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�إن ال�ش��باب ه��م ث��روة الوط��ن وعماد تقدمه وازده��اره  ،وهم قطب الرحى يف نه�ض��ته وثروته التي ال تن�ض��ب ،فهم الطاقة
ال�س��تمرار دوران عجل��ة التنمي��ة و�إدام��ة الرخاء والنم��اء ،ومواكبة متطلبات الع�رص من خالل ا�س��تثمار طاقاتهم  ،واكت�ش��اف
مواهبهم ،وتنمية قدراتهم العلمية والفكرية  ،والتقنية والفنية ،وان�صهارهم يف بوتقة العمل الوطني كل ح�سب م�ستواه العلمي،
وجم��ال تخ�ص�ص��ه ،فبعدم��ا يتم تعليمهم وت�أهيلهم عرب مراحل التعليم املختلفة ،و�ص��وال بهم �إىل �أعل��ى املراتب العلمية ،ويف
خمتلف التخ�ص�صات ،يتم تهيئة ال�سبل و�إيجاد الو�سائل الكفيلة للأخذ ب�أيادي ه�ؤالء ال�شباب الطموح ،لالنخراط يف �سوق العمل
من خالل جهات االخت�صا�ص يف الدولة التي تعمل جاهدة على �إيجاد فر�ص الت�شغيل والتوظيف التي تتنا�سب مع م�ستوياتهم
الدرا�سية ،ودرجاتهم املهنية والعلمية ،وتخ�ص�صاتهم املتنوعة ،وقدراتهم الذهنية ،هذه البيئة الزاخرة بهذا التنوع تخلق ثراء
وثروة قادرة على تلبية احتياجات �سوق العمل يف البالد ،وحتقيق ن�سب عالية يف التعمني يف خمتلف قطاعات الدولة احلكومية
واخلا�صة.
من هذا املنطلق ،يحظى ال�شباب ال ُعماين باالهتمام ال�سامي من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه  -وذلك ا�س��تمرارا للمرتكزات والأركان الرا�س��خة التي ت�س�ير عليها النه�ض��ة ال ُعمانية
املتجددة اخلالدة ،وحر�صا من جاللته على رعايتهم وحتقيق طموحاتهم ،فقد �أكد � -أعزه اهلل -يف خطابه ال�سامي يف  23فرباير
عام 2020م على�« :أن ال�ش��باب هم ثروة الأمم وموردها الذي ال ين�ض��ب ،و�س��واعدها التي تبني  ،هم حا�رض الأمة وم�ستقبلها،
و�سوف نحر�ص على اال�ستماع لهم ،وتلم�س احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم ،وال �شك �أنها �ستجد العناية التي ت�ستحق».
ويعد املجتمع ال ُعماين جمتمعا فتيا ،وي�شكل ال�شباب نب�ض الوطن ونربا�س الأمل يف ا�ستمرار تدفق عطاءات النه�ضة املباركة
وخرياته��ا العميم��ة ،فهم الروح الوثابة القادرة عل��ى املحافظة على املنجزات خدمة لهذا الوطن الغايل و�إعالء �ش���أنه ورفعته
وازدهاره ،ومن بني طموحات وتطلعات ال�شباب ال ُعماين ي�أتي على ر�أ�سها متكينهم من االنخراط يف �سوق العمل لي�ساهموا يف
ا�س��تمرار عمليات البناء والرخاء والتطوير والتحديث ،والتي ال حدود لها ،وخدمة لبلدهم يف كل ما من �ش���أنه تعزيز مكا�س��ب
التنمية ال�ش��املة امل�س��تدامة ،وحتقيق م�ستقبل زاهر و�أكرث �إ�رشاقا ب�إذن اهلل تعاىل ،ومن هنا حظي ملف ت�شغيل ال�شباب ال ُعماين
بالرعاية ال�سامية من لدن جاللته  -حفظه اهلل -م�سديا توجيهاته ال�سامية ال�سديدة يف هذا ال�ش�أن ،والتي جاء على �إثرها �إطالق
جمموعة جديدة من املبادرات الت�شغيلية ،والتي �شكلت م�ؤخرا العديد من امل�سارات يف ا�ستقطاب الباحثني عن العمل من �أبناء
الوطن ،وعلى خمتلف الأ�صعدة منها ؛ الع�سكرية والأمنية واملدنية ،وما زالت م�ستمرة وفقا للخطط املو�ضوعة.
وحر�ص��ا من جاللة ال�س��لطان املعظم -حفظه اهلل  -الذي يوليه مللف ت�ش��غيل املواطنني الباحثني عن العمل ،فقد تف�ض��ل
جاللته وتر�أ�س يوم  7/ 5اجتماع اللجنة الإ�رشافية للربنامج الوطني للت�ش��غيل  ،اطلع خالله جاللته على �أهم التحديات التي
تواجه هذا امللف ،وت�ش��خي�ص الو�ض��ع الراهن ،وما مت تنفيذه يف �إطار حزمة املبادرات املعتمدة للتوظيف  ،وم�ؤكدا جاللته -
�أبقاه اهلل -على �أن هذا الربنامج �سيحظى برعايته ال�سامية ومتابعته املبا�رشة لتحقيق النتائج املرجوة منه مب�شيئة اهلل تعاىل.
ومن جانبها ،ويف �إطار واجباتها و�أدوارها الوطنية ف�إن قوات ال�س��لطان امل�س��لحة يف الوقت الذي ت�ستمر فيه ميادينها يف
ا�س��تقبال ال�ش��باب الباحثني عن العمل من �أبناء ُعمان الأوفياء ليكونوا يف �ص��فوفها خدمة لوطنهم الغايل ،ف�إن �أروقتها ت�شهد
با�ستمرار تخريج العديد من الدفعات من �شباب الوطن وقادة امل�ستقبل ،والذين يتم ت�أهيلهم على �أعلى امل�ستويات يف ال�رصوح
العلمية احلديثة ،الإ�سرتاتيجية منها والعلمية والع�سكرية ،لي�ساهموا يف رقي الوطن وازدهاره ،وحتقيق �أمنه وا�ستقراره.
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 mmيف �إطار احلر�ص
ال�س��امي الذي يوليه ح�ضرة
�ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان
هيث��م بن ط��ارق املعظم
 حفظ��ه اهلل ورعاه -مللفت�شغيل املواطنني الباحثني
ع��ن عم��ل واعتباره �ض��من
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احلكوم��ة ،فق��د تف�ض��ل
جاللت��ه �-أي��ده اهلل -فرت�أ�س
ي��وم  7/5يف ق�ص��ر الربك��ة
العام��ر اجتم��اع اللجن��ة
الإ�شرافية للربنامج الوطني
للت�شغيلmm .
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حيث اط��ل��ع جاللته على �أه��م
التحديات التي تواجه ملف ت�شغيل
امل��واط��ن�ين ال��ب��اح��ث�ين ع��ن عمل،
بالإ�ضافة �إىل ت�شخي�ص الو�ضع
ال��راه��ن ل�سوق العمل وامل��ؤ��شرات
املرتبطة به واجل��ه��ود احلكومية.
وقد ا�ستعر�ض جاللته � -أبقاه اهلل-
خ�لال االجتماع خطط الربنامج
الوطني للت�شغيل ومنهجية عمله
و�أه��م م�ستهدفاته خ�لال املرحلة
املقبلة ،كما تف�ضل �-أي���ده اهلل-
باالطالع على املوقف التنفيذي
للتوظيف من خالل حزمة املبادرات
املعتمدة واخلا�صة بتوفري فر�ص

