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يحظ��ى التدري��ب والت�أهيل يف قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ب�أولوية ق�صوى ،بل هو الأ�سا���س املكني الرا�سخ يف اخلطط
الر�صين��ة التي تنتهجها قوات ال�سلطان امل�سلحة لالرتق��اء بقدراتها ،وا�ستمرار جاهزيتها ،وتكامل منظومتها احلديثة
مبكوناتها الب�رشية واملادية ،وتعزيز قدراتها يف العدة والعتاد ،والنهو�ض مب�ستويات منت�سبيها ليكونوا على م�ستوى
عال وفكر متقد ،لي�س فقط يف اجلوانب واملهارات امليدانية ،كما هو عليه النمط ال�سائد يف الأعراف الع�سكرية وتقاليدها
العريقة ،و�إمنا تعدى ذلك بتحقيق م�ستويات متقدمة يف بناء قدرات الفرد وال�ضابط الفكرية والذهنية ،من خالل خلق
جي��ل واع وم��درك ملهامه وواجباته الوطنية املقد�س��ة ،فهو �سد الوطن و�سياجه املني��ع ،ودرعه احل�صني ،فبعدما يتم
�صقله �أوال يف ميادين التدريب الربية واجلوية والبحرية ،وبا�ستخدام �أحدث الأ�ساليب ،و�أرقى املناهج ،و�أمهر الكوادر،
يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية املنت�رشة يف �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ت�ستمر عملية البناء والتكوين علميا وفكريا حتى
يكون ه�ؤالء الرجال الأ�شاو�س مت�سلحني بالعلم واملعرفة ،وقادرين على مواكبة التقنية املت�سارعة يف �ش َّتى املجاالت،
وخا�صة الع�سكرية منها ،ولديهم القدرة على الإبداع والتفكري املنطقي ،و�إيجاد احللول للمعا�ضل �أو �أي مهام يقومون
بها مبهارة وحرفية ،والعمل با�ستمرار على تطوير الأ�ساليب واخلطط الع�سكرية بروح الع�رص ومتطلبات الرقي والتطوير.
ومن هذا املنطلق ف�إن التدريب والت�أهيل يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ينفذ من خالل خطط مو�ضوعة ومدرو�سة بعناية
فائقة ،تراعي املراحل وامل�ستويات ،وتلبي الأهداف والطموحات املتوخاة ،فكما يقال يف التقاليد الع�سكرية« :التدريب
اجلي��د ،ي�صنع املقاتل اجليد» وكذلك« :قط��رة عرق يف وقت ال�سلم توفر قطرة دم يف وقت احلرب» وبالتايل ف�إن ما يتم
خالل �أروقة امل�ؤ�س�سات التدريبية الع�سكرية ب�أنواعها وعلى جميع م�ستوياتها  ،يتم ترجمته على �أر�ض الواقع من خالل
التمارين الع�سكرية ح�سب متطلبات كل دورة �أو مرحلة �أو خطة تدريبية ،ومن خالل واقع احلال امللمو�س وامل�شاهد فقد
�سجل منت�سبو قوات ال�سلطان امل�سلحة بكل فخر واعتزاز �أنهم �أهل للم�س�ؤولية الوطنية التي حملوها �رشفا على �أعتاقهم،
و�أمانة جتري يف دمائهم ،و�أثبتوا كفاءتهم العالية يف تلك التمارين الكربى التي نفذتها قوات ال�سلطان امل�سلحة �سواء
عل��ى م�ست��وى �أ�سلحتها الرئي�سية �أو تلك التمارين التي �سخرت لها كافة مقومات املجهود الوطني على م�ستوى البالد،
وتهدف هذه التمارين �إدامة اجلاهزية والكفاءة العالية ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وحتقيق االن�سجام التام بني
املقات��ل و�سالحه وم��ا ي�ستخدم من �أجهزة ومعدات ذات تقنية عالية ،واالنتقال به��م �إىل م�ستوى �أعم و�أ�شمل بتحقيق
التفاعل والتكامل واالن�سجام مع قطاعات الدولة الأخرى خدمة للأهداف الوطنية.
�إ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ف���إن قوات ال�سلط��ان امل�سلحة جت��ري العديد من التماري��ن الثنائية امل�شرتكة مع ال��دول ال�شقيقة
وال�صديق��ة ،وت�ش��ارك كذلك يف التمارين امل�شرتك��ة التي ت�ست�ضيفها بع�ض الدول ال�شقيقة وال�صديق��ة ،والتي ت�أتي يف
�إط��ار العالقات الطيبة التي تربط ال�سلطنة بتل��ك الدول وخا�صة فيما يتعلق بتعزيز التعاون القائم معها يف املجاالت
الع�سكرية ،وكذلك ت�أتي م�شاركة قوات ال�سلطان امل�سلحة يف هذه التمارين بهدف اكت�ساب وتبادل اخلربات مع القوات
امل�سلحة يف الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،والتدرب يف بيئات وميادين تدريبية متنوعة ،وهو ما ي�ؤكد على قدرات ومهارات
اجلن��دي ال ُعم��اين ،وجاهزيته العالية ،وما حتقق له من مكا�سب يف خمتلف جم��االت التدريب والت�أهيل يف ظل نه�ضة
ُعمان اخلالدة املتجددة ،حتقي ًقا لأداء ر�سالته الوطنية املقد�سة.

…OÓH ø``e ô`¶æe

≈∏YC’G óFÉ≤dG ádÓL ∫GƒbCG øe

b

G äGƒ

التحرير ال�صحفي

التدقيق اللغوي

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

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

الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقـــــي

الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي

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

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

املــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شــــــــي

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

مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عي�سـى البحـــــري

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

املوقع الإلكرتوين

www.mod.gov.om

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

الربيد الإلكرتوين

jundoman@mod.gov.om
OMANـMODـTwitter : @MG
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الفريـق الركن بحري /عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
4:1

الهواتف

É£∏°ùd

¿ ∏°ùŸG

. áë
UGƒJ .

