتجزتهم ال�سيول يف عدد من الأماكن
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ب��والي��ة �صاللة مبحافظة ظ��ف��ار ،ومت
نقلهم �إىل �أماكن �آمنة ،كما قام ال�سالح
بالعديد من املهام ومنها :
 lي��وم  5/29عملية �إخ�لاء طبي
ملواطنة حتتاج لرعاية �صحية عاجلة،
حيث مت نقلها من منطقة �أرزات �إىل
م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة
لتلقي ال��ع�لاج ال��ل�ازم ،وال��ب��ح��ث عن
مواطنني اثنني مت فقدهما يف وادي
�أرزات ب�صاللة ،نتيجة الت�أثريات الناجتة
عن احلالة املدارية ،حيث مت العثور على
�أحدهما وقد ف��ارق احلياة ،بينما عرث
على الأخر بعد مدة مفارق احلياة.
 lي��وم  5/30توا�صل البحث عن
املواطنني املفقودين يف وادي �أرزات
يف والية �صاللة ،ومواطن �آخر مفقود
يف وادي ذهبون بوالية ثمريت ،بينما
25
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�سالح اجلو ال�سلطانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العمانـــــي ِّ
ينفذ
عد ًدا من عمليات الإخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء الطبي مبحافظة ظفار
العديد من عمليات الإن��ق��اذ لعدد من
املواطنني واملقيمني احتجزتهم غزارة
الأمطار والأودية يف عدة �أماكن خمتلفة،
ومنها منطقة ع��وق��د ب��والي��ة �صاللة
مبحافظة ظفار ،وعملية �إخ�لاء طبي
الم��ر�أة من اجلن�سية اليمنية تعاين من
حالة �صحية حرجة ،حيث مت نقلها من
م�ست�شفى املزيونة �إىل م�ست�شفى ال�سلطان
قابو�س ب�صاللة لتلقي العالج ال�لازم
وال��رع��اي��ة ال�صحية املكثفة ،وعملية
�إخ�لاء طبي مماثلة لعدد من املر�ضى
من قرى والية املزيونة ،حيث مت نقلهم
�إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة
لتلقي العالج الالزم.
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 lي��وم  6/2عملية �إخ�ل�اء طبي
لثالث ح��االت حرجة من املواطنني،
حيث مت نقلهم من م�ست�شفى املزيونة
�إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة
لتلقي ال��ع�لاج وال��رع��اي��ة ال�صحية
ال�لازم��ت�ين ،وال��ق��ي��ام بعملية �إخ�لاء
طبي �أخ��رى مماثلة لعدد من املر�ضى
من والي��ة �شليم وج��زر احلالنيات �إىل
م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة
لتلقي العالج الالزم.
 6/3 lع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل ع���دد من
املواطنني مبنطقة مرمول بوالية �شليم
وج��زر احلالنيات بعد �أن احتجزتهم
امل��ي��اه نتيجة ���ش��دة ه��ط��ول الأم��ط��ار
وجريان الأودية جراء احلالة املدارية.
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البحرية ال�سلطانية العمانية

ق��ام��ت ال��ب��ح��ري��ة ال�سلطانية
العمانية ب��ك��اف��ة اال���س��ت��ع��دادات
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ال��ة امل��داري��ة
مب��ح��اف��ظ��ة ظ���ف���ار ،ح��ي��ث �أك���دت
جاهزيتها ،وا���س��ت��ع��داده��ا التام
للقيام بعمليات البحث والإنقاذ
البحري عرب �سفن �أ�سطولها البحري
يف املحافظة خا�صة �أو من خالل
�سفنها الأخ���رى التي وقفت على
�أهبة اال�ستعداد للإبحار ،ووفقا

البحرية ال�سلطانية العمانية قدمت �إ�سنادها البحري و�أخذت كافة اال�ستعدادات
للتعامل مع احلالة املدارية مبحافظة ظفار ،وقامت بعمليات البحث والإنقاذ
البحري عرب �سفن �أ�سطولها البحري

للعمليات البحرية املطلوبة ،فقد
و�صلت يوم � 5/30سفينة البحرية
ال�سلطانية العمانية (الرا�سخ) �إىل
حمافظة ظفار قادمة من قاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية ،لتقدمي
الواجب الوطني املنوط بها ،وذلك

لدعم القطع البحرية امل��وج��ودة
يف حمافظة ظفار ،ودعم عمليات
ال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ ،وا���س��ت��ط�لاع
امل��ن��اط��ق ال��ب��ح��ري��ة امل��ت����ضررة،
وتقدمي الدعم والإ�سناد اللوج�ستي
للقطاعات الأخرى باملحافظة.

اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
قامت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
بتقدمي الإ�سناد الهند�سي والدعم الفني من
خالل اخلدمات التي قدمتها ج��راء احلالة
املدارية� ،سواء خالل فرتة احلالة املدارية
التي ات�سمت ب�شدة وغزارة الأمطار ،وتدفق
الأودي��ة ،مما نتج عنها من برك وجتمعات
مائية يف ال�����ش��وارع وامل��ن��اط��ق احليوية،
وت�أثر الطرق املعبدة ،حيث قامت اخلدمات
الهند�سية بت�أمني �سالمة ا�ستخدام الطرق،
و�إزالة التجمعات املائية يف عدد من املرافق
بامل�ؤ�س�سات احلكومية مبحافظة ظفار،
وامل��واق��ع امل��ت���أث��رة ب��االن��زالق��ات الطينية
،و�إر���س��ال الفرق الفنية لإ�صالح الأعطال
الفنية املختلفة ،وتو�صيل مولدات الطاقة
الكهربائية.
كما قامت يوم  6/2ب�إ�صالح وترميم
طريق (مرباط � -سدح) ،وفتح طريق (وادي
�شليون ) بوالية �سدح ،و�إعادة فتح الطرق يف
منطقة (�صوب) والتجمعات ال�سكانية الواقعة
بني الأودية مبنطقة (جوفاء) ،و�إرجاع الأمور
�إىل و�ضعها الطبيعي ،وذل��ك بعدما حلقت
الأ�رضار بهذه الطرق جراء احلالة املدارية.
كما قامت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
بتوفري �صهاريج املياه ال�صاحلة لل�رشب
للتخفيف من �آثار انقطاع املياه بوالية �سدح
مبحافظة ظفار.

اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع تقوم
بت�أمني �سالمة ا�ستخدام الطرق املت�أثرة
وتقدمي الإ�سناد الهند�سي والدعم الفني
للم�ؤ�س�سات احلكومية باملحافظة
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اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
ق��ام��ت اخل��دم��ات الطبية للقوات
امل�سلحة بتقدمي الإ���س��ن��اد الطبي من
خالل م�ست�شفى القوات امل�سلحة ب�صاللة
وفرقه الطبية التي كانت على ا�ستعداد
ت���ام ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا ���س��واء داخ��ل
امل�ست�شفى �أو التحرك امليداين ح�سب
متطلبات املوقف ،وقد مت خالل احلالة
املدارية فتح وتفعيل �أق�سام امل�ست�شفى
للمواطنني واملقيمني ،وذلك من خالل
ا�ستقبال احلاالت امل�ستعجلة والطارئة
وبالتن�سيق م��ع ال��وح��دات ال�صحية
التابعة لوزارة ال�صحة ،ولأ�ؤلئك الذين
مل يتمكنوا من الو�صول للم�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية بفعل تقطع الطرق� ،أو
من خالل و�ضع خطط ن�رش الدعم الطبي
امليداين فيما لو تطلب الأمر ذلك.
كما مت نقل جزء من ق�سم الوالدة من
م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س �إىل م�ست�شفى
القوات امل�سلحة ب�صاللة ،وذلك ا�ستعدا ًدا
ال�ستقبال املراجعني بهذا امل�ست�شفى يف
حالة تعذر و�صولهم مل�ست�شفى ال�سلطان
قابو�س ،نتيجة �شدة وغ��زارة الأمطار
�أو يف حالة تقطع الطرق امل�ؤدية �إىل
م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س.

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
قامت بتقدمي الإ�سناد الطبي من
خالل م�ست�شفى القوات امل�سلحة
ب�صاللة وفرقه الطبية
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العميد الركن
عبداهلل بن حممد البادي

العقيد الركن
يا�سر بن خليفة الطلبي

العقيد الركن طيار
حمد بن �سامل العويف

وحول اجلهود الوطنية املتكاملة التي قدمتها قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع يف تفعيل خطط احتواء الآثار
املرتتبة على احلالة املدارية التي تعر�ضت لها حمافظة ظفار �أجرى
التوجيه املعنوي اللقاءات الآتية:
حتدث العميد الركن عبداهلل بن حممد البادي قائد لواء امل�شاة ()١١
العماين ،رئي�س اللجنة الفرعية الع�سكرية لإدارة
باجلي�ش ال�سلطاين ُ
احلاالت الطارئة مبحافظة ظفار قائال« :قامت قوات ال�سلطان امل�سلحة
بتنفيذ خطط التعامل مع الت�أثريات امل�صاحبة للحالة املدارية ،وتقدمي
�أ�شكال الدعم والإ�سناد مبحافظة ظفار ،حيث �سخرت قوات ال�سلطان
امل�سلحة كافة �إمكاناتها وقدراتها املادية والب�رشية ،الربية منها
واجلوية والبحرية والهند�سية  ،نظراً لقدرتها العالية يف التعامل مع
متغريات احلالة املدارية وتفعيل خططها الدائمة وتطويرها وفقا
مل�ستجدات احلالة املدارية ومبا ي�سهم يف �إدارة احلاالت اال�ستثنائية
الطارئة».
وحتدث العقيد الركن يا�رس بن خليفة الطلبي قائد قوات الفرق
باجلي�ش ال�سلطاين العماين قائال�« :ساهمت قوات الفرق م�ساهمة
فاعلة مع باقي ت�شكيالت اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين و�أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة الأخرى والأجهزة املدنية يف تقدمي الدعم والإ�سناد
الإداري واللوازمي وكذلك الدعم بالقوى الب�رشية ،وتقدمي جمموعات
الداللة والإر�شاد لفرق البحث والإنقاذ ،وذلك وفقا لواجباتها الوطنية
املعتادة ،مما �ساعد قوات الفرق على �أداء هذه الواجبات انت�شارها
الوا�سع ووجودها يف ال�سهل واجلبل والبادية يف كل �أرجاء حمافظة
ظفار».
من جانبه قال العقيد الركن طيار حمد بن �سامل العويف م�ساعد
قائد قاعدة �صاللة اجلوية« :قام �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ممثال
يف قاعدة �صاللة اجلوية بت�سخري كافة الإمكانات لدعم و�إ�سناد اجلهود
املبذولة يف ظل الأو�ضاع اجلوية التي �شهدتها حمافظة ظفار جراء
احلالة املدارية ،وت�سخري كافة طائرات ال�سالح لتنفيذ عمليات البحث
والإنقاذ وعمليات نقل امل�صابني».
كما قال العقيد الركن بحري �سعيد بن �سليمان ال�شبيبي قائد وحدة
�صاللة البحرية« :مت حتديد املهام والواجبات لأ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ت�ضطلع باملهام العامة
والتخ�ص�صية لتقدمي اخلدمات املتعلقة بالإ�سعافات الأولية للتعامل
مع هذه احلالة ،وقد كانت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على ا�ستعداد
تام وجاهزية للتعامل مع احلاالت التخ�ص�صية متى ما تطلب املوقف
تعزيز املنطقة ب�سفن تخ�ص�صية �سواء �أكانت �سفن هيدروغرافية� ،أم
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العقيد الركن بحري
�سعيد بن �سليمان ال�شبيبي

العقيد الركن
حممد بن �سامل املع�شني

العقيد طبيب
يحيى بن عبداهلل الرا�شدي

املقدم الركن
خليفة بن �سعيد ال�شبلي

الرائد الركن طيار
خالد بن خليفة النا�صري

الرائد
فوزي بن فارح بيت ربيع

الرائد مهند�س
نعيم بن �سامل ال�شيدي

جهــود وطنيــة متكاملــة قـدمتهـــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
بوزارة الدفاع الحتواء الآثار الناجتــة عـن احلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املدارية التــــي تعر�ضــت لها حمافظة ظفار
�سفن الإ�سناد القريب والإمداد ،وكذلك �سفن الإنزال البحري».
وحت��دث العقيد الركن حممد بن �سامل املع�شني من اجلي�ش
العماين قائال« :منذ بداية الأن��واء املناخية يف حمافظة
ال�سلطاين ُ
ظفار قامت هند�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة ممثلة يف الكتيبة الثانية
بتوزيع ثالث فرق عمل ميدانية يف كل من قاعدة �صاللة اجلوية وجبل
�سمحان ومنطقة �أرزات؛ وذلك لتقدمي الإ�سناد العام للآثار الناجمة عن
الأنواء املناخية املتمثلة يف �شق الطرق ،وت�أهيل الطرق الرتابية ،وفتح
الطرق التي �أغلقت بفعل احلالة املدارية ،واال�ستعداد مل�ساندة لأية جهة
كانت �سواء حكومية �أو خا�صة يف �أي موقع من املحافظة».
وقال العقيد طبيب يحيى بن عبداهلل الرا�شدي قائد م�ست�شفى
القوات امل�سلحة ب�صاللة« :قامت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
ممثلة يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة ب�صاللة بتقدمي كافة اخلدمات
الطبية للمواطنني واملقيمني مبحافظة ظفار خالل تعر�ض املحافظة
للحالة املدارية ،فقد قامت بتفعيل غرفة عمليات م�صغرة على مدار
ال�ساعة وربطها بغرفة عمليات لواء امل�شاة ( )11ال�ستقبال و�إر�سال
كافة التقارير ب�صاللة ,كما مت جتهيز فريق طبي ميداين متنقل
جمهز بكافة املعدات والأدوية وامل�ستلزمات الطبية لتقدمي اخلدمات
العالجية ،كذلك اال�ستعداد لتفعيل اخلطة الطبية امل�شرتكة بني
م�ست�شفى القوات امل�سلحة ب�صاللة وم�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ،والتي
تق�ضي بتقدمي كافة الت�سهيالت العالجية الطبية واجلراحية مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة ب�صاللة يف حالة غلق م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س
احرتازيا ب�سبب غزارة الأمطار التي قد ت�ؤدي قطع الطرق امل�ؤدية �إليه».

وقال املقدم الركن خليفة بن �سعيد ال�شبلي من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين�« :إن اللجنة الع�سكرية الفرعية مبحافظة ظفار كانت م�ستمرة
ُ
يف متابعتها لكافة الإج��راءات التي قامت بها الوحدات الرئي�سية
وال��وح��دات امل�ساندة بلواء امل�شاة ( )11للحد من ت�أثريات احلالة
املدارية ،فقد وزعت فرق الإ�سناد وفرق الإ�سعاف و�سيارات النقل
املتو�سطة والثقيلة وطواقم اخلدمات الهند�سية الأخرى بوزارة الدفاع
على كافة �أرجاء قطاعات امل�س�ؤولية باملحافظة».
وحتدث الرائد الركن طيار خالد بن خليفة النا�رصي من �سالح
العماين قائال« :قامت الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
اجلو ال�سلطاين ُ
ال�سلطاين ال ُعماين بعدد من الطلعات اجلوية دعما للجهود املبذولة يف
التعامل مع احلالة املدارية ،حيث متثلت هذه الطلعات التي انطلقت
من قاعدة �صاللة اجلوية يف عمليات البحث والإنقاذ من الأودي��ة
والأم��اك��ن املنخف�ضة وعمليات الإخ�لاء الطبي والدعم اللوازمي
ملختلف القطاعات الع�سكرية واملدنية ،وقد نذر رجال قوات ال�سلطان
امل�سلحة �أنف�سهم ب�أن يكونوا احل�صن احل�صني واحلار�س املنيع حلماية
مقدرات هذا الوطن العزيز واحلفاظ على مكت�سباته ,وهم على �أهبة
اال�ستعداد واجلاهزية التامة للتعامل مع خمتلف الظروف واحلاالت
الطارئة جن ًبا �إىل جنب مع كافة قطاعات الدولة املختلفة».
كما قال الرائد فوزي بن فارح بيت ربيع من اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع« :يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي �شهدتها حمافظة
ظفار نتيجة غ��زارة الأم��ط��ار وج��ري��ان الأودي���ة� ،سخرت اخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع كافة �أوجه الدعم والإ�سناد لأ�سلحة قوات

املواطن
يا�سر بن جحنون احل�ضري

ال�ضابط مدين
�سامل بن �سعيد احلجري

ال�سلطان امل�سلحة ,واجلهات املدنية ذات العالقة يف حمافظة ظفار,
دائما جاهزة لتقدمي املتطلبات متى ما ا�ستدعى الأمر ذلك».
وهي ً
وحت��دث الرائد مهند�س نعيم بن �سامل ال�شيدي من اخلدمات
الهند�سية ب��وزارة الدفاع قائال« :من �ضمن املهام التي تقوم بها
اخلدمات الهند�سية ب��وزارة الدفاع يف �إ�سناد اجلهات املدنية يف
حاالت الطوارئ للحالة املدارية توفري م�ضخات ل�سحب املياه من
املواقع املت�أثرة ،وكذلك توفري مولدات الطاقة الكهربائية باملواقع
التي ت�أثرت بانقطاع الكهرباء ،ومت التعامل مع البالغات لتوفري
مولدات كهربائية جلهات مدنية وع�سكرية ،كما قامت قيادة اخلدمات
الهند�سية لإ�سناد القطاع اجلنوبي بعدد من هذه املعدات التي �ساهمت
يف تذليل ال�صعاب ملواجهة هذه احلالة املدارية وتقدمي الإ�سناد
املطلوب على �أكمل وجه».
ال�ضابط مدين �سامل بن �سعيد احلجري من اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع حتدث قائال« :تلقت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
العديد من البالغات فقامت بتوفري معدات الطرق لفتح قنوات ت�رصيف
املياه وكذلك م�ضخات املياه لت�رصيف املياه من املواقع التي ترتكز
فيها املياه كالربك وغريها ،و�أي�ضا توفري �صهاريج مياه ال�رشب
للمواطنني واجلهات املدنية ،وكذلك توفري مولدات الكهرباء للتعامل
مع االنقطاعات الكهربائية».
وحتدث املواطن يا�رس بن جحنون احل�رضي قائال« :ن�شكر قوات
ال�سلطان امل�سلحة على وقفتهم مع املواطنني واملقيمني كعادتها
دائما وعلى دورهم الكبري خالل احلالة املدارية التي �شهدتها حمافظة
ظفار ،وتلبية نداء الوطن والتعامل مع كل البالغات يف القيام بعمليات
الإخالء واالنقاذ وفتح الطرق ،وندعو اهلل �أن يحفظ ُعمان قائدا و�شعبا
من كل مكروه».
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بدء فعاليات التمرين ال�سنوي الإ�سرتاتيجي(�صنع القرار  )7 -بكلية الدفاع الوطني

انطلقت يوم  6/28فعاليات التمرين ال�سنوي الإ�سرتاتيجي (�صنع القرار-
 )7الذي تنفذه كلية الدفاع الوطني للم�شاركني بالدورة ال�سابعة من خمتلف
اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية ،وذلك ب�إ�رشاف مبا�رش من اللواء الركن �سامل
بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين ،وهيئة التوجيه بالكلية.
ونظرا للظروف احلالية املتعلقة بجائحة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد
 )١٩مت تنفيذ التمرين هذا العام بتوزيع امل�شاركني �إىل عدة جمموعات خارج
حرم الكلية ،ويف �أماكن خمتلفة �ضمن من�ش�آت قوات ال�سلطان امل�سلحة مبحافظة
م�سقط ،كما مت ا�ستخدام و�سائل االت�صال املرئية احلديثة للربط فيما بني �سيطرة
التمرين مبقر الكلية وامل�شاركني يف مواقعهم ،و�أي�ض ًا �ضمان التوا�صل املرئي
فيما بني امل�شاركني �أنف�سهم حتقيقا للتباعد وفق الإجراءات االحرتازية ول�ضمان
ال�سالمة للجميع.
وقد وجه اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين كلمة للم�شاركني
�أكد فيها على �أهمية التمرين و�رضورة التفاعل مع جمرياته لتحقيق الأهداف
املتوخاة.
وي�أتي هذا التمرين الإ�سرتاتيجي الذي ت�ستمر فعالياته حتى  2من يوليو
تتويجا للمعارف واملهارات الأكادميية التي اكت�سبها امل�شاركون يف
القادم
ً
الدورة ،وترجمة للمعارف النظرية �ضمن خطة املنهاج العام للدورة ومق َّرراتها
الأكادميية الإ�سرتاتيجية املت�ضمنة �أحدث تقنيات التدريب على امل�ستويات
الوطنية والإقليمية والدولية.

و ُيع ُّد مترين كلية الدفاع الوطني حدث ًا مه ًّما وحموراً �أ�سا�س ًّيا من حماور
القيادة والتحليل الإ�سرتاتيجي ،ويعتمد يف املقام الأول على قدرات امل�شاركني
بالدورة ،وعلى الإملام بالدرا�سات والق�ضايا الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة مبفاهيم
الأمن الوطني ،و�إدراكهم لأهمية امل�صالح والأهداف الوطنية العليا� ،إ�ضافة �إىل
معرفتهم مبنهجية العمل امل�شرتك التكاملي يف �إطار املنظومة الوطنية ال�شاملة
لتوظيف �أدوات القوة الوطنية مبا يحقق ويحافظ على الأمن الوطني.
ويهدف التمرين (�صنع القرار � )7-إىل �إر�ساء قواعد فكرية ومنهجية
�إ�سرتاتيجية لتحقيق مبد�أ التعاون امل�شرتك والتكامل بني خمتلف اجلهات
احلكومية الع�سكرية منها والأمنية واملدنية ،كما يهدف �إىل التطبيق العملي
واملمار�سة الفعلية لأدوات التخطيط الإ�سرتاتيجي يف امل�ستوى الوطني،
واملمار�سة العملية لفنون ومهارات �إدارة الأحداث واحلاالت اال�ستثنائية من
املنظور الإ�سرتاتيجي.
اجلدير بالذكر �أن كلية الدفاع الوطني تفاعلت مبا�رشة منذ بداية اجلائحة
مع قرارات اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة
عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19وقامت بتطبيق نظام التعليم عن بعد
با�ستخدام تقنيات االت�صال املرئي احلديثة لإي�صال املعلومات واملعارف
للم�شاركني كل يف مكان �إقامته وفق املنهاج العام للدورة تفادي ًا النت�شار
فريو�س كورونا ،و�ضمان ًا ل�سالمة اجلميع من امل�شاركني واملحا�رضين وهيئة
التوجيه.

الهيئة الوطنية للم�ساحة توقع على برنامج (تعاون) مع �شركة تقنيات االت�صاالت الف�ضائية

يف �إطار التطوير والتحديث امل�ستمر لرباجمها املخت�صة بامل�ساحة
واملعلومات اجلغرافية املكانية وقعت الهيئة الوطنية للم�ساحة يوم 6/10
مبقرها ببيت الفلج على برنامج (تعاون) مع �رشكة تقنيات االت�صاالت
الف�ضائية .وقد وقع من جانب الهيئة العميد الركن جوي �أحمد بن �سيف البادي
رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع ،بينما وقعه من جانب ال�رشكة
املهند�س �سامل بن �سعيد العلوي املدير التنفيذي ل�رشكة تقنيات االت�صاالت
الف�ضائية.
ويهدف برنامج (تعاون) يف جمال الأقمار اال�صطناعية اخلا�صة لتحديد
برنامج التعاون امل�شرتك لال�ستثمار يف جمال �صور الأقمار اال�صطناعية
اخلا�صة مبراقبة الأر�ض واال�ست�شعار عن بعد ،مبا يف ذلك �إن�شاء حمطة اال�ستقبال

�سالح اجلو ال�سلطاين العماين جهود و�أدوار �إن�سانية
يف �إطار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن
جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،نفذ �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين عد ًدا من عمليات الإخالء الطبي وعمليات البحث والإنقاذ خالل هذا ال�شهر.
• قامت يوم � 6/10إحدى الطائرات بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من
نزيف يف الر�أ�س بعد تعر�ضه حلادث �سري ،وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج
والرعاية ال�صحية الالزمة.
• كما قامت يوم � 6/14إحدى الطائرات العمودية بعملية �إخالء طبي
ملواطنة عمانية تعاين من م�شاكل �صحية ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج
الالزم ،كما مت نقل مواطن يعاين من م�شاكل �صحية �أي�ضا �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين
مبحافظة م�سقط.
• وقامت يوم � 6/18إحدى الطائرات العمودية بعملية بحث و�إنقاذ ملواطن
فقد يف �إحدى املناطق اجلبلية بعد �سقوطه من جبل خور �شم مبحافظة م�سندم ،وقد

• ح�صل الرائد الركن جوي عبداهلل بن حممد ال�سعدي من �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين على املركز الثالث على امل�ستوى العام
يف دورة القيادة والأركان امل�شرتكة مبملكة البحرين ال�شقيقة،
وح�صل �أي�ضا على املركز الأول على م�ستوى ( )63دار�س ًا من الدول
ال�شقيقة امل�شاركني يف ذات الدورة .
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مت العثور عليه و�إنقاذه وهو يف حالة �صحية حرجة ،بعد ذلك مت نقله �إىل م�ست�شفى
خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج والرعاية ال�صحية الالزمة.
• وقام يوم � 6/23سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة
تعاين من �إ�ضطرابات �صحية حرجة تطلب نقلها من مركز مدحاء الطبي �إىل
قاعدة خ�صب اجلوية ليتم نقلها بعد ذلك عن طريق طريان �رشطة عمان ال�سلطانية
�إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط ،لتتلقى العالج الالزم.
• كما قامت يوم � 6/25إحدى طائرات النقل بعملية �إخالء طبي لعدد من
املواطنني ،تطلبت حالتهم ال�صحية احلرجة نقلهم من م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س
ب�صاللة مبحافظة ظفار �إىل امل�ست�شفيات املرجعية والتخ�ص�صية مبحافظة م�سقط
لتلقي العالج والرعاية ال�صحية الالزمة.
• وقام يوم � 6/25سالح اجلو ال�سلطاين العماين مبهمة بحث عن قارب
�صيد مفقود يف بحر عمان ،وعلى متنه عدد من املواطنني الذين �أبحروا
بقاربهم من منطقة العقر يف والية �شنا�ص مبحافظة �شمال الباطنة ،وعندما مل
يعودوا لذويهم كاملعتاد مت الإبالغ عن فقدهم يف عر�ض البحر ،ومت العثور عليهم
وهم ب�صحة جيدة.

البحرية ال�سلطانية العمانية ت�شارك يف م�شروع ا�ستزراع �أ�سماك الكوفر يف حمافظة م�سندم

�شاركت البحرية ال�سلطانية العمانية يوم  6/25يف تد�شني م�رشوع
تطوير ا�ستزراع الأ�سماك الزعنفية يف الأقفا�ص العائمة يف حمافظة
م�سندم والذي نفذته وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية و�رشكة املياه
الزرقاء التابعة لل�رشكة العمانية لتنمية الرثوة ال�سمكية.
وقد قامت يوم � 6/21سفن من �أ�سطول البحرية ال�سلطانية العمانية
بنقل �أحوا�ض الأ�سماك مبا حتويه من �أفراخ الكوفر الأوروبي ،وكذلك
املعدات والأدوات امل�ستخدمة يف امل�رشوع من قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية �إىل منطقة اال�ستزراع ال�سمكي (بغبة علي) بوالية خ�صب
مبحافظة م�سندم ،و�إنزالها يف موقع امل�رشوع.

�ضابطان من قوات ال�سلطان امل�سلحة يح�صالن على مراكز متقدمة يف دورة القيادة والأركان امل�شرتكة مبملكة البحرين

• كما ح�صل الرائد الركن بحري مهند�س خالد بن خ�صيب
البادي على املركز الأول يف البحث العلمي يف الدورة ذاتها.
وقد عقدت الدورة التي اختتمت يوم  6/10يف مقر مبنى
الكلية امللكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني مبملكة البحرين
ال�شقيقة ،والتي �ضمت ()108من الدار�سني.

الأر�ضية ل�صور الأقمار اال�صطناعية مبراقبة الأر�ض وتطبيقاتها املختلفة
لتحقيق التجان�س والتكامل يف هذا املجال ،وتوحيد اجلهود كال يف جماله.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ت�شارك االحتفال باليوم العاملي للهيدروغرافيا 2020م
�شاركت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ممثلة باملكتب الهيدروغرايف
الوطني العماين ومديرية الهيدروغرافيا ،ومنظمة الهيدروغرافيا الدولية،
واجلهات ذات ال�صلة بالأن�شطة الهيدروغرافية على م�ستوى العامل االحتفال
باليوم العاملي للهيدروغرافيا الذي يوافق احلادي والع�رشين من يونيو من
كل عام.

وي�أتي �شعار اليوم العاملي للهيدروغرافيا هذا العام مب�سمى (متكني
التقنيات ذاتية القيادة) حيث ين�صب الرتكيز على الدور الرئي�سي الذي ميكن
�أن تلعبه الهيدروغرافيا لدعم التقنيات ذاتية القيادة امل�ستخدمة يف الأن�شطة
الهيدروغرافية ،وت�شمل التقنيات ذاتية القيادة الطائرات امل�ستخدمة لأغرا�ض
امل�سح اجلوي وال�سطحي وحتت �سطح املاء وكذلك ال�سفن ذاتية القيادة.
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قــــ َّوة حفـظ ال�ســـالم الدوليــــــــــــــــــة  ..الــــــدور الإن�سانــــــي والتحديـــات
�إن احل ��رب كم ��ا ه ��و معلوم
ظاه ��رة كوني ��ة واجتماعي ��ة
معق ��دة ظه ��رت م ��ع وج ��ود
الكائنات على الأر�ض ،وحتدث
ب�ي�ن �أط ��راف م ��ن الب�ش ��ر
والكائن ��ات الأخ ��رى ،وه ��ي
الأ�ش ��د عنف ��ا والأك�ث�ر ت�أث�ي�را
يف م�س ��ار التاري ��خ و�صنع ��ه.
واحلـــ ��رب بطبيعتهـــ ��ا تبــ ��د�أ
باالختالف بني طريف الق�ضية
�أ ًي ��ا كان نوعه ��ا وحجمه ��ا ،ث ��م
يتط ��ور ذل ��ك االخت�ل�اف �إىل
خ�ل�اف حاد يتح ��ول يف نهايته
�إىل �أزم ��ة ،وم ��ن هن ��ا يب ��د�أ دق
طب ��ول احلرب لتب ��د�أ بتكهنات
حول الطرف املنت�صر واملهزوم
وتنتهــــ ��ي خملفــــ ��ة وراءهـــ ��ا
جمموعة من امل�آ�سي الب�شرية
واملادي ��ة م ��ن ناحي ��ة ،وانته ��اء
دول وح�ضارات وظهور �أخرى
من ناحية �أخرى.

يق��ول اب��ن خل��دون معرف��ا احل��رب:
«احلرب �أمر طبيعي يف الب�رش ال تخلو عنه
�أمة وال جيل ،و�أن احلروب و�أنواع املقاتلة
مل ي��زل واقعة يف اخلليقة من��ذ بر�أها اهلل،
و�أن الأ�ص��ل يف احلرب �إرادة انتقام بع�ض
الب��شر من بع�ض ،لو يتع�ص��ب لكل منهما
�أه��ل ع�صبيته ،حتى �إذا وق��ع ال�ش�أنان يف
�إحدى الطائفتني تطلب االنتقام والأخرى
تدافع ،رغم توقف احلرب ووقوع التوافق».
وكمدخ��ل للمو�ض��وع �س��وف ن�ستعر���ض
اجله��ود التي بذلت عل��ى مر الع�صور ملنع
�أو احل��د م��ن ا�ستخدام الق��وة وحق الدفاع
ال�رشعي الذي يجيز ا�ستخدامها.
ا�ستخدام القوة امل�سلحة

احلرب ه��و ا�ستخ��دام الق��وة امل�سلحة
�أ�سا�س��ا وي�سبقه��ا �أو ي�صاحبه��ا ا�ستخدام
الق��وى ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة ،وملن��ع

العميد الركن (متقاعد)
�سعــود بــن �سليمــان احلبـ�سي
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وقوع ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية،
بذل��ت الأمم جهودا ع�بر التاريخ من خالل
و�ض��ع العدي��د م��ن الأع��راف والقوان�ين
التي متن��ع ا�ستخ��دام الق��وة امل�سلحة حلل
النزاع��ات بني الدول ،متثلت يف الإجراءات
الوقائي��ة قب��ل حدوثه��ا ،والإج��راءات
العالجية بعد حدوثها .وقد تطورت نظرية
م�رشوعي��ة احل��رب على م��ر التاريخ« .وقد
كان��ت احل��رب م�رشوع��ة يف ظ��ل القانون
الدويل التقليدي ،حيث كان يحق لأي دولة
اللج��وء للقوة حل�س��م منازعاته��ا الدولية،
فالقان��ون ال��دويل التقلي��دي ال يحظ��ر
احل��رب ب��ل اعتربه��ا ح ًق��ا طبيع ًي��ا للدول
ذات ال�سيادة» .وم��ن هنا �سوف ن�ستعر�ض
خلفية تاريخية خمت�رصة عن اجلهود التي
بذل��ت يف جم��ال �رشعية �أو حت��رمي احلرب
حلل اخلالفات والأزمات بني الدول ،وذلك
على النحو الآتي:

 iظهرت �أول حماولة جدية لو�ضع القيود على احلرب يف م�ؤمتر
اله��اي عام 1899م ،وم�ؤمتر اله��اي الثاين عام 1907م ،حيث
حظ��ر امل�ؤمتر الثاين ا�ستخ��دام القوة القت�ضاء الدي��ون التعاقدية
بع��د ما كان للدول احل��ق يف �أن حتا�رص الدولة املدينة وت�ستويل
عل��ى �سفنه��ا وتق�صف موانيه��ا لع��دم متكنها من �س��داد ديونها
التعاقدي��ة« .وق��د حدث ذلك يف ع��ام 1902م عندم��ا قامت كل
من �أملانيا وبريطانيا و�إيطاليا مبحا�رصة فنزويال لعدم �سدادها
ديونها».
 iث��م ج��اء عهد ع�صب��ة الأمم بخط��وة مهمة عل��ى طريق حترمي
احل��رب ،حي��ث �أحاطه��ا ببع���ض القيود الت��ي من �ش�أنه��ا ت�أجيل
ن�شوبه��ا مدة ق��د يتي�رس �أثناءها العمل عل��ى جتنب وقوعها ،وهو
يع��د تقدم��ا ملحوظ��ا نح��و حظ��ر ا�ستخ��دام الق��وة يف العالقات
الدولية و�إن كان مل يحظرها مطلقا.
 iث��م حلق��ت بالع�صب��ة معاهدت��ان وهم��ا معاه��دة امل�ساع��دة
املتبادل��ة ع��ام 1923م ،وبروتكول جنيف ع��ام 1924م ،حيث
انته��ى م��شروع معاهدة امل�ساع��دة املتبادل��ة �إىل اعتبار احلرب
العدواني��ة جرمي��ة عدوانية� ،أم��ا بروتكول جني��ف فقد ن�ص على
حت��رمي ع��ام للحرب فيما عدا ح��االت معين��ة� ،إال �أن املعاهدتني
املذكورت�ين ظلت��ا حبي�ستي وثائقهما ،حي��ث مل تدخل �أي منهما
حيز التنفيذ.
 iويف «ع��ام 1925م وقعت معاه��دات (لوكارنو) ،وهي �سل�سلة
م��ن املعاه��دات الثنائي��ة ،وقع��ت بني كل م��ن �أملاني��ا وبلجيكا
وبريطاني��ا وفرن�س��ا و�إيطالي��ا وبولوني��ا وت�شيكو�سلفاكي��ا ،وقد
عرف��ت ه��ذه املعاه��دات مبعاه��دات (لوكارنو) يف �ش���أن حترمي
ا�ستخدام القوة يف العالقات الدولية».
 iويف «� 27أغ�سط���س 1925م مت توقي��ع ميثاق (بريان كيلوج)
ال��ذي ق�ض��ى فيه على حت��رمي اللجوء للح��رب كو�سيل��ة لل�سيا�سة
الدولي��ة ،حي��ث ن�صت امل��ادة الأوىل من امليثاق ،عل��ى �أنه يعلن
الفرقاء ال�سامون املتعاقدون با�سم �شعوبهم �أنهم يدينون اللجوء
�إىل احلرب حلل النزاعات الدولية ويترب�ؤون منها ك�أداة لل�سيا�سة
الوطنية يف عالقاتهم».

م��ن املالحظ ب���أن كافة املعاه��دات واملواثيق امل�ش��ار �إليها
ح��ول حترمي احل��رب �أو ا�ستخدام القوة مل تع��طِ ن�صو�ص ًا قانونية
�شاملة يف هذا ال�ش�أن ،بل ظلت هناك ثغرات �أوجدت جما ًال وا�سع ًا
للتف�س�يرات حتى �صدور ميثاق الأمم املتح��دة الذي حرم اللجوء
�إىل احل��رب ،وا�ستخ��دام الق��وة �أو التهدي��د با�ستخدامه��ا يف �إطار
العالق��ات الدولي��ة ،ومل ي�ستث��ن من ذل��ك �سوى الدف��اع ال�رشعي
الف��ردي واجلماعي ح�سب ما ن�ص��ت عليه املادة ( )51من ميثاق
الأمم املتحدة.
حق الدفاع ال�شرعي الفردي واجلماعي

�إن حق الدفاع ال�رشعي يعد من احلقوق الطبيعية التي تتمتع
به��ا ال��دول كاف��ة كنتيج��ة حتمية للح��ق يف البق��اء واملحافظة
عل��ى النف�س ،وجاء الن�ص عليه يف امل��ادة ( )51لو�ضع ال�ضوابط
املتعلق��ة ب��شروط وكيفي��ة ممار�ست��ه حتى ال تت�شط��ط الدول يف
والتع�سف فيه .ومب��ا �أن ميثاق الأمم املتحدة
ا�ستخ��دام هذا احلق
ّ
مل يحـ��رم احل��رب فـ��ي حاالتــ��ي الدفــ��اع ال�رشعــ��ي الفــ��ردي
واجلماعـ��ي �سوف ن�ستعر�ض هـات�ين احلالتني باخت�صـار ،وذلك
علـى النحـو الآتي:
�أوال :الدفاع ال�رشعي الفردي
وفق��ا لن�ص امل��ادة ( )51من ميث��اق الأمم املتح��دة« ،يكون
لل��دول احلق يف ا�ستخ��دام القوة دفاعا عن النف���س مبا�رشة دون
تفوي���ض �أو �إذن م��ن جمل�س الأمن» .وهذا يعن��ي خروج �إجراءات
الدفاع عن النف�س عن ت�أثري االعرتا�ض الذي متلكه الدول الكربى
داخل جمل�س الأمن� .إال �أن هذا احلق لي�س مطلقا بدون قيود وهذه
القيود كما وردت يف ميثاق الأمم املتحدة هي:
 uتعر���ض الدولة املعتدى عليها لع��دوان م�سلح فعلي مبا�رش �أو
غري مبا�رش ،يف �صورة هجوم بري �أو جوي �أو بحري.
 uمتار�س��ه الدول��ة املعت��دى عليه��ا م�ؤقتا حت��ى يتحمل جمل�س
الأمن م�س�ؤوليته يف اتخاذ التدابري الفعالة �ضد الدولة املعتدية.
 uيخ�ض��ع لرقاب��ة جمل�س الأم��ن ،وبالت��ايل تلت��زم الدولة التي
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بالرغم من اجلهود املبذولة ملنع ا�ستخدام القوة قبل
وبعد احلرب العامليتني الأوىل والثانية التي متثلت يف
مواثيق ومعاهدات� ،إال �أن معظمها واجهت العديد من
التحديات حالت دون االلتزام بها

قوة حفظ ال�سالم الدولية ال تت�سلح ب�أ�سلحة ثقيلة هجومية،
و�إمنا بالأ�سلحة اخلفيفة دفاعا عن النف�س ،وهذه القوة
ت�سعى حلفظ ال�سالم والأمن الدوليني وم�ساعدة البلدان
الواقعة حتت نريان ال�صراعات واحلروب

ال�رصاع��ات املختلفة ،والتي تبلورت فيما يعرف با�سم قوة حفظ الدولية يف النزاع �أو احلرب القائمة بني تلك الأطراف.
ال�سالم الدولية �أو قوة الطوارئ الدولية».
 vاحلياد التام �أثناء �أداء مهامها.
 vعدم ا�ستخدام القوة �إال دفاعا عن النف�س.
متار�س��ه ب�إب�لاغ جمل���س الأم��ن ف��ورا بالتداب�ير الت��ي اتخذتها وجود اتف��اق م�سبق بينهما ،ومن اجلدير بالذكر �أن هذا االرتباط
م��ن الأم��ور التي تخ�ض��ع لرقابة جمل�س الأمن ،فه��و الذي يبحث
ملمار�سة حق الدفاع ال�رشعي.
 uا�ستخدام حق الدفاع ال�رشعي يف حالة احتالل جزء من �إقليم مدى هذا االرتباط ،وما �إذا كان من �ش�أنه �أن يجيز للدولة الأخرى
اال�ش�تراك يف الدف��اع ال�رشع��ي ع��ن الدول��ة املعت��دى عليها من
الدولة.
 uينتهي حق الدفاع ال�رشعي يف اللحظة التي يبد�أ منها جمل�س عدمه».
الأم��ن اتخاذ التداب�ير الالزم��ة باعتباره �صاح��ب االخت�صا�ص
الأ�صي��ل يف ه��ذا ال�ش���أن ،ف���إذا كان��ت ه��ذه التدابري غ�ير فعالة
ن�ش�أة ومهام قوة حفظ ال�سالم الدولية
وا�ستمر املعتدي يف عدوانه جاز للدولة املعتدى عليها اال�ستمرار
والطبيعة القانونية لها
يف ا�ستخدام حق الدفاع ال�رشعي.
عل��ى الرغ��م من اجله��ود املبذولة ملن��ع ا�ستخ��دام القوة قبل
� uأن تكون �أعمال الدفاع ال�رشعي تخ�ضع لرقابة جمل�س الأمن .وبع��د احلرب العامليتني الأوىل والثاني��ة التي متثلت يف مواثيق
ومعاه��دات� ،إال �أن معظمه��ا واجهت العديد م��ن التحديات حالت
دون االلت��زام بها ،كم��ا �أنها خ�ضعت وال زال��ت لتف�سريات عديدة
ثانيا :الدفاع ال�رشعي اجلماعي
�إن امل��ادة ( )51م��ن ميث��اق الأمم املتح��دة تقت�ض��ي ب�أن��ه م��ن كثري من ال��دول ،وكذلك ك�ثرة ا�ستعمال ال��دول الكربى حلق
«لي���س يف هذا امليثاق م��ا ينتق�ص احلق الطبيع��ي للدول فرادى االعرتا���ض يف جمل���س الأم��ن الأمر الذي مل يت�س��ن معه للمنظمة
�أو جماع��ات يف الدف��اع ع��ن �أنف�سه��م ،فامليث��اق يجي��ز الدفاع الدولي��ة تطبيق �أحكام بع�ض مواد تلك املواثيق واملعاهدات كما
ال�رشع��ي �س��واء �أك��ان فردي��ا �أم جماعي��ا» .وكما ه��و احلال يف يجب« .وم��ن هنا فلم ت�ستطع املنظمة الدولي��ة مواجهة الأحداث
القيود املفرو�ضة على ا�ستخدام حق الدفاع ال�رشعي الفردي ف�إن الدولي��ة املختلفة والتي طاملا حدث��ت يف املجتمع الدويل ،التي
ا�ستخ��دام حق الدفاع ال�رشعي اجلماع��ي يتطلب �رشوط ًا �إ�ضافية كان��ت تتطلب تطبيق �أحك��ام بع�ض املواد امل�ش��ار �إليها .فوقفت
املنظم��ة عاجزة ع��ن مواجهة ب�ؤر ال��صراع يف املجتمع الدويل،
نوجزها يف الآتي:
� lأن يكون لكلتي الدولتني املعتدى عليهما احلق الطبيعي الدفاع والت��ي ات�سع��ت دائرته��ا ،وا�شت��د ت�أثريه��ا عل��ى ال�سل��م والأم��ن
الدوليني».
عن النف�س ،وذلك ب�أن يكون كل منهما حمال لعدوان م�سلح.
لذل��ك ف���إن الأمم املتح��دة« ،تبن��ت �سيا�سة مل تك��ن ماثلة يف
� lأن يكون هناك اتفاق بني الدولتني �أو الدول التي �ستمار�س هذا
احلق جماعيا ،و�أن يكون هذا االتفاق �سابق ًا على وقوع العدوان .ذه��ن وا�ضعي امليثاق الذين �أح�سنوا الظن بالدول الكربى ،والتي
 lوي�ستثن��ى م��ن ال��شرط الث��اين �أعاله« ،م��ا �إذا كان��ت م�صالح تتحك��م يف �صنع القرار الدويل مب��ا لها من ثقل قانوين و�سيا�سي
ال��دول املعتدى عليها مرتبطة ارتباطا وثيقا بال�سيادة الإقليمية يف املنظم��ة الدولية ،هذه ال�سيا�سة الت��ي هدفت يف املقام الأول
واال�ستق�لال ال�سيا�س��ي بدولة �أخرى ،فال ي�ش�ترط يف هذه احلالة �إىل ح�ضور املنظمة الدولية يف �ساحة الأحداث الدولية وميادين
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ن�ش�أة ومهام قوة حفظ ال�سالم الدولية

وللأ�سب��اب املذكورة �أعاله ،ت�أ�س�ست قوة حفظ ال�سالم الدولية
بقرار من اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �شهر يونيو 1948م.
وتتكون هذه القوة حاليا �أكرث من ( )90000فرد منهم ع�سكريون
و�رشط��ة (جن��ود و�ضب��اط �ص��ف و�ضب��اط و�ضب��اط ع�سكريون)
ميثل��ون ( )%86م��ن الق��وة ،ويقوم��ون بامله��ام ذات الطاب��ع
الع�سك��ري ،وكذل��ك مدني��ون ميثل��ون ( )% 14من الق��وة يعملون
يف تخ�ص�ص��ات خمتلف��ة وا�سعة ويقومون مبجموع��ة وا�سعة من
امله��ام ،مث��ل العمل كقيادة مدني��ة للبعث��ة ،والعمل يف جماالت
ال�ش���ؤون ال�سيا�سي��ة واملدنية ،وحق��وق الإن�س��ان ،واالنتخابات،
واالت�ص��االت الإ�سرتاتيجية ،وتكنولوجي��ا املعلومات واخلدمات
اللوج�ستية والنقل والإدارة والعديد من التخ�ص�صات الأخرى.
�إن قوة حفظ ال�سالم الدولية ال تت�سلح ب�أ�سلحة ثقيلة هجومية،
و�إمن��ا بالأ�سلح��ة اخلفيفة دفاع��ا عن النف�س ،وه��ذه القوة ت�سعى
حلف��ظ ال�س�لام والأمن الدولي�ين وم�ساعدة البل��دان الواقعة حتت
ن�يران ال�رصاعات واحلروب ،ومتيزت هذه القوة بارتداء القبعات
الزرق��اء جت�سي��دا للون علم الأمم املتحدة ،ه��ذه القوات عاملية ال
تنتمي �إىل �أي بلد ،و�إمنا وينتمي �أفرادها لبلدان عديدة من العامل
بلغ��ت ( )120دول��ة  ،كما �أن قوة حفظ ال�سالم الدولية هي واحدة
من عمليات الأمم املتحدة� ،إال �أن جمل�س الأمن التابع لهيئة الأمم
املتحدة هو امل�س�ؤول عن �إ�صدار القرار بن�رشها من عدمه.

