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ُعمان دولة را�سخة الأركان� ،ضاربة يف �أعماق التاريخ ،بعراقتها التليدة ،وقيمها الأ�صيلة ،متم�سكة مبا�ضيها
يف العال
امل�رشف ،وحا�رضها امل�رشق ،وت�سري نه�ضتها املباركة بثوابت را�سخة مكينة� ،شاقة طريقها نحو اال�ستمرار 
ِّ
والتقدم ،والنمو واالزدهار ،حمققة منجزات عمالقة على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي ،بف�ضل اهلل وعونه وتوفيقه،
فخطوات النه�ضة املباركة ت�سري بثبات وثقة ،معززة باخلطط املدرو�سة الر�صينة ،والفكر الثاقب ،والر�ؤى احلكيمة،
والتي �أثمرت دولة ع�رصية حديثة مبكوناتها امل�ؤ�س�سية املتكاملة ،وعالقاتها املتزنة مع �سائر دول املعمورة التي
حتظى باالحرتام والتقدير الدوليني ،ومما يزيدها جماال وت�ألقا ،وي�ضفي عليها روعة ومتيزا التمازج الفريد بني
موروثاتها العريقة ،والهوية التي تتميز بها ُعمان الدولة والإن�سا ن.
�إن م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة املباركة ت�سري وفقا ملراحل مف�صلية ،فلكل مرحلة لها ظروفها واحتياجاتها
ومطالبها ،ولكنها جميعا تن�صب يف بوتقة واحدة ،وتن�صهر يف �أهداف جليلة وا�ضحة املعامل� ،شاخ�صة وبارزة
يف غاياتها النبيلة ،وال منا�ص من حتقيقها ب�إذن اهلل تعاىل ،م�ستهدفة رقي الوطن ،ورفاهية املواطن ،واال�ستمرار
بعزم اليلني ،وجهد متوا�صل الحدود له ،واليقف عند مرحلة بذاتها ،و�إمنا ُعمان بنه�ضتها الزاهية ونب�ض �أبنائها
املخل�صني ،متدفقة بالعطاء والنماء ،ويفخر بها ويفاخر كل من �سكن على �أر�ضها الطيبة ،وي�ستظل يف كنفها �آمنا
م�ستقرا ،متمتعا بخرياتها العميمة ،و�شواهد منجزاتها احلديثة ،ومعاملها احل�ضارية املتنوعة.
�إن م�سرية التنمية ال�شاملة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
 حفظه اهلل ورعاه – �ستبقى دائما متدفق ة باخلري و النماء ،وا�ستمرار �إ�ضاف ة لبنات جوهرية يف بنائها ال�شامخ،وعقودها امل�ضيئة ،وهذا ما �أكد عليه جاللته  -حفظه اهلل  -يف خطابه ال�سامي الثاين يف الثالث والع�رشين من
فرباير املا�ضي خماطبا املواطنني�« :إننا نقف اليوم ب�إرادة �صلبة وعزمية ال تلني على �أعتاب مرحلة مهمة من
مراحل التنمية والبناء يف ُعمان ،مرحلة �شاركتم يف ر�سم تطلعاتها بالر�ؤية امل�ستقبلية عمان  »2040حقا� ،إنها
عملية البناء امل�ستمرة التي حتقق تطلعات املواطن وم�صلحة الوطن ،وهو ما �أكد عليه جاللته يف ذات اخلطاب
ال�سامي «�إن االنتقال ب ُعمان �إىل م�ستوى طموحاتكم و�آمالكم يف �شتى املجاالت� ،سيكون عنوان املرحلة القادمة
ب�إذن اهلل ،وا�ضعني ُن�صب �أعي ِن َنا امل�صلحة العليا للوطن ،م�سخرين له كافة �أ�سباب الدعم والتمكني».
ومن بني املحاور الأ�سا�سية التي �أكد جاللته � -أعزه اهلل  -عليها ،عزمه على �إعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة،
وهذا ما�شهدته البالد م�ؤخرا من خالل الت�شكيل الوزاري اجلديد الذي جاء يف مرحلة بالغة الأهمية ،فبعدما �أدى
�أ�صحاب ال�سمو واملعايل �أع�ضاء جمل�س الوزراء اجلدد ق�سم اليمني �أمام جاللة ال�سلطان املعظم ،تطرق جاللته �إىل
العديد من اجلوانب خالل اجتماع جمل�س الوزراء التي تهم م�سرية العمل الوطني ،واالرتقاء بها ومبا يحقق الأهداف
والغايات الوطنية يف كافة املجاالت على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.
حفظ اهلل ُعمان الغالية ،و�سلطانها املفدى ،و�أدام عهده املبارك ملي ًئا باخلريات وامل�رسات ،وجعله عزا وذخرا
للوطن واملواطن ،واهلل تعاىل يحفظ م�سرية اخلري املظفرة.
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جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه الله ورعاه  -يتف�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فيتــر�أ�س اجتمــاع جملــ�س الــوزراء بق�صر الربك ــة العام ــر

ّ
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثـــم بن طارق املعظـــم
 حفظه اهلل ورعاه  -فرت�أ�س يوم  8/26اجتماع جمل�س الوزراء بق�صرالربكة العامر  ..حيث �سبق ذلك �أداء �أ�صحاب ال�سمو واملعايل �أع�ضاء
جمل�س الوزراء اجلدد ق�سم اليمني �أمام جاللته �أبقاه اهلل.
جاللته ي�ؤكد �أن هيكلة اجلهاز الإداري للدولة جاءت متواكبة
م��ع (ر�ؤي��ة عمان  ) 2040ومب��ا ي�ؤدي لرفع كف��اءة اجلهاز
الإداري والتوافق مع التط��ورات التي ت�شهدها ال�سلطنة يف
اجلوانب التنموية واالقت�صادية واالجتماعية
i i i i

التعامل مع الأو�ضاع املالية واالقت�صادية ب�شكل ممنهج
من خ�لال االرتقاء بالق��درات التناف�سي��ة لالقت�صاد
الوطني وحتقيق التطوير امل�ؤ�س�سي
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يف بداية االجتماع توجه جاللة ال�سلطان
املعظم �إىل اخلالق �س��بحانه وتعاىل باحلمد
وال�ش��كر مل��ا �أفا�ض ب��ه على عم��ان من نعم
عديدة وخري و�أمن وا�ستقرار.
وقد تف�ضل جاللته � -أبقاه اهلل  -بالت�أكيد
عل��ى �أن هيكل��ة اجله��از الإداري للدولـــــ��ة
ج��اءت متواكبة مع (ر�ؤية عمــــــان )2040
ومب��ا ي���ؤدي لرف��ع كف��اءة اجله��از الإداري
والتوافق مع التطورات التي �شهدتها ال�سلطنة
خالل العقود املا�ض��ية يف اجلوانب التنموية
واالقت�ص��ادية واالجتماعية ،بالإ�ض��افة �إىل

التعامل مع الأو�ضاع املالية واالقت�صادية ب�شكل
ممنه��ج من خ�لال االرتقاء بالقدرات التناف�س��ية
لالقت�ص��اد الوطن��ي ،وحتقيق التطوير امل�ؤ�س�س��ي
لأداء اجله��از الإداري ملواكبة النمو االقت�ص��ادي
واالجتماع��ي والتنموي يف ال�س��لطنة� ،إىل جانب
العم��ل على تن�س��يق اجله��ود احلكومي��ة يف كافة
�ش��اكرا جاللته اجلهات التي تدار�س��ت
املجاالت،
ً
مو�ض��وع الهيكلة وما تو�صلت �إليه يف هذا ال�ش�أن
ؤخرا من
من نتائج �س��اهمت يف بلورة ما �صدر م� ً
�إجراءات.
ويف هذا الإطار وجه جاللة ال�س��لطان املعظم
ال�ش��كر والتقدي��ر لأ�ص��حاب املع��ايل ال��وزراء
ال�س��ابقني و�أ�ص��حاب ال�س��عادة ال��وكالء ومن يف
حكمه��م والذي��ن كان لهم دور فاعل يف م�س�يرة
العمل بال�س��لطنة ،كم��ا رحب جاللته بالأع�ض��اء
اجلدد يف جمل�س الوزراء الذين �س��وف ي�س��اهمون
بدورهم يف م�سرية العمل الوطني.

جاللته يوجه �شكره للجه��ات التي تدار�ست مو�ضوع
الهيكل��ة وما تو�صل��ت �إليه يف هذا ال�ش���أن من نتائج
�ساهمت يف بلورة ما �صدر م�ؤخرا من �إجراءات
i i i i

جاللته يوجه ال�شكر والتقدير لأ�صحاب املعايل
ال��وزراء ال�سابقني و�أ�صحاب ال�سع��ادة الوكالء
ومن يف حكمه��م والذين كان له��م دور فاعل يف
م�سرية العمل بال�سلطنة
i i i i

الدولة ما�ضية يف �إعط��اء املحافظات واملحافظني
ّ
ج��ل االهتمام مبا ميكنهم م��ن النهو�ض والتطوير
مع منح املحافظني ال�صالحيات الالزمة
7

العــدد 524
�أغ�سط�س 2020

جاللته -حفظه اهلل ورعاه -يتوجه �إىل اخلالق �سبحانـــه وتعالــــى باحلمـــــــــــــــــــــــــــد وال�شكر ملا �أفا�ض به على ُعمان من نعم عديدة وخري و�أمن وا�ستقرار
جاللت��ه ي�شيد باجله��ود املبذول��ة من كاف��ة اجلهات
احلكومية املعني��ة ويف مقدمتها اللجن��ة العليا املكلفة
ببح��ث �آلي��ة التعام��ل م��ع التط��ورات الناجت��ة عن
اجلائح��ة� ،إىل جان��ب العامل�ين يف القط��اع ال�صحي
وكافة اجلهات الع�سكرية والأمنية
i i i i

الت�أكيد على االهتم��ام بق�ضية التعليم
ملا ميثل��ه العلــم من �أولوية يف العمـــل
الوطنــ��ي ،واتخ��اذ م��ا يل��زم م��ن
�إجراءات يف هذا ال�ش�أن
i i i i

جاللت��ه ي�ش�ير �إىل �أهمي��ة قي��ام امل�س�ؤول�ين يف
امل�ؤ�س�س��ات اخلدمي��ة بت�سهي��ل �إج��راءات ح�صول
املواطن�ين وم�ؤ�س�سات الأعمال على اخلدمات التي
تقدمها تلك اجلهات
العــدد 524
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ولقد �أ�شار جاللته � -أبقاه اهلل � -إىل �أن الدولة
ما�ض��ية يف �إعطاء املحافظ��ات واملحافظني جل
االهتم��ام مبا ميكنهم م��ن النهو�ض والتطوير مع
من��ح املحافظني ال�ص�لاحيات الالزمة لتمكينهم
م��ن اال�ض��طالع مب�س���ؤولية تن�ش��يط االقت�ص��اد
واال�ستثمار والتجارة وغريها من امل�سارات بعي ًدا
عن املركزية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع اجلائحة ال�ص��حية
«كوفيد  »19فقد �أ�ش��اد جاللته باجلهود املبذولة
من كافة اجلهات احلكومية املعنية ويف مقدمتها
اللجن��ة العلي��ا املكلف��ة ببح��ث �آلي��ة التعامل مع
التط��ورات الناجت��ة ع��ن اجلائح��ة� ،إىل جان��ب
العامل�ين يف القط��اع ال�ص��حي وكاف��ة اجله��ات
الع�سكرية والأمنية ،م�شي ًدا � -أبقاه اهلل  -بتعاون
املواطنني واملقيمني يف هذا اخل�صو�ص ،مما كان
ل��ه دور فع��ال يف التخفيف من ح��دة الآثار لهذه
اجلائح��ة ،وم�ؤك�� ًدا جاللته عل��ى �أهمي��ة االلتزام
بالإج��راءات االحرتازية املعتم��دة  ،داعيا املوىل
ع��ز وج��ل �أن يحفظ عم��ان وكاف��ة املقيمني على
�أر�ضها من كل مكروه.

تف�ض��ـل جاللتـــ��ه � -أبقـــاه اهلل-
وقــ��د ّ
بالت�أكيــ��د على االهتمــام بق�ض��يــة التعليم
حي��ث مت الإعالن ب�أن يكون ه��ذا العام عام
م�ش�يرا �إىل ��ضرورة �إيالء
التعلي��م املدم��ج،
ً
اجله��ات املعنية لهذا اجلان��ب االهتمام ملا
ميثل��ه العل��م من �أولوي��ة يف العم��ل الوطني
واتخاذ ما يلزم من �إجراءات يف هذا ال�ش�أن.
م��ن جانب �آخر� ،أ�ش��ار جاللته �إىل �أهمية
قي��ام امل�س���ؤولني يف امل�ؤ�س�س��ات اخلدمي��ة
بت�س��هيل �إج��راءات ح�ص��ول املواطن�ين
وم�ؤ�س�س��ات الأعم��ال عل��ى اخلدم��ات الت��ي
تقدمه��ا تلك اجلهات مع �رضورة العمل على
ت�رسيع خطوات اكتمال احلكومة الإلكرتونية
يف القريب العاجل.
وعل��ى ال�ص��عيد اخلارج��ي �أك��د جالل��ة
ال�س��لطان املعظ��م عل��ى ثب��ات ال�سيا�س��ة
اخلارجي��ة لل�س��لطنة والقائم��ة عل��ى خدمة
م�ص��احلها املرتك��زة عل��ى ح�س��ن اجل��وار
واحلفاظ على الثوابت العربية وال�صداقة مع
كافة الدول �إىل جانب التعاون مع اجلميع.

جاللت��ه ي�ؤكد عل��ى ثب��ات ال�سيا�س��ة اخلارجية
لل�سلطنة والقائمة على خدمة م�صاحلها املرتكزة
على ح�سن اجلوار واحلفاظ على الثوابت العربية
وال�صداقة مع كافة الدول
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جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل -ي�ستقبل وزير
خارجية الواليات املتحدة الأمريكية

جاللة القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -يرد على تهنئة
قواته امل�سلحة مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
�صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
تلقينا �شاكرين تهنئتكم الطيبة لنا بعيد الأ�ضحى املبارك ،وما ت�ضمنته
من م�شاعر طيبة ومتنيات خال�صة� ،سائلني اهلل تعاىل �أن يدمي عليكم
ال�صحة والعافية ،ويعيد املنا�سبات ال�سعيدة علينا جميعا باليمن والربكات.
وكل عام و�أنتم بخري
هيثم بن طارق
�سلطان عمان

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
ي�ستقبل �سفراء كل من اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية وجمهورية الهند

ا�ستقبــل ح�ضــرة �صاحــب اجلاللــة ال�سلطـــان هيثم بن طارق املعظـم
– حفظه اهلل ورعاه – بق�صر الربكة العامر يوم  8/27معايل مايك بومبيو
وزير خارجية الواليات املتحدة الأمريكية ،الذي قام بزيارة ق�صرية
لل�سلطنة.
مت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون الثنائي القائم بني ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية يف �إطار العالقات الوطيدة التي تربطهما
والأمور ذات االهتمام املتبادل بني اجلانبني.
ح�ضر املقابلة معايل ال�سيد بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي وزير
اخلارجية ،و�سعادة ال�سفرية ليزيل �أم ت�سو �سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية املعي ّنة لدى ال�سلطنة والوفد املرافق ملعايل ال�ضيف.
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•• ا�س��تقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
ب��ن طارق ب��ن تيمور �آل �س��عيد نائ��ب رئي�س
ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع ي��وم  8/18مبكتبه
مبع�س��كر املرتفع��ة �س��عادة هيم���ش كاول
�س��فري اململكة املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة.
يرافق��ه العمي��د ج��وي توبي كا�س�بري كريج
ملح��ق الدف��اع بال�س��فارة الربيطاني��ة يف
م�سقط.
وقد مت خالل اللقاء ا�س��تعرا�ض العالقات
الطيب��ة ب�ين البلدي��ن ال�ص��ديقني ،وتب��ادل
وجه��ات النظ��ر ح��ول الأم��ور ذات االهتمام
امل�شرتك.
•• وا�س��تقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع ي��وم 8/24
مبكتب��ه مبع�س��كر املرتفعة �س��عادة ليزيل �أم.
ت�س��و �س��فرية الوالي��ات املتح��دة الأمريكية
املعين��ة لدى ال�س��لطنة ،يرافقه��ا العقيد كبري
ممثلي الدفاع بال�سفارة الأمريكية يف م�سقط.
وقد مت خالل اللقاء ا�س��تعرا�ض العالقات
الطيب��ة ب�ين البلدي��ن ال�ص��ديقني ،وتب��ادل
وجه��ات النظ��ر ح��ول الأم��ور ذات االهتمام
امل�شرتك.
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�أحد �ضباط اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يح�صل على �سيف ال�شرف من �أكادميية �سانت هري�ست الع�سكرية امللكية باململكة املتحدة

•• كما ا�س��تقبل �ص��احب ال�س��مو ال�س��يد
�ش��هاب ب��ن ط��ارق بن تيم��ور �آل �س��عيد نائب
رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدف��اع ي��وم 8/31
مبكتبه مبع�س��كر املرتفعة �سعادة مونو مهاور
�س��فري جمهورية الهند ال�ص��ديقة املعتمد لدى
ال�س��لطنة ،يرافق��ه ملح��ق الدف��اع بال�س��فارة
الهندية يف م�سقط.
وق��د مت خالل اللقاء ا�س��تعرا�ض العالقات
الطيب��ة ب�ين البلدي��ن ال�ص��ديقني ،وتب��ادل
وجه��ات النظ��ر ح��ول الأم��ور ذات االهتم��ام
امل�شرتك.

�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة
يهنئون منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة بعيد الأ�ضحى املبارك
ق َّدم �ص��احب ال�س��مو ال�س��يد �ش��هاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد
نائ��ب رئي�س الوزراء ل�ش���ؤون الدف��اع ،والفريق الرك��ن رئي�س �أركان
قوات ال�س��لطان امل�س��لحة ،وق��ادة قوات ال�س��لطان امل�س��لحة التهاين
والتربي��كات ملنت�س��بي ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة والدوائ��ر الأخرى
ب��وزارة الدف��اع مبنا�س��بة عي��د الأ�ض��حى املب��ارك ،تقدي��راً لدورها
الوطن��ي الذي �س��طرته هذه الق��وات و�رضبت به �أروع مع��اين الوفاء
والإخال���ص والف��داء ،وحتمل امل�س���ؤولية للدفاع عن مكت�س��بات هذا
الوطن ومقد�ساته ،والذود عن حيا�ضه وثرى ترابه و�سمائه وبحاره،
ودورها الإن�ساين يف فرتة تف�شي جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )١٩
يف تق��دمي الدعم والإ�س��ناد الطبي والفني ،وت�س��خري كافة �إمكاناتها
خدمة للوطن واملواطن واملقيم ،بالإ�ضافة �إىل توفري احلماية لتقوم
اجله��ات الأخ��رى من امل�ؤ�س�س��ات الأمنية واملدني��ة بدورها الوطني

مب��ا يحقق التكام��ل يف العمل امل�ش�ترك و�ص��و ًال �إىل الغاية الوطنية
ب�أن تبقى ُعمان ومن عليها مطمئنة تنعم بالأمن والأمان وال�ص��حة
وال�سالم ،حيث جاء يف م�ضمون التهنئة مايلي (تهنئ ٌة خا�ص ٌة جلنود
ُعمان البوا�س��ل ،من �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
الدف��اع ،ورئيــ�س �أركـان قـوات ال�س��لـطــان املـــ�س��لحة ،وقادة قوات
ال�ســلـطان املـ�سلحة ،مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك  ..تهنئ ٌة لأبطال
الوط��ن ،وه��م عل��ى ر�أ���س العمل ،وعل��ى ثغ��ور الواجب ،وعن��د نقاط
ال�س��يطرة والتحكم امل�ش�تركة ،وعلى امتداد حدود امل�س�ؤولية ،وحتت
�سقف و�رشف اجلندية احلقة  ..حفظكم اهلل ،و�أعانكم على �أداء الواجب
الوطن��ي املقد���س ،واهلل تع��اىل ن�س���أله �أن يعيد عل��ى موالنا ح�رضة
وعمان
�ص��احب اجلاللة القائد الأعلى �أعوام ًا عدي��دة و�أزمنة مديدةُ ،
يف مزيد من �أوجه الأمن ،و�صور اال�ستقرار ،وكل عام واجلميع بخري).

ح�صل ال�ض��ابط مر�شح الأزهر بن
زاه��ر الزكواين م��ن اجلي�ش ال�س��لطاين
ال ُعم��اين عل��ى �س��يف ال��شرف م��ن
�أكادميي��ة �س��انت هري�س��ت الع�س��كرية
امللكي��ة باململكة املتح��دة ،وذلك بعد
ح�ص��وله عل��ى املرك��ز الأول وتفوق��ه
عل��ى جمموعة ال�ض��باط املر�ش��حني
الدوليني مب�شاركة ( )28دولة.
وقد جرت مرا�س��م ت�س��ليمه �سيف
ال��شرف خ�لال حف��ل التخ��رج ال��ذي
�أقامت��ه الأكادميي��ة ي��وم  8/14حتت
رعاية معايل ب��ن واال�س وزير الدفاع
الربيط��اين وبح�ض��ور ع��دد حم��دود
م��ن الق��ادة واملدعوين و�أولي��اء �أمور
الطلب��ة اخلريج�ين ،كما ح��ضر احلفل
من اجلانب ال ُعماين امللحق الع�س��كري
ب�س��فارة ال�س��لطنة يف لن��دن ،وذل��ك
مراعاة للإجراءات االحرتازية املتخذة
جراء جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
( كوفيد .) ١٩

ت�سي رحالت �إغاثة متنوعة للجمهورية اللبنانية ال�شقيقة
بتوجيهات �سامية  ..ال�سلطنة رِّ

قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�ؤكد جاهزيتها للتعامل مع احلالة
املدارية التي كان من املتوقع �أن متر بها ال�سلطنة

بتوجيهات �س��امية من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -قامت ال�س��لطنة بت�سيري رحالت
�إغاث��ة جوي��ة �إىل اجلمهوري��ة اللبنانية ال�ش��قيقة� ،إث��ر االنفجار املدمر
الذي وقع يف ميناء بريوت.
وقد مت ت�س��يري الرحالت اجلوية بوا�س��طة طائرات نقل ع�سكرية من
تباعا ابتدا ًء من يوم ، 8/7
�س�لاح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين والتي �أقلعت ً
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وحتمل على متنها مواد �إغاثة متنوعة.
وجاء ت�س��يري ه��ذه الرحالت الإغاثي��ة يف �إطار اجلهود الإن�س��انية
التي تق ِّدمها ال�س��لطنة يف احلاالت الطارئة واال�ستثنائية ،وقد ا�ستمرت
هذه الرحالت �إىل العا�ص��مة بريوت على مدى �أيام ،وذلك ت�ض��امنا مع
اجلمهورية اللبنانية ال�ش��قيقة ومبا ُي�س��هم يف مواجه��ة �آثار وتداعيات
هذا االنفجار الذي نتج عنه خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات.

�أكّ دت قوات ال�س��لطان امل�سلحة جاهزيتها ال َّتامة وت�سخري
مقدراته��ا للم�س��اهمة يف التعامل مع احلال��ة املدارية والتي
كان م��ن املتوق��ع �أن متر بها ال�س��لطنة ابتدا ًء م��ن يوم ،8/6
وي�أت��ي ذل��ك يف �إطار جهود قوات ال�س��لطان امل�س��لحة وكافة
الدوائر الأخرى بوزارة الدفاع يف تقدمي الدعم والإ�سناد لكافة
اجلهات احلكومية الع�س��كرية منها والأمني��ة واملدنية وباقي
القطاعات الأخرى بال�سلطنة.
وقد �أخذت قوات ال�س��لطان امل�سلحة كافة �أوجه اال�ستعداد
والتح�ض�ير ،ومن��ذ الإعالن ع��ن ه��ذه احلالة املداري��ة ،حتى

الإع�لان ع��ن انح�س��ارها وتال�ش��يها وذل��ك من خ�لال تفعيل
خططه��ا املو�ض��وعة وتطويرها وفق�� ًا لتطورات ه��ذه احلالة
املدارية لتقدمي الدعم وامل�ساندة ،حيث مت توجيه �أ�سلحة قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة واملتمثل��ة يف اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين
و�سالح اجلو ال�س��لطاين ال ُعماين والبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
بالإ�ضافة �إىل اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع؛ لتقدمي العون
وامل�س��اعدة للمواطنني واملقيم�ين يف املحافظات والواليات
الت��ي من املتوقع �أن تت�أثر باحلالة اجلوية املدارية ،وذلك من
خالل اللجان الع�سكرية الفرعية للتعامل مع احلاالت الطارئة.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة جهود و�أدوار �إن�سانية
يف �إطار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني
على �أر�ض الوطن جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى،
الإيجاز الآتي يلخ�ص جوانب مما مت تنفيذها م�ؤخ ًرا:

�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين

بف�ضل اهلل وحمده بد�أت بوادر امل�ؤ�شرات الأولية تظهر انخفا�ض �أعداد حاالت الإ�صابة بفريو�س كورونا يف ال�سلطنة ،مع
تزايــد ن�سبـة حاالت ال�شفــاء التي جتــاوزت الـ ( )%93من احلاالت امل�صابة يف الآونة الأخرية ،وانخفا�ض يف احلاالت املنومة
يف امل�ست�شفيات ويف �أق�سام العناية املركزة ح�سب ما �أعلنته وزارة ال�صحة يف تقرير �صادر عنها م�ؤخ ًرا حول (كوفيد.)19
وقد اتخذت ال�سلطنة بتوجيهات واهتمام �ساميني من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
اهلل ورعاه -كافة الإجراءات التي من �ش�أنها احلد من �آثار هذه اجلائحة العاملية ،وذلك بت�ضافر جميع م�ؤ�س�ساتها احلكومية
واخلا�صة ،والتزام �أبناء �شعبها الكرام الذين �آمنوا بالقرارات التي ت�صدرها اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد ,)19مما حققت هذه اجلهود بف�ضل اهلل تعاىل وعونه نتائج مثمرة.
وهذا االنخفا�ض الكبري يف الإ�صابات يتطلب من اجلميع يف املراحل القادمة اال�ستمرار يف اتباع التعليمات ،مع تطبيق
جميع الإجراءات االحرتازية التي من �ش�أنها �أن حتد وتقلل من انت�شار 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 نوا�صل احلديث عن هذه الإجراءات واجلهود التي تبذلها ال�سلطنة
للتعامل مع هذه اجلائحة من خالل التقرير الآتي:

• قامت �إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  7/27بعملية �إخالء طبي لوافد يعاين من حالة مر�ضية حرجة،
مت على �إثرها نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى
خولة مبحافظة م�سقط لإج��راء العمليات التخ�ص�صية وتلقي العالج
الالزم.
• كما قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 7/30
بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة مر�ضية حرجة ،حيث مت
نقلها من مركز �صحي نيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
لتلقي العالج الالزم.

• وقامت يوم � 8/2إح��دى الطائرات العمودية بال�سالح بعملية
�إخالء طبي لوافد يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،مت على �إثرها نقله من
م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل حمافظة م�سقط ،لإجراء الفحو�صات
وتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى الطائرات العمودية يف �ساعة مبكرة من يوم
 8/6بعملية �إخ�لاء طبي لطفل من �أبناء نيابة ليما مبحافظة م�سندم
يعاين من حالة مر�ضية حرجة حيث مت نقله من مركز �صحي نيابة ليما
�إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• وقامت يوم � 8/10إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من م�ضاعفات �صحية ،حيث مت نقله
من مركز ليما ال�صحي �إىل قاعدة خ�صب اجلوية؛ ليتم نقله بعدها ب�سيارة
الإ�سعاف مل�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى طائرات ال�سالح يوم  8/12بعملية �إخالء طبي
ملواطنة تعاين من حالة مر�ضية حرجة ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى
م�صرية �إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية؛ لتلقي الرعاية
ال�صحية والعالج الالزم.

• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 8/14
بعملية �إخالء طبي ملواطنتني تعانيان من حالة مر�ضية حرجة حيث
نقلتا من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين
مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
• وبالتن�سيق مع مركز الأمن البحري قامت �إحدى طائرات �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  8/15بعملية �إخالء طبي ملري�ض من على
منت ال�سفينة ( )CELSIUS EAGLEالتجارية التي حتمل مواد نفطية
وبرتوكيماوية ،والتابعة جلزر مار�شال ،بعد تلقي طلب �إغاثة من طاقم
ال�سفينة التي كانت موجودة يف بحر العرب على بعد ( )٥٠مي ًال بحر ًيا من
والية �صاللة مبحافظة ظفار ،وكان يعاين من حالة مر�ضية حرجة ,حيث
مت نقله �إىل �أحد امل�ست�شفيات اخلا�صة ب�صاللة لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى طائرات ال�سالح يوم  8/17بعملية �إخالء طبي
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جهــــود ال�سلطنـــة يف التعامــــل
مــع جائحة كورونــا (كوفيد )19

ملواطن تعر�ض حلالة �إغماء �أثناء ت�سلقه �أحد اجلبال بوالية العوابي
حيث مت نقله مل�ست�شفى الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة لتلقي العالج
الالزم.
• وقامت �إحدى طائرات ال�سالح يوم  8/21بعملية �إخالء طبي
ملواطن يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،وبعملية مماثلة ملواطنة تعاين
من حالة مر�ضية حرجة ،حيث مت نقلهما من املركز ال�صحي بنيابة ليما
�إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إح��دى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 8/23بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،حيث
مت نقله من م�ست�شفى م�صرية مبحافظة جنوب ال�رشقية �إىل امل�ست�شفى
ال�سلطاين مبحافظة م�سقط؛ لتلقي العالج الالزم.

متابعة:
املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي
الت�صوير:
التوجيه املعنوي

البحرية ال�سلطانية العُمانية

• قامت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  8/12بعملية �إنقاذ
ل�سفينة خ�شبية من نوع (البوم) عابرة يف بحر العرب ،والتي تعر�ضت
لعطل فني ونفاد الوقود واملو�ؤن الأ�سا�سية ،ومت قطرها �إىل موقع بحري
�آمن ،و�إخالء طاقمها.
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اللجنة العليا ت�ستمر يف اتخاذ القرارات للتعامل مع جائحة كورونا

بخطى ثابتة ور�صينة ،وبقرارات مدرو�سة بدقة ،ت�ستمر اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19-يف انعقادها الدائم التخاذ الإجراءات والتدابري
االحرتازية املنا�سبة لكل مرحلة من تطور هذا الوباء للحد من انت�شاره ،متخذة القرارات التي تراعى جميع
اجلوانب االجتماعية وال�صحية واالقت�صادية ،والتعليمية وغريها ومبا يحقق الأهداف املن�شودة ،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 8/5
معايل ال�سيد رئي�س اللجنة العليا يعرب عن ت�شرفه و�أع�ضاء اللجنة برفع �أ�صدق �آيات
االمتنان والعرفان ملقام ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل ورعاه

�أعرب معايل ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي وزير الداخلية رئي�س اللجنة العليا
املكلفة ببحثِ �آلي ِة التعاملِ مع التطورات الناجت ِة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19عن
ت�رشفه و�أع�ضاء اللجنة برفع �أ�صدق �آيات االمتنان والعرفان ملقام ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -على الرعاية ال�سامية واالهتمام
الكرمي اللذين يوليهما جاللته � -أيده اهلل  -لأعمال اللجنة مما كان له �أعظم الأثر على
�إجناح �أعمالها وحتقيق �أهدافها.
وقال معاليه يف ت�رصيح �صحفي يوم  8/16عقب انتهاء �رسيان قرار منع احلركة
ليلاً � :إن اللجنة تتخذ قراراتها وفق معطيات حم ّددة مدرو�سة ُترفع �إليها من قبل املخت�صني
يف خمتلف املجاالت والقطاعات ،مبي ًنا �أن الغاية الأ�سمى لتلك القرارات هي وقاية الفرد
واملجتمع من مر�ض (كوفيد  )19والتخفيف من �آثاره ال�سلبية املختلفة.
وعن قراري الإغالق بني املحافظات ومنع احلركة ليلاً �أو�ضح معاليه �أن هدفهما كان
خ�صو�صا يف فرتة عيد الأ�ضحى املبارك التي ت�شهد
وجتمعهم،
التقليل من حركة الأفراد
ً
ّ
وجتمعات �أ�رسية واجتماعية ،وهي  -كما ال يخفى � -أو�ضاع قابلة لأن
يف العادة لقاءات
ّ
تت�سبب يف انت�شار العدوى بني �أعداد كبرية من النا�س.
وتق ّدم معايل ال�سيد وزير الداخلية رئي�س اللجنة بال�شكر والتقدير �إىل جميع �أفراد
املجتمع ملا �شهدته فرتة الإغالق بني املحافظات ومنع احلركة ليلاً من م�ستوى عالٍ
من االلتزام الذي يدل على ما يتمتع به املجتمع العماين من ان�ضباط كبري و�إعالء ل�ش�أن
امل�صلحة االجتماعية والوطنية التي هي فوق كل اعتبار.
حر�صا
و�أكد معايل ال�سيد وزير الداخلية يقينه ب�أن �أفراد املجتمع ال ُعماين �أ�ضحوا �أكرث
ً
التم�سك بالإجراءات الوقائية من فريو�س كورونا (كوفيد )19التي مت ّثل اال�ستثمار
على
ّ
الرابح وامل�ضمون للتعاي�ش مع هذا الفريو�س.
ويف ختام ت�رصيحه عبرّ معايل ال�سيد وزير الداخلية رئي�س اللجنة العليا عن �أ�صدق
معاين ال�شكر والتقدير لقوات ال�سلطان امل�سلّحة و�رشطة ُعمان ال�سلطانية على اجلهود البارزة
ال�صحيني على جهودهم الكبرية يف
التي ُبذِلت حل�سن تنفيذ تلك القرارات وجلميع العاملني
ّ
بعون اهلل تعاىل الأثر الإيجابي يف التقليل
مكافحة هذه اجلائحة ،وهي جهود �سيكون لها
ِ
من انت�شار اجلائحة والتخفيف من �آثارها املختلفة.
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الرعاي��ة ال�سامي��ة واالهتم��ام الك��رمي
اللذي��ن يوليهم��ا جاللت��ه � -أي��ده اهلل -
لأعم��ال اللجنة كان له �أعظ��م الأثر على
�إجناح �أعمالها وحتقيق �أهدافها
حر�صا
�أف��راد املجتمع ال ُعم��اين �أ�ضحوا �أك�ثر ً
التم�سك بالإجراءات الوقائية من فريو�س
على
ّ
ّ
كورون��ا (كوفي��د )19الت��ي متث��ل اال�ستثمار
الرابح وامل�ضمون للتعاي�ش مع هذا الفريو�س
اللجن��ة العليا تتخذ قراراته��ا وفق معطيات
حم��ددة مدرو�س��ة ،والغاية الأ�سم��ى لتلك
الق��رارات هي وقاي��ة الف��رد واملجتمع من
مر���ض (كوفي��د  )19والتخفيف م��ن �آثاره
ال�سلبية املختلفة
�أ�ص��دق مع��اين ال�شك��ر والتقدي��ر لق��وات
ال�سلط��ان امل�س ّلح��ة و�شرطة عُ م��ان ال�سلطانية
على اجلهود البارزة الت��ي ب ُِذلت حل�سن تنفيذ
تل��ك الق��رارات ،وجلميع العامل�ين ال�صح ّيني
على جهودهم الكبرية يف مكافحة هذه اجلائحة

 Zرف��ع الإغ�ل�اق التام بني املحافظات يف ال�ساعة
ال�ساد�سة من �صباح ال�سبت � 8أغ�سط�س 2020م ،وتقلي�ص
�ساعات منع احلركة ليلاً يف كل حمافظات ال�سلطنة لتكون
�صباحا ابتداء
ما بني ال�ساعة التا�سعة ليلاً حتى اخلام�سة
ً

من م�ساء ال�سبت � 8أغ�سط�س 2020م حتى �صباح ال�سبت 15
�أغ�سط�س 2020م.
وبناء على م�ؤ�رشات احلالة الوبائية
 Zقررت اللجنة
ً
ا�ستمرار �إغالق حمافظة ظفار حتى �إ�شعار �آخر.

اجتماع يوم 8/7

 Zتقدمي موعد رفع الإغالق التام بني املحافظات
ليكون ال�ساعة الثانية من ظهر يوم اجلمعة � 7أغ�سط�س.
 Zالقرار ال ي�شمل حمافظة ظفار التي قررت اللجنة
ا�ستمرار �إغالقها حتى �إ�شعار �آخر .
الليلية يف
 Zا�ستمرار العمل بقرار منع احلركة
ّ

م�ساء يوم
جميع حمافظات ال�سلطنة من ال�ساعة 7
ً
اجلمعة � 7أغ�سط�س حتى ال�ساعة  6من �صباح يوم
اعتبارا
�صباحا
ال�سبت � 8أغ�سط�س ومن  9ليلاً حتى 5
ً
ً
من م�ساء يوم ال�سبت � 8أغ�سط�س حتى �صباح يوم
ال�سبت � 15أغ�سط�س.

اجتماع يوم 8/13

 Zبدء العام الدرا�سي لكافة الطالب والطالبات يوم الأحد
املوافق 1من نوفمرب 2020م ،ولأع�ضاء الهيئات التدري�سية
والوظائف املرتبطة بها يوم الأح��د املوافق  27من �سبتمرب
2020م ،مبا يحقق ما ال يقل عن ( )180يوما درا�سيا فعليا،
وتواءم �إجازات الطلبة و�أع�ضاء الهيئات التدري�سية والوظائف

املرتبطة بها مبا يتوافق مع ذلك.
 Zاعتماد منهج التعليم املدمج لكافة امل��دار���س ،وذلك
بانتظام الطلبة يف بع�ض احل�ص�ص يف مدار�سهم ،وتفعيل
التعليم عن بعد يف ح�ص�ص درا�سية �أخ��رى ،وفق ال�ضوابط
والأ�س�س التي �ست�صدرها وزارة الرتبية والتعليم يف هذا ال�ش�أن.

اجتماع يوم 8/14

� Zأ�صدرت اللجنة العليا بيا ًنا بانتهاء قرار منع احلركة ليال ،وذلك يف متام ال�ساعة اخلام�سة من �صباح يوم .8/16
اجتماع يوم ٨/٢٥

ابتداء من يوم الأربعاء املوافق
 Zقررت اللجنة العليا �إعادة فتح احلزمة ال�ساد�سة من الأن�شطة التجارية وال�صناعية
ً
 ،٨/٢٦و�شملت الأن�شطة :حمالت احلالقة وحمالت العناية ال�شخ�صية الرجالية� ،صاالت اللياقة البدنية،حمالت التجميل
وحمالت ت�صفيف ال�شعر الن�سائية ،عيادات الطب التقليدي ،بيع وت�أجري م�ستلزمات الأفراح ،قاعة االجتماعات يف الفنادق،
ا�ستئناف �سباقات الهجن العربية ،الدراجات املائية وال�شاطئية.
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اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كــــــــــــــــــــــــورونا (كوفيد ـ  )19تقوم بزيارة لعدد من نقاط ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة

قام يوم  7/29معايل ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي وزير الداخلية رئي�س اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد ـ  ،)19وعدد من �أع�ضاء اللجنة من �أ�صحاب
املعايل ،والفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سعادة ،واللواء م�ساعد املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك للعمليات ،بزيارة لعدد من نقاط ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة املنت�شرة من وحدات اجلي�ش
ال�سلطاين العماين ووحدات من �شرطة عمان ال�سلطانية مع بدء �سريان (الإغالق التام) على جميع مداخل
حمافظات ال�سلطنة وخمارجها منذ اخلام�س والع�شرين من �شهر يوليو املا�ضي.
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وق��د �أطلع معايل ال�سيد و�أع�ضاء
اللجنة العليا على الإج��راءات املتبعة
يف تلك النقاط ،وا�ستمعوا �إىل �رشح
عن �آلية العمل امل�شرتك وخطة تنفيذ
ال�سيطرة والإحكام حلركة العبور مبا
يحقق الأهداف الوطنية التي و�ضعتها
اللجنة العليا ،كما قدم معايل ال�سيد
وزير الداخلية رئي�س اللجنة والأع�ضاء
ال�شكر والتقدير لل�ضباط والأف���راد،
م�شيدا معاليه و�أع�ضاء اللجنة العليا
مبا تقدمه نقاط ال�سيطرة والتحـكــم
م��ـ��ن �إ���س��ه��ام��ـ��ـ��ات رئي�سيـــة فــــي
احلــــد من انت�شــار فريو�س كورونـــا
(ك���وف���ي���د ،)١٩-وم��ث��م��ن�ين يف ذات
الوقت الأدوار الوطنية التي ي�ضطلع
بها القائمون على هذه النقاط و�أداء
ملهامهم بكل كفاءة واق��ت��دار ،مقدما
لهم التهاين بعيد الأ�ضحى املبارك،
ومتمنيا معاليه و�أع�ضاء اللجنة العليا
للجميع ال�صحة وال�سالمة
ك��م��ا ث��م��ن م��ع��ايل ال�����س��ي��د وزي���ر
الداخلية و�أع�ضاء اللجنة العليا التزام
املواطنني واملقيمني وح�سن التعاون
ال���ذي �أب���دوه يف التفاعل الإيجابي
م��ع الإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال�لازم��ة
واملتطلبات االح�ترازي��ة التي �أقرتها
حكومة ال�سلطنة ممثلة يف اللجنة
العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد ،)١٩-وما ترمي �إىل
حتقيقه مبا ي�ضمن �سالمة املواطن
واملقيم ،واحلد من الآثار االجتماعية
والتداعيات االقت�صادية التي حتدثها
جائحة كورونا (كوفيد – .)١٩
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جهـود قـوات ال�سلطـان امل�سلحــة فــــــــــــــــــــــــــي التعامـل مــع جائحــة (كوفيــــد)19-
قوات ال�سلطان امل�سلحة توا�صل ت�سخري �إمكاناتها خلدمة اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية،
حيث تقو ُم �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع مبهام متعددة
ومبا يتما�شى واملتطلبات القائمة ،من خالل الدعم والإ�سناد ،وت�أمني احلماية وتقدمي العون
وامل�ساعدة ،لباقي اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية ،مع ت�أمني القيام مبهامها وواجباتها
الوطنية الرئي�سية.

قامت وحدات من اجلي�ش ال�سلطاين العماين و�رشطة
عمان ال�سلطانية ب�أداء مهامهما يف نقاط ال�سيطرة والتحكم
امل�شرتكة على الطرق الرابطة بني مداخل وخمارج حمافظات
ال�سلطنة جميعها ،وذلك خالل الفرتة من ()8/8 -7/25
وي�أتي ذلك �ضمن �إجراءات تطبيق قرارات اللجنة العليا
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املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد ،)19-وللحد من تنقالت املواطنني
واملقيمني للمحافظة على �سالمتهم ،والوقاية من الآثار
املرتتبة على انت�شار هذه اجلائحة ،وتنفي ًذا للأهداف الوطنية
املن�شودة.

فيما تتوا�صل جهود كل من �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين والبحرية ال�سلطانية العمانية
واخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع لتقدمي الدعم
والإ�سناد اجلوي والبحري والهند�سي والفني
فيما يتعلق بتوفري و�سائل النقل الربية واجلوية
والبحرية مبختلف �أنواعها لت�سهيل عملية الإمداد
باملواد الغذائية واملعي�شية واللوج�ستية واملواد
الأخرى للمواطنني واملقيمني �سواء ملحافظة
م�سندم وبع�ض املناطق الأخرى ،وقطاع
اال�ستجابة الطبية وال�صحة العامة وقطاع الإغاثة
والإيواء ،ومبا ي�ضمن اال�ستمرار يف تعزيز العمل
الوطني امل�شرتك بني قوات ال�سلطان امل�سلحة
واجلهات احلكومية الأخرى.
وللحديث �أكرث ع ّما تقوم به وحدات اجلي�ش
العماين يف خمتلف نقاط ال�سيطرة
ال�سلطاين ُ
والتحكم امل�شرتكة� ،أجرى مندوب التوجيه
املعنوي اللقاءات الآتية:
حتدث الدكتور عبيد بن �سعيد ال�شق�صي
قائال« :ما �شهدناه من جهود تبذل على كل
امل�ستويات �سواء كان من القطاعات املدنية �أو
القطاعات الع�سكرية حمل فخر واعتزاز ،حيث �إن
الإخوة القائمني بالأدوار املنوطة بهم يقومون
فعال للخروج من هذا الوباء ب�أ�رسع وقت
ب�شكل ّ
ممكن».
وحتدث الرائد يو�سف بن را�شد الكلباين من
اً
قائل« :بناء على
اجلي�ش ال�سلطاين العماين
قرارات اللجنة العليا املكلفة ببحث �آليه التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد )19نفذ اجلي�ش ال�سلطاين العماين العملية
الع�سكرية الأمنية امل�شرتكة وبالتعاون مع �رشطة
عمان ال�سلطانية يف تفعيل نقاط ال�سيطرة والتحكم
امل�شرتكة ،ون�شيد بدور املواطنني على التفهم
التام وقلة احلركة والعبور بني نقاط ال�سيطرة
والتحكم امل�شرتكة الأمر الذي �شكّل الأثر الإيجابي
يف تقليل العبء بني الوحدات املنت�رشة».
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ت�سي رح�لات بحرية لنقل بع�ض
البحري��ة ال�سلطاني��ة العمانية رِّ
امل��واد الأ�سا�سي��ة واالحتياجات ال�ضروري��ة �إىل حمافظة م�سندم
جراء التعامل مع فريو�س كورونا ( كوفيد) 19

الرائد
يو�سف بن را�شد الكلباين

الدكتور
عبيد بن �سعيد ال�شق�صي

النقيب
منري بن حممد �آل �سنان

النقيب منري بن حممد �آل �سنان من �رشطة عمان ال�سلطانية قال�« :إن
�رشطة عمان ال�سلطانية وبالتعاون مع قوات ال�سلطان امل�سلحة قامت بتنفيذ
قرار اللجنة العليا فيما يتعلق بقرار الإغالق التام بني كافة املحافظات,
أي�ضا
وكان هنالك تكاتف وتعاون من قبل املواطنني واملقيمني وتفهمهم � ً
لهذا الإجراء ،حيث �إن �رشطة عمان ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة
قائمتان بالإجراءات واملهام املوكلة �إليهما بكل كفاءة واقتدار من �أجل
حتقيق الأمن وال�سالمة وال�صحة للجميع».
وحتدث املالزم �إبراهيم بن �صالح البلو�شي من اجلي�ش ال�سلطاين
اً
دائما و�أب ًدا للعمل حتت
العماين
ُ
قائل« :قوات ال�سلطان امل�سلحة جاهزة ً
خمتلف الظروف واملعطيات خلدمة املواطنني واملقيمني وكل من يعي�ش
على تراب هذا الوطن الغايل ،وهي ركن متني من �أركان النه�ضة ال ُعمانية
احلديثة».
العماين:
وقال الرقيب مازن بن �سعيد الناعبي من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
«�إنه ل�رشف كبري كوين �أحد منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،و�إن هدفنا
الوطني املقد�س هو يقظتنا الكاملة للذود عن تراب الوطن وال�سهر على �أمنه
بكل جدارة و�إخال�ص».
وقال العريف �أ�سعد بن خمي�س الدغي�شي من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين�« :إنني �أ�شعر بالفخر واالعتزاز كوين �أحد منت�سبي قوات ال�سلطان
ُ
امل�سلحة ،و�أن �أخدم وطني يف خمتلف ميادين العمل على تراب هذا الوطن
املعطاء ،داع ًيا اهلل � ّأن يوفقنا خلدمة هذا الوطن العزيز يف ظل القيادة احلكيمة
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل
ورعاه».
كما حتدث املواطن حممد بن حمد احلب�سي اً
قائل« :كل ال�شكر والتقدير
لقوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة عمان ال�سلطانية على اجلهود واملهام التي
يقومون بها يف نقاط ال�سيطرة والتحكم امل�شرتكة ,وكذلك الكثري من املهام
وامل�س�ؤوليات والواجبات التي يقومون بها ،وكل ما يتعلّق بخدمة وحماية
الوطن واملواطن واملقيم».
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املالزم
�إبراهيم بن �صالح البلو�شي

يف �إطار الأدوار والواجبات الوطنية ،وا�ستمرارا جلهود قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف دعم و�إ�سناد كافة امل�ؤ�س�سات والقطاعات الأخرى بالدولة
احلكومية منها واخلا�صة واملت�أثرة بالإجراءات املتخذة حيال مكافحة
جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )19توا�صل البحرية ال�سلطانية العمانية
رحالتها البحرية لنقل بع�ض املواد واالحتياجات ال�رضورية �إىل حمافظة
م�سندم؛ وفق ًا للإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا.
هذا ،وقد �أبحرت يوم � 8/17إحدى �سفن البحرية ال�سلطانية العمانية
من قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية حمملة ببع�ض املواد وامل�ستلزمات
ال�رضورية الأخرى �إىل ميناء خ�صب مبحافظة م�سندم ،وذلك حفاظا
على �إدامة وا�ستمرارية املواد ال�رضورية يف �أرجاء املحافظة وباقي
االحتياجات الأ�سا�سية الأخرى.

الرقيب
مازن بن �سعيد الناعبي

العريف
�أ�سعد بن خمي�س الدغي�شي

املواطن
حممد بن حمد احلب�سي
23
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متابعة :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

و�سط �إجراءات احرتازية م�شددة جراء جائحة (كوفيد:)19

ت�صوير :رقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين

الكليـــــة الع�سكريــــة التقنيـــة ت�ستقبـــــــل طالب الدفعــــــــــــــــــــــــــة الثامنــة اجلـــدد للعــــام الأكـــــادميي (2021/2020م)

املهند�س
حميد بن �سعيد الهدابي

ا�ستقبلت الكلية الع�سكرية التقنية يوم  8/30طالب الدفعة الثامنة اجلدد من حملة دبلوم
التعليم العام للعام الدرا�سي ( 2020/2019م) وذلك بعدما اجتازوا كافة الفحو�صات الطبية
واملقابالت ال�شخ�صية ،متهيدا لبدء العام الأكادميي بالكلية ( ،)2021/2020وقد نظَّ مت الكلية
الع�سكرية التقنية فعال َّيات الأ�سبوع التعريفي لطالب الدفعة الثامنة اجلدد� ،إذ مت اتخاذ كافة
الإجراءات االحرتازية والتدابري ال�صحية من �أجل �سالمة الطالب واملوظفني والعاملني باللجان
امل�شاركة ,كارتداء الكمامات والقفازات ،وو�ضع م�سافات الأمان والتعقيم الالزم يف جميع املواقع.
وق��د ب��د�أ الأ�س��بوع التعريفي بع��دد م��ن الفعاليات الهادف��ة بتعريف
الطالب اجلدد بالكلية ،وما تت�ض��منه من مرافق متنوعة .وبهذه املنا�سبة،
ه َّن���أ املهند���س حميد بن �س��عيد الهداب��ي عميد الكلي��ة الع�س��كرية التقنية
بالإناب��ة ،يف كلمت��ه به��ذه املنا�س��بة الط�لاب عل��ى اختياره��م للكلي��ة
الع�س��كرية التقنية؛ ملوا�صلة م�سريتهم التعليمية اجلامعية فيها ،م�ؤك ًدا �أن
الكلية الع�سكرية التقنية توفِّر بيئة تعليمية متكاملة ،ولديها كافة و�سائل
التعلي��م احلديثة ،والربام��ج املتطورة ،وور�ش مجُ َّه��زة بالتجهيزات الفنية
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املختلفة؛ مما ُتتيح للطالب التعلم واال�س��تفادة ،و�إبراز ما لديه من مواهب
ومهارات .فيما �أكد العقيد الركن جوي (مهند�س) حممد بن عزيز ال�سيابي
م�س��اعد العميد لل�ش���ؤون الأكادميية  -يف كلمته بهذه املنا�س��بة �أي�ض��ا -
� َّأن الطالب هم اال�س��تثمار احلقيقي ،والذين من �أجلهم تت�ش��اطر اجلهود يف
الكلية الع�س��كرية التقني��ة لإعداد و�إخ��راج كوادر فنية م�ؤهلة لالن�ض��مام
والعمل ب�إتقان للجهات املنت�سبني �إليها.
كم��ا �ألقى العقيد الركن جوي حمد بن حممد ال�ش��كيلي مدير الأن�ش��طة
الع�س��كرية بالكلي��ة كلمة �أو�ض��ح فيها الربنام��ج الع�س��كري املتبع خالل
فرتة درا�س��ة الطلب��ة بالكلية وما يحتويه من تدريبات ع�س��كرية ومتارين
ريا�ضية وزيارات ميدانية� ،إىل جانب املحا�رضات يف الإطار نف�سه ،حاثا
الطلبة اجلدد على �أهمية ال�ض��بط والربط الع�س��كريني واالهتمام باجلوانب
الريا�ض��ية والتدريبية ملا لها من �أثر �إيجابي يف تنمية و�ص��قل مهاراتهم
العلمية والعملية.
ويف ختام اليوم الأول ،قام ق�س��م القبول والت�سجيل بتقدمي حما�رضة
تعريفية عن الكلية وبع�ض ال�سلوكيات وال�صعوبات التي قد تواجه الطالب
و احللول املتبعة خالل فرتة الدرا�سة بالكلية ،و�ست�ستمر الفعاليات خالل
ه��ذا الأ�س��بوع مبحا��ضرات عديدة يف خمتل��ف املجاالت الت��ي ُيعنى بها
الطالب ،ومن �ض��من ه��ذه املحا�رضات :حما�رضة تعريفي��ة عن الربنامج

العقيد الركن جوي (مهند�س)
حممد بن عزيز ال�سيابي

الت�أ�سي�س��ي بق�س��م الدرا�س��ات العامة بالكلية ،و�أي�ضا
حما��ضرة ع��ن �أهمي��ة وح��دة الإر�ش��اد الطالب��ي يف
املراح��ل اجلامعية للطالب ،كم��ا كانت ُهناك عرو�ض
تعريفي��ة عن النظ��ام الأكادمي��ي بالكلي��ة واالرتباط
بجامع��ة (بورت�س��موث) ،وع��ن اجله��ات الع�س��كرية
والربامج والتخ�ص�ص��ات التي تقدمها ،و�أهمية التعليم
التقني للكلية الع�س��كرية التقنية ،وعر�ض تعريفي عن
كيفية ا�ستخدام الطالب لنظام بيئة التعلم االفرتا�ضية
والتعلم عن بعد ،ومركز م�صادر التعلم.
يذك��ر �أن الطلب��ة �س��يبد�أون التدري��ب الع�س��كري
الإلزامي بعد �إكمالهم للأ�سبوع التعريفي ،و�سيلتحقون
بعدها بق�س��م الدرا�س��ات العامة ,حيث �س��يتم تعريفهم
بو�س��ائل التعلم ع��ن بعد الذي �س��تنتهجه الكلية خالل
الف�صل الدرا�سي الأول �إذ �سيتم �رصف حوا�سيب جلميع
الطالب.
وح��ول انطباع��ات الطلب��ة اجل��دد ع��ن الكلي��ة
وامتيازاته��ا والإج��راءات االحرتازي��ة املتبع��ة �أثناء
ا�ستقبالهم ،التقى التوجيه املعنوي بعدد منهم:
فق��د حت��دث الطال��ب عب��داهلل ب��ن �س��يف النبهاين
قائ�لاً« :الكلي��ة ترب��ط ب�ين العل��م والعم��ل الع�س��كري
اجل��اد ،والتحاق��ي بالكلية جاء رغبة مني يف درا�س��ة

العقيد الركن جوي
حمد بن حممد ال�شكيلي

الطالب
عبداهلل بن �سيف النبهاين

�أح��د تخ�ص�ص��اتها الذي يتنا�س��ب وموهبت��ي ،كما �أن
االمتي��ازات املقدم��ة من الكلي��ة هي من �أب��رز عوامل
جذب الطالب �إليها ،وقد كان��ت الإجراءات االحرتازية
املتبع��ة للحد من انت�ش��ار فريو�س كورونا حازمة جدا
وحمققة لكافة �إجراءات الوقاية».
وقال الطالب جمتبى بن حممود العجمي« :الرغبة
والطم��وح بااللتحاق بهذه الكلية ذات ال�س��معة الطيبة
يف البلد ،لتميز مناهجها وامتيازاتها الأخرى ،حققت
حلمي وهو االلتحاق بال�س��لك الع�س��كري خلدمة وطني
و�س��لطاين ،وقد مت اتخاذ كافة التدابري ال�ص��حية �أثناء
دخولنا حلرم الكلية ل�ض��مان �سالمتنا والقائمني على
ا�ستقبال هذه الكوكبة من الطالب».
وقال الطالب الهيثم بن خالد ال�ص��بيحي�« :أتيحت
يل عدة فر�ص درا�س��ية كالبعثات اخلارجية وعدد من
اجلامع��ات والكلي��ات بال�س��لطنة ،لكن وق��ع اختياري
على الكلية الع�سكرية التقنية العتمادها على االبتكار
وتطوير املواهب ،كما �أنها توفر �أحد �أهم التخ�ص�صات
التي �أطمح بدرا�ستها والتعمق فيها ل�شغفي بها والذي
يخ��دم طموحي يف احل�ص��ول على �أعل��ى الرتب بقوات
ال�س��لطان امل�س��لحة ،وم��ا ميي��ز الكلية ع��ن غريها هو
اعتمادها على منهج �أكادميي بحت».
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التخطيط الإ�سرتاتيجي

التخطي��ط الإ�سرتاتيجي عملية مطلوبة يف كافة املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والع�سكرية وغريها من

يف القوات امل�سلحة  ..النظريات والتطبيق

املج��االت يف الدولة .ومن هنا ف�إن التخطيط الإ�سرتاتيجي ه��و ترجمة لإ�سرتاتيجية معينة معتمدة لكل من املجاالت
امل�ش��ار �إليها �أعاله ،وذلك من خالل حتويلها �إىل خطة �أو خطط تنفيذية وفق �أ�س���س ومبادئ ومراحل قابلة للتطبيق.
وما من �ش��ك ب�أن مفاهيم وعنا�ص��ر التخطيط الإ�س�تراتيجي لأي �إ�س�تراتيجية ال يختلف من �إ�س�تراتيجية �إىل �أخرى،
و�إمنا تختلف يف الأهداف والعوامل الإيجابية وال�س��لبية امل�ؤثرة وم�ستويات ومراحل و�أدوات التنفيذ .كما �أن التخطيط
الإ�سرتاتيجي يتطلب كوادر تخ�ص�صية ،وكفاءات عالية ،ومعلومات وا�سعة �شاملة دقيقة ،ودقة ونهج علمي لتحليل تلك
املعلومات للو�صول �إىل ا�ستنتاجات واقعية ،وبالتايل اخليارات املتاحة واعتماد الأف�ضل منها للتنفيذ.