عمل للباحثني عن عمل بالقطاعات
احلكومية ب�شقيها امل��دين والع�سكري
و�رشكات القطاع اخلا�ص.
وق��د �أ���س��دى جاللته �-أع���زه اهلل-
توجيهاته ال�سامية ب�رضورة تعا�ضد
ك��اف��ة اجل��ه��ات احلكومية واخلا�صة
وم�ساندتها للربنامج لتمكينه من
الإ��س�راع يف درا���س��ة التحديات التي
ت��واج��ه ه��ذا امل��ل��ف ،وو���ض��ع اخلطط
والربامج لت�شغيل الباحثني عن عمل
من �أبناء هذا الوطن العزيز ،وتوفري
ف��ر���ص ع��م��ل يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات
ب�صورة م�ستدامة ،وذلك مبا يت�سق مع
التوجهات التي تن�شدها ر�ؤي��ة ُعمان

جاللته �-أبقاه اهلل -يطلع على
�أهم التحديات التي تواجه ملف
ت�شغيل املواطنني الباحثني عن عمل
جاللته �-أيده اهلل -ي�ؤكد على
�أن الربنامج �سيحظى برعايته
ال�سامية ومبتابعته املبا�شرة
ل�ضمان حتقيق النتائج املرجوة منه
مب�شيئة اهلل تعاىل
 ،2040م�ؤك ًدا جاللته �-أبقاه اهلل-
على �أن الربنامج �سيحظى برعايته
ال�سامية ومبتابعته املبا�رشة ل�ضمان
حتقيق النتائج املرجوة منه مب�شيئة
اهلل تعاىل.

