JUND OMAN
Ω1974 ΩÉY äQó°U

Ω 2021 ƒjÉe • `g 1442 ∫Gƒ°T • 533 Oó©dG

á`````«∏«¨°ûàdG äGQOÉ````ÑŸG ø`e IójóL á````Yƒ`ª`é`e ¥Ó`WEG ∫ƒ`M á````«eÉ°S äÉ¡`«LƒJ
»`````fÉ`ªo©dG ÜÉ``Ñ°û∏d π````ªY ¢Uô````a Ò`aƒ`àH

ال�س َ
ُق َّو ُ
َاط ِن
ات ُّ
لط ِان الـ ُم َ�س َّلحَ ُة  ..جَ وَا ِن ُب ُم َتع َِّد َد ٌة ِخ ْدم ًَة ِل ْلو ََط ِن وَالـ ُمو ِ

هيئة التحرير

»ª°TÉ¡dG ÖjôZ øH óªMCG : ∞jô©dG ÖFÉf á°SóY

z

Iôî°TC’G áHÉ«f - »∏Y ƒH »æH ¿Ó©L áj’h - á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉ

{...

قوات ال�سلطان امل�سلحة تعد ركيزة �أ�سا�سية من ركائز الدولة ال ُعمانية املعا�رصة ،ورك ًنا ر�صي ًنا من �أركان منظومتها احلديثة ،و�شاه ًدا
عظي ًما من �شواهد نه�ضتها املباركة ،ومكت�س ًبا وطن ًيا يفخر به �أبناء ُعمان قاطبة ،ملا حتقق لها من منجزات عمالقة يف العدة والعتاد ،وما
وبحرا ،بف�ضل القي��ادة احلكيمة والإرث اخلالد للمغفور له ب�إذن اهلل
برا وج ًوا ً
ت�ضطل��ع ب��ه م��ن مهام وطنية ج�سيمة على امتداد �أرجاء ُعمانً ،
تعاىل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -ط َّيب اهلل ثراه  -وال�سري على نهجه القومي ،دعما ورعاية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيث��م ب��ن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظ��ه اهلل ورعاه  -وتوا�صل قوات ال�سلطان امل�سلحة م�سرية تطورها ،و�أداء ر�سالتها ال�سامية خدمة
للوط��ن واملواط��ن ،وهي مت�ضي بكل عزم وثبات متكي ًنا لقدراتها املادية والب�رشية ،وحتقيقًا ملهامها وواجباتها التي ت�ضطلع بها بكل فخر
واعتزاز يف ميادين �رشف اجلندية احلقة ،والوطنية النبيلة.
هناك �أوجه عديدة ومتنوعة لتلك املهام والواجبات اجل�سيمة ،والأدوار الوطنية املقد�سة التي تت�رشف القيام بها قوات ال�سلطان امل�سلحة،
خدمة ل ُعمان الأبية الغاليةُ ،عمان املجد والتاريخ ،واحل�ضارة واحلداثة ،وملن �سكن على �أر�ضها الطاهرة ،وتفي�أ حتت ظاللها الوارفة ،وا�ستقر
�آم ًن��ا مطمئ ًن��ا يف كنفه��ا ،وتن ّعم من خرياتها الوفرية التي حباها املوىل عز وجل من ف�ضله ،ووا�سع خرياته ،وجزيل عطاياه ،التي ال تعد وال
حت�صى ،فبالإ�ضافة �إىل حملها �رشف الدفاع عن الوطن ،و�صون منجزاته ،وحماية مكت�سباته ،ف�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة بجميع �صنوفها
الربية واجلوية والبحرية ت�ساهم م�ساهمة حثيثة ومتوا�صلة يف جهود التنمية امل�ستدامة� ،سواء من خالل تقدمي الدعم والإ�سناد لقطاعات الدولة
املختلف��ة� ،أو م��ن خالل امل�ساهمات التنموية ،واخلدمات الإن�سانية التي تقوم بها ،والت��ي حتظى بالرعاية واالهتمام يف خططها املتكاملة
واملرتابط��ة ،بالت��وازي مع م�سارات التنمية ال�شاملة وتوجهاتها الطموحة للنهو�ض ب ُعمان الوطن والإن�سان ،يف كافة املجاالت وعلى جميع
الأ�صعدة.
ومن بني املهام والواجبات الوطنية التي تقوم بها قوات ال�سلطان امل�سلحة ،والتي ميكن منذجة بع�ضها يف هذا املقام على �سبيل املثال
ال احل��صر ،عملي��ات الإخالء الطب��ي التي يقدمها �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لأولئك الذين تتطلب حالتهم ال�صحية نقلهم جوا للم�ست�شفيات
املرجعي��ة والتخ�ص�صي��ة يف البالد لتلقي الفحو�صات والعالج الالزم ،وهذه اخلدمة املقدمة التي تكاد تكون �شبه يومية ي�ستفيد منها �أي�ضا
عاب��رو البح��ار ال ُعمانية الذين يتعر�ضون للإ�صابات الطارئة �أو الأمرا���ض املفاجئة ،ففور تلقي نداء اال�ستغاثة يلبي ال�سالح طلب نقلهم من
عر���ض البح��ر لأحد امل�ست�شفيات ال ُعمانية ،وي�ضاف لذلك عمليات البحث والإنقاذ ،ونقل امل�ؤن وامل�ساعدات للمناطق والقرى اجلبلية �أو التي
ي�صعب الو�صول �إليها بالطرق الربية.
ج��راء الأنواء املناخية اال�ستثنائية التي تتعر���ض لها ال�سلطنة بني احلني
دور مق��در وجه��ود حثيثة تق��وم بها قوات ال�سلطان امل�سلحة َّ
والآخر ،فقد كانت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع حا�رضة وب�شكل �رسيع ،ا�ستجابة ملتطلبات اجلهات اخلدمية واملواطنني خالل ت�أثر بع�ض
واليات حمافظة �شمال الباطنة م�ؤخرا باحلالة املدارية ،يف الوقت الذي توا�صل فيه قوات ال�سلطان امل�سلحة ا�ستيعاب الباحثني عن العمل يف
خمتلف امل�ستويات والتخ�ص�صات يف �صفوفها ،فقد �شهدت هذا ال�شهر �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية ان�ضمام كوكبة من ال�شباب ال ُعماين
الطموح التواق خلدمة وطنه ،والذين �سيحظون ب�رشف االلتحاق مبيادين الواجب الع�سكري املقد�س يف بع�ض �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة،
ؤخرا قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخ��رى يف وزارة الدفاع يف ن�رش �إعالنات التوظي��ف والتجنيد ،ومازالت م�ستمرة يف
فيم��ا �رشع��ت م� ً
تباعا عرب و�سائل الإعالم املحلية واملواقع الر�سمية.
ا�ستقبال طلبات الباحثني عن العمل من �أبناء الوطن وفقًا ملا يتم ن�رشه ً
وهكذا� ،ستبقى قوات ال�سلطان امل�سلحة تقوم ب�أداء ر�سالتها الوطنية بكل فخر واعتزاز ،وا�ضعة اخلطط الطموحة يف هذا ال�ش�أن ،و�ستظل يدا
تبني ويدا حتمل ال�سالح ،وم�صدر �أمن و�أمان واطمئنان للمواطن يف كل �شرب من �أر�ض الوطن املعطاء.
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الفريـق الركن بحري /عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
هيئة التحرير
رئي�س التحرير

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

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
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 -ر�سالة �إىل جندي (يف العجلة ال�سالمة)23-22........................

جهود ال�سلطنة يف
التعامل مع جائحة
كورونا (كوفيد)19-
�ص 16-14

 القان��ون ال��دويل والأهمي��ة الإ�سرتاتيجية للم�ضاي��ق البحرية(اجلزء الثاين)28-24....................................................................
 �إعداد وت�أهيل القادة الإ�سرتاتيجيني35-30............................ احل��رب خدع��ة (اخل��داع الع�سك��ري  ...التاري��خ واملفه��ومقوات ال�سلطان امل�سلحة
توا�صل توظيف عدد من
الكوادر الوطنية ال�شابة
�ص 19-18

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة

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

التحرير ال�صحفي
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رئي�س التوجيه املعنوي
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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والأ�ساليب)43-36................................................................. .....
 التمايز والتخ�ص�ص بني الإعالم والإعالم الع�سكري47-44.... ق��راءة منظوم��ة  ...املتابعة والرقابة عل��ى الأداء احلكومي يفالنظام الأ�سا�سي للدولة51-48......................................................
 -التدب�ير (املعقل��ن) للم��وارد الب�رشي��ة و�أثره يف حت�س�ين الأداء

اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع تقوم
بعمليات الإ�سناد وت�سخري
�إمكاناتها الهند�سية
والفنية لدعم القطاعات
الأخرى ب�شمال الباطنة
�ص 21-20

وجودة اخلدمات باملرافق العامة (اجلزء الأول)61-58.............
 ف�ضائل القر�آن الكرمي63-62.................................................... قطوف �إ�سالمية65-64............................................................. ما قد جتهله عن كورونا67-66................................................ ال�صحة وجودة احلياة69-68................................................... تكثيف اجلهود الوطنية من �أجل (ر�ؤية ُعمان 71-70.....)2040كلية عُ مان للمراقبة
وال�سيطرة اجلوية
�ص 57-52

 حقوق الأ�شخا���ص ذوي الإعاقة وجهود ال�سلطنة يف حمايتهاوتعزيزها75-72..........................................................................
 الدقم  ...م�رشوع وطن81-76................................................... -مكافحة حرائق الوثائق85-82................................................

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

 الأف�لاج ال ُعماني��ة � ...إرث ح�ض��اري �أ�صي��ل وهند�س��ةالآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق

فريدة93-86........................................................... .....................
 حول العامل95-94.................................................................... -ا�سرتاحة العدد97-96...............................................................

جاللـة القائـد الأعلـى  -حفظـه اهلل ورعـاه  -يــرد عـــــــــــــــــــــــــــلى تهنئـة قواته امل�سلحة مبنا�سبــة عيد الفطر ال�سعيد
تف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه
اهلل ورعاه  -فبعث برقية �شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع  ,رداً على برقية التهنئة املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة
البا�سلة  ,مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد  ,فيما يلي ن�صها:

�صاحب ال�سمو ال�سيد � /شهاب بن طارق �آل �سعيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع  ,وكافة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة
ن�شكركم على تهنئتكم لنا مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد  ,وما ت�ضمنته من م�شاعر
خال�صة � ،سائلني اهلل تعاىل �أن يعيد هذه املنا�سبة ال�سعيدة على اجلميع باليمن والربكات.
							
وكل عام و�أنتم بخري،،

									

هيثم بن طارق
�سلطـان عُ مــان

جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة قــــــــــــــــــــــــــــــــواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -برقية
تهنئة من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد  ،نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ,
مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد  ،فيما يلي ن�صها:
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
مع انق�ضاء �شهر رم�ضان املبارك� ,شهر القر�آن والطاعات � ،شهر اخلريات والغفران ،
ويف غمرة اخل�شوع والإميان  ،ن�ستقبل عيد الفطر املبارك بتوفيق الرحمن ,ومب�شاعر
الغبطة وال�سرور لإكمال �صوم �شهر رم�ضان  ،وبهذه املنا�سبة العطرة  ،ي�شرفني يا موالي
بالأ�صالة عن نف�سي  ,ونيابة عن جميع منت�سبي قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة � ،أن
�أرفع �إىل مقام جاللتكم ال�سامي � ،أجل التهاين والتربيكات  ,و�أ�سمى �آيات الوالء  ،داعني
املوىل عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة املباركة على جاللتكم  ،وعلى الأمة العربية
والإ�سالمية باليمن واخلري والربكات  ،وعلى ُعمان باملزيد من التقدم واالزدهار  ،و�أن
ينعم على جاللتكم بدوام ال�صحة وال�سعادة  ،و�أن ي�سدد على طريق اخلري خطاكم.
موالي �صاحب اجلاللة� :إن من رحمة اهلل تعاىل على العباد �أنّ َم َّن ب�صيام �شهر رم�ضان
الف�ضيل  ،الذي ي�سمو بالنف�س الإن�سانية  ،فيجعلها �صافية م�شرقة باخلري والبذل
والعطاء  ،و�إننا اليوم يا موالي ونحن يف ظالل هذه املنا�سبة امليمونة  ،لندعو اهلل
خمل�صني �أن يبارك م�سريتكم اخلرية  ،و�أن يوفق خطاكم على طريق البناء والنماء ،
العــدد 533
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و�أن يجعل ُعمان دوما يف ح�صن الأمن والأمان  ،وموطن ال�سالم واالطمئنان  ،ويحفظها
و�أهلها الكرام الأوفياء من كل �سوء ومكروه  ،لرتتقي دو ًما يف عهدكم الزاهر ذروة املجد
والعال  ،ومعارج الهناء والرخاء.
موالي القائد الأعلى� :إن قوات جاللتكم وهم ي�ستقبلون عيد الفطر املبارك  ،ي�ستلهمون
منه معاين وقيم الإث��اب��ة وح�سن اجل��زاء  ،لتكون لهم دافع ًا على موا�صلة البذل
والعطاء ،بقلوب مطمئنة  ،وعزائم قوية  ،لرفعة ُعمان املعطاء  ،لتوا�صل م�سرية
التنمية والبناء ،مت�سلحني بالإخال�ص يف العمل على ميدان الواجب الوطني املقد�س ،
وتفان،
حماة �أمناء على تراب الوطن  ،ي�ؤ ُّدون مهامهم وواجباتهم النبيلة بكل �إخال�ص
ٍ
والذود عن حيا�ضه بكل فخر واعتزاز  ،مبتهلني للموىل َج َّلت قدرته �أن يجعله عيد
خري وبركة  ،و�أمن و�سالم  ،على ُعمان و�شعبها الويف  ،و�سائر �شعوب الأمتني العربية
والإ�سالمية.
موالي القائد الأعلى� :إن جميع منت�سبي قوات جاللتكم امل�سلحة البوا�سل  ،وبكافة
قطاعاتها وت�شكيالتها  ،بهذه املنا�سبة ال�سعيدة  ،ليعاهدون اهلل �سبحانه وتعاىل على
لعمان املجد وال�سالم  ،متم�سكني بعهد
�أن يبقوا دائما اجلند الأوفياء ،
واحلرا�س الأمناء ُ
َّ
الوالء والطاعة جلاللتكم حفظكم اهلل � .شعارهم الذي لن يحيدوا عنه �أبدا( :الإميان
باهلل  ،الوالء لل�سلطان  ،الذود عن الوطن).
حفظكم اهلل يا موالي  ،و�أدامكم ذخرا للوطن ،و�أمد يف عمركم ,ومتعكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة
الدائمتني ،و�سدد على طريق اخلري ُخطاكم  ،وحفظ اهلل عُ مان واحة للخري والأمان يف ظل عهدكم الزاهر
امليمون � ،إنه نعم املوىل ونعم املجيب  ،وكل عام وجاللتكم بخري وم�سرة.
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العماين
يف �إطار االهتمام ال�سامي مبلف ت�شغيل ال�شباب ُ

توجيهات �سامية حول �إطالق جمموعة جديدة من املبادرات الت�شغيلية
بتوفري فر�ص عمل لل�شباب ال ُعماين

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل �سفرية مملكة �إ�سبانيا
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد
�شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد
نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون الدفاع
يوم  5/26مبكتبه مبع�سكر املرتفعة
�سعادة م��اري��ا ل��وي��زا �سفرية مملكة
�إ�سبانيا املعتمدة لدى ال�سلطنة.
وق��د مت خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض
ال��ع�لاق��ات ال��ط��ي��ب��ة ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن
ال�صديقني ،وتبادل وجهات النظر حول
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل معايل وزير اخلارجية باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية

يف �إطار االهتمام ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه اهلل ورعاه – مبلف ت�شغيل ال�شباب العُ ماين،
وت�أكيده الدائم – �أعزه اهلل – على �أن ال�شباب هم ثروة الأمم وموردها الذي ال ين�ضب ،وعلى �أن الت�شغيل ي ّ
ُعد من �أهم الأولويات الوطن ّية،
اً
وا�ستكمال للجهود امل�ستمرة التي تبذلها اجلهات املعن ّية لت�شغيل ال�شباب العُ ماين يف م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل دعم
�أ�صحاب الأعمال العاملني حل�سابهم اخلا�ص ،ويف مقدمتها تنفيذ خطة توظيف ما يزيد عن ( )32اثنني وثالثني �ألف فر�صة عمل خالل
هذا العام ،منها (� )12إثنا ع�شر �ألف فر�صة عمل يف القطاع احلكومي املدين والع�سكري وفق االحتياجات الفعلية للجهات املختلفة ،ويف
�إطار توجيهات املقام ال�سامي حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم � -أعزه اهلل  -واجلهود التي تبذلها احلكومة لإيجاد كافة ال�سبل
لدعم الت�شغيل ملا له من �أولوية يف كافة اخلطط التي يتم تدار�سها ،فقد مت �إطالق جمموعة جديدة من املبادرات الت�شغيل ّية� ،ضمن اهتمام
احلكومة بتوفري فر�ص عمل للباحثني عن عمل واملنه ّية خدماتهم يف ظل ظروف املرحلة الراهنة املتعلقة بتداعيات الأو�ضاع االقت�صادية
ً
العاملية والتي �أفرزت
انكما�شا يف �أ�سواق العمل� ،إ�ضافة �إىل الت�أثريات الناجتة عن انت�شار جائحة كورونا (كوفيد .)19

تنفيذا للتوجيهات ال�سامية وزارة الدفاع تبد�أ ا�ستقبال طلبات الباحثني عن العمل
تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه
اهلل ورعاه -ب�رسعة تنفيذ املبادرات الت�شغيلية ،بد�أت وزارة
الدفاع وبالتن�سيق مع وزارة العمل اعتبارا من يوم  5/27يف
ا�ستقبال طلبات الباحثني عن عمل ممن تنطبق عليهم �رشوط
التجنيد وااللتحاق بقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وذلك من خالل
عدد من الإعالنات التي تواىل ن�رشها تباعا لكل من اجلي�ش
ال�سلطاين العماين  ،و�سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،والبحرية
ال�سلطانية العمانية ،والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع .
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كل من اجلي�ش ال�سلطاين العماين يوم ،5/26
وقد �أعلن اً
و�سالح اجل��و ال�سلطاين العماين ي��وم  5/31عن ا�ستقبال
طلبات الباحثني عن العمل ،فيما �أعلنت البحرية ال�سلطانية
العمانية عن ا�ستقبال هذه الطلبات ابتداء من يوم  6/1وحتى
ُ
يوم .6/5
و�ستتواىل اجلهات الأخ��رى يف ن�رش �إع�لان��ات التجنيد
والتوظيف تباعا عرب و�سائل الإع�لام الر�سمية وال�صحف
املحلية واملواقع الإلكرتونية الر�سمية.

ال��ع�لاق��ات التاريخية الرا�سخة بني
البلدين ،والتعاون الثنائي القائم ،والرغبة
يف ا�ستمرار الت�شاور ملا فيه خري املنطقة
و�ضمان �أمنها وا�ستقرارها  ..كانت �أبرز
امل��ح��اور التي �أك��د عليها معايل الفريق
�أول �سلطان ب��ن حممد النعماين وزي��ر
املكتب ال�سلطاين ومعايل الدكتور حممد
جواد ظريف وزير اخلارجية باجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية خالل لقائهما يوم
 ،4/29وذلك يف �إط��ار الزيارة التي قام
بها معاليه �إىل ال�سلطنة والوفد املرافق له .
حيث �أ�شاد معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين بامل�ستوى الذي و�صلت
�إليه عالقة الأخ��وة واجل��وار بني البلدين
ال�صديقني  ،معربا معاليه عن تطلّع ال�سلطنة
لتعزيز التعاون يف كافة املجاالت.

ثـمن معايل ج��واد ظريف
من جانبهّ ،
اجلهود التي تبذلها ال�سلطنة يف تقريب
وجهات النظر الأم��ر ال��ذي انعك�س �إيجابا
على امل�ساعي امل��ب��ذول��ة لإي��ج��اد حلول

للق�ضايا يف املنطقة .
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية املعتمد لدى ال�سلطنة
والوفد املرافق ملعايل ال�ضيف.

نيابة عن �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع يت�سلم ر�سالة خطية من وزير الدفاع القطري
نيابة عن �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ت�سلم معايل
الدكتور حممد بن نا�رص الزعابي الأمني
العام ب���وزارة ال��دف��اع ر�سالة خطية من
معايل الدكتور خالد بن حممد العطية نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون
الدفاع بدولة قطر ال�شقيقة تتعلق بالتعاون
الع�سكري بني البلدين ال�شقيقني.
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جاء ذلك خالل ا�ستقبال معايل الدكتور
الأم�ي�ن ال��ع��ام ب����وزارة ال��دف��اع مبكتبه
يوم  5/24الوزير املفو�ض را�شد �سعيد
اخليارين القائم ب�أعمال ال�سفري ب�سفارة
دول��ة قطر مب�سقط  ،كما مت ا�ستعرا�ض
العالقات الطيبة بني البلدين ال�شقيقني ،
وتبادل وجهات النظر حول الأم��ور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة الفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وامللحق الع�سكري
ب�سفارة دولة قطر مب�سقط.

الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع ت�شارك يف الدورة الثانية لفريق اخلرباء
الأجانب للأ�سماء اجلغرافية التابع للأمم املتحدة ()UNGEGN
�شارك��ت ال�سلطنة ممثلة يف الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع
عرب االت�صال املرئي يف الدورة الثانية لفريق اخلرباء الأجانب للأ�سماء
اجلغرافي��ة التابع ل�ل�أمم املتحدة ( ، )UNGEGNوال��ذي عقد يف مبنى
الأمم املتح��دة مبدينة نيوي��ورك بالواليات املتح��دة الأمريكية  ،خالل
الفرتة من (.)5/٧ - ٣
وق��د تر�أ���س وف��د ال�سلطنة يف ه��ذه الدورة رئي���س الهيئ��ة الوطنية
للم�ساح��ة بالوكال��ة  ،ومت ع�بر االت�ص��ال املرئ��ي ع��ن بع��د ا�ستعرا�ض
ع��دد من جت��ارب وخربات و�أن�شطة ال��دول الأع�ضاء يف جم��ال الأ�سماء
اجلغرافي��ة  ,وق��د رك��زت ال��دورة احلالي��ة عل��ى �أهمي��ة ه��ذه الأ�سم��اء
باعتباره��ا ثقاف��ة وت��راث وهوية � ،إ�ضاف��ة �إىل �أهمية توحي��د الأ�سماء
اجلغرافي��ة عل��ى ال�صعيدي��ن الوطني وال��دويل  ،وكيفية جم��ع الأ�سماء
اجلغرافي��ة ودور الهيئ��ات واللج��ان وامل�ؤ�س�س��ات املعني��ة بالأ�سم��اء
اجلغرافي��ة يف املحافظ��ة على الأ�سم��اء اجلغرافي��ة وتوحيدها يف هذا
تقريرا
ال�ص��دد  ،وقد قدمت ال�سلطنة ممثل��ة يف الهيئة الوطنية للم�ساحة
ً
يت�ضمن �إجنازات ال�سلطنة يف جمال الأ�سماء اجلغرافية خالل الفرتة من
٢٠١٩م �إىل ٢٠٢١م.
اجلدي��ر بالذكر �أن الهيئة الوطنية للم�ساحة ع�ضو ميثل ال�سلطنة يف
ك ًال م��ن ( ، )UNGEGNوال�شعب��ة العربي��ة للأ�سم��اء اجلغرافية التابعة
جلامع��ة الدول العربية ،وال�سلطنة تع��د �أحد نواب رئي�س ال�شعبة العربية
للأ�سماء اجلغرافية لفريق (.)UNGEGN

ال�سلطنة وجمهورية الهنـد توقعان على جتديد مذكرتي تفاهم يف جمال التعاون الع�سكري ،
وجماالت الأمن البحري بني وزارتي الدفاع يف البلدين ال�صديقني
وقع��ت ي��وم  5/20ال�سلطن��ة وجمهوري��ة
الهن��د مبق��ر وزارة الدف��اع مبع�سك��ر املرتفعة
عل��ى جتديد مذكرة التفاهم يف جمال التعاون
الع�سك��ري  ،والتوقي��ع عل��ى جتدي��د مذك��رة
التفاه��م ب�ين الق��وات البحري��ة يف جم��االت
الأمن البحري بني البلدين ال�صديقني.
وق��د وقع عل��ى جتديد مذك��رة التفاهم يف
جمال التعاون الع�سك��ري من اجلانب العماين
مع��ايل الدكت��ور حمم��د ب��ن نا��صر الزعاب��ي
الأم�ين الع��ام ب��وزارة الدف��اع  ،فيم��ا وقعها
م��ن اجلان��ب الهن��دي �سع��ادة مون��و مه��اور
�سف�ير جمهورية الهن��د املعتمد ل��دى ال�سلطنة
 ،والت��ي تنظ��م �أوج��ه التع��اون الع�سكري بني
ال�سلطن��ة وجمهورية الهند مب��ا يعزز عالقات
التع��اون القائمة وامل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�صديقني.
فيم��ا وقع على جتدي��د مذكرة التفاهم يف
جم��االت الأمن البح��ري من اجلان��ب العماين
الل��واء الرك��ن بحري �سيف ب��ن نا�رص الرحبي
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية رئي�س جلنة
الأم��ن البحري  ،ومن اجلان��ب الهندي �سعادة
�سفري جمهوري��ة الهند املعتمد ل��دى ال�سلطنة،
والت��ي ته��دف �إىل تعزي��ز التع��اون امل�ش�ترك
القائم يف املجاالت البحرية وتبادل امل�صالح
امل�شرتكة يف جمال الأمن البحري بني البلدين
ال�صديقني.
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املعهد العايل للق�ضاء يحتفل بتخريج دفعة من �أمناء ال�سر بالق�ضاء الع�سكري
احتف��ل ي��وم  5/25املعه��د الع��ايل
للق�ض��اء بتخري��ج دفع��ة م��ن �أمن��اء ال��سر
بالق�ض��اء الع�سك��ري ،مبق��ر املعه��د بوالية
ن��زوى .ت�ضمن احلف��ل كلمة �ألقاه��ا يعقوب
ب��ن �س��امل الناعبي املدي��ر امل�ساع��د بدائرة
تطرق فيها �إىل
التدري�س والتدريب باملعهدّ ،
املتدربون
اجتازها
املراح��ل املختلفة التي
ّ
وال��دورات الت��ي خ�ضع��وا له��ا خ�لال فرتة
تدريبهم باملعهد والتي امتدت لثالثة �أ�شهر
مت�صلة مبعدل (� )٢٥٠ساعة ،م�شريا �إىل دور
اجله��ات الق�ضائي��ة بال�سلطن��ة والت��ي كان
لتعاونه��ا الدور الكب�ير يف �إجناح الربنامج
وحتقيق النتائج املرجوة منه.
ت�ضم��ن احلف��ل كلم��ة للخريج�ين
كم��ا ّ
وال��ذي �أ�ش��ار فيه��ا �إىل اجله��ود املبذول��ة
واملخل�ص��ة من �أع�ضاء الهيئتني الأكادميية
والإداري��ة باملعه��د خ�لال ف�ترة انعق��اد
الربنامج.

وا�شتم��ل احلف��ل عل��ى عر���ض ملقط��ع
مرئي ع��ن املعهد يبينّ اخت�صا�صات املعهد
و�أن�شطت��ه و�إجنازات��ه والربنام��ج التدريبي
ال��ذي خ�ض��ع ل��ه الدار�س��ون وال��دورات
ت�ضمنها الربنامج
والتطبيقات العملية التي ّ
داخ��ل املعه��د وخارج��ه ،وت�سلي��م �شهادات

التخرج للمتدربني.
رع��ى احلف��ل العمي��د حفي��ظ ب��ن عام��ر
ال�شنفري رئي���س الق�ضاء الع�سكري ،بح�ضور
الدكت��ور نبه��ان ب��ن را�ش��د املع��ويل عمي��د
املعهد الع��ايل للق�ضاء وعدد من امل�س�ؤولني
بالق�ضاء الع�سكري واملعهد.
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مركز الأمن البحري وبالتن�سيق مع �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
وباقي اجلهات ذات العالقة يقوم بعملية �إنقاذ لـ (� )١٢شخ�ص ًا

ق��ام ي��وم  5/23مرك��ز الأم��ن البح��ري وبالتن�سي��ق مع �س�لاح اجلو
ال�سلط��اين العماين واجله��ات الأخ��رى الع�سكرية منها والأمني��ة واملدنية
ذات العالق��ة بعملية �إنقاذ لعدد (� )١٢شخ�ص ًا من على منت �سفينة جتارية
تابعة جلمهورية توغو بعد �أن تعر�ضت للجنوح وت�رسب للمياه �إىل داخلها
مم��ا �أدى �إىل تعط��ل حمركها وغرقها ,وذلك بالقرب م��ن جزر احلالنيات

مبحافظ��ة ظفار ،وق��د قامت �إحدى طائرات �سالح اجل��و ال�سلطاين العماين
بعملية �إنقاذ (� )٦أ�شخا�ص من اجلن�سية ال�سورية و (� )٦آخرون من اجلن�سية
الهندي��ة من عل��ى متنها  ،ومت نقله��م �إىل حمافظة ظفار وتق��دمي الرعاية
ال�صحي��ة الالزمة وهم ب�صحة جيدة متهي��دا ال�ستكمال الإجراءات الالزمة
عن طريق �رشطة حمافظة ظفار .

مركز الأمن البحري يتعامل مع عدد من �سفن ال�صيد الأجنبية ،ومع حادثة جنوح بوم خ�شبي عابر للمياه العمانية
• يف �إطار الأدوار الوطنية التي ي�ضطلع بها مركز الأمن البحري قام
م�ؤخ��را يوم  4/28وبالتن�سيق مع اجله��ات الع�سكرية والأمنية واملدنية
ذات االخت�صا���ص بالتعام��ل م��ع ع��دد من �سف��ن ال�صي��د الأجنبية التي
كانت ب�صدد �أن متار�س ال�صيد غري امل�رشوع  ،وذلك يف املنطقة البحرية
ال ُعماني��ة  ،حي��ث قام��ت ب�إبعاده��ا خ��ارج املنطقة ،كم��ا قامت جهات
االخت�صا�ص ب�إلقاء القب�ض على �إحداهن واتخاذ الإجراءات الالزمة.
• كم��ا تتوا�ص��ل اجلهود الوطني��ة التي نفذها مرك��ز الأمن البحري

وبالتع��اون م��ع اجله��ات الع�سكري��ة والأمني��ة واملدني��ة ذات العالق��ة
للتعام��ل مع حادثة جنوح بوم خ�شبي عابر للمياه العمانية قبالة جزر
الدميانيات مبحافظة م�سقط �إثر ت�رسب املياه بداخله .
وق��د ا�ستطاع��ت اجله��ات املخت�ص��ة ي��وم  5/18م��ن �إخ�لاء طاقم
الب��وم اجلان��ح وهم ب�صح��ة جيدة ،حي��ث مت التعامل م��ع احلادثة وفق
منظوم��ة العمل الوطني امل�شرتك  ،وتنفيذ اخلطط الالزمة ل�ضمان �سالمة
ال�صيادين ومرتادي البحر واملنطقة البحرية املحيطة مبوقع احلادث.

قوات ال�سلطان امل�سلحة جهود و�أدوار �إن�سانية

يف �إطار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن جن ًبا �إىل جنب
ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،الإيجاز الآتي يلخ�ص جوانب مما مت تنفيذه
م�ؤخ ًرا:
• قامت يوم � 4/26إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة  ،وق��د مت نقلها من
م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقام��ت ي��وم � 5/3إح��دى الطائ��رات العمودي��ة ب�س�لاح اجل��و ال�سلطاين
العم��اين بعملي��ة �إخالء طبي لطفلني من �أبناء والي��ة م�صرية ا�ستدعت حالتهما
ال�صحي��ة احلرجة نقلهم��ا من م�ست�شفى م�ص�يرة �إىل م�ست�شف��ى �صور مبحافظة
جنوب ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقام��ت ي��وم � 5/10إح��دى الطائ��رات العمودية ب�سالح اجل��و ال�سلطاين
العم��اين بعملي��ة �إخ�لاء طبي ملواط��ن يعاين من حال��ة �صحية حرج��ة ،وقد مت
نقل��ه من مركز �صح��ي ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج
الالزم.
كما قامت يف اليوم نف�سه �إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العم��اين بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقله
من مركز �صحي دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• وقام��ت ي��وم � 5/13إح��دى الطائ��رات العمودي��ة ب�سالح اجل��و ال�سلطاين
العم��اين بعملي��ة �إخالء طبي يف عر���ض البحر لأحد �أفراد طاق��م �سفينة جتارية
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عابرة بالقرب من والية �صاللة مبحافظة ظفار يعاين من حالة مر�ضية حرجة،
حي��ث مت نقله م��ن على منت ال�سفين��ة �إىل م�ست�شف��ى ال�سلط��ان قابو�س ب�صاللة
لتلقي العالج الالزم.
• كم��ا قامت يوم � 5/16إحدى الطائ��رات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة �صحية حرجة  ،وقد مت نقله
من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط
لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
وقام��ت كذل��ك يف الي��وم نف�س��ه �إح��دى الطائ��رات العمودي��ة ب�س�لاح اجلو
ال�سلط��اين العم��اين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين م��ن حالة �صحية حرجة،
ومت نقله��ا م��ن م�ست�شفى م�صرية �إىل م�ست�شفى �ص��ور مبحافظة جنوب ال�رشقية
لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• كم��ا قامت ي��وم � 5/18إحدى الطائرات العمودي��ة ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة ا�ستدعت حالتها ال�صحية احلرجة نقلها من
م�ست�شف��ى م�ص�يرة �إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة جن��وب ال�رشقية لتلقي العالج
التخ�ص�صي الالزم.
• ونف��ذ مرك��ز البح��ث والإنقاذ ب�س�لاح اجل��و ال�سلطاين العم��اين يف �ساعة
مت�أخ��رة م��ن ي��وم  5/26عملية �إخ�لاء طبي يف عر���ض البح��ر بوا�سطة �إحدى
الطائ��رات العمودي��ة التابع��ة لل�سالح لأحد �أف��راد طاقم �سفين��ة جتارية عابرة
جن��وب �رشق ميناء �صاللة مبحافظة ظفار تابع��ة جلمهورية بنما ،حيث قامت
الطائرة بنقل املري�ض الذي يعاين من حالة مر�ضية حرجة من على منت ال�سفينة
�إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.

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 .وكذلك حتقيق كل ما من �ش�أنه العمل على �سالمة كافة املقيمني على هذه الأر�ض الطيبة ،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 5/2

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
�إن الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
كورون���ا (كوفي���د  )19 -تهدف يف املقام
الأول �إىل وقاية املجتمع من هذه اجلائحة
وخماطرها ال�صحية الكبرية التي قد ت�ؤدي
�إىل الوف���اة ،كما �أن الت���زام اجلميع بهذه
الإج���راءات ،خ�صو�صا التباعد املجتمعي،
كفيل بحماية الفرد و�أ�رسته وجمتمعه من
هذه املخاطر.
وم���ع اق�ت�راب و�صول دفع���ات جديدة
وكمي���ات كب�ي�رة م���ن اللقاح���ات خالل
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منت�ص���ف �شه���ر يونيو املقبل ب����إذن اهلل
تعاىل ،يجب على اجلمي���ع االلتزام التام
بجميع الق���رارات والأخذ ب�أ�سباب الوقاية
لتجنب ارتفاع الإ�صابات ،وجتنب االرتفاع
احلاد يف عدد الوفيات ،فاجلميع ال يتمنى
ر�ؤية فراق �أحد من �أقربائه �أو �أ�صدقائه.
حفظ اهلل ُعم���ان و�شعبها الأبي من كل
مك���روه� ،سائل�ي�ن اهلل عز وج���ل �أن يبعد
هذا البالء عن اجلمي���ع ،و�أن تعود احلياة
الطبيعية �إىل جماريها.
متابعة:
املالزم �أول � /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

• ا�ستم��رار العم��ل بق��رار حظ��ر جمي��ع
الأن�شط��ة التجاري��ة ،ومن��ع احلرك��ة للأفراد
واملركبات ابتداء م��ن ال�ساعة التا�سعة م�ساء
حتى ال�ساعة الرابعة من �صباح يوم ال�سبت 8
مايو 2021م يف كافة حمافظات ال�سلطنة.
• من��ع احلركة للأفراد واملركبات ابتداء
م��ن ال�ساع��ة ال�سابع��ة م�س��اء حت��ى ال�ساع��ة
الرابع��ة �صباحا بداية من م�س��اء يوم ال�سبت
 8ماي��و 2021م حت��ى �صب��اح ي��وم ال�سبت
 15ماي��و 2021م .با�ستثناء الفئات التي مت
الإعالن عنها م�سبقا.
• حظر جمي��ع الأن�شط��ة التجارية طوال
اليوم ابتداء من ي��وم ال�سبت  8مايو 2021م
�إىل نهاي��ة ي��وم ال�سب��ت  15ماي��و 2021م،
وت�ستثن��ى من ذلك احلظ��ر حمالت بيع املواد
الغذائي��ة ،وحمط��ات الوق��ود ،وامل�ؤ�س�س��ات
ال�صحي��ة وال�صيدلي��ات ،وي�سم��ح بخدم��ة
التو�صي��ل للمن��ازل جلمي��ع الب�ضائ��ع خالل
فرتة احلظر املذكورة.
• تعلي��ق ح�ض��ور املوظف�ين �إىل مق��ار
عمله��م واعتم��اد نظ��ام العم��ل ع��ن بعد يف
خمتل��ف وح��دات اجله��از الإداري للدول��ة
وغريه��ا م��ن الأ�شخا�ص االعتباري��ة العامة
ابتداء من يوم الأحد  9مايو 2021م �إىل يوم
الثالث��اء  11ماي��و 2021م ،وحت��ث اللجن��ة
العلي��ا �رشكات القطاع اخلا���ص على تطبيق
خط��ط ا�ستمراري��ة الأعمال ع��ن طريق العمل
ع��ن بعد وتقلي�ص عدد املوظفني الذين يطلب
منهم احل�ضور �إىل مقار العمل.

• ع��دم �إقامة �صالة العي��د و�أ�سواق العيد
التقليدي��ة (الهبط��ات) ،ومن��ع التجمع��ات
بكاف��ة �أنواعه��ا يف خمتل��ف املواق��ع ،مب��ا
فيه��ا ال�شواط��ئ واملتنزه��ات واحلدائ��ق
العام��ة ،خ�لال �أي��ام عي��د الفط��ر املب��ارك،
وت�شم��ل جتمعات العوائل وجتمعات املعايدة
واالحتفاالت اجلماعية بالعيد.

التا�سع��ة �صباح يوم اجلمعة  7مايو 2021م
حت��ى �إ�شعار �آخ��ر ،وي�ستثنى مم��ا ورد �أعاله
املواطن��ون العماني��ون والدبلوما�سي��ون
والعاملون ال�صحيون وعائالتهم ،و�ستخ�ضع
الفئ��ات امل�ستثناة للإج��راءات املعتمدة عند
دخول ال�سلطنة.
يوم 5/13

يوم 5/4

• متدي��د تعلي��ق دخ��ول ال�سلطن��ة حت��ى
�إ�شع��ار �آخر للقادمني من جمهورية ال�سودان،
واجلمهوري��ة اللبناني��ة ،وجمهوري��ة جنوب
�أفريقي��ا ،وجمهوري��ة الربازي��ل االحتادي��ة،
وجمهوري��ة نيجرييا االحتادي��ة وجمهورية
تنزاني��ا االحتادي��ة ،وجمهوري��ة غان��ا،
وجمهوري��ة غيني��ا وجمهوري��ة �سريالي��ون،
وجمهورية �إثيوبي��ا الفيدرالي��ة الدميقراطي ًة
واململك��ة املتح��دة ،وجمهوري��ة الهن��د،
وجمهوري��ة باك�ستان اال�سالمية ،وجمهورية
بنجالدي���ش ،والقادم�ين م��ن �أي دولة �أخرى
�إن كان��وا قد مروا ب�أي من ه��ذه الدول خالل
ال ( )14يوم��ا ال�سابق��ة لطل��ب الدخ��ول �إىل
ال�سلطنة.
• �إ�ضاف��ة القادمني من جمهورية م�رص
العربي��ة ،وجمهوري��ة الفلب�ين ،والقادم�ين
م��ن �أي دول��ة �أخ��رى �إن كانوا قد م��روا ب�أي
م��ن الدولت�ين خ�لال ال  14يوم��ا ال�سابق��ة
لطل��ب الدخول �إىل ال�سلطن��ة �إىل قائمة الدول
الت��ي تق��رر �سابق��ا تعلي��ق دخ��ول القادمني
منه��ا �إىل ال�سلطن��ة ،وذلك ابتداء م��ن ال�ساعة

• �إنهاء العمل بق��رار حظر حركة الأفراد
واملركبات.
• حظ��ر ا�ستقب��ال الأن�شط��ة التجاري��ة
للزبائن داخل املحالت يف جميع حمافظات
ال�سلطن��ة ب�ين ال�ساع��ة الثامن��ة م�س��اء حتى
ال�ساع��ة الرابعة �صباحا مع ال�سماح بخدمتي
التو�صي��ل واملناول��ة ،وت�ستثن��ى م��ن احلظر
حم�لات بيع امل��واد الغذائية ،وت�ؤك��د اللجنة
يف ه��ذا الإط��ار عل��ى اال�ستم��رار يف �رسيان
ق��رار تقلي�ص الدخ��ول للمجمع��ات واملحال
التجاري��ة واملطاع��م واملقاه��ي مل��ا ال يزيد
عل��ى ( )% 50م��ن طاقته��ا اال�ستيعابي��ة يف
الفرتة امل�سموح لها با�ستقبال الزبائن.
• ا�ستئن��اف العم��ل بق��رار تقلي���ص عدد
املوظف�ين الذي��ن يطل��ب منهم احل�ض��ور �إىل
مق��رات العم��ل يف وح��دات اجله��از الإداري
للدول��ة وغريها م��ن الأ�شخا���ص االعتبارية
العام��ة �إىل ن�سب��ة ( )%50م��ن �إجم��ايل عدد
املوظفني ،عل��ى �أن ي�ؤدي املوظفون الذين ال
يح�رضون �إىل مقرات العمل الأعمال املوكلة
�إليهم بنظام العمل عن بعد.
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خطة وزارة ال�صحة لتطعيم ال�سكان املرحلة الثانية
ت�س��عى ال�س��لطنة ممثل��ة
يف وزارة ال�ص��حة �إىل توري��د
مليون�ين و� ٨٢٩ألفا و  ٩٣٩جرعة
من اللقاحات املُ�ض��ادة لفريو�س
كورونا كوفيد ١٩ -والتي �ستكون
عل��ى مراح��ل قبل نهاية �ش��هر
�أغ�س��ط�س ٢٠٢١م عل��ى �أن يت��م
ا�س��تكمال توريد باقي اجلرعات
عل��ى دفعات قب��ل نهاي��ة العام
احلايل.
وقد �أع��دت وزارة ال�ص��حة
الإ�سرتاتيجية الوطنية للتح�صني
�ض��د (كوفي��د  ،)١٩التي تهدف
�إىل حت�صني  ٣ماليني و � ٢٠٠ألف
�ش��خ�ص �أي ما يعادل ( )٪70من
�إجم��ايل عدد ال�س��كان بالطعوم
ملن��ع انت�ش��ار املر���ض �إذا م��ا مت
ا�س��تثناء من ه��م دون عمر()١٨
عام��ا والبال��غ عدده��م ملي��ون
ً
�ش��خ�ص �أي ما يعادل ( )٪30من
�إجمايل عدد ال�سكان.
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ُيق ّدر العدد الكل��ي جلرعات الطعوم بخم�سة
ماليني و�أربعمائة �ألف جرعة بحيث يتم �إعطاء
جرع��ة واحدة ملن �سبق ل��ه الإ�صابة باملر�ض؛
ف�إنه��م ال يحتاجون �إىل �أك�ثر من جرعة واحدة
كاف للوقاية من
للو�ص��ول �إىل م�ستوى مناعي ٍ
املر�ض.
وج��اء حتدي��د احتياج��ات ال�سلطن��ة م��ن
الطع��وم وفق �أ�س�س علمي��ة �أهمها �رضورة احلد
م��ن انت�ش��ار املر�ض بني �أف��راد املجتمع والتي
حتت��م حت�ص�ين ما ن�سبت��ه ( )٪٧٠م��ن ال�سكان
وحتدي��د الفئ��ات الت��ي �أ�صيب��ت باملر���ض عن
طريق امل�سوحات امل�صلية اال�ستق�صائية والتي
�أُجري��ت يف نهاي��ة الع��ام املا�ض��ي واختي��ار
الطع��وم الآمن��ة والفاعل��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل حتدي��د
الفئ��ات الأك�ثر ُعر�ض��ة للم�ضاعف��ات والت��ي
ق��د ت���ؤدي به��ا �إىل الرتقي��د يف امل�ست�شفي��ات
خ�صو�صا يف �أق�سام العناية املركزة.
ً
وج��اءت عملي��ة ن��شر الطع��وم يف
الإ�سرتاتيجي��ة الوطني��ة عل��ى مرحلت�ين ،فق��د
هدف��ت الأوىل �إىل تغطي��ة ( )٪٣٠م��ن ال�س��كان
�أي ما يع��ادل مليونا و (� )٤٠٠ألف �شخ�ص من
الفئات الأكرث عر�ضة للخطورة خالل الفرتة من
�شه��ر دي�سمرب م��ن العام املا�ض��ي وحتى �شهر
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يوني��و من العام احل��ايل ،وه��م البالغون ()٥٠
�سن��ة فما ف��وق ومقدم��ي اخلدم��ات الأ�سا�سية
يف اخلطوط الأمامية مثل (العاملني ال�صحيني
والع�سكري�ين ومتو�سط��ي اخلط��ورة كالعاملني
يف املي��دان ،وقاطن��ي املجمع��ات ال�سكني��ة،
العامل�ين يف ال�سل��ك التعليم��ي ،ومقدم��ي
اخلدم��ات الأ�سا�سي��ة م��ن اجله��ات احلكومي��ة
الأخ��رى ،واملتطوع�ين) �إ�ضاف��ة �إىل املر�ض��ى
امل�صاب�ين بالأمرا�ض املزمن��ة من ()٥٠-١٨
�سنة ،واملر�ضى امل�صابني بنق�ص املناعة.
فيم��ا ت�ستهدف املرحلة الثانية ( )٪ ٤٠من
ال�س��كان �أي ما يعادل مليونا و (� )٨٠٠ألف من
الفئ��ات الأق��ل ُعر�ضة للخط��ورة بداية من �شهر
يولي��و الق��ادم وحتى دي�سم�بر الق��ادم وت�شمل
الط�لاب الأق��ل م��ن (� )١٨سن��ة والقاطن�ين يف
املجمع��ات ال�سكني��ة وامل�سافري��ن يف مهمات
ر�سمية واحلجاج واملعتمرين والفئات العمرية
من (� )١٨إىل (� )٥٠سنة.
وقام��ت وزارة ال�صح��ة ي��وم  26ماي��و
بب��دء بتطعي��م طلب��ة الدبل��وم الع��ام يف جميع
حمافظ��ات ال�سلطنة باللق��اح املُ�ضاد لفريو�س
كورونا ،والذي ي�ستهدف تطعيم � 75ألفًا و725
�شخ�صا.
ً

15th International Defence Industry Fair

We kindly invite you to our stand.

Stand No: 710

Hall: 7

August 17-20,2021 / İstanbul, TÜYAP

�إعداد :املالزم �أول� /سعيد بن �سليمان ال�سعدي  -الت�صوير :الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

ا�ستمرارا لدورها يف ا�ستيعاب الباحثني عــــــــــــــــــــــن العمل

قـوات ال�سلطـان امل�سلحـة توا�صــــــــــــــــــــل توظيف عدد من الكوادر الوطنية ال�شابة

يف �إط�ار اجله�ود الوطني�ة
ووفق� ًا للخُ ط�ط والربام�ج
املو�ضوعة ال�س�تيعاب الباحثني
ع�ن العم�ل ,توا�ص�ل ق�وات
ال�سلطان امل�سلحة توظيف عدد
من الك�وادر الوطنية ال�ش�ابة،
لرفده�ا يف ع�دد م�ن �أ�س�لحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث
ا�س�تقبلت �أكادميي�ة ال�س�لطان
قابو��س البحري�ة ي�وم 5/23
دفعة جدي�دة من �أبن�اء الوطن
لتدريبه�م وت�أهيله�م ليكون�وا
حماة للوطن.
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وقد ا�ستكملت �أكادميية ال�سلطان قابو�س
ال��ب��ح��ري��ة ووف��ق��ا ل��ل��إج����راءات االح�ت�رازي���ة
واملتطلبات الوقائية املتبعة للوقاية من
فريو�س كورونا (كوفيد )١٩-كافة متطلبات
ا�ستقبال دفعات من املواطنني ،وعملت خمتلف
اجلهات على توفري املناخ املالئم للمتقدمني
واتخاذ كافة الإج��راءات التي تكفل �إن�سيابية
القبول وت�سليم املهام واالحتياجات الفردية

للم�ستجدين وت��وف�ير اخل��دم��ات التدريبية
والعالجية والرتفيهية الالزمة.
وح��ول التح�ضريات واال�ستعدادات للبدء
بتدريب هذا الفوج من امل�ستجدين ،قال املقدم
ال��رك��ن ب��ح��ري حممد ب��ن ���س��امل الكلباين من
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية« :ي�أتي ان�ضمام
هذه الكوادر ال ُعمانية للتدريب يف �أكادميية
ال�سلطان قابو�س البحرية �ضمن اخلطة الوطنية

املقدم الركن بحري/
حممد بن �سامل الكلباين

ان�ضمام الكوادر العُمانية
للتدريب يف �أكادميية
ال�سلطان قابو�س البحرية
�ضمن اخلطة الوطنية
لإيجاد فر�ص عمل لل�شباب
العُماين والر�ؤية امل�ستقبلية
لـ (عُ مان )2040

لإيجاد فر�ص عمل لل�شباب ال ُعماين والر�ؤية
(عمان  ،)٢٠٤٠ورغم الظروف
امل�ستقبلية لـ ُ
التي فر�ضتها جائحة كورونا� ،إال �أن تكاتف
الأق�سام املعنية بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
وبالتن�سيق مع وزارة العمل �ساهم يف �إجناز
جميع م��راح��ل التجنيد ب�سال�سة م��ع التقيد
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة حر�ص ًا على �سالمة
اجلميع».
وحتدث املقدم الركن بحري �سامل بن نا�رص
ال�سعيدي قائالً« :ال���دورة امل�ستجدة تخ�ضع
للتدريب الع�سكري والأكادميي الأ�سا�سي يف
�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية والتي
يتخللها عدد من الربامج النظرية والتدريب
العملي ،و�سيبد�أ منذ اليوم الأول برناجمهم
التدريبي الع�سكري والأك��ادمي��ي ليتخرجوا
الحق ًا وي�شاركوا �إخوانهم يف خمتلف اجلهات
الع�سكرية والأمنية بالذود عن حمى هذا الوطن
الغايل يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى �-أبقاه
اهلل ،-متمنيا جلميع املتدربني كل التوفيق
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خليل بن �إبراهيم الها�شمي

مالمح الفخر
واالعتزاز ارت�سمت
على محُ َ َّيا امل�ستجدين
معتزين ب�شرف
االن�ضمام �إىل �صفوف
قوات ال�سلطان امل�سلحة
البا�سلة

�أزهر بن خمي�س اجلهوري

والنجاح».
وقال خليل بن �إبراهيم الها�شمي« :هلل احلمد
على قبويل يف البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ك�ضابط مر�شح من حملة ال�شهادات اجلامعية،
و�أ�شعر بالبهجة وال����سرور لاللتحاق مع من
رشفة ،وكل
�سبقونا يف اخلدمة الع�سكرية امل� ِّ
ال�شكر على القائمني على �سال�سة �سري �إجراءات
القبول والتجنيد».
وع�بر �أزه��ر بن خمي�س اجل��ه��وري قائال:

املقدم الركن بحري/
�سامل بن نا�صر ال�سعيدي

حامد بن فايل الطار�شي

«ب��ح��م��د اهلل وت��وف��ي��ق��ه ال��ت��ح��ق��ت بالبحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،و�أ�شعر بالفخر واالعتزاز
لهذا الوطن ،و�أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا خلدمة وطننا
و�سلطاننا املفدى حفظه اهلل ورعاه».
و�أ�ضاف حامد بن فايل الطار�شي« :كلي
فخر وامتنان بان�ضمامي يف �صفوف قوات
ال�سلطان امل�سلحة البا�سلة ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن
يوفقني �أنا وزمالئي يف �إنهاء هذه الدورة على
رشف».
الوجه امل� ِّ
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اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع تقوم بعمليـات الإ�سن ـاد وت�سخيـر �إمكاناته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا الهند�سية والفنيـة لدعم القطاعـات الأخــرى مبحافظــة �شم ـال الباطن ــة
ت�ضطلع قوات ال�سلطان امل�سلحة بدور �إن�ساين وتنموي
كبري يتمثل يف خمتلف �أنواع امل�ساعدات والت�سهيالت
املمكنة للمواطن واملقيم على ثرى هذا الوطن الغايل ،وذلك
من خالل �شق الطرق يف املناطق الوعرة� ،أو �إعادة فتح
الطرق �أثناء تعر�ضها للأ�ضرار جراء احلاالت املدارية والأنواء
املناخية التي تتعر�ض لها ال�سلطنة ،ونقل املواطنني ومواد
البناء وامل�ؤن و�إمداد املياه من و�إىل املناطق التي ي�صعب
الو�صول �إليها بو�سائل النقل العادية ،وامل�ساهمة يف مهام
البحث والإنقاذ �أثناء الكوارث وغريها من اخلدمات اجلليلة
التي تقدمها قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�شتى �صنوفها الربية
واجلوية والبحرية.
ويف �إط��ار اجلهود الوطنية التي تقوم بها ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى يف وزارة الدفاع ،قامت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
بتفعيل خطة الدعم والإ�سناد يف �إط��ار التعامل مع الآث��ار الناجتة عن
احلالة اجلوية التي تعر�ضت لها حمافظة �شمال الباطنة ،حيث مت يوم 5/6
تزويد املحطات الكهربائية املت�أثرة مبجموعة من املولدات الكهربائية
لدعم قطاع الكهرباء ،وقامت عدد من املعدات الثقيلة ب�إعادة فتح الطرق
ب�إزالة املخلفات والأ�شجار املت�ساقطة والأتربة وال�صخور املرتاكمة جراء
الأودية وال�سيول اجلارفة عالوة على قيام ناقالت �شفط املياه بالتعامل مع
التجمعات املائية.
كما قامت يوم  5/8اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع بتزويد �رشكة
الكهرباء بالوقود الالزم لدعم قطاع الكهرباء ،وامل�ساهمة يف �إعادة التيار
الكهربائي ،و�إع��ادة �إ�صالح التو�صيالت الكهربائية ورفع �أعمدة التيار
الكهربائي ،كما وا�صلت املعدات الثقيلة �إعادة فتح الطرق و�إزالة املخلفات
والأ�شجار املت�ساقطة والأتربة وال�صخور املرتاكمة جراء الأودية وال�سيول
اجلارفة ع�لاوة على قيام ناقالت �شفط املياه بالتعامل مع التجمعات
املائية.
وللوق���وف على اجله���ود احلثيثة التي قامت به���ا اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع �أجرى مندوب التوجيه املعنوي اللقاءات الآتية:
�ضابط مدين /حممود بن حميد النخيلي حتدث قائالً«:توا�صل قوات
ال�سلطان امل�سلحة ووزارة الدفاع ممثلة يف اخلدمات الهند�سية اجلهود
املبذولة تلبية للنداء الوطني هنا يف واليتي �صحم واخلابورة الحتواء
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�ضابط مدين
حممود بن حميد النخيلي

�إبراهيم بن علي الفار�سي

�إبراهيم بن �سيف البلو�شي

جا�سم بن دروي�ش القطيطي

اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع قامت بتفعيل خطة
الدعم واال�سناد يف �إطار التعامل مع الآثار الناجتة عن
احلالة اجلوية التي تعر�ضت لها حمافظة �شمال الباطنة
الأ�رضار الناجتة عن الأنواء املناخية التي ت�أثرت بها هاتان الواليتان يف الفرتة
املن�رصمة ،ولقد قمنا برتكيب املولدات الكهربائية لإعادة التيار الكهربائي يف
عدة قرى من والية اخلابورة ،كما مت �إعادة فتح العديد من الطرق التي ت�أثرت
من خالل �سقوط املخلفات عليها والتي متت �إزالتها  ،وكذلك مت �سحب املياه
الراكدة من الربك املائية».
وقال �إبراهيم بن علي الفار�سي من �رشكة كهرباء جمان�« :أتقدم بجزيل
ال�شكر والتقدير واالمتنان للخدمات الهند�سية ب��وزارة الدفاع على اجلهود
املبذولة من خالل توفري عدد ( )4مولدات والتي �ساعدت على �إع��ادة التيار
الكهربائي لعدد من املت�رضرين ،وكذلك من خالل توفريهم العديد من املعدات
التي مت ا�ستخدامها يف عمليات احلفر وتو�صيل الأعمدة الكهربائية ،والتي
�ساهمت يف تقليل الوقت و�إجناز الأعمال ب�شكل �أ�رسع لعودة احلياة ملجراها
الطبيعي يف والية اخلابورة».
جا�سم بن دروي�ش القطيطي حتدث قائالً « :ن�شكر اخلدمات الهند�سية بوزارة
الدفاع على اجلهود احلثيثة التي بذلوها من �أجل �إعادة التيار الكهربائي ،و�شفط
املياه ،و�إع��ادة فتح الطرق التي ت�أثرت جراء هذه احلالة اجلوية ،وهذا لي�س
بغريب على قوات ال�سلطان امل�سلحة التي هي دائما و�أبدا تلبي النداء مل�ساعدة
املواطنني واملقيمني على �أر�ض ُعمان الطيبة».
وقال �إبراهيم بن �سيف البلو�شي�«:أوجه ال�شكر لوزارة الدفاع وكافة منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وخا�صة اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع على اجلهود
التي بذلوها من �أجل �إعادة التيار الكهربائي يف والية اخلابورة،وكذلك �إعادة
فتح الطرق التي ت�أثرت بهذه احلالة اجلوية».
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

يف لغتن��ا العربية �س��واء الف�صحى منها �أو العامية توجد
الكثري من احلكم والأمثال التي ن�ستخدمها يف حياتنا ب�صفة
يومي��ة  ،والت��ي تتعلق بالعدي��د من املواقف
والت�رصف��ات واملمار�س��ات املختلفة ،وهذه
احلك��م والأمث��ال -دون �ش��ك -قيل��ت بن��اء
عل��ى جتارب وخ�برات حياتي��ة خمتلفة عرب
الأزمان ،و�أن العبارة التي اتخذتها عنوان ًا لهذا املو�ضوع
م�أخ��وذة من املث��ل املعروف ( :فـي ال ّت���أين ال�سالمــة وفـي
العجل��ة الندامــ��ة) ،و�أن التحري��ف فـ��ي املثـ��ل �-إذا ج��از
التعب�ير -ي�أتي بناء على ما�س�يرد الحقاً ،وهو ما قد يكون
خمالف�� ًا مل��ا ورد يف املث��ل ،فف��ي العجلة الندام��ة -فعالً-
خا�صة �إذا ما مت تطبيقه على قيادة ال�سيارات وو�سائل النقل
الأخ��رى ،وكذلك عند اتخاذ الق��رارات املهمة وامل�صريية يف
احلياة  ،ويف احلكم على الأمور ظاهري ًا دون التمعن والرتيث
يف م�ضمونه��ا .و�أهدافها ،وغري ذلك من املواقف التي يكون
للعجلة يف اتخاذ القرار ب�ش�أنها �آثار �سلبية غري حممودة.
�أما عن اجلوانب التي قد يكون للعجلة �أو اال�ستعجال فيها
�آث��ار �إيجابي��ة فهي عدي��دة ،وميكن هنا التط��رق لبع�ضها،
والت��ي من بينها على �سبيل املث��ال التعجيل يف الو�صول
�إىل مق��ر العمل� ،أو �أي موع��د �أو ارتباط التزم به الإن�سان
م�سبق��اً ،وه��ذا اال�ستعج��ال ال يك��ون ع�بر ال�رسع��ة يف
قي��ادة املركب��ة – مثال -ت��دارك ًا للوق��ت ،و�إمنا من
خ�لال التبك�ير يف اخل��روج م��ن ال�سك��ن �أو موقع

*
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علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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التواجد ،وزي��ادة الوقت املق��در للو�صول
أي�ضا
�إىل الوجه��ة املطلوبة ،وذلك ينطبق � ً
على �أهمية احل�ضور املبكر للمطار عندما
نكون م�سافرين لوجهة ما ،من منطلق �أن
الت�أخ�ير ع��ن احل�ضور يف الوق��ت املحدد
رمب��ا ي���ؤدي �إىل ع��دم متكنن��ا م��ن �إنهاء
الإج��راءات والتخل��ف ع��ن الرحل��ة ،وغري
ذلك من االلتزامات املهمة �سواء كان ذلك
يف حياتنا العملية �أو اخلا�صة.
وم��ن الأمور التي م��ن اجليد �أو املحبب
اال�ستعج��ال وع��دم الت�أخ��ر �أو الت�سوي��ف
فيه��ا اتخاذ قرار يف �أمر يتعلق مب�ستقبلنا
املهن��ي �أو الوظيف��ي يف حال��ة ثقتن��ا يف
جن��اح �أو �أهمي��ة م��ا نحن مقبل��ون عليه،
واقتناعن��ا ب��ه ،وب�أن��ه يتنا�س��ب م��ع م��ا
نطم��ح �إليه �أو نرغب يف حتقيقه ،وين�سجم
م��ع طموحاتن��ا ورغباتن��ا ،وكذل��ك م��ن
املنا�سب اال�ستعج��ال يف اتخاذ القرار يف
�أي �أمر مهم له ت�أثري �إيجابي ومردود جيد
�سواء كان مادي�� ًا �أو وظيفي ًا �أو اجتماعياً،
�إذا كن��ا مت�أكدين م��ن مدى جناحه ومنلك
املقدرة املادية �أو الت�أهيلية �أو ال�شخ�صية
الت��ي ت�ضم��ن لن��ا �صحة وجن��اح ما نحن
ب�ص��دده ،وم��ن الأمور التي تك��ون العجلة