قواعد �سلوك قوة حفظ ال�سالم الدولية

يخ�ضع �أفراد قوات حفظ ال�سالم الدولية ملجموعة من القواعد
الت��ي حتدد �سلوكهم خالل وجودهم يف الأرا�ضي امل�ضيفة تتمثل
بالآتي:
 bمنع ا�ستخدام ال�سلطات اخلا�صة بها.
التقيد التام ب�أعلى درجات النزاهة واحلياد.
ّ b
 bاالحرتام والتقدير لقوانني الدولة وعادات وتقاليد �شعبها.
�سواء كان ج�سدي ًا �أو نف�سياً.
 bعدم ممار�سة �أي �إيذاء ً
 bحتري الدقة وامل�صداقية يف نقل املعلومات.
 bمنع التمييز بني الأفراد وفق ًا للأ�سا�س العقائدي.
 bوج��وب احلر�ص الت��ام على ممتلكات بعث��ة الأمم املتحدة من
�أموال ومعدات ،ومينع منع ًا تام ًا الت�رصف بها.
 bوجوب عالج �أهل البلد امل�ضيف.
 bمنع االجتار باملمنوعات �أو تعاطيها كالكحوليات واملخدرات.
مهام قوة حفظ ال�سالم الدولية

لقد تع��ددت مهام قوة حفظ ال�سالم الدولي��ة منذ �إن�شائها �إىل
الي��وم ،وق��د كان��ت �أول بعثة له��ا يف ع��ام 1948م عندما �أذنت
اجلمعي��ة العام��ة بن��شر املراقب�ين الع�سكري�ين التابع�ين للأمم
املتح��دة يف ال��شرق الأو�سط ملراقب��ة تنفيذ اتفاقي��ة الهدنة بني
�إ�رسائيل والبلدان العربية .ومن ذلك احلني تعددت وتنوعت مهام
ق��وة حفظ ال�سالم الدولي��ة ح�سب احلالة ،و�أ�صبح��ت اليوم تتمثل
املبادئ الرئي�سية لعمل قوة حفظ ال�سالم الدولية
لق��د و�ضع��ت الأمم املتحدة مب��ادئ رئي�سية حتك��م عمل قوة يف الآتي:
حفظ ال�سالم الدويل وت�سرت�شد بها ،متثلت يف ثالثة مبادئ هي c :الإ�رشاف على تنفيذ اتفاقيات ال�سالم.
 vموافق��ة الأط��راف املتنازع��ة عل��ى تدخ��ل قوة حف��ظ ال�سالم  cتعزيز �سيادة القانون.
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قوة حفظ ال�سالم الدولية تواجه العديد من التحديات
التي تقف عقبة �أمامها للقيام مبهامها على الوجه
الأكمل ،و�ستبقى هذه التحديات يف ازدياد مطرد يف
امل�ستقبل طاملا �أن الدول الكربى تتجاوز املعاهدات
واالتفاقيات مبختلف الذرائع من موقع القوة

 cحماية املدنيني و�أفراد الأمم املتحدة.
 cمراقبة احلدود املتنازع عليها.
 cمراقبة ور�صد عملية ال�سالم يف مناطق ما بعد ال�رصاع.
 cتوفري الأمن يف �أنحاء منطقة ال�رصاع.
 cتوفري الأمن خالل االنتخابات.
 cم�ساع��دة الأف��راد الع�سكري�ين داخ��ل البل��د م��ن خ�لال تقدمي
التدريب والدعم.
ولتنفيذ املهام امل�شار �إليها بعثت الأمم املتحدة ( )74بعثة/
مهم��ة لقوة حفظ ال�س�لام الدولية �إىل خمتلف بق��اع العامل ()58
منه��ا انته��ت مهمته��ا و ( )16بعثة  /مهمة قائم��ة حاليا .وذلك
كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
املهام

�أفريقيا

مهام
منتهية

24

9

مهام
قائمة

9

1

�أوروبا

ال�رشق الأو�سط

االجمايل

10

8

7

58

1

2

3

16

الأمريكيتني �آ�سيا واملحيط
الهادي

خ�سائر قوة حفظ ال�سالم الدولية

عم��ل يف ق��وة حفظ ال�س�لام �أكرث من مليون ف��رد ينتمون �إىل
خمتل��ف دول العامل .وم��ع دورها املو�س��ع وعملياتها يف بع�ض
�أك�ثر بيئ��ات العامل حتدي��ا ،يواجه حفظة ال�س�لام خماطر كبرية.
ومن��ذ ع��ام ُ 1948ف َق�� ِد �أكرث م��ن (� )3500شخ���ص حياتهم يف
عملي��ات الأمم املتح��دة لل�سالم ،مبا يف ذل��ك ( )943قتلوا ب�سبب
العن��ف .ومن��ذ ع��ام 2013م ،ارتفعت �أعداد ال�ضحاي��ا ،حيث بلغ
ع��دد القتلى يف الهجمات العنيفة (� )195شخ�صا� ،أي �أكرث من �أي
فرتة خم�س �سنوات �أخرى يف تاريخ الأمم املتحدة.
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الطبيعة القانونية لقوة حفظ ال�سالم الدولية

عل��ى الرغ��م من �أن ه��ذه الق��وات ت�أ�س�ست بقرار م��ن اجلمعية
العام��ة للأمم املتح��دة� ،إال �أن هناك خالف��ات وا�سعة بني الدول
الأع�ض��اء حيث اعتربها البع�ض ب���أن هذه القوات من قبيل قوات
القم��ع والت��ي يخت�ص به��ا جمل�س الأم��ن ال��دويل ،يف حني امتد
اخل�لاف �إىل الفقه ال��دويل ،فبينما اعتربها جانب من��ه �أنها تعد
م��ن قبيل احل��ل ال�سلمي للمنازع��ات الدولية ،وذه��ب جانب �آخر
�أنه��ا ال تع��د من قبيل احلل ال�سلم��ي للمنازعات الدولي��ة بل �إنها
تع��د من قبيل �أعمال القمع ،بينم��ا ذهب جانب �آخر من الفقه �إىل
�أنها ال تعد من تطبيق الف�صل ال�ساد�س �أو ال�سابع من ميثاق الأمم
املتح��دة بل �إنه��ا مرحلة و�سط ب�ين الف�صلني وال تنتم��ي �إىل �أي
منهم��ا .وق��د �أ�سفرت ه��ذه اخلالف��ات �إىل امتناع ع��دد من الدول
م��ن امل�شارك��ة يف نفقات هذه القوة ،وعلي��ه مت اللجوء �إىل فتوى
حمكم��ة الع��دل الدولية .ومبوج��ب املادة ( )96م��ن ميثاق الأمم
املتح��دة مت عر���ض املو�ضوع �إىل حمكمة الع��دل الدولية للإفتاء
ب�ش�أن��ه ،وذلك مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم ( )1731ال�صادر
يف  30دي�سمرب 1961م ،وعرفت هذه الق�ضية بق�ضية النفقات.
ومب��ا �أن الق��رارات ال�صادرة م��ن جمل�س الأم��ن الدويل حول
ا�ستخ��دام ه��ذه القوة من��ذ �إن�شائه��ا حتى الي��وم تراوحت ما بني
تكليفه��ا القي��ام مبه��ام تعد م��ن قبيل الأعم��ال الع�سكري��ة التي
تعطيه��ا طابع القوات املقاتل��ة ،ومهام حفظ ال�سالم ف�إن حمكمة
الع��دل الدولية بع��د ا�ستعرا�ضها وحتليلها ملراح��ل ا�ستخدام هذه
الق��وات« ،انته��ت املحكم��ة الدولي��ة �إىل �أن ق��وات الأمم املتحدة
انطالق��ا م��ن هذا التحليل لي�س��ت قوات ردع ،وذهب��ت �إىل �أنها ال
تدخل يف �إطار �أحكام الف�صل ال�سابع» .ويف ظل هذا اخلالف حول
الطبيع��ة القانوني��ة لقوات حفظ ال�سالم الدولي��ة انتهى املحللون

قوات حفظ ال�سالم الدولية ال تندرج كلها حتت طبيعة
واحدة ،بل لكل حالة طبيعتها اخلا�صة التي ميكن
حتديدها من خالل القرار ال�صادر بخ�صو�صها ،و�إن
كانت ال�سمة الغالبة لقوات حفظ ال�سالم بعد انتهاء
احلرب الباردة �أنها قوات مقاتلة

القانوني��ون� ،إىل �أن «ق��وات حفظ ال�س�لام الدولية ال تندرج كلها
حت��ت طبيع��ة واحدة ،بل لكل حالة طبيعته��ا اخلا�صة التي ميكن
حتديده��ا من خالل القرار ال�صادر بخ�صو�صها ،و�إن كانت ال�سمة
الغالبة لق��وات حفظ ال�سالم بعد انتهاء احلرب الباردة �أنها قوات
مقاتل��ة ،حي��ث �إنه عهد �إليه��ا مبهام ذات طبيع��ة ع�سكرية مثلما
حدث يف ال�صومال وبروندي ورواندا والبو�سنة والهر�سك».
التحديات التي تواجهها قوة حفظ ال�سالم الدولية

على الرغم من اجلهود املبذولة لرفع قدرات قوة حفظ ال�سالم
الدولي��ة جلعلها قادرة وم�ؤث��رة يف �أداء مهامه��ا� ،إال �أنها تواجه
العديد من التحديات �أهمها:
 اال�ستهداف من قبل اجلماعات امل�سلحة. حمدودية قدرة قوات حفظ ال�سالم على الدفاع عن نف�سها. تعدد جبهات ال�رصاع امل�شتعلة.املراجع
 الت�أخر يف تنفيذ املهام العاجلة.• ، Nicholas (2008). “Short- and Long-Term Effects
of United Nations Peace Operations”. The World
 مزاعم تبعيتها للدولة امل�ضيفة.Bank Economic Review. 22: 9–32. Sambanis
 مقاومة الدولة امل�ضيفة لأداء مهامها.اخلال�صة

يف ظ��ل ت�صاع��د امل�صال��ح الثنائي��ة وامل�شرتكة ب�ين الدول
والأح�لاف وت�شابكه��ا وتنوعه��ا �ستبق��ى اخلالف��ات والأزم��ات
واحل��روب قائمة بل قد تزداد ح��دة يف �أ�شكالها ونتائجها .وعلى
الرغ��م من اجلهود التي بذلت على مر التاريخ ملنع ن�شوب احلرب
م��ن خالل العديد من املعاهدات واالتفاقي��ات� ،إال �أن جميعها مل
يت��م االلت��زام به� .إن قوة حف��ظ ال�سالم الدولية تواج��ه العديد من
التحدي��ات التي تقف عقب��ة �أمامها للقيام مبهامه��ا على الوجه
الأكم��ل ،و�ستبق��ى هذه التحديات يف ازدي��اد مطرد يف امل�ستقبل
طاملا �أن الدول الكربى تتجاوز املعاهدات واالتفاقيات مبختلف
الذرائع من موقع القوة.

;• ^ UN Peacekeeping Fact Sheet: 30 June 2013
 2013 ،7ن�سخ��ة حمفوظ��ة � 06أكتوب��ر accessed: August
 2015.على موقع واي باك م�شني
• ^ “Enough with the Pessimism about Peaceم�ؤر�شف keeping”. Political Violence @ a Glance].
من الأ�صل يف  04مايو  .2019اطلع عليه بتاريخ � 22أكتوبر 2015
ission de supervision des Nations Unies en Syrie (MISNUS)”. 30-06-2012m.
• د /ماه��ر عب��د املنعم �أبو يون�س ،ا�ستخدام القوة يف فر�ض ال�رشعية
الدولية ،املكتبة امل�رصية2004 ،م.
• حمم��ود �سام��ي جنين��ه ،القان��ون ال��دويل العام،القاه��رة ،الطبع��ة
الثالثة1951 ،م.
• حتدي��ات ق��وة حف��ظ ال�سالم يف ال��شرق الأو�س��ط ،مرك��ز امل�ستقبل
للأبحاث والدرا�سات املتقدمة.
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ُك ْو ُر ْو َن ْاَ ...بينْ َ َا ْلوَعْ ي َو َا ْل َع ْا َد ْا ِت َو َا ْل َّت َق َا ِل ْي ِد

يف ظل الوباء الذي اجتاح العامل ومايزال ،واملعروف بفريو�س �أو
جائحة كورون���ا (كوفيد  ،)19حاولت املجتمعات املختلفة تكييف
نف�سه���ا مع ما يتطلبه احلذر من خطورة الإ�صابة
به���ذا الوباء ،عرب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل
ت�أثريه يف احلد الأدنى ،من خالل خطوات و�إجراءات
عديدة على امل�ستوى الر�سمي املتمثل يف اجلهات
احلكومية املعينة ،وخا�صة وزارات ال�صحة ،والأجهزة الع�سكرية
والأمنية وغريها� ،أو من جانب الإن�سان نف�سه حفاظ ًا على �صحته
و�سالمته.
ويف بالدن���ا الغالية ُعمان اتخذت احلكوم���ة الر�شيدة بقيادة
ح��ض�رة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم ب���ن طارق املعظم القائد
الأعل���ى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ العديد من الإجراءات التي تعمل على
تقلي���ل �أو احلد من الآثار ال�سلبية الناجمة ع���ن هذا الوباء� ،سواء
كان ذلك ل�سالمة الإن�سان على هذه الأر�ض الطيبة ،مواطن ًا ومقيم ًا،
وع���دم الت�أثري على م�ستواه ال�صح���ي واملعي�شي� ،أو على الناحية
االقت�صادية ب�شكل عام ،من �أجل ا�ستمرار احلياة على وتريتها ،وعدم
ت�أثر امل�شاريع واخلدمات القائم���ة� ،أو املخطط لقيامها  ،من �أجل
ا�ستمرار رقي الوطن وتقدمه ،ورخاء املواطن ورفاهيته.
كما �أن الإجراءات االحرتازية جتاوزت امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي �إىل
امل�ست���وى الفردي والأ�رسي واالجتماعي ب����إدراك �أهمية و�رضورة
التكيف مع مقت�ضيات ومتطلبات الو�ضع الطارئ� ،سواء كان ذلك
من خالل ال�سلوكيات الفردية� ،أو اجلماعية ،وا�ستوعب املجتمع
العم���اين ما يقت�ضي���ه الأمر ،و�أخذ ب�أ�سب���اب احليطة واحلذر ،
ُ
وتخلّ���ى م�ؤقت ًا عن الكثري من الع���ادات والتقاليد املتعارف
عليها اجتماعي ًا ،ومن بينها ما هو متبع خالل �شهر رم�ضان
املبارك وعي���د الفطر ال�سعيد ،عرب التجمعات واللقاءات
والت�شارك يف تناول وجبات الطعام املعتادة ،ناهيك

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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ع���ن الأهم ،وهو �إقامة �ص�ل�اة اجلماعة ومن
بينها �صالة الرتاويح و�صالة العيد يف بيوت
اهلل ،والت���ي متت اال�ستعا�ض���ة عنها ب�إقامة
امل�صغر يف
اجلماعة عل���ى امل�ستوى الأ�رسي ّ
املنازل ،مع اتخ���اذ احليطة واحلذر ،واتباع
�سبل الوقاية� ،أما تن���اول الطعام والذي كان
متبع ًا ب�شكل جماعي يف املجال�س والأماكن
العام���ة الأخ���رى ،خا�صة يف �شه���ر رم�ضان
الف�ضيل وعيد الفطر املبارك ،والذي كان يتم
غالب��� ًا بح�ضور وم�شاركة الإخ���وة الوافدين،
فق���د مت �إبداله ب�إي�صال الطع���ام �إىل املنازل
قبل و�أثن���اء �شهر رم�ضان املب���ارك ،وتبادل
الوجب���ات اخلا�ص���ة بالعي���د ب�ي�ن الأقارب
واجل�ي�ران من خالل �إي�صاله���ا ملنازلهم� ،أما
حول تق���دمي واجب العزاء ،ونظ���راً خلطورة
التجمع���ات ،ف�إن ذلك �أ�صب���ح يتم عن طريق
االت�صال الهاتفي �أو غريه من و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وباقتناع تام من �أفراد املجتمع،
الذين �أ�صبحوا مدركني خلطورة الو�ضع.
م���ن ناحية �أخرى ،هناك �أمور �أو ممار�سات
�أو ت�رصف���ات قد تقل�ص���ت �إىل ح ٍد ما يف ظل
هذه اجلائحة ،من جانب بع�ض النا�س  ،ومن
بينها اخلروج املتكرر من املنازل ب�صورة �شبه
يومية ،خا�صة الرتي���اد املجمعات واملحال
التجارية ،وبدون �أه���داف �أ�سا�سية ،و�إمنا من
�أج���ل ق�ضاء �أوق���ات الف���راغ ،وا�ستغالل ذلك
للبق���اء يف املنازل لفرتات �أطول من ال�سابق،

وتقوية الأوا�رص الأ�رسية ،وتعلّم
بع�ض امله���ارات ،والقراءة – ملن
�أعتاد ذلك – �إ�ضافة �إىل التقليل من
�رشاء �أو ا�ستهالك امل���واد �أو الأ�شياء
غري ال�رضوري���ة �أو غ�ي�ر الأ�سا�سية ،
الأم���ر الذي كان يحدث م���ع البع�ض،
والذي ق���د ال يكون للحاج���ة املا�سة
�إليه ،و�إمن���ا ي�أتي يف �إطار ما ميكن �أن
نطل���ق عليه� ( :أعجبن���ي) ،واال�ستفادة
مم���ا ي�رصف من �أجل���ه يف �أمور �أخرى
�أ�سا�سية و�أكرث �أهمية .ه���ذا �إ�ضافة �إىل
نواح اجتماعية �أو �أ�رسية �أخرى ،والتي
ٍ
اعتاد النا�س عليها ،وكانت ال ميكن �أن
تتم �إال بح�ضور �أعداد كبرية من الأقارب
واجلريان والأ�صدقاء واملعارف ،والتي
غدت خالل هذه الأيام تقام على نطاق
�ضيق جداً ،مراعاة للإجراءات املتبعة
للحد من انت�شار الوباء ،مثل :فعاليات
اخلطوبة ،وعقد القر�آن وغريهما.
�إن الأهم من ب�ي�ن كل ما ذكر �سلف ًا
هو الوعي الذي �أ�صبح يتمتع به �أفراد
املجتم���ع ،و�إدراكهم للمخاطر التي قد
يتعر�ض لها م���ن ي�ستهرت بالتعليمات
وال يتقي���د بها ،وال يتخذ الأ�سباب التي
تبقيه مبن�أى ع���ن الإ�صابة بهذا الوباء
ب�إذن اهلل تعاىل ،واهلل يحفظ اجلميع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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دور الذكاء اال�صطناعي يف مكافحة الأوبئة

فريو�س(كوفيد�)19أمنوذ ًجا
ما هو الدور الذي ميكن �أن يلعبه الذكاء اال�صطناعي يف
حماربة الأوبئة ،مثل فريو�س (كوفيد  )19احلايل؟ يتقدم
علم البيانات لدعم العلوم الطبية و�إعداد الب�شرية ب�شكل
�أف�ضل ملواجهة الأوبئة يف امل�ستقبل.
يف املعركة �ضد الأوبئة تقف الأطقم الطبية على اخلط
الأمامي ،خماطرين بحياتهم لإنقاذ �أرواح الآخرين،
وبالتزامن وراء هذه اخلطوط ،تكافح ال�سلطات ومراكز
البحوث الطبية ومراكز الإح�صاء وعلماء احلا�سب الآيل
م�ستخدمني جمموعة من تقنيات الذكاء اال�صطناعي
( )AIوتقنيات علوم البيانات (.)Data Sciences

املكرم
حممد بن �أحمد اللمكي
ع�ضو جمل�س الدولة k
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اال�ستعداد والت�أهب

يبدو �أن ف�يرو���س (كوفيد  ،)19ال��ذي
�أ���ص��اب ح��ت��ى منت�صف ي��ون��ي��و 2020م
(� )7.900.000سبعة ماليني وت�سعمائة
�ألف حالة م�ؤكدة و( )435.000حالة وفاة
يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من الك�شف الأول
(�إح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية) ،فاج�أ
معظم احلكومات ،ولكن هل هناك عذر؟ فمنذ
عام 2000م ،توالت التحذيرات( :ال�سار�س
 )SARS-CoVيف عام 2003م ،و�أنفلونزا
(� )H1N1إنفلونزا اخلنازير يف عام 2009م،
و ( )MERS-CoVيف عام 2012م ،و�إيبوال
يف غرب �أفريقيا يف عام 2014م ،وفريو�س
( Zikaزي��ك��ا) يف ع��ام 2015م ،والعديد
من الأمرا�ض املعدية مثل الكولريا وحمى
ال�ضنك واحلمى ال�صفراء وحتى الطاعون.
فلقد جت��اه��ل��ت دول ال��ع��امل ال��ت��ح��ذي��رات
املتكررة من اخلرباء واملنظمات ،كتحذيرات
ديني�س ك���ارول وبيل جيت�س (يف �أوائ��ل
العقد الأول من القرن احلادي والع�رشين).
كما حذر رئي�س منظمة ال�صحة العاملية،
تيدرو�س غيربي�سو�س ،يف 2018م بقوله
«ميكن �أن يبد�أ وباء مدمر يف �أي بلد يف �أي
وقت ،ويقتل املاليني من النا�س ،لأننا ل�سنا
م�ستعدين».
ميكن لتقنيات الذكاء اال�صطناعي �أن
ترفع وترية اال�ستعداد وقدرتها يف مواجهة
الوباء التايل من خالل منذجة احلا�سب الآيل
واملحاكاة بنف�س الطريقة التي ي�ساعد بها
الذكاء اال�صطناعي يف �إعداد الدول للحرب
م��ن خ�لال تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي
للمحاكاة الع�سكرية والذكاء اال�صطناعي
لال�ستعداد الع�سكري .يف نقا�ش ( )TEDلعام
2015م بعنوان (اجلائحة القادمة؟ نحن
ل�سنا م�ستعدين) ،ا�ستخدم بيل جيت�س مناذج
�ضارا مثل
م�سببا
الكمبيوتر للتنب�ؤ ب ��أن
ً
ً
الإنفلونزا الإ�سبانية عام 1918م قد ي�ؤدي
�إىل مقتل ( )33مليون �شخ�ص حول العامل
يف ت�سعة �أ�شهر فقط.
بد�أ املجتمع ال��دويل مت�أخراً يف تقييم
م�ستوى ا�ستعداد البلدان للتعامل مع الأوبئة،
حيث مت ن�رش �أول م�ؤ�رش للأمن ال�صحي
العاملي يف �أكتوبر 2019م .ك��ان جمع
يدويا �إىل حد كبري ،من خالل طرح
البيانات ً

ميكن لتقنيات الذكاء اال�صطناعي �أن ترفع وترية
اال�ستعداد وقدرتها يف مواجهة الوباء من خالل منذجة
احلا�سب الآيل واملحاكاة
الباحثني �أ�سئلة تنح�رص �إجابتها بـ(نعم �أو
ال) .و�سجلت البلدان عالمات ما بني (�صفر
و ،)100مع عالمات �أعلى ت�شري �إىل ظروف
�صحية �أف�ضل .وجاءت الواليات املتحدة يف
ال�صدارة بر�صيد ( )83.5عالمة والثانية
اململكة املتحدة و�سجلت ( )77.9عالمة.
�سوف ي�سلط التقييم ب�أثر رجعي على ا�ستعداد
كل دولة لـ(كوفيد  )19ال�ضوء على ما �إذا
كان اختبار اال�ستعداد للوباء يحتاج �إىل
�أن يكون �أكرث تعقي ًدا من هذا يف امل�ستقبل،
فالواقع ي�شري �إىل ما يخالف العالمات التي
ح�صلت عليها الواليات املتحدة الأمريكية
واململكة املتحدة ،ف�أعلى ن�سبة على الإطالق
يف عدد الإ�صابات والوفيات يف الواليات
املتحدة تتبعها اململكة املتحدة يف املركز
الثالث م��ن حيث ع��دد ال��وف��ي��ات واملركز
اخلام�س من حيث عدد الإ�صابات حتى 15
يونيو 2020م.

التنب�ؤ

يف اخل��م�����س�ين ���س��ن��ة امل��ا���ض��ي��ة ،مت
اكت�شاف �أك�ثر من ( )1500من م�سببات
الأمرا�ض اجلديدة )٪70( ،منها ثبت �أنها
من �أ�صل حيواين ،وف ًقا لإح�صاءات منظمة
ال�صحة العاملية 2018م .وت�سمى العدوى
الفريو�سية �أو البكتريية التي تنت�رش من
احليوانات �إىل الب�رش (حيوانية املن�ش�أ) .قد

يحدث امتداد عند تناول حيوان م�صاب �أو
االجت��ار به �أو ا�ستزراعه �أو ع�ضه ،وحيث
يتعدى الن�شاط الب�رشي على امل��وائ��ل �أو
يدمرها .ميكن للذكاء اال�صطناعي �أن ي�ساعد
يف التنب�ؤ بالظروف واملواقع التي قد حتدث
فيها �آث���ار م�سببات الأم��را���ض املعروفة
وغ�ير املعروفة .وه��ذا ي�سمح للحكومات
واملنظمات املعنية بالتخطيط امل�سبق
واتخاذ التدابري االح�ترازي��ة وب��دء حمالت
التثقيف �ضد الأن�شطة عالية املخاطر.
كانت القوة الرائدة يف حتديد التهديدات
احليوانية ه��ي ( ،)Predictالتي �أن�ش�أها
دني�س ك���ارول يف ع��ام 2009م .وق��درت
�أن هناك ( 1.6مليون) نوع فريو�سي غري
معروف يف احليوانات ،ميكن �أن ي�صيب
( )700.000منها الب�رش� .سحبت حكومة
الواليات املتحدة متويل التنب�ؤ يف �أكتوبر
2019م .بدافع ظهور فريو�س (زيكا) يف
عام 2015م ،ب��د�أت ( )Predictيف تطوير
التعلم الآيل للم�ساعدة يف التنب�ؤ بامل�ضيفني
املحتملني لـ(فالفافريو�س) من�ش�آ �أ��سرة
الفريو�سات التي حتتوي على (زيكا وحمى
ال�ضنك واحلمى ال�صفراء) .يقول (براناف
ب��ان��دي��ت) الباحث يف معهد (وان هيلث
 )One Healthومقره جامعة (كاليفورنيا
 دافي�س) ،التي �ساعدت يف تطوير �أدوات45
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التنب�ؤ .مت ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي من
قبل باحثني �آخرين للتنب�ؤ بالوقت واملكان
ال��ذي يت�سبب فيه االنت�شار مرة �أخ��رى يف
ظهور م�سببات الأمرا�ض املعروفة ،مبا يف
ذلك ( .)Zikaوت�ؤكد (كيت جونز) �أ�ستاذة
علم البيئة والتنوع البيولوجي يف جامعة
كاليفورنيا يف لو�س �أجنلو�س� ،أن التبعات
مزيجا فري ًدا من
ن��ادرة ج� ًدا .يتطلب الأم��ر
ً
احلظ ال�سيء للإن�سان للتفاعل مع حيوان
معني معدي بفريو�س ق��ادر على �إ�صابة
الإن�سان ونقله �إىل �إن�سان �آخر.
هذا ما يجعل الذكاء اال�صطناعي مفي ًدا
للتنب�ؤ ب (ماذا ،متى ،ملاذا� ،أين) قد حتدث
هذه الأحداث النادرة.
قام فريق (جونز) ببناء مناذج للتعلم
الآيل للتنب�ؤ باملكان ال��ذي ميكن حتديد
احل��ي��وان��ات فيه على �أن���ه ح��ام��ل حمتمل
لفريو�س (الإيبوال) ،وملا لل�سلوك الب�رشي من
ت�أثري ،مثل �إزالة الغابات والتي ينتج عنها
تقارب احليوانات ب�شكل خطري للمناطق
امل�أهولة ذات الكثافة ال�سكانية والتنقل
أي�ضا بتجربة
ب�شكل �أك�بر .يقوم (جونز) � ً
�أجهزة ا�ست�شعار وكامريات مزودة بتقنية
الذكاء اال�صطناعي ميكنها اكت�شاف وجود
احليوانات  -مبا يف ذلك العوائل املحتملة
�أو (خزانات) الأمرا�ض احليوانية املن�ش�أ -
على مقربة �شديدة من الب�رش.

الك�شف

املرحلة الأوىل من حتليالت التف�شي
هي الك�شف ،ويعد الك�شف ال�رسيع �أمراً بالغ

الأهمية لأنه يتيح التدخل املبكر  -مبا يف
ذلك عزل املري�ض وتتبع االت�صال والعالج
والتلقيح (�إذا كان متاحاً) – وتفعيل �آليات
الإنذار لإي�صال التنبيهات املحلية والعاملية
ملنع االنت�شار.
يف ع��امل مثايل من الرعاية ال�صحية
العاملية املنت�رشة يف كل مكان ،وب�أ�سعار
معقولة  -كما دعت منظمة ال�صحة العاملية
 يتلقى ال�شخ�ص امل�صاب ب�رسعة العنايةالطبية ،ويتم م�شاركة تفا�صيل املر�ض
يف نظام بيانات عاملي م��زود بالذكاء
اال�صطناعي ميكنه تقدمي امل�شورة وا�ستدعاء
امل�ساعدة و�إ���ص��دار التحذيرات �آن��ي�اً .كان
التعامل مع تف�شي (كوفيد  )19يف مدينة
(ووه���ان) ال�صينية يف دي�سمرب 2019م
بعي ًدا ج ًدا عن هذا ال�سيناريو .كانت ال�سلطات
ال�صينية  -على الرغم من نظامها ال�صحي
املتطور  -بطيئة للغاية يف اكت�شاف التهديد
�أو التعرف عليه �أو الإعالن عنه.
بغ�ض النظر عن ال�رسية ،ظهرت �أنباء
عن العامل املمر�ض اجلديد .التقطت العديد
من �أنظمة الذكاء اال�صطناعي على الرثثرة
ع�بر الإن�ترن��ت ح��ول جمموعة م��ن ح��االت
االلتهاب الرئوي غري املعروفة يف (ووهان)
و�أ�صدرت تنبيهات ،بغ�ض النظر عن ال�صمت
من ال�سلطات ال�صينية .تدعي ()Data miner
�إنها كانت �أول من �أ�صدر حتذيراً (لعمالئها
ف��ق��ط) يف  30دي�سمرب 2019م ،بعد �أن
التقطت ال��درد���ش��ة على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،مبا يف ذلك �صورة للتنظيف

الك�شف ال�سريع يعد �أم��ر ًا
بالغ الأهمية لأنه يتيح التدخل
املبكر  -مبا يف ذلك عزل املري�ض
وتتبع االت�صال والعالج والتلقيح
(�إذا كان متاح ًا)  -وتفعيل �آليات
الإنذار لإي�صال التنبيهات املحلية
والعاملية ملنع االنت�شار
العميق جتري يف �سوق احليوانات يف مدينة
(ووهان) ،كما تدعي خدمات �أخرى مدفوعة
الثمن مثل ( )BlueDotو (� )Metabiotaأن
خوارزميات معاجلة اللغة الطبيعية ()NLP
كانت �رسيعة يف متابعة الأخ��ب��ار ،وف ًقا
للتقارير.
كما مت �إ�صدار الإن��ذارات العامة الأوىل
بتاريخ  30دي�سمرب 2019م ،وف ًقا لوكالة
(�أ�سو�شيتد بر�س) .فالإنذار الأول كان �إنذاراً
�آلي ًا من ( ،)HealthMapومقره يف م�ست�شفى
بو�سطن للأطفال ،وال��ذي ي�ستخرج العديد
من اخلال�صات للح�صول على املعلومات.
مبنيا عن درا�سة
والإنذار الثاين كان �إنذاراً ً
�أ�صدرته ( ،)ProMEDبعد �أن مت �إخطار عاملة
الأوب��ئ��ة يف نيويورك (م��ارج��وري ب��والك)
باحلديث عن حاالت (االلتهاب الرئوي غري
املربرة) عرب الربيد الإلكرتوين يف املدر�سة
القدمية من ال�صني.
�ساعدتا كل من Healthmap) (BlueDot
يف التنب�ؤ بانت�شار الفريو�س دولي ًا من خالل
تقنية (بيانات التعدين )Data Mining
للرحالت اجلوية التي تغادر مدينة (ووهان)
خالل الفرتة احلرجة بعد تف�شي الفريو�س
وقبل فر�ض قيود على ال�سفر.

التوقع

وقد مت الرتكيز ب�شكل كبري على توقعات
االنت�شار ،ومعدالت الإ�صابة ،واحل�ضانة،
وال�شفاء ،والوفاة ،وقمم وانحدار الفريو�س
(ك��وف��ي��د ،)19واجل��دي��ر بالذكر �أن تنب�ؤات
الفريق يف (�إمربيال كوليدج) يف لندن ترجع
�إىل التغيري ال�رسيع لإ�سرتاتيجية حكومة
اململكة املتحدة من (انتظر وانظر) �إىل تقدمي
التدخل ،مثل التباعد االجتماعي .لطاملا
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كانت هذه النماذج ريا�ضية وال متيل �إىل
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي.
ومع ذلك ،ا�ستخدم باحثون من جامعة
(فودان) يف (�شنغهاي) اندالع (كوفيد )19
يف ال�صني كدرا�سة حالة الختبار و�إثبات
�أن الذكاء اال�صطناعي يجعل التنب�ؤات يف
الوقت احلقيقي �أف�ضل لالنتقال من مناذج
التنب�ؤ الوبائي التقليدية .ا�ستخدمت درا�ستهم
الأوىل برنامج ترميز تلقائي مكد�س لنمذجة
ديناميكيات انتقال ال��وب��اء يف ال�صني.
ا�ستخدمت ورقة ثانية الذكاء اال�صطناعي
للتنب�ؤ بعواقب ت�أخري احلكومات يف التدخل
يف انت�شار الفريو�س.

حتليل اجلينوم

قام باحثون �صينيون بت�سل�سل جينوم
( )SARS-CoV2ب�رسعة ون�رشه يف م�سودة
يف  10يناير 2020م .وقد مت ت�سل�سل جينوم
( )SARS-CoV2مرات ال حت�صى منذ عينات
من جميع �أنحاء العامل.
يتم ا�ستخدام التعلم العميق يف الت�سل�سل
اجليني واالختبار الت�شخي�صي ،ملعاجلة
جم��م��وع��ات ال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ب�يرة وحت��دي��د
االختالفات يف ال�شفرة ،كما هو مو�ضح يف
ورقة البحث التي مت �إجرا�ؤها يف نوفمرب
2019م ،ول��ك��ن لي�س م��ن ال��وا���ض��ح مدى
ا�ستخدام ( )AIعلى نطاق وا�سع يف ت�سل�سل
جينوم (.)SARS-CoV2
هناك العديد من الأ�سباب التي جتعل
مهما:
ت�سل�سل اجلينوم ال�رسيع ً
ال�سبب الأول هو �أن معظم اختبارات
فريو�س (ال�سار�س�-س  )2يف املر�ضى تعتمد
على حتديد جزء من جينوم الفريو�س يف
م�سحة الأنف �أو احللق.
ال�سبب ال��ث��اين ه��و ال�سماح للباحثني
ملقارنة اجلينومات ،مبا يف ذل��ك البحث
عن �أوج��ه الت�شابه مع م�سببات الأمرا�ض
التاجية ال�سابقة مثل (�سار�س) و()MERS
ومع فريو�سات التاجية احليوانية املوجودة
يف الأن���واع امل�ضيفة امل�شتبه فيها مثل
أي�ضا ،ت�ساعد درا�سة
اخلفافي�ش والبنغولنيً � .
الطفرات ال�صغرية التي حتدث يف جينوم
الفريو�س كل �أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع
على تتبع متى و�أين ظهر.
أخ�ي�را ،ف ��إن اجلينوم الفريو�سي هو
و� ً

الذكاء اال�صطناعي يجعل التنب�ؤات يف الوقت احلقيقي
�أف�ضل لالنتقال من مناذج التنب�ؤ الوبائي التقليدية
مفتاح تتبع االنت�شار الفريو�سي .
 )strainهو م�رشوع مفتوح امل�صدر يحلل
جميع جينومات الفريو�سات م��ن جميع
�أنحاء العامل ال�ستخدام طفرات احلكاية �أو
(ال�ساللة) لتتبع انت�شار الوباء .لقد جمعت
( )1500جينوم لـ( ،)SARS-CoV2و�أنتجت
خ��رائ��ط رائ��ع��ة تظهر ���س�لاالت رم��ز اللون
حمليا وع��امل� ً�ي��ا .يظهر حتليل
املنت�رشة
ً
ال��والي��ات املتحدة كيف اجتازت �سالالت
خمتلفة البالد.يف حني �أن ()Nextstrain
تبدو كطفل ُمل�صق للذكاء اال�صطناعي
والبيانات ال�ضخمة� ،إال �أنها لي�ست اليوم،
ك��م��ا ي��ق��ول (ري��ت�����ش��ارد ن�ي�ر)� ،أ���س��ت��اذ يف
( ،)Biozentrumجامعة (ب����ازل) ،و�أح��د
م�ؤ�س�سي ( .)Nextstrainيقول« :ت�ستخدم
بع�ض اخلوارزميات امل�شاركة يف ت�سل�سل
اجلينوم الذكاء اال�صطناعي  -العديد من
بنيات ال�شبكات الع�صبية .ولكن ال يوجد
حاليا».
�شيء يف نهايتنا ً
(Nex t

اختبار مب�ساعدة ()AI

�سلط نق�ص االختبارات  -ال �سيما يف
الغرب  -ال�ضوء على امل�شكالت املتعلقة
باالختبارات القائمة على اجلينوم .برز
مثاالن خمتلفان للغاية لالختبارات التي
تدعم الذكاء اال�صطناعي من ال�صني.
�أدخ��ل��ت ال�سلطات ال�صينية يف بكني
ك��ام�يرات ت�صوير ح��راري م��زودة بتقنية
الذكاء اال�صطناعي ،طورتها (مغفي) ،يف

�أم��اك��ن مزدحمة مثل حمطات القطارات
وامل��ط��ارات للم�ساعدة يف التعرف على
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ارتفاع يف
درجة احل��رارة .حتى على م�سافة تزيد عن
ثالثة �أمتار يف مكان مزدحم ،مع �أ�شخا�ص
ي��رت��دون �أقنعة �أو قبعات ،ميكن للنظام
التعرف على اجلبني ب�رسعة والتعرف على
ما �إذا كان ال�شخ�ص يطلق حرارة زائدة ،ثم
با�ستخدام ميزة التعرف على ال�صور� ،ضع
عالمة على امل�س�ؤول الذي ي�ستطيع بعد ذلك
يدويا .ارتفاع درجة
فح�ص درجة حرارته
ً
احلرارة من �أعرا�ض (كوفيد  )19ال بديل عن
االختبار الكامل ،ولكن بالت�أكيد له مزايا.
يف ال���ط���رف الآخ�����ر م���ن ال��ط��ي��ف ،مت
ا�ستخدام من��وذج التعلم العميق لتحديد
حاالت (كوفيد )19بدقة من خالل الت�صوير
املقطعي امل��ح��و���س��ب ل�����ص��دور امل��ر���ض��ى.
يف درا���س��ة ن����شرت يف م��ار���س 2020م،
متكنت ال�شبكة الع�صبية ،املعروفة با�سم
( ،)COVNetمن فح�ص ( )4300فح�ص
بالأ�شعة املقطعية والتمييز الدقيق بني
املر�ضى الذين يعانون من ()Covid-19
وااللتهاب الرئوي و�أمرا�ض الرئة املكت�سبة
من املجتمع.
ط��ورت العديد من ال�رشكات ال�صينية
تقنيات مم��اث��ل��ة للتعرف ع��ل��ى الأ���ش��ع��ة
املقطعية� ،شحذ يف (ووه��ان) .وت�شمل هذه
ؤخرا يف
( ،)Infervisionالتي مت ن�رشها م� ً
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م�ست�شفى �إيطايل .قامت �رشكة نا�شئة كندية،
(داروي��ن��اي) ،م ��ؤخ� ً�را بجعل تقنية ق��راءة
الأ�شعة املقطعية مفتوحة امل�صدر.

االحتواء

قبل االختبار وحتى الأعرا�ض ،هناك
معديا دون علم
فرتة يكون فيها املري�ض
ً
وميكنه نقل الفريو�س .الطريقة القيا�سية
للتعامل مع هذا هي من خالل تتبع االت�صال،
لتحديد ال�شخ�ص ال���ذي ميكن �أن يكون
ال�شخ�ص امل�صاب قد اجتاز املر�ض وتنبيه
واختبار وعالج �أو عزل تلك االت�صاالت.
يرا من
��زءا ك��ب� ً
ك��ان تتبع االت�صال ج� ً
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة االح���ت���واء يف �سنغافورة.
إيجابيا ،جتري
مبجرد �أن ي�صبح ال�شخ�ص �
ً
�سنغافورة مقابلة مع ال�شخ�ص امل�صاب
وحت��اول تتبع كل �شخ�ص تفاعل معه يف
غ�ضون �أ�سبوع �إىل �أ�سبوعني قبل االختبار
الإيجابي .يف البداية ،يبدو �أن هذه عملية
ي��دوي��ة �إىل ح��د ك��ب�ير ،ول��ك��ن يف م��ار���س
هاتفيا ي�سمى
2020م قدمت الدولة تطبي ًقا
ً
( )TraceTogetherمفتوح امل�صدر متاح
الآن ي�ستخدم ( )Bluetoothلت�سجيل جميع
التفاعالت الوثيقة مع م�ستخدمي التطبيق
الآخرين� .إذا قام �أحد م�ستخدمي التطبيق
بتطوير (كوفيد ،)19فيمكن تنبيه جميع
الأفراد املعر�ضني للخطر وال�سلطات.
كما �أن م��دى ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام تتبع
االت�����ص��ال ال�����ش��ام��ل يف ك���وري���ا ل��ل��ذك��اء
أي�ضا .ومع ذلك،
اال�صطناعي غري وا�ضح � ً
ُتظهر هذه الورقة �أن كوريا ت�ستخدم �سجالت
البيانات ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك زي��ارات
امل�ست�شفيات وال�صيدليات ،وبيانات نظام
حتديد املواقع العاملي ،ومعامالت بطاقات
االئتمان ،وال��دوائ��ر التلفزيونية املغلقة،
والتي ُي�سمح بها مبوجب قواعد خا�صة مت
�سنها بعد تف�شي فريو�س كورونا يف عام
2015م.
مع �أوائل فرباير 2020م ،طرحت ال�صني
ب�رسعة تطبيق �إغالق كا�شف االت�صال يف
جميع �أنحاء البالد لل�سيطرة على (كوفيد
 )19يعمل على ن��ظ��ام �إ���ش��ارات امل���رور.
ويف حمطات ال�سكك احلديدية والأم��اك��ن
املزدحمة وما �إىل ذل��ك ،يجب عليك م�سح
التطبيق �أو فح�ص امل�س�ؤولني للتطبيق
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قام ( )Googleو( )Facebookوغريهم من عمالقة البحث
وو�سائل التوا�صل االجتماعي بتعديل خوارزمياتهم و�ضخوا �أجهزة
ك�شف الكذب على من�صاتهم يف حماولة للرتويج للمعلومات
امل�شروعة والق�ضاء على املعلومات اخلاطئة
وال�سماح للأ�شخا�ص بالدخول فقط �إذا �أظهر
�ضوءا �أخ�رض .النظام وراء التطبيق
التطبيق
ً
حماط بال�رسية ،ولكن يبدو �أنه يعتمد على
بع�ض الذكاء اال�صطناعي املعقد.
�أخرب �أحد املغرتب ني (Computer Wee k
� )lyأنه عند عودته �إىل مطار (�شنغهاي) من
اخل��ارج يف فرباير ،ا�ضطر هو ورفيقه �إىل
تنزيل التطبيق .ثم �أخ��ذوا �سيارة �أجرة �إىل
املنزل .بعد ( )15دقيقة فقط من عودتهم
�إىل �شقتهم ،طرق م�س�ؤولو ال�صحة وال�رشطة
على الباب� .أخذوا درجات حرارتهم و�رشحوا
ب�أدب �أنهم يجب �أن يقوموا باحلجر الذاتي
ملدة �أ�سبوعني وطلبوا منهم التوقيع على
وثائق تقول �إنهم يفهمونها.
ي�رشح قائالً« :يف ال�صباح ،ذهبت ل�رشاء
قهوة يف مكان قريب ،دون �أن �أدرك �رصامة
القواعد .خالل �ساعة ،طرق رجال ال�رشطة
وال�صحة على ال��ب��اب م��رة �أخ���رى .كانوا
يعرفون بال�ضبط �أين كنت من الهاتف.
�إنهم مل يغرموين .و�أو���ض��ح��وا �أن ذلك
واجبي املدين وحذروين من القيام بذلك مرة
�أخرى .اعتذرت و�شكرتهم .كان الأمر خميفًا
متاما و�أنا �سعيد
بع�ض ال�شيء ،لكنني �أ�ؤيده ً
لأنهم فعلوا ذلك.