�إن التخطيط الإ�س�تراتيجي ال يقت�رص على
الإ�س�تراتيجيات العام��ة بالدولة امل�ش��ار �إليها
يف مقدم��ة املق��ال ،و�إمن��ا ينطبق �أي�ض��ا على
امل�ؤ�س�س��ات االقت�ص��ادية الفردي��ة واجلماعية
كاف��ة .ويف ه��ذا ال�ص��دد �س��وف ن�س��تعر�ض
النظري��ات العام��ة للتخطي��ط الإ�س�تراتيجي
يف �أي م�س��توى ون�ش�ير �إىل تل��ك امل�س��تويات
(بامل�ؤ�س�س��ة) ،ث��م �س��نتناول التخطي��ط
الإ�س�تراتيجي يف القوات امل�س��لحة ،وذلك على
النحو الآتي:
�أوال :تعريف ومفهوم التخطيط الإ�سرتاتيجي:
يعرف التخطيط الإ�س�تراتيجي ب�شكل عام،
خططَ ،
(خططَ ) ،نق��ول َّ
عل��ى �أنه م�ص��در للفع��ل َّ
خططُ  ،فهو خُم ِّط��ط ،واملفعول خُم َّطط ،ف ُيقال،
ُي ِّ
��ع َل َه ُخطُ وط��اًَ ،و ُح ُدو ًدا،
َخ َّط��طَ طَ ِريقاً� ،أي َو َ�ض َ
وخط��ط مل�س��تقبله؛ �أي �أع�� َّد ُخ َّط��ة لأعمال��ه،
َّ
وم�شاريعه يف امل�ستقبل.
وب�ش��كل عام ،ف�إنه ميكن لنا تعريفه على
�أن��ه ،عملية �ش��املة تهت��م بامل�س��تقبل ،وتدرك
املتغيرِ ات الت��ي ترتبط بالبيئت�ين :اخلارجية،
والداخلي��ة للم�ؤ�س�س��ة ،به��دف حتدي��د اخلي��ار
الإ�س�تراتيجي املنا�س��ب ،مب��ا ي�ض��من حتدي��د
�أه��داف امل�ؤ�س�س��ة ،ور�ؤيته��ا ،واالنتق��ال به��ا
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من و�ض��عها الآين� ،إىل الو�ض��ع ال��ذي ت�أمل يف
الو�ص��ول �إلي��ه مب��ا يحقِ��ق متطلَب��ات اجل��ودة
ال�شاملة.
ولعل �أق�رص تعريف للتخطيط الإ�سرتاتيجي
هو� ،إىل �أين نحن ما�ض��ون؟ ما الذي نرغب يف
حتقيق��ه ،ما ه��ي الإمكانات املتوف��رة ،وكيف
ومتى ميكن حتقيق ذلك؟
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق مبفه��وم التخطي��ط
الإ�س�تراتيجي ا�ص��طالحاً ،فق��د عرف��ه د .علي
ال�س��لمي على �أن��ه�« :أ�س��لوب منهجي يف حتديد
النتائج ،والأهداف املرجو حتقيقها خالل فرتة
زمنية قادمة ،با�س��تثمار املوارد املتاحة ِوفق
�أولويات ،وتن�س��يق ي�ضمن التوزيع الأمثل لتلك
املوارد ،ويحقِق �أعل��ى عائد ممكن منها ،وذلك
يف �ضوء الإدراك ال�ص��حيح لأو�ضاع املنظمة،
و�إمكاناته��ا الذاتي��ة م��ن ناحي��ة ،والظ��روف
والعوام��ل اخلارجي��ة يف املن��اخ املحي��ط من
ناحية �أخرى».
وي��رى �آخ��رون ب���أن مفه��وم التخطي��ط
الإ�سرتاتيجي هو عملية اختيار �أهداف امل�ؤ�س�سة
وحتديد ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات الالزمة
لتحقيق الأهداف وحتديد الأ�ساليب ال�رضورية
ل�ض��مان تنفي��ذ ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات

العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي
املو�ض��وعة ،وميثل العملية التخطيطية طويلة
املدى التي يتم �إعدادها ب�صور ر�سمية لتحقيق
�أهداف امل�ؤ�س�سة.
ويذه��ب �آخ��رون �إىل �أن التخطي��ط
الإ�س�تراتيجي ترجمة لإ�س�تراتيجية حم��ددة،
�إذ هو الذي ي�ص��وغ تف�ص��يالت عملية حتويلها
�إىل تطبيق عمل��ي ،و�أن هدف هذا التخطيط هو
«التخطيط للمهم��ة املوكلة �إىل الإ�س�تراتيجية
الع�س��كرية� ،أي و�ض��ع الق��وات امل�س��لحة يف
�أق�ص��ى و�ضع مالئم متفوق على العدو قبل بدء
العمليات لأنه يتناول كيف يتم ذلك».

ولك��ن التخطي��ط الإ�س�تراتيجي ال يك��ون
ناجعا �إال �إذا اكتملت عنا�رصه ،من املرونة يف
اخلط��ة �إىل بعد النظر واال�س��تمرار يف التخطيط
والتنفي��ذ �إىل �إعداد خط��ة الإمكانات املتوفرة،
وح�س��اب االحتماالت وحرية احلركة ..وغريها
من العنا�رص ال�رضورية لإعداد خطة حمكمة.
ثانيا� :أهمية التخطيط الإ�سرتاتيجي:
التخطي��ط الإ�س�تراتيجي «عن��صر مه��م
م��ن عنا��صر الإدارة الإ�س�تراتيجية ،وق��د
ازدادت �أهميته ،ب�س��بب العدي��د من املتغريات،
والتحدي��ات املحلي��ة ،والإقليمي��ة ،والعاملية،
إ�س�تراتيجية
وم��ن هنا ال بد من تو�ض��يح �أن ال
ّ
تركِ ��ز عل��ى العالق��ة القائم��ة ب�ين امل��شروع،
وحميطه اخلارجي ،كعوامل التقنية ،والظروف
االقت�ص��ادية ،وغريه��ا ،علم��ا ب�أن��ه مبج��رد
�إع��داد اخلط��ة الإ�س�تراتيجية ،واجلدي��ر بالذكر
�إن التخطي��ط الإ�س�تراتيجي يهتم بالتعامل مع
الت�أثري امل�س��تقبلي للقرارات الآنية ،حيث يهتم
بالأ�س��باب ،والنتائج التي �س��تظهر عند تطبيق
قرار معني قد يتم اتخاذه ،كما �أن هناك �سل�سلة
م��ن اخلط��ط الت��ي ق��د تتغ�ير بتغري الظ��روف،
�إ�ض��افة �إىل �أن �أ�س��لوب التفك�ير يف عملي��ة
التخطي��ط يتغري با�س��تمرار ،حي��ث يتطلب ذلك
ت�أمال م�ستمرا للم�ستقبل ،وب�أ�سلوب منهجي».
وي��رى �آخ��رون �أن �أهمي��ة التخطي��ط
الإ�س�تراتيجي للم�ؤ�س�س��ة تتمثل يف عدة نقاط،
من �أهمها:
 kالتعامل مع امل�ستقبل ب�أ�سلوب مرن ومنظم.
 kاالهتمام باملرونة ،والتكاملية ،واالت�س��اق،
يف الأنظمة الداخلية للم�ؤ�س�سة.
 kاحلر���ص عل��ى رب��ط امل�ؤ�س�س��ة بالبيئ��ة
املحيطة.

التخطي��ط الإ�سرتاتيج��ي يع��رف عل��ى �أن��ه ،عملية �شامل��ة تهتم
بامل�ستقب��ل ،وت��درك املتغ�ِي�رِ ات التي ترتب��ط بالبيئت�ين :اخلارجية،
والداخلية للم�ؤ�س�سة ،بهدف حتديد اخليار الإ�سرتاتيجي املنا�سب
 kاالهتم��ام بالقي��م التنظيمي��ة ،وحت�س��ينها،
�إ�ض��افة �إىل تقيي��م الأداء ،واالهتمام بتح�س�ين
الرقابة ،وعملية اتخاذ القرارات.
 kالكف��اءة يف ا�س��تخدام امل��وارد املتاح��ة
جميعها ،واحلر�ص على حت�سني قدرات املوارد
الب�رشية للم�ؤ�س�سة.
 kاالهتم��ام بتوثي��ق ال�ص��لة ب�ين الأه��داف
والو�س��ائل والرتكي��ز عليهما معا ،مبا ي�ض��من
التكاملية بينهما ،وعدم الرتكيز على الو�س��ائل
يف حتقيق الأهداف فقط.
 kاحلر���ص عل��ى االهتم��ام باملب��ادرة،
واال�س��تباقية ،والتخل���ص م��ن الع�ش��وائية� ،أو
احللول امل�ؤ َقتة.

ثالثا :مناذج التخطيط الإ�سرتاتيجي:
هناك العديد من مناذج التخطيط الإ�سرتاتيجي
من �أ�شهرها:
 kمنوذج (فايفر  )Pfeiffeوهو الأكرث �شمولية.
 kمن��وذج ال�س��يناريو ،وه��و و�ض��ع خط��ط
وت�ص��ورات بن��اء عل��ى �س��يناريوهات قابل��ة
احلدوث ،وت�ستخدمه وزارتا اخلارجية والدفاع
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
 kمن��وذج ( ،)SWOTوه��و حتليل نق��اط القوة
وال�ضعف والفر�ص والتهديدات للواقع.
 kمن��وذج ( ،)PMSPوهو منوذج ي�س��تخدم يف
البيئات غري امل�ستقرة مثل البور�صة.
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التخطيط الإ�سرتاتيجي يتميز برتكيزه على عملية ت�شكيل
القرارات التي تتعلق بامل�ستقبل ،و�صياغة الإ�سرتاتيجيات،
والأهداف ،وحتديد الزمن املنا�سب لذلك
رابعا :فوائد التخطيط الإ�س�تراتيجي .للتخطيط
الإ�سرتاتيجي عدة فوائد عامة �أهمها:
 kو�ضوح الر�ؤية وحتقيق الأهداف.
 kاال�ستخدام الأمثل للموارد والإمكانات.
 kحتقي��ق التكام��ل والتن�س��يق ب�ين مكون��ات
امل�ؤ�س�سة.
 kال�سيطرة على م�شاكل التنفيذ.
 kحتديد الأولويات وترتيبها.
 kتخفي�ض املخاطر �س��واء كان��ت خارجية �أو
داخلية.
خام�سا :معوقات التخطيط الإ�سرتاتيجي:
بع���ض املعار�ض�ين ال�س��تخدام التخطي��ط
الإ�س�تراتيجي يعلل��ون قوله��م ب���أن بع���ض
امل�ؤ�س�سات قد ف�شلت يف حتقيق �أهدافها بالرغم
من اتباعها خلطط �إ�س�تراتيجية ،ولكن احلقيقة
غ�ير ذلك ،فقد تب�ين من الدرا�س��ات العديدة �أن
الف�ش��ل ال يرج��ع ال�س��تخدام التخطي��ط يف حد
ذات��ه ،ب��ل يرج��ع يف الغال��ب لأح��د الأ�س��باب
التالية:
 qالإعداد ال�س��يء للخطة وعدم درا�س��ة الواقع
ب�شكل جيد.
 qعدم �إملام القائمني ب�إعداد اخلطة بال�سيا�سة
العامة للم�ؤ�س�سة.
 qع��دم اتخ��اذ الق��رارات وف��ق اخلط��ة
الإ�سرتاتيجية.
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 qفق��دان الرتكي��ز والبع��د ع��ن اخلط��ة
الإ�سرتاتيجية.
�ساد�سا :خ�صائ�ص التخطيط الإ�سرتاتيجي:
هناك جمموعة من اخل�صائ�ص التي يتميز
به��ا التخطي��ط الإ�س�تراتيجي ،وم��ن �أه��م هذه
اخل�صائ�ص ما يلي:
 wالتكامل ّي���ة .حي��ث يه��دف التخطي��ط
التكاملية بني عنا�رص
الإ�سرتاتيجي �إىل حتقيق
ّ
املنظم��ة كله��ا .والتنب���ؤ للم�س��تقبل ،ويه��دف
�إىل التنب���ؤ مب��ا ميك��ن حدوث��ه يف امل�س��تقبل
واالهتمام به.
 wالديناميك ّية .هو تغي�ير اخلطط ،وتوجهاتها
ِوفقا ملتغيرِ ات البيئة املحيطة بامل�ؤ�س�سة.
 wاال�ستمرار ّي���ة .حي��ث يرتك��ز التخطي��ط
الإ�س�تراتيجي �إىل املداوم��ة ،واالهتم��ام
بالتغذية الراجعة.
 wال�شمول ّي���ة .فالتخطي��ط الإ�س�تراتيجي يهتم
بعنا��صر البيئت�ين الداخلي��ة واخلارجي��ة
جميعهم��ا ،كما �أن��ه يهتم بها يف م�س��توياتها
الإدارية املختلفة.
 wالإجم���اع� .إن التخطيط الإ�س�تراتيجي عملية
�ص��عبة حتتاج �إىل ت�ض��افر اجله��ود ،واتفاقها،
ووجود الإمكانات املنا�سبة.
 wاالرت���كاز �إىل املعلوم���ات .فالتخطي��ط
الإ�س�تراتيجي يهت��م باملعلوم��ات ،والبيانات

الالزمة ب�صورة تكاملية.
�سابعا :متطلبات التخطيط الإ�سرتاتيجي:
يتميز التخطيط الإ�سرتاتيجي برتكيزه على
عملية ت�شكيل القرارات التي تتعلق بامل�ستقبل،
و�صياغة الإ�س�تراتيجيات ،والأهداف ،وحتديد
الزمن املنا�س��ب لذل��ك ،ومن هنا ،ت�برز بع�ض
املتطلب��ات ال�رضوري��ة ل�ض��مان حتقي��ق هذه
العملية ب�شكل فعال ،ومن هذه املتطلبات هي:
 lحتديد الهدف الأ�سا�سي الذي ت�سعى املنظمة
�إىل حتقيق��ه بدق��ة ،علم��ا ب���أن ه��ذا الهدف قد
تندرج حتته العديد من الأهداف الفرعية.
� lأهمي��ة توفر املعلومات الالزمة فيما يتعلق
باله��دف امل��راد حتقيق��ه ،وم��ا يحي��ط به من
ظ��روف ،وذل��ك به��دف الإحاطة به��ا ،والتهي�ؤ
ملواجهتها.
 lوج��ود عالق��ة تفاعلي��ة ب�ين م��ن يخطِ ��ط
للإ�سرتاتيجية ،ومن ينفِذها ،مما ي�سهل حتويل
التخطيط الإ�س�تراتيجي من الواقع النظري �إىل
العملي.
 lاالهتم��ام ب�ص��ياغة خط��ة زمني��ة ل�ض��مان
حتقيق الأهداف بنوعيها الرئي�سية ،والفرعية.
 lالإحاط��ة بكل التهدي��دات والفر�ص التي قد
تظهر يف امل�ستقبل ،وهذا يتطلب ت�أمال منهجيا
م�ستمرا للم�ستقبل.
 lالإحاط��ة بالإمكان��ات الب�رشي��ة ،واملادي��ة
الالزم��ة لتحقي��ق �أه��داف املنظم��ة جميعه��ا،
والفعالة يف عملية
حيث تعد الأداة الرئي�س��ية،
ّ
التخطيط الإ�سرتاتيجي.
 lاحلر���ص على حتدي��د املوازنات التي تتعلق
بالإ�س�تراتيجية بدق��ة ،كنفق��ات الت�ش��غيل،
والإنفاق ،والتمويل العام ،وغريها.
 lوجود معايري حمددة لقيا�س مدى ما حتقق
م��ن الإجن��ازات ،وم��دى توافقها م��ع الأهداف
املرجوة.
 lاالهتمام بتطوير ر�سالة امل�ؤ�س�سة و�أهدافها،
و�سيا�ساتها للمراحل املقبلة.
ثامنا :مراحل التخطيط الإ�سرتاتيجي:
يتك��ون التخطي��ط الإ�س�تراتيجي م��ن عدة
مراحل ،وفيما يلي �أهمها:
 jمرحل��ة التهيئ��ة :يف ه��ذه املرحل��ة ي�برز
االهتم��ام باخلط��وات ال�رضوري��ة �أهمه��ا،
الت�ش��خي�ص الأويل ،وحتدي��د امل�بررات،
واملتطلب��ات ذات الأهمية للم�ؤ�س�س��ة ،وو�ض��ع
اخلط��ة الإ�س�تراتيجية ،واالتف��اق عليه��ا،
و�إقراره��ا ،وذلك بع��د اقتناع قيادة امل�ؤ�س�س��ة

ب��ضرورة اعتمادها .وم��ن ثم اختي��ار الفريق
املنا�سب للعمل ،والإعالن عن بدء التخطيط.
 jمرحل��ة حتلي��ل الو�ض��ع الإ�س�تراتيجي
الراه��ن للبيئ��ة املحيط��ة باملنظم��ة :تت��م
يف ه��ذه املرحل��ة ،مراجع��ة تاري��خ املنظم��ة،
والغاية من �إن�ش��ائها ،وقِ يم �أ�صحاب امل�صالح
فيه��ا ،وحتليل البيئت�ين الداخلية ،واخلارجية،
والتع��رف عل��ى نق��اط الق��وة وال�ض��عف فيها،
�إ�ض��افة �إىل التهدي��دات الت��ي تواج��ه املنظمة،
والفر���ص املتاح��ة له��ا ،وحتدي��د العالق��ة
القائم��ة بينها ،وبني حميطها ،كما �أن التحليل
ي�ش��مل الهيكل التنظيم��ي ،والثقافة التنظيمية،
والت�رشيع��ات الداخلي��ة ،والتقني��ة ،والعوام��ل
ال�سيا�س��ية ،والتكنولوجي��ة ،واالجتماعي��ة،
واالقت�ص��ادية ،وامل��وارد الب�رشي��ة ،واملادية،
وغريها من الأمور.
 jمرحلة �صياغة �أهداف املنظَ مة ،ور�سالتها،
ور�ؤيتها� :إن �صياغة ر�سالة املنظمة ،ور�ؤيتها،
عملية تهدف �إىل تو�ض��يح هويتها ،واجتاهات
النمو اخلا�ص��ة بها ،ولتحقيق ذل��ك ،يتم اتباع
ع��دة خطوات هي� ،ص��ياغة الر�ؤية ،والر�س��الة،
وو�ض��ع الأه��داف ،وحتدي��د ال ِق َي��م .وتعمي��م
الإ�سرتاتيجية ،والتعريف بها.
 jمرحل��ة و�ض��ع اخلي��ار الإ�س�تراتيجي
وحتدي��ده .ت�ش��مل ه��ذه املرحلة ع��دة خطوات
�أهمه��ا ،و�ض��ع خط��ة تف�ص��يلية تنفيذي��ة،
وت�ش��غيلية ،واالهتم��ام بالأه��داف الفرعي��ة،
وو�ض��عها ،وحتديد م�ؤ�شرِ ات قيا�س��ها ،وحتديد
امله��ام ،وامل�ش��اريع ،وحتدي��د امل��دة الزمني��ة
الالزم��ة ل��كل مهمة ،وحتديد كل م��ن له عالقة
بتنفيذ العملية ،وو�ض��ع �آلية للرقابة ،والتقييم،

واملتابع��ة ،وحتدي��د امل��وارد ال�رضوري��ة لكل
مهمة ،وو�ضع اخلطة الإ�س�تراتيجية ،و�صياغة
الوثيقة النهائية التي تتعلق بها.
إ�س�تراتيجية :يتم يف هذه
 jمرحل��ة تنفيذ ال
ّ
املرحل��ة �ص��ياغة اخلط��ط الت�ش��غيلية ،وحتديد
امليزاني��ة املعتم��دة لل�س��نة الأوىل ،كم��ا يت��م
تدريب املوظفني ،وتوفري الإمكانيات الالزمة،
إ�سرتاتيجية.
والبدء بالتنفيذ الفعلي لل
ّ
 jمرحل��ة تقيي��م ال
إ�س�تراتيجية :يف ه��ذه
ّ
املرحل��ة يت��م الت�أك��د م��ن حتق��ق الأه��داف
الإ�س�تراتيجية ،وم��دى تق��دم عملي��ة التخطيط
ككل ،ومعرف��ة امل�س��تجدات ب�ش��كل م�س��تمر،
ومتابعة املتغريات ،ومعاجلة جوانب ال�ضعف،
واالنحرافات ،وت�صحيحها ،وتعديل اخلطة مبا
يتوافق مع املتغيرِ ات وامل�ستجدات.
تا�س��عا :العوام��ل امل�ؤث��رة عل��ى التخطي��ط
الإ�سرتاتيجي:
م��ا م��ن �ش��ك يف �أن �أي تخطي��ط وعلى �أي
م�س��توى عوامل م�ؤثرة ،لذلك ف�إن العوامل التي
ت�ؤثِر يف التخطيط الإ�سرتاتيجي هي:
 vال�سيا�س��ة العام��ة للم�ؤ�س�س��ة .ال بد �أن تلتزم
اخلطة الإ�س�تراتيجية بالنظام الأ�سا�سي لإدارة
امل�ؤ�س�س��ة ،واملحافظة على �سيا�س��اتها العامة
يف االجتاهات جميعها.
 vالو�ض��ع اجلغ��رايف .تختل��ف الو�س��ائل
التكنولوجية امل�ستخدمة بني م�ؤ�س�سة ،و�أخرى،
تبع��ا لظ��روف البيئ��ة املحيط��ة به��ا ،كالبيئة
ال�س��هلية� ،أو اجلبلية� ،أو غريها ،كما �أن للكثافة
ال�سكانية ت�أثريا فيه �أي�ضا.
االقت�ص��ادية .ال بد للم�ؤ�س�س��ة من
 vالعوام��ل
ّ
و�ض��ع الإمكاني��ات املادي��ة املتوف��رة �ض��من
امليزاني��ة اخلا�ص��ة به��ا ،للتمك��ن م��ن حتقيق

الأهداف املطلوبة.
االجتماعي��ة� .إن االهتمام بالبيئة
 vالعوام��ل
ّ
االجتماعي��ة املحيط��ة بامل�ؤ�س�س��ة ،وعاداتها،
وقيمه��ا ،وم��ا �إىل ذل��ك ،ومي��ول ال�س��كان،
واجتاهاته��م� ،أم��ر بال��غ الأهمي��ة ،وذل��ك من
خ�لال مراع��اة و�إدراك الفروق ب�ين الأجنا�س
املختلفة يف املجتمع وخ�صائ�صها.
التخطيط الإ�سرتاتيجي
يف القوات امل�سلحة
لق��د �أ�رشن��ا يف مقدم��ة ه��ذه املقال��ة ب�أن
مفاهيم وعنا�رص التخطيط الإ�س�تراتيجي لأي
�إ�س�تراتيجية ال يختل��ف م��ن �إ�س�تراتيجية �إىل
�أخ��رى ،و�إمن��ا تختل��ف يف الأه��داف والعوامل
الإيجابي��ة وال�س��لبية امل�ؤث��رة ،وم�س��تويات
ومراح��ل و�أدوات التنفيذ .لذلك ف���إن التخطيط
يف القوات امل�سلحة يع ّد من �أهم و�أ�صعب �أ�شكال
التخطيط الإ�س�تراتيجي ،ذلك لأنه لي�س مرتبطً ا
بالق��وات امل�س��لحة فح�س��ب ،و�إمن��ا يج��ب �أن
يكون التخطيط مرتبطا بكافة الإ�س�تراتيجيات
بالدول��ة� ،إن للتخطي��ط الإ�س�تراتيجي �أهميت��ه
البالغ��ة يف القوات امل�س��لحة يف ظل التغريات
ال�سيا�سية احلادة يف الع�رص احلديث ،وبالتايل
الغمو���ض وعدم اليقني مبن هو ال�ص��ديق ومن
ه��و الع��دو يف ظل تل��ك املتغريات ،علي��ه ف�إنه
بدون التخطيط الإ�س�تراتيجي لبناء وا�ستخدام
الق��وات امل�س��لحة ،ف�إنه ال ميكن لأي��ة دولة �أن
حتقق م�ص��احلها العليا والدفاع عن �أرا�ض��يها
ومقدراته��ا ،فبالتخطي��ط الإ�س�تراتيجي
تتح��ول الأف��كار �إىل واقع قاب��ل للتنفيذ ،وذلك
كل��ه حلماي��ة م�ص��الح الدول��ة واحلف��اظ على
مقد�س��اتها م��ن �أي اعت��داء حمتم��ل .و�س��وف
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التخطيط الإ�سرتاتيجي يف امل�ؤ�س�سات املدنية يهدف �إىل تنظيم ورفع
م�ستوى الإنتاج وامل�ساهمة الفعالة يف االقت�صاد الوطني� ،أما يف القوات امل�سلحة
ف�إنه يهدف �إىل بناء وا�ستخدام القوات امل�سلحة يف ال�سلم واحلرب للدفاع عن
الوطن ومنجزاته التنموية �ضد �أي اعتداء �أيًا كان م�صدره
ن�س��تعر�ض التخطيط الإ�س�تراتيجي يف القوات
امل�سلحة على النحو الآتي:
�أوال :الإ�سرتاتيجية الع�سكرية:
�إن الإ�س�تراتيجية الع�س��كرية (Military
 )Strategyيف املفه��وم احلدي��ث« ،هي نظريات
وتطبيق��ات عملي��ة للإعداد للحرب وخو�ض��ها
مبجمله��ا به��دف حتقيق الغاي��ات ال�سيا�س��ية
للح��رب �أو غايات �إ�س�تراتيجية �أ�ض��خم منها»،
ولتحقي��ق تل��ك الغاي��ات ف���إن الإ�س�تراتيجية
تت�ض��من جان ًب��ا نظر ًي��ا و�آخر عمل ًي��ا ،وتعرف
�أي�ض��ا ب�أنها «فن وعلم توزيع القوة الع�س��كرية
وتطبيقه��ا لتحقي��ق �أه��داف وطنية يف ال�س��لم
واحل��رب .وتع��رف �أي�ض��ا ب�أنه��ا جمموعة من
الأف��كار العلمي��ة املدرو�س��ة وامل�س��تفادة م��ن
ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة والداخلي��ة للدولة ،والتي
حت��دد م��ن ه��م الأع��داء والأ�ص��دقاء ،وطبيعة
احل��رب ومهامه��ا و�أهدافه��ا وط��رق تنفيذها.
ورمب��ا يكون التعريف الأ�ش��مل للإ�س�تراتيجية
الع�س��كرية هو (فن وعلم بناء القوات امل�س��لحة
ب�ش��قيه امل��ادي واملعن��وي ،ورف��ع كفاءته��ا
القتالي��ة لتحقي��ق �أه��داف �إ�س�تراتيجية الأمن
الوطن��ي ،وبالت��ايل امل�س��اهمة بفعالي��ة يف
حتقي��ق امل�ص��الح العلي��اء للدول��ة) .ويت��م
�ص��ياغة الإ�سرتاتيجية الع�س��كرية يف امل�ستوى
الإ�س�تراتيجي �أو امل�س��توى الإ�س�تراتيجي
الع�س��كري وفق��ا لنظ��ام القي��ادة وال�س��يطرة
الع�سكرية للدولة.
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مبا �أن الإ�س�تراتيجية الع�سكرية هي �إحدى
الإ�س�تراتيجيات املنبثق��ة م��ن الإ�س�تراتيجية
ال�ش��املة للدول��ة ،ف�إنه��ا املرج��ع الأ�سا�س��ي
للتخطي��ط الإ�س�تراتيجي يف القوات امل�س��لحة.
وتختل��ف عنا�رص الإ�س�تراتيجيات الع�س��كرية
من دول��ة و�أخرى ،و�أ�س��اليب و�أدوات تنفيذها،
وذلك طبقا للم�ص��الح العليا للدولة ،وطبيعتها
اجلغرافي��ة (م�س��ارح العملي��ات املحتمل��ة)،
والعدائي��ات املحتمل��ة ،والإمكان��ات العلمي��ة
واملادي��ة والب�رشي��ة� .إال �أن العنا�رص ال�س��ائدة
التي يبنى عليها التخطيط الإ�سرتاتيجي لإعداد
وتنفيذ الإ�سرتاتيجية الع�سكرية هي:
• امل�ص��الح العلي��ا للدول��ة ال�سيا�س��ية
واالقت�صادية واالجتماعية� ....إلخ.
• التوج��ه ال�سيا�س��ي لبن��اء و�إع��داد الق��وات
امل�س��لحة للح��رب ،والتحالف��ات /االتفاقي��ات
الع�س��كرية القائم��ة واملتوقع��ة الت��ي ت�س��اند
القوات امل�سلحة �أثناء احلرب.
• م�ص��ادر وطبيعة العدائيات املحتملة ،وذلك
بتحدي��د م�ص��در التهدي��د املحتم��ل بدقة وهل
ه��و ،تقليدي �أو غ�ير ذلك ،والتنظيم والت�س��ليح
والعقيدة الع�س��كرية/القتالية للقوات امل�سلحة
املعادية املحتملة.
• تنظيم وت�س��ليح و�إمكانات القوات امل�س��لحة
العلمي��ة والعملية احلالي��ة ملواجهة التهديدات
املحتملة.
• طبيع��ة وم�س��احة م�س��ارح العملي��ات

املحتمل��ة الت��ي �س��تنفذ فيها القوات امل�س��لحة
عملياتها الربية واجلوية والبحرية.
• املوارد الب�رشية واملادية املتوفرة.
• الدرو���س املكت�ش��فة من احلروب املا�ض��ية،
بحيث ميكن تطوير الإيجابيات منها ومعاجلة
ال�سلبيات يف الإ�سرتاتيجية الع�سكرية التالية.
ثانيا :التخطيط الإ�سرتاتيجي:
بناء على العنا�رص املعتمدة من امل�س��توى
الإ�س�تراتيجي لإع��داد وتنفي��ذ الإ�س�تراتيجية
الع�س��كرية امل�ش��ار �إليها �أعاله ،تق��وم اجلهات
ذات االخت�ص��ا�ص يف امل�ستويني الإ�سرتاتيجي
والإ�س�تراتيجي الع�س��كري يف الدول��ة بعملي��ة
التخطي��ط ،فف��ي بع���ض ال��دول توج��د هيئات
خا�ص��ة تعن��ى بالتخطيط الإ�س�تراتيجي ،ويف
بع���ض ال��دول ت��وكل ه��ذه املهم��ة �إىل جل��ان
م�ؤقت��ة تن�ش���أ له��ذا الغر���ض ،ويف دول �أخ��رى
يقوم بهذه املهم��ة �أركان العمليات والتخطيط
يف رئا�سة �أركان الدفاع .ويتم البدء بالتخطيط
الإ�س�تراتيجي بدرا�س��ة وحتلي��ل امل�ص��الح
العليا ال�سيا�س��ية واالقت�ص��ادية واالجتماعية،
والفر�ض��يات املحتمل��ة الواقعي��ة لتهدي��د تلك
امل�ص��الح ع�س��كريا يف امل�س��تقبل القري��ب
واملتو�س��ط والبعي��د ،وال��دور املحتم��ل للقوات
امل�س��لحة ملواجه��ة ه��ذا التهدي��د .وعلي��ه يتم
التخطي��ط ب�إعداد العقيدة الع�س��كرية  /العقيدة
الدفاعية التي تع ّد ترجمة لل�سيا�س��ة الع�سكرية،
التي ت�شمل كل �أو بع�ض العنا�رص التالية:
 uالعدائي��ات املحتمل��ة وطبيع��ة ون��وع
العملي��ات املحتملة للقوات امل�س��لحة ملواجهة
تلك العدائيات ،وحتدي��د ما �إذا كانت العمليات
املقبل��ة �س��وف �س��تنفذها الق��وات امل�س��لحة
مبفردها� ،أم مب�شاركة قوات م�سلحة من خارج
الدولة� ،أم يف �إطار عمليات حتالف ع�سكري.
 uم�س��تويات احل��رب املنا�س��بة للق��وات
امل�س��لحة ،لأن هذه امل�س��تويات هي التي حتدد
امل�س���ؤوليات القيادي��ة و�آليات تنفي��ذ العقيدة
الع�سكرية  /العقيدة الدفاعية.
 uم�سارح العمليات املحتملة ،وجتهيزها
وبقا�ؤه��ا دائما مهي�أة لعمل القوات امل�س��لحة.
وهذا العن�رص مهم جدا ملعرفة طبيعة م�س��ارح
العمليات التي �س��تعمل فيها القوات امل�س��لحة،
هل ه��ي داخل حدود الدول��ة؟ �أم خارجها و�إذا
كان الأم��ر كذلك ،م��ا هي �أبعاد تلك امل�س��ارح
وكيف ميكن للقوات امل�سلحة �أن تت�أقلم معها؟
 uمفهوم القوة القتالية (العن�رص املادي،
والعن��صر الفكري ،مب��ادئ احل��رب ،والعن�رص

املعن��وي .)،وه��ذا يعني ما هي الق��وة القتالية
الربي��ة واجلوي��ة والبحرية � ....إلخ التي �س��تنفذ
العقيدة؟ ،وماهي مبادئ احلرب املنا�سبة لتلك
القوة الت��ي تعتمدها الدولة؟ ،وما هي اجلوانب
املعنوي��ة الت��ي يج��ب �أن ت�ش��ملها العقي��دة
الع�سكرية؟
 uمفه��وم املن��اورة ونه��ج العملي��ات
للق��وات امل�س��لحة( .مفاهيم العمليات لل�س�لاح
الواح��د) ،ومفاهيم العمليات امل�ش�تركة لفروع
القوات امل�س��لحة ،والعملي��ات املدجمة املدنية
والع�سكرية (دعم املجهود احلربي) ،والعمليات
امل�ش�تركة املوح��دة الت��ي �س��تنفذها الق��وات
امل�سلحة �ضمن قوات م�سلحة حليفة �أو متعددة
اجلن�سيات.
 uمفهوم اللوازم و�إدامة القوات امل�س��لحة
يف املي��دان� .إن العنا�رص املذك��ورة �أعاله هي
الت��ي حت��دد مفه��وم الل��وازم لإدام��ة الق��وات
امل�سلحة وت�أمينها يف م�رسح العمليات.
 uمفهوم القيادة وال�سيطرة .وهذا العن�رص
يعد من �أهم عنا�رص العقيدة الع�سكرية ،حيث �إن
طبيعة ونوع العمليات امل�ستقبلية ،وم�ستويات
احل��رب ،وم�س��ارح العملي��ات ،ومفه��وم الق��وة
القتالي��ة واملن��اورة ،جميعها تفر���ض مفهوم
القيادة وال�سيطرة الذي يجب �أن تعتمده القوات
امل�س��لحة ل�ض��مان جناحها يف تنفي��ذ العقيدة
الع�سكرية التي تعتنقها.
ثالث��ا :اخلط��ط الفرعي��ة لتنفي��ذ العقيدة
الع�سكرية:
بعد اعتم��اد العقي��دة الع�س��كرية /العقيدة
الدفاعي��ة للدول��ة يت��م �إع��داد اخلط��ط الفرعية
التخ�ص�ص��ية ،ويطلق عليها البع�ض ال�سيا�سات
التي عادة ت�شمل ما يلي:
 nا�س��تقطاب و�إدارة وتنمي��ة امل��وارد
الب�رشية .اختيار العنا�رص الب�رشية املنا�س��بة،
وو�ض��ع اخلطط لإدارته��ا وت�أهيله��ا وتدريبها
�...إلخ.
 nالتنظي��م القت��ايل للق��وات امل�س��لحة.
ت�صميم التنظيمات املختلفة لكافة تخ�ص�صات
القوات امل�سلحة التي متكنها من تنفيذ مهامها
يف �إطار الإ�سرتاتيجية الع�سكرية.
 nخط��ة الت�س��ليح واملع��دات امل�ص��احبة
و�إدامت��ه (و�ص��يانته) .وذلك من خ�لال حتديد
م�صادر الت�س��ليح وفق الأ�س���س واملبادئ التي
تعتمده��ا القي��ادة الأعلى� ،آخذة يف احل�س��بان
كاف��ة العوام��ل امل�ؤث��رة �أهمه��ا ،اجل��ودة
واالعتمادية واال�ستمرارية.

 nخط��ط التدري��ب الأكادمي��ي وامليداين /
العمل��ي .الق�ص�يرة منه��ا واملتو�س��طة وبعيدة
امل��دى ،وذلك عل��ى م�س��توى القوات امل�س��لحة
والأ�سلحة التخ�ص�صية.
 nخط��ط العملي��ات امل�ش�تركة .وذلك على
م�س��توى القوات امل�س��لحة منفردة ،والعمليات
عل��ى م�س��توى ال�س�لاح الواح��د ،واملدجمة مع
اجله��ات ذات االخت�ص��ا�ص باملجهود احلربي
يف الدول��ة ،والعملي��ات امل�ش�تركة املوح��دة
مب�ش��اركة قوات �شقيقة �أو �ص��ديقة ،وذلك وفق
ال�سيا�سات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 nخطط �أدوار القوات امل�سلحة يف عمليات
الأمن الداخلي .بالإ�ض��افة �إىل �إ�س��ناد اجلهات
املدني��ة ذات االخت�ص��ا�ص بالدف��اع امل��دين
ملواجه��ة الك��وارث الطبيعي��ة واال�ص��طناعية
وغريها من الكوارث والأزمات.
 nخطط الط��وارئ والتعبئ��ة العامة .وهي
عبارة عن قوان�ين وطنية ال يعلوها �أي قانون
�آخر يف الدولة.
رابع��ا :املراجع��ة الدفاعي��ة (Defiance
:)Review
�إن العقي��دة الع�س��كرية تخ�ض��ع ملراجعات
دوري��ة حتددها القيادة الأعلى وفق املتغريات
ال�سيا�س��ية والأمني��ة ،والدرو�س املكت�س��بة من
العمليات الع�سكرية� ،أو املناورات  /التدريبات
الع�س��كرية الكربى ،لذلك ف�إن ه��ذه املراجعات
حتما تفر�ض العديد من التغيريات يف عنا�رص
الإ�س�تراتيجية الع�س��كرية وبالت��ايل اخلط��ط /
ال�سيا�سات املتعلقة بتنفيذها.
اخلال�صة
�إن التخطيط الإ�س�تراتيجي يف امل�ؤ�س�سات
املدنية يهدف �إىل تنظيم ورفع م�ستوى الإنتاج

وامل�س��اهمة الفعال��ة يف االقت�ص��اد الوطن��ي،
�أم��ا يف القوات امل�س��لحة ف�إنه يه��دف �إىل بناء
وا�س��تخدام القوات امل�س��لحة يف ال�سلم واحلرب
للدف��اع عن الوط��ن ومنجزات��ه التنموية �ض��د
�أي اعت��داء �أ ًي��ا كان م�ص��دره ،وم��ن هن��ا ال بد
من الت�أكيد ب�أن عملية التخطيط الإ�س�تراتيجي
يف الق��وات امل�س��لحة تع�� ّد م��ن �أه��م و�أ�ص��عب
العملي��ات ،ذلك لأنه��ا مرتبط��ة ارتباطا وثيقا
بالتخطيط الإ�س�تراتيجي لكل الإ�س�تراتيجيات
التخ�ص�صية الوطنية.
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

ِا ْب ِت َ�س ْام ٌَة ِم ْن عَ َلى ُك ْر ِ�س ٍّي ُم َتحَ ِّر ٍك
�شاب يف مقتبل العمر ملحته �أمام �أحد امل�ست�شفيات يخرج
م��ن ال�س��يارة الت��ي �أقلت��ه ،معتم ًدا على نف�س��ه رغ��م �إعاقته
راف�ض��ا م�س��اعدة م��ن �أح��ضره،
اجل�س��دية،
ً
لي�س��تقل (بعد عناء) الكر�س��ي املتحرك الذي
يعد الو�س��يلة الأ�سا�س��ية لتنقله ،ويف طريقه
�إىل داخل امل�ست�شفى كان يقابل كل من يراه
بابت�سامة ال تفارق حمياه.
وعل��ى �ش��اطئ البحر كن��ت �ألتقي ب�ص��ورة �ش��به يومية
أي�ضا ،وهو ميار�س ريا�ضة امل�شي
ب�شاب �آخر معاق حرك ًيا � ً
متك ًئا على عكازين� ،أحيا ًنا يكون ب�صحبة �أحد �أفراد �أ�رسته،
قيا�سا بحالته
و�أحيا ًنا �أخرى لوحده ،قاطعا م�س��افة جيدة ً
أي�ض��ا يقابل من يلقاه بابت�سامة ال تكاد تفارق
ال�ص��حية ،و� ً
وجهه.
�إن حالة هذين ال�شابني ،وبالت�أكيد �أن هناك حاالت عديدة
مت�ش��ابهة ،تدل على علو الهمة والعزمية والإ�رصار ،والإرادة
القوية يف تخطي ال�صعوبات ومواجهة الواقع بنف�س را�ضية
بحكم اهلل �سبحانه وتعاىل ,و�صرب على االبتالء ،و�أمل كبري
يف اجتياز مثل هذه املحن.
ال �ش��ك �أن يف احلي��اة ابتالءات و�ش��دائد ،و�أن جتاوزها
رهن بعزمية الإن�سان و�إرادته و�صربه ،وقوة حتمله ،و�أن
الإن�س��ان �إذا ما ت�سلح بالعزمية والإرادة ف�سيكون قادرا
ب���إذن اهلل تع��اىل على قهر ال�ص��عاب وحتقيق الآمال
و�إجن��از ما يطمح �إليه ،والو�ص��ول مل��ا يخطط له،
ب�رشط �أن ي�ستنه�ض قدراته وي�ستغل �إمكاناته

*

يكتبها :الدكتور
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املتاح��ة ،و�أن تكون لديه الهمة العالية،
وال�صرب واجللد ،والعمل الد�ؤوب املقرون
بالأم��ل والثقة الكبرية ب��اهلل وبالنف�س،
و�أن ال تزي��ده ال�ش��دائد واالبت�لاءات �إال
�صالبة وقوة  ،و�أن يكون الف�شل الذي قد
ي�صادفه يف حياته مبثابة رافد للعزمية،
وداف��ع ي�س��تفيد منه ،وينطل��ق لتحقيق
�أهدافه ،والو�ص��ول للغاية التي ين�شدها،
و�أن يحاول ب�شتى الطرق �أ ّال يجد الي�أ�س
طري ًقا �إىل نف�سه ،فهو عدو لدود للإن�سان
�إذا م��ا ا�ست�س��لم ل��ه  ،و�أن التغل��ب عل��ى
ال�ص��عاب ،وبل��وغ الغاي��ات �أم��ر ممكن،
ب�رشط �أن ير�س��م الإن�س��ان لنف�سه هد ًفا،
مت�سلحا
وي�ضع خطة يعمل على تنفيذها،
ً
بالإميان باهلل والعزمية والإ�رصار ،و�أن
تف��ان لتحقيق ذل��ك الهدف،
يعم��ل بكل
ٍ
�سواء كان �صح ًيا �أو علم ًيا �أو عمل ًيا� ،إذ ال
يكفي وجود الهدف دون �أن يكون هناك
�إميان قوي باهلل �س��بحانه وتعاىل وثقة
كب�يرة يف النف�س ،و�أن ي�أخذ بالأ�س��باب
الت��ي متكنه م��ن حتقيق ما ي�ص��بو �إليه،
حيث ال يوجد م�س��تحيل بف�ضل اهلل جلت
قدرت��ه ،و�أن الذين تغلبوا على متاعبهم،
وهزموا �ص��عوباتهم ،واجتازوا العقبات

الت��ي واجهته��م ،ال�ش��ك �أنهم
و�ضعوا �أهدا ًفا لأنف�سهم و�سعوا
لتحقيقها.
�إن الب�رش  -كما قيل – �صنفان
وهم��ا (م��ن ي�ؤم��ن بقدرات��ه رغم
عج��زه ،وم��ن ي�ؤم��ن بعج��زه رغم
قدرات��ه) ،و�أن النظ��رة للم�ص��اعب
عموم��ا تختل��ف م��ن
وللحي��اة
ً
�ش��خ�ص لآخ��ر ،فهن��اك م��ن يراها
�ص��عبة وال ميك��ن التغل��ب عليه��ا،
وم��ن يراها غري م�س��تحيلة وميكن
اجتيازها وحتقيق ما ي�ص��بو �إليه،
وذل��ك – كم��ا �أ�رشت – يع��ود �إىل
التفا�ؤل والعزمية والإ�رصار ,و�أنه
ال م�س��تحيل يف احلي��اة ،وقد قيل
الكثري ع��ن ق��وة الإرادة والعزمية
ومما قيل( :ال تعرتف بالف�ش��ل ما
مل تكن قد جربت �آخر حماولة ،وال
تتوق��ف ع��ن املحاولة حت��ى يتم
النجاح) ،وقيل( :ال ي�ص��ل كثري من
النا���س �إىل النج��اح دون �أن ميروا
مبحطات التعب والف�ش��ل ،و�صاحب
الإرادة القوي��ة ال يطي��ل الوقوف يف
هذه املحطات).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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جماالت التعاون الع�سكري بني الدول
�شه��دت �سن��وات احل��رب الباردة
تط��ور �ص��ور و�أ�ش��كال التع��اون
الع�سك��ري ب�ين ال��دول ،وظه��رت
مف��ردات جديـ��دة يف القوامي���س
ال�سيا�سي��ة والع�سكريـــ��ة ،مثــ��ل:
التحالـــ��ف ،والدفــــ��اع امل�ش�ترك،
والت�سهي�لات الع�سكري��ة .ويك��ون
ذلك لتنفيذ �أهداف و�إ�سرتاتيجيات
وم�صال��ح م�شرتك��ة ،وق��د تك��ون
ثنائي��ة ب�ين دولتني� ،أو ب�ين �أكـثـر
م��ن دول��ة ،وقد تك��ون �إقليمي��ة �أو
عاملي��ة .وه��ذا التع��اون ،ب�ص��وره
و�أ�شكال��ه املختلف��ة ،ل��ه ج��ذوره

هناك العديد م��ن جم��االت التعاون
الع�سكري ،الذي ين�ش�أ بني الدول وت�سخر له
خمتلف قدراتها ،وعقائدها القتالية ،حيث
حتاول هذه الدول �أن جتد �أر�ض ًا م�شرتكة
م��ع �أك�ب�ر ع��دد م��ن ال���دول لتحقيق هذا
التن�سيق ،والتعاون .فتاريخ املجتمعات،
كحياة الأفراد، م�ستمر ومت�صل احللقات،
�إال �أنه ،من وقت لآخر ،تتعر�ض الدول ملا
ي�سمي بالأحداث اجل�سام ،التي قد متثل ح ًدا
فا�ص ًال يف هذا التاريخ امل�ستمر ،وهو ما
يدعو �إىل �رضورة وجود تعاون بني بع�ض
ال��دول فى املجاالت الع�سكرية .ويكون
�أدن��ى �أ�شكال التعاون الع�سكري جمرد
التن�سيق بني خطط الأط���راف املتعاونة
مع ا�ستمرار حرية كل منهم يف الت�رصف
ح�سبما ي�شاء ،بينما يكون �أعلى �أ�شكاله
االن��دم��اج التام حتت قيادة م�شرتكة �أو
موحدة يعدها املفكرون وفال�سفة احلرب
النموذج الكامل وال�صيغة املثلى التي
ت�ضمن ح�شد اجل��ه��ود املتاحة وتوجيه
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التاريخي��ة� ،س��واء كان ذل��ك لدرء
خط��ر ع��دو م�ش�ترك� ،أو لتحقيق
�أطماع �أو م�صالح م�شرتكة.

الطاقات امل�سخرة �ضد العدو امل�شرتك
بال�رسعة والأ�سلوب الكفيلني بك�سب معركة
الوقت وامل�سافة يف م�رسح احلرب احلديثة.
�أركان التعاون الع�سكري
يرتكز التعاون الع�سكري بني الدول
على عدة �أركان هي:
 bالتخطيط امل�شرتك ال�شامل واملبكر.
 bتن�سيق اجلهود امل�شرتكة ،التنظيمية
والتخطيطية والقتالية.
 bال�سيطرة على كافة �أن�شطة القوات
املتحالفة.
� bإقامة نظام موحد للإنذار والتوجيه
ومتييز الأهداف.
� bإق��ام��ة نظام موحد لال�ستطالع
الإ�سرتاتيجي.
� bإق��ام��ة نظام موحد لالت�صاالت

اللواء متقاعد الدكتور

علــــي حممـــــد رجـــــب
جمهورية م�صر العربية
وتوحيد مناذج اال�صطالحات والرموز.
 bجتهيز م�سارح العمليات هند�سياً.
احللف الع�سكري
تعد ظ��اه��رة التحالفات الع�سكرية
ظاهرة قدمية قدم التاريخ ،وقد مت ر�صد
�أمن��اط من التحالف الع�سكري يف فرتات
بعيدة ،وخ�صو�ص ًا تلك الأمناط التي تت�صل
بتحالفات بني القبائل وجماعات ال�سكان
يف مرحلة م��ا قبل ال��دول��ة .وم��ن �أق��دم
التحالفات التي دونتها �صفحات التاريخ،
احللف بني فرعون م�رص (رم�سي�س الثاين)
وملك احليثيني (خانيتار) �سنة ( 1280ق.
م) .وبرزت الأحالف وتطورت مفاهيمها
يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش
امليالديني ،وخا�صة يف �أوروبا ،مع تبلور
مفهوم الدولة ،وات�ساع جماالت ال�رصاع

وت�ضاربه ،ومع التطور العلمي وال�صناعي
واالق��ت�����ص��ادي ،ح��ي��ث لعبت الأح�ل�اف
الع�سكرية دوراً ب��ارزاً قبل وبعد احلرب
العاملية الأوىل� ،سواء ال�رسية �أو العلنية .ثم
تغريت اخلريطة ال�سيا�سية الدولية بانتهاء
احلرب العاملية الثانية ،فتقهقرت دول عن
م�صاف القوى العظمى يف العامل ،وبرزت
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية واالحت��اد
ال�سوفيتي ال�����س��اب��ق ،كقوتني عظميني
ت�سيطران على مقدرات العامل ،ويف تر�سانة
كل منهما �أ�سلحة نووية ،مت تطويرها يف
تعاقب زمني.
ويتكر�س مفهوم التحالفات الع�سكرية
اليوم باعتباره مفهوم ًا يتعلق بالدولة
واملنظمات ال��دول��ي��ة ،وميكن تلخي�صه
بب�ساطة يف �أنه (اتفاق بني دولتني �أو �أكرث
على تدابري ع�سكرية و�أمنية معينة حلماية
دولة التحالف من تهديد �أو ع��دوان ما).
و ُيعرف التحالف الع�سكري �أي�ض ًا ب�أنه
“اتفاق ر�سمي ،معلن �أو غري معلن ،تتعهد
مبوجبه دولتان� ،أو جمموعة من الدول،
بالتعاون فيما بينها ،يف جمال اال�ستخدام
امل�شرتك لقدراتها الع�سكرية �ضد دول
�أو دول��ة معينة”� .أو ه��و (ات��ف��اق تلتزم
مبقت�ضاه الدولتان� ،أو ال��دول ،املوقعة
عليه با�ستخدام القوة� ،أو الت�شاور يف �ش�أن
ا�ستخدامها يف ظروف معينة).
عرف احللف ب�أ ّنه التزام تعاقدي
و ُي ّ
بني عددٍ من الدول يوجه عاد ًة �ضد دولة
�أو دول حمددة (�أو فاعلني من غري الدول)،
وين�ش�أ عنه منظمة تعمل على تنفيذ �أهدافه،
بطابع ر�سمي ،وبوجود
وتت�سم ع���اد ًة
ٍ

معاهدة �أو اتفاق.
واحللف عبارة عن عالقة تعاقدية
بني دولتني �أو �أك�ثر ذات �سيادة تتعهد
فيه الأطراف املتحالفة بتنفيذ التزامات
ع�سكرية حم��ددة عند ال����ضرورة ما بني
تقدمي الت�سهيالت �أو امل�ساعدة الع�سكرية،
وبني اال�شرتاك الفعلي يف القتال �أثناء
ن�شوب احلرب .وهذا ي�ستدعي ،من الناحية
القانونية والتنظيمية ،وج��ود معاهدة
دولية منظمة وهياكل وهيئات ت�ضطلع
مب�س�ؤولية الإ��شراف على تنفيذ �سيا�سة
احللف .وال غنى للحلف عن توازن الأعباء
والتبعات ،وت��ع��ادل املنافع واخلدمات
التي يح�صل عليها الأع�����ض��اء ،ويتجلى
ذلك يف تلك الأح�لاف التي ت�ضم �أطراف ًا
متماثلة القوة� .أما ال�صورة امل�ضادة فهي
حللف يح�صل فيه الطرف الأق���وى على
احل�صة الأك�بر من املنافع بينما يتحمل
الطرف الأ�ضعف �أثقل الأعباء والتبعات.
ولن يكتمل بنيان احللف الع�سكري دون
االل��ت��زام ال�رصيح م��ن جميع الأع�ضاء
با�ستخدام القوة امل�سلحة التي ميلكونها
مبجرد وق��وع اعتداء على طرف �أو �أكرث
من احللف ،واال�ستمرار يف دعم جمهودات
احللف حتى يتحقق الهدف النهائي ،وهذا
ي�ستدعي �إقامة قيادة م�شرتكة �أو موحدة �أو
متحالفة ،ذات �صالحيات حقيقية لتنظيم
اجلهود وقيادة املجهود احلربي مبا يخدم
العقيدة امل�شرتكة.
وي��ج��ب �أن ي��ك��ون احل��ل��ف الع�سكري
مرتكزاً على فكرة �سيا�سية م�شرتكة ،و�أن
جتمع بني �أع�ضائه روابط مادية و�أدبية

ومعنوية م��ل��زم��ة ،ت��ع��زز م��ن �شعورهم
بامل�صلحة العليا امل�شرتكة ،وتقنعهم
ب��ج��دوى احل��ف��اظ عليها وال��دف��اع عنها،
و�أال يكون �إ�سهام كل طرف ح�سب قدراته
الع�سكرية ف��ق��ط ،ب��ل يجب ت�سخري كل
املوارد املتاحة ،و�أن تخل�ص النوايا حيال
بع�ضهم البع�ض ،و�إزاء احللف نف�سه ،فال
يكون الإ�سهام ملجرد التظاهر �أو اال�شرتاك
الرمزي.
وت�ب�رز احل��اج��ة �إىل ق��ي��ادة م�شرتكة
لتنظيم التعاون امل�شرتك يف العمليات
الع�سكرية الإ�سرتاتيجية .وطبق ًا للتجربة
امليدانية منذ احل��رب العاملية الثانية،
ف��ق��د ت���أخ��ذ ال��ق��ي��ادة امل��ت��ع��اه��دة �شكل
القيادة املوحدة� ،أو املندجمة� ،أو القيادة
املتحالفة� ،أو القيادة امل�شرتكة� ،أو قيادة
التن�سيق ال��ت��ي تخلق حتمية وج��وده��ا
��ضرورة توفر �أرك��ان التعاون الع�سكري
امل�شرتك يف احلرب املعا�رصة.
فالتحالف لي�س �سوى التزام م�رشوط،
ذي طابع �سيا�سي �أو ع�سكري ،بني دولتني،
�أو جمموعة م��ن ال����دول ،تتعهد خالله
باتخاذ تدابري تعاونية يف مواجهة دولة
�أو جمموعة م��ن ال���دول .وه��ن��اك ��شروط
حمددة لتعريف احللف� ،أو و�صف عالقة
معينة بني وحدتني دوليتني �أو �أكرث على
�أ ّنها ُت�شكل حتالفاً ،وهي:
االلتزام التعاقدي الر�سمي؛ �أي البد من
وجود معاهدة �أو اتفاق ر�سمي.
الأح�لاف ع��اد ًة ما تكون موجهة �إىل
فاعل دويل حم��دد� ،أو فاعلني دوليني
حمددين.

