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العماين وتعليمه وت�أهيله لهو ركيزة �أ�سا�سية من ركائز منظومة الدولة
�إن بناء قدرات الإن�سان ُ
احلديثة ،فقد حظي العن�رص الب�رشي ب�أعلى الدرجات يف �سلم بناء الدولة الذي هو �أحد مكوناتها الرا�سخة،
وركن من �أركانها الر�صينة ،والتي بنى نه�ضتها املباركة املغفور له ـ ب�إذن اهلل تعاىل ـ ال�سلطان قابو�س
وتر�سم خطاه موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن �سعيد ـ ط َّيب اهلل ثراه ـ و�سار على نهجه َّ
بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ فهذا التوجه الإ�سرتاتيجي الوطني له �أ�صوله يف ِق َي ِم نه�ضة ُعمان
اخلالدة املتجددة ،فنمو البالد وتق ُّدمها وتطورها ال يت�أتَّى �إال من خالل متكني العن�رص الب�رشي وحتفيز
قدراته و�إمكاناته علم ًيا وعمل ًيا ،وتوفري كافة ال�سبل التي ت�ؤهله للقيام بواجباته الوطنية.
العمانية
قوات ال�سلطان امل�سلحة �أدركت متام الإدراك التوجهات الوطنية نحو بناء قدرات الكوادر ُ
القادرة على العطاء والبذل والإجناز من �أجل بناء ُعمان يف �شتى املجاالت ،ومن هذا املنطلق ،ويف
�إطار االهتمام مبنت�سبيها �أوجدت قوات ال�سلطان امل�سلحة امل�ؤ�س�سات التعليمية الأكادميية التي تعنى
بت�أهيل ال�ضباط والأفراد على كافة امل�ستويات وفق خطط ر�صينة مت و�ضعها بعناية فائقة� ،سواء
للمنت�سبني اجلدد الذين يخ�ضعون لدورات ت�أهيلية مكثفة التي ت�ؤهلهم للتكيف مع منظومة العمل
الع�سكري و�رشف اجلندية احلقة� ،أو لأولئك الذين يخ�ضعون لربامج الت�أهيل والتدريب املتدرج واملخطط
وفقا مل�ستوياتهم العلمية ومهامهم العملية ،وال�شواهد على ذلك انت�شار منظومة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات
العلمية والأكادميية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة والتي تعمل على تخريج جيل مت�سلح بالعلم واملعرفة
من �أبناء الوطن يف �شتى ال�صنوف والتخ�ص�صات.
�إن البيئة الداعمة واملحفزة للعلم واملعرفة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة
الدفاع م�ستمرة يف تدفق خمرجاتها بالوترية التي مت التخطيط لها ،وبالرغم من الظروف اال�ستثنائية
الناجتة عن جائحة كورونا (كوفيد )19امل�ستجد �إال �أنه وهلل احلمد متكَّنت هذه امل�ؤ�س�سات العلمية
من تطوير براجمها مبا يتوافق مع الإجراءات االحرتازية واملتخذة جراء هذه اجلائحة ،والتي ُت ِّوجت
بالو�صول �إىل تخريج دوراتها ال�سنوية ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص ما �شهدته هذا ال�شهر كلية
الدفاع الوطني من تخريج دورتها ال�سابعة ،وتنفيذ ذات الدورة لتمرينها الإ�سرتاتيجي (�صنع القرار،)7-
وتخريج كلية القيادة والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة الدورة الثالثة والثالثني ،كما �شهد مركز طب
العماين ،فيما �شهدت الكلية الع�سكرية
الطريان تخريج دورتني �أ�سا�سيتني لطياري �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
التقنية ا�ستقبال الطلبة من حملة دبلوم التعليم العام ،وذلك لإجراء الفحو�صات واملقابالت متهيدًا
اللتحاقهم بالدفعة الثامنة بالكلية للعام الدرا�سي القادم.
وهكذا� ،ستبقى قوات ال�سلطان امل�سلحة م�سرية عطاء متدفق بالعلم واملعرفة وت�أهيل منت�سبيها مبا
مي ِّكنها من �أداء واجبها الوطني املقد�س ،والنهو�ض بقدراتهم و�إمكاناتهم يف العلم والبحث واالبتكار
ومدع ٍم بالبيئة املحفزة واملنارات ال�شاخمة ،والكوادر الوطنية امل�ؤهلة.
والإبداع العلمي والعمليَّ ،
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة قواته امل�سلحة البا�سلة
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -برقية
تهنئة من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد ،نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك ،فيما يلي ن�صها:

موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
مع �إ�شراقة �شم�س العا�شر من ذي احلجة ،يعي�ش امل�سلمون كافة فرحة عيد الأ�ضحى
املبارك ،وبهذه املنا�سبة الدينية العظيمة ي�شرفني يا موالي وي�شرف قواتكم امل�سلحة
الظافرة ،وقوات الفرق البا�سلة ،وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع �إىل مقام
جاللتكم ال�سامي �أ�سمى عبارات التهاين و�أجل معاين التربيكات� ،سائلني املوىل ج َّلت
ً
وقائدا لهذا الوطن العزيز و�أنتم ترفلون يف ثوب
قدرته ب�أن يحفظ جاللتكم �سلطا ًنا
ال�صحة والنعيم.
وعربا و�إن
موالي �صاحب اجلاللة� :إن يف �إحياء هذه املنا�سبة الدينية العطرة درو�سا
ً
قوات جاللتكم لت�ستلهم من �أيام احلج الأكرب معاين ال�صرب والوفاء ،والعمل اخلال�ص
ال��د�ؤوب والت�ضحية للحفاظ على كل �شرب من تراب هذا الوطن املعطاء ومقد�ساته
ومنجزاته.
موالي القائد الأعلى� :إن قوات جاللتكم امل�سلحة ،وقوات الفرق البا�سلة وجميع منت�سبي
وزارة الدفاع وهم يحيون هذه املنا�سبة الدينية الإن�سانية ليجددون جلاللتكم �أبقاكم
اهلل العهد والوفاء والطاعة� ،سائلني املوىل عز وجل ب�أن يدمي على جاللتكم نعماءه
ظاهرة وباطنة ،و�أن ميد يف عمر جاللتكم �أعوا ًما عديدة.
حفظ ُكم اهلل ياموالي ،و�أيدكم بن�صره ،وجعل �أيامكم كلها مُي ًنا وبركة،
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة
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وجاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة الأجهزة الأمنية
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من معايل
الفريق �أول �سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
املبارك ،فيما يلي ن�صها:
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق  ..القائد الأعلى  ..حفظكم اهلل ورعاكم،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
موالي جاللة ال�سلطان املعظم،،
ي�شرفني يا موالي ،ووطننا الغايل ُعمان يحتفل مع الأمتني العربية والإ�سالمية بحلول عيد
الأ�ضحى املبارك �أن �أرفع �إىل مقامكم ال�سامي با�سم كافة الأجهزة الأمنية� ،أبلغ �آيات التهاين
و�أطيبها� ،سائلني املوىل عز وجل �أن ي�سبغ على جاللتكم موفور ال�صحة وال�سعادة ،و�أن يعيد
هذه املنا�سبة و�أمثالها على جاللتكم �أعوام ًا عديدة و�أزمنة مديدة ،و�أنتم ترفلون يف ثوب العزة
وعمان و�شعبها الأبي ّ يف خري ورفعة و�أمان ،يف ظل قيادتكم احلكيمة.
وال�س�ؤددُ ،
موالي املعظم� :إنّ �أيام عهدكم املجيد تتواىل حتفكم فيها عناية املوىل الكرمي ،وحمبة ووالء
�شعبكم العظيم ،ولقد �أكدت هذه املنا�سبات يف تاريخنا الإ�سالمي املجيد ب�أن العظائم وال�صعاب
قدر الأمم العظيمة ،و�أن الن�صر والنجاح فيها �آمال امل�سريات اخلالدة ،و�أن ذلك ال يت�أتى �إال
ُ
الـملمات بتكاتف �أبنائها
باجلهد وال يُنال �إال بالت�ضحيات ،و�أن ّ الأوطان مت�ضي بثبات وتتخطى ُ
والتفافهم حول قيادتهم ،و�إميانهم بحكمته ًا امل�ستنرية ،وبعزم رجالها املخل�صني ،وجنودها
الربرة يف كل ميدان.
م��والي جاللة ال�سلطان املعظم حفظكم اهلل :لقد حبا اهلل ُعمان بنعم كثرية ومغامن
وفرية� ،أبلغها ر�ؤيتكم ال�صائبة ،وقيادتكم ال�سديدة ،وتر�سيخكم الذي ال حميد عنه ملبادئ
الأمن وال�سالم والعمل ال�صادق الب ّناء ،مبا يحقق م�ستقبل ُعمان الزاهر ،ويحافظ على تاريخها
اخلالد� ،صون ًا لنهج �أجدادكم �سالطني ُعمان العظام ،فحفظتم ل�صروح الأمن مكانتها املكينة،
وتعهدمتوها برعايتكم الكرمية ،لي�صبح الأمن هو غاية الأوطان ،والعدل هو �أ�سا�س احلكم
وال�سلطان ،وذلك يف �سبيل �سعادة الإن�سان.
موالي جاللة القائد الأعلى حفظكم اهلل� :إنني ونيابة عن منت�سبي مكتب جاللتكم ال�شامخ
وجهازكم الأمني وحر�سكم احل�صني وقوة جاللتكم اخلا�صة العتيدة نقف اليوم �صف ًا واحداً
لنجدد جلاللتكم العهد والوالء بالت�ضحية والفداء ،حتت قيادتكم احلكيمة ،وبالتعاون مع
كافة القطاعات املدنية والع�سكرية لتحقيق وعدكم ال�سامي كما يليق بعمان و�أبنائها الربرة
الأوفياء.
موالي جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى� :سائلني اهلل �أن يحفظ جاللتكم بحفظه الذي الُ يرام ،ويرعاكم يف
حمى رعايته التي ال ت�ضام� ،سلطان ًا عظيم ًا  ،وقائد ًا فذ ًا حكيم ًا ،و�أب ًا عطوف ًا رحيم ًا ،وميدكم بالعون والتوفيق لتحقيق ما
ت�صبون �إليه من رفعة وعزة و�أمان ل ُعمان �أر�ض ًا و�شعب ًا ،و�أن يُدمي الأمن والرخاء وال�سعد والنماء على وطننا العزيز� ،إنه
نعم املوىل ونعم الن�صري ،وكل عام وجاللتكم بخري.
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نيابة عن جاللة ال�سلطان املعظم:
�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
يودع ال�سفريين الإيراين والفلبيني املعتمدين لدى ال�سلطنة
نيابة عن ح�رضة �صاح��ب اجلاللة ال�سلطـان
هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ
ا�ستـقبل يوم � 7/23صاحب ال�سمـو ال�سيـد �شهاب
بن طـ��ارق �آل �سعيد نائب رئي���س الوزراء ل�ش�ؤون
الدفاع مبكتب �سم��وه� ،سعادة ال�سفري حممد ر�ضا
ن��وري �سف�ير اجلمهوري��ة الإ�سالمي��ة الإيراني��ة
املعتمد لدى ال�سلطن��ة ،و�سعادة ال�سفري نار�سي�سو
كا�ستاني��دا �سفري جمهوري��ة الفلبني املعتمد لدى
ال�سلطنة كال على ح��دة ،للتوديع مبنا�سبة انتهاء
مهام عملهما.
وق��د �أع��رب ال�سف�يران ع��ن �شكرهم��ا جلاللة
ال�سلط��ان املعظ��م عل��ى الدعم ال��ذي لقياه خالل
فرتة عملهما بال�سلطنة من قبل جاللته واحلكومة
وال�شع��ب العماين؛ مما �سهل لهم��ا �أداء مهامهما،
وعن متنياتهم��ا جلاللته بوافر ال�صحة وال�سعادة
ومدي��د العم��ر ،ولل�سلطن��ة باملزي��د م��ن التط��ور
والنماء يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.
�ّب� �صاحب ال�سمو ال�سي��د �شهاب بن طارق
وع رّ
�آل �سعيد عن بالغ ال�شكر لل�سفريين على جهودهما
الت��ي بذاله��ا يف خدم��ة العالقات ب�ين ال�سلطنة
وبلديهم��ا ،وعن �أ�ص��دق التمنيات لهما بالتوفيق
الدائم ول�شعب بلديهما بكل التـقدم واالزدهار.
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انطالق ًا من الرعاية واالهتمام اللذين
توليهما حكومة ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم القائد
الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -لأبناء هذا
الوطن العزيز ،قام يوم � 7/16سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بت�سيري رحلة خا�صة
لنقل جثمان مواطن وذويه من مطار �أنقرة
الدويل و�إىل ال�سلطنة  ،والذي وافته املنية
�إثر مر�ض ع�ضال بعد رحلة عالج ق�ضاها
يف جمهورية تركيا ال�صديقة.
كما مت ومن خالل هذه الرحلة �إعادة
بع�ض امل��واط��ن�ين العالقني بجمهورية
تركيا لل�سلطنة جراء الإج��راءات املتخذة
حيال فريو�س كورونا (كوفيد.)١٩
ي�أتي ذلك يف �إطار اخلدمات واجلهود
الإن�سانية التي ُت�سهم بها قوات ال�سلطان

امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع
جنب ًا �إىل جنب وم��ع باقي امل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى.

�سائلني املوىل جلت قدرته �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته ،و�أن يلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان.

�سالح اجلو ال�سلطاين العماين جهود و�أدوار �إن�سانية

تخريج دورتني يف طب الطريان الأ�سا�سية مبركز تدريب طب الطريان ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين

قام مركز تدريب طب الطريان ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم 7/15
بتخريج دورتني يف طب الطريان الأ�سا�سية لطياري �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين .وقد مت خالل التخريج اتخاذ الإج��راءات
ً
حفاظا على ال�سالمة العامة من هذه
االحرتازية املتعلقة بجائحة كورونا
اجلائحة.
اجلدير بالذكر �أن مركز تدريب طب الطريان يعد �أول م�ؤ�س�سة تدريبية

ي�سي رحلة خا�صة لنقل جثمان مواطن
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين رِّ
و�إعادة بع�ض املواطنني العالقني بجمهورية تركيا �إىل ال�سلطنة

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 خالل هذا ال�شهر.
• نفذت ي��وم � 7/7إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين عملية �إخالء طبي ملواطن كان مفقودا وعرث عليه
ب�إحدى املناطق اجلبلية الوعرة يف حمافظة م�سندم ،وهو يف حالة
�صحية حرجة ،وقد مت نقله �إىل قاعدة خ�صب اجلوية ،ومنها جرى
نقله بوا�سطة �سيارة الإ�سعاف �إىل م�ست�شفى خ�صب لتلقي العالج
الالزم.
• كما قامت يوم � 7/10إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة ومقيم من جمهورية

بنغالدي�ش ال�شعبية يعانيان من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقلهما
من املركز ال�صحي بنيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
لتلقي العالج الالزم.
• وقامت يوم � 7/11إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملقيم من جمهورية بنغالدي�ش
ال�شعبية يعاين من ك�سور حرجة ج ًدا ،وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لإجراء العمليات
التخ�ص�صية وتلقي العالج الالزم.
• وقامت يوم � 7/13إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
بعملية �إخ�لاء طبي لطفل عمره �أرب��ع �سنوات من �أبناء والي��ة دبا،
وملقيم من جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية ،يعانيان من م�شاكل �صحية
حرجة ،وقد مت نقلهما من م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم ؛ لتلقي الرعاية ال�صحية والعالج الالزم.

من نوعها يف ال�سلطنة تعنى بتدريب الطاقم اجلوي يف جمال طب الطريان،
وتعزيز ال�سالمة اجلوية من خالل تدريب الأطقم على اال�ستعداد الأمثل
للتعامل مع احلاالت الطارئة املتعددة التي ميكن �أن يتعر�ض لها �أثناء
الطريان ،كما يعد من املراكز املتخ�ص�صة وب�إمكانات متطورة وم�ؤهلة
يف تدريب الأطقم اجلوية يف جمال طب الطريان ،وقد زود املركز ب�أحدث
الأجهزة واملعدات املتطورة ،بالإ�ضافة �إىل نخبة من الكوادر العمانية
امل�ؤهلة.
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جهــــود ال�سلطنـــة يف التعامــــل
مــع جائحة كورونــا (كوفيد )19
خ�صو�صا بني املواطنني،
االرتفاع الكبري يف احلاالت امل�صابة التي �سجلتها ال�سلطنة ب�شكل يومي،
ً
وارتفاع �أعداد احلاالت يف العنايات املركزة والأجنحة و�أعداد الوفيات ،ي�ستدعي من اجلميع التجاوب
الواعي مع الإجراءات االحرتازية الهادفة �إىل احلد من انت�شار اجلائحة ,والتي ت�صدر من قبل اللجنة العليا
املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد  ،)19وما زالت
جهود ال�سلطنة م�ستمرة بت�ضافر جميع م�ؤ�س�ساتها احلكومية واخلا�صة و�أبناء �شعبها الأوفياء من �أجل حتقيق
الأهداف ال�سامية ,ولتبقى ُعمان �آمنة وخالية من هذه اجلائحة.
ولقد تناولنا يف الأعداد ال�سابقة من (جند ُعمان) �أهم اجلهود والإجراءات والتدابري التي اتخذتها
ال�سلطنة ب�شكل عام ،وقوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شكل خا�ص ،ويف هذا العدد ن�ستكمل احلديث عن هذه
الإجراءات واجلهود التي تبذلها ال�سلطنة للتعامل مع هذه اجلائحة من خالل التقرير الآتي:
متابعة:
املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

اللجنة العليا توا�صل اتخاذ عدد من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اتخذت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد  )19العديد من الإجراءات والتدابري االحرتازية ،والتي تت�سم بال�شمول
والتكامل من حيث العناية بكل اجلوانب ذات ال�صلة للحفاظ على املواطن واملقيم ،من
خمتلف اجلوانب االجتماعية وال�صحية واالقت�صادية ،والتعليمية وغريها ،وكنا قد تناولنا
يف الأعداد املا�ضية �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل
القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
اجتماع يوم 6/30

• الإبقاء على �إغالق حمافظة ظفار ووالية م�صرية حتى
نهاية يوم اجلمعة  17يوليو 2020م.
• ا�ستمرار العمل بحزمة الت�سهيالت لدعم القطاع اخلا�ص

والقوى العاملة به التي مت الإعالن عنها يف �شهر �أبريل
املا�ضي حتى نهاية �شهر �سبتمرب 2020م.

اجتماع يوم 7/21

ابتداء من
• الإغالق التام بني محُ افظات ال�سلطنة
ً
يوم ال�سبت املوافق  25يوليو 2020م �إىل يوم ال�سبت
املوافق � 8أغ�سط�س 2020م.
• منع احلركة و�إغالق جميع الأماكن العامة واملحالت
املـدة املـذكـورة مـن ال�ساعة ()7:00
التجارية خـالل ّ
�صباحا ،و�سيتم خالل
م�ساء حتى ال�ساعة ()6:00
ً
ً
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الدوريات ونقاط ال�سيطرة يف
فرتة الإغالق تكثيف
ّ
الفرتة النهارية.
• ا�ستمرار منع التجمعات بكافة �أنواعها ،خا�صة �صالة
العيد و�أ�سواق العيد التقليدية (الهبطات) وجتمعات
املعايدة واالحتفاالت اجلماعية بالعيد.
11
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اللجنــة العليا تعقـد عددا مـن امل�ؤمترات ال�صحفيـــة با�ستخــــــــــــــــــــــــــــدام تقنية التحدث عن بعد

ت�صوير :عي�سى الرئي�سي (وكالة الأنباء العمانية)

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 ،وبهدف �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 الثاين ع�شر( )7/2
�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثاين ع�رش معايل الدكتور وزير
ال�صحة ،معايل الدكتور وزير النقل ،الدكتور الرئي�س التنفيذي لبنك
التنمية العماين ،الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة
ال�صحة ،والدكتور مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمرا�ض ب�شمال
الباطنة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• ما حدث خالل الـ ( )6الأ�سابيع الأخرية خُميف ومحُ ِزن.
منوما
• خالل �أ�سبوع �أكرث من ( )9000حالة و( )43وفاة و()420
ً
و( )114يف العناية املركزة.
• لدينا �أدلة حول وجود م�صابني يتوجهون �إىل العمل واملحالت
التجارية ،وهناك من مل يلتزم بارتداء الكمامة ،ه�ؤالء ت�سببوا بزيادة
عدد الإ�صابات والوفيات.
• ال تن�سوا �أن عدم التقيد قد يت�سبب يف انتقال املر�ض �إىل من لديه
�أمرا�ض مزمنة ،وقد ت�ؤدي تلك الإ�صابة �إىل حالة الوفاة.
• امل�س�ؤولية م�شرتكة بني احلكومة والأفراد ،والعقوبات طبقت،
واللجنة العليا تدر�س تغليظ هذه العقوبات.
• ال يوجد تطعيم �إىل الآن وال حتى لقاح ،واملطلوب االلتزام
بالإجراءات االحرتازية وارتداء الكمامة وغ�سل اليدين والتباعد
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اجل�سدي.
• هناك م�ؤ�س�سات مل تتقيد بتطبيق الإجراءات االحرتازية ،كارتداء
الكمامة وقيا�س درجة احلرارة.
• عدد الإ�صابات والوفيات بني العمانيني مرتفعة ،والإ�صابات
تنت�رش بني العوائل ب�سبب التجمعات.
• • خالل �شهر واحد فقط مت ت�سجيل (� )27ألف حالة يف ال�سلطنة،
بينما يف الأ�شهر الأربع الأوىل كانت ( )7700حالة فقط.
• هناك �ضغط �شديد جدا على وحدات العناية املركزة.
• امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية واخلا�صة م�ستعدة ومتجاوبة جدا
مع الو�ضع.
• فيما يتعلق بامل�ست�شفيات امليدانية ،ف�إن هناك خطة لإعداد
م�ست�شفى ميداين للحاالت غري احلرجة ،ي�ستوعب تقريبا (� )300رسير
و�سيكون املقر الأول يف حمافظة م�سقط.
• (  )%7 – %6من امل�صابني امل�ؤكدين خمربيا يتم تنوميهم يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية و ( )٪1يدخلون العناية املركزة.
• الكل يجب �أن يكون قلقا عندما تكون �أعداد الإ�صابة ()9000
�إ�صابة يف �أ�سبوع واحد.
• �شكلت وزارة ال�صحة فرقا �صحية متر على املكاتب ب�شكل مفاجئ
واتخاذ �إجراءات حا�سمة وفورية جتاه كل من مل يلتزم بالإجراءات.

معايل الدكتور وزير النقل:
• الطريان العماين كغريه من �رشكات الطريان العاملية ت�أثر ب�شكل
كبري ،ومت احلديث عن هذا املو�ضوع �سابقا واخل�سائر لي�ست بالهينة،
ولكن منذ بداية الأزمة مت ت�شكيل جلنة طوارئ لتقلي�ص اخل�سائر،
وا�ستطعنا تقلي�ص املوازنة الت�شغيلية لعام 2020م ب�أكرث من ()%43
من املعتمد لها ،و�ساعد ذلك يف التخفيف من اخل�سائر.
• �أ�ؤكد على �رسيان قرار اللجنة العليا بعدم فتح احلدود حاليا �سواء
الربية �أو اجلوية لل�سفر ،ووقف خروج العمانيني �إىل خارج ال�سلطنة،
لأن املعطيات �إىل الآن ال ت�شجع على فتح املنافذ.
العمانيون الذين يدخلون �إىل املنافذ يجب تطبيق العزل ال�صحي
• ُ
عليهم ملدة ( )14يوما.
• املقيمون الراغبون بال�سفر خلارج ال�سلطنة ف�إن ذلك متاح لهم
وفق الرحالت املجدولة املعلنة.
• هناك رحالت جوية قائمة لعودة املواطنني من اخلارج ومغادرة
املقيمني يف ال�سلطنة والرحالت الإن�سانية ورحالت ال�شحن اجلوي.
• جممـوع الرحـالت بلغـت �أكـرث مــن ( )2400رحلــة خــالل الفتــرة
من (� 1أبريل 30-يونيو).
• مت فتح الرحالت الداخلية �إىل حقول النفط ،و�رشكات الطريان
العمودي مثل طريان ال�رشقية.
• ن�ستخدم الرحالت املتاحة للت�أكد من اال�شرتاطات والربوتوكوالت
اجلديدة التي �ستطبق مع الفتح الكامل ،واحلمد هلل مت التطبيق ب�شكل
كامل.
• لدينا رحالت قائمة �إىل خ�صب ومرمول وقرن العلم ،والإجراءات
يف هذه املطارات جيدة.
• ال نتوقع حدوث ارتفاع يف �أ�سعار تذاكر الطريان الحقا ،لدينا
الهيئة العامة للطريان املدين ومن واجبها تنظيم الأ�سعار.
الرئي�س التنفيذي لبنك التنمية العماين:
• تنفيذا للأوامر ال�سامية من ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -باعتماد برنامج
القرو�ض الطارئة بدون فوائد مل�ساعدة الفئات الأكرث ت�رضرا من
هذه اجلائحة ،وتنفيذا لتعليمات اللجنة العليا� ،أوكلت اللجنة تنفيذ
الربنامج لبنك التنمية العماين ،و�سيقوم بدوره بالتن�سيق مع اجلهات
الأخرى ذات العالقة وال �سيما الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة (ريادة) وكذلك �صندوق الرفد.
• �سينفذ الربنامج بدءا من الفئات الآتية:
 .1املتفرغون من �أ�صحاب ال�سيارات الأجرة وتعليم القيادة.
 .2م�شاريع املر�أة ،وال �سيما حمالت التجميل وح�ضانات الأطفال
والذين يقعون �ضمن فئة العاملني حل�سابهم اخلا�ص.
 .3امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة من فئة حاملي بطاقة (ريادة) مبن
فيهم املقرت�ضون من �صندوق الرفد.
 .4امل�شاريع متناهية ال�صغر والأكرث ت�رضرا من فئة مقرت�ضي
ومتعاملي مع بنك التنمية العماين.

• �ست�صل فرتة �سداد القرو�ض ح�سب الربنامج �إىل (� )4سنوات ،منها
(� )6أ�شهر كفرتة �سماح وندعو الفئات امل�ستفيدة والأكرث ت�رضرا �إىل
تقدمي طلباتهم عرب فروع البنك يف خمتلف املحافظات بدءا من
الأحد  5يوليو.
• الأوامر ال�سامية والتوجيهات احلكومية حول برنامج الإقرا�ض
�أكدت على �أن ي�ستفيد من الربنامج الفئات الأكرث ت�رضرا من
اجلائحة.
• عدد امل�ستفيدين املتوقعني يتجاوز (� )25ألف م�ستفيد .وذلك
ح�سب �إح�صائيات البنك واجلهات الأخرى امل�رشفة على قطاعات
الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة .واحلكومة تويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة عناية خا�صة يف ظل ظروف هذه اجلائحة.
• لي�س هناك مبل ًغا معي ًنا للإقرا�ض ،و�إمنا بالنظر �إىل احلاالت
امل�ستفيدة ودرجة ت�أثرها – .و�أدعو �أال تكون اال�ستفادة من الإعانة
فقط يف ت�سديد االلتزامات ،و�إمنا بالتفاو�ض مثل التفاو�ض يف
تخفي�ض �سداد الإيجار.
• البنك نفذ يف الربع الأول ما قيمته ( )34مليون ريال من خطته
للإقرا�ض هذا العام التي ت�صل �إىل حوايل ( )80مليون ريال.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
• مت اعتماد وثيقة (التعاي�ش) ،ومت رفعها �إىل اللجنة العليا لالعتماد.
• الوثيقة تعتمد على العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع تطبيق
الإجراءات االحرتازية.
• مت و�ضع الوثيقة على م�ستويات ح�سب الأن�شطة التي �سيتم فتحها،
و�سيتم التعامل معها ب�شكل قطاعي �أي�ضا ،مثل قطاع النقل والتعليم
والأن�شطة االقت�صادية وال�سياحة والفندقة ،وت�شكيل فرق من جميع
القطاعات لو�ضع ا�شرتاطات احرتازية وو�ضع �آليات احرتازية ،وعند
اعتماد خطط القطاعات ف�سيتم اعتماد خطة كل قطاع على حدة.
• تطبيق (تر�صد بل�س) عبارة عن من�صة لها ( )3فوائد ،منها
جمع وحتليل البيانات ،والكا�شف الطبي يتم عن طريقة التوا�صل
مع (� )24ألف �شخ�ص يخ�ضعون للعزل املنزيل ( )3مرات يوميا ب
( )5لغات ،وامل�رشف الطبي الذي �أثبت جدواه وذلك لتتبع امل�صابني
واملخالطني و�سائقي ال�شاحنات الذين ي�أتون �إىل ال�سلطنة ويذهبون
�إىل �أماكن معينة.
مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمرا�ض ب�شمال الباطنة:
• التجاوزات من بع�ض فئات املجتمع هو �سبب ارتفاع الإ�صابات
يف حمافظة �شمال الباطنة وخ�صو�صا والية �صحار.
• مت ر�صد جتاوزات بني العائالت �إثر �إقامة منا�سبات بينهم وبعيدة
عن الرقابة وحجز �أماكن �إقامة املنا�سبات ،ومن �ضمنها �أعياد
امليالد وحفالت الزواج ،وكانت هناك �أعداد هائلة يف العزل نتيجة
لذلك.
• مت ر�صد جتاوزات يف املناطق املفتوحة مثل ال�شواطئ.
• مت ر�صد خمالفات لبع�ض القوى العاملة الوافدة يف بع�ض
ال�رشكات.
• م�ست�شفى �صحار وم�ست�شفيات القطاع اخلا�ص توا�صل التعامل
مع احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا (كوفيد  )19مبحافظة �شمال
الباطنة ،وهناك ( )6مر�ضی على التنف�س اال�صطناعي بالعناية
املركزة يف م�ست�شفى �صحار.
13

العــدد 523
يوليو 2020

ت�صوير� :سلطان احل�سني (وكالة الأنباء العمانية)

امل�ؤمتر ال�صحفي الثالث ع�شر( )7/23
�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثالث ع�رش معايل الدكتور وزير
ال�صحة ،معايل الدكتور وزير النقل� ،سعادة املهند�س وكيل وزارة
التجارة وال�صناعة ،العميد الركن رئي�س التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،العميد الركن مدير عام العمليات ب�رشطة عمان
ال�سلطانية ،الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثالث ع�رش للجنة العليا:
معايل الدكتور وزير ال�صحة
ومنت�رشا ب�رسعة بني العوائل ،و�أماكن العمل،
م�ستمرا
• الوباء الزال
ً
ً
واملجتمع.
• قرار الإغالق جاء ب�سبب ارتفاع عدد الإ�صابات ب�شكل كبري يف
الآونة الأخرية.
• مازال الغالبية العظمى ملتزمة على م�ستوى العوائل ،ولكن مازال
هناك من ي�ستهرت ،لذا مت اتخاذ قرار الإغالق.
• الو�ضع الوبائي يف ال�سلطنة مقلق جدا ،و�أ�صبحنا يف مقدمة الدول
يف عدد الإ�صابات مقارنة بعدد ال�سكان.
منخف�ضا،
امل�ست�شفى
يف
التنومي
• مازال عدد احلاالت التي ت�ستوجب
ً
والوفيات منخف�ضة ،وما زال القطاع ال�صحي يف ال�سلطنة متما�سكًا.
• الهدف من الإغالق واحلد من احلركة هو �أن الفريو�س ال ينتقل
�سوى بالتقارب بني الأفراد ،والإغالق �سيحد من التجمعات و�سيدرك
اجلميع �أن تخفي�ض عدد احلاالت لن يت�أتى �سوى عرب قناعة فردية من
كل مواطن ومقيم.
• املر�ض الآن ينت�رش بني العوائل العمانية ب�شكل كبري ،و�أ�صبحت
الإ�صابة مرتفعة بني العمانيني مقارنة باملقيمني.
• الت�أخر يف نتائج فحو�صات كورونا ناجت عن ال�ضغط الكبري على
املختربات ،وهناك من يفح�ص لأعرا�ض ال داعي لها.
• �أ�صغر وفاة كانت حلالة تبلغ من العمر ( )22عاما ،مع االعرتاف ب�أن
الإ�صابات بني �صغار ال�سن �أقل حدة.
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• بع�ض ال�رشكات �أخذت موظفيها لأكرث من مركز فح�ص ..وهذا جتاوز.
• امل�ست�شفى امليداين يف طور الإعداد.
• ( )%7ن�سبة احلاالت التي دخلت امل�ست�شفى يف ال�سلطنة مقارنة مع
( )%20الن�سبة العاملية.
يلغ ،الت�سرت على ممار�سات
• قرار منع التجمعات الزال قائما ومل ٍ
التجمع تعد جرمية.
• هناك (� )140رشكة حول العامل ت�سعى لإنتاج لقاحات لفريو�س
اجتماعا يف وزارة ال�صحة ل�ضمان ح�صول
كورونا .واليوم عقدنا
ً
ال�سلطنة على ح�صة من اللقاح عند طرحه يف الأ�سواق.
• هناك توا�صل ر�سمي و�شخ�صي مع �رشكات اللقاحات ،وقد اتخذت
اخلطوات الالزمة لتوفري اللقاح يف ال�سلطنة فور وجوده.
• التعويل على اللقاح والأدوية ال يجب �أن يكون عاليا.
• الفح�ص جماين للجميع ،ولكن كان هناك �إ�ساءة يف تطبيق ذلك من
بع�ض ال�رشكات� ،إذ قامت ال�رشكات بنقل موظفيها بني مراكز الفح�ص
املختلفة لإجراء الفح�ص ب�شكل متكرر.
• متفائل ب�أن خالل الإغالق ومنع احلركة �ستنخف�ض عدد الإ�صابات
واحلاالت التي ت�ستدعي التنومي يف امل�ست�شفى.
• تراجع احلاالت ال يعني بال�رضورة انخفا�ض �أعداد الوفيات.
• الدول التي ت�شارك يف التجارب ال�رسيرية للقاحات تكون لها الأولوية
يف احل�صول على اللقاح بعد املوافقة عليه من اجلهات املعنية.
• نتوقع �أن يبد�أ ت�صنيع اللقاح �ضد كورونا يف �سبتمرب املقبل بعد
انتهاء املرحلة الثالثة للتجارب ال�رسيرية للعقار.
جار على ت�أمني ح�صول ال�سلطنة على لقاح كورونا فور طرحه.
• العمل ٍ
• قد يكون لل�سلطنة الأولوية يف احل�صول على اللقاح نظراً مل�ساهماتها
ودعمها ال�سابق يف جمال تطوير العقارات على امل�ستوى العاملي.
• القطاع ال�صحي اخلا�ص �رشيك �أ�سا�سي يف جمابهة اجلائحة.
طيب اهلل ثراه  -دعمت ال�سلطنة
• يف عهد ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ّ -

جهود تطوير اللقاحات بـ ( )3ماليني دوالر.
• تبني اجلدوى العلمية من العالج بالبالزما ،ون�شكر جميع املتربعني
بالبالزما.
• �أمتنى �أال يكون عيد الأ�ضحى املبارك منا�سبة النت�شار الفريو�س
ون�رش املر�ض وت�سجيل وفيات.
معايل الدكتور وزير النقل
• هناك ت�سهيل لل�سفر عرب املطارات من خالل الرحالت املتاحة وغري
املجدولة.
• هناك رحالت ا�ستثنائية وخا�صة وميكن للعمانيني واملقيمني
املغادرة عربها بدون ت�رصيح.
• على كل قادم ل ُعمان �أن يخ�ضع ل�رشط العزل امل�ؤ�س�سي ملدة �أ�سبوعني
على نفقته اخلا�صة.
• على القادمني �إىل ال�سلطنة االلتزام بالت�سجيل يف تطبيق «تر�صد
 »+وارتداء ال�سوار الإلكرتوين ،بالإ�ضافة �إىل الت�صاريح املطلوبة من
وزارة اخلارجية.
• هناك زيادة يف عدد الرحالت اال�ستثنائية واخلا�صة.
• �أ�سا�س الإغالق هو االكتفاء باملوظفني املوجودين يف املحافظة
ذاتها وعدم التنقل بني املحافظات لتحقيق فعالية الإجراء.
• ميكن لل ُعمانيني وغري العمانيني مغادرة ال�سلطنة مع حتمل
االلتزامات وال�رشوط التي ت�ضعها الدول التي يتوجهون �إليها .مع
�رشط قيام العمانيني بالت�أمني ال�صحي يف الدولة التي يتوجهون �إليها.
• من لديه رحلة يف مطار م�سقط الدويل ميكنه العبور بعد �إبراز التذكرة
وهويته ويكون معه قائد املركبة فقط دون �أي مرافق �آخر.
• كانت هناك جهود لطرح حزمة خام�سة من الأن�شطة التجارية �إىل ما
بعد فرتة الإغالق نتيجة لزيادة عدد احلاالت ،ون�أمل ات�ضاح ال�صورة
ب�شكل �أف�ضل بعد الإغالق .ومت و�ضع بع�ض اال�شرتاطات ل�صالونات
احلالقة وال�صالونات الن�سائية.
• ال�سفر متاح خالل هذه الفرتة للجميع.
• الرحالت اجلوية والعبارات �ست�ستمر �إىل م�سندم.
�سعادة املهند�س وكيل وزارة التجارة وال�صناعة
• مت ا�ستالم مالحظات عديدة من قبل التجار ومت حتويلها �إىل اللجنة
العليا ليتم مراجعتها والبت فيها.
• ال�سماح بتنقل �شاحنات الب�ضائع التي تزيد حمولتها عن ()3
طن و�سيارات الوقود بالتنقل بني املحافظات خالل فرتة الإغالق
بت�صاريح.
• ا�ستمرار حركة مرور الب�ضائع عرب املطارات واملوانئ واملنافذ
الربية وا�ستمرار عمل امل�صانع يف املحافظات.
• املخازن حتتوي على املواد الأ�سا�سية ،واالحتياجات ال�رضورية
متوافرة يف املحافظات.
• تن�سيق بني الهيئة العامة لالحتياطي الغذائي وبني ال�رشكات لتوفري
ما يلزم من منتجات.
العميد الركن رئي�س التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
• الغلق التام هو غلق جلميع نقاط العبور يف كافة املحافظات وال
يقت�رص على الطرق الرئي�سية �إمنا ي�شمل الفرعية كذلك.

• ال ا�ستثناء مطلقا من الإغالق التام ..فقط مركبات الطوارئ
واملركبات العملياتية والتموينية.
• ا�ستثناء �أ�صحاب احلاالت املر�ضية من قرار الإغالق التام ،ب�رشط
�إظهار ما يثبت املوعد الطبي يف امل�ست�شفى.
• هناك حماوالت من البع�ض خالل الإغالق املا�ضي للذهاب �إىل
عذرا ما لعبور هذه
نقاط ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة ويحاول �أن يربز ً
النقاط ،وهذا ي�شكل عبئا على الوحدات ،ون�أمل من اجلميع امل�ساعدة
يف حتقيق الهدف الأ�سمى وهو منع انتقال الفريو�س من نقطة لأخرى.
العميد الركن مدير عام العمليات ب�شرطة عمان ال�سلطانية
• الإغالق التام يعني عدم وجود �أي ا�ستثناءات للتنقل بني املحافظات.
• منع احلركة ُيق�صد بها املنع التام �سواء كان بامل�شي �أو با�ستخدام
�أي و�سيلة من و�سائل النقل.
• ن�ؤكد يف هذه املرحلة �رضورة التقيد وااللتزام التام .فال تزال ثقافة
�إقامة املنا�سبات موجودة.
• ( )100ريال عماين قيمة خمالفة منع احلركة ،ومن يقاوم ُيحال
�إىل االدعاء العام.
• نقاط التحكم وال�سيطرة لي�ست هي اجلهة املخولة لل�سماح بعبور
الأفراد ،فال يحاول �أحدكم تقدمي �أعذار للعبور.
• ميكن احل�صول على العديد من خدمات �رشطة عمان ال�سلطانية عرب
الو�سائل الإلكرتونية ،وال مربر لأي �شخ�ص لعدم جتديد �أي وثيقة.
الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة
• ( )%58ن�سبة الإ�صابة بني العمانيني ،و(� )%42إ�صابات بني
الوافدين.
• �سبب انخفا�ض �أعداد الإ�صابات بني الوافدين هو عزوف بع�ض
ال�رشكات عن �إجراء الفح�ص ،كما �أنه بعد الفتح هناك الكثري منهم
ممن ان�شغل ب�أعماله وال يذهب �إىل الفح�ص ،وكذلك عدم التزام البع�ض
بالعزل ال�صحي.
• الوفيات يف ال�سلطنة ال تزال ثابتة ،ورقمها �صغري ج ًدا مقارنة
ببلدان �أخرى على امل�ستوى العاملي.
• الحظنا خالل التق�صي الوبائي للحاالت امل�صابة ب�أنه ال يوجد
التزام يف مقر العمل.
• يتم عقد االجتماعات بدون ارتداء الكمامات ،كما �أن كرثة الزيارات
العائلية ت�ؤدي �إىل زيادات احلاالت.
• �إ�صابات الأطفال من ال�شهر الأول حتى عمر (� )١٤سنة ()4583
�إ�صابة بن�سبة (.)%6
• نتوقع انخفا�ضا ملحوظا بالإ�صابة بفريو�س كورونا خالل الأ�سبوع
املقبل.
• بد�أت املرحلة الأوىل من امل�سح الوطني اال�ستق�صائي امل�صلي لعدوى
مر�ض فريو�س (كوفيد ،)19ومت ا�ستهداف (� )4600شخ�ص حتى الآن.
• املرحلة الثانية للم�سح الوطني اال�ستق�صائي امل�صلي �ستبد�أ بعد
الأ�سبوع الثاين لإجازة عيد الأ�ضحى املبارك.
• مت توزيع (� )20ألف �سوار على امل�صابني ملتابعتهم وكذلك على
( )800م�سافر قادم �إىل ال�سلطنة من مطار م�سقط الدويل ،و()%10
منهم متت خمالفتهم.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة و �شرطة ُعمان ال�سلطانية ُتف ِّعل نقاط ال�سيطرة والتحكم
امل�شرتكة على مداخل املحافظات وخمارجها وعلى الطرق الرئي�سية والفرعية
تطبي ًقا لقرارات اللجنة العليا املكلفة
ببحث �آل��ي��ة التعامل م��ع ال��ت��ط��ورات
الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد ـ  ،)19بد�أت م�ساء يوم 7/25
واب��ت��داء من ال�ساعة ال�سابعة وح��دات
العماين ووحدات
من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
من �رشطة ُعمان ال�سلطانية بتفعيل
نقاط ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة مع
بدء �رسيان (الإغالق التام) على جميع
مداخل حمافظات ال�سلطنة وخمارجها.
وقد انت�رشت الوحدات املن ِّفذة لنقاط

ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة وفقا خلطة
االنت�شار ،ومبا يتطلبه تنفيذ قرارات
اللجنة العليا ،والذي ق�ضى بالإغالق
التام بني حمافظات ال�سلطنة وحتى
يوم ال�سبت املوافق � 8أُغ�سط�س.
وق��د �أب��دى املواطنون واملقيمون
تفهمهم ل�ل�أه��داف ال��ت��ي م��ن �أجلها
مت تفعيل ن��ق��اط ال�سيطرة والتحكم
امل�شرتكة ،ومب��ا �أظ��ه��روه م��ن التزام
بكافة الإج����راءات ال�لازم��ة ،والتقيد
بالتوقيتات املعتمدة ،ملا فيه حتقيق

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنقل �شحنات متنوعة �إىل حمافظة م�سندم

امل�صلحة العامة.
ويف الوقت ال��ذي تثمن فيه هذه
ال��ق��وات م��ا �أب���داه جميع املواطنني
واملقيمني من تفهم لقرارات اللجنة
العليا ،والتعاون مع القائمني على هذه
النقاط امل�شرتكة ملا فيه امل�صلحة
العامة ،ف�إنها لتدعو �إىل املوا�صلة
يف هذا امل�ستوى من االلتزام والتقيد
بكافة الإجراءات التي �أقرتها اللجنة
العليا والأخذ يف احل�سبان املتطلبات
الوقائية و االحرتازية.

ق���ام���ت ال��ب��ح��ري��ة ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة
العمانية ي��وم  7/20بنقل �شحنات
ُ
متنوعة �إىل حمافظة م�سندم ل�ضمان
�إدام��ة كافة امل�ستلزمات الأ�سا�سية
ل��ل��م��واط��ن�ين وامل��ق��ي��م�ين واجل��ه��ات
ذات العالقة باملحافظة ،وذل��ك يف
�إط���ار الأدوار وال��واج��ب��ات الوطنية
والإن�سانية ،وا�ستمرارا جلهود قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف دع��م و�إ�سناد
كافة امل�ؤ�س�سات والقطاعات الأخرى
بالدولة  -الع�سكرية منها واملدنية -
واملت�أثرة بالإجراءات املتخذة حيال
مكافحة جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا
(كوفيد .)19
ي�أتي ذلك يف �إط��ار تفعيل �آليات
العمل الوطني امل�شرتك بني م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة الع�سكرية وامل��دن��ي��ة ،ومبا
ي�ضمن تكامل اجلهود الوطنية لتنفيذ
ق��رارات اللجنة العليا املكلفة ببحث
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد .)19
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متابعة :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

ت�صوير :الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي

كلية الدفـاع الوطني حتتفـل بتخريـــــــــــــــــج دورة الدفـاع الوطني ال�سابعة
معايل الدكتور وزير التجارة وال�صناعة راعي احلفل:
«مناق�شات اخلريجني للت�أثريات االقت�صادية جراء (كوفيد )19
وحزمة احللول التي اقرتحوها هي بال �شك حمل اهتمام وتقدير»

اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني:
احتفلت كلية الدفاع الوطني يوم  7/22بتخريج دورة الدفاع الوطني ال�سابعة ،والتي �شارك فيها عدد من
كبار ال�ضباط من �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين العماين ،و�شرطة عُ مان ال�سلطانية ،واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة عدد من كبار املوظفني بالوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية املدنية ،وذلك حتت رعاية معايل الدكتور علي بن م�سعود ال�سنيدي وزير التجارة وال�صناعة ،و�سط اتخاذ
كافة الإجراءات االحرتازية والوقائية.
بد�أ االحتفال الذي �أقيم مبقر الكلية يف مع�سكر بيت الفلج ب�آيات
عطرة من الذكر احلكيم ،ثم �ألقى اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آمر كلية الدفاع الوطني كلمة بهذه املنا�سبة قال فيها« :لقد كانت
توجيهات جاللة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور  -طيب اهلل ثراه � -أن تكون هذه الكلية منارة علم جتتمع
فيها نخب من ذوي الأفكار وال��ر�ؤى الوطنية من �أجل بناء وت�أهيل
�ص ّناع القرار الإ�سرتاتيجي  ،كما �أن التوجيهات املباركة ملوالنا جاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه-
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يف خطابه ال�سامي يوم  23فرباير 2020م قد �أك��د على االهتمام
بالتعليم  ،حيث قال جاللته رعاه اهلل�« :إن االهتمام بقطاع التعليم
مبختلف �أنواعه وم�ستوياته وتوفري البيئة الداعمة واملحفزة للبحث
العلمي واالبتكار �سوف يكون يف �سلَّم �أولوياتنا الوطنية ،و�سنم ُّده
بكافة �أ�سباب التمكني» حفظ اهلل جاللته ووفقه لتحقيق ما ي�صبو �إليه
من عزة ورفعة لهذا الوطن و�أبنائه».
بعد ذلك �شاهد راعي املنا�سبة فيلم ًا ت�سجيلي ًا للدورة ال�سابعة وما
ا�شتملت عليه من برنامج درا�سي ت�ضمن ثالثة ف�صول درا�سية ،بجانب

«لقد كانت توجيهات جاللة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور  -طيب اهلل ثراه � -أن تكون هذه الكلية
منارة علم جتتمع فيها نخب من ذوي الأفكار والر�ؤى الوطنية من �أجل
بناء وت�أهيل �ص ّناع القرار الإ�سرتاتيجي»
الدرا�سة النظرية والتطبيقات العملية والزيارات املحلية ذات العالقة
بربنامج الدورة� ،إىل جانب املحا�رضات والندوات لعدد من �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة والف�ضيلة والقادة الع�سكريني والأمنيني بالدولة،
وا�ستقطابها عدداً من املفكرين والباحثني و�صناع القرار من داخل
ال�سلطنة وخارجها.
ثم قام معايل الدكتور وزير التجارة وال�صناعة بتوزيع ال�شهادات
على امل�شاركني يف الدورة.
بعدها �ألقت الدكتورة �سهام بنت �سامل ال�سنانية �إحدى امل�شاركات
بالدورة من املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية كلمة نيابة عن
تخرجنا اليوم ال ميثل عالمة
زمالئها امل�شاركني قالت فـــيها� « :إن ُّ
أ�صحاب فكر
النهاية بقدر ما ميثل بداية جديدة وم�س�ؤولية �أكرب ،قاد ٌة �
ُ

�إ�سرتاتيجي م�ستعدون ملواجهة التحديات وحمافظون �أوفياء على
الأمن الوطني ،مت �إعدادهم �إعدادا جيدا من قبل كلية الدفاع الوطني».
و�أ�ضافت قائلة�« :إن كلية الدفاع الوطني امل�ؤ�س�سة الأكادميية
الوطنية ال�شاخمة يف منظومة الدرا�سات الإ�سرتاتيجية يف جمايل
الأمن والدفاع ،لهي منارة فكرية رائدة هي�أت لنا بيئة مالئمة لنربع
يف مهارات البحث العميق ،واملناق�شة البناءة ،والتحليل الدقيق،
والتفكري الإ�سرتاتيجي ،فكان لها الف�ضل بعد اهلل يف تتويج جهودنا
بعظيم املنجزات».
واختتمت الكلمة بقولها�« :إنه يف يوم تخرجنا هذا لنزهو ب ُعمان
ني؛ �أو ينام لنا
فداء لرتابها الطاهر ،ولن َّ
ترف لنا ع ٌ
ونق ِّدم �أنف�سنا ً
ركب ،وقدو ٌة لكل ح�ضارةٍ  ،و�إننا نعاهد
ٌ
جفن حتى نراها �سباق ًة لكل ٍ
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امل�شاركون :
تخرجن��ا الي��وم ال ميثل
ُّ
عالم��ة النهاية بق��در ما
ميث��ل بداي��ة جدي��دة
وم�س�ؤولية �أكرب

�سعادة ال�سفري الدكتور
عبداهلل بن �صالح ال�سعدي
موجه �إ�سرتاتيجي

العميد الركن
حممد بن يعرب ال�سيفي
م�ساعد �آمر الكلية

الدكتور
�سامل بن �سعيد الكندي
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العقيد الركن بحري
�سليمان بن حممد البلو�شي

املمثل الأكادميي جلامعة ال�سلطان قابو�س

اهلل والوطن و�سلطاننا املفدى ب�أن نبقى دائما على الوالء ،ون�سعى يف
احلفاظ على تراثنا وممتلكاتنا ومق ّدراتنا تخطيط ًا وتطويراً وتنمية”.
ح�رض االحتفال �صاحب ال�سمو ال�سيد الدكتور فهد بن اجللندى �آل
�سعيد رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س ،والفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن مطر بن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،واللواء الركن طيار مطر
بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،واللواء الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية،
واللواء غ�صن بن هالل العلوي م�ساعد رئي�س جهاز الأم��ن الداخلي
للعمليات ،واللواء �أحمد بن علي ك�شوب �أمني عام جمل�س الأمن الوطني
باملكتب ال�سلطاين ،و�أع�ضاء هيئة التوجيه بالكلية.
اجلدير بالذكر �أن دورة الدفاع الوطني ال�سابعة بد�أت يف الثامن
والع�رشين من �أغ�سط�س من العام املن�رصم  ،حيث تهدف الدورة �إىل
�إع��داد وت�أهيل ق��ادة �إ�سرتاتيجيني ( ع�سكريني ومدنيني) من خالل
االلتزام بتوفري البيئة الأكادميية التي حتفز على الإب��داع الفكري
والتعلم والبحث والتطوير ،بهدف �إك�سابهم املعرفة واملهارات والقيم
واالجتاهات التي متكِّنهم من تويل املنا�صب القيادية يف امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي ،وامل�ساهمة الفاعلة يف �صياغة ال�سيا�سات العامة وتطوير
الإ�سرتاتيجيات الوطنية  ،واتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة يف
جمايل الأمن والدفاع.
وبهذه املنا�سبة �أدىل معايل الدكتور علي بن م�سعود ال�سنيدي وزير
التجارة وال�صناعة راعي احلفل بت�رصيح قال فيه«:ت�رشفت اليوم وبكل
اعتزاز برعاية حفل تخريج الدفعة ال�سابعة من دورة الدفاع الوطني،
ومما ال �شك فيه �أن هذه الكوكبة من �إخواننا و�أبنائنا وبناتنا التي
�سرتفد القطاعني الع�سكري واملدين يف املرحلة القادمة هي �إ�ضافة
جديدة ،وما �أعجبت به هو متكُّن الكلية يف هذه الظروف ال�صعبة من
�إجناز هذا الربنامج املعتمد الذي يح�صل فيه امل�شاركون على �شهادة
املاج�ستري  ،وا�ستخدامهم لو�سائل التقنية ،ومنها التعلم عن بعد ،كما �أن
مناق�شات اخلريجني خالل الأ�شهر املا�ضية للت�أثريات االقت�صادية من
جراء جائحة (كوفيد  )19-وحزمة احللول التي اقرتحوها يف بحوثهم
هي بال �شك حمل اهتمام وتقدير ،نتمنى للكلية واخلريجني كل التوفيق،
كما �أجدها �سانحة لتقدمي ال�شكر اجلزيل للكادر الفني والأكادميي
والإداري بالكلية على ما يقومون به من جهد كبري ،وكل عام واجلميع
بخري».
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العقيد الركن
حممد بن �صالح الفار�سي