ÓL SCGô```àj
¢
``````d
ùdG á ªàLG
````£∏° ``∏› ´É
``
`É
¿
``
ù
G
Ÿ
¢
©
G
````¶ AGQRƒd
G
``M º
``¶Ø ô`````bƒ`Ÿ
¬ ∏dG
h ¬`` ≈````æÑÃ
Q
`Y
›∏`√É````` G ¢ù
ƒ`d
AGQR
≤°ùÃ

§

1

dd
.in

34

r-5

ve

co

 �س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعماين ي�ش��ارك يف التمري��ن امل�شرتكجاللة ال�سلطـان املعظم  -حفظه
(طويق )2باململكة العربية ال�سعودية25-24..............................
اللــه ورعاه  -يرت�أ�س اجتماع
 ر�سالة �إىل جندي (حب الوطن بني النرث وال�شعر)27-26...............جمل�س الوزراء املـوقـر مببنـى
جملـ�س الوزراء مب�سقط
 النظ��ام القان��وين للم��رور العاب��ر م��ن خ�لال امل�ضاي��ق�ص 9-6
البحرية 32-28.........................................................................
 �رصاع الهيمنة يف جمال الذكاء اال�صطناعي 37-34 .............انطالق فعاليات التمرين  -ال�ضب��ط و الربـــ��ط الع�سكـــ��ري (تعــري��ف ومفـــاهي��م� ،أ�س���س
ال�سنوي الإ�سرتاتيجي ومقومــات) «اجلزء الأول» 41-38 .............................................
(�صنع القرار )٨ -بكلية  -توفري احلماية الذاتية ل�سفن ال�سطح 53-50.............................
الدفاع الوطني
 الإخف��اق اال�ستخب��اري م��ا �أ�سبابه؟ وهل ميك��ن جتنب وقوعه�ص 17-16
وحدوث خماطره؟ 58-54............................................................
 التدب�ير (املعقل��ن) للم��وارد الب�رشي��ة و�أثره يف حت�س�ين الأداءتنفيذا للتوجيهات ال�سامية جلاللة
وجودة اخلدمات باملرافق العامة (اجلزء الثاين والأخري)61-59..
القائد الأعلى ـ رعــاه اهلل ـ
 االت�ص��ال اجلماه�يري والتنمي��ة والتحدي��ث يف دول الع��املبت�سريع املبادرات الت�شغيلية:
النامي 65-62..............................................................................
قوات ال�سلطان امل�سلحة  ..توا�صل
�إجراءات التجنيد لاللتحاق
 احلج ذكريات خالدة ..ومنا�سـك تعبدية69-66......................مبختلف �صنوفها وت�شكيالتها
 قطوف �إ�سالمية71-70.............................................................�ص 23-18
 ال�صحة وجودة احلياة73-72................................................... لقاحـــ��ات (كوفي��د ..)19ب�ين �أهمي��ة اال�ستخـــ��دام وجدليـــ��ةجهود ال�سلطنة يف
امل�أمونية 75-74.........................................................................
التعامل مع جائحة كورونا -الطريق �إىل (�ستة �سيجمــا) 79-76...........................................
(كوفيد)19-
 كهوف ال�سلطنة ..عامل غام�ض بالأ�رسار 84-80 .....................�ص 49-42
 العالقات العامة ودورها يف �إدارة الأزمات 89-85 ............... طيـ��ران �سالح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعماين والإج��راءات يف حقبة(كورونا) 91-90..........................................................................
الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
 م�ؤ�رشات و�أرقام 93-92...........................................................تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
 حول العامل95-94....................................................................الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق
 -ا�سرتاحة العدد97-96...............................................................

جاللـ ـ ــة ال�سلط ـ ـ ـان املعظـ ـ ــم  -حفظــه ا لــه ورع ـ ـ ـاه  -يتـ ـر�أ�س اجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع جمل ـ ـ�س الـ ـ ــوزراء املـوق ـ ــر مببنــى جملـ ـ ـ ـ�س ال ـ ـ ــوزراء مب�سقـ ــط
 iجاللت��ه ي�ؤكد عل��ى � ّأن ملف
ت�شغي��ل املواطنني الباحثني عن
عمل يُعترب �أولوية وطنية ق�صوى
وي�أت��ي يف �أعل��ى �سل��م �أولويات
عمل احلكومة

 mmتف ّ�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -
فرت�أ�س يوم  6 /16اجتماع جمل�س الوزراء املوقر مببنى جمل�س الوزراء مب�سقطmm .
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 iجاللت��ه � -أعزه اهلل  -ي�ؤكد
على�ض��رورة ب��ذل املزي��د م��ن
اجله��ود مل�ساع��دة الباحثني عن
عم��ل م��ن �أج��ل احل�ص��ول على
عم��ل �أو مهن��ة منا�سبة يف خمتلف
القطاعات
وقد ا�ستهل جاللته االجتماع
بالتوجه �إىل اهلل عز وجل باحلمد اجلزيل
على نعمائه التي ال حت�صى وبركاته
التي حبا بها بالدنا العزيزة ُعمان
و�أبناءها الكرام� ،سائ ًال املوىل �سبحانه
وتعاىل �أن ُينعم على اجلميع بوافر كرمه
و ُيدمي نعمه على �سائر �أرجاء هذا الوطن
العزيز ،ويرفع عن الب�رشية اجلائحة
ال�صحية� ..إ ّنه �سميع مجُ يب الدعاء.
تف�ضل جاللته با�ستعرا�ض
ثم
ّ
الأو�ضاع املحلية والإقليمية ،حيث
�أكّ د على � ّأن ملف ت�شغيل املواطنني
الباحثني عن عمل ُيعترب �أولوية وطنية
ق�صوى ،وي�أتي يف �أعلى �سلم �أولويات
عمل احلكومة ،م�ؤك ًدا � -أع ّزه اهلل  -على
7
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جاللته �أبقاه اهلل ي�ؤكد على:
� iأهمية تكامل اجلهود املبذولة
م��ن خمتل��ف قطاع��ات الدول��ة
وتعاونها يف هذا ال�ش�أن وترجمتها
على �أر�ض الواقع
� iإط�لاق الربنام��ج الوطن��ي
للت�شغي��ل ،ال��ذي يُعد م��ن �أهم
الربام��ج الوطني��ة املنبثقة عن
(ر�ؤية عُ مان )2040
 iتذلي��ل العقب��ات واملعوقات
التي قد تعرت�ض م�سرية التنمية
ال�شاملة و�إيجاد �آلية عمل جديدة
وفعالة لعم��ل كاف��ة القطاعات
لتجويد العمل وت�سريعه
العــدد 534
يونيو 2021
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�رضورة بذل املزيد من اجلهود مل�ساعدة
الباحثني عن عمل من �أجل احل�صول
على عمل �أو مهنة منا�سبة يف خمتلف
م�شريا  -حفظه اهلل ورعاه
القطاعات،
ً
 �إىل �أهمية تكامل اجلهود املبذولةمن خمتلف قطاعات الدولة وتعاونها
يف هذا ال�ش�أن وترجمتها على �أر�ض
الواقع من �أجل �إتاحة الفر�صة لل�شباب
للم�ساهمة يف م�سرية البناء والتنمية.
ويف �إطار �إ�شادة جاللته بحزمة
املبادرات التي مت الإعالن عنها لتوفري
فر�ص عمل للباحثني عن عمل ،فقد
بارك � -أبقاه اهلل � -إطالق الربنامج
الوطني للت�شغيل ،الذي ُيعد من �أهم
الربامج الوطنية املنبثقة عن (ر�ؤية
ُعمان  )2040ويحظى مبتابعة م�ستمرة،
حيث �سيعمل هذا الربنامج على �إيجاد
حلول م�ستدامة لتوفري وظائف يف كافة
قطاعات الدولة (املدنية والع�سكرية
والأمنية) و�رشكات القطاع اخلا�ص،
كما �سيعمل على حتليل البيانات
اخلا�صة بالباحثني عن عمل حتى

دخولهم �إىل �سوق العمل ،كما �س ُيعنى
أي�ضا ب�إيجاد احللول التي تعمل على
� ً
�سد الفجوة املعرفية واملهارية التي
يتطلبها �سوق العمل ل�ضمان جاهزية
الباحثني عن عمل للتوظيف الفوري،
بحيث يتم ذلك وفق خطة تنفيذية
وبرنامج زمني مقرون مب�ؤ�رشات قيا�س
�أداء يتم ر�صدها ومتابعتها ب�صورة
م�ستمرة ل�ضمان حتقيق النتائج املرجوة
 ..موج ًها � -أع ّزه اهلل  -كافة اجلهات
املعنية بتمكني الربنامج وتقدمي �أوجه
الدعم لتنفيذه وحتقيق م�ستهدفاته.
ويف �إطار �إهتمام جاللته بتطوير
التعليم مب�ستوياته و�أنواعه املختلفة
ورفع م�ستوى جودة التعليم املدر�سي
ومواءمة خمرجات النظام التعليمي
ملتطلبات �سوق العمل من خالل تنويع
امل�سارات التعليمية وفق ما �أكّ دته
وجه � -أبقاه
(ر�ؤية ُعمان ّ ..)2040
اهلل  -ب�رضورة الإ�رساع يف �إتخاذ
الإجراءات الالزمة لتحليل االحتياجات
واملتطلبات ال�رضورية لتطبيق التعليم

التقني واملهني يف التعليم ما بعد
الأ�سا�سي مبا يتوافق مع متطلبات
�سوق العمل واحتياجاته امل�ستقبلية
واملهارات الأ�سا�سية للوظائف واملهن
املختلفة  ..موج ًها جاللته ب�أهمية تب ّني
منهجية وو�ضع خطة متكاملة لآلية
تطبيق ذلك وحتديد اخلربات واملوارد
الب�رشية الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
وبعد �أن �أ�شار  -حفظه اهلل ورعاه -
�إىل �أهمية تلم�س احتياجات املواطنني
ودرا�سة الظواهر ال�سلبية وو�ضع
احللول املنا�سبة لها �أو�ضح جاللته �أن
املرحلة املقبلة تتطلب تنا�سق وتناغم
جهود كافة م�ؤ�س�سات الدولة يف تقدمي
اخلدمات وتذليل العقبات واملعوقات
التي قد تعرت�ض م�سرية التنمية ال�شاملة
و�إيجاد �آلية عمل جديدة وفعالة
لعمل كافة القطاعات لتجويد العمل
وت�رسيعه.
كما �أ�شاد جاللته باجلهود املبذولة
يف التعامل مع جائحة (كوفيد )19
وق ّدم �شكره للعاملني يف القطاع

ال�صحي على ما يبذلونه من جهود
ُمق ّدرة يف هذا املجال  ..م�ؤك ًدا � -أعزه
اهلل  -على �أهمية ا�ستمرار تلك اجلهود
يف حملة التطعيم ،وعلى �رضورة توعية
املواطنني واملقيمني ب�أهمية االلتزام
بكافة الإجراءات ال�صادرة من اجلهات
املعنية بهذا اخل�صو�ص.
ويف �إطار ا�ستعرا�ض جاللة ال�سلطان
املعظم للأو�ضاع الإقليمية �أكّ د � -أبقاه
اهلل  -على ا�ستمرار برامج التعاون
االقت�صادي مع دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،كما �أكّ د على
دوما ومبادئها
مواقف ال�سلطنة الثابتة ً
الرا�سخة ب�ش�أن التقارب بني الدول
و�صو ًال �إىل حتقيق الأمن واال�ستقرار
للجميع.
بالتطرق �إىل عدد
تف�ضل جاللته
كما ّ
ّ
من اجلوانب التي تهم الوطن واملواطنني
خمتتما � -أع ّزه اهلل  -االجتماع
..
ً
بتمنياته للجميع بدوام التوفيق ملا
فيه اخلري والنماء لهذا الوطن ومواطنيه
الأعزاء.

 iجاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه
يوج��ه عل��ى �ض��رورة الإ�سراع يف
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحليل
االحتياجات واملتطلبات ال�ضرورية
لتطبي��ق التعلي��م التقن��ي واملهني
يف التعلي��م م��ا بع��د الأ�سا�س��ي مبا
يتواف��ق مع متطلبات �س��وق العمل
واحتياجاته امل�ستقبلية
 iجاللت��ه � -أبق��اه اهلل  -ي�شيد
باجله��ود املبذول��ة يف التعام��ل مع
جائح��ة (كوفيد ّ )19
وقدم �شكره
للعاملني يف القطاع ال�صحي على ما
يبذلونه من جه��ود ُم ّ
قدرة يف هذا
املجال
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل �سفري اململكة العربية ال�سعودية املعينَّ لدى ال�سلطنة

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع يوم  6/16مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة �سعادة عبداهلل بن �سعود العنزي
�سفري اململكة العربية ال�سعودية املعينَّ لدى
ال�سلطنة.
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الطيبة ب�ين البلدين ال�شقيقني ،وت��ب��ادل
وجهات النظر حول الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك.

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين

• ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
ي��وم � 6/13سعادة عبداهلل بن �سعود العنزي
�سفري اململكة العربية ال�سعودية املعينَّ لدى
ال�سلطنة.
يف بداية اللقاء رحب معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفري ال�سعودي
الذي قدم �شكره وتقديره لل�سلطنة للجهود التي
تقوم بها يف املنطقة ،م�شيدا مبتانة العالقات
التي تربط ال�سلطنة باململكة العربية ال�سعودية،
ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية ،
والتطرق �إىل عدد من املو�ضوعات امل�شرتكة
ذات الأهمية واملتعلقة بامل�ستجدات الراهنة
يف املنطقة �إىل جانب بحث �سبل تعزيز التعاون
امل�شرتك جتاه الق�ضايا الإقليمية والدولية مبا
يخدم تطلعات البلدين ال�شقيقني .
• كم��ا ا�ستعر���ض معايل الفري��ق �أول وزير
املكت��ب ال�سلط��اين م�س�يرة العالق��ة الت��ي تربط
ال�سلطن��ة باجلمهوري��ة اليمني��ة ال�شقيق��ة ،وذلك
خالل ا�ستقباله مبكتبه يوم  6/7معايل الدكتور
�أحمد عو�ض بن مب��ارك وزير اخلارجية و�ش�ؤون
املغرتبني اليمني والوفد املرافق له .
مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية
ح��ول ع��دد م��ن جم���االت ال��ت��ع��اون امل�شرتكة
للبلدين ال�شقيقني ،والتطرق �إىل عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تطويرها ال�سيما
فيما يتعلق بجهود ال�سلطنة حلل الأزمة اليمنية
بالتن�سيق مع كافة الأطراف الدولية ذات العالقة.
ح�رض اللقاء �سعادة الدكتور خالد بن �شطيف
�سفري اجلمهورية اليمنية املعتمد لدى ال�سلطنة .
• وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين مبكتبه يوم � 6/9سعادة علي جنفي
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ال�سلطنة واجلمهورية الفرن�سية توقعان على مذكرة تفاهم يف جمال التعاون الع�سكري
بني وزارتي الدفاع يف البلدين ال�صديقني
وقعت ال�سلطنة واجلمهورية الفرن�سية يوم
 6/13مبقر وزارة الدفاع مبع�سكر املرتفعة على
مذكرة التفاهم يف جمال التعاون الع�سكري بني
البلدين ال�صديقني ،والتي تنظم �أوجه التعاون
الع�سكري بني ال�سلطنة واجلمهورية الفرن�سية
مبا يعزز عالقات التعاون القائمة وامل�صالح
امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني
ق��ام بالتوقيع على م��ذك��رة التفاهم من
اجلانب ال ُعماين معايل الدكتور حممد بن نا�رص
الزعابي الأم�ين العام ب��وزارة الدفاع  ،فيما
وقعها من اجلانب الفرن�سي �سعادة رينو �سالين�س
�سفري اجلمهورية الفرن�سية املعتمد لدى ال�سلطنة.

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع يرعى حفل تد�شني عدد من الربامج الإلكرتونية
اح��ت��ف��ل ي���وم  6/10مب����سرح ���ص��ن��دوق
تقاعد وزارة الدفاع بتد�شني عدد من الربامج
الإلكرتونية بوزارة الدفاع ،وذلك حتت رعاية
معايل الدكتور حممد بن نا�رص الزعابي الأمني
العام بوزارة الدفاع وبح�ضور الوزير املتقاعد
حممد بن نا�رص الرا�سبي والفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
بد�أت فعاليات االحتفال بتالوة �آيات عطرة
من الذكر احلكيم ،ثم �ألقى العميد الركن يحيى
بن �سعيد الو�ضاحي رئي�س اللجنة التوجيهية
للم�رشوع كلمة �أكد فيها على �أن هذا امل�رشوع
والذي �أجنز بكوادر عمانية من منت�سبي وزارة
الدفاع ي�أتي يف �إطار خطة احلكومة الر�شيدة
للتحول الرقمي �إىل احلكومة الإلكرتونية التي
عملت وزارة الدفاع على ترجمتها على �أر�ض
الواقع ،تال ذلك ا�ستعرا�ض مادة فليمية (وت�ستمر

ق�صة جن��اح) تناولت م��راح��ل التخطيط وما
قامت به فرق العمل من جهود متوا�صلة لبلورة
الأهداف التى ت�سعى �إىل ترجمتها هذه الربامج،
بعدها قام معايل الدكتور الأمني العام بوزارة
الدفاع راعي املنا�سبة بالتد�شني الر�سمي لهذا
امل�رشوع .
ح�رض املنا�سبة اللواء الركن مطر بن �سامل

البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،واللواء
الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين  ،وقائد البحرية
ال�سلطانية العمانية بالإنابة ،وعدد من كبار
�ضباط ق��وات ال�سلطان امل�سلحة والإدارات
الأخرى بوزارة الدفاع  ،وعدد من كبار ال�ضباط
من اجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى .

معايل الأمني العام بوزارة الدفاع ي�ستقبل قائد القوات البحرية للقيادة الو�سطى الأمريكية

خو�رشودي �سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
املعتمد لدى ال�سلطنة .
يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق �أول
وزي��ر املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفري ،الذي
قدم �شكره وتقديره لل�سلطنة للجهود التي تقوم

بها يف املنطقة  ،ومت خ�لال املقابلة تبادل
الأحاديث الودية ،وبحث عدد من املو�ضوعات
امل�شرتكة ،وكذلك ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات
الثنائية الطيبة التي تربط ال�سلطنة باجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ال�صديقة .

ا�ستقبل معايل الدكتور حممد بن نا�رص
الزعابي الأمني العام ب��وزارة الدفاع مبع�سكر
املرتفعة يوم  6/10الفريق بحري براد كووبر
قائد القوات البحرية للقيادة الو�سطى الأمريكية
والوفد املرافق له.
وق��د مت خ�لال املقابلة تبادل الأح��ادي��ث
الودية ،وا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة  ،و�سعادة �سفرية الواليات
املتحدة الأمريكية املعتمدة لدى ال�سلطنة.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حتتفل بافتتاح مبنى املكتب الهيدروغرايف الوطني ال ُعماين

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي�شارك يف االجتماع التا�سع ع�شر لقادة القوات الربية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

���ش��ارك ال��ل��واء ال��رك��ن م��ط��ر ب��ن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف
االجتماع التا�سع ع�رش لقادة القوات الربية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
والذي عقد يوم  6/23عرب االت�صال املرئي .
ومت خالل االجتماع مناق�شة عدد من
املو�ضوعات �ضمن جدول �أعمال االجتماع
لقادة القوات الربية لدول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية ،وال��ت��ي م��ن �ش�أنها
امل�ساهمة يف تطوير جماالت العمل الع�سكري
امل�شرتك بني دول املجل�س.

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي�ستقبل قائد القوات البحرية للقيادة الو�سطى الأمريكية

احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم
 6/21بافتتاح مبنى املكتب الهيدروغرايف
الوطني ال ُعماين  ،وذلك حتت رعاية الفريق الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
يف ب��داي��ة احل��ف��ل ق���ام راع���ي املنا�سبة
ب�إزاحة ال�ستار �إي��ذان� ًا بافتتاح مبنى املكتب
ال��ه��ي��دروغ��رايف الوطني ال� ُع��م��اين  ،ث��م جتول
واحل�ضور يف �أق�سام املبنى املختلفة ،حيث
واف عنها وعن �آلية �سري العمل
�رشح ٍ
ا�ستمع �إىل ٍ
يف املكتب وما مت توفريه من �أجهزة ومعدات
تخدم جمريات العمل به  ،كما �شاهد راعي
املنا�سبة واحل�ضور عر�ضا مرئيا عن الأدوار
واملهام التي ي�ضطلع بها املكتب الهيدروغرايف
الوطني ال ُعماين.
ح�رض املنا�سبة اللواء الركن مطر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين  ،واللواء
ال��رك��ن بحري �سيف ب��ن نا�رص الرحبي قائد

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،و�سعادة املهند�س
�سامل ب��ن حممد النعيمي وكيل وزارة النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات للنقل ،و�سعادة
املهند�س يعقوب بن خلفان البو�سعيدي وكيل
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
للرثوة ال�سمكية ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة .
اجلدير بالذكر �أن املكتب الهيدروغرايف
الوطني ال ُعماين �أن�شئ يف �شهر �أبريل من عام
1995م ويعنى بتقدمي اخلدمات الهيدروغرافية

الوطنية ،وحفظ املعلومات الهيدروغرافية من
م�سوحات وغريها ،كما يقوم املكتب بتجميع
البيانات الهيدروغرافية و�إ�صدار اخلرائط البحرية
والإل��ك�ترون��ي��ة واملن�شورات املالحية جلميع
املناطق البحرية وامل�سطحات املائية العمانية،
وحفظ و�صيانة الأر�شيف الهيدروغرايف الوطني
واملتطلبات الهيدروغرافية املختلفة ،وكذلك
مراقبة ال�سالمة املالحية مل��رت��ادي املياه
العمانية ،وتقدمي امل�شورات الهيدروغرافية
للجهات والهيئات الوطنية.

ا�ستقبل اللواء الركن طيار خمي�س بن
حماد الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  6/10مبكتبه مبع�سكر املرتفعة
الفريق بحري ب��راد ك��ووب��ر قائد القوات
البحرية للقيادة الو�سطى الأمريكية.
مت خالل اللقاء بحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك .
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط ب�سالح
اجلو ال�سلطاين العماين ،و�سعادة �سفرية الواليات
املتحدة الأمريكية املعتمدة لدى ال�سلطنة .

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي�شارك يف االجتماع اخلام�س والع�شرين لقادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي لدول جمل�س التعاون

�شارك اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري
قائد �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين يف االجتماع
اخلام�س والع�رشين لقادة القوات اجلوية والدفاع
اجل��وي ل��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية
والذي عقد يوم  6/9عرب االت�صال املرئي.
ومت خالل االجتماع مناق�شة عدد من املو�ضوعات
�ضمن ج��دول �أعمال االجتماع اخلام�س والع�رشين
لقادة القوات اجلوية والدفاع اجل��وي ل��دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،والتي من �ش�أنها
امل�ساهمة يف تطوير جماالت العمل الع�سكري امل�شرتك
بني دول املجل�س.

الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�ستقبل قائد القوات البحرية للقيادة الو�سطى الأمريكية

ا�ستقبل الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة
يوم  6/10الفريق بحري براد كووبر قائد القوات البحرية
للقيادة الو�سطى الأمريكية ،والوفد املرافق له.
وق��د رح��ب الفريق الركن بحري رئي�س �أرك���ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف ،متمنيا له زيارة موفقة ،كما
مت تبادل وجهات النظر يف عدد من الأم��ور الع�سكرية ذات
االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبداهلل
املنذري م�ساعد رئي�س الأركان للعمليات والتخطيط ،وعدد
من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�سعادة �سفرية
الواليات املتحدة الأمريكية املعتمدة لدى ال�سلطنة .
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قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية
يزور جمهورية
كوريا اجلنوبية

قام اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية والوفد الع�سكري
املرافق له خالل الفرتة من ( )6/13-6بزيارة ر�سمية
�إىل جمهورية كوريا اجلنوبية ال�صديقة.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ت�شارك يف االحتفال باليوم العاملي للهيدروغرافيا

انطالقا من �أهمية علم الهيدروغرافيا و�رضورة تقدير قيمة اخلدمات
الهيدروغرافية التي ت�ؤثر يف خمتلف الأن�شطة واملجاالت� ،شاركت البحرية
ال�سلطانية العمانية ممثلة باملكتب الهيدروغرايف الوطني ال ُعماين منظمة
الهيدروغرافيا الدولية واجلهات املعنية باملجال الهيدروغرايف من
خمتلف دول العامل االحتفال باليوم العاملي للهيدروغرافيا والذي يوافق
احلادي والع�رشين من يونيو من كل عام ،وي�أتي �شعار هذا العام بعنوان
(مئة عام من التعاون الدويل يف جمال الهيدروغرافيا)تخليدا لذكرى مرور
( )100عام على ت�أ�سي�س املنظمة.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حتتفل بتخريج دورة الإبحار واملغامرة
احتفلت البحرية ال�سلطانية العمانية يوم  6/10ممثلة ب�سفينتها (�شباب
عمان  )IIبتخريج دورة الإبحار واملغامرة لعدد من �ضباط قوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الأمنية ،بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ،حتت رعاية
رئي�س خدمات متوين القوات بالوكالة.
وقد ا�شتمل الربنامج التدريبي للدورة على العديد من املحا�رضات
النظرية والتطبيقات العملية املتمثلة بفنون املالحة البحرية وا�ستخدام
�أجهزة املالحة واالت�صاالت يف ال�سفينة ،وطرق مكافحة احلريق وح�رص
العطب ،والقيام ب�أعمال احلبال والعقد البحرية ،و�صعود ال�صواري
وامل�شاركة يف رفع وتنزيل الأ�رشعة ،ومعرفة الأعالم البحرية وا�ستخدامتها،
�إ�ضافة �إىل الرتكيز على غر�س مبادئ العمل اجلماعي وحب املغامرة بني
منت�سبي الدورة ،ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتكرمي �أوائل الدورة وتوزيع
ال�شهادات على اخلريجني.

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

يف �إطار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان
امل�سلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني على �أر�ض
الوطن جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،الإيجاز الآتي
ؤخرا:
يلخ�ص جوانب مما مت تنفيذه م� ً
• قامت يوم � 5/31إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية
(�إخالء) طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقلها من قاعدة
م�صرية اجلوية مبحافظة جنوب ال�رشقية �إىل قاعدة ال�سيب اجلوية مبحافظة
م�سقط ومنها مت نقلها �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين بوا�سطة الإ�سعاف املدين لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم.
• كم��ا قام��ت �إحدى الطائ��رات العمودية ي��وم  6/3بعملية (�إخالء) طبي
ملواطن��ة ا�ستدع��ت حالته��ا املر�ضي��ة احلرج��ة نقله��ا م��ن م�ست�شف��ى خ�ص��ب
مبحافظ��ة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شم��ال الباطنة لتلقي العالج
الالزم.
• وقام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  6/3بعملية (�إخالء) طبي يف
عر�ض البحر لأحد �أفراد طاقم �سفينة جتارية عابرة تابعة جلمهورية جزر
املار�شال على بعد ( )30ميال بحريا �رشق والية قريات مبحافظة م�سقط ،حيث
قامت الطائرة بنقل املري�ض الذي يعاين من حالة مر�ضية حرجة من على منت
ال�سفينة �إىل م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى الطائرات العمودية يوم  6/5بعملية (�إخالء) طبي يف
عر�ض البحر لأحد �أفراد طاقم �سفينة جتارية عابرة تابعة جلمهورية ال�صني
ال�شعبية على بعد ( )40ميال بحريا جنوب والية �صاللة مبحافظة ظفار ،حيث
قامت الطائرة بنقل املري�ض الذي يعاين من حالة مر�ضية حرجة من على منت
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ال�سفينة �إىل مدينة �صاللة لتلقي العالج الالزم.
• وقامت يوم � 6/6إح��دى الطائرات العمودية بعملية (�إخ�لاء) طبي
ملواطنة تعاين من حالة مر�ضية حرجة ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى م�صرية
�إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقامت يوم � 6/9إح��دى الطائرات العمودية بعملية (�إخ�لاء) طبي
ملواطن يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج
التخ�ص�صي الالزم .
• كما قامت طائرة عمودية �أخرى يوم  6/9بعملية (�إخالء) طبي يف
عر�ض البحر لأحد �أفراد طاقم �سفينة جتارية عابرة تابعة جلمهورية بلغاريا
على بعد ( )50ميال من حمافظة ظفار ،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.
• وقامت يوم � 6/14إحدى الطائرات العمودية بعملية (�إخالء) طبي
ملواطنة تعاين من حالة مر�ضية حرجة ،وقد مت نقلها من م�ست�شفى دبا �إىل
م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• كما قامت يوم � 6/15إحدى الطائرات العمودية بعملية (�إخالء) طبي
ملواطن يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،وقد مت نقله من م�ست�شفى م�صرية
�إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  6/20بعملية (�إخالء) طبي
ملواطن ا�ستدعت حالته املر�ضية احلرجة نقله من م�ست�شفى دبا مبحافظة
م�سندم �إىل م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
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انطالق فعاليات التمرين ال�سنوي الإ�سرتاتيجــــــــــي (�صنع القرار )٨ -بكلية الدفاع الوطني

انطلقت ي��وم  6/27فعاليات التمرين
ال�سنوي الإ�سرتاتيجي (�صنع ال�ق��رار)8 -
الذي تنفِّذه كلية الدفاع الوطني للم�شاركني
بالدورة الثامنة من خمتلف اجلهات الع�سكرية
والأمنية واملدنية ،وذل��ك ب�إ�شراف مبا�شر
من اللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح بن
يحيى امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني مدير
التمرين ،وهيئة التوجيه بالكلية ،والتي ت�ستمر
فعالياته حتى  7/1ومتا�شي ًا مع الإج��راءات
االح�ت�رازي ��ة وامل�ت�ط�ل�ب��ات ال��وق��ائ�ي��ة جلائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )١٩-مت
تنفيذ التمرين هذا العام بتوزيع امل�شاركني �إىل
ع َّدة جمموعات خارج حرم الكلية ويف �أماكن
خمتلفة �ضمن من�ش�آت قوات ال�سلطان امل�سلحة
وبا�ستخدام و�سائل االت�صال املرئية احلديثة.
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لأهمية امل�صالح والأه����داف الوطنية
العليا� ،إ�ضافة �إىل معرفتهم مبنهجية
ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك التكاملي يف �إط���ار
املنظومة الوطنية ال�شاملة لتوظيف
�أدوات القوة الوطنية مبا يحقق ويحافظ
على الأمن الوطني.
ويهدف التمرين ( �صنع القرار � )٨ -إىل
�إر�ساء قواعد فكرية ومنهجية �إ�سرتاتيجية
لتحقيق مبد�أ التعاون امل�شرتك والتكامل

وج���ه ال��ل��واء ال��رك��ن جوي
وق��د َّ
(مهند�س) �آمر كلية الدفاع الوطني
م��دي��ر التمرين كلمة للم�شاركني
بالدورة �أكَّ ��د فيها على �أهمية هذا
التمرين ال�سنوي وال��ت��ف��اع��ل مع
جمرياته لتحقيق الأهداف املتوخاة.
وي�أتي هذا التمرين الإ�سرتاتيجي
ال��ذي ت�ستمر فعالياته حتى الأول
تتويجا للمعارف
من يوليو القادم
ً
واملهارات الأكادميية التي اكت�سبها
امل�شاركون يف ال���دورة  ،وترجمة
ل��ل��م��ع��ارف ال��ن��ظ��ري��ة �ضمن خطة

بني خمتلف اجلهات احلكومية الع�سكرية
منها والأمنية الأخ��رى واملدنية ،كما
يهدف �إىل التطبيق العملي واملمار�سة
الفعلية لأدوات التخطيط الإ�سرتاتيجي
يف امل�ستوى الوطني ،واملمار�سة العملية
لفنون ومهارات �إدارة الأحداث واحلاالت
اال�ستثنائية وال��ط��ارئ��ة م��ن املنظور
الإ�سرتاتيجي.
اجلدير بالذكر �أن كلية الدفاع الوطني

تفاعلت مبا�رشة منذ ب��داي��ة اجلائحة
من العام املا�ضي مع ق���رارات اللجنة
العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد )19-مبا فيها تطبيق
نظام التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات
االت�صال امل��رئ��ي احلديثة ومب��ا يحقق
عامل ال�سالمة للجميع من امل�شاركني
واملحا�رضين وهيئة التوجيه.

ومقرراتها
املنهاج العام للدورة
َّ
الأكادميية الإ�سرتاتيجية وفق �أحدث
�أ�ساليب التدريب وعلى امل�ستويات
الوطنية والإقليمية والدولية.
و ُيع ُّد مترين كلية الدفاع الوطن ي
حد ًثا
��ورا �أ�سا�س ًّيا من
ًّ
مهما وحم� ً
حماور التدريب القيادي والتحليل
الإ�سرتاتيجي ،ويعتمد يف املقام
الأول ع��ل��ى ق����درات امل�����ش��ارك�ين
بالدورة  ،وعلى الإملام بالدرا�سات
والق�ضايا الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة
مبفاهيم الأم��ن الوطني ،و�إدراكهم
17
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�أج ��رى اللقاءات :النقيب � /أحم ��د بن عبداهلل ال�صبحي
امل� �ل ��ازم �أول� � /س �ع �ي��د ب� ��ن � �س �ل �ي �م��ان ال �� �س �ع��دي
ال� �ت� ��� �ص� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��وي ��ر /ال� �ت� �ـ� �ـ� �ـ ��وج� �ي ��ه امل �ع �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وي

تنفيذا للتوجيهات ال�سامية جلاللة القائد الأعلى ـ رعاه اهلل ـ بت�سريع املبادرات الت�شغيلية

قوات ال�سلطان امل�سلحـة  ..توا�صل �إجراءات التجنيد لــــــــــــــــــــاللتحاق مبختلف �صنوفها وت�شكيالتها
تنفي��ذا للتوجيه��ات ال�سامي��ة ملوالنا ح�ضرة �صاح��ب اجلاللـة ال�سلطــ��ان هيثم بن طــارق املعظ��م القائـد الأعلى -
حفظه اهلل ورعاه  -القا�ضية بت�سريع وترية التوظيف للباحثني عن عمل من �أبناء الوطن  ،وا�ستمرارا للجهود الوطنية
لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف �إتاحة املجال �أمام املواطنني لالن�ضمام للخدمة ونيل �شرف االنت�ساب لها ،توا�صل قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة وبالتن�س��يق مع وزارة العمل ا�س��تكمال �إج��راءات التجنيد املتبعة والتي من خالله��ا وبعد اجتياز
مراحل القبول والتقييم� ،سيتم �إحلاق املقبولني بالتدريب الع�سكري جنودا م�ستجدين.
وت�ستمر قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ا�ستقبال امل�ستوفني لل�شروط العامة لإعالنات التوظيف من املواطنني الباحثني
عن عمل وفق الربنامج الزمني لإجراءات التجنيد والتوظيف ب�أ�س��لحة قوات ال�س��لطان امل�س��لحة والإدارات الأخرى
بوزارة الدفاع بالتن�سيق مع وزارة العمل ،وذلك وفق نظام املجموعات تباعا.

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يبد�أ يف �إجراءات
التجنيد لاللتحاق بوحداته املختلفة
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�سخر اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين خرباته
و�إمكاناته واملتطلبات الإدارية وال�صحية
وو�سائ��ل النقل ،ومبا يوف��ر عوامل البيئة
املنا�سب��ة لتحقيق �رسعة تنفي��ذ �إجراءات
االلتحاق باخلدمة الع�سكرية  ،واالن�ضمام
�إىل ميادين الواج��ب الوطني ،وت�أتي هذه
اجله��ود احلثيث��ة الت��ي تق��وم به��ا قوات
ال�سلطان امل�سلحة يف ا�ستيعاب الباحثني
للخطط والربامج املو�ضوعة
عن عمل وف ًقا ُ
لتجني��د الك��وادر الوطني��ة لرفده��ا يف
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والإدارات
الأخرى ب��وزارة الدفاع  ،وذل��ك للإ�سهام
يف خدم��ة الوط��ن الأب��ي وقائ��ده املفدى
و�أبنائه املخل�صني.
وح��ول اال�ستع��دادات والتح�ض�يرات
الت��ي يقوم بها اجلي���ش ال�سلطاين ال ُعماين
ا�ستع��دادا لإج��راءات التوظي��ف وبرام��ج
تدري��ب امل�ستجدين حتدث املق��دم الركن
�س��امل بن مره��ون الفهدي قائ�لا « :و�ضع
اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعم��اين التوجيه��ات
ال�سامي��ة مو�ض��ع التنفي��ذ ،حي��ث با��شر
يف ن��شر �إع�لان التجني��د ع�بر و�سائ��ل
الن��شر الر�سمي��ة واملحلي��ة ،وبالتن�سي��ق
م��ع وزارة العم��ل ،فق��د مت ا�ستدع��اء �أول
دفع��ة للفحو�صات املبدئي��ة  ،و مت �إجراء
الفحو�ص��ات الأولي��ة له��م وف��ق �إجراءات
الفح�ص املتبعة والإجراءات الأخرى ،كما
مت �إجراء فح�ص اللياقة البدنية واملقابلة
ال�شخ�صية  ،بعد ذلك يتم اختيار املقبولني
ح�س��ب نتائ��ج القب��ول ،ونتمن��ى للجميع
التوفيق والنجاح».
م��ن جانب��ه ق��ال فه��د ب��ن رم�ض��ان
البلو�ش��ي �أح��د املتقدم�ين للح�صول على
وظيف��ة « :احلم��دهلل على قب��ويل املبدئي
يف �إج��راءات التجنيد باجلي���ش ال�سلطاين
ال ُعم��اين ،وي�رشفن��ي �أن �أتوج��ه بال�شك��ر
اجلزيل ملوالن��ا ح�رضة �صاح��ب اجلاللة
ال�سلط��ان هيثم بن طارق املعظم -حفظه

اهلل ورع��اه  -على ه��ذه اللفتة ال�سامية
الكرمية » .
كما حتدث املواطن نا�رص بن �صالح
الرحبي قائالً« :بف�ضل اهلل قمت ب�إجراءات
الفحو�صات املبدئية ،و�أرجو التوفيق يف
الإجراءات النهائي��ة وااللتحاق باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعم��اين ،و�أ�شكر القائمني على
�إجراءات التوظيف» .
و�أ�ضاف املواط��ن عبداهلل بن �سعيد
التمتم��ي بقول��ه « :احلم��دهلل �أنهين��ا
�إج��راءات التوظي��ف املبدئي��ة ،ون�س�أل
اهلل �أن يوفقن��ا يف االلتح��اق باجلي���ش
ال�سلطاين ال ُعماين لنكون حماة وجنودا
�أوفياء للوطن و�سلطانه املفدى» .
وق��ال املواط��ن حمم��د ب��ن فتح��ي
الهنائي« :كانت �إجراءات القبول املبدئية
مي��سرة و�سل�س��ة بف�ضل جه��ود القائمني
عليه��ا ،ون�أم��ل �أن نوف��ق يف �إج��راءات
القبول النهائية ،و�أحظ��ى بفر�صة العمل
يف اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين».
كما ق��ال املواطن عبداهلل بن حمدان
البلو�ش��ي« :لق��د مت اختي��اري لإج��راء
الفح�صو�ص��ات املبدئي��ة والت��ي كان��ت
ت�سري بكل �سهولة وي�رس من قبل القائمني
عل��ى �إجراءات التجنيد  ،وعظيم االمتنان
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيث��م ب��ن ط��ارق املعظ��م  -حفظ��ه اهلل
ورع��اه  -عل��ى توجيهات��ه ال�سامي��ة
الكرمية لأبناء �شعبه الأوفياء».

املقدم الركن
�سامل بن مرهون الفهدي

املواطن
فهد بن رم�ضان البلو�شي

املواطن
عبداهلل بن �سعيد التمتمي

اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعم��اين َّ
�سخر
خربات��ه و�إمكاناتـــ��ه واملتطلب��ات
الإدارية وال�صحية وو�سائل النقل،
ومب��ا يوفر عوام��ل البيئ��ة املنا�سبة
لتحقي��ق �سرع��ة تنفيذ �إج��راءات
االلتح��اق باخلدم��ة الع�سكريـــة ،
واالن�ضمــــــ��ام �إلـــــــ��ى ميادي��ن
الـــواجب الوطنـــــي

املواطن
عبداهلل بن حمدان البلو�شي
19

العــدد 534
يونيو 2021

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يبد�أ يف
�إجراءات التجنيد لاللتحاق بوحداته املختلفة
العقيد الركن جوي
خلفان بن ن�صيب الرواحي

�س�لاح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين هي���أ كافة ال�سب��ل ،م�سخرا خرباته
و�إمكاناته واملتطلبات الإدارية وال�صحية وو�سائل النقل خالل ا�ستقباله
للباحثني عن العمل املتقدمني ل�شغل الوظائف املعلن عنها يف ال�سالح
م��ن جانبه هي���أ �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعم��اين خربات��ه و�إمكانات��ه واملتطلبات
الإداري��ة وال�صحي��ة وو�سائ��ل النقل خالل
ا�ستقبال��ه للباحث�ين ع��ن العم��ل الذي��ن
تقدم��وا ل�شغ��ل الوظائف املعل��ن عنها من
قب��ل ال�س�لاح بالتن�سيق م��ع وزارة العمل،
كم��ا قام ال�س�لاح بتوفري البيئ��ة املنا�سبة
لتحقي��ق �رسع��ة تنفيذ �إج��راءات االلتحاق
باخلدم��ة الع�سكري��ة  ،واالن�ضم��ام �إىل
ميادي��ن الواج��ب الوطني يف ه��ذا ال�سالح
العريق.
وحول اال�ستعدادات والتح�ضريات التي
يق��وم بها �س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعماين
ا�ستع��دادا لإج��راءات التوظي��ف وبرام��ج
تدري��ب امل�ستجدي��ن حت��دث العقي��د الركن
ج��وي خلفان ب��ن ن�صي��ب الرواحي قائال
« :امتث��اال للتوجيه��ات ال�سامي��ة ملوالن��ا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -القائد
الأعل��ى بد�أ �س�لاح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين
ممث�لا يف مكت��ب التجني��د ب�رسع��ة تنفي��ذ
املبادرات الت�شغيلي��ة بالتن�سيق مع وزارة
العمل يف ا�ستقبال املواطنني الذين انطبقت
عليهم �رشوط التجني��د ؛ لأداء الفحو�صات
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واالختب��ارات  ،ومتت هذه الإجراءات مبراعاة
االحرتازات ال�صحية والوقائية املطلوبة».
وق��ال املق��دم الرك��ن ج��وي �أحم��د ب��ن
حمم��د اخلمي�س��ي« :ي�ستقب��ل �س�لاح اجل��و
ال�سلط��اين ال ُعم��اين من خالل مكت��ب التجنيد
املجموعة الأوىل م��ن املواطنني املتناف�سني
عل��ى الفر���ص الوظيفي��ة الت��ي مت الإع�لان
عنه��ا بالتن�سيق م��ع وزارة العمل  ،حيث قام
فريق من مكت��ب التجنيد بالتعاون مع وزارة
العم��ل مبراجعة طلبات التوظي��ف للت�أكد من
مطابقته��ا لال�شرتاطات املطلوبة  ،كذلك قام
ال�سالح بالتعاون مع اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة بالت�أكد م��ن توافر جميع الإجراءات
االحرتازي��ة املق��رة م��ن قب��ل اللجن��ة العليا
� ،س��واء �أثن��اء ا�ستقب��ال ه���ؤالء املواطنني �أو
�أثناء خ�ضوعهم لالختبارات املقررة �أو �أثناء
الفحو�صات الطبية وغريها ،و�سيخ�ضع ه�ؤالء
املتقدمون الختبارات مبدئية يف �أ�سا�سيات
اللغة الإجنليزية والريا�ضيات كون الوظائف
املطروح��ة ه��ي وظائ��ف فني��ة يف �أغلبها ،
وكذل��ك ك��ون �سالح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعماين
�سالح��ا فني��ا معني��ا مبنظوم��ات الط�يران
وتخ�ص�صات الهند�س��ة واملنظومة اللوازمية،

املقدم الركن جوي
�أحمد بن حممد اخلمي�سي

وكذل��ك �سينتق��ل بعده��ا �إىل املراح��ل
الأخ��رى من الإجراءات مثل الفحو�صات
الطبية وغريها ،متمنيا جلميع املتقدمني
التوفيق والنجاح م��ن �أجل نيل احل�صول
عل��ى �رشف االلتح��اق باجلندية و فر�صة
العمل بال�س�لاح  ،وامل�شارك��ة يف الدفاع
عن �سماء ه��ذا الوطن والذود عن حيا�ضه
يف ميادي��ن الع��زة وال��شرف والإب��اء ،
حف��ظ اهلل ُعمان وجاللة ال�سلطان  ،وحفظ
مواطني هذا الوطن العزيز».
وحت��دث املواط��ن ع��زان ب��ن �سي��ف
الهنائي قائال« :قمنا ب�إجراء االختبارات
والفحو�ص��ات الطبي��ة املبدئي��ة  ،واحلمد
هلل كان��ت املتطلب��ات الإداري��ة مي��سرة
للجمي��ع  ،و�أ�س���أل اهلل التوفيق وااللتحاق
ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين» .
وق��ال املواط��ن �سي��ف ب��ن عب��داهلل
املعم��ري« :مت ا�ستدعائ��ي وزمالئ��ي �إىل
�سالح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين  ،وخ�ضعنا
ملجموع��ة م��ن االختب��ارات  ،والفح���ص
الطبي املبدئ��ي  ،و�أ�س�أل اهلل يل ولأخواين
التوفيق» .

املواطن
عزان بن �سيف الهنائي

املواطن
�سيف بن عبداهلل املعمري
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تبد�أ �إجراءات التجنيد
لاللتحاق بوحداتها املختلفة
ومن جهة �أخرى قامت البحرية
العمانية باتخاذ كافة
ال�سلطانية ُ
الإج��راءات التي من �ش�أنها تهيئة
ال�سبل للمتقدمني ل�شغل الوظائف
املعلن عنها يف ال�سالح ،والتي
بدورها تكفل �رسعة تنفيذ �إجراءات
االل��ت��ح��اق ب��اخل��دم��ة الع�سكرية
واالن�ضمام �إىل ميادين الواجب
الوطني.
وحول اال�ستعدادات والتح�ضريات
التي تقوم بها البحرية ال�سلطانية
ال� ُع��م��ان��ي��ة ا���س��ت��ع��دادا لإج�����راءات
التوظيف وبرامج تدريب امل�ستجدين
حت � َّدث املقدم الركن بحري حممد
بن �سامل الكلباين قائالً« :يف �إطار
خطط الت�رسيع يف تنفيذ املبادرات
الت�شغيلية ،بد�أت البحرية ال�سلطانية
ال � ُع��م��ان��ي��ة ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ع���دد من
املواطنني املتقدمني ل�شغل الوظائف
املختلفة من خالل �إعالن البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بالتن�سيق مع
وزارة العمل  ،و�سيخ�ضع املتقدمون
ل�شغل ه��ذه الوظائف لعدة مراحل
من التقييم ،ليتم بعدها �إحلاقهم
ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية
لتدريبهم وت�أهيلهم لين�ضموا بعد
ذلك يف �صفوف البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية».

املتقدمون ل�شغل هذه الوظائف
�سيخ�ضع��ون لع��دة مراح��ل م��ن
التقيي��م ،ليت��م بعده��ا �إحلاقهم
ب�أكادميي��ة ال�سلط��ان قابو���س
البحري��ة لتدريبه��م وت�أهيله��م
لين�ضم��وا بع��د ذل��ك يف �صفوف
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية

املقدم الركن بحري
حممد بن �سامل الكلباين

املالزم �أول طبيب
عبداحلميد بن مبارك ال�سيابي

وقال املالزم �أول طبيب عبداحلميد
بن مبارك ال�سيابي« :لقد مت اتخاذ
جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ح��و���ص��ات الطبية
املبدئية لل�شباب املتقدمني ل�شغل
الوظائف بالبحربة ال�سلطانية ال ُعمانية،
واحلمد هلل مرت هذه الفحو�صات بكل
�سال�سة ومرونة مع التقيد بالإجراءات
االح�ترازي��ة للحد من انت�شار جائحة
فريو�س كورونا (كوفيد . »)19

فح�ص اللياقة البدنية والفح�ص
الطبي امل��ب��دئ��ي وك��ذل��ك االختبار
التحريري ،ونتقدم بال�شكر اجلزيل
وعظيم االم��ت��ن��ان مل��والن��ا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى ـ حفظه
اهلل ورعاه ـ على توجيهاته ال�سامية
يف ت�رسيع امل��ب��ادرات الت�شغيلية،
ون�س�أل اهلل التوفيق».

املواطن
الأزهر بن را�شد العربي

وق��ال املواطن الأزه��ر بن را�شد
العربي« :بحمد اهلل وتوفيقه �أتيت
وزم�لائ��ي �إىل البحرية ال�سلطانية
العمانية لتقدمي اختبار يف مادة
ُ
اللغة الإجنليزية  ،وحقيقة الأم��ر
مل�سنا جهودا كبرية من قبل جلنة
الإ�رشاف من حيث التنظيم وال�سال�سة
يف الإج���راءات املختلفة  ،ونتمنى
للجميع التوفيق» .
وحتدث املواطن �أحمد بن حمود
البلو�شي قائال« :لقد �أنهيت وزمالئي

و�أ���ض��اف امل��واط��ن �إب��راه��ي��م بن
�سعيد العربي قائال« :لقد تقدمنا
الختبار يف مادة اللغة الإجنليزية
يف الكلية الع�سكرية التقنية  ،وكان
االختبار والتنظيم جيدا ويف �أبهى
�صوره ،و�أمتنى احل�صول على الوظيفة
واالن�ضمام �إىل ال�سلك الع�سكري
املتميز  ،و�أقدم �شكري ملوالي جاللة
ال�سلطان املفدى ـ رع��اه اهلل ـ على
توجيهاته ال�سامية لتوظيف ال�شباب
العماين».
ُ

املواطن
�أحمد بن حمود البلو�شي

املواطن
�إبراهيم بن �سعيد العربي
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�إعداد/
النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

العمانـي ي�شـارك يف التمريـــــــــــن امل�شرتك (طويق  )2باململكة العربية ال�سعودية
�سالح اجلو ال�سلطـاين ُ
����ش���ارك ����س�ل�اح اجل��و
ال�سلطاين ال ُعماين خالل
ال��ف�ترة ( )6/16-10يف
التمرين امل�شرتك (طويق )2
وال��ذي ُنفذ بقاعدة الأمري
�سلطان اجل��وي��ة باململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
ومب�شاركة عدد من القوات
امل�سلحة من الدول ال�شقيقة.
يف �إطار خطة �سري �أحداث التمرين امل�شرتك
(طويق  )2نفذ �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
عدداً من املهام العملياتية الع�سكرية امل�شرتكة
وب�إ�سناد من مظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين وقوة ال�سلطان اخلا�صة.
وق��د �شمل التمرين العديد من الفعاليات
واملهام اجلوية التدريبية امل�شرتكة ،وعمليات
الإ�سقاط اجل��وي ،والهبوط ،وعمليات الإ�سناد
الهند�سي والفني بني الأطقم امل�شاركة .
وي��ه��دف ه��ذا التمرين �إىل تعزيز �أوا��صر
التعاون القائم بني الدول ال�شقيقة ،واكت�ساب
اخل�برات وتبادلها بني امل�شاركني يف جمال
الإ�سقاط التعبوي� ،إىل جانب توحيد املفاهيم
العملياتية امل�شرتكة.
واخ��ت��ت��م ���س�لاح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
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ي��وم  6/16م�شاركته يف فعاليات التمرين
امل�شرتك (ط��وي��ق  )2بقاعدة الأم�ي�ر �سلطان
اجلوية باململكة العربية ال�سعودية ،ومب�شاركة
عدد من القوات امل�سلحة من ال��دول ال�شقيقة،
حمق ًقا الأهداف املتوخاة من امل�شاركة يف هذا
التمرين ،ومبا يعك�س مدى الكفاءة واجلاهزية
لتنفيذ خمتلف العمليات الع�سكرية ،ويف خمتلف
الظروف والت�ضاري�س ،مما ي�ؤكد على امل�ستوى
العايل للإمكانيات واملهارات الع�سكرية.
وحول م�شاركة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يف هذا التمرين ،قال الرائد الركن طيار عبداهلل
بن �سيف املعمري من �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين« :جاءت م�شاركة �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يف مترين (طويق )2امل�شرتك من �أجل
�إدامة م�ستوى اجلاهزية ورفع الكفاءة التدريبية

للأطقم اجلوية والفنية والعملياتية ،وتبادل
اخلربات على امل�ستويات القيادية والعملياتية
والإمدادية � ،إىل جانب العمل امل�شرتك �ضمن
بيئة خمتلطة لأنظمة الإ�سقاط التعبوي بني
الدول امل�شاركة».
كما �أك���د ال��رائ��د ط��ي��ار ن��ا��صر ب��ن �سامل
ال�شكيلي من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين�« :إن
مترين (طويق  )2هو مترين نقل تعبوي م�شرتك
ملنظومة ط��ائ��رات (����س���ي )130-يف جمال
الإ�سقاط اجلوي للحموالت واملعدات والهبوط
التعبوي يف مدارج ق�صرية .وقد �أظهر الفريق
امل�شارك من �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين
بالتعاون م��ع مظالت �سلطان ُع��م��ان وق��وة
ال�سلطان اخلا�صة م�ستوى عايل من الأداء بدءاً
من مرحلة التخطيط والإع��داد والتجهيز وثم

الرائد طيار/
الرائد الركن طيار/
عبداهلل بن �سيف املعمري نا�صر بن �سامل ال�شكيلي

التنفيذ متخ�ض عنه دقة عالية يف الإ�سقاط عك�س
امل�ستوى امل�رشف لل�سلطنة بني الدول امل�شاركة».
وحت��دث امل�لازم 1/عبدالرحيم بن مفتاح
الريامي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين قائال:
«يكمن دور مظالت �سلطان ُعمان يف هذا التمرين
من خالل تنظيم عمليات القفز املظلي التعبوي
وقفز الإمداد بالتن�سيق مع �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين وتقدمي امل�ساعدة املالحية  ،والإ�سناد
اجليد يف عمليات الوحدات املحمولة جواً وذلك
ب�إحلاق املجموعات للوحدات الأر�ضية �أثناء

املالزم 1/جوي
املالزم1/
عبدالرحيم بن مفتاح الريامي في�صل بن م�سعود التوبي

تنفيذ العمليات املحمولة جواً � ،إىل جانب تبادل
اخلربات مع القوات امل�شاركة يف جمال عمليات
القفز املظلي التعبوي».
وق��ال امل�ل�ازم 1/ج��وي في�صل بن م�سعود
التوبي من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين« :دور
ومهام العمليات التعبوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يف مترين (طويق  )٢هو تقدمي الإ�سناد
اجلوي من خالل ال�سيطرة على طائرة النقل (�سي
� )١٣٠أثناء تنفيذ مرحلة الإ�سقاط يف منطقة
الإنزال والإ�رشاف التام حول ال�سالمة اجلوية �أثناء

املالزم 1/جوي
خالد بن را�شد ال�صاحلي

تنفيذ املهام يف املنطقة».
وق���ال امل��ل�ازم 1/ج��وي خ��ال��د ب��ن را�شد
ال�صاحلي من �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين:
«يقوم الفنيون من �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
واملخت�صون يف هند�سة طائرات النقل بعمل
ال�صيانة الالزمة للطائرات لتغطية كل املهام
اجلوية املنوطة بها واملتمثلة يف ال�صيانة
الدورية و�صيانة الأعطال الفنية الفجائية ،كما
يقوم �أفراد الف�صيل بالت�أكد من جاهزية الطائرة
ومالءمتها للمهمة املنوطة بها قبل كل رحلة».
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

جعل اهلل �سبحانه وتعاىل لكل كائن يف هذه احلياة وط ًنا يوجد
ويعي���ش في��ه ،فللإن�سان وط��ن ،وللحيوانات والطي��ور والأ�سماك
وال��دواب وغريه��ا م��ن املخلوق��ات �أوط��ان ال
تعي�ش �إال فيها ،فهناك حيوانات وطيور و�أ�شجار
ق��د تعي�ش يف وطن �أو بيئة معينة ،وال تعي�ش يف