هكذا يتتبعون الفريو�س� .إنها تعمل .لقد
�ساعد ال�صني على ك�سب املعركة �ضد (كوفيد
.»)19

املعلومات وال�سيطرة
على املعلومات اخلاطئة

يف �أي كارثة ،من ال�رضوري احل�صول
على املعلومات ال�صحيحة للمواطنني،
والبيانات �إىل املنظمات ،وتقلي�ص الأخبار
واخلدع املزيفة .ميكن �أن تقتل املعلومات
ال�سيئة ،كما يت�ضح من مئات الأ�شخا�ص
الذين ماتوا ب�سبب اعتقاد خاطئ ،وذلك يف
�إيران ب�سبب �رشب امليثانول ،معتقدين �أنه
عالج لفريو�س (كوفيد .)19
ميكن �أن ت�ساعد منظمة العفو الدولية
يف توفري املعلومات ال�صحيحة واحلد من
ن�رش املعلومات امل�ضللة .قام ()Google
و( )Facebookوغ�ي�ره���م م���ن عمالقة
البحث وو���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
بتعديل خ��وارزم��ي��ات��ه��م و���ض��خ��وا �أج��ه��زة
ك�شف الكذب على من�صاتهم يف حماولة
للرتويج للمعلومات امل�رشوعة والق�ضاء
على املعلومات اخلاطئة .لعمليات البحث
املتعلقة بـ(كوفيد ،)19تظهر ()Google
البيانات من احلكومات الوطنية واملنظمات

التحليل جلائحة (كوفيد )19وما نتج عنها من ا�ستجابات
وا�سعة النطاق �سيكون له دور رئي�سي يف االع�تراف بالدور
املحوري الذي ميكن �أن يقوم به الذكاء اال�صطناعي يف مواجهة
الأوبئة م�ستقبال
ال�صحية ،بد ًال من امل�شاركات ال�شائعة
املعتادة والر�سائل املدفوعة من املعلنني.
م��ث��ال م��ث�ير ل��ل��ع��دي��د م��ن خ��دم��ات
امل��ع��ل��وم��ات اجل���دي���دة ه���و (What’s
 )App Health Alertال��ت��ي طورتها
( )Praekelt.orgجل��ن��وب �أفريقيا ومت
ن�رشها الآن م��ن قبل منظمة ال�صحة
العاملية� .إن��ه��ا خدمة متعددة اللغات
ت�ستخدم التعلم الآيل وفهم اللغة الطبيعية
ل�ل�إج��اب��ة ع��ل��ى �أ���س��ئ��ل��ة امل�ستخدمني
وتوجيههم �إىل �أف�ضل امل���وارد ،جذبت
خدمة منظمة ال�صحة العاملية ()12
مليون م�ستخدم يف الأ�سبوع الأول.
م�ستوى م�شاركة البيانات من قبل
احلكومات وال��وك��االت وامل�ست�شفيات
وم ��ؤ���س�����س��ات ال��ب��ح��ث وج��م��ي��ع �أن����واع
املنظمات غري م�سبوق .وهذا يتيح بناء
خدمات مبتكرة قائمة على البيانات،
مب��ا يف ذل��ك �إح�صائيات ملك (كوفيد
 ،)Worldometer( )19وال��ت��ي متكن
الباحثني الذين يقومون بو�ضع مناذج
لتوقعات اجلائحة ،والباحثني الطبيني
الذين ي�سعون جاهدين البتكار واختبار
عالجات جديدة ،وعلماء احلا�سب الآيل
الذين يبنون �أدوات الذكاء اال�صطناعي
التي �ست�سهل عليهم جمي ًعا.

العالج

واح������دة م���ن ال���ط���رق ال��رئ��ي�����س��ي��ة
وامل���ت���ط���ورة ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم ال��ذك��اء
اال�صطناعي يف الرعاية ال�صحية هي
�إع��ادة ا�ستخدام الأدوي��ة احل�سابية .يف
هذه العملية ،ي�ستخدم الباحثون تقنيات
التعلم العميق للبحث من خالل قواعد
البيانات ال�ضخمة للأدوية املوجودة -
مثل )Drugbank( -التي متت املوافقة
كثريا من قبل �إدارة الغذاء والدواء
عليها ً
الأم��ري��ك��ي��ة ،للعثور ع��ل��ى ال��ع�لاج��ات
املحتملة للم�شكالت اجلديدة .الأمل هو

�أن��ه ميكن تدريب ال��ذك��اء اال�صطناعي
على �إي��ج��اد مثبطات فريو�سية � -إما
اللقاحات �أو العالجات  -بنف�س الطريقة
التي ا�ستخدم بها الباحثون يف معهد
(ما�سات�شو�ست�س) للتكنولوجيا ال�شبكات
الع�صبية العميقة لإيجاد م�ضاد حيوي
ج��دي��د حمتمل ملكافحة االل��ت��ه��اب��ات
البكتريية مثل (.)E. coli
ميكن �أن ي�ساعد الذكاء اال�صطناعي
يف توقع ما �إذا كانت الأدوية املحتملة
�ستمنع ارت��ب��اط ال��ف�يرو���س باخلاليا
الب�رشية ،و�إذا كان من املحتمل �أن يكون
�ساما للخاليا الب�رشية ،و�إذا
العقار
ً
خطريا مع
كان ميكن �أن ي�سبب تفاعلاً
ً
الأدوية ال�شائعة الأخرى ،مما ي�ساعد على
الفح�ص امل�سبق للأدوية املحتملة قبل
اختبار املخترب.
تعمل العديد م��ن امل��خ��ت�برات على
م�ستوى ال��ع��امل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي �أو ا���س��ت��خ��دام ال��ذك��اء
اال���ص��ط��ن��اع��ي للتحقق م��ن الأدوي����ة
املحتملة واختبارها .وت�شمل هذه خمترب
( )MITوراء امل�ضاد احليوي املذكور
�أعاله .هناك العديد من الأوراق املن�شورة
م�سب ًقا � -أي ب��دون مراجعة الأق��ران -
حيث ادعى الباحثون اكت�شافات خمدرات
با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي مثل هذا
من ( )Insilicoوه��ذا من جامعة والية
(مي�شيغان).

اال�ستعداد للمرة القادمة

يف امل�ستقبل� ،سيكون لتحليل جائحة
(كوفيد  )19وما نتج عنها من ا�ستجابات
وطنية وعاملية وا�سعة النطاق دور
رئي�سي يف االع�تراف بالدور املحوري
الذي يلعبه الذكاء اال�صطناعي ويجب �أن
يلعبه يف اال�ستعداد ملا �سيواجه العامل
من �أوبئة وكيفية التعامل معها.

املراجع

 mاملوقع الإل��ك�تروين احلا�سب العاملي
فريو�س كورونا.
https://www.worldometers

info/

coronavirus.

 mمقال غ الفلني � ،أ �أغريي  ،غ دميب�سي
(ميكن لأدوات التنب�ؤ �أن تنقذ الأرواح يف �أزمة
كوفيد  13 )19-مايو 2020م.

Prediction Tools Can Save Lives in the
COVID-19 Crisis. By Gregory Laughlin,
Anthony Aguirre, Gaia Dempsey on May13,
2020.
- https://blogs.scientificamerican.com/
observations/prediction-tools-can-savelives-in-the-covid-19-crisis.

 mمقال بارناف بانديت ،تدمري املوائل
وفقدان التنوع البيولوجي يف جذر الأمرا�ض
املعدية النا�شئة – �أبريل 2020م.

Habitat Destruction And Biodiversity
Loss at the Root of Emerging Infectious
Diseases””- April, 2020.
- https://www.ucdavis.edu/one health/
habitat-destruction-and-biodiversity-lossroot-emerging-infectious-diseases.

 mحما�رضة بيل جيت�س يف فعالية ()TED
(اجلائحة القادمة) مار�س 2015م.

The Next Outbreak we are Not Ready
March 2015.
_- https://www.ted.com/talks/bill
_gates_the_next_outbreak_we_re_not
ready?language=en

 mمقال كيفني بريجر – الرجل الذي توقع
جميئي اجلائحة –  12مار�س 2012م.

The Man Who Saw the Pandemic Coming
MARCH 12, 2020.
- http://nautil.us/issue/83/intelligence/
the-man-who-saw-the-pandemic-coming.

k

عميد ركن متقاعد (اجلي�ش ال�سلطاين العماين)
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دور البحث العلمي يف القوات امل�سلحة

املك��ون

العلم��ي

للأم��ن

القومى يفر���ض حتديا جديدا،
يتمثل يف �ض��رورة بناء قاعدة
عملية وتقني��ة متينة ،تتطور
با�ستم��رار ،وتعم��ل جنب��ا �إىل
جنب م��ع بقية عنا�ص��ر الأمن
القومي الأخرى

والقادرة على التعامل مع نظم الت�سليح والأجهزة واملعدات احلديثة،
وتعظيم اال�ستفادة منها.
وقد ي�صعب الف�صل بني �أنواع البحث العلمي ،و�إن كان ميكن
ت�صور هذا التق�سيم:
 mبحوث �أ�سا�سية ( :)Basic Researchوتهدف �إىل تطوير
املعارف العلمية ،دون ا�ستهداف �إىل تطبيق خا�ص ،وهي ت�ؤدي �إىل
اكت�شافات تزيد بال�رضورة من احلقائق العلمية ،وكثريا ما تتخذ هذه
البحوث �شكل املبادئ والنظريات والقوانني.
 mبحوث تطبيقية ( :)Applied Researchوه��ي تركز على
التطبيقات املبا�رشة با�ستثمار وتطويع نتائج البحوث الأ�سا�سية.

يع��د الأم��ن القومي من الق�ضاي��ا املهمة واجلوهري��ة يف حياة الأمم.
وتاريخيا ،كان الأمن القومي ي�شمل املكونات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
والع�سكري��ة ،وال�سكاني��ة ،واملوق��ع اجليو�سيا�س��ي .ولك��ن القف��زات
العلمي��ة املت�سارع��ة ،وت�أثريها على كافة مناحي احلي��اة ،جعل منها
مكون��ا جديدا ،ي�ضاف �إىل مكونات الأمن القوم��ي التقليدية ،وا�صطلح
عل��ى ت�سميته «مك��ون القدرة العلمي��ة والتقنية للدول��ة» .وبزوغ هذا
اللواء متقاعد الدكتور

علــي حممـــد رجب
جمهورية م�صر العربية

املك��ون العلم��ي للأم��ن القوم��ي يفر���ض حتدي��ا جدي��دا ،يتمث��ل يف
�ض��رورة بن��اء قاع��دة عملية وتقني��ة متينة ،تتط��ور با�ستم��رار ،وتعمل
جنبا �إىل جنب مع بقية عنا�صر الأمن القومي الأخرى.

�إن حماية كيان ال��دول��ة تتطلب وج��ود ق��وات م�سلحة قوية
بعتادها وتدريب �أفرادها ،ولهذا يحظى البحث العلمي بق�سط كبري
من االهتمام ،جنب ًا �إىل جنب مع التعليم والتدريب الع�سكري ،لتجهيز
القوات امل�سلحة ب�أ�صول العلوم وتقنيات الأ�سلحة .ولقد تبلور هذا
االهتمام مع بداية الن�صف الثاين من القرن الع�رشين ،بعد احلرب
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العاملية الثانية ،حيث تطورت املعدات الع�سكرية تطوراً هائالً .ومن
هذا املنطلق ،تويل القوات امل�سلحة يف العديد من الدول اهتمام ًا كبرياً
ملجال البحث العلمي داخل من�ش�آتها التعليمية ومراكزها البحثية،
لبناء وتطوير قدراتها العلمية والتقنية يف خمتلف التخ�ص�صات من
خالل قاعدة من الكوادر امل�ؤهلة على االبتكار والإبداع والتطوير،

�أهمية البحث العلمي يف القوات امل�سلحة
نظرا لأن التطور التقني يف نظم الت�سليح �أ�رسع منه يف املجاالت
الأخرى ،كان لزاما بذل اجلهد ل�صنع املعرفة الفنية ذاتها (�أي توليد
التقنية) ،باجلهود الوطنية ،كلما �أمكن ،وال �سبيل �إىل ذلك �إال بالبحث
العلمي املوجه ،الذي يحقق ا�ستثمارا �أف�ضل بكثري من �أي موارد �أو
ثروات طبيعية .ولقد بنيت كثري من خطط الت�صنيع احلربي يف دول
العامل الثالث على �أ�سا�س اال�ستعا�ضة عن اال�سترياد بالإنتاج الوطني.
ونتيجة لذلك ،فقد اعتربت �سيا�سة احل�صول على رخ�صة للإنتاج
�أ�سا�سا لعملية الت�صنيع احلربي ،والعيب يف ذلك هو �إهمال جانب
البحث العلمي الالزم لإلغاء �أو تقليل التبعية .واالعتماد على رخ�صة
الإنتاج لي�س م�رضا ،بل مرغوب فيه ،ولكن يف �إطار خطة و�سيا�سة
ترمي �إىل تنمية وتطوير قاعدة عملية حقيقية .وهناك حاجة ما�سة
للو�صول �إىل حالة واعية من االتزان بني امتالك التقنية با�ستريادها،
وبني امتالكها بتوليدها بالقدرات الذاتية .وبديهي �أن هذا االتزان
الب��د و�أن يكون منحازا ل�صالح الوطن .وه��ذا يعني من الناحية
العملية� ،أن يتعاظم قدر وقيمة تنوع ما تقوم به اجلهات املختلفة يف
جمال الن�شاط الع�سكري ،من �أجل توليد املعارف التقنية املطلوبة.
ويلزم �إيجاد �آليات مرنة تربط بني البحث العلمي و�صناعة معدات
الدفاع ،ثم اال�سرت�شاد مبواقف الدول الأخرى ،ب�صفة عامة ،جتاه هذه
العالقة ،وا�ستبيان دور امل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية التي تعمل يف
جمال الت�سليح ،ودعمها حتى ميكن �أن يتولد من خاللها طموح يعي
دور العلم ،و�صوال �إىل مرحلة املمار�سة اخلالقة.

وتتجه �أعمال البحوث والتطوير يف معظم الدول املنتجة ملعدات
الدفاع �إىل حتديث نظم الت�سليح املوجودة فى اخلدمة ،لأن االرتفاع
الهائل يف �أ�سعار نظم الت�سليح احلديثة ميثل عبئا ،لي�س على الدول
النامية فقط ،بل وعلى ال��دول الغنية �أي�ضا ،ولذلك ،كان االجتاه
العاملي نحو احلفاظ على نظم الت�سليح املوجودة يف اخلدمة ،و�إطالة
�أعمارها ،وحتديثها ،مبا يجعله منا�سبة ملواجهة العدائيات املحتملة.
وهناك اجتاهان رئي�سيان لتحقيق ذلك:
• االجتاه الأول :ويعني ب�إطالة عمر ال�سالح بالت�صميم نف�سه ،مع
احتفاظه بنف�س خ�صائ�صه الفنية خالل عمره اجلديد.
• االجتاه الثاين :ويعنى با�ستبدال بع�ض املكونات القدمية يف
ال�سالح ،مبكونات حديثة �أكرث تطورا� ،أو ب�إ�ضافة مكونات حديثة،
مبا ي�ؤدى �إىل حت�سني كفاءة ال�سالح ،وزيادة قدراته .ويرتاوح جمال
العمل هنا بني تركيب جزء ب�سيط بال�سالح �إىل تغيري كبري يف النظام
الكامل ،ينقله من جيل �إىل جيل.
ونظم الت�سليح التي يتم اختيارها للتطوير يلزم �أن تتكامل
مع النظم احلديثة ،و�أن تكون لها فعالية ملدة طويلة ،بحيث يكون
التطوير اقت�صاديا ،و�أن حتقق مبد�أ التوحيد (.)Standardization
وقد ت�ؤثر التقنية الب�سيطة والرخي�صة ،بدرجة كبرية ،على �إمكانيات
الأ�سلحة .ففي احلرب العاملية الثانية� ،أدى تثبيت خزانات وقود
�إ�ضافية للطائرات املقاتلة �إىل اكت�ساب القوات اجلوية للمقاتالت
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مراك��ز البح��وث العلمية تع��د من �أه��م ال�ص��روح العلمي��ة والبحثية داخل

�أ�صب��ح وج��ود مراك��ز للبح��وث العلمي��ة يف

الق��وات امل�سلح��ة ،والت��ي تلع��ب دورا حيوي��ا يف دع��م وت�شجي��ع البح��ث

الق��وات امل�سلح��ة م��ن ال�ض��رورات امللح��ة

جدول رقم ()1

العلم��ي ،وبناء الك��وادر الفنية وتنمي��ة قدراتهم الإبداعي��ة ليكونوا قادرين

يف الوق��ت الراه��ن؛ المت�لاك الق��درة عل��ى

على مواكبة التطور العاملي الذي تت�سارع وتريته يوما بعد يوم

امل�ساهمة يف �صياغة امل�ستقبل

ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي مقارنة بالدخل القومي

حرا�سة ،ميكنها حماية القاذفات التي كانت تقوم بتنفيذ غارات
عميقة داخل �أملانيا .وبالإمكان ،مثال ،زيادة مدى عمل الطائرة �إىل
ال�ضعف ،وكذلك حملها النافع وفرتة جهوزيتها� ،إذا ما طور ،وب�شكل
مالئم ،املحرك املروحي التوربيني امل�ستخدم يف طائرات النقل
الع�سكرية وطائرات الدورية ،على ال�سواء .كما ميكن حتقيق اقت�صاد
�أكرب يف الوقود عن طريق تغيري �شكل الأ�سطح املتحركة ،املرتكزة
على �أطراف الأجنحة ،بالإ�ضافة �إىل تطوير جنيحات جمموعة الذيل،
للحد من قوة اجلر ،وا�ستخدام مواد مركبة جديدة ،تتميز باخلفة
واملتانة ،يف �آن واحد.
ولعل امل�ست�شعرات الذكية هي التي تقدم �إمكانات تطوير يف
غاية الأهمية .كما �أن نظم الأ�سلحة املزودة مبثل هذه امل�ست�شعرات
الذكية ت�صبح ذات م�ستوى �أكرث فعالية� ،إذ �إنها ت�ستطيع حماية
نف�سها ،وزيادة احتماالت بقائها ،عن طريق تغيري م�سارها ،لالبتعاد
عن اخلطر ،ثم العودة �إىل التوجه نحو الهدف ،بعد جتاوز هذا اخلطر.
ف�إذا ما اجته �صاروخ مزود مب�ست�شعر ذكي نحو هدفه ،و«�شعر» فج�أة
بتهديد رادار معاد ،ف�إنه �سيغري طريقه لتفادي التهديد ،ثم يعود
للتوجه نحو هذا الهدف .ويجري ال�صاروخ مناورته هذه على �أ�سا�س
ما توفره له امل�ست�شعرات الأخرى من معطيات حول بعده عن الهدف،
وما تبقى يف خزاناته من وقود ،و�رسعة الرياح ،واالجتاه� ،إ�ضافة �إىل
عدة اعتبارات �أخرى.
وب�شكل عام ،ميكن القول �إن كل نظم الأ�سلحة الراهنة املتقدمة،
بغ�ض النظر عن طبيعتها� ،سواء كانت دفاعية �أو هجومية ،ف�إنها
تعمل بوا�سطة حا�سب متقدم .وال ي�ستبعد اخلرباء �إمكانية بناء �أجهزة
حوا�سب يف امل�ستقبل ت�شبه يف عملها عمل خاليا الدماغ الب�رشي.
وهنا نكون قد تو�صلنا �إىل حا�سب «يفكر» ،وهو �أق�صى درجات الذكاء
الآيل .ودمج عمل مثل هذه النظم مع �أجهزة جمع املعطيات و�شبكات
االت�صاالت الآمنة ال�رسيعة ،يخفف كثريا من العبء امللقى على عاتق
من يتخذون القرارات امل�صريية يف اللحظات احلا�سمة .كما �سوف
ت�سهل هذه النظم الذكية �إدارة نظم الأ�سلحة� ،سواء كانت طائرة� ،أو
مراكز �أر�ضية لتوجيه الأ�سلحة� ،أو �سفنا� ،أو غريها .و�سريتب احلا�سب
«الذكي» امل�شكالت املطروحة �أمام القائد حلظيا ،طبقا لأهميتها،
و�أولويتها املطلقة ،بالن�سبة ل�سري املعركة.
مهام مراكز البحوث العلمية يف القوات امل�سلحة
تن�شئ القوات امل�سلحة يف العديد من الدول بع�ض مراكز البحوث
العلمية والتخ�ص�صية فى فروع العلوم التقنية ،وتخت�ص هذه املراكز
مبا يلي:
• ت�أهيل ال�ضباط الذين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية
ليكونوا كوادر للبحث العلمي واالبتكار فى خمتلف جماالت التقنية
الع�سكرية لت�ستفيد منهم القوات امل�سلحة فى جماالت حتديث نظم
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الت�سليح املتكاملة ذات التقنية املتقدمة واحلرجة.
• عقد الدرا�سات العليا العلمية والفنية ح�سب احتياجات القوات
امل�سلحة.
• �إجراء البحوث الأكادميية والتطبيقية التي تتفق وال�سيا�سة
العامة للبحوث الفنية بالقوات امل�سلحة.
• �إج���راء ال��درا���س��ات امل�ستحدثة ملواجهة متطلبات القوات
امل�سلحة ،و�إقرتاح اجلديد يف جمال العلوم والتقنية مما ي�ؤثر على
املعدات احلربية وا�ستخدامها القتايل ،و�إع��داد ال�ضباط امل�ؤهلني
لإبداء امل�شورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات امل�سلحة.
• اال�شرتاك مع الأجهزة املخت�صة يف تخطيط وتطوير التعليم
الفني بالقوات امل�سلحة للت�أكد من �أن ما يدر�س من معلومات علمية
�أو فنية على امل�ستوى املطلوب لتغطية احتياجات القوات امل�سلحة،
احلالية وامل�ستقبلية.
• تنفيذ برامج وم�شاريع البحث العلمي التطبيقي والتطوير
التقني يف جماالت متعددة مرتبطة بالقوات امل�سلحة.
• �إقامة عالقات تعاون و�رشاكة مع امل�ؤ�س�سات واجلامعات
ومراكز البحوث ،حملية كانت �أو �أجنبية.
• تنظيم ملتقيات وحلقات درا�سية ودورات تدريبية ت�ضم خرباء
على ال�صعيدين ،الوطني والدويل.
• القيام بكل الأعمال العلمية والتقنية التي يتم تكليفها بها يف
نطاق مهامها.
• تنظيم امل�ؤمترات والندوات العلمية.
• تطوير ال�صناعات الدفاعية ،وحتديث �أنظمة الت�سليح املتقادمة.
• تنظيم وتخطيط وتنفيذ البحث العلمي الع�سكري والإ��شراف
عليه وتقييمه يف القوات امل�سلحة.

• ت�أهيل كوادر من الباحثني الع�سكريني ،وتنمية قدراتهم على
البحث العلمي.
• �إ�صدار املراجع العلمية الع�سكرية ،والدرا�سات املتنوعة،
والن�رشات واملجالت العلمية الع�سكرية للقوات امل�سلحة ،وت�أمني
املراجع اخلا�صة بالبحوث العلمية.
دور الكليات واملعاهد الع�سكرية
�إن الكليات واملعاهد الع�سكرية تهدف ،يف املقام الأول� ،إىل
حتقيق االكتفاء الذاتي للقوات امل�سلحة من امل��وارد الب�رشية يف
كافة املجاالت التقنية عن طريق �إمدادها بال�ضباط والباحثني
القادرين على امل�شاركة يف �إن�شاء و�صيانة وتطوير نظم ت�سليح
حتقق االحتياجات العملياتية للقوات امل�سلحة وتناف�س نظائرها
من نظم الت�سليح العاملية ،ولهذا ف���إن هذه الكليات ت�ضم مراكز
للبحوث والدرا�سات العلمية يف فروع العلوم الع�سكرية والتقنية،
لت�أهيل املتميزين ليكونوا كوادر للبحث العلمي واالبتكار يف خمتلف
املجاالت التقنية لت�ستفيد منهم القوات امل�سلحة يف جماالت حتديث
نظم الت�سليح ذات التقنية املتقدمة واحلرجة ،مما يعظم من �إمكانيات
املعدات احلربية وا�ستخدامها القتايل.
وحتر�ص الكليات الع�سكرية على حتقيق التكامل مع كربى
اجلامعات واملراكز العلمية والبحثية من خالل امل�شاركة والتنظيم
للعديد من امللتقيات وامل���ؤمت��رات العلمية ،و�إق��ام��ة امل�سابقات
واملعار�ض التي ت�ضم �أح��دث التطبيقات يف املجاالت البحثية
املختلفة.
الإنفاق على البحث العلمي
يو�ضح اجلدول رقم ( )1ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي فى
بع�ض الدول ،مقارنة بالدخل القومي العام للدولة .ويو�ضح اجلدول
رقم ( )2الإنفاق على البحث يف املجال الع�سكري (كن�سبة من �إجمايل
الإنفاق على البحث العلمي) .والدول ال�ست الكربى املحتكرة لأغلب

الدولة

الن�سبة من الدخل القومي

الواليات املتحدة

3 - %3.5

الدول الغربية واليابان

2.5 - %3

�إ�سرائيل

2 - %3.5

جدول رقم ()2
حجم الإنفاق على البحوث الع�سكرية مقارنة ب�إجمايل الإنفاق على البحوث
الدمنارك
وبلجيكا

�أقل من

%1

اليابان

املانيا

فرن�سا

بريطانيا

�أمريكا

�إ�سرائيل

%1

%5

%20

%30

%70

%74

العلوم والتقنية فى العامل هى( :الواليات املتحدة  -رو�سيا  -اليابان
 �أملانيا  -فرن�سا  -بريطانيا) ،وهذه الدول تنفق ( )%85من �إجمايلميزانيات البحوث العلمية يف العامل� ،أما الواليات املتحدة ورو�سيا،
فتنفقان ( )%50من هذه الن�سبة .ويجب الأخ��ذ فى احل�سبان عند
ح�ساب القدرة العملية ودجمها يف الأمن القومي �أن املجهود العلمي
لي�س بالفعل ال�سهل �أو الزهيد التكاليف .وقد جنحت الدول املتقدمة،
وبع�ض دول العامل الثالث ،بدرجة ال ب�أ�س بها يف ذلك ،نتيجة لو�ضوح
الفهم والإدراك فى املجتمع ،و�إدراكا جلدوى االلتحام والرتابط بني
فعالة.
كل من العلم والتقنية لت�شكيل قدرة علمية ّ
اخلال�صة
�أ�صبح وجود مراكز للبحوث العلمية يف القوات امل�سلحة من
ال�رضورات امللحة يف الوقت الراهن؛ المتالك القدرة على امل�ساهمة
يف �صياغة امل�ستقبل .ومواجهة التحديات احل�ضارية ال يت�أتى من
خالل جمهودات ومبادرات فردية ،ولكن من خالل عمل م� َّؤ�س�س
وممنهج ،وفق ر�ؤي��ة وت�صور وا�ضحني ،من جهة ،وت�ضافر جهود
كافة الطاقات والكفاءات العلمية والفكرية يف خمتلف املجاالت
العلمية واحلقول املعرفية ،من جهة ثانية ،وهو ما يتطلب �إيجاد
بنى م�ؤ�س�سية بحثية حا�ضنة وم�ستوعبة لهذه الكفاءات والطاقات
ً
العلمية ،تكون كفيلة بتوفري الظروف وال�رشوط املنا�سبة ملمار�سة
التفكري اجلماعي .وتعد مراكز البحوث العلمية من �أهم ال�رصوح
العلمية والبحثية داخل القوات امل�سلحة ،والتي تلعب دورا حيويا يف
دعم وت�شجيع البحث العلمي ،وبناء الكوادر الفنية وتنمية قدراتهم
الإبداعية ليكونوا قادرين على مواكبة التطور العاملي الذي تت�سارع
وتريته يوما بعد يوم.
املراجع

www.scirp.org › Journals
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method
www.scires.com
https://explorable.com/what-is-research
www.sciencedomain.org/journal/22
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الدول تويل َّ
جل اهتمامها لر�سم الإ�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات الإعالمية وو�ضع اخلطط خدمة
للتن�شئة والتوجيه الوطني
امل�سلحة خا�صة تهتم ج��داً بتخطيط و�سائل
االت�صال اجلماهريي ب�شكل عام يف الداخل
واخلارج ،وبالأخ�ص و�سائل الإعالم الوطنية،
فرت�سم الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ،وت�ضع
اخلطط من �أج��ل حتقيق �أه���داف الإع�ل�ام يف
جماالت التن�شئة الوطنية �إدراك ًا منها لأهمية ما
هو مطروح يف الف�ضائيات والإعالم امل�سموع
واملقروء واملرئي يف ظل تيار العوملة ومتاهي
احل��دود ،ويف ظل تطور الأو�ضاع ال�سيا�سية،
وتغري توجهات ال��دول ،وربط هذه التوجهات
مب�صاحلها ،ويف ظل �إمكانات و�سائل االت�صال
اجلماهريي احلديثة يف الو�صول �إىل كافة
ال�رشائح ال�سيا�سية والع�سكرية واالجتماعية
واالقت�صادية وغريها من �رشائح املجتمع،
�إ�ضافة �إىل ت�أثريها على كافة الفئات العمرية
من الأطفال �إىل ال�شباب �إىل ال�شيوخ �إىل املر�أة
يف خمتلف مراحل العمر.

تخطيط و�سائـــل الإعــالم ودورهــا فـي التن�شئــة والتــــــــــــــــوجيه الوطني
من املعروف ب�أن للإعالم دوراً مهماً يف جمال التوجيه
الوطني ،وي�أتي ذلك من خالل دور و�سائله يف التن�شئة
الوطنية التي متتد على مدى �سنوات العمر ومراحله املختلفة،
من الطفولة �إىل مرحلة ال�شباب اليافع �إىل املراحل املتو�سطة،
ومراحل الن�ضوج اجل�سمي والفكري �إىل مراحل الكهولة.

اللواء الركن متقاعد الدكتور
حممــد خلــف الرقـــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية
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لذا تفر�ض ال�رضورة ب�أن تبقى الواجبات
املطلوبة من و�سائل االت�صال اجلماهريي
(الإع�لام) مالزمة للإن�سان منذ مراحل منوه
الأوىل �إىل �آخر مراحل العمر ،ويف كل مرحلة
م��ن امل��راح��ل هناك من��ط م��ن �أمن���اط التدخل
الإع�لام��ي يف توجيه حياة الإن�سان و�صقل
معارفه وتعزيز القيم املجتمعية لديه مبا فيها
الوطنية.
وللتن�شئة ب�شكل ع��ام مفاهيم خمتلفة
ترتبط مبراحل العمر ،ومبراحل الفهم وتبلور
ال�شخ�صية ،ويف خمتلف جم���االت احل��ي��اة
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
من هنا ن��رى �أن ال��دول عامة ،والقوات

وهنا تقوم الدولة عرب منظومتها الإعالمية
الوطنية بحماية مواطنيها و�صياغة قيمها
وتاريخها من خ�لال ر�سائل �إعالمية تخدم
�إ�سرتاتيجية الدولة العليا ،وتت�ضمن ما تريده
الرتبية الوطنية والتن�شئة الوطنية �إما باجتاه
غر�س قيم وطنية جديدة �أو تعزيز القيم القدمية
الأ�صيلة يف ذه��ن امل��واط��ن يف مرحلة من
املراحل ،ومتابعة املواطن يف خمتلف مراحل
العمر الأخرى ،ذلك لأن الأو�ضاع االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية والع�سكرية
تتعر�ض يف جمملها �إىل م���ؤث��رات وتغريات
جراء اخل�صائ�ص التي �أ�صابت العامل املعا�رص
من خالل التقنيات احلديثة وث��ورة املعرفة
والإن�ترن��ت والتو�سع يف ا�ستخدام �شبكات
االت�صال ،وبروز و�سائل التوا�صل االجتماعي
ك���أدوات �إعالمية مكّنت املواطن من ممار�سة
دور الإعالمي وال�صحفي يف كثري من الأحداث،
وجعلت منه �إعالمي ًا يقوم ب�صياغة و�صناعة
الأخبار والربامج الإعالمية بعيداً عن حتكم
و�سائل االت�صال اجلماهريي التقليدية ،ومبا

متليه عليه ر�ؤيته وم�صلحته ،وقد تطورت هذه
ال�شبكات وهذه الو�سائل ،مما �أ ّدى �إىل احلاجة
لتطوير �أ�ساليب جديدة يف التن�شئة والرتبية
والتوجيه ،الأمر الذي ي�ضع �صعوبات وحتديات
كبرية ومتنوعة �أمام الإعالم الوطني من خالل
هذه الأ�ساليب التي تغزو املجتمعات� ،أو التي
يراد بها الت�أثري على قيم و�أفكار ومعتقدات
املواطنني الذين ي�شكلون اجلمهور امل�ستهدف
للإعالم الوطني ،بقيم ومعتقدات قد تكون
غريبة على املجتمع الوطني ال��ذي هو حمط
رعاية الدولة.
وميكن الت�أكيد هنا على �أهمية دور الإعالم
يف �سنوات العمر الأوىل من مرحلة الطفولة،
حيث ميكن لو�سائل الإع�لام �أن ت�أخذ بزمام
خطط براجمية ملرحلة
الأمور من خالل تقدمي ٍ
الطفولة ت�ساهم بفاعلية يف ر�سم ال�شخ�صية
الوطنية للبالد وللأطفال يف �آن واحد ،وت�ساهم
بفاعلية يف بلورة و�صقل املفاهيم والقيم
الوطنية وتزرعها يف ذهنية الطفولة ،مما يعظم
الإجن��ازات الوطنية يف ذهن الأطفال ،وينمي
القيم التاريخية الوطنية والبطوالت الع�سكرية
ويعظم الإجن��ازات الوطنية ،الأم��ر الذي يقود
�إىل تعبيد الطريق �أمام الطفولة وتفتيح ذهنها
على الفكر الوطني احلقيقي من خالل الر�سائل
واع ومدرو�س وبثها
الإعالمية املخططة ب�شكل ٍ
ع�بر ال�برام��ج املختلفة التي ُتعد ملثل هذه
املرحلة من املراحل العمرية للمواطنني.
وال بد من الإ���ش��ارة هنا �إىل �أن و�سائل
االت�صال اجلماهريي يف هذه املراحل تعمل
جنب ًا �إىل جنب مع و�سائل �أخ��رى لها دورها
و�أهميتها يف التوجيه الوطني مثل الأ��سرة،
واملدر�سة ،ودور العبادة ،الأ��سرة من خالل
ما تزرعه وتنميه من قيم الوطن يف �أذه��ان
الأطفال ،واملدر�سة التي تنمي قيم االعتزاز
الوطني من خالل ما تت�ضمنه املناهج التي
ت�ضعها العملية الرتبوية التعليمية ،وامل�ساجد
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للتن�شئة مفاهيم خمتلفة ترتبط مبراحل العمر
ومراحل الفهم وتبلور ال�شخ�صية
عملية التوجيه الوطني م�ستمرة تبد�أ من مراحل الطفولة
وت�ستمر حتى مراحل الكهولة وال�شيخوخة
التي ت��زرع قيم الإ���س�لام ال�سمحة من خالل
الدرو�س الدينية.

للتوا�صل االجتماعي تعمل على تعزيز البعد
الوطني.

ويحتاج الأمر هنا �إىل مزيد من املتابعة
واال���س��ت��م��راري��ة للتوجيه ال��وط��ن��ي يف ظل
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي الذي تنعم به
البالد ،فالتوجيه الوطني عملية م�ستمرة مع
ا�ستمرارية اال�ستقرار� ،أ�ضف �إىل ذلك ما تنه�ض
به م�ؤ�س�سات الدولة الأخرى من خالل خططها
املختلفة للنهو�ض بحياة ال�شباب واالهتمام
مبتطلباتهم لتعزيز ثقافة وطنية يف مرحلة
من مراحل العمر املتو�سطة واملليئة بالتخيل
والطموح وعنفوان ال�شباب وحما�سهم للفكر
امل��ط��روح ،الأم��ر ال��ذي يعطي معاين وا�ضحة
للأفعال الوطنية ،التي يقع على عاتق الإعالم
الدور الأهم يف تعزيزها وبلورتها وتو�ضيحها
وتقدميها لل�شباب من خالل البث التلفزيوين
�أو الإذاع��ي �أو من خالل الن�رش يف ال�صحافة
الوطنية على ال�صعيدين امل��دين والع�سكري،
�أو من خالل ا�ستغالل من�صات وطنية خا�صة

�إن املدر�سة التي تعظم قيمة االع��ت��زاز
بال َع َل ْم الذي يعد رمزاً وطنياً ،ف�إنها تزرع قيمة
وطنية لها مدلوالتها وتبقى يف ذهن الطفل
بحيث يتم البناء على ه��ذه القيم من خالل
معلومات وثقافة وطنية تراكمية تت�ضمنها
ر�سائل �إعالمية تبثها وتن�رشها و�سائل الإعالم
الوطنية ،وت�ستمر يف هذه العملية بدون توقف
عند مرحلة من املراحل ،لأن عملية التوجيه
الوطني عملية م�ستمرة ،فو�سائل الإعالم التي
ت�ستمر يف تقدمي ال َع َل ْم على �سبيل املثال كرمز
وطني هي ت�ستمر يف تعزيز القيم الوطنية
لدى املواطن يف مراحل خمتلفة من املراحل
العمرية ،وكذلك و�سائل الإع�لام التي تعزز
قيم اخللق ال�سوي ،وتعمل على تنمية العادات
وال�سلوكيات الطيبة لدى الأف��راد ،فهي تقوم
بدور وطني مهم جداً يف حياة املواطن.
�إن ازدح���ام الأف��ك��ار يف م�ساحة حياة

املواطنني من خمتلف الفئات العمرية عرب تعدد
و�سائل االت�صال وبخا�صة و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ي�شكل �أك�بر حت�� ٍد �أم���ام و�سائل
الإعالم الوطني للنهو�ض بدورها يف فرز الغث
من ال�سمني ،ويف تقدمي النافع املتوازن من
الفكر الوطني والإجن���ازات الوطنية من �أجل
غر�سها �أو تعزيزها وتنميتها يف ذهن املواطن،
وم��ن املهم ج��داً هنا اال�ستمرار يف عمليات
التوعية الوطنية بحيث تبتعد و�سائل الإعالم
باملواطن ع��ن عر�ض املنتجات الإعالمية
الهابطة طمع ًا يف الو�صول �إىل مراحل من
الرتفيه ال�سطحي والر�ضا امل�ؤقت ،وعلى هذه
الو�سائل االنخراط يف عر�ض املنتج الإعالمي
العايل امل�ستوى ،والذي يتميز بالتوجه الوطني
الذي يخرج بالإن�سان وينقذه من �رصاع تزاحم
املواقف والأحداث والأفكار املطروحة والتي
قد يكون لها ت�أثري �سلبي ب�شكل �أو ب�آخر على
�آراء وتوجهات و�سلوكيات الأفراد يف املجتمع.
�إن ال���دور ال��ذي يقع على عاتق و�سائل
ري يف الوقت
ري ومهم ج��داً وخط ٌ
الإع�ل�ام كب ٌ
نف�سه ،وهذا يتطلب جهداً مميزاً و�إ�سرتاتيجيات
�إعالمية قوية ووا�ضحة و�شاملة ،ي�شارك يف
و�ضعها متخ�ص�صون يف خمتلف املجاالت
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
والع�سكرية والدينية وغريها ،لت�أتي متكاملة
ونا�ضجة بحيث تغطي كافة الثغرات التي
من املمكن �أن ت���ؤدي �إىل ت�أثري غري �إيجابي
على دور التوجيه الوطني ،وهذا يحتاج �إىل

و�سائل الإعالم الوطنية لي�ست لوحدها
يف امليدان �إمنا معها م�ؤ�س�سات �أخرى تبد�أ
من الأ�سرة وتنتهي مب�ؤ�س�سات الدولة
�صاحبة االخت�صا�ص
متطلبات وموا�صفات يف الإ�سرتاتيجيات الإعالمية املو�ضوعة �أو املنوي و�ضعها
ومن �أهمها :التزام احلقائق يف �إقناع امل�شاهدين �أو امل�ستمعني �أو القراء وتوظيف
ال�شواهد واملواقف والأدلة والرباهني والأرقام من �أجل �إثبات احلقيقة ،ويتطلب من
و�سائل الإعالم التحري وال�صدق يف النقل والإخال�ص يف التحليل ،وانتقاء امل�صادر
واع للأهداف التي �ست�ضعها الإ�سرتاتيجيات
ال�صحيحة من خالل فهم عميق و�إدراك ٍ
ن�صب �أعينها ،ومراعاة دقة تركيب الر�سائل الإعالمية وحتميلها امل�ضامني القوية
لتحقيق الفوائد املرجوة ،وو�ضع ال�سيا�سات الوا�ضحة واخلطط التف�صيلية لإنتاج
برامج وا�ضحة و�أفالم ومواد �إعالمية ذات قيم وم�ضامني وطنية ،كما تتطلب ا�ستثماراً
حقيقي ًا لكافة الو�سائل الإعالمية املتاحة لبيان احلقائق الوطنية ،ورفع معنويات
املواطنني باالعتماد على املعلومات املوثقة تاريخي ًا يف املا�ضي واحلا�رض ،وكذلك
مناق�شة ومتابعة كافة الق�ضايا الوطنية التي تهم حياة املواطن اليومية ،واالبتعاد
عن الربامج الهابطة ذات امل�ضامني الثقافية واالجتماعية التي ت�ؤثر �سلب ًا على الثقافة
الوطنية وال�سلوكيات غري املرغوبة.
كما �أن �إح�سا�س املواطن باهتمام و�سائل الإعالم به �شخ�صي ًا وب�أ�رسته يجعله
يلت�صق متام ًا بالو�سيلة التي يرغب متابعتها �أو التي تهتم بق�ضاياه وب�أموره احلياتية،
وجتعله حري�ص ًا على متابعة الربامج ومعرفة �أوقاتها ،وتفريغ نف�سه لتلك اللحظات
ل�سماع �أو م�شاهدة �أو قراءة ما يلبي رغباته وي�ساعد يف ق�ضاء احتياجاته ويتالءم مع
ذوقه ،وما يحقق له متطلباته ،وما يهتم ب�أحا�سي�سه وم�شاعره ،و�إال ف�إن العملية �سهلة
جداً ،فما عليه �إال حتريك قر�ص الراديو �أو ال�ضغط على �أرقام (الرميوت) ليتحول �إىل
ف�ضائية �أخرى رمبا يجد �ضالته من خالل عرو�ضها وبراجمها.
بقي القول� ،إن املطلوب هو الرتكيز يف ر�سم الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات وو�ضع
اخلطط الالزمة واتخاذ ال��ق��رارات اجلريئة التي من �ش�أنها االحتفاظ باملواطن
واملحافظة على �إح�سا�سه واحرتام م�شاعره وترغيبه يف �سماع �إعالمه الوطني كي
يح�صل على �شحنات كبرية من التوجيه الوطني ،وبالتايل تعزيز ثقافته الوطنية التي
غاز جديد �أو غريب على العادات والتقاليد الوطنية �أي ًا
من �ش�أنها حمايته من كل فكر ٍ
كان �شكله �أو نوعه �أو توجهه.
املراجع
 qد .را�سم حممد اجلمال ،الإع�لام العربي امل�شرتك ،ط ،2مركز درا�سات الوحدة
العربية ،بريوت.1986 ،
 qد� .أمني �سعيد عبدالغني� ،إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف ع�رص اقت�صاد املعرفة،
ط� ،1إيرتاك للطباعة والن�رش والتوزيع ،القاهرة2006 ،م.
 qد .عبدالرحمن عزي ،درا�سات يف نظرية االت�صال (نحو فكر �إعالمي متميز) ط،1
مركزدرا�سات الوحدة العربية ،بريوت2003 ،م.
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�إىل املتقاعدين �ألـف �ألف �ســـــــــــالم وحت ّية
ترجلتم عن �صهوة جواد
 ooه��ا �أنتم فر�س��ان ُعمان �أبنا�ؤها الربرة ،ق��د َّ
الوظيف��ة نب�لا ،و�أفنيت��م العمر عطاء ونهج��ا ،وق�ضيت��م ال�سنون ك��دا و�سعيا،
ومنحت��م احلي��اة �إ�ش��راقة و�س��عدا ،ور�س��متم للأجيال م�س��ارا ودرب��ا ،و�أعليتم
منابر املجد �ش��موخا وعزا� ،ش��اقني طري��ق العطاء ومنهج الإب��اء من غري كلل
�أو مل��ل ،مواجه�ين كل التحديات ،موظفني كل الفر�ص واملعطيات ،م�ست�ش��رفني
يف الوظيفة تكليف بامل�س�ؤولية ،وخدمة للمواطنني ،وت�أ�صيل للمبادئ والقيم
والأخالقي��ات ،متجه�ين �إىل �س�بر �أعماق احلي��اة من غري تكرارية وال ت�ض��يع
وقت �أو جهد� ،آخذين باالبتكارية يف �إدارة الوظيفة و�ص��ناعة دورها يف حياة
الوطن واملواطن ،متجاوزين كل م�سببات البريوقراطية والروتني ،ف�سمى بكم
الوطن ،وحتقق على �أيديكم النجاح ،و�صنعتم فر�ص التميز ،و�أنتجتم القدوات،
و� َّأهلتم القدرات ،وانت�ص��رت بفكركم اخل َّ
الق وروحكم املعطاءة م�س�يرة الوطن
تقدما وتطورا ونه�ض��ة ،حتى فاق الو�صف ا�سمه ،وعال الأجنم ر�سمه ،و�سما يف
العاملني ذكره ،ف�صنعتم يف �سبيل ا�ستمرارية العطاء �إعجا ًزا فاق الو�صف ويثري
الده�ش��ة والإعجاب؛ لقد �أخل�ص��تم الوعد و�أوفيتم بالعهد وحتملتم و�صربمت،
فكنتم للوطن ح�ص��نا وح�ض��نا ونب�ضا وقلبا ،ا�س��تمروا يف عطائكم رعاكم اهلل،
و�أعط��وا كم��ا عودمتون��ا عل��ى العط��اء والإجن��از يف �أف�ض��ل الأح��وال و�أحلك
الظروف ،فالوطن بحاجة �إىل ا�س��تدامة �إخال�ص��كم وا�ستمرارية مبادراتكم،
و�أجيال عمان القادمة �سرتى يف �صنيعكم حمطة ال�ستجالء القوة وا�ستنها�ض
احلاف��ز ،لقد علمتمون��ا ب�أن الإخال�ص �س��يد العطاء ،واحلكمة نه��ج الأقوياء،
وال�ص�بر خلق الأنبياء ،والإنت��اج نور الأوفياء ،و�أن وطنـا لـ��م حتم ِِه �أو تبـذل
مـن �أجله مـا ي�ستحق ،ال ت�ستحق �أن تعي�ش فيهoo .
�إنك��م جن��وم الأر���ض ودرر ال�سم��اء � ،صن��اع ح�ض��ارة ،وبن��اة
النه�ض��ة ،من ر�سمتم الآمال ،ورفعت��م الأعالم ،و�سكبتم عرق جبينكم
م��ن �أج��ل �أن يعي���ش الإن�سان على �أر���ض ُعمان �أمن��ا و�أمانا و�سالما
وا�ستق��رارا ،غر�ستم خري الغر���س وزرعتم �أف�ضل الب��ذر ف�أكلنا ونزرع
في�أكلون ،كان لكم يف ميدان العطاء �سبق ،ويف بناء دولة امل�ؤ�س�سات
�آي��ة ،ويف �سلوك الإجن��از حمفل ،ويف �آفاق املعرف��ة ح�ضور ،جمعتم
ب�ين اخل�برة والتجربة ،وامله��ارة والثقاف��ة ،والتف��اين والإخال�ص،
وال��روح العالي��ة والدافعي��ة التي � َّأ�صل��ت فيكم قيمة العم��ل والعطاء،
ف�أجن��زمت بال ت��ردد ،و�أعطيتم ب�لا مكيال ،و�أنتجتم ب��دون مقيا�س �أو
متج�شمني �أتعاب
مي��زان ،تكبدمت كل الظ��روف وامل�شاق وال�صع��اب،
ّ
الطري��ق لأداء م�س�ؤولياتك��م بك��ل �إخال���ص ،وا�ضعني ن�ص��ب �أعينكم
ُعم��ان و�سلطانها يف ك��ل هدف وغاية� ،أدركتم قيم��ة الوقت فعملتم
بجه��د ،وف��زمت با�ستحقاق ،وبذلتم الغ��ايل والنفي�س م��ن �أجل �أجيال
ُعم��ان القادمة ،وقدمت��م ع�صارة فكركم نهرا ي��روي الأر�ض خريه،
�سلكت��م طريق القوة ،ونهجت��م منهج ال�صرب ،وبذلتم يف �سبيل وطنكم
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� ّإن املتقاعدين حياة الأمم ونه�ضتها،
و�شموخه��ا و�سموقه��ا ،وبل�سمه��ا،
وهويته��ا وفكره��ا ،وخربته��ا
وجتربته��ا ،وعطا�ؤه��ا و�إجنازه��ا،
حتققت على �أيديهم الآمال الكبرية،
وقدم��وا من �أجل وطنهم حياة مل�ؤها
امل�س�ؤولية وااللتزام والدافعية
p