احللف عبارة عن عالقة تعاقدية بني
دولتني �أو �أكرث ذات �سيادة تتعهد فيه
الأطراف املتحالفة بتنفيذ التزامات
ع�سكرية حمددة عند ال�ضرورة ما
بني تقدمي الت�سهيالت �أو امل�ساعدة
الع�سكرية ،وبني اال�شرتاك الفعلي يف
القتال �أثناء ن�شوب احلرب
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تبادل اخلربات الع�سكرية بني دولتني يتمثل يف تبادل امل�ؤلفات الع�سكرية،
والأبحاث ،والن�شرات العلمية ،وح�ضور دورات تدريبية لأفراد ع�سكريني يف
املعاهد الع�سكرية� ،أو اال�ستفادة من التقدم العلمي لإحداهما يف تدريب عنا�صر
من الدولة الأخرى
التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة يتم خاللها تبادل اخلربات� ،سواء يف �أ�سلوب
نقل القوات� ،أو التخطيط الع�سكري� ،أو �أ�ساليب القتال� ،أو م�سارح احلرب،
�أو �إمكانات الأ�سلحة امل�ستخدمة� ،أو العقائد القتالية� ،أو �أ�ساليب القيادة
وال�سيطرة� ،أو خطط املناورة ،وغريها من املجاالت
الأح�لاف ُتن�شئ منظمات تعمل على
تنفيذ الأهداف ،وتراقب االلتزامات.
ويعد حلف �شمال الأطل�سي (ناتو)
( ،)NATOالذي ت�أ�س�س عام 1949م ،هو
املثال النموذجي للتحالف الع�سكري.
فقد مت توقيع املعاهدة املن�شئة للحلف،
واملعروفة با�سم معاهدة �شمال الأطل�سي،
بوا�شنطن ،يف �أبريل من العام املذكور،
من جانب ( )12دولة يف �أوروبا الغربية
و�أم��ري��ك��ا ال�شمالية .وفيما بعد ،تو�سع
احللف لي�ضم دو ًال �أخرى ،من غرب �أوروبا
و�رشقها ،كان �آخرها �ألبانيا وكرواتيا
(2009م) ،لي�صل عدد ع�ضويته �إىل ()28
دولة .ومت تكوين احللف ملواجهة االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق ،الذي متددت قوته �إىل
�رشق �أوروبا ،وردع �أو �صد �أي هجوم من
جانبه �ضد دول غرب �أوروبا .وبعد انتهاء
احلرب الباردة ،وتفكك االحتاد ال�سوفيتي،
�أثبت احللف قدرته على التكيف� ،سواء من
خ�لال تطوير �شكله التنظيمي بالتحول
�إىل حتالف �سيا�سي وع�سكري� ،أو تطوير
�أهدافه لت�ضم �أهداف ًا جديدة ،بالإ�ضافة �إىل
هدفه الأ�سا�سي املتمثل يف الأمن اجلماعي
لأع�ضائه .وهذه الأهداف هي تعزيز القيم
الدميقراطية ،وت�شجيع الت�شاور والتعاون
يف ق�ضايا الأم��ن وال��دف��اع لبناء الثقة،
ومنع ال�رصاع يف الأجل الطويل ،والت�سوية
ال�سلمية للمنازعات ،و�إدارة الأزم���ات،
وحماربة التهديدات الأمنية اجلديدة  .
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التحالف الع�سكري
برزت �صيغة التحالف الع�سكري يف
قامو�س ال�سيا�سة الع�سكرية بعد احلرب
العاملية الثانية ،وميكن القول �إنه �صورة
خمففة للحلف الع�سكري ،و�أ�سلوب ع�رصي
للتعامل مع القوات الع�سكرية ال�صديقة
وامل�ؤيدة ،وع��ادة ما يكون هذا التحالف
يف �شكل ت�سهيالت �أو دع��م ع�سكري مع
التطابق الإ�سرتاتيجي يف حتديد حجم
ال��ت��ه��دي��د واجت��اه��ه و�أه���داف���ه و�أ���س��ل��وب
التعامل معه .وه��ذا التعاون وما يوفره
من ت�سهيالت يعرب عن م�صالح م�شرتكة
بني الدولتني �أو الدول يف التحالف ،وقد
يتم ذلك دون �أن يتخذ هذا التعاون طابع ًا
ر�سمي ًا �أو قانونياً.
ويتم خالل التحالف الع�سكري تن�سيق
الأمور الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية
ب��ه��دف �إق��ام��ة جت��م��ع مل��واج��ه��ة تهديد
خارجي ،وال ي�ؤثر ذل��ك على حق ال��دول
يف اتخاذ قرار خا�ص بها ،ك�أن تن�سحب،
�أو حتجم عن امل�شاركة ،وفق ًا مل�صلحتها
الذاتية ،وعادة يرتبط ذلك بق�ضية معينة،
�أو ملجابهة عدو معني ،ويتم �إنهاء هذا
التحالف ف��ور حتقيق ال��ه��دف� ،أو زوال
ال�سبب .ولهذا ،يعد هذا التعاون امل�شرتك
�أق���ل درج���ة م��ن احل��ل��ف م��ن حيث �صفة
الدميومة ،و�أب��رز مثال لذلك هو حتالف
�أكرث من ثالثني دولة يف االئتالف الدويل
بزعامة الواليات املتحدة الأمريكية عند

حت�ضري وتنفيذ عملية عا�صفة ال�صحراء
(1990م1991-م) .
الت�سهيالت الع�سكرية
الت�سهيالت الع�سكرية هي �أحد �أ�شكال
التعاون الع�سكري بني ال��دول ،من خالل
ح��ق��وق ال��ت��ع��اون واالرت���ك���از ،واحل��ق��وق
الأخ����رى امل�لاح��ي��ة واجل���وي���ة ،وح��ق��وق
التموين والإم����داد باالحتياجات التي
متنحها دولة �أو دول لدولة �أو دول �أخرى.
وقد تكون هذه الت�سهيالت مرتبطة بفرتة
زمنية ،وقد تتم مبوجب اتفاقية �أو عقد
�إيجار .ويجب التفريق بني هذا النوع من
الت�سهيالت وبني حق االنت�شار والتواجد
يف �أرا�ضي الدول الأخرى خدمة لأغرا�ض
حلف ع�سكري ،كما هو حا�صل بالن�سبة
لوجود قواعد �أمريكية يف �أرا���ض��ي كل
من �أملانيا و�إيطاليا وتركيا ،على �سبيل
املثال.
وق��د ت��ق��وم دول���ة مبنح دول �أخ��رى
ت�سهيالت ع�سكرية على �أرا�ضيها من خالل
الدوافع الآتية :
 kوجود م�صالح م�شرتكة بني الدولة
املانحة والدولة امل�ستفيدة.
 kوجود تهديد خارجي لأمن الدولة
املانحة ال ت�ستطيع مبفردها الدفاع عن
كيانها �ضده.
� kإب��راز الدولة املانحة يف �صورة
حليف للدولة امل�ستفيدة.
 kتعميق وتكامل �صور التعاون يف

املجاالت الأخرى.
وتنتهي الت�سهيالت الع�سكرية طبق ًا
لإرادة الدولة التي منحت هذه الت�سهيالت،
وعادة ما يكون هذا االنتهاء يف الأحوال
الآتية :
 oانتهاء امل�صالح الأ�سا�سية للدولة
املانحة.
� oأن تن�ش�أ ظ���روف دول��ي��ة جتعل
إ��ض�رارا بامل�صالح
من هذه الت�سهيالت �
ً
القومية.
� oأن حتاول الدولة امل�ستفيدة فر�ض
�سيطرتها على الدولة املانحة والتدخل يف
�شو�ؤنها الداخلية.
 oانتهاء التهديدات اخلارجية �أو
تقل�ص حجمها ،والتي من �أجلها منحت
هذه الت�سهيالت.
التدريبات امل�شرتكة
التدريبات الع�سكرية امل�شرتكة يتم
خاللها تبادل اخلربات� ،سواء يف �أ�سلوب
نقل ال��ق��وات� ،أو التخطيط الع�سكري� ،أو
�أ�ساليب القتال� ،أو م�سارح احل��رب� ،أو
�إمكانات الأ�سلحة امل�ستخدمة� ،أو العقائد
القتالية� ،أو �أ�ساليب القيادة وال�سيطرة،
�أو خطط املناورة ،وغريها من املجاالت.
وهذا النوع من التدريب ات�سعت جماالته
حالي ًا على م�ستوى ال��ع��امل ،خ�صو�ص ًا
م��ا ب�ين ال����دول ال���ك�ب�رى ،ال��ت��ي ت�شمل
�إ�سرتاتيجياتها �أطراف العامل ،وبني الدول

ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية اخلا�صة ،على
امل�ستويني ،الإقليمي وال��دويل ،ومل يبق
مقت�رصاً على دولتني فقط ،ولكن ات�سعت
جم��االت��ه لي�شرتك العديد م��ن ال���دول يف
تدريب واحد .وهذه التدريبات امل�شرتكة،
�سواء على امل�ستوى الثنائي� ،أو املتعدد،
ً
ت��زي��د م��ن �أوا���ص�ر ال��ت��ع��اون والتن�سيق
الع�سكري بني الدول.

كانت العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
بني الدول مهمة ،ف�إن العالقات الع�سكرية
تقع على ر�أ�س اهتمامات اجلميع� ،إذ �أنها
�آخ��ر ما يقام و�أول ما يقطع .والتعاون
الع�سكري بني الدول يف املجاالت املختلفة
هو خطوة قد تلي خطوة بناء الثقة ،وقد
ت�سري معها على امل�ستوى نف�سه ،ويف
التوقيت ذاته.
وال��ت��ع��اون الع�سكري ،على خمتلف
امل�ستويات ،هو �سمة الع�رص ،وال ي�أخذ
درجة التحالف �إ ّال بعد م��روره بخطوات
�سيا�سية طويلة ،ولكنه �أم��ر مطلوب يف
ع�رص ال�سماوات املفتوحة ،والتقنيات
العالية ،واخلربات يف املجاالت املختلفة،
وو�سائل االت�صاالت احلديثة.
املراجع

تبادل اخلربات الع�سكرية
قد يتمثل تبادل اخل�برات الع�سكرية
بني دولتني يف تبادل امل�ؤلفات الع�سكرية،
والأب��ح��اث ،والن�رشات العلمية ،وح�ضور
دورات تدريبية لأف����راد ع�سكريني يف
امل��ع��اه��د ال��ع�����س��ك��ري��ة ،ب��ال��ت��ن��اوب بني
الدولتني� ،أو اال�ستفادة من التقدم العلمي
لإحداهما يف تدريب عنا�رص من الدولة
الأخرى .ومن خالل اخلربات املتوفرة لدى
دولة ما يف املجال الع�سكري ،ف�إن هذه
الدولة تخطط لزيادة ت�أثريها الإقليمي من
خالل �إر�سال خربائها �إىل الدول الأخرى،
وا�ستقبال متدربني يف معاهدها ،ومن
خالل اخلرباء واملتدربني تت�صاعد �أوا�رص
ال�صداقة يف املجال الع�سكري.

l

اخلال�صة
لي�س للدول �أ�صدقاء دائمون ،وال �أعداء
دائمون ،لكن لها م�صالح دائمة فقط .و�إذا

l

www.nato.int/docu/review/2006/issue3/arabic/art2.
l www.fas.org/programs/ssp/man/miltutorials/general.
l www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/aef-intro.
www.kansaspress.ku.edu/houcom.
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مهمة الإعالم
الوطني

بني تعزيز ال�شخ�صية الثقافية الـــــــــــــــــوطنية  ...وحمايتها من الغزو الفكري والثقايف
الثقافة والإعالم �صنوان ال يفرتقان ،بل يكمل كل منهما الآخر ،فال ميكن ت�صور
ال�ضوء عليها �إعالمٌ ناجح ،وال ميكن ت�صور �إعالم ال ي�ستند �إىل ثقافة
ثقافة ال ُي�س ِل ُط
َ
مبنية على فكر �أ�صيل ،بحيث تكون متجذرة يف �أعماق املجتمع الذي تعك�س
�صورته.
وحتى نتمكن م��ن �أن ن��ق� ِّرب ال�صورة �أك�ثر ل��ق��راء (جند ُعمان)
الكرام ال بد من التعريج على املعاين التي ترمي �إليها الثقافة ،فما
هي الثقافة؟ ،يقول العلماء واخلرباء واملثقفون ب�أن الثقافة« :تتمثل
يف جمموع الظواهر املميزة والرموز التي يخت�ص بها املجتمع» ،وهي
ت�شمل من وجهات نظرهم �أمن��اط العي�ش وط��رق الإنتاج وخمتلف
القيم والعقائد والآراء ،والثقافة يف ر�أيهم �أي�ضا« :تتجاوز �أبعاد
الفنون اجلميلة والآداب امل�ستظرفة لتكون حمور حيوية املجتمع
و�أداة دوامه وجتدده» ،كما ي�صورها البع�ض ب�أنها« :الواقع الذي
يعي�شه الإن�سان بعد �أن ي�ضفي عليه نظرته اخلا�صة ويتخيله ح�سب
�أهوائه وم�شيئته» ،ونود �أن ن�ضيف هنا ب�أن الثقافة ب�شكل عام هي:
«اال�سم والر�سم واللون والطعم والرائحة التي ي�شكلها املواطن لتعرب
عن مكنون قيمه و�آرائ���ه» ،وتعك�س ال�صورة التي يريدها عن جمتمعه
وبيئته ،لي�صبح كل هذا الواقع ت�شخي�ص ًا ملجتمعه الذي يعي�شه ،ولي�صبح بالتايل
لهذا املجتمع �شخ�صية لها طابعها الثقايف اخلا�ص ،وب�صمة �أ�صلية متيزه عن غريه
بنكهة وطنية حُتف ُِّز َّ
قيم الوالء واالنتماء.
كل ِ

�أما الإعالم ..ف�إن احلديث عنه �شائق
�شائك ،ويفتح الآف��اق ويو�سع الأح�لام
والطموحات ،وقد �أ�صبح من ��ضرورات
احلياة ،بل �أحد �أهم العنا�رص يف تركيب
وبناء احلياة الب�رشية وبناء ح�ضارتها
و�شخ�صيتها ،فهو يف نظر العلماء واخلرباء
والإع�لام��ي�ين« :امل��ح��ركُ وامل���ع�ّْب�ّْرْ ُ عن
مقومات الن�شاط االجتماعي ،وهو الذي
يعلو بالإن�سان عن غريزته �إىل املطامح
احل�ضارية» ,وي�ضيف املخت�صون يف هذا
املجال ب�أن الإعالم هو« :املنبع امل�شرتك
الذي ينهل منه الإن�سان الآراء والأفكار،
وهو الرابط بني الأف��راد ،واملوحي �إليهم
ب�شعور االنت�ساب وال��والء واالنتماء �إىل
جمتمع واحد� ،إ�ضافة �إىل �أنه« :الو�سيلة
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لتحويل الأفكار �إىل �أعمال» وهو «الأداة
التي تعك�س الأحا�سي�س واحلاجيات من
�أب�سطها �إىل �أعلى �آيات الكمال» وميكنني
�أن �أ�ضيف هنا ب�أن الإع�لام هو« :النور
الذي يبدد العتمة وينري الطريق لتنامي
ال�شخ�صية الثقافية الوطنية ،ويقدمها
ب�أبهى �صورها �إىل الثقافات الأخرى عرب
ما ي�سمى باالت�صال الثقايف بني ال�شعوب
(،)Across Cultural Communication
ويتولىّ مهمة حمايتها».
�إن اخلال�صة التي نخرج بها بعد قراءة
ما �سبق تقدم لنا خربة �أهل االخت�صا�ص
يف احلديث عن االرتباط املتني واملتما�سك
بني الإعالم والثقافة ،وكالهما يرمي �إىل
حتقيق املعرفة واالط�ل�اع ،وي�سعى �إىل

�إر�ضاء طموح الإن�سان� ،سبيلهما يف ذلك
بلوغ الأهداف املرجوة من خالل �إي�صال
الر�سائل الإعالمية بو�ساطة االت�صال
والتخاطب من خالل و�سائل �إعالم وطنية
حري�صة على �أن تبقى �صورة الوطن نقية
زاهية .
وهنا تبدو ��ض�رورة ت�أكيد حقيقة
مهمة ب�أن ال بد للثقافة � -أي ثقافة  -من
�أجهزة االت�صال اجلماهريي (�إعالم Mass
 )Mediaت�سندها وت�ؤازرها ،وت�سلط ال�ضوء
على الإبداعات الثقافية ،وعلى مكنونات
املثقفني الذين ي�شكلون رمو ًزا وقادة ر�أي
يف جمتمعاتهم.
وع��ن��دم��ا ن�ستعر�ض ال��ت��اري��خ جند
�أن الكثري م��ن املثقفني ك��ان��وا �أع��م��دة

الثقافة والإعالم �صنوان ال يفرتقان ،بل يكمل كل منهما الآخر،
ال�ضوء عليها �إعالمٌ ناجح
فال ميكن ت�صور ثقافة ال يُ�س ِل ُط
َ
املثقفون هم الفكر الذي يقود املجتمعات وي�سهم
يف ت�شكيل وبناء �شخ�صية الوطن الثقافية
اللواء الركن متقاعد الدكتور
حممــــد خلـــــف الرقــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

حقيقية يف �رصوح ثقافات �أممهم التي
ينتمون �إليها ،بل �أن �شخ�صيات الكثري
من املجتمعات ارتبطت بفكر وثقافة
وط��روح��ات ه ��ؤالء املفكرين واملثقفني
الذين عا�شت �أ�سما�ؤهم يف جمتمعاتهم،
وخ ّلدت فكراً وثقافات اتك�أت عليها الأمم
وال�شعوب وا�ستندت �إليها �شخ�صيات
املجتمعات والأوطان.
وميكن و�صف الإعالم هنا ب�أنه تلك
النحلة املتنقلة ما بني �أزاه�ير احلياة،
يعزز ات�صال الثقافات بني املجتمعات
ويفتح ال��ق��ن��وات ب�ين الأمم وال�شعوب،
وي�صل �أطراف الأر�ض ببع�ضها يف �أقل من
ملحات الب�رص ،وهو الذي يخلق البيئات
النقية لتالقح الأفكار والثقافات ،ولكن ال
يفوتنا التنويه هنا �إىل بع�ض التحديات
ال��ت��ي ق��د تع�صف ب��ه��ذا اجل���و والبيئة
املالئمة لالت�صال الثقايف العاملي يف
ظل العوا�صف الهوجاء والتيارات اجلارفة
للتدفق الإعالمي الهائل من نقاط القوة
يف العامل وب��الأح��رى من دول ال�شمال
(املتقدمة) �إىل دول اجلنوب (النامية)،
وال���ذي غالب ًا يهدف �إىل و�صل العامل
ب�أطرافه املرتامية والتي هي بحاجة �إىل
تنمية ومناء وتطوير ،بل رمبا �إىل �أكرث من
ذل��ك ،بحيث تكون بع�ض مناطق العامل
بحاجة �إىل التغري االجتماعي .
�إن ه��ذا التدفق الإع�لام��ي الكثيف

الثقافة وال�سيا�سة والإعالم ثالثية مهمة
يف مواجهة تهديد الثقافة الوطنية
والهائل وبخا�صة من ال�شمال �إىل اجلنوب
عارما
ال
رمبا ي�شكل يف ظروف معينة �سي ً
ً
يودي ،بل رمبا يع�صف بكل التوازنات،
ويربك كل البيئات الإعالمية الرامية �إىل
تطوير املجتمعات ،ليفر�ض �شخ�صيته
بالقوة على ال�شخ�صيات الثقافية يف
املجتمعات الأخرى ،ذلك لأن �أي اختالالت
يف التوازنات التي يحدثها الإعالم ال بد
�أن تنعك�س على نظرة الفرد �إىل املقومات
الثقافية للمجتمع الذي يعي�ش فيه ،وهذا
يقودنا �إىل ارت��ب��اط �آخ��ر ي�شكل ثالثية
قواعدها الإع�لام والثقافة وال�سيا�سة،
ففي ظل حتديات التدفق الإعالمي اخلطر،
ويف ظل تيارات العوملة اجلديدة ال بد
لهذه الثالثية �أن ت�سند بع�ضها بع�ضاً،
وتربز للعيان �أهمية هذه العالقة يف وقت
ا�شتداد الأزمات ،وعندما حتدق الأخطار
مب�صالح املجتمعات ،وت�صبح الثقافة
يف متناول التهديد ،يربز الإعالم امل�ستند
�إىل الإ�سرتاتيجيات ال�سيا�سية الوطنية
يف ال��ذود عن حمى ال�شخ�صية الثقافية
الوطنية.
وهنا ال بد للإعالم من �أخذ دوره –
وبقوة  -يف �أداء وظائفه املطلوبة ،و�أن
ينه�ض بالواجبات املنوطة ب��ه ،مثلما
عليه �أن يتجاوز البث والن�رش فقط  ،بل
يتعدى ذلك �إىل �إ��شراك املواطن ودجمه
ابتداء من امل�ساهمة
يف العملية الإعالمية
ً

وانتهاء بكامل
يف �صنع اخلرب وترويجه
ً
تفا�صيل العملية الإعالمية التي تعمل
على توفري البيئة الإعالمية للمواطن،
ليتمكن م��ن ف��ه��م ال���ظ���روف املحلية
والإقليمية وال��دول��ي��ة ،وم�ساعدته يف
اتخاذ قرار �سليم من خالل توفري ر�صيد
من املعرفة واملعلومات عن كل الظروف
املحيطة� ،إ�ضافة �إىل �شحذ همم املواطنني
وت�شجيع تطلعاتهم الفردية واجلماعية،
وتنمية روح احل���وار البناء والنقا�ش
الهادف ال��ذي ي�ستجلي جوانب وجهات
النظر املتخالفة واملت�آلفة ،وبالتايل
ف�إن جميع هذه العوامل ت�صب يف �إطار
�صقل ال�شخ�صية الثقافية الوطنية ،ومتكن
املواطن من معرفة ما يدور حوله ،ليزداد
مت�سك ًا ب�شخ�صيته الثقافية التي ت�شكلها
�إرادته ور�ؤاه لنف�سه وملجتمعه ،فالإعالم
يعمل على ن�رش الفكر والنهو�ض بالإنتاج
الفكري وت�سليط ال�ضوء عليه ،وهو القادر
على ن�رش املعرفة و�صقل ال�شخ�صية
الثقافية الوطنية ،وتنمية الذوق الثقايف
ال��وط��ن��ي ،ومت��ك�ين الإن�����س��ان والإن�����س��ان
املثقف من تنمية طاقاته وتو�سيع �آفاقه
و�إ�شباع تطلعاته ،والإع�ل�ام هو القناة
الوا�سعة التي تربز الإنتاج الب�رشي بكل
قيمه الفكرية والفنية واملادية وتن�رشه
بني الب�رش ،مثلما �أن��ه هو ال��ق��ادر على
لاق��ة الكامنة يف
تفجري ال��ط��اق��ات اخل� ّ
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ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻟﻠـﺠـﻮاﺋـﺰ

الأف���راد واجل��م��اع��ات ،وه��و ال��ذي يفتح
امل��ج��ال �أم��ام��ه��م للم�ساهمة يف �إع��داد
كل معاين
الر�سالة الإعالمية التي حتمل ّ
الثقافة الوطنية ،وبالتايل يخلق �أ�شكا ًال
م��ن التفاعل م��ع البيئات املجتمعية
املحيطة ،وي�صل بها �إىل �أ�سمى املنازل
و�أرق���ى امل�ستويات ،وي�ساعد على نقل
ال�تراث بني الأجيال و�إث��راء هذا الرتاث
واال�ستفادة منه يف ا�ستجالء الطريق �أمام
احلا�رض و�صنع امل�ستقبل.
ون�ضيف هنا �أن الإعالم الوطني هو
البوابة املتينة للأمن الثقايف الوطني،
منيعا �أم��ام التيارات
�سدا
بحيث يقف ًّ
ً
اجلارفة التي قد تخلخل التوازن الثقايف
الوطني� ،أو ق��د تلب�سه ث��وب� ًا ال يتالءم
مع قيمنا وعاداتنا وتراثنا وتقاليدنا،
ف���أغ��ل��ب ال��ت��دف��ق الإع��ل�ام����ي ال����دويل
وبخا�صة يف وقتنا احلا�رض ي�سعى �إىل
حتقيق �إ�سرتاتيجيات ال��دول امل�صدرة
ل��ه ،ورمب��ا يعرب عن كلمة حق ي��راد بها
ب��اط��ل ،ظاهرها تعزيز التنمية ون�رش
الدميقراطية ،وباطنها فر�ض الهيمنة
وال�سيطرة على مقومات املجتمعات،
وبالأخ�ص البدء بتدمري الهوية الثقافية
الوطنية ،ولهذه الإ�سرتاتيجيات الإعالمية
الدولية �أهدافها القريبة والبعيدة على
كل امل�ستويات الإ�سرتاتيجية الق�صرية
واملتو�سطة والبعيدة امل���دى ،فبع�ض

اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ ﺑﺸﺮى
ﻗـﺮﻳـﺒـ.
ﻗـﺮﻳـﺒـ.
ﻓﺎﺋﺰ واﺣﺪ

الإعالم الوطني هو البوابة املتينة للأمن الثقايف الوطني،
وهو امل�صدر الذي يلقي ال�ضوء على مفهوم ال�شخ�صية
الثقافية الوطنية
الأهداف يف الهيمنة وال�سيطرة قد ي�أخذ
وقت ًا �أط��ول للنيل من الهوية الثقافية
الوطنية وبالزحف املتدرج على الثقافات
الوطنية .
املراجع :
� nصالح خليل ابو �أ�صبع ،االت�صال
والإع��ل�ام يف املجتمعات املعا�رصة،
ط ،4دار جمدالوي للن�رش التوزيع ،عمان،
الأردن2004 ،م.

 nرا�سم حممد اجلمال ،الإعالم العربي
امل�شرتك  :درا���س��ة يف الإع�ل�ام ال��دويل
العربي ،ط  ،2مركز درا���س��ات الوحدة
العربية ،بريوت1986 ،م.
 nحممد علي جمعة ،دور الإعالم يف
التغيري واحل��راك االجتماعي ،من�شورات
احتاد الك ّتاب العرب� ,سل�سلة الدرا�سات
( ،)1دم�شق2012 ،م.

وﻓﺎﺋﺰ واﺣﺪ

اﻟـﺠـﻮاﺋـﺰ اﻟﺸﻬﺮﻳـﺔ ﻟﻠـﻔـﺮوع

 ١٠ﻓــﺎﺋـﺰﻳـﻦ )ﻓﺎﺋﺰ واﺣﺪ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻓـﺮع(

اﻟـﺠـﻮاﺋـﺰ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء

ﻟﻜﻞ ﻓﺎﺋﺰة ) ١٠ﻓﺎﺋﺰات(

ﻫـــﻞ أﻧــﺖ
اﻟــــﻔــــﺎﺋﺰ
اﻟﺘﺎﻟﻲ؟

وﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﺧﺮى!

ّ
وﻓﺮ اﻟﻤﺎل اﻟﻴﻮم ﻟﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﻐﺪٍ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗ
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻟﻠﺠﻮاﺋﺰ ﺑﺸﺮى ﻫﻮ ﺣﺴﺎب ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻚ ﻓﻲ وﻋﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
أﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا¡ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﺎ¡ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﻬﺒﺔ ﻣﻦ
أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،واﻟﺴﺤﺐ اªﺳﺒﻮﻋﻲ ،واﻟﺴﺤﺐ اﻟﺸﻬﺮي ،واﻟﺴﺤﺐ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي،
واﻟﺴﺤﺐ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ،واﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ،ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻫﻮ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﺸﺮى ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ
 ١٠٠ر.ع ﻓﻘﻂ .ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﺸﺮى ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺠﻮاﺋﺰ ﻛﺒﺮى!

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ٨٠٠٧٢٢٦٥
اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﻫﺒﺔ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
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@ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واªﺣﻜﺎم.

الدفاع الإلكرتوين – التعاون الدويل
يف مق���ايل ال�ساب���ق عن
الدفاع الإلكرتوين حتدثت عن
عامل احلوكمة ك�أحد العوامل
الرئي�سية لتحقيق �أمن الف�ضاء
الإلك�ت�روين ،وق���د �أ�رشت �إىل
�أن الف�ض���اء الإلكرتوين بيئة
عاملي���ة متداخلة غري مقيدة
بحدود جغرافي���ة ،وبالتايل
يعتم���د ت�أمني ه���ذا الف�ضاء
على عدد م���ن العوامل ميكن
ت�صنيفه���ا كالت���ايل :العامل
الأول .احلوكم���ة (الت�رشيعات
والتنظيم امل�ؤ�س�سي) ،العامل
الث���اين .التع���اون ال���دويل،
العام���ل الثال���ث .التقني���ة،
والعامل الرابع .بناء القدرات.

املكرم
حممد بن �أحمد اللمكي
ع�ضو جمل�س الدولة k
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يف هذا املقال �س�أتناول العامل الثاين وهو عامل (التعاون الدويل) ف�أمن و�سالمة
الف�ضاء الإلكرتوين يعتمد ب�شكل كبري على التعاون الدويل ك�أحد عوامل حتقيق �أمن
الف�ضاء الإلكرتوين ،ف�ضعف التعاون الدويل وعدم االلتزام باملعايري الدولية املعتمدة
لت�أمني الف�ضاء الإلكرتوين �سي�ؤدي �إىل تعر�ض الف�ضاء الإلكرتوين للهجمات الكارثية
ولن يكون الف�ضاء الإلكرتوين الوطني هو الف�ضاء الوحيد املت�رضر بل �سينعك�س هذا
ال�رضر على ما بعد الف�ضاء الإلكرتوين لدولة بعينها �إىل ف�ضاءات �إلكرتونية �أخرى.
التحدي
تقدم تقنية املعلومات واالت�صاالت �أحد �أهم التحديات احلديثة للأمن العاملي.
تتنب�أ تقييمات التهديدات ب�أن الأزمة الدولية الرئي�سية التالية قد تنجم عن قيام دولة
�أو جماعة �إرهابية بت�سليح تقنية املعلومات واالت�صاالت لتدمري البنية الأ�سا�سية
احليوية �أو ال�شبكات اللوج�ستية الع�سكرية للدولة اخل�صم� .أدى انت�شار احلرب غري
املتكافئة (�أي النزاعات بني الدول �أو اجلماعات التي لديها قدرات ع�سكرية متباينة)
�إىل زيادة ا�ستخدام الدول لتقنية املعلومات واالت�صاالت يف م�رسح عمليات غري مرئي
�أو حم�سو�س وهو م�رسح الف�ضاء الإلكرتوين ،مما ي�ستلزم و�ضع مدونة دولية حتكم
ال�سلوك يف الف�ضاء الإلكرتوين.
هناك حاجة ملحة للتعاون بني الدول للتخفيف من التهديدات املتمثلة يف جرائم
تقنية املعلومات ،والهجمات الإلكرتونية على البنية الأ�سا�سية احليوية ،والتج�س�س
الإلكرتوين ،واعرتا�ض البيانات باجلملة ،والعمليات الهجومية التي تهدف �إىل �إبراز
القوة عن طريق تطبيق القوة يف الف�ضاء الإلكرتوين وعربه .قد تت�سبب التهديدات
النا�شئة يف الف�ضاء الإلكرتوين �إىل حدوث �أ�رضار اقت�صادية واجتماعية هائلة ،ويجب
�إعادة تقومي اجلهود الدولية ملراعاة هذا الواقع اجلديد.
هناك �سوء فهم �شائع هو �أن التهديدات الرئي�سية لأمن الف�ضاء الإلكرتوين التي
تتطلب تعاو ًنا دول ًيا عاج ًال هي هجمات �ضخمة ترعاها الدولة وت�ستهدف البنى
الأ�سا�سية احلرجة مثل حمطات الطاقة �أو ال�شبكات الكهربائية ،قد ينتج عنها دمار
تنوعا
هائل و�إ�صابات ب�رشية .يف الواقع ،التهديدات على �أمن الف�ضاء الإلكرتوين �أكرث ً
وتعقي ًدا ،وغال ًبا ما ت�ستهدف ال�رشكات اخلا�صة وتعر�ض ال�سالمة التقنية للعامل الرقمي

العديد من الدول ومنها ال�سلطنة اتخذت خطوات مهمة متثلت يف �إ�صدار
ت�شريعات منظمة ال�ستخدام الف�ضاء الإلكرتوين بهدف ت�أمني الف�ضاء من
خالل �ضوابط �أمنية ت�ضمن �سالمة و�أمن ال�شبكات ونظم املعلومات
للخطر� .إن الرقمنة �شبه الكاملة لنماذج الأعمال جتعل االقت�صاد العاملي
أي�ضا من
�أكرث عر�ضة للهجمات الإلكرتونية ،لي�س فقط من الدول ولكن � ً
املنظمات الإجرامية واجلهات الفاعلة الأخرى غري احلكومية.
وقد اتخذت العديد من الدول ومنها ال�سلطنة خطوات مهمة متثلت يف
�إ�صدار ت�رشيعات منظمة ال�ستخدام الف�ضاء الإلكرتوين تهدف �إىل ت�أمني
هذا الف�ضاء من خالل �ضوابط �أمنية ت�ضمن �سالمة و�أمن ال�شبكات ونظم
املعلومات .وقد ركزت بع�ض هذه الت�رشيعات ومنها التوجيه الت�رشيعي
ال�صادر عن الربملان الأوروبي يف عام 2016م على نطاق وا�سع
على التهديدات للبنية الأ�سا�سية احليوية ،ويهدف �إىل حت�سني �إجراءات
الأمن الإلكرتوين حلماية ما ي�سمى باخلدمات الأ�سا�سية مثل الأ�سواق
عرب (الإنرتنت) وحمركات البحث وخدمات احلو�سبة ال�سحابية احليوية
لل�رشكات واحلكومات واملواطنني .ميكن �أن ي�ؤدي �أي انقطاع كبري
يف هذه اخلدمات �إىل تدمري بيئة الن�شاطات التجارية الرقمية احلالية
وخ�سائر ت�شغيلية �ضخمة.
يف مايو 2017م ،على �سبيل املثال� ،أثرت �سل�سلة من الهجمات
الإلكرتونية برنامج ( )WannaCry Ransomwareوهو نوع من
فريو�سات احلا�سب الآيل (ي�شفر بيانات امل�ستخدم ويطلقها فقط عندما
يتم دفع فدية) ملئات الآالف من �أجهزة احلا�سوب يف جميع �أنحاء
العامل .وقدرت التكلفة الإجمالية لهجمات ( ،)WannaCryالتي تن�سبها
الواليات املتحدة واململكة املتحدة وغريها �إىل حكومة كوريا ال�شمالية،
مبا يتجاوز مليار دوالر� .رسعان ما تبع ( )WannaCryهجوم مدمر
للربامج اخلبيثة (نوع من الهجمات الإلكرتونية التي مت�سح �أجهزة
احلا�سوب مبا�رشة ،وتدمر ال�سجالت من الأنظمة امل�ستهدفة دون جمع
فدية) املعروفة با�سم (� .)NotPetya / Petyaأثر هذا التف�شي الوجيز ولكن
أي�ضا بهجوم
على نطاق وا�سع ،والذي من املحتمل �أن يكون مرتبطً ا � ً
�إلكرتوين مدعوم من دولة ما ،على العديد من املنظمات يف جميع �أنحاء

العامل ،وقد �أدى �إىل خ�سائر يف �رشكة حاويات ال�شحن البحري (مري�سك)
ت�صل �إىل ( )300مليون دوالر من الإيرادات املفقودة.
ومع ذلك ،قد تت�ضاءل هجمات 2017م من خالل الهجمات
الإلكرتونية يف ال�سنوات القادمة .وف ًقا لتقرير �رشكة الت�أمني (Lloyd’s
كبريا على مزود اخلدمات ال�سحابية
 ،)of Londonف�إن
هجوما �إلكرتون ًيا ً
ً
مثل ( )Amazonقد ي�ؤدي �إىل خ�سائر اقت�صادية ت�صل �إىل ( )53مليار
م�ساو للخ�سائر الناجمة عن الكارثة الطبيعية (�إع�صار
دوالر ،وهو رقم
ٍ
�ساندي) الذي �رضب معظم واليات �رشق الواليات املتحدة يف عام
2012م .يقدر جهاز الأمن الفيدرايل الرو�سي (� )FSBأن الهجمات
الإلكرتونية تكلف بالفعل االقت�صاد العاملي ( )300مليار دوالر �سنو ًيا،
ؤخرا �أن يبلغ �إجمايل اخل�سائر
وتوقعت م�ؤ�س�سة ( )Juniper Researchم� ً
على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ( )8تريليون دوالر.
�إن ت�صاعد اخلالفات واالتهامات بني الواليات املتحدة ورو�سيا
منذ ثالث �سنوات انعك�س جزئي ًا على عدم �إحراز تقدم يف �إن�شاء قواعد
�إلكرتونية ل�سلوك الدولة امل�س�ؤول .الواليات املتحدة متحالفة مع
جمموعة من الدول التي ت�رص على �أن القانون الدويل احلايل ينطبق
بالكامل على الف�ضاء الإلكرتوين ،يف حني �أن رو�سيا تتما�شى مع
خ�صي�صا لهذا املجال.
جمموعة �أخرى تريد معاهدة جديدة م�صممة
ً
طاملا �أنها تعمل يف اجتاهات خمتلفة ،ال ميكن حتقيق تقدم كبري يف
معايري �سالمة الف�ضاء الإلكرتوين.
قد يجادل النقاد ب�أن االتفاقات اجلديدة بني وا�شنطن ومو�سكو
م�ستحيلة ،بالنظر �إىل االتهامات ب�أن رو�سيا ا�ستخدمت تقنية املعلومات
واالت�صاالت للتدخل يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية يف عام 2016م،
و�أن الواليات املتحدة ا�ستخدمت تقنية املعلومات واالت�صاالت لأهدافها
اجليو�سيا�سية واملراقبة ،كما ك�شف عنها �إدوارد �سنودن .ومع ذلك ،ميكن
�أن تكون املفاو�ضات حول الف�ضاء الإلكرتوين بني الواليات املتحدة
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زيادة التعاون الدويل يف الف�ضاء
الإلكرتوين وحماية ا�ستقرار
ومرونة االقت�صاد الرقمي العاملي
لن يت�أتى �إال بالإ�سراع يف و�ضع
معايري الف�ضاء الإلكرتونية التي
تكفل حتقيق الأمن للجميع
ورو�سيا ناجحة .وجدت الواليات املتحدة نف�سها يف موقف مماثل يف
عام 2015م عندما كانت �إدارة الرئي�س (باراك �أوباما) على و�شك فر�ض
عقوبات وا�سعة النطاق على ال�صني انتقاما من املت�سللني (الذين يزعم
�أنهم مدعومون من قبل احلكومة ال�صينية) ل�رسقة الأ�رسار ال�صناعية،
مما كلف االقت�صاد الأمريكي خ�سائر تقدر مبليارات الدوالرات .وبد ًال من
قطع احلوار ،متكن الرئي�س الأمريكي ال�سابق (باراك �أوباما) والرئي�س
ال�صيني (�شي جني بينغ) من توقيع اتفاقية جت�س�س اقت�صادي كبرية
عرب (الإنرتنت) �أدت �إىل تقلي�ص حاد للهجمات يف الف�ضاء الإلكرتوين
الأمريكي .وكانت االتفاقية بني الواليات املتحدة وال�صني واقعية
وحمدودة النطاق ،وهو �أمر يجب على الواليات املتحدة ورو�سيا ال�سعي
أي�ضا .على �سبيل املثال ،ميكن �أن تهدف القوتان �إىل اتفاقية
لتحقيقه � ً
تقت�رص على منع الأن�شطة الع�سكرية اخلطرة يف الف�ضاء الإلكرتوين ،على
غرار اتفاقية احلوادث الأمريكية ال�سوفيتية يف البحر لعام 1972م.
يف عام 2004م ،مت ت�أ�سي�س فريق اخلرباء احلكوميني التابع للأمم
املتحدة املعني بالتطورات يف جمال املعلومات واالت�صاالت يف �سياق
الأمن الدويل ( )UN GGEلتطوير نهج م�شرتك لكيفية ت�رصف احلكومات
يف الف�ضاء الإلكرتوين .قدم الفريق تقريره يف عام 2015م واعتمد
ك�أ�سا�س ملدونة قواعد �سلوك �إلكرتونية حكومية معرتف بها دول ًيا.
معيارا �أ�سا�س ًيا ،مبا يف ذلك
�أو�صى تقرير عام 2015م ب�أحد ع�رش
ً
القرارات التي يجب على الدول �أال ت�سمح عن علم با�ستخدام �أرا�ضيها
وف�ضائها الإلكرتوين يف الأعمال غري امل�رشوعة دول ًيا؛ ال ينبغي �أن
جتري �أو تدعم عن علم �أن�شطة تقنية املعلومات واالت�صاالت التي
ت�رض عمداً بالبنية الأ�سا�سية احليوية ،وينبغي �أن ت�سعى ملنع انت�شار
التقنيات ال�ضارة وا�ستخدام الوظائف املخفية ال�ضارة .يف وثيقة
التوافق ،مت تو�ضيح التهديدات احلالية والنا�شئة يف الف�ضاء الإلكرتوين؛
مت اقرتاح املعايري والقواعد واملبادئ الأ�سا�سية لل�سلوك امل�س�ؤول ،وقد
وفرت تدابري بناء الثقة والتعاون الدويل وبناء القدرات االهتمام الذي
ت�ستحقه .للأ�سف ،ف�شل فريق اخلرباء احلكوميني التابع للأمم املتحدة
يف التو�صل �إىل توافق يف الآراء يف يونيو 2017م ب�ش�أن تقرير حمدث
للتقرير ال�صادر يف عام 2015م.
بعد هجوم وا�سع النطاق لربامج الفدية يف عام 2017م� ،أ�شار
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة (مايكرو�سوفت) براد �سميث �إىل �أن الفريو�س
ا�ستهدف ثغرة يف نظام ت�شغيل ( )Microsoftكانت قد اكت�شفتها وكالة
الأمن الوطني الأمريكية ( )NSAثم مت ت�رسيبها �إىل املجال العام .ولو
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�أبلغت وكالة الأمن الوطني عن الثغرة الأمنية لـ (مايكرو�سوفت) عندما
مت حتديدها لأول مرة ،لكان من املمكن �أن ت�صدر ال�رشكة حتديثًا �أمن ًيا
لع�رشات املاليني من �أجهزة احلا�سوب التي ت�ستخدم براجمها .ويجادل
(�سميث) ب�أن املعايري الدولية يجب �أن جترب وكاالت اال�ستخبارات
الوطنية والقوات امل�سلحة على عدم تخزين هذه الثغرات يف الربجميات
�أو ا�ستغاللها.
بد�أت (منظمة الأمن والتعاون) يف �أوروبا ،ومنظمة (�شنغهاي)
للتعاون ،وغريها من املنظمات الإقليمية والدولية يف تو�ضيح �آرائها
ب�ش�أن ق�ضايا الف�ضاء الإلكرتوين ،كما فعلت بع�ض الدول منفردة
وجمموعات التحالف وال�رشكات .مت تطوير �سيا�سات (الإنرتنت) بالفعل
من قبل رو�سيا واململكة املتحدة .كما قام حتالف يف نف�س االجتاه بني
ال�صني ورو�سيا وطاجيك�ستان و�أوزبك�ستان و(مايكرو�سوفت).
بد�أت املناق�شات حول اتفاقية اجلرائم الإلكرتونية العاملية .وقعت
الواليات املتحدة ،وخم�س وخم�سون دولة �أخرى على اتفاقية (بوداب�ست)
املهمة ب�ش�أن اجلرائم الإلكرتونية ،لكن رو�سيا وال�صني مل توقعا .فال
تت�أتى �أي فاعلية لنظام الف�ضاء الإلكرتوين �إال �إذا �شاركت جميع القوى
الكربى وقبلت �أحكامه ،كما ينبغي معاجلة هذه امل�س�ألة يف الأمم
املتحدة ،حيث توجد �آلية ملناق�شة التعاون العاملي يف مكافحة جرائم
الف�ضاء الإلكرتونية :فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية
املعني باجلرائم الف�ضاء الإلكرتونية .و�ستكون هذه اجلهود �أكرث فاعلية
تفوي�ضا من اجلمعية العامة للأمم املتحدة للعمل نحو اتفاقية
�إذا تلقت
ً
عاملية ت�ستند �إىل اتفاقية (بوداب�ست) �أو املقرتحات البديلة احلالية.
التو�صيات
ينبغي على احلكومات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية العاملية الكربى
واخلرباء الأكادمييني واملجتمع املدين العمل م ًعا ملنع ا�ستغالل الف�ضاء
الإلكرتوين كم�رسح للعمليات احلربية والتخريبية ،والعمل على تقييد
العمليات الهجومية من قبل جهات فاعلة من غري الدول (اجلماعات
الإرهابية واجلرمية املنظمة) ،والتخفيف من التهديدات االقت�صادية
اليومية التي ت�شكلها تقنية املعلومات واالت�صاالت على االقت�صاد
العاملي .التو�صيات التالية منوذج من تو�صيات ومقرتحات �أدىل بها
خرباء فاعلون ومنظمات فاعلة يف الف�ضاء الإلكرتوين تهدف �إىل تعظيم
التعاون الدويل مع تقليل الت�سيي�س واملخاطر على الف�ضاء الإلكرتوين.
• تفعيل احلوار بني الواليات املتحدة ورو�سيا وال�صني حول

ق�ضايا الف�ضاء الإلكرتوين� .إن حتقيق التوازن
والتفاهم يف العالقات بني الواليات املتحدة
ورو�سيا وال�صني ميثل �أهمية حا�سمة للنظام
البيئي الكامل للف�ضاء الإلكرتوين.
• يجب منح تقرير عام 2015م و�ض ًعا
ر�سم ًيا �أقوى ،ك�أن يكون قراراً �صادراً من
اجلمعية العامة للأمم املتحدة� .إذا متت
امل�صادقة عليه من قبل جميع الأع�ضاء
الدائمني يف جمل�س الأمن الدويل ،فمن املحتمل
�أن يح�صل على دعم وا�سع من دول �أخرى .على الرغم من �أن قرار اجلمعية
العاملة بالأمم املتحدة �سيكون غري ملزم� ،إال �أنه �سيكون مبثابة خطوة
نحو �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على معايري الف�ضاء الإلكرتوين.
• على الدول �أن تبلغ عن نقاط ال�ضعف التي تعانيها يف ف�ضائها
الإلكرتوين مع �رضورة التعامل مع التقارير على �أنها �أكرث من جمرد
ممار�سة جيدة� :إنها م�س�ؤولية �أخالقية على احلكومات �أن متتثل لها.
• يجب على الواليات املتحدة ورو�سيا وغريها من القوى الفاعلة
يف الف�ضاء الإلكرتوين دعم هذا اجلهد ،حيث ت�رسبت نقاط ال�ضعف
الربجمية ب�شكل متكرر من وكاالت الأمن الوطني ،وت�سببت يف �أ�رضار
وا�سعة النطاق.
• �أهمية ن�رش م�سودات القواعد وال�سيا�سات التي انتهجتها الدول
الفاعلة فذلك من �ش�أنه �أن ي�ساعد الدول واملنظمات الدولية الإقليمية
على �إيجاد جماالت االتفاق ،وبالتايل دفع النقا�ش �إىل الأمام.
• العمل على تكييف اتفاقية (بوداب�ست) جلذب املزيد من املوقعني،
�أو و�ضع معاهدة جديدة.
• يجب على احلكومات واملجتمع التقني العاملي تطوير التح�سينات
والتحديثات على بروتوكوالت (الإنرتنت) الأ�سا�سية جلعل التعامل مع
حوادث (الإنرتنت) �أكرث فعالية على امل�ستوى التقني� .سي�ساعد ذلك
على التحقق من االمتثال ملبادئ القانون الدويل مثل عدم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى  -مبا يف ذلك االنتخابات  -وحتميل
الدول م�س�ؤولية �أكرب عما يحدث يف ف�ضائها الإلكرتوين.
• ا�ستخدام منهج ت�صاعدي للقواعد املتعلقة بال�سلوك امل�س�ؤول يف
الف�ضاء الإلكرتوين.
• تقييد �أ�سلحة الف�ضاء الإلكرتونية امل�ستقلة .الأ�سلحة الإلكرتونية
التي تعمل بدون تدخل ب�رشي ،مثل م�رشوع الواليات املتحدة(  (Mo n
 )stermindالذي ك�شف عنه (�إدوارد �سنودن) ،يجب حظره.
• تدوين ت�رشيعات هجوم الف�ضاء الإلكرتوين يف القانون الدويل.
يجب �أن يكون الهدف على املدى الطويل هو التوقيع على اتفاقية الأمم
املتحدة امللزمة ملكافحة اجلرائم الإلكرتونية ومدونة �سلوك عاملية
للدول يف الف�ضاء الإلكرتوين .ميكن �أن تكون تو�صيات فريق اخلرباء
احلكوميني للأمم املتحدة التي مت االتفاق عليها بالفعل مبثابة نقطة
انطالق.
• ت�أ�سي�س هيئة دولية تعنى بتفعيل التعاون بني �أع�ضاء املجتمع
الدويل يف جمال ت�أمني الف�ضاء الإلكرتوين ،وتعمل على �إبعاد الف�ضاء
الإلكرتوين �أن يكون م�رسح ًا للنزاعات الدولية بني الدول وم�رسح ًا
للعمليات الإرهابية واجلرائم املنظمة.

خامتة
�إن زيادة التعاون الدويل يف الف�ضاء الإلكرتوين وحماية ا�ستقرار
ومرونة االقت�صاد الرقمي العاملي لن يت�أتى �إال بالإ�رساع يف و�ضع
معايري الف�ضاء الإلكرتونية التي تكفل حتقيق الأمن للجميع .ال توجد
الآن هيئة عاملية تعمل على تعزيز التعاون العاملي يف مكافحة جرائم
الف�ضاء الإلكرتونية وال توجد �آلية لو�ضع معايري ل�سلوك الدولة يف
الف�ضاء الإلكرتوين .ي�سمح هذا الفراغ للجهات الفاعلة اخلبيثة با�ستخدام
(الإنرتنت) كيفما تراه خلدمة �أهدافها اخلبيثة دون حتملها لأي تداعيات.
يف املقال القادم �إن �شاء اهلل �س�أتناول عامل التقنية كعامل رئي�سي
يف حتقيق الأمن يف الف�ضاء الإلكرتوين.
املراجع
 lنظرة عامة على م�ؤ�رش الأمن ال�سيرباين العاملي .االحتاد الدويل
لالت�صاالت ،االجتماع ال�سنوي الثاين ملجتمع املمار�سني ب�ش�أن
امل�ؤ�رشات املركبة ولوحات النتائج ( 10-9نوفمرب � ،2017إ�سربا،
�إيطاليا).
Global Cybersecurity Index Overview. International Tel e
2nd Annual Meeting of Community ,communication Union
10-9( of Practice on Composite Indicators and Scoreboards
.5 Ispra, Italy), slide ,2017 November

 lالتعاون الدويل يف جمال الأمن ال�سيرباين .بقلم مادلني كار  -جملة
ال�ش�ؤون الدولية  ،2016املجلد ،2016/2015 .املوقع الإلكرتوين:

crossed-/1341/http://www.inquiriesjournal.com/articles
wires-international-cooperation-on-cyber-security

 lالتعامل مع تهديدات الأمن ال�سيرباين :التعاون الدويل ،االحتاد الدويل
لالت�صاالت ،ريت�شارد هيل ،هيل و�رشكاه  -جنيف� ،سوي�رسا .امل�ؤمتر
الدويل يف �أزمات الف�ضاء الإلكرتوين – مدينة تالني� ،إ�ستونيا 2015م.