فيه��ا حمببة �أو عام ًال �إيجابي ًا
مطلوب ًا هو اال�ستعجال يف اتخاذ
القرار بعودة عالقة مقطوعة ل�سبب
ما ،م��ع قريب �أو �صدي��ق �أو زميل،
خا�صة عن��د زوال ال�سبب الذي �أدى
�إىل ذل��ك� ،أو �أن��ه مل يك��ن بامل�ستوى
ال��ذي ي���ؤدي �إىل تل��ك اجلف��وة �أو
اخل�لاف وال�شق��اق ،وذل��ك امتث��ا ًال
حلديث الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه
و�سلم  ( :ال يحق مل�سلم �أن يهجر �أخاه
ف��وق ثالث ليال ،يلتقي��ان ،فيعر�ض
ه��ذا ،ويعر�ض ه��ذا ،وخريهما الذي
يب��د�أ بال�سالم )  ،وقوله عليه ال�صالة
وال�س�لامُ ( :تعر�ض الأعمال على اهلل
يف كل اثن�ين وخمي���س ،فيغف��ر اهلل
ل��كل م�سل��م� ،إال رج� ً
لا كان��ت بينه
وب�ين �أخي��ه �شحن��اء ،فيق��ول اهلل :
دعوا هذين حتى ي�صطلحا).
�إن العجل��ة املق�ص��ودة هن��ا هي
ما ميك��ن �أن نطلق عليه��ا ( :العجلة
الإيجابي��ة) � ،أي ع��دم الت�سوي��ف
والت�أجيل ،و�إمت��ام كل �أمر يف وقته،
حت��ى ال ترتاكم علين��ا الأمور ونعجز
عن �إجنازها يف الوقت املنا�سب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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القانون الدويل
والأهمية الإ�سرتاتيجية للم�ضائق البحرية
(اجلزء الثاين)

� ttإن امل�ضائق البحرية التي ت�صل بني بحرين ح ّرين ،يجمع
القانون الدويل ب�أنها تعد طريقا دوليا يجب �أن يظل مفتوحا �أمام كافة
ال�سفن الأجنبية ،ذلك لأن هذا لنوع من امل�ضائق يع ّد املمر الوحيد بني
بحر ح ّر �إىل بحر ح ّر �آخر ،وهذا يعني �أن املرور عرب هذا امل�ضيق حق
لكافة الدول يف العامل وهو امل�صلحة العامة للجماعة الدولية ،عليه يف
هذه احلالة تختفي امل�صلحة القطرية للدول امل�شاطئة لهذا النوع من
امل�ضائق.
وقد يخ�ضع هذا النوع من امل�ضائق البحرية ل�سيادة دولة واحدة كما
هو احلال مل�ضيق (م�سينا) الذي يقع كل ًيا يف �أرا�ضي اجلمهورية الإيطالية
ويبلغ عر�ضه (� )3أميال ،وقد يخ�ضع ل�سيادة دولة �أو �أكرث كما هو احلال
مل�ضيق (جبل طارق) الذي ي�صل بني املحيط الأطل�سي والبحر الأبي�ض
املتو�سط .ولكن يف كل احلاالت ال ميكن لأي دولة من هذه الدول �إغالق
امل�ضيق الذي تطل �إليه وفقا لإرادتها و�سلطانها املطلق ،ولكن لها احلق
�أن تن�شئ قواعد وقوانني لتنظيم وت�سهيل املالحة فيهtt.
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي

قانون وقواعد املرور عرب امل�ضائق البحرية التي ت�صل بني
بحرين ح ّرين (جز�أين من �أعايل البحار)
هناك �سل�سلة من القوانني التي �أقرتها امل�ؤ�س�سات الدولية التي
تعنى بقوانني البحار ،لقد �سبق ملعهد القانون الدويل و�أقر يف عام
حرين ال
1894م ب�أن امل�ضائق التي ت�ستخدم للمرور بني بحرين ّ
ميكن �إغالقها مطلقا ،ويف م�ؤمتر (الهاي) اخلا�ص بتدوين وتقنني
قواعد القانون الدويل لعام 1930م �أقر امل�ؤمتر ،ب�أن« :املرور ال
ميكن �أن يعاق ب�أي حال من الأحوال حتى ولو كان يتعلق بال�سفن
احلربية يف امل�ضائق التي ت�صل بني جز�أين من �أعايل البحار
وت�ستخدم يف املالحة الدولية» .كما ورد يف حكم املحكمة الدولية
اخلا�ص مب�ضيق (كورفو) الواقع بني اململكة املتحدة وجمهورية
�ألبانيا ال�شعبية ،ب�أن هذا امل�ضيق يدخل �ضمن طائفة الطرق
البحرية الدولية التي ال ت�ستطيع الدول ال�شاطئية �أن متنع املرور
فيها وقت ال�سلم .و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة قوانني وقواعد
املرور عرب �أهم امل�ضائق البحرية والأهمية الإ�سرتاتيجية لها ،وذلك
على النحو الآتي:
�أوال :م�ضيق هرمز
من الناحية اجلغرافية يقع م�ضيق هرمز بني �سلطنة عمان
واجلمهورية الإيرانية الإ�سالمية ،ويربط م�ضيق هرمز ما بني
اخلليج العربي وهو بحر �شبه مغلق وبحر عمان وهو بحر مفتوح،
ويعد اخلليج ذراعا ممتدة للمحيط الهندي ما بني �شبه اجلزيرة
العربية و�إيران ،يحد امل�ضيق من جهة اخلليج العربي من الناحية
اجلغرافية خط ميتد من ر�أ�س ال�شيخ م�سعود على ال�ساحل الغربي
من �شبه جزيرة م�سندم باجتاه ال�شمال حتى جزيرة (هنجام)
جنوب ال�ساحل الإيراين ،ويحده يف بحر عمان خط من ر�أ�س (دبا)
على اجلانب ال�رشقي ل�شبه جزيرة م�سندم حتى (دماغه باكخ)
على ال�ساحل الإيراين ،يبلغ طول اخلط املمتد من ر�أ�س (دبا) حتى
(دماغه باكخ) ( )525ميال بحريا ،وميثل اخلط احلد ال�شمايل لبحر
عمان ومدخل امل�ضيق اجلنوبي املفتوح على البحار ،ويبلغ عر�ض
امل�ضيق من �أقرب نقطة على الياب�سة من اجلانبني العماين والإيراين
حوايل ( )21ميلاً بحر ًيا بني جزيرة (�سالمة ال�صغرى) يف اجلانب
العماين ،وجزيرة (الرك) يف اجلانب الإيراين حيث تتداخل حدود
املياه الإقليمية لكل من ال�سلطنة و�إيران يف و�سط امل�ضيق يف
اجلانب البعيد خلط املرور ال�صالح لل�سفن ،ويبلغ طول اخلط الو�سط
للم�ضيق (� )104أميال بحرية.
الأهمية الإ�سرتاتيجية مل�ضيق هرمز
�إن هذا امل�ضيق يعد البوابة الإ�سرتاتيجية احليوية ملنطقة
اخلليج ويتحكم يف مرور كافة ال�سفن التجارية وناقالت النفط من
و�إىل اخلليج ،ويبحر عرب هذا امل�ضيق وفقا لإدارة معلومات الطاقة
الأمريكية ،ففي عام 2011م ،مت نقل ما معدله ( )14ناقلة نفط يف
اليوم من اخلليج عرب امل�ضيق حمملة ( )17مليون برميل من النفط
اخلام ،وهذا ميثل ( )٪40من �شحنات النفط املنقولة بحرا يف العامل،
و( )٪20من النفط املتداول يف جميع �أنحاء العامل .وذكر التقرير
�أن �أكرث من ( )٪85من �صادرات النفط اخلام ذهبت �إىل الأ�سواق

م�ضيق هرمز يعد البوابة الإ�سرتاتيجية احليوية
ملنطقة اخلليج ويتحكم يف مرور كافة ال�سفن
التجارية وناقالت النفط من و�إىل اخلليج
الآ�سيوية ،الهند واليابان وكوريا اجلنوبية وال�صني ،التي تعد �أكرب
الوجهات التي مت ت�صدير النفط اخلام �إليها ،وبذلك ف�إن هذا امل�ضيق
ميثل ال�رشيان احليوي القت�صاد دول اخلليج والعامل ب�أ�رسه.
وتتمثل الأهمية الإ�سرتاتيجية االقت�صادية مل�ضيق هرمز
بالن�سبة لدول اخلليج ودول العامل اليوم فيما يلي:
 vمع اكت�شاف النفط ازدادت �أهمية امل�ضيق االقت�صادية نظرا
لالحتياطي النفطي الكبري مبنطقة اخلليج وا�سترياد اخلدمات
والتكنولوجيا ،مبعنى �أن امل�ضيق يربط بني �أكرب م�ستودع و�أكرب
�سوق يف العامل.
 vتعربه من ( )30-2ناقلة نفط يوميا ،مبعدل ناقلة نفط كل ()6
حمملة بنحو ( )%40من النفط املنقول
دقائق يف �ساعات الذروة ّ
بحرا على م�ستوى العامل.
 vتعد دولة اليابان من �أكرب دول العامل ا�ستريادا للنفط عرب
م�ضيق (هرمز) ،ويف حالة غلقه ف�إن العامل �سيحرم من التكنولوجيا
املتطورة.
 )%22( vمن ال�سلع الأ�سا�سية يف العامل (احلبوب وخام احلديد
والإ�سمنت) متر عرب م�ضيق هرمز.
 vت�صدر اململكة العربية ال�سعودية ( )%88من �إنتاجها النفطي
عرب امل�ضيق ،بينما ت�صدر العراق ( )%98من �إنتاجها النفطي عربه،

م�ضيق هرمز الإ�سرتاتيجي
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والإمارات بن�سبة (� .)%99أما بالن�سبة لإيران ،والكويت ،وقطر،
والبحرين ،ف�إنها ت�صدر ما ن�سبته ( )%100-98من �صادراتها عرب
م�ضيق هرمز.
ويعد امل�ضيق يف نظر القانون الدويل جزءا من �أعايل البحار،
ولكل ال�سفن احلق واحلرية يف املرور فيه ما دام ال ي�رض ب�سالمة
الدول ال�ساحلية �أو مي�س نظامها �أو �أمنها .ويف � 30أبريل 1982م
مت اعتماد االتفاقية الدولية لقانون البحار ،وذلك من جهة الدول
املطلة على البحار ،و�أهم ما يف هذه االتفاقية هي املادة ()83
منها وهي ،تتمتع جميع ال�سفن العابرة للم�ضائق الدولية ،مبا فيها
م�ضيق هرمز ،بحق املرور دون �أي عراقيل� ،سواء كانت هذه ال�سفن
�أو الناقالت جتارية �أو ع�سكرية ،وح�سب اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار ،امل�ؤمتر الثالث لقانون البحار ال�صادر بتاريخ 10
دي�سمرب 1982م املادتني ( )39 ، 38التي حتدد حق املرور العابر،
وواجبات ال�سفن والطائرات يف املرور العابر ،ف�إن م�ضيق هرمز
تنطبق عليه �أحكام هاتني املادتني.
ثانيا :م�ضيق جبل طارق
من الناحية اجلغرافية يقع هذا امل�ضيق بني البحر الأبي�ض
املتو�سط واملحيط الأطل�سي ،يحده من ال�شمال (مملكة �أ�سبانيا)
و(جبل طارق) ،ومن اجلنوب (اململكة املغربية) ،ويبلغ طول
امل�ضيق ( )33ميال بحريا ،وعر�ضه الكلي ( )24ميال بحريا� ،أما
اجلزء ال�صالح للمالحة ال يتجاوز (� )7أميال ،وعلى مر التاريخ �سعت
القوى البحرية لل�سيطرة عليه ،منذ عهد (الفينيقيني) عام ()1100
قبل امليالد ،و(الإغريق) ( )700قبل امليالد ،و(القرطاجيون) يف
عام ( 600قبل امليالد) ،و(الرومان  200عام قبل امليالد ،وعربه
طارق بن زياد عام (700م) وهو امل�ضيق الذي �سمي با�سمه.
وقد ا�ستولت عليه بريطانيا بتاريخ  21يوليو 1704م ،وفكرت
�أملانيا يف اال�ستيالء على �صخرة جبل طارق يف نهاية احلرب
العاملية الأوىل ،ومل تكف �أ�سبانيا �إطالقا عن مطالبة بريطانيا
باجلالء عن جبل طارق لأنه بالقانون الطبيعي جزء من بالدها،
وقد �سلكت �أ�سبانيا م�سالك خمتلفة لتحقيق هدفها ،فلج�أت �أوال �إىل
القوة �سبيال ال�سرتجاع جبل طارق لكنها ف�شلت يف ذلك لذا �أغلقت
�أ�سبانيا باب العنف يف ا�سرتجاع املنطقة منذ منت�صف القرن
الثامن ع�رش.
وبعد ذلك عر�ضت �أ�سبانيا على بريطانيا �أن تتخلى لها عن
(�سبتة ومليلة) واللتان تقعان على ال�ساحل (املغربي)� ،أو جزيرة
(�سانتدمينجو� ،أو بورتوريكو)� ،أو جزر (الباهاما)� ،أو منطقة
(ماثالكفري) يف �سبيل �أن جتلو عن املنطقة ،ولكن بريطانيا رف�ضت
هذا العر�ض ،وحتاول �أ�سبانيا يف الوقت احلا�رض ا�سرتجاع املنطقة.
واجلدير بالذكر ب�أن من يتحكم يف (�سبتة ،ومليلة) ميكنه تهديد
م�ضيق جبل طارق لقرب امل�سافة بينهما.
لقد �صدرت جمموعة من القواعد والقوانني على مر التاريخ
حول املرور عرب م�ضيق (جبل طارق) ،و�إقامة الإن�شاءات على
�ضفتيه ن�ستعر�ض بع�ض منها:
ـ لقد حدد الت�رصيح الربيطاين الفرن�سي املعلن بتاريخ 8
�أبريل من عام 1904م حول املركز القانوين للم�ضيق ب�ش�أن
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م�ضيق ماجالن من �أهم املمرات املائية الطبيعية بني
املحيط الأطل�سي واملحيط الهادي

م�ضيق جبل طارق لعب دورا ع�سكريا مهما يف العديد
من الأحداث التاريخية
املوقع الإ�سرتاتيجي الذي ي�شغله م�ضيق جبل طارق
ّ
يعد ذا �أهمية كبرية جد ًا ،حيث �إنه يف�صل بني
القارتني الأوروبية والإفريقية عند نقطة التقاء
البحر الأبي�ض املتو�سط مع املحيط الأطل�سي
م�رص واملغرب ،التي ن�صت عليه الفقرة ال�سابعة منه على حرية
املالحة يف هذا امل�ضيق ،وحظر ت�سليحه وحت�صني �شواطئه،
ون�صت الفقرة على :من �أجل ت�أمني حرية املرور يف امل�ضيق ،ف�إن
حكومتي الطرفني املتعاقدين متنعان �إقامة التح�صينات الدفاعية
والإ�سرتاتيجية �أيا كانت على اجلزء الواقع على ال�شاطئ املغربي،
وخا�صة الأجزاء الواقعة بني املنطقة (مليلة) ،وبني املرتفعات
التي تطل على ال�ساحل الأمين ملنطقة (�سيبو) ،على �أن هذا الن�ص
ال ينطبق على ال�ساحل املغربي الواقع على البحر الأبي�ض املتو�سط.
وما من �شك يف �أنه ينطبق على املالحة البحرية عرب م�ضيق جبل
حرين)
طارق كونه ي�صل بني جز�أين من �أعايل البحار (بني بحرين ّ
قانون املرور الربيء.
الأهمية الإ�سرتاتيجية مل�ضيق جبل طارق
يع ّد املوقع الإ�سرتاتيجي الذي ي�شغله م�ضيق جبل طارق
ذا �أهمية كبرية جداً ،حيث �إنه يف�صل بني القارتني الأوروبية
والإفريقية عند نقطة التقاء البحر الأبي�ض املتو�سط مع املحيط
الأطل�سي ،كما �أنه يعد املمر البحري الوحيد الذي يربط املحيط
الأطل�سي بالبحر الأبي�ض املتو�سط ،وهو كذلك له �أهمية �إ�سرتاتيجية
كبرية من الناحية التجارية واالقت�صادية ،حيث كان ي�شكل نقطة
عبور مهمة للبحارة القدماء نحو املحيط الأطل�سي ،كما ال يزال
نقطة حيوية كطريق �شحن لكل من املناطق اجلنوبية من �أوروبا
واملناطق ال�شمالية من �إفريقيا والغربية من �آ�سيا ،وقد ازدادت
�أهمية هذا امل�ضيق يف الع�رص احلديث وخ�صو�صا يف ظل التطور
الهائل يف جمال التبادل التجاري بني اجلنوب وال�شمال وبني
ال�رشق والغرب.
�أما من الناحية الع�سكرية ،ف�إن م�ضيق جبل طارق لعب دورا
ع�سكريا مهما يف العديد من الأحداث التاريخية ،ومن �أهمها

احل�صار الكبري ،وحرب �شبه اجلزيرة ،واملعارك الأطل�سية التي
حدثت يف احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،ومقر حلف �شمال
الأطل�سي �أثناء احلرب الباردة ،كما �أدى �إىل زيادة عدد الأ�ساطيل
البحرية التابعة لفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا املوجودة يف منطقة
جبل طارق �إىل رفع �أهمية امل�ضيق كقاعدة بحرية �إ�سرتاتيجية.
وقد ازدادت الأهمية الإ�سرتاتيجية الع�سكرية لهذا امل�ضيق يف ظل
ات�ساع رقعة احلروب يف الع�رص احلديث يف منطقة ال�رشق الأو�سط
والقارة الأفريقية ،واحتمال حدوث حروب �إقليمية ورمبا عاملية يف
امل�ستقبل.
ثالثا :م�ضيق ماجالن
م�ضيق ماجالن هو ممر مائي يقع جنوب �أمريكا اجلنوبية
بني �أر�ض النار و(كايب هورن) واحلافة اجلنوبية للقارة ،وهو يعد
من �أهم املمرات املائية الطبيعية بني املحيط الأطل�سي واملحيط
جزءا من �إقليم ت�شيلي با�ستثناء �رشقه
الهادي .وت�شكل �شواطئه ً
الأق�صى ف�إنه يقع يف نطاق الأرا�ضي الأرجنتينية ،ويبلغ طوله
(� )310أميال بحرية ،وعر�ضه يرتاوح ما بني ( 1،5ـ  )22ميلاً
بحر ًيا.
وقد حتدد مركزه القانوين يف اتفاقية (بوين�س �أيري�س) التي
عقدت عام 1881م بني ت�شيلي والأرجنتني ون�صت على حرية
املالحة فيه ل�صالح ال�سفن التجارية وال�سفن احلربية على حد
�سواء وباختالف جن�سياتها ،كما ن�صت على حياد امل�ضيق يف وقت
احلرب ،ول�ضمان احرتام هذه احلرية وهذا احلياد ،منعت االتفاقية
املذكورة �إن�شاء �أي حت�صينات �أو و�سائل دفاعية حربية على �شواطئ
امل�ضيق.

م�ضيق باب املندب ّ
يعد �أهم ممرات النقل واملعابر
على الطريق البحرية بني �أوروبا ودول حو�ض البحر
املتو�سط �إىل املحيط الهندي و�شرق �أفريقيا
�أن يحل م�ستقبال حمل قناة (بنما) يف حالة ما �إذا اندلعت حرب
عاملية ثالثة ،وطبقا لالتفاقية املنعقدة يف عام 1881م امل�شار
�إليها �أعاله ،ف�إن هذا امل�ضيق ممر مالحي دويل طبقا ملفهوم
القانون الدويل ومبادئه ،عليه ف�إنه تنطبق عليه قوانني ومبادئ
املرور الربيء.
الأهمية الإ�سرتاتيجية مل�ضيق ماجالن
كان لهذا امل�ضيق �أهمية �إ�سرتاتيجية حيث �أنه يع ّد الأول
والأق�رص للتبادل التجاري بني دول املحيط الأطل�سي ودول املحيط
الهادي� ،إال �أنه بعد حفر قناة (بنما) قلت �أهميته ن�سبيا ،ولكن ال يزال
يحتفظ بتلك الأهمية وخ�صو�صا يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب �إنتاج
النفط والغاز الرئي�سي يف (ت�شيلي) ،ف�ضال عن �أثره يف التخطيط
لل�سياحة يف كل من (�أنتاركتيكا ،وبونتا �أرينا�س ،و�أو�شوايا يف
الأرجنتني) .كما �أن الدول الكربى ترى ب�أن هذا امل�ضيق ال يزال له
�أهمية �إ�سرتاتيجية من الناحية الع�سكرية ليكون بديال لقناة (بنما)
فيما �إذا ن�شبت حرب عاملية ثالثة.
رابعا :م�ضيق باب املندب

م�ضيق باب املندب

م�ضيق ماجالن

ويف بداية عام 1951م قامت اجلارات الأربع (ت�شيلي،
والأرجنتني ،وبريو ،وباراجواي) وبع�ض الدول الكربى كالواليات
املتحدة ،وبريطانيا ،ب�إجراء تن�سيق م�شرتك بينهما الختيار بع�ض
اخلرباء الفنيني واملتخ�ص�صني يف العلوم الإ�سرتاتيجية و�أوكلت
�إليهم مهمة رعاية امل�ضيق وتنظيم عملية الدفاع عنه ،على احتمال

م�ضيق باب املندب ممر مائي ي�صل البحر الأحمر بخليج عدن
وبحر العرب ،وامل�سافة بني �ضفتي امل�ضيق هي  30كم ( 20ميلاً )
تقريبا من ر�أ�س (منهايل) يف ال�ساحل الآ�سيوي �إىل ر�أ�س (�سيان)
على ال�ساحل الأفريقي ،وتف�صل جزيرة (برمي ميون) التابعة لليمن
امل�ضيق �إىل قناتني ،القناة ال�رشقية منها تعرف با�سم (باب �أ�سكندر)
وعر�ضها ( )3كم وعمقها 30م� ،أما القناة الغربية و�أ�سمها (دقة
املايون) فعر�ضها ( )25كم ،وعمق امل�ضيق ي�صل �إىل (� )310أمتار،
وبالقرب من ال�ساحل الإفريقي توجد جمموعة من اجلزر ال�صغرية
يطلق عليها الأ�شقاء ال�سبعة.
الأهمية الإ�سرتاتيجية مل�ضيق باب املندب
ظلت �أهمية باب املندب حمدودة حتى افتتاح قناة ال�سوي�س يف
عام م1869م حيث �أ�صبح يربط البحر الأحمر بالبحر املتو�سط،
وبحر العرب بالبحر الأبي�ض املتو�سط عرب قناة ال�سوي�س ،ولذلك
حتول �إىل واحدة من �أهم ممرات النقل واملعابر على الطريق البحرية
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بني �أوروبا ودول حو�ض البحر املتو�سط �إىل املحيط الهندي و�رشق
�إفريقيا .ومما زاد يف �أهمية املمر ،هو �أن عر�ض قناة عبور ال�سفن،
وتقع بني جزيرة (برمي) والرب الإفريقي هو ( )16كم ،وعمقها
( )200-100مرت مما ي�سمح ل�شتى ال�سفن وناقالت النفط بعبور
املمر بي�رس على حمورين متعاك�سني متباعدين ،كما ازدادت �أهميته
بو�صفه واحدا من �أهم املمرات البحرية يف العامل مع ازدياد �أهمية
نفط اخلليج العربي ،ويقدر عدد ال�سفن وناقالت النفط العمالقة التي
متر فيه يف االجتاهني ،ب�أكرث من ( )21000قطعة بحرية �سنوي ًا
( 57قطعة) يومياً ،كما �أن املمر البحري عرب م�ضيق باب املندب
يع ّد ممرا حيويا جدا للدول املطلة عليه من ال�ضفة الغربية وال�رشقية،
حيث �إنه يعد املمر الوحيد لها يف حال �إغالق قناة ال�سوي�س.
ولليمن �أف�ضلية �إ�سرتاتيجية يف ال�سيطرة على املمر المتالكه
جزيرة (برمي)� ،إال �أن القوى الكربى وحليفاتها عملت على �إقامة
قواعد ع�سكرية قربه وحوله وذلك لأهميته العاملية يف التجارة
والنقل ،كما �سعت الأمم املتحدة يف عام 1982م لتنظيم مو�ضوع
املمرات املائية الدولية ودخلت اتفاقيتها املعروفة باتفاقية
(جاميكا) وهي عدة اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ يف �شهر نوفمرب
من عام 1994م ،والتي �أدرجت م�ضيق باب املندب من �ضمن
املمرات البحرية التي تخ�ضع للمرور الربيء.
وللعودة �إىل تاريخ �أهمية هذا امل�ضيق ،ن�شري �إىل العملية
الع�سكرية التي نفذتها القوات امل�رصية بتاريخ � 7أكتوبر 1973م
لإغالق باب املندب بقوة بحرية مكونة من مدمرتان وغوا�صتان،
بهدف تعطيل عمل ميناء(�إيالت) الإ�رسائيلي على البحر الأحمر.
وقد قامت القوات البحرية امل�رصية خالل حرب �أكتوبر مبحاولة
�إغراق ناقلة نفط حمملة بالوقود متجهة �إىل ميناء(�إيالت) ،وكان
ذلك يعنى �أن هناك ح�صارا بحريا على �إ�رسائيل من جنوب البحر
الأحمر ،فاملمر البحري اجلنوبي �أ�صبح مغلقا �أمام حركة ال�سفن
الإ�رسائيلية.
وتبقى �أهمية باب املندب مرتبطة ببقاء قناة ال�سوي�س �أوال،
وم�ضيق هرمز ثانيا مفتوحني للمالحة� ،أمام ناقالت النفط وال�سفن
التجارية الأخرى ،وال�سفن احلربية ،وتهديد هذين املمرين �أو قناة
ال�سوي�س وحدها يحول ال�سفن �إىل طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح وهو
ممر طويل جدا .وال تزال الدول الكربى تنظر �إىل هذا امل�ضيق من �أهم
امل�ضائق البحرية يف املنطقة لعبور �أ�ساطيلها البحرية من البحر
املتو�سط عرب قناة ال�سوي�س �إىل بحر العرب وقارة �آ�سيا.
خام�سا :امل�ضائق الدامناركية
تتكون امل�ضائق الدامناركية من ثالث ممرات طبيعية( ،ال�سند،
والبلت ال�صغري ،والبلت الكبري) ،وت�صل جميعها بحر البلطيق
ببحر ال�شمال ،ويبلغ طول ممر (ال�سند) حوايل ( )58ميلاً بحر ًيا،
وعر�ض يرتاوح ما بني ( 2ـ  )12ميلاً بحر ًيا ،وت�ستخدمه ال�سفن
الأجنبية بكثافة عالية لأنه يعد �أق�رص من بحر البلطيق ،واجلزء
ال�رشقي الطرق املو�صلة بني بحر ال�شمال ،كما �أنه يف�صل الأرا�ضي
الدامناركية عن الأرا�ضي ال�سويدية ،وقد ظلت حدوده مو�ضع خالف
لوقت طويل بني هاتني الدولتني اجلارتني� ،إال �أن اخلالف متت
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امل�ضائق الدامناركية تتكون من ثالث ممرات طبيعية،
وت�صل جميعها بحر البلطيق ببحر ال�شمال
ت�سويته فيما بينهما مبوجب ت�رصيح (�ستوكهومل) عام 1932م،
حيث اتفق فيه على تثبيت احلدود الفا�صلة فيما بينهما بخط الو�سط
من امل�ضيق.
�أما بالن�سبة ملمر (للّبت ال�صغري) ،فيبلغ طوله �إىل( )65كم،
ويرتاوح عر�ضه بني (700مرت ـ �إىل  )27,5كم ،وهو �أعمق من م�ضيق
(ال�سند) �إىل حد �أنه ي�سمح ملرور ال�سفن الكبرية فيه� .أما ممر (اللّبت
الكبري) في�صل طوله �إىل ( )60كم ،ويرتاوح عر�ضه ما بني (18،5كم
ـ  )28،5كم ،وهذا املمر هو الآخر عميق ولكن قنواته ال�صاحلة
للمالحة �ضيقة جدا ب�سبب اجلزر املنت�رشة بداخله ،كال املمرين
(اللّبت ال�صغري واللّبت الكبري) حتدهما ال�شواطئ الدامناركية فقط.
اخلال�صة
�إن امل�ضائق البحرية والأهمية الإ�سرتاتيجية لها مو�ضوع
مت�شعب ومتجدد وفق امل�صالح الدولية امل�شرتكة ال�سيا�سية
واالقت�صادية والع�سكرية للدول ،بغ�ض النظر عن مركزها ال�سيا�سي
واالقت�صادي والع�سكري يف املنظومة الدولية ،و�ستبقى هذه
امل�صالح يف تطور مطرد يفر�ض نف�سه على الدول حول الكيفية التي
يجب �أن حتقق تلك امل�صالح .و�سوف ن�ستعر�ض يف املقالة القادمة
النظام القانوين للمرور العابر من خالل امل�ضائق البحرية.
املراجع
 lوثائق م�ؤمتر الهاي لتدوين القانون الدويل لعام 1929م ،اجلزء
الثاين.
 lامل�صنف اخلا�ص بقرارات حمكمة العدل الدولية.
 lالقانون الدويل البحري ،باري�س1952 ،م.
 lالدكتور حممد �أمني قايد اليو�سفي ،النظام القانوين للم�ضايق
العربية.
 lها�شم الفخراين ،معلومات تلخ�ص �أهمية م�ضيق هرمز
االقت�صادية والإ�سرتاتيجية.
[
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ال يعتمد على اخلرائط الواردة من ناحية احلدود ال�سيا�سية.

�إعداد وت�أهيل القــادة الإ�سرتاتيجيني

ت�ستمد كلمة الإ�سرتاتيجية جذورهـا من الكلمــة اليونانيـة ( ، )Strategosوالتي ارتبط مفهومها باخلطط امل�ستخدمة يف
�إدارة املعارك وفنون املواجهة الع�سكرية� ،إال �أنها امتدت بعد ذلك �إىل جمال الفكر الإداري ،و�صارت مف�ضلة اال�ستخدام لدى املنظمات
املهتمة بتحليل بيئتها ،وحتقيق املبادرة والريادة يف جمال ن�شاطها.
والقيادة الإ�سرتاتيجية تعني القيادة التي ت� ّؤمن الر�ؤية والتوجيه الإ�سرتاتيجي ،لتحقيق الأه��داف ،وت�ستطيع التعامل مع
املتغريات يف البيئة الإ�سرتاتيجية بنجاح ،ومتلك املهارات والأدوات والقدرات لبناء الإ�سرتاتيجية وتوظيفها ،وهي تعمل يف بيئة
غري م�ستقرة ،متخمة بالتعقيدات وامل�شاكل ،املحلية والإقليمية والدولية ،وتت�أثر بالأحداث والأن�شطة والفعاليات يف تلك البيئة،
وتتطلب م�صفوفة منتقاة من املعلومات واملعارف والبيانات لتوظيفها لإ�صدار قراراتها ،لكي تكون قابلة للتنفيذ ،وحتقق الأهداف
املر�سومة ،بعد حتليلها للمخاطر بطريقة �سليمة.

القيادة الإ�سرتاتيجية عملية �إبداعية،
عقالنية التحليل ،ديناميكية ،متوا�صلة،
ت�سعى �إىل حتقيق الأه����داف م��ن خالل
�إدارة وتوجيه امل���وارد املتاحة بطريقة
فعالة ،ومواجهة حتديات البيئة املتغرية
من تهديدات وفر�ص ومناف�سة وخماطر،
لتحقيق م�ستقبل �أف�����ض��ل ،ان��ط�لاق��ا من
ن��ق��ط��ة ارت���ك���از �أ���س��ا���س��ي��ة يف احل��ا��ضر.
واملهارات املطلوبة والالزمة يف امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي �أكرث تعقيداً من تلك املطلوبة
يف امل�ستوى العملياتي �أو التكتيكي ،ومنها:
احلنكة ،الر�ؤية ،الإبداع واالبتكار ،املعرفة،
املعلومات ،والكفاءة .والنجاح يف �صياغة
الإ�سرتاتيجية ال ي�ضمن بال�رضورة النجاح
يف تطبيقها .فغالبا ما يكون التطبيق �أكرث
�صعوبة ،الأمر الذي يتطلب الوعي الكامل
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ب�أ�سا�سيات التطبيق الإ�سرتاتيجي ،كذلك،
ال تقل امل��راج��ع��ة الإ�سرتاتيجية �أهمية
عن اجلوانب ال�سابقة ،فمراجعة وتقييم
الإ�سرتاتيجيات ميثل �أهمية بالغة ب�سبب
�أن التغريات الداخلية واخلارجية لي�ست

ثابتة على امل��دى البعيد ،ومن ثم ،يعمل
التقييم الإ�سرتاتيجي على اتخاذ الإجراءات
الت�صحيحية لت�صحيح امل�سار با�ستمرار.
والتخطيط الإ���س�ترات��ي��ج��ي والتفكري
الإ�سرتاتيجي هما حم��وران �أ�سا�سيان يف
القيادة الإ�سرتاتيجية ،ال ي�ستغنيان عن
بع�ضهما ،حيث تربطهما عالقة وثيقة
وق��وي��ة ،ن��اب��ع��ة م��ن ح��اج��ة املفهومني
�إىل التمازج والتالقي لكي تتولد خطط
�إ�سرتاتيجية ناجحة ،نابعة من فكر نا�ضج.
فالتخطيط الإ���س�ترات��ي��ج��ي ال��ن��اج��ح هو
الذي يقوم على �أ�س�س فكرية �إ�سرتاتيجية.
واملطلوب من القيادة الإ�سرتاتيجية حتقيق
التوازن بني البيئة الإ�سرتاتيجية املحلية
والإقليمية والدولية ،وه��ذا االهتمام يف
حتقيق ال��ت��وازن املن�شود ،يعك�س مدى

القيادة الإ�سرتاتيجية تعنى بو�ضع اخلطط امل�ستقبلية،
وحتديد غاياتها على املدى البعيد ،واختيار النمط املالئم
من �أجل تنفيذ الإ�سرتاتيجية
التخطيط والتفكريالإ�سرتاتيجي هما حموران �أ�سا�سيان
فى القيادة الإ�سرتاتيجية ،ال ي�ستغنيان عن بع�ضهما ،حيث
تربطهما عالقة وثيقة وقوية ،نابعة من حاجة املفهومني �إىل
التمازج والتالقي لكي تتولد خطط �إ�سرتاتيجية ناجحة
تنامي ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية ،والبعد عن
املحلية ملا هو �أبعد من ذلك ،وعدم حتقيق
التوازن ال يحقق الأهداف املرجوة من تلك
الإ�سرتاتيجية ،لكون الإ�سرتاتيجية هرمية،
ن�سقية ،تراتبية ،تراكمية ،حت��ت��اج �إىل
الربط ،والواقعية ،واملرونة ،واال�ستمرارية،
والتدفق املعلوماتي ،واالعتماد على الذات.
ول��ك��ل وط���ن ق�����ض��اي��اه ،و�إم��ك��ان��ات��ه
وط���اق���ات���ه ،واح��ت��ي��اج��ات��ه احل��ق��ي��ق��ي��ة،
وخ�صو�صيته ال�سيا�سية واجل��غ��راف��ي��ة
واالجتماعية � ...إل���خ؛ وب��ن��اء على ذلك
تتحدد املجاالت التي تكون لها الأولوية
عند �إع���داد ق��ادة �إ�سرتاتيجيني ،والأخ��ذ
بهذا املبد�أ� ،إمنا هو ترجمة عملية علمية
لطبيعة احلقل املعريف ال��ذي تنتمي �إليه
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية التي تت�سم بطابع
املرونة والن�سبية؛ حيث تختلف الق�ضايا
والأول��وي��ات واملنظور من جمتمع لآخ��ر.
وينبهنا هذا �إىل خطورة ا�سترياد املقررات
الدرا�سية؛ حيث �أنها تكون مع ّدة يف �ضوء
واقع املجتمع الذي �أعدها.
و�إع��داد القادة الإ�سرتاتيجيني يتم من
خالل التدريب ،كما هو حا�صل يف كليات
القيادة والأركان ،وكليات الدفاع الوطني،
امل���وج���ودة يف ك��ث�ير م��ن ال����دول ال��ع��امل،
حيث �إن متارينهم تختلف ع��ن غريهم
لإعدادهم كقادة للمهام الع�سكرية العليا
من خ�لال برامج تتناول كافة الق�ضايا
املتعلقة بالدفاع عن الدولة ،وا�ست�رشاف
امل�ستقبل ،والعمل على ا�ستباق معطياته
وظروفه املحتملة ،ا�ستعداداً ملجابهة كافة
التحديات.

مفهوم و�أهمية القيادة الإ�سرتاتيجية
ن�ش�أ مفهوم القيادة الإ�سرتاتيجية ب�سبب
التغري ال�رسيع واملتطور يف الن�صف الثاين
من القرن الع�رشين املا�ضي للبيئة العاملية،
وحتولها من بيئة م�ستقرة �إىل بيئة �رسيعة
التغري ،وكذلك ،لتحليل الفر�ص والتهديدات
اخل��ارج��ي��ة ،ولكي تخ�ص�ص امل���وارد مبا
ي�ضمن حتقيق الأهداف والغايات الرئي�سية،
ثم اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة ،وجتنب
�أو التقليل من تهديدات البيئة اخلارجية
�أو الداخلية املحتملة .وتعنى القيادة
الإ�سرتاتيجية بو�ضع اخلطط امل�ستقبلية،
وحتديد غاياتها على املدى البعيد ،واختيار
النمط املالئم من �أجل تنفيذ الإ�سرتاتيجية.
وت�شري القيادة الإ�سرتاتيجية �إىل القدرة
على فهم العنا�رص الرئي�سية للتفكري
الإ�سرتاتيجي املبدع ،وفهم خطوات عملية
التخطيط اخل�لاق وتنفيذها ،ف�ض ًال عن
فهم اخلطة الإ�سرتاتيجية .وتقوم القيادة
الإ�سرتاتيجية بدور م�ؤثر يف عملية تنفيذ
الإ�سرتاتيجية عرب العديد من املمار�سات �أو
الأفعال القيادية.
وت�أتي القيادة الإ�سرتاتيجية لت�ضع
البو�صلة التي توجه القوات امل�سلحة ،وحتدد
لها االجتاه ال�صحيح الذى يجب �أن ت�سري فيه،
من خالل جهد منظم للو�صول �إىل قرارات
ونظم وخطط �إ�سرتاتيجية للح�صول على
النتائج املطلوبة .فالقيادة الإ�سرتاتيجية
تقدم ت�صور القوات امل�سلحة عن العالقة
املتوقعة بينها وبني بيئتها ،بحيث يو�ضح
هذا الت�صور نوع العمليات التي يجب القيام
بها ،على املدى البعيد ،واحلد الذي يجب �أن

تذهب �إليه القوات امل�سلحة .وتر�سم هذه
القيادة االجتاه امل�ستقبلي للقوات امل�سلحة،
وبيان غاياتها على املدى البعيد ،واختيار
النمط الإ�سرتاتيجي املنا�سب لتحقيق ذلك
يف �ضوء عوامل ومتغريات البيئة ،الداخلية
واخل��ارج��ي��ة ،ث��م تنفيذ الإ�سرتاتيجية،
ومتابعتها ،وتقييمها ،ويتم ذلك من خالل
اخلطة التي تتكامل فيها الأهداف الرئي�سية
وال�سيا�سات والإجراءات ،ومتابعة �أن�شطتها،
للت�أكد م��ن حتقيق ال�تراب��ط ال��ت��ام .وهى
عملية م�ستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات،
وتوفري املعلومات الالزمة ،وتنظيم املوارد
واجلهود ،وتقييم النتائج بوا�سطة نظام
وفعال.
معلومات متكامل َّ
ويعتمد الفكر الإ�سرتاتيجي احلديث
على مفاهيم �أ�سا�سية ،تعد املر�شد الأ�سا�سي
فى ظل ظروف العوملة ،واجلودة ال�شاملة،
ون�سبية الفر�ص والتهديدات ،ونقاط القوة
وال�ضعف ،وعلى �إدراك �أن البيئة هي وحدة
كونية متكاملة؛ ال تقت�رص فقط على البيئة
املحلية ،بل متتد لأبعد من ذل��ك ،بح�سب
طبيعة ن�شاط القوات امل�سلحة وحجمها.
وال توجد فر�صة مطلقة �أو تهديد مطلق،
فهذه �أمور ن�سبية ،تختلف من دولة لأخرى،
ومن وقت لآخر ،بالن�سبة للقوات امل�سلحة
ذاتها ،فانت�شارها اجلغرايف الوا�سع قد يعد
نقطة �ضعف عند تدهور هذه القوات ،كما
�أن حتديد الفر�ص والتهديدات يتوقف على
�إمكانات القوات امل�سلحة ،متمثلة يف نقاط
قوتها و�ضعفها.
وتربز �أهمية القيادة الإ�سرتاتيجية من
خ�لال قدرتها على ر�سم غايات القوات
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القيادة الإ�سرتاتيجية واحدة من �أهم �أمناط العمل الإ�سرتاتيجي الع�صري الذي
يهدف �إىل توظيف الطاقات الإبداعية واملميزة يف �إنتاج الأعمال املختلفة بكل
كفاءة ،بهدف حتقيق الأهداف والغايات يف الأوقات املحددة بوا�سطة جمموعة من
القادة امل�ؤهلني لعمليات التخطيط اخلالقة

من مهام القيادة الإ�سرتاتيجية �صياغة ر�سالة القوات امل�سلحة بعبارات عامة تعك�س غر�ضها الرئي�سي وفل�سفتها و�أهدافها
وتقييم البيئة اخلارجية للقوات امل�سلحة ،مبا تت�ضمنه من قوى ومتغريات
امل�سلحة و�أه��داف��ه��ا ،وحتديد التوجهات
طويلة الأمد لبلوغ تلك الغايات والأهداف،
يف م��دى زمني مالئم ،و�سط بيئة تت�سم
ب��ال����سرع��ة ،وال��ق��ي��ام مبتابعة التنفيذ،
وتقييم ال��ن��ت��ائ��ج ،وم���دى ال��ت��ق��دم لبلوغ
الأه��داف ،ومواجهة التحديات .كما تفيد
القيادة الإ�سرتاتيجية يف تنمية التفكري
الإ�سرتاتيجي لدى القادة لزيادة الكفاءة
والفاعلية.
مهام القيادة الإ�سرتاتيجية
مي��ك��ن �إي���ج���از م��ه��ام ال��ق��ي��ادة
الإ�سرتاتيجية يف الآتي:
� kصياغة ر�سالة القوات امل�سلحة بعبارات
عامة تعك�س غر�ضها الرئي�سي وفل�سفتها
و�أهدافها.
 kتنمية �صورة القوات امل�سلحة ،والتي
تظهر ظ��روف��ه��ا وق��درات��ه��ا وم���وارده���ا
الداخلية.
 kتقييم البيئة اخلارجية للقوات امل�سلحة،
مبا تت�ضمنه من قوى ومتغريات.
 kحتليل البدائل الإ�سرتاتيجية من خالل
حم��اول��ة �إح����داث ال��ت��واف��ق ب�ين امل���وارد
والظروف ال�سائدة يف البيئة اخلارجية.
 kحتديد �أكرث البدائل جاذبية يف �ضوء
ر�سالة القوات امل�سلحة.
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 kاختيار جمموعة من الأه��داف طويلة
الأجل والإ�سرتاتيجيات العامة التي ميكن
�أن ت�ساعد يف حتقيق �أكرث الفر�ص جاذبية.
 kحتديد الأهداف ال�سنوية والإ�سرتاتيجيات
ق�صرية الأجل ،والتي تت�سق مع الأهداف
طويلة الأجل والإ�سرتاتيجيات العامة.
 kتنفيذ اخليارات الإ�سرتاتيجية من خالل
تخ�صي�ص امل���وارد ،مع م��راع��اة الأبعاد
اخلا�صة باملهام ،والأف����راد ،والهياكل
التنظيمية ،والتقنية ،و�أنظمة التحفيز.
 kتقييم مدى جناح العملية الإ�سرتاتيجية
واال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��ل��وم��ات الراجعة
( )Feed backيف زيادة فعالية القرارات
الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية.
متطلبات القيادة الإ�سرتاتيجية
يتطلب حتقيق قيادة �إ�سرتاتيجية توفر
املقومات الآتية:
 lوجود خطة �إ�سرتاتيجية متكاملة.
 lوجود منظومة متكاملة من ال�سيا�سات
التي حتكم وتنظم عمل القوات امل�سلحة،
وت��ر���ش��د القائمني مب�����س��ؤول��ي��ات الأداء
و�أخالقيات العمل لتحقيق التميز.
 lو�ضع �أ�س�س وقواعد ومعايري اتخاذ
القرار.
� lإعداد هياكل تنظيمية مرنة ،ومتنا�سبة
م��ع متطلبات الأداء ،وقابلة للتطوير

وال��ت��ك��ي��ف م��ع ال��ت��غ�يرات وال��ت��ح��دي��ات
اخلارجية والداخلية.
 lبناء نظام متطور لإعداد وتنمية املوارد
الب�رشية وتقومي �أدائها.
 lوجود نظام متكامل للمعلومات لدعم
ات��خ��اذ ال��ق��رار الع�سكري وت��ق��ومي الأداء
والنتائج والإجنازات.
فعالة تتوىل و�ضع الأ�س�س
 lوجود قيادة َّ
واملعايري لتطبيق اخلطط وال�سيا�سات
واتخاذ القرارات.
موا�صفات القائد الإ�سرتاتيجي
القادة الإ�سرتاتيجيون هم الأ�شخا�ص
الذين يقومون بعملية الإدارة الإ�سرتاتيجية،
وه��م ال��ذي��ن يقومون البيئة اخلارجية
والداخلية للقوات امل�سلحة ،وي�صنعون
ويطبقون القرارات الإ�سرتاتيجية اخلا�صة
بر�سالتها و�أه��داف��ه��ا و�إ�سرتاتيجيتها
و�سيا�ساتها ،ويقومون ويراقبون النتائج،
وه��م امل�س�ؤولون ،بالدرجة الأوىل ،عن
جن��اح �أو ف�شل القوات امل�سلحة .وهناك
موا�صفات يجب �أن تتحقق يف القائد
الإ�سرتاتيجي ،وهي كالآتي :
 wالنظرة يف اجتاه امل�ستقبل ،مع �إدراك
املا�ضي ،وبالتايل� ،إجراء حماوالت تنب�ؤ
تعتمد على الوعي والإدراك .
 wر�ؤي��ة �شاملة جلميع الأه���داف العليا

والدنيا ،بجانب االهتمام بتفا�صيلها،
و�إجراءات الو�صول �إليها.
 wالإدراك الإ�سرتاتيجي� ،أي النظر �إىل
م�سار التخطيط ب�شيء من احل��ذر ،حت�سبا
حلاالت ومتغريات غري متوقعة .
 wالنظرة البعيدة ،متجاوزا النظرة �إىل
امل�ستقبل والتنب�ؤ به� ،إىل نظرة تعرب عن
عملية لبناء امل�ستقبل.
� wأن يكون التفكري �أ�سا�سه اكت�شاف الفر�ص
وا�ستغاللها ،يف احلا�رض وامل�ستقبل.
�أهمية �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني
من منطلق ال����ضرورة الإ�سرتاتيجية
لتحقيق التكامل وتوحيد املفاهيم املت�صلة
بالبيئة الأمنية الإ�سرتاتيجية ت�أتي �أهمية
�إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني ،للرتكيز على
اال�ست�رشاف املبكر للم�ستقبل ،وو�ضع
�سيناريوهات و�إ�سرتاتيجيات ا�ستباقية
له .ولي�س جديداً عرب التاريخ �أن طبيعة
احل��رب متغرية بتغري ظ��روف النزاعات
وال����صراع��ات ،ووف��ق � ًا لتطور الأ�سلحة
و�أدوات ال��ق��ت��ال وخمتلف الإم��ك��ان��ات،
ولكن اجلديد هو حجم القفزات التقنية
الهائلة املتمثلة بالثورة الرقمية والتي
تقود التغريات اجلذرية لطبيعة احلرب يف
امل�ستقبل املنظور .ولقد تداخلت خمتلف
العوامل يف ت�أثريها على �رسعة ووترية
التغري حتى لفها الكثري من الغمو�ض،
ف�أ�صبح �إدراك �آثارها الإ�سرتاتيجية معقداً
وخ��ط�يراً ،و�أ�صبحت احل���روب تتلخ�ص
يف �أنها ت�ستهدف املجتمعات ب���أدوات
غري ع�سكرية ،كما تهدد كيانات ال��دول
با�ستهداف جميع مفا�صلها ومكوناتها من
الداخل ،بهدف �شلها و�إف�شالها.
وه��ن��اك ت���ط���ورات يف م�صطلحات
وم��ف��اه��ي��م ج��دي��دة ل��و���ص��ف احل���رب غري
التقليدية من حيث �أدوات��ه��ا( ،كاحلروب

الالمتماثلة ،)Asymmetric Warfare
و(احلروب الهجينة ،)Hybrid Warfare
كما تو�سعت من حيث نطاقاتها لت�شمل
احل��روب االقت�صادية ،وح��روب الف�ضاء
الإل����ك��ت�روين ،واحل�����رب امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة،
واحل���رب النف�سية ،بهدف ال��ت��أث�ير على
الفكر وال��ق��درات الإ�سرتاتيجية وتدمري
بنية املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستهداف
كافة القدرات الوطنية .وكل ذلك قد يتم
ب�أ�سلوب المركزي ،ومن خالل حتالفات
وا�سعة ،قد ت�ضم دو ًال وجماعات ومنظمات
وتنظيمات م�سلحة وجيو�شا نظامية،
بالإ�ضافة �إىل �رشكات قد ت�ساندها� ،أو
�شبكات �إجرامية لها ت�أثريات مدمرة على
املجتمعات ،حيث تعمل كل تلك القوى
املتباينة ب�أ�ساليب م�ضللة وخفية ،ولكنها
متعمدة ،كما تتحرك ب�أمناط غري تقليدية،
يغيب فيها الو�ضوح بحيث ال ميكن حتديد
مركز قيادتهم� ،أو حتديد �أر���ض تقليدية
للمعركة.
�أهداف برامج الإعداد
ُتعد القيادة الإ�سرتاتيجية واحدة من
�أهم �أمناط العمل الإ�سرتاتيجي الع�رصي
الذي يهدف �إىل توظيف الطاقات الإبداعية
واملميزة يف �إنتاج الأعمال املختلفة بكل
كفاءة ،بهدف حتقيق الأه��داف والغايات
يف الأوق���ات املحددة بوا�سطة جمموعة
من القادة امل�ؤهلني لعمليات التخطيط
اخلالقة ،وتنفيذها بكل دقة ،وبناء على
ذلك ،ف�إن �إعداد قادة �إ�سرتاتيجيني يعني
�أن يكون ه�ؤالء القادة قادرون على:
 oحتديد م�صادر التهديد ودرجته.
 oجتنيد الإمكانات املتاحة وتطويرها
ملواجهة التهديدات.
 oحتليل ق�ضايا املجتمع ومقدرات الوطن
من منظور الأمن الوطني.

 oالتخطيط الإ�سرتاتيجي لأمن الوطن يف
حالتي احلرب وال�سلم.
 oتقدمي اال�ست�شارات ل�صانعي القرار.
� oإج��راء البحوث والدرا�سات يف جمال
الإ�سرتاتيجية.
اكت�شاف العنا�صر القيادية
متر عملية اكت�شاف العنا�رص القيادية
ب�ست مراحل �أ�سا�سية ،هي:
 مرحلة التنقيب :وفيها يتم حتديدجمموعة من الأ�شخا�ص ،ودرا�سة واقعهم
من كافة النواحي.
 مرحلة التجريب :وه��ي اختبارومتحي�ص املجموعة املختارة يف املرحلة
ال�سابقة؛ بحيث ت��ك��ون حت��ت املراقبة
واملالحظة من خالل املمار�سات اليومية
واملواقف املختلفة ،ومن خالل اختبار
القدرات الإن�سانية والذهنية والفنية لديهم.
 مرحلة التقييم :تقيم فيها املجموعةبناء على معايري حم��ددة �سابقاً ،حيث
يكت�شف فيها جوانب الق�صور والتميز
والتفاوت يف القدرات.
 مرحلة الت�أهيل :بعد حتديد جوانبالق�صور وال�ضعف يف ال�شخ�صيات ،حتدد
االحتياجات التدريبية ح�سب ما تقت�ضيه
احلاجة العملية ،ويختار لهذا الغر�ض ذوي
اخلربة والتجربة والإبداع.
 مرحلة التكليف :بعد التدريبوال��ت��أه��ي��ل تختار جمموعة يف مواقع
قيادية متفاوتة امل�ستوى والأهمية لفرتات
معينة ليكون اجلميع على حمك التجربة.
 مرحلة التمكني :بعد �أن ت�أخذ هذهالعنا�رص فر�صتها من حيث املمار�سة
وال��ت��ج��رب��ة تت�ضح امل��ع��امل الأ�سا�سية
لل�شخ�صية القيادية لكل واحد منهم ،ثم
تفو�ض لهم املهام ح�سب قابليتهم لها،
ومنا�سبتها لهم.
منهجية �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني
ت��رت��ك��ز م��ن��ه��ج��ي��ة �إع�������داد ال���ق���ادة
الإ�سرتاتيجيني على النقاط الآتية:
� gأن يكون ه��ذا الأم��ر من �إ�سرتاتيجية
القوات امل�سلحة و�أهدافها الرئي�سية.
 gاعتماد برامج خا�صة لتدريب القادة.
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 gتوفري املناهج القيادية الالزمة.
 gت�شجيع النقا�ش واحل���وار م��ن خالل
م�ؤمترات قيادية تعقد خ�صي�ص ًا لهذا الأمر.
� gإتاحة الفر�صة للم�شاركة يف املواقع
القيادية وحتمل امل�س�ؤولية وال�شعور بها
عملياً.
 gتطعيم القيادة بالعنا�رص الواعدة.
� gإل����زام جميع امل�ستويات القيادية
بتحديد البديل امل�ؤهل.
برامج �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني
ت���ت���ن���اول ب���رام���ج �إع�������داد ال���ق���ادة
الإ�سرتاتيجيني مو�ضوعات ت�شمل �شكل
احلرب املتغري ،والإ�سرتاتيجيات الالزمة
ملواجهة التهديدات التي ت�شكلها هذه
احل��رب ،و�آليات اال�ستجابة الفعالة وفق
�أف�ضل املمار�سات ،وا�ستيعاب اجلغرافيا
ال�سيا�سية ،والتقدم التقني وت�أثرياته
امل��ح��ت��م��ل��ة ،وجم������االت اال���س��ت����شراف
الإ�سرتاتيجي للم�ستقبل ،والق�ضايا الأمنية
والع�سكرية ،وت�سليط ال�ضوء على التحديات
الناجمة عن التطورات يف جمال احلروب
املعا�رصة ،وزيادة املعرفة الإ�سرتاتيجية
بطبيعة ال�رصاعات املعا�رصة وامل�ستقبلية،
واال�ستعداد للتحديات املتوقعة من خالل
تقدمي �أحدث الر�ؤى املتعلقة باالجتاهات
�رسيعة التطور يف طابع ال�رصاع ،وت�أثريات
التهديدات املحتملة النا�شئة واملتغرية
على البيئة الأمنية الإ�سرتاتيجية.
�إن ت��ع��زي��ز امل��ع��رف��ة الإ�سرتاتيجية
و�سيلة لتحقيق الغايات الوطنية ،كما
�أن���ه ح��اج��ة ��ضروري��ة تتحقق بالعمل
امل�شرتك وف��ق �أه���داف تتمثل يف تعزيز
العالقات الإ�سرتاتيجية بني وزارة الدفاع
وامل�ؤ�س�سات الوطنية الأخ��رى وال�رشكاء
الإ�سرتاتيجيني ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إع���داد
ق��ادة امل�ستقبل على خمتلف م�ستويات
ومكونات القوى الوطنية ليكونوا قادرين
على ا�ستباق وجمابهة حتديات امل�ستقبل.
فجميع امل�ؤ�س�سات الوطنية لديها دور
حيوي ت�ضطلع به يف جمال الأمن والدفاع
بهدف حتقيق الواجب الوطني امل�شرتك
الأ�سمى ،وهو احلفاظ على ا�ستقالل الدولة،
وعلى �أمنها وا�ستقرارها ،وحماية وجودها.
العــدد 533
مايو 2021

34

ي�شارك يف تنفيذ برامج �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني نخبة من ال�شخ�صيات الوطنية
والدولية ،حيث ي�ضع ه�ؤالء خرباتهم وجتاربهم الطويلة �أمام امل�شاركني لال�ستفادة منها
يف جماالت خمتلفة� ،سيا�سية ودبلوما�سية و�أمنية وع�سكرية واقت�صادية ،لتعليم فنون
القيادة الإ�سرتاتيجية على امل�ستويني الوطني والدويل

برامج �إعداد القادة توفر للإ�سرتاتيجيني فر�صة لالن�سجام مع جمموعة من
الزمالء امل�شاركني من خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات يف ال�سلطة� ،سواء املدنية �أو
الع�سكرية �أو الأمنية ،وهو ما يرثي النقا�شات ،وي�سهم يف تنوع فكر التخطيط
الإ�سرتاتيجي ،والتوافق يف خمتلف الق�ضايا التي تهم الوطن

�إن تعزيز املعرفة الإ�سرتاتيجية و�سيلة لتحقيق الغايات الوطنية ،كما �أنه حاجة
�ضرورية تتحقق بالعمل امل�شرتك وفق �أهداف تتمثل يف تعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية
بني وزارة الدفاع وامل�ؤ�س�سات الوطنية الأخرى وال�شركاء الإ�سرتاتيجيني

مهمة مراكز �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني هي �إعداد وت�أهيل قيادات وطنية
واعدة ،متلك املعرفة والقدرة على التخطيط ال�سليم الذي يكون قاب ًال للتنفيذ،
ويواكب العديد من الق�ضايا والأحداث على ال�ساحات املحلية والإقليمية والدولية

�إن م��ه��م��ة م���راك���ز �إع������داد ال��ق��ادة
الإ�سرتاتيجيني هي �إعداد وت�أهيل قيادات
وطنية واعدة ،متلك املعرفة والقدرة على
ال للتنفيذ،
التخطيط ال�سليم الذي يكون قاب ً
ويواكب العديد من الق�ضايا والأحداث على
ال�ساحات املحلية والإقليمية والدولية ،من
خالل درا�سات ي�شرتك فيها املحا�رضون
مع امل�شاركني وهيئة التوجيه ،ا�ستناداً
�إىل عنا�رص ومقومات قوة الدولة� ،سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا وع�سكري ًا واجتماعي ًا وتقني ًا
و�إعالمياً .والتخطيط ال�سليم هو الذي ينظر
للم�ستقبل وتقلبات الأحوال وانعكا�ساتها،
�إيجابا و�سلبا ،واملبادرة يف كل ما من
�ش�أنه خدمة الوطن.
وبجانب الدرا�سة النظرية والتطبيقات
العملية ،تت�ضمن ب��رام��ج �إع���داد القادة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين ال����زي����ارات املحلية
والإقليمية والدولية ذات العالقة ب�أهم
الق�ضايا وامل�سائل ذات الطابع الوطني
والإق��ل��ي��م��ي وال����دويل للبحث والنقا�ش
والتحليل الإ�سرتاتيجي العميق ،والتزود
باملعلومات واخلربات الالزمة يف كيفية
ال�سمو بالفكر الإ�سرتاتيجي والتحليل
الدقيق عند درا�سة الق�ضايا ،و�صوال �إىل
الأ�س�س العلمية ال�سليمة التي ينبغي وفقا
لها اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية املنا�سبة.
وحت���ر����ص ب���رام���ج �إع������داد ال���ق���ادة
الإ�سرتاتيجيني على �إتاحة فر�صة حت�صيل
وتلقي خمتلف العلوم الإ�سرتاتيجية ذات
االرتباط مبجايل الأم��ن وال��دف��اع ،الأمر
ال��ذي ينعك�س �إيجابا على �أعمالهم عند
مبا�رشتهم لواجباتهم ومهامهم الوطنية
يف جهات عملهم .وتوفر دورات �إع��داد

وت�أهيل ال��ق��ادة الإ�سرتاتيجيني البيئة
الأكادميية التي حتفز على الإبداع الفكري،
والتعلم ،والبحث والتطوير ،بهدف �إك�سابهم
املعرفة وامل��ه��ارات والقيم واالجتاهات
التي متكنهم من تويل املنا�صب القيادية
يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،وامل�ساهمة
الفاعلة يف �صياغة ال�سيا�سات العامة
وتطوير الإ�سرتاتيجيات الوطنية ،واتخاذ
القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة يف جمال
ال��دف��اع ،واالرت��ق��اء بفكر امل�شاركني �إىل
م�ستوى التفكري الإ�سرتاتيجي املبدع،
و�إث������راء م��ع��ارف��ه��م ب�����ش ��أن ال��درا���س��ات
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،مبفاهيمها الوا�سعة،
وم�ضامينها املتعددة ،وتعزيز قدراتهم،
وتنمية م��ه��ارات��ه��م يف جم��ال التحليل
الإ�سرتاتيجي لق�ضايا الأم���ن الوطني،
مبفهومه ال�شامل ،الذي ي�ستدعي الإملام
بكافة �أب��ع��اده ،ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ،وال��ب��ح��ث
والتحليل يف ق�ضايا �إ�سرتاتيجية معا�رصة
على ال�ساحة الوطنية والإقليمية والدولية،
مب��ا يعزز ال��ث��واب��ت ،وي��واك��ب املتغريات
وامل�ستجدات يف هذا الع�رص ال��ذي ي�شهد
تطورا مت�سارعا يف �شتى املجاالت .
وت�����س��ع��ى م���راك���ز �إع�������داد ال���ق���ادة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين ل��ت��ط��وي��ر م��ق��ررات��ه��ا،
وتعزيز ال�رشاكة مع الأجهزة احلكومية
الأخ������رى ،ورب����ط ب��راجم��ه��ا ب���ال���دورات
والأه���داف الوطنية للدولة ،حيث تركز
الدرا�سات والبحوث على ال�ش�أن الوطني
من خالل ا�ستعرا�ض وحتليل التحديات
الإ�سرتاتيجية ،دون �إغفال البيئة الإقليمية
وال��دول��ي��ة وحت��دي��ات الأم����ن الإقليمي

ودرا�سات اجل��وار الإ�سرتاتيجي ،وحتليل
���س��ي��ن��اري��وه��ات ا�ست�رشافية م��ن خ�لال
التمارين الإ�سرتاتيجية ،وا�ستخال�ص
الدرو�س منها لتعزيز اال�ستجابة الوطنية
وبناء القدرات الوطنية.
وت���ه���دف ب���رام���ج �إع�������داد ال���ق���ادة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين �إىل اك�����س��اب امل��ع��ارف
وامل���ه���ارات وال��ق��ي��م واالجت���اه���ات التي
متكن من تويل املنا�صب القيادية العليا،
وامل�ساهمة الفاعلة يف �صياغة ال�سيا�سات
الوطنية ،وتطوير الإ�سرتاتيجيات ،واتخاذ
ال��ق��رارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة ،ف�ضال
عن االرت��ق��اء بالفكر الإ�سرتاتيجي لدى
امل�شاركني من خ�لال متكينهم من نهل
املعرفة من خمتلف امل�شارب املعرفية،
وذل��ك من خ�لال ت�أهيل عنا�رص قيادية
منتخبة من قطاعات الدولة املختلفة ،من
ع�سكريني ومدنيني ،وفق ر�ؤى واحتياجات
و�أه��داف وطنية ،كما ت�سهم هذه الربامج،
وب�شكل فاعل و�إيجابي ،يف ت�أهيل قادة
م�ؤهلني ،وقادرين على التخطيط ال�سليم
يف امل�ستوى الإ���س�ترات��ي��ج��ي ،وم��درك�ين
للتحديات وامل�����ش��ك�لات املختلفة على
خمتلف الأ���ص��ع��دة ،املحلية والإقليمية
والدولية ،من خالل برامج خمتارة ،تهدف
�إىل البحث العميق ،والتحليل الدقيق،
والتقييم امل��و���ض��وع��ي ل��ك��اف��ة عنا�رص
ومقومات و�أبعاد تلك الق�ضايا ،مبا يف�ضي
�إىل فهم وتطوير الإ�سرتاتيجيات املختلفة
للدولة ،وال�سيا�سات العامة.
وتتناول الربامج كافة عنا�رص قوة
الدولة ،ب�أبعادها ال�سيا�سية واالقت�صادية
والع�سكرية واالجتماعية والإع�لام��ي��ة

والتقنية ،ومتثل فر�صة جيدة للم�شاركني
لتعزيز حم�صلتهم امل��ع��رف��ي��ة يف ه��ذه
امل��ج��االت ،حيث �أن الإع���داد يعتمد على
امل�شاركة ،بحيث ال يكون امل�شارك جمرد
متلقي ،و�إمنا م�شارك مبدع وفاعل ومناق�ش
وحملل ،والهدف من ذلك هو الرتكيز على
نقل م�ستوى تفكري امل�شاركني من امل�ستوى
العملياتي �إىل امل�ستوى الإ�سرتاتيجي
املبدع ملواجهة حتديات الأمن والدفاع.
وي�شارك يف تنفيذ برامج �إع��داد القادة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين نخبة م��ن ال�شخ�صيات
ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة ،ح��ي��ث ي�ضع ه����ؤالء
خرباتهم وجتاربهم الطويلة �أمام امل�شاركني
لال�ستفادة منها يف جماالت خمتلفة� ،سيا�سية
ودبلوما�سية و�أمنية وع�سكرية واقت�صادية،
لتعليم فنون القيادة الإ�سرتاتيجية على
امل�ستويني ،الوطني والدويل ،ومنها فن �إدارة
الأزمات والأحداث الطارئة من خالل الندوات
وور���ش العمل والتمارين الإ�سرتاتيجية،
ف�ضال عن البحوث العلمية والأوراق التي
يتم تنفيذها با�ستخدام �أمن���اط التحليل
املختلفة ،مبا يف�ضي �إىل االرتقاء باملفاهيم
املتعلقة ب�صنع القرار الإ�سرتاتيجي ،و�إعداد
ق��ادة يتمتعون مبعارف ومهارات متكنهم
من تويل املنا�صب القيادية يف امل�ستوى
الإ���س�ترات��ي��ج��ي ،وامل�ساهمة الفاعلة يف
�صياغة ال�سيا�سات العامة ،وتطوير جمايل
الأمن والدفاع.
وت����وف����ر ب����رام����ج �إع��������داد ال���ق���ادة
الإ�سرتاتيجيني فر�صة لالن�سجام مع
جمموعة م��ن ال��زم�لاء امل�����ش��ارك�ين من
خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات يف ال�سلطة،
�سواء املدنية �أو الع�سكرية �أو الأمنية،

وهو ما يرثى النقا�شات ،وي�سهم يف تنوع
فكر التخطيط الإ�سرتاتيجي ،والتوافق
يف خمتلف الق�ضايا التي تهم الوطن.
وتتج�سد �أهمية برامج الإعداد يف �إك�ساب
امل�شاركني مهارات التحليل والتخطيط
للبيئة الإ�سرتاتيجية ،الوطنية والإقليمية
والدولية ،من خالل عدة حم��اور وتراكم
م��ع��ريف للم�شارك يف جم���ال درا���س��ات
الأم��ن وال��دف��اع مبفهومه ال�شامل ،وهي
تتنوع يف جم��ال التحليل والتخطيط
و�صنع القرار الإ�سرتاتيجي ،وتنفيذ العديد
من التمارين التي حتاكي ال��واق��ع على
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،والقيام بزيارات
داخلية وخارجية ،تهدف �إىل التحليل
الإ�سرتاتيجي لفهم الواقع ومدى مالءمته
للم�ستقبل ،واخل��روج بتقرير �إ�سرتاتيجي
يرفد �صناع القرار بالر�ؤى والأفكار.
وت��ك�����س��ب ب���رام���ج �إع�������داد ال���ق���ادة
الإ���س�ترات��ي��ج��ي�ين ال��دار���س�ين ال��ع��دي��د من
امل��ه��ارات وال���ق���درات ،وجتعلهم ملمني
ب��أدوات ومفاهيم القيادة الإ�سرتاتيجية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أدوات التخطيط على
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،والقدرة على اتخاذ
القرار ،حيث تتنوع الف�صول الدرا�سية بني
تناول البيئة الوطنية بكامل مكوناتها،
وال��ب��ي��ئ��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة بجميع
معطياتها.
املراجع
- Peter P. Perla، The Art of War
Gaming Naval Institute Press، 2006.
- Leader Development Program
“Creative Thinking”، Association
of College and Research Libraries،
National Conference (13th: Baltimore،
Md.)، 2007
- Paulus، Paul B. ، Problem Solving
and Creativity in Individuals and
Groups، 2003.
- Camilleri، Vanessa A.، The Art of
Creative Action، 2007.
- William A. Cohen.، The New Art
of the Leader: Leading with Integrity
and Honor، Prentice Hall Direct.
http://almotawaset.darbalkalam.
com/t61-topic.
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احلرب خدعة ،واخلداع ابتكار جديد من ابتكارات
الع�صر احلديث ،لكنه ظهر مع الإن�سان ،منذ بدء
اخلليقة ،وتطورت طرق و�أ�ساليب تخطيطه و�إدارته
نتيجة الرتباط هذه الطرق والأ�ساليب بالتطور
احل�ضاري للدول  ،ويلعب اخلداع الع�سكري دورا رئي�سيا
يف جناح التخطيط الإ�سرتاتيجي للدولة وحتقيق
الأهداف  ،و حماية امل�صالح الوطنية للدول  ،بل اخلداع
هو ظاهرة الع�صر يف العالقات الإن�سانية والدولية
�سلما و حربا لتحقيق مزايا تناف�سية
وتخطط له الدول ً
يف ظل ال�صراع و املتغريات الدولية .

