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لقد �أولت ال�سلطنة جل اهتمامها  ،وعظيم رعايتها لإعداد وت�أهيل الكوادر الوطنية ،منذ انطالق م�سرية النه�ضة العمانية احلديثة
املباركة  ،وهي ت�ضع هذه الإ�سرتاتيجية الوطنية با�ستمرار �ضمن قائمة �أولوياتها الرئي�سة ،و�أهدافها اجلليلة ،ومرتكزات م�سرية
نه�ضتها املتجددة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه و�سدد على
طريق اخلري م�سعاه ومبتغاه  -وذلك انطالقا من �أن الإن�سان ال ُعماين يعد قطب الرحى ،وركنا �أ�سا�سيا من �أركان النه�ضة ،وحمورا من
حماورها الرا�سخة ،وهدفا ثابتا من �أهداف التنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،هذه التنمية التي وجدت من �أجله ،وهي موجهة يف الأ�سا�س
له وخلدمته واالرتقاء بجميع م�ستوياته العلمية واالجتماعية واالقت�صادية ،وحتقيق طموحاته يف الرقي والتقدم ،وبالتايل فقد
�سخرت احلكومة الر�شيدة كافة ال�سبل ،وهي�أت الظروف والطرق نحو االرتقاء بقدرات الإن�سان العماين ،وا�ستثمار �إمكاناته وقدراته
و�إعداده وت�أهيله على خمتلف امل�ستويات  ،ليقوم بدوره و�أداء واجباته خدمة لوطنه وجمتمعه.
كلية الدفاع الوطني واحدة من امل�ؤ�س�سات العلمية العليا التي ترتبع على خارطة مكونات الدولة ال ُعمانية احلديثة ،وهي منذ
�إن�شائها يف عام 2013م ،ت�ضطلع بدور وطني مقدر ،نظرا ملا تتمتع به هذه الكلية الفتية من كوادر وطنية م�ؤهلة ،وما ت�ضعه من
خطط وبرامج متنوعة  ،حتقيقا لأهدافها وغاياتها النبيلة ،ك�أعلى �رصح �أكادميي يعنى بت�أهيل القيادات الوطنية يف امل�ستوى
الإ�سرتاتيجييف جمايل الأمن والدفاع ،وذلك من خالل دورة الدفاع الوطني التي تعقد �سنويا يف �أروقة الكلية خالل عام �أكادميي
يت�سم برنامج الدرا�سة خالله برت�سيخ الفهم العميق للق�ضايا التي ُتعنى بها الكلية التي تهم ال�سلطنة على كافة امل�ستويات الوطنية
والإقليمية والدولية ،وت�ضم دورة الدفاع الوطني عددا من امل�شاركني من القطاعات الع�سكرية والأمنية واملدنية ،ويتم �إعدادهم
وت�أهيلهم من خالل �إك�سابهم املعارف واملهارات ،وحتفيزهم لالبداع واملبادرة ،والتفكري والتعلم ،وامتالك مهارات التحليل
والتخطيط ،ليكونوا على م�ستويات عالية ،ومتمكنني لتويل املنا�صب القيادية يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي .
العام الأكادميي يف كلية الدفاع الوطني �إىل جانب املقررات يحفل بتتويج ح�صيلة امل�شاركني بالتمرين اخلتامي لدورة الدفاع
الوطني ( �صنع القرار ) كما يحفل بالعديد من البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية  ،وا�ست�ضافة كبار امل�س�ؤولني والقادة من ال�سلطنة
ودول العامل  ،واملنظمات الإقليمية والعربية والدولية  ،لال�ستفادة من ذوي االخت�صا�ص و�أ�صحاب الر�ؤى والفكر من خالل خرباتهم
وجتاربهم العلمية والعملية  ،كما تنظم الكلية الربامج املوازية  ،وندوات الق�ضايا الإ�سرتاتيجية التي ُتعنى بال�ش�أن الوطني� ،إذ نظمت
الكلية ندوتها لهذا العام حتت عنوان ( نه�ضة متجددة نحو كفاءة م�ستدامة ) والتي جاءت ا�ستلهاما من التوجيهات ال�سامية ملوالنا
(عمان  )٢٠٤٠والتي انطلقت مع
جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -وهي بذلك تواكب الر�ؤية امل�ستقبلية ُ
بداية هذا العام ،وتعمل كافة �أطر الدول ة وم�ؤ�س�ساتها وكوادرها بوترية مت�سارعة كل يف جماله واخت�صا�صاته ،وح�سب اخلطط
الزمنية املو�ضوعة لتحقيق �أهداف ومرتكزات هذه الر�ؤية املباركة التي -ب�إذن اهلل� -سوف حتقق ل ُعمان الوطن والإن�سان املزيد من
النمو والرقي .
ي�أتي تنظيم ندوة الق�ضايا الإ�سرتاتيجية الأخرية من �أجل رفد م�ؤ�س�سات الدولة بالدرا�سات والر�ؤى والأفكار والتو�صيات ،
التي ُتعنى باالقت�صاد الوطني من خالل املحاور الأربعة التي تناولتها الندوة (اقت�صاد امل�ستقبل ،ال�سيا�سة االقت�صادية واملالية،
الالمركزية يف �إدارة املحافظات ،اجلهاز الإداري للدولة )  ،و�إميانا من الكلية �أن العمل اجلماعي امل�شرتك هي م�س�ؤولية وطنية
تتكاتف فيه �سائر م�ؤ�س�سات الدولة احلكومية املدنية منها والع�سكرية والأمنية �إىل جانب القطاع اخلا�ص ،فكانت هذه القطاعات
حا�رضة يف حماور الندوة �إىل جانب هيئة التوجيه وامل�شاركني يف دورة الدفاع الوطني الثامنة ،مما دعم ب�شكل وا�سع ومتنوع
املبادرات املتميزة ،واحللول املتقنة والتو�صيات املدرو�سة التي خرجت بها الندوة حتقيقا لأهدافها الوطنية املن�شودة.
هيئة التحرير

جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع

�صدرت عام 1974م

JUND OMAN
الإ�شراف العام

الفريـق الركن بحري /عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
هيئة التحرير
رئي�س التحرير

يف هذا العدد
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم يرت�أ�س اجتماع جمل�س
الـوزراء بق�صر ح�صن
ال�شموخ العامر
�ص 11-6

العميـــــد الركــــن /ح�ســـن بــن عـلـــي بــن عبــداهلل املجينـي
رئي�س التوجيه املعنوي

املالزم �أول� /إ�سحــاق بـن عبداللــه بن هـــالل ال�سيابـــي

الرائـــد /هـوي�شــل بن خليـف بن هوي�شــل النا�صـــــري

الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقـــــي

الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي

النقيـــــب /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــــدي

الرقيـب �أول� /سـامـي بن �سـعيد بن �صالــح الزكوانـــــــي

املــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شــــــــي

العريـــــــف /عبداللـه بن عي�سـى بن حممـد الرم�ضانـــــي

مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عي�سـى البحـــــري

 الأمن ال�سيرباين 39-36............................................................ مدلــ��والت الإرث احل�ضـــ��اري فـــ��ي خطابـــــ��ات جاللــــ��ةقوة ال�سلطان اخلا�صة حتتفل بيومها  -فل�سفة الأخبار و�أهميتها يف العملية الإعالمية 47-44...........
ال�سنوي الذي يوافق اخلام�س ع�شر
 مظ�لات �سلط��ان عم��ان( ..كف��اءة عالي��ة  ...حتدي��ث وت�أهي��لمن مار�س من كل عام
�ص 21-18
وتدريب م�ستمر) 55-52 ..............................................................

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة
التحرير ال�صحفي

الدولــــي الإن�سانـــي35-30..........................................................

ال�سلطــــان املعظـــم 43-40 ........................................................

مديــر التحــريـــر

التدقيق اللغوي

اف ...وال َّد ْي ُن) 29-28 ........................
 ر�سالة �إىل جندي (ا ِلإ�سرْ َ ُ -العالقــــــ��ة القانونيـــــ��ة بيــــــــ��ن املقاتــــ��ل والقانــــــ��ون

 روحانية رم�ضان و�أبعاد ال�صيام 59-56 ............................... -قطوف �إ�سالمية 61- 60...........................................................

كلية الدفاع الوطني
تنظم فعاليات ندوة الق�ضايا
الإ�سرتاتيجية بعنوان
(نه�ضة متجددة نحو كفاءة
م�ستدامة)
�ص 27 -22

 �شهـــ��ر رم�ضــ��ان ..عبـــ��ادة دينيــــ��ة وفوائـــــ��د نف�سيـــــ��ةوتربويـــة واجتماعيــــة 65-62 ..................................................
 ال�صحة وجودة احلياة 67-66 ................................................. ال�سمنة 69-68 ......................................................................... احلوادث املرورية ..نظرة �رشعية حقوقية 73-70..................جهود ال�سلطنة يف
التعامل مع جائحة كورونا
(كوفيد)19-
�ص 51-48

 ا�ستخـدام الكالب يف احلروب 77-74...................................... �شواط��ئ حمافظ��ة الو�سط��ى ...مناظ��ر خالَّبـ��ة ت�سحـــــ��ر �أعنيالناظرين ..وجمال � َّأخاذ ونظافة وهدوء 83-78 .......................
 املحتوى التعليمي الإلكرتوين (الأ�س�س واملعايري) 87-84...... -م�ؤ�رشات و�أرقام 89-88 ..........................................................

العنــــوان
مدير حترير جملة جند عُ مان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
 - ١٠٠م�سقط � -سلطنة عُ مان

الهواتف
٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣37٣8١
فاك�س ٢٤٣٣33٦٩ :

املوقع الإلكرتوين

www.mod.gov.om

الإعالنات واال�شرتاكات
يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

الربيد الإلكرتوين

jundoman@mod.gov.om
OMANـMODـTwitter : @MG

الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
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ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم يتـر�أ�س اجـــــــــــتمـاع جملـ�س الـوزراء بق�رص ح�صن ال�شموخ العامر
تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه الله
ورعاه  -فرت�أ�س يوم  3/9اجتماع جمل�س الوزراء بق�صر ح�صن ال�شموخ العامر.
وقد ا�ستهل جاللته االجتماع بالتوجه �إىل املوىل �سبحانه وتعاىل بال�شكر والثناء
على �أف�ضاله ونعمه العديدة التي حبا بها عُ مان الغالية و�أبناءها الكرام� ،سائ ًال الله
عز وجل �أن يعم اخلري والرخاء �سائر �أرجاء هذا الوطن العزيز ،و�أن مينّ على
ال�سلطنة ودول العامل �أجمع بالأمن وال�سالم.

العــدد 531
مار�س 2021
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كما تف�ضل جاللته وا�ستعر�ض
�أو�ضاع االقت�صاد الوطني وما
تعر�ض له خالل الفرتة املا�ضية
ّ
ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط ،مما
نتج عنه زيادة يف العجز املايل
وارتفاع الدين العام ،بالإ�ضافة
مت
�إىل ت��أث�ير الإج����راءات التي ّ
اتخاذها للتعامل م��ع انت�شار
جائحة ك��ورون��ا مطلع العام
املا�ضي 2020م ،حيث �سارعت
ال�سلطنة �إىل اتخاذ العديد من
التدابري االحرتازية والوقائية،
التي �ألقت بظاللها على النمو

جاللته �-أعزه اهلل -ي�ستهل االجتماع بالتوجه �إىل املوىل
�سبحانه وتعاىل بال�شكر والثناء على �أف�ضاله ونعمه العديدة
التي حبا بها عُ مان الغالية و�أبناءها الكرام
جاللته �-أبقاه اهلل -ي�ستعر�ض �أو�ضاع االقت�صاد الوطني
وما تع ّر�ض له خالل الفرتة املا�ضية ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار
النفط ،مما نتج عنه زيادة يف العجز املايل وارتفاع الدين العام
جاللته ي�شري �إىل �أن ال�سلطنة �سارعت �إىل اتخاذ العديد من
التدابري االحرتازية والوقائية ،التي �ألقت بظاللها على النمو
االقت�صادي ب�شكل عام
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جاللته �-أبقاه اهلل -ي�شري �إىل �أنه ّ
مت �إقرار خطة للتحفيز االقت�صادي
ً
حتقيقا ملعدالت منو مرتفعة ح�سب ما هو خمطط له يف (ر�ؤية ُعمان )2040
جاللته -حفظه اهلل -ي�ؤكد ب�أن خطة التحفيز االقت�صادي ت�شتمل
على العديد من احلوافز واملبادرات من بينها حوافز متعلقة بـ:
 تخفي�ض ال�ضرائب والر�سوم على ال�شركات التي �ستبا�شر ن�شاطهاخالل عام 2021م يف قطاعات التنويع االقت�صادي.
 تخفي�ض معدل �ضريبة الدخل على امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطةلعامي2020م و 2021م.
 تخفي�ض القيمة الإيجارية يف املنطقة االقت�صادية اخلا�صةبالدقم واملناطق ال�صناعية حتى نهاية 2022م.
 حوافز خا�صة ببيئة الأعمال واال�ستثمار من بينها ت�سهیل مزاولةالأعمال.
 منح الإقامة ملدد طويلة للم�ستثمرين الأجانب وفق �ضوابطً
الحقا بعد ا�ستكمال تدار�سها من ِقبل
و�شروط حمددة �س ُيعلن عنها
جمل�س الوزراء.
 حوافز تتع ّلق ب�سوق العمل لتوفري املزيد من فر�ص العمل لأبنائنا.العــدد 531
مار�س 2021

8

م�شريا
االقت�صادي ب�شكل عام ..
ً
جاللته �-أب��ق��اه اهلل� -إىل �أ ّن��ه
يف �ضوء ما تقدمت به اجلهات
ت�صورات يف هذا
احلكومية من
ُّ
مت �إقرار خطة للتحفيز
ال�ش�أن فقد ّ
االقت�صادي حتقي ًقا ملعدالت منو
مرتفعة ح�سب ما هو خمطط له
يف (ر�ؤية ُعمان .)2040
م����ؤك��� ًدا ج�لال��ت��ه ب����� َّأن تلك
اخل��ط��ة ت�شتمل ع��ل��ى ال��ع��دي��د
م����ن احل����واف����ز وامل�����ب�����ادرات
م���ن ب��ي��ن��ه��ا ح���واف���ز متعلقة
بتخفي�ض ال�رضائب والر�سوم
على ال����شرك��ات التي �ستبا�رش
ن�شاطها خالل عام 2021م يف
قطاعات التنويع االقت�صادي
(ال�صناعة ،وال�سياحة ،والقطاع

جاللته -حفظه
اهلل -ي�شري �إىل
اعتماد جمل�س الوزراء
للإ�سرتاتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية،
ً
ؤكـــــدا �-أبقـــاه
م�
اهلل  -على �أنها تعد
ً
ممكنا �أ�سا�سيًا لتحقيق
(ر�ؤية عُ مان )2040
اللوج�ستي ،وال�ث�روة ال�سمكية
والزراعية ،والتعدين) وتخفي�ض
م��ع��دل ��ضري��ب��ة ال���دخ���ل على
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
ل���ع���ام���ي2020م و 2021م،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل تخفي�ض

جاللته �-أعزه
اهلل -ي�ؤكد ب�أن
الإ�سرتاتيجية الوطنية
للتنمية العمرانية
تت�سم باملرونة الالزمة
ال�ستيعاب املتغيرّ ات
املتجددة والتحديات
امل�ستقبلية
القيمة الإيجارية يف املنطقة
االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
واملناطق ال�صناعية حتى نهاية
2022م ،وكذلك ع��دد �آخ��ر من
الإج�����راءات ذات ال�صلة بتلك
أي�ضا
اخلطة التي �سوف ت�شتمل � ً

على حوافز خا�صة ببيئة الأعمال
واال�ستثمار من بينها ت�سهیل
مزاولة الأعمال ،ومنح الإقامة
ملدد طويلة للم�ستثمرين الأجانب
وف��ق �ضوابط و��ش�روط حم��ددة
�سيعلن عنها الح ًقا بعد ا�ستكمال
ُ
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جاللته �-أبقاه اهلل -يتطرق �إىل �آخر امل�ستجدات ب�ش�أن
جائحة (كوفید )19 -واجلهود احلثيثة التي تقوم بها
احلكومة لتوفري اللقاحات ملختلف فئات املجتمع
جاللته �-أعزه اهلل -يقدم التهنئة للمر�أة يف عُ مان ويف
كافة دول العامل ،حيث �أ�شار جاللته �إىل �أهمية �إ�سهامات
املر�أة العمانية يف رعاية الأ�سرة وتن�شئة الأجيال املتعاقبة
جاللته -حفظه اهلل -ي�ؤكد على االهتمام الكبري
الذي توليه ال�سلطنة للمر�أة من خالل �إتاحة املجال لها
لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات املوكلة �إليها حيث �أثبتت قدراتها
على حت ّمل تلك امل�س�ؤوليات
جاللته �-أعزه اهلل -ي�ستعر�ض تعاون ال�سلطنة
مع كافة اجلهود املبذولة لتحقيق الأمن واال�ستقرار
جلميع دول و�شعوب العامل
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تدار�سها من قِ بل جمل�س الوزراء،
�إىل جانب حوافز تتع ّلق ب�سوق
العمل لتوفري املزيد من فر�ص
بديا جاللته
العمل لأبنائناُ ،م ً
االه��ت��م��ام مب��ا تتخذه اجلهات
املعنية من خطوات للتعاطي مع
م�ستجدات �سوق العمل.
من جانب �آخر ،تف�ضل جاللته
ف�أ�شار �إىل اعتماد جمل�س الوزراء
للإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية
العمرانية ،م�ؤك ًدا �-أبقاه اهلل-
أ�سا�سيا
على �أنها تعد ممك ًنا �
ً
لتحقيق (ر�ؤي��ة ُعمان ،)2040
حيث �إنها �أول �إ�سرتاتيجية بعيدة
املدى وتعد الإطار العام لتوجيه
النمو العمراين مبا يحقق التوازن

بني �أبعاد التنمية االجتماعية
واالقت�صادية والبيئية خالل
�ام��ا ال��ق��ادم��ة ،وقد
الع�رشين ع� ً
نتاجا مل�شاركة م�ؤ�س�سية
جاءت
ً
وجمتمعية وا�سعة.
وقد ت�ضمنت تلك الإ�سرتاتيجية
التي تت�سم باملرونة الالزمة
ال�ستيعاب املتغيرّ ات املتجددة
والتحديات امل�ستقبلية و�ضع
�إطار عام لل�سيا�سات العمرانية
على امل�ستوى الوطني وعلى
م�ستوى ك��ل حمافظة� ،إ�ضافة
�إىل و���ض��ع ب��رام��ج ا�ستثمارية
وم�شاريع تنموية يف خمتلف
القطاعات.
تطرق جاللته �إىل �آخر
كما ّ

امل�����س��ت��ج��دات ب�����ش ��أن جائحة
(كوفید )19-واجلهود احلثيثة
التي تقوم بها احلكومة لتوفري
ال���ل���ق���اح���ات مل��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات
املجتمع ،م�شي ًدا �-أعزه اهلل -بتلك
اجلهود ،وم�ؤك ًدا �أهمية ت�رسيع
وترية توفري اللقاح لأعداد �أكرب
من املواطنني واملقيمني� ،إ�ضافة
�إىل ا�ستمرار توعية املجتمع حول
هذه اجلائحة وتطبيق الإجراءات
االحرتازية للوقاية منها.
ومبنا�سبة يوم املر�أة العاملي
ف��ق��د تف�ضل ج�لال��ة ال�سلطان
املعظم ف�أعرب عن التهنئة للمر�أة
يف ُعمان ويف كافة دول العامل،
حيث �أ���ش��ار جاللته �إىل �أهمية

�إ�سهامات امل���ر�أة العمانية يف
رعاية الأ��سرة وتن�شئة الأجيال
املتعاقبة� ،إىل جانب م��ا يتم
�إ�سناده �إليها من مهام ،م�ؤك ًدا
�أب��ق��اه اهلل -على االهتمامال��ك��ب�ير ال���ذي ت��ول��ي��ه ال�سلطنة
للمر�أة من خالل �إتاحة املجال
لها لال�ضطالع بامل�س�ؤوليات
املوكلة �إليها حيث �أثبتت قدراتها
حتمل تلك امل�س�ؤوليات.
على ّ
وعلى �صعيد عالقات ال�سلطنة
الإقليمية والدولية ا�ستعر�ض
ج�لال��ت��ه �-أع����زه اهلل -ت��ع��اون
ال�سلطنة مع كافة اجلهود املبذولة
لتحقيق الأمن واال�ستقرار جلميع
دول و�شعوب العامل.
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
يعقد جل�سة مباحثات ر�سمية مع معايل وزير الدفاع باململكة املتحدة
ُع��ق��دت مب��ق��ر وزارة ال��دف��اع مبع�سكر
املرتفعة يوم  3/4جل�سة مباحثات ر�سمية
بني �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن
تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
ال��دف��اع وم��ع��ايل ب��ن واال����س وزي���ر ال��دف��اع
باململكة املتحدة .
يف بداية اللقاء رح��ب �صاحب ال�سمو
ال�سيد نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون الدفاع
متمنيا
مبعايل ال�ضيف والوفد املرافق له
ً
له طيب الإقامة بال�سلطنة ،من جانبه �شكر
معايل ال�ضيف �صاحب ال�سمو ال�سيد على
ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة الذي قوبل
به والوفد امل��راف��ق ،م��ؤك��داَ معايل ال�ضيف
على عمق ال�صداقة التاريخية بني ال�سلطنة
واململكة املتحدة و�أهميتها يف دعم م�سرية
العالقات الوثيقة بني البلدين.
ومت خ�لال املباحثات الر�سمية بحث

جماالت التعاون القائم بني وزارتي الدفاع
للبلدين و�سبل تعزيزها ،كما مت تبادل
وج��ه��ات النظر ح��ول ع��دد م��ن الأم���ور ذات
االهتمام امل�شرتك مبا يخدم م�صلحة البلدين
ال�صديقني.
ح�رض جل�سة املباحثات م��ن اجلانب

العماين معايل الدكتور حممد ب��ن نا�رص
ُ
الزعابي الأم�ين العام ب��وزارة الدفاع  ،كما
ح�رضها من اجلانب الربيطاين �سعادة �سفري
اململكة املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة وملحق
الدفاع ب�سفارة اململكة املتحدة مب�سقط ،
والوفد املرافق ملعايل ال�ضيف .

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
 rا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
ي�س �سفري
يوم � 3/1سعادة عز الدين ال ِّت ْ
جمهورية تون�س املعتمد ل��دى ال�سلطنة
والوفد املرافق له.
حيث رح��ب معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،ومن جانبه قدم
�سعادة ال�سفري �شكره وتقديره لل�سلطنة ،ومت
خالل املقابلة تبادل الأحاديث حول م�سرية
العالقات الأخ��وي��ة التي تربط ال�سلطنة
بجمهورية تون�س  ،كما مت ا�ستعرا�ض عدد
م��ن جم���االت ال��ت��ع��اون امل�شرتكة و�سبل
تطويرها مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة
للبلدين ال�شقيقني� ،إىل جانب التطرق �إىل
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .
 rوا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين ي��وم  3/4معايل بن واال���س وزير
الدفاع باململكة املتحدة والوفد املرافق له.
رح��ب معايل الفريق �أول وزي��ر
وق��د ّ
املكتب ال�سلطاين مبعايل وزي��ر الدفاع
ال�بري��ط��اين ،م ��ؤك��داً على عمق العالقات
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التاريخية الرا�سخة مع اململكة املتحدة
ال�صديقة ،وما �شهدته من تطور يف العديد
م��ن امل���ج���االت ل�لاه��ت��م��ام ال����ذي توليه
القيادتان يف البلدين  ،من جانبه قدم وزير
الدفاع الربيطاين �شكره وتقديره لل�سلطنة
ودورها على ال�صعيدين الإقليمي والدويل،
ودور ال�سلطنة يف توطيد عالقات ال�صداقة
والتفاهم ،كما جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
م�سرية العالقات التاريخية الطيبة التي
تربط البلدين ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق
�إىل عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اململكة
املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة .
 rكما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين يوم  3/21مبكتبه معايل
الدكتور في�صل امل��ق��داد وزي��ر اخلارجية
واملغرتبني باجلمهورية العربية ال�سورية
والوفد املرافق له.
يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق
�أول وزي��ر املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،
وم��ن جانبه ق���دم م��ع��ايل ال��وزي��ر �شكره
وتقديره لل�سلطنة ،ومت خالل املقابلة تبادل
الأحاديث حول م�سرية العالقات الأخوية
التي تربط ال�سلطنة باجلمهورية العربية
ال�����س��وري��ة ،كما مت ا�ستعرا�ض ع��دد من
جماالت التعاون امل�شرتكة و�سبل تطويرها
مب��ا يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�شقيقني� ،إىل جانب التطرق �إىل عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء �سعادة الدكتور ب�سام �سيف

الدين اخلطيب �سفري اجلمهورية العربية
ال�سورية املعتمد لدى ال�سلطنة .
 rوا�ستعر�ض معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين م�سرية العالقات الأخوية
التي تربط ال�سلطنة باجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيقة ،وذلك خالل
ا�ستقبال معاليه مبكتبه يوم � 3/22سعادة

حممد يرقي �سفري اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية املعتمد لدى ال�سلطنة.
ومت خ�لال املقابلة ت��ب��ادل الأح��ادي��ث
ال��ودي��ة ح��ول ع��دد م��ن جم���االت التعاون
امل�����ش�ترك��ة  ،و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا مب��ا يحقق
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني � ،إىل
جانب التطرق لعدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك .

ا�ستقباالت الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
 rا�ستقبل الفريق الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 3/4م��ع��ايل ب��ن واال�����س وزي���ر ال��دف��اع
باململكة املتحدة ،والوفد املرافق له.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبدالعزيز
بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س الأركان
للعمليات والتخطيط ،و���س��ع��ادة �سفري
اململكة املتحدة املعتمد ل��دى ال�سلطنة،
وملحق الدفاع ب�سفارة اململكة املتحدة
مب�سقط.
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 rوا�ستقبل الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  3/21اللواء الركن بحري جاك
فايار قائد القوات الفرن�سية يف املحيط الهندي،
والوفد املرافق له.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبدالعزيز
ب��ن ع��ب��داهلل امل��ن��ذري م�ساعد رئي�س الأرك���ان
للعمليات والتخطيط ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة
اجلمهورية الفرن�سية مب�سقط.
وقد رحب الفريق الركن بحري رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيوف الزائرة متمنيا
لهم زيارة موفقة ،كما مت خالل املقابلتني تبادل
وجهات النظر املختلفة وبحث عدد من الأم��ور
الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.

كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف الأمني العام جلامعة الدول العربية
ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني عرب تقنية االت�صال املرئي يوم 3/23
معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية لإلقاء حما�رضة عن
بعد بعنوان (جامعة الدول العربية ،امل�ستقبل والتحديات) وذلك يف �إطار مقررات
املنهاج العام لدورة الدفاع الوطني الثامنة.
وقد رحب اللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري �آمر كلية
الدفاع الوطني مبعايل الأمني العام جلامعة الدول العربية ،ثم �ألقى معاليه
حما�رضته التي تطرق من خاللها �إىل واقع وت�أثري النظام العربي احلايل على
العمل العربي امل�شرتك ،ومدى ت�أثري املتغريات والأحداث الإقليمية والدولية على
م�سرية عمل جامعة الدول العربية.
كما حتدث معاليه يف حما�رضته عن �أهم معوقات وحوافز و�أ�س�س وركائز
جناح العمل العربي امل�شرتك ،و�سلط ال�ضوء على دور اجلامعة يف ت�سوية
النزاعات واخلالفات بني الأقطار العربية.
ويف اخلتام قام معايل الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية بالرد على
ا�ستف�سارات و�أ�سئلة احل�ضور وامل�شاركني يف الدورة الثامنة بالكلية.
ح�رض املحا�رضة �سعادة �أمني عام جمل�س الدولة  ،و�سعادة ال�شيخ �أمني عام
جمل�س ال�شورى ،وعدد من �أع�ضاء جمل�س الكلية وهيئة التوجيه ،وامل�شاركون يف
دورة الدفاع الوطني الثامنة.

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�ستقبل قائد القوات الفرن�سية يف املحيط الهندي
ا�ستقبل اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية
العمانية مبركز الأم���ن البحري يوم
ُ
 3/21اللواء الركن بحري جاك فايار
ق��ائ��د ال��ق��وات الفرن�سية يف املحيط
الهندي والوفد املرافق له.
ومت خ�لال املقابلة بحث وجهات
النظر يف ع��دد م��ن الأم����ور املتعلقة
ب��امل��ج��االت ال��ب��ح��ري��ة ب�ين البلدين
ال�صديقني.
ح�رض املقابلة رئي�س مركز الأمن
البحري بالوكالة ،وامللحق الع�سكري
ب�سفارة اجلمهورية الفرن�سية مب�سقط.
عقب ذل��ك ا�صطحب ال��ل��واء الركن
العمانية
بحري قائد البحرية ال�سلطانية ُ
ال�ضيف الفرن�سي يف جولة مبركز الأمن
البحري ،حيث ا�ستمع �إىل �إيجاز عن
مهام و�أدوار املركز املتمثلة يف �إدارة
وق��ي��ادة عمليات الأم���ن البحري �ضد
املخاطر البحرية ،وعمليات البحث
والإنقاذ واحلفاظ على البيئة البحرية
من خمتلف املخاطر ل�ضمان �سالمة
املالحة البحرية.
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كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف املمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة
يف العراق ورئي�سة بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق
ا�ست�ضافت يوم  3/1كلية الدفاع الوطني �سعادة جينني هيني�س املمثلة
اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة يف العراق ورئي�سة بعثة الأمم املتحدة
مل�ساعدة العراق لإلقاء حما�رضة ,وذلك يف �إطار مقررات املنهاج العام لدورة
الدفاع الوطني الثامنة ،وقد رحب اللواء الركن جوي ( مهند�س ) �صالح بن يحيى
امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني ب�سعادة املمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم
املتحدة يف العراق ,ورئي�سة بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق �شاكراً لها تلبية
الدعوة .
يف بداية املحا�رضة عربت املمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة
بالعراق عن �سعادتها لزيارة ال�سلطنة و�رسورها ملا �شاهدته من تنمية وتطور
يف كافة املجاالت  ،و�أ�شادت بالتزام ال�سلطنة الثابت ب�سيا�سة احلوار ال�سلمي ،
وجهودها الدبلوما�سية يف الق�ضايا الإقليمية والدولية ،و�رشاكتها املتميزة يف
منظمة الأمم املتحدة ،و�أدواره��ا املختلفة يف دفع جهود املنظمة نحو حتقيق
ال�سالم واال�ستقرار الدوليني.
كما ا�ستعر�ضت املمثلة اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة خالل حما�رضتها
�أبرز الق�ضايا الإقليمية والدولية  ،وبع�ض مواثيق الأمم املتحدة ودورها يف �صون
ال�سلم والأمن الدوليني  ،وخطة الأمم املتحدة حتى عام 2030م والتي تت�ضمن �أبرز
�أهداف التنمية امل�ستدامة  ،ومتطرقة �إىل �أبرز االتفاقيات الدولية.
ح�رض املحا�رضة عدد من �أ�صحاب ال�سعادة وكبار ال�ضباط واملدعوين ،وعدد
من �أع�ضاء جمل�س الكلية وهيئة التوجيه  ،وامل�شاركون يف الدورة الثامنة بكلية
الدفاع الوطني .
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الهيئة الوطنية للم�ساحة ت�شارك يف االجتماع الثامن للجنة العربية خلرباء الأمم املتحدة
لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية
�شاركت ال�سلطنة ممثلة يف الهيئة
الوطنية للم�ساحة يوم  2/23يف االجتماع
الثامن للجنة العربية خلرباء الأمم املتحدة
لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية الذي
عقد يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
مب�شاركة �أك�ث�ر م��ن ( )45م�شاركا من
خمتلف الدول العربية الأع�ضاء.
وقد تر�أ�س وفد ال�سلطنة يف االجتماع
وال��ذي عقد عرب االت�صال املرئي رئي�س
الهيئة الوطنية للم�ساحة بالإنابة  ،وقد مت
مناق�شة العديد من الق�ضايا واالجتاهات
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب ��إ���س��ه��ام��ات
املعلومات اجلغرافية املكانية ودعمها
لأه���داف وتوجهات التنمية امل�ستدامة،
واال�ضطالع بالعديد من الأن�شطة الفنية
يف �إط��ار التكامل للمعلومات اجلغرافية
املكانية واالجتاهات امل�ستقبلية يف �إدارة

املعلومات اجلغرافية املكانية وا�ستدامة جودة
املرجع اجليودي�سي العاملي ،كما ا�ستعر�ض
االجتماع التقرير ال�سنوي للَّجنة وم�ساهمات
منظمة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية
يف �أع��م��ال املعلومات اجلغرافية املكانية

وتكامل املعلومات اجلغرافية ،ومتثيل اللجنة
يف الفرق الفنية بلجنة خرباء الأمم املتحدة
لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
( ،)UNGGIMوعد ًدا من التو�صيات يف ذات
ال�ش�أن.

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 الأخ��رى ،الإيجاز الآتي يلخ�ص
جوانب مما مت تنفيذه م�ؤخ ًرا:
• قامت يوم � 3/4إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقلها من
م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم.
• وقامت يوم � 3/6إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
بعملية �إخ�لاء طبي لطفل يعاين من م�شاكل �صحية يف القلب ،وقد مت نقله من
م�ست�شفى م�صرية �إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية لتلقي العالج
التخ�ص�صي الالزم.
• كما قامت �إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين،
يوم  ،3/6بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت
نقلها من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال
الباطنة وذلك لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقامت يوم � 3/7إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
بعملية �إخالء طبي لطفل يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقله من مركز
ليما ال�صحي �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج التخ�ص�صي
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الالزم.
• كما قامت يوم � 3/12إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين وبالتن�سيق مع �رشطة خفر ال�سواحل ب�رشطة عمان ال�سلطانية بعملية بحث
عن مواطن مفقود يف عر�ض البحر قبالة �سواحل منطقة �أ�صيلة بوالية جعالن بني
بو علي مبحافظة جنوب ال�رشقية.
• وقامت �إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 3/14بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقلها
من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم.
• كما قامت يوم � 3/20إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقله
من م�ست�شفى دبا مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقامت �إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم 3/22
بعملية �إخ�لاء طبي ملواطن تعر�ض حلادث �سري ،مما ا�ستدعت حالته ال�صحية
احلرجة نقله من مركز ليما ال�صحي �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي
العالج التخ�ص�صي ،كما قامت هذه الطائرة العمودية بعملية �إخالء طبي ملواطنة
تطلبت حالتها ال�صحية نقلها من م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم لتلقي العالج الالزم.
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قـــوة ال�سلطــان اخلا�صــة حتتفـــل بيومهـــــا ال�سنــــــــــــــوي الذي يوافق اخلام�س ع�شر من مار�س من كل عام
 q qاحتفل��ت ي��وم  3/15ق��وة ال�سلط��ان اخلا�ص��ة بيومها
ال�سن��وي الذي يوافق اخلام�س ع�رش من مار�س من كل عام ,وذلك
حت��ت رعاية معايل الفريق �أول �سلطان ب��ن حممد النعماين وزير
املكت��ب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائ��د الأعلى  ،حيث قلَّد معاليه

ميداليت��ي اخلدمة املمت��ازة والثن��اء ال�سلطاين لع��دد من �ضباط
و�أفراد قوة ال�سلطان اخلا�صة.
ح��ضر املنا�سب��ة اللواء الركن قائ��د قوة ال�سلط��ان اخلا�صة ،
وعدد من كبار �ضباط قوة ال�سلطان اخلا�صة q q .

معالـــــــي الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطانــــــــي يرعـــــــى االحتفال
ويقلــــد ميداليتــــي اخلدمـــة املمتازة والثناء ال�سلطانـــــــي

بهذه املنا�سبة قائد قوة ال�سلطان
اخلا�صة يرعى تخريج دفعة من
اجلنود امل�ستجدين

 qqكما احتفلت ق��وة ال�سلطان
اخلا�صة ي��وم  3/14بتخريج دفعة
جديدة من اجلنود امل�ستجدين تزامن ًا
م��ع ي��وم��ه��م ال�����س��ن��وي ،وذل����ك حتت
رعاية اللواء الركن م�سلم بن حممد
جعبوب قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة،
وو�سط اتخاذ الإج���راءات االحرتازية
واملتطلبات الوقائية وفق ًا لتوجيهات
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا ( كوفيد .)19 -
و َل � َدى و�صول اللواء الركن راعي
احلفل عزفت مو�سيقى احلر�س ال�سلطاين
العماين �سالم ال�رشف  ،و�أ َّدى طابور
اخلريجني التحية الع�سكرية  ،عقب ذلك
قدم اخلريجون عر�ضا ع�سكريا مروراً
من �أم��ام املن�صة الرئي�سية مليدان
االحتفال م��ؤدي��ن التحية الع�سكرية
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تغطية :النقيب � /سعيد بن خالد النافعي

ثم قام اللواء الركن راعي
لراعي احلفل َّ ،
املنا�سبة بت�سليم اجلوائز لأوائل الدفعة
املتخرجة  ،بعد ذلك �أدى اخلريجون
ق�سم الوالء وهتفوا ثالث ًا بحياة موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه .
ويف ختام احلفل قام اللواء الركن
راعي املنا�سبة بتقليد ميدالية اخلدمة
الطويلة وال�سلوك احل�سن ،وميدالية
اخل��دم��ة اخلا�صة لعدد م��ن منت�سبي
ال���ق���وة ،ت��ق��دي��را خل��دم��ت��ه��م الطويلة
وتفانيهم يف اخلدمة بقوة ال�سلطان
اخلا�صة و�أداء مهامهم وواجباتهم بكل
كفاءة واقتدار.
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 الوكيل �أول� /سعيد بن علي الكلبانــــــــــيالت�صوير - :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلبانـــــــــي
 -الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العبـــري

قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة ي�سلم اجلوائز لأوائل الدفعة املتخرجة ويقلد ميدالية
اخلدمة الطويلة وال�سلوك احل�سن  ،وميدالية اخلدمة اخلا�صة لعدد من منت�سبي القوة
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تغطية :النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

-

ت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

كلية الدفاع الوطني تنظم فعاليات ندوة الق�ضايا الإ�ستـــــــــــــــــــــراتيجية بعنوان (نه�ضة متجددة نحو كفاءة م�ستدامة)

 ooنظمت كلية الدفاع الوطني خالل الفرتة ( )3/18-14الندوة ال�سنوية للق�ضايا الإ�سرتاتيجية ومب�شاركة
عدد من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،و�سط اتخاذ الإجراءات االحرتازية واملتطلبات الوقائية
وف ًقا لتوجيهات اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد
 ،)19وقد جاءت الندوة هذا العام بعنوان (نه�ضة متجدِّ دة نحو كفاءة م�ستدامة) ،والتي ت�أتي �ضمن منهاج ومقررات
الدورة الثامنة بالكلية.
وتهدف الندوة �إىل حتليل واقع اقت�صاد امل�ستقبل يف ال�سلطنة  ،وحتديد املزايا التناف�سية  ،وممكِّنات اقت�صاد
امل�ستقبل  ،ودرا�سة وحتليل ال�سيا�سات والت�شريعات املمكِّنة لتحقيق الالمركزية يف املحافظات  ،كما تهدف �إىل حتقيق
متطلبات التنمية امل�ستدامة من خالل الإدارة املحلية للمحافظات  ،ودرا�سة وحتليل ال�سيا�سة املالية واالقت�صادية،
ودرا�سة �أدوات التحفيز االقت�صادي وممكِّنات اال�ستدامة املالية بال�سلطنة � ،إ�ضافة �إىل ذلك مناق�شة وحتليل �أهم
التحديات التي تواجه تطوير الأداء يف م�ؤ�س�سات اجلهاز الإداري بالدولة  ،ودرا�سة �سبل التكامل بني التخطيط
والتنفيذ ،و�إبراز �أهمية التوا�صل احلكومي  ،واخلروج بتو�صيات ومبادرات قابلة للتنفيذoo .
وقد رع��ى حفل ختام الندوة معايل الدكتور �سعيد بن حممد
ال�صق��ري وزير االقت�صاد بح�ض��ور اللواء الركن جوي (مهند�س)
�صالح بن يحيى امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني.
وقد بد�أ حفل اخلت��ام بكلمة للواء الركن جوي (مهند�س) �آمر
كلي��ة الدفاع الوطني ق��ال فيها�« :إن العم��ل اجلماعي امل�شرتك
ال��ذي ُن ِّف َذ يف رحاب هذا ال�رصح الإ�سرتاتيجي الوطني ،من قبل
نخبة م��ن خمتلف الهيئ��ات وامل� َّؤ�س�سات احلكومي��ة واخلا�صة،
له��و حم��ل فخر واعت��زاز لن��ا جميع��ا ،و�إجن��از ُي�ض��اف �إىل ما
�سب��ق من فعالي��ات قامت به��ا كلية الدف��اع الوطني يف جمال
الدرا�س��ات والبحوث الإ�سرتاتيجية ذات الأهمية والبعد الوطني،
فه��ذه الندوة مبحاورها الأربعة ت�أتي ا�ستلهاما من التوجيهات
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ال�سامي��ة ملوالن��ا ح��ضرة �صاحب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م القائد الأعلى  -حفظ��ه اهلل ورعاه  ،-ومواكبة
وان�سجام�� ًا مع (ر�ؤية ُعمان  ،)2040ومبا يتوافق مع التطورات
الت��ي �شهدته��ا ال�سلطن��ة يف اجلوان��ب التنموي��ة واالقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل ا�ست��شراف واق��ع امل�ستقب��ل
االقت�ص��ادي ،لالرتقاء بالقدرات التناف�سي��ة لالقت�صاد الوطني
ولبناء اقت�صاد متجدد وم�ستدام».
واختت����م �آمر كلية الدفاع الوطن����ي كلمته قائ ًال�« :إن نتائج
ه��ذه الندوة ومبادراتها التي �سيت��م ا�ستعرا�ضها �أمامكم الحق ًا
م��ن قبل امل�شاركني بالدورة الثامن��ة ،اعتمدت ب�شكل كبري على
فك��ر جميع من �شارك بالندوة م��ن اجلهات احلكومية واخلا�صة

اللواء الركن جوي (مهند�س) �آمر كلية الدفاع الوطني
�إن اختيار عنوان هذه الندوة (نه�ضة ِّ
متجددة نحو كفاءة م�ستدامة) �ضمن منهاج
دورة الدفاع الوطني الثامنة جاء ا�ستلهاما من التوجيهات ال�سامية حل�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -يف خطاب
جاللته ال�سامي يوم الثالث والع�شرين من فرباير 2020م
و�أع�ض��اء هيئة التوجيه بالكلية وامل�شاركني بالدورة الثامنة ،
وقد ت�ضاف��رت فيها اجلهود املخل�صة ال�صادقة للعمل مبنهجية
علمي��ة ،ومبنظ��ور وطني ا َّت�س��م بال�ص��دق والرغب��ة الأكيدة يف
ابتكار املقرتحات والتو�صيات يف مرحلة مهمة من مراحل هذا
الوطن العزيز ».
بعدها �شاهد معايل الدكتور وزير االقت�صاد راعي املنا�سبة
واحل�ضور عر�ضا مرئيا عن فعاليات ومبادرات و�أن�شطة الندوة،
ثم قدم عدد من امل�شاركني يف الدورة الثامنة العر�ض اخلتامي
للتو�صي��ات واحلل��ول املبتك��رة الت��ي تو�صلوا �إليه��ا من خالل
التحلي��ل والنقا���ش الهادف ،والت��ي خرجت بحل��ول ومبادرات
قابلة للتنفيذ والتطبيق.
ح��ضر فعاليات ختام الندوة �صاح��ب ال�سمو ال�سيد الدكتور

رئي���س جامع��ة ال�سلطان قابو�س ،والفري��ق الركن بحري رئي�س
�أركان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن طيار قائد �سالح
اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين ،والل��واء الرك��ن بحري قائ��د البحرية
ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة ،وعدد م��ن �أ�صحاب ال�سع��ادة املدعوين،
وعدد من �أع�ضاء جمل�س الكلية وهيئة التوجيه وامل�شاركني يف
دورة الدفاع الوطني الثامنة.
هذا ،وقد رع��ى يوم  3/14فعاليات انط�لاق الندوة الفريق
الرك��ن بحري عبداهلل بن خمي���س الرئي�سي رئي���س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،رئي�س جمل�س كلية الدفاع الوطني.
وقد بد�أت فعاليات الندوة بكلمة للواء الركن جوي (مهند�س)
�صال��ح بن يحيى امل�سكري �آمر كلية الدف��اع الوطني قال فيها:
«�إن اختي��ار عن��وان هذه الن��دوة (نه�ض��ة متج ِّددة نح��و كفاءة
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تهدف الندوة �إىل حتليل واقع
اقت�صاد امل�ستقبل يف ال�سلطنة،
وحتديد املزايا التناف�سية،
ومم ِّكنات اقت�صاد امل�ستقبل،
ودرا�سة وحتليل ال�سيا�سات
والت�شريعات املم ِّكنة لتحقيق
الالمركزية يف املحافظات
الأن�شط��ة االقت�صادية املحرك الرئي�سي لكافة الأن�شطة الأخرى،
وتعم��ل ال�سلطنة حالي��ا على جمموعة من التح��والت يف هيكل
الإنتاج وحم��ركات النمو االقت�صادي وحتوالت يف �سوق العمل
والت�شغيل من �أجل معاجلة التحديات الآنية وا�ست�رشاف امل�سقبل
لبن��اء اقت�صاد متجدد وم�ستدام ،بعي��دا عن اقت�صاديات املوارد
الطبيعي��ة ،ويع��د اجله��از الإداري للدول منظوم��ة �إدارية مهمة
لتنفي��ذ ال�سيا�سات والربامج التي من �ش�أنها �أن ترتقي بالقدرات
التناف�سية لالقت�صاد الوطني ،وي�أتي انعقاد هذه الندوة يف ظل
ظروف اقت�صادية ا�ستثنائية ناجمة عن تداعيات الأزمة املركبة
(كورون��ا ) وانخفا�ض �أ�سعار النف��ظ ،وي�أتي تنظيم كلية الدفاع
الوطني لهذه الندوة الإ�سرتاتيجية من �أجل رفد م�ؤ�س�سات الدولة
بالدرا�س��ات والأفكار البن��اءة ،واخلروج بتو�صي��ات ومبادرات
مهم��ة  ،كما ت�أت��ي هذه الندوة يف �إطار التع��اون والتكامل بني
اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين ،فاجلميع
��شركاء �إ�سرتاتيجي��ون خلدمة هذا الوطن العزي��ز وقائد نه�ضته
املتج�� ِّددة -حفظ��ه اهلل ورع��اه  -متمن�ين للجمي��ع التوفي��ق
وال�سداد».

م�ستدام��ة) �ضم��ن منه��اج دورة الدف��اع الوطن��ي الثامنة جاء
ا�ستلهام��ا م��ن التوجيه��ات ال�سامي��ة حل�رضة �صاح��ب اجلاللة
ال�سلط��ان هيث��م بن ط��ارق املعظ��م القائد الأعل��ى -حفظه اهلل
ورع��اه  -يف خط��اب جاللته ال�سام��ي يوم الثال��ث والع�رشين
م��ن فرباير 2020م  ،وان�سجاما مع (ر�ؤية ُعمان  ،)2040حيث
مت التخطي��ط ل ُتح ِّقق ه��ذه الندوة �أهدافها وفق��ا للر�ؤية  ،وقد مت
حتدي��د �أربع��ة حماور رئي�سي��ة لهذه الندوة للخ��روج بتو�صيات
ومبادرات قابلة للتنفيذ.
ت�ضمن��ت املح��اور عناوي��ن متنوع��ة �شمل��ت :اقت�صاد
وق��د َّ
امل�ستقبل (االقت�صاد امل�ستدام وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
والبحث العلمي واالبتكار ومهارات امل�ستقبل)  ،يف حني جاء �أحد
املح��اور بعنوان ال�سيا�سة املالية واالقت�صادية (التوازن املايل
 ،واال�ستدام��ة املالي��ة  ،والتحفيز االقت�ص��ادي)  ،بالإ�ضافة �إىل
حمور يتحدث عن الالمركزية يف �إدارة املحافظات (الت�رشيعات
ومتطلب��ات التطبي��ق ،وال�رشاكة املجتمعي��ة ،والتكامل وتوزان
التنمي��ة)  ،بينما املحور الرابع يت�ضم��ن اجلهاز الإداري للدولة
(احلوكم��ة وم�ؤ�رشات الأداء  ،وت�أهي��ل وتنمية املوارد الب�رشية ،
وتكامل التخطيط والتنفيذ  ،والتوا�صل احلكومي).
وحتدثت �س����عادة �أ�ص����يلة بنت �س����امل ال�صم�صامية وكيلة
ح�رض فعاليات انطالق الندوة �صاحب ال�سمو ال�سيد الدكتور
رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س ،وقادة قوات ال�سلطان امل�سلحة وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار لرتويج اال�ستثمار
والأجه��زة الع�سكرية والأمنية ،وعدد من املدعوين وامل�شاركني قائلة« :مما ال �شك فيه ب�أن العمل التكاملي بني كافة القطاعات
بالدولة �سواء الع�سكري منها واملدين �إ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص
يف دورة الدفاع الوطني الثامنة.
يع��د من ركائز حتقيق النمو يف القطاع اال�ستثماري لالقت�صاد
ويف �إطـ��ار فعاليـات ندوة الق�ضايـ��ا الإ�سرتاتيجيـة (نه�ضة الوطن��ي ،وذلك ملا تزخر به ه��ذه القطاعات جمتمعة من كوادر
متج ِّددة نحـو كفـاءة م�ستدامـة) ولت�س����ليط ال�ض����وء حـول �أبرز وكفاءات وطنية قادرة على حتقيق �أهداف (ر�ؤية ُعمان )2040
املحـ����اور التي ناق�ش����تهـا الن����دوة ،وا�س����تطالع �آراء عدد من  ،وم��ا �شهدن��اه من جهود تب��ذل من قبل امل�شارك�ين يف الندوة
امل�شـاركني �أجـرى التوجيـه املعنـوي اللقـاءات الآتيــــة :حيث للخ��روج بحل��ول للق�ضايا املطروحة ،وتق��دمي خطط ومبادرات
حتدث �س����عادة الدكتور نا�رص بن را�ش����د املعويل وكيل وزارة قابل��ة للتطبيق ترف��د م�ؤ�س�س��ات الدول��ة بالدرا�س��ات والأفكار
االقت�ص����اد قائال« :يعد االقت�صاد ركي��زة �أ�سا�سية ودعامة مهمة البن��اءة دلي��ل على ذل��ك  ،ومن هنا ن��ود الإ�شادة بال��دور الذي
لأي دول��ة  ،وعن��صرا مهما يف بناء ال��دول الع�رصية  ،كما تعد تق��وم به كلية الدفاع الوطني من خالل تنظيم هذه الندوة التي
العــدد 531
مار�س 2021

24

الندوه تهدف �إىل مناق�شة وحتليل
�أهم التحديات التي تواجه
تطوير الأداء يف م�ؤ�س�سات اجلهاز
الإداري بالدولة  ،ودرا�سة �سبل
التكامل بني التخطيط والتنفيذ،
و�إبراز �أهمية التوا�صل احلكومي،
واخلروج بتو�صيات ومبادرات
قابلة للتنفيذ
تالم���س مبحاورها الأربع��ة لهذا العام الق�ضاي��ا ذات االهتمام
يف ظ��ل الظروف االقت�صادي��ة اال�ستثنائية ،وذل��ك حتت عنوان
(نه�ضة متجددة نحو كفاءة م�ستدامة)».
وقال �س����عادة ال�س����فري الدكتور ال�ش����يخ عبداهلل بن �صالح
ال�س����عدي (موجه �إ�س��ت�راتيجي بالكلية)« :ت�أتي �أهمي��ة الندوة
كونه��ا تناق�ش �أه��م الق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجية التي مت���س ال�ش�أن
الوطن��ي ال ُعم��اين  ،وال �شك �أن الن��دوة �ست�سه��م يف تطوير �إدارة
التفكري لدى منت�سبي الدورة الثامنة و�صقل قدراتهم على حتليل
الواق��ع والتحديات والت��ي خرجت بتو�صيات ومب��ادرات قابلة
للتنفي��ذ عل��ى �أن يتم رفعه��ا �إىل اجلهات املخت�ص��ة لال�ستفادة
منها �إن �شاء اهلل تعاىل مبا يخدم توجهات (ر�ؤية ُعمان .)٢٠٤٠
وحتدث �س����عادة الدكتور ال�شيخ في�ص����ل بن علي الزيدي
وايل منح (م�ست�شار بالندوة) قائ ًال« :جاءت الندوة التي تنظمها
كلي��ة الدفاع الوطني لتحدد املزاي��ا التناف�سية لل�سلطنة ،وحتلل
ال�سيا�س��ات والت�رشيع��ات املمكن��ة  ،ومن ثم حتقي��ق متطلبات
التنمية امل�ستدامة  ،وق��د ت�ضمنت الندوة جمموعة من اجلل�سات
الت��ي زودت امل�شارك�ين يف الن��دوة باملع��ارف واملعلوم��ات
والبيان��ات ال�رضوري��ة واملهم��ة ع��ن طري��ق قط��اع الأعم��ال
وم�ساهمات��ه يف اقت�ص��اد امل�ستقبل  ،وواق��ع وحتديات القطاع
اخلا���ص ،والتدري��ب والت�أهي��ل يف القط��اع احلكوم��ي والإدارة
املحلي��ة للمحافظ��ات ،بالإ�ضاف��ة �إىل ال�رشاكة ب�ين القطاعني
الع��ام واخلا�ص ودورها يف تنمية املحافظات ،وال �شك �أن مثل
هذه الندوات الإ�سرتاتيجية متثل �إ�ضافة مهمة على طريق �إ�رشاك
املجتمع والفاعلني في��ه يف بحث ومناق�شة الق�ضايا امل�صريية
وعلى ر�أ�سها الق�ضايا االقت�صادية».