العقيد الركن
�سليمان بن �سعيد الكلباين

العقيد الركن
مبارك بن �سعيد امل�سروري

ولت�سليط ال�ضوء على �أهمية الدورة على امل�ستوى الوطني �أجرى
التوجيه املعنوي عدداً من اللقاءات ال�صحفية لعدد من هيئة التوجيه
بالكلية واخلريجني:
حيث قال �سعادة ال�سفري الدكتور عبداهلل بن �صالح ال�سعدي موجه
�إ�سرتاتيجي بكلية الدفاع الوطني« :لقد �شمل برنامج الدرا�سة على
تر�سيخ الفهم العميق ملختلف ق�ضايا الأم��ن والدفاع على امل�ستوى
الوطني والإقليمي والدويل ،عالوة على تنمية مهارات التفكري الإبداعي
والنقد ،ومهارات التحليل والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،وكل هذا مت يف
�إطار منهجية علمية دقيقة مبنية على �أحدث �أ�ساليب البحث العلمي.
وال ي�سعني يف هذا اليوم �إال �أن �أتوجه بالتهنئة �إىل كافة امل�شاركني
يف الدورة ال�سابعة مبنا�سبة تخرجهم من هذه الكلية الرائدة ،كما نهنئ
�أنف�سنا جميعا �إكمال كلية الدفاع الوطني �سبع �سنوات من بدء م�سريتها
الأكادميية التي كما �أراد لها املغفور له ـ ب��إذن اهلل تعاىل ـ جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور ـ طيب اهلل ثراه ـ ب�أن تكون منارة
فكرية حتفِّز على الإبداع الفكري والتعلم يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي،
وب ��إذن اهلل �ست�ستمر هذه الكلية يف �أداء مهمتها على �أكمل وجه يف
امل�ستقبل حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه».
كما قال العميد الركن حممد بن يعرب ال�سيفي م�ساعد �آمر كلية
الدفاع الوطني« :بحمد اهلل وتوفيقه حتتفل كلية الدفاع الوطني يف هذا
اليوم املبارك بتخرج دفعة �أخرى من قادة ُعمان الذين نهلوا من معني
العلم واملعرفة يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية للأمن والدفاع ،ه�ؤالء القادة
الذين �أتيحت لهم الفر�صة وعلى مدار عام �أكادميي لالرتقاء بفكرهم �إىل
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي  ،كما �أتيحت لهم الفر�صة للقيام بزيارات ميدانية
داخلية لالطالع على ما متثله عدد من القطاعات بالدولة االقت�صادية
والثقافية وغريها من �أهمية �إ�سرتاتيجية ،وقد م َّثلت جائحة كورونا
فر�صة للكلية لتنويع �أ�ساليب الأداء التعليمي والأكادميي والتكيف
مع الأزم��ات وامل�ستجدات ،حيث مت تفعيل نظام التعليم عن بعد بكل
احرتافية ومهنية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد مت االعتماد وب�شكل كامل على
الكفاءات الأكادميية الوطنية لتنفيذ عدد من ور�ش العمل الذين �أثبتوا
كفاءتهم فلهم كل التقدير والثناء».
وقال الدكتور �سامل بن �سعيد الكندي املمثل الأكادميي جلامعة
ال�سلطان قابو�س يف كلية الدفاع الوطني« :عملت الكلية كمنظومة
متكاملة لتحقيق �أهدافها رغم كل الظروف التي �صاحبت تنفيذ الربنامج

معمر بن عبداخلالق الروا�س

الدكتور
�أحمد بن علوي باعبود
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كلية الدفاع الوطني متنح امل�شاركني درجة املاج�ستري
يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية للأمن والدفاع الوطني
من جامعة ال�سلطان قابو�س
يف ظل جائحة كورونا ،وا�ستطاعت قيادة الكلية امل�ضي نحو حتقيق
الأه��داف املن�شودة متا�شيا مع ر�ؤية الكلية ور�سالتها ،وذلك بف�ضل
اخلطط الإ�سرتاتيجية املدرو�سة يف نظام متكامل من الهيئة الإدارية
والفنية والأكادميية وهيئة التوجيه وامل�شاركني ،وقد كانت الكلية
�سباقة يف تنفيذ كافة قرارات اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19 -نحو
التعليم عن بعد بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س لتنفيذ مقررات
الف�صل الثالث ،ف�ضال عن تنفيذ الكلية متطلبات الدورة كور�شة التعامل
مع و�سائل الإعالم ،وور�شة �إدارة الأزمات ،ثم التمرين الإ�سرتاتيجي».
وقال العقيد الركن حممد بن �صالح الفار�سي �أحد امل�شاركني يف
الدورة من رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة« :تعد كلية الدفاع
الوطني �شعاع فكر �إ�سرتاتيجي لي�س على م�ستوى قوات ال�سلطان امل�سلحة
فح�سب ،و�إمن��ا على امل�ستوى الوطني ،حيث ي�ساهم برنامج الدفاع
الوطني يف تعزيز م�ستوى املعرفة والفكر الإبداعي الإ�سرتاتيجي ،والرقي
بفكر م�شاركيه يف خمتلف جوانب التخطيط والتحليل الإ�سرتاتيجي،
فقد حر�صت الكلية على �إك�ساب امل�شاركني املعرفة وامل��ه��ارة يف
�إعداد الإ�سرتاتيجيات الوطنية ،واتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة
من خالل التعاون مع عدد من مراكز الفكر والدرا�سات الإ�سرتاتيجية
الدولية املرموقة وال�شخ�صيات الوطنية وجامعة ال�سلطان قابو�س،
لت�أهيل وتخريج قيادات وطنية ت�ساهم يف بناء الوطن حتت القيادة
احلكيمة ملوالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه».
العقيد الركن �سليمان بن �سعيد الكلباين �أحد امل�شاركني يف الدورة
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين« :كان يل ال�رشف العظيم االلتحاق بهذا
ال�رصح الوطني ال�شامخ الكت�ساب العلوم واملعارف املتنوعة ،وممار�سة
املهارات الفكرية املتعددة ،وتطوير مفاهيم العمل الوطني ،وتتمثل يف
ت�أ�سي�س قدرات التخطيط الإ�سرتاتيجي واملهارات القيادية املتقدمة،
باعتماد �أمناط التفكري الإ�سرتاتيجي يف مواكبة الع�رص وا�ست�رشاف
امل�ستقبل ،والتي تفيد قادة امل�ستقبل يف اجلانب الإ�سرتاتيجي ،وخا�صة
مع تناغم بيئات الدرا�سة الإقليمية والدولية مع البيئة الوطنية ،ولفهم
�أ�س�س التحليل والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،و�إدارة وتوظيف موارد الدولة
من �أج��ل حماية امل�صالح الوطنية ،وبتنفيذ التمرين الإ�سرتاتيجي
للكلية (�صنع القرار ) 7-و�صل امل�شاركون �إىل م�ستوى عالٍ من الفكر
والتخطيط واتخاذ القرار ،وبهذه املنا�سبة ال ي�سعنا �سوى �أن ن�شكر جهود
القائمني على هذه املنارة العلمية ؛ ملا يبذلونه من جهد لإعداد نخبة
من الكفاءات الوطنية».
وقال العقيد الركن بحري �سليمان بن حممد البلو�شي �أحد امل�شاركني
يف الدورة من البحرية ال�سلطانية العمانية« :لقد كان يل ال�رشف ب�أن
�أكون �ضمن منت�سبي الدورة ال�سابعة بكلية الدفاع الوطني ،هذا ال�رصح
العلمي الذي يزخر ب�إمكانيات وكوادر ذات قدرات مهنية رفيعة تعزز
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�أهداف الكلية ،كتطوير القيادات الوطنية للقطاعني الع�سكري واملدين،
ال �سيما فيما يتعلق بالتخطيط الإ�سرتاتيجي ،و�آليات �صنع القرار التي
ُتعنى بالأمن والدفاع الوطني ،وقد كان التمرين الإ�سرتاتيجي(�صنع
القرار )7-فر�صة �سانحة يف توظيف هذه الآليات وتطبيق مقررات
الدورة يف التعامل مع عدد من الأحداث والق�ضايا االفرتا�ضية والأحداث
اال�ستثنائية على امل�ستوى الوطني ،وختام ًا �أتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم
االمتنان للقائمني على هذا ال�رصح العلمي ملا قدموه خالل هذا العام
يف �سبيل االرتقاء مب�ستوى امل�شاركني و�إعداد قادة �صانعي القرار».
و�أ�ضاف العقيد الركن مبارك بن �سعيد امل�رسوري �أحد امل�شاركني
يف الدورة من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين قائالً« :تعد كلية الدفاع الوطني
�أحد �أهم ال�رصوح التعليمية ال�شاخمة بال�سلطنة ،حيث يتخرج منها
�سنوي ًا نخبة من الكوادر الفاعلة ذات قدرات و�إمكانات عالية يف جمال
التحليل والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،وهذا نتاج جهود م�ضنية تبذلها الكلية
يف رفد الوطن بتلكم الكوادر على �أيدي موجهني �إ�سرتاتيجيني وخرباء
دوليني وحمليني ،كما �أن جلامعة ال�سلطان قابو�س بالتعاون مع الكلية
الدور الفاعل يف �صقل اخلريجني من خالل برنامج املاج�ستري الذي مت
تنفيذه وفق الربنامج املعد لهذه الدورة ،وها نحن اليوم جنني ثـمار
عام كامل من اجلهد املتوا�صل ،وبهذه املنا�سبة ال ي�سعنا �إال �أن نتوجه
ٍ
بال�شكر اجلزيل لقيادة الكلية وهيئتها».
وقال الدكتور �أحمد بن علوي باعبود �أحد امل�شاركني يف الدورة من
جمل�س ال�شورى« :كان مرور هذا العام الدرا�سي كلمحة ب�رص ،بالرغم مما
�صاحبه من �أحداث ا�ستثنائية على امل�ستويني الوطني والعاملي ب�سبب
جائحة كورونا ،ومع ذلك يقف اليوم منت�سبو الدورة ال�سابعة لالحتفال
بنهاية هذا العام ،ويطوف بهم �رشيط ذكرياتهم يف �أروقة الكلية وهم
ينهلون من علومها ومعارفها ،ويتبادلون احل��وار مع �شخ�صياتها
املختلفة من قيادات دولية و�إقليمية ووطنية ،حيث �إن القيمة العلمية
التي حتققها دورات كلية الدفاع الوطني هي ح�صول امل�شاركني
على قدر عالٍ من الت�أهيل يف جمال التخطيط ال�سليم وال�سيا�سات
العامة ،وا�ست�رشاف امل�ستقبل وفق تفكري ور�ؤية �إ�سرتاتيجية ،ت�ستوعب
التحديات التي قد تواجه وطننا الغايل ُعمان ،ويف الوقت نف�سه تزيد
من الفهم العميق ملختلف الق�ضايا الوطنية والدولية بر�ؤية ُعمانية».
معمر بن عبداخلالق الروا�س �أحد امل�شاركني يف الدورة من مكتب
وزي��ر الدولة وحمافظ ظفار ق��ال« :بكل فخر واعتزاز ي�رشفني ب�أن
�أكون �ضمن م�شاركي الدورة ال�سابعة بكلية الدفاع الوطني ،والتي
تهدف �إىل تعزيز قدرات امل�شاركني يف الفكر والتحليل الإ�سرتاتيجي
لكافة املجاالت ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية من
خ�لال املحا�رضات واللقاءات وال��زي��ارات وور���ش العمل والتمرين
الإ�سرتاتيجي ،والتي متكّن امل�شاركني من االطالع والدرا�سة للعديد من
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية ملختلف البيئات الوطنية والإقليمية والدولية،
والتي من �ش�أنها �إك�ساب امل�شاركني القدرة على مهارات الفكر والتحليل
الإ�سرتاتيجي ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة لنا باللقاء واحلوار مع
كبار امل�س�ؤولني متخذي القرار بالدولة ،وكذلك ال�سفراء املعتمدين لدى
ال�سلطنة للدول ال�شقيقة وال�صديقة ،وكوكبة من املفكرين واخلرباء
والباحثني من داخ��ل ال�سلطنة وخارجها؛ لإث��راء فكر امل�شاركني
باملعلومات واملعرفة».
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كليـة الدفـاع الوطنـي تختتـم فعاليات التمريـــــــــــــــن الإ�ستـــــراتيجـــي (�صنـــع القرار)7 -

اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني:

تتويج���ا للح�صيل���ة الفكري���ة
ً
واملعرفي���ة للم�شارك�ي�ن يف دورة
الدف���اع الوطن���ي اختتم���ت كلية
الدفاع الوطن���ي يوم  7/2فعاليات
التمري���ن الإ�سرتاتيج���ي «�صن���ع
القرار »7 -ال���ذي نفذه امل�شاركون
ب���دورة الدف���اع الوطن���ي ال�سابعة
من خمتل���ف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
والأمني���ة واملدني���ة بالدولة خالل
الفرتة ( .)7/2-6/28وقد رعى ختام
فعالي���ات التمرين مع���ايل ال�شيخ
الف�ضل بن حممد احلارثي �أمني عام
جمل�س الوزراء.
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وق��د ا�ستمع معايل ال�شيخ راع��ي املنا�سبة واحل�ضور �إىل �إيجاز حول
�سري فعاليات التمرين قدمه العميد الركن حممد بن يعرب ال�سيفي م�ساعد
�آم��ر كلية الدف��اع الوطني ،تن��اول خالله نب��ذة عامة ع��ن دورة الدفاع
الوطن��ي ال�سابعة ،وعن التمري��ن الإ�سرتاتيجي (�صنع القرار  ،)7-بعدها
فيلما مرئ ًيا يتحدث عن الكلية ور�ؤيتها
�شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور ً
الوطني��ة الت��ي تقوم عل��ى التفاعل مع الأح��داث الإ�سرتاتيجي��ة الوطنية
وجت�سيده��ا هذا العام لنظام التعلم ع��ن بعد ،وتوظيف و�سائل االت�صال
اً
و�ص��ول �إىل تنفي��ذ التمرين (�صنع
املرئ��ي احلديث��ة لتب��ادل املعلومات
الق��رار ، )7-كما �شاهد معاليه واحل�ضور ات�ص��اال مرئ ًيا مع امل�شاركني
يف التمري��ن ،والذين مت توزيعهم �إىل عدة جمموعات خارج حرم الكلية،
ويف �أماك��ن خمتلف��ة �ضمن من�ش���آت قوات ال�سلط��ان امل�سلحة مبحافظة
م�سق��ط ،وا�ستم��ع م��ن خ�لال االت�ص��ال املرئ��ي �إىل �إيجاز م��ن خمتلف
املجموع��ات ع��ن �أدوار ومه��ام كل جمموع��ة ،و�رشح عن �آلي��ة التعامل
والتفاع��ل مع الأحداث الوطني��ة املفرت�ضة خالل �سري �أح��داث التمرين،
والت��ي ركزت عل��ى ا�ستخدام مه��ارات التحلي��ل الإ�سرتاتيجي ،وحماكاة
�آلي��ات �صناع��ة القرار الإ�سرتاتيج��ي ،و�صياغة التو�صي��ات وال�سيا�سات
الوطني��ة يف خمتلف الق�ضاي��ا ذات العالقة بالأم��ن والدفاع ،والق�ضايا
الإقليمية والدولية.
ح�رض املنا�سبة الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س جمل�س الكلية ،و�سعادة الدكتور حممد بن
�سي��ف احلو�سني وكي��ل وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون ال�صحي��ة ،و�سعادة ال�شيخ
خليف��ة بن علي احلارثي وكي��ل وزارة اخلارجية لل�ش���ؤون الدبلوما�سية،

الكلية عمدت �إىل اقتنا�ص ما نعتربه فر�صة يف توظيف الأ�سباب لو�ضع
�آلية خمتلفة للتمرين وطرق تنفيذ غري معتادة من �أجل تطبيق قرارات
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد )19
و�سع��ادة قي���س ب��ن مو�س��ى اليو�س��ف رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان.
ويع��د التمري��ن الإ�سرتاتيج��ي (�صن��ع
الق��رار )٧-ال��ذي نف��ذه امل�شارك��ون ب��دورة
الدف��اع الوطن��ي ال�سابع��ة �إح��دى املحطات
الرئي�سي��ة لربنامج الدورة ،وتتويجا للمنهاج
الدرا�س��ي الع��ام لكلي��ة الدف��اع الوطني ،وقد
ا�شتم��ل التمري��ن عل��ى ع��دد م��ن الأح��داث
والق�ضايا االفرتا�ضية الت��ي حتاكي البيئات
املختلف��ة لتمكِّ��ن امل�شارك�ين بال��دورة م��ن
الق��درة عل��ى �إدارة الق�ضاي��ا والأح��داث
اال�ستثنائي��ة عل��ى امل�ست��وى الوطن��ي،
بالإ�ضاف��ة �إىل التوظي��ف العلم��ي ملح�صل��ة
الدرا�س��ات الأكادميي��ة الإ�سرتاتيجي��ة الت��ي
اكت�سبها منت�سبو الدورة يف خمتلف املعارف
والعل��وم الإ�سرتاتيجي��ة املتعلق��ة بالأم��ن

والدف��اع .كم��ا يه��دف التمري��ن �إىل �إك�س��اب
امل�شارك�ين امله��ارات واالجتاه��ات والقي��م
التي متكنهم من التحليل وحتقيق التوازن يف
ومقوم��ات الدولة لتحقيق
ا�ستخ��دام عنا�رص
ّ
الأهداف وامل�صالح الوطنية العليا ،واالرتقاء
مبعارفهم ب�ش���أن �إيجاد تواف��ق يف ا�ستخدام
�أدوات القوى الدولية مبا فيها و�سائل الإعالم
م��ن �أجل �صن��ع الق��رارات الإ�سرتاتيجية على
امل�ستوى الوطني.
وح��ول �أهمية التمري��ن �أدىل اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني
مدي���ر التمرين بت�رصيح ملن���دوب التوجية
املعن���وي قال في���ه « :ي�رشفن��ي نياب��ة عن
كاف��ة منت�سب��ي الكلية �أن �أرح��ب بكم جمي ًعا
�أجم��ل ترحي��ب ،ون�شك��ر ملعاليك��م ت�رشيفكم
للكلي��ة وح�ضورك��م يف ه��ذا الي��وم لرعاي��ة

اليوم اخلتام��ي للتمرين الإ�سرتاتيجي (�صنع
الق��رار� ،)7-إن هذا التمرين ا�ستثنائي �إذ كما
تعلم��ون �أن التماري��ن الإ�سرتاتيجية ال�سابقة
كان��ت حتاك��ي ق�ضاي��ا حملي��ة و�إقليمي��ة
وعاملي��ة ويف �أك�ثر م��ن ح��دث� ،إال �أن ه��ذا
العام وب�سبب اجلائح��ة امل�سماة (كوفيد )١٩
عمدت الكلي��ة �إىل اقتنا�ص ما نعتربه فر�صة
يف توظي��ف الأ�سب��اب لو�ض��ع �آلي��ة خمتلف��ة
للتمري��ن وط��رق تنفيذ غري معت��ادة من �أجل
تطبيق الإج��راءات وفق ًا لتعليم��ات وقرارات
اللجن��ة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد  ،)19وقد كانت اجلائحة والإجراءات
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�إعداد :النقيب� /سعيــد بن خالــــد النافعـــــي  -املالزم �أول� /سعيــد بن نا�صـر ال�شبيبــــــــــي
الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحـــبي  -الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شـــــــــــي
ت�صوير:
العريف� /أحمد بن فهـــد الوهيبــــــــي  -نائـب العريــف� /أحمد بن غريب الها�شـــمي

العميد الركن/
حممد بن يعرب ال�سيفي
م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني

العميد الركن/
حممد بن عبداهلل �آل جمعة
موجه �إ�سرتاتيجي بالكلية

العميد الركن بحري/
علي بن عبدهلل ال�شيدي
موجه �إ�سرتاتيجي بالكلية

العقيد الركن/
�أحمد بن خلفان اللمكي
م�شارك من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين

املوجهون الإ�سرتاتيجيون بالكلية:

�أبدى امل�شاركون بالتمرين قدرات كبرية يف التفكري الإ�سرتاتيجي
العميق والتحليل و�صنع القرارات الإ�سرتاتيجية يف خمتلف الق�ضايا
املطروحة والذي يعك�س امل�ستوى العايل الذي و�صلوا �إليه
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املقدم/
عبدالعزيز بن حممد اجلابري
م�شارك من �شرطة عمان ال�سلطانية

امل�صاحب��ة لها ه��و حمور �أ�سا�س��ي ورئي�سي
للتمرين ،حي��ث متت �صياغ��ة الواقع احلايل
وافرتا�ضه على �أربع��ة قطاعات رئي�سية هي
(القط��اع ال�صح��ي ،والقط��اع االقت�ص��ادي،
والقطاع االجتماعي ،والقطاع الأمني) وذلك
من �أجل اخلروج بدرو�س م�ستفادة وتو�صيات
ق��د ت�ساعد متخذي الق��رار يف بع�ض الآليات
الواج��ب توفرها واخلط��ط املمك��ن تنفيذها
م�ستقب ًال للتعامل م��ع �أي �أحداث م�شابهة �إذا
قدر اهلل ذلك».
كما حتدث العميد الركن حممد بن يعرب
ال�سيفي م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني قائ ًال:
«يعتم��د التمري��ن الإ�سرتاتيج��ي يف املق��ام
الأول عل��ى رحاب��ة التفك�ير الإ�سرتاتيج��ي
ل��دى امل�شاركني مع �سعة اطالعهم و�إملامهم
بالدرا�س��ات والق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجي��ة ذات
العالق��ة مبفه��وم الدف��اع والأم��ن الوطن��ي،
وم��ن جان��ب �آخـر فـ���إن مـراع��اة اال�ستفادة
م��ن النتائ��ج والتو�صي��ات باملحا��ضرات
واملناق�ش��ات والأوراق البحثي��ة يع��د مطل ًبا
مهم��ا لتنفي��ذ التمري��ن عل��ى الوج��ه الأكمل
ً
وعم
فاعل��ة
م�شارك��ة
التمري��ن
ويتطل��ب
�ًل�اً
جماع ًي��ا من قبل امل�شاركني وهيئة التوجيه
الإ�سرتاتيج��ي ،وال��ذي يتمث��ل يف احلل��ول
الت��ي تتقدم بها املجموع��ات وفقا ملعا�ضل
التمرين التي يكلف به��ا املجموعات ،وبناء
عل��ى التط��ورات املت�سارع��ة الت��ي �أحدثه��ا
انت�ش��ار فريو���س كورون��ا امل�ستج��د و�آث��اره
العاملي��ة عل��ى خمتل��ف القطاع��ات ،فقد مت
تكلي��ف امل�شاركني �ضمن مفه��وم الدرا�سات
عل��ى امل�ست��وى الإ�سرتاتيج��ي �أي�ض��ا �إىل
جان��ب درا�س��ة الق�ضاي��ا الأخ��رى ،ب�إج��راء

حتلي��ل معمق ح��ول م�ست��وى مواجه��ة هذه
احلال��ة الطارئ��ة يف ال�سلطن��ة وت�أثريه��ا
عل��ى القطاع��ات املهم��ة واحليوي��ة بالبالد
واملتمثل��ة يف القطاع الأمن��ي واالقت�صادي
وال�صحي واالجتماع��ي ،وا�ستنباط الدرو�س
امل�ستف��ادة حمليا و�إقليميا وعامليا لتح�سني
اخلط��ط واملمار�س��ات لإدارة الأزم��ات
والك��وارث املحتملة وتطوي��ر وتعزيز مرونة
املجتمع ملواجهة الأزمات املختلفة».
وق���ال العميد الركن حمم���د بن عبداهلل
�آل جمع���ة (موج���ه �إ�سرتاتيج���ي بالكلية):
«ت��ويل كلية الدف��اع الوطن��ي اهتماما كبريا
بالتمري��ن اخلتام��ي (�صن��ع الق��رار)7-
لتدريب امل�شاركني من خ�لال فر�ض �أحداث
و�سناريوهات خمتلفة حتاكي الواقع وتتطلب
التحلي��ل الإ�سرتاتيج��ي العمي��ق التخ��اذ
الق��رارات الإ�سرتاتيجي��ة ،ولتطوي��ر التفك�ير
النق��دي والتحلي��ل الإ�سرتاتيج��ي و�صن��ع
الق��رارات يف �إدارة الأزم��ات وق�ضايا الأمن
الوطني ،وقد تفاعل منت�سبو الدورة مبختلف
تخ�ص�صاته��م الع�سكري��ة والأمني��ة واملدنية
م��ع �أح��داث التمري��ن وجمريات��ه ،موظِّ ف�ين
بذل��ك معارفهم الفكري��ة ومهاراتهم العملية
والتطبي��ق الفعل��ي للجان��ب النظ��ري ال��ذي
تلقوه خ�لال ف�صول الدورة الت��ي اكت�سبوها
يف جمال الدرا�س��ات الإ�سرتاتيجية للتعاطي
مع تلك الأحداث الوطني��ة ب�أبعادها الأمنية
واالقت�صادي��ة وال�صحي��ة واالجتماعية ،وقد
�أظه��ر امل�شاركون قدرات كب�يرة يف التفكري
الإ�سرتاتيج��ي العمي��ق يف التحلي��ل و�صن��ع
الق��رارات الإ�سرتاتيجية يف خمتلف الق�ضايا
املطروح��ة وال��ذي يعك���س امل�ست��وى العايل
ال��ذي و�صلوا �إلي��ه ،متمنيا له��م كل التوفيق
يف حياته��م امل�ستقبلي��ة ،ومثمن�ين اجلهود
الكب�يرة الت��ي بذلتها قيادة الكلي��ة و�سيطرة
التمري��ن لنجاحه وت�سخري كاف��ة الإمكانات
ميزته هذا العام».
الفنية والتقنية التي َّ
كما قال العميد الرك���ن بحري علي بن
عبدهلل ال�شيدي (موجه �إ�سرتاتيجي بالكلية):
«يعتمد التمرين يف املقام الأول على قدرات
امل�شاركني ومهاراتهم و�إملامهم بالدرا�سات
والق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجي��ة ذات ال�صل��ة
مبفاهي��م الأم��ن الوطني ,و�إدراكه��م لأهمية

امل�صال��ح والأهداف الوطني��ة العليا� ،إ�ضافة
�إىل معرفته��م مبنهجية العم��ل يف املنظومة
ال�شامل��ة لتوظي��ف �أدوات الق��وة الوطني��ة
والأم��ن الوطني ،وقد كلف امل�شاركون خالل
ه��ذا التمرين لتمثي��ل �أدوار ك�صانعي قرار �أو
م�ساع��دي عل��ى �صن��ع القرار عل��ى امل�ستوى
الإ�سرتاتيج��ي ،وذل��ك حتقيق��ا للأه��داف
املتوخاة من تنفيذ التمرين».
وحتدث العقيد الرك���ن �أحمد بن خلفان
اللمكي (م�شارك من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين)
قائ�ل�ا« :يع��د متري��ن كلي��ة الدف��اع الوطني
(�صن��ع الق��رار  )٧-م��ن �أه��م التمارين على
امل�ست��وى الإ�سرتاتيج��ي ،حي��ث يعتم��د على
ق��درات امل�شارك�ين بالدورة ،وعل��ى الإملام
بالدرا�س��ات والق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجي��ة ذات
ال�صل��ة مبفاهي��م الأم��ن الوطن��ي ،وق��د مت
تكليفن��ا ب�صفتن��ا م�شارك�ين يف التمري��ن
ببع���ض املعا�ض��ل والأدوار القيادي��ة
وب�صفتن��ا �صانع��ي ق��رار ،وذل��ك لتطوي��ر
الق��درات التحليلي��ة للتعام��ل م��ع الق�ضاي��ا

املختلف��ة ،واتخ��اذ القرارات عل��ى امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي».
وق���ال املق���دم عبدالعزي���ز ب���ن حممد
اجلاب���ري (م�ش���ارك م���ن �رشط���ة عم���ان
ال�سلطاني���ة)« :ت�أتي م�شاركت��ي يف التمرين
الإ�سرتاتيجي (�صنع الق��رار  )٧-الذي تنفذه
تتويج��ا للح�صيل��ة
كلي��ة الدف��اع الوطن��ي
ً
املعرفي��ة والفكرية الت��ي مت اكت�سابها طيلة
الف�ص��ول الدرا�سي��ة بالكلي��ة ،ولق��د كان��ت
م�شاركتي �ضم��ن �إحدى املجموعات املكلفة
بدرا�سة وحتليل فر�ضيات التمرين من خالل
حتلي��ل (نقاط القوة ،وال�ضع��ف ،والتحديات،
والفر���ص) ،وتعد الفائدة م��ن التمرين كبرية
نظ��را لأهميته الك�برى الت��ي يكت�سبها كونه
متري ًن��ا �إ�سرتاتيج ًي��ا ينف��ذ عل��ى امل�ست��وى
الوطني ،كذلك متكني امل�شاركني يف التمرين
م��ن تطوي��ر مهاراته��م يف جم��ال التفك�ير
النقدي والتحليل الإ�سرتاتيجي حلل الأزمات
و�صنع القرار يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي».
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متابعة :النقيب� /سعيد بن خالد النافعــــي  -املالزم �أول� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبــي
ت�صوير :الوكيل  /وليد بن را�شد املجرفــــي  -الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبي

كلية القيادة والأركـان لقـوات ال�سلطـان امل�سلحـــــــــــــة حتتفـل بتخريـج الـدورة الثالثة والثالثيـن

احتفلت كلية القيادة والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  7/20بتخريج الدورة الثالثة
والثالثني ،وذلك حتت رعاية الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وباتخاذ كافة الإجراءات االحرتازية والوقائية ل�ضمان �سالمة اجلميع.
ب��د�أ االحتفال ال��ذي �أق��ي��م مبقر الكلية
مبع�سكر بيت الفلج بتالوة �آي��ات من الذكر
احلكيم ،ثم �ألقى العميد الركن بحري عبداهلل
بن علي ال�سليمي �آمر كلية القيادة والأركان
كلمة �أ���ش��ار من خاللها �إىل �أهمية الكلية
املتمثلة يف رفد ودعم امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
والأمنية بالبالد ب�ضباط ركن على قدر عال
من الكفاءة واالقتدار ،م�ؤكدا على امل�ستوى
امل�رشف الذي و�صلت �إليه الكلية وما حتقق
فيها من حتديث وتطوير يف خمتلف اجلوانب
الإدارية والأكادميية ،مواكبة بذلك متطلبات
الع�رص التقنية والفنية ،ومتا�شيا مع ر�ؤيتها
يف حتقيق اجلودة ال�شاملة.
وع��ن الإج����راءات التي اتبعتها الكلية
نتيجة �آث��ار جائحة (ك��ورون��ا) قال العميد
الركن بحري �آمر الكلية« :لقد �شهد الف�صل
الثالث من هذه الدورة حدثا ا�ستثنائيا ،فقد
�ألقت �أزم��ة ك��ورون��ا (كوفيد  )19بظاللها
على ال�سلطنة والعامل �أجمع ،الأمر الذي �أدى
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�إىل اتخاذ الكلية كافة التدابري والإج��راءات
ال��وق��ائ��ي��ة واالح�ت�رازي���ة ل�ضمان �سالمة
منت�سبيها من الدار�سني وهيئة الكلية ،وقد
متثلت تلك الإج��راءات يف ا�ستحداث التعليم
املرئي ال��ذي �سهل التوا�صل بني املوجه
والدار�س عرب ال�شا�شات الإلكرتونية تطبيقا
ملبد�أ التباعد اجل�سدي وامل��ك��اين ،وتنفيذا
لقرارات اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س (ك��ورون��ا) ،ورغ��م التحديات التي
واجهتها الكلية �إال �أن ت�ضافر جهود اجلميع
وعزميتهم القوية مكنها م��ن جت��اوز هذا
التحدي وتخفيف الآث���ار املرتتبة عليه،
وا�ستكمال الف�صل الثالث بنجاح وهلل احلمد».
و�أ�ضاف �آمر الكلية خماطب ًا اخلريجني:
«�إن املعارف واخل�برات التي اكت�سبتموها
من ه��ذه ال��دورة تعد لبنة من لبنات بناء
القدرات القيادية لديكم ،وت�ؤهلكم لتكونوا
�ضباط ركن �أكفاء م�ؤهلني لقيادة الوحدات

والت�شكيالت الع�سكرية والأمنية املختلفة،
و�إنني �أحثكم على متابعة التح�صيل املعريف
والبحث واالطالع لتو�سيع ح�صيلتكم العلمية
واع ،ومنهجية
واملعرفية حتى تتمكنوا بفكر ٍ
وا�ضحة من امل�ساهمة يف تر�سيخ الأم��ن
والأمان يف ربوع هذا الوطن العزيز».
كما �أثنى �آمر الكلية على عزمية وجدية
و�إ��صرار ال�ضباط من منت�سبي ال��دورة من
الدول ال�شقيقة وال�صديقة يف �إكمال متطلبات
هذه الدورة بنجاح ،متمنيا لهم عو ًدا حمي ًدا
�إىل �أوطانهم والتوفيق وال�سداد يف حياتهم
املهنية املقبلة.
بعدها �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور
عر�ضا مرئيا عن ال��دورة وما ت�ضمنته من
مناهج وحم��ا��ضرات وزي����ارات ومت��اري��ن
و�أحداث ومنا�سبات ع�سكرية ووطنية خالل
عامها الدرا�سي 2020/2019م.
بعد ذلك �سلَّم الفريق الركن رئي�س �أركان
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة راع��ي املنا�سبة

احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى الدورة
(الرائد حممد بن نا�صر املعمري)

احلا�صل على املركز الثاين على م�ستوى الدورة
(الرائد جوي تركي بن �سيف الهنائي)

اجلوائز التقديرية لأوائل الدورة وال�شهادات للخريجني ،حيث ح�صل
على املركز الأول على م�ستوى الدورة الرائد حممد بن نا�رص املعمري
من اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،يف حني ح�صل الرائد جوي عارف بن
خليفة املعويل من �سالح اجلو ال�سلطاين العماين على املركز الأول يف
البحث العلمي الفردي.
اجلدير بالذكر �أن الدورة الثالثة والثالثني �ضمت عدداً من �ضباط
وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،واحلر�س ال�سلطاين العماين،
واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وعد ًدا من ال�ضباط الدار�سني من
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ومن بع�ض الدول العربية
ال�شقيقة الأخرى ،والدول ال�صديقة ،وقد ا�شتملت الدرا�سة فيها على
ثالثة ف�صول �أ�سا�سية ،كما ت�ضمن املنهاج الدرا�سي على التمارين
التعبوية وعدد من املحا�رضات لأ�صحاب ال�سعادة الوكالء وال�سفراء
وبع�ض من ال�شخ�صيات من ذوي اخلربة واالخت�صا�صيني من الدول

ال�شقيقة وال�صديقة ،مما �أ�سهم ذلك يف �إثراء معلومات الدار�سني ،وقد
اختتمت ال��دورة بتنفيذ مترين (احل��زم) والذي يعد خال�صة متارين
الدورة.
ح�رض فعاليات حفل تخريج دورة القيادة والأركان اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،واللواء الركن
طيار مطر بن علي العبيداين ،قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين،
وال��ل��واء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية.
وبهذه املنا�سبة �أج��رى التوجيه املعنوي ع��د ًدا من اللقاءات
ال�صحفية:
حيث حتدث العميد الركن بحري عبداهلل بن علي ال�سليمي �آمر
كلية القيادة والأركان قائالً�« :إن هذا احلفل ي�أتي تتويجا لعام من
التح�صيل الدرا�سي ،وت�أكيدا لدور الكلية يف �إعداد وت�أهيل ال�ضباط

احلا�صل على املركز الثالث على م�ستوى الدورة
(الرائد بحري عمر بن �أحمد الزبيدي)

احلا�صل على املركز الأول يف البحث العلمي الفردي
(الرائد جوي عارف بن خليفة املعويل)
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�آمر كلية القيادة والأركان:
�إن هذا احلفل ي�أتي تتويجا لعام من التح�صيل
الدرا�سي ،وت�أكيدا لدور الكلية يف �إعداد وت�أهيل
ال�ضباط وتزويدهم بالعلوم واملعارف الع�سكرية ،وهي
ما�ضية يف حتقيق ر�سالتها ال�سامية بعزمية ال تلني
العميد الركن بحري/
عبداهلل بن علي ال�سليمي

العقيد الركن/
عبداهلل بن �سامل املحاربي

وتزويدهم بالعلوم واملعارف الع�سكرية ،وهي ما�ضية يف حتقيق
ر�سالتها ال�سامية بعزمية ال تلني ،م�سخرة كل اجلهود والإمكانيات
الب�رشية والفنية لإجناح الدورة ،وقد �شهدت الكلية منوا ملحوظا يف
جميع النواحي الأكادميية والإدارية ،وهي حتمل على عاتقها ت�أهيل
و�إعداد القادة مبا ميكّنهم من مواجهة حتديات امل�ستقبل وتقلباته،
معتمدة يف ذلك على نخبة جميدة من املوجهني الأكفاء».
وقال العقيد الركن عبداهلل بن �سامل املحاربي من كلية القيادة
والأرك��ان« :حتظى الكلية مبكانة مرموقة و�سمعة رفيعة �أتاحت
لل�ضابط املنت�سب �أن ينهل منها �شتى العلوم والفنون الع�سكرية
لتكون منهاجا وا�ضحا يف م�سريته العملية ،والكلية ما�ضية يف
ا�ستكمال مراحل االعتماد الأكادميي الذي من �ش�أنه �أن يعزز موقعها
ومكانتها ،ومينحها الثقة والكفاءة واالحرتافية ،وال �شك �أن تخريج
هذه الدورة يف هذه الظروف لهو �إجناز بحق ي�سجل لقيادة الكلية
ومنت�سبيها يف هذا العام اال�ستثنائي».
وقال العقيد الركن جوي �أحمد بن حممد الرم�ضاين من كلية
القيادة والأرك��ان« :الكلية وبف�ضل من اهلل وتوفيقه متكّنت خالل
العقود الثالثة املا�ضية من رفد قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخ��رى ب�ضباط ركن على درج��ة عالية من
تطورا ملحوظً ا
الفعال ،فقد �شهدت
الت�أهيل والتدريب والأداء
ّ
ً
يف البنية الأ�سا�سية والتجهيزات الفنية والتقنية ،وتهيئة بيئة
حمفزة للنجاح وت�ؤهلها ال�ست�رشاف امل�ستقبل ومواجهة التطورات
واملتغريات بطريقة ع�رصية حديثة».
وحتدث املقدم الركن حممد بن �أحمد امل�شيخي من كلية القيادة
�رصحا عري ًقا بقوات
والأركان قائال« :تعد كلية القيادة والأركان
ً
ال�سلطان امل�سلحة ينهل منها الدار�سون خمتلف �صنوف العلم
واملعرفة كرافد �أكادميي يتجدد كل عام ويواكب �أحدث التطورات
الع�رصية يف جمال التعليم الأكادميي ،وت�سخري كافة الإمكانات
املادية والتكنولوجية لالرتقاء بامل�ستوى التعليمي يف هذه الكلية
ال�شاخمة».
وقال املقدم الركن جوي حممد بن خمي�س املقبايل من كلية
القيادة والأركان« :تعد دورة القيادة والأركان منعطف طريق يقود
املنت�سب لهذه الدورة �إىل طريق املعرفة التامة لإكمال م�شواره يف
احلياة الع�سكرية ،وحممال بالعلوم الع�سكرية والإدارية الالزمة التي
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العقيد الركن جوي/
�أحمد بن حممد الرم�ضاين

املقدم الركن/
حممد بن �أحمد امل�شيخي

املقدم الركن بحري/
عبداهلل بن �سعيد احلارثي

املقدم الركن جوي/
حممد بن خمي�س املقبايل

ت�ضمن املنهاج الدرا�سي على التمارين التعبوية وعدد من
املحا�ضرات لأ�صحاب ال�سعادة الوكالء وال�سفراء وبع�ض
من ال�شخ�صيات من ذوي اخلربة واالخت�صا�صيني من
الدول ال�شقيقة وال�صديقة
حتاكي وتواكب التطور امل�ستمر يف اجليو�ش واملعدات واخلطط مبا
يحقق الهدف الأ�سمى والأعلى وهو احلفاظ على �أمن هذا الوطن
العزيز و�سالمته».
وقال املقدم الركن بحري عبداهلل بن �سعيد احلارثي من كلية
القيادة والأركان« :ي�سعدين �أن �أتقدم يف هذا اليوم املبارك بالتهنئة
اخلال�صة للخريجني على �إنهائهم متطلبات دورة القيادة والأركان
وح�صولهم على درجة البكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية من الكلية
التي تعد �رصحا تدريبيا متميزا ينهل منه الدار�سون خمتلف العلوم
الع�سكرية واملعرفية ،وتطبيق وتنفيذ خمتلف التمارين التعبوية
ومتارين العمليات الع�سكرية امل�شرتكة».
كما عرب عدد من اخلريجني عن فرحة تخرجهم من هذا ال�رصح
الع�سكري ال�شامخ ،مثمنني اجلهود املبذولة ،والتي ت�سعى من خاللها
الكلية لتحقيق �أهدافها املتوخاة وذلك من خالل اللقاءات الآتية:
قال الرائد حممد بن نا�رص املعمري احلا�صل على املركز الأول
على م�ستوى الدورة املتخرجة« :متكنت وزمالئي خالل هذه الدورة
من العمل على الكثري من املفاهيم الع�سكرية يف العمليات امل�شرتكة
وفنون القيادة التي ت�ساعد ال�ضابط يف تويل م�س�ؤوليات ج�سام يف
خمتلف املنا�صب القيادية بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،ومما ال �شك
فيه �أن هذه ال��دورة ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية يف املراحل امل�ستقبلية
ل�ضابط الركن والتي متكنه من �أداء واجبه على �أكمل وجه ،وح�صويل
على املركز الأول هو مبثابة و�سام �رشف �أعتز به ،والذي �أتى من
خالل اجلهد واملثابرة والدعم غري املحدود من قبل الطاقم التدريبي
بالكلية والتعاون البناء من ال�ضباط الدار�سني بالدورة».
الرائد جوي تركي بن �سيف الهنائي احلا�صل على املركز الثاين:
«احلمد هلل الذي وفقنا لإجناز متطلبات هذه الدورة بنجاح ،والف�ضل
يعود لقيادة الكلية التي بذلت جهودا جبارة للو�صول بنا ليوم التخرج
يف ظل الظروف الطارئة جلائحة كورونا (كوفيد ،)19فالدورة تعد
بالن�سبة لنا ب�صفتنا دار�سني مبثابة تر�سيخ ملفاهيم متقدمة ُتعنى
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الرائد جوي/
تركي بن �سيف الهنائي

الرائد/
حممد بن نا�صر املعمري

الرائد بحري/
عمر بن �أحمد الزبيدي

الرائد جوي/
عارف بن خليفة املعويل

اخلريجون :يعربون عن ت�شرفهم و�سعادتهم بتخرجهم من هذا ال�صرح الع�سكري
وما نهلوا خالل الدورة من علم ومعرفة ,والهادفة ل�صقل مواهبهم القيادية
بت�أهيل ال�ضابط املنت�سب ل�ضابط ركن ،من خالل �إك�سابه مهارات قيادية متعددة ،وتزويده بالفكر
واملعرفة ليت�سلح بهما يف م�شوار عمله الع�سكري القادم».
وقال الرائد بحري عمر بن �أحمد الزبيدي �أحد خريجي الدورة« :احلمدهلل الذي وفقني الجتياز
متطلبات دورة القيادة والأركان بنجاح وتفوق ،وذلك مل يكن ليت�أتى لوال اجلد واالجتهاد واملثابرة
خالل مراحل الدورة ،كما �أود �أن �أتقدم بوافر ال�شكر والتقدير لهيئة التوجيه بالكلية والطاقم الإداري
الذين كان لهم الف�ضل يف تي�سري كافة ال�صعوبات وتذليلها خالل ف�صول الدورة الثالثة و�صو ًال
ليوم التخرج املن�شود ،ونعاهد اهلل ب�أن نكون اجلند الأوفياء واحلماة املخل�صني لهذا الوطن وقائده
املفدى».
الرائد جوي عارف بن خليفة املعويل احلا�صل على املركز الأول يف البحث العلمي الفردي حتدث
قائال�« :أ�شعر بالفخر واالعتزاز بهذا الإجناز ،و�أحمد اهلل على توفيقه ،فقد قمت ب�إعداد درا�سة بحثية
بعنوان (نظام «م�ساند» ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين الواقع والطموح) من خالل درا�سة واقع النظام
والتحديات التي تواجه العاملني عليه وطرق تطويره والتغلب على التحديات يف امل�ستقبل ،وقد
�ساهمت هذه الدرا�سة يف حت�سني �أداء عمل الفنيني بكفاءة وفعالية عالية ،ومن هذا املقام �أتقدم
بجزيل ال�شكر واالمتنان لهيئة التوجيه والكادر الإداري والفني بكلية القيادة والأركان على اجلهود
املبذولة يف �سبيل �إمتام هذه الدورة بنجاح ،وال�شكر مو�صول جلميع ال�ضباط والأفراد الذين كانوا
عو ًنا و�سن ًدا طوال فرتة الدورة».
الرائد �إبراهيم بن يحيى امل�رسوري �أحد خريجي الدورة« :ت�شكل دورة القيادة والأركان مرحلة
مف�صلية يف امل�سرية الع�سكرية لل�ضباط ،منها ي�ستلهمون روح القيادة الع�سكرية مببادئها وينهلون
من العلوم واملعارف الع�سكرية لي�صبحوا �ضباطا فاعلني يف م�ؤ�س�ساتهم املختلفة ،واالن�ضمام لهذا
ال�رصح العلمي ال�شامخ هو �رشف يل ولزمالئي الدار�سني ،وقد منحتنا الكلية فر�صة االلتقاء لتبادل
املعرفة العلمية واخلربة الع�سكرية وو�سائل تطويرها».
الرائد (مهند�س) �سعيد بن خليفة العويف �أحد خريجي الدورة« :كان يل �رشف االن�ضمام لهذه
الدورة التي �أرفدتنا بالعلوم واملهارات الع�سكرية املختلفة ،كما �أتاحت لنا فر�صة تبادل اخلربات
نربا�سا
واملهارات الع�سكرية مع خمتلف الدار�سني من ال�سلطنة والدول ال�شقيقة وال�صديقة ،لتكون لنا
ً
يف ميادين العمل الع�سكري».
وقال املقدم الركن �سلطان بن �سعد �أبو حميد من اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة« :يطيب
يل �أن �أعرب عن فخري واعتزازي ب�رشف االنت�ساب لهذا ال�رصح العلمي الع�سكري ،فقد كان له الأثر
العظيم يف تنمية قدراتي الع�سكرية والقيادية ،وقد �ساهمت يف ت�أهيلي لأكون �ضابط ركن ،و�أتاحت

الرائد/
�إبراهيم بن يحيى امل�سروري

الرائد (مهند�س)/
�سعيد بن خليفة العويف

املقدم الركن/
�سلطان بن �سعد �أبو حميد
(اململكة العربية ال�سعودية)
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املقدم الركن/
طالل قي�س �أكروف
(دولة الكويت)

الرائد/
�أحمد بن عبداهلل البنعلي
(مملكة البحرين)

الرائد/
ح�سن بن را�شد العتيبي
(دولة قطر)

مقدم �أركان حرب/
هاين حممد نبيه
(جمهورية م�صر العربية)

يل الفر�صة لتبادل اخلربات مع ال�ضباط الدار�سني من داخل ال�سلطنة مبختلف قطاعاتها ،ومن خارج
ال�سلطنة من �ضباط الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،فكل ال�شكر للقائمني على الكلية على ما قدموه لنا
للو�صول بنا لهذا اليوم املبارك».
وحتدث املقدم الركن طالل قي�س �أكروف من دولة الكويت ال�شقيقة« :نحمد اهلل ون�شكره على
فر�صة التحاقنا بكلية القيادة والأرك��ان بال�سلطنة ،واحلمد هلل على ح�صاد عام كامل من العلم
واملعرفة التي �صقلت مواهبنا ومهاراتنا املختلفة وتل ّقينا خمتلف العلوم الع�سكرية واملعرفية
لنكون م�ؤهلني للمنا�صب القيادية الع�سكرية ،فكل ال�شكر لقيادة الكلية واملوجهني ومنت�سبي الدورة
على جهودهم اجلبارة للو�صول بنا ملن�صات التتويج».
الرائد �أحمد بن عبداهلل البنعلي من مملكة البحرين ال�شقيقة�« :أتوجه بجزيل ال�شكر والعرفان �إىل
قيادة الكلية وموجهيها على ما بذلوه من جهود جبارة ل�صقل مواهبي القيادية والإدارية من خالل
تزويدي بالعلم واملعرفة املختلفة ،وكذلك فر�صة تبادل اخلربات مع خمتلف الدار�سني من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،والتي بال �شك �سرتفع من كفاءتي يف املجال الع�سكري ،وتفتح يل �آفاقا من
الإبداع واالبتكار يف بلدي البحرين».
الرائد ح�سن بن را�شد العتيبي من دولة قطر ال�شقيقة�« :إنه ملن ح�سن احلظ �أن �أكون �أحد خريجي
هذه الكلية ال�شاخمة التي نهلنا فيها من خمتلف العلوم واملعارف الع�سكرية با�ستخدام �أحدث الطرق
والو�سائل التعليمية من خالل كوكبة من املوجهني الع�سكريني العمانيني ذوي اخلربات الع�سكرية
املرتاكمة ،وذلك لتحقيق �أهداف الكلية ،وترجمة للتوجيهات ال�سامية ل�سيدي ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ �أطال اهلل يف عمره ـ وجعله ذخرا ل ُعمان و�شعبها».
مقدم �أركان حرب هاين حممد نبيه من جمهورية م�رص العربية ال�شقيقة�« :إنه ملن دواعي الفخر
تلقيت فيه مع زمالئي خمتلف املعارف
وال�رسور االنت�ساب �إىل هذا ال�رصح التعليمي العريق ،والذي
ُ
والعلوم الع�سكرية ،وحظينا بكل و�سائل الإ�سناد يف �شتى االحتياجات واملتطلبات املختلفة ،وال
ي�سعني �إال �أن �أقدم خال�ص �شكري جلميع القائمني على الكلية ،متمنيا لها دائما النجاح والتوفيق».
العقيد الركن ال�سيد عبا�س زاده من اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�صديقة�« :أتقدم بجزيل
ال�شكر ل�سلطنة ُعمان ممثلة يف كلية القيادة والأركان على �إتاحة يل �رشف االلتحاق بالكلية ،وقد
كانت الدورة متميزة وثرية مبا حوته من منهاج تعليمي رائد ،ورغم الظروف الراهنة ا�ستطعنا -وهلل
احلمد -من اجتياز الدورة ،و�أقدم �شكري لكلية القيادة والأركان وهيئة التوجيه بالكلية».
الرائد عارفني بن �أميت من �سلطنة بروناي دار ال�سالم ال�صديقة« :لقد �سعدت بالتحاقي بكلية
القيادة والأرك��ان هنا ب ُعمان فقد نهلت منها الكثري من املعرفة والثقافة الع�سكرية ،فكل ال�شكر
لآمر الكلية واملوجهني والإداري�ين على ما بذلوه من جهود كبرية لالرتقاء مب�ستوياتنا العلمية
والع�سكرية ،كما �أبارك لزمالئي اخلريجني تخرجهم يف هذا اليوم البهيج».
الرائد �أدويت بهانـجاونكار من جمهورية الهند ال�صديقة« :كان يل ال�رشف باالنت�ساب �إىل الدورة
يف هذا ال�رصح العلمي ال�شامخ ،وتتميز كلية القيادة والأركان بالكفاءة واجلودة يف امل�ستوى العلمي
والأكادميي ،و�أتقدم ب�شكري �إىل كافة منت�سبي الكلية ،و�أمتنى لها مزيدا من التطور واالزدهار».

العقيد الركن ال�سيد/
عبا�س زاده
(اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية)

الرائد/
عارفني بن �أميت
(�سلطنة بروناي دار ال�سالم)

الرائد/
�أدويت بهانـجاونكار
(جمهورية الهند)
33

العــدد 523
يوليو 2020

متابعة :املالزم �أول /حميد بن �سعيد ال�صوايف

ت�صوير� :أحمد بن فهد الوهيبي

الكلية الع�سكرية التقنية ت�ستقبل حملة دبلــوم التعليم العــــام لإجــــــــــــــــــــــراء الفحو�صات الطبية واملقابالت ال�شخ�صية للعام الأكادميي القادم
الكلية الع�سكرية التقنية تعد من م�ؤ�س�سات التعليم العايل املميزة،
ملا تنفرد به من موا�صفات عاملية ،وملا متتلكه من �إمكانيات وو�سائل
تعليمية وتدريبية وخمتربات وور�ش عملية

ا�ستقبلت الكلية الع�سكريـة التقنية يوم  7/16مبقر الكلية الطلبة حملة دبلوم التعليم
العام للعام الدرا�سي (2019م 2020/م) (القبول املوحد) ،وذلك لإجراء الفحو�صات الطبية
واملقابالت ال�شخ�صية لطلبة الدفعة الثامنة؛ متهيدا اللتحاقهم بالكلية للعام الأكادميي
القادم (2020م 2021 /م) و بالتن�سيق مع مركز القبول املوحد بوزارة التعليم العايل.
وقد اتخذت الكلية الع�سكرية التقنية كافة الإجراءات
االحرتازية والتدابري ال�صحية ،وذلك من �أجل �سالمة الطالب
واملوظفني والعاملني باللجان امل�شاركة كارتداء الكمامات
والقفازات ،وو�ضع م�سافات الأمان ،والتعقيم الالزم يف جميع
مواقع و�أعمال اللجان امل�شاركة .
وللوقوف على جاهزية وا�ستعدادات الكلية الع�سكرية التقنية
�أجرى مندوب التوجيه املعنوي اللقاءات الآتية:

قال املهند�س حميد بن �سعيد الهدابي م�ساعد العميد للمالية
وخدمات الإ�سناد« :الكلية الع�سكرية التقنية على جاهزية تامة
ال�ستقبال الطلبة للعام الأكادميي القادم� ،آخذ ًة يف احل�سبان كافة
التدابري الالزمة لو�ضع قرارات وتو�صيات اللجنة العليا املكلفة
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد )19يف مقدمة كل �إجراء متعلق با�ستقبال طلبة
الدفعة الثامنة بغر�ض الفحو�صات الطبية واملقابالت للطلبة».

ال�ضابط مدين حممد بن جمعة ال�سباعي رئي�س جلنة القبول لهذا العام قال�« :إن اال�ستعداد
لهذا احلدث ي�أتي ا�ستثنائيا يف ظل اجلائحة ،وقد مت التن�سيق مع اخلدمات الطبية بقوات
ال�سلطان امل�سلحة يف هذا اجلانب ،كما �أن الكلية قامت بت�صنيع جمموعة من الكمامات يف
الكلية الع�سكرية التقنية ال�ستخدامها خالل فرتة ا�ستقبال الطلبة كمبادرة من قبل الطاقم
الأكادميي بالكلية».
وقال ال�ضابط مدين هيثم بن حميد احلارثي رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل« :الكلية
الع�سكرية التقنية قد �شاركت م�ؤخراً يف ملتقيات ومعار�ض افرتا�ضية مع م�ؤ�س�سات التعليم
العايل عرب من�صات �إلكرتونية تتعلق بتعريف الطلبة و�أولياء الأمور ،ومب�شاركة �أخ�صائي
التوجيه املهني بوزارة الرتبية والتعليم ب�آلية و�رشوط االلتحاق والربامج واحلوافز التي
تقدمها الكلية ،وتعد الكلية الع�سكرية التقنية من م�ؤ�س�سات التعليم العايل املميزة ،ملا تنفرد
به من موا�صفات عاملية ،وملا متتلكه من �إمكانات وو�سائل تعليمية وتدريبية وخمتربات
وور�ش عملية ،علم ًا ب�أن الكلية ترتبط �أكادميي ًا بجامعة (بورت�سموث) يف اململكة املتحدة،
والتي متنح طلبة الكلية الع�سكرية التقنية �شهادة معرتفًا بها دولياً ،كما �أن برامج الكلية
معتمدة من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التخ�ص�صية الهند�سية املختلفة يف اململكة املتحدة مثل:
اجلمعية امللكية للطريان ،ومعهد الطاقة ،واجلمعية الربيطانية للمهند�سني املدنيني ،وقد
نالت الكلية االعتماد لتدريب مهند�سي �صيانة الطائرات ك�أول كلية معتمدة من قبل الهيئة
العامة للطريان املدين يف هذا املجال بال�سلطنة».
وقال الطالب الرباء بن �سعود اخلرو�صي�« :أحمد اهلل تعاىل على توفيقه من قبل ومن
بعد ،على �أن �أتيح يل م�شاركة �إخواين طلبة الدبلوم العام يف خو�ض هذه الإجراءات
للح�صول على فر�صة االن�ضمام للكلية الع�سكرية التقنية والتي �أطمح ب�أن �أكون �أحد
منت�سبيها ملا تتميز به من موا�صفات و�إمكانيات علمية وعملية تتواكب مع طموحاتنا
ك�شباب مقبل على التح�صيل العلمي والوظيفة يف الوقت نف�سه ،ونيل �رشف خدمة الوطن
الغايل ُعمان».