احلرب خدعة (اخلداع الع�سكري  ...التاريــــــــــخ واملفهـــــوم والأ�ســــاليب)
يع��د اخل��داع �إح��دى الط��رق والو�سائ��ل
الرئي�سي��ة الت��ي ت�ساع��د عل��ى تهيئ��ة �أن�س��ب
الظ��روف ال�ستخ��دام الق��وات امل�سلح��ة ،مب��ا
ميكنها من حتقيق املفاج�أة بكل م�ستوياتها،
وانتزاع املباد�أة يف ال�رصاع امل�سلح ومراحله
املختلفة وفر�ض الإرادة على العدو.
ويت�ض��ح م��ن درا�س��ة احل��روب ال�سابق��ة
قدمي��ا وحديثً��ا �أن الكث�ير م��ن الق��ادة
ً
الع�سكري�ين حققوا �أعظم االنت�صارات يف �أقل
وقت ممك��ن وب�أقل خ�سائ��ر ممكنة من خالل
التخطي��ط اجليد للخداع الع�سكري  ،والتطبيق
املاهر بنظرياته ومبادئه.
ويه��دف اخل��داع �إىل التظاه��ر بحال��ة،
تختل��ف ع��ن احلال��ه احلقيقي��ة ،الت��ي تكون
عليه��ا الدول��ة ،مبا ي���ؤدي �إىل �إح��داث �شعور
كاذب ل��دى الع��دو ،م��ع العمل عل��ى دميومة
ه��ذا ال�شع��ور حتى ميك��ن ا�ستغالل��ه لتحقيق
الأه��داف ال�سيا�سي��ة والع�سكري��ة للدول��ة� ،إن
التق��دم العلم��ي والتكنولوج��ي امل�ستم��ر ،يف
و�سائ��ل اال�ستط�لاع والأ�سلح��ة ،واملع��دات
وو�سائ��ل احل��رب الإلكرتوني��ة ،وغريه��ا من
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و�سائ��ل جم��ع وحتلي��ل املعلوم��ات �أح��دث
�صعوب��ة بالغ��ة يف تنفي��ذ �أعم��ال اخل��داع
و�إجراءات��ه� ،إال �أن ذل��ك يزي��د م��ن االهتمام
بتطوير تخطيط اخل��داع و�إدارته ،مب�ستوياته
املختلفة ،خالل العمليات احلديثة واملقبلة .

ال�شخ�ص��ي وهي (تعني اال�س��م الرمزي خلطة
اخلداع التي ا�ستخدمها احللفاء خالل احلرب
العاملية الثانية قبل غزو �شمال غرب �أوروبا
ع��ام  )١٩٤٤وه��و ما �ساعده��م على حتقيق
�أعلى درجات املفاج�أه امليدانية يف احلرب .

مفهوم اخلداع الع�سكري
هو حم��اوالت ت�ضليل الق��وات املعادية
قب��ل �أو خالل احل��رب ،وي�ش��ار �إىل هذا عادة
م��ن خالل �إطالق �أو ت�ضخي��م حالة �ضبابية
احل��رب ع�بر العملي��ات النف�سي��ة ،وح��رب
املعلوم��ات ،واخلداع الب��صري ،وغريها من
الو�سائ��ل .وبالنظ��ر �إىل اخل��داع الع�سك��ري
كو�سيلة �إ�سرتاتيجي��ة للمعلومات (الت�ضليل)،
فه��ي تتقاط��ع م��ع احل��رب النف�سي��ة ،لدرجة
�أن��ه �أي عدو يقع يف ف��خ الت�ضليل الع�سكري،
�سيفق��د الثق��ة يف نف�س��ه ،و�سيعرتي��ه ال�ش��ك
عندم��ا يواجه باحلقيق��ة ،اخل��داع الع�سكري
ق��دمي قدم التاريخ ،وي��ويل كتاب فن احلرب،
وهو �أطروح��ة ع�سكرية �صينية قدمية� ،أهمية
ق�صوى لتكتيك اخلداع الع�سكري.

اخلداع الع�سكري
ه��و جممل الإجراءات الت��ي تتخذ لغر�ض
�إخف��اء العمليات احلقيقية ع��ن العدو ودفعه
�إىل التوج��ه نح��و عملي��ات غ�ير حقيقي��ة
وت�شتي��ت ق��واه ب�ش��كل ي�سم��ح للعملي��ات
احلقيقي��ة �أن حتق��ق نتائج فاعل��ة مما ي�ؤدي
�إىل ع��دم توازن قوات الع��دو ،وبالتايل ي�ؤدي
�إىل انهياره وهزميته .

العميد �أول الركن متقاعد/
حمــد بـــن را�شــــد البلو�شــــي
يف الوق��ت الراه��ن تطور مفه��وم اخلداع
الع�سك��ري �إىل نظرية ع�سكري��ة قائمة بذاتها،
خالل احل��رب العامليه الأوىل جل�أت اجليو�ش
املتحارب��ة �إىل توظي��ف تكتي��كات الت�ضليل
واخل��داع الب�رصي والتي اكت�سب��ت مزيدا من
الأهمية خالل احلرب العاملية الثانية ،وخالل
اال�ستع��داد لإن��زال عملي��ة (النورماندي) يف
عام ١٩٤٤م ،حيث نف��ذ احللفاء �أكرب عملية
خ��داع يف التاريخ الع�سكري  ،عملية احلار�س

اكت�سب تنظيم اخلداع الع�سكري �أهمية ق�صوى
يف �أعل��ى م�ستويات التخطي��ط الإ�سرتاتيجي
كج��زء جوهري م��ن احلم�لات الع�سكري��ة �أو
احلروب بكاملها .
من الأمثلة على توظيف تكتيكات اخلداع
الإ�سرتاتيج��ي نذك��ر ال�س�لاالت احلاكم��ة يف

م��صر القدمية و ال�ص�ين ،ويذكر كتاب (�صن
تزو) ال�شهري ف��ن احلرب ،العديد من تكتيكات
اخل��داع الع�سك��ري ،وق��د ا�ستف��اد (هانيبال)
(قائ��د ع�سك��ري قرطاج��ي ينتم��ي �إىل عائلة
فينيقي��ة عريق��ة وين�سب �إلية اخ�تراع العديد
م��ن التكتيكات احلربي��ة يف املعارك التي ما
زال��ت معتم��دة حتى يومن��ا هذا ،وق��د عا�ش
خ�لال الفرته من � ١٨٢إىل  ٢٤٧ق م) ،والذي
يع��د من �أكرث القاده الع�سكريني حنكة ودهاء
يف التاري��خ ،ا�ستفاد ب�شكل مو�سع من اخلداع
الع�سك��ري يف حمالته  ،كم��ا ا�شتهر الإغريق
القدام��ى بع��دة �أ�شكال من اخل��داع الع�سكري
 ،فه��م ب�لا �ش��ك م��ن اخ�ترع �ست��ار الدخان
خ�لال احل��رب (البيلوبوني�سي��ة :وهي احلرب
الت��ي وقعت خ�لال الفرتة م��ن ٤٣١ - ٤٠٤
قبل املي�لاد وهي حرب يوناني��ة ن�شبت بني
(احلل��ف الديلي) بقي��ادة �أثينا �ض��د (االحتاد
البيلوبوني��زي) بقي��ادة (�أ�سربط��ة) وتذك��ر
الق�ص���ص الالحق��ة ح�صان ط��روادة ال�شهري،
الذي مكنهم من هزمية طروادة.
(احلرب خدع��ة� ،أعمل م��ا ا�ستطعت على
تفريق عدونا ) �صاحب هذه املقولة هو نبينا
حمم��د �صل��ى اهلل عليه و�سل��م ،وكان ذلك يف
غ��زوة الأحزاب حني خاط��ب ال�صحابي نعيم
ب��ن م�سعود عندم��ا �أتى �إىل ر�س��ول اهلل �صلى
اهلل علي��ه و�سل��م ليعل��ن �إ�سالم��ه وي�ست�ش�يره
فيم��ا ي�ستطيع فعله يف ذلك املوقف ،وقد �أكد
�صل��ى اهلل عليه و�سلم بقوله ه��ذا على �أهمية
اخلدعة يف ت�شتيت العدو ودورها احلا�سم يف
حتطيم تفوق العدو و�إحباط �إرادته القتالية.

اخلداع الع�سكري هو جممل الإجراءات التي تتخذ لغر�ض �إخفاء العمليات
احلقيقية عن العدو و دفعه �إىل التوجه نحو عمليات غري حقيقية وت�شتيت
قواه ب�شكل ي�سمح للعمليات احلقيقية �أن حتقق نتائج فاعلة

تاريخ اخلداع الع�سكري
منذ فجر التاريخ ارتبط اخلداع الع�سكري
مبجري��ات احلرب  ،حيث تقع امل�س�ؤولية على
عات��ق الق��ادة الع�سكريني لتطوي��ر تكتيكات
اخلداع الع�سكري يف م�رسح العمليات وفق ما
يرون��ه منا�س ًبا � ،أم��ا يف الزمن املعا�رص فقد
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اخلدعة و�سيلة تهدف �إىل حتقيق بع�ض الأهداف منها( :ت�ضليل
القوات املعادية وو�سائل ا�ستطالعه� ،إعداد القوات لتحقيق مبد�أ
املباغتة ،و�إعاقة العدو يف حماولته لتقدم عملياته وجناحها )
وقد تابع القادة امل�سلمون تطوير مفهوم
اخلدع��ة يف احل��رب ،وكانت اخلدع��ة عندهم،
ت�أخ��ذ طاب��ع الإخفاء والتمويه ت��ارة وطابع
احل��رب النف�سي��ة ت��ارة �أخرى ،مثلم��ا قام به
القائ��د امل�سل��م القعق��اع بن عم��رو حني قام
بتق�سي��م قوات��ه قبيل و�صول��ه �إىل القاد�سية،
حي��ث �ش��كل جمموع��ات قتالي��ة ت�ض��م كل
جمموع��ه مئ��ة مقات��ل ،ب��د�أت ت�ص��ل ه��ذه
الق��وات بفوا�صل منتظمة وب�ص��ورة م�ستمرة
مما �أ�ص��اب الفر�س ب�إحب��اط �شديد وانهارت
معنوياته��م اعتقا ًدا منه��م بو�صول �إمدادات
متتالية ال نهاية لها لتعزيز جي�ش امل�سلمني .
�أم��ا خالد ب��ن الوليد �سي��ف اهلل امل�سلول،
ق��ام يف معرك��ة م�ؤتة بتنفيذ �إح��دى اخلداع
احلربي��ة التي �سجلها التاري��خ ووقف عندها
مبه��ورا به��ذه العبقري��ة الف��ذة  ،فق��د توجه
ً
امل�سلمون ملالقاة الروم ،وعند و�صولهم �إىل
بلدة معان جن��وب الأردن بلغهم �أن الروم قد
عظيما قوامه مائ��ة �ألف من
جي�ش��ا
ح�ش��دوا ً
ً
ال��روم ،وان�ض��م �إلي��ه جي�ش �آخر م��ن القبائل
املوالي��ة لهم يق��در مبائة �ألف �أخ��رى ،و�صل
جي���ش امل�سلم�ين �إىل منطق��ة م�ؤت��ة جن��وب
الأردن فوج��دوا جموع ال��روم وحلفاءهم قد
جتمعوا فيها  ،فبد�أت املعركة ,ودب احلما�س
يف قل��وب امل�سلم�ين فقات��ل زيد ب��ن حارثة
حت��ى ا�ست�شه��د ،ف�أخ��ذ الراية جعف��ر بن �أبي
طال��ب فقات��ل �إىل �أن ن��ال ال�شه��ادة ،ثم �أخذ
العــدد 533
مايو 2021

38

الراي��ة عبداهلل بن رواح��ة فقاتل حتى التحق
ب�صاحبه �شهي ًدا .
يف ظل ه��ذا املوقف الع�صي��ب بعد مقتل
الق��ادة الثالث��ة ،حم��ل الراية ثابت ب��ن �أقرم
ونادى امل�سلمني لي�ؤمروا �أحدا عليهم فطلبوا
منه �أن يكون قائده��م ،لكنه رف�ض لأنه كان
ي��رى من ه��و �أكف���أ من��ه يف قي��ادة اجلي�ش،
فاجتم��ع ر�أي امل�سلمني على خالد بن الوليد،
فكر خالد بن الوليد ب�أمر اجلي�ش و�أنه �إن بقي
عل��ى هذا احل��ال �سيهل��ك ال حمال��ة  ،ف�سارع
�إىل ابت��كار خط��ة جديدة غ�ير م�ألوفة للعدو
يقل��ب م��ن خالله��ا موازي��ن املعرك��ة فجعل
جمموع��ة م��ن الفر�س��ان تع��دو باخليل خلف
اجلي���ش تثري غب��ارا كثيفًا وتعل��وا �أ�صواتهم
بالتهليل والتكب�ير مع تبديل الرايات ،فجعل
امليمنة مي�رسة واملقدمة م�ؤخرة ،فظن الروم
�أن م��ددا كب�يرا ي�أتي للم�سلم�ين فدب الرعب
يف قلوبه��م ،وعندما ان�سح��ب خالد بن الوليد
باجلي���ش بطريق��ة منظم��ة ظ��ن ال��روم �أنه��ا
مكيدة وخدعة ر�سمت لهم بحنكة فلم يلحقوا
بامل�سلم�ين وعاد اجلي�ش �إىل املدينة املنورة
�ساملًا .
كم��ا ت��روي الأ�ساط�ير �أن الإغريق قاموا
بح�ص��ار طروادة ال��ذي ا�ستمر ع��شرة �أعوام،
وا�ستع�صت عليهم ومل يتمكنوا من اقتحامها،
فابتدع��وا خدع��ة متكنه��م من فت��ح املدينة
وال�سيطرة عليه��ا ،فقاموا ببناء ح�صان كبري

م��ن اخل�شب �أجوف م��ن داخل��ه ا�ستطاعوا �أن
يخفوا داخل��ه عدداً من املحارب�ين الإغريق،
�أم��ا بقي��ة الفر�س��ان فتظاه��روا باالن�سحاب
بينم��ا يف الواقع كانوا خمتبئ�ين يف انتظار
جن��اح اخلطة ،قام الإغري��ق بتقدمي احل�صان
كهدي��ة للطرواديني ومت قب��ول احل�صان على
�أ�سا���س �أن��ه عر���ض �س�لام ،ومت �إدخال��ه �إىل
املدينة يف ا�ستقبال كبري .
احتف��ل الطرواديون برف��ع احل�صار وعند
حل��ول اللي��ل خرج املحارب��ون من احل�صان
فقام��وا بفتح بوابات املدين��ة لل�سماح لبقية
املحارب�ين بدخوله��ا وم��ع حل��ول ال�صباح
كانت املدينة قد �سقطت يف �أيدي الإغريق.
كبريا عرب
تط��ور مفه��وم اخلدعة
تط��ورا ً
ً
التاري��خ وال�رصاع��ات لأهميته��ا يف ترجيح
الكف��ة يف احلروب مل��ن ي�ستطي��ع التفوق يف
توظيفها خدمة للعمليات القتالية .
بع�ض املقاالت �أوردت �أن الإ�سرتاتيجية
ا�شتق��ت ا�سمه��ا م��ن () stratagem
مبعنى(اخلدع��ة �أو احليل��ة) وم��ن املع��روف
�أن��ه ما م��ن �ش��يء ي�ستطي��ع تفعي��ل الن�شاط
أي�ض��ا الرغبة
الإ�سرتاتيج��ي مث��ل اخلدعة  ،و� ً
يف جن��اح املباغت��ة كان لزام��ا اللج��وء �إىل
احليلة واخل��داع للو�صول للهدف املخطط له،
ومع تط��ور و�سائل االت�صال احلديثة والتقدم
الكب�ير يف اال�ستط�لاع والتق��دم الهائ��ل يف
العملي��ات اال�ستخباري��ة وتف�نن اجلا�سو�سية

و�سائل اخلداع لكي تنجح يف حتقيق الهدف يجب الإعداد والتن�سيق
لكل الإجراءات التي تتخذ ملراقبة العدو ،ومتابعة قدراته
و�إمكانياته و طبيعة معتقداته ،وم�ستواه الإدراكي
يف مهارات احلرب النف�سية ،كل هذه العوامل
كثريا يف تطوي��ر التخطيط للعمليات
�أ�سهمت ً
اخلداعي��ة وو�ضعها يف خدمة الغاية الوطنية
�أو الهدف الإ�سرتاتيجي.
وعندم��ا نتح��دث عن االجت��اه للخداع ال
يعني �أنه من موقف �ضعف فقط بل كثريا ما
يت��م اللجوء �إىل احليلة من موقف قوة بهدف
حتقي��ق مبد�أ املحافظة على القوات امل�سلحة،
وذل��ك ب�إخ�ض��اع الع��دو مع ع��دم املجازفة
ب�أرواح املقاتلني قدر الإمكان .
وتع��د اخلدع��ة و�سيلة ته��دف �إىل حتقيق
بع���ض الأه��داف منه��ا( :ت�ضلي��ل الق��وات
املعادية وو�سائ��ل ا�ستطالعه ،و�إعداد القوات
لتحقي��ق مب��د�أ املباغت��ة ،و�إعاق��ة الع��دو يف
حماولته لتقدم عملياته وجناحها ) .

الط��رق الرئي�سي��ة الت��ي ميك��ن ع��ن طريقه��ا
بدءا من مرحلة
حتقي��ق املفاج�أة يف احلربً ،
الإع��داد �إىل مرحل��ة الإدارة �إىل �أن ي�ص��ل �إىل
فر�ض الإرادة على العدو.
ولق��د ا�ستخدم اخل��داع م��رات عديدة يف
الع�ص��ور املا�ضي��ة  ،وبالرج��وع �إىل الوثائق
التاريخي��ة جن��د �أن اخل��داع يف احل��رب لعبة
�أ�سا�سي��ة وحيوي��ة يف الت�أث�ير عل��ى نتائ��ج
ال�رصاعات املختلفة عرب التاريخ .
اخلداع هو علم ع�سكري قائم على تن�سيق
الإجراءات اخلا�ص��ه ب�إخفاء احلقائق لإقناع
الع��دو باجتاه مغاير للعم��ل احلقيقي ،تقوده
�إىل اتخ��اذ ق��رارات خاطئة ت���ؤدي �إىل تهيئة
الظروف املنا�سبة لإعداد القوات وا�ستخدامها
لتحقيق الأهداف املخطط لها .

املبادئ العامة
�إن املفاج���أة لها ت�أث�ير كبري ،يف نتائج
املع��ارك القتالي��ة بحك��م �أنه��ا �أح��د مبادئ
احل��رب الأ�سا�سي��ة ،ودورها رئي�س��ي وحا�سم
يف حتقي��ق الن��صر ،يف �أي ��صراع م�سل��ح،
فالقائ��د ال��ذي ينج��ح يف تطبي��ق و�سائ��ل
اخل��داع وب�ص��ورة جي��دة يتمكن م��ن انتزاع
املب��ادرة م��ن العدو املتف��وق علي��ه  ،وبذلك
تتهي���أ له الظروف املنا�سب��ة لإحلاق الهزمية
بالعدو ب�أقل خ�سائر وب�أقل القوات والو�سائل
امل�ستخدمة ،ويف �أق��ل وقت ،واخلداع �إحدى

�أق�سام اخلداع
�أوال :اخل��داع ال�سلب��ي ويعن��ي ال�رسي��ة
والأم��ن والعم��ل عل��ى حرم��ان الع��دو م��ن
احل�ص��ول على معلومات حقيقية عن القوات،
وذلك ب�إن�شاء مواقع ومعدات حتاكي القوات
احلقيقية �أم��ام و�سائل اال�ستط�لاع الب�رصي
واحلراري وال��راداري ك�إقامة مواقع هيكلية
ملختلف الأ�سلحة.
ثانيا :اخل��داع الإيجابي ،ويعني اخرتاق
و�سائ��ل جم��ع وحتليل املعلوم��ات املعادية،
ولف��ت انتباهه��ا �إىل �أه��داف خداعي��ة ،مم��ا

ي�ؤدي �إىل اتخاذ قرارات خاطئة.
ولك��ي تنج��ح و�سائل اخل��داع يف حتقيق
الهدف يجب الإعداد والتن�سيق لكل الإجراءات
الت��ي تتخ��ذ ملراقبة الع��دو ،ومتابعة قدراته
و�إمكانيات��ه وطبيع��ة معتقدات��ه ،وم�ست��واه
الإدراكي ،مع �إ�سباغ ال�صدق على املعلومات
املر�سل��ة للع��دو لكي تتف��ق �إج��راءات اخلداع
م��ع اخل��ط املحتم��ل للأح��داث ،وذل��ك ب���أن
تك��ون واقعي��ة ،مع عدم املبالغ��ة ،و�أن ت�صل
الإج��راءات �إىل الع��دو ع��ن طري��ق القن��وات
الطبيعي��ة للمعلوم��ات ،ول��و �أعط��ى ذل��ك
ع��ن بع���ض احلقائ��ق مب��ا ال ي��ضر باخلط��ة
الأ�سا�سي��ة ،وكذل��ك يج��ب �أن تتع��دد قن��وات
اً
و�صول �إىل حتقيق اخلداع
االت�صال مع العدو
الكام��ل فاملعلومات املزيفة يج��ب �أن ت�صل
�إىل الع��دو ب�أك�ثر م��ن و�سيل��ة  ،م��ع م�سايرة
ه��ذه الإج��راءات للواق��ع ليقوم الع��دو ببناء
تقديرات��ه اخلاطئ��ة ،ولإمت��ام ذل��ك ت�ستغ��ل
كاف��ة قنوات االت�ص��ال لت�رسي��ب املعلومات
املزيف��ة من خاللها  ،مبا ي�ؤك��د للعدو �صحة
م�شاهدات��ه ومعلومات��ه ،كم��ا �أن ال�سيط��رة
احلازمة واملركزية على كل �إجراءات اخلداع،
بوا�سط��ة متخ�ص�ص�ين وع��دم ال�سم��اح لغري
القيادة العليا لتنفي��ذ �أي �أعمال خداعية غري
خمطط��ة حتى ال ي�ؤدي ذل��ك �إىل الت�ضارب ،
وك�ش��ف خطة اخلداع وال�رسي��ة التامة خلطط
اخل��داع ه��ي �أف�ض��ل و�سيلة ت���ؤدي �إىل جناح
العمل ،واملق�صود ه��و فر�ض �ستار من الأمن
وال�رسي��ة ،ح��ول احلقيقة املراد خ��داع العدو
عنه��ا ،وكذل��ك �رسي��ة خط��ة اخل��داع نف�سها،
حت��ى ال ت���ؤدي �إىل نتائج عك�سي��ة ،و�أي عمل
ناج��ح يحت��اج �إىل تن�سي��ق وت�ضافراجلهود،
وم��ن هنا جن��د �أن خط��ة اخلداع حتت��اج �إىل
تن�سي��ق كل اجلهود والإجراءات اخلداعية بني
العنا�رص املنفذة كل ح�سب الدور املخطط له
م��ع مراعاة �أي تعديالت قد تطر�أ على اخلطة،
من حيث تنفيذ الإج��راءات والتوقيت ومكان
التنفيذ� ،سوف ت�ؤدي �إىل ك�شف خطة اخلداع.
معل��وم �أن خط��ة اخل��داع تب��د�أ قب��ل بدء
العمليات القتالية بوقت طويل وت�ستمر �أثناء
�أعم��ال القتال وبعد انتهائها كذلك  ،بهدف
حتقي��ق مكا�سب حمددة تهيء �أن�سب الظروف
لتحقيق الأهداف املخطط لها .
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الهدف من اخلداع التعبوي �إخفاء
نظام القيادة وال�سيطرة على القوات
واالحتفاظ ب�سرية عمليات االقتحام،
و�إيهام العدو بخطة وهمية ،وخداع
عنا�صر ا�ستطالع العدو

التجديد
للتجدي��د واالبتكار يف عملي��ات اخلداع
�أهمي��ة بالغ��ة ،فه��و نوع م��ن الإب��داع ويتم
اختيار ذوي الكفاءة العالية واخلربة الطويلة
يف ه��ذا املجال ،لتقدمي ابتكاراتهم املتجددة
وعر�ضه��ا على القي��ادات الختي��ار املنا�سب
منه��ا ،وم��ن الأف�ض��ل �أن يبتع��د امل�رشف��ون
على خطط اخلداع ع��ن التعقيد ،مبعنى اتباع
الب�ساط��ة يف تنفي��ذ �إج��راءات اخل��داع وذلك
با�ستغ�لال كل املوارد املتي��سرة ،والبعد عن
التعقيد  ،خا�صة يف �صناعة وجتهيز النماذج
الهيكلي��ة واالبتع��اد ع��ن الأ�سالي��ب املعقدة
ذات التكاليف الباه�ض��ة ،مع مراعاة �سهولة
نقل الأه��داف الهيكلية وتركيبه��ا و�إخفائها
عن العدو حلني تنفيذ اخلطة.
اخل��داع يف ح��د ذاته ،لي�س غاي��ة ،ولكنه
و�سيل��ة لإح��داث ظ��روف منا�سب��ة لتحقي��ق
املفاج���أة للعدو  ،كما �أن��ه ي�ساهم يف حتقيق
�أهم مبادئ احلرب وهي �إحداث املفاج�أة عن
طري��ق لفت انتب��اه العدو �إىل بدي��ل �آخر غري
الهدف احلقيقي ،والإمياء ب�أن هناك �أكرث من
بدي��ل حمتمل للتح�شد ،مما ي�ضط��ر العدو �إىل
توزي��ع �إمكاناته على بدائل ع��دة ،وبهذا تقل
قدراته ،ب�سبب توزي��ع قواته وتفرقها ،وهكذا
يتحق��ق التف��وق املطل��وب ،مع الأخ��ذ بزمام
املب��ادرة و�إخف��اء احلقيق��ة ع��ن الع��دو ،مما
ي�ضطره �إىل بذل جهد ووقت �أطول يف البحث
ع��ن احلقيق��ة ،وذل��ك ي���ؤدي �إىل ت�أخ��ره يف
اتخاذ القرارات املنا�سب��ة ،وهذا يتيح انتزاع
املبادرة من العدو وفر�ض الإرادة عليه.
واخل��داع مبفهومه الوا�س��ع خا�صة �أثناء
ال��صراع امل�سل��ح يه��دف �إىل ت�ضلي��ل العدو
عن خط��ة و�إجراءات �إعداد الدولة للحرب ،مع
�إخفاء فك��رة �أعم��ال وطبيع��ة �إدارة ال�رصاع
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اخلداع مبفهومه الوا�سع خا�صة �أثناء ال�صراع امل�سلح يهدف �إىل
ت�ضليل العدو عن خطة و�إجراءات �إعداد الدولة للحرب ،مع �إخفاء
فكرة �أعمال وطبيعة �إدارة ال�صراع امل�سلح وا�ستخدام القوات
امل�سل��ح وا�ستخدام الق��وات ،وكذلك �إجراءات
التن�سيق مع ال��دول ال�صديقة واحلليفة ،وذلك
م��ن خ�لال الرتكيز عل��ى عوامل مهم��ة منها
(الإيح��اء لأجه��زة جمع وحتلي��ل املعلومات
املعادية  ،وجعلها يف حالة �إبالغ املعلومات
املزيف��ة الت��ي تن��شر واالقتناع به��ا ،وكذلك
قيا���س رد فع��ل الع��دو وحتليل��ه ،م�ستوي��ات
اخلداع  ،اخل��داع الإ�سرتاتيجي العام ،اخلداع
ال�سيا�سي واالقت�صادي والإعالمي).
اخلداع ال�سيا�سي
يه��دف �إىل �إخف��اء �إع��داد الدول��ة للحرب
و�إخف��اء نواي��ا الدول��ة يف �إدارة ال��صراع
امل�سل��ح ،وكذل��ك خ��داع اخل�ص��م ع��ن طبيعة
ا�ستخ��دام الق��وات وكل م�ؤ�س�س��ات الدول��ة
الع�سكري��ة يف العملي��ات القتالي��ة املحتملة،
واالحتف��اظ ب�رسية موعد بدء القتال  ،وكذلك
خ��داع الع��دو يف مرحل��ة م��ا بع��د ال��صراع
امل�سلح عن �أهداف املفاو�ضات ونوايا الدولة
للمرحل��ة التالية ،وتق��وم القي��ادة ال�سيا�سية
و�أجهزة الإعالم ب��دور كبري يف تنفيذ اخلداع
الإ�سرتاتيجي العام.
يعتم��د اخل��داع الإ�سرتاتيج��ي الع��ام يف
حتقي��ق �أهدافه عل��ى تغذي��ة وكاالت الأنباء
وم�ص��ادر جم��ع املعلوم��ات للع��دو ب�صف��ة
منتظم��ة مبعلومات دقيقة �إىل حد ما  ،لر�سم
�ص��ورة منطقي��ة ومتكامل��ة  ،و�إم��داد الع��دو

مبعلومات ناق�صة عن طريق و�سائل خمتلفة
لبع���ض احلقائ��ق الت��ي ال ميك��ن �إخفا�ؤه��ا،
وت�سهي��ل �إم��داد الع��دو مبعلوم��ات متالعب
فيها ،من وقت لآخر لزيادة معتقداته لغر�ض
ت�أكيد عملية اخلداع .
و�سائل اخلداع الإ�سرتاتيجي
 nو�سائ��ل �سيا�سي��ة :وت�شم��ل القي��ادة
ال�سيا�سي��ة العلي��ا وامل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�سي��ة
املختلف��ة بالدول��ة ،وو�سائ��ل دبلوما�سي��ة
وتتمثل يف رجال ال�سلك الدبلوما�سي بالدولة
وال��دول الأخ��رى ،خا�صة ال��دول التي ترتبط
بعالقات وثيقة ب�أطراف ال�رصاع .
 nو�سائ��ل �إعالمي��ة :وت�شم��ل وكاالت
الأنب��اء وال�صحاف��ة امل�سموع��ة واملرئي��ة
واملق��روءة ومكات��ب الإع�لام والن��شرات
الإعالمي��ة والإح�صائي��ة ،وامللحق�ين
والإعالميني بال�سفارات الأجنبية ،ومرا�سلي
ال�صحف ،وممثلي الدول الأجنبية.
ت��دار خط��ة اخل��داع م��ن قب��ل الق��وات
امل�سلح��ة وي�سانده��ا يف التنفي��ذ بع���ض
امل�ؤ�س�سات والهيئ��ات بالدولة ل�صالح عملية
اخلداع الإ�سرتاتيجية.
ويف جمي��ع الأحوال ،يتحت��م �أن تت�شابه
الأعم��ال اخلداعي��ة والأعم��ال احلقيقية قدر
الإمكان خللق �ص��ورة متكاملة و�شبة واقعية
ومنطقية ،يتقبلها العدو ويحتاج ذلك �إىل قدر
كبري من الق��وات لتقليد التحركات واملناطق

الهيكلي��ة مب��ا فيه��ا م��ن �أ�سلح��ة ومع��دات،
دون �أي �إخ�لال  ،ي���ؤدي �إىل اكت�شاف اخلطة
اخلداعية من جانب العدو .
وال�ستكمال اخلطة يجب اتخاذ الإجراءات
الفعالة امل�ضادة لأعمال التج�س�س خا�صة يف
املناطق املحددة لتنفيذ الإجراءات اخلداعية
عليها.
وتواف��ق �إج��راءات تخطي��ط وتنفي��ذ
اخل��داع الإ�سرتاتيجي الع�سك��ري ،مع اخلداع
الإ�سرتاتيج��ي الع��ام مه��م ج�� ًدا ،ويت��م ذل��ك
بالتن�سيق الدقيق بني كل العنا�رص امل�شرتكة
يف التخطيط والتنفيذ .
الهدف من اخلداع التعبوي
 qاحلفاظ على �رسي��ة التح�ضري للعملية
خا�ص��ة الهجومي��ة  ،من حيث فك��رة العملية
و�أ�سلوب �إدارتها .
 qخ��داع عنا��صر ا�ستط�لاع الع��دو عن
مناط��ق التمرك��ز احلقيقي��ة وح�ش��د الق��وات
ال�ضارب��ة للق��وات امل�سلح��ة وت�أمينه��ا م��ن
�رضبات العدو اجلوية .
� qإيه��ام الع��دو بخط��ة وهمي��ة  ،بتنفيذ
ح�شد للقوات يف مناطق هيكلية والتو�سع يف
�إن�شاء الأهداف اخلداعية والت�ضليلية ،و�إخفاء
توقيت بدء العملية الإ�سرتاتيجية والعملياتية
والتعبوية .
� qإخف��اء نظ��ام القي��ادة وال�سيطرة على
القوات واالحتفاظ ب�رسية عمليات االقتحام.
قنوات االت�صال
قن��وات االت�ص��ال بني املخ��ادع والعدو
ه��ي كل الو�سائ��ل الت��ي ي�ستخدمه��ا الع��دو
للح�ص��ول عل��ى املعلوم��ات والت��ي ي�سع��ى
�إليه��ا ،ومنه��ا وكاالت الأنب��اء وال�صحاف��ة
ب��كل �أنواعها املرئي��ة وامل�سموعة واملقروءة
وو�سائ��ل االت�ص��ال املختلف��ة ب�ين الق��وات
وعنا�رص التج�س�س ،والعمالء والدبلوما�سيني

و�أقم��ار اال�ستط�لاع والت�صوي��ر وعنا��صر
اال�ستط�لاع املعادية ،وعنا��صر اال�ستطالع
الإلكرتوني��ة  ،وغ�ير ذل��ك م��ن الو�سائل ،كما
ميك��ن للمخادع�ين �إر�س��ال م��ا يري��دون من
�إمي��اءات �أو معلومات زائف��ة �أو �إظهار بع�ض
القرائن ،التي تعطي م�ؤ�رشات حمددة للخ�صم
جتعل��ه يف�رسها طب ًق��ا ملا يري��ده املخادع،
ويعتم��د املخ��ادع يف ذلك عل��ى كل احلوا�س
لدى العدو (ال�شم وال�سمع  ،التذوق  ،واللم�س) .
وه��ذه احلوا���س ميك��ن زي��ادة فاعليتها،
باال�ستف��ادة م��ن التق��دم التكنولوج��ي
واال�ستخ��دام اجلي��د له��ذه الو�سائ��ل  ،طبق��ا
للموقف.
�أ�ساليب تنفيذ اخلطط
اخلداعية
نتيجة لتط��ور و�سائل القت��ال كان لزاما
�أن يواك��ب ه��ذا التطور التق��دم العلمي الكبري
يف و�سائ��ل احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات،
خا�ص��ة الو�سائل الإلكرتونية ،وكذلك الأقمار
اال�صطناعي��ة يف احل�صول عل��ى املعلومات،
حيث يتم نقل ال�صورة كاملة مليدان املعركة
وما يدور به ،ولذلك لزم الأمر تطوير �أ�ساليب
وو�سائ��ل وطرق اخلداع ،وم�سايرة هذا التقدم
لتحقي��ق اله��دف منه ب��كل الأ�ساليب ،وميكن
تنفيذ اخلداع بعدة �أ�ساليب طبقا للآتي:
• الإخف��اء ويق�ص��د به تل��ك الإجراءات،
الت��ي تتخ��ذ بغر���ض �إخف��اء نواي��ا وخط��ط
العملي��ات ب�إخفائه��ا �أو بتقلي��ل ظهوره��ا

واال�ستف��ادة م��ن البيئ��ة املحيط��ة ،م��ع
االهتم��ام بالتخل�ص م��ن العنا�رص التي تدل
على وجودها �أو ن�شاطها.
ولتحقي��ق الإخف��اء ب�صورة جي��دة يجب
التقيد ببع�ض الإجراءات منها ( التقيد احلازم
بال�رسي��ة التام��ة  ،عن��د التنظي��م والتح�ضري
والتخطي��ط للعملي��ة ،النظ��ام الدقي��ق يف
ت��داول وحفظ وثائق اخلطة واخلطط املكملة،
�إع��داد الوثائق املهمة م��ن ن�سخة واحدة ،مع
�إعطائها درجة �رسية عالية ،التقليل من عدد
امل�شرتكني يف التخطي��ط �إىل �أقل عدد ممكن،
وو�ض��ع نظ��ام دقي��ق للموا�ص�لات الإ�شارية
مبختل��ف الو�سائل فيما يتعل��ق باخلطة ،مع
و�ضع نظام حمكم ملكافحة �أعمال التج�س�س.
النماذج الهيكلية
يق�صد ب��ه تقليد الأهداف املختلفة ،التي
تعد لغر�ض خداع ا�ستطالع العدو ،عن الو�ضع
احلقيق��ي (التح�ش��دات الرئي�سي��ة) ،وبالت��ايل
�إخفاء اجت��اه ال�رضبة الرئي�سية ،ولفت انتباه
الع��دو الجتاهات خادعة ت�ؤدي �إىل ا�ستنزاف
جهوده.
وعن��د �إن�ش��اء الأه��داف الهيكلي��ة ،يج��ب
مراعاة� ،أن تك��ون مطابقة �إىل حد ما للهدف
احلقيقي و�أن تكون �سهل��ة اال�ستخدام والنقل
وب�ساط��ة يف الرتكي��ب وق��وة التحمل وخفة
ال��وزن ،وذات تكلف��ة منا�سبة حت��ى ال تكون
عب ًئ��ا عل��ى الق��وات امل�سلح��ة ،والرتكيز على
�إخفائه��ا ب�ش��كل منا�سب يوحي للع��دو ب�أنها
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اخلداع الإعالمي ينفذ عن طريق �سيا�سة �إعالمية
متكاملة ت�سخر لهذا الغر�ض ،وذلك باتباع �أ�ساليب
علمية دقيقة ،وبد�س الأخبار املزيفة

خمتفية ,ويف الواقع هي وا�ضحة ال�ستطالعه
حت��ى ت��زداد قناعت��ه ب�أنه��ا حقيقي��ة ،كم��ا
ميك��ن اال�ستعانة ببع���ض الأه��داف املدمرة
�أو املعطل��ة بجعله��ا �أهدافًا هيكلي��ة ،و�أف�ضل
الأهداف الهيكلية ما هو م�صنوع من املطاط
بحي��ث ميك��ن نفخ��ه �أو تفريغ��ه ب��كل ي��سر
لت�ضليل العدو.
الت�ضليل
هو جمموع��ة من الإج��راءات ،تهدف �إىل
تغذية العدو مبعلومات زائفة ،تتخللها بع�ض
املعلوم��ات احلقيقي��ة ،بحيث ي�صع��ب معها
معرف��ة الزائ��ف منه��ا ،وي�صب��ح م��ن امل�ؤكد
ت�صديقها  ،وت���ؤدي بالعدو �إىل تقدير خاطئ
للموق��ف واتخ��اذ ق��رارات خاطئ��ة ،ويتمي��ز
ه��ذا الأ�سل��وب ب�إمكانية ا�ستخدام��ه على كل
م�ستويات اخلداع ،ولقنوات االت�صال و�إر�سال
املعلومات دور رئي�سي يف و�صول املعلومات
املزيفة �إىل العدو.
اخلداع ال�سيا�سي
تع��د الو�سائ��ل ال�سيا�سي��ة ه��ي القن��وات

الرئي�سي��ة للدول��ة لتنفي��ذ خط��ة اخل��داع
ال�سيا�س��ي ،والتي يج��ب �أن ت�ستخدم ب�أ�سلوب
دقي��ق ومن�س��ق ،م��ع الو�ض��ع يف احل�سب��ان
االرتب��اط الوثي��ق ب�ين اخل��داع ال�سيا�س��ي
واخل��داع الع�سكري  ،اخلداع ال�سيا�سي ت�شرتك
يف تنفي��ذة كل �أجه��زة الدول��ة ال�سيا�سي��ة
والدبلوما�سي��ة ،داخ��ل الب�لاد وخارجه��ا
وي��دار ن�شاطه عن طري��ق اخلط��ب ال�سيا�سية
والت�رصيح��ات ال�صحفي��ة واملحادث��ات
الر�سمي��ة م��ع ال�سف��راء والوف��ود الأجنبي��ة ،
والر�سائل املتبادلة والزيارات.
اخلداع الإعالمي
ينف��ذ اخلداع الإعالمي عن طريق �سيا�سة
�إعالمية متكاملة ت�سخر له��ذا الغر�ض ،وذلك
باتباع �أ�ساليب علمي��ة دقيقة ،بد�س الأخبار
املزيف��ة ،و�أن يت��م ا�ستخ��دام �أ�سل��وب حتليل
امل�ضم��ون الإخب��اري يف و�سائ��ل الإع�لام
كافة ,لك�شف اجتاه��ات الدول املعادية  ،مع
مراعاة التعامل بحذر مع املعلومات املزيفة،
وميت��از اخل��داع الإعالم��ي بك�ثرة و�سائل��ه
وانت�شاره��ا� ،إذ �أن��ه �أ��سرع الط��رق لو�ص��ول

املعلومات �إىل اجلهات التي لها �سلطة اتخاذ
القرار ,وكذلك �إمكانية �إ�رشاك الدول ال�صديقة
واحلليفة ب�أجهزتها الإعالمية يف تنفيذ خطة
اخلداع الإعالمي .
ويدخل اخلداع الإعالمي يف �إطار اخلطة
اخلداعي��ة العامة ويخ��دم �أهدافه��ا  ،والغاية
منه ه��و �إعط��اء التدابري املختلف��ة �شكلاً من
امل�صداقي��ة والأهم ال��ذي يجب الرتكيز عليه
ه��و ت�أم�ين تطاب��ق اخل��داع الإعالم��ي م��ن
التدابري اخلداعية الأخرى ,لأن العدو ال يركن
�إىل اخل�بر املن�ش��ور فق��ط  ،ولكن��ه ي�سعى �إىل
التحق��ق باملقارنة م��ع املعلوم��ات الأخرى
املتوف��رة لدي��ه ،و�إذا تطابق��ت املعلوم��ات
جنح��ت اخلط��ة ,و�إذا مل يج��د م��ن الدالئ��ل
وامل�ؤ��شرات م��ا ي�ؤك��د �صحت��ه اكت�شف زيفه
و�أ�سقطه من ح�ساباته وحتليالته.
اخلدع القتالية امل�شروعة
وغري امل�شروعة
اخل��دع غري امل�رشوعة ه��ي التي حترمها
قوان�ين احلرب نظرا لأنها تت�سم ب�صفة الغدر،
وتتنافى م��ع ال�رشف  ،وتتعار�ض مع العرف
الدويل .
واخل��دع القتالي��ة امل�رشوع��ة الت��ي
ت�أت��ي يف �إط��ار الأعمال القتالية م��ن �إخفاء
املعلومات و�إخفاء املعدات وت�رسيب الوثائق
واملعلومات غري احلقيقية .
االتفاقيات الدولية
جاء يف املادة ( )٢٤من اتفاقية (الهاي)
للحرب الربية ع��ام ١٩٠٧م �أنه يجوز للدول
املتحاربة �أن تلج�أ �أثناء احلرب �إىل ا�ستخدام
خ��دع قتالية �رشيط��ة �أال تت�س��م بطابع الغدر
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يهدف اخلداع ب�شكل عام � ،إىل �إيجاد الظروف املنا�سبة لإجناح
قرار القائد على كل امل�ستويات  ،وذلك بالتحليل العميق للموقف
ال�سيا�سي الع�سكري على امل�ستوى الدويل والإقليمي
واخليان��ة ،و�أال تخ��ل بالواجب��ات الدولي��ة،
وطبيع��ي �أن يتع��ذر ح��صر �أن��واع اخل��داع
واحليل القتالية التي تهدف �إىل ت�ضليل العدو
والتغرير به ،به��دف التفوق عليه ،وميكن لنا
�أن نورد على �سبيل املثال ال احل�رص الأعمال
التي تدخل يف �إطار اخلداع امل�رشوع الذي ال
يتنافى مع قواعد احلرب مثل:
 wن�رش معلومات غري حقيقية عن حتركات
القوات امل�سلح��ة �أو مواقعها �أو عن العمليات
القتالية املقبلة بق�صد الت�ضليل واملفاج�أة .
 wزرع �ألغ��ام و�أفخ��اخ وهمي��ة يف طريق
تقدم قوات العدو لتعطيله وعرقلة �سريه .
 wالهج��وم على العدو يف الليل يف ظروف
جوي��ة �صعب��ة ال يتوقع الع��دو �أن يكون فيها
�أي هجوم معادٍ له .
 wت�ضلي��ل الع��دو ب�إ�شع��ال الن�يران �أو
ا�ستخدام مع��دات خداع �أو مع��دات للت�شوي�ش
على االت�صاالت .
 wالتظاه��ر باالن�سح��اب ت�ضلي�ًلااً للع��دو
ال�ستدراجه �إىل الكمائن .
 wالقي��ام بالتح�ش��د ال��كاذب جلذب قوات
العدو �إىل مكان حمدد منا�سب ملهاجمته .
خدع��ا م�رشوع��ة ،ف���إن
وكم��ا �أن هن��اك ً
خدعا غري م�رشوعة كم��ا �أ�سلفت ويعد
هن��اك ً
م��ن ي�ستخدمها �أو من ي�أم��ر بها جمرم حرب
ومن ال�صعب حتديد ه��ذه اخلدع ب�شكل دقيق
ولك��ن م��ن املمك��ن حتدي��د طبيعته��ا وه��ي
خدع خمل��ة بال�رشف وتتنافى م��ع الأعراف

والقوانني الدولية ومنها على �سبيل املثال:
 mالتظاهر باال�ست�سالم كرفع راية بي�ضاء
على ح�صن �أو موقع لإيهام العدو بالرغبة يف
اال�ست�سالم  ،حت��ى �إذا اطم�أن واقرتب انهالت
عليه النريان .
 mا�ستعم��ال �إ�ش��ارات اله�لال الأحم��ر �أو
ال�صلي��ب الأحمر وما �شابهها م��ن م�ؤ�س�سات
�إن�ساني��ة ،واتفاقي��ة جني��ف الأوىل والثانية
الت��ي وق��ع عليها ع��ام ١٩٤٩م وم��ن قبلها
اتفاقية جنيف لعام ١٩٢٩م جترم ا�ستغالل
املحارب�ين �إ�ش��ارات امل�ؤ�س�س��ات الطبي��ة
والإن�ساني��ة امل�شابه��ة بق�ص��د �ضم��ان ع��دم
تعر�ض قوات العدو لها �أو بق�صد تغطية مرور
قافل��ة حتمل عتادا ع�سكريا �أو بق�صد مباغتة
العدو .
 mالإخ�لال بالعهود واملواثيق كالهجوم
خالل هدنة متفق عليها بني الفريقني .
 mالغ��در ب�أ��سرى احل��رب ع��ن طري��ق
�إعطائه��م فر�ص��ة اله��رب ون�ص��ب كمني لهم
الغتيالهم �أثناء الفرار .
 mت�سمي��م جنود الع��دو وخا�صة التائهني
يف مناط��ق قاحلة ع��ن طريق ت�سمي��م الآبار
وامل��واد الغذائي��ة �أو تلويثه��ا جرثومي��ا مع
الإيح��اء له���ؤالء اجلن��ود ب�أن املي��اه واملواد
الغذائي��ة �صاحل��ة لال�سته�لاك الآدم��ي،
م��ع العل��م ب���أن عملي��ات الت�سمي��م والتلوث
اجلرثوم��ي حم�ضورتان نهائيا وتدخالن يف
�إطار جرائم احلرب .