الإ�سرتاتيجي��ة (نه�ض��ة متج�� ِّددة نحو كف��اءة م�ستدام��ة) �إحدى
املحط��ات الإ�سرتاتيجي��ة املهم��ة التي مير به��ا امل�شاركون يف
دورة الدف��اع الوطن��ي الثامنة خالل ال�سن��ة الأكادميية ،ويقدم
امل�شارك��ون م��ا لديه��م م��ن �إب��داع فك��ري وتطبي��ق م��ا تلقوه
م��ن مع��ارف وعل��وم ومه��ارات يف عل��م التحلي��ل والتخطي��ط
الإ�سرتاتيج��ي ،حي��ث يق��وم امل�ش��ارك بدرا�س��ة الواق��ع للق�ضية
الإ�سرتاتيجية ،وحتليل كافة التحديات ،و�إيجاد احللول املنا�سبة
لها ،ثم يقوم بتق��دمي التو�صيات واملبادرات واخلطط التنفيذية
القابلة للتطبيق ،وي�شارك يف الندوة نخبة من الكفاءات الوطنية
م��ن امل�ست�شاري��ن واخل�براء من خمتل��ف القطاع��ات الع�سكرية
واملدني��ة واخلا�صة ،لي�سهموا مبا لديهم من فكر وخربات علمية
وعملي��ة  ،ويتطلع اجلميع لتحقي��ق الأهداف املرجوة من الندوة
 ،وحتقيق نتائج قيمة  ،واخلروج بتو�صيات قابلة للتطبيق».
العقيد الركن يا�رس بن خليفة الطلبي (موجه �إ�س��ت�راتيجي
بالكلي����ة)�« :ضم��ن فعالي��ات و�أن�شط��ة كلي��ة الدف��اع الوطن��ي
تنف��ذ ال��دورة الثامن��ة الن��دوة ال�سنوي��ة ملناق�شة �أه��م الق�ضايا
الإ�سرتاتيجي��ة ذات الأهمي��ة والأولوية للأم��ن الوطني ،ولقد مت
اختيار مو�ضوع (نه�ضة متج�� ِّددة نحو كفاءة م�ستدامة) عنوانا
لن��دوة هذا الع��ام ،حيث �سبقه��ا العديد من اجلل�س��ات احلوارية،
وقدم��ت خالل انعقادها عدد م��ن �أوراق العمل التي تتنا�سق مع
�أهداف الندوة املر�سومة واملخططة لإيجاد احللول لهذه الق�ضايا
بتحلي��ل علمي دقيق ،وذلك للخروج بتو�صيات ومبادرات قابلة
للتنفي��ذ يتم رفعه��ا �إىل جهات االخت�صا���ص لال�ستفادة منها ،
وذل��ك ل�صق��ل مه��ارات امل�شاركني يف ال��دورة وتطوي��ر �أدائهم
الفكري يف التحليل والتقييم».

وقال العقي����د الركن حممد بن �ص����الح الفار�س����ي (موجه
من جانبه قال العميد الركن بحري (متقاعد) �أحمد بن فريي �إ�سرتاتيجي بالكلية)« :حتمل الندوة (نه�ضة متج ِّددة نحو كفاءة
البلو�ش����ي (موجه �إ�س��ت�راتيجي بالكلية)« :تعد ن��دوة الق�ضايا م�ستدام��ة) ع��ددا من املح��اور التي تالم�س املتغ�يرات احلديثة
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�سعادة/
�سعادة الدكتور/
نا�صر بن را�شد املعويل �أ�صيلة بنت �سامل ال�صم�صامية عبداهلل بن �صالح ال�سعدي

�سعادة ال�سفري الدكتور ال�شيخ

للنه�ض��ة املتج��ددة للقيادة احلكيمة ملوالن��ا جاللة ال�سلطان
هيث��م ب��ن طارق املعظ��م القائ��د الأعلى  -حفظ��ه اهلل ورعاه
 وذل��ك للو�صول نحو كف��اءة م�ستدامة � ،إذ يقوم امل�شاركونبتحليل الواقع وحتدياته للو�صول �إىل التو�صيات واملبادرات
املالئم��ة والقابل��ة للتطبي��ق با�ستخ��دام الأ�سالي��ب العلمي��ة
احلديثة من و�سائل التحليل الإ�سرتاتيجي».
كم����ا قال املهند�����س عامر بن حمد ال�س����ليماين (الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة ال�ص����ناعات العربية) (ممثل القطاع اخلا�ص
يف الندوة )« :بال �شك تناول برنامج الندوة مو�ضوعات مهمة
يف ظ��روف ا�ستثنائي��ة ومرحل��ة حتوالت اقت�صادي��ة عاملية،
�س��واء على م�ست��وى التكنولوجيا احلديث��ة �أو �سيا�سات حتفيز
اال�ستثم��ار ورف��ع م�ست��وى التناف�سي��ة والإنت��اج ،وال��صراع
الق��ادم �سيكون اقت�صادي��ا بامتياز على جمي��ع امل�ستويات ،
وعم��ان لي�ست مبن�أى عن كل تلك التحوالت  ،لذلك �أتت الندوة
ُ
وعم��ان بنه�ضته��ا املتج�� ِّددة ت�ست��شرف مرحلة
،
وقته��ا
يف
ُ
حت��ول وتن��وع اقت�صادي بعيد ع��ن النفط كما ه��و وا�ضح يف
(عم��ان  )2040و�أهدافه��ا  ،ل��ذا ن�أمل و�ض��ع �سيا�سات
ر�ؤي��ة ُ
اقت�صادي��ة وخط��ط عم��ل منهجي��ة  ،مبنية على �أ�س���س علمية
قابلة للتطبيق  ،ومب�شاركة فاعلة من امل�شتغلني يف االقت�صاد
( القطاع اخلا�ص ب�أ�شكاله ومكوناته)».

�سعادة الدكتور ال�شيخ العميد الركن بحري (متقاعد)
في�صل بن علي الزيدي
�أحمد بن فريي البلو�شي

العقيد الركن جوي را�ش����د بن �سليمان ال�شبلي (م�شارك من
العماين يف الدورة الثامنة بالكلية)
�س��ل�اح اجلو ال�س����لطاين ُ
حت����دث قائ ًال�« :إنه بال �شك كان لهذه الندوة وقع و�أثر يف �صقل
مهارات م�شاركي الدورة الثامنة لكلية الدفاع الوطني من حيث
امل�ساهم��ة الفاعل��ة يف �صياغ��ة الق�ضايا وال�سيا�س��ات العامة،
وتطوي��ر الإ�سرتاتيجيات الوطنية الت��ي من �ش�أنها الوقوف على
املرتك��زات الوطني��ة ومعاجل��ة الق�ضاي��ا الآني��ة والت��ي ت�صب
يف م�صلح��ة الوط��ن ،واملجتمع مبا يخدم ال�صال��ح العام ،وبعد
الت��داول والتدار�س بط��رق التحليل العلمي لكاف��ة التحديات ثم
و�ضع احلل��ول واملمكنات واملبادرات حول ه��ذه املحاور التي
م��ن �ش�أنها امل�ساهمة يف التح�سني من الأداء لهذه الق�ضايا نحو
كفاءة م�ستدامة».

كما قال العقيد الركن بحري عادل بن حمود البو�س����عيدي
العمانية يف الدورة الثامنة
(م�شارك من البحرية ال�س����لطانية ُ
«ح ِّددت لهذه الندوة �أربعة حماور متمثلة يف ال�سيا�سة
بالكلية)ُ :
املالي��ة واالقت�صادية  ،واجله��از الإداري للدولة  ،والالمركزية
يف �إدارة املحافظ��ات  ،واقت�صاد امل�ستقب��ل ،بح�ضور نخبة من
املخت�ص�ين الذي��ن كان له��م دور كب�ير يف �إثراء الن��دوة  ،حتى
يتمكَّ��ن امل�شاركون يف الدورة الثامنة م��ن االطالع واال�ستماع
جلمي��ع وجه��ات النظر  ،وق��ام امل�شاركون بتحلي��ل ما ورد يف
التقاري��ر والدرا�سات ال�سابقة ،وذلك با�ستخ��دام �أدوات التحليل
العقيد الركن بدر بن نا�رص اخلرو�صي (م�شارك من اجلي�ش العلمية  ،والنتائج املرجوة من الندوة �ست�ساند اجلهات املعنية
العماين يف ال����دورة الثامنة بالكلي����ة)�« :ضمن على تطوير الكفاءة املالية والإدارية واالقت�صادية  ،الأمر الذي
ال�س����لطاين ُ
(عمان .»)2040
�سياق الربنامج الأكادميي لتحقيق الأهداف املر�سومة لدورة �سيعزز امل�ساعي �إىل التطبيق الفعال لر�ؤية ُ
الدف��اع الوطني الثامنة يتم �سنويا اختيار ق�ضية �إ�سرتاتيجية
و�أ�ضاف الدكتور را�شد بن عبيد الكعبي (م�شارك من االدعاء
ذات بع��د وطن��ي ومتث��ل �أهمي��ة يف منظومة الأم��ن والدفاع
الوطن��ي ،والتي جاءت هذا العام بعنوان (نه�ضة متج ِّددة نحو الع����ام يف الدورة الثامن����ة بالكلية) بقوله« :ته��دف مثل هذه
كف��اءة م�ستدامة) ومب�شاركة عدد من امل�ست�شارين من خمتلف الندوة ال�سنوية بكلية الدفاع الوطني �إىل تقدمي بع�ض املبادرات
اجله��از الإداري بالدولة ،والذين كان لهم دور حموري لإثراء التي ق��د تخدم متخذي القرار  ،والت��ي خل�صت �إىل جمموعة من
امل�شارك�ين باملعلوم��ات والآراء الت��ي مت طرحه��ا م��ن واقع املب��ادرات التي انبثقت بعد بح��ث ونقا�ش �ساهم به املنت�سبون
للكلية وال�رشكاء وامل�ست�شارون».
خربتهم العملية».
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العقيد الركن/
يا�سر بن خليفة الطلبي

العقيد الركن/
حممد بن �صالح الفار�سي

املهند�س/
عامر بن حمد ال�سليماين

العقيد الركن /
بدر بن نا�صر اخلرو�صي

�شارك يف الندوة نخبة من الكفاءات
الوطنية من امل�ست�شارين واخلرباء من
خمتلف القطاعات الع�سكرية واملدنية
واخلا�صة ،لي�سهموا مبا لديهم من فكر
وخربات علمية وعملية

العقيد الركن بحري/
عادل بن حمود البو�سعيدي

الندوه ت�ضمنت �أربعة حماور متمثلة
يف اقت�صاد امل�ستقبل ،وال�سيا�سة املالية
واالقت�صادية  ،واجلهاز الإداري للدولة ،
والالمركزية يف �إدارة املحافظات ،
وقالت �إميان بنت �سعيد البو�سعيدية
(م�شاركة من ديوان البالط ال�سلطاين يف
الدورة الثامنة بالكلية)« :تهدف الندوة
�إىل معرف��ة التحديات الت��ي يجب التغلب
عليه��ا للو�صول �إىل منو اقت�صادي �شامل
وم�ست��دام يخدم جميع �رشائ��ح املجتمع
 ،ومعرف��ة ال��دور الذي �ستق��وم به جميع
امل�ؤ�س�س��ات الأكادميية العامة واخلا�صة
يف حتقي��ق هذا املق�ص��د  ،بالإ�ضافة �إىل
الرتكيز على حت�س�ين التكامل والتوا�صل
بني هذه امل�ؤ�س�سات واملجتمع يف �أنحاء
ال�سلطن��ة  ،ونتطل��ع م��ن خ�لال الن��دوة
اخلروج بعدد من املبادرات والتو�صيات
القابل��ة للتطبي��ق  ،والت��ي متكِّ��ن
اجله��ات امل�ستهدف��ة م��ن دع��م امل�سرية
االقت�صادية».

العقيد الركن جوي/
را�شد بن �سليمان ال�شبلي

الدكتور /
را�شد بن عبيد الكعبي

امل�ست�ش����ار حممد بن �أحم����د باعــمر
(م�ش����ارك من وزارة اخلارجية يف الدورة
الثامن����ة بالكـلية ق����ال�« :إن ن��دوات كلية
الدف��اع الوطن��ي ال�سابق��ة �ساهم��ت يف
العديد م��ن املبادرات الوطنية يف خمتلف
املجاالت ،وتعد م�شاركة �أ�صحاب ال�سعادة
وامل�ست�شاري��ن م��ن ذوي االخت�صا�ص��ات
املتنوع��ة فيها الذي��ن �أ�ضاف��وا الكثري من
خرباته��م عل��ى حماوره��ا � ،إىل جان��ب
امل�شارك�ين من الكلي��ة دليل على �أهميتها
التي ا�ستقت حماورها من الر�ؤية ال ُعمانية
( )2040الت��ي باركه��ا موالن��ا ال�سلط��ان
 حفظ��ه اهلل ورع��اه  -وته��دف الن��دوة�إىل حتليل �أه��م التحديات الت��ي ت�ضمنتها
املحاور حيال �إيجاد احللول املنا�سبة لها
للخروج مببادرات تخدم اجلهات املعنية».

الفا�ضلة/
�إميان بنت �سعيد البو�سعيدية

امل�ست�شار/
حممد بن �أحمد باعــمر
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

عندم��ا نقرن الإ��سراف بالد َين ف���إن ذل��ك – دون �شك – ال
ي�أت��ي من فراغ ،فالإ�رساف هو �إنفاق للمال  ،و�رصف له غالبا
كاف،
م��ا يك��ون يف غري حمل��ه ،ودون م�برر ٍ
وعندما ينفد املال ال يجد الإن�سان الذي اعتاد
على الإ�رساف �أمامه �إال اال�ستدانة �أو االقرتا�ض
لي�س��د حاجته م��ن املال� ،س��واء كان ذلك من
امل�ؤ�س�س��ات املالية كالبنوك� ،أو من خ�لال �أ�شخا�ص غالب ًا
ما يكونون �أقارب �أو �أ�صدقاء �أو زمالء .
�إن الإ�رساف من املمار�سات ال�سلبية التي يعاين منها كثري
م��ن املجتمع��ات ،وخا�ص��ة جمتمعاتنا العربي��ة ،وهو يتمثل
يف �أوج��ه عديدة ،مثل الطعام واملغ��االة يف �أنواعه وكمياته،
واقتن��اء املالب���س ب�ص��ورة غ�ير منطقي��ة ،وامت�لاك و�سائ��ل
االت�صال واملوا�صالت ،والكماليات مبختلف �أنواعها ،وال�سعي
دوم�� ًا وراء احلديث منها ،كنوع من املباهاة �أو تقليد الآخرين
وجماراته��م ،وهن��اك كثري م��ن الأ�سباب التي تق��ف وراء هذه
الظاهرة ،مثل ارتفاع م�ستوى الدخل ،وحت�سن احلالة املعي�شية
ب�صورة عامة ،ووفرة املواد الأ�سا�سية و اال�ستهالكية ،ورغبة
البع���ض يف الظهور مبظهر املقت��در  ،واجلري املتوا�صل وراء
اجلديد من الأ�سا�سيات والكماليات .و�إن الإ�رساف ال يكون يف
�إنفاق املال من خالل ال�رشاء فقط ،بل ي�شمل جوانب عديدة،
وممار�س��ات خمتلفة  ،منه��ا على �سبيل املث��ال :الإ�رساف
يف ه��در املي��اه التي تع��د �أ�سا�س احلي��اة ،واملبالغة يف
ا�ستخ��دام الكهرباء وغري ذلك ،وق�ض��اء �أوقات الفراغ
فيما ال يفيد ،الأمر الذي يعد �ضياع ًا لعمر الإن�سان،

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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وقدرات��ه وعدم ا�ستغالل �إمكاناته ،و�أمثلة
�أخرى كثرية من واقعنا املعا�ش.
�أم��ا بالن�سب��ة لل َّد ْي��ن ،فه��و غالب�� ًا م��ا
يك��ون امللج���أ مل��ن ي��سرف يف حيات��ه،
حيث �أ�صبح��ت اال�ستدانة �سهل��ة ،وال�رشاء
ب�أجل هيناً ،والدفع ب�أق�ساط طويلة الأجل
ب�سيطاً ،وتتكاثر الديون ،حتى يكاد الدخل
ال يف��ي بالأق�س��اط ال�شهري��ة الت��ي تلتهم
معظمة ،ويجد البع�ض �أنف�سهم يف �ضائقة
مالية قد ت�ؤدي �إىل نتائج ال حتمد عقباها.
�إن للإ�رساف �أبواب ًا عدة ميكن �إغالقها،
و�أوجه�� ًا خمتلف��ة للإنفاق ميك��ن الرت�شيد
فيه��ا ،و�سلوكيات قد تك��ون غري حممودة
يف ه��ذا املج��ال البد م��ن تغيريه��ا ،و�إن
املواءم��ة ب�ين الدخ��ل والإنف��اق �أم��ر
��ضروري ،و�إن كثرياً م��ن الأ�شياء واملواد
واملع��دات الأ�سا�سي��ة والكمالي��ة ميك��ن
املحافظ��ة عليه��ا م��ن خ�لال �إ�صالحه��ا
لإطال��ة عمرها االفرتا�ض��ي ،و�إن عمليات
ال�رشاء يجب �أال تكون بدون تقدير وملجرد
ال��شراء وامتالك ال�شيء فق��ط� ،أو حماكاة
الآخرين ،و�إن اجلري وراء اجلديد وال�سعي
القتنائه يجب �أال يكون هو الدافع لل�رشاء،
كما �أن بع�ض املمار�سات االجتماعية يف
جمتمعاتنا العربية – خا�صة – حتمل يف
طياتها �إ�رساف ًا وتبذيراً متخفية حتت رداء

الك��رم والع��ادات والتقالي��د،
و�إنن��ا نلم���س ذل��ك وا�ضحا لدى
البع���ض يف منا�سب��ات الأعرا���س
والوالئم الأخرى ،حيث �إن ما ُيلقى
م��ن طع��ام يف �صنادي��ق القمام��ة
�أحيان�� ًا �أك�ثر مما ي���ؤكل ،وه��و �أمر
يح��دث �أحيان ًا كثرية يف اال�ستهالك
اليومي على م�ستوى الأ�رس والأفراد،
مما يعد خمالف ًا ملا ي�ؤكد عليه ديننا
الإ�سالم��ي احلنيف ،حي��ث يقول اهلل
�سبحان��ه وتعاىل يف كتاب��ه العزيز:
ني
ال�ش َي ِ
ان َّ
اط ِ
ين كَ ا ُنوا ِ�إ ْخ َو َ
« ِ�إ َّن المْ ُ َب ِّذ ِر َ
ُورا» ،ويقول
ان َّ
ال�ش ْيطَ ُ
َوكَ َ
ان ِل َر ِّب ِه كَ ف ً
ني ُه ْم
«و�أَ َّن �ٱلمْ ُ �سرْ ِ ِف َ
ج��ل م��ن قائ��لَ :
��اب �ٱل َّن��ا ِر» ،ويق��ول الر�س��ول
�أَ ْ�ص َح ُ
�صلى اهلل عليه و�سلم( :كلوا وا�رشبوا
وت�صدقوا من غري �رسف وال خميلة).
�إن االعت��دال �أمر مه��م ،والإن�سان
مطال��ب بالت��صرف وفق��ا لقدراته
يحم��ل نف�سه فوق
و�إمكانات��ه ،و�أال ِّ
طاقته��ا ،وعلي��ه �أن ي��وازن ب�ين
الدخل والإنف��اق ،و�إن اقتناء ال�شيء
يجب �أن يكون للحاجة ولي�س ملجرد
حب اقتنائه ،ووفق�� ًا للمقدرة املالية
للإن�سان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

*

عميد ركن متقاعد
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العالقة القانونية
بني املقاتل والقانون
الدويل الإن�ساين

� n nإن العالق ��ة ب�ي�ن املقات ��ل والقان ��ون الدويل الإن�س ��اين حددتها القوان�ي�ن والأعراف الدولية ،وهذه العالقة لي�س ��ت عالقة
حميمة ،و�إمنا يكتنفها العديد من املخاطر عندما ميار�س املقاتل واجباته يف ميدان القتال ،وذلك «منذ �أن وجدت اخلليقة ونزعة
ال�ش ��ر والع ��دوان من �صفات الإن�سان الغريزي ��ة .وي�أتي القانون الدويل الإن�ساين لينظم الأعم ��ال القتالية بهدف تخفيف ويالتها،
ويرتب ��ط القان ��ون ال ��دويل الإن�ساين ارتباطا وثيقا بالإن�سان ،وهو الذي يعطيه �أبعاده احلقيقية ،فعلى هذا اجلزء من القانون دون
�سواه تتوقف حياة وحرية عدد ال يح�صى من الب�شر� ،إذا �ألقت احلرب ل�سوء احلظ ظاللها القاتلة.
كم ��ا �أن القان ��ون يه ��دف لتنظي ��م �سلوكي ��ات املقات ��ل يف ميدان املعرك ��ة وم�س�ؤوليات ��ه �إزاء انتهاك ه ��ذا القانون ،لأنه وج ��د �أ�سا�سا
حلماية املقاتل وغري املقاتل من الأفعال التي حتدث �أثناء املعارك �سواء كانت عن ق�صد �أو عك�س ذلك .وحتى يكون القانون الدويل
الإن�س ��اين وا�ضح ��ا وملزم ��ا ،قام كل من رج ��ال ال�سيا�سة والقانون بالبح ��ث يف تعريف القانون الدويل ،والتميي ��ز بني املقاتل وغري
املقاتل ،والأ�سلحة والو�سائل والأفعال امل�شروعة وغري امل�شروعة ،وم�س�ؤوليات الفرد املقاتل يف االلتزام بتلك الأفعالn n .
لق��د ن�ش�أ القانون ال��دويل يف القرن ال�سابع
ع��شر عن طري��ق ال�سوي��سري (ه�نري دونانت
 )Henry Donantعندم��ا كان �شاه��دا عل��ى
معرك��ة دموي��ة ووح�شية بني جي�ش�ين ،دفعته
تل��ك املناظر امل�ؤملة �إىل فك��رة القانون الدويل
الإن�س��اين ،و�رسع��ان م��ا الت��ف العدي��د م��ن
امل�ؤيدين حولها ،وقدموا م�ساهماتهم املختلفة
لتظه��ر اللجن��ة الدولية لل�صلي��ب الأحمر ك�أول
منظمة دولية غري حكومية يف تاريخ القانون،
مت ابت��كار ه��ذا امل�صطلح كبديل ع��ن م�صطلح
(قان��ون احل��رب� ،أو قانون اله��اي� ،أو جنيف.
وب��د�أت يف التط��ور واالرتق��اء الإداري حت��ى

العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي
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و�صلت �إىل ما هي عليه الآن.
تعريفات القانون الدويل الإن�ساين
مب��ا �أن القان��ون ال��دويل الإن�س��اين �أح��د
طريف العالقة التي تتناوله��ا هذه املقالة (�أي
العالقة بينه وبني املقات��ل)� ،سوف ن�ستعر�ض
بع�ض��ا م��ن التعريف��ات املرتابط��ة للقان��ون
ال��دويل .ب�ش��كل ع��ام ،ويعرف القان��ون الدويل
الإن�ساين ب�أنه «جمموعة من القواعد القانونية
اخلا�صة بحماية الإن�سان الفرد ،واحلفاظ على
حقوق��ه وممتلكاته يف زمن النزاع امل�سلح»� ،أو
�إنه جمموع��ة القواع��د اخلا�صة بتقلي���ص �آثار

النزاع��ات امل�سلحةعلى غري امل�سلح�ين� ،أو �إنه
جمموع��ة القواع��د التي تطب��ق يف وقت احلرب
عل��ى الأ�شخا���ص الذي��ن ال ي�شارك��ون فيها �أو
ي�شارك��ون يف �أي عم��ل من �أعماله��ا ،وتنطبق
�أي�ض��ا عل��ى املنازع��ات امل�سلح��ة ذات الطابع
الدويل وغري الدويل.
من هو املقاتل وغري املقاتل
م��ا من �ش��ك ب�أن��ه مبج��رد ان��دالع احلرب
تق�ضي على الأخ�رض والياب�س ،وال تفرق �أو متيز
بني املقاتلني الع�سكري�ين ،واملدنيني الأبرياء
م��ن �أطف��ال و�شباب ون�س��اء و�شي��وخ ،وح�سب
ما ج��اء بالإح�صائي��ات ل�ضحاي��ا احلروب �أن

ح��وايل ( )%80من �ضحاي��ا النزاعات امل�سلحة
هم م��ن املدنيني العزل الذي��ن ال حول لهم وال
ق��وة .ومب��ا �أن ال�س��كان املدني�ين واملقاتل�ين
هم��ا الطرف الث��اين للعالقة بينهم��ا والقانون
الدويل الإن�س��اين� ،سوف ن�ستعر�ض التمييز بني
املدني�ين واملقاتل�ين م��ن خ�لال تعري��ف كل
منهما.
�أوال :املدنيون :ظه��ر العديد من التعريفات
للمدني�ين كان �أولها ،ما ورد يف الربوتوكولني
امللحق�ين التفاقية جنيف لع��ام 1977م التي
ن�ص��ت على �أن املدنيني ه��م الأ�شخا�ص الذين
ال ينتمون ب�صلة �إىل الفئات الآتية:
� wأفراد القوات امل�سلحة �أو التنظيمات امل�ساعدة

�أو املكملة لها.
 wالأ�شخا���ص الذين ال ينتم��ون للقوات امل�شار
�إليها يف الفقرة ال�سابقة ،ولكنهم ي�شرتكون يف
القتال.
غمو�ض��ا يف
وبع��د �أن تب�ين ب���أن هن��اك
ً
التعري��ف الأول ،ق��دم الأم�ين الع��ام لهيئ��ة
الأمم املتح��دة يف تقريره الث��اين حول احرتام
حق��وق الإن�سان يف النزاع��ات امل�سلحة تعريفا
لل�سكان املدنيني هو «املدنيون هم الأ�شخا�ص
الذي��ن ال يحمل��ون ال�سالح ل�صال��ح �أحد طريف
ال��صراع ،وكذلك الأ�شخا���ص الذين ال يعمدون
�إىل م�سان��دة �أح��د الأط��راف عن طري��ق القيام
ب�أعم��ال مث��ل ،التخري��ب والتج�س���س و�أعم��ال
التجنيد والدعاية» .كم��ا �أ�ضاف �أن �أي تعريف
لل�سكان املدنيني يتعني �أال ينطوي على حتديد
يتعل��ق باجلن�سي��ة �أو الو�ض��ع اجلغ��رايف .وق��د
قدمت بع�ض ال��دول تعديالت واقرتاحات حول
ذل��ك التعريف ،فتمخ���ض عن هذه االقرتاحات
�إقرار تعريف لل�سكان املدنيني ت�ضمنته املادة
( )50من الربوتوكول الإ�ضايف الأول التفاقية
جنيف لعام 1977م جاء على النحو الآتي:
 jامل��دين هو �أي �شخ�ص ال ينتمي �إىل فئة من
فئات الأ�شخا�ص امل�شار �إليها يف البنود الأول
والث��اين والثال��ث وال�ساد�س من الفق��رة (�أ) من
امل��ادة الرابعة من االتفاقي��ة الثالثة ،اخلا�صة
بحماية �أ��سرى احلرب ،وامل��ادة ( )43من هذا
امللحق (الربوتوكول) ،ف���إذا ثار ال�شك حول ما
�إذا كان �شخ���ص ما مدين �أم غري مدين ف�إن ذلك
ال�شخ�ص يع ّد مدنيا.
 jين��درج يف املدني�ين كاف��ة الأ�شخا���ص
املدنيني.
 jال يج��رد ال�س��كان املدني�ين م��ن �صفته��م
املدني��ة وج��ود �أف��راد بينه��م ال ي��سري عليهم
تعريف ال�س��كان املدنيني� ،أي �أن �صفة ال�سكان
املدني�ين ال تنتف��ي عن��د وج��ود �أف��راد ينطبق
عليهم و�صف املقاتل فيما بينهم.
ثانيا :املقاتلون :لقد �أ�رشنا ب���أن القانون
ال��دويل الإن�س��اين وج��د حلماي��ة املقاتل وغري
املقاتل �أثناء احلرب ،وعندما ن�ستخدم م�صطلح
املقات��ل ف�إنن��ا ن�ش�ير �إىل املقات��ل الع�سك��ري
بغ���ض النظ��ر ع��ن رتبت��ه ومن�صب��ه ،وت�ص ّنف
القوانني الدولية املقاتلني يف ثالث فئات هم،
املقاتل��ون ال�رشعي��ون الذي��ن ت�شمله��م حماية
القانون الدويل الإن�س��اين ،واملقاتلون الذين ال
ت�شمله��م هذه احلماي��ة وهذه الفئ��ة تنق�سم �إىل
ق�سمني ،وهذه الفئات هي على النحو الآتي:
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مظه��ر كاذب يف جمع املعلوم��ات� ،أو حماولة
جم��ع معلومات يف منطق��ة الأعم��ال احلربية
لإح��دى الدول املتحارب��ة بق�ص��د �إي�صال هذه
املعلومات لدولة العدو».
واجلا�سو���س وفق��ا له��ذا املفه��وم ال يع��د
مقاتال �رشعيا ،وبالتايل فهو ال يعد �أ�سري حرب،
�إذا م��ا وق��ع يف قب�ض��ة اخل�صم �أثن��اء ارتكابه
للتج�س���س ،وبالتايل فلي�س ل��ه احلق يف التمتع
باحلق��وق واملعامل��ة املقررة لأ��سرى احلرب،
التي ن�صت عليه��ا اتفاقية جنيف الثالثة ل�سنة
1949م ،وامل��ادة ( )1/46م��ن الربوتوك��ول
الأول ل�سنة 1977م.

القانون الدويل الإن�ساين هو جمموعة من
القواعد القانونية اخلا�صة بحماية الإن�سان
الفرد ،واحلفاظ على حقوقه وممتلكاته يف
زمن النزاع امل�سلح
املقاتل���ون ال�رشعيون وت�ش���ملهم حماية
القانون الدويل الإن�ساين:
 mاملقاتلون �ضمن القوات امل�سلحة النظامية،
وه��م الأف��راد الذي��ن ميتهن��ون مهن��ة احلرب،
جمندون من طرف الدولة �ضمن جهاز ع�سكري
منظ��م هدف��ه ال�سهر عل��ى �أمن الدول��ة و�شعبها
والدف��اع عنه��ا وع��ن م�صاحله��ا القومي��ة،
كالق��وات امل�سلحة بكاف��ة وحداتها ،وال�رشطة،
والأجهزة الأمنية.
 mاملقاتل��ون �ضم��ن الق��وات امل�سلح��ة غ�ير
النظامي��ة كاملتطوع�ين للدفاع ع��ن �أرا�ضيهم
و�أوطانه��م ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أف��راد املقاوم��ة
ال�شعبي��ة امل�سلحة التي انتزعت بالقوة اعرتاف
املجتم��ع ادويل ب�رشعي��ة نظاله��ا ،واكت�س��ب
�أفراده��ا �صف��ة املقاتل�ين ال�رشعي�ين ،نظ��را
ل�سعيها اجلب��ار وتطلعها للحري��ة ونظالها يف
�سبيل ق�ضيتها.
 mاملقاتل��ون �ضم��ن القوات امل�سلح��ة التابعة
للأمم املتحدة حلفظ الأمن وال�سالم الدوليني.
 mالق��وات امل�سلح��ة التابع��ة ملنظم��ة �إقليمية
الت��ي ت�ش��كل وف��ق �أح��كام الف�ص��ل الثام��ن
م��ن ميث��اق الأمم املتح��دة ،حي��ث تق��وم هذه
املنظم��ات الإقليمي��ة بالتدخ��ل بوا�سطة قوات
م�سلح��ة م��ن ال��دول الأع�ضاء ع��ن طريق طلب
دولة ع�ضو فيها مل�ساعدتها.
املقاتلون غ�ي�ر ال�رشعيني وال ت�ش���ملهم
حماية القانون الدويل الإن�ساين وهم:
 mاملرتزق��ة .لق��د ازدادت ن�شاط��ات
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املقاتل له احلق وفق القانون الدويل الإن�ساين والأوامر
التي يتلقاها من ر�ؤ�سائه يف مهاجمة املقاتلني الأعداء
احلاملني لل�سالح والقادرين على ا�ستخدامه ،و�إذا �ألقوا
ال�سالح �أو ا�ست�سلموا ف�إنه يجب معاملتهم ك�أ�سرى حرب

املرتزقة يف الآونة الأخرية من خالل وجودهم
�ضم��ن الق��وات امل�سلح��ة لدول��ة م��ا� ،أو �ضمن
ميلي�شي��ات �أو جمموع��ات مقاتلة �أخ��رى�« .إن
�أن�شط��ة املرتزق��ة تخالف العديد م��ن املبادئ
امل�ستق��رة يف القانون الدويل الع��ام ،مثل مبد�أ
عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول ،ومبد�أ
ا�ستقالل الدول ،ومبد�أ ال�سالمة الإقليمية ،ومبد�أ
عدم ا�ستخ��دام القوة ،ومب��د�أ التعاي�ش ال�سلمي،
وكذل��ك من �ش���أن املرتزق��ة عرقلة ح��ق تقرير
امل�ص�ير لل�شع��وب امل�ستعمرة ،وه��ي تتعار�ض
م��ع حرية الدول يف اختي��ار نظامها ال�سيا�سي
واالقت�ص��ادي ،لذلك يعد اللجوء للمرتزقة عمال
ممقوتا م��ن الناحيتني القانوني��ة والأخالقية
مهم��ا كان الهدف املرجو من��ه ،ويعد ا�ستمرار
املرتزقة �إهانة يف حق الإن�سانية».
تع��رف املرتزق��ة وف��ق ن�صو���ص امللح��ق
(الربوتوك��ول) الإ�ض��ايف الأول ل�سنة 1977م،
ووفق��ا للم��ادة ( )47الفق��رة ( )2الت��ي عرف��ت
املرتزقة ب�أنه« ،ذل��ك املجند لال�شرتاك الفعلي
بالأعم��ال العدائي��ة حل�س��اب دول��ة لي���س م��ن
رعاياه��ا ،وال متوطن��ا فيه��ا بغي��ة احل�ص��ول
عل��ى مغنم م��ادي يتجاوز ب�إف��راط ما يح�صل
علي��ه املماثلون له م��ن مقاتلي جي���ش الدولة
الت��ي ا�ستعان��ت به» .وق��د و�صفت هيئ��ة الأمم
املتح��دة اللج��وء �إىل ا�ستخ��دام املرتزق��ة �ضد
حركات التحرير الوطني��ة� ،أو بغر�ض الإطاحة
باحلكوم��ات والأنظم��ة القائم��ة ،باعتباره��ا
عم�لا �إجرامي��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك �أ�صدرت

اجلمعي��ة العامة للأمم املتح��دة يف العديد من
تقاريره��ا تو�صيات حترم اللجوء �إىل ا�ستخدام
املرتزق��ة منها على �سبي��ل ،الفقرة الثامنة من
التو�صي��ة رقم ( )2465لعام 1968م ،والفقرة
اخلام�س��ة م��ن التو�صي��ة رق��م ( ،)3103ويف
قرارها يف جل�ستها بتاريخ  8دي�سمرب 1988م
حرمت املرتزق��ة بالن�ص ،و�إذ ت��درك اجلمعية
العام��ة ل�ل�أمم التح��دة �أن ا�ستخ��دام املرتزقة
ي�ش��كل تهديدا لل�سلم والأمن الدوليني ،ويتنافى
مع القانون الدويل الإن�ساين.
 mاجلوا�سي���س� .إن ا�ستخ��دام اجلوا�سي���س
يف ال�سلم واحل��رب لي�س حديث العهد و�إمنا ظل
مر الع�ص��ور بوا�سط��ة الأفرد،
م�ستخدم��ا عل��ى ِّ
ويف الع�رص احلديث يتم ا�ستخدام التكنولوجيا
املتط��ورة جلل��ب املعلوم��ات ع��ن الع��دو بكل
�سهول��ة وي�رس .وهناك نوعان م��ن اجلوا�سي�س،
« يجب التميي��ز بينهما ،النوع الأول (جا�سو�س
�رشيف) يعمل ل�صال��ح بلده وهو �شخ�ص عظيم
�شج��اع وطن��ي يلقى االح�ترام من ب�لاده� ،أما
الن��وع الث��اين (جا�سو���س غ�ير �رشي��ف) يعمل
ل�صال��ح العدو �ضد بالده ،وه��و �شخ�ص يرتكب
خيان��ة عظمى وي�ستحق ال�شنق بالنظر خلطورة
عمله».
ووفق��ا للم��ادة ( )29م��ن الئح��ة اله��اي
الربي��ة ل�سنة 1907م ،واملادة ( )46من الفقرة
( )3م��ن امللح��ق (الربوتوك��ول) الأول امللحق
ع��رف اجلا�سو���س ب�أن��ه،
التفاقي��ات جني��ف ّ
«ال�شخ���ص ال��ذي يعم��ل خفي��ة� ،أو حت��ت �ستار

م�س�ؤولية املقاتل
عن انتهاك القانون الدويل الإن�ساين
بع��د ا�ستعرا�ض �أجزاء م��ن القانون الدويل
الإن�س��اين ،ومتيي��ز املقاتل�ين ال�رشعيني وغري
ال�رشعي�ين� ،س��وف ن�ستعر�ض الأح��كام العامة
مل�س�ؤولية املقاتل ع��ن انتهاك القانون الدويل
الإن�س��اين ،وكان��ت اتقاقي��ات جني��ف الأرب��ع
وامللحق�ين (الربوتوكول�ين) الإ�ضافي�ين لعام
1977م ،ق��ررت �أهم و�سائ��ل و�أ�ساليب القتال
امل�رشوع��ة وغ�ير امل�رشوع��ة �أثن��اء املعرك��ة،
وكذلك حددت ما للمقاتل من حقوق وما عليه
من واجبات.
حقوق املقاتل
�إن املقات��ل ل��ه احلق وف��ق القانون الدويل
الإن�س��اين والأوام��ر التي يتلقاها م��ن ر�ؤ�سائه
يف مهاجم��ة املقاتل�ين الأع��داء احلامل�ين
لل�س�لاح والقادرين على ا�ستخدام��ه ،و�إذا �ألقوا
ال�س�لاح �أو ا�ست�سلم��وا ف�إن��ه يج��ب معاملته��م
ك�أ��سرى ح��رب ،ويف ه��ذه احلال��ة ي�سق��ط حق
املقاتل ويجب عليه معاملتهم كما تن�ص عليه
القوان�ين واالتفاقي��ات واملعاه��دات الدولي��ة.
و�سن�ستعر���ض حق��وق املقات��ل يف احلرب على
النحو الآتي:
�أوال :ح��ق املقات��ل بالتمت��ع بح��ق �أ�س�ير
احلرب:
�أ�سري احلرب هو «كل مقاتل يقع يف قب�ضة
الع��دو �أو يف �أي��دي اخل�صم ،ويراع��ى �أن �أ�رسى
احل��رب يكون��ون حت��ت �سلط��ة الدول��ة العدو ال
حتت �سلطة الأف��راد �أو الوح��دة الع�سكرية التي
�أ�رستهم ،وبخ�لاف امل�س�ؤولي��ات الفردية التي
توج��د �إال �إن الدول��ة احلاج��زة م�س�ؤول��ة ع��ن
املعامل��ة الت��ي يتلقاه��ا الأ�س�ير» .وق��د ظل��ت

م�س�أل��ة معامل��ة الأ�سري على م��ر الع�صور حمل
جدال حول كيفي��ة معاملتهم بهدف املحافظة
عل��ى كرامة الإن�س��ان و�رشفه ،ومن هنا وجدت
الئح��ة الهاي للح��رب الربي��ة يف موادها ( 4ـ
 ،)20واتفاقية جنيف املربمة يف � 12أغ�سط�س
1949م التي حتدد معاملة الأ�رسى.
�إن الذي��ن ميكن �أن ي�ؤخ��ذوا ك�أ�رسى حرب
ه��م�« ،أف��راد الق��وات امل�سلح��ة والأ�شخا���ص
امللحق��ون خلدمتها يف خمتل��ف التخ�ص�صات
والواجب��ات ،و�أف��راد القوات املتطوع��ة و�أفراد
ال�شع��ب القائ��م يف وج��ه العدو ،ورئي���س دولة
العدو ووزرا�ؤها وكبار موظفيها الذين يتولون
مه��ام رئي�سي��ة لها ات�ص��ال بالن�ش��اط احلربي
ب��شرط العث��ور عليه��م يف مي��دان القت��ال �أو
دائرته» .و�سنتناول حقوق املقاتل يف خمتلف
احلاالت ،وذلك على النحو الآتي:
 uلأ��سرى احل��رب ح��ق اح�ترام �أ�شخا�صه��م
و�رشفه��م يف جميع الأح��وال دون �أدنى متييز،
وال يج��وز تعري�ض �أي �أ�س�ير للت�شويه البدين �أو
التجارب الطبية �أو العلمية من �أي نوع ،ويجب
�ضم��ان حماية الأ�رسى يف جميع الأوقات �ضد
جميع �أعمال العنف �أو التهديد.
 uللأ��سرى احل��ق يف الإعا�ش��ة دون مقاب��ل،
والرعاية الطبية التي تتطلبها حالته ال�صحية،
و�أن يتم �إجال�ؤهم ب�أ�رسع ما ميكن بعد �أ�رسهم

�إىل مع�سك��رات بعيدة ق��در الإمكان عن مناطق
مبان مقامة
القتال ،وال يجوز اعتقالهم �إال يف ٍ
ف��وق �سطح الأر���ض تتوفر فيه��ا كل �ضمانات
ال�صح��ة وال�سالمة ،وتعامل الن�ساء من الأ�رسى
بالرعاي��ة الواجب��ة جلن�سه��ن عل��ى �أن مينحن
كافة املزايا املقررة لأقرانهن الرجال.
 uيحتف��ظ الأ��سرى بجميع الأ�شي��اء والأدوات
اخلا�ص��ة با�ستعمالهم ال�شخ�صي ع��دا الأ�سلحة
واملهم��ات وامل�ستن��دات احلربي��ة ،وت�شجيعهم
عل��ى ممار�س��ة الأن�شط��ة الذهني��ة والتعليمي��ة
والريا�ضي��ة والرتفيهي��ة ،وتوف��ر ل��ه خ�لال
ممار�ستها الأماكن والأدوات املالئمة.
 uال يلت��زم الأ�سري عند ا�ستجواب��ه �إال بالإدالء
با�سم��ه الكام��ل ورتبت��ه الع�سكري��ة وتاري��خ
مي�لاده ورقمه الع�سكري ،ويحظ��ر ممار�سة �أي
تعذي��ب بدين �أو معنوي �أو �أي �إكراه يف مواجهة
الأ�رسى لأغرا�ض ا�ستخال�ص معلومات من �أي
نوع منهم.
 uيراع��ى �أن يعامل �أ�رسى احلرب من ال�ضباط
باالعتب��ار الواج��ب لرتبه��م و�سنه��م ،بحيث ال
ي���ؤدي ه�ؤالء التحي��ة الع�سكرية �إال ل�ضباط من
الرتب��ة الأعل��ى يف الدولة احلاج��زة ،با�ستثناء
قائد املع�سك��ر الذي يتعني عليه��م �أداء التحية
له �أ ًيا كانت رتبته ،ويلحق مبع�سكرات ال�ضباط
الأ�رسى عدد كاف من اجلنود الأ�رسى من نف�س
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العالقة بني املقاتل والقانون
الإن�ساين خ�ضعت للعديد من
التعديالت والتطوير فر�ضته
الأعمال التي يقوم بها املقاتل �ضد
حرية وكرامة الإن�سان �سواء عن
ق�صد �أو جهل ،نتيجة املواقف التي
يواجهها املقاتل يف ميدان املعركة
قواتهم امل�سلحة لت�أمني خدماتهم.
 uي�ضم��ن للأ��سرى احلق يف �إر�س��ال وا�ستالم
الر�سائل والبطاقات ،وب�أن يتلقوا طرودا فردية
وجماعي��ة ومنه��ا امل��واد الغذائي��ة واملالب�س
والأدوية والل��وازم الدينية والدرا�سية والعلمية
والفني��ة والريا�ضي��ة ،وتعفى ه��ذه الطرود من
ر�س��وم اال�ست�يراد واجلم��ارك و�سائ��ر الر�س��وم
الأخ��رى .وتلتزم الدول��ة احلاجزة بتقدمي كافة
للجن��ة الدولي��ة لل�صلي��ب الأحم��ر
التي�س�يرات َّ
لتمكينه��ا م��ن �أداء املهام الإن�ساني��ة امل�سندة
�إليه��ا مبوج��ب امل��واد ( ،71و ،72و )74م��ن
اتفاقية جني��ف ،واملادة ( )81من الربوتوكول
الأول امللحق من اتفاقية جنيف.
 uح��ق الأ�س�ير ح�ين وفات��ه �أن ي�سب��ق الدفن
فح�ص طب��ي للجثة بق�صد �إثب��ات حالة الوفاة
والتمك�ين من و�ضع تقري��ر وفاة ،ويتعني على
ال�سلط��ات الآ��سرة الت�أكد م��ن �أن �أ�رسى احلرب
الذين توفوا قد دفنوا باالحرتام الواجب ،وتبلغ
الدول��ة الت��ي يتبعه��ا ه��والء بقوائ��م املقاب��ر
والرماد الذي حتفظ��ه �إدارة املقابر �إىل �أن يتم
الت��صرف النهائ��ي فيه بن��اء عل��ى رغبة هذه
الأخرية.
 uيج��وز للدول��ة الآ��سرة ت�شغي��ل الأ�رسى من
اجلنود دون ال�ضب��اط ومن يف حكمهم ،ب�رشط
�أن يتنا�سب مع م�ؤهالتهم ،و�أن ال يكون مرهقا
لهم ،و�أن ال يكون له عالقة بالعمليات احلربية،
و�أن تدفع لهم عن ذلك �أجرا منا�سبا ،وذلك وفق
م��ا ن�ص��ت عليه امل��ادة ( )6من الئح��ة الهاي
للحرب الربية.
 uت�ش�ير املادة ( )8م��ن الئحة الهاي ،واملواد
( 82ـ  )98م��ن اتفاقي��ة جني��ف اخلا�ص��ة
مبعامل��ة الأ��سرى ب�أن��ه« ،يخ�ض��ع الأ��سرى
للقوانني واللوائ��ح ولأوامر املعمول بها  ،على
�أن ال تتعدى ه��ذه اجلزاءات ما هو مقرر لأفراد
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جيو���ش ه��ذه الدول��ة ،ويحرم توقي��ع عقوبات
ج�سماني��ة عل��ى الأ��سرى ،كما يح��رم حب�سهم
يف �أماك��ن ال يدخلها �ض��وء النهار �أو ا�ستعمال
الق�سوة معهم يف �أي �صورة� ،أو تطبيق عقوبات
جماعية من �أجل �أفعال فردية».
ثانيا :واجبات املقاتل
ملزم��ا يف
�إن املقات��ل كف��رد مل يك��ن
ً
املا�ضي بامل�س�ؤولية وااللتزام بقواعد القانون
ال��دويل الع��ام اعتقادا من��ه ب�أن ه��ذه القواعد
ال تعن��ي له �شي ًئ��ا ،و�إمنا الدول ه��ي امل�س�ؤولة
عنه��ا ،ولك��ن تغ�يرت ه��ذه النظ��رة الق�ص�يرة
قب��ل احل��رب العاملي��ة الثانية ،م��ن خالل عقد
العدي��د م��ن االتفاقي��ات واملعاه��دات الدولية
املتعلقة باحرتام كرامة الإن�سان وحمايته من
االنته��اكات املوجه��ة للفرد .وبع��د ا�ستعرا�ض
حق��وق املقات��ل يف الفق��رة ال�سابق��ة �س��وف
نتن��اول واجبات الفرد املقات��ل ،ولعل معادلة
احل��ق والواجب هي �أن كل واج��ب يفر�ض على
املقات��ل هو مبثاب��ة حق لغ�يره و�سي�صان هذا
احل��ق حتما للمقاتل .ومن �أب��رز ما فر�ض على
املقات��ل م��ن واجب��ات ،ه��ي مراع��اة التدابري
واالحتياط��ات الالزم��ة �س��واء قب��ل �أو �أثن��اء
العملي��ات الع�سكري��ة .و�س��وف نتن��اول ه��ذه
الواجبات على النحو الآتي:
مراعاة التدابري واالحتياطات الالزمة قبل
العمليات الع�سكرية
�إن م�س�ؤولي��ة تنفي��ذ الواجب��ات م��ن قب��ل
املقات��ل الف��رد تق��ع يف املق��ام الأول عل��ى
عاتق القائد امل�س���ؤول ،لذلك عليه �أن ال يخطط
ملهاجم��ة �أي هدف قد يكون في��ه جمال للفرد
بع��دم تنفي��ذ الأوام��ر ،لذل��ك �أوجب��ت القواع��د
والأح��كام الدولي��ة عل��ى كل قائ��د ع�سكري �أن
بفر�ض ال�سيطرة التامة على مر�ؤو�سيه� ،أي على
اجلنود ومن حتت م�س�ؤوليته ،وذلك بق�صد منع

االنته��اكات اجل�سيمة للقانون الدويل الإن�ساين
ومبعن��ى �آخر يجب �أن تكون ل��ه ال�سلطة التامة
يف الأم��ر والنه��ي ،و�أي�ض��ا العق��اب يف حال��ة
خمالف��ة تعليماته ،بالإ�ضافة �إىل ال�سعي اجلاد
للت�أك��د من �أن الأهداف الت��ي ينوي مهاجمتها
هي �أهداف ع�سكرية بحتة ولي�س �أهدافا مدنية.
ومن واجبات املقاتل يف هذه املرحلة ما يلي:
 يج��ب عل��ى املقاتل الت�أكد م��ن �أن الأهدافاملن��وي �رضبه��ا لي�س��ت �أ�شخا�ص��ا مدني�ين
م�شمول�ين باحلماي��ة اخلا�ص��ة كالأطف��ال
والن�ساء ،و�أفراد اخلدمات الإن�سانية.
 عل��ى كل مقات��ل �أن ي�سع��ى �إىل ا�ستخ��دامالو�سائ��ل والأ�ساليب الت��ي ميكن �أن ت�ساهم يف
جتن��ب خ�سائ��ر يف �أرواح املدني�ين �أو �إيق��اع
�إ�صابات بهم� ،أو الأ�رضار بالأعيان املدنية.
 االمتن��اع عن العمليات �أو ا�ستخدام الأ�سلحةالت��ي ت�سبب الأمل �أو الأ��ضرار التي ال مربر لها
واملحظور ا�ستخدامها دوليا.
التداب�ي�ر واالحتياط���ات الت���ي يج���ب
مراعاتها �أثناء العمليات الع�سكرية
م��ن �أ�صع��ب الواجب��ات عل��ى املقاتل هي
تل��ك املطل��وب من��ه تنفيذه��ا �أثن��اء العمليات
الع�سكري��ة ،حي��ث �إن ه��ذه املرحل��ة مليئ��ة
بالأح��داث غ�ير املتوقع��ة وت�شكل خط��را على
حي��اة املقات��ل ،الأمر ال��ذي ي���ؤدي �إىل انتهاك
املقاتل للقوان�ين واالتفاقيات خ��ارج �إرادته.
لذلك نعود بالقول �إىل �أن القادة هم امل�س�ؤولون
يف املق��ام الأول ع��ن تدري��ب املقاتل�ين
املر�ؤو�س�ين عل��ى فه��م واجباته��م يف مي��دان
القتال ،وعدم �إ�ص��دار �أوامر للمر�ؤو�سني للقيام
ب�أعم��ال م��ن �ش�أنها ت���ؤدي �إىل قي��ام املقاتل
بانته��اك تل��ك القوان�ين واالتفاقي��ات  ،وعلى
املقات��ل عدم تنفي��ذ تلك الأوام��ر امتثاال لـ «ال
طاع��ة ملخل��وق يف مع�صية حق��وق الإن�سان»،

«وه��ي م��ن املب��ادئ ذات املغ��زى التي ميكن
ا�ستنباطه��ا م��ن املواثي��ق الدولي��ة حلق��وق
الإن�س��ان ال�ص��ادرة ع��ن الأمم املتح��دة مب��د�أ
عدم جواز تنفيذ الأوام��ر والأفعال التي تنتهك
حق��وق الإن�سان �أو حريات��ه الأ�سا�سية» .وعلى
الرغ��م م��ن ذلك ف���إن عل��ى املقات��ل املر�ؤو�س
واجبات يلتزم بتنفيذها تلقائيا �أثناء املعركة
دون احلاج��ة �إىل �أوامر �إ�ضافية لكل عمل يقوم
به.
وما من �شك يف �أن ما ذهبت �إليه االتفاقيات
الدولي��ة من اعتب��ار الفرد الإن�س��اين هو وحده
امل�س�ؤول عن ارتكاب املخالفات اجل�سيمة التي
تع�� ّد جرائ��م ح��رب ،يتفق م��ع ما �س��ارت عليه
ال�سوابق التاريخية وما قررته الوثائق الدولية
واملمار�س��ة الدولي��ة� ،أي �أن��ه يف ظ��ل القانون
الدويل املعا�رص عند حدوث جرمية دولية ف�إن
الفرد وحده هو حمل امل�س�ؤولية اجلنائية ،وهو
الذي ترتتب علي��ه هذه امل�س�ؤولي��ة� ،أما الدولة
يرتت��ب عليه��ا امل�س�ؤولي��ة املدني��ة م��ن خالل
ج�بر ال��ضرر والتعوي���ض والرت�ضي��ة .لذل��ك
عل��ى املقاتل الإملام بواجباته يف احلرب و�إال
�سيتعر���ض للم�ساءلة القانوني��ة .ومن �أهم هذه
الواجبات ما يلي:
 vن�ص��ت امل��ادة ( )49وامل��ادة ( )1/51م��ن
امللح��ق (الربوتوكول) الإ�ض��ايف الأول ،احلظر
عل��ى املقاتلني جعل املدنيني حمال للهجوم �أو
ا�ستعم��ال العنف �ضده��م� ،أو التهديد به بق�صد
�إرهابه��م ،كما حظ��رت على املقاتل�ين القيام
ب���أي هجم��ات ع�شوائي��ة م��ن �ش�أنه��ا �إ�صاب��ة
املدنيني.
 vكم��ا ن�ص��ت امل��ادة الثالث��ة امل�شرتكة بني
اتفاقيات جنيف الأربع يف فقرتها الأوىل على
��ضرورة حماية الأ�شخا���ص املدنيني الذين ال
ي�شرتكون مبا�رشة بالأعمال العدائية.
 vعل��ى كل مقات��ل ت�سهي��ل االت�ص��ال ب�ين
ال�ضحايا و��ضرورة ت�سهيل عملي��ة جمع �شمل
الأ��سر امل�شتتة بفع��ل النزاع ،وذل��ك من خالل
ت�سهيل عمل املنظمات الإن�سانية.
 vعل��ى املقات��ل ع��دم اعرتا�ض �سبي��ل طالب
العلم ،كذلك العمل على حماية البنية الأ�سا�سية
لكفالة ح��ق املدنيني يف �إ�شب��اع احتياجاتهم
االجتماعي��ة والثقافي��ة الأ�سا�سي��ة مب��ا فيه��ا
التعلي��م �أثناء النزاع امل�سل��ح �أو حتت االحتالل
�أو يف �أو�ضاع الطوارئ.
 vعلى املقاتل �أن ال يتعر�ض للن�ساء باالعتداء
عل��ى �رشفه��ن� ،أو القيام مبحاول��ة االغت�صاب

له��ن �أو �إكراهه��ن عل��ى ممار�س��ة الرذيلة ،كما
�أوج��ب القانون �إعطاء الأولوي��ة بنظر الق�ضايا
للن�س��اء �أوالت احلمل و�أمهات �صغ��ار الأطفال
اللوات��ي يعتم��د عليه��ن �أطفاله��ن ،املقبو���ض
عليه��ن �أو املحتجزات لأ�سب��اب تتعلق بالنزاع
امل�سلح.
 vتن�ص املادة ( )1 / 20من االتفاقية الرابعة
من اتفاقيات جني��ف� ،أنه على املقاتل احرتام
وحماي��ة املوظفني املخ�ص�ص�ين كلية ب�صورة
منتظمة لت�شغي��ل و�إدارة امل�ست�شفيات املدنية،
مب��ن فيهم الأ�شخا���ص املكلف��ون بالبحث عن
اجلرحى واملر�ضى املجندين والعجزة والن�ساء
النفا�س وجمعهم ونقلهم ومعاجلتهم.
 vت�ؤك��د مواد االتفاقيات الدولية ذات العالقة
بال�صحفي�ين عل��ى �أنه عل��ى املقات��ل االلتزام
بحماية هذه الفئة من املدنيني وعدم التعر�ض
لها ب�أعمال عدائية.
 vتن�ص املادة ( )61من الربوتوكول الإ�ضايف
اخلا�ص��ة ب�أجهزة الدفاع امل��دين ،و�أعطت هذه
الأجه��زة احلماي��ة مل��ا تق��وم ب��ه م��ن �أعم��ال
�إن�سانية يف ال�سلم واحلرب.
 vتن���ص امل��ادة ( )3/35م��ن الربوتوك��ول
الإ�ض��ايف الأول عل��ى �أنه ،يحظ��ر على املقاتل
ا�ستخ��دام �أ�سالي��ب وو�سائل القت��ال يق�صد بها
�أو قد يتوق��ع منها �أن تلح��ق بالبيئة الطبيعية
�أ�رضارا بالغة وا�سعة االنت�شار وطويلة الأمد.
�إ�ضاف��ة �إىل م��ا ذكر من واجب��ات املقاتل
الت��ي يجب االلت��زام به��ا ،ف�إنه وج��ب الت�أكيد
على امل�س�ؤولي��ة �إذ يكون ال�شخ�ص م�س�ؤوال عن
االنتهاكات يف �إحدى احلاالت الآتية:
• �إذا انته��ك اجل��رم �أو االنته��اك اجل�سي��م
مبف��رده �أو باال�ش�تراك م��ع الغ�ير �أو ارتكب��ه
بوا�سط��ة �شخ�ص �آخر بغ�ض النظر عن كون هذا
الغري م�س�ؤوال جنائيا �أم ال.
• �إذا �أ�ص��در �أم��را بارت��كاب اجل��رم �أو
االنتهاك اجل�سي��م �أو وعد مبكاف�أة ملن يرتكبه،
�أو حث وحر�ض على ارتكابه.
• �إذا �ساعد الغري على ارتكابه مهما كانت
طبيعة هذه امل�ساعدة.
• امل�ساهم��ة مهم��ا كان �شكله��ا �ضم��ن
جماع��ة يعملون بق�صد م�شرتك الرتكاب اجلرم
�أو ال��شروع في��ه و�أن تك��ون امل�ساهمة متعمدة
�أو يتحقق بها ما يلي:
= �أن ته��دف امل�ساهم��ة �إىل تعزي��ز الن�ش��اط
الإجرام��ي للجماع��ة �أو العل��م بني��ة ارت��كاب
اجلرمية لدى هذه اجلماعة.