املهند�س
حميد بن �سعيد الهدابي

ال�ضابط مدين
حممد بن جمعة ال�سباعي

ال�ضابط مدين
هيثم بن حميد احلارثي

الطالب
الرباء بن �سعود اخلرو�صي
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

جَ لاَ َل ُة َا ْل ُّ�س ْل َط ْا ِن َه ْي َث ِمَ ..وم َِ�سيرْ َ ُة َا ْل َّت َق ُّد ِم َو َا ْل َّر َخ ِاء

يف مث��ل ه��ذا ال�شهر (يوليو) م��ن عام 1970م كانت ُعم��ان على موعد
م��ع القدر لتب��د�أ عهداً جدي�� ًدا من التق��دم والتنمية والرخاء ،بقي��ادة املغفور
ل��ه ب���إذن اهلل تعاىل �صاح��ب اجلاللة ال�سلط��ان قابو�س
طيب اهلل ث��راه ـ الذي خاطب �شعبه
ب��ن �سعيد بن تيمور ـ َّ
يف �أول كلم��ة يوجهها ل��ه بعد توليه مقالي��د احلكم يوم
الثالث والع�رشين من يوليو بقوله� ( :أيها ال�شعب� ..س�أعمل
ب�أ�رسع ما ميكن جلعلكم تعي�شون �سعداء مل�ستقبل �أف�ضل،
وعل��ى كل واحد منك��م امل�ساعدة يف هذا الواجب .كان وطننا يف املا�ضي
ذا �شه��رة وقوة ،و�إن عملنا باحتاد وتع��اون ف�سنعيد ما�ضينا مرة �أخرى،
و�سيك��ون لنا املح��ل املرموق يف العامل العربي) ،وبرغ��م ال�صعوبات التي
واجه��ت امل�س�يرة يف بداي��ة انطالقتها ،فق��د متكنت ُعم��ان بتوفيق من اهلل
تعاىل وبف�ضل حكمة وحنكة قائدها ـ رحمه اهلل ـ وتكاتف وتعا�ضد �أبنائها
املخل�ص�ين من التغلب على تلك ال�صعوب��ات ،التي مل تقف عقبة ك�أداء �أمام
الإرادة ال�صلبة والعزمية القوية والت�صميم الأكيد ،لتحقق ُعمان خالل ن�صف
ق��رن من ب��دء م�سريتها احلديث��ة �إجنازات عمالق��ة وهامة عل��ى ال�صعيدين
الداخل��ي واخلارجي يف خمتلف املجاالت ،ي�شهد بها القا�صي والداين ،والتي
جعلتها تتبو�أ مكانة مرموقة وهامة يف خمتلف املجاالت ،وحتظى باحرتام
وتقدير الأمم وال�شعوب.
والي��وم ونح��ن ن�ستذكر هذه املنا�سبة العزي��زة والهامة التي �شكلت بداية
لعه��د من الإجن��از والبناء على ه��ذه الأر�ض الأبية ،ف�إننا نحم��د اهلل �سبحانه
حكيما ليوا�صل امل�سرية ،وي�ستكمل
قي�ض لهذا الوطن املعطاء قائ ًدا
ً
وتعاىل �أن ّ
امل�ش��وار ،انطال ًق��ا نحو الغايات الكبرية ،لتحقيق املزي��د من الإجناز والنماء
والرخ��اء ل ُعمان الغالية و�أهلها الأعزاء ،والذي هو خري خلف خلري �سلف� ،إنه
ح��ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�سلطان هيثم ب��ن طارق املعظم القائ��د الأعلى ـ
حفظ��ه اهلل ورعاه ـ والذي �أكد يف خطاب��ه ال�سامي الأول يوم احلادي ع�رش
م��ن يناي��ر 2020م ال�سري على النهج القومي الذي خط��ه املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد بن تيمور ،حيث قال جاللته
ـ �أعزه اهلل� « :إن الكلمات لتعجز والعبارات لتق�رص عن �أن ت�ؤِّبن �سلطا ًنا
عظيم��ا مثله ،و�أن ت�رسد مناقبه ،وتعدد �إجنازاته� ،إن عزاءنا الوحيد
ً
وخري ما نخلد به �إجنازاته هو ال�سري على نهجه القومي ،والت�أ�سي
بخط��اه الن�يرة الت��ي خطاه��ا بثب��ات وع��زم �إىل امل�ستقبل،

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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واحلفاظ عل��ى ما �أجنزه والبناء عليه .وهذا ما نحن
عازم��ون ـ ب���إذن اهلل وعون��ه وتوفيقه ـ عل��ى ال�سري
فيه ،والبناء عليه لرتقى ُعمان �إىل املكانة املرموقة
الت��ي �أرادها لها ،و�سهر عل��ى حتقيقها ،فكتب اهلل له
النجاح والتوفيق» ،ويف خطاب جاللته ال�سامي يوم
الثال��ث والع�رشين م��ن فرباي��ر 2020م قال جاللة
ال�سلطان هيثم املفدى� « :إن العقود اخلم�سة املا�ضية
�شهدت اً
حتول كبريا يف بناء الدولة الع�رصية ،وتهيئة
البنى الأ�سا�سية احلديث��ة واملتطورة يف كافة ربوع
الوطن ،بقيادة باين ُعمان احلديثة ،املغفور له ب�إذِن
اهلل جالل��ة ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعيد ب��ن تيمور،
طيب اهلل ث��راه ،وبجهود املخل�صني من �أبناء ُعمان،
َّ
الذين �سجل له��م كل التقدير والإجالل على ما بذلوا
من �أجل رفعة ُعم��ان ،و�إعالء �ش�أنها ،و�إننا ما�ضون
بعون اهلل على طريق البناء والتنمية ،نوا�صل م�سرية
النه�ض��ة املباركة ،كم��ا �أراد لها ال�سلطان الراحل ـ
رحم��ه اهلل ـ  ،م�ست�شعري��ن حجم الأمان��ة وعظمتها،
م�ؤكدي��ن على �أن تظل ُعم��ان الغاية الأ�سمى يف كل
م��ا نقدم عليه ،وكل ما ن�سعى لتحقيقه ،داعني كافة
�أبن��اء الوط��ن ،دون ا�ستثن��اء� ،إىل �ص��ون مكت�سبات
النه�ض��ة املبارك��ة ،وامل�شارك��ة الفاعل��ة يف �إكمال
امل�سرية الظافرة ،متوكلني على اهلل عز وجل ،راجني
عونه وتوفيقه».
وقد �أكد �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظ��م ـ حفظ��ه اهلل ـ يف ذات اخلط��اب ال�سامي على
�أهمية دور �أبناء ُعمان يف البناء والتنمية والنهو�ض
مب�ست��وى الوط��ن ،واحلف��اظ عل��ى عزت��ه ومنعت��ه
وكرامت��ه ،حيث ق��ال ـ حفظ��ه اهلل ـ �« :إن بن��اء الأمم
وتطوره��ا م�س�ؤولي��ة عام��ة يلت��زم به��ا اجلميع وال
ُي�ستثن��ى �أح��د من القيام بدوره فيه��ا ،كل يف جماله
وتر�سخ وجودها
وبقدر ا�ستطاعته ،فقد ت�أ�س�ست ُعمان ّ

احل�ضاري بت�ضحيات �أبنائها،وبذلهم
الغ��ايل والنفي�س من �أج��ل احلفاظ على
عزته��ا ومنعته��ا ،و�إخال�صه��م يف �أداء
واجباته��م الوطني��ة ،و�إعالئه��م مل�صال��ح
الوط��ن عل��ى امل�صالح ال�شخ�صي��ة ،وهذا ما
عقدن��ا الع��زم عل��ى �إر�سائه و�صون��ه ،حتى
ن�ص��ل للتطور ال��ذي ن�سعى �إلي��ه ،واالزدهار
ال��ذي �سن�سهر على حتقيق��ه ،والنزاهة التي ال
ب�� ّد �أن ت�سود كافة قطاع��ات العمل و�أن تكون
�أ�سا�س ًا ثابت ًا را�سخ ًا لكل ما نقوم به».
�إن الواج��ب الوطني ـ وكما �أكد عليه جاللة
ال�سلط��ان هيثم بن ط��ارق املعظم ـ حفظه اهلل
ورع��اه ـ يفر���ض علين��ا جمي ًعا ،ك�أبن��اء لهذا
الوط��ن العزي��ز �أن نعم��ل ب��كل هم��ة ون�شاط،
وي�ض��ع علين��ا م�س�ؤولي��ة ك�برى ،فعلين��ا �أن
نحافظ على ما حتقق كل يف جمال تخ�ص�صه،
وموقعه ،ووفق قدراته و�إمكانياته ،و�أن ن�شمر
ع��ن �سواع��د اجل��د لن�ضي��ف لبن��ة جديدة يف
�رصح البناء ال�شام��خ الذي حتقق على �أر�ض
ُعمان اخلري ،وهي �أمانة عظمى نحملها جتاه
وطننا العزيز وجالل��ة قائدنا املفدى و�أمتنا
الوفي��ة ،ب���أن نكون �أعمق وع ًي��ا ،و�أكرث غرية
عل��ى وطننا ومكا�سب��ه و�إجنازات��ه ومكانته
حر�ص��ا على دفع
و�سمعت��ه ،و�أن نك��ون �أ�شد ً
عجلة التقدم للأمام.
حف��ظ اهلل ُعمانن��ا الأبي��ة عزي��زة �آمن��ة
م�ستقرة ،ووفَّق جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظ��م القائ��د الأعل��ى ـ حفظ��ه اهلل ـ لتحقيق
املزيد من الإجنازات ملا فيه خري ورفعة وتقدم
هذا الوط��ن العزيز ،و�أهله الك��رام .واهلل �سبحانه
وتعاىل يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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�إدارة وتنمي ــة املـ ـ ـ ــوارد الب�رشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي الق ـ ـ ــوات امل�سلح ـ ـ ـ ـ ــة
�إن الله خل��ق الإن�سان وف�ضله على �سائر املخلوقات ،و�أن �أي �شيء خلق يف
هذا الكون �سخره الله تعاىل خلدمة الب�شر ،كما �أن الب�شر هم الأ�سا�س يف بناء
الأوط��ان وكل ما يقوم الب�شر ببنائه هو لأجله .ومن هنا ت�أتي �أهمية
�إدارة وتنمي��ة امل��وارد الب�شرية يف كافة قطاع��ات الدولة.
�إن الب�ش��ر ه��م �صانعو ذلك ويج��ب �أن يكونوا هدفها
الأول ،وق��د �أر�س��ل الل��ه الأنبي��اء والر�سل حلث
الب�شر على القي��ام بعمارة الأر�ض وتنميتها
مب��ا فيه فالح الدنيا و�سعادة الآخرة� .إذ
�إن يف تنميته��ا على الوجه امل�شروع
الأج��ر والثواب العظيم ،وقد �أدرك
امل�ؤرخ��ون امل�سلمون ذلك ،فابن
خل��دون يف مقدمت��ه يق��ول:
«�إن الإن�س��ان غاي��ة كل ما يف
الطبيعة ،وكل ما يف الطبيعة
م�سخر له».
وقد �أدرك العقالء غري امل�سلمني ذلك �أي�ضا ،وها هو �أر�سطو
وهو �أحد فال�سفة اليونان يقول« ،فمن الوا�ضح �أن الرثوة ال متثل
اخلري الذي ن�سعى �إىل حتقيقه ،فهي جمرد �شيء مفيد للو�صول �إىل
�شيء �آخر» برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 1990م ،وكذلك يقول
عمانوئيل كاتت« ،لنت�رصف يف تعاملنا مع الب�رش �سواء يف �أنف�سهم
�أو يف غريهم كغاية ،ولي�ست كو�سيلة فقط» برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي 1990م.
�إن االهتمام باملوارد الب�رشية يف كافة قطاعات الدولة يت�صدر
قائمة اهتمامات امل�س�ؤولني ،ومن هنا ال بد من التو�ضيح ب�أن هناك
فرو ًقا جوهرية بني �إ�سرتاتيجيات �إدارة وتنمية املوارد الب�رشية يف
م�ؤ�س�سات الدولة املدنية والقطاع اخلا�ص ،حيث �إن �إدارة املوارد
الب�رشية يف م�ؤ�س�سات الدولة املدنية تهدف �إىل جودة الإدارة يف
�ش�ؤون الدولة� ،أما يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص تهدف �إىل حتقيق
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي
الربح وتنمية امل�ؤ�س�سة� .أما يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية (القوات امل�سلحة)
التي ال تبخل بالغايل وبالنفي�س فداء للوطن ،فالقوة القتالية البد
ب�أن تتحلى بعدد من الأمور ومنها :االن�ضباط ،التما�سك ،املعنويات،
ال�شجاعة ،ال�صالبة ،واال�ستعداد القتايل � ًأيا كانت الظروف .وتتميز

القــوات امل�سلحـة بتعدد التخ�ص�صات وتنوعها فـي كافة �أفــرعها،
ونتيجة خل�صو�صية املهام التي تكلف بها القـوات امل�سلحــة ف�إن
الأمــر يتطلب و�ضع �إ�سرتاتيجية لإدارة وتنميــة املـوار الب�رشيـة تبد�أ
من مرحلة اال�ستقطاب (التجنيد) وتنتهي مبرحلة التقاعد التي لها
انعكا�سات ملرحلة العمل يف القطاع الع�سكري.
�إ�سرتاتيجية �إدارة وتنمية املوارد الب�شرية
�إن �إ�سرتاتيجية امل��وارد الب�رشية تنق�سم �إىل ق�سمني ،الأول:
�إدارة املوارد الب�رشية ،والثاين :تنمية املوارد الب�رشية ،وكالهما
الإدارة والتنمية مكمالن لبع�ضهما ،لذلك ف�إن البع�ض ي�ضعهما
�ضمن �إ�سرتاتيجية واحدة ت�سمى (�إ�سرتاتيجية �إدارة وتنمية املوارد
الب�رشية) .والبع�ض الآخر ي�ضع كل منهما يف �إ�سرتاتيجية منف�صلة.
وت�ستند �إ�سرتاتيجية �إدارة وتنمية املوارد الب�رشية �إىل خم�سة �أهداف
�إ�سرتاتيجية رئي�سية:
مواءمة �إ�سرتاتيجية املوارد الب�رشية مع الأهداف اجلامعة يف
�إطار الإدارة امل�ستندة �إىل النتائج.
 lاجتذاب وتوظيف قوة عاملة ماهرة ومتحم�سة واالحتفاظ بها.
� lضمان الأداء العايل واجلودة الفائقة.
 lجعل توفري خدمة امل��وارد الب�رشية ت�سهم يف حت�سني الكفاءة،
وفاعلية التكلفة واجلودة.
 lتعزيز وحتويل وظيفة امل��وارد الب�رشية �إىل �رشيك �إ�سرتاتيجي
�أقدر على املبادرة من خالل زيادة الرتكيز على تقدمي اخلدمات يف
جمال ال�سيا�سات واخلدمات اال�ست�شارية واحللول اخلا�صة باملوارد
الب�رشية للمنظمة.
ومن خالل الفل�سفة النظرية املتاحة �سوف ن�ستعر�ض ب�شكل
عام تعريفات �إدارة امل��وارد الب�رشية ،وتنمية امل��وارد الب�رشية
وعنا�رصهما:
�أوال� :إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية :تعد �إدارة
امل��وارد الب�رشية الفعالة �رضورية للنجاح يف حتقيق الأه��داف
الإ�سرتاتيجية للمنظمة .و�سينتج عن تنفيذ �إ�سرتاتيجية املوارد
الب�رشية خلق بيئة تتيح للمنظمة اجتذاب وتطوير وحتفيز قوة عمل
عاملية ،وتوظيف طاقاتها لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية اجلامعة.
وهناك تباين بني الباحثني والكتاب حول تعريف ومفهوم �إدارة
املوارد الب�رشية ،ويعود هذا التباين �إىل تعدد واختالف اخللفيات
الثقافية والفكرية واحل�ضارية لهم ،ومن هذا املنطلق ف�إن �أهم
التعريفات ال�سائدة هي:
 oتعرف �إدارة املوارد الب�رشية ب�أنها« :خطة معا�رصة طويلة

�إدارة املوارد الب�شرية الفعالة تعد
�ضرورية للنجاح يف حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية للمنظمة
امل��دى ،ت�شتمل على ممار�سات و�سيا�سات تتعامل من خاللها
املنظمة مع املورد (العن�رص) الب�رشي يف العمل ،وتتفق وتتكامل
وتتنا�سق هذه اخلططُ واملمار�سات وال�سيا�سات مع الإ�سرتاتيجية
العامة للمنظمة ،وتعمل على حتقيق ر�سالتها ،وغايتها ،و�أهدافها،
يف ظل متغريات البيئة الداخلية واخلارجية التي تعمل من خاللها
املنظمة ،والتي من �أهمها املناف�سة احلادة بني املنظمات العاملية
والإقليمية واملحلية».
 oوتعرف �أي�ضا ب�أنها« :خطة طويلة الأجل ،تتكون من جمموعة
من الن�شاطات على هيئة برامج حمددة البداية والنهاية ،و�سيا�سات
تك ِون وظائف ومهام �إدارة املوارد الب�رشية داخل املنظمة ،وحتتوي
هذه اخلطة على جمموعة من الإجراءات والقرارات املتعلقة ب�ش�ؤون
املوارد الب�رشية داخل املنظمة ،وامل�ستقبل الوظيفي لهذه املوارد
الب�رشية».
عنا�صر �إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�شرية
ال يوجد �إجماع على عنا�رص �إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�رشية
كما احلال يف تعريفها� ،إال �أنه من خالل التعريفات امل�شار �إليها،
والعنا�رص املتعارف عليها ،ب�أن عنا�رص �إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد
الب�رشية ب�شكل عام يف �أي م�ؤ�س�سة �سواء كانت مدنية �أو ع�سكرية
هي :اال�ستقطاب ،الو�صف الوظيفي ،التخطيط الوظيفي والرتقيات،
الرواتب واحلوافز ،تقييم الأداء الوظيفي ،الر�ضا الوظيفي ،وبيئة
العمل.
ثانيا� :إ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية :تعرف
ب�أنها «�إعـداد العنا�صـر الب�رشية بال�شكـل ال�صحيح الـذي يتفـق مع
االحتياجات اخلا�صـة باملجتمـع ،و�أن يكـون ذلك الإع��داد على
�أ�سـا�س �أن زيـادة قــدرة الإن�سان ومعرفتـه ت�ساعد على زيادة
ا�ستغـالل املـوارد الطبيعيـة ،وزيـادة اجلهــود والطاقات».
كما تعرف ب�أنها «زي��ادة ال��ق��درات ،وامل��ه��ارات ،واملعرفة
اخلا�صة بالقوى العاملة التي لديها القدرة على العمل يف �شتى
يتم اختيارها من خ�لال القيام باختبارات
امل��ج��االت ،حيث ّ
خمتلفة».
39

العــدد 523
يوليو 2020

عنا�صر �إ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية
�إن �إ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�رشية ت�شتمل على خطط للتدريب
الأ�سا�سي والت�أهيل على ر�أ�س العمل للقوى الب�رشية بكافة الو�سائل
التعليمية والتدريبية املتاحة ،وذلك لتنمية املواهب ورفع م�ستوى
املهارات يف الأداء الإداري على م�ستوى الوظائف الإدارية ب�شكل عام
يف الوحدة ،وعلى م�ستوى التخ�ص�ص للفرد ب�شكل خا�ص ،وبالتايل
الو�صول �إىل طاقات متجددة ل�ل�أداء الإداري للوحدة  /التنظيم،
كما يجب �أن يتواءم التدريب والت�أهيل مع امل�سارات الوظيفية لكل
التخ�ص�صات يف الوحدة  /التنظيم ،و�أن يلبي االحتياجات الفعلية
الفنية من املعارف واملهارات ملختلف التخ�ص�صات .على �أن تكون
خطط التدريب والت�أهيل مبنية على الأ�س�س التالية:
 lارتباط اخلطة بتحقيق الأه��داف الإ�سرتاتيجية للوحدة /
التنظيم وامل�سار الوظيفي املعتمد للفرد.
 lتلبية احلاجة الفعلية التخ�ص�صية الفنية ملتطلبات الوظيفة
مع مراعاة �ساعات الدرا�سة للربامج ذات ال�صلة.
� lآلية وا�ضحة وعادلة الختيار املر�شحني للتدريب �أو الت�أهيل
وجمردة من املح�سوبية.
� lآلية فعالة لقيا�س مدى العائد من الربامج التدريبية والت�أهيلية
وحتقيقها للنتائج املطلوبة.
 lالرتكيز على ال���دورات وال�برام��ج التي من خاللها يكت�سب
املوظف املهارات ال�رضورية التي متكنه من �أداء واجباته ب�إتقان.
�إ�سرتاتيجية �إدارة وتنمية املوارد الب�شرية يف القوات امل�سلحة
�إن �إ�سرتاتيجية �إدارة وتنمية امل���وارد الب�رشية يف القوات
امل�سلحة ال تختلف يف عنا�رصها عن امل�ؤ�س�سات املدنية و�إمنا
تختلف يف تطبيقاتها �إىل حد ما ،وذلك نظرا لتعدد وتنوع الأ�سلحة
والأج��ه��زة وامل��ع��دات يف �أف��رع القوات امل�سلحة الربية واجلوية
والبحرية وغريها من التنظيمات الع�سكرية ،وهذا �أدى �إىل تعدد
وتنوع التخ�ص�صات الع�سكرية كذلك .ولكي يتمكن الفرد الع�سكري
من ا�ستخدام تلك الأ�سلحة والأجهزة واملعدات املعقــدة التي حتتاج
�إىل كفاءات عالية �سواء كان ذلك يف ال�سلم �أو احلرب ،ف�إن املوارد
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�إ�س�تراتيجية تنمي��ة امل��وارد الب�ش��رية ت�ش��تمل على خطط

�إ�سرتاتيجية �إدارة وتنمية املوارد الب�شرية يف القوات امل�سلحة

للتدريب الأ�سا�سي والت�أهيل على ر�أ�س العمل للقوى الب�شرية

ال تختلف يف عنا�ص��رها عن امل�ؤ�س�سات املدنية و�إمنا تختلف يف

بكافة الو�سائل التعليمية والتدريبية املتاحة

تطبيقاتها �إىل حد ما

الب�رشية يف القوات امل�سلحة حتتاج �إىل �إ�سرتاتيجيات تختلف عنها
يف امل�ؤ�س�سات املدنية.
عليه ف�إن القوات امل�سلحة يف كل دول العامل و�ضعت �إدارة وتنمية
املوارد الب�رشية يف قمة الأولويات لأنه مهما و�صلت الآلة الع�سكرية
من تقدم ف�إن العن�رص الب�رشي يبقى هو الأ�سا�س لتحقيق هذا التقدم،
ومهما امتلكت الدول من تلك الأ�سلحة واملعدات والأجهزة املتقدمة
ونوعا يظل العن�رص الب�رشي الأ�سا�س ال�ستخدامها بكفاءة
كما
ً
ً
عالية .و�سوف ن�ستعر�ض عنا�رص �إ�سرتاتيجية �إدارة وتنمية املوارد
الب�رشية يف القوات امل�سلحة وذلك على النحو الآتي:
�أوال� :إدارة املوارد الب�شرية .وت�شتمل على العنا�صر
الآتية:
اال�ستقطاب  /التجنيد� .إن الإ�سرتاتيجيات احلديثة لعملية
اال�ستقطاب  /التجنيد واالختيار تبنى على �أ�سا�س ا�ستقطاب
واختيار العن�رص الب�رشي متعدد املواهب واملهارات والقدرات
والإمكانات ،والتي متكنه من العمل يف وظائف وتخ�ص�صات
متعددة داخ��ل القوات امل�سلحة بكافة �أفرعها الربية واجلوية
والبحرية ،ف�أ�سلوب العمل احلديث يقوم الآن على العمل اجلماعي
من خالل فرق العمل ،ولي�س على العمل الفردي ال��ذي �ساد يف
املا�ضي ،حيث كان ا�ستقطاب واختيار املوارد الب�رشية يتم بناء
على �أ�سا�س انتقاء الفرد املنا�سب بغ�ض النظر عن مواهبه وقدراته
و�إمكاناته للقيام مبهام وظيفة �أو عمل ثابت ي�ستمر يف �أدائه طبقا
ملا هو حمدد �سنوات عديدة ،دون تغيري �أو تطوير يواكب التغريات
�رسيعة الإيقاع يف حميط البيئة الداخلي �أو اخلارجي �سواء للوظيفة
�أو العن�رص الب�رشي.
ويف القرن احلادي والع�رشين يركز جتنيد اجلنود يف القوات
امل�سلحة على االختبارات العلمية والنف�سية ب�صفة مبدئية خالل
فرتة االختبارات واملقابالت ال�شخ�صية قبل االلتحاق بالتدريب
يف جماالت امل�ستوى العلمي ،الذكاء ،والقدرات الذهنية والبدنية
واللغوية والكتابية ،وال�سمات ال�شخ�صية ،وامليول ،وقوة ال�شخ�صية،
والثقة بالنف�س .ويف معظم القوات امل�سلحة يف ال��دول املتقدمة
يتم تنفيذ االختبارات امل�شار �إليها �أعاله ،ملعرفة احلالة النف�سية
للمتقدم لاللتحاق بالقوات امل�سلحة لتحديد فيما �إذا كان منا�سبا
للعمل الع�سكري ب�شكل عام ،والتحاقه بالتخ�ص�صات الفنية العديدة
يف املجاالت الع�سكرية بعد تخرجه من التدريب الأ�سا�سي ب�شكل
خا�ص .وه��ذه التخ�ص�صات حتتاج �إىل ح��االت نف�سية ،وق��درات

فنية �أو بدنية خا�صة ال�ستخدامها ب�شكل م�ستمر ،وهذه هي كافة
التخ�ص�صات واملهن الفنية الهند�سية والكيميائية يف كل �أفرع
القوات امل�سلحة ،وتلك التخ�ص�صات التي تتعامل مع خمتلف �أنواع
املتفجرات ،والتخ�ص�صات الطبية ،واملظليني ،والطيارين منهم
املقاتلون وطيارو طائرات النقل ،واملالحون والبحارة.
ويف هذا املجال ا�ستخدمت القوات امل�سلحة يف معظم دول العامل
املتقدمة العديد من الأ�ساليب والو�سائل يف االختبارات ال�ستقطاب
الفرد يف اخلدمة الع�سكرية �أهمها ،جلان املقابالت التي ال بد �أن
يكون من بني �أع�ضائها متخ�ص�صون يف علم النف�س الع�سكري،
واالختبارات امليدانية املختلفة التي ت�شتمل على معا�ضل ومواقف
حمددة الكت�شاف مدى قدرة املنت�سب على التعامل معها بكفاءة� ،أما
فيما يتعلق باختبارات التخ�ص�صات الفنية كالطيارين واملالحني
والبحارة وغريها من التخ�ص�صات امل�شابهة فيتم ا�ستخدام املقلدات
التي حتاكي بيئة العمل الذي �سيلتحق به الفرد الكت�شاف مدى قدرة
الفرد العقلية والنف�سية والبدنية على العمل يف تلك البيئة بكفاءة.
�أما فيما يتعلق باالختبارات املهنية لل�ضباط ،ف�إن علم النف�س
الع�سكري له دور كبري يف الو�صول �إىل حقائق ال�صفات التي ميتلكها
الفرد ليكون منا�سبا للعمل ك�ضابط يف القوات امل�سلحة ،لقد كانت
االختبارات املهنية لل�ضباط قبل احلرب العاملية الأوىل تعتمد
على معايري حمددة مثل ،امل�ستوى العلمي ،واالنتماء االجتماعي،
وامل�ستوى االقت�صادي ،واللياقة الطبية ،وح�سن املظهر �....إلخ .دون
النظر �إىل اجلوانب ال�سيكولوجية من ذكاء وا�ستعدادات و�سمات
�شخ�صية .وبعد احلرب العاملية الأوىل وبعد العديد من الدرا�سات
التي �أجريت لتحديد معايري االختبارات املهنية لل�ضباط ،مت التو�صل
�إىل �أن يركز برنامج االختبار املهني لل�ضباط على اختبارات نف�سية
مثل :ال�شخ�صية ،والذكاء ،وامليول ،واملباد�أة ،واللياقة البدنية ،التي
تتمثل يف االختبارات التحريرية واملقابالت ال�شخ�صية املركزة،
واختبارات ميدانية (واجبات قيادية) مثل ،املهارة يف املناق�شة
اجلماعية ،وال�شعور بامل�س�ؤولية ،والقدرة على امل�شاركة والتعاون،
وحتمل املواقف ال�صعبة ،والت�رصف الهادئ.
الو�صف الوظيفي .يتم و�ضع و�صف دقيق الخت�صا�صات كل
وظيفة ومن�صب بغ�ض النظر عن �أهمية وم�ستوى التخ�ص�ص ،لأن
ذلك يحدد امل�ؤهالت واخلربات املطلوبة ل�شغل خمتلف الوظائف
بكافة تخ�ص�صاتها ،وبالتايل و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان
املنا�سب ،وكذلك عدم التعار�ض يف تنفيذ االخت�صا�صات ،ومعرفة

الفرد بدوره وحدود �صالحياته يف �إتخاذ القرارات ،وتق�سيم العمل
بناء على الو�صف الوظيفي املعتمد.
التخطيط الوظيفي والرتقيات� .إن التخطيط الوظيفي
مبفهومه العام هو ح�رص الوظائف املطلوبة يف كل تخ�ص�ص،
وحتديد امل���ؤه�لات املطلوبة ل�شغلها ،وحتديد امل�سار الوظيفي
للتدرج يف التخ�ص�ص الواحد ،وحتديد املدة الزمنية يف كل رتبة /
درجة يف ذلك التخ�ص�ص ،والتدريب والت�أهيل املطلوب يف كل مدة
زمنية للرتقي �إىل الرتبة  /الدرجة الأعلى مقرونة مب�ستوى الأداء
الوظيفي للفرد (ال�ضباط والرتب الأخ��رى) ،وبالتايل يكون الفرد
ملما بواجباته وحقوقه ومدركا مل�ستقبله الوظيفي.
ما من �شك ب�أن هناك عوامل جوهرية ت�ؤثر على �سيا�سة التخطيط
الوظيفي ،و�أهم هذه العوامل هي ،املرتب التنظيمي للقوات امل�سلحة
(�سقف القوة الب�رشية ،والأف��رع املختلفة للتنظيم) ،واملدخالت
للمرتب التنظيمي (التجنيد) ،واملخرجات الفقدان الطبيعي بكافة
�صوره ،وال�سن املعتمد للتجنيد ونظام التقاعد .هذه العوامل وغريها
حتدد �سيا�سة التخطيط الوظيفي من حيث امل�سار الوظيفي لل�ضباط
والرتب الأخرى ،وحتديدا الفرتة الزمنية التي يجب �أن يق�ضيها الفرد
يف الرتبة  /الدرجة الواحدة وامل�ؤهالت املطلوبة لها ،بحيث ال
يح�صل تكد�س يف رتبة  /درجة ما على ح�ساب الرتب  /الدرجات
الأخرى والعك�س �صحيح .وعموما ف�إن التخطيط الوظيفي يف �أي
م�ؤ�س�سة يجب �أن ي�ستند �إىل �أ�س�س علمية.
عموما ،ف�إن خلق بيئة تخطيط وظيفي فعالة ومتميزة وقادرة
على تقدير وحتقيق احتياجات التنظيم ،والتوفيق بينها وبني
اهتمامات واحتياجات وطموحات الفرد ت�ضمن االحتفاظ بالأفراد
امل�ؤهلني واملتحفزين.
الرواتب واحلوافز .و�ضع النظم واللوائح التي تقنن مقدار
الرواتب وفقا لدرا�سات ميدانية حول املتطلبات املعي�شية للفرد،
والعالوات ،والأجور الإ�ضافية ،والأجور التناف�سية خارج القوات
امل�سلحة ،واحلوافز التي من �ش�أنها رفع الروح املعنوية ,وبالتايل
رفع الكفاءة القتالية.
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تقييم الأداء الوظيفي� .إيجاد قانون ولوائح منظمة لتقييم
ال�ضباط والرتب الأخرى وقيا�س اجلودة يف الأداء ،على �أن يكون
ذلك وفق معايري علمية وعادلة ومو�ضوعية وبعي ًدا عن املح�سوبية،
كل ذلك من �ش�أنه �إيجاد روح تناف�سية �رشيفة بني منت�سبي القوات
امل�سلحة ,وبالتايل رفع م�ستوى الكفاءة القتالية.
التنقالت والتعيني .و�ضع �سيا�سات للتنقالت والتعيني يراعى
فيها م�صلحة ال�ضابط والفرد مع الأخ��ذ بر�أيه وا�ست�شارته كلما
�سمحت ظروف و�إجراءات النقل والتعيني.
الر�ضا الوظيفي .يعد الر�ضا الوظيفي من �أهم عوامل رفع
م�ستوى جودة الأداء لدى املوظف ،لذلك ال بد من �إيجاد �أ�ساليب
تغذية راجعة من خالل اال�ستبانات وغريها من الو�سائل للوقوف
على م�ستوى الر�ضا الوظيفي يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
بيئة العمل� .إيجاد بيئة ومناخ للعمل م�شجعة يف امل�ؤ�س�سة،
وذلك من �أجل �شعور منت�سبي القوات امل�سلحة باالرتياح وبالتايل
تر�سيخ الر�ضا الوظيفي يف نفو�سهم ،وع��ادة ما توفر القوات
امل�سلحة ملنت�سبيها امل�سكن الالئق ،وامللب�س اجل��ذاب ،والتغذية
ال�صحية ،والرعاية ال�صحية ،والرعاية االجتماعية ،والأماكن
الرتفيهية ،وال�صاالت الريا�ضية ،وال�شعور العام بتطبيق احلقوق
والواجبات.
ثانيا :تنمية امل��وارد الب�شرية .وت�شمل العنا�صر
الآتية:
التدريب الأ�سا�سي
يخ�ضع املنت�سب للقوات امل�سلحة لفرتة التدريب الأ�سا�سي التي
تعد نقل الفرد من منط احلياة املدنية �إىل احلياة الع�سكرية ،ويتلقى
املنت�سب خالل هذه الفرتة جرعات تدريبية �شاقة يف جماالت
عديدة �أهمها :االن�ضباط ،اللياقة البدنية والتحمل ،ا�ستخدام
ونهارا ،مهارات امليدان ،التكتيكات
ال�سالح ال�شخ�صي ،الرماية ليلاً
ً
ال�صغرى ،والقدرة على العمل يف خمتلف الظروف وحتت �أق�صى
ال�ضغوط النف�سية .وهذه اجلرعات التدريبية �رضورية لكل فرد
منت�سب للقوات امل�سلحة بغ�ض النظر عن التخ�ص�ص الذي �سيلتحق
به بعد التدريب ،وعادة ما تكون فرتة التدريب الأ�سا�سي ال تقل عن
�ستة �أ�شهر متوا�صلة �إال يف حاالت خا�صة ج ًدا .ولأهمية التدريب
الأ�سا�سي ف�إن القوات امل�سلحة يف كافة دول العامل تن�شئ مراكز
�أو وحدات خا�صة للقيام بهذا التدريب املهم يف بدايات احلياة
الع�سكرية ملنت�سبي القوات امل�سلحة.
التدريب الإلزامي (الدورات الإلزامية)
لكل تخ�ص�ص من التخ�ص�صات الع�سكرية �سواء كانت عامة �أو
فنية منهج تدريبي �إلزامي يتمثل يف عدة دورات �إلزامية تختلف يف
بدء من الدورة الت�أ�سي�سية
مدتها الزمنية طبقا لطبيعة كل تخ�ص�ص ً
وو�صول �إىل �أعلى دورة متقدمة ،ويتم يف كل دورة تلقني الفرد
اً
جنديا جرعة تدريبية متدرجة
�سواء كان �ضابطً ا �أو �ضابط �صف �أو
ً
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حمددة يف التخ�ص�ص الواحد للو�صول �إىل درجة عالية من الكفاءة
يف ذلك التخ�ص�ص .وهذه ال��دورات لها ارتباط وثيق بالتخطيط
الوظيفي ،حيث �إن هذه الدورات �إلزامية ك�رشط من �رشوط الرتقيات
من رتبة  /درجة �إىل �أعلى .لذلك ف�إن القوات امل�سلحة تن�شئ مدار�س
ومعاهد وكليات متعددة عامة وتخ�ص�صية فنية يف كل �أفرع
القوات امل�سلحة الربية واجلوية والبحرية وغريها من امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية.
التدريب الت�أهيلي
�إن الدورات الت�أهيلية لي�ست ملزمة �إىل حد ما ،و�إمنا هي مكملة
للدورات الإلزامية ،ويطلق عليها �أحيانا دورات حت�سني م�ستوى،
وتتفاوت مدة هذه الدورات طب ًقا للتخ�ص�ص ،فهناك دورات ت�أهيلية
للجنود و�ضباط ال�صف وال�ضباط لرفع امل�ستوى وتو�سيع املدارك
يف كل تخ�ص�ص� ،أو عند �إدخال �أ�سلحة ومعدات و�أجهزة جديدة يف
اخلدمة� ،أو عند التنقالت من تخ�ص�ص �إىل �آخر �أو من وحدة �إىل �أخرى.
كما �أن هناك دورات اختبار تعقد لقيا�س مدى جاهزية �أو كفاءة
الفرد لاللتحاق بالدورة الإلزامية التالية� ،أو الرتقي �إىل الرتبة /
الدرجة الأعلى ،هذا بالإ�ضافة �إىل الدورات الإلزامية� ،أي �أن الدورات
الت�أهيلية ال تغني عن الدورات الإلزامية مهما كانت الأ�سباب.
اخلال�صة
�إن �أي منظمة �أو م�ؤ�س�سة �سواء كانت مدنية �أو ع�سكرية تعتمد
قوة �أدائها على الإدارة اجليدة ملواردها الب�رشية بكفاءة عالية،
وا�ستقطاب القوى العاملة التي حتقق �أهدافها ،وذلك من خالل و�ضع
�إ�سرتاتيجية �أو �إ�سرتاتيجيات لإدارة وتنمية امل��وارد الب�رشية يف
امل�ؤ�س�سة ت�شمل كافة عنا�رصها دون ا�ستثناء ،والعمل على تطبيقها
على �أر�ض الواقع مهما تعددت وتنوعت التحديات.
املراجع
o Amro El -shafey ،CEO ،Bone&Joint Center

 oمي�سون علي ح�سني على العبيدي ،املوارد الب�رشية ،كلية الإدارة واالقت�صاد،
جامعة بابل.
 oمفهوم تنمية املوارد الب�رشية،www.abahe.co.uk ،
 oبارك نعيمة ،تنمية امل��وارد الب�رشية و�أهميتها يف حت�سني الإنتاجية
وحتقيق امليزة التناف�سية ،جملة اقت�صاديات �شمال �أفريقيا ،العدد ال�سابع.
 oتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ،عن �سري العمل يف تنفيذ
�إ�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�رشية .الدورة (� ،)123أكتوبر 2008م.
 oد .حممد الفاحت حممود ب�شري املغربي� ،)2016( إدارة املوارد الب�رشية
(الطبعة الأوىل) ،اململكة الأردنية الها�شمية :دار اجلنان للن�رش والتوزيع.
 oد .عبد املجيد قدي� ،إ�شكالية تنمية املوارد الب�رشية يف ظل العوملة.

o Canadian Forces (2002). Military human resources strategy 2020
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ال���دف���اع
الإلكرتوين

(احلوكمة)
عملت ال�سلطنة ومنذ ما يناهز عقدين من الزمن على توفري عدد من
الت�شريعات ذات العالقة بقطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت (الف�ضاء
الإلكرتوين) بهدف تنظيم القطاع وتوفري البيئة املنا�سبة للم�ستفيدين من
بدء من «قانون تنظيم
خدماته ،ف�صدرت عددً ا من املرا�سيم ال�سلطانية ً
االت�صاالت» ال�صادر يف  12مار�س عام 2002م ،تبعه «قانون املعامالت
املكرم
الإلكرتونية» ال�صادر يف  17مايو 2008م و«قانون مكافحة جرائم تقنية
حممد بن �أحمد
اللمكي املعلومات» ال�صادر يف  6فرباير 2011م و«قانون نظم املدفوعات الوطنية»
ع�ضو جمل�س الدولة k
ال�صادر يف  20فرباير 2018م ،وهي ت�شريعات تعنى يف جمملها بقطاع
التقنية واالت�صاالت ،القطاع املمكن الذي ميثل البنية الأ�سا�سية ال�ضرورية لتمكني �أعمال وخدمات
قطاعات عديدة .ومع ما �شهدته وت�شهده البالد من تطور مت�صاعد جلميع القطاعات وتزايد
حاجتها واعتمادها على الف�ضاء الإلكرتوين �صار هذا الف�ضاء عر�ضة لال�ستهداف ومنفذ ميكن
ا�ستغالله لتهديد م�صالح ومقدرات اجلهات امل�ستفيدة ،و�أ�صبح من الأهمية مبكان �إيجاد جهة
خمت�صة لتكمل منظومة حوكمة هذا الف�ضاء وتكليفها بدور وا�ضح ومهام حمددة ترتجم من خالل
�إ�سرتاتيجية وطنية تت�ضمن �أهداف ًا تعمل على حتقيق �أمن و�سالمة الف�ضاء الإلكرتوين لل�سلطنة،
وهنا �صدر املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2020/64وذلك بتاريخ  10يونيو 2020م واملتعلق بـ«�إن�شاء مركز
الدفاع الإلكرتوين و�إ�صدار نظامه».
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فالف�ضاء الإل���ك�ت�روين بيئة عاملية
م��ت��داخ��ل��ة غ�ير م��ق��ي��دة ب��ح��دود جغرافية
وبالتايل يعتمد ت�أمني هذا الف�ضاء على عدد
من العوامل ميكن ت�صنيفها كالتايل:
•العامل الأول .احلوكمة (الت�رشيعات
والتنظيم امل�ؤ�س�سي).
•العامل الثاين .التعاون الدويل.
•العامل الثالث .التقنية.
•العامل الرابع .بناء القدرات.
وبهذا ال�صدد �سوف �أتناول �سل�سلة من
املقاالت عن (الدفاع الإلكرتوين) ،ويف هذا
املقال �سوف �أحتدث عن العامل الأول وهو
عامل احلوكمة «حوكمة الدفاع الإلكرتوين»
(الت�رشيعات والتنظيم امل�ؤ�س�سي) ،فهذا
العامل ��ض�روري لإن�����ش��اء واحل��ف��اظ على
فعال حلوكمة الدفاع الإلكرتوين يف
برنامج ّ
�أي م�ؤ�س�سة ويف �أي مكان .فمعظم امل�ؤ�س�سات
لديها �سيا�سات �أمنية جيدة حتدد نهجها
يف احلفاظ على نظم املعلومات والبيانات
اخلا�صة بها وتعمل على حت�سينها وت�أمينها.
ومع ذلك ،مبجرد التوقيع على ال�سيا�سات
من قبل الإدارة العليا وتوزيعها يف جميع
�إدارات امل�ؤ�س�سة ،تظل هناك حتديات كبرية
يف �إدارة الدفاع الإلكرتوين.
يعرف معيار ( ،)ISO / IEC 27001من
امل�ؤ�س�سة الدولية للتوحيد القيا�سي ()ISO
واللجنة الكهروتقنية الدولية ( ،)IECحوكمة
تقنية املعلومات على �أنها «النظام الذي
من خالله تقوم امل�ؤ�س�سة بتوجيه ومراقبة
حوكمة الأمن ،وحتديد �إطار امل�ساءلة وتوفري
الإ�رشاف لـ�ضمان التقليل من املخاطر ب�شكل
كاف ،بينما ت�ضمن الإدارة تنفيذ ال�ضوابط
للحد من املخاطر ».
تواجه �أغلب امل�ؤ�س�سات خم�سة حتديات
�أ�سا�سية حلوكمة الدفاع الإلكرتوين:
• �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة و�أه������داف ال��دف��اع
الإلكرتوين.
• توحيد �آليات العمل.
• الإنفاذ وامل�ساءلة.
• الرقابة الإدارية العليا.
• املوارد.
�إ�سرتاتيجية و�أهداف الدفاع الإلكرتوين
لإن�شـــاء برنامـــج جيد لإدارة الدفــاع
الإلكـــــرتوين ،يجـــب علــــــى الـــم�ؤ�س�سـة �أن

حتدد بو�ضوح �سيا�ساتها و�إ�سرتاتيجياتها
و�أهدافها لإدارة املخاطر .ويجب على الإدارة
العليا تقييم نهجها احلايل لإدارة املخاطر
قبل حتديد �إ�سرتاتيجية و�أه��داف امل�ؤ�س�سة.
ويجب �أن تكون الإ�سرتاتيجية وثيقة عالية
امل�ستوى حت��دد (اخل��ط��ة) خ��ارط��ة الطريق
للم�ؤ�س�سة للحفاظ على نهج �إدارة املخاطر
ال�شامل وحت�سينه .مب��ج��رد االن��ت��ه��اء من
الإ�سرتاتيجية والأهداف ،يجب تنفيذ اخلطة
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة وتوزيعها على جميع
مكونات هذه امل�ؤ�س�سة.
املكونات الرئي�سية لتطوير �إ�سرتاتيجية
فعالة للدفاع الإلكرتوين:
ّ
• فهم كيفية ارتباط خماطر الدفاع
الإلكرتوين بعمليات امل�ؤ�س�سة احليوية.
• و�ضع �أهداف �إ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.
• حتديد النطاق الذي يحدد احتياجات
الدفاع الإلكرتوين وتطوير الأهداف.
• حت��دي��د م ��ؤ��شرات الأداء الرئي�سية

(KPIs – Key Performance Indic a

.)tors
• حتديد امل��وارد املطلوبة وت�صنيف
الأولويات.
• حتديد ن�سب املخاطرة.
• و�ضع �آليات املراقبة امل�ستمرة.
توحيد �آليات العمل
ل��دى العديد م��ن امل�ؤ�س�سات عمليات
وموظفون ل�ضمان �إكمال املهام اليومية.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن �إدارة مهام حم��ددة � -إذا
دائما
مت �إدارت��ه��ا على الإط�ل�اق  -ال تتم ً

حوكمة تقنية املعلومات هي النظام
الذي من خالله تقوم امل�ؤ�س�سة بتوجيه
ومراقبة حوكمة الأمن ،وحتديد �إطار
امل�ساءلة ،وتوفري الإ�شراف لـ�ضمان
التقليل من املخاطر ب�شكل كاف
بالفعالية املطلوبة .فبدون توحيد واعتماد
�آليات العمل ،ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات �ضمان
الكفاءة �أو اجلودة �أو االت�ساق .االت�ساق �أمر
بالغ الأهمية ل�ضمان فهم م�شرتك ونهج
�إدارة املخاطر يف كافة �إدارات امل�ؤ�س�سة.
ويعد �إن�شاء �آل��ي��ات عمل م�ستدامة عام ًال
رئي�س ًيا لربنامج �إدارة الدفاع الإلكرتوين
ال�شامل للم�ؤ�س�سة .باخت�صار� ،إن انتهاج كل
�إدارة بامل�ؤ�س�سة لربنامج خا�ص بها للدفاع
الإل��ك�تروين ي����ؤدي �إىل ع��دم االت�����س��اق يف
�آليات العمل ينتج عنها زيادة يف الثغرات
واخلروقات الأمنية م�ؤداه �إدارة غري فعالة
للدفاع الإلكرتوين.
الإنفاذ وامل�ساءلة
يجب �أن تعك�س �آل��ي��ات العمل تطبيق
متطلبات امل�ؤ�س�سة .خالف ذلك ،ف�إن برنامج
الدفاع الإلكرتوين �سي�صبح غري متنا�سق،
و�سيتم جتاهل املتطلبات م�ؤدي ًا �إىل الف�شل.
ف��االف��ت��ق��ار لعن�رص امل�����س��اءل��ة يف �إدارة
الدفاع الإلكرتوين� ،سي�سمح للقائمني على
الإدارة ابتكار �أ�ساليبهم اخلا�صة يف القيام
بالأعمال ،وهو ما يتعار�ض مع مبد�أ توحيد
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نحو ا�ستنطاق القيم يف مواجهة كورونا( كوفيد)19
الإدارة العليا يجب �أن ت�ضمن توفر
امل��وارد الكافية لتلبية حوكمة الدفاع
الإل��ك�تروين الأ�سا�سية واحتياجات
االمتثال مبا يتنا�سب مع �إ�سرتاتيجية
و�أهداف الدفاع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة
�آليات العمل .ويجب �أن تكون �إدارة الدفاع
الإلكرتوين موحدة قابلة للقيا�س والتطبيق،
وي��ج��ب تفعيل م��ب��د�أ امل�����س��اءل��ة عند عدم
االمتثال عرب جميع م�ستويات املوظفني.
يو�صي املعهد الوطني للمعايري والتقنية
يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ()NIST
بتبني �إط����ار لإدارة امل��خ��اط��ر (RMF-
)Risk Management Framework
ب��ات��ب��اع نهج متعدد امل�ستويات لإدارة
امل��خ��اط��ر وت��ع��زي��ز تطوير ق���درات الأم���ان
واخل�صو�صية يف �أنظمة املعلومات طوال
دورة حياة النظام .وال ميكن حتقيق هذا
النهج �إال من خالل املراقبة امل�ستمرة لهذه
الأنظمة للحفاظ على الوعي الآين للأمن
واخل�صو�صية .كما يجب تغذية كبار القادة
واملديرين التنفيذيني باملعلومات لت�سهيل
اتخاذ القرارات ب�ش�أن القبول بن�سب حمددة
م��ن امل��خ��اط��ر على العمليات والأ���ص��ول
التنظيمية والأفراد وامل�ؤ�س�سات الأخرى.
الرقابة الإدارية العليا
مت��ث��ل ح��وك��م��ة ال���دف���اع الإل���ك�ت�روين
م�صدر قلق رئي�سي للم�ؤ�س�سة ،ويجب �أن
ي�أتي الرتكيز والتوجيه لربنامج الدفاع
الإلكرتوين من امل�ستوى الأعلى ل�ضمان �أن
الربنامج يحقق �أهدافه .ما مل تدعم الإدارة
العليا حوكمة الدفاع الإلكرتوين بنهج قوي
فمن املرجح �أن تف�شل جهود �إدارة املخاطر
يف امل�ؤ�س�سة .ويجب كذلك �أن تظل الإدارة
العليا منخرطة يف دورة حياة الربنامج.
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وت�ساعد هذه امل�شاركة على الت�أكد من �أن
امل�ؤ�س�سة ب�أكملها ال تفهم فقط التزام الإدارة
العليا بحوكمة الدفاع الإل��ك�تروين ولكـن
تقوم بتنفيذها على م�ستوى عالٍ  .يت�ضمــن
حمتوى املعيار الدويل الق�سم اخلام�س من
( )ISO/IEC27001على قائمة مببادئ
الإدارة ذات ال�صلة ب�إن�شاء برنامج فعال
لإدارة الدفاع الإلكرتوين وهي:
• و�ضع �سيا�سة و�أهداف �أمن املعلومات
متوافقة مع التوجه الإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة.
• �ضمان دم��ج متطلبات نظام �إدارة
�أمن املعلومات يف �آليات عمل امل�ؤ�س�سة.
• �ضمان توفر امل��وارد الالزمة لنظام
�إدارة �أمن املعلومات.
• ت��وف��ر ق��ن��اع��ة ت��ام��ة ل���دى جميع
الفعالة لأمن
املوظفني ب�أهمية الإدارة
ّ
املعلومات ،والتوافق مع متطلبات نظام
�إدارة �أمن املعلومات.
•�ضمان �أن نظام �إدارة �أمن املعلومات
يحقق النتائج املرجوة.
•التوجيه الداعم للموظفني للم�ساهمة
يف فعالية نظام �إدارة �أمن املعلومات الذي
يعزز التح�سينات امل�ستمرة.
على الإدارة العليا و�ضع �سيا�سة الدفاع
الإلكرتوين التي حتقق الآتي:
• التوافق مع �أدوار امل�ؤ�س�سة.
• �ضمان �أه���داف �أم��ن املعلومات �أو
�إطار عمل لتحديد �أهداف �أمن املعلومات.
• �ضمان االل��ت��زام بتلبية املتطلبات
املطبقة املتعلقة ب�أمن املعلومات.
• �ضمان االلتزام بالتح�سني امل�ستمر
لنظام �إدارة �أمن املعلومات.
• �أن تكون ال�سيا�سة متاحة مبعنى
و�صول املعلومات املوثقة لكافة العاملني
داخل امل�ؤ�س�سة.