جاللته �-أعزه اهلل -ي�سدي توجيهاته ال�سامية ب�ضرورة
تعا�ضد كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة وم�ساندتها للربنامج
لتمكينه من الإ�سراع يف درا�سة التحديات التي تواجه هذا امللف
وق��د ت�رشف بح�ضور االجتماع
�أ�صحاب املعايل وال�سعادة والأفا�ضل
�أع�ضاء اللجنة الإ�رشافية للربنامج
الوطني للت�شغيل ،ومعايل الدكتور
رئي�س املكتب اخلا�ص.

حفظ اهلل جاللة ال�سلطان املعظم ،
وفخرا لهذا الوطن العزيز
و�أدامه ع ًّزا
ً
و�شعبه الأبي ،و�أدام على ُعمان ظالل
الرفعة والتقدم والرخاء حتت قيادته
ال�سامية احلكيمة.
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تلبيـة للدعـوة الكرميـة التي ّ
تلقاهـا �سلطـان البـالد املفـدى مـــــــــــــــــــــــــــــــن �أخيـه خـادم احلرمني ال�شريفني

جاللـة ال�سلطـان املعظم  -حفظه اللـــــــــــه ورعــاه  -يقوم بزيــارة (دولـــــة)
�إىل اململكـــة العربيـــة ال�سعوديــــــــــــــــــة ال�شقيقة
 ppحمفو ًف ��ا برعاية اهلل وحفظه
ودع ��اء �أبن ��اء �ش ��عبه ال ��ويف توج ��ه ي ��وم
 7/11ح�ض ��رة �ص ��احب اجلالل ��ة
ال�س ��لطان هيث ��م ب ��ن ط ��ارق املعظ ��م -
ُّ
حفظ ��ه اهلل ورعاه � -إىل مدينة (نيوم)
باململك ��ة العرب َّي ��ة ال�س ��عود َّية ال�ش ��قيقة
يف زي ��ارة (دول ��ة) ا�س ��تغرقت يوم�ي�ن،
التق ��ى خالله ��ا ب�أخيه خ ��ادم احلرمني
ال�ش ��ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �س ��عود مل ��ك اململك ��ة العرب َّي ��ة
ال�سعود َّية.
وت�أتي هذه الزيارة ت�أكيدًا على عمق
العالق ��ات التاريخ َّي ��ة ب�ي�ن ال�س ��لطنة
واململكة العرب َّية ال�س ��عود َّية ،وانطال ًقا
من حر�ص قيادتي البلدين ال�شقيقني
عل ��ى توثي ��ق الرواب ��ط امل�ش�ت�ركة التي
جتمع بينهما ،وتلبي ًة للدعوة الكرمية
التي تل ّقاها �س ��لطان البالد املفدى من
�أخيه خادم احلرمني ال�شريفني.
وق ��د ا�س ��تقبل خ ��ادم احلرم�ي�ن
ال�ش ��ريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �س ��عود مل ��ك اململك ��ة العرب َّي ��ة
ال�س ��عود َّية بق�ص ��ر ني ��وم �أخ ��اه ح�ض ��رة
�ص ��احب اجلالل ��ة ال�س ��لطان هيث ��م بن
ط ��ارق املعظ ��م  -حفظ ��ه اهلل ورع ��اه -
فل ��دى و�ص ��ول املوك ��ب املُق ��ل جلاللته
– �أبق ��اه اهلل – �إىل ق�ص ��ر ني ��وم ،كان
خادم احلرم�ي�ن ال�ش ��ريفني يف مُقدمة
املُ�ستقبلني واملُرحبني بجاللتهpp .
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جاللة ال�سلطان املعظم و�أخوه خادم احلرمني ال�شريفني
يعقدان جل�سة مباحثات ر�سمية
جاللة امللك يعرب عن ترحيبه
احل��ار بجاللة ال�سلطان املعظم
م�شيدا بر�سوخ
يف بلده ال�شقيق،
ً
أخوية القائمة ،ومتانة
العالقات ال
َّ
الروابط التي جتمع بني الدولتني

c c c c c
جاللة �سلطان البالد املفدى
ي�ؤكد على �أن اململكة العربية
ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني احلكيمة مت�ضي بعزم
وثبات نحو م�ستقبلها امل�شرق