7th International Conference on Cyber Conflict: A r 20155
chitectures in Cyberspace M.Maybaum, A.-M.Osula,
NATO CCD COE Publications, © 2015 ).L.Lindström (Eds
Tallinn

 lزيادة التعاون الدويل يف الأمن ال�سيرباين وتكييف املعايري
ال�سيربانية� .إيلينا ت�شرينينكو � ،أوليغ دمييدوف  ،فيودور لوكيانوف
امل�ؤ�س�سة :جمل�س العالقات اخلارجية العام -2018 :املدخالت� :ألربت
جريوفيت�ش.
 kعميد ركن متقاعد (اجلي�ش ال�سلطاين العماين)
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مقاتــالت اجليــل اخلامــ�س وال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد�س تت�س َّي ــد �أجـ ــواء العالـ ـ ـ ـ ـ ــم
بات من ال�شائع يف �أو�ساط الطريان الع�سكري ت�صنيف املقاتالت النفاثة
بتحديد �أجيالها ،بالطبع لي�س هناك تعريف ر�سمي لذلك ولكنه ُي�شري مبا ال يدع
جماال لل�شك �إىل مدى تطوير ت�صاميمها و�أدائها وقدراتها وتكنولوجياتها.
ي�شمل اجليل الأول من الطائرات النفاثة الت�صاميم الأوىل للمقاتالت
ذات ال�سرعة حت��ت ال�صوتية وال�ت��ي ا�ستخدمت يف �آواخ ��ر �أي��ام احل��رب
العاملية الثانية ,وجاء تطوير اجليل الثاين من املقاتالت النفاثة باخرتاقات
تكنولوجية ولدتها درو�س املعارك اجلوية امل�ستقاة من احلرب الكورية.
ومع انت�شار ا�ستخدام املحركات التوربينية النفاثة ذات االخرتاق الالحق،
ظهرت �أوىل املقاتالت النفاثة التي ا�ستطاعت اخرتاق حاجز ال�صوت� .أما
اجليل الثالث من املقاتالت النفاثة فتمثل با�ستمرار تطوير اجليل الثاين.
وا�ستمرت �صناعة مقاتالت اجليل الرابع يف تعزيز االجتاه نحو جتهيزها
وجهزت بنظم (�أفيونك�س) متزايدة التعقيد و�أ�سلحة �أقل
بتعددية الأدوارُ ،
وزنا و�أكرث دقة وفتكا.
وبنهاية احلرب الباردة يف عام 1991م اجتهت العديد من دول العامل �إىل
خف�ض نفقاتها الع�سكرية ،فتقل�صت موجودات القوى اجلوية من املقاتالت
لدى معظم دول العامل ،كما ت�أثرت �سلبا معظم برامج البحث والتطوير املعدة
لإنتاج اجليل اخلام�س من املقاتالت احلديثة و�ألغي العديد من الربامج وما
تبقى منها مت اخت�صاره لدرجة كبرية.
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مقاتالت اجليل اخلام�س
ت�سيطر على الأجواء العاملية

العميد بحري (متقاعد)
�أحمــد علــي حمــــــود
اجلمهورية العربية ال�سورية

وا�صلت ��شرك��ات ت�صنيع الطائرات
احل��رب��ي��ة ا�ستعرا�ض ع�ضالتها بتقدمي
مقاتالت متطورة تدمج تقنيات قاتلة
ذك��ي��ة ،وم��ن حتليالت اخل�ب�راء وا�ستنادا
�إىل معايري �أب��رزه��ا القدرة على التخفي
والت�سليح وال�رسعة وامل��دى والقدرة على
امل��ن��اورة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل التكنولوجيا
امل�ستخدمة فيها ،جاءت مقاتالت اجليل
اخلام�س الذي بد�أ يف عام 1990م وكانت
املقاتلة الأمريكية ( F.22رابتور) �أوىل
مقاتالت ه��ذا اجليل ،و�أعقبتها املقاتلة
الأم��ري��ك��ي��ة ( )F-35وم��ن ث��م املقاتلة
الرو�سية ( )Su-57وبعدها بعام (�أي يف
عام 2011م) جنحت ال�صني يف مقاتلتها
من اجليل اخلام�س (.)j-20
�إن العمود الفقري ملقاتالت اجليل
اخلام�س هو تقنية اخلفاء وتطبيقاتها.
 mاملقاتالت الأمريكية:
يف مفهوم �سالح اجلو الأمريكي ي�أتي
ت�أمني ال�سيطرة اجلوية يف الدرجة الأوىل
لي�شكل الهدف الأول والأك�ثر �أهمية �إبان
احلرب� ،إذ دونه ي�صبح حتقيق النجاح يف
�أي نزاع ع�سكري �أكرث �صعوبة على الأر�ض.
تتحكم ال�سيطرة اجل��وي��ة ب��درج��ة كبرية
يف امل��دى ال��ذي ت�ستطيع ال��ق��وات الربية
واجلوية والبحرية بلوغه لتحديد �أهدافها.
�إن املقاتالت الأمريكية من اجليل اخلام�س
ذات ال�شهرة العالية احلالية كثرية و�سوف
نتعر�ض لذكر �أ�شهرها:
 (رابتور  :)F-22جتمع هذه املقاتلةب�صورة فريدة مميزات التخفي عن �أجهزة
الرادار وال�رسعة احلركية والدقة والدراية
بالو�ضع امل��ح��ي��ط وب��ق��درات ت�سليحية
خمتلفة ،مما يجعلها يف غاية الفعالية
بتنفيذ مهام (ج��و/ج��و)( ،ج��و�/أر���ض).
وتعد الأح���دث الأك�ثر تطورا وتكلفة يف
�صناعة ال��ط��ائ��رات املقاتلة ،وم��ا زال��ت
العديد من �أجهزة اال�ست�شعار والأجهزة

(هورنيت  :)F/A-18مقاتلة مزدوجة املحرك وجمربة
قتاليا ،متعددة املهام التكتيكية ،جتمع بني مهام القتال
اجلوي ومهاجمة الأهداف الأر�ضية
املالحية والتقنية املدجمة فيها �رسية
علما �أنها دخلت اخلدمة ع��ام 1997م.
ُتتيح حمركاتها قطع م�سافات بعيدة
كما تتمتع بقدرة عالية على املناورة.
�أما جهود التحديث الراهنة لهذه الطائرة
فت�شمل تزويدها بالقنبلة احلربية ذات
القطر ال�صغري ( )SDBوق��درات هجومية
�إلكرتونية و�أ�سلحة ذكية ،مما يجعل هذه
ال��ط��ائ��رة �صاحلة للعمل لأرب��ع�ين �سنة
مقبلة ،ول��ك��ن كلفة ال��ط��ائ��رة املرتفعة
حوايل (145مليون دوالر) وعدم و�ضوح
املهام التي �س ُتخ�ص�ص لها وحظر �أمريكا
لت�صديرها وظهور املقاتلة الأ�صغر (F-
 )35ذات التكلفة الأقل ،كل هذه العوامل
�أدت �إىل وقف الإنتاج.
 (ه��ورن��ي��ت  :)F/A-18مقاتلةمزدوجة املحرك وجمربة قتاليا ،متعددة
املهام التكتيكية ،جتمع بني مهام القتال
اجل���وي ومهاجمة الأه����داف الأر���ض��ي��ة.
و�أهم �أدواره��ا املواكبة للحماية ،وتدمري
دف��اع��ات ال��ع��دو اجل��وي��ة ،واال�ستك�شاف
للمراقبة املتقدمة ،والدعم اجلوي القريب
وم��ه��ام ت��دم�ير الأه�����داف ل��ي�لا ون��ه��ارا.
ُتنتج ال�رشكة (بوينغ) منوذجني من هذه
الطائرة .ي�ستخدمها �سالح البحرية ،حيث
ت�سلم �أح��دث مناذجها القتالية (F/A-
 )18Gالتي ت�شكل حجر الزاوية �إبان تنفيذ
الهجمات الإلكرتونية التي يتوالها �سالح
البحرية.
 (ُ :)F-35تعرف �أي�ضا با�سم (برق2�أو اليتنغ  ،)2-وه��ي مقاتلة متعددة
امل��ه��ام�،أح��ادي��ة املقعد ،يدفعها حمرك
واحد ومتثل اجليل اخلام�س من املقاتالت
متعددة املهام.مت تطويرها �ضمن برنامج

دويل م�شرتك لتنفيذ م��ه��ام الهجمات
الأر�ضية واال�ستك�شاف والدفاع اجلوي.
تتميز باخلفاء.ولها ثالثة مناذج رئي�سية
ه��ي :من��وذج تقليدي من حيث االنطالق
والهبوط ،وثاين ينطلق من ممرات ق�صرية
ويهبط عاموديا ،وثالث خم�ص�ص حلامالت
الطائرات.ينتظر �أن حتل حمل الطائرات
( )F-16و( )f-18وغ�يره��م��ا .ويبدو
ت�صميمها �شبيها �إىل حد ما باملقاتلة
(راب��ت��ور)� ،إال �أنها �أ�صغر حجما ،تتمتع
مبيزات التخفي الكبرية ،حيث ي�صعب على
الرادارات تعقبها .ونظرا ملهامها املتعددة
ف�إنها ت�ستطيع القيام بعمليات ق�صف
تكتيكي ودعم جوي .وهي مزودة ب�أحدث
�صواريخ (جو/جو) و(جو�/أر�ض) .ومتول
برنامج حتديث املقاتلة كال من �أمريكا
وبريطانيا وبع�ض الدول الأخرى.
 mاملقاتالت الرو�سية:
يرى اخلرباء �أن �صناعة (اجلو  /ف�ضاء)
الرو�سية م��ا زال���ت تناف�س ب��ج��دارة يف
�سوق الطائرات النفاثة املقاتلة ،وحتقق
العديد م��ن الطلبات املهمة م��ن زبائن
دوليني .واملقاتالت الرو�سية من اجليل
اخلام�س تناف�س بقوة وعلى قدم امل�ساواة
الغالبية العظمى من املقاتالت الأمريكية
والأوروبية .ومن �أ�شهر املقاتالت الرو�سية
من اجليل اخلام�س:
 ( :)T- 50مزدوجة املحرك نفاثةطورت حل�ساب �سالح اجلو الرو�سي .حلت
مكان الطائرة ( )MIG-29و()SU-27
ل��دى �سالح اجل��و الرو�سي .انطلقت هذه
املقاتلة لأول مرة عام 2010م ،وقد القت
جناحا كبريا يف �سوق الت�صدير.
 ( :)Su-57تعد من �أحدث املقاتالت47
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الرو�سية وت��أت��ي بت�صميم �شبيه بباقي
امل��ق��ات�لات (���س��وخ��وي) ،لكنها م���زودة
مبميزات التخفي .واعترب الرئي�س الرو�سي
�أن ه��ذه املقاتلة م��ن �أف�ضل املقاتالت
احل��رب��ي��ة يف ال���ع���امل ب��ف�����ض��ل ق��درات��ه��ا
التحليقية والتكتيكية ومن حيث ت�سليحها،
و�أن لي�س هناك طائرة ت�ستطيع �أن حتلق
وتقوم مبثل ما تقوم به .وك�شف الرئي�س
الرو�سي �أن بالده طورت �صاروخا ميكن
�إطالقه من الف�ضاء وي�سري ب�رسعات هائلة
و�أ��س�رع بعدة م��رات من �رسعة ال�صوت،
وقادر على التهرب من منظومات الدفاع
اجلوي ،ا�سم ال�صاروخ (كيناجال) وقادر
على �رضب ع�رشة �أه��داف يف وقت واحد
مل�سافة ( )2000كم ،و�أن الطائرة (SU-
 )57اجلديدة ميكنها حمله وا�ستخدامه.
املقاتلة (���س��وخ��وي  )57 -متعددة
املهام من اجليل اخلام�س تتميز مب�ستوى
ع���ال م��ن التخفي ع��ن رادارات ال��ع��دو
واملناورة و�أ�رسع من ال�صوت ،وهي مزودة
مبعدات حربية حديثة الأمر الذي ي�ضمن
امل�ستوى العايل لفعاليتها وتفوقها على
الطائرات املناف�سة ،متخ�ص�صة يف الق�ضاء
على جميع الأه����داف اجل��وي��ة وال�بري��ة.
�صممت لتحل مكان طائرات ()SU-27
و( .)MIG-29حلقت لأول مرة يف عام
2010م ،ومنذ ذلك احلني خ�ضعت للعديد
من التعديالت زادت من قدرتها القتالية.
وحتمل (� )10أطنان من احلمولة والذخرية
مل�سافة (� )55ألف كم ،وقادرة على حمل
�صواريخ جمنحة فائقة الدقة وم�ضادة
لل�سفن ،وحامالت الطائرات ي�صل مداها
�إىل ( )400ك��م� ،إ���ض��اف��ة �إىل ال�صاروخ
(كيناجال) الذي �أ�سلف ذكره.
 mاملقاتالت ال�صينية:
ُتنتج ال�صني حاليا �أك�ب�ر ع��دد من
املقاتالت النفاثة بني ال��دول املنتجة،
ولكن امل�ستويات التكنولوجية امل�ستخدمة
حتى اليوم مازالت بحاجة �إىل مزيد من
التطوير ،و�سوف يتحقق ذل��ك بالت�أكيد
مبرور الوقت .يف نهاية ثمانينات القرن
املا�ضي كانت �صناعة املقاتالت ال�صينية
ُتنتج املقاتلتني ( )J-8و(  )J-7وهما
متقادمتان متاما اليوم ،ولذلك عمد �سالح
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تايفون :تعد هذه املقاتلة �أكرث جناحا
من ناحية الأعداد املنتجة منها �أو فيما
يتعلق بنجاحها التجاري

تطور مقاتالت جيل جديد يتطلب قدرات علمية كبرية
جدا� ،إ�ضافة �إىل وقت للت�صميم والتنفيذ واالختبارات
التي قد ت�ستغرق عقودا من الزمن
اجلو ال�صيني �إىل طلب عدد من مقاتالت
�سوخوي الرو�سية التي كانت يف طليعة
املقاتالت النفاثة املتقدمة يف العامل
�آنذاك .منذ بداية القرن احلادي والع�رشين
ب��د�أت ال�صني بتحديث �أ�سطول �سالحها
اجل��وي فح�صلت على املقاتالت احلديثة
املتطورة التي تعد من اجليل اخلام�س.
 ( :)J-20هي مقاتلة ال�صني اخلفيةم��زدوج��ة امل��ح��رك ول��ي�����س بينها وب�ين
املقاتالت الأجنبية الأخرى �أي �شبه .فهي
تتميز باخلفاء و�أ�سلحتها مثبتة يف الداخل
وهي �أكرب حجما من ( )F-22و()T-50
و�أبقت املعلومات عن حجمها ومعداتها
�رسية حتى الآن� .أثرت هذه املقاتلة منذ
���ص��دوره��ا يف ���س��وق امل��ق��ات�لات النفاثة
العاملية و�أ�شعلت �سباق الت�سلح يف �آ�سيا
حيث عمدت اليابان وكوريا اجلنوبية �إىل
تعزيز حماوالتهما لتطوير جيل جديد من
املقاتالت� .أم��ا قدراتها الت�سليحية فهي
�أربعة �صواريخ بعيدة املدى تتو�ضع يف
حجرة داخل ج�سم الطائرة و�صاروخان على
جانبي الطائرة .ي�صل وزنها بعد الإقالع
نحو ( )35طنا .ونظرا حلجمها الكبري فهي
تتمتع ب�أف�ضلية حمل كمية �أكرب من الوقود
لزيادة مدى التحليق وتقلي�ص االعتماد

على �إعادة التزود بالوقود جوا .ومن نقاط
التفوق للطائرة التي يقودها طيار واحد �أن
تقنية التخفي امل�ستخدمة فيها تتفوق على
نظريتها الرو�سية والأمريكية.
 ( :)Q-5معروفة �أي�ضا بـ(  )A-5يفمنوذجها املعد للت�صدير .هي مقاتلة نفاثة
للدعم الأر�ضي القريب طُ ورت عن ت�صميم
( )MIG-19ال��رو���س��ي��ة كحل انتقايل.
وتخ�ضع لتح�سينات عديدة لعل �أهمها
تزويدها بقنابل دقيقة موجهة ليزريا .هذا
وقد ظهر �أخريا النموذج ( )Q -5Jمبقعدين
ودخل اخلدمة يف القوات اجلوية ال�صينية.
 mاملقاتالت الأوروبية:
 رافال الفرن�سية� :ستبقى عاملة يف�سالح اجلو الفرن�سي حتى 2040م ولدى
فرن�سا مئات املقاتالت منها ُت�ستخدم
من على منت حامالت الطائرات .متيزت
املقاتلة بتزويدها ب�صواريخ (جو–جو)
( )NISAوال�صواريخ القيا�سية (جو–�أر�ض)
وق��ن��اب��ل ( )GBU-12امل��وج��ه��ة بدقة،
كما وحتمل �صواريخ (�أكزو�سيت) احلديثة
امل�ضادة لل�سفن ،لذلك ُت�سوق املقاتلة على
�أنها متعددة الأدوار :ت�أمني الدفاع اجلوي،
التفوق اجلوي ،اال�ستك�شاف ،الدعم الأر�ضي
القريب ،مهاجمة الأه��داف بدقة وحترمي

املنطقة با�ستخدام �أ�سلحة تقليدية ،بالإ�ضافة �إىل دور الدعم
الإ�سرتاتيجي املمثل بحمل و�إط�لاق �صواريخ ذات ر�ؤو���س
نووية .ا�ستخدمت يف ليبيا ،كما ون�رشت على امل�رسح الأفغاين
يف منوذجها البحري انطالقا من حاملة الطائرات (ديغول)
لدعم قوات �إي�ساف.
 تايفون :تعد هذه املقاتلة �أك�ثر جناحا من ناحيةالأعداد املنتجة منها �أو فيما يتعلق بنجاحها التجاري .تعمل
هذه املقاتلة يف ( )12جناحا جويا �ضمن �ستة �أ�سلحة طريان
جويا وا�ستجابة �رسيعة عند الإن��ذار.
عاملية .وتوفر
ً
دفاعا ً
تعمل يف عدد من دول العامل .وتنا�ضل الدول املنتجة للطائرة
لتمويل الربنامج الأ�سا�سي لتطوير الطائرة متجهة �أكرث ف�أكرث
�إىل �سوق الت�صدير لت�أمني �صفقات ت�صدير جديدة ت�ساعدها
يف تطوير املقاتلة ورفع قدراتها العملياتية .وكان الهدف
من ت�صنيفها مقاتلة متعددة املهام والأدوار وتعزيز قدرات
االعرتا�ض وتنفيذ عمليات هجوم على �أه��داف �أر�ضية� .أما
ت�سليحها فيتكون من �صواريخ �أوروبية الت�صميم وحتتوي على
�أجهزة مالحية جوية متطورة جدا.وتو�صف الطائرة ب�أنها
ن�صف هجومية مثل املقاتلة (رابتور) الأمريكية ،وتتفوق على
طائرات اجليل الرابع الأمريكية (ورافال) الفرن�سية و(�سوخوي
  )27الأوروبية وفق ما يراه خرباء ع�سكريون متخ�ص�صون. تعكف كوريا اجلنوبية منذ �سنوات على تطوير مقاتلة( )KF-Xمن اجليل اخلام�س يف �أعقاب جناح برناجمها يف
ت�صنيع املقاتلة ( )F-50من اجليل الرابع .ومن مميزات
املقاتلة اجلديدة ( )KF-Xتكاليف ت�شغيلها و�صيانتها
منخف�ضة .ومن املقرر يف حال جناح برنامج �إنتاجها �أن حتل
حمل مقاتالت اجليل الرابع .يذكر �أن اليابان تطور مقاتلة من
جيل متقدم حملية ال�صنع تتميز مبميزات متطورة جدا مثل
حمركات �أكرث قوة و�أقل ا�ستهالكً ا للوقود ،كما تتميز بالقدرة
على املناورة القتالية العالية.

مقاتالت اجليل ال�ساد�س ...
م�ستقبل واعد

مع نهاية العقد الثاين من القرن احل��ايل ب��د�أت الدول
الكربى تتطلع �إىل �أف�ضل املقاتالت بعدما �أثبتت احلروب
احلديثة قدرة �أ�سلحة اجلو على ح�سم احلروب وفر�ض �سيادتها
فوق �أر�ض املعركة .ومن بني �أ�شهر هذه املقاتالت ،مقاتالت
اجليل اخلام�س .لكن ظهور تهديدات م�ضادة لهذا اجليل مثل
منظومات الدفاع اجلوي ( )S-400و( )S-500الرو�سية،
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مقاتلة (الهيمنة) اجلوية هي بديل للمقاتالت ()F-18
و�سيتم ن�شرها �إىل جانب املقاتالت ( )F-35الأخف
وزنا .ومن املتوقع �أن تدمج يف الطائرة اجلديدة العديد
من التقنيات احلديثة
دفع عد ًدا من الدول �إىل �إطالق م�رشوعات
ج��دي��دة لت�صنيع م��ق��ات�لات م��ن اجليل
ال�ساد�س حم�سنة ذات ال��ق��درات الأف�ضل
والأقوى ،التي �ستحافظ على �أهم ميزتني
وهما الت�صميم ال�شبحي وال�صواريخ (جو/
جو) بعيدة املدى� .إن �أنظمة مقاتالت اجليل
ال�ساد�س يجب �أن متتلك القدرة على �إطالق
هجمات �إلكرتونية �ضد الطائرات املعادية
خ�لال احل���رب اجل��وي��ة ،ولي�س االكتفاء
بامتالكها و�سائل احل��رب الإلكرتونية
حلماية نف�سها�.إن تطور مقاتالت جيل جديد
يتطلب قدرات علمية كبرية جدا� ،إ�ضافة اىل
وقت للت�صميم والتنفيذ واالختبارات التي
قد ت�ستغرق عقو ًدا من الزمن.
تنق�سم ال���دول ال��ت��ي ت�سعى لتطوير
مقاتالت من اجليل ال�ساد�س �إىل فئتني،
ت�ضم الأوىل �أمريكا ورو�سيا ،بينما ت�ضم
الثانية دوال ق��ررت التخلي عن �سعيها
للحاق بركب مقاتالت اجليل اخلام�س
وال��ق��ف��ز �إىل م��رح��ل��ة ت�صميم مقاتالت
اجليل ال�ساد�س مبا�رشة .وم��ن �أب��رز هذه
الدول:فرن�سا وبريطانيا و�أملانيا ،فيما
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تطور كل من الهند وال�صني مقاتالت من
اجليلني الرابع املتقدم واخلام�س.
 ت��ط��ور �أم��ري��ك��ا م��ق��ات�لات اجليلال�ساد�س مب�رشوعني �أولهما املقاتلة (F-
 )Xالتي �ستخلف �سابقاتها من ط��رازي
( )F-22و( ،)F-15وه��م��ا مقاتالت
من ن��وع (ال�شبح) بعيدة امل��دى ملرافقة
القاذفات ال�شبحية والتي ميكنها اخرتاق
الأج��واء املعادية ،وتقوم فل�سفة ت�صميم
( )F-Xعلى �ضمان الهيمنة الأمريكية
على �سماوات املناطق امللتهبة ،بعدما
بد�أت الت�صميمات الرو�سية وال�صينية يف
الآون��ة الأخ�يرة تقرتب ب�شكل متزايد من
م�ستوى ق��درات املقاتلة ( .)F-22ومن
املنتظر �أن تتوىل املقاتلة اجلديدة مهمة
اال�شتباك املبا�رش مع املقاتالت العدوة
وحتييدها مثل ال�صينية ( )J-20التي مت
ت�سليحها م�ؤخرا ب�صواريخ بعيدة املدى
من طراز ( )PL-15والرو�سية (.)SU-35
�ستزود املقاتلة اجلديدة ب�صواريخ (جو/
جو) من طراز ( )AIM-260يبلغ مداها
( )320ك��م ،م��ا يجعلها بالفعل �سالحا

هجوميا خارج نطاق الأفق .حتمل مدافع
ليزر ورادار ذو ب�صمة متقدمة وق��درات
ك�شف وتتبع ،وطليت بدهان ق��ادر على
امت�صا�ص النب�ضات الرادارية.
�أم��ا مقاتلة اجليل ال�ساد�س الثانية
التي تعمل �أمريكا على تطويرها ل�صالح
قواتها البحرية تدعى (مقاتلة الهيمنة
اجلوية) ،وهي بديل للمقاتالت ()F-18
و�سيتم ن�رشها �إىل جانب املقاتالت (F-
 )35الأخف وزنا .ومن املتوقع �أن تدمج
يف الطائرة اجلديدة العديد من التقنيات
احلديثة التي �ستزود بها املقاتلة (F-
 .)Xكما �ستزود بـ(خوذة متطورة) مهمتها
م�ساعدة الطيار على ر�ؤي��ة كل ما حوله،
كما تعمل على توجيه و�إطالق ال�صواريخ.
�إن تكنولوجيا املقاتالت الأمريكية
اجلديدة �سرتكز على منح طياريها القدرة
على م�شاركة بيانات القتال مع الطائرات
ال�صديقة ،لتكوين �صورة كاملة عن �ساحة
املعركة ،متكنها من ا�ستخدام تكتيك قتال
م�شرتك ت�ساهم فيه �أك�ثر من ق��وة جوية
بطرق خمتلفة ،متكن الطائرة من اخرتاق
جمال العدو وتدمريه وا�ستنزاف قدراته
الدفاعية دون التعر�ض ل�ل�أذى .و�سيكون
ب��إم��ك��ان امل��ق��ات�لات اجل��دي��دة العمل مع
الطائرات بدون طيار (ال��درون) مع وجود
ات�صال مبا�رش مع الأقمار ال�صناعية،فيما
يخ�ص تنفيذ العمليات القتالية امل�شرتكة.
 �أما رو�سيا ورغم ت�أخرها �سنواتع��ن ج��ه��ود وا���ش��ن��ط��ن� ،إال �أن مو�سكو
ا�ستطاعت يف ال�سنوات الأخرية ردم جانب
كبري من الهوة التقنية مع وا�شنطن .ففي
�شهر يوليو املا�ضي بد�أت ب�إنتاج مت�سل�سل
ملقاتلة اجليل اخلام�س ( )SU-57بعد
ط��ول انتظار .ولكن اخل�براء �أجمعوا �أنها
ج��اءت �أق��ل من التوقعات ،خ�صو�صا من
جهة مقارعتها للمقاتلة الأمريكية (F-
 )35تتميز يف هيكلها امل�صنوع من مواد
مركبة �أكرث خفة و�أقوى متانة ومبدافعها
الليزرية وذكائها اال�صطناعي وحمركاتها
احلديثة� ،إىل جانب فئات جديدة متنوعة
من ال�صواريخ تفوق �رسعتها �أ�ضعاف
�رسعة ال�صوت.تعمل مو�سكو وب�شكل �رسي
على تطوير مقاتلة اعرتا�ضية من اجليل

ال�ساد�س حتت م�سمى(امل�رشوع � )701أو
م��ا ب��ات يعرف باملقاتلة (،)MG-41
والتي من املقرر �أن ت�سند �إليها مهمة
حماية �أجواء رو�سيا ،وهي مهمة ت�ضطلع
بها اليوم مقاتالت ال�سيادة اجلوية من
طراز ( .)MIG-31واملعلومات ال�شحيحة
جدا حول هذه املقاتلة تدور حول قدرتها
على الطريان ب�رسعة ( )5270كم� /ساعة.
�إن الهدف الكامن من وراء هذه ال�رسعة
العالية منح املقاتلة دورا دفاعيا خا�صا
يتمثل يف �إ�سقاط ال�صواريخ من نوع (كروز
املجنحة) قبل �رضبها �أهدافها� ،إ�ضافة
�إىل �رسعتها القيا�سية والتي �ستمتلك قدرة
التحليق نحو ارتفاعات �شاهقة تالم�س
حدود الف�ضاء القريب ،مما مينحها قدرة
ا�صطياد الأق��م��ار ال�صناعية بوا�سطة
�صواريخها امل�ضادة البعيدة امل��دى �أو
بوا�سطة مدافع الليزر.وجدير بالذكر �أن
رو�سيا قد �أعلنت م�ؤخرا �أنها تعمل على
تطوير مقاتالت اجليل ال�سابع.
 توا�صل ال�صني �إدخ��ال حت�سيناتعلى مقاتلة التفوق اجل��وي م��ن اجليل
اخل��ام�����س ط���راز ( )J-20منذ دخولها
اخلدمة عام 2017م� ،إذ �أدجم��ت م�ؤخرا
�أن��ظ��م��ة ط��رف��ي��ة ذات ف��ت��ح��ات يف ب��دن
املقاتلة بهدف حت�سني ظروف اال�ست�شعار
بالأو�ضاع العدائية املحيطة وا�ستبدال
حمركها الرو�سي مبحرك �صيني .و�أكرب
التح�سينات الفنية على الإط�ل�اق فهو
رادار �صيني ج��دي��د ( ،)AESAوال��ذي
ف�شلت �أمريكا حتى الآن من معرفة مداه
�أو حتى حزمة تردداته .كما يعمل اخلرباء
ال�صينيون على �إع��ادة تقييم خ�صائ�ص
الأ�شعة حتت احلمراء املنبعثة من حمركات
املقاتلة .كما وت�شمل التح�سينات طالء
جدي ًدا للهيكل ال�شبحي و�صواريخ (جو/
جو) طراز ( )PL-15فوق ال�صوتية مداها
( )200كم.
 كان �إع�لان احلكومة الربيطانيةيف ع��ام 2018م ع��ن �إط�ل�اق م�رشوع
مقاتلة اجليل ال�ساد�س حتت ا�سم (تيم�سيت)
م��ف��اج��أة م��دوي��ة ل�ل�أو���س��اط الع�سكرية.
�ستنفق بريطانيا مليار جنيه لتطوير هذا
امل�رشوع خالل الأع��وام اخلم�سة املقبلة.

املقاتلة (تيم�سيت) �إحدى مقاتالت اجليل ال�ساد�س التي من
املحتمل �أن تتمتع مبيزة التحليق من دون طيار ،و�سيتم تزويدها
ب�أ�سلحة الطاقة املوجهة التي ت�ستخدم ر�شقات مركزة من الليزر �أو
امليكروويف �أو احلزم اجل�سيمية لإحلاق ال�ضرر بالأهداف املعادية
ومن املحتمل �أن تتمتع املقاتلة مبيزة
التحليق من دون طيار ،و�سيتم تزويدها
ب�أ�سلحة الطاقة املوجهة التي ت�ستخدم
ر�شقات مركزة من الليزر �أو امليكروويف �أو
احلزم اجل�سيمية لإحلاق ال�رضر بالأهداف
املعادية .وعلى ال�ضفة الأخ��رى للقارة
الأوروبية �أطلقت فرن�سا و�أملانيا و�أ�سبانيا
م�رشوعا طموحا بهدف توحيد اجلهود
لإي��ج��اد البدائل للمقاتالت الأمريكية،
وحتت هذا العنوان يندرج م�رشوع (نظام
املقاتلة اجلوية امل�ستقبلي) �أو ما يعرف
اخت�صارا بـ ( )FCASلبناء مقاتلة جيل
�ساد�س.يقول اخلرباء �إنه لي�س جمرد طائرة
مقاتلة بل (نظام الأنظمة) ،تعتمد على
الذكاء اال�صطناعي يف تقدير الأه��داف
املعادية واال�شتباك معها بدقة عالية.
و�سوف ي�ستغرق تنفيذ اجل��زء الأول من
برنامج الإنتاج حوايل (� )18شهرا بتكلفة
( )166مليون دوالر تتحملها منا�صفة كل
من �أملانيا وفرن�سا .ووفقا للمخطط �سيتم
بدء الإنتاج يف عام 2026م ،على �أن يتم
�إطالقها يف �سماء �أوروبا يف عام 2035م.

ختاما

ومع ا�ستمرار �سباق الأمم على احتالل
موقع لها يف �سماوات ع��امل الغد ،يرى
بع�ض اخل�ب�راء الع�سكريني ب���أن هياكل
ط��ائ��رات اجل��ي��ل�ين اخل��ام�����س وال�����س��اد���س
ال�شبحية �ست�صبح ي��وم��ا م��ا �صيحة
قدمية يف ع��امل ال�سالح ج��راء التطورات
املتالحقة لتكنولوجيات النظم الرادارية
امل�����ض��ادة،خ�����ص��و���ص��ا �إن���ه مي��ك��ن ترقية
هياكل املقاتالت ال�شبحية ب�سهولة،لكن
خرباء ت�سلح على اجلانب الآخ��ر يرددون
ب ��أن تطوير تقنيات الت�شوي�ش واحل��رب
الإلكرتونية والنظم احلاجبة للأ�شعة حتت
احلمراء كفيلة مبعاجلة هذه الثغرات�......إىل
حني حلول �أوان مقاتالت اجليل ال�سابع.

املراجع

 rاجلديد يف عامل ال�سالح حديثا وحتديثا/
مركز الدرا�سات الإ�سرتتيجية  -دم�شق.
 rجملة الفكر الع�سكري �أعداد خمتلفة.
 rمواقع متعددة على النت باللغة العربية
والرو�سية.
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تدريب قوات العمليات اخلا�صة

تف��رز احلروب ع��دد ًا هائ ًال من اخل�برات والدرو���س التي ينبغ��ي �أن تنال حظها
من العناية وقدرها من االهتمام يف كافة املعاهد وامل�ؤ�س�س��ات الع�س��كرية ،وي�أتي يف
مقدمة هذه اخلربات والدرو�س �أن احلرب احلديثة �أ�صبحت تفر�ض حتديات على �أداء
املقاتل�ين ملواكبة ال�س��رعة املتناهي��ة يف وتريتها ،وكثافة الن�يران املبذولة يف تنفيذ
عملياتها ،ويف ظل هذه التحديات تزداد �أهمية التدريب الع�سكري ك�أ�سا�س وقاعدة
يتم عليها بناء القوات امل�سلحة.
وتختلف القوات اخلا�صة عن القوات التقليدية ،يف التنظيم والت�سليح والتدريب،
ويتم �إعدادها ج�س��مانيا ونف�سيا عن طريق تدريبات خا�صة جدا ،خالفا لباقي فروع
القوات امل�سلحة الأخرى ،وي�شرتط يف امللتحق لهذه القوات لياقة بدنية عالية ،كما
�أن��ه يخ�ض��ع الختبار طب��ي خا�ص .وتتميز ه��ذه القوات بقدرتها على العمل �ض��من
وحدات �صغرية ،والتنقل بخفة ،مما ي�ؤهلها للمهام اخلطرية خلف خطوط العدو.
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القوات اخلا�صة لها م�سميات خمتلفة يف جيو�ش العامل مثل:
الكوماندوز -الرينجرز -ال�صاعقة -املغاوير -املظالت -ال�ضفادع
الب�رشية .وتتمثل مهام هذه القوات يف القيام ب�أعمال ذات �أهمية
�إ�سرتاتيجية حمددة ،مثل تفجري املن�ش�آت الدفاعية املعادية ،واغتيال
ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف قيادة القوى املعادية ،وتنفيذ العمليات
اخلاطفة �ضد املتمردين ،واالقتحام لتحرير الرهائن ،وفك احل�صار،
و�إنقاذ وحدات ع�سكرية من �أو�ضاع �صعبة ،وعمليات الإخالء املختلفة،
وميكنها القيام بعملها يف جميع الظروف اجلوية واجلغرافية ،وهي
تتكون من نخبة من الوحدات ،وتكون تدريباتها �شاقة ،ولها القدرة
على التعاي�ش يف الظروف البيئية ال�صعبة ،والتخفي واخرتاق خطوط
العدو ،والقتال بروح الفريق ،وتتميز باللياقة البدنية العالية ،وخفة
احلركة ،والعمل �ضمن وحدات �صغرية ،والكفاءة يف قتال متالحم،
والقتال الليلي.

الأهداف التدريبية لقوات العمليات اخلا�صة

عادة ما ت�شمل الأهداف التدريبية لقوات العمليات اخلا�صة الآتي:
� mصقل مهارة القادة و�ضباط الأركان يف تخطيط و�إدارة �أعمال
قتال القوات اخلا�صة مل�ساندة �أعمال قتال القوات الربية واجلوية
والبحرية.
 mالتعرف على �أ�ساليب وتكتيكات القتال لقوات العمليات
اخلا�صة يف اجليو�ش احلديثة.
� mإتقان التدريب على القيام ب�أعمال الكمائن والغارات خلف
خطوط العدو.
� mإتقان �أ�ساليب القتال لنجدة الأهداف احليوية ب�أقل خ�سائر،
ويف �أ�رسع وقت ممكن.
 mالتدريب على �إتقان �أ�ساليب القتال احلديثة لإعاقة تقدم
االحتياطيات املعادية ،والعمل على منعها من تعزيز القوات الأمامية.
 mتخطيط وتنفيذ العمليات اخلا�صة اجلريئة �ضد الأهداف
احليوية املعادية (مطارات ،موانئ ،مناطق �إدارية ،مراكز قيادة،
حمطات توليد الكهرباء ،مواقع رادار�... ،إلخ) بهدف �إ�ضعاف قدرة
العدو الع�سكرية ،و�شل و�إرباك قياداته ،و�إفقاده ال�سيطرة على قواته.
� mإتقان �أ�ساليب مقاومة اجلماعات غري النظامية ،وف�ض
املظاهرات واال�رضابات الداخلية.

االختيار والتدريب لأفراد العمليات اخلا�صة

قوات العمليات اخلا�صة هم �شباب يتميزون ببنية قوية ،وبالقدرة
الذهنية التي متكنهم من اال�ستمرار يف عملهم يف الظروف ال�صعبة.
وتـقوم الوحدة اخلا�صة بتدريب من يكون لديهم خربة عملياتية،
مما يجعل �إ�ضافة املهارات اخلا�صة املطلوبة ملهام معينة �أمراً �أكرث
�سهولة ،فهم متخ�ص�صون -يف كثري من الأحيان -كخرباء �إ�شارة،
�أو لوج�ستيات� ،أو كرماة مدفعية� ،أو قد يكونون جنود م�شاة� ،أو
طياري طائرات عمودية� ،أو قادة دبابات� .أما وحدات قوات العمليات
اخلا�صة البحرية ،فهي جتند ال�سباحني املجيدين ،الذين يتميزون
مبهارات خا�صة ،مبا يف ذلك ا�ستخدام �أجهزة الال�سلكي �أو الأجهزة
املرتبطة بالأقمار ال�صناعية ،كما �أنه من املمكن �أن ي�أتوا من � ِّأي من
تخ�ص�صات �سالح م�شاة البحرية.

القوات اخلا�صة تتمثل مهام عملها يف القيام ب�أعمال
ذات �أهمية �إ�سرتاتيجية حمددة ،مثل تفجري املن�ش�آت
الدفاعية املعادية ،واغتيال ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف
قيادة القوى املعادية ،وتنفيذ العمليات اخلاطفة �ضد
املتمردين ،واالقتحام لتحرير الرهائن ،وفك احل�صار،
و�إنقاذ وحدات ع�سكرية من �أو�ضاع �صعبة ،وعمليات
الإخالء املختلفة ،وميكنها القيام بعملها يف جميع
الظروف اجلوية واجلغرافية
وتقوم بع�ض وحدات القوات امل�سلحة بالتدريب مع قوات
العمليات اخلا�صة الكت�ساب املهارات التي �سيحتاجونها للعمل
جنب ًا �إىل جنب .ففي حرب (فوكالند) عام 1982م ،قام جنود اجلي�ش
الربيطاين ب�إ�سناد ال�سفن احلربية ل�سالح البحرية امللكي من حيث
�إ�سناد نريان املدفعية البحرية ،ومن ثم دخلوا �إىل املنطقة التي
ي�سيطر عليها الأرجنـتـيـنيون ،وكانوا يف ذلك ي�ستخدمون املهارات
التي تدركها الوحدة اجلوية اخلا�صة ووحدة الزوارق اخلا�صة ،ومل
ي�ستطع اجلي�ش الأرجنـتـيـني اكت�شاف �أو اال�شتباك مع � ِّأي من ه�ؤالء
اجلنود ،رغم تفوق اجلي�ش الأرجنـتـيـني عدداً بن�سبة ع�رشة �إىل واحد.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن الدور املتزايد لقوات العمليات اخلا�صة
وعمليات اال�ستخبارات التحتية ،واالعتماد املتزايد على امليلي�شيات
العرقية الوطنية ،قد يكون له ت�أثري يف اخللط بني الأهداف املدنية
والأهداف الع�سكرية ،وعدم القدرة على و�ضع حدود بينهما ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ا�ستخدام امليلي�شيات العرقية� ،أو �أي قوات �أخرى حملية غري
نظامية لتحارب بالوكالة ،يثري م�س�ألة مدى �إحكام ال�سيطرة عليها
وحما�سبتها فيما بعد احلرب.

العمل ليال

من �أهم عوامل النجاح يف �أي عملية ع�سكرية لقوات العمليات
اخلا�صة هي قدرتها على التخفي واخرتاق خطوط اخل�صم ب�رسعة.
وعلى مدى التاريخ ،كان الع�سكريون ميتنعون ب�شدة عن خو�ض
القتال �أثناء الليل ،فيما عدا عمليات القوات اخلا�صة ،التي ت�ستفيد
من احلماية التي يوفرها جنح الظالم .فجميع امل�شكالت الأ�سا�سية
املت�صلة بقيادة القوات ،وال�سيطرة عليها يف امليدان ،وجمع معلومات
دقيقة عن مواقع الوحدات ال�صديقة والوحدات املعادية ،وتن�سيق
عمليات الق�صف و�ضمان دقتها ،كل ذلك ي�صبح �أمرا �أ�صعب كثريا
�إذا اقت�ضت ال�رضورة تنفيذه يف ظروف الر�ؤية الرديئة� ،أو املعدومة.

القفز املظلي

املظليون هم الفئة الوحيدة التي ت�ستطيع �أداء ما ي�سمى بـ(قفزة
 )HAHOمن ارتفاع �شاهق ،يقدر بنحو (� )30ألف قدم ،فيقفزون من
ذلك االرتفاع رمبا عرب احلدود الدولية لتقليل فر�ص ك�شف الطائرات
التي يقفزون منها ،من قبل العدو .وعلى هذا االرتفاع ،يزود اجلنود
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بالأك�سجني واملالب�س اخلا�صة التي تقيهم من خطر التجمد .وخالل
ثوان من القفز ،يفتح الفريق مظالته ،وي�ؤدي �أع�ضا�ؤه عددا من
احلركات التي تبقيهم على م�سارهم نحو الهدف .وي�ؤدي املظليون
القفز احلر لأطول مدة ممكنة خمرتقني منطقة رادار العدو ،وي�ؤخرون
فتح مظالتهم ،قدر امل�ستطاع .وتفتح املظالت تلقائ ًيا على ارتفاع
حمدد م�سبقا ،وذلك حلماية املظليني من خطر فقدان وعيهم �أثناء
الهبوط.

الإنزال برا و بحرا

يتم تدريب القوات اخلا�صة على الإنزال خلف خطوط العدو،
برا و بحرا ،يف �أماكن ذات ظروف �صعبة ،مثل ال�صحراء والغابات،
فجزء من تدريبهم يت�ضمن تغطية م�ساحات كبرية فوق �أرا�ض
�شاهقة ،والقدرة على االكتفاء الذاتي ،وعلى تغطية �آثارهم ،والتخفي،
واالختباء ،وحفظ مراجع اخلرائط ،وحمل ما يحتاجونه دون ترك �أي
دالئل خلفهم قد يجدها العدو.

ﺍﻟﺘ�ﺴلل

ﻫﻮ �أﺣﺪ �أ�ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻤﻟﻨﺎﻭﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﻠﻒ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻟﺘﻨﻔﻴذ
ﻣﻬﻤﺔ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ا�ﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ،وﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ�ﺴﻠﻞ هو ﺟﻠﺐ ﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،
وﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺪﻭ ،وﺍ�ﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﺍﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﺍ�ﺷﺘﺒﺎﻙ،
وﺗﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ �ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻌﺪﻭ وخلفهم ،وﺗﻨﻔﻴذ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ �أﻣﻨﻴﺔ،
وﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ ،وﺯﺭﻉ الأﻟﻐﺎﻡ.
و�ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘ�ﺴﻠﻞ يجب ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻤﻟ�ﺴﺮﻴ ،وﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻ�ﺷﺘﺒﺎﻙ ،وﺍﻟﺘﺤﺮﻙ
�ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺪ�ﺃ ﺍﺤﻟﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘ�أﻣﻦﻴ ،وﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮيه ﻭﺍلتخفي ،وعدم �إزعاج
ﺍﺤﻟﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،وا�ستغالل ﺍلأ�ﺻﻮﺍﺕ ﺍﻤﻟﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ(�أ�ﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍ�ﺻﻒ،
ﺧﺮﻳﺮ ﺍﻤﻟﻴﺎﻩ� ،أ�ﺻﻮﺍﺕ ﺍﺤﻟﻴﻮﺍﻧﺎﺕ) .و�أﻓ�ﻀﻞ ﻭ�ﺳﻴﻠﺔ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍلأﺭﺍ�ﺿﻲ
ﺍﻤﻟﻜ�ﺸﻮﻓﺔ هي ﺍﺨﻟﻄﻮﺓ ﺍﻟ�ﺮﺴﻳﻌﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟ�ﺮﺴﻳﻊ ،وﺍ�ﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘ�ﺴﻠﻞ (�ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮ�ﺅﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭ ﻲﻓ ﺍﻟﻈﻼﻡ  -ﺍلأﻣﻄﺎﺭ-
ﺍﻟﻌﻮﺍ�ﺻﻒ  -ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﺍﻟ�ﺸﻤ�ﺲ ﺑاجتاه عني ﺍﻟﻌﺪﻭ) .ويكون ﺤﺗﺮﻙ
ﺍﻟﻌﻨﺎ�ﺮﺻ ﺍﻤﻟﺘ�ﺴللة ﺑ�أﻋﺪﺍﺩ �ﺻﻐﺮﻴة ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﺨﻟ�ﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﺮﻴة.

التجهيزات

ت�سعى قوات العمليات اخلا�صة �إىل املحافظة على تفوقها على
العدو ،وذلك لي�س بالتدريب فح�سب ،بل �أي�ضا باملعدات .وعادة ما
ي�ضم فريق هذه القوات قنا�صة ي�ستطيعون �إ�صابة اخل�صم دون
الك�شف عن مواقعهم .ومت تطوير البندقية ( )Corner Shotامل�صنوعة
خ�صي�صا ل�رضب �أهداف تتخفى حول �أركان املباين ،ومتثل احلل
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قوات العمليات اخلا�صة هي قوات يف اجليو�ش النظامية
تتميز ب�إمكاناتها العالية يف تنفيذ الأعمال القتالية
اجلريئة ،ذات الطابع الفدائي� ،ضد �أهداف العدو احليوية
يف العمق ،بهدف �إرباك قيادة قواته ،و�إفقادها ال�سيطرة
الأمثل للتعامل مع التهديدات املوجودة حول الأركان وخلفها ،يف
املواقف املختلفة التى تواجه قوات العمليات اخلا�صة التي تعمل
يف املناطق املبنية واملفتوحة ،وداخل املباين والغرف ،خا�صة يف
عمليات االقتحام .وتتكون البندقية من جزء �أمامي مت�أرجح ،وجهاز
ال�سالح اليدوي ،وكامريا فيديو ملونة ،وميكن ت�أمني امل�ستخدم للعمل
على �إيجاد الأهداف بالبحث حول الأركان ،و�رضب هذه الأهداف
من خالل بث الكامريا ملا تراه يف م�ؤ�رش الفيديو .وميكن اال�ستفادة
من هذه البندقية لتفتي�ش املناطق بغرفة جماورة� ،أو �رضب
الأهداف يف ال�شارع �أ�سفل موقع ال�ضارب ،وبدقة عالية ،ومن خلف
الأركان وحولها �أو من املخب�أ ،وبدون �أن يتعر�ض م�ستخدم ال�سالح
للمخاطر ،كما ميكن ا�ستخدامه لت�أمني الفتحات ،كالأبواب والنوافذ،
مع الت�أثري العايل و�أقل تعر�ض للخطورة .ويف هذه البندقية تقانة
�أخرى حديثة تتمثل يف وجود الكامريا التي ت�ستطيع الت�صوير مل�سافة
( )400 - 200ياردة ،و�أنظمة �إ�ضافية ملحقة ،بينها نظام الإ�ضاءة
الليزري ،ونظام �إطالق القذيفة البال�ستيكية ،وعدة عد�سات ،ونظام
كتم ال�صوت ،كما ت�سمح كامريا الفيديو امللحقة به بالت�صوير �أثناء
اال�شتباك ،ونقل ال�صورة ملركز القيادة البعيد عن موقع احلدث.
وتعد البندقية (� )M16شبه الآلية واحدة من �أكرث الأ�سلحة التي
يعتمد عليها �أفراد قوات العمليات اخلا�صة لأنها تعمل يف جميع
الظروف البيئية ،وهي خفيفة و�سهلة اال�ستعمال ،وتعب�أ بذخائر
تقليدية ،وميكن ا�ستخدامها مع قاذفة القنابل اليدوية التي تطلق
�أنواعا خمتلفة من الذخرية احلية ،من قذائف عيار ( )40مليميرت
�إىل ما ي�سمى بالقذائف غري املميتة التي ت�ستخدم �ضد اال�ضطرابات
املدنية.
وال توجد طريقة حلماية اجلنود ب�شكل كامل من خطر الإ�صابات
القاتلة ،ولكن الدروع ال�شخ�صية قد تقلل من احتماالت مثل هذه
جزءا من هذا الدرع م�صنوعة من
الإ�صابات .واخلوذة التي تعد ً
مادة (كفالر) ،وت�صنع منها �سرتة الدرع �أي�ضا .ويحمي الدرع حامله

قوات العمليات اخلا�صة هم �شباب يتميزون
ببنية قوية ،وبالقدرة الذهنية التي متكنهم
من اال�ستمرار يف عملهم يف الظروف ال�صعبة
من الإ�صابة بالر�صا�ص و�شظايا القنابل ،ويقلل من اخلطر بن�سبة
ترتاوح بني الن�صف واخلم�س .ويعيب هذه الدروع وزنها الذي ي�صل
�إىل حوايل خم�سة كيلوجرامات ،وهو ما قد يعيق اجلندي عن احلركة،
وخا�صة �إذا ا�ضطر للهرب.
وت�ستخدم القوات اخلا�صة الألغام التي حتوي مئات الكريات
الفوالذية .وعند التفجري ،تنطلق الكريات للأمام على �شكل قو�س
بزاوية ( )60درجة ،وتقتل �أي �شخ�ص على بعد ( )50مرتا ،وت�شكل
خطرا من على بعد ( )250مرتا .وميكن ا�ستخدام اللغم يف الكمائن
عند و�ضعه على ج�سم �صلب ،مثل �شجرة �أو مبنى ،وميكن تفجريه عن
بعد من م�سافة ت�صل �إىل ( )33مرتا .وت�ستخدم القوات اخلا�صة �أي�ضا
القنبلة اليدوية الفو�سفورية خللق نوع من الغطاء امل�ؤقت �أو للإ�ضاءة.
و�أحد �أهم عنا�رص النجاة لدى قوات العمليات اخلا�صة هو
نظام حتديد املواقع الذي ي�ستخدم الإ�شارات التي تر�سلها الأقمار
ال�صناعية لتحديد املوقع يف �أي نقطة على الكرة الأر�ضية ،وميكن
برجمة اجلهاز كي يح�سب امل�سافة والوقت امل�ستغرق لقطع �أي م�سافة
ووقت الو�صول.
ويعد الراديو امل�ستخدم لالت�صاالت ،العمود الفقري لأي عملية
لقوات العمليات اخلا�صة ب�سبب قدرته على �إر�سال وتلقي معلومات
ور�سائل �صوتية.
وحقيبة الظهر التي يرتديها اجلندي يف قوات العمليات اخلا�صة
م�صممة كي حتمل  -على الأقل -الذخائر ،واملاء ،والغذاء والأدوية،
يف حني يحمل اجلندي حول ج�سده احتياجاته الأ�سا�سية ،مثل
الذخائر ،وال�ساعة ،والبو�صلة ،وال�ضمادات ،و�أداة الإ�ضاءة .ويجب
على �أع�ضاء القوة اخلا�صة التنقل بخفة ،قدر امل�ستطاع ،خا�صة �إذا
كانت بحوزتهم �أجهزة مراقبة خمب�أة ،ولهذا فانهم ال ي�ستطيعون

حمل معدات ع�سكرية تقليدية ،مثل اخليام �أو الأفران .وطعام جندي
القوات اخلا�صة ي�شبه زاد مت�سلقي اجلبال ،وهي وجبات متنحهم
طاقة غذائية عالية ولكنها ال ت�ستهلك م�ساحة �أو وزنا.
وتزود قوات العمليات اخلا�صة الأمريكية مبناظري الر�ؤية الليلية
الفردية ( )BNVDالأكرث تطوراً .ومن �ش�أن هذه املعدات �أن توفر قدرة
معززة على املراقبة ومتييز الأهداف والتعرف �إليها وك�شفها يف كافة
�رشوط الإ�ضاءة ،خ�صو�ص ًا حيث تكون الر�ؤية حمدودة ب�سبب حاالت
ال�ضوء املنخف�ض .واملنظار ( )BNVDهو منظار م�صغر مزدوج
العينية ،ي�ضم وحدات ب�رصية متقدمة و�أنبوبي تكثيف ال�صورة ب�أعلى
درجات الأداء وبرتكيبة ميكانيكية ذكية ،مما يجعله �أ�صغر ،و�أخف
و�أف�ضل نظام يف العامل ،و�أقل املنتجات املتوافرة من هذا النوع كلفة.
وت�ستخدم قوات العمليات اخلا�صة مركبات القتال اخلفيفة مبا
يتواكب مع احتياجات القوات على الأر�ض ،حيث �إن هذه القوات
تف�ضل دائما مراقبة �ساحة القتال بطريقة مبا�رشة عو�ضا عن التقوقع
داخل املركبات املقفلة ،خا�صة عندما يقت�ضي الأمر تنفيذ مهام يف
العمق �أو وراء خطوط العدو.

اخلال�صة

قوات العمليات اخلا�صة هي قوات يف اجليو�ش النظامية تتميز
ب�إمكاناتها العالية يف تنفيذ الأعمال القتالية اجلريئة ،ذات الطابع
الفدائي� ،ضد �أهداف العدو احليوية يف العمق ،بهدف �إرباك قيادة
قواته ،و�إفقادها ال�سيطرة ،وذلك لتوفري �أن�سب الظروف و�أف�ضلها لعمل
القوات الرئي�سية يف امليدان ،ولتحقيق �أهدافها الع�سكرية يف النهاية
ب�أكرب جناح و�أقل خ�سائر.

املراجع

www.nam.ac.uk/explore/what-are-special-forces.https://www.nam.ac.uk/
explore/what-are-special-forces
lwww.nationalguard.com/special-forces.https://www.nationalguard.
com/special-forces
l www.izito.ws/ws?q=special%20forces%20tools&asid=iz_ws_gc1_.
https://www.izito.ws/ws?q=special%20forces%20tools&asid
l www.airforce.com/careers/indemand-careers/special-warfare.
https://www.airforce.com/careers/indemand-careers/special-warfare
l www.airforce.com/careers/indemand-careers/special-warfare.
https://www.airforce.com/careers/indemand-careers/special-warfare
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يعد العن�صر الب�شري من �أهم �أ�صول امل�ؤ�س�سة على الإطالق ،و�أ�سا�س ثروتها ،وميكن القول ب�أن املورد الب�شري هو امل�ؤثر
احلقيقي يف جناح املنظمات و�أ�سا�س ميزتها التناف�سية ،ويعد ر�أ�س املال الب�شري من �أهم الق�ضايا و�أكرثها �إحلاح ًا ،والتي
من �ش�أنها �أن تعمل على تنمية الكفاءات الب�شرية و�صقلها يف العديد من جوانبها العلمية والعملية والفنية وال�سلوكية.
واملنظمات الأهلية واحدة من منظمات الأعمال ت�سعى يف نهاية املطاف �إىل حتقيق �أهدافها ومن �أهمها جلب
الأموال الالزمة لتمويل �أن�شطتها ودميومتها ،الأمر الذي بدوره يدفعها �إىل تطوير وحت�سني ر�أ�س مالها الب�شري.
يهدف هذا املقال �إىل التعرف على الأدبيات املت�صلة بر�أ�س املال ب�شكل عام ،و بر�أ�س املال الب�شري ب�شكل خا�ص،
بحيث يتك ّون للقارئ معلومات كافية وا�ستعرا�ض تاريخي خمت�صر لر�أ�س املال الب�شري ،ون�ش�أته ،ومفهومه ،ومكونات
ر�أ�س املال الب�شري� ،إ�ضافة �إىل خ�صائ�صه و�أهميته  ،ويتطرق �إىل مو�ضوع اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري.