ويف اخلت��ام� ،أ�ضي��ف �أن الن��صر احلا�سم
يف العمليات القتالية  ،خالل القرن الع�رشين
كان حلي��ف الق��ادة الذي��ن ا�ستوعب��وا �أ�س���س
اخل��داع ومبادئ��ه وتكتيكات��ه وطرق��ه بدقة
وبراع��ة ومه��ارة  ،تتالئم م��ع طبيعة م�رسح
العملي��ات والإمكاني��ات املتي��سرة  ،م��ع
الو�ضع يف احل�سبان طبيعة اخل�صم وتقاليده
ومعتقداته وم�ستوى تفكريه  ،لذا ف�إن اخلداع
�سيظ��ل العامل احلا�سم يف حتقي��ق املفاج�أة
 ،وانت��زاع املب��اد�أة و�إح��راز الن��صر خ�لال
احلروب القادمة .
ويه��دف اخلداع  ،ب�شكل ع��ام � ،إىل �إيجاد
الظ��روف املنا�سبة لإجناح ق��رار القائد على
كل امل�ستوي��ات  ،وذل��ك بالتحلي��ل العمي��ق
للموق��ف ال�سيا�س��ي الع�سكري عل��ى امل�ستوى
الدويل والإقليمي  ،وبحث وحتديد االجتاهات
املنا�سب��ة لتوجيه العدو نح��و مفهوم خاطئ
وتعمي��ق ه��ذا املفه��وم  ،م��ن خ�لال �أعم��ال
دقيق��ة ومن�سق��ة  ،ت���ؤدي �إىل اتخاذ جمموعة
م��ن التقدي��رات والق��رارات اخلاطئ��ة  ،الت��ي
ميك��ن ا�ستغاللها بوا�سط��ة الطرف املخادع ،
يف حتقيق املفاج�أة الإ�سرتاتيجية والتعبوية
لإحراز الن�رص .
نتيجة للتطور الهائل يف و�سائل ال�رصاع
امل�سل��ح  ،والتق��دم العلمي الكب�ير يف و�سائل
جم��ع وحتلي��ل املعلوم��ات  ،تت�ض��ح �أهمي��ة
الإع��داد امل�سب��ق خلط��ط اخل��داع م��ع درا�سة
وحتديد العوامل امل�ؤثرة على تنظيم وتخطيط
اخلداع الإ�سرتاتيجي والتعبوي .
اخل��داع يف ح��د ذات��ه ال يع��د هدفً��ا  ،بل
و�سيل��ة  ،تق��ود �إىل حتقي��ق مب��د�أ املفاج���أة ،
ال��ذي بدوره ي�ؤدي �إىل حتقي��ق مبد�أ املباد�أة،
الت��ي تعطي ه��ذا اجلانب الق��درة على فر�ض
�إرادت��ه على م��سرح العملي��ات  ،وعلى العدو
داخل هذا امل�رسح .
املراجع :
 lلندن توما�س وهود�سون مقال .
 lاخل��داع والت�ضليل يف احلرب للكاتب رامي
�أبو زبيدة .
 lمنت��دى اجلي�ش العربي  ،الأق�سام الع�سكرية
 ،موا�ضيع ع�سكرية عامة .
 lالكاتب يو�سف علي امل�سلح .
 lويكيبيديا  .مقاالت متعددة .
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لقد تبلورت �أهمية الإعالم يف العقود الأخرية يف جتليات كثرية وم�ساحات وا�سعة وتخ�ص�صات متمايزة ،جعلته يتبو�أ
مراكز متقدمة ت�صدرت جماالت اهتمامات الدول والنظم ال�سيا�سية ،ف�إذا كانت الدول قد ركزت اهتماماتها فيما �سبق من
الع�صور �إىل حد كبري على الأبعاد ال�سيا�سية يف فرتة من الفرتات ،ثم حتول هذا االهتمام جتاه الأبعاد االقت�صادية مع احلفاظ
على ارتباط االقت�صاد بال�سيا�سة  ،ف�إن ثورة االت�صاالت واملعلومات والتفجر املعريف الهائل والتقنيات احلديثة قد دفعت
بالعمليات الإعالمية (االت�صالية) �إىل واجهة االهتمام ،وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة يف الوقت احلا�ضر :هل �سيتبو�أ الإعالم
مركز القيادة يف العامل متقدم ًا على ال�سيا�سة واالقت�صاد واالجتماع؟� ،إنه �س�ؤال كبري يحتاج
�إىل مزيد من التعمق يف البحث والدرا�سة والتمحي�ص والتدقيق ،حيث ا�ستحوذ الإعالم
على م�ساحات وا�سعة من اهتمامات الدول وم�ؤ�س�ساتها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والع�سكرية� ،سواء�أكان ذلك يف دول العامل املتقدم �أم دول العامل النامي� ،أما على اجلانب
الع�سكري ،ف�إن اجليو�ش قد تربح املعارك قبل �أن ت�صل �إىل مراحل خو�ض القتال الفعلي يف
امليدان .
و�إ�شارة �إىل مدى تقدم و�سائل االت�صال اجلماهريي (الإعالم وغريه) ال بد من ا�ستذكار
مقولة (مار�شال ماكلوهان) وهو ي�ؤكد قبل قرن من الزمان ب�أن الثورة العارمة يف جمال
اللواء الركن متقاعد الدكتور
االت�صاالت وتدفق املعلومات جعلت من العامل قرية �صغرية ،ولكن الآن ميكن الإ�شارة �إىل �أن
حمـمــــــد خلــــــــف الرقــــــــــاد
التقنيات احلديثة جعلت من العامل �شا�شة �صغرية مب�ساحة علبة (الكربيت) املعروفة .
اململكة الأردنية الها�شمية

التمايـز والتخ�صـ�ص بيـن الإعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم والإعــالم الع�سكــ ــري

يجمع الكثريون العلماء واملنظرين وال�سيا�سيني واالقت�صاديني
والرتبويني والع�سكريني والأكادمييني والفنيني ،وجميع �رشائح
احلياة يف املجتمعات املتقدمة والنامية على �أن الإعالم ي�ؤدي
دوراً بالغ الأهمية يف حياة الأمم والدول وال�شعوب ،بل �إنه �أ�صبح
من ال�رضورات الأ�سا�سية التي ال ميكن اال�ستغناء عنها للإن�سانية
والب�رشية جمعاء ،ولي�س بو�سعنا �أن نت�صور ب�أي �شكل من الأ�شكال
�أن �أحداً �أو جمموعة من الب�رش �أو �أمة �أو دولة �أو نظام ًا يف العامل
ب�أ�رسه ميكن �أن يعي�ش بال �إع�لام ،وبخا�صة مع وجود ال�شبكة
العنكبوتية وو�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة التي قد تلقي
بو�سائل االت�صال اجلماهريي ال�سابقة لت�صبح حبي�سة يف ذاكرة
الزمن.
�إن تناول العملية الإعالمية يف �أي جمموعة ب�رشية �أو تنظيم
ب�رشي قد يذهب بنا �إىل تفا�صيل قد تطغى على الهدف من هذه
املقالة التي تتحدث عن جزئية من الإع�لام املتخ�ص�ص وهي
العملية الإعالمية الع�سكرية ،فالإعالم الع�سكري عملية تتميز
بال�سهولة والي�رس كجزء من الإعالم العام للدولة ،لكنها قد ت�أخذنا
ب�شيء من اخل�صو�صية ،ذلك لأنها عملية �إعالمية متخ�ص�صة
يف املجال الع�سكري ،وجمالها اجلندية والع�سكرية واحل��روب
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والأزم��ات وال��ك��وارث� ،إ�ضافة لتغطية الإمكانات الع�سكرية يف
جمال دعم و�إ�سناد التنمية ،ف�أيام اجليو�ش لي�ست كلها حروب ًا
أزمات وكوارثاً ،بل لها دور مهم و�أ�سا�سي يف التنمية يف �أوقات
و� ٍ
ال�سلم� ،إذ ت�شكل القوات امل�سلحة ( اجلي�ش ) الذراع املتقدم ( القوة)
لتنفيذ �إ�سرتاتيجيات الدولة ،فهي احلامية للحدود ،ويناط بها
�رشف حماية منجزات الأوط��ان ،فالإعالم الع�سكري يف حياتنا
املعا�رصة ال بل واحلديثة جداً جزء �أ�سا�سي وفاعل يف الإ�سرتاتيجية
الإعالمية الوطنية للدولة ( �أي دولة ) ،والدول التي ال ت�أخذ يف
احل�سبان الإ�سرتاتيجية الإعالمية الع�سكرية –من وجهة نظر
الكاتب– عليها مراجعة �إ�سرتاتيجيتها الإعالمية الوطنية ،بل مثل
هذه الإ�سرتاتيجيات حتتاج �إىل ا�ستكمال ،وذلك ل�سبب ب�سيط هو �أن
الإ�سرتاتيجية الع�سكرية ( القوة) متثل ر�أ�س الرمح يف �إ�سرتاتيجيات
الدولة الأخرى على �أهميتها ،فعنا�رص قوة الدولة متعددة من �أهمها:
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والإعالمية ،ولكن
نعود �إىل �س�ؤالنا الذي طرحناه يف بداية هذه املقالة  :هل �سيرتبع
الإعالم على عر�ش عنا�رص قوة الدولة املعروفة؟ ومن املعروف
�أن �إ�سرتاتيجية الدولة الوطنية ال�شاملة ينبثق منها �إ�سرتاتيجيات
�سيا�سية واقت�صادية وع�سكرية واجتماعية وتعليمية وزراعية

و�صناعية و�إعالمية ،وغري ذلك كل ح�سب اخت�صا�صه ،مبعنى �أن
الإعالم الع�سكري مرتبط بالإ�سرتاتيجية الإعالمية الوطنية للدولة،
وهنا يربز الدور الأكرث �أهمية للإعالم الع�سكري حتت مظلة �إعالم
الدولة ،ذلك لأنه الأكرث انخراط ًا يف الأزم��ة �أو يف احلرب �أو يف
الكارثة الطبيعية وغري الطبيعية �أو اجلائحة ،و�إن كان االرتباط
الرئي�س والأقرب للإعالم هو يف جمال احلرب والأزمات والكوارث،
�صحيح �أن الواجب الرئي�س هو الدفاع والذود عن حدود الوطن ،لكن
يف حاالت ال�سلم قد يتجاوز الدور �إىل �أمور تنموية تعود بالنفع
على البالد والعباد ،مبعنى �أن العملية الإعالمية الع�سكرية م�ستمرة
ال تتوقف ،ولي�ست مق�صورة على احلروب والأزمات ،و�إن كانت هي
امليدان الرئي�س .
لقد �أُ ْجريت درا�سات كثرية �سابق ًا وكان من �أهمها تلك الدرا�سة
التي قامت بها جمموعة من علماء النف�س الأمريكيني برئا�سة
(كارل هوفالند) من جامعة (ييل) الأمريكية يف احلرب العاملية
الثانية ،وكان اجلي�ش الأمريكي يقف وراء هذه الدرا�سة ،وذلك
بهدف التثبت فيما �إذا كانت و�سائل الإعالم ذات ت�أثري فاعل على
النا�س ،وذلك من �أجل تطوير برامج �إعالمية تقود �إىل تر�سيخ
وتعميق قناعات اجلنود املحاربني بعدالة ق�ضيتهم التي يحاربون

من �أجلها ،واملوت يف �سبيلها ،و�شكّلت هذه الدرا�سة �أمنوذجا يف
التحفيز للبحث يف جمال تطوير نظريات �إعالمية مثل نظرية
(الر�صا�صة الإعالمية) �أو �أمنوذج ( احلقنة الإعالمية).
وهنا تربز �أهمية وظائف الإعالم بعامة ،والإعالم الع�سكري
بخا�صة ،ووظيفة الإعالم الرئي�سة هي :تزويد املتلقي �أو امل�ستقبل
ب�أكرب قدر ممكن من املعلومات ال�صحيحة والدقيقة بخ�صو�ص
ق�ضية ما �أو حدث ما ،من خالل و�سائل الإعالم ،واملق�صود بهذه
الو�سائل هو الو�سائل (املقروءة وامل�سموعة واملرئية) ي�ضاف لذلك
و�سائل ومواقع التوا�صل االجتماعي .
وال بد من التنويه هنا �إىل �أن الإعالم هو جزء من االت�صال،
مبعنى �أن دائرة االت�صال (العملية االت�صالية) �أو�سع من دائرة
الإعالم بحيث ت�شمل الإعالم والدعاية والإع�لان ،وغري ذلك من
عمليات االت�صال اجلماهريي ،ومع تعدد �أه��داف االت�صال يف
الوقت احلا�رض ،لكن يبقى �أهمها على الإطالق هو خماطبة عقل
الإن�سان ،والت�أثري عليه باجتاه الهدف املطلوب� ،أما على �صعيد
وظائف االت�صال ،فقد خلَّ�صت الدكتورة (جيهان ر�شتي) وظائف
االت�صال يف اجتاهني ،الأول الوظيفة من وجهة نظر املر�سل �أو
امل�صدر �أي القائم على عملية تركيب الر�سالة الإعالمية املطلوبة،
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التقنيات احلديثة جعلت من العامل �شا�شة �صغرية
مب�ساحة (علبة الكربيت) املعروفة
•• •• ••
الإعالم الع�سكري جزء �أ�سا�سي وفاعل يف
الإ�سرتاتيجية الإعالمية الوطنية للدولة
•• •• ••
الإ�سرتاتيجية الإعالمية الوطنية للدولة التي ال
ت�أخذ يف احل�سبان الإ�سرتاتيجية الإعالمية الع�سكرية
حتتاج �إىل مراجعة
•• •• ••
العملية الإعالمية الع�سكرية هي عملية �إعالمية
مكتملة العنا�صر ،وتنه�ض بامل�س�ؤولية الإعالمية كاملة
الإعالم ب�شكل عام يحتاج �إىل حذر ويقظة و�إىل تفكري جاد وتركيز حاد ،ذلك لأنه يتعامل مع املعلومة ،فكيف بعملية
�إعالمية تتعامل مع املعلومة الع�سكرية ،فالأمر يقت�ضي املحافظة على الأمن الإعالمي
واالجتاه الثاين من وجهة نظر املتلقي م�ستلم الر�سالة وهو اجلمهور
امل�ستهدف من العملية االت�صالية برمتها ،فامل�صدر �أو املر�سل يرى
�أن مهمته هي حتقيق عدة �أهداف من �أهمها( :الإع�لام ،التعليم،
الرتفيه والإقناع)� ،أما من وجهة نظر املتلقي فالعملية االت�صالية
تعني له  :فهم ما يحيط به من ظواهر و�أحداث ،وتعلم واكت�ساب
مهارات جديدة يف حتليل ما يجري حولنا ،ومن ثم اال�ستمتاع
واال�سرتخاء ،مبعنى احل�صول على الرتفيه ،هذا بالإ�ضافة �إىل
احل�صول على معلومات عما ي�ستجد من �أحداث ت�ساعد يف �صنع
وات��خ��اذ ال��ق��رار ،ف��الإع�لام يعد من �أه��م م�صادر اال�ستخبارات
واملعلومات املك�شوفة ،التي ت�ساعد امل�ؤ�س�سات اال�ستخبارية
و�صاحبة االخت�صا�ص يف احل�صول على معلومات يف ق�ضية
معينة وحتليلها وتخزينها وتوظيفها وقت احلاجة .
و�إزاء هذه الوظائف املهمة الآنفة الذكر ،ف�إن الأمر يدفع بهذه
املقالة �إىل الت�أكيد على �أن الإعالم الع�سكري هو عملية ات�صالية
(�إعالمية) متكاملة العنا�رص والأركان ،وتقوم على توافر العنا�رص
اخلم�سة املتعارف عليها يف علم الإعالم وهي :املر�سل (امل�صدر)،
الر�سالة ،الو�سيلة ،امل�ستقبل (املتلقي) والتغذية الراجعة ،وذلك
للتعرف على مدى ت�أثري العملية االت�صالية (الإعالمية) ،فالعملية
الإعالمية الع�سكرية هي عملية �إعالمية مكتملة العنا�رص ،وتنه�ض
بامل�س�ؤولية الإعالمية كاملة ،ولكن عند التطبيق ف�إن املوا�صفات
�أو املتطلبات لكل عن�رص من العنا�رص �أعاله يختلف ب�شيء من
التفا�صيل بالن�سبة للع�سكريني ،ففي جمال العملية الإعالمية
الع�سكرية ف�إن املجال يتطلب مزيداً من احلذر واليقظة ،ويحتاج �إىل
تفكري جاد ،وتركيز حاد ،ذلك لأن الإعالم ب�شكل عام يتعامل مع
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املعلومة ،فكيف بعملية �إعالمية تتعامل مع املعلومة الع�سكرية،
وهنا ال بد من توافر قدر كبري من االتزان والتوازن وااللتزام ،ما
بني �آداء الواجب الإعالمي جتاه القوات امل�سلحة وال�سعي لتحقيق
�أهدافه خدمة لها ،وما بني املحافظة على �أمن املعلومة ،وبخا�صة
الع�سكرية التي قد ي�ؤدي ذكرها وك�شفها من خالل و�سائل الإعالم
�إىل ت�أثري على الأمن الوطني ب�شكل عام �أو على الأمن الع�سكري
ب�شكل خا�ص ،وهو ما ن�سميه بــ (الأمن الإعالمي) �سواء �أكان على
�صعيد مدين �أم ع�سكري .
و�سرتكز هذه املقالة على �أحد �أهم عنا�رص العملية الإعالمية
الع�سكرية وهو املر�سل �أو امل�صدر الإعالمي الع�سكري على اعتبار
�أنه هو امل�رشف �أو امل�س�ؤول الأول عن �إع��داد وتركيب الر�سالة
الإعالمية الع�سكرية ،و�أ�شري هنا �إىل �رضورة ات�صاف هذا امل�صدر
الإعالمي الع�سكري مبوا�صفات يقت�ضي الأم��ر وج��وب االلتزام
بها ،وم��ن �أهمها �� :ضرورة فهم البيئة ال�سيا�سية والع�سكرية
واالقت�صادية واالجتماعية ال�سائدة يف املحيط ( دائ��رة فعل
العملية الإعالمية الع�سكرية ) على امل�ستوى املحلي والإقليمي
والدويل ،مبعنى �أن يكون مثقف ًا وعلى درجه عالية لي�ساعده ذلك
يف تركيب م�ضامني ر�سالته الإعالمية ،وحتي يتحا�شى امل�ؤثرات
اجلانبية لت�صل ر�سالته وا�ضحة وبدون (ت�شوي�ش) ،وكذلك على
القائم على عمليات االت�صال (الإعالم الع�سكري) �أن يفهم ويتفهم
�أبعاد وحماذير عمليته الإعالمية الع�سكرية ،مبعنى املحافظة
على الأمن الإعالمي ،كما يحتاج امل�صدر الع�سكري القائم على
عمليات االت�صال (الإعالم الع�سكري) �إىل فهم وا�ضح مبني على
معرفة علمية لأبعاد الر�سالة الإعالمية الع�سكرية التي �سري�سلها،

فهي كما ذكرنا ر�سالة �إعالمية عادية ،لكنها ع�سكرية يف تركيبها
وم�ضامينها ويف تناولها للمو�ضوع ،ويف �أفكارها املطروحة،
مبعنى �أن تتم املعاجلة ( )Treatmentمن منظور ع�سكري يخدم
الهدف ،كما يحتاج �إىل فهم �أبعاد ر�سالته الإعالمية الع�سكرية
من حيث  :و�ضوح الهدف ،حتديد الأ�سلوب يف املعاجلة للق�ضية
الواحدة �أو املو�ضوع الواحد ،واجلدية يف املعاجلة بعيداً عن الهزل
�أو ال�سخرية ،و�أن ُي ْ�ضفي على ر�سالته طابع ًا من الواقعية واجلدية،
حتى يكون �أعمق ت�أثرياً ،و�أكرث �إقناعاً ،و�أوثق م�صداقية� ،أي�ض ًا
يحتاج امل�صدر الع�سكري �إىل معرفة تامة وحقيقية بجمهوره
امل�ستهدف ،ف�إذا كانت ر�سالته موجهة للجندي الذي هو معني
به ،فهو يحتاج �إىل معرفة الرتكيبة النف�سية واالجتماعية لهذا
اجلندي ،وما �أه��م عاداته وتقاليده ،ومراحل تربيته الأ�رسية
والع�سكرية ،وتاريخ جي�شة وبالده ب�أو�سع و�أدق التفا�صيل ،و�أن
يعرف كيف يجعل من اخلدمة الع�سكرية م�صدراً للفخر واالعتزاز،
و�أن يكون عارف ًا ببطوالت ومنجزات جي�شه على ال�صعد الع�سكرية
واالجتماعية والتنموية ،و�أن يدرك موثوقية العالقة بني اجلندي
وقيادته الع�سكرية وال�سيا�سية ،حتى ي�ستطيع �أن مي�سك بتالبيب
و�أط���راف ال�صياغة والرتكيب ال�صحيحني لر�سالته الإعالمية
الع�سكرية ،لكي يكون م�صريه النجاح يف �إي�صال ر�سالته ،و�إال
ف�سوف يتعرث ،وتف�شل ر�سالته .
�أي�ض ًا ال بد من الإ���ش��ارة �إىل �أن هناك م�صدرين �إعالميني
ع�سكريني رئي�سني يف العملية الإعالمية الع�سكرية ،الأول هو
الإعالمي الع�سكري املهني القائم على عملية االت�صال الع�سكرية،
والثاين  :قد يكون قائداً �أو م�س�ؤو ًال كبرياً على م�ستوى عال يف
القوات امل�سلحة �أو �أقل علواً ح�سب الت�سل�سل القيادي ،فهذا ي�شكل
م�صدراً �إعالمي ًا ع�سكري ًا يو�صل ر�سالة �إعالمية ع�سكرية مق�صودة

من خالل خطاب �أو ت�رصيح �سيا�سي �أو ع�سكري �أو مقالة �صحفية
�أو مقابلة �إعالمية مذاعة �أو متلفزة ،ولكنه غري مهني يف جمال
الإعالم ،ومثل هذا امل�صدر عادة يكون من القادة ال�سيا�سيني �أو
الع�سكريني ،لكن يجب �أن يكون على معرفة ،وتتوافر فيه بع�ض
املوا�صفات ،و�أعتقد �أننا �أ�رشنا �إىل هذا يف مقالة �سابقة يف جملتنا
العتيدة (جند عمان) حتت عنوان « :كيف ميكن للقادة الع�سكريني
مواجهة و�سائل االت�صال اجلماهريي؟» ،وه��ذا �أي�ض ًا مو�ضوع
ينبغي الإ�شارة �إليه ،وهو �أن القادة على هذه امل�ستويات يجب �أن
يكونوا قد تلقوا �شيئ ًا من التدريب الإعالمي �أثناء مرورهم مبراحل
ت�أهيلهم كقادة ع�سكريني يف معاهد التدريب وكلياته املختلفة مثل
كلية القيادة والأركان ،وكلية الدفاع الوطني ،وكذلك يف املعاهد
الأق��ل م�ستويات على م�ستويات القيادات الو�سطى وال�صغرى،
فمواجهة و�سائل الإعالم بالن�سبة للع�سكريني لي�ست مق�صورة على
القادة والرتب العليا فقط و�إن كانت هي الأهم واملعنية ب�شكل �أكرب،
لكن قد تتطلب الأو�ضاع ال�سيا�سية والع�سكرية� ،أو حتت ظرف من
الظروف �أن يظهر على الإعالم قيادات من امل�ستويات الو�سطى �أو
ال�صغرى .
املراجع :
• ابراهيم �إمام،الإعالم واالت�صال باجلماهري ،ط  ،3النا�رش
امل�رصية ،القاهرة.1984 ،
• جيهان ر�شتي ،الأ�س�س العلمية لنظريات الإعالم ،دار الفكر
العربي ،القاهرة.1986 ،
• حممد خلف الرقاد ،الإعالم الع�سكري الأردين (الإ�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات والو�سائل) ،ط  ،1املطابع الع�سكرية ،عمان.2006 ،
47

العــدد 533
مايو 2021

قراءة
منظومة
املتابعة
والرقابة
على الأداء
احلكومي
يف النظام
الأ�سا�سي
للدولة

الدكتور /رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـ�س الــدولة
العــدد 533
مايو 2021

48

�أ�صدر ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه الله
ورعاه -مر�سوما �سلطانيا �ساميا رقم ( )2021/6ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي للدولة،
الذي حدد �شكل الدولة ،ونظام احلكم فيها ،واملبادئ املوجهة ل�سيا�ستها ،واحلقوق
والواجبات العامة ،وتكوين �أجهزة الدولة ومنظوماتها املختلفة ،د�ستورا للأمة
العمانية ،ومنهجا لها يف احلكم والإدارة ،وموجها لعمل �سلطاتها التنفيذية
والت�شريعية والق�ضائية ،وا�ستكماال ملنظومة بناء عمان امل�ستقبل ور�ؤيتها الطموحة
(عمان .)2040
وقد جاء ت�أ�صيل منظومة (املتابعة والرقابة على الأداء احلكومي) يف النظام
الأ�سا�سي للدولة ،عرب الف�صل ال�ساد�س منه باملادتني ( 65و ،)66حيث ن�صت املادة
( )٦٥على« :تن�ش�أ جلنة تتبع ال�سلطان ،تخت�ص مبتابعة وتقييم �أداء الوزراء ومن
يف حكمهم ،ووكالء الوزارات ومن يف حكمهم ،ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارات
الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة ،ور�ؤ�سائها
�أو ر�ؤ�سائها التنفيذيني ،وي�صدر بت�شكيلها ونظام عملها وحتديد اخت�صا�صاتها
الأخرى �أمر �سلطاين؛ ون�صت املادة ( )٦٦على« :ين�ش�أ جهاز ي�سمى (جهاز الرقابة
املالية والإدارية) يتبع ال�سلطان ،يخت�ص باملتابعة املالية والإدارية لوحدات اجلهاز
الإداري للدولة ،وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة ،وذلك على النحو الذي
يبينه القانون .وعلى اجلهاز �إر�سال ن�سخة من تقريره ال�سنوي �إىل كل من جمل�س
الوزراء وجمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى».

وعليه ي�أتي ورود منظومة املتابعة
والرقابة على الأداء احلكومي كمواد
�أ�صيلة ثابتة يف النظام الأ�سا�سي
للدولة ،يف ظل مرحلة وطنية فارقة،
وظروف اقت�صادية مغايرة ،فمع اكتمال
البنية الأ�سا�سية التي رافقها �أي�ضا
اكتمال البناء امل�ؤ�س�سي والت�رشيعي،
كان من الأهمية �إيجاد م�سار وطني
وا���ض��ح للمحافظة على ك��ف��اءة دور
اجل��ه��از الإداري ل��ل��دول��ة يف حتقيق
�أولويات (ر�ؤية عمان  ،)2040و�إثبات
ب�صمة جن��اح مف�صلية يف منظومة
ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ،يخ�ضع للمتابعة
والرقابة على الأداء احلكومي عامة،
و�أداء امل�س�ؤول احلكومي خا�صة ح�ضورا
نوعيا و�أهمية كربى يف م�سرية التطوير
والتجديد ،ونه�ضة الكفاءات وحتقيق
الإنتاجية ،وبناء ال��ق��درات و�صناعة
ال��ق��دوات ،وتر�سيخ معايري التميز يف
الأداء ،وفق مبد�أ الكفاءة والإنتاجية،
والعدالة وامل�ساواة ،والإخال�ص وح�س
امل�س�ؤولية ،وال�صدق والأمانة ،و�سالمة
�أدوات ال��ع��م��ل وم��رون��ت��ه��ا ،وتعزيز
كفاءة منظومة تقييم الأداء امل�ؤ�س�سي
ورفدها بالكفاءات واملوارد ،وت�أطريها
ب��الأدوات والآليات واملنهجيات التي
تبعدها ع��ن االجتهادية واملزاجية،
وتعمل على توجيه بو�صلة عملها
يف ظل �إ�سرتاتيجيات تقييم حم��ددة،
مبا ي�صنع لهذه املنظومة ح�ضورها
الفاعل ،وي�ضمن ثباتها يف مواجهة
�سلبية ال�سلوك ال��ب����شري ،و�شخ�صنة
الوظيفة العامة ،وجناعة �آليات عملها
يف ردع ال��ت��ج��اوزات للحق ال��ع��ام،
واالخ��ت�لا���س ل��ل��م��ال ال���ع���ام ،يف ظل
ارتباطها التام مبوجهات بناء الدولة
وحتقيقها لل�سيا�سة العامة ،والت�صاقها
الوثيق بحوكمة الأداء ،والنزاهة التي

الب ّد �أن ت�سود كافة قطاعات العمل و�أن
تكون �أ�سا�س ًا ثابت ًا را�سخ ًا يف العمل
الوطني ،يف ظل الت�أكيد على مبادئ
امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني
والتناف�س الوظيفي على �أ�سا�س الكفاءة
واجلدارة ،لتحقيق �أداء كفء قادر على
�صناعة الفارق ،وتعزيز اال�ستثمار يف
الر�أ�سمال الب�رشي االجتماعي ،وقدرة
هذه املوجهات على ا�ستنها�ض فر�ص
الأداء املتوازن وبعث االبتكارية فيه،
مبا من �ش�أنه تعزيز فر�ص التمكني،
و�إذك�����اء روح امل��ن��اف�����س��ة يف خدمة
ال��وط��ن وامل��واط��ن�ين ،م��ع املحافظة
على �سقف �أع��ل��ى م��ن الإن��ت��اج��ي��ة يف
�أداء اجلهاز الإداري للدولة ،يف احلد
من حالة الرتابة والروتني ،والرتهل
واالزدواج��ي��ة ،واملح�سوبيات وتدخل
املوقع االجتماعي يف ال�ش�أن امل�ؤ�س�سي.
وبالتايل ما ي�ؤ�س�سه اال�ست�شعار
ال��وط��ن��ي ل���دور م��ن��ظ��وم��ة «امل��ت��اب��ع��ة
وال��رق��اب��ة على الأداء احلكومي» من
�أهمية كربى يف و�ضع الأداء احلكومي
حت��ت امل��ج��ه��ر ،وتعري�ضه ملحطات
اختبار مدرو�سة و�إ�سرتاتيجيات تربز
م�ستوى كفاءته وجاهزيته وا�ستعداده
يف التعامل م��ع ال��ظ��روف وامل��واق��ف
والتحديات والأولويات ،وتقييم م�ستوى
ال��ت��ق��دم احل��ا���ص��ل يف ال��ت��ع��اط��ي مع
امل�ستجدات احلا�صل يف الواقع ،لت�صبح
ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة م��وج��ه��ات �ضابطة
قانونيا وجزائيا و�أخ�لاق��ي��ا وتقدمي
الدعم وامل�ساندة يف �إطار �ضبط م�سار
العمل و�إعادة هند�سة العمليات الداخلية
وحت��دي��د الإخ��ف��اق��ات وج��وان��ب القوة،
وتوظيف الفر�ص املهدرة �أو الهاملة
وبعث احل��ي��اة فيها ،ل�ضمان توجيه
بو�صلة الأداء ،وتعميق روح امل�س�ؤولية،
وبناء ثقافة العمل امل�ؤ�س�سي الكفء،

املر�سوم ال�سلطاين رقم
(� )2021/6صدر ب�ش�أن
النظام الأ�سا�سي للدولة الذي
حدد �شكل الدولة ،ونظام
احلكم فيها ،واملبادئ املوجهة
ل�سيا�ستها
ððð
منظومة املتابعة والرقابة على
الأداء احلكومي م�سار وطني
وا�ضح للمحافظة على كفاءة
دور اجلهاز الإداري للدولة يف
حتقيق �أولويات (ر�ؤية عمان
)2040
ððð
لتحقيق �أداء كفء قادر
على �صناعة الفارق وتعزيز
اال�ستثمار يف الر�أ�سمال
الب�شري ّ
البد �أن ت�سود كافة
قطاعات العمل
ððð
امل�ساواة تبعث االبتكار مبا من
�ش�أنه تعزيز فر�ص التمكني
و�إذكاء روح املناف�سة يف خدمة
الوطن واملواطنني
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منظومة املتابعة والرقابة
على الأداء احلكومي موجهات
�أ�صيلة حفظها
النظام الأ�سا�سي للدولة،
و�أوجب ح�ضورها يف مفا�صل
العمل الوطني وتفا�صيله،
ل�ضمان ا�ستدامة االلتزام
التام بها ،وتعميق م�سار العمل
احلكومي الكفء
ððð
�إن االنتقال بعمان �إىل
طموحات �أبنائها وتوقعاتهم
بحاجة اليوم �إىل كفاءات
وطنية قادرة على �صناعة
الفارق و�إدارة التحول وحتقيق
التوازن
ððð
حتقيق الأداء احلكومي
املتوازن يعظم قيمة الإنتاجية
وي�ؤ�س�س ثقافة العمل
ððð
�شراكة املواطنني يف �صناعة
حا�ضر البالد وم�ستقبلها
دعامة �أ�سا�سية من دعامات
العمل الوطني
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وترقية فقه ال�ضمري ،وتعزيز مناخات
ال��ث��ق��ة ،ل�ضمان حتقيق االل��ت��زام
التام مبعايري الأداء ،والوقوف على
م�ستجدات الواقع املهني ،ومتابعة
م�ستوى التطبيق ال�سليم للخطط
والربامج والإ�سرتاتيجيات والأدوات،
وا�ست�شعار قيمة املوارد واملحافظة
عليها ،ومنع �أ�شكال التعدي غري
القانونية عليها ،بالإ�ضافة �إىل ما
ميثله هذا النهج من بو�صلة تقييم
الأداء امل�س�ؤول احلكومي وقيا�س
م�ستوى حتقيقه لأول��وي��ات (ر�ؤي��ة
عمان  ،)2040وقدرته على �ضبط
م�سار العمل امل�ؤ�س�سي ،وتوفري البيئة
املحفزة والداعمة للإجناز ،والتثمري
ال��ن��وع��ي يف ن��ظ��م ال�����ص�لاح��ي��ات
واحل��واف��ز والتفوي�ض والتمكني،
مراعيا يف ذلك اخت�صا�صات الوحدة
احلكومية ذاتها ،مبا ي�ؤ�س�س ملرحلة
ج��دي��دة ق��وام��ه��ا ال����شراك��ة والعمل
املنظم واملقنن ،والتفعيل ال�صحيح
خلطوط ال��ت��أث�ير ،وت�أ�صيل ثقافة
العمل امل�ؤ�س�سي الر�شيد و�أخالقياته
وقيمه ومبادئه ،والثقة يف املوارد
الب�رشية الوطنية ،و�إدارة امل��وارد
املالية و�ضبط الإن��ف��اق ،وحتقيق

اال�ستدامة املالية ،والتوازن االقت�صادي
يف ظل فر�ص التنويع يف م�صادر الدخل،
واح��ت��واء الكفاءة العمانية ومتكينها
من �إعادة �إنتاج املورد واال�ستثمار يف
الرثوات الوطنية.
ع��ل��ى �أن ال��و���ص��ول ب��امل��م��ار���س��ة
امل�ؤ�س�سية يف اجلهاز الإداري للدولة
�إىل م�ستوى الثقة والكفاءة واجل��ودة
وحت��ق��ي��ق �أع���ل���ى ���س��ق��ف ل��ل��ت��وق��ع��ات
احلكومية وتوقعات املواطنني �سواء
للقطاعات الإن��ت��اج��ي��ة واخل��دم��ات،
وجاهزيتها يف اال�ستجابة ملعطيات
منظومة املتابعة والرقابة ،وا�ست�شعار
ح�ضورها يف تفا�صيل الأداء احلكومي،
ي�ستدعي ال��ي��وم مرحلة متقدمة من
الوعي امل�س�ؤول ،والفهم املعمق ،وح�سن
اختيار القيادات الوطنية املخل�صة التي
حتمل ر�سالة التطوير والتجديد وح�س
امل�س�ؤولية وتعمل على نقل التطوير
�إىل مناذج عمل و�إ�سرتاتيجيات حياة
و�أ�سلوب يف الأداء املهني الر�صني ،ف�إن
االنتقال بعمان �إىل طموحات �أبنائها
وتوقعاتهم بحاجة اليوم �إىل كفاءات
وطنية ق���ادرة على �صناعة ال��ف��ارق
و�إدارة التحول وحتقيق ال��ت��وازن بني
التطوير و�أولويات املواطن وتوقعاته

واهتماماته ،وعندها ت�صبح منظومة
املتابعة والرقابة لي�ست حالة طارئة
�أو �سلوكً ا مزاج ًيا يرتبط برغبة امل�س�ؤول
احل��ك��وم��ي وم�����ص��احل��ه؛ ب��ل ممار�سة
�أ�صيلة ،وعقيدة �إدارية ،وفقه م�ؤ�س�سي،
و��ضرورة وطنية ،و�أول��وي��ة م�ؤ�س�سية،
حتكمها الت�رشيعات والقوانني ،و�أنظمة
العمل و�أخالقياته ،و�أ�ساليب الأداء،
وم��ع��اي�ير ال���ذوق وق��ي��م امل��ه��ن��ة ،كما
تبنيها حياة ال�ضمري وم�صداقيته،
وقناعات الأفراد مب�س�ؤوليتهم الوطنية
نحو حتقيق متطلبات الوظيفة العامة،
وال��وع��ي بثقافة التقييم واملحا�سبة
والنقد الذاتي ،ودور منظومة املتابعة
والرقابة يف �إنتاج حلول الواقع الوطني،
وتوفري البدائل واخليارات املنا�سبة يف
مواجهته  ،مبا يرتتب عليه من و�ضوح
يف ثقافة العمل امل�ؤ�س�سي ،ونه�ضة
لأ�ساليب العمل و�أدوات��ه ،وترقية نظم
االت�صال والتوا�صل ،و�إيجاد بيئة عمل
حمفزة للإجناز ،حمتفظة بالكفاءات،
حا�ضنة للعقل الإ�سرتاتيجي� ،ضامنة
لفر�ص النجاح والتميز ،ويف الوقت
نف�سه ت�صنع م�ساحة �أم��ان االع�تراف
بالتق�صري ،وج��ل��د ل���ل���ذات ،و�إع����ادة
ت�صحيح م�سار العمل ،وهو حالة �صحية

تقوي من فر�ص التميز واملناف�سة يف
ّ
احل�صول على م�ستويات متقدمة يف
تقرير التناف�سية العاملي ،وتع ّزز من
م�ساحة التقدير املجتمعي ،وفر�ص �أكرب
يف امتالك �أدوات ا�ستقراء الوقع ور�صده
وحتليله والغو�ص يف �أعماقه ،والبحث
يف جواهره.
�أخ��ي�را ،تبقى منظومة املتابعة
والرقابة على الأداء احلكومي موجهات
�أ�صيلة حفظها النظام الأ�سا�سي للدولة،
و�أوج��ب ح�ضورها يف مفا�صل العمل
الوطني وتفا�صيله ،ل�ضمان ا�ستدامة
االلتزام التام بها ،وتعميق م�سار العمل
احلكومي الكفء مبقت�ضياتها يف كل
زم��ان وم��ك��ان ،ويف خمتلف الظروف
والأحوال ،فيجنبها ال�شطط واالنحراف،
وامل��ح�����س��وب��ي��ة وذات���ي���ة ال��ت����صرف،
ويع�صمها من االجتهاد وفردية القرار،
و�سلطوية ال�سلوك ،وي�ضمن التزامها
مبادئ احل��ق وال��ع��دل وامل�����س��اواة ،يف
ظل �شمولية وات�ساع وعمق املادتني
( 65و )66وما حتمالنه من دالالت يف
م�سرية البناء والتطوير ،وحتقيق الأداء
احلكومي امل��ت��وازن ال��ذي يعظّ م قيمة
الإنتاجية وي�ؤ�س�س ثقافة العمل ،ويعمل
على �ضبط املوارد ،ومتكني املحا�سبية

والنزاهة ،ل�صناعة م�ستقبل الوطن،
واملحافظة على ث��روات��ه والتثمري
يف م��وارده ل�صالح تقدمه وتطوره،
ونه�ضته وا�ستقراره ،و�أمنه و�سالمته،
وبالتايل ما ميكن �أن تخرج به من
ن�صو�ص ت�رشيعية وقواعد و�أحكام
وعقوبات وج��زاءات ،وتتجه �إليه من
بدائل وخيارات و�ضمانات ت�ستح�رض
فيها دور املواطن وم�شاركته يف تقييم
�أداء م�ؤ�س�سات اجلهاز الإداري للدولة،
وفق �أطر مقننة ،و�إ�سرتاتيجيات �أداء
وا�ضحة ،بالإ�ضافة �إىل ما تطرحه
من بدائل وخيارات عرب حتليل نواجت
ا�ستطالعات ال���ر�أي وردود الأفعال
وق��ي��ا���س ال����ر�أي ال��ع��ام ح��ول الأداء
احلكومي ،مبا يتناغم مع موجهات
خطاب عمان امل�ستقبل ال��ذي �ضمن
متكني املواطن من امل�شاركة يف ر�سم
مالمح امل�ستقبل ،و�إعادة �إنتاج الواقع
مل�ستقبل عمان و�أجيالها ،وقد ورد يف
خطاب جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -يف الثالث
والع�رشين من فرباير 2020م�« :إن
�رشاكة املواطنني يف �صناعة حا�رض
البالد وم�ستقبلها دعامة �أ�سا�سية من
دعامات العمل الوطني».
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�إعداد :املالزم �أول� /سعيد بن �سليمان ال�سعدي  -الت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين

كليـــة ُعمـــان للمراقبــــــــــة وال�سيطـــرة اجلويـــة
ت�أ�س�ست كلية عُ مان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين عام
1984م ،وكانت ت�سمى (�آنذاك) مبدر�سة املراقبة وال�سيطرة اجلوية ،وانطالق ًا من خطة
التطوير والتحديث ،و�إميان ًا ب�ضرورة ال�شراكة والتعاون امل�ستمر بني وزارة الدفاع ممثلة
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين و هيئة الطريان املدين ومبا يخدم امل�صلحة الوطنية ،ويف
�إطار ال�شراكة من �أجل التنمية فقد مت تطوير مدر�سة املراقبة وال�سيطرة اجلوية لت�صبح حتمل
م�سمى (كلية عُ مان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية) ،والتي ت�سهم يف �إعداد كوادر م�ؤهلة قادرة
على العمل يف خمتلف التخ�ص�صات املتعلقة بعلوم الطريان واملالحة وال�سالمة اجلوية.

�إن كلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية وما تقوم به
من جهود حثيثة يف تدريب وت�أهيل املراقبني اجلويني
املدنيني والع�سكريني وامل�سيطرين اجلويني والأطقم املتعلقة
بعلوم الطريان �سواء من داخل ال�سلطنة �أو خارجها ،تعد
�أحد ال�رصوح التدريبية ال�شاخمة والناجحة بكل املقايي�س.
حيث تلتزم الكلية بتطبيق كل املعايري ال�صارمة يف جمال
دورات املراقبة اجلوية املدنية والتي و�ضعتها املنظمة
الدولية للطريان املدين ( )ICAOوقد مت اعتماد كلية عمان
للمراقبة وال�سيطرة اجلوية من قبل هيئة الطريان املدين
( )CAAبال�سلطنة ،كما مت اعتماد الدورات الع�سكرية من
قبل �سالح اجلو ال�سلطاين العماين .وت�سعى الكلية للمحافظة
على التميز كمركز �إقليمي يف جمال املراقبة وال�سيطرة
اجلوية يف اجلانبني الع�سكري واملدين وعلوم الطريان ب�شكل
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عام ،كما تعمل الكلية على مواكبة التحديث والتطوير يف
جمال الدورات املتعلقة بعلوم الطريان واملراقبة وال�سيطرة
اجلوية.
�إن مهمة الكلية ترتكز على توفري برامج تدريبية عالية
اجلودة لإعداد وتطوير ودعم الدار�سني من الع�سكريني
�سواء من داخل ال�سلطنة �أو خارجها ومتكينهم من
واملدنيني ً
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املقدم الركن جوي/
زهران بن �سليم الفهدي

الفا�ضل/
�سعيد بن �سليمان الكيومي

حتقيق الأهداف املهنية يف جمال املراقبة وال�سيطرة اجلوية
وعلوم الطريان ،وكذلك ت�صميم وتوفري الدورات التخ�ص�صية
الأخرى يف جمال علوم الطريان مثل العمليات اجلوية،
واحلرب الإلكرتونية ،واللغة الإجنليزية مل�صطلحات الطريان
وت�أهيل املدربني ،وذلك ح�سب رغبة اجلهة ذات العالقة
ومتطلباتها العملية .كما تقوم عدد من الدول بالتعاقد مع
الكلية لتنفيذ برامج تدريبية يف اجلانبني الع�سكري واملدين.
ولإ�ضفاء املزيد من ال�ضوء حول هذه الكلية ال�شاخمة
�أجرت جملة (جند عُ مان) اللقاءات الآتية:
املقدم الركن جوي زهران بن �سليم الفهدي �آمر كلية ُعمان
للمراقبة وال�سيطرة اجلوية بالإنابة حتدث قائالً« :ينق�سم
التدريب يف كلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية �إىل جانبني
�أ�سا�سيني هما :اجلانب الع�سكري واجلانب املدين ،وهناك
بالكلية عدة �شعب للتدريب التخ�ص�صي ومنها :العمليات
الأر�ضية ،واملراقبة اجلوية الع�سكرية ،و�سيطرة املقاتالت،
بالإ�ضافة �إىل �شعبة اجلودة وتطوير املناهج .ويقوم اجلانب
املدين بالعديد من املهام منها :الإ�شـراف واملتابعة على
كــافة الأمور املتعلقة بدورات املراقبة اجلوية املدنية من
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املقدم الركن جوي/
هالل بن طالب البو�سعيدي

املقدم الركن جوي/
عبداحلميد بن حممد الندابي

داخل ال�سلطنة وخارجها ،وكذلك الأمور الإدارية واملالية
املتعلقة بعقود الدورات املختلفة واملدربني املدنيني لدورات
املراقبة اجلوية بكافة تخ�ص�صاتها ،وكذلك الإ�رشاف على
تدري�س اللغة الإجنليزية التخ�ص�صية مل�صطلحات الطريان.
وتقدم الكلية دورات مرتبطة بعلوم الطريان واملالحة
اجلوية والدفاع اجلوي وال�سالمة اجلوية وتخطيط الرحالت
اجلوية وحتقيق حوادث الطريان ،وهناك خمطط لزيادة عدد
الدورات نتيجة تطور املوا�ضيع املتعلقة بعلوم الطريان ،كما
تقوم الكلية بت�صميم وتوفري دورات خمتلفة ح�سب متطلبات
اجلهة ذات العالقة .وهناك دورات �أخرى تقدمها الكلية وهي
دورات م�شرتكة للع�سكريني واملدنيني ،وترتبط الكلية مع
مدربني وم�ؤ�س�سات تدريبية من خمتلف دول العامل لعقد
الدورات بالكلية بكفاءة ومب�ستوى عالٍ ».
و�أ�ضاف �آمر الكلية بالإنابة قائالً« :بلغ عدد املخرجات
منذ بدء ت�شغيل الكلية يف عام 2000م وحتى هذا العام
خريجا وخريجة من داخل ال�سلطنة وخارجها
()3172
ً
للجانبني الع�سكري واملدين ،وقد مت عقد دورات لطلبة من
الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،بالإ�ضافة �إىل جهات مدنية

مهمة الكلية ترتكز على توفري برامج تدريبية
كلية عُ مان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية تعد �أحد
ال�صروح التدريبية ال�شاخمة والناجحة بكل املقايي�س عالية اجلودة لإعداد وتطوير ودعم الدار�سني من
�سواء من داخل ال�سلطنة �أو
حيث تلتزم الكلية بتطبيق كل املعايري ال�صارمة يف
الع�سكريني واملدنيني ً
جمال دورات املراقبة اجلوية املدنية والتي و�ضعتها خارجها ومتكينهم من حتقيق الأهداف املهنية يف جمال
املراقبة وال�سيطرة اجلوية وعلوم الطريان
املنظمة الدولية للطريان املدين
�أجل �ضمان جودة خمرجات التدريب ،كما تعمل الكلية على
وع�سكرية من داخل ال�سلطنة».
وحتدث الفا�ضل �سعيد بن �سليمان الكيومي املدير العام تو�سعة نطاق التدريب فيها لي�شمل دورات تخ�ص�صية نادرة
بالإنابة لكلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية قائالً« :تعد مل تكن متوفرة يف املنطقة من خالل ال�رشكاء الإ�سرتاتيجيني
كلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية الأوىل يف ال�سلطنة وبيوت خربة عاملية».
يف تقدمي خدمة تدريب املراقبني اجلويني يف الدورات
تدريب �ضباط العمليات
الأ�سا�سية املعتمدة من قبل منظمة الطريان املدين الدويل
كما حتدث املقدم الركن جوي هالل بن طالب البو�سعيدي
والدورات امل�صاحبة لها ,وهي بذلك تعد الداعمة الأ�سا�سية
للمديرية العامة للمالحة اجلوية يف هيئة الطريان املدين قائالً« :تعنى كلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية بتدريب
يف ال�سلطنة ،الأمر الذي �ساهم كثريا يف تطوير الكفاءات خمتلف التخ�ص�صات يف خمتلف جماالت علوم الطريان
ال ُعمانية يف هذا املجال ،وا�ستيعاب الزيادة املطردة للحركة املدنية منها والع�سكرية والتي من بينها ت�أهيل �ضباط
اجلوية العاملية و املحلية �سواء العابرة لأجواء ال�سلطنة �أو العمليات واملراقبة اجلوية و�سيطرة املقاتالت� .إذ ت�أخذ
القادمة من و�إىل املطارات املحلية ،كما تقدم الكلية العديد الكلية على عاتقها ت�أهيل ال�ضباط و�ضباط ال�صف للعمل
من الدورات الع�سكرية املتعلقة باملراقبة وال�سيطرة اجلوية بغرف العمليات بالقواعد اجلوية وغرف عمليات املطارات،
الع�سكرية ،ف�ضلاً عن العديد من الدورات املتعلقة بعلوم وكذلك غرف العمليات بامل�ؤ�س�سات الع�سكرية التي لها عالقة
الطريان ب�شكل عام ،وتعمل كلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة بت�شغيل الطائرات� .أ�ضف �إىل ذلك عقد دورات يف هذا املجال
اجلوية حتت قوانني ورقابة امل�رشع ال ُعماين يف هذا املجال لت�أهيل متدربني من الدول ال�شقيقة بدول جمل�س التعاون
(هيئة الطريان املدين) لذا فهي تخ�ضع للتدقيق امل�ستمر من اخلليجي ،وت�ستقطب الكلية ال�ضباط و�ضباط ال�صف للدورات
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الرائد الركن جوي/
�صالح بن حمد الغيالين

الرائد جوي /
حممد بن عبداهلل الريامي

الفا�ضل/
مرهون بن عبداهلل الريامي

الفا�ضلة/
هناء بنت �سلطان امل�سكرية

اجلودة وتطوير املناهج هي العمود الفقري الذي تقوم عليه كلية عمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية �إذ �أنها
تلعب دور ًا �أ�سا�سيا يف االرتقاء بامل�ستوى التدريبي والأداء املهني بالكلية
التي تعنى مبختلف اجلوانب الت�أهيلية يف هذا ال�ش�أن،
واملنت�سب لهذه الدورات يخ�ضع للمحا�رضات والدرو�س
واالختبارات النظرية من خالل املناهج الدرا�سية احلديثة.
كما يتم دعوة حما�رضين من �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين لإلقاء حما�رضات يف عدة جماالت خمتلفة يف
علوم الطريان منها ال�سالمة اجلوية ،والنقل اجلوي ،واملواد
اخلطرة ،واحلرب الإلكرتونية ،و�أمن املعلومات ،والأمن
ال�سيرباين ،وال�صحة ،وال�سالمة يف بيئة العمل .و�أي�ض ًا يتم
تن�سيق زيارات خارجية جلهات وم�ؤ�س�سات ع�سكرية ومدنية
ذات �أهمية ل�ضابط العمليات.
و�أ�ضاف قائالً« :ويتم تتويج الدورات باجلوانب العملية
والتطبيقية ،وذلك من خالل �إخ�ضاع املتدرب لتدريب عملي
بالكلية يطبق فيه ما مت درا�سته نظرياً ،ويحاكي واقع العمل
بغرف العمليات اجلوية واملطارات ،كما يتم اختبار املتدرب
عملي ًا من خالل تعري�ضه ملواقف خمتلفة �شبيهة ملا قد
يواجهه �ضابط العمليات �أثناء عمله بغرف العمليات اجلوية».
اجلودة وتطوير املناهج
كما حتدث املقدم الركن جوي عبداحلميد بن حممد
الندابي عن اجلودة وتطوير املناهج قائالً« :تعد الأمور
املتعلقة باجلودة وتطوير املناهج العمود الفقري الذي تقوم
عليه كلية عمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية �إذ �أنها تلعب
دوراً �أ�سا�سيا يف االرتقاء بامل�ستوى التدريبي والأداء املهني،
من خالل العديد من املهام الرئي�سية تتمثل يف �إعداد خطة
�ضمان اجلودة ومتابعة تنفيذها والتحقق من كفاءة الأداء
للمدربني من خالل التقارير الدورية� ،إىل جانب ذلك القيام
بعملية التدقيق ال�سنوي من خالل ت�شكيل فريق التدقيق ومن
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الكلية ت�شكل رافدا
�أ�سا�س ًيا ملختلف التخ�ص�صات
ذات ال�صلة على امل�ستوى
املدين والع�سكري ،حمققة
دورا رياديا يف جماالت
التدريب على امل�ستوى
الإقليمي

ثم رفع التقرير النهائي للمعنيني ،ومتابعة تنفيذ التو�صيات
�أو احللول املطروحة ،والقيام بتحديث املناهج وتطويرها
مبا يتوائم مع متطلبات العملية التدريبية.
�إن هذه الكلية تزخر بالعديد من املدربني امل�ؤهلني ذوي
خربات طويلة ت�ؤهلهم للقيام مبهام اال�رشاف والتدقيق ما
ي�سهم يف �إبراز الكلية كمركز تدريبي موثوق ومعتمد يف
جمال علوم و�إدارة الطريان لي�س فقط على م�ستوى ال�سلطنة
و�إمنا على م�ستوى دول املنطقة».
وحتدث الرائد الركن جوي �صالح بن حمد الغيالين عن
ال�سيطرة اجلوية قائالً« :تقوم كلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة
اجلوية بدور كبري يف ت�أهيل الكوادر يف خمتلف املجاالت
املتعلقة بالطريان وبالأخ�ص يف جمايل املراقبة وال�سيطرة
اجلوية .علما ب�أن الكلية حتافظ على م�ستوى عالٍ من اجلودة
يف التدريب ،نظراً ملا ي�شكله جمال املراقبة وال�سيطرة اجلوية
من �أهمية بالغة يف �ضمان �سالمة الطريان ،كما �أنها تقوم
ب�إر�ساء القواعد والأ�س�س احلديثة التي يعتمد عليها املراقبون
وامل�سيطرون اجلويون يف ت�سيري عملهم والنهو�ض به �إىل
�أرقى امل�ستويات.
ويقع على عاتق هذه الكلية �إعداد املتدرب للعمل كمراقب
جوي يف (برج املراقبة ،الرادار) يف املجال الع�سكري .تت�ضمن
درو�سا نظرية يف جمال الأر�صاد
دورة املراقبة الع�سكرية
ً
ودرو�سا عملية
والأجهزة امل�ساعدة يف املالحة اجلوية
ً
يف املحاكي الآيل املتطور ،وهو يحاكي جميع الإجراءات
املتبعة يف جمال املراقبة وحاالت الطوارئ .كما تقوم
الكلية بالتدريب على توجيه الطائرات التي تتعلق بالرحالت
التدريبية االعتيادية �أو املهام املتعلقة بالعمل يف م�سارح
العمليات خالل التمارين املختلفة �أو العمليات احلقيقية.

أ�سا�سيا ملختلف التخ�ص�صات ذات
وت�شكل الكلية رافدا �
ً
ال�صلة على امل�ستوى املدين والع�سكري حمققة دورا رياديا
يف جماالت التدريب على امل�ستوى الإقليمي».
كما �أجرت جملة (جند عُ مان) لقاءات مع امل�شاركني
يف عدد من الدورات حيث حتدث :الرائد جوي حممد بن
عبداهلل الريامي قائالً« :بتوفيق من اهلل العزيز القدير
قد �أكملنا دورة مراقبة املنطقة بكلية عمان للمراقبة
وال�سيطرة اجلوية ،انق�سمت الدورة �إىل مرحلتني �أ�سا�سيتني
لكل منهما �شق نظري وتطبيق عملي .حيث متحورت حول
�أ�سا�سيات املراقبة اجلوية ومهارات مراقب االقرتاب،
والقوانني والإجراءات املتبعة واملهارات الالزمة من قبل
مراقب املنطقة .والو�صول باملتدرب �إىل م�ستوى الذي
ي�ؤهله وميكنه من توفري خدمة املالحة اجلوية لعدد كبري
من الطائرات العابرة للأجواء مع احلفاظ على �سالمتها
مما يحتم �أن تتوفر لدى املراقب قدرات ومهارات معينة
كاحلفاظ على الرتكيز والتمكن من �إجناز املهام املتعددة
يف وقت واحد ،كذلك مقدرته على العمل بكفاءة يف الظروف
اال�ستثنائية واحلرجة .وتكمن كفاءة الكادر التدريبي بكلية
عمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية يف قدرته على تو�صيل
املعلومة بكل ي�رس وو�ضوح مهما بلغ تعقيدها ،وكذلك
تنمية و�صقل املهارات املوجودة لدى املتدرب .وقد بادرت
الكلية بالتن�سيق مع هيئة الطريان املدين للإلتحاق مبركز
م�سقط للمراقبة اجلوية لترثي الدار�سني بتجربة عملية ملا
مت درا�سته يف الدورة».
كما حتدث الفا�ضل مرهون بن عبداهلل الريامي متدرب
من هيئة الطريان املدين قائالً« :يف ر�أيي هذه الكلية تعد
من �أف�ضل الكليات على امل�ستوى الإقليمي والتي جنحت
يف ا�ستقطاب الكثري من الدورات التدريبية لدول عديدة

(خليجية ودولية ،املدنية منها والع�سكرية) كونها اتبعت
�أ�ساليب عاملية ذات جودة عالية ،ح�سب معايري املنظمة
الدولية للطريان املدين ،حيث حتقق �أف�ضل الفر�ص
للطلبة لالنخراط يف عامل املراقبة وال�سيطرة اجلوية
والطريان ب�شكل عام ،وبالن�سبة يل فقد حظيت بالعديد
من الدورات يف كلية عمان للمراقبة و ال�سيطرة اجلوية،
كان �آخرها دورة تقنيات التدريب ،حيث �شارك يف الدورة
طلبة من داخل ال�سلطنة وخارجها ،وجمعت بني املتدربني
املدنيني والع�سكريني ،ومبوجهني حمليني و دوليني ذوي
كفاءة وم�صداقية كما عهدنا من الكلية ذلك .ختاما ال
ي�سعني �إال �أن �أتوجه بال�شكر للطاقم الإداري بالكلية على
كل ما قدموه من عمل كان من �ش�أنه �أن يرتقي بهذه الكلية
العريقة».
وحتدثت الفا�ضلة هناء بنت �سلطان امل�سكرية متدربة
من هيئة الطريان املدين قائلة« :تقدم الكلية عد ًدا من �أهم
الدورات التدريبية التي من �ش�أنها تطوير امل�سار الوظيفي
للكادر يف جماالت عدة تخت�ص بقطاع الطريان ،وكون
الكلية جهة معتمدة من قبل هيئة الطريان املدين فقد
التحقت بعدد من الدورات التي �ساهمت بدورها يف بناء
قدراتي ورفع م�ستوى اخلدمة املقدمة من قبلي ككادر
عاليا من الأداء الفني .وكانت
يعمل يف جهه تتطلب م�ستوى ً
جتربتي الأخرية اجتياز دورة مدرب على ر�أ�س العمل والتي
مت تقدميها من قبل كادر �أكادميي ذو خربة ودراية تامة
باملجال مما �ساعدين يف �ضمان خو�ض جتربة تكاملية
ت�شمل اجلانب النظري والعملي وتلبي تتطلعات املتدرب.
وكان للإدارة يف الكلية دور ملمو�س يف متابعة م�ستوى
اال�ستيعاب با�ستخدام م�ؤ�رشات قيا�س للأداء ت�ضمن جلهة
العمل م�ستوى املخرجات».
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التدبري (املعقلن) للموارد الب�شرية
و�أثره يف حت�سني الأداء وجودة اخلدمات باملرافق العامة
(اجلزء الأول)

تجُ ِّ�سد املرافق العامة مظهرا �أ�سا�سيا لن�شاط الدولة الرامي �إىل تلبية
االحتياجات املختلفة للأفراد يف �شتى املجاالت الإدارية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية يف �إطار من اجلودة والفعالية.
مما فر�ض على كل املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة تطوير �آليات ا�شتغالها
وتوفري مقومات عملها من موارد ب�شرية ومالية وعلمية وتكنولوجية،
حتى تكون مواكبة لتطور وتنامي احتياجات الأفراد وتعدد اخلدمات
التي تتوالها الإدارة ،حيث �أ�ضحى من الالزم االرتقاء ب�أدائها وتطوير
بفعالية ملختلف مطالب الأفراد يف
مقومات ت�سيريها ،حتى ت�ستجيب ّ
خمتلف املجاالت ،كلما كانت م�شروعة.