c c c c c
ال����ع����اه��ل�ان ي�����ع��ب��ران ع��ن
ارت��ي��اح��ه��م��ا ال��ت��ام مل��ا ت�شهده
ال����ع��ل�اق����ات ب��ي�ن ال�����س��ل��ط��ن��ة
واململكة م��ن تن�سيق م�شرتك
وتفاهم ب َّناء جت��اه الق�ضايا ذات
االهتمام املتبادل
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•• وق��د عق��د ح��ضرة �ص��احب
اجلالل��ة ال�س��لطان هيث��م ب��ن طارق
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -و�أخوه
خ��ادم احلرم�ين ال�رشيف�ين املل��ك
�س��لمان بن عبدالعزيز �آل �س��عود ملك
اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية م�س��اء
يوم  7/11جل�س��ة مباحثات ر�سمية
بق�رص نيوم مبدينة نيوم ال�سعودية.
ويف م�ستهل اجلل�سة� ،أعرب جاللة
املل��ك ع��ن ترحيب��ه احل��ار بجالل��ة
ال�س��لطان هيث��م يف بل��ده ال�ش��قيق،
م�ش��ي ًدا بر�س��وخ العالق��ات الأخو َّي��ة
القائم��ة ،ومتانة الروابط التي جتمع
بني الدولتني ،ومبا جرى حتقيقه من
تق��دم على خمتلف الأ�ص��عدة ،م�ؤك ًدا
جلاللته �أن هذه الزيارة �س ُت�ض��يف -
بع��ون اهلل تع��اىل  -الدع��م والتعزيز
ملزيد من التعاون الثنائي والتن�سيق
امل�شرتك.
كم��ا �أك��د جالل��ة �س��لطان البالد
املف��دى عل��ى �أن اململك��ة العربي��ة
ال�س��عودية بقي��ادة خ��ادم احلرم�ين

ال�رشيف�ين احلكيم��ة مت�ض��ي بع��زم
وثب��ات نحو م�س��تقبلها امل�رشق ،و�أن
العالق��ات ب�ين ال�س��لطنة واململك��ة
وم��ا يجمعهم��ا م��ن رواب��ط �أخو َّي��ة
وتاريخية م�شرتكة وطيدة ،و�أن �أوجه
التع��اون الأخوي يف جميع املجاالت
م�س��تمرة ،ما يفتح �آفا ًقا �أرحب ملزيد
من التعاون الثنائي الذي يحقق �آمال
وتطلعات ال�شعبني العماين وال�سعودي
ال�شقيقني.
كما عبرَّ العاهالن عن ارتياحهما
الت��ام مل��ا ت�ش��هده العالق��ات ب�ين
ال�س��لطنة واململكة من تن�سيق م�شرتك
وتفاه��م ب َّن��اء جت��اه الق�ض��ايا ذات
االهتمام املتبادل ،خا�صة م�ستجدات
الأو�ض��اع عل��ى ال�س��احتني الإقليم َّية
والدول َّي��ة يف �ض��وء ما ي�ش��هده العامل
تطورات على خمتلف الأ�صعدة.
من ُّ
ح��ضر جل�س��ة املباحث��ات م��ن
اجلانب العماين� :صاحب ال�سمو ال�سيد
�شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ،ومعايل ال�سيد

خال��د ب��ن ه�لال البو�س��عيدي وزي��ر
دي��وان الب�لاط ال�س��لطاين ،ومع��ايل
الفريق �أول �سلطان بن حممد النعماين
وزير املكتب ال�سلطاين ،ومعايل ال�سيد
حم��ود ب��ن في�ص��ل البو�س��عيدي وزير
الداخلي��ة ،ومعايل ال�س��يد بدر بن حمد
البو�سعيدي وزير اخلارجية.
فيم��ا ح��ضر جل�س��ة املباحث��ات
من اجلانب ال�س��عودي �ص��احب ال�سمو
امللك��ي الأم�ير حممد ب��ن �س��لمان �آل
�س��عود ويل العهد نائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع ،و�ص��احب ال�سمو
امللك��ي الأم�ير عبدالعزي��ز بن �س��عود
�آل �س��عود وزي��ر الداخلي��ة رئي�س بعثة
ال�رشف ،و�صاحب ال�سمو الأمري في�صل
بن فرحان �آل �س��عود وزير اخلارجية،
ومع��ايل الدكت��ور م�س��اعد ب��ن حممد
العيب��ان وزي��ر الدول��ة ع�ض��و جمل�س
ال��وزراء ،ومع��ايل الدكت��ور ماج��د بن
عبداهلل الق�صبي وزير التجارة.
توج��ه ح��ضرة �ص��احب
بعده��ا َّ
اجلالل��ة ال�س��لطان املُعظ��م و�أخ��وه
خادم احلرمني ال�رشيفني ملك اململكة
العرب َّية ال�سعود َّية ال�شقيقة �إىل املجل�س