غريها ،وحتى الأ�سم��اك بع�ضها يعي�ش ويتكاثر
يف بح��ر دون �آخ��ر ،وهذه املخلوق��ات لو �أُج�برت على العي�ش
يف وط��ن �أو بيئة غري التي تعي���ش فيها ف�إنها �إما �أن متوت� ،أو
تتغ�ير طبيعته��ا� ،أو يتوقف �أو يقل عطا�ؤه��ا ،وكذلك الإن�سان ال
ميكن �أن يعي�ش ويعطي �إال يف وطن يحبه ويجد راحته و�سعادته
يف كنفه.
�إن الوط��ن ه��و �أثمن و�أعز و�أهم ما ميلك الإن�سان يف حياته،
حي��ث �إنه مالذه وم�ص��در �سعادته ،وع�شق��ه الأول والأخري ،فمنه
ي�ستم��د انتماءه وكيان��ه الإن�ساين ،لأنه ترعرع في��ه ،وتربى فوق
تراب��ه وتنف�س من هوائ��ه ،ولهذا فقد قيل الكث�ير يف حب الوطن،
حي��ث �ص��اغ ال�شع��راء �أروع ق�صائده��م ،وع�ّبلرّ الكت��اب والأدباء
واملفك��رون ع��ن مكن��ون نفو�سه��م جت��اه الوط��ن ،وم��دى حبهم
و�إخال�صهم له ،ويف �سبيل الوطن وعزته وكرامته وحريته تهون
الأرواح ،وترخ�ص الأنف�س ،فالوطن يبقى دوما هو الأكرب والأهم
للإن�سان ،وه��و الأجدر بالت�ضحي��ة ،والأوىل بالعطاء ،والأحق
بالتف��اين ،ومما ُيروى عن احلنني للوطن �أن الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم بعدما هاجر من مكة املكرمة �إىل املدينة املنورة،
ق��دم �إلي��ه رجل يق��ال له (�أب��ان) فقال له الر�س��ول الكرمي:
(ي��ا �أبان كيف ترك��ت مكة؟) فقال( :ترك��ت الإذخر وقد
�أع��ذق ،والنمام ق��د �أورق) ،فاغرورقت عينا الر�سول

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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علي��ه ال�ص�لاة وال�سالم ،والإذخ��ر والنمام
م��ن النبات��ات النافذة الرائح��ة .وعن حب
الوط��ن كيفما كان ،ومدى التم�سك به ،قيل
لأعراب��ي وكان يعي���ش يف �صحراء قاحلة:
كي��ف ت�برد البادي��ة �إذا انت�ص��ف النه��ار،
وانتعل كل �ش��ي ظله؟ ف�أجاب :وهل تطيب
لا
احلي��اة �إال هن��اك؟ ..يرك���ض �أحدن��ا مي� ً
فريف�ض عر ًقا كاجلمان ،ثم ين�صب ع�صاه،
ويلقي عليها ك�ساءه فتقبل عليه الريح من
كل جان��ب ،فك�أنه يف �إي��وان ك�رسى .وقال
�أفالط��ون( :نحن مل نولد من �أج��ل �أنف�سنا،
بل م��ن �أجل وطننا) ،وق��ال حكيم( :جميل
�أن مي��وت الإن�س��ان من �أجل وطن��ه ،ولكن
الأجم��ل �أن يحي��ا م��ن �أج��ل ه��ذا الوط��ن)
وقي��ل( :الوطن هو �أجمل ق�صيدة يف ديوان
الك��ون ،والوطن ه��و االجتاه��ات الأربعة،
لكل من يطلب اجتاها) ,وقال �أحد ال�شعراء:
(وطني �أحبك البديل� ..أتريد من قويل دليل
� ..سيظ��ل حب��ك يف دمي  ..ال ل��ن �أحيد ولن
�أمي��ل� ..سيظل ذكرك يف فمي وو�صيتي يف
كل جي��ل) .ومما قيل �شعراً يف حب الوطن،
قال ال�شاعر �أحمد �شوقي :
وطني لو �شغلت باخللد عنه
نازعتني �إليه يف اخللد نف�سي
		
وقال:
وللأوطان يف دم كل حر
يد �سلفت ودين م�ستحق
			

وقــ��ال ابن الروم��ي (علــــي
بن العبا�س الرومي):
ويل وطن �آليت �أال �أبيعه
و�أ ّال �أرى غريي له  -الدهر  -مالكا
عهدت به �رشخ ال�صبا ونعمة
كنعمة قوم �أ�صبحوا يف ظاللكا
وحبب �أوطان الرجال �إليهم
م�آرب ق�ضاها ال�شباب هنالك
�إذا ذكروا �أوطانهم ذكرتهم
عهود ال�صبا فيها فحنوا لذلك
�إن م��ا قي��ل يف ح��ب الوطن ن�ثرًا �أو
�شع��را كث�ير� ،إال �أن الأعظ��م والأجم��ل
ً
والأبل��غ هو تل��ك الت�ضحي��ات اجلليلة،
والبط��والت اخلال��دة ،واملواق��ف
العظيم��ة لأبن��اء الوط��ن املخل�ص�ين،
الذي��ن ي�سه��رون على حماي��ة الوطن،
وال��ذود ع��ن حيا�ض��ه والدف��اع ع��ن
منجزاته ومقدرات��ه ،واملحافظة على
�أمن��ه و�سالمته وا�ستق��راره ،م�ضحني
ب�أغلـــــ��ى م��ا ميل��ك الإن�ســــ��ان� ،أال
وهـ��ي الروح ،الت��ي يبذلونها من �أجل
�أن يبق��ى الوط��ن  -دوما  -حراً عزيزاً
مي��ا ،ويعي���ش �أهلـــ��ه فــــ��ي �أمــــــن
كر ً
و�سالم ورخاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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النظام القانوين للمرور العابر
من خالل امل�ضايق البحرية

 ttي�شـكل نظـام املـرور العابـر نظـا ًما قانونـ ًيا ،وهـو ك�أي نظـام
قانونـي �آخـر و�إن كان حديـث الن�ش�أة �إال �أنه يظل نظاما متكامال،
وبالتالـي ف�إنـه يحـوي جمموعـة مـن االلتزامـات املتقابلـة فـي
�صالـح كل مـن الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق وال�سـفن واملركبـات التـي
متـر فيـه ،كمـا �أنـه يت�ضمن جملـة مـن الواجبـات التي تقـع علـى
عاتـق كل مـن الـدول امل�شـاطئة وال�سـفن والطائـرات التـي ت�سـتفيد
مـن هـذا النظـامtt .
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي

التزامات الدول امل�شاطئة للم�ضيق

يجـب علـى الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق �أن تبيـن بو�ضـوح
جميـع املمـرات البحريـة وكذلـك �أنظمـة تق�سـيم املـرور
كاف
التـي تعينهـا �أو تقررهـا فـي خرائـط من�شـورة ب�شـكل ٍ
ليعلـم اجلميـع ماهيتهـا

تـم النـ�ص علـى التزامـات الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق يف
اتفاقيـة الأمـم املتحدة لقانـون البحار ،ولكـن االتفاقيـة لـم متيـز
بيـن حالـة احلـرب وحالـة ال�سـلم فـي النـ�ص علـى هـذه االلتزامـات،
ممـا ا�سـتدعى مـن الفقـه الت�صـدي لهـذه احلالـة وتبنـي بعـ�ض
القواعـد نوجزها يف الآتي:
النيـة فـي فـر�ض الت�شـريعات املتعلقـة بالأمـور ال�سـابقة.
التزامات الدول امل�شاطئة للم�ضيق يف حالة ال�سلم
مبراجعـة مـا �سـبق جنـد �أنـه �إ�ضافـة ملـا تـم ذكـره ،فـ�إن هنـاك
�أوال :حقوق الدول املطلة على امل�ضيق:
حـق �ضمنـي للـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق م�ضمونـه �سـلطة تنفيذيـة
ت�صـدت املـواد من ( 41ـ  )44مـن اتفاقيـة الأمم املتحـدة للدولـة فـي الأمور املتعلقـة باملـادة ( )42ومـا ي�ؤكـد ذلـك �أن
لقانـون البحـار لعـام 1982م مل�سـ�ألة حقـوق الـدول املطلـة علـى املـادة ( )233مـن االتفاقيـة �سـمحت �رصاحـة للـدول امل�شـاطئة
امل�ضيـق وهـي:
اتخـاذ التدابيـر التنفيذيـة املنا�سـبة فـي حـال تـم انتهـاك هـذه
بتعييــن
تقــوم
أن
�
امل�ضيــق
علــى
املطلــة
للدولــة
 vيجــوز
القوانيـن مـن قبـل �سـفينة مـن ال�سـفن التـي ال تتمتـع باحل�صانـة
ممــرات بحريــة فــي امل�ضايــق ال�ستخدامها فـي املالحة ،و�أن وممـا يدعـم هـذا القـول هـو احلكـم الـذي بينتـه املـادة ( 42ف)5،4
ت�ضـع النظـم الالزمـة لتعزيـز �سـالمة املـرور و�ضمـان انتظامــه .املتعلـق بال�سـفن والطائـرات املدنيـة �أو التجاريــة التــي هــي
كمــا ميكــن للدولــة �أن تعيــد تعييــن ممــرات بحريــة جديــدة ملزمــة مــن حيــث الأ�صل بااللتزام بقوانيــن الدولــة امل�شــاطئة،
عو�ضــا عن القدميـة ،ولهـا �أن تعـدل فـي �أنظمـة املـرور التـي تـم كمــا �أن ال�سـفن والطائـرات ال�سـيادية (احلكوميـة واحلربيـة)
ا�سـتخدامها كلمـا دعـت احلاجـة �إلـى ذلـك ،ب�شـرط �أ�سا�سـي هـو والتـي تتمتـع باحل�صانـة ف�إنهـا كذلـك تتحمـل امل�سـ�ؤولية الدوليـة
الإعالن الواجـب عـن هـذا التعديـل .كمـا �أن للدولـة امل�شـاطئة �أن فـي حـال خمالفتهـا ت�شـريعات الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق الـذي
ت�ســن مــن القوانيــن والأنظمــة مــا ي�ســاعد فــي �ضمــان وتنظيــم تعبـر فيـه.
املــرور البحــري وي�ضمـن حمايـة امل�صالـح اجلمركيـة وال�رضيبيـة
كمـا �أنـه مـن حـق الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق �أن تـرد وفقـا
والأمـور املتعلقـة ب�أمـور الهجـرة.
لأحـكام االتفاقية وقواعـد القانـون الدولــي الأخــرى علــى
إقليمــي
ل
ا
البحــر
�ضمــن
يقــع
امل�ضيــق
 vوفــي حــال كان
�أي م�صــدر يهــدد �أمنهــا و�ســالمتها ،وذلــك بالرجــوع �إلــى
لأكثــر مــن دولــة ،فــ�إن هــذه الــدول امل�شـاطئة لـه يجـب �أن تقـوم الإجــراءات امل�ضــادة وتطبيــق نظريــة الدفــاع ال�شــرعي ولــو �أدت
بالت�شـاور فيمـا بينهـا ،ومـع املنظمـات الدوليـة املخت�صـة قبـل �إلــى �إعاقــة املــرور.
تعييـن �أو اعتمـاد �أو تغييـر املمـرات البحريـة املحـددة وطريقـة
ثانيا :واجبات الدول املطلة على امل�ضيق:
تق�سـيم حركـة املـرور التـي يجـب �أن تكـون متوافقـة مـع الأنظمـة
يجـب علـى الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق �أن تبيـن بو�ضـوح جميـع
الدوليـة املقبولـة واملعمـول بها ,و�أ�ضافـت املـادة ( )42مـن املمـرات البحريـة وكذلـك �أنظمـة تق�سـيم املـرور التـي تعينهـا �أو
كاف ليعلـم اجلميـع ماهيتهـا،
اتفاقيـة الأمـم املتحـدة لقانـون البحـار لعـام 1982م مـن �سـلطة تقررهـا فـي خرائـط من�شـورة ب�شـكل ٍ
الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق امل�سـتخدم للمالحـة الدوليـة ،حيـث كمـا �أن واجـب الإعالن ميتـد لي�شـمل جميـع القوانيـن واللوائـح
�أجـازت لهـا �أن تقـرر وت�سـن قوانيـن ولوائـح بخ�صـو�ص املـرور املتعلقـة بقانـون البحـار واملالحـة فـي امل�ضيـق.
العابـر فـي امل�ضيـق فيمـا يخـ�ص املجاالت الآتية:
ويجـب علـى الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق �أن تقـوم مبـا يلـزم مـن
ذكره
مت
كما
الربيء
� lسالمة املالحة وتنظيم حركة املرور
�أجـل �إقامـة و�صيانـة املـرور فـي امل�ضيـق ،كذلـك عليهـا ت�أميـن مـا
�سابقا.
يلـزم مـن و�سـائل تي�سـري املالحـة و�ضمـان ال�سالمة وغري ذلك مـن
 lمنـع التلـوث وخف�ضـه وال�سـيطرة عليـه ب�إعمـال الأنظمـة التح�سـينات ملعاونـة املالحـة الدولية.
الدوليـة املطبقـة ب�شـ�أن ت�رصيف الزيـت وف�ضالتـه وجميـع الأمور
كمـا �أن اتفاقيـة الأمـم املتحـدة �ألزمـت الـدول امل�شـاطئة
املماثلـة مـن املـواد ال�ضـارة بالبيئة.
للم�ضيـق �أن تقـوم بالإعالن املنا�سـب عـن �أي خطـر يكـون لهـا علـم
 lللــدول امل�شــاطئة منــع ال�صيــد ،ومنــع حتميــل �أو �إنــزال �أي بـه ،وميكـن �أن يهـدد املالحـة �أو �سـالمة ال�سـفن �أو الطائـرات فـي
�ســلعة �أو �شــخ�ص خالفا لقوانينهــا.
امل�ضيـق الدولـي الـذي تطـل عليـه ،وعليهـا التزام مهم وهـو عـدم
ويجــب الإ�شــارة �إلــى �أن فــر�ض القوانيــن ال�ســابقة يجــب �إعاقـة �أو �إيقـاف املرور العابر ،كمـا يجـب عليهـا املحافظـة علـى
�أال يكــون لــه طبيعــة متييزيــة بيــن جن�سـيات دول العالـم ،كمـا نظـام املـرور العابـر امل�ضيق.
يجـب الإعالن ب�شـكل منا�سـب عـن هـذه القوانيـن ،ويجـب �أال يـ�ؤدي
وبر�أينــا �أن هنــاك واجبــا �ضمنيا علــى الــدول املطلــة
م�ضمـون هـذه القوانيـن �إلـى �إعاقـة املـرور العابـر مبفهومـه علــى امل�ضيــق ي�شــمل االلتزامات املرتتبــة عليهــا ،كمــا ي�شــمل
الوا�سـع ،وبعبـارة �أخـرى �أن متـار�س الدولـة امل�شـاطئة مبـد�أ ح�سـن ممار�ســتها للحقــوق ال�ســابق ذكرهــا� ،أال وهــو واجــب الوفــاء
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اتفاقيـة الأمـم املتحـدة �ألزمـت الـدول امل�شـاطئة
للم�ضيـق �أن تقـوم بالإعالن املنا�سـب عـن �أي خطـر
يكـون لهـا علـم بـه ،وميكـن �أن يهـدد املالحـة �أو
�سـالمة ال�سـفن �أو الطائـرات فـي امل�ضيـق الدولـي
الـذي تطـل عليـه

�صورة

م�ضيق البو�سفور

بااللتزامات الواقعـة علـى عاتقهـا بح�سـن نيـة وعـدم التع�سـف
با�سـتعمال حقهـا حيـث نـ�ص علـى ذلك ميثاق الأمم املتحدة
وبالتالـي جنـد تداخـال بعـ�ض ال�شـيء بيـن االلتزامـات والواجبـات،
حيـث �إن تعييـن طـرق املالحـة هـو حـق وواجـب علـى الـدول
امل�شـاطئة ،كذلـك �سـن الت�شـريعات الناظمــة للمالحــة ومهمــا
كان الأمــر فــ�إن الدولــة يجــب عليهــا القيــام بهــذا االلتزام �أو
ممار�ســة احلـق بكامـل ح�سـن النيـة.
ثالثا :التزامات الدول امل�شاطئة للم�ضيق يف حالة احلرب:
ال �شــك �أن وجــود حالــة حــرب بيــن الــدول تلقــي بظاللهــا
علــى عمليــة املالحــة البحريــة ،وخ�صو�صا فـي �أمكنـة
�إ�سـرتاتيجية تعد مفا�صـل لالت�صال بيـن البحـار كامل�ضائـق ،ممـا
يـ�ؤدي لتبنـي �إجـراءات تختلـف عـن الإجـراءات املعمـول بهـا وقـت
ال�سـلم ،ومـن هنـا ميكـن �أن نق�سـم هـذا الفـرع كمـا �سـابقه �إلـى
حقـوق الـدول امل�شـاطئة للم�ضيـق وواجبـات هـذه الـدول.
حقوق الدول امل�شاطئة للم�ضيق يف حالة احلرب

ال �شــك �أنــه فــي حــال كانــت الدولــة �إحــدى الــدول
املتحاربــة فــ�إن مياههــا الإقليميــة مبــا فيهــا امليــاه املوجــودة
داخــل امل�ضيــق هــي م�ســرح للمعــارك ،وال يت�صــور �أن يتــم
ت�أجيــل �أو �إيقاف الأعمال القتاليـة فـي هـذه الرقعـة مـن املـاء،
و�إن �سـفن وطائـرات الـدول الأعـداء �سـتكون ب�شــكل حتمــي عر�ضــة
لال�ستهداف مــن قبــل الــدول امل�شــاطئة للم�ضيــق .وهذا يجعل من
حق الدولـة الداخلـة فـي احلـرب منـع �سـفن الـدول املعاديـة مـن
املـرور فـي امل�ضيـق املطلـة عليــه� ،ســواء كانــت �ســفن حربيــة
�أو �ســفن جتاريــة �أو غيــر ذلــك ،ومــن �أمثلــة ذلــك مــا حــدث
خـالل احلـرب الإيرانية العراقيـة مـن �إغـالق م�ضيـق هرمـز �أمـام
املالحـة العراقيـة مـن قبـل اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ولكــن
ال�ســ�ؤال هنــا هــل يحــق للدولــة امل�شــاطئة للم�ضيـق والتـي هـي
طـرف فـي احلـرب �أن تغلـق امل�ضيـق �أمـام املالحـة الدوليـة� ،أي
�أن متنـع التحليـق واملالحـة داخـل وفـوق امل�ضيـق �أمـام �سـفن
جميـع الـدول ،ومهمـا كانـت جن�سـيتها� ،سـواء كانـت معاديــة �أم
ال ،ونق�صــد بذلــك املالحــة املحايــدة؟.
خـال فتـرة عقـد م�ؤمتـر (الهـاي) عـام 1907م مت االقرتاح
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مبنـع �إغـالق امل�ضائـق �أثنـاء احلـرب ،كمـا مت االقرتاح ب�أن يتـم
�إعـالن عـدم جـواز و�ضـع الألغـام البحرية فـي امل�ضائـق� ،إال �أن
االقرتاحني تـم رف�ضهـما ولـم يتـم ذكـر �أي �شـيء عـن الألغـام
البحريـة فـي امل�ؤمتـر ،وخـالل احلـرب العامليـة الثانيـة تـم �إغـالق
عـدد مـن امل�ضائـق الدوليـة �أمـام املالحـة ولكـن ب�شـكل جزئـي،
ممـا جعـل مـن ال�صعــب �إيجــاد عــرف دولــي ينظــم و�ضــع
امل�ضائــق خالل احلــرب ،ولكــن مــع �إقامــة ق�ضيــة (كورفـو) �أمـام
حمكمـة العـدل الدوليـة �أ�شـارت املحكمـة �إلـى �أن مـن حـق الدولـة
امل�شـاطئة �أن تنظـم مــرور ال�ســفن احلربيــة ولكــن ب�شــكل ال يعيــق
املالحــة الدوليــة لباقــي ال�ســفن والــدول .ونذكــر كمثـال اعتـراف
�إيـران بواجبهـا ب�إبقـاء م�ضيـق هرمـز مفتوحـا خالل حرب اخلليـج
الأوىل ،ولكـن ومـع قـرب املعـارك �إلـى بحرهـا الإقليمـي �أعلنـت
تهديدها ب�إغـالق امل�ضيـق ممـا �أثـار احتجاجـات وا�سـعة فـي
العالـم ،وقـد �أكـدت احتجاجـات الـدول علـى �إلزاميـة املـادة ()38
يف اتفاقيـة الأمم املتحـدة لعـام 1982م.
ولكــن مــن جهــة �أخــرى فــ�إن بعــ�ض الــدول وخــالل
املفاو�ضــات التــي �ســبقت عقــد اتفاقية الأمم املتحــدة لقانــون
البحــار لعــام 1982م ،لــم تعتــرف بالطابــع العرفــي وال
ب�إلزاميــة املــادة ( )38خـالل فتـرة احلـرب ،والعمـل اجلـاري �أو
العـرف املطبـق الآن يق�ضـي بـ�أنه ليـ�س مـن حـق الدولــة امل�شــاطئة
للم�ضيــق والداخلــة فــي حــرب �أن متنــع املــرور العابــر ب�شــكل
كامــل ،ولكــن مـن حقهـا تطبيقـه ب�شـكل جزئـي وفـق مـا تقت�ضيـه
م�صلحتهـا ،ونذكـر كمثـال مـرور الغوا�صـات ،حيـث تق�ضـي قواعـد
املـرور العابـر �أن مـن حـق الغوا�صـة �أن تعبـر فـوق �سـطح املـاء
�أو حتتـه ،ولكـن مـن حـق الدولـة املحاربـة امل�شـاطئة للم�ضيـق �أن
تطلـب مـن الغوا�صـة العبـور وهـي تطفـو فـوق �سـطح املـاء ،وهـذا
و�إن كان ليـ�س مـن حـق الدولـة امل�شـاطئة للم�ضيـق باالتفاقية� ،إال
�أن لهـا م�صلحـة كبـرى فـي معرفـة جن�سـية الغوا�صـة التـي متـر
بامل�ضيـق ،ومثـل هـذا الطلـب للغوا�صـة ال ي�ؤثـر علـى م�صلحـة
الدولـة التـي تتبـع لهـا �إال بقـدر ي�سـري.
�أمـا بالن�سـبة حلريـة الطيـران فـوق امل�ضيـق فـال يحـق للدولـة
امل�شـاطئة وامل�شـاركة باحلـرب منــع الطيــران فــوق امل�ضيــق
للطيــران املحايــد ،وبالتالــي فــ�إن لهــا حــق منــع املــرور العابــر
للطائــرات املعاديــة فقــط ،وفــي حــال مرورهــا فــ�إن مــن حقهــا
توجيــه ال�صواريــخ والقاذفــات نحوهـا ورميهـا فـي حـال كانـت
حربيـة ،ويحـق لهـا �إنزالهـا وال�سـيطرة عليهـا �إن كانـت مدنيـة،
ولكــن تظهــر فــي هــذا املجــال اعتبــارات �أخــرى �أال وهــي
�ســالمة املالحــة اجلويــة ،باعتبــار �أن الطائــرات ت�ســري ب�ســرعة

مـن واجـب الدولـة الداخلـة فـي احلـرب �أن ت�ضمـن �سـالمة
املالحـة لل�سـفن املحايـدة ب�شـتى الو�ســائل ،كمــا �أن مــن
واجــب الدولــة املحايــدة وامل�شــاطئة للم�ضيــق خــالل
احلــرب بيــن باقــي الـدول �أن حتافـظ علـى احليـاد فـي
امل�ضيـق و�أن تبقـى املالحـة مفتوحـة فيـه
�أكبــر بكثيــر مــن ال�ســرعة التــي ت�ســري بهــا ال�ســفن فــي امل�ضيــق،
فتظهــر م�شــكلة تقنيــة فــي متييــز الطائــرات املعاديــة مــن
غيــر املعاديــة ،والطائــرات احلربيــة عن املدنية ،و�أ�صــدق مثــال
علــى ذلــك حادثــة (فيني�ســيا  ،)Vincennes Incidentونتيجـة
لهـذه احلادثـة ولل�صعوبـات التقنيـة ،فـ�إن التعامـل الدولـي �سـمح
للدولـة الداخلـة فـي حـرب وم�شـاطئة للم�ضيـق الدولـي �أن توقـف
الطيـران املحايـد فـوق امل�ضائـق التـي يجـري فيهـا نـزاع �أو الـدول
امل�شـاطئة لهـا فـي حـال حـرب ،وذلـك ل�ضـرورات عمليـة وحفاظـا
علـى ال�سـالمة لي�س ملانـع قانونـي ،كمـا �أن الفقـه الدولـي لـم
ي�سـتقر بعـد علـى مثـل هـذه القاعـدة وينتظـر ا�سـتقرار التعامــل
علــى هــذه القاعــدة مــن �أجــل �أن يعتــد ب�إلزاميتهــا.
واجبات الدول امل�شاطئة للم�ضيق خالل احلرب

�إن مـن واجـب الدولـة الداخلـة فـي احلـرب �أن ت�ضمـن �سـالمة
املالحـة لل�سـفن املحايـدة ب�شـتى الو�ســائل ،كمــا �أن مــن واجــب
الدولــة املحايــدة وامل�شــاطئة للم�ضيــق خــالل احلــرب بيــن
باقــي الـدول �أن حتافـظ علـى احليـاد فـي امل�ضيـق و�أن تبقـى
املالحـة مفتوحـة فيـه ،ونذكـر كمثـال و�ضع �سـلطنة عمـان خالل
احلـرب العراقيـة الإيرانية ،التـي �أبقـت م�ضيـق هرمـز مـن ناحيـة
بحرهـا مفتوحا �أمـام جميـع ال�سـفن �سـواء حربيـة �أم غيـر حربيـة.
وهـذا الأ�صل ،حيـث �إن الأ�صل هـو �أن يكـون امل�ضيـق حمايـدا
مفتوحا وليـ�س مرتعـا للعمليات احلربية بني الدول املتحاربة،
و�إن هـذا الواجـب قـد يتطلـب تنفيـذه ا�سـتخدام القـوة مـن قبـل
الدولـة امل�شـاطئة للم�ضيـق ،حيـث ن�صـت املـادة ( )22مـن (دليـل
�سـان رميـو) �إلـى �أن يف حال حـدث خـرق مليـاه امل�ضيـق مـن
قبـل �أحـد املتحاربيـن وجـب علـى الدولـة امل�شـاطئة �إنهـاء هـذا
االنتهـاك ،وفـي حـال عـدم �إيقافهـا هـذا االنتهاك حليادة امل�ضيق
فـ�إن الدولـة املحاربـة املنتهكـة حقوقهــا ت�ســتطيع �إبــالغ الدولــة
امل�شــاطئة واتخــاذ الإجــراءات املنا�ســبة بنف�ســها ،كمــا �أنــه فــي
حالـة ال�ضـرورة ت�سـتطيع الدولـة املحاربـة املنتهكـة حقوقهـا
بامل�ضيـق اتخـاذ الإجـراءات بالقـدر املنا�سـب واملقابـل لالنتهـاك
بـدون �إخبـار الدولـة امل�شـاطئة للم�ضيـق بذلـك.
التزامات ال�سفن والطائرات خالل املرور العابر

ال �شــك �أن فــر�ض بعــ�ض االلتزامات علــى الــدول امل�شــاطئة
للم�ضيــق فــي �صالــح ال�ســفن العابـرة بامل�ضيـق مـرورا عابـرا،
يقابلـه فـر�ض التزامـات علـى ال�سـفن والطائـرات املـارة بامل�ضيـق
فـي �صالـح �سـالمة الدولـة امل�شـاطئة وحمايـة م�صاحلهـا،
حيـث �إنهـا تتمتـع بحـق املـرور ولكـن ب�شـكل ال يهـدد �سـالمة
الدولـة امل�شـاطئة للم�ضيـق .وقد حددت املادة ( )39من اتفاقية

�صورة

قناة بنما

الأمم املتحـدة لقانـون البحـار لعـام 1982م واجبـات ال�سـفن
والطائـرات العابـرة للم�ضيـق مرورا عابرا ،وقـد حـددت واجبـات
م�شرتكة تقـع علـى عاتـق كل مـن ال�سـفن والطائـرات ،كمـا خ�صـت
ال�سـفن بواجبـات والطائـرات بواجبـات �أخرى تتنا�سـب كل واحـدة
وطبيعـة عملهـا وذلك على النحو الآتي:
�أوال :الواجبات امل�شرتكة لل�سفن والطائرات �أثناء ممار�ستها
حق املرور العابر:
� lأن مت�ضـي دون �إبطـاء خـالل امل�ضيـق �أو فوقـه ،ويعنـي
هذا �أن ت�سـري ال�سـفينة �أو الطائرة بال�سـرعة الآلية املعتـادة ومبا
يتنا�سـب مـع الظروف اجلويـة والتقنية ال�سـائدة
� lأن متتنــع عــن �أي تهديــد بالقــوة� ،أو �أي ا�ســتعمال لهــا
�ضــد �ســيادة الدولــة امل�شــاطئة للم�ضيـق� .أو �سـالمتها الإقليميـة،
�أو حتـى ا�سـتقاللها ال�سيا�سـي� ،أو بـ�أي �صـورة �أخـرى ملبـادئ
القانـون الدولـي املج�سـدة فـي ميثـاق الأمم املتحـدة ،وفـي هـذا
ال�صـدد مـن الفائـدة ذكـر �أن مـرور الأ�سـطول احلربـي لدولـة �أجنبيـة
خـالل امل�ضيـق الدولـي ال ي�شكل تهديـدا لأمن الدولـة املجــاورة
للم�ضيـق.
� lأن متتنــع عــن �أي �أن�شــطة غيــر تلــك الالزمــة للأ�شــكال
املعتــادة لعبورهــا املتوا�صــل وال�ســريع �إال �إذا �أ�صبــح ذلــك
�رضوريــا ب�ســبب قــوة قاهــرة �أو حالــة �شــدة .وقــد تــم النــ�ص
علــى م�صطلــح الأ�شــكال املعتــادة ،وذلــك للت�أكيــد علــى �أن
ال�ســفن والطائــرات خــالل عبورهــا مينــع القيــام بــ�أي ن�شــاطات
�إ�ضافيــة كالتماريــن الع�ســكرية وجتــارب ال�ســالح.
ثانيا :واجبات ال�سفن �أثناء املرور العابر:
� lأن متتثــل للأنظمــة والإجــراءات واملمار�ســات الدوليــة
املقبولــة عمومــا لل�سالمة يف البحــر مبــا فــي ذلــك الأنظمة
الدوليــة ملنــع امل�صادمــات فــي البحــر .هــذا الواجــب يهــدف
�إلــى جعــل البيئــة البحريــة �أكثــر �ســالمة ،وهــذا مــا ي�شــكل
مطلــ ًبا لأي دولــة ت�سـتخدم البحـار مبـا فيهـا الـدول امل�شـاطئة
للم�ضائـق ،حيـث �إن �أي ت�صـادم �أو حـادث فــي البحــر بغــ�ض
النظــر عــن اخل�ســائر املاديــة والب�شــرية فــي هــذا الت�صــادم
ي�شــكل عواقـب �سـيئة علـى البيئـة البحريـة ،وخ�صو�صـا �إذا كان
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الت�صـادم بيـن ناقـالت النفـط� ،أو ال�سـفن احلربيـة �أو التجاريـة
التـي حتمـل مـواد خطـرة و�سـامة �أو نوويـة �أو التـي تعمـل بالطاقــة
النوويــة.
� lأن متتثــل للأنظمــة والإجــراءات واملمار�ســات الدوليــة
املقبولــة عمومــا ملنع التلوث فـي ال�سـفن وال�سـيطرة عليهـا،
وكمثـال علـى هـذه الإجـراءات نذكـر الإجـراءات التـي ن�صــت
عليهــا اتفاقيــة حمايــة امليــاه فــي البحــار لعــام 1974م
والتــي نظمــت �أجهــزة ال�ســفينة ومعداتهــا واملالحــة.
ثالثا :واجبات الطائرات املارة مرورا عابرا:
 lيجـب �أن تراعـي القواعـد املو�ضوعـة مـن قبـل منظمـة
الطيـران املدنـي الدوليـة ،و�أن متتثـل الطائـرات احلكوميـة ب�صـورة
اعتياديـة لتدابيـر ال�سـالمة هـذه ،وتقـوم بن�شـاطها يف جميـع
الأوقـات مـع �إيـالء املراعـاة الواجبـة ل�سـالمة املالحة.
� lأن تر�صـد فـي جميـع الأوقـات الذبذبـة الال�سلكية املحـددة
مـن قبـل ال�سـلطة املخت�صـة ملراقبــة احلركــة اجلويــة �أو الذبذبــة
الال�سلكية الدوليــة املخ�ص�صــة حلاالت ال�شدة.
رابعا :حقوق ال�سفن والطائرات املارة مرورا عابرا:
لـم تذكـر اتفاقيـة الأمم املتحـدة لقانـون البحـار فقرة �أو
مـادة خا�صة بحقـوق ال�سـفن والطائرات العابـرة كمـا فعـل مـع
االلتزامات والواجبـات امللقـاة علـى عاتقهـا ،ويف ر�أي �أ�صحاب
الفقه القانوين �إن هـذا يعـود �إلـى �أن حقـوق ال�سـفن والطائـرات
ميكـن ا�سـتنتاجها مبفهـوم املخالفـة عـن طريـق التزامـات الـدول
املطلـة علـى امل�ضيـق ،وميكـن تلخي�ص حقوق ال�سفن والطائرات
املارة مرورا عابرا فـي واجبـات الـدول اجتاهها وذلك على النحو
الآتي:
 lحــق ال�ســفن والطائــرات باملــرور العابــر فــي امل�ضيــق،
ولــو كانــت الدولــة فــي حالــة حــرب ،مــا دامــت هــذه ال�ســفن
والطائــرات تعــود لــدول حمايــدة.
 lحقهــم يف احل�صــول علــى اخلرائــط التــي تبيــن املمــرات
البحريــة مــن الــدول امل�شــاطئة للم�ضيــق.
 lيحـق لهـم �أخـذ العلـم مـن الـدول امل�شـاطئة بـ�أي خطـر يهـدد
املالحة �أو التحليـق فـي امل�ضيــق.
 lحـق ال�سـفينة الداخلـة فـي احلـرب البقـاء فـي حالـة احليـاد
فـي امل�ضيـق ،واللجـوء �إلـى الدولـة امل�شـاطئة فـي حالـة االعتداء
عليهـا.
 lيحـق لل�سـفن املـارة بامل�ضيـق لال�ستفادة مـن جميـع
التح�سـينات والإ�صالحات التـي مـن واجـب الـدول امل�شـاطئة
القيـام بهـا مـن �أجـل حت�سـني املالحة فـي امل�ضيـق.
 lكمـا �أن مـن حـق الغوا�صـات املـارة مـرورا عابرا �أن تقطـع
امل�ضيـق فـوق �أو حتـت �سـطح املـاء ،وقـد �أثـار هـذا احلـق جـداال
قانونيـا كبيـرا ،حيـث �إن املـادة ( 39ـ( )1ـ (ح) ،متنـع ال�سـفن مـن
�أي ن�شـاط غيـر العبـور املتوا�صـل وال�سـريع وهـو مـا يتحقـق بعبـور
الغوا�صـة �سـواء كانـت فـوق املـاء �أو حتته.
ولكـن الفقهـاء انق�سـموا �إلـى فريقيـن ،فمنهـم مـن يقـول
بال�سـماح للغوا�صـات باملـرور حتـت �ســطح املــاء ،وي�ســتندون فــي
العــدد 534
يونيو 2021

32

موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللـة ال�صلطان

هيثم بن طارق املعظم

م�ضيق باب املندب

ذلــك باالحتجاج مبفهــوم املخالفــة ،حيــث ذكــرت املــادة ()20
مــرورا بــري ًئا ،وبالتالــي ومبفهـوم
واملتعلقــة مبــرور الغوا�صــات
ً
املخالفـة فـ�إن مـن حـق الغوا�صـات املـرور حتـت �سـطح املـاء علـى
اعتبـار �أن املـادة ( )39مل تذكـر �شي ًئا عـن ذلـك ،وي�ؤكـدون �أن هـذا
الإغفـال ليـ�س نتيجـة الإهمـال ،و�إمنـا بغيـة جعــل املــرور حتــت
�ســطح املــاء مباحــا للغوا�صات.
�أمـا االجتـاه الآخـر فيـرى �أن العبـور حتـت �سـطح املـاء ي�شـكل
خـر ًقا ل�سـيادة الدولة امل�شـاطئة للم�ضيـق ،كمـا �أنهـم يدعمـون
حججهـم بـ�أن مـن واجـب الدولـة امل�شـاطئة مراقبـة �سـلوك ال�سـفينة
�أو املركبـة العابـرة ومـدى توافقهـا مـع �أحـكام القانـون الدولـي،
وخ�صو�صـا امل�سطرة يف ميثاق الأمم املتحــدة ،ومثــل هكــذا
مــرور حتــت املــاء يجعــل مــن ال�صعــب بــل مــن امل�ســتحيل �أداء
هــذا الواجــب مــن قبــل الدولــة امل�شــاطئة للم�ضيــق ،وبالتالــي
ف�إنــه مــن حيــث املبــد�أ ي�ســمح للغوا�صـات العبـور حتـت املـاء
واليـزال اجلـدل قائمـا بهـذا ال�شـ�أن ولـم يح�سـم بعـد.

القائد االأعـلـى
حفظكم اهلل ورعاكم
نت�رضف بــاأن نتقدم باأجمل اآيــات التهاين
والتربيــكات ملقــام جاللتكــم ال�صــامي
معطــرة ب�صــادق العهد والوالء مبنا�صــبة

عيـد االأ�صحى املبارك

اخلال�صة

�إن النظام القانوين للمرور العابر من خالل امل�ضايق البحرية
مبختلف �أنواعها ال يزال مو�ضوع جدل بني الدول امل�شاطئة
للم�ضايق والدول الأخرى امل�ستفيدة من عبور تلك امل�ضايق،
ونتيجة الت�ساع رقعة امل�صالح الدولية وتطوير �أنظمة التجارة
العاملية ،ون�شوب احلروب الإقليمية� ،سيظل تطبيق نظام املرور
العابر قابال للتطوير للتخفيف من حدة التوتر بني الدول امل�شاطئة
للم�ضايق والدول امل�ستفيدة من ا�ستخدام امل�ضايق البحرية ب�شتى
�أنواعها.
املراجع

 rالدكتور م�أمون عارف فرحات ،القانون الدويل للبحار.
� rأمني حممد قائد اليو�سفي ،النظام القانوين للم�ضايق العربية.
� rشكراين احل�سني ،العدالة املائية من منظور القانون الدويل،
جملة (ر�ؤى ا�سرتاتيجية).
 rالدكتور �إبراهيم خليفة ،الو�سيط يف القانون الدويل العام ،دار
املطبوعات اجلامعية ،الإ�سكندرية.
 rعامر ماجد العجمي ،رنا عبود كلية احلقوق -جامعة دم�شق–
�سوريا ،اتفاقيات الأمم املتحدة لقانون البحار.

معاهديــن جاللتكــم بامل�صــي قدمــا
النــ�ة مت�رضعني
علــى خطــى جاللتكــم
رِّ
اإلــى املولــى عــز وجــل اأن ينعــم عليكم

بوافــر ال�صــحة والعافيــة  ،واأن يحفظكــم
و�صــيدا عزيــزًا ين�رض اخل�ات
هماما
قائــدا
ً
ً
ً

يف ربــوع بالدنــا الغاليــة واإلــى ال�صــعب
واليمــن والربكات.
العمــاين الــويف باخل�
ُ
ُ

وكل عام وجاللتكم بخ�

العمانية
م�صنع بركاء للحلوى
ُ

�صراع الهيمنة يف جمال الذكــــــــــــــــــاء اال�صطناعي
املكرم الدكتور
حممد بن �أحمد اللمكي k
ع�ضو جمل�س الدولة

تتناف����س ال���دول التقني���ة الك�ب�رى وتت�ش���ابك توجهاته���ا يف تطوي���ر تقنية ال���ذكاء اال�ص���طناعي ( )AIوتتباين
تطبيقاته���ا .وميكنن���ا التنب����ؤ ب�أنها �ست�ص���بح �إحدى التقنيات الرئي�س���ية يف القرن احلادي والع�ش���رين احلايل .ومن
امل�أل���وف ه���ذه الأي���ام احلديث عن البيان���ات باعتبارها النفط اجلدي���د .ولكن �إذا �أردنا فعال حتقيق اال�س���تفادة منها
علينا حتليل الكميات الهائلة من البيانات املجمعة ولن يت�أتى ذلك �إال من خالل تبني تقنية الذكاء اال�ص���طناعي.
�إن لتبني تقنيات ثورة الذكاء اال�ص���طناعي تبعات �س���تقلب �سال�س���ل القيمة ر�أ�س���اً على عقب ،و�ستعطل �أ�سواق العمل
وحتول القوة االقت�صادية �إىل �أولئك الذين يتحكمون يف هذه التقنية اجلديدة .ومبا �أن الذكاء اال�صطناعي مت�أ�صل
بعمق يف ات�صاالت (الإنرتنت) ،ف�إن حتدي الذكاء اال�صطناعي عاملي بطبيعته .وبالرغم من �أهميته وحمورية دوره
التقني� ،إال �أن الذكاء اال�ص���طناعي يكاد يكون غائباً عن �أجندة ال�سيا�س���ة اخلارجية للدول التقنية الكربى ،لذلك
�أ�صبح هناك �سباق حمموم بني الدول الكربى ت�سعى كل منها لتحقيق الهيمنة يف هذا املجال.
اال�ضطراب االقت�صادي والفر�ص
�إن الداف��ع وراء تطوي��ر تقني��ة ال��ذكاء اال�صطناعي هو حم��رك اقت�صادي
يف املق��ام الأول .فال��ذكاء اال�صطناع��ي لديه الق��درة على �إمال��ة كفة امليزان
يف الأ�س��واق العاملية .ب��دون �شك� ،سيكون حتديد موق��ع امل�صالح االقت�صادية
املحلي��ة يف �أ�س��واق ال��ذكاء اال�صطناع��ي العاملي��ة ،وكذل��ك برنام��ج تطوي��ر
م�ستوح��ى من ال��ذكاء اال�صطناع��ي �أهداف ًا مهمة لق��ادة ال�سيا�س��ة اخلارجية.
وم��ع ذلك ،ن��رى �أن الأولوي��ات الإ�سرتاتيجي��ة الرئي�سية ملخطط��ي ال�سيا�سات
االقت�صادي��ة مركزة يف �أماكن �أخرى .ولأن قوى ال�سوق من املرجح �أن تتحرك
�أ��سرع م��ن �صنع ال�سيا�س��ات ،فمن املرج��ح �أن تكون نقاط االت�ص��ال متجذرة
يف �إدارة املخاط��ر يف ق�ضيت�ين رئي�سيت�ين :الأوىل تركيز الق��وة االقت�صادية،
والثاني��ة ا�ضط��راب �سوق العم��ل .ويجب على ال��دول املهتمة �إع��ادة ا�ستخدام
مه��ام املراقبة والإب�لاغ اخلا�صة به��ا لت�شمل املراقبة الدقيق��ة للتطورات يف
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تقنيات و�أ�س��واق الذكاء اال�صطناعي .وميكن و�ضع هذه البيانات يف احل�سبان
يف تقييمات املخاطر فيما يتعلق بعدم اال�ستقرار الإقليمي والهجرة والتجارة.
و�سيك��ون جم��ال الن�شاط الثاين ه��و بدء حوار دويل مع ��شركاء مت�شابهني يف
امل�صال��ح وبق��در متقارب من املخاط��ر لإعداد الأ�سا�س للعم��ل اجلماعي حول
امل�صال��ح امل�شرتك��ة ،على �سبيل املثال ب�ش�أن ال�سيا�س��ة التنظيمية فيما يتعلق
بالذكاء اال�صطناعي.
�أنظمة الأمن والأ�سلحة امل�ستقلة
م��ن ب�ين الط��رق العدي��دة الت��ي ميك��ن لل��ذكاء اال�صطناع��ي �أن يغري بها
جمتمعاتن��ا ،احتم��ال وج��ود �أ�سلح��ة م�ستقل��ة .فالأ�سلح��ة الذاتي��ة احلرك��ة
والت�شغي��ل مل تع��د مق�ص��ورة يف �أدبيات و�أف�لام اخليال العلمي ،ب��ل موجودة
فع� ً
لا وم�ستخدمة� ،إال �أنه��ا حكراً على الدول الكربى فق��ط ،كالواليات املتحدة
الأمريكي��ة ورو�سي��ا وال�ص�ين وبع�ض ال��دول الأوروبي��ة والياب��ان� .إن الفجوة

التقنية التي تتميز بها �آالت القتل (الروبوتية) و(اخلوارزميات) التي مت متكينها
لإي�ص��ال الق��وة املميتة تت�ضاءل ب�رسع��ة .والأولوية الق�ص��وى يف هذا املجال
ه��ي حتدي��ث �إ�سرتاتيجيات احلد من الت�سلح وع��دم االنت�شار للتعامل مع �سباق
الت�سل��ح املت�صاعد معتمداً على تقنيات ال��ذكاء اال�صطناعي� ،أ�سوة باتفاقيات
احلد من الت�سلح ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل .هذا يعني حماذاة القوى الكربى حول
�سيا�س��ات م�شرتك��ة (مثل القيود على القدرات الهجومي��ة) والعمل مع ًا من �أجل
امل�صلح��ة امل�شرتك��ة للحماي��ة من وقوع ه��ذه الأ�سلحة يف �أي��دي الإرهابيني.
ويج��ب �أن يك��ون هذا العمل م�صحوب ًا بدبلوما�سي��ة عامة مهمة لإن�شاء خطوط
حم��راء �أخالقي��ة وجم��ع �أ�صح��اب امل�صلحة امل�ؤثري��ن الحتواء تهدي��د �أ�سلحة
ال��ذكاء اال�صطناعي .بالإ�ضاف��ة �إىل ذلك ،هناك الكثري م��ن العمل الذي يتعني
القي��ام به لتقيي��م التهديدات املحتمل��ة للذكاء اال�صطناع��ي يف القوة املادية
(الأ�سلحة) وكذلك يف حمالت الت�ضليل الإعالمية (و�سائل الإعالم غري الر�سمية
و�شبكات التوا�صل االجتماعي) ،وجمال �أمن الف�ضاء (ال�سيرباين) .فهناك �ضعف
كب�ير يف ا�ستيعاب مدى ت�أثري تقنيات الذكاء اال�صطناعي وتبعات ا�ستخدامها
يف جمال ال�رصاعات بني الدول وم�ؤثراتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية.
ال�صني ت�ستعد للهيمنة على �سوق الذكاء اال�صطناعي
�إذا كن��ت �أنت �أو �أطفالك مهوو�سني بتطبيق ال��ـ( ،)TikTokفقد تتفاج�أ
ب�سم��اع �أن ال�رشك��ة الت��ي تق��ف وراء تطبيق��ك املف�ضل ه��ي تكتل عمالق
لتقني��ة ال��ذكاء اال�صطناع��ي يف ال�ص�ين .لي�س ل��دى العدي��د �أي فكرة عن
�أن ال�ص�ين حت��دد بالفع��ل م�س��ا ًرا لت�صبح رائ�� ًدا عامل ًيا يف جم��ال الذكاء
اال�صطناعي ،و�أن عد ًدا من �رشكات الذكاء اال�صطناعي ال�صينية الرئي�سية
�أ�صبح��ت بالفع��ل جز ًءا رئي�س ًيا م��ن احلياة اليومي��ة يف ال�صني والواليات
املتحدة وبقية دول العامل .وو�ضع قادة ال�صني للذكاء اال�صطناعي �أولوية
�إ�سرتاتيجية ،وهم يقودون �صناعة التقنية ال�صينية لتحديد معايري وقواعد

ممار�سات الذكاء اال�صطناعي العاملية.
ملاذا ت�ستعد ال�صني لقيادة �سوق الذكاء اال�صطناعي العاملي
هن��اك ثالث��ة عوام��ل دافع��ة رئي�سي��ة وراء �صع��ود ال�صني عل��ى ال�ساحة
العاملية للذكاء اال�صطناعي:
 kالو�ص��ول �إىل �س��وق حمل��ي �ضخم .تع��د ال�صني �أر�ض خ�صب��ة لنمو �رشكات
ال��ذكاء اال�صطناعي ،ويرج��ع ال�سبب يف ذلك للكثاف��ة ال�سكانية الكبرية ،حيث
يبل��غ ع��دد ال�س��كان فيه��ا ( )1.4ملي��ار ن�سمة ،مم��ا يجعلها �أك�بر �سوق حملي
م�ستهلك يف العامل.
ُ kيعد الذكاء اال�صطناعي �أولوية ق�صوى لدى القيادة ال�صينية ،وقد �أو�ضحت
وطموحا ب�ش�أن ال��ذكاء اال�صطناعي .وتدرك
وا�ضحا
احلكوم��ة ال�صينية هدفً��ا
ً
ً
احلكوم��ة وقط��اع الأعم��ال يف ال�ص�ين �أن ال��ذكاء اال�صطناع��ي يح��دث ثورة
يف جمي��ع جوان��ب حي��اة امل�ستهلك�ين تقريب ًا ،وه��م يتبنون التقني��ة اجلديدة
ب��كل �إخال���ص ويقدمون �إر�ش��ادات �إ�سرتاتيجية قوية ل��شركات تقنيات الذكاء
اال�صطناعي املبتكرة.
 kحتم��ي ال�ص�ين �سوقها الداخل��ي ب�رشا�سة ،ومتن��ع الالعب�ين الرئي�سيني يف
جم��ال الذكاء اال�صطناعي يف الواليات املتحدة مثل (.)Google & Facebook
وه��ذا ب��دوره يلغي فعلي ًا املناف�س��ة من ال�رشكات الغربية ،ل��ذا ميكن �أن يزدهر
االبت��كار التقني املحل��ي يف ال�صني .يف الآونة الأخ�يرة ،فر�ضت ال�صني �أي�ض ًا
قيوداً عل��ى ت�صدير بع�ض تقنيات الذكاء اال�صطناع��ي املبتكرة بهدف حماية
الأمن االقت�صادي الوطني.
الفاعلون الرئي�سيون يف �سوق الذكاء اال�صطناعي يف ال�صني
يوج��د هن��اك عدد كب�ير من ��شركات ال��ذكاء اال�صطناع��ي ال�صينية التي
تتوىل زمام املبادرة يف عامل التقنية املتطورة ،ومن �أهمها:
� kرشكة (بايدو  )Baiduهي واحدة من �أكرب �رشكات الذكاء اال�صطناعي
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الذكاء اال�صطناعي هو معلومات
الو�سائط االجتماعية و�صور الأقمار
اال�صطناعية و�إ���ش��ارات االت�صاالت
وم�صادر البيانات الأخرى الأكرث قابلية
للفهم وقابلية للتنفيذ
و(الإنرتن��ت) يف العامل .ويعد حمرك البحث ال��ذي يتمتع ب�شعبية كبرية � -أكرث
م��ن ( )٪70من ا�ستف�سارات البحث يف ال�صني �أحد �أهم منتجات ال�رشكة .ميكن
�أن ت�ضي��ف ( ،)DuerOSمن�ص��ة ال��ذكاء اال�صطناع��ي للمحادثة م��ن (،)Baidu
ذكا ًء رقمي�� ًا �إىل جمموع��ة من الأجه��زة املنزلية مثل مك�برات ال�صوت الذكية
�أو الثالجات.
 kمن�ص��ة (عل��ي باب��ا  ،)Alibabaوهي من�صة جت��ارة �إلكرتونية �ضخمة
حققت مبيعات قيا�سية بلغت حوايل ( )72مليار دوالر يف عام 2020م .ويدفع
امل�ستهلك��ون ال�صينيون مقابل املعامالت با�ستخ��دام هواتفهم املحمولة �أكرث
م��ن امل�ستهلكني يف �أي بلد �آخ��ر يف العامل ،ومتكن ( ،)Alipayمن�صة الدفع عرب
الهاتف املحمول اخلا�صة بـمن�صة (علي بابا) ،الغالبية العظمى من مدفوعات
الهات��ف املحمول .وتوفر من�صة (علي باب��ا) �أي�ض ًا خدمات احلو�سبة ال�سحابية
املدفوعة �أو ًال ب�أول ،وقد دخلت م�ؤخ ًرا يف �رشاكة مع ( )AutoXلإطالق �أ�سطول
من �سيارات الأجرة امل�ستقلة يف مدينة (�شنغهاي) يف ال�صني.
�شيوعا هو تطبي��ق (ويت�شاتW e
� kأك�ثر منتج��ات �رشك��ة (ً )Tencent
 ،)Chatال��ذي ب��د�أ كمن�صة للمرا�سلة ،وق��د �أ�ضيفت �إليه فيم��ا بعد ميزات متكن
امل�ستخدم�ين م��ن ق��راءة الأخبار و��شراء املنتجات واخلدم��ات وطلب الطعام
وحتى حجز ال�سفر مبا�رشة يف التطبيق.
 kتق��ف �رشك��ة ( )ByteDanceوراء تقنية ( )TikTokاملحببة ،بالإ�ضافة
�إىل ( ،)Douyinاملكاف��ئ ال�صين��ي ل��ـ( .)TikTokوتق��در قيم��ة ال�رشك��ة حال ًيا
ب��ـ ( )180ملي��ار دوالر ،وتع��د واحدة من �أك�ثر ال�رشكات �أحادي��ة القرن قيمة
(ال�رشكات النا�شئة التي تقدر قيمتها ب�أكرث من مليار دوالر) يف عامل التقنية.
الذكاء اال�صطناعي يف حياتنا اليومية (انظر �إىل ال�صني)
م��ن الوا�ضح �أن �رشكات مث��ل(  ,)Baidu ،Alibaba ,ByteDanceيف طليعة
�أبح��اث ال��ذكاء اال�صطناع��ي ،وتعمل منتجاته��ا وخدماتها عل��ى دمج الذكاء
اال�صطناعي يف احلياة اليومية يف ال�صني وخارجها.
يف امل�ستقب��ل القري��ب� ،ستتطل��ع ��شركات التقني��ة الغربية الت��ي تريد �أن
تظ��ل ذات �صل��ة �إىل ال�ص�ين م��ن �أج��ل االبت��كار الرقم��ي واخرتاق��ات ال��ذكاء
اال�صطناع��ي .ومع ا�ستمرار جمموعة وا�سعة م��ن ال�رشكات النا�شئة وال�رشكات
الكب�يرة وامل�ؤ�س�س��ات الكبرية يف ال�ص�ين يف �سد الفجوة التقني��ة بني بالدهم
واالقت�ص��ادات الغربي��ة ،ف�إنهم على و�ش��ك �أن ي�صبح��وا روا ًدا يف جميع �أنحاء
العامل يف جمال الذكاء اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة والتعلم الآيل.
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نظ��رة الواليات املتحدة ملا حتققه ال�ص�ين يف جمال الذكاء اال�صطناعي.
هل ينبغي اعتبار ذلك تهديدا؟
�أ�صدرت م�ؤخ ًرا جلنة الأمن القومي الأمريكية للذكاء اال�صطناعي امل�شكلة
بن��ا ًء على قانون تفوي���ض الدفاع الوطني (جون �س.ماك�ين) يف �أغ�سط�س من
عام 2018م تقريرها النهائي من (� )756صفحة ،وقد �شارك يف �إعداد التقرير
م��ا يزيد ع��ن ( )50خم�سني عا ًملا وباحثًا �إ�سرتاتيج ًي��ا و�أكادمي ًيا يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وقد �أدرج��ت اللجنة ال�صني كمناف�س �إ�سرتاتيجي للواليات
املتح��دة يف هذا املجال .وي�صف التقرير ال�صني ب�أنها نظري للواليات املتحدة
يف العدي��د م��ن املج��االت ورائ��دة يف جم��ال ال��ذكاء اال�صطناع��ي يف بع�ض
املج��االت .وت�سمح هذه التقنية اجلديدة ل�ل�آالت ب�إظهار اخل�صائ�ص املرتبطة
بالتعلم الب�رشي وحل امل�شكالت وميكن تطبيقها يف جماالت مثل التعرف على
الوجه والكالم ومعاجلة اللغة الطبيعية والتفكري الآيل.
تخط��و ال�صني خطوات تقنية هائل��ة يف جمال الذكاء اال�صطناعي ،وينظر
مع��دو التقري��ر �إىل هذه التطورات على �أنها تهديد .كم��ا هو م�سجل يف التقرير،
وميكن تطبيق التهديدات املحتملة يف عدد من املجاالت وهي كالآتي:
� اً
أول :يع��زز الذكاء اال�صطناعي التهديد الذي تفر�ضه الهجمات الإلكرتونية
املحتمل��ة القادمة من ال�صني .ميكن �إجراء الهجم��ات الإلكرتونية ب�رسعة �أكرب
وبدقة �أف�ضل وب�رسية �أكرب با�ستخدام الذكاء اال�صطناعي .بالفعل ،مت ا�ستخدام
الهجم��ات الإلكرتونية ل�رسقة �أ�رسار التج��ارة واحلكومة .كانت حماية امللكية
الفكري��ة ق�ضية مركزية يف ال�صني والواليات املتحدة ،وقد ت�صبح �أكرث عر�ضة
للخط��ر م��ع ت�رسيع ال�ص�ين لقدراته��ا يف جمال ال��ذكاء اال�صطناع��ي .كما مت
ا�ستخ��دام الهجم��ات الإلكرتونية لن�رش املعلومات امل�ضلل��ة ،التي كانت �سائدة
خالل انتخابات الواليات املتحدة لعام 2016م ،ون�رش الربامج ال�ضارة ذاتية
التكرار التي مت �إن�شا�ؤها بوا�سطة الذكاء اال�صطناعي .من املمكن يف امل�ستقبل
ا�ستخ��دام البيانات املدجمة بالذكاء اال�صطناع��ي لالبتزاز �أو التزييف العميق
�أو الأ�رساب.
ثان ًي��ا :تخط��ط ال�ص�ين ال�ستخ��دام ال��ذكاء اال�صطناع��ي ملوازن��ة التفوق
الع�سك��ري الأمريك��ي م��ن خ�لال تنفيذ ن��وع من (احل��رب الذكية) الت��ي تعتمد
ب�ش��كل �أكرب عل��ى �إن�شاء لوج�ستي��ات بديلة وم�شرتيات وتدري��ب بالإ�ضافة �إىل
(خوارزمي��ات) احل��رب .و�ستقوم �شب��كات املعرك��ة بتو�صيل الأنظم��ة ،و�سيتم
ا�ستخ��دام طائرات ب��دون طيار م�سلحة بوظائ��ف م�ستقلة ،حي��ث �سيتم تدريب

احل��ك��وم��ة وق��ط��اع الأع��م��ال يف
ال�صني تدرك �أن الذكاء اال�صطناعي
يحدث ثورة يف جميع جوانب حياة
امل�ستهلكني تقري ًبا ،وه��م يتبنون
التقنية اجلديدة بكل �إخال�ص ويقدمون
�إر�شادات �إ�سرتاتيجية قوية ل�شركات
تقنيات الذكاء اال�صطناعي املبتكرة
اجلن��ود يف بيئات حية وافرتا�ضي��ة تدمج الذكاء اال�صطناعي ،و�سيعمل الذكاء
اال�صطناعي على ت�رسيع العملية التي ميكن من خاللها حتديد الأهداف القيمة
و�رضبها ب�سبب التح�سينات يف جمع املعلومات اال�ستخبارية ونقلها.
ثالثً��ا� :سي�ساع��د ا�ستخ��دام ال�صني لل��ذكاء اال�صطناع��ي يف اال�ستخبارات
الوطني��ة امل�س�ؤول�ين احلكوميني على حتدي��د االجتاهات والتهدي��دات ،وكذلك
ا�ستخ��دام اخل��داع وك�ش��ف امل�ص��ادر والأ�سالي��ب .يجع��ل ال��ذكاء اال�صطناعي
معلوم��ات الو�سائ��ط االجتماعي��ة و�ص��ور الأقم��ار اال�صطناعي��ة و�إ�ش��ارات
االت�ص��االت وم�صادر البيانات الأخرى �أكرث قابلي��ة للفهم وقابلية للتنفيذ .قد
تق�ترن م�صادر اال�ستخبارات باملراقبة املحلي��ة والدولية ،وي�ؤكد امل�ؤلفون �أن
(ا�ستخ��دام ال�ص�ين املحلي للذكاء اال�صطناعي هو �سابق��ة مروعة لأي �شخ�ص
يف جمي��ع �أنحاء العامل يعت��ز باحلرية الفردية) ب�سب��ب ا�ستخدامها املحلي يف
املراقبة والقمع.
وملكافح��ة ه��ذه االحتماالت ،ي�ؤك��د التقري��ر �أن الواليات املتح��دة يجب �أن
ت�ضم��ن تبنيه��ا لق��درات ال��ذكاء اال�صطناعي اخلا�ص��ة به��ا و�أال تتخلف عن
الرك��ب .ويو�صي امل�ؤلفون ب�أن ت�ستثمر الوالي��ات املتحدة ( )40مليار دوالر
يف تو�سي��ع وتي�س�ير البح��ث والتطوي��ر الفي��درايل لل��ذكاء اال�صطناعي .كما
�أو�صوا ب�أن تن�شئ الواليات املتحدة فرقة عمل م�شرتكة بني الوكاالت ومركز
عمليات و�أن تقدم �أموا ًال �إ�ضافية لوكالة م�شاريع الأبحاث الدفاعية املتقدمة
( )DARPAملواجه��ة الت�ضلي��ل الإعالمي على و�سائ��ل التوا�صل االجتماعي.
ر ًدا عل��ى القر�صنة والهجمات الأخرى ،ويج��ب على الواليات املتحدة تطوير
دفاع��ات مدعوم��ة بالذكاء اال�صطناع��ي �ضد الهجم��ات الإلكرتونية و�إن�شاء
ف��رق حمراء لالختبار العدائي .ويو�ص��ي التقرير �أي�ض ًا ،من �أجل احلفاظ على
ق��درات الدفاع الع�سكري �ضد الهجم��ات القائمة على الذكاء اال�صطناعي� ،أن
ت�ستثم��ر وزارة الدف��اع يف تقني��ات اجليل الت��ايل و�إن�شاء بني��ة �شبكة قتالية
م�شرتكة هذا العام.
كما خل�ص التقرير بعدد من التو�صيات املهمة وفق الآتي:
 kزي��ادة الإنف��اق الفيدرايل غري الدفاعي ب�شكل كب�ير على البحث والتطوير
يف جمال الذكاء اال�صطناعي ،حيث ت�ضاعف كل عام من ( )2مليار دوالر يف
ع��ام 2022م ،و�إىل ( )32مليار دوالر  ،يف ع��ام 2026م .وهذا من �ش�أنه �أن
يرفعها �إىل م�ستوى م�شابه للإنفاق على الأبحاث الطبية احليوية.
� kإن�شاء فيلق رقمي ال�ستقطاب عمال التقنية املهرة �إىل احلكومة.

 kت�أ�سي�س �أكادميية اخلدمات الرقمية :جامعة معتمدة تقدم تعليم ًا مدعوم ًا
مقابل االلتزام بالعمل لفرتة من الوقت يف احلكومة.
 kت�ضم�ين تقاري��ر احلق��وق املدني��ة واحلري��ات املدني��ة لأنظم��ة ال��ذكاء
اال�صطناعي اجلديدة �أو التحديثات الرئي�سية للأنظمة احلالية.
 kالتو�س��ع يف تخ�صي�صات البطاقات اخل��ضراء القائمة (ت�أ�شريات الإقامة)
عل��ى التوظي��ف ،ومنحه��ا ل��كل حا�ص��ل عل��ى �شه��ادة الدكت��وراة يف الذكاء
اال�صطناعي تخرج من جامعة �أمريكية معتمدة.
� kإ�ص�لاح نظ��ام �إدارة امل�شرتي��ات ب��وزارة الدفاع جلعل �إدخ��ال التقنيات
اجلديدة �أ�رسع و�أ�سهل.
م��ن املالحظ ب���أن توجه ال�ص�ين وتبنيها لل��ذكاء اال�صطناع��ي مدفوع
بتحقي��ق الهيمن��ة م��ن خالل التف��وق االقت�ص��ادي .فيما �أن توج��ه الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة بتبني ال��ذكاء اال�صطناع��ي لتحقيق التف��وق الع�سكري.
وبطبيعة احلال �إن تفوق �أيهما يف �أي من املجالني �سيدفع الآخر �إىل التناف�س
يف املجال الآخر ،مما يدخل العامل �إىل �سباق ت�سلح ال حتمد عقباه .بالت�أكيد،
�سي���ؤدي عامل ال��ذكاء اال�صطناع��ي �إىل خطر (�أمتتة) وت�رسي��ع القرارات التي
ميك��ن �أن ت�رض بالدول الأخرى .تتمثل �إحدى �أكرب املخاطر يف �أن التطبيقات
القائم��ة عل��ى ال��ذكاء اال�صطناع��ي قد ت�سم��ح تلقائي�� ًا با�ستخ��دام الأ�سلحة
النووي��ة .وه��ذا ي�ؤكد احلاج��ة �إىل �ضمان عدم متكن ال��ذكاء اال�صطناعي من
اتخ��اذ قرارات �أمنية حا�سم��ة دون تدخل ب�رشي .طامل��ا �أن الب�رش متورطون
بطريقة ما يف القرار النهائي ،ف�إن امتالك القدرة على االنخراط يف الهجمات
الإلكرتوني��ة �أو احل��رب الذكية �أو جمع املعلوم��ات اال�ستخبارية الوطنية يف
ح��د ذاته ال يعر�ض ال��دول الأخرى خلطر مبا�رش .وبنف�س الق��در من الأهمية،
ف���إن �ضمان وجود قنوات مفتوحة للتفاو���ض ب�ش�أن النزاعات واحلفاظ على
ال�سالم هو �أهم جانب يف احلد من ال�رصاع.
املراجع:
 mال�ص�ين ت�ستع��د للهيمنة على �سوق الذكاء اال�صطناع��ي ،برنارد مار ،نُ�رش
يف  23مار�س .2021
 mتقري��ر جلنة الأمن القومي للذكاء اال�صطناعي ،ال�صادر يف مار�س 2021م
– الواليات املتحدة الأمريكية.
 mال�صني والذكاء اال�صطناعي ،بقلم �سارة ه�سو� 19 ،أبريل .2021
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عميد ركن متقاعد (اجلي�ش ال�سلطاين العُماين)

العــدد 534
يونيو 2021

ال�ضبط و الربــــــــــــــــــــــط الع�سكري (تعريف و مفاهيم� ،أ�س�س ومقومات)
اجلزء الأول

احلياة الع�سكرية ،تعتمد يف املقام الأول على االن�ضباط بني الأفراد بكل رتبهم
وم�ستوياتهم املختلفة لدى كافة منت�سبي القوات امل�سلحة ،ويجب �أن يطيع اجلنود
�أوامر قادتهم الع�سكريني مبجرد تلقي تلك الأوامر والتعليمات

العميد �أول الركن متقاعد/
حمــد بـــن را�شــــد البلو�شــــي

التنوع يف طرح املقاالت الع�سكرية واملتنوعة كما بينت يف مقاالت �سابقة،
تعد ظاهرة �صحية جدً ا ،فالتنوع يف طرح املوا�ضيع بال �شك يفيد الكاتب والقارئ
معا.
�أما عن مقايل لهذا العدد ،فهو عن ال�ضبط والربط الع�سكري (تعريف ومفاهيم
�أ�س�س ومقومات) ،فاحلياة الع�سكرية تتميز مبجموعة كبرية من ال�سمات
واخل�صائ�ص ،وتتحقق امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية للقائد الع�سكري ،من خالل احلفاظ على
النظام بني اجلنود والتزام القائد بواجباته يف وحدته ،وذلك بحكم رتبته ومهمته �أو
من�صبه ،والتنظيم هو ال�سمة املميزة للحياة الع�سكرية ،من خالل ت�سل�سل القيادة
عرب �أفراد ع�سكريني على قدر عال من املهارات والروح القتالية ،و�أهم الأخالقيات
الع�سكرية املهنية هي (االنتماء وال�شرف والكرامة وال�شجاعة) ،ويجيد القادة
الع�سكريني اال�ستفادة من كل �أفراد الوحدات القتالية مبا يخدم حتقيق الأهداف
الع�سكرية على نحو �صحيح ،و�سوف �أتناول يف هذا املقال تو�ضيح بع�ض املفاهيم
الع�سكرية املهمة ،و�س�أتناول املفاهيم الأخرى يف مقال �آخر ب�إذن الله تعاىل.
العــدد 534
يونيو 2021

38

مفهوم ال�ضبط و الربط الع�سكري
لتو�ضيح مفهوم ال�ضبط والربط الع�سكري ،يجب
معرفة �أن احلياة الع�سكرية ،تعتمد يف املقام الأول
على االن�ضباط بني الأف��راد بكل رتبهم وم�ستوياتهم
املختلفة لدى كافة منت�سبي القوات امل�سلحة ،ويجب
�أن يطيع اجلنود �أوامر قادتهم الع�سكريني مبجرد تلقي
تلك الأوامر والتعليمات ،فطاعة القادة الع�سكريني هي
العن�رص الأهم يف حتقيق �أي هدف ع�سكري ،وبدونها
ت�صبح احلياة الع�سكرية فو�ضى ال تنتهي ،فاحلياة
الع�سكرية تختلف عن احلياة العامه يف املجتمع املدين
يف الكثري م��ن اخل�صائ�ص و�أهمها ال�ضبط والربط
الع�سكري ،وعدم الت�شكيك يف �أوامر القيادة الع�سكرية.
�إن مفهوم ال�ضبط والربط الع�سكري ،يعني (�أن
يثق اجلنود يف قادتهم وال يلتفتون �إىل �أي �إ�شاعات
خارجية ،في�سارعون يف تنفيذ الأوام��ر دون تردد �أو
تفكري) ،وهو يعني �أي�ضا (احلر�ص على التزام كل جندي