= �إذ كانت اجلرمية تتعل��ق بالإبادة اجلماعية
فيك��ون التحري�ض عليه��ا مبا�رشة وعلنيا على
ارتكابها.
= ال�رشوع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اتخاذ
�إج��راء يبد�أ به تنفيذ اجلرمية بخطوات ملمو�سة
ح�سب ما جاء يف ن�ص املادة ( )25من النظام
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
= �أن يك��ون اجل��اين ذا �أهلي��ة جنائي��ة وال يقل
عم��ره ع��ن ( )18عام��ا ح�س��ب ما ن�ص��ت عليه
امل��ادة ( )26م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي للمحكمة
اجلنائية الدولية.
= ي�س�أل اجلاين عن جرمه دون النظر �إىل �صفته
الر�سمية ورتبته.
اخلال�صة
�إن العالقة بني املقاتل والقانون الإن�ساين
خ�ضع��ت للعدي��د م��ن التعدي�لات والتطوي��ر
فر�ضت��ه الأعم��ال التي يقوم به��ا املقاتل �ضد
حرية وكرامة الإن�سان �سواء عن ق�صد �أو جهل،
نتيج��ة املواق��ف الت��ي يواجهه��ا املقات��ل يف
ميدان املعركة التي ينظر �إليها ب�أنها �ستق�ضي
على حيات��ه ،ومن هنا يلج�أ على الأعمال التي
ال يج��ب عليه القيام بها ح�سب القانون الدويل
الإن�س��اين .كما �أن تطور ت�أث�ير وتعدد الأ�سلحة
يف مي��دان املعركة التي حت��دث دمارا ال ميكن
ال�سيط��رة عليه بعد ا�ستخ��دام تلك الأ�سلحة �أدى
�إىل ارت��كاب الأعم��ال الت��ي يحرمه��ا القانون
الإن�س��اين م��ن قب��ل املقات��ل دون ق�ص��د .ومع
التط��ور املط��رد لأ�سالي��ب وو�سائ��ل احل��رب،
�ستبقى العالق��ة اجلدلية بني املقاتل والقانون
الإن�ساين قائمة ،وتطويرها م�ستمرا.
املراجع
 الدكت��ور حمم��د عبد الكرمي عزي��ز ،م�س�ؤوليةاملقاتل عن انتهاك القانون الدويل الإن�ساين.
 الدكت��ور عل��ي يو�س��ف ال�شك��ري ،القان��وناجلنائي الدويل يف عامل متغيري.
 الدكت��ور حممد عبد اجل��واد ال�رشيف ،قانوناحلرب( ،القانون الدويل الأ�ساين).
 القوانني واالتفاقيات واملعاهدات واملالحقوالربوتوكوالت الدولية املرفقة معها.
 الدكت��ور عل��ي �ص��ادق �أب��و هي��ف ،القانونالدويل العام.
 الدكتور حممد فهد ال�شالدلة ،القانون الدويلالإن�ساين.
 االتفاقي��ات واملواثي��ق الدولي��ة املختلف��ةاملتعلقة بالقانون الدويل الإن�ساين.
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الأمن
ال�سيرباين
وجدت من الأهمية �أن يكون مقايل
يف هذا العدد من جملة (جُ ند عُ مان)
العريقة عن مو�ضوع مهم جدً ا يف الع�صر
احلايل ،وعلى م�ستوى جميع الدول ،على
خمتلف �إمكاناتها وتوجهاتها وتوليه
ّ
جل اهتمامها ،نظرا لأهميته للأمن و�أمن
املعلومات� ،أال وهو (الأمن ال�سيرباين).
لقد �أدت نهاية احلرب الباردة �إىل
ظهور العديد من التحديات والتهديدات
التي مل تكن م�ألوفة يف العامل من قبل،
والتي تعرف بالتهديدات (الالمتاثلية
�أو الالتناظرية) العابرة للحدود التي
ال تعرتف بها وال بال�سيادة الوطنية،
الأمر الذي �أدى �إىل حدوث حتوالت
يف مو�ضوع الدرا�سات الأمنية
والإ�سرتاتيجية وحتى ال�سيا�سية.

العميد �أول الركن متقاعد/
حمــد بـــن را�شــــد البلو�شــــي
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الأمن ال�سيرباين هو جميع الإجراءات التنظيمية الالزمة ل�ضمان حماية املعلومات بجميع �أ�شكالها املادية
والإلكرتونية ،من خمتلف اجلرائم مثل الهجمات والتخريب والتج�س�س واحلوادث
الإ���ش��ارة �أن العديد من امل��ؤرخ�ين ،يرجعون
�أ�صلها �إىل عامل الريا�ضيات الأمريكي ال�شهري
(نوربريتو وينزر) ال��ذي عا�ش خ�لال الفرتة
من (١٨٩٤م ١٩٦٤ -م) وذل��ك للتعبري عن
التحكم الآيل ،فهو الأب ال��روح��ي امل�ؤ�س�س
من خ�لال م�ؤلفه ال�شهري ( cybernetics or
control and communication in the animal

م��ع ظ��ه��ور ال��ث��ورة املعلوماتية
ودخ���ول الع�رص ال��رق��م��ي خا�صة يف
القرن ( )٢١وما نتج عنه من تداعيات
عديدة ب�سبب ظهور تهديدات �سيربانية
وا�ضحا لأمن
�أ�صبحت ت�شكل حتد ًيا
ً
ال��دول الوطني وكذلك للأمن ال��دويل،
لدرجة �أن العديد من الباحثني اعترب
ال��ف�����ض��اء ال�����س��ي�براين مب��ث��اب��ة امل��ج��ال
اخلام�س يف احل��روب بعد الرب والبحر
واجلو والف�ضاء ،مما ا�ستدعى �رضورة
وجود �ضمانات �أمنية �ضمن هذه البيئة
الرقمية ،وتبلورت ب�شكل �أ�سا�سي يف
ظهور الأمن ال�سيرباين ()cyber security
كبعد جديد �ضمن �أجندة حقل الدرا�سات
الأمنية ،وقد اكت�سب اهتمام العديد من
الباحثني يف هذا املجال.
ومن هنا تربز احلاجة �إىل معرفة
وفهم ماهية الأم��ن ال�سيرباين كمتغري
جديد يف العالقات الدولية و�أمن الدول
املختلفة.
تعريف الأمن ال�سيرباين
ت��ع��د م��ه��م��ة ���ض��ب��ط امل��ف��اه��ي��م
وامل�صطلحات حتد ًيا يواجه خمتلف
ال��ب��اح��ث�ين وال���دار����س�ي�ن يف خمتلف

امل��و���ض��وع��ات والتخ�ص�صات ،وذل��ك
ملا يطرحه من �إ�شكاليات جتعل من
ال�صعوبة االتفاق على تعريفات وا�ضحة
و�شاملة وموحدة بني �أع�ضاء املجتمع
العلمي �أو الباحثني �أو الك ّتاب يف هذا
املجال ،ويعد الأمن ال�سيرباين واحدا من
املفاهيم املعقدة التي قدمت لها العديد
من التعريفات املختلفة.
لغو ًيا :الأم��ن ال�سيرباين مكون من
لفظني هما (الأمن) و(ال�سيرباين).
الأم��ن :هو نقي�ض اخل��وف ،مبعنى
ال�سالمة ،والأم���ن م�صدر الفعل �أم��ن
�أمنا و�أما ًنا و�أمنة� ،أي اطمئنان النف�س
و�سكون القلب وزوال اخل��وف ،و يقال
�أمن من ال�رش� ،أي �سلم منه ،وقد عرفه
قامو�س (بنجوين) للعالقات الدولية
ب�أنه م�صطلح ي�شري �إىل غياب ما يهدد
القيم النادرة.
ال�سيرباين :م�صطلح ال�سيربانية هو
واحد من �أكرث امل�صطلحات ترددا يف
معجم الأم��ن ال��دويل ،وت�شري املقاربة
لكلمة (� )syberإىل �أنها لفظة يونانية
الأ�صل م�شتقة من كلمة ()kybernetes
مبعنى ال�شخ�ص الذي يدير دفة ال�سفينة،
حيث ت�ستخدم جما ًزا للمتحكم ،وجتدر

 ،)and the machineو�أ���ش��ار يف كتابه �إىل
ا�ستبدال التحكم والتوا�صل عند احليوان والآلة
والإن�سان لي�ستبدل م�صطلح الآلة بعد احلرب
العاملية الثانية باحلا�سوب.
ا�صطالح ًيا :هناك العديد من التعاريف
التي قدمت ملفهوم الأم��ن ال�سيرباين حيث
يعرف ب�أنه« :جمموعة من الإجراءات املتخذة
يف جمال الدفاع �ضد الهجمات ال�سيربانية
ونتائجها التي ت�شمل تنفيذ التدابري امل�ضادة
املطلوبة».
وه������ذا م����ا ذه�����ب �إل����ي����ه ال��ك��ات��ب��ان
( )neittaanmakiو( )pekkamarttiيف كتابهما
امل�سمى (cyber security analytics technology
 ،)and automationحيث اعتربا �أن الأم��ن
ال�سيرباين عبارة عن جمموعة من الإج��راءات
التي اتخذت يف الدفاع �ضد هجمات قرا�صنة
احلا�سب الآيل وعواقبها ،ويت�ضمن تنفيذ
التدابري امل�ضادة املطلوبة .
بينما عرفه �آخ��رون ب�أنه« :و�سائل من

�ش�أنها احلد من خطر الهجوم على برجميات
�أجهزة احلا�سوب �أو ال�شبكات ،وت�شمل تلك
الو�سائل الأدوات امل�ستخدمة يف مواجهة
القر�صنة وك�شف الفريو�سات ووقفها ،وتوفري
االت�صاالت امل�شفرة».
ويف التقرير ال�صادر عن االحتاد الدويل
لالت�صاالت ح��ول اجت��اه��ات الإ���ص�لاح يف
االت�صاالت لعامي (٢٠١٠م٢٠١١-م) عرف
الأمن ال�سيرباين ب�أنه« :جمموعة من املهمات
مثل جتميع و�سائل و�سيا�سات و�إجراءات �أمنية
ومبادئ توجيهية ومقاربات لإدارة املخاطر،
وت��دري��ب��ات ومم��ار���س��ات ف�ضلى وتقنيات
ميكن ا�ستخدامها حلماية البيئة ال�سيربانية
وموجودات امل�ؤ�س�سات و امل�ستخدمني ».
وق���دم���ت وزارة ال���دف���اع الأم��ري��ك��ي��ة
(البنتاغون) تعريفا دقيقا مل�صطلح الأمن
ال�سيرباين ،وعرفته ب�أنه« :جميع الإج��راءات
التنظيمية الالزمة ل�ضمان حماية املعلومات
بجميع �أ�شكالها املادية والإلكرتونية ،من
خمتلف اجل��رائ��م مثل الهجمات والتخريب
والتج�س�س واحلوادث».
يف ح�ين ع � ّد الإع�ل�ام الأوروب����ي الأم��ن
ال�سيرباين ب�أنه هو «قدرة النظام املعلوماتي
على مقاومة حماوالت االخرتاق التي ت�ستهدف
البيانات».
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأمن ال�سيرباين

مفهوم �أو���س��ع من �أم��ن املعلومات ،فالأمن
ال�سيرباين يهتم ب ��أم��ن ك��ل م��ا ه��و موجود
على ال�سايرب من غري �أمن املعلومات ،بينما
�أم��ن املعلومات ال يهتم بذلك ،كما �أن �أمن
املعلومات يهتم ب�أمن املعلومات الفيزيائية
الورقية ،بينما ال يهتم الأمن ال�سيرباين بذلك.
�إجرائ ًيا ميكن القول �إن الأمن ال�سيرباين هو
جمموعة الآليات والإجراءات والو�سائل والأطر
التي تهدف �إىل حماية الربجميات و�أجهزة
احلا�سب الآيل (الف�ضاء ال�سيرباين ب�صفة عامة )
التي قد تهدد الأمن الوطني للدول.
املفاهيم املرتبطة بالأمن ال�سيرباين
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن املفاهيم املرتبطة
بالأمن ال�سيرباين و من �أهمها:
 rالف�ضاء ال�سيرباين :وعرفته الوكالة
الفرن�سية لأم��ن �أنظمة الإع�لام ،وهي وكالة
حكومية مكلفة بالدفاع الأمني ال�سيرباين
الفرن�سي ،ب�أنه« :ف�ضاء التوا�صل امل�شكل من
خالل الربط البيئي العاملي ملعدات املعاجلة
الآلية للمعطيات الرقمية ،و�أنظمة ال�شبكات
والربجميات ،وامل�ستخدمني �سواء م�شغلني �أو
م�ستعملني» ،كما �أن هناك من عرف الف�ضاء
ال�سيرباين بو�صفة ال���ذراع الرابعة للقوات
امل�سلحة احلديثة.
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 rال����ردع ال�����س��ي�براين :ي��ع��رف ال���ردع
ال�سيرباين ب�أنه« :منع الأعمال ال�ضارة �ضد
املهام الوطنية يف الف�ضاء واملهام التي تدعم
العمليات الف�ضائية».
ويرتكز الردع ال�سيرباين على ثالث ركائز
هي �أ�سا�س الدفاع ال�سيرباين وتتمثل يف:
�أوال :م�صداقية الدفاع ،وثانيا :القدرة على
االنتقام ،وثالثا :الرغبة يف االنتقام.
 rالهجمات ال�سيربانية :ميكن تعريفها
بكونها «تقوي�ض ق���درات ووظ��ائ��ف �شبكة
احلا�سب الآيل لغر�ض وطني �أو �سيا�سي ،من
خ�لال ا�ستغالل نقطة �ضعف معينة متكن
املهاجم من التالعب بالنظام».
 rاجلرمية ال�سيربانية :هي «جمموعة
الأفعال غري القانونية التي تتم عرب معدات
�أو �أجهزة �إلكرتونية �أو �شبكة الإنرتنت �أو تبث
عربها حمتوياتها» ،وه��ي ذل��ك ال��ن��وع من
اجلرائم التي تتطلب الإملام اخلا�ص بتقنيات
احلا�سب الآيل ونظم املعلومات الرتكابها
�أو التحقيق فيها ومقا�ضاة فاعليها ،فهي
اجلرمية املت�صلة با�ستخدام تقنيات املعلومات
واالت�صاالت».
 rال��ق��وة ال�سيربانية :ه��ي ال��ق��درة على
احل�صول على النتائج امل��رج��وة م��ن خالل
ا���س��ت��خ��دام م�����ص��ادر امل��ع��ل��وم��ات املرتبطة
بالف�ضاء ال�سيرباين�( ،أي �أنها ال��ق��درة على
ا�ستخدام الف�ضاء ال�سيرباين لإي��ج��اد مزايا
ل��ل��دول) ،وال��ت ��أث�ير على الأح����داث املتعلقة
بالبيئات الت�شغيلية الأخرى ،وذلك عرب �أدوات
�سيربانية.
ال�سياق العام لظهور الأمن ال�سيرباين
تكمن �أهمية الأم���ن ال�سيرباين كق�ضية
نا�شئة يف حقل العالقات الدولية من خالل
حداثة هذا املجال ،فهناك تاريخ طويل من
التخمينات حول دور التكنولوجيا الرقمية
يف الدرا�سات الأمنية والتي يعود من�ش�أها
�إىل حد ما �إىل عام ١٩٩٣م ،من خالل مفهوم
حرب (الإنرتنت) واحلرب ال�سيربانية ،وقد كان
هناك تاريخ طويل من االختبارات النظرية
والأخالقية ب�ش�أن املخاوف املتعلقة بالأمن
ال�سيرباين.
حيث �إنه مع نهاية احلرب الباردة ،حدثت
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الردع ال�سيرباين هو منع الأعمال ال�ضارة �ضد املهام الوطنية
يف الف�ضاء واملهام التي تدعم العمليات الف�ضائية
حتوالت تدريجية ،ظهرت على م�ستوى التفكري
يف الدرا�سات الأمنية لأن النظرة كانت حتوم
حول كيف كانت النظرة �إىل مفهوم الأم��ن،
حيث كانت نظرة تقليدية بال �شك.
وم��ن ه��ذا املنطلق �أ�صبح الباحثون يف
حقل العالقات الدولية وبقية احلقول الفرعية
يف الدرا�سات الأمنية والدرا�سات الإ�سرتاتيجية
يركزون ب�شكل متزايد حول �أثر التكنولوجيا
على الأم���ن الوطني وال���دويل ،وي�شمل ذلك
(ت�أثريها على املفاهيم ذات ال�صلة كالقوة
وال�سيادة الوطنية واحلوكمة العاملية والأمن).
�أم��ا على م�ستوى اجلانب املمار�ساتي
للدول ،فقد ارتبط ظهور الأمن ال�سيرباين بظهور
الهجمات ال�سيربانية وال��ت��ي حدثت ب�سبب
عاملني �أ�سا�سيني ،وهما:
الأول :با�ستحداث �أجهزة احلا�سب الآيل
يف منت�صف اخلم�سينات من القرن املا�ضي
ك�أداة ملعاجلة وحفظ املعلومات رقم ًيا ،رافقه
ت�ضافر جهود ع��دد م��ن ال�رشكات اخلا�صة
والعامة ،توج بتطوير وحدة ملعاجلة املركزية،
وذلك ب�صورة جذرية يف العقود الالحقة ،حتى
�أ�صبح جهاز احلا�سب الآيل �أ�سا�سا يف عمل
الكثري من امل�ؤ�س�سات اخلا�صة والعامة ،ف�ضال
عن احلياة اليومية للنا�س.
�أما الثاين :فهو ظهور ال�شبكة العنكبوتية
مثريا يف حياة
(الإنرتنت) ،الذي �أحدث انقال ًبا ً
الب�رش من خالل التوا�صل ونقل املعلومات
ب�رسعة فائقة ،وقد �سارعت الدول يف وترية
ا�ستخدام احلا�سب الآيل لتحقيق قفزات نوعية
يف امل��ج��ال الأم��ن��ي والع�سكري يف مطلع
الت�سعينات من القرن املا�ضي ،حتى �أطلق
البع�ض عليها م�صطلح (احل��رب ال�سيربانية
الباردة) �أو (�سباق الت�سلح ال�سيرباين).
�أهمية الأمن ال�سيرباين وخ�صائ�صه
يعد الهدف الأ�سمى للأمن ال�سيرباين هو
القدرة على مقاومة التهديدات املتعمدة وغري
املتعمدة واال�ستجابة والتعايف ،وبالتايل
التحرر من اخلطر �أو الأ��ض�رار الناجمة عن
تعطيل �أو �إت�ل�اف تكنولوجيا املعلومات
واالت�����ص��االت� ،أو ب�سبب �إ���س��اءة ا�ستخدام

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ويتطلب
حماية ال�شبكات و�أج��ه��زة احلا�سب الآيل،
وال�برام��ج والبيانات من الهجوم �أو ال�رضر
�أو الو�صول غري امل�رصح به ،ونتيجة لأهمية
الأم��ن ال�سيرباين يف واق��ع جمتمعات الع�رص
احلايل فقد جعلته العديد من الدول على ر�أ�س
�أولوياتها ،خا�صة بعد احل��روب الإلكرتونية
التي ب��د�أت تظهر جتلياتها بني بع�ض الدول
الكربى ،يف �إ�شارة �رصيحة �إىل نهاية احلروب
التقليدية التي كانت ت�ستخدم فيها الأ�سلحة
الثقيلة ،والإعالن عن بداية حروب جديدة هي
احلروب ال�سيربانية .
يتميز الأم���ن ال�سيرباين مبجموعة من
اخل�صائ�ص �أ�شري �إليها كالآتي:
 طابع متعدد التخ�ص�صات االجتماعيةو التقنية.
 �شبكة خ��ال��ي��ة م��ن احل��ج��م وق���دراتالفاعلني تكون مماثلة على نطاق وا�سع.
 درج���ة عالية م��ن التغيري وال�تراب��طو�رسعة التفاعل.
الأمن ال�سيرباين (الفواعل والأبعاد)
يحدد الباحثون عددا من �أنواع الفاعلني
الذين ميتلكون القوة ال�سيربانية ،وهي كالآتي:
 rال��دول :والتي لديها قدرة كبرية على
تنفيذ هجمات �سيربانية وت��ط��وي��ر البنية
الأ�سا�سية وممار�سة ال�سلطات داخل حدودها،
فالدولة هي الفاعل امل��ح��وري بامتياز يف
هذا العامل االفرتا�ضي ملا لها من مكانة على
�أ�سا�س التفوق التكنولوجي وامل�ؤهالت التي
تر�شحها لتبني هذه املكانة.
 rالفواعل م��ن غ�ير ال���دول :وي�ستخدم
ه ��ؤالء الفاعلون القوة ال�سيربانية لأغرا�ض
هجومية بالأ�سا�س� ،إال �أن قدراتهم على تنفيذ
�أي هجوم �سيرباين م��ؤث��ر تتطلب م�شاركة
وم�ساعدة �أجهزة ا�ستخباراتية متطورة ،ولكن
ميكنهم اخرتاق املواقع الإلكرتونية وا�ستهداف
الأنظمة الدفاعية وت�شمل هذه الفواعل الآتي:
 rال�رشكات متعددة اجلن�سيات :حيث
متتلك هذه ال�رشكات التكنولوجيا وامل��وارد
الالزمة التي تفوق �إمكانات بع�ض ال��دول،

الهجمات ال�سيربانية هي تقوي�ض قدرات ووظائف �شبكة احلا�سب الآيل لغر�ض وطني �أو �سيا�سي ،من خالل
ا�ستغالل نقطة �ضعف معينة متكن املهاجم من التالعب بالنظام
وال ينق�صها �سوى �رشعية ممار�سة القوة التي
ال زال��ت حكرا على ال��دول ،بخوادم �رشكات
مثل (جوجل) و(في�سبوك) و(مايكرو�سوفت)
ت�سمح بامتالك قواعد بيانات عمالقة التي
من خاللها ت�ستك�شف وت�ستغل الأ�سواق ،وت�ؤثر
يف اقت�صاديات الدول ،ويف ثقافة املجتمعات
وتوجهاتها.
 rامل��ن��ظ��م��ات الإج��رام��ي��ة :ت��ق��وم ه��ذه
املنظمات بعمليات القر�صنة ال�سيربانية
و�رسقة املعلومات واخرتاق احل�سابات البنكية
وحتويل الأموال وغريها من �أعمال القر�صنة
املمنهجة.
 rاجلماعات الإره��اب��ي��ة :تعد من �أب��رز
الفواعل الدولية خا�صة بعد �أح���داث ()١١
�سبتمرب ،حيث ت�ستغل الف�ضاء ال�سيرباين يف
عمليات التجنيد والتعبئة والدعاية وجمع
الأم�����وال وامل��ت��ط��وع�ين ،ك��م��ا حت���اول جمع
املعلومات حول الأهداف الع�سكرية ،وكيفية
التعامل مع الأ�سلحة وتدريب املجندين اجلدد
عن بعد ،رغ��م �أنها مل ت�صل بعد �إىل مرحلة
�سيرباين حقيقي على من�ش�آت البنية الأ�سا�سية
للدول.
 rالأف��راد� :أ�صبح الفرد بف�ضل الف�ضاء
ال�سيرباين فاعال م�ؤثرا يف العالقات الدولية،
ومن �أبرز النماذج ظاهرة (الويكيلك�س) الذي
جنح يف ن�رش ماليني الوثائق ال�رسية للإدارة
الأمريكية وقن�صلياتها ،م��ا خلق م�شاكل
دبلوما�سية بني الواليات املتحدة وحلفائها.
�أما بالن�سبة لأبعاد الأمن ال�سيرباين ف�إنه
يطال جميع امل�سائل االقت�صادية وال�سيا�سية
والع�سكرية واالجتماعية والإن�سانية ،وهنا
بع�ض التو�ضيح حول ذلك:
 mالأبعاد الع�سكرية :لقد جتلت البدايات
الأوىل (للإنرتنت) يف بيئة ع�سكرية ب�شكل
م�ضاعف ،وذلك لكي تنتقل يف �سياق الحق
�إىل الأو���س��اط الأكادميية والعلمية و�أبحاث
ت�ستخدم القدرات الع�سكرية ،وتتمثل امليزة
الن�سبية للأمن ال�سيرباين يف بعده الع�سكري
عن طريق ق��درة القوة ال�سيربانية على ربط
ال��وح��دات الع�سكرية ببع�ضها البع�ض عرب
العامل االفرتا�ضي ،وهذا ما ي�سهل عملية تبادل

املعلومات الذي يعك�س �إيجا ًبا على حتقيق
الأهداف الع�سكرية.
 mالأب��ع��اد االجتماعية :ت�سمح طبيعة
(الإنرتنت) املفتوحة عرب املدونات وال�شبكات
االجتماعية ب�شكل خا�ص لكل �إن�سان ب�أن
يعبرّ عن تطلعاته وطموحاته املختلفة ،حيث
متثل م�شاركة جميع �رشائح املجتمع فر�صة
لالطالع على الأفكار واملعلومات املتنوعة
وما تكونه من حاجة لدى املجتمع يف احلفاظ
على ا�ستقرار الف�ضاء ال�سيرباين و املجتمع الذي
يعر�ض �أخالقيات
يرتكز �إليه ،لكن يف املقابل ّ
املجتمع للخطر ،نظرا ل�صعوبة مراقبة حمتوى
يعر�ض الهويات لعمليات
(الإن�ترن��ت) ،كما ّ
االخرتاق اخلارجي ،ما قد ي�سبب تهديد ال�سلم
االجتماعي للدولة ،وعليه فالبد من العمل على
توعية املواطن بهذه املخاطر لتحقيق الأمن
ال�سيرباين يف بعده االجتماعي.
 mالأبعاد ال�سيا�سية :هناك �أمثلة كثرية
تدفع نحو االهتمام بالبعد ال�سيا�سي للأمن
ال�سيرباين ،كالت�سهيالت املختلفة للوثائق
احل�سا�سة التي ت�ؤدي �إىل م�شكالت �صعبة جدا
على امل�ستوى اخلارجي وال��دويل ،كما �أنه ال
�أحد ينكر ال��دور املتعاظم ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي على امل�ستوى ال�سيا�سي (حمالت
انتخابية ،ت��ظ��اه��رات اف�ترا���ض��ي��ة ،حركات
احتجاجية �إلكرتونية) ،كما يتم ا�ستغالل هذه
املواقع من طرف العديد من احلكومات والدول
لتمريرها بق�صد الت�أثري على ال���ر�أي العام
للدول.
 mالأب��ع��اد االقت�صادية :يرتبط الأم��ن
ال�سيرباين ارتباطً ا وثيقا باالقت�صاد ،فالتالزم
وا�ضح بني اقت�صاد املعرفة وتو�سع ا�ستخدام
تقنيات املعلومات واالت�صاالت والتي تتيح
تعزيز التنمية االقت�صادية لكثري من الدول
عرب �إفادتها عن فر�ص اال�ستخدام التي تقدمها
ال�رشكات الدولية وال�رشكات الكربى التي
تبحث عن �إداره كلفة انتاجها ب�أف�ضل ال�رشوط،
�أال �أن هذا الواقع امل�رشق يطرح م�سائل خمتلفة
�سواء تلك التي تتعلق بحماية مقدم اخلدمة
والعمل �أو ما يتعلق بحماية امل�ستهلك عرب
(الإنرتنت)� ،أ�ضف �إىل ذلك دخول العامل ع�رص

املال الإلكرتوين �ضمن بيئة تقنية متحركة
بعد �إطالق خدمات املحفظة الإلكرتونية� ،إذ
تتزايد ا�ستثمارات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالية يف جمال املال الرقمي.
 mالأب��ع��اد القانونية� :إن ال��ت��ط��ورات
التكنولوجية املت�سارعة ،تفر�ض مواكبة
الت�رشيعات القانونية لها ،من خالل و�ضع
�أطر وت�رشيعات للأعمال القانونية يف الف�ضاء
ال�سيرباين ،فاملالحظ �أن اجلرمية ال�سيربانية
تفتقد يف معظم ال��دول �إىل الأط��ر القانونية
ال�صارمة للتعامل معها� ،إ�ضافة �إىل �رضورة
تفعيل التعاون الدويل امل�شرتك ملكافحتها.
ولعل م��ن �أب���رز املمار�سات القانونية
يف جمال الأم��ن ال�سيرباين هو �ضمان بع�ض
احلقوق يف هذا املجال كحق النفاذ �إىل ال�شبكة
العاملية للمعلومات (الإنرتنت) ،و�أي�ضا تو�سعة
بع�ض املفاهيم لت�شمل �أ�ساليب املمار�سة
اجل��دي��دة ب��ا���س��ت��خ��دام تقنيات املعلومات
واالت�صاالت ،كاحلق يف �إن�شاء التجمعات على
(الإن�ترن��ت) ،و�أي�ضا احل��ق يف حماية ملكية
الربامج املعلوماتية.
ويف الأخ��ي�ر مي��ك��ن ال��ق��ول �إن الأم���ن
ال�سيرباين هو بعد جديد �ضمن �أبعاد الأمن
الوطني للدول وقد �أحدث تغيريات جوهرية
يف مفاهيم العالقات الدولية كال�رصاع
وال��ق��وة والتهديد ،حيث حتم على فواعل
املجتمع الدويل االنتقال من عامل مادي �إىل
عامل افرتا�ضي يف غاية التعقيد والت�شابك،
وبالتايل �أ�صبح مفهوم الأم���ن ال�سيرباين
��ضرورة حتمية يف عامل اليوم ،خا�صة يف
ظل ارتباط كافة التفاعالت الدولية باجلانب
الرقمي والتكنولوجي ،وكذلك تف�شي جائحة
(كورونا) يف العامل الذي حتم كذلك على الدول
ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ب�شكل مكثف
ما يجعلها �أكرث عر�ضة للجرائم ال�سيربانية،
الأمر الذي ي�ستدعي من الدول �رضورة �إيجاد
فعالة ملواجهة املخاطر والتهديدات
و�سائل ّ
ال�سيربانية التي تتميز بال�رسعة والغمو�ض
والدقة يف �آن واحد ،ثم حتقيق الأمن ال�سيرباين
واحلفاظ على مكا�سب الدول و�أمنها الوطني.
39

العــدد 531
مار�س 2021

مدل ـ ـ ـ ـ ــوالت الإرث
احل � �� � �ض� ��اري يف
خ��ط��اب��ات جاللة
ال�سلطان املعظم

الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـ�س الــدولة

العــدد 531
مار�س 2021

40

حظ��ي الإرث احل�ض��اري ال ُعم��اين باهتم��ام كبري يف
خطابات ح�ض��رة �ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم بن
طارق املعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ توليه مقاليد احلكم
يف الب�لاد يف احلادي ع�ش��ر م��ن يناي��ر 2020م؛ �إذ ِيعد
مرتكزا �أ�سا�س��يا يف بناء الوطن ،و�ص��ون مبادئه وقيمه
و�أخالق��ه ،واملحافظة على ثوابته ومرتكزاته ،وم�ص��در
�إلهام للأجيال القادمة ،و�إنتاج ال�شخ�صية ال ُعمانية الكف�ؤة
يف عامل م�ضطرب ،م�ؤم ًنا جاللته � -أبقاه الله  -ب�أن القوة
التي �سي�ص��نعها يف فقه الأجيال �ست�ؤ�س�س فيهم عنا�صر
القوة والتمكني ،والريادة والقيادة ،وجت�س��د فيهم ح�س
املواطنة ،وتبني فيهم فر�ص الإجناز وتقدير املنجز ،وروح
التغيري ،و�شغف املبادرة والتطوير ،واملراجعة والتقييم.

لق��د جاء يف خطاب جاللة ال�سلطان
املعظ��م ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ يف العي��د
يج�سد
اخلم�س�ين للنه�ضة ال ُعماني��ة  ،ما ّ
ه��ذا الإرث ويع�ّبررّ عن��ه ،و ُيف�ص��ح ع��ن
مدلوالت��ه وجواهره� ،ساعي��ا �إىل �إدماج
الإرث احل�ض��اري يف عم��ق التغي�ير
ومرتكزات بناء ُعمان امل�ستقبل وحتقيق
(عمان  ،)2040ر�صيدا
ر�ؤيته��ا الوطنية ُ
ح�ضاري��ا م�ؤث��را ،وفاع�لا ،ومنتج��ا،
وحمقق��ا لال�ستدام��ة االقت�صادي��ة يف
ظ��ل مدخ�لات الع�رصن��ة ،واالبتكارية،
واحلوكم��ة ،والتنوي��ع ،وق��د َ�ش�� ّك َل �إر ُث َنا
ودور َن��ا احل�ضاري
التاريخ��ي
ُ
العري��ق ُ ،
ُّ
ني لإر�سا ِء عملية
أ�سا�س املت َ
والإن�ساين ال َ
ربوع ال�سلطن ِة
التنمي�� ِة التي
�شملت كاف َة ِ
ْ
ات�س��اع ُرق َعتِه��ا اجلغرافي�� ِة لت�ص َل
عل��ى
ِ
مواطن حيثُما
ولكل
لكل �أ�رسةٍ
ِّ
منجزا ُتها ِّ
ٍ
ور�س َخ ْت
كان على هذه ال ِ
َ
أر���ض الطيبةّ ،
ؤ�س�س��ات والقان��ون ،
قواع�� َد دول�� ِة امل�
ِ
�سيك��ون العم��لُ عل��ى ا�ستكمالِه��ا
الت��ي
ُ
ومتكينِه��ا ،من مالم��ح ِاملرحل ِة القادم ِة
ـ ب���إذن ِاهلل ـ؛ ف���إن مكون��ات ه��ذا الإرث
احل�ض��اري مبختل��ف �أ�شكال��ه وتعابريه
الثقافية والفكرية والأخالقية والقيمية
والإن�ساني��ة ،وتع��دد مفردات��ه ،وتن��وع
دالالت��ه ،وعم��ق حمت��واه ،و�أ�صال��ة
مبادئ��ه ،وتكام��ل ف�صول��ه ،وان�سج��ام
عنا��صره ومكونات��ه ،وم��ا يت�سم به من
وتنوع وات�س��اع؛ رابطة
جت�� ّدد ومرون��ةّ ،
وطني��ة ولغ��ة ح�ضارية جامع��ة �ضمنت
وح��دة املجتمع ون�ضال �أبنائه  ،وتوافق
مكونات��ه وتراب��ط ن�سيج��ه االجتماع��ي
يف مواجه��ة التحدي��ات والوق��وف على
الأح��داث والأزم��ات ،وا�ست�شع��ار م��ا
يحمل��ه من جت��ارب وخ�برات ،وعاي�شه
من حتدي��ات و�صعوبات ،ويحت�ضنه من
دالئ��ل وم�ؤ��شرات ،ويحتوي��ه من فر�ص
وممكّن��ات ،وي�ؤ�س�س��ه م��ن انت�ص��ارات

مل يكن الإرث احل�ضاري لعمان حالة وقتية
منف�صلة عن الواقع ،بل قواعد �أ�صيلة ارتبطت
بكل مكونات احلياة وتفا�صيلها الدقيقة،
وتناغمت مع �أ�شرعة التطوير والتجديد
الإرث احل�ضاري حقق يف العقود اخلم�سة املا�ضية حتوالت
نوعية يف الفكر النه�ضوي للإن�سان العماين  ،والعقلية
الإ�سرتاتيجية التفاعلية التي ا�ستطاعت �أن تدير حالة
التباينات والتناق�ضات احلا�صلة يف عاملها املت�سارع
وجناحات ،ويربزه من مواقف و�أحداث،
وينتج��ه م��ن حل��ول وبدائ��ل ،وير�سم��ه
م��ن خارطة طريق ملجتم��ع ُعمان القوة
والإنتاجي��ة ،ويحمل��ه م��ن ر�سالة الأمن
وال�س�لام ،والتعاي�ش والوئام ،والتعددية
والت�سام��ح ،وال�رشاك��ة وامل�س�ؤولي��ة،
والعلم والعمل ،واالبتكار واملوهبة.
لذلك مل يكن الإرث احل�ضاري ل ُعمان
حال��ة وقتي��ة منف�صلة ع��ن الواق��ع ،بل
قواع��د �أ�صيل��ة ارتبط��ت ب��كل مكون��ات
احلي��اة وتفا�صيلها الدقيق��ة ،وتناغمت
م��ع �أ�رشعة التطوي��ر والتجديد التي جاء
بها الثالث والع�رشون من يوليو من عام
1970م على يد باين نه�ضتها احلديثة،
وم�ؤ�س���س دولتها املعا��صرة� ،سلطانها
الراحل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد ـ طيب اهلل ثراه ـ  ،حتى
وتط��وره
�أ�صب��ح ه��ذا الإرث يف جت�� ُّدده
ّ
وع�رصنت��ه ،نقط��ة حت��ول ،وحمط��ة
انطالق��ة حلا�رض ُعم��ان الزاهر وج�رس
عب��ور مل�ستقبله��ا امل��شرق ـ ب���إذن اهلل ـ
ومل يك��ن التاري��خ جم��رد مواق��ف تتال،
و�شواهد توثق ،وق�ص�ص حتكى ،و�أحداث
نهجا
ت�سرتجع ،وعبارات تكتب ،بل كان ً
لا يف ال�سيا�س��ة واالقت�ص��اد وبناء
�أ�صي� ً
الدول��ة و�صناعة الإن�س��ان  ،هوية وطن،

ومنه��ج عم��ل ،و�سل��وك مواط��ن ،وهيبة
قيادة ،وحكمة قائد ،فالت�صق ب�إن�سانية
وج�سد
النه�ض��ة ،وارتبط بحكمة القيادةّ ،
ال�شخ�صي��ة ال ُعماني��ة املتوازنة ،واندمج
م��ع الفكر ال ُعم��اين يف اعتدال��ه وتعاظم
قيمت��ه ،م�سارا ح�ضاري��ا �أ�صيال ال يت�أثر
بالظروف وال يحيد عن الثوابت� ،ضمنت
تف��رد ال�شخ�صي��ة ال ُعماني��ة وحمافظتها
عل��ى موروثه��ا ،يف �سالمه��ا الداخل��ي
وحواره��ا اخلارج��ي ،وتوا�صله��ا م��ع
�شع��وب الأر�ض وح�ضاراته ،يف عالقات
جتاري��ة وثقافي��ة وفكري��ة متبادل��ة،
ا�ستطاعت �أن تتكيف مع خمتلف الظروف
والأح��وال واملتغ�يرات وامل�ستجدات يف
املناطق التي و�صلت �إليها.
لقد حقق الإرث احل�ضاري يف العقود
اخلم�س��ة املا�ضي��ة حت��والت نوعي��ة يف
الفك��ر النه�ض��وي للإن�س��ان ال ُعم��اين،
والعقلي��ة الإ�سرتاتيجي��ة التفاعلي��ة التي
ا�ستطاع��ت �أن تدي��ر حال��ة التباين��ات
والتناق�ض��ات احلا�صل��ة يف عامله��ا
املت�س��ارع ،ليق��ف منه��ا موق��ف الق��وه،
وير�س��م خالله��ا ا�ستحقاق��ات التمي��ز،
والتف��رد يف الهوي��ة واخل�صو�صي��ة التي
انعك�ست على كل جماالت احلياة اليومية
للإن�سان ال ُعماين ،وعلى م�سار بناء الدولة
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وو�ضوح م�سلكها ال�سيا�سي والدبلوما�سي
وعالق��ات التع��اون اخلارج��ي  ،وعل��ى
امل�س��ار التنم��وي الداخل��ي ،يف ت��وازن
بني توظيف املا�ض��ي والرتاث والتجديد
والتطوي��ر فيه وع�رصنته و�إعادة �إنتاجه
لبناء دول��ة ع�رصية متتلك موازين القوة
وعنا�رص الإنت��اج وتتكيف مع معطيات
بناء امل�ستقبل ومعايري التفوق ،وي�ستلهم
�أبن��اء ُعمان من الفك��ر ال ُعماين املتوازن
واملنت��وج الثق��ايف امل�ؤث��ر ،واخلط��اب
احل�ض��اري الراق��ي ،م��د ًدا لهويته��م،
وانطالقته��م �إىل �أف��اق الع��امل املختلفة
وف�ضاءات��ه الرقمي��ة الوا�سع��ة ،م�ؤثري��ن
منتجني ،فاعلني ومتفاعلني مع �أحداثه،
ومبتكرين للحل��ول والبدائل التي ت�صنع
لهذا العامل فر�ص النجاح والقوة� ،آخذين
منه باملفي��د ،وا�ضعني الثوابت ال ُعمانية
وامل�صداقي��ة واملو�ضوعي��ة واحليادي��ة،
الطري��ق الختب��ار م��ا ينا�س��ب �إرثه��م،
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ويتناغم م��ع مبادئهم ،وي�ضمن ا�ستدامة
م��ورد الهوية الوطنية والثقافة الأ�صيلة
و�أخ�لاق الإن�س��ان ال ُعم��اين حا�رضا يف
زمن التدف��ق املعريف وال�شي��وع الفكري
واالت�ساع الثق��ايف ال�رسيع ،وقد جاء يف
خط��اب جاللته ـ �أع��زه اهلل ـ يف 11/ 18
مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني للعيد الوطني
ا�ستله��ام جوه�� ِر
املجي��د «�سنوا�ص��لُ
َ
املب��ادئ والقي ِم ذاتـِها ،يف �إر�سا ِء مرحلةٍ
ِ
ير فيه��ا بال ُدن��ا العزي��ز ُة
جدي��دةٍ  ،ت�س� ُ
نحو املكان ِة
بعون ِاهلل-بخط��ى واثقةٍ َ
ً
املرموق�� ِة  ،الت��ي ن�صب��و �إليه��ا جميع�� ًا
ين كاف�� َة مواردِن��ا ،و�إمكانياتِنا؛
مكر�س� َ
ّ
للو�صولِ �إليها ،و�سنحافظُ على م�صاحلِنا
أه��م ثوابتِ املرحل ِة
الوطني ِة باعتبا ِرها � َّ
حددت م�ساراتِها و�أهدافـَها
القادم ِة التي
ْ
ر�ؤي ُة ُعمان .»2040
كما ارتب��ط الإرث احل�ضاري ل ُعمان
بالبني��ة امل�ؤ�س�سي��ة والت�رشيعي��ة يف

هيكل��ة الدولة ومنظوماته��ا املختلفة،
و�سلطاته��ا الت�رشيعي��ة والق�ضائي��ة
والتنفيذي��ة ،يف تناغم ع�� ّزز من �رسعة
وترية التطوي��ر ،وات�ساع برامج التنمية
ال�شاملة يف كل بقعة من �أر�ض ُعمان،
حمقق��ة مكا�س��ب كب�يرة يف نه�ض��ة
الوط��ن و�صناع��ة الإن�س��ان ،و�أح��دث
نقلة نوعي��ة يف ميادين العل��م والعمل
والإنت��اج واخلدمات وكف��اءة الت�رشيع
والق�ض��اء  ،وانطالق��ة نوعي��ة مبتك��رة
ت�أخ��ذ باملمكن��ات واملوجه��ات الت��ي
�أثبتت املواق��ف كفاءتها وقدرتها على
الت�أث�ير واالحتواء ور�س��م معامل القوة،
م�ستلهم��ة م��ن عب��ق املا�ض��ي العريق
واحلا��ضر الزاه��ر ور�ؤيته��ا للم�ستقبل
امل�رشق ل ُعمان ،حمطات تناغم �صنعت
ل ُعم��ان مددا فكري��ا ،و�إنتاج��ا �إن�سانيا
عظيم��ا ،عك�ست ال�سرية املحمودة التي
�س��ار عليه��ا ال ُعماني��ون يف خمتل��ف

احلقب والتزمها �سالطينها العظام يف
ات�ص��ال م�ستم��ر م��ع ح�ض��ارات العامل
و�شعوب��ه �أك�سبت ُعم��ان القوة والتقدير
واالح�ترام ،نال��ت تقدير الع��امل �أجمع
واحرتامه ل�سيا�ساتها واعرتافه بدورها
يف �صناع��ة ال�س�لام والق��وة ،ومنه��ج
التواف��ق والتعاي���ش ب�ين ال�شع��وب،
وحتقي��ق الأمن والأم��ان  ،وقد جاء يف
خط��اب جاللته يف الثال��ث والع�رشين
من فرباي��ر 2020م« ،لقد عرف العامل
وامل�رشف،
ُعمان ع�بر تاريخها العريق
ّ
كیانا ح�ضاريا فاعال  ،وم�ؤثرا يف مناء
املنطق��ة وازدهارها  ،وا�ستتباب الأمن
وال�س�لام فيها  ،تتن��اوب الأجيال ،على
�إع�لاء رايته��ا  ،وحتر�ص عل��ى �أن تظل
ر�سال��ة ُعم��ان لل�س�لام جت��وب العامل ،
وغاي��ات �سامية،
حامل��ة �إرثا عظيما ،
ٍ
تبن��ي وال ته��دم  ،وتق��رب وال تباع��د ،
وه��ذا م��ا �سنحر���ص عل��ى ا�ستم��راره ،
معكم وبك��م  ،لن�ؤدي جميع��ا بكل عزم
و�إ��صرار دورن��ا احل�ض��اري و�أمانتن��ا
التاريخية».
وع��ل��ي��ه ف������إن م����دل����والت الإرث
احل�ضاري يف اخلطاب ال�سامي جلاللة
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
ر�سالة �سلطانية �سامية يف العمل اجلاد
املخل�ص للو�صول �إىل الغايات الوطنية
ال�����س��ام��ي��ة ،والأه������داف وال��ط��م��وح��ات
املتعاظمة لإع��ادة �إنتاج م�ستقبل هذا
الإرث احل�ضاري اخلالد وم�آثره العظيمة
 ،والتثمري فيه يف ظل عامل متغري ،وزمن
�صعب تالحقه التحديات ،وتع�صف به
املتغريات ،وتختزله الأح��داث  ،ليبقى
الإرث احل�ضاري ال ُعماين متجد ًدا يف
غزيرا يف
نا�ضجا يف مفرداته،
حمتواه،
ً
ً
قوي ًا يف
مفاهيمه،
عظيما يف معانيهّ ،
ً
مت�ساحما يف جوهره ،عمي ًقا
داللته،
ً
مبهرا يف حمتواه ،مناف�س
يف �أ�صالته،
ً

�إن مدلوالت الإرث احل�ضاري يف اخلطاب ال�سامي جلاللة
ال�سلطان املعظم حفظه اهلل ورعاه ،ر�سالة �سلطانية �سامية
يف العمل اجلاد املخل�ص للو�صول �إىل الغايات الوطنية
ال�سامية ،والأهداف والطموحات املتعاظمة لإعادة �إنتاج
م�ستقبل هذا الإرث احل�ضاري اخلالد وم�آثره العظيمة
ت�شجيع الفر�ص الإيجابية واملبادرات اجلادة لدخول املواطن
العماين فيه م�ؤثرا وفاعال يف �إعادة �إنتاجه وتوظيفه اقت�صاديا
من خالل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة؛ الرهان الذي ي�صنع
من الإرث احل�ضاري حمطة حتول قادمة
متفر ًدا يف هويته ،لبناء
يف كفاءته،
ّ
ال�شخ�صية ال ُعمانية املحافظة على
ورقيها
كينونيتها و�أ�صالتها وذوقها
ّ
ومنهجها و�سالمها الداخلي ،وقراءتها
ل�ل�أح��داث اخل��ارج��ي��ة ،مب��ا حتمله من
ث��واب��ت ،و�أ���ص��ال��ة ،وح��ك��م��ة ،وثقافة،
وتوازن فكري ،ور�صانة معرفية  ،وروح
التغيري والتجديد ،و�شغف اال�ستك�شاف
واال�ست�رشاف ،وف�ضيلة البحث والتجربة
واالخرتاع املتوافق مع �أ�صالة هذا الإرث
وقيمه و�أخالقياته؛ وهي �أي�ضا دعوة
�سلطانية �سامية لقراءة متجددة عميقة
للإرث احل�ضاري ال ُعماين ،يف عالقته
بالغايات الوطنية و�أه���داف التنمية
امل�ستدامة ،وبرامج التنويع االقت�صادي،
وتعزيز اقت�صاد املعرفة ،وعرب التثمري
يف اقت�صاد الثقافة والأم���ن وال�سالم
وال�سيا�سة وال�تراث وامل��وروث ال ُعماين
جت�سد روح هذا
والعادات والتقاليد ،التي ّ
الإرث وهويته ور�صانته ،واال�ستثمار
فيه ،كخيار �إ�سرتاتيجي وطني يف �أجندة
التنويع االقت�صادي القادمة.