لتن��اول القه��وة وتب��ادل الأحادي��ث
الود َّية ،وا�ستعرا�ض العالقات الأخو َّية
الوطيدة التي تربط ال�س��لطنة واململكة
ال�ش��قيقة ،وال َّتع��اون املُثم��ر بينهم��ا
يف مخُ تل��ف املج��االت لتحقي��ق �آمال
وتطلعات ال�شعبني ال ُعماين وال�سعودي
ال�ش��قيقني يف �ض��وء ال��ر�ؤى ال�س��ديدة
والقي��ادة احلكيم��ة لعاهل��ي البلدي��ن
احلكيمني.
ح��ضر اال�س��تقبال م��ن اجلان��ب
ال ُعماين �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق
ال�س��لطان ،وهم� :صاحب ال�سمو
جلاللة ُّ
ال�س��يد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ،ومعايل
ال�س��يد خال��د ب��ن ه�لال البو�س��عيدي
وزير ديوان البالط ال�سلطاين ،ومعايل
الفريق �أول �سلطان بن حممد النعماين
وزير املكتب ال�سلطاين ،ومعايل ال�سيد
حم��ود ب��ن في�ص��ل البو�س��عيدي وزير
الداخل َّي��ة ،ومعايل ال�س��يد بدر بن حمد
البو�س��عيدي وزير اخلارج َّية ،ومعايل
عبدال�س�لام بن حممد املر�شدي رئي�س
جه��از اال�س��تثمار ال ُعم��اين ،ومع��ايل
املهند�س �سعيد بن حمود املعويل وزير

جاللة ال�سلطان املعظم ي�ؤكد
�أن �أوج��ه التعاون الأخ��وي يف جميع
املجاالت م�ستمرة ،ما يفتح � ً
آفاقا �أرحب
ملزيد من التعاون الثنائي الذي يحقق
�آم���ال وتطلعات ال�شعبني العماين
و ال�سعودي ال�شقيقني

النقل واالت�ص��االت وتقن َّية املعلومات،
ومع��ايل قي�س بن حممد اليو�س��ف وزير
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار،
و�ص��احب ال�سمو ال�سيد في�صل بن تركي
�آل �س��عيد �س��فري ال�س��لطنة املعتمد لدى
اململكة العرب َّية ال�سعود َّية.
فيم��ا ح�رض من اجلانب ال�س��عودي:
�صاحب ال�س��مو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،و�ص��احب
ال�س��مو امللك��ي الأم�ير عبدالعزي��ز ب��ن
�س��عود �آل �س��عود وزي��ر الداخل َّية رئي�س
بعث��ة ال�رشف ،و�ص��احب ال�س��مو الأمري
في�ص��ل ب��ن فرح��ان �آل �س��عود وزي��ر
اخلارج َّي��ة ،ومع��ايل الدكت��ور م�س��اعد
بن حمم��د العيب��ان وزير الدولة ع�ض��و
جمل�س ال��وزراء ،ومعايل الدكتور ماجد
بن عبداهلل الق�صبي وزير التجارة.

تكرميًا جلاللة ال�سلطان ..خادم احلرمني ال�شريفني يقيم م�أدبة غداء على �شرف جاللته
ميا حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أقام خادم احلرمني
•• تكر ً
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العرب َّية ال�سعود َّية بق�رص نيوم يوم  7/11م�أدبة غداء
ر�سم َّية على �رشف �أخيه جاللة ال�سلطان املعظم ،وذلك مبنا�سبة زيارة جاللته للمملكة.
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جاللـة ال�سلطان املعظـم مينــح خــادم احلـرمني ال�شريفني
و�سـام (�آل �سعيد) ،وخـادم احلرمـني ال�شريفني مينح
جاللتـه و�سـام (امللك عبدالعزيز)

•• ويف �إطار زيارة الدولة التي قام
بها �سلطان البالد املفدى �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،مت يوم
 7/11يف ق�رص ن��ي��وم التوقيع على
مذكرة تفاهم ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س التن�سيق
ال ُعماين ال�سعودي امل�شرتك بني حكومتي
ال�سلطنة واململكة ال�شقيقتني بح�ضور
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية
ال�سعودية ,و�أخيه ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم حفظهما
اهلل ورعاهما.
و ّقع مذكرة التفاهم عن اجلانب ال ُعماين
معايل ال�سيد بدر بن حمد البو�سعيدي وزير
اخلارجية ،وعن اجلانب ال�سعودي �سمو
الأم�ير في�صل بن فرحان �آل �سعود وزير
خارجية اململكة العربية ال�سعودية.