تبعا لذلك ،ي�شكل تطوير املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة خا�صة على
م�ستوى عقلنة تدبري مواردها الب�رشية عن�رصا �أ�سا�سيا �ضمن عنا�رص
احلوكمة الإدارية ،فقد باتت املرافق العامة يف الوقت الراهن مطالبة
بعقلنة وتر�شيد تدبري مواردها الب�رشية ،ال�سيما يف ظل التحوالت
العاملية الكربى :االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والآث��ار
االقت�صادية الناجتة عن العوملة التي تهم الإنتاجية والتناف�سية،
وبروز مفاهيم جديدة كح�سن التدبري واحلوكمة اجليدة ،مما يجعل
املرافق العامة �أمام حتديات كربى� ،إذ بات مفرو�ضا عليها �أن تطور
وجتدد �أ�ساليب ا�شتغالها وو�سائل عملها ،حتى ت�ستجيب النتظارات
املرتفقني ،وتكون �أداة حمورية يف خدمة التنمية.
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وحتقيقا لهذه الغاية ،حتتاج املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،من
�أجل جت�سيد قراراتها �إىل و�سائل مادية و�أخرى ب�رشية ،تعد احلجر
الأ�سا�س لقيام �أي منظمة مبهامها وتدبري �ش�ؤونها وتلبية حاجات
املتعاملني معها.
فالعن�رص الب�رشي هو مبثابة الركيزة الأ�سا�سية لتطور املرافق
وامل�ؤ�س�سات العامة وحتقيق �أهدافها ،لذلك جند �أن خمتلف املنظمات
العامة واخلا�صة ،ت�سعى دائما �إىل تعزيز القدرات التنظيمية ومتكينها
من ا�ستقطاب وت�أهيل الكفاءات الالزمة وال��ق��ادرة على مواكبة
التحديات احلالية وامل�ستقبلية التي تواجه الإدارة .
وهكذا� ،أ�ضحت املوارد الب�رشية �إحدى الدعامات الأ�سا�سية التي

املوارد الب�شرية �إحدى الدعامات الأ�سا�سية التي
متلكها املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة �إذا ما متت
العناية بها وتنميتها لتقوم بامل�س�ؤوليات املوكولة
�إليها على �أح�سن وجه

االهتمام الذي ال بد من الرتكيز عليه يف التدبري املعقلن
للموارد الب�شرية باملرافق العامة ،يجب �أن ين�صب على طرق
احل�صول على املوارد الب�شرية ،ومالئمة فعالية التكوين،
ومتابعة �أداء املوظفني ،واالهتمام باحلوافز

متلكها املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة� ،إذا ما متت العناية بها وتنميتها،
بو�ضع ال�سيا�سات وال�برام��ج التكوينية املنا�سبة ،وا�ستثمارها
اال�ستثمار الأمثل ،لتقوم بامل�س�ؤوليات املوكولة �إليها على �أح�سن
وجه.
�إن االهتمام باملوارد الب�رشية ،يرجع �أ�سا�سا �إىل اعتبار العن�رص
الب�رشي ،الذي ميثله املوظف بالن�سبة للمرافق وامل�ؤ�س�سات العامة،
مبثابة الدعامة الرئي�سية للنجاح يف تقدمي اخلدمات العمومية وقيام
املنظمة العامة مبهامها على �أكمل وجه.
و�إذا كانت امل��وارد الب�رشية ت�شكل بال منازع ال�ثروة احلقيقية
والدائمة ن�سبيا للمرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،مهما كانت طبيعة
ن�شاطها ،ف�إن ا�سرتاتيجيات تدبري املوارد الب�رشية مبدخالتها ،ت�شكل
بامتياز اخليارات العلمية والتطبيقية املتاحة �أم��ام كل املرافق
العامة لتحقيق متطلبات واحتياجات املرتفقني.
�إن التقدم العلمي والتكنولوجي املذهل يف عامل اليوم ،قد واكبته
العديد من التغريات والتحوالت التي انعك�ست على حياة الإن�سان،
�سواء كان موظفا �أو عامال �أو م�ستثمرا ،والتي جعلت الرفاهية وال�شعور
بالأمن االجتماعي والطم�أنينة �أمرا بعيد املنال ،مما ا�ستدعى �رضورة
التم�سك باحلماية القانونية حلقوق وواجبات املوظفني والعاملني
بالقطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص ،على حد �سواء ،حيث �أ�صبح
العاملون بالقطاع اخلا�ص �أو القطاع العام يواجهون العديد من
التحديات التي تقف عقبة �أمام حياتهم وم�ستوى معي�شتهم ،الأمر
الذي طرح بع�ض ال�صعوبات يف �إيجاد الأطر البديلة املتخ�ص�صة
والنخب الإدارية والتقنية الالزمة ملواكبة التحديث بفعالية وجتويد
املردودية.
و�إذا كانت �إدارة العن�رص الب�رشي ،ت�شكل �إحدى الدعامات الأ�سا�سية
يف حتديد م�ستويات الأداء باملرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،وبالتايل يف
كفاءاتها وفعاليتها ،ف�إن االهتمام الذي ال بد من الرتكيز عليه يف
التدبري املعقلن للموارد الب�رشية باملرافق العامة ،يجب �أن ين�صب
على طرق احل�صول على املوارد الب�رشية ،ومالءمة فعالية التكوين،
ومتابعة �أداء املوظفني ،واالهتمام باحلوافز ،وربطها الفعلي
بحاجات املوظفني وباملردودية وتوفري املزايا واخلدمات التي
يحتاج �إليها ه�ؤالء املوظفون ،وحت�سني جودة اخلدمات العمومية
وفعاليتها وكفاءتها.
وه��ذا ما يتطلب و�ضع وحت�سني البنيات التنظيمية الكفيلة
بت�أطري هذا التوجه ،والتدريب من �أجل تغيري االجتاهات واملواقف

واملمار�سات لتحقيق الن�ضج الإداري وحتمل �أعباء العمل بكل جد
ومثابرة والقدرة على التغري والتطوير ملا فيه حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات
وامل��راف��ق العامة ،ب�شكل يجعلها ق��ادرة على مواجهة متطلبات
واحتياجات املرتفقني املتعددة.
و�أمام كل هذه املعطيات� ،أ�صبحت ال�رضورة ملحة لإعادة النظر
يف عملية تدبري املوارد الب�رشية وتنمية قدرات العاملني من خالل
برامج تدريبية ،وتوفري و�سائل تكنولوجية حديثة ومنا�سبة ،لتح�سني
جودة اخلدمة املقدمة للمرتفقني ب�شكل �أف�ضل و�أ�رسع ،ونظرا لكون
�إدارة املوارد الب�رشية ،تعد من �أهم وظائف املنظمة لرتكيزها على
العن�رص الب�رشي ،والذي يعد �أثمن مورد لدى الإدارة ،والأكرث ت�أثريا
يف الأداء على الإطالق ،ف�إن عقلنة تدبري وتنمية املوارد الب�رشية،
تعد عملية �أ�سا�سية يف كل املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،حيث تهدف
�إىل تعزيز القدرات التنظيمية ،ومتكني الوزارات واملنظمات احلكومية
واخلا�صة من ا�ستقطاب وت�أهيل الكفاءات الالزمة والقادرة على
مواكبة التحديات احلالية وامل�ستقبلية ،ومواجهة كل حاجات
ومتطلبات املواطنني املتزايدة.
وانطالقا من هذه االعتبارات ،تكمن �أهمية هذا املقال يف كونها
ت�سعى �إىل معرفة ت�أثري التدبري املعقلن للموارد الب�رشية على �أداء
املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،وحت�سني جودة خدماتها ،وعلى طبيعة
العالقة بينها وبني املتعاملني معها ،وحتديد دور و�أهمية �أنظمة
املوارد الب�رشية وم�ساهمتها يف مواجهة حاجات املرتفقني.
ف�إىل �أي مدى �أ�صبحت املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة واعية ب�أهمية
التدبري املعقلن للموارد الب�رشية ملواجهة حاجات املرتفق؟ وما هي
�أهم معوقات عقلنة تدبري امل��وارد الب�رشية؟ وكيف ميكن معاجلة
اختالالت حتديث تدبري امل��وارد الب�رشية؟ وكيف ميكن �أن ي�ساهم
تدبري املوارد الب�رشية يف حت�سني �أداء املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة،
وتلبية حاجات املتعاملني معها؟ وما هي الأ�ساليب الداعمة لتدبري
وتنمية املوارد الب�رشية من �أجل جناح املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة يف
حت�سني خدماتها وتلبية حاجات املتعاملني معها؟.
وا�ستنادا �إىل العنا�رص ال�سالفة الذكر ،وجوابا على الت�سا�ؤالت
املطروحة يف هذا الإطار ،ومن �أجل ت�سليط ال�ضوء على واقع تدبري
املوارد الب�رشية باملرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،ارت�أيت معاجلة هذا
املو�ضوع ،ون�رشه عرب مقالني متكاملني وفق الت�صميم التايل:
�سنتناول تطور الإطار النظري واملفاهيمي لتدبري املوارد الب�رشية
�ضمن املحور الأول الذي �سي�شكل املقال الأول� ،أما املحور الثاين،
59

العــدد 533
مايو 2021

�سيكون مبثابة املقال الثاين لهذا املو�ضوع ،ف�سنخ�ص�صه ملعاجلة
عقلنة تدبري العن�رص الب�رشي و�أثره على تطوير �أداء املرفق العام.
املحور الأول :تطور الإطار النظري
واملفاهيمي لتدبري املوارد الب�شرية
لقد ات�سمت ال�سنوات املا�ضية بتطورات وحتديات هائلة كانت لها
انعكا�سات �إيجابية على �إدارة املوارد الب�رشية ،ولهذا تزايد اهتمام
الأكادمييني واملمار�سني بق�ضية املوارد الب�رشية ،التي عرفت تطورات
مهمة من الناحيتني النظرية والعملية ،حيث مت ا�ستبدال مفهوم �إدارة
الأفراد مبفهوم �إدارة املوارد الب�رشية ،فقد �أدركت الدول املتقدمة �أن
االهتمام بالعن�رص الب�رشي هو ال�سبيل للمناف�سة وحتقيق التميز.
وال �شك �أن االهتمام ب�إدارة املوارد الب�رشية مبفهومه احلديث،
ي�شكل عن�رصا �أ�سا�سيا للمرافق وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة ،خا�صة
يف ظل التحديات والتغريات املت�سارعة ،الأمر الذي يقت�ضي تبني
ممار�سات و�سيا�سات �إدارة املوارد الب�رشية مبفهومها احلديث ،الذي
يجعل من تطوير وعقلنة منظومة تدبري املوارد الب�رشية وتثمينها،
يتم من خالل م�ستويني اثنني� :أولهما حتديث الإطار القانوين الذي
ينظم جميع العمليات املرتبطة بتدبري العن�رص الب�رشي باملرافق
العامة ،اعتبارا لكون هذه العملية ت�شكل مدخال �أ�سا�سيا ورئي�سيا
ملنظومة تدبري املوارد الب�رشية ،وثانيهما عرب تفعيل العمل ب�آليات
التدبري احلديثة ،بغاية عقلنة تدبري العن�رص الب�رشي وجتويد عمل
املرافق العامة يف هذا الإطار.
وقبل تناول مفهوم �إدارة املوارد الب�رشية ،جند من الأهمية مبكان
�أن نعرف ونو�ضح معنى م�صطلح املورد الب�رشي ،لأن هذا املورد
ميثل حمور عمل واهتمام هذه الإدارة ،ولهذا ال�سبب ،ينبغي التعرف
بداية على املورد الب�رشي ملا ميلكه من املهارات والقدرات ،ثم ملا
يتمتع به من دواف��ع للعمل ،مما يجعله العن�رص الرئي�سي لتحقيق
الأداء املتميز ،بال�شكل الذي يجعل املرافق العامة قادرة على مواجهة
حاجات املتعاملني معها.
�إن العن�رص الب�رشي �أو املورد الب�رشي ،هو بالدرجة الأوىل طاقة
ذهنية وقدرة فكرية وم�صدر املعلومات واالقرتاحات واالبتكارات،
وعن�رص فاعل وقادر على امل�شاركة الإيجابية بالفكر والر�أي ،فاملورد
الب�رشي هو �أهم عنا�رص العمل ،فبدون هذا املورد ،ال ميكن �أن ت�ؤدي
الإدارة وظائفها ومهامها بكفاءة ،وال ميكن لأي م�ؤ�س�سة �أن ت�ؤدي
ر�سالتها و�أن حتقق �أهدافها .
وتقت�ضي درا�سة الإط��ار النظري واملفاهيمي لتدبري امل��وارد
الب�رشية� ،إلقاء ال�ضوء على الإدارة التي تهتم بالعن�رص الب�رشي يف �أي
�إدارة ،من حيث ن�ش�أتها وتطورها ،وحتديد طبيعة عمل هذه الإدارة،
وهل هناك اختالف بني دور �إدارة امل��وارد الب�رشية يف احلا�رض
ودوره���ا يف املا�ضي� ،أي حتديد الفرق بني �أدواره���ا املعا�رصة
والتقليدية.
لقد انتقل تدبري املوارد الب�رشية من املرحلة التقليدية املتمثلة
يف ت�سيري املوظفني ،ليدخل مرحلة جديدة �أ�صبح فيها لتدبري العن�رص
الب�رشي دور �إ�سرتاتيجي وفعال باملرافق العامة ،حيث خرجت وظيفة
تدبري املوارد الب�رشية من ذلك اجلهاز الفني املخت�ص مبجال ت�سيري
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تدبري املوارد الب�شرية هو وظيفة
�إ�سرتاتيجية ذات �أبعاد جديدة تقوم على
املنطق الت�شاركي يف �صياغة القرارات
الإ�سرتاتيجية بالإدارة

العن�صر الب�شري وتنميته وحتفيزه
واملحافظة عليه �أ�صبح ن�شاطا �ضروريا،
كي تبلغ املنظمة غايتها وحتقق �أهدافها
املرجوة

املوظفني �إىل وظيفة �إ�سرتاتيجية ذات �أبعاد جديدة تقوم على املنطلق
الت�شاركي يف �صياغة القرارات الإ�سرتاتيجية بالإدارة ،فتدبري املوارد
الب�رشية ال يت�شكل من عملية واحدة فقط ،بل هو م�سل�سل من العمليات
املرتابطة واملتداخلة فيما بينها.
�إنه منظومة متنا�سقة باملرافق العامة ،لذلك يعد من الرهانات
والتحديات الكربى ،التي ت�سعى املنظمات العامة �إىل ك�سبها عرب
�إيجاد احللول وال�سبل الكفيلة لرت�شيد منظومة تدبري املوارد الب�رشية،
وميكن تعريف �إدارة املوارد الب�رشية على �أنها( :الإدارة امل�س�ؤولة عن
�إجناز ن�شاطات خا�صة بالفرد واملنظمة ،فهي الإدارة امل�س�ؤولة عن
توجيه عن�رص العمل يف املنظمة من خالل ن�شاطات توجيهية لزيادة
الفاعلية ،كاال�ستقطاب والتوظيف والتدريب والتطوير واملكاف�آت).
�إن تعريف �إدارة املوارد الب�رشية ،ال ميكن �أن يتم حتديده يف مفهوم
موحد ومتفق عليه ،نظرا الختالف وجهات النظر ،حيث ميكن التمييز
يف هذا الإطار بني وجهتي نظر �أ�سا�سيتني :ويتعلق الأمر بوجهة النظر
التقليدية ،ووجهة النظر احلديثة يف تعريف �إدارة املوارد الب�رشية.
ويرى �أ�صحاب النظرة التقليدية �أن �إدارة املوارد الب�رشية ،ما هي �إال
جمرد وظيفة قليلة الأهمية يف املن�ش�أة ،وتقت�رص على القيام ب�أعمال
نواح تنفيذية ،مثال
روتينية( ،فما هي �إال ن�شاط روتيني ي�شتمل على ٍ
ذلك :حفظ امللفات و�سجالت العاملني ،ومتابعة اجلوانب املتعلقة
بهم ،ك�ضبط �أوقات ح�ضورهم وان�رصافهم و�إجازاتهم ،وانعك�س ذلك
على الدور الذي يقوم به مدير �إدارة املوارد الب�رشية ،وكذلك الو�ضع
التنظيمي للجهاز الذي يقوم ب�أداء الوظيفة يف الهيكل التنظيمي العام
للمن�ش�أة) .
ف�إدارة املوارد الب�رشية ح�سب هذا املنظور ت�أثريها �ضئيل على
كفاءة وجناح املن�ش�أة ،وقد انعك�س ذلك على دور مدير �إدارة املوارد
الب�رشية ،وكذلك على الو�ضع التنظيمي لهذه الإدارة.
�إن �إدارة املوارد الب�رشية ح�سب املنظور التقليدي ،ميكن تعريفها
ب�أنها الن�شاط الإداري املتعلق بتحديد احتياجات املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة
من القوى العاملة وتوفريها بالأعداد والكفاءات املحددة ،وتن�سيق
اال�ستفادة من هذه الرثوة الب�رشية ب�أعلى كفاءة ممكنة .
ف�إدارة املوارد الب�رشية الفاعلة ح�سب هذا التعريف ،تعد الإدارة
التي ت�ؤمن ب�أن الأفراد العاملني يف خمتلف امل�ستويات هم �أهم املوارد
ومن واجبها �أن تعمل على تزويدهم بكافة الو�سائل التي متكنهم من
القيام ب�أعمالهم ،ملا فيه م�صلحتها وم�صلحتهم ،و�أن تراقبهم وت�سهر
عليهم با�ستمرار ل�ضمان جناحها وجناحهم يف حتقيق امل�صلحة
العامة ،واملتمثلة يف تلبية حاجات املرتفقني.
�أما بالن�سبة لوجهة النظر احلديثة ،ف ��إدارة الأف��راد تعد �إحدى
الوظائف الأ�سا�سية يف املن�ش�أة ،وذل��ك لأهمية العن�رص الإن�ساين
وت�أثريه على الأداء ،ف�إدارة املوارد الب�رشية ح�سب هذا املنظور ،قد

ات�سع مفهومها لي�شمل جمموعة من الأن�شطة الرئي�سية من �أهمها
حتليل وتو�صيف الوظائف ،تخطيط املوارد الب�رشية ،جذب وا�ستقطاب
املوارد الب�رشية ،تنمية وتدبري املوارد الب�رشية ،بالإ�ضافة �إىل الن�شاط
التقليدي املتعلق ب�ش�ؤون املوارد الب�رشية يف املن�ش�أة.
ورغ��م اختالف النظرة �إىل العن�رص الب�رشي ،باختالف تطور
النظريات واملدار�س الإداري��ة على مر العقود الزمنية� ،إال �أن هذا
االختالف مل مينع التطور املوازي يف االهتمام بالعن�رص الب�رشي،
حتى ظهر م�صطلح �إدارة امل��وارد الب�رشية يف بداية ال�ستينات من
القرن الع�رشين املا�ضي ،وظهور هذا امل�صطلح مثل نقطة البداية
لظهور مدر�سة املوارد الب�رشية ،ومع ذلك ا�ستقر على ت�سمية الإدارة
التي تهتم باملوظفني (�إدارة الأفراد) ،حتى عام 1980م تقريبا فتم
تغيري م�سمى (�إدارة الأف��راد) �إىل (�إدارة امل��وارد الب�رشية) ،و�إن هذا
التغيري مل يكن يف امل�سمى فقط ،ولكن كان يف امل�ضمون �أي�ضا ،فدور
�إدارة الأفراد كان حم�صورا يف تنفيذ �سيا�سات املوارد الب�رشية التي
ت�ضعها الإدارة العليا يف املنظمة� ،أما دور �إدارة املوارد الب�رشية ،فقد
امتد �إىل التخطيط والتنفيذ معا ،وبهذا �أ�صبح لإدارة املوارد الب�رشية
�إ�سرتاتيجية تخطيطية وتنفيذية خا�صة بها ،تعمل من خاللها على
حتقيق الإ�سرتاتيجية الأم للمنظمة ،و�أ�صبح مدير �إدارة امل��وارد
الب�رشية �أحد الأع�ضاء بل من الأع�ضاء امل�ؤثرين يف الإدارة العليا،
الذين ير�سمون ال�سيا�سات ،ويتخذون القرارات الإ�سرتاتيجية يف
املنظمة.
و�أ���ص��ب��ح الأف����راد العاملون يف �إدارة امل���وارد الب�رشية من
املتخ�ص�صني ،فهم �أخ�صائيون لهم درا�سات خا�صة ،وقد احرتفوا
العمل يف جمال �إدارة املوارد الب�رشية ،وكان لتغري الدور بني �إدارة
الأفراد و�إدارة املوارد الب�رشية ،الأثر الكبري يف تغري م�ضمون عمل
ودور هذه الإدارة باملن�ش�أة �أي�ضا� ،إذ انتقل دور �إدارة املوارد الب�رشية
�إىل حت�سني التوافق واالن�سجام بني الأفراد يف الوظائف والأعمال
داخ��ل امل�ؤ�س�سة ،ويكون ه��ذا التوافق م�ؤثرا على �إدارة الوظيفة
ور�ضا العاملني ،مما زاد يف االهتمام باختيار وتدريب العاملني
اجلدد ،وتقومي الأداء مع درا�سة حاالت الرتقية للعاملني وا�ستقطاب
الكفاءات ،وتخطيط القوى الب�رشية م�ستقبال ،و�إدارة الأج��ور ،وهذا
فر�ض عليها درا�سة ر�ضا العاملني� ،آمالهم ،ظروف عملهم ،وما يجب
�إجنازه من عمل يف كل وظيفة من حيث النوعية والكمية .
�إن املوارد الب�رشية يف املنظمات احلديثة ،التي �أ�صبحت تواجه
حتديات كثرية ومتنوعة ،يجب �أن تت�سم بخ�صائ�ص ومميزات تختلف
متاما عن �إدارة الأف��راد التقليدية ،التي تنح�رص فقط يف مطابقة
املوظف ل�رشوط الوظيفة والتزامه الكامل بالو�صف الوظيفي ،والطاعة
التامة للإدارة ،ومقابلة امل�ستويات املو�ضوعة دون زيادة �أو اجتهاد،
وهي اخلا�صيات التي الزال��ت تطبع عملية تدبري العن�رص الب�رشي

باملرافق واملنظمات العامة ،التي تعرف جمموعة من ال�صعوبات
يف تغيري مهمة �إدارة الأفراد ،وتكييفها مع التطور الذي عرفه مفهوم
وحمتوى ومهام �إدارة املوارد الب�رشية ،وجعلها مواكبة لتطور وتغري
احتياجات العاملني ،وتعقد املهام الإدارية ،وتغري طبيعة الوظيفة
ومتطلبات الأداء ،وغريها من العوامل امل�ستجدة ،التي �أ�صبحت حتتم
على املرافق العامة تغيري طريقة تدبري مواردها الب�رشية.
�إن كفاءة �أداء املرافق العامة ،تتوقف على كفاءة ت�سيري العن�رص
الب�رشي؛ حيث �أ�صبح احل�صول على العن�رص الب�رشي وتنميته وحتفيزه
واملحافظة عليه ،ن�شاطا �رضوريا ،كي تبلغ املنظمة غايتها وحتقق
�أهدافها املرجوة ،وبالتايل ي�صبح من الالزم على �أي م�ؤ�س�سة �أن
تخطط وتنظم وتقود وتقيم مواردها الب�رشية ب�صفة عامة ،والكفاءات
الب�رشية ب�صفة خا�صة ،باعتبار قدرتها على الإب���داع والتطوير
وا�ستثمار املعلومات وح�سن التغيري .ومن هنا تظهر �أهمية تطوير
منظومة تدبري املوارد الب�رشية وتثمينها عرب التدبري اجليد واملعقلن
لكل العمليات التي تتمحور حولها �إدارة املوارد الب�رشية ،التي تطورت
على جمموعة من امل�ستويات ب�سبب بروز �أهمية دور العن�رص الب�رشي
يف العمل ،ومدى �أهمية هذا الدور يف حتقيق �إ�سرتاتيجية و�أهداف
املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،ومن ثم بقا�ؤها وا�ستمراريتها.
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ف�ضائـــل

القــر�آن الكريـــم
القر�آن الكرمي هو كتاب اهلل الذي �أنزله على نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ليكون د�ستورا
لهذه الأمة ،ومنهاجا حلياتها ،وهاديا لها �إىل ال�صراط امل�ستقيم ،يقول �سبحانه وتعاىل} :امل ()1
يه هُ ًدى ِّل ْل ُم َّت ِقني (�( {)٢سورة البقرة ،الآيتان )2-1ويقول َّ
اب َ
َذ ِل َ
جل �ش�أنه�ِ }:إنَّ
ك ا ْل ِك َت ُ
ال َر ْي َب ِف ِ
هَ َ
ـذا ا ْل ُق ْر�آنَ ِي ْه ِدي ِل َّل ِتي ِه َي �أَ ْق َومُ َو ُي َب ِّ�ش ُر المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني ا َّل ِذ َ
ريا ( )9
ات �أَنَّ َله ُْم �أَ ْج ًرا َك ِب ً
ال�صالحِ َ ِ
ين َي ْع َم ُلونَ َّ
ين َ
و أ�َنَّ ا َّل ِذ َ
يما(�( {)10سورة الإ�سراء،الآيتان .)10-9
ال ُي�ؤْ ِم ُنونَ ِبال ِآخ َر ِة �أَ ْع َتدْ َنا َله ُْم َع َذابًا �أَ ِل ً
ال�شيخ/
يو�سف بن عبداهلل البلو�شي
�إمام وخطيب جامع حممد الأمني

القر�آن الكرمي هو نور من اهلل للب�رشية كلها يقول عزوجلَ }:يا �أَ ُّي َها
ورا ُمبِي ًنا{ (�سورة
اءكُ ْم ُب ْر َه ٌ
ا�س َق ْد َج َ
ال َّن ُ
ان مِ ْن َر ِّبك ُْم َو�أَ ْن َز ْل َنا ِ�إل َْيك ُْم ُن ً
}وكَ َذلِكَ �أَ ْو َح ْي َنا
الن�ساء ،الآية )174وهو روح من �أمر اهلل يقول �سبحانهَ :
ان َو َل ِكن َج َع ْل َنا ُه
مي ُ
وحا ِّم ْن �أَ ْم ِر َنا َما كُ َ
اب َو َال الإِ َ
�إِل َْيكَ ُر ً
نت َت ْد ِري َما ا ْل ِك َت ُ
لىَ
َ
اط ُّم ْ�س َتقِيم{
ورا َّن ْهدِي ِب ِه َم ْن َّن َ�شاء مِ ْن عِ َبا ِد َنا َو�إِ َّنكَ ل َت ْهدِي �إِ �صرِ َ ٍ
ُن ً
ان َم ْي ًتا َف�أَ ْح َي ْي َنا ُه
(�سـورة ال�شورى ،الآية )52ويقـول ج َّل �ش�أنه�} :أَ َو َمن كَ َ
ات ل َْي َ�س ب َِخا ِر ٍج
ا�س كَ َمن َّم َث ُل ُه فيِ الظُّ ل َُم ِ
ورا يمَ ْ �شِ ي ِب ِه فيِ ال َّن ِ
َو َج َع ْل َنا َل ُه ُن ً
ين َما كَ ا ُنواْ َي ْع َملُون{ (�سورة الأنعام ،الآية.)122
ِّم ْن َها كَ َذلِكَ ُز ِّي َن ِل ْلكَافِ ِر َ
وهــو �شفـاء لأمــرا�ض القلـوب وال�صدور ،يقــول جــل �ش�أنــهَ } :يا�أَ ُّي َها
ال�ص ُدو ِر َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة
ا�س َق ْد َجاء ْتكُم َّم ْوعِ ظَ ٌة ِّمن َّر ِّبك ُْم َو�شِ فَاء لمِّ َا فيِ
ُّ
ال َّن ُ
ِّلل ُْم�ؤْمِ نِني{ (�سورة يون�س ،الآية )57من مت�سك به �أفلح يف الدنيا و�سعد يف
�ض
}و َم ْن �أَ ْع َر َ
الآخرة ،ومن �أعر�ض عنه خ�رس الدنيا والآخرة يقول تعاىلَ :
ام ِة َ�أ ْع َمى قَالَ َر ِّب لمِ َ
َعن ذِكْ ِري َف�إِ َّن َل ُه َمع َ
ِي�ش ًة َ�ضنكًا َو َن ْح�شرُ ُ ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َ
ريا قَالَ كَ َذلِكَ �أ َت ْتكَ �آ َيا ُت َنا َفنَ�سِ ي َت َها َوكَ َذلِكَ
َح�شرَ ْ َتنِي �أَ ْع َمى َو َق ْد كُ ُ
نت َب ِ�ص ً
ن�سى{ (�سورة طه ،الآيتان )126-124وقال ابن عبا�س ر�ضي
ا ْل َي ْو َم ُت َ
اهلل عنهما :من قر�أ القر�آن واتبع ما فيه ،هداه اهلل من ال�ضاللة ،ووقاه يوم
القيامة �سوء احل�ساب ،وذلك ب�أن اهلل عز وجل قال« :فمن اتبع هداي فال
ي�ضل وال ي�شقى» و�أخرج م�سلم يف �صحيحه من حديث جابر بن عبداهلل -
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ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال يف حجة الوداع:
«وقد تركت فيكم ما لن ت�ضلوا بعده �إن اعت�صمتم به كتاب اهلل»...
والقر�آن الكرمي هو طريق النجاة عند وقوع الفنت؛ فقد �أخرج الرتمذي
عن احلارث قال :مررت فى امل�سجد؛ ف�إذا النا�س يخو�ضون يف الأحاديث؛
فدخلت على علي؛ فقلت يا �أمري امل�ؤمنني� ،أال ترى �أن النا�س قد خا�ضوا يف
الأحاديث .قال� :أوقد فعلوها؟ قلت نعم .قال �أما �إنى قد �سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول « �أال �إنها �ستكون فتنة» .فقلت :ما املخرج منها
يا ر�سول اهلل؟ قال« :كتاب اهلل ،فيه نب�أ ما كان قبلكم ،وخرب ما بعدكم،
وحكم ما بينكم ،هو الف�صل لي�س بالهزل ،من تركه من جبار ق�صمه اهلل،
ومن ابتغى الهدى يف غريه �أ�ضله اهلل  ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر
احلكيم ،وهو ال�رصاط امل�ستقيم ،هو الذي ال تزيغ به الأهواء ،وال تلتب�س
به الأل�سنة ،وال ي�شبع منه العلماء ،وال يخلق على كرثة الرد ،وال تنق�ضى
عجائبه ،هو الذى مل تنته اجلن �إذ �سمعته حتى قالوا�} :إنا �سمعنا قر�آنا
عجبا يهدى �إىل الر�شد ف�آمنا به{ من قال به �صدق ،ومن عمل به �أجر،
ومن حكم به عدل ،ومن دعا �إليه هدى �إىل �رصاط م�ستقيم ».
ولقد بينت ال�سنة النبوية ف�ضل القر�آن الكرمي وثواب قراءته وتعلمه؛
من ذلك ما رواه عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أنه قال « :خريكم من تعلم القر�آن وعلمه» فخري النا�س و�أف�ضلهم
الذين يتعلمون القر�آن ويعلمونه غريهم.
قال الطحاوي :فت�أملنا معنى هذا احلديث لنقف به على املعنى الذي
ا�ستحق به من تعلم القر�آن وعلمه اخليار على من �سواه من �أمثاله؛ فوجدنا
�أمة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم خري الأمم ،ووجدنا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قد ف�ضل القرن الذي بعث فيه منها على بقيتها ،ثم ف�ضل القرن

الذي يليه على بقيتها بعده بقوله« :خري �أمتي القرن الذي بعثت فيهم
ثم الذين يلونهم» ثم قال :وكان يف هذا احلديث �إعالم ر�سول اهلل النا�س
ما يكونون به خيار القرن الذين هم منه ،و�أنهم الذين تعلموا القر�آن
وعلموه )...وقال ابن بطال  :حديث عثمان يدل على �أن قراءة القر�آن �أف�ضل
�أعمال الرب كلها؛ لأنه �إمنا وجبت له اخلريية والف�ضل من �أجل القر�آن ،
وكان له ف�ضل التعليم جاريا ما دام كل من علمه تاليا.
و �إذا تال الإن�سان القر�آن حمت�سبا فيه الأجر عند اهلل فله بكل حرف
ع�رش ح�سنات يقول عليه ال�صالة وال�سالم « :من قر�أ حرفا من كتاب اللهّ
فله ح�سنة ،واحل�سنة بع�رش �أمثالها ،ال �أقول امل حرف ،ولكن �ألف حرف
والم حرف وميم حرف» �أخرجه الرتمذي ،فيا له من �أجر عظيم وثواب
جزيل لقارئ القر�آن.
واملاهر بقراءة القر�آن الكرمي يف �أعلى املنازل يف اجلنة؛ �إذ يكون
مع املالئكة الذين ي�سفرون بالوحي بني اهلل ور�سله ،يقول عليه ال�صالة
وال�سالم « :املاهر بالقر�آن مع ال�سفرة الكرام الربرة والذي يقر�أ القر�آن
ويتتعتع فيه وهو عليه �شاق له �أجران »� .أخرجه الرتمذي  ،قال القرطبي
 :واملراد باملهارة بالقر�آن :جودة احلفظ وجودة التالوة من غري تردد
فيه ،لكونه ي�رسه اهلل تعاىل عليه كما ي�رسه على املالئكة؛ فكان مثلها يف
احلفظ والدرجة.
وقال �صلّى اللهّ عليه و�سلّم« :يقال ل�صاحب القر�آن اقر�أ وارتق ورتل
كما كنت ترتل يف الدنيا ف�إن منزلك عند اللهّ �آخر �آية تقر�ؤها» �أخرجه
الرتمذي.
قال اخلطابي :جاء يف الأثر �أن عدد �آي القر�آن على قدر درج اجلنة ،
يقال للقارىء :ارق يف الدرج على قدر ما كنت تقر�أ من �آي القر�آن؛ فمن
ا�ستوفى قراءة جميع القر�آن ا�ستوىل على �أق�صى درج اجلنة ،ومن قر�أ جزءا
منها كان رقيه يف الدرج على قدر ذلك ،فيكون منتهى الثواب عند منتهى
القراءة.
ومن ف�ضائل القر�آن الكرمي �أنه ي�أتي يوم القيامة �شفيعا لأ�صحابه؛
فعن �أبي �أمامة الباهلي قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
«اقر�ؤوا القر�آن ف�إنه ي�أتي يوم القيامة �شفيعا لأ�صحابه» وعن النوا�س
بن �سمعان الكالبى قال� :سمعت النبى �صلى اهلل عليه و�سلم يقول « ي�ؤتى
بالقر�آن يوم القيامة و�أهله الذين كانوا يعملون به تقدمه �سورة البقرة
و�آل عمران» .و�رضب لهما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ثالثة �أمثال ما
ن�سيتهن بعد قال « ك�أنهما غمامتان �أو ظلتان �سوداوان بينهما �رشق �أو
ك�أنهما حزقان من طري �صواف حتاجان عن �صاحبهما» �أخرجه م�سلم.
قال النووي :قال �أهل اللغة :الغمامة والغياية كل �شيء �أظل الإن�سان
فوق ر�أ�سه من �سحابة وغربة وغريهما .قال العلماء :املراد �أن ثوابهما
ي�أتي كغمامتني.
وقال ابن اجلوزي :وقوله( :ك�أنهما فرقان) الفرق :القطعة من ال�شيء.
َان كُ لُّ فِ ْرقٍ كَ الطَّ ْو ِد ا ْل َعظِ ي ِم{ (�سورة ال�شعراء ،الآية
قال عز وجلَ } :فك َ
 )63ويقال للقطيع من الغنم :فرق ،ومعنى قوله( :فرقان) قطعتان .وقوله:
(�صواف) �أي :م�صطفة مت�ضامة لتظلل قارئها.
وعن �أبي هريرة عن النبى �صلى اهلل عليه و�سلم قال « :يجيء القر�آن يوم
القيامة فيقول يا رب حله؛ فيلب�س تاج الكرامة؛ ثم يقول :يا رب زده؛ فيلب�س
حلة الكرامة؛ ثم يقول :يا رب ار�ض عنه؛ فري�ضى عنه؛ فيقال له :اقر�أ وارق
وتزاد بكل �آية ح�سنة »� .أخرجه الرتمذي وقال  :هذا حديث ح�سن �صحيح.
و�أهل القر�آن امل�شتغلون به واملداومون على تالوته هم �أهل اهلل
وخا�صته؛ فعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى

القر�آن الكرمي هو طريق النجاة عند وقوع الفنت
ف�ضائل القر�آن الكرمي �أنه ي�أتي يوم القيامة
�شفيعا لأ�صحابه
امل�شتغلون بالقر�آن به واملداومون على تالوته
هم �أهل اهلل وخا�صته
اهلل عليه و�سلم � :إن هلل �أهلني من النا�س  ،قالوا  :يا ر�سول اهلل  ،من هم ؟
قال  « :هم �أهل القر�آن � ،أهل اهلل وخا�صته» �أخرجه ابن ماجة.
فحري بنا معا�رش امل�سلمني ونحن نقر�أ هذه الف�ضائل العظيمة لهذا
الكتاب العزيز �أن جنتهد يف �إتقان قراءته وجتويده ،و�أن نعمل ب�أحكامه
ونهتدي بهداه؛ فن�أمتر ب�أوامره وننتهي عن نواهيه ،لن�سعد يف الدنيا
وننال ر�ضى اهلل والفوز بجنته يف الآخرة.
امل�صادر واملراجع:
 lالقر�آن الكرمي.
 lامل�سند ال�صحيح املخت�رص بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ت�أليف :م�سلم بن احلجاج �أبي احل�سن الق�شريي الني�سابوري
(املتوفى261 :هـ) ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،ط :دار �إحياء الرتاث
العربي  -بريوت.
 lاجلامع الكبري � -سنن الرتمذي ،ت�أليف :حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن
مو�سى بن ال�ضحاك ،الرتمذي� ،أبي عي�سى (املتوفى279 :هـ) ،حتقيق:
ب�شار عواد معروف ،ط :دار الغرب الإ�سالمي – بريوت‘ �سنة الن�رش1998 :
م.
� lسنن ابن ماجه ،ت�أليف :ابن ماجة �أبي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،
(املتوفى 273 :هـ) ،حتقيق  :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،ط  :دار الفكر -
بريوت.
 lامل�ستدرك على ال�صحيحني ،ت�أليف :حممد بن عبداهلل �أبي عبداهلل احلاكم
الني�سابوري ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،ط  :دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة الأوىل  1411 ،هـ 1990 -م.
 lمباحث يف علوم القر�آن ،ت�أليف :مناع القطان ،ط :مكتبة املعارف
للن�رش والتوزيع ،الطبعة الثالثة1421 ،هـ 2000 -م.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

قال اهلل تعاىل َ } :وا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم َن َب�أَ ا ْبن َْي آ� َد َم ِبالحْ َ قِّ �إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبانًا َف ُت ُق ِّب َل ِم ْن �أَ َحدِهِ َما َولمَ ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن
ا�س ٍط َيد َِي �إِ َل ْي َك
ني ( )27ل ِئ ْن َب َ�س ْط َت �إِليَ َّ َي َد َك ِل َت ْق ُت َل ِني َما �أَنَا ِب َب ِ
ْال َآخ ِر َقالَ َ ألَ ْق ُت َلن ََّك َقالَ �إِنمَّ َا َي َت َق َّب ُل اللهَّ ُ ِم َن المْ ُ َّت ِق َ
اب النَّا ِر َو َذ ِل َك َج َزا ُء
ِ أَل ْق ُت َل َك �إِنيِّ �أَ َخ ُ
ني (� )28إِنيِّ �أُ ِري ُد �أَ ْن َت ُبو َء ِب�إِ ْث ِمي َو�إِ ْث ِم َك َف َت ُك َ
اف اللهَّ َ َر َّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ون ِم ْن �أَ ْ�ص َح ِ
�ض
ين (َ )30ف َب َع َث اللهَّ ُ غُ َرا ًبا َي ْب َح ُث فيِ ْ أ
ني ( )29ف ََط َّو َع ْت َل ُه َنف ُْ�س ُه َق ْت َل �أَ ِخي ِه َف َق َت َل ُه َف�أَ ْ�ص َب َح ِم َن الخْ َ ا�سرِ ِ َ
الظَّ المِ ِ َ
الَ ْر ِ
ون ِم ْث َل َهذَا ا ْل ُغ َر ِاب َف ُ�أ َوا ِر َي َ�س ْو َء َة َ�أ ِخي َف َ�أ ْ�ص َب َح ِم َن
ِليرُ ِ َي ُه َك ْي َف ُي َوا ِري َ�س ْو َء َة �أَ ِخي ِه َقالَ َيا َو ْي َل َتا �أَ َع َج ْز ُت َ�أ ْن �أَ ُك َ
�ض َف َك َ�أنمَّ َا
ني (ِ )31م ْن �أَ ْج ِل َذ ِل َك َك َت ْبنَا َع َلى َب ِني �إِ�سرْ َا ِئي َل �أَ َّن ُه َم ْن َق َت َل َنف ًْ�سا ِب َغيرْ ِ َنف ٍْ�س �أَ ْو ف ََ�سادٍ فيِ ْ أ
النَّاد ِِم َ
الَ ْر ِ
َّا�س َج ِمي ًعا َو َل َق ْد َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ�س ُلنَا ِبا ْل َب ِّينَاتِ ُث َّم �إِ َّن َك ِث ًريا ِم ْن ُه ْم َب ْع َد
َّا�س َج ِمي ًعا َو َم ْن �أَ ْح َي َ
اها َف َك َ�أنمَّ َا �أَ ْح َيا الن َ
َق َت َل الن َ
�سورة املائدة (  27ـ )32
		
�صدق اهلل العظيم
ُون ({)32
َذ ِل َك فيِ ْ أ
�ض لمَ ُ �سرْ ِ ف َ
الَ ْر ِ

مكانة القر�آن يف حياة امل�سلمني

■ القر�آن منهاج احلياة للم�سلمني والذي من �ش�أنه �أن
يوجه الفرد امل�سلم �إىل طريق احلق القومي يف عالقته مع اهلل
ّ
تعاىل وعالقته مع النا�س ومع نف�سه ،فيعبد اهلل ويطيعه،
وينظر �إىل الكون نظر املت� ّأمل املُتف ِكّر يف عظمة اهلل اخلالق،
ويتعامل مع احلياة الدنيا على �أ َّنها و�سيل ًة للحياة الآخرة،
ولي�ست غاي ًة يف ح ِّد ذاتها ،كما على امل�سلم �أن ي َّتبع منهج
اهلل يف طلب احلق ،وي�ؤ ّدي حقوق غريه من النا�س ،ويدافع
عن � ّأمته وين�صح لهاَّ � ،أما عن عالقته بغري امل�سلمني فقد
ب ّينها القر�آن الكرمي يف قوله تعاىلَ :اّ
}ل َي ْن َهاكُ ُم ال َلّـ ُه َع ِن
ين َولمَ ْ ُي ْخ ِر ُجوكُ م ِّمن ِد َيا ِركُ ْم
ِين لمَ ْ ُيقَا ِتلُوكُ ْم فيِ ال ِّد ِ
ا َّلذ َ
نا
ني ● �إِ َمّ َ
وه ْم َو ُتقْ�سِ طُ وا �إِ َل ْي ِه ْم ِ�إ َّن ال َلّـ َه ُيحِ ُّب المْ ُ قْ�سِ طِ َ
�أَن َتبرَ ُّ ُ
ين َو�أَ ْخ َر ُجوكُ م ِّمن
ِين قَا َتلُوكُ ْم فيِ ال ِّد ِ
َي ْن َهاكُ ُم ال َلّـ ُه َع ِن ا َّلذ َ
َ
اج ُك ْم �أن َت َو َل ّْو ُه ْم َو َمن َي َت َو َّل ُه ْم
اه ُروا َعلَى �إِ ْخ َر ِ
ِد َيا ِركُ ْم َوظَ َ
َ
ُون{�( .سورة املمتحنة ،الآية.)9-8 :
َف�أُولَـ ِئكَ ُه ُم ّ
الظالمِ َ
توحد امل�سلمني ،فقد
■ القر�آن الكرمي من �أبرز عوامل ّ
�أوجب اهلل تعاىل االعت�صام بالقر�آن الكرمي والرجوع �إليه
مما ي�شكّل وجه ًة واحدة
و�إىل ال�سنة النبوية عند االختالفّ ،
ال�سعي لتحقيق م�صالح الدين والدنيا،
لك ّل امل�سلمني يف ّ
اَ
َ
يقول تعاىلَ } :و ْاع َت ِ�ص ُموا ب َِح ْبلِ اللّـ ِه َجمِي ًعا َول َتف ََّرقُوا
َوا ْذكُ ُروا ِن ْع َم َت ال َلّـ ِه َع َل ْي ُك ْم �إِ ْذ كُ ن ُت ْم �أَ ْع َدا ًء َف�أَ َل َّف َبينْ َ ُقلُو ِب ُك ْم
َف�أَ ْ�ص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِ�إ ْخ َوا ًنا َوكُ ن ُت ْم َعلَى �شَ فَا ُحف َْرةٍ ِّم َن ال َّنا ِر
ي ال َلّـ ُه َل ُك ْم �آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُدون{،
َف�أَن َقذَكُ م ِّم ْن َها كَ َذ ِلكَ ُي َب ِنّ ُ
(�سورة �آل عمران ،الآي��ة  ) 103والقر�آن حبل اهلل املتني
املو�صل لطريق احلق املبني.
زاخر باملواعظ التي يتعلّم الإن�سان
■ القر�آن الكرمي
ٌ
من خاللها �أخطاء غريه ويتجاوزها ،وجتدر الإ�شارة �إىل
اعتناء القر�آن الكرمي بالعقل ،حيث �إن العقل يف الإ�سالم
هو مناط التكليفَّ � ،أما تعطيله فهو من �أ�ش ّد الأُمور ا�ستنكاراً
يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،لذلك جند الكثري من الآيات الكرمية
التي تدعونا �إىل التفكّر والتد ّبر ،وقد اعتنى القر�آن بالقلب،
فقد و�صف امل�ؤمنني ب�أ َّنهم عند �سماعهم لآيات اهلل يزدادون
�إميان َا وت�سلي ًما هلل تعاىل وتلني قلوبهم عند ذكره ،وينعك�س
هذا الإميان والفهم والتد ّبر للقر�آن على �سلوكهم.
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من فوائد ال�صدقة الدنيوية
� َّإن لل�صدقة العديد من الفوائد الدنيوية ،ومن هذه الفوائد ما ي�أتي:
�سبب يف تزكية املال وتطهريه ،كما قال ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما
◆
 ال�صدقة ٌ
َ�ص ْت َ�ص َد َق ٌة مِ ن مالٍ » .رواه م�سلم .
َنق َ
}خذ
تعاىل:
اهلل
قال
البخـل،
ومـن
الذنـوب
من
الب�رشية
النف�س
لتطهري
ة
و�سيل
ال�صدقة
◆
ٌ
ُ
َ
يهم بها {�( .سورة التوبة ،الآية .)103
مِ ن �أموال ِِهم َ�ص َد َق ًة ُتطَ ِّه ُر ُهم َو ُت َزكّ ِ
�سبب يف دفع البالء ورفع الأمرا�ض البدنية عن املت�صدق وال�شفاء منها.
◆ ال�صدقة ٌ
�سبب يف ن�رش ال�سعادة وال�رسور يف قلوب امل�ساكني ،و ُي َعد �إدخال ال�رسور على
◆ ال�صدقة ٌ
امل�ؤمنني من �أف�ضل الأعمال.
}و َما �أَن َف ْق ُتم مِّ ن �شَ ْي ٍء
تعاىل:
اهلل
قال
كما
فيه،
والربكة
املال
�سبب يف زيادة
َ
◆ ال�صدقة ٌ
َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه{�( .سورة �سب�أ ،الآية .)39
ال�سيئة عن املُت�ص ِّدق� ،إذ تعد ال�صدقة من
والعواقب
االبتالءات
◆ ال�صدقة و�سيل ٌة يف دفع
ّ
«�صنائع
�صنائع املعروف ،كما جاء يف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال :
ُ
�ات و
املعروف تقي
هم �أهلُ
الهلكات ،و �أهلُ
ِ
م�صارع ال�سو ِء و الآف� ِ
ِ
ِ
َ
املعروف يف الدنيا ْ
و�صححه الألباين)
الطرباين،
(رواه
ِ».
ة
آخر
ل
ا
يف
املعروف
ِ
َّ
◆ ال�صدقة و�سيل ٌة يف تخفيف انت�شار الفقر ،فهي ُتعطى لكل من املحتاجني من الفقراء
وامل�ساكني والغارمني ويف الرقاب و ُت�رصف مل�صالح امل�سلمني ،وبالتايل تت�ألّف قلوب
الفقراء ،وحتل الأزمات وامل�صالح العامة للمحتاجني.
◆ ال�صدقة و�سيل ٌة ل�شكر اهلل على نعمة املال.
نيل حمبة اهلل وحمبة اخللق.
◆ ال�صدقة طريق ٌة يف ْ
�سبب يف زيادة �صلة العباد بع�ضهم ببع�ض ،وتقوية الروابط االجتماعية.
◆ ال�صدقة ٌ
�سبب يف ن�رش الف�ضائل يف املجتمع ،ون�رش الود والرحمة بني �أفراده.
◆ ال�صدقة ٌ
وح�سن الظن باهلل.
◆ ال�صدقة دلي ٌل على ثقة العبد بربهُ ،

حق اجلار يف الإ�سالم

ُحقوق اجلار يف الإ�سالم كثري ٌة،؛ فقد َتناولت ال�رشيعة الإ�سالمية حقوق اجلار
عظيم يف الإ�سالم ،ومن حقوق اجلار يف الإ�سالم ،الإح�سان
حق
وف�صلتها ،فاجلار له ٌ
ٌ
ّ
�إىل اجلار َقو ًال وفعالً ،وحمايته وت�أمينه ،و�سرت عورته ،وحفظ �رسه ،وم�شاركته
�أفراحه ،وموا�ساته يف م�صائبه و�أحزانه ،وتلبية دعوته ،وعيادته يف حالة املر�ض،
وتف ّقده وتلبية احتياجاته عندما يفقدها مع ال ُقدرة على ذلك .ومنع الأذى عنه
وم�ساعدته يف ح ّل م�شاكله ،و�إقرا�ضه املال �إن طلب مع القدرة
ب َِجميع ُ�صورهُ ،
الظن به،
على الإقرا�ض ،وال�سعي يف الإ�صالح بني اجلريان املُتخا�صمني ،و�إح�سان ّ
بال�سالم ،وت�شييع جنازته عند موته.
ُ
ومبادرته ّ

احلديث ال�شريف
عن �أبي هريرة ر�ضى اهلل عنه �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«من ت��ر َّدى من جبل فقتل نف�سه فهو
يف نار جهنم يرت َّدى فيها خالدا خملدا
ف�س ّمه
حت�سى ُ�س ّما فقتل نف�سه ُ
�أبدا ،ومن َّ
يف يده يتح�ساه يف نار جهنم خالدا
خملدا فيها �أبدا»
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
روى البخاري وم�سلم

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

c

� َّإن حق القر�آن الكرمي على امل�سلم �أن ي�ؤمن ب�أ َّنه كالم
اهلل تعاىل ،و�أن ُي ِّ
عظمه غاية التعظيم ،ويتلوه ب�أحكامه
وجتويده ،فيقيم حروفه وير ّتله ،و�أن يفهمه ويتدار�سه
ويتد ّبره حق التد ّبر ،فهو الذي �أخرج �أُمة الإ�سالم من الظلمة
م�سلم �أن يعي�ش حياته على نهجه
�إىل النور ،وينبغي على كل ٍ
و�أحكامه ،ويق ِّدم كل ما ي�ستطيع يف �سبيل خدمة القر�آن
الكرمي والدعوة �إىل اهلل من خالله ،فهي الأمانة التي ح َّملها
اهلل ـ تعاىل  -للم�سلمني عامة وللعرب على وجه اخل�صو�ص،
كما �إن على امل�سلم �أن يح ّبب �أهله و�أبناءه بالقر�آن الكرمي
حري به � ْأن ال يق�رص
وي�شجعهم على حفظه؛ وحافظ القر�آن ٌّ
ّ
 cنفعه على نف�سه ،بل ينفع غريه مبا �أكرمه اهلل به ،وهذا من

ون َعلَى َ�أ َح � ٍد
ون َو اَل َت � ْل� ُ�و َ
}�إِ ْذ ُت ْ�ص ِع ُد َ
ُ
َ
الر ُ�سولُ َي ْد ُعوكُ ْم فيِ �أ ْخ َراكُ ْم َف�أثَا َبك ُْم
َو َّ
غَ ًّما ِب َغ ٍّم ِلك َْيلاَ تحَ ْ َز ُنوا َعلَى َما فَا َتك ُْم
ِ�ير بمِ َ ��ا
ُ��م َواللهَّ ُ َخ��ب ٌ
َو اَل َم���ا �أَ َ
���ص��ا َب��ك ْ
ُون{�سورة �آل عمران الآية (.)153
َت ْع َمل َ
ُت�صعِدون :تذهبون يف الوادي هربا
عرجون
ال تلوون :ال ُت ّ
ف�أثابكم :فجازاكم اهلل مبا ع�صيتم
غما بغم :حزنا م ّت�صال بحزن
ّ
َ
} ُث� َّ�م �أَ ْن��� َزلَ َعل َْيك ُْم مِ � ْ�ن َب ْع ِد ا ْل َغ ِّم �أ َم َن ًة
ا�سا َي ْغ َ�شى طَ ا ِئ َف ًة مِ ْنك ُْم ۖ َوطَ ا ِئ َف ٌة َق ْد
ُن َع ً
َ
ظُ
ون ِباللهَّ ِ غَ يرْ َ الحْ َِّق
ن
ي
م
ه
ُ�س
ف
ن
�
أ
م
ه
ت
�أَ َه َّم ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ ُّ َ
ُون َه ْل َل َنا مِ َن ْ أَ
ال ْم ِر
ظَ َّن الجْ َاهِ ل َِّي ِة ۖ َيقُول َ
مِ ْن َ�ش ْي ٍء ُق ْل �إِ َّن َْ أ
ال ْم َر كُ َّل ُه للِهَّ ِ ُي ْخف َ
ُون فيِ
ان
ُون ل َْو كَ َ
ون لَكَ ۖ َيقُول َ
�أَ ْنفُ�سِ ِه ْم َما اَل ُي ْب ُد َ
َل َنا مِ َن ْ أَ
اه َنا ُق ْل ل َْو
ال ْم ِر َ�ش ْي ٌء َما ُق ِت ْل َنا َه ُ
ِين كُ ت َِب َعل َْي ِه ُم
كُ ْن ُت ْم فيِ ُب ُيو ِتك ُْم َلبرَ َ َز ا َّلذ َ
ا ْل َق ْتلُ �إِلىَ َم َ�ض ِ
اجع ِِه ْم ۖ َو ِل َي ْب َتل َِي اللهَّ ُ َما فيِ
�ص َما فيِ ُقلُو ِبك ُْم َواللهَّ ُ
ُ�ص ُدو ِركُ ْم َو ِل ُي َم ِّح َ
ال�ص ُدو ِر{�سورة �آل عمران
ِيم ِب �ذ ِ
َات ُّ
َعل ٌ
الآية (.)154
يغ�شى ُ :يالب�س كالغ�شاء
لربز :خلرج
م�ضاجعهم :م�صارعهم املق ّدرة لهم �أزال
ليبتلِي :ليخترب وليمتحِ ن وهو العليم
اخلبري
مح�ص :ليخلّ�ص ويزيل �أو ليك�شف
ل ُي ّ
ومييز
امل�صدر:
تف�سري اجلاللني

حق القر�آن على امل�سلم
تف�ضل بها اهلل على �أهل القر�آن وحفّاظه.
متام النعمة التي ّ
يتم�سكوا بالقر�آن
وينبغي على امل�سلمني عامة �أن
ّ
َ
ّ
كون
�س
�ن
�
�ذي
�
ل
ا
و
}
َ يمُ َ ِّ َ
الكرمي وي ّتبعوه ،فقد قال اهلل تعاىلَ :
ني{،
ال�صال َة �إِ ّنا ال نُ�ضي ُع َ�أج َر ا ُمل�صلِح َ
ِبالك ِ
ِتاب َو�أَ ُ
قاموا َّ
تاب
هـذا
و
}
�سبحانه:
وقال
)170
آية
ل
ا
أعراف،
ل
ا
(�سورة
َ كِ ٌ
مون{�( ،سورة
رح َ
�أَنزَلنا ُه ُمبا َركٌ فَا َّت ِبعو ُه َوا َّتقوا َل َع َّل ُكم ُت َ
بالتم�سك بالقر�آن �أي:
الأن��ع��ام� ،آي��ة  .)155واملق�صود
ّ
بحفظه ،واملحافظة على قراءته دائم ًا ،واال ّتعاظ بق�ص�صه،
واالعتبار ب�آياته و�أمثاله ،والوقوف عند حدوده ،وا ّتباع
�أوام��ره بتحليل ما حلّل ،وحت��رمي ما ح� ّ�رم ،والدعوة �إليه
باحلكمة والب�صرية ،والعمل به وتطبيقه.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrما املق�صود بكلمة الأهل يف قوله تعاىل} :و�أمر �أهلك بال�صالة
وا�صطرب عليها{ وما مدى م�س�ؤولية الرجل عن عبادة زوجه ؟ وهل
ت�س�أل املر�أة عن عبادة زوجها؟
 rالأهل هم اخلا�صة الذين يرعاهم الزوج ،كالزوجة والأوالد ومن
يقع حتت م�س�ؤوليته ،فعليه �أن ي�أمر ه�ؤالء بال�صالة و�أن ي�صطرب هو نف�سه عليها ،وال ريب �أن الرجل
م�س�ؤول عن امر�أته كما جاء يف حديث ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم «كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن
يقومها ،ف�إن تركت ال�صالة فعليه �أن يدعوها �إىل
رعيته» ف�إن انحرفت عن الطريق ال�سوي فعليه �أن ِّ
�إقامتها و�أن ال يت�ساهل معها يف ذلك  ،واملر�أة �أي�ضا عليها ح�سب جهدها �أن ت�أمر زوجها بح�سن العبادة
واال�ستقامة على طريق احلق �،أما �إن عجزت عن ذلك ف�إن ذلك ال يقع حتت م�س�ؤوليتها� ،إذ ال يكلف اهلل
نف�سا �إال و�سعها اللهم �إال �إن كان انحرافه عن الطريق ال�سوي يخرج به عن ملة الإ�سالم وهنا ال يجوز لها
املقام معه ،واهلل �أعلم.
 rrرجل وجبت عليه ال�صالة ومل ي�سارع لأدائها ,وهو بقلبه مل يق�صد التهاون فيها ,و�إمنا فاته وقتها
دون ق�صد التق�صري ,فماذا يلزمه؟
 rت�أخري ال�صالة لي�س من ديدن امل�سلم الذي ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر ,لأن ال�صالة �أعظم ما يهم
امل�سلم وله بذلك يف ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة ،ولقد �أخربت عنه �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنه يكون
يحدثهم ويحدثونه ,ف�إذا ح�رضت ال�صالة ك�أنه ال يعرفهم وال يعرفونه ،وقد جاء الت�أكيد على ال�صالة يف
الكتاب وال�سنة �أكرث من الت�أكيد على �أي �شيء �آخر ،والذي ي�ؤخر ال�صالة عن وقتها من غري عذر يلزمه
الق�ضاء والكفارة عند جمهور �أ�صحابنا ،وذهب بع�ضهم �إىل عدم وجوب الكفارة لعدم ورود الن�ص على
كفارة ال�صالة ,وهو الذي جنح �إليه الإمام نور الدين ال�ساملي -رحمه اهلل -يف �أجوبته ونف�سي متيل �إليه،
ولكن الكفارة �أحوط ملن �أراد �أن ي�ستربئ لدينه ،واهلل �أعلم.
 rrما هو �أف�ضل الذكر يف �آخر الليل و�آخر النهار؟
 rجاء يف احلديث عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أف�ضل ما قلته �أنا والنبيون من قبلي «ال �إله �إال
اهلل» ،وهو دليل على �أن كلمة التوحيد هي �أف�ضل الذكر ،لأن العقيدة تنبني عليها ،والأعمال ال ت�صح �إال
بها ،ويليها الت�سبيح واال�ستغفار للأمر بها يف القر�آن ،وكذلك �سائر الأذكار املحمودة كالتكبري واحلوقلة،
واهلل �أعلم.
 rrرجل �أو�صى بعمارة من ماله يبنى بثمنها م�سجدا �أو عدة م�ساجد ،وقيمة هذه العمارة تفوق ثلث
ماله ،فهل يف هذه احلالة تكون الو�صية ثابتة �أم ال؟
� rإن زادت الو�صية على الثلث ردت �إليه� ،إال �إن ر�ضي الورثة بالزيادة ،واهلل �أعلم.
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منذ ظهور فريو�س كورونا
(ك���وف���ي���د )١٩-يف مدينة
(وه���ان) ال�صينية وم��ا تبعه
من �سرعة انت�شار هذا الوباء
عامل ًيا ،وانتقاله بني دول العامل
وحتوله �إىل جائحة �ضربت
�أق����وى الأن��ظ��م��ة ال�صحية،
وعطلت العديد من امل�صالح
االق��ت�����ص��ادي��ة ،و�أ َّث����رت على
الن�سيج االجتماعي .والدرا�سات
يوما
والبحوث الزالت تظهر لنا ً
بعد يوم معلومات وخفايا عن
هذا الفريو�س.
يف هذا املقال �س�أحاول �أن
�أتناول بع�ض ًا من �آخر املقاالت
املن�شورة يف بع�ض ال�صحف
العاملية لأنه بات من امل�ؤكد �أن
معظمنا قد ع��رف معلومات
عامة كثرية عن هذا املر�ض.

النقيب (طبيب)/
حممد بن �صالح الرا�شدي
م�ست�شفى القوات امل�سلحة-اخلو�ض
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( ðكوفيد :)١٩-ماذا يحدث داخل
�أج�سامنا؟
كيف ي�ستجيب اجل�سم عند دخول الفريو�س
له؟ وماهي العمليات الفي�سيولوجية التي
حتدث للتقليل من تبعاته �أو التخل�ص منه ؟
ملعرفة العمليات واملراحل املختلفة التي
حتدث مبجرد دخول الفريو�س �إىل �أج�سامنا
ُتق�سم اال�ستجابة للفريو�س لأربع مراحل
وهي :خفيفة ،معتدلة� ،شديدة ،حرجة .يف
الواقع وعند الإ�صابة بالفريو�س قد ال تظهر
كل املراحل على املري�ض �أو قد تختلط بني
بع�ضها البع�ض.
املرحلة الأوىل:
اقتحام اخلاليا وتكاثر الفريو�س يف الأنف
توجد لدى الإن�سان يف بع�ض خاليا اجل�سم
م�ستقبالت على الغ�شاء اخلارجي للخلية ومـن
هـــــذه امل�ستقبــــالت مــــا ي�سمـى ACE2
 angiotensin converting enzyme 2والتي
ب�شكل عام تلعب دوراً يف التحكم ب�ضغط الدم
والأمالح يف اجل�سم ،حينما ي�صاب الإن�سان
بفريو�س (كوفيد )١٩-ف�إن الفريو�س يرتبط
مبا�رشة بامل�ستقبالت املذكورة وي�سهل دخول
احلم�ض النووي ( )RNAللفريو�س �إىل داخل
خلية اجل�سم ،ويعمل على توجيه اخللية لإنتاج
املاليني من ن�سخ الفريو�س.
�سابق ًا كانت الدرا�سات ت�شري �إىل عدم
وجود م�ستقبالت ( )ACE2يف خاليا الأنف
والفم والل�سان ،ولكن الدرا�سات احلديثة �أثبتت
خالف ذلك حيث تبينّ وجود هذه امل�ستقبالت
على خاليا الفم والأنف والل�سان ،مما يف�رس
�رسعة انت�شار الفريو�س مبجرد مالم�سته باليد.

ت�شري بع�ض الدرا�سات م�ؤخراً �إىل وجود
�أنزمي يف ج�سم الإن�سان ي�سمى ()TMPRSS2
يعمل على �إزالة الغ�شاء اخلارجي للفريو�س
وبالذات (فريو�س كوفيد )١٩-لي�رسع وي�ساعد
على التحامه مب�ستقبالت خاليا ج�سم الإن�سان
مبقدار ع�رشة �أ�ضعاف ،وهذا ما يف�رس كذلك
�رسعة انت�شاره.
ويف درا�سة م�صغرة �أجريت ب�أملانيا على
ت�سعة مر�ضى �أ�صيبوا بالفريو�س لوحظ وجود
ن�سخ كثرية من الفريو�س يف الأنف واحللق يف
اخلم�سة الأيام الأوىل من الإ�صابة ،و�أن �ست ًة
منهم كانوا ال يحملون الفريو�س يف الأنف
واحللق باليوم العا�رش وهذا ما يف�رس �رسعة
انت�شار الفريو�س يف الأيام الأوىل من الإ�صابة
حيث الرتكيز العايل من معدل الفريو�س
والأعرا�ض القليلة منه جتعل امل�صاب يختلط
بالآخرين يف حني �أنه هو ب�ؤرة الإ�صابة .كذلك
يف�رس ال�سبب يف �أن الن�سبة الأكرب ممن لديهم
�أعرا�ض �أخرى وتكون نتائج فح�ص البلمرة
( )PCRللفريو�س �إيجابية ،ولكن عندما
تتحول الأعرا�ض للجهاز التنف�سي تكون ن�سبة
كبرية منهم نتائج البلمرة معهم �سلبية.
�إ�ضافة ملعلوماتنا ف�إن الدرا�سات تف�رس
ال�سبب يف فقدان حا�سة ال�شم لدى امل�صابني
ب�أن خاليا الع�صب التي تنقل معلومات ال�شم
�إىل الدماغ توجد بها م�ستقبالت ()ACE2
وكذلك ( ،)TMPRSS2يف اجلانب الآخر ،كذلك
ُيف�رس �إيجابية فح�ص البلمرة للأ�شخا�ص ممن
يفقدون ال�شم ك�أول عر�ض لهم يف حني قد
متنى النتائج �سلبية عندما ينتقل الفريو�س
�إىل اجلهاز التنف�سي.