الدكتـــــور/
رجـــب بن علــــي العوي�ســـي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـــــــ�س الـــــــــدولة

غ��ايل الأنف�س مبا حتملتم��وه يف م�سرية عملكم ،م��ن �ضغوط نف�سية،
وظروف مالية.
� ّإن املتقاعدي��ن حي��اة الأمم ونه�ضته��ا ،و�شموخه��ا و�سموقه��ا،
وبل�سمها ،وهويته��ا وفكرها ،وخربتها ،وعطا�ؤها و�إجنازها ،حتققت
عل��ى �أيديه��م الآمال الكب�يرة ،وقدموا م��ن �أجل وطنهم حي��اة مل�ؤها
امل�س�ؤولي��ة وااللتزام والدافعي��ة ،والإميان والثق��ة وال�صرب واحلكمة،
ف�أوج��دوا ح�ضوره��م ل ُعمان يف كل حمف��ل ،وجناحهم يف كل موقع،
رفع��وا ا�س��م ُعمان بني الأمم ،وارتقوا بها يف ك��ل حمفل ،ف�صدقوا اهلل
م��ا وع��دوه من �أجل وطنه��م ،وانت�رصوا للحق مبج��رد �أن عرفوه ومل
ي�ست�سلم��وا للظ��روف ،ب��ل كانوا عون��ا للوطن يف ك��ل جتلياته ،نقلوا
�ص��ورة الإخال���ص والتفاين م��ن �أجل ُعم��ان يف �أروق��ة م�ؤ�س�ساتهم،
وج�س��دوا واقع��ا ملمو�سا ح َّق��ق ل ُعمان التميز يف ك��ل ميادين التطور
َّ
ترجلوا من �سلَّ��م الوظيفة اليوم ف�إنهم
قد
كانوا
إن
�
و
وه��م
والتق��دم،
َّ
يف �سلَّ��م الإنت��اج ما�ضون ،ذل��ك لأن الإنت��اج يف و�صفهم ال يقت�رص
على الوظيفة ،والعطاء لي�س له حدود معينة و�أزمنة حمددة وظروف

p

p

p

p

التقاعد لي�س نهاي��ة احلياة ،ولي�س
ه��و �آخ��ر املط��اف ،و�أن احلي��اة يف
ظالل التقاعد تتجه ب�شكل �آخر �إىل
�صناعة متجددة لأمناطها و�أ�ساليبها،
�آخ��ذة بكل ما هو جدي��د ،م�ستفيدة
مما يطرح يف �ساحة احلياة
وقتي��ة؛ ب��ل هو يف ك��ل وقت وح�ين� ،سفينة احلياة الت��ي تبحر �شاقة
طريقه��ا ب�سم اهلل جمراها ومر�ساها ،لت�صل �إىل بر الأمان وهي حتمل
م��ن �أ�صناف الإنت��اج و�أطايب احلياة م��ا ت�سرتيح له النف���س ،لت� ِّؤمن
لأبن��اء ُعمان احلياة الكرمية والعي�ش ال�سعيد ،فيما تقدمه امل�ؤ�س�سات
م��ن �إجن��ازات ،وم��ا تخلده يف ذاك��رة الوطن م��ن ا�ستحقاق��ات ،و�إن
�سفين��ة املتقاعدي��ن مب��ا حملته م��ن روح املبادرة وق��وة الت�ضحية
والدافعي��ة واحلاف��ز و�شغ��ف العط��اء ،لن تتوق��ف عند ح��د معني بل
ي�ستم��ر عطا�ؤه��ا وخريه��ا و�إنتاجه��ا ،و�ستوا�ص��ل حتقي��ق �أحالمها
و�آماله��ا م��ا �ش��اء ربك عطاء غ�ير جم��ذوذ ،لقناعتهم ب���أن التقاعد
لي���س نهاي��ة احلياة ،ولي���س هو �آخ��ر املطاف ،و�أن احلي��اة يف ظالل
التقاع��د تتجه ب�شكل �آخر �إىل �صناع��ة متجددة لأمناطها و�أ�ساليبها،
�آخ��ذة بك��ل ما هو جديد ،م�ستفيدة مما يط��رح يف �ساحة احلياة� ،إنها
مرحلة بناء الذات احلقيقية ،وا�ست�شعار قيمة النف�س يف ظل حمطات
جديدة ،قوامها القراءة واملعرفة واالطالع والتجريب والعمل املهني
اخلا���ص  ،ال��ذي تربز فيها �سنوات اخل�برة والتجربة لتنتج �أف�ضل ما
يك��ون ق��وة وحكمة ،وتخطيط��ا وتنظيم��ا وتقييما ودرا�س��ة جدوى،
�إنه��ا جتربة احلياة يف مذاقها الأ�صيل وبنهج جديد ور�ؤية متجددة،
خ��ارج جلباب امل�ؤ�س�سات و�ضغوطات العمل الر�سمي ،وما يحمله من
�أح��داث ومواق��ف ،لت�ستجل��ي يف النف�س مرحلة احلي��اة يف ت�صاحلها

م��ع الذات ،منطلقة مما حتمله من ق��وة الوعي والثقافة و�سمو الفكر،
مرحلة متقدمة لإثبات �أ�صالة الذات و�أخالقها ومهاراتها يف مواقف
جدي��دة وظروف �أخ��رى ،ي�صنعه��ا املتقاعدون ب��روح مل�ؤها الوفاء
��م خريهم ،ويزي��د ف�ضلهم ،وتخ�رض
وال��والء والإخال���ص ،لذلك �سي ُع ُّ
الأر���ض بهم ،وت�سكب ال�سم��اء غيثا على ُعم��ان بانطالقتهم القادمة
يف مي��دان املناف�س��ة ،وما �أعظمه م��ن ميدان ،حي��ث تلتقي اخلربات،
وتتقابل الأفكار ،وتتمازج الطموحات يف ظروف ومواقف �أكرث ي�رسا
للح��وار واللق��اء ،وهم يت�شاركون الإجناز يف �صناع��ة الإلهام و�إدارة
م�شاريع جديدة من �أجل هذا الوطن الغايل و�إن�سانه؛ فهم بذلك من�صة
خري للمجتمع  ،و�سبيل ر�شاد يف ر�سم مالمح الأمل يف ثوب ال�صدق
والأمان��ة الت��ي حملوها بكل �إخال�ص ونقلوه��ا للأجيال التي جاءت
بعده��م بك��ل م�س�ؤولية ،لذلك لن ي�سلبهم الده��ر حقوقهم ،ولن ت�ضيع
الأي��ام �آماله��م ول��ن تخب��ت طموحاتهم ،ول��ن تن�س��ى �إجنازاتهم ،بل
�سي�صبحون م�صدر فخر لكل �أبناء ُعمان و�أجيالها ال�صاعدة ،وم�صدر
�إلهام لكل املخل�صني يف �سبيل �أوطانهم ،وم�صدر قدوة و�إ�شعاع ينري
الطريق لكل من �أراد �أن ي�سلك طريق النجاح ،لذلك يبقى املتقاعدون
م�شاع��ل نور ت�ضيء الدرب ،وحتمل الك��ل ،وتك�سب الروح قوة وفخرا،
�شاق�ين طريق العط��اء ،بتوكله��م عل��ى اهلل ،و�إخال�صه��م وثقتهم يف
ربهم ،وبعرق جبينهم فهي حمطات يف حياة املتقاعدين لن تن�سيها
59
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ال�سنون والأعوام ،ملا حملته من وزن عطاء غري حمدود.
في�أيه��ا املرابط��ون يف حدود العطاء� ،إذا ك��ان لكم �أن ترتجلوا
الي��وم عن وظائفكم فوظائف احلي��اة كثرية وعهدكم مع الوطن لن
ينقطع و�آفاقكم مل تنته ف�شمروا عن �ساعد اجلد رعاكم اهلل ،فم�ساحة
العط��اء م��ا زالت باقي��ة ،وروحكم الع�صم��اء ما زال��ت حتمل الأمل
الواع��د والقل��ب الناب���ض ،و�سيبقى الوطن عزك��م وفخركم الذي من
�أجل��ه عملتم ،وروحكم التي من �أجلها �سهرمت ،وطريقكم الذي لأجله
�سعيتم ،وعطا�ؤكم الذي �أردمت �أن تروه يف �أبنائكم وفلذات �أكبادكم،
ف�لا خ��وف عليكم الي��وم ،لأنك��م من متتلك��ون اخل�برة وعا�رصمت
التجرب��ة ،وبنيتم التقدم ،وحققتم الأماين ،ور�سمتم خارطة الطريق،
م�شكورا،
الت��ي ظهرت يف �أجي��ال ُعمان ال�صاع��دة ،فكان �سعيك��م
ً
م�برورا ،ونهجكم حمم��و ًدا ،وعطا�ؤكم لن يب��ور ،وقدركم
وعملك��م
ً
ل��ن يزول ،وموقعكم �سيظ��ل يف قلب الوطن الناب�ض بالعطاء ،لأنكم
� َّأ�س�ست��م حياتكم على ب�صرية من الأم��ر ،ور�سمتم خريطة م�ستقبلكم
بو�ض��وح م��ن الفه��م ،و�أدركت��م حينه��ا �أن عط��اء جت��اوز اخلم�س��ة
والع�رشي��ن عام��ا ال ي�ضيع ثم��ره ،و�أن جهدا ب��ذل يف ربع قرن من
الزم��ن ل��ن مي�سه ال�س��وء ،لأنه حت�ص��ن بح�صن الإخال���ص ،و ت�شبع
ب��روح امل�س�ؤولي��ة ،وق�� ّدم يف �سبي��ل ُعمان من��اذج راقي��ة و�شواهد
م�ضيئ��ة حلياة ال�صابرين املخل�صني م��ن �أجل �أوطانهم ،وملا كان
الأمر كذلك فلن ي�ضيع لكم حق و�أنتم خري ما يحمل احلق للأجيال
القادم��ة ،يف جتاربك��م الفري��دة ومواقفك��م النبيل��ة وحياتكم التي
ق�ضيتموه��ا يف خدم��ة العط��اء� ،أنت��م حا��ضرون يف نب�ض الوطن
وق��راره ،ومق��درون م��ن �سلط��ان الب�لاد وحكمت��ه ،و�إذا كان جناح
الأوط��ان تعب�ير عن جن��اح �أبنائها ،ف���إن ُعمان الت��ي نالت ق�صب
ال�سب��ق ،دولة ع�رصية ،مكتملة الأركان ،قوية البنيان� ،شاخمة يف
ك��ل زمان� ،إمنا ه��ي نتاج �سعيك��م امل�شكور ،وح�ضورك��م املتفرد،
ونهجك��م امليمون ،فقد تعلمتم من جيل ما قبل النه�ضة فكنتم خري
�سن�� َّد ،وبلغتم الأمانة ملن بعدكم فكنتم خري مبلَّ��غ ،و� َّأ�س�ستم ل ُعمان
ح�ض��ورا وق��و ًة ومناف�س ًة ونه�ض��ةً ،وهو الدر�س ال��ذي تعلمه منكم
ً
�أبن��اء ُعمان الي��وم ،لت�ستمر احلياة يف ترابط جم ،ف���إن اجليل الذي
علمتم��وه و�أهلتموه �سيكون خري خلف خلري �سلف ،و�ست�ستمر قاطرة
اخلري منتجة ب�إذن اهلل ،ذلك وعد اهلل وهي �سنته يف احلياة.
�إنك��م مقبل��ون عل��ى مرحلة جدي��دة ،وحي��اة متج��ددة ،و�آمال
خمتلف��ة ،وطموح��ات تف��وق التوقع��ات ،و�أحالم تعك���س ما حتمله
ذواتك��م من ح��ب ل ُعمان ورغبة من �أجلها وحر�ص لتنه�ض وت�سمو
وتتط��ور وتتق��دم ،وهي اليوم فر�صتكم لت�شم��روا عن ميدان العطاء
الذي قدمتموه وترتجموه يف واقع حياتكم ،فر�صتكم يف املناف�سة،
وطريقكم لقبول التحدي الذي جنحتم فيه �سلفا وب�إذن اهلل �ستنجون
في��ه يف ق��ادم �أيامك��م و�أكرث ،وه��ي مرحل��ة كفيلة با�ست��دراك ما
ف��ات  ،وحتقيق الرغبات ،و�إدارة �أف�ضل لل��ذات ،خروج عن امل�ألوف
املتك��رر ،ودخول يف اال�ستثنائي املبتك��ر ،فالطريق �أمامكم وا�سع
العــدد 522
يونيو 2020

60

�أيها املرابطون يف حدود العطاء� ،إذا كان لكم �أن
ترتجلوا اليوم عن وظائفكم فوظائف احلياة كثرية
وعهدكم مع الوطن لن ينقطع و�آفاقكم مل تنته
ف�شمروا عن �ساعد اجلد رعاكم اهلل
p

p

p

p

p

لكم �أيها الأوفياء �أبناء عُ مان وبناتها املتقاعدون
يف كل مواقع العمل وامل�س�ؤولية بقطاعات الدولة
الع�سكرية والأمنية واملدنية �ألف �ألف �سالم وحتية
معبدا بح�ض��ور امل�ؤ�س�سات الداعمة
مفت��وح ،وهو ب�إذن اهلل �سيكون ّ
لك��م ،ووجوده��ا معكم  ،وتلبيته��ا لرغباتكم ،ووقوفه��ا يف �صفكم،
وجتدده��ا من �أج��ل ا�ستيع��اب طموحاتكم ،وتطورها م��ن �أجل نقل
رغباتكم لتتج�س��د يف واقعكم اجلديد الذي حلمتم به منذ فرتة ،وما
ت�ؤ�س�س��ه املرحلة املقبل��ة من ت�رشيعات داعمة لك��م ،حمافظة على
ا�ستمرار داف��ع العطاء لديكم ،حمفزة لإجنازاتك��م النوعية ،ومعززة
لأفكارك��م الإ�سرتاتيجي��ة ،وهو امل�أم��ول ب���إذن اهلل �أن يف�صح عنه
قادم الوقت عن حتوالت يف م�سار العمل امل�ؤ�س�سي وكفاءة �أكرب يف
الت�رشيعات املوجهة لطبيعة املرحل��ة ،والظروف اال�ستثنائية التي
واجه��ت ُعمان ،فها هي اليوم فر�صتكم لعمل �أن�ضج و�أنقى ،و�إجناز
�أ�سمى و�أعظم ،م�ساح��ة ت�سطرون فيها �أروع حمطات العطاء بل�سما،
و�أ�ص��دق �إجنازات احلياة مغنما ،فكان لكم الفوز با�ستحقاق ،ونلتم
و�سام الكفاءة بجدارة ومهنية عالية.
فم��ا �أجم��ل م��ا �صنعت��م ،وما �أعظ��م ما بنيت��م ،وم��ا �أ�صدق ما
بذلت��م ،وم��ا �أنق��ى �إخال�صك��م و�صربك��م وروحكم الت��ي جتلَّت يف
ُعم��ان م�ساح��ة عطاء غري منقو���ص ،فنلتم وربي ق�ص��ب ال�سبق يف
ح��ب الوطن و�سلطانه املفدى ،و�أديتم الأمانة بدون تق�صري ،و�رسمت
يف حياتك��م �سرية ح�سنة  ،حيث �صنعت��م التاريخ  ،وكتبتم الإجناز،
و�سط��رمت ملحم��ة العط��اء ،ور�سمت��م خريط��ة العم��ل ،وبنيت��م �سلم
النجاح� ،سالم عليكم مبا �صربمت� ،سالم لقلوبكم املعطرة ،ونفو�سكم
املخل�ص��ة ،و�أياديكم البي�ضاء ،يا من �صنعت��م الأمل وبنيتم العطاء
و�شي��دمت ق�لاع الوط��ن وح�صونه ،حي��ث الوطن يفاخر بك��م و�أنتم
فخ��ره ،ي��ا من �سطرمت لبنات املج��د و�أنتم عم��اده ،وحيث النه�ضة
توجت جناحه��ا و�أنتم �أ�سا�سها ،وحيث التاري��خ �أ�صدق يف و�صفكم
ّ
و�أنت��م �أهل��ه� ،سالم لكم وعليك��م حيثما كنتم وحيثم��ا �ستكونون –
حتفك��م عناي��ة اهلل ورعايت��ه� ،-س�لام عليكم حيثما ف��زمت وحيثما
تف��وزون ،فلكم �أيها الأوفياء �أبن��اء ُعمان وبناتها املتقاعدون يف
ك��ل مواقع العمل وامل�س�ؤولية بقطاعات الدول��ة الع�سكرية والأمنية
واملدنية �ألف �ألف �سالم وحتية.

تعريف التطوير التنظيمي

تعد املنظمة ،العمل وت�صميم الوظيفة من املكونات الرئي�سية لإدارة الأعمال
ولكن من املهم �أي�ضا الت�أكد من �أن هذه املكونات تعمل يف تناغم معا ،ويعد هذا هو
الهدف الأ�سا�سي من التطوير التنظيمي ،والتطوير التنظيمي هو التغيري املخطط
وذلك بتحويل املنظمة من منظمة فعالة �إىل منظمة �أكرث فاعلية والتغيري املخطط هو
التغيري املدرو�س ولي�س هدفا يف حد ذاته و�إمنا �أداة و�أ�سلوب لتحقيق هدف ،فالتغيري
لي�س ملجرد التغيري ،يف هذا املقال �سيتم تعريف التطوير التنظيمي
ومعرفة وتتبع �أ�صول هذا امل�صطلح ،و�سيتم الرتكيز �أك�ثر على
املداخل والنواحي الإدارية اخلا�صة بالأعمال وعالقته باملوارد الب�شرية،
خ�صائ�صه ،مراحله ،وق�صة تطوره ،واالنتقادات التي
وجهت ل��ه ،بالإ�ضافة �إىل التطرق �إىل
�إ�سرتاتيجية التطوير التنظيمي.

العقيد الركن
�سامل بن مرهون اخلوالدي
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

التطوير التنظيمي هو مدخل منهجي لتح�سني كفاءة املنظمة والتي
تهتم بالعمليات (وهي كيفية �إجناز الأعمال).
�إن التطوير التنظيمي هو نظام (عمليات متو�سعة تتكون من جمع
البيانات ،الت�شخي�ص «العالمات املميزة» ,تخطيط العمل ،التدخل
والتقييم).
ومن حيث املفهوم التقليدي للتطوير التنظيمي هو �أنه �إ�سرتاتيجية
التدخل التي ت�ستخدم جمموعة من العمليات التي تركز على ثقافة
املنظمة ككل للح�صول على التغيري املخطط له.
كما عرف التطوير التنظيمي ب�أنه عملية خمططة وممنهجة من �أجل
زيادة �أداء املنظمة امل�ستمر عن طريق م�شاركة �أفرادها.
كما عرف �أي�ضا ب�أنه عملية خمططة وم�صممة من �أجــل زيــادة ف ّعالية
املنظمة وقوتها وذلك من خالل تغيري �سلوكيــات الفرد واملجموعــات،
وبيئة املنظمة ،و�أنظمتها ،وبا�ستخدام معارف وتقنيات علوم ال�سلوك
التطبيقــي.
وهو عملية خمططة لتغيري االعتقــادات والقيم وال�سلوكيــات لإحداث
التك ّيف املطلوب مع امل�ؤثرات البيئيــة من �أجل �سالمــــــــة املنظمة،
وبقائها وفعاليتها.

التطوير التنظيمي علم وفن

�أ�صبح التطوير التنظيمي علما له مبادئ عملية وقواعد و�أ�ساليب
مبنية على �أبحاث عملية و�أ�صبحت موثقة يف مراجع متخ�ص�صة ،فبعد �أن
كان التطوير التنظيمي ميثل ف�صال يف كتب الإدارة �أ�صبح الآن هناك كتب
متخ�ص�صة يف ذلك ،وبالرغم من �أن املبادئ العلمية للتطوير التنظيمي
ف�إن هناك جمال لتطبيق الفن يف �إعداد خطة التطوير والتي يكت�سبها
م�س�ؤول التطوير يف �ضوء خرباته املرتاكمة من خالل تعامله مع امل�شاكل
التنظيمية املتنوعة ،و�أ�صبح التطوير التنظيمي حرفة ومهنة يتخ�ص�ص
فيها �أفراد عن طريق نظام التعليم الر�سمي والتدريب ،بل �أ�صبح هناك
مراكز متخ�ص�صة فقط يف التطوير التنظيمي.

املوارد الب�شرية والتطوير التنظيمي

من �أج��ل اال�ستمرار يف املناف�سة يف ال�سوق العاملية اليوم يجب
على املنظمات �أن تتغري ،و�أحد الأدوات الفعالة التي تعزز هذا التغري
الناجح هو التطوير التنظيمي ،يف حني �أن املوارد الب�رشية تركز على
بناء التعلم التنظيمي ,املهارات و�إنتاجية الأفراد ف�إن اال�ستخدام الفعال
للتطوير التنظيمي ي�ساعد املنظمة يف الو�صول لأهدافها الإدارية وت�صبح
الإ�سرتاتيجيات �إحدى و�سائل املوارد الب�رشية ،و�أي�ضا �إحدى �أدواتها
الإ�سرتاتيجية املهمة ،وبينما هناك اختالفات بالن�سبة لتعريف التطوير
التنظيمي فالهدف الأ�سا�سي له هو زي��ادة فاعلية املنظمة عن طريق
تداخالت خمططة مرتبطة بعمليات املنظمة ككل ,وتنتج عنها حت�سينات
يف الإنتاجية ,العائد على اال�ستثمار ور�ضا العاملني.
وكذلك ف�إنها ت�ضع �أهمية كبرية على التطوير التنظيمي وتعدها
واحدة من الع�رش مناطق املهنية املحرتفة داخل خريطة وظيفة املوارد
الب�رشية والتي تبني �أهميتها كمهارة للموارد الب�رشية� ،إن التطوير
التنظيمي لي�س نظاما جديدا ،وكان دائما لديه تركيز على الأفراد ،ولكنه
ؤخرا �أ�صبح نظاما �أ�سا�سيا للموارد الب�رشية ،يو�ضح الداعمني للتطوير
م� ً
التنظيمي �أن قوته يف قدرته على فهم املنظمة ككل ،ولكن �أي�ضا ميكن �أن
العــدد 522
يونيو 2020

62

التطوير التنظيمي هو مدخل منهجي لتح�سني كفاءة
املنظمة والتي تهتم بالعمليات (وهي كيفية �إجناز الأعمال)
تعيق تر�سيخها يف دور املوارد الب�رشية ،ولكن مع زيادة االحتياج �إىل
وظيفة املوارد الب�رشية لتمثل �رشيكا يف العمل يكون للتطوير التنظيمي
و�أ�ساليبه دور مهم لتطوير �إ�سرتاتيجيات املوارد الب�رشية وم�شاركتها يف
التطوير التنظيمي.

خ�صائ�ص عملية التطوير التنظيمي

 rعملية خمططة م�ستمرة وطويلة الأجل ،ونتائجها ت�أخذ وقت ًا طويــالً.
 rيعتمد على �أ�سلوب حل امل�شكــالت با�ستخدام علم ال�سلوكيــات.
 rيعتمد التطوير التنظيمي على مدخل مفهوم النظم ك�أ�سا�س يف �إحداث
التغيري ،فاتخاذ �أي قرار بالتغيري يف �أحد املوارد �أو القطاعات يرتتب
عليه �إحداث التغيري يف الأجزاء الأخرى من التنظيم.
ت�شخي�صا فقط ،ولكنه عمل تنفيذي فوري ،فهو
 rالتطوير التنظيمي لي�س
ً
يركز على الإجناز والنتائج ،ولي�س فقط على و�صف امل�شكالت �أو حتديد
طبيعتها.
 rقد يتطلب التطوير التنظيمي تدخل �أطراف داخلية �أو خارجية (خرباء)
للم�ساعدة يف حتديد امل�شكالت ،وجمع املعلومــات ثم �إحداث التغيري.

مراحل التطوير التنظيمي

تعد عملية التطوير التنظيمي جه ًدا منظ ًما وعملية م�ستمرة بد ًال �أن
تكون برناجم ًا حمدداً مبدة زمنية حمددة ،لذا كان ال بد �أن مير برنامج
التطوير التنظيمي مبراحل تدريجية لتحقيق الأه��داف التي �صمم من
�أجلها ،وقد تعر�ض العديد من الباحثني واملمار�سني حلقل التطوير
التنظيمي �إىل و�صف وحتليل املراحل املختلفة �إىل �أربع مراحل وهي:
 rمرحلة الت�شخي�ص .ويتم خالل هذه املرحلة التعرف على االختالفات
بني النتائج الفعلية والنتائج املرغوبة.
 rمرحلة التخطيط .ويتم فيها ر�سم خطط التطوير والتغيري امل�أمول
حتقيقها وحتديد الآليات والإ�سرتاتيجيات املالئمة لتحقيق الأهداف.
 rمرحلة التنفيذ .وتت�ضمن ترجمة وحتويل اخلطة �إىل �سلوك فعلي يف
مدة زمنية حمددة.
 rمرحلة التقومي .وهدفها مقارنة الأهداف املو�ضوعة بالنتائج الفعلية
التي مت حتقيقها وت�شخي�ص �أ�سباب وم�صادر االنحراف.

ق�صة تطوير املنظمة

ظهر تطوير املنظمة يف ال�ستينيات ،وا�ستندت �إىل القيم الإن�سانية
القوية مل�ؤ�س�سيها الأوائل ،الذين �أرادوا حت�سني ظروف حياة النا�س يف
املنظمات من خالل تطبيق املعرفة بالعلوم ال�سلوكية.
وميكن �أن ترجع �أ�صولها �إىل كتابات علماء ال�سلوك حول (حت�سني
عمليات املجموعة من خالل �أ�شكال خمتلفة من التدريب ،مثل بناء
الفريق ،والتدريب على املهارات التفاعلية ،وجمموعات التدريب) و�إدارة
التغيري .ومن علماء ال�سلوك وكتاباتهم:
 )1954( Maslowم ،الذي و�ضع نظرية احلاجة �إىل الدافع. )1957( Herzbergم ،و�آخرون ،الذين كتبوا عن الدافع للعمل. )1957( Argyrisم ،ال��ذي �شدد على ��ضرورة التخطيط للإدماجوامل�شاركة.
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 )1960( McGregorم ،الذي و�ضع (نظرية  ،)Yالتي تدعو �إىلاالعرتاف باحتياجات كل من املنظمة والفرد ،على �أ�سا�س �أنه يف حال
ُ�سنحت الفر�صة ،لن يقبل النا�س فقط امل�س�ؤولية ولكن �سي�سعون لتحملها.
 )1961( Likertم� ،أ�ضاف نظريته ب�ش�أن العالقات الداعمة.وكان م�ؤ�س�سا حركة تطوير املنظمة هما )1969( Beckhardم الذي
رمبا �صاغ هذا امل�صطلح ،و )1969( Bennisم الذي و�صف حركة ()OD
ب�أنها نهج احلقيقة والثقة واحلب والتعاون.

انتقادات التطوير التنظيمي

يجب على كل منظمة لكي ت�ستطيع مواكبة البيئة التي تزداد تعقيدا
و تغيريا ,ا�ستعادة العديد من املبادرات ,املناظري الداخلية ,خمططات
التطور التنظيمي ,تخطيط نظام العمل ,حماوالت امل�شاركة ,مع عدم
االهتمام بالطريقة التي ت�ستخدمها املنظمة يف تقدمي خدماتها حتى
لو كانت �ضد احتياجات ال�سوق� ،إن طبيعة �أن�شطة التطور التنظيمي
على املدى البعيد ت�ؤدي �إىل ظهور بع�ض ال�شكوك حول دورها يف جناح
�إ�سرتاتيجية املنظمة ،حيث يكون تقدمي املبادرات هو احلد الأدنى لنجاح
املنظمة ،ويف �أ�سو�أ التوقعات تعامل على �أنها ازدراء و�سخرية  ،كما لوحظ
�أن االنتقادات الرئي�سية لنظرية التطور التنظيمي الرتكيز على العملية
والو�سائل والأدوات �أكرث من االهتمام بالنتائج ,حيث تعد الأ�ساليب
منتهية يف حد ذاتها لأكرث من كونها و�سيلة لتحقيق الأداء التنظيمي.

�إ�سرتاتيجية التطوير التنظيمي

ت�ستند ا�سرتاتيجية التطوير التنظيمي �إىل التطلع �إىل حت�سني القدرة
التنظيمية ،وهي قدرة املنظمة عموم ًا على العمل بفاعلية من �أجل حتقيق
النتائج املن�شودة ،وقد مت تعريفها ب�أنها (القدرة على �إدارة الأفراد من
�أجل ميزة تناف�سية) .وهي تعنى بتحديد النوايا حول كيفية تطوير نظام
العمل مبا يتما�شى مع مفهوم العمل الذكي ،وكيفية تنظيم املنظمة لتلبية
املطالب اجلديدة ،والتغيري على نطاق املنظومة يف جماالت مثل املكاف�أة
و�إدارة الأداء ،وكيفية �إدارة التغيري ،وما يجب القيام به لتح�سني العمليات
التنظيمية التي ت�شمل �أ�شخا�ص ًا مثل العمل اجلماعي ،واالت�صاالت
وامل�شاركة ،وكيف ميكن للمنظمة احل�صول على املواهب التي حتتاج
�إليها ،واالحتفاظ بها ،وتطويرها و�إ�رشاكها .وهذه النوايا �سيتم حتويلها
�إىل �إجراءات ب�ش�أن تطوير نظم العمل ،وت�صميم الهيكل ،و�إعادة ت�صميم
الوظائف ،ورمبا تدخالت التطوير التنظيمي ،وميكن �أن ي�أخذ هذا الأخري
�شكل البحوث الإجرائية ،وردود الفعل اال�ستق�صائية والربامج لتح�سني
العمليات اجلماعية واملهارات ال�شخ�صية.

اخلامتة

تربز الطبيعة الإ�سرتاتيجية للتطوير التنظيمي كجزء ال يتجز�أ من
�إدارة املوارد الب�رشية؛ وذلك لأنها ميكن �أن تلعب دورا مه ًما يف تنفيذ
�إ�سرتاتيجية الأعمال� ،إن معظم الأفراد تدفعهم احلاجة �إىل النمو ال�شخ�صي
والتطوير الذاتي طاملا كانت بيئتهم داعمة وت�شجع روح التحدي ،وتعد
روح فريق العمل ،وخا�صة على امل�ستوى غري الر�سمي ،كما �أن ديناميكيات
(القوى املحركة) تلك الفرق لديها ت�أثري قوي على �سلوك �أع�ضائها وتهدف
برامج التطوير التنظيمي �إىل حت�سني جودة احلياة العملية جلميع �أع�ضاء
امل�ؤ�س�سة ،وميكن للم�ؤ�س�سات �أن تكون �أكرث فعالية �إذا تعلمت كيفية حتديد
نقاط القوة وت�شخي�ص مواطن ال�ضعف لديها  ،وغالبا ما يحتار املديرون
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تطوير املنظمة ظهر يف ال�ستينيات ،وا�ستندت �إىل القيم
الإن�سانية القوية مل�ؤ�س�سيها الأوائل ،الذين �أرادوا حت�سني
ظروف حياة النا�س يف املنظمات من خالل تطبيق املعرفة
بالعلوم ال�سلوكية
وال يعرفون �أين اخلط�أ ،فهم يحتاجون �إىل م�ساعدة خا�صة يف ت�شخي�ص
امل�شكالت ،على الرغم من �أن ا�ست�شاري العملية اخلارجي ي�ؤكد �أن عملية
�صنع القرار ال تزال يف يد العميل ،وت�شمل تدخالت التطوير التنظيمي
ا�ست�شارات العمليات� ،إدارة التغيري ،والبحوث الإجرائية ،ردود الفعل
اال�ستق�صائية (ا�ستق�صاء ردود الفعل) وديناميكيات الفرق ،والتدخالت
ال�شخ�صية.
كانت االنتقادات الرئي�سية على عملية التطوير التنظيمي هي �أنها
(موجهة نحو العمليات والأدوات بدال من النتائج ،حيث تعد التقنيات
غايات يف حد ذاتها بدال من �أن تكون و�سيلة لتحقيق الأداء التنظيمي).
ت�ستند �إ�سرتاتيجية التطوير التنظيمي �إىل التطلع لتح�سني القدرة
التنظيمية ،وهي قدرة امل�ؤ�س�سة عموما على العمل بفعالية من �أجل
حتقيق النتائج املن�شودة.
وت�ستند عملية ممار�سة التطوير التنظيمي �إىل حتليل وت�شخي�ص
الظروف املحيطة بامل�ؤ�س�سة والق�ضايا (امل�شكالت) الإ�سرتاتيجية �أو
الت�شغيلية �أو العملية التي ت�ؤثر على امل�ؤ�س�سة وقدرتها على الأداء اجليد،
وهذا يت�ضمن ا�ستخدام الأدوات الت�شخي�صية.
كان برنامج التطوير التنظيمي التقليدي(القدمي) مبنيا على العلم
ال�سلوكي ،وكان من�صبا كليا يف الغالب على العالقات بني الأ�شخا�ص،
والعمليات التنظيمية ،والتغري الثقايف مبفهومه الوا�سع .قد تكون هناك
حاجة �إىل مثل هذه التدخالت اليوم �إال �أن الرتكيز من�صبا �أكرث الآن على
ممار�سة �أن�شطة مكثفة على العمل ذات م�ستوى �أداء عايل ،والت�صنيع
الر�شيق ،والعمل الذكي ،وتعزيز م�ستويات االندماج (امل�شاركة) يف العمل.
�إن التطوير التنظيمي �رضورة من �رضورات �إدارة الأعمال وبناء ومنو
املنظمات ،ومتر عملية التطوير التنظيمي لأي م�ؤ�س�سة يف مراحل �أ�سا�سية
�أربع هي الدرا�سة الت�شخي�صية ،ثم و�ضع خطة التقرير ،ثم التهيئة لقبول
التطوير ورعايته تنفيذاً ومتابعةً� ،أما املرحلة الرابعة فهي مرحلة قيا�س
النتائج و�إجراء املتابعة الت�صحيحية .ولكل مرحلة �أ�ساليبها ،وهي جميع ًا
ترتابط فيما بينها وتتكامل بحيث ت�ؤدي يف النهاية �إىل حتقيق الأهداف
املحددة لعملية التطوير ،وهي البقاء والنمو ،ومواجهة التغريات الطارئة،
و�إدخال التغريات امل�أمولة ،من �أجل �صحة التطوير التنظيمي على املدى
القريب واملدى البعيد.

قابو�س وما �أدراك ما قابو�س
�إىل هيث � ٍ�م ت�سع ��ى ُخط ��ى كلماتـ ��ي
�إىل خلـ ��فِ ال�سلطـــــ ��انِ قابو� � ٍ�س وم ��ا
قابـو� � ُ�س كـ ��ان مـكـر ًمــ ��ا ومـبـجــ�ل�ا
قابو� � ُ�س حــــ ��ا َز حمــبـ� � ًة ومعـــ ��ز ًة
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عـــ � ٌ
�دل و�إح�ســ � ٌ
�ان ور�شـــ� � ُد �سيا�ســـ� � ٍة
�ات � ْأن �أنـ�سـ � َ
هيهـ � َ
�اك يـ ��ا قابـو� � ُ�س
كنـ ��تَ الأم�ي َ�ن عل ��ى ب�ل َ
�ادك �س ّي ��دي
َ�س َّل ْمــ ��تَ راي َت َهــ ��ا �إلـ ��ى كفــ ��و ٍء ل َه ��ا
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ثــقــــ� � ٌة �أميـــ � ٌ�ن حـــــــ ��از ٌم بقـــ ��رار ِه
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م ��ا قلــ ��تُ يـ ��ا مــ ��والي فيـ ��ك مبـال ًغـ ��ا
و�سيك�ش � ُ�ف الت�أري� � ُخ �ص ��د َق م�شاع ��ري
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أدراك َمــ ��ا قـابـو� � ُ�س فـ ��ي العزم ��ات
عـنـ ��د ال�شـعــ ��وبِ و�سـ ��اد ِة ال�سـ ��ادات
تـبـقـ ��ى مـ ��دى الأجـيـ ��الِ والـ�سنــ ��وات
وبـحــكمــ� � ٍة مـنــ� � ُه لــ ��دى الأزمـ ��ات
قـــ ��ا َد الـبـ�ل�ا َد �إلـ ��ى الـعـ�ل�ا بـثـبـ ��ات
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�ون بـعــ � َ
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ولـ ��ه تـبــــاي� � ُع بـيـعـ� � َة الـخـيـــــ ��رات
ح� � ٌر نـزيــ� � ٌه ثـاقــــ � ُ�ب الـنـظـــــ ��رات
غــ� � ُّر اجلـبـــ�ي ِ�ن و�أزهـ� � ُر الوجـنـ ��ات
�أ�سـ� � ٌد علـ ��ى الأعـــ ��دا ِء فـ ��ي الوثبـــ ��ات
ً
را�سـخــ ��ا فـ ��ي ذاتــ ��ي
ب ��ل قلـ ��تُ ح ًقــ ��ا
َو َ�س َي ْـظ َهـ� � ُر الـحـ � ُّ�ق الـ ��ذي هــ ��و �آتِ
والـلـ� � ُه َيـحـف ُـظـهـ ��ا مِ ــ ��ن الـنـكـبــ ��ات
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والتنظي��م الإداري يهت��م بتق�سيم العمل وتوزيع��ه بني الأفراد،
ويوح��د اجله��ود بغية حتقي��ق الأهداف  ،وي���ؤدي �إىل ع��دم تداخل
ال�صالحي��ات ،و�إبع��اد النزاع��ات ح��ول االخت�صا�ص��ات ،وي�ساعد
على اال�ستخدام الأمث��ل للكفاءات الب�رشية من حيث توزيع الأدوار
الوظيفي��ة وحتديد الن�شاط��ات وت�سهيل عملي��ات االت�صال الإداري
ب�ين امل�ستويات الإدارية ،ويبني �شبك��ة عالقات عمل بني خمتلف
امل�ستويات الإدارية.
وم��ن هنا ت�أتي �أهمية ر�سم وت�صميم الهيكل اخلا�ص بالتنظيم
وال��ذي ي�سمى بـ «الهيكل التنظيمي» الذي فيه يتم تو�ضيح وحتديد
الأدوار وامل�سميات الوظيفية واملهام داخل التنظيم .ويعتمد جناح
امل�ؤ�س�س��ة عل��ى قدرتها يف ر�س��م واختيار الهيك��ل التنظيمي الذي
ي�ستطي��ع �أن ير�سم بيئة عم��ل يتوفر فيها درجة عالية من التكيف
والتطاب��ق واملوائم��ة ب�ين ما ه��و مر�س��وم يف الهيك��ل التنظيمي
و�أهداف واملواءمة ،وتوفري الكفاءة من املوارد الب�رشية ،والكفاية
من املوارد املادية .

الهيكل التنظيمي ودوره يف جناح امل�ؤ�س�سة
 mmالإدارة مب ��ا تعني ��ه من تخطي ��ط وتنظيم
وتوجي ��ه ورقابة هي الأعمدة التي تقوم عليها �أي
م�ؤ�س�س ��ة لتعي�ش وت�ستمر وحتق ��ق �أهدافها .ويعد
التنظي ��م عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا يف جن ��اح امل�ؤ�س�سة بغ�ض
النظ ��ر عن طبيعة عم ��ل هذه امل�ؤ�س�س ��ة �سواء كان
خا�صا ،و�سواء كانت خدمية
قطا ًعا عا ًما �أو قطا ًعا ً
�أو �إنتاجية ،و�سواء ربحية �أو غري ربحية ،فهو �أحد
الأعمدة الأ�سا�سية ،ويكاد يكون هو الأهم  ،والذي
ي�ستطي ��ع �أن يو�صل امل�ؤ�س�سة لتحقيق �أهدافها مع
بقية عنا�صر العملية الإداريةmm .

�ضابط مدين/
زكية بنت خمي�س اخلرو�صية
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مفهوم الهيكل التنظيمي
تباين��ت وجهات نظ��ر الباحثني وخ�براء الإدارة ب�ش�أن مفهوم
الهيك��ل التنظيمي ،وذلك ح�س��ب املراحل التي مر به��ا علم الإدارة
عرف اخل�براء �أ�صح��اب النظري��ة الكال�سيكية
خ�لال تطوره ،فق��د ّ
يف الإدارة �أن الهيك��ل التنظيم��ي ه��و (الو�سيل��ة الأ�سا�سية لتجميع
الأن�شط��ة وحتدي��د العالق��ات الوظيفية بني امل�ستوي��ات املختلفة،
فهو ي�سهم يف ت�أطري �سبل االت�صال الفعال ويعطي للأجزاء امل�ؤلفة
للمنظم��ة ح��دودا فا�صلة ووا�ضحة م��ن العالقات الت��ي ت�ؤدي �إىل
حتقيق الأهداف).
�أم��ا �أ�صح��اب النظري��ة ال�سلوكي��ة فق��د اختلف��وا ع��ن �أ�صحاب
النظرية الكال�سيكية و�أكدوا على �أهمية العن�رص الب�رشي يف الهيكل
التنظيم��ي وعل��ى �أهمية التنظيم الر�سمي وغ�ير الر�سمي يف ت�أطري
العالقات ال�سائدة يف املنظمة ،و(�أن املنظمة عبارة عن كيان قائم
على �أمناط من العالقات التفاعلية بني الأفراد واجلماعات) .
عرفوا الهيكل التنظيمي
�أما �أ�صحاب نظرية النظام املفتوح فقد ّ
ب�أن��ه عب��ارة (ع��ن نظ��ام فرع��ي ي�ض��م �أنظم��ة فرعي��ة ومتكاملة
ومتفاعل��ة م��ع البيئ��ة اخلارجي��ة للمنظم��ة  ،فالهيك��ل التنظيمي
للمنظمة ب�أبعاده املختلفة هو نظام مفتوح).
وتلخي���ص ملا ذكر ف���إن الهيكل التنظيمي هو عبارة عن «�إطار
يحدد الوحدات الإدارية والأق�سام بداخل امل�ؤ�س�سة وخطوط ال�سلطة
وان�سيابه��ا ،والوظائف وتخ�ص�صاتها ،التي تعمل معا على حتقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة».
�أهمية الهيكل التنظيمي

كتحدي��د امل�س�ؤولي��ات وامل�سمي��ات والأو�ص��اف الوظيفية ،وحتديد
ان�سيابي��ة العملي��ات امل�ؤ�س�سي��ة وعالقاته��ا ببع�ضه��ا ،حيث ي�شبه
الهيك��ل العظم��ي للإن�سان كونه مي�سك بالأنظم��ة الفرعية املختلفة
جل�سم الإن�سان  ،فدون هذا البنيان تبقى الدوائر والأق�سام املختلفة
وحدات منعزلة عن بع�ضها.
• ي�شك��ل مرجعية لتحديد مراكز التكلفة يف �إجراءات حما�سبة
التكالي��ف ومراك��ز امل�س�ؤولي��ة لأغرا�ض و�ضع �إج��راءات املحا�سبة
الإدارية ،و�آلية رفع التقارير.
• كم��ا �أنه متطلب �أويل و��ضروري لتحديد ومنح ال�صالحيات
للم�س�ؤولني وحتديد عالقات العمل فيما بينهم.
• �إىل جان��ب �أن��ه مرجعي��ة لتحدي��د م�س�ؤولي��ات العم��ل عل��ى
م�ؤ�رشات الأداء وقيا�سها وحت�سينها.
عنا�صر الهيكل التنظيمي
هن��اك عنا��صر ال بد م��ن توافرها يف الهيك��ل التنظيمي وهي :
وج��ود الوحدات الإدارية املختلفة للم�ؤ�س�سة ،و�ضوح التخ�ص�ص يف
العم��ل ,ووجود مهام حمددة  ،حتديد نط��اق الإ�رشاف وخط ال�سلطة
وامل�س�ؤولية ،مواقع �إتخاذ القرار من حيث املركزية والالمركزية.