• �أن تكون ال�سيا�سة متاحة للأطراف
اخلارجية ذات ال�صلة «�أط��راف ال تعمل يف
امل�ؤ�س�سة» ،وفق احلاجة.
املوارد
يجب �أن ت�ضمن الإدارة العليا توفر املوارد
الكافية لتلبية حوكمة الدفاع الإلكرتوين
الأ�سا�سية واحتياجات االمتثال مبا يتنا�سب
مع �إ�سرتاتيجية و�أهداف الدفاع الإلكرتوين
للم�ؤ�س�سة .وي��ج��ب تخ�صي�ص التمويل
لأعلى الأول��وي��ات لت�أمني نظم املعلومات
والبيانات ،مبا يكفي مل�ستويات املخاطر
أي�ضا
املحتملة .ويجب �أن تت�ضمن املوارد � ً
خم�ص�صا للموظفني املتخ�ص�صني
متويلاً
ً
لتدريبهم ورفع م�ستوى املهارات .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يجب �أن ت�سمح املوارد ب�رشاء �أدوات
كافية لقيا�س م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية ب�شكل
منا�سب ،وكذلك احلفاظ على ا�ستمرارية
�آليات العمل املعتمدة.
يف امل��ق��ال ال��ق��ادم ���س ��أت��ن��اول عامل
(التعاون الدويل) و�أهميته يف حتقيق الأمن
يف الف�ضاء الإلكرتوين الدويل ،وعلى م�ستوى
الدولة وامل�ؤ�س�سات التي متار�س ن�شاطها يف
�أكرث من دولة.
املراجع:
• املوقع الإلكرتوين للوثيقة اخل�رضاء يف
حوكمة تقنية املعلومات باململكة املتحدة
https://www.itgovernance.co.uk/

files/Infosec_101v1.1.pdf

• اجلريدة الر�سمية العدد رق��م 1345
ال�����ص��ادرة بتاريخ  14يونيو 2020م –
ال�صفحات م��ن (� 58إىل  ،)64املر�سوم
ال�سلطاين رقم  2020/64ال�صادر ب�ش�أن
«�إن�شاء مركز الدفاع الإل��ك�تروين و�إ�صدار
نظامه».
k

عميد ركن متقاعد (اجلي�ش ال�سلطاين العماين)

القيم معايري للحياة الفا�ضلة وال�سلوك الأ�صيل ،وم�ساحة �أمان لتحقيق �أف�ضل التوازنات يف حياة املجتمعات،
ومدخل نوعي للبناء الإن�ساين القومي ،وحافز النف�س للو�صول �إىل �أعلى درجات الكمال الب�رشي� ،إنها حمطة لإنتاج
احلياة يف لون ال�صفاء والنقاء ،روح القلب الناب�ض ،والفكر ال�سامي ،والطريق ال�سليم الذي ي�ؤ�صل يف الإن�سان
قيمة احلياة يف ظالل الأمن والأمان واحلب وال�سالم وال�صحة والعافية ،نه�ضة للفكر ،وا�سرتاحة للوعي ،وطريق
للتقدم ،ومنطلق لإعادة �إنتاج ثقافة الوعي وامل�س�ؤولية والإخال�ص يف حياة الأمم وال�شعوب ،وتوفري �أدوات
النجاح لر�سم �صورة احلياة اجلميلة ،وتك�سب احلياة بهاء ومناء ،وت�صقل النفو�س �سرية ومنهجا ،ف�أينما وجدت
القيم وجدت معها حياة التعاي�ش والوئام والت�صالح مع الذات والآخر والتكيف مع الظروف والتحديات والأزمات
واجلوائح ،ملا متده من حافز ال�صرب والقناعة والر�ضا والإيجابية والعلم والعمل املخل�ص والروح ال�سامية،
وات�سعت ب�سببها م�ساحات الأن�س والتوا�صل واللقاء واالحرتام� ،إذ تنتج مواطنا ا�ستثنائيا يعي حقوقه ويدرك
واجباته وم�س�ؤولياته نحو نف�سه و�أ�رسته وجمتمعه ووطنه والعامل �أجمع ،فيقف عند حدوده وي�صنع يف ح�ضوره
يف ميدان التطبيق واملمار�سة فارق الأداء وا�ستحقاقات املناف�سة.

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

التثمري يف القيم والأخالقيات
وا�ستنطاقها وا�ستنها�ض الدوافع والإرادة
املعززة لنموها وت�أ�صيلها يف �سلوك الفرد،
�سوف يعزز من جهود الدولة يف احلد من
انت�شار فريو�س كورونا ،وي�ضع املجتمع
�أمام م�س�ؤولية �أخالقية وقيمية و�إن�سانية
ودينية ووطنية يف احلفاظ على النف�س
واملجتمع من هذه اجلائحة

�إذا كان عاملن��ا الي��وم ي�شه��د م��ن
التحديات اجل�سيمة واملخاطر واجلوائح ما
مل ت�ستط��ع الب�رشية رغ��م تقدمها وتطورها
يف خمتل��ف العل��وم والط��ب والهند�س��ة
والتقني��ة وو�صولها �إىل الف�ض��اء و�إنتاجها
لل�س�لاح ،م��ن �أن متن��ع انت�ش��ار فريو���س
كورون��ا ( كوفي��د )19وظلت جه��ود العامل
�أجم��ع اجته��ادات فردي��ة وجماعي��ة يف
جتري��ب الأدوات؛ تبقى القيم والأخالقيات
من متتلك معادلة الت�صحيح وتوفري �أدوات
املراجع��ة خل��روج العامل م��ن �أزماته � -إن
ووجهت مقا�صدها
�أح�سن اال�ستثمار فيه��ا ُ
خل�ير الإن�س��ان و�أم��ن الأوط��ان واجته��ت
جه��ود الع��امل �إىل جت�سيدها يف كل جوانب
حيات��ه اخلا�ص��ة والعام��ة ،يف اقت�ص��اده
و�سيا�سات��ه التنموي��ة وعالقات��ه الدولي��ة
وتوجهات��ه ال�سيا�سي��ة والإعالمي��ة� ،إذ �أن
القي��م بذلك ال متثل حال��ة طارئة �أو مرحلة
منتهي��ة �أو �سل��وكً ا وقت ًي��ا بق��در م��ا ه��ي
م�ساح��ة حياتية متجددة لإنتاج التفا�صيل
النوعي��ة يف م�سرية حي��اة الفرد واملجتمع،
وتخلي�ص النف�س م��ن �شوائب الذاتية والأنا
والأناني��ة والأث��رة والفوقي��ة والفرداني��ة
وال�سلطوية الت��ي باتت تقف حجر عرثة يف

تق��دم الإن�سانية ،ملا ي�ؤدي �إليه نفوق القيم
والأخالقي��ات من االفتقار للهدف و�ضياع
نواجت العمل ،وبالتايل مهما ُبذلت من جهود
ووظفت
و�سخ��رت م��ن م��وارد و�إمكاني��ات ُ
الت�رشيع��ات والقوان�ين لتحقي��ق النظ��ام
و�إيق��اع العقوبات باملخالفني للقانون لن
يك��ون لها ذلك املدد م��ن الت�أثري يف غياب
القي��م والأخالقي��ات التي ت�ش��كل �سياجا
حلف��ظ احلقوق و�إعادة ت�صحي��ح املمار�سة،
تن�ير درب��ه وحتف��ظ كرامته وت�سم��و بفكره
وتعزز قدرات��ه وتبني طموحاته وتنقله �إىل
حياة اجلماعة واملجتمع والدولة والتنمية.
م��ن هن��ا ف���إن ق��راءة تزاي��د ح��االت
الإ�صاب��ة والوفي��ات بفريو���س (كورون��ا)
بال�سلطن��ة يف الفرتة الأخ�يرة وما يفر�ضه
حتدي��ات قادم��ة عل��ى القط��اع ال�صح��ي
وقطاع��ات التنمي��ة الوطني��ة ،يرج��ع يف
الأ�سا�س �إىل ا�ستهتار الأفراد مبنظومة القيم
التي ت�شكل �سياجا وقائيا يحمي الفرد من
الوق��وع يف املر���ض �أو تعري�ض��ه للم�ساءلة
القانوني��ة يف ع��دم تقي��ده بالإج��راءات
الوقائية والتداب�ير االحرتازية التي �أقرتها
اللجن��ة العلي��ا املكلفة ببحث �آلي��ة التعامل
مع التطورات الناجتة عن
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انت�ش��ار فريو���س كورون��ا (كوفي��د ،)19متن�صال م��ن امل�س�ؤوليات،
متج��اوزا للحرمات ،منت�رصا لل��ذات ،ال يكاد ي�شع��ر بواجباته نحو
غ�يره� ،أو يتقا�س��م امل�س�ؤولية م��ع �رشكائه من بن��ي جن�سه� ،ضاربا
بالتعليم��ات وال�ضوابط عر���ض احلائط ،لذلك لي���س غريبا �أن ت�أتي
ق��رارات اللجنة العليا املكلفة على غ�ير عادتها لت�صف املوقف يف
�أ�ش��ده واحلال يف �صعوبته والأم��ر يف خطورته وما يحمله ذلك من
هاج���س القلق واخلوف من تفاقم الأو�ض��اع يف ظل ما تف�صح عنه
م�ؤ��شرات (كورون��ا) ،وما قد يحدث��ه ذلك من ارتب��اك يف اخلدمات
ال�صحي��ة املقدم��ة وتوف�ير الأ��سرّ ة للمنوم�ين يف امل�ست�شفي��ات
والعناي��ة املركزة ،ف�إنها يف املقابل �أهاب��ت باجلميع التقيد التام
ب��كل الإج��راءات االحرتازي��ة واال�شرتاط��ات ال�صحي��ة وا�ست�شع��ار
اجلميع مل�س�ؤولياته ،حيث ورد يف قرار اللجنة يف يوم الثالثاء 30
يوني��و 2020م ما ن�ص��ه« :وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ امل�ؤ�رشات
الوبائية جلائحة كورون��ا (كوفيد )19والتي ت�شمل االرتفاع الكبري
يف احل��االت امل�صاب��ة ،خ�صو�صا ب�ين املواطنني ،وارتف��اع �أعداد
احل��االت يف العناي��ات املرك��زة والأجنح��ة و�أعداد الوفي��ات ،وما
تو�صلت �إليه عمليات التق�صي من وجود عدم التزام من قبل البع�ض
بالإجراءات االحرتازية لتجنب الإ�صابة بالفريو�س».
وعلي��ه تربز املمار�سة الوطنية الي��وم حتوال يف م�سار التعامل
م��ع (كورون��ا) ،فتزاي��د �أع��داد الإ�صاب��ات والوفيات �إمن��ا هو نتاج
حتم��ي مل�ؤ�رشات الواقع ،وما يخرب عنه ال�سلوك اليومي ال�صادر من
املواطن�ين واملقيمني على حد �سواء ،يف تزايد اخلروج من املنازل،
واكتظاظ الأ�سواق وال�شواطئ بالنا�س ،وازدحام ال�شوارع ،وا�ستهتار
الكثري من النا�س يف لب�س الكمامات �أو االهتمام بالتباعد اجل�سدي
والتجمع��ات العائلي��ة ،وكان��ت النتيجة ه��ي م�ؤ��شرات �إح�صائية
ت��دق ناقو���س اخلط��ر ،و ُتذهب ب��كل اجله��ود والإج��راءات واخلطط
وال�سيناريوه��ات ال�سابقة التي اتخذت من قبل اللجنة العليا والتي
و�ضعه��ا املواطن املخل���ص الباحث عن ال�صح��ة والعافية مو�ضع
التقدي��ر واالهتم��ام والتنفي��ذ يف الأ�شه��ر ال�سابق��ة ،كل ذلك وغريه
ي�ضعنا �أمام مرحلة جديدة تتخذ فيها القيم والأخالقيات واملبادئ
موقع ال�ص��دارة يف �إدارة هذه احلالة ،فمع اكتمال البنية امل�ؤ�س�سية
والت�رشيعي��ة وجمل��ة ال�ضوابط واملمكنات واجلاهزي��ة يف التعامل
م��ع اجلائحة؛ ت�أت��ي �أهمية �إعادة ق��راءة الرثوة القيمي��ة والر�صيد
الأخالق��ي للإن�س��ان العم��اين وللقاطنني على �أر���ض ُعمان لت�شكل
الطري��ق ال�صحي��ح ملعاجلة امل�شكلة وت�صحيح احل��ال و�إعادة ر�سم
امل�س��ار وتقييم اجلهود واالتفاق املجتمعي على عمل موحد ور�ؤية
واح��دة للخروج م��ن هذه اجلائح��ة ب�أقل اخل�سائ��ر ب�رشيا وماديا
ومعنويا واقت�صاديا.
وبالت��ايل ت�ش��كل م�ساحة �أم��ان لفت��ح نوافذ الأم��ل بالتغيري،
وترقي��ة ال�سلوك وتهذيب الأخالقيات و�إع��ادة هند�سة الذات ،وبناء
فق��ه امل�س�ؤولية ،وتعميق فر�ص البح��ث واالجتهاد يف الو�صول �إىل
�سقف التوقعات� ،إنها يف ظل قامو�س التعاطي مع (كورونا) من�صة
م�شرتك��ة يتقا�س��م اجلمي��ع م�س�ؤوليت��ه للبح��ث ع��ن �إ�سرتاتيجيات
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التقيد الفعلي بالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية
واال�شرتاطات التي �أقرتها اللجنة العليا ،ت�ستدعي ح�ضورا
نوعيا للقيم والأخالقيات ،كونها �صمام الأمان الذي ي�ؤ�صل
فقه التقيد وااللتزام مبا �أكدت عليه ،ويحفظ دور الفرد
وم�س�ؤوليته نحو نف�سه وجمتمعه والآخرين
الوق��وف على واق��ع التحدي احلا�صل واجلائح��ة املاثلة ،واالتفاق
على �سلوك جمعي ي�شعر فيه اجلميع ب�أن عليه �أن يلتزم بالتعليمات
والتقي��د بالإج��راءات الوقائي��ة والتداب�ير االحرتازي��ة والعم��ل
باال�شرتاط��ات الداعم��ة للح��د من انت�ش��ار (كورون��ا) ،وبالتايل ما
متثله القيم من ح�صان��ة للنف�س ،ودافع لها ل�سلوك الأف�ضل والقيام
بالأج��ود ،وحتقيق الأ�سمى من القول والفعل ،و�إعادة �إ�صالح الذات
وتقيي��م املمار�سة ،و�إذ ما �أردنا جت�سيد منظومة القيم يف التعامل
م��ع (كورونا) ،ف�إن (كورون��ا) يف كل تفا�صيله بحاجة �إىل ح�ضور
نوع��ي للقيم ،فاملواق��ف والأحداث والظ��روف املرتبطة به بحاجة
�إىل منظوم��ة �أخالقي��ة ت�ضم��ن فر���ص التعاط��ي مع��ه ومعاجلت��ه
والوق��وف عل��ى تفا�صيل��ه ،كم��ا �أن التقي��د الفعل��ي بالإج��راءات
االحرتازي��ة والتدابري الوقائي��ة واال�شرتاطات الت��ي �أقرتها اللجنة
العلي��ا ،ت�ستدعي ح�ضورا نوعيا للقي��م والأخالقيات ،كونها �صمام
الأم��ان ال��ذي ي�ؤ�صل فقه التقيد وااللتزام مب��ا �أكدت عليه ،ويحفظ
دور الف��رد وم�س�ؤوليت��ه نح��و نف�س��ه وجمتمع��ه والآخري��ن ،فيقف
عن��د ح��دوده ،وي�صنع يف نف�سه الق��دوة واملث��ال ،وبالتايل مل تعد
عالق��ة القيم ب�أح��داث (كورونا) �شكلية بقدر ما ه��ي عالقة �أ�صيلة،
�إذ كلم��ا قويت منظومة القيم والأخالقي��ات لدى املواطن واملقيم،
كان��ت ح�ص ًن��ا مينع��ه م��ن الوق��وع يف املحظ��ور ويجنب��ه الته��ور
واالندفاع الذي ي�ستحق ب�سببه العقوبة ،ف�إن الكثري من الت�رصفات
ال�شخ�صي��ة واملجتمعي��ة الت��ي تظه��ر يف التعام��ل م��ع (كورون��ا)
كاالخت�لاط وامل�صافح��ة وع��دم التقي��د بالإج��راءات املقررة من
جه��ات االخت�صا�ص والت�ساهل يف ممار�س��ات العادات املجتمعية،
وم��ا ت�سببه م��ن تعري�ض الف��رد واملجتمع �إىل امل�ساءل��ة القانونية
�أو �إ�صابت��ه بفريو���س (كورونا)� ،إمنا هو نت��اج ل�ضعف ت�أثري القيم
والأخالقي��ات الت��ي حت��دد ل��ه امل�س��ار وتبينّ ل��ه الطري��ق ،وتر�سم
ل��ه خارطة التوج��ه ،لتتجه ت�رصفاته �إىل اال�ستهت��ار والالمباالة،
في�صب��ح �ضحي��ة �أف��كاره وعن��اده و�سلوك��ه ال�شخ�ص��ي القائم على
حتكيم املزاج وتغليب العاطفة.
وم��ع القناعة ب�أن العامل قد جرب كل الأدوات والو�سائل للحد
م��ن (كورون��ا)� ،إال �أن عليه �أن يوظف الر�صي��د الأخالقي والقيمي
ال��ذي يحمله الفرد حول نف�س��ه وت�صاحله مع ذاته و�أ�رسته وجريانه
وجمتمع��ه ووطن��ه و�سعيه �إىل جتريب هذه القي��م والأخالقيات يف
املواقف الت��ي يتعر�ض لها  ،فيتعامل معها ب��روح امل�س�ؤولية التي
ه��ي عنوان املنظومة القيمية و�أ�سا�سه��ا وي�صنع للقيم واملبادئ
الوطنية كالتعاون والوالء واالنتماء والهوية وحب الوطن وااللتزام

قامو�س التعاطي مع كورونا من�صة
م�شرتكة يتقا�سم اجلميع م�س�ؤوليته
للبحث عن �إ�سرتاتيجيات الوقوف على
واقع التحدي احلا�صل واجلائحة املاثلة،
واالتفاق على �سلوك جمعي ي�شعر فيه
اجلميع ب�أن عليه �أن يلتزم بالتعليمات
والتقيد بالإجراءات الوقائية والتدابري
االحرتازية والعمل باال�شرتاطات
الداعمة للحد من انت�شار كورونا
بالقان��ون واتب��اع التعليمات ال�ص��ادرة من جه��ات االخت�صا�ص،
ويج��د يف القيم الديني��ة كال�صدق والأمانة واح�ترام امل�س�ؤوليات
وع��دم ال��ضرر بالآخرين ومنع �إلق��اء النف�س يف التهلك��ة وااللتزام
باحلج��ر ال�صح��ي وتوجيه القي��م االجتماعي��ة يف املحافظة على
كي��ان املجتم��ع ووحدته  ،وااللت��زام بالقيم ال�صحي��ة التي تفر�ض
علي��ه التقيد ب�إجراءات ال�سالم��ة واملداومة على غ�سل اليدين باملاء
وال�صابون واتباع التعليمات يف �أثناء العط�س وال�سعال وغريها من
مدخالت املنظومة القيمية عندها �سيمتلك ح�صانة ذاتية يف قدرته
على التعامل مع هذه التحديات الناجتة عن (كورونا) ،فامل�س�ؤولية
فردي��ة وجماعي��ة« ،فكلكم راع وكلكم م�س����ؤول عن رعيته»؛ ف�إن
التثم�ير يف القيم والأخالقي��ات وا�ستنطاقه��ا وا�ستنها�ض الدوافع
والإرادة املع��ززة لنموه��ا وت�أ�صيلها يف �سلوك الف��رد � ،سوف يعزز
م��ن جه��ود الدولة يف احل��د من انت�ش��ار فريو�س (كورون��ا) ،وي�ضع
املجتم��ع �أمام م�س�ؤولية �أخالقية وقيمية و�إن�سانية ودينية ووطنية
يف احلفاظ على النف�س واملجتمع من هذه اجلائحة.
�إن القيم بذلك داعم للفرد يف العي�ش يف ظروف �صعبة وتزويده
بق��وة ال�ص�بر والتحمل والتعام��ل معها بان�سيابي��ة و�سال�سة ورقي
وح�س م�س���ؤول� ،إنها تعلمه مفهوم الر�ض��ا بالق�ضاء والقدر والأخذ
بالأ�سباب وا�ستدراك امل�سبب��ات ،وا�ستغالل الفر�ص ،وتقوية عزمية
الإرادة والتفا�ؤل وقيمة االنتظار للو�صول �إىل النتائج ،وت�ؤ�س�س فيه
قيمه ال�صرب عند ال�رساء وال�رضاء «�إن �إ�صابته �رساء �شكر فكان خريا
له ،و�إن �أ�صابته �رضاء �صرب فكان خريا له» ،تعلمه �أن احلياة ابتالء
الكي�س من دان نف�سه و�أدرك م�س�ؤولياته وعمل يف ظل
واختبار و�أن ّ
احرتازي��ة وحر�ص لتجنب وقوع غري املرغوب ،يتعلم نهج الر�سول
الكرمي عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم «�إذا �سمعتم ب�أر�ض فيها
الطاعون فال تذهبوا �إليها ،و�إن كنتم فيها فال تخرجوا فرارا منه»،
هذه القيم العظيمة والأخالق ال�سامية التي تولد يف الإن�سان امل�سلم
قي��م الق�ضاء والقدر وال�صرب والتحمل والتعامل مع الأزمات و�إدارة
املواق��ف وال�ص�بر على االبت�لاء والتقيد بالتعليم��ات الربانية وما

ورد يف ال�سن��ة املحمدية والأخذ مبا ت�أم��ر به القيادة احلكيمة خري
طري��ق يحفظ حي��اة الإن�سان ويحقق الأمن وال�س�لام يف الأوطان ،
تبث هذه القيم الراقي��ة والأخالقيات يف نفو�س �أبناء
وبالت��ايل �أن ّ
الوط��ن روح العزمي��ة والإخال���ص وم�صداقي��ة التوج��ه واحلر���ص
على التوا�ص��ي باحلق والتوا�صي بال�صرب والأخ��ذ بالأ�سباب وعدم
االق�تراب من مكامن اخلط��ر ،والتزود والتح�ص��ن بالدعاء والذكر،
والعم��ل واالجتهاد واالبتكار واالخ�تراع ،واال�ستفادة من الأزمات
واملح��ن ،كل هذه الأر�صدة العظيمة وال�ثروة الكبرية التي ميتلكها
الإن�س��ان ال ُعماين امل�سلم �إن وظفت بال�شكل ال�سليم و�أ�صلت يف حياة
وج�سدتها املواقف والتوجهات ،واقرتب فيها من ال�صواب
املواط��ن ّ
و�أدرك خالله��ا نا�صي��ة احل��ق؛ �س��وف تكون عونا ل��ه يف مواجهة
الفريو���س والت�صدي له وقبول خمتلف الن��واجت املرتتبة عليه خريا
�أو ��شرا عرب الت��زود بعزمية الإ�رصار على املواجه��ة ،ونه�ضة الفكر
يف ابت��كار الأدوات امل�ساهم��ة يف �إع��ادة �إنت��اج ال�سلوك وتقوميه
و�ضبط��ه ،ف���إن التكات��ف املجتمع��ي واالرتق��اء مبن�ص��ات العم��ل
االجتماع��ي املوج��ه نح��و (كورون��ا) ،والطريقة الت��ي يتعامل بها
املجتم��ع مع هذه امل�ستجدات ،وم�ستوى ح�ضور القيم والأخالقيات
واملب��ادئ الوطني��ة والدينية والإن�ساني��ة يف تفا�صيل التعامل مع
(كورون��ا) ،وا�ستنطاق هذه املب��ادئ والأخالقيات يف حياة النا�س
اليومية ،من �ش�أنها �أن تر�سم معامل التقدم يف م�سار هذا امللف.
ويبق��ى حتقي��ق م�ساحات الأم��ان للقيم التي يحمله��ا الإن�سان
العماين يف مبادئه وهويته و�أ�صالته وثقافته للو�صول بها �إىل عمق
الفعل وجت�سيدها يف �سلوكه وت�رصفاته وممار�ساته نحو (كورونا)،
مره��ون بالإ�ضاف��ة �إىل ما �أ�رشن��ا �إليه من موجه��ات بالتكثري من
الق��دوات املجتمعي��ة ،وت�سليط ال�ض��وء على امللتزم�ين والناجحني
والقائم�ين على حف��ظ احلقوق ورعاية الواجب��ات ،واملنا�ضلني يف
�سبيل حماية الآخرين وجتنب الوقوع يف املحظور ،وعرب املزيد من
ال�سيا�سات الت�رشيعية والتنظيمية والرقابية والتوجيهية التي ت�ضع
القيم عنوان مرحلة العودة ب�أمان.
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ُ
ُه ُ
وثقافات و�آراء ال�شعوب  ...بني �صناعة الإعالم و�صهر العوملة
ويات
ميا قيل �إن ال�صحافة هي �صانعة ال�شعوب ,وقد
قد ً
ينح�سب هذا على الإعالم احلديث وو�سائله وتقنياته،
وميكن ا�ستخدام ال�صحافة هنا جمازاً لت�شمل الإعالم
باعتبارها الركيزة الأ�سا�س للإعالم احلديث بكل �أ�شكاله
و�أنواعه و�أ�ساليبه ،حيث ي�ؤدي الإع�لام املوجه دو ًرا
مه ًما يف �صناعة الهويات والثقافات والآراء واالجتاهات
من جانب ،ويف �صهر هذه الهويات والثقافات والآراء
واالجتاهات اخلا�صة بال�شعوب واملجتمعات يف ظل
العوملة من جانب �آخر ,ولعل هذا ي�صب يف �إطار مفهوم
دور االت�صال اجلماهريي (الإع�ل�ام احل��دي��ث) يف ظل
العوملة ،فالغايات الأ�سا�سية للإعالم تتلخ�ص يف تغيري
واقع قائم �أو مفرو�ض من خالل تنوع و�سائل الإعالم,
ٍ
والأمر هنا يتعلق بال�صناعة.
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اللواء الركن متقاعد (الدكتور)
حممــــد خلـــــف الرقــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

خلود الإعالم يكمن يف ما
ترتكه العملية االت�صالية
من �آثار يف ال�شعوب
واملجتمعات

يربز من بني تعريفات مفهوم العوملة احلديثة معنى يقول �إنها
عبارة عن« :عملية لبلورة العامل يف مكان واحد ،و�أن يف�ضي ذلك
�إىل ظهور حالة �إن�سانية عاملية ،و�ضغط العامل وت�صغريه وتركيز
الوعي به كجزء واحد» ،وهنا يتعلق الأمر بال�صهر فمن تعريفات
«مركَ زة العامل يف ح�ضارة واحدة» مبعنى توحيد و�صهر
العوملة �أنهاْ :
ثقافة العامل يف ثقافة واحدة تطغى على كل الثقافات الأخرى رغم
ما يت�ضمن ذلك من طم�س للهويات الوطنية ,وانقالب يف بع�ض
املفاهيم الإعالمية وال�سيا�سية يف ظل تطور الف�ضائيات وتقنيات
االت�صال اجلماهريي الأخرى التي قادت �إىل ت�آكل مبد�أ ال�سيادة
مهما من �أركان قيام الدول ,بالإ�ضافة �إىل
الوطنية التي تعد رك ًنا ً
متاهي احلدود يف ظل االخرتاقات غري امل�سيطر عليها من قبل و�سائل
االت�صال اجلماهريي (الإعالم) �سواء �أكانت الف�ضائيات �أم ال�صحافة
الإلكرتونية �أم ال�شبكة العنكبوتية �أم و�سائل التوا�صل االجتماعي
رغما
التي �أخذت تب�سط �سيطرتها على العامل يف م�سار �رسيع و�صاعدً ،
عن عيون الرقيب ،بل حتت �سمعه وب�رصه ,وال ي�ستطيع �أن يفعل �شيئ ًا
�إال �إذا امتلك نا�صية التقنيات احلديثة لي�ضع بع�ض احلواجز وي�ستطيع
�أن يحكم �أو يتحكّم ببع�ض هذه الو�سائل احلديثة.
وكي ال نبتعد كثرياً عن العنوان الذي يعود الف�ضل يف فكرته �إىل
�أ�ستاذنا الفا�ضل الدكتور عبداللطيف حمزة الذي ال �أعرفه �شخ�صياً,
مدان له ببع�ض معرفتي وجتربتي املتوا�ضعة يف جمال
ولكنني
ٌ
الإعالم من خالل فكره الإعالمي الذي اطلعت عليه عرب م�ؤلفاته
و�إجنازاته يف هذا املجال ,حيث كنت �أقر�أ يف �أحد م�ؤلفاته التي ن�رشت
يف مطلع ال�ستينيات من القرن املن�رصم وبطبعات متتالية كان
�آخرها يف عام 2003م والذي حت َّدث فيه عن م�ستقبل ال�صحافة ,وعن
مفهوما مفاده �أن «ال�صحاف َة
مقارنة بني الأدب وال�صحافة ،و�أورد
ً
أدب غري خالد» راج ًيا �أن �أورد هنا بع�ض ما جاء يف بداية الف�صل
� ٌ
حوارا لطيفًا بني كتاب
الأول ،حيث تخيل �أحد الأدباء الفرن�سيني
ً
الكتاب للجريدة�« :إ ّنك تنعمني مبائة �ألف قارئ،
وجريدة ،قال فيه
ُ
ولكنك ال متكثني �إال �ساعة �أو بع�ض �ساعة يف يد القارئ ,ثم ال تلبثني
�أن تتعر�ضي للتمزيق �أو التلف ,و�إذ ذاك ُيلقى بك يف �سلة املهمالت� ,أو
النا�س غالف ًا لبع�ض حاجاته ,وهكذا تولدين �رسيع ًا دون
يتخذ منك
ُ
�أن ترتكي �أثراً ما يف نفو�س القراء».
ف�أجابت اجلريدة« :نعم �أيها الكتاب� ،إنك لتف�ضلني بطول العمر

الأدباء وال�صحافيون (الإعالميون) من
النخب املختارة والقيادية يف جمتمعاتهم
وعليهم واجبات كبرية
وب�سطة الأجل ,ولكن ال تن�س �أنك تعي�ش �أعماراً طويلة يف عامل الظالم
ودنيا الن�سيان ,وعندي �إن حياة يوم واحد باملعنى ال�صحيح �أف�ضل
اً
جمهول
ب�إ�رشاقها وحركتها وجاللها من حياة مائة عام تق�ضيها �أنت
من �أكرث النا�س ,مهملاً منهم فوق الرفوف التي يعلوها الرتاب».
ومع التقنيات احلديثة �أ�ستميح �أ�ستاذنا الفا�ضل الدكتور
عبداللطيف حمزة ب�إ�ضافة ُبع ٍد ثالث لهذا احلوار على ل�سان ال�شبكة
العنكبوتية...
فردت ال�شبكة العنكبوتية« :على ر�سلكما �أيها املحرتمان ,لقد
رائع ,ولكني �أنا التي �س�أ�ضمكما حتت جناحيّ,
دور ٌ
كان لكل منكما ٌ
مهمان ,ولكن عليكما �أن ت�سمعاين جي ًدا ,ف�أنا من
وال �شكّ �أ ّنكما ّ
�سيتحكم مب�صريكما ،و�س�أن�صفك �أيتها اجلريدة بحيث ت�صبحني
موجودة با�ستمرار يف ذاكرة التاريخ و�ست�صبحني �إلكرتونية ,و�أنت
�أيها الكتاب الذي ت�ضم يف دفتيك العلم والأدب ال تطاول رديفتك
اجلريدة ،فهي التي فتحت �أح�ضانها لن�رش ما احتوته دفتاك من �أدب
و�سعت
وعلم ,ولها ف�ضل كبري عليك ,وال تعتب عليها
ً
كثريا حيث َّ
مفاهيم النا�س لإدراك م�ضامني ومعاين العلم والأدب املخ ّزن يف
�صفحاتك ,ولك �أن تعتب عليها فقط �إذا نزلت مب�ستوى لغة �أدبك
وعلمك �إىل امل�ستوى املحكي (ال�شعبي) ,و�أنا هنا ال �أتدخل لأن الأديب
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�أف�ضل القائمني على
االت�صال هو من ميزج
بني الإح�سا�س بالذات
والتعبري عن النف�س,
وبني الإح�سا�س باجلماعات
الب�شرية والتعبري عن
ن�شاطاتها و�إجنازاتها بالبث
والن�شر يف و�سائل االعالم
وال�صحفي (الإعالمي) هما اللذان ي�صيغان الرمز (اللغة) التي
�سيخاطبان النا�س بها ,ولكني �أ�ضع عليهما �رشوطً ا وفق قوانني
امللكية الفكرية ,لكي �أ�سمح لكما ب�أن تبقيا خالدين مع احرتام
خ�صو�صية كل منكما املتمثلة بخ�صو�صية الأدب يف «ت�صوير
النف�س الب�رشية بوجدانياتها الكثرية ،وخواطرها التي ال ح�رص
لها» ,وخ�صو�صية ال�صحافة � -أي ًا كان �شكلها تقليدية (ورقية)
�أم �إلكرتونية – واملتمثلة يف جوهر عملها وهو «االهتمام
باجلماعات الب�رشية وتناقل �أخبارها وو�صف ن�شاطاتها»,
و�أعرف �أن« :النف�س الب�رشية باقية بقاء الب�رش ,و�أن حوادث
أدب
اجلماعات الإن�سانية متغرية بتغري �أحوالها ،و�أعرف �أن ال َ
منوطٌ بالنف�س خال ٌد بخلودها ,و�إن ال�صحافة منوط ُة باجلماعات
على اختالفها» والتي قد ي�شوب خلودها �شيء من التعكري� ,إال
�أنني �س�أحاول �أن �أ�سندها لت�صبح خالدة فيما ترتكه من �أثر يف
ال�شعوب �سواء �أكان باملحافظة على هويتها وثقافتها� ،أم �صهر
هذه الهوية وهذه الثقافة يف بوتقة عامل واحد وح�ضارة واحدة
مع �إمكانية ا�ستدعائها – (�أي ال�صحافة) – يف �أي وقت.
و�أود �أن �أو�ضح هنا ب�أن احل�ضارة هي تطورات تراكمية,
فالأدب كان هـو الأ�سا�س فـي الإعـالم و�إن كان فقط هو تعبـري
الذات للكاتب
عن الذات (للكاتب نف�سه) ,فـقد تعك�س هـذه
ُ
�شخ�صيـ َة جمتمعه الذي يعي�ش فيه ،و�شخ�صيـة �شعبـه الـذي
�شعـورا ذات ًيا
أديب يعك�س
ينتمي �إليه ,حتى و�إن كان
الكاتب �أو ال ُ
ُ
ً
خا�صا ،وال يتحمل م�س�ؤوليـة التغيري �أو التطـويــر الذي قد يح�صل
ً
�أو ال يح�صـل للمجتمعات الب�رشيـة ,ويبقـى الأديـب من النخب
املختارة والقيادية يف املجتمعات رغم ًا عنه طاملا هو يقدم
فكرا ور�أ ًيا.
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ال�شبكة العنكبوتية لن
ت�سحق و�سائل الإعالم
املقروءة وامل�سموعة
واملرئية يف املدى القريب,
لكنها �ستبقى جم ِّلية يف
تطوير وخدمة العملية
االت�صالية على املدى البعيد
ومع اخرتاع وتطور الطباعة عرفت الب�رشية ال�صحافة التي
تعد �أ�سا�س الإعالم (االت�صال اجلماهريي) بو�سائله املختلفة
امل�سموعة واملرئية ,وبرز يف البيئة الإعالمية ما يطلق عليه
برجل الإعالم �أو ال�صحايف �أو القائم باالت�صال(  (Communic a
 )torوالذي �أ�صبح ال يقل �ش�أنه عن �ش�أن الأديب ,فهو �صاحب فكر
ور�ؤية ,و�أف�ضل القائمني على االت�صال هو من ميزج بني الإح�سا�س
بالذات والتعبري عن النف�س ،وبني الإح�سا�س باجلماعات الب�رشية
ومالحقة ن�شاطاتها و�إجنازاتها والتعبري عنها من خالل الن�رش
والبث يف الو�سائل املقروءة وامل�سموعة واملرئية ومن خالل
و�سائل التوا�صل االجتماعي بكل م�ستوياتها.
ومع التطور الرتاكمي للعملية االت�صالية ت�أتي ال�شبكة
العنكبوتية لتقدم خدمة جليلة لالت�صال اجلماهريي (الإعالم) وهي
ا�ستيعاب كل الو�سائل املقروءة وامل�سموعة واملرئية ,ومع بروزها
كو�سيلة قوية �إال �أنني �أعتقد ب�أنها لن ت�سحق بقية الو�سائل يف
املدى القريب ،لأنها ال غنى لها عن هذه الو�سائل و�إن كانت �ستبقى
جملِّية يف امليدان حال ًيا مع املحافظة على الأديب والإعالمي
(القائم على االت�صال) على املدى البعيد ,بل �أن التقنيات احلديثة
�ستفتح �آفا ًقا �أكرب �أمام الأدباء والإعالميني ،وتعزز مكانتهم من
خالل مواقع التوا�صل االجتماعي واملدونات واملجموعات التي
�سيتمكنون من �إيجاد �أنف�سهم وذواتهم عليها ب�أفكارهم ومل�ساتهم
و�أحا�سي�سهم وعلومهم ونتاجهم الفكري والعلمي والأدبي
والإعالمي ,حيث �ستتاح لهم هذه اخلدمة اجلديدة بو�ساطة ال�شبكة
العنكبوتية من خالل ما ي�سمى باملدونات « ,»Bloggsوالت�سا�ؤل
أدباء والإعالميون (القائمون على االت�صال)
هنا :هل �سين�صهر ال ُ
وغريهم من �أ�صحاب االخت�صا�صات حتت م�سمى جديد هو

للمدون يختلف بع�ض
املدونون « ,»Bloggersمع �أن التعريف العلمي
ّ
ال�شيء عن الأديب والإعالمي بوجود خيوط دقيقة تف�صل بني �أ�شكال
القائمني على العملية االت�صالية ،وهذا رمبا ما �ستك�شفه وتو�ضحه
التطورات اجلديدة يف عامل ال�صحافة الإلكرتونية (Electronic
.)Newspapers
ويف النهاية ويف �ضوء احلوار القائم يف هذه املقالة بني الكتاب
واجلريدة وال�شبكة العنكبوتية نطرح ت�سا�ؤ ًال قد ال جند الإجابة العلمية
ال�شافية عليه الآن وهو« :ما م�صري و�سائل االت�صال اجلماهريي
املقروءة وامل�سموعة واملرئية يف ظل التطور ال�صاعد واملت�سارع
لل�شبكة العنكبوتية؟ ،وهل �ستبقى و�سائل الإعالم �صانعة للهويات
والثقافات وموجهة للآراء ورا�سمة الجتاهات ال�شعوب� ،أم �ستتحول
�إىل �صاهرة للهويات والثقافات لت�صبح واحدة يف كل الدنيا يف ع�رص
هيمنة العوملة»؟� .س�ؤال كبري بر�سم الإجابة ،وبالت�أكيد �سيفتح الباب
رح ًبا ملزيد من الدرا�سة �أمام الباحثني والدار�سني و�أمام الإعالميني
وبخا�صة يف التخ�ص�صات العلمية الدقيقة .
املراجع :
• د .جيهان ر�شتي ،الأ�س�س العلمية لنظريات الإعالم ،ط  ،3دار
الفكر العربي1968 ،م .
• د .حممد علي جمعة ،دور الإعالم يف التعبري واحلراك
االجتماعي� ،سل�سلة الدرا�سات ( ،)1من�شورات احتاد الكتاب  /دم�شق،
2012م .
• د .عبداللطيف حمزة ،م�ستقبل ال�صحافة ،الهيئة امل�رصية
العامة للكتاب ،القاهرة2003 ،م.
• د .ر�ضا عبدالواحد �أمني ،الإعالم والعوملة ،ط  ،1دار الفجر
للن�رش والتوزيع ،القاهرة2007 ،م.
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يرغب جندي امل�شاة يف �أن تتوفر
ل���ه املعلومات الدقيق���ة عن �أماكن
الق���وات املعادي���ة املتحركة� ،سواء
�أفراد �أو مركبات ،ب�أنواعها� ،إىل جانب
�إمكانية ك�شف العموديات التي تطري
على ارتفاع���ات منخف�ض���ة ،حيث
ي�سبب املط���ر وال�ضباب والعوا�صف
الرملي���ة انعدام الر�ؤي���ة ،ويت�ضاءل
�أداء �أنظمة الر�ؤية التقليدية لتزويد
املقاتلني بر�ؤية ف ّعالة .ولهذا ال�سبب
حتت���ل رادارات املراقب���ة الأر�ضي���ة
�أهمي���ة يف املعارك احلديث���ة .و�إذا
كان اخ�ت�راع الرادار يف مطلع القرن
الع�رشي���ن املا�ض���ي اعترب ثورة يف
تو�سيع القدرات على جتاوز احلدود
النوعي���ة التي �أدى �إليه���ا قبل ذلك
اخرتاع التل�سكوب ،ف�إن التح�سينات
املتالحقة ،و�سل�سلة الأدوار اجلديدة،
التي ارتبطت بال���رادار ،جعلت منه
عن��ص�را مركز ًي���ا لإدارة العمليات،
ً
وتوقع الأخطار ،ور�س���م الأولويات،
كما �أن جماالت ا�ستخداماته ات�سعت
تدريج ًي���ا لت�شمل بدرجات متفاوتة،
النط���اق الع�سك���ري كل���ه .وخ�ضع
الرادار يف هذا الإطار لتطور منطقي
لي�ستخ���دم م���ع �أنظم���ة الت�سليح
الكربى� ،أو مع الوحدات الأ�صغر ،ثم
حتى ملالءمة اال�ستخدام الفردي.

قبل اخرتاع الرادار ،كان جمال الر�ؤية حمدودا مبدى الأفق ،ولعل
االمتداد �إىل ما وراء ذلك ،هو التطور النوعي ،الذي �أعطى للرادار طابعه
اخلا�ص .ومع تقدم تقنيات الك�شف بالأقمار ال�صناعية و�أجهزة الت�صوير
والتج�س�س والطائرات امل�سرية ،مل يت�أثر الدور اخلا�ص بالرادار ،بل على
العك�س ،تكثف وتو�سعت جماالت ا�ستعماله ،وخ�ضعت عموما ملنطق
االنتقال من العام �إىل اخلا�ص ،ومن الإ�سرتاتيجي �إىل التكتيكي ،ومن
�إدارة وت�سيري املنظومات ال�ضخمة �أو املعقدة� ،إىل التعامل مع وحدات
�أ�صغر ومنظومات �أقل تعقي ًدا.
و�إذا كان ال��رادار قد ارتبط يف مراحله الأوىل مبراقبة وتغطية
العمليات البحرية واجلوية ،فما لبث نطاق اال�ستخدام �أن تعدد وت�شعب
لي�شمل املجاالت الربية .وقد يكون لذلك اعتبارات عدة ،ويف مقدمتها
املدى ،خا�صة �إذا ارتبط عمل الرادارات ب�ساحات القتال الربية القريبة،
والك�شف عن �أو�ضاع تكتيكية متغرية .واملهم يف هذا القبيل ،لي�س
مدى الك�شف فح�سب ،بل دقته وفعاليته �أي�ضا .وما ميكن اكت�سابه يف
جمايل املناورة واملرونة ،يتم فقدانه يف جمال املدى ،وال يعني ذلك
�أن املدى الذي تغطيه الرادارات التكتيكية يف العمليات الربية ،يتميز
دائما بالق�رص ،فالتح�سينات م�ستمرة ،وهوائيات الرادار قابلة للتعديل
واملالءمة ،ولي�س هناك يف الواقع من حدود مر�سومة ب�شكل م�سبق
�سوى التوفيق بني �أحجام الهوائيات واختيار ال�ترددات املنا�سبة.
وحتظى دقة الك�شف وفعاليته بالأهمية نف�سها ،التي يتمتع بها عامل
املدى ،وهو ما يف�رس� ،إىل حد ما ،تعقيد الأنظمة الربية ب�صفة عامة،
مقارنة بالأنظمة اجلوية والبحرية.
وهناك �أي�ضا �صعوبات ت�شغيل تفر�ض نف�سها نتيجة العمل داخل
�أجواء �إلكرتونية مكثفة .وال يخفى �أن قواعد التحكم ،و�أمناط اال�ستخدام،
واعتبارات نقل التجهيزات وتفكيكها وتركيبها ،تطرح م�شكلة �أو�سع
بالن�سبة �إىل ال��رادارات الربية �صغرية احلجم ،فيما ت�ستند رادارات
الدفاع اجلوي والبحري �إىل من�ش�آت �ضخمة وجمموعات جتهيز ثابتة،
جوا ،تواكبها جمموعة هوائيات منا�سبة.
�أو حممولة ً
ومع التقدم التقني ،ف�إن الطابع التكتيكي �أخذ ي�ؤكد ،ب�صفة خا�صة،

ات�سعت جماالت اال�ستخدام الراداري لتتجاوز ،يف �أحيان كثرية،
اجلانب القتايل املبا�شر ،وتعطي �صورة متكاملة عن الظروف
املحيطة بو�ضع �أمني معني� ،سواء يف حاالت ال�سلم �أو احلرب
على �أنظمة راداري��ة �صغرية احلجم ،وخفيفة ال��وزن ،وقابلة للنقل
والتحريك والن�رش ب�رسعة ،نتيجة دمج وحدات رئي�سية ،ت�شمل جهاز
التحكم ،والهوائي ،وجهاز البث .كما تدخل �أي�ضا يف املجال التكتيكي،
الأنظمة �سهلة النقل والن�رش ،املثبتة على املركبات ،واملتميزة برفع
هوائياتها على �صوار ذات ت�صميم متداخل ،للرفع نحو الأعلى،
وبالتايل ،لتوفري تغطية ق�صوى.
ونظرا ملرونة الأنظمة احلديثة وت�سهيالت الدمج فيها ،ميكن
جتهيزها �إ�ضافيا ب�أجهزة �ضبط يدوية �أو �آلية للتحكم بال�ضجيج
املحيط� ،أو ب�أدوات للتمييز بني ال�صديق والعدو .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
تربز �أدوار ثانوية للرادارات امليدانية يف جمال الت�صحيح الآيل لأماكن
�سقوط القذائف ،ك�أدوات مكملة لرادارات �ساحة املعركة ،غري امل�صممة
لك�شف الأهداف ذات ال�رسعة العالية .و�إذا كانت رادارات امليدان احلديثة
ق��ادرة على ك�شف وت�صنيف الأه��داف ال�صغرية ،ففي املقابل ،جرى
تطوير رادارات �صغرية احلجم ،قادرة بدورها على تكوين �صور وا�ضحة
لأهداف من على م�سافات ق�صرية ن�سبيا .ومثل هذه الرادارات ت�ستطيع
ك�شف �أهداف بحجم الإن�سان على م�سافات ترتاوح ما بني ()25 - 5
كم ،طبق ًا لطبيعة الأر�ض.
اخل�صائ�ص العامة لرادار �ساحة القتال
من االختالفات الرئي�سية بني رادارات �ساحة القتال وغريها من
الرادارات �أن الأوىل تعمل بالطاقة الكهربائية امل�ستمدة من البطاريات،
�أم��ا بع�ض �أن��واع ال���رادارات الأخ��رى فتحتاج �إىل مولدات كهربائية؛
لتمدها بالطاقة ،مما يحد من منفعتها التكتيكية .وما مييز رادارات
�ساحة القتال عن ال���رادارات الأخ��رى ،قدرتها على ك�شف وت�صنيف
الأهداف ال�صغرية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الرادارات الربية لي�ست م�صممة
عموم ًا لك�شف الأهداف عالية ال�رسعة ،وهي ت�ستقبل االنعكا�س الراداري
من الأهداف التي ترتاوح �رسعتها بني �رسعة حركة اجلندي على قدميه
حتى �أق�صى �رسعة للمركبات امليدانية والطائرات العمودية املنطلقة
على ارتفاعات منخف�ضة ،والعديد من الطائرات امل�سرية.
و�أ�صبحت غالبية رادارات املراقبة الأر�ضية احلديثة خفيفة الوزن؛
�إذ ال يزيد وزن النظام عن ( )100كجم عادة .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنه يف
نظام ( ،)M-Starال يزيد وزن الرادار عن ( )35كجم ،كما ميكن تفكيكه
لي�سهل حمله بوا�سطة طاقم ال يتعدى ثالثة رجال ،وميكن تركيبه يف �أي
مكان من �ساحة القتال ،وي�صبح جاهزاً للعمل يف �أقل من ثالث دقائق،
ويعمل على البطارية القيا�سية فئة ( )24فولت لفرتة ترتاوح ما بني
�ساعتني �أو ثالث �ساعات للبطارية الواحدة.
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�أجهزة الرادار احلديثة توفر ر�ؤية وا�ضحة مليدان املعركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،حيث ميكن جلنــــــدي امل�شاة �أن يحمل عـــــــلى ظهره
رادارا خفيف الوزن ،وينتقل مبا�شرة �إلـى الطرف الأمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ملنطقة القتال ،ويعطي القادة فكرة عن ميدان املعركة

وميكن دمج �أنظمة الرادارات الربية احلديثة �ضمن �شبكات مراقبة
أنواعا �أخرى من امل�ست�شعرات؛ لتتنوع
رادارية �شاملة ت�ستخدم معها � ً
وتتعدد و�سائل املراقبة والك�شف يف النظام الواحد ،وهو ما يعرف
بنظام «دمج و�صهر املعلومات» ( ،)Data Fusionويكون االت�صال بني
خمتلف ال��رادارات ،وم�ست�شعرات املراقبة الأخ��رى من خالل و�صالت
ات�صاالت م�ؤمنة.
وبالن�سبة �إىل رادار املراقبة الأر�ضية هناك �صعوبة التمييز �أحيانا
من خالل �شا�شة العر�ض بني هدف و�آخر� ،أو حتديد هوية الهدف بالدقة
املطلوبة ،نظرا للت�شابه يف معطيات ال�صور ،وهذا ما يف�رس� ،رضورة
ا�ستكمال التجهيز الراداري الأ�سا�سي ب�سماعات ،مهمتها امل�ساعدة على
التعرف على الأ�صوات والتمييز بينها ،كما �أن هذا التجهيز ال يثبت
فعاليته من خالل العامل التقني فح�سب ،بل من خالل العامل الب�رشي
�أي�ضا ،املتعلق بخربة امل�شغل ومهارته وحد�سه �أحيانا.
ولقد تقدمت تقنية الرادار مبا ميكن من الك�شف عن هوية بع�ض
الأه��داف ،وهو ما مل يكن مي�رسا يف الفرتات ال�سابقة .وميكن على
�سبيل املثال الآن ،التفريق بني الإن�سان والآلة� ،أو التمييز بني مركبة
مدولبة و�أخ��رى جمنزرة .بل �أكرث من ذلك ،فقد �أ�صبح من املمكن
حتديد نوعية الطائرات العمودية املحلقة على ارتفاعات منخف�ضة،
�إ�ضافة �إىل تو�سيع جمال ا�ستخدام ال��رادارات التكتيكية يف مهام
املراقبة واحلرا�سة الإلكرتونية.
ومن جماالت الق�صور التي تعاين منها �أجهزة ال��رادار الربية عدم
قدرتها على الك�شف �إال على امتداد خط النظر ،الأم��ر ال��ذي يجعل من
ا�ستخدامها يف املناطق اجلبلية� ،أو ذات الت�ضاري�س ال�صعبة� ،أمرا غري ذي
نفع ،كما �أن هطول الأمطار الغزيرة� ،أو هبوب العوا�صف الثلجية والرتابية،
�أو وجود �أع�شاب كثيفة ،يقلل من قدرات النظام على العمل بكفاءة.
وا�ستخدام �أنظمة رادار املراقبة الأر�ضية يف املناطق ال�صحراوية له
�أهمية بالغة حيث ميكنها الك�شف عن �أهداف تقع على م�سافات بعيدة
فوق �أر�ض وعرة قليلة االرتفاع� ،أو ه�ضبة �صخرية� ،أو مناطق ال�سهول
الرملية� ،إال �أن كفاءة عملها يحد منها وجود الغبار العالق يف اجلو،
وارتفاع درجات احلرارة يف هذه املناطق ،كما هو احلال لغريها من
الأجهزة.
الأنظمة املركبة على الآليات
تقدم الأنظمة املركبة على الآليات مزيدا من الإمكانات �إذا مت
حتميلها على �سارية ت�سمح لأطقم مركبات اال�ستطالع بزيادة الك�شف
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الراداري .و�إحدى الآليات الأوىل التي جهزت بهذه التقنية هي املركبة
( )Coyoteيف القوات الكندية .ومن املتوقع �أن تتميز �آليات من اجليل
اجلديد ،التي يجري تطويرها يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا،
مبجموعات م�ست�شعرات مركبة على �سارية مدجمة ،ت�سمح مل�شغليها
ب�أن يتحولوا من الرادار �إىل امل�ست�شعرات الب�رصية واملرئية.
الأنظمة املحمولة على الظهر
من التطورات يف جمال رادارات املراقبة الأر�ضية �إنتاج نظام
يحمله جندي واحد على ظهره ،ومثبت ب�أ�رشطة� ،أما الهوائي ،فيحمله
اجلندي على �صدره ،وتنفذ عملية امل�سح طبق ًا حلركة اجل�سم .وعن
احتمال تعر�ض اجلندي حامل الرادار وم�شغله لأخطار الإ�شعاع ت�أكد
�أن هذا اخلطر غري وارد .وهذا الرادار قادر على ك�شف مركبة كبرية،
على م�سافة ( )30كم ،ومركبة خفيفة �أو طائرة عمودية ،على م�سافة
( )20كم ،و�إن�سان من خالل وقع الأقدام مل�سافة ( )5كيلومرتات .ويف
حال جتهيز الأنظمة املذكورة ،مب�ست�شعرات �إ�ضافية مكملة ،ميكنها
ب�رشوط معينة ،الك�شف عن مواقع �إطالق قذائف املدفعية.
ومت كذلك تطوير حمدود للنظام الراداري املحمول باليد ،مما مينح
قدرة م�ضاعفة على التحرك واملناورة� .إال �أن القا�سم امل�شرتك بني هذه
النوعيات التكتيكية املختلفة وبني الأنظمة التقليدية� ،أن هذه الأخرية
كانت تعتمد على هوائيات �صحنية ( )Dishesعاك�سة ،بينما �شمل
التطور يف الأجهزة احلديثة اللجوء �إىل هوائيات م�سطحة� ،ساهمت� ،إىل
حد ما ،يف خف�ض الوزن واحلجم .وبدال من التوجيه اليدوي لهوائي
الرادار ،ف�إنه �أ�صبح يدار �آليا ،وانتفت يف الوقت نف�سه احلاجة �إىل حامل
للهوائي ،وحلت البطاريات حمل املولدات الكهربائية الثقيلة ،لتوفري
الطاقة.
وتنتج ال�رشكات الأمريكية رادار مراقبة ميدان املعركة من نوع
( ،)MSTARوهو خفيف الوزن ،ويعمل يف كل �أحوال الطق�س ،وقادر
على ك�شف العموديات واملركبات وجنود امل�شاة .وتظهر �شا�شة
العر�ض الأر�ض اجلرداء والت�ضاري�س ،وميكن �أن تظهر �شبكة خرائط
لت�سهيل نقل املعلومات من و�إىل اخلرائط الع�سكرية .وهذا الرادار يحمله
فرد واحد ،وي�ؤمن مراقبة رادارية ملنطقة وا�سعة حتى م�سافة ()42
كيلومرتا ،ليال ونهارا ،ويف كل الأحوال املناخية ،وقد ثبتت فعاليته
يف املهام القتالية ،ويف عمليات حفظ ال�سالم.
وبازدياد �أهمية عمليات القتال داخل املدن يف ال�سنوات الأخرية،
يف مناطق خمتلفة من العامل ،ف�إن القوات املهاجمة حتتاج �إىل نوع
جديد من الرادارات املحمولة ،التي ميكن جلندي امل�شاة حملها ،لريى
بوا�سطتها ما هو خلف اجلدران والأ�شخا�ص املوجودين داخل الغرف،
واجتاهات حتركاتهم ،والأجهزة املوجودة معهم ،وذل��ك قبل فتح
الأبواب املغلقة بالقوة .ويف الواليات املتحدة ،ميول اجلي�ش والقوات
اجلوية برناجما ال�ستخدام حيزات معينة من ترددات الرادار ،ومنها
املوجات امليلليمرتية ،القادرة على اخرتاق الأر���ض ،لتطوير جهاز