العقيد الركن /
�سامل بن مرهون اخلوالدي

ر�أ�س
املـــــال
الب�شــري

اجلي�ش ال�سلطاين العماين
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تعريف ر�أ�س املال
ر�أ���س املال هو ال�ثروة التي ُت�شكّل َنوع ًا
من �أن��واع الأ�صول ،وي�ستخدم للإ�شارة �إىل
املالية اخلا�صة باملن�ش�آت �أو الأفراد،
القوة
ّ
عرف ر�أ�س املال ب�أ ّنه عبارة عن الأموال
و ُي َّ
امل�ستخدمة يف �صناعة املزيد من الرثوة� ،أو
البدء مب�رشوع جديد ،كما يعرف ب�أنه النقود
�أو غريها من املُمتلكات التي يمَ لكُها الأفرا ُد �أو
املن�ش�آت ،و ُي�ستخدم ر�أ�س املال ِب َهدف ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة �أو �رشكة� ،أو ال�ستِثماره يف جماالت
تنوعة.
ُم ّ
�أنواع ر�أ�س املال
ُيق�سم ر�أ�س املال �إىل جمموعة من الأنواع،
وهي:
 mر�أ�س املال املدين :هو ر�أ�س املال الذي
التجارية؛ عن طريق
حت�صل عليه الأعمال
ّ
�سواء من م�صادر خا�صة
االعتماد على الديون ً
املالية� ،أو
مثل �رشكات الت�أمني وامل�ؤ�س�سات
ّ
م�صادر عامة مثل القرو�ض.
 mر�أ����س م��ال الأ���س��ه��م :ه��و ر�أ����س امل��ال
املالية التي ال
الذي َيعتمد على اال�ستثمارات
ّ
حتتاج �إىل �سداد ،وت�شمل هذه اال�ستثمارات ما
اخلا�صة
ُيق ّدمه �أ�صحاب العمل ،واملُ�ساهمات
ّ
بِبيع محُ تويات املخزون.
 mر�أ����س امل��ال العامل :ه��و ال��فَ��رق بني
احلالية التابعة للم� ّؤ�س�سة وااللتِزامات
الأ�صول
ّ
ب�صفته
املتداولة ،و ُي�ستخدم ر�أ�س املال هذا ِ
مقيا�س ًا ل�سيولة ال�رشكات ذات الأجل الق�صري؛
�أي ال�شرّ كات التي ت�ساهم بتغطية ديونها،
وغريها من االلتزامات الأخرى واملُ�ستح ّقة
خالل ال�سنة.
التجاري :هو ر�أ���س املال
 mر�أ���س املال
ّ

مت
بلغ م��ا ّ
يل ّ
ال��ذي ُي�ستخدم للإ�شارة �إىل َم ٍ
البيع وال�شرّ اء اخلا�صة
لعمليات
َتخ�صي�صه
ِ
ّ
ُتنوعة ،ويختلف عن ر�أ�س
بالأوراق
ّ
املالية امل ّ
للم�رشوعات
حجز
ي
��ه
ن
ل
أ
اال�ستثماري
املال
ّ ّ ُ
َ
الأكرث توقعاً ،و ُيطلق �أحيان ًا على ر�أ�س املال
التجاري م�سمى التمويل.
ّ
يف امل��دف��وع :هو
 mر�أ����س امل��ال الإ���ض��ا ّ
عِ ��ب��ارة ع��ن حِ �ساب يوجد يف ق�سم حقوق
العمومية
امليزانية
امللكية �ضمن قائمة
ّ
ّ
ّ
يل
ال�� ّت��اب��ع��ة للمن�ش�أة ،ويمُ�� ّث��ل املبلغ امل��ا ّ
اخلا�صة بال�رشكة
يف املدفوع للأ�سهم
الإ�ضا ّ
ّ
اال�سمية ،وال يظهر هذا النوع من
وفق ًا لقيمتها
ّ
أ�سهما ب�شكل
ر�أ�س املال �إلاّ عندما ي�شرتي فرد � ً
مبا�رش من املن�ش�أة.
وظائف ر�أ�س املال
ي�ساهم ر�أ���س امل��ال بتقدمي العديد من
الوظائف املُفيدة للمن�ش�آت املتنوعة ،ومن
أهم هذه الوظائف:
� ّ
 wتوريد املواد اخلام :ي�ساهم ر�أ�س املال
بتوفري اللوازم اخلا�صة باملواد اخلام؛ �إذ يجب
كميةٍ كافيةٍ
�أن يح�ص َل ك ّل قطاع �أعمال على ّ
تتميز ب�أ ّنها متتلك
من امل��واد اخل��ام ،التي
ّ
جيدة.
نوعية ّ
ّ
 wتوريد الأجهزة والآالتُ :ي�ساهم ر�أٍ�س
امل��ال بتوفري الأج��ه��زة والأدوات املُنا�سبة
إنتاجية.
للعملية ال
ّ
ّ
 wتوفري الكفاف :من خالل توفري الو�سائل
للعملية
املعي�شية لل ُعمال �أث��ن��اء تنفيذهم
ّ
ّ
الإن��ت��اج ّ��ي��ة ،مثل توفري املالب�س اخلا�صة
بالعمل ،ووجبات الطعام ،وغريها من الأ�شياء
ال�رضورية الأخرى.
ّ
 wتوفري و�سائل النقلّ :وذل��ك لي�ستفيد

ر�أ���س املال هو ال�ثروة التي ُت�ش ّكل
َنوع ًا من �أنواع الأ�صول ،وي�ستخدم
للإ�شارة �إىل الق��وة املال ّية اخلا�صة
باملن�ش�آت �أو الأفراد
العمالء منها؛ مثل ال�شاحنات ،وال�سكك
احلديدية.
ّ
 wا�ستقطاب ال ُعمال واملوظفنيُ :ي�ساهم
للموظّ فني
ر�أ���س امل��ال بتوفري فر�ص العمل ُ
وال ُع ّمال ،وتع ُّد هذه الوظيفة اخلا�صة بر�أ�س
امل���ال م��ن ال��وظ��ائ��ف املُ��ه ّ��م��ة �ضمن �أغلب
�سواء النامية منها �أو
قطاعات االقت�صاد؛
ً
ُتطورة ،كما قد تكون من املُح ّددات امل�ؤ ّثرة
امل ّ
على ن�سبة العمالة يف دولة معينة.
خ�صائ�ص ر�أ�س املال
مب��ج��م��وع��ةٍ من
َي��ت��م ّ��ي��ز ر�أ������س امل����ال َ
أهمها:
اخل�صائ�ص ،من � ّ
ُ rيع ُّد ر�أ�س املال من املُنتجات اخلا�صة
الب�رشي؛ فهو نوع من �أنواع ر�ؤو�س
بالعمل
ّ
الأم��وال ،مثل املباين ،والآالت ،وغريها من
�إنتاج الإن�سان.
ال�سلبية
ُ rي�شكّل ر�أ�س املال �أحد العوامل
ّ
للإنتاج؛ �إذ ال يمُ كن �أن ُيق ّدم ر�أ�س املال � ّأي
�إنتاج �إلاّ مع وج��ود ن�شاطات ُم�ساعدة له،
عمال قادرين
فمث ًال لإن�شاء مبنى يجب وجود ّ
على البناء؛ لذلك ال َي�ستطيع ر�أ�س املال �أن
ُينتج � ّأي �شيء من تلقاء نف�سه.
ُ rيع ّد ر�أ�س املال من الو�سائل املتغرية؛
يل املعرو�ض
�أي ال يمُ كن تغيري قيمة �إجما ّ
من الأجهزة ،ولكن من املمكن تغيري قيمة
املعرو�ض من ر�أ�س املال من حيث الزيادة �أو
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النق�صان.
 rيت�أ ّثر ر�أ���س امل��ال باالنخفا�ض؛ �إذ
ي�ؤ ّدي ا�ستمرار ا�ستهالكه �إىل انخفا�ض قيمته.
ُ rي��ع�� ُّد ر�أ����س امل��ال ج���زءاً م��ن خم��زون
العمل؛ حيث ُت�ستخدم ر�ؤو�س الأموال من قبل
�أ�صحابِها لك�سب الرثوة ،و َيرتاكم ر� ُأ�س املال
يتم �إنفاق جز ٍء
َنتيج ًة ل�لا ّدخ��ار ،وم��ن ث ّ��م ّ
اال�ستهالكيةّ � ،أما اجلزء
منه على املُنتجات
ّ
فتتم املُحافظة عليه.
املتب ّقي ّ
 rيقبل ر�أ���س امل��ال التدمري؛ حيث من
أ�سمالية
املمكن تدمري كافة املنتجات الر�
ّ
ب�سبب اال�ستخدام الدائم لها ،مثل انتهاء العمر
االفرتا�ضي للآالت واملركبات املُ�ستخدمة يف
ّ
ال�رشكة.
مفهوم ر�أ�س املال الب�شري
لقد اجتهد العديد من الكتاب والباحثني
واملهتمني يف مو�ضوع امل���وارد الب�رشية
وتنمية املوارد الب�رشية يف ر�سم �أبعاد و�رشح
مفهوم ر�أ�س املال الب�رشي بدءا من ظهوره
وحتى الآن  ،وعليه فقد ج��اءت الدرا�سات
والأدب��ي��ات ال�سابقة بجملة من التعريفات
لر�أ�س املال الب�رشي تتقارب وتتباعد �أحيانا
ً وتت�سع وت�ضيق �أحيانا �أخ��رى ح�سب ر�ؤية
وهدف� ،صاحبها ،ون�رسد فيما يلي جملة من
التعريفات ملفهوم ر�أ�س املال الب�رشي :
 uيعرف ( )SchultZر�أ�س املال الب�رشي
للمجتمع على �أنه «جمموعة الطاقات الب�رشية
ال��ت��ي ميكن ا�ستخدامها ال�ستغالل جممل
املوارد االقت�صادية».
 uوي��ع��رف ( )Malhortaب���أن��ه «ق��وة
عقلية م�صدرها املعرفة واملعلومات والذكاء
واخل�برة ،وت�ؤثر يف زي��ادة القيمة ال�سوقية
والت�شغيلية والتطويرية للمنظمة».
 uوبح�سب ( ,)Fitzenzف�إن ر�أ���س املال
الب�رشي ميثل اخلربات واملعارف واملهارات
والقدرات التي ميتلكها الأفراد وي�ستخدمونها
يف عمليات الإنتاج ،والتي ميكن قيا�سها من
خالل التدريب والتطوير ونظام احلوافز .
 uويرى �آخرون� ،أن ر�أ�س املال الب�رشي
هو «جمموع اخل�برات واملعارف والطاقات
واحلما�س والإب��داع وال�صفات التي ميتلكها
العاملون يف ال�رشكة وي�ستثمرونها يف
العمل».
عرف برنامج الأمم املتحدة
 uيف حني ّ
الإمنائي ر�أ���س امل��ال الب�رشي ب�أنه «كل ما
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يزيد من �إنتاجية العمال واملوظفني من خالل
املهارات املعرفية ،والتقنية ،التي يكت�سبونها
من خالل العلم واخلربة».
 uكما يعرف ر�أ���س املال الب�رشي ب�أنه
«جم��م��وع��ة ال��ق��درات وامل���ه���ارات الب�رشية
املتباينة يف م�ستوى �أدائ��ه��ا العاملة يف
املنظمة حاليا �أو التي �ستهي�أ للعمل م�ستقبال �أو
املعطلة منها ب�سبب حوادث و�إ�صابات العمل
والإجازات �أو الغياب الال�إرادي والتي تنطبق
عليها احل��د الأدن��ى من و�صف وموا�صفات
الوظيفة على �أقل تقدير ،وتقع عليها م�س�ؤولية
تنفيذ الأهداف العامة للمنظمة ».
ر�أ���س املال الب�رشي هو م�صطلح �أن�ش�أه
(غ���اري ب��ي��ك��ر) ،وه��و خبري اقت�صادي من
جامعة (�شيكاغو) ،و(يعقوب مين�رس) الذي
ي�شري �إىل خمزون املعرفة والعادات وال�سمات
االجتماعية وال�شخ�صية ،مبا يف ذلك الإبداع،
املتمثل يف القدرة على �أداء العمل لإنتاج
قيمة اقت�صادية.
ر�أ����س امل��ال الب�رشي ه��و جمموعة من
ال�سمات ،وهو كل املعرفة واملواهب واملهارات
والقدرات واخلربات واال�ستخبارات والتدريب
واحلكم ،واحلكمة التي ميتلكها ب�شكل فردي
وجماعي الأفراد يف عدد من ال�سكان ،وهذه
املوارد هي القدرة الكلية لل�شعب الذي ميثل
�شكال من �أ�شكال الرثوة التي ميكن توجيهها
لتحقيق �أهداف الأمة �أو الدولة �أو جزء من تلك
الأهداف.
يت�ألف ر�أ�س املال الب�رشي من املعارف
واملهارات والقدرات ال�صحية التي ترتاكم
لدى الأ�شخا�ص على مدار حياتهم مبا ميكِّنهم
م��ن ا�ستغالل �إمكاناتهم ك���أف��راد منتجني
يف املجتمع وي�ساعد اال�ستثمار يف الب�رش
من خالل توفري التغذية والرعاية ال�صحية
والتعليم اجليد والوظائف واملهارات ،على
تنمية ر�أ�س املال الب�رشي ،وهو �أمر �أ�سا�سي
لإنهاء الفقر املدقع وبناء جمتمعات �أكرث
�شمولاً .
من خالل ا�ستعرا�ض املفاهيم ال�سابقة
لر�أ�س املال الب�رشي ،ف�إين �أرى ب�أنه متعلق
ومرتبط بالدرجة الأوىل بالفرد �أو ال�شخ�ص
�أو الإن�سان العامل �أي مبا ميتلكه من مزيج
امل��ع��ارف وامل���ه���ارات واخل��ب�رات العلمية
والعملية والقدرات والإبداع واالبتكار ،لي�ؤثر
مبجموعة على ال��وظ��ائ��ف املختلفة التي

ر�أ���س املال الب�ش��ري ميثل اخلربات
واملعارف وامله��ارات والقدرات التي
ميتلكه��ا الأف��راد وي�ستخدمونه��ا يف
عمليات الإنتاج

ر�أ���س امل��ال الب�ش��ري للمجتم��ع هو
جمموع��ة الطاق��ات الب�شري��ة التي
ميك��ن ا�ستخدامها ال�ستغ�لال جممل
املوارد االقت�صادية

ي�ؤديها ذلك الفرد وخ�صو�صا عند ارتباطه
بالعمل لدى ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات .وبهذا
ميكن لنا ب�أن نعرف ر�أ�س املال الب�رشي على
�أنه «مزيج من املهارات والقدرات والإمكانات
واخلربات وامل�ؤهالت العلمية التي ميتلكها �أو
يكت�سبها الأف��راد وقدرتهم على العمل �ضمن
فرق وتعاونهم يف �إجناز مهامهم ،بحيث يتم
ا�ستغالل جممل هذه الطاقات وا�ستثمارها
لتحقق الرفاه االجتماعي واالقت�صادي».
االهتمام التاريخي بر�أ�س املال الب�شري
�أخ���ذ ر�أ����س امل���ال ال��ب����شري يف الآون���ة
الأخ�يرة �أهمية كبرية ،كونه ي�ضيف القيمة
االقت�صادية للمعارف واملهارات والقدرات،
ومع ات�ساع حجم املنظمات وزيادة الإنتاج
وزي���ادة املناف�سة التي ي�شهدها ع�رصنا
احل���ايل� ،أ�صبحت املنظمات تعتمد ب�شكل
رئي�سي على ر�أ�س املال الب�رشي ،فاملنظمات
ال��ن��اج��ح��ة ه��ي ال��ت��ي ت�ستطيع �أن جت��ذب
الأ�شخا�ص املوهوبني� ،أ�صحاب الكفاءة من
خالل �أف�ضل الأعمال التي تقدمها� ،إ�ضافة �إىل
قدرتها على ا�ستخدام املخزون الب�رشي من
القدرات واملهارات واملعارف التي ميتلكها
العاملون لديها من �أجل حتقيق �أهدافها.
لقد تباينت الآراء لدى الكتاب والباحثني
يف م��و���ض��وع ظ��ه��ور م�صطلح ر�أ����س امل��ال
الب�رشي ،حيث يرى البع�ض ب�أنه يعود �إىل
الع�صور القدمية ،ع�رص (�أفالطون� ،أر�سطو،
و�أكوني�س) ،فقد ن��ادى (�أف�لاط��ون) بتق�سيم
العمل يف نظرية (الدولة املثلى) بناء على
اختالف املواهب الطبيعية للب�رش ،ومن اجلدير
مهما
دورا ً
ذك��ره �أن للح�ضارة الإ�سالمية ً
وبار ًزا يف تطوير املعرفة الإن�سانية ،فهناك
�آي��ات قر�آنية و�أحاديث نبوية �رشيفة ت�أمر
وحتث على طلب العلم ،كما ف�ضل الإمام علي
بن �أبي طالب -كرم اهلل وجه– املعرفة على
املال  ،وهناك من يرى �أن ا�ستخدام م�صطلح
ر�أ�س املال الب�رشي يعود �إىل �أوائل ال�ستينات
من القرن الع�رشين املا�ضي ،وهذا ما ت�ؤكده
كتابات (�شولتز) �سنة 1961م وكتابات

(بيكر) �سنة 1964م ،يف حني يرى باحثون
�أنه يعود �إىل (�آدم �سميث) يف القرن الثامن
ع�رش امليالدي ،حيث مت ا�ستخدامه ك�أ�سلوب
جذب ولفت لالنتباه نحو م�ساهمة العمل يف
�أداء املنظمات.
اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري
كان يعتقد �سابقا �أن اال�ستثمار احلقيقي
يرجع �إىل اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الطبيعي
(الآالت واملعدات) ولكي يتمكن املجتمع من
جزءا من دخله
زيادة دخله ال بد له �أن يوجه ً
لال�ستثمار يف ر�أ���س امل��ال الطبيعي ،وكان
يعتقد �أي�ض ًا �أن زيادة الناجت املحلي( النمو
االقت�صادي) يرجع �إىل الزيادة التي حت�صل
يف ر�أ���س امل��ال الطبيعي و الزيادة يف عدد
العمال اخلام وكان ينظر �إىل التعليم على �أنه
نوع من �أنواع اال�ستهالك الذي ينق�ص ثروة
املجتمع ،ولكن مع تعمق االقت�صاديني يف
مو�ضوع التعليم �أ�شار كثري منهم �إىل �أهمية
التعليم يف زيادة ثروة املجتمع ومن �أمثال
ه�ؤالء االقت�صاديني (�آدم �سميث ،وريكاردو
ومالتو�س وال��ف��رد م��ار���ش��ال) ،وم��ع تطور
�أ�ساليب القيا�س االقت�صادي اكت�شف بع�ض
العلماء �أمثال (�شولتز وديني�سون) وغريهم
�أن الزيادة التي حت�صل يف الناجت املحلي ال
ترجع فقط �إىل الزيادة يف ر�أ�س املال الطبيعي
�أو الزيادة يف عدد العمال اخلام ،ولكن هناك

كثريا من تلك الزيادة
عوامل �أخ��رى تف�رس
ً
(نظرية الباقي) ،ومن هذه العوامل التعليم
وعند �إدخ��ال متغري التعليم ملعرفة عالقته
بالزيادة يف الناجت املحلي وجد �أن التعليم
ي�سهم بن�سبة كبرية يف تلك الزيادة ،وبذلك
�أثبت �أن التعليم ا�ستثمار ولي�س ا�ستهالك
وبذلك ظهر مفهوم اال�ستثمار يف ر�أ�س املال
الب�رشي والذي �أكد بع�ض العلماء �أنه ال يقل
�أهمية عن اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الطبيعي
بل �أكد البع�ض على �أنه يفوقه خ�صو�صا مع
التقدم يف التكنولوجيا والتقنية والتي حتتاج
مهارات ومتطلبات خا�صة للتعامل معها مما
يجعل التعليم والتدريب هما عن�رص ال�سبق يف
التناف�س القادم على الريادة العاملية.
مكونات ر�أ�س املال الب�شري
�إن ر�أ����س امل���ال ال��ب����شري يتكون من
االبتكار ،واملقدرة (الكفاءة التخ�ص�صية)،
وامل��ق��درة االجتماعية ،ويق�صد باالبتكار
امل��ق��درة على تقدمي حلول جديدة ب��دال من
ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية ب�شكل م�ستمر،
�أما املقدرة (الكفاءة التخ�ص�صية) فهي عبارة
عن امل�ستوى التعليمي واخلربة التي ميتلكها
العاملون ف�ضال عن املعرفة امل�ستخدمة لأداء
الأعمال ب�شكل فعال� ،أما املقدرة االجتماعية
ف��ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ال��ت��ع��ام��ل واالق��ت��ران مع
الآخ��ري��ن وه��ي �رضورية لتعاون الفرد مع
الأف��راد الآخرين يف املنظمة لتحقيق الأداء
املرغوب فيه.
وق��د ح��ددت �أب��ع��اد ر�أ���س امل��ال الب�رشي
يف املعرفة واملهارات والقدرات والتعاون
بني العاملني والثقة واالحرتام التي يظهرها
العاملون عندما يعملون �ضمن فريق عمل

وينجزون �أعمالهم ب�شكل جماعي .
بينما يرى البع�ض �أن مكونات ر�أ�س املال
الب�رشي تتمثل بر�أ�س مال املعارف ،ر�أ�س مال
الكفاءات ،ر�أ�س مال التحفيز ،ر�أ�س مال طرق
العمل ،كما �أن ر�أ�س املال الب�رشي يتكون من
ثالثة مكونات �أ�سا�سية وهي :
 nال���ك���ف���اءات :ه���ي جم��م��وع��ة امل���ع���ارف،
واالجت��اه��ات ،وال��ت����صرف��ات ،وال�سلوكيات
امل�ستنبطة من التجربة ال�رضورية ملمار�سة
مهنة معينة.
 nالتجارب واخلربات :وهي خمتلف التجارب
واخل�ب�رات العلمية والعملية املكت�سبة عن
طريق ممار�سة مهنة.
 nامل���ع���ارف وامل����ؤه�ل�ات :وه���ي خمتلف
املعلومات املرتاكمة ع��ن طريق التكوين
والتعليم.
ومن اجلدير ذكره ب�أن عملية اكت�ساب
املعارف وامل���ؤه�لات والكفاءات واخل�برات
والتجارب منذ ميالد الفرد �إىل وفاته ،هي
عملية متتد مدى احلياة ،وتتطور عرب مراحلها
املختلفة من خالل:
 nالعائلة ودور احل�ضانة �أو كل املدار�س التي
ت�ستقبل الأطفال قبل �سن الدرا�سة.
 nالن�شاطات الر�سمية للتعليم والتكوين بكل
مراحله يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية بكل �أنواعها
ومراحلها.
 nالتكوين والتدريب يف مكان العمل.
 nاحلياة اليومية للفرد وعالقته االجتماعية.
بالنظر �إىل ما �سبق من الأدبيات التي
حتدثت ع��ن مكونات ر�أ����س امل��ال الب�رشي
وكذلك �إىل الأدبيات التي �رشحت وف�صلت يف
مفهومه ،ف�إننا نرى ب�أن ر�أ�س املال الب�رشي
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يتكون من جملة من املكونات الأ�سا�سية،
من �أهمها ،املعارف وامل��ه��ارات والقدرات
واخل�ب�رات وامل���ؤه�لات والإب���داع واالبتكار
والعمل �ضمن فريق معني.
خ�صائ�ص ر�أ�س املال الب�شري
يتميز ر�أ���س امل��ال الب�رشي بخ�صائ�ص
ر�أ���س امل��ال غري امللمو�س ،وم��ن ال�صعوبة
قيا�سه بدقة� ،رسيع الزوال والفقدان ،يتزايد
باال�ستعمال ،ميكن اال�ستفادة منه يف مراحل
�أخرى ويف عمليات خمتلفة يف الوقت نف�سه،
يتج�سد يف �أ�شخا�ص لديهم اال�ستعداد حلمله،
كبريا على املنظمة.
أثريا ً
كما �أن له ت� ً
ومن خ�صائ�ص ر�أ�س املال الب�رشي ما يلي:
• �إن ر�أ���س امل��ال الب�رشي ال ميكن ف�صله
عن مالكه.
• �إن ر�أ�س املال الب�رشي لي�س منتجا فقط
لل�سلع واخلدمات بل ي�ستهلكها �أي�ضا .
• �إن لر�أ�س املال الب�رشي بع�ض الأف�ضليات
واحل��اج��ات التي يتطلب �إ�شباعها والتي ال
توجد يف ر�أ�س املال املادي.
• �إن �إنتاجية العمل يف ر�أ�س املال الب�رشي
ال تتوقف فقط على النواحي التقنية ،بل
هناك البواعث وال��دواف��ع واحلوافز الفردية
الذاتية واخلارجية معا .
• ال ميكن ا�ستخدام ر�أ���س امل��ال الب�رشي
كوقاية �ضد الأف��ك��ار وغمو�ض امل�ستقبل
وخا�صة يف حالة غياب �أنظمة الت�أمني
االجتماعي ،ويف حالة الأمرا�ض والعلل �أو
العاهات الدائمة.
• ب��وف��اة الإن�����س��ان ،يتال�شى ر�أ����س امل��ال
الب�رشي ( با�ستثناء االخ�تراع��ات امل�سجلة
ب�أ�سماء �أ�شخا�ص معنيني وا�ستخدامها من
بعدهم) على عك�س ر�أ�س املال املادي الذي
ميكن �أن يحول �إىل مواد �أولية من جديد بعد
�أن يباع كنفايات �أو خردة.
�أهمية ر�أ�س املال الب�شري
على مر الع�صور �شهدت احلياة �إجنازات
مذهلة ت���ؤك��د وت��دل��ل على ال��ق��درة الب�رشية
املذهلة يف ت�شييد ال�رصوح الهائلة للح�ضارة
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الب�رشية (بوجهها الإن�ساين واللإن�ساين).
ويتمتع العن�رص الب�رشي كوحدة اقت�صادية
بقيمة كبرية يف دعم عملية الإنتاج ،ونتيجة
لتفوق الطاقة الإنتاجية للإن�سان ومتيزها
على جميع �أ�شكال ال�ث�روة الأخ���رى ،ميكن
اعتبار العن�رص الب�رشي �أهم عنا�رص الإنتاج
على الإطالق ،كما �أن االقت�صاديني يعتربونه
العن�رص الإنتاجي الأول يف عمليات التنمية
االقت�صادية واالجتماعي ًة ويرون �أي�ضا ب�أن
العمليات الالزمة لتهيئة الو�سائل املادية
املطلوبة لتحقيق م�ستوى منا�سب من التطور
العلمي والتكنيكي واالرتفاع مبعدالت التنمية
ال ميكن �أن تنفع مطلقا دون �أن يكون العامل
الب�رشي هو املحرك الأول للعملية �رشيطة �أن
يكون ذا م�ستوى منا�سب من التطور والتفتح
واالندفاع الذاتي.
لقد �أ�شار (�ألفريد مار�شال) �إىل �أن �أثمن
�رضوب ر�أ�س املال هو ما ي�ستثمر يف الب�رش
وذلك على �أ�سا�س �أن الفكر �سواء ما تعلق منه
بالعلوم والآداب �أو الفنون �أو ذلك الذي ن�ش�أت
بف�ضله الآالت والأجهزة ،كما �أنه ميثل الإنتاج
الذي يتلقاه �أي جيل من الأجيال ال�سابقة له،
ويرى ( )Shfeiب�أن الإن�سان قادر على ا�ستعادة
الرثوة املادية حتى لو امنحت من الوجود ،يف
حني �أن الرثوة املادية �رسعان ما تت�ضاءل
وتتال�شي� ،إذا بقيت بدون الفكر الإن�ساين كما
اعترب (كارل مارك�س) �أن الإن�سان �أثمن ر�أ�س
م��ال ،و�أدخ��ل (فيت�رش) ر�أ���س امل��ال املعنوي
(العن�رص الب�رشي) �ضمن عنا�رص ر�أ�س املال،
و�أكد على وجوب ا�ستخدام ر�أ�س املال الب�رشي
و�إذا كانت النظرة �إىل ر�أ���س امل��ال الب�رشي
ب�أنه الر�صيد الذي ي�ؤديه �إىل مزيد من الدخل
مع م��رور ال��وق��ت ،كذلك ف���إن الأم���وال التي
تنفق على التعليم ت�ؤدي �أي�ضا �إىل مزيد من
الدخل من وجهة نظر الفرد واملجتمع ،وبهذا
ف�إن ر�أ�س املال الب�رشي يعد نوعا من �أنواع
املال ،حيث ميثل الوعاء الذي تر�صد فيه هذه
الأموال.
ومن اجلدير ذكره �أن الأهمية احلقيقية

الأهمي��ة احلقيقي��ة لر�أ�س املال
الب�ش��ري ال تكم��ن يف املدخالت
من��ه ،و�إمن��ا فيم��ا يتحق��ق من
خمرجات والنتائج

نظرية ر�أ�س املال الب�شري تقوم
على فر�ضية �أن التعليم له دور
ف ّعال و�ضروري ،لتح�سني القدرة
الإنتاجية للأفراد

لر�أ�س املال الب�رشي ال تكمن يف املدخالت
م��ن��ه ،و�إمن����ا فيما يتحقق م��ن خم��رج��ات
والنتائج ،فمثال جند التعليم العايل يجعل
الأف�����راد ال��ذي��ن ل��دي��ه��م حت�صيل جامعي
متاحني لكل ال�رشكات وال ميزة تناف�سية يف
ا�ستخدامهم ،لكن العربة فيما ميكن �أن حتقق
ال�رشكة بهم من مزايا على �صعيد النتائج
تتفوق بها على ال�رشكات املناف�سة ،وهذه
هي القيمة احلقيقية .وكذلك ف�إن البعد الكمي
يف عدد العاملني و�سنوات اخلدمة وغريها ال
تكون �أبعادا حا�سمة يف متييز عمل ال�رشكة
وتفوقها يف املناف�سة ،و�إمنا البد من النظر
والبحث عن الأفراد املوهوبني.
وتتمثل �أهمية ر�أ�س املال الب�رشي
للمنظمة عموما مبا يلي:
• يعد من امل�صادر احلرجة والفردية التي
ت�ؤثر على الأداء.
• ي�ساعد على خلق معارف جديدة.
• �إنه مورد ي�صعب على الآخرين تقليده.
• ي�ساعد يف حتقيق امل��ي��زة التناف�سية
للمنظمة.
• ي�ساعد يف زيادة كفاءة ا�ستخدام الأ�صول
ويحقق �إنتاجية �أعلى وخدمة �أف�ضل للزبائن.
• ل��ه ت���أث�ير مبا�رش على ق��درة الرياديني
و�أ�صحاب الأفكار اجلديدة على �صعيد ت�أمني
ر�أ�س املال التمويلي الالزم لبدء م�رشوعات
جديدة.
نظرية ر�أ�س املال الب�شري
يعد بع�ض الباحثني �أن نظرية ر�أ�س املال
الب�رشي ظهرت مع نهاية ال�ستينات وبداية
ال�سبعينات واملفكر االقت�صادي(  (Mincer J a
 )cobهو �أول من ا�ستخدم عبارة (الر�أ�سمال

الب�رشي) يف مقال ن�رشه �سنة 1958م لكن
الظهور احلقيقي للنظرية اجلديدة كان من
خالل مقال (اال�ستثمار يف الر�أ�سمال الب�رشي)
الذي ن�رشه االقت�صادي ()Schultz Théodore
�سنة 1961م.
تقوم نظرية ر�أ���س امل��ال الب�رشي على
فعال و�رضوري،
فر�ضية �أن التعليم له دور ّ
لتح�سني القدرة الإنتاجية للأفراد ،وميكن
القول ب�أن �أ�صحاب نظرية ر�أ�س املال الب�رشي
يحاولون �أن يربهنوا �أن ال�شعب املتعلم هو
�شعب منتج.
تتلخ�ص فكرة نظرية ر�أ�س املال الب�رشي،
�أنه من اليقني اعتبار العاملني ()Employees
ولي�س الأموال ،البنايات ،الأرا�ضي ،واملكائن،
ه��م دم احل��ي��اة الناب�ض املتدفق لدميومة
املنظمة ،و�ضمان بقائها وا�ستمرارها يف
عامل الأعمال املتغري والتناف�سي.
اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري
يعد اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي من
�أهم املو�ضوعات التي حتظى باهتمام كبري
من املنظمات وال�رشكات املعا�رصة ،وكذلك
من قبل ذوي اخلربة واال�ست�شارات واجلمعيات
التخ�ص�صية املعنية بتنمية املوارد الب�رشية
ف�ضال عن اخت�صا�صي وممار�سي تنمية ر�أ�س
املال الب�رشي .
ع��رف اال�ستثمار يف ر�أ����س امل��ال
وق��د ّ
الب�رشي ب�أنه «الإنفاق على الإن�سان لزيادة
مهاراته ومعارفه الإنتاجية ،وبالتايل زيادة
ال��دخ��ل ال��ذي ميكنه م��ن احل�صول عليه يف
فرتات مقبلة».
وعرفه �أي�ضا ب�أنه «الإنفاق على تطوير
قدرات ومهارات ومواهب الإن�سان على نحو
ميكن من زيادة �إنتاجيته».
ويعرف كذلك ب���أن جمموعة املفاهيم
واملعارف واملعلومات من جهة واملهارات
واخل�ب�رات وعنا�رص الأداء من جهة ثانية
واالجتاهات وال�سلوكيات واملثل والقيم من
جهة ثالثة التي يح�صل عليها الإن�سان عن

طريق التعليم النظامي وغري النظامي ،والتي
ت�ساهم يف حت�سني �إنتاجيته ،وتزيد بالتايل
من املنافع والفوائد الناجمة عن عمله.
ونرى �أن اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي
يتمثل فيما ينفقه الإن�سان ليتوفر لديه ما
�سبق ذكره من مكونات ر�أ�س املال الب�رشي
كاملهارات واخل�برات وامل���ؤه�لات وغريها،
ويتم ذلك من خالل التعليم والتدريب ،وي�ؤدي
ا�ستثماره يف جمموعة �إىل زي��ادة �إنتاجيته
وحتقيق العديد من املنافع له ،وعلى ر�أ�سها
زيادة الدخل.
العوامل امل�ؤثرة يف ا�ستثمار
ر�أ�س املال الب�شري
يرتبط اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي
مبجموعة من العوامل تختلف من دولة �إىل
�أخرى ،ومن هذه العوامل ما يلي:
• العوامل اجلغرافية :ت�شمل هذه العوامل
موقع ال��دول��ة ومناخها وبيئتها الطبيعية
وم�صادر مواردها.
• العوامل ال�سكانية :يت�أثر اال�ستثمار يف
ر�أ�س املال الب�رشي ب�شكل مبا�رش بالعوامل
ال�سكانية خا�صة الرتكيبة ال�سكانية ومعدل
النمو ال�سكاين.
• العوامل االجتماعية :وت�شمل امل�ؤثرات
املرتبطة بالدين واللغة والتكوين االجتماعي.
• العوامل االقت�صادية :هناك ارتباط
وث��ي��ق ب�ين ك��ل م��ن االق��ت�����ص��اد ،والتعليم
والتدريب حيث ت�ؤثر الأو�ضاع االقت�صادية
يف النظم التعليمية والتدريبية من حيث
حتديد حمتوى التعليم والتدريب ومناهجها
و�أ�ساليبها ومدتها وتوفري التكاليف.
• ال��ع��وام��ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة :ح��ي��ث ت���ؤث��ر
الأو�ضاع ال�سيا�سية ال�سائدة يف حركة النظام
التعليمي وحمتواه ،فالأيديولوجية التي ت�شكل
جمموعة الأفكار امل�ؤثرة يف النظام ال�سيا�سي
للدولة جتعل النظام التعليمي يختلف من
دولة �أو جمموعة من الدول لأخرى.
اخلال�صة
ه���ن���اك ت��غ��ي�ير م��ل��ح��وظ يف ال��ن��ظ��رة
امل�ؤ�س�ساتية للمورد الب�رشي يدل على الأهمية
والفعال يف
الكبرية له ،وعلى ال��دور البارز
ّ
تقدم املنظمات وحت�سني مركزها التناف�سي
ب�ين نظرياتها م��ن املنظمات الأخ���رى� .إن
فعال وم�ؤثر يف تقدم
املورد الب�رشي عن�رص ّ

ال��دول وازده��اره��ا ،كما �أن��ه يحقق م�ستوى
عال من الرفاهية االجتماعية واالقت�صادية
لل�شعوب ،وذلك لأنه �إذا تكون لدى الأفراد يف
املجتمعات املعارف ،واملهارات والقدرات،
وتوفر لديهم الإب��داع واالبتكارات الثقافية
واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية،
على جميع الأ�صعدة ،ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن
يحقق للمجتمع التطور ،وعليه ف���إن الدول
ت�سعى وب��ق��وة نحو التطور وحت�سني ر�أ���س
مالها الب�رشي من خالل التعليم والتدريب،
وذلك لتزويد �شعوبها باملعارف ،و�إك�سابهم
املهارات والقدرات ،وتنمية جوانب الإبداع
واالب��ت��ك��ار لديهم  ،ول��ع��ل امل���ورد الب�رشي
من �أه��م مواردها التي حتتاج �إىل �صياغة
ا�ستثمارية منظمة.
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�أبعـاد الـدور االجتماعـي الع�سكـري فــي
التعامــل مــع فيـرو�س كورونا (كوفيد)19
الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
جمل�س الدولة

ينطلق حديثنا عن الدور االجتماعي الع�سكري يف التعامل مع
فريو�س كورونا (كوفيد )19من طبيعة عمل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الوطنية
بكل هياكلها التنظيمية وتق�سيماتها الإدارية والفنية والعملياتية
والت�شغيلية واللوج�ستية ،وهو دور �أ�صيل تعززه الأطر واملنهجيات
واملبادئ والإ�سرتاتيجيات ،وفل�سفة وقواعد عمل واالخت�صا�صات غري
الع�سكرية الأخرى لقوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة
الدفاع ،كون املنظومة الع�سكرية تعمل �ضمن منظومات جمتمعية
العمانية املعا�رصة
�أخ��رى وا�سعة ت�شكل مقومات بناء الدولة ُ
واملحافظة على كيانها وموقعها الريادي.

بالإ�ضافة �إىل دوره��ا يف حماية الوطن من التهديدات
اخلارجية واملحافظة على وحدة ترابه ومقد�ساته والدفاع عن
أدوارا اجتماعية
�أرا�ضيه؛ ف�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة متار�س � ً
م�شرتكة مع خمتلف قطاعات الدولة الأمنية واملدنية ذات
الأبعاد غري الع�سكرية :االقت�صادية ،والتنموية ،والثقافية،
وال�صحية ،والبيئية ،والإع�لام��ي��ة وغ�يره��ا ،وف��ق �أط��ر عمل
تنظيمية وتخطيطية وا�ضحة ،تنطلق من خ�صو�صية هذه
امل�ؤ�س�سة والتقدير االجتماعي لدورها وما متتلكه من ممكنات
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�أخرى تتنا�سب مع طبيعة عملها لبناء ال�سيناريوهات واخلطط
والربامج الداعمة خلطة العمل الوطنية يف التعامل مع امل�ستجدات
احلا�صلة والأزمات واجلوائح واحلاالت املدارية الطارئة� ،أو فيما
يتعلق بدورها يف التنمية الوطنية والتطوير االجتماعي وتنفيذ
امل�رشوعات واال�ستثمار فيها� ،أو كذلك فيما يتعلق بن�رش ثقافة
الوعي االجتماعي وامل�س�ؤولية وقيم املواطنة والوالء واالنتماء
وغريها ذات البعد االجتماعي ،و�أدت خالله ق��وات ال�سلطان
حموريا يف بناء الدولة ال ُعمانية املعا�رصة وحتقيق
دورا
ً
امل�سلحة ً

التنمية املجتمعية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وعلى مدى خم�سة عقود
م�ضت ،جت�سدت يف تنفيذ الربامج املجتمعية املتعلقة بالبنية
الأ�سا�سية و�شق الطرق وتنفيذ امل�ساكن االجتماعية للمواطنني يف
املناطق البعيدة و�إي�صال امل�ؤن الغذائية والتموينية وامل�ساعدات
االجتماعية والإ�سكانية وال�صحية وغريها� ،أو ما يتعلق بدورها
يف التعاطي مع احلاالت الطارئة التي تعر�ضت لها ال�سلطنة يف
ف�ترات متعاقبة جنبا �إىل جنب مع الأجهزة الأمنية واملدنية
الأخرى ،وعرب تبني �إ�سرتاتيجيات يف �إدارة الأزمات واحلاالت
الطارئة ،وت�أهيل �أماكن الإيواء للمت�رضرين منها ت�أ�صيال للبعد
االجتماعي وتر�سيخا لقواعده وتنفي ًذا مل�ساراته التي ات�سعت لكل
جوانب احلياة اليومية للمواطن.
وعليه ف��إن ق��راءة ال��دور االجتماعي الع�سكري يف التعامل
مع فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19ت�أخذ يف احل�سبان كل
املعطيات االجتماعية املرتبطة مبنظومة العمل الوطني يف
التعامل مع (كورونا) ،والتي اجتهت �إىل تر�سيخ الوعي االجتماعي
وبناء من�صاته وترقية احل�س امل�س�ؤول و�ضمان متكني املواطن
واملقيم من تقييم ما يتداول �أو يطرح من معلومات و�أفكار حول
الفريو�س ،وح�سن انتقاء املعلومة و�أخذها من م�صادرها الر�سمية
ومنع ال�شائعات التي باتت تزيد من معدالت القلق النف�سي
والتذبذب الفكري والت�شبث بالعادات والتقاليد التي جتانب مبد�أ
االلتزام الآم��ن ،وبالتايل ما تطلبته مراحل العمل ال�سابقة من
موجهات و�أطر تختلف عن �سابقتها �أو تتكامل معها �أو تزيد من
حجم التغليظ يف العقوبات واجلزاءات املجتمعية النافذة ،ليظل
الهاج�س االجتماعي �أولوية العمل مبا يحمله من حتديات ويعاي�شه
من تفاعالت وظروف ومتغريات تتطلب املزيد من العمل الوطني
املتقن واجلهد امل�ؤ�س�سي املنظم وتكامل املنظومات الع�سكرية
والأمنية واملدنية وال�سلطات الت�رشيعية والق�ضائية والتنفيذية،
وهو بذلك ينطلق من ا�ست�شعار �أعمق ملفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية
وفق عملية تنظيمية تقييمية تقنينية ت�ستهدف �إعادة �إنتاج ال�سلوك
االجتماعي عرب نقل املواطن �إىل م�سارات متجددة من الوعي
وااللتزام وال�شعور بامل�س�ؤولية وترقية م�ساحات الأمان وال�سالمة
لديه وتعزيز ح�ضور قواعد ال�صحة وال�سالمة والنظافة ل�صناعة
الفارق انطالقا من مبد�أ (ال �رضر وال �رضار) ،ولعل الت�أكيد على
القيمة امل�ضافة للبعد االجتماعي يرجع �إىل �أن متكني هذه البعد
من احل�ضور يف قواعد العمل و�أ�ساليب الأداء وبرامج ال�رشاكة التي
ت�ستهدف من خاللها املجتمع يرجع �إىل �أن الرتكيز على �إعادة
قراءة و�إنتاج البعد االجتماعي ي�ؤ�س�س لإنتاج القوة يف املجتمع
ويتجه به �إىل التفرد واالنتقائية وحتقيق �أهدافه ،ويعزز من منحى
التعاون والتكامل واحل�س الوطني وال�شعور بامل�س�ؤولية يف احلد
من انت�شار املر�ض �إذ �أن ا�ست�شعار كل فرد (مواطن �أم مقيم) لدوره
وواجباته وم�س�ؤولياته ي�صنع وحدة وطنية يف املواجهة وقوة
يف بلوغ الهدف وك�رس حاجز التحدي الناجت من ا�ستمرار املر�ض
ب�سبب حالة اال�ستهتار و�ضعف م�ستوى االلتزام وفجوة التنا�صح

قراءة الدور االجتماعي الع�سكري يف التعامل مع
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19ت�أخذ يف احل�سبان
كل املعطيات االجتماعية املرتبطة مبنظومة العمل
الوطني يف التعامل مع (كورونا) ،والتي اجتهت �إىل
تر�سيخ الوعي االجتماعي وبناء من�صاته
املجتمعي ،وبالتايل ما تعك�سه طبيعة الدور الذي تقوم به قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع مع خمتلف
القطاعات الوطنية الأخرى من الت�أكيد على ما ي�سهم به هذا
التناغم من بناء مرحلة عمل متقدمة تتج�سد فيها املنظومات
الثالث الع�سكرية والأمنية واملدنية لت�أطري م�سار الوقاية
و�أدوات املعاجلة وبناء ثقافة الوعي وت�أ�صيل قواعد ال�سلوك
ال�صحي ال�سليم ،و�إعادة هند�سة ال�سلوك االجتماعي والعادات
والتقاليد والأعراف املجتمعية ،وما يج�سده حمتوى هذا الدور
يف دالالته من عمق التناغم والتكامل والتفاعل احلا�صل بني
املنظومات الع�سكرية والأمنية واملدنية مبا ينعك�س �إيجابا
على كفاءة الأداء الوطني و�إنتاجيته ورفع م�ستوى التن�سيق بني
قطاعاته ،وي�ؤ�س�س ملرحلة متقدمة من العمل الوطني امل�شرتك
الذي يتقا�سم فيه اجلميع امل�س�ؤوليات يف مواجهة كورونا،
ويقل فيه فاقد العمليات املتكررة ،وتتحقق خالله فر�ص
�أكرب للقرار الر�شيد ،ومبا يعزز من كفاءة �آليات التعامل مع
التحديات وتوفري احللول والبدائل النوعية ومبادرات التنفيذ،
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وي�ضمن ا�ستدامة احل�ضور الع�سكري يف الربامج والأن�شطة
الوقائية والعالجية املوجهة يف احلد من انت�شار هذا املر�ض
والعودة الآمنة يف ظل املحافظة على �سقف االلتزام املجتمعي
بالإجراءات والتدابري واال�شرتاطات.
وتبقى معطيات ال���دور االجتماعي الع�سكري م�ساحة
�أمان لتعزيز الأبعاد االجتماعية وخطوط الت�أثري الوطنية يف
التعامل مع (كورونا) �سواء ما يتعلق منها بالبعد الإعالمي
التوعوي والتثقيفي ليتناغم مع الأدوار اللوج�ستية والعملياتية
والت�شغيلية و�سيناريوهات الأداء؛ عرب بث ر�سائل وتعليمات
توعوية وتثقيفية و�إثرائية ،والإج��اب��ة عن الت�سا�ؤالت التي
تطرح حول تفعيل نقاط ال�سيطرة والتحكم مع �رشطة ُعمان
ال�سلطانية ،وما قدمه التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة بوزارة الدفاع من م�ساحة توعوية وتثقيفية
�شاملة م�ستخدمة كل املن�صات الإعالمية والتوا�صلية يف
جم��االت الثقافة الطبية التخ�ص�صية والثقافة العامة ،وما
قدمته جملة (جند عُ مان) والإ���ص��دارات الأخ��رى لت�شكيالت
قوات ال�سلطان امل�سلحة من مواد توعوية وتثقيفية وكتابات
ومقاالت ودرا�سات حتليلية وغريها لتعزيز الوعي وتر�سيخ
الثقافة الأ�صيلة املوجهة نحو (كورونا) ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
القيم والأخالقيات والهوية الوطنية والتج�سيد العملي لها
�سواء ما يتعلق منها بالتزام منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
بالتعليمات والقرارات ال�صادرة من قبل اللجنة العليا ،و�صناعة
القدوات وبناء النماذج احل�ضارية املعربة عن رقي ال�شخ�صية
الع�سكرية ال ُعمانية ومنظومة القواعد ومبادئ العمل الع�سكري
التي ت�ؤ�صل فيها احل�ضور القيمي والأخالقي لكل معطيات البعد
االجتماعي الوطني ،و�إدراكه مبا ت�ستدعيه الظروف واملتغريات
وح�سن �إدارته للأزمات والتزامه مبادئها و�أخالقياتها ،على
�أن ا�ستنها�ض روح امل�س�ؤولية االجتماعية لدى منت�سبي قوات
ال�سلطان امل�سلحة وا�ست�شعار عظمة امل�س�ؤولية يف التعامل مع
هذه اجلائحة على م�ستوى القيادات وال�ضباط والأفراد وغريهم
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يف نطاق العمل والأ��سرة واملجتمع والعائلة ونقلهم ملفاهيم
التباعد االجتماعي والتوا�صل اجل�سدي والتقيد باحلجر املنزيل
وااللتزام بالتعليمات الأخرى ال�صادرة من اللجنة العليا املكلفة،
وغريها من املوجهات واملفاهيم وال��ع��ادات والقناعات التي
يحملونها للمجتمع ،تعد عن �أ�صالة الدور االجتماعي الع�سكري
ؤثرا يف تعزيز الوعي املجتمعي وت�شكيل
الذي �أ�صبح عاملاً م� ً
روح جمتمعية جتد يف الدور االجتماعي الع�سكري م�ساحة �أمان
ل�صناعة الفر�ص وحتقيق التحوالت على الأر�ض وا�ست�شعار القدوة
يف حجم اجلهد املبذول والعمل املنجز؛ �إنها حمطة لتحقيق
مواطنة املواطن يف احلفاظ على املكت�سبات الوطنية املتحققة يف
التعامل مع هذه اجلائحة ،وي�أتي يف الإطار نف�سه دور اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة وخا�صة م�ست�شفى القوات امل�سلحة يف
امل�ساهمة الفاعلة يف ر�سم مالمح العمل الإن�ساين االجتماعي يف
تقدمي الرعاية ال�صحية الالزمة و�إج��راء الفحو�صات املختربية
ودعم الإج��راءات ال�صحية للقطاع الطبي واجلهات الأخرى ذات
العالقة بقطاع الإغاثة والإيواء وغريها ،م�سخرة يف ذلك قدراتها
وجتهيزاتها يف توفري املتطلبات الأ�سا�سية وال�رضورية امل�ساندة
للمنظومة ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية بال�سلطنة للحد

الدور االجتماعي الع�سكري يف ات�ساعه وعمقه و�شموليته ون�ضجه واملفردات واملفاهيم واملبادئ
والنماذج التي يتعامل معها وي�سعى �إىل حتقيقها �صونا للإن�سان وحفاظا على �سالمته و�صحته
و�أمنه وا�ستقراره تعبري عن ر�سالة الأمن وال�سالم التي حتملها الع�سكرية ال ُعمانية
من انت�شار فريو�س (كوفيد  ،)19كما �شكلت جهود قوات ال�سلطان
امل�سلحة وبالتن�سيق مع �رشطة ُعمان ال�سلطانية يف تفعيل نقاط
التحكم وال�سيطرة امل�شرتكة للحد من حركة تنقل املواطنني
واملقيمني بني مداخل وخمارج جميع حمافظات ال�سلطنة؛ حمطة
مهمة يف �إيجاد بيئة تعاونية جمتمعية تتقارب فيها م�ساحات
ال�شعور نحو حتقيق الهدف وتتمازج فيها روح امل�س�ؤولية التي
يج�سدها املواطن واملقيم على حد �سواء وهو يقر�أ يف ما تقدمه
جهود ال�رشاكة الع�سكرية والأمنية يف تفعيل هذه النقاط من
روح الإن�سانية وال�ضبطية وامل�س�ؤولية ،وحجم الدور الذي تقوم
به والأم��ان��ة امللقاة على عاتق اجلميع ،مبا يعرب عن �صورة
التالحم املجتمعي وعظمة الدور االجتماعي الع�سكري امل�شرتك
ل�ضمان االلتزام بتحقق م�ستويات عالية من النجاح يف اجلهود
املبذولة يف احلد من انت�شار فريو�س كورونا ،ورفع م�ستوى الوعي
املجتمعي الذي ي�شعر فيه كل فرد مب�س�ؤوليته يف مواجهة هذه
اجلائحة والتعامل الواعي مع القرارات ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن.
�أخ�يرا ف�إن ال��دور االجتماعي الع�سكري يف ات�ساعه وعمقه

و�شموليته ون�ضجه واملفردات واملفاهيم واملبادئ والنماذج
التي يتعامل معها وي�سعى �إىل حتقيقها �صونا للإن�سان
وحفاظا على �سالمته و�صحته و�أمنه وا�ستقراره؛ تعبري عن
�أ�صالة ر�سالة الأمن وال�سالم التي حتملها الع�سكرية ال ُعمانية
تر�سيخا لنهج االنتماء ل ُعمان والت�ضحية لرتابها وال��والء
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه ،وا�ست�شعارا لطبيعة الواجب
الوطني املقد�س الذي عملت قوات ال�سلطان امل�سلحة بجميع
ت�شكيالتها على حتقيقه يف م�سريتها الوطنية املاجدة ،لتظل
�أمن��وذج��ا فاعال يف العمل الوطني املتفرد يف كل ما من
�ش�أنه حماية منجزات هذا الوطن الغايل و�أبنائه والقاطنني
على �أر�ضه من �آثار هذه اجلائحة ،وي�صبح الدور االجتماعي
الع�سكري يف �إن�سانيته و�أخالقه وقيمه ومنطلقاته وفل�سفته
و�أبعاده حمطة حتاول تر�سم الأمل لأبناء ُعمان وكل القاطنني
على �أر�ضها الطيبة بانق�شاع قريب لهذه اجلائحة وانطفائها
على غري رجعة.
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الهج��رة النبوي��ة؛
حقيقة وغرا�سا
الدكتور /يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني

يحتفي امل�سلمون  -ونحن منهم  -بذكرى الهجرة النبوية ال�شريفة على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة و�أزكى
عاما �أقبل ،والذي �سرعان ما يرحل كما رحل غريه من الأعوام،
عاما م�ضى ،وم�ستقبلني ً
الت�سليم؛ مودعني ً
وال ريب �أن الهجرة النبوية جليلة القدر ،عظيمة ال�ش�أن ،خالدة الذكر ،وهي كحدث قد انتهىَ ،ب ْيدَ �أنها
كمبد�أ وقيمة باقية لها �أبعادها ومقا�صدها ،وكفل�سفة ومنهج يف احلياة �ستظل ماثلة ،و�ستبقى حا�ضرة،
بكل جتلياتها ومعانيها و�أبعادها.
قام النبي �-صلى الله عليه و�سلم -بواجب الدعوة �إىل الله تعاىل منذ �أن ُبعث وظل على هذا احلال طوال
العهد املكي حتى جاءه الأمر الإلهي بالهجرة من مكة املكرمة؛ مهبط الوحي ،ومهد النبوة ،ومنطلق
الر�سالة� ،إىل املدينة املنورة؛ القلعة احل�صينة التي خرج منها وفود الرحمن حاملني م�شاعل الهداية لن�شر
الإ�سالم ً
اً
و�شمال وجنو ًبا .لقد امتثل الر�سول �-صلى الله عليه و�سلم -وال�صحابة للأمر الإلهي،
�شرقا وغر ًبا،
فهاجروا �إىل املدينة املنورة ،تاركني الأهل والولد ،ومتخلني عن املال والبلد؛ لن�صرة الإ�سالم ،و�إعزاز الدين.
�إن الهجرة النبوية تعد �أعظم حدث عرفته الب�رشية ،حيث غريت
الهجرة جمرى التاريخ يف حياة الدعوة الإ�سالمية ،وحياة امل�سلمني،
فبالهجرة انتقلت الدعوة الإ�سالمية من ال�ضيق �إىل االت�ساع ،ومن
املحدودية �إىل العاملية ،وبالهجرة انتقل امل�سلمون من ال�شتات
�إىل االجتماع ،ومن ال�ضعف �إىل القوة ،يقول �أمري امل�ؤمنني عمر بن
اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه« :-الهجرة فرقت بني احلق والباطل ف�أرخوا
بها» امل�صدر :ح�سن احلمراوي :النور ال�ساري من في�ض �صحيح
البخاري ج� 7ص.299
عابرا ،و�إمنا
أمرا عاد ًيا ،وحدثًا ً
وعليه ف�إن الهجرة النبوية مل تكن � ً
��راء �رضور ًيا ،فر�ضته الظروف القاهرة،
كانت واج ًبا �رشع ًيا ،و�إج ً
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وحتمته الدواعي الدافعة ،ودبره القدر الإلهي ،فهي مرتبطة ارتباطً ا
وثي ًقا ب�صميم الدين وجوهره؛ �إذ ربط اهلل تعاىل الهجرة بالإميان،
واجلهاد ،فقال اهلل تعاىلَ } :وا َّلذ َ
اج ُرواْ َو َج َ
اه ُدواْ فيِ
ِين � َآم ُنواْ َو َه َ
ون َح ًّقا َّل ُهم َّم ْغف َِر ٌة
ِين � َآوواْ َّو َن�صرَ ُ واْ �أُولَـئِكَ ُه ُم المْ ُ �ؤْمِ ُن َ
َ�سبِيلِ اللهّ ِ َوا َّلذ َ
مي{ �سورة الأنفال الآية (.)74
َو ِر ْز ٌق كَ ِر ٌ
فذكر اهلل تعاىل الإميان �أولاً ؛ لأنه هو الأ�سا�س ،ثم ذكر الهجرة؛
لأنها خري دليل على �صحة الإميان ،و�أ�صدق برهان على ر�سوخه ،ثم
ذكر اجلهاد؛ لأنه ثمرة من ثمرات الهجرة ،فهو ذروة �سنام الإ�سالم.
�إن من �أهم غِ را�س الهجرة النبوية؛ الأخوة الإميانية التي حتققت
بني امل�سلمني وجت�سدت بينهم جمي ًعا .تلك الأخ��وة التي حولت