�أخ�يرا ,ف�إن و�ض��وح �آليات التعامل
م��ع املنتوج الثق��ايف مبختل��ف �أ�شكاله
وتعاب�يره ومفردات��ه ووج��ود نظ��ام
وطن��ي مبتك��ر للتثم�ير في��ه ،وتعزي��ز
ح�ض��وره يف املنظوم��ة االقت�صادي��ة
الوطني��ة ،وت�شجي��ع الفر���ص الإيجابية
واملب��ادرات اجل��ادة لدخ��ول املواط��ن
ال ُعم��اين في��ه م�ؤث��را وفاع�لا يف �إعادة
�إنتاج��ه وتوظيف��ه اقت�صاديا من خالل
امل�ؤ�س�س��ات ال�صغ�يرة واملتو�سط��ة؛
الرهان الذي ي�صنع من الإرث احل�ضاري
حمط��ة حت��ول قادم��ة ،تظه��ر يف كل
كيان��ات العم��ل الوطن��ي وتفا�صيل��ه،
ل�ضمان كف��اءة اال�ستدامة االقت�صادية
وتوظي��ف ال�ثروات الوطني��ة التوظي��ف
الأمثل وح�سن ا�ستثماره��ا واالبتكارية
فيها ،والتي ي�شكّل الإرث احل�ضاري يف
�أ�شكال��ه التعبريي��ة املختلف��ة وطرائق��ه
املتنوع��ة واقت�صاداته الواعدة  ،الطريق
لبن��اء اقت�صاد وطن��ي م�ست��دام يتناغم
مع ُعمان امل�ستقب��ل ور�ؤيتها الطموحة
(عمان .)2040
ُ
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فل�سفـ ــة الأخبار
و�أهميتها فـي

االعالمية
ـة
ي
ـ
ل
العم
ء
�إذا كان من حق الإن�سان �أن يعلم فقد �سعت و�سائل االت�صال
اجلماهريي ب�أ�شكالها و�أنواعها لتقدمي هذا احلق من خالل
العملية الإعالمية التي ن�صت على �أن �إحدى وظائفها هي
الإخبار (الإعالم) ،وتكت�سب العملية الإخبارية يف �إطار العملية
الإعالمية درجة كبرية من الأهمية� ،إذ �أن ن�شرات الأخبار لها
فل�سفة خا�صة وت�شكل الع�صب الرئي�سي يف الدورات الرباجمية
يف الإعالم امل�سموع واملرئي ،مثلما ت�شكل الأخبار العن�صر
الرئي�سي يف الإعالم املقروء وبخا�صة يف ال�صحافة اليومية
والأ�سبوعية وال�شهرية والدورية �أي�ض ًا (�أي التي ت�صدر ب�شكل
ربعي �أو �ضمن فرتات زمنية حمددة ن�صف �سنوية �أو �سنوي ًا) .
ويعد اخلرب هو العن�صر الأهم يف العملية الإعالمية نظر ًا ملا
يحدثه من ت�أثري يف احلياة اليومية للمجتمعات ،وملا يرتكه
م��ن تداعيات تنعك�س على
فنون الإعالم الأخرى كوجهات
النظر �أو التعليقات �أو الآراء �أو
التحليالت وحتى التحقيقات
ال�صحفية �إ�ضافة �إىل ت�أثريات
اخلرب على املجاالت ال�سيا�سية
واالجتماعيـة واالقت�صادية كافة .اللواء الركن متقاعد الدكتور

حمـمــــــد خلــــــــف الرقــــــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية
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للأخبار فل�سفة خا�صة وت�شكل العن�صر
الرئي�س يف العملية الإعالمية وتنعك�س على
فنون الإعالم الأخرى كالتعليقات والآراء
والتحليالت
لكي نتبني مفهوم اخلرب ،ال بد من تقدمي تعريف له ،ذلك لأن
مفهوم اخلرب يختلف من �شخ�ص لآخر ،ومن نظام �إىل �آخر ،ومن
م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى ،وقد اختلف علماء وخرباء الإعالم يف حتديد
تعريف للخرب� ،إال �أنهم اتفقوا على الت�أكيد على �أن اخلرب هو « :و�صف
ٍ
�أو تقرير دقيق وغري متحيز تقدمه و�سائل االت�صال اجلماهريي على
اختالف �أنواعها (املقروءة وامل�سموعة واملرئية) حلدث معني �أو
واقعة بعينها �أو فكرة ما �أو ق�ضية �أو ن�شاط ،يثري اهتمام اجلمهور
امل�ستهدف على اختالف هذا اجلمهور� ،سواء �أكان من القراء �أم من
امل�ستمعني �أم من امل�شاهدين ،وي�سهم ذلك يف �إعالمهم وتوعيتهم
وتعريفهم ب�شيء ما �أو تثقيفهم �أو ت�سليتهم» .
لهذا كله جند �أن هناك �أهمية ذات �أبعاد خمتلفة للخرب ،وللأخبار
مكانتها يف العملية الإعالمية ب�شكل عام ،واخلرب يف مفهومه ويف
م�ضمونه ال يختلف من و�سيلة ات�صال �إىل �أخرى �إال بال�شكل والأ�سلوب
�أو القالب الذي تقدمه هذه الو�سيلة �أو تلك ،كون �أن كل و�سيلة من
و�سائل االت�صال اجلماهريي لها �سماتها ،ولها �إ�سرتاتيجيتها
و�سيا�ستها و�أهدافها الإعالمية التي متيزها عن الو�سائل الأخرى،
وحتقق الأهداف التي �أُن�شئت من �أجلها.
وعوداً �إىل مكانة وقيمة اخلرب ،فهناك عدة عوامل �أو معايري �أو
خ�صائ�ص ُت ْعلي من قيمة و�ش�أن اخلرب ،ولها دور فاعل يف تقييم
العملية الإخبارية واحلكم عليها ،واملق�صود هنا املفا�ضلة بني

اخلرب و�صف �صادق �أو تقرير دقيق وغري
متحيز تقدمه و�سائل االت�صال (الإعالم)
حلدث معني �أو واقعة بعينها �أو ق�ضية ما �أو
ن�شاط يثري االهتمام
خرب وخرب ،وما مدى مالءمة هذا اخلرب واتفاقه مع ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات التي ت�ضعها املنظومات الإعالمية �أو و�سائل
االت�صال اجلماهريي لنف�سها ،وتعد هذه املعايري منا�سبة من وجهة
نظر خمتلف الو�سائل الإعالمية ،وغالب ًا ما تفر�ض هذه املعايري
على هذه الو�سيلة �أو تلك اختيار هذا اخلرب وت�ضمينه لن�رشتها
الإخبارية �سواء �أكانت امل�سموعة �أم املقر�ؤة �أم املرئية ،ومن �أهم
هذه اخل�صائ�ص �أو املعايري فورية اخلرب �أو حداثته� ،أي مبعنى �أن
يكون اخلرب �آني ًا �أو حدثًا للتو �أو قبل قليل ،فمن املعروف �أن الأخبار
مادة �رسيعة التلف لكرثتها وتنوع �أهميتها ،فاخلرب الذي يعترب الآن
فوري ًا �سوف ي�صبح بعد خم�س دقائق ورمبا �أقل لي�س خرباً فوري ًا �أو
تطور جديد على
حديثاً ،ذلك لأنه �سوف يتبعه خرب �آخر �أو رمبا يتبعه
ٌ
اخلرب نف�سه ،وتطغي �أهمية وفورية التطور على جوهر اخلرب الأ�صلي،
لذا على حمرري الأخبار �أو هيئات حترير الأخبار �أن تتابع حلظة
بلحظة ما يجري يف العامل ،لتقدمي مو�ضوعات ال�ساعة واحلوادث
اجلارية جلمهورها امل�ستهدف �سواء �أكان قارئ ًا �أم �سامع ًا �أم م�شاهداً
�أم متابع ًا ل�شبكة الإنرتنت � ،أم على و�سائل التوا�صل االجتماعي .
ومن املعايري �أو اخل�صائ�ص التي تعطي اخلرب لون ًا مميزاً وت�ضفي
عليه قيمة �إعالمية �إخبارية :ال�صدق والدقة وعدم التحيز واملو�ضوعية،
وهذه خ�صائ�ص ومعايري يتم الرتكيز عليها ب�شكل كبري ،نظراً ملا
يرتتب عليها من �أمور �أهم مثل :العالقة بني اجلمهور امل�ستهدف

فورية اخلرب وال�صدق والدقة وعدم التحيز
واملو�ضوعية والغرابة والطرافة وال�صراع �أو
املناف�سة و�سالمة اللغة من �أهم اخل�صائ�ص التي
تعلي من قيمة الأخبار
للو�سيلة الإعالمية وبني الو�سيلة نف�سها ،فكلما كانت الو�سيلة دقيقة
ومو�ضوعية و�صادقة يف �أخبارها ،ازدادت ثقة جمهورها بها� ،سواء
�أكانوا من القراء �إذا كانت �صحيفة �أم من امل�ستمعني �إذا كانت الو�سيلة
�إذاعة �أم من امل�شاهدين �إذا كانت الو�سيلة مرئية ،فللخرب ت�أثري فاعل
يف ال�سيا�سات وال�سلوكيات وامليول واالجتاهات وبالتايل يف تكوين
الر�أي العام ،ويتميز مفهوم اخلرب بقد�سية كبرية يف نظر العملية
الإعالمية ،لأن �أي حتوير �أو تبديل �أو تزييف فيه قد يقلب املفهوم،
وين�سف الفكرة الرئي�سة التي ا�ستندت عليه الر�سالة التي يحملها
اخلرب ،ويعد ال�صدق هنا هو القاعدة الأ�سا�س يف خ�صائ�ص اخلرب،
�إال �أن لهذه القاعدة بع�ض اال�ستثناءات التي من �ش�أنها املحافظة
على امل�شاعر الإن�سانية وبخا�صة عند تو�ضيح املواقف والأحداث
اخلا�صة يف حاالت الكوارث والأوبئة واحلروب ،وميكن اجلنوح �إىل
بع�ض هذه اال�ستثناءات التي تخدم امل�صلحة العامة �أو من �أجل عدم
جرح امل�شاعر الإن�سانية� ،أو عدم �إثارة الرعب والذعر بني �صفوف
اجلمهور امل�ستهدف ،وهذا ال يعني القفز على احلقيقة وال�صدقية،
�إمنا ميكن الإ�شارة �إليهما وتقريبهما �إىل ذهن اجلمهور امل�ستهدف
بطريقة ال ُت ْرعِ به �أو تثري اال�شمئزاز وتزرع اخلوف يف نف�سيته .
ومن �أهم اخل�صائ�ص التي تعطي قيمة للخرب الأهمية والداللة
الإعالمية التي ت�شمل التوقيت املنا�سب للخرب �أي بث اخلرب ون�رشه
يف الوقت املنا�سب كما ت�شمل قرب احلدث مكانياً ،فالنا�س يهتمون
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�أكرث بالأحداث التي تقع يف مناطقهم �أو بالقرب منهم ،وكذلك حجم
احلدث من حيث الكم والنوع ،وال نعني هنا الت�ضخيم �أو التهويل �أو
ري املطلوب ويثري اهتمام
املبالغة ،لكن �إىل احلد الذي ُي ْح ُ
دث الت�أث َ
امل�ستمع �أو امل�شاهد �أو القارئ ،ففي احلروب والكوارث واحلوادث
القاتلة �أول ما يتبادر لأذهان الإعالميني هو البحث عن عدد القتلى،
ويف الكوارث يبحثون عن قيمة اخل�سائر وحجمها ،ويف احلروب عن
عدد القتلى وحجم وم�ساحة الدمار ،ويف املباريات الريا�ضية عن
عدد الأهداف ،ويف اال�رضابات عن عدد امل�رضبني  ،وما نتج عن
�إ�رضابهم من خ�سائر معنوية �أو مادية .
كما ت�ضيف خ�صائ�ص ومعايري �أخرى مثل الغرابة والطرافة
وال�رصاع �أو املناف�سة بني الدول �أو بني املر�شحني قيمة للأخبار،
وكما الحظنا يف االنتخابات الأخرية التي جرت للفوز مبن�صب
الرئا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،كيف كانت ن�رشات الأخبار
والتقارير الإخبارية على الهواء مبا�رشة� ،إ�ضافة �إىل ت�سابق و�سائل
الإعالم املحموم يف بث �آخر الأخبار عن �سري االنتخابات والتناف�س
بني املر�شحني ون�سبة التقدم لكل منهما ،حتى �أن بع�ض هذا ال�سباق
الإعالمي ،كما الحظنا وتابعنا كان على ح�ساب نوعية اللغة
وفنيات االت�صال وفنيات الت�صوير والإخراج ونوعية الإعالميني
وال�شخ�صيات التي كانت تتحدث على الهواء مبا�رشة �سواء �أكان على
�شا�شات التلفزة �أم على �أثري الإذاعات املختلفة .
وهناك �أمور �أخرى تتحكم �أي�ض ًا بقيمة اخلرب مثل الفائدة التي
تعود على اجلمهور امل�ستهدف من هذه الأخبار ،وعن�رص الت�شويق
الذي يجب �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان عن �صياغة اخلرب ،ولدينا �أمثلة
كثرية ميكن اال�ست�شهاد بها  ،لكن اختيار عبارة مهمة جاءت على
ل�سان �أحد مندوبي الف�ضائيات العربية التي كانت تتابع هذه
االنتخابات بزخم �إعالمي كبري  ،كان هذا املندوب وهو ينقل خرب
نتائج االنتخابات لي�ؤكد فوز الرئي�س املنتخب (بايدن) وي�ؤكد
نتيجة فوزه من خالل ماكان (بايدن) ي�رصح به وهو يعرف �أنه فائز
لكنه مل يقل �أنه هو الفائز  ،بل ترك ذلك �إىل الإعالن الر�سمي للنتائج
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 ،فكان هذا املندوب يوكد فوز (بايدن) على ل�سان بايدن نف�سه فيقول
يف تقريره م�ؤكداً ذلك بعبارة مل تخل من ح�صافة �إعالمية  ،فيقول :
(قالها – �أي بايدن – و�إن مل يقلها) ،مبعنى �أن بايدن قال �إنه فائز
ومل يقل ذلك ب�رصيح العبارة � ،إمنا كان ي�ستعر�ض النتائج الأولية
التي ت�ؤكد فوزه ،وقد كرر املندوب هذه العبارة مرات يف تقاريره ،
و�أعادت القناة العربية بثها مرات ومرات  ،حتى تولدت هناك قناعة
لدى امل�شاهدين �أن الرئي�س املنتخب (بايدن) كان هو الفائز وقبل
�إعالن النتائج ر�سمي ًا من قبل الدوائر الأمريكية ذات االخت�صا�ص
 ،و�أ�ؤكد هنا على �أهمية احل�صافة الإعالمية لكل قائم على العملية
الإعالمية  ،وينبغي �أن تكون من �أهم املعايري التي يت�صف بها
القائم على العملية الإعالمية .
كما ت�شكل �سيا�سة الو�سيلة و�إ�سرتاتيجيتها الإعالمية مدى
مالءمة هذا اخلرب للن�رش لديها من خالل ت�أكدها ب�أنه ال يتقاطع من
�سيا�ستها الإعالمية � ،أو رمبا تورده كما هو  ،ولكنها قد تعقب عليه
مبا�رشة يف ال�سياق نف�سه .
�إن ما ذكر من معايري وخ�صائ�ص لي�س معنى ذلك �إذا توافرت يف
خرب دليل على �أهميته� ،إنها عنا�رص وخ�صائ�ص تعطي اخلرب قيمة
وكم هائلٍ من الأخبار
عارم ٍ
تف�ضيلية عند انتقاء الأخبار و�سط �سيل ٍ
التي قد تتوافر فيها العديد من اخل�صائ�ص املذكورة �آنفاً ،لكنها قد ال
تفوز باختيارها للن�رشة املعينة من قبل هيئة التحرير يف الو�سيلة
الإعالمية املعينة .
والأخبار على �أنواع تتوزع �أو تق�سم ح�سب الو�سيلة ،فهناك
الأخبار الإذاعية وهناك الأخبار التلفزية والأخبار ال�صحفية،
وكل و�سيلة لها طريقتها يف ال�صياغة� ،إال �أن احلقيقة العلمية يف
حترير الأخبار تفر�ض �صيغة للأخبار امل�سموعة غري تلك ال�صياغة
للأخبار املرئية وغري تلك ال�صياغة للأخبار املقروءة� ،إال �أن اخلرب
كما �أ�سلفنا هو اخلرب� ،إمنا املختلف هو �شكل تقدمي هذه اخلرب �سواء
�أكان يف �صياغته لكل و�سيلة (�إذاعة� ،صحافة ،تلفزة) �أم �صياغته
داخل الو�سيلة نف�سها كاخلرب الإذاعي على �سبيل املثال ،هل نبد�أ

بكتابته ح�سب �أهم الأحداث يف اخلرب؟� ،أم نبد�أ ب�صياغته ح�سب
ت�سل�سل الأحداث يف اخلرب؟� ،أم نبد�أ من النقطة املثرية التي تثري
اهتمام امل�ستمع يف البداية؟� ،أم نبد�أ ب�صياغته بجزء من اخلطاب
�أو الت�رصيح للم�س�ؤول والذي يهم امل�ستمع؟ كلها �أ�سئلة تو�ضع �أمام
املحرر �أو هيئة التحرير ،وهي التي تقرر كيف ميكن �صياغة اخلرب .
و�إ�ضافـة ملا �سبـق من معايري وخ�صائ�ص ميكن �إ�ضافـة
خ�صي�صـة �أو معيـار وهو �صحة اللغة ،وهذا �أي ًا كانت اللغة �سواء
�أكانت العربية �أم �أي لغة �أخرى يف العامل ،والإ�شارة هنا �إىل �صحة
اللغة جاءت من واقع بع�ض الو�سائل الإعالمية التي يجنح فيها
بع�ض الإعالميني �إىل اللغة ال�شائعة �أو املحكية� ،أميان ًا منهم ب�أن
خماطبة اجلمهور باللغة املحكية قد يو�صل مفهوم الر�سالة ب�شكل
�أف�ضل و�أ�رسع  ،وبالتايل تكون الر�سالة �أبلغ ت�أثرياً  ،و�أكرث حتفيزاً
ال�ستجابة ال�سامع �أو امل�شاهد  ،لكن الغالب لدينا �أن �سالمة اللغة
هي الأجدى والأ�صح  ،كونها مفهوم ًة من قبل غري املتعلمني وغري
املثقفني وترفع من �سوية �أداء الإعالميني  ،ولكنها لي�ست لغة التقعري
والتنظري� ،إمنا لغة �سهلة ف�صيحة ووا�ضحة ال تهبط �إىل م�ستوى
العامية �أو اللغة املحكية.
وعوداً على �أنواع الأخبار ،فيمكن �أن ن�صنفها �أي�ض ًا على �صنوف
ثالثة ح�سب اجلغرافيا ،فتكون �أخباراً حملية (وطنية) �أو �إقليمية
�أو عاملية (خارجية)  ،كما تتنوع الأخبار �أي�ض ًا وفق ًا مل�ضامينها،
فهناك �أخبار ع�سكرية �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ثقافية �أو ريا�ضية
�أو فنية �أو علمية �أو دينية �أو تربوية �أو �أخبار الطق�س �أو اجلرائم وغري
ذلك .
وهناك الأخبار التي حتدث ب�شكل مفاجئ مثل الكوارث والأزمات
والزالزل والرباكني والثورات واحلروب والإ�رضابات والتظاهرات
وغريها ،وتعد هذه يف �إطار الأخبار ال�ساخنة (،)HOT NEWS
وتعطي قيمة للأخبار وجتذب انتباه اجلمهور ،كما �أن هناك
ت�صنيفات خمتلفة للأخبار ،كالأخبار اجلادة (، )HARD NEWS
واخلفيفة ( ،)SOFT NEWSوهناك الأخبار املجردة التي تقدم فقط

احلقائق والأحداث دون �رشح �أو تف�سري ،وهناك �أخبار ت�رشح وتتو�سع
يف التف�سري للأحداث وحتلل �أبعادها ،وهذه تدخل يف �إطار فنون
�أخرى من الفنون الإعالمية ،وهناك الأخبار الق�صرية واملتفرقة،
والق�ص�ص الإخبارية ،وهناك �أخبار جاهزة ي�أخذها الإعالميون من
وكاالت الأنباء واملكاتب الإعالمية ،وهناك الأخبار املبدعة ،وهي
تلك الأخبار التي يبذل املحررون و�أع�ضاء هيئات التحرير فيها
جهوداً كبرية يف احل�صول عليها ويف حتريرها �أي�ض ًا .
واحلقيقة هناك ت�صنيفات كثرية ومتنوعة للأخبار قد ال
ت�سعفنا امل�ساحة املتاحة للتف�صيل فيها ،ولكن ما يود هذا املقال
الت�أكيد عليه �أن العملية الإخبارية تعد عماد العملية الإعالمية ،بل
هي العن�رص الرئي�س الذي تعتمد عليه العملية الإعالمية برمتها،
�سواء �أكانت مكتوبة �أم م�سموعة �أم مرئية �أم على �شبكة الإنرتنت
�أم على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،واخلرب يحتاج �إىل خربة
وقدرة وح�صافة �إعالمية للتعامل معه وحتريره و�صياغته بطريقة
تخدم العملية الإعالمية وال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات الإعالمية
للمنظومات الإعالمية �أو للنظم ال�سيا�سية ب�شكل عام �أو توظيفه
لتحقيق فل�سفة عمليات نف�سية ( وهذا مو�ضوع يحتاج �إىل بحث
منف�صل) ،وذلك نظراً ملا للخرب من �أهمية كبرية بل يعد الركيزة
الأ�سا�س يف العملية الإعالمية بكاملها .
املراجع :
 الدكتور را�سم حممد اجلمال  ،مركز درا�سات الوحدة العربيةالعربي امل�شرتك  /درا�سة يف الإعالم العربي الدويل  ،ط  ، 2بريوت
. 1986 ،
 الدكتور عبدالعزيز �رشف ،فن التحرير الإعالمي  ،الهيئةامل�رصية العامة للكتاب  ،القاهرة.1987 ،
 الدكتور حممد معو�ض  ،اخلرب يف و�سائل الإعالم  ،دار الكتاباحلديث  ،الكويت . 1994 ،
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عددا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجنة العليا تتخذ
ً
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19-ما زالت م�ستمرة يف حالة
االنعقاد الدائم ،وتتابع اللجنة بقلق بالغ ا�ستمرار تف�شّ ي جائحة كورونا (كوفيد )19-وما ت�شهده كثري من دول العامل من موجات متتالية
لهذه اجلائحة ،م�صحوبة بظهور �سالالت جديدة من الفريو�س ،وقد اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات والتدابري االحرتازية بناء على ما
يتطلبه الو�ضع الراهن للجائحة ،وا�ضعة �سالمة و�صحة املواطن �ضمن �أولوياتها باعتباره �أغلى ثروات الوطن .وكنا قد تناولنا يف العدد
املا�ضي �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
يوم 3/1

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
�إن احلد من انت�شار جائحة كورونا ( كوفيد
� )19أ�صبح واجبا ومهمة وطنية يتحملم�س�ؤوليتها كل فرد ينتمي �إىل هذه الأر�ض
الطيبة ،وتتطلب من اجلميع التكاتف والتعاون
عن طريق اتباع كافة التعليمات التي ت�صدرها
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد ، )19-وااللتزام من خالل اتباع كافة
التعليمات ال�صحية التي جتنبنا وجتنب من
حولنا تداعيات هذا البالء ،وع��دم التهاون
واال�ستهتار مبخالفة احلجر امل�ؤ�س�سي الذي
يفر�ض على القادمني �إىل �أر�ض ال�سلطنة من
خمتلف دول العامل والذي من املمكن �أن ين�رش
�سالالت متطورة ومتحورة للفريو�س يف بالدنا
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العزيزة ،وكذلك عدم تهاون من فر�ض عليهم
احلجر املنزيل ب�سبب �إ�صابتهم بالفريو�س �أو
خمالطاتهم للم�صابني باخلروج من مكان
عزلهم وخمالطة �أهاليهم و�أقاربهم و�أ�صدقائهم.
االلتزام والتعاون والتكاتف وعدم التهاون
واال�ستهتار �سيجنبنا جميعا ت�أثريات هذا
البالء ،كما �سيجنبنا املزيد من القرارات التي
من �ش�أنها �أن ت�ؤثر اجتماعيا ونف�سيا وماديا
نتيجة ما يرتتب عليها من �إيقاف عدد من
الأن�شطة التجارية ،و�إغ�لاق الأماكن العامة
والتي تعد متنف�سا لعامة النا�س ملمار�سة
الريا�ضة واال�سرتخاء.
متابعة:
املالزم �أول � /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

� إغالق كافة الأن�شطة التجارية يف
جميع حمافظات ال�سلطنة بني ال�ساعة الثامنة
�صباحا وذلك
م�سا ًء �إىل ال�ساعة اخلام�سة
ً
اعتبارا من م�ساء يوم اخلمي�س  4مار�س حتى
ً
�صباح يوم ال�سبت  20مار�س ،وي�شمل الإغالق
ا ُمل�شار �إليه املطاعم واملقاهي داخل املن�ش�آت
ال�سياح ّية� ،إ�ضافة �إىل خدمات التو�صيل
للمنازل ،و ُت�ستثنى من الإغالق حمطات الوقود
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية وال�صيدليات اخلا�صة.
 ا�ستمرار الطلبة يف تلقي التعليم يف
املدار�س احلكومية بطريقة التعلم عن ُبعد
خالل الفرتة من يوم الأحد  7مار�س ،وحتى
يوم اخلمي�س  11مار�س ،على �أن يتم خالل هذه
الفرتة تقييم ذلك مبا يتفق وم�ستجدات الو�ضع
الوبائي بال�سلطنة.
يوم 3/10

 متديد تعليق دخول ال�سلطنة حتى �إ�شعا ٍر
�آخر للقادمني من ع�رش دول هي جمهورية
ال�سودان ،واجلمهورية اللبنانية ،وجمهورية
جنوب �أفريقيا ،وجمهورية الربازيل االحتادية،
وجمهورية نيجرييا االحتادية ،وجمهورية
تنزانيا االحتادية ،وجمهورية غانا ،وجمهورية
غينيا ،وجمهورية �سرياليون ،وجمهورية �إثيوبيا
الفيدرالية الدميقراطية ،والقادمني من �أي دولة
�أخرى �إن كانوا قد مروا ب�أي من هذه الدول الع�رش
املذكورة فيما تقدم خالل الـ ( )14يوم ًا ال�سابقة
لطلب الدخول �إىل ال�سلطنة وي�ستثنى من ذلك
املواطنون ال ُعمانيون والدبلوما�سيون والعاملون
ال�صحيون وعائالتهم و�ستخ�ضع الفئات امل�ستثناة
للإجراءات املعتمدة عند دخولهم �أرا�ضي ال�سلطنة.

 متديد ا�ستمرار الطلبة يف تلقي التعليم
يف املدار�س احلكومية بطريقة التعلم عن ُبعد
ملدة �أ�سبوعني �آخرين تنتهي يوم اخلمي�س
 ٢٥مار�س ٢٠٢١م وي�ستثنى من ذلك طلبة
ال�صف الثاين ع�رش الذين �سيتم التعامل معهم
بنظام التعليم املدمج على �أن يتم خالل هذه
الفرتة تقييم ذلك مبا يتفق وم�ستجدات الو�ضع
الوبائي يف ال�سلطنة .خالل الفرتة من يوم
الأحد  7مار�س ،وحتى يوم اخلمي�س  11مار�س.
يوم 3/11

� إ�ضافة خدمة التو�صيل للمنازل
وحمالت بيع و�إ�صالح الإطارات الواقعة يف
حمطات الوقود �إىل الأن�شطة امل�ستثناة من قرار
�إغالق الأن�شطة التجارية يف جميع حمافظات
ال�سلطنة الذي ي�رسي بني ال�ساعة الثامنة م�سا ًء
�إىل ال�ساعة اخلام�سة �صباحا ،والذي ينتهي
�صباح يوم ال�سبت  20مار�س.
يوم 3/17

 منع جميع الرحالت املبا�رشة من
اململكة املتحدة با�ستثناء رحالت ال�شحن،
وحظر دخول القادمني منها �أو العابرين
يوما املا�ضية� ،إىل
لأرا�ضيها خالل الـ (ً )14
ظهرا من
�أرا�ضي ال�سلطنة ابتدا ًء من ال�ساعة ً 12
إ�شعار
يوم اجلمعة  19مار�س 2021م حتى � ٍ
�آخر ،و ُي�ستثنى من ذلك املواطنون ال ُعمانيون.
 تقلي�ص عدد املوظفني الذين ُيطلب
منهم احل�ضور �إىل مقرات العمل يف وحدات
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص
االعتبارية العامة �إىل ن�سبة  %70من �إجمايل
عدد املوظفني بد ًءا من يوم الأحد  21مار�س
2021م حتى يوم اخلمي�س � 1إبريل 2021م

 متديد العمل بقرار �إغالق كافة الأن�شطة
التجارية يف جميع حمافظات ال�سلطنة بني
ال�ساعة الثامنة م�سا ًء �إىل ال�ساعة اخلام�سة
�صباحا حتى �صباح ال�سبت � 3أبريل 2021م.
ً
وت�ستثنى من ذلك الإغالق حمطات الوقود،
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية وال�صيدليات اخلا�صة،
وحمالت بيع و�إ�صالح الإطارات الواقعة يف
حمطات الوقود ،وحركة الب�ضائع والنقل
وال�شحن والتفريغ ،وعمل امل�صانع بدون
ا�ستقبال الزبائن واملراجعني ،وخدمة التو�صيل
للمنازل ومناولة الطعام يف املركبات
املتجولني
للمطاعم واملقاهي املتنقلة والباعة
ّ
املرخ�ص لهم ،وتقدمي املطاعم الواقعة داخل
ّ
املن�ش�آت الفندقية خدماتها للنزالء فقط.
املتطوعني يف جميع
 تفعيل عمل
ّ
واليات ال�سلطنة بالتن�سيق مع �أ�صحاب
ال�سعادة الوالة.
 ال�سماح با�ستخدام ال�شواطئ ملمار�سة
الريا�ضة الفرد ّية ،مع منع التجمعات فيها
من ًعا با ًتا
يوم 3/25

 الإغالق الليلي للأن�شطة التجار ّية ومنع
احلركة للأفراد واملركبات من ال�ساعة الثامنة
�صباحا اعتبا ًرا من
م�سا ًء �إىل ال�ساعة اخلام�سة
ً
يوم الأحد 3/28حتى �صباح يوم اخلمي�س .4/8
 متديد العمل بقرار ا�ستمرار الطلبة يف
تلقي التعليم يف املدار�س احلكوم ّية بطريقة
التعليم عن ُبعد لينتهي يوم اخلمي�س � 8أبريل
2021م ،و ُي�ستثنى من ذلك طلبة ال�صف الثاين
ع�رش الذين �سيتم التعامل معهم بنظام التعليم
املدمج ،و�سيتم خالل هذه الفرتة تقييم الأمر
مبا يتفق مع م�ستجدات الو�ضع الوبائي العام
يف ال�سلطنة.
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اللجنة العليا تعقد
عددا من امل�ؤمترات
ال�صحفية با�ستخدام
تقنية التحدث عن بعد

نظمت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد –  )19عددا من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام
تقنية التحدث عن بعد للإجابة على الت�سا�ؤالت املتعلقة حول انت�شار جائحة
كورونا ،وتو�ضيح الإجراءات والتدابري االحرتازية التي اتخذتها اللجنة العليا.

امل�ؤمتر ال�صحفي الثالث والع�شرون يوم 2/25

 يف �شهر يناير املا�ضي كانت هناك حاالت �إ�صابة كثرية
مرتبطة بال�سفر و�صلت �إىل ( )%75من احلاالت يف �أحد الأيام،
والن�سبة الآن ترتاوح بني (.)%40 -%20
الدكتور ا�ست�شاري �أول �أطفال و�أمرا�ض املناعة واحل�سا�سية
مب�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س:
 فاعلية التطعيمات تختلف ب�سبب عدة عوامل ،وترتاوح
بني ( ،)%90-%50وتعد هذه الن�سبة كافية لتقليل الوفيات
والإ�صابات وم�ضاعفات املر�ض.
 من ح�صل على التطعيم يفرت�ض �أن تتكون لديه مناعة،
ولكن ب�سبب الظروف احلالية وال�سالالت اجلديدة ف�إنه ال يوجد
اتفاق لإعفاء احلا�صلني على اللقاح من العزل امل�ؤ�س�سي ،وقد يتم
ذلك الحقا وفقا ملعطيات الوباء.

الرائد حممد بن �سالم اله�شامي:
 مت تفعيل مركز احلوادث يف العمليات ،ويتلقى كافة البالغات
املتعلقة باملخالفات التي تنتج عن املجتمع �أو القطاعات ذات
العالقة .ميكن للجميع الإبالغ عن اجلوانب املتعلقة مبخالفة قرارات
اللجنة العليا عرب الرقم .1099
 قرار املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك �أورد عقوبات للتجمع،
و�أي دعوة للتجمع ت�صدر من الأفراد عقوبتها ( )1500ريال ،وكل
م�شارك يف التجمع تفر�ض عليه غرامة ( )100ريال.
من�سق قطاع الإغاثة والإيواء باللجنة الوطنية لإدارة احلاالت
الطارئة:
مت ر�صد عدد كبري من املخالفني القادمني عرب املنافذ� ،إذ قاموا بتقدمي
تفا�صيل حجوزات وهمية ،ومت ت�سجيل بياناتهم بنا ًء على ما �رصحوا به.

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الثالث والع�رشون معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،و�سعادة
ال�شيخ را�شد بن �أحمد ال�شام�سي وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،والدكتور �سيف بن �سامل العربي مدير عام مراقبة
ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة ،والدكتور �سامل بن حمدان التميمي ا�ست�شاري �أول �أطفال و�أمرا�ض املناعة واحل�سا�سية
مب�ست�شفى جامعة ال�سلطان قابو�س ،والرائد حممد بن �سالم اله�شامي من �إدارة العالقات العامة ب�رشطة عمان
ال�سلطانية ,والفا�ضل حمود بن حممد املنذري من�سق قطاع الإغاثة والإيواء باللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي للجنة العليا:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
 )192( مري�ضا منوما يف كافة امل�ؤ�س�سات ال�صحية من
بينهم ( )68يف العناية املركزة )48( ،منهم حتت �أجهزة التنف�س
اال�صطناعي.
 خالل فرتة تقل عن �شهرين ارتفع عدد املنومني يف العناية
املركزة �إىل ( )70حالة مقارنة بـ ( )20حالة.
 معيار اتخاذ قرار منع قدوم امل�سافرين من بع�ض الدول هو
ارتفاع ن�سبة الفحو�صات الإيجابية للقادمني من تلك الدول والتي
و�صلت �إىل (.)%20
 هناك عدة عوامل حتدد و�ضع الفريو�س يف الفرتة القادمة
وهي :مدى التزام املجتمع بالإجراءات ،ون�سبة تطعيم املجتمع،
بالإ�ضافة �إىل حتور الفريو�س وال�سالالت اجلديدة.
 الفريق الفني يدر�س حاليا مو�ضوع �إعفاء احلا�صلني على
التطعيم من العزل امل�ؤ�س�سي ،و�سيتم رفع املقرتح �إىل اللجنة العليا،
وال يوجد دليل علمي ب�أن احلا�صل على اللقاح غري ناقل للمر�ض.
 ال�سلطنة لي�س لديها حتفظ على �أي لقاح ُم�ص ّنع يف �أي دولة،
العــدد 531
مار�س 2021

50

و�إمنا املعيار الرئي�سي هو توفر درا�سات ت�ؤكد م�أمونية
التطعيم و�سالمته.
�سعادة ال�شيخ وكيل وزارة التنمية االجتماعية:
 حكومة ال�سلطنة �ألزمت �رشكات الطريان ب�إبراز
قائمة امل�سافرين القادمني �إىل ال�سلطنة لت�سهيل عملية
احلجر امل�ؤ�س�سي بناء على قرار اللجنة العليا.
 امل�رسحون عن العمل قد تنطبق عليهم ا�شرتاطات
�صندوق الأمان الوظيفي ،ومن ال تنطبق عليه ف�إننا نخاطب
وزارة العمل لبحث �إمكانية �أن ت�شمله امل�ساعدة.
 كل من دخل ال�سلطنة عرب املنافذ الربية واجلوية
يقوم ب�إجراء الت�سجيل ولب�س ال�سوار ،وتبد�أ املرحلة الثانية
بالتوجه �إىل الفندق الذي اختاره للإقامة فيه فرتة العزل.
الدكتور مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة
ال�صحة:
ُ
� أجري التق�صي الوبائي ملعرفة �أ�سباب �إ�صابات
بع�ض الكادر التعليمي يف املدار�س ،وكانت النتيجة هو
ب�سبب النقل املجتمعي وعدم االلتزام بعدم التجمع.
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مظالت �سلطان ُعمان...
(كفاءة عالية  . .حتديث وت�أهيل
وتدريب م�ستمر)

�إعداد/
النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي
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ت�أ�س�ست مظالت �سلطان عُ مان ب�أوامر �سامية من
لدن املغفور له ـ ب�إذن الله ـ ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ـ
طيب الله ثراه ـ يف عام ١٩٧٤م .لت�صبح �إحدى الركائز
املهمة يف اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،ممثلة �سياجا وطن ًيا
منيعًا حلماية مكت�سبات ومقد�سات الوطن و�إدامة الأمن
واال�ستقرار يف كل �شرب من هـذه الأر�ض الطيبة ملا متتلكه
مظالت �سلطان عُ مان من قوة ب�شرية عالية التدريب
ومعدات حديثة متطورة مكنها من تنفيذ �أدوارها بكل
عزم واقتدار .وتكمن �أهم �أدوار مظالت �سلطان عُ مان يف
�إن�شاء فرد ع�سكري مظلي م�ؤهل فكر ًيا وبدن ًيا يكون قادرا
على تنفيذ مهامه بفكر واع و بدن قوي .
ولقد نالت مظالت �سلطان عُ مان باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ن�صيبا وافرا من التطوير والتحديث ،وزودت
ب�أف�ضل الأنظمة التدريبية والت�سليحية ،ومبعدات و�أ�سلحة
متطورة ،بالإ�ضافة �إىل الأجهزة وو�سائل االت�صاالت
احلديثة التي متكنها من حتقيق هدفها الأ�سمى� ،أال وهو
�إدامة الدور املهم الذي يقوم به اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
يف حفظ �أمن الوطن وا�ستقراره.

مظالت �سلطان عُ مان باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين تنال ن�صيبا وافرا من التطوير والتحديث
 ،وهي مزوِّدة ب�أف�ضل الأنظمة التدريبية والت�سليحية ،ومبعدات و�أ�سلحة متطورة
وللوقوف على جوانب التطوير والتحديث
والت�أهيل والإجن��ازات التي �شهدتها مظالت
�سلطان ُعم��ان منذ ت�أ�سي�سه��ا �أجرى مندوب
جملة (جند عُ مان) عد ًدا من اللقاءات كالآتي:

التطوير والتحديث

حت���دث املقدم الركن مظلي �س���عيد بن
�س���هيل جداد قائد مظالت �س���لطان ُعمان
بالوكالة حول جوانب التطوير والتحديث يف
مظالت �سلطان ُعمان قائ ًال�« :إميان ًا ب�أن بناء
الف��رد الع�سكري املقاتل وتكوي��ن �شخ�صيته
املتكامل��ة و�صقل��ه وتدريبه تدريب��ا عاليا
يتنا�س��ب مع التط��ورات التعبوي��ة والتقنية
مبا ي�ؤهله للقيام مبهامه وواجباته الوطنية
دوم��ا يف مقدمة
ب��كل كفاءة واقت��دار ،كان ً
الأه��داف الع�سكري��ة والغاي��ات التدريبي��ة
يف مظ�لات �سلطان ُعم��ان  ،فقد مت انتهاج
خطط ومه��ام تدريبية متكاملة متا�شي ًا مع
م�سرية التحديث والتطوير التي نالها اجلي�ش
ال�سلط��اين ال ُعم��اين  .وق��د ت��وج ذل��ك اجله��د
ب���أن �أ�صبح��ت مظ�لات �سلط��ان ُعمــان –
وهلل احلم��د – عل��ى �أعلى م�ستوي��ات الكفاءة
القتالي��ة واجلاهزي��ة العملياتي��ة العالي��ة ،
مع��ززا مب��ا يتمتع ب��ه جن��وده البوا�سل من
تدري��ب ع�سك��ري �ش��اق يعك�س ق��وة التحمل
ويعزز ال��روح املعنوية العالي��ة واالن�ضباط
الت��ام مما ميكنه م��ن �أداء مهام��ه الوطنية
حتت خمتلف الظروف  ،ويف خمتلف م�سارح

العمليات ،ليكون بحق قوة ع�سكرية قوية
متكاملة .
ويع��د تكوين �شخ�صية الف��رد املظلي يف
مظ�لات �سلطان ُعم��ان �أمرا مهم��ا من حيث
بن��اء �شخ�صية ذات قوة بدنية و فكر م�ستنري،
فمن املهم �أن يكون املظلي ملما بكافة مهام
عمل��ه ،لك��ي يتمكن من �إجناز كاف��ة الأعمال
بكل دقة واحرتافية».

�أدوار تنموية

وع���ن الأدوار التنموي���ة التي تقوم بها
مظالت �س���لطان ُعمان حت���دث قائد مظالت
�سلطان ُعمان بالوكالة قائال« :تقدم مظالت
أدوارا وطني��ة رائ��دة يف
�سلط��ان ُعم��ان � ً
جم��ال الدع��م والإ�سناد ،خا�ص��ة فيما يتعلق
باحل��االت اال�ستثنائية كاحل��االت املدارية،
وذل��ك بالتع��اون مع �س�لاح اجل��و ال�سلطاين
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مدر�سة مظالت �سلطان عُ مان
�إحدى املدار�س التدريبية
والت�أهيلية الرائدة وهي
الرافد الوحيد واملعني
بتدريب وت�أهيل املظليني
يف ال�سلطنة ملنت�سبي اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ب�شكل
خا�ص وقوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الأمنية
ب�شكل عام

املقدم الركن مظلي
�سعيد بن �سهيل جداد

ال ُعم��اين م��ن خ�لال تقدمي املــ���ؤن وامل��واد
الأ�سا�سية للمواطنني واملقيمني يف املناطق
الت��ي ي�صع��ب الو�ص��ول �إليه��ا �إال بالط�يران
وذل��ك عن طريق عملية �إ�سق��اط امل�ؤن ،كذلك
عمليات البح��ث والإنقاذ �س��واء يف املناطق
اجلبلية �أو ال�سهلية �أو يف البحر  ،ويف خمتلف
الظروف والأح��وال ،و�ستظل مظالت �سلطان
ُعم��ان تق��دم كاف��ة �أوج��ه الدع��م والإ�سن��اد
لكافة املواطنني واملقيمني على هذه الأر�ض
الطيب��ة ،و�سيظ��ل منت�سب��و مظ�لات �سلط��ان
ُعمان اجلن��ود الأوفياء واحلم��اة املخل�صني
لهذا الوط��ن املعطاء ولقائده املفدى ح�رضة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم ب��ن طارق
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».

مدر�سة مظالت �سلطان عمان

تع��د مدر�سة مظالت �سلط��ان ُعمان �إحدى
املدار���س التدريبية والت�أهيلي��ة الرائدة ،وهي
الراف��د الوحي��د واملعن��ي بتدري��ب وت�أهي��ل
املظلي�ين يف ال�سلطن��ة ملنت�سب��ي اجلي���ش
ال�سلط��اين ال ُعم��اين ب�ش��كل خا���ص وق��وات
ال�سلط��ان امل�سلحة والأجه��زة الأمنية الأخرى
ب�شكل ع��ام ،حيث مت ت�أ�سي�س املدر�سة يف عام
1976م لتق��وم بدوره��ا التدريب��ي يف جمال
القف��ز املظل��ي ،ولكي تكون عل��ى درجة عالية
م��ن امل�س�ؤولية واالحرتافي��ة .فمنذ ذلك الوقت
د�أبت مدر�سة مظالت �سلطان ُعمان على تدريب
وت�أهي��ل منت�سبيها من خ�لال تزويدهم بكافة
املعارف واخلربات وتنمية كفاءتهم التدريبية
وقدراته��م البدني��ة الكت�سابه��م امله��ارات
الع�سكرية احلديثة ،وذل��ك بهدف الو�صول بهم
�إىل درجة عالية من االحرتاف� ،سواء يف القفز
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الرائد الركن مظلي
�سيف بن �سامل التوبي

املظلي التعبوي �أو القفز احلر ،وذلك لتنفيذ �أي
مهمة ت�سند �إليهم ب�صورة فردية �أو جماعية.
وع���ن �أ�س���اليب التدري���ب املتبعة لدى
مدر�سة مظالت �س���لطان ُعمان حتدث الرائد
الركن مظلي �س���يف بن �س���امل التوبي قائد
مدر�سة مظالت �سلطان ُعمان بالإنابة قائ ًال:
«امل�س�ؤولي��ة كب�يرة تق��ع على عات��ق مدر�سة
مظ�لات �سلطان ُعم��ان بحي��ث جعلتها ت�سري
بخط��ى حثيث��ة ملواكب��ة التق��دم والتطور يف
تدري��ب القف��ز املظل��ي ،ومما ال �شك في��ه �أننا
يرا يف جم��ال التحدي��ث
قطعن��ا �شوط��ا كب� ً
والتطوير خا�صة فيما يتعلق ب�أ�ساليب وطرق
التدري��ب واملناه��ج املق��ررة ،حي��ث تنق�س��م
الدرا�س��ة يف املدر�س��ة �إىل ق�سم�ين رئي�سيني:
الق�س��م النظري وه��و املنهاج ال��ذي اعتمدته
مدر�س��ة مظ�لات �سلط��ان ُعم��ان وال��ذي م��ر
بالعدي��د م��ن مراح��ل التحديث  ،حي��ث يقدم
هذا املنه��اج عن طريق مدرب�ين ذوي كفاءة
وخ�برات عالية � ،أما الق�س��م الآخر فهو الق�سم
العمل��ي ،حيث حتت��وي املدر�سة عل��ى مرافق
تدريبي��ة و�أنظم��ة متط��ورة كامل�شبه��ات
التدريبي��ة التي حتاكي الواق��ع متاما ،بحيث
يك��ون املت��درب ملم��ا بكاف��ة مراح��ل القف��ز
املظلي و�أ�سلحت��ه امل�ستخدمة  ،كما يوجد يف
املدر�سة �أنظم��ة تكنولوجي��ة حديثة متطورة
مكنه��ا م��ن تق��دمي ر�سالته��ا التدريبي��ة بكل
�سهول��ة وحرفي��ة .ويت��م كذل��ك عق��د دورات
تدريبي��ة يف القف��ز املظل��ي لبع���ض ال��دول
ال�شقيقة و ال�صديقة  ،وذلك ملا متتلكه املدر�سة
م��ن �سمع��ة طيبة عل��ى امل�ست��وى الإقليمي و
العاملي يف ت�أهيل وتدريب املظليني» .

الوكيل مظلي
عبداهلل بن �إ�سماعيل البلو�شي

فريق القفز احلر � ...إجنازات م�شرفة

كم���ا حت���دث قائ���د مدر�س���ة مظالت
�سلطان ُعمان بالإنابة عن الفريق الوطني
للقفز احلر و�أه���م �إجنازاته قائال« :ت�أ�س�س
الفري��ق الوطني للقفز احلر مبظالت �سلطان
العماين يف عام
ُعم��ان باجلي�ش ال�سلط��اين ُ
1980م ،وينق�س��م الفري��ق �إىل ع��دة �أق�سام
�أهمها:
• فريق التما�سك.
• فريق الهدف.
• فريق الت�شكيالت اجلوية .
• فريق التاندم .
و�أما عن الإجن��ازات  ،فقد كان للفريق
الوطن��ي للقفز احل��ر دور رائ��د يف التمثيل
امل��شرف لل�سلطنة ،من خالل ح�صوله على
العدي��د من املراك��ز املتقدم��ة يف خمتلف
البطوالت الإقليمية والدولية يف القفز احلر
،والت��ي جاءت ترجم��ة للخط��ط التدريبية
الت��ي انتهجته��ا قي��ادة مظ�لات �سلط��ان
ُعم��ان لالرتق��اء مب�ستوى ه��ذا الفريق ملا
يتمتع به �أع�ضاء الفريق من عزم وت�صميم
وحرفية  ،فكان��ت �أول م�شاركة للفريق يف
ع��ام 1981م يف بطولة اجلي�ش الربيطاين
بقرب�ص ،و�أحرز الفريق من خاللها املركز
الث��اين يف البطول��ة ،كم��ا �أح��رز الفري��ق
الوطني للقفز احلر بطولة العامل الع�سكرية
(ال�سي��زم) بجمهورية ال�صني ال�شعبية ،ويف
ع��ام 2019م �أح��رز الفريق املرك��ز الأول
يف بطول��ة االحت��اد الآ�سي��وي (الآ�سي��ان)
بجمهورية ال�صني ال�شعبية.

الوكيل �أول مظلي
خمي�س بن �سعيد الإ�سماعيلي

التدريب

الرقيب مظلي
�سامر بن عبداهلل العجمي

وحت���دث املدرب الوكي���ل مظلي عبداهلل
ب���ن �إ�س���ماعيل البلو�ش���ي ع���ن التدري���ب
يف مظ�ل�ات �س���لطان ُعم���ان�« :إن التدريب
اجليد يتم عن طريق �إعداد الأفراد وتزويدهم
بكافة املعلوم��ات املتعلق��ة بالقفز املظلي،
وتدريبه��م التدري��ب اجلي��د ومتابعته��م
قب��ل تطبيقه��م للعم��ل احلقيق��ي والقف��ز من
الطائ��رة  ،وذل��ك با�ستخدام جمي��ع الو�سائل
املتطورة احلديث��ة املتاحة لتمكنهم من �أداء
مهمتهم عل��ى �أكمل وجه وبال�شكل ال�صحيح،
بحي��ث تكون هن��اك خمرج��ات ت�ستطيع �أداء
مهامها بكل احرتافي��ة  ،ويجب على املدرب
اتخاذ جمي��ع الأ�سالي��ب التدريبي��ة احلديثة
واملتط��ورة م��ن مع��دات و�أجه��زة ،وهذا ما
متتلك��ه مدر�سة مظ�لات �سلط��ان ُعمان وهلل
كبريا
خرج��ت املدر�س��ة ع��د ًدا ً
احلم��د ،ولق��د َّ
من املظلي�ين القادرين عل��ى تنفيذ مهامهم
العملية بكل دقة واحرتافية عاليتني» .
كما التقى مندوب التوجيه املعنوي عددًا
من منت�س���بي فريق القف���ز احلر واملتدربني
و�أجرى معهم اللقاءات الآتية:
الوكي���ل �أول مظلي خمي�س بن �س���عيد
الإ�سماعيلي� أحد منت�س���بي الفريق الوطني
للقفز احل���ر حدثنا عن طبيعة م�ش���اركاته
قائال« :كانت بداية م�ش��واري مع الفريق يف
1998م ،وكان الطري��ق للو�صول �إىل املراكز
الأوىل م��ن بني فرق عاملي��ة بعد جهد ذهني
وبدين م��ع تدريبات مكثفة م��ع الفريق ،وهلل
احلم��د �أح��رزت بع���ض املراك��ز امل�رشفة يف
بطول��ة الآ�سي��ان ،وكان �أول مرك��ز ف��ردي

الرقيب مظلي
حمفوظ بن �سعيد اخلياري

ح�صلت علي��ه يف 2003م وهو املركز الأول
على م�ستوى تلك البطولة وتوالت املراكز يف
الأع��وام 2004م و2006م و 2008م  ،ويف
بطولة (با�سل الأ�سد) �أحرزت املركز الأول من
بني ف��رق عربية وعاملي��ة  ،و�أمتنى موا�صلة
الدع��م للفري��ق ملوا�صل��ة م�س�يرة الإجنازات
امل�رشفة لرفع ا�سم ال�سلطنة يف كافة املحافل
وامل�سابقات الدولية» .
كما حت���دث املت���درب الرقي���ب مظلي
�س���امر ب���ن عب���داهلل العجمي ع���ن �رشف
انت�س���ابه قائال« :افتخر �أنني �أحد املتدربني
يف مدر�س��ة مظ�لات �سلط��ان ُعم��ان  ،ومن��ذ
التحاق��ي باملدر�س��ة اكت�سب��ت فوائ��د كثرية
منه��ا التحم��ل وال�ص�بر والقدرة عل��ى العمل
يف �أ�صعب الأوق��ات والأحوال ،ومن الدرو�س
أي�ض��ا ح�سن التعامل مع
الت��ي ا�ستفدت منها � ً
الوق��ت وكيفي��ة ا�ستثمار كل ج��زء فيه  .كما
�أن الت��درب يف مدر�سة مظالت �سلطان ُعمان
جعلن��ي ملم��ا بكاف��ة جوان��ب التدري��ب من
خ�لال ما تقدمه املدر�سة يف اجلانب النظري
م��ن خالل املناهج املوجودة ،بالإ�ضافة �إىل
اجلان��ب التطبيق��ي الحتواء املدر�س��ة العديد
م��ن الأق�سام جتعل من املت��درب ملما بكافة
مراح��ل التدريب دون تعري�ض��ه لأي خطر ال
قدر اهلل» .
وقال املتدرب الرقيب مظلي حمفوظ بن
�س���عيد اخلياري « :كان اللتحاق��ي مبدر�سة
مظ�لات �سلطان ُعمان الأثر البالغ يف تطوير
وزي��ادة املعرف��ة  ،حي��ث كان ل��دي ال�شغ��ف
الكب�ير للتع��رف على �أق�س��ام مدر�سة مظالت
�سلط��ان ُعم��ان ،وعم��ل ودور كل ق�س��م بها،

العريف
العنود بنت عبد اهلل اخلليلية

حي��ث �إن مدر�سة مظالت �سلط��ان ُعمان تعد
اجل��سر ال��ذي يع�بر م��ن خالل��ه كل منت�سبي
مظالت �سلطان ُعمان ،ويتلقى فيها املنت�سب
كل التدريبات املهم��ة واملهارات ال�رضورية
الت��ي ت�ساعده عل��ى مواكبة متطلب��ات العمل
وكان له��ا الأث��ر البالغ يف �صق��ل مهاراتي،
وا�ستكمل��ت فيها ما تعلمته م��ن مهارات يف
بداية م�ش��واري الع�سكري  ،حيث وجدت فيها
كوكب��ة م��ن املدرب�ين الذي��ن كان له��م باع
طوي��ل وخربة عالية يف جمال التدريب ،فمن
خالله��م وج��دت �إجاب��ة ل��كل اال�ستفهامات
الت��ي جت��ول يف ذهني ،وه��ذا من م��ا زادين
ثق��ة يف نف�سي وجعلني �أ�ؤدي عملي بكل ثقه
و�إتقان».
وقال���ت العري���ف العن���ود بن���ت عبداهلل
اخلليلية �إحدى منت�س���بات مظالت �س���لطان
ُعم���ان« :ت�رشف��ت بانت�سابي ملظ�لات �سلطان
ُعم��ان ع��ام 2014م ،حي��ث اكت�سب��ت العديد
م��ن اخلربات واملع��ارف الع�سكرية يف اجلانب
املظلي ،وذلك من خالل مروري بداية مبدر�سة
مظ�لات �سلطان ُعم��ان هذا ال��صرح التدريبي
ال�شام��خ الذي يحتوي بني جنبات��ه العديد من
املع��ارف والعل��وم الع�سكري��ة ،بحي��ث تلقي��ت
كافة دوراتي التدريبية النظرية منها والعملية
مم��ا �أك�سبن��ي العديد م��ن ال�صف��ات التي يجب
على الفرد الع�سكري االت�صاف بها كاالن�ضباط
وااللت��زام وال�ص�بر والتحمل واح�ترام الوقت.
و�أتطل��ع يف القريب العاجل �إىل متثيل ال�سلطنة
ب�ش��كل ع��ام وق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة بوجه
خا���ص يف املحاف��ل وامل�سابق��ات الإقليمي��ة
والدولية لرفع راية الوطن عالية خفاقة».
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روحانية رم�ضان
و�أبعاد ال�صيام

القر�آن) :وال خالف �أن القر�آن �أنزل من اللوح
املحفوظ ليلة القدر -على ما بيناه -جملة
واحدة ،فو�ضع يف بيت العزة يف �سماء الدنيا،
جنما
ثم كان جربيل عليه ال�سالم ينزل به ً
جنما يف الأوامر والنواهي والأ�سباب.
ً

القر�آن مائدة اهلل تعاىل يف �أر�ضه

القر�آن الكرمي هو مائدة اهلل تعاىل يف
الأر�ض؛ فهو معني ال ين�ضب؛ خريه عميم
وف�ضله عظيم ،ففي �شهر رم�ضان تعانق
البيوت القر�آن فتتحول �إىل رو�ضة من ريا�ض
اجلنان؛ حيث تعلو فيها الأ�صوات بالتالوة
كدوي النحل ،فتحل فيها الرحمات والربكات،
وت�ضيء بني جنباتها �شمو�س الهدى و�أنوار
الوحي ،وترفرف على �ساكنيها م�شاعر الألفة
والأن�س ،فتت�ألف القلوب ،وتطمئن النفو�س،
ويلني اجلانب ،ويرقى التعامل.

الدكتور/
يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني

ونحن ن�ستقبل �شهر رم�ضان املبارك لن�ضرع �إىل اهلل تعاىل بالدعاء �أن يرفع ع َّنا كل وباء ،ويدفع ع َّنا كل �ضراء ،و�أن
يعيننا على ال�صيام والقيام ،و�أن يت�سلمه م َّنا متقبال ،وبعد؛ ف�إن اهلل ع َّز َّ
ين �آ َم ُنوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم
وجل يقولَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ات َف َمن َك َان ِم ُ
نكم َّم ِر ً
ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون (� )183أَ َّيا ًما َّم ْعدُ و َد ٍ
ي�ضا �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر
ِّ
ال�ص َيا ُم َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َّل ِذ َ
ي َّل ُك ْم ۖ �إِن
ين ُي ِطي ُقو َن ُه ِفدْ َي ٌة َط َعا ُم ِم ْ�س ِك ٍ
َف ِعدَّ ٌة ِّم ْن �أَ َّي ٍام �أُخَ َر َو َع َلى ا َّل ِذ َ
ني ۖ َف َمن ت ََط َّو َع خَ رْ ً
ي َّل ُه َو�أَن ت َُ�صو ُموا خَ رْ ٌ
يا َف ُه َو خَ رْ ٌ
ات ِّم َن ا ْل ُهدَ ى َوا ْل ُف ْر َق ِان َف َمن َ�شهِدَ ِم ُ
ُكن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ا�س َو َب ِّي َن ٍ
نك ُم
ون (�َ )184ش ْه ُر َر َم َ�ض َان ا َّل ِذي �أُن ِز َل ِفي ِه ا ْل ُق ْر� ُآن ُهدً ى ِّلل َّن ِ
ال�شَّ ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه ۖ َو َمن َك َان َم ِر ً
ي�ضا �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِّم ْن َ�أ َّي ٍام ُ�أخَ َر ُيرِيدُ اللهَّ ُ ب ُِك ُم ا ْل ُي ْ�س َر َو اَل ُيرِيدُ ب ُِك ُم ا ْل ُع ْ�س َر َو ِل ُت ْك ِم ُلوا
بوا اللهَّ َ َع َلى َما َهدَ ُاك ْم َو َل َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُك ُر َ
ون (� {)185سورة البقرة الآيات(.)185-183
ا ْل ِعدَّ َة َو ِل ُت َك رِّ ُ
ال ريب �أن ل�شهر رم�ضان روحانية خا�صة ،ولعباد ال�صيام �أبعاد راقية؛ ففي �شهر رم�ضان يفتح للم�سلم بابان :باب
رباين ،وباب �إن�ساين ،الباب الرباين يكون بال�صيام وال�صالة والدعاء واال�ستغفار وتالوة القر�آن الكرمي ،والباب
الإن�ساين يكون بالت�صدق والبذل ،وبالإنفاق والإح�سان ،وبامل�ساحمة والعفو عن امل�سيء ،فعن �أبي عبيدة عن جابر
بن زيد  -رحمهما اهلل تعاىل  -عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من �صام
رم�ضان �إميا ًنا واحت�سا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه ,ولو علمتم ما يف ف�ضل رم�ضان لتمنيتم �أن يكون �سنة» رواه الربيع.