املرحلة الثانية:
تكاثر الفريو�س يف الرئة و�إنذار جهاز املناعة
توجد يف رئة الإن�سان خاليا رئوية ت�سمى ( )Pneumocytesوالتي
تكون من مهماتها الأ�سا�سية هو �إنتاج �سائل احلوي�صالت الهوائية
( )alveoliوي�سمى ( )surfactantحيث ت�ساعد هذه ال�سوائل على �رسعة
تبادل غازات الأك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون بني ج�سم الإن�سان
واملحيط اخلارجي ،بالرجوع �إىل املربع الأول لدخول الفريو�س �إىل
ج�سم الإن�سان مب�ستقبالت ( )ACE2ف�إن اخلاليا الرئوية متتلك هذه
امل�ستقبالت فبمجرد و�صول الفريو�س لها تبد�أ ا�ستجابة جهاز املناعة
مبا�رشة بتفعيل اخلاليا الليمفاوية التي تقوم ب�إنتاج �أج�سام م�ضادة
من نوع ( )IgMوبعدها بفرتة (.)IgG
تالحظ �أن ( )%٥٠من امل�صابني ميتلكون هذا النوع من امل�ضادات
يف اليوم ال�سابع من الإ�صابة و�أن ( )%١٠٠منهم ميتلكونها بعد
�أ�سبوعني .ملعلوماتنا ف�إن ن�سبة وجود الأج�سام امل�ضادة ال تعطي
م�ؤ�رشا ثابت ًا بت�أثري الفريو�س على اجل�سم.
املرحلة الثالثة:
االلتهاب الرئوي ()Pneumonia
قرابة ( )%١٤من مر�ضى (كوفيد )١٩-يعانون من �أعرا�ض رئوية
حادة ت�ستدعي الدخول للم�ست�شفى لتلقي العالج ،وهذا االلتهاب الرئوي
يحدث عندما تتدمر احلوي�صالت الهوائية بفعل الفريو�س ،مما ي�ؤدي �إىل
جتمع �سوائل االلتهاب وانكما�ش يف الرئة ،ك�إجراء مناعي تتجه اخلاليا
املناعية �إىل احلوي�صالت الهوائية وتتو�سع الأوعية الدموية لت�ساعد على
خروج اخلاليا املناعية ملهاجمة �أهدافها ،مما يراكم جتمع ال�سوائل يف
تلك احلوي�صالت وان�ضغاطها وانكما�شها وفقدانها لوظيفتها ،وينتج
عن ذلك كله �صعوبة يف التنف�س وت�أثر بليغ يف عمل احلوي�صالت يف
تخل�ص اجل�سم من ثاين �أك�سيد الكربون ،ونقل الأك�سجني له ،املري�ض
يف هذه املرحلة يحتاج �إىل الأك�سجني ب�شكل كبري ،كما يحتاج كذلك
ل�سوائل وريدية.
املرحلة الرابعة:
متالزمة االلتهاب التنف�سي احلاد
()Acute Respiratory Distress Syndrome ARDS

�إن الفرتة احلرجة للمر�ض تكون يف غ�ضون ع�رشة �أيام من الإ�صابة
والبدء يف الأعرا�ض ،عندما ينتقل املري�ض من االلتهاب الرئوي �إىل
االلتهاب التنف�سي احلاد ،فهذا يعني �أن احلوي�صالت الهوائية و�صلت
ملرحلة الت�صلب وفقدان وظيفتها ،هناك نوع من الأج�سام املناعية
ت�سمى ال�سيتوكينات ( )cytokinesمثل IL6 and TNF IL1٫
مما �سبق وبفهم طبيعة ارتباط الفريو�س بخاليا ج�سم الإن�سان
وكيفية تكاثره وانتقاله وما ي�سببه من م�ضاعفات وت�أثريات على

اجلهاز التنف�سي ب�شكل خا�ص ،ي�ساعدنا على جتنب طرق انتقاله وفهم
في�سيولوجيته والتعامل معه ب�أقل الطرق �رضراً.
 ðالأع�ضاء التي تت�أثر بفريو�س كورونا :على الرغم من �أن فريو�س
كورونا ي�صيب اجلهاز التنف�سي وي�ؤثر على الرئتني �إال �إن لديه قابلية
للت�أثري على باقي �أع�ضاء اجل�سم ,و�إف�شال بع�ضها ولو على املدى البعيد
ومنها:
القلب :عندما ت�ؤخذ �صور للقلب بعد �أ�شهر من الإ�صابة تظهر ت�أثر
وتدمر لبع�ض خاليا ع�ضالت القلب مما يزيد من ن�سبة الإ�صابة بالف�شل
القلبي.
الدماغ :حتى امل�صابني يف مقتبل العمر ف�إن الفريو�س قد ي�سبب
جلطات دماغية �أو حاالت �رصع �أو حتى متالزمات اجلهاز الع�صبي
مثل ( ،)Guillian Barre Syndromeوعلى املدى البعيد ف�إنها تزيد من
فر�صة الإ�صابة بال�شلل الرعا�شي والزهامير.
جتلطات الدم والأوعية الدموية( :كوفيد )١٩-يزيد
من فر�صة جتلط الدم يف الأوعية الدموية ممايزيد من فر�صة حدوث
جلطات قلبية �أو دماغية ،حيث �أثبت �أن ال�سبب الأكرب يف ف�شل خاليا
ع�ضالت القلب هو جتلطات يف الأوعية الدموية الدقيقة داخل ع�ضلة
القلب ،كما �أن الأع�ضاء الأخرى التي تت�أثر بهذه التجلطات هي الكبد
والكلى.
 ðم�ضاعفات (كوفيد )١٩-لغري املنومني :يف درا�سة �أجريت
ب�أملانيا تعنى مبر�ضى (كوفيد� )١٩-شملت ( )٩٥٨مري�ض ًا ممن يعانون
من �أعرا�ض خفيفة ومتو�سطة ,ومل يخ�ضعوا للدخول �إىل امل�ست�شفيات
لتلقي العناية ،حيث ا�ستخل�صت الدرا�سة �أن ما يقارب ن�صف املر�ضى
ا�ستمروا يف معاناتهم من �أعرا�ض الفريو�س خالل الأربعة �أ�شهر
الالحقة ,ومنها الكحة وانعدام حا�ستي التذوق وال�شم و�آالم م�ستمرة يف
ع�ضالت اجل�سم وبع�ض الأحيان ال�صداع ،ويطلق على هذه الأعرا�ض
جمتمعة مبتالزمة ما بعد كورونا.
ويف اخلال�صة �إن البحوث التزال جارية لتك�شف العديد من احلقائق
ولكن البحوث �أكرث و�أ�شمل يف ما يخ�ص لقاحات فريو�س كورونا.
املراجع:

1-Lee, S. X., Balobaid, A., Lastinger, A., &amp; Reece, R.
(2021). Follow-Up of Hospitalized Adults with Post-Acute
COVID-19 Syndrome.
2- fek, J. K. (2020). The role of angiotensin-converting
enzyme 2 in the pathogenesis of COVID-19
3- Lee, S. X., Balobaid, A., Lastinger, A., &amp; Reece, R.
(2021). Follow-Up of Hospitalized Adults with Post-Acute
COVID-19 Syndrome.
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مرحبا بكم يف باب ال�صحة وجودة احلياة ،نحو املزيد من الوعي لتعزيز ال�صحة والتمتع
نتطرق �إىل تعزيز
بجودة حياة عالية ،وحما�س م ّتقد للعي�ش
الهني واحلياة ال�سعيدة .يف هذا العدد ّ
ّ
ال�سميع العليم،
�صحة ال�سمع ،وكيف حتمي �سمعك طوال حياتك؟ �إنه �أهم احلوا�س التي وهبها لنا
ُ
والتي متكننا من التفاعل بوعي مع حميطنا من حيث �سماع الأ�صوات ،ومتييزها ،ون�ستطيع من
نتعرف على املخاطر التي حتدق بنا لنتمكن من
خاللها التوا�صل مع بع�ضنا .وبف�ضل حا�سة ال�سمع ّ
جتنبها على الفور .وحتى عندما نكون نائمني ف�إن �سمعنا يبقى متيقظا .و� ّإن تعطلت وظائف هذه
احلا�سة ،يعني تعطل وظيفة التخاطب ،وتعطل خا�صية التنبيه ال�سمعي ،لذا يطلق على املحرومني
من حا�سة ال�سمع والنطق ا�سم ال�صم ،والبكم .وتتجلى �أهمية ال�سمع بو�ضوح يف �آيات القر�آن الكرمي
ار
ال�س ْم َع َوالأ ْب َ�ص َ
بحيث غالبا ما يرد ذكر ال�سمع قبل الب�رص } ُق ْل ُه َو ا َّلذِي �أَن�شَ �أَكُ ْم َو َج َع َل َلك ُُم َّ
ون{ (�سورة امللك الآية .)23
َوالأ ْف ِئ َد َة َق ِليلاً َّما َت ْ�شك ُُر َ
ب�صحة ال�سمع وتعلّم طرق حمايته.
هدفك لهذا ال�شهر :الوعي
ّ

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

فقد ال�سمع ي�سبب ق�صور يف الوعي والتفكري
نظراً للأهمية البالغة لل�سمع ،ف�إنه يكون موجودا لدى اجلنني منذ
والدته،
وتتكون الأذن يف ال�شهر اخلام�س من احلمل ،وتبد�أ مهامها فوراً
ّ
اخلارجية الوا�صلة له عرب ال�سائل (الأمنيو�سي)
يف التقاط الذبذبات
ّ
املغلف له يف الرحم ،ك�صوت امل�شيمة ،واملعدة ،ونب�ضات قلب الأم،
فعلياً.
حا�سة ال�سمع �أول احلوا�س التي تعمل ّ
وبذلك تكون ّ
حا�سة ال�سمع الو�سيلة التي يتم من خاللها تعلم النطق،
وتعد ّ
والتوا�صل مع العامل اخلارجي .يبد�أ الطفل بتمييز الأ���ص��وات ،ثم
يتعلم النطق من خالل اال�ستماع وتقليد �أ�صوات الآخرين ليتمكن
من التوا�صل مع من يحيطون به للتعبري عن احتياجاته وم�شاعره،

مما ي�سهم يف تطوره الذهني ونمُ ّو معارفه وتعزيز مداركه .ف�إذا ولد
حتما ،لعدم قدرته على
الإن�سان وهو �أ�صم ،فهو �سيحرم من النطق ً
اكت�ساب �أي خمزون لغوي �أثناء فرتة حياته ،ويخ ّتل منوه الذهني
ويت�أخر تطوره.
ومن يفقد ال�سمع يف مراحل متقدمة من العمر ي�ضعف انتباهه ملا
يدور حوله ،ويت�أثر �إدراكه وذكاءه .و�إذا تفاقمت امل�شكلة ف�سوف ي�شعر
بالعزلة وال�ضيق ،لأنه ي�صبح �صعب الت�أقلم مع بيئته اخلارجية ،حيث
وترد يف مدركاته �إىل حد �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل
ي�صاب بق�صور عقليّ ٍ ،
الإ�صابة با�ضطرابات �سلوكية ،وج�سدية �شديدة.

مدى انت�شار م�شكلة فقدان ال�سمع
يعاين حوايل خم�سمائة مليون �شخ�ص على ال�صعيد العاملي
من فقدان ال�سمع امل�سبب للعجز ،و�أكرث من ثالثني مليون هم من
الأطفال .وت�شري �إح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية ب�أن ( 1من )5
يعانون من فقدان ال�سمع ،وميثل ذلك �أكرث من مليار ون�صف مليار
ن�سمة ،و ب�أن ( )%30منهم يعانون من فقدان ال�سمع امل�سبب للعجز،
عالجيا ،و( )%80من امل�صابني يف الدول النامية.
ويتطلب تدخلاً
ً

وت�شري التقديرات �إىل �أنه بحلول عام 2050م �سيعاين �شخ�ص من
بني كل (� )4أ�شخا�ص من فقدان ال�سمع.
ويتعر�ض ( )1.1مليار �شاب (ب�ين � 35-12سنة) خلطر
فقدان ال�سمع ب�سبب التعر�ض لل�ضو�ضاء يف ال�سياقات الرتفيهية.
كاحلفالت ال�صاخبة وال�سماع مل�ضخمات ال�صوت واملو�سيقى عرب
�سماعات الر�أ�س.

الك�شف والعالج بالن�سبة مل�شاكل نق�ص ال�سمع؟
الك�شف والتدخل املبكران� ،أهم عوامل التقليل من �أثر فقدان
ال�سمع على منو الطفل و�إجنازاته التعليمية .الك�شف والعالج املبكران
من خالل برامج فح�ص �سمع الر�ضع ي�ؤدي �إىل حت�سني التح�صيل
اللغوي والتعليمي للطفل .الفح�ص قبل املدر�سي واملدر�سي واملهني
لتحري �أمرا�ض الأذن وفقدان ال�سمع للك�شف املبكر عن فقدان ال�سمع
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وعالجه .ويمُ كن للأ�شخا�ص الذين يعانون من فقدان ال�سمع �أن
ي�ستفيدوا من ا�ستخدام �أجهزة امل�ساعدة على ال�سمع ،مثل املعينات
ال�سمعية وعمليات زرع القوقعة .وقد ي�ستفيدون �أي�ض ًا من املعاجلة
مل َق ِّو َمة لل ُّنطْ ق والت�أهيل.
ا ُ

الوقاية من م�شاكل ال�سمع
ي�شار �إىل �إمكانية ال��وق��اي��ة م��ن ن�صف
جميع حاالت فقدان ال�سمع ب�صفة عامة ،من
خالل اتخاذ التدابري الوقائية .وت�شمل بع�ض
�إ�سرتاتيجيات الوقاية الآتي :
 vتطعيم الن�ساء يف �سن الإجن��اب �ضد
الأمرا�ض املعدية مثل احل�صبة الأملانية.
 vحت�سني الرعاية الطبية للحمل والوالدة،
وتعزيز الوالدة الآمنة.
 vتطعيم الأطفال �ضد �أمرا�ض الطفولة،
(مثل احل�صبة والتهاب ال�سحايا والنكاف).
 vاتباع ممار�سات رعاية ال�سمع ال�صحية

من خالل :احلد من التعر�ض املهني والرتفيهي
للأ�صوات العالية من خ�لال �إذك���اء الوعي
باملخاطر؛ و�إع���داد الت�رشيعات ذات ال�صلة
و�إن��ف��اذه��ا؛ وت�شجيع الأف���راد على ا�ستخدام
�أجهزة احلماية ال�شخ�صية مثل �سدادات الأذن
و�سماعات �إلغاء ال�ضو�ضاء و�سماعة الر�أ�س.
 vفح�ص التهاب الأذن الو�سطى لدى
الأط��ف��ال ،يتبعه ت��دخ�لات طبية وجراحية
منا�سبة؛ و�أي�ضا ت�لايف ا�ستخدام الأدوي���ة
ال�سامة للأذن� ،إال بو�صفة من الطبيب وحتت
�إ�رشافه.

�آثار فقدان ال�سمع
ميكن ت�صنيفه �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية:
 vالأث��ر الوظيفي :مثل ت�أخر النطق عند
الأط��ف��ال وت��دين م�ستوى التح�صيل العلمي
واملعريف نتيجة ت�أخر قدرتهم على احلديث
وعلى التوا�صل .وتزداد معدالت ر�سوبهم ،فهم
بحاجة �إىل م�ساعدة تعليمية خا�صة يف مرافق
مالئمة للتعليم� ،إال �أن هذه املرافق لي�ست دائما
متاحة.
 vالأث���ر االجتماعي والنف�سي :نتيجة
ملحدودية القدرة على الو�صول �إىل اخلدمات
يف احلياة اليومية ،فيتولّد �شعور بالوحدة
والعزلة والإحباط.
 vالأثر االقت�صادي :تكاليف عاملية �سنوية

قدرها ( )980مليار دوالر ح�سب تقديرات
منظمة ال�صحة العاملية ت�شمل تكاليف ال�صحة
وتكاليف دعم التعليم واخل�سائر يف الإنتاجية
والتكاليف املجتمعية.
ويف البلدان النامية ،ن���ادراً م��ا يتلقى
الأطفال امل�صابون بال�صمم �أي تعليم مدر�سي.
ويعاين البالغون امل�صابون بفقدان ال�سمع من
معدالت بطالة عالية .وبالن�سبة ملن يجدون
عمالً ،فغالبا �ضمن الرتب الوظيفية الأدنى.
ومن �ش�أن حت�سني الو�صول �إىل التعليم و�إعادة
الت�أهيل املهني ،و�إذك��اء الوعي خا�صة بني
�أرب��اب العمل� ،أن ي�ؤديا �إىل خف�ض معدالت
البطالة يف �صفوف امل�صابني بفقدان ال�سمع.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :مايو
6 qماي���و الي���وم العامل���ي
ملكافحة الربو :ه���و مر�ض ي�سبب
التهاب و�ضيق املمرات التنف�سية،
مما مينع تدفق الهواء �إىل الرئتني،
وتتمث���ل �أعرا�ض���ه يف نوبات من
ال�سع���ال ،و�صعوب���ة يف التنف�س
نتيج���ة نق�ص الأك�سج�ي�ن .وعلى
مري����ض الربو اتّب���اع التعليمات
الطبية بدقة ،والبعد عن امل�سببات
مثل الأتربة والغب���ار واحليوانات
املنزلية وعثة الغبار.
 8 qماي���و الي���وم العامل���ي
(للثال�سيمي���ا) :هو ن���وع من فقر
ال���دم الوراثي وتزداد ن�سبة �إ�صابة
الطفل �إذا كان �أحد الوالدين م�صا ًبا
�أو كالهما حام ًال للمر�ض� ،أعرا�ضه
غري ظاهرة مبدئيا لكنها تظهر عن
طريق التحاليل الطبية.
 12 qماي���و الي���وم العاملي
للتمري����ض :يه���دف �إىل التوعي���ة
ب�أهمية املهنة ودورها يف م�ساعدة
املر�ض���ى ،و�إب���راز ال�صعوب���ات
والتحدي���ات الت���ي تواج���ه مهنة
التمري�ض.

�أرقام و�إح�صائيات على م�ستوى ال�سلطنة
�أظهر امل�سح الوطني لأمرا�ض الأذن ال�شائعة وفقد ال�سمع يف
ال�سلطنة الذي �أجري عام (1996م1997-م) �أن معدل انت�شار فقد
ال�سمع بلغ ( ،)%5.5و�أن ن�سبة كبرية منه كان ميكن �شفا�ؤها �أو
جتنبها .وتت�أثر بذلك خمتلف الفئات العمرية ،و�أن حوايل ( )%25من
حاالت �ضعف ال�سمع تبد�أ يف مرحلة الطفولة ،وت�سهم ال�شيخوخة يف

زيادة حاالت فقدان ال�سمع .ي�شار هنا �إىل �أن ال�سلطنة قامت بتطبيق
الربنامج الوطني لفح�ص ال�سمع للأطفال حديثي الوالدة منذ عام
2000م وكذلك مت تطبيق الفح�ص ما قبل املدر�سة والفح�ص
املدر�سي مما �ساعد يف الك�شف املبكر عن نق�ص ال�سمع عند هذه
الفئة العمرية.

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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تكثيف اجلهود الوطنية
(رؤىة ُعمان )2040
من أجل (رؤية

ثماين �سنوات� ،أو يزيد قليلاً  ،منذ ُ�صدور توجيهات ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد -ط َّيب اهلل ثراه -ب�إعداد ر�ؤية وطنية
م�ستقبلية ،وبلورتها و�صياغتها ب�إتقان ودقة ،يف �ضوء توافق
مجُ تمعي وم�شاركة كافة الفئات املجتمعية؛ لتكون ُم�ستوعبة
لواقعنا االقت�صادي واالجتماعي ،و ُم�ست�شرفة مل�ستقبلنا الوطني
مبو�ضوعية ،ومرجعا �أ�سا�سيا لأعمال التخطيط يف بالدنا خالل
الفرتة املقبلة حتى العام 2040م.
مت خالله��ا ت�شكي��ل جلان
�سب��ع �سن��واتَّ ،
عمل للر�ؤية ،مب�شاركة ُنخبة من �أبرز اخلرباء
واملخت�صني والك��وادر ذات امل�ستوى العايل،
امل�شه��ود لها بالكف��اءة واخلربة ،ممن تف َّتقت
ر�ؤاهم عن ُجملة �أولويات وطنية و( )4حماور
رئي�سية؛ هي :الإن�سان واملجتمع ،واالقت�صاد
والتنمي��ة ،واحلوكم��ة والأداء امل�ؤ�س�س��ي،
وكر�ست ه��ذه اللجان مهامها وجل
والبيئةَّ ..
تفكريها ل�صياغ��ة ُجملة �أه��داف ومواءمات
�إ�سرتاتيجية من �أجل امل�ستقبل املن�شود.
�س��ت �سن��وات� ،أو يزي��د قلي�ًل،اً  ،واملواطن
�ستتمخ�ض
ال ُعم��اين يرت َّقب ب�شغف وا�سع م��ا
َّ
عن��ه حلق��ات النقا���ش والعم��ل وخمرج��ات
برنام��ج التنوي��ع االقت�ص��ادي (تنفي��ذ)
واملب��ادرات االت�صالية ،بع�ين طاحمة حلال
بالده وه��ي تقف ت�ض��ارع دول العامل الأول
ر�سخت
وم�صاف ال��دول املتقدم��ة ..مرحل�� ٌة َّ
يف وقته��ا -لعملي��ة ت�شاركي��ة فري��دة مننوعه��ا يف ر�س��م مالم��ح م�ستقب��ل ُعم��ان
التنم��وي :مواطن��ون عادي��ون ،وقطاع��ات
حكومي��ة و�شبه حكومي��ة ،وم�ؤ�س�سات عاملة
حتت مظلة القطاع اخلا���ص ،وجمتمع مدين،
و�أكادميي��ون ونخب مثقفة وق��ادة ر�أي ،عرب
ور���ش عم��ل جاب��ت حمافظات ُعم��ان كافة،
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مت خالله��ا ت�ضمني مقرتحاته��م ومرئياتهم
ح��ول الأهداف بعيدة امل��دى يف ظل عدد من
ال�سيناريوهات املحتملة.
خم�س �سنوات تقري ًب��ا على ت�شكُّل مالمح
الإط��ار املنهج��ي والزمن��ي ملراح��ل �إع��داد
(مار���س  - 2017مار�س 2019م) و�صياغة
الوثيقة الأولية لـ(ر�ؤية ُعمان .)2040
عام��ان �أو يزي��د عل��ى انعق��اد امل�ؤمت��ر
الوطن��ي لإط�لاق الوثيق��ة النهائي��ة لر�ؤي��ة
(عم��ان  ،)2040والإع�لان عنه��ا ،متطلع�� ًة
ُ
(عمان يف م�صاف الدول
ٍ
له��دف طموح ين�ش ُد ُ
املتقدمة).
يوم��ا حت��ى كتابة ه��ذه ال�سطور
()279
ً
تف�ض��ل
عل��ى
2021م)
ماي��و
(ي��وم 24
ُّ
موالن��ا ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان
هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م �-أبق��اه اهلل-
و�إ�ص��داره املر�س��وم ال�سلط��اين ال�سام��ي رقم
( )2020/100والقا�ض��ي ب�إن�ش��اء وح��دة
متابعة تنفيذ الر�ؤية ،وحتديد اخت�صا�صاتها
واعتم��اد هيكله��ا التنظيم��ي ،كجه��ة ُتعن��ى
مبتابعة تنفيذ الأهداف والنتائج ،وم�ؤ�رشات
�أداء اجله��ات املن��وط بها حتقيقه��ا ،وتوفري
البيئ��ة املحفزة وو�ضع احلل��ول واملعاجلات
املنا�سبة ملواجهة العقبات التي تعرت�ضها.

مدرين بنت خمي�س املكتومية
�صحفية بجريدة الر�ؤية

يوم��ا عل��ى �إقرار املق��ام ال�سامي
(ً )151
حل��ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلط��ان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م -حفظه اهلل ورع��اه� -إطالق
(عم��ان  ،)2040واعتم��اد  1يناي��ر
ر�ؤي��ة ُ
2021م الي��وم الأول لب��دء التنفي��ذ؛ كخطوة
عملي��ة عل��ى درب ا�ستدام��ة الرف��اه والأم��ن
للجميع.
( )143يوم��ا عل��ى �ص��دور املر�س��وم
ال�سلطاين ال�سامي رق��م ( )2021/1باعتماد
اخلطة اخلم�سية العا�رشة ،ك�أول خطة تنفيذية
(عمان ،)2040
لأهداف وحماور و�أولوي��ات ُ
كخط��ة متكامل��ة �صيغت وفق م��ا خرجت به
اجتماع��ات م�رشوع اخلط��ة ،وبتعاون كامل
مع كافة وزاراتنا واجلهات ذات ال�صلة.
زمن��ي متنا�س��ق ،وتخطي��ط
ت�سل�س�� ٌل
ٌّ
�إ�سرتاتيج��ي روعي��ت في��ه �أق�ص��ى درج��ات
املواءمة ب�ين مقت�ضيات الواق��ع ومتطلبات
امل�ستقبل ،وف��ق ر�ؤى و�إرادة �سيا�سية ورغبة
عارم��ة يف حتول جذري لبالدنا من ت�صنيف
(م َ�ص��اف الع��امل
(دول الع��امل الثال��ث) �إىل َ
وطنية
املتق��دم)؛ مبجتم��ع مع��ريف وق��درات
ّ
ديناميكية ُمناف�سة وكفاءات متجددة معتزة
وهويته��ا وتراثه��ا ،ومنظوم��ة
مبواطنته��ا ُ
رعاي��ة �صحية �شاملة وعادل��ة ،وبيئة �أعمال

تت�س��م بالالمركزي��ة ،واجل��ودة ،وال�شفافي��ة،
والعدال��ة ،وامل�ساءل��ة ،وتعمي��ق م�ستوي��ات
ال�رشاك��ة الفاعل��ة ب�ين قطاع��ات التنمي��ة
املختلفة ،وتهيئة �أف��راد م�س�ؤولني ومدركني
حلقوقه��م وملتزم�ين بواجباته��م ،وجمتم��ع
ُمغطّ ى ت�أميني ًا ب�شبكة �أمان اجتماعية فاعلة
وم�ستدامة وعادلة ،ومتكني اجلميع من عملية
التنمي��ة امل�ستدام��ة؛ وخل��ق بيئ��ة ت�رشيعات
تواك��ب املتغريات ،ونظ��ام ق�ضائ��ي م�ستقل
وناج��ز ،ورقاب��ة فاعل��ة و�شفاف��ة ،وتطبي��ق
مبادئ احلوكمة الر�شيدة خللق جهاز حكومي
ومبتكِ��ر ،و�سوق عمل ج��اذب للكفاءات
َم ِرن ُ
ومتفاع��ل ومواكب للتغ�يرات ،وتعزيز جهود
جذب اال�ستثمارات الأجنبية عرب بوابة قطاع
خا�ص ممكَّن يقود اقت�صادا تناف�سيا مندجما
مع االقت�صاد العامل��ي ،و�إعالم وطني مهني
ح��ر ينقل �ص��وت املواط��ن ب�شفافي��ة و�أمانة
وحي��اد ،وكذل��ك كظه�ير �إيجاب��ي للتنمي��ة
بح��وار نا�ض��ج ،وتفاع��ل ح��ي ،وت�شخي���ص
�سلي��م ،وحتلي��ل دقي��ق ،ومتابعة ج��ادة ،من
�أجل ا�ستدامة التنمية ال�شاملة جغرافي ًا للمدن
واحلوا��ضر واملحافظات على امت��داد �أر�ض
ُعم��ان م��ن �أق�صى ال�شم��ال مبحافظة م�سندم
�إىل �أق�صى اجلنوب مبحافظة ظفار .
الزمن��ي املتتاب��ع ،وه��ذا
إط��ار
ه��ذا ال ُ
ُّ
التجمي��ع العاب��ر جلُمل��ة الأه��داف الوطني��ة
املت�ضمن��ة يف ر�ؤي��ة بالدن��ا
الطاحم��ة
َّ
امل�ستقبلية ( ،)2040بقدر ما يرفع (�إدرينالني
االطمئنان) عل��ى م�ستقبل هذا الوطن العزيز،
نوعا ما ،يف
بق��در ما يحفز هرومونات القلق ً
ظ��ل ما نعاينه من بع�ض الرتاجع يف فاعلية

االت�ص��ال الإ�سرتاتيجي اخلا���ص بالر�ؤية ،ال
�سيم��ا يف ظل الو�ض��ع االقت�ص��ادي العاملي
الراه��ن ،وتداعيات جائح��ة فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد .)19
و�أن��ا هن��ا ال �أحت��دث ع��ن االت�ص��ال
ف�صحفنا
الإ�سرتاتيجي على م�ستوى الأخبار؛ ُ
ومواقعن��ا الإلكرتوني��ة وقن��وات االت�ص��ال
اخلا�ص��ة بالعديد م��ن هيئاتن��ا وم�ؤ�س�ساتنا
(خ�صو�ص��ا ذات االرتب��اط بتنفي��ذ الر�ؤي��ة)
م�ل�أى بحدي��ث ال يغي��ب ع��ن العي��ون ،و�إمنا
وم��ن باب الأمانة املهني��ة والواقعية التيُبني��ت عليه��ا �أ�سا�س��ا مالم��ح (ر�ؤي��ة ُعم��ان
:)2040
� lأحتدث عن جهود ح�شد العقول والقلوب
والطاق��ات ،لبن��اء ج�س��ور الثق��ة واالرتب��اط
الل�صيق بني املواطن و(ر�ؤية ُعمان . )2040
� lأحت��دث ع��ن تكثي��ف واقع��ي للجه��ود
لتعزي��ز مبد�أ ال�شفافي��ة يف التعاطي الآين مع
ما من��ر به من ظ��روف ،مبا �أنن��ا بد�أنا فعليا
التوجه نحو هدف .2040
� lأحت��دث ع��ن تكثيف املتابع��ة والر�صد
والت�شخي�ص والتحليل والتقييم.
� lأحت��دث ع��ن جه��ود �إع��ادة الت�صحي��ح
للمواط��ن بطريق��ة �سل�سة بهدف
وبي��ان ذلك ُ
�إ�رشاكه يف كل ما مي�س م�ستقبله.
� lأحتدث عن جه��ود جت�سيد (فقه الر�ؤية)
يف حياة املواطن ،ونظم معي�شته.
� lأحتدث عن جه��ود جت�سيد (فقه الر�ؤية)
عل��ى امل�ست��وى امل�ؤ�س�سي ،وم�ؤ��شرات الأداء
واملمار�س��ات ،والربام��ج واملنهجي��ات؛
التحول القادم.
لتج�سيد مالمح
ُّ

� lأحتدث عن جه��ود جت�سيد (فقه الر�ؤية)
لإع��ادة �إنت��اج ممار�سات غ�ير تقليدية� ،أكرث
ابتكارا ومهنية.
ً
� lأحت��دث عن معايري تقا�سم امل�س�ؤوليات
(ر�ؤية ُعمان .)2040
�إنني �أحتدث عن معايري وا�ضحة ل�رشاكة
م�ؤ�س�سي��ة ،وتقا�س��م للم�س�ؤولي��ات ،وتناغ��م
لل��ر�ؤى من �أجل توجي��ه بو�صل��ة العمل نحو
حتقيق �أولويات و�أهداف امل�ستقبل.
ويبقى القول ب� َّأن حلحلة �إ�شكال االت�صال
الإ�سرتاتيجي اخلا�ص بـ(ر�ؤية ُعمان ،)2040
و�ضوح��ا
و�إيج��اد م�س��ارات توا�ص��ل �أك�ثر
ً
تتناغم م��ع مقت�ضيات املرحل��ة احلالية من
ُعم��ر نه�ضتنا املتجددة وتطلع��ات امل�ستقبل
املن�ش��ود ،لهو مبثابة ال�سبي��ل املم ِّهد لتمازج
وطني حقيق��ي وفاعل بني :تطلعات و�أهداف
(ر�ؤي��ة ُعم��ان  ،)2040و�آلي��ات ومنهجي��ات
تنفيذها على �أر�ض الواقع.
مبعن��ى �آخر ه��ي �ضمانة لت�أم�ين عملية
خ��روج تفا�صي��ل (ر�ؤي��ة ُعم��ان  )2040من
َح ْي��ز التنظ�ير �إىل انطالق��ة عل��ى م�ستوى ما
حتمل��ه من تطلع��ات لنا وللأجي��ال الالحقة
علين��ا ،بفع��ل تهيئته��ا للمواط��ن ال ُعم��اين
نف�سي��ا وفكري��ا ومفاهيمي��ا م��ن معطي��ات
وم�ؤ�رشات الأداء ،مبا يحقق التغيري املطلوب
يف ال�سل��وك واملواق��ف وامل�س�ؤولي��ات ،ب��ل
واملب��ادئ والقناع��ات لتنطب��ع عل��ى �ص��ك
ُهويته ،فيعمل ك�رشيك ،فتتحقق بذلك �أق�صى
درجات امل�س�ؤولي��ة الوطنية يف العمل واجلد
واالجته��اد ..م��ن �أج��ل امل�ستقب��ل امل��شرق
ل ُعمان و�أبنائها.
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حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة

وجهود ال�سلطنة يف حمايتها وتعزيزها
ال �شك �إن احرتام منظومة حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية التي ال ميكن العي�ش بدونها يف
املجتمعات لهو دليل على رقيها وثقافتها يف هذا املجال ،والذي يجب �أن يتم فعال من خمتلف
النواحي (القانونية والواقعية والفعلية) ،فهذا �أمر يف غاية الأهمية ويجب مراعاته والوقوف عليه
بجدية اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى ،ويجب احرتامه وعدم امل�سا�س به لأنه يخدم اجلميع ويحقق
التوازن يف احلياة مبختلف جماالتها ،فاملجتمعات بها �شرائح خمتلفة ،وكذلك فئات خمتلفة
يف الأعمار والأجنا�س وكذلك يف النواحي ال�صحية� ،إن املتتبع حلقوق الإن�سان ليجدها �إنها حمور
ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني العُمانية والدولية املختلفة ،وقد كان االهتمام بها يف الوقت احلا�ضر
من ال�ضرورة والأهمية مبكان ،حيث �إن التجارب الدولية املعتمدة على القوانني البحتة بدون
الرعاية الإن�سانية �أثبتت ف�شلها يف جناح اال�ستقرار املحلي والإقليمي يف املجتمعات والأقطار؛
لذلك دعت احلاجة املا�سة �إىل �إبراز احلقوق الإن�سانية املختلفة ،املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية واالجتماعية وغريها؛ من �أجل �أن ينعم الفرد بالعي�ش الكرمي ،واخلري العميم.

�سامل بن �سيف ال�شعيلي
اللجنة العُمانية حلقوق الإن�سان
العــدد 533
مايو 2021
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من �أجل ذلك ،ومن منطلق قوله تعاىلَ } :و َل َق ْد كَ َّر ْم َنا َبنِي �آ َد َم
اه ْم َعلَى كَ ِث ٍري
اهم ِّم َن الطَّ ِّي َب ِ
ات َوف َّ
َ�ض ْل َن ُ
اه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُ
َو َح َم ْل َن ُ
ممِّ َّ ْن َخ َل ْق َنا َتف ِْ�ضي ًال{� ،سورة الإ�رساء الآية (� ،)70أ�ضحت مو�ضوعات
حقوق الإن�سان حمل اهتمام ورعاية من قبل ال��دول وامل�ؤ�س�سات
والباحثني ،ويت�أكد االهتمام بهذه احلقوق من خالل العناية الفائقة
ببع�ض ممن فقدوا نعما منحها اخلالق ج َّل يف عاله غريهم ،كفقد نعمة
ال�سمع �أو الب�رص �أو امل�شي �أو النطق وغري ذلك من النعم املختلفة ،وهذه
الفئة هي املعروفة يف كل املجتمعات بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سواء
كانوا من الرجال �أو الن�ساء �أو الأطفال ،لهم حقوقهم اخلا�صة التي يجب
�أن يتمتعوا بها ب�سبب الإعاقة التي ابتالهم اهلل عز وجل بها  ،كحق
اخل�صو�صية يف حياتهم اخلا�صة ،وحق متتعهم باخلدمات العامة من
تعليم و�صحة وغريها ،وحق تي�سري كافة ال�سبل من �أجل احل�صول على
حقوقهم كاملة .
لقد �أ�صبحت حقوق الإن�سان مو�ضوع اهتمام القانون الدويل
واهتماما خا�صني،
املعا�رص ،و�أولتها منظومة املجتمع الدويل عناية
ً
ومن املعلوم ب�أن حقوق الإن�سان والذي تندرج حتت مظلتها (حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) تولد مع الإن�سان منذ نعومة �أظفاره ،فهي
بال �شك �إنها تتميز كقاعدة �أ�سا�سية ب�أنها حقوق غري قابلة للتجزئة
وال للت�رصف حتت �أي ظرف كان ،حتى �أثناء ال�رصاعات امل�سلحة يجب
احرتامها والوقوف عليها دون �أي انتهاك ،لأنها بال �شك هي �صميم
كرامة الإن�سان حيثما وجد على هذه الأر���ض ،و�إذا وجد التمييز �أو
التفاوت يف هذا اجلانب لهذه احلقوق ف�إن ذلك مرجعه للمجتمعات،
ولي�س لقاعدة احلقوق التي �أوجدت لها منذ �أن خلق اهلل �سبحانه وتعاىل
الأر�ض ومن عليها.
وبناء عليه ،وقبل ال�رشوع يف احلديث عن حقوق هذه الفئة من
املجتمع ف�إنه من املنا�سب التطرق �إىل التعريف مبفهوم حقوق الإن�سان
املعنية بهذه الفئة.
وكذلك االتفاقية الأممية
ّ
عرفه فقهاء
�إن مفهوم حقوق الإن�سان مفهوم �شامل ووا�سعّ ،
القانون واحلقوقيون بتعاريف خمتلفة ،وعليه ف�إن حقوق الإن�سان هي
جمموعة من املعايري الأ�سا�سية للحياة الكرمية والتي تعد �أ�سا�س احلرية
والعدالة وال�سالم يف املجتمعات  ،فاحرتام هذه احلقوق وتعزيزها يف
املجتمعات ي�ساهم يف تنميتها وتنمية �أفرادها على حد �سواء.
كما تعرف حقوق الإن�سان على �أنها �ضمانات قانونية عاملية
حلماية الأف���راد و اجلماعات م��ن الإج���راءات التي مت�س احلريات
الأ�سا�سية والكرامة الإن�سانية ومتكن الإن�سان �أن يحيا بكرامة كب�رش
وحت��رره من اخل��وف ومن احلاجة ،و هي تلك احلقوق التي ي�شملها
القانون الدويل العريف (ما تعارفت عليه الأمم املتح�رضة) و�صكوك
حقوق الإن�سان والقانون الوطني و كل احلقوق الالزمة لكي يحيا
الإن�سان حياة حرة كرمية �آمنة م�أمونة �صحية (�أي كل احلقوق الالزمة
جلعله �إن�سانا) ،وهي ت�شمل كل نواحي حياته املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية.
واع�تراف��ا ب�أهمية العناية وااله��ت��م��ام بحقوق ه��ذه الفئة من
املجتمع ،واحلاجة امللّحة للعناية بهم نتيجة ما �أ�صابهم من بع�ض
الإعاقات اجل�سدية (احلركية وال�سمعية والب�رصية والذهنية  ..و�إلخ)

التجارب الدولية املعتمدة على القوانني البحتة بدون
الرعاية الإن�سانية �أثبتت ف�شلها يف جناح اال�ستقرار املحلي
والإقليمي فـي املجتمعات والأقطار؛ لذلك دعت احلاجة
املا�سة �إىل �إبراز احلقوق الإن�سانية املختلفة
معنية ب�ش�ؤونهم وحماية حقوقهم وحرياتهم
فقد مت تخ�صي�ص �إتفاقية ّ
من �ضمن االتفاقيات واملعاهدات الدولية الإن�سانية واملتعلقة بحقوق
الإن�سان ،ومت ت�سمية هذه االتفاقية بـ(اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة) والتي مت اعتمادها بقرار اجلمعية العامة رقم ()106/61
بتاريخ  13دي�سمرب  2006م ،وكان تاريخ بدء النفاذ  3مايو  2008م.
�إن م�صطلح (الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) م�صطلح ي�شمل كل من
يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية �أو عقلية �أو ذهنية �أو ح�سية ،قد
متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�شاركة ب�صورة كاملة
وف ّعالة يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
حيث �إن الديباجة يف هذه االتفاقية ت�شري الدول الأطراف فيها �إىل
جمموعة من النقاط والتي نذكر هنا بع�ضا منها على �سبيل املثال ال
احل�رص ما يلي:
� kإذ ت�شري �إىل املبادئ املن�صو�ص عليها يف ميثاق الأمم املتحدة
التي تعرتف مبا جلميع �أفراد الأ�رسة الإن�سانية من كرامة وقيم مت�أ�صلة
وحقوق مت�ساوية غري قابلة للت�رصف ك�أ�سا�س للحرية والعدالة وال�سالم
يف العامل.
 kو�إذ تعرتف ب�أن الأمم املتحدة قد �أعلنت ووافقت ،يف الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ويف العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان ،على
�أن لكل فرد ،دون متييز من �أي نوع ،احلق يف التمتع بجميع احلقوق
واحلريات املن�صو�ص عليها يف تلك ال�صكوك.
 kو�إذ ت�ؤكد من جديد الطابع العاملي جلميع حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعا�ضدها و�رضورة
�ضمان متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بهذه احلقوق ب�شكل كامل ودون
متييز.
 kو�إذ ت�شري �إىل العهد ال���دويل اخل��ا���ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،والعهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،واالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�رصي ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو غري الإن�سانية �أو املهينة ،واتفاقية حقوق الطفل ،واالتفاقية
الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم.
 kو�إذ تدرك �أن الإعاقة ت�شكِّل مفهوما ال يزال قيد التطور ،و�أن الإعاقة
حتدث ب�سبب التفاعل بني الأ�شخا�ص امل�صابني بعاهة ،واحلواجز يف
املواقف والبيئات املحيطة التي حتول دون م�شاركتهم م�شاركة كاملة
ف ّعالة يف جمتمعهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين.
حيث هناك ما يقارب ( )25نقطة ورد ذكرها يف هذه الديباجة املعنية
بهذه االتفاقية والتي من خاللها كانت متهيدا التفاق الدول املعنية
والأطراف فيها على مواد هذه االتفاقية والغر�ض منها.
وقد جاء الغر�ض من هذه االتفاقية بال �شك لتعزيز وحماية وكفالة
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متتع جميع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة متتعا كامال من منطلق امل�ساواة
مع الآخرين بكافة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،وتعزيز احرتام
كرامتهم املت�أ�صلة ،وقد احتوت هذه االتفاقية على مبادئ عامة
ح�سبما ورد يف املادة رقم ( )3من مواد االتفاقية امل�شار �إليها �أعاله
وتتمثل فيما يلي:
 kاحرتام كرامة الأ�شخا�ص املت�أ�صلة وا�ستقاللهم الذاتي مبا يف ذلك
حرية تقرير خياراتهم ب�أنف�سهم وا�ستقالليتهم.
 kعدم التمييز.
 kكفالة م�شاركة و�إ��شراك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�صورة كاملة
وف ّعالة يف املجتمع.
 kاحرتام الفوارق وقبول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع
الب�رشي والطبيعة الب�رشية.
 kتكاف�ؤ الفر�ص.
� kإمكانية الو�صول.
 kامل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
 kاحرتام القدرات املتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحرتام حقهم يف
احلفاظ على هويتهم.
وفيما يتعلق بااللتزامات العامة التي �أقرتها الدول الأطراف يف
هذه االتفاقية فهناك ما يقارب ( )5التزامات والتي ورد ذكرها يف
املادة رقم ( )4من مواد هذه االتفاقية و تتمثل فيما يلي:
 rتتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز �إعمال كافة حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية �إعماال تاما جلميع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة دون
�أي متييز من �أي نوع على �أ�سا�س الإعاقة .وحتقيقا لهذه الغاية ،تتعهد
الدول الأطراف مبا يلي:
 kاتخاذ جميع التدابري املالئمة ،الت�رشيعية والإداري��ة وغريها من
التدابري ،لإنفاذ احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية.
 kاتخاذ جميع التدابري املالئمة ،مبا فيها الت�رشيع ،لتعديل �أو �إلغاء
ما يوجد من قوانني ولوائح و�أع��راف وممار�سات ت�شكل متييزا �ضد
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 kمراعاة حماية وتعزيز حقوق الإن�سان للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
جميع ال�سيا�سات والربامج.
 kاالمتناع عن القيام ب ��أي عمل �أو ممار�سة تتعار�ض مع هذه
االتفاقية ،وكفالة ت�رصف ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العامة مبا يتفق معها.
 kاتخاذ كافة التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز على �أ�سا�س
الإعاقة من جانب �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�ؤ�س�سة خا�صة.
� kإج��راء �أو تعزيز البحوث والتطوير لل�سلع واخلدمات واملعدات
واملرافق امل�صممة ت�صميما عاما ،كما حتددها املادة ( )2من هذه
االتفاقية ،والتي يفرت�ض �أن حتتاج �إىل �أدنى حد ممكن من املواءمة
و�إىل �أق��ل التكاليف لتلبية االحتياجات املحددة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وت�شجيع توفريها وا�ستعمالها ،وتعزيز الت�صميم العام لدى
و�ضع املعايري واملبادئ التوجيهية.
� kإجراء �أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات اجلديدة ،وتعزيز
توفريها وا�ستعمالها ،مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومات واالت�صال،
والو�سائل والأجهزة امل�ساعدة على التنقل ،والتكنولوجيات ا ُ
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حقوق الإن�سان هي جمموعة من املعايري الأ�سا�سية للحياة
الكرمية والتي تعد �أ�سا�س احلرية والعدالة وال�سالم يف
املجتمعات  ،فاحرتام هذه احلقوق وتعزيزها يف املجتمعات
ي�ساهم يف تنميتها وتنمية �أفرادها على حد �سواء
املالئمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مع �إيالء الأولوية للتكنولوجيات
املتاحة ب�أ�سعار معقولة.
 kتوفري معلومات �سهلة املنال للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�ش�أن
الو�سائل والأجهزة امل�ساعدة على التنقل ،والتكنولوجيات ا ُ
ملعِينة ،مبا
يف ذلك التكنولوجيات اجلديدة ،ف�ضال عن �أ�شكال امل�ساعدة الأخرى،
وخدمات ومرافق الدعم.
 kت�شجيع وتدريب الأخ�صائيني واملوظفني العاملني مع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف جمال احلقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية لتح�سني
توفري امل�ساعدة واخلدمات التي تكفلها تلك احلقوق.
 rفيما يتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،تتعهد
كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابري الالزمة ب�أق�صى ما تتيحه
امل��وارد املتوافرة لديها ،وحيثما يلزم ،يف �إطــار التعاون الدويل،
للتو�صل تدريجيا �إىل �إعمال هذه احلقوق �إعماال تاما ،دون الإخالل
بااللتزامات الواردة يف هذه االتفاقية والواجبة التطبيق فورا ،وفقا
للقانون الدويل.
 rتت�شاور ال��دول الأط��راف ت�شاوراً وثيقا مع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة مبن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ،من خالل املنظمات التي
متثلهم ،ب�ش�أن و�ضع وتنفيذ الت�رشيعات وال�سيا�سات الرامية �إىل تنفيذ
هذه االتفاقية ،ويف عمليات �صنع القرار الأخرى ب�ش�أن امل�سائل التي
تتعلق بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�إ�رشاكهم فعليا يف ذلك.
 rلي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س �أي حكم يتيح على نحو �أوفى
�إعمال حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة قد يرد يف قانون دولة طرف �أو
يف القانون الدويل املعمول به يف تلك الدولة .وال يجوز فر�ض �أي تقييد
�أو انتقا�ص لأي حق من حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف
بها �أو القائمة يف �أي دولة طرف يف هذه االتفاقية ،عمال بقانون �أو
اتفاقية �أو الئحة �أو عرف بحجة �أن هذه االتفاقية ال تعرتف بهذه
احلقوق واحلريات �أو تعرتف بها يف نطاق �أ�ضيق.
 rميتد �رسيان �أحكام هذه االتفاقية �إىل جميع �أج��زاء الدول
االحتادية دون �أي قيود �أو ا�ستثناءات.
و�إدراكا من منظومة املجتمع الدويل ب�أهمية هذه الفئة ،فقد ورد
يف ن�ص املادة رقم ( )34من مواد هذه االتفاقية والبالغ عددها ()50
مادة ،ورد (تن�ش�أ جلنة معنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ي�شار
�إليها فيما يلي با�سم اللجنة ) لت�ضطلع مبجموعة من املهام املن�صو�ص
عليها يف املادة.
حيث �إن جممل املواد لهذه االتفاقية ما يقارب ( )50اعتمدتها
الدول الأطراف املعنية والتي ال يت�سع ذكرها يف هذا املقال على نحو
تف�صيلي.
وامتثاال للتوجه الأممي وحر�ص ال�سلطنة يف ا�ستمرارية متثيل
الفئات الأوىل بالرعاية يف اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان ل�ضمان

متتعها بحقوقها وحمايتها من التجاوزات ،وانطالقا من احلكومة
الر�شيدة ب�أهمية االهتمام بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة يف
املجتمع ،وحماية حلقوقهم الأ�سا�سية وتعزيزا لها ،فقد كانت ال�سلطنة
من �أوائل الدول التي �صادقت عليها ،وذلك مبوجب املر�سوم ال�سلطاين
رق��م ( )2008/121كما �صدر قانون رعاية وت�أهيل املعاقني،
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2008/63ليدعم اخلدمات املقدمة
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،هذا ف�ض ًال عن قانون الطفل ال�صادر مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم (.)2014/21
وانطالق ًا من هذه القوانني واالتفاقيات عملت ال�سلطنة ممثلة
يف وزارة التنمية االجتماعية على االنتقال من املفهوم الرعائي �إىل
املفهوم التنموي الذي يعتمد املدخل احلقوقي لكفالة حقوق الإن�سان
وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وغريهم من فئات املجتمع .وجتلى
ذلك يف ال�سيا�سات واخلطط والت�رشيعات والربامج �سوا ًء كان على
م�ستوى وزارة التنمية االجتماعية� ،أو ال��وزارات املعنية كال�صحة
والرتبية والتعليم ،ووزارة العمل والإ�سكان والتخطيط العمراين ،وغريها
من امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى .ولتو�ضيح االهتمام الذي يحظى به
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف ال�سلطنة ،يت�ضح جليا حر�ص ال�سلطنة على
اتخاذ كافة التدابري والربامج الالزمة للحفاظ على حقوقهم والتي من
�أبرزها:
 kت�أهيل وجتهيز املدار�س احلكومية واخلا�صة مبا يتنا�سب مع
احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �سواء كان من حيث اال�ستخدام �أو
التعليم.
 kت�أهيل الكادر املتخ�ص�ص للتعامل مع فئة املعاقني وتوفري مناهج
وكتب درا�سية تتنا�سب مع جميع �أنواع الإعاقة.
�� kضرورة ح�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على منح داخلية �أو
خارجية تتنا�سب مع نوع الإعاقة.
 kتخ�صي�ص ال�سكن املالئم لفئة املعاقني مما ي�سهل عليهم الو�صول
جلميع اخلدمات.
 kفتح مراكز للت�أهيل (الإعاقة/التوحد) يف حمافظات ال�سلطنة ،كان
�آخرها مركز الوفاء للت�أهيل الذي مت افتتاحه عام 2019م يف قرية
(مقنيات) بوالية عربي.
 kمت �إعادة النظر يف التعوي�ض عن الأخطاء الطبية خا�صة التي تنتج
عنها �إعاقة.
 kتنويع الوظائف وتعددها لت�شغيل �أكرب عدد من فئة املعاقني دون
النظر لنوع الإعاقة �سواء يف القطاع املدين �أو اخلا�ص.
 kمتكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من الو�صول لكافة اخلدمات �أو
املرافق و�أن ت�شتمل املباين بكافة �أنواع ا�ستخداماتها على املرافق
املنا�سبة لتلك الفئة.
 kتقدمي الدعم املايل وامل��ادي مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 kتفعيل ال�رشاكة املجتمعية لتلبية خدمات ومتطلبات الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة مع خمتلف ال�رشكاء يف املجتمع ،والعمل على �إيجاد
موارد دائمة لدعم وتعزيز اخلدمات والت�سهيالت املقدمة لهذه ال�رشيحة
من �أبناء املجتمع مبا يف ذلك �رصف الأجهزة التعوي�ضية.

�إن �سيا�سة احلكومة الر�شيدة ما�ضية قدما يف العناية به�ؤالء الفئة
من الأ�شخا�ص يف املجتمع ،وذلك مبا يخدم م�صاحلهم ويحافظ على
حقوقهم ،ويعززها لتكون ال�سلطنة يف م�صاف الدول املتقدمة يف هذا
ال�ش�أن ،ويف متابعة وحماية وتعزيز حقوق الإن�سان جلميع ال�رشائح
والفئات يف املجتمع دون النظر �إىل �أي اعتبارات �أخرى.
وخال�صة القول ف�إنه يتوجب علينا جميعا تكاتف اجلهود من �أجل
ال�سعي احلثيث لت�سخري كافة ال�سبل ح�سب الإمكانات املتاحة خلدمة
هذه الفئة ،وي�رسين �أن �أقرتح جمموعة من التو�صيات � -إن جاز يل
ذلك -يف هذا ال�ش�أن والتي تتمثل فيما يلي:
� rإذكاء الوعي يف املجتمع حول هذه الفئة من خالل:
 kاالعرتاف بحقوق وحريات ذوي الإعاقة.
 kالإعالم ودوره يف بث الوعي حول هذه الفئة وحقوقهم الأ�سا�سية.
� kإقامة الدورات والندوات املت�صلة بتعريف ذوي الإعاقة بحقوقهم.
 rامل�شاركة الف ّعالة وامل�ستمرة لذوي الإعاقة يف املجتمع وذلك من
خالل:
� kإمكانية عي�شهم بتوفري الرتتيبات املنا�سبة يف املرافق العامة
والبيوت وت�سهيل ذلك.
 kلغة الإ�شارة وتوافرها يف االحتفاالت واملنا�سبات وو�سائل الإعالم.
� kإقامة الندوات املتخ�ص�صة لهم يف خمتلف جوانب احلياة.
� kضمان و�صول املعلومات لهم عرب و�سائل االت�صال والتوا�صل
بالتكنولوجيا احلديثة.
 kت�سهيل و�صولهم عرب و�سائل النقل املختلفة.
ويف اخلتام نتوجه �إىل اهلل العلي القدير �أن يحفظ اجلميع من كل مكروه،
و�أن ي�سبغ علينا وعلى هذا الوطن الغايل جزيل نعمائه الذي نعي�ش
خرياته حتت ظل القيادة احلكيمة لعاهل البالد املفدى ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظه اهلل.
املراجع:
� vآليات حماية حقوق الإن�سان (د/حممد بن عبداهلل الفزاري).
 vاملعاهدات الدولية الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان (املفو�ضية ال�سامية
حلقوق الإن�سان).
 vاحلماية الدولية حلقوق الإن�سان (د� /أحمد �أبو الوفا).
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الدق ـ ـم.. .م�شـ ــروع وطــن

دور م�شروع الدقم يف تنويع االقت�صاد ال ُعمانـــــــــــــــــــــــــي واال�ستثمار الإقليمي وفق (ر�ؤية ُعمان )2040

�ضابط مدين /
نها بنت حمد ال�صبحية
املكتب الهيدروغرايف الوطني العُماين

ذاع �صيت عُ م�ان منذ �أقدم الع�ص�ور  -بريادتها البحرية
ّ
وعالقاته�ا التاريخي�ة مع احل�ض�ارات القدمي�ة  -على جميع
امل�س�تويات الثقافية واالقت�صادية املتعددة� ،أبرزها :ال�سومرية،
البابلية ،الفرعونية ،والرومانية� ،ضمن حقب و�أزمنة خمتلفة.
وعُ �رف ال ُعمانيون من�ذ الأزل ب�ش�جاعتهم وجر�أتهم يف
مغامراته�م البحرية؛ و�أ�س�فارهم املتعددة؛ لأ�س�باب خمتلفة
منها :ال�ص�يد ،التجارة ،التعرف على ثقافات ال�شعوب ،ون�شر
الدينَّ ،مما ّمكن ال ُعمانيني من �إر�س�اء مالم�ح الثقافة ال ُعمانية،
وتوطيد العالقات على ال�ص�عيدين االقت�صادي واالجتماعي،
وو�ضع ُمرتكزات التوا�صل احل�ضاري.
العــدد 533
مايو 2021

76

� oأ�صبح االقت�صاد ال ُعماين خالل ال�سنوات املا�ضية ُيعزز قدراته
بالبحث عن موارد تتنا�سب مع خمتلف التطورات املتوازية واملتغريات
االقت�صادية العاملية� ،إذ انتهجت ال�سلطنة �سيا�سة عامة لت�شجيع القطاع
اخلا�ص ،مع توفري املناخ االقت�صادي املنا�سب جلذب اال�ستثمارات
اخلارجية املختلفة �إليها .فتبلورت مراحل تطور االقت�صاد ال ُعماين
مبرحلتني ،هما:
 vاملرحلة الأوىل :امتدت منذ بدء حكم جاللة ال�سلطان الراحل
قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ث��راه -عام 1970م �إىل عام 1995م،
معتمدة على تنفيذ الإ�سرتاتيجية العامة للتنمية االقت�صادية.
 vاملرحلة الثانية :متثلت يف تنفيذ الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد
ال ُعماين التي اعتمدت عام 1995م حتى عام 2020م� ،إذ ارتفع معدل
وت�ضمنت هذه املرحلة
النمو عام 1995م �إىل ( )%17من الناجت املحلي.
َّ
تنفيذ امل�شاريع ذات الأهداف طويلة املدى للر�ؤية امل�ستقبلية؛ ومنها
القيمة امل�ضافة للم�شاريع غري النفطية يف نهاية 2006م ،وكان لذلك �أثره
الإيجابي فيما نراه اليوم من وجود م�رشوعات تهدف �إىل تنوع م�صادر
الدخل بال�سلطنة .وال نن�سى االهتمام بتوفري فر�ص العمل لل�شباب ال ُعماين
يف خمتلف القطاعات مثل :الغاز الطبيعي ،ال�سماد ال ُعماين ،الأملنيوم،
�إنتاج العطريات ،واحلديد وال�صلب ،وغريها ،مع توجه االهتمام بالقطاع
ال�سياحي كجز ٍء ال يتجز�أ من �سيا�سة التنويع يف م�صادر الدخل .كما َ�س َعت

ال�سلطنة �إىل حتفيز ال�صادرات غري النفطية ،وجذب �أكرب قدر ممكن من
اال�ستثمارات الأجنبية؛ من خالل توقيع عدد من االتفاقيات اخلا�صة
بالتجارة احل َُّرة.
 oارتكزت (ر�ؤية ُعمان  )2040على االهتمام الكامل باالقت�صاد،
والتنمية امل�ستدامة ،لتكون ب�ؤر ًة �أ�سا�سي ًة داعم ًة لـ :التنوع االقت�صادي،
ومتكني القطاع اخلا�ص ،والتنمية املتوازنة للمحافظات ،وا�ستدامة
البيئة ،وبناء نظام عمراين متكامل .ف�شملت الر�ؤية الت�صور امل�ستقبلي
لبناء امل��دن الرئي�سية يف ال�سلطنة وت�شكلها؛ مما ُيحفز اال�ستثمار
العاملي ،فكانت الدقم من �أهم املناطق امل�ستهدفة بال�سلطنة؛ لتميزها
مبوقعها اجلغرايف ،وقابلية بناءها كمدينة ذكية واقت�صادية تت�سم
بخدمات �أ�سا�سية ومعتمدة على التقنية احلديثة ،لتكون من �أهم املناطق
اال�ستثمارية لي�س على م�ستوى منطقة ال�رشق الأو�سط فح�سب؛ بل متتد
لتكون عاملية.
ُ oتعد الدقم املنطقة احليوية يف بحر العرب� ،إذ ا�ستثمرت فيها
حكومة ال�سلطنة مليارات ال��ري��االت ،باعتبارها منطقة اقت�صادية
وا�ستثمارية و�صناعية واعدة .وعليه؛ ويف هذا املقال �أ�سعى �إىل �إبراز
�أهمية املوقع الإ�سرتاتيجي للدقم ،ودوره يف تنويع االقت�صاد ال ُعماين
واال�ستثمار الإقليمي وفق (ر�ؤية ُعمان  ،)2040وت�أثري العالقات ال ُعمانية
و�سيا�ستها على اال�ستثمار يف الدقم.
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متتاز الدقم مبوقعها اجلغرايف على ال�ساحل اجلنوبي لل�سلطنة� ،إذ ُتطل على
بحر العرب واملحيط الهندي ،وهي بحار مت�صلة مبا�شرة بالقارات الآ�سيوية
والأفريقية والأوروبية؛ حتى الواليات املتحدة الأمريكية