رادار حممول ،خفيف الوزن ،للعمليات اخلا�صة .ويزن اجلهاز ع�رشة
�أرطال ،وي�ستخدم طاقة �ضعيفة ميكنها اخرتاق حتى ( )8بو�صات من
اخلر�سانة امل�سلحة ،ليظهر الأفراد خلفها على �شا�شة اجلهاز ،و�سيوفر
اجلهاز التقاط وت�صنيف الأهداف حلظيا ،وميكن �أي�ضا ك�شف الأهداف
و�سط الركام يف املباين املدمرة.
�أنظمة ت�أمني ومراقبة احلدود
ات�سعت جماالت اال�ستخدام الراداري لتتجاوز ،يف �أحيان كثرية،
اجلانب القتايل املبا�رش ،وتعطي �صورة متكاملة عن الظروف املحيطة
بو�ضع �أمني معني� ،سواء يف حاالت ال�سلم �أو احلرب .ومن هنا كان
االهتمام بالتجهز برادارات متطورة ،ال�ست�شعار وجود عنا�رص معادية،
�أو م�سببات لعدم اال�ستقرار ،مبا يتجاوز احلدود املعروفة للأنظمة
الب�رصية .وبرزت احلاجة �إىل اخرتاع �آالت �إلكرتونية ملراقبة احلدود
من خطر ت�سلل جماعات معادية ،وتتمكن يف الوقت ذاته من االكت�شاف
املبكر لكل حركات عدوانية يجري الإعداد لها عرب احلدود من جانب
الدول املجاورة.
ورادارات املراقبة الأر�ضية هي �أكرث الأنظمة ا�ستخداما يف مراقبة
احلدود ،و�أهم ما مييز هذه الرادارات قدرتها على حتديد واكت�شاف مواقع
الأهداف املتحركة يف ظروف تعجز معها �أنظمة املراقبة الأخرى عن
العمل بكفاءة .فالرادار الذي ي�ستخدم ،ثاب ًتا �أو متنقلاً  ،يتيح احل�صول
على معلومات ا�ستخبارية �رسيعة ودقيقة ،وير�صد الأهداف التي ميكن
ق�صفها م�ستقبال ،يف حالة اندالع اال�شتباك امل�سلح .و�أكرث الأجهزة
�شيوعا الآن يف هذا املجال هي الأنظمة الأمريكية طراز ()TPS-21
�أو (.)TPS-38
اجتاهات التطوير والتحديث
وفرت �أجهزة الرادار احلديثة ر�ؤية وا�ضحة مليدان املعركة ،حيث
ميكن جلندي امل�شاة �أن يحمل على ظهره رادارا خفيف الوزن ،وينتقل
مبا�رشة �إىل الطرف الأمامي ملنطقة القتال ،ويعطي القادة فكرة عن
ميدان املعركة .ويتوقع �أن ي�ستمر تطوير رادارات املراقبة الأر�ضية
لتحقيق مزيد من خفة الوزن ،و�صغر احلجم ،و�سهولة عمليات الن�رش
والإخ�لاء� ،إىل جانب �إدخ��ال حت�سينات متالحقة على دمج الأنظمة
ورفع درجة الفعالية .ولعل الإجنازات التي ميكن التوقف عندها يف
هذا املجال ،هي القدرة على توفري نطاق ترددات منا�سب ،عرب ا�ستخدام
طاقة حمدودة ،نادرا ما تفوق الكيلواط الواحد ،ومن �ش�أن ذلك �أي�ضا،
�أن ي�ضاعف من م�ستوى الأمان �ضد الو�سائط الإلكرتونية امل�ضادة.
ونظرا ل�صغر احلجم وال�شكل ،تبدو ال��رادارات املعنية �أقل عر�ضة
لالكت�شاف من الأنظمة الكربى ،البحرية واجلوية ،مع �أن هذه الأخرية
تتمتع مب�ستويات حماية نوعية متطورة .و�إ�ضافة �إىل ظاهرة املناورة،
ميكن التوقف عند خا�صية التمويه والقدرة املتزايدة على الإفالت
من الو�سائل الهجومية املعادية ،و�رسعة االنت�شار يف �ساحات القتال
املختلفة.
وحت��ت��وي ال����رادارات احلديثة على �شا�شات عر�ض وهوائيات

و�إلكرتونيات مدجمة ،مع مالحظة فروقات طبيعية ومربرة بالن�سبة
للحجم وال���وزن وطريقة الن�رش وامل�لاءم��ة م��ع املن�صات الثابتة
واملتحركة� .إال �أن ما مييز الرادارات التكتيكية ،هو الدمج الفعال مع
�أنظمة نوعية خمت�صة ،مهمتها �إ�صدار الأ�صوات ال�سمعية ب�أنغام حتاكي
الأ�صوات التي تولدها الأهداف املتحركة ،وبذلك تقرتب نوعية الأنظمة
املذكورة من نوعية الأنظمة املحمولة ج��وا ،امل�صممة للك�شف عن
املقاتالت والعموديات� ،أو مراقبة حركة �إطالق النريان من اجلو .و�إذا
كانت ال�رشكات الرئي�سية� ،ضاعفت جهودها يف هذا االجتاه ،من خالل
تطوير �أنظمة خا�صة بتوجيه �إطالق النريان وعمليات املراقبة الأر�ضية،
فقد توجهت �أي�ضا نحو تطوير رادارات تكتيكية ،ثالثية الأبعاد (،)3D
ملهام التحذير املبكر ،وتن�سيق الدفاع اجلوي على ارتفاع منخف�ض.
ورادار املراقبة الأر�ضية الأمريكي ( )SR Hawk (V) 2Eيعد من
الرادارات الأحدث يف جمال املراقبة الأر�ضية ،وهو ي�ؤمن للم�ستخدم
الإدراك املكاين �ضمن بقعة وا�سعة ،بالإ�ضافة �إىل القدرة على حتديد
م�سارات الأهداف ،كما يتميز بالدقة على الر�صد ،وي�ؤمن املراقبة يف
كافة االجتاهات ،وي�ستطيع هذا الرادار تتبع الأفراد واملركبات الربية
وال�سفن البحرية والطائرات ذات االرتفاع املنخف�ض ،مع �إمكانية بث
ال�صور وت�صنيف وحتديد الأهداف.
ولعل اجتاه التطوير الآن ،يتمثل ب�صفة خا�صة يف التحول نحو
دمج الأنظمة احلديثة املتباينة �ضمن �شبكات مراقبة �شاملة ،ويعد ذلك
قفزة نوعية جديدة ،ال �سيما يف نطاق الرادارات املحمولة يدويا ،والتي
تتمتع ب�إمكانات مذهلة ،من حيث الفعالية والدقة.
املراجع
u wwwdrscom.azurewebsites.net/media/6284/mstar-v6.
u www.blighter.com/products/revolution-360-groundsurveillance-radar/
u www.thalesgroup.com/en/squire-ground-surveillanceradar
_u www.armyrecognition.com/partner_2015_news_online
show_daill
u www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/FM34pdf
u www.defence24.com/hungarian-ground-surveillanceradars.
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ت�أهيل ال�سفن احلربية ملواجــــــــــــــهة التهديدات ال�صاروخيـــة
تتمثل املتطلبات التقليدية يف ال�سفن احلربية يف ال�سرعة،
والقدرة على البقاء يف البحر ،و�إمكانية املناورة العالية ،وحت ُّمل
ال�صدمات ،وكذلك القدرة على القيام ب�أكرث من مهمة ،مع قلة
التكلفة .ولكن �إزاء مواجهة التهديدات التي متثلها ال�صواريخ
(�سطح� /سطح) ،املتطورة تقنيا ،ظهرت متطلبات جديدة
تتمثل يف تقليل الب�صمات اخلا�صة بال�سفينة� ،سواء كانت
الب�صمة الرادارية� ،أو احلرارية� ،أو ال�صوتية� ،أو املغناطي�سية� ،أو
ال�ضغطية ،وهو ما يعرف بالتخفي .و�أ�صبح �أ�سا�س ت�صميم القطع
البحرية احلربية احلديثة هو ت�ضمني مالمح التخفي فيها ،بحيث
تقل فر�ص اكت�شافها بوا�سطة �أجهزة الك�شف� ،سواء الرادارية� ،أو
العاملة بالأ�شعة حتت احلمراء� ،أو بو�سائل �أخرى حتت املاء ،حتى
تكون ال�سفن اخلفية �أقل عر�ضة للتهديد بوا�سطة ال�صواريخ املوجهة
راداريا� ،أو بالأ�شعة حتت احلمراء ،وكذلك ،ف�إن انخفا�ض م�ستوى
ال�ضو�ضاء ال�صادر عنها يعطي فر�صة �أف�ضل يف العمليات البحرية
امل�ضادة للغوا�صات ،ويف تفادي الألغام .وح�سب بع�ض الت�صميمات
التي ك�شف النقاب عنها� ،سيكون �شكل ال�سفن اجلديدة ناعما ،مع
خط علوي منحني ،وي�صنع الهيكل من مواد مركبة(Composite
 ،)Materialsمثل (اجلرافيت) ،مع �أنظمة تربيد خا�صة خلف�ض
الإ�شعاعات حتت احلمراء املتولدة من املحرك� .أما قبطان ال�سفينة،
ف�سوف يقودها من مركز عمليات حتت م�ستوى املـاء ،وال ي�ستخدم
امل�ساحة العلوية �إال عند االقرتاب من املرف�أ.
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عميد متقاعد
علي حلمي علواين
يف منت�صف ثمانينيات القرن الع�رشين
املا�ضي ،قامت الواليات املتحدة الأمريكية
ببناء واختبار �سفينة خفية ،تكلفت بليون
دوالر ،ولها القدرة على جتنب امل�ست�شعرات
املعادية� ،سواء الرادارية� ،أو تلك التي تعمل
بالأ�شعة حتت احلمراء .وطول ال�سفينة يزيد
على  300قدم .وقد متت اال�ستفادة من تقنية
التخفي التي مت تطويرها لهذه ال�سفينة يف
برنامج ت�صميم املدمرة ( ،)DDG-51حيث

مت تقليل الب�صمة ال��راداري��ة لآخ��ر ال�سفن
التي مت �إنتاجها لأن ت�صميمها اعتمد على
الأجناب املائلة ،مع �إعادة ت�صميم ال�صاري.
وهكذا ،منت االجت��اه��ات التي تنادي بها
(الثورة يف البحر) لت�صبح واح��دة من �أهم
االنطالقات ال�شاملة يف التخطيط البحري،
بعيد امل��دى ،على مر العقود .وتهدف هذه
ال��ث��ورة �إىل الو�صول �إىل م�ستوى متفوق
من �سفن ال�سطح املقاتلة� ،سواء من حيث
الت�صميم� ،أو الفائدة .ومن املحتمل �أن يكون
لهذا التغيري ت�أثري مفاجىء وحا�سم على �سري
العمليات البحرية.
وع�رص الثورة يف البحر هو ع�رص يتغري
فيه جذريا ،وب�شكل مفاجىء� ،أ�سلوب ت�صميم
ال�سفن وبنائها ،و�أ�سلوب قتالها ،عما كان
متبعا ط��وال العقود املا�ضية .وبالتايل،
�ستتغري وجهات النظر حول �أ�سلوب الت�أمني
البحري ل�سفن ال�سطح ،خا�صة مع الظهور
الفعال لل�صواريخ امل�ضادة لل�سفن ،وزيادة
ّ
ال��ق��درات الهجومية لكل م��ن ال��ط��ائ��رات
والغوا�صات ،مما جعل ج��دوى ال�سفن يف
م�رسح العمليات احلربية مو�ضع ت�سا�ؤل مع
كل توتر ينذر باحلرب.

تعددية املهام

�إن تطبيق مفاهيم تعددية املهام على
بناء ال�سفن احلربية لي�س �أمرا جديدا� ،إال �أن

اختيار ت�صميم من�صة وبنية نظام قتايل
ق��ادري��ن على ا�ستيعاب ح��م��والت مهام
م��ت��ع��ددة ،وقابلة للتبديل ،وفقا للمهام
العملياتية ،هو الفكرة اجل��دي��دة ،والأك�ثر
تعقيدا .ويف ه��ذا الإط���ار ،ط��ورت البحرية
امللكية الدمناركية املن�صة امل�شرتكة ،التي
ميكن ت�شكيلها لقبول عنا�رص قابلة للتبديل
يف �شكل م��ع��دات داخ���ل ح��اوي��ات ،وفقا
ملتطلبات املهام املختلفة .وي�شكل نظام
القيادة وال�سيطرة ( )C3Iالعمود الفقري
لل�سفينة ،وهو �أ�سا�سي لوظيفة تعدد الأدوار،
وهناك لوحات حتكم قيا�سية يتم تركيبها يف
مركز املعلومات القتايل ،وهي ت�شكل جزءا
من من�صة الربان وغرفة العمليات امل�رشكة.
وهناك منوذج من نظام القيادة والتحكم يف
ال�سالح ( )MK3الذي ي�شكل جزءا �أ�سا�سيا
من النظام القتايل ،وت�ؤمن لوحة التحكم
القيا�سية جميع الوظائف اخلا�صة بالعر�ض
والتفاعل من قبل امل�شغل ،ويتم تركيب (-3
 )6لوحات حتكم يف ال�سفينة ،وفقا للمهمة
والتجهيزات الالزمة لها� .أما نظام التحكم
يف ال�سالح ( )Flexfireلل�سفينة ،فهو ي�شكل
ج��زءا ال يتجز�أ من نظام ( ،)C3Iوهناك
قناتان منف�صلتان لإطالق النار� :إحداهما
تعتمد على رادار تعقب ،والأخرى تعتمد على
نظام حتكم وتعقب كهروب�رصي.

�أم��ا �أجهزة اال�ست�شعار فت�شمل رادارا
للمراقبة (�سطح /جو) ،طراز (،)AWS-6
والرادار ( ،)TRS-3D/16ونظام �إجراءات
الدعم الإلكرتونية ،وال�سونار خفيف الوزن،
وحتمل �سفن هذه الفئة �أي�ضا نظام ال�سالح
( ،)SKWSوهو يجمع بني نظام الإط�لاق
�سدا�سي الأنابيب ،عيار ( )130ملم ،على كل
من الدعامتني الرئي�سيتني ،ونظام ال�رشاك
اخل��داع��ي��ة لال�ستخدام م��ع ن��ظ��ام ال�سالح
(.)SKWS
ويف دور زراعة الألغام ،حتمل ال�سفينة
مدفعا فائق ال����سرع��ة ،وال�����ص��اروخ (�سي
���س��ب��ارو � ،)Seasparrowأو ال�����ص��اروخ
( ،)ESSMبالإ�ضافة �إىل رافعة وق�ضبان
مزدوجة يف اخللف تت�سع لعدد ( )60لغما.
ويف ال��دور القتايل ،حتمل ال�سفينة املدفع
و�صواريخ (هاربون  )Harpoonامل�ضادة
لل�سفن و�صواريخ (�سي �سبارو) ،م�ستخدمة
نظام الإطالق الر�أ�سي� ،سدا�سي اخلاليا� ،أو
ال�صاروخ البديل ( )ESSMالذي يطلق من
نظام الإطالق ذي اخلاليا االثنتي ع�رشة.
�أم��ا جتهيزات احل��رب �ضد الغوا�صات،
فت�شمل وح��دة ال�سونار متغري الأع��م��اق،
للأنظمة الواقعة حت��ت خ��ط امل���اء ،وذل��ك
للتكامل مع ال�سونار املركب على الهيكل،
وقد مت حتقيق القدرة العملياتية الكاملة

59

العــدد 523
يوليو 2020

للحرب �ضد ال��غ��وا���ص��ات ،وذل��ك ب���إدخ��ال
الطوربيد ( )MU90يف اخلدمة.
وي�شري اخل�براء �إىل �أن��ه الب��د من قبول
بع�ض احل��ل��ول الو�سط يف ك��ل م��ن �أدوار
ال�سفينة ،ولكن مع اكت�ساب مرونة �إ�ضافية،
وهذا يالئم البحرية التي متيل مهامها لأن
تكون متعاقبة ،ولي�ست متزامنة ،كما �أنه
يعني �أن ال�سفن تكون متوفرة يف زمن ال�سلم
لالطالع مبهام غري ع�سكرية ،كال�سيطرة
على ال��ت��ل��وث ،م��ث�لا� .أم���ا امل��ي��زة الأخ���رى
ملفهوم ال�سفينة متعددة املهام ،فهي �أنه
يف�صل بني دورات ال�صيانة لكل من ال�سفينة
وجتهيزاتها ،ويف ذلك تعزيز لتوفر املوجود
من ال�سفن ،ومتكينها من التعديل ب�سهولة،
وب�شكل اقت�صادي ،لأداء خمتلف املهام.

التخفي الراداري

يتوقف انعكا�س موجات ال���رادار من
الهدف على م�ساحة ال�سطح العاك�س ،وزاوية
اجتاه ال�شعاع الراداري ،ومعامل امت�صا�ص
املواد امل�صنوع منها الهدف ،وكذلك تردد

الت�صميم اجلديد لل�سفن احلديثة يركز على جعل �أ�سطح الأج�سام
ال�صغرية املوجودة على ال�سطح ذات انحناءات مل�ساء ،لتحقيق
�صعوبة ك�شفها راداريا ،بحيث يتمكن نظام احلرب الإلكرتونية من
�إعاقة املقذوفات املوجهة راداريا ،وامل�ضادة لل�سفن
املوجة الرادارية ،و�شكل نب�ضاتها .وتنعك�س
الأ�شعة الرادارية من ج�سم الهدف البحري
و�إن�����ش��اءات��ه العلوية ،مثل نظم الت�سليح،
وق���واذف ال�صواريخ ،وهوائيات ال���رادار.
وميكن التقليل �أو التحكم يف الب�صمات
الرادارية للمعدات ب�أ�ساليب عديدة ،منها:
 nت�صميم ال�سطح اخلارجي مبا يقلل الب�صمة
الرادارية للهدف.
 nتغطية الأ�سطح مب��واد ما�صة للموجات
الرادرية (.)Radar Absorbing Materials RAM
 nا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل الإع��اق��ة املختلفة
(ال�سلبية والإيجابية).
وم���ن �أول���وي���ات الت�صميم �أن تكون
الأجناب والأ�سطح العلوية لل�سفينة م�ستوية

التحكم يف الإ�شعاع احلراري يهدف �إىل تخفي�ض
الب�صمة احلرارية للقطعة البحرية ،بحيث
ي�سهل الدفاع عنها با�ستخدام و�سائل الإعاقة
ال�سلبية احلرارية
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(م�سطحة) ،حتى تقلل من احتماالت الك�شف
ال����راداري ،مما ي�صعب على العدو حتديد
تو�صيف ال�سفن .وميكن تقليل الب�صمة
الرادارية للهدف البحري باختيار الت�صميم،
من حيث ال�شكل والأب��ع��اد ،بحيث تعك�س
الأ�سطح اخلارجية الأ�شعة الرادارية ال�ساقطة
عليها بعيدا عن م�صدر الإ�ضاءة .ويتحقق
ذلك بتفادي االنعكا�سات الكبرية من الأ�سطح
امل�ستوية بجعل ات�صال الأ�سطح باملن�ش�آت
العلوية بجوانب مائلة ،مع فتح زوايا التقاء
الأ�سطح املتعامدة ،ومن ثم ،تنعك�س الأ�شعة
الأفقية ال�ساقطة على املن�ش�آت العلوية
لأعلى ،بينما تنعك�س الأ�شعة ال�ساقطة على
اجل�سم يف اجت��اه امل��اء ،ثم ترتد من على

�سطح املاء لأعلى �أي�ضا ،وبذلك ال ترتد يف
اجتاه الهدف .ويركز الت�صميم اجلديد لل�سفن
احلديثة على جعل �أ�سطح الأج�سام ال�صغرية
املوجودة على ال�سطح ذات انحناءات مل�ساء.
ويحقق اخفاء ال�سفن بهذه امل��واد �صعوبة
ك�شفها راداري��ا ،بحيث يتمكن نظام احلرب
الإلكرتونية من �إعاقة املقذوفات املوجهة
راداري���ا ،وامل�ضادة لل�سفن .وي�شرتط يف
ه��ذه امل���واد املا�صة �أن ت��ق��اوم ت���أث�يرات
مياه البحر ،وتكون خفيفة ال��وزن ،وقابلة
لإع���ادة ال��ده��ان ،ب��دون فقد يف كفاءتها.
وتتكون معظم ه��ذه امل���واد م��ن مكونات
غري مغناطي�سية ،وعازلة للكهرباء ،وتوفر
ال�صالبة امليكانيكية للمادة ،ومن مكونات
كربونية ،مثل حبيبات الكربون� ،أو �أكا�سيد
احلديد ،املعروفة با�سم (فريايت ،)Ferrite
التي حتقق االمت�صا�ص عند ترددات حمددة.
وبالن�سبة للمواد املا�صة ذات النطاق
العري�ض ،فيوجد منها عدة �أنواع ،مثل املادة
الرغوية املحملة بالكربون ،وهي �شبيهة

مب��ادة (ال��ف��وم  ،)FOAMالتي ت�ستخدم
كعازل للأ�صوات يف حجرات املكاتب ،وهي
ب�صورتها العادية ،غري مالئمة لال�ستخدام
البحري ،ولكن ،ميكن با�ستخدام مادة رغوية
قوية م��لء الفراغات يف امل���ادة ،وم��ن ثم
�إنتاجها يف �ألواح مرنة .وميكن امت�صا�ص
ال��ت�رددات ال���راداري���ة يف ن��ط��اق عري�ض،
با�ستخدام عدة طبقات ،متت�ص كل طبقة
نطاقا معينا من الرتددات� .أما املواد التي
متت�ص الأ�شعة يف نطاق �ضيق ،ف�إنها جتعل
الأ�شعة ال�ساقطة عليها تتداخل مع بع�ضها،
بحيث تكون حم�صلتها �أقل ما ميكن.

التخفي احلراري

يرتاوح طول موجات الإ�شعاع احلراري
يف الطيف الكهرومغناطي�سي بني ميكرومرت
واحد و( )1000ميكرومرت .وتعتمد �شدة هذه
املوجات وطولها على درجة حرارة امل�صدر،
فكلما زادت درج��ة ح��رارة اجل�سم ،زادت
الطاقة امل�شعة ،وقل طول املوجة امل�شعة.
وتعاين بع�ض �أطوال موجات الأ�شعة حتت

احلمراء من اال�ضمحالل ()Attenuation
بالقرب من �سطح البحر ،نتيجة االمت�صا�ص
والت�شتت ( ،)Scatteringغري �أن بع�ض هذه
املوجات ال يت�أثر ،ويتكون ما يعرف با�سم
(النافذة  ،)Windowحيث يكون الإر�سال
�أك�بر ما ميكن ،وترتكز اح��دى هذه النوافذ
حول طول املوجة ( )4ميكرومرت ،نتيجة
لإ�شعاع الأج�سام ال�ساخنة ،بينما ترتكز
النافذة الأخرى حول الطول املوجى ()10
ميكرومرت ،نتيجة لإ�شعاع الأج�سام الدافئة،
التي تقارب درج��ة حرارتها درج��ة حرارة
اجلو.
وت�شع ال�سفن احل��رارة من جميع �أجزاء
�سطحها .وبينما تكون درجة حرارة القاع
مقاربة لدرجة ح��رارة اجل��و ،ف�إنه توجد
نقاط �ساخنة على �أ�سطح ال�سفينة وحولها،
مثل فتحات العادم ،وكذلك غازات العادم
ذات درجة احلرارة العالية .وبالرغم من �أن
هذه النقاط ال ت�شغل �سوى ( )%2من م�ساحة
ال�سفينة �إال �أنها ت�شع ( )%99من �إجمايل

التحكم يف الب�صمات ال�صوتية للمعدات ميكن بت�صنيع
الأجزاء املتحركة من مواد منخف�ضة ال�صوت عند
االحتكاك ،وا�ستخدام مواد فلينية للمحركات لتقلل
ال�ضو�ضاء ال�صادرة منها
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الطاقة امل�شعة ،والتي تكون غالبا من خالل
(النافذة) الأوىل ،ذات الطول املوجى ()4
ميكرومرت ،ولذلك ،ف���إن جميع ال�صواريخ
امل�ضادة لل�سفن ،واملوجهة بالأ�شعة حتت
احلمراء ،تعمل يف هذا النطاق.
وت����ؤث���ر ك���ل م���ن ق����درة اجل�����س��م على
امت�صا�ص احل���رارة �أو عك�سها ،وقابليته
للتو�صيل احل��راري ،و�سعته احلرارية ،على
درجة حرارة �سطح اجل�سم ،كما ت�ؤثر فيها
كذلك العوامل البيئية املحيطة ،مثل املطر،
وحالة البحر ،وان�سياب الهواء حول ال�سفينة
�أثناء �سريها.
ويهدف التحكم يف الإ�شعاع احلراري �إىل
تخفي�ض الب�صمة احلرارية للقطعة البحرية،
بحيث ي�سهل ال��دف��اع عنها با�ستخدام
و�سائل الإعاقة ال�سلبية احلرارية .واملناطق
الرئي�سية ال��ت��ي ي��ل��زم معاجلتها خلف�ض
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الب�صمة احلرارية هى املدخنة ،واملناطق
املال�صقة لفتحات العوادم .و�أحد �أ�ساليب
خف�ض الب�صمة احلرارية يتمثل بجعل فتحة
العادم حتت �سطح امل��اء ،وتربيد الأ�سطح
املعدنية ،كما ميكن تربيد العادم بخلطه
ب��ه��واء ب���ارد ،ي�سحب م��ن اجل���زء العلوي
للمدخنة.
وط��ورت هيئة بحوث الدفاع الكندية
�أحد نظم خف�ض الب�صمة احلرارية ،والذي
يعرف با�سم (كرة دري�س  ،)Dres Ballوهو
عبارة عن نفق خارجي مربد بالهواء ،يحيط
بج�سم مركزي جموف ،ومربد بالهواء �أي�ضا،
واجل�سم م�صمم لتوفري حماية ملا�سورة
العادم� .أما مدر�سة البحرية يف كاليفورنيا،
فقد طورت جهازا ي�سمى (�ساحب الغازات)،
وهو عبارة عن طلمبة طرد لتو�صيل هواء
م�برد ،لتقليل ح���رارة الأج�����س��ام املعدنية

املرئية.
و�إذا كان تقليل الب�صمة احلرارية يف
نطاق النافذة احل��راري��ة التي ترتكز حول
الطول املوجى ( )4ميكرومرت م�ؤثرا لأن هذه
املوجات هي التي ت�ستخدمها ال�صواريخ
املوجهة حراريا ،ف���إن تقليل الإ�شعاعات
احلرارية يف النافذة الثانية ،والتي ترتكز
حول الطول املوجي ( )10ميكرومرت ،يعد
هاما �أي�ضا ،حيث �إنه النطاق الرتددي الذي
ً
تعمل فيه �أجهزة املراقبة بالأ�شعة حتت
احلمراء.

ال�سفن املزودة بنظام رادار �إدارة املعركة
املتطور (ايجي�س  )Aegisميكنها توجيه
و�إطالق املقذوفات التي حتملها �سفن �أخرى
قريبة منها .وكذلك ،يجرى تطوير نظام
متكامل للدفاع الذاتي عن ال�سفن ،يجمع بني
الأنظمة املنف�صلة.
ويف نوفمرب 1991م ،ن�رش تقرير عن
نتائج الأب��ح��اث ال��ت��ي �أج��ري��ت يف جمال
تكنولوجيا حامالت الطائرات يف امل�ستقبل،
فكان التقرير بعنوانCarrier-21: F u( (:

ture of Aircraft Carrier Technol ،)ogyوخل�ص هذا التقرير �إىل �أن حماولة

تقليل الب�صمة ال�صوتية

ميكن التحكم يف الب�صمات ال�صوتية
للمعدات بت�صنيع الأجزاء املتحركة من مواد
منخف�ضة ال�صوت عند االحتكاك ،وا�ستخدام
م��واد فلينية للمحركات لتقلل ال�ضو�ضاء
ال�����ص��ادرة م��ن��ه��ا .وامل�����ص��ادر الرئي�سية
لل�ضو�ضاء واالهتزازات يف ال�سفينة البحرية
الكبرية ع��ادة ما ترتبط بعمل املاكينات
الرئي�سية �أو امل�ساعدة ،وكذلك من دوران
الرفا�صات .وتقوم هذه املاكينات ب�إ�صدار
ال�صوت ب�ترددات خمتلفة .فهناك ترددات
لتع�شيق الرتو�س ،و�أخ��رى مرتبطة بحركة
ري�����ش ال��ت��ورب��ي��ن��ات ،كما ت��وج��د ت���رددات
�أخ��رى نتيجة ت�صميم امل��وت��ور الكهربي.
و�أكرث �أ�ساليب خف�ض ال�ضو�ضاء �شيوعا هو
التثبيت اجليد للماكينات على قواعدها،
م��ع املحافظة على الأداء الديناميكي
واال�ستاتيكي امل��ط��ل��وب ،وال��وق��اي��ة �ضد
ال�صدمات .وميكن و�ضع مولدات الديزل يف
حيز معزول �صوتي ،فوق م�ستوى املياه،
حتى ال تت�رسب ال�ضو�ضاء �إىل قاع ال�سفينة،
فعالة
ومنها �إىل املياه .وهذه الأ�ساليب تعد ّ
يف الرتددات املتو�سطة والعالية ،ولكنها ال
تنا�سب ال�ترددات املنخف�ضة .وقد ي�صعب
ع��زل بع�ض �أن���واع امل��ع��دات ،مثل �أنابيب
الطرد ،و�أنابيب ال�ضغط العايل.
ولقد ب��د�أت تر�سانات ت�صنيع ال�سفن
احلربية الكبرية يف ا�ستخدام املاكينات
املتطورة لتجنب �إج���راء بع�ض العمليات
اليدوية ،مثل اللحام ،والتي غالبا ما ت�ؤدي
�إىل تغري يف الأ���ش��ك��ال ع��ن تلك ال��ت��ي مت
ت�صميمها ،نتيجة احلرارة العالية ،الناجتة
من الت�سخني �أثناء اللحام .وي�ستدعي ذلك

�أف�ضل �سفينة خفية حاليا هي الغوا�صة ،ولكن كلفتها
مرتفعة للغاية ،والأمر الرئي�سي يف الت�صميمات اجلديدة
هو الن�سبة بني معدل التكلفة والفعالية
التحدي الأكرب الآن يرتكز على ت�صميم �سفينة خفية
بكلفة معقولة ،علما ب�أنه ي�صعب تغيري ت�صميم حامالت
الطائرات ب�شكل جذري
درا�سة جدوى ا�ستخدام الآالت واملاكينات
املرتفعة التكاليف ،يف مقابل التغري يف
الب�صمات .ولتقليل ال�ضو�ضاء الناجتة عن
�أجهزة الدفع ،ف���إن االجت��اه��ات الرئي�سية
يف هذا املجال تعتمد على ا�ستخدام القدرة
الكهربية.

الوجه الآخر للتخفي

ب��ال��رغ��م م��ن �إم��ك��ان��ي��ة حتقيق درج��ة
ملحوظة من التخفي يف ال�سفن ،ف�إن العائد
النهائى بالن�سبة لقدرة ال�سفينة على البقاء
(� )Survivabilityأق��ل مم��ا ه��و بالن�سبة
للطائرات اخلفية ،نظرا ملا يلزم التنازل
عنه عند ت�صميم ال�سفينة لتحقيق التخفي.
ولقد �أثبتت حم��اوالت �إخفاء ال�سفن زيادة
تكلفة عمليات التخفي ،بالإ�ضافة �إىل
تقليل كفاءة ال�سفن ،حيث يلزم تقليل عدد
وطرازات الأ�سلحة التي حتملها ،وكذلك عدد
امل�ست�شعرات التي ت�ستخدمها.
و�إخفاء ال�سفينة احلربية يجب �أن تقارن
ج��دواه مع �أهمية ك�شف ال�سفينة للأهداف
املعادية ،وحتقيق االت�صاالت .فعلى �سبيل

امل��ث��ال ،بينما ي�ساعد ال�����ص��اري العايل
لل�سفينة يف ك�شفها بوا�سطة امل�ست�شعرات
امل��ع��ادي��ة ،ف���إن��ه يحقق يف ال��وق��ت نف�سه،
�إمكانية ر�ؤية الأهداف املعادية على مدى
�أك�بر بوا�سطة ال���رادار ،وخا�صة �صواريخ
(كروز) ،التي تطري على ارتفاعات منخف�ضة.
وك��ذل��ك ،ف����إن ال�����ص��اري ال��ع��ايل مطلوب
لتحقيق االت�����ص��االت م��ع القطع البحرية
الأخرى .وبالرغم من ذلك ،فلو �أمكن لل�سفن
ا�ستخدام م�ست�شعرات بديلة ،عالية القدرة،
�أو نظم ات�صال �أكرث كفاءة ،فرمبا ال يكون
ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل ال�����ص��اري ال��ع��ايل .وقد
ميكن اال�ستعانة بالأقمار ال�صناعية� ،أو
بالطائرات امل�سرية ،لتحقيق االت�صاالت
بني القطع البحرية ،ولكن كل اخل��وف هو
�أال يكون ذلك متي�رسا طوال الوقت .ونظرا
لذلك ،ف�إن م�صممي ال�سفن يحاولون زيادة
قدراتها الهجومية والدفاعية ،با�ستخدام
نظم قيادة و�سيطرة حديثة ،ميكنها تن�سيق
املهام مع امل�ست�شعرات التي قد تتواجد على
م�سافات قريبة .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن

تقليل الب�صمة الرادارية حلاملة الطائرات
�سيكون مكلفا للغاية .ومن ناحية �أخرى،
ف���إن امل�س�ؤولني يف البحرية الأمريكية
ي�ؤيدون �أن تتمتع ال�سفن احلربية بدرجة
حمدودة من التخفي ،على �أن يتكامل ذلك
مع ال��ق��درات الأخ���رى ،مثل نظم الت�سليح،
واملر�سالت اخلداعية ( ،)Decoysو�أعمال
الإعاقة الأخرى.
و�أف�ضل �سفينة خفية حاليا هي الغوا�صة،
ولكن كلفتها مرتفعة للغاية ،والأمر الرئي�سي
يف الت�صميمات اجل��دي��دة هو الن�سبة بني
معدل التكلفة والفعالية� ،أو ما ي�سمى (Cost
 .)/ Effectivenessورمبا يرتكز التحدي
الأكرب الآن على ت�صميم �سفينة خفية بكلفة
معقولة ،علما ب�أنه ي�صعب تغيري ت�صميم
ح��ام�لات ال��ط��ائ��رات ب�شكل ج���ذري .ومن
املعروف �أن حاملة الطائرات هي القطعة
البحرية الرئي�سية يف �سفن ال�سطح.

املراجع

m https://planesandstuff.wordpress.com/2015/08/.../fightingships-2015
m www.navy.mil.
m www.janes.com/magazines/
ihs-janes-navy-international.
m nextnavy.com/measuringnavies-looking-beyond-janesnavy-international.
m www.military-today.com/
navy.htm.
m todaysmilitary.com/joining/
navy.
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املحافظة على مكت�سبات الوطن من منظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور �إ�سالمــــي
وفطرت
َت ُ
�إن املت�أمل يف طبيعة النف�س الب�شرية ليجد فيها �إنها قد ُج ِبل ْ

حب الوطن ،وال غرابة يف ذلك �إذ �أن الوطن هو املكان الذي يولد فيه
على
ّ
الإن�سان ويرتعرع فيه منذ نعومة �أظفاره ،يعي�ش حتت �سمائه ويتو�سد ترابه
وينعم بخرياته ،فالوطن له قد�سيته ومكانته العالية يف نفو�س مواطنيه .

�إذ �أن املت�أمل يف الت�شريع الإ�سالمي احلنيف ليجد فيه من التوجيه ال�سديد

الذي يدعو �إىل املحافظة على الأوطان والذود عنها ،بل �إن الأمر يتعدى ذلك
بو�صف القر�آن الكرمي طبيعة النف�س الب�شرية مبدى حبها وتعلقها للوطن ،

�سالـم بـــن �سـيـف ال�شعيلـي
اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان

اق ُتلُوا
م َ�أ ِن ْ
}ول َْو �أَ َنّا َك َت ْب َنا َعل َْي ِه ْ
فاهلل �سبحانه وتع�إىل يقول يف كتابه العزيز َ
�أَ ُ
ُوه �إِ اَّل َقل ٌ
م{ فاملت�أمل يف
م َ �أ ِو ْ
اخ ُر ُجوا ِمن دِ َيا ِر ُكم َّما َف َعل ُ
�س ُك ْ
ِيل ِّم ْن ُه ْ
نف َ

الآية الكرمية يجد فيها ما يدل داللة وا�ضحة على مدى �شغف النف�س الب�شرية

بالوطن وحب االنتماء له واحلر�ص على ذلك ،ولعل يف حادثة الهجرة النبوية

ال�شريفة على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة و�أزكى ال�سالم خري دليل عالوة على ما
ذكرنا �سابقا وما يدل داللة وا�ضحة مبدى تعلق النبي عليه ال�صالة

وال�سالم عند خروجه من مكة املكرمة �إىل املدينة املنورة ووقف
على جبال مكة  ،وقال مقولته اخلالدة يف تلك اللحظات والتي

ك
أطيب ِ
يظهر فيها حترك عاطفة حمبته عليه ال�سالم ملوطنه (ما � َ

غري ِك).
أخرجوين
ِ
ِمن بلدةٍ و� َأح َّبك � َّ
منك ما َ
�سك ْن ُ
ت َ
إيل ،ولوال � َّأن قومي � َ
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لقد حر�صت احلكومة الر�شيدة ومنذ بزوغ فجر النه�ضة املباركة
يف عام 1970م والتي قادها املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد بن تيمور ــ طيب اهلل ثراه ـــ وهو الأمر الذي �أكد عليه
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ــ حفظه اهلل
ـــ ومنذ توليه مقاليد احلكم وال�سري على نهجه ب�إن ينعم املواطن
ال ُعماين بكافة �سبل العي�ش الكرمي حيثما وجد يف ربوع هذا الوطن
الغايل  ،وذلك حتى تكون ال�سلطنة يف م�صاف الدول املتقدمة والتي
ت�سعى اليوم و�سابقا �إىل الإ�رساع يف عجلة التنمية والتطور ل�شعوبها
و�أوطانها من �أجل �أن تنعم تلك ال�شعوب بالرفاهية والعي�ش الكرمي،
وهو الأمر الذي يع ّد دليال على رقي وتطور الدول والتي حتر�ص كل
احلر�ص على توفري �سبل الرخاء والرفاهية ل�شعوبها وجمتمعاتها.
�إن ما حتقق على ه��ذه الأر���ض الطيبة من �إجن���ازات عديدة
يف خمتلف جوانب احلياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وال�سياحية كان الهدف منها وما زال هو ت�سخري هذه الإجنازات
لراحة املواطن وتوفري �سبل العي�ش الكرمي له ،وهذه الإجنازات والتي
ما زالت و�ستبقى م�ستمرة يف حتقيقها على هذه الأر���ض الطيبة
لينعم بها املواطن يف خمتلف املجاالت لت�ستحق اليوم من �أن نقف
معها وقفة �إجالل وتقدير ،وقفة ندرك من خاللها �إنها مل تتحقق
من خالل الأمر الي�سري ،بل كانت مرحلة الإجنازات ملكت�سبات هذا
الوطن مرحلة حمفوفة بالعديد من التحديات وال�صعوبات والتي
تال�شت �أمام الإرادة احلقيقية للحكومة الر�شيدة ال�ساعية لراحة
املواطن ال ُعماين على هذه الأر�ض الطيبة ،ونتج عنه جمتمع ُعماين
ح�ضاري وجيل واعي مواكب يف قدراته وعقلياته ما ي�شهده العامل
من طفرة علمية وح�ضارية وتكنولوجية.
�إن ما حظيت به الأر���ض ال ُعمانية من مكت�سبات زاخ��رة يف
خمتلف القطاعات احليوية لهو دليل على امل�ضي يف م�سرية التنمية
ال�شاملة نحو حتقيق الغايات النبيلة ،مرتكزة على دعائم اقت�صادية
واجتماعية را�سخة� ،أثمرت عن ذلك ازدهارا يف جميع القطاعات،
ورفاهية ملمو�سة يف العي�ش الكرمي للمواطن ال ُعماين يف ربوع
هذا الوطن ،وذلك لأن االن�سان ال ُعماين بال �شك هو حمور التنمية
ال�شاملة للنه�ضة ال ُعمانية التي بزغ فجرها وانطلقت م�سريتها يف
عام 1970م.
لقد حر�صت احلكومة الر�شيدة على املحافظة على هذه
املكت�سبات التي حتققت يف خمتلف القطاعات بهدف ا�ستدامتها
وبقائها والتي �سوف يتم �رسد بع�ض منها من خالل هذا املقال
وت�سليط ال�ضوء على بع�ض القطاعات املختلفة التي حتققت فيها
العديد من املكت�سبات والإجن��ازات احليوية ،فقد قامت ال�سلطنة
ب�سن القوانني والت�رشيعات التي تكفل املحافظة على مواردها،
وهو الأمر الذي يجب �أن نغر�سه يف نفو�سنا حتقيقا ملعنى الوطنية
وحب الوطن الذي ننعم بخرياته ونفاخر به الأوطان واملجتمعات،

العمانية من مكت�سبات زاخ��رة
�إن ما حظيت به الأر���ض ُ

يف خمتلف القطاعات احليوية لهو دليل على امل�ضي
يف م�سرية التنمية ال�شاملة نحو حتقيق الغايات النبيلة،
مرتكزة على دعائم اقت�صادية واجتماعية را�سخة

فقد عمدت احلكومة الر�شيدة على ت�سخري كافة الإمكانيات املتاحة
من �أجل حتقيق هذه املكت�سبات على �أر�ض الواقع  ،و�سعت �إىل خلق
البيئة النموذجية يف هذا اجلانب  ،فما مت �إجنازه يف القطاع البيئي
يدل على حر�ص م�سرية النه�ضة منذ القدم بالعناية واالهتمام
بهذا القطاع ،حيث ت�ؤكد القوانني والت�رشيعات البيئية على �أهمية
و�رضورة املحافظة على املكت�سبات البيئية وعلى مواردها ليكون
ر�صي ًدا متجد ًدا يف منظومة العمل التنموي بالبلد ،بل �إن الأمر
تعدى �أهمية ذلك ب�أن عمدت احلكومة لالن�ضمام وامل�صادقة على
املعاهدات الدولية املتعلقة باملحافظة على البيئة والإج��راءات
املتعلقة للحد من التلوثات التي قد تنجم نتيجة العمليات من
خمتلف امل�صانع ،ودع��م ال�سلطنة لكافة اجلهود التي يدعو لها
املجتمع الدويل للحد من ظاهرة االحتبا�س احلراري والتغري يف
مناخ الأر�ض ،وذلك من خالل تنفيذ عدد من الربامج وال�سيا�سات
الداعمة لذلك.
وم��ن ناحية �أخ��رى ف���إن املكت�سبات التي حتققت كذلك يف
قطاع الإ�سكان وال�صحة والتعليم وال�سياحة وغريها من القطاعات
الأخرى جعلت من ال�سلطنة يف م�صاف الدول احلديثة والتي ي�شار
�إليها بالتطور احل�ضاري والتقدم العلمي ،و�أ�ضاف �إليها ر�صي ًدا
كبريا حتى يف اجلانب ال�سيا�سي والعالقات اخلارجية بني الدول،
ً
فكانت وما زالت ال�سلطنة وجهة لقيادة املبادرات املتعلقة ب�إحالل
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ال��ع��م��اين جمتمع
امل��ج��ت��م��ع
ُ

ي�شار �إل��ي��ه بالبنان وال��رق��ي وح�سن
الـخلق ،جمتمع ذو وع��ي و�إدراك
بامل�سـ�ؤوليـة امللقـاة على عاتـق
ك��ل فـــــرد م��ن �أفــــــراده ،حيث
�إن �أف���راده يدركــــون مت��ام الإدراك
ب����أن

تعاليــم

دينهــم

احلنيف،

ووالءه�����م ل��ه��ذا ال��وط��ـ��ن ال��غ��ايل
ميلي عليهم املحافظة والـذود

م�شاريع النقل ال�بري تعد �أحد
املكت�سبات والركائز الأ�سا�سية يف
ه��ذا البلد ،حيث �إن �شبكة الطرق
الرئي�سية والتي تربط بني خمتلف
حمافظات وواليات ال�سلطنة ت�شهد
تطورا كبريا وفق معايري ذات جودة
عالية ،م��ع م��راع��اة �أهمية �إعطاء
ال�سالمة املرورية �أهمية كربى �أثناء
ت�صميم وتنفيذ هذه امل�شاريع

عـــن مكت�سبات هـذا الــوطن

ال�سالم يف العامل ،والو�ساطة للإ�صالح بني النزاعات واخلالفات
بني الدول ،وذلك لأن ن�سيج العالقات اخلارجية بال �شك هو انعكا�س
للداخل والعك�س �صحيح ،فا�ستطاعت ال�سلطنة �أن حتافظ وما زالت
على �صورتها الزاهية بني الأمم وال�شعوب ،وهي بال �شك مل ت�أت
�إال نتيجة للعمل الد�ؤوب ،و�إيجاد جمتمع ذي ثقافة عالية ،وتطور
ملحوظ يف خمتلف املجاالت من خالل املكت�سبات التي حتققت
على �أر�ض الواقع.
ولو تتبعنا خمتلف املكت�سبات التي حتققت وما زالت توا�صل
احلكومة الر�شيدة حتقيقها لوجدناها تالم�س خمتلف جوانب احلياة
الإن�سانية للمواطن واملقيم على حد �سواء ،فعلى �سبيل املثال ف�إن
امل�شاريع الإحيائية ال�سكنية الإمنائية والتي مت �إطالقها لتكون يف
عداد مكت�سبات هذا الوطن ،وكذلك امل�شاريع واجلهود التي حتققت
يف القطاع البلدي بر�صف الطرق الداخلية ،و�إن�شاء الإنارات واحلدائق
واملنتزهات وغريها من امل�شاريع وامل��راف��ق اخلدمية املختلفة
ت�ضاف كذلك �إىل ما مت حتقيقه من مكت�سبات منوذجية� ،أ�ضف �إليها
كذلك امل�شاريع يف القطاعات احليوية الأخ��رى ،كقطاع الكهرباء
والذي �شهد تغريا جذريا منذ �شهر دي�سمرب من عام 2018م وفق
املرا�سيم ال�سلطانية �أرقام ( 40و  41و  42و 2018/ 43م) من حيث
جهة الإ�رشاف عليه فقد مت �إ�سناد تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة ب�ش�أن
قطاع الطاقة �إىل وزارة النفط والغاز بدال من الهيئة العامة للكهرباء
واملياه ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء العديد من حمطات الكهرباء لإنتاج
الطاقة يف خمتلف ربوع ال�سلطنة ،وذلك �سعيا ملواكبة النمو املتزايد
يف الطلب على الكهرباء ،وفيما يتعلق باملكت�سبات اخلا�صة بقطاع
املياه ف�إن ال�سلطنة �سعت لال�ستفادة من ال�ساحل ال ُعماين ،وذلك من
خالل �إن�شاء العديد من حمطات حتلية مياه البحر باعتبارها من
امل�شاريع واملكت�سبات الكبرية التي ت�سهم يف حتقيق الأمن املائي
لل�سلطنة ،حيث تعمل الهيئة العامة للمياه على و�ضع اخلطط الرامية
لإن�شاء هذه املحطات والتو�سع فيها يف خمتلف حمافظات ومناطق
ال�سلطنة بهدف تغطية كافة االحتياجات يف هذا اجلانب  ،لينعم
املواطن بحياة �سعيدة كرمية ،فقد بلغ �إجمايل املحطات الكبرية
للتحلية ما يقارب ( )9حمطات وبلغ �إجمايل عدد حمطات التحلية
ال�صغرية ( )47حمطة وفق الإح�صائيات ال�صادرة يف عام 2018م.
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وفيما يتعلق بالنقل الربي ف�إن ال�سلطنة �شهدت وما زالت ت�شهد
تنفيذ العديد من امل�شاريع احليوية الكبرية يف هذا اجلانب ،والتي
تعد بحق من املكت�سبات والركائز الأ�سا�سية يف هذا البلد ،حيث �إن
�شبكة الطرق الرئي�سية والتي تربط بني خمتلف مناطق ال�سلطنة ت�شهد
تطورا كبريا وفق معايري ذات جودة عالية ،مع مراعاة �أهمية �إعطاء
ال�سالمة املرورية �أهمية كربى �أثناء ت�صميم وتنفيذ هذه امل�شاريع،
فلو متعنا ما مت �إجنازه خالل عام 2018م على �سبيل املثال طريق
الباطنة ال�رسيع بطول ( )282كم ،وازدواجية الطريق بطول ()14
كم بوالية الر�ستاق ،وعدد من الأنفاق على طريق الباطنة ،واالنتهاء
من تنفيذ بع�ض من الأجزاء يف طريق �أدم �صاللة كل هذه الإجنازات
وغريها �سخرت خلدمة املواطن يف خمتلف حمافظات وواليات
ال�سلطنة ،كما �أن تطوير مطار م�سقط الدويل ومطار �صاللة ،و �إن�شاء
العديد من املطارات الداخلية يف ال�سلطنة تعد كلها من املكت�سبات
الكبرية يف جماالت النقل اجلوي والتي �سهلت التنقل عرب احلركة
اجلوية يف اخلارج والداخل و�رسعتها.
كما �شهد قطاع االت�صاالت تطورا م�ستمرا عرب حت�سني جودة
اخلدمات املقدمة للم�ستهلكني وجعلها �أكرث تناف�سية ،حيث ح�صلت
ال�سلطنة على العديد من املراكز الدولية املتقدمة يف عام 2018م
يف قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت ،ومت �إن�شاء العديد من

امل�شاريع املتعلقة بالبنى الأ�سا�سية لقطاع تقنية املعلومات والتي
بدورها وف��رت العديد من فر�ص العمل ،و�إ�ضافتها للمكت�سبات
والإجنازات املتحققة على هذه الأر�ض الطيبة.
ومن خالل ما تقدم ،ف�إنه ومما ال �شك فيه ف�إن املتمعن يف تعاليم
الدين الإ�سالمي احلنيف ليجد فيه من التوجيهات التي تدعو وحتث
على املحافظة على مثل هذه املكت�سبات والإجن��ازات التي حتققت
على هذه الأر�ض الطيبة ،حيث �إن املحافظة على مثل هذه املكت�سبات
ال ي�أتي �إال نتيجة احلب املنبعث من النف�س للوطن وتنمية �شعور
االنتماء له ،ف�ضلاً عن �أن املقا�صد ال�رشعية اعتنت بهذا احلب ،حيث
�إن هناك العديد من الآيات القر�آنية التي تظهر بو�ضوح مدى كون حب
الأوطان من مقا�صد الإ�سالم ،و�أول هذه الآيات ما ذكره اهلل �سبحانه
وتع�إىل عن �إبراهيم اخلليل ،عليه وعلى نبينا �أف�ضل ال�صالة والت�سليم
قال تع�إىل } َو�إِ ْذ َق َال �إِ ْب َراهِ ُيم َر ِّب ْاج َعلْ َه َذا َب َلدًا �آ ِم ًنا َوا ْر ُزقْ َ�أ ْه َل ُه م َِن ال َّث َم َر ِات

َم ْن �آ َم َن ِم ْن ُهم ب هَّ ِ
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر َق َال َو َمن َك َف َر َف�أُ َم ِّت ُع ُه َقل اًِيل ث َُّم �أَ�ضْ َط ُّر ُه �إِ ىَل َع َذ ِاب ال َّنا ِر
َو ِب ْئ َ�س ا مْلَ ِ�ص ُري{ (البقرة ،)126 :فخليل الرحمن ،عليه ال�سالم ،دعا هذه
الدعوات املباركات ،املتعلقة با�ستتبات الأمن والنهل من اخلريات،
وهذه الآية ن�ص يف ا�ستحباب الدعاء للأوطان.
وكذلك ف�إن والءنا ووطنيتنا وهويتنا الأ�صيلة متلي علينا ذلك،
فهذه املكت�سبات للوطن مل ت�أت عرب طريق فر�ش بالورد والزهور،

بل كانت نتيجة للعمل الد�ؤوب واجلهد املتوا�صل ،فهي مل ت�أت من
فراغ بل �شهدت العديد من التحديات واملعوقات والتي تال�شت �أمام
الإرادة احلقيقية للحكومة الر�شيدة التي كانت وما زالت ت�سعى ب�أن
ينعم املواطن ال ُعماين بالعي�ش الكرمي والأمن والرخاء واال�ستقرار
�أينما كان يف ال�سهل واجلبل والوادي والريف واحل�رض من �أر�ض
ُعمان الطيبة.
ومن ناحية �أخرى ،جند كذلك يف كتاب اهلل عز وجل من الوعيد
ال�شديد لأولئك الذين ي�سعون الف�ساد واخلراب يف الأر�ض ،ويعطلون
م�صالح النا�س ومنافعهم ،ويكونون �سببا يف عدم متتع عامة
النا�س واال�ستفادة من تلك املكت�سبات واملنجزات التي ت�سعى الدول
�إىل �إقامتها و�إن�شائها يف جمتمعاتها لرفاهية ال�شعوب  ،فاهلل عز
وجل يقول يف كتابه العزيز }�إِنمَّ َا َج َزا ُء ا َّلذِ َين ُي َحا ِر ُبونَ هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه َو َي ْ�س َع ْونَ

يهِم َو�أَ ْر ُج ُل ُهم ِّم ْن خِ اَل ٍف َ �أ ْو ُين َف ْوا
يِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض ف ََ�سا ًدا �أَن ُي َق َّت ُلوا �أَ ْو ُي َ�ص َّل ُبوا �أَ ْو ُتق ََّط َع َ�أ ْيدِ ْ
َ
ِـن ْ أ
اب َعظِ ي ٌم{ (املائدة
ال ْر�ض َذل َِك َل ُه ْم خِ ْز ٌي يِف ُّ
م َ
الدنْ َيا َو َل ُه ْم يِف ْالآخِ َر ِة َع َذ ٌ
.)33
ويف اخلتام ،ف�إنه ومما ال يدع جماال لل�شك والريبة ،وهلل احلمد
ف�إن املجتمع ال ُعماين جمتمع ي�شار �إليه بالبنان ،جمتمع ي�شار �إليه
بالرقي وح�سن اخللق ،جمتمع ذو وعي و�إدراك بامل�س�ؤولية امللقاة
على عاتق كل فرد من �أفراده ،حيث �إن �أفراده يدركون متام الإدراك
ب�أن تعاليم دينهم احلنيف ،ووالءهم لهذا الوطن الغايل ميلي عليهم
املحافظة والذود عن مكت�سبات هذا الوطن التي حتققت وما زالت
م�سريتها ما�ضية قدما ،و�إن هذه املكت�سبات تعك�س ح�ضارة ورقي
املجتمع ال ُعماين.
ن�س�أل اهلل عز وجل �أن ي�سبغ علينا نعمة الأمن والأمان ،والرخاء
واال�ستقرار ،و�أن يرفع عنا الأوبئة والأمرا�ض ،كما ن�س�أله عز وجل
�أن يحفظ لنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ،و�أن يوفقه �إىل
ما فيه اخلري للجميع .
املراجع
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ومنا�سك تع ٌ
ٌ
ذكريات خالدةٌ ،
احلج؛
ـبدية
ُ
ُ
الدكتور /يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني
وزارة التعليم العايل

ذكريات خالد ٌة؛ ت�أجيجً ا للأ�شواق و� اً
إقبال على الطاعة ،يقول الله ع َّز َّ
ٌ
ا�س َل َّل ِذي ِب َب َّك َة
وجل�ِ } :إ َّن �أَ َّو َل َب ْي ٍت و ُِ�ض َع ِلل َّن ِ
ات َب ِّي َن ٌ
ني • ِفي ِه �آَ َي ٌ
ا�س ِحجُّ ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْا�س َت َطاعَ ِ�إ َل ْي ِه
ُم َبا َر ًكا َو ُهدً ى ِل ْل َعالمَ ِ َ
ات َم َقا ُم ِ�إ ْب َر ِاهي َم َو َمنْ دَ َخ َل ُه َك َان �آَ ِم ًنا َو ِل َّل ِه عَ َلى ال َّن ِ
َ�س ِبيلاً َو َمنْ َك َف َر َف�إِ َّن ال َّل َه َغ ِن ٌّي عَ ِن ا ْل َعالمَ ِنيَ{ �سورة �آل عمران الآيتان ( ،)97-96الآيتان الكرميتان ،تتحدثان عن مكة
املكرمة والبيت احلرام وعن فري�ضة احلج .فتت�أجج امل�شاعر والأحا�سي�س ،وتتلهب العواطف والوجدانيات ،وت�ضرم
جذوة ال�شوق والغرام �إىل بيت الله احلرام؛ حيث هناك حتيا الأرواح ،وت�ستيقظ ال�ضمائر ،وت�سمو النفو�س ،فرتقى �إىل
�أعايل ال�شرف والعزة والرفعة ،وت�صعد �إىل عامل الطهر والنقاء ،وتعرج من عامل ال�شهادة �إىل عامل الغيب ،ومن عامل
الطني �إىل عامل الروح ،ومن عامل الأر�ض �إىل عامل ال�سماء ،كيف ال؟! وهناك تتجلى معية الله تعاىل لعباده.
يف ه��ذه الأيام املباركة ته��ب رياح الإميان
بعد ما كان��ت خافتة يف النفو�س فتالم�س �شغاف
القلوب فيت�أجج لهيب ال�شوق واحلنني �إىل العرا�ص
الطاه��رة وامل�شاعر املقد�سة ،ويف مثل هذه الأيام
من كل ع��ام ي�ستعد �ضيوف الرحمن وحجاج بيت
اهلل احلرام م��ن امل�ؤمنني وامل�ؤمن��ات للتوجه �إىل
الأر�ض املقد�سة والرح��اب الطاهرة لأداء منا�سك
احل��ج ،في�أت��ون م��ن كل فج عمي��ق ،وم��ن كل بلد
ني ن��داء خليل الرحم��ن و�أبي الأنبياء
�سحي��ق؛ ملب َ
�إبراهي��م عليه ال�سالم حيث �أم��ره ربه بذلك ،يقول
ا�س ِبالحْ َِّج َي�أْ ُتوكَ ِر َج اًال
اهلل تعاىلَ } :و�أَذ ِّْن فيِ ال َّن ِ
ني مِ ْن كُ ِّل ف ٍَّج َعمِيقٍ { �سورة
َو َعلَ��ى كُ ِّل َ�ضامِ ٍر َي�أْ ِت َ
احلج الآية (� ،)27إال �أن يف هذا العام �سوف يقت�رص
�أداء منا�س��ك احلج على املواطنني واملقيمني على
�أر���ض اململكة العربي��ة ال�سعودي��ة ب�سبب جائحة
كورونا التي عمت جميع بلدان العامل.
�إن ح��ج بيت اهلل فر�ص��ة لذكريات خالدة ترد
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عل��ى اخلواطر منه��ا� :أن��ه يذكرنا بطي��ف �إبراهيم
علي��ه ال�س�لام وهو ي��ودع البيت بعدما ت��رك فلذة
كب��ده �إ�سماعي��ل الطف��ل ال�صغري الر�ضي��ع مع �أمه
هاج��ر عليها ال�س�لام عند البيت العتي��ق ب�أمر اهلل
}ر َّب َن��ا ِ�إنيِّ َ�أ ْ�س َك ْن ُت مِ ْن
تع��اىل فدعا رب��ه قائ�لا ًَ :
ذ ُِّر َّيتِ��ي ِب َوادٍ غَ يرْ ِ ذِي َز ْر ٍع عِ ْن�� َد َب ْي ِتكَ المْ َُح َّر ِم َر َّب َنا
ا�س َت ْه ِوي
��ن ال َّن ِ
َاج َع�� ْل �أَ ْف ِئ َد ًة مِ َ
ال�صلاَ َة ف ْ
ِل ُيقِي ُم��وا َّ
ون{
��ر ِ
ات َل َع َّل ُه�� ْم َي�شْ ك ُُر َ
�إِ َل ْي ِه�� ْم َو ْار ُز ْق ُه�� ْم مِ َ
��ن ال َّث َم َ
�س��ورة �إبراهي��م الآي��ة ( ،)37ويذكرن��ا بطي��ف
هاج��ر وهي ت�سعى بني ال�صفا وامل��روة بحث ًا عن
امل��اء ،ويذكرنا بطي��ف �إبراهي��م و�إ�سماعيل وهما
يرفع��ان القواعد من البي��ت ،ويذكرنا �أي�ض ًا مبولد
ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سل��م ون�ش�أته وبعثته
ودعوته وهجرته وفتحه ملك��ة املكرمة ،ويذكرنا
بحج��ة الوداع التي علم فيها �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ�صحاب��ه منا�س��ك احلج بالق��ول والعم��ل و�أر�سى
فيها مبادئ الإ�سالم و�أكدها.