بالتقاليد الع�سكرية) ،وذلك لأن املعارك واال�ستعداد
لها ال تتحمل �أي تردد يف تنفيذ الأوام��ر الع�سكرية،
فاملماطلة واجل��دال �أثناء تنفيذ تلك الأوام��ر ي�ضعف
عزمية اجلنود وي�شتت تفكريهم �أثناء احلروب.
�أهمية االن�ضباط الع�سكري
بعد تو�ضيح مفهوم ال�ضبط والربط الع�سكري جتدر
الإ���ش��ارة �إىل �أن االن�ضباط لي�س الهدف منه �إزع��اج
اجلنود �أو تكدير حياتهم الع�سكرية ،ولكنه من �أكرث
املهارات املفيدة التي يت�سم بها الأفراد الع�سكريون �أثناء
وجودهم باخلدمة الع�سكرية ،ويعد االن�ضباط الع�سكري
أمرا حيو ًيا للغاية ،وعلى عك�س االعتقاد ال�سائد ف�إن هذا
� ً
ال يعني �أن االن�ضباط جاف ويف�سد �أ�سلوب احلياه لدى
اجلنود باختالف �صنوفهم.
�إن االن�ضباط احلقيقي يهتم بالقوة الداخلية،
والتحكم الذاتي ،والقدرة على �إدارة احلياة الع�سكرية

ب�شكل �أف�ضل مبا ينعك�س على ردود �أفعال اجلنود ،واحلياة الع�سكرية
مليئة بالكثري من املع�ضالت والتحديات ،وي�صبح لدى الأف��راد
الع�سكريني القدره على جت��اوز ه��ذه التحديات من خالل االلتزام
باالن�ضباط ،فاالن�ضباط يجعل اجلنود قادرين على الت�رصف بثبات
ومثابرة ،وهما خا�صيتان تعتمدان ب�شكل رئي�سي على االن�ضباط،
فاالن�ضباط هو �أح��د العنا�رص الأك�ثر حيوية لتحقيق �أي هدف،
بالإ�ضافة �إىل دوره يف التغلب على الك�سل واخلمول.
�إن التحلي باالن�ضباط ي�ؤدي �إىل حت�سني احرتام الذات ،وكذلك
زيادة الر�ضا بدرجة كبرية بني اجلنود ،وهو ي�ساعد اجلنود على تعلم
كيفية احلفاظ على عادات يومية منتظمة مثل النظافة ال�شخ�صية،
ومواعيد النوم املنتظمة ،واتخاذ خيارات غذائية �صحية ،ونظرا لأن
ال�ضبط والربط الع�سكري ميكن �أن ي�ساعد يف �إعطاء اجلنود ر�ؤية
ثاقبة اجتاه حتقيق �أهدافهم الع�سكرية ،وهو ي�ضمن بقاءهم يف �أعلى
حاالتهم البدنية طوال حياتهم الع�سكرية.
ال�ضبط والربط الع�سكري ،كذلك هو م�صطلح غري حمدد املفهوم
ت�صورا يعني االلتزام بقواعد ال�سلوك الع�سكري
والتعريف ،و�إن كان
ً
والأنظمة والتعليمات والقوانني ال�صادرة عن جهة ر�سمية ،وب�شكل
عام ميكن تعريف ال�ضبط والربط على �أنه «التم�سك وااللتزام التام
اختيارا �أو طواعية» ورمبا
والدقيق بالنظام �أي �أنه التزام ولي�س
ً
يكون ال�ضبط والربط الع�سكري هو ا�صطالح ع�سكري ومعناه ين�رصف
لأغرا�ض ع�سكرية بحتة ،لذلك ف�إن املفهوم اخلا�ص لل�ضبط و الربط
الع�سكري هو «جمموعة الأوامر والتعليمات التي يتلقاها الع�سكري
�أثناء اخلدمة ممن هم �أعلى منه رتبة ،وتنفيذ هذه الأوامر على نحو
ي�ؤكد دقة و�رسعة تنفيذ الأوامر ال�صادرة �إليه ومدى ارتباط الفرد
بالوحدة التي يعمل فيها».
والقاعدة الأ�سا�سية من ال�ضبط والربط الع�سكري قاعدة تقوميية،
�أي �أنها( :جمموعة الأوامر التي يرتتب على الفرد تنفيذها بدون �أي
جدال �أو نقا�ش �أو تردد) ،فهي ربطت بني تلقي الأوامر وواجب التنفيذ،
وهذا يلزم الفرد بالتنفيذ ،و�إنه يجب �أن يعد الأوامر ال�صادرة �إليه
قرارات ثابتة ،ويعتمد جناح املهمة على �رسعة الإجابة والإخال�ص
يف تنفيذها� ،أما كون ال�ضبط قاعدة تقوميية� ،أي �أنها (كيف يجب �أن
يكون عليه �سلوك الأفراد ،وتقومي هذا ال�سلوك نحو قادتهم �أو من هم
�أقل منهم رتبة �أو مع زمالئهم �أو يف مظهرهم �أو كل ما يتعلق بنطاق
عملهم).
مفهوم ال�ضبط و الربط الع�سكري يف الإ�سالم
هو �سلوك وت�رصف الفرد واملجموعة نحو الإذعان الفوري للأوامر
واتخاذ الإج��راءات املنا�سبة يف حالة عدم توفر الأوام��ر ،والإ�سالم
يحث على ال�سمع والطاعة ،لأنها العمود الفقري للتقاليد الع�سكرية،
والطاعة �رضورة اجتماعية ل�صالح اجلماعة التي ترتبط بالقيادة

الر ُ�سولَ
ارتباطً ا وثي ًقا ،واهلل تعاىل يقول يف حمكم كتابه َ
}و�أَطِ ي ُعوا َّ
َو�أُوليِ ْ أَ
ال ْم ِر مِ نك ُْم{ �سورة الن�ساء الآية ( ،)59وي�شرتط الإ�سالم يف
هذه الطاعة �أن ال تكون طاعة عمياء ،بل �أن تكون طاعة واعية ،حيث
ال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق.
ومن املبادئ الع�سكرية التي �أمر بها الإ�سالم ،القيافة والهندام،
وهي من �أمور ال�ضبط والربط الع�سكري �أحلقها ب�آداب العبادات ،فاهلل
تعاىل يقول يف حمكم كتابه العزيز } َيا َبنِي �آ َد َم ُخذُوا ِزي َن َتك ُْم عِ ن َد كُ ِّل
َم ْ�س ِجدٍ{ �سورة الأعراف ،الآية (.)31
�أما العالقات التي تربط الفرد بالقوات امل�سلحة برباط حمكم
فهي االحرتام املتبادل بني الرتب ح�سب الت�سل�سل القيادي واحرتام
ون
الأقدمية ،وكما قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز�ِ } :إنمَّ َ ��ا المْ ُ �ؤْمِ ُن َ
�إِ ْخ َو ٌة{ �سورة احلجرات الآية (.)10
وعلى هذا الأ�سا�س يت�رصف الأفراد ،والإ�سالم �أمر بتوقري الكبري،
وتدبريا ،واحرتام ال�صغري والعطف عليه و�صيانة
حيث �إنه �أكرب عق ًال
ً
الأ�سلحة واملعدات ،وكل ذلك ال ي�ؤديه امل�سلم لأن الأوامر الع�سكرية
تقت�ضي ذلك ولكن الوفاء بالأمانة التي ي�أمره دينه �أن ي�ؤديها ،و�أن
ي�صونها للحفاظ على �أداة القوة التي �أمر اهلل تعاىل بها ،حت�س ًبا من
عواقب �إهمال واجب العناية بالأ�سلحة واملعدات كما يف قوله تعاىل
ُون َعل َْيكُم
ُون َع ْن �أَ ْ�سل َِح ِتك ُْم َو�أَ ْم ِت َع ِتك ُْم َف َيمِ يل َ
ِين كَ ف َُروا ل َْو َت ْغ ُفل َ
}و َّد ا َّلذ َ
َ
َّم ْي َل ًة َواحِ َد ًة{ �سورة الن�ساء الآية (.)102
واحل��ق �إن الإ���س�لام عندما تعر�ض ملفهوم ال�ضبط وال��رب��ط ،مل
يق�رصه على فئة واحدة دون فئة ،و�إمنا طالب املجتمع الإ�سالمي كله
�أن يكون من�ضبطا ب�رشع الإ�سالم و�آدابه ،وما يخ�ص ال�ضبط والربط
الع�سكري فرتكز حول الطاعة ،ولقد حثت الآيات الكرمية والأحاديث
النبوية على تر�سيخ هذا املفهوم ،فلو نظرنا �إىل معطيات الإ�سالم
من عبادات ومعامالت و�أح��وال �شخ�صية وح��دود ،جند �أن ذلك يتم
من خالل �أعلى درجات ال�ضبط وااللتزام ،فهذه العبادات م�ضبوطة
ب�رشوط و�أرك��ان من التزام الوقت ومقدمات العبادة وال�سنن التي
يطالب بها املرء بالعبادة ،والزكاة ت�ضبط بالنوع والن�صاب واملدة،
وكذلك احلج قد �ضبط بالوقت واملكان وال�رشوط ،حتى احلدود ونظام
العقوبات من حيث العقوبة املقدرة� ،إىل �رشوط الق�صا�ص و�أنواعها،
�أما على ال�صعيد الع�سكري ،فركز على مبد�أ ال�سمع والطاعه وجعل
طاعة ويل الأمر من طاعة اهلل ور�سوله ،ونظم الأمراء على اجليو�ش
وال�رسايا ويكفي �أن نتعرف كيف متت عملية تخلي خالد بن الوليد عن
قيادة اجلي�ش وكيف ا�ستلم منه �أبو عبيدة مبنتهى االلتزام والطاعة
وروح الأخوة والإ�سالم ،ويف جماالت ال�سلوك والتعامل اليومي ويف
�آداب الزيارة واال�ستئذان ي�رشع الإ�سالم قواعد لذلك الأمر حتى يبقى
من�ضبطا ،وكذلك خماطبة الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) والكالم يف
ح�ضوره ،واال�ستئذان عند الدخول على �أحد ما يكون ثالثًا ،و�إن مل
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االن�ضباط احلقيقي يهتم بالقوة الداخلية ،والتحكم الذاتي ،والقدرة على �إدارة
احلياة الع�سكرية ب�شكل �أف�ضل مبا ينعك�س على ردود �أفعال اجلنود
يكن هناك رد ال يتم الدخول ،وهناك �أوقات ال يحبذ فيها الزيارة حث
الإ�سالم على جتنبها.
�أمثلة على ال�ضبط والربط الع�سكري يف الإ�سالم
ذكرت �أن ال�ضبط والربط الع�سكري يف الإ�سالم مل يكن مق�صورا
على جانب معني يف احلياة �إمنا �شمل جميع جوانب احلياة ،وكان
ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم على �أعلى درجات ال�ضبط وااللتزام مع
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،حتى يروى �أن الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم قال يوما لأحد ال�صحابة ،اذهب �أي انطلق �إىل الأمام وال تنظر
خلفك ،فذهب الرجل وبعد قليل ناداه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ف�أمره بالوقوف فوقف مكانه ومل ينظر خلفه.
وعلى ال�صعيد الع�سكري تذكر كتب ال�سري والتاريخ ق�صة ال�صحابة
الثالثة الذين تخلفوا عن (غ��زوة الع�رسة) بدون �سبب يقعدهم من
�أ�صدق الأمثلة على مدى االلتزام وطاعة �أويل الأمر عندما �أمر الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم بعزلهم ومقاطعة امل�سلمني لهم حتى ينزل حكم
اهلل فيهم ،فلم جند �أحدا من امل�سلمني ي�ستجيب لهم �أو يكلمهم ،حتى
�أقرب النا�س �إليهم وهن زوجاتهم وكانت متتنع الواحدة عن املكوث
مع زوجها وخدمته حتى تاب اهلل عليهم ،يقول اهلل تعاىل يف �سورة
ِين ُخلِّفُوا َح َّتى ِ�إذَا َ�ضا َق ْت َعل َْي ِه ُم ْ أَ
�ض بمِ َ ا
ال ْر ُ
}و َعلَى الثَّلاَ َث ِة ا َّلذ َ
التوبة َ
اب
َر ُح َب ْت َو َ�ضا َق ْت َعل َْي ِه ْم �أَنف ُُ�س ُه ْم َوظَ ُّنوا �أَن اَّل َمل َْج َ�أ مِ َن اللهَّ ِ �إِ اَّل �إِل َْي ِه ث َُّم َت َ
يم{ �سورة التوبه الآية (.)118
الرحِ ُ
َعل َْي ِه ْم ِل َي ُتو ُبوا �إِ َّن اللهَّ َ ُه َو ال َّت َّو ُ
اب َّ
خمالفة قواعد ال�ضبط والربط الع�سكري من نظرة �إ�سالمية
من املتفق عليه عند جميع الرجال من الع�سكريني �أنه ال يجوز
خمالفة الأوام��ر ال�صادرة ممن له حق �إ�صدار الأوام��ر ولأن الذي
يت�صدر القيادة �أو امل�س�ؤولية يفرت�ض فيه �أن يكون ذا خربة وعلم
أمرا �أو
ودراية وكفاءة يف املجال الذي يو�ضع فيه فهو عند �إعطائه � ً
قرارا معي ًنا يكون قد در�سه من جميع جوانبه ب�إيجابياته و�سلبياته
ً
مقدرا للموقف بكل احتماالته
والفر�ضيات
االحتماالت
كل
له
وا�ضعا
ً
مع توفري كثري من املعلومات ،وهذه املعايري واملعاين واملعلومات
قد تخفى على كثري من اجلند ،وقد ال ي�ستطيع القائد �أو امل�س�ؤول
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الت�رصيح عن مراده ،من جراء اتخاذ هذا الأمر �أو القرار فال يجوز
للجند االعرتا�ض �أو املناق�شة �أو الرتدد يف التنفيذ لأنه قد ال ي�صلون
�إىل مراد �أو �سبب �إ�صدار هذا الأمر ،وهذا املفهوم جاءت به كثري من
ان لمِ ُ �ؤْمِ ٍن
}و َما كَ َ
الآيات القر�آنية تذكر به وتدل عليه ففي قوله تعاىل َ
َ
ُون َل ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة مِ ْن �أ ْمرِهِ ْم{
َو اَل ُم�ؤْمِ نَةٍ �إِذَا َق َ�ضى اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ ْم ًرا �أَن َيك َ
�سورة الأح��زاب الآية ( ،)36لأن اهلل عز وجل و هو عالم الغيوب ال
يحتاج �أمره �إىل جمع املعلومات وتقدير املوقف ك�سائر الب�رش ف�أمره
نافذ بدون مناق�شة ،وهناك الكثري من الأم��ور التي ال تعلل وذلك
لآن علتها وحكمتها ال يعلمها �إال اهلل ،وما علينا �إال ال�سمع والطاعة،
والر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ال ينطق عن الهوى �إن هو �إال وحي
يوحى ،فهو مبلغ عن ربه ،فطاعتنا له هي طاعة هلل ،والر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم و�ضع �أمراء وقادة يقومون بتنظيم الوحدات وال�رسايا
و�إعطاء الأوامر فيما يجدونه منا�سبا مل�صلحة الأمة ،و�أو�صى اجلند
بال�سمع والطاعة.
واحلق �أن �أي خمالفة يف �رشع اهلل ،تعد مع�صية قد يرتتب عليها
عقوبة يف الدنيا والآخرة ،ومنها عقوبات الزمه حتمية كما ح�صل
من خمالفة الرماة يف (معركة �أحد) ،وكيف �أن الهزمية نزلت بجند
(حنني) من �إعجاب جي�ش امل�سلمني بكرثة
احلق ،وما ح�صل يف غزوة ُ
عددهم وعدتهم ،ومنها ما ي�ستوجب العقوبة من القائد �أو امل�س�ؤول
ولأن طاعة اجلندي لقائده م�ؤداها طاعة اهلل وفيه حت�صيل الثواب
واحلر�ص على مر�ضاة اهلل ،فقد كان ال�صحابة ومن بعدهم �أكرث طاعة
والتزاما مبا يوكل �إليهم من واجبات ومهام.
ً
مفهوم االن�ضباط و�سماته
االن�ضباط ا�صطالح ذو مفهوم �شامل وهو تعويد النف�س على النظام،
يحتوي على الكثري من ال�سمات والعادات وال�سلوكيات الطيبة واحلميدة،
التي يتحلى بها ال�شخ�ص� ،أو التي ت�سود داخل الوحدة الع�سكرية.
ويختلف الكثري يف تعريف معنى االن�ضباط� ،إال �أن �أغلب ما قيل
يف تو�ضيح معناه ،يدور يف �إطار املفهوم العام لالن�ضباط.
وميكن تعريف االن�ضباط (ب�أنه احلالة العقلية والنف�سية ،التي

جتعل الطاعة وال�سلوك ال�صحيح� ،أمرا غريزيا يف النف�س ،مهما كانت
الظروف ،وهو يقوم على �أ�سا�س االحرتام والوالء لل�سلطة والنظام).
أ�سا�سا من الرتبية ال�سليمة ،وي�صقل بالتدريب
وين�ش�أ االن�ضباط � ً
واكت�ساب العادات النبيلة ،ويعد االن�ضباط مظهرا �أ�سا�سيا من مظاهر
احلياة الع�سكرية ،ودالئله العامة يف الرجل الع�سكري والوحدة
الع�سكرية ،ويف الن�شاط واحليوية يف املظهر ،ويف �أداء العمل ،والنظافة
والإناقة يف امللب�س ،والأمانة ،والنظام ،والبعد عن الفو�ضى ،وح�سن
ترتيب املهمات ،و�أماكن الإقامة ،وح�سن الت�رصف ،و�سمو اخللق وعفة
الل�سان ،واحرتام الر�ؤ�ساء ،وتنفيذ الأوامر والتعليمات ،التي ي�صدرها
الر�ؤ�ساء بن�صها وروحها وبكامل الر�ضا ،ويف �أق�رص وقت ممكن.
مفهوم االن�ضباط
االن�ضباط هو (تدريب منظم ،ومترين ،وتنمية ،و�ضبط للقوى
العقلية ،واملعنوية ،والطبيعية ،وهو نظام تعليم و�ضبط ،يغر�س يف
الذهن اخل�ضوع لل�سلطة املقررة ،و�ضبط النف�س ،وال�سلوك ال�سوي
املنتظم).
ويف تو�ضيح �آخر ملفهوم االن�ضباط( ،يعني االن�ضباط مبفهومه
اللفظي ،اجلدية ،وااللتزام ،والدقة ،وح�سن �أداء الواجب ،واحرتام حقوق
الآخرين ،والقدرة على التمييز بني ما هو م�رشوع وجائز ،وبني ما هو
حمظور وغري مباح).
والقائد ذو االن�ضباط اجليد هو من ي�ستطيع �أن ي�ؤثر يف �أفراد
وحدته ،كي حتافظ بنف�سها على النظام واالن�سجام.
وغالبا ما يقع االلتبا�س بني معنى االن�ضباط ومعنى الإجبار،
فالإجبار ي�ستند يف تنفيذه �إىل ال�سلطات املقررة كالوالدين ،املعلم،
واملدير ،واحلكومة ،فه�ؤالء يقولون عليك �أن تعمل كذا وكذا ،فال�سلطات
املقررة ت�ستطيع ا�ستخدام العقوبات ماد ًيا ومعنو ًيا لت�أييد �أوامرها،
لكن �أب�سط جتارب احلياة �أثبتت� ،أن ت�أثري الإجبار ال يدوم �أكرث من دوام
املقدرة على ا�ستخدام العقوبات ،ماد ًيا ومعنو ًيا ،وهناك فرق �شا�سع
بني االن�ضباط الذي يقيد النف�س ويوغر ال�صدر ،وبني االن�ضباط الذي
يكون حافزا ومفيدا ،و�إن ما ينا�شد به النا�س جميعا هو االن�ضباط
الإيجابي القائم على االقتناع ،ولي�س االن�ضباط ال�سلبي القائم على
اخلوف من العقاب ،و�إنه ملن الأف�ضل �أال يكت�سب االن�ضباط من توقع
اجلزاء امل�ستمر ،بالت�أثري يف الأفراد ليفعلوا ال�صواب دائما.
�إن كفاءة الوحدات الع�سكرية على اختالف �صنوفها قتالية كانت
�أو �إداري��ة ،تتوقف قدرتها على وج��ود االن�ضباط اجليد ،و�أن��ه ملن
الأف�ضل �أن يكون م�صدر االن�ضباط فيها ،ناب ًعا مما لدى الأفراد من
ان�ضباط قائم على االقتناع ،والرغبة يف العمل ،ولي�س على الرهبة� ،أو
اخلوف من اجلزاء ،فاالن�ضباط ينمو باتباع �أ�سلوب التوجية والإر�شاد

والتعليم والتدريب ،ولي�س باجلزاء ،ف�إذا كان االن�ضباط قائما على
التهديد باجلزاء فقط ،اجته الأف��راد �إىل التكا�سل والتحايل ،حاملا
يح�سون �أنهم يف من�أى من العقاب� ،أو انف�ضاح �أمرهم ،وهكذا ،يفقدون
القدرة على االبتكار ال�شخ�صي ،والأمانة ،ويحتاجون �إىل املراقبة
الدائمة ،ويقت�ضي الأمر �أن جتربهم اً
بدل من �أن تكون قائدهم.
ولي�س فيما تقدم �إيحاء ب�أن ال ينتهج �أ�سلوب اجلزاء يف االن�ضباط،
يف جميع احلاالت ،ف�إذا �أ�سندت مقاليد وحدة ما �إىل �شخ�ص يقودها ،ثم
ر�أى ما يبعثه على االعتقاد ب�أنه ال ي�سهل القب�ض على زمام �أفرادها،
و�إن �أ�سلوب الإقناع مل يجد اال�ستجابة التامة والتقدير من الأفراد،
�أ�صبح من احلكمة وال�سداد �أن يواجههم مواجهه جريئة ،ويغري �سيا�ستة،
فورا املوقف احلازم ،حتى تن�ضبط وحدته ،ولي�س ثمة �رضر،
و�أن يتخذ ً
�إذا ظنوا به ال�شدة� ،إىل فرتة من الزمن ،ف�إذا ما �أدركوا �أن قائدهم رجل
يعرف كيف ينه�ض بوحدته ،و�أنه قادر على قيادتهم بحزم و�شدة ،مع
عطف ور�أفة ،كل يف وقته� ،أ�صبح من ال�سهل عليه �إرخاء العنان و�إطالق
الزمام ،وي�ستطيع �أن يجذبهم مرة �أخرى �إذا اقت�ضى الأمر ذلك ،ولكن
لي�س من املحتمل �أن تلجئه الظروف �إىل ذلك الإجراء.
ومن املهم �أن نتذكر �أننا لن ن�ستطيع �شد الزمام� ،إذا كنا قد �سلمناه
للجواد نف�سه ،ولهذا يجب �أن ال نرتك هفوة واحدة دون تقوميها ،وال
�أن تقع خمالفة فردية دون املحا�سبة عليها ،وال ي�سمح لأحد ب�أن
يبيح لنف�سه حرية لي�ست مقررة  ،بل يجب حما�سبته عليها فورا� ،أما
�إذا ت�سامح القائد يف هذه الأمور� ،أو غ�ض الطرف عنها ،خرج زمام
الوحدة من يده يف مدى �أيام قليلة ،ولذلك ،يجب مراقبة الأخطاء
ال�صغرية ،و�أخذها باجلزاء ،ف�إن هذا مينع كبريها من الوقوع.
وهذا هو �أهم در�س يجب �أن يعرفه وكيل قوة االن�ضباط فهناك
ميل عام �إىل �إغفال امل�سائل ال�صغرية ،بدعوى �أن اجلماعة �سوف تقدر
هذه الإ�شارة الودية ،وتتفادى التورط يف الأخطاء الكبرية اخلطرة،
ولكن هذه مغالطة لها �أ�سو�أ الأث��ر ،ف ��إذا وقعت يف الوحدة جرائم
خطرية ،كان ذلك من الأ�سباب التي ترجع �إىل التغا�ضي عن امل�شاكل
ال�صغرية ،وعلى ذلك ،فالقاعدة الذهبية لوكيل قوة ال�ضبط والربط
تتمثل يف( :عليك �أن تعنى بالأمور ال�صغرية ،فتعنى الأمور الكبرية
بنف�سها).
املراجع:
 اخلربة ال�شخ�صية للكاتب. املو�سوعة الع�سكرية .جمموعة �أبحاث. كتاب �سطور ،فرباير .٢٠٢٠ االن�ضباط .لنزيه بقاعي من�شورات اجلي�ش. االن�ضباط .مقاتل من ال�صحراء.41
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عددا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجنة العليا تتخذ
ً

اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد )19-ما زالت م�ستمرة يف حالة االنعقاد الدائم ،وقد تدار�ست تط ّورات هذه اجلائحة ،و�إجراءات
الوقاية منها و�سبل جتنب انت�شارها ،والتعامل مع �آثارها املختلفة ،ومن �أهم القرارات التي �أ�صدرتها
خالل هذا ال�شهر التايل:
يوم 6/2

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
ارتفاعا
ت�شهد ال�سلطنة خالل هذه الفرتة
ً
كب ًريا للغاية يف �أع���داد الإ�صابات و�أعداد
املن ّوم�ي�ن يف الأجنحة ويف غرف العناية
املركزة� ،إ�ضافة �إىل �أعداد الوفيات ،ب�سبب
هذا املر�ض اخلطري جائحة (كوفيد ،)19كما
تتعر�ض املنظوم���ة ال�صحية يف ال�سلطنة
ل�ضغ���ط �شدي���د غ�ي�ر م�سب���وق للتعامل
مع احلاالت املرتبطة بهذه اجلائحة ،لذلك
ق���ررت اللجنة �إعادة الإغالق الليلي ومنع
حركة الأفراد حماية جلميع �أفراد املجتمع
من مواطنني ومقيم�ي�ن ،وللحد من تقليل
اخل�سائ���ر الب�رشية التي طالت �أغلب الأ�رس
العمانية.
ُ

وخالل ه���ذه الف�ت�رة الع�صيب���ة يجب
علين���ا جميعا التكات���ف مع���ا ،وااللتزام
بجميع الإج���راءات االحرتازية ،واتباع كافة
التعليم���ات ال�صحية ،للحد من انت�شار هذه
اجلائح���ة ،ولتقليل اخل�سائر الب�رشية ،وكما
يجب على اجلميع من امل�ستحقني للتطعيم
خالل هذه الفرتة الذهاب لأخذ اللقاح من دون
تردد ،وااللتزام بالأدوار يف مراكز التح�صني،
واتب���اع التعليمات املتبعة يف هذه املراكز
لتجنب التزاحم والتدافع الذي من �ش�أنه �أن
ي�سبب زيادة يف انت�شار اجلائحة ،حفظ اهلل
عم���ان و�أهلها من كل مكروه ،ون�س�أل اهلل �أن
يدفع عنا هذه اجلائحة.

متابعة:
املالزم �أول � /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي
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• ال�سماح ب���إع��ادة فتح اجل��وام��ع
وامل�ساجد التي ال تقل �سعتها عن مائة
م�صل لل�صلوات اخلم�س فقط (مع الإبقاء
ٍ
على ع��دم �إق��ام��ة �صالة اجلمعة) ،وف ًقا
لل�ضوابط التي �أعلنت عنها وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية ُم�سب ًقا بالتن�سيق مع
وزارة ال�صحة.
• �إن��ه��اء العمل ب��ق��رار حظر جميع
الأن�شطة التجارية يف كافة حمافظات
م�ساء حتى
ال�سلطنة من ال�ساعة الثامنة
ً
�صباحا ،وا�ستمرار �رسيان
ال�ساعة الرابعة
ً
للمجمعات واملحال
قرار تقلي�ص الدخول
ّ
التجارية واملطاعم واملقاهي ملا ال يزيد
ّ
اال�ستيعابية ،مع
طاقتها
من
()%50
على
ّ
ال�سماح للأطفال دون �سن الثانية ع�رشة
بدخولها.
• ال�سماح بفتح �أن�شطة املعار�ض
وقاعات الأف���راح وغريها من الأن�شطة
اجلماعية ،على �أال تتجاوز ن�سبة
التجارية
ّ
احل�ضور ( )%30من طاقتها اال�ستيعابية
�شخ�ص يف ك ّل
ومبا ال يتجاوز ()300
ٍ
الأح��وال بالن�سبة للقاعات ذات الطاقة
اال�ستيعابية الكبرية ،مع االلتزام بكافة
ّ
الإجراءات واال�شرتاطات الوقائية.
• ال�سماح للعمانيني والقاطنني يف
ال�سلطنة من �أبناء دول جمل�س التعاون
العربية العاملني يف الدول
لدول اخلليج
ّ
املجاورة بالتنقل اليومي عرب احلدود

الربية لأدا ِء �أعمالهم ،مع �رضورة �إبراز ما
ّ
يثبت عملهم من جهة العمل.
• ال�سماح بارتياد ال�شواطئ واحلدائق
واملنتزهات العامة ،مع الت�أكيد على منع
التجمعات �أ ًيا كان نوعها فيها ،وااللتزام
بكافة الإجراءات واال�شرتاطات الوقائية.
• ال�سماح مبمار�سة الأن�شطة الريا�ضية
اجلماعية يف الأم��اك��ن املفتوحة ،مع
االلتزام بكافة الإج��راءات واال�شرتاطات
الوقائية.
• ال�سماح بفتح ال�صاالت الريا�ضية
بن�سبة ( )%50من طاقتها اال�ستيعابية ،مع
االلتزام بكافة الإج��راءات واال�شرتاطات
الوقائية.
• ال�سماح بارتياد �أحوا�ض ال�سباحة
و�صاالت الريا�ضة ومرافقها يف املن�ش�آت
ع�ضوية الأندية
الفندقية للنزالء وحاملي
ّ
التابعة لتلك املن�ش�آت فقط ،مع االلتزام
بكافة الإجراءات واال�شرتاطات الوقائية.
• متديد تعليق دخول ال�سلطنة حتى
�ار �آخ���ر للقادمني م��ن جمهورية
�إ���ش��ع� ٍ
ال�سودان ،وجمهورية الربازيل االحتادية،
وج��م��ه��وري��ة ن��ي��ج�يري��ا االحت����ادي����ة،
وجمهورية تنزانيا االحتادية ،وجمهورية
�سرياليون ،وجمهورية �إثيوبيا الفيدرالية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة،
وجمهورية الهند ،وجمهورية باك�ستان
الإ���س�لام��ي��ة ،وج��م��ه��وري��ة بنجالدي�ش،
وجمهورية م�رص العربية ،وجمهورية
الفلبني ،و ُي�ضاف �إىل القادمني من هذه
الدول القادمون من كُ ّل من مملكة تايالند،

ومملكة ماليزيا االحتادية ،وجمهورية
فيتنام اال�شرتاكية ،والقادمون من �أي
دول��ة �أخ��رى �إن كانوا قد م��روا ب��أي من
هذه ال��دول خالل الـ  14يوم ًا ال�سابقة
لطلب الدخول �إىل ال�سلطنة ،على �أن ي�رسى
م�ساء
ابتداء من ال�ساعة الثانية
هذا القرار
ً
ً
ي��وم ال�سبت  5يونيو 2021م ،وحتى
وحتث اللجنة العليا مواطني
�إ�شعار �آخر،
ّ
ال�سلطنة على عدم زيارة الدول املذكورة
خالل هذه الفرتة.
يوم 6/19

• من��ع حرك��ة الأف��راد واملركب��ات
و�إغالق جمي��ع الأماكن العامة والأن�شطة
التجارية (م��ع ال�سماح بخدم��ة التو�صيل
م�ساء حتى
للمنازل) م��ن ال�ساعة الثامنة
ً
اعتب��ارا م��ن
�صباح��ا
ال�ساع��ة الرابع��ة
ً
ً
م�ساء ي��وم الأح��د  9ذو القع��دة  1442هـ
املواف��ق  20يوني��و 2021م حتى �إ�شعار
�آخر ،و ُت�ستثنى م��ن ذلك الأن�شطة والفئات
الت��ي مت الإعالن عنها يف حاالت الإغالق
ال�سابقة.
يوم 6/20

• �إغ�لاق قاع��ات و�ص��االت الأفراح،
وكذل��ك �إغالق الأن�شط��ة املرتبطة بت�أجري
اخلي��ام بدءا م��ن  ٢٠يونيو  ٢٠٢١وحتى
�إ�شعار �آخر.
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اللجنة العليا توا�صل تنظيم امل�ؤمترات ال�صحفية

امل�ؤمتر ال�صحفي يوم 6/24

اللجنة العليا تزور مركز التح�صني �ضد (كوفيد )١٩ببو�شر
قام ع��د ٌد م��ن �أ�صح��اب املعايل
�أع�ض��اء اللجن��ة ال ُعلي��ا املُكلف��ة
ببح��ث �آلي��ة التعامل م��ع التطورات
الناجتة ع��ن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفي��د )19برئا�س��ة مع��ايل ال�سي��د
حم��ود ب��ن في�ص��ل البو�سعي��دي
وزي��ر الداخلي��ة ي��وم  6/6بزي��ارة
�إىل مرك��ز التح�ص�ين يف جمم��ع
ال�سلط��ان قابو���س الريا�ضي ببو�رش
لالط�لاع عل��ى �س�ير عملي��ة تطعيم
الفئ��ات امل�ستهدف��ة �ضم��ن احلمل��ة
الوطني��ة للتح�صني �ضد (كوفيد.)١٩
واف
وا�ستمعوا خ�لال الزيارة ل�رشح ٍ
عن الإج��راءات املُتبع��ة ل�سري عملية
التطعي��م م��ن بداي��ة الت�سجي��ل حتى
�أخ��ذ اللقاح و�آلية التن�سيق وا�ستقبال
امل�ستحق�ين للتطعي��م م��ع تطبي��ق
الإج��راءات االحرتازي��ة ُ .م�شيدي��ن
ب�إقب��ال املواطن�ين واملُقيم�ين على
�أخذ اللقاح املُ�ضاد لـ(كوفيد.)19
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عقدت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آليه التعامل مع التطورات
الناجت��ة ع��ن انت�ش��ار فريو���س كورون��ا (كوفي��د )19م�ؤمتره��ا
ال�صحفي يوم . 6/24
وقد �شارك يف امل�ؤمتر الذي عقد مببى وزارة الرتبية والتعليم
كل م��ن :معايل الدكتور �أحمد بن حمم��د ال�سعيدي وزير ال�صحة،
و�سع��ادة �سامل بن حممد النعيمي وكيل وزارة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات للنقل ،واملكلف ب�أعمال هيئة الطريان املدين،
والعمي��د حممد ب��ن نا�رص الكن��دي مدير عام العملي��ات ب�رشطة
عم��ان ال�سلطاني��ة  ،والفا�ض��ل مبارك بن حمم��د الدوحاين مدير
ع��ام التجارة ب��وزارة التج��ارة وال�صناع��ة وتروي��ج اال�ستثمار
 ،الدكت��ور �سي��ف بن �س��امل العربي مدي��ر عام مراقب��ة ومكافحة
الأمرا���ض ب��وزارة ال�صحة ،والدكتورة ثمرة بن��ت �سعيد الغافرية
املكلفة ب�أعمال املدير العام للخدمات ال�صحية ملحافظة م�سقط،
والأ�ستاذ بدر بن �سيف الرواحي مدير مكافحة الأمرا�ض املعدية
بوزارة ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
 lال�سلطن��ة لن ت�سمح با�ستخ��دام �أي تطعيم �أو م�ستلزم طبي
�إال بع��د الت�أك��د م��ن م�أمونيت��ه وفاعليت��ه وهذا ال مين��ع حدوث
�أعرا�ض جانبية.
 lن�سته��دف تطعي��م جمي��ع الفئ��ات امل�ستهدف��ة بجرعة من
اللقاح قبل نهاية �أغ�سط�س.

 lاملوج��ة الت��ي مت��ر به��ا ال�سلطنة ه��ي الأ�سو�أ وه��ي الأكرث
ا�ستمراري��ة مع الأ�سف والقط��اع ال�صحي �أ�صب��ح منهكا للجميع
… �أبنا�ؤنا و�أبنا�ؤكم و�إخوانكم و�أخواتكم العاملني يف القطاع
ال�صحي ا�ستمروا يف العمل والعطاء ملدة (� )١٨شهرا دون توقف.
 )3( lمالي�ين و(� )200ألف جرع��ة من لقاحات (كوفيد)19
�ست�صل �إىل ال�سلطنة بداية من يوليو وحتى نهاية �سبتمرب.
 lمليون و(� )8آالف و( )251جرعة �إجمايل جرعات لقاحات
(كوفيد )19التي �أعطيت بال�سلطنة حتى يوم .٦/٢٣
 lهن��اك ت�س��ا�ؤالت ماذا �سيح�صل ملن يرف���ض �أخذ التطعيم
وه��م من الفئ��ات امل�ستهدفة وه��و مو�ضوع قي��د البحث يف عدة
جه��ات مبا فيها اللجنة العلي��ا واجلميع يعل��م �أن �أغلب الوفيات
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خ�لال �شهر �أبري��ل املا�ضي كان��ت لأ�شخا���ص �أعمارهم تتعدى
ال�ستني عاما ورف�ضوا التطعيم.
 lع��دد املنوم�ين مبر���ض (كوفيد  )19يف وح��دات العناية
املركزة جتاوز ( )464حال��ة ،مو�ضحا �أن عدد الأطباء الذين مت
ا�ستقطابه��م منذ بدء اجلائحة بلغ �ألفني و( )64طبيبا رغم ال�شح
العاملي للمهنيني يف هذا القطاع.
� lأجهزة التنف�س اال�صطناعي متوفرة ،وال �صحة لل�شائعات
املتداولة عن وجود نق�ص.
 lمت الإع�لان ع��ن �إعط��اء الن�س��اء احلوام��ل الأولوي��ة يف
التطعي��م لأ�سباب وا�ضحة ،حيث وج��دت يوم  6/23يف وحدات
العناي��ة املرك��زة ( )٤٠امر�أة م��ن الن�ساء احلوام��ل وهناك خطر
عليه��ن وعل��ى اجلن�ين… وندعوه��ن �إىل التوج��ه نح��و مراكز
التطعيم لوقاية �أنف�سهن و�أ�رسهن.
 lالتو�سع��ة يف وحدات العناية املرك��زة تو�سعة كبرية ج ًدا،
�رسيرا.
حيث بلغ عدد الأ�رسة ملر�ضى كورونا ()٤٦٠
ً
 lنتائ��ج الإغالق اجلزئي جاءت �إيجابية يف حمافظة ظفار
والع��دوى تنت��شر ب�سبب التجمع��ات االجتماعية وع��دم االلتزام
باالحرتازات الوقائية.
 lال توج��د حاليا خطة لإغالق املط��ارات �أو الإغالق الكلي
وامل�ستجدات الوبائية هي من حتدد طبيعة الإجراءات املتخذة.
 lالإغالق الكلي هو �آخر قرار قد تود �أي دولة اتخاذه ،وكل دولة
حتاول املوازنة بني الو�ضع االقت�صادي وال�صحي واالجتماعي.
 lالفريق الفني �سريفع تقريرا �إىل اللجنة العليا خالل الأيام
املقبلة التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن زيارة حمافظة ظفار.
� lأغلب الدول يف العامل ما زالت تلتزم بفح�ص كورونا حتى
املطعم�ين باجلرعت�ين و�أن التطعيم��ات ال حتم��ي ( )٪100من
الإ�صاب��ة باملر�ض ولك��ن عندما يتعر�ضون للمر���ض يكون �أقل
خطورة و�أقل وفيات.
 lال�سلطن��ة لن ت�ستثني �أحدا من تلقي التطعيمات ومت و�ضع
�إ�سرتاتيجية لذلك.
 lمل ي�صلن��ا �أي �ش��يء يدع��و �إىل القل��ق فيما يتعل��ق بطلبة
دبلوم التعليم العام بالتزامن مع بدء اختباراتهم.
وكيل وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات:
 lرحالت الط�يران بني ال�سلطنة والهن��د تقت�رص على �إعادة
املواطن�ين العمانيني ونقل الك��وادر ال�صحية و�شح��ن الب�ضائع
وت�سهيل عودة مواطني الهند �إىل بالدهم.
مدير عام العمليات ب�شرطة عمان ال�سلطانية :
 lفيم��ا يتعل��ق بالتنقل خالل فرتة الإغ�لاق قامت ال�رشطة
وبالتعاون مع اجلهات املعنية بالإف�صاح عن الفئات امل�ستثناة
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م��ن احلرك��ة خالل ف�ترة املن��ع كما ُ�سجل��ت بع���ض املخالفات
بالتعاون مع اجلهات املعنية يف بع�ض املحافظات.
 lمت اكت�ش��اف بع���ض �شه��ادات فح���ص ( )PCRمزورة يف
مط��ار م�سق��ط ال��دويل ومت التعامل معه��ا وفق �إج��راءات اللجنة
العلي��ا  ..مبينا �أن العمل على ( )QRكود جواز �إلكرتوين موجود
يف تطبي��ق تر�صد حيث يتم عمل عملية م�سح للوثيقة عند ال�سفر
للك�ش��ف عن بيان��ات ال�شخ�ص امل�ساف��ر �إذا كان م�صاب��ا �أو �أخذ
اللقاح وهذه العملية �ستحد من التزوير.

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة توا�صل �أدوارها الوطنية
يف التعامل مع فريو�س كورونا (كوفيد )19

مدير عام التجارة بوزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار:

 lيف ه��ذه املرحل��ة نق��وم بت�شدي��د الرقاب��ة عل��ى الت��زام
امل�ؤ�س�س��ات بالإج��راءات االحرتازية حتى ال ن�ص��ل �إىل الإغالق
الكلي.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة :
 lالرتكي��ز �سيك��ون عل��ى املتح��ورات املث�يرة للقل��ق ؛ لأنها
تت�سبب يف زيادة قدرة الفريو�س على االنتقال والتغري يف املظاهر
ال�رسيرية للمر�ض وهي (� )٤أنواع (�ألفا ،بيتا ،جاما  ،دلتا).
 lبد�أن��ا نالح��ظ زي��ادة يف ن�سب��ة امل�صابني عل��ى م�ستوى
جمي��ع الفئات العمرية خ�صو�ص��ا الفئة العمرية من ()٥٠ - ٣٠
�سن��ة ،كما توجد �إ�صابات لدى الأطف��ال من (� )١٢سنة فما دون
والتق�ص��ي الوبائ��ي يظهر �أن ال�سبب الأكرب يع��ود �إىل التجمعات
العائلية وعدم االلتزام بالإجراءات االحرتازية.
 lقمن��ا بعم��ل درا�س��ة مو�سعة ملدة �سنة م��ن مايو ٢٠٢٠م
حتى مايو ٢٠٢١م ونظرنا �إىل جميع القرارات التي مت اتخاذها
للح��د م��ن انت�ش��ار الفريو�س ،وخل�صن��ا �إىل �أن الإغ�لاق اجلزئي
امل�سائي �أثبت كفاءته وفاعليته يف احلد من انت�شار الوباء.
املكلف��ة ب�أعم��ال املدي��ر العام للخدم��ات ال�صحي��ة ملحافظة
م�سقط:
� lإن خدم��ة التح�صني داخ��ل ال�سيارة قمن��ا ب�إيقافها ملدة
�أ�سب��وع ولكن ن�سرتجعها يف الأ�سبوع الق��ادم ،و�سيتم ا�ستحداث
خدمة التح�صني املنزيل للفئات ذات االحتياجات اخلا�صة.
مدير مكافحة الأمرا�ض املعدية بوزارة ال�صحة:
 lالإع�لان عن حزم��ة جديدة من الفئ��ات امل�ستهدفة �ضمن
احلملة الوطنية للتح�صني �ضد (كوفيد )19الأ�سبوع املقبل.
 lمت ا�سته��داف تطعيم جميع املواطنني يف حمافظة م�سندم
لت�صبح �أقل حمافظة ت�سجل حاالت �إ�صابة بالفريو�س.
 lبل��غ �إجمايل عدد اجلرعات التي مت �إعطا�ؤها مليونا و()٨
�آالف جرعة ب�إجمايل ( )%٢٣من ال�سكان امل�ستهدفني.
 lحمافظ��ة م�سندم �أقل حمافظ��ة يف عدد الإ�صابات ويعود
ال�سبب �إىل التح�صني �ضد (كوفيد.)١٩-

توا�صل اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة �أدواره��ا الوطنية جنبا �إىل جنب ومع باقي اجلهات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية الأخرى يف ال�سلطنة للتعامل مع تطورات جائحة فريو�س كورونا  ،ووفقا للقرارات
والتوجيهات ال�صادرة من اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا ( كوفيد  ، )19وذلك بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة يف كيفية التعامل الأمثل مع هذه
اجلائحة  ،وت�سخري كافة املقدرات ال�صحية يف خدمة اجلهود ال�صحية الوطنية ومبا يج�سد وبجالء
الدور الوطني الذي ت�ضطلع به قوات ال�سلطان امل�سلحة ممثلة يف اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
من حيث ما تقوم به من دعم �صحي و�إ�سناد طبي.
ويف ه��ذا الإط��ار و�ضم��ن اخلط��ة
الوطني��ة للتح�ص�ين �ض��د فريو���س كورونا
(كوفيد  ،)19تقوم اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلح��ة وبالتن�سي��ق م��ع وزارة ال�صح��ة
بتفعي��ل اخلط��ة التنفيذية للحمل��ة الوطنية
للتح�ص�ين ملنت�سبي �أ�سلح��ة قوات ال�سلطان
امل�سلحة والإدارات الأخ��رى بوزارة الدفاع
يف خمتل��ف الت�شكيالت والوحدات والقواعد
والإدارات.
وح��ول الأدوار واجله��ود املبذول��ة من
قب��ل اخلدم��ات الطبي��ة للق��وات امل�سلح��ة
حت��دث العقي��د الرك��ن طبيب �صقر ب��ن زايد

البو�سعيدي رئي���س اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلح��ة بالوكالة قائ�لا « :يدرك اجلميع
عمت جميع دول العامل
�أن جائحة (كورونا) َّ
دون ا�ستثن��اء ،وقد قام��ت اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة بت�سخ�ير كافة �إمكانياتها
خلدمة املجهود الوطن��ي ال�صحي ،و�ضمان
التعام��ل املنا�س��ب م��ع تف�شي انت�ش��ار هذه
اجلائحة  ،ويف هذا الإطار ت�ساهم اخلدمات
الطبي��ة للق��وات امل�سلح��ة كذل��ك يف تنفي��ذ
اخلطة الوطنية للتح�صني  ،حيث �أثبت اللقاح
فعاليته ،وعليه فقد قامت وزارة الدفاع �إىل
جانب امل�ؤ�س�سات الأخرى بحملة التح�صني

يف �إطار (اخلط��ة التنفيذية للحملة الوطنية
للتح�ص�ين) ملنت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة والإدارات الأخ��رى بوزارة الدفاع
يف خمتل��ف الت�شكيالت والوحدات والقواعد
والإدارات» .
وحتدث املقدم الركن نا�رص بن مبارك
الفليتي من اجلي�ش ال�سلطاين العماين قائالً:
«حظي��ت اخلط��ة الوطني��ة للتح�ص�ين �ض��د
فريو���س كورونا (كوفيد  )19بعناية كبرية
واهتم��ام مبا��شر م��ن قب��ل قي��ادة اجلي�ش
ال�سلط��اين العم��اين ،حي��ث قام��ت القي��ادة
بالتن�سيق املبا�رش مع قيادات �أ�سلحة قوات
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العقيد الركن طبيب
�صقر بن زايد البو�سعيدي

املقدم الركن
نا�صر بن مبارك الفليتي

املقدم الركن جوي
را�شد بن �سيف الرا�شدي

الرائد بحري
حممود بن حمد العمريي

ال�سلطان امل�سلحة والإدارات الأخرى بوزارة
الدف��اع ومع قيادة اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلح��ة لو�ضع اخلطة اخلا�ص��ة بالتطعيم
والربنامج الزمني وحتديد حمطات التطعيم،
كما قامت القي��ادة بتوفري الإ�سناد الإداري
واللوازمي للو�صول �إىل �أكرب �رشيحة ممكنة
من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة».
املق��دم الرك��ن ج��وي را�ش��د ب��ن �سيف
الرا�ش��دي من �سالح اجل��و ال�سلطاين العماين
قال« :يف �إطار االهتمام والرعاية ملنت�سبي
قوات ال�سلط��ان امل�سلحة والإدارات الأخرى
ب��وزارة الدف��اع تتوا�ص��ل جه��ود حمل��ة
التح�ص�ين بالقي��ادات والقواع��د اجلوي��ة
والكتائب املنت��شرة ب�ش َّتى بق��اع ال�سلطنة،
وقي��ادة �س�لاح اجل��و ال�سلط��اين العم��اين
بد�أت اال�ستع��دادات مبكراً م��ن خالل توفري
كل الو�سائ��ل والأدوات املمكن��ة ل�س�ير هذه
العملية بكل �سهولة وي�رس» .
وق��ال الرائ��د بح��ري حمم��ود ب��ن حمد
العم�يري من البحري��ة ال�سلطانية العمانية:
«�سعت البحرية ال�سلطاني��ة العمانية كبقية
الأ�سلح��ة الأخرى �إىل �إجناح اخلطة الوطنية
للتح�صني �ضد فريو�س كورونا (كوفيد،)19
وكانت هناك جهود كبرية مبذولة من قيادة
حر�صا منها
البحري��ة ال�سلطانية العماني��ة ً
عل��ى تطعيم منت�سبي ال�س�لاح واملتقاعدين
كذلك من منت�سبيه��ا ،وقد القت هذه احلملة
�إقب��اال كب�يرا م��ن منت�سبيه��ا  ،وه��ذا ي��دل
عل��ى امل�ستوى الع��ايل من الوع��ي ال�صحي
للت�ص��دي للجائح��ة  ،وجتن ًبا م��ن الإ�صابة
بفريو�س كورونا (كوفيد.»)19
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توفري احلماية الذاتية ل�سفن ال�سطح

ُتع��د ال�صواري��خ �أعظ��م التهدي��دات احلالي��ة ل�سف��ن ال�سط��ح ،نظ��را
لإمكاني��ة �إطالقه��ا من م�ساف��ات بعيدة م��ن املناط��ق ال�ساحلية ،ومن
الغوا�ص��ات� ،أو من �سفن ال�سطح� ،أو من الطائرات ،عالوة على قدرة هذه
ال�صواري��خ على االق�تراب من �أهدافه��ا ب�رسعات عالي��ة ،وبدقة فائقة،
بينم��ا يت�أخر اكت�شافه��ا �إىل �آخر حلظة ب�سبب �صغ��ر ب�صمتها الرادارية.
ولق��د احتل مو�ضوع حماي��ة ال�سفن من هذه ال�صواري��خ مكان ال�صدارة
يف البحري��ات العاملية ،وتعر�ض جلدل ومناق�ش��ات �ساخنة بعد �إ�صابة
املدم��رة الربيطانية «�شيفل��د» ب�صواريخ (اك�سو�سي��ت) (جو� /سطح) يف
ح��رب (فوكالند) ،و�إ�صاب��ة الفرقاط��ة الأمريكية «�ست��ارك» يف اخلليج
العرب��ي ب�صاروخ من النوع نف�س��ه .وكانت البحرية امل�رصية قد �أغرقت
املدم��رة الإ�رسائيلية «ايالت» يف �أكتوب��ر 1967م ب�صاروخ (�ستايك�س
� )Styxسوفيت��ي ال�صن��ع ،كم��ا �أغ��رق �ص��اروخ �أطلقته (طائ��رة مرياج)
الإ�رسائيلية على ال�سفينة الأمريكية (ليربتي).
وق��د زاد اهتم��ام املفكري��ن واملخطط�ين الع�سكري�ين بتق��ومي دور
املقذوف��ات دقيق��ة التوجي��ه الذكي��ة ( )Smartيف م�ستقب��ل العملي��ات
البحري��ة .ويرى بع���ض املحللني �أن تط��ور املقذوفات امل�ض��ادة ل�سفن
ال�سط��ح ي�ؤذن بنهاية ع�رص القطع البحرية الكبرية التي �أ�صبحت �أهدافا
�سهل��ة لأ�سلحة رخي�صة التكالي��ف ،والتي ميكن �أن تطلق من اجلو �أو من
البح��ر� ،أو حتى م��ن املواقع ال�ساحلي��ة ،و�أنه يلزم االع�تراف بالهيمنة
املتزاي��دة على النزاع��ات البحرية بالطائ��رات وال�صواريخ والغوا�صات
وال�سفن ال�صغرية ال�رسيعة املزودة ب�أ�سلحة دقيقة بعيدة املدى .وهناك
جه��ود م�ستمرة لزي��ادة درجة تواف��ر واعتمادية ه��ذه الأ�سلحة ،وكذلك
قابليتها لل�صيانة ،ولإمكانية تخفي�ض عدد الأفراد الالزمني لت�شغيلها،
وبالتايل ،تقليل النفقات الالزمة المتالكها.

متطلبات �أنظمة احلماية الذاتية

يجب �أن حتقق �أنظمة احلماية الذاتية ل�سفن ال�سطح بع�ض املتطلبات
الأ�سا�سية ،مثل:
 mالتوا�ؤم مع خمتلف �أنواع م�سارات طريان املقذوفات املهاجمة.
� mأق�صى �أقوا�س تغطية يف االجتاهني ،الأفقي والر�أ�سي ،وتنا�سبها مع
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الإن�شاءات العلوية لل�سفينة.
 mوقت ق�صري جدا لت�شغيل النظام.
 mالقدرة على رد فعل �رسيع جدا.
 mقدرة نريان عالية ملواجهة هجمات متعددة ،قد ت�أتي من اجتاهات
خمتلفة.
mمقاومة الإجراءات امل�ضادة للإعاقة الإلكرتونية.
 mالقدرة على العمل يف جميع الأجواء.
 mمتطلبات مقبولة من حيث التكلفة ،واحليز ،والوزن ،والقوة الب�رشية
امل�ستخدمة.
واملدفع الذي ي�ستخدم ملواجهة ال�صاروخ يجب �أن يكون قادرا على
�إ�صاب��ة هدف �صغ�ير ن�سبيا ،ويتحرك ب�رسعة عالي��ة .ومن املعروف �أن
طلقات املدافع ،بوجه عام ،تفتقر �إىل الفاعلية والدقة ،حيث �إنه ال ميكن
التحك��م فيها بعد الإط�لاق ،و�إعطاب ج�سم ال�صاروخ بال�شظايا يجب �أن
يت��م على م�سافة ال تقل عن ( )2000مرت م��ن ال�سفينة املدافعة� ،أما يف
حالة تفج�ير الر�أ�س املدمر ،فيمكن ال�سماح لل�ص��اروخ باالقرتاب حتى
( )750م�ترا ،وبعده��ا ي�صب��ح من غ�ير املمكن جتنب ح��دوث �أي عطب
بال�سفين��ة (اله��دف) نتيجة االنفج��ار .ويلقي ذلك ال�ض��وء على خا�صية
حم��ددة للدف��اع �ضد ال�صواري��خ املهاجم��ة لل�سفن با�ستخ��دام املدافع،
فاملقذوف��ات ومداه��ا ميلي��ان م��دى ق�ص�يرا لال�شتباك م��ع ال�صاروخ
(�أق��ل من  2000مرت) ،وهذا يعني �أن الزم��ن ق�صري جدا ،و�أنه �إذا �أ�صيب
ال�ص��اروخ املع��ادي على بعد من ال�سفينة �أقل م��ن ( )750مرتا ،ف�إنه ال
ميك��ن �ضمان �سالمة ال�سفينة .وبالن�سبة لل�صواريخ التى تطري ب�رسعات
�أعلى من �رسعة ال�صوت ،ف�إن هذه امل�سافات يجب �أن تزداد ،تبعا ل�رسعة
ط�يران ال�ص��اروخ .كم��ا �أن النتائج ق��د تكون �أك�ثر خط��ورة �إذا حدثت
تعقيدات يف ك�شف ال�صواري��خ الزاحفة على �سطح البحر ،نتيجة للت�أثري
االنعكا�سي من هذا ال�سطح يف املنطقة القريبة بني الهواء واملاء� ،أو فى
ك�شف ال�صواريخ املنق�ضة من �أعلى.
وامللج���أ الأخري لأي �سفينة هو امت�صا�ص �رضبة املقذوف امل�ضاد،
ثم التحكم يف الأ�رضار ،ولذل��ك يقوم م�صممو ال�سفن القتالية بتزويدها
بنظ��ام للتحك��م يف الأ��ضرار لتتمكن من النج��اة بعد ال�رضب��ة الأوىل،

رغم �أنه ال خالف حول �ض���رورة وجود و�س���ائل دفاع ب�سفن ال�سطح ملواجهة املقذوفات
امل�ض���ادة لها� ،إال �أن هناك العديد من الدرا�س���ات التي تتناول �أن�س���ب الأ�س���لحة ،وبالتايل
تعطي كال منها الأولوية ب�شكل �أو �أكرث من �أ�شكال الدفاع ،بل ورمبا قد تخرج الدرا�سة
الواحدة بخليط من عدة �أنظمة خمتلفة للدفاع �ض���د هذه املقذوفات .ورغم كرثة هذه
الدرا�سات ،ف�إنها مل تقدم �صورة نهائية وا�ضحة لهذه امل�شكلة ،و�إمنا فقط حددت و�سائل
الدفاع �ض���د املقذوفات امل�ضادة ل�سفن ال�س���طح يف املدفعية وال�صواريخ� ،أو �إجراء الإعاقة
اللواء متقاعد الدكتور/
الإلكرتونية امل�ض���ادة .ومن حيث و�ض���ع �أولوية لهذه الو�س���ائل فيما بينها ،فما زال ذلك
علـــــي مـــحــمـــد رجــــب
بعي���دا للغاي���ة ،وتواجه���ه عقبات كثرية� ،أهمها �ص���عوبة احل�ص���ول على بيان���ات اختبارات
جمهورية م�صر العربية
حقيقي���ة ،و�إج���راء املقارنات ،عالوة على الق�ص���ور -حتى الآن -يف خ�ب�رات القتال يف هذا
املجال .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الأنظمة ال�صاروخية ،على الرغم من دورها املتزايد ،ونوعية املهام التي ت�ؤديها ،ال �سيما يف
�س���يناريو يدمج بني مديات خمتلفة ،ف�إنها ال حتل حمل �أنظمة املدفعية التي تتمتع بخ�صو�ص���يات حمددة ،وتر�سم حدودا
دفاعية جديدة خارج �إطار التجهيز امل�ضاد للهجمات والتهديدات اجلوية.
ويتم ذلك بتق�سيم بدن ال�سفينة احلربية �إىل �أق�سام �صغرية م�صنوعة من
فوالذ م��درع ،وعلى الرغم من �أن الأجزاء العلوية لل�سفينة م�صنوعة من
مع��دن �أخف ،كالأملنيوم ،فهي ت�صفح يف بع���ض ال�سفن اجلديدة بطبقة
م��ن (الكفالر  ،)Kevlarوه��ي درع واق �صلب ،ويبلغ �سمك الدرع الواقي
الف��والذي ل�سفينة القتال الأمريكية (نيوجر�سي) �أكرث من قدم يف �أماكن
كث�يرة ،ومن امل�شكوك فيه �أن يتمكن ال�ص��اروخ (اكزو�سيت) من التوغل
لتجهي��ز املدف��ع البح��ري ( ،)63/76والتى تت�صف مبي��زة ت�صحيح يف
يف درع كهذا م�سافة كبرية.
منت�ص��ف امل�س��ار ،ومواجهة الأخط��ار اجلوية ،الواقعة عل��ى ارتفاعات
خمتلفة.
ا�ستخدام املدافع
وقد �أنتج��ت �رشكة فرن�سية جمموعة مدافع ر�شا�شة ثقيلة من �أعرية
قام��ت البحرية الأمريكية بالتزود بنظام (فاالنك�س  )Phalanxطراز
( ،)MK-15امل�صم��م للدفاع املتق��ارب �ضد كل الأخطار اجلوية منذ عام ( 20و 25و )30مم ،ت�شغل عن بعد ،وهي �صغرية احلجم ،وخفيفة الوزن،
(1978م) ،وتزود به ال�سفن الربيطانية واليابانية والكندية والأ�سرتالية ،و�سهلة الدم��ج يف ال�سفن والزوارق ،وتتميز بنظ��ام جريو�سكوبي ي�سمح
وه��و مبني حول املدف��ع الر�شا���ش ( )Vulcan 20mmامل�ضاد للطائرات بثبات الت�سديد مع نظام �إدارة النريان ،وزودت بكامريا نهارية ومعاجلة
�أ�سا�سا ،وقد حدث يف عام ( )2000فارتفع ن�سق الرمي من ( )3000طلقة حرارية للر�ؤية ،وجهاز لقيا�س امل�سافات بالليزر ,و�أنتجت نف�س ال�رشكة
يف الدقيقة �إىل االختيار بني ( 3000و )4500طلقة يف الدقيقة ،وبرز يف نوع�ين من �أبراج ( )20مم ،الأول فردي ،ويطلق الذخرية مبعدل ()800
ال�سن��وات القليلة املا�ضية تق�صري املدفع يف مواجهة ال�صواريخ احلديثة ،طلقة فى الدقيقة ،والثاين مزدوج ،ويطلق الذخرية مبعدل ( )750طلقة
فى الدقيقة لكل مدفع� .أما املدفع عيار ( )25مم فهو يطلق ( )600طلقة
ولذلك قد ن�شهد ا�ستبداله يف امل�ستقبل بنظام �آخر.
وفيم��ا بع��د ُ�صمم امل�صه��ر التقارب��ي ( )Proximity Fuseملختلف فى الدقيقة ،ويطلق املدفع عيار ( ) 30مم ( )750طلقة فى الدقيقة.
وقام��ت �رشكة �إيطالية ب�إنتاج جمموعة �أبراج حتمل مدافع ر�شا�شة
املداف��ع من عي��ار ( )40مم للتعام��ل مع الأهداف اجلوي��ة ،مبا يف ذلك
ال�صواري��خ ،ط��ورت �أي�ض��ا القذيف��ة ( )P3لتجهي��ز املدف��ع ( )57MK3من �أعرية ( 25و 30و )40مم .فعندما �أرادت البحرية الإيطالية ا�ستبدال
املتمي��ز بظاهرة اخلفاء ،يف ح�ين طورت قذيفة م�شابه��ة للمدفع طراز املداف��ع الر�شا�ش��ة القدمية من عيار ( )20مم ،تطلع��ت �إىل مدفع ر�شا�ش
( .)MK45واملدف��ع البح��ري خفيف الوزن (ميلليني��وم  ،)Millenniumعي��ار ( )25مم حمم��ول ،مفردا ومزدوج��ا� ،ضمن ب��رج ،ويرمي ذخرية
ال��ذي ال يحت��اج تركيبه على ال�سفن لأي تعدي�لات جوهرية ،يعد بدوره مت�شظي��ة خمرتقة ،وت�صل �إىل م��دى �أق�صى ( )4500مرت ،واملدفع مزود
ح�لا منا�سبا للدفاع �ضد �أهداف جوية قريبة ،وهو يت�صف بقدرة عالية مبح��رك �آيل ،عايل القدرة ،يقوم بالت�سدي��د ال�رسيع باالجتاه واالرتفاع،
عل��ى التدمري الدقي��ق� ،إذا ا�ستخدمت فيه قذائ��ف (�أهيد )AHEADعيار وهو مزدوج التلقيم.
و�صم��م نظام (مريياد  )Myraidمن عيار ( )25مم ،با�ستخدام زوج
( )35مم ،املحتوي��ة عل��ى متفج��رات ثانوي��ة ( )Submunitionذات
احلرك��ة املغزلية .وال�سالح التالحمي (�سي زيني��ت  ،)Sea Zenetالقابل مدافع �سباعية ال�سبطانات ،واملهمة الأ�سا�سية لهذا النظام هي اعرتا�ض
لإط�لاق مكثف ل��ـ ( )2400قذيفة يف الدقيقة ،يع��د �سدا دفاعيا للنريان جمي��ع الأه��داف اجلوية م��ن طائ��رات و�صواريخ بني م�ساف��ة (- 500
�ضد ال�صواريخ امل�ضادة لل�سفن ،وكل هذه احللول املنا�سبةُ ،تعد مع ذلك  )1000مرت ،وت�صل �رسعة رمايته �إىل حوايل ( )5000طلقة يف الدقيقة
�أقل فعالية من القذيفة امل�ستقبلية التي يجري تطويرها حاليا ،واملعدة م��ن كل مدفع ،وه��و يحمل ( )2000طلقة لكل مدف��ع ،ووزنه كامال مع

ال�صواريخ تعد �أعظم التهديدات احلالية ل�سفن
ال�سطح ،نظرا لإمكانية �إطالقها من م�سافات
بعيدة من املناطق ال�ساحلية ،ومن الغوا�صات،
�أو من �سفن ال�سطح� ،أو من الطائرات
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فئات املدافع الر�شا�شة الثقيلة متنوعة بتنوع
�صانعيها ،وهي ت�ستخدم للدفاع عن ال�سفن
احلربية ولت�سليح زوارق الدوريات ،وميتاز بع�ضها
عن بع�ض بتطور ذخريتها ،وب�إدماجها �ضمن نظام
كهروب�صري للمراقبة والتعرف على الأهداف
الذخ�يرة ( )7700كج��م .واملدف��ع ( )Mauser Mk 30مت تركيبه �ضمن
ب��رج عادي ذي نظام ت�سديد ورم��ي مب�سط ،وفى منوذج �آخر �ضمن برج
م�ضغوط احلجم.
واملداف��ع ذات الأعرية املتو�سط��ة والكبرية ( 57و 76و 100و127
مم) لها خ�صائ�ص حمددة عند قيامها بدور الدفاع اجلوي ،مثل معدالت
النريان املنخف�ضة ن�سبي��ا ،وا�ستخدامها مقذوفات �شظايا مع م�صهرات
تقاربي��ة ،ووجود درج��ة من االنت�شار والتف��رق .و�إزاء هذه اخل�صائ�ص،
ف���إن دقتها تتناق�ص مع زيادة املدى ،كما �أن معدل النريان املنخف�ض
يع��وق الو�ص��ول �إىل غاللة ن�يران فعال��ة ،ولذلك ،ف�إن �أق�ص��ى ما ميكن
حتقيقه يف هذه احلالة هو �إعطاب وظائف ال�صاروخ املهاجم.
وفئ��ات املداف��ع الر�شا�ش��ة الثقيل��ة متنوع��ة بتن��وع �صانعيه��ا،
وه��ي ت�ستخ��دم للدف��اع عن ال�سف��ن احلربي��ة ولت�سلي��ح زوارق الدوري،
وميت��از بع�ضها ع��ن بع�ض بتط��ور ذخريتها ،وب�إدماجه��ا �ضمن نظام
(كهروب�رصي) للمراقبة والتعرف على الأهداف ،ومهاجمتها يف الأحوال
اجلوية كاف��ة .وحيث �إن هذه الأ�سلحة تزود زوارق الدورية ف�إنها تكون
فى حاجة �إىل �أنظمة التعرف على الأهداف لت�سهيل مهام خفر ال�سواحل
واجلمارك .ونظرا لقابليتها لال�ستخدام يف �أغرا�ض متعددة ،ف�إن املدافع
متو�سط��ة العيار ،املزدوجة الأغرا�ض ،التي يرتاوح عيارها ما بني (57
و )100مم ،الزال��ت حمافظ��ة على مكانته��ا ،ك�س�لاح الأغرا�ض العامة
املف�ض��ل لل�سف��ن التي ترتاوح من حي��ث احلجم ما ب�ين زوارق الدورية
�إىل الفرقاط��ات ،وهذه النوعية من الأ�سلح��ة ،التى توفر قدرات الق�صف
�ض��د الأهداف اجلوية وال�سطحية وال�ساحلية ،تزود �سفن ال�سطح املقاتلة
الأ�صغر حجما بقوة نريانية متعددة الأغرا�ض ،واقت�صادية التكلفة.
واملدفع ( )MK2عيار ( )57مم متعدد اال�ستخدامات ،وميتاز مبعدل
عال من النريان التى توفر لل�سفن ال�سطحية الأ�صغر حجما قدرات ق�صف
ميكن االعتماد عليها� ،ضد الأهداف اجلوية وال�سطحية وال�ساحلية ،ولكي
يقوم املدفع بدمج هذه الوظائف يف قاعدة مدفع مدجمة خفيفة الوزن،
مت ت�صمي��م نظام جديد�( ،أوتوماتيكي) بالكام��ل ،للتعامل مع الذخرية،
كم��ا مت �أي�ض��ا �إدخال حمركات م���ؤازرة جديدة يف �آلي��ة ت�سديد املدافع
لتح�سني درجة الت�صويب ،و�إنتاج نوعني من الذخرية هما :قذيفة �سابقة
التجزئ��ة م��زودة بفتي��ل �إ�شعال يعمل عن��د االقرتاب من اله��دف ،ويبلغ
املدى امل�ؤث��ر لهذا النوع من الذخرية ما بني (5-3كم) �ضد ال�صواريخ،
و(7ك��م) �ضد الطائرات� .أم��ا النوع الثاين ،فهو عبارة عن ذخرية مطورة
املدى ،عالية القدرة ،و�شديدة االنفجار ،ت�ستخدم �ضد الأهداف ال�سطحية
الت��ي توج��د على م��دى ي�ص��ل �إىل (17كم) ،وي�ص��ل مع��دل �إطالقها �إىل