املبادئ التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي
عن��د و�ض��ع الهيكل التنظيم��ي �أو عند �إع��ادة بنائ��ه هناك عدة
مبادئ �أ�سا�سية ت�ؤخذ يف احل�ساب وهي :
• الأهداف .حيث البد لكل تنظيم هدف ي�سعى �إليه .
• تق�سيم العمل .جعل كل فرد م�س�ؤوال عن جزء من العمل .
• ت�ساوي امل�س�ؤولية مع ال�سلطة  .كل م�س�ؤولية وظيفية تتبعها
�سلطة متكن من �أدائها.
• الوظيف��ة .يكون التنظي��م الإداري على �أ�سا�س الوظائف ونوع
العمل املطلوب ولي�س على �أ�سا�س �شخ�صي .
• ق��صر خ��ط ال�سلط��ة .ت��زداد الفاعلي��ة الإداري��ة كلم��ا قل��ت
امل�ستويات الإدارية
• املرون��ة .قابلية التنظيم للتكي��ف ومقابلة التغريات الداخلية
واخلارجي��ة يف وق��ت وجي��ز دون احلاج��ة �إىل �إح��داث تعدي�لات
جوهرية به.
خطوات بناء الهيكل التنظيمي
لأج��ل القي��ام بعملية بن��اء الهيك��ل التنظيمي ال بد م��ن القيام
باخلطوات الآتية:
حتدي��د الأه��داف للم�ؤ�س�س��ة وع��دد الوظائ��ف (الأن�شط��ة) التي
يتطلبها حتقيق هذا الهدف.
�إعداد قوائم تف�صيلية بالن�شاطات التي يتطلبها حتقيـق �أهـداف
امل�ؤ�س�سـة.
جتمي��ع الأن�شط��ة املت�شابه��ة مع�� ًا وو�ضعها يف وح��دة �إدارية
• �إن��ه �أح��د الأدوات الإدارية التي ت�ساعد يف ترتيب العالقات
واحدة.
داخ��ل امل�ؤ�س�س��ة  ،ومنطل��ق لكافة النواح��ي التنظيمي��ة الأخرى ،
حتديد العالقات املنا�سبة بني العاملني فـي خمتلف امل�ستويات
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الإداري��ة ر�أ�سي�� ًا و�أفقياً .وهذا يتم وفقا ل��ـ ( :ال�سلطة ،امل�س�ؤولية ،
التفوي�ض  ،املركزية والالمركزية ،نطاق الإ�رشاف ،اللجان).
حتدي��د العالق��ات ب�ين الوح��دات الإداري��ة فـ��ي امل�ؤ�س�س��ة ،
كالإدارة املالية ،و�إدارة الإنتاج ،و�إدارة الت�سويق ،و�إدارة املوارد
الب�رشي��ة ،فالبد من �إيجاد التن�سي��ق بينها من خالل ايجاد �شبكة
ات�ص��االت ر�سميـة بينه��م ت�سمـح بتبادل البيان��ات واملعلومـات
بان�سياب وي�رس.
اختي��ار وتنمي��ة العنا��صر الب�رشية م��ن �أجل تنفي��ذ املهام
املوكول��ة للوح��دات الإدارية  .وبعـد االنتهاء مـ��ن عملية ت�صميم
الهيك��ل التنظيم��ي تب��د�أ عملية اختي��ار الأفراد ل�شغ��ل الوظائـف
قائما على مبد�أ
املوجـودة فـي الهيك��ل ،والبد �أن يكون االختيار ً
(و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب).
ر�س��م الهيك��ل التنظيم��ي عل��ى �شك��ل خمط��ط يطل��ق عليـ��ه
(اخلريطـ��ة التنظيميـ��ة) وه��ي تو�ضح حج��م التنظي��م ،والتبعية،
ونطاق الإ�رشاف لكل �شخ�ص ،وعدد امل�ستويات الإدارية ،و ُتعطي
فك��رة عن املنا�صب املختلفة .وقد تبني اخلريطة خطوط ان�سياب
ال�سلط��ة من �أعل��ى �إىل �أ�سفل وق��د تكون اخلريطة م��ن اليمني �إىل
الي�سار وقد تكون دائرية .
�إع��داد الدليل التنظيمي :يف هذه املرحلة يتم �إعداد ما ي�سمى
بالدلي��ل التنظيم��ي وه��و عب��ارة عن ملخ���ص على �شك��ل كتيب
يت�ضمن م�سمى امل�ؤ�س�سة  ،عنوانها� ،أهدافها� ،سيا�ساتها ،هيكلهـا
التنظيمي بتق�سيماته الرئي�سية والفرعية ،و�إجراءاتها… �إلخ.
تتمثل يف �رضورة مراقبة عملية التنظيم ب�شكل دائم وم�ستمر
و�إدخ��ال التعديـالت املنا�سبة علي��ه عند احلاجة لذلك حتى يلبي
الهيكل التنظيمي �أي متغريات مطلوبة.
ت�صنيفات الهيكل التنظيمي
لق��د ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واخل�براء ﺗ�ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪدت �أ�ﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،وم��ن �ضمنه��م (ماك���س وي�بر ،ريت�ش��ارد
�ستري���س ،بي�تر درك��ر ،ه�نري ﻣﻴﻨﺘﺰﺑﺮغ ،وغريه��م) .فلقد �ﺻﻨﻒ
(ه�نري مينتزب��رغ) �أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ �إﻰﻟ ﺨﻤ�ﺴﺔ �أﻧﻮاع وا�ﺳﺘﻨﺪ ﻲﻓ

الإدارة العليا

الدائرة/
الهيئة
قطاع /م�ؤ�س�سة/
�إدارة عامة
�إدارة

الإدارة الو�سطى

املدير العام/
الأمني العام
م�ساعد �أو نائب املدير العام
املدير التنفيذي
مدير �إدارة

ق�سم
رئي�س �شعبة

�شعبة

الإدارة الدنيا

وحدة

رئي�س وحدة
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ذﻟﻚ �إﻰﻟ �أن �أي من�ش���أة ﺗ�ﻀﻢ ﺧﻤ�ﺴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت رﺋﻴ�ﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ يف
(ا�ﻹ دارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ا�ﻹ دارة اﻟﻮ�ﺳﻄﻰ الت��ي ﺗ�ﻀﻢ ﺠﻣﻤﻮﻋﺔ اﻤﻟﺪﻳﺮﻳﻦ،
اﻟﻘﻮة اﻟﺘ�ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ والت��ي ﺗ�ﻀﻢ اﻤﻟﻨﻔﺬﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺠﺰون ا�ﻷﻋﻤﺎل
املختلف��ة ،التقني�ين اﻤﻟﻬﻨﻴﻦﻴ ،اﺠﻟﻬﺎز اﻤﻟ�ﺴﺎﻧﺪ الذي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﺮﻴ
ﺑﻌ�ﺾ اﺨﻟﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺨﻟﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻟ�ﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ) .وهن��اك ت�صنيف��ات �أخرى و�ضعها خرباء �آخرون،
ولكن يف املح�صل��ة هناك ت�صنيفان �شائعان للهياكل التنظيمية
حتوم حولهما الت�صانيف الأخرى ،وهما:
• الهياك��ل التنظيمي��ة الر�سمي��ة والهياك��ل التنظيمي��ة غري
الر�سمية ،وتف�صيلهما كالآتي:
• الهياك��ل التنظيمي��ة الر�سمية .وهي تنق�س��م �إىل عدة �أنواع
منه��ا :الهيكل التنظيم��ي التنفيذي  ،والهيك��ل الوظيفي ،والهيكل
اال�ست�شاري ،والهيكل ال�شبكي� ،إلخ.
• الهياك��ل التنظيمي��ة غ�ير الر�سمية .هي عب��ارة عن خرائط
تنظيمي��ة وهمية تن�ش�أ بطريق��ة عفوية نتيج��ة التفاعل الطبيعي
بني الأفراد العاملني بامل�ؤ�س�سة.
• الهيك��ل امليكانيك��ي والهيك��ل احلي��وي (الع�ض��وي)،
وتف�صيلهما كالآتي :
�أ .الهيك��ل امليكانيك��ي  .Mechanistic Structureه��و ال��ذي
يك��ون في��ه الهـ��رم الوظيف��ي ممت��داً ر�أ�سي��ا  ،وتق�سم في��ه �أعمال
امل�ؤ�س�س��ة كك��ل �إىل تخ�ص�صات .يقوم كل ف��رد بتحمل م�س�ؤوليته
يف العمل كجزء منف�صل عن الهدف العام للم�ؤ�س�سة ككل.
يعد هذا النوع من الهياكل قليل املرونة ،ولكنه كثري الرقابة،
وعملي��ة اتخاذ القرارات بطيئة ن�سب ًيا .ويف�ضل اتبــاع هذا الهيكل
يف حال��ة ا�ستق��رار امل�ؤث��رات اخلارجية ويف الأعم��ال الروتينية
التي تتكرر بدون تغيري ،حيث يت�سم الهيكل امليكانيكي بالر�سمية
واملركزية وتعدد طبقات الهرم الوظيفي.
ب .الهيك��ل احليوي (الع�ضوي)  .Organic Structureوي�سمى
يف بعـ���ض الأحي��ان بالهيك��ل امل�سط��ح ( )Flat Structureوهـ��و
ال��ذي يكون في��ه الهرم الوظيفـي ق�ص�يراً (من الناحي��ة الر�أ�سية)
مبعن��ى �أن امل�ستوي��ات الإداري��ة قليل��ة .ويتمي��ز ه��ذا النوع من
الهياكل باملرون��ة ويعطي م�س�ؤوليات وتفوي�ض�� ًا �أكرث للمديرين
مم��ا يزيد من �رسعة اتخاذ القرارات .ولكن ذلك يقلل من الرقابة،
ويف الوق��ت نف�س��ه ف�إن كل مدير يكون م�س���ؤو ًال عن عدد �أكرب من
املر�ؤو�س�ين .ويف�ض��ل اتباع هذا الهيكل يف حال��ة تغري امل�ؤثرات
اخلارجي��ة ب�رسع��ة ،وكذلك يف حالة امل�ؤ�س�س��ات التي ترغـب يف
�أن تك��ون خدماته��ا �أو منتجاته��ا متمي��زة .ويت�سم هـ��ذا الهيكل
بالالمركزية والالر�سمية وق�رص الهرم الوظيفي.
�أنواع الهياكل التنظيمية
لق��د تع��ددت وتنوع��ت �أن��واع الهياك��ل التنظيمي��ة ،ويف هذا

املديـر العام

امل�شــاريع

اال�ست�شارات الإدارية

اال�ست�شارات التقنية

اال�ست�شارات املالية

مدير م�شروع �أ
مدير م�شروع ب
مدير م�شروع ج

ال�صدد �سنتطرق �إىل بع�ض النماذج االكرث �شيوعا يف اال�ستخدام،
كالآتي:
• الهيك��ل التنظيم��ي الوظيف��ي .ه��ذا الن��وع ا�ستنبطه اخلبري
الإداري (فريدري��ك تايل��ور) حينم��ا و�ضـ��ع «الإدارة العلمي��ة»،
وب�ّي�نّ �أن الأعمال يجب �أن تخ�ضع �إىل التخ�ص�ص وتق�سيم العمل،
والأعمال ميكن ت�صنيفها �إىل الأعمـال اليدوية والأعمال الذهنية
و�أعمال تنفيذية و�أعمـال فنية و�أعمال ا�ست�شارية ،ومعنى كل هذا
�أن التخ�ص���ص هو القاعدة الأ�سا�سي��ة يف ت�أدية الأعمال .ويتميز
هذا النوع من التنظيم با�ستخدام اخلرباء واملخت�صني ،كما ميكن
�إيج��اد طبقة من العم��ال املدربني على ت�أدي��ة املهام والأعمال،
وطبق��ة تق��وم بالإ��شراف عل��ى الأعم��ال� ،إ�ضاف��ة �إىل �أنه يحقق
التع��اون والتن�سيق بني الأفراد والر�ؤ�س��اء يف الأق�سام املختلفة،
واحل�صول على املعلومات من م�صادرها املتخ�ص�صة� ،إىل جانب
�سهول��ة الرقاب��ة والإ��شراف  .ويعاب عل��ى هذا التنظي��م �صعوبة
فر���ض النظام يف امل�ستوي��ات الدنيا من التنظي��م مما ي�ؤدي �إىل
الفو�ضى الإدارية .وكذلك �أن ال�سلطة م�شاعة بني الر�ؤ�ساء ،مبعنى
ع��دم و�ض��وح ال�سلط��ة وامل�س�ؤولي��ة نتيجة تداخل نط��اق �إ�رشاف
الفنيني.
• الهيك��ل التنظيم��ي اجلغ��رايف :عندم��ا تك��ون العملي��ات
موزعة على مواقع متفرقة يكون من الأف�ضل �إقامة التنظيم على
�أ�سا���س املوقع اجلغ��رايف  ،ومن خ�صائ�ص��ه �أن كل منطقة متتلك
ال�سيطرة الكاملة على جمي��ع الأن�شطة داخل حدودها اجلغرافية،
وتتب��ع املناطق اجلغرافية مبا��شرة �إىل املدير العام ،كما �أن فيه
الالمركزي��ة يف اتخ��اذ الق��رارات  ،و�رسع��ة الت�سوي��ق والو�صول
للمتعامل�ين .ويتميز هذا الهيكل بتقلي��ل التكلفة من خالل تقدمي
اخلدم��ات يف املوق��ع� ،إىل جان��ب القرب م��ن املتعاملني لتقدمي
�أف�ضل و�أ�رسع اخلدمات .وم��ن �سلبياته االزدواجية يف العمليات
واالخت�صا�ص��ات  ،واحتمالية التعار���ض �أو التكرار ما بني املقر
الرئي�س والأفرع فيما يتعلق بال�سيا�سات والإجراءات� ،إىل جانب

�صعوب��ة التن�سي��ق ب�ين الوظائ��ف املختلف��ة (البح��ث والتطوير،
الت�سويق ،الخ).
• هيــكل امل�صفوفة (هيكل امل�شــاريع) Matrix Structure/
 :Project-Based Structureيعد من الهياكل الأكرث تطبي ًقا لدى
�رشك��ات اال�ست�ش��ارات و�رشكات البح��وث والدرا�س��ات العاملية،
حي��ث ي��شرف مدي��ر امل��شروع املعن��ي عل��ى ع��دة موظفني من
وح��دات تنظيمية �أخرى تقدم خدمات ا�ست�شارية خمتلفة لتحقيق
�أهداف امل��شروع .ويقوم هذا الهيكل عل��ى الالمركزية يف اتخاذ
الق��رارات وال ر�سمي��ة  ،وفيه خربات متنوعة ترك��ز على م�رشوع
مع�ين  ،وكذلك الرتكيز على حتقيق خدمات فريدة من نوعها من
خالل تخ�ص�صات فنية متوفرة يف فرق العمل.
ويتمي��ز با�ستخدام فري��ق عمل ديناميكي ق��ادر على معاينة
وحل امل�شاكل بطريقة خمتلفة  ،وب�رسعة �إجناز املهام وامل�شاريع
م��ن خ�لال فريق عم��ل متكام��ل ومتخ�ص���ص .ومما ي�ؤخ��ذ عليه
�صعوب��ة يف �إدارة الأداء وتداخل يف ال�سلطة وامل�س�ؤولية  ،وزيادة
التكالي��ف لتغطية التكلف��ة الإ�ضافية ملدي��ري امل�شاريع� ،إ�ضافة
�إىل ع��دم و�ض��وح التبعي��ة التنظيمي��ة للموظف�ين  ،وتعار�ض يف
الوالء بني املدير املبا�رش ومدير (اخلدمة /امل�رشوع).
• الهيك��ل التنظيمي على �أ�سا�س املنتج /اخلدمة Product/
 :Service Structureيت��م تق�سي��م �أوج��ه الن�شاط ح�سب اخلدمة
�أو ال�سلع��ة .تك��ون ك��ل وح��دة م�س�ؤولة ع��ن الت�صمي��م ،والإنتاج
واملبيع��ات ملنت��ج �أو جمموعة م��ن املنتج��ات �أو اخلدمات ،يتم
توفري جميع املوارد ب�شكل مبا�رش للوحدة التنظيمية  ،تكون دورة
حي��اة تطوير اخلدم��ة �أق�رص ،وتركز ب�شدة عل��ى اخلدمة /املنتج،
ويتم فيه ترابط الوظائف بع�ضها ببع�ض من خالل التقنية ،يركز
عل��ى االبتكار يف (اخلدمة /املنتج) ،ويق��وم على ال مركزية و ال
ر�سمية.
م��ن مي��زات ه��ذا الهيكل ه��و اخلدم��ة املتمـي��زة للمتعاملني
وقابلية التكيف م��ع التغيريات يف احتياجاتهم من خالل �إيجاد
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املدير

املدير العام

مدير
البيع
باجلملة

مدير
البيع
باملفرد

املدير العام

مدير
البيع

للم�ؤ�س�سات

مدير
البيع

بالتق�سيط

مدير
املنطقة

الهيكل التنظيمي الوظيفي

مدير
املنطقة

مدير
املنطقة

مدير
املنطقة

الهيكل التنظيمي اجلغرايف

امل�صدر( :عدنان وايل ما�شي ،بناء الهياكل التنظيمي)

امل�صدر( :عدنان وايل ما�شي ،بناء الهياكل التنظيمي)

وحدة تنظيمي��ة متخ�ص�صة لكل خدمة� ،إىل جانب �سهولة ح�ساب
عائ��دات (املنت��ج /اخلدم��ة) �أو �إيراداته��ا ،وو�ض��وح امل�ساءل��ة
اخلا�صة بك��ل (خدمة /منتج)� ،إ�ضاف��ة �إىل �ســهولة التن�سيق بني
الوظائ��ف يف الوحدة التنظيمية الواح��دة ،وق�رص الهرم الوظيفي
و�رسع��ة عملية اتخ��اذ القرار .وم��ن �سلبيات ه��ذا الهيكل ارتفاع
التكلف��ة ب�سب��ب ازدواجي��ة اجله��ود والوظائ��ف و�صعوب��ة �إيجاد
املهارات املتخ�ص�صة.
خ�صائ�ص الهيكل التنظيمي اجليد
ميك��ن حتدي��د �أه��م اخل�صائ�ص الواج��ب توافره��ا يف الهيكل
التنظيمي اجليد  ،فيما يلي:
• اال�ستفادة من التخ�ص�ص :هو �أن يتم �إن�شاء وحدة تنظيمية
خمت�ص��ة بكل عمـل  ،هذا املبد�أ يحقق بع���ض املزايا منها �رسعة
الإجناز واتفاق العمل وخف�ض يف التكلفة.
• التن�سي��ق ب�ين �أعم��ال املنظم��ة� :إن التن�سيق ب�ين جهـود
الإدارات والأق�س��ام املختلف��ة ميك��ن الق�ض��اء عل��ى التك��رار
واالزدواجية.
• االهتمام بالن�شاطات املهمة للمنظمة :فالهيكل التنظيمي
اجلي��د يعط��ي اهتمام�� ًا خا�ص��ة للأن�شط��ة الرئي�سي��ة م��ن حي��ث
و�ضعها يف م�ستوى �إداري منا�سب لأهميتها.

• حتقي��ق الرقاب��ة التلقائي��ة :كمثال على ذل��ك :ال يحق �أن
يك��ون م�س���ؤول ال��شراء يف املنظمة مثال ه��و نف�سه ال��ذي ي�ستلم
الب�ضاعة عند و�صولها �إىل امل�رشوعات ،و�إال قد تتعر�ض املنظمة
�إىل ال��ضرر ب�سبب ع��دم وجود رقابة فعال��ة �أو ب�سبب التالعب �أو
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة.
• ع��دم الإ��سراف :يج��ب مراع��اة التقلي��ل يف التو�س��ع يف
التخ�ص���ص والرغبة يف التن�سي��ق والرقابة  ،لأن ه��ذا له تكلفته،
غري �أنه من ال�رضوري االهتمام به.
• مراعاة الظروف البيئية :الهيكل التنظيمي اجليد هو الذي
يهت��م بالظ��روف املحلي��ة والتغريات الت��ي تطر�أ عليهـ��ا ،بحيـث
يتكيف وي�ستجيب التنظيم لهذه التغريات.
م�ؤ�شرات قيا�س فاعلية الهيكل التنظيمي
�إن م�ؤ��شرات قيا���س فاعلي��ة الهيك��ل التنظيم��ي بالإمك��ان
ت�صنيفها يف �أربـعة م�ؤ�رشات ،كالآتي:
• الأه��داف واالخت�صا�صات العامة :مدى و�ضوح الهدف من
�إن�ش��اء الوح��دة الإدارية واتفاقه م��ع ال�سيا�س��ات العامـة للدولة،
مدى ترجمة االخت�صا�صات العامة للهدف العام  ،مدى االزدواج
�أو التداخل �أو الت�ضارب يف االخت�صا�صات.
• الت�شكي��ل التنظيمي :مدى اتف��اق املنهج املتخذ يف تكوين

التخطيط

التنظيم الإداري

 حتديد الأهداف �إعداد الهيكل التنظيمي و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية  -و�صف الوظائف و�ضع ال�سيا�سات العامة ت���ق���ي���ي���م ال����وظ����ائ����فوالربامج
 و�ضع اخلططواالحتياجات الوظيفية
التف�صيلية
 -التنظيم الب�شري

متابعة التنفيذ
)التوجيه(

 القيادة التوجيه -الدعم

ميثل ال�شكل التايل دورة الإدارة وموقع الهيكل التنظيمي فيها
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الرقابة والتقومي

 قيا�س النتائج مقارنة النتائج باخلطط حتليل االنحرافات ات�����خ�����اذ الإج������������راءاتالت�صحيحية

الأنابيب

املحركات

حما�سبة

التق�سيم��ات التنظيمية مع �أهداف اجلهة وطبيعة ونوعية الن�شاط
والإمكاني��ة املتاح��ة ،م��دى م�ساهمة التنظي��م يف حتقيق رقابة
داخلية من خالل ف�صل تبعية التق�سيمات املراقبة عن التق�سيمات
الت��ي تعنى برقابتها ،م��دى مالئمة نطاق الإ�رشاف ،مدى تطابق
التنظي��م الفعل��ي للهيكل الر�سم��ي املعتمد ،مدى �إج��راء تعديالت
تنظيمية على الهيكل التنظيمي املعتمد.
• العالق��ات التنظيمي��ة :م��دى حاج��ة التنظي��م �إىل تكوي��ن
اللجان والدور امل�سند �إليها ،مدى و�ضوح خط ال�سلطة وامل�س�ؤولية
والعالق��ات التنظيمي��ة الأفقي��ة وخط��وط االت�ص��ال فـي خمتلف
تق�سيمات املنظمة  ،مدى التن�سيق بني التخ�ص�صات املختلفة .
• ا�ستخ��دام اخل�برة اال�ست�شارية :مدى اعتم��اد الإدارة العليا
بالوحدة على الر�أي واخلربة اال�ست�شارية.
الهيكل التنظيمي املنا�سب = جناح امل�ؤ�س�سة
مل�ؤ�س�سة
�إن اختي��ار الهيك��ل التنظيم��ي املنا�س��ب ي�ساع��د ا ُ
م��و ،والعم��ل؛ وذل��ك ب�سب��ب الو�ض��وح ،والرتكيز الذي
عل��ى ال ُّن ّ
التنظيم��ي التد ُّفق
نظ��م الهيك��ل
ينبغ��ي �أن يك��ون فيه .كم��ا ُي ِّ
ّ
ت�صور وا�ضح
وال�سلطة؛ فك�� ّل فرد يف ا ُ
مل�ؤ�س�سة لدي��ه ُّ
للقي��ادةُّ ،
ُخت�ص بتقدمي
عن واجباته ،وع��ن ُم�رشفيه ،وعن امل�س���ؤول امل ّ
إدارية ،والدوائر،
التقارير .فهو يو�ضح الأق�سام ،واملُ�ستويات ال ّ
ُوكلة لك ّل منهم �إىل جانب �أنه ُي�ساعد
ؤوليات امل َّ
وال�شعب ،وامل�س� ّ
مل�ؤ�س�س��ة عل��ى التحلي��ل ،وال َف ْه��م ال�صحي��ح لعمله��ا ،ومعرفة
ا ُ
وير ِّت��ب العالقات فيها .وه��ذا مما يدعم
الو ْ�ض��ع الراه��ن لها ُ ،
َ
أهدافها،
�
إىل
�
��ول
الو�ص
يف
ؤ�س�س��ة
�
امل
م�س��ار
فينظَ ر ل��ه على �أ َّنه
ُ
ُ
إدارية.
أهم الأدوات ال ّ
�إحدى � ّ
تو�ضيحية ُت�ساعد على درا�سة
التنظيم��ي و�سيلة
و ُي َع ُّد الهيكل
ّ
ّ
تاري��خ ا ُ
وتطورها
مل�ؤ�س�سة،
زمنية ُمع َّينة.
الوظيف��ي خالل فرتات ّ
ُّ
ّ
ومعاجلتها،
كذل��ك الك َْ�شف عن الأخط��اء املوجودة يف التنظي��مُ ،
واالزدواجية يف
وذلك من خالل كَ ْ�شف العالقات غري ال�صحيحة،
ّ
التنظيمي يف تدريب
املهم��ات .وم��ن جهة �أخرى ُي�ساهم الهيك��ل
َّ
ّ
ُوظف�ين اجلُ��دد الذي��ن يلتحق��ون با ُ
مل� َّؤ�س�سة ،وذل��ك من خالل
امل َّ

الإ�ضاءة

عمليات

الإلكرتونيات

ت�سويق

مبيعات

مل�ؤ�س�س��ة له��م ،وبي��ان موقعه��م يف ا ُ
تو�ضي��ح �أق�س��ام ا ُ
مل�ؤ�س�سة،
�سيتم بينه
وتو�ضي��ح ر�ؤ�سائه��م ،ومر�ؤو�سيه��م ،والأف��راد الذي��ن
ّ
التوا�صل.
وبينهم
ُ
وم��ن دون هيكل تنظيمي جيد ومنا�سب ف�إن العملية الإدارية
ت�س�ير ب�شكل فو�ض��وي ال ي�ستند �إىل �أ�سا�س علم��ي متني ،فيرتتب
علي��ه �آث��ار �سلبية م��ن حيث ت��دين معنويات وحافزي��ة العاملني
واتخاذ قرارات غري �سليمة وتزايد النزاعات الوظيفية وانخفا�ض
الطموح والإبداع وتزايد النفقات ،حيث تتخبط امل�ؤ�س�سة وتنحرف
ع��ن م�سارها وعن �أهدافها  ،وتتجه لالنحدار والرتاجع ،وبالتايل
هدر املوارد الب�رشية واملادية.
فينبغى �أن يتم اختيار الهيكل التنظيمي اجليد واملحكـم الذي
ي�ستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملني وحتقيق �أق�صى درجـة
مـ��ن الفاعلي��ة التنظيميـة مب��ا يوفره مـن معلوم��ات يف التعامل
الوظيف��ي ب�ين الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني وفرق العم��ل  ،وبذلك يكون
الهيكل التنظيم��ي من �أهم الدعامات لنجاح امل�ؤ�س�سات �سواء يف
القطاع احلكومي �أو اخلا�ص.
املراجع :
• بن��اء الهياك��ل التنظيمي��ة  ،عدن��ان ما�ش��ي وايل  ،موق��ع
كنانة �أون الين 2012 ،م .
• الو�ص��ف الوظيف��ي و�إع��داد الهياك��ل التنظيمي��ة� ،أ.د.
عبدالرحم��ن توفي��ق ،مرك��ز اخل�برات املهني��ة لإدارة  ،الطبع��ة
الرابعة 2010 ،م .
• من��اذج الهيك��ل التنظيمي ح�س��ب ت�صنيف��ات ،Mintzberg
موقع البوابة ال�سعودية للموارد الب�رشي،ةwww.saudihr.sa/Arabic/Org a،

. nizationChart

• �س��ارة ب��و عرع��ارة ،تط��ور الهياكل التنظيمي��ة وعالقتها
باحلوكم��ة ،ر�سالة ماج�ست�ير  ،جامعة الدكت��ور الطاهر مويل –
�سعي��دة – ،كلي��ة العل��وم االقت�صادي��ة والعل��وم التجارية وعلوم
الت�سيري ،اجلمهورية اجلزائرية .2013/2012 ،
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قوات ال�سلطان امل�سلحة  .ت�ضحيات �إن�سانية عظيمة
�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي بجريدة الوطن

�أثبت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع يف كل
املواقف ا�ستعدادها الدائم لتقدمي الإ�سناد وامل�ساعدة مع بقية اجلهات املعنية
الأخرى ،حيث تتج�سد مواقفها الوطنية النبيلة يف تقدمي اخلدمات الإن�سانية
ب�شكل ي�شعر فيه كل مواطن على هذه الأر�ض الطيبة بالفخر واالعتزاز للم�ستوى
الكبري والإمكانات املتقدمة التي تتمتع بها قوات ال�سلطان امل�سلحة.

لقد كانت قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع
خالل املنخف�ض امل��داري الذي تعر�ضت له حمافظة ظفار م�ؤخرا
حا�رضة دائما بالرجال والعتاد ،و�سخرت كافة �إمكاناتها ومعداتها
وخرباتها للتعامل مع احلالة املدارية ،والوقوف بجانب اجلهات
املعنية يف هذه احلالة اجلوية ،والعمل بروح وطنية عالية بجانب
اجلهات الأخرى للتخفيف من �آثار احلالة املدارية ،الأمر الذي كان له
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الأثر الإيجابي الكبري يف نفو�س املواطنني ،والذي �أدخل �إىل نفو�سهم
الطم�أنينة بوجود ق��وات م�سلحة جاهزة دائما ،وتقف على �أهبة
اال�ستعداد يف �أي مكان وزمان .بريا وجويا وبحريا ،وكانت قوات
ال�سلطان امل�سلحة منت�رشة يف كل �أرج��اء املحافظة ،ومنذ اللحظة
الأوىل لبداية ت�أثريات املنخف�ض املداري ،عقدت اللجنة الع�سكرية
الفرعية لإدارة احلاالت الطارئة مبحافظة ظفار اجتماعاتها التي

ظلت يف حالة �إنعقاد دائم ،وتوا�صل على مدى �أيام للت�أكيد على
تفعيل الإجراءات االحرتازية للتعامل مع احلالة املدارية ،حيث �أكدت
كافة القطاعات ا�ستعدادها التام للتعامل مع احلالة اجلوية وجهوزية
املرافق الع�سكرية ،حيث كانت �إ�سهامات قوات ال�سلطان امل�سلحة
وا�ضحة يف �إعادة فتح الطرق املت�رضرة بغزارة الأمطار و�إيجاد طرق
بديلة م�ؤقته ،حيث ترجم ذلك يف اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممثال
بلواء امل�شاة ( )11وقوات الفرق ،كما عمل على ن�رش عربات وناقالت
ثقيلة للم�ساعدة يف النقل ،كما كان القطاع الطبي ممثال مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة ب�صاللة والفرق الطبية جاهزا لتقدمي الإ�سناد والدعم
للقطاع الطبي باملحافظة .
وبينما كان اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يعمل على الأر�ض وو�سط
غزارة الأمطار و�شدتها ،كان �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يحلق يف
�سماء ظفار و�سط تهاطل الأمطار الغزيرة ويعمل على �إنقاذ و�إخالء
املواطنني واملقيمني من املناطق التي غمرتها مياه الأمطار ،حيث
�أظهر طيارو �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والأطقم اجلوية براعة كبرية
يف كيفية التعامل مع الإنقاذ والإخالء ،حيث تداول املواطنون بفخر
واعتزاز تلك امل�شاهد وال�صور التي تبني مدى اجلهد الكبري والعظيم
الذي قام به هذا ال�سالح يف الإنقاذ والإخالء.
وبحرا كانت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حا�رضة بكل �إمكانياتها
وقدراتها و�سفن �أ�سطولها ،فقد توجهت �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (الرا�سخ) �إىل حمافظة ظفار خالل احلالة اجلوية لتقدمي
الإ�سناد البحري لل�سفن املوجودة باملحافظة وتقدمي امل�ساعدة
والبحث والإنقاذ بحرا.
كما نفذت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع العديد من الواجبات
واملهام بالتن�سيق مع اجلهات املعنية الأخرى ،وذلك بفتح الطرق
و�إعادة ت�أهيلها و�شفط مياه الأمطار التي جتمعت بالطرق وبجانب
املنازل والأحياء ال�سكنية ،ويف بع�ض املباين احلكومية واخلا�صة.
ومن خالل تلك الأدوار الوطنية الكبرية التي �سبقت ،ت�ؤكد قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع مبد�أ التكاملية
واالن�سجام يف ممار�سة املهام والواجبات ،ويظهر مدى تراكمية
اخلربات لدى كافة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى،
وا�ستعدادها الدائم للعمل يف كل الظروف ب�شكل متناغم ومتنا�سق
ومثايل.
وقد �أثبتت املواقف ب�أن كل حالة جوية تتعر�ض لها ال�سلطنة،
ت�ساهم ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل رئي�سي يف التخفيف من
ت�أثريات تلك احلالة يف عدة جوانب مهمة ،وتخرج دائما مبزيد من
اخلربات العملية يف التعامل مع هذه احلاالت ،لتدخل مرحلة جديدة
من اال�ستعداد والتهيئة للقادم وب�شكل �أف�ضل مما �سبق ،وهذه واحدة
من �أبرز ما مييز تعامل قوات ال�سلطان امل�سلحة مع احلاالت اجلوية.
�إن الدور الإن�ساين لقوات ال�سلطان امل�سلحة كان وال يزال من
�أولويات هذه القوات التي ت�أ�س�ست على منهج وعقيدة ثابتة ورا�سخة،
تعمل على خدمة الإن�سان على هذه الأر�ض الطيبة ،وت�سخر �إمكاناتها
وعدتها وعتادها للإن�سان وتقدمي العون له يف كل الظروف.
وما هي تلك الأدوار الوطنية الكبرية التي �شهدناها� ،إال ر�سالة

الأدوار الوطنية الكبرية التي �شهدناها ما هي �إال ر�سالة
�إن�سانية �شاخمة ج�سدها رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة
يف ميدان الواجب ،حيث كانت الت�ضحيات واملواقف
البطولية ال�سمة التي متيز بها �أ�شاو�س رجال قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،فقد ارت�سمت على وجوههم مالمح
التفاين والإ�صرار على �أداء الواجب رغم ال�صعوبات
الأدوار الوطنية الكبرية التي قامت بها ،قوات
ال�سلطان امل�سلحة و الدوائر الأخرى بوزارة الدفاع مبد�أ
التكاملية واالن�سجام يف ممار�سة املهام والواجبات،
ويظهر مدى تراكمية اخلربات لدى كافة �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
�إن�سانية �شاخمة ج�سدها رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ميدان
الواجب ،حيث كانت الت�ضحيات واملواقف البطولية ال�سمة التي
متيز بها �أ�شاو�س رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة ،فقد ارت�سمت على
وجوههم مالمح التفاين والإ�رصار على �أداء الواجب رغم ال�صعوبات
التي كانت تكتنف العمل يف احلالة املدارية.
وعندما كانت م�شاهد الت�ضحيات حا�رضة يف الرب واجلو والبحر،
كان املواطن واملقيم يلم�س ذلك ب�شكل وا�ضح ،وقد تفاعل مع كل
تلك امل�شاهد وهو يرفع التحية والتقدير لكل من كان له دور يف تلك
الأوقات التي مرت على حمافظة ظفار.
�إن العقيدة الوطنية الثابتة والرا�سخة التي يتمتع بها رجال قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،تنبع من عمق �صميم الفداء الوطني والعمل على
حماية الوطن يف كل الظروف ،فتلك عقيدة تر�سخت على مدى عقود،
بف�ضل الرعاية من لدن القيادة احلكيمة يف البالد ،حيث كانت قوات
ال�سلطان امل�سلحة من �أولويات اهتمام القائد الراحل ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد بن تيمور ـ طيب اهلل ثراه ـ ،ويف ظل القيادة احلكيمة لل�سطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه ـ �سيتوا�صل
االهتمام وتتوا�صل الرعاية لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،وبدورها
�ستوا�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة �أدوارها الوطنية العظيمة يف �سبيل
الذود عن الوطن والدفاع عنه ،وامل�ساهمة مع اجلهات املعنية الأخرى
للتخفيف من �آثار �أي حالة تتعر�ض لها ال�سلطنة.
حتية �إج�لال و�إكبار لرجال ق��وات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر
الأخرى بوزارة الدفاع على كل اجلهود التي يبذلونها من �أجل الوطن
واملواطن ،وحفظ اهلل تلك اجلباه ال�شاخمة التي عملت من �أجل الوطن
واملواطن ،وتلك ال�سواعد التي كانت تعمل يف تلك الظروف ال�صعبة،
فلهم منا التحية والتقدير ،وحفظ اهلل ُعمان وجاللة ال�سلطان و ال�شعب
ال ُعماين الأبي ،ورجال قوات ال�سلطان امل�سلحة وكل منت�سبي وزارة
أر�ضا و�شع ًبا.
الدفاع ،فدمتم ع ًزا
وفخرا ل ُعمان � ً
ً
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�آثار جائحة فريو�س (كوفيد  )19و�سبل معاجلتها
النقيب (متقاعد)
خلف بن نا�صر ال�صبحي
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ال تُعد الفريو�سات والأوبئة املعدية وليدة اللحظة ،ف�إنها ُ
منذ زمن طويل كان
مو�ضوع الوباء تقليد ًا تناولته �أدبيات الإن�سان ،وكتّاب التاريخ من خالل ق�ص�ص
�إن�سانية ترتاوح بني الألفة والفراق ،وم�شاعر فقد الأحبة بالوباء ،واملحا�رصين يف احلجر
ال�صحي� ،أو اخلائفني من العدوى ،والفارين من املوت.
لقد �أيقظ تف�شي جائحة وباء فريو�س (كوفيد  )19ذكريات العامل حول الأوبئة
مر التاريخ الب�رشي ،حيث �رضبت الأوبئة احل�ضارات واملجتمعات القدمية
القدمية ،وعلى ّ
منذ �أول تف�ش معروف عام ( 430ق.م)  ،فالأوبئة �أثرت على بناء احل�ضارات املختلفة
على مر التاريخ الب�رشي ،وكان للعديد من هذه الأوبئة �آثار متفاقمة راح �ضحيتها
موردا
ٌ
عدد كب ٌري من �سكان العامل؛ وبالتايل �أهدر جزٌ ء كب ٌري من الرثوة الب�رشية التي متثل ً
مهما من موارد حتقيق التنمية االقت�صادية ،كما ا�ستنزفت مبالغ كبرية ملواجهتها.
ً
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لقد وقع طاعون (ج�ستنيان) يف عهد ج�ستنيان الأول (�إمرباطور
الإمرباطورية البيزنطية) وقتل حوايل ( )50مليون �شخ�ص ،وهو ما
ي�ساوي ن�صف �سكان العامل (�آنذاك) ونتج عنه توقف حركة التجارة
ب�شكل كبري ،مما �أ�ضعف تلك الإمرباطورية ،و�سمح للح�ضارات الأخرى
باال�ستيالء على �أرا�ضي امل�ستعمرات البيزنطية يف دول ال�رشق
الأو�سط ،و�شمال �أفريقيا ،و�أجزاء من �آ�سيا.
و�إذا تتبعنا الأوبئ َة التي عان ْتها الدول العربية جند �أنه يف �شهر
حمرم من �سنة ( )360هجرية ع�صف مب�رص وباء جاء يف �أعقاب
الغالء امل�ضطرم ال��ذي امتد بني ع�رصين :ب��د�أ يف �أواخ��ر الع�رص
الإخ�شيدي �إىل مطلع الع�رص الفاطمي ،وبلغ انت�شار هذا الوباء درجة
النا�س عن تكفني
كبرية من العنف والتف�شي ،فكرث املوت حتى عجز
ُ
الأموات ودفنهم ،فكانوا يطرحون موتاهم يف النيل.
ويف �سلطنة عمان تورد الوثائق �أن ال�سيد حمد بن �سعيد ابن الإمام
�أحمد بن �سعيد م�ؤ�س�س الدولة البو�سعيدية توفى مبر�ض اجلدري عام
1792م ،حيث ت�شري �إىل �أن ال�سيد حمد (�أراد �أن مي�ضي من م�سقط �إىل
بركاء  ،فلما بلغ �سيح احلرمل مبن معه من الرجال ا�شتكى احلمى
فلم يقدر على امل�سري فرجع �إىل م�سقط  ،فا�شتدت عليه ،وظهر بج�سده
جدري كثري  ....وعا�ش بعد ذلك ثالثة �أيام) .
ويعود �أقدم ذكر ملر�ض الكولريا يف ال�سلطنة �إىل عام 1817م؛
حيث انتقلت من الهند على ظهر املراكب التجارية القادمة لل�سلطنة،
وكانت الكولريا حينها تفتك بالهند فح�صدت �أرواح �أكرث من ()25
مليون هندي.
تداعيات فريو�س كورونا عاملياً
مل يكن غريب ًا �أن نطلق جائحة فريو�س (كوفيد  )19موجة وا�سعة
النطاق من اجلدل حول م�ستقبل العامل احلديث ،وامل�ؤ�س�سات والأنظمة
التي ترتكز عليها املنظومة الدولية يف ظل تداعيات هذه اجلائحة
على منظومة االقت�صاد العاملي ،وتداعياتها املت�شابكة وامل�ؤملة على
الإن�سان واحل�ضارة الب�رشية.
فلقد ارت�أى بع�ض املفكرين والكتاب واملحللني االقت�صاديني
�رضورة اال�ستفادة من درو�س �إ�سهام الآثار االقت�صادية واالجتماعية
والأمنية الهائلة والعميقة جلائحة فريو�س (كوفيد  )19التي ال تقل
وط�أتها عن عواقب �أزمات عاملية ،و�أوبئة �سابقة �رضبت الب�رشية منذ
القدم يف بزوغ نظام دويل جديد ين�صب جل اهتمامه يف تغيري الفكر
االقت�صادي ب�أن يكون عمود حموره النظام ال�صحي �أوالً.
وذلك مرده �إىل �أن املتتبع لتاريخ الأوبئة الفريو�سية واملر�ضية
التي �رضبت الب�رشية يجد �أنها قد �ألقت بظاللها الكئيبة والكارثية
على الب�رشية جميع ًا يف �أغلب الأحيان ،ويف مناطق وا�سعة من العامل،
من حيث �سعة امتداد رقعتها الزمانية واملكانية ،والآثار النف�سية
واالقت�صادية وال�صحية وال�سيا�سية التي ترتكها ،الأمر الذي عجل
�سابق ًا يف بزوغ حقبة جديدة من العوملة التي بد�أت مع �سقوط جدار
برلني الذي كان مبثابة بداية الختفاء احلدود القدمية ،وبداية حقبة
جديدة من احلركة والتفاعل بني النا�س بانتقالهم وانتقال املنتجات
والغذاء ور�أ�س املال بني الدول ب�أعداد و�رسعات غري م�سبوقة ،ف�أ�صبح
العامل قرية واحدة ،يت�أثر الكل بت�أثر اجلزء من هذه املنظومة ،كما �أن

الأوبئة �أثرت على بناء احل�ضارات املختلفة على مر
التاريخ الب�شري ،وكان للعديد من هذه الأوبئة �آثار
ري من �سكان العامل
متفاقمة راح �ضحيتها عد ٌد كب ٌ
هذا النظام �سمح من جهة �أخرى ب�سهولة انتقال الأمرا�ض والأوبئة
ب�سهولة وي�رس ،وبالتايل كان لزام ًا بناء جدار وقائي و�صحي قوي،
يتعاون على حتقيق بنائه كل دول العامل ومنظماته ال�صحية.
ويف مطلع القرن احلادي والع�رشين ،كان الت�أثري الهائل لزيادة
وا�ضحا يف ظهور �أوبئة الطاعون
التنقالت على الأمرا�ض املعدية
ً
يف الكثري من املدن حول العامل ،وعودة ظهور حمى الدجن ،و�إدخال
فريو�س غرب النيل �إىل مدينة نيويورك عام 1999م ،واالنت�شار
ال�رسيع لعدوى فريو�س ( )HIVيف رو�سيا ،واالنت�شار العاملي ملر�ض
ال�سل ،فب�سبب العوملة ال توجد دولة حم�صنة �ضد التهديد العاملي
املتزايد الذي ميكن �أن ي�شكله تف�شي الأمرا�ض املعدية يف جزء بعيد
من العامل على ما يبدو .اليوم� ،سواء كان يحملها م�سافر �أو �سلعة،
فيمكن �أن ت�صل م�سببات الأمرا�ض الب�رشية ب�رسعة �إىل �أي مكان يف
العامل
الآثار التي تركها انت�شار مر�ض كورونا
ت�شري الدرا�سات احلديثة �إىل �أن الآثار التي ترتكها الأوبئة تتعاظم
مع الأوبئة ذات معدل االنت�شار املرتفع ،مقارنة بالأوبئة الأكرث خبثًا؛
لذا ف�إن احلر�ص يجب �أن يكون �أكرب مع الوباء ال�رسيع االنت�شار ،حتى
لو كان �أثره املبا�رش �أقل خبثًا من غريه الذي ال ينت�رش ب�رسعة وهذا
دائما �سل ًبا �أو �إيجا ًبا،
طبيعي؛ لأن القدرة على االنت�شار ال�رسيع م�ؤثرة ً
ومن بني هذه الآثار التي تركتها جائحة فريو�س (كوفيد : )19
 oالآثار على النظام االقت�صادي:
بال �شك �إن �إ�صابة القوى العاملة ولو بن�سبة معينة ي�ؤدي �إىل
تعطل الأعمال والإنتاج ،وفقدان موارد ب�رشية قادرة على العمل ،
فيتناق�ص الإنتاج ،ويزيد االحتياج ،فرتتفع ال�سلع ،وتظهر بوادر
الغالء ،ومهما بذلت احلكومات من وقاية ،ومهما �سلكت من طرق عدم
انتقال عدوى املر�ض ،ف�إن حتمية الإ�صابة تكون قائمة ،وحتمية
ارتفاع تكاليف احلد من انت�شار الأوبئة تكون عالية ،وهي تنق�سم بني
تناول الأم�صال والتعزيزات الغذائية ،وحمالت التوعوية يف الإعالم
التي تندرج حتت التكاليف الإعالمية.
ومن بني التكاليف هو تغيري �سلوك الأف��راد يف املجتمعات؛
كزيادة �ساعات املكوث يف املنزل ،والغياب عن ممار�سة العمل
أمور لها ت�أثريات يف ن�شاط االقت�صاد العام ،الأمر
والدرا�سة ،وهذه � ٌ
ال��ذي يف �أغلب الأحيان ي��ؤدي �إىل توقف عجلة الإنتاج يف �أغلب
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية ،في�ؤدي �إىل قيام هذه امل�ؤ�س�سات وال�رشكات
بت�رسيح موظفيها في�صبحوا عاطلني عن العمل ،وحينها يبد�أ اجلوع
املجتمعي ،ويبد�أ الإجرام ل�سد رمق اجلوع.
وال نن�سى ما يخ�ص تكاليف العالج ،فتتكلف ال��دول كثري من
الأموال لقاء الوقاية من الوباء ،كا�ستنفار النظام ال�صحي ،و�إبرام
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اكت�شاف حاالت الإ�صابة ومعاجلتها يف مرحلة مبكرة قبل
�أن ت�ستفحل ينقذ الأرواح ،وي�ؤدي �إىل حت�سني النواجت
ال�صحية ،وتقلي�ص تكاليف الرعاية ال�صحية ،وتقوية
الت� ُّأهب واال�ستعداد للمواجهة حينما يتف�شى �أحد
الأمرا�ض ،فيحد من الآثار واخل�سائر االقت�صادية

الرتكيز على مراقبة وحرمة وجترمي �إن�شاء
املختربات البيولوجية التي يكون هدفها توليد
فريو�سات جديدة �ضارة ،والتي قد ت�سهم يف تدمري
الب�شرية ،مع �أهمية تعاون الب�شرية على الق�ضاء
واحلد من احلروب والنزاعات امل�سلحة يف العامل