واحل��ج �أي�ض�� ًا فر�ص��ة للعظ��ة واالعتب��ار،
فالرحل��ة �إىل احل��ج �أ�شبه م��ا تك��ون بالرحلة �إىل
الدار الآخرة ،فتنقل احلجيج بني امل�شاعر املقد�سة
بني مكة ومنى وعرف��ة واملزدلفة� ،أ�شبه ما يكون
بتنق��ل النا�س يوم القيام��ة من موقف �إىل موقف،
وتزاح��م احلجاج يف الط��واف وال�سعي وعند رمي
اجلم��رات� ،أ�شبه ما يكون بتزاحم وتدافع اخلالئق،
وق��د قام��وا م��ن قبورهم �ساع��ة البع��ث ،ووقوف
�ضي��وف الرحم��ن على ق��دم امل�س��اواة يف �صعيد
عرف��ة يف الي��وم التا�سع من ذي احلج��ة� ،أ�شبه ما
يك��ون بوقوف اخلالئ��ق على �أر���ض املح�رش بني
يدي اهلل تعاىل للح�ساب واجلزاء ،فجدير مبن كان
ق��ادراً عل��ى �أداء احلج �أن يب��ادر �إلي��ه وال يت�أخر،
ف�إنه ال يعلم ماذا �سيحدث له من موانع وعوار�ض
متنعه من ت�أدية هذه ال�شعرية العظيمة.
لق��د ف�ضل اهلل تعاىل مك��ة املكرمة على �سائر
بق��اع الأر�ض على الإط�لاق ،فهي �أطه��ر البقاع،

و�أ�رشف البقاع ،و�أقد�س البقاع على وجه الأر�ض.
�إنه��ا �أر���ض مباركة مطه��رة مقد�سة ،فيه��ا �آيات
بين��ات تتميز به��ا ،ودالئل وا�ضح��ات تتفرد بها،
وعالم��ات زاهرات تفاخر بها ،فيها البيت العتيق،
وحجر �إ�سماعيل ،ومقام �إبراهيم ،واحلجر الأ�سود،
وعني زمزم ،وامل�شعر احلرام ومنى وعرفة ،فتحن
القل��وب املرهفة �شوق ًا �إليها؛ فتطمئن وترتوي من
ماء معينها ،وتنجذب النفو�س امل�شتاقة �إليها؛ حب ًا
فيها ،وتهفو امل�شاعر اجليا�شة ناحيتها؛ لتهد�أ من
لوعته��ا ،وتهوي �إليها الأفئ��دة امللتهبة؛ لت�سرتيح
م��ن عنائه��ا ،وترن��و �إليه��ا العي��ون املتعط�ش��ة؛
لتكتح��ل بر�ؤيتها ،وتطري نحوها الأرواح امل�ؤمنة؛
فرح�� ًة حتلق يف �سماء ف�ضائه��ا ،وتتحمل الأبدان
الطاه��رة وعث��اء ال�سفر؛ ميممة �شطره��ا ،يحدوها
الأم��ل يف غف��ران الذن��وب ،وتدفعه��ا الرغب��ة يف
قبول التوبة؛ فما �أجمل احلديث عن هذه الذكريات
التي حتم��ل يف م�ضمونها �ش��ذى الإميان ،وحتمل
يف طياته��ا عب�ير الإ�س�لام؛ لأج��ل �أخ��ذ الدرو�س
منها ،وا�ستلهام العرب من فحواها ،هذا من ناحية،
ومن ناحية �أخرى �إيقاظ ًا للعواطف ،والأحا�سي�س،
وت�أجيج�� ًا للأ�ش��واق ،وامل�شاع��ر؛ حف��زاً للهم��م،
و�صق ًال للعزائم ،ودفع ًا للطاعة ،و�إتقان ًا للعمل.

ٌ
وعلما
منا� ُسك
تعبدية؛ تفقهًا ً

لقد ذك��ر اهلل تع��اىل يف كتابه العزي��ز �أعمال
احل��ج بع�ضه��ا جمم�ًلااً وبع�ضه��ا في��ه �ش��يء من
التف�صيل ،وقد بني النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
منا�س��ك احل��ج؛ طبقه��ا تطبيقً��ا عمل ًي��ا يف حج��ة
ال��وداع ،وقال« :خذوا عني منا�سككم» رواه م�سلم،
فح��ري مبن �أراد �أن ي���ؤدي هذه الفري�ضة �أن يكون
ٌ
على علم ودراية بكيفية �أداء منا�سك احلج.
تعري��ف احل��ج :احل��ج رك��ن م��ن �أركان الإ�س�لام
اخلم�س��ة ،و�أ�ص��ل م��ن �أ�صول الدي��ن .معن��اه لغةً:
الق�ص��د ،وا�صطالح��اً :ال�سف��ر �إىل مك��ة املكرم��ة
بني��ة العبادة للقي��ام باملنا�سك الت��ي ال ت�ؤدى �إال
بالبي��ت العتيق وما جاوره .لق��د فر�ض اهلل تعاىل
احل��ج على امل�سلم امل�ستطيع مرة واحدة يف العمر،
وجع��ل جزاء احلج املربور اجلن��ة ،فعن �أبي عبيدة
ع��ن جابر بن زيد -رحمهم��ا اهلل تعاىل -عن �أبي
هري��رة –ر�ض��ي اهلل عن��ه -ق��ال :ق��ال ر�سول اهلل
�صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م« :-العم��رة �إىل العم��رةكفارة ملا بينهما ،واحلج املربور لي�س له جزا ٌء �إال
اجلنة» رواه الربيع.
احل��ج له ف�ضل عظيم ،وث��واب جزيل ،فقد قال
النب��ي �صل��ى اهلل عليه و�سلم« :من ح��ج فلم يرفث
ومل يف�سق رج��ع كيوم ولدته �أم��ه» رواه البخاري
و�سئ��ل �-صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م� -أي
وم�سل��مُ ،

احلج ركن من �أركان الإ�سالم اخلم�سة ،و�أ�صل من �أ�صول الدين .معناه ً
ً
وا�صطالحا:
لغة :الق�صد،
ال�سفر �إىل مكة املكرمة بنية العبادة للقيام باملنا�سك التي ال ت�ؤدى �إال بالبيت العتيق وما جاوره
الأعم��ال �أف�ضل؟ قال�« :إميان باهلل ور�سوله” قيل:
ث��م ماذا؟ ق��ال« :ثم جهاد يف �سبي��ل اهلل» قيل :ثم
ماذا؟ قال« :حج مربور» رواه البخاري وم�سلم.
��شروط احلج؛ الإ�سالم ،والعقل ،والبلوغ ،واحلرية،
واال�ستطاع��ة ،وي�ض��اف بالن�سب��ة للم��ر�أة �أن
ي�صاحبها زوج �أو حمرم ،فعن �أبي هريرة -ر�ضي
اهلل عنه -ع��ن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ق��ال« :ال يحل المر�أة ت�ؤمن ب��اهلل واليوم الآخر �أن
ت�س�ير م�سرية ي��وم وليلة �إال م��ع ذي حمرم منها»
رواه الربيع والبخاري وم�سلم ،و�إن تعذر الزوج �أو
املحرم ،فيجوز لها �أن حتج يف رفقة من امل�سلمني
الأمناء امل�صطحبني لن�سائهم.
�أركان احل��ج؛ �أجم��ع العلماء عل��ى �أن �أركان احلج
ثالث��ة ه��ي :الإح��رام ،والوق��وف بعرف��ة ،وطواف
الإفا�ض��ة ،وي�سمى ط��واف الزي��ارة ،واختلفوا يف
ال�سعي هل هو من �أركان احلج� ،أم �أنه من واجباته
؟ ،والث��اين هو امل�شهور عند �أ�صحابنا رحمهم اهلل،
وكفى بهم حجةً.
الرك��ن الأول (الإح��رام) :وحقيقت��ه الدخول يف
الن�س��ك بنية احلج �أو العمرة� ،أو بنيتهما مع ًا بهيئة
وكيفية خم�صو�صة مقرتنة بتلبية مع جترد الذكر
من الثياب املخيطة ،ولب���س ثوبي الإحرام ،وهما
رداء يل��ف ب��ه الن�ص��ف الأعل��ى م��ن اجل�س��م دون
الر�أ���س ،و�إزار يل��ف به الن�ص��ف الأ�سفل من اجل�سم
حتى �أعلى الكعب ،ون�ص التلبية :لبيك اللهم لبيك،
لبي��ك ال �رشي��ك ل��ك لبي��ك� .إن احلم��د والنعمة لك
واملل��ك ال �رشيك لك ،مل��ا روى ابن عمر ر�ضي اهلل
عنهم��ا �أن تلبية ر�سول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سلم:
«لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال �رشيك لك لبيك� .إن احلمد
والنعمة ل��ك وامللك ال �رشيك لك ،ال يزيد على هذه
الكلم��ات» رواه البخ��اري وم�سلم ،وف�ض��ل التلبية
عظيم ،فعن �سهل بن �سعد ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول
اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م« :ما من مل��ب يلبي �إال
لبى ما عن مينيه و�شماله من حجر �أو �شجر �أو مدر
حتى تنقطع الأر�ض من هاهنا وهاهنا عن ميينه
و�شماله» رواه الرتمذي وابن ماجه.
مواقي��ت الإح��رام؛ للإح��رام باحل��ج ميقات��ان
زم��اين ومكاين :فامليق��ات الزماين ي��راد به �أ�شهر
ات{
ُوم ٌ
��ر َّم ْعل َ
احلج لق��ول اهلل تعاىل} :الحْ َُّج �أَ�شْ ُه ٌ
�سورة البقرة الآي��ة ( ،)197و�أ�شهر احلج هي� :شهر
�ش��وال و�شه��ر ذي القع��دة والأيام الع��شرة الأوىل
من ذي احلج��ة ،وقيل وت�سع من ذي احلجة ،وقيل
�شه��ر ذي احلجة كله؛ لأن رم��ي اجلمرات وهو من
�أعم��ال احلج �إمنا يك��ون يف �أي��ام الت�رشيق وهي:

احلادي ع�رش ،والثاين ع�رش ،والثالث ع�رش� ،إ�ضافة
�إىل ج��واز ت�أخري طواف الإفا�ض��ة وال�سعي ،وهما
م��ن �أركان احل��ج �إىل �أيام الت�رشي��ق ،بل ويرخ�ص
للحائ���ض ت�أخريهم��ا �إىل �أواخ��ر ذي احلج��ة،
وب�أدائهم��ا يكون احل��اج قد حتل��ل التحلل الأكرب،
وعلي��ه ف�إن��ه من �أح��رم باحلج قب��ل �أ�شهر احلج ال
ينعق��د �إحرامه بحج ،وي�صح بعمرة �ش�أنه �ش�أن من
�صلى فري�ضة قبل دخول وقتها فتكون نافلة.
� َّأم��ا امليقات املكاين فرياد ب��ه املوا�ضع التي
حدده��ا ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سل��م ليحرم
منها كل م��ن �أراد دخول مكة املكرمة قا�صداً �أداء
منا�س��ك احلج �أو العمرة ،وال يجوز حلاج �أو معتمر
�أن يتجاوزه��ا دون �إح��رام ،و�إال فعلي��ه دم� ،إال �إذا
رجع �إىل امليقات ليحرم منه ،واملواقيت املكانية
خم�س��ة هي :ذو احلليف��ة وت�سمى (�آب��ار علي) ملن
جاء من املدينة املنورة ،واجلحفة ،وت�سمى (رابغ)
مل��ن جاء من بالد ال�شام ،وم�رص ،واملغرب ،وقرن
املن��ازل ،وي�سم��ى (ال�سي��ل الكب�ير) ملن ج��اء من
عم��ان ،وجن��د ،وذات عرق مل��ن جاء م��ن العراق،
ويلمل��م ملن جاء م��ن اليمن ،فعن �أب��ي عبيدة عن
جاب��ر بن زيد -رحمهم اهلل تعاىل -عن �أبي �سعيد
اخلدري -ر�ضي اهلل عنه -ق��ال« :و ّقت ر�سول اهلل
�صل��ى اهلل عليه و�سل��م -لأهل املدين��ة �أن يهلوامن ذي احلليفة ،ولأهل ال�شام اجلحفة ،ولأهل جند
ق��رن املنازل ،ولأه��ل اليمن يلمل��م ولأهل العراق
ذات عرق» رواه الربيع ومالك يف املوط�أ.
�أن��واع الإحرام باحلج ثالثة� :إف��راد وقران ومتتع،
وق��د �أجمع العلماء عل��ى جواز كل واح��د من هذه
الأنواع الثالثة ،فعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت:
«خرجن��ا مع ر�سول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سلم عام
حجة ال��وداع فمنا من �أه َّل بعم��رة ،ومنا من �أه َّل
بحج وعمرة ،ومنا من �أه َّل باحلج ،و�أه َّل ر�سول اهلل
�صل��ى اهلل عليه و�سلم باحلج ،ف�أما من �أه َّل بعمرة
فحل عند قدومه ،و�أما من �أه َّل بحج �أو جمع احلج
والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر» رواه مالك
يف املوط�أ.
فالإف��راد �أن يحرم من يريد احلج من امليقات
باحل��ج وح��ده ،ويقول عن��د التلبية (لبي��ك حجة)،
ويبق��ى حمرم�� ًا �إىل �أن يرم��ي جم��رة العقب��ة بعد
طلوع �شم�س الي��وم العا�رش ،بعدها يتحلل باحللق
�أو التق�ص�ير ،واحلل��ق �أف�ض��ل .والقِ��ران �أن يح��رم
احل��اج من امليقات باحل��ج والعمرة مع��اً ،ويقول
يف التلبي��ة( :لبي��ك حج��ة وعم��رة) ،ويبق��ى عل��ى
�إحرام��ه �إىل �أن يتحل��ل اليوم العا��شر ،والتمتع �أن
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يح��رم احلاج بعمرة مفردة يف �أ�شهر احلج ،ويقول
عن��د التلبي��ة( :لبي��ك عم��رة) ،ث��م يحل منه��ا �إىل
ي��وم الرتوي��ة ،وهو اليوم الثامن م��ن ذي احلجة،
فيح��رم باحل��ج م��ن �أي مو�ضع من احل��رم املكي
قائ�لاً( :لبيك حج��ة) ،ويبقى عل��ى �إحرامه �إىل �أن
م��ي متتع�� ًا لالنتفاع
يتحل��ل الي��وم العا��شرُ ،
و�س َّ
ب���أداء الن�سكني احلج والعم��رة يف �أ�شهر احلج يف
عام واحد ،من غري �أن يعود امل�سلم �إىل بلده ،ولأن
املتمت��ع يتمتع بع��د التحلل م��ن �إحرامه بالعمرة
مبا يتمتع به غري املحرم.
وق��د اختل��ف الفقه��اء يف الأف�ض��ل م��ن هذه
الأنواع ،وهذا االختالف مبني على اختالفهم يف
ح��ج ر�سول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سل��م ،وامل�شهور
�أن التمت��ع �أف�ضله��ا؛ مل��ا فيه من ي��سر و ًبعد عما
يف�س��د احلج ،ولأن النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم قد
�أمر به �أ�صحابه ،فبعد �أن طافوا و�سعوا �أمرهم �أن
يجعلوها عمرة �إال من �ساق هدياً ،وكان �صلى اهلل
علي��ه و�سلم يهوى التمتع ويتمن��اه ،بيد �أن �سوقه
للهدي منعه من ذلك.
الرك��ن الث��اين (الوقوف بعرفة) :وه��و الركن
الأعظ��م لقوله عليه ال�صالة وال�سالم (احلج عرفة)
ويك��ون يف الي��وم التا�سع م��ن ذي احلجة يف �أي
م��كان م��ن عرف��ة �إال بط��ن عرن��ة ،وه��و واد يقع
يف اجله��ة الغربية م��ن عرفات ،ومعن��ى الوقوف
بعرف��ات احل�ض��ور والبقاء فيه��ا للدع��اء والذكر
واالبته��ال والت�رضع وطل��ب املغفرة ،وال ت�شرتط
في��ه الطهارة ،فع��ن �أبي عبيدة ع��ن جابر بن زيد
رحمهم��ا اهلل تعاىل -ق��ال :ا�صطحب حممد بن�أبي بكر و�أن�س بن مالك من مني �إىل عرفات ،فقال
له حممد ب��ن �أبي بكر كيف ت�صنعون يف مثل هذا
الي��وم و�أنتم م��ع ر�سول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سلم
فقال« :يهل منا املهل �-أي يلبي -فال ينكر عليه،
ويك�بر املكرب فال ينكر علي��ه» وراه الربيع ،ويرى
جمهور علماء الأمة �أن وقت الوقوف يبد�أ من زوال
�شم�س اليوم التا�سع �إىل طلوع فجر اليوم العا�رش،
فم��ن وق��ف بالنهار وج��ب عليه م��د الوقوف �إىل
غروب ال�شم�س والت�أكد من �إفطار ال�صائم� ،أما من
وقف بالليل كالذي ي�أت��ي مت�أخراً فال يجب عليه
م��د الوقوف �إىل طلوع الفج��ر بل يكفيه مبقدار ما
يذكر اهلل تعاىل ك�أن ي�أتي بالباقيات ال�صاحلات:
(�سبح��ان اهلل واحلم��د هلل وال �إله �إال اهلل واهلل �أكرب)
فعن عروة بن ُم�ضرَ �س ب��ن �أو�س الطائي -ر�ضي
اهلل عن��ه -قال� :أتيت ر�س��ول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سل��م -باملزدلفة حني خ��رج �إىل ال�صالة ،فقلت
جئ��ت م��ن جب��ل ط��يء �أكللت
ي��ا ر�س��ول اهلل� :إين
ُ
راحلت��ي ،و�أتعبت نف�س��ي ،واهلل ما تركت من جبل
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�إال وقف��ت عليه ،فه��ل يل من حج ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل علي��ه و�سلم« :-من �شَ ِه َد �صالتنا هذهووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة
مت حجه وق�ضى تفثه» (رواه �أبو
لي ًال �أو نهاراً فقد َّ
داود والرتمذي) ،و�صححه.
الركن الثالث (طواف الإفا�ضة) :وي�سمى طواف
الزيارة� ،أو طواف الركن ،ويكون بعد التحلل الأول
�أو الأ�صغ��ر ،ق��ال اهلل تعاىلَ } :و ْل َيطَّ َّوفُ��وا بِا ْل َب ْيتِ
ا ْل َعتِي��قِ { �س��ورة احل��ج الآي��ة ( ،)29والط��واف
بالبيت ت�شرتط فيه الطهارة ،ويكون �سبعة �أ�شواط
كل �ش��وط يب��د�أ من رك��ن احلجر الأ�س��ود وينتهي
به ،عل��ى �أن يجعل الطائ��ف الكعبة امل�رشفة على
ي�ساره ،وال يطوف داخل احلطيم ،لأنه من الكعبة،
فم��ن طاف بداخله فال طواف ل��ه ،وللبيت العتيق
�أربع��ة �أركان ه��ي عل��ى الرتتي��ب :رك��ن احلج��ر
الأ�سود ،والركن العراقي ،والركن ال�شامي ،والركن
اليماين.
و�أخ�يراً ال�سع��ي :وال ت�ش�ترط في��ه الطه��ارة،
ومعن��اه امل�شي بني ال�صفا وامل��روة �سبعة �أ�شواط
م��ع الهرول��ة للرج��ال ب�ين العلم�ين الأخ�رضين
يف كل �ش��وط ،تب��د�أ الأ�شواط من ال�صف��ا وتنتهي
باملروة.
واجب��ات احل��ج :الإح��رام م��ن امليق��ات امل��كاين
مب َّن��ى ليلة عرفة،
يف امليق��ات الزم��اين ،واملبيت ِ
واملبي��ت باملزدلفة ليل��ة العي��د �إىل الفجر ،وذكر
اهلل تع��اىل يف املزدلف��ة لقول اهلل تع��اىلَ } :ف ِ�إذَا
َ��ات فَا ْذكُ ُ��روا اللَّـ َه عِ ن�� َد المْ َ �شْ َع ِر
مِّ��ن َع َرف ٍ
�أَف ْ
َ�ض ُت��م ْ
الحْ ََر ِام) �س��ورة البقرة الآية ( ،)198ورمي اجلمرة
الكربى ب�سبع ح�صي��ات بعد طلوع ال�شم�س ،ونحر
اله��دي وهو واجب على املتمت��ع لقول اهلل تعاىل:
ا�س َت ْي�سرَ َ مِ َن
} َف َم��ن تمَ َ َّت�� َع بِا ْل ُع ْم َر ِة ِ�إلىَ الحْ َِّج َف َم��ا ْ
ا ْل َه ْد ِي{ �سورة البقرة الآية (.)196
� َّأم��ا املفرد فلي���س عليه هدي باالتف��اقَّ � ،أما
القارن ففيه خالف؛ يرى اجلمهور �أن على القارن
ه��دي ،والبع�ض يرى �أن ال ه��دي على القارن� ،إال
�أن كان قد �ساق الهدي كما فعل النبي �-صلى اهلل
علي��ه و�سلم -وذهب �إىل هذا الر�أي بع�ض علمائنا
مثل قطب الأئمة حممد بن يو�سف �أطفي�ش وال�شيخ
حم��د ب��ن عبيد ال�سليم��ي -رحمهم��ا اهلل تعاىل-
وه��ذا الذي يرجح��ه �سماحة �شيخن��ا العالَّمة بدر
الدين اخلليلي -حفظه اهلل تعاىل -ويف هذا يقول
الإمام ن��ور الدين ال�سامل��ي  -رحمه اهلل تعاىل-
يف كتاب��ه (جوه��ر النظ��ام) اجل��زء الأول .كت��اب
احلج .باب الإحرام.

ُ
واخللف يف الهدي على من قرنا ...
وال �أرى اللزوم �شي ًئا بي ًنا

ومن واجبات احلج احللق �أو التق�صري واحللق
�أف�ض��ل ،وترتيب �أعمال احلج ي��وم النحر ،وال�سعي
ال�صفَا
بني ال�صفا واملروة لق��ول اهلل تعاىل�} :إِ َّن َّ
��ج ا ْل َب ْي َت �أَ ِو ْاع َت َم َر
َ��ر َو َة مِ ن �شَ َعا ِئ ِر اللهَّ ِ َف َم ْن َح َّ
َوالمْ ْ
َ
اح َع َل ْي�� ِه �أن َيطَّ َّو َف ب ِِه َما َو َمن َتطَ َّو َع َخيرْ ً ا
فَلاَ ُج َن َ
���إ َّن اللهَّ َ �شَ اكِ ٌر َعلِي ٌم{ �س��ورة البقرة الآية ()158
َف ِ
� َّأم��ا ما ٌيروى عن النب��ي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
�أنه قال« :ا�سعوا ف�إن اهلل كتب عليكم ال�سعي» فهو
حديث �ضعيف عند �أهل العلم.
مب َّن��ى لي��ايل
املبي��ت
وم��ن واجب��ات احل��ج
ِ
الت�رشي��ق ،ورم��ي اجلم��رات الث�لاث يف �أي��ام
الت�رشيق بع��د زوال ال�شم�س ،وطواف الوداع لقول
النب��ي �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-ال ينفرن �أحدكم
حتى يكون �آخر عهده بالبيت» رواه م�سلم.
حمظ��ورات الإح��رام :ال��وطء ومقدمات��ه ،ولب���س
املخي��ط للرجال ،والتطيب ،و�إزال��ة �أو ق�ص ال�شعر
مطلقً��ا ،وتقليم الأظافر ،ولب���س القفازين للرجال
والن�ساء على ال�سواء ،وقتلُ �ص ّيد الربّ � ،أو امل�شاركة
يف قتله� ،أو الداللة عليه� ،أو الإعانة على �إم�ساكه،
وقطع �شجر احلرم واقتالع ح�شي�شه �إال الإذْخِ َر وما
زرعه الإن�سان ،ويت�ساوى يف قتل �صيد الرب وقطع
�شج��ر احل��رم املح��ل واملحرم ،وم��ن املحظورات
تغطي��ة الر�أ���س للرج��ال ،وتغطية الوج��ه للن�ساء؛
�إذ امل��ر�أة �إحرامه��ا يف وجهه��ا؛ وله��ا �أن ترخ��ي
الث��وب عل��ى وجهها من فوق ر�أ�سه��ا عند حماذاة
الرجال ،كم��ا كانت ال�صحابي��ات ويف مقدمتهن
�أزواج ر�س��ول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يفعلن،
واق�تراف املعا�ص��ي كالكذب والغيب��ة والنميمة،
فعلى من اقرتف �شيئًا من ذلك �أن يتوب وي�ستغفر
�يرا عقد ال��زواج واخلِطب��ة لقوله
اهلل تع��اىل ،و�أخ ً
نك��ح املحرم ،وال
�صل��ى اهلل علي��ه و�سلم« :-ال َي ُنكح وال يخطب» رواه الربيع وم�سلم ،وعليه ف�إن
ُي ُ
عق��د الن��كاح يف حال الإحرام ال ي�ص��ح ،ولو كان
جهالُ� ،أو ن�سيا ًنا ،وال ترتتب عليه فدية.

يا كعب َة الإ�سال ِم
يا َ
ً
ً
الرحمـــــــــن
عناية
ُمت ِقب َل
ـــــــة	محَ
رو�سة ِب ِ
إ�سالم د ِ
ِ
كعبة ال ِ
ُ
زائــــرا
أتاك
ً
وي�صون ربي م َْن � ِ

ومكــــــــــــان
كائن
ِ
ِم ْن ُك ِ ّل َف ٍّج ٍ

ُ
ويطوف حَ و َل ِك داعيًا ومــــل ِ ّبيًا

ما ب َ
أركـــــــــان
أربعة ِم َن ال
ني � ٍ
ِ

وم�صليًا َ
وذاكـــــرا
قام
ً
خلف املَ ِ

إح�ســــــــــان
ر ًبّا كرميًا دائمَ ال
ِ

ماء َزمزمَ َ�ش ً
ربــة
�سقيًا ِم ْن ِ
ُم�س َت ِ

فيها ِ ّ
إن�ســــــــان
ال�ش َف ُاء ِل ِع َّل ِة ال
ِ

ني م َ
مُترَ ِ ّد ًدا ما ب َ
وال�صفـــا
َروة َّ

نــــــــان
وج
طمعًا ِ
لنيل حَ دائق ِ
ِ

إليك وترتجَ ـــــي
فقلوبُنا تهفو � ِ

ً
كات ُ
فـــران
والغ
في�ضا ِم َن البرَ ِ
ِ

فحماك ربي ِقب َل َة ِ ّ
ين الـذي
ِ
الد ِ

أزمان
َن َ�ش َر ال�سالمَ على مدى ال ِ

املقدم الركن متقاعد /
�سامل بن حممد بن ثاين ال�سيابي

امل�صادر واملراجع:

 fالقر�آن الكرمي.
 fكتب احلديث ال�رشيف؛ �صحيح الربيع ،و�صحيح
البخاري ،و�صحيح م�سلم ،و�سنن �أبي داود ،و�سنن
الرتمذي ،و�سنن ابن ماجه ،وموط�أ مالك.
 fكت��ب الفق��ه؛ الدالئ��ل عل��ى الل��وازم والو�سائل
لل�شي��خ دروي���ش ب��ن جمع��ة املحروق��ي .وجوهر
النظ��ام للإم��ام ن��ور الدي��ن ال�سامل��ي ،والفتاوى
الكت��اب الأول ل�سماح��ة ال�شي��خ �أحم��د ب��ن حم��د
اخلليل��ي ،وقط��وف �إ�سالمي��ة .ت�ألي��ف يو�سف بن
�إبراهيم ال�رسحني.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

احلديث ال�شريف

القر�آن الكرمي

توا حَْ
�س ِم َن ا ْل َه ْد ِي َو اَل
ال َّج َوا ْل ُع ْم َر َة لِ هَّ ِ
ل ف ِإَ� ْن ُ�أ ْح صرِ� ْ مُ ْ
قال اهلل تعاىل} :و ََ�أ مِ ُّ
ت َف َما ْا�س َت ْي رََ
ي�ضا �أَ ْو ِب ِه �أَذًى ِم ْن رَ�أْ ِ�س ِه َف ِف ْد َي ٌة
حَ ْ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
و�س ُك ْم َح َّتى َي ْب ُل َغ ا ْل َه ْد ُي حَ ِ
م َّل ُه َف َم ْن َك َ
ت ِلقُوا ُر ُء َ
ت َّت َع ِبا ْل ُع ْم َر ِة ِ�إلىَ حَْ
�س ِم َن ا ْل َه ْد ِي
ِم ْن ِ�ص َي ٍام �أَ ْو �صَ َد َق ٍة �أَ ْو ن ُُ�س ٍك فَ�ِإذَا �أَ ِم ْن ُت ْم َف َم ْن مََ
ال ِّج َف َما ْا�س َت ْي رََ
َف َم ْن مَ ْل َي ِج ْد َف ِ�ص َي ُام َث اَل َث ِة �أَ َّي ٍام يِف حَْ
ال ِّج َو َ�س ْب َع ٍة �إِ َذا َر َج ْع ُت ْم ِت ْل َك َع�شرََ ٌة َك ِام َل ٌة َذ ِل َك مَِل ْن مَ ْل
الل َو ْاع َل ُموا �أَ َّن هَّ َ
ال َر ِام َوا َّتقُوا هَّ َ
ال ْ�س ِج ِد حَْ
� ِ ي مَْ
َاب{.
َي ُك ْن �أَ ْه ُل ُه َحا ضرِ
الل �شَ دِي ُد ا ْل ِعق ِ

َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه قال :قال
النا�س،
َر ُ�سولُ اللَهّ ِ �صَ َلّى اللَهُّ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم�( :أيها
ُ
فحجوا فقال رجلٌ:
احلج ُّ
قد فر�ض اهللُ عليكم َّ
عام يا ر�سولَ اهللِ؟ ف�سكت ،حتى قالها
�أكل ٍ
هلل �ص َلّى اهللُ علي ِه و�س َّل َم:
ثالثًا ،فقال ر�سولُ ا ِ
قلت نعم لوجبت وملا ا�ستطعتم).
لو ُ
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رواه الإمام م�سلم

				

		

				

�أهمية فري�ضة احلج

		

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

يتوجه احلجاج من
هو اليوم الثامن من ذي احلجة ،وفيه
ّ
مكة املكرمة �إىل منى لق�ضاء الليلة فيها.
k
k

k
k

اليوم التا�سع
التا�سع من ذي احلجة هو اليوم الأبرز من �أيام احلج ،حيث
ي�سمى هذا اليوم با�سم (يوم عرفة) ،ب�سبب وقوف احلجاج على
جبل عرفة املبارك ،وهو يوم من �أيام اهلل ،له ف�ضل عظيم ،ومكانة
كبرية يف الإ�سالم ،ويعد الوقوف يف عرفة من �أهم و�أعظم �أركان
احلج على الإطالق� ،أما يوم عرفة ،فوفق ًا ملا جاء يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ف�إنه اليوم الأف�ضل من بني �أيام العام كلها.
k
k

k
k

اليوم العا�شر
�سمى اهلل هذا اليوم يف
اليوم العا�رش هو يوم النحر ،وقد ّ
كتابه الكرمي با�سم يوم احلج الأك�بر؛ حيث يقوم احل��اج فيه
بالرمي ،والنحر ،والطواف حول الكعبة امل�رشفة ،وال�سعي بني
ال�صفا واملروة ،واحللق �أو التق�صري.
k
k

k
k
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يوم الرتوية

k
k

�ضخما،
ؤمترا
ً
تربز � ّ
أهمية احلج يف كونه م� ً
يجمع امل�سلمني م��ن �ش ّتى بقاع الأر����ض،
وي�ساعد احلج يف تعزيز روح ال�صرب وحتمل
امل�شاق يف نف�س امل��ؤم��ن؛ وذل��ك لأن احلج
ويعود احلج
كبريا،
يحتاج جمهو ًدا بدن ًيا
ً
ّ
امل�ؤمن على البذل والعطاء وغر�س قيمة الكرم
ويكر�س احل��ج مبد�أ امل�ساواة
ل��دى امل��ؤم��ن،
ّ
بني النا�س على اختالف �أجنا�سهم و�ألوانهم،
ل ّأن احلج يجمع النا�س من كافة الأجنا�س
وال��ع��روق ،وي�ساعد احل��ج امل�سلم يف مغفرة
الذنوب واخلطايا ،وه��و فر�صة للتوبة عن
ال��ذن��وب،
ويعود احل��ج امل�سلم على االلتزام
ّ
بالوقت؛ ل ّأن احلج يحتاج �أن ت�ؤدى منا�سكه
يف �أوقات حمددة ،وبطريقة منتظمة ،هذا �إىل
جانب الرتويح عن النف�س؛ وذلك لأن احلاج
ي�سافر ويعرب الكثري من املناطق �أثناء ذهابه
ملو�سم احلج ،وذلك يتيح للحاج التعرف على
بلدان وثقافات خمتلفة عن الثقافات التي
يعرفها ،كما ويعيد مو�سم احلج �إىل ذهن احلاج
ذكريات عديدة متعلقة بالر�سول �-صلى اهلل
عليه و�سلم ،-و�صحابته ال��ك��رام؛ ل ّأن مكة
املكرمة مكان مولد الر�سول عليه ال�سالم
وبذرة النواة لظهور الإ�سالم ،ويربي مو�سم
احلج احل��اج على ح�سن التعامل والأخ�لاق؛
لأن احلاج ال يجدر به التلفظ بالألفاظ البذيئة
k
ال�سيئة �أثناء �أدائه منا�سك احلج.
والأخالق ّ
k

�صدق اهلل العظيم

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

الأيام (احلادي ع�شر والثاين ع�شر والثالث ع�شر)
�أما احلادي ع�رش ،والثاين ع�رش ،والثالث ع�رش من �شهر ذي
احلجة فهي التي تعرف با�سم �أي��ام الت�رشيق ،وهي �أي��ام ذبح
الأ�ضاحي و�إمت��ام منا�سك احلج ،وقد �سميت هذه الأي��ام بهذا
اال�سم؛ ل ّأن النا�س كانوا يقومون بت�رشيق اللحم و�إبرازه لل�شم�س.

مَْن
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِين � َآم ُنوا اَل ُت ْبطِ ُلوا �صَ َد َقا ِت ُكم بِال ِّ
ا�س َو اَل يُ�ؤْمِ ُن
َو ْ أ
الَ َذى كَ ا َّلذِي ُينفِقُ َما َل ُه ِر َئ َاء ال َّن ِ
ِالل َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر ۖ َف َم َث ُل ُه كَ َم َثلِ �صَ ف َْو ٍان َع َل ْي ِه
ب هَّ ِ
َتكَ ُه �صَ ْل ًدا{ �صَ ف َْو ٍان:
اب فَ�أَ�صَ ا َب ُه َوا ِب� ٌل ف رَ َ
ُت� َ�ر ٌ
َح َجر � ْأملَ�سَ ،وا ِب �لٌَ :مطَ ر �شَ دِيد� ،صَ ْل ًدا� :صُ ْل ًبا
� ْأملَ�س ال �شَ ْيء َعل َْيهِ� .سورة البقرة الآية (.)٢64
وها
}�إِن ُت ْب ُدوا ال صَّ� َد َق ِ
ات َف ِنع َِّما هِ َي و إَِ�ن ُت ْخ ُف َ
وها ا ْل ُف َق َر َاء َف ُه َو خَيرْ ٌ َّل ُك ْم{ ُت ْب ُدواُ :تظْ ِه ُروا،
َوتُ�ؤْ ُت َ
ات :ال َّنوافِ ل� .سورة البقرة الآية (.)271
ال�صَّ َد َق ِ
الل اَل
} ِل ْل ُف َق َرا ِء ا َّل�ذِي� َ�ن �أُ ْح����ِصُرُِ وا يِف َ�سبِيلِ هَّ ِ
ون �ضرَ ْ ًبا يِف ْ أَ
����ض{ �أُ ْح����ِص:رُِ وا:
ال ْر ِ
َي ْ�س َتطِ ي ُع َ
جلهاد� ،ضرَ ْ ًبا�َ :سف ًَرا.
ُ�سهم َعلى ا ِ
َح َب ُ�سوا �أ ْنف ْ
�سورة البقرة الآية (.)273
}يمَ ْ َحقُ هَّ ُ
ات{ يمَ ْ َحقُ :
الر َبا َو ُي ْربِي ال�صَّ َد َق ِ
الل ِّ
ُي ْنقِ�ص ُه و ُي �ذْهِ ��ب َب� َ�ركَ ��ت��هَ ،و ُي ْ��ربِ��يَ :ي ِزيدها
و ُي َن ِّميها� .سورة البقرة الآية (.)276
ِين � َآم ُنوا ا َّت ُقوا هَّ َ
الل َوذ َُروا َما َبق َِي مِ َن
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ني{ َو َذ ُروا :اُ ْت ُركُ وا� .سورة
الر َبا إِ�ن كُ ن ُتم ُّم�ؤْمِ ِن َ
ِّ
البقرة الآية (.)278
امل�صدر� :صفوة التفا�سري
لل�شيخ حممد علي ال�صابوين
�سورة البقرة

k
k

احلجر الأ�سود يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم

اختلفت قبائل قري�ش والعرب على من ي�ضع احلجر الأ�سود يف مكانه ،ولكن بعد م�شاورات
اتفقوا على �أن يحكموا بينهم �أول رجل يدخل الكعبة ،فدخل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
ولك ّنه يف ذلك الوقت مل يكن نبي ًا ،وعندما ر�أوه قالوا ب�أ ّنه الأمني ،و�أ ّنهم �سري�ضون بحكمه،
فكان من رجاحة عقل �سيدنا حممد عليه ال�صالة وال�سالم �أن �أنهى النزاع واخلالف بينهم
بطريق ٍة حكيمة ،ف�أخذ احلجر بيده ال�رشيفة وو�ضعه يف ثوبه ،ث ّم طلب من زعماء القبائل �أن
ي�شرتكوا يف حمل الثوب ،وبعد �أن و�صلوا �إىل مكان احلجر �أخذه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
 kبيده وو�ضعه يف مكانه ،وظ ّل هذا احلجر مكرم ًا ،فكان النبي عليه ال�صالة وال�سالم يقبله.
k

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrما الطريقة ال�صحيحة يف لب�س الرجل الإحرام؟
 rلب�س الإحرام يكون باالتزار واالرتداء ،وترك املخيط واملحيط،
واالرتداء مبخالفة جانبي الرداء على املنكبني ،واال�ضطباع الذي
اعتاده النا�س يف الإحرام خط أ� �إال يف حال الطواف يف الأ�شواط
الثالثة الأوىل ،و�صفته تعرية املنكب الأمين و�إدارة الرداء حتت املنكب ,واهلل �أعلم.
 rrرجل �أراد ال�سفر �إىل احلج �أو العمرة من ال�سلطنة �إىل جدة ،ثم ذهب من جدة �إىل املدينة املنورة
بالطائرة لق�ضاء الزيارة ثم عاد �إىل جدة بالطائرة ليذهب بعدها �إىل مكة املكرمة بال�سيارة لأداء العمرة،
من �أين يحرم هذا الرجل؟
 rيحرم قبل ركوبه الطائرة ،وال حرج �إن لبى بعدما ت�سري به الطائرة ،ولكنه يتجرد من ثيابه املعتادة
يف ثوبي �إحرامه قبل ركوب الطائرة ،لئال متر به الطائرة على امليقات وهو يف غري حالة الإحرام ،واهلل
�أعلم.
 rrهل يطوف طواف القدوم املفرد باحلج؟ ومينع ملن ي�سق الهدي �أن يفرد باحلج؟
 rاختلف يف طواف القدوم للمفرد ،والراجح م�رشوعيته من غري �سعي �إن �أتى مكة قبل ذهابه �إىل منى،
ويجوز الإفراد ملن مل ي�سق الهدي ,واهلل �أعلم.
 rrما قولكم يف احلاج �أو املعتمر �إذا طاف بالبيت و�سعى هل له االرتياح خاللهما لكرب �سن �أو مر�ض؟
 rلي�س عليه يف ذلك حرج و�إن طال الفا�صل بني الطواف وال�سعي ,واهلل �أعلم.
 rrهل يجوز ت�أخري ركعتي الطواف �إذا كان ذلك الوقت ال جتوز فيه ال�صالة؟
 rال مانع من ت�أخري ركعتي الطواف ،بل هو الواجب �إن مل يكن الوقت تباح فيه ال�صالة واهلل �أعلم .
 rrما حكم الإ�سالم فيمن ترك ال�سعي �أثناء ت�أدية احلج؟
 rاختلف يف حكم ال�سعي ،قيل هو فر�ض ،وقيل �سنة واجبة ،وقيل نفل ،وعلى الأول فمن تركه ف�سد حجه،
وعلى الثاين فعليه دم وهو ر�أي �أكرث علماء املذهب ،وعلى الثالث ال �شيء ,واهلل �أعلم.
 rrما معنى الرمل؟ وحكمه؟ وهل يجب على احلاج �أن يرمل وكيف؟ ويف �أي الأ�شواط يكون؟
 rالرمل هو امل�شي بقوة و�إ�رساع ،وهو من ال�سنن الثابتة وعلى الراجح يف ال�سعي بني العلمني الأخ�رضين،
وثبت �أي�ض ًا عن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف طواف القدوم يف الأ�شواط الثالثة الأوىل ،واختلف يف
بقاء حكمه فقيل به وقيل بعدمه لأن النبي (�صلى اهلل عليه و�سلم) فعله لريى امل�رشكني القوة والن�شاط.
واهلل �أعلم .
 rrماذا على من طاف طواف الوداع للحج ومل يكمل �سبعة �أ�شواط؟
 rعليه �أن يعيد طوافه ،و�إن مل يعده حتى خرج من مكة فعليه دم ,واهلل �أعلم.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم ،نوا�صل احلديث عن تعزيز الوعي البيئي واملحافظة على �سالمة البيئة ك�إحدى
�أهم الركائز الأ�سا�سية للنهو�ض بال�صحة العامة وجودة احلياة .وتعد البيئة هي الو�سط الذي ُيحيط
بالإن�سان من كائنات حية وماء وهواء ونبات وجماد .وللإن�سان دور كبري يف هذه البيئة ،فهو ُي�ؤ ّثر
ويت�أثر مبا حوله بال�سلب �أو بالإيجاب .والبيئة هي البيت الكبري الذي نحيا ومنار�س فيه جميع
�أن�شطتنا مدى حياتنا .لذا البد �أن نحافظ على ا�ستدامة موارد بيئتنا املتعددة ،بل ون�سعى �إىل تنميتها.
توج ُهك هذا ال�شهر :امل�ساهمة الفاعلة مع �أفراد العائلة من �أجل حماية البيئة ،واعتبار ذلك
ليكن ّ
واج ًبا وطن ًيا و�إن�سان ًيا ،بِد ً�أ بت�صحيح العديد من املمار�سات اليومية ال�ضارة بالبيئة.

كيف ي�شعرك احرتام البيئة بالإجناز وبال�سعادة؟

�إن ما نقوم به من عناية بالبيئة له �أثر عظيم لي�س على امل�ستوى
املحلي فقط ،بل على العامل �أجمع ،ومن �أجل الأجيال القادمة .لقد
مت مناق�شة (نتيجة عدم احرتام البيئة)� ،أنظر (جند ُعمان عدد)522
وتعرفنا كيف �أن ممار�سات خاطئة يف حق البيئة قد تكون لها
�آثار كارثية على احلياة يف جميع �أنحاء الكوكب .تلك املمار�سات
وال�سلوكيات رمبا تكون فردية ب�سيطة يف بداية الأمر ،لكن �آثارها
تراكمية ،وعندما تظهر قد ي�ستع�صي علينا منعها �أو �إيقاف تفاقم
خطورتها .ومن هنا جاء م�صطلح احرتام البيئة الذي يتمثل يف
تقديرك وامتنانك لكل مكونات وعنا�رص النظام البيئي ال�رضورية
للحياة ،وبالتايل تعزيز وعيك واهتمامك بق�ضايا املحافظة على
البيئة ومنع التلوث .وعدم االحرتام البيئي مواكب للتلوث الأخالقي
�سواء ك�سبب �أو كنتيجة ،حيث ت�ؤثر امل�شكالت البيئية لي�س على
ال�صحة وح�سب ،بل على �سلوك النا�س كذلك .وللملوثات �أثرها
ال�سلبي على النف�س والعقل ،ناهيك عن ت�أثر النظام البيئي ب�أكمله

مما قد ي�سبب �إما اجلفاف �أو الفي�ضان يف �أجزاء خمتلفة من العامل.
�إن املواد البيئية املتاحة هي موارد حمدودة وي�سهل نفاذها بالهدر
والإ�رساف وعدم االكرتاث .ولذلك يعده حماة البيئة خيانة للوطن
وللأجيال القادمة .ويف املقابل ،ف�إن منع ال�رضر الذي يلحق
بالبيئة واملحافظة على مواردها الطبيعية هو ا�ستثمار طويل الأجل،
بالإ�ضافة �إىل كونه يعرب عن رقي �أ�سلوب احلياة.
�إن ا�ست�شعارك للنعم واخلريات التي مدنا بها اخلالق جل وعال
�إحدى �صور احرتامك لبيئتك .وذلك ينعك�س �إيجابا على مدى �شعورك
بالر�ضا عن قيامك بدورك الفعال و�إح�سانك ،وبالتايل �شعورك
بالطم�أنينة وال�سعادة .حقا هو �شعور عظيم بالإجناز امل�شرتك مع
جميع الب�رش يف �أرجاء الأر�ض .وهو �شعور باالنتماء �إىل �أ�رسة كونية
واحدة ،تعمل ب�شغف و�سعادة من �أجل هدف م�شرتك نبيل وعظيم،
وهو حماية البيت الكبري الذي ي�ضمنا جميعا ،الذي جعل اهلل تعاىل
فيه �أرزاقنا ومالذنا الآمن.

�أهم ت�أثريات التلوث
الت�أثري ال�سلبي

تـفا�صـيــــــــــــل

تلوث البيئة اخلارجية

تلوث الهواء واملاء والرتبة ي�شكل تهدي ًدا ل�صحة البيئة التي تدعم احلياة ،وهناك املاليني من
النا�س يعي�شون يف مدن ذات جودة هواء رديئة ،و�شح يف املياه ال�صاحلة لل�رشب.

نق�ص جودة الهواء الداخلي

تلوث الهواء الداخلي ميكن �أن ي�سبب �أو يزيد من تفاقم حاالت مر�ضية مثل:
اجلهاز التنف�سي ،مثل مر�ض الربو ،وكذلك �أمرا�ض القلب.

نق�ص املوارد الطبيعية

ي�ؤدي �إىل تدين الدخل ،مثل ال�سياحة البيئية كال�شواطئ واجلبال،
�أو ا�ستخراج بع�ض املواد اخلام من البيئة مثل الأخ�شاب.

ت�أثر جودة حياة الأطفال

�إن امل�ساحات اخل�رضاء يف الهواء الطلق ت�شجع الأطفال على البقاء بقمة الن�شاط ،وا�ستك�شاف
البيئة من حولهم مما يعزز حب البيئة ويزيد ف�ضولهم الكت�شاف �أنظمتها الطبيعية.

ت�أثر �أمن املجتمع و�سالمته

م�شاركة ال�شباب يف �أن�شطة �إيجابية مثل الريا�ضة ،والقيام بفعاليات من �أجل
املجتمع والبيئة �سوف يبعدهم عن الأن�شطة ال�ضارة واملخدرات واجلرمية ،ويخلق جمتمعا �أكرث �أمانًا.

ت�أثر جودة احلياة ب�شكل عام

النُّظم الطبيعية املتوازنة واملزدهرة هي م�صدر للرتفيه ،ومتكننا من اال�ستمتاع بالهدوء واجلمال والتنوع،
وت�ساعد على بناء عالقة �صحية مع العامل الطبيعي ،وبالتايل لها فوائد روحية ،وخلق جمتمع �صحي و�سعيد.
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املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :يوليو
 28 qيوليو :اليوم العاملي
ملر����ض الكب���د الفريو�سي كما
حددته الرابطة الدولية اللتهاب
الكبد الفريو�س���ي بهدف الوعي
ب�أ�ساليب انتقاله وكيفية الوقاية
منه .وهو ميث���ل امل�سبب الثاين
بعد التبغ للإ�صابة بال�رسطان.
ومن �أهم ط���رق الوقاي���ة� :أخذ
التطعيمات والنظافة ال�شخ�صية،
وغ�سيل اليدي���ن بانتظام ،وعدم
تناول اللحوم والأ�سماك النيئة،
وغ�س���ل اخل��ض�روات والفواكة
جي���دا ،والن�صيح���ة الرئي�سية
للوقاي���ة هي ممار�س���ة اجلن�س
الآمن ،واحلقن ،ونقل الدم الآمن،
و�ضم���ان توفري الطع���ام واملاء
الآم���ن ،والتخل����ص الآم���ن من
الف�ضاالت ال�صحية.

������ص�����ورة
وم��ع��ل��وم��ة
طبية

هل تعلم فوائد مترين التنف�س العميق؟
للمحافظة على �صحة الرئتني عليك ممار�سة التنف�س العميق ,وله فوائد �أهمها:
• متدد وزيادة �سعة الرئة من خالل زيادة كمية الهواء التي تدخل.
• رفع م�ستويات الأك�سجني نتيجة التنف�س بعمق وهدوء ،مما ي�ساعد على تخلّ�ص قاعدة الرئة من
الهواء الراكد ورطوبة الإفرازات ال�ضارة .والرئة ت�أخذ �شكل مثلث قاعدته هي �أخف�ض جزء.
• تقليل التعب الناجت من ممار�سة الريا�ضة برفع م�ستوى الأك�سجني.
• خف�ض �ضغط الدم من خالل زيادة مرونة الأوعية الدموية.
• احلد من التوتر والقلق نتيجة اال�سرتخاء وزيادة كمية الأك�سجني يف املخ.
• حت�سني وظيفة وقوة ع�ضالت البطن.