( )220طلقة يف الدقيقة الواحدة.
وتنتج ال�سويد املدفع البحرى طراز ( )MK3عيار (57مم)� ،أما طراز
املعدل ( )EX-MK 3فقد مت بيعه لربنامج املياه العميقة التابع حلر�س
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الفعال بني الربج الثاب�ت لإطالق قذائف
الدم�ج َّ
مدفعي�ة من الأجي�ال اجلديدة ونظ�ام التحكم
عن بعد ،ي�شكل العامل احلا�سم على امل�ستوى
املدفع�ي ،عل�ى الأق�ل ،الحت�واء الهجم�ات
ال�صاروخية املندفعة من علو منخف�ض
ال�سواح��ل الأمريك��ي .ومنظوم��ة املدف��ع ( )MK3مزودة ب��رادار مدمج،
لقيا���س �رسع��ة خ��روج املقذوف م��ن فوهة املدف��ع ،وتق��دمي البيانات
الت��ي متكن حا�سب ال�سيطرة على النريان من �إجراء العمليات احل�سابية،
وه��و ما يتي��ح �إمكانية حتقيق �أق�صى قدر من الدق��ة ،واالنتفاع الكامل
بالقدرات الوظيفية للذخائر اجلديدة عيار (57مم) التي ميكن ا�ستخدامها
ملواجه��ة كافة �أن��واع التهديدات ،وهي قابلة للربجم��ة ب�ست طرق ،يتم
اختياره��ا لتحقق �أف�ضل �أداء �أو ت�أثري ممك��ن ،عند التعامل مع الأهداف
املختلف��ة ،مثل الأهداف ال�سطحية وال�ساحلي��ة ،والطائرات ،وال�صواريخ
الت��ي تطري على ارتفاعات منخف�ض��ة� ،أو متو�سطة .وقد يتم برجمة هذه
الذخ�يرة ب�شكل ف��ردي عند نقطة �إطالق النريان ،وذل��ك بوا�سطة مربمج
امل�صهر الإلكرتوين ،الذي يت�صل بحا�سب ال�سيطرة على النريان وب�أجهزة
لقيا���س املدى ،مثبتة على املدفع ،ويقوم حا�سب ال�سيطرة على النريان،
بتزوي��د مربمج امل�صه��ر ،الذي ال يعمل �سوى عن��د االقرتاب من الهدف،
باملعلوم��ات املتعلقة بوقت الطريان �إىل اله��دف� ،أما امل�صهر ذاته فهو
مربمج ،ومزود بزم��ن الطريان ،وميكن �إطالق دفعة نريان حول الهدف،
متحكم فيها بوا�سطة احلا�سب ،لتحقيق �إمكانية تدمري عالية ،وك�أ�سلوب
للتعزي��ز ،ميك��ن التحك��م يف املدف��ع من لوحت��ه التي تعم��ل باحلا�سب،
والت��ي ميكن و�ضعها يف �أي م��كان يف ال�سفينة ،و�شع�يرة الت�سديد التي
يتم ا�ستخدامها يف هذه الطريقة هي عبارة عن كامريا تلفزيونية مركبة
عل��ى �صاري��ة رف��ع ،وميكن ا�ستخ��دام هذه الكام�يرا �أي�ض��ا يف �أغرا�ض
الر�صد الب�رصي ،وكجهاز تتبع لل�سيطرة النريانية.
ومت �إدخ��ال تطوير جديد على املدفع ( ،)MK2يتمثل يف درع مدفع
م�ستعر���ض القط��اع ،ق��ادر عل��ى التخف��ي ع��ن ال��رادارات ،وم�صنع من
م��ادة مركبة ،وق��د مت ا�ستخدام الأملوني��وم من �أجل تخفي���ض الب�صمة
املغناطي�سي��ة لل�س�لاح .ورغ��م �أن اجلوان��ب اللوحي��ة احلالي��ة للمدف��ع
م�صممة ب�شكل ي�ساعد على تقليل الب�صمة الرادارية ،ف�إن الربج ال�شبحي
للمدف��ع ( )MK3م�صم��م بطريق��ة ت�سمح بتخفي���ض الب�صم��ة الرادارية
بدرجة كبرية وجوانب القبة امل�صنوعة من �شبكة من الألياف الزجاجية
املقواة م�صممة ب�شكل مائل� ،أما املا�سورة ذاتها ،فمخفية بالداخل ،وال
يت��م ك�شفها� ،إال �أثناء �إط�لاق النريان وتتيح ال�رشك��ة املنتجة لعمالئها
خي��ار ا�ستخدام القبة التقليدية يف احلاالت التي ال تكون فيهـا خا�صية
التخفي �رضورية.
واملدف��ع الإيطايل عي��ار (76مم) تنتجه �إىل جان��ب �إيطاليا كل من
الوالي��ات املتح��دة والياب��ان و�أ�سباني��ا و�أ�سرتالي��ا والهن��د ،وهو يطلق
( )120طلق��ة ف��ى الدقيقة �إىل مدى �أق�صى ق��دره ( 20كم) ،ويتم تربيده
بوا�سط��ة مياه البحر ،وهو حممي داخل غ�لاف من �ألياف الزجاج وهذا
املدفع متعدد املهام ،وميكن تركيبه على �أ�صغر ال�سفن احلربية� ،إذ يبلغ
وزن��ه ( 7500كج��م) م��ن دون ذخريت��ه ،وميكنه القيام مبه��ام الدفاع

اجل��وي والدفاع �ض��د ال�صواريخ البحرية� ،إىل جان��ب مهمته الأ�سا�سية،
وه��ي جمابهة الأه��داف البحري��ة والربي��ة� ،إذا ما متكن��ت ال�سفينة من
االق�تراب من ال�شاطىء ،ويف مهمته امل�ضادة لل�صواريخ ،قامت ال�رشكة
املنتج��ة بتطوير الذخ�يرة ( )Davideذات التوجي��ه الراديوي ملجابهة
ال�صواريخ املحلقة على ارتفاع منخف�ض فوق البحر والغاط�سة.
واملداف��ع �رسيع��ة الطلق��ات من عي��ار (76مم) ،ت�ش��كل ،يف حاالت
معين��ة ،دفاعات بحرية منا�سب��ة �ضد ال�صواريخ املنطلق��ة بعلو ما�سح
ل�سط��ح البحر .واملداف��ع ذات الأع�يرة (100مم) و(127مم) ،التي تزود
ذخريتها مب�صهرات حديثة ،قادرة على اال�ستخدام �ضد الأهداف اجلوية
وال�صواريخ.

الأنظمة املدجمة

�إن الدم��ج الف َّع��ال ب�ين ال�برج الثابت لإط�لاق قذائ��ف مدفعية من
الأجي��ال اجلدي��دة ونظام التحكم عن بع��د ،ي�شكل العام��ل احلا�سم على
امل�ستوى املدفعي على الأقل ،الحت��واء الهجمات ال�صاروخية املندفعة
م��ن علو منخف���ض .و�إىل جان��ب ذلك ،هن��اك حماوالت ناجح��ة للدمج
يف ب��رج واحد بني �أنظمة مدفعية و�صاروخي��ة ،قادرة على العمل معا،
بتن�سيق مكثف ،مما ي�ؤمن �أف�ضلية مزدوجة .ويف مقدمة هذه التجهيزات
ميك��ن ذكر �سل�سلة الأبراج البحري��ة (� ،)DS/25-30إ�ضافة �إىل مناذج
م��ن الأب��راج ،التي تط��ور لدم��ج مدافع من عي��ار (25مم) م��ع الأنظمة
ال�صاروخية (�ستاربري�ست) و(مي�سرتال) و(�ستينجر).

�أنظمة �إدارة النريان

التطوي��رات اجلديدة طال��ت �أنظمة التحكم بالن�يران والذخرية �أكرث
م��ن املدافع ذاتها فالذخرية وحدها هي الت��ي تعطي النتائج الع�سكرية
املتوخاة ،لذا مت تطوير �أنواع خمتلفة من الذخائر غري التقليدية يف ظل
متطلبات عملياتية دقيق��ة ،ترتاوح بني مهاجمة �سفن ال�سطح ،والدفاع
�ضد الطائ��رات وال�صواريخ ،وت�أمني الدعم الن��اري للعمليات الربية يف
عمق ال�سواحل� ،أم��ا �أنظمة التحكم بالنريان ،فدخلت عليها التكنولوجيا
املتقدمة من خالل امل�ست�شعرات احلرارية والرادارية والليزرية ،مقرونة
مبعاجلة كل تل��ك املعلومات �آلي ًا الكت�شاف الأه��داف ،وحتديد هويتها،
ومعاجلتها (�أوتوماتيكيا) مب��ا ينا�سب من الأ�سلحة ،ومبا ينا�سب �أنواع
الذخرية ومفجراتها �ضمن ال�سالح الواحد.

ومزايا النظام ذي معدل النريان العايل الذي يتكامل مع رادار �إدارة
النريان ،تتمثل يف تقليل اخلط�أ الناجت عن امل�سافة بني الرادار واملدافع
عل��ى من�ص��ة متحرك��ة كال�سفين��ة ،وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ف���إن الأنظمة
التي يك��ون فيها الرادار منف�ص�لا عن املدافع ،ت�سم��ح برتكيب الهوائي
�أعل��ى من املدفع ،مم��ا يح�سن مدى اكت�شافه ،مع تقلي��ل عدد الهوائيات
املطلوب��ة ،حي��ث ميك��ن لرادار واح��د �أن يدير ن�يران �أكرث م��ن �سالح ،و
بالت��ايل ي�ؤدي هذا� ، ،إىل تقلي��ل التكلفة .واجلدير بالذكر هنا �أنه مبجرد
اكت�شاف ال�صاروخ ومعرفة خط اقرتابه النهائي ،ف�إنه ال ميكن ال�شك يف
قيم��ة املدافع ذات مع��دالت النريان العالية على املدي��ات القريبة جدا،
التي �صممت هذه الأ�سلحة خ�صي�صا لها.

اخلال�صة

تع��د �سف��ن ال�سط��ح احلديث��ة يف خط��ر متزاي��د ،ب��صرف النظر عن
ت�سليحه��ا� ،أم��ام املقذوفات دقيق��ة التوجي��ه والطوربي��دات الرخي�صة
ن�سبي��ا ,و�ست�ضط��ر ه��ذه ال�سف��ن �إىل الت�سلل واخل��داع واحلرك��ة العالية
واالنت�ش��ار ،بدال من االعتماد على احلج��م و�سمك اجل�سم .و�سوف ي�ستمر
التق��دم التكنولوجي يف و�سائل الهج��وم والدفاع ،و�ست�ستمر املقذوفات
امل�ض��ادة ل�سف��ن ال�سط��ح يف التط��ور لت�صب��ح �أكرث قدرة عل��ى املناورة
و�أطول مدى ،و�أ�رسع ،و�أكرث قدرة على الت�سلل .ويف الوقت نف�سه� ،ست�ستمر
ال�سف��ن يف التطور لت�ستعمل من�صات �أكرث فاعلية للأنظمة املتطورة من
الرادارات ،و�أنظمة �إدارة النريان ،واملدافع �رسيعة الطلقات ،واملقذوفات
امل�ضادة لل�صواريخ ،والإجراءات ال�سلبية امل�ضادة.

املراجع

-https://www.acronymfinder.com/Expeditionary-Sensor)Grid-(US-Navy

-https://www.naval-technology.com/projects/tomahawklong-range-cruise-missile

- https://www.mda.mil/system/system.html
- www.defensenews.com
� -أعداد من جملة NAVY
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الإخفاق

اال�ستخباري

ما �أ�سبابه؟ وهل ميكن جتنب وقوعه وحدوث خماطره؟
�إن حرب اال�ستخبارات هي حرب عقول،
حيث يظل عقل الإن�سان العن�صر الأهم يف جمال
تلك احلرب ،وتظل الأجهزة التقنية هي �أجهزة
م�ساعدة للحرب العقلية ،فال ميكننا احل�صول
على املعلومات �أو حتى التقديرات ب�ضغطة
زر ،فتلك الأزرار قد حت�ضر لنا ال�صور واخلرائط
والر�سوم ،ولكن يبقى الإن�سان هو من يحدد
املعلومات املتوفرة بتلك الر�سوم ،وهو من يحدد
ع َّم نبحث عنه يف تلك اخلرائط وال�صور ،وماذا
يريد من كل ذل��ك .واملعرفة الب�شرية تتطور
بف�ضل اكت�شاف اخلط�أ يف النظريات املتعاقبة،
مما ي�ؤدي �إىل تطور العلوم ،وهذا يعني �أن ف�شل
�أي نظرية �أو معلومة هو خري للب�شرية ،حيث
يكت�شف العلماء ما هو خري منها� ،أما اخلط�أ يف
االفرتا�ضات والنظريات اال�ستخبارية فعاقبته
�سيئة وكارثية ،وهو حتقيق العدو للمفاج�أة ،لذا
يجب منع حدوث اخلط�أ الذي ي�ؤدي �إىل الإخفاق
اال�ستخباري متى و�أين ما كان ذلك ممكنا .وميكن
هنا ا�ستح�ضار مقولة امل�ست�شار الأملاين ب�سمارك:
«�إن الغبي من يتعلم من جتربته ،واحلكيم من يتعلم
من جتارب الآخرين».
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العميد الركن متقاعد /
�سيف بن حمدان البو�سعيدي

ما هو الإخفاق اال�ستخباري؟
يعرف الإخفاق اال�ستخباري ب�أنه« :ف�شل الأجهزة اال�ستخبارية
يف جمع وحتليل املعلومات اال�ستخبارية� ،أو ف�شل احلكومات
والأجهزة املعنية يف اتخاذ قرارات �صحيحة بناء على املعلومات
اال�ستخبارية ال�صحيحة» �أو كنتيجة ملمار�سة العدو خطط خداع
ناجحة» ،كما يعرف« :ب�أنه عدم فهم املوقف ب�صورة منا�سبة ،مما
يدفع احلكومات �إىل اتخاذ �إجراءات ال تتوافق مع م�صاحلها» .لكن
الإخفاق اال�ستخباري رمبا يتم ت�ضخيمه �إذا متت درا�سته بعيدا عن
ق�ص�ص النجاح التي �سجلها اجلهاز اال�ستخباري خا�صة يف ظل
ال�رسية التي تفر�ضها الأجهزة اال�ستخبارية على عملياتها التي
جنحت فيها يف درء اخلطر عن البالد.
م�س�ؤولية الإخفاق اال�ستخباري بني القائد واملحلل وجهاز
اال�ستخبارات
�إن املهمة الرئي�سية للمحلل اال�ستخباري هو �أن يعطي تقديرا
متكامال من ناحية املعلومات والتقييم ،لكن امل�س�ؤولية الأكرب تقع
على القائد الذي يتخذ القرار والذي عليه �أن يكون مت�أكدا من �أن
منظما بال�شكل ال�صحيح ،وجمه ًزا بالكفاءات
جهازه اال�ستخباري
ً
القادرة على �إعطائه تقديرات �صحيحة يف الوقت املنا�سب ،كما �أن
عليه �أن يحتفظ بتقديره اخلا�ص الذي ي�ستطيع من خالله مناق�شة
منظومته اال�ستخبارية يف تقديرهم .ويعد (ت�رش�شل) رئي�س الوزراء

الربيطاين �إبان احلرب العاملية الثانية قائدا حمنكا ،كما �أنه يعد من
كبار املحللني اال�ستخباريني ،وكان يقر�أ التقديرات اال�ستخبارية،
لكنه مل يكن يتخذ قراراته بناء على هذه التقديرات فقط ،بل كان
طيلة احلرب العاملية الثانية يحر�ص على قراءة املعلومات التي
بنيت عليها تلك التقديرات .ويف املجتمعات اال�ستخبارية املغلقة
ب�سبب �رسيتها يت�سبب �أ�سلوب العمل بهذه املجتمعات نظريا يف
احلد من ت�أكيد �صحة التقدير اال�ستخباري ،وال يوجد حل لتلك
امل�شكلة قابل للتطبيق ب�شكل مطلق ،ولكن ميكن احلد من ذلك �أو
تقليل ت�أثريه من خالل توزيع التقدير داخل اجلهاز اال�ستخباري،
ورغم خماطر ذلك على امل�صادر� ،إال �أن الفائدة �ستكون �أكرب يف
اجتاه تطوير التقدير من خالل قبول الأ�صوات املعار�ضة واملنتقدة
ومناق�شة �آرائها.
�إن امل�صادر اال�ستخبارية والتي متدنا باملعلومات قد تخطئ
وقد ت�صيب ،كما �أن املعلومة ُتن َقل �سمعا �أو كتابة عدة مرات
قبل و�صولها �إىل املحلل اال�ستخباري مما يعر�ضها للت�شوي�ش �أو
اخلط�أ ،وهو ما ي�ؤدي �إىل �إمكانية تف�سريها على وجوه خمتلفة
تعتمد على اخللفية اال�ستخبارية للمحلل .وتتعدد طبقات ال�صورة
اال�ستخبارية للعدو؛ حيث حتوي عنا�رص �سيا�سية واقت�صادية
وع�سكرية و�أي��دي��ول��وج��ي��ة و�شخ�صية �أح��ي��ان��ا ،ول���دى املحلل
اال�ستخباري حتديات خمتلفة تتمثل يف معرفه البيئة الطبيعية،
واملوارد املادية ،والطاقات الب�رشية للعدو ،وفهم املعاين الناجتة
عن دمج كل هذه العنا�رص معا ،وكذلك معرفه وتوقع ت�رصفات
خ�صمه متخذ القرار ،ويف هذه النقطة بالذات تكمن ال�صعوبة حيث
تختلط هنا امل�شاعر مثل اخلوف والكراهية والثقة والقلق وغريها
من امل�شاعر العاطفية ،والتي قد ت�ؤدي اىل �أحكام خاطئة يف كثري
من الأحيان ،كما يجب �أن ال تكون �أمنيات املحلل ال�شخ�صية
جزءا من هذا التقدير ،فما يرجى حدوثه لي�س يف
بحدوث �شيء ما ً
الواقع هو ما �سيحدث فعال.
ويجب �أن ي�س�أل املحلل نف�سه �أ�سئلة متكررة :من هو العدو؟
وما هي �أهدافه ونواياه؟ ،وتو�ضع افرتا�ضات منطقية لتغطي
املعلومات الناق�صة ،خا�صة �إذا الحظنا �أن نق�صها ي�ؤدي �إىل خلل
يف �صالحية التقدير ،ويعر�ض �ضابط اال�ستخبارات على القائد
جميع �أعمال العدو املحتملة بعد �أن يلغي بع�ض االحتماالت نتيجة
معلومات متوفرة لديه تدح�ض احتمال تبنيها ،لكنه يعر�ض على
قائده كل االحتماالت التي ال ميكنه دح�ضها ،لكن ثمن اخلط�أ يبقى
باهظا �سواء على ال�صعيد العام ،والذي ميكن �أن ي�سبب كارثة،
�أو على ال�صعيد ال�شخ�صي للقائد وهيئة ركن ا�ستخباراته ،لهذا
ي�ضطر موظفو اال�ستخبارات �إىل التزام جانب احلذر ال�شديد يف
تقدمي التقديرات اجلريئة وي�ستخدمون جمال و تعبريات غام�ضة
وف�ضفا�ضة ترتك كافة الإمكانات واالحتماالت قائمة .ونظرا لأن
التقدير اال�ستخباري يتعلق يف جممله بالعدو الب�رشي ،لذا ال يجب
االعتماد فقط على املعرفة العامة للعدو ،بل يجب تقريب االحتمال
ليمكن معرفة الت�رصفات املنطقية واملتوقعة لهذا العدو ،واملبنية

على �سعيه لتحقيق �أهدافه وفقا لأف�ضل
بناء
الو�سائل والطرق التي يتبعها هو ً
على �أ�ساليب عمله وقدراته وتوقعاته ودرا�سة
�شخ�صيته.
مييل معظم النا�س �إىل ع��دم تقبل نقد �أفكارهم
و�أعمالهم� ،أما املحلل اال�ستخباري فيجب �أن يتقبل النقد
ليطور من تقديره ،وهناك نقطتان جديرتان بالذكر وهما� :أن
امل�س�ؤولني ذوي ال�سلطة يف اجلهاز اال�ستخباري املعني بالتقدير
رمبا ي�ستخدمون منا�صبهم ومراكزهم ملنع توجيه النقد لهم
ولأعمالهم ،كما �أن �رشيحة كبرية من الب�رش لي�ست قادرة على
االعرتاف باخلط�أ حتى مع وجود �أدله دامغة على ذلك يف تقديرهم،
لذا يجب �أن يرتكز االهتمام اال�ستخباري يف مو�ضوع تقلي�ص
هام�ش الف�شل يف التقدير ،وبالتايل تقليل ف�شل القرار املتخذ بناء
على ذلك ملنع حدوث املفاج�أة من قبل العدو ،وبالتايل جتنب
الإخفاق اال�ستخباري.
�أ�سباب الإخفاق اال�ستخباري
بالرغم من قلة الأدبيات العربية حول املو�ضوع ،ف�إن الكتابات
الغربية حوله متعددة �سواء يف الكتب �أو الدوريات ،وقد اتفقت
جميع الكتابات على اعتبار ما يلي �سببا للإخفاق اال�ستخباري:
�أوال :العمى املعلوماتي :ويعني ع��دم وج���ود امل�صادر
اال�ستخبارية الفاعلة واملطلعة على ن�شاطات العدو ،خا�صة
امل�صادر الب�رشية والفنية املطلعة على ن�شاط م�ؤ�س�ساته من
الداخل ،فالف�شل يف اخرتاق جدار ال�رسية الذي حتاط به م�ؤ�س�سات
العدو يحجب املعلومات احلقيقية واملهمة ،وي�صبح جل اعتماد
اجلهاز اال�ستخباري على امل�صادر العلنية �أو الفنية والتي ال تكون
دقيقة ب�صورة كافية ،ومتتلئ تقديرات اجلهاز باالفرتا�ضات
لتغطية نق�ص املعلومات امل�ؤكدة.
ثانيا :العمى التحليلي :يرى معظم الباحثني يف هذا املو�ضوع
�أن الإخفاق اال�ستخباري ال يحدث نتيجة النق�ص باملعلومات
بل يحدث غالبا نتيجة ل�سوء التحليل ،حيث يعتمد املحلل على
معتقداته ال�سابقة والثابتة حول العدو ،وخربته التاريخية عنه،
وهذا يدفعه �إىل االنتقائية يف جمعه واختياره للمعلومات التي
ي�ضمنها تقديره ،ونظرا لذلك فهو يرف�ض �أي معلومات جديدة
تخالف ما اعتاد �أن يح�صل عليه ،ويبقى هكذا �أ�سريا لتلك الآراء
واملعتقدات املنطقية التي اعتادها من العدو .لذا ف�إن ركون حملل
اال�ستخبارات للمنطق ب�رصامة ي�رصف تفكريه عن الإج��راءات
الالمنطقية التي قد يتبناها العدو ،خ�شية اتهامه باخليال ،وهو
ما يقتل لديه حا�سة الإبداع يف التوقع غري العقالين ،وي�ستبعدها
�إما خل�شية التهويل� ،أو لأن �سيناريوهاتها تبدو غري مقنعة وغري
م�ألوفة ،بحيث ال يعطي لتلك ال�سيناريوهات �أي ن�سبة من االحتمال.
ومن الأمثلة على ذلك �أن املحللني اال�ستخباريني يف �إ�رسائيل
ت�سلموا طيلة �أ�شهر �أغ�سط�س و�سبتمرب وبداية �أكتوبر عام 1973م
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الكثري من املعلومات التي لو در�ست ب�شكل
حيادي لأدت �إىل نتيجة مفادها احتمال
وقوع حرب قريبة ،لكن كل تلك املعلومات فقدت
قيمتها يف ظل تنب�ؤ را�سخ ومقبول لدى املقدرين
اال�ستخباريني بعدم �إمكانية دخول م�رص احلرب دون
احل�صول على �أ�سلحة معينة طلبت احل�صول عليها ،ولأ�سباب
�أخرى كذلك ،ولقد تو�صلت (جلنة �أجرانات) التي �شكلت يف �إ�رسائيل
بعد حرب �أكتوبر عام 1973م �أنه كان يكفي احل�صول على ثلث
املعلومات التي ح�صلت عليها اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية
لإعطاء �إن��ذار عن احتمال وق��وع حرب قريبة ،و�أن ن�صف تلك
املعلومات كان ميكن بوا�سطتها حتديد تاريخ تقريبي الندالع
تلك احلرب ،لذا فهناك �س�ؤال منطقي يجب على املحلل �أن ي�س�أله
دوما حني يحلل خطوة العدو القادمة ،م�ستح�رضا جميع
لنف�سه ً
املعلومات املتوفرة لديه عن �إمكانات العدو ،وهو :لو كنت مكان
العدو الآن فكيف �س�أفكر؟
ثالثا :ا�ستمرار ال�شعور بالأمان :يبتعد ال�شعور و الإح�سا�س
بالعداء من اجلانب الآخ��ر حال حتقيق الأجهزة اال�ستخبارية
ا�سرتخاء منها� ،أو للثقة املبالغ بها ،وهما
لبع�ض النجاحات� ،إما
ً
حالتان خطريتان على �أجهزة اال�ستخبارات ،خا�صة �إذا رافق ذلك
ما ي�سمى بالغرور ال�سيا�سي لدى القيادة الأعلى ،فقد ظل �سائدا
يف فكر القادة الإ�رسائيليني �أن العرب لن يغامروا ب�شن هجوم
على �إ�رسائيل �إال �إذا امتلكوا �سالح جو يتفوق على �سالح اجلو
الإ�رسائيلي ،وبدون ذلك �سيبدو الأمر انتحارا ،كما �أنه ويف �أعقاب
احلرب نف�سها �رصح (اجل�نرال �شارون) «�أن��ه ال يوجد هدف بني
بغداد واخلرطوم تعجز القوات الإ�رسائيلية عن ا�ستهدافه» ،كما �أكد
(مو�شي ديان) وزير الدفاع الإ�رسائيلي حينها «�أن توازن القوى
بني م�رص و�إ�رسائيل هو يف �صالح دولته ب�صورة وا�ضحة» ،لذا
يجب من الأجهزة اال�ستخبارية �أن توا�صل ر�صد حتركات �أعدائها،
و�أعدائها املحتملني حتى ال حتدث املفاج�أة التي ت�ؤدي للف�شل
اال�ستخباري ب�سبب تقديراتها التي يكتنفها الالمباالة والغرور.
رابعا :تناف�س و�رصاع الأجهزة اال�ستخبارية :ت�شهد معظم
الدول التي تتعدد بها الأجهزة اال�ستخبارية ذات املهام املتوازية
�رصاعا داخليا ،و�إن كان ال يبدو وا�ضحا يف �أحيان كثرية ب�سبب
ت�سلط جهاز على �آخر لإمكاناته الب�رشية واملادية� ،أو �صالحياته
ومهامه� ،أو قربه من ال�سلطة ال�سيا�سية العليا ،نظرا الختالف
التنظيم الداخلي للأجهزة اال�ستخبارية بني دولة و�أخرى ،كما �أن
عدم وجود امل�ؤ�س�سة اال�ستخبارية اجلامعة� ،أو �إخفاقها يف الف�صل
بني خمتلف الأجهزة ،خا�صة يف حتديد املهام وتق�سيمها على
�أ�س�س معينة ،ينتج عنه قتل للإبداع ،وحذر يف التقدير اال�ستخباري،
وابتعاد هذه الأجهزة عن �أن ت�أتي بجديد خ�شية اللوم �أو ت�صيد
الأخطاء ،وقبيل احلرب العاملية الثانية ظهرت التناق�ضات يف
التقديرات اال�ستخبارية حول نوايا وقدرات اجلانب الأملاين بني
تلك التي و�ضعتها اال�ستخبارات الع�سكرية ،والتقديرات التي
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و�ضعتها وزاره اخلارجية الربيطانية؛ فالأخرية دخلت يف نقا�شات
عميقة حول قدرات اجلانب الأملاين الع�سكرية ،وانتقدت يف مرات
خمتلفة التقديرات املو�ضوعة من قبل اال�ستخبارات الع�سكرية،
وكذلك جلنة الأمن بوزارة الدفاع ،حيث بدت تقديراتها مت�شائمة
جدا ،وبرزت فروق وا�ضحة بني التقديرين يف حجم القوات وخطط
الت�سليح الأملانية ،وبالرغم من �أنها �أ�صابت يف تقدير ذلك� ،إال
�أنها �أخط�أت كثريا يف توقع وقت التنفيذ املحتمل ،وحتديد القدرة
الأملانية على التنفيذ ،حيث بدت التقديرات التي قدمها القادة
الع�سكريون �أكرث دقة لالعتماد عليها لتقوي�ض القوة الأملانية،
و ُترجع بع�ض الكتابات �إخفاق الواليات املتحدة الأمريكية يف
جتنب هجمات � 11سبتمرب 2001م �إىل التناف�س غري املنظم
بني الأجهزة اال�ستخبارية ،والتي كان بع�ضها ميتلك معلومات
حول التهديد ،ولكنه مل ي�ش�أ �أن يقدمها للأجهزة الأكرث تخ�ص�صا
واهتماما مبو�ضوع التهديد ،كما �أن �أحد جوانب الق�صور يف جتنب
هجمات 2015م التي �رضبت العا�صمة الفرن�سية يعود �إىل �ضعف
التن�سيق اال�ستخباري بني �أجهزة ال�رشطة التي جتمع اال�ستخبارات
الداخلية ،وج��ه��ازي اال�ستخبارات اخلارجية واال�ستخبارات
الع�سكرية اللذين يجمعان املعلومات عن تنظيم (داع�ش) يف الدول
الواقعة حتت التهديد الإرهابي ،لكن كل تلك الأجهزة مل تكن تتبادل
املعلومات فيما بينها.
خام�سا :انعدام التعاون اال�ستخباري مع الأجهزة ال�صديقة :يف
ظل التكتالت والتعاون الع�سكري الذي ي�سود العامل يف حربه �ضد
الإرهاب� ،أو التحالفات �ضد دول تعد خارجة عن الإجماع الدويل،
�أو م�صطفة مع تنظيمات تخريبية ،ف�إن التعاون اال�ستخباري
بني ال��دول ال�صديقة واملتحالفة �أمر ال مفر منه ،وت�شهد الدول
عقد اتفاقيات تعاون ا�ستخباري بني �أجهزتها �سواء ب�شكل معلن
�أو ��سري ،وكثريا ما يتم التن�سيق بني ال��دول حول مو�ضوع ما
عن طريق �أجهزتها اال�ستخبارية ،قبل �أن ينقل ذلك التن�سيق �إىل
العلن عن طريق املعنيني بوزارات اخلارجية ،وبعك�س ذلك �ستظل
الأجهزة اال�ستخبارية التي ينعدم لديها هذا الأمر معتمدة على
معلوماتها املحدودة والتي قد ت�صيب بها �أو قد تخطئ ،ولقد
�أدى ت�ضارب التقديرات وقلة التن�سيق بني الأجهزة اال�ستخبارية
الأوروبية والأمريكية �إىل �أن يغفل العامل �أجمع عن �أكرب كارثة
ب�رشية يف التاريخ الإن�ساين حتى الآن وهي احلرب العاملية الثانية

التي تعد �أكرب ال�رصاعات الع�سكرية دموية على مر التاريخ ،والذي
ُق� ّد َر �إجمايل عدد �ضحاياها ب�أكرث من ( )60مليون قتيل ،ولقد
�أدت كل تلك الإخفاقات يف حتليل تعاظم بناء القوة الأملانية �إىل
اندفاع اجلي�ش النازي ليبتلع الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى
وانتهاء بفرن�سا و�إجنلرتا ،و�إىل متزق
بدءا ببولندا وت�شيكو�سلوفاكيا
ً
ً
العامل بني جبهات متناحرة وحروب بالنيابة وا�ستنزاف للرتاث
الب�رشي وح�ضارته ،وذلك ل�سوء تن�سيق التقديرات اال�ستخبارية بني
الأجهزة ال�صديقة .ولي�س ببعيد عن ذلك ما نتج عن ف�شل تن�سيق
التقدير اال�ستخباري بني �أجهزة ال��دول املتعاونة يف مكافحة
الإرهاب من �أنهار الدماء وماليني املهجرين وتدمري مدن عامرة
على يد تنظيم (داع�ش).
�ساد�سا :تدفق �أو �شح املعلومات :ي�صطدم حمللو اال�ستخبارات
�أحيانا بكم هائل من املعلومات التي تتدفق بكرثة وبو�سائل جمع
خمتلفة ،بحيث يجاهد مقدرو اال�ستخبارات كثريا لتلبية حتليلها
ومعاجلتها لإدخالها �ضمن تقديرهم اال�ستخباري ،وه��و ما
ي�صيبهم ب�شيء من االرتباك ،وي�ضطرون لتلبية عاطفة االنتقائية
املعلوماتية لديهم ،كما ت�شح املعلومات �أحيانا �إىل درجة عدم
الثقة بقدرة م�صادر اجلمع ،وهنا يجب التنبه �إىل تق�صد العدو بث
املعلومات بكل �أنواعها وخلق فو�ضى معلوماتية ،بحيث ي�صبح
ت�صديقها غري منطقي ،خا�صة تلك املعلومات التي يتم احل�صول
عليها بجهد قليل ،و ُتكمل ب�سهولة ال�صورة اال�ستخبارية املطلوبة،
وكذلك احلال يف �شح املعلومات مما يجعلها ناق�صة ومبتورة.
�سابعا :موقف متخذي القرار :يقول (وين�ستون ت�رش�شل) «�إذا
ف�ضلت �أن تبلغ رئي�سك بالأ�شياء التي يرغب يف �سماعها ف�إن ذلك
�سيكون هو التف�سري الأكرث �شيوعا النتهاج �سيا�سات خاطئة»� .إن
هناك عدة �أ�سباب التخاذ قرارات خاطئة من قبل القادة على خمتلف
امل�ستويات ،و�أهمها :تدفق معلومات غري دقيقة �إىل القادة تتمثل
يف تقادير مراكز الدرا�سات والبحوث ،و�آراء ي�ستقيها من ن�شاطات
وم�شاركات خمتلفةُ ،تك َّو ُن لديه �صورة مغايرة ملا يرفعه اجلهاز
اال�ستخباري من تقديرات ،كما �أن هناك عن�رص (الت�سيي�س) وهو
نوع من ال�ضغوط التي ميار�سها القائد على اجلهاز اال�ستخباري
لي�صل �إىل ا�ستنتاجات معينة تتماهى مع ما يعتقده �أو ي�ؤمن به،
ففي احلرب الأمريكية �ضد العراق عملت �أجهزة اال�ستخبارات على
�إر�ضاء القيادة ال�سيا�سية من خالل تق�صدها اخلروج با�ستنتاجات

تدعم التوجهات ال�سيا�سية للحكومة
الأمريكية �آنذاك والرامية �إىل �شن حرب
�ضد العراق ،ويحدث الإخفاق اال�ستخباري
�أي�ضا عندما يكون لدى متخذ القرار مبالغة فيما
ميكن �أن تقدمه له �أجهزة اال�ستخبارات ،حيث يطلب
متخذو القرار تقديرا ا�ستخباريا حول مو�ضوع معني ،وتف�شل
اال�ستخبارات يف توفري املعلومات الالزمة �أو يكون تقييمها
غري دقيق ،ف ُيل َقى اللوم على الأجهزة اال�ستخبارية لإخفاقها يف
تقدمي املطلوب ،وهناك خطر �آخر �أي�ضا :ف�إذا ما و�صلت �إىل يد
القائد تقديرات خمتلفة ومت�ضاربة ،ف�ستكون يف يده الإمكانية
لالختيار واال�ستناد �إىل التقدير الأقرب �إىل �آرائه ومفاهيمه ،ويف
ذات الوقت ف�إن القائد الذي يح�صل بالتوازي على تقديرين ورمبا
ثالثة تقديرات مت�شابهة �أو متماثلة �سيجد �صعوبة كبرية يف �أن
ي�شك ب�صحة هذه التقديرات� .أما اخلطر الأخري فيتمثل يف القرارات
التي يتخذها القادة املت�سمون بالطبع الديكتاتوري والتي جتعل
ون التقدير باجتاهات حم��ددة،
املحللني اال�ستخباريني ُي��ع � ّد َ
وينجزون تقاديرهم حتت �ضغط من اخلوف والتملق ،وي�سعون
ملجاراة القيادة ،متجنبني رفع تقديرات مناق�ضة لرغباتها.
ثامنا :الت�ضليل واخلداع :ويق�صد به القيام ب�أن�شطة وحتركات
على جميع امل�ستويات للت�أثري على تفكري رجال اال�ستخبارات
ومتخذي القرارات تقلل كفاءة عملية جمع املعلومات ،لت�شكيل
ق��رارات تخدم الطرف الذي ميار�س عملية اخل��داع ،مما يزيد من
الت�ضليل ،وي�ؤكد حالة اليقني الكاذب لدى املحللني ،ويرتتب عليها
حال جناحها �إخفاق ا�ستخباري ،وحتفل م�سرية التاريخ ب�أمثلة
كثرية على جناح اخلداع املعلوماتي ،فعملية ()bodyguard
التي و�ضعها احللفاء خل��داع الأمل��ان عن وجهة �إن��زال احللفاء
على �سواحل (النورماندي) تعد من عمليات اخل��داع التاريخية
املهمة ،كما �أن االحتاد ال�سوفييتي (ال�سابق) جنح يف خداع �أجهزة
اال�ستخبارات عن ن�رش ال�صواريخ البال�ستية يف كوبا ،وظل الأمر
�رسا حتى ك�شفه ا�ستطالع طائرات (  ،)U-2رغم �أن البعد بني
البلدين ال يزيد عن خم�سني ميال� .أما اخلدعة امل�رصية الكربى التي
�صدقتها �أجهزة املخابرات الإ�رسائيلية والأمريكية �أي�ضا ،فقد �أدت
�إىل حتقيق مفاج�أة اجتياز خط (بارليف) احل�صني وحتقيق الغاية
الوطنية للعملية (بدر) يف � 6أكتوبر 1973م ،وحول ذلك �شكلت
احلكومة الإ�رسائيلية جلنة (�أغرانات) للتحقيق يف �أ�سباب الإخفاق
اال�ستخباري ،لبحث �أ�سباب عدم التقدير ال�صحيح للخطر من قبل
املخابرات الع�سكرية الإ�رسائيلية ،و�أ�سباب عدم توقع الهجوم
امل�رصي ال�سوري امل�شرتك.
هل ميكن جتنب حدوث الإخفاق اال�ستخباري؟
�إن الإن���ذار عن احتمال وق��وع ح��رب هو الواجب الرئي�سي
لال�ستخبارات ،وه��و يت�ضمن ذل��ك التقييم ذا الأث��ر الطويل �أو
املتو�سط الذي ي�شمل امل�ؤ�رشات حول ا�ستعداد دولة ما ل�شن حرب،
ومثل هذه امل�ؤ�رشات ال تبدو �سهلة املنال يف ظل �إجراءات تت�سم
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بالغمو�ض ،ويف ظل تطبيق نظريات جديدة للحروب ب�أجيالها
املختلفة ،وحروب ال�سايرب وغريها ،كما �أن اتخاذ قرار احلرب يتم
يف و�سط �ضيق خا�صة يف دول العامل الثالث ،حيث تتخذ قرارات
احلروب دون موافقات برملانية ،كما ت�ضيق دائرة اتخاذ القرارت
التي ميكن اخرتاقها ،فمثال منذ �أن ت�سلم (هتلر) دفة القيادة يف
�أملانيا �صادقت احلكومة الربيطانية على تقدير يحدد اخلطر
الأملاين ،وكان ذلك قبل احلرب العاملية الثانية بخم�س �سنوات،
لكن ما كان ينق�ص التقدير الربيطاين هو حتديد مدى اخلطر الذي
كان ميثله (هتلر) نف�سه ،وهو رغبته الدخول يف حرب �شاملة بعد
�إلغاء اتفاقية (فر�ساي) ،بق�صد ال�سيطرة على �أكرث من ن�صف الكرة
الأر�ضية.
�إن نوايا العدو ال ميكن تقديرها بدقة منا�سبة ،فرمبا يرغب
العدو يف �شيء ولكن ال ي�ستطيعه ،ورمبا يرغب وي�ستطيع ولكنه
مل يقرر ،وهنا نقطه جديرة ب�رضب مثال حولها؛ فال�سادات عام
1973م قرر �أنه يريد احلرب وي�ستطيع القيام بها ،ولذلك قرر
دخولها� ،أما املخابرات الإ�رسائيلية فقدرت �أنه يريد احلرب ،لكنه
ال ي�ستطيع ذلك ،لذا فلن يقرر خو�ضها ،عليه ف�إن احل�صول على
معلومات عن نوايا العدو حتتاج اىل م�صادر قريبة من قيادة العدو
نف�سه وتطً لع على نواياه احلقيقية .كما �أن املعرفة بالعدو ،وتفعيل
التفكري املتب�رص فيما ي�صدر عنه من ت�رصفات قد يجنب الأجهزة
اال�ستخبارية الإخفاق اال�ستخباري� ،أما نق�ص املعرفة بثقافة
العدو في�سبب عدم الفهم ،ولذلك عندما وردت معلومة للجانب
الإ�رسائيلي يف � 4أكتوبر  1973حول �أوامر القيادة امل�رصية بوقف
ال�صيام و�إطعام اجلنود مل ترث هذه املعلومة �شيئا لدى مقدري
اال�ستخبارات الإ�رسائيلية ،رغم �أنها �سابقة مل تتكرر.
�إن درا�سة �إخفاقات اال�ستخبارات هي احلقل الأكادميي الأكرث
تقدم ًا يف علم اال�ستخبارات .وقد بد�أ هذا احلقل مع التحليل الذي
�أجري ب�ش�أن �إخفاق الواليات املتحدة يف التنب�ؤ بالهجوم الياباين
على (بريل هاربر) عام 1941م ،وهو الف�شل الذي �أ�سهم يف �إطالق
ون�ضج نظام اال�ستخبارات الأمريكية بعد احلرب العاملية الثانية،
ومنذ ذلك الوقت� ،أجريت درا�سات كثرية بحثت ظاهرة الف�شل
اال�ستخباري ،وخل�صت �إىل �أن الإخفاق اال�ستخباري �أمر ال ميكن
جتنبه .ومنذ قرابة ( )28عاماً� ،أكد الباحث (ريت�شارد بيت�س)�« ،أن
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ف�شل اال�ستخبارات لي�س حتمي ًا فقط ،بل طبيعيا �أي�ضاً» ،وهذا ال
يعني ف�شال دائما ،لكنه مع النجاحات الكثرية واملتكررة للأجهزة
اال�ستخبارية ف�إن حاالت الإخفاق البد �ستقع ،خا�صة عند رغبتنا
يف احل�صول على ا�ستنتاجات منا�سبة دون توفر معلومات كافية
ومالئمة �أحيانا ،ووجود م�ؤ�رشات مت�ضاربة تنبئ بال�شيء ونقي�ضه
يف �آن واحد.
اخلامتة:
يف �ضوء ما �أوردناه ف�إن الإخفاق اال�ستخباري �سيظل م�شكلة
قائمة ومتكررة يف كل زمان ،ولدى جميع الأجهزة اال�ستخبارية،
يف ظل قلة املعلومات املتوفرة ،وت�ضاربها �أحيانا ،ويف ظل
ق���درات خمتلفة للمحللني اال�ستخباريني ،مرتبطة بثقافات
ومدركات را�سخة ،وطرق تفكري حمددة ،وحتت �ضغط احلاجة �إىل
رفع تقديرات ل�صانعي القرار يف الوقت املنا�سب.
املراجع:
• (ت�سفي عوفر ،و�آيف كوبر) 1988م ،اال�ستخبارات ،والأمن
القومي ،دار اجلليل للن�رش والدرا�سات والأبحاث الفل�سطينية،
عمان ،الأردن.
َ
• (�شلومو ،غزيت) 2020م ،بني الإنذار املبكر واملفاج�أة-
ق�ص�ص الإخفاقات يف التقديرات الع�سكرية الإ�رسائيلية( ،مركز
يايف للدرا�سات) تل �أبيب� ،إ�رسائيل.
• ملاذا ال تتمكن �أجهزة اال�ستخبارات من �إ�صدار تقديرات
�صحيحة مل�صادر تهديد عنيفة �أح��ي��ان��ا؟ ،دوري���ة اجتاهات
الأح��داث ،مركز امل�ستقبل للأبحاث والدرا�سات املتقدمة ،عدد
مار�س 2016م.
• الوندي ،ب�شري ،جمموعة مقاالت حول املو�ضوع ،املركز
الأوروب����ي ل��درا���س��ات اال���س��ت��خ��ب��ارات ومكافحة الإره����اب ،مت
ا�سرتجاعها بتاريخ  1يونيو 2021م ،على الرابط:
https://www.europarabst.com/?p=38277

• جون هولي�سرت ،التعلم من �إخفاقات اال�ستخبارات ،جملة
اال�ستخبارات واال�ستخبارات امل�ضادة ،مت ا�سرتجاعها بتاريخ 6
يونيو  2021من الرابط:
https://www.tandfonline.com/loi/ujis20

التدبري (املعقلن) للموارد الب�شرية
و�أثره يف حت�سني الأداء وجودة اخلدمات باملرافق العامة
(اجلزء الثاين والأخري)

لقد �سبقت الإ�شارة يف العدد املا�ضي (� )533ضمن املقدمة العامة لهذا
املو�ضوع� ،أنه للجواب على الت�سا�ؤالت املطروحة يف هذا الإطار ،ومن �أجل
ت�سليط ال�ضوء على واقع تدبري املوارد الب�شرية باملرافق وامل�ؤ�س�سات العامة،
�ستتم معاجلة مو�ضوع هذه الدرا�سة ،ون�شرها عرب مقالني متكاملني ،وفق
الت�صميم التايل:
فبعد التطرق للإطار النظري واملفاهيمي لتدبري املوارد الب�شرية �ضمن
املحور الأول ،الذي �شكل مو�ضوعا للمقال الأول من هذه الدرا�سة ،ف�إن املحور
الثاين ،من هذه الدرا�سة ،فيعد مبثابة املقال الثاين لهذا املو�ضوع ،والذي
�سيخ�ص�ص ملعاجلة عقلنة تدبري العن�صر الب�شري و�أثره على تطوير �أداء
املرفق العام.
املحور الثاين :عقلنة تدبري العن�صر الب�شري
وتطوير �أداء املرفق العام
لقد �أثبتت كل التجارب واملمار�سات ،يف كثري من القطاعات
– ويف ظل بيئات متغرية � -أن �أي عملية تغيري �أو حت�سني تتم
دون تدخل العن�رص الب�رشي ،حمكوم عليها بالف�شل ،لأن التنمية
احلقيقية ،ال تكمن يف تطوير املباين الفخمة �أو املعدات �أو التقنية
املتقدمة ،بل تتمثل بالأ�سا�س يف العن�رص الب�رشي ،الذي يتعامل
مع كل هذا ،كما ت�ؤكد معظم التوجهات الإدارية احلديثة على �أهمية
وجود الر�ؤية احلقيقية من قبل الإدارة العليا على �أن �أهم الأ�صول
لديها هو ر�أ���س امل��ال الب�رشي ،املتمثل يف الأ���ص��ول املعرفية
للعن�رص الب�رشي (الكفاءات ،الت�أهيل) يف الدولة.

العقيد الركن/
نا�صر بن عبداهلل القتبي
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

�إن �إ�سرتاتيجية التنمية والتطوير داخل املنظمات واملرافق
العامة ،يجب �أن ال تغفل �أهمية التكامل واالرتباط بني ر�أ�س املال
امل��ادي ور�أ���س امل��ال الب�رشي باعتبارهما عن�رصان �أ�سا�سيان
ميتزجان يف حتقيق الن�شاط الإ�سرتاتيجي .فتحقيق املنظمات
لأهدافها التناف�سية ،مل يعد يقت�رص على ما تتوفر عليه من عنا�رص
�إنتاج تقليدية ،بل �أي�ضا على ما تتوفر عليه من م�ستوى معريف
وفني يتميز به موردها الب�رشي ،فقد ثبت �أن التقدم الفني والتقني
ال��ذي يعتمد على اجلهد الإن�ساين يف البحث العلمي واالبتكار
واملبادرة �إىل التطوير والإب��داع ،كان ال�سبب املبا�رش يف تزايد
الإنتاجية ،ومن ثم متكني املنظمات التي �أتقنت هذا اجلانب من
امتالك زمام املبادرة يف حتقيق التفوق والريادة وتقدمي اخلدمات
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�إ�سرتاتيجية التنمية والتطوير داخل املنظمات
واملرافق العامة ،يجب �أن ال تغفل �أهمية التكامل
واالرتباط بني ر�أ�س املال املادي ور�أ�س املال الب�شري
اجليدة للمتعاملني معها.
و�إذا كانت املوارد الب�رشية ،ت�شكل بال منازع الرثوة احلقيقية
والدائمة ن�سبيا للمنظمات ،ف�إن �إ�سرتاتيجيات �إدارة املوارد الب�رشية
مبدخالتها ،ت�شكل بامتياز اخليارات العلمية والتطبيقية املتاحة
�أمام املنظمات لتحقيق متطلبات م�رشوع التغيري ،الذي يعد يف
ظل الظروف البيئية الراهنة و�سيلة املنظمة للنجاح يف خمتلف
املجاالت امل�ستهدفة.
وتعد املنظمات طبقا لنظرية النظم� ،أنظمة مفتوحة على البيئة
التي تنتمي �إليها وتن�شط فيها ،فهي يف حياة تفاعل وتعامل م�ستمر
معها �أخذا وعطاء ،ت�أثرا وت�أثريا ،ونظرا ملا تتميز به هذه البيئة من
تغري مت�سارع يف كافة �أبعادها وجوانبها� ،أ�صبحت املنظمات �أبعد
ما تكون عن الثبات واال�ستقرار ،و�أ�شد حاجة �إىل التغيري والتحديث،
حتى ت�ستطيع تعظيم االنتفاع من الفر�ص املتاحة من جهة ،ومن
جهة �أخرى جتنب املخاطر والتهديدات املتولدة عن حركية هذه
البيئة.
لقد �أ�صبح مو�ضوع التغيري والتطوير ،الق�ضية الأ�سا�سية لدى
املهتمني بعلوم الإدارة ،وبات ي�شكل الهدف املحوري لكثري من
املنظمات ،حيث جعلت منه م�رشوعا ال�ستمرارها ومنوها ،مبا
يكفل لها حتمية مواكبة كل التطورات يف خمتلف املجاالت.
�إن التطور النوعي يف جمال �إدارة الأعمال ،رافقه تطور نوعي
كذلك يف �إدارة املوارد الب�رشية ،ف�أ�صبح احلديث الآن من�صبا على
تدبري (�أو ت�سيري) املعارف والكفاءات� ،إذ �أن املنظمة احلديثة مل تعد
تعب�أ بالعن�رص الب�رشي غري امل�ؤهل وغري الكفء ،هذا ف�ضال عن
�أن لواء التغيري �إمنا ت�صنعه وحتمله وجت�سده الكفاءات ،وال ميكن
حتقيق �أي تغيري ناجع يف غياب الكفاءات.
وانطالقا مما �سبق ،ويف �ضوء املتغريات الدولية املت�سارعة
التي ي�شهدها العامل باجتاه االنفتاح الكامل لكافة الأنظمة ،وحيث
ال ي�ستطيع �أي نظام �أن يعي�ش يف عزلة عن الكيان العاملي ،مت
حتديث املرافق واملنظمات العامة من خالل الرتكيز على �ضبط
وعقلنة تدبري وتنمية امل��وارد الب�رشية ،والتي تتعاظم ب�شكل
م�ضطرد ،نتيجة لتلك املتغريات والتطورات العلمية والتقنية
والتكنولوجية ،وامتدادا لثورة املعلومات واالت�صاالت التي عمت
معظم �أنحاء العامل ،حيث �أدى كل ذلك �إىل �إحداث تغريات مهمة يف
املفاهيم االقت�صادية والإدارية ويف دور املوارد الب�رشية ب�صفة
خا�صة ويف �أ�ساليب وو�سائل و�أمناط العمل الأخرى ،كما �ساعدت
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مو�ضوع التغيري والتطوير �أ�صبح الق�ضية الأ�سا�سية لدى
املهتمني بعلوم الإدارة ،وبات ي�شكل الهدف املحوري لكثري
من املنظمات ،حيث جعلت منه م�شروعا ال�ستمرارها ومنوها
على �إح��داث تغريات �رسيعة يف املهن احلرة والقطاع احلكومي،
ب�شكل �أ�صبحت معه الق�ضايا االجتماعية ال�شغل ال�شاغل ،ومتثل
�أكرب التحديات التي تواجه �أغلب البلدان ،ومنها البلدان العربية.
ويف الوقت احلا�رض وعلى امل��دى البعيد ،كان الثقل الأكرب
يرتكز على املرافق وامل�ؤ�س�سات العامة ،فكان من الطبيعي �أن
ي�ستجيب القطاع احلكومي ملجريات التحول والتحديث ،فالتقدم
العلمي والتكنولوجي املذهل يف عامل اليوم ،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 �أم��را بعيد املنال ،مما ا�ستدعى
�رضورة التم�سك باحلماية القانونية حلقوق وواجبات املوظفني
والعاملني بالقطاع اخلا�ص والقطاع احلكومي على حد �سواء،
حيث يواجه العمالء اليوم العديد من التحديات التي تقف عقبة
�أمام حياتهم وم�ستوى معي�شتهم ،لعل �أهمها م�شكلة الباحثني عن
العمل و�إيجاد الأطر البديلة املتخ�ص�صة والنخب الإدارية والتقنية
الالزمة ملواكبة التحديث بفعالية وجتويد املردودية.
ومن هذا املنطلق ،ف�إن عملية التدبري املعقلن وتنمية املوارد
الب�رشية� ،أ�صبحت ت�ؤدي �إىل حت�سني خدمة �أنظمة و�أ�ساليب التعامل
مع الآخرين ،الأمر الذي ا�ستدعى �رضورة �إعادة النظر يف املوارد
الب�رشية وتنمية قدرات العاملني من خالل برامج تدريبية ،وتوفري
و�سائل تكنولوجية حديثة و�أماكن منا�سبة لتقدمي بل حت�سني
اخلدمة املقدمة للعمالء ب�شكل �أف�ضل و�أ�رسع.
وي�أتي تدبري وتنمية املوارد الب�رشية ك�أ�سلوب �إداري معا�رص،
ليمثل �إطارا حموريا يف معظم دول العامل؛ لتقومي الأداء وتطويره،
ويرجع ذلك �إىل الأزم��ة التي تعي�شها املنظمات اخلا�صة ،وكذا
املنظمات واملرافق العامة ،نتيجة ل�ضعف قدرتها على اال�ستجابة
ال�رسيعة واملتالحقة للمتغريات املجتمعية والعاملية ،والتحديات
املطلوبة للتنمية ب�صورة حتقق لها الفاعلية والكفاءة.
و�إذا كان املوظف هو حمور ارتكاز تدبري امل��وارد الب�رشية،
ف�إن االرتقاء مب�ستوى اخلدمات الإداري��ة �أمر ال بد منه ،يفر�ض
على قياداتها �أن تطور من �سيا�ساتها الإدارية ،والتي من �أهمها:
ح�رص م�شاكل العمالء ،حتديد عيوب اخلدمات املقدمة ،مناق�شتها
وحتليلها ،من �أج��ل االرت��ق��اء بها وتطويرها ،وحتقيق كل هذه
الأهداف ،ال ميكن �أن يتم �إال باعتماد تخطيط �إ�سرتاتيجي وتكوين
وتدريب جيد ك�أحد مرتكزات التدبري املعقلن للعن�رص الب�رشي داخل

عملية التدبري املعقلن وتنمية املوارد الب�شرية ،تعد من �أهم
العمليات الوظيفية الهادفة �إىل حت�سني الأداء؛ كونها تتعامل
مع �أهم عن�صر من عنا�صر الإنتاج و�أكرث املوارد عر�ضة للت�أثري
على اخلدمات ب�شكل مبا�شر� ،أال وهو العن�صر الب�شري
املرافق واملنظمات العامة .خا�صة �إذا علمنا �أن عملية التدبري
املعقلن وتنمية املوارد الب�رشية ،تعد من �أهم العمليات الوظيفية
الهادفة �إىل حت�سني الأداء؛ كونها تتعامل مع �أه��م عن�رص من
عنا�رص الإنتاج و�أكرث املوارد عر�ضة للت�أثري على اخلدمات ب�شكل
مبا�رش� ،أال وهو العن�رص الب�رشي.
و�إذا كان االختالف قد وقع بني علماء الإدارة ب�ش�أن تعريف
تدبري امل��وارد الب�رشية؛ ف�إن الإجماع بينهم يعد �أم��را حم�سوما
بخ�صو�ص اعتبار التدبري املعقلن للعن�رص الب�رشي له ت�أثري مبا�رش
على زيادة فاعلية املوارد الب�رشية يف املنظمة؛ لتحقيق �أهداف
الفرد واملنظمة واملجتمع .وهذا الأمر ين�صب على وجوب التخطيط
الإ�سرتاتيجي الواقعي لهذه امل��وارد ،من خالل �ضبط التوا�صل
الإداري ،وو�ضع الربامج التدريبية ومتابعتها با�ستمرار بهدف
حت�سني وجتويد �أدائها.
خال�صة عامة
وكخال�صة عامة حول ما جاء يف املقال ،التي تكت�سي �أهمية
خا�صة� ،سواء من الناحية النظرية �أو العملية� ،إذ تنبع �أهميتها من
الناحية النظرية ،من �أنها ت�شكل �إ�ضافة ب�سيطة للدرا�سات املنجزة
ذات ال�صلة ب�إدارة املوارد الب�رشية ،ومن مت درا�سة موقع التدبري
املعقلن يف تدبري وتنمية املوارد الب�رشية يف املرافق العامة ،وهي
بذلك حماولة ملعرفة مدى ت�أثر حت�سني وتطوير �أداء املنظمات
واملرافق العامة ،بعملية التدبري املعقلن للموارد الب�رشية ومن مت
�إبراز �أثر العالقة بني هذه العملية ،وحت�سني خدمات و�أداء املرفق
العام.
مما ي�ضفي على هذه الدرا�سة �أهمية خا�صة �أي�ضا� ،أنها تعد
حماولة متوا�ضعة تندرج يف �إط��ار املجهودات املبذولة منذ
بداية ت�سعينات القرن املا�ضي ،من طرف امل�س�ؤولني واملهتمني
والباحثني ،من �أجل ت�شخي�ص ال�صعوبات والعراقيل التي حتول
دون �إجناح �سيا�سة التدبري املعقلن للموارد الب�رشية مبختلف الدول
ال�سائرة يف طريق النمو.
ومن هذا املنطلق ،ال بد من توجيه �أنظار امل�س�ؤولني لأهمية
م�صطلح التدبري املعقلن ل��ل��م��وارد الب�رشية وط��رق ت�سيريها
باالعتماد على التخطيط الإ�سرتاتيجي والتدريب والتكوين اجليد
للعن�رص الب�رشي باملنظمات واملرافق العامة ،وما يرتتب على
ذلك من تعظيم لأهم ا�ستثمار من ا�ستثمارات الدولة املتمثل يف

املنظمة احلديثة مل تعد تعب�أ بالعن�صر الب�شري غري
امل�ؤهل وغري الكفء ،هذا ف�ضال عن �أن لواء التغيري
�إمنا ت�صنعه وحتمله وجت�سده الكفاءات ،وال ميكن
حتقيق �أي تغيري ناجع يف غياب الكفاءات
املورد الب�رشي ،ومن ثم ،ت�أهيل املوارد الب�رشية من �أجل انخراط
فعلي يف عملية التنمية ،بالن�سبة جلميع املجاالت واجلوانب التي
ترتبط بتدبري وتنمية املوارد الب�رشية ،ومواكبة التحوالت الوطنية
والدولية يف هذا الإطار ،حيث �أ�صبحت تربز �أهمية املوارد الب�رشية
كعن�رص حموري ملبا�رشة التغيري للأف�ضل ورفع التحديات و�إنتاج
ال�ثروات وك�سب ره��ان التناف�سية ،وتفعيل �أورا���ش الإ�صالحات
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االت�ص��ال اجلماه�يري والتنمي��ة
والتحديث يف دول العامل النامي

�إذا كان التحدي��ث ( )Modernizationه��و تل��ك العملي��ة التي
يتغري بها الأفراد من طريقة احلياة التقليدية �إىل �أ�سلوب يف احلياة
تقدما من الناحية التقنية ،ف�إن التنمية هي نوع
�أكرث تعقي ًدا و�أكرث ً
من التحديث الكلي ال�شامل  ،مثلما هي نوع من التغيري االجتماعي
ال��ذي يت�ضم��ن �إدخال �أف��كار جديدة يف النظ��ام االجتماعي ,وذلك
للو�صول �إىل م�ستوى �أعلى واحل�صول على دخل �أكرب.
واملهم��ة الت��ي تق��وم به��ا و�سائ��ل االت�ص��ال اجلماهريي هي
�إج��راء العملي��ات االت�صالي��ة (الإعالمية) بهدف نق��ل الر�سائل من
امل�ص��در(� )Sourceإىل املتلق��ي �أو امل�ستقب��ل ( )Receiverال��ذي
�شخ�صا واح�� ًدا �أو �أكرث �أو جمتم ًعا ب�أكمل��ه  ،وذلك بهدف
ق��د يك��ون
ً
الت�أث�ير عليه وتغيري �سلوكه  ,ولهذا االت�صال �أ�شكال متعددة  ،فمنه
االت�ص��ال ال�شخ�ص��ي ( ).Personal commوه��و االت�ص��ال (وجه ًا
لوج��ه  )Face To Faceويت�ضم��ن انتق��ال الر�سال��ة الإعالمية بني
اثنني �أو �أكرث ,وه��و يختلف بع�ض ال�شيء عن االت�صال اجلماهريي
( )Mass Mediaم��ن حي��ث حج��م اجلمهور امل�سته��دف واحل�صول
على ال�صدى �أو التغذية الراجعة (.)Feed back
واالت�صال اجلماهريي هو الذي ميكن �أن يهيء البيئة املنا�سبة
�أو اجل��و املالئ��م  ،والذي ميك��ن تعريفه بتهيئة املن��اخ باملعارف
واالجتاه��ات واملعتقدات وال�سلوك الذي ي�ش��كل موقفًا عقل ًيا م�ؤي ًدا
للتغيري  ،بحيث ي�صبح اجلو مالئم ًا وخ�صب ًا للأفكار اجلديدة والتي
ميكن تقبلها ,وكما يق��ول (ولبور�رشام  ,)Wilbur Schrammف� َّإن
و�سائ��ل االت�ص��ال اجلماهريي ت�ضاع��ف اجلهد الفك��ري وتزيد من
انت�ش��ار الر�سال��ة ,وكلما كان��ت الو�سيلة ذات تقني��ات �أحدث كانت
قادرة عل��ى م�ضاعفة ت�أثري الر�سالة الإعالمي��ة �إىل درجات �أف�ضل
وم�ستويات �أعلى.
وكلما زادت وتنوعت و�سائل االت�صال اجلماهريي ,كان مدلول

اللواء الركن متقاعد الدكتور
حمـمــــــد خلــــــــف الرقــــــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية
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يق��ول علم��اء وخرباء الإع�لام �أن التنمية والتحدي��ث مهمة وطنية بالدرج��ة الأوىل ,ولكن لكل م��ن املفهومني معان
ودالالت ,فاملعاين والدالالت يف �أذهان �أ�صحاب الثقافات الأجنبية الراغبني يف ال�سيطرة والهيمنة وفر�ض ثقافاتهم على
الدول الأ�ضعف �إعالم ًيا و�صناع ًيا واقت�صاد ًيا وع�سكر ًيا يختلف �إىل حد كبري عن معاين ودالالت هذه املفاهيم املوجودة يف
�أذهان �أ�صحاب الثقافات الوطنية وبخا�صة يف دول العامل النامي  ,حيث يحاول امل�ستعمرون فر�ض ثقافات بالدهم على
البالد امل�س��ت ْع َمرة حتت مظلة التنمية والتحديث ,وقد بهرت هذه الثقافات الأجنبية بع�ض �أن�ص��اف املتعلمني املتحم�سني
لهذه الثقافات الغربية يف الكثري من املجتمعات وبخا�صة النامية منها  ،ف�أخذوا بالرتويج لهذه الثقافات التي ال ميكن �أن
تتفق �أو تتوافق مع الثقافات الوطنية  ،نظر ًا للبون ال�شا�سع ما بني هذه الثقافات وبني الثقافات الوطنية  ،الختالف الدين
والعادات والتقاليد  ،وم�س��تويات التعليم ،واختالف الرتكيبات املجتمعية  ،ي�ض��اف لذلك مت�س��ك ال�ش��عوب بثقافاتها ،
والوقوف يف وجه هذا الرتويج الذي ي�أتي على ح�ساب الثقافة الوطنية  ،ورف�ض مثل هذه الثقافات الدخيلة .
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االت�صال اجلماهريي يهيء املناخ املالئم للت�أثري يف
املعارف واالجتاهات واملعتقدات وال�سلوك
و�سائ��ل االت�ص��ال اجلماه�يري ت�ضاع��ف اجله��د
الفكري وتزيد انت�شار الر�سالة الإعالمية
املعلوم��ات وت�أث�ير الإعالم على درجة من الدالل��ة والأهمية حتى
بني املجتمعات التي ال يتقن �أبنا�ؤها القراءة والكتابة.
ومع ث��ورة التقني��ات احلديثة ,وث��ورة املعلوم��ات ت�سعى دول
وجمتمع��ات الع��امل لأن يك��ون لديه��ا و�سائ��ل ات�ص��ال جماهريي
تتمك��ن – بوا�سطته��ا  -م��ن التق��اط املعلوم��ات ب�ص��ورة �رسيعة
ومبا��شرة ويف وق��ت قيا�س��ي ,وقد راج��ت �صناعة الإع�لام حالي ًا
وتط��ور الو�ض��ع ب�شكل �أف�ض��ل ,فكل ال��دول لديها و�سائ��ل �إعالمها
الت��ي تن�ش��ط يف املحافظة عل��ى �شخ�صيتها الوطني��ة ,حتى �أ�صبح
دور مه��م  ,حيث تعد هذه الو�سائ��ل �أدوات تغيري
لو�سائ��ل الإع�لام ٌ
�أ�سا�سي��ة يف املجاالت االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ,ولكن
ه��ذه الو�سائ��ل متفاوتة يف ق��وة ت�أثريها ,وح�سب تق��دم الدولة يف
اهتمامه��ا ورعايته��ا للإعالم وتزويد �أجهزته��ا الإعالمية ب�أف�ضل
الو�سائ��ل والأ�ساليب والتقني��ات امل�ستخدمة يف العامل  ,وكل بلد له
�سيا�سته يف امتالك وتعزيز فاعلية و�سائل الإعالم لديه.
ولعل االختالف يف هذه الو�سائل يف الدول النامية لي�س اختالف ًا
كمي ًا بل هناك جوانب كبرية �أخرى لها دور يف تركز و�سائل الإعالم
يف ال��دول النامي��ة يف امل��دن ,حي��ث التجمعات ال�سكاني��ة  ،مع �أن
63

العــدد 534
يونيو 2021

التقني��ات احلديث��ة يف جمال الإع�لام تكر�س
الهيمن��ة الإعالمي��ة ل�صالح ال��دول املالكة لها
ذات القدرة على �صناعة الإعالم

جميع الدول حتر�ص على امتالك و�سائل �إعالم ن�شيطة
وحديثة للمحافظة على �شخ�صيتها الوطنية
هناك ترابط متما�سك بني التنمية والثقافة والإعالم,
والتنمية تتم بوا�سطة االنت�شار الثقايف واحل�ضاري
ن�سب�� ًا كبرية من �سكان الدول النامية تعي�ش يف املناطق الريفية,
كم��ا �أنه من املع��روف �أن الدول الأقل تقدم ًا ه��ي تلك التي متلك
و�سائ��ل ات�صال جماهريي �أق��ل تقنيات ,كما ي�ساع��د عدم كفاءة
اخلدم��ات الإعالمية يف ال��دول النامية على بق��اء التطور والنمو
لا تقول بع�ض الدرا�سات
الطبيع��ي لو�سائل الإعالم حمدوداً ,فمث� ً
�أن (الو�ص��ول �إىل معدل ع�رش ن�سخ من ال�صحف لكل مائة �شخ�ص
يف �أفريقي��ا �سيتم حوايل عام 2035م) ,وهناك متغريات قد ت�ؤثر
يف هذا التقدير مث��ل ارتفاع معدالت النمو وحمو الأمية وارتفاع
م�ست��وى التعليم ,وت�شري الدرا�سات الإعالمية �إىل �أن (�شعوب �آ�سيا
و�أفريقيا و�أمريكي��ا الالتينية هي ال�شعوب التي حتتاج �إىل تعزيز
قدراتها يف جمال االت�صال اجلماهريي).
ومل��ا كان هناك ترابط مه��م بني الثقافة والإع�لام والتنمية
الت��ي تع��د �شك ًال م��ن �أ�ش��كال التغي�ير االجتماعي ,ف���إن الدكتور
�سع��د الدين �إبراهي��م ي�شري �إىل «�أن التنمية تت��م بوا�سطة االنت�شار
الثق��ايف واحل�ضاري» ,ه��ذا االنت�ش��ار الذي يرتكز ب�ش��كل وا�ضح
وكب�ير على و�سائل االت�ص��ال اجلماهريي التي لها دور يف تغيري