لقد كان من هدي النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم الإكثار من تالوة القر�آن الكرمي يف
حيحينْ � َّأن
ال�ص َ
�شهر رم�ضان ،فقد َو َر َد يف َّ
بي
الم كان ُيعا ِر ُ
ال�س ُ
ِجربي َل عليه َّ
�ض ال َّن َّ
�صلَّى ا ُ
هلل عليه و�سل ََّم بال ُقر� ِآن َم َّر ًة واحِ د ًة
مات فيه
عام ،حتى �إذا كان
العام الذي َ
ُ
كُ َّل ٍ
عار َ�ضه َم َّرتَينْ  .ومعنى املعار�ضة املقابلة
َ
يف القراءة عن ظهر قلب ،فعن ال�سيدة فاطمة
ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ان ُي َعا ِر ُ�ضنِي
�أ�رس �إليها بقوله�« :إِن ِج ِربي َل كَ َ
ام
ار َ�ضنِي ال َع َ
ال ُقر� َآن كُ ل َ�سنَةٍ َمر ًةَ ،و�إِن ُه َع َ
َ
نيَ ،و َال �أُ َرا ُه �إِال َح�ضرَ َ �أَ َجلِيَ ،و�إِنكِ �أولُ
َمر َت ِ
�أَهلِ َبيتِي لحَ َا ًقا بِي» رواه البخاري وم�سلم،
ان
ير َة ر�ضي اهلل عنه قَالَ « :كَ َ
َ
وعن �أَبِي ُه َر َ
ُ
�ض َعلَى النبِي َ�صلى اهلل َعلَي ِه َو َ�س َلم
َيع ِر ُ
�ض َعلَي ِه َمر َت ِ
ام َمر ًةَ ،ف َع َر َ
ني فيِ
ال ُقر� َآن كُ ل َع ٍ
ام
ع
ل
كُ
ِف
ك
ت
ع
ي
ان
و
ِ،
ه
ي
ِ�ض
كَ
فِ
َ َ َ َ ُ
ام الذِي ُقب َ
ال َع ِ
َ ٍ
ِ�ض
ام الذِي ُقب َ
�رشا ،فَاع َتك ََف عِ � ِرش َ
ين فيِ ال َع ِ
َع ً
فِ يهِ» رواه البخاري.

بينة وا�ضحة جلية ملن فهمها وتدبرها ،دالة
على �صحة ما جاء به من الهدى املنايف
لل�ضالل ،والر�شد املخالف للغي ،ومفرق ًا
بني احلق والباطل ،واحلالل واحلرام ،ويقول
الإمام القرطبي يف تف�سريه (اجلامع لأحكام

وقد �أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بتعلم
القر�آن الكرمي � اً
أول ،كما بني ثواب تالوته ،فقد
قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :علموا �أوالدكم
القر�آن ف�إنه �أول ما ينبغي �أن يتعلم من علم
اهلل هو» رواه الربيع ،وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم« :من قر�أ حرفًا من كتاب اهلل فله به

روحانية �شهر رم�ضان املبارك

تتجلي روحانية �شهر رم�ضان يف
كونه ال�شهر الذي �أنزل فيه القر�آن الكرمي،
يقول ابن كثري يف تف�سريه تف�سري القر�آن
العظيم( :ميدح تعاىل �شهر ال�صيام من بني
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�سائر ال�شهور ،ب�أن اختاره من بينهن لإنزال
ا�س
}ه ًدى لِّل َّن ِ
القر�آن العظيم ....وقوله تعاىلُ :
َان{ هذا مدح للقر�آن
َو َب ِّي َن ٍ
ات ِّم َن ا ْل ُه َدى َوا ْلف ُْرق ِ
للهّ
الذي �أنزله ا هدى لقلوب العباد ممن �آمن به
ات) �أي دالئل وحجج
(و َب ِّي َن ٍ
و�ص ّدقه واتبعهَ ،

من هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الإكثار من تالوة القر�آن الكرمي
يف �شهر رم�ضان ،وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يحب �أن ي�ستمع
للقر�آن الكرمي من �أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم ليطمئن على �صحة
تالوتهم ،وحلثهم وح�ضهم على ذلك
ح�سنة ،واحل�سنة بع�رش �أمثالها ،وال �أقول (�أمل)
حرف ولكن �ألف حرف ,والم حرف ,وميم
حرف» رواه الرتمذي.
�رشعا �أن يرتل القر�آن
فامل�سلم م�أمور
ً
}و َر ِّتلِ ا ْل ُق ْر� َآن
َّ:
ل
وج
ز
ع
الكرمي ،يقول اهلل َّ
َ
َت ْر ِتيلاً { �سورة املزمل الآية ( ،)4ويقول
اب َي ْتلُو َن ُه
تعاىل} :ا َّلذ َ
ِين �آ َت ْي َن ُ
اه ُم ا ْل ِك َت َ
ون ِب ِه َو َمن َي ْكف ُْر ِب ِه
َح َّق تِلاَ َو ِت ِه �أُو َلئِكَ ُي�ؤْمِ ُن َ
ون{ �سورة البقرة الآية
َف�أُو َلئِكَ ُه ُم الخْ َا�سرِ ُ َ
( ،)121وعن �أبي عبيدة عن جابر بن زيد
رحمهما اهلل تعاىل -عن �أبي هريرة ر�ضياهلل عنه� ،أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال�« :إذا قر�أت القر�آن فرتله ترتيال وال تغنوا
به ،ف�إن اهلل يحب �أن ت�سمع املالئكة لذكره»
رواه الربيع.
وقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يحب �أن ي�ستمع للقر�آن الكرمي من �أ�صحابه
ر�ضي اهلل عنهم ليطمئن على �صحة تالوتهم،
وحلثهم وح�ضهم على ذلك ،وكذلك لإ�شعارهم
برعايته وحبه وتقديره لهم ،ولي�ستمتع
بجمال تالوتهم حل�سن �صوتهم ،من ذلك؛
ما رواه البخاري وم�سلم �أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال لأبي مو�سى الأ�شعري ،وقد
ا�ستمع لتالوته ذات ليلة ،ف�أعجبه �صوته:
َ
قراء َتك البارحةَ،
ع
�
أنا
�
و
ني
ت
أي
�
ر
أ�ستمِ
«لو ُ
ُ
َ
زمارا من مزام ِري �آلِ داو َد» رواه
لقد �أُ َ
وتيت مِ ً
البخاري وم�سلم يف باب ا�ستحباب حت�سني
ال�صوت بالقر�آن واللفظ مل�سلم ،وما ُروي يف
ال�صحيحني عن عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل
النبي �صلى اهلل عليه
عنه �أنه قال« :قالَ يل
ُّ
ُ
ُ
وعل َْيكَ �أ ْن ِزلَ ؟
و�سلم :ا ْق َر ْ�أ َعل ََّيُ ،ق ُ
لت� :آ ْق َر�أ َعل َْيكَ َ
قالَ  :ف�إنيِّ �أُحِ ُّب � ْأن � ْأ�سمع ُه مِ ن غ ِرييَ ،ف َق َر ْ�أ ُت
َكيف �إذَا
ور َة ال ِّن َ�ساءِ ،ح َّتى َب َل ْغ ُت( :ف َ
عليه ُ�س َ
ُ
وج ْئ َنا بكَ علَى َه�ؤ اَُل ِء
د
ي
ه
ب�ش
م
�
أ
ل
كُ
ِج ْئ َنا مِ ن ِّ َّ ةٍ َ ِ ٍ ِ
َ�ش ِهي ًدا) الآية ،41:قالَ ْ �« :أم�سِ كْ َف ِ�إذَا َع ْي َنا ُه
َان» رواه البخاري وم�سلم.
َت ْذ ِرف ِ

كيفية نزول القر�آن الكرمي

� َّأما عن كيفية نزول القر�آن الكرمي ،فعن
ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال�« :أنزل
القر�آن كله جملة واحدة يف ليلة القدر �إىل
ال�سماء الدنيا وكان اهلل �إذا �أراد �أن يحدث
يف الأر�ض �شي ًئا �أنزل منه حتى جمعه» رواه
الربيع ،وعن �أبي عبيدة قال :بلغني �أن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان �إذا نزلت عليه
�آية قال« :اجعلوها يف �سورة كذا وكذا وما
تويف ر�سول اهلل �إال والقر�آن جمموع متلو»
رواه الربيع.

�شهر تفتح فيه �أبواب اجلنان

�شهر رم�ضان هو �شهر الرحمة واملغفرة
والعتق من النار� ،شهر ُتفتح فيه �أبواب
اجلنان ،و ُتغلق فيه �أبواب النريان ،و ُت�صفد
فيه املردة وال�شياطني� ،شهر ُتكفر فيه
ال�سيئات والذنوب ،وتمُ حى فيه اخلطايا
والآثام ،و ُت�ضاعف فيه احل�سنات ،و ُترفع
فيه الدرجات� ،شهر فيه ليلة القدر التي هي
خري من �ألف �شهر ،فعن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
ان ُ�ص ِّف َد ِت
ان �أَ َّولُ ل َْيلَةٍ مِ ْن َ�ش ْه ِر َر َم َ�ض َ
« ِ�إذَا كَ َ
اب ال َّنا ِر
َّ
ال�ش َياطِ ُ
ني َو َم َر َد ُة الجْ ِ ِّن َوغُ لِّ َق ْت �أَ ْب َو ُ
اب الجْ َ َّن ِة
ابَ ,و ُف ِّت َح ْت �أَ ْب َو ُ
َفل َْم ُي ْف َت ْح مِ ْن َها َب ٌ
اب َو ُي َنادِي ُمنَادٍ َيا َباغِ َي
َفل َْم ُي ْغل َْق مِ ْن َها َب ٌ
َ
الخْ َ يرْ ِ �أَ ْق ِب ْل َو َيا َباغِ َي ال�شرَّ ِّ �أ ْق�صرِ ْ َوللِهَّ ِ ُع َت َقا ُء
مِ َن ال َّنا ِر َوذَلكَ كُ لُّ ل َْيلَةٍ » رواه الرتمذي وابن
ماجه ،وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :إذا
جاء رم�ضان ُف ّتحـت �أبواب اجلنة ،وغُ ـلّـقـت
و�ص ّفـدت ال�شـياطني» رواه
�أبواب النارُ ،
م�سلم ،يقول الإمام القرطبي« :ف�إن قيل:
كيف نرى ال�رشور واملعا�صي واقع ٌة يف
ريا فلو ُ�ص ّفدت ال�شياطني مل يقع
رم�ضان كث ً
ذلك؟ فاجلواب� :أنها �إمنا تغل عن ال�صائمني،
ال�صوم الذي حوفظ على �رشوطه ،وروعيت
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ال�صيام فري�ضة �إ�سالمية وعبادة عظيمة حتقق اخلري ،وجتلب النفع،
فال�صيام له �أبعاد جليلة كثرية منها؛ نف�سية وتربوية واجتماعية
�آدابه� ،أو امل�صفَّد بع�ض ال�شياطني ،وهم
املردة ،ال كلهم� ،أو املق�صود تقليل ال�رشور
فيه ،وهذا �أمر حم�سو�س؛ ف�إن وقوع ذلك فيه
�أقل من غريه� ،إذ ال يلزم من ت�صفيد جميعهم
�أن ال يقع �رش وال مع�صية؛ لأن لذلك �أ�سبا ًبا
غري ال�شياطني ،كالنفو�س اخلبيثة ،والعادات
القبيحة ،وال�شياطني الإن�سية».
أمرا �آخر ،وهو �أن ال�شياطني
و�أ�ضيف هنا � ً
ُتغل يف �شهر رم�ضان ،وال�شياطني هم العدو
اخلارجي للإن�سان ،ويبقى العدو الداخلي
للإن�سان وهو نف�سه الأمارة بال�سوء ،وب�سبب
هذا العدو تكون املعا�صي التي ترتكب يف
�شهر رم�ضان ،وهي قليلة �إذا ما قورنت
باملعا�صي التي ترتكب يف غري �شهر
رم�ضان ،وهو �أمر حم�سو�س كما قال الإمام
القرطبي ال يختلف فيه اثنان من العقالء،
وجاء� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان
يب�رش �أ�صحابه بقدوم �شهر رم�ضان ،فعن �أبي
هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل

�صلى اهلل عليه و�سلم« :قد جاءكم رم�ضان،
�شهر مبارك ،افرت�ض اهلل عليكم �صيامه،
ُتفتح فيه �أبواب اجلنة ،و ُتغلق فيه �أبواب
اجلحيم ،و ُتغل فيه ال�شياطني ،فيه ليلة خري
من �ألف �شهر ،من ُح ِر َم خريها ،فقد ُح ِرم»
رواه الن�سائي و�أحمد.

وعي ال�سلف ال�صالح
بقد�سية �شهر رم�ضان

لقد وعى ال�سلف ال�صالح من ال�صحابة
والتابعني عظمة �شهر رم�ضان ،وما فيه من
ف�ضائل وخ�صائ�ص ،و�أدركوا قد�سية ال�صيام،
وما فيه من منافع وفوائد ،فكان �شهر
ومو�سما
رم�ضان عندهم غنيمة من الغنائم،
ً
من موا�سم اخلري ،يت�سابقون فيه للح�صول
على �أكرب قدر من الثواب والأجر ،ويتناف�سون
فيه للفوز ب�أ�سمى املنازل ،و�أرفع الدرجات،
و�أعلى اجلنات ،وكان رم�ضان عندهم
فر�صة لتطهري القلوب من احلقد والغل؛ لأن
�سالمة القلب ت�ؤدي �إىل �سالمة اجلوارح.
ُ�سئل عبداهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه كيف
كنتم ت�ستقبلون �شهر رم�ضان؟ قال« :ما كان
�أحدنا يجر�ؤ �أن ي�ستقبل الهالل ويف قلبه
مثقال ذرة حقد على �أخيه امل�سلم» و�إن كان
يف ن�سبة هذا الأمر �إىل عبداهلل بن م�سعود

ر�ضي اهلل عنه نظر �إال �أن معناه �صحيح� .إذ
�صالح القلب �إمنا يكون بالتوبة الن�صوح
من كل الأمرا�ض ،ويف مقدمتها احلقد على
امل�سلم ،وب�صالح القلب ت�صلح الأعمال،
و ُتقبل الطاعات.

�أبعاد فري�ضة ال�صيام

ال�صيام فري�ضة �إ�سالمية وعبادة عظيمة
حتقق اخلري ،وجتلب النفع ،فال�صيام له
�أبعاد جليلة كثرية منها؛ نف�سية وتربوية
واجتماعية ،يقول ال�شيخ ال�شعراوي «�إذن
فال�صيام هو منهج لرتبية الإن�سان ،وكان
موجو ًدا قبل �أن يبعث احلق �سيدنا ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعندما جاء
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم دخل ال�صوم
على امل�سلمني اختيار ًيا يف البداية ،ثم
فري�ضة من بعد ذلك ،وقد �رشع اهلل ال�صوم
يف الإ�سالم بداية ب�أيام معدودة ثم �رشح لنا
الأيام املعدودة ب�شهر رم�ضان».

البعد النف�سي الرتبوي و�أثرهما

�إن ال�صائم ي�شعر بطم�أنينة القلب ،وهدوء
النف�س ،و�سكينة البال ،ويقظة ال�ضمري،
وان�رشاح ال�صدر ،مما يجعله يت�صف ب�صفاء
ال�رسيرة ونقائها ،وب�سالمة ال�سرية وح�سنها،
فال�صوم فر�صة للإن�سان �أن يلجم �شهوات
نف�سه؛ �شهوة الطعام وال�رشاب و�شهوة
اجلن�س ،فامل�سلم عندما ميتنع يف نهار
رم�ضان عن هذه ال�شهوات املباحة واملتاحة
اً
امتثال لأمر
له يف بيته ،والتي اعتاد عليها؛
اهلل تعاىل ،ف�إن هذا الأمر يقوي فيه �إرادة

رم�ضان هو �شهر الرحمة واملغفرة والعتق من النار،
�شهر ُتفتح فيه �أبواب اجلنان ،و ُتغلق فيه �أبواب
النريان ،و ُت�صفد فيه املردة وال�شياطني
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التحكم يف رغباته وال�سيطرة على �شهواته،
فعندما تقوى هذه الإرادة ي�سهل على
الإن�سان ترك ما هو حمرم ،وال ريب �أن كبح
جماح ال�شهوات ي�ؤدي �إىل �ضبط ت�رصفات
الإن�سان وانفعاالته ،كما ي�سهم يف �إطفاء
ثورة الغ�ضب مما يجعل ال�صائم يلتزم يف
ني ا ْل َغ ْيظَ
}وا ْلكَاظِ مِ َ
�سلوكه قول اهلل تعاىلَ :
ني{
ني َع ِن ال َّن ِ
ا�س َواللهَّ ُ ُيحِ ُّب المْ ُْح�سِ ِن َ
َوا ْل َعافِ َ
�سورة �آل عمران الآية ( ،)134وكذلك يلتزم
ب�أحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا
ال�ش�أن منها؛ ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل
عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:
ام ُج َّنةٌ ،فَلاَ َي ْرف ُْث َو اَل َي ْج َهلَْ ،و�إِ ِن ْام ُر�ؤٌ
«ال�ص َي ُ
ِّ
َ
ائم َ -م َّرتَينْ ِ -
�ص
�
إ
ْ:
ل
ق
ي
ل
ف
،
ه
ا
�ش
و
�
أ
ه
ْ
َ
ُ
َ
نيِّ
َ
تمَ
ِ
ُ
ُ
َ
َ ٌ
َقا َت َل ْ
َ
ال�صائ ِم �أطْ َي ُب
َوا َّلذِي َنفْ�سِ ي ِب َي ِدهِ ،لخَ ُ ل ُ
ُوف َف ِم َّ
ام ُه
عِ ْن َد ا ِ
هلل َت َعالىَ مِ ْن ِر ِ
يح امل ِْ�سكِ َ ،يترْ ُ كُ طَ َع َ
َ
َ
ام ليِ َو�أ َنا
ال�ص َي ُ
َو�شرَ َ ا َب ُه َو َ�ش ْه َو َت ُه مِ ْن �أ ْجلِيِّ ،
�أَ ْج ِزي ِبهَِ ،واحل ََ�س َن ُة ِب َع�شرْ ِ �أَ ْمثَا ِل َها» رواه
الربيع والبخاري وم�سلم ،واللفظ للبخاري،
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :لي�س ال�شديد
بال�رصعة� ،إمنا ال�شديد الذي ميلك نف�سه عند
الغ�ضب» رواه الربيع والبخاري وم�سلم.

الرتبية على ف�ضيلة ال�صرب

يف �شهر رم�ضان يرتبى امل�سلم على
ال�صرب ،ويف احلديث ال�رشيف (ال�صوم ن�صف
وح َّ�س َنه ،وال�صرب
ال�صرب) رواه الرتمذي َ
�صربان� :صرب عن �أ�شياء ،و�صرب على �أ�شياء،
وال�صيام معني على �أحدهما ،وهو الرتك
والكف ،فقد قال ال�صادق امل�صدوق �صلى
اهلل عليه و�سلم عن ربه ع َّز وجلَّ« :خلوف فم
ال�صائم �أطيب عند اهلل من ريح امل�سك ،فارق
عبدي �شهوته وطعامه من �أجلي فال�صيام
يل و�أنا �أجازي به» رواه الإمام الربيع ،يقول
العالَّمة الرباين �أبو م�سلم البهالين رحمه اهلل
تعاىل بعد �أن ذكر �أقوال العلماء يف معنى
احلديث« :و�أقول :لت�أويل احلديث احتمال
�آخر :وهو �أن يقال :معناه :ال�صوم يل ك�سائر
الأعمال اخلال�صة لوجهي ،و�أنا �أجزي به كما
�أجزي ب�سائر الأعمال ،و�إمنا ذكره م�ضافًا
خم�صو�صا من بني �سائرها تنوي ًها ب�رشفه
ً
ومبكانة ال�صائم من اهلل �سبحانه ،كما يقول
�أحدنا ملن عمل له عملاً �أر�ضاه به ،فقال:

لل�صيام بعد اجتماعي يهدف �إىل توطيد العالقات الأ�سرية ،و�إىل
تقوية الروابط االجتماعية ،حيث ت�صفو القلوب ،وجتتمع النفو�س،
ويتحقق التعا�ضد والتكاتف بني �أفراد املجتمع
عملك هذا يل ،وعلي جزا�ؤك به ،فهو تنويه
بتقدم ذلك العمل يف نف�س املعمول له
وا�ستح�سانه ،ثم �أثبت له الوعد باجلزاء بوجه
�أعظم يف رتبة الوثوق باجلزاء الزائد عن
مقار العمل ،وناهيك بقوله تعاىل�( :أنا) و�إذا
قال ذو اجلالل والإكرام واملجد والعظمة:
(�أنا) فقد ح�صل الغِنا ،وزال ال َعنا ،وفاز العبد
مبا يطول على املُنا ،خ�ص�ص ال�صوم مبزية
ا�ستدعاء لعظيم املثوبة ال
الإ�ضافة �إليه
ً
لكون �سائر العبادات ي�شرتك معه فيها غريه،
فما كان غري خال�ص لوجهه الكرمي ،و�إن جاء
يف �صورة العبادة لكن حقيقته غري عبادة
هلل ،لأنه ال يقبل �إال اخلال�ص له ،وال ينظر �إال
املتمح�ض لوجهه الكرمي ،ف�أنواع العبادة
�إىل
ّ
اخلال�صة له كلها م�ضافة �إليه مطل ًقا ال�صوم
ذكرا هو تنويه
وغريه ،فتخ�صي�صه بالإ�ضافة ً
وا�ستدعاء �إىل التقرب به ،و�إظهار
ب�رشفه،
ٌ
للمكلفني ملا �أعد لهم عليه من ح�سن اجلزاء،
فتي ّقن هذا ،رزقنا اهلل و�إياك الذوق والفهم».

البعد االجتماعي ومظاهره

لل�صيام بعد اجتماعي يهدف �إىل توطيد
العالقات الأ�رسية ،و�إىل تقوية الروابط
االجتماعية ،حيث ت�صفو القلوب ،وجتتمع
النفو�س ،ويتحقق التعا�ضد والتكاتف بني
�أفراد املجتمع ،ومن مظاهر البعد االجتماعي؛
الإنفاق على الفقراء واملحتاجني ،فالنبي
�صلى اهلل عليه و�سلم هو �أجود النا�س ،وكان
ا�س
�أجود ما يكون يف رم�ضان ،ف َع ِن ْاب ِن َع َّب ٍ
ان َر ُ�سولُ اللهَّ ِ َ�صلَّى
ر�ضي اهلل عنهما قَالَ « :كَ َ
َ
ان �أ ْج َو ُد َما
اللهَّ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم �أَ ْج َو َد ال َّن ِ
ا�سَ ،وكَ َ
ان
َيك ُ
ني َي ْل َقا ُه ِجبرْ ِ يلُ َ ،وكَ َ
ان حِ َ
ُون فيِ َر َم َ�ض َ
ان َف ُي َدا ِر ُ�س ُه
َي ْل َقا ُه فيِ كُ ِّل ل َْيلَةٍ مِ ْن َر َم َ�ض َ
ال ُق ْر� َآنَ ،فل ََر ُ�سولُ اللهَّ ِ َ�صلَّى اللهَّ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم
�أَ ْج َو ُد بِا َ
يح امل ُْر َ�س َلةِ» رواه م�سلم،
الر ِ
خليرْ ِ مِ َن ِّ
رغب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمته
وقد َّ
يف الإنفاق ،فعن �أبي عبيدة عن جابر بن
زيد رحمهما اهلل تعاىل عن ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قال« :اتقوا النار ولو ب�شق مترة ف�إن ال�صدقة
تطفئ النار» رواه الربيع واللفظ له ،كما رواه

البخاري وم�سلم ،وعن �أبي عبيدة رحمه اهلل
تعاىل قال :بلغني عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال« :من �أطعم م�سلما مترة �أطعمه اهلل
من ثمار اجلنة ،ومن �سقاه جرعة �سقاه اهلل
من الرحيق املختوم» رواه الربيع ،و�إفطار
ال�صائم من �أعظم القربات؛ �إذ ال يخفى ما فيه
واملدعو م ًعاِ ،فعن زيد بن
من �أجر للداعي
ّ
خالد اجلهني ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول
«م ْن فَطَّ َر َ�صائ ًِما
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
�ص مِ ْن �أَ ْج ِر
كَ َ
ان َل ُه مِ ثْلُ �أَ ْج ِرهِ ،غَ يرْ َ �أَ َّن ُه اَل َي ْن ُق ُ
ال�صا ِئ ِم َ�ش ْي ًئا» رواه الرتمذي وابن ماجه.
َّ
ومن مظاهر هذا البعد التوا�صل
االجتماعي؛ فقي �شهر رم�ضان يتحقق االلتقاء
بني امل�سلمني والتفاعل الإيجابي بينهم ،فهم
يلتقون يف امل�ساجد ليايل �شهر رم�ضان من
خالل �صالة الرتاويح و�صالة التهجد ،وقبلها
ال�صلوات املفرو�ضة ،وكذلك يف حلقات الذكر
وجمال�س العلم ،كما �أن امل�سلمني يتبادلون
فيما بينهم الزيارات و�أ�صناف الطعام.
وي�أتي �شهر رم�ضان هذا العام ومازالت
الظروف اال�ستثنائية التي متر بها دول العامل
جراء ت�أثريات جائحة (كورونا) م�ستمرة ،و�سط
امل�ساعي احلثيثة للحد من هذه الت�أثريات،
ومنها التباعد االجتماعي ،واقت�صار �أداء
�صالة الرتاويح يف املنازل كي ال تنتقل
العدوى ،ن�س�أل اهلل يف هذا ال�شهر املبارك �أن
يرفع عنا هذه اجلائحة،و�أن يتقبل منا �صيام
وقيام �شهر رم�ضان املبارك ،و�أن يجعلنا من
عتقائه من النار� ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.

امل�صادر واملراجع:

 mالقر�آن الكرمي.
 mكتب احلديث ال�رشيف وهي� :صحيح
الإمام الربيع بن حبيب ،و�صحيح البخاري،
و�صحيح م�سلم ،و�سنن الرتمذي ،و�سنن
الن�سائي ،و�سنن ابن ماجه ،وم�سند �أحمد.
 mالكتب الأخرى ،تف�سري الإمام ابن كثري،
وتف�سري الإمام القرطبي ،وتف�سري ال�شيخ
ال�شعراوي ،وكتاب :نثار اجلوهر يف علم
ال�رشع الأزهر للعلاَّ مة الرباين �أبي م�سلم
نا�رص بن عدمي البهالين.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

ا�س َّل ُه َّن َع ِل َم
قال اهلل تعاىل � } :أُ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
ا�س َّل ُك ْم َو�أَن ُت ْم ِل َب ٌ
ال�ص َي ِام ال َّرف َُث ِ�إلىَ ِن َ�س�آ ِئ ُك ْم ُه َّن ِل َب ٌ
وه َّن َوا ْب َتغُواْ َما َك َت َب اللهّ ُ َل ُك ْم
اللهّ ُ �أَ َّن ُك ْم ُكن ُت ْم َت ْختان َ
اب َع َل ْي ُك ْم َو َعفَا َعن ُك ْم فَال َآن َبا�شرِ ُ ُ
ُون �أَنف َُ�س ُك ْم َف َت َ
ال�ص َيا َم ِ�إلىَ ا َلّل ْي ِل
ي َل ُك ُم الخْ َ ْي ُط الأَ ْب َي ُ
َو ُك ُلواْ َوا�شرْ َ ُبواْ َح َّتى َي َت َب َنّ َ
�ض ِم َن الخْ َ ْي ِط الأَ ْ�س َو ِد ِم َن ا ْلف َْج ِر ُث َّم �أَتمِ ُّ واْ ِّ
ا�س
وها َك َذ ِل َك ُي َب ِنّ ُ
ي اللهّ ُ آ� َيا ِت ِه ِلل َّن ِ
وه َّن َو�أَن ُت ْم َع ِاكف َ
ُون فيِ المْ َ َ�س ِ
اج ِد ِت ْل َك ُح ُدو ُد اللهّ ِ َف َال َت ْق َر ُب َ
َو َال ُت َبا�شرِ ُ ُ
ُون{ �صدق اهلل العظيم
َل َع َّل ُه ْم َي َّتق َ
�سورة البقرة الآية ( .)187
			

اال�ستعداد ل�شهر رم�ضان

يف رم�ضان

يف هذه الأيام املباركة من �شهر �شعبان ن�ستعد
لدخول �شهر الرحمة والر�ضوان ,وال بد لنا �أن تكون
لنا وقفة؛ فهو �آخر حمطات اال�ستعداد لدخول �شهر
العتق من النريان� ،شهر رم�ضان �شهر القر�آن ,فانظروا
وت�أملوا يف طالبي الفوز بامل�سابقات الدنيوية وما
يبذلونـه ...فما بالك بطالب الآخ���رة ,وال يقارن
الرثى بالرثيا� ،إذ قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف �سورة
}و َ�سا ِر ُعوا �إىل َم ْغف َِرةٍ مِّ ن َّر ِّبك ُْم َو َجنَّةٍ
�آل عمرانَ :
ُ
َ
ني{ �سورة
ات َو ْ أ
ال ْر ُ
�ض �أعِ َّد ْت ِلل ُْم َّت ِق َ
او ُ
ال�س َم َ
َع ْر ُ�ض َها َّ
�آل عمران الآي��ة ( ،)133وقال تعاىل} :وَفيِ َذلِكَ
َ�س ا ُ
ون{ املطففني الآي��ة (,)26
َف ْل َي َت َناف ِ
مل َتنَافِ ُ�س َ
وهناك بع�ض الوقفات منها:
 mال تبد�أ �أي عمل �إال وقد �أ�صلحت نيتك ،فلن يقبل
عملك �إال �إن كان خال�صا �صوا ًبا مواف ًقا لل�رشع ،فتعلم
�أحكام ال�صيام وعلمها �أهل بيتك ومعارفك من الآن.
 mه ّذب نف�سك والزمها التقوى منذ الآن ،فرم�ضان
ِين � َآم ُنوا
مدر�سة للمتقني .قال اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِين مِ ن َق ْب ِلك ُْم
ام كَ َما كُ ت َِب َعلَى ا َّلذ َ
ال�ص َي ُ
كُ ت َِب َعل َْيك ُُم ِّ
ُون{ �سورة البقرة الآي��ة ( ،)183وقال
َل َع َّلك ُْم َت َّتق َ
«م ْن لمَ ْ َي َد ْع َق ْولَ ال ُّزو ِر
النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
َ
ام ُه
َوالجْ َ ْهلَ َوا ْل َع َملَ ِب ِه َفل َْي َ�س للِهَّ ِ َح َ
اج ٌة فيِ �أ ْن َي َد َع طَ َع َ
َو�شرَ َ ا َب ُه» رواه البخاري.
 mمن الآن عود ل�سانك �أن يكون حقا رطبا بذكر اهلل,
فال تفرت عن الذكر واال�ستغفار والت�سبيح والتهليل,
فما �أي�رسها من عبادة ،وما �أعظم و�أكرب �أجرها عند
اهلل.
 mابحث عن ال�صغار يف عائلتك من هم يف عمر
�سبع �سنني فما فوق مثال ،وحفزهم على التعود على
بدءا على �صوم ربع يوم ,ثم
ال�صوم ,فمثال لتعودهم ً
ن�صف ,ثم �أكرث ,ولتكافئهم ,ف�إن جاء رم�ضان �أ�صبح
ي�سريا عليهم.
ال�صوم ً

ال�سجدات يرفعنا،
 vيف رم�ضان لذة الرتاويح تمُ ّتعنا ،وكرثة الركعات ُتريحنا ،ومزيد ّ
يدي اهلل ُين�سينا دنيانا وم�شاغلنا.
وطول الوقوف بني ّ
الروح
 vيف رم�ضان �شعور وا�ست�شعار برحمات اهلل ،مبغفرته ،بر�ضاه ي�سيطر على ّ
ويجلب الأمان.
وتتو�سم يف ربك ال ّنجاة من النار ،ومن عذابه،
جاح،
ن
ال
�س
تتلم
جتدك
رم�ضان
 vيف
ّ
ّ
ّ
ومن اخلزي �أمامه.
وتتفجر منها ينابيع اخلري ,وت�ستلهم
 vيف رم�ضان ت�ستجمع البيوت روحها وطاقتها،
ّ
ُح ّبها للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ,وحتاول االقتداء به يف �إفطاره ،ويف �سحوره ،فتحظى ب�أجر
وخطوات نحو �شفاعة �س ّيد اخللق والرب ّية.
خطوات
االهتداء و�رشف االقتداء ،فتقرتب بذلك
ٍ
ٍ
 vيف رم�ضان جتتهد الزوجة يف �إعداد �إفطار و�سحور للزوج والأبناء ،في ّتقون به جوع
النهار ،وتنال هي بذلك �رشف اخلدمة وجميل الأجر ،فتملك قلب زوجها ،و�ألفة وطاعة �أبنائها.
 vيف رم�ضان يمُ �سك �أ�صحاب البيوت �أل�سنتهم فتتمايل وترت ّنح فيما بينهم كلمات الو ّد
رشف ب�صحبة ذلك البيت
والألفة واملحبة  ،فترت ّقق القلوب ،وتنزل املالئكة على البيوت وتت� ّ
الرحمات وال�سعادة.
واملكث فيه ،فتهرب ال�شياطني ،وتنزل ّ
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ٌ
فر�صة للتغيري
رم�ضان
َم ّن اهلل � -سبحانه وتعاىل  -على عباده ال�صاحلني ب�أزمن ٍة مبارك ٍة تت�ضاعف فيها
الأُجور ،وتنت�رش فيها الأجواء الإميان ّية ،وت�سمو فيها الأرواح ،ومن تلك الأزمنة �شهر رم�ضان
عو�ض للتوبة ،والإقالع عن الذنوب ،وجتديد الإميان يف القلوب،
املبارك الذي ُيع ّد فُر�ص ًة ال ُت ّ
النف�سي ال�ستقبال رم�ضان؛ فقد كان ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم
وينبغي للم�سلم اال�ستعداد
ّ
«اللهم بارك لنا يف رجب و�شعبان ،وبل ّغنا رم�ضان» ،حتى �إذا دخل �شهر رم�ضان
 يقولون:ّ
ونف�س ُم�رشق ٍة ،وجتديد العهد مع اهلل �-سبحانه وتعاىل-؛
حي،
ٍ
املبارك ،ا�ستقبلوه ٍ
بقلب ٍ ّ
باملحافظة على الطاعات ،واجتناب املُنكَرات ،وقد ُروي عن ر�سول اهلل � -صلّى اهلل عليه
رجل دخل عليه
رجل
ذكرت عنده ،فلم ُي ِّ
ورغِ َم �أنف ٍ
و�سلّم� -أ ّنه قال« :رغِ َم �أنف ٍ
ُ
عليَ ،
�صل َّ
رجل �أدرك عنده �أبواه ال ِكبرَ َ  ،فلم ُيدخِ اله اجل َّنةَ»،
رم�ضان ،ثم ان�سلخ قبل �أن ُيغف ََر له ،ورغِ َم �أنف ٍ
ُ
فال ُب ّد من ا�ستغالل تلك الفُر�صة العظيمة التي منحها اهلل � -سبحانه وتعاىل  -للذين �أ�رسفوا
على �أنف�سهم باملعا�صي والذنوب؛ ليتوبوا ،وي�ستغفروا ر ّبهم قبل �أن ي�أت َيهم املوت ،فيندموا
}ح َّتى �إِذَا َجا َء
على تفريطهم وت�ضييعهم لأمر اهلل � -سبحانه وتعاىل  ،-قال اهلل  -ع ّز وجلَّ :-
ون{� .سورة امل�ؤمنون الآية (.)99
�أَ َح َد ُه ُم المْ َ ْو ُت قَالَ َر ِّب ْار ِج ُع ِ

احلديث ال�شريف

c

من �ضروريات احلياة( :ال�سعي والعمل)

� ّإن العمل والك�سب من �رضوريات احلياة وم�ستلزماتها ،كما � ّأن اهلل تعاىل ي�سرّ الأ�سباب والعوامل لذلك ،فالعمل والك�سب
ع��ن �أب��ي ه��ري��رة  -ر�ضي اهلل
عنه -عن ر�سول اهلل � -صلى اهلل من و�سائل حت�صيل الأجر والثواب من اهلل ع ّز وجلّ ،وورد ذكر العمل مقرون ًا بالعبادة يف ن�صو�ص القر�آن الكرمي ،ومن ذلك
َات فَا ْذكُ ُروا َهّ َ
الل عِ ن َد المْ َ �شْ َع ِر الحْ ََر ِام{
َ�ض ُتم ِّم ْن َع َرف ٍ
َ�ضلاً ِّمن َّر ِّب ُك ْم َف�إِذَا �أَف ْ
اح �أَن َت ْب َت ُغوا ف ْ
وموا قول اهلل تعاىلَ } :ل ْي َ�س َع َل ْي ُك ْم ُج َن ٌ
عليه و�سلم� -أنه قالُ :
(�ص ُ
ون
�سورة البقرة الآية ( ،)198كما ورد العمل والك�سب مقرون ًا مع اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،ودليل ذلك قوله تعاىلَ } :و� َآخ ُر َ
ِل ُر�ؤْ َي ِت ِه و�أَف ِْط ُروا ِل ُر�ؤْ َي ِت ِه ،ف� ْإن
ون فيِ ْ أَ
ُون فيِ َ�سبِيلِ َهّ
حث على
َ�ضلِ َهّ ِ
ال ْر ِ
ون مِ ن ف ْ
ون ُيقَا ِتل َ
الل َو� َآخ ُر َ
�ض َي ْب َت ُغ َ
َي�ضرْ ِ ُب َ
اللِ{ �سورة املزمل الآية ( ،)20فالإ�سالم ّ
غُ ِّب َي ع َل ْي ُكم ف�أكْ ِم ُلوا ِع َّد َة �شَ ْع َب َ
ان العمل ،وعلى �سلوك طرق العي�ش ،وحت�صيل الأقوات ،فالعمل املباح وامل�رشوع مهما كان نوعه �أو جن�سه �أو مكانه فهو عند
ني)
اهلل تعاىل له مكان ٌة ومنزل ٌة عظيمةٌ ،وهو �أف�ضل من �إهانة املرء لنف�سه ب�س�ؤال حاجاته من النا�س ،كما � ّأن فيه دناء ٌة يف
َثلاَ ِث َ
ري من �س�ؤال النا�س،
�صدق ر�سول اهلل
احلياة الدنيا ويف الآخرة ،وورد عن عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه� -أ ّنه قال« :مك�سب ٌة فيها دناء ٌة خ ٌ
و�إنيّ لأرى الرجل فيعجبني �شكله ،ف�إذا �س�ألت عنه قيل يل :ال عمل له� ،سقط من عيني» ،وهناك بع�ض من ال�سلوكيات مثل
�صلى اهلل عليه و�سلم
الت�سول وحذّر منه ،حيث �إ ّنه ي�س ّبب
الت�سول ،و�س�ؤال احلاجات يف الطرقات ،وعلى �أبواب امل�ساجد) ،فالإ�سالم نهى عن
(انت�شار
ّ
ّ
رواه البخاري يف �صحيحه
املت�سول ،و ُيف�سده ،و ُيلحقه بالأذى ،كما �أ ّنه ي�ؤثّر على املجتمع؛ ب�سلب و�أكل حقوق الآخرين من �أفراده.
 cاخلطر على ال�شخ�ص
ّ

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

}�إِن يمَ ْ َ�س ْ�س ُك ْم ق َْر ٌح َف َق ْد َم َّ�س ا ْلق َْو َم ق َْر ٌح
ِّم ْث ُل ُه َو ِتلْكَ ْ أَ
ا�س
�ام ُن َدا ِو ُل َها َبينْ َ ال َّن ِ
ال َّي� ُ
ِين � َآم ُنوا َو َي َّتخِ َذ مِ ن ُك ْم
َو ِل َي ْع َل َم اللَّـ ُه ا َّلذ َ
ني{.
�شُ َه َدا َء َواللَّـ ُه اَل ُيحِ ُّب الظَّ المِ ِ َ
�سورة �آل عمران الآية (.)١٤٠
ق َْر ٌح :جراحة يوم ُ�أ ُح ْد
ق َْر ٌح ِّم ْث ُل ُه :يوم بدر

أحوال مخُ تلفة
رصفُها ب� ٍ
ُن َدا ِو ُل َها :ن� ّ
ِين � َآم ُنوا وَيمَ ْ َحقَ
�ص اللَّـ ُه ا َّلذ َ
} َو ِل ُي َم ِّح َ
ين{.
ا ْلكَا ِف ِر َ
�سورة �آل عمران الآية (.)١٤١
�ص :ل ُي�صفي و ُيط ّهر من الذنوب
ِل ُي َم ِّح َ

يمَ ْ َحقَ ُ :يهلك وي�ست�أ�صل
ون
} َوكَ � َ�أ ِّي��ن ِّمن َّنب ٍ ِّي قَا َت َل َم َع ُه ِر ِّب ُّي َ
ري َف َما َو َه ُنوا لمِ َا �أَ َ�صا َب ُه ْم فيِ َ�سبِيلِ
كَ ِث ٌ
ا�س َتكَا ُنوا َواللَّـ ُه
اللَّـ ِه َو َما َ�ض ُعفُوا َو َما ْ
ين{.
ال�صا ِب ِر َ
ُيحِ ُّب َّ
�سورة �آل عمران الآية (.)١٤٦

ون :علماء فقهاء �أو جموع كثرية
ِر ِّب ُّي َ

َف َما َو َه ُنوا :فما عجزوا �أو فما ج ُبنوا

لعدوهم
ا�س َتكَا ُنوا :ما خ�ضعوا �أو ذلّوا ّ
ْ
امل�صدر:
�سورة �آل عمران
تف�سري اجلاللني

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrنالحظ ب��أن امل�ساجد تكتظ يف �شهر رم�ضان الكرمي ويف
نهاية ال�شهر تفرغ �أو رمبا يقل فيها امل�صلون فهل لكم �أن تتحدثوا
يف عالج هذه الظاهرة؟
 rمما ي�ؤ�سف له �أن يهتم النا�س بال�صالة خالل �شهر رم�ضان
املبارك وتفرت هذه الهمة والعزمية فيما بعد ذلك مع �أن املعبود يف رم�ضان هو املعبود يف غريه
ويجب له العبادة يف غري رم�ضان كما جتب له العبادة يف �شهر رم�ضان .على �أن الكثري من النا�س قد
يهتمون بقيام رم�ضان �أكرث مما يهتمون بالفر�ض وهذا �أي�ضا �أمر غري �سديد لأن االهتمام بالفر�ض
�أوىل واالهتمام بالفر�ض ال يف �شهر رم�ضان وحده بل يف �شهر رم�ضان ويف غريه من �سائر ال�شهور
دائما  ،ويتقبل اهلل من املتقني ومن �أخل بفرائ�ض اهلل فلي�س من املتقني ،وال يفيد الإن�سان �أن يعتني
بالنوافل مع �إخالله للفرائ�ض ،واهلل تعاىل �أعلم.
� rrصام رجل كفارة رم�ضان ،وبعد م�ضي ن�صف املدة عزم على �أن يطعم عما تبقى منها ،فهل
ذلك جائز؟
 rال تكون الكفارة مركبة بني �صيام و�إطعام ،ف�إن قدر على ال�صيام فلي�صم ،و�إن عجز فليطعم �ستني
م�سكيناً ،واهلل �أعلم.
 rrما قولكم يف فطرة �شهر رم�ضان �إذا مل يوجد لها من يفطر بها يف امل�سجد ،فهل يعمر بها
امل�سجد �أو تفرق على فقراء امل�سلمني؟
 rيجب تفطري ال�صائمني من وقف فطرة رم�ضان ح�سبما يقت�ضيه الوقف ،ما دام يوجد من يطعمها
من ال�صائمني� ،أما �إذا تعذر وجود من يح�رض يف امل�سجد للإفطار منهم فالأوىل توزيعها على فقراء
ال�صائمني ولو يف بيوتهم ،واهلل �أعلم.
ويف جواب اَخر ل�سماحته� :إن مل يوجد من يفطر من الفطرة املوقوفة ،واتفق جماعة امل�سجد املوقوف
له على عمارته بغلتها فال مانع من ذلك ،واهلل �أعلم.
 rrما هي �أف�ضل �أيام ال�صوم يف �شهر �شعبان؟
 rلي�س يف ال�سنة حتديد �أيام معلومة ي�ستحب فيها ال�صوم من �شهر �شعبان ،وما ورد يف �صوم اليوم
اخلام�س ع�رش غري �صحيح ،و�إمنا �صح عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان
�أكرث ما ي�صوم بعد رم�ضان يف �شهر �شعبان ،واهلل �أعلم.
 rrهل يجوز �صيام �شهرين متتابعني بق�صد التقرب �إىل اهلل تعاىل؟
 rال مينع من التقرب �إىل اهلل تعاىل ب�صيام �ستني يوما متتابعة� ،إذ لي�س ذلك ك�صيام الدهر ،و�إمنا
ينهى عن �صيام الدهر ،واهلل �أعلم.
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�شهر رم�ضان..

عبادة دينية وفوائد نف�سية وتربوية واجتماعية

�أيام قليله تف�صلنا عن رم�ضان� ،شهر الإميان والتوبة واملغفرة وال�صيام وال�صحة .ورم�ضان هذا العام
بالن�سبة للأمة اال�سالمية ي�أتي يف ظروف و�أحوال �صعبة ال يختلف عن العام املا�ضي مما �سببته جائحة كورنا
(كوفيد )19-من عزله اجتماعية ومتتد لت�شمل �أماكن كثرية يف �أنحاء العامل الإ�سالمي ،ورغم ذلك ف�إنه مع
قدوم �شهر رم�ضان املبارك من كل عام يعي�ش العامل الإ�سالمي يف مناخ روحي متميز يختلف عن بقية �أوقات
ال�سنة ،ولعل ال�صيام يف هذا ال�شهر هو �أحد الأركان املهمة ايل متتد �آثارها لت�شمل كل نواحي حياة امل�سلمني،
ولل�صيام �آثار �إيجابية على اجلوانب النف�سية واالجتماعية والرتبوية .ولعل �أهم ما مييز �شهر رم�ضان عن بقية
ال�شهور الهجرية هو ال�صيام الذي يعني االمتناع عن تناول الطعام وال�شراب وممار�سة ال�شهوات خالل النهار
 ،بالإ�ضافة �إىل اجلو الروحاين اخلا�ص الذي مييز هذا ال�شهر من امل�شاركة العامة بني الأفراد يف تنظيم �أوقاتهم
خالل اليوم بني العبادة والعمل يف فرتات حمددة وتخ�صي�ص �أوقات موحدة يجتمعون فيها للإفطار ،وهذه
امل�شاركة يف حد ذاتها لها �أثر �إيجابي من الناحية النف�سية على املر�ضى النف�سيني الذين يعانون من العزلة
وي�شعرون �أن �إ�صابتهم باال�ضطراب النف�سي قد و�ضعت حاجز ًا بينهم وبني املحيطني بهم يف الأ�سرة واملجتمع
.و�شهر رم�ضان مبا يت�ضمنه من نظام �شامل يلقي بظالله على اجلميع حني ي�صومون خالل هذا ال�شهر الف�ضيل،
وتتميز �سلوكياتهم عموم ًا بااللتزام بالعبادات ،والتقرب �إىل الله  ،وتعم مظاهر الرتاحم بني النا�س مما يبعث
علي الهدوء النف�سي واخلروج من دائرة الهموم النف�سية املعتادة التي متثل معاناة للمر�ضى النف�سيني ،في�سهم
هذا التغيري الإيجابي يف حدوث حت�سن يف حياتهم النف�سية.
�إن لل�صوم �آثارا �إيجابية يف تقوية
الإرادة التي تعد نقطة �ضعف يف كل املر�ضى
النف�سيني ،كما �أن ال�صوم هو تقرب �إىل اهلل
مينح �أم ًال يف الثواب وي�ساعد على التخل�ص
من امل�شاعر ال�سلبية امل�صاحبة للمر�ض
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النف�سي ،كما �أن ال�صرب الذي يتطلبه االمتناع
عن تناول الطعام وال�رشاب واملمار�سات
الأخرى خالل النهار ي�سهم يف م�ضاعفة
قدرة املري�ض على االحتمال مما يقوى
مواجهته ومقاومته للأعرا�ض املر�ضية .