عقود ا�سترياد الأم�صال واملواد ،وزيادة �ساعات العمل ،ناهيك عن
خماطر �إنهاك الأطقم الطبية ،وما تتعر�ض له من خماطر ،وهي يف
الأ�سا�س خط الدفاع امليداين الأول ،فتقارير منظمة ال�صحة العاملية
ت�شري �إىل �أن الكوارث والأمرا�ض الفتاكة والأوبئة كانت لها تداعيات
اقت�صادية م�ؤثرة �أ��ضرت باالقت�صاد العاملي ،فبدل التوجه نحو
امل�ستقبل �أ�صبح من ال�رضوري التوقف ملعاجلة �آثارها الناجمة التي
انعك�ست �سل ًبا على البيئة واالقت�صاد واحلياة االجتماعية.
�إن الآثار االقت�صادية للأوبئة تقود �إىل ت�رضر التبادل التجاري
بني الدول؛ ب�سبب �إجراءات احلد من الرحالت اجلوية والبحرية والربية
من قبيل زيادة الإجراءات االحرتازية لنقل الب�ضائع؛ خوف ًا من نقل
العدوى� ،إ�ضافة �إىل انخفا�ض الإنتاجية ب�سبب الت�شديد على �إجراءات
ال�سالمة يف ال�رشكات وامل�صانع ،وبيئات العمل.
وقد �سبق �أن �أو�صى (منتدى االقت�صاد العاملي) بخلق تعاون بني
القطاعني العام واخلا�ص للحد من انت�شار الأوبئة من خالل زيادة
كفاءة �سال�سل التوريد واال�ستثمار يف احللول االبتكارية التي تقلل
من التدخل الب�رشي يف �إجراءات النقل وال�شحن� ،إ�ضافة �إىل احللول
االبتكارية املتعلقة بقطاع ال�صحة ،مثل ا�ستخدام البيانات ال�ضخمة
والذكاء ال�صناعي يف ر�صد االنت�شار اجلغرايف للوباء وبيان �آثاره
ال�سلبية ،وال نن�سى ب�أن �رشكات ال�صناعات الدوائية جتد فر�صتها
يف هذه احلاالت لتزيد ن�شاطاتها البحثية املخربية للح�صول على
ال�سبق يف التو�صل �إىل لقاح يخت�رص بها مراحل الو�صول �إىل م�صاف
ال�رشكات الكربى.
ويف احلقيقة ب�أنه يوجد م�ساران للآثار االقت�صادية للأوبئة :الأول
هو �صدمة ق�صرية الأجل تتزامن مع �إ�صابة الدولة بوباء ملرة واحدة،
والثاين ت�أثريات طويلة الأجل تتزامن مع تف�شي الأمرا�ض والأوبئة
ب�شكل متكرر ،فعلى �سبيل املثال جند �أن �صدمة انت�شار (ال�سار�س)
ق�صرية الأجل ،وقد �أثرت على (هوجن كوجن) ب�شكل غري متنا�سب ب�سبب
اعتمادها االقت�صادي على اخلدمات كال�سفر وال�سياحة ،و�أحدثت
خ�سائر كبرية على املدى الق�صري يف ال�صني نتيجة لالنخفا�ض احلاد
يف اال�ستثمار الأجنبي ،الأمر الذي ميكنه �أن ي�شل االقت�صاد �إذا ا�ستمر
لعدة �سنوات ،بينما جند �أنه على املدى الطويل ظهرت توقعات ب�أن
ا�ستمرار تف�شي الأمرا�ض املعدية من ال�صني ميكن �أن ي�سبب �أزمة
اقت�صادية ل�رشق �آ�سيا ب�أكملها  .كما ميكنه يف الوقت ذاته �أن ي�سبب
خ�سائر اقت�صادية عاملية تقدر بحوايل ( )40مليار دوالر.
ومن هذا املنطلق فيمكن �أن يت�سبب فريو�س (كوفيد  )19يف
نظرا لأن فرتة ح�ضانة
خ�سائر اقت�صادية مماثلة� ،أو �أكرب من ذلك؛ ً
امل�صاب للفريو�س �أكرب بكثري من مر�ض (ال�سار�س) ،حيث تبلغ حوايل

�ادرا على �إر�سال عمال الطوارئ ب�رسعة فائقة بني الدول
يكون ق� ً
مل�ساندة الدولة امل�صابة ،ولرفع ن�سبة الت�شايف ،واحلد من انتقاله �إىل
الدول الأخرى ،مع �إيجاد �ضمانات وقائية وقانونية ل�ضمان �سالمة
هذه الأطقم الطبية  ،لأنهم خط الدفاع الأول عن الب�رشية.
الرتكيز على مراقبة وحرمة وجترمي �إن�شاء املختربات البيولوجية
التي يكون هدفها توليد فريو�سات جديدة �ضارة ،والتي قد ت�سهم
يف تدمري الب�رشية ،مع �أهمية تعاون الب�رشية على الق�ضاء واحلد
من احلروب والنزاعات امل�سلحة يف العامل والتي باتت ت�شكل ب�ؤرة
للق�ضاء على الب�رش ،وتوجيه االهتمام العاملي �إىل ال�سلم ،والبناء
االقت�صادي ،والزراعي وتوفري حماكاة ب�أن العامل ينبغي �أن يكون
�أف�ضل مما هو عليه الآن ،وي�ستحق الأف�ضل من العدل وال�سلم ،وعلى
اجلميع �أن ي�سهم فيه.
ويف الوقت الذي تظل فيه منظمة ال�صحة العاملية م�س�ؤول ًة من
الناحية ال�سيا�سية �أمام الدول الأع�ضاء عن حتقيق مهمتها املوكولة
�إليها ،وال �سيما �أن تطوير عالجات خا�صة باجلينات ملهاجمة وعالج
التف�شي يحتاج �إىل م�ساهمات مالية دولية،
الأمرا�ض عند ظهور
ّ
ولكون التهديد عاملي ،واملوارد الالزمة لتمويل مثل هذه الأبحاث
تفوق بكثري قدرة �أي دولة مبفردها ،فمن ال�رضوري تطوير طريقة
لتمويل جهود البحث الدولية واملوافقة عليها وتنفيذها.
التو�صيات
�� lضرورة الرتكيز على جمع املعلومات الوبائية يف الوقت
املنا�سب ،لأن فعالية الوقاية من الأوبئة ومكافحتها يعتمد على فهم
طبيعة الفريو�س وقدراته وطرق انتقاله.
 lا ّتباع نهج علمي �شامل ملعاجلة املعلومات الوبائية ،وهو
ما ي�ساعد يف اكت�شاف م�صدر الفريو�س ،وتطوير الأدوية واللقاحات
امل�ضادة له.
 lتن�سيق ال�سيا�سات ال�صحية واملكافحة الوبائية بني املنظمات
العاملية وال��دول ،وفق و�صف وظيفي حمدد ،وخطط تراجع �سنوي ًا
بحيث ت�سري �سيا�ساتهما يف االجتاه نف�سه ،وبنف�س ترتيب الغايات
والأهداف .
 lن�رش املعلومات الدقيقة حول الأوبئة بكل �شفافية ,هو عن�رص
مهم للوقاية واملكافحة الفعالة ،وذلك للحد من ت�رسيع تف�شي املر�ض
على نطاق وا�سع وزيادة التكاليف الالحقة.
 lتطوير ومتكني و�سائل الإع�لام املحلي والعاملي ،وو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،لتقدم معلومات فعالة وحقيقية ،تق�ضي على
الإ�شاعات ،فاملعلومات الكاذبة تثري الذعر بني اجلمهور ،وتت�سبب يف
خ�سائر اقت�صادية �أكرث خطورة من ال�رضر الناجت عن الفريو�س ذاته.
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يوما ،الأمر الذي ي�سبب ركو ًدا اقت�صاد ًيا ي�ضغط على متويل
(ً )14
ال�صحة العامة ،مما يزيد من �إ�ضعاف قدرة العامل على منع �أو احتواء
تف�شي الفريو�س بعد ذلك .
 oالآثار على النظام ال�صحي:
� ألقي حت��دي مواجهة فريو�س (كوفيد  )19كحال العديد من
الأمرا�ض النا�شئة يف العقد املا�ضي ال�ضوء على احلاجة �إىل مزيد من
اال�ستثمارات يف البنية الأ�سا�سية لل�صحة العامة ،فقد ي�سبب تف�شي
كبريا على الأنظمة ال�صحية الدولية التي كانت تعاين
املر�ض عب ًئا ً
من �ضغوط كبرية بالفعل ملعاجلة مر�ض الإيدز وال�سل واملالريا،
وجمموعة من احلاالت املر�ضية الأخرى .
�أما فيما يتعلق ب�أنظمة الرعاية ال�صحية املحلية فقد ت�سبب يف
�أ�رضار جمة ،حيث انتهى الأمر مبقدمي الرعاية يف اخلطوط الأمامية
�إىل حتولهم ملر�ضى �أو وفيات  ،كما �أدى �إىل تقلي�ص حقوق العديد
من موظفي الرعاية ال�صحية وفر�ض مطالب مرهقة عليهم مثل
حرمانهم من الإجازات ،وعزلهم مع املر�ضى؛ الحتواء الوباء ونقلهم
�إىل م�ست�شفيات �أخرى ويف بع�ض الأحيان يتم ا�ستدعا�ؤهم من خارج
الدولة.
 oالآثار على النظام االجتماعي:
قد ت�سبب انت�شار فريو�س (كوفيد  ،)19و�سيا�سات الت�صدي له يف
عواقب اجتماعية خطرية ،كت�صاعد التوتر يف املجتمع ب�سبب نق�ص
املعلومات الر�سمية حول الو�ضع الوبائي وغياب عالج له؛ لأن هذا
ي�ؤدي �إىل انت�شار �شائعات حوله مبا يفاقم انت�شار الذعر االجتماعي،
ففي وقت �سابق عندما انت�رش (ال�سار�س) يف ال�صني ظهرت �شائعات
�أن اخلل ميكن �أن مينع الفريو�س ،كما زادت معدالت �رشاء الأدوية
امل�ضادة للفريو�سات ،ودفعت حالة الهلع ال�سكان �إىل �رشاء كميات
هائلة من الأقنعة التي كانوا يرتدونها يف كل مكان ،كذلك انت�شار
حاالت الهلع النف�سي ،واجلرائم املتعلقة بال�ضغط النف�سي ،فتناقلت
كثريا من جرائم القتل داخل الأ�رسة الواحدة نتيجة
و�سائل الإعالم ً
اال�ضطرابات التي خلفها احلجر املنزيل.
يف مدة �أربعة �أ�شهر منذ حتول مر�ض فريو�س (كوفيد )19من
مر�ض حملي �أ�صاب مقاطعة ووهان ال�صينية �إىل جائحة عاملية
�أث��ارت الهلع لدى ال�شعوب واحلكومات يف العامل ،حتى �صار مع
هذه اجلائحة العامل �أجمع يف حالة حجر �صحي ،فتوقفت �أن�شطته
االقت�صادية ،و�رسحت طاقاته الب�رشية الإنتاجية ،و�شلت حياته
االجتماعية ،و�أ�صاب النظام العاملي مبختلف قواه يف مقتل ،فكان

ال بد من التفكري يف و�سائل مدرو�سة تعقب مرحلة التعايف من هذا
الوباء ،ومن بني هذه الو�سائل :
 lالعمل على انعا�ش االقت�صاد :
�سعت املنظمات الدولية واحلكومات على تقدمي منح وقرو�ض،
والعمل على زي��ادة الإنفاق احلكومي ،مع التو�سع يف الإعفاءات
ال�رضيبية ،وتخفي�ض �أ�سعار الفائدة على القرو�ض.
فمن حيث �إج��راءات املنظمات الدولية فقد �أعلن �صندوق النقد
الدويل عن �إتاحة ( )50مليار دوالر كت�سهيالت لتمويل الطوارئ يف
بلدان العامل  ،بق�صد م�ساعدة الدول منخف�ضة الدخل والأ�سواق النا�شئة
الحتواء الآثار االقت�صادية ال�سلبية الناجتة عن انت�شار الفريو�س.
�أما من حيث الإج��راءات احلكومية للدول فقد �أعلنت العديد من
احلكومات والبنوك املركزية يف الدول عن طرح �سيا�سات من �ش�أنها
�إتاحة ال�سيولة املالية لل�رشكات والأفراد املت�رضرين ب�سبب انت�شار
فريو�س كورونا.
يف املقابل جند ب�أن �رشكات �صناع الأقنعة والقفازات و�سوائل
تعقيم اليدين ا�ستفادت من هذه اجلائحة ،فانتع�شت الأ�سواق ،وزاد
الطلب على هذه املنتجات ملا تقت�ضيه ال�رضورة للوقاية من املر�ض،
حيث �سارع الأفراد �إىل اقتناء هذه ال�سلع يف حماولة حلماية �أنف�سهم
وذويهم من الإ�صابة بالفريو�س.
 lالرتكيز على تقوية القطاع ال�صحي:
لقد بات من الأهمية مبكان �أن يركز العامل جل اهتمامه على
معاجلة الآث��ار ال�صحية واالقت�صادية الطارئة الناجمة عن هذا
التف�شي ،من خالل ا�ستثمارات �أطول �أج ًال لبناء �أنظمة �صحية �أقوى
ِّ
منطقي
أمر
و�أكرث �صموداً يف وجه ال�صدمات ،ويف احلقيقة ف�إن هذا � ٌ
ٌ
من منظور ال�صحة واالقت�صاد على ال�سواء ،ف�إنفاق مزيد من املوارد
يف خطوط الدفاع الأوىل الكت�شاف حاالت الإ�صابة ومعاجلتها يف
مرحلة مبكرة قبل �أن ت�ستفحل ينقذ الأرواح ،وي ��ؤدي �إىل حت�سني
النواجت ال�صحية ،وتقلي�ص تكاليف الرعاية ال�صحية ،وتقوية الت� ُّأهب
واال�ستعداد للمواجهة حينما يتف�شى �أحد الأمرا�ض ،فيحد من الآثار
واخل�سائر االقت�صادية.
ومن بني هذه اال�ستثمارات توجيه جل االهتمام �إىل تقوية �أنظمة
املراقبة للأو�ضاع ال�صحية وال�صحة الأولية ،لأنها ذات �أهمية بالغة
يف �إيقاف انت�شار الأمرا�ض ،كما �أنه من الأهمية اال�ستثمار يف توفري
�رصف �صحي �سليم ،ومياه لل�رشب نظيفة ،مع حتديث البنى الأ�سا�سية،
مع دعم �إن�شاء نظام مراقبة �صحي قوي يت�سم بال�شفافية واملهنية،
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�أهمية التوافق الزواجي

الفا�ضل/
خلفان بن �سامل البو�سعيدي

التوافق الزواجي و�أثره على ا�ستقرار الأ�سرة
لقد متيز الدين الإ�سالمي عن غريه من الديانات بنظام حمكم متميز ،ي�شد �أفراده بع�ضهم البع�ض،
كاجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى ع�ضو منه ب�شيء تداعى �سائر اجل�سد بال�شكوى� ،أال وهو نظام الأ�سرة ،ذلك
النظام الرباين العظيم ،الذي كفل للإن�سان �أن يعي�ش مدنيا مع بني جن�سه .فالطبيعة الإن�سانية تقت�ضي �أن
الإن�سان ال ميكنه �أن يعي�ش منعزال ،فيحتاج لبني جن�سه ليكمل م�سريه ،ويحقق جناحاته ،وي�شبع حاجاته
النف�سية والعاطفية .فالأ�سرة تلعب دو ًرا بارزا وحمكما يف �إ�شباع حاجات الفرد وت�ؤهله م�ستقبال لئن
يك ّون �أ�سرة ليكمل ما بد�أ به والداه منذ ال�صغر .ول�سنا هنا يف �صدد التعريف بالأ�سرة ,وال �أهميتها ,وال
مكانتها وف�ضلها يف تن�شئة الفرد ،و�إمنا نتكلم عن م�س�ألة التوافق الزواجي الذي يلعب دورا بارزا يف �إعداد
الفرد ليتوافق مع زوجه؛ مما ي�سهم يف تكوين �أ�سرة ،لديها تلك املناعة التي جتعلها قادرة على �إدارة
�أزماتها ،وحل م�شاكلها مبا يتوافق والعي�ش الرغيد ال�سعيد.
العــدد 522
يونيو 2020

78

تعد احلاجة �إىل التوافق من �أب��رز التحديات التي تواجه
الإن�سان يف حياته� ،إذ �أن التوافق هو الذي ي�ضع الإن�سان على
طريق اال�ستقرار وال�سعادة ،ويتيح له فر�ص التنمية والبناء،
وميكّنه من التغلب على ال�صعوبات والتحديات .وقد حذر القر�آن
الكرمي من خطورة فقدان التوافق ،وا�ضطراب العالقات ،فقال
}و�أَطِ ی ُعوا � هَّ َ
ذه َب
ٱلل َو َر ُ�سو َل ُه َو اَل َت َنا َز ُعوا َف َت َ
ف�شلُوا َو َت َ
تعاىلَ :
یحكُم َو�ٱ�صبرِ ُ وا �إِ َّن � هَّ َ
ین{ �سورة الأنفال ،الآية
ٱلل َم َع �ٱل�صَّـبرِ ِ َ
ِر ُ
(.)46
ي��رى املهتمون ب�ش�ؤون الأ��س�رة �أن مفهوم التوافق من
املفاهيم الأ�سا�سية يف ال�صحة النف�سية ،حيث �إن جميع �سلوكيات
الإن�سان الناجحة �أو الفا�شلة ،ما هي �إال حماوالت للتوافق من
�أجل التخفيف مما يعانيه الإن�سان من توتر وخوف و�رصاعات
وقهر .وال ميكن �أن تتوفر خ�صائ�ص احلياة االجتماعية ال�سليمة
للأمة ،مثل التعاون امل�شرتك ،والأمان ،واحلب املتبادل ،والبناء
احل�ضاري املتالحم ،ما مل يكن هناك �أ�سا�س من التوافق بني �أفراد
املجتمع ،تتح�صن به من ت�رسب الأمرا�ض االجتماعية ،كاحلقد
والبغ�ضاء .كما �أن من �أهم مقومات ال�سمو يف احلياة الإ�سالمية
التي حتلت بها ح�ضارة الإ�سالم يف قرونه الأوىل وحتى يومنا
هذا ،هي ح�سن ال�صلة باهلل ،والتوافق الأ�رسي ،والرتابط الأخوي،
الذي يغذيه وي�شبعه الإميان باهلل �سبحانه ،فيحول احلياة �إىل
زهرة عاطرة ،تغذي الإن�سان القيم الفا�ضلة وال�صحة النف�سية
املاتعة .وميكن القول �إن ارتفاع م�ستوى التوافق بني الزوجني
يزيد من قدرتهما على حتمل ال�ضغوط احلياتية واجتياز الأزمات
وحل امل�شكالت ،ويجعلهما �أكرث قدرة على توظيف طاقاتهما
وقدراتهما للقيام ب�أعباء الدور ،و�إجناز املهام املنوطة بهما
ب�أكرب قدر من الكفاية .يف حني �أن انخفا�ض م�ستوى التوافق
لدى الزوجني يعد تربة خ�صبة للنزاعات التي قد ت�ؤدي النهيار
الأ�رسة ،كما �أن انعدام ال�شعور باحلب والأمان ،وما يحمله من
�صورة م�شوهة للآخرين عن الأ�رسة ي�ؤثر على مكانة �أع�ضائها
االجتماعية .وعلى الرغم من �أن التوافق الزواجي يعد م�ؤ�رشا
من م�ؤ�رشات ال�سعادة الزوجية ،وهو من املتطلبات ال�رضورية
ال�ستمرار احلياة الزوجية ب�شكل هادئ وم�ستقر ،غري �أن التوافق
بني الزوجني ال يعني �سعادتهما ،فال�سعادة خمتلفة عن مفهوم
التوافق ،فقد جند الزوجني متوافقني ،وكل منهما يقوم بواجباته
جتاه الآخر؛ �إال �أنه ال يعي�ش يف �سعادة ،ولكن �إذا وجدت �أ�رسة
�سعيدة فهذا يعني حتما �أنها �أ�رسة متوافقة.

ال مي��ك��ن �أن ت��ت��وف��ر خ�صائ�ص احل��ي��اة
االجتماعية ال�سليمة ل�ل�أم��ة ،مثل التعاون
امل�شرتك ،والأم��ان ،واحلب املتبادل ،والبناء
احل�ضاري املتالحم ،ما مل يكن هناك �أ�سا�س من
التوافق بني �أفراد املجتمع

�أ�س�س التوافق الزواجي

يحتاج ��صرح ال��زواج �إىل بع�ض الأ�سا�سيات ال�رضورية
للم�ساعدة على جناحه ،والتي ميكن االعتماد عليها يف حتقيق
قدر من التوافق بني الزوجني .ومن بني هذه الأ�س�س:
�أوال :ثقافة اجتماعية متماثلة :ينبغي �أن ينتمي كل من
الزوجني �إىل ثقافة اجتماعية متماثلة ،حيث جتمعهم عادات
�سلوكية مت�شابهة تقريبا ،واتفـاق حول الت�رصفات املختلفة ،وال
ميكن بطبيعة احلال �أن يتفق �شخ�صان على كافة املو�ضوعات.
ومن هنا ف�إن نوعا من التوافق يعد �رضوريا ال�ستمرار احلياة
الأ�رسية.
ثانيا :الن�ضج االنفعايل� :إن �أف�ضل الزيجات ،هي التي تتم
بني �شخ�صني يقدران على الزواج ويرغبان فيه ،وتتوفر فيهما
درجة من الن�ضج ،جتعلهما يحتكمان �إىل العقل واملنطق وتقبل
ما ت�أتي به احلياة من مواقف ،بعيدا عن الزعل والغ�ضب والنفور
الذي ال يزيد احلياة والتوافق �إال تعقيدا.
ثالثا :التعارف العميق :حتتاج رابطة ال��زواج �إىل تعارف
كال الزوجني تعارفا كامال؛ حتى تتوفر لهما فر�ص النجاح
واال�ستمرارية فيه .ومن هنا �أمر الإ�سالم و�رشع النظرة ال�رشعية
التي تعطي �شعورا لدى الآخر ب�إمكانية التعرف على �شخ�صيته
و�أفكاره ون�ضج انفعاالته .
رابعا :االتزان العاطفي :حتتاج العالقة الزوجية �إىل وجود
عاطفة متزنة بني الطرفني؛ مبعنى �أن يحر�ص كل منهما
على وجود م�شاعر احلب واملودة والتقدير واالرتباط النف�سي
العاطفي ،حتى ي�صال �إىل �أف�ضل ما ميكن الو�صول �إليه يف احلياة
الزوجية والأ�رسية من ترابط وتالحم و�ألفة وم�شاعر م�شرتكة.
ونحن نقول دائما كما �أ�شار القر�آن الكرمي �إنه �إذا انعدم احلب
فهناك رحمة ،وهي ج�رس ملكي وطريق مو�صل لالتزان العاطفي
املفقود.
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خام�سا :امل�شورة يف الر�أي :ويعني هذا وجود �أهداف م�شرتكة
وتعاون بني الزوجني ،وبالتايل ي�صل الزوجان �إىل درجة عالية
من التفاهم والثقة فيما بينهما وامل�شاركة يف الآراء املختلفة.
ِین
}و�ٱ َّلذ َ
وقد �أ�شار القر�آن الكرمي �إىل ذلك حيث قال تعاىلَ :
ورى َبی َن ُهم وَممَِّ ا
�ٱ�س َت َجا ُبوا ل َِر ِّب ِهم َو َ�أ َق ُ
اموا � َّ
ٱل�صلَو َة َو�أَ ُ
مر ُهم ُ�ش َ
ون{ �سورة ال�شورى ،الآية ( .)38ونحن نقول
َر َز ْقنا َُه ْم ُین ِف ُق َ
�إن كان والبد من ال�شورى فبني �أفراد الأ�رسة �أوىل ،حتى يتعلم
الزوجان والأوالد �أهمية هذا املبد�أ لإدارة �ش�ؤون احلياة م�ستقبال.

جماالت التوافق الزواجي

احلياة الزوجية لها متطلبات متبادلة بـني الزوجني تقت�ضي
الإ�شباع امل�شرتك انفعاليا وعاطفيا واجتماعيا واقت�صاديا،
و�صوال للتوافق الأ�رسي الذي تتعدد حاالته كما ي�أتي:
املجال الأول
جمال التوافق الديني

نعني به االلتزام بتعاليم الإ�سالم وتطبيقها من قبل الزوجني؛
َات
ب�أن تكون �أخالقهما �أخالقا كرميــة ،قال تعـــاىل} :الخْ َ بِيث ُ
ون
ُون ِلل َْخبِيث ِ
ني َوالطَّ ِّي ُب َ
ات لِلطَّ ِّي ِب َ
ني َوالخْ َ بِيث َ
ِلل َْخبِي ِث َ
َات ۖ َوالطَّ ِّي َب ُ
ُ
مي{
لِلطَّ ِّي َب ِ
ون ممَِّ ا َي ُقول َ
ات �أو َلئِكَ ُمبرََّ ُء َ
ُون ۖ َل ُهم َّم ْغف َِر ٌة َو ِر ْز ٌق كَ ِر ٌ
�سورة النور ،الآية ( .)26ويعد الدين �أهم النظم االجتماعية التي
لها �أهمية خا�صة يف جمال توافق الفرد مع �أ�رسته وجمتمعه؛ �إذ
�إن التزام الزوجني بال�سلوك ال�رشعي وتطبيقهما لأحكام الدين،
خا�صة املتعلقة ب�ش�ؤون الأ�رسة كحقوق الزوجني ،وطرق حل
اخلالفات الزوجية ،كل ذلك ي�سهم يف حتقيق التوافق الزواجي،
�إذ �إن الإميان باهلل ير�ضي الفرد مبا ق�سمه اهلل له من رزق ومال
وولد وزوج وجاه ،فالإميان ذو �أثر عميق يف تكامل ال�شخ�صية
واتزانها.
املجال الثاين
جمال التوافق ال�صحي

�أ�شار العي�سوي(� )2004إىل �أن «متتع الزوجني مب�ستوى
منا�سب من ال�صحة اجل�سدية �أمر مطلوب لتحقيق التوافق الأ�رسي
ومنو الأ�رسة وا�ستقرارها ،كما �أنه يجنب الأ�رسة الأعباء املالية
الناجمة عن مر�ض �أحدهما ع�ضويا ،ف�صحة هذا اجلانب يوجد
نوعا من التوافق ،وهو مهم ال�ستقرار الأ�رسة و�سالمتها» .وميكن
�أن نت�صور �أهمية هذا العامل �إذا ت�صورنا حالة �شاب تزوج من
فتاة مري�ضة مر�ضا مزمنا� ،أو �ضعيفة التكوين اجل�سمي� ،أو كان
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العالقة الزوجية حتتاج �إىل وجود عاطفة
متزنة ب�ين ال��ط��رف�ين؛ مبعنى �أن يحر�ص
كل منهما على وج��ود م�شاعر احلب وامل��ودة
والتقدير واالرتباط النف�سي العاطفي

�إن متتع الزوجني ب�صحة نف�سية وعقلية،
يجنب الأ�سرة الكثري من امل�شكالت الناجمة عن
املر�ض النف�سي� ،أو تلك الناجمة عن اختالف
الن�شاط العقلي لكل منهما

ال�شاب هو الذي يعاين من ذلك ،حيث ت�صبح حياة الأ�رسة كلها
بحثا عن العالج ،ويحول ذلك دون �أداء الواجبات املنزلية،
وح�سن رعاية الأبناء ،و�إدارة احليـاة الزوجية على الوجه الذي
يحقق التوافق الأ��سري ،ويكفل ال�سعادة العائلية� .أما �إذا كان
الزوجان يتمتعان ببنية قوية وج�سم �سليم ،ف�إن ذلك ي�ضفي على
جو املنزل نوعا من احليوية والن�شاط ،ف�ضال عن �أن اال�ستعداد
ال�صحي ال�سليم ينعك�س على الأوالد بحكم الوراثة ،فيكونون
مملوءا بال�سعادة .فبالتايل
�أ�صحاء ،ويكون م�ستقبل الأ��سرة
ً
تعنى ال�سلطنة ب�رضورة �إج��راء الفح�ص الطبي قبل ال��زواج
ل�ضمان ح�صول التوافق ال�صحي ووقاية من انزالق الأ�رس خلف
الأمرا�ض املزمنة .وحتى هذه اللحظة ف�إن �إلزام املقبلني على
الزواج ب�إجراء الفح�ص الطبي لي�س بالقانون امللزم ،ون�أمل �أن
يطبق هذا النظام يف الفرتة املقبلة �إن �شاء اهلل تعاىل.

الأ�صلية من حيث قيمها وعاداتها ،وتقاليدها� ،إذ �أن ر�صيد �أي
من الزوجني ي�ؤثر يف حياتهما امل�شرتكة ،فقد ين�ش�أ الزوج يف
حميط حمب لل�سيطرة في�أثر هذا الأ�سلوب يف منط حياته الزوجية.
وقد ترف�ض الزوجة هذا الأ�سلوب ،وقد يتزوج رجل فقري من امر�أة
ثرية قد تعودت نظاما �أ�رسيا معينا ،وطريقة يف املعي�شة تختلف
عن معي�شته ،وقد يتزوج رجل مثقف من امر�أة جاهلة ،فتكون
النتيجة اخلالف والنزاع ،ورمبا االنف�صال والطالق» .لذا ف�إن
التن�شئة االجتماعية تعد من الأ�س�س املهمة يف اختيار الزوج
للزوجة �أو العك�س ل�ضمان توافق اجتماعي يقي الأ�رس من حدوث
التميز والفروقات التي ت�أثر �سلبا على متا�سك الأ�رسة.

املجال الثالث
جمال التوافق النف�سي

�إن متتع الزوجني ب�صحة نف�سية وعقلية ،يجنب الأ�رسة الكثري
من امل�شكالت الناجمة عن املر�ض النف�سي� ،أو تلك الناجمة عن
اختالف الن�شاط العقلي لكل منهما ،كما �أن كثريا من املتاعب
الزوجية التي ت�سبب �سوء التوافق الأ�رسي يرجع �أ�صلها �إىل عدم
ن�ضوج عقلية الزوج �أو الزوجة بالدرجة الكافية التي ت�ساعد على
حل امل�شكالت قبل تفاقمها.
�إن �صحة ه��ذا اجلانب توجد نوعا من التوافق العاطفي
والنف�سي ،وهو �أمر مطلوب لتحقيق التوافق الأ�رسي ومنو الأ�رسة
وا�ستقرارها ،كما �أن متتع الزوجني ب�صحة نف�سية ي�ضفي على
جو املنزل نوعا من احليويـة والن�شاط ،ف�ضال عن �أن اال�ستعداد
ال�صحي ال�سليم ينعك�س على الأوالد بحكم الوراثة فيكونون
مملوءا بال�سعادة.
�أ�صحاء ،ويكون م�ستقبل الأ�رسة
ً
املجال الرابع
جمال التوافق االجتماعي

ي�شري �سليمان (� )2005إىل �أن املق�صود بالتوافق االجتماعي
«التقارب يف ال�ش�أن امل��ايل ،والثقايف ،واملكانة االجتماعية
لـدى الزوجني؛ لأن كال منهما يت�أثر ب�أ�سلوب ومنط حياة �أ�رسته

املجال اخلام�س
جمال التوافق العمري

ال�سن عند الزواج يختلف من زمن لآخر ،ومن جمتمع لآخر،
ويف�ضل الزواج املبكر ملن يقدر عليه ب�أن يكون بعد �سن البلوغ
والر�شد� ،أو الن�ضج بكثري �أو قليل تبعا لظروف ال�شخ�ص املقبل
على الزواج .وعلى الرغم من �أن ال�رشيعة مل حتدد �سنا للزواج،
غري �أنه ي�ستحب عدم ت�أخريه �إذا توفرت الإمكانات؛ لأنه �أف�ضل
لل�صحة و�أحفظ للأخالق ،و�أدع��ى �إىل حتمل التبعة وال�شعور
بامل�س�ؤولية ،كما �أن بت�أخري الزواج ي�ضيع على اجلن�سني ربيع
العمر ون�سماته وبهجته .وهذا ال يعني تزويج ال�صغار� ،إذ �إن
البلوغ والن�ضج �رضوري جدا يف العملية الزواجية؛ لأن ال�صغري
ذكرا كان �أم �أنثى ،ال يعي معنى ال��زواج وال م�س�ؤولياته ،وال
يدرك الدور احلقيقي للأ�رسة ،وال دوره كوالد عندما ينجب ،مما
�سي�صيب الأطفال بالعديد من الأمرا�ض النف�سية �أقلها االنطواء،
ومن هنا فقد �سنت بع�ض الدول قانونا يحدد م�س�ألة ال�سن يف
الزواج مراعاة للم�صلحة العامة ،فجعلت �سن الثامنة ع�رشة هو
ال�سن الذي تكتمل به �أهلية الزواج .ي�شري البع�ض �إىل �أن الفارق
العمري لو زاد عن ع�رشة �سنوات بني الزوجني ي�صبح الزوج من
جيل والزوجة من جيل �آخر .عليه فال ينبغي �أن تكون هناك
فجوة والأمور تقا�س دائما ح�سب ما تراه الأ�رس من توافق ميكن
الزوجني من االقرتان ببع�ضهما البع�ض.

املجال ال�ساد�س
جمال التوافق العاطفي

ويق�صد به �أ�ساليب الزوجني يف التعبري عن م�شاعرهما
يف احلب واملودة والإعجاب املتبادل بينهما .وبدون التوافق
العاطفي تكون احلياة الزوجية جافة ،ال ي�أن�س الزوجان معا ،وال
تتحقق املودة والرحمة بينهما ،وال ي�سكن كل منهما �إىل الآخر.
وميكن للزوجني اختبار العالقة العاطفية بينهما من خالل قدرة
كل منهما على و�ضع نف�سه يف مكان الآخر ،و�شعوره مب�شاعره،
وم�شاركته �أفراحه و�أحزانه ،وتقديره الهتماماته و�أفكاره� .إن
�إخفاق طريف الزواج �أو �أحدهما يف العالقة العاطفية يف�ضي
�إىل �إ�ضعاف ا�ستقرارهما النف�سي؛ �إذ �إن التوافق العاطفي بني
الزوجني من �أهم مقومات اال�ستقرار الأ��سري ،وهو ينمو من
خالل ال�صدق واحلب والإخال�ص ،وبدون ذلك يقل احلب بينهما
وتفرت العالقة الزوجية ،ويذهب الأمن واملودة من الزواج .وكلما
توفرت عنا�رص البهجة واال�ستمتاع بني الزوجني كلما كان
الزوجان �أكرث راحة وهناء .ومن ال�صعب و�صف م�شاعر العاطفة
يف العالقة الزوجية ،ولكن يدركها ال�شخ�ص كما يدرك اجلوع
والعط�ش واللذة والأمل.
وجممل القول �إن املت�أمل يف مو�ضوع ال��زواج يجده عق ًدا
مقد�سا بني الزوجني ،ففيه من الف�ضائل واملقا�صد .والتوافق
ً
الزواجي يجب �أن ي�أخذ يف احل�سبان ،وتقام دورات تخ�ص�صية
يف هذا ال�ش�أن ،ومما يحزن اهتمام املقبلني على الزواج بالأمور
ال�شكلية الوقتية ون�سوا �أو تنا�سوا �أن عقد ال��زواج عقد عظيم
تتحقق فيه املقا�صد العظيمة واملباين اجل�سيمة ما ال تتحقق فيه
غري من العقود الوقتية.
املراجع:

 uال�شم�سان ،عبداهلل حممد .)2004(.التوافق الزواجي وعالقته
ب�أ�ساليب املعاملة الزوجية وبع�ض �سمات ال�شخ�صية(ر�سالة
دكتوراة غري من�شورة).
� uسليمان� ،سناء حممد .)2005( .التوافق الزواجي وا�ستقرار
الأ��سرة من منظور �إ�سالمي ،نف�سي ،اجتماعي ،عامل الكتب،
القاهرة.
 uالزنيدي ،عبد الرحمن زي��د .)2002( .الطهر العائلي،
الريا�ض.
� uأحمد ،عبد التواب حممود .)2002( .ال�سبل املو�صلة
ل�سعادة الأ�رسة امل�سلمة ،دار الثقافة ،الدوحة ،قطر.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

احلديث ال�شريف

القر�آن الكرمي
ال ْع َمى َح َر ٌج َو اَل َع َلى ْ أَ
قال اهلل تعاىلَ } :ل ْي َ�س َع َلى ْ أَ
ي�ض َح َر ٌج
ال ْع َر ِج َح َر ٌج َو اَل َع َلى المْ َ ِر ِ
الَ ْن َها ُر َو َم ْن َي َت َولَّ ُي َع ِّذ ْب ُه َعذَا ًبا �أَ ِلي ًما
َّات تجَ ْ ِري ِم ْن تحَ ْ ِت َها ْ أ
َو َم ْن ُي ِط ِع اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه ُي ْد ِخ ْل ُه َجن ٍ
ال�س ِكي َن َة
(َ )17ل َق ْد َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ِن المْ ُ �ؤ ِْم ِن َ
ني �إِ ْذ ُي َبا ِي ُعون ََك تحَ َْت ال�شَّ َج َر ِة َف َع ِل َم َما فيِ ُق ُلو ِب ِه ْم َف�أَ ْن َزلَ َّ
ان اللهَّ ُ َع ِزي ًزا َح ِكي ًما (.{)19
َع َل ْي ِه ْم َو�أَثَا َب ُه ْم َف ْت ًحا َق ِري ًبا (َ )18و َمغ مِ َ
َان َك ِث َري ًة َي�أْ ُخذُو َن َها َو َك َ

الإخال�ص

k
k

				

�صدق اهلل العظيم

				

�سورة الفتح الآيات (17ـــ)19

الثقة بالنف�س م�صدرها الثقة باهلل

�أمر اهلل تعاىل بالتحلّي بالأخالق
احل�سنة ،كما بعث ر�سوله حممد
�صلّى اهلل عليه و�سلّم -ليدعو�إىل مكارم الأخ�ل�اق ،وم��ن �أعظم
ه��ذه الأخ�ل�اق و�أ�سا�سها توحيد
اهلل تعاىل ،والإخال�ص له يف ك ّل
الأق��وال والأعمال ،والإخال�ص هلل
من ثمار الإخال�ص
هو �أن يكون هدف العبد وق�صده
�إذا ا ّتبع امل�سلم الو�سائل التي ُتعينه على �أن يكون مخُ ل�ص ًا يف عمله وقوله ،و�سعى
من خالل �أعماله و�أقواله ر�ضا اهلل،
إيجابية من خالل الثمار التي �س ُيجنيها ب�سبب
ليح ّقق الإخال�ص فهذا يعود عليه بالنفع وال
ّ
و� اّأل ي�رشك معه �أحداً ،و�أن يبتعد عن
�إخال�صه ،ومن ثمار الإخال�ص:
وال�سمعة ،وال�شهرة ،ومدح
الرياءُ ،
ّ � mإن الإن�سان ال�صادق املُخل�ص ينال من الأجر العظيم الكثري ،ويغفر اهلل له ذنوبه،
النا�س ،فيكون عمله خال�ص ًا لوجه
مبجرد �إخال�صه فيه.
و ُي�ضاعف له ح�سناته ،ف� ّإن عمله �أي�ض ًا ُيعظم ويكرب
ّ
اهلل تعاىل؛ رغب ًة بالأجر والثواب
ّ � mإن الإن�سان الذي ُيخل�ص وي�سعى ليكون من املخل�صني هلل؛ ف�إ ّنه يكون بحفظ اهلل
العظيم ي��وم القيامة ،والتوفيق
ورعايته ،وذلك ب� ّأن اهلل -تعاىلُ -يبعد عنه ال�شياطني ،حيث قال اهلل تعاىل} :قَالَ َف ِب ِع َّزتِكَ
يف احلياة الدنيا ،حيث ق��ال اهلل
ني (.{)83
ني (� )82إِ اَّل عِ َبا َدكَ مِ ْن ُه ُم المْ ُْخل َِ�ص َ
َ ألُ ْغ ِو َي َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
}و َما �أُمِ ُروا �إِ اَّل ِل َي ْع ُب ُدوا اللهَّ َ
تعاىلَ :
 mالإن�سان الذي يبتغي ب�أعماله و�أقواله وجه اهلل تعاىل؛ ينال �شفاعة الر�سول �صلّى اهلل
ِيموا
ني َل ُه ال ِّد َ
مخُ ْ ل ِِ�ص َ
ين ُح َنف َ
َاء َو ُيق ُ
عليه و�سلّم.
ِين
ال�صلاَ َة َو ُي ْ�ؤ ُتوا ال َّزكَ ا َة َو َذلِ��كَ د ُ
َّ
يفرج اهلل عنه همومه ،ويرزقه
 mالإن�سان الذي يجعل ّ
نيته يف �أحواله كلّها هلل تعاىل؛ ّ
الْ�� َق ِّ��ي َ��م��ةِ{ ،والإخ�ل�ا����ص ه��و من
ويي�رس له �أموره.
الراحة وال�سكينة ،وين ّف�س عنه كُ ربهّ ،
القلبية؛ حيث � ّإن مكانه
الأعمال
ّ
القلب ،فبما � ّأن حملّه القلب فهو
الثقة بالنف�س
ورب��ه ،متعل ٌّق مبا يفعل
بني العبد ّ
� ّإن الثقة بالنف�س من �أهم ال�صفات التي يجب �أن يتمتع بها القائد مع جنوده ،واملعلم
العبد فال يمُ كن للنا�س قيا�س مدى
مع طالبه ،والتلميذ مع �أقرانه ،والوالدان مع �أبنائهم ،فالإن�سان ال ي�ستطيع التطور والنجاح
ذاتي
�إخال�ص عب ٍد ما ،بل هو �أمر ّ
يف حياته �إن مل يثق بنف�سه �أو ًال وبقدرته على النجاح ،لذلك تعد الثقة بالنف�س من �أهم
خا�ص به ،والإخ�لا���ص ال
بالعبد
ٌ
ال�صفات التي يجب على الفرد التدريب للح�صول عليها وزيادتها يف نف�سه ولكن بتعقل
بعمل معينّ ٍ  ،بل ي�شمل جميع
يتعلّق ٍ
k
 kودون غرور.
الأقوال والأعمال.
k
k

k
k

k
k

k
k
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من ي ُقـول َهذا �ص ْعب َوهذا م�س َتحيل ،ال ِّثقة بِاهلل
 mت ِريد ال َّنجاحْ ،
اهل ْ
ثم بنفْ�سك وتجَ َ
ثق باهلل َّ
هِ ي عقل َّية ال ُعظَ ماء.
� mإن الثقة بالنف�س بعد التوكل على اهلل مطلوبة �رشعاً ،فامل�سلم يتعني عليه �أن يح�سن
الظن باهلل تعاىل ،و�أن يتفاءل لنف�سه اخلري والنجاح دائماً ،وي�سعى با�ستمرار يف �سبيل
االرتقاء لتح�صيل الكمال.

حتا�سدوا ،وال
عن �أبي هريرة قال :قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال َ
بع�ض،
ناج�شوا ،وال تباغَ �ضوا ،وال تدابروا ،وال ي ِب ْع ُ
بيع ٍ
َت َ
بع�ض ُكم ع َلى ِ
امل�سلم ،ال يظ ِل ُم ُه وال يخذ ُل ُه ،وال
َوكونوا عبا َد اللهَّ ِ �إخوانًا ،امل�سل ُم� أخو
ِ

امرئ
ثالث م َّر ٍات،
يح ِق ُر ُه ،ال َّتق َوى ه ُهنا وي�ش ُري �إىل �صد ِر ِه َ
بح�سب ٍ
ِ
دم ُه،
امل�سلم ع َلى
من ال�شرَّ ِّ �أن يح ِق َر �أخا ُه ا ُمل�سل َم ،ك ُّل
َ
امل�سلم حرا ٌمُ ،
ِ
ِ
وما ُل ُهَ ،و ِع ْر ُ�ض ُه).