�أمن��اط ال�سلوك واالجتاهات �إزاء �إحالل القيم والعالقات املقبولة
اجلدي��دة حم��ل القيم والعالقات التقليدية الت��ي مل تعد ذات ت�أثري
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�إيجابي يف احلياة املجتمعية اجلديدة ,وهذه العملية ت�شكل هدفًا
حمور ًيا للعمليات والدرا�سات يف جمال االت�صال اجلماهريي.
وهن��ا ال ب��د من الإ�ش��ارة �إىل الت�أثريات الفاعل��ة التي يرتكها
تدف��ق املعلوم��ات بقوة م��ن دول ال�شمال ( ال��دول املتقدمة ) �إىل
دول اجلن��وب ( الدول النامية ) ب�شكل يو�ضح مدى هيمنة الإعالم
م��ن خ�لال امتالك �أدوات وتقني��ات �إعالم متكن ال��دول املتقدمة
م��ن امت�لاك فر���ص �أق��وى لن��شر ثقافاتها  ،ع�بر ما �أُطْ ل��ق عليه
م�صطل��ح ( Across Cultural comاالت�ص��ال الثق��ايف)  ،وترى
�أن مث��ل هذه الدول التي متلك التقني��ات الإعالمية العالية تن�شط
م��ن خالل فتح املراكز الثقافي��ة وتغذيها بفنون �صناعة الإعالم
مبا يغري امل�شاهدين �أو امل�ستمعني �أو القراء  ،مع حماولة �إ�ضفاء
الطاب��ع الثقايف لهذه ال��دول املهيمنة  ،وبالت��ايل يتحقق الهدف
ب�إح�لال ثقاف��ات جدي��دة حم��ل الثقاف��ات الوطنية املتج��ذرة ،
وي�ساعد على التخل�ص من بع�ض العادات والتقاليد الأ�صيلة التي
ت�ش��كل مرتكزات مهم��ة ت�ستند �إليه��ا ال�شخ�صية الوطني��ة للبلدان
امل�ستهدف��ة  ،وتع��د ه��ذه الو�سائل والأ�ساليب ه��ي الأكرث خطورة
عل��ى تركيب��ة املواط��ن النف�سي��ة واالجتماعية وحت��ى ال�سيا�سية
 ،فالع��صر احلديث متي��ز بالهيمن��ة الإعالمي��ة الإلكرتونية التي
�أخ��ذت م��كان الهيمنة االقت�صادي��ة والع�سكرية  ،مم��ا جعل الأمر
�أك�بر خطراً  ،ذلك لأن الهيمنة االقت�صادية كانت تهدف �إىل الربح
من خالل البحث عن اليد العاملة الأقل كلفة  ،والهيمنة الع�سكرية
تبح��ث عن ال�سيطرة الع�سكرية وال�سيا�سية وعن التحكم يف القرار
ال�سيا�سي  ،فيما تبحث الهيمنة الإعالمية الإلكرتونية عن تخريب
وتدم�ير قيم الثقاف��ات الوطنية والع��ادات والتقاليد الرا�سخة يف
املجتمع��ات  ،ف�أ�صبح��ت هذه الهيمن��ة �أكرث �إخاف��ة للمجتمعات
النامي��ة لأنها تبحث عن الت�أثري على العقول واملعتقدات و�أمناط

احلي��اة و�سلوكي��ات الب�رش  ،وهذا ما ميكن تنبيه و�سائ��ل الإعالم الوطني له
 ،للأخ��ذ مبا ه��و مفيد من الثقافات الواردة  ،وتوعي��ة املواطنني ملا هو غري
مالئ��م وال ي���ؤدي دوراً يف نهو�ض الوطن وبن��اء ح�ضارته ,و�أن تعطي الدول
مزي��داً م��ن االهتمام والرتكيز عل��ى اجرتاح �إ�سرتاتيجي��ات �إعالمية ودورات
براجمي��ة  ،وبرام��ج مذاع��ة ومتلف��زة  ،و�صحاف��ة مكتوبة وتوجي��ه لو�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي  ،بحي��ث ت�صاغ م��ن خالله��ا ر�سائ��ل �إعالمية توجه
ال�شباب ملا فيه خري الوطن واملواطن  ،وخري جمتمعاتهم وعائالتهم  ،وحتى
خري �أنف�سهم .
لق��د �أدى امت�لاك ال��دول املتقدم��ة لو�سائ��ل �إع�لام مدجج��ة بالتقنيات
احلديثة �إىل خلق و�ضعيات تبعية وهيمنة جعلت �أغلب الدول النامية تقت�رص
على التلقي ال�سلبي  -مبعنى ال يقابله �إعالم مكافئ ثقاف ًيا وتقن ًيا  -لإعالم
منقو���ص وم�ش��وه  ،ومبني على �أفكار خمطط��ة و�أهداف مو�ضوع��ة م�سبق ًا ،
تق��ود �إحالل الثقاف��ات اجلديدة حمل الثقاف��ات الوطنية الأ�صيل��ة  ،التي قد
ت�ؤث��ر ب�ش��كل فاع��ل � ،أو قد متح��و مالمح ال�شخ�صي��ة الوطني��ة للمجتمع يف
اً
خطريا يتطلب من
اختالل
الب�لاد امل�ستهدفة  ،وهذا و�ض��ع يثري القلق وي�شكل
ً
الإ�سرتاتيج��ات الإعالمي��ة الوطنية الوقوف يف مواجهة ه��ذا املد املقلق من
التدف��ق الإعالمي  ،واحلد من ت�أثرياته  ،وللحد من االخرتاقات الناجتة عنه ،
الت��ي قد ت�صل �إىل م�ستويات من الت�أثري على اال�ستقالل الوطني � ،أو رمبا من
خ�لال ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات التي قد ت�صل �إىل م�ستويات من الت�أثري
على ا�ستقالل القرارات ال�سيا�سية للبالد  ،وقد تتدخل �إىل حد ي�صل �إىل م�ستوى
ر�س��م ال�سيا�سات الوطنية م��ن خالل �إي�صال بع�ض ال�شخ�صيات املتنفذة عرب
ط��رق م�رشوع��ة �سيا�سي�� ًا مثل الو�ص��ول من خ�لال �صناديق االنتخ��اب � ،أو
الو�صول �إىل م�ستوى العمل يف مراكز �صنع القرار يف �صلب النظام ال�سيا�سي
 ،ونظ��راً خلطورة مثل ه��ذه الأو�ضاع الإعالمية  ،نرى �أن الكثري من الدول قد
نظاما
طالب��ت بعق��د امل�ؤمترات الدولية م��ن �أجل و�ضع �أ�س�س �إعالمي��ة ت�سند ً
عالقات �إعالمي ًة متوازن ًة مع الدول النامية تكفل
�إعالم ًيا دول ًيا جديداً ُي ْر�سي
ٍ
حتقيق ا�ستقاللية �أكرب لو�سائل الإعالم الوطنية يف العامل النامي .

املراجع :

� lأحم��د بدر ,االت�صال باجلماهري بني الإعالم والدعاية والتنمية ,ط ,1
وكالة املطبوعات الكويت 1982م.
 lالدكتور حممد الرميحي  ،يف النظام الإعالمي اجلديد  ،ت�أليف الدكتور
م�صطف��ى امل�صم��ودي ،من�شورات ع��امل املعرف��ة � 94(،سل�سلة كت��ب ثقافية
�شهري��ة ي�صدره��ا املجل�س الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون والآداب– الكويت ) ،
�أكتوبر 1985،م.
 lثوما�س ماكفيل  ،ترجمة الدكتور ح�سني حممد ن�رص والدكتور عبداهلل
الكندي ،الإعالم الدويل ( النظريات – االجتاهات – امللكية )  ،ط 2005، 2م.
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ذكريات خالدة ..ومنا�ســـــــــــــك تعبدية
الدكتور /يو�سف بن �إبراهيم ال�سرحني

ذكريات خالد ٌة؛ ت�أجيجً ا للأ�شواق و� اً
ٌ
إقبال على الطاعة يقول
الله ع َّز َّ
ا�س َل َّل ِذي ِب َب َّك َة ُم َبا َر ًكا َوهُ دً ى
وجل�ِ } :إ َّن �أَ َّو َل َب ْي ٍت و ُِ�ض َع ِلل َّن ِ
ات َب ِّي َن ٌ
ني (ِ )96في ِه �آ َي ٌ
ات َّم َقا ُم �إِ ْب َر ِاهي َم َو َمن دَ َخ َل ُه َك َان � ِآم ًنا
ِّل ْل َعالمَ ِ َ
ا�س ِحجُّ ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْا�س َت َطاعَ �إِ َل ْي ِه َ�س ِبي ًال َو َمن َك َف َر َف ِ�إ َّن
َو ِل ّل ِه عَ َلى ال َّن ِ
ني{ �سورة �آل عمران الآيتان (.)97-96
الله َغ ِن ٌّي عَ ِن ا ْل َعالمَ ِ َ
�إن الآيتني الكرميتني ،تتحدثان عن مكة املكرمة والبيت
احلرام وعن فري�ضة احلج .فتت�أجج امل�شاعر والأحا�سي�س ،وتلتهب
العواطف والوجدان ،وت�ضرم جذوة ال�شوق والغرام �إىل بيت
�إن حج بيت اهلل فر�صة لذكريات خالدة
ترد على اخلواطر منها� :أنه يذكرنا بطيف
�إبراهيم عليه ال�سالم وهو يودع البيت بعدما
ترك فلذة كبده �إ�سماعيل الطفل ال�صغري
الر�ضيع مع �أمه هاجر عليها ال�سالم عند
البيت العتيق ب�أمر اهلل تعاىل فدعا ربه قائالً:
}ر َّب َنا �إِنيِّ �أَ ْ�س َك ْن ُت مِ ْن ذ ُِّر َّيتِي ب َِوادٍ غَ يرْ ِ ذِي
َ
ال�صلاَ َة
وا
ِيم
ق
ي
ل
ا
ن
ب
ر
م
ر
ُح
ا
ت
ي
ب
د
ن
ع
ِكَ
لمْ
َز ْر ٍ عِ ْ َ َ ْ
َ َّ ِ َ َّ َ ِ ُ ُ
َّ
ا�س َت ْه ِوي ِ�إل َْي ِه ْم َو ْار ُز ْق ُه ْم
َاج َع ْل �أَ ْف ِئ َد ًة مِ َن ال َّن ِ
ف ْ
ون{ �سورة �إبراهيم
مِ َن الث ََّم َر ِ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْ�شك ُُر َ
الآية ( )37ويذكرنا بطيف هاجر وهي ت�سعى
بني ال�صفا واملروة بحث ًا عن املاء ،ويذكرنا
بطيف �إبراهيم و�إ�سماعيل عليهما ال�سالم وهما
يرفعان القواعد من البيت .ويذكرنا �أي�ض ًا
مبولد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ون�ش�أته
وبعثته ودعوته وهجرته وفتحه ملكة املكرمة،
ويذكرنا بحجة الوداع التي علم فيها �صلى
اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه منا�سك احلج بالقول
والعمل و�أر�سى فيها مبادئ الإ�سالم و�أكدها.
واحلج �أي�ض ًا فر�صة للعظة واالعتبار،
فالرحلة �إىل احلج �أ�شبه ما تكون بالرحلة
�إىل الدار الآخرة ،فتنقل احلجيج بني امل�شاعر
املقد�سة بني مكة ومنى وعرفة واملزدلفة،
�أ�شبه ما يكون بتنقل النا�س يوم القيامة
من موقف �إىل موقف ،وتزاحم احلجاج يف
الطواف وال�سعي وعند رمي اجلمرات� ،أ�شبه ما
يكون بتزاحم وتدافع اخلالئق ،وقد قاموا من
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الله احلرام؛ حيث هناك حتيا الأرواح وت�ستيقظ ال�ضمائر وت�سمو
النفو�س ،فرتقى �إىل �أعايل ال�شرف والعزة والرفعة ،وت�صعد �إىل
عامل الطهر والنقاء ،وتعرج من عامل ال�شهادة �إىل عامل الغيب ،ومن
عامل الطني �إىل عامل الروح ،ومن عامل الأر�ض �إىل عامل ال�سماء،
كيف ال؟! وهناك تتجلى معية الله تعاىل لعباده.
يف هذه الأيام املباركة تهب رياح الإميان بعد ما كانت خافتة
يف النفو�س فتالم�س �شغاف القلوب فيت�أجج لهيب ال�شوق واحلنني
�إىل العرا�ص الطاهرة وامل�شاعر املقد�سة ،ويف هذه الأيام ي�ستعد

قبورهم �ساعة البعث ،ووقوف �ضيوف الرحمن
على قدم امل�ساواة يف �صعيد عرفة يف اليوم
التا�سع من ذي احلجة� ،أ�شبه ما يكون بوقوف
اخلالئق على �أر�ض املح�رش بني يدي اهلل تعاىل
للح�ساب واجلزاء ،فجدير مبن كان قادراً على
�أداء احلج �أن يبادر �إليه وال يت�أخر ،ف�إنه ال يعلم
ماذا �سيحدث له من موانع وعوار�ض متنعه
من ت�أدية هذه ال�شعرية العظيمة.
لقد ف�ضل اهلل تعاىل مكة املكرمة على
�سائر بقاع الأر�ض على الإطالق ،فهي �أطهر
البقاع ،و�أ�رشف البقاع ،و�أقد�س البقاع على
وجه الأر�ض� .إنها �أر�ض مباركة مطهرة
مقد�سة ،فيها �آيات بينات تتميز بها ،ودالئل
وا�ضحات تتفرد بها ،وعالمات زاهرات تفاخر
بها ،فيها البيت العتيق ،وحجر �إ�سماعيل،
ومقام �إبراهيم ،واحلجر الأ�سود ،وعني زمزم،
وامل�شعر احلرام ومنى وعرفة ،فتحن القلوب
املرهفة �شوق ًا �إليها؛ فتطمئن وترتوي من
ماء معينها ،وتنجذب النفو�س امل�شتاقة
�إليها؛ حب ًا فيها ،وتهفو امل�شاعر اجليا�شة
ناحيتها؛ لتهد�أ من لوعتها ،وتهوي �إليها
الأفئدة امللتهبة؛ لت�سرتيح من عنائها ،وترنو
�إليها العيون املتعط�شة؛ لتكتحل بر�ؤيتها،
وتطري نحوها الأرواح امل�ؤمنة؛ فرح ًة حتلق
يف �سماء ف�ضائها ،وتتحمل الأبدان الطاهرة
وعثاء ال�سفر؛ ميممة �شطرها ،يحدوها الأمل
يف غفران الذنوب ،وتدفعها الرغبة يف قبول

التوبة؛ فما �أجمل احلديث عن هذه الذكريات
التي حتمل يف م�ضمونها �شذى الإميان،
وحتمل يف طياتها عبري الإ�سالم؛ لأجل �أخذ
الدرو�س منها ،وا�ستلهام العرب من فحواها،
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى �إيقاظ ًا
للعواطف ،والأحا�سي�س ،وت�أجيج ًا للأ�شواق،
وامل�شاعر؛ حفزاً للهمم ،و�صق ًال للعزائم ،ودفع ًا
للطاعة ،و�إتقان ًا للعمل.
ٌ
ُ
تعبدية؛ تفقهًا وعل ًما
منا�سك
لقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز �أعمال
احلج بع�ضها جمملاً  ،وبع�ضها فيه �شيء من
التف�صيل ،وقد بني النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -منا�سك احلج؛ طبقها تطبي ًقا عمل ًيا
يف حجة الوداع ،وقال «خذوا عني منا�سككم»
فحري مبن �أراد �أن ي�ؤدي هذه
رواه م�سلم،
ٌ
الفري�ضة �أن يكون على علم ودراية بكيفية �أداء
منا�سك احلج.
تعريف احلج :احلج ركن من �أركان الإ�سالم
اخلم�سة ،و�أ�صل من �أ�صول الدين .معناه لغةً:
الق�صد ،وا�صطالحاً :ال�سفر �إىل مكة املكرمة
بنية العبادة للقيام باملنا�سك التي ال ت�ؤدى
�إال بالبيت العتيق وما جاوره .لقد فر�ض اهلل
تعاىل احلج على امل�سلم امل�ستطيع مرة واحدة
يف العمر ،وجعل جزاء احلج املربور اجلنة،
فعن �أبي عبيدة عن جابر بن زيد -رحمهما
اهلل تعاىل -عن �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه-

�ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله احلرام من
امل�ؤمنني وامل�ؤمنات للتوجه �إىل الأر�ض املقد�سة
والرحاب الطاهرة لأداء منا�سك احلج ،في�أتون من
ني نداء
كل فج عميق ،ومن كل بلد �سحيق؛ ملب َ
خليل الرحمن و�أبي الأنبياء �إبراهيم عليه ال�سالم
حيث �أمره ربه بذلك ،يقول الله تعاىلَ } :و�أَ ِّذنْ
ا�س ِبالحْ َ جِّ َي�أْ ُت َ
وك ِر َج اًال وَعَ َلى ُك ِّل َ�ض ِام ٍر
فيِ ال َّن ِ
يق{ �سورة احلج الآية(.)27
َي�أْ ِت َ
ني ِمنْ ُك ِّل َفجٍّ عَ ِم ٍ
قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم:-
«العمرة �إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج
جزاء �إال اجلنة» رواه الربيع.
املربور لي�س له ٌ
ف�ضل احلج :احلج له ف�ضل عظيم ،وثواب
جزيل ،فقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
«من حج فلم يرفث ومل يف�سق رجع كيوم ولدته
و�سئل �-صلى اهلل
�أمه» رواه البخاري وم�سلمُ ،
عليه و�سلم� -أي الأعمال �أف�ضل؟ قال�« :إميان
باهلل ور�سوله» قيل :ثم ماذا؟ قال« :ثم جهاد
يف �سبيل اهلل» قيل :ثم ماذا؟ قال« :حج مربور»
رواه البخاري وم�سلم.
�رشوط احلج :الإ�سالم ،والعقل ،والبلوغ،
واحلرية ،واال�ستطاعة ،وي�ضاف بالن�سبة
للمر�أة �أن ي�صاحبها زوج �أو حمرم ،فعن �أبي
هريرة -ر�ضي اهلل عنه -عن ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم -قال« :ال يحل المر�أة ت�ؤمن
باهلل واليوم الآخر �أن ت�سري م�سرية يوم وليلة
�إال مع ذي حمرم منها» رواه الربيع والبخاري
وم�سلم ،و�إن تعذر الزوج �أو املحرم ،فيجوز
لها �أن حتج يف رفقة من امل�سلمني الأمناء
امل�صطحبني لن�سائهم.
�أركان احلج� :أجمع العلماء على �أن �أركان
احلج ثالثة هي :الإحرام ،والوقوف بعرفة،
وطواف الإفا�ضة ،وي�سمى طواف الزيارة،
واختلفوا يف ال�سعي هل هو من �أركان احلج،
�أم �أنه من واجباته ؟ ،والثاين هو امل�شهور عند
�أ�صحابنا رحمهم اهلل ،وكفى بهم حجةً.

الركن الأول الإحرام :وحقيقته الدخول يف
الن�سك بنية احلج �أو العمرة� ،أو بنيتهما مع ًا
بهيئة وكيفية خم�صو�صة مقرتنة بتلبية مع
جترد الذكر من الثياب املخيطة ،ولب�س ثوبي
الإحرام ،وهما رداء يلف به الن�صف الأعلى
من اجل�سم دون الر�أ�س ،و�إزار يلف به الن�صف
الأ�سفل من اجل�سم حتى �أعلى الكعب ،ون�ص
التلبية :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال �رشيك لك
لبيك� ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ال �رشيك لك،
ملا روى ابن عمر ر�ضي اهلل عنه �أن تلبية ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-لبيك اللهم لبيك،
لبيك ال �رشيك لك لبيك� .إن احلمد والنعمة لك
وامللك ال �رشيك لك ،ال يزيد على هذه الكلمات»
رواه البخاري وم�سلم ،وف�ضل التلبية عظيم،
فعن �سهل بن �سعد ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-ما من ملب يلبي
�إال لبى ما عن ميينه و�شماله من حجر �أو �شجر
�أو مدر حتى تنقطع الأر�ض من هاهنا وهاهنا
عن ميينه و�شماله» رواه الرتمذي وابن ماجة.
مواقيت الإحرام :للإحرام باحلج ميقاتان
زماين ومكاين :فامليقات الزماين يراد به
�أ�شهر احلج لقول اهلل تعاىل} :الحْ َُّج �أَ ْ�ش ُه ٌر
ات{ �سورة البقرة الآية ( )197و�أ�شهر
ُوم ٌ
َّم ْعل َ
احلج هي� :شهر �شوال و�شهر ذي القعدة والأيام

الع�رشة الأوىل من ذي احلجة ،وقيل وت�سع من
ذي احلجة ،وقيل �شهر ذي احلجة كله؛ لأن
رمي اجلمرات وهو من �أعمال احلج �إمنا يكون
يف �أيام الت�رشيق وهي :احلادي ع�رش ،والثاين
ع�رش ،والثالث ع�رش� ،إ�ضافة �إىل جواز ت�أخري
طواف الإفا�ضة وال�سعي ،وهما من �أركان
احلج �إىل �أيام الت�رشيق ،بل ويرخ�ص للحائ�ض
ت�أخريهما �إىل �أواخر ذي احلجة ،وب�أدائهما
يكون احلاج قد حتلل التحلل الأكرب ،وعليه
ف�إنه من �أحرم باحلج قبل �أ�شهر احلج ال ينعقد
�إحرامه بحج ،وي�صح بعمرة �ش�أنه �ش�أن من
�صلى فري�ضة قبل دخول وقتها فتكون نافلة.
� َّأما امليقات املكاين فرياد به املوا�ضع
التي حددها ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -ليحرم منها كل من �أراد دخول مكة
املكرمة قا�صداً �أداء منا�سك احلج �أو العمرة،
وال يجوز حلاج �أو معتمر �أن يتجاوزها دون
�إحرام ،و�إال فعليه دم� ،إال �إذا رجع �إىل امليقات
ليحرم منه ،واملواقيت املكانية خم�سة هي:
ذو احلليفة وت�سمى (�آبار علي) ملن جاء من
املدينة املنورة ،واجلحفة ،وت�سمى (رابغ) ملن
جاء من بالد ال�شام ،وم�رص ،واملغرب ،وقرن
املنازل ،وي�سمى (ال�سيل الكبري) ملن جاء من
عمان ،وجند ،وذات عرق ملن جاء من العراق،
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ويلملم ملن جاء من اليمن ،فعن �أبي عبيدة
عن جابر بن زيد -رحمهم اهلل تعاىل -عن
�أبي �سعيد اخلدري -ر�ضي اهلل عنه -قال:
«و ّقت ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -لأهل
املدينة �أن يهلوا من ذي احلليفة ،ولأهل ال�شام
اجلحفة ،ولأهل جند قرن املنازل ،ولأهل اليمن
يلملم ولأهل العراق ذات عرق» رواه الربيع
ومالك يف املوط�أ.
�أنواع الإحرام� :أنواع الإحرام باحلج ثالثة:
�إفراد وقران ومتتع ،وقد �أجمع العلماء على
جواز كل واحد من هذه الأنواع الثالثة ،فعن
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت« :خرجنا مع
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -عام حجة
الوداع فمنا من �أه َّل بعمرة ،ومنا من �أه َّل بحج
وعمرة ،ومنا من �أه َّل باحلج ،و�أه َّل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم باحلج ،ف�أما من �أه َّل
بعمرة فحل عند قدومه ،و�أما من �أه َّل بحج �أو
جمع بني احلج والعمرة فلم يحل حتى كان
يوم النحر» رواه مالك يف املوط�أ.
فالإفراد �أن يحرم من يريد احلج من
امليقات باحلج وحده ويقول عند التلبية (لبيك
حجة) ويبقى حمرم ًا �إىل �أن يرمي جمرة العقبة
بعد طلوع �شم�س اليوم العا�رش ،بعدها يتحلل
باحللق �أو التق�صري ،واحللق �أف�ضل .والقِران �أن
يحرم احلاج من امليقات باحلج والعمرة معاً،
ويقول يف التلبية( :لبيك حجة وعمرة) ويبقى
على �إحرامه �إىل �أن يتحلل اليوم العا�رش،
والتمتع �أن يحرم احلاج بعمرة مفردة يف �أ�شهر
احلج ،ويقول عند التلبية( :لبيك عمرة) ثم يحل
منها �إىل يوم الرتوية ،وهو اليوم الثامن من
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ذي احلجة ،فيحرم باحلج من �أي مو�ضع من
احلرم املكي قائالً( :لبيك حجة) ويبقى على
مي
�إحرامه �إىل �أن يتحلل اليوم العا�رشُ ،
و�س َّ
متتع ًا لالنتفاع ب�أداء الن�سكني احلج والعمرة
يف �أ�شهر احلج يف عام واحد ،من غري �أن يعود
امل�سلم �إىل بلده ،ولأن املتمتع يتمتع بعد
التحلل من �إحرامه بالعمرة مبا يتمتع به غري
املحرم.
وقد اختلف الفقهاء يف الأف�ضل من هذه
الأنواع ،وهذا االختالف مبني على اختالفهم
يف حج ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم،-
وامل�شهور �أن التمتع �أف�ضلها؛ ملا فيه من ي�رس
و ًبعد عما يف�سد احلج ،ولأن النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -قد �أمر به �أ�صحابه ،فبعد �أن
طافوا و�سعوا �أمرهم �أن يجعلوها عمرة �إال من
�ساق هدياً ،وكان �-صلى اهلل عليه و�سلم-
يهوى التمتع ويتمناه ،بيد �أن �سوقه للهدي
منعه من ذلك.
الركن الثاين للحج الوقوف بعرفة :وهو
الركن الأعظم لقوله عليه ال�صالة وال�سالم
(احلج عرفة) ويكون يف اليوم التا�سع من ذي
احلجة يف �أي مكان من عرفة �إال بطن عرنة،
وهو واد يقع يف اجلهة الغربية من عرفات،
ومعنى الوقوف بعرفات احل�ضور والبقاء
فيها للدعاء والذكر واالبتهال والت�رضع
وطلب املغفرة ،وال ت�شرتط فيه الطهارة ،فعن
�أبي عبيدة عن جابر بن زيد -رحمهما اهلل
تعاىل -قال« :ا�صطحب حممد بن �أبي بكر
و�أن�س بن مالك من منى �إىل عرفات ،فقال
له حممد بن �أبي بكر كيف ت�صنعون يف مثل

هذا اليوم و�أنتم مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم» فقال« :يهل منا املهل �-أي يلبي -فال
ينكر عليه ،ويكرب املكرب فال ينكر عليه» رواه
الربيع ،ويرى جمهور علماء الأمة على �أن وقت
الوقوف يبد�أ من زوال �شم�س اليوم التا�سع �إىل
طلوع فجر اليوم العا�رش ،فمن وقف بالنهار
وجب عليه مد الوقوف �إىل غروب ال�شم�س
والت�أكد من �إفطار ال�صائم� ،أما من وقف
بالليل كالذي ي�أتي مت�أخراً فال يجب عليه
مد الوقوف �إىل طلوع الفجر بل يكفيه مبقدار
ما يذكر اهلل تعاىل ك�أن ي�أتي بالباقيات
ال�صاحلات�« :سبحان اهلل واحلمد هلل وال �إله �إال
اهلل واهلل �أكرب» فعن عروة بن ُم�ضرَ �س بن �أو�س
الطائي -ر�ضي اهلل عنه -قال� :أتيت ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -باملزدلفة حني
جئت
خرج �إىل ال�صالة ،فقلت يا ر�سول اهلل� :إين ُ
من جبل طيء �أكللت راحلتي ،و�أتعبت نف�سي،
واهلل ما تركت من جبل �إال وقفت عليه ،فهل
يل من حج ،فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم« :-من َ�شهِ َد �صالتنا هذه ووقف معنا
حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة لي ًال �أو
مت حجه وق�ضى تفثه» رواه �أبو داود
نهاراً فقد َّ
والرتمذي.
الركن الثالث طواف الإفا�ضة :وي�سمى
طواف الزيارة� ،أو طواف الركن ،ويكون بعد
التحلل الأول �أو الأ�صغر ،قال اهلل تعاىل:
}ول َْيطَّ َّو ُفوا بِال َْب ْيتِ ال َْعتِيقِ { �سورة احلج
َ
الآية ( )29والطواف بالبيت ت�شرتط فيه
الطهارة ،ويكون �سبعة �أ�شواط كل �شوط يبد�أ
من ركن احلجر الأ�سود وينتهي به ،على �أن

يجعل الطائف الكعبة امل�رشفة على ي�ساره،
وال يطوف داخل احلطيم ،لأنه من الكعبة ،فمن
طاف بداخله فال طواف له ،وللبيت العتيق
�أربعة �أركان هي على الرتتيب :ركن احلجر
الأ�سود ،والركن العراقي ،والركن ال�شامي،
والركن اليماين.
و�أخرياً ال�سعي :وال ت�شرتط فيه الطهارة،
ومعناه امل�شي بني ال�صفا واملروة �سبعة
�أ�شواط مع الهرولة للرجال بني العلمني
الأخ�رضين يف كل �شوط ،وتبد�أ الأ�شواط من
ال�صفا وتنتهي باملروة.
واجبات احلج :الإحرام من امليقات
مب َّنى
املكاين يف امليقات الزماين ،واملبيت ِ
ليلة عرفة ،واملبيت باملزدلفة ليلة العيد �إىل
الفجر ،وذكر اهلل تعاىل يف املزدلفة لقول اهلل
َات فَاذْكُ ُروا اللَّـ َه
َ�ض ُتم مِّ ْن َع َرف ٍ
تعاىلَ } :ف�إِذَا �أَف ْ
عِ ن َد المْ َْ�ش َع ِر الحْ ََر ِام{ �سورة البقرة الآية ()198
ورمي اجلمرة الكربى ب�سبع ح�صيات بعد طلوع
ال�شم�س ،ونحر الهدي وهو واجب على املتمتع
لقول اهلل تعاىل} :ف ََمن تمَ َ َّت َع بِا ْل ُع ْم َر ِة �إِلىَ الحْ َِّج
ا�س َت ْي�سرَ َ مِ َن ا ْل َه ْد ِي{ �سورة البقرة الآية
ف ََما ْ
(.)196
� َّأما املفرد فلي�س عليه هدي باالتفاقَّ � ،أما
القارن ففيه خالف؛ يرى اجلمهور �أن على
القارن هدي ،والبع�ض يرى �أن ال هدي على
القارن� ،إال �أن كان قد �ساق الهدي كما فعل
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وذهب �إىل هذا
الر�أي بع�ض علمائنا مثل قطب الأئمة حممد بن
يو�سف �أطفي�ش وال�شيخ حمد بن عبيد ال�سليمي
-رحمهما اهلل تعاىل -وهذا الذي يرجحه

�سماحة �شيخنا العالَّمة بدر الدين اخلليلي
حفظه اهلل تعاىل -ويف هذا يقول الإمام نورالدين ال�ساملي -رحمه اهلل تعاىل -يف كتابه
(جوهر النظام) اجلزء الأول .كتاب احلج .باب
الإحرام.
واخللف يف الهدي على من قرنا
ُ
وال �أرى اللـــــزوم �شيـــــــ ًئا بيـــــ ًنا
ومن واجبات احلج احللق �أو التق�صري
واحللق �أف�ضل ،وترتيب �أعمال احلج يوم النحر،
وال�سعي بني ال�صفا واملروة لقول اهلل تعاىل:
ال�صفَا َوالمْ َْر َو َة مِ ن َ�ش َعا ِئ ِر اللهَّ ِ ف ََم ْن َح َّج
}�إِ َّن َّ
َ
اح َعل َْي ِه �أن َيطَّ َّو َف ب ِِه َما
ا ْل َب ْي َت �أَ ِو ْاع َت َم َر فَلاَ ُج َن َ
ِيم{ �سورة
َو َمن َتطَ َّو َع َخيرْ ً ا َف ِ�إ َّن اللهَّ َ َ�شاكِ ٌر َعل ٌ
البقرة الآية (َّ � )158أما ما يروى عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم� -أنه قال« :ا�سعوا ف�إناهلل كتب عليكم ال�سعي» فهو حديث �ضعيف عند
�أهل العلم.
ومن واجبات احلج املبيت مبِنى ليايل
الت�رشيق ،ورمي اجلمرات الثالث يف �أيام
الت�رشيق بعد زوال ال�شم�س ،وطواف الوداع
لقول النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-ال
ينفرن �أحدكم حتى يكون �آخر عهده بالبيت»
رواه م�سلم.
حمظورات الإحرام :الوطء ومقدماته،
ولب�س املخيط للرجال ،والتطيب ،و�إزالة �أو
ق�ص ال�شعر مطل ًقا ،وتقليم الأظافر ،ولب�س
القفازين للرجال والن�ساء على ال�سواء ،وقتلُ
الرب� ،أو امل�شاركة يف قتله� ،أو الداللة
�صيد ّ
عليه� ،أو الإعانة على �إم�ساكه ،وقطع �شجر
احلرم واقتالع ح�شي�شه �إال الإذْخِ َر وما زرعه

الإن�سان ،ويت�ساوى يف قتل �صيد الرب وقطع
�شجر احلرم املحل واملحرم ،ومن املحظورات
تغطية الر�أ�س للرجال ،وتغطية الوجه للن�ساء؛
�إذ املر�أة �إحرامها يف وجهها؛ ولها �أن ترخي
الثوب على وجهها من فوق ر�أ�سها عند
حماذاة الرجال ،كما كانت ال�صحابيات ويف
مقدمتهن �أزواج ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -يفعلن ،واقرتاف املعا�صي كالكذب
والغيبة والنميمة ،فعلى من اقرتف �شي ًئا من
أخريا عقد
ذلك �أن يتوب وي�ستغفر اهلل تعاىل ،و� ً
الزواج واخلِطبة لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
نكح وال يخطب» رواه
نكح املحرم ،وال ُي ُ
«ال َي ُ
الربيع وم�سلم ،وعليه ف�إن عقد النكاح يف حال
الإحرام ال ي�صح ،ولو كان جهال� ،أو ن�سيا ًنا ،وال
ترتتب عليه فدية.
امل�صادر واملراجع:
� اً
أول :القر�آن الكرمي.
ثان ًيا :كتب احلديث ال�رشيف؛ �صحيح
الربيع ،و�صحيح البخاري ،و�صحيح م�سلم،
و�سنن �أبي داود ،و�سنن الرتمذي ،و�سنن ابن
ماجه ،وموط�أ مالك.
ثالثًا :كتب الفقه؛ الدالئل على اللوازم
والو�سائل لل�شيخ دروي�ش بن جمعة املحروقي.
وجوهر النظام للإمام نور الدين ال�ساملي،
والفتاوى الكتاب الأول ل�سماحة ال�شيخ �أحمد
بن حمد اخلليلي ،وقطوف �إ�سالمية .ت�أليف
يو�سف بن �إبراهيم ال�رسحني.
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القر�آن الكرمي

و�س ُك ْم َحتَّى
قال اهلل تعاىلَ } :و�أَتمِ ُّ وا الحْ َ َّج َوا ْل ُع ْم َر َة للِهَّ ِ َف ِ�إ ْن �أُ ْح صرِ� ْتمُ ْ َف َما ْا�س َت ْي�سرَ َ ِم َن ا ْل َه ْد ِي ۖ َو اَل تحَ ْ ِلقُوا ُر ُء َ
ي�ضا �أَ ْو ِب ِه �أَذًى ِّمن َّر�أْ ِ�س ِه َف ِف ْد َي ٌة ِّمن ِ�ص َي ٍام �أَ ْو َ�ص َد َق ٍة َ�أ ْو ن ُُ�س ٍك َف ِ�إذَا َ�أ ِمن ُت ْم
ان ِمن ُكم َّم ِر ً
َي ْب ُل َغ ا ْل َه ْد ُي محَ ِ َّل ُه َف َمن َك َ
َف َمن تمَ َ َّت َع ِبا ْل ُع ْم َر ِة ِ�إلىَ الحْ َ ِّج َف َما ْا�س َت ْي�سرَ َ ِم َن ا ْل َه ْد ِي َف َمن لمَّ ْ َي ِج ْد َف ِ�ص َيا ُم َثلاَ َث ِة �أَ َّي ٍام فيِ الحْ َ ِّج َو َ�س ْب َع ٍة ِ�إذَا َر َج ْع ُت ْم
َاب()196
ِت ْل َك َع�شرَ َ ٌة َك ِام َل ٌة َذ ِل َك لمِ َ ن لمَّ ْ َي ُك ْن �أَ ْه ُل ُه َحا�ضرِ ِ ي المْ َ ْ�س ِج ِد الحْ َ َر ِام َوا َّتقُوا اللهَّ َ َو ْاع َل ُموا �أَ َّن اللهَّ َ �شَ ِدي ُد ا ْل ِعق ِ
�ض ِفي ِه َّن الحْ َ َّج َفلاَ َر َف َث َو اَل ُف ُ�سوقَ َو اَل ِج َد َال فيِ الحْ َ ِّج َو َما َت ْف َع ُلوا ِم ْن َخيرْ ٍ َي ْع َل ْم ُه
ات َف َمن َف َر َ
وم ٌ
الحْ َ ُّج �أَ�شْ ُه ٌر َّم ْع ُل َ
اب (� {)197صدق اهلل العظيـــم
ُون َيا �أُوليِ ْ أ
اللهَّ ُ َو َت َز َّو ُدوا َف�إِ َّن َخيرْ َ الزَّا ِد ال َّت ْق َوى َوا َّتق ِ
الَ ْل َب ِ
�سورة البقرة الآيتان ( 196ـ )197
							

ا َ
حلجّ م ّرة واحدة يف ال ُعمر

�أوج���ب اهلل �-سبحانه وت��ع��اىل -ا َ
حل� ّ�ج
على ك ّل م�سلم م� ّ�رة واح��دة يف ال ُعمر ،وا ّتفق
فقهاء امل��ذاه��ب على ذل��ك ،ق��ال �-صلّى اهلل
�ض َهّ ُ
الل َع َل ْي ُك ُم
ا�س ق ْد ف ََر َ
عليه و�سلّم�( :-أَ ُّي َها ال َّن ُ
احل ََّج ،ف َُح ُّجوا ،فَقالَ َر ُجلٌ� :أَكُ َّل َع ٍام يا َر�سولَ
هلل
اهللِ؟ ف ََ�سك ََت ح َّتى قا َل َها ثَلاَ ثًا ،فَقالَ َر�سولُ ا ِ
َ�ص َلّى َهّ ُ
ُلتَ :ن َع ْم َل َو َج َب ْتَ ،ولمَ ا
الل عليه و�س َّل َم :لو ق ُ
ا�س َتطَ ْع ُت ْم)( .رواه م�سلم) فا�ستدلّوا بذلك على � ّأن
ْ
احل َّج ال يجب فيه التكرار ،ووجوب احل َّج يكون
قادر عليه ،وهي �إحدى امل�سائل التي
لمِ َن هو ٌ
�أجم َعت عليها ال ّأمة الإ�سالم ّية.
c

احلكمة من م�شروعية احلج وف�ضله

احلج يعد من �أف�ضل �أن��واع اجلهاد وذلك
عندما ُ�سئلت �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها� :أيهما �أف�ضل العمل قالت �أف�ضل اجلهاد
ب�رور .واحل��ج امل�ب�رور ه��و احل��ج ال��ذي
ح� ٌ�ج م� ٌ
ال ي�شوبه �شي ٌء من الإث��م وفُعل على الوجه
ال�صحيح؛ ف ��إذا كان كذلك ثوابه الوحيد هو
اجل ّنة كما �صحت بذلك الأح��ادي��ث النبو ّية.
وتتابع احلج والعمرة يزيالن الفقر والذنوب.
وااللتزام ب�آداب احلج و�أحكامه بحيث يكون
احلاج خلوق ًا �صبوراً ال يرفث وال يف�سق رجع
ذنوب �أو معا�صي-
كيوم ولدته �أمه � -أي بال ٍ
فاهلل �سبحانه وتعاىل قد غفر له جميع ذنوبه.
و��ُشررُ ع احلج �أي�ض ًا ليتعارف امل�سلمون على
بع�ضهم البع�ض ويلتقوا يف �صعي ٍد واح � ٍد
ي�أدون نف�س ال�شعائر والعبادات ب�أعداد كبريةٍ
ا�ست�شعار �إىل �رضورة
رباين ففي ذلك
وبتنظيم
ٍّ
ٌ
ٍ
وحدة الأمة الإ�سالمية واحتادها ومتا�سكها.
وحتقيق املنفعة املادية والتجارية التي تعود
على التجار و�أ�صحاب املحالت من توافد
احلجاج على البيت احل��رام ،وتبادل اخلربات
التي ي�أتي بها احلجاج من بالدهم املختلفة.
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احلج رحلة �إميانية

هي رحلة �إىل بيت اهلل ع ّز وجل لي�شعر بقرب اهلل تعاىل وتعظيم املكانة يف نف�س امل�سلم يف �أداء احلج،
انطباعا كب ًريا ب�أن النا�س �سوا�سية عند اهلل ال فرق بني غني �أو فقري �إ ّال بالتقوى عند اهلل،
وتعطي للإن�سان
ً
فهي ت�شعر الإن�سان ب�صورة عن يوم املح�رش عندما يكون النا�س ينتظرون يوم احل�ساب فهي قريبة جداً من
يوم كهذا ،وعند لب�س الإحرام ت�شعر الإن�سان �أن القيمة احلقيقة عند اهلل لي�ست باملظهر و�إنمّ ا ما يف داخل
ال�صدور والأعمال.
c

احلج و�أهميته

تربز �أهم ّية احلج يف كونه م�ؤمتراً �ضخم ًا يجمع امل�سلمني من �ش ّتى بقاع الأر�ض ،وي�ساعد احلج يف
تعزيز روح ال�صرب وحتمل امل�شاق يف نف�س امل�ؤمن؛ وذلك لأن احلج يحتاج جمهوداً بدني ًا كبرياً ،وي ّعود احلج
ويكر�س احلج مبد�أ امل�ساواة بني النا�س على
امل�ؤمن على البذل والعطاء وغر�س قيمة الكرم لدى امل�ؤمنّ ،
اختالف �أجنا�سهم و�ألوانهم ،ل ّأن احلج يجمع النا�س من كافة اجلن�سيات والعروق ،وي�ساعد احلج امل�سلم يف
مغفرة الذنوب واخلطايا ،وهو فر�صة للتوبة عن الذنوب ،ويع ِّود احلج امل�سلم على االلتزام بالوقت؛ ل ّأن احلج
يحتاج �أن ت�ؤدى منا�سكه يف �أوقات حمددة ،وبطريقة منتظمة ،هذا �إىل جانب الرتويح عن النف�س؛ وذلك
لأن احلاج ي�سافر ويعرب الكثري من املناطق �أثناء ذهابه ملو�سم احلج ،وذلك يتيح للحاج التعرف على بلدان
وثقافات خمتلفة عن الثقافات التي يعرفها ،كما ويعيد مو�سم احلج �إىل ذهن احلاج ذكريات عديدة متعلقة
بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�صحابته الكرام؛ ل ّأن مكة املكرمة مكان مولد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
وبذرة النواة لظهور الإ�سالم ،ويربي مو�سم احلج احلاج على ح�سن التعامل والأخالق؛ لأن احلاج ال يجدر به
التلفظ بالألفاظ البذيئة والأخالق ال�س ّيئة �أثناء �أدائه منا�سك احلج.
c

التي�سري للحجيج يف يوم عرفة

للحاج �أن يدخل �إىل عرفة يف ليلة التا�سع من ذي احل ِّجة؛ تفادي ًا للزحام الذي يح�صل عاد ًة بعد
يجوز
ّ
�صالة الفجر وطلوع ال�شم�س يوم عرفة؛ �إذ � ّإن عدد ا ُ
حل ّجاج الكبري ،وخروجهم يف الوقت ذاته �إىل ُّ
الط ُرق التي
ً
للحاج
وال�سماح
ال�ساعات،
من
ا
عدد
امل�شي
إىل
�
احلاج
ي�ضطر
ُت�ؤ ّدي �إىل جبل عرفة ُي�س ّبب زحام ًا �شديداً قد
ّ
ّ
ّ
ورفع املَ�شقّة واحل ََرج عنه؛ فال�س ّنة يف ذلك اخلروج
ب�أن ي�صل �إىل عرفة دون الوقوف فيها من مظاهر التي�سري َ
للحاج �أن ي�صل �إليها يف ليلة التا�سع من ذي احل ِّجة ،ومن
�إىل عرفة بعد طلوع �شم�س يوم عرفة � ،اّإل �أ ّنه يجوز
ّ
احلاج الوقوف يف عرفة ولو حلظات؛ �إذ ال يجب عليه الوقوف وقت ًا
مظاهر التي�سري �أي�ض ًا �أ ّنه ُيجزئ عن
ّ
طويالً ،ومن ذلك �أي�ض ًا � ّأن َمن َوقف يف عرفة لي ًال ولو مروراً� ،أو حلظات قليلة ب�سبب فوات الوقوف فيه نهاراً،
ف�إن ذلك ُيجزئه ،و ُي َع ّد وقوفه �صحيحاً.
c

التي�سري يف َرمي اجلمرات

جزئي ،و�أ�صحاب الأعذار
ي�صح توكيل العاجز الذي له ُعذر لغريه يف َرمي اجلمرات عنه ب�شكل كُ لّي� ،أو
ّ
يرمي ل ّأي ُعذر ،وذلك من مظاهر التي�سري يف
وال�صغار ،وك ّل َمن ال ي�ستطيع �أن
هم املر�ضى ،وكبار ّ
ال�سنِّ ،
َ
�أعمال احل َّج ،ومنها �أي�ض ًا �إمكان ّية ت�أخري َرمي جمرات اليوم احلادي ع�رش �إىل اليوم الثاين ع�رش لأهل الأعذار؛
يومني يف يوم واحد ،ف َمن �شَ قّ عليه
النبي -عليه ال�صالة وال�سالمُ -لرعاة الإبل َ
بجمع َرمي َ
ودليل ذلك �إذن ّ
الرمي ،وغريه من الأعذار ،ف�إ ّنه يجوز له الت�أخري.
مكان
عد
ب
ب�سبب
الرمي؛
ُ
َّ
الذهاب �إىل َّ

احلديث ال�شريف

الل َ�ص َلّى َهّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم
َع ْن �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َقالَ َخ َط َبنَا َر ُ�سولُ َهّ ِ
�ض َهّ ُ
الل َع َل ْي ُك ْم الحْ َ َّج ف َُح ُّجواَ ،ف َقالَ
ا�س َق ْد َف َر َ
َف َقالَ �( :أَ ُّي َها ال َّن ُ
َر ُج ٌل �أَ ُك َّل َع ٍام َيا َر ُ�سولَ َهّ
اللِ؟ ف ََ�س َك َت َح َّتى قَا َل َها َثلاَ ثًاَ ،ف َقالَ
الل َ�ص َلّى َهّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ل ْو ُق ْل ُتَ :ن َع ْم َل َو َج َب ْتَ ،ولمَ َ ا
َر ُ�سولُ َهّ ِ
ان َق ْب َل ُك ْم
ا�س َت َط ْع ُت ْمُ ،ث َّم َقالَ َذ ُرونيِ َما َت َركْ ُت ُك ْم َف�إِ َمّنَا َه َل َك َم ْن َك َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
لاَ
اخ ِت ِف ِه ْم َعلى �أ ْن ِب َيا ِئ ِه ْم َف ِ�إذَا �أ َم ْر ُتك ْم بِ�شَ ْي ٍء
ِبكَثرْ ِة ُ�س�ؤَا ِل ِه ْم َو ْ
َف�أْ ُتوا ِم ْن ُه َما ْا�س َت َط ْع ُت ْم َو�إِذَا َن َه ْي ُت ُك ْم َع ْن �شَ ْي ٍء َف َد ُعو ُه)		 .
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
		
رواه م�سلم

		

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

ان �إِنمَّ َ ا
ِين َت َول َّْوا مِ ن ُك ْم َي ْو َم ا ْل َتقَى الجْ َ ْم َع ِ
}�إِ َّن ا َّلذ َ
�ض َما كَ َ�س ُبوا ۖ َو َل َق ْد َعفَا
ان ِب َب ْع ِ
ا�س َت َز َّل ُه ُم ال�شَّ ْيطَ ُ
ْ
ُور َحلِي ٌم{ �سورة �آل عمران
اللهَّ ُ َع ْن ُه ْم �إِ َّن اللهَّ َ غَ ف ٌ
الآية (.)155
ان :حملهم على ال ّزلة بو�سو�سته.
ا�س َت َز َّل ُه ُم ال�شَّ ْيطَ ُ
ْ
َ
اَ
كَ
َّ
َّ
}
ت
ل
وا
ن
آم
�
ِين
ذ
ل
ا
ا
ه
ي
�
أ
ا
ي
ِين كَ ف َُروا
ذ
ل
ا
وا
ن
ُو
ك
َ ُ
َ َُ
َ
َ ُّ َ
َ
َ
�ض �أ ْو كَ ا ُنوا
َوقَالُوا ِ إِل ْخ َوان ِِه ْم �إِذَا �ضرَ َ ُبوا فيِ ْ أ
ال ْر ِ
غُ ًّزى ل َّْو كَ ا ُنوا عِ ن َد َنا َما َما ُتوا َو َما ُق ِتلُوا ِل َي ْج َع َل
ِيت
اللهَّ ُ َذ ِلكَ َح�سرْ َ ًة فيِ ُقلُوب ِِه ْم َواللهَّ ُ ُي ْحيِي وَيمُ ُ
ري{�سورة �آل عمران الآية
َواللهَّ ُ بمِ َ ا َت ْع َمل َ
ُون َب ِ�ص ٌ
(.)156
�ضرَ َ ُبوا� :سافروا لتجارة �أو غريها فماتوا.
غُ ًّزى :غُ زا ًة جماهدين فا�ست�شهدوا.
نت فَظًّ ا
ِنت َل ُه ْم ۖ َول َْو كُ َ
} َف ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن اللهَّ ِ ل َ
َاع ُف َع ْن ُه ْم
غَ ِليظَ ا ْل َقل ِْب اَلنف َُّ�ضوا مِ ْن َح ْو ِلكَ ۖ ف ْ
ال ْم ِر ۖ َف ِ�إذَا َع َز ْم َت
ا�س َت ْغف ِْر َل ُه ْم َو�شَ ا ِو ْر ُه ْم فيِ َْ أ
َو ْ
ني{�سورة
َف َت َوكَّ ْل َعلَى اللهَّ ِ �إِ َّن اللهَّ َ ُيحِ ُّب المْ ُ َت َو ِّك ِل َ
�آل عمران الآية (.)159
َف ِب َما َر ْح َم ٍة :فربحمة عظيمة.
ِنت َل ُه ْم ۖ� :س ّهل َْت لهم �أخالقكَ ومل ُتع ِّنفهم.
ل َ
فَظًّ ا :جافيا يف املُعا�رشة قوال وفعال.
لتفرقوا ونفروا.
اَلنف َُّ�ضواّ :
امل�صدر:
�سورة �آل عمران
تف�سري اجلاللني

c

c

الإ�سالم دين الي�سر
ُيع ّد ال ُي�رس يف الإ�سالم �أحد �أه ّم خ�صائ�ص ال�رشيعة و�أحكامها التي امتازت
بها؛ �إذ رفع اهلل تعاىل عن عباده املَ�شقّة؛ فال ُيكلّفهم فوق طاقتهم ،قال اهلل
تعاىل :اَ(ل ُي َك ِل ُّف َهّ ُ
الل َنف ًْ�سا �إِ َاّل ُو ْ�س َع َها)� ،سورة البقرة الآية( )286ومن ُ�صور
ال ُي�سرْ ِ يف الإ�سالمّ � :أن الفرائ�ض والواجبات التي كلّف اهلل تعاىل بها عباده
قليلة ي�سرية ،و� ّأن اهلل �أ�سقط العديد من التكاليف التي كانت على الأُممَ ال�سابقة،
وهذا من مظاهر رحمة اهلل تعاىل على ال ّأمة الإ�سالم ّية؛ فال ُي�رس من �أعظم
�أ�صول الإ�سالم ،و�أركانه ،وهذا الأ�صل العظيم هو �أحد �أ�سباب كَ ون الإ�سالم
النبي �-صلّى
دِين ًا �صاحل ًا لك ّل ٍ
زمان ومكان ،و�صاحل ًا لك ّل الب�رش ،وقد و�صفه ّ
ين � َأح ٌد � َاّإل غَ َل َب ُه)
ين ُي�سرْ ٌ ،ول َْن ُي�شَ ا َّد ال ِّد َ
اهلل عليه و�سلّم -بذلك يف قولهَّ �( :إن ال ِّد َ
(رواه البخاري).

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrما قولكم يف ا�ستياك املحرم �إن �أدمى ذلك فاه ،فهل
يجب عليه �شيء؟
 rاختلف العلماء يف ا�ســتياك املحرم �إن �أدمى فــاه ،هل
جتب به فدية �أو ال؟ ومبا �أن اال�ســتياك �سنة م�شهورة ،وهو
من الأ�شــياء التي تكاد تكون من الأمور ال�رضورية للإن�ســان� ،أميل �إىل ترجيح ر�أي من ال
يلزمه فدية ،وعلى القول بوجوبها فهي دم واحد لإحرامه كله ،واهلل �أعلم.
 rrفيمن دفع من عرفات �إىل منى فا�شــتبه عليه الأمر ،هل قطع وادي حم�رس قبل طلوع
ال�شم�س �أم بعده ماذا عليه؟
 rالأ�صل عدم وجوب الفدية حتى يثبت مــا يوجبها ،وعليه فمن مل يت�أكد �أنه طلعت عليه
ال�شم�س قبل �أن يقطع وادي حم�رس مل تلزمه فدية ،واهلل �أعلم.
 rrما قولكم يف احلاج الذي �ضل عن رفقته ومل يبت باملزدلفة وال مبنى ،وترك رمي
جمرة العقبة ،ماذا عليه؟
� rإن كان بقي باملزدلفة �إىل غــروب القمر ليلة النحر فلي�س عليه دم لرتك املبيت بها،
ولكــن يلزمه دم عن تــرك رمي جمرة العقبــة ،و�آخر عن ترك املبيت ليلة مبنى ،واهلل �أعلم.
 rrهل يجوز للحــاج �أن يعتمر قبل �أن يحج من تاريــخ احلادي �إىل اليوم ال�سابع من
ذي احلجة؟
 rنعم� ،إن كانت هي عمرة التمتع �أو عمرة القران ،و�أما �أن يعتمر يف �أثناء التمتع؛ فال
يجوز ذلك ،واهلل �أعلم.
 rrهل يجوز للحاج االعتمار يف اليوم الثالث ع�رش �صباحا؟
 rال يعتمر فــي �أيام الت�شــريق ،و�إمنا تبــد�أ العمرة من ليلة الرابع ع�شــر ،واهلل �أعلم.
 rrهل جتوز عمــرة التطوع بعد الإحــالل من عمرة التمتــع وقبل الإحرام للحج؟ وهل
جتوز بعد الإفا�ضة من منى يف اليوم الثاين ع�رش؟
 rاالعتمار ينايف التمتع ،فال يجوز �إال بعد �أيام الت�رشيق ،واهلل �أعلم.
 rrما قولكم فيمن ا�ست�أجر عدد �ست حجج تقريبا عن �أ�شخا�ص �أموات من دون �أن ينفذ
حجة عن نف�سه � اً
أول ،وتظاهر مع ذوي الهالكني �أنه جائز من �أجل اال�ستيالء على �أموالهم،
فهل يجوز له ذلك ،وكيف يتخل�ص من ذلك؟
 rهذا عمل غري جائز ،وعليه التوبة �إىل اهلل ،ورد كل ما �أخذ من امل�ؤجرين �إليهم ،و�أن يحج
عن نف�سه ،واهلل �أعلم.
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مرحبا بكم نحو مزيد من املعرفة والوعي لتعزيز ال�صحة العامة ومن �أجل التمتع بجودة حياة
عالية وحما�س متجدد للعي�ش الهني واحلياة امل�ستقرة� .سنتطرق يف هذا العدد �إىل نوع من العالجات
امل�ساعدة �أو امل�ساندة .والعالج امل�ساعد هو عالج �إ�ضايف على العالج الأويل �أو الأ�سا�سي لزيادة
فعاليته ،ويعد العالج الطبيعي �أحد �أهم العالجات امل�ساندة ،وهو �أحد �أفرع ق�سم الت�أهيل الطبي،
كما �أنه له دور وقائي مهم ملنع حدوث الإ�صابات من خالل �إر�شادات ال�سالمة �إىل جانب تعزيز
قدرات اجل�سد على التحمل وعلى املرونة واللياقة .والعالج الطبيعي يت�ضمن تقدمي الرعاية الطبية
العالجية للذين يتعر�ضون �إىل �إ�صابة �أو مر�ض �أو �إعاقة ،مما ي�ؤثر على مدى حركة �أج�سامهم.
هدفك لهذا ال�شهر :الوعي ب�أهمية العالجات امل�ساندة و�أهمية تعدد �أنواع العالج و�شموليتها
وتكاملها للح�صول على �أف�ضل النتائج وتعجيل ال�شفاء.

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

الدور العالجي للعالج الطبيعي
يهدف العالج الطبيعي �إىل عالج و�إعادة ت�أهيل امل�صابني من �أجل
ا�ستعادة احلركة والعودة للحياة الطبيعية واملهنية قبل حدوث الإ�صابة.
ويت�ضمن العالج حتفيز القدرة الوظيفية لأع�ضاء اجل�سم ،ورفع م�ستوى
املرونة واللياقة .ويتمثل الدور العالجي يف الت�شخي�ص ،ومن ثم تقدمي
التورم و�إع��ادة
العالج امل�ساند ال��ذي يت�ضمن تخفيف الأمل وتخفيف
ّ
مدى احلركة للمفا�صل ب�أكرب قدر من املرونة .ثم ي�أتي بعد ذلك مرحلة
تقويه الع�ضالت ،ناهيك عن ت�أهيل امل�صابني بعد الإ�صابات الريا�ضية
والعمليات اجلراحية وما بعد الك�سور ،وبعد تركيب املفا�صل� .أما بالن�سبة
لو�سائل العالج على الرغم من وجود الآالت والأجهزة املتعددة� ،إال �أن
العالج اليدوي ما زال ي�ستخدم وفيه يعتمد املعالج على مهاراته اليدوية
لتحريك املفا�صل وال�ضغط على الع�ضالت لتخفيف الأمل وزيادة حركة

املف�صل لإعادته لو�ضعه الطبيعي.
لقد ا�ستحدث م�ؤخرا بع�ض العالجات الطبيعية للم�ساعدة على ال�شفاء
ولتخفيف الأمل مثل العالج املائي والعالج بالإبر اجلافه .ويقدم �أخ�صائي
العالج الطبيعي �إر�شادات حول كيفية رفع الأحمال الثقيلة من دون �إيذاء
الظهر ،وكيفية اجللو�س على املكتب لتجنب الإ�صابات م�ستقبال �إىل غري
ذلك من الإر�شادات لتح�سني جودة حياة ال�شخ�ص ،وحتفيزه على ممار�سة
الريا�ضة واحلفاظ على وزن �صحي .كما �إن هناك العديد من الطرق
امل�ستخدمة لتخفيف الآالم وااللتهاب كالتحفيز الكهربائي للأع�صاب
عرب اجللد واملوجات فوق ال�صوتية .ويقوم الأخ�صائيني ب�رصف بع�ض
الأدوات التي ت�ساعد املري�ض يف مرحلة عالجه (كالعكازات والأربطة
ال�ضاغطة والأحزمة).

الدور الوقائي للعالج الطبيعي
يتلخ�ص يف الإر�شاد و�إعطاء الن�صائح حول كيفية القيام
بتمارين مدرو�سة وحمددة ،تلك التمارين ت�ساعد على جتنب
تفاقم الإ�صابة ،وبالتايل تعجيل ال�شفاء ومن ثم الت�أهيل.
التعر�ض
ويتم ت�صميم التمارين اخلا�صة باحلماية لتقليل خطر
ّ
للإ�صابات من خالل تعزيز املرونة وتقوية الع�ضالت وتعلم

طرق الأمان وال�سالمة يف التعامل مع التحديات الفيزيائية
واحلركية يف العمل �أو املنزل �أو عند ممار�سة الهوايات
الريا�ضية .ويقوم �أخ�صائيو العالج الطبيعي بحمالت توعوية
وحم��ا��ضرات للوقاية م��ن الإ���ص��اب��ات يف خمتلف املواقع
كامل�صانع واملن�شئات والأندية.

تنوع طرق العالج الطبيعي بح�سب نوع الإ�صابة �أو املر�ض
توجد هناك العديد من الأمثلة على تنوع احل��االت وطرق العالج
الطبيعي  ،ومنها :عالج الأم��را���ض الع�صبية (مثل اعتالل الأع�صاب
احلركية ،و�أمرا�ض ال�شلل الدماغي ،والت�صلب اللويحي املتعدد ،و�إ�صابات
احلبل ال�شوكي) ويهدف العالج والت�أهيل �إىل زيادة جودة حياة امل�صابني
وجعلهم �أكرث اعتمادا على �أنف�سهم .ويف حاالت ال�شلل الن�صفي يبد�أ
إراديا
إراديا �أو ال � ً
العالج الطبيعي مبكر ج ًدا بهدف حتريك املري�ض �سواء � ً
ملنع حدوث التقرحات اجللدية ،وملنع ق�رص الع�ضالت ،ولتن�شيط الدورة
الدموية يف الأطراف ومنع اجللطات .ويجب تدريب امل�صاب ليعتمد على
نف�سه قدر امل�ستطاع .ويتم ا�ستخدام و�سائل متعددة للعالج الطبيعي
مثل العالج الكهربائي �أو العالج املائي ،و�أف�ضلها العالج بالتمارين،
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وي�ستمر العالج حتى ي�صبح املري�ض ب�أف�ضل حاالته� .إن للعالج الطبيعي
أي�ضا يف �أمرا�ض امل�سنني ،وذوي الأمرا�ض الباطنية كال�سمنة
دور مهم � ً
وال�سكر وال�ضغط .ويهدف العالج �إىل ت�أهيل املر�ضى للتمكن من ال�سيطرة
على املر�ض ملنع امل�ضاعفات .ويتم و�ضع خطة متارين للم�ساعدة على
تخفي�ض م�ستوى اجللوكوز يف الدم ،وخف�ض وزن اجل�سم واملحافظة على
�صحة القلب والأوعية الدموية ،وملنع حدوث جلطات جديدة .وهناك
برنامج ت�أهيلي لزيادة كفاءة ع�ضلة القلب للمر�ضى الذين يعانون من
ف�شل ع�ضلة القلب ،خا�صة بعد عمليات القلب والأوعية الدموية كعمليات
الدعامات والق�سطرة .وملر�ضى ال�صدر والرئة ُتو�ضع خطة متارين
عالجية لزيادة قدرة املري�ض على التنف�س و�إزالة البلغم العالق برئتيه.

دور العالج الطبيعي يف م�ساندة عالج �أمرا�ض الأطفال ،و�أمرا�ض ال�شيخوخة
للعالج الطبيعي دورا يف ع�لاج �أمرا�ض
الأطفال كال�شلل الدماغي ،وهو عبارة عن �رضر
يف الدماغ ي�ؤدي �إىل ق�صور يف قدرات الطفل
احلركية ،والعقلية ،وا�ضطرابات ح�سية .وال�شلل
الدماغي له �أ�سباب متعددة منها �أ�سباب وراثية
�أو من ع��دوى ،وح��االت قد تنتج عن م�شاكل
حتدث مع اق�تراب موعد ال��والدة .واملجموعة
الأكرث خطراً للإ�صابة الذين يولدون قبل اكتمال
احلمل .وعالج ال�شلل الدماغي يحتاج �إىل فريق

طبي متكامل �إىل جانب العالج الطبيعي.
�أم����ا ع��ن �أم���را����ض ال�����ش��ي��خ��وخ��ة فيقوم
الأخ�صائي بو�ضع برنامج عالجي للتخفيف
من �أعرا�ض التهاب املفا�صل (الروماتزمي)،
وعالج ه�شا�شة العظام ،و�أمرا�ض ال�رسطان،
وع��ل�اج ب��ع�����ض امل�����ش��اك��ل ك�سل�س ال��ب��ول،
وا�ضطرابات القدرة على التوازن ،وكذلك ت�أهيل
امل�سنني الذين يخ�ضعون لعمليات ا�ستبدال
املفا�صل ،مثل مف�صل الورك.

متارين الإطالة
خا�ص ًة حم�ض الالكتيك ،وتدوير
يف اخلاليا،
ّ
�سوائل اجل�سم وتدفق الدم �إىل الع�ضالت.
 mتنمية املهارات والقدرات احلركية.
ال ت��ع��د مت��اري��ن الإط���ال���ة مت���اري���ن
للإحماء :فقد ت����ؤذي نف�سك �إذا مار�ست
متارين الإطالة على ع�ضالت ب��اردة .قبل
م�ستخدما
متارين الإط��ال��ة ،قم بالإحماء
ً
امل�شي اخلفيف� أو الرك�ض ملدة خم�س دقائق
وميكن ال ّتدرج يف مد و�إطالة الع�ضالت وعدم
ال�رشوع ي�شكل مفاجئ يف احلركات ال�شديدة
القوة والإط��ال��ة
ب��درج��ة ك��ب�يرة.
املرونة والليونة
والقـــــــو ة (m o

تعد حركات الإطالة مهمة للفرد ،ويجب
قدر
�أن تكون حركات الإطالة للأطراف لأكرب ٍ
م�ستطاع ،وحتريك املفا�صل لأق�صى مدى
لتمتد الأربطة والع�ضالت والأوت��ار �أي�ضا.
وقت ،مع التن ّف�س
وميكن �إجراء الإطالة يف � ّأي ٍ
البطيءٍ  ،ومن فوائدها:
� mإرخاء مفا�صل اجل�سم و�أربطته وع�ضالته
ومنحه الراحة.
ومريح ،والتخفيف من
التمرن ب�شكلٍ �سل�س
m
ٍ
ّ
�آالم الع�ضالت.
 mحت�سني املرونة ب�شكل دائم ،الذي ال يقل
�أهمية عن تقوية الع�ضالت لأن��ه يزيد من
ويح�سن الأداء يف
نطاق حركة املفا�صل
ِّ
الأن�شطة البدنية ويقلل من خطورة الإ�صابات
(حماية الع�ضالت من االل��ت��واء والتم ّزقbility, flexibil- ،
)ity and strength
الفقري).
وحماية العمود
ّ
 mتخلي�ص اجل�سم من الروا�سب املرتاكمة ه�����ي �أرك��������ان
العالج الطبيعي.

تخ�ص�صات العالج الطبيعي والعالج الت�أهيلي
عالج طبيعي للأطفال
عالج ال�صدر واجلهاز التنف�سي و�أمرا�ض القلب وت�أهيل بعد العمليات.
عالج وت�أهيل مر�ضى الأع�صاب واجللطات الدماغية وللآثار النف�سية.
عالج الإ�صابات الريا�ضية و�إ�صابات العظام والع�ضالت وعالج �إ�صابات اليد.
رعاية وعالج �أمرا�ض كبار ال�سن
توجد تخ�ص�صات يف جمال الت�أهيل الطبي (كتخ�ص�ص عالج النطق وتخ�ص�ص العالج الوظيفي )
ال ت�صنف �ضمن تخ�ص�صات العالج الطبيعي

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :يونيو
 qاليوم العاملي للتربع بالدم
 14يونيو :ت�سع���ى منظمة ال�صحة
العاملية �إىل ح�صول جميع البلدان
عل���ى �إمداداتها بال���دم باالعتماد
على التربعات التطوعية واملجانية
بن�سبة .%100
 qالي���وم العامل���ي لأنيمي���ا
اخلاليا املنجلية  19يونيو :وهو من
�أخطر الأمرا����ض الوراثية املتف�شية
عامليا والتي تهدد احلياة.
خدمة العالج الطبيعي يف م�ست�شفى
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،وامل��راك��ز
الطبية بالوحدات
تتوفر ع��دة �أق�سام للعالج الطبيعي
التي تقدم خدمة ت�أهيلية متميزة ملختلف
احل����االت .وي��ع��د ق�سم ال��ع�لاج الطبيعي
مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض �أكرب
�أق�سام العالج امل���زودة ب��أح��دث تقنيات
العالج الطبيعي� ،إىل جانب �أق�سام موجودة
يف م�ست�شفى ق���وات ال�سلطان امل�سلحة
ب�صاللة ،و�أغ��ل��ب ال��وح��دات واملع�سكرات
ال��ك�برى .ويتم حتويل امل�صابني لتلقي
العالج الطبيعي بوا�سطة االخت�صا�صيني
(كطبيب العظام وطبيب الأع�صاب وطبيب
الأمرا�ض الباطنية و�أطباء الأ�رسة).
ال��راب��ط الآت���ي لال�ستماع �إىل حلقة
العالج الطبيعي
�ضمن برنامج
�صحة م�ستدامة
م��ـ��ن (�إذاع���ـ���ة
ال���������ص����م����ود)
لقوات ال�سلطان
امل�سلحة.

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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ال يخف��ى عل��ى �أحد حجم التداعي��ات العميقة �ص��حيا واجتماعيا
واقت�صاديا والتي ت�سببت بها جائحة (كوفيد  )19يف جميع دول
الع��امل  .ومع االرتفاع امل�ض��طرد يف �أعداد الإ�ص��ابات بعدوى
فريو���س كورون��ا امل�س��تجد ،ب��د�أت حم�لات التطعيم يف
خمتل��ف دول العامل ت�س��ابق اخلط��ى بالتزامن مع ظهور
جمموعة من اللقاحات التي مت تطويرها م�ؤخرا ب�شكل
مت�س��ارع للحد من تف�ش��ي وانت�شار هذا
الوباء عامليا يف �سباق حمموم مع الزمن.

لقاحات (كوفيد ..)19بني �أهمية اال�ستخدام وجدلية امل�أمونية

م��ع ان��ط�لاق ح��م�لات ال��ت��ط��ع��ي��م ،ب���د�أت
ال�شائعات حتوم حول م�أمونية ا�ستخدام هذه
اللقاحات ،و�أخذت هذه ال�شائعات تنت�رش ب�شكل
وا�سع يف �أوا�سط املجتمعات حمذرة من �أ�رضار
خفية قد تنجم عن تلقي اللقاح ،مما �أدى �إىل
انق�سام املجتمعات بني م�ؤيد ال�ستخدام هذه
اللقاحات �أو رف�ضها.
و�شهدت ال�سلطنة  -حالها كحال بقية دول
العامل – انت�شار وب��اء (كوفيد  ، )19-حيث
�سارعت ال�سلطنة ومنذ الوهلة الأوىل عند ظهور
الإ�صابات املبكرة بفريو�س كورونا امل�ستجد