جاء التوقيع على مذكرة التفاهم
لإن�شاء جمل�س التن�سيق امل�شرتك ا�ستنا ًدا
�إىل توجيهات عاهلي البلدين  -حفظهما
اهلل  -بهدف الت�شاور والتن�سيق امل�ستمر
يف الأمور واملو�ضوعات ذات االهتمام
امل�����ش�ترك يف جميع امل��ج��االت ،كما
ي�أتي بهدف تعزيز وا�ستدامة وتو�سيع
�آف��اق التعاون بني البلدين ال�شقيقني،
والتوقيع على العديد من االتفاقيات

ومذكرات التفاهم مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة.
ويتطلّع اجلانبان ل ْأن ُي�سهم املجل�س
يف متابعة �أوجه التعاون القائمة و�سري
العمل يف امل�شاريع امل�شرتكة و�صو ًال �إىل
التكامل يف خمتلف املجاالت.
ح�رض مرا�سم التوقيع عدد من كبار
امل�س�ؤولني من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل
من اجلانبني ال�سعودي وال ُعماين ال�شقيقني.

البيان امل�شرتك بني �سلطنة ُعمان واململكة العربية ال�سعودية

•• وت��ب��ادل ح����ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم و�أخوه خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ملك اململكة العرب َّية ال�سعود َّية –
حفظهما اهلل ورعاهما  -بق�رص نيوم يوم
 7/11الأو�سمة.
ح��ي��ث م��ن��ح ج�لال��ت��ه خ����ادم احل��رم�ين
ال�رشيفني و�سام (�آل �سعيد) والذي يعد �أرفع
الأو�سمة ال ُعمانية.
كما منح خادم احلرمني ال�رشيفني جاللة
ال�سلطان املعظم ق�لادة (امللك عبد العزيز)
التي ُتع ّد �أرفع الأو�سمة ال�سعودية التي تمُ نح
للملوك والر�ؤ�ساء.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار امل�س�ؤولني
من اجلانبني.
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•• �ص��در يوم  7/12بيان م�ش�ترك بني
�س��لطنة ُعم��ان واململك��ة العربية ال�س��عودية
فيم��ا يل��ي ن�ص��ه« :انطالق�� ًا م��ن الرواب��ط
والو�شائج الأخوية الرا�سخة والتاريخية التي
جتمع ب�ين قيادتي �س��لطنة ُعم��ان واململكة
العربية ال�سعودية ،وبني �شعبيهما ال�شقيقني،
وتعزي�� ًزا للعالقات الثُنائية املتميزة بينهما،
وا�س��تجابة لدعوة كرمي��ة من خادم احلرمني
ال�رشيف�ين امللك �س��لمان ب��ن عب��د العزيز �آل
�س��عود ملك اململك��ة العربية ال�س��عودية ،قام
�ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم ب��ن طارق
�س��لطان ُعم��ان بزي��ارة (دول��ة) �إىل اململكة
العربي��ة ال�س��عودية يوم��ي  ١و ٢م��ن ذي
احلج��ة  ١٤٤٢هـ املوافق  ١١و ١٢من يوليو
٢٠٢١م.
وق��د ُعق��دت جل�س��ة مباحث��ات ب�ين
خ��ادم احلرم�ين ال�رشيفني امللك �س��لمان بن
عبدالعزيز �آل �س��عود و�أخيه �ص��احب اجلاللة
ال�س��لطان هيثم ب��ن طارق املعظم ،بح�ض��ور
�ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن
�س��لمان بن عب��د العزيز �آل �س��عود ويل العهد،

نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع ،مت
خالله��ا ا�س��تعرا�ض �آفاق التعاون امل�ش�ترك
و�س��بل تطويره يف خمتلف املجاالت ،و�أ�شادا
ُ
مب��ا مت حتقيق��ه م��ن تع��اون وتن�س��يق يف
املجاالت ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية مبا
يحقق الأمن واال�ستقرار للبلدين ال�شقيقني.
ورح��ب اجلانبان بالتوقي��ع على مذكرة
ّ
تفاه��م يف �ش���أن ت�أ�س��ي�س جمل���س تن�س��يق
ُعم��اين �س��عودي برئا�س��ة وزي��ري خارجي��ة
البلدين لتعزيز عالقاتهما الثنائية يف �ش��تى
املج��االت ،كم��ا اتفق��ا على توجي��ه اجلهات
املعني��ة للإ��سراع يف افتت��اح الطريق الربي
املبا��شر واملنف��ذ احل��دودي ال��ذي �س ُي�س��هم
يف �سال�س��ة تن ّق��ل مواطني البلدي��ن وتكامل
�سال�س��ل الإم��داد يف �س��بيل حتقي��ق التكامل
االقت�صادي املن�شود بني البلدين ال�شقيقني.
ورحبا بالتوا�ص��ل الفاعل بني �أ�ص��حاب
ّ
ال�س��مو واملع��ايل ال��وزراء يف البلدين لبحث
املوا�ض��يع امل�ش�تركة وذات االهتم��ام م��ن
وجه��ا بالعمل على �إبرام عدد
اجلانبني ،كما ّ
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين

توجيه اجلهات املعنية للإ�سراع
يف اف��ت��ت��اح ال��ط��ري��ق ال�ب�ري املبا�شر
�سي�سهم يف
واملنفذ احلدودي الذي
ُ
تنقل مواطني البلدين
�سال�سة
ّ

c c c c c
�إبرام عدد م��ن االتفاقيات ومذكرات
التفاه��م ب�ين البلدي��ن ال�ش��قيقني
للتع��اون

يف

خمتل��ف

املج��االت

االقت�ص��ادية والتجاري��ة واال�س��تثمارية
والأمني��ة والثقافي��ة والدبلوما�س��ية
والتعليمية

c c c c c
رفع وترية التعاون االقت�صادي بني
البلدين من خ�لال حتفيز القطاعني
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������ص ل��ل��و���ص��ول
�إىلتبادالت جتارية وا�ستثمارية
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ال�ش��قيقني للتع��اون يف خمتل��ف املج��االت
االقت�ص��ادية والتجاري��ة واال�س��تثمارية
والأمنية والثقافية والدبلوما�سية والتعليمية
ويف كل م��ا م��ن �ش���أنه �أن يع��زز املناف��ع
وامل�ص��الح امل�ش�تركة ويع��ود عل��ى �ش��عبي
البلدين باخلري والنماء.
و�أكّ ��دا عل��ى عزمهم��ا يف رف��ع وت�يرة
التع��اون االقت�ص��ادي ب�ين البلدي��ن م��ن
خالل حتفي��ز القطاعني احلكوم��ي واخلا�ص
للو�ص��ول �إىلتب��ادالت جتارية وا�س��تثمارية
نوعية حت ّقق طموحات ال�ش��عبني و ُت�س��هم يف
حتقي��ق م�س��تهدفات ر�ؤية (اململك��ة )2030
(عمان ،)٢٠٤٠وعرب �إطالق جمموعة
ور�ؤي��ة ُ
م��ن املب��ادرات امل�ش�تركة والت��ي ت�ش��مل
جماالت تعاون رئي�س��ية منها اال�س��تثمارات
يف منطقة الدقم ،والتعاون يف جمال الطاقة،
�إ�ضافة �إىل ال�رشاكة يف جمال الأمن الغذائي،
والتعاون يف الأن�ش��طة الثقافية والريا�ض��ية
وال�سياحية املختلفة.
رحب��ا بانعق��اد جمل���س الأعم��ال
كم��ا ّ
ال ُعم��اين ال�س��عودي ع�بر االت�ص��ال املرئ��ي
بتاري��خ ٢٠٢١/٧/٤م مب�ش��اركة رئي���س
جمل���س �إدارة غرفة جت��ارة و�ص��ناعة ُعمان
ورئي���س احت��اد الغرف ال�س��عودية ،ورئي�س��ي
جمل���س الأعم��ال ال ُعم��اين ال�س��عودي م��ن
اجلانبني ،الذي �س�� ُيعزز من فر�ص اال�ستثمار
املبا��شر وغري املبا�رش ب�ين القطاع اخلا�ص
يف البلدي��ن ،ويزي��د م��ن تب��ادل الزي��ارات
ب�ين �أ�ص��حاب الأعم��ال ،وعق��د امل�ؤمت��رات
واملعار�ض ،و�إقامة امل�رشوعات االقت�صادية
يف البلدين ال�شقيقني.
و�أكّ ��د اجلانب��ان على تعزي��ز التعاون يف
جم��االت البيئ��ة والأم��ن الغذائ��ي ومب��ادرة
ال��شرق الأو�س��ط الأخ��ضر الت��ي �أعل��ن عنها
�ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير حمم��د ب��ن
�س��لمان بن عب��د العزيز �آل �س��عود ويل العهد،
نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء ،وزي��ر الدفاع
ملا فيه��ا منفع��ة عل��ى امل�س��تويات املحلية
والإقليمية والعاملية.
و�أ�ش��اد اجلانب��ان بجه��ود دول جمموعة
�أوبك بل�س ،بقيادة اململكة ومب�شاركة �سلطنة
ُعمان ،التي �أ ّدت �إىل ا�ستقرار وتوازن الأ�سواق
البرتولية ،رغم �ضعف الطلب الذي عانت
منه الأ�س��واق جراء موج��ات جائحة كورونا
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ت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان وج��ه��ات النظر
حول امل�سائل والق�ضايا التي تهم
البلدين على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية

c c c c c
توجيه اجلهات املعنية للقيام
بدرا�سة فر�ص اال�ستثمار املتبادل
بينهما يف التقنيات املتطورة
واالب���ت���ك���ار وم�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة
والطاقة املتجددة وال�صناعة