اجلماعة امل ُْ�سل َِمة الأوىل القليلة من حيث العدد من رعاة الغنم �إىل
قادة الأمم ،ونقلتهم من الأثرة �إىل الإيثار ،ومن الفرق واالنق�سام �إىل
الوحدة واالجتماع� .إنها �أقوى الروابط ،و�أوثق الو�شائج� ،إنها فوق
�أخوة الن�سب والعرق والوطن ،فهذا �أبو احلُر علي بن احل�صني العنربي
رحمه اهلل تعاىل -يطبق مبد�أ الأخوة يف الدين تطبي ًقا عمل ًيا يفجمل�س علمه �أمام احلا�رضين “فقد ذكر �أبو �سفيان �أن �أبا احلُر كان يف
جال�سا يف حلقته ،فقدم �أخوه احل�سن من العراق ،قال فاقبل
امل�سجد
ً
يريده حتى جاء �إىل احللقة ظن �أنه يقوم �إليه ،فلم يقم �إليه ،و�أخذ �أخاه
بيده ،وهو جال�س ،قال ومل يكن يراه منذ زمان ،قال فبينما هم كذلك
قائما
�إذ طلع �إليه رجل من �أهل عمان ،فلما نظر �إليه �أبو احلُر قام ً
وخرج من احللقة فتلقاه ،فاعتنقه وقبل �صفحتي عنقه ،ورحب به،
قال ف�سقط يف يد �أخيه ،فقال له :مودة هذا غري مودتك؛ لأن مودة هذا
على الدين ،و�أنت على الن�سب” امل�صدر :الدرجيني� :أحمد بن �سعيد:
طبقات امل�شايخ ج� 2ص.272
�إنها �أخ��وة قائمة على الإمي��ان والتقوى ،قائمة على احلب يف
اهلل والبغ�ض يف اهلل ،وعلى العطاء يف اهلل واملنع يف اهلل ،فاحلب يف
اهلل والبغ�ض يف اهلل ،والعطاء يف اهلل والبغ�ض يف اهلل من مقت�ضيات
الإميان ولوازمه ،فحري بنا �أن نحر�ص على حتقيق ذلك وجت�سيده،
النبي �-صلَّى ا ُ
هلل عليه و�سلَّم-
فعن الرباء بن عازب قال“ :كنا عن َد
ِّ
��ان �أوث��قُ ؟ ُقلنا :ال�صال ُة ،قال :ال�صال ُة
فقال� :أ َت
��درون � ُّأي ُعرى الإمي ِ
َ
ال�صيام ،فقال :مثلَ ذلك حتى ذكَ ْرنا اجلها َد،
ح�سن ٌة ولي�س بذاكَ ُقلنا:
ُ
هلل �-صلَّى ا ُ
هلل عليه و�سلَّم� :-أوثقُ ُعرى
فقال :مثلَ ذلك ثم قال ر�سولُ ا ِ
والبغ�ض فيه” رواه �أبو دواد رقم ( )4599و�أحمد
هلل
احلب يف ا ِ
ال ِ
ُ
إميان ُّ
رقم ( )18524واللفظ له ،وعن �أبي �أمامة الباهلي �أن النبي �-صلى
ومنع
أبغ�ض للهَّ ِ ،و�أعطى للهَّ ِ
أحب للهَّ ِ و� َ
َ
اهلل عليه و�سلم -قالَ :
“من � َّ
إميان” رواه �أبو داود رقم ( )4681والرتمذي رقم
للهَّ ِ فق ِد ا�س َتكْملَ ال َ
( )2440واحلب والبغ�ض حملهما القلب ،وي�صدقهما العمل باجلوارح؛
وي�أتي العطاء واملنع يف مقدمة هذا الت�صديق.
الأخ��وة الإميانية قائمة على التنا�رص والت�آزر ،وعلى املحبة
وامل��ودة ،وقائمة على التعاون على الرب ،وعلى الأمانة وال�صدق،
وقائمة على املروءة والوفاء ،وعلى التنا�صح والت�شاور ،وقائمة على
احلوار والتفاهم ،وعلى اال�ستماع واالحرتام ،يقول اهلل تعاىل�} :إِنمَّ َ ا
ون{
ون �إِ ْخ َو ٌة َف َ�أ ْ�صل ُِحوا َبينْ َ َ�أ َخ َو ْيك ُْم َوا َّت ُقوا اللَّـ َه َل َع َّلك ُْم ُت ْر َح ُم َ
المْ ُ �ؤْمِ ُن َ
�سورة احلجرات ،الآية (.)10
الأخوة الإميانية ثالث درجات؛ �أدناها درجة؛ هي �سالمة ال�صدر
من ال�ضغائن ،وحقيقة هذا �أن ال يحقد امل�سلم على �أخيه امل�سلم وال
يح�سده على نعمة ،بل يفرح لفرحه ويحزن حلزنه� ،أي؛ ي�شاركه يف
�أفراجه و�أتراحه ،فمن دعاء امل�ؤمنني كما ذكر اهلل تعاىل عنهم } َر َّب َنا
ان َولاَ تجَ ْ َع ْل فيِ ُقلُو ِب َنا غِ لاًّ
مي ِ
ِين َ�س َب ُقو َنا ب ْ إِ
ْاغف ِْر َل َنا َو ِ إِل ْخ َوا ِن َنا ا َّلذ َ
ِال َ
يم{ �سورة احل�رش ،الآية ( .)10ومعنى
ِين � َآم ُنوا َر َّب َنا �إِ َّنكَ َر ُء ٌ
ِّل َّلذ َ
وف َّرحِ ٌ
بغ�ضا وح�س ًدا .امل�صدر :تف�سري ابن كثري.
غِ لاً � ،أي؛ ً
و�أو�سطها درجة؛ هي �أن يحب امل�سلم لأخيه امل�سلم ما يحبه
لنف�سه ،و�أن يكره له ما يكره لنف�سه ،يقول ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم( :-ال ي�ؤمن �أحدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنف�سه) رواه
البخاري رقم ( )13وم�سلم رقم (.)45

الهجرة النبوية تعد �أعظم حدث عرفته الب�شرية،
حيث غريت الهجرة جمرى التاريخ يف حياة الدعوة
الإ�سالمية ،وحياة امل�سلمني ،فبالهجرة انتقلت الدعوة
الإ�سالمية من ال�ضيق �إىل االت�ساع ،ومن املحدودية
�إىل العاملية ،وبالهجرة انتقل امل�سلمون من ال�شتات �إىل
االجتماع ،ومن ال�ضعف �إىل القوة
الهجرة النبوية �أظهرت معادن املهاجرين والأن�صار،
فكانوا �صادقني مفلحني -ر�ضي اهلل عنهم -فاملهاجرون
تركوا الوطن واملال ،وحتملوا امل�شاق وال�صعاب؛
والأن�صار فتحوا قلوبهم وبالدهم وبيوتهم لإخوانهم
املهاجرين و�آثروهم على �أنف�سهم
و�أعالها و�أكملها درجة؛ هي درجة الإيثار ،وحقيقتها �أن ي�ؤثر
امل�سلم �أخاه امل�سلم على نف�سه ،فيقدم م�صلحة �أخيه امل�سلم على
ِين
م�صلحته ،يقول اهلل تعاىل عن الأن�صار -ر�ضي اهلل عنهمَ } :-وا َّلذ َ
ون
َت َب َّو ُءوا ال َّد َار َو ْ إِ
اج َر �إِل َْي ِه ْم َولاَ َي ِج ُد َ
ان مِ ن َق ْبل ِِه ْم ُيحِ ُّب َ
مي َ
ال َ
ون َم ْن َه َ
ُ
َ
ان ب ِِه ْم
ون َعلَى �أنفُ�سِ ِه ْم َول َْو كَ َ
اج ًة ممِّ َّ ا �أو ُتوا َو ُي�ؤْث ُِر َ
فيِ ُ�ص ُدورِهِ ْم َح َ
ُ
ون{ �سورة احل�رش
ا�ص ٌة َو َمن ُيوقَ ُ�ش َّح َنفْ�سِ ِه َف�أو َلئِكَ ُه ُم المْ ُ ْفل ُِح َ
َخ َ�ص َ
الآية (.)9
الأخوة الإميانية هي في�ض �إلهي ،ومنحة قد�سية ،و�إ�رشاقة ربانية
يغر�سها اهلل تبارك تعاىل يف قلوب �أوليائه و�أ�صفيائه من خلقه،
يقول �سبحانهَ } :و ْاع َت ِ�ص ُموا ب َِح ْبلِ اللَّـ ِه َجمِ ي ًعا َولاَ َتف ََّر ُقوا َواذْكُ ُروا
ِن ْع َم َت اللَّـ ِه َعل َْيك ُْم ِ�إ ْذ كُ ن ُت ْم �أَ ْع َد ًاء َف َ�أل ََّف َبينْ َ ُقلُو ِبك ُْم َف�أَ ْ�ص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه
ي اللَّـ ُه
�إِ ْخ َوا ًنا َوكُ ن ُت ْم َعلَى َ�شفَا ُحف َْرةٍ مِّ َن ال َّنا ِر َف َ�أن َقذَكُ م مِّ ْن َها كَ َذلِكَ ُي َب ِنّ ُ
ون{ �سورة �آل عمران الآية ( .)103ويقـــول
َلك ُْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّلك ُْم َت ْه َت ُد َ
َ
َ
َ
�ض َجمِ ي ًعا َما �أ َّلف َْت
تعــاىلَ } :و�أَل ََّف َبينْ َ ُقلُوب ِِه ْم ل َْو �أ ْن َف ْق َت َما فيِ ْ أ
ال ْر ِ
ِيم{ �ســـورة الأنفـــال
َبينْ َ ُقلُوب ِِه ْم َو َلك َِّن اللهَّ َ �أَل ََّف َب ْي َن ُه ْم �إِ َّن ُه َع ِزي ٌز َحك ٌ
الآيــــة (.)63
يقول ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي يف تف�سريه (خواطر �إميانية)
يف معر�ض تف�سريه لهاتني الآيتني الكرميتني :والت�أييد هنا عنا�رصه
ثالثة :اهلل ي�ؤيد بن�رصه ،واهلل ي�ؤيد بامل�ؤمنني ،واهلل ي�ؤلف بني قلوب
امل�ؤمنني ،والت�أليف بني القلوب جاء لأن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم� -أر�سل لقوم لهم ع�صبية وحمية ،وهم قبائل متفرقة تقوم
احلروب بينهم لأتفه الأ�سباب؛ لأن عنا�رص التنافر موجودة بينهم
�أكرث من عنا�رص االئتالف ...ولو �أن القلوب ظلت على تنافرها ملا
ا�ستطاعت هذه القبائل �أن تواجه �أعداء الإ�سالم ،ول�شغلتها حروبها
الداخلية عن ن�رصة الدين والدفاع عنه ومواجهة الكفار ،ولكن اهلل �ألف
أعداء �أ�صبحوا �أحبا ًبا ،وبعد �أن كانوا متنافرين
بينهم ،وبعد �أن كانوا � ً
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�أ�صبحوا مت�آلفني .وهكذا �ألف اهلل بني امل�سلمني بحيث �أ�صبح الإ�سالم
يف قلوبهم و�أعمالهم و�أ�سلوب حياتهم هو �أقوى رابطة تربط بينهم،
ف�أ�صبحت �أخوة الدين �أقوى من �أخوة الن�سب ،وحني تت�آلف القلوب؛
فهذه �أقوى رباط؛ لأن كل عمل يقوم به الإن�سان �إمنا ين�ش�أ عن عقيدة
يف القلب ...والت�أليف بني القلوب هو جماع التواد وامل�ساندة.
�إن الأخوة الإميانية نور رباين ،و�رس �إلهي يقذفه اهلل تعاىل يف
قلب امل�ؤمن ،ورباط وثيق يودعه اهلل �سبحانه وتعاىل يف وجدان
امل�سلم ،ويف �أعماق نف�سه ،وحبل متني ي�شد امل�ؤمن ،ويجذبه نحو
�أخيه امل�سلم ،يقول ال�شهيد �سيد قطب يف تف�سريه (يف ظالل القر�آن):
ولقد وقعت املعجزة التي ال يقدر عليها �إال اهلل ،والتي ال ت�صنعها �إال
هذه العقيدة ،فا�ستحالت هذه القلوب النافرة ،وهذه الطباع ال�شمو�س،
�إىل هذه الكتلة املرتا�صة املت�آخية ،الذلول بع�ضها مع بع�ض ،املحب
بع�ضها لبع�ض ،املت�آلف بع�ضها مع بع�ض ،بهذا امل�ستوى الذي مل
يعرفه التاريخ ،والذي تتمثل فيه حياة اجلنة و�سمتها البارزة �-أو
ميهد حلياة اجلنة �سمتها البارزة } َو َن َز ْع َنا َما فيِ ُ�ص ُدورِهِ م مِّ ْن غِ ٍ ّل
ني{ �سورة احلجر ،الآية (� .)47إن هذه العقيدة
ِ�إ ْخ َوا ًنا َعلَى �سرُ ُ ٍر ُّم َت َقا ِب ِل َ
عجيبة فعلاً � ،إنها حني تخالط القلوب تلني جا�سيها ،وترقق حوا�شيها،
وتندي جفافها ،وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق ،ف�إذا نظرة
العني ،ومل�سة اليد ،ونطق اجلارحة ،وخفقة القلب؛ ترانيم من التعارف
والتعاطف ،والوالء والتنا�رص ،وال�سماحة والهوادة ،ال يعرف �رسها
�إال من �ألف بني هذه القلوب ،وال تعرف مذاقها �إال هذه القلوب ....وهذه
العقيدة تهتف للب�رشية بنداء احلب يف اهلل ،وتوقع على �أوتاره �أحلان
اخللو�ص له وااللتقاء عليه ف�إذا ا�ستجابت وقعت تلك املعجزة التي ال
من اهلل على عباده -
يدري �رسها �إال اهلل وال يقدر عليها �إال اهلل .ولقد َّ
وهو يدعوهم للوحدة وعدم الفرقة -بهذه النعمة الكربى } َو ْاع َت ِ�ص ُموا
ب َِح ْبلِ اللَّـ ِه َجمِ ي ًعا َولاَ َتف ََّر ُقوا َواذْكُ ُروا ِن ْع َم َت اللَّـ ِه َعل َْيك ُْم ِ�إ ْذ كُ ن ُت ْم �أَ ْع َد ًاء
َف�أَل ََّف َبينْ َ ُقلُو ِبك ُْم َف�أَ ْ�ص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِ�إ ْخ َوا ًنا َوكُ ن ُت ْم َعلَى َ�شفَا ُحف َْرةٍ
ون{
مِّ َن ال َّنا ِر َف�أَن َقذَكُ م مِّ ْن َها كَ َذلِكَ ُي َب ِنّ ُ
ي اللَّـ ُه َلك ُْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّلك ُْم َت ْه َت ُد َ
�سورة �آل عمران ،الآية ( .)103هذه الأخوة املعت�صمة بحبل اهلل نعمة
مينت اهلل به على اجلماعة امل ُْ�سل َِمة الأوىل ،وهي نعمة يهبها اهلل ملن
دائما .وما كان �إال الإ�سالم وحده يجمع هذه القلوب
يحبهم من عباده ً
املتنافرة ،وما كان �إال حبل اهلل الذي يعت�صم به اجلميع في�صبحون
بنعمة اهلل �إخوا ًنا ،ت�صغر �إىل جانبها الأحقاد التاريخية ،والثارات
القبلية ،والأطماع ال�شخ�صية ،والرايات العن�رصية ،ويتجمع ال�صف
حتت لواء اهلل الكبري املتعال.
فالأخوة يف اهلل تعاىل هي �أق��وى من جميع الروابط املادية
كرابطة الدم �أو الوطن �أو اللغة �أو اللون �أو �أي م�صلحة دنيوية؛ لأن
هذه الروابط كلها منتهية بينما تبقى رابطة الأخوة يف اهلل تعاىل،
فما كان هلل دام وات�صل ،وما كان لغريه انقطع وانف�صل ،ويقول
ني{ �سورة
تعاىل ْ } :أ
الَخِ �َّلاَاَّ ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َب ْع ُ�ض ُه ْم ِل َب ْع ٍ
�ض َع ُد ٌّو �إِلاَّ المْ ُ َّت ِق َ
الزخرف ،الآية ( .)67لقد ظهرت هذه الأخوة على حقيقتها يف جمتمع
ال�صحابة -ر�ضي اهلل عنهم -لت�صل �إىل درجة الإيثار ،وهي �أعلى
درجات الأخوة يف اهلل تعاىل.
لقد �أدرك النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قيمة الأخوة و�أهميتها،
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الأخوة يف اهلل تعاىل هي �أقوى من جميع الروابط
املادية كرابطة الدم �أو الوطن �أو اللغة �أو اللون �أو �أي
م�صلحة دنيوية؛ لأن هذه الروابط كلها منتهية بينما
تبقى رابطة الأخوة يف اهلل تعاىل ،فما كان هلل دام
وات�صل ،وما كان لغريه انقطع وانف�صل
ف�آخى فور و�صوله املدينة املنورة بني الأو�س واخلزرج ،وهم �أبناء
العمومة ،الذين كانت تقوم بينهم احل��روب ي�ؤجج نارها ،وي�شعل
لهيبها اليهود ،حيث �أنهكتهم احلروب الطاحنة نحو مائة وع�رشين
�سنة �إىل �أن جاء الإ�سالم؛ ف�أطف�أ لهيبها ،و�أخمد نارها ،ودفن ثاراتها
ونعراتها ،وبعد جناحه �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف امل�ؤاخاة بني
الأو���س واخل��زرج وتوحيد �صفهم ،وهم �سكان املدينة �آخ��ى النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم -بني املهاجرين والأن�صار ،ف�أ�صبحوابنعمة اهلل تعاىل �إخوا ًنا� .أ�صبحوا �أمة واحدة ،و�صفًا واح ًدا؛ كلمتهم
م�سموعة ،ورايتهم مرفوعة ،وقوتهم مهابة ،فالأن�صار �أحبوا �إخوانهم
املهاجرين ،وعر�ضوا عليهم بيوتهم و�أموالهم ،بل �آثروهم على
�أنف�سهم ،والإيثار �أعلى درجات الأخوة الإميانية ،و�أ�سمى مراتب الكرم
واجلود� ،إال �أن املهاجرين مل ي�ستغلوا طيبة �إخوانهم الأن�صار وكرمهم،
ومل يطمعوا يف �أموالهم وممتلكاتهم ،بل قدروهم حق التقدير ،وباركوا
لهم ،ودع��وا لهم باخلري ،و�شكروهم على �صنيعهم ،واعرتفوا لهم
باجلميل والف�ضل.
ثنــاء َعطِ ًرا خال ًدا ،يقـول تعـــاىل:
لقـــد �أثنى اهلل عـلى الفريقيــن
ً
َ
ون
} ِل ْل ُف َق َرا ِء المْ ُ َه ِ
ِين �أُ ْخ ِر ُجوا مِ ن ِد َيارِهِ ْم َو�أ ْم َوال ِِه ْم َي ْب َت ُغ َ
ين ا َّلذ َ
اج ِر َ
ُ
ون
ف ْ
ال�صا ِد ُق َ
َ�ضلاً ِّم َن اللهَّ ِ َو ِر ْ�ض َوا ًنا َو َين�صرُ ُ َ
ون اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه �أو َلئِكَ ُه ُم َّ
اج َر �إِل َْي ِه ْم
ِين َت َب َّو ُءوا ال َّد َار َو ْ إِ
ان مِ ن َق ْبل ِِه ْم ُيحِ ُّب َ
مي َ
(َ )8وا َّلذ َ
ال َ
ون َم ْن َه َ
ُ
ون َعلَى �أَنفُ�سِ ِه ْم َول َْو
ِر
ث
�
ؤ
ي
و
وا
ت
و
�
أ
ا
ة
اج
ح
م
ر
و
د
�ص
ون
َولاَ َي ِج ُد َ فيِ ُ ُ ِهِ ْ َ َ ً ممِّ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ
ون ({)9
ا�ص ٌة َو َمن ُيوقَ ُ�ش َّح َنفْ�سِ ِه َف�أُو َلئِكَ ُه ُم المْ ُ ْفل ُِح َ
كَ َ
ان ب ِِه ْم َخ َ�ص َ
�سورة احل�رش ،الآيتان (.)9-8
�إنهم رجال الآخرة� .إنهم �أولياء اهلل و�أن�صاره و�أحبا�ؤه وخا�صته،
ون ْ أَ
ين
ُ���ون مِ َن المْ ُ َه ِ
اج ِر َ
ال َّول َ
ال�سا ِب ُق َ
قال عنهم تبارك وتعاىلَ } :و َّ
ان َّر ِ�ض َي اللَّـ ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُ�ضوا َع ْن ُه
َو ْ أ
وهم ِب�إِ ْح َ�س ٍ
ن�صا ِر َوا َّلذ َ
ِين ا َّت َب ُع ُ
الَ َ
َ
َ
ِين فِ ي َها �أ َب ًدا َذلِكَ ا ْلف َْو ُز
ات تجَ ْ ِري تحَ ْ َت َها ْ أ
َو�أَ َع َّد َل ُه ْم َج َّن ٍ
ار َخا ِلد َ
ال ْن َه ُ
يم{ �سورة التوبة ،الآية (.)100
ا ْل َعظِ ُ
فعلى هذه الأخوة قامت دولة الإ�سالم وعال بنيانها ،وعليها ا�شتد
عوده وقويت �شوكته ،وبها عز �أتباعه وامتد �سلطانه ،وبها ات�سعت
رقعته وارتفعت رايته ،وبها انت�رش �ضيا�ؤه و�سطع نوره� .إنها طريق
ال�سعادة وال�سالمة والأمن.
�إن جناح النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف امل�ؤاخاة بني الأو�س
واخلزرج وتوحيد �صفهم؛ على الرغم ممِ َّ ا كان بينهم من دماء وثارات،
وجناحه �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف توحيد املهاجرين والأن�صار
على الرغم من تباعد و�شائج ال ُقربى بينهم؛ ُيعد ذلك من �أروع م�آثر

التاريخ ،ومن �أعظم �إجن��ازات النبوة ،ومن �أبرز معجزات الإ�سالم،
فالأمة �إذا عادت �إىل �إ�سالمها عو ًدا حمي ًدا را�ش ًدا جا ًدا �صاد ًقا ،عادت
�إليها �أخوتها ،عندئذ تعود �إليها قوتها ومكانتها ،ويعود �إليها جمدها
وعزها ،فالأخوة الإميانية دعامة �رضورية ،ومطلب جوهري ،وركيزة
ال غنى عنها لوحدة ال�صف وجمع الكلمة ،ولتحقيق العز وال�س�ؤدد
والتمكني يف الأر�ض والن�رص على الأعداء.
�سيما يف
ما �أحوجنا نحن امل�سلمني �إىل هذه الأخوة الإميانية ال َّ
هذه الأيام ،ونحن نعي�ش يف زمن الأثرة وحب الذات ،ويف ع�رص الفرقة
وال�شتات ،لقد �أ�صبحت �أمتنا اليوم �ضعيفة كما تعلمون� ،أ�صبحت كما
غثاء
�أخرب عنها ال�صادق امل�صدوق النبي �-صلى اهلل عليه و�سلمً -
كغثاء ال�سيل رغم كرثة عدد �أبنائها؛ متـزق �صفها ،وتفكك �شملها،
وتفرق جمعها؛ فطمع فيها ال�ضعيف قبل القوي ،والذليل قبل العزيز،
والقا�صي قبل الداين ،والو�ضيع قبل ال�رشيف.
الهجرة النبوية روح ونور؛ روح ت�رسي يف الوجود ،ونور ت�ضيء
الكون ،فالهجرة النبوية مليئة بالدرو�س ،ومليئة بالعرب منها؛ وجوب
الأخ��ذ بالأ�سباب مع االعتماد على اهلل تعاىل يف حتقيق النتائج،
وبلوغ الغايات ،ونيل الأهداف ،وهذا هو التوكل ،فالر�سول �-صلى
اهلل عليه و�سلم� -أخذ بكل الو�سائل والأ�سباب املتاحة لنجاح الهجرة،
منها �أنه �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أحاط هجرته ب�سياج من ال�رسية
التامة ،وح�صنها بالتمويه الدقيق على الأعداء ،حيث �أخرب �أبا بكر
ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -مبوعد الهجرة يف �آخر اللحظات ،كما
�أمر علي بن �أبي طالب -كرم اهلل وجهه� -أن ينام على فرا�شه ليلة
الهجرة ،ويتغطى بربدته �-صلى اهلل عليه و�سلم -وعندما خرج من
مكة املكرمة مل يتجه �شمالاً ناحية املدينة املنورة مبا�رشة ،و�إمنا
اجته جنو ًبا ناحية اليمن ،فاختفى يف غار ثور ثالثة �أيام ،وكذلك
�سلك �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل املدينة املنورة طري ًقا فرع ًيا غري
الطريق املعتاد امل�ألوف �إىل غريها من الأ�سباب التي �أو�صلها بع�ض
العلماء �إىل �أكرث من ع�رشين �سب ًبا .انظر :ابن �إ�سحاق :ال�سرية النبوية،
وابن ه�شام :ال�سرية النبوية .والأزكوي� :رسحان بن �سعيد ال�رسحني:
ك�شف الغمة اجلامع لأخبار الأمة .الباب التا�سع :يف ذكر هجرة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم.
واتخاذ النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -للأ�سباب لي�س خوفًا على
نف�سه �أو �شكًا يف حماية اهلل تعاىل له ،و�إمن��ا كان ت�رشي ًعا لأمته.
فالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -على ثقة تامة ،وعلى يقني جازم
بحماية اهلل تعاىل له؛ لذلك مل يعرتيه اخلوف ،ومل ترتعد فرائ�صه،
ومل تخور قواه عندما خرج من بيته ليلة الهجرة و�شباب قري�ش �أمام
باب بيته �سيوفهم م�رشعة ل�رضبه �-صلى اهلل عليه و�سلم� -رضبة
رج��ل واح��د ،فيتفرق دم��ه بني القبائل .والهجرة النبوية �أظهرت
معادن املهاجرين والأن�صار ،فكانوا �صادقني مفلحني -ر�ضي
اهلل عنهم -فاملهاجرون تركوا الوطن وامل��ال ،وحتملوا امل�شاق
وال�صعاب؛ والأن�صار فتحوا قلوبهم وبالدهم وبيوتهم لإخوانهم
املهاجرين و�آثروهم على �أنف�سهم ،فتحققت بني الفريقني الأخوة
الإميانية ال�صادقة يف �أعلى درجاتها ،و�أ�سمى مراتبها .ومن الدرو�س
امل�ستفادة من حادثة الهجرة النبوية وجوب الهجرة �إىل اهلل تعاىل

الهجرة النبوية مليئة بالدرو�س ،ومليئة بالعرب
منها؛ وجوب الأخذ بالأ�سباب مع االعتماد على
اهلل تعاىل يف حتقيق النتائج ،وبلوغ الغايات،
ونيل الأهداف
الأخوة الإميانية دعامة �ضرورية ،ومطلب
جوهري ،وركيزة ال غنى عنها لوحدة ال�صف
وجمع الكلمة ،ولتحقيق العز وال�س�ؤدد والتمكني
يف الأر�ض والن�صر على الأعداء
يف كل ع�رص ،فامل�سلمون كاف ًة م�أمورون ،ومطالبون بالهجرة �إىل
اهلل تعاىل يف كل وقت ،وذلك ب�أن ينتقلوا من املعا�صي �إىل الطاعات،
ومن ال�رش �إىل اخلري ،ومن اجلهل �إىل العلم ،ومن التخلف �إىل التقدم،
ومن الفقر �إىل الغنى ،ومن الك�سل �إىل الن�شاط ،ومن الفتور �إىل اجلد،
ومن الركون والركود �إىل العمل واالجتهاد ،ومن التواكل �إىل التوكل،
ومن الفرقة �إىل الوحدة ،ومن التباعد �إىل التقارب ،ومن التنافر
والقطيعة �إىل التالحم والرتاحم ،ومن اخل�صام وال�شقاق �إىل الوئام
واالتفاق ،وبهذا يكون امل�سلمون �أم ًة واحد ًة؛ واق ًعا ال نظر ًيا ،تنظر
�إليهم الأمم نظرة �إكبار و�إع��زاز ،واحرتام وتقدير ،وحت�سب لهم �ألف
ح�ساب ،ومن درو�س الهجرة النبوية� ،أن طريق الدعوة �إىل اهلل تعاىل
طريق �صعب وطويل يحتاج �إىل �صرب .طريق الدعوة لي�س طري ًقا �سهلاً
مفرو�شا بالورود والرياحني ،و�إمنا هو طريق �شاق و�شائك،
معب ًدا
ً
طريق حمفوف باملخاطر واملكاره ،ف�أعداء الدعوة الإ�سالمية يقفون
دوما �أمام الدعاة �إىل اهلل تعاىل باملر�صاد؛ م�ستخدمني كل الو�سائل
ً
والأ�ساليب للحيلولة دون تبليغ الدعوة وانت�شارها ،لذا يجب على
}و َم ْن �أَ ْح َ�س ُن َق ْولاً ممِّ َّ ن
الدعاة �أن يتحلوا بال�صرب ،فاهلل تعاىل يقولَ :
ني (َ )33ولاَ َت ْ�س َت ِوي
َد َعا ِ�إلىَ اللهَّ ِ َو َعمِ َل َ�صالحِ ًا َوقَالَ ِ�إ َّننِي مِ َن المْ ُْ�سلِمِ َ
ال�س ِّي َئ ُة ا ْدف َْع بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن َف�إِذَا ا َّلذِي َب ْي َنكَ َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة
الحْ ََ�س َن ُة َولاَ َّ
اها �إِلاَّ ذُو َحظٍّ
اها �إِلاَّ ا َّلذ َ
ِين َ�صبرَ ُ وا َو َما ُي َل َّق َ
يم (َ )34و َما ُي َل َّق َ
كَ �أَ َّن ُه وَليِ ٌّ َحمِ ٌ
َعظِ ٍيم (� {)35سورة ف�صلت ،الآيات (.)35-33

امل�صادر واملراجع:

 lالقر�آن الكرمي.
 lكتب احلديث؛ �صحيح البخاري ،و�صحيح م�سلم ،و�سنن �أبي
داود ،و�سنن الرتمذي ،وم�سند �أحمد.
 lكتب التف�سري؛ تف�سري ابن كثري ،وتف�سري �سيد قطب (يف ظالل
القر�آن) وتف�سري ال�شعراوي (خواطر �إميانية).
 lكتب ال�سري وغريها� :سرية ابن �إ�سحاق ،و�سرية ابن ه�شام،
وطبقات امل�شايخ للدرجيني ،وك�شف الغمة اجلامع لأخبار الأمة
للأزكوي ،والنور ال�ساري من في�ض �صحيح البخاري للحمراوي.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

احلديث ال�شريف

قال اهلل تعاىل�} :إِ َاّل َتن�صرُ ُ و ُه َف َق ْد َن�صرَ َ ُه َهّ ُ
ِين َك َف ُروا
الل �إِ ْذ �أَ ْخ َر َج ُه ا َّلذ َ
اح ِب ِه اَل تحَ ْ َز ْن ِ�إ َّن َهّ َ
ثَانيِ َ ا ْث َنينْ ِ ِ�إ ْذ ُه َما فيِ ا ْلغَا ِر ِ�إ ْذ َيق ُ
ُول ِل َ�ص ِ
الل َم َعنَا ۖ
َف�أَن َزلَ َهّ ُ
ِين َك َف ُروا
الل َ�س ِكي َن َت ُه َع َل ْي ِه َو�أَ َّي َد ُه ِب ُجن ٍ
ُود َمّ ْل َت َر ْو َها َو َج َع َل َك ِل َم َة ا َّلذ َ
الل هِ َي ا ْل ُع ْل َيا َو َهّ ُ
�صدق اهلل العظيم
الل َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم {
ال�س ْف َلى َو َك ِل َم ُة َهّ ِ
ُّ
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من درو�س حادثة الهجرة النبوية

الأخ��ذ بالأ�سباب :على الرغم من عظم مكانة النبي -عليه ال�صالة
وال�سالم -عند ربه عز وجل ،وت�أكّ ده من ن�رصة اهلل -تعاىل -له ،وت�أييده
والدفاع عنه� ،إال �أنه �أخذ بجميع الأ�سباب املتاحة عندما هاجر ،فقد بحث
عن مكان يختفي فيه عن الأنظار �إىل حني انتهاء حملة قري�ش للبحث عنه،
فقرر اللجوء �إىل غار ثور ،و�سار يف عك�س اتجّ اه املدينة املنورة ،وكلّف
ّ
رج ًال بال�سري بغنمه خلفه ل ُيخفي �آثار الأقدام ،وطلب من رجل �آخر �أن ينقل
له �أخبار قري�ش ،وا�ست�أجر من يدلّه على الطريق ،وكلّف من ي�أتيه بالطعام
وال�رشاب كل يوم ،ثم توكّ ل على اهلل تعاىل.
حِ ر�ص ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -على ال�صحبة� :أوىل النبي
عليه ال�صالة وال�سالم -م�س�ألة ال�صحبة الكثري من الأهمية يف كل مراحلحياته ،وكانت جزءاً ال يتج ّز�أ يف كل خطواته ،فحر�ص على اختيار ال�صحبة
يف بداية الدعوة يف مكة ،وكان يلتقي بالوفود وبرفقته �أ�صحابه ر�ضي اهلل
عنهم ،وملّا عزم على الهجرة �س�أل جربيل -عليه ال�سالم -عن ال�صحبة ،وكان
هدفه -عليه ال�صالة وال�سالم -من ذلك تو�ضيح �أهمية اختيار ال�صحبة
ال�صاحلة للأمة الإ�سالمية من بعده ،وت�أ�صيل قاعدة �إ�سالمية مفادها �أن
اجلماعة قوة ،م�صداق ًا ملا ُروي عنه -عليه ال�صالة وال�سالم� -أنه قال:
ني
(علَيكُم باجلماع ِة و�إ َّياكم والفُرق َة ف� َّإن َّ
من االث َن ِ
هو َ
ال�ش َ
يطان َ
مع الواح ِد َو َ
�أبع ُد).
ف�شل خمططات الظاملني :بعد �أن حاول كفار مكة �إ�سكات �صوت احلق
k
k

النبي �-صلّى اهلل عليه و�سلّم -لأ�سباب احليطة واحلذر قبل و�أثناء هجرته،
بالرغم من �أخذ
ّ
� اّإل �أ ّنه مل يركن �إىل تلك الأ�سباب �أو ي ّتكل عليها ،بل كان ك ّل اتكاله على اهلل تعاىل ،وكان مالزم ًا
دخلَ ِ�صدقٍ َو�أَخ ِرجني مخُ َر َج ِ�صدقٍ َواج َعل يل
(وقُل َر ِّب �أَدخِ لني ُم َ
للدعاء الوارد يف قوله تعاىلَ :
�سخر اهلل -تعاىل -لر�سوله و�صاحبه �أبي بكر جنداً من خملوقاته؛
�صريا) ،وقد ّ
مِ ن َل ُدنكَ ُ�سلطا ًنا َن ً
املكرمة� ،إىل �أن و�صلوا
ّة
ك
م
من
بخروجه
عرفوا
أن
�
بعد
بالنبي
حلقوا
الذين
لت�ضليل ك ّفار قري�ش
ّ
ّ
فو ِجل �أبو بك ٍر ،وطم�أنه
�إىل باب غار ثور الذي ي�أوي
النبي و�أبا بك ٍر ،وكانوا على مقربةٍ منهماَ ،
ّ
ُ
َ
هّ
وجي�شت قري�ش النا�س؛ ف�أعلنت يف نواديها عن
ا).
م
ه
ث
ل
َا
ث
الل
ن
ث
النبي وقال له( :ما ظَ ُّنكَ با ْ َ ينْ ِ
ُُِ َ
ّ
ّ
ميتاً ،ف�سمع بذلك
مكاف�أةٍ ممثّلةٍ مبئةٍ من الإبل ملن ي�أتي
حي ًا �أو ّ
بالنبي �-صلّى اهلل عليه و�سلّمّ -
ّ
النبي و�أبي بكر،
فلما اقرتب من
�رساقة بن مالك ،وخرج ّ
يتتبع �أثر ال ّنبي؛ طمع ًا يف املكاف�أةّ ،
ّ
ُ
النبي
ة
�رساق
أخرب
�
ف
بها،
م
د
التق
ي�ستطع
ومل
الرمل،
يف
فر�سه
قدما
غا�صت
وكاد �أن ي�صل �إليهما،
ّ
َّ
النبي �رساق َة �أن يخفي عن قري�ش �أمره و�أمر �أبي بكر ،ووعده مقابل ذلك
مب�ؤامرة قري�ش ،و�س�أل
ُّ
ُ
بنبيه؛ �إذ �أبدل
اهلل
عناية
من
وهذا
قري�ش،
عن
النبي
خرب
أخفى
�
و
ة
اق
�
فرجع
ب�سواري ك�رسى،
سرُ
ّ
ّ
مي�سه ب�أذى.
حال �رساقة الذي جاء ليم�سك
بالنبي وي�سلّمه لقري�ش ،فرتكه و�أخفى �أمره ومل ّ
ّ
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الظلم مف�سدة
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عناية اهلل بالر�سول يف الهجرة

قرروا ا�ستخدام �آخر ما يف جعبتهم
بكافة الطرق والو�سائل وف�شلوا يف ذلكّ ،
للت�صدي لدعوة الإ�سالم ،حيث اجتمعوا على قتل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وملا �أحاط فر�سانهم ببيت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -لي�رضبوه
عند خروجه �رضبة رجل واحد ،كان التدخل الإلهي لإف�شال خمطّ طاتهم،
حيث �أمر اهلل -تعاىل -النبي -عليه ال�صالة وال�سالم -باخلروج من منزله،
فخرج -عليه ال�صالة وال�سالم -وهو يقر�أ مطلع �سورة (ي�س) �إىل �أن و�صل �إىل
اه ْم َف ُه ْم
(و َج َع ْل َنا مِ ن َبينْ ِ �أَ ْيد ِ
ِيه ْم َ�س ًّدا َومِ ْن َخ ْلف ِِه ْم َ�س ًّدا َف َ�أغْ �شَ ْي َن ُ
قوله تعاىلَ :
ون) ،ف�أخذ اهلل -تعاىل� -أب�صارهم عنه ،حتى �أنه و�ضع الرتاب على
اَل ُي ْب�صرِ ُ َ
ر�ؤو�سهم ومل يروه.
حب �أبي بكر ال�صديق للنبي عليه ال�صالة وال�سالم� :رضب �أبو بكر ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه� -أروع الأمثلة يف حب النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،وجتلّت�أ�سمى �صور املحبة عندما بكى من �شدة فرحته ملا علم �أنه �سريافق ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف رحلة الهجرة ،ويف الطريق كان مي�شي تارة
خلف النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،وتارة �أخرى �أمامه ليحميه من �أي خطر
قد يتعر�ض له ،وملا و�صال �إىل الغار �سبقه �إىل الداخل وقام بتنظيفه ،وغريها
�سيما
الكثري من املواقف وال عجب من حمبة ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -ال ّ
�أنه يعلم وجوب تقدمي حمبة ر�سول اهلل على النف�س واملال والولد ،م�صداق ًا
ون
ملا ُروي عنه -عليه ال�صالة وال�سالم� -أنه قال :اَ(ل ُي�ؤْمِ ُن � َأح ُدكُ ْم ،ح َّتى �أكُ َ
ني) رواه البخاري يف م�سنده.
وو َل ِد ِه وال َّن ِ
ا�س � ْأج َم ِع َ
� َأح َّب �إل َْي ِه مِ ن وا ِل ِد ِه َ

�إن الظلم مف�سدة وخلق ذميم ،ومن الأفعال التي
ت�ؤدي �إىل �إيذاء النا�س وخراب املجتمعات ،وال ميكن
�أن تتوقع من �شخ�ص تعر�ض لظلم وقهر �أن يكون
واقعا عليه ،لذلك
منتج ًا وفاع ً
ال طاملا � ّأن الظلم ما زال ً
ال ب ّد من ال ّت�صدي لأفعال الظلم ،وقول احلق يف وجه
الظاملني ،والدفاع عن حقوق املظلومني مهما كان
احلق امل�سلوب منهم �صغرياًّ � .إن الأي��ام دول ،فهي ال
تدوم على حال ،وال تدوم لإن�سان ،ويجب �أن يعلم الظامل
�رش يفعله ،وك ّل خري مينعه �سوف ُير ّد عليه يوم ًا
ب� ّأن كل ّ
ما ،فلو �أدرك املُ�سيء طبيعة احلياة ملا ق ّدم �إال خري ًا
ينفعه عندما تنقلب عليه الأيام ويتعر�ض لنوائب الدهر
وم�صائبه ،فال يبقى للإن�سان �إال اخلري الذي كان قد
 kفعله يف الرخاء والأثر الطيب الذي تركه وراءه.
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ع��ن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم (:ال
هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد و نية ،و �إذا
ا�ستنفرمت فانفروا )
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
		

رواه الإمام م�سلم

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
�ات
ُ
اب مِ ْن ُه �آ َي� ٌ
}ه� َ�و �ٱ َّلذِي َ�أن��� َزلَ َعل َْيكَ �ٱ ْل ِك َت َ
ُ
ُ
ات َف�أَ َّما
ه
ب
ا
ت
م
ر
خ
�
أ
و
اب
ت
ك
ل
�ٱ
م
�
أ
ن
ه
ات
َم
ك
ْ
ِ
ِ
َ�شَ
َ
ِ
َّ
َ
ُ
َ ٌ
محُّ ْ َ ٌ
َ ُ ُ
ُّ
ون َما تَ�شَ ا َب َه مِ ْن ُه
ِين يف ُقلُوب ِِه ْم َز ْي ٌغ َف َي َّت ِب ُع َ
ا َّلذ َ
ْ
ْ
ْ�ٱب ِت َغ َاء �ٱ ْل ِف ْت َن ِة َو ْ�ٱب ِت َغ َاء َت�أ ِوي ِل ِه َو َما َي ْعل َُم َت�أ ِوي َل ُه
ُون � َآم َّنا ِب ِه
ون فيِ �ٱ ْل ِع ْل ِم َيقُول َ
�ٱلرا�سِ ُخ َ
ِ�إ َّال �ٱل َّل ُه َو َّ
اب{
كُ ٌّل ِّم ْن عِ ن ِد َر ِّب َنا َو َما َيذَّكَّ ُر �إِ َّال �أُ ْولُواْ �ٱلأَ ْل َب ِ
ات :بينات وا�ضحاتَ ،ت�أْ ِوي َل ُه :تف�سريه،
محُّ ْ ك ََم ٌ
الرا�سخون :الثابتون املتمكنون� .سورة �آل
عمران الآية (.)7
ِين كَ ف َُرواْ لَن ُت ْغن َِي َع ْن ُه ْم �أَ ْم َوا ُل ُه ْم َو َال
}�إِ َّن �ٱ َّلذ َ
ُ
�أَ ْو َال ُد ُهم ِّم َن �ٱل َّل ِه �شَ ْيئ ًا َو�أولَـئِكَ ُه ْم َوقُو ُد �ٱل َّنار{
وقود :حطب� .سورة �آل عمران الآية (.)10
ِين مِ ن ق َْبل ِِه ْم كَ َّذ ُبواْ
}كَ � َد�أْ ِب �آلِ فِ ْر َع ْو َن َو�ٱ َّلذ َ
ِب آ� َيا ِت َنا َف َ�أ َخذ َُه ُم �ٱل َّل ُه ِب ُذ ُنوب ِِه ْم َو�ٱل َّل ُه �شَ دِي ُد
َاب{ كد�أب :كحال ،ف�أخذهم� :أهلكهم.
�ٱ ْل ِعق ِ
�سورة �آل عمران الآية (.)11
ان َلك ُْم آ� َي ٌة فيِ فِ َئتَينْ ِ �ٱ ْل َت َق َتا فِ َئ ٌة ُتقَاتِلُ
} َق ْد كَ َ
فيِ َ�سبِيلِ �ٱل َّل ِه َو�أُ ْخ َرى كَ افِ َر ٌة َي َر ْو َن ُه ْم ِّم ْثل َْي ِه ْم
َر�أْ َي �ٱ ْل َعينْ ِ َو�ٱل َّل ُه ُي�ؤ َِّي ُد ِب َن�صرْ ِ ِه َمن َي�شَ �آ ُء �إِ َّن فيِ
ذلِكَ َل ِعبرْ َ ًة لأُوْليِ �ٱلأَ ْب َ�صا ِر{ �آية :عظة وعربة،
فئتني :طائفتني� .سورة �آل عمران الآية (.)13
ني
�ٱل�ش َه َو ِ
} ُز ِّي َن لِل َّن ِ
ا�س ُح ُّب َّ
ات مِ َن �ٱل ِّن َ�سا ِء َو�ٱ ْل َب ِن َ
ِ�ض ِة َو�ٱل َْخ ْيلِ
َو�ٱ ْل َقنَاطِ ِري �ٱل ُْم َق ْنطَ َر ِة مِ َن �ٱلذ ََّه ِب َو�ٱ ْلف َّ
اع �ٱل َْح َيا ِة
ام َو�ٱل َْح ْر ِث ذلِكَ َم َت ُ
�ٱل ُْم َ�س َّو َم ِة َو�ٱلأَ ْن َع ِ
�ٱل ُّد ْن َيا َو�ٱل َّل ُه عِ ْن َد ُه ُح ْ�س ُن �ٱل َْم� ِآب{ القناطري:
الأموال ،امل�سومة :الأ�صيلة احل�سان ،الأنعام:
الإِبــل والبقـــر والغنـم� .ســـورة �آل عمــــران
الآية (.)14
امل�صدر� :صفوة التفا�سري
لل�شيخ حممد علي ال�صابوين
�سورة �آل عمران

k
k

املعاملة احل�سنة
� ّإن معاملة الآخرين بطريقة لطيفة و�إيجابية عند لقائهم تنُم عن متيز ال�شخ�ص
وفرادته ،ذلك لأنه يبت�سم ويت�رصف بلباقة دائم ًا عندما يلتقي ب�أ�شخا�ص جدد �أو
�أ�صدقاء وزمالء عمل ،فهو ال يجد �سب ًبا مينعه من ذلك ويجعله �سلبي ًا مع الآخرين
يف التعامل كما لو �أنهم �أقل �أهمية وقيمة منه ،ولهذا ف�إن معاملة الأ�شخا�ص
الآخرين بلطف ت ُدل على التميز بعيداً عن قلة االحرتام وعدم التهذب.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrمن املعلوم �أن اهلل �أمر املالئكة و�إبلي�س بال�سجود لآدم كما ذكر
اهلل ذلك يف القر�آن الكرمي ،ف�إذا كانت املالئكة لي�ست �أج�ساما كيف
يتم هذا ال�سجود وكيف تعذب ال�شياطني �إن كانت لي�ست لها ج�سم؟
 rاملالئكة وال�شياطني �أج�سام ،فاملالئكة �أج�سام نورانية لطيفة وال�شياطني �أج�سام نارية� ،أما الذين
قالوا ب�أن املراد بال�شــياطني قوة من قوى ال�رش ،و�أن املق�صود باملالئكة طاقات اخلري قالوا� :إن خ�ضوع
طاقات اخلري للإن�سان وت�سخريها له ،وا�ستع�صاء هذه الطاقة ال�رشيرة بحيث ما ا�ستطاع الإن�سان �أن
ي�سيطر عليها هما املق�صود بال�سجود والإباء ،وهذا تف�سري بعيد .واهلل �أعلم.
 rrتوجد عائلة يقوم والدهم بالدعاء على �أبنائه ليال ونهارا بال�رش مثل الأمرا�ض والفقر وعدم التوفيق
واللعن وال�سب وما �شابه ذلك  !..وبعد �أن كرب �أبنا�ؤه وهم من الأ�شخا�ص املتفوقني درا�سيا وبع�ضهم
حفظة كتاب القر�آن الكرمي بالكامل �إال �إن دعوات والدهم امل�ستمرة بال�رش حتققت تلك الدعاوي حيث
�أ�صيب �أبنا�ؤه ب�إعاقات و�أمرا�ض خطرية وت�شتت العائلة فيما بينهم  ،علما ب�أن ت�رصفات هذا ال�شخ�ص
«رب اال�رسة» منذ كان �صغريا مرتب ًيا على هذه ال�صفات ومل يكتف الأمر بذلك حيث يقوم بالفتنة بني
�أ�صدقائهم والتفرقة بينهم ،و�إذا حاول �شخ�ص يقدم له الن�صيحة يلعنه ويدع عليه ويتحدث عنه عند
النا�س بالباطل ..كيف ميكن الت�رصف مع هذا ال�شخ�ص ؟ وماذا يجب على الأبناء فعله بعد ما �أ�صابتهم
كل هذه الأمرا�ض الدائمة والتفرقة وعدم حب العمل و�إكمال الدرا�سة ؟
� rأعلم �أنه ال َي�سل ُم �إن�سان من االبتالء ،و�أن لالبتالء �صوراً �شتى ،وما على الإن�سان �إال �أن ي�صرب ويحت�سب،
ثم ليجاهد لتح�صيل �أ�سباب اخلال�ص من االبتالء بعد التفوي�ض هلل والت�سليم املطلق له ،يقول اهلل تعاىل:
}�أَ ْم َح�سِ ْب ُت ْم َ�أ ْن َت ْد ُخلُوا الجْ َ َّن َة َولمَ َّا َي ْعل َِم َهّ ُ
ين{ .هذا وقد �أو�صى اهلل
ال�صا ِب ِر َ
الل ا َّلذ َ
ِين َج َ
اه ُدوا مِ ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم َّ
عز وجل يف كتابه العزيز برب الوالدين والإح�سان �إليهم فهو القائل �سبحانه ( وبالوالدين �إح�سانا ) فعلى
الإن�سان �أن ُيح�سن لوالديه ما ا�ستطاع �إىل ذلك �سبيال ،و�أن ي�صرب على ما يجد من �أذى منهما �أو �أحد
منهما لكرب �سن �أو لف�سوق ،و�أن يتجنب �أذاهما من غري �إ�ساءة لهما ،ونحن نن�صح ال�سائل و�إخوته وهم
يالقون من �أبيهم ما يالقون مبا ي�أتي :الإح�سان وال�صرب مع احت�ساب �أجر تطبيق �أمر اهلل الذي �أمر برحمة
الر ْح َمة{  ،كذلك مراجعة النف�س وحماولة اكت�شاف
اخف ْ
الوال َدين �إذ قالَ } :و ْ
ِ�ض َل ُه َما َج َناح ال ُذّلّ مِ ْن َّ
ما يغ�ضبه ويزعجه ل ُيتجنب قدر الإمكان ،وعليهم �أن يتجنبوا مواجهته �إن علموا �أنها ال تفيد �شيئا ،و�أن
يتجنبوا جتريحه ، .مع كرثة الدعاء للوالد بالهداية واتباع احلق والعفاف .وعلى الأوالد �أن ال ين�سبوا كل
ابتالء مي�سهم �إىل دعوات الأب عليهم ،وعليهم �أن يوقنوا �أن الأمة كلها لو اجتمعت على �أن ت�رضهم ب�شيء،
لن ت�رضهم �إال ب�شيء قد كتبه اهلل عليهم} .قل ل َْن ُي ِ�صي َب َنا �إِال َما كَ َت َب َهّ ُ
الل َل َنا{.

k

71

العــدد 524
�أغ�سط�س 2020

الت�أثريات النف�سية لفريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد)19

الدكتورة/
�سحـــــــر بنت حمــــــد العمــــرانيـــة
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ال تكاد و�سائل الإعالم تخلو من حتديثات جديدة عن فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد .)19فربامج التلفاز والإذاعة املحلية والعاملية ت�ضج
ب�أبرز العناوين والتحديث اليومي ب�أرقام عدد احلاالت امل�صابة والوفيات،
كذلك حال ال�صحف واملجالت فقد ت�صدر هذا الوباء �أبرز العناوين
لأ�شهر.كما يف حال خمتلف من�صات التوا�صل االجتماعي التي �شكلت
بدورها حتديات كبرية يف التحقق من �آفات الإ�شاعات والن�شر امل�ضلل
وغري امل�س�ؤول عن الكثري من املعلومات ف�ضال عن التهويل املبالغ فيه،
ويف �أحايني �أخرى التهاون يف التعامل مع هذه اجلائحة العاملية ح�سب
ت�صنيف منظمة ال�صحة العاملية.حيث �أثار فريو�س كورونا (كوفيد )19
قلقا دوليا منذ يناير2020م.
ويف زخم هذه اجلائحة ومع اجلهود البالغة من قبل املنظمة وخمتلف
القطاعات ال�صحية حول العامل لإحتوائها �إال �أن اجتياز هذه املرحلة
ال�صعبة ت�سبب ب�ضغوط نف�سية ج�سيمة على �أفراد املجتمع.