الدكتور /
خلفان بن حممد الفهدي

ف�أمامنا جميع ًا فر�صة ذهبية لتحقيق
مكا�سب كثرية يف هذا ال�شهر الكرمي،
فال�صيام وذكر اهلل يف رم�ضان ،والتقرب
�إىل اهلل بالعبادات من الأمور الإيجابية
التي تنعك�س على ال�صحة النف�سية للجميع،

والفر�صة كبرية �أمام �إخواننا ممن يعانون
من اال�ضطرابات النف�سية لتدعيم حت�سن
حالتهم وم�ساعدتهم يف اخلروج من
املعاناة النف�سية .وفر�صة للرتاحم ونبذ
اخلالفات واحلب والعطاء و�صلة الرحم
وم�ساعدة الإن�سان على الإح�سا�س بالن�ضج
االجتماعي ،وحتمل امل�س�ؤولية ب�شقيها:
الديني والأخالقي ،كما يعمل ال�صيام على
م�ساعدة الإن�سان ،يف ن�ضج واكتمال ومنو
اجلوانب الإميانية يف �شخ�صيته .وفر�صة
ذهبية هي من ن�صيب �إخواننا الذين هم
�أ�رسى لعادة التدخني التي تهدد �صحتهم
وميكن �أن تودي بحياتهم ،وللذين وقعوا
يف م�أزق الإدمان على املواد املخدرة،
كل ه�ؤالء ميكنهم يف هذا املو�سم بالذات
اال�ستفادة من هذه الفر�صة يف �شهر رم�ضان
الذي �سوف ن�ستقبله ونعي�ش �أيامه ولياليه
يف جو روحاين رائع .ونتمنى �أن يكون هذا
ال�شهر منا�سبة مباركة يتم فيها �رشوق �أمل
يف نهاية امل�صاعب واملتاعب التي يعاين
منها امل�سلمون يف �أنحاء العامل ،و�أن ي�شهد
�شهر رم�ضان االنت�صار واخلري وال�سالم
للإ�سالم وامل�سلمني ..ونتجه �إىل اهلل بالدعاء،
ونرجو منه الإجابة� ..إنه �سميع جميب .ومن
خالل هذا املقال �سوف ن�ستعر�ض عددا من
الت�أثريات النف�سية واالجتماعية والرتبوية
لل�صيام :
�أوال :الت�أثريات النف�سية:
ال�صوم مدر�سة �إميانية عمليةُ ،تزكِّي
تقوي
النف�س ومتدها بطاقة نف�سية كبريةِّ ،
�صلة ال�صائم بربه ،و ُت�صفي ُروحه ب�شكل
يجعله ط ِّي ًعا للخري ،مبتع ًدا عن ال�رش؛ ذلك
�أن الإن�سان عندما ينوي ال�صوم ،يعرف �أنه
ُيقبل على اهلل بهذه الطاعة التي هي �رس
خفي بينه وبني مواله ،فيظل نهاره خا�ش ًعا
مو�صول القلب باهلل �سبحانه وتعاىل ،و ُيقبل
تلم�س �أ�سباب اخلري
بنف�س واعية على ُّ
املق�ضية �إىل ر�ضاه وثوابه اجلزيل �سبحانه.
ومن هذه املدر�سة الإميانية ت�أثريات نف�سية
�أوجزها يف الآتي:

 uالثبات النف�سيُ :ينمي ال�صوم الثبات
النف�سي للإن�سان ،و ُيدربه على ال�صرب؛ لأن
ال�صرب على ال�شدائد قوة معنوية من �أقوى
الأ�سلحة التي تت�سلح بها الأمم ،وقد قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :رم�ضان
�شهر ال�صرب ،و�إن ال�صرب ثوابه اجلنة).
 uتدريب وت�أهيل الإن�سان على الإ�شباع:
ي�ساعد ال�صيام على تدريب وت�أهيل الإن�سان
على الإ�شباع ،فال�صيام هو امتناع عن
�إ�شباع بع�ض رغبات النف�س ،وبع�ض حاجات
اجل�سم يف وقت معني ،ويف هذا تدريب
للنف�س على ما يذكره علماء النف�س (ت�أهيل
الإ�شباع) ،فال�صيام بذلك يعد دورة تدريبية
فعالة وحيوية ،تتكرر كل �سنة ،ي�ستخل�ص
منها الإن�سان كل فوائد ال�صرب ،مبا يدفعه
نحو املزيد من ُن�ضج وتكامل ال�شخ�صية.
 uتهذيب للنف�س :ي�ساعد ال�صيام على
و�صقْلها ،وتربيتها على
تهذيب النف�س َ
الإخال�ص يف كل �شيء ،و�إحياء ال�ضمري
واحلفاظ على َيقظتِه.
 uعامل مهدئ ف َّعال للإن�سان :يعمل
ال�صيام عام ًال مهد ًئا فعا ًال للإن�سان ،وهو
مبجمل ت�أثرياته ينفع يف الوقاية من عالج
حاالت التوتر النف�سي واجل�سدي ،وحاالت
ال َأرق وا�ضطرابات النوم املختلفة ،وحاالت
التعب والإرهاق ،وحاالت القلق واالكتئاب.
يعود ال�صيام اجل�س َم
 uاال�سرتخاء:
ِّ
على اال�سرتخاء ،وتقوية الإرادة ،وزيادة
اال�ستقرار النف�سي والعاطفي.
 uتدريب �إيجابي ومتوازن للفردُ :يعد
ال�صيام تدري ًبا �إيجاب ًّيا ومتواز ًنا ومقن ًعا
للفرد� ،إذ �أن لل�صائم حاجات ورغبات ،وهي
احلاجات والرغبات الدينية ،كون امل�سلم
يطمح يف �إر�ضاء ربه يف �أداء واجب ال�صوم
الذي فر�ضه عليه ،ويت�ضمن هذا الواجب
االمتناع عن الطعام وال�رشاب من ناحية،
و�ضبط النف�س عن �إيذاء الآخرين من خمتلف
اجلوانب املادية واملعنوية من ناحية �أخرى،
واحلاجات والرغبات االجتماعية.
 uالتحكم يف ال�سلوك وتقوية الإرادة

والعزمية :ي�ساعد ال�صيام على التحكم يف
ال�سلوك ،وتقوية الإرادة والعزمية ،فال�صيام
يعد تدري ًبا على قوة الإرادة وال�صرب،
فاالمتناع عن الطعام وال�رشاب يف فرتة
معينة ت�ساعد الفرد على ال�صرب وقوة الإرادة
فيما بعد ،فال�صوم �إذًا هو در�س م�ؤثر يف
الأفراد لتعلُّم ال�صرب وقوة الإرادة على
التحمل.
 uال�شعور بامل�س�ؤولية :ي�ساعد ال�صيام على
ال�شعور بامل�س�ؤولية ومعرفة قيمة الآخرين.
 uتقوية احل�س الداخلي وتنمية ال�ضمري:
ي�ساعد ال�صيام على تقوية احل�س الداخلي
وتنمية ال�ضمري.
� uضبط ال�شهوات وجماهدة النف�س :ي�ساعد
ال�صيام على �ضبط ال�شهوات وجماهدة النف�س
يف كافة االجتاهات ،فال�صيام مدر�سة
لتعليم ال�صرب والنظام يف احلياة ،والتعود
على ا�سرتخاء البدن ،وتقوية الإرادة ،وزيادة
اال�ستقرار النف�سي والعاطفي.
 uال�شعور باالطمئنان والراحة النف�سية
الكاملة :ي�ساعد ال�صيام على ال�شعور
باالطمئنان والراحة النف�سية الكاملة؛ وذلك
تقرب �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�أداء
لأنه ُّ
فري�ضة من فرائ�ض الإ�سالم؛ مما ي�شعره ب�أن
ر�ضي عنه ،و�أنه �سيقبل دعاءه �إن �شاء
اهلل قد ِ
اهلل تعاىل.
 uمواجهة احلاالت النف�سية امل�ؤملة :ي�ساعد
ال�صيام على تنمية القدرة على مواجهة
احلاالت النف�سية امل�ؤملة.
� uإمناء ال�شخ�صية :ومعناه الن�ضج وحتمل
امل�س�ؤولية والراحة النف�سية� ..إنه يعطي
الفر�صة للإن�سان لكي يفكر يف ذاته ،ويعمل
على التوازن الذي ي�ؤدي �إىل ال�صحة النف�سية،
وبالطبع ف�إن ال�صيام يدرب الإن�سان ،وينمي
قدرته على التحكم يف الذات� .إنه يخ�ضع كل
ميول الدنيا حتت �سيطرة الإرادة ،وكل ذلك
يتم بقوة الإميان.
ثانيا :الت�أثريات الرتبوية:
� uصيام �شهر رم�ضان ت�أمل للمعجزات
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ال�صيام ي�ساعد على
حتقيق التوازن بني اجل�سد
والعقل ،حيث يعمل على
�صفاء الذهن ,وبالتايل
و�ضوح التفكري ،والقدرة
على التخطيط واتخاذ
القرارات املنا�سبة
والأ�رسار التي يفوح منها هذا ال�شهر الكرمي.
 uال�صوم ي�ساعد على تربية روح امل�سلم،
ومنعه من ارتكاب الفاح�شة ،وتطهري النف�س
من كل ما هو مكروه.
 uال�صوم يعلم امل�سلم ال�صرب والتحمل،
وهذا ال يقت�رص على الأكل وال�رشب ،بل
يجعله رج ًال حكيم ًا يجتنب ال�شهوات
املحرمة ويبتعد عنها حتى ينال ر�ضا اهلل
تعاىل.
 uال�صوم جتديد لنية امل�سلم وتنقيتها يف
�سبيل اهلل تعاىل ،مع �أداء العبادات لإر�ضاء
اهلل وحده وعدم التباهي �أمام الآخرين.
 uال�صوم اختبار لل�صرب فهو يجعلك تتم�سك
بقدرتك على ال�سيطرة من دون طعام و�رشاب
و�شهواتك ت�ضبطها جي ًدا.
 uال�صوم ين�شئ امل�سلم على حب الكرم
وم�ساعدة الآخرين ،ويتجلى ذلك من خالل
ال�صدقات والزكاة لتخفيف كرب املحتاجني.
 uي�ساعد ال�صيام على تربية نف�س امل�سلم
وابتعادها عن ارتكاب الفواح�ش وتطهري
النف�س من كل ما هو بغي�ض.
ثالثا:الت�أثريات االجتماعية:
ومن الت�أثريات االجتماعية لل�صيام
فهي:
 uالنظام:
 mيعمل ال�صيام على تنظيم �أوقات الأكل
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وال�رشب ،على عك�س الأيام العادية التي
ُي�سمح فيها بالطعام طوال الوقت.
 mلل�صوم احرتامه وقواعده اخلا�صة ،حيث
ميتنع ال�صائم عن الأكل وال�رشب من طلوع
ال�شم�س �إىل �صالة املغرب ،وعليه التحمل
وال�صرب مهما كانت الظروف املحيطة.
� mإظهار قوة احتمال و�صرب ال�صائم على
جتاوز وقت ال�صيام والتغلب على �شهواته.
 mجميع امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل
ينتظرون �أ�صداء اذان املغرب ح�سب الوقت
املحدد يف كل بلد ،ويفطرون م ًعا يف الوقت
نف�سه يف كل ترتيب.
 uامل�شاركة مع الآخرين.
 mال�صوم ال مييز بني الغني والفقري ،فهو
موحد من حيث التعليمات الواردة يف تعاليم
الدين الإ�سالمي ،وال ميكن حتريفه �أو تغيريه
حتى ي�ضاهي الغني ويفرق بينه وبني
الفقري.
 mال�صوم خلق امل�ساواة بني جميع
الطبقات االجتماعية ،بحيث ي�شعر الأغنياء
والفقراء باجلوع بعد �صيام يوم طويل مما
ي�شجع الأغنياء ب�أهمية م�ساعدة الفقراء
واالهتمام بر�أفتهم ب�شكل عام.
 mرم�ضان �شهر اخلري والف�ضائل ،والأغنياء
فيه ي�ؤدون ال�صدقات ويخرجون الزكاة،
وكل هذه الأ�شياء ت�ساعد الفقراء يف �أعباء
احلياة ،وت�ساعد على رفع م�ستوى معي�شتهم

ب�شكل حمدود.
 uتخطي اخل�صومات بني النا�س.
 mي�ساهم ال�صيام يف مل �شمل الأ�رسة على
وجبة الإفطار م ًعا خالل ال�شهر الكرمي،
وبالتايل ي�ساعد على التقريب بني بع�ضهم
البع�ض و�إزالة اخلالفات وامل�شاكل ،على
عك�س الأيام العادية التي توجد فيها فجوة،
وي�أكل كل فرد على حدة.
 mمبا �أن االجتماعات ميكن �أن تزيل كل
الكراهية والغ�ضب من النفو�س ،ف�إن ر�ؤية
النا�س مع بع�ضهم البع�ض ،وتقا�سم الطعام،
و�أداء ال�صالة م ًعا ي�ساعد على التغلب على
امل�شاكل واخلالفات بينهم.
 uفوائد نف�سية واجتماعية كثرية،
فال�صائم ي�شعر بالطم�أنينة والراحة النف�سية
والفكرية ويحاول االبتعاد عما يعكر �صفوه
من حمرمات ومنغ�صات ويحافظ على
�ضوابط ال�سلوك اجليدة مما ينعك�س �إيجابا
على املجتمع عموما وملخ�ص تلك الفوائد:
◗ ي�ساعد ال�صيام على حتقيق التوازن بني
اجل�سد والعقل ،حيث يعمل على �صفاء الذهن
وبالتايل و�ضوح التفكري ،والقدرة على
التخطيط واتخاذ القرارات املنا�سبة.
◗ ال�شعور بالراحة والتفا�ؤل الناجم عن
ال�صوم كعبادة واجبة على امل�سلم ،وعندما
ي�ؤدي امل�سلم عبادة ويقرتب من اهلل تعاىل
ي�شعر بال�سعادة وحب احلياة.

◗ جتنب املزاج ال�سيء واالكتئاب ،وقد
وجدت بع�ض الأبحاث �أن من ي�صوم وي�صلي
يف الثلث الأخري من الليل يكون �أقل عر�ضة
لل�شعور باحلزن واالكتئاب.
◗ القدرة على الرتاجع والتحكم يف الرغبات،
نتيجة االمتناع لعدة �ساعات عن تناول ما
نريد من الطعام وال�رشاب ،وبالتايل تكون
لدينا �إرادة قوية متنعنا من االجنذاب �إىل
الكثري من الأ�شياء التي ميكن �أن ت�ؤذينا.
◗ ي�شعر الفقراء بالأمان نتيجة التعاطف
واملعاملة اللطيفة التي يتلقونها من
ال�شخ�ص املقتدر ،وال يخ�شون ال�شعور
بالوحدة �أو املعاناة.
◗ ال�صيام قبل �أن يريح البدن فهو عالج
نف�سي فعال يريح القلب وي�ضفي ال�صفاء
للعقل ويجعلنا قادرين على التفكري ب�شكل
�سليم ،فال�صيام يحدث التوازن جل�سد
الإن�سان خالل الأيام العادية ويعيد التوازن
يف حياته.
◗ ال�صيام يجعلنا قادرين على �أن نرى
الأمور من منظور �صحيح.
◗ ال�صيام يجعلنا �سعداء ومتفائلني ونحب
احلياة فال جند راحة �إال بحب العبادة لرب
العاملني وتنفيذ �أوامره ،و�أن نبتعد ب�صيامنا
عما نهي عنه ربنا.
◗ فقد توعد اهلل لنا بالهناء عندما ن�سلك
الطريق الذي ير�ضاه اهلل لنا ،والعك�س
معاك�سا ملا
مبعي�شة �ضنك �إذا �سلكت طريقًا
ً
�أراده.
◗ ال�صيام يجعلنا قادرين على التخل�ص
من االكتئاب ،وذلك عند قيام الن�صف الثاين
من الليل ،وبالتايل يتح�سن مزاج ال�صائم
بالطاعات ويقلل من هذه احلالة.
◗ ال�صيام يجعلنا قادرين على التحكم
بالذات وال�شهوات ورغبات النف�س ،وذلك
باملنع من تناول الطعام لفرتة طويلة ،وكبح
النف�س عما ت�شتهي من املغريات املختلفة
وال�سيطرة على �أنف�سنا.

اخلامتة
�إن �شهر ال�صوم يزيد من قوة الإن�سان
وقدرته على التغلب على ال�شهوات ،فال�صيام
لي�س فقط امتناعا عن الطعام وال�رشاب.
ولكنه قبل ذلك امتناع عن العدوان وال�شهوات
وميول ال�رش .وهو ما يعزز �إميان الإن�سان
ويقوي عقيدته .وهكذا جند ال�صيام يعمق
اخل�شوع والإح�سا�س بال�سكينة ،والتحكم يف
ال�شهوات و�إمناء ال�شخ�صية امل�سلمة .وال�صوم
يهب الإن�سان ال�سكينة والهدوء واخل�شوع
والتغلب على امللذات ،واالجتاه �إىل اهلل.
و�صدق العلي العظيم }كَ ا ُنوا َق ِليلاً ِّم َن ال َّل ْيلِ
ون (َ )17وب ْ أَ
ون
ِال ْ�س َحا ِر ُه ْم َي ْ�س َت ْغف ُِر َ
َما َي ْه َج ُع َ
(� {)18سورة الذاريات الآيتان (،)18-17
�إذ �أن لقيام الليل والتهجد يف الأ�سحار
جائزة فورية ،وهي اعتدال وحت�سن يف
مزاج القائمني واملتهجدين ،ويف �صحتهم
النف�سية .ورم�ضان �شهر القيام ،قال �صلى
اهلل عليه و�سلم (من قام رم�ضان �إميا ًنا
واحت�سا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه).
و�أخريا ،فلل�صوم فوائده امل�ؤكدة من
الناحية النف�سية واالجتماعية والرتبوية و�إن
كان ال�صوم يتعار�ض مع بع�ض املر�ضى
بحاالت نف�سية وع�صبية� ،إال �أن ال�صيام
ال يتعار�ض مع العديد من هذه الأمرا�ض،
وعلى هذا ي�ستطيع هذا املري�ض �أن ي�صوم،

بل ،ومن ال�رضوري �أن يفعل ذلك؛ فال�صيام
له ت�أثريه املخفف حلدة املعاناة والآالم يف
كثري من احلاالت النف�سية والعقلية.
املراجع
 uخالد �سعد النجار ،ال�صوم وال�صحة
النف�سية
 uحممود فتوح حممد �سعدات  ،مقاالت
متعلقة الآثار النف�سية لل�صوم 2016 ،م.
 uاالثار النف�سية لل�صوم –�شبكة الألوكة
www.alukah.net) spotlight 2016

 uاجلانب النف�سي لل�صوم – املدينة
www.al-madina.com articfe 2010

 uال�صوم وال�صحة النف�سية – �صيد الفوائد
www.saaid.net)mktarat)ramadan

 uفوائد ال�صوم ال�صحية والنف�سية
واالجتماعية بوك�سدل الإخباري
www.poxte.com 2021

 uفوائد ال�صيام االجتماعية –ديارانا-
البيان
wwwalbayan . ae) our-homes 2008

 uفوائد ال�صيام
واالجتماعية والرتبوية

ال�صحية والنف�سية

www.thaqfya.com 2018

 uكيف �أحقق توازين النف�سي برم�ضان؟
www.algazeera.net)blogs 2019
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

قمة ال�صحة وجودة احلياة العالية،
القراء  ...يف هذا العدد نتابع �سعينا امل�ستمر نحو ّ
مرحبا بكم �أعزائي ّ
وذلك من خالل تعزيز الوعي ال�صحي من �أجل �صحة م�ستدامة ت�ساعدنا على الـتـمـتـع بـحـيــــاة هانئــــــــة
مطمئنة ،وننعم فيها باملزيد من النمو يف �أركان احلياة ال�صحية ال�سعيدة .ومو�ضوعنا لهذا ال�شهر هو �أهمية
احلفاظ على �صحة اجللد العامة .و�أهمية اجللد تتم ّثل يف وظيفته كغطاء خارجي يحمي جميع �أجزاء اجل�سم من
العوامل اخلارجية مثل ال�صدمات واالحتكاك واملواد الكيميائية  ،بالإ�ضافة �إىل كونه خط الدفاع الأول �ضد
اجلراثيم امل�سببة للأمرا�ض.
واجللد هو �أكرب ع�ضو يف اجل�سم ،ويتكون من عدة �أن�سجة مبا يف ذلك الغدد العرقية ،وب�صيالت ال�شعر،
والنهايات الع�صبية املتخ�ص�صة للإح�سا�س بالبيئة اخلارجية ،فاجللد هو ع�ضو الإح�سا�س باللم�س واحلرارة
دورا يف �ضبط وتعديل حرارة اجل�سم من خالل الأوعية
وم�ؤثرات متعددة يف البيئة اخلارجية .كما �أن للجلد ً
الطرفية ال�سطحية وكذلك �إفراز العرق .واجللد له دور يف تخزين املاء والدهون لي�ستهلكها اجل�سم وقت احلاجة.
وبالإ�ضافة �إىل كل ما �سبق ف�إن اجللد �أي�ضا مهم يف تكوين فيتامني (د) والذي ي�ساعد على امت�صا�ص الكال�سيوم
والذي هو بدوره مهم يف النمو واحلفاظ على �صحة وقوة العظام والأ�سنان.
توج ُهك هذا ال�شهر :االهتمام برعاية اجللد ،نظرا لأهميته يف �إدامة �صحة اجل�سم ب�أكمله.
ّ

ماهي طبيعة الأمرا�ض اجللدية؟ وهل طب الأمرا�ض اجللدية يهتم فقط بالأمرا�ض التي ت�صيب اجللد؟
طبيب اجللد يتعامل مع طيف وا�سع من اال�ضطرابات ،وال
يقت�رص على �أمرا�ض اجللد ب�شكل مبا�رش ،بل ي�شمل الكثري من
الأمرا�ض التي قد ت�شرتك يف امل�سببات �أو الأعرا�ض �أو الت�أثري
املتبادل؛ �إنها �أمرا�ض ت�صيب اجللد وال�شعر والأظافر والأغ�شية
املبطنة للفم ،ويقوم طبيب اجللد كذلك بعالج الأمرا�ض املنقولة
جن�سيا.
و�أنواع الأمرا�ض اجللدية كالآتي:
 lالتهابات جلدية (نتيجة ا�ضطرابات يف طبيعة اجللد
واجلهاز املناعي) كالأكزميا وال�صدفية واحلزاز.
 lالتهابات نتيجة عدوى بكتريية �أو فريو�سية �أو فطرية،
والكثري من م�شاكل اجللد الأخرى كاحلب ال�شائع (حب ال�شباب)
وال�رشى (.)urticaria
 lالأورام التي قد تكون حميدة �أو خبيثة مثل �رسطان اخلاليا
القاعية واخلاليا ال�صبغية (امليالنوما).
ويف بع�ض الأحيان تكون العالمة الظاهرة على اجللد هي
جزء من م�شكلة �أو مر�ض جهازي ي�صيب باقي �أع�ضاء اجل�سم
مما ي�ساعد يف الت�شخي�ص و�إعطاء العالج الالزم قبل ا�ستفحال

املر�ض .مثال على ذلك :الذئبة احلمراء ،فقد يعاين املري�ض من
احمرار يف الوجه مع تقرحات يف الفم وثعلبة يف الر�أ�س ،ومع
�أخذ الفحو�صات الالزمة يت�ضح الحقا �أن املر�ض قد �أ�صاب �أي�ضا
الكلى �أو �أع�ضاء �أخرى.
كذلك يتم يف عيادة اجللد عالج الأمرا�ض املنقولة جن�سيا،
أعرا�ضا يف البداية ،مما
وامل�شكلة يف هذه الأمرا�ض �أنها ال ت�سبب � ً
يزيد من ن�سبة انتقالها ،و�أكرث هذه الأمرا�ض �شيوعا هي الث�آليل
املوجودة على الأع�ضاء التنا�سلية �أو حولها ،ويتم عالجها �إما
بالكي بالتربيد� ،أو مبادة (البوديفلني) ،وحديثا العالج املناعي.
والأمرا�ض التنا�سلية الأخرى التي يتعامل معها طبيب اجللد هي
الزهري وال�سيالن والهرب�س التنا�سلي .ويف بع�ض هذه الأمرا�ض
قد تنتقل اجلرثومة امل�سببة عن طريق الدم �إىل �أماكن �أخرى يف
اجل�سم كما هو احلال مع الزهري� ،أو قد ينتقل من الأم �إىل جنينها
�إن كانت م�صابة بالهرب�س التنا�سلي .و�إذا مت ت�شخي�ص املري�ض
ب�أحد هذه الأمرا�ض ف�إنه يتم �إجراء فحو�صات الدم للت�أكد �أنه ال
أمرا�ضا �أخرى والتي قد تنتقل جن�سيا مثل االلتهاب الكبدي
يحمل � ً
والزهري ومر�ض نق�ص املناعة املكت�سب.

ما �أهم طرق تفادي م�شاكل تهيج اجللد؟
يف�ضل ا�ستخدام امل��اء البارد �أو الفاتر بدال من امل��اء ال�ساخن الذي
يذيب الطبقة اخلارجية للجلد .كذلك جتنب املعقمات القوية التي بها مواد
مهيجة .وبعد غ�سل اليد وجتفيفها ينبغي و�ضع مرطبات لتفادي اجلفاف.
�أما الوجه فين�صح برتطيبه قبل وبعد لب�س الكمام ،والأف�ضل �أن ن�ستخدم
مرطبات مكتوب عليها (�( )noncomedogenicأي ال ت�سد م�سام اجللد) .و�إذا
كانت الب�رشة دهنية فالأف�ضل جتنب املرطبات الثقيلة كالفازلني ،وا�ستخدام
كرميات خفيفة تذوب يف املاء ب�سهولة .وبالإمكان ا�ستخدام عازل �أو �ضمادة
يف الأماكن التي يتح�س�س منها اجللد لتمنع االحتكاك بني اجللد والكمامة.
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ما عالقة اجللد مبر�ض (كوفيد )19؟ وهل هناك �أعرا�ض
�أو عالمات قد تظهر على اجللد؟
مت مالحظة عالمات متكررة تظهر على
جلد امل�صابني بفريو�س كورونا ولكن لي�س
كل �شخ�ص عنده هذه العالمات �أو الأعرا�ض
يعني �أنه م�صاب بالفريو�س ،ولكن ينبغي
تق�صي الأعرا�ض الأخرى كاحلمة وفقدان
حا�سة ال�شم وال��ذوق �أو خمالطة م�صابني
�آخرين .ومن تلك العالمات اجللدية ما يلي:
 uتورم واحمرار ووجود �أمل يف �أطراف
�أ�صابع القدم واليد وت�سمى (ق�ضمة ال�صقيع.
ه��ذه العالمة غالبا ت�شاهد عند تعر�ض
الأطراف للربد القار�س ،ولكن �إذا ر�أيناها
يف الو�ضع الراهن ف�إننا قد ن�شك بالإ�صابة
(بكوفيد.)19
 uال�رشى ( )urticariaوهو عبارة عن
مناطق حممرة ومنتفخة وم�صاحبة بحكة،
وهي �أي�ضا �شوهدت يف كثري من حاالت

الإ�صابة.
�زرق ال�شبكي وه��ي ع��ب��ارة عن
 uال��ت� ّ
خطوط زرقاء على �شكل �شبكة تتكون عادة
على الأطراف.
 uوقد تظهر البقع الدموية ()purpura
نتيجة التهاب الأوعية الدموية املوجودة
يف اجللد.
 uم�شاكل تظهر على اجل��ل��د نتيجة
ا�ستخدام الكمامات واملعقمات وو�سائل
تنظيف اليدين ،ومن هذه امل�شاكل حت�س�س
وتهيج جلد اليد من اال�ستخدام املتكرر
للمعقم ولب�س قفازات اليد� .إن املعقمات
حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ح��ول ف��ت��ق��وم بتذويب
الدهون املوجودة على اليد وهذا يجعل اليد
تكون جافة وخ�شنة ومعر�ضة لاللتهاب
واحل�سا�سية.

�صورة ومعلومات

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :مار�س
 qالي���وم العامل���ي لل�س���ل
(ال���درن) 24 :مار����س .لإحي���اء
ذكرى اكت�ش���اف الدكت���ور كوخ،
عام 1882م ،الع�ص���ية البكتريية
املت�س���ببة يف الإ�ص���ابة ،والتي
كان���ت اخلط���وة الأوىل نح���و
الت�شخي�ص والعالج.
 qالي���وم العامل���ي للكلى:
 8مار����س .هو مبادرة م�ش�ت�ركة
للجمعية الدولية لأمرا�ض الكلى
و(االحت���اد ال���دويل مل�ؤ�س�س���ات
الكلى) للتثقي���ف ب�أمرا�ض الكلى
وطرق الوقاية.
 qالأ����س���ب���وع ال��ع��امل��ي
للجلوكوما (املياه الزرقاء) يهدف
للتوعية بالزيادة العاملية يف
ن�سبة الإ�صابة.

مكونات جلد الإن�سان وما دوره الهام يف حياتنا

يتكون اجللد من ( )٣طبقات:
 mالطبقة اخلارجية (الب�رشة) وهي طبقة رقيقة حتتوي على اخلاليا
ال�صبغية ،وهذه الطبقة حتمي اجل�سم من الأ�شعة ال�ضارة كالأ�شعة فوق
البنف�سجية( .املواد الكيميائية كال�صابون واملعقمات ت�أثر �سل ًبا على
هذه الطبقة خا�صة مع التكرار وبقائها فرتة تزيد على ( )10ثواين ميكن
�أن تخرتق الطبقات الأعمق وتزيل الطبقة الزيتية املهمة).
 mطبقة الأدمة وتكون مبا�رشة حتت الب�رشة وحتتوي على النهايات
الع�صبية التي متيز الإح�سا�س �سواء كان �أمل� ،أو برودة �أو حرارة وغريها.
كما �أنها حتتوي على الغدد العرقية التي تفرز العرق .و�أهمية العرق
هو �أنه يقوم بالتخل�ص من العنا�رص امل�رضة ،وكذلك يعمل على تنظيم
 mالطبقة الثالثة من اجللد ويقال لها الن�سيج حتت اجللدي :حتتوي
درجة حرارة اجل�سم عند معدالت ثابتة ،حيث ُيفرز بكميات �أكرب يف
ال�صيف وعند تبخره يربد اجل�سم .هناك �أي�ضا الغدد الدهنية والتي تقوم على اخلاليا الدهنية وتزداد يف العدد واحلجم مع تناول الطعام بكميات
ب�إفراز الدهون من �أجل تزييت اجللد وجعله رطبا ومرنا وحمايته من كبرية خا�صة الكربوهيدرات ،و ُت�ستهلَك عند ال�صيام �أو عند احلاجة �إىل
ومعر�ض لالخرتاق .توليد طاقة �إ�ضافية.
اخرتاق امليكروبات ،لأن اجللد اجلاف يكون �أ�ضعف ّ
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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يف ع�صرنا احلايل ومع التطور االقت�صادي والتجاري امل�ستمر،
دخلت �إىل جمتمعاتنا �أ�صناف متنوعة من الأطعمة وامل�أكوالت
التي جتذب الناظر �إليها� ،سواء بطريقة تقدميها �أو الإ�ضافات املخفية
التي ت�شد املتذوق �إليها لتجربتها مرارا وتكرارا .لذلك وجب علينا
�أن نعي ما يدخل يف �أج�سامنا ،وتف�شت العديد من الأمرا�ض �إىل
ت�صيب ال�صغري والكبري .يعد الغذاء هو ال�سبب الرئي�سي واملبا�شر
لإمتام العمليات احليوية يف اجل�سم ،وت�ؤثر نوعية الطعام وكميته على
�سري تلك العمليات.
�أخ�صائية التغذية/
كوثر بنت نا�صر اليعربية

ال�سمنــة

انت�رشت وب�شكل مقلق �أمرا�ض كثرية متعلقة ب�سوء التغذية ومنها
ال�سمنة ,و�أعداد امل�صابني بال�سمنه على امل�ستوى املحلي والعاملي
يف تزايد م�ستمر� .إذن ماهي ال�سمنة وم�ضاعفاتها و�أ�سبابها وكيفية
جتنبها �أو معاجلتها؟
ال�سمنة �أو الوزن الزائد هي عبارة عن زيادة م�ستوى الدهون
يف اجل�سم والذي ي�ؤدي �إىل ظهور العديد من الأمرا�ض يف اجل�سم،
كمر�ض ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب ،والأوعية الدموية :مثل �ضغط الدم
والكول�سرتول وبع�ض �أنواع ال�رسطانات.
هناك ازدياد م�ستمر ومقلق يف �أعداد البالغني امل�صابني
بال�سمنة يف ال�سلطنة حيث يبلغ ( )٪28.2( , )%60للذكور و ()%40.9
عند الإناث ح�سب نتائج امل�سح الوطني للأمرا�ض غري املعدية
يف 2017م .وهو مايدق ناقو�س اخلطر على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
واملجتمعي والفردي.
وتعرف منظمة ال�صحة العاملية ال�سمنة بقيا�س م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
وهو الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول باملرت ،و�صنفت م�ؤ�رش كتلة
اجل�سم ( )30-26وزن زائد ،و�أكرث من (� )30سمنة.
اليعترب م�ؤ�رش كتلة اجل�سم دقيقا عند الريا�ضيني مفتويل
الع�ضالت ،وميكن ا�ستخدام ميزان �إلكرتوين حل�ساب ن�سبة دهون
اجل�سم والع�ضالت مثل ميزان (التانيتا).
زيادة الوزن يرتبط ب�شكل مبا�رش بهرمونات اجل�سم التي تت�أثر
بالطعام الذي ن�أكله ومنط احلياة واحلالة النف�سية .يقوم هرمون
(الأن�سولني) املفرز من غدة البنكريا�س بالتحكم يف م�ستوى ال�سكر
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يف الدم عن طريق �إدخاله �إىل جميع خاليا اجل�سم ،والفائ�ض منه
يخزن يف الكبد على �شكل (جاليكوجني) ،ولكن للأ�سف هذه املخازن
حمدودة ،فيقوم اجل�سم بتخزينها على �شكل دهون حتت اجللد �أو
ح�شوية يف �أع�ضاء اجل�سم .وعند تناول ال�سكريات الب�سيطة مثل
احللويات واملثلجات والكعك وغريه ب�شكل م�ستمر تن�ش�أ حالة مقاومة
(للأن�سولني)بحيث �أن خاليا اجل�سم تقاوم (الأن�سولني) ومتنعه من
�إدخال ال�سكر �إليها وزيادة م�ستواه يف الدم ي�ؤدي �إىل زيادة ال�شعور
باجلوع ،وبالتايل زيادة الأكل ومن ثم ال�سمنة.
ال�سمنة هي مر�ض تراكمي ين�ش�أ عرب الزمن لذلك يجب معاجلته
تدريجيا ،فلي�س هناك �أي دواء �سحري للتخل�ص منه ،بل عليك عمل
التغيري الالزم يف النمط الغذائي والن�شاط البدين اليومي للتخل�ص منه
تدريجيا.

م�ضاعفات ال�سمنة

املعدة بيت الداء وكل مايدخل اجل�سم عن غري حاجته يقوم اجل�سم
ب�إخراجه �أو تخزينه ،وينجم عن ذلك زيادة يف تر�سيب الدهون يف
الأرداف وحول الكليتني ويف الأن�سجة املحيطة بالأح�شاء وال�صدر
وع�ضالت اجل�سم في�ؤدي ذلك �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
واجلهاز التنف�سي واجلهاز الدوري والقلب و�أمرا�ض الغدد ال�صماء.
ومن �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي املرتبطة بزيادة الوزن هي ع�رس
اله�ضم ,احلمو�ضة ,و�إلتهاب املرارة وح�صواتها ,و�إلتهابات املعدة
والقولون.

كذلك ال�سمنة ت�ؤثر على اجلهاز التنف�سي حيث �أنه كلما ت�ضاعف
وزن اجل�سم �أ�صبح �أثقل ،بالتايل تت�أثر حركة احلجاب احلاجز وحركة
القف�ص ال�صدري �أثناء ال�شهيق والزفري فت�صبح �أبط�أ فيزداد ال�شعور
بال�ضيق ونق�ص الأك�سجني.
ومن �أمرا�ض اجلهاز الدوري ارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض �رشايني
القلب التي ت�ؤدي �إىل ظهور الذبحة ال�صدرية واجللطات.
ومن �أمرا�ض الغدد ال�صماء مر�ض ال�سكري املنت�رش يف ال�سلطنة
ب�شكل كبري فهناك �أكرث من ( )7500مري�ض �سكري �سنويا وهو
امل�سبب الأول لأمرا�ض الكلى والف�شل الكلوي ,كما ي�ؤدي �إىل �أمرا�ض
�رشايني الدماغ امل�ؤدية �إىل ال�سكتة والفالج.
كما تعزى بع�ض �أ�سباب ت�أخر احلمل وانقطاع الطمث �إىل زيادة
الوزن والبدانة ,وبع�ض امل�صابون بال�سمنة معر�ضني للإ�صابة
بالتهاب املفا�صل والروماتيزم والنقر�س.

املجتمع وال�سمنة

ال�سمنة هي مر�ض تراكمي ين�ش�أ عرب الزمن لذلك يجب
معاجلته تدريجيا ،فلي�س هناك �أي دواء �سحري للتخل�ص
منه ،بل عليك عمل التغيري الالزم يف النمط الغذائي
والن�شاط البدين اليومي للتخل�ص منه تدريجيا
زيادة الوزن يرتبط ب�شكل مبا�شر بهرمونات اجل�سم
التي تت�أثر بالطعام الذي ن�أكله ومنط احلياة
واحلالة النف�سية
يكون النظام الغذائي للبع�ض هو امل�شكلة بالتايل ين�صح املري�ض
ب�أخذ حمية قليلة الكربوهيدرات عالية الألياف وبع�ض املر�ضى قد
يعانون من مقاومة (الأن�سولني) فعليهم بال�صيام املتقطع �أو تنظيم
�أوقات الطعام ،والبع�ض يعاين من اال�ضطرابات النف�سية وقلة النوم
بالتايل نقوم بت�صحيح امل�سار حتى نتجنب الوقوع يف البدانة ،وقد
جتتمع هذه العوامل فتكون جميعها م�شرتكة يف ظهور م�شكلة زيادة
الوزن وال�سمنة فينبغي ت�صحيح هذه امل�سارات لإعطاء �أف�ضل النتائج
�أو االبتعاد عن م�سببات ال�سمنة الأ�سا�سية.
احر�ص على ا�ستبدال زيوت الطبخ املهدرجة بالزيوت النباتية
مثل زيت الزيتون والكانوال ,جتنب تناول ال�سكريات الب�سيطة
با�ستمرار مثل احللويات ,املثلجات� ... ,إلخ.
تناول كميات كافية من املاء واخل�ضار وح�صتني �إىل ثالث
ح�ص�ص غذائية من الفواكة لتجنب نق�ص الفيتامينات واملعادن
يف ج�سمك ,تناول الربوتينات احليوانية والنباتية مثل البقوليات
واللحوم ب�أنواعها ,ومار�س الريا�ضة من ن�صف �ساعة �إىل �ساعتني
يوميا ,جتنب تناول الأطعمة امل�صنعة واملعاجلة كالنقانق والربجر
واملعلبات(عالية ال�صوديوم) وابتعد عن الأطعمة الغنية باملواد
احلافظة.
خذ الأطعمة الطبيعية من املزرعة �إىل البيت والتي مل جتر عليها
عمليات ت�صنيع �أو معاجة �أو تعديل ,وحافظ على املوازنة يف تناول
الطعام بحيث تتجنب �أي نق�ص يف العنا�رص الغذائية من بروتينات,
دهون ,كربوهيدرات ,فيتامينات ومعادن ,وماء لأن كل عن�رص
له دوره احليوي يف اجل�سم .وحافظ على �صحتك يف �شبابك ف�أنت
حتتاجها عند هرمك ،ودمتم �ساملني.

هناك وعي كبري بخطورة ال�سمنة وتداعياتها على اجل�سم ولكن
يبقى ال�س�ؤال املطروح ماهي الو�سائل ال�صحيحة واملجدية حلل م�شكلة
البدانة؟ فقد يتجه كثري من �شبابنا اليوم للو�سائل غري امل�ضمونة التي
قد تغطي نتائج �إيجابية يف خف�ض الوزن م�ؤقتا ولفرتة ب�سيطة على
ح�ساب �صحته ,مثل ا�ستخدام حميات غذائية ع�شوائية دون الرجوع
�إىل �أهل االخت�صا�ص بل من �أ�شخا�ص يدعون تخ�ص�صهم بالتغذية.
هناك حميات كثرية ومتنوعة منها حمية (الكيتوجينك) ال�شائغة
واملنت�رشة حديثا .تعتمد حمية (الكيتو) على الدهون ب�شكل �أ�سا�سي
بن�سبة ( )%70وبروتينات بن�سبة ( )%25-20وكربوهيدرات بن�سبة
( )%5فقط وهو ما ي�ؤدي �إىل ظهور عوار�ض كبرية وخطرية على
اجل�سم مثل كرثة التبول واجلفاف الذي ي�ؤدي �إىل ظهور ح�صى الكلى,
وا�ستنزاف معادن اجل�سم عن طريق البول ي�ؤدي كذلك �إىل انخفا�ض
�رضبات القلب و�ضغط الدم  ,وظهور �أعرا�ض الإعياء والتعب واالرهاق
املزمن .جميع ما �سبق من م�ضاغفات هي للأ�شخا�ص الأ�صحاء،
�أما املر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض �أخرى فالعوار�ض م�ضاغفة
ووخيمة.
امل�صادر:
ملعرفتها
التحري
يجب
لذلك
البدانة
إىل
�
تقود
م�سارات
عدة
هناك
 جاي�سون فانغ� .)2018( .شيفرة البدانة .بريوت :دار التنوير.وال�سيطرة عليها والعامل املبا�رش �أن هذه امل�سارات �سببها املبا�رش  -عبدالبا�سط حممد ال�سيد .)2005( .التغذية النبوية .اجليزة :الدار
هو اال�ضطراب الهرموين بزيادة م�ستوى (الأن�سولني) يف الدم .قد العاملية.
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احلوادث املرورية..
نظرة �رشعية حقوقية

لقد كرم الدين الإ�سالمي
احلنيف النف�س الب�شرية �أميا
تكرمي  ،و�سن من القوانني
والأنظمة والت�شريعات ما
يحفظها وي�صونها من �أي
عدوان و�ضرر ،وحتى ولو
كان ال�شخ�ص بذاته ،ف�إنه
غري خمول بالت�صرف يف
ً
ت�صرفا يعود �إليها
نف�سه
بال�سوء و ال�ضرر.
�سامل بـــن �سـيـــف ال�شعيـلـــي
اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان
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�إن املتتبع للتعاليم الإ�سالمية ال�سمحة ليجد �إنها جاءت ت�أمر
بحفظ النف�س الب�رشية من التهلكة ومن كل الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل
وفاتها  ،بل وع َّد ذلك من �أهم مقا�صدها وهو (حفظ النف�س) ،ويتجلى
احلفاظ على النف�س الب�رشية يف الإ�سالم على �أمرين اثنني :الأول
هو احلفاظ على الذات الإن�سانية ومقوماتها  ،وت�رشيع الأحكام
التي تكفل حتقيق الذات الإن�سانية من ناحية وحت�صيل املقومات
�سواء كانت هذه الأحكام خا�ص ًة بالفرد� ،أم كانت
ال�رضورية لذلك،
ً
هذه الأحكام عام ًة يف املجتمع كله  ،ويف خمتلف جوانب احلياة التي
يت�شارك فيها النا�س كاملرافق العامة والطرقات وخمتلف امل�صالح
امل�شرتكة بني �أفراد املجتمع  ،والأمر الثاين  :منع االعتداء على الذات
الإن�سانية  ،مهما كان هذا االعتداء  ،وعلى � ٍ ّأي كان  ،فالإن�سان يف
ت�صنيف له على �أ�سا�س العرق �أو اللون
ذاته وبغ�ض النظر عن �أي
ٍ
�أو اجلن�س �أو الدين �أو �أي اعتبارات �أخرى هو �أغلى ما يف الوجود
يعمر الكون �إال
 ،لأنه بنيان اهلل عزوجل ،وال ت�ستقيم احلياة وال
ّ
باحلفاظ عليه  ،واالرتقاء به  ،ويكون ذلك يف �رضوراته وحاجياته
حي مقتدر وفاعلٍ مت�أثر
وما �إىل ذلك فيما يتعلق بوجوده ك�إن�سان ٍ
وم�ؤثر فيما حوله وفيمن حوله ،وهذه ال�رضورات تعرف يف الإ�سالم
بال�رضورات اخلم�س وهي احلفاظ على نف�سه  ،واحلفاظ على عقله ،
واحلفاظ على ن�سله  ،واحلفاظ على ماله  ،واحلفاظ على دينه  ،وعلى
الإن�سان وعلى املجتمع كله �أن يعنى بتوفري احتياجاته الإن�سانية
املختلفة من حيث �أم ُنه و�صح ُته وغذا�ؤه و�إيوا�ؤه  ،وهذا ما جاءت به
ال�رشائع الإلهية ،و�أقرته ونادت به قوانني العدالة الب�رشية  ،وكفله
الإ�سالم لكل الرعايا الذين يعي�شون يف املجتمع من غري امل�سلمني .
وعليه ,ومن هذا املنطلق ف�إن الإن�سان مطالب ب�أن ي�سعى جاه ًدا
�إىل حتقيق هذا املق�صد  :حفظ النف�س وذلك عرب خمتلف الآليات
التي تكون عامال �أ�سا�سيا يف هذا ال�ش�أن  ،والتي ت�أتي يف مقدمتها
و�أولوياتها املحافظة على �سالمة الطريق وامل�ستفيدين منها وال�سعي
�إىل احلد من حوادث املرور التي حت�صد الأرواح ،وما يرتتب على ذلك
من �أثار �سلبية على م�ستوى الفرد واملجتمع .
�إن الطريق تعد من الأمور التي يت�شارك النا�س يف ا�ستخدامها
واملنفعة منها  ،وق�ضاء م�أربهم اليومية يف خمتلف جوانب احلياة
 ،ولقد جاء الدين الإ�سالمي احلنيف بتعاليمه ال�سمحة التي ت�ؤكد
على وجوب املحافظة على الطريق والتحلي بالأخالق الإ�سالمية
عند ا�ستخدامنا لها ومل يغفل عن هذا الأمر � ،إن مفهوم حق الطريق
يتجلى يف كافة املمرات العمومية التي ي�سلكها النا�س من �شوارع
وملك للجميع ،فالكل
و�أزقة وغريها ،وهو مرفق عام جلميع النا�س ُ
ي�ستخدمه ،وال �أحد ي�ستطيع �أن ي�ستغني عنه ،كما ال يجوز اجللو�س
فيه وعرقلة حركة النا�س وم�صاحلهم ،فاحرتام الطريق واملحافظة
عليه من الأخالق العالية التي جاء بها الإ�سالم كما قال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم�( :إمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق) فكمال الأخالق هو
من كمال الدين ،ونق�صها من نق�ص الدين  ،فاملتتبع لل�سنة النبوية
على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة وال�سالم يجد فيها من التوجيهات
الوا�ضحة وال�رصيحة والتي تدعو �إىل احرتام الطرق عند ا�ستخدامها
واال�ستفادة من خدماتها املختلفة  ،فقد قال عليه �أف�ضل ال�صالة

م��ن مقا�ص��د ال�شريع��ة الإ�سالمي��ة حف��ظ النف���س
الب�شرية ،وعليه ف�إن الإن�س��ان مطالب ب�أن ي�سعى جاهدا
�إىل حف��ظ نف�س��ه ونف�س غ�يره ،ومن ذل��ك ال�سعي �إىل
املحافظ��ة عل��ى ال�سالم��ة يف الطرق واحلد م��ن حوادث
الطرق التي حت�صد الأرواح
الطرقات .فقالوا :ما لنا ب ٌد� ،إمنا هي
واجللو�س يف
وال�سالم �( :إياكم
ِ
َ
نتحدث فيها .قال :ف�إذا �أبيتم �إال
جمال�سنا
املجال�س ،ف�أعطوا الطريقَ
ُ
ُ
َ
وكف الأذى ،ور ُّد
غ�ض الب� ِرصُّ ،
ح َّقها .قالوا :وما ُّ
حق الطريقِ ؟ قالُّ :
ونهي عن املنك ِر) (�صحيح البخاري) ،فلو
باملعروف،
أمر
ِ
ِ
ال�سالم ،و� ٌ
ٌ
تتبعنا هذه احلقوق الواردة يف احلديث ال�رشيف ووقفنا مع كل حق
منها لوجدنا فيها من التوجيهات الدالة داللة وا�ضحة على وجوب
املحافظة عليها واحلر�ص على �سالمة م�ستخدميها.
�إن ظاهرة احلوادث املرورية والتي تعد من �أخطر الظواهر وقعا
على املجتمع نظرا ملا يرتتب عليها من خ�سائر يف الأرواح وخ�سائر
مادية تعود نتائجها �سلبية و�إن كانت ــ بحمد اهلل ـــ وانغرا�س الوعي
بني �أفراد املجتمع قد بد�أت �إح�صائياتها يف االنخفا�ض عن الأعوام
ال�سابقة � ،إال �أنها ما زالت هاج�سا ي�ؤرق املجتمع  ،وهذه الظاهرة
يجب الوقوف عليها للحد منها بتكاتف جهود اجلميع  ،من �أفراد
املجتمع وكذلك اجلهات املعنية  ،وذلك للحد من تف�شي نتائجها
ال�سابقة الذكر يف املجتمع .
لقد كانت هذه الظاهرة وما زالت حمل اهتمام من قبل احلكومة
الر�شيدة  ،واتخذت كافة التدابري التي حتد من هذه الظاهرة يف
املجتمع  ،ولقد كان االهتمام بها منذ العهد امليمون للمغفور له ـ
ب�إذن اهلل تعاىل ـ ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
بن تيمور ـ طيب اهلل ثراه ـ يف دعوته الأبوية لتكاتف اجلهود نحو
احلد من احلوادث املرورية؛ للقناعة الوطنية ب�أن املحافظة على
املورد الب�رشي والكفاءة العمانية واجب وطني وم�س�ؤولية جمتمعية
و�شخ�صية ،تتحقق بتبني الأ�سباب والأخذ بامل�سببات وو�ضع
ال�سيا�سات والت�رشيعات والقوانني واخلطط والربامج الداعمة لهذا
النهج ،ويف ظل ما ت�شكله احلوادث املرورية من مقلقات للر�أ�سمال
االجتماعي الب�رشي ،ومهددات ملنظومة الأمن الوطني عامة والأمن
االجتماعي خا�صة ،وا�ستنزاف مرهق القت�صاديات وموارد الدولة
الب�رشية واملادية واملالية وال�صحية ،حتقق يف هذا املجال العديد
من الإجنازات امل�شهودة والنواجت امللمو�سة على �أر�ض الواقع ،حتى
�أ�صبحت �شاهدة على عظم املنجز وكفاءة الإجناز و�إخال�ص اجلهود
ال�رشطية وامل�ؤ�س�سية واملجتمعية من �أجل حتقيق الر�ؤية ال�سامية
بالعمل اجلماعي نحو احلد من احلوادث املرورية وتر�سيخ الوعي
املروري امل�س�ؤول وترقية املفاهيم املرورية وت�أ�صيلها يف ثقافة
املجتمع.
لقد باتت احلوادث املرورية ت�شكل حتد ًيا عامل ًيا ي�شمل اجلوانب
ال�صحية واالقت�صادية واملجتمعية� ،إذ تودي بحياة نحو ()1.25
مليون وربع املليون �شخ�ص تقريب ًا يف كل عام ،وذلك وفقا للتقرير
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ال�صادر من منظمة ال�صحة العاملية ب�ش�أن «حالة ال�سالمة على الطرق
تت�سبب الإ�صابات الناجمة عنها حوادث املرور
لعام 2015م» كما
ّ
يف خ�سائر اقت�صادية كبرية للأفراد والدول ،جراء كلفة العالج وفقدان
�إنتاجية الأ�شخا�ص.
ويتعر�ض ما بني ( )50- 20مليون �شخ�ص �آخر لإ�صابات غري
مميتة ،وي�صاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك ،وفق منظمة ال�صحة
العاملية يف درا�سة �صادرة عنها.
تت�سبب
وتقول املنظمة� :إن الإ�صابات الناجمة عن حوادث املرور ّ
يف خ�سائر اقت�صادية كبرية للأفراد و�أ�رسهم وللدول ب�أ�رسها ،وتن�ش�أ
هذه اخل�سائر عن تكلفة العالج وفقدان �إنتاجية الأ�شخا�ص الذين
يتوفون �أو ُي�صابون بالعجز ب�سبب �إ�صاباتهم ،و�أفراد الأ�رسة الذين
التغيب عن العمل �أو املدر�سة لرعاية امل�صابني .وتكلف
ي�ضطرون �إىل ّ
حوادث املرور يف معظم البلدان ( )%3من الناجت املحلي الإجمايل.
ويحدث ما يزيد على ( )%90من الوفيات الناجمة عن حوادث
املرور يف البلدان املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل .وتوجد �أعلى معدالت
الوفيات الناجمة عن حوادث املرور يف الإقليم الأفريقي .وحتى يف
البلدان املرتفعة الدخل تزداد احتماالت التعر�ض حلوادث املرور بني
الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل الأو�ساط االجتماعية االقت�صادية الدنيا،
حيث يحدث ما يقارب ( )%48من الوفيات الناجمة عن حوادث املرور
عاما.
يف العامل بني الأ�شخا�ص البالغني من العمر من (ً )44 - 15
ولو متعنا النظر يف الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل هذه احلوادث والتي
حت�صد الآالف من الأرواح �سنو ًيا ،لوجدنا �أن هذه الأ�سباب هي يف
حقيقة الأمر ناجتة عن عدم الإدراك بامل�س�ؤولية واال�ستخفاف
بااللتزام بقواعد املرور التي و�ضعت من �أجل املحافظة على �سالمة
الطرق وم�ستخدميها .
كما ي�شري التقرير ال�صادر من وزارة ال�صحة لعام 2014م ب�أن
حوادث املرور هي ال�سبب الأول حلاالت الوفيات للمر�ضى املنومني
يف امل�ست�شفيات وغالبيتهم ترتاوح فئتهم العمرية بني ( 20ــ � )34سنة.
ووفقا لكتاب (حقائق عامة عن املنظومة املرورية يف ال�سلطنة
2015م) ال�صادر من املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات  ،ف�إن
امل�سببات خالل عام  2015م التي كانت خلف الوفيات الناجمة من
حوادث املرور خمتلفة ون�رسدها كالآتي:
م

ال�سبب امل�ؤدي �إىل احلادث

الن�سبة ٪ 100

1
2
3
4
5

ال�سرعة
التجاوز
الإهمال
املركبة
�أ�سباب �أخرى

57.9
14.7
11.2
11.2
5.0

ويف هذا ال�صدد ،ونتيجة للوعي املجتمعي والإح�سا�س بامل�س�ؤولية
من قبل م�ستخدمي الطريق ،واجلهود احلثيثة التي بذلت وما زالت تبذل
من جهات االخت�صا�ص يف هذا ال�ش�أن يف جمال التوعية والتثقيف
ب�أهمية التقييد بالأنظمة املرورية ،وذلك بهدف املحافظة على
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الروح الب�رشية للحد من انت�شار ظاهرة احلوادث ،وكذلك احرتام حق
الطريق وم�ستخدميه ،ف�إن الإح�صائيات ال�صادرة من املركز الوطني
للإح�صاء واملعلومات لعام  2019م �أ�شارت �إىل �أن عدد احلوادث
املرورية بال�سلطنة قد �شهد انخفا�ضا يف ال�سنوات الأربع الأخرية،
وهو بحد ذاته يعد م�ؤ�رشا وهلل احلمد ب�أن هذه الظاهرة تتجه نحو
االنخفا�ض يف املجتمع  ،وما يت�أتى ذلك �إال بجهود عظيمة يتعاون
فيها املواطن مع احلكومة ،وحتديدا مع اجلهات املعنية للق�ضاء على
هذه الظاهرة واحلد منها �إىل �أق�صى احلدود ،وهذا الأمر هو الذي
يدعو له الدين الإ�سالمي احلنيف وال�رشيعة الغراء �سواء كان ذلك
من الناحية احلقوقية � ،أم كان ذلك من ناحية احلفاظ على النف�س
الب�رشية من التهلكة والذي يعد من �أهم مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية .
فمن املعلوم ب�أن التقييد بالأنظمة والقوانني املتعلقة با�ستخدام
الطريق واحلد من انت�شار احلوادث املرورية هو من احلقوق الأ�صيلة
للنف�س الب�رشية وعدم �إلقائها يف التهلكة  ،وهي التوجيهات الوا�ضحة
التي ال غبار عليها يف تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف يف هذا
ال�ش�أن  ،فكما هو وا�ضح ب�أن حق النف�س حق مقد�س يف نظر ال�رشيعة
الإ�سالمية ،فلقد خلق اهلل الإن�سان و�ألب�سه ثوب الكرامة وف�ضله على
كثري ممن خلق بالعقل والعلم والبيان والنطق وال�شكل وال�صورة
احل�سنة والهيئة ال�رشيفة والقامة املعتدلة ،و�شمله بالرعاية والعناية
وهو نطفة يف داخل الرحم ويف جميع �أطواره� ،إىل �أن �صار خل ًقا �آخر
فتبارك اهلل �أح�سن اخلالقني  ،وكانت الر�سالة الربانية وا�ضحة يف
هذا اجلانب ،حيث �إن عالقتنا باهلل هي عالقة عبودية ،وهذا وا�ضح
ون{ �سورة
}وو َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َو ْ ِإ
من قوله تعاىل:
ن�س ِ�إ اَّل ِل َي ْع ُب ُد ِ
َ
ال َ
الذاريات ،الآية (� ،)56إذ ق�رص اهلل الغاية من خلق الإن�س واجلن على
عبادته و�رشع من التعاليم مبا يحفظ النف�س من �أجل �أن تقوم بالغاية
ال�سامية والهدف النبيل  ،وجعل من املحافظة عليها مق�صدا �أ�صيال
من مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية  ،واملتتبع للأخذ ب�أ�سباب احلد من
حوادث املرور عرب االلتزام بالأنظمة والقوانني املعمول بها يف هذا
ال�ش�أن ليجد �أن الهدف ال�سامي من �سن هذه الت�رشيعات والأنظمة ،
واملق�صد الأ�صيل هو احلفاظ على النف�س الب�رشية من �أن تزهق وما
يرتتب على ذلك من عوائد على م�ستوى الأفراد واجلماعات .
ومبا �إنه بات وا�ضحا ب�أن ظاهرة احلوادث املرورية واحلد منها
هي يف حقيقة الأمر املق�صد منها املحافظة على النف�س الب�رشية،
وهو توجيه جاءت به ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحة  ،ف�إن �أمر املحافظة
على م�صلحة النف�س الب�رشية يندرج على طريقني:
• الطريق الأول :طرق املحافظة على النف�س من جانب الوجود.
ويت�ضمن و�ضع ال�ضمانات لوجود وحياة الإن�سان وا�ستمراره ،وبيان
امل�صالح وامل�ضار له يف حت�صيل مطالبه ،وبيان حاالت ال�ضيق
وال�سعة ،واالنتقال من الع�رس �إىل الي�رس مبقت�ضى ما و�ضع له من
مبادئ وقواعد يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
• والطريق الثاين :يف املحافظة على مق�صد النف�س من جانب
العدم ،ويت�ضمن حترمي االعتداء على الأنف�س ،والأطراف ،وم�رشوعية
الق�صا�ص يف الأنف�س والأطراف ،و�أحكام القتل اخلط�أ وعالقتها
باملحافظة على الأنف�س ،وحترمي االنتحار وغريها.
حرمت ال�رشيعة الإ�سالمية االعتداء على الأنف�س بغري حق
فقد َ