كيف تقوم مبمار�سة التنف�س العميق ب�أربع خطوات؟
�أوال :اخرت و�ضعية مريحة جل�سمك :اجللو�س �أو الوقوف� ،أو اال�ستلقاء
مع رفع الر�أ�س و�أعلى ال�صدر بو�سادتني .ت�ستطيع و�ضع �إحدى يديك
على اجلزء العلوي من بطنك �أ�سفل القف�ص ال�صدري واليد الأخرى على
جانب �صدرك يف اجلزء ال�سفلي من القف�ص ،للت�أكد من عمق تنف�سك.
جال�سا �أو واقفًا)،
ثانيا :ارفع ر�أ�سك نحو الأعلى قليال�( :إذا كنت
ً
وارفع �صدرك و�أرخ كتفيك بعي ًدا عن �أذنيك.
ثالثا :ا�ست�شعر حركة القف�ص ال�صدري:
• ا�ستن�شق الهواء ببطء مع ا�سرتخاء اجلزء العلوي من �صدرك وكتفيك،
وا�شعر ب�أن ال�صدر يتو�سع ب�شكل جانبي.

• �إبد�أ ب�إخراج جميع الهواء من قاع الرئتني (الزفري بعمق) يف ()٤
ثوان،
ثوان ثم توقف مدة ( )٤ثوان .بعد ذلك ا�ستن�شق الهواء ملدة (ٍ )٤
ٍ
ثم توقف مدة ( )٤ثوان وهكذا .كرر ذلك ( )15-10مرة ،وقم بالتمرين
عدة مرات يوم ًيا .ذلك ي�سمى بتنف�س ال�صندوق ،فيتم عرب ( )4حركات/
�أ�ضالع -1 :زفري ملدة ( )4ثوان -2 .توقف ملدة ( )4ثوان� -3 .شهيق
ثوان -4 .توقف مدة ( )4ثوان وهكذا.
ملدة (ٍ )4
رابعا :ا�ست�شعر حركة البطن :يجب �أن ت�شعر بحركة البطن  -يرتفع
ثم ينخف�ض حتت يدك بلطف �أثناء ال�شهيق ثم الزفري (دخول الهواء
وخروجه).

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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يعد البهاق ً
مر�ضا جلد ًيا غري معدٍ  ،يتمثل بظهور بقع بي�ضاء �أو فاحتة
اللون على اجللد ،وذلك ب�سبب فقدان اخلاليا ال�صباغية (امليالنينية) يف
اجللد ،والتي تعد امل�س�ؤولة عن �إنتاج مادة (امليالنني) امل�س�ؤولة عن اخلاليا
امللونة يف اجل�سم.
والبهاق ميكن �أن ي�صيب جميع الأعمار ،ويت�ساوى معدل �إ�صابة الرجال
والن�ساء ،كما �أن معظم اخلاليا التي �سجلت الأعمار حتت (� )30سنة.
ويف ه��ذه امل�ق��ال �سنتناول جمموعة م��ن الأ�سئلة والأج��وب��ة التي تتعلق
مبر�ض البهاق.

ال�ضابط مدين (طبيب)
فخرية بنت خمي�س ال�شبلية
طبيبة �أمرا�ض جلدية
م�ست�شفى القوات امل�سلحة ب�صاللة

البهاق

ملاذا يحدث فقدان اخلاليا ال�صباغية؟

ال نع��رف بال�ضب��ط ال�سبب الدقي��ق لفقدان
اخلالي��ا ال�صباغي��ة ،ولكن هن��اك جمموعة من
الفر�ضي��ات ،ولع��ل الفر�ضي��ة املناعي��ة �أقواها
و�أكرثه��ا قبوال حيث ي ُع��د البهاق م��ن �أمرا�ض
املناع��ة الذاتي��ة حي��ث تق��وم خالي��ا املناع��ة
مبهاجمة اخلاليا ال�صباغية وتخريبها.
ما هي �أعرا�ض البهاق ؟

ال توج��د �أعرا�ض م�صاحب��ة للبهاق ،ولكن
ذكر بع�ض املر�ض��ى وجود حكة خفيفة �أحيان ًا
وخا�صة يف بدايات ظهور البقع.
هل البهاق معدي ؟

كال  ..لي�س معدي ًا على الإطالق.
هل البهاق مر�ض وراثي ؟

ق��د يكون البهاق وراثيا ،ويكون لدى الآباء
امل�صاب�ين بالبهاق فر�صة �أكرب لإجناب �أطفال
م�صاب�ين بالبهاق ،ولكنها تع��د �صغرية ن�سبيا
ون��ادرة ج�� ًدا ،وكم��ا �أن احتمال ظه��ور البهاق
ل��دى �أق��ارب الدرج��ة الأوىل ملري���ض البه��اق
هي ح��وايل ( ،)%6ولكن ما يق��ارب ( )%20من
مر�ضى البهاق يذكر وجود �إ�صابة �أحد الأقارب
بالبهاق.
ما هي ن�سبة انت�شار البهاق يف املجتمع ؟

يعتق��د �سابق��ا �أن ن�سبة انت�ش��ار البهاق يف
املجتم��ع ح��وايل ( ،)%1ويف احلقيق��ة ال توجد
درا�س��ات دقيق��ة ملعرف��ة ه��ذه الن�سب��ة ،وحني
ذك��رت بع�ض التقاري��ر �أن الن�سبة هي �أعلى من
ذلك وقد ت�صل لـ (.)%4
هل للطعام عالقة بحدوث البهاق ؟

هن��اك اعتق��اد �شعب��ي �أن تن��اول الأ�سماك
والألب��ان معا ي�سبب البه��اق ،لكن هذا االعتقاد
خاطئ� ،إذ ال يوجد بني الطعام وحدوث البهاق،
�أي �صلة ،وكذلك لي�س للبهاق عالقة �أبدا بنق�ص
الفيتامينات ،وال احلمية ،وال نق�ص الوزن.
هل للحالة النف�سية عالقة بالبهاق ؟

نعم ،توجد عالقة ب�ين احلالة النف�سية غري
(مر�ضا مناع ًيا
اجلي��دة والبه��اق حيث �إنه يع��د ً
مكت�س ًب��ا) ،فق��د يح�ص��ل ب�سب��ب �أح��داث معينة
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كفق��دان عزي��ز� ،أو ط�لاق� ،أو ح��ادث م�أ�ساوي،
�أو ك��وارث ب�رشي��ة �أخ��رى وغريه��ا ،وكم��ا �أن
احلال��ة النف�سي��ة ت�ؤثر �سلب ًا عل��ى نتائج العالج
واال�ستجابة له.
هل هناك �أنواع للبهاق ؟

نع��م هناك �أن��واع للبهاق وب�ش��كل عام هو
(� )3أنواع �أو �أمناط هي:
 iالبه��اق املو�ض��ع ()Localized Vitiligo
وينق�سم �إىل:
 بقعي (.)Focal مقطعي (.)Segmental خماطي (.)Mucosal iالبهاق املعمم ( :)Generalizedوينق�سم �إىل:
 الوجهي الطريف (.)Acrofacial ال�شائع (.)Vulgaris iال�شام��ل ( :)Universalوه��و عندم��ا ي�صيب
البهاق �أكرث من ( )%80من م�ساحة اجل�سم.
هل كل بقعة بي�ضاء هي بهاق ؟

كال ،لي�س��ت كل بقع��ة بي�ض��اء ه��ي به��اق،
فهنال��ك العديد من الأمرا���ض اجللدية ميكن �أن
تظهر ب�شكل بقع بي�ضاء ومنها:
 النخالية البي�ضاء (.)Pityriasis alba ابي�ضا���ض اجلل��د الناج��م ع��ن امل��وادالكيماويـ��ة واحلـ��روق وتدعـ��ى هـ��ذه احلالــ��ة
( ،)leukodermaوكذل��ك هناك ابي�ضا�ض اجللد
بعد االلتهاب.
�إىل �أي حد ميكن �أن يتطور البهاق ؟

�إن البه��اق مر���ض مزمن وتط��وره يختلف
م��ن �شخ���ص لآخ��ر ،وال ميك��ن التنب���ؤ �أب��داً عن

حاالت تطوره وانت�شاره.
هل هناك عالج مينع عودة ظهور البهاق �أو مينع
ظهور بقع جديدة ؟

كال ،ال يوج��د �أي ع�لاج يفيد يف الوقاية �أو
يقلل احتمال عودة البهاق.
ولك��ن هن��اك بع���ض العالج��ات الت��ي ق��د
ت�ستخ��دم لإيق��اف انت�ش��ار البه��اق ،ويف�ض��ل
ا�ست�شارة الطبيب يف مثل هذه الظروف.
هل توجد �أمرا�ض �أخرى ذات عالقة بالبهاق ؟

يع��د البهاق م��ن �أمرا���ض املناع��ة الذاتية
( ،)autoimmune disordersولذل��ك ق��د يكون
مرتبطً ا ب�أمرا�ض املناعة الذاتية الأخرى مثل:
• �أمرا���ض الغ��دة الدرقية ،ال��داء ال�سكري،
ال�صدفية ،نق�ص فيتامني (.)B12
• هال��ة ال�شام��ة وه��ي عب��ارة ع��ن هالة
بي�ض��اء حتيط ب�شامة ملون��ة و قد تكون عالمة
على ظهور مر�ض البهاق.
ما هي التحاليل الطبية التي يجب عملها ملري�ض
البهاق ال�ستبعاد �أمرا�ض مناعيه �أخرى ؟

�أه��م التحالي��ل الطبي��ة الت��ي يج��ب عملها
ملري���ض البه��اق ه��ي حتالي��ل وظائ��ف الغدة
الدرقية ،و�سكر الدم ال�صيامي ،وتعداد عام للدم،
وفيتام�ين ( ،)Dوفيتام�ين ( ،)B12والأج�س��ام
امل�ضادة للنواة (.)anti nuclear antibodies
وهناك طريقت��ان �أ�سا�سيتان لعالج البهاق
فتقدمي الدع��م النف�سي ملر�ضى البهاق مهم جدا
دورا كب ًريا يف اال�ستجابة للعالج.
لأنه يلعب ً
• الأوىل �إع��ادة الل��ون ()repigmentation
للجلد امل�صاب بالبهاق:
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المواجهة التشريعية الوطنية والدولية
لتحديات العولمة فـي مـجال مكافحة الفساد
منذ �أن بد�أت اخلليقة وخلق اهلل احلياة على وجه الأر�ض
ع��رف الف�ساد طريقه �إىل الب�شرية ،وا�ستمر عرب احلقب
التاريخية املتعاقبة� ،شاقا طريقه �إىل النمو امل�ضطرد حتى
ا�ستوى عوده ،وتعددت فروعه يف كثري من املجتمعات على
م�ستوى املعمورة ،متخ ًذا �أ�ساليب �شتى وطرقًا متباينة ،حُمد ًثا
�آث��ا ًرا تتفاوت ج�سامتها باختالف �أ�شكاله و�أ�ساليبه و ُب��ؤر
انت�شاره ،حتى �أ�صبح ظاهرة عابرة للقارات واحلدود ت�ستوجب
مكافحته ومالحقته ،حيث ي�ؤدي الف�ساد �إىل ت�شويه �سمعة
الدول والتجارة الدولية ،والتدفقات واال�ستثمارات ،وي�سهل
ارتكاب اجلرائم الدولية العابرة للحدود الوطنية مثل :الر�شوة
الدولية ،واالجت��ار يف املخدرات ،وغ�سل الأم��وال الناجتة عن
ارتكاب �صور بالغة اخلطورة من الأن�شطة الإجرامية.

�أهم التحاليل الطبية التي يجب عملها ملري�ض البهاق هي حتاليل وظائف الغدة
الدرقية ،و�سكر الدم ال�صيامي وتعداد عام للدم ،وفيتامني ( ،)Dوفيتامني
( ،)B12والأج�سام امل�ضادة للنواة ()anti nuclear antibodies
ويك��ون �إم��ا ع�بر عالج��ات مو�ضعي��ة �أو
بالعالج ال�ضوئي �أو بالعالج اجلراحي.
• العالجات املو�ضعية:
 mاملراه��م الكورتزوني��ة ويج��ب ا�ستخدامه��ا
حتت �إ��شراف طبي ملنع حدوث �س��وء ا�ستخدام
جتنب ًا للآثار اجلانبية للكورتزون .
 mاملعدالت املناعية ()immunomodulatros
وت�شم��ل ( )pimecrolimusو()tacrolimusوهي
�أي�ض��ا ت�ستخدم مو�ضعي�� ًا على البق��ع البهاقية
للوجه والرقبة.
 mم�شتقات فيتامني د (.)calcipotreriol
 mزي��ت الربغموت يتم تطبيق��ه على اجللد من
( )15 - 5دقيق��ة يف �أي م��كان باجل�س��م ماعدا
الوجه.
� mأيزل�ين يدهن على اجلل��د ( )15 -15دقيقة
م�ساء ( )3مرات يف الأ�سبوع.
 mدرم��ا ب��ن �أو درم��ا روال م��ع (FLUR O 5
.)URACIL

 mتناول عن طريق الفم ال�ستريويد.
 mبع�ض املكمالت مثل :فيتامني �سي ،فيتامني
ها� ،أقرا�ص احلديد ،الزنك ،ع�شبة جنكو بيلوبا.
 mا�ستخدام قطرة ( )LATENOPROSTي�ساعد
يف تلوي��ن املنطق��ة امل�صاب��ة ح��ول العين�ين
وال�شعر الأبي�ض.
.(CAMUFLAGE) m

 mالتاتو الثابت املحتوي على (INRON O X
.)IDE
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 mبالأ�شع��ة ( )NB uvbف��وق البنف�سجي��ة يجب
�أن ال تقل ع��ن(� )6أ�شهر ،وهو �آمن ج ًدا للأطفال
واحلوامل واملر�ضع.
� mإكزمي��ر لي��زر (-24( )EXIMER LASER
 )48جل�سة مرتني �أ�سبوعيا.
• العالج اجلراحي:
 mبزراع��ة اخلاليا ال�صبغي��ة يف النوع البقعي
والقطعي ب�أي مكان باجل�سم ما عدا �أماكن (خط
ال�شعر باجلبهة ،الكاحلني والأطراف).
 mزراع��ة ال�شعر يف امل��كان امل�صاب بالبهاق:
�شعر العانة هو الأغنى باخلاليا ال�صبغية ويقع
بعد �شهر من �إجراء العملية.
• �إزال��ة الل��ون ( )depigmentationللجلد
ال�سليم اذا تعدت ن�سبة البهاق.
بك��رمي البينكوين %20وحت��دث اال�ستجابة
ب�ين �شهر �إىل (� )4أ�شه��ر ،وين�صح بعدها مرتني
�أ�سبوعي��ا يف حال��ة ظهور بقع ملون��ة الحقا �أو
ميكن ا�ستخدامه حتت �سن (� )12سنة.
ما هو جديد عالجات البهاق ؟

هن��اك �أبح��اث واعدة لعالج��ات بيولوجية
( )Jak inhibitorكرمي��ات مو�ضعي��ة �أو حب��وب
ع��ن طريق الفم قد تك��ون هي العالج الأمثل يف
امل�ستقبل القريب .
وهناك ع�لاج حتت البح��ث ( (AFAME L
 )ANOTIDEوه��و عب��ارة ع��ن هرم��ون حمفز
للخالي��ا ال�صبغية ي�ستخ��دم كزراعة حتت اجللد

يف الي��د �أو الرجل ح��وايل ( )4زرعات يف ال�سنة
كحد �أق�صى يعمل عل��ى تكاثر اخلاليا ال�صبغية
و ي��زود م��ن عملي��ة بن��اء امليالن�ين ي�صاحبة
التعر�ض لأ�شعة (.)nb uvb
ن�صائح مهمة ملر�ضى البهاق ؟

 wاحلر���ص عل��ى اال�ستخ��دام املتك��رر لواق��ي
ال�شم���س للمناطق البي�ض��اء ملنع حدوث حروق
ال�شم�س (كل �ساعتني وبطبقة �سميكة) .وخا�صة
عند التعرق الطويل ل�ساعات.
 wعدم ا�ستخدام �أي كرمي �أو مرهم قبل ا�ست�شارة
الطبي��ب فه��ذا ق��د ي�س��يء حلالت��ك وي���ؤدي �إىل
انت�شار املر�ض.
 wع��دم ا�ستخدام �أي كرمي��ات �أو مراهم حتتوي
عل��ى مواد كيميائي��ة �أو مركب��ات الينزوفينون
والهيدروكين��ون �أو الفين��ول ,وغريه��ا م��ن
املركب��ات املبي�ضة للجلد وم��ن هذه الكرميات
(.)Eldoquine and Benoquine
 wع��دم اللجوء لإج��راء عمليات التق�شري (Pee l
 )ingوبكاف��ة �أنواعها �سواء با�ستخدام �أحما�ض
الفواك��ه �أو حم���ض اخل��ل �أو التق�ش�ير باللي��زر
و�سنفرة اجللد.
 wال ين�ص��ح بعم��ل لي��زر �إزال��ة ال�شع��ر حيث �إن
م�صدر ال�صبغة هو الب�صيلة.
املراجع:

- Jaadj ournal.
 -ال�شبكة العنكبوتية العاملية (الأنرتنت).

قد ترتب على ما �سلف حتول الف�ساد
من هاج�س وطني �أو �إقليمي �إىل ق�ضية
�سيا�سية عاملية� ،أدرك العامل خطورتها
وت�ضاعفت خم��اوف��ه �إزاء تداعياتها
وعواقبها ،وا�ستقرت يف يقينه احلاجة
املا�سة �إىل �سيا�سات فاعلة للت�صدي لها
من خ�لال تعاون �إقليمي ودويل جاد
ال يقت�رص على احلكومات واجلهات
الر�سمية ،بل ميتد �إىل املنظمات الدولية
والإقليمية واملجتمع املدين ،وي�ستهدف
املمار�سات الفا�سدة كافة � ًأي��ا كانت
�أ�شكالها و�أينما كانت مواقعها ،ومهما
كانت �أو�ضاع ومنا�صب مقرتفيها بعد
�أن ُك�شف �أن �شيوع ه��ذه املمار�سات
ال يتحدد بالقطاع العام ،بل ميتد �إىل
القطاع اخلا�ص ،وي�ؤخذ يف احل�سبان �أن

من عوامل �شيوع الف�ساد وانت�شاره ات�ساع
نطاق التكامل االقت�صادي العاملي
تقنيا ،ومع
ون�شوء نظام دويل مت�شابك ً
هذه التحديات املرتابطة واملت�سارعة
على نطاق الدولة والعامل كان لزاما على
ال�سلطنة �أن ٌتهيئ ت�رشيعاتها ملكافحة
هذه الظاهرة اخلبيثة ،ومن هنا �سوف
�أ�ستعر�ض الت�رشيعات الوطنية ملكافحة
ه��ذه ال��ظ��اه��رة واالت��ف��اق��ي��ات العربية
والدولية التي ان�ضمت لها ال�سلطنة:
وهي الت�رشيعات الوطنية ،واالتفاقيات
العربية ،واالتفاقيات الدولية.
• الت�شريعات الوطنية :على امل�ستوى
الوطني �سعت ال�سلطنة لإ�صدار ت�رشيعات
وق��وان�ين تنظم ه��ذا ال�ش�أن ،كما �أنها
قامت ب�إن�شاء �أجهزة معنية بتتبع هذه

املالزم �أول
حممد بن �صالح الرا�شدي
رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

الظاهرة ومكافحتها �إميان ًا من حكومة
ال�سلطنة ب�أهمية مكافحة الف�ساد ،الأمر
الذي عك�س حر�ص ال�سلطنة على التعاون
مع املجتمع الدويل للق�ضاء على جميع
�أعمال الف�ساد ،وقد ُك ّلف جهاز الرقابة
املالية والإداري���ة للدولة مبهمة هيئة
مكافحة ومنع الف�ساد ،بالإ�ضافة �إىل
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جهات �أخرى منها� :إدارة االدعاء العام
جلرائم الأموال العامة ،ووحدة التحريات
املالية يف �رشطة ُعمان ال�سلطانية،
و�إدارة مكافحة اجلرائم االقت�صادية يف
الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات
اجلنائية يف �رشطة ُعمان ال�سلطانية،
كما مت �إن�شاء دوائر متخ�ص�صة لق�ضايا
املال العام يف املحاكم ،وفيما يتعلق
بالتعاون بني ال�سلطات املحلية ومتابعة
االتفاقيات ان�ضمت �إليها ال�سلطنة
مع جهات االخت�صا�ص ،ومبا ي�ضمن
تنفيذ ال�سلطنة اللتزاماتها الدولية
لالتفاقيات املنظمة �إليها ،ومن �ضمن
هذه االتفاقيات املر�سوم ال�سلطاين رقم
(2014/48م) القا�ضي بالت�صديق
على االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد،
واملر�سوم ال�سلطاين رقم (2013/64م)
باملوافقة على ان�ضمام ال�سلطنة �إىل
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد،
واملر�سوم ال�سلطاين رقم (2016/41م)
الن�ضمام ال�سلطنة �إىل اتفاقية مكافحة
ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب
يف املعامالت التجارية الدولية ،وقد
كلفت ال�سلطنة جهاز الرقابة املالية
والإداري��ة للدولة بالقيام بهذه املهمة،
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك توجد العديد من
اجلهات احلكومية التي ُتعنى مبكافحة
الف�ساد ك ٌل يف جمال اخت�صا�صه ،كما �أن
هناك جملة من الت�رشيعات التي نظمت
هذا اجلانب منها :قانون الرقابة املالية
والإدارية للدولة رقم (2011/111م)،
وقانون اجل��زاء ال��ع��م��اين(2018/7م)،
وق��ان��ون حماية امل��ال ال��ع��ام وجتنب
ت�ضارب امل�صالح رقم(2011/112م)،
وقانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإره���اب رق��م (2016/30م) ،حيث
توجب املادة ( )28من قانون الإجراءات
اجلزائية على كل �شخ�ص �شهد ارتكاب
جرمية �أو علم بوقوعها �أن يبادر الإبالغ
عنها ،وهذه املادة عبارة عن ن�ص عام
ينطبق على املوظفني العموميني كما
توجب امل��ادة ( )5من قانون حماية
املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح
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ال�سلطنة �سعت لإ�صدار ت�شريعات وقوانني ملكافحة الف�ساد ،
كما �أنها قامت ب�إن�شاء �أجهزة معنية بتتبع هذه الظاهرة ومكافحتها
فورا عن
على امل�س�ؤول احلكومي الإبالغ ً
املخالفات املتعلقة باملال العام ،كما
يلزم قانون الرقابة املالية والإداري��ة
للدولة �إب�ل�اغ جهاز الرقابة املالية
والإداري�����ة للدولة ع��ن �أي خمالفات
مالية �أو �إداري��ة ،و�إبالغ االدعاء العام
يف حالة كانت املخالفة ت�شكل �شبه �أو
جرمية جنائية من املادتني(،)23٫24
كما �ألزم القانون مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب على عدد من م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص منها البنوك و�رشكات
ال�رصافة ،و�رشكات الت�أمني ،ومكاتب
املحامني ،ومكاتب املحا�سبني ب�إبالغ
وحدة التحريات املالية عن �أي عملية
م�شبوه ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي املعلومات
والبيانات وامل�ستندات التي تطلبها
ال��وح��دة ،وتت�ضمن امل���ادة ( )28من
أدبيا
قانون الإجراءات اجلزائية
التزاما � ً
ً
على الأ�شخا�ص ممن �شهدوا ارتكاب
جرمية �أو علموا بوقوعها امل��ب��ادرة
بالإبالغ دون �أن تن�ص هذه املادة على
عقوبة يف حالة عدم الإبالغ.
• االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد :وعلى
امل�ست��وى العرب��ي كانت ه��ذه االتفاقية
الت��ي �أعي��د �صياغته��ا يف �صورته��ا
النهائية يف الأمانة العامة ملجل�س وزراء
الداخلية العرب يف تون�س ،وتعد من �أهم
�أعمدة البنية الت�رشيعية ملكافحة الف�ساد
يف العامل العرب��ي ،ويعمل برنامج الأمم
املتح��دة الإمنائي عل��ى مكافحة الف�ساد
م��ع �شبك��ة �إقليمية م��ن �آلي��ات مكافحة
الف�ساد ،بهدف تعزيز ال�شفافية والنزاهة
وامل�ساءل��ة ودعم تنفيذ اتفاقية مكافحة
الف�س��اد م��ن خ�لال برنام��ج �إقليمي من
�ش�أن��ه تعزيز التع��اون ،وتعزيز املعرفة،
وق��د مت التوقي��ع على االتفاقي��ة امل�شار
�إليه��ا يف اجتماع م�شرتك ملجل�س وزراء
الداخلية العرب يف  ٢١دي�سمرب ٢٠١٠م.

خم�سا وثالثني
وتت�ضمن ه��ذه االتفافية
ً
م��ادة� ،أبرزها امل��واد اخلا�ص��ة بتجرمي
الف�س��اد ومكافحته ،وت�ش��دد االتفاقي��ة
عل��ى ��ضرورة �إ��شراك املجتم��ع املدين
يف �ش���أن ه��ذه التداب�ير و��ضرورة �أال
تقوم و�سائل الإع�لام ب�أن�شطة ت�سهم يف
الت�سام��ح م��ع الف�س��اد واملف�سدين ،كما
تتناول االتفاقية �رضورة حماية ال�شهود
واخلرباء وم�ساع��دة ال�ضحايا والتعاون
بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
يف مكافح��ة الف�س��اد ،ويت�ض��ح من هذه
االتفاقي��ة و�إن �سكتت عن تو�ضيح حمدد
للف�ساد ،فقد تكفل��ت املادة الرابعة منها
ببي��ان الأفع��ال الت��ي يج��ب �أن جترمها
الدول الأط��راف يف ت�رشيعاتها الوطنية
كجرائ��م الف�س��اد ،ويف بي��ان �صن��وف
ه��ذه الأفع��ال �أوردت االتفاقي��ة يف
امل��ادة الرابع��ة ما ي�أت��ي :كاف��ة �أعمال
املتاجرة بالوظائ��ف والنفوذ يف جمال
الوظائ��ف العام��ة ،ويف نط��اق �رشكات
القط��اع الع��ام وال��شركات امل�ساهم��ة،
واجلمعي��ات ،وامل�ؤ�س�س��ات املعت�برة
قانون��ا ذات نف��ع ع��ام ،وكذل��ك الر�شوة
يف القط��اع اخلا���ص ور�ش��وة املوظ��ف
العموم��ي الأجنبي �أو موظ��ف امل�ؤ�س�سة
الدولية العموم��ي فيما يتعلق بت�رصيف
الأعمال التجارية الدولي��ة داخل الدولة
الطرف ،ويعد امتداد التجرمي �إليها �إنفاذا
التفاقية الأمم املتحدة للجرمية املنظمة
عرب الوطنية ،وذلك ات�ساقا مع االتفاقية
الدولية ملكافحة الف�ساد.
• الت�شريعات الدولية:
 vاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد :عنيت ه��ذه االتفاقية ببيان
التدابري الوقائية يف نطاق املكافحة،
ف��ت��ن��اول��ت يف امل����ادة (� )٥سيا�سات
وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية
والتي يجب �أن ت�ضعها كل دولة طرف،

و�أن حت��ق��ق الفاعلية ل��ه��ا مب�شاركة
املجتمع ،وبالتعاون م��ع املنظمات
الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،ون�صت
امل�����ادة ( )٦ع��ل��ى ك��ف��ال��ة ك���ل دول���ة
ط��رف ووج��ود هيئة �أو هيئات تتوىل
منع الف�ساد ومتنحها م��ا ي��ل��زم من
اال�ستقاللية ،وتهي�أ لها و�سائل ممار�سة
وظائفها ب�صورة فعالة ،كما ن�صت
املادة ( )٨من االتفاقية على العمل على
تطبيق مدونات �أو معايري �سلوكية من
�أجل الأداء ال�صحيح وال�سليم للوظائف
العمومية ملبد�أ النزاهة وامل�س�ؤولية،
واهتمت االتفاقية يف نطاق التدابري
الوقائية بالإجراءات املنا�سبة الختيار
الأف���راد لتويل املنا�صب العامة التي
تعد عر�ضة للف�ساد ،واعتماد تدابري
ت�رشيعية و�إدارية لو�ضع معاير الرت�شيح
لهذه املنا�صب ا�ستنا ًدا ملبد�أ الكفاءة
وال�شفافية وامل��ع��اي�ير املو�ضوعية،
ون�صت امل���ادة ( )٩على �إق��ام��ة نظم
يف ه��ذا النطاق تقوم على ال�شفافية
والتناف�س وعلى معايري املو�ضوعية يف
اتخاذ القرارات.
واجل��دي��ر ب��الإ���ش��ارة ب���أن االتفاقية
ج�����س��دت االه��ت��م��ام ب��ال��ق��ط��اع ال��ع��ام
وبالقطاع اخلا�ص كليهما يف جمال
مكافحة الف�ساد ،معربة عن ��ضرورة
ات��خ��اذ ال��ت��داب�ير ملنع �ضلوع القطاع
اخل��ا���ص يف الف�ساد وت��ع��زي��ز معايري
املحا�سبة وامل��راج��ع��ة ف��ي��ه ،وفر�ض
العقوبات اجلنائية واملدنية والإداري��ة
الفعالة واملتنا�سبة مع الفعل املقرتف
وال��رادع��ة ،ويعك�س ذلك تقدير و�إدراك
ال���دور امل��ه��م وامل��ح��وري ال���ذى يلعبه
القطاع اخلا�ص يف نظام االقت�صاد احلر.
 vاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية:
�أف�����ردت ات��ف��اق��ي��ة الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املادة ( )8منها لتجرمي الف�ساد ،ويت�ضح
م��ن ن�����ص امل����ادة �أن االل���ت���زام ال��ذي
فر�ضته �أحكامها على ال��دول الأط��راف
يف جم��ال التجرمي ق��د ان�صب �أ�سا�سا

يف �صور ال�سلوك املختلفة للر�شوة يف
نطاق املوظفني العمومني والقائمني
باخلدمة العمومية بالتعريف ال��وارد
يف القوانني الداخلية للأطـراف ،وقد
�شملت تلك ال�صور الوعد بالر�شوة �أو
عر�ضها �أو منحها لأي من ه�ؤالء �سواء
كان هذا القيام بفعل �شيء �أو االمتناع
عنه ل�صالح الرا�شي� ،أو ل�صالح �شخ�ص
�آخر �أو هيئة �أخ��رى يف نطاق ممار�سة
امل��رت�����ش��ي م��ه��ام��ه ال��ر���س��م��ي��ة ،وك��ذل��ك
طلب الر�شوة ال��ذي تعد عنه االتفاقيـة
بالتما�س الر�شوة واال�شرتاك فــي �إتيان
�أي �صورة من �صور ال�سلوك الإجرامي
امل�شــار �إليه ،واجلديـر بالذكر اهتمام
االتفاقية فـي البند ( )2من املادة ()8
امل�شار �إليها بدعوة الدول الأطراف �إىل
جت��رمي �صور ال�سلوك �آنفة البيان �إذا
ارتكبها موظف عمومي �أجنبي �أو موظف
مدين دويل ،وهو ما يعد خطوة مهمة يف
جمال الدعوة �إىل جترمي الر�شوة الدولية،
ويالحظ يف هذا النطاق �أن ن�ص البند
( )2من املادة ( )3من االتفاقية قد جرى
باعتبار اجلرم ذا طابع عرب وطني� ،إذا
ارتكب يف دولة واح��دة وكانت له �آثار
يف دول��ة �أخ��رى ،وي�ضاف �إىل ما �سبق
�أن �أحكام املادة ( )8من االتفاقية يف
جمال جترمي الف�ساد على �صور ال�سلوك
اخلا�صة بالر�شوة ،ف���إن البند ( )2من
املادة ت�ضـمن دعــوة الدول الأطـراف �إىل
النظر يف جترمي �أ�شكال الف�ساد الأخرى.

اخلال�صة:

توجد حاجة ما�سة �إىل الأح��ك��ام
العامة يف ت�رشيعات مكافحة الف�ساد،
وبخا�صة تلك الأح��ك��ام التي تت�صل
بالتجرمي وتنظيم املالحقة اجلنائية،
وحتديد نقاط �رسيان القانون ،فالوا�ضح
من اتفاقية الأمم املتحدة واالتفاقيات
الأخرى �أنها تخرج على كثري من القواعد
العامة العادية امل�ألوفة يف الت�رشيع
اجلزائي �سواء كانت قواعد مو�ضوعية
�أو �إجرائية ،كما تظهر احلاجة امللحة
يف كل دولة على ال�صعيد الوطني ب�أن
ت�ستحدث ت�رشيعاتها وت�ؤ�س�س �أجهزة
ُتعنى مبكافحة ه��ذا اجل��ان��ب و ُت��وق��ع
اجلزاءات على املخالفني.
املراجع:

 kال��ق��ا���ض��ي د���.س�رى حم��م��ود �صيام،
�صناعة الت�رشيع (الكتاب الأول) ،الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب2017( ،م).
 kقانون الإج���راءات اجلزائية العماين،
قانون مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل
الإره����اب ،ق��ان��ون حماية امل��ال العام
وجتنب ت�ضارب امل�صالح ،قانون الرقابة
املالية والإدراية للدولة.
 kامل��وق��ع الإل��ك�تروين جل��ه��از الرقابة
املالية والإدارية للدولة.
 kم�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد (ا�ستعرا�ض
تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد) بتاريخ � 15سبتمرب (2015م).
81

العــدد 523
يوليو 2020

(التب�سيل) . .

تعد النخلة يف ال�سلطنة ث��روة وطنية ،ويكاد تكون ت�شكل �أح��د م�صادر االكتفاء الذاتي،
فمنها ال��غ��ذاء وال���دواء والت�صنيع ال��غ��ذائ��ي ,ومنذ ال��ق��دم ال تخلو حمافظات ال�سلطنة
م��ن �أ�شجار النخيل التي تنت�شر يف امل��دن وال��ق��رى وال�سهول والأودي����ة ،وق��د �شكلت
العماين تفاع ً
ال مع ع��ادات��ه وتقاليده االجتماعية ،و�أ�صبحت
النخلة مع الإن�سان
ُ
النخلة م��ورو ًث��ا ح�����ض��ار ًي��ا ،وث��ق��اف� ًي��ا وت��راث�� ًي��ا ،فتمرها رف��ي��ق ال��ع��م��اين �أي��ن��م��ا حل
وارحت���ل ،و�إح���دى �أه��م املكونات للموائد التي تقدم لل�ضيافة يف خمتلف
املنا�سبات االجتماعية ،ومت��ث��ل رم��� ًزا للعطاء وال��غ��ذاء ال��دائ��م للأ�سرة
العمانية .وتعد ال�سلطنة من ال��دول التي لها ال�صدارة على امل�ستوى
العربي والعاملي يف �أع��داد النخيل و�إن��ت��اج التمور ،ونتيجة لأهمية
النخلة عند العمانيني تتخذها بع�ض الواليات �شعارا لها.
جملة (جند عمان) ومن خالل هذا التقرير ت�سلط ال�ضوء على

ع��ادة من العادات االجتماعية واالقت�صادية يف املجتمع
الزراعي املحلي ،والتي متثلها النخلة يف عملية ت�صنيع
التمور وهي (التب�سيل) ،ولعل �أبرز الواليات التي ت�شتهر
بحرفة (التب�سيل) والية بد ّية مبحافظة �شمال
ال�شرقية التي تعد نخلة املب�سلي �شعارا لها،
نظرا جلودة منتجاتها منه ووفرته ،حيث
تغطي �أرجاء وا�سعة من الوالية.
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اعداد:
املالزم �أول /حميد بن �سعيد ال�صوايف

بداي ًة نتعرف على بع�ض امل�صطلحات
املحلية ومعانيها والتي لها عالقة بعملية
(التب�سيل) :
( vاملب�سلي) :هو ا�سم النخلة التي
ي�ؤخذ منها ثمار الب�رس ،وهذه النخلة هي
�شعار لوالية بدية ،و�إليها ترجع مفردة
(التب�سيل) ،وتتميز ثمرة نخلة املب�سلي بكرب
حجمها ،وتنت�رش زراعتها يف حمافظة �شمال
ال�رشقية ب�شكل خ��ا���ص ،ويف حمافظتي
جنوب الباطنة وجنوب ال�رشقية ب�شكل عام.
( vالب�سر) :هو ثمار النخيل الذي
يتغري لونه �إىل الأحمر �أو الأ�صفر ،وثمار
هذه النخلة متر بعدة مراحل ،لتتحول �إىل
(الفاغور) ،من خالل (التب�سيل) ومفردها
(ب�رسة).
( vال��ف��اغ��ور) :ه��و الثمرة الناجتة
من طبخ الب�رس ،والتي ي�ستفاد منها بعد
جتفيفها يف عدة �صناعات غذائية� ،أو هي
�إنتاج عملية (التب�سيل) ككـــل.
( vالرتكبة/الرتكيبة) :هي املكان
الذي يتم فيه طبخ الب�رس ،ويف العادة يكون
عبارة عن فرن مبني بالطني يو�ضع فوقه
مرجل �أو مرجالن كبريان مملوءان مبياه تغلي
بفعل النريان حتتها ،ووقودها عادة الأغ�صان
اجلافة للنخيل والكرب وقطع من اجلذوع.
( vامل�سطاح) :املكان الذي يتم فيه
جتفيف الفاغور ،وهو من املناظر اجلميلة
التي ت�شد الناظر ،حيث ي�شاهد تلك الب�سور
املفرو�شة على الأر�ض يف حتفة فنية رائعة
اجلمال ب�ألوان الب�سور الذهبية على ات�ساع
ويكون حجم اللوحة �أكرث
رقعة امل�سطاح،
ّ
و�ضوحا وداللة على كمية الإنتاج يف كل
مو�سم.
( vاملرياد/املوراد) :هو حبل يو�ضع
يف �أعلى النخلة ومي��د �إىل �أ�سفلها حتى
ي�صبح كممر (للعذق) مبا يحمله من ثمر وما
ي�سمى بـ(الع�سقة).
 vما�سك امل�يراد :هو ال�شخ�ص الذي
يقف �أ�سفل النخلة متلقيا (الع�سقة) �أو
(العذق) بعد مرورها يف املرياد ،وذلك ليتم
�إنزال الع�سقة تلقائيا عليه حتى ال يتطاير
الب�رس منها.
ًّ
(اجلداد) :هو ال�شخ�ص الذي يقطع
v
(الع�سق) �أو (العذق) وينزلها عن طريق حبل
املرياد.

 -حميد بن �سليمان ال�صوايف

ت�صوير:

 -ماجد بن �سويف احلب�سي

( vال��ق��ف�ير) :ه��و ع��ب��ارة ع��ن �إن��اء
م�صنوع من (اخلو�ص) وهو �سعف النخيل،
وي�ستخدم يف حمل ال��ت��م��ور ،كما �أن له
ا�ستخدامات �أخ���رى ك��ث�يرة ول��ه �أ�شكال
م��ت��ع��ددة ،وي��زي��ن بع�ضها ب���أل��وان زاهية
وي�سمى ال�صغري منها (الزبيل).
( vال��دع��ون) :ف��را���ش م�صنوع من
�سعف النخيل ،وله ا�ستخدامات عديدة منها
بناء البيوت امل�صنوعة من �سعف النخيل
(العر�شان) وت�ستخدم كذلك كفرا�ش لتجفيف
التمور.
طريقة عملية (التب�سيل)
(التب�سيل) ه��ي ت��ظ��اه��رة اجتماعية
واقت�صادية حتفل بالعديد من العادات
الأ�صيلة والتقاليد اجلميلة ،فـ(التب�سيل)
وا�ستثمارا
ابتكارا
لي�س عادة فقط بل هو
ً
ً
يف جمال اال�ستفادة من التمور وت�صديرها،
حيث تنقل وت�ص ّدر التمور �إىل عدة وجهات،
ون��ظ��را لل�صعوبة ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي تواجه
ً
م�ص ِّدري التمور عند نقلها عن طريق البحر ـ
رغم �أن ُعمان طوعت البحر منذ فجر التاريخ
ـ ف�إن التمور تتلف ب�سبب رطوبة البحر وعند
�سواء مياه البحر �أو الأمطار
تعر�ضها للمياه ً
التي ت�صادف ال�سفن يف عر�ض البحر ،فقام
املزارعون منذ �أمد بعيد يزيد عن ()500
عام بابتكار (التب�سيل) ،وهو عبارة عن طبخ
(الب�سور) وجتفيفها ثم ت�صديرها ،وخالل
عملية ح�صاد نخيل املب�سلي والأ�صناف
الأخ��رى يف عملية ت�سمى (اجل��داد) يجتمع
��ارا �إذ يحر�ص
فيها الأه��ايل
�صغارا وك��ب ً
ً
ال�����ش��ب��اب والأط���ف���ال وال��ن�����س��اء وال��رج��ال
مب�شاركة �أقاربهم وجريانهم �أو با�ستقدام
عدد من الأ�شخا�ص للعمل معهم ،ويحر�صون
على وجودهم مبكرين قبل طلوع ال�شم�س
يف مزارع النخيل لتقدمي العون وخلق مزيد
من الألفة من خالل جني املح�صول ،وتعد
نخلة (املب�سلي) ال�صنف الرئي�سي لإنتاج
(الب�سور) ،وكما توجد �أ�صناف �أخ��رى من
ثمار النخيل كـ(املدلوكي ،و�أبونارجنة)،
وتتم عملية (التب�سيل) يف �أواخر �شهر يونيو
وحتى منت�صف �شهر يوليو �سنويا من كل
عام ،وبعد نهاية (جداد) ح�صاد نخلة النغال
تتم عملية (التب�سيل) ،وذل��ك بقطع عذوق
الثمار (احل�صاد) ،ومن ثم �إنزالها على حبل
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وزارة التجارة وال�صناعة تدعو املزارعني �إىل �ضرورة
االهتمام بجودة منتج الب�سور الذي يتم توريده للوزارة �أو
الذي يتم ت�صديره مبا�شرة بوا�سطتهم للأ�سواق اخلارجية من
خالل االهتمام بنظافته وتنقيته جيدا من ال�شوائب ليحافظ
على �سمعته ويناف�س يف الأ�سواق املحلية واخلارجية

(التب�سيل) هي تظاهرة اجتماعية
واقت�صادية حتفل بالعديد من العادات
الأ�صيلة والتقاليد اجلميلة ،فـ(التب�سيل)
لي�س عادة فقط بل هو ابتكا ٌر وا�ستثما ٌر يف
جمال اال�ستفادة من التمور وت�صديرها
يتدىل من قمة النخلة (حبل امل�يراد) ،وتقوم الن�ساء والأطفال
بف�صل الب�سور عن العذوق وف�صل الرطب عن الب�رس وتنقيتها من
ال�شوائب ،بعد ذلك تنقل مبا�رشة عن طريق (القفران) وهي جمع
(قفري) �إىل �أماكن الطبخ التي ت�سمى (الرتكبة) ،وتو�ضع الب�سور
يف املاء يف مراجل نحا�سية كبرية يتم فيها طبخ وغلي الب�سور
جي ًدا ملدة ترتاوح ما بني ( )20 - 15دقيقة ،وهي املرحلة الأهم
(فاغورا) ،ومن ثم
ل�ضبط جودة املنتج حتى ي�صبح ذلك الب�رس
ً
يتم �إخراجها با�ستخدام مغرفة كبرية على �شكل (م�شخل) التي
بدورها تزيل ال�شوائب العالقة يف (الفاغور) ،ثم يلقى بالثمار
املطبوخة (الفاغور) يف بركة �أو حو�ض ملحق بـ(الرتكبة) ،وبعد
�أن تربد الثمار املطبوخة (الفاغور) تنقل �إىل مكان ف�سيح ي�سمى
(امل�سطاح) لتجف بفر�شها على (امل�سيلة) �أي احل�صى ال�صغري،
وتعر�ض حلرارة ال�شم�س املبا�رشة ملدة ترتاوح ما بني (� )5أيام
َّ
�إىل �أ�سبوع تقريباً ،ول�ضمان جودتها يتم و�ضعها على (دعون)
م�صنوعة من �سعف النخيل ،وي�شرتط عدم تكدي�سها ،و�أن تعر�ض
لل�شم�س مبا�رشة مع التقليب ،بعد ذلك تتم تعبئة املح�صول،
ويف هذه العملية نف�سها يتم ف�صل اجليد من الفا�سد وو�ضعه يف
�أكيا�س من (اخلي�ش) �أو القما�ش الذي ي�سمى حمليا بـ(اجلواين)،
وذلك حتى يكون �صاحلًا للبيع ليتم بيعه للم�صنع املخت�ص لهذا
الغر�ض حتى يتم بعد ذلك ت�صديره للخارج �أو ا�ستخدامه حمليا.
وت�صاحب عملية (جداد املب�سلي) عادات اجتماعية حافظ
عليها ال ُعمانيون ،تتمثل يف تبليغ �أه��ايل القرية عن موعد
(التب�سيل) للم�ساعدة يف عملية (التب�سيل) يف جميع مراحله ،حيث
يظهر التكافل والتعاون بينهم ،كما يقوم �صاحب (التب�سيل)
بتوفري واجب ال�ضيافة من وجبات كالإفطار والغداء والقهوة
العمانية .كذلك يقوم بالت�صدق بجزء من الثمار و�إعطاء كميات
منها ملن قدموا يد امل�ساعدة من الأقارب واجلريان والأ�صدقاء،
�إ�ضافة �إىل ترديد الأهازيج والأنا�شيد الرتاثية اجلميلة خالل
العمل كنوع من الت�سلية والتي حتث على التعاون وتعرب عن
البهجة والفرح.
وبعد االنتهاء يقوم املزارعون ببيع حم�صولهم من الب�سور
�إىل اجلهات احلكومية ممثلة يف وزارة التجارة وال�صناعة
بالإ�ضافة �إىل عدد من الأ�سواق اخلارجية لت�صديره.
ال�صناعات التحويلية للتمور
�سواء
ال�صناعات التحويلية للتمور لها ا�ستخدامات عديدة
ً
كانت طبية �أو غذائية ،.والتي ت�شمل ت�صنيع مربى التمور،
و�شوكوالتة التمر ،وعجينة التمر ،ودب�س التمر ،وكعك التمر،
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الفا�ضل/
�أحمد بن حمد احلارثي

املهند�س/
هيثم بن بدر اخلنجري

وزارة التجارة وال�صناعة

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

ومعمول التمر ،وال��ك��ح��ول الطبي ،وخ��ل التمر ،واخل��م�يرة،
والأعالف ،وغريها الكثري.
وفيما يتعلق ب��دور وزارة التجارة وال�صناعة حتدث عرب
الهاتف ملجلة (جند ُعمان) الفا�ضل �أحمد بن حمد احلارثي
رئي�س ق�سم الب�سور يف دائرة ال�ش�ؤون التجارية بوزارة التجارة
وال�صناعة قائلاً « :تقوم وزارة التجارة وال�صناعة با�ستالم
حم�صول الب�سور من املزارعني كل عام وذلك من خالل خمازن
الوزارة (بالوادي الكبري) من خمتلف حمافظات ال�سلطنة املنتجة
للب�سور ال ُعمانية ،حيث تقوم بتقدمي الدعم احلكومي للمزارعني
املوردين لب�سورهم للوزارة ،وكذلك ب�رصف الدعم للمزارعني
الذين �سيقومون بت�صدير منتجاتهم من حم�صول الب�سور لهذا
العام 2020م للأ�سواق اخلارجية ب�شكل مبا�رش ت�شجي ًعا لهم يف
�إيجاد �أ�سواق بديلة وجديدة يتم فيها ت�سويق منتج الب�سور ،وتدعو
ال��وزارة املزارعني �إىل �رضورة االهتمام بجودة منتج الب�سور
الذي يتم توريده للوزارة �أو الذي يتم ت�صديره مبا�رشة بوا�سطتهم
للأ�سواق اخلارجية من خالل االهتمام بنظافته وتنقيته جيدا
من ال�شوائب ليحافظ على �سمعته ويناف�س بالأ�سواق املحلية
واخلارجية ،وكذلك ال�سعي �إىل حتويل بع�ض الأنواع من الب�سور
�إىل متور حلاجة الأ�سواق وامل�صانع املحلية واخلارجية للتمور
ولكونها �أف�ضل اقت�صاد ًيا من �إنتاجها كب�سور».
وحول دور وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية يف تطوير وتنمية
نخيل التمر حتدث املهند�س هيثم بن بدر اخلنجري مدير دائرة
النخيل ملجلة (جند ُعمان) عن دور ال��وزارة يف تطوير نخيل
التمر بال�سلطنة قائال�« :إن وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية تقوم
بتطوير قطاع النخيل من خالل تنفيذها �إ�سرتاتيجية وطنية
للنهو�ض بنخيل التمر ،والتي تتمثل �أفقها يف تعظيم العائد
االقت�صادي واملائي واالجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر
بال�سلطنة على امل�ستوى الفردي والوطني ،وهي تطمح �إىل ن�رش
فكر ا�ستثماري يرتكز على اال�ستفادة املثلى من كل منتجات
نخيل التمر ،م�ستفي ًدا من معطيات الع�رص وتقنياته و�أدوات��ه،
و�صو ًال لرفد التنمية ال ُعمانية ال�شاملة .وتهدف الإ�سرتاتيجية
الوطنية للنهو�ض بنخيل التمر �إىل �إنتاج ثمار نخيل عالية
اجل���ودة تتنا�سب وطبيعتها اال�ستهالكية ،وت�سويق املنتج
حملي ًا وخارجي ًا على مدار العام و�إيجاد ال�صناعات التحويلية

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية تقوم بتطوير قطاع النخيل
من خالل تنفيذها �إ�سرتاتيجية وطنية للنهو�ض بنخيل التمر،
والتي تتمثل �أفقها يف تعظيم العائد االقت�صادي واملائي
واالجتماعي والبيئي لزراعة نخيل التمر بال�سلطنة
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املهند�س
حممد بن حمود العوي�سي

الفا�ضل
�سعيد بن حميد ال�صوايف

الفا�ضل
معاذ بن �صالح امل�سكري

املنا�سبة ،وت�سويق منتجات النخيل الأخرى بت�صنيعها وحتقيق القيمة
امل�ضافة عليها ،ورفع �إنتاجية النخلة ،وتقليل كلفة مدخالت الإنتاج،
ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمرا�ض ،وتقليل الفاقد من
�إنتاج النخيل قبل احل�صاد وبعده ،وتنظيم زراعة النخيل مبا يتنا�سب
واحتياجات البالد ،واال�ستفادة املثلى من املياه ووفق نظم الت�سويق
املطورة ،والعمل على حماية �أ�صناف النخيل ال ُعمانية وتطوير بع�ضها،
واال�ستفادة املثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر مبا يعظم
مردود املياه امل�ستخدمة».
و�أ�ضاف مدير دائرة النخيل بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية قائال:
«قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الربامج التنموية للنهو�ض بالإنتاج
والت�سويق بالإ�ضافة �إىل الربامج الإر�شادية والبحثية والتي تندرج
حتتها جمموعة من امل�شاريع ،ومن �أهم امل�شاريع املتعلقة بالنهو�ض
بالإنتاج :م�رشوع �إكثار ون�رش الأ�صناف املميزة للإحالل والتجديد
لنخيل التمر ،وم�رشوع رفع �إنتاجية النخيل (النواحي الب�ستانية)،
وم�رشوع املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احل��م��راء ،وم�رشوع
املكافحة املتكاملة للدوبا�س و�آف��ات النخيل الأخ��رى� .أما بالن�سبة
للم�شاريع املتعلقة بالنهو�ض بالت�سويق من �أهمها :م�رشوع تنمية
وحدات تعبئة وتغليف التمور� .أما بالن�سبة لأهم امل�شاريع الإر�شادية
فقد مت تنفيذ عدة م�شاريع منها م�رشوع ن�رش موا�صفات �ضبط اجلودة
ملنتجات النخيل ،وم�رشوع ن�رش امل�سطاح احلديث (غ��رف جتفيف
التمور) ،وم�رشوع �إح�لال الأ�صناف املميزة ،وم�رشوع ن�رش تعبئة
التمور احلديثة ،وم�رشوع حت�سني �إنتاجية النخيل ،وم�رشوع املكافحة
املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء ،وم�رشوع املكافحة امل�ستدامة
للدوبا�س و�آفات النخيل».
وفيما يتعلق ب�ضبط جودة التمور حتدث املهند�س حممد بن حمود
العوي�سي رئي�س ق�سم �ضبط اجلودة بدائرة النخيل بوزارة الزراعة والرثوة
ال�سمكية قائالً�« :إن وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية يف �إطار جهودها
لتنمية قطاع النخيل من خالل �ضبط جودة التمور وم�شتقاتها قد
قامت بتوزيع بع�ض وحدات جتهيز وتغليف وتعبئة التمور للمواطنني
املهتمني ب�صناعة التمور ،حيث مت دعم عدد ( )200مزارع بوحدات
لإع��داد وجتهيز وتعبئة وتغليف التمور �شملت على ( )750جها ًزا
و�آلة (�آلة نزع النوى� ،آلة تغليف بالتفريغ �أو االنكما�ش ،مكاب�س يدوية
وهيدروليكية ،معدات ترطيب وتعقيم� ،أجهزة غ�سل وجتفيف ،خمازن
تربيد وطحن النوى) ،ويهدف هذا امل�رشوع �إىل ن�رش فكر ا�ستثماري
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الفا�ضل
علي بن جمعة ال�شعيبي

الفا�ضل
علي بن �صالح املنجي

ت�سويقي ،وذلك عن طريق تنمية وتطوير �آليات منا�سبة لعمليات الكب�س
والتغليف والتعبئة مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق املحلي وال�سوق
اخلارجي .كما قامت الوزارة �أي�ضا وبهدف �إر�شاد املزارعني بالطرق
املثلى للحفاظ على جودة التمور بتوزيع عدد ( )78غرفة خم�ص�صة
لتجفيف التمور بنظام الدعم يف عدد من واليات ال�سلطنة ،ويهدف
الربنامج �إىل تغيري فكر املزارعني من التجفيف بالطريقة التقليدية
(التجفيف املك�شوف على الدعون) �إىل الطرق احلديثة بوا�سطة الغرف
املحمية ،حيث �أظهرت النتائج التي ت�شجع على �أهمية دعم مثل تلك
التقنيات التي حتافظ على نظافة الثمار وخلوها من الأتربة واحل�رشات
وحمايتها من الأمطار املو�سمية».
كما توا�صلت جملة (جند عُمان) مع عدد من مزارعي النخيل
والذين ميار�سون مهنة (التب�سيل) ،ومت التحدث معهم هاتفيا:
الفا�ضل �سعيد بن حميد ال�صوايف من نيابة �سناو ق��ال« :من
املتوقع �أن يكون هذا املو�سم جيداً باملقارنة مع املوا�سم ال�سابقة،
أمطارا بداية ال�سنة واحلمد هلل ،وبالرغم من ت�أثر
حيث �شهدت الوالية � ً
النخلة (بالدوبا�س) لكن مازالت حتافظ على م�ستواها ،والوزارة لها
جهود وا�ضحة للمحافظة على هذه النخلة من الآفات .فالنخلة �إرث
خالد ولها مكانة عظيمة ،لذا حتظى بعناية خا�صة على مدار ال�سنة،
وتتم العناية بها من خالل الأ�سمدة واحل��رث والنظافة واملياه.
وفريا ،وهلل احلمد
وعندما تعطي النخلة
إنتاجا ً
اهتماما ف�إنها تعطيك � ً
ً
على ما وهبنا �إياه .وقامت احلكومة بت�شجيعنا على (التب�سيل) من
خالل دعمها لنا ،فنحن جند فوائد كثرية ،فاملزارع ي�ستفيد ماديا،
ويف الوقت نف�سه يحافظ على مهن الآباء والأجداد.
وكما قال ال�شاعر ال�شيخ عبداهلل بن حمود احل�سيني يف ق�صيدته
(�شكر النعم) وا�صفًا نخلة (املب�سلي) قائالً:
(املب�سلي) �أمري النخل م�شتهر باجللب للورق العايل بال �س�أم
كما حتدث الفا�ضل معاذ بن �صالح امل�سكري �أحد �أ�صحاب مهنة
(التب�سيل) قائال« :بدايتي يف هذه املهنة مع والدي ،حيث كان الوالد
ميتلك مزرعة يوجد بها �أعداد كبرية من نخيل (املب�سلي) ،وكنت �أح�رض
هذه املنا�سبة �سنويا يف تظاهرة اجتماعية يجتمع فيها �أهايل القرية
للتعاون يف عملية (التب�سيل) ،وعلى الرغم �إن هذه التظاهرة ترد عائ ًدا
مال ًيا� ،إال �أنها ت�سلية وهواية ،ففي ال�سابق كنا نواجه بع�ض ال�صعوبات
يف نقل الب�رس لقلة الإمكانات ،و�أما الآن وهلل احلمد �أ�صبحت الإمكانات

والآالت احلديثة متوفرة ،مما ي�سهل عملية (التب�سيل) ،بالإ�ضافة
و(املب�سل) يقوم بالتح�ضري لـ(التب�سيل)
�إىل �سهولة نقل الب�رس،
ِّ
م�سبقا من حيث جتهيز الأدوات امل�ستخدمة يف (التب�سيل) مثل:
(القفران ،وامل�شخل ،والطربال ،والدعون ،وحبل املرياد) كذلك
دعوة �أهايل القرية مبوعد (التب�سيل) ،و�إبالغ اجل َّدادين والطباخني
وجتهيز (الرتكبة) فرتى النا�س يف عمل د�ؤوب وقد ي�ستمر لعدة
�أي��ام ،واحلقيقة �أنه عمل �شاق للغاية ي�شرتك فيه جميع �أهايل
القرية ،ولكنهم �سعداء به ،ويرجون ح�صاده مبا يف�ضي عليهم
عائدا ماليا ببيعه».
و�أ�ضاف الفا�ضل علي بن جمعة ال�شعيبي قائ ًال «تعد عادة
قدميا ورثه ال ُعمانيون منذ القدم �أبا عن
(التب�سيل) ال�سنوية موروثًا ً
جد ،حيث ميكن القول ب�أنها مهنة من املهن القدمية من حمافظة
�شمال ال�رشقية وغريها من املحافظات الأخرى بال�سلطنة التي
امتهنها ال ُعمانيون منذ القدم ،وتعنى نخلة (املب�سلي) عناية
فائقة من قبل مالكها ب�شكل دوري ،وذلك لأهميتها ومبا ترد
على �صاحبها من مردود مادي ،ويكاد بع�ض ممتهني (التب�سيل)
قدميا يعتمد على املبالغ والإيرادات املالية التي يح�صل عليها
من بيع الب�سور يف حت�سني و�ضعه املعي�شي ،حيث ميكن القول
ب�أنها كانت �أحد م�صادر الدخل ب�شكل �سنوي ملمتلكيها ،كذلك
�أي�ضا تعد عادة (التب�سيل) من العادات ال ُعمانية الأ�صيلة ،والتي
جت�سد �أروع الأمثلة يف التعاون والتكاتف يف املجتمع ال ُعماين،
حيث تعتمد كافة مراحل (التب�سيل) على اجلميع ،ال�صغري قبل
الكبري والرجال والن�ساء».
الفا�ضل علي ب��ن �صالح املنجي �أح���د �أ���ص��ح��اب مهنة
(التب�سيل) قائال« :يف كل عام ال تزال نار (الرتكبة) ت�شتعل يف
مو�سم (التب�سيل) ولكن بوهج �أقل عن ال�سنوات املا�ضية لأ�سباب
عديدة� ،أدت �إىل هجرة املزارعني واالبتعاد عن (التب�سيل) وزراعة
�أن��واع ذات جدوى اقت�صادية ب�سبب �ضعف الإقبال على �رشاء
(التب�سيل) ،حيث ت�سعرية بيعه مل تتغري منذ مطلع ال�سبعينيات
من القرن املن�رصم وزيادة تكلفة (التب�سيل) عن املا�ضي ب�سبب
كبريا يف
�أجرة العمالة وغريها من الأ�سباب� ،إال �أن هناك حراكً ا ً
ال�سنوات املا�ضية للعمل على تطوير �إنتاج (التب�سيل) ،ون�أمل �أن
يكون له دور حيوي و�إنني على يقني تام ب�أننا ن�ستطيع �إعادة
�شيء من تلك الروح التي امتلكها الأج��داد فابتكروا (التب�سيل)
وجنحوا لأنهم �أعطوا النخلة جل اهتمامهم ف�أعطتهم اخلري
الوفري،ومع ت�ضافر اجلهود �سنجد احللول املالئمة ليكون ملنتج
الب�سور قيمة م�ضافة عالية اجلودة ت�ستلهم من املا�ضي التليد
الكفاح ،ومن احلا�رض االهتمام لي�رشق فجر جديد يجني من هذه
النخلة روحا تلهمه نحو اكت�شاف مكنونات هذا الوطن فيفتح
لنف�سه بابا للمناف�سة والتفوق».
وكما قال ال�شاعر ال�شيخ علي بن عبداهلل اخلليلي:
ك�أنه (الب�رس) يغلي يف مراجله
�صربا وي�سلــم للرم�ضـاء تقليـه
		
ذاك اخليال الذي الإن�سان جوهره
يفنى الوجود وال تفنى معانيه
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

عمانيون يطورون قناعا مقاوما للميكروبات بتقنية ثالثية الأبعاد
جنحت �رشك��ة ُعمانية يف �إنتاج قناع الوج��ه املقاوم للميكروبات
امل�صن��ع با�ستخ��دام تقنية الطباعة ثالثية الأبع��اد .ومت ا�ستخدام مواد
م�صنع��ة بتقني��ة النانو تعتمد على خلي��ط من البوليم��ر والنحا�س وهو
م��ا يعط��ي خا�صي��ة مقاوم��ة امليكروبات عل��ى �سطح القن��اع ،وخالل
الأ�شه��ر الأوىل م��ن جائحة (كورونا) متكنت ال�رشك��ة من �إنتاج ما يزيد
ع��ن ( )1000قناع وتوفريها للم�ستفيدي��ن يف ال�سلطنة ،كما مت ت�صدير
كمي��ة �أخرى لدول جمل���س التعاون اخلليجي .كما قام��ت ال�رشكة �أي�ضا
بتوفري �أجهزة الطباعة ثالثية الأبعاد من نوع (يوتي مارك) للم�ؤ�س�سات
وال��شركات الت��ي عملت عل��ى مبادرات ت�صني��ع امل�ستلزم��ات الوقائية
ال�شخ�صي��ة ،حيث كان لل�سلطنة احل�صة الأكرب م��ن اال�ستحواذ على هذه
الأجهزة مقارن ًة بباقي دول جمل�س التعاون اخلليجي.