م��ن الأهمي��ة الإ�ش��ارة �إىل �أن العوام��ل
مهما يف
وردات الفع��ل النف�سي��ة تلع��ب دورا ً
حتديد وت�شكيل طبيعة اال�ستجابة املجتمعية
للإر�شادات والتعليم��ات يف حاالت الكوارث
الفع��ال يف
وتف�ش��ي الأوبئ��ة ،والإ�سه��ام ّ
احل��د م��ن تف�ش��ي الأوبئ��ة ،ومن جه��ة �أخرى
ظه��ور عوار�ض القلق وال�ضغوط��ات النف�سية
وانتكا�س��ة الأمرا�ض النف�سية �أثن��اء وما بعد
اجلائح��ة .وبالرغم م��ن هذا ال��دور احل�سا�س
وامله��م ال��ذي ي�شكله العام��ل النف�س��ي �إال �أن
تكري���س اجله��ود عن��د جمابه��ة اجلوائح يف
مراحله��ا الأوىل غالب��ا ال يتعام��ل مع تعزيز
ال�صح��ة النف�سي��ة ب�شك��ل مبا��شر وه��ذا �أمر
متفه��م وبديه��ي .حي��ث يت��م تكري���س ج��ل
امل��وارد واجلهود نحو التق�صي وتقليل فر�ص
االنت�شار املجتمع��ي وعالج حاالت املر�ضى
احلرجة وغريها كونها الأولوية الق�صوى يف
املرحلة الأولية.
وم��ن الآث��ار املرتتب��ة الأخ��رى ه��ي
�صعوب��ة التكي��ف كع��دم االلت��زام وجتاه��ل
التعليم��ات و�إر�ش��ادات الوقاي��ة وح��االت
القلق ،وال�ضغوطات وهذا ما �أو�ضحته درا�سة
�صيني��ة م�ؤخرا ل��ـ( )1210مواطنني �صينني
يف ( )194مدين��ة خمتلف��ة هدف��ت �إىل تتب��ع
الآث��ار النف�سية للجائحة .حيث �رصح ()%54
من امل�شاركني �أنهم عانوا من تقلبات نف�سية،
و( )%29منه��م عانوا م��ن الإ�صابة ب�أعرا�ض
القل��ق و( )%17منه��م عان��وا م��ن �أعرا���ض
اكتئاب .حيث تراوحت �شدة تلك الأعرا�ض من
متو�سط��ة �إىل �شديدة احلدة ،كم��ا �أن معدالت
االكتئ��اب والقلق وال�ضغوط��ات تزايدت بني

الن�ساء والطالب ومر�ض��ى الأمرا�ض املزمنة
ومم��ن �أ�صيب ب�أعرا���ض م�شابه��ة ب�أعرا�ض
فريو�س كورونا امل�ستجد.
وق��د يك��ون املر�ض��ى �أ�صح��اب تاري��خ
مر�ض��ي يف الط��ب ال�سلوك��ي �أك�ثر عر�ض��ة
من الآخري��ن للإ�صاب��ة ب�أعرا���ض نف�سية �أو
انتكا�سات نف�سية جدي��دة ،ولكن من املتوقع
زي��ادة خطر الإ�صابة واملعان��اة من �أعرا�ض
نف�سية يف ظل هذه اجلائحة من �أفراد املجتمع
عام��ة و�أف��راد ال�صف��وف الأوىل م��ن الطاقم
الطب��ي خا�صة يف جم��االت الرعاية الأولية,
و�أق�سام الطوارئ و�أق�سام العناية املركزة مما
جعلها حم��ط نظ��ر واهتمام منظم��ة ال�صحة
العاملية التي وجهت ب�رضورة توفري �أ�ساليب
الدعم وتعزيز ال�صحة النف�سية للطاقم الطبي.
واجلدي��ر بالذك��ر �أن بع���ض املالب�س��ات
املتعلقة بفريو�س كورونا امل�ستجد كونه وباء
حدي��ث العه��د كعدم وج��ود معلوم��ات �شافية
حول��ه وطريق��ة احتوائ��ه وحقيقة ع��دم وجود
ع�لاج حا�س��م �أو لقاح �ض��ده كفيل��ة بالت�سبب
مب�ضاعفات نف�سية لدى �أفراد املجتمع .كما هو
احل��ال بالفزع من امل��وت يف حالة امل�صابني
باملر�ض وم�شاعر الوحدة والغ�ضب يف حاالت
احلجر امل�ؤ�س�س��ي �أو املنزيل ,وفقدان التوا�صل
الب��شري املبا��شر ،والتهويل من قب��ل و�سائل
التوا�صل الإجتماعي.
ا�ستعرا�ض لبع�ض اال�ستطالعات العامة
�شاركتن��ي �إح��دى الن�س��اء جتربته��ا
بالتعبري عن قلقها وخوفها مع بداية �إنت�شار
املر���ض يف ال�سلطن��ة وحتريه��ا للمعلوم��ات
و�إج��راءات الوقاية من و�سائ��ل الإعالم لأخذ

العوامل وردات الفعل النف�سية تلعب
دورا مه ًما يف حتديد وت�شكيل طبيعة
اال�ستجاب��ة املجتمعي��ة للإر�ش��ادات
والتعليم��ات يف ح��االت الك��وارث
وتف�شي الأوبئة ،والإ�سهام الف ّعال يف
احلد من تف�شيها
كافة التدابري حلماي��ة عائلتها ،حيث �شملهم
الإغالق التام لإحدى واليات حمافظة م�سقط.
ولك��ن بعد علمه��ا ب�إ�صابة �أف��راد �آخرين من
عائلتها باملر�ض واخت�لاف حدته و�أعرا�ض
ظهوره م��ن �شخ�ص لآخر انتابه��ا قلق عارم
م��ن امل�ضاعفات املحتمل��ة وانت�شار العدوى
ولك��ن طم�أنه��ا م�ست��وى وعيه��م وتطبيقه��م
لكاف��ة التعليمات واالهتم��ام الكبري من قبل
اجله��ات املخت�ص��ة بحال��ة امل�صابني .حيث
كان م��ا حدث دافع��ا �أكرب لن��شر الوعي بني
�أبنائها ،وحثهم امل�ستمر على املحافظة على
التباعد االجتماعي وغ�سل اليدين.
و�أفاد �أحد رواد الأعمال مبحافظة م�سقط �أن
الإغالق التجاري ال��ذي فر�ضه انت�شار فريو�س
كورونا قل��ب املوازين التجارية خملفا خ�سائر
اقت�صادي��ة ج�سيم��ة ،فقد ت�أثر م�لاك العقارات
نظرا لتوق��ف الإيرادات من
واملح��ال التجارية ً
الإيج��ارات ،حي��ث �ساه��م بع���ض امل�لاك كال
ح�س��ب ا�ستطاعت��ه وقدرته املالي��ة يف �إ�سقاط
الإيج��ار ال�شه��ري �أو ت�أجيله ع��ن امل�ست�أجرين
لتخفي��ف اخل�سائ��ر الرتاكمي��ة الت��ي تكبدوها،
حيث �إن م�ص��در الدخل لدى �أغلب امل�ست�أجرين
هو الن�ش��اط التجاري القائم على البيع وتوفري
اخلدمات ،فبعد توقف ذلك امل�صدر عجز ال�سداد
 ،كم��ا �أن بع�ض امل�ست�أجري��ن لل�شقق واملنازل
ه��م م��ن الفئ��ة املخف�ض��ة رواتبه��م �أو م��ن
امل�رسحني عن العمل ،فالواجب الإن�ساين يحتم
امل�شاركة يف تخفيف الأعباء النف�سية عنهم يف
ظل هذه الأزمة.
فخالل الثالث��ة �أ�شهر الأوىل م��ن انت�شار
الفريو���س وتنفي��ذا للق��رارات ال�ص��ادرة م��ن
اللجن��ة العلي��ا املكلف��ة ببحث �آلي��ة التعامل
م��ع التط��ورات الناجت��ة عن انت�ش��ار فريو�س
كورون��ا (كوفي��د ،)١٩قام البع���ض ب�إ�سقاط
الإيج��ارات ال�شهرية ع��ن م�ست�أجري املحال
التجارية التي �شملها الإغالق ،كما مت توعية
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امل�ست�أجري��ن ب�ش���أن حزم��ة الت�سهيالت التي
�أعلن��ت عنها اللجنة العليا والتي �شملت �إلغاء
الغرام��ات لت�أخ��ر جتدي��د عق��ود الإيج��ار �أو
تراخي�ص البلدي��ة �أو بطاقات العمل وغريها
من امل�ستندات الإدارية.
�أما فيما يتعلق بالأن�شطة التجارية والتي
بطبيع��ة احلال يوج��د بها عدد م��ن العمالة،
فقد مت توجيه الن�ص��ح والإر�شاد لهم بالبقاء
يف امل�ساك��ن م��ع �أخ��ذ كافة تداب�ير الوقاية
من حيث مالئمة غ��رف النوم واحلر�ص على
التباع��د والنظافة ال�شخ�صي��ة واتباع عادات
�صحية عند تناول الطعام وجتنب املخالطة ،
وكان احلر���ص كذلك على عدم قطع رواتبهم
ال�شهري��ة بالرغم م��ن الإغالق حت��ى ال تزيد
الأعب��اء النف�سي��ة لديه��م ،فانقط��اع الدخ��ل
امل��ايل عنه مبثابة انقطاع دخل �أ�رسة كاملة
يف تلك البالد ،وهو احلال لدينا كذلك فعندما
تقوم ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املحلية بت�رسيح
العامل�ين ف�إن ذلك ي���ؤدي �إىل خلق حالة من
الذع��ر وال�ضغ��ط النف�س��ي ال�شدي��د ل��دى رب
الأ��سرة و�أف��راد عائلت��ه وهو ما يزي��د حالة
التوت��ر الع�صب��ي تزامن��ا مع احلج��ر املنزيل
والركود البدين ووقت الفراغ الوا�سع.
ون��رى �أي�ض��ا كث�يرا م��ن رواد الأعم��ال
العمانيني املت�أثري��ن باجلائحة حيث قاموا
بيي��ع حمالتهم و�إغ�لاق �أن�شتطه��م التجارية
نتيجة اخل�سائر الرتاكمي��ة كتكاليف الإيجار
والرواتب ،بالرغم م��ن �أن البع�ض �أعد خططً ا
بديل��ة ال�ستم��رار املبيع��ات ،وذل��ك بانتهاج
نه��ج الت�سويق الإلك�تروين وتو�صيل الطلبات
�إىل املن��ازل والعرو���ض الرتويجية اجلاذبة،
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�إال �أن ه��ذا النه��ج ال ينطب��ق عل��ى كث�ير من
الأن�شط��ة التجارية خ�صو�صا تلك التي تعتمد
عل��ى تق��دمي اخلدم��ة ك�صالون��ات التجمي��ل
وحمالت احلالقة والعيادات الطبية وغريها.
وقد مت �إبالغي بحادثة انتحار لأحد العمال
الوافدي��ن العاملني ب�أح��د الن�شاطات التجارية
والت��ي ق��د يك��ون �سببه��ا الأبرز غي��اب الوازع
الديني وحالة الي�أ�س التي انتابته نتيجة توقف
دخل��ه ال�شهري والقل��ق النف�سي ال��ذي ا�ست�رشى
قلبه وذهن��ه وتفكريه ال�سلبي ح��ول عدم عودة
احلي��اة �إىل �سابق عهدها والتوتر الع�صبي الذي
داهم��ه ب�سبب العزلة الطويلة وخوفه البالغ من
�أن ي�صيب��ه املر���ض ويفتك به كح��ال كثري من
امل�صابني حول العامل.
وهذا م��ا �أ�شارت �إلي��ه درا�سة عن حاالت
االنتحار امل�صاحبة للجائحة يف بنغالدي�ش
من��ذ احلظ��ر الت��ام واملعان��اة النف�سي��ة
الناجت��ة عن اخل�سائ��ر والك�س��اد االقت�صادي
والفق��ر و�أي�ض��ا �إج��راءات الوقاي��ة كالتباعد
االجتماعي والعزلة مما ق��د ي�ؤدي �إىل �أفعال
الإيذاء اجل�سدي الذاتي والأفكار االنتحارية.
كم��ا �أ�ش��ار �أح��د �أطباء خ��ط الدف��اع الأول
ومتع��ايف من مر���ض كورون��ا امل�ستج��د �أن يف
بداي��ات انت�شارالفريو���س يف مدين��ة (ووه��ان)
ال�صينية مل يك��ن اخلرب مو�ضع قلق مبدئيا حيث
ك��ان يبدو ق�ضي��ة �صحية بعي��دة جغرافيا ولكن
بعد التطورات ال�رسيعة وت�صاعد خطورة املر�ض
وحاج��ة احل��االت املتزاي��دة للعناي��ة املرك��زة
وم��وارد عدي��دة ك�أجه��زة التنف���س اال�صطناعي
و�أع��داد متزاي��دة م��ن الطواق��م الطبي��ة للتعامل
مع��ه وفهم �أعم��ق حلقيقة وطبيعة ه��ذا املر�ض.

احلر���ص عل��ى االهتم��ام بال�صحة
وممار�س��ة التماري��ن اجل�سدي��ة
بانتظ��ام يف املن��زل �أو يف احلج��ر
ال�صح��ي �أو العزل��ة للحف��اظ على
احلركة وتخفيف ال�شعور بامللل
وق��د انتاب الفريق الطب��ي عامة القلق والتخوف
ال�شدي��د عند التعام��ل الأول م��ع �إحدى احلاالت
امل�صاب��ة ،حي��ث كان من الطاق��م الطبي من هم
م��ن كب��ار ال�س��ن �أو مم��ن يعان��ون م��ن �أمرا�ض
مزمن��ة كال�سكري ومر�ض الرب��و مما قد يجعلهم
معر�ض�ين مل�ضاعف��ات يف ح��ال الإ�صابة .ومن
جهة �أخرى تطلب التعامل مع املر�ضى امل�صابني
تركي��زا عاليا وحذرا �شدي��دا .ورافق ازدياد عدد
امل�صاب�ين بالفريو���س ازدي��اد الإ�صاب��ة �ضمن
الطاق��م الطب��ي املعالج حي��ث �أ�صب��ت �شخ�صيا
باملر���ض .وبالرغ��م م��ن �إ�صابت��ي �إال �أن قلق��ي
الأك�بر كان �أن �أنقل الع��دوى لأبنائي يف املنزل
 .وقد كانت فرتة الع��زل بالن�سبة يل كئيبة حيث
�أرهقتن��ي �أعرا���ض املر���ض الت��ي منعتن��ي من
ممار�سة حياتي ب�شك��ل طبيعي وخويف امل�ستمر
م��ن نقل الع��دوى للآخري��ن .وقد يك��ون ال�شعور
املقيت بالذنب الذي الحقني والحق زمالئي من
امل�صابني باملر�ض م��ن الطاقم الطبي املتجلي
باخلوف من نقل العدوى والت�سبب بوفاة �أحدهم
�شع��ورا �إيجابي��ا اللتزامنا وحر�صن��ا الدائم على
تطبي��ق كافة الإج��راءات االحرتازي��ة والوقائية
للحد من انت�شار املر�ض.
وم��ن جه��ة �أخ��رى تق��ول �إح��دى طالبات
جامع��ة ال�سلطان قابو�س بكلي��ة الطب والعلوم

ال�صحي��ة �إن فرتة العزل املن��زيل جتربة مرثية
عل��ى ال�صعيد ال�شخ�صي حي��ث ا�ستثمرت وقتها
مبمار�س��ة العديد من الن�شاطات الدرا�سية وغري
الدرا�سي��ة .وبالرغ��م م��ن الأو�ض��اع العاملي��ة
واملحلي��ة للجائحة �إىل �أن ه��ذه الفرتة �أ�سهمت
بفاعلية على تقوية الروابط الأ�رسية واكت�ساب
الكث�ير من العادات احل�سنة وتطوير الذات ،كما
�أنها كانت فرتة نقاهة من �ضغوطات الدرا�سة.
و�أبدت �سعادتها بطريقة التعلم عن بعد ،وكذلك
الت�سوق الإلكرتوين وو�سائل الرتفيه املنزلية.
مفهوم التعاي�ش مع اجلائحة
�أ�ش��ار ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلطان
هيثم – حفظه اهلل ورعاه – يف اجتماع اللجنة
العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجت��ة ع��ن انت�شار فريو���س كورون��ا (كوفيد
� )19إىل التعاي���ش م��ع ه��ذه اجلائح��ة ،وهو ما
ال يت�أت��ى �إال بتكات��ف �أف��راد املجتم��ع ،وذل��ك
باتباعهم كافة االح�ترازات والتدابري الوقائية
الالزم��ة ،ومتابعته��م ،م�ؤك��دا جاللت��ه – �أعزه
اهلل – ب���أن الدول��ة ما�ضي��ة يف مواجه��ة ه��ذه
اجلائح��ة وت�سخري �إمكاناتها لذل��ك .و�أن الغاية
الأ�سمى هي حماية جميع من يعي�ش على �أر�ض
ُعم��ان الطاه��رة �إ�ضاف��ة �إىل ا�ستمراري��ة عم��ل
الدول��ة و�أدائها لواجباته��ا ،والتقليل من ت�أثري
الأو�ض��اع امل�ستج��دة عل��ى جمي��ع القطاعات،
وحماي��ة االقت�ص��اد العم��اين وا�ستمرارية عمل
القطاع اخلا�ص ،ب�أقل قدر من الأ�رضار.
وبح�سب ت�رصي��ح (مايكل ريان) م�س�ؤول
الطوارئ يف منظمة ال�صحة العاملية ال ميكن
لأح��د �أن يتوقع املدة الت��ي �ست�ستغرقها هذه
اجلائحة ..نحن على م�شارف م�ستقبل جمهول
من�ض��ي قدما �إليه .ومنا�شدت��ه العامل للتحول
�إىل تداب�ير تتي��ح (التعاي���ش م��ع الفريو�س)،
حت��ى ظهور اللقاح امل�ض��اد .فك��ان نه��ج
حماول��ة التعاي�ش مع ه��ذه اجلائحة الفتاكة
معادل��ة ي�صعب حلها ولكن البد من اخلو�ض
به��ا ال�ستمرار احلياة .وم��ا يق�صد بالتعاي�ش
ه��و ع��ودة ن�شاط��ات احلي��اة ال�رضورية مع
الأخذ بكافة �إجراءات الوقاية الالزمة .
وق��د يع��زى الته��اون واال�ستهت��ار
بالتعليم��ات من قبل بع�ض الأفراد يف الأونة
الأخ�يرة �إىل امللل والتعب بع��د م�ضي �سبعة
�أ�شه��ر عل��ى ت�سجي��ل �أول حال��ة �إ�صاب��ة يف
ال�سلطن��ة �أو �إىل التف�سري اخلاط��ئ مع الأ�سف
لبع���ض الأف��راد ملفه��وم التعاي���ش ال��ذي ال

يعني ب�أي �شكل من الأ�شكال انتهاء اجلائحة
واخلط��ر .فوجب تفعي��ل امل�س�ؤولي��ة الفردية
والرقاب��ة الذاتي��ة وحماي��ة النف���س ،والأه��م
حماية املعر�ضني للمخاطر العالية من كبار
ال�سن ،ومر�ضى الأمرا�ض املزمنة ،واحلوامل.
ووفقا لتو�صيات املركز الوطني للوقاية
من الأمرا�ض ومكافحتها بالواليات املتحدة
الأمريكية ( )CDCفيما يتعلق بتعزيز ال�صحة
النف�سية �أثناء الأوبئة والكوارث ومنها:
•�أخ��ذ ا�سرتاح��ة م��ن م�شاه��دة الأخبار �أو
قراءته��ا �أو اال�ستماع �إليها ،مبا يف ذلك و�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي والبح��ث ع��ن �أح��دث
املعلوم��ات يف �أوق��ات حم��ددة مرة واح��دة �أو
مرتني يف اليوم من من�صات ال�سلطات ال�صحية
العاملي��ة واملحلية ،حت��ى ت�ستطيع التمييز بني
احلقائق وال�شائعات حيث �إن احلقائق والوقائع
قد ت�ساهم يف تخفيف املخاوف.
•احلر���ص عل��ى االهتم��ام بال�صح��ة
وممار�س��ة التماري��ن اجل�سدي��ة بانتظ��ام يف
املنزل �أو يف احلجر ال�صحي �أو العزلة للحفاظ
على احلركة وتخفيف ال�شعور بامللل.
•تن��اول وجب��ات �صحي��ة ومتوازن��ة
واحل�ص��ول عل��ى ق�س��ط واف��ر م��ن الن��وم
وتخ�صي�ص وقت لال�سرتخاء.
•دع��م الآخري��ن ،فم�ساع��دة الآخري��ن
وق��ت حاجته��م �إىل امل�ساع��دة �أم��ر يع��ود
بالنف��ع عل��ى ال�شخ���ص ال��ذي يتلق��ى الدعم،
وكذلك ال�شخ�ص الذي يقدمه.
•احر���ص عل��ى التوا�صل م��ع الآخرين،
والتح��دث م��ع �أ�شخا���ص تث��ق به��م ب�ش���أن

خماوف��ك وكي��ف ت�شع��ر ،كم��ا ه��و ح��ال
التعام��ل مع الأطفال وتقليل الأعباء النف�سية
املحتمل��ة م��ن خ�لال التح��دث معه��م حول
تف�ش��ي الفريو���س ،والإجابة ع��ن ت�سا�ؤالتهم
وم�شارك��ة احلقائ��ق بطريق��ة �سهل��ة .وم��ن
امله��م طمئنته��م وم�شاركتهم ط��رق التعامل
م��ع ال�ضغوط��ات وم�ساعدته��م عل��ى الت�أقلم
واملحافظة عل��ى ا�ستمرار الأن�شطة الروتينية
املعت��ادة يف احلي��اة اليومية ،وو�ضع جدول
زمن��ي لأن�شط��ة التعل��م و�أن�شط��ة اال�سرتخاء
والت�سلي��ة ،والقي��ام ب�أن�شط��ة �إبداعي��ة مث��ل
اللع��ب والر�س��م الت��ي ت�سه��م يف التعب�ير عن
م�شاعره��م املزعج��ة كاخل��وف واحل��زن يف
بيئة �آمن��ة وداعمة .وتقلي��ل تعر�ض الأطفال
للتغطي��ات الإخباري��ة للح��دث مب��ا يف ذلك
و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي .فق��د ي�س��يء
الأطف��ال تف�س�ير م��ا ي�سمعون��ه ،وميك��ن �أن
يخاف��وا م��ن �ش��يء ال يفهمونه.كذلك ت�شجيع
طفلك على �أخ��ذ فرتات راحة ،واحل�صول على
ق�س��ط وافر م��ن الن��وم ،وممار�س��ة الريا�ضة،
وتناول الطعام ال�صحي.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم ،نوا�صل مناق�شة جودة احلياة والتي ت�شمل جودة ال�صحة بجميع �أركانها ،بالإ�ضافة �إىل
جوانب �أخرى مهمة للحياة املطمئنة الهانئة .وفيما مت ن�رشه نكرر الت�أكيد على �شمولية جودة حياة الإن�سان
وتكاملها وت�أثرها بجودة الو�سط البيئي واملجتمعي الذي يعي�ش فيه .يف هذا العدد نلقي ال�ضوء على �أهمية
ال�صحة النف�سية جلودة حياة الفرد واملجتمع� .إن مدى وعيك بهذه احلقائق �سوف يزيد من درجة احلما�س
والدافعية لديك ليعزز من �شغفك و�سعيك الطموح نحو الكمال ،نحو جودة احلياة العالية التي تت�سم بتوافق
وتكامل الفرد مع نف�سه وجمتمعه ومع بيئته ،ك�أ�سا�س لل�سعادة والر�ضى .وما �أحوجنا �إىل �صحة نف�سية
قوية ،وثقة ،واتزان انفعايل يف التعامل مع ال�صدمات ،خا�صة يف هذه الأوقات الع�صيبة من حياة العامل
ونحن نواجه تداعيات جائحة (كوفيد )١٩الذي يع�صف بالكرة الأر�ضية.
توج ُهك هذا ال�شهر :تقوية �صحتك النف�سية ،وتعزيز وعيك مبدى ت�أثريها على ا�ستدامة �صحتك
ليكن ّ
ومناعتك ،وجودة حياتك.

عالقة جودة احلياة بال�صحة النف�سية
�إن حياتنا تكاد ال تخلو من بع�ض اال�ضطرابات وامل�شاكل التي قد
�سلبيا ،فتقف عائق ًا �أمام تق ّدمنا و�إجنازاتنا .وقد ميتد الأثر
ت�ؤثر فينا ّ
ال�سلبي على الآخرين من حولنا ،فينعك�س على عطائهم و�إجنازاتهم
النف�سية التي تهدف
أهمية الكربى لدرا�سة ال�صحة
ّ
�أي�ضا .لذا ظهرت ال ّ
�إىل تعزيز جودة حياة الفرد حتى ي�صل �إىل حالة االن�سجام والتوافق
النف�سي واالجتماعي ،وبالتايل القدرة العالية على الإنتاجية والعطاء
وال�شعور بالر�ضى وال�سعادة.
ال�صحة اجل�سمية تتحقق ب�سالمة اجل�سم من الأمرا�ض والآالم
و�سالمة الأع�ضاء الداخلية ،بالإ�ضافة �إىل �سالمة �سري العمليات
وفعال� .إال � ّأن
احليوية ووظائف الأجهزة والأع�ضاء ب�شكل ن�شط ّ
ّ
تعريف ال�صحة النف�سية لي�س بتلك الب�ساطة ،حيث � ّإن مدلوالت النف�س
مادي ومبا�رش
ومكنوناتها وم�ستوى �سالمتها لي�ست ملمو�سة ب�شكل
ّ

مما ي�سبب �صعوبة قيا�سها ،ولكننا نُ�ستدلّ عليها من خالل ال�سلوك
اخلارجي للفرد وتفاعالته وا�ستجاباته .وقد تختلف تعريفات
ّ
ال�سلوكية
والقواعد
وثقافتها
املجتمعات
باختالف
ة
النف�سي
ال�صحة
ّ
ّ
والأخالقية ال�سائدة ،وباختالف املعتقدات والثقافات.
وبرغم بع�ض االختالف ف�إ ّنه يوجد تعريف ب�سيط و�شامل لل�صحة
النف�سية :فهي حالة الفرد ال�سائدة وامل�ستمرة والتي يكون فيها
واجتماعياً ،بالإ�ضافة �إىل ال�شعور بال�سعادة
نف�سي ًا
م�ستقراً ومتوافقا
ّ
ّ
مع الذات ومع الآخرين ،وبالتايل القدرة على حتقيق وتقدير الذات،
وا�ستغالل املهارات والكفاءات الذاتية ب�أق�صى حد ممكن؛ �أي �أنها
متيز �سلوك الفرد واجتاهاته جتاه ذاته وجتاه
ال�سمة الإيجابية التي ّ
الآخرين ،فيكون بذلك فرداً �سعيداً ومتوازن ًا وح�سن اخللق ،وي�شعر
بالر�ضى عن نف�سه وعن الآخرين.

ما هي عالمات ومظاهر ال�صحة النف�سية التي تظهر
على �شخ�صية الفرد �أثناء تفاعله االجتماعي؟

ما هي عوامل ا�ضطراب
ال�صحة النف�سية؟

• التوازن والن�ضج االنفعايل :يف ا�ستجابته وانفعاالته جتاه املثريات،
والقدرة على التكيف ومواجهة ال�ضغوط والتغلب عليها ،والقدرة على
التعبري عن االنفعاالت بطريقة وا�ضحة ونا�ضجة بدون مبالغة.
الداخلي امل�ستدام الذي يدفع الفرد �إىل املزيد
• الدافعية :وهي املح ّفز
ّ
من الإجناز وال�سعي الدائم لتوجيه القدرات والإمكانات لتحقيق الأهداف.
تقبل الفرد لذاته وقدراته و�إمكاناته،
• التوافق النف�سي :وهو عبارة عن ّ
وقدرته على احل�صول على الدرجة الالزمة من الإ�شباع للحاجات مع
مراعاة املتغريات املحيطة.
• ال�شعور بالر�ضى وال�سعادة :نظراً لال�ستقرار النف�سي والأمان
والطم�أنينة الداخلية ،و�أي�ضا نتيجة لتحقق مظاهر ال�صحة النف�سية
ال�سابقة.

هي انعكا�س لتدهور جودة احلياة� .إن حياة الفرد
االجتماعية والنف�سية ،والبيئية ت�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا يف
النف�سية .لقد �أكد خرباء منظمة ال�صحة
م�ستوى ال�صحة
ّ
العاملية يف التقرير املخت�رص عن ال�صحة النف�سية� :أكدوا على
اجل�سمية ،واالكتئاب،
تنوع العوامل امل�ؤثرة ،كاالعتالالت
ّ
ّ
ال�صحية ،واملخدرات ،بالإ�ضافة �إىل الفقر،
والأمناط غري
ّ
واحلروب ،وفقدان الأمن ،وانت�شار الي�أ�س ،والبطالة ،وتدين
الدخل ،وانتهاكات حقوق املر�أة والطفل ،و�أ�ساليب التن�شئة
الأ�رسية العنيفة .وجميع تلك العوامل ت�سبب حرمان الأفراد
من التمتع باال�ستقرار النف�سي ،وبالتايل ظهور االنحرافات
ال�سلوكية غري ال�سليمة.
وحاالت القلق والأمناط
ّ
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املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :أغ�سط�س

�صورة ومعلومة طبية
�أهم طرق تعزيز ال�صحة النف�سية
 uتلبية احلاجات البيولوجية الأ�سا�سية من
طعام و�رشاب ونوم وراحة ب�صورة �صحية جيدة.
 uاالهتمام باملظهر العام واملحافظة على
النظافة واملظهر الالئق.
 uتبني االجتاه ال�سليم يف احلياة وتعزيز ال�صورة
إيجابية نحو ال��ذات عن طريق الإي��ح��اءات
ال
ّ
إيجابية للذات.
ال
ّ
 uحتديد هدف وا�ضح للحياة وال�سعي امل�ستمر
والد�ؤوب لتحقيقه.

 qم���ن (� )7-1أغ�سط����س:
�أ�سب���وع الر�ضاع���ة الطبيعية.
منظم���ة اليوني�سي���ف خ�ص�صت
هذا الأ�سب���وع للتوعية ب�أهمية
الر�ضاع���ة الطبيعي���ة ،وه���ي
الطريقة املثل���ى لتغذية الطفل
يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل ،متفوقة
عل���ى جميع البدائل من احلليب
ال�صناعي.

 uاال�سرتخاء وممار�سة الت�أمل ،واالبتعاد عن
م�صادر القلق والتوتر واخلوف.
أ�رسية ال�سليمة واخلالية من العنف
 uالتن�شئة ال ّ
جتاه الأطفال واملراهقني.

ما �أهمية التمتع ب�صحة نف�سية جلودة احلياة؟
ال�صحة النف�سية ،تزرع ال�سعادة واال�ستقرار والتكامل بني الأفراد
ومتكنهم من اختيار القرارات احلكيمة واملتوازنة حلل امل�شكالت؛ ويتم
ذلك من خالل جوانب �أ�سا�سية:
اخللو من التوترات واملخاوف ،و�شعور
• اال�ستقرار الذاتي للفرد:
ّ
عام بالهدوء وال�سكينة والأمان.
• اال�ستقرار الأ�رسي :الأ�رسة امل�ستقرة تتمتع بالتما�سك والت�آزر
الداخلية واخلارجية ،وبالتايل هي تزيد املجتمع قو ًة
والقوة
ّ
ومتا�سكاً ،وهي قادرة على تن�شئة �أطفال �أ�سوياء نف�سياً.
• تطوير الذات والتنمية الب�رشية :يتمكن الفرد من اكت�شاف �آفاق
نف�سه وتتعزز قدرته على فهم ذاته ،وفهم من حوله ،في�صبح قادرا

على ال�سيطرة و�ضبط العواطف واالنفعاالت والرغبات .بالتايل يتمكن
ال�سوية
من توجيه �سلوكه ب�شكل �سليم ،بعيداً عن اال�ستجابات غري
ّ
(الناجتة عن ردة فعل ،بدون �إدراك كامل �أو تفكري).
• التعامل الإيجابي مع ال�ضغوط والتحديات :تتوازن انفعاالت
احلياتية ،فيتغلب عليها ،ويتحمل
الفرد عند الوقوع حتت ال�ضغوط
ّ
متكيف مع جمتمعه،
م�س�ؤولياته بدون هرب ،فهو متوافق مع ذاته
ّ
وتكون �سلوكياته �سليمة وحمبوبة ومر�ضية.
• تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية :فال�شخ�صية املتكاملة
ال�سوي جتعله �أكرث فاعلية و�إنتاجية يتحمل كامل م�س�ؤولياته
للفرد
ّ
وي�ستعمل طاقاته وقدراته �إىل احلد الأق�صى.

�أثر العائلة على ال�صحة النف�سية
يق��ول �أدل��ر (طبي��ب من�س��اوي ،م�ؤ�س���س
مدر�س��ة عل��م النف���س الف��ردي)� :إن الرج��ل
املهتم باحتياجات �أ�رست��ه ماديا وعاطفيا
و�أخالقي��ا ،بتعب�ير «�أدل��ر امل�س���ؤوليات
الأ�رسية» �سوف �سيح�صل على �صحة نف�سية
�أعل��ى ج��ودة ،وباملقاب��ل الرج��ل املهم��ل
معر�ض
مل�س���ؤولياته العادي��ة �أو العاطفي��ة ّ
للإ�ص��ابة باال�ض��طراب النف�س��ي .ور�س��ولنا
الك��رمي نبهن��ا عل��ى �أهمي��ة العائل��ة ،ونظر

أ�س��ا�س املجتمع،
الإ�س�لام للأ�رسة على �أنها �
ُ
وهي ال َّلبِن��ة الأوىل ،ولي�س الفرد هو �أ�س��ا�س
املجتمع ،قال اهلل �سبحانه} :واللهَّ ُ َج َع َل َلك ُْم
اجك ُْم
اجا َو َج َع�� َل َلك ُْم مِ ْن َ�أ ْز َو ِ
مِ ْن �أَ ْنفُ�سِ ��ك ُْم َ�أ ْز َو ً
ني َو َح َف َد ًة َو َر َز َقك ُْم مِ َن الطَّ ِّي َب ِ
ات �أَ َفبِا ْل َباطِ لِ
َب ِن َ
للهَّ
ون{ �س��ورة
ُر
ف
ك
ي
م
ه
ا
م
ع
ن
ب
و
��ون
ن
ْ
��تِ
ِ
ُ ْ َ ُ َ
ُي�ؤْمِ ُ َ َ ِ ِ ْ َ
النح��ل ،الآي��ة ( .)72روى الإمام الرتم��ذي
عن عائ�ش��ة قال :قال ر�س��ول اهلل ـ �صلى اهلل
علي��ه و�س��لم ـ « :خريكم خريكم لأهل��ه ،و�أنا

خريكم لأهلي».
�إن وجود عائلــة لـــدى الإن�ســان واالهتمــام
بهـ��ا يزيـــ��د من �س��عادته ب�س��بب هرمونات
ال�س��عادة الت��ي يفرزهــا ج�س��ــم الإن�س��ان -
هرم��ون (الدوبامني) يتم �إف��رازه عند �إجناز
�أي مهم��ة كانت �ص��غرية �أو كبــرية -ويفرز
هرمون (ال�سريوتونني) عندما يقــــدم خدمة
للآخرين ،وهرم��ون (الأوك�سيتو�س�ين) يفرز
عندما يح�ضن الإن�سان �أ�صدقائه و�أهله.

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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خطى اقت�صادية حتقق تطلـــــــــــعات امل�ستقبل

مت�ضي ال�سلطنة بخطى ثابتة نحو حتقيق املزيد من التطلعات للوطن واملواطن ،وبد�أت مع عهد تويل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ مقاليد احلكم يف البالد لال�ستمرار يف م�سرية التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،واالهتمام باال�ستثمارات
االقت�صادية تعزيزا مل�صادر الدخل ،وقد مت و�ضع مالمح �إ�سرتاتيجية جديدة للنهو�ض بالقطاعات االقت�صادية يف البالد من خالل عدة حماور،
وي�أتي يف مقدمتها مراجعة �أعمال ال�شركات احلكومية التي وعد جاللته � -أعزه اهلل  -يف خطابة التاريخي مبراجعة �أعمالها عندما قال يف
كلمته ال�سامية الكرمية�« :سنعمل على مراجعة �أعمال ال�شركات احلكومية مراجعة �شاملة بهدف تطوير �أدائها ورفع كفاءتها ومتكينها من
الإ�سهام الفاعل يف املنظومة االقت�صادية ،و�سنهتم بدرا�سة �آليات �صنع القرار احلكومي بهدف تطويرها مبا يخدم امل�صلحة الوطنية العليا،
و�سنويل هذه اجلوانب كل العناية واملتابعة والدعم» ،فما وعد به القائد املفدى � -أبقاه اهلل  -بد�أ يتحقق ب�صدق الوعد والعهد.

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي بجريدة الوطن
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لقد �أعلن جهاز اال�ستثمار ال ُعماين م�ؤخرا عن �إعادة ت�شكيل جمال�س �إدارة (� )15رشكة
ي�رشف عليها ،وذلك يف �إطار املراجعة ال�شاملة لل�رشكات اململوكة للدولة ،وذكر البيان
ال�صادر من جهاز اال�ستثمار ال ُعماين ب�أنه مت تعيني ( )79من �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص
يف جماالت خمتلفة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،لتمثيل اجلهاز كر�ؤ�ساء و�أع�ضاء جدد
ملجال�س �إدارة ال�رشكات التابعة له ،وذلك وفقا ملعايري حمددة ت�شمل الأو�ضاع الت�شغيلية
لهذه ال�رشكات والقطاعات العاملة بها.
ومن خالل هذه اخلطوة املهمة تتبلور الر�ؤية امل�ستقبلية الهادفة �إىل و�ضع الأ�س�س املتينة
القت�صاد قوي يدار بخرباء و خمت�صني وك��وادر وطنية ُعمانية لها باع طويل يف جمال
اال�ستثمار واحلوكمة والإدارة الفاعلة ،حيث تتج�سد من خالل هذه اخلطوة ترجمة اخلطاب
ال�سامي ملوالنا جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ب�شكل �رسيع على
�أر�ض الواقع وو�ضعه مو�ضع التنفيذ ب�شكل �رسيع ومدرو�س.
�إن املنظومة االقت�صادية العاملية تتطور مع املعطيات والأحداث ،وتت�سارع الدول لتواكب

متاما
تقدم الركب االقت�صادي احلا�صل يف العامل ،وال�سلطنة تدرك ً
ب�أن مواكبة املتغريات وامل�ستجدات يتطلب بني احلني والآخر التجديد
واملراجعة و الدرا�سة وقيا�س الأداء ،وبذلك تتحقق التطلعات ال�ساعية
�إىل �إيجاد �رشكات حكومية متطورة ت�ساهم يف حتقيق �أهداف التنمية
االقت�صادية ال�شاملة ،وتعزز من �أدائها وترفع من كفاءتها ،حيث
�ستالقي هذه ال�رشكات من خالل خططها وبراجمها املدرو�سة الدعم
من قبل احلكومة� ،إذا ما تطلب الأم��ر ،حيث لن تتوان احلكومة يف
تعزيز قدرات هذه ال�رشكات حتى تتمكن من �شق طريقها بال�شكل
ال�صحيح واملدرو�س ،م�ساهمة منها يف منظومة االقت�صاد الوطني
ب�شكل منا�سب ووفق ما خطط لها وما ر�سم للنهو�ض بها حتقي ًقا
لأهداف وتطلعات ترمي �إىل �أهداف م�ستقبلية واعدة ،حتقق تطلعات
الر�ؤية االقت�صادية ال ُعمانية امل�ستقبلية.
وعلى الرغم مما مير به العامل من انكما�ش يف االقت�صاد العاملي
مرتبط بعدة عوامل� ،سيا�سية واقت�صادية و�صحية ،مما �ساهم يف
تراجع اقت�صاديات كثري من دول العامل وت�أثر الأ�سواق العاملية،
�إال �أن االنتعا�ش االقت�صادي قادم ،والدول ذات الثقل االقت�صادي
تعمل على ت�صحيح م�سار الكثري من اجلوانب املتعلقة باالقت�صاد
والتي يراها املحللون واخلرباء ب�أنها �ساهمت ب�شكل مبا�رش وغري
مبا�رش يف انكما�ش االقت�صاد العاملي ،ومن خالل عملية ت�صحيح
امل�سار و�إدخال مزيد من القوانني والقرارات على امل�ستوى العاملي
والتي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف �إنعا�ش االقت�صاد العاملي ،ف�إن ذلك
ي�ؤ�س�س ملرحلة قادمة يتطلع �إليها العامل ب�أن تكون حافلة بانتعا�ش
اقت�صادي يتزامن مع عودة احلياة �إىل طبيعتها ب�شكل تدريجي ،بعد
ما تعر�ضت له جراء انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد ـ  ،)19الذي �أ�صاب
معظم القطاعات يف كل بلدان العامل بخلل كبري وكبدها خ�سائر مالية
كبرية ،حيث �إن بع�ض امل�ؤ�س�سات بالعديد من القطاعات تكبدت
خ�سائر فادحة لن تتمكن من تعوي�ض خ�سائرها يف فرتة قريبة ،مع
�آمال بتح�سن م�ستويات بع�ض امل�ؤ�س�سات ذات الت�أثري الأقل.

�إن ال�رشكات احلكومية التي مت �إعادة ت�شكيل جمال�س �إدارتها،
�أمامها عمل �شاق ،ولديها �إمكانات ت�ؤهلها للنجاح ،و�أداء عملها بثقة
وكفاءة ،و�أمامها الوقت لتثبت جدارتها بف�ضل ما يقدم لها من دعم
و�صالحيات ،من �ش�أنها �أن تكون جوانب دعم لتحقيق النجاح لها عرب
م�شاريع ناجحة ت�سهم يف تعزيز منظومة االقت�صاد الوطني ،وحتقق
التطلعات الوطنية التي يتطلع �إليها اجلميع مبا يف ذلك احلكومة
واملواطن على حد �سواء.
وعندما تكر�س اجلهود ويعمل اجلميع وف��ق �أف��ك��ار مدرو�سة
ودرا�سات و�إ�سرتاتيجيات تنظر �إىل الأم��ام ،وت�ست�رشف امل�ستقبل
وتتطلع �إىل م��ا ه��و ق���ادم لرت�سم على ذل��ك براجمها وخططها
وم�شاريعها.
ومن خالل جمال�س الإدارة بهذه ال�رشكات والتي مت الإعالن عنها
بعد �إعادة ت�شكيلها ،يت�ضح �أن ت�شكيل هذه املجال�س جمع بني اخلربات
االقت�صادية والكفاءات ال�شابة الطاحمة لتحقيق جناح يح�سب لها،
لذلك ف�إن هذه املجال�س ينظر �إليها املجتمع بعني التفا�ؤل والر�ضى،
وي�أمل ب�أن تكلل جهودها بالنجاح ،وينتظر �أن تتحقق هذه الآمال
عرب جناح هذه ال�رشكات يف امل�ساهمة �ضمن منظومة االقت�صاد
ال ُعماين.
وي�ساهم تعدد وتنوع اخت�صا�صات ومهام هذه ال�رشكات ،يف
جناح تنويع وتوزيع امل�شاريع ،حيث تكت�سب هذه ال�رشكات �أهميتها
يف �أنها متعدة املهام وامل�س�ؤوليات و االخت�صا�صات واجلوانب التي
تعمل بها ،لذلك ف�إن �أمام هذه ال�رشكات الكثري من فر�ص النجاح
التي ت�ؤهلها لتتبنى وتقيم م�شاريع حيوية عمالقة ناجحة �سوف
تتطور يف امل�ستقبل لت�أ�سي�س كيانات اقت�صادية عمالقة ،وت�ساهم يف
كل امل�شاريع الوطنية التي تتبناها احلكومة وت�سعى �إىل حتقيقها،
ومن بينها توفري فر�ص عمل لل�شباب ال ُعماين ،و�إيجاد م�صادر دخل
ذات نفع اقت�صادي منا�سب ،واال�ستثمار يف جماالت واعدة حتقق
عوائد اقت�صادية �ضخمة.
وبعزمية �أبناء الوطن ،وفكر جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم ـ �أبقاه اهلل ـ ت�سري ُعمان بعون اهلل �إىل املعايل ،مت�سلحة بعزمية
قائدها والتفاف �أبنائها حول قيادتهم ،وبهذه العزمية والفكر املتقد،
والعمل على تقوية �أركان الدولة االقت�صادية� ،سوف حتقق التطلعات
والآمال ،وجنني ثمار نه�ضة ُعمانية �شاخمة عامرة باملنجزات.

79

العــدد 524
�أغ�سط�س 2020

البحث
العلمي
البحث العلمي هو �إحدى الركائز املهمة التي ترتكز عليها دول العامل املتقدم يف �سبيل التنمية
الفكرية واالجتماعية والعلمية واالقت�صادية بكافة �أنواعها ،كذلك النهو�ض والرقي بهذه املجتمعات
لتكون جمتمعات ع�صرية متار�س حياتها بالتقدم العلمي والتقني والرقمي واالنتقال من التخلف
�إىل التح�ضر ،ولتكون يف م�صاف الدول املتقدمة والتي تناف�س يف الأبحاث العلمية واملتقدمة يف
عر�ض كل ما هو جديد يف جمتمعاتها ،كما يقوم بدور مهم يف �إعطاء �أفراد املجتمع الفر�ص وتبني
�أفكارهم العلمية يف �سبيل تنمية الإبداع واالبتكار والأفكار اجلديدة للمهتمني بهذه الأبحاث ،حيث
جنحت الكثري من الدول بتوفري بيئة خ�صبة ومنا�سبة جدا للأبحاث العلمية ،كما قامت ب�إنفاق
مبالغ �ضخمة تكاد توازي ميزانيات دول برمتها يف �سبيل تطوير الأبحاث العلمية واالرتقاء بها
النقيب /
ويتمثل ذلك يف توفري مراكز بحثية واالهتمام ب�ش�ؤون الباحث ت�سهيال وت�شجيعا له.
خالد بن �سامل البلو�شي
وهناك العديد من النماذج لعل �أبرزها �سلطنة عمان باعتبارها �سالكة يف هذا النهج ب�إن�شاء الكلية الع�سكرية التقنية
جمل�س متخ�ص�ص للبحث العلمي يعنى بدعم امل�شاريع البحثية وتبني العقول الب�شرية ،وهذا ما
الحظناه منذ �إن�شاء جمل�س البحث العلمي ،حيث قام املجل�س بتبني �أفكار ال�شباب وامل�شاريع ودعمها بجميع الإمكانات املالية
وتوفري اللوازم واالحتياجات اخلا�صة بالأبحاث ،ومت تخ�صي�ص مبالغ �ضخمة يف �سبيل تطوير وتنمية هذه الأفكار ،كل هذا يف
�سبيل تطبيق نتائج وتو�صيات هذه الأبحاث والتجارب والعمل بها يف حل املع�ضالت واملعوقات التي توجهها امل�ؤ�س�سات و�أفراد
املجتمع .ولقد جاء اخلطاب ال�سامي ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله ورعاه -داعما
وم�ؤيدا للبحث العلمي الذي قال فيه�( :إن االهتمام بقطاع التعليم مبختلف �أنواعه وم�ستوياته وتوفري البيئة الداعمة واملحفزة
للبحث العلمي واالبتكار �سوف يكون يف �سلم �أولوياتنا الوطنية و�سنمده بكافة �أ�سباب التمكني باعتباره الأ�سا�س الذي من خالله
�سيتمكن �أبنا�ؤنا من الإ�سهام يف بناء متطلبات املرحلة املقبلة).
ال�سطور القادمة �سوف ت�ضع بني يدي القارئ �أهم املعطيات التي يجب على الباحث التعرف عليها والعمل بها عند كتابة
البحث العلمي� ،سوف نبد�أ �أوال بتعريف البحث العلمي ،ثم خ�صائ�ص البحث العلمي وما حتتويه ،بعدها �سوف نتطرق �إىل
�أنواع ومناهج البحث العلمي وتعريف هذه الأنواع واملناهج ،ومتى يجب �أن ت�ستخدم ،و�أهداف البحث العلمي ،وعنا�صر
البحث العلمي ،و�شرح بع�ض التفا�صيل املهمة يف هذه العنا�صر.
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تعريف البحث العلمي
هو �أ�سلوب منظم ومنطقي يتم من خالله
ال�سع��ي �إىل جتميع �أكرب ع��دد من املعلومات،
وذل��ك م��ن خ�لال االط�لاع عل��ى البح��وث
واحلقائ��ق والدرا�سات ال�سابق��ة للو�صول �إىل
نتائج مدعمة بالأدلة والرباهني حلل م�شكلة
م��ا �س��واء كان��ت يف امل�ؤ�س�س��ة �أو املجتم��ع
املحي��ط بالباحث ،علي��ه ن�ستطي��ع القول �إن
بداي��ة البحث العلمي هي م�شكلة ما ،ونهايته
النتيج��ة بعد املرور مبراح��ل البحث العلمي،
والت��ي �س��وف نتط��رق له��ا يف ق��ادم املقال
و�إليكم هذا الأنفوجراف الذي يخت�رص تعريف
البحث العلمي.
خ�صائ�ص البحث العلمي
يتمي��ز البح��ث العلم��ي مبجموع��ة م��ن
اخل�صائ�ص ،والتي من �أبرزها ما يلي:
• الدلي��ل :يق�صد ب��ه �أن الباحث ال يعتمد
على الظن والتكهن بل على النتائج املرتبطة
بالأدل��ة والرباهني الدامغ��ة ،وذلك من خالل
جمع البيانات وحتليلها ثم تف�سريها.
• الدق��ة والتحدي��د :ه��ي م��ن �أه��م
خ�صائ���ص البحث العلم��ي لأن دقة مو�ضوع
البحث العلم��ي ت�ساعد الباح��ث يف احل�صول
تعب�يرا كتاب ًيا
عل��ى نتائج دقيقة فه��و لي�س
ً
يحتم��ل اخلط���أ �أو ال�ص��واب �إمن��ا ه��و حتليل
علم��ي مبن��ي على التفك�ير املنطق��ي الدقيق
واملدعوم بالدليل القاطع.
• الأمان��ة العلمي��ة :مم��ا يج��ب عل��ى
الباح��ث يف الأمان��ة العلمي��ة ه��و توثي��ق
امل�ص��ادر واملراج��ع �إىل �أ�صحابه��ا وع��دم

�رسق��ة املق��االت الت��ي له��ا �صل��ة مبو�ضوع
البح��ث ،حي��ث يج��ب علي��ه الب��دء م��ن حيث
انته��ى الآخ��رون ،وا�ستكمال تل��ك الدرا�سات
وتطويرها للخروج بالنتائج املرجوة.
• املو�ضوعي��ة :عل��ى الباح��ث �أن يك��ون
مو�ضوع ًي��ا يف كتاب��ة البح��ث ،بحي��ث يبتعد
ع��ن التحي��ز والتدخ��ل ال�شخ�ص��ي يف تف�سري
املعطيات والبيانات.
• التن�سي��ق الع��ام :البح��ث العلمي يجب
�أن ي�ستخ��دم في��ه لغ��ة وا�ضح��ة خالي��ة م��ن
التعقيد .فعلى الباحث ترتيب البحث وتوزيع
ال�صفح��ات ك��ل ح�سب موقع��ه� ،أم��ا الفقرات
فيج��ب �أن تك��ون مرتابطة ببع�ضه��ا البع�ض
بعيدة عن الركاكة والت�شتيت.
• التنظي��م :عملي��ة التنظي��م يف البح��ث
العلم��ي يجب �أن ت�س�ير وفق خط��وات علمية
متوافق��ة ومرتابطة مع بع�ضه��ا البع�ض لكي
ي�ستطي��ع الق��ارئ ق��راءة البح��ث وفهمه بكل
�سهول وبدون �أي تعقيد.

�أنواع ومناهج البحث العلمي
توج��د �أنواع كثرية لكتابة البحث العلمي
يتم ا�ستخدامها من قبل الباحثني ،حيث يجب
عل��ى الباح��ث �أن ي�ضع كل ن��وع يف مو�ضعة
ال�صحي��ح واملنا�س��ب لأن اختي��ار الن��وع
املنا�س��ب للبحث ي�ساعد الباحث يف احل�صول
عل��ى نتيجة دقيق��ة وهنا �س��وف نتطرق لكل
نوع على حدة:
• البح��ث العلم��ي (النظ��ري) :ن�ستطي��ع
الق��ول �إن ه��ذا النوع من البح��وث يركز على
املوا�ضي��ع النظري��ة ،والتي يتم م��ن خاللها
حتلي��ل وتف�س�ير م��ا حتت��وي علي��ه املعارف
م��ن معلوم��ات وا�ستنتاج��ات للح�صول على
احلقيق��ة دون التط��رق �إىل اجلان��ب العمل��ي،
كم��ا يقوم ه��ذا النوع من البح��وث بالإجابة
على الت�سا�ؤالت التي ت�أتي من �أفراد املجتمع
يف نظري��ة ما .ي�ستخدم ه��ذا النوع غالبا يف
العلوم الإن�سانية واالجتماعية والدينية دون
اخلو�ض يف اجلانب التجريبي واالبتكاري.
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ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ه���و �أ���س��ل��وب
منظم ومنطقي يتم من خالله
ال�سعي �إىل جتميع �أك�بر عدد
من املعلومات وذل��ك من خالل
االطالع على البحوث واحلقائق
والدرا�سات ال�سابقة للو�صول
�إىل ن��ت��ائ��ج م��دع��م��ة ب��الأدل��ة
والرباهني حلل م�شكلة ما
• البح��ث العلم��ي (التاريخي) :هنا يجب
�أن ي�أخ��ذ التاري��خ اهتم��ام الباح��ث ،فعل��ى
الباح��ث درا�سة وحتليل الأح��داث التاريخية
ومعرف��ة م��ا �إذا ك��ان لها ارتب��اط باحلا�رض
الذي نحن نعي�شه لكي ي�ستطيع الباحث التنب�ؤ
بامل�ستقب��ل .ي�ستخ��دم هذا الن��وع من البحث
العلم��ي يف العل��وم الإن�ساني��ة والتاريخي��ة
ومث��ال ذلك درا�سة تاريخ العرب يف الأندل�س
وعالقت��ه بتاري��خ الع��رب يف �شب��ه اجلزي��رة
العربية.
• البح��ث العلم��ي (التجريب��ي) :يف ه��ذا
الن��وع م��ن البح��وث ال ب��د من �إج��راء جتربة
تطبيقية يتم من خالله��ا اخلروج بنتيجة ما
ت�ساعد على فهم مكون��ات و�أغرا�ض التجربة
و�أب�س��ط مثال على ذلك ما تقوم به �أغلب دول
الع��امل بتجربة العقاق�ير التي يت��م تطبيقها
�رسيري��ا على بع�ض املر�ض��ى للح�صول على
ع�لاج ملر���ض كورون��ا (كوفي��د  .)19يت��م
ا�ستخدام هذا النوع غالبا يف املجال ال�صحي
والكيميائي وكذلك يف جمال النفط والغاز.
• البح��ث العلم��ي (التحليل��ي) :يقوم هذا
الن��وع م��ن البحث العلم��ي بدرا�س��ة الظواهر
وتو�ضي��ح خ�صائ�صه��ا والأ�سب��اب التي �أدت
�إىل حدوثه��ا ،وذلك بتحليل البحث ومكوناته
للح�صول على النتيجة النهائية.
• البح��ث العلم��ي (الو�صف��ي) :يت��م م��ن
خالل��ه درا�س��ة امل�شاك��ل والظواه��ر العلمية
يف جم��ال البح��وث الإن�ساني��ة واالجتماعية
والع�سكري��ة واالقت�صادية عن طريق و�صفها
و�صفا علميا ومنطقيا للح�صول على النتيجة
النهائي��ة التي �سوف ت�ساعد الباحث على حل
م�شكلة ما يف �أر�ض الواقع.
العــدد 524
�أغ�سط�س 2020

82

• البح��ث العلم��ي (املي��داين) :يجب على
الباح��ث يف هذا النوع م��ن البحوث �أن يكون
يف �أر���ض املي��دان جلم��ع املعلوم��ات الت��ي
�س��وف ت�ساع��ده يف كتاب��ة البح��ث العلم��ي
واخل��روج بالنتيجة ،وكثريا ما يتم ا�ستخدام
ه��ذا الن��وع يف الدرا�س��ات االجتماعي��ة
والإن�سانية والبيئي��ة والثقافية التي يتم من
خالله��ا درا�س��ة �سل��وك الأف��راد وامل�ؤ�س�سات
واملجتمعات.
�أهداف البحث العلمي
هن��ا �سوف نتطرق �إىل �أهم �أهداف البحث
العلم��ي والت��ي تع��د م��ن �أ�سا�سي��ات كتاب��ة
البحث ،فعلى الباحث �أن يحدد �أهداف البحث
قب��ل البدء يف كتابته مل��ا يف ذلك من �أهمية
للح�ص��ول على نتائج منطقي��ة ودقيقة ،ومن
�ضمن هذه الأهداف الآتي:
• تو�سي��ع املعرفة :التو�س��ع يف االطالع
عل��ى البح��وث والدرا�س��ات التي له��ا عالقة
مبو�ضوع البحث.
• نظريات جدي��دة :التو�صل �إىل نظريات
يتم من خاللها اكت�شاف نتائج جديدة يعتمد

عليها الأفراد وامل�ؤ�س�سات وكذلك املجتمع.
• ا�ستكم��ال الدرا�سات ال�سابقة :البدء من
حيث انته��ى الآخرون من �أج��ل �إيجاد حلول
جدي��دة ت�ساه��م وت�ساع��د يف احل�ص��ول على
نتائج �أف�ضل من �سابقتها.
• اكت�ش��اف احلقائ��ق :ال�سع��ي والتناف�س
يف اكت�ش��اف وت�أكي��د احلقائ��ق اجلدي��دة يف
�سبيل التطوير والرقي.
• ت�أكي��د النظري��ات والفر�ضي��ات :ي�أتي
اله��دف م��ن ت�أكي��د النظري��ات والفر�ضي��ات
ه��و لإقن��اع بع���ض الأف��راد واملجموع��ات
وكذل��ك امل�ؤ�س�سات ب�أن نظري��ة ما �صحيحة،
ويجب العم��ل بها لكن ن��رى بع�ضهم يرف�ض
ا�ستخدامه��ا �أو العمل بها ب�سبب قلة الأبحاث
ع��ن املو�ض��وع ذات��ه لذل��ك يعم��ل بع���ض
الباحث�ين يف ت�أكيد املعلومة من خالل عمل
درا�س��ات متك��ررة يت��م م��ن خالله��ا تو�سيع
الدرا�س��ة يف نظرية ما وت�أكيدها واحلث على
العمل بها.
عنا�صر البحث العلمي
تعد عنا�رص البحث العلمي من املكونات

الأ�سا�سي��ة وال�رضوري��ة الكتم��ال البح��ث،
وتتمثل يف الآتي:
• العن��وان :يع��د العنوان ركي��زة عنا�رص
البح��ث العلم��ي ،حي��ث يج��ب عل��ى الباحث
االهتم��ام يف �صياغته ب�شك��ل وا�ضح لي�سهل
عل��ى القارئ فهمه وا�ستيعاب��ه .كما ن�ستطيع
الق��ول ب�أن عنوان البحث العلمي له دور كبري
يف تو�صي��ل فك��رة البح��ث �إىل الق��ارئ لذلك
ي�سميه بع�ض العلماء بوابة البحث العلمي.
• امللخ���ص :ه��و اخت�ص��ار و�إيج��از عن
الدرا�سة التي �س��وف يقوم بها الباحث ،حيث
يج��ب عل��ى الباح��ث �إب��راز النق��اط املهم��ة
والت��ي �ستكون حمور البح��ث ب�شكل خمت�رص
و�شام��ل ودقيق .كم��ا يعد بع���ض العلماء �أن
ملخ�ص البحث العلمي ه��و ا�ستعرا�ض �شامل
وخمت��صر لأجزاء البحث العلم��ي من �أهداف
ونتائج وتو�صيات.
• املقدم��ة :تع��د املقدمة م��ن �أ�سا�سيات
البح��ث العلم��ي ،وهي �أحد �أه��م الركائز التي
يرتك��ز عليها البح��ث العلمي ،يق��وم الباحث
ب��شرح مو�ض��وع البح��ث ب�شك��ل وا�ض��ح
وخمت�رص يجذب في��ه القارئ ،ويجب �أال تقل
املقدم��ة ع��ن �صفحت�ين وال تزيد ع��ن خم�س
�صفحات ،له��ذا ال�سبب دائم��ا ين�صح العلماء
الباحث�ين ب�أن تك��ون املقدمة مبع��دل ثالث
�صفحات يتم من خاللها اخت�صار املو�ضوع
و�إعطاء القارئ املزيد من احلما�س ال�ستكمال
قراءة البحث بكل تفا�صيله.
• امل�شكل��ة :تع��د امل�شكل��ة الن��واة الت��ي
منه��ا يبد�أ الباح��ث يف التفكري بح��ل م�شكلة
يف م�ؤ�س�س��ة �أو جمتمع مع�ين ،و�إيجاد حلول

جذرية له��ا ،لذلك وجب عل��ى الباحث �إيجاد
م�شكل��ة واقعي��ة ي�ستطيع م��ن خاللها البحث
والتح��ري للو�ص��ول �إىل نتائ��ج ت�ساع��ده يف
كتابة البحث العلمي.
• الدرا�س��ات ال�سابق��ة :ه��ي جمي��ع
الأبح��اث والدرا�س��ات الت��ي تطرق��ت �إىل
مو�ضوع البح��ث العلمي �أو �أحد اجلوانب ذات
ال�صل��ة .تع��د الدرا�س��ات ال�سابق��ة ذات �أهمية
كبرية للباحث لأنه ي�ستطيع من خاللها البدء
من حي��ث انتهى الآخ��رون ،واخلروج بنتائج
حديثة.
•التحلي��ل :تع��د مرحلة حتلي��ل البيانات
اخلا�صة بالبح��ث العلمي والذي قام الباحث
�سواء ك��ان عن طري��ق اال�ستبانة
بتجميعه��ا ً
�أو املقابالت ال�شخ�صي��ة �أو التجارب العلمية
�أو الزي��ارات امليداني��ة من �أه��م املراحل يف
البحث العلمي ،لأنها ت�ساعد الباحث للو�صول
�إىل النتائ��ج املرجوة من البحث والتي �سوف
يق��وم باالعتم��اد عليها للخ��روج بتو�صيات
�إيجابية ومفيدة.
•النتائ��ج والتو�صي��ات :ي�ستعر���ض هذا

اجل��زء جمي��ع النتائ��ج الت��ي تو�ص��ل �إليه��ا
الباح��ث خ�لال ف�ترة الدرا�س��ة البحثي��ة،
والتو�صي��ات املبني��ة عليه��ا .وتع��د النتائج
والتو�صي��ات حلول للم�شكل��ه البحثية  ،وبها
يكون الباحث ق��د �أدىل بخال�صة هذا البحث،
التي ميكن االعتماد عليها يف حل امل�شكالت.
• امل�ص��ادر واملراج��ع :يف خت��ام ك��ل
بح��ث علم��ي يج��ب عل��ى الباح��ث �أن يذك��ر
امل�ص��ادر واملراج��ع الت��ي ك��ان ي�ستخدمها
للح�ص��ول على املعلومات والتي �ساعدته يف
كتابة البح��ث ،كما يجب عل��ى الباحث �أن ال
يركز على نوع مع�ين فقط ،بل يجب عليه �أن
ي�ستفي��د من املقاالت والأبحاث وامللخ�صات
العلمي��ة وامل�ؤمت��رات الدولي��ة والدرا�س��ات
ال�سابق��ة الت��ي قام به��ا العلم��اء واملهتمون
بالأبح��اث العلمي��ة ،ويو�ص��ي العلم��اء
وبالأخ���ص امل�رشفني الأكادمي�ين �أن تكون
امل�صادر واملراجع البحثية حديثة الإ�صدار.
املراجع وامل�صادر
 wاملوق��ع الإلك�تروين �أكادمي��ي (https://

.)www.bts-academy.com

 wاملوق��ع الإلك�تروين مبع��وث

.)www.mobt3ath.com

(https://

 wاملوق��ع الإلكرتوين ملجل���س البحث العلمي
(.)https://www.trc.gov.om
 wم��ادة البحث العلم��ي  -ر�سال��ة الدكتوراه
بجامعة العلوم والإدارة (ماليزيا).
 wكت��اب �أ�سا�سيات البح��ث العلمي  -د .منذر
ال�ضامن  -جامعة ال�سلطان قابو�س.
 wكتاب خط��وات البحث العلم��ي � -أ.د عقيل
ح�سني عقيل.
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اجلبل الأخ�ضر ...