يف منطقة (ووهان) ال�صينية يف متابعة م�سار
انت�شار امل��ر���ض ،و���ص��وال �إىل �إع�ل�ان منظمة
ال�صحة العاملية ب�أن الفريو�س �أ�صبح جائحة
عاملية ،ولقد متيز تعامل ال�سلطنة مع الوباء
خ�لال م��راح��ل انت�شاره عامليا بالكثري من
املرونة وال�رصامة يف الوقت ذاته� ،سعيا منها
للحد من تبعات انت�شار هذا الوباء على ال�سلطنة
وقاطنيها.
لقد كان التوجه جليا منذ البداية بت�شكيل
جلنة فنية تعنى بالنظر يف اللقاحات والأدوية
املتوقع طرحها لال�ستخدام يف �سبيل جمابهة
ال��وب��اء ،وهدفت ه��ذه اللجنة الفنية واملكونة
من جمموعة من املخت�صني يف جمال الأدوية
واللقاحات والأمرا�ض املعدية �إىل درا�سة كل
ما يتعلق مب�سار ومراحل تطوير هذه اللقاحات
وال��وق��وف ع��ن كثب على نتائج االختبارات
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املخربية وال�رسيرية ،و�صوال �إىل �إعالن النتائج
النهائية واالعتماد النهائي من قبل املنظمات
والهيئات الدولية املعنية.
ون�شري �إىل �أن ال�سلطنة من الدول احلري�صة جدا
على تطبيق معايري جودة �صارمة عند ا�ستخدام �أي
م�ستح�رض دوائي �أو لقاح يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية،
وبناء على ذلك كان القرار وا�ضحا بعدم ال�سماح
بت�سجيل �أي لقاح ال�ستخدامه يف ال�سلطنة �إال
بعد اعتماده من بلد املن�ش�أ و الهيئات التنظيمية
الدولية املعتمدة يف هذا ال�ش�أن حر�صا على �سالمة
متلقي اللقاحات ،مما يثبت املبد�أ واملنهج العملي
الر�صني الذي تتم�سك به ال�سلطنة عند احلديث عن
كل ما مي�س حياة الإن�سان و�صحته وهو �أمر ال
يقبل النقا�ش �أو امل�ساومة.
وفيما يتعلق بحملة التح�صني �ضد فريو�س
كورونا (كوفيد  ،)19فلقد بد�أت احلملة فعليا منذ
فرتة من الزمن مبجرد توفر اللقاحات املعتمدة
لال�ستخدام ،ول��ق��د ات��خ��ذت ال�سلطنة �أ�سلوب
التدرج املدرو�س يف عملية التح�صني �آخذة يف
احل�سبان العديد من املعطيات  ،والتي كان على
ر�أ�سها وفرة الطعومات الالزمة و�أولوية الفئات
امل�ستهدفة والعديد من اجلوانب ال�صحية لل�سكان،
والظروف االجتماعية ،واالقت�صادية ،وغريها.
��را مت الإع��ل�ان ع��ن م��راح��ل حملة
وم����ؤخ� ً
التح�صني الوطنية �ضد فريو�س كورونا (كوفيد
 .)19حيث مت تق�سيم املراحل احلالية �إىل ثالثحزم رئي�سة  ،وبجدول زمني تقديري النطالق

الدكتور
ريا�ض بن مبارك ال�سيابي

املديرية العامة للخدمات ال�صحية مبحافظة م�سقط

كل مرحلة  ،مع الأخذ يف احل�سبان ب�أن الغاية
من ذلك هو �ضمان �سال�سة �سري العمل يف مراكز
التح�صني املختلفة وت��أم�ين ح�صول الفئات
امل�ستهدفة ذات الأولوية للقاح.
وجاءت هذه احلزم الثالث على النحوالآتي:
 احلزمة الأوىل( :والتي بد�أت فعليا يف2021 /5/26م ،وا�شتملت على حت�صني بع�ض
الفئات وهي:
 wا�ستكمال حت�صني طلبة الدبلوم العام والهيئة
امل�رشفة على امتحانات طلبة الدبلوم العام.
 wاجلرعة الثانية ملن �أكمل (� )10أ�سابيع من
تاريخ اجلرعة الأوىل.
 wحت�صني مقدمي اخل��دم��ات الأ�سا�سية من

العاملني يف قوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة
عمان ال�سلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى.
 wحت�صني مقدمي اخلدمات الأ�سا�سية يف وحدات
اجلهاز الإداري للدولة.
 wا�ستكمال حت�صني �سكان حمافظة م�سندم
باجلرعة الثانية.
 �أما احلزمة الثانية :واملقرر لها �أن تبد�أبتاريخ 2021/6/21م ف�ست�شمل ال�سكان من
عمر (� )45سنة فما فوق.
 واحلزمة الثالثة :واملقرر لها �أن تنطلق يفالن�صف الأول من �شهر يوليو  2021م وت�ستهدف:
 qحت�صني طلبة التعليم العايل.
 qحت�صني بقية العاملني يف قطاع التعليم
والأكادمييني يف قطاع التعليم العايل.
على �أن يتم الإعالن عن تفا�صيل و�أماكن
كل حزمة ومرحلة قبيل البدء فعليا ،ولذا فمن
الأهمية مبكان متابعة املن�صات الإعالمية
الر�سمية خالل الفرتة القادمة وعدم االلتفات
لأي م�صادر �أخرى غري موثوقة يف ما يتعلق
باحلملة.
وعند احلديث عن ف َّعالية هذه اللقاحات،
ف�إن جميع الدالئل احلالية عامليا ت�شري �إىل �أن
اللقاحات املعتمدة يف ال�سلطنة ذات فعالية
كبرية يف احلد من انت�شار فريو�س (كوفيد)19-
والتقليل من حدة الإ�صابات و�أع��داد املنومني
يف �أجنحة امل�ست�شفيات وغرف العناية املركزة،
الأمر الذي ي�شري �إىل �أهمية احلر�ص على تلقي
اللقاح متى ما �أتيحت الفر�صة  ،و�صوال لتحقيق
الن�سبة املن�شودة من تغطية حوايل ( )%70من
�سكان ال�سلطنة .
وعامليا ففي الواليات املتحدة الأمريكية،
وطبقا للتقارير ال�صادرة عن املراكز الأمريكية
لل�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية ( )CDCهناك
�أكرث من ( )300مليون جرعه مت ا�ستخدامها
�إىل الآن يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث
تخطت ن�سبة التغطية ()%40حتى �شهر يونيو
2021م ،وهي من الأمثلة احلية على م�أمونية
هذه اللقاحات امل�ستخدمة على نطاق وا�سع،
حيث ت�شري كل الدالئل �إىل �أن الفوائد املتحققة من
تلقي اللقاح �أعلى بكثري من �أية �أعرا�ض جانبية
قد تنتج عنها ،فلقد �ساهمت هذه اللقاحات يف
التقليل من �أعداد الإ�صابات امل�ؤكدة ،بالإ�ضافة
خلف�ض ع���دد ح���االت امل��رق��دي��ن يف �أجنحة
امل�ست�شفيات والعناية املركزة وحاالت الوفيات
اليومية الناجتة عن الإ�صابة بـ(كوفيد  )19يف
هذا البلد ب�شكل ملحوظ  ،مما �ساهم ب�شكل فاعل
يف خف�ض م�ستويات ال�ضغوطات املتزايدة على
الأطقم الطبية وخدمات امل�ؤ�س�سات ال�صحية

املختلفة .

ماهي الفئات امل�ستثناة من تلقي اللقاح يف
الفرتة احلالية ؟

مي��ك��ن للجميع تلقي ل��ق��اح��ات ف�يرو���س
(كوفيد )19وي�ستثنى من ذلك احلاالت الآتية :
 uمن لديه ح�سا�سية �شديدة �أو مفرطة من �أي من
اللقاحات �سابقا �أيا كان نوعها .
 uاملر�ضى امل�صابون ب�أحد الأمرا�ض املختلفة
و التي قد تتعار�ض مع اللقاح ح�سب التقييم
الطبي حاليا  ،ولذلك فاملراجع ملراكز التح�صني
يخ�ضع مبدئيا للتقييم وال�س�ؤال عن و�ضعه
ال�صحي قبل ال�رشوع فعليا يف �إعطائه اللقاح.
ومن املهم الت�أكيد �أن املق�صود هنا هي
احل�سا�سية املفرطة للقاح نف�سه �أو �أحد مكوناته،
�أو م��ن ا�ستخدام ل��ق��اح �آخ���ر �سابقا ،ولي�ست
احل�سا�سية املتعارف عليها �ضد �أطعمة معينة �أو
ح�سا�سية من فراء احليوانات �أو الغبار ونحوها
من �أنواع احل�سا�سيات املتعارف عليها .

هل توجد �أعرا�ض جانبية حمتملة للقاح ؟

أث���ارا
ميكن �أن ي�سبب لقاح (كوفيد ً � )19
جانبية طفيفة بعد اجلرعة الأوىل �أو الثانية حاله
حال �أي لقاح �آخر ،وقد ت�شمل هذه الأعرا�ض :
• الأمل �أو االحمرار �أو التورم يف مكان حقن
اللقاح.
• ارتفاع يف درجة احلرارة.
• الإح�سا�س بالإرهاق.
• ال�صداع.
• الأمل الع�ضلي.
• �أمل املفا�صل.
• الإح�سا�س بالغثيان.
وه��ذه الأع��را���ض ق��د حت��دث خ�لال الأي��ام
الثالثة الأوىل من تلقي اللقاح ،وت�ستمر عادة
ليوم واحد �أو يومني فقط  ،وتكون طفيفة وال
حتتاج لتدخل طبي .
و ك�أحد �أهم �إجراءات ال�سالمة ف�إن ال�شخ�ص

املتلقي للقاح يف مراكز التح�صني املختلفة
يخ�ضع للمراقبة الطبية ملدة ( )15دقيقة بعد
تلقيه اللقاح  ،والهدف من ذلك هو الت�أكد من
ظهور �أي �أعرا�ض جانبية قد ت�ستدعي �أي تدخل
طبي عاجل ،وهو �أمر نادر احلدوث مع �أي لقاح
ولي�س حكرا على لقاحات (كوفيد )19 -فقط .

هناك مر�ضى كبار بال�سن مقعدون وو�ضعهم
ال�صحي مينعهم من الذهاب للم�ؤ�س�سات
ال�صحية ..كيف يتم التعامل مع هذه
الفئات؟

مل يغب عن �أذهان القائمني على �سري عملية
التح�صني ه��ذه الفئة حتديدا  ،ففي حمافظة
م�سقط هناك فريق �صحي من املديرية العامة
للخدمات ال�صحية مبحافظة م�سقط يعنى
بالرعاية ال�صحية املجتمعية يعمل على ح�رص
ه��ذه احل���االت وف��رزه��ا ،والقيام ب��زي��ارة من
تنطبق عليهم �رشوط التح�صني ح�سب املرحلة،
ف�إن كانوا من �ضمن الفئة امل�ستهدفة يتم القيام
بعملية حت�صينهم ومن ثم متابعتهم للح�صول
على اجلرعة الثانية �أي�ضا ل�ضمان �سالمتهم.

ختاما

يجدر التذكري ب ��أن اال�ستمرار يف اتخاذ
تدابري ال�سالمة والإج��راءات االحرتازية بنف�س
ال�رصامة حتى بعد تلقي اللقاح يعد �أمرا بالغ
الأهمية  ،فتلقي الفرد للقاح ال يعني البتة ب�أن
الوباء قد انتهى  ،فاملهمة �شاقة والطريق طويل
�إىل�أن نبلغ ن�سبة التح�صني املطلوبة للمجتمع
حتى نك�رس حلقة انت�شار هذا الفريو�س ،ولنتذكر
دائما ب�أن الو�صول لفعالية اللقاح املن�شودة ال
تكون قبل م��رور ( )14يوما من تلقي اجلرعة
الثانية من اللقاح ،فبعد التوكل على اهلل ف�إن
الب�رشية تعلق الأمل على هذه اللقاحات لتجاوز
هذه املحنة التي �أثقلت كاهلها.

75

العــدد 534
يونيو 2021
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الطريق �إىل (�ستة �سيجمــا)
تعد (�س��يجما) احلرف رقم ثمانية وع�شرين من احلروف
الأبجدي��ة الإغريقية ،ويرم��ز �إىل االنحراف املعياري الذي
ي�ستخدم من قبل االح�صائيني.
�إن جميع امل�ؤ�س�سات والأفراد يبحثون عن الكمال ،كما
يطمحون ب�أن تكون ن�س��بة الأخطاء لديهم ب�سيطة جدا

�أو ت��كاد تنعدم يف جميع الإج��راءات واملراحل التي متر
به��ا ،كذلك ت�س��عى �إىل �إ�ص�لاح العيوب التي تت�س��بب
يف ت�أخري العمليات ،وحماولة عالجها للو�صول �إىل جودة
عالية من خالل تطبيق هذه الإجراءات ،كل هذا ي�أتي عن
طريق تغيري و�إعادة ت�صميم وهيكلة هذه الإجراءات.
توزيع ال�سيجما لكل مليون حالة

تعريف (ال�ستة �سيجما)
وم��ن هن��ا ن�ستطي��ع تعري��ف (ال�ست��ة
�سيجما) على �أنه��ا جمموعة من التقنيات
والأدوات الت��ي ت�ستخدم يف حت�سني ن�سبة
الكفاءة وفاعلية العمليات داخل امل�ؤ�س�سة
ب��شرط �أن ت�صل ن�سب��ة التح�سني والكفاءة
واجل��ودة داخله��ا �إىل ()%99.9999
وذل��ك بع��د اال�ستن��اد عل��ى ا�ستخ��دام
الأدوات الإح�صائي��ة للح��د م��ن عي��وب
املنت��ج والعملي��ات الداخلي��ة ،ويف ح��ال
ع��دم حتقي��ق ه��ذه الن�سب��ة م��ن التح�سني
والكف��اءة واجل��ودة يف �إدارة العملي��ات
داخل امل�ؤ�س�سة ف�إنها مل ت�صل �إىل الكفاءة
والتح�س�ين واجل��ودة املطلوب��ة من خالل
نظري��ة (�ست��ة �سيجم��ا) ،واجل��دول �أدن��اه
يو�ض��ح م�ستوي��ات (ال�سيجم��ا) ومتى تعد
امل�ؤ�س�س��ة ق��د و�صلت �إىل (ال�ست��ة �سيجما)
بع��د تطبيقه��ا عل��ى ع��دد ملي��ون خدم��ة
�أوعملية �أو �إر�ضاء زبون� ،أو عيوب �صنع.
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م�ستوى ال�سيجما

عدد العيوب من املليون

ن�سبة النجاح ٪

2

308538

٪69

ن�سبة العيوب ٪

٪31

3
4
5

66807
6210
233

٪93.30
٪99.38
٪99.98

٪6.7
٪0.62
٪0.023

6

3.4

٪99.9999

٪0.00034

منهجية تطبيق �ستة �سيجما
قيا�س حجم ال��ه��وادر ،جمع
البيانات واملعلومات اخلا�صة
بامل�شكلة يف امل�ؤ�س�سة

حت�سني الإج����راءات واخل��دم��ات
امل��ق��دم��ة م��ن ق��ب��ل امل�ؤ�س�سة
والبحث عن البديل

القيا�س

التح�سني

التحكم

التحليل

التعريف

امل���راق���ب���ة وال�����س��ي��ط��رة على
الإج��راءات املتبعة يف امل�ؤ�س�سة
وذلك للمحافظة على اجلودة

حتليل امل�شكلة التي �أدت
�إىل الق�صور الواقع داخل
امل�ؤ�س�سة

ال���ت���ع���رف ع��ل��ى ال��ع��ي��وب
امل���وج���ودة يف امل�ؤ�س�سة
وت�أطريها

التاءات اخلم�س ( :)5Sهي فل�سفة االعتناء باملكان اخلا�ص للعمل
وتنظيمه وتنقيته لتح�سني بيئة العمل ،والتاءات اخلم�سة هي
(ت�صنيف ،وتنظيم ،وتنظيف �أو تلميع ،وتنميط ،وتثبيت)

النقيب
خالد بن �سامل البلو�شي
الكلية الع�سكرية التقنية

نظرية (اللني) والتي تعن��ي تر�شيق امل�ؤ�س�سة
الو�صول �إىل (�ستة �سيجما)
يج��ب علين��ا تطبي��ق ث�لاث نظري��ات وذلك ب�إزالة جميع اله��وادر واخت�صار دائرة
ه��ي فل�سف��ة االعتن��اء بامل��كان اخلا�ص
مرتبطة ارتباطً ا كل ًي��ا ببع�ضها للو�صول �إىل العملي��ة بحي��ث تتحول من ع��شر مراحل �إىل للعم��ل وتنظيم��ه وتنقيت��ه لتح�س�ين بيئ��ة
(�ست��ة �سيجما) ،حيث تبد�أ خط��وة الألف ميل ثالث مراح��ل ل�رسع��ة العملي��ة والإجناز يف العمل ،حيث ن�ستطيع �أن ن�ستنتج من العنوان
با�ستخدام نظرية التاءات اخلم�س ( )5Sوالتي امل�ؤ�س�سة.
�أن الت��اءات اخلم�س عبارة عن خم�س خطوات
والآن �س��وف نتط��رق ب�ش��كل تف�صيل��ي ج��اءت بدايتها من الياب��ان وهي عبارة عن
تهت��م بتح�سني بيئة العمل يف امل�ؤ�س�سات عن
منهجية
إىل
�
بنا
�ست�صل
التي
النظريات
ل�رشح
( )5كلم��ات يابانية تبد�أ بح��رف ( )Sو�صلت
طري��ق �إعط��اء الأولوية للأعم��ال ال�رضورية
أمثلة
ل
ا
لبع���ض
التطرق
م��ع
�سيجما)
(ال�ست��ة
�إىل العاملي��ة يف تطبيقه��ا ومت ترجمته��ا
وحماول��ة تهمي���ش وجتن��ب الأعم��ال غ�ير
ال�رضوري��ة التي لي�س لها احلاجة املا�سة يف من واقع العمليات يف امل�ؤ�س�سات التي طبقت �أي�ض��اء �إىل خم�س كلمات باللغ��ة الإجنليزية
العم��ل� ،أو ن�ستطي��ع القول ب�أن ه��ذه الأعمال هذه النظرية ،ومدى التقدم الذي ح�صل فيها وهي( (Sort, Set in order, Shine, Sta n
ل��ن ت�ؤث��ر على �س�ير العم��ل يف امل�ؤ�س�سة عند بع��د تطبيق نظري��ة (ال�ستة �سيجم��ا) ،ويوجد � )dardize, Sustainأم��ا باللغ��ة العربي��ة
ت�أجيلها ،بعد االنتهاء من حت�سني بيئة العمل لدين��ا مث��ال ح��ي يف ال�سلطن��ة بتطبيق هذه مت ترجمته��ا بحي��ث تب��د�أ بح��رف (ت) لذلك
والت�أكد �أن امل�ؤ�س�سة ا�ستغنت عن الأعمال غري املنهجية وم��دى جناحها وهي �رشكة تنمية �سمي��ت الت��اءات اخلم���س وه��ي (ت�صني��ف،
ال�رضورية� ،سوف ننتقل �إىل نظرية (الكايزن) نف��ط عمان ،حي��ث تعد من �أجن��ح امل�ؤ�س�سات تنظي��م ،تنظي��ف ،تنميط ،تثبي��ت) و�سنتطرق
والتي تعتم��د على مبد�أ التح�سني امل�ستمر يف يف تطبي��ق ه��ذه النظري��ة ،و�أ�صبحت مرجعا �إىل �رشحها.
بدءا من الرئي�س التنفيذي �إىل �أ�صغر يحت��ذى به لتدري�س ه��ذه املنهجية بعد فرتة
 mت�صنيف:
امل�ؤ�س�سة ً
�سنوات.
ع�رش
من
أكرث
ل
دامت
يتم ت�صنيف بيئ��ة العمل بكل ما حتتويه
أخريا �سوف ننتقل �إىل
موظف يف امل�ؤ�س�سة ،و� ً
مثل (الور�ش ،املكاتب ،امل�صانع ،امل�ست�شفى)
كل ه��ذه الأمثلة تعد بيئات عمل خا�صة بكل
( )5Sالتاءات اخلم�س
م�ؤ�س�س��ة وكل بيئة لها تفا�صيله��ا الداخلية،
حت�سني البيئة
يتم ت�صنيف الأ�شياء يف بيئة العمل �إىل �أ�شياء
الزم��ة و�رضوري��ة و�أ�شياء غري الزم��ة ،وتعد
�ستة
منهجية كايزن
الو�صول �إىل
�سيجما
مكمالت ال حاجة له��ا ثم يتم التخل�ص منها
�ستة �سيجما
مبد�أ التح�سني امل�ستمر
ب�ش��كل تدريجي ،وهذا م��ا �سوف تالحظه بعد
ت�صني��ف الأ�شي��اء ب�أن امل�ؤ�س�سة ق��د ا�ستغنت
منهجية اللني
عن الكث�ير من الأ�شياء الت��ي ال �رضورة لها،
وذلك لتح�سني بيئة العمل يف امل�ؤ�س�سات.
الرت�شيق ب�إزالة الهوادر
التاءات اخلم�س
 mتنظيم:
منهجية الكايزن
بعد االنتهاء من ت�صني��ف الأ�شياء داخل
منهجية اللني
امل�ؤ�س�سة �سننتقل �إىل تنظيم هذه الأ�شياء التي

�أوال :التاءات اخلم�س (:)5S
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مت االحتف��اظ بها بطريقة منظم��ة ومفهومة
ت�ساع��د عل��ى �س�ير و�أداء العم��ل ب��كل كفاءة
و�سال�س��ة ،بالإ�ضافة �إىل �أن عملية التنظيم ال
ت�شمل فقط ترتيب الأدوات وامللفات بل ت�صل
�إىل �إعادة تنظيم وترتيب املخطط العام لهذه
امل�ؤ�س�سة.
تنظيف �أو تلميع:
يج��ب �أن تك��ون بيئ��ة العم��ل اخلا�ص��ة
باملوظ��ف بيئ��ة نظيف��ة مرتب��ة ت�ساعد على
�إدارة العم��ل بكل جودة وكف��اءة ،ويف الوقت
نف�سه تكون �صاحلة للعمل بها لفرتات طويلة
يف امل�ستقب��ل القريب والبعيد ،هنا ي�أتي دور
املوظ��ف نف�سه يف جعل ه��ذه البيئة منا�سبة
للعم��ل باملحافظ��ة عليه��ا وع��دم �إهماله��ا
لتف��ادي املعوق��ات الت��ي �ستك��ون �سب ًب��ا يف
انخفا���ض �إنتاجي��ة العم��ل وجودت��ة يف
امل�ستقبل.
 mتنميط:
و�ض��ع قواع��د حم��ددة تخ���ص جمي��ع
العامل�ين يف امل�ؤ�س�س��ة ،وذل��ك بتحدي��د
م�س�ؤوليات كل فرد ومراجعة جميع العنا�رص
ال�سابقة (الت�صنيف والتنظيم والتنظيف) عن
طريق امل�رشف ب�شكل يومي للمحافظة عليها
وع��دم الرج��وع �إىل الع��ادات القدمي��ة الت��ي
كانت ت�ؤثر على كفاءة العمل وجودته.
 mتثبيت:
اخلط��وة الأخرية تهت��م بتثبيت اخلطوات
الأرب��ع ال�سابق��ة ع��ن طري��ق و�ض��ع �أنظم��ة
وقوان�ين يتم تطبيقها للت�أك��د من ا�ستمرارية
العملي��ة بنج��اح ،وتكثي��ف عملي��ة الرقاب��ة
والزي��ارات يف امل�ؤ�س�سة بحي��ث ت�شمل جميع
الأق�س��ام والور�ش واملكات��ب .وجاءت �رشكة
(تويوتا) ك�أحد �أف�ضل امل�ؤ�س�سات التي طبقت
ه��ذه اخلط��وات للو�ص��ول �إىل اجل��ودة و�إىل
م�ص��اف ال��شركات امل�صنع��ة لل�سي��ارات يف
العامل.
 mفوائد التاءات اخلم�س:
• تقلي��ل الوق��ت ال�ضائ��ع يف العم��ل ل��دى
امل�ؤ�س�سات.
• تقلي��ل الإ�صاب��ات خ�صو�ص��ا يف الور���ش
وامل�صانع.
• التخل���ص م��ن املجه��ود الزائ��د وك�ثرة
التحركات يف امل�ؤ�س�سات.
• اكت�ش��اف امل�شاكل ويف وق��ت مبكر وقبل
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يجب �أن تكون بيئة العمل اخلا�صة باملوظف بيئة نظيفة
مرتبة ت�ساعد على �إدارة العمل بكل جودة وكفاءة ويف
الوقت نف�سه تكون �صاحلة للعمل

الوقت امل�ستهلك=
�ستني دقيقة

التفكري التقليدي

جمموع املدفوعات=
خم�سة وثالثون رياال

الغر�ض من تطبيق �إ�سرتاتيجية (كايزن) هو تخفي�ض
التكاليف ،وذلك عن طريق التخل�ص من الهدر الزائد غري
املرغوب به داخل امل�ؤ�س�سة والذي يثقل كاهل امل�ؤ�س�سات
تفاقم الأمور.
• تقلي��ل الأعطال التي كان��ت حتدث ب�شكل
م�ستمر.
• تقلي��ل م�ش��اكل �ضع��ف اجل��ودة ب�سب��ب
العوامل املحيطة وامل�ؤثرة.

ثانيا :الكايزن:

(كاي��زن) هي كلمة ياباني��ة تعني (تغري
بطيء تدريجيا ولكنه م�ستمر) وعلى امل�ؤ�س�سة
�أن تعم��ل ول��و ال�ش��ي القلي��ل وذات ج��ودة
وكفاءة عالية وبطريق��ة مرتبة ومنظمة تبد�أ
بالب�ساط��ة من خالل درا�سة حالة من حاالت
العمليات من ثم القيام بالتح�سني والتخل�ص
من الهدر املوجود يف امل�ؤ�س�سة.
ج��اءت بداي��ة (الكاي��زن) يف بداي��ات
اخلم�سين��ات ع��ن طري��ق �رشك��ة (تويوت��ا)
الياباني��ة والتي تهت��م يف �صناعة ال�سيارات
ويف نهاي��ة ع��ام 2008م �أ�صبح��ت ه��ذه
ال�رشكة من �أكرب م�صانع ال�سيارات يف العامل،
وتبعتها ال��شركات الأخرى يف اليابان ،وها
هي الي��وم �أحد �أكرب االقت�ص��ادات يف العامل،
وكذل��ك مت تطبيقه��ا عل��ى جان��ب الرتبي��ة
والتعليم لديهم.
 mالغر����ض م���ن تطبي���ق �إ�سرتاتيجية
(كايزن):
الغر���ض الأ�سا�سي من هذه الإ�سرتاتيجية
ه��و تخفي���ض التكالي��ف وذل��ك ع��ن طري��ق
التخل���ص من اله��در الزائد غ�ير املرغوب به
داخل امل�ؤ�س�سة والذي يثقل كاهل امل�ؤ�س�سات
ب��صرف غ�ير مدرو���س ،عل��ى الر�ؤ�س��اء
التنفيذي�ين �أن ي�ستخدم��وا احلكم��ة والتفكري
املنطق��ي يف املحافظ��ة عل��ى تط��ور وجودة
املنتجات ولي�س با�ستخدام املال فقط ،كذلك
ا�ستخدام الط��رق الذكية ،وجتنب اجلهد الزائد

و�إرهاق املوظفني والإدارة ،وحماولة البحث
عل��ى ج��ذور امل�شكل��ة الرئي�س��ة .وم��ن �أب�سط
الأمثل��ة عل��ى ذلك هو �سق��وط �إحدى �رشكات
الهواتف النقالة التي كانت مل تواكب التطور
املوجود يف �سوق العمل ومل ت�ستخدم احلكمة
يف التفك�ير واملحافظ��ة عل��ى ه��ذا الكي��ان
يوم
العظي��م ال��ذي مل يتوقع �أح��د �سقوطه يف ٍ
ما.
 mالفوائ���د املرج���وة م���ن ا�ستخ���دام
�إ�سرتاتيجية (كايزن):
• متك��ن القوى الب�رشي��ة واكت�شاف القدرات
والإمكانات اجلديدة داخل امل�ؤ�س�سة.
• تقلي��ل الأخط��اء والتكلف��ة والزم��ن
وامل�ساحات امل�ستخدمة داخل امل�ؤ�س�سة.
• زي��ادة كف��اءة العم��ل وج��ودة املنتجات
داخل امل�ؤ�س�سة.
 mنتائج تطبيق (كايزن):
ه��ذه النتائج الت��ي ح�صلت عليه��ا �أغلب
امل�ؤ�س�سات عند تطبيقه��ا ملنهجية (كايزن)،
ونالحظ الف��روق قبل تطبيق ه��ذه املنهجية
وبعدها يف الآتي:
• ن�سبة التقليل يف زمن الت�شغيل ترتاوح من
(� %50إىل .)%70
• ن�سب��ة الزي��ادة يف الكف��اءة ت�تراوح م��ن
(� %20إىل .)%40
• ن�سب��ة التوف�ير يف التكلف��ة ت�تراوح م��ن
(� %20إىل .)%40
• ن�سب��ة تقلي��ل الأخطاء ت�تراوح من (%40
�إىل .)%60
• ن�سبة تقليل امل�ساحة امل�ستخدمة (.)%50

ثالثا :اللني:

ه��ي الق�ض��اء عل��ى اله��وادر املهلكة يف
العملي��ات ،ويت��م تطبيقه��ا عل��ى الكث�ير من

مثال يف التفكري التقليدي
والتفكري باللني

دخول

خروج
الوقت امل�ستهلك=
خم�س دقائق

التفكري باللني

جمموع املدفوعات=
ع�رشة رياالت
دخول

خروج

(اللني) هي الق�ضاء على الهوادر املهلكة يف العمليات ،ويتم
تطبيقها على الكثري من العمليات مثال على ذلك حتويل الهيكل
الإداري العادي �إىل هيكل �إداري مرن قابل للتغيري يف كل وقت
العملي��ات مث��ال عل��ى ذل��ك حتوي��ل الهيكل
الإداري الع��ادي �إىل هي��كل �إداري مرن قابل
للتغي�ير يف كل وق��ت ،وهن��اك الكث�ير م��ن
امل�ؤ�س�س��ات العاملية التي تطبق �إدارة (اللني)
مث��ل (تويوت��ا ،مر�سيد���س� ،آب��ل� ،سام�سوجن)
�أم��ا التجارب املحلي��ة الناجح��ة يف تطبيق
منهجية (اللني) هي (�رشكة تنمية نفط عمان،
امل�ست�شف��ى ال�سلط��اين  ،الكاب�لات العمانية،
البنك الوطن��ي ال ُعماين ،بري��د ُعمان) وكانت
�أف�ضل جتربة حملية هي جتربة �رشكة تنمية
نفط عم��ان والت��ي ا�ستمرت لأك�ثر من ()10
متخ�ص�صا
�سنوات وها هي اليوم تفتح مرك ًزا
ً
لتعليم منهجية اللني.
�س��وف نعر���ض عل��ى الق��ارئ مث��ا ًال من
واق��ع احلي��اة اليومي��ة الت��ي ميار�سه��ا وهو
الت�س��وق ،حيث نالحظ الكث�ير من املت�سوقني
عن��د الذه��اب �إىل الت�سوق و��شراء الكثري من
احلاجي��ات غ�ير ال�رضوري��ة والت��ي تكل��ف
ال�شخ���ص مبال��غ باهظ��ة الثم��ن ه��و غن��ي
عنها ،فنالح��ظ يف ال�صورة التفكري التقليدي
والتفكري با�ستخ��دام منهجية (اللني) ،نالحظ
يف التفك�ير التقلي��دي �أن املت�س��وق مير على
جمي��ع املعرو�ضات يف مرك��ز الت�سوق بغ�ض
النظر �إىل احلاجيات املطلوبة ،وهذا ما يعني

�رشاء بع�ض احلاجيات التي لي�ست لها حاجة
مم��ا يعن��ي دفع مبال��غ فوق املبل��غ اخلا�ص
بالت�سوق وخ�سارة الوقت.
�أما الت�سوق با�ستخدام التفكري عن طريق
منهجي��ة (اللني) نالح��ظ �أن املت�س��وق يتجه
مبا�رشة �إىل احلاجيات املطلوبة دون املرور
باحلاجي��ات الثانوي��ة مما ي���ؤدي �إىل توفري
الوق��ت واملال ،وه��ذا ما يهدف �إلي��ه التفكري
با�ستخدام منهجية (اللني) ،وال�صورة الواردة
�أع�لاه تو�ضح هذي��ن النوعني من التفكري مع
بع�ض التفا�صيل.
نالحظ يف التفكري التقليدي �أن امل�ستهلك
ق��د ا�ستغ��رق وق ًتا �أط��ول يف عملي��ة الت�سوق
وذل��ك بامل��رور ب�أغل��ب املنتج��ات يف مركز
الت�س��وق وق��ام ب��شراء م��ا يحتاج��ه وم��اال
يحتاجه مما ا�ستوج��ب منه دفع مبلغ وقدره
اً
ري��ال عمان ًي��ا وا�ستغ��رق ( )60دقيق��ة
()35
للت�س��وق� ،أم��ا التفكري باللني ف���إن امل�ستهلك
اجت��ه مبا��شرة �إىل الغر���ض املطل��وب دون
املرور عل��ى املنتجات الأخ��رى وبذلك ف�إنه
ق��ام ب�إزالة اله��وادر غري املطلوب��ة ،و�أ�صبح
تركي��زه من�ص��ب نح��و الأغرا���ض املهمة له،
وبذل��ك يكون قد وف��ر املال والوق��ت واجلهد
حي��ث قام بدفع ( )10ري��االت وا�ستغرق ()5

دقائق لالنتهاء من عملية الت�سوق.
هنا ن�ستطيع القول ب�أن ا�ستخدام منهجية
(الل�ين) يف امل�ؤ�س�س��ات بجمي��ع �أنواعه��ا
و�أق�سامه��ا (الإداري��ة واملالي��ة وال�صناعي��ة
والطبي��ة والتعليمية وغريها) �س��وف ي�ساعد
امل�ؤ�س�سات عل��ى توفري الوقت واجلهد واملال
ويح�س��ن م��ن اجل��ودة والكف��اءة داخ��ل هذه
امل�ؤ�س�سات والتخل�ص من جميع الهوادر التي
ال حاجة لها يف امل�ؤ�س�سة للو�صول �إىل ن�سبة
( )%99.9999م��ن انع��دام الأخط��اء ،فتع��د
امل�ؤ�س�س��ة مثالية يف جميع نواحيها ،وحتمل
من الكف��اءة واجلودة الت��ي ت�ساهم يف جذب
امل�ستهلك لها ،وحتافظ على العالقات اجليدة
بني امل�ؤ�س�سة وامل�ستهلك.
بع��د تطبيق هذه املنهجي��ات �أو املدار�س
الثالث نك��ون قد و�صلن��ا �إىل نظري��ة (ال�ستة
�سيجم��ا) وبذل��ك تك��ون امل�ؤ�س�سة ق��د و�صلت
�إىل اله��دف املرجو واملر�سوم لها بعد تطبيق
ه��ذه املنهجي��ات الت��ي ت�ساع��د امل�ؤ�س�س��ات
للمحافظ��ة عل��ى موارده��ا وج��ودة عمله��ا،
ومم��ا ي�ساهم على زيادة الثقة بني امل�ستهلك
وامل�ؤ�س�س��ات نف�سه��ا ،على �أن تت��م املوا�صلة
يف تطبيق ه��ذه املنهجية با�ستم��رار وبدون
توقف.
املراجع
 kدورة ال�ستة �سيجما.
 kالدكتور حامت فتاح (حما�رض دورة ال�ستة
�سيجما).
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كهوف ال�سلطنة..

عامل غام�ض بالأ�سرار

الكهوف بفتحاتها الغريبة ،وعمقها ال�سحيق ،وظالمها الدام�س ،وتكويناتها
النادرة ،عامل غام�ض بالأ�سرار تثري �سريرة كل حمب الكت�شاف املجهول وحب
املغامرة لهذه الظاهرة اجليولوجية واملناخية الفريدة ،وهي بال�شك كنوز علمية
ومتاحف طبيعية لتاريخ الأر�ض اجليولوجي ،وك�أنها �أ�سطورة تروى لنا وللأجيال
املتعاقبة عن هذا التاريخ العريق ،فقد كانت للب�شرية منذ الأزل امل�أوى الذي
يقطنون فيه ،وامللج�أ الذي يحتمون فيه من خطر الأعداء والكوا�سر ،واملالذ الذي
يبعث يف نفو�سهم اال�ستقرار والأمان ،وتتجلى القيمة اجلمالية للكهوف بعذريتها
وطبيعتها البكر ،وما تت�ضمنه من تكوينات �صخرية ذات �ألوان رائعة وت�شكيالت
كهفية متباينة كال�صواعد والهوابط وال�ستائر الكهفية وال�صخور املن�سابة على
حيطان الكهف ،وت�ضم ال�سلطنة �أكرث من ( )٢٠٠٠كهف تقبع يف جوف الأر�ض
ويف �أح�شاء اجلبال ،ويف هذا التقرير ال�سياحي �سن�سلط ال�ضوء على بع�ض هذه
الكهوف وهي كالآتي:

�إعداد/
النقيب /يون�س بن �سامل املحروقي
�أر�شيف وزارة الرتاث وال�سياحة
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كهف جمل�س اجلن يعد ثالث �أكرب الكهوف اجلوفية يف العامل ،وهو �أعجوبة وكنز من كنوز احلياة
الطبيعية ،يقع يف ه�ضبة �سلمى يف والية قريات مبحافظة م�سقط
كهف جمل�س اجلن
يعد كهف جمل�س اجل��ن ثالث �أك�بر الكهوف اجلوفية يف العامل،
وهو �أعجوبة وكنز من كنوز احلياة الطبيعية ،يقع يف ه�ضبة �سلمى
يف والية قريات مبحافظة م�سقط ،وتبلغ م�ساحة قاعدته (� )58ألف
مرت مربع ،و�سعته ( )4ماليني مرتمكعب� ،أما طول الكهف في�صل �إىل
رتا وتبلغ امل�سافة من الأر�ض �إىل ال�سقف
(� )310أمتار وعر�ضه ( )225م ً
رتا ،مت اكت�شاف كهف (جمل�س اجلن)
م
الذي هو على هيئة قبة (ً )120
لأول مرة بال�صدفة �أثناء البحث عن ال�صخور الكربونية بغية اكت�شاف
احتياطيات مائية جوفية عميقة ،وال ميكن دخول الكهف �إال من خالل
واحدة من ثالث فتحات �صغرية يف �أعلى الكهف والتي ال توحي بتاتا
حلجم و�ضخامة الكهف ،كما �أن الو�صول �إىل فتحة الكهف يتطلب جهداً
كبرياً ،حيث يجب قطع م�سافة ( )1.300مرت من الدروب اجلبلية الوعرة،
كما �أنه ال ميكن النزول �إىل داخل الكهف �إال باحلبال ،فعملية الهبوط �أو
رتا ال ميكن للمبتدئني القيام بها لأنها تتطلب
ال�صعود مل�سافة ( )120م ً
تدري ًبا ومهارة عالية .
كهف (الهوتة)
يقع (كهف الهوتة) يف والية احلمراء مبحافظة الداخلية ،وقد اكت�شفه
ال�سكان املحليون منذ مئات ال�سنني ،ويعود �سبب الت�سمية �إىل قرية الهوتة
التي يقع الكهف �ضمن نطاقها ،وميتد الكهف مل�سافة ( )5كيلومرتات حتت
الأر���ض� ،أما امل�سافة التي ميكن الدخول �إليها هي ( )860مرتاً تنتهي
ببحرية الكهف والتي ي�صل عمقها �إىل ( )20مرتاً� ،إال �أن هناك �أجزاء ي�صل
عمقها لأكرث من ذلك ،وحتتوي البحرية على �أنواع عديدة من الأ�سماك
العمياء ،كما ي�ضم الكهف العديد من �أنواع الأحياء الأخرى التي تعي�ش
فيه مثل اخلفافي�ش ،بالإ�ضافة �إىل املف�صليات ،والرخويات ،والعناكب،
والقواقع ،واخلناف�س املائية  ،وللكهف فتحتان يدخل من �إحداهما ماء
ال��وادي املتحدر من �أعلى اجلبل ،وت�سمى هذه الفتحة بـ (الهوتة )� ،أما
الأخرى تعرف بـ (الفالح) والتي يخرج املاء عربها بعد توغله داخل �أروقة
الكهف ودهاليزه املت�صلة.

كهف �أتني
يقع كهف �أتني على بعد ( )10كيلومرتات عن مركز والية �صاللة،
حيث يقع الكهف يف اجلهة اليمنى بعد نهاية عقبة �أتني على ه�ضبة جبلية
ترتفع عن �سطح البحر ( )400مرت .وينق�سم الكهف داخل ًيا �إىل كهفني،
الكهف الرئي�سي وتبلغ م�ساحته ( )602مرت مربع تقري ًبا ،والكهف ال�صغري
رتا مرب ًعا تقري ًبا .ويبعد عن عني جرزيز بحوايل
وتبلغ م�ساحته ( )189م ً
( )400مرت �إىل االجتاه الغربي ،وميكن من خالله م�شاهدة جميع جوانب
الوادي بحكم ارتفاعه وموقعه املميز.
كهف رزات
رتا تقري ًبا،
يبعد كهف (رزات) عن مركز والية �صاللة ( )25كيلوم ً
ويتو�سط اجلبل املطل على عني (رزات) ،ويعد من �أكرث الكهوف ارتيا ًدا
نظرا لقلة ارتفاعه عن م�ستوى الأر�ض ،ولوجود
من قبل الزوار واملقيمنيً ،
درج ومقاعد للجلو�س متكَّن الزوار من زيارته والتمتع باملناظر اجلميلة
للجبال املحيطة به وم�شاهدة ينابيع عني (رزات) وحديقتها الغناء.
كهف (العني)
يقع كهف العني على بعد ( )24كيلومرتا عن مركز والية �صاللة،
وبالتحديد يقع يف �سهل (حمران) ،ومطل على عني (حمران) ال�سياحية،
أي�ضا با�سم �آخر هو كهف (اخلفافي�ش) حيث تعي�ش داخله �أعداد
ويعرف � ً
كبرية من اخلفافي�ش ،ولهذا الكهف مدخل منب�سط ي�ضم قناة عر�ضها مرت
رتا وتنتهي يف غرفة جوفية مقا�سها ( )100مرت
واحد ومتتد �إىل ( )30م ً
مربع.
كهف (املرنيف) ب�شاطئ املغ�سيل
يعد كهف (املرنيف) مبنطقة �شاطئ املغ�سيل من الكهوف اجلميلة ذات
الت�ضاري�س اخلالبة ،كما يتميز الكهف ب�إطاللته على بحر العرب ووجود
النافورات الطبيعية حني يرتفع م�ستوى البحر ،وتن�شط حركة التيارات
املائية ،حيث يندفع املاء بقوة عرب التجويفات ال�صخرية مما ي�ؤدي �إىل
اندفاع املاء بقوة م�شكلة نافورة طبيعية غاية يف اجلمال ،ويبعد الكهف
رتا.
عن مركز والية �صاللة ( )40كيلوم ً

ال�سلطنة ت�ضم �أكرث من ( )٢٠٠٠كهف
تقبع يف جوف الأر�ض ويف �أح�شاء اجلبال
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حفرة (طوي �أعتري) وكهف (طيق)
تعد حفرة (طوي �أعتري) بوالية مرباط من احلفر الطبيعية الأكرب يف
منطقة ال�رشق الأو�سط ،حيث يبلغ حجم احلفرة حوايل (� )975ألف مرت
رتا� ،أما عمقها في�صل �إىل
مكعب ،ويرتاوح طول قطرها من ( )150-130م ً
رتا ،وحتتل احلفرة الرتتيب ( )٤٨بني ترتيب احلفر الطبيعية يف
( )211م ً

العامل ،و�أدى جريان املاء على طول الأودية التي ت�صب يف احلفرة �إىل �إذابة
ال�صخور ،وبالتايل �إىل تكوين احلفرة وال�شالالت الرائعة الواقعة على طول
التقاطع مع حفرة (طيق) ،كما يحيط باحلفرة غطاء نباتي كثيف ،ويوجد
يف قاع احلفرة بحريتان من املاء العذب تت�صالن ب�أنظمة كهفية ،وتعي�ش
فيها �أنوع نادرة من الأ�سماك .ومت اكت�شاف احلفرة يف عام 1997م من
قبل فريق من املغامرين ال�سلوفانيني بالتعاون مع جامعة ال�سلطان
قابو�س .ويوجد كهف (طيق) قرب �أعلى احلفرة ،ويبلغ حجمه (� )170ألف
مرتمكعب تقري ًبا ،وبه ما ال يقل عن ( ،)6مداخل وميكن م�شاهدته من
�أعلى حفرة �إذابة (طيق) حيث ميكن الو�صول �إليه عرب م�سالك �صغرية ميكن
ر�ؤيتها من امل�سار الرئي�سي والتي ميكن من خاللها الإطاللة على م�شاهد
بديعة للحفرة و�شالالتها.
كهف �صحور
يقع كهف (�صحور) يف حمافظة ظفار يف وادي (نحيز) ،ويبعد عن
مركز والية �صاللة حوايل ( )١٩كيلومرتا باجتاه ال�شمال �ضمن �سل�سلة
جبال ظفار ،ويطل الكهف بحجم مدخله الكبري على الوادي ،ويربز قو�سه
املزين واملزخرف بالعديد من الهوابط وال�صواعد اجلريية ذات الت�شكيالت
اجليولوجية الرائعة والفريدة ،ويبلغ طول مدخل الكهف حوايل ( )60مرتا،
وعر�ضه ( )45مرتا وارتفاعه ( )20مرتا ،ويوجد بالكهف ممر �ضيق ي�ؤدي �إىل
غرف داخلية ،وهي مظلمة جدا وذلك ل�صعوبة دخول ال�ضوء �إليها ،وتزدان
هذه الغرف بالكثري من الت�شكيالت ال�صخرية والرتاكيب الكهفية البديعة
كالأعمدة والهوابط ب�أنواعها املختلفة ،ويوجد بالكهف �آثار ملياه �شالالت
متحجرة تبدو وك�أنها تن�ساب ،كما ي�ضم الكهف �أ�رسا ًبا كبرية من اخلفافي�ش.
كهف (مقل)
يقع كهف (مقل) يف والية بني خالد مبحافظة �شمال ال�رشقية ،ويعد من
الكهوف الرائعة وامل�شهورة بال�سلطنة ،ويبعد عن الواحات املائية حوايل
كيلومرت م�شيا على الأقدام مير خاللها الزائر على واحات مائية ،ومن روعة
جمال الطبيعة يف تلك الواحات �سميت (بربكة العرائ�س) ،ومدخل الكهف
�ضيق مظلم جدا ،ويحتوي الكهف على العديد من املناظر اخلالبة ال�سيما
ال�صخور التي نحتتها الطبيعة ،وتتدفق بينها املياه العذبة ،م�شكلة منظرا
يف غاية الروعة واجلمال.
كهف (الكتان)
يقع كهف الكتان يف والية عربي يف حمافظة الظاهرة ،ويبعد عن

عربي م�سافة ( )8كم ،ويعود م�سمى الكهف �إىل مادة (الكنت) �أو (الكدن) وهي
عبارة عن بقايا ف�ضالت اخلفافي�ش �أو احليوانات التي تعي�ش يف الكهف،
وينفرد الكهف بلمعانه احلا ّد الذي ي�شبه الرخام ،وقد �أطلق عليه (الكهف
الرخامي) ،كما يتميز بت�شكيالت جيولوجية جميلة ،ونقو�ش �صخرية رائعة،
ويعد دخول الكهف مغامرة نظرا لت�شعباته الكثرية ال�سيما مداخل الكهف .
كهف (جرنان)
يقع كهف (جرنان) يف والية �أزكي من حمافظة الداخلية على �سفح
وادي (حلفني) حتت قرية (النزار) الأثرية ،ولعل �سبب �شهرة هذا الكهف
كرثة الق�ص�ص واخلرافات التي تن�سب �إليه ب�أن �أهل �إزكي كانوا يعبدون
�صنما على هيئة عجل يدعى (جرنان) ،وكان م�صنوعا من الذهب واحللي
واملجوهرات النفي�سة ،وعند دخول �أهل �إزكي الإ�سالم مت �إخفاء العجل يف
الكهف ،ومت حرا�سته بالتعاويذ ال�سحرية ومنذ ذلك اليوم مل ير �أحد العجل،
وقد نفى الكثري من �أهايل الوالية هذه الروايات بو�صفهم لها ب�أنها غري
�صحيحة ومغالطات تاريخية يف �سجل الإرث العماين امل�رشف.
كهف (�أبو هبان)
يقع كهف (�أب��و هبان) يف والي��ة دم��اء والطائيني مبحافظة �شمال
ال�رشقية ،ويبعد عن مركز الوالية ( )10كم جهة ال�رشق ،وميتاز بوجود
العديد من الت�شكيالت ال�صخرية ومنحوتات طبيعية جميلة ذات الألوان
املختلفة التي تكونت بفعل العوامل الطبيعية ،ويعد الكهف وجهة
للمغامرين وامل�ستك�شفني حيث و�صل بع�ضهم مل�سافة ( )2كيلومرت داخل
الكهف وتوقفوا عند هذا احلد ،ب�سبب وجود الربك املائية العميقة يف طريق
نهاية الكهف.
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داود بن �سليمان الرا�شدي
وزارة الرتاث وال�سياحة

وللتعرف على دور وزارة ال�تراث وال�سياحة يف املحافظة على الكهوف
ا�ست�ضافت (جند عمان) :الفا�ضل داود بن �سليمان الرا�شدي من دائرة تطوير
املنتج والتجارب ال�سياحية املديرية العامة للتنمية ال�سياحية الذي حتدث
قائالً« :تعكف وزارة الرتاث وال�سياحة على تنمية وتطوير العديد من املنتجات
ال�سياحية التي يق�صدها خمتلف ال�رشائح ال�سياحية مبن فيهم املهتمون
ب�أن�شطة �سياحة املغامرات كون ال�سلطنة تتمتع بالعديد من املقومات الطبيعية
واجليولوجية والبيئية والتي تتجه لها بو�صلة ال�سائح ومن �ضمنها الكهوف.
ومما حبى اهلل �سلطنة عمان ب�سال�سل جبلية �شاهقة فقد اختزلت بني
جنباتها منظومة وا�سعة من الكهوف والغرف الكهفية والتي تتميز بطبيعتها
اجليولوجية الفريدة والتي ت�شكلت معاملها منذ مئات ال�سنني ،حيث �سعت
ال���وزارة �إىل تخ�صي�ص ع��دد من مواقع الكهوف للمحافظة عليها والإرث
اجليولوجي املتفرد واملتمثلة يف كل من:
• كهف (الكتان) بوالية عربي مبحافظة الظاهرة.
• كهف (الهوتة) بوالية احلمراء مبحافظة الداخلية.
• كهف (خ�صلة حيل الديار) باجلبل الأخ�رض.
• كهف (�صحور) مبحافظة ظفار.
• كهف (طيق) وحفرة الإذابة (بطوي �أعتري).
• كهف املرنيف مبنطقة املغ�سيل.
• كهف جمل�س اجلن بوالية قريات مبحافظة م�سقط.
• كهف الطاهري به�ضبة �سلمى بوالية قريات مبحافظة م�سقط.
حيث قامت الوزارة ب�إعداد بع�ض الدرا�سات اال�ست�شارية لإمكانية تطوير
وا�ستغالل تلك الكهوف للأغرا�ض ال�سياحية ،ومن بني تلك الكهوف كهف
(الهوتة) الذي يتم ت�شغيله و�إدارته من قبل ال�رشكة العمانية للتنمية ال�سياحية
(عمران)� ،أما بقية الكهوف فقد قامت ال��وزارة ب�إغالقها حلني �إيجاد حزم
ا�ستثمارية لها من قبل امل�ستثمرين ،وي�أتي هذا الإغالق لتلك الكهوف من منظور
املحافظة عليها من التك�سري والعبث تارة لل�صواعد والهوابط التي ت�شكلت بفعل
الطبيعة ،وكذلك القتناء الكري�ستال الطبيعي تارة �أخرى من قبل الزوار غري
امللتزمني ولي�س من ال�سياحة الداخلية فح�سب بل وال�سيما ال�سياح الدوليني
الذين يعتربون ال�سلطنة موقعا جيدا ملمار�سة هواياتهم ،حيث ثبت للوزارة
�سابقا حاالت لتك�سري الكري�ستال و�رسقته لتلك الأغرا�ض ،ومبا �أن الكري�ستال
الطبيعي املوجود بالعديد من الكهوف ال يزال ينمو طبيعيا واملحافظة عليه
�أمراً غاية يف االهتمام ولت�صبح بيئة تلك الكهوف بطبيعتها البكر حلني وجود
الآلية لعر�ض تلك املكنونات ووجود املناخ املنا�سب لهذه املكونات الطبيعية
الفريدة ،وهذا ما �سوف يعزز التجربة ال�سياحية لعنا�رص املنتج ال�سياحي،
و�صوال �إىل ال�سبب الرئي�سي يف عدم الرتويج ال�سياحي للكهوف خ�شية توافد
الزوار وتعر�ضها للعبث وغريها من املمار�سات التي مت ر�صدها.
كما �أنه �أي�ضا نود �أن نلفت عناية القاريء الكرمي ب�أنه ومما ال �شك فيه
ب�أن الو�صول للغرف الكهفية تتطلب مهارات ت�سلق وزحف احرتافية لدى
ال�سائح ت�ضمن �سالمته بالدرجة الأوىل ،وكذا �أي�ض ًا تفاديا لأي حادث �سقوط
يتعر�ض له املت�سلق وي�صعب خلدمات الطواريء الو�صول للموقع ال قدر اهلل.
ومن امل�ؤ�سف جدا ب�أن هناك �رشيحة من املت�سلقني وال�سياح ذوي وعي و�إدراك
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العالقات العامة ودورها
فــــــــي �إدارة الأزمــــــــــات
املالزم �أول/
�سعيد بن نا�صر ال�شبيبي
بح�سا�سية املواقع الطبيعية ال�سيما الغرف الكهفية الكري�ستالية ،حيث يقوم
البع�ض ممن �سبق له �أو �أتيحت له الفر�صة لزيارة �أحد الكهوف مب�شاركة جتاربهم
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،مما يقود ذلك �إىل دعوة مبا�رشة وغري مبا�رشة
للزيارة ل�رشيحة �أخرى مما يعر�ض ذلك الإرث الطبيعي الذي تكون عرب ماليني
ال�سنني والذي تتفرد به ال�سلطنة عن غريها بالعبث وال�رسقة ،وكان الأجدر �أن
يقوموا بالتن�سيق مع الوزارة واجلهات املعنية حلمايتها.
وت�سعى وزارة الرتاث وال�سياحة حاليا لتخ�صي�ص بع�ض الأرا�ضي التي تقع
عليها بع�ض الكهوف بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ..والتي �سيتم م�ستقبال طرح
بع�ضها لال�ستغالل ال�سياحي ،والذي �سيلبي الأغرا�ض ال�سياحية ،وتنظيم الدخول
الآم��ن لغرف الكري�ستال الطبيعي لال�ستمتاع مب�شاهدتها وجعلها منظومة
تنموية �سياحية م�ستدامة و�إحدى بواكري املنتجات ال�سياحية بال�سلطنة».

لو �أمعنا النظر يف ثنايا الأحداث التاريخية الكربى لوجدنا �أن الأزمة على مر الع�صور
تتو�سط املراحل املهمة يف حياة ال�شعوب ،فبني كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة �أزمة حترك
الأذهان وت�شعل ال�صراع ،وحتفز الإبداع ،وتطرق ف�ضاءات بكر متهد ال�سبيل �إىل مرحلة
جديدة ،وغالبا ما ت�ستبطن بوادر �أزمة �أخرى وتغيريا مقبال �آخر ،وكان لنمو املجتمعات
وات�ساعها ون�ضوب املوارد املتنوعة و�شدة املناف�سة ال�سيا�سية واالقت�صادية الكلمة الف�صل
يف طول حياة الأزمات �إىل حد �أ�صبح تاريخ القرن ال�سابق على �سبيل املثال ي�شكل �سل�سلة
من الأزمات تتخللها مراحل ق�صرية من احللول امل�ؤقتة ،ومن هنا فقد ن�ش�أت �أفكار جدية
من �أجل درا�سة وحتليل الأزمة وحماولة اخلروج منها ب�أقل اخل�سائر وت�أخري الأزمة
الالحقة �إن تعذر تعطيلها.

�إن الأزمة تعد حقيقة واقعة ال ميكن �إنكارها �أو التن�صل منها ،والهروب
منها يعد ف�ش ًال ذري ًعا ،فالأزمة لي�ست هي امل�شكلة ولي�ست هي اخلالف وال
ه��ي الق�ضية وال الكارثة ،بل �أعمق و�أ�شم��ل يف املفهوم واال�صطالح وهي
�أك�ثر خطورة ،فف��ي الأزمات ت�صب��ح امل�ؤ�س�سات عر�ض��ة ملراقبة الإعالم،
فتق��وم و�سائ��ل الإع�لام واجلمهور مع�� ًا بو�ضعه��ا على طاول��ة الت�رشيح
لفح�صها بدقة ،وت�صبح جميع حركات امل�ؤ�س�سة و�سكناتها مو�ضع مراقبة
وحتلي��ل وانتق��اد م��ن جمهورها بجمي��ع �رشائحه ،خا�ص��ة �أن م�صاحلهم
مرهون��ة بنجاح امل�ؤ�س�س��ة �أو ف�شلها ،ولذلك فهم ع��ادة يهتمون بتتبع ما
�ست�ؤول �إليه حال امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة التي تتعر�ض للأزمة يف نهاية الأمر.

غالب ًا ما يكون للأزمات �أثر على امل�ؤ�س�سة يتعلق بال�صورة الذهنية،
مما يقحم العالقات العامة ب�شكل �أو ب�آخر ،ومن هنا تربز �أهمية التخطيط
يف العالق��ات العامة ،ويعرف التخطيط ب�أنه ا�ستثمار املواد املتاحة من
�أجل اال�ستعداد ملوقف م�ستقبلي حمتمل ،وي�شري معنى التخطيط على �أنه
التنب���ؤ مبا �سيكون علي��ه امل�ستقبل مع اال�ستعداد له��ذا امل�ستقبل ،وهكذا
ف���إن �إح��دى وظائف العالقات العامة هي احليلول��ة دون حدوث الأزمة،
والتغل��ب عليها يف ح��ال حدوثها ،وهذا ما ي�سمى ب���إدارة الأزمات ،وال
يع��د حدوث الأزمات �شيئ��ا جديدا يف حد ذاته� ،س��واء �أكان على م�ستوى
الفرد� ،أم امل�ؤ�س�سة� ،أم على الدولة ككل.
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�إن ال�ش��يء اجلدي��د ه��و �أن الباحث�ين ب��د�ؤوا يول��ون ه��ذه الق�ضي��ة
االهتم��ام الالزم ،لأنهم �شع��روا �أن ب�إمكانهم فعل �ش��يء حيال الأزمات
وحتليله��ا ،والعالقات العامة تقوم بدور كبري وفعال عند حدوث الأزمة،
وخا�ص��ة �أًن النتائ��ج غري املرغ��وب فيها للأزمات تنعك���س على الأفراد
بغ�ض النظر عن نوع الأزمة وم�ستواها ،وال�سبب يف ذلك �أن �أبعاد الأزمة
ميك��ن �أن تكون اجتماعية �أو اقت�صادي��ة �أو بيئية �أو حتى �سيا�سية ،لذلك
ف�إن امل�ؤ�س�سة غري القادرة على ال�سيطرة على الأزمة وجمرياتها� ،أو تقوم
بذلك بال مهارة و�إتقان� ،سوف تفقد الثقة بها حتم ًا .

تعريف العالقات العامة

لق��د منت العالق��ات العامة كمفه��وم �إداري وعم��ل م�ؤ�س�سي �رسيعاً،
وكان ال�سب��ب وراء ظه��ور العالقات العامة كمهن��ة متخ�ص�صة ،هي تلك
الظ��روف االقت�صادية واالجتماعية التي �أف��رزت مناخ ًا نف�سي ًا �ضاغطاً،
�إ�ضاف��ة �إىل الأزمـ��ات االقت�صادي��ة والعاملي��ة ،فالعالق��ات العامة علم
يت�ص��ل ات�صا ًال مبا��شراً بالظروف والأو�ضاع غ�ير العادية ،فامل�شكالت
والأزم��ات والظ��روف ال�ضاغطة ،وعدم اال�ستقـرار والكـ��وارث والأزمـات
وغريها ،من الأ�سباب املبا�رشة لتطور وازدهار العالقات العامة.
كما تعرف العالقات العامة على �أنها« :ذلك اجلهد املنظم ،والتخطيط
امل�ستمر الذي يهدف �إىل حتقيق التوا�صل البناء بني امل�ؤ�س�سة وجمهورها
الداخل��ي واخلارج��ي �ساعي�� ًا �إىل حتقيق م�صالح الطرف�ين ،والعمل على
حت�سني ال�صورة الذهنية للم�ؤ�س�سة ،وذلك من خالل فهم الو�سط املحيط».
فاملهم��ة الإ�سرتاتيجية للعالقات العام��ة ال تت�ضح بجالء �إال عندما
تواجه امل�ؤ�س�سة �أزمة ما تهدد و�ضعها ومقدرتها على العمل واملناف�سة،
�أو ته��دد وجوده��ا ذاته وقدراته��ا على البقاء� ،إذ ت�صب��ح امل�ؤ�س�سة �آنذاك
عر�ض��ة للجمهور ومراقب��ة و�سائل الإعالم ،وهنا تكم��ن خربة العالقات
العامة يف الت�أهب قبل وقوع الأزمة ويف حلها واخلروج منها �إن حدثت،
فعندما تتعر�ض �صورة امل�ؤ�س�سة لالهتزاز والت�شويه ،تت�ضح �آنذاك �أهمية
العالق��ات العامة يف تكري�س جه��ود جميع الأفراد والوح��دات املنظمة،
وتركيزها من �أجل ت�صحيح هذه ال�صورة.

تعريف الأزمة

تع��رف الأزم��ة ب�أنها نقطة حتول يف موق��ف مفاجئ ،ي�ؤدي �إىل
�أو�ض��اع غري م�ستقرة ،مما يهدد امل�صالح والبنية الأ�سا�سية ،وحتدث
عنه��ا نتائج غري مرغوب��ة ،وكل ذلك يف وقت ق�صري يلزم معه اتخاذ
ق��رار موحد للمواجهة ،تك��ون فيه الأطراف املعنية غ�ير م�ستعدة �أو
ق��ادرة عل��ى املواجهة ،وتعرف �أي�ضا ب�أنها ح��ادث خطري ي�ؤثر على
�أم��ن الإن�س��ان �أو البيئ��ة �أو �سمع��ة امل�ؤ�س�سة ،وي���ؤدي �إىل �سري العمل
ت�شابها ما بني الق�ضية
ب�ش��كل معاك�س مل��ا قرر له ،ويبدو �أن هن��اك
ً
والأزم��ة� ،إال �أن عام��ل الوقت ه��و الفي�صل الوحيد بينهم��ا ،فالأزمة
عادة ما ت�أتي ب�رسعة ،وحتتاج للتحرك ال�رسيع ،لأن العمل يتم حتت
�ضغط الوقت ،وال توجد معرفة كافية لبناء القرارات والت�رصف بناء
عليه��ا� ،أم��ا الق�ضية فع��ادة ما ت�سم��ح ببع�ض الوق��ت للتفكري فيها،
ولتحليل املوقف ،واتخاذ القرارات بهدوء �أكرث من وقت الأزمة ،ومن
تعاري��ف الأزم��ة كذلك «هي حلظ��ة حرجة وحا�سم��ة تتعلق مب�صري
الكي��ان الإداري ال��ذي �أ�صيب به��ا م�ش ّكلة بذلك �صعوب��ة حادة �أمام
متخ��ذ الق��رار ،جتعل��ه يف ح�يرة بالغة ال ي��دري �أي ق��رار يتخذ ،كل
ذل��ك يف دائرة من ع��دم الت�أكد وق�صور املعرف��ة ،واختالط الأ�سباب
بالنتائج».
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تعريف �إدارة الأزمات

تع��ددت التعريفات ملفه��وم �إدارة الأزمات ،لكن املعنى العام ملجمل
ه��ذه التعريفات هو كيفية التغلب عل��ى الأزمة بالأدوات العلمية الإدارية
املختلف��ة ،فتعرف ب�أنها طريقة التغلب على الأزمة ،والتحكم يف �ضغطها
وم�ساره��ا واجتاهاتها ،وجتن��ب �سلبياتها ،واال�ستفادة م��ن �إيجابياتها،
وحتقي��ق �أق�صى املكا�س��ب يف �أق�رص زمن ،واحلد م��ن اخل�سائر لأدنى حد
ممكن ،و تعرف �إدارة الأزمات من منظور �سيا�سي ب�أنها �سل�سلة الإجراءات
الهادف��ة �إىل ال�سيط��رة على الأزم��ات ،واحلد من تفاقمه��ا حتى ال ينفلت
زمامه��ا ،م�ؤدية بذل��ك �إىل ن�شوب احل��رب ،وبذلك تك��ون الإدارة الر�شيدة
للأزم��ة ه��ي تل��ك التي ت�ضم��ن احلف��اظ على امل�صال��ح احليوي��ة للدولة
وحمايتها.
كم��ا تع��رف �إدارة الأزمات على �أنها (�إدارة خا�ص��ة من �ش�أنها �إنتاج
ا�ستجاب��ة �رسيع��ة ملوق��ف الأزمات م��ن خ�لال جمموعة م��ن الإداريني
املنتق�ين م�سبق ًا واملدربني تدريب ًا خا�صاً ،ويتمتعون مبهارات عالية من
�أج��ل تقلي��ل اخل�سائر �إىل احل��د الأدنى) ،وكذلك تعن��ى �إدارة الأزمة بكافة
الأزمات على خمتلف �أنواعها كالأزمة الع�سكرية ،االجتماعية ،ال�سيا�سية،
الأمني��ة ،االقت�صادي��ة والبيئي��ة� ،إال �أن كل نوع من ه��ذه الأنواع ي�ستلزم
ا�ستخدام �سيا�سات تكتيكية تتنا�سب وطبيعته.

عوامل ن�شوء الأزمة

مبا �أن لكل �شي ٍء �سبباً ،ف�إن هناك عوامل تت�سبب يف وجود الأزمات؛
فهي لي�ست وليدة اللحظة ،ولكنها نتاج تفاعل �أ�سباب وعوامل ن�ش�أت قبل
ظهورها ،وتتعدد الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ن�شوب الأزمات فمنها ما يلي:
� mس��وء الفه��م :وين�ش���أ �س��وء الفهم عادة م��ن خالل جانب�ين هما:
املعلومات املبتورة ،والت�رسع يف �إ�صدار القرارات.
� mس��وء الإدراك :ميث��ل الإدراك مرحل��ة ا�ستيع��اب املعلومات التي
�أمكن احل�صول عليها ،واحلكم التقديري على الأمور املعرو�ضة.
� mس��وء التقيي��م :وين�ش�أ يف كث�ير من الأحيان نتيج��ة املغاالة يف
الثقة بالنف�س ،ويف القدرة الذاتية على مواجهة الطرف الآخر.
 mالإدارة الع�شوائي��ة :الإدارة الع�شوائي��ة هي الت��ي تقوم على اجلهل
وت�شجيع االنحراف والت�سيب.
 mالي�أ���س :يعد يف حد ذات��ه �أحد الأزمات النف�سي��ة وال�سلوكية التي
ت�ش��كل خطرا على امل�ؤ�س�س��ة ،وقد يكون الي�أ�س على م�ست��وى الدول �أي�ضا
باعثا على �أزمات طاحنة وعنيفة.
 mال�شائعات :وهي �أهم م�صدر من م�صادر الأزمات ،بل �إن كثريا من
الأزمات يكون م�صدرها الوحيد �إ�شاعة �أطلقت ب�شكل معني.
 mا�ستعرا���ض القوة :ه��ذا امل�سبب الن�ش��ط يتم من جان��ب الكيانات
الك�برى لتحجيم الكيان��ات ال�صغرية ،كم��ا �أنه يتم من جان��ب الكيانات
الإداري��ة الطموح��ة عندما حتوز بع�ض عنا�رص الق��وة ،وترغب يف قيا�س
رد فعلها �أو اختبارها.
 mتعار�ض امل�صالح� :إذا ما تعار�ضت امل�صالح ب�شكل �شديد؛ برز الدافع
لإحداث ون�شوء الأزمة.
 mتعار���ض الأهداف� :إن تعار�ض الأهداف اخلا�صة ي�ؤدي �إىل انهيار
الثق��ة يف متخذ القرار ،الأمر الذي يو�سع من دائرة عدم امل�صداقية وال�شك
يف قدراته ،وبالتايل زيادة وتفاقم الأزمة.

مراحل ن�شوء الأزمة

مت��ر الأزم��ة ب�أرب��ع مراح��ل �أ�سا�سي��ة؛ �إذا مل يتمكن مدي��ر العالقات
العام��ة (قائد فريق الأزمة) م��ن �إدارة كل مرحلة من هذه املراحل؛ ف�إنه
�سي�صبح م�س�ؤو ًال عن وقوع الأزمة ،وهذه املراحل هي كالآتي:
 iاملرحلة التحذيرية ،ت�سبق ن�شوء الأزمة ،وتت�ضمن ا�ست�شعار الإنذار
املبك��ر؛ ال��ذي ي�ش�ير �إىل وقوع الأزم��ة ،وا�ست��شراف املتغ�يرات البيئية
واالحتماالت والبدائل.
 iمرحل��ة ن�ش��وء الأزمة ،تق��وم على ع��دم �إمكانية القائ��د يف توقع
ح��دوث الأزم��ة ،وتق��ود �إىل تعاظ��م املتغ�يرات الدافعة حل��دوث الأزمة،
وزيادة احتمالية املواجهة.
 iمرحل��ة االنفجار ،ت�أتي مبا�رشة بعد عدم قدرة القائد يف التعامل
مع العوامل التي �أدت �إىل حدوث الأزمة ،وعدم القدرة على ال�سيطرة على
متغرياتها املت�سارعة ،وتتطلب هذه املرحلة من القائد ما يلي:
 nالق��درة عل��ى حتقي��ق التكام��ل ب�ين الأن�شط��ة املختلف��ة الت��ي
ت�ستوجبها طبيعة الأزمة.
 nتوفري مناخ يقوم على التفاهم وامل�شاركة بني جميع امل�ستويات.
فعالة تكفل توافر املعلومات والبيانات.
 nتنمية �شبكة ات�صاالت ّ
 nتوق��ع امل�ستقب��ل ،وحتقي��ق الإدراك الكام��ل لطبيع��ة الأزم��ة
وخطورتها.
 nتنمية العالقات التبادلية والتكاملية مع البيئة اخلارجية.
 iمرحل��ة انح�سار الأزمة .حي��ث تتال�شى يف ه��ذه املرحلة العوامل
الت��ي ت�سبب��ت يف حدوث الأزم��ة ،وي�سعى القائ��د �إىل الت��وازن الطبيعي،
وا�ستعادة ن�شاط امل�ؤ�س�سة.

مراحل �إدارة الأزمات