الدقم ُتعد ُم ً
تحفا جيولوج ًيا ِعلم ًيا
ثر ًّيا� ،إذ حتكي ق�صة ن�ش�أة الأر�ض
بني ط َّيات ت�ضاري�سها ومكوناتها،
مع الأخذ يف احل�سبان ندرة وجود
هذه التكوينات اجليولوجية يف
مكان واحد

o o o o o

�أهمية املوقع الإ�سرتاتيجي للدقم
حم�ض ال�صدف؛ بل ُ�سميت بذلك لأنها
 oمل تكن داللة كلمة الدقم
ّ
فر�ضت نف�سها على بحر العرب ،وت�أتي كلمة الدقم من الأدقم� ،أي :من
ك�رس مقدم �أ�سنانه؛ لدفعه دفعة مفاج�أة .ومتتاز الدقم مبوقعها اجلغرايف
على ال�ساحل اجلنوبي لل�سلطنة� ،إذ ُتطل على بحر العرب واملحيط الهندي،
وهي بحار مت�صلة مبا�رشة بالقارات الآ�سيوية والأفريقية والأوروبية؛
حتى الواليات املتحدة الأمريكية ،و ُتعد هذه البحار بعيدة عن �أي توتر
مهما
مما َبو�أها موق ًعا ً
�أو �رصاعات حمتملة يف منطقة اخلليج العربي؛ َّ
ووظّ فت �أنها قابلة للتغيري والتطور على م�ستوى
باملنطقة البحريةُ ،
منطقة ال�رشق الأو�سط .وجاء اختيار الدقم كموقع �إ�سرتاتيجي ل ُبعدها عن
م�ضيق هرمز واخلليج العربي ،فهدفت ال�سلطنة �إىل و�ضع الدقم كواجهةٍ
مما ي�سهم
�آمنةٍ وم�ستقرةٍ ومهي�أة لال�ستثمارات ال�صناعية واالقت�صاديةَّ ،
يف تعدد الفوائد على جميع امل�ستويات :دول ًيا ،اقت�صاد ًيا ،و�سيا�س ًيا.
� oأهمية املوقع اجل��غ��رايف اقت�صاديا� :إن املُتمعن يف املوقع
اجلغرايف ملدينة الدقم؛ وقيمته االقت�صادية بالأن�شطة املحلية واملحيطة
متاما اجلدوى
به ،وكذلك امل��وارد الطبيعية والقوى املحيطةُ ،ي��درك
ً
اال�ستثمارية لهذه املنطقة احليوية� ،إذ �إن ُق��رب الأ���س��واق الأفريقية
حمورا رئي�س ًيا لن�شاط الدقم االقت�صادي ،كما
والأ�سواق الهندية ،ميثل
ً
ي�ستقطب املوقع اجلغرايف اخلطوط املالحية الرئي�سية ،والتي ُتعد م�ضخة
للتبادل التجاري بني القارتني الأ�سيوية والأوروبية .كما �أن املُ�سلَّم به �أن
دول اخلليج العربي ُتعد قوى ا�ستهالكية ،وذات منو �سكاين متزايد .وعليه؛
ف�إن جميع تلك العوامل االقت�صادية �أُخِ ذت يف احل�سبان يف ت�صميم ميناء
مما ي�ؤهله ال�ستقبال جميع �أنواع الناقالت ال�ضخمة التي تت�سع
الدقمَّ ،
على ما يقارب (� )22ألف حاوية تقري ًبا ،وي�صل عمق امليناء �إىل ()18
رتا ،مما مييزه عن غريه من املوانئ املحيطة.
م ً
تكمن الأهمية اجليولوجية
ا:
ي
جيولوج
اجلغرايف
املوقع
أهمية
�
o
ً
ُ
للدقم يف وجود حديقة ال�صخور ،واملحميات البيئية ،وتنوع �صخورها
اجلريية التي ت�ستخدم يف الأغرا�ض التجارية املتعددة واملختلفة منها
ثريا� ،إذ حتكي
�صناعة الإ�سمنت .و ُتعد الدقم ُمتحفًا جيولوج ًيا عِ لم ًيا ًّ
طيات ت�ضاري�سها ومكوناتها ،مع الأخ��ذ يف
ق�صة ن�ش�أة الأر���ض بني َّ
احل�سبان ندرة وجود هذه التكوينات اجليولوجية يف مكان واحد ،وهو
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ما �أ�شار �إليه اجليولوجي ال ُعماين حممد الكندي يف كتابه (ق�صة الأر�ض
واحلياة يف ُعمان :منذ  800مليون �سنة �إىل الآن) .ودلَّلت الدرا�سات �أن
املنطقة اجلبلية تقع يف اجلانب ال�رشقي من حمافظة الو�سطى ،يف منطقة
ُت�سمى (احلقف) ،مبعنى :الكثبان الرملية البارزة املمتدة� ،إذ متتد من
والية حموت �إىل والية الدقم جنو ًبا ،ووالية هيماء غر ًبا ،بطول �إجمايل
رتا ،وذكر الكندي �أن جبال احلقف
( )200كيلومرت ،وعر�ض ( )75كيلوم ً
تربز �أهم ال�سمات اجليولوجية ل ُعمان؛ لربوز طبقات ال�صخور التي ت�ساعد
يف قراءة ف�صول ن�ش�أة �أر�ض ُعمان عرب الع�صور اجليولوجية املختلفة،
ووجود الكثري من الأحافري لكائنات حية عا�شت يف ُعمان خالل ماليني
ال�سنني� ،إذ ُوجدت العديد من النوادر اجليولوجية يف الدقم مثل الأحجار
قدميا يف ُدور العبادة ،كما ُوجدت �آثار النحت
الثالثية ،والتي اُ�ستخدمت ً
اجلليدي يف ال�صخور .كما حتكي جذوع الأ�شجار املتحجرة ن�ش�أة الأر�ض
على الدقم عرب الع�صور املختلفة .وعليه؛ ميكن القول �إن كل هذه ال�سمات
اجليولوجية ُتب�رش با�ستثمار غري تقليدي؛ �س ُي�سهم يف تنويع االقت�صاد
ال ُعماين واال�ستثمار الإقليمي.
� oأهمية املوقع اجلغرايف مناخ ًيا :متتاز الدقم مبعدل درجات
م�ساء ،وال تتجاوز ( )35درجة
احلرارة ت�صل �إىل دون ( )30درجة مئوية
ً
جوها
مئوية يف ف�صل ال�صيف؛ لت�أثرها بالرياح املو�سميةَّ ،
مما جعل َّ
مما �أثر يف املخزون ال�سمكي
معتدل احلرارة على م�ستوى ال�شهور بال�سنةَّ ،
والرثوات البحرية املختلفة .وعليه؛ كيف �سوف ُي�سهم املناخ يف تنوع
االقت�صادي بالدقم؟ .من هنا يمُ كن اللجوء �إىل التف�سري العلمي املتمثل
يف اجت��اه الرياح املو�سمية ال�صيفية ،والتي ُتعرف �أي�ضا بالتيارات
املائية ال�صاعدة التي تعمل على خف�ض ال�ضغط على م�ستوى البحر؛
حرك التيارات الداخلية ،وهو الأمر الذي يتما�شى وتدوير الغذاء
َّ
مما ُي ِّ
مما يوفر بيئة خ�صبة لتكاثر الأ�سماك وانت�شارها على
يف ُعمق املحيطَّ ،
ال�ساحل ال�رشقي لل�سلطنة ،وهذا كله �سي�سهم يف تنوع االقت�صادي ال�سمكي
والرثوات الغذائية املتنوعة.
الدقم والفر�ص اال�ستثمارية
�ُ oصممت منطقة الدقم لتكون من �أبرز املواقع اال�ستثمارية املُحفزة
ال�ستقطاب اال�ستثمار الداخلي والأجنبي ،فكانت هناك عد ٌد من املزايا

يف نهاية عام 2019م بلغت
ا�ستثمارات ال�شركات احلكومية
و�شركات القطاع اخلا�ص يف منطقة
الدقم بحق االنتفاع؛ ما يقارب
( )14مليار دوالر؛ ً
وفقا لإح�صاءات
منطقة الدقم االقت�صادية
املُحفزة للم�ستثمر يف املنطقة� ،أهمها:
 bال�سماح بالتملك الأجنبي بن�سبة ( ،)%100والإعفاء من ال�رشط
الأدن��ى لر�أ�س امل��ال امل�ستثمر املن�صو�ص عليه يف قانون ال�رشكات
التجارية والقوانني الأخرى.
 bالإعفاء من �أي قيود على جلب العمالت الأجنبية وتداولها
وحتويلها ،والإعفاء من تطبيق قانون الوكاالت التجارية.
 bال تخ�ضع امل�رشوعات لقيود على حتويل ر�أ�سمالها امل�ستثمر
و�أرباحها خارج املنطقة ،على �أن يكون اال�ستثمار يف املنطقة وفق حق
االنتفاع الذي ميكن �أن ميتد �إىل (� )50سنة ميالدية ،قابلة للتجديد ملدة
مماثلة.
 bيحق جلميع امل�رشوعات ا�سترياد كافة الب�ضائع �إىل املنطقة عدا
املحظور ا�ستريادها قانون ًيا ،دون �إذن� ،أو ت�رصيح� ،أو ترخي�ص م�سبق ،ما
مل تكن املواد م�صنفة كمواد متفجرة �أو كيميائية ،و�أال يخالف ا�ستريادها
القواعد والقوانني املن�صو�صة يف ال�سلطنة.
ُ bتعامل الب�ضائع املُ�ص َّنعة باملنطقة عند ت�صديرها �إىل �أي بلد
خارج ال�سلطنة معاملة الب�ضائع املُنتجة حمل ًيا.
� bإجراء التفتي�ش اجلمركي باملنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ب�رسعة وفاعلية عالية ،وو�ضوح يف �أ�سا�سيات التثمني ،وب�ساطة �إجراءات
الإف��راج اجلمركي ،مبا ال يخل بكفائتها ،كما ي�ضمن الفح�ص ال�شامل
والدقيق للعينات اخلا�ضعة للرقابة يف موقع واحد.
 oيف نهاية عام 2019م بلغت ا�ستثمارات ال�رشكات احلكومية
و�رشكات القطاع اخلا�ص يف منطقة الدقم بحق االنتفاع؛ ما يقارب ()14
مليار دوالر؛ وف ًقا لإح�صاءات منطقة الدقم االقت�صادية ،و�سوف ُت�سهم
النه�ضة املت�سارعة يف حترك القطاعات اخلدمية والتجارية باملنطقة،
دورا بار ًزا يف توفري فر�ص وظيفية لأبناء الوطن ،وبالتايل
َّ
مما �سيلعب ً
�إحداث نمُ و كبري يف الأعمال وامل�شاريع لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة،

وهذا �سينعك�س �إيجا ًبا على م�ؤ�رشات الناجت املحلي الإجمايل ،و�س ُت�صنف
ال�سلطنة باجلاذبة لال�ستثمارات العاملية ،ويمُ كن مِ ْن رفد اقت�صاد ال�سلطنة
مبوارد ذات �أهمية يف الدخل القومي واملوازنة العامة للدولة.
امل�شاريع التنموية بالدقم
تكمن الأهمية احلقيقية للدقم �أنها البيئة االقت�صادية التي تتوافر
ُ o
بها جميع احلوافز واملزايا اال�ستثمارية للتنمية االقت�صادية ،و ُتدعم
خمتلف امل�رشوعات :التعدينية ،النفطية ،ال�سمكية ،وم�رشوعات الت�صنيع
ب�شكل عام .ومن ث ََّم؛ ميكن القول �إن الدقم متثل بوابة ُعمان االقت�صادية
للعامل .وقُ�سمت امل�شاريع الإ�سرتاتيجية بالدقم �إىل ثالث �أنواع خمتلفة،
هي:
ت�ضمنت �ستة م�شاريع رئي�سية ومنها:
أ�سا�سية:
ل
ا
البنية
م�شاريع
c
َّ
 wاحلو�ض اجلاف (حمطة �إ�صالح �سفن دولية)ُ :تقدمه �رشكة ُعمان
للحو�ض اجلاف من خالل خدمات �إ�صالح ال�سفن و�صيانتها ،وت�صميم
�أعمال ال�صلب ل�صناعة البرتوكيماويات وت�صنيعها .وب��د�أت ال�رشكة
�أعمالها عام 2011م ،ويتكون جممع احلو�ض من حو�ضني جافني بطول
(� )410أمتار ،وعر�ض ( )95مرتاً للحو�ض الأول� .أما احلو�ض الثاين
رتا .وي�ضم
فيبلغ طوله ( )80مرتاً ،وعمق (� )10أمتار ،مع ارتفاع ( )14م ً
أي�ضا �أر�صفة بطول ( )2800مرت ،و�ساحات مب�ساحة تقدر ()453
احلو�ض � ً
�ألف مرت مربع.
 wميناء الدقم (حمطة نقل �إقليمية)ُ :يعد من الركائز الرئي�سية
مل�رشوعات منطقة الدقم االقت�صادية ،ويتميز امليناء مبوقعه اجلغرايف
قرب خطوط املالحة العاملية والأ�سواق الإفريقية والآ�سيوية ،كما يتمتع
ببنية �أ�سا�سية متطورة� ،إذ يبلغ �إجمايل طول كا�رسات الأم��واج حوايل
رتا ،وقناة الدخول
( )8.7كيلومرت ،فيما ي�صل ُع ْمق حو�ض امليناء ( )18م ً
مما ي�ؤهل امليناء ال�ستقبال �سفن احلاويات العمالقة .كما
�إىل ( )19م ً
رتاَّ ،
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يحوي امليناء ثالث �أر�صفة ،هي :الر�صيف التجاري ،الر�صيف احلكومي،
ور�صيف املواد ال�سائلة وال�سائبة (الر�صيف النفطي).
طرق مزدوجة ومفردة تربط
� wشبكة طرق مزدوجة ومفردة� :أُن�شئت ٌ
خمتلف املناطق اال�ستثمارية وال�سكنية والتجارية وال�سياحية ،ومت
�إجنازها وفق �أف�ضل املوا�صفات العاملية ،مع مراعاة الطبيعية اجلغرافية
للدقم.
كبريا لنمو
دعما ً
 wمطار الدقم (ربط الدقم بدول خمتلفة) :ق َّدم امليناء ً
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،وربطها بدول العامل املختلفة� ،إذ
بد�أ ت�شغيله عام 2014م .ويت�ألف املطار من مبنى للم�سافرين بطاقة
ا�ستيعابية لن�صف مليون م�سافر �سنو ًيا ،وقابل للتو�سعة م�ستقبال ،مع
مبنى لل�شحن اجلوي تبلغ طاقته اال�ستيعابية (� )25ألف طن �سنو ًيا ،مع
�إمكانيه تو�سعته .كما يحتوي املطار على ُمدرج بطول ( )4كيلومرتات،
رتا ،مع ممرات مرتابطة ،ومواقف للطائرات ،من �ضمنها
وعر�ض ( )75م ً
طائرة �إيربا�ص ( ،)Airbus A380ومت ت�شغيل املبنى اجلديد للم�سافرين
عام 2018م.
 wميناء ال�صيد البحريُ :يعد �أك�بر ميناء لل�صيد يف ال�سلطنة� ،إذ
وعمق (� )10أمتار ،وي�ضم امليناء منطقة
تبلغ م�ساحته ( )600هكتارُ ،
ال�صناعات ال�سمكية التي من املتوقع �أن ت�ستوعب حوايل ( )60من�ش�أة
متخ�ص�صة يف جمال الت�صنيع ال�سمكي والتعليب ،وغريها مبا يتعلق
بال�صناعات ال�سمكية.
 wال�سدود وقنوات ت�رصيف املياه :يتكون هذا امل�رشوع من َ�سدين
للحماية؛ �أحدهما على وادي �صاي ،والثاين على وادي جرف ،كما ي�ضم
مما ي�ؤمن احلماية الالزمة للمنطقة من
عد ًدا من قنوات ت�رصيف املياهَّ ،
خطر ال�سيول والأودية اجلارفة .ويتم ت�رصيف املياه مبا�رشة �إىل البحر
ب�شكل �آمن ومدرو�س.
 cامل�رشوعات احلكومية :ت�ضمنت ثالثة م�شاريع تنموية مهمة ،هي:
 wحمطة تخزين النفط بر�أ�س مركز (حمطة تخزين النفط يف الدقم):
ُيتوقع �إجناز هذه املرحلة كمرحلة �أوىل للمحطة بحلول عام 2021م،
بطاقة ا�ستيعابية تبلغ حوايل ( )25مليون برميل من النفط.
 wم�صفاة الدقم (و�صول �أ�رسع ملنتجات الطاقة الأ�سواق العاملية):
م�رشوعا م�شرتكً ا بني �رشكة النفط ال ُعمانية و�رشكة البرتول الكويتية
ُيعد
ً
العاملية ،و ُي�ؤمل �أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�صفاة (� )230ألف برميل
يوم ًيا.
 wاملحطة املتكاملة للكهرباء واملياه (حمطة توليد متكاملة) :يت�ألف
هذا امل�رشوع من حمطة توليد متكاملة تعمل بنظام ال��دورة املركبة
والغاز الطبيعي ،بقدرة ( )326ميجاوات ،وحمطة حتلية مياه البحر تعمل
بخا�صية التنا�ضح العك�سي؛ ب�سعة قدرها (� )36ألف مرت مكعب يف اليوم،
�إ�ضافة �إىل مرافق تزويد وت�رصيف مياه البحر املُ�صاحبة للمحطة .كما
رتا،
يتوفر خط جهد عايل يبلغ ( )132كيلو فولت ،مب�سافة ( )80كيلوم ً
وحمطة رئي�سية لتوزيع الكهرباء تربط املحطة املتكاملة مبرافق ال�رشكة
ال ُعمانية لل�صهاريج (�أوتكو) الواقعة يف ر�أ�س مركز .و�ستوفر املحطة يف
املرحلة الأوىل الطاقة الكهربائية ،ومياه معاجلة بكلفة فاعلة ح�رصيا
ل�رشكة م�صفاة الدقم وال�صناعات البرتوكيماوية٫
 cم�شاريع القطاع اخلا�ص :تتمثل يف �أربعة م�شاريع مهمة ،هي:
اخلروع) – مركز عاملي
 wم�صفاة �إنتاج حام�ض ال�سيبا�سك (زيت ْ
لتخزين النفط اخلامُ :يعد هذا امل�رشوع الأول من نوعه يف ال�رشق الأو�سط
لإنتاج حام�ض ال�سيبا�سك املُ�ستخرج من زيت اخلْروع؛ والذي ُي�ستخدم
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يف العديد من ال�صناعات الكيماوية ،و�صناعة البال�ستيك والأدوية ،كما
أمنوذجا لل�رشاكة الناجحة بني القطاع اخلا�ص املحلي
يمُ ثل امل�رشوع �
ً
والأجنبي.
 wقرية النه�ضة بالدقم (�إقامة �آمنة)� :ستوفر القرية خدمات الإ�سكان
للعاملني يف املنطقة� ،إذ تبلغ ال�سعة اال�ستيعابية للقرية ()18655
قرر جمل�س �إدارة �رشكة النه�ضة تخ�صي�ص ما
ً
�رسيرا ،ويف عام 2019م َّ
يقارب ( )50مليون ريال ُعماين لزيادة ال�سعة اال�ستيعابية للقرية؛ لتبلغ
�رسيرا على مراحل متعددة.
()31435
ً
�وح��د ق���ادم) :من
�
م
�سياحي
���شروع
�
(م
ال�صغرية
الهند
م�رشوع
w
ُ َّ
وي�ضم جمموعة من
امل�شاريع الإن�شائية التي بد�أ العمل بها عام 2019م،
ُّ
الفنادق ،وجممعات جتارية ،وفللاً و�شق ًقا ُمطلة على البحر.
�صمم
ت
ال�صناعية):
 wاملدينة ال�صناعية ال�صينية (م�رشوع املدينة
ُ َّ
م�رشوعا يف قطاع ال�صناعات الثقيلة
هذه املدينة الحت�ضان حوايل ()35
ً
واملتو�سطة.
بالنظر �إىل بوادر ما تحُ ققه مدينة الدقم من م�شاريع اقت�صادية؛
ف�إنها �سوف ُت�سهم يف رفع االقت�صاد ال ُعماين؛ وتعزيز مكانة ال�سلطنة
عامل ًيا ،وهذا يتما�شى مع (ر�ؤية ُعمان  )2040نحو �إيجاد اقت�صاد قوي؛
ذا بنية تناف�سية وقيادة اقت�صادية ،وب�صالحيات وا�ضحة وملزمة،
ومنظومة ت�رشيعية تواكب التغريات ،و�إدخ��ال �آليات جديدة؛ منها ما
يتعلق باال�ستثمار الأجنبي جلذب ال�رشاكات العاملية ،ور�ؤو�س الأموال،
واملعرفة ،والتوجه �إىل قطاعات الطاقة املتجددة ،والإ�صالحات املالية،
وتعزيز ثقافة الرت�شيد واالدخار والعمل احلر .كما ترتكز (ر�ؤية ُعمان
 )2040على �صقل امل��ه��ارات؛ لإيجاد �سوق ج��اذب للأيدي العاملة
الوطنية ،ومنظومة ت�شغيل ُت�شجع التميز والإبداع.
العمانية و�سيا�ستها
ت�أثري االقت�صاد يف العالقات ُ
ُ oيعد العامل االقت�صادي من العوامل املهمة التي ت�ؤثر يف قرارات
ال��دول ،ولها الدور الفاعل يف توفري الإمكانات االقت�صادية الوطنية؛
وتنفيذ خطط التنمية ،وا�ستثمارها بطرق فاعلة لأبناء الوطن .ومن �أبرز
القطاعات التي اعتمد عليها االقت�صاد ال ُعماين:
 uقطاع النفط والغاز الطبيعي :يمُ ثل قطاع النفط ن�سبة ()%76.4
من �إجمايل �إيرادات املوازنة العامة لل�سلطنة ،كما يمُ ثل الغاز الطبيعي
ن�سبة قدرها ( .)%9.2وبد�أت ال�سلطنة يف االعتماد على املوارد الأخرى؛
انعكا�سا للأو�ضاع االقت�صادية العاملية؛ وت�أثريها املبا�رش يف الرثوة
ً
النفطية.
دورا بار ًزا يف
 uقطاع التجارة :يلعب املوقع اجلغرايف لل�سلطنة ً
حتويلها �إىل مركز �إقليمي للتجارة ،وتتمتع ُعمان بعالقاتها التجارية
املميزة مع غالبية دول العامل؛ بحكم تاريخها وعالقاتها ال�سيا�سية
املتزنة.
 uقطاع ال�صناعة :يمُ ثل هذا القطاع ن�سبة ( )%14من الناجت املحلي
الإجمايل ،و ُيعد �إحدى ركائز االقت�صادية طويلة املدى.
 uقطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية والرثوة احليوانيةُ :يعد من �أهم
القطاعات على امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي؛ الرتباطه بالأمن
الغذائي من جهة ،وارتفاع عدد العاملني به من جهة �أخرى.
أ�سا�س
ؤخرا كمدخلٍ � ٍ
 uقطاع ال�سياحة :بد�أ االهتمام بهذا القطاع م� ً
مما دفع ال�سلطنة
لالقت�صاد ال ُعماين؛ لتوافر مقومات طبيعية بال�سلطنةَّ ،
�إىل �إن�شاء م�شاريع عديدة �سع ًيا �إىل تطوير القطاع ال�سياحي.

 oتعتمد العالقات بني الدول على ركيزتني :العالقات ال�سيا�سية،
والعالقات االقت�صادية� ،إذ يعك�سان مدى قوة الدولة �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا.
و ُي�شكل العامل االقت�صادي حجر الزاوية يف بنية النظام ال�سيا�سي للدولة،
كما ُي�سهم يف �إعطاء القوة ل�صناع القرار؛ التخاذ القرارات املنا�سبة.
ووطَّ ��دت ال�سلطنة عالقاتها ال�سيا�سية مبرتكزات االقت�صاد على �أ�س�س
متينة منها:
� wإقامة عالقات متينة مع دول اخلليج العربي؛ عن طريق �إيجاد نوع
من التكامل ال�شامل مع هذه الدول.
 wو�ضع اخلطط لال�ستفادة من الفائ�ض النقدي من ال�صادرات
النفطية؛ لدعم امل�شاريع التنموية الأخرى من زاوية؛ ودعم دول العامل
الثالث بالهبات والقرو�ض من زاوية �أخرى.
 wتدعم املوارد النفطية ال�سيا�سة اخلارجية من خالل ت�أمني و�سائل
الدعاية ال�رضورية ،وت�أمني م�ستلزمات البعثات الدبلوما�سية يف اخلارج.
� oإن َن ْهج احلياد الإيجابي لل�سلطنة حتت ظل ال��ر�ؤي��ة الثاقبة
لل�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد-طيب اهلل ثراه -الذي �أر�سى �أُ�س�س
ال�سالم يف العديد من املواقف العاملية ،وتقريب وجهات النظر حيالها،
وفتح باب الت�شاور والتفاو�ض ،كما ج َّن َب ال�سلطنة م�شكالت عدة خالل
العقود املا�ضية ،ف�أ�سهم يف تر�سيخ ال�صورة الذهنية لدى املجتمع الدويل
عن ال�سلطنة ،وبناء عالقات دولية متينة مع دول العامل� ،أهمها عالقة
ال�سلطنة مع الدول العظمى مثل الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني،
�إذ جنحت ُعمان يف حتقيق وبناء تعاون م�شرتك معها على امل�ستويني
االقت�صادي وال�سيا�سي ،وامتد لي�شمل امل�ستويات الثقافية ،واملعرفية،
مما عزز مكانة ال�سلطنة عامل ًيا .وبالتايل؛ ف�إن ما حققته
والتنمويةَّ ،
عمت
ال�سلطنة من منو اقت�صادي؛ انعك�س �إيجا ًبا على م�سار التنمية التي َّ
البالد ،و�أ َّدت �إىل توفري حياة �آمنة وم�ستقرة للمواطن ال ُعماين.
� oإن ما �أُ�شري �إليه �آنفًا ُيدلل على واقعية �سلطنة ُعمان يف ا�ستثمار
�إمكاناتها االقت�صادية �ضمن خطوات مدرو�سة؛ ومن خاللها حققت
أثريا يف
مما جعل �سيا�ستها اخلارجية �أكرث م�صداقية وت� ً
ال�سلطنة �أهدافهاَّ ،
ال�صعيدين القومي والدويل ،و�ضمنت لل�سلطنة ات�ساع متثيلها ال�سيا�سي
من خالل �إر�سال البعثات والوفود �إىل معظم �أقطار العامل� ،إذ �إن الثقة
ال ُعمانية التي �ساهم يف ن�رشها جاللة ال�سلطان الراحل قابو�س بن �سعيد
 طيب اهلل ثراه  ،-وي�سري على خطاه جاللة ال�سلطان هيثم بن طارقاملعظم حفظه اهلل؛ يف بناء العالقات ال ُعمانية على �أ�س�س متينة ووا�ضحة؛
�أ َّدت �إىل �إك�ساب ال�سلطنة احرتام العامل وثقته ،وحتفيزه �إىل اخلو�ض يف
اال�ستثمار يف منطقة الدقم اخلا�صة.
ُ
اخلال�صة
وداعما قو ًيا القت�صاد
• تمُ ثل الدقم منطقة تعزيز اقت�صادي،
ً
م�رشوعا وطن ًيا ينقل ال�سلطنة �إىل
ال�سلطنة ،نظري ما متتاز به� ،إذ ُتعد
ً
العامل االقت�صادي ،ويجعلها نقطة مركزية يف موازين التجارة العاملية.
ومن ث ََّم؛ ف�إن فالدعوة جلميع املواطنني ال ُعمانيني لزيارة الدقم؛ لالطالع
على ما تزخر به من مقومات ،ومزايا وت�سهيالت ا�ستثمارية تمُ كن
املواطن من ال�رشاكة يف دعم ا�ستثمار املنطقة ،والرتويج لها ،ويف �ضوء
ما ُنوق�ش يف هذا املقال؛ ف�إن هناك عدد من املقرتحات ُي�ؤمل النظر �إليها
يف امل�ستقبل بعني االعتبار ،وتتمثل يف:
• �إن�شاء حمطة الإن���ذار املبكر للزالزل مبنطقة الدقم؛ لتحديد
���ضررا ،يف ح��ال ح��دوث �أي اه��ت��زازات ق��وي��ة ،مع
املناطق الأك�ث�ر ت�
ً

مراعاة قِ َيم اخلطورة الزلزالية عند ت�صميم املن�ش�آت اخلا�صة باملنطقة
وتنفيذها.
• �رضورة �إن�شاء �رصح تعليمي ي�ستقطب ال ُعمانيني وغريهم ،على
أ�سا�سا للدرا�سة.
�أن يمُ ثل التعليم املهني مرتك ًزا � ً
• االهتمام بالقطاع الزراعي ليكون من �أبرز املدخالت يف التنمية
االقت�صادية باملنطقة� ،إذ يمُ كن توفري املوارد املائية من حمطة حتلية
البحر� ،أو م�صادر �أخرى.
• االهتمام باجلانب الرتفيهي باملنطقة؛ من خالل �إ�سناد م�شاريع
ترفيهية �أخ��رى؛ مثل :احلدائق واملتاحف؛ ال�ستقطاب جميع فئات
مما ُين�شط املنطقة.
املجتمعَّ ،
• ت�شجيع املواطنني لال�ستثمار مبنطقة الدقم من خالل تقدمي
مما يجعل املواطنني
ت�سهيالت حكومية ،لإ�رشاكهم يف دعم تطور املنطقةُّ ،
ُمدركني حلجم اال�ستثمارات الهائلة يف الدقم.
• التوجه �إىل ا�ستخدام الطاقة املتجددة باملنطقة ،ملناخها املتميز:
الرياح ،ال�شم�س ،والبحر ،والتي تمُ كِّن من تنمية املنطقة ،وا�ستغالل
ثرواتها املُحيطة دون النفط.
• اال�ستفادة من التجربة ال�سنغافورية القائمة على اقت�صاد املعرفة
و�إنتاجها ،وتوظيفها بكفاءة يف املجال االقت�صادي ،واملجتمع املدين،
اً
و�صول �إىل التنمية الإن�سانية ،وهذا يتطلب
وال�سيا�سة ،واحلياة اخلا�صة،
بناء القدرات الب�رشية املمكنة ،وتوزيعها بطريقة �إيجابية.
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يعد الأر�شيف �أ�سا�س ذاكرة الأمة والذي ال بد من حمايته واملحافظة عليه ،وذلك
من �أجل العودة �إليه يف الأيام القادمة عند احلاجة لأمر ما كالأثبات وغريه ,ويوجد
العديد من الأ�ضرار التي من املمكن �أن ت�صيب الأر�شيف كالأ�ضرار الطبيعية مبختلف
�أنواعها �أو الأ�ضرار غري الطبيعية التي من املمكن �أن يكون �سببها الإن�سان على �سبيل
املثال ال�سرقة واحلرائق وغريها .وللتخل�ص من تلك الأ�ضرار واملخاطر البد من اتباع
الإر�شادات الالزمة من �أجل احلفاظ عليها و�صونها ،وميكن التخل�ص من تلك املخاطر
عن طريق املخططات املو�ضوعة من قبل الدولة �أو اجلهة امل�س�ؤولة ،والتي تهدف �إىل
تقوية حماية البيانات �أو الوثائق �أو الأر�شيف من خطورة حدوث احلرائق ،والبداية
تكون بتنفيذ جميع الإجراءات واخلطوات الوقائية ،وجتنب الأ�سباب التي ت�ؤدي
حلدوث احلرائق وحماربة هذه امل�شكلة ،وتنفيذ �أف�ضل التقنيات اخلا�صة بالإنذارات
وتنفيذ الطرق التلقائية من �أجل �إطفاء �أو جتنب احرتاق الوثائق.

امتث��ا ًال لهذه احلكم��ة (درهم الوقاية خري
من قنطار العالج) البد من اتباع بع�ض الطرق
الوقائية وذلك للتقليل من حدوث احلرائق:
• الب��د �أن تكون قاع��ات الأر�شيف بعيدة
ع��ن الأماك��ن اخلط�يرة عل��ى �سبي��ل املث��ال:
(خزائ��ن الزي��وت  ,امل�شاع��ل بكاف��ة �أنواعها ,
والغاز والبنزين).
• الب��د �أن تك��ون القاعات م��زودة مبواد
غ�ير قابل��ة لالح�تراق كاملع��ادن والأب��واب
امل�صنوعة من احلديد.
• ع��دم ا�ستخدام اخل�شب وامل��واد القابلة
لالحرتاق يف القاعات.
• عمل املقايي���س الالزمة للجدران ملنع
احرتاقه��ا ب�ش��كل �رسيع بحيث تق��اوم احلريق
حتى و�صول الأمن.
• تغلي��ف الأ�سالك واخلي��وط التي توجد
يف القاعات باملعادن لتجنب احرتاقها.
• تزوي��د القاع��ات ب�شبك��ة الإن��ذار
والطفاي��ات بحي��ث يك��ون هناك تنبي��ه �أثناء
وق��وع احلري��ق بالإ�ضاف��ة �إىل ع��دم ال�سم��اح
بالتدخني فيها.
• مراقب��ة القاعات ب�ش��كل م�ستمر ،وعدم
ال�سماح بدخول غري العاملني فيها.

�أ�سباب احلريق

 ع��دم اح�ترام القواع��د الوقائي��ة يزي��د مناحلرائق.
 عدم املراقبة ب�شكل م�ستمر. ت�رسب املياه  ,وعدم احلفاظ على الأ�سالكالكهربائية.
 التدخني. عدم توخي احلذر �أثناء العمل. حدوث احلريق بالقرب منها. �أعم��ال �شغ��ب مق�ص��ودة مث��ل الأعم��الالإرهابية والتخل�ص من البيانات.

�أ�صناف احلريق

يجب ترتيب الأنواع ملعرفة الطريقة املنا�سبة
للإطفاء:
 wال�صن��ف ( ،)Aيخت���ص باملواد اجلامدة
(الأر�شي��ف – الكت��ب – اخل�ش��ب – الن�سي��ج –
الفحم...؛)

 wال�صن��ف ( ،)Bيخت���ص بامل��واد الزيتية
(زي��ت الوق��ود – م��واد التزيي��ت – بنزي��ن –
برتول – �أدهنة...؛)
 wال�صنف ( ،)Cيخت�ص بالغازات (خمتلف
الغازات خمزنة �أو مت�رسبة).
 wال�صن��ف ( ،)Dيخت���ص باملع��ادن
(�أملونيوم – ماغني�سيوم – بوتا�سيوم).
 wال�صنف ( ،)Eيخت���ص باحلريق ال�صادر
ع��ن خل��ل كهربائ��ي (�أ�س�لاك كهربائي��ة غري
حممية – �آالت كهربائية خمتلفة).

�شبكة الإنذار اخلا�صة باحلريق

�إن الهدف من هذا النظام هو �رسعة الإنذار
عن��د حدوث احلرائق للتمكن من �إطفائه ب�شكل
مبك��ر ،وهن��اك ثالث��ة �أ�صن��اف م��ن الأجهزة
اخلا�صة بالإنذار:
 uكا�ش��ف الدخ��ان :يعم��ل عل��ى ح��دوث
الإ�شارات الأوىل للحريق ،و�أي�ضا عند التدخني.
 uكا�شف احلرارة  :يعمل على تغري درجة
احل��رارة يف القاع��ات بحرارة �أك�ثر من ()15
درج��ة  ,وميك��ن �أن ينت�رش احلري��ق وال ينطلق
الإنذار ب�شكل �رسيع.
 uكا�شف اللهب :يعمل حني ظهور اللهب.
والأف�ضل من هذه الأنواع هو النوع الأول
وذل��ك ب�سبب تلقائيت��ه يف العمل يف اللحظات
الأوىل م��ن الدخ��ان فبذلك يت��م الت�رصف قبل
انت�ش��اره فالبد من احلر�ص على عدم التدخني
يف تلك الأماكن.

و�سائل �إطفاء احلريق

هن��اك العدي��د م��ن الط��رق امل�ستخدم��ة
للتخل�ص من احلريق بكافة �أنواعه منها يدوية
ومنه��ا تلقائية ،ت�ستعمل امل��اء بالإ�ضافة �إىل
املواد الكيمياوية مع الغاز.
• الو�سائل اليدوية
 vاملاء؛ كثرياً ما ي�ستخدم املاء للتخل�ص
من احلري��ق ،ولكن ال ين�ص��ح با�ستعماله لأنه
يع��د الع��دو الثاين لقاع��ات الأر�شي��ف من بعد
احلري��ق لأن��ه ميكن��ه �أن يتل��ف الأر�شي��ف يف
حالة �إطفاء احلريق.
 vاملطاف��ئ؛ يف ح��ال كان��ت عل��ى هيئة
الرذاذ الدقيق ،ت�ستعمل هذه الأجهزة يف املواد
الكيمائية:
� pأك�سي��د الفح��م ()Co2؛ غ�ير مفي��د يف

م��ن الواج��ب �أن يت��م �إن�ش��اء
جميع املن�ش���آت اخلا�صة باملخازن
بوا�سطة مواد ال تقبل اال�شتعال،
و�أي�ض��ا يج��ب �أن يتوفر للمخزن
خمارج متعددة
�إطفاء الأر�شيف؛
( pم�سح��وق ثاين فحم��ات ال�صودا) ،وهو
الأن�س��ب يف �إطف��اء الأر�شي��ف ولك��ن ب��شرط
�أن يحت��وي عل��ى �أن��واع عدي��دة م��ن احلري��ق
خ�صو�ص�� ًا ( ،)A-B-Cوه��و مفي��د يف �إطف��اء
احلرائق الكهربائية (.)E
• الإطفاء التلقائي:
تقرتن ال�شبكة اخلا�صة بالإطفاء التلقائي
(الأوتوماتيك��ي) م��ع الإن��ذار املبك��ر الت��ي
ت�ستعم��ل �صنف�ين للإطف��اء وهم��ا (امل��اء �أو
الغاز):
 vاملاء؛ يت��م و�ضع الر�شا�ش��ات اخلا�صة
بامل��اء ف��وق الرف��وف فتقوم ب�إطالق��ه ب�شكل
تلقائ��ي يف املكان املعني حني الإنذار املبكر.
يتم ا�ستعمالها يف بلدان عديدة مثل (الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة و�أملاني��ا) بالرغ��م م��ن
احتمالية �رضرها للأر�شيف ،ويتم ا�ستخدامها
ب�سبب التكلفة املنخف�ضة ولأنها غري �ضارة.
 vالغاز يتكون من �شبكة متتد من اخلزان
حتى ت�صل جلميع خمازن الأر�شيف ،وذلك من
خالل م�صابي��ح الغاز ،فيقوم الغاز باالنت�شار
ب�إ�ش��ارة م��ن الإن��ذار .فال�ساب��ق تعتم��د عل��ى
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يجب جتهي��ز املخـ��ازن بو�سيلة لإنذار
احلري��ق وتو�صيله��ا بغرف��ة املراقبة
بالدف��اع امل��دين واحلري��ق ل�ضم��ان
�إع�لام الف��رق املتخ�ص�ص��ة بالدف��اع
امل��دين مب��كان احلري��ق مم��ا ي�ضمن
انتقالها ب�سرعة لإخماد احلريق

(هازل��ون) وهو غاز خمت���ص بامت�صا�ص غاز
الأك�سجني

�إجراءات ال�سالمة عند
�إن�شاء خمازن لت�أمني الوثائق

 bم��ن الواج��ب �أن يت��م �إن�ش��اء جمي��ع
املن�ش���آت اخلا�صة باملخ��ازن بوا�سطة مواد ال
تقبل اال�شتعال ،و�أي�ضا يجب �أن يتوفر للمخزن
خمارج متعددة.
 bتوف�ير العدي��د م��ن الفتح��ات اخلا�صة
بالإ�ض��اءة والتهوي��ة الطبيعي��ة املالئم��ة،
و�أي�ض��ا يجب تزويـدها ب�أح��د الأ�سالك ال�صلبة
املزدوج��ة و يك��ون �ضي��ق الن�سي��ج وذل��ك من
�أجل عدم ال�سماح ب�إلقاء �أي ج�سم من الأج�سام
الغريب��ة يف املخ��زن ،و�أي�ضا م��ن اجليد وجود
فتح��ات من �أجل التهوي��ة يف الأعلى بالتحديد
بالأ�سق��ف ،وكذلك يجب وج��ود فتحات تهوية
يف الأ�سفل و يكون م�ستواها �أعلى من امل�ستوى
اخلا�ص باحلاج��ز الأر�ضي من �أجل الت�أكد من
التجدي��د اجليد و الأن�سب لله��واء ،و كذلك يجب
�أن يك��ون التجهيزات ب�أن��واع م�ضمونه عندما
يتم ا�ستخدام التهوية غري الطبيعية �أو الإ�ضاءة
لتجن��ب حدوث احلرائ��ق �أو االنفج��ارات داخل
خمازن حفظ الوثائق .
 bم��ن ال��ضروري �أن تك��ون التو�صيالت
الكهربائي��ة و�أي�ض ًا التجهي��زات الكهربائية يف
املخ��ازن تتمت��ع باملوا�صفات اجلي��دة الفنية
الت��ي ت�ضم ال�سالمة جلمي��ع الوثائق املوجودة
يف املخازن و�سالمة املخزن نف�سه من احلرائق
املتوقع حدوثها ،ولي�س من املمكن القيام ب�أي
تعدي��ل �أو �إ�ضافه �إال بوج��ود �أحد امل�س�ؤولني �أو
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امل�رشفني.
 bيج��ب وجود �سكني خ��ارج املخزن يتم
م��ن خاللها قط��ع التي��ارات الكهربائية عندما
ينتهي وقت الدوام �أو يف احلاالت الطارئة.
 bجتهي��ز وتزوي��د املخــ��ازن بجمي��ع
املعدات التي تتعلق بالإطفاء والتي تتالءم مع
امل�ساح��ات املعينة له��ا ،والنوعية امل�ستخدمة
يف امل��واد التي �سوف ُتخ ّزن يف هذه املخازن،
ويج��ب جتهي��ز املخ��ازن املخ�ص�ص��ة لتخزين
جميع املواد الكيماوية بنظام الإطفاء التلقائي
وذلك اعتمادا على ارتفاع درجة اخلطورة.
 bيج��ب جتهي��ز املخـ��ازن بو�سيل��ة
لإن��ذار احلري��ق وتو�صيله��ا بغرف��ة املراقب��ة
بالدفاع املدين واحلري��ق ل�ضمان �إعالم الفرق
املتخ�ص�صة بالدفاع املدين مبكان احلريق مما
ي�ضمن انتقالها ب�رسعة لإخماد احلريق.
 bيج��ب �أن تك��ون الأب��واب والفتحـ��ات
املوج��ودة بالفوا�صـ��ل م��ن الأن��واع املقاومة
للن�يران ،ويج��ب �أن تظ��ل مغلقة ب�صف��ة دائمة
�أو �أن تك��ون م��ن الأن��واع الت��ي تغل��ق تلقائي ًا
عن��د حدوث حريق حتى ال تك��ون و�سيلة لنفاذ
النريان منها.
 bيج��ب �أن تك��ون الأ�س��وار اخلارجي��ة
املحيط��ة باملخ��ازن باالرتف��اع املنا�س��ب
ال��ذي ي�ضمن ع��دم ت�سلقها ،وكذل��ك بناء غرفة
للحار���س عن��د البواب��ة الرئي�سي��ة للمخ��ازن
وجتهيزه��ا مبع��دات ال�سالم��ة ولوح��ة �إن��ذار
احلري��ق الرئي�سية ،ونظام للمراقبة التلفزيونية
حت��ى يت�سن��ى للحار���س مراقبة املخ��ازن �ضد
احلريق �أو ال�رسقة.

 bيج��ب �أن تك��ون الأر�ضي��ات منا�سب��ة
لطبيع��ة املعدات امل�ستخدم��ة يف نقل وتخزين
املواد داخل املخازن.
 bيج��ب تق�سيم املخ��ازن ذات امل�ساحات
الكب�يرة �إىل وح��دات �صغ�يرة ،وذل��ك ب�إقام��ة
فوا�ص��ل م��ن م��واد مقاوم��ة للن�يران بحي��ث
ي�صعب نف��اذ احلريق منها ،وبذلك ميكن ح�رص
احلريق داخل احليز املحدود دون االنت�شار �إىل
باقي املبنى.

�أف�ضل نظام حلماية
الأر�شيف من احلريق

• �إع��داد جمي��ع القاع��ات واملخ��ازن
املخ�ص�ص��ة حلماي��ة البيان��ات الأر�شيفي��ة
بكا�شف الدخان.
• �إع��داد جميع القاع��ات و�أي�ضا املخازن
مبطاف��ئ �سيت��م فيه��ا ا�ستخ��دام امل�سح��وق
( )Powderم��ن الن��وع املتن��وع اال�ستعماالت
(.)A-B-C
• توف�ير احلماي��ة الكب�يرة للأر�شي��ف
الإ�سرتاتيجي ب�شبكة من الغاز .
• تعي�ين نظ��ام وجدول من �أج��ل حماية
الأر�شيف من الأخطار.

ا�شرتاطات ال�سالمة �أثناء التخزين

 rيجب تق�سيم املواد اعتمادا على طبيعتها
واخل�صائ�ص اخلا�صة بها ،والتقيد بالتعليمات
الت��ي مت كتابته��ا عل��ى الط��رود املتعلقة وقت
التخزين ،بحيث �إن��ه يخزن كل نوع خمتلف �أو
مميز ع��ن باقي املواد على انف��راد لكي ي�صبح
م��ن ال�سه��ل التع��رف عل��ى الط��رق املنا�سب��ة
ملكافحة �أو مواجه��ة احلريق والتي تتالءم مع
نوعية املواد التي مت تخزينها يف املخزن.
 rو�ض��ع امل��واد الت��ي مت تخزينه��ا عل��ى
قوائ��م و�أرفف م�صنوعة من تعامدن ولي�س من
املمكن و�ضعها على الأر�ض ب�شكل مبا�رش لكي
حتمى من التلف.
 rالتفتي���ش امل�ستم��ر عل��ى الرتكيب��ات

يج��ب تق�سيم امل��واد اعتمادا على
طبيعته��ا واخل�صائ���ص اخلا�ص��ة
بها ،والتقي��د بالتعليمات التي مت
كتابته��ا على الط��رود املتعلقة بها
وقت التخزين
الكهربائي��ة والتجهي��زات لكي يت��م الت�أكد من
�سالمته��ا لتجنب حدوث �رشر كهربائي ب�سبب
وجود خلل بالرتكيبات املو�صولة باملخازن.
 rمن��ع التدخ�ين ب�ش��كل قاط��ع داخ��ل
املخ��ازن ،ويت��م الت�شديد يف تنفي��ذ هذا القرار
ب��كل �إ��صرار ،ويت��م تثبي��ت العالم��ات الت��ي
يت��م من خالله��ا التحذير والتنبي��ه يف �أماكن
ظاهرة.
 rا�ستخ��دام املفاتي��ح الت��ي ال تت�سب��ب
بح��دوث �رشر يف الأماكن املخ�ص�صة لتخزين
امل��واد والت��ي يخ��رج منه��ا �أبخ��رة ،و�أي�ض��ا
االهتم��ام بالتهوي��ة الدائم��ة لتجن��ب تراك��م
الأبخرة.
 rم��ن الواج��ب اتب��اع النظ��م والقواع��د
العلمية �أثناء تنفي��ذ عمليات الت�سليم وا�ستالم
امل��واد الواردة من �أجل �ضمان فر�ض الرقابة،
و�أي�ض��ا م��ن �أج��ل احلف��اظ عليه��ا وجتن��ب
�ضياعها.
 rمنع دخول الأ�شخا�ص غري املخت�صني
يف املخازن وو�ضع الأنظمة املالئمة من �أجل
فر�ض الرقاب��ة الواجبة �أثناء عمليات الدخول
وعملي��ات اخل��روج للمخازن م��ن �أجل احلفظ
الآمن بها.
 rتنفي��ذ عملي��ات ال�صيان��ة امل�ستم��رة
لأجه��زة الإطف��اء املوج��ودة يف املخ��ازن
وتعليقها يف بع�ض الأماكن الظاهرة لكي يتم
الو�صول �إليها ب�شكل �أ�سهل.

�أ�سباب احلرائق يف �أماكن
التخزين اخلارجي بالعراء

 mوج��ود بقايا �سيج��ارة مت االنتهاء من
ا�ستخدامه��ا ،ووجودها م�شتعل��ة بالقرب منه
املواد التي مت تخزينها.
 mوج��ود �رشر �أو �أج��زاء متناثرة من نار
موج��ودة بالق��رب م��ن املخ��زن وات�صالهم��ا
ببع�ض.
 mمعظ��م الأغطي��ة التي يت��م ا�ستخدامها
م��ن �أج��ل حفظ وحماي��ة الب�ضائ��ع من جميع
امل�سببات اجلوي��ة ب�سبب مواد �سهلة االحرتاق

الت��ي ت�ساع��د عل��ى انت�ش��ار احلري��ق بامل��واد
املخزنة.
 mرمب��ا امل��واد املخزن��ة ق��د تتعر���ض
لدرج��ات ح��رارة مرتفعة بالتحدي��د يف ف�صل
ال�صي��ف ،وق��د ي�ساهم ذل��ك يف ا�شتعال املواد
التي مت تخزينها ب�شكل �أ�سهل.
 mالو�ص��ول ال�سه��ل وال�رسي��ع �إىل املواد
املخزن��ة ويك��ون �أ�سه��ل و�أ��سرع م��ن حاالت
التخزي��ن عل��ى امل�ستوى الداخل��ي يف املباين
غري املفتوحة.

التدابري الواجب توافرها
للوقاية من انت�شار احلريق

� pإن�ش��اء احلواج��ز �أو �إن�شاء الأ�سوار جوار
منطق��ة التخزين .يج��ب �إن�شاء ه��ذه احلواجـز
وفق�� ًا مل�ستوى منا�س��ب ي�ضمن عدم ت�رسب �أي
م��ن الأغراب امل�ؤدين لإحداث احلرائق باملواد
التي مت تخزينها �أو �رسقتها.
 pم��ن الواج��ب �أن تك��ون املنطق��ة الت��ي
مت التخزي��ن فيه��ا ال يوج��د به��ا �أي ن��وع من
الأع�ش��اب اجلاف��ة �أو املهم�لات فيج��ب �إزالة
جمي��ع الأع�ش��اب لي���س يف مناط��ق التخزي��ن
و�إمنا �أي�ض ًا يف املناطق املجاورة من املخزن.
 pيج��ب �أن تكون �أغطية امل��واد املخزنة
مقاوم��ة للحري��ق .ويراعى �أن تك��ون الأغطية
الت��ي ت�ستخ��دم لوقاي��ة امل��واد املخزن��ة م��ن
الت�أث�يرات اجلوي��ة م��ن الأن��واع غ�ير القابلة
لال�شتعال �أو مقاومة بقدر الإمكان لال�شتعال.
 pتوفري �أجهزة الإطفاء مبواقع التخزين.
يج��ب توف�ير �أجه��زة الإطف��اء الت��ي تتنا�سب
كم�� ًا وكيف�� ًا للم�ساح��ات ونوعية امل��واد التي
مت تخزينه��ا هن��اك ،و�أي�ضا يت��م توزيعها يف
املواق��ع املالئم��ة وحتميل الع��دد املالئم من
حنفيات احلـريق على جوانب الطرق.

حماية الوثائق ب�شكل عام

ه��ذا الو�ض��ع باتخاذ جمي��ع االحتياطات منذ
ب��دء مرحل��ة ت�صمي��م املبن��ى ال��ذي يت��م فيه
التخزين ،و�أي�ضا اختيار املواد امل�ستخدمة يف
البناء ،وتوفري خمارج لل�رصف واتباع جميع
الإجراءات ال�سليمة من �أجل ر�صد املواد.
 sاحلماية م��ن ال�صد�أ ،و�أي�ضا من الت�آكل
بالتحدي��د يف جمي��ع الأجهزة وقط��ع الغيار،
و�أي�ض��ا يف العدد والأق�س��ام وجميع ذلك يجب
حفظه��ا يف مواقع جاف��ة وحمايتها بالأغلفة
الت��ي متن��ع ح��دوث الرطوب��ة ،ث��م تغطيته��ا
بال�شحم والزيت الثقيل.

اخلامتة

اله��دف ه��و تقوي��ة حماي��ة البيان��ات �أو
الوثائ��ق �أو الأر�شي��ف م��ن خط��ورة ح��دوث
احلرائ��ق ،والبداي��ة تك��ون بتنفي��ذ جمي��ع
الإج��راءات واخلط��وات الوقائي��ة وجتن��ب
الأ�سباب التي ت�ؤدي حلدوث احلرائق وجتنبها
وحماربة هذه امل�شكلة وتنفيذ �أف�ضل التقنيات
اخلا�ص��ة بالإنذارات و تنفي��ذ الطرق التلقائية
من �أجل �إطفاء �أو جتنب احرتاق الوثائق.

املراجع

• (ال�سالم��ة يف املخ��ازن ،عب��د الوهاب
حميدي.)2017 ،
• (حماي��ة الأر�شي��ف م��ن احلري��ق ،عب��د
الكرمي بجاجة.)2005 ،
• (دلي��ل ال�صحة وال�سالم��ة املهنية� ،آدم
الرببري.)2005 ،
• (حماي��ة الأر�شي��ف م��ن املخاط��ر
والكوارث� ،سعاد بن �شعرية 2013م).

 sاحلماية من الظروف اجلوية بالتحديد
عندم��ا يتم التخزين يف الع��راء لفرتات زمنية
طويلة ويف ف�صول خمتلفة خالل ال�سنة ،وهنا
يج��ب �أخذ االحتياطات بتوفري جميع الأغطية
واملظالت املالئمة و�أي�ض��ا ا�ستعمال العبوات
املنا�سبة.
 sاحلماي��ة م��ن البل��ل ال��ذي يح��دث يف
املخ��ازن وال�سبب وراء ذلك ه��و الر�شح ورمبا
رطوب��ة اجل��دران �أو ك��سر جم��اري املي��اه �أو
رمب��ا تكت��ل البخ��ار �أو رمب��ا ب�سب��ب ا�ستخدام
املي��اه اخلا�ص��ة بالإطفاء ،وتت��م املراعاة يف
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العمانيـة
الأفـالج ُ
� ٌ
ٌ
ٌ
ح�ضاري � ٌ
ٌ
فريدة
وهند�سة
أ�صيل
إرث
q q q q q

«تعد الأفالج جزءا �أ�صيال من ن�سيج
احلياة االجتماعية ب�سلطنة عُمان ،وهي
�إح����دى �أه����م امل���وروث���ات ال�تراث��ي��ة التي
�أكدت على قدرة الإن�سان ال ُعماين يف بناء
ح�ضارته» و�إث��راء ال�تراث العاملي ،حيث
�أدرجت عدة �أفالج عُمانية �ضمن الئحة
ال�تراث العاملي باليون�سكو ،وحقق هذا
النظام املائي الفريد نوعا من اال�ستقرار
من حيث الزراعة واحلياة ،ويعود تاريخ
هذه الأفالج �إىل حقب زمنية موغلة يف
القدم ،طور ال ُعماين خاللها من �أدواته
وو�سائله التي مكنت من املحافظة على
الأفالج من خالل �صيانتها وا�ستحداث
�أف�ل�اج ج��دي��دة تتنا�سب م��ع احتياجاته
املعي�شية من خ�لال ه��ذه الأف�لاج ك�أحد
م�����ص��ادر امل��ي��اه م��ت��ع��ددة اال���س��ت��خ��دام��ات
فهي مياه لل�شرب والطهي واال�ستحمام
وال���زراع���ة وغ�يره��ا ،ك��م��ا �أن ال ُعمانيني
ب��رع��وا يف �شق ه��ذه الأف��ل�اج م��ن خالل
اال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى م��ن ت��دف��ق��ه��ا من
خ�ل�ال م��روره��ا ع��ل��ى امل�����س��اج��د وال��ق�لاع
واحل���������ص����ون� ،إ�����ض����اف����ة �إىل الأرا������ض�����ي
الزراعية.
وتق�سم ح�ص�ص املياه بني الأف��راد �أو
امل�شرتكني ك�لا ح�سب ج��ه��ده وعطائه،
وجزء من هذه احل�ص�ص وراثية ،واجلزء
الآخر يباع وي�شرتى يف مزادات علنية.
q q q q q
�إعداد/
املالزم �أول� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي
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تعريف الفلج

الفل��ج ،مف��رد جمعه��ا �أف�لاج ،وه��و قن��اة
حمفورة يف باطن الأر�ض �أو على �سطحها ويكون
مغطاة �أو مك�شوفة� ،أو قد تكون مغطاة يف جزء من
م�ساره��ا ومك�شوفة يف جزء �آخ��ر ،والغر�ض من هذه
القن��اة نق��ل املياه م��ن م�صادره��ا اجلوفي��ة� ،أو مياه
الأمط��ار �أو العي��ون �إىل الأماكن امل�ستفي��دة منها ،وهو
ح��ل ب�رشي ذك��ي جعل احلياة ممكن��ة يف بيئة جافة مثل
ال�سلطن��ة ،حيث ال يتعدى املتو�سط ال�سنوي ل�سقوط الأمطار
يف ال�سلطن��ة ( )200-100مل��م ،وتوج��د ه��ذه الأنظم��ة يف
( )38دول��ة يف جميع �أنحاء العامل ويعود تاريخ نظام الأفالج
�إىل الآف ال�سن�ين ،حي��ث ٌ�شقت يف ال�سلطنة خ�لال فرتات زمنية
خمتلفة ،ويعود تاريخ البع�ض منها �إىل ما قبل الإ�سالم ،وبع�ضها
يعود �إىل الع�رص احلديدي يف الألف الأول والثاين قبل امليالد.
والفل��ج ه��و نظ��ام تقلي��دي لتوف�ير املي��اه لال�ستخدام��ات املنزلية
والزراعية ،ويرتبط الفلج بكل جوانب احلياة يف القرى والواحات ال ُعمانية،
حي��ث وف��رت �أنظم��ة الأف�لاج �إم��دادات املي��اه لأغرا���ض مدني��ة وزراعية
و�صناعية خمتلفة وبدميومة ناجحة ،لذا كانت هذه الأفالج قاعدة للح�ضارة
ال ُعماني��ة واال�ستق��رار ال�سيا�سي واالجتماعي عرب الع�ص��ور ،كما متكنت �أنظمة
الأف�لاج من اال�ستمرار لآالف ال�سنني بف�ضل املفاهيم واخلربات التقنية التي مت
تطويره��ا ب�شكل تقلي��دي مثل �إعادة تدوير املياه ،وتدوي��ر املغذيات ،وا�ستخدام
املي��اه الرمادي��ة ,وتن��اوب املحا�صي��ل ،وا�ستخ��دام ال�سم��اد الأخ��ضر والأ�سمدة
الع�ضوي��ة ومرون��ة ا�ستخدام الأرا�ض��ي� ،إ�ضافة �إىل دقة النظ��ام الت�رشيعي املرتبط
بالفلج.
فالفل��ج ه��و نظام يت�شارك في��ه املزارعون يف �إدارة نظام ال��ري واتخاذ القرارات
املتعلق��ة بامل��اء والزراعة وخدمة املجتمع املحل��ي ،فنظام الفل��ج يف ال�سياق ال ُعماين
ي�شم��ل كال من املعني�ين (االجتماعي ،واملادي) حيث �إن كل �أجزاء الفلج ترتبط بالن�سيج
البيئ��ي واالجتماع��ي للقري��ة ال ُعمانية ،حتى �أن بع���ض القرى والواح��ات ال ُعمانية �سميت
با�س��م الفلج ال��ذي يغذيها مثل فلج بني خزير وفلج ال�شام وغريه��ا ،ويف معظم دول العامل
الت��ي يوج��د بها �أفالج ال يختلف هذا التعري��ف كثريا ،فهذه الأنظمة تت�شابه كث�يرا يف الفكرة العامة
التي مكنت الإن�سان من العي�ش يف بيئات قاحلة.
ومنظوم��ة الفلج عبارة عن جمتمع زراعي ت�شاركي اعتمد على احلفاظ على التوازن بني املكونات
الثالث الأ�سا�سية ملنظومة الفلج :الإن�سان والبيئة والتكنولوجيا ،و�إن �أي خلل يف هذه الأنظمة املتداخلة
ي���ؤدي ب�لا �شك �إىل خل��ل يف الأنظمة الأخرى ،فنق���ص املياه ي���ؤدي �إىل تدهور الزراع��ة ،ونق�ص العائد
االقت�ص��ادي والهج��رة �أو �أي خل��ل يف النظ��ام االجتماعي �سي�ؤثر ب�لا �شك على النظام املائ��ي والزراعي
واالقت�ص��ادي وهك��ذا ،فالفلج كائن حي ولي�س جمرد قنوات و�سواقٍ  ،وق��د �شبه ال ُعمانيون الفلج بالإن�سان،
في�سمى م�صدر الفلج ب�أم الفلج ،وي�سمى الرافد الذي يغذي الفلج ب�ساعد الفلج ،وي�سمى الفلج اجلاري بالفلج
احلي والفلج اجلاف بالفلج امليت.
وت�شكل الأفالج يف ال�سلطنة نظاما مائيا فريدا �أ�سهم يف ازدهار الزراعة يف البالد ،حيث يعود تاريخها �إىل
�أكرث من 2000عام طور خاللها ال ُعمانيون الكثري من �أدوات وو�سائل �إدارتها و�صيانتها ،فاملتفكر يف طبيعة
الأفالج ال ُعمانية ال بد �أن يت�ساءل عن الأ�سباب التي دفعت ال ُعمانيني �إىل �إن�شائها ،وللإجابة على هذا الت�سا�ؤل
ن�ستطي��ع الق��ول �إن الأ�سباب يف ذلك تعود �إىل كرب امل�ساحة الت��ي ت�شغلها الوديان يف ال�سلطنة ،وكذلك الرتكيبة

فلج اخلطمني

تعد الأفالج جزءا �أ�صيال من ن�سيج احلياة االجتماعية ب�سلطنة عُ مان ،وهي من
املوروثات الرتاثية التي �أكدت على قدرة الإن�سان ال ُعماين يف بناء ح�ضارته
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اجلغرافي��ة لل�سلطن��ة واملكون��ة م��ن الت�ضاري���س
اجلبلية املرتفع��ة التي حتتوي عل��ى الأودية التي
تق��وم بنقل مياه الأمط��ار �إىل املنخف�ضات الرتابية،
بحي��ث تقوم هي بدورها بتخزين جزء منها يف باطن
الأر���ض ،فكان ال بد من �إيج��اد و�سيلة ال�ستخراج املاء
�إىل ال�سطح .
العمانية
تاريخ الأفالج ُ
ن�ش���أت احل�ض��ارات القدمي��ة ح��ول م�ص��ادر املي��اه
كاحل�ض��ارة الفرعونية يف م�رص ،وح�ض��ارة املايا يف �أمريكا
اجلنوبي��ة ،وح�ض��ارة البابلي�ين والآ�شوري�ين والأكادي�ين يف
العراق ،وح�ضارة ال�سند يف الهند واحل�ضارة ال�صينية يف ال�صني،
ولق��د ُوج��دت احل�ضارة يف ُعم��ان منذ حوايل � 5000سن��ة �أو �أكرث
وكان الب��د من وج��ود م�صدر مائ��ي م�ستقر اجلريان لن�ش��وء مواقع
ا�ستيطانية حولها ،ف ُعمان هي هبة الأفالج.
الفل��ج (اجلمع �أفالج)� ،شيد بنا�ؤها يف �شبه اجلزي��رة ال ُعمانية يف الع�رص
احلديدي ،والبع�ض منها يعود تاريخها �إىل ح�ضارة �أم النار ،حوايل ما يقارب
(� )2700سن��ه قبل امليالد حيث �ساهم انت�ش��ار العيون املائية والأودية دائمة
اجلري��ان يف ال�سلطنة يف ا�ستقطاب الإن�سان ليقي��م حولها مراكز ا�ستيطانية منذ
�آالف ال�سنني؛ فقد توالت الهجرات �إىل ُعمان من جنوب اجلزيرة العربية و�شمالها،
وم��ن ب�لاد فار�س ،و�أ�شهرها هج��رة مالك بن فهم من اليم��ن �إىل ُعمان بعد انفجار
�س��د م���أرب ،وت�شكل اال�ستيط��ان الأول يف ُعمان حول عيون امل��اء والغيول؛ فقد ُعرث
يف موق��ع �سلوت يف والية بهالء على �أفالج تعود �إىل �أواخر الألف الثاين قبل امليالد،
متطورة لل��ري ونقل املياه
وع�ثر يف مناط��ق يف �شم��ال ُعمان وجنوبها عل��ى تقنيات
ّ
من التالل املرتفعة �إىل احلقول املنخف�ضة تعود �إىل الع�رص الربونزي ،وت�شري الدرا�سات
الأثرية �إىل وجود قنوات للمياه يعود تاريخها �إىل الألف الثالث قبل امليالد يف ال�سلطنة.
�إن الأف�لاج الع ّدي��ة (الدا�ؤودية) هي الأحدث م��ن حيث الن�ش�أة ،حي��ث �إن �أقدم الأفالج
ه��ي من النوع الغيلي والعين��ي ،فاملياه كانت جارية على �سط��ح الأر�ض يف ال�سلطنة على
هيئ��ة غي��ول �أو عيون قبل و�صول الإن�سان وبداية اال�ستيطان ،ومع تقدم الزمن وتغري املناخ
انخف�ضت منا�سيب الأفالج الغيلية تدريجيا مما دفع الإن�سان ال ُعماين �إىل حفر جزء من الوادي
بحثا عن املياه ،وقد تطورت تقنيات و�أدوات احلفر يف الع�رص الربونزي (حوايل � 3000سنة قبل امليالد).
�أنواع الأفالج يف �سلطنة عُ مان
يوج��د يف ال�سلطنة حوايل م��ا يقارب ( )4112فلجا ،وبالرغم من ت�شابهه��ا يف بع�ض ال�صفات� ،إال �أنه
نواح عديدة كاالت�ساع ،والعم��ق ،ونوعية املياه املتدفقة وتكوينها ،وطبيعة
ال زال هن��اك اختالف كبري يف ٍ
الأر���ض التي ت�س�ير فيها وعليها ،لذا من ال�صع��ب �إيجاد فلجني يتفقان يف جميع ال�صف��ات واملزايا ،وكذلك
االختالف بني ن�سب املياه بني فلج و�آخر ،ويرجع هذا لعدة �أ�سباب منها وفرة املياه يف الطبقات اجلوفية يف
الأر���ض ،وعملي��ة الت�رسب للمياه من خ�لال الطبقات ،حيث توجد ثالثة �أنواع رئي�سي��ة للأفالج ال ُعمانية وهي
كالآتي:

• الأفالج العدية (الدا�ؤودية)
الأف�لاج العدي��ة (الدا�ؤودية) هي عبارة عن قن��وات طويلة ،جزء منها داخل الأر�ض وميت��د �أفقيا لي�صل طوله
لآالف الأمت��ار حت��ى ي�صل للمخ��زون اجلويف ،ويتميز هذا النوع م��ن الأفالج بدوام جريانها ط��وال العام مقارنة

فلج دار�س

انت�شار العيون املائية والأودية دائمة اجلريان يف ال�سلطنة �ساهم يف ا�ستقطاب الإن�سان
ليقيم حولها مراكز ا�ستيطانية منذ �آالف ال�سنني
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مع الأفالج الأخرى ،ويوجد حوايل ( )967فلجا
دا�ؤوديا يف ال�سلطنة.
• الأفالج العينية
الأف�لاج العيني��ة م�صدرها العي��ون ،وهي التي
تخ��رج من �سف��وح اجلب��ال ،وتن�ساب بفع��ل اجلاذبية
الأر�ضي��ة يف قن��وات مفتوح��ة ،لت�ص��ل �إىل مناط��ق
اال�سته�لاك ،ويبل��غ ع��دد الأف�لاج العيني��ة يف ال�سلطن��ة
( )1152فلجا ،حيث متث��ل الأفالج العينية ن�سبة  %26من
جمم��وع ع��دد الأف�لاج يف ال�سلطنة ،وم��ن �أ�شهرها فلج عني
الك�سفة يف والية الر�ستاق ،وفلج الثوارة يف والية نخل.
• الأفالج الغيلية
ت�ستم��د ه��ذه الأف�لاج مياهها من املي��اه ال�سطحي��ة اجلارية
يف �أع��ايل الأودي��ة و�شبه ال�سطحي��ة على �أعماق �ضحل��ة  ،و يكون
م�صدره��ا م��ن مياه الأمط��ار ،لذلك يعد هذا النوع م��ن الأفالج من
�أك�ثر الأفالج التي تت�أث��ر باجلفاف مقارنة بالأف�لاج الأخرى ،و قد جتف
ه��ذه الأفالج عن��د انقطاع الأمطار لف�ترات طويلة  ،و يك�ثر تدفقها بهطول
الأمط��ار و ه��ي الأك�ثر ع��ددا يف ال�سلطن��ة� ،إذ تبلغ ن�سبته��ا  %49من جملة
الأف�لاج يف ال�سلطن��ة حي��ث يبل��غ عدده��ا ( )1993فلج��ا غيلي��ا  ،و يعد فلج
ال�سمدي يف والية �سمائل و فلج ال�سلد يف والية �ضنك من �أ�شهر الأفالج الغيلية
يف ال�سلطن��ة ،وعرفت الأفالج الغيلية على �أنها قنوات معظمها مك�شوف ،ومغطى
يف ج��زء قلي��ل منها  ،و ال يزي��د عمقها عن (� )4أمتار وطولها م��ن ( )100مرتا �إىل
( )2كيلومرتا  ،و نظرا العتماد هذا النوع من الأفالج على املياه املتجمعة يف الربك
الت��ي توج��د يف املناطق املنخف�ض��ة  ،و اعتمادها كذلك على املي��اه اجلوفية � ،إال �أن
معظم هذه الأفالج قد جتف عند انقطاع الأمطار لفرتات طويلة.
الأهمية االقت�صادية واالجتماعية والعلمية للأفالج
«�إن الأفالج يف ال�سلطنة بجانب كونها نظام ري تاريخي عجيب وهند�سة مياه فريدة،
فه��ي بدورها �أي�ضا ت�ساهم م�ساهم��ة بالغة الأهمية يف اجلان��ب االقت�صادي ،واالجتماعي،
والعلم��ي» ،ويتمثل ذل��ك يف التنظيم الإداري الذي ينظم عملها وطريق��ة ا�ستخداماتها ،ويتمثل كذلك
يف التما�س��ك والتع��اون الذي يخدم ال�صالح العام ،ولذلك حر���ص ال ُعمانيون على و�ضع الأ�س�س الكفيلة
للحف��اظ عل��ى هذا النظ��ام �شامال كافة اجلوانب ،ولك��ن لي�س على �صورة قانون و�ضع��ي �إمنا يف �صورة
ع��رف مت��وارث يتوارثة الأجيال جي��ل بعد جيل ويرت�ضيه اجلميع ،وقد حقق ه��ذا النظام وما يزال يحقق
نتائ��ج طيب��ة يف تنظيم العالق��ات االجتماعية والتنمية املحلي��ة من خالل التما�س��ك والتعاون والتكافل
االجتماعي بني �أفراد املجتمع الواحد.
وفك��رة الأف�لاج عملت على توط�ين البادية العربية يف ال�سلطنة ،وعملت عل��ى حتويل حياتهم املعتمدة
عل��ى التنق��ل والرتحال وراء الكلأ واملاء �إىل حي��اة اال�ستقرار ،مما �ساعدهم عل��ى ممار�سة العديد من احلرف
وال�صناع��ات املعتم��دة على املنتج��ات الزراعية من بيئة الأف�لاج ،كما �ساعد على تن��وع م�صادرهم املالية
واملتمثل��ة قبل �إن�ش��اء الأفالج على الرعي وال�صيد البحري والربي ،وللأفالج �أهمية كبرية ومنافع كثرية نذكر
منها الآتي:
• فتحت �أبواب للتوا�صل من خالل التجارة املتبادلة وما رافقها من �صناعات حرفية.
• كم��ا �أن نظ��ام الأف�لاج فر�ض عل��ى �أ�صحابها متطلبات جدي��دة تتمثل يف التح�صين��ات الدفاعية عن املدن

فلج امللكي

الأفالج يف ال�سلطنة بجانب كونها نظام ري تاريخي عجيب وهند�سة مياه فريدة ،فهي
بدورها �أي�ضا ت�ساهم م�ساهمة بالغة الأهمية يف اجلانب االقت�صادي ،واالجتماعي ،والعلمي
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والقرى املعتم��دة على الأف�لاج ،لكونها �أ�صبحت
حم��ل �أطماع للغ��زاة بحيث برع �أ�صح��اب الأفالج
يف بناء القالع واحل�ص��ون والربوج الدفاعية والتي
ال تخلو منها مدينة �أو قرية ُعمانية.
• كان للأف�لاج الف�ض��ل الكب�ير يف النم��و احل��ضري
واال�ستق��رار ال�س��كاين يف خمتل��ف البيئ��ات اجلبلي��ة
وال�سهلي��ة ،و�ساع��د ال�س��كان عل��ى ا�ستغ�لال كل قطرة ماء
وا�ستيطان خمتلف البيئات وعن �أهمية الأفالج االقت�صادية
واالجتماعية حتدث املهند�س ح�سن بن يو�سف البلو�شي مدير
دائ���رة الأفالج م���ن وزارة الرثوة الزراعي���ة وال�سمكية وموارد
املياه قائال« :كانت وما زالت الأفالج تعد معلم ًا من معامل الرقي
احل�ض��اري التي و�ص��ل �إليها الإن�س��ان يف زمن يفتق��ر �إىل التقنية
والآل��ة احلديث��ة امل�ساعدة يف عملي��ة البناء والتعم�ير� ،إال �أن ال�صرب
مكن الإن�سان ال ُعماين من �إن�شاء �أعظم م�رشوع ح�ضاري ت�أ�س�ست حولـه
املدن والقــرى وقامـت عليـه العديـد مـن امل�شاريع اخلدمية ،وبف�ضله تطورت
العديد م��ن العلوم كعلوم الفلك ،واالقت�صاد ،والهند�س��ة الإن�شائية ،والتخطيط،
كونوا
والإدارة ،واجليولوجي��ا ،والعل��وم الع�سكري��ة ،حي��ث �إن �أ�صح��اب الأفالج ّ
ح�ض��ارة متمي��زة له��ا �سماتها اخلا�صة من حي��ث التنظيم والرتاب��ط االجتماعي
والتكافل االقت�صادي وتبادل امل�صالح امل�شرتكة وغريها».
وع��ن دور وزارة الرثوة الزراعي��ة وال�سمكية وموارد املياه يف احلفاظ على هذا
الإرث احل�ض��اري الأ�صي��ل حتدث الفا�ضل نبيل بن عمر الزدجايل فني �أفالج بدائرة
الأف�ل�اج بوزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه قائال« :بال �شك ب�أن حكومة
ال�سلطن��ة ممثلة بوزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وم��وارد املياه �أولت اهتماما خا�صا
بالأفالج ال ُعمانية  ،وجتلى هذا االهتمام يف ع�رص النه�ضة املباركة حيث ر�صدت الدولة
موازنات �سنوية كبرية يف �سبيل املحافظة على الأفالج و�صيانتها  ،كما �أدخلت الو�سائل
احلديثة يف �صيانة الأفالج ،كالو�سائل امليكانيكية العمالقة (ال�شيوالت امليكانيكية) التي
ت�ستخ��دم يف �ش��ق جمرى الفلج متهيدا ل�صيانت��ه بدال من الو�سائل اليدوي��ة ،كما و ي�ستخدم
�أي�ض��ا احلفار امليكانيكي يف تك�سري الطبق��ات ال�صخرية التي تعرت�ض جمرى الفلج بدال من
احلف��ر اليدوي بامل�سام�ير ،وا�ستعملت اخلر�سانات بنوعيها العادي��ة وامل�سلحة لتغطية ال�سواقي
ب��دال م��ن الأحجار مع ال�ص��اروج ،وبذلك اخت�رص اجلهد والوق��ت يف �أعمال �صيان��ة الأفالج واملحافظة
عليها ،وغريها من الأعمال الأخرى ذات العالقة».

املهند�س/
ح�سن بن يو�سف البلو�شي

فلج اجليلة

الفا�ضل/
نبيل بن عمر الزدجايل

كان للأفالج الف�ضل الكبري يف النمو احل�ضري واال�ستقرار ال�سكاين
يف خمتلف البيئات اجلبلية وال�سهلية
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�إدارة الفلج
تتك��ون �إدارة الأف�لاج الكب�يرة يف ُال�سلطنة
م��ن المُ دي��ر (وكيل الفل��ج) واثنني م��ن المُ �ساعدين
(العرف��اء) �أحدهم��ا خلدم��ة القن��وات والآخ��ر
خلدم��ة ال�سواق��ي ،وهناك القاب���ض �أو( �أم�ين الدفرت)
وامل�ساع��دون ،ويق��وم الوكي��ل ب��الإدارة الكاملة للفلج
ويع��د املدير التنفيذي له ،فه��و امل�س�ؤول عن تق�سيم املاء
والإنفاق من ميزانية الفلج ،كما يقوم �أي�ضا بحل النزاعات
ب�ين املزارعني والت��صرف يف احلاالت الطارئ��ة والأن�شطة
الأخ��رى املوكلة �إلي��ه من قبل مالكي الفلج� ،أم��ا العرفاء فهم
ر�ؤ�س��اء �أعمال الفلج ،وهم يتبعون توجيهات الوكيل ويوجهون
(البيادير) ،ومن املمكن �أن يكون العريف هو امل�س�ؤول عن توقيت
ال��ري يف امل��زارع� ،أما وظيف��ة القاب�ض (�أمني الدف�تر) فترتتب يف
تنظيم الدخ��ل الذي ي�أتي �إىل الفلج من �أ�سهم املاء اخلا�صة والأر�ض
واملحا�صي��ل المُ خ�ص�ص��ة للفلج ،وهو �أي�ض ًا امل�س���ؤول عن جتديد دفرت
الفل��ج و�إعط��اء تقري��ر �سن��وي �إىل مالك��ي الفلج واتب��اع تعليم��ات الوكيل
�أي�ض��اً ،ويتم ا�ستئجار بع���ض الأجزاء من ماء الأف�لاج ب�شكل دوري ب�إحدى
الطريقت�ين ،وهما �إما فرتات ق�صرية ُت�سم��ى (القعد) وهي كل ( )١٤ – ٧يوماً،
�أو م��رة يف ال�سن��ة و ُت�سم��ى (املزي��ودة) ،وذلك اعتم��اداً على حج��م الفلج ،ومن
املمك��ن �أن يك��ون للفلج جميع �أع�ض��اء الإدارة ا ُ
مل َب َّينِني �أع�لاه �أو بع�ضهم ،ولكن
الب��د �أن يكون لكل فل��ج وكيل �أو عريف على الأقل ،ويخت��ار مالكو الفلج – مالكو
الأر���ض وامل��اء – وكي��ل الفلج والذي يكون ع��ادة من مواطني القري��ة ،وينبغي �أن
ميتلك الوكي��ل �شخ�صية ُحمرتمة و�صادقة ،بالإ�ضاف��ة �إىل مهارات اجتماعية متكنه
من االت�صال مع جميع �أفراد القرية ،ويقوم �شيخ القرية بتعيني الوكيل يف وظيفته بعد
�أخذ التو�صية من مالكي الفلج.
العمانية يف قائمة الرتاث العاملي
الأفالج ُ
ولأهمي��ة الأف�لاج ال ُعماني��ة وتاريخه��ا املوغل يف الق��دم� ،أقرت جلنة ال�تراث العاملي
يف منظم��ة (اليون�سك��و) يف �شهر يوليو من ع��ام  2006م �إدراج خم�سة �أف�لاج ُعمانية �ضمن
الئح��ة الرتاث العاملي تعبريا عن املكانة الدولية له��ذا النظام املائي الفريد الذي ي�شكل موروثا �أبدعه
ال ُعمانيون منذ ما يزيد عن �ألفي عام ك�أقدم هند�سة ري باملنطقة وهذه الأفالج هي:
فل��ج اخلطم�ين :يقع هذا الفلج يف نيابة بركة املوز مبحافظ��ة الداخلية ،ويعد هذا الفلج من الأفالج
الدا�ؤودي��ة املهم��ة ،ويح�ص��ل هذا الفلج عل��ى مياهه من وادي املعي��دن والذي يتدفق بغ��زارة عند هطول
الأمطار ،ويبلغ طوله حوايل ( )2450مرتا حيث ميتاز بالدقة يف توزيع املياه ودميومة ا�ستمراريتها طوال
العام ،ومن مميزات هذا الفلج مرور قناته داخل ح�صن بيت الرديدة والذي مت بنا�ؤه يف زمن اليعاربة ،ومت
تق�سي��م جمرى الفلج �إىل ثالث��ة �أق�سام بحيث يذهب �أحدها �إىل ري املزروعات �أما الآخران فيعودان من �أجل
االلتقاء يف جمرى واحد وهما خم�ص�صان لري الأرا�ضي الزراعية التابعة لبيت املال .
فلج دار�س :ويوجد هذا الفلج يف والية نزوى يف حمافظة الداخلية ،وهو �أ�شهر فلج دا�ؤودي يف ال�سلطنة،
و�أك�بر الأف�لاج املوجودة يف حمافظة الداخلية ،حيث يبلغ طول قنواته ( )7990مرتا ،ومكون من ثالث �سواعد
�شه�يرة وهي :ال�ساعد الرئي�س��ي ،وال�ساعد ال�رشقي ،وال�ساعد الغربي ،وي�ستمد فلج دار�س معظم مياهه من الوادي
الأبي���ض ،حي��ث تتجلى الأهمية العظيمة لهذا الفلج يف ريه للأرا�ض��ي الزراعية ذات امل�ساحة ال�شا�سعة املوجودة
يف والية نزوى.

فلج املي�سر

جلنة الرتاث العاملي يف منظمة (اليون�سكو) �أدرجت خم�سة �أفالج عُ مانية �ضمن الئحة
الرتاث العاملي تعبريا عن املكانة الدولية لهذا النظام املائي الفريد
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جدول يو�ضح �إح�صائيات الأفالج على م�ستوى املحافظات واملناطق

منظمة التراث العاملي (اليونسكو)

الدكتور/
عبداهلل بن �سيف الغافري

املهند�سة/
�شيخة بنت حمود املالكية

الفا�ضل/
�إ�سحاق بن نا�صر ال�شبيبي

ت�سجيل الأفالج ال ُعمانية بقائمة الرتاث العاملي مبنظمة
اليون�سكو ي�ضاعف من ال�شهرة العاملية التي تتمتع بها
املواقع واملوارد ال�سياحية بال�سلطنة

فل��ج اجليلة :و�سمي ه��ذا الفلج ن�سبة للقرية التي يوجد بها �أال وهي
قري��ة اجليل��ة التابعة لوالية �ص��ور مبحافظة جنوب ال�رشقي��ة ،وهو �أحد
الأف�لاج العينية ال��ذي يتغذى من وادي �شاب ،ويع��د فلج اجليلة امل�صدر
الرئي�س��ي للمياه يف بلدة اجليلة حي��ث ي�صل طول جمموع قنواته ()161
م�ترا ،وي�ستخدم هذا الفلج لري الأرا�ض��ي الزراعية ،حيث تقدر م�ساحتها
( )10034م�ترا مربعا ،وي�ستخدم �أي�ض��ا يف ا�ستخدامات احلياة اليومية
الأخ��رى ،ومن ممي��زات مياه فلج اجليل��ة النقاء وال�صف��اء ،وقلة ت�أثرها
بانخفا�ض �أو ارتفاع من�سوب املياه اجلوفية.
فلج املي�سر :يقع يف والية الر�ستاق ,ويعد من �أهم الأفالج املوجودة
مبحافظ��ة جنوب الباطن��ة ،وهو من الأف�لاج الدا�ؤودي��ة العميقة والذي
رتا ،ويعد م��ن الأفالج ذات التدفقات الكثرية
ي�ص��ل عمقها حوايل ( )50م ً
والذي يبلغ طوله حوايل ()5783مرتا ويتميز هذا الفلج بكرثة تدفقه لأنه
يتغذى من واديني (وادي الفرع ،ووادي ال�سحنت).
فلج امللكي :هو �أحد الأفالج ال�شهرية بوالية �إزكي مبحافظة الداخلية،
و�سم��ي بهذا اال�س��م ن�سبة �إىل الإمام مالك بن فهم الأزدي ،ويعد هذا الفلج
م��ن �أكرب الأفالج املوج��ودة يف ال�سلطنة من حيث ع��دد ال�سواعد املغذية،
فق��د بل��غ عددها �سبع��ة ع�رش �ساع��دا ،ويغطي ه��ذا الفلج مناط��ق زراعية
وا�سع��ة ،وينق�سم فلج امللك��ي �إىل ق�سمني� ،أحدهما ي��روي منطقة نزار �أما
الآخر فريوي منطقة اليمن يف الوالية ،ونتيجة لقلة الأمطار وال�ضغط على
املخزون اجلويف املغذية للفلج فقد قل تدفق هذا الفلج ،ولكن بقى الهيكل
الإن�شائي له وقناته بحال جيد ،وقامت احلكومة �أي�ضا بجهد يف حفر عدة
�آبار م�ساعدة لهذا الفلج ت�صب يف (�رشيعته) من �أجل زيادة تدفقه.
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ولتفا�صي��ل �أك�ثر ح��ول الأف�لاج املدرج��ة بقائمة ال�تراث العاملي
حتدثت املهند�سة �شيخة بنت حمود املالكية رئي�سة ق�سم �أفالج الرتاث
العاملي بدائرة الأفالج بوزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
(ملجلة جند ُعم���ان ) قائلة«:الأفالج املدرجة بقائم��ة الرتاث العاملي
عب��ارة عن موق��ع مت�سل�سل ،تتكون م��ن خم�سة �أفالج فردي��ة ت�شكل معا
«موق��ع ت��راث عاملي» ،وهي فل��ج دار�س بوالية ن��زوى ،وفلج اخلطمني
بنياب��ة برك��ة امل��وز بوالي��ة نزوى ،وفل��ج امللك��ي بوالية �إزك��ي ،وفلج
املي��سر بوالي��ة الر�ستاق وفلج اجليل��ة بوالية �صور ،وتق��ع جميعها يف
ّ
�شم��ال ُعمان ،الأربع��ة الأوىل تتجمع حول �سل�سلة جبال احلجر الغربي ،
بينم��ا اخلام�س يقع يف �سل�سلة جب��ال احلجر ال�رشقي ،وجاء ال�سبب وراء
�إدراج الأف�لاج اخلم�سة يف قائمة ال�تراث العاملي لتميزها بطابـــــــعها
الإن�شائ��ي الق��دمي ج��دا م��ن حيـــــــ��ث القن��وات املائي��ة واجل�ســــــــ��ور
احلاملة لهذه القنوات والهند�سة القدمية التي مت بوا�سطتها �شـق الأفالج
والو�ص��ول �إىل مكام��ن املي��اه يف باطن الأر���ض ،وتتك��ون مواقع هذه
الأفالج من عنا�رص رئي�سية وهي قناة الفلج الرئي�سية وقنوات التوزيع،
و النظام التقليدي لإدارة وتوزيع مياه الفلج ،والنظام الزراعي ،واملباين
الرتاثي��ة و�أبراج املراقبة (مباين طينية ) ،وكذلك التكوينات اجليولوجية
والت�ضاري�س املحيطة باملوقع .
و�أ�ضافت رئي�سة ق�سم �أفالج ال�ت�راث العاملي بدائرة الأفالج بوزارة
الرثوة الزراعي���ة وال�سمكية وموارد املياه قائل���ة�« :إن ت�سجيل الأفالج
لت�ض��اف �إىل املواقع ال ُعمانية امل�سجل��ة بقائمة الرتاث العاملي ي�ضاعف
من ال�شهرة العاملية التي تتمتع بها املواقع واملوارد ال�سياحية بال�سلطنة،
جدول يو�ضح عدد الأفالج وتوزيعها على خمتلف حمافظات ومناطق ال�سلطنة
نوع الفلج

حي

ميت

املجموع

دا�ؤودي
عيني
غيلي

627
989
1401

340
163
592

967
1152
1993

املجموع

3017

1095

4112
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املنطقة
املحافظة
الباطنة
ال�رشقية
الداخلية
الظاهرة
م�سقط
املجموع

دا�ؤودي

عيني

غيلي

املجموع

193
318
279
152
25
967

443
238
196
145
130
1152

925
290
275
419
84
1993

1561
846
750
716
239
4112
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وي�ؤهلها ل�شغل مكانة متميزة يف عامل ال�سياحة العاملية وتنويع م�صادر
الدخ��ل الوطني و�إيج��اد الكثري من فر�ص العم��ل واال�ستثمار  ،ف�ضال عن
�أن ه��ذا احل��دث العامل��ي من �ش�أن��ه �أي�ض��ا �أن ي�ساه��م يف تعزيز عالقات
التع��اون ،وت�ضافر اجله��ود بني ال�سلطنة ومنظم��ة اليون�سكو حلماية هذا
الإرث احل�ضاري وتطويره واالنتفاع به لعقود قادمة مب�شيئة اهلل».
كر�سي اليون�سكو
�إىل جان��ب �إدراج خم�س��ة �أفالج ُعمانية �ضمن الئحة الرتاث العاملي
وتعبريا عن املكانة الدولية لهذا النظام
لدى اليون�سكو يف العام 2006م؛
ً
املائي الفريد الذي ي�شكل موروثًا ح�ضار ًّيا �أبدعه ال ُعمانيون كهند�سة ري
من��ذ م��ا يزيد عن �ألفي ع��ام وما يزال امل�ص��در الرئي�سي ملي��اه الري يف
ال�سلطن��ة ،ومور ًدا مائ ًيا يعتم��د عليه يف معظم املدن والق��رى ال ُعمانية،
وانطالق��ا م��ن الأهمية الت��ي توليها حكوم��ة ال�سلطنة للحف��اظ على هذا
الإرث ال ُعم��اين الأ�صيل  ،فق��د �أعلنت جامعة نزوى م�ؤخرا ت�أ�سي�س كر�سي
اليون�سك��و لدرا�س��ات الأفالج باجلامع��ة ،وهو �أول كر�س��ي لليون�سكو يف
جامعة خا�ص��ة بال�سلطنة ولدرا�سات الأفالج يف الع��امل ،وحول ت�أ�سي�س
كر�س��ي اليون�سكو يف ال�سلطنة حت���دث الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري
�أ�ستاذ كر�سي (اليون�سك���و) لدرا�سات الأفالج (�أركيوهيدرولوجي) ملجلة
(جن���د ُعمان) قائال �« :إن اجلامعة كانت قد ح�صل��ت على موافقة منظمة
(اليون�سك��و) بت�أ�سي�س كر�سي (اليون�سك��و) لدرا�سات الأفالج باجلامعة يف
بناء على مقرتح مت تقدميه للمنظمة بالتعاون
مار�س من العام املا�ضي ً
ب�ين اجلامعة ممثلة يف وحدة بحوث الأف�لاج واللجنة الوطنية ال ُعمانية
للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم واجلمعية ال ُعماني��ة للمياه ،ويه��دف كر�سي
(اليون�سك��و) لدرا�س��ات الأف�لاج (�أركيوهيدرولوج��ي) �إىل بن��اء �رشاكات
أي�ضا على
تعاوني��ة مثم��رة ،لي���س فقط ب�ين ال�س��كان املحلي�ين ،ولك��ن � ً
امل�ستوى الدويل من خالل تعزيز العمل مع ال�شبكات الإقليمية والعاملية،
م��ن خالل تبادل املعرفة والأفكار و�أف�ض��ل املمار�سات يف فهم الطبيعة
املتع��ددة للأف�لاج ،كم��ا ي�سعى الكر�س��ي �إىل �إن�شاء من�ص��ة دولية ت�سمح
للباحثني من املعاه��د الأكادميية والبحثية ب�إجراء مناق�شات ت�ؤدي �إىل
فه��م �أف�ضل لطبيع��ة الأفالج واجلوان��ب االجتماعية ودوره��ا يف احلياة
والثقافة والرتاث ال ُعماين».
و�أ�ض���اف الدكت���ور �أ�ستاذ كر�س���ي (اليون�سك���و)�« :سيتي��ح الكر�سي
أي�ض��ا الفر�ص��ة ملجموع��ة متنوع��ة م��ن علم��اء الهيدرولوجي��ا ،والآثار
� ً
واالقت�صادي�ين وعلم��اء البيئة والأنرثوبولوجي��ا والهند�سة الزراعية يف
الع��امل بامل�شاركة يف البح��وث العلمية املتعلقة بق�ضاي��ا الأفالج ،ومن

كر�سي اليون�سكو يف جامعة نزوى �سيتيح الفر�صة ملجموعة
متنوعة من علماء الهيدرولوجيا ،والآثار واالقت�صاديني
وعلماء البيئة والأنرثوبولوجيا والهند�سة الزراعية يف
العامل بامل�شاركة يف البحوث العلمية املتعلقة بق�ضايا الأفالج
املتوقع �أن ت�سهم النتائج البحثية التي �سوف يتم التو�صل �إليها يف تلبية
احتياج��ات املرحلة القادم��ة من خالل تقدمي حل��ول ابتكارية م�ستدامة
لإدارة قطاع الأفالج».
وحت���دث الفا�ضل �إ�سحاق بن نا��ص�ر ال�شبيبي م�ساع���د باحث بكر�سي
اليون�سك���و بجامعة نزوى قائال « ُتعد الأفالج ال ُعماني��ة موروثا ُعمانيا
�أ�صي�ًل اً توارثته الأجي��ال ال ُعمانية جيال بعد جيل منذ القدم ،حيث ترتبط
الأف�لاج ب��كل جوان��ب احلي��اة يف القري��ة ال ُعماني��ة ،وتتك��ون منظوم��ة
الأفالج ال ُعمانية من ع��دة �أنظمة خمتلفة وهي النظام املائي والهند�سي
واالجتماع��ي واالقت�صادي والزراعي ،وتعد هذه الأفالج معجزة هند�سية
ا�ستط��اع ال ُعماني��ون �شقها ب���أدوات ب�سيط��ة بدائية يف �أعم��اق الأر�ض،
ولأهمي��ة وتاري��خ ه��ذا الإرث احل�ضاري العظي��م �أتى التتوي��ج بت�أ�سي�س
كر�سي اليون�سكو وهو �أول كر�سي عاملي من نوعه ،و�أول كر�سي لليون�سكو
يف جامعة خا�صة اعتمدته جامعة نزوى ،ويخت�ص بدرا�سات (علم املياه
الأث��ري) �أو (�أركيو هيدرولوج��ي) ،ويهدف الكر�س��ي �إىل توثيق املعارف
املرتبط��ة ب��الإدارة التقليدية ملياه الأفالج وه��و يركز على عدة معارف
�أبرزها البحث العلمي والتدري�س والتدريب».
وختام��ا ،ف�إن الأف�لاج متثل نعمة عظيمة �أنعمه��ا اهلل عز وجل على
ً
الب�رشية وعلى القاطنني يف ال�سلطنة ،وهي زاخرة باملياه العذبة الوفرية
نعم��ة وف�ض��ل للكائن��ات احلي��ة جميعا� ،س��واء للإن�س��ان �أو احلي��وان �أو
النب��ات ،حي��ث �إن احلياة يف ع��دة �أنحاء من ُعمان مازال��ت متوقفة على
املي��اه اجلارية من هذه الأفالج ،ومع ب��زوغ ع�رص النه�ضة املباركة يف
�أوائ��ل ال�سبعينات قام��ت احلكومة بجهود كب�يرة يف املحافظة على هذا
الرتاث القيم ،فبد�أت يف و�ضع خطط لل�صيانة والتطوير ،حيث يتم �إ�صالح
الأف�لاج وزيادة كفاءتها املائيةم��ن خالل تنمية امل�صدر املائي للفالج
وذلك بحفر الأبار امل�ساعدة وت�أمني اال�ستغالل الأمثل ملياه الأفالج.
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ا�ستئ�صال جنني من داخل جنني بامل�ست�شفى ال�سلطاين
جنح ق�سم جراحة الأطفال بامل�ست�شفى ال�سلطاين يف والية بو�رش مبحافظة
م�سقط يف �إجراء عملية جراحية نادرة ،متثلت يف ا�ستئ�صال جنني من داخل
جنني لطفل يبلغ من العمر ثمانية �أ�شهر ،وهي حالة نادرة احلدوث عامل ًيا
لكونها تتم يف ظروف ا�ستثنائية . ،وقد �أجرى العملية طاقم طبي بق�سم جراحة
الأطفال بامل�ست�شفى ال�سلطاين ،وبعد ثالثة �أيام من �إجراء العملية مت التحقق من
و�سمح للطفل
الفحو�صات وامل�ؤ�رشات التي �أثبتت جناح هذه العملية النوعيةُ ،
مبغادرة امل�ست�شفىُ .يذكر �أن هذه الظاهرة الطبية ُتعرف بـ(جنني داخل جنني)
وحتدث بن�سبة ( )1من كل (� )500ألف حالة والدة حية على م�ستوى العامل.

اكت�شاف ط ّبي مهم ..جني ي�ساعد على �إ�صالح ع�ضلة القلب التالفة
تو�صل علماء يف معهد (فيكتور ت�شانغ) لأبحاث القلب يف (�سيدين) با�سرتاليا� ،إىل مفتاح
�سحري قد يحدث ثورة يف عالج ع�ضلة القلب التالفة بعد نوبة قلبية .ووف ًقا لأبحاث العلماء
فقد اكت�شف جني جديد مهم من املمكن �أن ي�ساعد قلوب الب�رش يف �إ�صالح ع�ضلة القلب التالفة.
حيث قام فريق العلماء بالبحث يف اجلني املهم الذي مل يتم حتديده �سابقا �إال يف خاليا
دورا حيو ًيا يف �شفاء القلوب املت�رضرة .وح ّدد
الدم احلمراء .لأول مرة اكت�شفوا �أنه يلعب ً
اً
حتول جين ًيا يف �أ�سماك (الدانيو) املخطط يقوم بت�شغيل اخلاليا مما ي�سمح لها
الباحثون
باالنق�سام والتكاثر بعد الإ�صابة بنوبة قلبية ،وي�ؤدي �إىل جتديد كامل و�شفاء ع�ضلة القلب
التالفة يف هذه الأ�سماك .و�أ�ضافوا مع م�شاركة هذه الأ�سماك ال�صغرية جدا يف �أكرث من ()%70
من اجلينات الب�رشية ،ف�إن هذا حقا لديه القدرة على �إنقاذ العديد من الأرواح ،وي�ؤدي �إىل
تطورات دوائية جديدة .ويعمل اجلني عن طريق جعل خاليا ع�ضلة القلب املتبقية ال�سليمة
غري النا�ضجة وتغري تو�صيالتها الأي�ضية .وهذا ي�سمح لها باالنق�سام و�إن�شاء خاليا جديدة.

�صخرة احلوجا  ..معلم تاريخي بارز
تعد �صخرة (احلوجا) برمال ال�سحمة مبنطقة احلوجا غرب جنوب
معلما �سياح ًيا وتاريخ ًيا بار ًزا
والية هيماء يف حمافظة الو�سطى
ً
يق�صده الكثري من ال�سياح والزوار ،وتبعد عن مركز الوالية قرابة ()٧٠
كم ،ت�أتي ال�صخرة الكبرية على �شكل �سفينة مبحرة يف املحيطات
بفارق املكان ،وال�صخرة كانت مق�ص ًدا ل�سالكي الطريق ي�ستظلون بظلها
من حرارة ال�صيف ومن برودة ال�شتاء .وتت�سع ال�صخرة لأعداد كثرية
من النا�س واحليوانات كما يق�صدها ال�سياح والزوار وتكاد تكون من
�أهم املعامل يف رملة ال�سحمة بالربع اخلايل ،كما يحلو ملحبي الرحالت
والت�صوير زيارة ال�صخرة يف فرتة ال�شتاء من �شهر �أكتوبر �إىل �شهر
مار�س من كل عام ،حيث تقع ال�صخرة و�سط كثبان رملية ذهبية جميلة.
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�أول قارب ذكي يعرب املحيط الأطل�سي دون قبطان ب�شري
يطفئ «ماي فالور  »400حمركاته خالل �إبحاره يف خليج (بليموث) ،يف جنوب غرب
�إنكلرتا ،وي�ش ّغل جهاز (ميكروفون) خم�ص�ص ًا لال�ستماع �إىل احليتان ،وكل ذلك من دون �أي
تدخل ب�رشي� ،إذ �إنه �أول قارب ذكي .ي�ستعد هذا القارب ثالثي الهيكل (ترمياران) ال�صغري
ّ
الذي يبلغ طوله ( )15مرتاً ووزنه (� )9أطنان ،واملغطى بالألواح ال�شم�سية لعبور املحيط
الأطل�سي مبفرده� ،إذ �إنه قادر على اتخاذ قراراته اخلا�صة والإبحار با�ستقاللية تامة.
و�سيكون يف �إمكان «ماي فالور  »400درا�سة البيئة من خالل حتليل وجود البال�ستيك يف
املاء �أو تتبع الثدييات البحرية.
ويتوقع �أن ت�ستغرق رحلة القارب نحو (� )3أ�سابيع للو�صول �إىل (بليموث) �أخرى ،هي
تلك الواقعة يف والية (ما�سات�شو�ست�س) الأمريكية ،مكرراً عبور �سفينة «ماي فالور» الأ�صلية
قبل �أكرث من (� )400سنة� ،أي عام 1620م ،وقد جل�س على �أر�صفة امليناء ثالثة من علماء
الكمبيوتر يتحكمون باملعدات من �أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بهم ،وقد ا�ستغرق بناء القارب
عاماً ،وهو �آيل بالكامل ،من الدفة �إىل جمموعة مولدات الديزل التي تكمل الطاقة ال�شم�سية.
�أما �إعداد «القبطان االفرتا�ضي» ،وهو (روبوت) بد�أ بتعلم التعرف على العوائق البحرية من خالل حتليل �آالف ال�صور ،فا�ستغرق وقت ًا �أطول.

�أنثى املها العربي
ت�ضع مولودها الثاين
يف ا�سرتاحة بجعالن
بني بو ح�سن

و�ضعت �أنثى املها العربي بوالية جعالن بني بو علي يف حمافظة
جنوب ال�رشقية مولودها الثاين يف �إح��دى اال�سرتاحات ال�سياحية
زوج��ا من هذا النوع يف بداية 2019م
بالوالية .وجلبت اال�سرتاحة ً
وا�ستطاعت �أن تهيء لهما املكان واجلو وامل�أكل وامل�رشب املنا�سب
وتوفري املناخ املالئم ،وتعد هذه الوالدة الثانية لأنثى هذا احليوان،
حيث و�ضعت قبل عام مولودها الأول (�أنثى) ،وهذه املرة (ذكراً).

ال�صحة العاملية تدعو �إىل خف�ض �أ�سعار (الأن�سولني) لعالج ال�سكري

دعت منظمة ال�صحة العاملية يف الذكرى املئة الكت�شاف (الأن�سولني) �إىل بيع العالج الذي تنتجه ب�شكل �أ�سا�سي ثالث �رشكات دوائية
ب�أ�سعار معقولة يف مواجهة العبء املتزايد ملر�ض ال�سكري يف العامل .و�أطلقت منظمة ال�صحة العاملية يف هذه الذكرى ميثاق ًا عاملي ًا
�ضد داء ال�سكري يهدف �إىل احلد من خماطر الإ�صابة به ،ومتكني جميع الأ�شخا�ص الذين يعانونه من احل�صول على العالج والرعاية
ب�أ�سعار معقولة .والحظ املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية يف بيان �أ�صدره�« :رضورة اتخاذ �إجراءات عاجلة يف �ش�أن ال�سكري والتي
والتي �أ�صبحت �أكرث و�ضوحا من �أي وقت م�ضى» .و�أ�شار �إىل �أن« :عدد امل�صابني بال�سكري زاد �أربعة �أ�ضعاف خالل
الأعوام الأربعني الأخرية» ،م�شريا �إىل �أن ال�سكري« :املر�ض الرئي�سي الوحيد غري املعدي الذي يتزايد فيه
خطر الوفاة املبكرة بدال من انخفا�ضه» .ور�أى �أن من الأهمية مبكان معاجلة هذه الأزمة
يف خ�ضم جائحة (كوفيد ،)19-لأن ن�سبة عالية من املر�ضى الذين يدخلون
امل�ست�شفى ب�سبب �أعرا�ض حادة لفريو�س (كورونا) هم ممن يعانون
ال�سكري .وارتفع عدد الوفيات املرتبطة باملر�ض بن�سبة ()٪70
منذ عام 2000م ،وو�صل �إىل نحو مليون ون�صف مليون �سنوياً.
ويعاين �أكرث من ( )420مليون �شخ�ص بداء ال�سكري ،ويعي�ش
معظمهم يف الدول النامية.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

اللــــوز

جربان خليل جربان

ُيع ُّد اللوز م�ص��دراً مهم ًا مل�ضادات الأك�سدة،
والت��ي ت�ساع��د على تقلي��ل الإجه��اد الت�أك�سدي
ال��ذي ي�سب��ب تل��ف اجلزيئ��ات املوج��ودة يف
اخلاليا ،والتي ت�ساه��م يف الإ�صابة بالأمرا�ض
مثل ال�رسطان ،والإلتهاب ،وال�شيخوخة ،ويكون
الرتكيز الأعل��ى مل�ضادات الأك�س��دة يف الق�رشة
أه��م املركبات
البني��ة املحيط��ة بالل��وز ،وم��ن � ّ
امل�ضادة للأك�سدة املتوف��رة يف اللوز :فيتامني
(ه��ـ) ،واملركب��ات (الفينولي��ة) ،بالإ�ضاف��ة �إىل

وادي
�ضــم

يع��د وادي (�ض��م) �أحد املقا�ص��د ال�سياحية يف حمافظ��ة الظاهرة ،ويعد ه��ذا الوادي
متنف�س��ا طبيعي��ا يلج�أ �إليه �أهايل املنطقة وعدد كبري م��ن ال�سياح من خمتلف حمافظات
ال�سلطن��ة ،ويتميز ه��ذا الوادي بتكويناته ال�صخرية التي تتمث��ل يف �أ�شكال ال�صخور التي
نحتتها عوامل التعرية ،كما ي�ضم جمراه عددا من تكوينات الكهوف والنتوءات ال�صخرية،
حي��ث يتمي��ز جم��راه بت�شكيلة من ال�صخ��ور املل�ساء الت��ي �شكلت منها الطبيع��ة �أحوا�ضا
مائي��ة جميل��ة ،وم�ساق��ط للمياه تتمثل يف �ش�لاالت �صغرية يرتدد �ص��دى خرير مياهها
ب�ين ال�صخور املحيطة به ،وتغلب الطبيع��ة احلجرية املل�ساء على موقع جتمع الأحوا�ض
املائي��ة ،ومن التكوينات ال�صخري��ة التي نحتتها عوامل التعرية كهف �صغري على مقربة
من جتمعات املياه ،كما متثل امل�ساحات الوا�سعة يف جمراه اجلاف والتي تبعد قليال عن
م�ص��ادر املياه �أف�ضل مواق��ع لال�سرتاحة ،والتخييم  ،واال�ستمت��اع بجمال الطبيعة البكر
التي تنت�رش على م�ساحات �شا�سعة منها كثري من الأ�شجار ذات الظالل الوارفة.

طائر اللقلق

طائ��ر م��ن الطي��ور املهاج��رة كب�يرة احلج��م
ذات الأرج��ل الطويل��ة ،ت��رى �أع�شا�شه ف��وق امل�آذن
و�أب��راج اخلطوط الكهربائية وقمم الأ�شجار العالية.
تقتات اللقالق على احل��شرات وال�ضفادع والفئران
ال�صغرية و�أفراخ الأفاعي.
يوجد منها ( )19نوعاً ،تتميز جميعها بالأرجل
الطويل��ة ،و�أجنح��ة وا�سع��ة ،وت�ستطي��ع الو�ص��ول
تع��د ه��ذه القلع��ة واحدة م��ن �أهم
بطريانه��ا �إىل ارتفاع��ات عالية باجلو ،وهي تنت�رش و�أك�بر الق�لاع العاملي��ة و�أقدمه��ا
يف معظم �أنحاء العامل ،و�أبرزها اللقلق الأبي�ض.
تاريخ ًيا ،التي متت��د م�ساحتها على ما
ُيق��در ب��ـ(� )17ألف مرت مرب��ع ،ودخلت
ه��ذه القلعة مو�سوع��ة جيني�س للأرقام
القيا�سي��ة تب ًعا لتاري��خ ت�شييدها الذي
يع��ود �إىل القرن التا�س��ع امليالدي منذ
عهد الروم��ان تقريباً ،وه��ي اليوم تعد
منزل ومكتب رئي�س جمهورية الت�شيك.
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�أن م�شاه��دة التلف��از من م�سافة
تق��ل ع��ن مرتي��ن ،ت���ؤدي �إىل �ضع��ف
الب�رص.
�أن فوق البعو�ضة ،ح�رشة �صغرية
جداً ال ترى بالعني املجردة� ،إذا طارت
ماتت البعو�ضة.
اخلفا���ش ه��و احلي��وان الث��دي
الوحيد الذي ميكنه الطّ ريان.
ال ّتم�ساح ميكنه �أن يعي�ش ()100
عام.
ال�س��ن الواح��د للفي��ل ي��زن
ّ
(( )9باون��د �أي م��ا يق��ارب الأربع��ة
كيلوغرامات).
�أنثى ال ّذب��اب ت�ضع ما يقرب من
( )900بي�ض��ة طول فرتة حياتها التي
متتد بني ( )30-15يوماً.
أر�ضية
�أن ال�برق ي�رضب الكرة ال ّ
مئة مرة يف ك ّل ثانية من الزمن.
عاملي للخيول هو
�أن �أكرب متثال
ّ
(زيزك��وف) املوج��ود يف مدينة براغ.
عا�صمة جمهورية الت�شيك.
l

l

مركب��ات (الفالفونوي��د) ،وق��د �أ�ش��ارت �إح��دى
الدرا�س��ات �إىل � ّأن حتمي���ص الل��وز �ساع��د عل��ى
زي��ادة الن�ش��اط امل�ض��ا ّد للأك�س��دة ،يف حني � ّأن
قليه قد قلل من هذا الن�شاط.

املناخ يف ال�سلطنة
تنتمي ال�سلطنة �إىل املناطق احلارة اجلافة ،نظرا لوقوعها �شمال مدار ال�رسطان وجنوبه،
ليك��ون ح��ارا رطبا على ال�سواح��ل ،وحارا جاف��ا يف املناطق البعيدة ع��ن ال�ساحل ،ومعتدال
ممطرا يف املرتفعات� ،أما اجلنوب فيت�أثر مبناخ مو�سمي ا�ستوائي ذي �أمطار �صيفية متوا�صلة
من��ذ بداية �شهر يونيو �إىل �شه��ر �سبتمرب من كل عام ،وي�ؤدي هذا التداخل املناخي �إىل تباين
درج��ات احلرارة وكمي��ات الأمطار وموا�سم هطولها ,الأمر ال��ذي ينعك�س على طبيعة احلياة
الزراعية من تنوع يف الإنتاج.

l

l

l

l

l

l

�أفقي:
 1ـ �إمرباطور روماين.
 2ـ الظلم ـ �أكرب مدن �أذربيجان.
 3ـ من �أجلي ـ �أرا�ضي تغطيها �شجريات �صغرية.
 4ـ حرب ـ حرف �أجنبي ـ مت�شابهان.
 5ـ فيل�سوف عربي راحل ـ برهن.
 6ـ من الأنبياء ـ نام.
 7ـ يظهر (معكو�سة) ـ عزوين (معكو�سة).
 8ـ م�رسحية ملحمد �صبحي.
 9ـ ممثل م�رصي.
10ـ �سورة يف القر�آن الكرمي ـ ا�ستعد.

الكلمـــات املتقاطعـــة

قلعة براغ

�شاع��ر وكات��ب ور�س��ام لبناين م��ن �أدباء
و�شع��راء املهج��ر ،ول��د يف بل��دة (ب��شري) يف
فق�يرا ،ومل يتل��ق التعليم
�شم��ال لبن��ان ون�ش�أ
ً
الر�سم��ي خ�لال �شباب��ه يف (مت�رصفي��ة جبل
لبن��ان) .هاجر �صب ًيا مع عائلته �إىل الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة ،ليدر���س الأدب وليب��د�أ
م�سريت��ه الأدبية ،والكتاب��ة باللغتني العربية
والإجنليزي��ة ،امت��از �أ�سلوب��ه بالرومان�سي��ة،
ويع��د من رم��وز ذروة وازده��ار ع�رص نه�ضة
الأدب العرب��ي احلدي��ث ،وخا�ص��ة يف ال�شع��ر
النرثي.
ع�ض��وا يف رابط��ة القل��م يف
ج�بران
كان
ً
نيويورك ،املعروف��ة حينها «ب�شعراء املهجر»
جن ًبا �إىل جنب م�ؤلف�ين لبنانيني مثل الأمني
الريح��اين وميخائي��ل نعيم��ة و�إيلي��ا �أب��و
ما�ض��ي .ا�شته��ر يف املهج��ر بكتاب��ه (النبي )
ال��ذي �صدر يف عام 1923م ،وهو مثال مبكر
عل��ى «اخلي��ال املله��م» مب��ا يف ذل��ك �سل�سلة
م��ن املق��االت الفل�سفي��ة املكتوب��ة يف الن�ثر
ال�شع��ري باللغ��ة الإجنليزي��ة ،وح�صل الكتاب
عل��ى مبيعات جيدة على الرغم من اال�ستقبال
الناق��د والرائع .وعرف �أي�ض�� ًا بال�شاعر الأكرث
مبي ًعا بعد (�شك�سبري والوزي) ،وقد مت ترجمة
كت��اب (النبي) �إىل ما ي�ص��ل �إىل ( )110لغات
منها ال�صينية.
ت��ويف جربان يف نيوي��ورك يف � 10أبريل
1931م ،ع��ن عمر ناه��ز ( )48عام��اً ،ب�سبب
مر�ض ال�س��ل وتليف الكبد ،وق��د متنى جربان
�أن يدف��ن يف لبنان ،وحتقق��ت �أمنيته يف عام
1932م ،حي��ث نقل رفاته �إليها ،ودفن هناك
عرف الآن با�سم «متحف جربان».
فيما ُي َ

هل تعلم؟

عمودي:

 1ـ يانا ـ طموحات (معكو�سة).
 2ـ ثري عربي.
 3ـ عقل ـ لل�رشط ـ براهيني ـ (معكو�سة).
 4ـ يرحلن ـ العب كرة م�رصي (معكو�سة).
 5ـ للتوبيخ ـ ممثلة م�رصية قديرة.
 6ـ الت�أخر (معكو�سة).

 7ـ باري (معكو�سة) ـ ت�ضخمت.
 8ـ من امل�رشوبات (معكو�سة) ـ حكي
(معكو�سة).

 9ـ وثيقة ـ عا�صمة عربية.
10ـ العب كرة عاملي ـ بحر.
97

العــدد 533
مايو 2021

≈∏YC’G óFÉ≤dG ádÓL ∫GƒbCG øe

Iôî°TC’G áHÉ«f - »∏Y ƒH »æH ¿Ó©L áj’h - á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉ

ان فيِ َه ِذ ِه ا َ
ال�ش ْملِ
اجت َِماعِ ًيا ُد ْو َن اال ْنف َِرا ِد َم َع َنفْ�سِ ِه َ ،و ُجبِلَ َعلَى َّ
َل َق ْد فُطِ َر اال ْن َ�س ُ
حل َيا ِة ال ُّد ْن َيا َب�أَ ْن َيك َ
ُون ْ
ري َن ،
ُد ْو َن اال ْن ِع َزالِ َع ْن َغيرْ ِ ِه َ ،و ُخل َِق َ�شافِ ًعا ُم َت�آ ِلفًا َغ َ
ري ُمو ِت ٍر ُم ْن َع ِز ٍل َ ،ول َْي َ�س ب َِوحِ ْي ٍد فيِ َم ْن�أَ ًى َع ِن ال َآخ ْ
أن�س بمِ َ ْن َح ْو َل ُه فيِ َع ْي ٍ�ش
َم ْه َما كَ ا َن ْت َل ُه ُ�س ُبلُ الراح ِة ُم َت َوافِ َر ًة َ ،و َ�أ ْ�س َب ُ
الرفَاهِ َي ِة َ�سان َِح ًة َ ،ف ُهو امل ُْ�س َت� ُ
اب َّ
َاملِ
الواحِ ِد َ ،و َح ْي ُث م َن ُ
الر�ؤَى َ ،وال َّتك ُ
َو َت َعا ُي ٍ�ش َ ،ف َت َت َه َّي�أ َل ُه ب ِْي َئ ُة ال َّت َوافُقِ َداخِ لَ المْ ُْج َت َم ِع َ
اخ ال َّت َبا ُدلِ فيِ ُّ
ملك َْ�س ِب وا ُ
َات َ ،ف َت َت َح َّق ُق َع َنا�صرِ ُ ا َ
مل ْك َت َ�س ِب َ ،و َي ِ�صلُ ِب ِه َو َم ْن
فيِ الأَ ْفكَا ِر َ ،وال َّت َجا ُن ِ�س فيِ ال َّث َقاف ِ
ا�س امل ُْ�شترَ َ كِ َ ،وا ُ
ات َ ،و َت َت َو َّل ُد
َيع ِْي ُ�ش فيِ محُ ِ ْيطِ ِه ِ�إلىَ امل َُر ِ
الواحِ ِد َ ،ف َت ْن َ�ش�أُ َح ْي َن َذاكَ ال َعا َد ُ
مل ْع َت َق ِد َ
ات ا ُ
ات ا ُ
ملترَ َ اكِ َم ِة َ ،وا َ
مل َت َن ِّو َع ِة ِ ،ب َت َع ُّد ِد مجَ َ اال ِت َها
ار ِ
خلبرْ َ ِ
ار ِ
ات ا ِ
ال َّت َقال ِْي ُد  ،كَ ِن َت ٍ
مل َه َ
اج ِل َت َبا ُدلِ َع َ�ص َ
االجت َِماعِ َّي َة مِ ْن َها �أَو ال َّثقَافِ َّي َة �أَو ا ِلإ ْن َ�سان َِّي َة �أَوال ِعلْمِ َّي َة َوال َع َمل َِّي َة َ .و َما َذاكَ كُ لِّ ِه
؛ َ�س ٌ
واء كَ ا َن ْت ْ
ال�ض ِّيقِ ،
ِوج َو ِد الإِ ْن َ�س ِ
ان َو َ�سطَ مجُ ْ َت َم ٍع مِ ن ال َب�شرَ ِ َ ،بع ِْيداً َع ْن َح َيا ِت ِه فيِ محُ ِ ْيطِ َها َّ
�إِ ّال ِن َت ٌ
اج ل ُ
ا ُ
ال�ص ِغيرْ ِ  ،ا ُ
مل َت َمثِّلِ فيِ �أُ�سرْ َ ِت ِه .
مل ْق َت�صرِ َ ِة َعلَى َنفْ�سِ ِه � ،أَو َبينْ َ مجُ ْ َت َم ِع ِه َّ
الواحِ َد ال يمُ ْ ك ُِن ِب�أَ ِّي َح ٍ
َولأَ َّن الإِ ْن َ�س َ
ال مِ ْن الأَ ْح َوالِ �أَ ْن َيع ِْي َ�ش َو َم َ�صالحِ ُ ُه َت ْب َقى فيِ
ان َ
ام َدائ ٍِم َ ،و َح َيا ُت ُه ت ْن َتظِ ُم َم َع َم َق ِ
ار َ�سا ُت ُه َت َّتف ُِق َو�أَ ْه َدا َف ُه َ ،و ُملك َِّي ُت ُه فيِ
اْ ِنتِظَ ٍ
ا�ص ِد ِه  ،وممُ َ َ
َم� َأم ٍن َو ُم ُ�صون ٌة � ،إِ َّال َحا َل َة ُو ُجو ِد ِه َو َ�سطَ امل ُْج َت َم ِع ا َ
مل َدنيِ ِّ � ،أَ ْي فيِ َمد ِْي َن ٍة َجامِ َع ٍة َ ،و َبينْ َ
َد َهالِي َز � ْأركَ ا ِن َها َ ،و َع ْن َد � ْأر ِو َق ِة ُمك َِّو َنا ِت َها َ ،و َم َع �أَ ْف َرا ِد مجُ ْ َت َم َعاتِها َ ،ف ِ�إ َّن ُه ال ُب َّد َو�أَ ْن
َيك َ
ُون فيِ َتف ُ
َاع ٍل ُم ْ�س َتمِ ٍّر َم َع محُ ِ ْيطِ ِه َ ،و َي ْب َقى فيِ َت�آ ُن ٍ�س َدائ ٍِم َم َع َبنِي ِج ْن�سِ ِه  ،وَفيِ
َم ْن ٍح َو�أَ ْخ ٍذ َ ،و َعطَ ا ٍء َوكَ ْ�س ٍب.
ار َ�سا ِت ِه
َول َْي َ�س ُه َنالِكَ مِ ن َ�شكٍ َ�أ َب َداً حِ ْي َن َما َي ْب َقى الإِ ْن َ�س ُ
ان َم َع َحا ِل ِه ُم ْن َف ِر ًدا َ ،و َبينْ َ ممُ َ َ
وجو ِد ِه  ،ال َكل ِْيلُ َعلَى
الواهِ ُن فيِ َت ْل ِب َي ِة ُم ْق َت َ�ض َي ِ
ات ُ
لمِ َ ع ِْي َ�ش ِت ِه َوحِ ْي ًدا � ،أَ ْن َيظَ َّل َذلِكَ امل َْر ُء َ
ات ،
َت ْغطِ َي ِة َمطَ ال ِِب َب َقا ِئ ِه  ،ال َّذابلُ َبينْ َ ُم َت َغيرِّ َ ِ
ات َح َيا ِت ِه  ،بمِ َ ا تحَ ْ مِ ُل ُه مِ ْن َج ِّم ال َّت َداعِ َي ِ
ات َ ،و َح ْج ِم ا ُ
اركَ ِة ال َغيرْ ِ ،
مل َت َق َّل َب ِ
َوكَ ِّم ال َّت�أ ِثيرْ َ ِ
العميد الركن
اب احل َ
ات َ ،ح ْي َن َها َت َت َجلَّى �أَ ْ�س َب ُ
َاج ِة لمِ َُ�ش َ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
َاعلِ َم َع ال َآخ ِر  ،فيِ مجُ ْ َت َم ٍع َجامِ ٍع َ ،و�أُ ْلف ٍَة َ�سامِ َي ٍة ُم َت َما�سِ ك ٍَة
َو َتبرْ ُ ُز َع َنا�صرِ ُ �أَ َه ِّم َّي ِة ال َّتف ُ
اال�س ِت ْق َرا ِر
ال�س ِ
الم َ ،و َبينْ َ �أَ ْجن َِح ِة ْ
َ ،و َم َ�صال َِح كَ ِريمْ َ ٍة ُم ْ�شترَ َ كَ ٍة َ ،و َه َد ٍف َنب ِْي ٍل  ،تحَ ْ َت ظِ اللِ َّ
ات مِ ن
الح مِ ن ال َّت َع ِّدي َ ،و َق َوا ِنينْ َ تمَ ْ َن ُع ال ِّن َز َاع ِ
ام َ ،و َو َ�سطَ َت�شرْ ِ ْي َع ٍ
وال ِو َئ ِ
ات تحَ ْ مِ ي امل ََ�ص َِ
ان َ ،وتَترَ َ َّ�س ُخ ال ِّث َق ُة َ ،و َت ْن َت�شرِ ُ �أَ ْو ُج ُه ال َّت َق ُد ِم َوال َّن َماءِ.
وع َ ،ف َي ُ�سو ُد الأَ ْم ُن َ ،و َي ُع ُّم الأَ َم ُ
الو ُق ِ
ُ
الواحِ ِد
َو َتظَ لُّ ُع َم ُ
ان َد ْو ًما َه َك َذا َو َعلَى َم ِّر ال َّتا ِر ْي ِخ �أنمْ ُ و َذ ًجا َح ًّيا َ ،و َ�شاهِ ًدا َحا�ضرِ ً ا ِلل ُْم ْج َت َم ِع َ
مل َت َما�سِ كِ َبينْ َ �أَ ْب َنا ِئ ِه َ ،وا ُ
الم ِة َوطَ ِن ِه  ،ا ُ
،ا ُ
ات
الر�ؤى َوامل ُيولِ َوال َّت َو ُّج َه ِ
مل َت َم ِّ�سكِ ب َِ�س َ
مل َتكَامِ لِ فيِ ُّ
ات ال َّد ْه ِر � ،إِ َّال �أَ َّن ال ُع َمانيِ َّ ظَ َّل ُي َج ِّ�س ُد َوب َِجال ٍء
ات ال َّز َم ِن َ ،و َما �أَ َت ْت ِب ِه َت َق ُّل َب ُ
 ،ف ََر ْغ َم َما َح َم َل ْت ُه ُم َت َغيرِّ َ ُ
ِ�ص ْو ِن ِه َوطَ ِن ِه َ ،وال َّت�آل ُِف َبينْ َ مجُ ْ َت َم ِع ِه َ ،وحِ َما َي ِت ِه َو ُم ْك َت َ�س ِب ِه
�أَ َه ِّم َّي َة الأُ ْل َف ِة ِللأَ ْفكَا ِر ال َب َّن َ
اء ِة  ،ال َكف ِْي َل ِة ب َ
اخ مِ َن ال َّتفَانيِ اجلَا ِّد ا َ
حلث ِْيثِ .
ال�س َعي امل ُْ�ضنِي َ ،وم َن ٍ
َ ،وبمِ َ ا َيق ِْي ِه َع ْن كُ ِّل ُمترَ َ ِّ�ص ٍد َعابِثٍ  ،فيِ ب ِْي َئ ٍة مِ ن َّ
َح ِف َظ ا ُ
اح ِب ا َ
ان
هلل َهذَا ال َو َط َن الأَ ِب َّي  ،بمِ ُ ْج َت َم ِع ِه ا ُمل َت�آ ِل ِف ال َوفيِ ِّ َ ،و َح ِف َظ ُ�س ْب َحا َن ُه َم ْوالنَا َح�ضرْ َ َة َ�ص ِ
ال�س َلط َ
جلال َل ِة ُّ
يق الخْ َ يرْ ِ ُخ َطا ُه ُو َك َّل ُع َمانيِ ِّ مخُ ْ ِل ٍ�ص َع َلى َهذا الثرَّ َ ى َّ
اه ِر .
الط ِ
َه ْي َث َم ْب َن َطا ِر ٍق ا ُمل َع َّظ َم القَا ِئ َد الأَ ْع َلىَ ،و َ�س َّد َد َع َلى َط ِر ِ
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�صون  ،والت� ُ
الأُلف ُة فكر ًا ٌ
آلف اجتماع ًا اتقا ٌء
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