هامةٌ تعانق ال�سحاب

لق��د حب��ا اهلل ُعم��ان بتن��وع جغ��رايف وبيئ��ي فري��د م��ن نوع��ه يف املنطق��ة ،فالتباي��ن وا�ض��ح عل��ى

مع��امل التكون��ات اجلغرافي��ة الت��ي جتم��ع ال�س��هول الوا�س��عة ،والأودي��ة العميق��ة ،واجلبال ال�ش��اهقة،
م��ع التن��وع يف املن��اخ والتف��اوت يف درج��ات احل��رارة خا�ص��ة يف ف�ص��ل ال�ص��يف ،مم��ا يجع��ل الطق�س
وفريدا من نوعه يف املنطقة بني ال�سهل والوادي.
متنوع
ً
تع��د جب��ال ُعم��ان ب�ألوانه��ا املتباين��ة وت�ضاري�س��ها ال�ص��عبة ومنحدراته��ا احل��ادة ومرتفعاته��ا

ج��ل وع�لا ،وبه��ذه اجلمالي��ة �أ�ص��بحت جب��ال ُعم��ان
ال�ش��اخمة لوح��ة جمالي��ة �أب��دع خلقه��ا اخلال��ق
ّ

مق�ص��داً �س��ياحيا يتهاف��ت �إليه��ا ال��زوار م��ن م�ش��ارق الأر���ض ومغاربه��ا لزيارته��ا وم�ش��اهدة احلي��اة
رائع��ا لله��دوء
الطبيعي��ة والفطري��ة ،واملناظ��ر اخلالب��ة ،واال�س��تمتاع بالأج��واء الب��اردة ،م�ش��كلة م�لاذً ا
ً
بعي��دا ع��ن �ض��جيج و�ص��خب امل��دن. ،وت�ش��كل اجلب��ال ح��وايل ( %)15من م�س��احة ال�س��لطنة،
وال�س��كينة
ً

بتنوعه��ا اجلغ��رايف وطبيعته��ا الطبوغرافي��ة الفري��دة ،وه��ي تنق�س��م �إىل �سل�س��لتني،
وتتمي��ز
ّ
وهم��ا �سل�س��لة جب��ال احلج��ر املمت��دة م��ن ر�أ���س حمافظة م�س��ندم يف ال�ش��مال حت��ى ر�أ���س احلد يف
حمافظة جنوب ال�شرقية ،و�سل�سة جبال ظفار يف حمافظة ظفار.

املوقع
يق��ع اجلب��ل الأخ��ضر بوالي��ة ن��زوى مبحافظ��ة
الداخلي��ة ،وهو جزء من �سل�س��لة جب��ال احلجر ،ويبلغ
ارتفاع��ه ح��وايل ( )3000مرت (� 10آالف ق��دم) ،ويعد
ث��اين �أعل��ى قمة جبلية يف ال�س��لطنة بعد جبل �ش��م�س،
رتا.
ويبع��د ع��ن العا�ص��مة م�س��قط نح��و ( )170كيلوم ً
وللو�ص��ول للجب��ل الأخ��ضر عليك �أوال امل��رور بنيابة
برك��ة امل��وز بوالي��ة ن��زوى بواب��ة اجلب��ل الأخ�رض -
كم��ا يطل��ق عليها البع���ض -الت��ي يقبع بها ح�ص��ن
بي��ت الرديدة ذات النمط املعماري والهند�س��ي الأنيق،
والذي يعد واح��دا من �أبرز املعامل الأثرية والتاريخية
يف املحافظ��ة ،كما ميكنك �أن متت��ع ناظريك بالنظام
املائ��ي الفري��د م��ن نوع��ه ال��ذي �أب��دع ال ُعماني��ون
يف �إن�ش��ائه ك�أق��دم نظ��ام هند�س��ي لل��ري وه��و (فلج
اخلطم�ين) ،وال��ذي �أدرجته جلنة ال�تراث العاملي عام
٢٠٠٦م �ض��من الئح��ة الرتاث العاملي ،م��رورا بوادي
املعيدن ،ثم �ص��عودا �إىل اجلبل الأخ��ضر الذي يتطلب
الو�ص��ول �إليه ا�ستخدام �س��يارات ذات الدفع الرباعي،
وال �س��يما عن��د الن��زول نتيج��ة املنح��درات ال�ش��ديدة
التي تتخلل م�س��اراته .ومع بداية ال�ص��عود �إىل اجلبل،
�س��تجد مرك��زاً للخدم��ات ال�س��ياحية يقدم م��ن خالله
املعلوم��ات ال�س��ياحية واخلدمات الإر�ش��ادية لزائري
للجبل الأخ�رض ،كذلك خرائط لل�سلطنة وخريطة للجبل
الأخ��ضر ،كما يوف��ر املركز عد ًدا م��ن املطويات التي

واح��دا م��ن �أه��م اجلب��ال يف
ويف ه��ذا املق��ال �س��وف نتح��دث ع��ن (اجلب��ل الأخ�ض��ر) ال��ذي يع��د
ً
ال�س��لطنة ،وال��ذي يزخ��ر بالعدي��د م��ن املقوم��ات ال�س��ياحية الت��ي جتعل من��ه وجه��ة �س��ياحية عاملية
يق�صده الكثري من الزوار من داخل ال�سلطنة وخارجها.

�إعــداد :النقيب /يون�س بن �سامل املحروقــــــــــــــــي

ت�صوير :امل�صور ال�ضوئي /ح�سان بن خلفان املياحي
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تدل ال�س��ائح على الأماكن ال�سياحية و�أماكن
اخلدم��ات العام��ة الت��ي تلب��ي احتياجات��ه،
ويف خ�ض��م رحلت��ك للجب��ل الأخ��ضر ميكنك
�أن تتمع��ن يف املب��اين واملدرج��ات الزراعية
الت��ي �ش��يدها الإن�س��ان ال ُعم��اين من��ذ الق��دم
والت��ي ت��دل عل��ى عراقة ه��ذا امل��كان ،وعلى
ق��درة الإن�س��ان ال ُعم��اين عل��ى التكي��ف م��ع
خمتلف البيئات والت�ض��اري�س ال�صعبة ،كذلك
زي��ارة الق��رى املتناث��رة يف اجلب��ل الأخ�رض
والتي يقع بع�ض��ها على قمم �س��فوحه ب�ش��كل
مت��درج ،وبع�ض��ها الأخ�رض يقع على �س��هوله
املنب�س��طة :ك��وادي بن��ي حبي��ب ،وال�رشيجة،
و�س��يق ،والعني ،والعقر و�س��يح قطنة وغريها.
كما �س��توفر لك زيارة اجلبل الأخ�رض فر�ص��ة
االلتقاء بالأهايل ومعاي�ش��ة حياتهم اليومية
الب�سيطة وطقو�س��هم يف الذهاب �إىل مزارعهم
املتوغلة يف اجلبال� ،ض��اربني خري مثل على
قدرة الإن�س��ان ال ُعماين عل��ى تروي�ض اجلبال
مهما كانت وعورتها و�صالبتها.
املناخ
يتمي��ز من��اخ اجلبل الأخ�رض مبن��اخ البحر
الأبي�ض املتو�س��ط حيث تتدن��ى درجة احلرارة
خ�لال ف�ص��ل ال�ش��تاء لأق��ل م��ن �ص��فر مئوية
وتت�س��اقط بع�ض الثلوج �أحياناً ،ويف ال�ص��يف
تبل��غ درجة احل��رارة ( )22درج��ة مئوية ،لذلك
يعد اجلبل الأخ�رض الوجهة املف�ض��لة لل�سياحة
ال�ص��يفية؛ يف الوق��ت الذي ت�ش��تد في��ه درجات
احلرارة يف معظم حمافظات وواليات ال�سلطنة
ب�ص��فة خا�ص��ة ،ومنطقة اخلليج ب�ص��فة عامة،
تعت��دل درج��ات احل��رارة �ص��يفا يف اجلب��ل
الأخ�رض ،كما �أن فر�ص هطول الأمطار وحبات
الربد يف اجلبل الأخ�رض كبرية جدا بف�ضل اهلل.
مالمح التنمية العمرانية
�ش��هدت نياب��ة اجلب��ل الأخ��ضر تنمي��ة
عمراني��ة كح��ال باق��ي النياب��ات والوالي��ات،
�ش��ملت كاف��ة املراف��ق العامة واخلدمي��ة التي
تلب��ي احتياج��ات الأه��ايل وال��زوار عل��ى حد
ال�س��واء ،كم��ا يزخ��ر اجلب��ل الأخ��ضر بالعديد
م��ن املح�لات واملجمع��ات التجارية ،وي�ش��هد
اجلب��ل الأخ�رض ح��راكً ا ا�س��تثمار ًيا ن�ش��طً ا يف
امل�ش��اريع واخلدم��ات ال�س��ياحية الت��ي تلب��ي
احتياج��ات ال�س��ياح م��ن ال�س��لطنة وخارجه��ا
واملتمثل��ة يف املنتجع��ات والفن��ادق العاملية
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وم��ن �أبرز هذه الفن��ادق  :فندق (�أنانتارا اجلبل
الأخ��ضر) من فئة اخلم�س جنوم ،وفندق (�أليال)
م��ن فئة اخلم�س جن��وم ،كذلك فندق (�س��حاب)،
وفندق (�س��ما) م��ن فئة الثالث جن��وم ،وغريها
م��ن الفنادق وال�ش��قق الفندقية واال�س�تراحات.
كما توجد العديد من امل�ش��اريع ال�س��ياحية قيد
الإن�ش��اء وهي م�س��تمرة بتزايد يف ظ��ل التوجه
امل�ستقبلي للقطاع ال�سياحي.
روح املغامرة
اجلب��ل الأخ�رض م�لاذ املغامرات ال�ش��يقة،
ف���إن كن��ت م��ن حمب��ي قي��ادة ال�س��يارات يف
الأماك��ن الوع��رة و�ش��ديدة االنح��دار فاجلب��ل
الأخ��ضر وجهت��ك املنا�س��بة ،و�إن كن��ت م��ن
ع�شاق امل�ش��ي اجلبلي ففي اجلبل عدة م�سارات
متكن��ك م��ن ممار�س��ة هوايت��ك ،كم��ا قام��ت
ال�رشك��ة ال ُعماني��ة للتنمية ال�س��ياحية (عمران)
بتنفيذ م�س��ار ملحبي امل�شي اجلبلي يبلغ طوله
( )٧.٥كيلوم�تر ،و�إن كن��ت من ع�ش��اق الت�س��لق
فمرتفع��ات اجلب��ل الأخ��ضر �ش��اهقة ومليئ��ة
بال�ش��قوق واملنح��درات احل��ادة واالنحن��اءات
املجوف��ة ،و�إن كن��ت م��ن حمب��ي التخيي��م
ف�س��يوفر لك اجلبل الأخ�رض جتربة �شاعرية يف
�أح�ض��ان الطبيع��ة البك��ر .و�إن كنت من ع�ش��اق
ال�س��ياحة اجليولوجية ،فاجلب��ل الأخ�رض مميز
برثائه اجليولوجي بجباله وكهوفه وت�ش��كيلته
ال�ص��خرية ،و�إن كنت من حمبي احلياة الفطرية
فاجلب��ل الأخ�رض م�لاذ العديد م��ن احليوانات
والطيور النادرة مثل ال�ص��قور ،والوعل اجلبلي
والغ��زالن والذئ��اب والفه��ود الت��ي تعي���ش يف
املناطق الوعرة التي ي�صعب الو�صول �إليها.
املدرجات اخل�ضراء

واملحا�صيل الزراعية
تر�س��م املدرج��ات اخل��ضراء باجلب��ل
الأخ�رض �إبداع �أنامل املزارع ال ُعماين الأ�ص��يل
الذي جتان���س مع الطبيعة ب�ش��كل متناغم رغم
�ص��عوبة الأر���ض والت�ض��اري�س ،ليخل��ق لن��ا
�ص��ورة ذهنية عن حياة الآباء والأجداد وق�صة
كفاحه��م ،حي��ث ا�س��تغلوا منح��درات الأودي��ة
العميق��ة يف الزراعة خل�ص��وبة �أر�ض��ها ووفرة
مياهه��ا م�ش��كلة (املدرج��ات اخل��ضراء) ،كما
ي�شتهر اجلبل الأخ�رض بالعديد من املزروعات:
كاجلوز ،وامل�ش��م�ش ،واخلوخ ،والتفاح ،والتني،
والتني ال�شوكي ،واللوز ،والقمح ،وكذلك �أ�شجار
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احلم�ض��يات كالليم��ون وال�س��فرجل والربتقال ،كما ي�ض��م
اجلبل الأخ�رض العديد من الأ�ش��جار الربية كالبوت والنمت
والعلع�لان والزع�تر وغريه��ا م��ن الأ�ش��جار ،ويف الفقرات
الآتية �سن�س��لط ال�ض��وء عل��ى بع�ض املزروعات ب�ش��يء من
التف�صيل وهي:
الرمان
تعد �ش��جرة الرمان من الأ�ش��جار القدمية ال�ض��اربة يف
عم��ق التاريخ ،وله��ذه الفاكهة مكان��ة عظيمة حيث ذكرها
يه َما فَاكِ َه ٌة َو َن ْخ ٌل
اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز }فِ ِ
��ان{ �س��ورة الرحم��ن ،الآي��ة ( ،)68ويع��د الرمان من
َو ُر َّم ٌ
الفواك��ة اللذيذة الطعم املتفاوتة م��ا بني احللو واحلام�ض،
وي�ش��تهر اجلبل الأخ�رض ب�ش��جرة الرمان والتي تعد م�ص��در
دخ��ل للمزارع�ين يف اجلب��ل ،ل��ذا حتظ��ى �ش��جرة الرم��ان
باهتمام ومتابعة خا�ص��ة وم�ستمرة ،حيث تعد ثمرة رمان
اجلبل الأخ�رض من �أجود الثمار على م�ستوى املنطقة ،وذلك
ل�ش��دة حالوتها وقل��ة اجلزء املتخ�ش��ب يف الثمرة وحجمها
الكب�ير ،كما �أن �ش��جرة الرم��ان تبد�أ يف الإثم��ار يف عامها
عاما ،ويبد�أ
الثالث وي�س��تمر عطا�ؤها �إىل �أكرث من خم�س�ين ً
ح�ص��اد �ش��جرة الرمان يف اجلبل الأخ�رض يف �شهر �سبتمرب
و�أكتوبر بعد ما تظهر عالمات الن�ضوج املتمثلة يف �إ�صفرار
الق�رشة اخلارجية وعدم ظهور ال�شوق.
الزيتون
ي�شتهر اجلبل الأخ�رض ب�شجرة الزيتون والتي تعد ثمارها
ذات ث��روة بيئية واقت�ص��ادية ثمين��ة ،وهي �ش��جرة مباركة،
ون{
ني َوال َّز ْي ُت ِ
يقول اهلل تعاىل يف حمكم كتابه العزيز } َوال ِّت ِ
اهتماما
�س��ورة الت�ين ،الآية( )1ل��ذا �أولت حكوم��ة ال�س��لطنة
ً
خا�ص��ا بهذه ال�ش��جرة املباركة ،و�س��عت من �أجل انت�ش��ارها
ً
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ب�ش��كل �أو�سع ،فالزيت امل�س��تخرج من حبات الزيتون يتميز
بجودته العالية ومتعدد اال�ستخدام ،يبد�أ ح�صاد ثمار �شجرة
الزيت��ون يف بداية �ش��هر �س��بتمرب وي�س��تمر لغاية دي�س��مرب،
وت�ش�ير الإح�ص��ائية املتوفرة ل��دى وزارة ال�ثروة الزراعية
وال�س��مكية وم��وارد املي��اه �إىل �أن عدد �أ�ش��جار الزيتون يف
اجلبل الأخ�رض يبلغ �أكرث من (� )15ألف �شجرة.
�شجرة البوت
ه��ي �ش��جرة بري��ة تنب��ت يف �أع��ايل اجلب��ال ب�ش��كل
ع�شوائي دون تدخل الإن�سان ،وهي �شجرة عالية االرتفاع
ن�س��بيا ،ومتتاز ثمارها باملذاق احللو اللذيذ والتي ت�ش��به
حل��د ما التوت الربي ،تنت�رش �ش��جرة البوت يف م�س��احات
وا�س��عة من اجلبل الأخ�رض ،ويقوم الأهايل بح�ص��د البوت
كبريا يف ال�سوق املحلي،
كم�صدر دخل ،حيث �إن له �إقبا ًال ً
وتبد�أ تبا�شري �شجرة البوت اجلبلية يف �شهر مايو وت�ستمر
حتى �شهر �أغ�سط�س من كل عام.
الورد اجلبلي
ينت��شر الورد اجلبلي يف م�س��احات وا�س��عة يف اجلبل
بهيجا ويف��وح �أريجه بني الأزقة
الأخ��ضر م�ش��ك ًال
منظرا ً
ً
والأرج��اء ،حي��ث يعد م�ص��در دخل لأه��ايل اجلبل والذي
يتمث��ل يف ا�س��تخال�ص م��اء ال��ورد اجلبل��ي املع��روف
بجودت��ه العالية ونقائه وراحته العطرية املنع�ش��ة ،وهي
بال �ش��ك حرف��ة توارثها الأبن��اء عن �أجداده��م ،حيث متر
عملية ا�س��تخال�ص ماء الورد بعدة مراحل يف غاية الدقة
والإتق��ان ،بداية من قط��ف الورد ولغاي��ة عملية التقطري
وا�س��تخال�ص املنت��ج ،يب��د�أ مو�س��م الورد يف �أواخر �ش��هر
مار���س م��ن كل ع��ام لي�ص��ل �إىل ذروت��ه يف �ش��هر �أبريل
وينتهي يف بدايات �شهر مايو.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

�إمكانية انت�شار فريو�س كورونا عرب الهواء!
يجري حاليا التقليل من �أهمية انتقال فريو�س (كورونا) بالهواء ،وهو
ما قد ي�ؤثر على املبادئ التوجيهية ب�ش�أن التباعد االجتماعي و�أنظمة
التهوية ،وفقا لدرا�سة جديدة .ووجد الباحثون يف جامعة (هرييوت-
وايت) وجامعة (�إدنربة) ،دليال على �أن القطرات ال�صغرية والكبرية ميكن
�أن تتحرك م�سافات طويلة ن�سبيا عرب الهواء ،ولي�س دائما يف اجتاهات
ميكن التنب�ؤ بها مع تدفق الهواء .وحذرت منظمة ال�صحة العاملية
من التقليل من �أهمية نقل (الهباء اجلوي) اجلزئيات ال�صلبة العالقة
يف اجلو لـ (كوفيد ،)19-حيث ك�شفت درا�سة �أن انت�شار القطريات
من الب�رش ال يتبع دائما تدفق الهواء .ويقول الباحثون �إن النتائج
اجلديدة حول حترك القطريات قد يكون لها �آثار مهمة لفهم انت�شار
الأمرا�ض املنقولة جوا مثل (كوفيد.)19-

طريقة رو�سية جديدة تعالج كورونا
ابتكر طالب الدرا�سات العليا يف املعهد الوطني لفيزياء الهند�سة النووية للطب احليوي يف
رو�سيا ،طريقة جديدة رمبا ت�ساعد يف عالج مر�ض (كورونا) ،فقد ابتكر العلماء ال�شباب وحدة
�إ�ضاءة (�صمام ثنائي باعث لل�ضوء ،ميكن ا�ستخدامها يف عالج الأمرا�ض اخلطرية مبا فيها
(كورونا) .وهذه الطريقة هي الأحدث يف عالج الأمرا�ض اخلطرة با�ستخدام املح�س�سات
ال�ضوئية ،التي حتقن يف ج�سم املري�ض ،وحتت ت�أثري الإ�شعاع تقتل الفريو�سات .كما �أنها
تثبط ن�شاط خاليا املناعة ذات الكفاءة العالية ،امل�س�ؤولة عن عا�صفة (ال�سيتوكينات)� .أي
ت�ساعد على جتنب حدوث ردود الفعل املميتة .ولقد ا�ستخدمت هذه الطريقة يف عالج �أكرث
من ( )40م�صابا مبر�ض (كورونا) ،كانوا جميعا يعانون من زيادة يف ت�شبع الأك�سجني يف
الدم ،حيث اختفى الأمل يف الرئتني وعادت حا�سة ال�شم �إىل طبيعتها.

(خوذة ف�ضائية) م�ضادة لـكورونا توقف الفريو�س يف م�ساراته
�صمم مهند�سون من كولومبيا خوذة خا�صة م�شابهة لتلك امل�ستخدمة
من قبل رواد الف�ضاء ،للعمل مبثابة فقاعة حماية �ضد الإ�صابة بفريو�س
(كورونا) .واخلوذة امل�ستقبلية خم�ص�صة لال�ستخدام من قبل الأ�شخا�ص
الأكرث �ضعفا ،والذين يعي�شون حقا حياتهم اليومية مع الكثري من املخاطر.
ومع ذلك ،ك�شف م�صمم اخلوذة �أنها �ستكون منا�سبة �أي�ضا “لأي �شخ�ص
يرغب بحماية نف�سه من املر�ض ،وعلى الرغم من اجلدل العاملي الأخري
حول ارتداء قناع الوجه ،ف�إنه من غري الوا�ضح عدد الأ�شخا�ص العاديني
الذين �سيكونون على ا�ستعداد للتجول وهم يرتدون اخلوذة “الف�ضائية”.
وتتكون اخل��وذة من هيكل بال�ستيكي وتركيب كهربائي ومر�شحات
وبطارية ،لل�سماح بتدوير الهواء النظيف غري امللوث بالداخل.
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ارتداء القفازات قد ي�ضر �أكرث
مما ينفع يف احلماية من (كورونا)

�أ�صدرت مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض
والوقاية منها يف �أمريكا و�أوروبا ،مبادئ
توجيهية جديدة تن�ص على �أن ا�ستخدام
القفازات لي�س تكتيكا وقائيا �رضوريا
عندما يتعلق الأمر بـ(كوفيد .)19-وتقول
�إر���ش��ادات مراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض
وال��وق��اي��ة منها يف ال��والي��ات املتحدة،
�إن القفازات «ل��ن حتميك بال�رضورة من
الإ�صابة ب��ـ(ك��وف��ي��د )19-وق��د ت���ؤدي �إىل
انت�شار اجلراثيم».
و�أو���ض��ح��ت ج��ام��ع��ة (���ش��ي��ك��اغ��و)� ،أن
القفازات ميكن �أن تخدع مرتديها .وقالت
�إن ال��ق��ف��ازات لي�ست ب��دي�لا ع��ن النظافة
اجليدة لليدين .وتو�صي مراكز ال�سيطرة
على الأمرا�ض والوقاية منها �أي�ضا ،بارتداء
قفازات ميكن التخل�ص منها �إذا كنت تعتني
ب�شخ�ص مري�ض وهناك خطر متزايد من
االت�صال ب�إفرازاته.

الأقنعة لي�ست كافية حلماية
العني من (كورونا)
ك�شف كبري �أخ�صائي املناعة
يف الواليات املتحدة �أن املواطنني
ال ي��ح��م��ون �أن��ف�����س��ه��م م��ن جائحة
(ك��وف��ي��د )19-ب�شكل ك��ام��ل دون
�إ�ضافة حماية للعني �أي�ضا ،مثل
ال��ن��ظ��ارات ال��واق��ي��ة .ف�لا ينبغي
ا�ستخدام الأقنعة فح�سب ،بل حماية
العيون �أي�ضا .مو�ضحا �أن الطريقة
ال��وح��ي��دة للح�صول على (حماية
كاملة) من الفريو�س ،هي حماية
العينني ،وكذلك الفم والأنف .وتابع:
�إذا كان لديك نظارات واقية �أو واقي
للعني ،فيجب عليك ا�ستخدامها.
و�أ�صبحت الأقنعة بالفعل مو�ضوعا
مثريا للجدل للغاية يف الواليات
املتحدة.

ن�سيج جديد ي�ضمن تربيد
اجل�سم من دون مكيف
متكن العلماء م��ن ابتكار ن��وع من
الن�سيج ال يعيق اجل�سم لتربيد نف�سه
طبيعيا ،مهما كان ال�صيف حارا ،وت�صبح
بدالت العمل الر�سمية يف املكاتب مريحة،
كما يف مالب�س ال�سباحة .و�أن الأ�شخا�ص
الذين ي�ضطرون �إىل ارتداء بدالت �صارمة
كما تتطلب �آداب وظروف العمل ،يعتمدون
ع���ادة ع��ل��ى مكيفات ال��ه��واء يف تربيد
املكاتب.
وقد ابتكر علماء املواد الآن ن�سيجا،
ي�سمح للج�سم بتربيد نف�سه طبيعيا ،ما
�سيجعل النا�س ي�شعرون ب��راح��ة �أك�بر،
مع توفري نفقات مكيفات الهواء .يتكون
الن�سيج اجلديد من ثالث مواد ت�سمح للجلد
بالتالم�س مع الهواء اجلوي وتبخر العرق.
كما مينح الن�سيج خا�صية مذهلة لتو�صيل
احلرارة ،ما مينع تراكم حرارة اجل�سم حتت
املالب�س ،وحتررها �إىل الو�سط املحيط.

نفايات (كوفيد )19-تزيد من تلوث البيئة
�أدى احلج��ر ال�صح��ي املفرو���ض يف بع���ض البل��دان ب�سب��ب
(كوفي��د� )19-إىل انخفا���ض انبعاث��ات غ��ازات االحتبا���س احلراري
بن�سبة ( .)%5ولكن ا�ستخدام الكمامات والقفازات وقناين مواد التعقيم
زادت م��ن تل��وث البيئ��ة .وت�ش�ير منظم��ة التج��ارة والتنمي��ة التابعة
ل�ل�أمم املتح��دة� ،إىل �أن تلوث البيئة بالبال�ستيك ،ه��و �أكرب خطر يهدد
كوكبن��ا ،حتى قبل تف�شي جائحة (كوفيد .)19-و�أن الطفرة املفاجئة
يف اال�ستخ��دام اليومي لبع�ض املنتجات للحف��اظ على �سالمة النا�س
و�صحته��م ومكافح��ة املر�ض ،زادت الو�ض��ع �سوءا .ووفق��ا للبيانات
زادت مبيعات كمامات الوج��ه من ( )800مليون دوالر عام 2019م
�إىل ( )166ملي��ار دوالر ع��ام 2020م .كم��ا �أدى التباعد االجتماعي

ب�سب��ب احلجر ال�صح��ي� ،إىل ارتفاع حجم الطلب عل��ى ال�سلع والأغذية
املحفوظة يف علب بال�ستيكية .ووفقا لتقديرات املنظمة حوايل ()%75
من البال�ستيك املرتبط باجلائحة� ،سوف يتحول �إىل نفايات ترمى يف
�أكوام القمامة والبحار.
ويق��در برنام��ج الأمم
املتح��دة الت�أث�ير ال�سلبي
للنفاي��ات البال�ستيكي��ة
يف �صناع��ة الأ�سم��اك
وال�سياحة والنقل البحري
بـ()40مليار دوالر �سنويا.
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علماء رو�س يبتكرون �أوعية دموية فريدة
ابتكر علماء جامعة (توم�سك) الرو�سية للعلوم التكنولوجية،
تقنية جديدة لإنتاج �أوعية دموية �صناعية ،جتعل عالج اجللطات
احل��ادة �أك�ثر �سهولة ومتناوال .ووفقا للباحثني ،تعد الطريقة
التي ابتكروها �أكرث كفاءة وجودة من نظائرها ،ويف الوقت نف�سه
تكاد تكون �أرخ�ص منها مبرتني .ويقول خمترب (النظم البالزمية
الهجينة) ،تكمن امليزة الرئي�سية لهذه الأوعية ،يف �أن طبقتها
اخلارجية ميكن تبليلها باملاء ،لذلك تتجذر يف اجل�سم ،يف حني
طبقتها الداخلية ال تبلل ،ما ي�ضمن تدفق الدم ب�صورة مثالية.
ويذكر �أن الأطباء ي�ستخدمون معاجلة معقدة جدا وعقاقري
باهظة الثمن من �أجل حت�سني معدل التحام الأوعية املزروعة ،مع
�أن�سجة ج�سم املري�ض .ومع ذلك  ،وف ًقا للعلماء ،ال تزال اخل�صائ�ص
امليكانيكية والوظيفية لهذه الأوعية دون امل�ستوى املطلوب.

قام املهند�سون الأمل��ان باختبار �أول تاك�سي طائر م�سري
قادر على نقل  4ركاب جوا ب�رسعة ( )120كيلومرتا يف ال�ساعة.
والتاك�سي قادر على قطع م�سافة حتى ( )100كيلومرت والتاك�سي
الطائر يعمل بالكهرباء وال يحتاج �إىل طيار �أو �سائق يقوده .ويتم
التحكم فيه عن بعد ،لذلك من املهم التقيد مب�سافة اجتماعية �آمنة
بني تاك�سي و�آخر .وي�ستبعد اخلرباء �أن ي�ستطيع التاك�سي الطائر
االنتقال من مدينة �إىل �أخرى� ،إذ �أنه خم�ص�ص لل�سري �إىل م�سافة
ق�صرية .لكنه قادر على نقل الركاب جوا داخل مدينة واحدة تفاديا
الختناقات مرور عديدة .وت�ستغرق رحلته اجلوية ( )15دقيقة
تقريبا .ويقلع التاك�سي بوا�سطة ( )4مراوح وحمركات كهربائية.
وقالت ال�رشكة التي �صنعته �إنه يعد من �أكرث و�سائل النقل �أمانة
وهدوءا وبيئية.

�أكرب خريطة ثالثية الأبعاد عن الكون
ن�رش عدد من علماء الفيزياء الفلكية من
العامل �أجمع �أكرب خريطة بالأبعاد الثالثية
عن الكون على الإطالق ،بعد حتليل �أكرث من
�أربعة ماليني جمرة وجنم زائف ،وهي �أجرام
�سماوية فائقة التوهج تبعث كمية هائلة من
الطاقة.
هذا البحث يقدم لنا بب�ساطة تاريخ تو�سع
الكون بال�صورة الأكمل حتى يومنا هذا.
وت���أت��ي اخلريطة ث��م��رة ت��ع��اون مئات
العلماء م��ن ثالثني م�ؤ�س�سة خمتلفة يف
العامل ،و�أقيمت باال�ستناد �إىل �آخر م�سح كوين
لـ(�أ�س دي �أ�س �أ�س) من تل�سكوب يف والية
(نيومك�سيكو) الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل مالحظة
�إ�شعاع خلفية الكون (�إ�شعاع �ضوئي خفيف
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خلفه االنفجار العظيم) ،يعرف العلماء بدرجة
كبرية ن�سبيا تفا�صيل اللحظات الأوىل لن�ش�أة
الكون .وكانت عمليات القيا�س التي �أجريت

على املجرات ومقا�سات امل�سافات وفرت
فهما جيدا لتو�سع الكون الذي ح�صل خالل
مليارات ال�سنوات الأخرية.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

�صخور الكوارتزايت
بوالية العوابي

حدائق بابل املعلقة

هل تعلم

حمافظة الو�سطى

تقع حمافظة الو�سطى يف جنوب حمافظتي الداخلية والظاهرة ،وتت�صل من جهة ال�رشق ببحر
العرب ومن الغرب ب�صحراء الربع اخلايل ،ومن اجلنوب مبحافظة ظفار ،وحتتل م�ساحة كبرية من
و�سط ال�سلطنة ،وت�ضم حمافظة الو�سطى ( )4واليات وهي( :هيما ،وحموت ،والدقم ،واجلازر).
متتد �شواطئها على بحر العرب مل�سافات طويلة ،وتتميز هذه ال�شواطئ بنظافتها ونقاء مياهها،
مما �أدى �إىل تكاثر العديد من النباتات البحرية وهو �سبب االخ�رضار الدائم يف مياه البحار ال�ضحلة،
أنواعا �أخرى تخو�ض يف املياه ال�ضحلة يف بر احلكمان ،ومتر على هذه املنطقة العديد من
كما ترى � ً
الطيور �أثناء هجرتها ال�سنوية� ،أما على الياب�سة في�ساعد مناخها املعتدل والذي يت�أثر �سنو ًيا مبو�سم
اخلريف يف ظفار ،على تكاثر العديد من النباتات والثديات النادرة كاملها العربي والوعل النوبي،
و�إىل جانب كل هذا الغنى الطبيعي ف�إن هذه املحافظة متتاز �أي�ض ًا بوجود عدد كبري من �آبار حقول
النفط والغاز يف �أرا�ضيها مما يجعلها غنية على كافة الأ�صعده.

جدار برلني

الليمون الأ�سود
يحتوي الليمون الأ�سود على العديد من املغذيات املهمة ل�صحة القلب ،و�أهمها
�رضوريا ج ًدا لعمل ع�ضلة القلب وتقويتها وتنظيم �ضخ
البوتا�سيوم ،ويعد البوتا�سيوم
ً
الدم يف اجل�سم ،كما يعمل على خف�ض �ضغط الدم والكولي�سرتول املرتفع .وهذا يعني
�أن احلفاظ على م�ستوياته ي�ساعد يف حماية القلب وخف�ض خطر �إ�صابته بالعديد
دورا يف عالج
من الأمرا�ض ال�صحية املختلفة ،ومن فوائد الليمون الأ�سود �أنه يلعب ً
الإ�سهال وبع�ض امل�شاكل اله�ضمية املختلفة ،الأمر الذي يعود بالفائدة على اجلهاز
اله�ضمي ككل.
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�أفقي:

 .1دولة �أوروبية  -جتدها يف جمي�س.
( .2الـ )...مربوط يف نوا�صيها اخلري �إىل يوم
القيامة (معكو�سة)  -عا�صمة ناميبيا (معكو�سة).
 .3ناجم  ،م�سبب (معكو�سة)  -رتبة ع�سكرية.
 .4جت��ده��ا يف زوال  -م��ف��رد �أجم���اد  -من
�ضواحي مكه.
 .5مت�شابهات  -جتدها يف الرد.
 .6نائم (مبعرثة)  -فكها.
 .7ن�صف رميا  -حرف هجاء (معكو�سة) -
مت�شابهان.
 .8طعام  -دولة عربية.
 .9والية �أمريكية (معكو�سة).
 .10مت�شابهات  -رتبة ع�سكرية.

عمودي :

 .1دولة عربية  -حرف جر.
 .2عا�صمتها فلينيو�س.
� .3شقيقي (معكو�سة)  -مت�شابهان.

الكلمـــات املتقاطعـــة

ه��و اجل���دار ال���ذي ك��ان يف�صل �شطري برلني
ال�رشقي والغربي واملناطق املحيطة يف �أملانيا
ال�رشقية ،ويبلغ طوله القائم بني غ��رب برلني
و�رشقها ()167.8ك����م ،وق��د كلفت �أع��م��ال بنائه
( )7000مليون دوالر ،وجنح اجلدار يف وقف تيار
الهجرة ،وقد بلغ عدد الذين قتلوا �أثناء حماوالتهم
الهجرة عربه منذ عام 1962م ( )184ن�سمة ،وقد
�أ�سقط اجلدار يف  9نوفمرب عام 1989م ،ومت توحيد
�أملانيا يف العام التايل.

تكونت �صخور (الكوارتزايت احلزمي)
ذات الألوان املتعددة خالل الفرتة التي
عا�شت فيها الدينا�صورات�( ،أي قبل
م��ا ي��ق��ارب 90مليون �سنة) ،وكانت
هذه ال�صخور يف الأ�صل ر�سوبيات من
احلجر الرملي التي تر�سبت يف قاع
املحيط ،،وعند اندفاع احلمم الربكانية
التي كونت �صخور (�أوفيواليت �سمائل)
حتولت ر�سوبيات احلجر الرملي بفعل
ال�ضغط واحلرارة ال�شديدين �إىل �صخور
(الكوارتزايت) املتحولة.
وت��ع��ك�����س الأل�����وان امل��ت��ب��اي��ن��ة يف
ه��ذه ال�صخور ن�سب وتركيز املعادن
املختلفة ،فاللون الأحمر مثال يعك�س
تباين ن�سب �أك�سيد احلديد يف ال�صخور،
وهذه ال�صخور تعد من �أحجار الزينة �أو
�شبه الكرمية وميكن ا�ستخدامها يف عمل
الت�شكيالت والتحف الفنية.

مر التاريخ،
تعد حدائق بابل املعلقة من �أجمل ال�رصوح الب�رشية التي مت �إن�شا�ؤها على ّ
وهي م�شكّلة من �أربعة �أفدنة على هيئة �رشفات ُمعلّقة على �أعمدة ترتفع عن �سطح الأر�ض
مبقدار ( )75قدماً ،ويتوافر بها ثماين بوابات �أفخمها و�أ�شهرها بوابة ع�شتار الكبرية ،كما
الكثري
يتوهم
يحيط بها خندق مائي كبري كان ُي�ستخدم لردع الأعداء واجليو�ش الغازية ،وقد ّ
ُ
ميت بحدائق ُمعلّقة
� ّأن حدائق بابل ُمعلّقة بالف�ضاء؛ � اّإل �أنها يف احلقيقة لي�ست كذلك ،فقد ُ�س ّ
امللكية ببابل بحوايل ( )600قدم؛
لكونها قد منت وترعرت على �رشفات الق�صور والق�صور
ّ
مما جعلها تبدو من ُبعد ك�أنها ُمعلّقة .كانت احلديقة متتلىء ب�شتى �أ�صناف اخل�رضاوات
ّ
فوق طبقةٍ كبريةٍ من الرتبة التي خطّ ت طريقها يف
والزهور والأ�شجار املثمرة املزروعة َ
دخل البهجة وال�رسور �إىل كل من نظر
املدرجات ال�صخرية را�سم ًة بذلك منظراً خالب ًا زاهي ًا ُي ِ
ّ
�إليها.

� iأن الكلية ال��واح��دة تقوم
رتا من الدم
بتنقية حوايل ( )80ل ً
يف ال�ساعة الواحدة.
� iأن البحر الأحمر كان ي�سمى
قدميا بحر القلزم ن�سبة ملدينة
ً
القلزم وهي ال�سوي�س حال ًيا.
� iأن عدد نب�ضات القلب يف
الدقيقة لل�شخ�ص البالغ ال�سليم
( )70نب�ضة.
� iأن لفظة الدنيا ولفظة الآخرة
تكررت كل منهما يف القر�آن الكرمي
( )115مرة �أي �إنهن (مت�ساويتان).
� iأن البكاء للطفل ال�صغري
مفيد يف تن�شيط دورته الدموية.
� iأن امل�سلمني هم ربع �سكان
العامل.

 .4وا�ش � -ضد �صلب.
 .5ن�صف نكال  -جتدها يف جمال.
 .6للتخري  -جمع حوت.
� .7رشهه  -والية عمانية .

� .8رشذمة (مبعرثة)  -كرث ،زاد.
 .9مدينة فل�سطينية  -ن�صف ال�سميع
(معكو�سة).
 .10دولة عربية.
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ْي�رْ َ
َ
ْ َّ ْ َ ُّ
َ ْ َْ ْ
ُ
ْ
َ َّ
َ ٌ ْ ٌّ
َ
�ض ِل َذلِكَ
ريهَِ ،ر ْغ َم ا ِْحت َِماْلِ ا ْل َّنق ِْي ِ
جح ِ
��ان فيِ َذاْكَ ُد ْو َن َغ ِْ
َّم��ا� ،أَ ْو ِب َن ْا ِء فِ ك َْرةٍ تجِ َ ْا َه �أ َح ٍد َّماَ ،و َن ْن َّ�س��ا َُق َن ْح َو عاْمِ لِ ال ّْر َ
��ن اْال ِْع ِت َق ْا ِد فيِ ال َْو ْقتِ َذاْ ِتهَِ ،و َم ْا يمُ ْ كِ ُن �أَ ْن تَترَ َ َّت َب َعلَى ُر�ؤا َنا ِتلَكَ َت َداْعِ َيا ٌْت ُم َت َع ِّد َد ٌة ،تَترْ ُ كُ ُج ْم َل ًة من
المْ ِ ْق�� َداْ ِر مِ َ
ات َ�س َو ًاء َعلَى ُم ْ�س َت َوى اَ ْل َف ْر ِد �أَ ْو المْ ُْج َت َم ِع.
ا ْل َّت�أْ ِثيرْ َ ِ
الم
َومِ ْن ِخالَلِ َعاْلمَ ِ ال َْي ْو ِم ا َّلذِي َت َت َ�س َّي ُد ُه ِت ْقن َِيا ُْت اْ ِ
ال ِّت َ�صاْلِ َ ،و َو َ�سطَ ال َّْ�ض َب ْاب َِّي ِة ا َّلتِي تحُ ْ ِد ُث َها َو َ�س ْائِلُ ْ إِ
ال ْع ِ
ُوم ِة َف َغ ْال ًِبا َما َن ْ�س َت ِن ُد فيِ ا ِْع ِت َق ْا ِد َنا
َو َو َ�س�� ْائِطُ ا ْل َّت َوا ِْ�ص��لِ اْال ِْجت َِماْعِ ي ا َّلتِي ُت َغطِّ ي �أَ ْو تحُ ِ ْيطُ بمِ َ ْ�ص َد ِر المْ َ ْعل َ
ُوم ِة
َه�� َذا �أَ ْو َر�أْي َن��ا ذَاكَ َعلَ��ى ُج ْملَةٍ مِ َن المْ ُْعطَ َيا ِْت ا َّلتِ��ي ل َْن َتك َ
ُون َب ْ
عِي َد ًة َع ِن ا ْ ِ إِل َ�ش��ا َْعةِ�َ ،أي ِتلْكَ المْ َ َعل َ
َغيرْ ِ المْ ُ �ؤكَّ َد ِة َر ْغ َم �أَ َّن َها فيِ ْ أَ
��ورةٍ
ار َم ْو ُجو َد ٌةَ ،ولَكِ َّن َها قد َج َ
اء ْت َت ْه ِوي ًال َو َت ْعظِ ْي ًما ،وب ُ
ِ�ص َ
ال ْ�ص��لِ �أَ ْخ َب ٌ
��ن �أَ ْخ َبا ِر ( ال ْق ِْيلِ ) َو(ال َقاْلِ )،
مخُ ْ َت ِلفَ��ةٍ َع ْن َحقِي َق ِت َها ا َْ أَل ْ�ص��لِ � ،أَ ْو َب َع ْي َد ًة َع ِن ال َّْ�ش��ا ِئ َع ِة بمِ َ ا تحَ ْ مِ ُل ُه مِ ْ
ور َد ْت ُه فيِ َم�ضاْمِ ْي ِن َها ،كَ ْو ُن َها
وا َّلتِي اَل ْ
يعل َُم َذلِكَ ا َّلذِي �أَ َذ َاع َها َ�ش ْ
��ي ًئا َع ْن َهاَ ،و اَل َع ْن ِ�ص َّ
��ح ِة َما �أَ َ
َ�ص َد ِر َ ..و َما َه َذا َو َذاْكَ �إ َّال الظَّ ُّن ِب َع ْي ِنهِ.
مجَ ْ ُهو َل َة امل ْ
��ح فيِ �إطَ ْا ِر
الر ِ
��ولَ الظَّ ِّن َف َق ْد َذ َه َب َب ْع ُ�ض�� ُهم ِ�إلىَ �أ َّن�� ُه �أَ ْق َر ُب َما َيك ُ
اج ُ
َو َح ْ
ُ��ون َذلِكَ الترَّ َ ُّد ُد َّ
اْال ِْع ِت َق ْا ِد َغيرْ ِ ا َ
ا�سا
جل ْا ِز ِمَ ،م َع َب ْع ٍ
�ض مِ ْن �أَ ْو ُج ِه ال َّت َد ُّب ِر بمِ َ ا َي ُ
الر ْي َب ِة َ ..وال َ�شكَّ َوقِ َي ً
�شوب َها مِ َن ِّ
ُون ،ا َّلذِي
َعلَ��ى ِذلِكَ َف� َّإن َم ْن َي َّت ِ�ص ُ
��وءاُ ،ه َو َذلِ��كَ امل َْر ُء الظَّ ن ُ
��ف ِب َك ِثيرْ ِ الظَّ ِّن فيِ َم ْن َح ْوله ُ�س ً
��يطِ ُر َعل َْي ِه
َدائ ًِم��ا َم��ا َت ْعترَ ِ ْي ِه �أَ ْن َو ٌ
اع مِ ��ن ال ْأو َه ِ
ام تجِ ا َه ْال َآخ ِرَ ،ول َْي َ�س��ت فيِ محَ َ لِّ َهاَ ،بل ُت َ�س ْ
ات ،مِ ْن َو َ�س ْائِلَ َ�ش َّتىَ ،وهِ ي
ُوم ٍ
ِح ْي َن َها َب ْع ٌ
�ض مِ َن ال ُّْ�شكُوكِ بمِ َ ا َو َر َد ْت �إِل َْي ِه مِ ن �أَ ْخ َب ٍار َ�أ ْو َم ْعل َ
حلينْ ِ َذاْ ِت ِه
��اح ِب َهاَ ،ف َذاْكَ ُهو َ�س ِّي ُء الظَّ ِّن بِال َآخ ِر ْين ،وَفيِ ا ِ
كَ َذلِكَ ـ �أَي الأَ ْخ َباْر ـ فيِ َغيرْ ِ َ�ص ِ
كون ُم َزك ًِّيا َن ْف َ�س ُه ُد ْو َن َغيرْ ِ هِ.
َي ُ
ان امل َْر ِء ب َِخ ْا ِل ِقهِ،
ويظْ ِه ُر َمدى �إِيمْ َ ِ
��وء الظَّ ِّن ُيع ُّد َن ْو ًعا مِ َن اْال ِْبتِالءُِ ،
َوال َ�ش��كَّ فيِ �أَ َّن ُ�س َ
���س ُم ْ�س�� َتوى َث َق ْا َف ِتهَِ ،و ُي َبينِّ ُ مِ ْق�� َد َار عِ لْمِ ِه َوفِ ْك ِرهَِ ،ويُبرْ ِ ُز َح ْج َم ِث َق ِت ِه فيِ َنفْ�سِ �� ِه َو َم ْن
َو َي ْعكِ ُ
اب ظَ ِّن ِه مِ ن
حولِ��هَِ ،و َم��ا �إِ َذاْ كَ ا َْن َل َد ْي ِه اَ ْل ُق ْد َر ُة فيِ ال َّتبينُّ ِ � ،أو ت َت َ�س�� َّنى َل ُه ا َ
��و ِ
مل ْع ِر َف ُة فيِ َ�ص َ
ملولىَ َع َّز َو َجلَّ مِ ْن
ع َدمِ ��هَِ ،و َق ْبلَ َذلِ��كَ َو َب ْع َد ُه ال يمُ ْ كِ ُن لَنا �أَ ْن َن ْذ َه َب َبع ِْي ًدا َع َّم��ا � َأم َر َنا ِب ِه ا َ
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ح�سن بن علي بن
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ َ
�ض الظَّ ِّن �إِ ْث ٌم َو اَل تجَ َ َّ�س ُ�سوا َو اَل َي ْغ َتب َّب ْع ُ�ضكُم
ِريا ِّم َن الظَّ ِّن �إِ َّن َب ْع َ
�أَ ُّي َها ا َّلذ َ
اج َتن ُِبوا كَ ث ً
ِين � َآم ُنوا ْ
يم{،
َب ْع ً�ض��ا �أَ ُيحِ ُّب �أَ َح ُدكُ ْ
اب َّر ِح ٌ
��م َ�أن َي�أْكُ لَ لحَ َْم �أَ ِخي ِه َم ْي ًتا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُق��وا اللهَّ َ �إِ َّن اللهَّ َ َت َّو ٌ
��ن َ�أبِي ُه َر ْي َر َة َع ِن ال َّنب ِِّي �ص��لَّى ا ُ
هلل َعل َْي ِه َو َ�س��لَّمَ ،ق��الَ �ِ « :إ َّياكُ ْم َوالظَّ َّن،
وي�� ِة َع ْ
ال�س�� َّن ِة ال َّن َب َّ
وفيِ ُّ
اغ ُ�ضوا،
ا�س ُدواَ ،و َال َت َد َاب ُرواَ ،و َال َت َب َ
َف ِ�إ َّن الظَّ َّن �أَكْ َذ ُب الحْ َ دِيثِ َ ،و َال تحَ َ َّ�س ُ�س��واَ ،و َال تجَ َ َّ�س ُ�س��واَ ،و َال تحَ َ َ
الب َخا ِري).
َوكُ و ُنوا عِ َبا َد ا ِ
هلل ِ�إ ْخ َوا ًنا» (�أَ ْخ َر َج ُه �أَ ْح َم ُد َو ُ
ِالآخ ِرَ ،و�أَ ْن َي ْ�س َت ْح�ضرِ َ َد ْو ًما ظَ َّن ا َ
��ن الظَّ ِّن ب ْ
خليرْ ِ ،
وبِا ُ
الو ِ
اح ِد مِ َّنا �أَ ْن ُيغل َِّب ُح ْ�س َ
مل َقابِلِ  ،ف�إ َّن ُه َعلَى َ
ان ا َ
حل َقائِقِ فيِ ِ�إ ْ�ص�� َداْ ِر ُحكمِ هِ� ،أو فيِ ِ�إطْ القِ ظَ ِّنهِ،
��عي َن ْح َو ت ِْب َي ِ
ُ
وي ْح ِر َ
�ص ـ َحينْ َ َي ْعن ِْي ِه الأَ ْم ُر ـ َعلَى َّ
ال�س ِّ
َ
َ
َ
َ
ب َِح ْي ُث ِ�إ ْد َراكُ َما َي ْحمِ ُل ُه كلُّ َ�ص ْاد ٍِر َع ْن �أ ِّي �أ ْم ٍر ،مِ ْن َق ْو ٍل� ،أ ْو فِ ْع ٍل� ،أ ْو كُ ْنهٍ َ ،و َذلِكَ مِ ْن محَ ْ َم ٍل َح َ�س ٍنَ ،و َم ْ�ص َد ٍر
ان ال َكاْمِ لِ ِب�أ َّنه ل َْي َ�س ُهنالِكَ مِ ْن ُم َّطل ٍِع
ِثقَةٍ َ ،و َب ْع َد ال َّت َح ُّققِ َوال َّت َث ُّبتِ َ ،و ِب َت َح ِّولِ الظَّ ِّن ِ�إلىَ َي ِقينْ ٍ َج ْا ِز ٍمَ ،م َع ْ ِإ
اليمْ َ ِ
الب َواطِ ِن �أَ ْو محُ ِ ْيطٍ َو ُم َت َولٍّ لل�سرَّ َ ا ِئ ِر �إِ َّال ا ُ
هلل ا َ
خل ْال ُِق ُ�س َب َحا َن ُه َو َت َعاْلىَ ُد ْو َن َغيرْ ِ هَِ ،و َما َنعل َُم ُه �أَ ْو َما َي ِ�صلُ �إِل َْي َنا
َعلَى َ
��وب ُه َ�ش�� ْائ َِبةٌ ،فَحِ ينْ َ ذَاكَ َن ْن�أَى ِب�أَ ْنفُ�سِ �� َنا َع ْن كُ ِّل َما يمُ ْ كِ ُن �أَ ْن ُي َعك َِّر َ�ص ْف َو احل ََياةِ،
ل ََي ْعترَ ِ يه َج ْان ٌِب مِ َن ال َّن ْق ِ
�ص �أَ ْو َت ُ�ش ُ
ال�سا ِئ ُد.
�ستتبا
الب ْين َِّي ِة لأ ْف َرا ِد امل ُْج َت َم ِع ،وبالتايل َيك ُ
وال َعال َق ِة َ
ُون الأَ ْم ُن ُم ًّ
ْ
واال�س ِت ْق َر ُار ُهو َّ
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ال َ�ش ْاعَ ِة َوا ْل َّ�ش ْا ِئ َع ِة
َف ْل ُن َغ ِّل ْب ُح ْ�سنَ ا ْل َّظنِّ َر ْغ َم ْ ِإ
≈∏YC’G óFÉ≤dG ádÓL ∫GƒbCG øe
كَ ثِ� ً ا م�� ْا َي َتو َّل ُد َل َدى المْ َر ِء مِ َّنا ج ْانِب نِ�س��بِي مِ ْن ُ�ص��و ِر الْر�أْ ِي فيِ �أَم ٍر ما�َ ،أو ا ْل َّتو�ص��لِ لَر ؤْ� َيةٍ حولَ مو ُ�ض��و ٍع
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