ل��كل �أزمة مقدمات تدل عليها ،و�شواه��د ت�شري �إىل حدوثها ،ومظاهر
�أولي��ة ،وو�سطى ،ونهائي��ة تعززها ،كما هو احلال يف الأزم��ة ف�إن �إدارة
الأزمة متر بعدد من املراحل ميكن تلخي�صها بالآتي:
 qمرحل��ة اكت�شاف �إ�شارات الإن��ذار :وهي مرحلة اكت�ش��اف �إ�شارات
اخلط��ر بوق��وع الأزمة ،وتظهر تلك الإ�شارات مبك��راً ،لأنه عادة ما تر�سل
الأزم��ة قبل وقوعه��ا مبدة طويلة �سل�سلة م��ن �إ�شارات الإن��ذار املبكر� ،أو
الأعرا�ض التي تنبى باحتمال وقوع الأزمة ،وما مل يوجه االهتمام لهذه
الإ�شارات فمن املحتمل جداً �أن تقع الأزمة.
 qمرحل��ة اال�ستع��داد والوقاية :وفيه��ا تتخذ جمموعة م��ن �أ�ساليب
الوقاي��ة املطلوبة يف مرحل��ة اكت�شاف اخلطر ،والوقاي��ة ت�شمل اكت�شاف
نق��اط ال�ضع��ف والقوة م��ن �أجل معاجلته��ا ،وعليه يج��ب �أن يتوفر لدى
املنظمة ا�ستعدادات و�أ�ساليب كافية للوقاية من الأزمات.
 qمرحلة احتواء الأ�ضرار واحلد منها :من �سوء احلظ �أنه من امل�ستحيل
منع الأزمات من الوقوع طاملا �أن امليول التدمريية تعد خا�صية طبيعية
لكاف��ة النظ��م احلية ،وعلى ذلك ف���إن املرحلة الثالث��ة يف �إدارة الأزمات
تتلخ���ص يف �إعداد و�سائل حتد من الأ�رضار ومنعها من االنت�شار لت�شمل
الأج��زاء الأخرى الت��ي مل تت�أثر بعد يف املنظمة ،وتتوق��ف هذه املرحلة
على طبيعة احلادث الذي وقع.
 qمرحل��ة ا�ستع��ادة الن�شاط :ت�شمل ه��ذه املرحلة �إع��داد وتنفيذ برامج
ق�صرية وطويلة الأجل ،وتت�ضمن هذه املرحلة ا�ستعادة املعنويات املفقودة.
 qمرحل��ة التعل��م .وهي مرحل��ة تعلي��م م�ستم��رة ،و�إع��ادة التقييم
لتح�سني ما مت �إجنازه يف املا�ضي ،حيث يعد التعليم �أمرا حيوي ًا غري �أنه

م���ؤمل للغاية ،فهو يث�ير ذكريات م�ؤملة خلفتها الأزم��ة ،و�إن ا�ستخال�ص
درو�س م�ستفادة من كارثة �أو �أزمة معينة يتوقف على توافر ح�س مرهف
ل��دى الإن�سان يجعله يقدر معاناة التغري ،ومت�صوراً نف�سه �أو �أحب النا�س
�إلي��ه ميرون بتجرب��ة الغري ،والتعل��م ال يعني تبادل االتهام��ات �أو �إلقاء
اللوم على الغري وحتميله امل�س�ؤولية.

دور العالقات العامة ملا قبل الأزمة

�إن التحدي��ات الت��ي تواج��ه عل��م �إدارة الأزمات تتمث��ل يف حماولة
التعام��ل م��ع الأزمات قب��ل حدوثها ،وتعتم��د هذه املرحل��ة على عملية
التخطي��ط ،والتي متث��ل الركي��زة الأ�سا�سي��ة لأي �إدارة ف َّعال��ة للأزمات،
فالتخطي��ط يه��دف �إىل امل�ساهم��ة الف َّعال��ة يف من��ع ح��دوث الأزم��ات
املحتمل��ة ،والتح�ض�ير للرد عليها يف ح��ال حدوثها ،وميك��ن بيان دور
العالقات العامة يف �إدارة الأزمة قبل وقوع الأزمة يف الآتي:
 uالوقاية من الأزم��ات� :إن الوقاية يف مفهومها الب�سيط هي القدرة
عل��ى جتنب املخاط��ر ،واحليلول��ة دون حدوثها ،وهي حتت��اج يف بداية
الأمر �إىل �إعداد قائمة ب�أولويات الأزمات املحتملة �أو ما يعرف (بالتنب�ؤ
بالأزمات املحتملة)� ،إذ تعد هذه اخلطوة قاعدة �أ�سا�سية التخاذ �إجراءات
وقائية يف منع حدوث الأزمات.
 uالإع��داد لإدارة الأزمات� :إن قي��ام �إدارة العالقات العامة بالإعداد
لإدارة الأزم��ات يه��دف �إىل �أن تك��ون مهي�أة ملواجه��ة خمتلف الأزمات
الت��ي ميك��ن �أن تتعر���ض له��ا ،وال��رد عليها بطريق��ة �سليم��ة ،ويف �إطار
الت�أ�سي���س لإدارة الأزمات ،يجب على مدير العالقات العامة القيام بعدة
مهام ،منها ما يلي:
 املحافظ��ة على عالق��ات وثيقة مع و�سائ��ل الإعالم ويف جميعالأوقات ،لتكون �أكرث تعاون ًا مع امل�ؤ�س�سة �أثناء الأزمة.
 اختيار �شخ�ص ما ليكون مديراً للأزمات. تعي�ين ع��دد م��ن الأع�ض��اء كفري��ق لإدارة الأزم��ات ،مع حتديد�أدوارهم والإجراءات الواجب اتخاذها وال�سيناريوهات املحتملة.
 تعي�ين متح��دث ر�سم��ي با�س��م امل�ؤ�س�س��ة للتعام��ل م��ع و�سائلالإعالم.
� uإع��داد خط��ة �إدارة الأزم��ات :بالن�سب��ة للتخطي��ط للأزم��ة ،ف�إنه
بالت�أكي��د يختلف ع��ن التخطيط االعتي��ادي ،فالتخطي��ط للأزمة يندرج
حت��ت �إط��ار التخطي��ط العالجي� ،أم��ا التخطي��ط االعتيادي ف�إن��ه يندرج
حتت �إط��ار التخطيط البنائي ،فالتخطيط الإداري االعتيادي يختلف عن
التخطي��ط لإدارة الأزم��ات ،ال��ذي يحتاج �إىل تكاثف �أك�ثر من جهة ،كي
يتمك��ن جهاز العالق��ات العامة يف امل�ؤ�س�سة م��ن الإملام بكل حمتويات
الأزم��ة و�أبعاده��ا ،لذل��ك ف�إن��ه ال توجد خط��ة موح��دة لإدارة الأزمات،
فه��ي تختلف على ح�سب طبيعة و�أه��داف امل�ؤ�س�سة ،وكذا ح�سب الأزمات
املحتملة.
 uخطة ات�ص��االت الأزمة :ال تنف�صل ات�صاالت الأزم��ة عن �إداراتها،
ج��زء مكمل لها ،ف���إذا كان��ت العالق��ات العامة ت�ش��ارك يف تنفيذ
فه��ي
ٌ
بع�ض املهم��ات املتعلقة ب�إدارة الأزمة� ،إال �أن ات�صاالت الأزمة بالكامل
تق��ع عل��ى عات��ق العالق��ات العامة ،بحك��م �أنه��ا يف الأ�صل عب��ارة عن
ن�ش��اط ات�صايل ،فاالت�ص��ال �أثناء الأزمة ال يتم ع�شوائي��ا  ،بل من خالل
خط��ة ت�ضعه��ا العالقات العام��ة لأن النجاة من الأزم��ات التي تتعر�ض
له��ا امل�ؤ�س�سات ،تتطل��ب من �إدارة العالقات العام��ة فيها �أن تطور خطة
لالت�ص��ال مع و�سائل الإعالم ،و�أخرى لالت�صال مع اجلماهري ،لذلك ف�إن
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خطتها الت�صاالت الأزمة ب�صفة عامة تتكون من العنا�رص الآتية:
 uحتدي��د و�سائل الإع�لام .تتوق��ف �إدارة الأزم��ة يف امل�ؤ�س�سة على
كفاءته��ا يف التعام��ل مع و�سائل الإعالم� ،أي ينبغ��ي �أن تتم االت�صاالت
م��ع و�سائل الإعالم ب�ش��كل هادئ وعقالين ،حتى ميكن ك�سبها �إىل جانب
امل�ؤ�س�سة� ،إ�ضافة �إىل عدم زيادة الفجوة التي تتكون تلقائيا عند حدوث
الأزم��ة بني امل�ؤ�س�س��ة وو�سائل الإع�لام ،وحتى ت�صب��ح و�سائل الإعالم
عن�رصا م�ساندا للم�ؤ�س�سة يف �إدارة الأزمة.
 uحتدي��د اجلماه�ير� :إذ على خط��ة االت�صاالت �أن حت��دد اجلماهري
امل�ستهدف��ة ،والت��ي لها عالقة مبا��شرة �أو غري مبا��شرة بالأزمة ،وهذه
اخلطة ت�شمل اجلماهري الداخلي��ة واخلارجية للم�ؤ�س�سة ،ويو�صي اخلرباء
ب��ضرورة حتدي��د اجلماهري يف كل �أزمة حمتمل��ة ،لأن لكل �أزمة جمهوراً
خا�ص ًا بها ،وذلك بح�سب طبيعة ونوعية الأزمة.
� uإع��داد الر�سال��ة :يعد �إع��داد ر�سالة مفي��دة وف َّعالة خط��وة بالغة
الأهمي��ة يف مواجه��ة الأزمات� ،إذ �أن ما تقوله �أثن��اء الأزمة قد يعد �أكرث
�أهمي��ة مم��ا تفعله خا�ص��ة يف ال�ساع��ات الأوىل من وق��وع الأزمة ،ومن
ال�رضوري �أن ت�صمم الر�سائل لتالئم اهتمامات واحتياجات كل فئة من
اجلمهور امل�ستهدف.
 uحتديد و�سائ��ل االت�صال :هناك مقولة �إعالمي��ة �شهرية تقول ب�أن
(الو�سيلة هي الر�سالة) ،مبعنى �أنه �إذا �أح�سِ ن اختيار الو�سيلة التي يخاطَ ب
به��ا اجلمه��ور امل�ستهدف ،فق��د مت �ضمان ق��در كبري من جن��اح الر�سالة
املقدمة ،وبالتايل ال ميكن النظر �إىل الر�سائل بدون النظر �إىل و�سائلها.

دور العالقات العامة �أثناء الأزمة

هن��اك الكث�ير من املهم��ات التي تقع عل��ى عاتق العالق��ات العامة
يف امل�ؤ�س�س��ات �أثناء الأزم��ات� ،أهمها تلك التي تتعلق بال�صورة الذهنية
للم�ؤ�س�سة� ،أو عالج الأو�ضاع اخلاطئة� ،أو �إدارة الق�ضايا� ،أو حل امل�شكالت
الطارئ��ة ،وبعيداً عن املهم��ات التقليدية وال�شكلي��ة� ،أو املتعارف عليها
لدى املديرين ،توجد مهمات يتحتم على العالقات العامة �إجنازها �أثناء
الأزمة �أهمها ما يلي:
\ االت�ص��ال بو�سائل الإعالم :تعد مهمة رئي�سية من مهمات العالقات
العام��ة يف �إدارة الأزم��ات ،ول��ه �أهمي��ة وفعالي��ة كب�يرة يف العملي��ة
االت�صالي��ة لإدارة الأزم��ات� ،إذ يجب على العالق��ات العامة فور حدوث
الأزم��ة �أن تقوم ب�إي�صال معلوم��ات وافية عن ظروف الأزمة �إىل و�سائل
الإع�لام ،وتق��وم بتحديثه��ا �أوال ب���أول ،لذلك ف���إن ردود �أفع��ال و�سائل
الإع�لام والتخطي��ط الطارئ يع��دان عن�رصي��ن �أ�سا�سيني ،كث�يراً ما يتم
�إغفالهم��ا عند ح��دوث الأزم��ة �أو الكارث��ة ،لأن �إغفال وجتاه��ل و�سائل
الإع�لام وقت الأزم��ة ي�ساعد عل��ى ت�صعيدها ،ويجعل خ�سائ��ر امل�ؤ�س�سة
م�ضاعفة ،خ�صو�ص ًا اخل�سائر املتعلقة ب�صورتها.
\ �إعالم جماه�ير امل�ؤ�س�سة بتطورات الأزم��ة وتنفيذ احلمالت الإعالمية
املرتبطة بذلك� :إن �إعالم اجلماهري �رضوري يف �إدارة الأزمة ،لأنه ي�رشح
موقف امل�ؤ�س�س��ة ،ويوقف زحف ال�شائعات والأقاويل ،ويهدي الأع�صاب
يف الأو�س��اط االجتماعية ،وال يت��م ذلك �إال من خالل احلمالت الإعالمية
املرتبط��ة بالأزم��ة و�إدارتها ،فاله��دف الأ�سا�سي م��ن �إدارة الأزمات هو
احلفاظ على �سمعة امل�ؤ�س�سة من االنهيار ،وحتم ًا �ستت�أثر �سمعة امل�ؤ�س�سة
و�صورته��ا ب�سبب الأزمة ،وت�صبح حم��ط �أنظار الر�أي العام ،ولهذا يراعى
عن��د �إدارة الأزم��ة ح�شد ت�أييد الر�أي العام وك�س��ب ثقته ،لأن ذلك �سيمثل
حماي��ة معنوي��ة لًلم�ؤ�س�سة ،كما يحد م��ن تدخل �أطراف �أخ��رى قد ت�سهم
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هناك عوامل تت�سبب يف وجود الأزمات؛ فهي لي�ست
وليدة اللحظة ،ولكنها نتاج تفاعل �أ�سباب وعوامل
ن�ش�أت قبل ظهورها
يف زي��ادة حجم الأ�رضار العائدة عل��ى امل�ؤ�س�سة ،ومن هنا جاءت �أهمية
�إع�لام اجلماه�ير بكل تطورات الأزم��ة ،مع احلر�ص عل��ى ال�رشح الأمني
والإعالم ال�صادق �ضمن احلملة الإعالمية الت�صحيحية.
\ �شرح موقف امل�ؤ�س�سة :تعد هذه املهمة �أ�سا�سية يف عمل العالقات
العام��ة ،وتك��ون �إما للر�أي الع��ام� ،أو جلماه�ير امل�ؤ�س�س��ة� ،أو للجماهري
املعني��ة بالأزم��ة ،ويتم ه��ذا ال�رشح والتو�ضي��ح يف �ض��وء معرفة تامة
باجتاه��ات ال��ر�أي الع��ام م��ن ناحي��ة ،واجتاه��ات اجلماه�ير املتعلقة
بالأزم��ة م��ن ناحية �أخرى ،واله��دف من هذه املهمة ه��و احل�صول على
ت�أيي��د ال��ر�أي الع��ام ،ال��ذي يعد م�ؤ��شرا على الر�ض��ى الع��ام ال�سائد لدى
املجتمع عن امل�ؤ�س�سة.
\ متابع��ة ردود �أفعال اجلماهري (التعرف على رج��ع ال�صدى) :تعد من
�أ�سا�سيات عمل العالق��ات العامة ،لأنها مبثابة املهمة التقييمية لربامج
العالق��ات العام��ة و�أعماله��ا ،كما تقدم معرف��ة جيدة عن �أح��وال الر�أي
الع��ام واجتاهات��ه احلقيقية ،مما ي�ساع��د يف بناء الربام��ج الفعالة التي
ت�سه��م ب�ش��كل �إيجابي يف التعامل م��ع الأزمة ،وبن��اء الربامج العالجية
للأزمة وما بعدها.

ات�صاالت العالقات العامة �أثناء الأزمات

ال ميكن فهم دور العالقات العامة يف معاجلة الأزمات �إال من خالل
عملي��ة االت�ص��ال التي متث��ل �أ�سا���س عمل العالق��ات العام��ة ،لذلك ف�إن
االت�صال من الأهمية مبكان يف مو�ضوع التعامل مع الأزمات ،باعتباره
جزءا مهما يف �إدارتها ،وتقع على العالقات العامة مهام ات�صالية عندما
تق��وم بت�أدي��ة دوره��ا يف مواجه��ة الأزم��ات ،وهذه املهام ه��ي مبثابة
وظائ��ف �أ�سا�سية لذلك ال��دور املنوط بها� ،س��واء يف االت�صال باجلمهور
الداخلي �أو على م�ستوى اجلمهور اخلارجي ،كالآتي:
 lعل��ى م�ست��وى اجلمهور الداخل��ي .ف�إن تلك الوظائ��ف تتمثل يف
الآتي:
� wإع�لام جمي��ع العامل�ين يف امل�ؤ�س�سة ويف كاف��ة املواقع بحدوث
الأزم��ة ،ورف��ع درج��ة اال�ستع��داد �إىل �أعل��ى م�ست��وى ،وتوجي��ه كل فرد
بالتواجد يف موقعه ،واال�ستعداد لأداء مهامه املكلف بها.
موج��ز �أو تعمي��م ر�سمي �رسي بنوعية ح��دث الأزمة
 wتق��دمي بيان ٍ
�أو الكارث��ة ،م��ع تو�ضيح الأ�سب��اب والإجراءات الواج��ب القيام بها ،وما
مت القي��ام ب��ه على وج��ه ال�رسعة ،وي��وزع عل��ى العامل�ين يف امل�ؤ�س�سة
وامل�ساهم�ين فيها ،لأنهم �سيكون��ون مق�صداً لو�سائ��ل الإعالم للح�صول

منهم على املعلومات.
 lوعل��ى م�ستوى اجلمهور اخلارج��ي .ف�إن تلك الوظائف تتمثل يف
الآتي:
 wالعم��ل على �أن يجتاز جهاز العالقات العامة ال�ساعات الأوىل من
الأزمة بثقة ومتا�سك.
� wإم��داد و�سائل الإعالم بكافة حقائق املوقف وتطوراته �أو ًال ب�أول،
واجلهود املبذولة للتعامل مع الأزمة.
 wالتعام��ل ب��ذكا ٍء م��ع و�سائل الإع�لام ،للحد من �سلبيته��ا و�إ�شباع
�رشاهتها من املعلومات �إبان الأزمة وبطريقة تكفل عدم تفاقمها.
 wال�ص��دق والدقة يف نق��ل املعلومات ،لك�سب ثقة اجلمهور ،و�ضمان
دعمه ملوقف امل�ؤ�س�سة يف جمال مواجهة الأزمة.
� wإع��داد �آلية للرد عل��ى ا�ستف�سارات اجلمهور فيم��ا يتعلق بتطورات
الأزمة وجهود مواجهتها.

الناطق ال�صحفي (املتحدث الر�سمي)

�إن الناطق ال�صحف��ي (املتحدث الر�سمي) يجب �أن يكون �ضمن
ت�شكيل��ة الفري��ق امل�س���ؤول عن مكافح��ة الأزم��ة ،و�أن يقوم مبهمة
(ال�شخ�صية الرئي�سية) التي تقيم ات�صاالت مع جميع و�سائل الإعالم
ويف�ض��ل �أن يكون الناطق �شخ�ص ًا واح��داً ،غري قابل للتبديل �إال يف
احل��االت الطارئة ،ليك��ون مو�ضع ثق��ة و�أمانة من قب��ل اجلمهور،
ومن ال�صفات املطلوب توافرها يف املتحدث الر�سمي ما يلي:
 nاخل�برة والفه��م للأ�سل��وب ال�سلي��م ،ملخاطب��ة اجلمه��ور
والأطراف املعنية.
 nالعالق��ات اجلي��دة ال�سابق��ة م��ع �أجهزة الإع�لام والأجهزة
احلكومية.
 nال�صدق وامل�صداقية وال�سمعة الطيبة.
 nمو�ضع ثقة يف امل�ؤ�س�سة ،ومعروف عنه الوالء لها.
 nالذكاء والفطنة و�رسعة البديهة والثبات والثقة بالنف�س.
� nأن يكون على م�ستوى تنظيمي مرتفع.

مهام العالقات العامة بعد الأزمة

�إن انته��اء الأزمة ال يعني انته��اء مهمة �إدارة العالقات العامة
للأزمات يف امل�ؤ�س�سة� ،إذ �أن مرحلة ما بعد الأزمة تعد م�س�ألة بالغة
الأهمي��ة يف �إدارة الأزم��ات ،لأنها حت�سن من ق��درات امل�ؤ�س�سة يف
الوقاي��ة واال�ستعداد لأزمات مماثلة ،ومن مه��ام العالقات العامة
بعد انتهاء الأزمة ما يلي:
 mدرا�س��ة �أ�سب��اب الأزم��ة ،للك�ش��ف ع��ن �أوج��ه الق�ص��ور يف
توقعها �أو جمابهتها.
 mالتخطي��ط ال�سلي��م لإعادة الأم��ور داخـل امل�ؤ�س�س��ة �إىل ما
كانت عليه قبل حدوث الأزمة.
 mو�ضع برامج لتح�سني ال�صورة الذهنية للم�ؤ�س�سة� ،إن ح�صل
فيها ت�أثري.
� mإع��ادة ت�أهيل العامل�ين يف امل�ؤ�س�سة نف�سي�� ًا ،ملحو الآثار
النف�سية للأزمة على العاملني.
� mإعادة ترتيب امل�ؤ�س�سة بعد زوال الأزمة.
 mالعمل على �إزالة روا�سب الأزمة بالن�سبة للجمهور اخلارجي.

دور العالقات العامة يف تقييم الأزمة

بع��د زوال الأزمة ،يجب على العالقات العام��ة �أن تتعرف على مدى
جناحه��ا وفاعليتها يف مواجهة الأزمة ،وم��دى ت�أثر امل�ؤ�س�سة و�سمعتها
بنتائ��ج الأزم��ة ،وتتطلب هذه العملية عدداً م��ن الإجراءات ،من بينها ما
يلي:
 oا�ستق�صاء ر�أي اجلمهور الداخلي بامل�ؤ�س�سة .حيث تقوم امل�ؤ�س�سة
با�ستق�صائهم بهدف حماولة التعرف على �آرائهم حول الإجراءات التي
ا ُّتبعت يف �إدارة الأزمة ،وكذا اال�ستفهام حول النقائ�ص املوجودة فيها.
 oا�ستق�صاء ر�أي اجلماهري اخلارجية املعنية .حيث تقوم العالقات
العامة ب�أخذ ر�أي كل من له عالقة بامل�ؤ�س�سة من اخلارج ،مما ي�سمح
ب�أخذ �صورة عن وجهة نظرهم واقرتاحاتهم فيما يخ�ص التعديالت التي
يجب �إدخالها على اخلطة ،وخا�صة فيما يتعلق بات�صاالت الأزمة.
 oا�ستق�صاء ر�أي و�سائل الإعالم .ملعرفة ر�أي امل�س�ؤولني فيها عن
طرق و�أ�ساليب �إبالغهم بالأزمة ،ومدى وفرة املعلومات التي مت طلبها،
والتي مت �إي�صالها �إليهم ،وهذا ملعرفة مدى جناح �إجراءات االت�صال مع
و�سائل الإعالم.
 oتقييم �أ�سلوب �إدارة الأزمة ذاته .حيث يتم تقييمه مقابل
الأ�ساليب التي ا�س ُتخدمت من قبل� ،أو تلك التي ا�ستخدمتها م�ؤ�س�سات
�أخرى ،وا�ستق�صاء ر�أي اخلرباء و�أ�ساتذة اجلامعات وغريهم ،وهذا من
�أجل معرفة مدى حت�سن �أداء امل�ؤ�س�سة يف �إدارة الأزمة ،وكذلك معرفة
م�ستواها يف ذلك باملقارنة مع امل�ؤ�س�سات الأخرى ،والبحث عن
كيفية الو�صول �إىل �أعلى م�ستوى من الإدارة ،وذلك ب�إجراء التعديالت
الالزمة.

اخلال�صة

الأزم��ة حقيقة واقعة ال ميكن �إنكاره��ا ،وال الهروب والتن�صل منها؛
ف�إنكارها والهرب منها يعني الف�شل وعدم املقدرة على �إدارتها ،وهذا ما
ي�سم��ى بالتحرك من و�ضع �س��يء �إىل �أ�سو�أ ،وبدوره ي�ؤدي �إىل زيادة حدة
املخاطر التي قد تتعر�ض لها امل�ؤ�س�سة ،كما �أن الأزمات يف �شكلها العام
تت�ضم��ن ث�لاث خ�صائ�ص ه��ي( املفاج���أة ،وال�رسعة ،والتهدي��د) ،ولعل
م��ن �أكرث م��ا ي�سوء �إداراتها �ضي��ق الوقت املتاح للتعام��ل معها و�إ�صدار
القرارات الالزمة لها ،لذلك نرى �أن �أكرث الإدارات رمبا يهمل عامل الوقت،
وال تعريه �أي �أهمية ،وال تدري �أنها ت�ضع نف�سها يف خماطر غري حم�سوبة
النتائج ،و�إن العالقات العامة ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�إدارة الأزمات ،من
خالل مهامها الرئي�سية (التخطيط ،التن�سيق ،التنفيذ ،االت�صال ،التقييم)،
وخلطورة الأزمة وخطورة نتائجها على امل�ؤ�س�سات ،ف�إنه من ال�رضوري
اال�ستع��داد لها والوقاية منها حت�سب��ا حلدوثها ،وبالتايل فمن املفرت�ض
للعالقات العامة �أن ت�صب جزءا من جهدها وعملها للك�شف عن الأزمات
الكامنة ،والتخطيط لها قبل حدوثها.

املراجع

• �أدي��ب خ�ض��ور( ،الإع�لام والأزمات) ،الطبع��ة الأوىل ،الريا���ض� ،أكادميية
نايف للعلوم الآمنية2012 ،م132 ،
• حم�سن اخل�رضي �( ،إدارة الأزمات) الطبعة الأوىل  ،القاهرة ،جمموعة النيل
العربية للن�رش والتوزيع2015 ،م.117 ،
• راغب اخلطيب( ،مدخل �إىل العالقات العامة) ،الطبعة الأوىل  ،القاهرة ،دار
الثقافة للن�رش والتوزيع2014 ،م. 120،
ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت):
• الدكتور عبدالعزيز احلر .www.bimc.com، 2/6/2021،2019،
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طيـــران �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعمانـــــــــــــــــــي والإجراءات يف حقبة (كورونــــــــا)
املالزم جوي /
عمرو بن حمفوظ بن �سعد الربيع
نعلم جميع ًا بالأو�ضاع غري امل�ستقرة
التي مير بها عاملنا حاليا يف ظل اجلائحة
املميتة التي ع�صفت ب ��أرج��اء العامل من
م�رشقه �إىل مغربه ( كوفيد  ، ) ١٩-فقد خلقت
هذه اجلائحة �أ�سلو ًبا جديداً يف نظام العي�ش
غري الأ�سلوب امل ��أل��وف يف �شتى جماالت
احلياة ،وبثت الذعر والهلع يف جميع �أرجاء
املعمورة  ،و�أ�صبح العامل يف حرية من �أمره
،حيث �ألزمتهم بفر�ض قيود وتدابري مل تكن
م�ألوفة م�سبقاً ،و�أجربتهم على التخلي عن
�أه��م مبادئ و�أ�سا�سيات احلياة الع�رصية
احلديثة كاالقت�صاد وغريها من �أمور احلياة
الأ�سا�سية  ،حيث جاءت متو�شح ٌة ب�أ�ساليب
ال تقبل الق�سمة على اثنني ف�إما ممات �أو
انهيار يف املنظومة االقت�صادية التي د�أب
العامل على �إن�شائها وت�شييدها منذ عقود
عدة تقدر بقرابة القرن امليالدي  ،بعد �أن
و�ضعت احلرب العاملية الثانية �أوزارها يف
�أربعينات القرن املن�رصم  ،وتنف�س العامل
ال�صعداء  ،وتهافتت الدول على ال�صناعات
والت�سابق االقت�صادي الذي كان له الدور
الكبري يف النهو�ض مب��ق��درات ال���دول �إىل
م�صاف ُعليا ،ف�إذا هم بهذا العدو اخلفي الذي
ح�صد العديد من اخل�سائر الب�رشية واملادية ،
مما �أجرب كافة الدول للجوء �إىل كافة التدابري
االحرتازية التي ت�ضمن لهم �صون الأرواح
وا�ستمرارية العي�ش الب�سيط  ،ول��و ب�أ�سو�أ
املقومات االقت�صادية.
ومن هذا املنطلق قامت ال�سلطنة جاهدة،
وب�أوامر �سامية من لدن القائد الأعلى جاللة
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ال�سلطان هيثم بن طارق ـ حفظه اهلل ورعاه ـ
بت�شكيل جلنة عليا خمت�صة تتابع التطورات
الناجتة عن هذه اجلائحة ،والتي بدورها
حثت اجلهات احلكومية واخلا�صة يف البالد
بتطبيق كل ما هو مالئم لهذه التطورات
مل��واك��ب��ة ه��ذه الأزم����ة ب��ال��ط��رق املنا�سبة
والت�صدي لها باحرتافية ممنهجة.
وتزامن ًا مع هذه الأح��داث وحر�ص ًا من
قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ممثلة
بعدد من اجلهات املخت�صة ب�ش�ؤون طريان
النقل الع�سكري كاحلركة اجلوية و�أ��سراب
طريان النقل و�أطباء النقل اجلوي مت ت�شكيل
جلنة داخلية وعقد اجتماعات تناق�ش �أهم
تطورات ه��ذه اجلائحة  ،وحتديد م�سارات
الرحالت اجلوية ،وكيفية االلتزام بال�ضوابط
االح�ت�رازي���ة خ�لال ف�ترة اجل��ائ��ح��ة ،وحث
العاملني يف هذا املجال على التقييد التام
بكافة الإج��راءات االحرتازية ،وذلك حفاظ ًا
على �سالمتهم و�سالمة امل�ستفيدين من
هذه اخلدمة املتاحة والتي تقدم الإ�سناد
الطائر لكافة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنية والع�سكرية الأخرى.
الرحالت االعتيادية
من املهام االعتيادية التي يقدمها �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين  ،هو ت�سيري الرحالت
املجدولة بني القواعد اجلوية وكتائب امل�شاة
وغريها من الأ�سلحة املنت�رشة يف ربوع
الوطن العزيز للذود عن مكت�سباته وحماية
�أرا�ضيه ال�سيما لتوفري الو�سيلة الأ�رسع يف
التنقل والتي ُتعد من �أهم م�ستلزمات ع�رصنا

احل���ايل ،فبعد الإق����رار وال��ت��أك��د والإع�ل�ان
عن بداية التف�شي للمر�ض قام �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بحزمة من الإج���راءات
االحرتازية منها تعليق الرحالت املجدولة
االعتيادية  ،وجاء هذا القرار يف منت�صف
مار�س من العام املن�رصم متما�شي ًا مع
الإجراءات والقيود التي فر�ضت على م�شغلي
الطريان املدين التجاري يف ال�سلطنة تلتها
�إج��راءات �أخرى �سيتم التطرق لها يف �صلب
احلديث.
تعليق الرحالت
ً
املجدولة �إىل �إ�شعارا �آخر
مت تعليق كافة الرحالت املجدولة التابعة
ل�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يف منت�صف
م��ار���س ٢٠٢٠م  ،م��ع م��راع��اة ال��رح�لات
ال��ت��ي ت�سري للحاالت الإن�سانية احلرجة
ك�أمرا�ض الأورام ال�رسطانية والأم��را���ض
التي ت�ستدعي وج��ود املري�ض يف وحدات
امل�ست�شفى التخ�ص�صي والتي ت�ستدعي �إخالء
طبي عاجل من املحافظات التي تبعد عن
حمافظة م�سقط  ،حيث يكون ت�سيري هذه
الرحالت بتن�سيق ُم�سبق بني امل�ست�شفيات
املرجعية بتلك املحافظات وقيادة �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين لتحديد �أعداد املر�ضى
واملرافقني املراد نقلهم على هذه الرحالت،
وق��د مت توجيه املر�ضى وامل��راف��ق�ين لهم
ب�إح�ضار �شهادة �إث��ب��ات فح�ص كورونا
حديثة بنتيجة �سلبية ،وحتديد مرافق واحد
لكل مري�ض؛ وذل���ك خللق بيئة تتما�شي
مع تطبيق �إج���راء التباعد اجل�سدي داخل

مق�صورة الركاب  ،ومن جانبهم فقد حر�ص
جميع العاملني يف امل��ط��ارات والطواقم
اجلوية على مراقبة الو�ضع والت�أكد من �سري
العمل ح�سب الإج��راءات ال��واردة من قيادة
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين والتي تنبثق
من ق��رارات ور�ؤي��ة اللجنة العليا املكلفة
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة
عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد ، )19كما
مت اال�ستمرار يف ت�سيري رح�لات �إىل اجلزر
العمانية التي بها وجود �سكاين واملناطق
التي ي�صعب الو�صول لها براً والتي اعتاد
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين تقدمي الدعم
اللوج�ستي لها �سلف ًا .
املن�شورات التوعوية وو�سائل
التعقيم يف مباين املطارات
حر�ص ًا على �سالمة مرتادي القواعد
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين وعلى �سالمة
العاملني بها مت و�ضع العديد من املن�شورات
التوعوية واللوحات الإر�شادية التي تخ�ص
كيفية التباعد ولب�س القناع الطبي (الكمامة)
وحث اجلميع على غ�سل اليدين وعدم مالم�سة
الأ�سطح وغريها من الإر�شادات املتعلقة
بهذه اجلائحة يف جميع �أروقة املطارات
الع�سكرية ،كم مت تزويد هذه القواعد ب�أقوا�س
التعقيم الآيل والذي بدورها تقوم بتعقيم
كافة �أجزاء ج�سم الزائر �أو امل�سافر منذ
دخوله بوابة املبنى املخ�ص�صة للرحالت
اجلوية ،كما مت �إ�ضافة العديد من املواد
الفيلمية الإر�شادية على �شا�شات العر�ض
بجميع قاعات هذه املباين ،وذلك لزيادة
الوعي عند امل�سافر والت�أكد من �إملامه التام
بالإجراءات االحرتازية التي جتعله يف
مو�ضع �آمن حتى و�صوله لوجهته املق�صودة
 ،كما مت تقلي�ص املقاعد يف قاعات االنتظار
واملغادرة والو�صول ل�ضمان حتقيق مبد�أ
التباعد اجل�سدي .
ا�ستئناف الرحالت املجدولة
بعد ُم�ضي ب�ضعة �أ�شهر م��ن التعليق
املبا�رشة للرحالت جاءت الأوامر با�ستئناف
الرحالت املجدولة حتديداً يف مطلع �أكتوبر
من العام نف�سه  ،وج��اء ذلك �أ�سو ًة بالقرار

ال�صادر من اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن فريو�س
ك��ورون��ا (ك��وف��ي��د )19-ب��رف��ع ال��ق��ي��ود عن
ال�رشكات امل�شغلة للطريان املدين يف ال�سلطنة
 ،و�إت��اح��ة الفر�صة �أمامهم ملزاولة عملهم
مع م��راع��اة التدابري االح�ترازي��ة للحد من
االنت�شار للفريو�س ،فقد عقدت اللجنة املعنية
مبتابعة �ش�ؤون الطريان وامل�سافرين بال�سالح
وامل�شكلة من قيادة ال�سالح اجتماع ًا مت من
خالله فر�ض حزمة من الإجراءات االحرتازية
مع الت�أكيد على ال��ق��رارات ال�سابقة ،وجاء
ا�ستئناف ال��رح�لات االعتيادية بال�سالح
ب�شكل مغاير  ،وبطرق مل ي�سبق ا�ستخدامها
�سابق ًا  ،فقد و�ضعت مل�صقات التباعد على
�أر�ضيات القاعات التي يتم ا�ستخدامها من
قبل امل�سافرين ،ومت �أي�ض ًا التقلي�ص يف عدد
املقاعد بالطائرة على �أن تكون هناك م�سافة
بني الراكب والآخ��ر ومت اعتماد ()٩٢مقعداً
لكل رحلة وبواقع رحلتني �أ�سبوعيا فقط لكل
قاعدة  ،كما مت ا�ستبعاد بع�ض الفئات التي
كانت تتمتع بالنقل عرب طائرات النقل ب�سالح
اجلو ال�سلطاين العماين ،وجاء ذلك اال�ستبعاد
متا�شيا مع القيود التي فر�ضت على الرحالت
ولتخفيف الأعداد داخل ال�صاالت ومق�صورة
الركاب بالطائرة  ،كما مت تفعيل خا�صية
اجللو�س نظري ال��رق��م امل���دون على بطاقة
�صعود الطائرة  ،وحث طواقم الطائرات على
مراقبة املخالفني لذلك حتى يتن�سى معرفة
مواقع امل�سافرين  ،حت�سب ًا لأي ب�لاغ يرد

الحقا عن وجود �شخ�ص م�صاب يف �إحدى
الرحالت اجلوية  ،ومعرفة موقعه يف الطائرة
 ،ومعرفة الركاب املوجودين بالقرب منه
 ،لإبالغهم باتباع نظام احلجر ال�صحي
املن�صو�ص عليه من قبل اجلهات ال�صحية
بال�سلطنة يف حالة املخالطة والت�أكد من
�إيجابية امل�صاب ال��ذي متت خمالطته من
خالل اجللو�س بالقرب منه  ،ويف مطلع العام
٢٠٢١م  ،وبزيادة الطلب على تلك الرحالت
مت �إ�ضافة رحلة �أخرى لي�صل املعدل �إىل ثالث
رحالت �أ�سبوع ًيا لكل قاعدة  ،ورفع احلظر عن
�سفر عوائل املنت�سبني ولكن بو�ضع حد �أق�صى
لكل منت�سب بواقع �أربعة مقاعد فقط مع
الت�شديد على االلتزام بال�ضوابط والإجراءات
االح�ترازي��ة داخ��ل مبنى ال�صاالت وداخ��ل
مق�صورة الركاب وعند ال�صعود والنزول من
الطائرة  ،وال ي�سمح لأي �شخ�ص تظهر عليه
�أعرا�ض هذه اجلائحة بالدخول �إىل �أروق��ة
القاعدة حيث مت تخ�صي�ص نقطة مراقبة
عند كل بوابة دخول يتم من خاللها الفح�ص
املبدئي حلرارة اجل�سم وتعقيم اليدين.
وتتابع اللجنة املخت�صة يف �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين عن كثب كل التطورات
احلديثة وامل��ؤ��شرات التي ت�صدر عن هذه
اجلائحة ،ويتم تكييف العمل ح�سب امل�ؤ�رشات
احلديثة والأرقام ال�صادرة عن اللجنة العليا،
�سائلني املوىل القدير �أن يعجل بزوال هذه
اجلائحة �إنه جميب الدعاء.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

املواقع الأثرية فـي بهالء  ..ح�ضارة عريقة متوغلة منذ القدم

ت�شته��ر والية به�لاء مبحافظ��ة الداخلية
بتع��دد املواق��ع الأثرية املتوغلة م��ن القدم ،
وحتكي ح�ض��ارة عريقة تعود حلقب تاريخية
قدمي��ة ت�صل �إىل الأل��ف الثالث قب��ل امليالد.
ويوج��د بالوالي��ة ح�ص��ن (�سل��وت) الأث��ري
وقلع��ة (به�لاء) ال�شاخم��ة و�سوره��ا العظي��م
وتق��ف م�ساج��د ومقربة العب��اد �شاهدة كذلك
عل��ى عراقة هذا املوقع الذي ي�شاهده الزائر
لهذه الوالي��ة بعد مروره على قلعة بهالء
متجه��ا �إىل والية احلم��راء ،وعلى اجلهة
اليمن��ى م��ن الطريق جتد ثالث��ة م�ساجد

عل��ى تلتني م��ن اجلبال لتق��ف �شاخمة �صامدة
مبرور ال�سنني.
ومن خالل التتبع لتاريخ بناء هذه الثالثة
امل�ساج��د جند �أنه��ا قدمية ج�� ًدا ،وتتوفر بع�ض
الوثائق الت��ي ت�شري �إىل �أنها كانت موجودة يف
زم��ن النباهن��ة ،ووج��د بع���ض الن�صو�ص التي

ترجع للعه��د النبهاين يف الكتب الفقهية التي
�ألف��ت يف تل��ك الف�ترة ،ومنه��ا منه��اج العدل
لل�شي��خ املعدي رحمة اهلل عليه ،كما �أن بع�ض
الآث��ار وبع���ض الإ�ش��ارات كان��ت موج��ودة
يف الق��رن الراب��ع الهج��ري ،وبذلك ف���إن هذه
امل�ساج��د قدمية ج�� ًدا ومنطق��ة املرجبة التي
تقع به��ا هذه امل�ساجد هي منطقة قدمية ج ًدا
وترجع �إىل الألفية الثالثة قبل امليالد لوجود
ال�شواهد.

املتحف الوطني
يد�شن قاعة
عُ مان مبتحف
(الإرميتاج)
فـي رو�سيا
د�ش��ن املتح��ف الوطن��ي قاع��ة ُعمان بق��صر ال�شت��اء العريق ،حي��ث ي�أتي
التد�ش�ين يف �إط��ار التع��اون الثنائ��ي الوثي��ق ب�ين املتح��ف الوطن��ي ومتحف
(الإرميت��اج) يف مدين��ة (�سان��ت بطر�س�برج) برو�سيا االحتادية ،وج��اء تد�شني
القاع��ة على هام���ش ا�ست�ضافة املدينة ملنتدى (�سان��ت بطر�سربج) االقت�صادي
الدويل ،والذي �شه��د م�شاركة دولية وا�سعة على �أعلى امل�ستويات ،و ُتعد مبادرة
�إن�شاء «ركن ُعمان» مبادرة �أطلقها املتحف الوطني ،وت�سلط قاعة ُعمان ال�ضوء
عل��ى جمموعة من اللقى الأثري��ة املنتقاة بعناي ٍة وحتمل ُبع�� ًدا تاريخ ًيا ل ُعمان
ع�بر الع�صور ،حيث كانت القل��ب الناب�ض لطرق جتارة اللب��ان ،والتي ازدهرت
ملتقى للتجار من بالد
بد ًءا منذ الألفية الثالثة قبل امليالد ،فكانت �أر�ض اللبان
ً
ما ب�ين النهرين ،ووادي ال�سن��د ،وم�رص الفرعونية .و�ساهم��ت التجارة املمتدة
ع�بر الأزمنة بدور فاع��ل يف �صياغة �أ�شكال اللقى الأثري��ة املكت�شفة حديثًا يف
برا .وجت�سد اللق��ى املعرو�ضة يف
بح��را� ،أو ً
ُعم��ان ،والت��ي وف��دت �إىل ُعمان �إما ً
ه��ذه القاعة توا�صل ُعم��ان اخلارجي منذ الع�رص الربون��زي ،وهي فرتة الن�ش�أة
الأوىل حل�ض��ارة جمان التي ا�شتهرت بالرباعة يف �صه��ر النحا�س وبناء ال�سفن
العابرة للبحار.
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ال�شعيلي يحرز جائــزة �أف�ضل م�صور �شاب بفرن�ســا
امل�ص��ور العم��اين حمم��د ب��ن �سليم��ان ال�شعيل��ي حقق ع��د ًدا من
اجلوائز الدولية �ضمن م�سابقات الت�صوير الفوتوغرايف بدولتي فرن�سا
و�أملاني��ا .و ُيع ُّد امل�ص��ور حممد ال�شعيلي م��ن امل�صورين البارزين يف
ال�سلطن��ة يف حم��ور حيــاة الإن�سان ،حيث ب��د�أت انطالقته الفعلية مع
ح�ضورا
العد�سة عام 2013م ،و�أ�صبحت العن�رص الأهم الذي ي�شكل له
ً
الف ًت��ا يف املنا�سب��ات القتنا���ص وتوثي��ق �أجم��ل ال�ص��ور التي حتمل
ؤخرا من ح�صد
يف تفا�صيله��ا الع��ادات والتقاليد .ومتكن ال�شعيل��ي م� ً
امليدالي��ة الذهبي��ة ك�أف�ضل م�صور �شاب �ضم��ن امل�سابقة التي نظمها
االحت��اد الفرن�سي للت�صوير ال�ضوئي ،حي��ث بلغ عدد ال�صور امل�شاركة
يف امل�سابق��ة (� )5125ص��ورة م��ن ( )45دولــة ،ون��ال املركز الرابع،
وميداليت�ين يف م�سابق��ة ك�أ���س �أملاني��ا لفئة ال�شباب ،حي��ث بلغ عدد
امل�شاركني ( )1200م�شارك بواقع (� )15ألف �صــورة.

�أ�سرع قر�ص �صلب على الإطالق

�رشك��ة (�سيجي��ت) الأمريكي��ة لل�صناع��ات
الإلكرتوني��ة ط��ورت قر�ص��ا �صلب��ا ثنائ��ي الر�ؤو�س،
مبعنى �أنه يحتوي على منظومتني منف�صلتني لكتابة
البيانات وا�سرتجاعها على �أجهزة الكمبيوتر.
وبع��د �سن��وات عديدة م��ن الأبح��اث ،ك�شفت
(�سيجي��ت) النق��اب عن القر���ص ال�صل��ب اجلديد
ثنائ��ي الر�ؤو���س وال��ذي �أطلقت علي��ه ا�سم (ماك
 .)2ويتواف��ر هذا القر�ص ال�صلب حاليا لل�رشكات
فقط ،مبعنى �أنه لي���س متوافرا للبيع يف الأ�سواق
للأف��راد .وت�ص��ل �رسعة نق��ل البيان��ات للقر�ص
ال�صلب اجلديد �إىل ( )524ميجابايت يف الثانية،
وه��ذا يزيد بواق��ع ال�ضع��ف مقارن��ة بالأقرا�ص
ال�صلب��ة التقليدي��ة املتواف��رة حالي��ا ،ويق��ارب
القر���ص اجلدي��د يف كفاءت��ه الأقرا���ص ال�صلب��ة
اجلدي��دة ثابتة الأج��زاء .وت�شري التقاري��ر �إىل �أن
كف��اءة �أداء القر���ص ال�صل��ب (م��اك )2تواكبه��ا
معدالت ا�ستهالك �أعلى للطاقة حيث ي�صل معدل
ا�ستهالك��ه للطاق��ة �إىل (2ر )7وات عندم��ا يكون
يف مرحل��ة ع��دم الت�شغيل ،مقاب��ل ( )5وات فقط
للأقرا���ص ال�صلب��ة التقليدي��ة ،وي��رى الباحثون
يف تقديراته��م �أن القر���ص ال�صل��ب اجلدي��د يوفر
قوة �أداء تزيد بن�سبة ( )٪200مقارنة بالأقرا�ص
ال�صلب��ة النظرية ،مع زي��ادة يف ا�ستهالك الطاقة
بن�سبة (.)٪144

متكني امل�صابني بال�شلل من الكتابة
مل يع��د ع��دم الق��درة عل��ى الكتاب��ة عائق ًا
�أم��ام الأ�شخا���ص امل�صاب�ين بال�شل��ل� ،إذ بات
ب�إمكانه��م حتوي��ل م��ا ي��دور يف �أذهانه��م من
طور
�أف��كار �إىل ن�صو���ص وب�رسع��ة �أي�ض��اً .فقد ّ
باحث��ون �أمريكيون نظام ًا جدي��داً يعرف با�سم
(ب��ي �س��ي �آي) ،ت�ستخ��دم في��ه رقاق��ة �صغ�يرة
تزرع يف دماغ ال�شخ�ص امل�صاب ،وقادرة على
حتويل الأف��كار �إىل ن�ص على �شا�شة الكمبيوتر.
كم��ا ي�ستخ��دم النظ��ام املبتكر احلا�س��وب لفك
ت�شف�ير ح��ركات الكتابة اليدوية م��ن الإ�شارات
املوج��ودة يف الدماغ ،عرب الرقاقة املكونة من
م�صفوف��ات �أقط��اب كهربائية مربع��ة �صغرية

بحجم حبة الأ�سربين .و�أجرى الباحثون جتربة
�رسيري��ة على رجل م�صاب بال�شلل ،حيث متكن
من كتابة ن���ص على �شا�شة الكمبيوتر فقط من
خالل التفكري يف حركات اليد التي نفعلها عند
الكتاب��ة ،ومتكن من ن�سخ اجلمل والإجابة على
الأ�سئل��ة مبع��دل مماث��ل لل�شخ�ص الع��ادي عند
الكتابة با�ستخدام الهاتف الذكي.

�أكرب(منطاد مبحرك) يف العامل
تفا�صي��ل جدي��دة لواح��دة م��ن �أك�بر
الطائرات يف العامل ،تك�شف عن مق�صورة
ف�سيح��ة م��ع نوافذ ممت��دة م��ن الأر�ضية
حت��ى ال�سقف داخ��ل الت�صمي��م اخلارجي
ال��ذي ي�شب��ه املنط��اد .و�أ�ص��درت �رشكة
بريطاني��ة � ،ص��ورا ملنطاده��ا الق��ادم،
والذي يبلغ ( 91مرتا) وعر�ضه ( 34مرتا)،

م��ع القدرة على ا�ستيع��اب حوايل ()100
�شخ���ص .ولكن بدال م��ن االكتظاظ� ،سيتم
التعام��ل م��ع ال��ركاب بنوافذ ممت��دة من
الأر�ضية حتى ال�سقف ونوع من امل�ساحة
املخ�ص�ص��ة لل�ساق�ين ،الت��ي حتتف��ظ بها
�رشكات الط�يران التجارية حاليا لعمالء
درجة رجال الأعمال.

اكت�شاف مكونات جديدة يف باطن الأر�ض

قد يحت��وي قلب الأر�ض ،الذي يتكون يف الغالب من احلديد وجزء
�صغري من النيكل ،على ال�سيليكون والكربيت والأك�سجني والهيدروجني
والكرب��ون� .أعل��ن ذل��ك معه��د (�سكولكوف��و) للعل��وم والتكنولوجيا يف
مو�سك��و ،ويعتقد العلم��اء �أن نواة الأر�ض تتكون يف الغالب من احلديد
وحتت��وي على ن�سبة قليلة من النيكل .وم��ع ذلك ،ف�إن نحو ( )٪10من
وزن قلب الأر�ض ت�شكلها عنا�رص �أخف وزنا .وقال املعهد نحن ندر�س
الآن عنا��صر مث��ل (ال�سيليك��ون والكربيت والأك�سج�ين والهيدروجني
والكرب��ون) ،كم��ا يعم��ل املعه��د الآن عل��ى ح�س��اب ن�سب��ة املكون��ات
املحتملة لنواة الأر�ض وتفاعلها مع بع�ضها.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

البلبل
(عني كــــور)

يع��د م��ن الطي��ور اجلمليه و�أنيق��ة املظهر
وال�ش��كل والت��ى متتل��ك مناظ��ر جذاب��ه  ،كما
�أن طائ��ر البلبل م��ن �أكرث الطي��ور ذكاء ،لذلك
جن��د ب���أن هناك الكث�ير من الإقب��ال ل�رشائها
وو�ضعها باملنزل ،حيث تعطى بهجة باملنزل
ب�شكلها اجلميل واجلذاب وبتغريداتها الرائعة،
حيث �إنها قادرة على �إ�صدار �أ�صوات ونغمات
متنوعة وجميلة .

تقع عني (كور) يف وادي جردوم بوالية �صاللة مبحافظة ظفار،
وتتميز العني بتدفق ال�شالالت املو�سمية التي حتدث نتيجة ت�ساقط
كميات كبرية من الأمطار مما ينتج عنه جريان �أ�سفل الوادي وتكوين
بحرية مائية ،ونتيجة لتزايد من�سوب املياه جتري مياه ال��وادي
من�سابة م�شكلة �شالالت نقية ت�سقط من �أعلى الوادي ،وجداول ماء
تن�ساب بني الطبيعة اخل�رضاء مما جعل منها موقعا �سياحيا ممي ًزا
يحر�ص الكثري من زوار املحافظة خالل مو�سم اخلريف على زيارتها
لال�ستمتاع مب�شاهدة ت�ساقط ال�شالالت وجريان املاء وامتداد الب�ساط
الأخ�رض على جنبات ال��وادي ويف الطريق الذي ي�صل �إليه ،وتبعد
العني عن مركز والية �صاللة حوايل ( )20كم.

منارة الإ�سكندرية
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ريا�ضـــة
العــنب

العنب �أحد الفواكه امل�شهورة منذ القدم يف منطقة ال�رشق الأو�سط ،ويتم تناوله
ملذاقه احللو اللذيذ ولفوائده العظيمة التي تعود على اجل�سم.
يوجد العنب بعدة �أ�صناف و�ألوان ،فنجد العنب الأحمر والعنب الأخ�رض والعنب
البنف�سجي ،كما يتم ا�ستخدامه يف
�صناعة املربى والدب�س والع�صائر
املختلفة ،وعند جتفيفه نح�صل
أنواعا من
على الزبيب ،وقد جتد � ً
العنب اخلالية من البذور وبع�ضها
عموما هو
م��ع ال��ب��ذور ،والعنب
ً
م�صدر مثايل للعديد من املغذيات
وم�ضادات الأك�سدة.

هل تعلــم؟
 lال�شخ�ص ال��ع��ادي مي�شي طوال
عمره م�سافة تعادل امل�شي خم�س
مرات حول العامل.
 lهناك ( )100مليار خلية ع�صبية
يف دماغ الإن�سان.
 lالقطط تعي�ش يف املتو�سط حلوايل
(� )15 - 12سنة.
 lاليوم الواحد على كوكب الزهرة
يعد �أطول من عام كامل على كوكب
الأر�ض.
 lمت اخ�تراع �إ���ش��ارات امل��رور قبل
ال�سيارات.
 lم��ن ال�صعب حت��دي��د ال��وق��ت يف

ال ُقطب ال�شمايل واجلنوبي ،وذلك
تقارب خطوط الطول فيها.
ب�سبب ُ
 lنهر (ال��ف��ول��غ��ا) ه��و �أط���ول نهر
يف رو�سيا و�أوروب����ا ،وه��و َي�صلُح
وي�ستخدم لإنتاج الطاقة
للمِ الحةُ ،
والري.
 lغابات الأم��ازون املطرية تنتج
( )٪20من �أك�سجني الأر�ض.
خمه.
 lعني طائر النعام �أكرب من ّ
� lأول قامو�س يف اللغة الإجنليزية
كتب يف عام 1755م.
 lخرطوم الفيل ميكن �أن ي�ستوعب
�أكرث من ( )5لرتات من املاء.

 الفيفا ي�شرتط على الأندية واالحتادات الوطنية �أن يكون طولرتا (100
ملعب كرة القدم يرتاوح ما بني ( )118.8 - 91.4م ً
 130ي��اردة) ،بينما يجب �أن ي�تراوح العر�ض بني (-45.7رتا ( 100 - 50ياردة).
 )91.4م ً
 يبلغ وزن الرمح الذي ي�ستخدم يف امل�سابقات ( )800جرام. وزن الري�شة يف املالكمة من ( )57-54كجم. كلمة (�ستاد) يونانية الأ�صل تعني امل�سافة املحددة لل�سباقيف العدو.

هناك العديد من ال�شخ�صيات التاريخية اخلالدة ،والتي
�أثرت على حياة املاليني من الأ�شخا�ص ،نذكر منها ما يلي:
 mعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :من �أ�شهر القادة امل�سلمني،
وهو كان ثاين اخللفاء الرا�شدين� ،ساهم يف انت�شار الإ�سالم
يف بالد ال�شام.
� mإ�سحق نيوتن :مكت�شف قوانني اجلاذبية.
 mوليام �شك�سبري :كاتب ،و�أديب �إجنليزي.
� mألربت �آين�شتاين� :أوجد النظرية الن�سبية.
 mكري�ستوفر كولومبو�س :هو الرحالة الذي اكت�شف قارة
�أمريكا.
 mت�شي جيفارا :من �أهم القادة امل�شاركني يف الثورة الكوبية.
� mأر�سطو :وهو الفيل�سوف اليوناين ،والذي قام بت�أ�سي�س علم
املنطق.
 mم��ارت��ن لوثر كينج :ك��ان راف�����ض� ًا ومتحدي ًا لقوانني
ومعار�ضا ل�صكوك الغفران ،كما �أنه
الكني�سة الرومانية،
ً
حرب دينيةٍ يف �أوروب��ا ما بني الكاثوليك،
ت�سبب بحدوث
ٍ
ّ
والربوتو�ستانت.
 mالأخوان رايت :خمرتعا الطائرة.
 mفرويد :الطبيب الذي �أن�ش�أ علم التحليل النف�سي.
 mبتهوفن :من �أ�شهر املو�سيقيني على مر الع�صور ،وقد كان
أ�صماً.
� َّ
 mمايكل �آجنلو :هو ر�سام ونحات.

�أفقي:

 -1من�سور القر�آن الكرمي  ،من عالمات الوقف فى
القر�آن الكرمي.
 -2م�ؤذن الر�سول.
 -3طائر -مرجعي ( مبعرثة).
 -4ويالت (معكو�سة)  -ملكة فرعونية.
 -5ح�رشة ذكرت فى القر�آن (معكو�سة).
 -6اجللو�س لي ًال للحديث (معكو�سة) -ن�صف
اجلالل.
 -7حاال  -عظمة.
 -8والدتي (معكو�سة) – �أداة ا�ستفهام.
 -9فري�ضة �إ�سالمية – �صالة فى رم�ضان.
� -10أ�صلح-ا�سم �آية من �آيات القر�آن.

الكلمـــات املتقاطعـــة

ُت��ع�� ّد م��ن��ارة الإ���س��ك��ن��دري��ة �أو فنار
الإ�سكندرية ،واحدة من عجائب الدنيا ال�سبع،
و�أ�شهر منارة بحرية يف الع�صور القدمية،
وق��د ا�ستغرق بنا�ؤها ح��وايل ( )20عاما،
و�أ�صبحت النموذج التقليدي جلميع املنارات
منذ ذلك احلني� .شيدت املنارة بني عامي
( )270 – 279ق.م ،يف ع�رص البطاملة،
حيث �أم��ر بطليمو�س الأول (حكم – 323
 282ق.م) ببناء منارة �ضخمة لتوجيه
ال�سفن �إىل الإ�سكندرية ،حيث كانت تواجه
الوفود القادمة �إىل الإ�سكندرية والبحارة
�صعوبة يف ت��ف��ادي ال�شعاب املرجانية
وال�صخور واملياه ال�ضحلة عند االقرتاب من
امليناء.

�شخ�صيات تاريخية

عمودي:

 -1خليفة �إ�سالمي – ي�شدد .
 -2مت�شابهان – �أ�صلي خلف الأمام.
 -3باب من �أبواب الكعبة.
� -4أحد غزوات الر�سول (معكو�سة).
� -5إله -كثري املن – مرتفع.

 -6دار اخللد للمتقني (معكو�سة) -عك�س فر  -8جلد-من قبائل املدينة املنورة.
 -9من �أ�سماء اهلل احل�سنى (معكو�سة).
(معكو�سة).
 -10من الأنبياء� -أ�شار.
 -7من �شعائر احلج.
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وما َ �أنجْ َ َز ُه مِ ْن ُم ْك َت َ�س ٍب ُي َع ُّد َودِي َع ًة ائتمن َعلي َها امل َُواطِ ُن  -وهو ال�شكَّ
الوطَ َن ِمِ َ
وبا يمَ ْ َت ِل ُك ُه مِ ْن ِ�إ ْر ٍث َ
ِ�إذَا َم��ا �أَ َخ ْذ َن��ا بِ�� َ�أ َّن َ
ام ا ُ
َاملِي  ،وا َ
كون � َّأن كُ ًال مِ ْن ُهما ينمو بالآخِ ِر و َي ْز َدهِ ُر
مل َت َبا َد َل ِة  ،مِ ْن ِ
كَ َذلِكَ  -فيِ �إِطَ ٍار مِ ن ال ِّن َت ِ
اج الفِطْ ِري  ،وال َّدو ِر ال َّتك ُ
مل َه ِّ
��ات َو َن َ�شاطَ ِ
ار َ�س ِ
الوطَ َن َيظَ ��لُّ َد ْو َم ًا احل ِ
ات َح َيا ِة َ�أ ْب َنا ِئ ِه  ،فيِ بِيئَةٍ
��ن َح ْي ُ
؛ ومِ ْ
��ث � َّإن َ
َا�ض َن وامل ُْ�ش َتمِ َل  ،بمِ َ ا َي ْح ِوي ِه مِ ْن ممُ َ َ
ال�س َع ِة
��ن َ ،و َي َع ُّم َها الأَ َم ُ
َي ُ�سو ُد َه��ا الأَ ْم ُ
اال�س ِت ْق َر ُار َ ،و َت ْن َع ُم ب َ�أ ْ�س َب ِ
��اب ال َع ْي ِ�ش ال َك ِريمْ ِ  ،وَفيِ َجان ٍِب مِ ْن ِّ
ان َ ،و َي ْ�س ُمو فِ ي َها ْ
الوطَ ِن ا ُ
الرفَا ِه َ ،وبِا ُ
اء ِة َ ،و َواحِ ًدا مِ ْن ُح َما ِت ِه الأَ ْوفِ َيا ِء
مل َّت ِق َد َ ،و َ�ساعِ ًدا مِ ْن َ�س َواعِ ِد ِه ا ْل َب َّن َ
مل َقابِلِ َيظَ لُّ امل َُواطِ ُن فِ ك َْر َ
َو َّ
ِ��ر ُه َ ،و َما َعلى َعا ِت ِق ِه مِ ْن
 ،فَ���إِ َّن َذلِ��كَ كُ لَّ�� ِه َل ُي�ؤَ ِّك ُد ال َّد ْو َر ا َلأ ْ�س َمى ِلل ُْم َواطِ ِ
��ن اتجِّ َ ا َه َوطَ ِن ِه َ ،و ُي َج ِّ�س ُد ب َِجال ٍء ُن ْب َل ُه َوب َّ
مل ْن َج ِز � ،أَ ْو حِ َماي ِة ا ُ
الوطَ ن ِِّي �َ ،س َو ٌاء فيِ حِ فْظِ َهذِه الأَ َما َن ِة � ،أَ ْو َ�ص ْو ِن ا ُ
مل ْك َت َ�س ِب ِ ،ب َب ْذ ٍل ُم ْ�ض ٍن ُد ْو َن َت َر ُّددٍ
الو ِ
اج ِب َ
َ
َ
َ
َ
َ
ا�ص ِه َ ،و ِوف َْق ُق َد َرا ِت ِه
َ��ل َ ،وبمِ َ ْ�س َع ًى َحث ٍ
اخ َت َ�ص ِ
��ن �أ ْو كَ ل ٍ
�أ ْو َو ْه ٍ
ِيث ُد ْو َن َ�ض َج ٍر �أ ْو َ�س� َآم��ةٍ �أ ْو َمل ٍَل  ،كُ ٌّل فيِ مجَ َ الِ ْ
ال�ص  ،وذلك ا ْنطِ ال َق ًا مِ ْن
ات ،
وم ْ�س َت َو َياتِ�� ِه َو َم ْركَ �� ِز ِه  ،وَفيِ ُ�ص َو ٍر مِ ْن ال َّت ْ�ضحِ َي ِ
الوفا ِء وا ِلإ ْخ ِ
َ
ُ
ومن��اذج مِ ْن َ
�أَ َّن ال َأما َن َة وكَ َما ُع ِّرف َْت ِب�أ َّن َها «كُ لُّ َح ٍ ّق َل ِز َمكَ �أدا�ؤُ ُه وحِ ْفظُ ُه».
ا�س
��م �أ َّن ُه مِ ْن امل َُ�سل ََّم ِ
ور ْغ َ
��ات �أَ ْن َي ْب َقى َ
الوطَ ُن بِال ِّن ْ�س َب�� ِة لأبنا ِئ ِه بمِ ا ال يق�� َّد ُر ِب َث َم ٍن  ،وال ُت َق ُ
َن َع��مُ ،
��و ًى  ،و َلكِن ب ِا ُ
مل َقابِلِ َ ،م��ا ا َّلذِي َعلى َذلِ��ك املُواطِ ِن َما ُي َج ِّ�س�� ُد ِب ِه َث َم َن
قِ َ
يم ُت�� ُه بِ���أَ ِّي َد َرج��ةٍ �أو ُم ْ�س َت َ
ُ�س َم�� َدى َت َع ُّل ِق ِه بِه ؟!
َوطَ نِ�� ِه عِ ْن�� َد ُه  ،و ُيع�ِّب�رِّ ُ ِب ِه ِ�صن َع ًة و َواقِ َع ًا َمل ُْمو�س�� ًا َعن َذلِك ال َّث َم ِن ؟! وبمِ َ ا َي ْعك ُ
ِبي كَ َما ذَكَ َر َذلِكَ ا َلأ ْ�ص َمع ُِّي �« :إِذَا �أَ َر ْد َت َ�أ ْن
وبمِ َ ��ا َيق ِْي ُ
���س ُم ْ�ستوى اال ْنت َِما ِء َل ُه ؟!  ..و َقد قِ ْي َل َع ْن � ْإع َرا ٍّ
َ
َ
َ
يف تحَ َ ُّن ُن�� ُه ِ�إىل �أ ْوطَ ا ِن ِه َ ،و َت َ�ش ُّو ُق ُه ِ�إىل � ْإخ َوا ِن ِه َ ،و ِ�إلىَ
الر ُج�� َل � ،أ ْي �أ َ�صا َل َت ُه و ُن ُب َل ُه  ،فَانظُ ْر كَ َ
َت ْع�� ِر َف َّ
الوطَ ِن
��ر َج َق ْو ًال �إِلىَ �أَ َّن َمكَا َن َة َ
غر َو �إذاً فيِ �أَ ْن �أَ ْذ َه َب َوُ�أ َع ِّ
ُبكَائِ�� ِه َعلَ��ى َما َم َ�ضى مِ ْن َز َما ِنهِ»  ،فال ْ
ُور َها فيِ
اراً ل َِه َي فِ طْ َر ٌة ُمت�أَ ِّ�ص َل ٌة �َ ،ساكِ َن ٌة فيِ ُنفُو�سِ َنا ُ ،
ومترَ َ ِّ�س َخ ٌة ُجذ ُ
َل َدى امل َْر ِء مِ َّنا ُح َّب ًا َوا ْفت َِخ َ
الوطَ ن َِّي ِة
ُع ْم��قِ َجوفِ َن��ا ؛ َع ْق ًال و ُف�ؤَا َداً َ ،واقِ َع�� ًا و�إِ َ
ا���س بمِ َ َعانيِ َ
ميا َن ًا َ ،وال يمُ ْ ك ُِن َ�أ ْن َي َت َجلَّى الإِ ْح َ�س ُ
ا َ
ور ِت َها ا ُ
قي َن ًا � ،أَكْ ثرَ َ مِ ْن ذَاكَ ا َّلذِي
مل ْثلَ��ى � ،إِ ْد َراكَ ًا َو َي ْ
الوطَ ِن ب ُ
حل َّق�� ِة  ،و َت َت َج َّ�س�� َد امل ََ�شاعِ ُر اتجِّ َ ا َه َ
ِ�ص َ
��ن ُت َرا ِب ِه َ ،و َف ْق َداً ِلإ ْر ِث ِه َ ،و َ�شو َق ًا
اب ُ ،ب ْع َداً َع ْ
َي ِج�� ُد َنف َْ�س�� ُه َو َق ْد َع��ا َد ِ�إلىَ َوطَ ِن ِه َب ْع َد �أَ ْن طَ الَ ِب ِه ال ِغ َي ُ
ور
لمِ َ ْك ُنو َناتِ�� ِه الثَّمِ ي َن�� ِة َ ،و َحنِي َن ًا لمِ ُ ْك َت َ�س َبا ِت ِه ال َغا ِل َي ِة َ ،فك َ
َيف َيا ُت َرى َم��ا َي َت َم َّل َك ُه حِ ي َن َها مِ ْن ُ�ش ُع ٍ
وما تحُ َ ِّد ُث ُه وتمُ ْ ل ِْي�� ِه َوطَ ن َِّي ُت ُه ا َ
حل َّق ُة !!  ،وهِ ي احلَا َل ُة
��ن �إِ ْح َ�س ٍ
وم��ا َي ْعترَ ِ ي�� ِه مِ ْ
ا�س  ،اتجِّ َ ا َه ال َْوطَ ِن َ ،
َ ،
ِريات ُم َت َغيرِّ ا ِت ِه  ،فيِ َد ْو َر ِة َحيا ِة
ات ال َّز َم ِن َ ،ومِ ْن َت�أث ِ
ِالوطَ ِن َما يمَ ُ ُّر ِبِه مِ ْن َت َداعِ َي ِ
ذَا ُت َها حِ َ
ني يمَ ُ ُّر ب َ
العميد الركن
ا�س ًا � َآخ َر
الأُممَ ِ وامل ُْج َت َم َع ِ
ين �أَ ْت َر ٍاح َ�أ ْح َيان ًا  ،و�أَف َْر ٍاح فيِ �أَ َحاي َ
��ات  ،ب� َ
ني �أُ ْخ َرى � ،أَ َما ُي�شكِّلُ َذلِك مِ ْق َي َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
تما ِء  ،و َت ْب َيان ًا ِل ُك ْن ِه َما ِلل ُْم َواطِ ِن مِ ْن َم ْن ِزلَةٍ ل َِوطَ ِن ِه ؟! .
لحِ َْج ِم َذلِكَ اال ْن َ
��ب َبعِي َداً َع ْن �أَ َّن الأَ َما َن َة ُت َع ُّد فيِ َح�� ِّد ذَا ِت َها َوطَ َن ًا َ ،ح ْي ُث َي ْ�س َت ْوطِ ُن فِ ي َها َما اَل
َوال يمُ ْ ك ُ
ِ��ن �أَ ْن َن ْذ َه َ
الوطَ ِن ،
لي���س بِالإِ ْمك ِ
يمُ ْ ك ُ
َان َع ّد ُه  ،و َلك ِْن َما َي ْ�س ُمو َعلى َهذَا كُ لِّ ِه �أَ َما َن ُة َ
ِ��ن َح��ْصررْ ُ ُه َ ،ب ْل َو َت ْ�س َتوعِ ُب َما َ
ام ِبكَا َّف ِة َما َي ْن َد ِر ُج ِ�ض ْم َن َم ْك ُنو َنا ِت َها مِ ْن �أَ ْو ُجهٍ ِل ِتلْكَ الأَ َما َن ِة  ،وَفيِ مخُ ْ َتل َِف َما
َف ِب َها َي َت َ�س َّنى ِلل َْمر ِء ال ِق َي ُ
اء
َي ْر َتبِطُ ب َِح َيا ِة الإِ ْن َ�س ِ
ان مِ ْن َز َوا َيا َ ،و َما َي َّت ِ�صلُ ِب َها مِ ْن �أَ ْركَ ٍ
ال�س َم ِ
او َّي ِة َ ،وا ْن ِت َه ً
الر َ�سال ِة َّ
ان َ ،ب ْد َءاً ِب�أَ َما َن ِة ِّ
ِب�أَ َما َن ِة حِ فْظِ ال َّنف ِْ�س َو َ�ص ْو ِن ال َّذ ِ
اب ا َّلذِي َنع ِْي ُ�ش َعل َْي ِه  ،وال َّذو ُد َعن محُ ِ ْيطِ
ات َ ،و َما َبينْ َ َهذا وذَاكَ َ�ص ُ
ون الترُّ َ ِ
الوطَ ُن .
الب ِْي َئ ِة ا َّلتِي َن ْ�سك ُُن فِ ي َها � ،أَي َ
الوطَ ِن وا َّلذِي
و�إِذَا َم��ا َتطَ َّر ْق َن��ا فيِ َجان ٍ
ِ��ب � َآخ َر �إِلىَ َمف ُه ِ
وم اال ْنت َِم��ا ِء َك ْو ُن ُه ُج ْز َءاً َر ِئِي�س ًا مِ ْن َال َأما َن�� ِة اتجِّ َ ا َه َ
القي
وو ِ
مي َ
ا�س َها َ ،ف� َّإن َذلِكَ ال ُي َغاد ُِر ِ�إ َ
الوطَ ن ِِّي َ
ان امل َْر ِء مِ َّنا ِب َد ْو ِر ِه َ
ُتب ْنى َعل َْي ِه �أُ ُ�س ُ�س امل َُواطَ َن ِة َب ْل ُه َو َ�أ َ�س ُ
اج ِب ِه الأَ ْخ ِّ
اف
ِ�ص  ،وا َل َع َملِ َعلى احل َْيلُو َل ِة ُد ْو َن تحَ ْ قِيقِ الأَ ْه َد ِ
�ض ُمترَ َ ِّ�ص ٍد َو َحاقِ ٍد ُمترَ َ ب ٍ
هم ِت ِه الإِ ْن َّ�سا ِن َي ِة فيِ ال َّت َ�ص ِّدي ِل ُك ِّل ُم ْغ ِر ٍ
َو ُم َّ
وح َد ِة مجُ ْ َت َم ِع ِه َو َه ْد ِم ال ِّث َق ِة ا ُ
يع
مل َت َبا َدلَ�� ِة ِ ،ب�أَ ْع َمالِ ال َّت ْ�ش ِو ِ
ي�ش �أَ ْو الترَّ ْ ِو ِ
ِ��ي َو َز ْع َز َع ِة ْ
ا�سكِ َ
الرامِ َي�� ِة �إِىل َخل َْخلَ�� ِة ال َّت َم ُ
َّ
الوطَ ن ِّ
ال�سامِ َي�� ُة َ ،و َت ْعلُو َت ْر َج َم ُت َنا
�أَ ْو ال َّت ْ�شكِي��كِ َ ،و َب ِّ
��م َو َ�سطَ كُ ِّل َما ُهو َح َ�س ٌن َو َ�صال ٌِح َ ،و ُه َن��ا َت َتجلَّى َم ْ�س�ؤُول َِّيا ُت َنا َ
ال�س ِّ
الوطَ ن َِّي ُة َّ
��ث ُّ
ا َ
حلق ِْيق َِّي ُة ال َّنب ِْي َل ُة  ،لأَ َما َن ِت َنا اتجِّ َ ا َه ال َْوطَ ِن والمْ ُْج َت َم ِع .

…OÓH ø``e ô`¶æe

الو َطنُ ( �أَ َما َن ٌة ) َ ،والأَ َما َن ُة ( َو َطنٌ ) ..
َ

{...
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