واعتربت هذا الفعل من �أعظم املفا�سد على ظهر الأر�ض ،ومن �أكرب
الكبائر و�أنكر املنكرات بعد الكفر باهلل ،وجاء ذلك التحرمي يف �آيات
}و اَل َت ْق ُتلُوا
كثرية و�أحاديث عديدة ومتنوعة نذكر منها :قوله تعاىلَ :
ال َّنف َْ�س ا َّلتِي َح َّر َم اللهَّ ُ �إِ اَّل ِبالحْ َِّق{ �سورة الإ�رساء ،الآية ،33وقال تعاىل:
}و اَل َت ْق ُتلُوا �أَ ْو اَل َدكُ ْم َخ ْ�ش َي َة �إِ ْملاَ قٍ { �سورة الإ�رساء ،الآية ( .)31وقال
َ
}و َمن َي ْق ُت ْل ُم�ؤْمِ ًنا ُّم َت َع ِّم ًدا ف ََج َزا�ؤُ ُه َج َه َّن ُم َخا ِل ًدا فِ ي َها َوغَ ِ�ض َب
تعاىلَ :
َ
َ
َ
يما{ �سورة الن�ساء ،الآية (.)93
ع
ا
ب
َا
ذ
ع
ه
ل
د
ع
�
أ
و
ه
ن
ع
ل
و
اللهَّ ُ َعل َْي ِه َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ً َ ظِ ً
وقال تعاىل�} :إن ا َ
هلل ال ُيحِ ب املُعتدين{ �سورة البقرة ،الآية (.)190
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال َيحِ ل دم امرئ م�سلم ي�شهد �أن
ال �إله �إال اهلل� ،إال ب�إحدى ثالث :الثيب الزاين ،والنف�س بالنف�س ،والتارك
لدينه املُفارق للجماعة).
وعلى م�ستوى الت�رشيعات والقوانني  ،فقد كفل النظام الأ�سا�سي
للدولة ما ي�ضمن احلفاظ على النف�س الب�رشية وعدم التعر�ض لها
للتعذيب �أو الإهانة ب�أي �شكل من الأ�شكال  ،فعلى �سبيل املثال ال
احل�رص فقد ن�صت املادة رقم ( )20من النظام الأ�سا�سي للدولة بـ «ال
يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي �أو للإغراء� ،أو للمعاملة
احلاطة بالكرامــة .ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك .كما يبطــل
كل قــول �أو اعتـراف يثبت �صدوره حتت وط�أة التعذيـب �أو بالإغـراء �أو
لتـلك املعاملــة �أو التهديد ب�أي منهما».
ومن هذا املنطلق فقد �سخرت الإمكانات واملوارد املتاحة
يف هذا ال�ش�أن  ،و�سعت احلكومة الر�شيدة ومنذ بزوغ فجر النه�ضة
املباركة �إىل توفري كافة و�سائل ال�سبل الداعمة �إىل ت�سهيل حركة
التنقل للمواطن يف ال�سهل واجلبل  ،والقرى واملدن  ،ف�شهدت ال�سلطنة
وم�ستمرا ل�شبكة الطرق الرئي�سية والثانوية يف ربوع
تطورا ملحوظً ا
ً
ً
عمان من �أق�صاها �إىل �أق�صاها  ،ووفرت كافة و�سائل اخلدمات التي
يحتاجها م�ستخدم الطريق ورفع م�ستويات كفاءة هذه الطرق مع
�أعطاء ال�سالمة املرورية �أهمية كربى عند ت�صميم و�شق هذه الطرق .
ومن خالل ما تقدم ذكره  ،ف�إنه يت�ضح لنا ب�أن ظاهرة احلد من
انت�شار احلوادث املرورية الهدف منه هو احلفاظ على النف�س الب�رشية
من �إلقائها يف التهلكة و�سالمتها  ،و هو يف حقيقة الأمر من التعاليم
والتوجيهات الأ�صيلة لل�رشيعة الإ�سالمية الغراء التي جاءت تعاليمها
بكل ما هو يعود باخلري للفرد واجلماعات  ،فحري بنا وا�ستجابة لهذا
الواجب  ،وترجمة له �أن جنعل ذلك �أمام �أعيننا وذلك بهدف تفادي
الأ�رضار التي ال حتمد عقباها الناجمة من حوادث املرور  ،م�سجلني
كلمة �شكر وتقدير جلهاز �رشطة عمان ال�سلطانية على كافة اجلهود
امل�ضنية يف توعية وتوجيه ال�سائقني من خماطر ال�رسعة اجلنونية
و�رضورة احرتام حقوق الطريق واتباع الإر�شادات املرورية ،وذلك

من خالل و�سائل الإعالم املختلفة املرئية وامل�سموعة واملقروءة �أو
من خالل الندوات واملحا�رضات وغريها من الو�سائل للحفاظ على
حياة م�ستخدمي الطرق مع ت�سخري كافة املوارد املتاحة يف �سبيل
حتقيق ذلك .
ولو تتبعنا بحق  ،ووقفنا وقفة ت�أمل لوجدنا �أن هناك العديد من
الأ�رضار الناجمة من هذه احلوادث ن�ستخل�صها فيما يلي :
• �أ�رضار ب�رشية :تتمثّل يف خ�سارة الأرواح نتيجة احلوادث ،و ُي َق َّدر
عدد الوفيات �سنوي ًا �أكرث من مليون ومائتني وخم�سني �ألف �شخ�ص،
وعدد الإ�صابات بخم�سة ماليني �إ�صابة يف ال�سنة ،وهذه �أعداد رهيبة
ميكن تفادي معظمها بزيادة الوعي و�أخذ االحتياطات الالزمة من
كافة الأطراف.
يتعر�ض ال�شخ�ص امل�صاب لعاهة دائمة
• �أ�رضار �صح ّية :رمبا ّ
يتعر�ض ل�شلل
ت�ستمر معه طوال حياته ،كبرت يف �ساقه �أو يده ،ورمبا ّ
يف دماغه �أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء ج�سده.
• �أ�رضار نف�سية :نتيجة ال�صدمة التي حت�صل عند وقوع احلادث،
وكلما كان احلادث �أ�شد عنف ًا كانت ال�صدمة �أكرب و�أطول � َأمداً.
تعر�ضت للحادث،
• �أ�رضار ماد ّية :كخ�سارة ال�سيارة التي ّ
والتكاليف التي يتم دفعها يف �إ�صالحها �أو حتى تبديلها ،كذلك املال
ا�ستمر ل�سنوات عديدة يف
الذي ُينفَق لعالج ال�شخ�ص امل�صاب ،ورمبا
ّ
بع�ض الأحيان.
خا�ص ًة �إن كان امل�صاب هو
• �أ�رضار اجتماعية� :سواء على الأ�رسة؛ ّ
الأب ،فتحدث فجوة كبرية يف تربية الأبناء واالهتمام ب�ش�ؤون الأ�رسة
ككل.
ويف اخلتام ،ف�إننا ن�س�أل اهلل عز وجل �أن يكتب ال�سالمة للجميع،
و�أن يقينا خماطر الطريق ،داعني اجلميع �إىل التقييد وااللتزام بقواعد
ال�سالمة املرورية ومبا يحفظ اجلميع من �رش احلوادث  ،من ّعمني باخلري
والعطاء يف هذا البلد الطيب الذي نعي�ش خرياته حتت ظل القيادة
احلكيمة لعاهل البالد املفدى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه.
املراجع:
• احلفاظ على النف�س الب�رشية يف الإ�سالم بقلم :ال�شــيخ يا�ســني
الأ�ســطل.
• موقع «منظمة ال�صحة العاملية» �شبكة املعلومات (الإنرتنت).
• كتاب (حقائق عامة عن املنظومة املرورية يف ال�سلطنة )2015
ال�صادر من املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات .
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ا�ستخـــدام
الكالبيف
احلــــروب
ينتمي الكلب �إىل ف�صيلة الكلبيات التي ت�ضم �أي�ضً ا الثعلب وابن �آوى والقيوط
بالإ�ضاف��ة �إىل الذئ��ب وال��ذي يع ّد اجل��د الأول للكل��ب ،ويعد الذئ��ب �أول حيوان
ا�س��تئن�س به الإن�س��ان ،فهناك فر�ض��ية حديثة مبني��ة على حتاليل جيني��ة تقول �أن
ا�ستئنا�س الذئب يعود �إىل (� )14000سنة قبل امليالد ،وقد انت�شر هذا اال�ستئنا�س
يف �أوروبا و�شمال �أفريقيا وغرب �آ�سيا ،وتوجد عدة فر�ضيات فيما يخ�ص الطريقة
التي وقع بها اال�س��تئنا�س؛ ومن �أبرزها �أن الإن�س��ان اعتنى ب�ص��غار الذئب اليتامى،
ويدعم هذه الفر�ضية �سلوك الذئب ،فهو يعي�ش يف جمتمع ويطيع الذئب امل�سيطر،
وهكذا ب�ض��م دور امل�س��يطر والأم الثانية ا�ستطاع الإن�س��ان �أن ينجح يف ا�ستئنا�س
الذئب.
يوجد اليوم حوايل (� )350س�لالة من الكالب  ،وت�ؤدي بع�ض الكالب �أعما ًال
مهمة للب�شر ،فهي م�ستعدة لتعلم مهارات متنوعة لأنها ذكية وخمل�صة ملن يربيها،
فكالب احلرا�سة اليقظة حتمي املنازل من الل�صو�ص ،وكالب الرعي والكويل ترعى
املا�ش��ية وحتميها من احليوانات املفرت�سة ،ويف معظم بالد العامل ت�ستخدم ال�شرطة
الأنف القوي احل�س��ا�س للكلب يف التو�صل للمجرمني ،وك�شف املتفجرات واملواد
املمنوعة ،كما ي�ستخدم بع�ض املكفوفني الكالب لإر�شادهم للطريق.
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يع��ود ا�ستخدام ال��كالب يف احل��روب لع�صور ما قب��ل امليالد ،فقد
ا�ستخدمها الفراعنة والرومان واليونانيون والفر�س يف بع�ض حروبهم
أغرا�ض متعددة  ،حيث ا�ستخدمت يف البداية يف نقل الر�سائل وحرا�سة
ل ٍ
املع�سك��رات وق��ادة اجليو�ش ،قب��ل �أن يتطور الأم��ر �إىل ا�ستخدامها يف
الهجم��ات الع�سكري��ة عل��ى الع��دو ،وبح�س��ب امل�ص��ادر التاريخية ف�إن
�أول ا�ستعم��ال لل��كالب يف املع��ارك الع�سكرية كان��ت يف املعركة التي
خا�ضه��ا املل��ك (�أليات���س) ملك مملكة (ليدي��ا) يف �آ�سي��ا ال�صغرى� ،ضد
قبائل (الكيمرييون) الغازية عام ( 600ق.م) ،فقد ا�ستخدمت يف تفكيك
ت�شكيالت العدو ومهاجمة جنودهم.
وق��د ت��واىل ا�ستخدام ال��كالب الح ًق��ا يف احلروب القدمي��ة ،وغال ًبا
م��ا كان يتم �إلبا�س ال��كالب دروع ًا وياقات م�سنن��ة حلمياتها وجعلها
ك�س�لاح قات��ل يف الوق��ت نف�س��ه ،فف��ي منت�ص��ف الق��رن ال�ساب��ع قبل
ٍ
�ش��ن �أهل (�أف�س�س) الأغريقية حر ًبا عل��ى مدينة (مغني�سيا) على
امليالد ّ
نه��ر (ميان��در) باليون��ان ،وكان فر�سانه��م م�صحوب�ين ب��كالب حرب
والت��ي ا�ستخدم��ت يف بداية املعركة لك�رس �صف��وف العدو ،ويف معركة
(بيلو�سيوم) عام ( 525ق.م) ا�ستخدم (قمبيز الثاين) تكتيكًا نف�س ًيا �ضد
امل�رصي�ين ب�أن جعل الكالب يف ال�صف��وف الأوىل من جي�شه ،م�ستفيداً
من تقدي�س امل�رصيني للكالب.
عندما غزا (زرك�سي�س) الأول حاكم بالد فار�س اليونان عام (480
ق.م) كان��ت برفقة جيو�شه �أعداد كب�يرة من كالب ال�صيد الهندية ،ويف
ع��ام ( 120ق.م) هاجم (بيتيو) حاكم منطق��ة (�أفريني) الأغريقية قوة
�صغ�يرة من اجلن��ود الرومان بقي��ادة القن�صل (فابيو���س) ،با�ستخدام
الكالب املوجودة يف جي�شه فقط.
وم��ن �أقدم �أنواع الكالب الع�سكرية ن��وع (املو�سولو�س) الذي يرجع
تاريخه��ا ل�سبع��ة �آالف �سنة قب��ل امليالد ،وكان اليوناني��ون يدربونها
على املهام القتالية ويلب�سونها �أدرعة حديدية واقية ويدفعون بها يف
ت�شكيالت قتالية خا�صة بجوار اجلنود والفيلة والأ�سود.
وم��ع تط��ور الأ�سالي��ب الع�سكرية وتقني��ات احلروب ،تط��ور كذلك
دور ومه��ام ال��كالب الع�سكري��ة على م��دار التاري��خ ،حت��ى �أ�صبح لها
�أدوار �أ�سا�سي��ة يف املهام القتالي��ة ،وتاريخ احلربني العامليتني الأوىل
والثانية خري مثال على ذلك.

احلرب العاملية الأوىل

�ضابط مدين/
حممد بن خليفة العربي
كلية القيادة والأركان

�شه��دت احل��رب العاملي��ة الأوىل ب�ين �أع��وام 1914م و1918م
م�شارك��ة ف َعالة لل��كالب الع�سكرية ،حي��ث ت�شري التقدي��رات �أنه بحلول
ع��ام 1918م ا�ستخدمت �أملانيا ( )30.000كل��ب ،يف حني ا�ستخدمت
بريطاني��ا وفرن�س��ا وبلجيكا �أكرث م��ن ( )20.000كلب ،كما كانت هذه
أي�ض��ا �أول ن��زاع تلقت فيه معظ��م الكالب الع�سكري��ة تدريبات
احل��رب � ً
ر�سمي��ة .وكان اال�ستخ��دام الرئي�سي لل��كالب يتمثل يف نق��ل الر�سائل،
ت�صع��ب م��ن
فق��د كان��ت الت�ضاري���س القا�سي��ة والأوح��ال الغزي��رة ّ
ا�ستخ��دام املركب��ات  ،كما �أن العدائ��ون الب�رشيون كان��وا �أهدافًا �سهلة
املن��ال للقنا�ص��ة ،يف حني متيزت الكالب بقدرته��ا على عبور خمتلف
الت�ضاري���س الوعرة واملوحلة ،كما �أنها �أ�رسع و�أكرث قدرة على التخفي
م��ن الب�رش ،كم��ا ات�سمت باملوثوقي��ة والإخال�ص يف ح��ال مت تدريبها
ب�شكلٍ �صحيح.

ا�ستخدم��ت ال��كالب يف تتب��ع الأع��داء وك�ش��ف
املتفج��رات ،بالإ�ضاف��ة �إىل العث��ور عل��ى اجلن��ود
اجلرحى واملفقودين ،وكان يت��م تزويدها مبعدات
طبية حتى يتمكن اجلندي امل�صاب من عالج نف�سه
مع تطور الأ�ساليب الع�سكرية وتقنيات احلروب ،تطور
دور ومهام الكالب الع�سكرية على مدار التاريخ ،حتى
�أ�صبح لها �أدوار �أ�سا�سية يف املهام القتالية
ومن �أ�شهر الق�ص�ص يف هذا املجال ق�صة الكلب (جاكي) الذي عمل
م��ع القوات الربيطانية ،فقد تعر�ضت كتيبة بريطانية للح�صار من قبل
الق��وات الأملانية ،وانقطعت االت�صاالت بني الكتيبة والقيادة الرئي�سية
لق��وات الربيطاني�ين ،والتي كانت عل��ى بعد �أربعة �أمي��ال عن الكتيبة،
وحتت �ضغط كثافة النريان الأملانية مل يكن من املمكن �إر�سال اجلنود
لطل��ب التعزيزات من القيادة ،فت��م �إر�سال الكلب (جاكي) بر�سالة لطلب
الإمدادات من القيادة ،وعرب الكلب خط النريان حتى و�صل للقيادة وقد
تعر�ض لإ�صابات �شديدة �أدت �إىل وفاته فور ت�سليمه للر�سالة.
أي�ضا يف تتب��ع الأعداء وك�شف املتفجرات،
كم��ا ا�ستخدمت الكالب � ً
بالإ�ضاف��ة �إىل العث��ور عل��ى اجلنود اجلرح��ى واملفقودي��ن ،وكان يتم
تزويده��ا مبعدات طبية حت��ى يتمكن اجلندي امل�صاب من عالج نف�سه،
كم��ا كان له��ا دور مه��م يف حرا�سة املع�سك��رات من الأع��داء ،حيث مت
�شخ���ص غريب من
تدريبه��ا عل��ى �إ�ص��دار �أ�ص��وات معينة عند اق�تراب
ٍ
املع�سكر.
وم��ن �أ�شه��ر �سالالت ال��كالب الت��ي ا�ستخدمت يف احل��رب العاملية
الأوىل ه��ي (،)Airedale ، Sheepdogs ، Retrievers ، Border Collies
�أم��ا �أ�شهر ال��كالب يف احلرب العاملية الأوىل فق��د كان الكلب (�ستوبي)
وال��ذي متت ترقيته �إىل رتبة رقيب �أول ،وه��ي �أعلى رتبة �ضابط �صف
وقته��ا ،نتيج��ة م�ساهماته الكب�يرة للجي�ش الأمريكي ،فق��د خدم ملدة
�شهرا ،و�شارك يف ( )17معركة على اجلبهة الغربية  ،و�أنقذ كتيبته
(ً )18
من هجوم مفاجئ بغاز اخلردل  ،و�ساهم يف العثور على اجلرحى  ،كما
كان ل��ه دور يف القب���ض ذات مرة على جندي �أمل��اين  ،واحتجزه حتى
عرث عليه اجلنود الأمريكيون .
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تناف�س��ا قويً��ا بني
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة �شه��دت
ً
املت�صارعني فيها يف ا�ستخ��دام الكالب ،وكان من �أبرز
التط��ورات الت��ي �شهدها ه��ذا ال�صراع ه��و ت�أ�سي�س
مدار�س خا�صة يف الواليات املتحدة وبريطانيا و�أملانيا
لتدريب الكالب على العمليات الع�سكرية

احلرب العاملية الثانية

تناف�س��ا قو ًيا ب�ين املت�صارعني
�شه��دت احل��رب العاملي��ة الثانية
ً
فيه��ا يف ا�ستخ��دام الكالب ،وكان من �أبرز التط��ورات التي �شهدها هذا
ال��صراع هو ت�أ�سي�س مدار�س خا�صة يف الوالي��ات املتحدة وبريطانيا
و�أملاني��ا لتدريب الكالب على العملي��ات الع�سكرية ،وكان يتم تدريبهم
من��ذ بلوغهم عمر الثماني��ة �أ�شهر ،وقد �شمل التدريب التمرن على عبور
اخلن��ادق واجل��داول والت�ضاري���س الوعرة،وك�ش��ف املتفج��رات و�إنقاذ
اجلرح��ى ،وكذلك مت تعويدهم على اال�ستماع ل�صوت �إطالق الر�صا�ص
واملدافع لتجنب �شعورهم باخلوف يف �ساحة املعركة.
ومل تختل��ف مه��ام ال��كالب يف احل��رب العاملية الثاني��ة عنها يف
احل��رب العاملية الأوىل ،فق��د ا�ستخدمت يف مه��ام حرا�سة املع�سكرات،
وتتبع الأعداء ،والعثور على اجلنود اجلرحى واملفقودين بالإ�ضافة �إىل
ك�ش��ف املتفج��رات ،ولكن ظهرت بع�ض اال�ستخدام��ات اجلديدة للكالب
متمثل��ة يف مهام اال�ستط�لاع الربي ،وقد مت تدري��ب كالب اال�ستطالع
عل��ى عدم �إحداث �ضو�ضاء عل��ى الإطالق والعودة ال�رسيعة ملالكها يف
ح��ال �شاهدت العدو ،م�ستفيدين من غرائز الكالب الأكرث حدة وقوة من
الك�شافة.
جلر العرب��ات املحملة باملدافع
و�أي�ض�� ًا مت اال�ستفادة م��ن الكالب ّ
والذخائ��ر والر�شا�شات عرب املناطق اجلبلي��ة الوعرة التي ي�صعب فيها
ا�ستخدام املركبات ،وكانت القوات الأملانية الأكرث ا�ستخدام ًا لها ،كما
جتر الزالجات لإنقاذ
اجلر الأمريكية والكندية التي ّ
مت ا�ستخ��دام كالب ّ
الطياري��ن اللذين ت�سقط طائراتهم يف املناط��ق الثلجية الغزيرة ب�سبب
�سوء الأحوال اجلوية مثل �أي�سلندا وجرينالند و�آال�سكا.
وللم��رة الأوىل يف تاري��خ احل��روب ،ا�ستخدم��ت املظ�لات لنق��ل
الكالب �إىل �ساحة املعرك��ة ،فخالل معركة بالج ( )Bulgeوالتي وقعت
يف منطق��ة (�آردن) ذات الغاب��ات الكثيفة والثل��وج العميقة بني فرن�سا
وبلجيكا ولوك�سمبورغ ،واجهت مركبات القوات الأمريكية �صعوبة يف
الو�ص��ول للجرحى واملفقودين يف العديد من املناطق الثلجية الوعرة،
فاقرتح الكولونيل (نورمان فاجهان) �إي�صال كالب جر الزالجات �إليهم
بوا�سط��ة رميه��م باملظ�لات مع قادته��م ،وقد قوبلت اخلط��ة بالرف�ض
م��ن قبل بع�ض الق��ادة �إال �أن اجلرنال (جورج بات��رون) منح الكولونيل
(نورمان) ال�ضوء الأخ�رض لتنفيذ خطته ،وقام الكولونيل برمي ()200
كل��ب بزالجاتهم وقادتهم يف املنطقة ،وقد حققت اخلطة جناح ًا كبرياً
و�ساهمت يف �إنقاذ حياة العديد من اجلنود.
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وق��د ج��اء �أب�شع ا�ستخ��دام لل��كالب يف احلرب من قب��ل ال�سوفييت،
فق��د �أخ��ذوا ي�ستخدم��ون ال��كالب كقنابل م�ض��ادة للدباب��ات ،وهو ما
ُع��رف با�سم (الكلب اللغم)  ،فبعد خ�سارتهم لأعداد كبرية من دباباتهم
و�صواريخ��م امل�ضادة للدباب��ات يف عملية (بربرو�س��ا) ،وزيادة �ضغط
الزح��ف الأمل��اين على الأرا�ض��ي ال�سوفيتي��ة ،قرر ال�سوفيي��ت ا�ستخدام
الكالب ك�سالح م�ضاد للدباب��ات ،فكانوا يقومون بتدريب الكالب على
البح��ث عن الطع��ام حتت الدباب��ات ،وبعد ذلك يقوم��ون بتجويعها ثم
�إطالقها نحو الدبابات الأملانية بعد ربط متفجرات بها  ،ميكن التحكم
به��ا ع��ن بعد ،وم��ا �أن ي�صل الكل��ب حت��ت الدبابة حتى يق��وم اجلندي
ب�ضغ��ط زر التفج�ير لتدمري الدبابة ،وا�ستطاعت ه��ذه الكالب تدمري ما
يق��ارب ( )300دبابة �أملانية ،و�سبب��ت امل�شاكل للجي�ش الأملاين ،حتى
مت �إ�ص��دار الأوام��ر باط�لاق الن��ار على الكالب ف��ور ر�ؤيته��ا وحرقها
بقاذفات اللهب.
وكانت املهمة الأكرث �إن�سانية التي قامت بها الكالب خالل احلرب
التع��رف على اجلنود
ه��ي مهمة �إنق��اذ اجلرحى ،فق��د مت تدريبها على
ّ
اجلرح��ى م��ن بني القتل��ى ،كم��ا مت تدري��ب كالب الإ�سعاف��ات الأولية
الأملاني��ة على جتاهل الرجال الذين كان��وا واقفني �أو مي�شون ،وركزوا
فقط على الرجال امل�ستلقني على الأر�ض ،وكان للكالب دور يف �إي�صال
حقائ��ب الإ�سعاف��ات للجن��ود يف �ساح��ة املعركة لتلقي الع�لاج ،الأمر
الذي �أ�سهم يف �إنقاذ حياة الكثريين من امل�صابني.

الكالب يف احلروب احلديثة

ا�ستم��ر ا�ستخدام الكالب يف احل��روب احلديثة ،ففي احلرب الكورية
ا�ستخدم��ت القوات الأمريكية الكالب ب�صورة كبرية يف عمليات حرا�سة
القواع��د واملع�سك��رات وكذل��ك يف الدوري��ات الليل��ة لك�ش��ف القنا�صة،
وتزاي��د ا�ستخدامه��ا �أي�ض�� ًُا يف حرب فيتن��ام وال �سيم��ا لك�شف كمائن
الفيتنامي�ين ال�شمالي�ين ،بالإ�ضاف��ة �إىل الأدوار املعت��ادة يف ك�ش��ف
املتفج��رات واحلرا�سة والعث��ور على اجلرحى واملفقودي��ن ،ويق ّدر عدد
ال��كالب الأمريكية التي �شاركت يف احلرب الفيتنامية بحوايل ()4000
كلب ،وقد �سببت الكثري من امل�شاكل للفيتناميني ال�شماليني حتى قاموا
بر�صد مكاف�آت مالية للقب�ض على الكالب وقتلها.
ويف ح��رب اخللي��ج الثاني��ة �شارك��ت ( )118فرقة م��ن فرق كالب
العم��ل الع�سكري��ة يف العملي��ات الع�سكرية يف خمتل��ف املهام ،وخالل
ف�ترة احل��رب الطويل��ة يف �أفغان�ست��ان  ،اعتمدت ق��وات التحالف على
الآالف م��ن ال��كالب الع�سكرية للم�ساع��دة يف احلفاظ عل��ى �سالمتهم ،
وت�سهي��ل عملهم ،فكان يتم تدري��ب الكالب على الك�شف عن املتفجرات
 ،والعث��ور عل��ى املخدرات ،والبحث عن اجلن��ود املفقودين  ،بالإ�ضافة
�إىل ا�سته��داف املقاتل�ين الأع��داء ،ومل تكن الكالب تعم��ل يف اخلطوط

ج��زءا مهم ًا من القوات الربية
�أ�صبحت الكالب اليوم
ً
لبع�ض الدول  ،نظ��ر ًا لأهميتها وحوا�سها القوية التي
تتف��وق عل��ى الب�شر مبراح��ل ،بالإ�ضاف��ة �إىل والئها
ودورها الف ّعال يف اخلطوط الأمامية واخللفية
متيزت الكالب بقدرته��ا على عبور خمتلف الت�ضاري�س
الوع��رة واملوحل��ة كما �أنه��ا �أ�سرع و�أكرث ق��درة على
التخف��ي من الب�شر ،كما ات�سمت باملوثوقية والإخال�ص
ب�شكل �صحيح
يف حال مت تدريبها
ٍ
الأمامية فح�سب  ،بل كانت تعمل يف اخلطوط اخللفية ككالب �إ�سعاف
وكالب خدمة وحرا�سة �أي�ضاً.
وقد واجه��ت القوات الأمريكية خ�سائر ب�رشي��ة كبرية بعد غزوها
للع��راق يف ع��ام 2003م ،نتيج��ة العملي��ات التفجريي��ة بوا�سط��ة
الأ�شخا���ص واملركب��ات ،ولك��ن تراج��ع مع��دل اخل�سائ��ر بع��د تزاي��د
ا�ستخ��دام ال��كالب يف عملي��ات الك�شف ع��ن املتفجرات ،ويق��ول �أحد
مدرب��ي الكالب م��ن اجلي�ش الأمريكي ب���أن حا�سة ال�ش��م لدى الكالب
�أف�ض��ل بح��وايل ( )50مرة من حا�سة ال�شم ل��دى الب�رش ،ولديها القدرة
التعرف على روائح املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف املتفجرات
على ّ
� ،س��واء كان��ت معب���أة �أو خمفي��ة �أو حت��ى رائحتها عل��ى الب�رش الذين
تعامل��وا معه��ا �أو على مالب�سه��م ،كما ت�ستطيع �شم العب��وات النا�سفة
قبل �أن تنفجر يف اجلن��ود ومركباتهم ،فالدوريات الربية قادرة على
اكت�شاف ( )٪50فقط من هذه العبوات ،ولكن مع الكالب يرتفع معدل
الك�شف� إىل ( ،)٪80الأمر الذي �أ�سهم يف �إنقاذ حياة الكثري من اجلنود.
جزءا مهم ًا م��ن القوات الربية لبع�ض
لق��د �أ�صبح��ت الكالب اليوم ً
ال��دول  ،نظ��راً لأهميته��ا وحوا�سه��ا القوية الت��ي تتفوق عل��ى الب�رش
الفعال يف اخلطوط الأمامية
مبراحل ،بالإ�ضاف��ة �إىل والئها ودورها ّ
واخللفي��ة ،وق��د تبين��ت �أهميته��ا من خ�لال الأدوار الت��ي لعبتها يف
العديد من احلروب القدمية واحلديثة ،كما ر�أينا يف هذا املقال.

املراجع
 lجمموعة م�ؤلفني ،مو�سوعة القرن ،الدار املتو�سطية للن�رش ،تون�س2006 ،م.
 lه�نري �إبراهي��م ،ال��كالب الع�سكري��ة والبولي�سي��ة� ،ص��ادر نا��شرون ،بريوت،
2004م.

l
akc.org/expert-advice/lifestyle/war-dogs-militaryhistory.
l en.wikipedia.org/wiki/Dogs_in_warfare.
l
forces-war-records.co.uk/blog/2013/10/01/what-aruff-life-the-role-of-dogs-in-wwi-trenches.
l nationalgeographic.com/magazine/2014/06/dogs-warsoldiers-military-afghanistan.
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�شواطئ حمافظة الو�سطى...

مناظر خ َّالبـة ت�سحـــــر �أعني الناظرين  ...وجمال � َّأخـــاذ ونظافــــــة وهــــــــــدوء

متتلك �سلطنة ُعمان �شريط ًا �ساحلي ًا ميتد مل�سافة ( )3165كيلومرتاً على بحر ُعمانوبحر العرب
واخلليج العربي من م�ضيق هرمز يف ال�شمال ،وحتى حدود ال�سلطنة مع اجلمهورية اليمنية يف
اجلنوب .وتتنوع طبيعة هذا ال�شريط ال�ساحلي من مكان �إىل �آخ��ر ،فهناك ال�شواطئ الرملية
ال�صاحلة لل�سياحة واال�صطياف وال�سواحل ال�صخرية واخللجان واجلزر والأخ��وار التي تتنوع
طبيعتها اجلغرافية ممايجعلها �صاحلة ملمار�سة ال�صيد والنزهات البحرية.
وتعد حمافظة الو�سطى مبوقعها املتميز نقطة جذب �سياحي ملختلف
ال��زوار من ال�سلطنة وخمتلف دول العامل ،و�سميت بالو�سطى
لأنها تتو�سط حمافظات ال�سلطنة ،حيث تقع يف جنوب
حمافظتي الداخلية والظاهرة ،وتت�صل من جهة
ال�شرق ببحر العرب ومن الغرب ب�صحراء الربع
اخل��ايل ،ومن اجلنوب مبحافظة ظفار ،وحتتل
م�ساحة ك��ب�يرة م��ن و���س��ط ال�سلطنة ،كما 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�ضرار الدائم يف مياه البحار ال�ضحلة ،ومتر على هذه املحافظة العديد من
الطيور �أثناء هجرتها ال�سنوية.
ويف هذا التقرير ال�سياحي لهذا العدد �سوف ن�أخذكم يف جولة لأهم �شواطئ هذه املحافظة
اجلميلة مبا تتميز به هذه ال�شواطئ من مناظر خالبة ت�سحر �أعني الناظرين،
وجمال �أخاذ ونظافة وهدوء ،ومنتجعات �سياحية متميزة
ي��رت��اده��ا ال����زوار لال�ستمتاع بجمالها
واال�سرتخاء واال�ستجمام.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي  -الت�صوير� :أر�شيف وزارة الرتاث وال�سياحة

�سلطنة عُ مان متتلك �شريط ًا �ساحلي ًا ميتد مل�سافة
( )3165كيلومرت ًا على بحر عُ مانوبحر العرب
واخلليج العربي من م�ضيق هرمز يف ال�شمال ،وحتى
حدود ال�سلطنة مـع اجلمهورية اليمنية يف اجلنوب
حمافظة الو�سطى مبوقعها املتميز تعد نقطة
جذب �سياحي ملختلف الزوار من ال�سلطنة
وخمتلف دول العامل  ،و�سميت بالو�سطى لأنها
تتو�سط حمافظات ال�سلطنة
�شواطئ حمافظة الو�سطى تتميز بنظافتها ونقاء
مياهها ،مما �أدى �إىل تكاثر العديد من النباتات
البحرية وهو �سبب االخ�ضرار الدائم يف مياه
البحار ال�ضحلة
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تتمتع حمافظة الو�سطى مبقومات �سياحية متنوعة جعلت منها طيور (بقويقة) ،و(الدريجة) ،وطائر (الكروان) اجلوال.
م��زارا �سياحيا على مدار العام ،وتعد همزة الو�صل ما بني حمافظة
�شاطئ بر احلكمان
ظف��ار وباقي حمافظ��ات ال�سلطنة ،لذا تت�أث��ر ن�سبيا مبو�سم اخلريف
يعد �شاط��ئ بر احلكمان التابع لوالية حم��وت مبثابة �سهول
خا�صة والياتها ال�ساحلية مما جعلها حمطة ي�شد �إليها الرحال على
�ساحلي��ة وا�سعة من امللح (ال�سبخة) التي متتد مل�سافة ما يقارب
مدار العامل ،ومن �أهم �شواطئ هذه املحافظة الآتي:
()30ك��م لتت�صل �رشقا ببحر الع��رب ،ويف بع�ض املناطق يتقدم
�شــاطـــئ فـلــــم
امل��د املرتف��ع مل�سافة مئ��ات الأمت��ار على نح��و يك�س��و الأر�ض
يعد م��ن �أجمل املواق��ع ال�ساحلية التي يرتاده��ا ال�سائحون ،ب�سطح �إ�سفنجي ،ويحيطها عدد من البحريات ال�شاطئية ال�صغرية
ويبل��غ طوله ح��وايل ( )20كم جنوب (ح��ج) بوالية حموت ،حيث بال�رشي��ط ال�ساحل��ي ال��ذي ميت��از بوج��ود ال�شواط��ئ ذات الرمل
تط��ل النت��وءات ال�صخرية املنخف�ض��ة على امل�سحط��ات الطينية الأبي���ض الناعم ،و�أ�ضخم �أنواع ال�شع��اب املرجانية يف ال�سلطنة
املمتدة لع��دة كيلومرتات ،وعند ارتفاع امل��د وغمره للم�سطحات الت��ي ت�ض��م (مرجان امللف��وف) ،وكذلك ميك��ن للزائ��ر �أن يتمتع
الطيني��ة ت�ضطر الطيور لالقرتاب �أكرث م��ن ال�شاطئ مما يزيد من مب�شاه��دة طيور (البل�ش��ون) ،و(النكات) ،و(احلنك��ور)� ،إىل جانب
فر�ص م�شاهدة طيور (البل�شون الرمادي) ،و(�أبو ملعقة) ،و(�صائد �أعداد كبرية من الطيور البحرية الأخرى.
املحار) �إىل جانب طائر (احلنكور) الذي ي�سعى اجلميع مل�شاهدته،
كم��ا تزيد الأعداد الغفرية من طائ��ر (الطيطوي) ،و(دريجة الألب)
�شاطئ ر�أ�س الروي�س
وطي��ور (الزقزق��اوات)� ،أما بع���ض الطيور الأخ��رى فتوجد خالل
م��ع وج��ود الكثب��ان الرملي��ة املتدرجة هبوط��ا باجتاه بحر
ف�صل ال�شتاء حيث ت�صطاد الأ�سماك واحليوانات البحرية الأخرى .الع��رب ،يعد ر�أ�س الروي�س التاب��ع لوالية حموت من �أبرز املناظر
الطبيعية التي متيز الطرف اجلنوبي لرمال ال�رشقية ،وقد ت�شكلت
�شــاطــئ �شنـــــة
الت�لال ال�صخرية ل�شبه اجلزيرة هذه من الكثبان الرملية القدمية
يتمي��ز �شاط��ئ �شنة بوالي��ة حموت برمال��ه البي�ض��اء الناعمة الت��ي تقع �أ�سفل الكثبان الرملية التي ت�شكلت بعد ذلك ،وعلى بعد
الذي تتخلل��ه ال�سبخات بامل�سطحات الطيني��ة يف بع�ض املناطق )2( ،ك��م �إىل اجلنوب م��ن الر�أ�س البحري ال�صغ�ير يتوجه �صيادو
وميت��د �شاطئ �شنة بطول ()5كم ويقع على جانبي ال�شاطئ حمطة الأ�سم��اك لتفريغ غلة �صيدهم من الأ�سم��اك الطازجة ليتم نقلها
العب��ارات املتجة �إىل جزي��رة م�صرية ،كما �أنها تع��د �أر�ض الآفاق �إىل حمافظات ال�سلطنة الأخرى.
املفتوحة التي تتيح فر�صة مل�شاهدة بع�ض من �أنواع الطيور مثل

العــدد 531
مار�س 2021

80

�شاطئ ر�أ�س مدركة
يع��د ر�أ���س مدركة التابع لوالية الدق��م �أبرز �شبه جزيرة
يف ال�سلطن��ة و�أكرثها متي��زا مع وجود اجل��روف ال�صخرية
الداكن��ة اللون املكون��ة من �صخور (الأفيولي��ت) �إىل جانب
ال�شواط��ئ البي�ض��اء اجلميل��ة ،ويبع��د ح��وايل ( )85كم من
والية الدقم.
وعند اجلروف ال�صخري��ة املكونة من احلجارة اجلريية
ويف املي��اه ميكن م�شاه��دة الدولفني (الأحدب) الذي يعي�ش
يف املحيط�ين الهندي واله��ادي ،و�أ�سماك (الرقيطة) ،بينما
يرتب��ع طائ��ر العق��اب (الن�س��اري) يف مكان مرتف��ع ناظرا
�إىل املي��اه ليرتق��ب فري�سته م��ن الأ�سماك م��ن �أعلى التالل
ال�صخرية ،ويوجد على هذا ال�شاطئ طيور (الأطي�ش) املقنع،
والطي��ور اال�ستوائي��ة ذات املنقار الأحم��ر التي حتوم حول
الر�أ�س البحري.
�شاطئ ر�أ�س مركز
يع��د �أح��د �شواط��ئ ال�سلطنة الرملي��ة البي�ض��اء املعزولة،
وتتناثر فيه قوارب ال�صيد ال�صغرية التي يقطن �أ�صحابها يف
قري��ة (الظاهر) يف والي��ة الدقم مبا ي�ش�ير �إىل مناطق ال�صيد
الغني��ة بالأ�سماك يف املياه الالزوردية مبا�رشة قبالة الر�أ�س
البح��ري الذي يحمي ال�شاطئ ،حيث يوجد على طول ال�شاطئ
املمت��د مل�ساف��ة ( )5ك��م بع���ض �أن��واع ال�رسطان��ات ال�شب��ح
املوج��ودة يف ال�سلطن��ة ،وت�شري �أك��وام الرم��ال ال�صغرية �إىل
الأماكن التي حفرت فيها بيوتها فـي رمال ال�شاطئ.
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�شاطئ الدقم
ميت��د �شاط��ئ الدق��م مل�سافة ( )5ك��م ،وتتميز رمال��ه باللون
الأبي�ض ،ويف الأمام يبدو بحر العرب متلألأ براقاً ،وعند الطرف
اجلنوب��ي من ال�شاطئ ي�سح��ب ال�صيادون قواربه��م �إىل ال�شاطئ
حيث يفرغون الأ�سماك الطازجة التي ا�صطادوها ،بينما جتتذب
خملف��ات الأ�سم��اك �أع��دادا كبرية من طي��ور (النور���س) ،وميكن
م�شاه��دة طيور (الطيطوي) ،و(الزقزقل��وات) ويف بع�ض الأحيان
طيور (النكات) و(احلنكور) من امل�سطحات الطينية.
�شاطئ اللكبي
يق��ع �شاط��ئ اللكب��ي بوالي��ة اجل��ازر ،وه��و مزي��ج مثري من
الرمل الناع��م يف بع�ض الأماكن وال�برك ال�صخرية ال�ضحلة يف
�أماك��ن �أخرى ،وي�ستفيد ال�شاطئ م��ن مناخ الرياح املو�سمية يف
ال�صي��ف ،مبا ي�شكل تنوعا غنيا م��ن الرخويات والطيور ،وميكن
العثور هناك عل��ى طيور (البل�شون) الرم��ادي و(بل�شون) ال�صخر
�إىل جان��ب طيور (قنربة املاء)و(الك��روان) ،و(�صائد املحار) يف
بع�ض الأحيان.
�شاطئ �صوقرة
يتمي��ز �شاط��ئ �صوق��رة التاب��ع لوالي��ة اجل��ازر مبناظ��ره
الطبيعية اخلالبة ،حيث تق��ع خلفه اجلروف ال�صخرية ال�شاهقة،
بينم��ا يوجد بح��ر العرب املتلأل��ئ �أمامه ،وميك��ن الو�صول �إىل
القري��ة هناك من خالل اجلزء الأخ�ير من الطريق ال�ساحلي قبل
�أن يوا�ص��ل �صعوده ع�بر وادي �صوق��رة �إىل اله�ضبة الواقعة يف
الأعل��ى ،كما يع��د من �أكرث الأماك��ن ال�سياحي��ة اجلميلة يف تلك
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املنطق��ة  ،حيث �إن الوادي ين�س��اب منه عدد من اجلداول املائية
ال�صغ�يرة ،وبع�ضه��ا م�س��دود بوا�سط��ة حواج��ز خ�شبي��ة ،بينما
يوا�ص��ل الباق��ي جريانه حتى ي�ص��ل �إىل البحر ،كم��ا يوجد عند
منت�ص��ف الوادي بع�ض �إطالالت املن��ازل القدمية ،كما �أنه ميثل
مكان ًا ممتازا مل�شاهدة الطيور.
�شاطئ البحريات الوردية
يف �شم��ال غ��رب (الكح��ل) يف والي��ة اجل��ازر ميت��د عقد من
البح�يرات ال�شاطئي��ة املو�سمية على طول ال�شاط��ئ التي تتحول
م��ن حني لآخر �إىل الل��ون الوردي ،بينم��ا يف احلقيقة ينتج ذلك
ع��ن الطحالب املنت��شرة يف املياه ،وعندما يتبخ��ر املاء يخلف
وراءه م��ا ي�شبه القالدة م��ن امللح الأبي�ض عند حافة املياه ،مبا
ي�ش��كل بيئة ال ميكن �سوى لبع�ض النباتات التي ت�ستطيع الت�أقلم
مع امللح العي�ش فيها.
�شاطئ جندة
يقع التجمع ال�س��كاين ال�صغري املعروف با�سم (جندة) بوالية
حم��وت وال��ذي يف�صله عن بح��ر العرب خور (ب��ر احلكمان) على
بع��د حوايل ( )55كم �شم��ال �رشق (حج) ،وتق��ع البيوت ال�سكنية
واملدر�س��ة املال�صق��ة له��ا عن��د �أق�صى الط��رف ال�شم��ايل يف بر
احلكم��ان ،بينما تلوح رمال ال�رشقية براقة عند ا�شتداد القيظ يف
منت�صف النه��ار ،وي�ستفيد ال�صيادون م��ن ال�سبخة وامل�سطحات
الطيني��ة يف جتفيف �أ�سماك العوم��ة التي ا�صطادوها حتت �أ�شعة
ال�شم���س ،كما �أن ه��ذه الأ�سماك جتتذب �أ�رساب��ا كبرية من طيور
النور�س القزويني ،والنور�س الأ�سخم.
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املحتوى التعليمي الإلكرتوين

�ألق��ت جائحة كورون��ا (كوفيد )19-بظاللها الثقيل��ة على املنظومة التعليمي��ة يف العامل ،حيث مت
�إيقاف التعليم ب�ش��كله التقليدي يف امل�ؤ�س�س��ات التعليمية بكافة م�س��توياتها للتقليل من �آثار �إنت�ش��ار
اجلائحة ،وهذا بدوره �أثار قلقا لدى منت�س��بي قطاع التعليم مما دفعهم �إىل �ضرورة التحول �إىل التعلم
الإلكرتوين ( )E-learningكبديل منا�سب ل�ضمان ا�ستمرار العملية التعليمية ،خا�صة بعد �أن ت�أثرت
وب�شكل مبا�شر باجلائحة.وهناك عدة عوامل �ساعدت على هذا التحول ال�سريع وهي :ثورة تكنولوجيا
املعلوم��ات وما تلعبه من �أدوار يف تعزيز م�س�يرة العملية التعليمية ،واجليل احلايل وامل�س��مى بجيل
(�إك�س) والذي يتميز بحبه ال�شديد وتعلقه بالأجهزة الذكية والتطبيقات الرقمية املتعددة.

(الأ�س�س واملعايري)

لقد �أ�سهمت العوامل التي ذكرناها يف
مقدمة املقال وغريها يف متكني التعلم
الإلكرتوين لإختياره كبديل �أمثل للتعليم
بالطريقة التقليدية يف ظل هذه الظروف
ال�صعبة .ورغ��م ذل��ك كله يبقى ال�س�ؤال
الأهم والذي يدور يف خلد الكثريين عن
مدى فعالية التعلم الإلكرتوين يف �إجناح
م�سرية العملية التعليمية على جميع
الأ�صعدة ومبختلف العنا�رص والركائز
الأ�سا�سية ( املعلم – الطالب – طريقة
التدري�س – املحتوى التعليمي – الو�سائل
التعليمية – التقييم  -البيئة التعليمية –
الإدارة التعليمية �..إلخ).
مت اختيارعن�رص املحتوى التعليمي
الإلكرتوين عنوانا لهذا املقال عن �سائر
عنا�رص العملية التعليمية الأخ��رى ملا
يلعبه من دور ب��ارز يف حت�سني نوعية
وفعالية التعلم الإلكرتوين ،مما ينعك�س
�إي��ج��اب��ا على حتقيق �أه����داف العملية
التعليمية ،حيث لوحظ يف ظل االنتقال
ال�رسيع من التعليم بالطريقة التقليدية
�إىل التعلم الإلكرتوين خالل فرتة جائحة
(كوفيد.)19-
�إن تطبيق املعايري ال�شاملة واملنهجية
والوا�ضحة والدقيقة يف ت�صميم و�إنتاج
املحتوى التعليمي الإل��ك�تروين يتطلب
املزيد من االهتمام ،واجلدير بالذكر �أن
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املحتوى �أو املقرر الإلكرتوين غالبا ما
ي�ستخدم يف �صورة كتاب مطبوع على
�شكل ن�سخة �إلكرتونية فقط ،ومن املهم
للغاية مراقبة وتقومي وحت�سني املقررات
الإل��ك�ترون��ي��ة واحل��ك��م ع��ل��ى ج��ودت��ه��ا
و�صالحيتها مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف
التعليمية املرجوة.
امل�صطلحات
التعلم الإل��ك�تروين :يعرف التعلم
الإلكرتوين على �أنه �أحد الطرق املبتكرة
لتقدمي من���وذج تفاعلي ي��ك��ون مركزه
املتعلم ،ويتيح التعلم يف �أي زم��ان
وم��ك��ان بوا�سطة م�صادر تكنولوجيا
املعلومات لتوفري �أكرب قدر من املرونة
يف البيئة التعليمية .وعرف (احللفاوي)
التعلم الإلكرتوين على �أنه طريقة ت�ستخدم
و�سائط التكنولوجيا الرقمية لتحقيق
الأهداف التعليمية يف �أي زمان ومكان.
ب ��إ���س��ت��ق��راء جم��م��وع��ة ال��ت��ع��ري��ف��ات
املختلفة للتعلم الإلكرتوين ميكن القول
�أن��ه��ا تتفق على �أن التعلم الإل��ك�تروين
هو التعلم ال��ذي ي�ستخدم التكنولوجيا
والتقنيات الرقمية للو�صول �إىل بيئة
تعليمية رقمية تفاعلية ميكن ا�ستخدامها
يف �أي زمان ومكان.
املحتوى الإل��ك�تروين:ه��و املحتوى
ال��ذي يقوم على التكامل بني التقنيات

النقيب جوي
ح�سني بن من�صور الرا�شدي
الكلية الع�سكرية التقنية

الرقمية وامل��ادة التعليمية يف الإن�شاء
والت�صميم والتطبيق والتح�سني ،بحيث
ي�ستخدمه امل��ع��ل��م وامل��ت��ع��ل��م بطريقة
تفاعلية يف �أي زم��ان وم��ك��ان .ووفقا
للجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير،
املحتوى الإلكرتوين هو مادة تعليمية يتم
نقلها بوا�سطة التقنيات الرقمية .بينما
عبد احلميد ع��رف املحتوى الإلكرتوين
ب�أنه جميع املحتويات التعليمية التي
يعتمد ت�صميمها و�إنتاجها وعر�ضها على
التقنيات الرقمية.
مما �سبق ميكن القول �أن املحتوى
الإل��ك�تروين هو حمتوى تعليمي رقمي
يقدم م��ن خ�لال تكنولوجيا التقنيات
الرقمية ب�شكل تفاعلي متزامن �أو غري
متزامن بني املعلم واملتعلم.

�أهمية املحتوى الإلكرتوين
للمحتوى التعليمي الإل��ك�تروين دور
ب��ال��غ الأه��م��ي��ة يف الإرت��ق��اء بالعملية
التعليمية و�أهميته تكمن يف النقاط الآتية:
 wي�ستطيع امل��ت��ع��ل��م ال��ت��ف��اع��ل مع
املحتوى التعليمي يف �أي زمان ومكان.
 wيقلل املحتوى التعليمي الإلكرتوين
من م�شكلة الفروق الفردية وذلك لتوفره
ال���دائ���م وا���س��ت��ط��اع��ة امل��ت��ع��ل��م درا���س��ت��ه
واالطالع عليه عدة مرات مبا يتنا�سب مع
قدراته اال�ستيعابية.
 wيقلل املحتوى التعليمي الإلكرتوين
من بع�ض امل�شكالت النف�سية التي يعاين
منها الطلبة م��ث��ل اخل���وف واالن��ط��واء
واخلجل ويدفعهم �إىل التفاعل مع املادة
العلمية بكل �سهولة وي�رس ،ويف جو من
اخل�صو�صية.
� wسهولة حت�سني وتطوير املحتوى
التعليمي الإلكرتوين.
 wيربز املحتوى التعليمي الإلكرتوين
دور الطالب وتفاعله يف العملية التعليمية.
 wيعد املحتوى التعليمي الإلكرتوين
و���س��ط غني وث���ري باملعلومات يتيح
للطالب �أق�صى درجات اال�ستفادة.
 wميكن املحتوى التعليمي الإلكرتوين
املعلم من تطبيق طرق تدري�س خمتلفة
وفعالة.
ّ
 wي�سهل املحتوى التعليمي الإلكرتوين
عمليات تقييم ومتابعة �أداء املتعلمني.

 wللمحتوي التعليمي الإل��ك�تروين
فائدة اقت�صادية تكمن يف توفري تكاليف
الطباعة والن�سخ والتخزين وغريها.
�أنواع املحتوى
التعليمي الإلكرتوين
تق�سم املادة العلمية الإلكرتونية وفقا
لعاملني �أ�سا�سيني كالآتي:
 وفقا العتمادها على ال�شبكةالعنكبوتية (الإنرتنت):
• حم��ت��وى �إل���ك�ت�روين معتمد على
(الإنرتنت) ويقدم من خاللها مبا�رشة.
• حمتوى �إلكرتوين غري معتمد على
(الإن�ت�رن���ت) وي��ق��دم م��ن خ�لال �أق��را���ص
التخزين وغريها.
 وفقا لأنواع التعلم الإلكرتوين:• امل��ح��ت��وى التعليمي الإل��ك�تروين
املبا�رش وه��و ال��ذي يكون فيه التفاعل
ب�ين املعلم واملتعلم بطريقة مبا�رشة
ومتزامنة ،وتعتمد كليا على الإنرتنت
والتقنيات الرقمية الأخرى.
• امل��ح��ت��وى التعليمي الإل��ك�تروين
امل�ساند وي�ستخدم لدعم العملية التعليمية
بالطريقة التقليدية (وجها لوجه) لتوفري
املقرر الدرا�سي وتي�سري الو�صول له.
• امل��ح��ت��وى التعليمي الإل��ك�تروين
امل��دم��ج وه��و يعتمد على ن�سبة التعلم
الإل��ك�تروين �إىل التعلم التقليدي (وجها
لوجه).

التعل��م الإلك�تروين يع��رف على
�أنه �أح��د الطرق املبتكرة لتقدمي
من��وذج تفاعل��ي يك��ون مرك��زه
املتعل��م ،ويتيح التعلم يف �أي زمان
ومكان بوا�سطة م�صادر تكنولوجيا
املعلوم��ات لتوف�ير �أك�بر قدر من
املرونة يف البيئة التعليمية
مكونات املحتوى
التعليمي الإلكرتوين
هناك العديد من مكونات املحتوى
التعليمي الإلكرتوين لعل �أهمها و�أبرزها
كالآتي:
• ال�صفحة الرئي�سية.
• �صفحة املقدمة.
• �صفحة الأهداف.
• �صفحة التعليم.
• �صفحة امللخ�ص.
• �صفحة املراجع.
• �صفحة التقييم.
• �صفحة بطاقة الأداء.
• �صفحة الإعالنات.
• �صفحة املناق�شة واحل���وار �سواء
ال�سمعية �أو املرئية وغريها.
• الدليل الإر�شادي.
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الت�صمي��م التعليم��ي ه��و جمموع��ة م��ن
االج��راءات املرتبط��ة باختي��ار املحت��وى
التعليمي املراد �إعداده وفق �أ�س�س و�ضوابط
معينة للو�صول �إىل مادة علمية ذات فاعلية

ت�صميم املحتوى
التعليمي الإلكرتوين
الت�صميم التعليمي هو جمموعة من
االج��راءات املرتبطة باختيار املحتوى
التعليمي امل���راد �إع����داده وف��ق �أ�س�س
و�ضوابط معينة للو�صول �إىل مادة علمية
ذات فاعلية ت�ساعد على التعلم ،ومتكن
املعلم من تطبيق �أف�ضل الطرق التدري�سية
التي تخت�رص الوقت واجلهد.
أي�ضا
ويعرف منوذج الت�صميم العلمي � ً
على �أن��ه الإط��ار الإج��رائ��ي ال��ذي ي�ساعد
امل�صمم على �ضمان كفاءة املحتوى
التعليمي مب��ا يحقق �أه����داف العملية
ت

املعيار

1

الن�صو�ص

2

ال�صور

3

الفيديو

4

ال�صوت

5

الروابط
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التعليمية .وه��ن��اك العديد م��ن من��اذج
ت�صميم املحتوى التعليمي املوجودة يف
الأدبيات املختلفة ،ولعل �أبرزها منوذج
الت�صميم العلمي امل�سمى (ADDIE
 ،)modelويتكون هذا النموذج من خم�س
مراحل رئي�سية ،وهي كالآتي:
 pالتحليل ( :)Analysisي�شمل حتليل
امل�شكالت واخل�صائ�ص واالحتياجات
والإم��ك��ان��ات املتاحة وط��رق التو�صيل
واجلدول الزمني.
 pالت�صميم ( :)Designي�شمل عملية
حتديد الأه���داف التعليمية واملحتوى
والتمارين و�أدوات التقومي والر�سومات
امل�ؤ�شر

الو�ضوح ،ا�ستخدام منط حمدد من اخلطوط
بحيث يكون �سهل القراءة ومريح للعني ،حجم خط
العناوين الرئي�سية �أكرب من الفرعية ،تباين لون خط
الن�صو�ص مع لون اخللفية� ،صحة عالمات الرتقيم.
معربة ،وا�ضحة ،ب�سيط��ة وواقعية ،غري مزدحمة
بالتفا�صيل ،غري مبالغ يف ا�ستخدامها ،التوازن بني
ال�صور والن�صو�ص ،و�ضع ال�صورة داخل �إطار .
امل��دة ق�صرية ويف�ضل �أن ال تزي��د عن (� )25إىل
 30ثاني��ة ،مرتبط��ة باملحتوى ووا�ضح��ة� ،إمكانية
الإيقاف والإعادة.
الو�ض��وح ،متزامن مع الن�صو�ص املكتوبة ،قدرة
املتعل��م على التحكم ،ع��دم وجود �ص��دى ،امل�ؤثرات
ال�صوتية طبيعية ،تنا�سب �رسعة ال�صوت.
مالئم��ة للمحت��وى ،متي��ز الرابط بل��ون خمتلف،
رواب��ط �صحيح��ة ،املعلوم��ات يف موق��ع االرتب��اط
�صحيحة.