التباعد االجتماعي �أف�ضل و�سيلة للوقاية من كورونا
درا�سة طبية �إ�سبانية وا�سعة النطاق �أ�شارت �أن تدابري التباعد �أن حتقي��ق (مناع��ة القطيع) يف عم��وم �إ�سبانيا فيم��ا يتعلق بفريو�س
االجتماع��ي ُتعد �أف�ض��ل و�سيلة للتعامل م��ع اجلائحة ،م�شرية �إىل كورون��ا ال يزال بعي ًدا كل ال ُبعد ع��ن الواقع احلايل ،و�أو�ضحت الدرا�سة
الت��ي مولته��ا جزئ ًي��ا وزارة ال�صحة الإ�سباني��ة �أن ( )٪5فقط من �أكرث
أج�ساما
يكونوا �
ً
م��ن (� )٦١ألف �شخ�ص �شملتهم الدرا�سة ا�ستطاع��وا �أن ّ
م�ضادة ملقاومة هذا املر�ض .وك�شفت الدرا�سة �أن نحو ثلث امل�شاركني
يف الدرا�س��ة من الذين �أ�صيبوا بالفريو���س ظلوا بدون �أعرا�ض ،م�شرية
�إىل �أن ذل��ك ل��ه ت�أث�يرات مهمة عل��ى ال�صحة العامة ،و�أ�ش��ارت �إىل �أن
مناع��ة القطي��ع يف الوقت احلايل �صعبة التحقق ب��دون تقبل الأ�رضار
اجلانبية ب�سقوط العديد من الوفيات بني ال�سكان املعر�ضني للإ�صابة
وزيادة العبء على النظم ال�صحية.

جهاز لتحويل احلرارة �إىل طاقة كهربائية نظيفة
ابتك��ر فريق من الباحث�ين يف الواليات املتحدة جه��ازا بحجم علبة م�ص��ادر احلرارة ،ف���إن الإلكرتونات داخله تتح��رك من املكان
الثق��اب ميكنه حتويل احل��رارة املهدرة يف املن��زل �أو ال�سيارة �إىل م�صدر ال�ساخن �إىل املكان البارد ،مما ي�ؤدي �إىل توليد تيار كهربائي».
للكهرب��اء ال�صديقة للبيئة .ونقل عن جامعة (بن�سلفانيا) قولها « :ميكننا
اال�ستف��ادة م��ن م�ص��ادر احل��رارة امله��درة حولن��ا ،مث��ل �أنابي��ب املياه
ال�ساخن��ة الت��ي مت��ر يف منازلنا ،حي��ث �إن معظم احل��رارة الفائ�ضة التي
تنبع��ث من هذه الأنابي��ب ت�ضيع يف البيئة ،ولك��ن الآن �أ�صبح مبقدورنا
احتجازها وحتويلها �إىل طاقة كهربائية مفيدة».
ويق��ول الباحث��ون �إن تقني��ات حتويل احل��رارة �إىل طاق��ة كهربائية
قائم��ة بالفعل ولكنه��ا لي�ست فعال��ة يف ظروف احلي��اة الطبيعية ،ولكن
اجله��از اجلديد ي�ستطيع بالفعل توليد الكهرباء من احلرارة بدرجة كفاءة
مل تك��ن تتوافر من قبل �إال يف ظروف املخت�برات العلمية .ويو�ضح فريق
الدرا�س��ة فك��رة اجلهاز اجلدي��د قائلني« :عن��د و�ضع اجله��از بالقرب من
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موجة محُ تملة من الإ�صابات بتلف دماغي
ُمرتبط بـ(كوفيد )19

ح ّذر علم��اء من موجة محُ تملة من الإ�صاب��ات بتلف دماغي
ن��اجت ع��ن الإ�صابة بفريو���س كورون��ا ،م�شريين �إىل وج��ود �أدلة
جدي��دة ت�ؤك��د �أن (كوفي��د )19ميك��ن �أن ي���ؤدي �إىل م�ضاعف��ات
�شديدة باجلهاز الع�صبي م��ن بينها االلتهاب والذهان والهذيان.
وو�صف��ت الدرا�سة التي �أجراه��ا باحثون يف جامعة لندن لـ ()43
حالة ملر�ضى (كوفيد )19عانوا �إما من اختالل وظيفي م�ؤقت يف
الدم��اغ �أو جلط��ات دماغية �أو تلف يف الأع�ص��اب �أو �آثار خطرية
أي�ضا �إىل
�أخرى يف الدماغ ،وعزز البحث درا�سات حديثة خل�صت � ً
�أن املر�ض ميكن �أن ي�صيب الدماغ بتلف.
وق��ال معهد عل��م الأع�صاب يف جامعة لن��دن الذي �شارك يف
الإ��شراف عل��ى الدرا�سة «�إننا �سرنى �إذا كن��ا �سن�شهد جائحة على
نط��اق كبري من تلف الدماغ املرتبط باجلائحة وقد تكون مماثلة
جلائح��ة الته��اب الدم��اغ ال�سبات��ي يف ع�رشيني��ات وثالثينيات
القرن املا�ضي بعد جائحة الإنفلونزا يف عام 1918م».

اكت�شاف م�ستوطنات ب�شرية قدمية تغمرها
املياه منذ نهاية الع�صر اجلليدي
ك�ش��ف علماء �آثار للم��رة الأوىل عن مواق��ع قبالة ال�سواحل
الأ�سرتالي��ة كان ي�ستوطنها ال�سكان الأ�صليون ،مما يفتح الطريق
�أم��ام اكت�ش��اف م�ستوطن��ات ب�رشية قدمي��ة تغمره��ا املياه منذ
وبينت نتائج الأبح��اث العثور
نهاي��ة الع��صر اجلليدي الأخ�يرّ .
عل��ى عمق مرتي��ن حتت �سط��ح البحر ،قبال��ة ال�سواح��ل الغربية
لأ�سرتاليا على مئات الأدوات احلجرية القدمية التي �صنعها قبل
�سبع��ة �آالف �سنة على الأقل �سكان �أ�سرتاليا احلالية (الأ�صليون).
�ِث� على عم��ق ( )14مرتا يف موق��ع �آخر قريب عل��ى �آثار
كم��ا ُع رِ َ
�أن�شط��ة ب�رشي��ة تع��ود �إىل (� )8500سنة على الأق��ل .ومل ي�ستبعد
علم��اء الآثار �أن يك��ون املوقع��ان املذكوران �أقدم مم��ا �أظهرت
الآثار املك َت َ�شفَة ،معتربين �أنها خطوة �أوىل قد تقود �إىل اكت�شاف
املزي��د من املواقع التي ا�ستوطنها ال�س��كان الأ�صليون وغمرتها
املياه خالل الع�رص اجلليدي الأخري الذي بد�أ قبل (� )18ألف عام
وانتهى قبل ثمانية �آالف عام.

قفازات ذكية ترتجم لغة الإ�شارة
قام املهند�سون يف جامعة كاليفورنيا ،الأمريكية ب�إن�شاء قفاز
غري مكلف عايل التقنية ميكنه ترجمة لغة الإ�شارة �إىل كالم عادي.
�سي�سم��ح هذا االبتكار اجلديد للأ�شخا�ص البك��م �أو ال�صم بالتوا�صل
ب�سهول��ة �أكرب مع الآخرين .ومت جتهيز القف��ازات الذكية النموذجية
بخم�س��ة م�ست�شعرات مرن��ة للألياف املو�صلة الت��ي متتد على طول
كل �إ�صب��ع .تتلقى اللوحة امل�ستديرة املوج��ودة يف اخلارج �إ�شارات
وتر�سله��ا �إىل الهات��ف الذكي .يت��م التعرف على �إمي��اءات اليد التي
ت�ش�ير �إىل الأحرف الفردية والأرقام والكلمات والعبارات يف الوقت
الفعلي ،ويتم عر�ض الرتجمة يف التطبيق.
وتق��ول جامعة (كاليفورنيا) يف لو�س �أجنلو�س على موقعها �إن
النظ��ام يح��ول الإمياءات �إىل ن�ص ب�رسعة كلم��ة واحدة يف الثانية.
ميكنها التعرف على (� )660إمياءة بدقة  ٪98.63يف لغة «�أم�سلني».
كم��ا ت�ساعد القف��ازات الذكية ال�ص��م على التوا�صل م��ع الأ�شخا�ص
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أي�ضا ا�ستخدامها لتعليم
الذي��ن ال يتحدثون لغة الإ�ش��ارة ،وميكن � ً
طريق��ة غري لفظي��ة للتوا�ص��ل .بالإ�ضافة �إىل ذلك يق��وم العلماء
بتجرب��ة �أجهزة ا�ست�شع��ار لزجة اللتقاط تعب�يرات الوجه ،والتي
جزءا من لغة الإ�شارة.
تعد � ً
أي�ضا ً

ارتداء الكمامة قد يك�شف عن
م�شاكل يف الأ�سنان

مل يك��ن ارتداء الكمام��ات مقبوال عامل ًيا يف
�أي وقت م�ض��ى �أكرث من الآن! ولكن قد ي�صاحب
ذل��ك مالحظ��ة رائحة ف��م كريه��ة� ..إلي��ك بع�ض
الأ�سباب :عند مالحظة رائحة كريهة بعد التنف�س
يف الكمامة ،عادة ما يرجع هذا �إىل وجود مفرط
للبكترييا يف الفم ،هذا لأن معاجلة بقايا الطعام
تخلق مركبات الكربيت ذات الرائحة غري الطيبة،
وع��ادة ما ميكن �إزالة ه��ذه البكترييا با�ستخدام
مك�شط��ة الل�س��ان .وميكن �أي�ض��ا �أن تكون رائحة
الفم ال�سيئة نتيجة جلفاف الفم ال�شديد ،ويف هذه
احلال��ة يف�ضل �رشب كوب من امل��اء ،ي�ساعد يف
�إزالة البكترييا م��ن الفم� ،أما �إذا كان املرء يقوم
بتنظيف �أ�سنان��ه ول�سانه بانتظام وظلت م�شكلة
رائح��ة الف��م الكريهة قائمة ،فيج��ب عليه زيارة
طبيب الأ�سن��ان ال�ستبعاد وج��ود م�شاكل �أخرى
مث��ل جي��وب اللث��ة �أو ت�سو���س الأ�سن��ان .وميكن
�أي�ضا زيارة طبيب الأنف والأذن واحلنجرة نظرا
لأن وجود م�شاكل يف اجليوب الأنفية واللوزتني
ميكن �أن ي�سبب رائحة الفم الكريهة �أي�ضا.

طفلة تولد م�صابة بـ(كورونا)
دليل على انتقاله يف الرحم
يق��ول خ�براء �أمريكي��ون �إن والدة طفل��ة
�أمريكي��ة م�صابة بفريو���س كورونا هي �أقوى
دلي��ل حت��ى الآن عل��ى �أن الفريو���س ميكن �أن
و�شخ�ص
ينتقل يف الرحم من الأم �إىل اجلننيّ .
الأطب��اء �إ�صابة والدة الطفل��ة الر�ضيعة وهي
م��ن والية (تك�سا���س) بفريو���س كورونا ،قبل
�أن تدخ��ل يف حالة خما�ض ب�ش��كل مبكر قبل
الأوان يف الأ�سب��وع ال��ـ ( )34للحمل .ومت نقل
الطفل��ة �إىل العناية املرك��زة وبدت يف البداية
ب�صح��ة جيدة ،ولكن يف الي��وم التايل �أ�صيبت
بحم��ى و�صعوب��ات يف التنف���س ،قب��ل �أن يتم
ت�شخي�ص �إ�صابته��ا بفريو�س (كوفيد )19بعد
نحو (� )24ساعة من الوالدة .وعوجلت الطفلة
بالأوك�سج�ين التكميل��ي لعدة �أي��ام ،لكنها مل
تك��ن بحاجة �إىل تهوية ميكانيكية .وا�ستمرت
نتائ��ج اختب��ارات الفريو���س �إيجابي��ة مل��دة
�أ�سبوع�ين ،وبع��د ( )21يوم�� ًا مت ال�سماح للأم
والطفلة بالعودة �إىل املنزل.

ال�ساعات الذكية تقي�س
النب�ض ب�شكل غري دقيق غالب ًا
قال��ت هيئة اختب��ار ال�سلع الأملانية
�إن ال�ساع��ات الذكي��ة و�أ�س��اور اللياق��ة
البدني��ة تقي���س مع��دل نب�ض��ات القل��ب
ب�ش��كل غري دقي��ق غالباً ،م�ش�يرة �إىل �أن
ح��زام ال�ص��در يع��د �أك�ثر موثوقي��ة لهذا
الغر���ض .وتو�صلت الهيئ��ة الأملانية �إىل
ه��ذه النتائ��ج بع��د �إج��راء اختب��ار على
(� )25ساعة ذكية و�سوارا للياقة البدنية
مل تق��دم من بينها قيم��ا �صحيحة �سوى
�ساعت�ين فقط  ،هم��ا (�أب��ل) و(جارمن).
و�أ�ض��اف اخل�براء �أن بع���ض مودي�لات
�أ�س��اور اللياقة البدني��ة قدمت قيم نب�ض
�أق�ص��ى ( )104ب��د ًال من القيم��ة الفعلية
( .)181وعن��د قيا���س اخلط��وات يو�صي
اخلرباء با�ستخدام الهاتف الذكي للدعم؛
حي��ث ال حتت��وي الأ�س��اور عل��ى وح��دة
لتحديد املواقع عرب الأقمار ال�صناعية.

الأطفال الأكرب �سنا لديهم �أج�سام م�ضادة لكورونا �أكرث من الأ�صغر �سنا
�أفادت درا�سة علمية قام بها باحثون بامل�ست�شفى اجلامعي يف (هامبورج
�إبن��دورف) يف �أملانيا �أن ( )%1.5فقط من �أطف��ال ويافعني ممن مت فح�صهم،
لديهم �أج�سام م�ضادة لفريو�س كورونا .ووجد الباحثون �أن ( )36فقط من بني
لا و�صب ًيا ياف ًعا يحملون �أج�ساما م�ضادة �ضد مر�ض (�سار�س)2
( )2436طف� ً
الناجم عن الإ�صابة بفريو�س كورونا .و�أعلن فريق البحث نتيجة �أولية �أخرى
للدرا�سة تفيد ب�أن الأطفال الأكرب �سنا لديهم �أج�سام م�ضادة لهذا املر�ض �أكرث
م��ن الأ�صغر �سنا .وقالت اجلامعة« :رمبا يرتبط هذا ب�أن الأطفال يطورون مع
تق��دم ال�س��ن مدى �أكرب من االحت��كاك بالأج�سام اخلارجي��ة ،ورمبا يرجع هذا
�أي�ضا �إىل م�س�ألة ال�سلوك االجتماعي».
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

«من ي�أبى اليوم قبول الن�صيحة التي ال تكلف �أي �شيء� ،سوف ي�ضطر
يف الغد �إىل �شراء الأ�سف الذي �سيكلفه �أغلى ثمن».
�أفالطون
خ�ص�ص وقتا لرتتاح
ال ينفع �أبداً العمل دون توقف على م�رشوع معني ،خا�صة عندما ت�شعر
بالتعب ،ومن دون �أن تنام �أو تتفرغ لن�شاطات �أخرى ت�ساهم يف �شعورك
باال�سرتخاء� .إن القيام با�سرتاحات هو �أمر جوهري لرتتيب �أفكارك،
وللتخل�ص من ال�ضغط الذي ت�شعر به ،والعودة بطاقة �أكرب �إىل العمل.
ومن خالل ذهن مرتاح �أكرث ،ميكنك �إنتاج املزيد من العمل وبنوعية
�أعلى ،حتتاج عندها �إىل وقت �أقل ل�رصفه على الأعمال والن�شاطات،
وا�ستيعاب كل ما يحدث من حولك ب�شكل �أف�ضل.

�ضع مواعيد نهائية والتزم بها

املحافظة على التوا�صل

على الرغم من �أننا عادة ما نرى التوتر على �أنه �شيء
�سيء ي�ؤثر �سل ًبا على الإنتاجية� ،إالّ �أن وجود م�ستوى مقبول
من التوتر قد يعطي نتائج عك�سية ومذهلة .وميكنك ا�ستحداث
هذا النوع من التوتر من خالل و�ضع مواعيد نهائية لت�سليم
املهام وااللتزام بها� .ستتفاج�أ مبدى الرتكيز والإنتاجية
التي حتققها يف حال كنت تعمل �ضمن �إطار زمني حم ّدد.

أ�سا�سا لكل عالقة يف العمل يكون
التوا�صل اجليد يعد � ً
الغر�ض منها حتقيق الأهداف وزيادة الإنتاجية.
�إذا كان العاملون يعرفون جيداً �أين ومتى يتوا�صلون
فيما بينهم ،ومع املديرين ،بالت�أكيد �سيكون �أ�سهل بكثري
الرتكيز على اجلوانب والتفا�صيل التي تهم فقط.
الفكرة الأ�سا�سية للو�صول �إىل توا�صل جيد و�إيجابي
ومبا�رشا يف التوا�صل ،يف حال
وا�ضحا
هي� :أن تكون
ً
ً
وجود م�شكالت ،ال حتاول التظاهر بعدم وجود م�شكالت
كما لو كان كل �شيء على ما ي��رام ،يف احلقيقة ي�شعر
العاملون بو�ضوح وب�سهولة عندما يكون هناك �أمر
غام�ض �أو خاطئ.

�سيا�سة الباب املفتوح
من ال�رضوري بناء عالقات جيدة مع املوظفني ،بحيث يكون من
ال�سهل بالن�سبة �إليهم مناق�شة �أفكارهم وامل�رشوعات التي يعملون عليها
وحتى م�شكالتهم مع مديرهم يف �أي وقت ودون قلق ،و�أهمية ذلك تكمن
يف �أنه يف حال �شعر املوظفون �أنهم منهكون وغارقون يف مهام العمل،
ووجدوا �أنه من ال�صعب التحدث �إليك للتو�صل �إىل حل وحتديد �أولوية
مهامهم ،فقد ال يكون م�ستوى اجلودة والإنتاجية على قدر توقعاتك ،لذا
ُيف�ضل تبني �سيا�سة الباب املفتوح مع فريق عملك.

بع�ض من حكم النجاح

�أمثلة لكلمات حتفيز م�ضيئة ووقعها
على النف�س

� jإن ما حت�صل عليه من دون جهد �أو ثمن لي�س له قيمة.
� jإذا مل تف�شل ،فلن تعمل بجد.
 jما الف�شل �إال هزمية م�ؤقتة تخلق لك فر�ص النجاح.
 jالهروب هو ال�سبب الوحيد يف الف�شل ،لذا ف�إنك تف�شل طاملا مل
تتوقف عن املحاولة.
 jيف كل الأمور يتوقف النجاح على حت�ضري �سابق وبدون مثل
هذا التح�ضري البد �أن يكون هناك ف�شل.

� jأنت رائع :ي�شعر الإن�سان بعد �أن ي�سمعها بال�سعادة والفخر
بنف�سه.
� jأنت مبدع :ت�شعر الفرد ب�أنه موهوب.
� jأنت منجز :ت�شعره الإن�سان بالثقة يف النف�س.
� jأن��ت ودود وحمبوب :توطد ع�لاق��ات ال��ف��رد االجتماعية
والإن�سانية مع الأخرين.
� jأنت ن�شيط ومميز :حتفز الفرد على �أداء العمل ب�رسعة.
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بع�ض اخلطوات لتح�سني الأداء
يف العمل
 jالو�صول مبكرا :يجنبك االندفاع والقلق حيال �إجناز املطلوب
يف الوقت املحدد ،كما ي�ساعدك على تنظيم املهام.
 jاال�ستعداد الدائم :ح�ضرِّ كل ما حتتاج �إليه من م�ستلزمات يف
وقت مبكر من الليل لتتمكن من الو�صول �إىل العمل يف الوقت،
وتبد�أ يومك بابت�سامة م�رشقة.
 jالعمل كفريق :ي�ساعد على �إجناز العمل املطلوب يف الوقت
املحدد ،وبالإمكان تقدمي امل�ساعدة للزمالء عند انتهائك من
مهامك.
 jالدقة� :صحة جميع املعلومات التي تقدمها مبا يف ذلك
التهجئة الإمالئية وقواعد النحو وا�ستخدام عالمات الرتقيم وحل
امل�سائل احل�سابية م�ؤ�رش جيد على االحرتافية يف العمل.
 jاالنتهاء يف الوقت املحدد دائما :حاول �إجناز العمل قبل موعد
ت�سليمه ،مع مراجعته ملرة �أو مرتني.
منظما بحيث �إن مل تكن موجودا ،ي�ستطيع �شخ�ص
 jالتنظيم :كن
ً
�آخر �أن ي�ؤدي املطلوب متاما وبدون فو�ضى.

ع���ب���ارات م��ل��ه��م��ة ع���ن ال��ت��ف��وق
واالمتياز
 jالو�سيلة الوحيدة �إىل النجاح هي اال�ستمرار بقوة حتى
النهاية.
� jأ���ص��ول النجاح �أرب��ع��ة :التخطيط ،والعمل ،وال�صرب،
والتوكل على اهلل.
� jإرادة النجاح مهمة ،لكن الأه��م منها �إرادة التح�ضري
للنجاح.
 jالأ�سباب اخلم�سة للنجاح :الرتكيز ،التميز ،التنظيم،
التطوير ،والت�صميم.
 jلتعمل يف �صمت وال تتحدث ك��ث�يراً ،فهذه هي �سمة
الناجحني الأوىل.
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�إعداد :املالزم �أول  /حميد بن �سعيد ال�صوايف

لوحة املوناليزا

كيف ي�أكل النمل
�سبب ت�سمية عيد الأ�ضحى بهذا اال�سم

ُ�سم��ي عي��د الأ�ضح��ى بهذا اال�س��م لأ ّنه يوم الت�ضحية والفداء ،فق��د كان هذا اليوم هو يوم مكاف�أة م��ن اهلل تعاىل لأنبيائه �إبراهي��م و�إ�سماعيل عليهما
ام �أَ ِيّن �أَ ْذ َب ُحكَ فَا ْنظُ ْر َماذَا َت َرى
ال�س ْع َي قَالَ َيا ُب َن َّي �إِ ِيّن �أَ َرى فيِ المْ َ َن ِ
ال�سالم ،وبعدها جاء اختبار اهلل تعاىل لنبيه ،فعندما بلغ معه ال�سعي قالَ ( :ف َل َّما َب َل َغ َم َع ُه َّ
قَ��الَ َي��ا �أَ َب��تِ ا ْف َع ْل َما ُت�ؤ َْم ُر َ�س َت ِج ُدنيِ ِ�إ ْن �شَ ا َء َهّ ُ
ين) �سورة ال�صافات الآية ( ،)102وعندما �أتت حلظة احل�سم ا�ست�سلم النبيان لأمر اهلل ،و�أراد نبي اهلل
ال�صا ِب ِر َ
الل مِ َن َّ
ني)
الر ّْ�ؤ َيا ِ�إ َّنا كَ َذ ِلكَ نجَ ْ ِزي المْ ُْح�سِ ِن َ
�إبراهي��م ذب��ح ابن��ه �إ�سماعيل ويف تلك الأثناء تدخلت ال�سماء ،ق��ال اهلل يف كتابهَ ( :و َنا َد ْي َنا ُه �أَ ْن َيا ِ�إ ْب َراهِ ي ُم • َق ْد َ�ص َّدق َ
ْ��ت ُ
�س��ورة ال�صاف��ات الآيت��ان ( ،)105- 104وكان الف��داء يف يوم الفداء� ،إذ فدى اهلل نبيه �إ�سماعيل بكب�ش عظيم ،ح ّتى يعلو �ش�أن �آل �إبراهيم يف العاملني ،وهذا بناء
ين • َ�سلاَ ٌم َعلَ��ى �إِ ْب َراهِ ي َم) �سورة ال�صافات ،الآيتان ( ،)109- 107وبالتايل ف� ّإن
عل��ى ق��ول اهلل يف حمك��م تنزيلهَ ( :و َف َد ْي َنا ُه ِب ِذ ْب ٍح َعظِ ٍيم • َو َت َركْ َنا َع َل ْي ِه فيِ ْالآخِ ِر َ
عيد الأ�ضحى مرتبط بالأ�ضحية ،فوقتها يوم النحر يوم عيد الأ�ضحى ،وكذلك يف �أيام الت�رشيق الثالثة التي ت�أتي بعده ،وينتهي وقت الأ�ضحية مع غروب
يوم الثالث ع�رش من �شهر ذي احلجة.

احلرب العاملية الثانية

حرب دولية وقعت يف الأول من �شهر
احلرب العاملية الثانية :هي ٌ
�سبتمرب عام 1939م ،وا�ستمرت لغاية الثاين من �سبتمرب عام 1945م،
و ُتع��د احلرب الأكرب والأكرث دموية يف التاري��خ الب�رشي ،حيث �شاركت
فيه��ا العديد من الدول الأوروبية والعظمى على م�ستوى العامل ،و�شكلت
حلف�ين منف�صلني ومتنازعني ،وهما :دول املحور ،وقوات احللفاء ،وقد
بل��غ عدد امل�شاركني يف هذه احلرب حوايل مائة مليون �شخ�ص ،وي�شار
�إىل �أن �أكرث ما مي ّيزها هو الدمار البالغ الذي تركته ،وا�ستخدام القنابل املدني��ة الت��ي قتل��ت ،فقد ب ّين��ت التقاري��ر � ّأن ع��دد القتلى جت��اوز اخلم�سة
النووية يف (هريو�شيما) ،و(ناجازاكي) ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدد الأرواح والثمانني مليونا.

احلرب الإلكرتونية

�أقوال احلكماء

� kإذا كان اجلمال يجذب العيون فالأخالق متلك
القلوب.
 kالإبداع :هو �أن يخرج الإن�سان من وحل الف�شل
�إىل �إن�سان ُي�رضب به املثلَ.
� kإن الأم���س ق��د ذه��ب ولن يعود �أب��داً� ،أما الغد
ف�إن علمه عند اهلل.
 kلي�س مهم ًا �أن يحدث ما ي�سيء ،ولكن الأهم �أال
يتكرر حدوثه.
 kال�صداقة هي الوردة الوحيدة التي ال �شوك لها.
 kمن قال �إنه و�صل ف�إنه مازال يف �أول الطريق.
� kأ�ضعف النا�س هو من �ضعف عن كتمان �رسه.
� kإذا تواف��رت الثق��ة بني احل��كام واملحكومني
اطم�أن كل منهما �إىل الآخر.
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هــل تعلم

 mه��ل تعل��م �أن القمر الأكرث ن�شاط�� ًا يف النظام
ال�شم�س��ي ه��و القم��ر جوفي��ان التاب��ع لكوك��ب
امل�شرتي ،حيث توجد مئات الرباكني على �سطحه.
 mه��ل تعل��م �أن املخ�ترع الأ�سا�س��ي للمِ�صباح
الكهربائي هو العامل توما�س �أدي�سون.
 mه��ل تعل��م �أن الأخطب��وط لدي��ه ثالث��ة قلوب،
وت�سعة �أدمغة ،و�أن دمه �أزرق.
 mه��ل تعل��م �أن الأبجدي��ة الأوىل ،و ُت�سم��ى
الأبجدي��ة الكنعاني��ة ،ن�ش���أت يف ال��شرق الأدنى
القدمي ،وحتدي��داً يف لبنان يف عام ( )1500قبل
امليالد.
 mه��ل تعلم �أن الألع��اب الأوملبية بد�أت يف عام
 776قبل امليالد.

�إروين رومل
امل����ل����ق����ب ب��ث��ع��ل��ب
ال�����ص��ح��راء ُي��ع��د �إروي����ن
يوهان�س ي��وج�ين روم��ل
الع�سكري ال��ذي
ال��ق��ائ��د
ّ
لقب بثعلب ال�صحراء ،وقد
ولد رومل يف (هايدنهامي) يف �أملانيا ،يف اخلام�س
ع�رش من �شهر نوفمرب من عام 1891م ،وتويف يف
(هريلنغن) ،ويف الرابع ع�رش من �شهر �أكتوبر من عام
1944م ،اكت�سب االحرتام من قبل �أعدائه بعد حتقيقه
إفريقي يف
االنت�صارات املذهلة �أثناء قيادته للفيلق ال
ّ
احلرب العامل ّية الثان ّية.

ج�سر (�أكا�شي كايكو) �أطول ج�سر معلق يف العامل
يقع ج�رس (�أكا�شي كايكو) الذي يعد �أطول ج�رس معلق يف العامل يف و�سط
غرب اليابان ،وي�صل بني مايكو يف مدينة كوبي الواقعة يف املناطق اجلافة
م��ن جزيرة هون�شو ،وبني مدينة �إيوا يف جزي��رة �أواجي ،عرب م�ضيق �أكا�شي،
ويبل��غ ط��ول �أق�ص��ى امتداد ل��ه نح��و ( )1991م�تراً ،وهو يتكون م��ن ثالثة
امت��دادات ،يقع الأطول منها يف الو�سط ،بينما يبل��غ طول كل من االمتدادين
الآخرين نحو ( )960مرتاً ،ليبلغ طول اجل�رس الكلي يف النهاية نحو ()3911
مرتاً.

�أفقي:

� – 1إمام يعربي.
 – 2احلزن  -رد.
 – 3حروف مت�شابهه  -عك�س �أريج � -أحد
الوالدين.
 – 4ج�سمي  -لب�سه «مبعرثة».
 – 5من م�شتقات الألبان  -حروف مت�شابهة.
 – 6حروف مت�شابهة  -جمع دولة.
 – 7عام «مبعرثة»  -يدافع.
 – 8انتهاء  -من الطيور  -والد.
 – 9عا�صمة دولة �أوروبية  -ي�سري «معكو�سة».
� -10صوب � -أظهر.

الكلمـــات املتقاطعـــة

ُي�ش�ير م�صطل��ح احل��رب الإلكرتونيّ��ة وال��ذي
يطل��ق علي��ه بالإجنليزي��ة (� )Cyber warfareإىل
ا�ستخ��دام ُجملة م��ن املمار�س��ات والإج��راءات التي
ت�سع��ى لإحل��اق اخللل والعط��ل بالأنظم��ة والو�سائل
الإلكرتوني��ة اخلا�صة بالع��دو ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق
احلماي��ة لل�� َذّات من اال�ستطالع الإلك�تروين املعادي
ومقاومت��ه ،وحتقي��ق اال�ستق��رار لل ُّنظ��م الإلكرتون ّية
ال�صديقة ،و ُيعد ا�ستخ��دام الطاقة الكهرومغناطي�س ّية
يف نطاق احلرب الإلكرتون ّية �رضورياً؛ وذلك لغايات

تعطيل حركة الع��دو ،ومنعها من ا�ستغالل املجال
الكهرومغناطي�سي ال�صديق� .إن احلرب الإلكرتون ّية
ت ّتخ��ذ م��ن �شبك��ة (الإنرتن��ت) حل َب��ة ��صراع لها،
وت�أت��ي الهجم��ات الت��ي ُت�شّ��ن فيها ب�سب��ب دوافع
وجّ��ه ال�رضب��ات الإلكرتونيّ��ة عل��ى
�سيا�سيّ��ة ،و ُت َ
مواق��ع (الإنرتنت) الر�سم ّية للع��دو ،وكل ما يتعلق
ب�شبكاته وخدمات��ه الأ�سا�س ّية ،وتك��ون ال�رضبات
بقر�صن��ة وتعطي��ل املواق��ع ،و�رسق��ة البيان��ات
ال�رس ّية وتخريبها ،واخرتاق الأنظمة املال ّية.

ال ي�ستطي��ع النم��ل بل��ع
�أي �ش��يء �س��وى ال�سوائ��ل فق��ط،
ويوج��د يف م�ؤخ��رة ف��ك النمل��ة
جيب لتخزين الطع��ام املتا�سك،
حيث يتحلل بوا�سطة لعاب قوي
املفع��ول ،وتبتل��ع النمل��ة اجلزء
ال�سائ��ل وتخ��رج اجل��زء ال�صلب،
ث��م ته�ضم جز ًءا من الطع��ام الذي تبتلعه ،وتخزن الباقي يف حو�صلتها
وت�سمى هذه احلو�صلة (املعدة االجتماعية) ،وعندما جتوع منلة �أخرى
ت��ضرب بق��رين ا�ست�شعاره��ا فتخ��رج قط��رة م��ن ال�سائ��ل املخزون يف
حو�صلتها لتمرره �إىل فم النملة اجلائعة.

ُتع�� ّد لَوح��ة املونالي��زا م��ن
�أ�شه��ر اللوح��ات العامليّ��ة ،وهي
يل
لوح��ة ر�سمه��ا الفنّ��ان الإيطا ّ
ال�شّ ه�ير ليون��اردو دا فن�شي ،وهو
م��ر
�أح��د �أ�شْ ه��ر ّ
الر�سام�ين عل��ى ّ
الع�صور ،ومن ينظر �إىل املوناليزا
ُيالح��ظ ابت�سام َته��ا احلزين��ة مع
نظ��رة عي َنيه��ا التي ُي�س ْيطر عليها ال ُغمو�ض ،و ُيق��الّ � :إن دافن�شي كان قد
هرج��اً؛ كي يجعلها تحُ افِظ على ابت�سامته��ا �أثناء فرتة ر�سمه
ا�ست� َ
أج��ر ُم ّ
ً
له��اُ .يطلَق عل��ى لوحة املوناليزا �أي�ض��ا ا�سم (اجليوكن��دا) ،و ُتع ّد اللوحة
�صغ�يرة احلجم ُمقارن ًة بلوحات دا فن�ش��ي الأخرى؛ �إ ْذ َيبلُغ طولُها ()30
ر�ضها فيبلُغ (� )21إن�شاً.
�إن�شاًّ � ،أما َع ُ

عمودي:

 -1عك�س جنة � -شهر ميالدي «معكو�سة».
 – 2مر�ض ي�صيب اجلهاز التنف�سي  -ا�سم علم
مذكر.
 – 3ا�سكت  -مدينة �أردنية «معكو�سة»  -من
املجوهرات.
 – 4من الفواكه  -ا�سم �إ�شارة.
 – 5من اخل�رضوات  -حيوان مفرت�س «معكو�سة».

 – 6حب�س «معكو�سة»  -راية «مبعرثة».
 – 7من �سور القر�آن الكرمي «معكو�سة»  -من
املعادن.

 – 8ثلثي ر�أ�س  -ا�سم علم مذكر  -ثلثي �شوط.
 – 9من مراحل العمر � -شهر ميالدي «معكو�سة».

 -10عملة «معكو�سة»  -عك�س �رشاء.
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ات ا اَْل ْحترِ َ ا ِز َّي ِة اَ َّلتِي
ِيث ِح ْي َن َها َع ْن ا ْ إَِل ْج َر َاء ِ
ات اَل َْو َقائ َِّي ِة َواَلمْ ُ َتطَ ل َّب ِ
اع َ�ص َب ِ
ان اَلحْ َ د ُ
اح ٍي َ -وكَ َ
فيِ ا ِْجت َِم ٍ
ورو َنا  .كُ وفِ يد  )١٩واَ َّلتِي مِ ن اَلمْ ُْمكِ ِن ِا ِّت َخا ُذ َها مِ ْن اَ ْل َف ْر ِد
َبا َت ْت اَل َْي ْو َم ُمل َِّح ًة فيِ ظِ ِّل َت َف ِّ�شي َجائ َِح ِة ( كُ ُ
وم
اع َولمِ ََّر ٍ
َنفْ�سِ �� ِه َق ْب��لَ �أَ ْن ُت ْف َر َ
�ض َعل َْي ِه ـ �أكَّ ـ َد ِح�ْيذنْ َ َذاْكَ َرئ ِْي ُ�س ا اَْل ِْجت َِم ِ
ات َعد ِْي�� َدةٍ َعلَى َ�أ َه ِّم َّي ِة َم ْف ُه ِ
�ص َ�شدِي ٍد
ورةٍ َدقِ ْيقَةٍ َو ِح ْر ٍ
اب ِة اَ ْل َّذات َِّيةِ)َ ،و ُم ْق َدا ِر َدو ِر َذلِكَ المْ َ ْف ُه ِ
(ال َّْر َق َ
وم َحا َل َة �أَ ْن َج َّ�س َد ُه اَلمْ َْر ُء َوب ُ
ِ�ص َ
اب ِة
فيِ ذِا ِتهَِ ،و َعلَى َنفْ�سِ هَِ ،ق ْبلَ �أَ ْن َيطْ ل َُب ُهو مِ َن اَ ْل َغ ِ
ري ِا ِّت َخا َذ َذلِكَ َ ،و َق ْبلَ �أَ ْن َيك َ
ُون َت ْف ِع ْيلُ (اَل َّْر َق َ
َا�س َذلِكَ
اَ ْل َّذاْت َِّي��ةِ) �أَ ْم ًرا َت ْف ُر ُ�ض�� ُه ا ْ أََل ْنظِ َم ُة َواَ ْل َّت�شرْ ِ ي َع ُ
ات� ِ ،إنمَّ َ ا َي�أْتِي مِ ْن ا ْ إَلِ ْن َ�س��ا ِْن َذاْ ِتهَِ ،و ِا ْنعِ ك ُ
ام.
�إِ ْي َجا ًْبا َعلَى َح َي ْا ِت ِه وَمجُ ْ َت َمعِ ِهَ ،و ِب َا ْل َّتاليِ َعلَى اَل َْوطَ ِن ب َِ�شك ٍْل َع ٍّ
ا�سا لمِ ُْ�س َت َو َيا ِْت َث َق ْا َف ِة اَ ْل َف ْر ِد َ ،ومِ ْق َد ًارا ل ُِرقِ ِّيهِ،
ال َ�شكَّ فيِ �أَ َّن (اَل َّْر َق َ
اب ُة ا ْل َّذات َِّيةُ) ُتع ُّد ُم ْق َي ً
��ع ُم َت َغيرِّ َ ا ِت َها
َولمِ ُ َع�� َّدلِ َف ْهمِ �� ِه ِلل َْح َي�� ْا ِة بمِ َ طَ ْا ِل ِب َهاَ ،وكَ ْيف َِّي�� ِة ا ِْ�ستِطَ ا َْعتِ�� ِه فيِ اَ ْل َّت َعا ُْملِ َم َ
��ع َم َع اَلمْ ُْ�س َت ِّج ِ
دات اَ َّلتِ��ي َتظْ َه ُر َبينْ َ
اج ِ
َوب ُ
��ورةٍ َ�ص ْائ َِب��ةٍ َ ،واَ ْل َّت َفا ُْع��لِ ا ْ إَِل ْي َجاب ِِّي َواَ ْل َّن ًِ
ِ�ص َ
ْ�ص ًة ِتلْكَ ا اَْل ِْ�س ِت ْث َنائ َِّي َة َو َغيرْ َ اَلمْ ُ َت َو َّق َع ِة مِ ْن َها.
اَ ْل َف ْي َن ِة َوا ْ أَلُ ْخ َرىَ ،و َخا َّ
��وا ًْء فيِ اَ ْل َّت َح ُّك ِم
ات اَل َّْ�ش ْخ ِ�ص َّي�� ِة ل ْ ِإ
اب�� ُة اَ ْل َّذات َِّي��ةُ) فيِ اَ ْل ُق َد َر ِ
َتك ُْم ُ
��ن (اَل َّْر َق َ
ِل ْن َ�سا ِْن�َ ،س َ
وم ِب ِه مِ ْن �أَ ْف َعا ٍْل َ�أ ْو َما َي َت َف َّو ُه ِب ِه مِ ْن َ�أ ْق َوا ٍْلَ ،وبمِ َ ا َي ْذ َه ُب ِب ِه َبعِ ْي ًدا عن
َو َ�ض ْبطِ َما َي ُق ُ
ِ�ص ْو َرة مِ َن ا ْ ِإَل ْي َذا ِء َ�أ ْو َ�شك ٍْل مِ َن َ�أ ْ�ش َكاْلِ ا ْ ِ إَل َ�سا َْء ِة َوبمِ َ ا
اَ ْل َّت َ�س ُّب ِب فيِ ِ�إ ْح َد ِ
اث �أَ ْم ٍر َي�أْتِي ب ُ
اب ُة اَ ْل َّذات َِّيةُ) َو ْج ًها مِ ْن �أَ ْو ُج ِه
ُي َج ِّن ُب�� ُه قِ َياْم ُه ِب ِ�إ ْز َع��ا ِْج ا َْل َآخ ِر ْي َنَ ،و ِب َذلِكَ َف ُت َع ُّد (اَل َّْر َق َ
��ع اَ ْل َّن ْف ِ�س تجِ َ ْا َه اَلمْ ُ َت َغيرِّ اَلخْ َا ِر ِج ِّي،
املِ َم َ
اَ ْل َّتحكُّ�� ِم فيِ َن ْو ِع اَ ْل َّت�صرَ ُّ ِف �أَ ْو كَ ْن ِه اَ ْل َّت َع ُ
ْ�ص ًة
َو ُد ْونمَ َ ��ا �إِ ْي َعا ٍْز ُم َبا�شرِ ٍ ِب َذلِكَ َ ،وهِ ي �أَ ْق َر ُب َما َتك ُ
ُ��ون َر َق َ
اب ًة َذاْت َِّي ًة َدا ِْخل َِّي ًة َخا َّ
ِبا ْ إِ
َل ْن َ�س��ا ِْن َنفْ�سِ ��هَِ ،و َت ْن َب ُع مِ ْ
��ن َذا ِتهَِ ،وبمِ َ ا َي َ�ض َع�� ُه ِل َنفْ�سِ ِه مِ ْن َ�ض َوابِ��طَ َو َم َع ْا ِييرْ َ
��ن �أَ ْن َت�أْتِي ا ِْ�ست َِجا َْب ًة
اب َة اَ ْل َّذات َِّيةَ) يمُ ْ كِ ُ
�أَ ْخلاَ قِ َّي��ةٍ  ،وَفيِ اَلجْ َ ْان ِِب ا َْل َآخ��ر َف ِ�إ َّن (اَل َّْر َق َ
��ن �أَ ْح َدا ٍْث َ ،و َذلِكَ مِ ْن
��ر ِ
ات اَلخْ َ ْا ِر ِج َّي�� ِة فيِ ب ِْي َئ ِة اَ ْل َف ْر ِد َنفْ�سِ هَِ ،و َم ْا ُيحِ ْيطُ ُه مِ ْ
ِلل ُْم�ؤَ ِّث َ
��ر َاء ٍ
ات َّماَ ،م ْف ُر ْو َ�ضةٍ
َح ْي ُ
العميد الركن
��و ُع ُر ُدو ِد َ�أ ْف َعاْلِ اَ ْل َف ْر ِد تجِ َ �� ْا َه اَ ْلق َِيا ِْم بِا ِّت َب ِ
��ث ُخ ُ�ض ْ
اع ِ�إ ْج َ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
َعل َْيهِ� ،أَ ْو َت ْنف ِْي ِذ َت ْعل ِْي َما ٍْت َو َر َد ْت ِ�إل َْيهَِ ،و ْف َق نِظَ ا ٍْم ِر َقاب ٍِّي َخ ْا ِر ِج ٍّي .
اب ِة ا ْل َّذات َِّيةِ) بمِ َ ْف ُه ْومِ َها اَ ْل َكاْمِ لِ َق ْو ًال َوفِ ْع ًِال
َو َما �أُو َلئِكَ اَ ْل َق ْا ِد ِر ْي َن َعلَى تجَ ْ �سِ ْي ِد (اَل َّْر َق َ
��ي فيِ اَ ْل َّث َق ْا َفةَِ ،و ُ�س ُم ٌّو فيِ اَلمْ َْع ِر َف ِة َ ،و ُعل ٌُّو فيِ اَ ْل ِف ْك ِرَ ،و�إِيمْ َ ا ٌْن ِب َال َْواْقِ ِع،
�إ َّال َو َل َد ْيه��م ُرقِ ُّ
َوا ْ أَلَ ْخ ِذ ِب�أَ ْ�س َب ْا ِب ِه َ ،واَ ْل َّتك َُّي ِف َم َع َمطَ ْاِل ِب ِه َوبمِ َ ا َي ِج ُب اَ ْل َّت َعا ُْملُ َم َع ُه ،فيَ ا ِْ�ست ِْح َ�ض ٍار َنق ٍِّي
ِئ��م لمِ َا �أَ َم َر ِب ِه اَلمْ َْولىَ ُ�س ْب َح ْا َن ُهَ ،ف ُه َو اَل َّْرقِ ْي ُب َواَلحْ َ�سِ ْي ُب  ،اَ ْل َق ْائِلُ فِ ـي كِ َت ْابِــ ِه اَلمْ ُ ِبينْ ِ :
َو َدا ٍ
ْن�ساءِ ،ا َْل َآي ُة (. )١
}�إِ َّن اللهَّ َ كَ َ
ان َعل َْيك ُْم َرقِ ً
ور ُة اَل َ
يبا{ ُ�س َ
وم
عي��لِ َم ْف ُه ِ
و�إَ َذا َم��ا �أَ َر ْد َن��ا �أَ ْن َن َ�ض َ
��ع �أَ ْن ُف َ�س َن��ا فيِ ا ِْخت َِب��ا ٍْر َحق ِْيق ٍِّي َعلَ��ى ُق ْد َر ِت َنا فيِ َت ْف ْ
اب ِة اَ ْل َّذات َِّيةِ) َو ا ْ أََل ْخ ِذ ِب َها َف َها هِ ي اَل َّْ�سان َِح ُة َق ْائ َِم ٌة َو َن ْح ُن َنعِ ْي ُ�ش اَل َْي ْو َم َو َ�سطَ َه َذا ا اَْل ِْبتِال ِء
(ال َّْر َق َ
املُ َم َع ُه
ورو َنا  .كُ وفِ يد َ ) ١٩و َما َي َتطَ ل َُّب ُه اَ ْل َّت َع ُ
اَلَّ��ذِي ا ِْج َت��اْح اَ ْل َعاْلمَ َ َ�أ ْج َم َع َواَلمْ ُ َت َمثِّلِ فيِ َو َبا ِء ( كُ ُ
اي ًة
ِال�صبرْ ِ َعلَى اَ ْلق َِي��ا ِْم ِبا َْل ْإج َر َاء ِ
��ن مجُ َ ا َْه َد ِة اَ ْل َّن ْف ِ
مِ ْ
ات اَ ْل ِو َق ْائ َِّي�� ِة َوا اَْل ِْحترِ َ ا ِز َّي ِة ِح َم َ
���س َو�إِ ْر َغاْمِ َها ب َّ
الم ِة َوطَ ِن ِه اَ ْل َغاْليِ َ،و ِبالمْ ُ َق ْابِلِ َف ُهو ا ِْخ ِت َبا ٌْر َحق ِْيق ٌِّيَ ،و َت ْد ِر ْي ٌب َع َمل ٌِّي،
ِل ْل َف ْر ِد َذا ِتهَِ ،و َ�ص ْو ًنا لمِ ُْج َت َم ِع ِهَ ،و َ�س َ
َو ِلل ُْو ُق ْو ِف َعلَى ا ْ إَِل ْم َك ْا َنا ِْت َواَلمْ ُ َق َّد َرا ِْت اَ ْل َوطَ ن َِّي ِة فيِ اَ ْل َّت َعا ُْملِ َم َع مِ ثْلِ َه َذا اَلمْ َْوقِ ِف.

…OÓH ø``e ô`¶æe
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