		

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

		

رواه م�سلم

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
اَّ
وه َّن �أَ ْو
اح َعل َْيك ُْم �إِن طَ َّل ْق ُت ُم ال ِّن َ�س َاء َما لمَ ْ تمَ َ ُّ�س ُ
}ل ُج َن َ
وه َّن َعلَى المْ ُو�سِ ِع َق َد ُر ُه َو َعلَى
َت ْف ِر ُ�ضوا َل ُه َّن َف ِر َ
ي�ض ًة َو َم ِّت ُع ُ
ي�ضةًَ :م ْه ًرا،
وه َّنَ ،ف ِر َ
وه َّن :تجُ امِ ُع ُ
المْ ُ قْترِ ِ َق َد ُر ُه{ تمَ َ ُّ�س ُ
وه َّن ما َي َت َم َّت ْع َن ِبهِ ،المْ ُو�سِ ِع :ال َغن ِّي
وه َّنْ � :أعطُ ُ
َو َم ِّت ُع ُ
ُ
الر ْزق� .سورة البقرة الآية (.)٢٣٦
ق
ي
ال�ض
:
ق
مِ نك ُْم ،ا
لمْ
ِ
ْترِ
َّ
ِّ ِّ

k
k

عدم الت�أثر بكالم النا�س

مدح �أو
� ّإن طبيعة � ّأي ٍ
عمل يقوم به � ّأي � ٍ
إن�سان يف الدنيا يعقبه ٌ
املوجه �إليها ،واال�ستياء
حب املدح ّ
ذ ّم ،والنف�س الب�رشية ُجبلت على ّ
من الذم ،حيث � ّإن النف�س ت�شعر بالفرح ،والر�ضا ،وال�سعادة ،وال�رسور
بثبوط
مدح ُق ّدم �إليهاّ � ،أما عند باال�ستماع �إىل الذ ّم فت�شعر
ٍ
مبجرد ٍ
ّ
يف ه ّمتها ،فعلى الإن�سان كي يحقّق الإخال�ص يف �أعماله و�أقواله
وذمهم هو الأ�سا�س يف القيام
� اّأل يجعل كالم النا�س ،ومدحهم ّ
 kبالأفعال� ،أو التح ّدث بالأقوال.
k

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة

ا�س َتطَ ْع ُت ْم �أَن َتن ُفذُوا
 rrقال اهلل تعاىلَ } :يا َم ْع�شرَ َ الجْ ِ ِّن َوالإِ ِ
ن�س �إِ ِن ْ
ُون ِ�إ َّال ب ُِ�سلْطَ ان{ ،هل
ذ
ف
ُ
ال�س َما َو ِ
ات َوالأَ ْر ِ
�ض فَان ُفذُوا َال َتن َ
مِ ْن �أَ ْقطَ ا ِر َّ
هذا التحدي يكون يوم القيامة حيث ال جمال للنا�س للفرار �أم مق�صود
ا�صطَ فَا ُه َعل َْيك ُْم َو َزا َد ُه َب ْ�سطَ ًة فيِ ا ْل ِع ْل ِم
}قَالَ �إِ َّن اللهَّ َ ْ
به فتح املجال للم�سلمني �إىل عامل الف�ضاء؟
َوالجْ ِ ْ�س ِم{ َب ْ�سطَ ةً�َ :س َعة� .سورة البقرة الآية (.)247
 rمعنى الآية الكرمية �أنه ال قــدرة للإن�س واجلن على �أن ينفذوا من �أقطار ال�ســماوات والأر�ض ،وهذا
} َفلَما فَ�صلَ طَ الُوت ِبالجْ ُ ُنودِ{ فَ�صلَ :خ��رج� .سورة الذي يذهــب �إىل الف�ضاء ال يخــرج من �أقطار ال�ســماوات و�إذا كانت املجرات البعيدة عن الأر�ض تقا�س
ُ
َ َ ََ
َّ َ
مباليني ال�ســنني ال�ضوئية فكيف ميكنهم اخلروج من حدود ال�ســماوات املحيطة بها ،فالآية �إمنا هي حتد
البقرة الآية (.)٢٤٩
للإنــ�س واجلن ب�أنهم ال ميكنهــم �أن يخرجوا من ملكوت اهلل ويدل على ذلك قولهُ ( :ي ْر َ�سلُ َع َل ْي ُك َما �شُ َواظٌ
ا�س َف َال َتن َت�صرِ َ ان) ،واهلل �أعلم.
ُوت َو ُج ُنو ِد ِه قَالُوا َر َّب َنا �أَ ْفرِغْ َعل َْي َنا ِّمن َّن ٍار َو ُن َح ٌ
}ولمَ َّا َب َر ُزوا لجِ َال َ
َ
 rrمن املالحظ ا�ستخدام كلمة �صاع �أو ن�صف �صاع ملن يريد �إطعام م�ساكني لأداء كفارة عليه ..فهل
َ�صبرْ ًا { �أَ ْفرِغْ ْ � :أ�صب ِْب� .سورة البقرة الآية (.)250
من املمكن �أن تو�ضحوا لنا كم يعادل ال�صاع ح�سب املقادير امل�ستخدمة يف زمننا هذا؟
وم اَل َت�أْ ُخ ُذ ُه �سِ َن ٌة وال نوم {  rال�صاع وحدة كيل تقا�س بها املكيالت وهو �أربعة �أمداد ،واملد ملء كفي الرجل ال�سوي الو�سط ،فهي
}اللهَّ ُ اَل �إِ َل َه �إِ اَّل ُه َو الحْ َُّي ا ْلق َُّي ُ
�سِ َنةٌُ :نعا�س� .سورة البقرة الآية (.)255
�إذن تعرفنا باحلجم ال بالوزن ،لأن وزن املكيل يختلف بح�سب كثافته وحجمه ،ولذلك ف�إنه يقا�س
بوحدات قيا�س احلجم ال الكتلة ،لكن بالتحري والقيا�س وجد �أن متو�سط وزن ال�صاع من الأرز يبلغ
} َف ُب ِه َت ا َّلذِي كَ ف ََر{ َف ُب ِه َت :تحَ َ يرَّ َ و ُدهِ َ�ش� .سورة البقرة كيلوجرامني وخم�سني جراما ،لكن قد يكون املكيل ثقيال كالطحني والتمر ،وقد يكون خفيفا كالقطن
الآية (.)258
وبع�ض البذور رغم �أن حجمه واحد ،واهلل �أعلم.
 rrفيمن لعن زوجته فردت عليه باملثل فهل ي�ؤثر ذلك على الزوجية �شــيئا؟
َ
}�أ ْو َكَ ا َّلذِي َم َّر َعلَى ق َْر َيةٍ َوهِ َي َخ ِاو َي ٌَة َعلَى ُع ُرو�شِ َها  rباء باللعن �أحدهما والبادئ �أظلم ،وال ي�ؤثر ذلك على الزوجية �شيئا ,واهلل �أعلم.
قَالَ �أ َّنى ُي ْحيِي َه ِذ ِه اللهَّ ُ َب ْع َد َم ْو ِت َها ۖ َف�أ َما َت ُه اللهَّ ُ مِ ا َئ َة
 rrما قولكم يف امر�أة تعاين من �سوء ع�رشة زوجها لها ،وقد هجرها �أكرث من خم�س �سنوات ،وبقيت يف
�ض
َع ٍام ث َُّم َب َع َث ُه ۖ قَالَ كَ ْم َل ِبث َْت قَالَ َل ِبثْت يوما �أَو بع َ
ام ۖفَانظُ ر �إلىَ ُطَ َع ْ ً كَ ْو� َ ْ ابِكَ بيت ابنها ،فهل يحق لها �أن تطلب الطالق �أم تبقى يف بيت ابنها ما دام الزوج �ساكتا عنها؟
ِْ
َ امِ َ شرَ َ
َي ْو ٍم ۖ قَالَ َبل َّل ِبث َْت مِ ا َئ َة َع ٍ
ا�س � rإن طالبت بالطالق لتق�صريه يف حقها من الع�شــرة فلها ذلك ،و�إن بقيت مع ابنها مع �سكوت زوجها
لمَ ْ َي َت َ�س َّن ْه ۖ َوانظُ ْر �إِلىَ حِ َما ِركَ َو ِل َن ْج َعلَكَ �آ َي�� ًة لِّل َّن ِۖ
وها لحَ ْما َفلَما عنها و�سكتت عن طلب الطالق فال حرج عليها ,واهلل �أعلم.
ام كَ ْي َف ُن زِ ُ
ن�ش َها ث َُّم َنك ُْ�س َ
َوانظُ ْر ِ�إلىَ ا ْلعِظَ ِ
ً َّ
ِير{ َخ ِاو َيةٌ rr :فيمن تقدم خلطبة ﺍﻣﺮ�ﺃﺓ ﻣﻦ �ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ�ﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮ�ﺃﺓ ﻓ�ﺴﺦ ﺍﺨﻟﻄﻮﺑﺔ؟
َ
َت َبينَّ َ َل ُه قَالَ �أَ ْعل َُم �أ َّن اللهَّ َ َعلَى كُ ِّل �شَ ْي ٍء َقد ٌ
ن�ش َها{  rﺍﺨﻟﻄﺒﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﺮﺘﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ �ﺇﻧﻔﺎﻕ ،ﻭﻻ ﺤﺗﺘﺎﺝ �ﺇﻰﻟ ﻓ�ﺴﺦ؛ �ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻭﺟـﺔ ﻤﺑﺠـﺮﺩ ﺍﺨﻟﻄﺒﺔ ،ﺣﺘـﻰ
�ساقِ طَ ة} ،لمَ ْ َي َت َ�س َّن ْه{ َي َت َ�س َّن ْهَ :ي َت َغيرَّ } ،كَ ْي َف ُن زِ ُ
ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨـﻜﺎﺡ ﺑﺠﻤﻴﻊ �ﺷـﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻭاﷲ �ﺃﻋﻠﻢ.
ن�ش َهاُ :ن ْحيِيها� .سورة البقرة الآية (.)259
ُن زِ ُ
 rrﻓﻴﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ �ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺟﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍ�ﻷﺏ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻲﻓ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﺤﺠﺞ ﻭﺍﻫﻴـﺔ ،ﻭﺍﻻﺑﻦ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔ�ﺴـﻪ ﻣﺰﺍﻟﻖ ﺍﻟ�ﺸـﻴﻄﺎﻥ ،ﻓﻬـﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ �ﺇﻥ ﻫﻮ ﺗﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ �ﺃﺑﻴﻪ؟
امل�صدر� :صفوة التفا�سري
لل�شيخ حممد علي ال�صابوين
� rﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺨ�ﺸـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔ�ﺴـﻪ ﺍﻟﻌﻨـﺖ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺑﺮﻛـﺔ ﷲ ،ﻭ�ﺇﻥ ﻢﻟ ﻳﺮ�ﺽ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﺪﻩ؛ �ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻲﻓ
�سورة البقرة
ﺣﻘﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ �ﻹﺣ�ﺼﺎﻥ ﻧﻔ�ﺴﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ �ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭاﷲ �ﺃﻋﻠﻢ.
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هل ف ّكرت ب�سالمة الهواء الذي َّ
تتنف�سه ؟

�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

ما هي نتيجة عدم احرتام البيئة؟
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�صورة ومعلومة طبية

1

يف زم��ن فايرو�س (ك��وف��ي��د� ،)19إن نظريات م�سبباته
و�رسعة انت�شاره ،تقودونا �إىل �أمرين �أ�سا�سيني :الأول عدم
اح�ترام البيئة و�إجحاف ًا بحقوق حمايتها ب��الإ��سراف يف
اال�ستهالك ب�شكل مربر وغري مربر ،ومبا هو مناف للفطرة
الب�رشية والطبيعة الكونية .والأم��ر الثاين هو مدى الطغيان
الذي �أف��رزه ج�شع الإن�سان ورغبته يف ال�سيطرة على البيئة
حماول حتوير وتغيري خلق
وخملوقاتها بالتجارب الظاملة
اً
اهلل تعاىل ،والتمرد على القوانني الإلهية والأعراف والأخالق.
وهذا طغيان وجت��اوز احلد ب�إ�ساءة تعامل الب�رش مع البيئة
ومواردها جنم عن ذلك اختالل التوازن ،مما �أدى �إىل كوارث
ان (�َ )7أ َّال َت ْط َغ ْواْ
�ٱل�س َم� َآء َر َف َع َها َو َو َ
�ض َع �ٱ ْلمِ ي َز َ
و�أمرا�ض فتاكة َ
}و َّ
فيِ �ٱ ْلمِ ي َزانِ { والطغيان هو جتاوز احلد.
ومرة �أخرى يربز طغيان الإن�سان وغطر�سته بظنه اخلاطئ
مبدى قدرته على ال�سيطرة والتحكم باحلياة على الأر���ض،
ويتباهى ويتفاخر بتمكنه من التعامل والتح ّكم بالأوبئة
والأمرا�ض .بل عمد على ا�ستخدامها لأغرا�ض غري �إن�سانيـة.
�ض ُز ْخ ُر َف َها َوا َّز َّي َن ْت َو َظ َّن َ�أ ْه ُل َها �أَ َّن ُه ْم
}ح َّتى ِ�إ َذا �أَ َخ َذ ِت ال ْأر ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
يدا َك�أَ ْن
�ص
ح
ا
اه
ن
ل
ع
ج
ف
ا
ار
ه
ن
و
�
أ
ال
ي
ل
ا
ن
ر
م
�
أ
ا
اه
ت
�
أ
ا
ه
ي
ل
ع
ون
ر
َ
َ
ْ
َ
ً
َقادِ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ ً َ َ َ َ َ
لمَ ْ َت ْغ َن بِال ْأم ِ�س َك َذل َِك ُن َف ِّ�ص ُل ال َآي ِ
ون{.
ات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
�صحيح ب�أن الإن�سان قد حقق الكثري من الإجنازات العظيمة
مثل اال�ستن�ساخ ،وزراعة �أع�ضاء املوتى يف الأحياء ،وا�ستزراع
الأن�سجة والأع�ضاء من خاليا جنينية ،فربغم كل ذلك ي�س ّلط
اهلل تعاىل على الب�رشية خملوقا متناهيا يف دقة �صغر حجمه،
وعجيب الب�ساطة يف تكوينه ،وه�شا�شته� ،إال �أنه ما فت�أ يحيرّ
ويعجز العلماء بتع ّذر ال�سيطرة على �رسعة انت�شاره وقوة فتكه.
ُ

والدر�س امل�ستخل�ص من كل هذا هو �إن عدم احرتام البيئة
والتمرد على القوانني الإلهية والأعراف والأخالق ،وحماولة
ال�سيطرة واال�ستهانة باحلياة والقدرات التي �أودعها اهلل تعاىل
يف خملوقاته احلية وغري احلية ،لهو �أمر خطري لأن البيئة
�سوف تتمكن من الدفاع عن نف�سها والتخل�ص من �سيطرة �أي
خملوق ب�أي ثمن ،و�إن كان فيه �إبادة جماعية للب�رش ،وهذا
طبعا مرهون مب�شيئة اهلل تعاىل.

ال يدرك الكثري من النا�س �أن الهواء الذي
ن�ستن�شقه يف املكتب �أو يف البيت من ال�سهل
�أن ي�صبح �أكرث تلوث ًا من الهواء يف اخلارج.
ن�صاب بعدوى تنف�سية مثل الزكام فنظن
ب���أن م�صدر العدوى �إم��ا زميل يف العمل �أو
قريب من العائلة .ويف الواقع ثبت ب�أنه من
املرجح �أن ن�صاب بالفريو�س من �شخ�ص
غريب متاماً ،ويعزي ذلك لال�ستخدام الوا�سع
لأنظمة التكييف املركزية .فنحن نتنف�س هواء
مت تدويره �أو �إعادة ا�ستخدامه دون �أن يختلط
كاف بالهواء اخلارجي .كم منا يفكر �أن
ب�شكل ٍ
يعطي الأولوية لتنف�س هواء نظيف و م�أمون؟
فمثال ما هي �آخر مرة مت فيها تنظيف نظام
التكييف املركزي يف مكتبك �أو منزلك باملواد
املطهرة �أو بال�صيانة الدورية ؟.
يتنف�س الفرد �أكرث من ع�رشين �ألف مرة يف
كما هائلاً من الهواء يومي ًا
اليوم وي�ستن�شق ً
ولكن ما مدى �سالمة الهواء الذي ن�ستن�شقه؟

�إن الهواء الذي نتنف�سه يف الداخل ميكن �أن يكون
�أكرث تلوث ًا بحوايل ( )25مرة عن الهواء باخلارج.
ويعزى ال�سبب يف ذلك �أغلبه �إىل �أنظمة التكييف.
ويرت�سب على قنوات و�أنظمة التهوية الغبار
وامللوثات الأخ��رى ،والتي مع وجود الفطريات
والبكترييا مما ت�ؤدي هذا يف نهاية املطاف �إىل
الت�أثري يف جودة الهواء الذي نتنف�سه.
1

مرح ًبا بك معنا جم��د ًدا يف عامل الوعي واملعرفة للبحث حول �أف�ضل طرق الرقي
دائما طرح باقة متنوعة من احلقائق العلمية
مب�ستوى �صحتك وجودة حياتك .وكما تعودنا ً
والتو�صيات املثبتة بالتجربة والدرا�سة من �أجل تعزيز ال�صحة و �إثراء جودة احلياة.
�ضمن ما مت ن�رشه يف الأعداد الأخرية من (جند ُعمان) حتدثنا حول �شمولية جودة حياة
الإن�سان وتكاملها ،وت�أثرها بجودة الو�سط البيئي واملجتمعي الذي يعي�ش فيه .ومت الإ�شارة
�إىل �سعي الدول لإيجاد �أف�ضل احللول اال�ستثمارية ل�صون البيئة ،ومنع التلوث بطرق متعددة
تلتقي على هدف واحد ،وهو الرقي بجودة حياة ال�سكان .وجميعها تنطلق من مبد�أ تعزيز
ال�صحة وما ي�ؤثر على �أركانها املختلفة كحماية البيئة ومنع التلوث.
توج ُهك هذا ال�شهر :تعزيز وعيك بق�ضايا البيئة ،وبذل املزيد للمحافظة عليها
ليكن ّ
منطلقا من �إميانك ،بواجبك كمواطن �أمني على م�صلحة وطنك ،والذي هو َلبِن ٌة يف بناء
العامل والكون مبجمله.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :يونيو

1

بع�ض املقرتحات للحد من التل ّوث الداخلي
 mيكمن حل م�شاكل �أجهزة التكييف يف
تنظيف الأجهزة باملطهرات والتنظيف الدوري
مرة �أومرتني يف العام .كذلك عند �أعمال �صيانة
املنزل �أو �إن�شائه ينبغي اختيار مواد �صديقة
للبيئة من حيث قلة ت�سببها للتلوث مثل �أنواع
جيدة من الأ�صباغ ومواد الأ�سطح الآمنة.
 mتهوية املنزل �أو املكتب بانتظام عن
طريق فتح النوافذ والأبوب ملدة التقل عن ()5
دقائق ،عدة مرات يف اليوم .ت�ساعد املراوح على
امللوث  -مع فتح
�رسعة تدوير وط��رد الهواء َّ
النوافذ -وهي �أف�ضل من نظام ال�شفط.
 mممار�سة التنف�س العميق لتنقية اجلهاز
التنف�سي بانتظام .كما �أن ذل��ك ي�ساعد على
اال�سرتخاء وجتديد الطاقة .تتم تلك الطريقة
كالآتي :قم بطرد كل الهواء من الرئتني ،زفرة

قوية حتى ال يبقى �أي ه��واء فيهما ،ثم اب��د�أ
بال�شهيق بعمق وه��دوء عن طريق الأن��ف مع
مد ع�ضالت بطنك .قم مبلأ رئتيك
بالهواء حتى �أق�صاها ثم �أحب�س
ث���وان وا�س�شعر ب�أن
التنف�س ()4
ٍ
الهواء النقي يتغلغل �إىل جميع خاليا
اجل�سم ويجدد هواءها ويخل�صها
من ثاين �أك�سيد الكربون وف�ضالت
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا احل��ي��وي��ة امل�تراك��م��ة
املت�سببة يف التوتر والآالم .عندما
تعود للزفري بالغ فيه و�أطلق العنان
لكل �شيء ،اترك املا�ضي وامل�ستقبل
وركز على الوقت احلا�رض قم بذلك
بكل �أريحية .كرر ذلك عدة مرات،
وب�شكل يومي.

 qيوم البيئة العاملي()WED
 5يونيو :ت�ست�ضيف كل عام مدينة يف
العامل الفعاليات الر�سمية لهذا اليوم،
كما مت �إن�شاء برنامج الأمم املتحدة
للبيئة ( )UNEPلتو�ضيح املخاطر
املحيطة بالبيئة ،واتخاذ �إج��راءات
�سيا�سية وحملية للحفاظ عليها.
ك��ان مو�ضوع 2019م هو تلوث
الهواء (ا�ست�ضافته ال�صني) ،وهو حالة
طوارئ عاملية ت�سبب حوايل ( )7ماليني
حالة وفاة مبكرة كل عام.
 qاليوم العاملي للتربع بالدم
 14يونيو .ويهدف �إىل زي��ادة الوعي
مبنتجات الدم الآمنة ،وب�أهمية التربع
بالدم من �أج��ل �إنقاذ حياة الآخرين.
وي��واف��ق ه��ذا ال��ت��اري��خ م��ي�لاد (ك��ارل
الند�شتايرن) م�ؤ�س�س نظام ف�صائل الدم
( )ABOوالذي حاز ب�سببه على جائزة
نوبل يف الطب عام 1930م.

تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىل ن�رش الوعي ال�صحي و�إثراء الثقافة ال�صحية العامة فقط ،و يجب �أال ت�ستخدم لأي
�أهداف �أخرى مثل الت�شخي�ص �أو العالج ،وهي ال تغني ب�أي حال من الأحوال عن اال�ست�شارة الطبية املتخ�ص�صة من قبل الطبيب.
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مواقف من �إدارة الأزمات فــــــــــــــي العهد النبوي
اتخ��اذ الق��رار املنا�س��ب ملواجهت��ه) (الزعبي,
2010م� ،ص  ،)138وقد حتدث الأزمة ب�صورة
طبيعي��ة كالك��وارث الت��ي ت�شم��ل الأعا�ص�ير
واحلرائ��ق وغريها� ،أو قد تكون من �صنع الب�رش
كاحلروب والنزاعات بني الدول ،كما قد يقت�رص
ت�أث�ير الأزم��ة على جوانب حم��ددة من جوانب
احلياة كاجلان��ب االقت�صادي �أو االجتماعي �أو
ال�سيا�سي ،بينم��ا قد ميتد ت�أثري بع�ض الأزمات
يف بع���ض الأحي��ان لي�شم��ل ع��دة جوان��ب يف
ع��رف م�صطل��ح �إدارة الأزمات
الوق��ت ذاته ،و ُي َّ
ب�أن��ه( :عملی��ة منظم��ة للتعام��ل م��ع الأحداث
املحتمل��ة والطارئة وحما�رصتها والتقلیل من
�آثارها ال�سلبیة)( ،الزعبي2010 ,م� ،ص )139
ومن هذا التعريف يت�ضح لنا �أهمية التنظيم يف
عملية �إدارة الأزمات ب�صورة فاعلة ،الأمر الذي
يتطل��ب ح�س��ن اختيار فري��ق العم��ل والتن�سيق
اجل ِّيد واحلكمة يف اتخاذ القرارات ال�صائبة.

خ�صائ�ص الأزمة ومراحلها

لقد كانت �سرية النبي عليه ال�صالة وال�سالم حافلة بالكثري من الدرو�س وال ِعرب يف �شتى
جماالت احلياة ،فلم يقت�صر دور نبينا الكرمي على اجلانب ال َّت ِّ
عبدي فح�سب ،بل تعدَّى ذلك
لي�شمل اجلوانب الأخرى وي�صبح القدوة احل�سنة للأمة الإ�سالمية والب�شرية جمعاء ،قال الله
الرائد بحري (مهند�س)
ول ال َّل ِه �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌة لمِ َ ْن َك َان َي ْر ُجو ال َّل َه َوا ْل َي ْو َم ْال ِآخ َر َو َذ َك َر ال َّل َه
تعاىلَ } :ل َق ْد َك َان َل ُك ْم فيِ َر ُ�س ِ
طالل بن خمي�س ال�شبلي
َ
ث
ك
ريا{ (�سورة الأحزاب الآية  ،)21وكما هو معلوم لدينا ف�إن مو�ضوع �إدارة الأزمات ُي َع ُّد �أحد
ِ ً
�أهم املع�ضالت التي تواجه الكثري من الأفراد واملجتمعات يف ع�صرنا احلا�ضر ،والتي ت�ستوجب م َّنا الوقوف معها وقفة ت�أمل
وتف ُّكر ،فال يخفى علينا ما يرتتب على تلك الأزمات من �أ�ضرار وخماطر ونتائج �سلبية تنعك�س على كافة امل�ستويات ،الأمر
يفر�ض على اجلميع البدء يف العمل ب�شكل ٍّ
جدي لت�شكيل الكوادر من ذوي اخلربة والكفاءة و�إعداد العنا�صر القادرة على �إدارة
الأزمات �إدارة فاعلة ،لذا فالبد منا نحن امل�سلمون �أن ن�ستلهم الدرو�س واملواعظ من �سرية النبي امل�صطفى �-صلى الله عليه
و�سلم -فيما يخ�ص �إدارة الأزمات خالل تلك ا ِحلقبة الزمنية الغنية بالأمثلة واملواقف والتي ا�ستطاع فيها نبينا الكرمي -عليه
ال�صالة وال�سالم� -أن يحتويها بكل حكمة وذكاء ،وهذا بطبيعة احلال �سيكون له عظيم الأثر يف ا�ستخال�ص الطرق الأمثل
للتعامل مع الأزمات التي تواجهنا يف حا�ضرنا املعا�صر.

تعريف �إدارة الأزمات

تناول العلم��اء والباحثون ع��دة تعريفات
لو�ص��ف م�صطل��ح الأزم��ة والت��ي يف جممله��ا
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ت�صف التغ�ّيررّ املفاجئ والف�ترة امل�ؤقتة وغري
امل�ستقرة التي تطر�أ يف كيان الفرد �أو املجتمع
وم��ا يرتت��ب عليه��ا م��ن �آث��ار ونتائ��ج ،وم��ن

�ضمن هذه التعريف��ات :هي (حالة حرجة ،غری
م�ستق��رة ،ت�شكل تهدیداً غری متوق��ع على الفرد
واملجتم��ع ،وم��ا یتعل��ق بهم��ا ،تتطل��ب �رسعة

ت�ش�ترك الأزم��ات ب�ص��ورة عام��ة يف عدة
خ�صائ���ص وممي��زات ،كحدوثه��ا ب�ص��ورة
مفاجئ��ة ,و�رسع��ة تتاب��ع �أحداثه��ا ,و�ضع��ف
القدرة على التنب���ؤ بالأحداث املتوالية ،وحالة
االرتباك والتوتر التي تن�ش�أ وت�سود بني الأفراد
واملجتمعات ب�سببها ،بالإ�ضافة �إىل التعقيدات
يف املواقف الناجتة من الت�شابك بني الأ�سباب
املا�س��ة �إىل احلكم��ة
والنتائ��ج ،واحلاج��ة
َّ
وال�رسع��ة يف اتخاذ ق��رارات فاعلة الحتوائها،
وه��ذا بطبيعة احلال يف�رس �أهمي��ة دور القيادة
الإداري��ة الق��ادرة عل��ى اتخاذ الق��رارات خالل
مراحل مرور الأزمة.
و�ض��ع العلماء والباحث��ون مناذج خمتلفة
لو�ص��ف املراحل الت��ي متر بها الأزم��ة ،وعلى
وج��ه العم��وم ف���إن ه��ذه النم��اذج ت�شرتك يف
بع�ض املراحل وتختلف يف مراحل �أخرى ،ومن
�ضمن ه��ذه النم��اذج �أمنوذج اخل�ض�يري الذي
يحتوي على املراحل الآتي��ة( :امليالد ،والنمو,
والن�ض��ج ,واالنح�سار ,واالختفاء)( ,اخل�ضريي,
 ،)1993وه��ذا الأمن��وذج ي�ص��ف مراح��ل منو
الأزم��ة منذ بداية تكوينها وانت�شارها وبلوغها
القمة من حيث الت�أثري والنتائج ،ومن ث َّم بداية

الرتاجع واالنح�سار ،وانتها ًء باختفاء الأزمة.

الهدف من �إدارة الأزمات

الأزم��ات ق��د تحُ��دِث خل ًال يف كي��ان الفرد
�أو املجتم��ع وق��ت حدوثه��ا وخ�لال مراحله��ا
آثارا
املختلفة مم��ا يرتتب عليها ع��دة نتائج و� ً
�سلبية تنعك�س بدورها عل��ى الأفراد واملجتمع
عل��ى ح ٍّد �س��واء ،ل��ذا يج��ب التنوي��ه �إىل �أهمية
تفعي��ل ال��دور املهم للقي��ادة الإداري��ة القادرة
عل��ى التعامل مع ه��ذه الأزمات به��دف تقليل
اخل�سائ��ر واحلفاظ على وح��دة ال�صف واحتواء
الأزم��ة يف �أ�رسع وقت ممك��ن ،واحليلولة دون
تف�شيه��ا وت�أثريه��ا يف املجتم��ع م��ن خ�لال
توظي��ف الطاق��ات الب�رشي��ة امل� َّؤهل��ة لإدارة
الأزم��ات والتن�سي��ق بني ف��رق العم��ل و�رسعة
اتخاذ القرارات ،هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستخال�ص
الدرو���س امل�ستفادة وال�سعي دون تكرار حدوث
الأزم��ات م�ستقب ً
�لا �أو عل��ى الأق��ل التنب���ؤ بها
والتخطيط اجل ِّيد ملواجهتها ،مما ي�ضمن �سهولة
التعامل مع الأزمات املماثلة يف امل�ستقبل.

�أهمية القيادة الإدارية يف �إدارة
الأزمات

ال يختل��ف اثن��ان عل��ى �أهمية ال��دور الذي
يلعبه القائد يف املنظومة الإدارية عموم ًا ويف
عملي��ة �إدارة الأزم��ات عل��ى وج��ه اخل�صو�ص،
فكم��ا ه��و معل��وم �أن بداي��ة الأزم��ة تكون يف
غال��ب الأحيان ذات طبيع��ة مفاجئة و�صادمة
يف ذات الوقت مما ق��د ي�ؤدي �إىل �رسيان حالة
من الهل��ع واالرتباك والر�ؤي��ة ال�ضبابية وعدم
الو�ض��وح حول م��ا �ست���ؤول �إليه الأم��ور ،وكل
ذل��ك يتطلب وجود القائد احل��ازم والقادر على
ق��راءة الأحداث ق��راءة مت�أنية وتكوي��ن ت�ص ُّور
وا�ضح الجتاه �سري الأزمة والقدرة على التفكري
الإيجاب��ي والتخطيط بفاعلية واتخاذ القرارات
ال�سدي��دة يف �أوقات ال�ش��دة ،وتعيني فِرق العمل
املنا�سب��ة و�إ�سن��اد امله��ام وتفعي��ل منظوم��ة
االت�ص��االت والتن�سي��ق ب�ين جمي��ع الأط��راف
امل�شارك��ة ،ه��ذا بالإ�ضاف��ة �إىل الق��درة عل��ى
�ضبط النف�س وعدم الإجنراف مع الآخرين نحو
اخت�لال النظ��ام وفق��دان القدرة عل��ى التوازن

مم��ا ق��د ي���ؤدي �إىل �ضع��ف يف الإدارة واتخاذ
الق��رارات االرجتالية غ�ير املبنية على الرتكيز
وال ِّدق��ة ،وه��ذا الأم��ر بطبيعة احل��ال �سينعك�س
�سلب�� ًا عل��ى الأف��راد واملجتمع ،لذا ف���إن معظم
الإخفاق��ات يف عملي��ة �إدارة الأزم��ات ه��ي
نتيجة حتمية لعدم وج��ود قيادة فاعلة قادرة
عل��ى �إدارة الأزمة واتخاذ القرارات ال�صائبة �أو
ال�تردد يف اتخاذ الق��رارات �أو ف�شل فِرق العمل
يف التعامل مع الأزمات التعامل الأمثل.

�إدارة الأزمات يف عهد
النبي عليه ال�صالة وال�سالم

لقد مرت مرحلة الدعوة الإ�سالمية بالكثري
م��ن الأزم��ات التي حاول��ت الوق��وف يف وجه
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�أ�صحابه ملنع
انت�ش��ار الإ�س�لام وحماربة الدول��ة الإ�سالمية،
وق��د تع�� َّددت ه��ذه الأزم��ات لت�شم��ل اجلوانب
االجتماعي��ة واالقت�صادية وال�سيا�سية وغريها
م��ن حي��اة النب��ي �-صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م-
و�أ�صحاب��ه ،وق��د متك��ن النب��ي علي��ه ال�ص�لاة
وال�س�لام بف�ض��ل اهلل وقيادته الفاعل��ة وح�سن
�إدارته من جتاوز ه��ذه الأزمات وامل�ضي ق ُدم ًا
يف �سبيل ن�رش الدعوة وبناء دولة الإ�سالم.
ال �ش��كَّ �أن النب��ي علي��ه ال�ص�لاة وال�س�لام
ق��د كان وال ي��زال خري مث��ال على القائ��د الف َّذ
القادر عل��ى �إدارة الأزمات م��ن خالل التعامل
مع الأزم��ات التي مرت بها الدول��ة الإ�سالمية
يف العهدي��ن املك��ي وامل��دين عل��ى ح�� ٍّد �سواء،
فق��د ا�ستطاع بحكمت��ه وحزمه وح�س��ن �إدارته
من جت��اوز تلك الأزم��ات واحتوائها من خالل
التخطي��ط اجل ِّي��د والقدرة عل��ى ت�سخري طاقات
الأف��راد وح�سن ا�ستغالل قدراتهم واختيار فرق
العم��ل املنا�سب��ة لإدارة الأزم��ات ،بالإ�ضاف��ة
�إىل التن�سي��ق اجل ِّي��د وتفعي��ل مب��د�أ ال�ش��ورى
واال�ستفادة من الأفكار الب َّناءة ووجهات النظر،
وال�سع��ي للخ��روج م��ن الأزمات ب�أ��سرع وقت
وب�أق��ل خ�سائ��ر للأف��راد واملجتم��ع ،واحلفاظ
على ال��روح املعنوية العالية يف نفو�س الأفراد
�أثن��اء مراح��ل م��رور الأزم��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل
�أخذ الدرو���س والعِرب واال�ستف��ادة من الأزمات
ال�سابقة.

مناذج من �إدارة الأزمات
يف العهد النبوي
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يزخر تاريخنا الإ�سالمي يف العهد النبوي
بالعدي���د م���ن الأمثلة واملواق���ف الدالة على
ِحكم���ة نبينا الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم يف
�إدارة الأزمات والتي ت�ستوجب منّا ا�ستخال�ص
الدرو����س والعِ �ب�ر منها ملواجهة م���ا متر به
تع�صف بنا يف
جمتمعاتنا من �أزمات خمتلفة ِ
ع�رصن���ا احلا�رض ،ومن تل���ك املواقف نذكر ما
يلي:

 rمقاطعة قري�ش لبني ها�شم.

متثل مقاطعة قري���ش لبني ها�شم �أحد �أهم
الأمثل��ة عل��ى الأزمات التي �أ�صاب��ت امل�سلمني
يف عهد النبي علي��ه ال�صالة وال�سالم يف العهد
املكي ،فقد كانت �أزم��ة اقت�صادية واجتماعية
و�سيا�سية يف الوقت ذاته ,وقد جل�أت قري�ش �إىل
هذه الو�سيلة لإ�ضعاف �شوكة امل�سلمني خا�صة
بع��د �إي��واء النجا�ش��ي مل��ك احلب�ش��ة للم�سلمني
املهاجرين ودخول بع���ض ال�صحابة من ذوي
ال�ش��دة والب�أ�س �إىل الإ�س�لام كعمر بن اخلطاب
وحم��زة بن �أبي طالب وعدم ان�صياع امل�سلمني
لأ�ساليب التعذيب والإكراه لإخراجهم من الدين
اجلدي��د ،ل��ذا كان��ت ه��ذه املرحل��ة حا�سمة يف
طري��ق الدعوة الإ�سالمي��ة ،فاتخذت قري�ش هذا
الأ�سل��وب بهدف مقاطعة امل�سلم�ين اقت�صادي ًا
واجتماعي�� ًا وح�صاره��م يف �شِ ع��ب �أب��ي طالب
لإ�ضع��اف كيان الدول��ة الإ�سالمي��ة وبث روح
الهزمية يف نفو���س �أ�صحابها من خالل تفعيل
أق��ر زعم��اء قري�ش
دور احل��رب النف�سي��ة ،وق��د � َّ
ً
يف �صحيف��ة املقاطع��ة �أن ال يزوج��وا �أحدا من
بن��ي ها�ش��م وبن��ي عب��د املطل��ب وال يتزوجوا
منهم وال يبيعوه��م �شيئ ًا وال يبتاعوا منهم وال
يجال�سوه��م ،وقد ا�ستمرت ه��ذه املقاطعة ملدة
ثالث �سنوات.
متكَّ��ن النب��ي علي��ه ال�ص�لاة وال�س�لام
و�صحابت��ه الك��رام م��ن الثب��ات عل��ى احل��ق
خالل ف�ترة املقاطعة دون تق��دمي �أي تنازالت
للم�رشك�ين رغ��م �شدة وط���أة احل�ص��ار واجلهد
ال��ذي �أ�صابه��م من اجل��وع والفاق��ة ،وقد كان
النبي �-صل��ى اهلل عليه و�سلم -مث��ا ًال ُيحتذى
ب��ه يف ال�صرب والتحم��ل ليقينه الت��ام بانتهاء
ه��ذه الأزم��ة وانت�صار مب��د�أ احلق ورف��ع راية
الإ�س�لام ،فكان مث��ا ًال للقائد احلكي��م ال�صامد
يف مواجه��ة الأزم��ات بح��زم وثب��ات ،كما �أنه
بث الت�أث�ير الإيجابي ورفع
ك��ان حري�ص ًا على ّ
الروح املعنوي��ة يف نفو�س �أتباعه وحثهم على
ال�صرب واالحت�ساب لتجاوز الأزمة ،وبالإ�ضافة
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تاريخنا الإ�سالمي يف العهد النبوي يزخر بالعديد من الأمثلة واملواقف
الدالة على ِحكمة نبينا الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم يف �إدارة الأزمات
والعرب منها ملواجهة ما متر به
والتي ت�ستوجب ّمنا ا�ستخال�ص الدرو�س ِ
جمتمعاتنا من �أزمات خمتلفة تع ِ�صف بنا يف ع�صرنا احلا�ضر
�إىل ذل��ك فقد ق��ام النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم
�شح املوارد
بتحقيق الأمن الغذائ��ي وحل �أزمة ّ
االقت�صادي��ة �أثن��اء ف�ترة املقاطع��ة من خالل
تطبي��ق �سيا�س��ة التق�ش��ف وتقا�سم الغ��ذاء بني
�أبن��اء ال�شِّ ع��ب وا�ستغ�لال ف�ترة الأ�شه��ر احلرم
ل��شراء الطع��ام من التج��ار القادم�ين �إىل مكة
رغ��م وق��وف بع���ض امل�رشك�ين حج��ر ع�ثرة
�أمامه��م ع��ن طريق تطبي��ق �سيا�س��ة االحتكار
ورف��ع �أ�سع��ار الغ��ذاء وحتري���ض التج��ار على
ع��دم البيع لبني ها�شم ،كما كانت هناك بع�ض
امل�ساع��دات التي ت�� ِرد �إىل ال�صحابة �أثناء فرتة
احل�ص��ار نتيج ًة لتعاط��ف بع�ض امل�رشكني مع
امل�سلم�ين وحماوالته��م لإي�ص��ال الطع��ام �إىل
�شعب �أبي طالب �سرِ َّ اً يف بع�ض الأحيان ،وجتدر
الإ�ش��ارة �إىل �أن امل�سلم�ين ق��د �رضب��وا خ�لال
ف�ترة املقاطع��ة مث��ا ًال ح َّي�� ًا للتع��اون والعمل
تذم��ر حتت �إمرة قائدهم
كفري��ق واحد دون �أي ّ
امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم ،وبالتايل فقد
ا�ستطاع امل�سلمون اخلروج من هذه الأزمة بعد
�إع�لان تعاط��ف بع���ض زعماء قري���ش مع بني
ها�ش��م ،الأم��ر ال��ذي �أدى يف نهاي��ة الأم��ر �إىل
نق���ض ال�صحيف��ة وانتهاء املقاطع��ة واخلروج
من هذه الأزمة.

 rالهجرة من مكة �إىل املدينة.

ا�ستط��اع النب��ي علي��ه ال�ص�لاة وال�س�لام
بحنكت��ه وح�س��ن تدبريه من جت��اوز �أزمة �إيذاء
كف��ار قري�ش ل��ه ول�صحابت��ه الك��رام وت�ضييق
اخلناق عليهم وحماولتهم لقتله ،فبعد تخطيط
كف��ار قري���ش لقتل النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم
يف مك��ة �أ�صب��ح احل��ل الأمث��ل هو الهج��رة �إىل
املدينة املن��ورة بعد �أن ا�ستط��اع نبينا الكرمي
�أن ين�ش��ئ مقراً جدي��داً ال�ستكمال ن��شر الدعوة
الإ�سالمي��ة يف املدين��ة ،وبن��ا ًء عل��ى ذلك فقد
ق��ام النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -بالتخطيط
امل�سب��ق لتجاوز هذه الأزم��ة وحتديد الأع�ضاء
امل�شارك�ين يف ه��ذه املهم��ة و�إ�سن��اد الأدوار
وحتديد املهام بكل دقَّ��ة وحرفية ،فعلى �سبيل
املث��ال �أوك��ل النبي عليه ال�ص�لاة وال�سالم �إىل
كرم اهلل وجه��ه -مهمةعلي ب��ن �أبي طال��ب َّ

البقاء يف مكة والنوم على فرا�شه للتمويه على
الأع��داء ورد الأمانات �إىل �أ�صحابها ،كما �أ�سند
ال�ص ِّدي��ق -ر�ضي اهلل عنه -مهمة
�إىل �أب��ي بكر ِّ
مرافقت��ه له و�إع��داد الراحلة ،و�أ�سن��د �إىل �أ�سماء
بنت �أبي بكر مهمة �إي�صال املاء والطعام خالل
فرتة االختباء يف غار ثور ،كما عينَّ عبداهلل بن
�أبي �أريقط ليكون دلي ًال يف ال�سفر ،وعينَّ عبداهلل
ب��ن �أبي بكر ال�ستماع الأخب��ار يف قري�ش ومن
ث َّم ي�أتي بها �إىل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
و�صاحب��ه يف الغ��ار ملعرف��ة حترك��ات الع��د ِّو
وخمططاته ،وغ�ير ذلك من املهام الأخرى مبا
يتنا�سب مع طبيعة وقدرات الأفراد امل�شاركني،
وقد مت كل ذلك ب�صورة غاية يف الدقة وال�رسية
ل�ضمان عدم ت�رسيب الأنباء �إىل الأعداء.
بالإ�ضافة �إىل ما ذُكِ ر �سابق ًا فقد قام النبي
علي��ه ال�صالة وال�س�لام بالتورية عل��ى الأعداء
�أثناء الهجرة �إىل املدينة من خالل التمويه يف
م�سار الرحلة مما �أعطى عملية التعامل مع هذه
الأزم��ة طابع ًا يغل��ب عليه الغمو���ض وحماط ًا
بال�رسي��ة التام��ة ،ويف نهاي��ة الأم��ر ا�ستطاع
النب��ي عليه ال�ص�لاة وال�سالم م��ن احتواء هذه
الأزم��ة وجتاوزه��ا ليوا�ص��ل بعده��ا م�س�يرة
بناء عهد جدي��د للدولة الإ�سالمي��ة يف املدينة
املنورة ،ويف ه��ذا املثال ي َّت�ضح لنا دور النبي
الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلم -كقائد ا�ستطاع
�أن يحت��وي هذه الأزمة ب�صورة غاية يف الدقَّة،
فق��د متك��ن م��ن جم��ع املعلوم��ات وحتليله��ا
وحتديد املخاطر والتنب�ؤ مب�سار الأزمة وحتديد
فرق العمل املنا�سبة و�إ�سناد املهام والواجبات
وتفعي��ل منظوم��ة االت�ص��االت و�إعط��اء الثق��ة
باملر�ؤو�سني ،وبالت��ايل ا�ستطاع الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم م��ن جتاوز هذه الأزمة بن�سبة
جناح باه��رة رغم املخاط��ر وال�صعوبات التي
كانت حتيط به.

 rغزوة اخلندق.

ُتع��د غ��زوة اخلندق �أح��د �أه��م الأمثلة على
�إدارة الأزمات خالل فرتات التوترات ال�سيا�سية
واحل��روب الع�سكرية ،فقد كان��ت غزوة اخلندق
�أح��د �أ�ش��د النزاع��ات الع�سكري��ة ب�ين الدول��ة

الإ�سالمي��ة وحتال��ف الأحزاب بقي��ادة قري�ش،
فق��د قام��ت قري���ش بالتحالف مع ع��دة قبائل
عربي��ة يف جي�ش بلغ قوامه ع�رشة �آالف مقاتل
بالإ�ضاف��ة �إىل يهود بني قريظ��ة الذين نق�ضوا
العه��د م��ع النبي �صل��ى اهلل علي��ه و�سلم بهدف
الق�ض��اء عل��ى الدول��ة الإ�سالمي��ة يف املدين��ة
املن��ورة ،وكان عل��ى امل�سلم�ين مواجهة خطر
الأح��زاب القادم�ين من اخلارج وخط��ر اليهود
القاطن�ين يف املدين��ة ،وقد متك��ن النبي عليه
ال�ص�لاة وال�س�لام و�صحابت��ه من اخل��روج من
هذه الأزمة بنجاح منقطع النظري.
بل��غ عدد جي�ش امل�سلمني يف غزوة اخلندق
ثالث��ة �آالف مقات��ل ،وق��د ا�ستفاد النب��ي عليه
ال�ص�لاة ال�سالم م��ن م�ش��ورة �أ�صحاب��ه و�أتاح
املج��ال للأفك��ار الب َّن��اءة به��دف ا�ستغ�لال
خ�برات وجتارب الآخرين ،فق��د عمد امل�سلمون
�إىل تطبي��ق حيل��ة ع�سكري��ة مل تعهده��ا العرب
م��ن قب��ل ،فقام��وا ببناء خن��دق ح��ول املدينة
حلمايته��ا م��ن هج��وم جي���ش الأح��زاب عم ًال
ب��ر�أي �سلم��ان الفار�س��ي ر�ض��ي اهلل عن��ه الذي
�أ�شار على النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -بحفر
اخلن��دق ،وقد قام النبي علي��ه ال�صالة وال�سالم
�أثناء عملية احلفر بتق�سيم املجموعات وتوزيع
امله��ام واملناوب��ات �أثن��اء عملي��ات احلف��ر
ب�ص��ورة ت�ضم��ن �س�ير العم��ل ،وقد ك��ان النبي
الك��رمي حري�ص�� ًا عل��ى رف��ع ال��روح املعنوي��ة
وحتفيز الأفراد خالل تلك الفرتة ،كما قد �رضب
النب��ي عليه ال�صالة وال�سالم مث��ا ًال حي ًا للقائد
املث��ايل من خ�لال حر�صه عل��ى امل�شاركة يف
عملية احلفر ونزوله �شخ�صيا �إىل داخل اخلندق
مما كان له عظيم الأثر يف رفع الروح املعنوية
يف نفو���س ال�صحاب��ة ،كم��ا ق��ام النب��ي علي��ه
وال�سالم بت�أمني ال�ضعفاء من الن�ساء والأطفال
حم�صنة و�آمنة ل�ضمان عدم
ونقلهم �إىل �أماكن َّ
االعتداء عليهم من ِق َبل الأعداء ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك فق��د كان النبي عليه ال�سالم ير�سل العيون
واجلوا�سي���س �إىل داخ��ل جي���ش الع��دو �أثن��اء
ه��ذه الأزمة به��دف احل�صول عل��ى املعلومات
اال�ستخباراتي��ة ،كم��ا ا�ستغ��ل عام��ل �إ�ضعاف
ال��روح املعنوية ل��دى العدو من خ�لال �إر�سال
ال�صحاب��ي نعيم بن م�سع��ود �إىل الكفار لإثارة
الفرق��ة يف �صفوف العدو ب�ين قري�ش واليهود،
مم��ا �أدى �إىل تفكك وانق�س��ام قيادات الأحزاب،
ويف نهاي��ة الأم��ر �أر�س��ل اهلل �سبحان��ه وتعاىل
الريح ال�شديدة الت��ي �أ�ضعفت كيان الأعداء مما

الفذة
�سرية النبي �-صلى الله عليه و�سلم -الذي ا�ستطاع بقيادته َ
وحكمته من احتواء وجتاوز العديد من الأزمات التي � َّأملت بالدولة
احلقبة الزمنية يف عدة مواقف ت�ستدعي الوقوف
الإ�سالمية خالل تلك ِ
وقفة املت�أمل وا�ستخال�ص املواعظ من تلك التجارب وتفعيل دور
القيادة الإدارية يف عملية �إدارة الأزمات
ا�ضطروا يف نهاية الأمر �إىل االن�سحاب لتنجلي
ه��ذه الأزم��ة بن��صر امل�سلم�ين ودح��ر جيو�ش
العدو.

اخلامتة

�إن املت�أم��ل يف ح��ال الع��امل يف ع�رصن��ا
احلا��ضر ي��درك �أننا ن�سري يف زم��ن تع�صف به
الكث�ير م��ن الأزم��ات ،لذا الب��د م��ن التح�ضري
امل�سب��ق لإدارة ه��ذه الأزم��ات ب�ص��ورة فاعلة
ت�ضمن حتقيق القدرة على جتاوزها واحتوائها
يف �أ��سرع وقت ممكن وب�أقل ق��در من اخل�سائر
والأ��ضرار ،وكم��ا ه��و معل��وم ف���إن التح�ضري
اجل ِّيد ي�ستوجب م َّنا �إعداد فريق العمل املنا�سب
والق��ادر عل��ى الإدارة والتخطي��ط واتخ��اذ
الق��رارات ال�سديدة خالل مراحل م��رور الأزمة،
كذل��ك يجب عدم �إغفال �أهمي��ة التدريب لإعداد
الكوادر من ذوي اخلربة والكفاءة واملعرفة يف
هذا املجال ،وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره ف�إن
قراءة التاريخ قراءة مت�أنية تتيح لنا اال�ستفادة
من الدرو�س والعِرب من الأزمات التي مرت بها
الأمم واحل�ض��ارات ال�سابق��ة ،وخ�ير مثال على
ذل��ك �س�يرة النب��ي �-صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م-
ال��ذي ا�ستط��اع بقيادت��ه الف��ذَة وحكمت��ه م��ن
احتواء وجتاوز العديد م��ن الأزمات التي �أملَّت
بالدول��ة الإ�سالمية خالل تل��ك احلِقبة الزمنية
يف عدة مواقف ت�ستدعي الوقوف وقفة املت�أمل
وا�ستخال�ص املواعظ من تلك التجارب وتفعيل

دور القيادة الإدارية يف عملية �إدارة الأزمات.
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طابع بريدي لإبراز جهود ال�سلطنة فـي مواجهة جائحة كورونا
ت��ق��دي ً��را للجهود ال��ت��ي ُب��ذل��ت م��ن جميع
العاملني يف خطوط الدفاع الأوىل ملواجهة
جائحة كورونا امل�ستجد� ،أعلنت �رشكة بريد
ُعمان عن �إط�لاق طابع ح�رصي  22يونيو،
حيث �ستخ�ص�ص ال�رشكة ( )%٤٠من مبيعاته
�إىل ال�صندوق الوقفي لدعم اخلدمات ال�صحية
التابع ل��وزارة ال�صحة .وتعليق ًا على �إ�صدار
الطابع ي��ق��ول ب��ري��د ُع��م��ان :يوا�صل جميع
يوما تلو
العاملني يف ال�صفوف الأمامية ً
الآخر خالل اجلائحة ،تقدمي �أروع الأمثلة عن
التفاين والإخال�ص� ،سواء كانوا من الأطباء
�أو املمر�ضني �أو رج��ال ال�رشطة والأج��ه��زة
الع�سكرية والأمنية والإعالميني �أو العاملني
يف قطاع اخلدمات الربيدية �أو خمتلف الأن�شطة ال�شكر والعرفان نظري ت�ضحياتهم من �أجل و�أحباءهم على م�ساندتهم لهم خالل هذه
واخلدمات الأ�سا�سية ،لذا نتقدم �إليهم بجزيل احلفاظ على �سالمتنا ،ون�شكر كذلك عائالتهم الفرتة ال�صعبة.