86

وواجهات التطبيق وغريها.
 pالتطوير ( :)Developmentهي
مرحلة الإنتاج الفعلي واملبنية على خطة
�شاملة مف�صلة باجلدول الزمني ،بحيث
يتم جتهيز املحتوى التعليمي الإلكرتوين
للإختبار ،ثم اال�ستخدام.
 pالتنفيذ (:)Implementation
هي مرحلة تو�صيل املحتوى التعليمي
الإلكرتوين للطالب واملعلمني وتدريبهم
على �آلية اال�ستخدام.
 pالتقومي ( :)Evaluationهى
املرحلة التي تقي�س مدى جودة وفاعلية
املحتوى التعليمي الإلكرتوين.
معايري ت�صميم
املحتوى التعليمي الإلكرتوين
فيما يلي قائمة تو�ضح �أهم املعايري
الواجب الأخذ بها عند ت�صميم املحتوى
التعليمي الإلكرتوين وذلك ل�ضمان جودة
امل��ح��ت��وى يف �سبيل حتقيق الأه���داف
التعليمية:
 mاملرجعية� :رضورة ذكر امل�صادر
واملراجع امل�ستخدمة يف املحتوى.
 mاملعلومات العامة�� :ضرورة ذكر
الأهداف وملخ�ص املحتوى التعليمي.
 mاملحتوى :يجب �أن يتميز بالرتابط
والتكامل والتنظيم والت�سل�سل وال�سالمة
العلمية واللغوية.
 mامل��و���ض��وع��ي��ة :ي��ج��ب �أن يكون
املحتوى غري متحيز �إىل مرجع �أو م�صدر
دون الآخر.
 mالن�سق :يجب �أن يكون ت�صميم

ال�صفحات والأ�سلوب وال�صياغة موحد
ومتكامل.
� mإمكانية الو�صول :يجب �أن تكون
جميع ال�صفحات مرتابطة و�إمكانية
الو�صول �إليها متوفرة بكل �سهولة وي�رس.
 mالإر�����ش����ادات :ي��ج��ب �أن تكون
التعليمات حول �آلية ا�ستخدام املحتوى
التعليمي الإلكرتوين �سهلة ووا�ضحة.
 mالأم��ان :يجب �أن يكون املحتوى
التعليمي الإل��ك�تروين �آم���ن وال ي�سبب
م�شكالت لنظام الت�شغيل وغ�ي�ره من
الربجميات وخايل من الفريو�سات.
 mاحلداثة :يجب �ضمان ا�ستمرارية
عملية حت��دي��ث املحتوى وال��ت ��أك��د من
�صالحية الروابط.

 mالو�سائط املتعددة .اجلدول التايل
ي��و���ض��ح امل��ع��اي�ير املتعلقة بت�صميم
الو�سائط املتعددة :
اخلال�صة
يت�ضح مما �سبق �أن االهتمام بت�صميم
وحت��ل��ي��ل وت��ن��ظ��ي��م وت��ط��وي��ر امل��ح��ت��وى
التعليمي الإل��ك�تروين مل يعد ترفا بل
�رضورة فر�ضها التعلم الإلكرتوين الذي
طر�أ وب�شكل وا�سع ب�سبب جائحة كورونا
(كوفيد ،)19-وعليه يجب الأخذ بجميع
الأ���س�����س وامل��ع��اي�ير ال�لازم��ة لت�صميم
املحتوى التعليمي الإل��ك�تروين ب�شكل
اح��ت�رايف يف �سبيل حتقيق ال��غ��اي��ات
والأهداف املرجوة من العملية التعليمية.

امل�صادر
• �أبو خطوة،ال�سيد عبد املوىل ()2010
معايري اجل���ودة يف نظم �إدارة التعلم
الإل���ك�ت�روين  ،بحث من�شور يف م�ؤمتر
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف ال���ق���رن احل���ادي
والع�رشين:التحديات واال�ست�رشافات،
ال���ن���دوة الأوىل يف تطبيقات تقنية
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��ال يف التعليم
والتدريب ،املنعقد يف املركز الثقايف
امللكي ،عمان (الأردن) ب�إ�رشاف جامعة
العلوم الإ�سالمية العاملية .
•� إ�سماعيل ،ال��غ��ري��ب زاه���ر ()2009
امل���ق���ررات الإل��ك�ترون��ي��ة:ت�����ص��م��ي��م��ه��ا:
�إنتاجها-ن�رشها-تطبيقها-
تقوميها،القاهرة  ،عامل الكتب.
• احللفاوي ،وليد( )2006م�ستحدثات
تكنولوجيا التعليم يف ع�رص املعلومات،
عمان ،دار الفكر.
• عبد احلميد ،عبد العزيز طلبة ()2010
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

ديدان حتمي البيئة وتنظفها
من البال�ستيك

تعد يرقات عث ال�شمع ،التي ت�سمى ديدان ال�شمع� ،إحدى امل�شكالت الكبرية يف تربية
النحل ،لأنها تتغذى على ال�شمع الذي ي�ستخدمه النحل يف بناء اخلاليا ،وبالتايل تلحق
ال�رضر بالع�سل �أي�ضا .ويفيد تقرير علمي من جامعة (براندون) الكندية� ،أن العلماء
يعتقدون �أن هذه احل�رشات ال�ضارة ميكن �أن تقدم خدمة مفيدة للبيئة .فقد ات�ضح يف
عام 2017م� ،أن ديدان ال�شمع قادرة على ه�ضم (البويل �إيثيلني) ،و�إنتاج (جاليكول
الإيثيلني) كناجت ثانوي .ولكن من �أجل ذلك يجب و�ضع �إ�سرتاتيجيات جديدة فعالة
للتخل�ص من النفايات البال�ستيكية .لذلك كان من املهم للعلماء �أن يفهموا بال�ضبط
كيف تفعل الديدان ذلك .وقد �أجرى علماء اجلامعة جتربة ،كان (النظام الغذائي)
للديدان خاللها يقت�رص على (البويل �إيثيلني) فقط .وي�شري الباحثون �إىل �أن �شهية
الديدان كانت جيدة ،حيث خالل �أقل من �أ�سبوع ق�ضت ( )60دودة على �رشيط من هذه
املادة م�ساحته �أكرث من (� )30سنتمرتا مربعا.

ا�ستزراع (� )800شتلة من �أ�شجار القرم بخور قرمي بامل�صنعة
نفذت وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية حملة ا�ستزراع ل�شتالت �أ�شجار
القرم يف خور القرمي بوالية امل�صنعة مب�شاركة املخت�صني بدائرة �صون البيئة
البحرية بالوزارة وبالتن�سيق مع �إدارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية مبحافظة
جنوب الباطنة ،ومب�شاركة بلدية امل�صنعة وجمعية املر�أة ال ُعمانية ومدار�س
الوالية ،حيث مت ا�ستزراع (� )800شتلة من �أ�شجار القرم وذلك ا�ستكما ًال للجهود
التي تقوم بها ال��وزارة ال�ستزراع �أ�شجار القرم يف �أخ��وار حمافظة جنوب
الباطنة.

�أكرب �شاحنة كهربائية يف العامل!
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�أطلقت �رشكة تعدين دولية �أكرب �شاحنة كهربائية يف العامل يف
�أحد مناجم (البالتني) التابعة لها يف جنوب �أفريقيا .وتزن ال�شاحنة،
نحو ( )290طنا ،لتكون �أثقل زهاء (� )6أ�ضعاف من ثاين �أكرب مركبة
كهربائية يف العامل ،والتي تزن ( )45طنا ،و ُت�ستخدم لنقل اجلري
و�صممت ال�شاحنة مبحرك
والرخام حول من�ش�أة تعدين يف �سوي�رساُ .
هجني ي�ستخدم بطارية (ليثيوم �أي��ون) وخاليا وقود الهيدروجني،
التي حتل مكان مركبات حمركات الديزل التقليدية امل�ستخدمة عادة
يف املناجم .و�سيكون لدى ال�شاحنة خمازن طاقة جمتمعة تبلغ �ألف
كيلو واط يف ال�ساعة ،واملنتج الثانوي الوحيد للنفايات الذي ينتج عن
املحرك هو املاء ،الذي ُينتج فقط عندما ُي�ش ّغل بوقود الهيدروجني.
ووعدت ال�رشكة علنا بتخفي�ض انبعاثات الغازات الدفيئة العاملية،
بن�سبة ( )%30بحلول عام 2030م ،وتعتقد �أن زيادة ا�ستخدام ال�رشكة
لل�سيارات الكهربائية ميكن �أن ي�ساعدها يف حتقيق هذا الهدف.

اكت�شاف �أول بروتني غري �أر�ضي

عرث علماء جامعة (هارفارد) الأمريكية لأول مرة على بروتني يف نيزك،
وهذا يعني اكت�شاف �أول بروتني من �أ�صل غري �أر�ضي .و�أفاد العلماء ب�أن
الربوتينات هي �إحدى (مواد البناء) الأ�سا�سية لبناء اخلاليا احلية ،وهي
املحفز الرئي�سي ملختلف التفاعالت الكيميائية احليوية .وجزئية الربوتني
هي �سل�سلة طويلة من حلقات ( )20حم�ضا �أمينيا ت�شارك يف بنائها .وقد
�سبق �أن عرث العلماء �سابقا على الأحما�ض الأمينية يف النيازك ،ولكنهم مل
يعرثوا على جزئيات بروتني كاملة .وم�ؤخرا در�س العلماء وحللوا عينات
من النيزك ( )Acfer 086الذي عرث عليه يف اجلزائر عام 1990م ،حيث
اكت�شف الباحثون فيه الأحما�ض الأمينية ،ولكن يف هذه املرة ا�ستخدم
الباحثون طريقة حتليل �أكرث ح�سا�سية من الطرق ال�سابقة ،ما �سمح لهم
باكت�شاف �أحما�ض �أمينية يف جزيئة كتلتها ( )2320وحدة ذرية.

جهاز ا�ست�شعار �إلكرتوين لقيا�س التوتر
طور باحثون يف معهد (كالتيك) للتكنولوجيا بالواليات املتحدة جهاز ا�ست�شعار
�إلكرتونيا يعمل ال�سلكيا لتحديد مدى التوتر التي ي�شعر به الإن�سان عن طريق قيا�س
م�ستوى مادة (الكورتي�سول) يف العرق ،وهي املادة التي ت�شتهر با�سم (هرمون
التوتر).
اجلهاز اجلديد رخي�ص الثمن ،وي�ستطيع �أن يقي�س بدقة م�ستوى (الكورتي�سول)،
وقد تكون له تطبيقات عديدة يف جماالت خمتلفة ،كما ميكن تعديله بحيث ي�ستطيع
�أن ير�صد م�شاعر خمتلفة ،مثل االكتئاب واال�ضطرابات النف�سية ،اعتمادا على
هرمونات اجل�سم ،وهي كلها مرتبطة مب�ستويات (الكورتي�سول) يف ج�سم الإن�سان.
ويتكون اجلهاز اجلديد من مادة اجلرافني ،ويحتوي على �رشيحة بال�ستيكية بها
فجوات �ضيقة مير منها العرق لي�صل �إىل وحدات ا�ست�شعار بالغة احل�سا�سية لر�صد
�أي مواد كيميائية حتى لو كانت موجودة بكميات �ضئيلة للغاية يف �سائل العرق.

� 25ألف خلية �شعريية تعمل بكامل طاقتها
داخل الأذن على مدار اليوم
ال�سمع تلك احلا�سة التي ال تتوقف �أبدا ،ولكن الأذن ال تقوم فقط
مبعاجلة اال�ستثارات ال�سمعية التي ت�صلها ،فح�سب ،حيث �إن داخل الأذن
ع�ضو �آخر ،يعمل على �أن نظل نحافظ على توازننا .ومبنا�سبة اليوم
العاملي لل�سمع نا�شدت منظمة ال�صحة العاملية� ،سكان العامل احلفاظ
على �آذانهم ،وتلفت االنتباه للآثار املرتتبة على �أ�رضار ال�سمع .ن�سمع
ب�شكل �أف�ضل مما نرى� ،أي �ضعف ما تقوم به العني .ولدى الأذن قدرة
على التمييز بني (� )400ألف �صوت ،وكذلك معرفة م�صدرها على وجه
الدقة ،فتعمل نحو (� )25ألف خلية �شعريية بكامل طاقتها على مدى
(� )24ساعة يف اليوم .وهناك ع�ضو �آخر داخل الأذن ،يوجد ب�شكل خمفي
�شيئا ما ،خلف ممر ال�سمع ،وفوق الأذن الداخلية يحدد توازننا اجل�سماين.
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(روبوت) على �شكل ثعبان للم�ساعدة يف �أعمال البحث والإنقاذ
ابتكر فريق من الباحثني بجامعة (ج��ون هوبكنز) بالواليات املتحدة
الأمريكية جهاز (روب��وت) يتحرك مثل الثعبان للم�ساعدة يف �أعمال البحث
والإنقاذ ،من خالل قدرته على جتاوز العقبات والو�صول �إىل الأماكن الوعرة
التي يتعذر الو�صول �إليها با�ستخدام و�سائل الإنقاذ التقليدية .و�أكدت جامعة
(جون هوبكنز) قيامها بتقليد �أ�سلوب حركة هذه املخلوقات املخيفة نظرا
لأنها تت�أقلم ب�سهولة من �أجل الو�صول �إىل الأماكن الوعرة يف حياتها اليومية.
و�أ�ضافت« :ن�أمل �أن يتعلم (الروبوت) الذي نقوم بتطويره كيفية التحرك فوق
الأ�سطح املختلفة مثلما تفعل الثعابني» .و�أجرت كلية الهند�سة باجلامعة �سل�سلة
من التجارب لريوا كيف تت�سلق الثعابني للو�صول �إىل االرتفاعات املختلفة،
وكيف تثني �أج�سامها لتجاوز العقبات املختلفة التي تعرت�ض طريقها.

منوذج جيولوجي ير�صد تطور الق�شرة الأر�ضية
بالقطب ال�شمايل
و�ضع علماء فيزياء الأر���ض يف معهد (�شري�شوف) البحري ،ومعهد
ديناميكي ًا ي�صف تطور الق�رشة
جيولوجي ًا
(مو�سكو) للفيزياء التقنية ،منوذج ًا
ّ
ّ
الأر�ضية يف منطقة القطب ال�شمايل على مدى ( )100مليون عام م�ضت.
و�سلط النموذج ال�ضوء على تطور ق�رشة الأر�ض ل�شمال �رشق �آ�سيا ،مبا يف
ذلك منطقة �صدع بحرية (بايكال) ،وغريها من الطبقات اجليولوجية .وتدل
املعطيات اجليولوجية واجليوفيزيائية على �أن الغالف احلجري ملنطقة
القطب ال�شمايل ميتد �أفقي ًا ملا يزيد على ( )100مليون �سنة ،ما �أدى �إىل ن�شوء
هياكل تكتونية �أ�سا�سية .وقال خمترب الدرا�سات اجليوفيزيائية يف منطقة
القطب ال�شمايل مبعهد مو�سكو للفيزياء التقنية� ،إن النموذج املطروح يف�رس
عملية انف�صال �سل�سلة «جبال لومونو�سوف» حتت املائية عن ق�رشة الأر�ض
احلجرية ،وامتدادها الأفقي �ضمن حدود منطقة بحر (بارنت�س) والقارة
(الأورا�سية) ب�شكل عام ،والتي حدثت منذ ( )60مليون عام.
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ابتكار مادة حيوية لطبع �أوعية دموية
بطابعة ثالثية الأبعاد

متكن علماء من الواليات املتحدة و�إيطاليا و�إ�سبانيا و�أوكرانيا من ابتكار
مادة بروتينية جديدة قادرة على التجميع الذاتي مع (�أك�سيد الغرافني) عايل
التقنية ،ميكن ا�ستخدامها مبثابة (حرب حيوي) لطبع الأوعية الدموية بطابعة
ثالثية الأبعاد ،لها خ�صائ�ص الأن�سجة الوعائية احلية .واملادة احليوية
اجلديدة امل�ستخدمة تنتج من خالل التجميع الذاتي (للربوتني) مع (�أك�سيد
الغرافني) .وتفتح جامعة (نوتنغهام) ،هذه الدرا�سة الباب لإن�شاء تكنولوجيا
حيوية جتمع بني الطابعة ثالثية الأبعاد والتجميع الذاتي بني املكونات
الرتكيبية واحليوية من دقائق (النانو) ،والتي ميكنها حتمل تدفق الدم.
ووف ًقا للباحثني ،تعطي املادة اجلديدة �إمكانات فريدة يف جمال التكنولوجيا
احليوية ،وخا�صة لإنتاج هياكل �شبيهة بال�شعريات الدموية املرنة على
نطاق �ضيق والتي متتلك جميع اخل�صائ�ص الكيميائية وامليكانيكية الالزمة
متاما مع اخلاليا الب�رشية.
للأوعية الدموية وتتوافق ً

العلماء يطورون تقنية فريدة ل�صنع الأملا�س

اكت�شاف �أقدم نباتات خ�ضراء على الأر�ض

طور العلماء طريقة ل�صنع �أملا�س �صغري ب�رسعة و�سهولة مع
القليل من احلرارة ومن دون حتفيز .وتت�ضمن التقنية ا�ستخال�ص
جزيئات ت�شبه القف�ص من البرتول والغاز الطبيعي ,ثم ت�سخينها
بالليزر حتت �ضغوط �شديدة .ومع ذل��ك ،قد تكون تطبيقات
الأملا�س التي يقع ت�صنيعها بهذه التقنية ،حمدودة ،لأن التقنية
غري قادرة على جعل الأحجار الكرمية �أكرب من عر�ض �شعرة
الإن�سان .وقالت جامعة (�ستانفورد) يف كاليفورنيا الأمريكية،
�إن الأم��ر املثري يف ه��ذا البحث هو �أن��ه يظهر طريقة خلداع
الديناميكا احلرارية ملا هو مطلوب ع��ادة لتكوين الأملا�س.
ويت�شكل الأمل��ا���س الطبيعي من الكربون املدفون على بعد
مئات الكيلومرتات حتت الأر�ض ،حيث ت�صل احلرارة �إىل �آالف
الدرجات املئوية .وتنتقل الأحجار الكرمية �صعودا �إىل ال�سطح
من خالل الن�شاط الربكاين ،حيث حت�رض معها معادن قدمية
ميكنها ت�سليط ال�ضوء على الظروف العميقة داخل باطن الأر�ض.

اكت�شف العلماء يف ال�صني �أقدم نباتات خ�رضاء متعددة اخلاليا (طحالب
خ�رضاء) على الأر�ض ،عمرها نحو مليار �سنة .فقد كان العلماء يعتقدون �سابقا
�أن النباتات ظهرت على الأر�ض قبل ( )800مليون �سنة .ويعتقد �أن احليوانات
املتعددة اخلاليا والنباتات اخل�رضاء بد�أت تطورها يف املحيطات على �شكل
طحالب ،ومن ثم انتقلت �إىل الياب�سة ،ما �أدى �إىل ظهور نباتات متنوعة وخمتلفة
ال تزال موجودة حتى اليوم .وقد �أعلن علماء من ال�صني والواليات املتحدة
عن اكت�شافهم �أحافري بحالة جيدة لطحالب خ�رضاء عا�شت على الأر�ض قبل
ما يقارب من مليار �سنة .هذا االكت�شاف يبني �أن الطحالب اخل�رضاء ازدهرت
يف املحيط قبل انت�شارها على الياب�سة بفرتة طويلة .ويعتقد الباحثون �أن هذا
النوع بالذات هو �أ�صل غالبية النباتات املتعددة اخلاليا على الأر�ض.

العلماء يتوقعون اختفاء ن�صف
ال�شواطئ الرملية بحلول عام 2100م

وفقا لتوقعات باحثني �أوروبيني� ،سوف تختفي ن�صف ال�شواطئ الرملية يف العامل
بحلول عام (2100م) ب�سبب التغريات املناخية .ووفقا للعلماء ،حتى �إذا قل�صت
الب�رشية التلوث اجلوي الناجت عن حرق الوقود الأحفوري و�أبط�أت وتائر االحرتار
العاملي ،ف�إن �أكرث من ثلث ال�شواطئ الرملية �سوف تختفي ،ويتكبد قطاع ال�سياحة يف
العديد من البلدان خ�سائر كبرية .ويقول مركز الأبحاث الأوروبي امل�شرتك« :عالوة على
هذا ،تعد ال�شواطئ الرملية اخلط الدفاعي الأول للوقاية من العوا�صف والفي�ضانات،
حيث من دونها �ست�صبح الظواهر املناخية ال�شاذة �أكرث تدمريا».
وحتتل ال�شواطئ الرملية حاليا �أك�ثر من ثلث �سواحل العامل .ولتقدير �رسعة
اختفائها وما اخل�سائر والأ�رضار التي �ستنتج عنها ،حلل الفريق العلمي ال�صور التي
التقطتها الأقمار ال�صناعية لل�شواطئ الرملية منذ عام 1984م ،وعلى �ضوء ذلك �صاغ
اخلرباء توقعات خمتلفة .ووفقا للخرباء� ،إن �أ�سو�أ التوقعات ،هو ازدياد كمية غازات
االحتبا�س احلراري املنبعثة �إىل الغالف اجلوي ،نتيجة الن�شاط الب�رشي �أو ل�سبب �آخر،
مثل ذوبان اجلليد الأزيل ،الذي �سوف ي�ؤدي �إىل فقدان ( )%49.5من ال�شواطئ الرملية
بحلول عام (2100م)� .أي ما يقرب من (� )132ألف كيلومرت من ال�شواطئ الرملية.
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«�أحيان ًا يغلق اهلل �سبحانه وتعاىل �أمامنا بابًا لكي يفتح لنا بابًا �آخر �أف�ضل
منه ،ولكن معظم النا�س ي�ضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم يف النظر �إىل
الباب الذي �أُغلق ،بد ً
ال من باب الأمل الذي انفتح �أمامه على م�صراعيه».

الإنتاجية /الدافع

�إتقان فن الكالم واملحادثة

�إبراهيم الفقي
خمالطة الناجحني
كونها الفرد �أن
ميكن لعالقات ال�صداقة التي ُي ّ
ت�ؤ ّثر على �صفاته ال�شخ�صية� ،إذ من املمكن التع َلّم
من الأ�صدقاء الإيجابيني والناجحني ،واحل�صول
غي
على دعمِ هم ،كما � ّأن ال�صداقات الطويلة قد ُت ِرّ
طريقة تفكري الفرد ووجهات النظر ،فيقبل �أمراً
ما بعد حتليل ما هو جيد �أو �سيء بالن�سبة له.

كلمات عن تطوير الذات والنجاح
 wاحلياة لي�ست بح ًثا عن الذات ،ولك ّنها رحلة ل�صنع
الذات ،اخلق من نف�سك �شيئ ًا ي�صعب تقليده.
� wأن تتحلى بالإرادة للفوز والرغبة يف النجاح والدافع
لت�صل �إىل �أق�صى ما ميكن �أن تبذلَه  ،هذه هي املفاتيح
التي �ستفتح باب حتقيق التفوق الذاتي.
 wال ي�صل النا�س �إىل حديقة النجاح ،دون �أن ميروا
مبحطات التعب والف�شل والي�أ�س ،و�صاحب الإرادة
القوية ال يطيل الوقوف يف هذه املحطات.
� wصورة الذات القوية الإيجابية ،هي �أف�ضل �إعداد ممكن
للنجاح يف احلياة.

ن�صائح للتعامل مع زمالء العمل
 lاملبادرة بال�سالم عليهم وحتيتهم عند احل�ضور �إىل العمل،
مع احلفاظ على االبت�سامة وب�شا�شة الوجه.
 lاملحافظة على االت�صال املبا�رش بالعني �أث��ن��اء �إج��راء
املحادثات مع الزمالء �أو عمالء ال�رشكة.
 lاالبتعاد عن املوا�ضيع املثرية للجدل ،وحماولة عدم اخلو�ض
يف املناق�شات التي من هذا النوع ،وجتنب �إبداء الر�أي فيها.
الفعال بني
ُ lت�شكل الثقة الأ�سا�س الذي ُيبنى عليه التوا�صل ّ
املوظفني ،و ُت�ساهم يف تكوين العالقات الإيجابية بينهم.
 lبناء ال�صداقات الودية مع بع�ض ال��زم�لاء؛ حيث يعمل
ال�صديق والزميل اجليد بالعمل على تقدمي امل�ساعدة لل�شخ�ص،
ودعم وجهات نظره و�أفكاره.

قبول �إجنازات الآخرين
� ّإن ال�شخ�ص الواعي الذي ميتلك �أ�سلو ًبا منفر ًدا يف حتقيق
�أهدافه ُي��درك � ّأن هناك م�ساحة كافية لينجح اجلميع ،و� ّأن
انت�صار �أحد الأ�شخا�ص ال يعني �أبداً ف�شل �أو �إخفاق �شخ�ص �آخر،
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ف� ّإن ر�ؤية قوة �إجنازات الآخرين من �ش�أنها �أن
حتفز الفرد وتلهمه ليعمل �أكرث ويقرتب من حتقيق النجاح.
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من املمكن �أن يزيد وعيك بذاتك من �إنتاجيتك؛ لأن �إدراكك لنقاط
قوتك و�ضعفك ميكن �أن ي�شجعك على �إنتاج �أمور و�أعمال بجودة �أعلى
حتفزك وتكون داف ًعا قو ًيا لك ،مث ًال ميكن �أن حتول املواقف ال�سيئة
يف حياتك �إىل مواقف �إيجابية من خالل التعرف على عواقب موقفك
وت�أثريه عليك وعلى من حولك ،والأمر بالطبع لي�س �سهلاً كما يبدو
ولكن مع املثابرة وال�صرب �ست�ستطيع �أن ت�صل لتلك املرحلة.

يوجد بع�ض الن�صائح التي ميكن عن طريقها حماولة
�إتقان فن الكالم واملحادثة وهي كالآتي:
• تنظيم الأفكار :حيث �إن �أ�سلوب الكالم يت�أثر بكون
م�شو�شا.
التفكري
ً
• التعبري عن الق�صد :يجب �أن يقول ال�شخ�ص ما
متاما.
يعنيه ً
• الو�صول �إىل النقطة الرئي�سية :يجب �أن يقوم
ال�شخ�ص بطلب ما يريده فوراً و�أن ي�رصح بو�ضوح عن
ما يريد فعله بال�ضبط ،دون ا�ستخدام الألغاز.
• الإيجاز :يف�ضل �أن يقوم ال�شخ�ص بالتحدث عن ما
يريد بو�ضوح و�إيجاز وب�أقل عدد من الكلمات.
• التم�سك بطبيعة الذات :يجب �أن يحاول ال�شخ�ص
�أن يكون على طبيعته لأق�صى درجة �أثناء احلديث حتى
إقناعا وراحة �أمام الآخرين.
يظهر ب�صورة �أكرث � ً

ق�ضاء الوقت مع الأ�شخا�ص الإيجاب ّيني
إيجابيني يجعل تفكري
� ّإن ق�ضاء املزيد من الوقت مع الأ�شخا�ص ال
ّ
الإن�سان يتغيرّ �شي ًئا ف�شي ًئا ،فعندما يكون ال�شخ�ص حماطً ا بالأ�شخا�ص
ال�سلبيني �أو ذوي املزاج املتعكّر ف� ّإن هذا قد ي�ؤ ّثر �سلب ًا عليه ويجعله ي�شعر
بالقليل من الإحباط ،وعلى العك�س ف�إ ّنه عندما يكون مع الأ�شخا�ص
ويدربه على �أن يفكّر
الإيجابيني ف� ّإن هذا يجعله ي�شعر ب�شكل �أف�ضل ،بل ّ
ال�سلبية ،وهو ما ي�ؤ ّدي به �إىل �أن يق ّدر
مثلهم ،وبالتايل �سوف يبتعد عن
ّ
مما يجعله م� ّؤه ًال �أكرث للو�صول �إىل �أهدافه.
نف�سه ب�شكل �أكرب ّ

االعرتاف باخلط�أ
معر�ض للوقوع يف اخلط�أ،
كلُ � ٍ
إن�سان ّ
ولكن الإن�سان الناجح والواثق من نف�سه
ّ
هو الذي يعرتف بالأخطاء التي يرتكبها
وال يهرب من مواجهتها ،بل يعمل على
�ول منا�سبةٍ لإ�صالحها،
البحث ع��ن ح��ل� ٍ
ويتجنب الوقوع يف نف�س ه��ذه الأخطاء
يف امل�ستقبل ،كما �أنه ال يخجل من تقدمي
االعتذار للآخرين الذين �أخط�أ بحقهم.

االمتنان
إيجابي،
يعد االمتنان �إحدى عالمات التفكري ال
ّ
دوم���ا م��ا ي�شعرون
فالأ�شخا�ص الإي��ج��اب��ي��ون ً
باالمتنان جتاه ك ّل النعم املوجودة يف حياتهم
أهميتها عند النا�س ،فاالمتنان
مهما �صغرت �أو قلّت � ّ
ي�ساعد الإن�سان على ر�ؤي��ة اجلانب امل�رشق من
احلياة والإع��را���ض عن اجل��وان��ب املظلمة منها،
ويقوم ب�شكل �أ�سا�سي على تقدير اللحظات ال�صغرية
مما
وال�شعور بال�سعادة ب�سبب الأ�شياء الب�سيطةّ ،
يعني الإن�سان على �أن يبقى متفائالً.
95

العدد 531
مار�س 2021

�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

م�سجد قباء
�أول م�سج ٍد ُبني يف الإ�سالم؛ � ّأ�س�سه النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -بعد قدومه �إىل
املدينة املنورة ،حيث �أقام يف بني عمرو بن عوف م ّدة �أربع ع�رشة ليلةًُ ،بني خاللها
مر الع�صور
امل�سجد قبل �أن ي�ستكمل النبي م�سرية هجرته ،وقد عني امل�سلمون على ّ
مب�سجد قباء؛ حيث قاموا بتجديده وتو�سعته مراراً ،حتى �أ�صبح خمتلف ًا عن الهيئة التي
كان عليها حينما ُبني �أول مرةٍ  ،ومن اخللفاء الذين قاموا بتو�سعة م�سجد قباء :اخلليفة
عثمان بن عفان -ر�ضي اهلل عنه ،-واخلليفة عمر بن عبد العزيز ،وتبلغ م�ساحة م�سجد
قباء مع املرافق التابعة له ما يقارب ثالثة ع�رش �أل ًفا وخم�سمائه مرت.

العادات ال ُعمانية يف �شهر رم�ضان
ميتاز املجتمع ال ُعماين بعدد من ال��ع��ادات ،والتقاليد التي متار�س
يف ال�شهر الف�ضيل وتختلف من والية لأخ��رى وميار�سها �أف��راد املجتمع
�أو الأ��سرة ب�شكل منفرد داخ��ل املنزل �أو خارجه .كما ي�شرتك املجتمع
ال ُعماين مع املجتمعات الأخرى يف �شهر رم�ضان املبارك ببع�ض العادات
مثل� :صلة الأرحام وتبادل التهاين مبقدم ال�شهر ،وا�صطحاب الأطفال �إىل
واف ،ويتم التطبيق عملي ًا
�رشح نظري ٍ
امل�ساجد لأداء �صالة الرتاويح بعد ٍ
ا�ستناداً لهدي النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم ،-واملحافظة على حلقات
الذكر والدرو�س الدينية املتعلقة بالقر�آن الكرمي ،وف�ضائل ال�شهر الف�ضيل،
والدرو�س امل�ستفادة منه.
وي�ستعد الأهايل ال�ستقبال �شهر ال�صيام مبكرا من خالل الت�سوق و�رشاء
امل�ؤن الغذائية التي يحتاجونها لإعداد الوجبات املعتادة يف �شهر رم�ضان
كال�شوربة وعمل بع�ض املعجنات كال�سمبو�سة ووجبة الهري�س وغريها من
امل�أكوالت ال ُعمانية التقليدية.
ومن العادات ال ُعمانية يف �شهر رم�ضان تبادل اجلريان قبل الإفطــار
الأطباق بينهم ،وهي عادة ما زال املجتمع ال ُعماين حمافظا عليها ،وهي

جت�����س��د م��ف��اه��ي��م
الت�سامح والإخ��اء
والأل��ف��ة وامل���ودة
ال��ت��ي ن�����ش��أ وك�بر
ع��ل��ي��ه��ا �أف�������راد
املجتمع ال ُعماين
قدميا وحديثا.
وق��ب��ل نهاية
ال�شهر الف�ضيل يتم تكرمي الأبناء الذين يختمون القر�آن يف احتفالية ت�سمى
(التومينة) وتختلف م�سمياتها من منطقة لأخرى ،وتعظم االحتفالية كلما
كان خامت القر�آن يف بواكري عمره ،وما زال يف مراحل الطفولة املبكرة.
ريا على معظم العادات
ريا كب ً
�إال �أن جائحة (كورونا) قد �أث��رت ت�أث ً
الرم�ضانية التي ذكرناها �سابقًا وخا�صة ما يتعلق منها ب�صالة الرتاويح
يف امل�ساجد وجتمعات الأ�رس ،وندعو اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يرفع عنا هذه
اجلائحة وي�سلم املجتمع من تداعياتها املختلفة.

�صناعة
(الليخ)
الليخ �أداة من �أدوات �صيد ال�سمك ،وهي عبارة عن �شبكة من خيوط النايلون
�أو من اخليوط القطنية مقواة بحبل ي�ؤطرها ،ويحدد طولها مبئة مرت ،وعر�ضها
بخم�سني مرت ،ويعتمد ت�صنيع (الليخ) على �إجناز ال�شبكة واالنتهاء منها ،حيث
يبد�أ �صانع (الليخ) ت�صنيعها م�ستخدما خيط النايلون( ،برية) وهي قطعة
القما�ش التي ي�رشخ طرفاها ويجوفان لرتك فراغ يدخل فيه اخليط ،تنطلق
منها طالئع ال�شبكة ذات الفتحات املعينة ،ويربط احلبل بال�شبكة املنجزة
تدريجيا �إىل �أن يكتمل فيكتمل ت�أطريها باحلبل الذي منه يتم �سحب (الليخ )
من مياه البحر للفوز مبا يحمله من الأ�سماك.
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� lأن هناك ( )100مليار خلية ع�صبية يف دماغ الإن�سان.
� lأن القطط تعي�ش يف املتو�سط حلوايل (� )15 - 12سنة.
� lأن غروب ال�شم�س من على �سطح املريخ يبدو �أزرق
اللون.
� lأن عامل احلا�سوب (لوران�س روبرت�س) هو �أول من
اخرتع �شبكة (الإنرتنت).
� lأن (ليوناردو دافن�شي) هو من اخرتع املق�ص.
� lأن الرنويجي (يوهان فالر) هو من اخ�ترع م�شبك
الورق.
� lأن العدد الإجمايل للب�رش الذين عا�شوا على الأر�ض
ُيق ّدر من ( 120 - 60مليار ن�سمة).
� lأن غابات الأمازون املطرية تنتج ( )٪20من �أك�سجني
الأر�ض.
� lأن ريا�ضة املالكمة �أ�صبحت ريا�ضة قانونية يف عام
1901م.

الت��وت �أو كما ي�سم��ى حمليا (الفر�صاد) م��ن املحا�صيل التي تكرث يف
ه��ذا الوق��ت من ال�سن��ة ،حيث يب��د�أ مو�سم جني ثم��اره بداية �شه��ر مار�س
ويتميز (الفر�ص��اد) بالعنا�رص الغذائية التي تعود
ويظل حت��ى �شهر مايو،
ّ
عل��ى الفرد بالفوائد ال�صحية� ،إذ يعد الت��وت (الفر�صاد) بكل �أنواعه فاكهة
غنية بالعنا�رص الغذائية مل��ا يحتويه من الألياف والأمالح املعدنية مثل
ال�صوديوم والف�سفور والكال�سيوم والبوتا�سيوم واحلديد والنحا�س وغريها،
والفيتامين��ات مث��ل فيتام�ين (�أ) و(ب) و(ج) والأحما���ض مث��ل حم���ض
(الفوليك) و(الأ�سكوربيك) ويحتوي على (ال�سكروز) وم�ضادات الأك�سدة.
كما �أن (الفر�صاد) مفيد يف عالج حاالت فقر الدم والإم�ساك والنزالت
ومقاوما لتكوين
حتا لل�شهي��ة
الربدي��ة ،ويعد ط��ارداً للديدان املعوي��ة وفا ً
ً
احل�صوات ،ويخل�ص اجل�سم من ال�سموم .و(الفر�صاد) مفيد لوجود م�ضادات
الأكــ�ســ��دة لــاللـتـهاب��ات
والتــقــرحات والفريو�سات
ويـتـمي��ز
وعـل��ل ال�ص��در.
ّ
ب�سع��رات
(الفر�ص��اد)
حرارية منخف�ضة� ،إذ ميكن
�أن يك��ون اختي��اراً �صح ًي��ا
لوجبة خفيفة ،وبالإ�ضافة
لثماره ميكن اال�ستفادة من
�أوراق��ه ملر�ض��ى ال�سك��ري
ومر�ضى قرحة املعدة.

�صحابي من �صحابة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
وعمه و�أخوه من الر�ضاعة و�أحد وزرائه الأربعة ع�رش ،وهو
ُّ
«خيرْ ُ �إِ ْخ َوتِي َعل ٌِّيَ ،و َخيرْ ُ �أَ ْع َمامِ ي َح ْم َز ُة
لقوله:
أعمامه
�
خري
َ
َر ِ�ض َي َهّ ُ
أ�سن من الر�سولِ حمم ٍد �صلى اهلل عليه
الل َع ْن ُه َما» وهو � ُّ
قريب له من جهة �أمه ،ف�أمه هي هالة
و�سلم ب�سنتني ،كما �أنه
ٌ
بنت وهيب بن عبد مناف ،ابنة عم �آمنة بنت وهب بن عبد
مناف � ِّأم الر�سولِ �صلى اهلل عليه و�سلمُ .ل ِّقب ب�سيد ال�شهداء،
و�أ�سد اهلل و�أ�سد ر�سوله ،ويكنى �أبا عمارة ،وقيل �أبو يعلى.
�سمحا ،وكان
�شجاعا
فتى
ً
ً
كرميا ً
كان حمزة يف اجلاهلية ً
�أ�ش َّد فتى يف قري�ش و�أع َّزهم �شكيمة ،فقد �شهد يف اجلاهلية
حرب الفجار التي دارت بني قبيلتي كنانة وقي�س عيالن� .أ�سلم
حمزة يف ال�سنة الثانية من بعثة النبي حممد عليه ال�صالة
فلما �أ�سلم عرفت قري�ش �أن الر�سول قد عز وامتنع
وال�سالمَّ ،
و�أن حمزة �سيمنعه ،فك ّفوا عن بع�ض ما كانوا ينالون منه .ثم
هاجر حمزة �إىل املدينة املنورة ،ف�آخى الر�سولُ بينه وبني زيد
بن حارثة .وكان �أولُ لواء عقده الر�سولُ �صلى اهلل عليه و�سلم
اللواء الذي عقده حلمزة ،و�شهد حمز ُة غزوة بدر ،و َق َتلَ فيها
هو
َ
غريه كثرياً من امل�رشكني ،كما
�شيبة بن ربيعة مبارز ًة ،وقتل َ
�شهد غزوة �أحد ،ف ُقتل بها �سنة 3هـ ،وكان قد َق َتلَ من امل�رشكني
نف�سا ،وكان الذي قتله هو وح�شي
قبل �أن ُيقتل واحداً وثالثني ً
غالم جبري بن مطعم.
بن حرب احلب�شي ُ

�أفقي:

 -1خمرتع �آلة الطباعة  -توجع وت�أوه.
 -2مطرب م�رصي.
 -3رال � -أمت.
 -4منازل  -عدم ان�ضباط.
 -5نعاتب � -سهد.
 -6جمع � -إحكام.
 -7متاع بيت  -طائر ليلي ي�سكن اخلراب.
 -8للنفي  -التقارب واالحتاد يف �أمر.
� -9أ�ضاء  -الوجع (معكو�سة).
 -10ولد احل�صان  -احليوان الأ�سطوري يجمع بني
الزواحف والطري.

الكلمـــات املتقاطعـــة

هل تعلم

التوت (الفر�صاد)

حمزة بن عبد املطلب الها�شمي القر�شي

عمودي:

 -1قنطرة  -الأوجاع.
� -2سليل  -كي�س �أ�سفل البطن يتجمع فيه البول.
 -3عا�صمة �إ�ستونيا  -نهر ب�سوي�رسا.
 -4و�شي  -ما خلفها ال�سابقون.
 -5توابل.

 -6طليق (معكو�سة)  -قف (معكو�سة)  -رجاء.
 -7تلهب (معكو�سة)  -تندت باملاء.
 -8فيل�سوف يوناين.

 -9مدينة تركية  -عا�صمتها باماكو.
� -10ضد بحرية (معكو�سة) � -أنثى جمل
(معكو�سة).
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عد�ســة الرقيب �أول � :سليمان بن حممد العربي

وم اال ْنت َِما ِء َو َم َعانيِ َه ِذ ِه ا ُ
لمَ ْ ُت َغاد ِْر تفَا�سِ يرْ ُ َم ْف ُه ِ
ملف َْر َد ِة ود اَِل اَلت َها عن تِلكَ ال َعال َق ِة ا َّلتِي َت�أْ ُخ ُذ ُب ْع َداً َمنطِ ِق َّي ًا فيِ
كراً � ،أَو كَ َذلِكَ ُ�أ�سرْ َ ًة �أَو مجُ ْ َت َمع ًا  ،و يمُ ْ ك ُِن َ�أ ْن
واء َ
اجل َْم ِع َبينْ َ الف َْر ِد َوبمِ َ ا � َآم َن ِب ِه َو َت َي َّق َن مِ ْن ُه �َ ،س ٌ
كان َذلِكَ َر�أْي ًا � ْأو فِ َ
وج ِه االْنت َِما ِء َو َ�أ ْ�شكَا ِلهِ.
َيك َ
ُون ُم� َّؤ�س َ�س ًة َ�أ ْو َوطَ ن ًا َ ،و ُه َنالِكَ ال َ�ش َّك ُ�ص َو ٌر ُم َت َع ِّد َد ٌة مِ ن �أَ ُ
ات ال َّنف ِْ�س تجِ َ ا َه محُ ِ ْيطِ ِه ،
اع �إِ َ
الرا�سِ َخ فيِ َذ ِ
االجت َِم ِ
ىل �أَ َّن االْنت َِم َ
َو َي ْذ َه ُب ُعل ََم ُاء ْ
اء ُي َع ُّد َذلِكَ الإِ ْح َ�س َ
ا�س َّ
ور ا ُ
الرابِطَ َب ْي َن ُه َما َ ،وبمِ َ ا ُي َح ِّق ُق كُ ْن َه َذلِكَ االنت َِما ِء
مل َت َبا َدلَ َبينْ َ الإِ ْن َ�س ِ
َو ُهو َي َت َع ََّدى ُّ
ال�ش ُع َ
ان َوب ِْي َئ ِت ِه ِ ،ل ُي َ�ش ِكّلَ ََّ
ات
ِ�ص َورةٍ َواقِ ِع َّيةٍ  ،كُ َما َو ُي َع ُّد كَ ذلِكَ ُع ْن�صرُ َ اً ُم ِه َّم ًا َو َرئ ِْي�سِ َّي ًا ِ�ض ْم َن ُمق ِّو َم ِ
و ُي َج�سِّ ُد َم ْف ُه َ
وم ُه ال َعمِ ْي َق َوب ْ
ور ُه ا ُ
ات َت َع ُلّقِ امل َْر ِء ِبترُ َ ا ِبهِ،
مل َبا�شرِ ُ فيِ َت ْو�سِ َع ِة ُم ْ�س َت َو َي ِ
َت ْنمِ َي ِة امل ُْج َت َم ِع َ ،و ِب َنا ِء الأَ ْوطَ ِ
ان َ ،وبِال َّتاليِ َد ُ
الوال ُء َوبمِ َ ا
وَمجُ ْ َت َم ِع ِه  ،واحلٍ ْر ِ
�ص َعلَى َت ِْوفيرْ ِ �أَ ْ�س َب ِ
االرتِقا ِء ِب ِه َ ،ح ْي َنذَاكَ َي َت َو َّل ُد َ
اب مِ ْن َع ِة ُوطَ ِن ِه َو ْ
مل َعانيِ َ ال َّنب ِْي َل ِة وا ُ
َي ْحمِ ُل ُه مِ ْن ا َ
ال�ش ُعو ِر
ملثُلِ ال ُعل َيا وال ِ
ِلج َ�صاحِ َب ُه مِ ْن َذلِكَ ُّ
ال�سامِ ي َ ،وبمِ َ ا َُي َخا ُ
إميان َّ
ات ا َ
مل ْقد ِْر ِة ال َّذات َِّيةِ،
ِقي ِة تجِ َ ا َه َوطَ ِن ِه َ ،و ِذلَكَ مِ ْن خِ اللِ ا ِال ْل ِت َز ِام َب�أَ ْق َ�صى َد َر َج ِ
لي ِة الأَ ْخال َّ
بِامل َْ�س� ِؤو َّ
هى ُ�ص َو ِر الأَ َدا ِء
ْ�ضلِ َما َل َد ْيه مِ َن الإِ ْمكَا َن ِ
ات َّ
الو ِ
و ِب�أَف َ
اج ِب َ
ال�ش ْخ ِ�ص َّي ِة  ،فيِ �أَ َدا ِء َ
الوطَ ن ِِّي  ،و ِب َ�أ ْب َ
ِ�ص  ،ا َ
�ص َوالأَ َمان ِة .
ون ِب َع َوامِ لِ احل ِْر ِ
امل ُْخل ِ
مل ْق ُر ِ
الوال ِء َ ،ف ِ�إ َّن َنا
َو ِ�إ َذا َما َذ َه ْب َنا َبع ِْيداً فيِ ُع ْمقِ َم ْدل ِ
ُوالت االنت َِما ِء َ ،و َما ُي�ؤ ِّدي ٍ�إل َْي ِه مِ ْن َم َعانيِ َ
الوال ُء �ِ ،ض ْم َن َما َي َتطَ َّل َبانه
َ�س َنج ُد ال محَ َ ال َة فيِ �أَ َّن ُه ال َي َت َج َّ�س ُد َذلِكَ االْنت َِما ُء َ ،وال َي َت�أَ ََّتى ذَاكَ َ
ايي�س � ،إِ َّال مِ ن خاللِ الترَّ ْ َج َم ِة ا َ
املِ
مِ ْن َم َعاي َ
حلق ِْيق َِّي ِة َوال َّت َع ُ
ري َ ،و َما َي ْ�س َت ْل َز َما َنه مِ ْن َم َق َ
الوطَ ن َِّي ِة ا َ
ات
ال ِف ْعل ِِّي َم َع ُم َق ِّو َم ِ
بجال ٍء َح ْي َن َما َتك ُ
ُون ُه َنالِكَ ال َّت ْ�ضحِ َي ُ
حل َّق ِة َ ،والتِي ُتبرْ ِ ُز َو َ
ات َ
ار َواقِ َع ًا َمل ُْمو�ساًَ ،وبمِ َ ا ُي ِق ِّد ُم ُه
تو َيا ِت َها َ ،و َيك ُ
َحا�ضرِ َ ًة� ،أ َّي ًا كَ َ
ان َن ْو ُع َها �أَ ْو َح ْج ُم ُم ْ�س َ
ُون ا ِلإ ْي َث ُ
كل َما مِ ْن َ�ش�أِن ِه ْرفَع ُة
َاملِ فيِ ِّ
امل َْر ُء مِ ََّنا مِ َن ال َبذْلِ َوال َعطَ ا ِء َ ،وال َّت َع ُ
ا�ض ِد وال ََّت�آ ْز ِر وال ََّتك ُ
ات َوا ُ
دم ُه َو ُرق ُِّي ُه  ،وامل َُحاَفظَ ُة َعلَى َما تحَ َ ََّق َق َعلَى �أَ ْر ِ�ض ِه مِ َن ا ُ
ات
مل ْن َج َز ِ
مل ْك َت َ�س َب ِ
الوطَ ِن َو َت ُّق ُ
َ
َ
ا�ض ِه َ ،وال ُب ْع ُد كُ َّل ال ُب ْع ِد َع ْن َما يمُ ْ ك ُِن �أ ْن َي ْذ َه َب بال َِوطَ ِن
ام الفاعِ لُ فيِ ال َّذ ْو ِد َع ْن ٍح َي ِ
َ ،وال ْإ�س َه ُ
ال من َمظَ اهِ ِر ال َّت ْ�ضحِ َيةَِ ،و َد َر َجةٍ
وى َع ٍ
َن ْح َو َع َوامِ لِ ال�ضرَّ َ ِر َو�أَ ْ�س َب ِ
اب الإِ ْي� َذا ِء  ،فيِ ُم ْ�س َت ً
عب َع ْن ِ�ص ْدقِ َذلِكَ اال ْنت َِما ِء .
الوال ِء َ ،وبمِ َ ا ُي ِرّ ُ
َ�سامِ َيةٍ مِ ْن َح ْج ِم َ
العميد الركن
ا�س ا َ
ال�صاِدقِ بمِ ِ ْق َدا ِر َما
حلق ِْيق ُِّي ِل ِ
لإيمْ َ ان َّ
ِ�إ َّن ُه بمِ ِ ْق َدا ِر َما َيك ُُون َّ
الر َ�ضا ُه َما امل ْق َي ُ
ال�صبرْ ُ َو ِّ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
ار ا َ
ال�صبرْ ُ � اِ َّإل َحينْ َ ا ْالبِتال ِء
هي ا ِ
َتك ُ
حلق ِْيق ُِّي لِال ْنت َِما ِء َوالوالء  ،و ال َي�أتِي َّ
مل ْع َي ُ
ُون ال َّت ْ�ضحِ َي ُة َ
ب ِب َها َع ْن قِ َي ِم اال ْنت َِما ِء
ْ
واالخ ِت َبا ِر مِ ْن ُه ُ�س ْب َحا َن ُه ِل ِع َباد ِه َ ،و ِب َذلِكَ ال َت�أْتِي َمظَ اهِ ُر َما ُن َع ِرّ ُ
الوطَ ُن �إِىل ا َ
مل ِز ْي ِد مِ ْن ُ�ص َو ِر ال َّت ْ�ضحِ َي ِة َو�أَوج ِه ال ِف َدا ِء .
ب ُ
ورتِه َا الجَ ِ َّلي ِة �إِ َّال حِ ينْ َ َي ْد ُعو َنا َ
ِ�ص َ
الوطَ ن َِّي ُة التِي نجُ َ �سِّ ُد مِ ْن خِ ال ِل َها َجمِ ْيع ًا َع ْن ُع ْمقِ ِا ْنت َِما ِئ َنا َ ،و ُ�س ُم ِّو
ال�سانِح ُة َ
َو ُهن َا ل َِه َي َّ
ال�سيرْ ِ َوب ُِخطَ ًى َوا ِثقَةٍ ُد ْو َن كَ ل ٍَل �أَ ْو َمل ٍَل ِ ،ب ْل فيِ ِا ْفت َِخ ٍار َو ْاع ِت َز ٍاز َ ،علَى َم ْي َد ِان نك َْر ِان
َوال ِئ َنا ،فيِ َّ
ا�ض ٍد َو َتكَا ُت ٍف َ ،وكَ َما ُهو َد�أْ ُب ال ُع َمانيِ ِّ ،
ال َّذ ِ
الوطَ ن َِّي ِة َ ،ج ْن َب ًا �إِلىَ َج ْن ٍب  ،فيِ َت َع ُ
ات َ ،و َت ْغ ْ
ِلي ِب المَ ْ�صل ََح ِة َ
ا�ص ِه َ ،وبمِ ِ ْق َدا ِر ُق َد َرا ِت ِه َو�إِ ْمكَا َنا ِت ِه َو َ�صالحِ َّيا ِت ِه َ ،و َم َع ا ُ
الوطَ ن َِّي ِة لمِ ُْخ َتل َِف
ِ�ص ِ
كُ ٌل فيِ مجَ َ ا ِل ِه َو ْ
اخت َ
جل ُهو ِد َ
ا ُ
َا�ص ِة َوال ْأهل َِّي ِة ِ ،يف مِ ل َْح َمةٍ َوطَ ن َِّيةٍ َخال َِ�صةٍ َ ،و َخل َْف ال ِق َيا َد ِة الَف َّذ ِة
ات َوال َه ْي َئ ِ
مل�ؤ ََّ�س َ�س ِ
ات احلكُومِ َّي ِة َواخل َّ
حفِظَ ُه ا ُلمِ َْوال َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صاحِ ِب ا َ
هلل َو َر َعا ُه-
ال�سلْطَ ِ
ان َه ْي َثم ب ِْن طَ ارِقٍ المُ َعظَّ ِم ال َقا ِئ ِد الأَ ْعلَى َ
جلالَل ِة ُّ
ال�سامِ َي ِة  ،لجِ َال َل ِت ِه �-أَ َع َّز ُه ا ُ
ال�سد ِْي َد ِة
وج ْي َه ِ
ال�س َعي َد ْوم ًا فيِ َت ْر َج َم ِة ال َّت ِ
الر�ؤَى َّ
ات َّ
َو َّ
هلل -وبمِ َ ا َق َ�ض ْت ِب ِه مِ َن ُّ
املِ ا َ
حل ْك ِي ِم  ،فيِ كَ ا َّف ِة امل ََواقِ ِف َوا ُ
ات َ ،و َن ْح َو ا َ
الوطَ ِن
مل َت َغيرّ ِ
وال َّت َع ُ
مل ِز ْي ِد مِ ْن �أَ ْو ُج ِه ال َّتطَ و ِر َ ،و َمظَ اهِ ِر ال َّت َق ُّد ِم  ،ل َه َذا َ
ان َوطَ ن ًا َ ،وبانت َِمائ ِِهم �أَ ْر�ض ًا َ ،و َوالئ ِِهم املُطْ لَقِ ِل ِق َيا َدت ِِه ْم
َأ
الب ِِّي َ ،و�أَ ْب َنا ِئ ِه امل ُْخل ِِ�صينْ َ  ،الف َُخ ْو ِر ْي َن َو َعلَى ال َّد َو ِام ِب ُع َم َ
عِ َّزاً َو�إِ ْخال�صاً.

منظـر مــن بالدي

الو َطنُ  ..ا ْن ِت َما ٌء َ ،ف َوال ٌء ْ ،
فت�ض ِح َي ٌ
ات
َ
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