قمر �صناعي �صيني لر�صد بيئة املحيطات
قمرا �صناع ًيا لر�صد بيئة املحيطات �إىل الف�ضاء �صناعي لال�ست�شعار عن بعد لر�صد املحيطات يف ال�صني ،و�سيقوم القمر
�أطلقت ال�صني ً
من مركز تايوان لإطالق الأقمار ال�صناعية يف مقاطعة (�شن�شي) عرب ما�سح �ضوئي مبراقبة لون املحيطات عامل ًيا وقيا�س درجة حرارة
�شمال ال�صني .ويعد القمر ال�صناعي (�إت�ش واي1-دي) رابع قمر �سطح البحار كل يوم بدقة مكانية تبلغ ( )1.1كم مع توفري بيانات
للتعامل مع تغري املناخ العاملي وبناء ح�ضارة �إيكولوجية .وقد مت
تزويد القمر ال�صناعي بنظام تعرف تلقائي لل�سفن ،لي�سهم بذلك يف
تي�سري الوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها ،ف�ضلاً عن
اال�ستخدام امل�ستدام للموارد البحرية والإنذار املبكر وحماية البيئة،
وحت�سني ق��درات ال�صني يف مراقبة لون املحيط وامل��وارد ال�ساحلية
والبيئة الإيكولوجية وزيادة الدعم للأر�صاد اجلوية والزراعة واحلفاظ
على املياه والنقل.

هل ت�ساهم الأك�س�سوارات املو�صولة بالإنرتنت يف مكافحة كورونا؟
هل ميكن لل�ساعة املو�صولة بالإنرتنت التي تقي�س الن�شاط اجل�سدي
�أن تر�صد �أي�ض ًا الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد قبل ظهور الأعرا�ض؟
يت�ساءل الباحثون ما �إذا كان ميكن ا�ستخدام هذه الأك�س�سوارات كنظام
�إنذار مبكر حمتمل للفريو�س القاتل .قال علماء من معهد (روكفلر) لعلوم
قادرا على حتديد
الأع�صاب يف جامعة (وي�ست فرجينيا) �إنهم �أن�ش�أوا تطبي ًقا ً
الإ�صابة بـ(كوفيد )19-بف�ضل �سوار (�أورا) الذي يو�ضع يف اليد لتعقب
الن�شاط البدين ،ونظام الذكاء اال�صطناعي .وي�ستطيع هذا التطبيق توقع
ظهور �أعرا�ض ذات �صلة بالوباء مثل احلمى وال�سعال وال�صعوبة يف التنف�س
والإرهاق حتى قبل ثالثة �أيام على ظهورها ب�أكرث من ( )%90من الدقة.
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العثور على �ضفدع متحجر
عمره ( )2مليون �سنة

اكت�ش��ف علم��اء �أرجنتيني��ون بقاي��ا
متحجرة لنوع من ال�ضفادع كان يعي�ش يف
و�س��ط هذا البلد الواق��ع يف �أمريكا اجلنوبية
قبل حواىل ملي��وين �سنة ،و�أو�ضحت جامعة
(ماتان�س��ا) الوطني��ة (ال نع��رف الكث�ير عن
�ضفادع مرحل��ة ما قبل التاري��خ) .وح�صل
االكت�شاف عل��ى عمق ( )44مرتا خالل حفر
بئر مي��اه يف (�سان بيدرو) على بعد ()180
كيلوم�ترا �شم��ال (بوينو�س �أيري���س) و�شدد
الباحثون على �أن العلماء عرثوا على (عظمة
ع�ض��د كائن برمائي �صغري جدا خمتلف عن
العالجيم وال�ضفادع ال�ساكنة للأ�شجار).
و�أكــ��دوا �أن��ه تــ��م التعـ��رف عل��ى
املتحج��رة ال�صغ�يرة رغ��م حجمه��ا؛ لأن
الب�تراوات وه��ي جمموعة م��ن الربمائيات
ت�شمل ال�ضفادع والعالجي��م تتمت��ع ببني��ة
خا�صة عند طرف عظمة الع�ضد.

رادار يك�شف عن مدينة
رومانية قدمية
مت ر�سم خرائط �شاملة ملدينة رومانية
قدمية دون احلاجة �إىل احلفر ،وذلك بف�ضل
تقنية رادار ميكن �أن حتدث ث��ورة يف عمل
خرباء الآثار .فقد ا�ستخدم فريق من جامعة
(كامربيدج) يف بريطانيا وجامعة (خنت)
يف بلجيكا رادارا متقدما الخ�تراق الق�رشة
الأر�ضية ،ال�ستك�شاف الآثار املوجودة حتت
الأر�ض ،على بعد نحو ( )50كيلومرتا �شمال
روم���ا .واكت�شف اخل�ب�راء جممع حمامات،
عاما
و���س��و ًق��ا ،وم��ع��ب�� ًدا ،ون�ص ًبا ت��ذك��ار ًي��ا ً
لي�س له مثيل حتى الآن ،بل و�شبكة �أنابيب
للمياه مرتامية الأطراف يف املدينة ،وعا�ش
الإن�سان يف مدينة (فالريي نويف) ،الواقعة
يف مقاطعة (فيرتبو) حاليا ،لأول مرة يف
عام  241قبل امليالد ،وبقيت حتى الع�صور
الو�سطى .وبح�سب الباحثني ،كانت املدينة
لها ن�صف حجم مدينة بومبي.

(ال�صحة العاملية)
ت�أثر فريو�س كورونا بتغري
ف�صول ال�سنة غري وا�ضح
ق����ال����ت م���ن���ظ���م���ة ال�����ص��ح��ة
العاملية� إن من غري الوا�ضح كيف
�سي�ؤثر ح��ل��ول ف�صل ال�شتاء يف
ن�صف الكرة الأر�ضية اجلنوبي على
فريو�س كورونا امل�ستجد .و�أ�ضافت
يف الوقت الراهن لي�س لدينا بيانات
ت�شري �إىل �أن الفريو�س �سيكون �أ�شد
خطورة �أو �سينتقل ب�صورة �أكرب �أم
ال ،م�شرية �إىل �أن �أث��ر حلول ف�صل
ال�صيف يف ن�صف الكرة ال�شمايل
غري وا�ضح �أي�ضا .وقالت ال ميكننا
�أن نعتمد على توقع �أن الف�صل
(املناخي) �أو درجة احلرارة يحمالن
جوابا (بخ�صو�ص تف�شي املر�ض).

اخرتاق علمي حمتمل قد يقتل كورونا (مرة واحدة وللأبد)
قائما على �ضوء الأ�شعة فوق البنف�سجية
توقع علماء �أن اخرتا ًقا علم ًيا ً
�سالحا جدي ًدا وقويا يف احلرب �ضد (كوفيد،)19-
عالية الكثافة ،قد يكون
ً
التعر�ض الكيميائي �أو الأ�شعة فوق البنف�سجية عالية الكثافة
حيث يعد
ُّ
�شيوعا لتطهري الأ�سطح من البكترييا والفريو�سات.
الطرق
أكرث
�
من
(،)UV
ً
ويف احلالة الأخرية ،الفريو�سات ،ينبغي �أن تكون هناك م�ستويات عالية
مبا فيه الكفاية من الأ�شعة فوق البنف�سجية ( )300 - 200نانومرت،
لقتل اجلراثيم غري املرغوب فيها .وتوجد مثل هذه الأجهزة يف الوقت
احلا�رض لكنها باهظة الثمن ،وت�ستخدم م�صابيح التفريغ التي حتتوي
على الزئبق ،وهي �ضخمة وق�صرية العمر ،وتتطلب كمية كبرية من
الطاقة لتعمل ،كما �أنها لي�ست مثالية متام ًا ملكافحة (كوفيد.)19-
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ال�سلطان هيثم

بع�ض حاالت (كوفيد )19-احلادة ت�شهد ً
(تلفا تامًا يف بنية الرئة)
ح��ذرت كلي��ة (كينغ��ز كولي��دج) يف
لن��دن م��ن بع���ض احل��االت ال�شديدة من
(كوفي��د ،)19-حي��ث ت��ضررت الرئتان
ب�ش��دة لدرج��ة �أن��ه مل يع��د ممكنا
متييز �أن�سجتها .وقامت الكلية
مري�ض��ا
بت�رشي��ح ()40
ً
يف �إيطالي��ا مات��وا ب�سبب
(كوفي��د )19-بع��د �أن
يوما
�أم�ضوا (ً )40-30
يف وح��دة العناي��ة
املركزة.
وناق�ش��ت الكلي��ة
(جتل��ط ال��دم ال�ضخم)

الذي الحظته يف رئتي املر�ضى .والذي
يح��دث ع��ادة عندم��ا ت�س��د اجللط��ات
الأوعي��ة الدموي��ة وتعي��ق تدف��ق الدم.
و�أف��ادت �أن واح�� ًدا م��ن ك��ل ثالث��ة
�أ�شخا���ص ي�صاب��ون مبر���ض
�شدي��د بفريو���س كورون��ا
ي�صاب��ون بجلط��ات دموية
خط�يرة .وح��ذرت الكلية
م��ن ا�ستم��رار ارتف��اع
م�ستوي��ات الفريو���س
يف الرئت�ين حتى بعد
وفاة املر�ضى.

(�أكرب �سرب يف العامل) من ال�سالحف البحرية
املهاجرة قبالة �سواحل �أ�سرتاليا

جهاز تنف�س عن بعد فـي بولندا
�صمم فريق من العلماء البولنديني جهاز تنف�س �صناعيا يتم
التحكم فيه عن بعد ،لتمكني الأطباء من م�ساعدة املر�ضى على
التنف�س لكن من على م�سافة ،يف حماولة حلماية العاملني يف
املجال الطبي خالل جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.وقال م�صممو
امل�رشوع �إنه �إذا ثبت �أن ا�ستخدام اجلهاز اجلديد (ر�سبي�سيف) يعمل
ب�أمان على الب�رش ،ف�سوف يتمكن الأطباء من مراقبة الأن�شطة
احليوية للمري�ض عن طريق تطبيق ومتابعة احلالة وتعديل �ضبط
اجلهاز من �أي مكان يف امل�ست�شفى .و�سيتلقى الأطباء �إ�شارة يف
حالة ف�صل اجلهاز �أو حدوث تغري كبري يف حالة املري�ض .واحلاجة
للتنف�س با�ستخدام جهاز التنف�س ال�صناعي �شائعة بني مر�ضى
احلاالت احلرجة من (كوفيد  )19املر�ض الناجت عن تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد.
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�شوهد �أكرب �أ�رساب ال�سالحف البحرية املهاجرة يف العامل
وهي تتدفق �إىل جزيرة (رين) قبالة �سواحل �أ�سرتاليا.
وتتجه ال�سالحف نحو اجلزيرة كل عام لت�ضع بي�ضها .ومن
املعروف �أن ما ي�صل �إىل (� )64ألفا من �أنثى ال�سلحفاة خ�رضاء
اللون تقوم بهذه الرحلة �سنويا .وت�سافر بع�ض ال�سالحف اخل�رضاء
على بعد �آالف الأميال عرب املحيط للو�صول �إىل مكان و�ضع
البي�ض ال�شهري .وتقع اجلزيرة الرملية ال�صغرية فوق ال�شعاب
املرجانية ويبلغ �إجمايل م�ساحتها ()32هكتارا فقط ،وهي على
بعد حوايل ( )620كم �شمال غرب (كرينز) يف (كوينزالند) �أ�سرتاليا.
ومت ا�ستخدام طائرة من دون طيار اللتقاط حلظات الهجرة يف
دي�سمرب املا�ضي .و�أخ��ذ الباحثون اللقطات حتى يتمكنوا من
ح�ساب عدد ال�سالحف .وي�ساعد مثل هذا البحث على مراقبة
الأن�����واع امل��ه��ددة
باالنقرا�ض.
ومب���ج���رد و���ص��ول
ال�������س�ل�اح���ف �إىل
ال�������ش���اط���ئ ،حتفر
ع�شا يف ال��رم��ال.
ثم ت�ضع بيو�ضها
وتدفنها هناك.

�شعر/
نا�صر بن �سليمان بن را�شد اجله�ضمي
�سمد ال�ش�أن والية امل�ضيبي

ب�شائ ��ر ترحي ��ب �أت ��ت يف ذرى املجــ ��دِ
مل ��ن �سلف ��ت �آث ��اره ط ��اب رفـــــــــــــ ��ده
�أت ��ى هيث ��م مغواره ��ا جن ��ل طــــــــــ ��ارق
عناي ��ة رب العر� ��ش ترع ��اك �سيــــــ ��دي
�أ�ض ��اءت لن ��ا الآم ��ال يف عتباتــــــــــــه ��ا
فث ��ق �إنن ��ا �شع ��ب �أب � ٌ�ي مكــــــــــــــــــاب ��ر
ت ��راب عم ��ان بالدم ��اء ن�صونـــــــــــــ ��ه
�أب ��ى اهلل �إال املج ��د ي�سم ��و ب�أهلـــــــــــ ��ه
�سم ��وت �إىل رك ��ن م ��ن املج ��د �سامــــ ��ق
�سالط�ي�ن ح ��ل اجل ��ود يف جنباتهــــــــ ��م
ه ��م الرك ��ن والأي ��ام يف ط ��وع �أمرهـــــم
زه ��ت به ��م �أر� ��ض الغب�ي�راء مبنعـــــــ ��ة
تق ��وم جن ��وم الكربي ��اء بنورهـــــــــــــ ��م
ف�س�ي�ري ُعم ��ان اخل�ي�ر يف �أم ��ر �سيــــ ��د
ت�سامت �إىل العليــاء يف عــــــزم حــــــــــاذق
هم ��ام رق ��ى عل ��و ال�سماك�ي�ن يف الذرى
بف�ض ��ل وتي�س�ي�ر م ��ن اهلل ذي العلــــــ ��ى
ف�سعي ��ك م�شك ��ور و�أم ��رك واجــــــــــ ��ب
تهي ��ب ب ��ك الآم ��ال �إ�ش ��راق �شم�ســـــــه ��ا
حتيي ��ك ريح ��ان القل ��وب بنبعــــــــــــه ��ا
تن�ي�ر ب ��ك الأي ��ام بال�سع ��د والهنــــــــــــ ��ا
روائ ��ح ع ��رف ن�ش ��ر عط ��ر �أريجـــــــه ��ا
فم ��ا زال يف عليائ ��ك املج ��د طامـــــ ��ح
و�ص� � ِّل عل ��ى خ�ي�ر الرباي ��ا حممـــــــــــ ��د

تزف لنا الب�شرى مع الطالع ال�سعـــدي
�أت ��ى خلفا ي�سعى فنعم ب ��ذي الرفـــــــــــدِ
ف�أك ��رم ب�سلط ��ان الب�شا�ش ��ة والنجـــــــــــدِ
وتوفيق ��ه يف ال�سل ��م واحل ��ل والعقـــــــــدِ
عل ��ى ب ��ركات اهلل يف غاي ��ة الق�صــــــــــ ��دِ
�سن�سعى مبا تر�ضى لك العهد باجلـــــدِ
ونفدي ��ه ب ��الأرواح والط ��ارف التلـــــــــ ��دِ
و�أن ��ت �سم ��و املج ��د والنائ ��ف الر�شــــــــدِ
ملوك ُعمان اخلري يف القرب والبعــــدِ
جحاجحة يف �ضئ�ضئ الأ�صل والعهـــدِ
نواظرهم ت ��زري ال�سماك�ي�ن يف النــــــدِ
�ضراغم ��ة الهيج ��اء يف م�س ��رح املجــــ ��دِ
و�شم�س نهار ال�سعد باحل�سن �إذ تبــدي
مطاع ونه ��ج يف الذرى نائ ��ف النجــــــدِ
ملي ��ك له من ثاقب الر�أي ما يبـــــــــدي
وي�سعى جمدا يحت ��وي غاية احلمــــــــدِ
تع�ش �سيدي يف املجد والف�ضل وال�سعـــــدِ
ور�أي ��ك م�سموع على ال�سري والق�صــــدِ
و�سع ��د اللي ��ايل باملحب ��ة والــــــــــــــــ ��و ِد
و�صافي ��ة �أيامه ��ا �صف ��وة ال�شهـــــــــــــــ ��دِ
على م�سق ��ط اخلريات بالب�شر والـــــو ِد
بفائح ��ة الريح ��ان وامل�س ��ك والنــــــــــــ ��دِ
طم ��وح جم ��د يعتل ��ي ذروة املجــــــــــــ ��دِ
�صالتي على املبعوث والطاهر املهـــــدي
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

�إن كل كلمة وكل فكرة تعد مبثابة طاقة روحية تقوم بتن�شيط قوى
�سواء كانت ذات طبيعة �سلبية �أو �إيجابية.
احلياة يف داخلك،
ً
�إبراهيم الفقي
�سر النجاح يف احلياة ،القوة الكامنة يف اال�ستمرارية
يكمن يف القدرة على اال�ستمرار  ،فهي التي حتدد من ي�صل ومن
يتعرث يف الطريق .والقدرة على اال�ستمرار مهارة مثل كل املهارات
وميكن اكت�سابها .وحتتاج بال�رضورة �إىل تنمية االن�ضباط الذاتي و �إىل
ال�صرب و االلتزام والعمل اجلاد ورمبا بع�ض ال�شغف .ف�إذا وجدت �شغفك
�أ�صبحت قدرتك على اال�ستمرار �أكرب .والأمر طبيعي فبما �أنك تعمل ما
حتب فحتما �ست�ستمر.

مار�س �ضغوط �إيجابية على نف�سك

�ضع قائمة الإنتظار

دائما �شي ًئا �سي ًئا ف�أحيا ًنا تكون هذه ال�ضغوط
ال�ضغوط لي�ست ً
مبثابة املحفز يف طريقنا لتحقيق �أهدافنا .وامل��رء ع��اد ًة يحقق
�أ�شياء عظيمة �إذا تعر�ض لل�ضغوط فبدون و�ضع �ضغوط نف�سية على
�أنف�سنا �سي�سهل علينا التكا�سل وعدم املوا�صلة� ،إن مل نكن م�ضطرين
حقا لال�ستمرار .و�أف�ضل الطرق لو�ضع �ضغوط �إيجابية على نف�سك،
هو �أن تخرب كل من تعرف على هدفك� ،أخرب اجلميع �أنك قررت
التخفي�ض من وزنك� ،أو قررت فتح م�رشوعك و لن تتوقف بعدها �إال
و قد حققت الأمر ،فال �أحد منا يريد �أن يبدو فا�ش ًال �أمام الآخرين.

�أحيانا من�ضي الكثري من الوقت يف �إنتظار �شيء ما،
هباء .قد ننتظر
بدون ا�ستغالل ذلك الوقت الذي مي�ضي
ً
احلافلة �أو القطار وق ًتا لي�س بالقليل ،وال نفعل فيه �شي ًئا،
يف حني �أنه ميكننا �إ�ستغالله ب�شكل �أف�ضل .لذا �ضع قائمة
بالأ�شياء التي ميكنك القيام بها �أثناء انتظارك ل�شيء ما.
قد تكون مثال :قراءة كتاب �أو مراجعة مهامك اليومية
وخطتك الأ�سبوعية� ،إىل غري ذلك من املهام الب�سيطة.

ر�ؤية الأمور بنظرة املدير
على املوظّ ف حماولة ر�ؤي��ة الأم��ور من خالل نظرة مديره؛ بحيث ي�ضع
ال�ضغوط
نف�سه مكانه ليتمكّن من فهمه؛ فاملديرون
يتعر�ضون للعديد من ّ
ّ
ومن ع ّدة م�صادر ،مثل :جمال�س الإدارة ،وكبار املديرين واملوظّ فني ،والعمالء
ال�ضغوطات كان م�ستعداً
وامل�ستثمرين مث ًال وغريهم ،وكلّما فهم املوظّ ف هذه ّ
ب�شكل �أف�ضل لل ّتعامل مع املدير وقراراته.
العدد 522
يونيو 2020

94

ا�ستثمر يف نف�سك
ناجحا يف جمال عملك وت�ستغل
�شخ�صا
�إذا �أردت �أن تكون
ً
ً
وقتك ب�شكل جيد ،فيجب �أن ت�ستثمر يف نف�سك� ،إقر�أ �أكرث ،اكت�سب
معرفة �أكرب ،تعلم من �أخطائك ومن �أخطاء الآخرين ،بل كن تلميذًا
للحياة ،وال تتغافل عن ج�سدك و�صحتك ،واجعل من الريا�ضة
�صديقك الذي ال ت�ستغني عنه �أب ًدا.
ام�ض وق ًتا �أكرث يف تطوير نف�سك ومهاراتك وممار�سة الريا�ضة،
ِ
وال تظن �أب ًدا �أن الوقت الذي مت�ضيه يف مثل هذه الأ�شياء وقتا
�ضائ ًعا ،بل هو الوقت الذي �سيعود عليك ب�أكرب عائد م�ستقبال.

اخلروج من منطقة الراحة
من املهم اخل��روج من منطقة الراحة ملنطقة
العمل والإجن����از ،فالتطور ال يكون � اّإل بالعمل
ال���د�ؤوب ،وال�شاق ،وامل�ستمر بال كللّ � ،أم��ا البقاء
تطور،
يف راحة م�ستمرة ،فهذا ال ي�ساعد على �أي
ٍ
و�سيبقي املرء يف مكانه لفرتةٍ طويلةٍ دون تغيري،
ثم يجب التخلّ�ص من الروتني اليومي ،والبحث
ّ
��داف جديدةٍ للبدء بعملية
عن حتديات جديدة ،و�أه ٍ
التطور والتقدم.

بعقل منفتح
التعامل
ٍ
يجب على ال�شخ�ص �أن يكون م�ستعداً لأن ي�ستمع
للآخرين ،ولتغيري ر�أيه وتقبل الر�أي الآخر ،وعدم احلكم
على الأ�شخا�ص من خالل ت�رصفاتهم الظاهرة يف مواقف
معينة ،فهذا يعد جزءاً مهم ًا من امتالك �شخ�صية جيدة،
ويتيح له ذلك الفر�صة للتعرف على العديد من الأ�صدقاء،
وميكن لل�شخ�ص �أن ي�صبح ال�شخ�ص �أكرث انفتاح ًا من
خالل جتربة �أم��ور وع��ادات جيدة ،وتطوير املعتقدات
اخلا�صة.

اكت�سب فن املثابرة يف �أربع خطوات
 jحدد ما تريد حتقيقه.
ابن عادات جديدة.
ِ j
 jكافئ نف�سك على الإجنازات ال�صغرية.
 jحا�رص نف�سك بكل ما يذكرك مب�س�ؤولياتك.

عبارات حتفيزية
 jلي�س هناك حت ٍد �أكرب من حت�سني ذاتك وتطويرها.
رصف كما لو �أ ّنه من امل�ستحيل �أن تف�شل.
 jت� َّ
� jإذا كنت ت�ستطيع تخيل �صورة ما فذلك يعني �أ ّنه ميكنك �أن جتعلها واقعاً ،و�إذا
كنت ت�ستطيع �أن حتلم فهذا يعني �أ ّنك ت�ستطيع حتقيق حلمك.
� jأ�صحاب النفو�س العظيمة دائم ًا ما يواجهون مقاومة عنيفة من �أ�صحاب
العقول الب�سيطة.
عظيما ،وهي :اخرت مِ هنة تحُ بها،
 jعليك ا ّتباع �أربعة خطوات لتحقق �إجنازاً
ً
امنحها �أف�ضل ما لديك ،اغتنم الفر�ص التي تلوح لك ،وكن �أحد �أفراد الفريق.
 jاملُناف�سة احلقيقية دائم ًا ما تكون بني ما تقوم بعمله وما �أنت قادر على
رس يف ذلك هو �أ ّنك تقي�س نف�سك مع نف�سك ولي�س مع �أي �شخ�ص �آخر.
عمله ،فال� ُّ
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�إعداد :املالزم �أول  /حميد بن �سعيد ال�صوايف

خالد بن الوليد
�سهل �أتني
ياحية
ال�س ّ
م��ن �أف�����ض��ل الأم��اك��ن ّ
الواقعة يف ال�شمال الغربي من والية
نف�سية للزائر ملا
�صاللة ،فهو يوفر راحة ّ
يتمتع به من مروج خ�رضاء ت�رس الناظر،
وميكن للزائر التخييم يف �سهل �أتني
اخلريفية وزيارة
واال�ستمتاع ب�أجوائه
ّ
عيون املاء املوجودة فيه كعني جرزيز.

�صحابــي وقائ��د ع�سكـــري م�سل��م ،لـــ ّقبه الر�سول ب�سي��ف
اهلل امل�سل��ول .ا�شته��ر بح�سن تخطيط��ه الع�سكري وبراعت��ه يف
قيادة جيو�ش امل�سلمني يف حروب الردة وفتح العراق وال�شام،
يف عهد خليفتي الر�سول� أبي بكر وعمر يف غ�ضون عدة �سنوات
م��ن ع��ام 632م حتى ع��ام 636م .ويع��د �أحد ق��ادة اجليو�ش
القالئل يف التاريخ الذين مل يهزموا يف معركة طوال حياتهم.

بروباغندا ()Propaganda
�أ�سلوب خمادع يقوم به فرد �أو جماعة ،بهدف الت�أثري على املتلقي وتوجيهه �إىل
متاما،
حمرفة ً
فكرة معينة ،عن طريق تقدمي معلومات م�شكوك يف �صحتها �أو معلومات ّ
وذلك لتحقيق �أهداف حمددة م�سبقًا ،وتختلف الأهداف باختالف الفاعل ،فقد يكون
الهدف �سيا�سي �أو اجتماعي �أو حتى ديني ،ومن �أجل حتقيقه يقوم الفاعل بال�ضغط على
املتلقي �سواء كان فر ًدا �أو جماعة ب�أ�ساليب عاطفية تفتقد �إىل املو�ضوعية ،هى فقط
و�ضمه �إىل القطيع.
تلعب على م�شاعره بهدف ا�ستمالته والت�أثري عليه
ّ

مر�ض الطاعون
املتحـف العـماين الفرن�سي
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مثل (بلغ ال�سيل الزبى) ومنا�سبته
ي�رضب حينما تتجاوز الأم��ور حدودها
ب�شكل ي�ستنفذ فيه ال�صرب  ،والزبى  :جمع ُزبية ،
وهي حفرة كان ال�صيادون يحفرونها للأ�سود
ق�صد ا�صطيادها  ،و�أ�صل الزبية تلة مرتفعة ال
يبلغها املاء.
وقيل �أن رجال حفر زبية لي�صطاد �أ�سدا،
لكن حدث و�أن �أمطرت ال�سماء ب�شكل �أفا�ض
الوديان  ،فبلغ امل��اء تلك الزبية وطمرها ،
فقال الرجل  :لقد بلغ ال�سيل الزبى .

يوجد الكثري من الفوائد التي يقدمها التعليم الإلكرتوين والتي
�ستجعله يحل حمل طرق التعليم التقليدية وهي كالتايل:
 rيعمل على تقليل التكاليف :حيث �إنه ال حاجة لوجود من�ش�أةٍ
وحلقات درا�سية،
دورات
�صفوف جديدةٍ للقيام بعمل
خا�صةٍ �أو بناء
ٍ
ٍ
ٍ
بالإ�ضافة �إىل �أ ّنه ال حاجة للذهاب ملن�ش�أةٍ تعليمية وهذا من �ش�أنه
تقليل تكاليف التنقل.
 rيتوفر جلميع الأفراد والفئات العمرية املختلفة :حيث ي�ستطيع
الأ�شخا�ص من جميع الأعمار اال�ستفادة من الدورات املطروحة
على �شبكة الإنرتنت ،وك�سب مهارات مفيدة لهم دون قيود املدار�س
التقليدية.
 rيت�سم باملرونة :خ�صو�ص ًا �أنه ال توجد ارتباطات مبو�ضوع الوقت،
في�ستطيع الأ�شخا�ص التعلّم يف �أي وقتٍ �شاءوا ح�سب الوقت املالئم
لهم.
 rزيادة التعلّم وتقليل �ضياع الوقت :حيث ُتلغى فكرة التفاعالت
بني الطالب و�ضياع الوقت خالل الدرد�شة والأ�سئلة ،فتزداد كمية ما
يتعلمه الفرد دون �أي تعطيالت.
 rيوفّر تعليم ًا حمايداً ومنظم ًا :حيث يكون لدى الطالب املحتوى
ب�شكل حمايدٍ ،والدقة
التعليمي ذاته ،بالإ�ضافة لتقييم االختبارات
ٍ
يف تتبع �إجنازات كل طالب و�سجل ن�شاطاته املوجود على ال�شبكة.
 rيعد �صديق ًا للبيئة :نظراً لأنه ال حاجة ال�ستخدام الأوراق والأقالم
وغريها من املواد التي قد ت�رض بالبيئة عند التخل�ص منها.

�إذا ما �أردنا تعريف ال�سلطة الرابعة
بكلمة واحدة ،ف�سيكون تعريفها ب�أنها
ال�صحافة ،وق��د مت و�صف ال�صحافة
بال�سلطة الرابعة ،تعبرياً عن مكانتها
و�أول��وي��ت��ه��ا ب�ين ���س��ل��ط��ات ال��دول��ة؛
التنفيذية والت�رشيعية ،والق�ضائية ،يف
حني يعد البع�ض �أن ال�سلطة الرابعة
ت�شمل كافة و�سائل الإعالم ،ولكن اليوم تواجه ال�صحافة التقليدية
خماوف �ضعف الإقبال ،وفقْد الثقة مب�ستوى اخلطاب الإعالمي ،فعلى
الرغم من ذلك على ال�صحافة �أن حتافظ على دورها يف كونها �سلطة
�إعالمية رقابية و�إخبارية مبهنية و�إن�صاف ،وهذا ال ينبغي �أن يتغري
مع تزايد �سيطرة و�سائل الإعالم اجلديد.

هل تعلم عن الطعام؟
ّ � rأن الع�سل هو نوع الطعام الوحيد الذي ال تنتهي �صالحيته.
�شعبية يف كافة �أنحاء العامل بعد البندورة
� rأن املوز هو �أكرث فاكهة
ّ
(الطماطم).
� rأن اجلَزر ال يحتوي على الدهون.
� rأن ال�شاي اكت�شف بال�صدفة يف �سنة  2737ق.م يف ال�صني.
� rأن املياه ُت�شكّل  %97من البطيخ واخل�س ،و %95من البندورة
(الطماطم) ،و %90من اجلزر ،و %30من اخلبز.

�أفقي:
 – 1فنان كوميدي عربي.
 – 2يعرب – يجمع.
 – 3عك�سها غائب – �آلة طرب .
 – 4مت�شابهان – عا�صمة تايالند .
 – 5الأ�سم الثاين لرئي�س �أمريكي «حمرر
العبيد» – عا�صفة بحرية .
 – 6قلب – عك�سها �أداة ن�صب.
 – 7ب�رش – لدي .
 – 8ممثلة �أملانية راحلة .
 – 9ممثلة �أمريكية.
عمودي:
حمافظة �سورية.
� – 2شهر هجري – عك�سها ظامل.
 – 3ي�شاهد – قويل.
 – 4بزور تغطيها �أغلفة خ�شبية كالنواة –
عملة �آ�سيوية.
جف.
 – 5للتمني – عائلة – َّ

الكلمـــات املتقاطعـــة

يقع يف مدينة م�سقط على مقربة من
ق�رص “العلم العامر” ،وهو مقام يف �أحد
املنازل الأثرية الذي يبلغ عمره حوايل
� 170سنة.
�أهدى ال�سلطان في�صل بن تركي هذا
البيت لأول قن�صل لفرن�سا يف م�سقط
ليكون مقراً للقن�صلية الفرن�سية عام
.1896
ي�ضم قاعة املالحة البحرية التي
ت�شمل من��اذج لبع�ض ال�سفن العمانية
والفرن�سية وقاعة الأزي���اء التقليدية
وغريها الكثري من التحف وال�صور التي
جت�سد الرتابط احل�ضاري بني البلدين.

مر�ض الطاعون هو مر�ض ت�سببه بكرتيا الري�سينيا
الطاعونية ،وينتقل من احليوانات احلاملة لهذه
البكترييا مثل الفئران والقطط والكالب ،ومن الذباب
كذلك ،وينق�سم �إىل ثالثة �أنواع �أهمها و �أكرثها �شيوعا
الطاعون الدملي الذي ي�صيب الغدد الليمفاوية و�أقلها
انت�شارا و �أكرثها فتكا الطاعون الدملي  ،وكال النوعني ي�ؤدي �إىل النوع الثالث وهو الطاعون
الت�سممي ويحدث عند انت�شار البكترييا يف الدم  ،ويرتكز عالجه على امل�ضادات احليوية � ،أما
الوقاية منه فتتم عن طريق جتنب الذباب واحليوانات الناقلة للمر�ض .

�أهمية التعليم الإلكرتوين

ال�سلطة الرابعة

 – 8رقم كبري – رقم.
 – 6مت�شابهة – عك�سها �ضعف.
 – 7جدها يف ماكاي – خمل�ص �أو ويف – 9 .من الأمرا�ض.
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َف ْل َن َت َعا َي َ�ش َم َع َو َبا ِء ( ُك ْو ُرو َنا ُ .ك ْو ِفيد .. ) ١٩ -

…OÓH ø``e ô`¶æe
ÉîH á``j’h . Ωóæ`°ùe á``¶aÉ

يجا ُد َن ْو ٍع مِ ْن
اي ُ
���ش  ..ل ْ
ِريا ُي َرا ُد بِ�� ِه َخل ُْق َج ٍ ّو مِ ْن �أَ ْو ِج ِه ال َّت َف ُ
ال َّت َع ُ
وم ُه َب ِعي ًدا َع ْن كَ و ِن ِه َت ْعب ً
اه ِم ،و�إِ َ
َ��ن َي ْذ َه َب َم ْف ُه ُ
اخلَ المْ ُْج َت َم ِع
وو ْ�ض ُع �آل َِّي ِ
امَ ،د ِ
ا ْ أَل ْل َفةِ ،و َت ْر�سِ ُ
ات ال َّت َجا ُن ِ�س وكَ يف َِّي ِة َتطْ بِي ِقهَِ ،و ُ�ص َو ِرال ِو َئ ِ
يخ و َت ْف ِعيلُ �أُ ُ�س ِ�س ال َّتك َُّي ِفَ ،
ون فيِ َت َ�ساكُ ٍن َو َت َوافُقٍ � ،أو َبي َن ُهم والبِي َئ ِة ا ْل ِّتي
الو ِ
الب ْع�ض؛ َيعِ ُ
ي�ش َ
احدِ�َ ،س َو ٌاء كَ َ
الب�شرَ ِ َم َع َب ْع ِ�ض ِهم َ
ان َذلِكَ َبينْ َ َ
َ
ات عِ َّدةٍ ،
ي ٍ
امل َ
َي ْقط ُن َ
وما تحَ ْ ِوي ِه �أومِ ��ا تحَ ْ مِ َل ُه مِ ن ُم َت َغ ِرّ َ
ُون بِ�� ِه َم َع كُ ْن ِه َها ،و َي�أل ُفو َن َهاَ ،
��ون فِ ي َه��ا ،ومبا َي َت َع َ
مل َت َن ِّو َعةِ ،و َت َداعِ َيا ِت َها امل ُْخ َت ِل َفةِ.
ِريا ِت َها ا ُ
ِب َت�أث َ
ان َو َواقِ ِع ِه
ورو َنا  .كُ وفِ يد ِ ) ١٩ -ل ُت ْحد َِث َما �أَ ْح َد َث ْت ُه َل َدى ْ ِإ
ال ْن َ�س ِ
و َق�� ْد َج َ
��اء ْت َجائ َِح ُة َفيرْ ُ و�س ( كُ ُ
ار ِ
اجت َِي ِ
اتَ ،و َع َّم ْت ُد َولَ
المْ ُ َع ِ
ام ِتهَِ ،و َغ َّط ْ
ار ٍع فيِ َوت َ
اح َه��ا مل ُْخ َتل َِف َ �أ َماكِ ن ِ�إ َق َ
ِري ِة ْ
ا���شَ ،و ِب َت َ�س ُ
��ت ال َق َّ
اط
ِري َعظِ ْي ًما َعلَى ا ْلبِي َئ ِة َو�أَنمْ َ ِ
ا�س ِت ْث َن��اءٍ � -إِ َاّل ال ّل ُه َّم َما َن َد َر َ -ف��ك َ
َان ا ْل َّت�أث ُ
ال َع��المَ ِ �أَ ْج َم َ
��عَ ،و ُدونمَ َ ا ْ
االجت َِماعِ َّيةِ،
ِري ِ
اال�ضطِ َر َاب ِ
اعا مِ ْن ْ
الحْ ََياةَِ .ف َق ْد َف َّج َر َت َف ِّ�شي َه َذا ال َْو َبا ِء �أَ ْن َو ًَ
ال�ص ْح ََّيةَِ ،وا ْل َّت�أث َ
ات ْ
ات َّ
ام
َوال َّت َداعِ َي ِ
ا�س ِت�شرْ َ ا�ؤُ ُه َبينْ َ ُه َنا َو ُه َناكَ مِ ْن َع َراقِ ْيلَ ُم َت َع ِّد َدةٍ � ،أَ َم َ
��ات اال ْقت َ
ِ�صاد َِّيةَِ ،و َما ُي َ�سب ُِب ُه ْ
ِ�صاد َِّي ُة �أَو ا ْل ِعلْمِ َي ُة َ�أو
ا ْل َّت ْنمِ َي ِة بمِ ُ ْخ َتل َِف َج َوا ِن ِب َها�َ ،س َو ٌاء ا ْل ِف ْك ِر َّي ُة مِ ْن َها �أَو اْال ْجت َِماعِ َّي ُة �أَو اْال ْقت َ
ِري
ْأ
وب ُد َولِ ا ْل َعالمَ ِ َو ُم َن َّظ َما ِت ِه المْ َْعن َِّي َة �إِلىَ ا ِّت َخا ِذ َت َداب َ
الَ ْمن َِّيةَُ ،وغِ يرْ ُ َهاْ ،الأَ ْم ُر ا َّلذِي َد َعا ُ�ش ُع َ
املِ َم َع َه َذا ال َْو َباءَِ ،و َما ُي َخ ِّل ُف ُه مِ ْن
احترِ َ ا ِز َّيةٍ َ�صا ِر َمةٍ َ ،و�إِ ْج َر َاء ٍ
ات و َقائ َِّيةٍ ُم َق َّن َنةٍ  ،فيَ ا ْل َّت َع ُ
ْ
َ
َ
او َل ِة َو ْق ِف ا ْن ِّت َ�شا ِرهِ� ،أو ا ْل َع َملِ َعلَى ا ْل َّت ْقلِيلِ مِ ْن َت َداعِ َيا ِتهِ.
ِري ِ
ِتلْكَ ا ْل َّت�أث َ
ات؛ مِ ْن �أ ْجلِ محُ َ َ
ات ُي َع�� ُّد �أَ ْم ًَرا َواقِ ًعاَ ،وكَ َما هِ َي
َل َق��د َف َر َ
ورو َنا  .كُ وفِ يد َ )١٩ -ن ْف َ�س ُهَ ،ف َب َ
���ض َو َب ُ
��اء ( كُ ُ
َم�شِ ْي َئ�� ُة ا ِ
هلل ُ�س ْب َحا َن�� ُه فيِ َذلِكَ  ،وَفيِ َخ ْلقِ��هَِ ،و ِحك َْم ُت ُه َت َعالىَ فيِ َم َلكُوتِ��هِ ،ا َّلذِي َقالَ فيِ
}و َع َ�سى �أَن َتك َْر ُهوا َ�ش ْي ًئا َو ُه َو َخيرْ ٌ َّلك ُْم{ البقرة ( َ .. ) ٢١٦ف َما
محُ ْ كَ�� ِم كِ َتابِ�� ِه ا ْل َع ِزي ِزَ :
ِري،
ِيب ال ِّر َ�ضا بمِ َ ا َق�� َّد َر ُه ا ْل َع ِزي ُز الخْ َ ب ُ
َعلَ��ى ال َْب�شرَ ِ َّي�� ِة تجِ َ ا َه َه َذا اْال ْبتِال ِء ِ�إ َاّل ال َّْ�ص�ْب،رْ ُ َ ،و َت ْغل ُ
العميد الركن
��ل مِ ْن عِ ل ٍْم َو َم ْع ِرفَةٍ
عِي��ةٍ َ ،وبمِ َ ا َر َز َق ُهم المْ َ ولىَ َع َّز َو َج َّ
ام��لُ َم َ
وا ْل َّت َع ُ
��ع ال َْو َبا ِء بِحِ ك َْمةٍ َو َواقِ َّ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ريةٍ .
َو َب ِ�ص َ
ُ��ن بمِ َ ْن� ًأى َع َّما ُيحِ يطُ بِال َعالمَ ِ مِ ْن َه َذا ا ْل ّت َف ِّ�شى و َت َداعِ َياتِهَ ،و َق ْد َ�أ َخ َذت
وال َْ�سلْطَ َن�� ُة لمَ ْ َتك ْ
ان َه ْي َث ُم
بِالأَ ْ�س َب ِ
ال�سلْطَ ُ
املِ َم َع املَوقِ ِفَ ،و َق ْد َت َف َّ�ضلَ َح�ضرَ َ ُة َ�ص َ
��اب فيِ ال َّت َع ُ
اح ِب الجْ َال َل ِة ُّ
مل َع َّظ ُم َ -حفَظَ ُه ا ُ
��ن طَ ��ا ِرق ا ُ
ا�ص ِ
الو َبا ِء ِب َت ْ�شكِ يلِ
ِْب ُ
هلل َ -ف َ�أ َم َر َو ُم ْن ُذ ِب َد َاي ِة ظُ ُهو ِر ِ�إ ْر َه َ
ات َه َذا َ
لجَ ْ َن ٍ
ا�س ُت َها
��ة ِل ْل َّت َع ُ
��ام َوا َلأ ْد َوا ِر ال َْوطَ ن َِّي ِة ِل َل ّْج َنةَِ ،ومِ ْن َح ْي ُث ِر َئ َ
املِ َم َع ُهَ ،ومِ ْن ُث َّم َت ْو�سِ َع ُة المْ َ َه ِّ
ات ا ْل َّناتجِ َ ِة َع ْن
��ع ا ْل َتطَ �� ِّو َر ِ
املِ َم َ
ِ��ح لجَ ْ َن�� ًة ُعل َْيا ُم َك َّل َف�� ًة ب َِب ْحثِ �آل َِّي�� ِة ال َّت َع ُ
َو ُع ْ�ض ِو َّي ُت َه��اِ ،ل ُت ْ�صب َ
اب َعةٍ ُم َبا�شرَ َ ةٍ َو َدائ َِمةٍ مِ ْن َجلاَ َل ِت ِه َر َعا ُه ا ُ
هلل.
ا ْن ِّت َ�شا ِرهَِ ،وبمِ ُ َت َ
َوتمَ َ ا�شِ ًيا َم َع َتطَ ُّو ِر ْ أ
الَ ْح َد ِ
ا�ست ِْم َرا ِر َّي ِت َهاَ ،و ُد ُخولِ ال َّْ�سلْطَ َن ِة فيِ َم َر ِ
احلِ َت ْف ِعيلِ ُخطَ طِ ال َّت َعافيِ
اث َو ْ
��ات ال َّْ�سامِ َي�� ُة لجِ َلاَ َلتِ�� ِه � -أَ َّي�� َد ُه ا ُ
���شَ ،وا ْل َّت�أَ ْق ُل ِم
اي ِ
��اء ْت ا ْل َّت ْو ِج ْي َه ُ
هلل  -بِا ْل َّت�أكِ ي ِد َعلَى �أَ َهمِ َّي�� ِة ا ْل َّت َع ُ
َج َ
ات
��ج ا ْل َّت ْو َع ِو َّي ِة َذ ِ
��ر َاء ِ
يج��يَ ،وا َّت َخ��ا ِذ ا ْل َّت َدا ِب ِ
ا ْل َّت ْد ِر ِ
ري ال َْو َقائ َِّيةَِ ،و ْ إِ
اب َع ِة ا ْلبرَ َ امِ ِ
ات اْال ْحترِ َ ا ِز َّيةَِ ،م َع ُم َت َ
ال ْج َ
ال َّْ�ش��� ِأن ،كَ َما ا ْق َت َ�ضت ْ أَ
اج َم ِة
ال َوامِ ُر ال َّْ�سامِ َي ُة ُم�ؤ ََّخ ًرا َب َت ْ�شكِ يلِ لجَ ْ َن��ةٍ َت َت َو َىّل ُم َعالجَ َ َة ْ آ
ِ�صاد َِّي ِة ال َّن ِ
ال َثا ِر اْال ْقت َ
ري
اي ِ�ش َو َت َدا ِب ِ
��ع المْ َْوقِ ِفَ ،وا ِّت َخا َذ َم ْب�� َد�أِ ا ْل َّت َع ُ
املِ َم َ
َع��ن َه�� ِذ ِه الجْ َائ َِحةِ .ممِ َّ ا ُي�ؤ ِّك ُد كُ ُّل َذلِ��كَ �أَ َهمِ َّي َة ُح ْ�س ِن ا ْل َّت َع ُ
ا ْل َّت َع��افيِ ُع ْن َوا ًَنا ِلل َْم ْر َحلَ�� ِة ا ْل َقاد َِمةَِ .حفِظَ ا ُ
انَ ،و َجلاَ َل َة ا ْل َقا ِئ ِد المْ ُ َف�� َّدىَ ،وال َْب�شرَ ِ َّي َة َج ْم َعا َْء ،مِ ْن كُ ِّل مِ ك ُْروهٍ
هلل ُع َم َ
اي َ�ش َم َع َو َبا ِء ( كُ ْو ُرو َنا  .كُ ْوفِ يد .. ) ١٩ -
َو ْابتِلاَ ءٍ َ ..ف ْل َن َت َع َ
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