الت��ي ال تزال ت�ؤثر عل��ى جزء كبري من العامل.
و�أكّ ��دا على ��ضرورة اال�س��تمرار يف التعاون
لدعم ا�ستقرار الأ�سواق البرتولية.
رحبا بتعزيز التع��اون حول تطبيق
كم��ا ّ
أقرته
نهج االقت�ص��اد الدائري للكربون الذي � ّ
جمموع��ة الع�رشي��ن كون��ه � ً
إط��ارا متكام�ًلااً
و�ش��املاً ملعاجل��ة التحدي��ات املرت ّتب��ة على
انبعاث��ات الغ��ازات امل�س��ببة لالحتبا���س
احل��راري و�إدارته��ا م��ن خ�لال التقني��ات
املتاح��ة ،لأن��ه نهج ميث��ل طريق ًة م�س��تدام ًة
اقت�ص��اد ًيا لإدارة االنبعاث��ات م��ن خ�لال
تطبي��ق عنا��صره الأربع��ة :وه��ي اخلف���ض،
و�إعادة اال�ستخدام ،و�إعادة التدوير ،والإزالة،
ونوه اجلانبان ب�أهمية تبني م�صادر الطاقة
ّ
املتج��ددة وتقنياته��ا ،وذل��ك لإ�س��هامها يف
ا�ستدامة �إمدادات الطاقة عامل ًيا.
واتفق��ا عل��ى توجي��ه اجله��ات املعني��ة
للقي��ام بدرا�س��ة فر���ص اال�س��تثمار املتبادل
بينهم��ا يف التقني��ات املتط��ورة واالبت��كار
وم�ش��اريع الطاق��ة والطاق��ة املتج��ددة
وال�ص��ناعة ،واملجال ال�ص��حي وال�ص��ناعات
الدوائي��ة ،والتطوي��ر العق��اري ،وال�س��ياحة،
والبرتوكيماوي��ات ،وال�ص��ناعات التحويلية،
و�سال�س��ل الإم��داد وال�رشاك��ة اللوج�س��تية،
وتقني��ة املعلوم��ات والتقني��ة املالي��ة التي
تع��ود بالنف��ع على البلدي��ن �أخ��ذاً باالعتبار
الإمكانيات املتاحة والفر�ص الطموحة.
رحب اجلانبان مب�ش��اركة ال�رشكات
كما ّ
ال�سعودية لال�ستثمار يف امل�رشوعات النوعية
التي ت�سعى ال�سلطنة لتحقيقها.

كم��ا تب��ادل اجلانب��ان وجه��ات النظ��ر
حول امل�س��ائل والق�ض��ايا التي ته��م البلدين
عل��ى ال�س��احتني الإقليمي��ة والدولي��ة ،و�أكّ دا
عل��ى العمل يف تن�س��يق مواقفهم��ا مبا يخدم
م�ص��احلهما ويدعم ويعزز الأمن واال�س��تقرار
يف املنطقة والعامل.
ويف ال�ش���أن اليمن��ي� ،أكّ ��د اجلانبان على
تطاب��ق وجه��ات نظرهم��ا ح��ول موا�ص��لة
جهودهم��ا لإيج��اد ح��ل �سيا�س��ي �ش��امل
للأزم��ة اليمنية قائم على املبادرة اخلليجية
و�آليته��ا التنفيذية وخمرج��ات م�ؤمتر احلوار
الوطني اليمني ال�ش��امل وق��رار جمل�س الأمن
ال��دويل رق��م ( ،)٢٢١٦كما �أكّ دا عل��ى �أهمية
ج��دي وفاعل مع
التع��اون والتعامل ب�ش��كلٍ
ٍ
امللف النووي وال�ص��اروخي الإي��راين بكافة
مكونات��ه وتداعيات��ه ومبا ي�س��هم يف حتقيق
الأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل والت�أكيد
على مبادئ ُح�س��ن اجلوار واح�ترام القرارات
الأممية وال�رشعية الدولي��ة وجتنيب املنطقة
كافة الأن�شطة املزعزعة لال�ستقرار.
ومب��ادرة اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية
لإنه��اء الأزم��ة اليمني��ة ،ورف��ع املعان��اة
الإن�سانية عن ال�شعب اليمني ال�شقيق.
وق��د وج��ه �ص��احب اجلالل��ة ال�س��لطان
هيث��م بن طارق �س��لطان عم��ان دعوة لأخيه
خ��ادم احلرم�ين ال�رشيفني امللك �س��لمان بن
عب��د العزي��ز �آل �س��عود ملك اململك��ة العربية
ال�س��عودية لزيارة بلده الثاين �س��لطنة عمان،
ومن جانبه �أعرب خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
املل��ك �س��لمان بن عب��د العزيز �آل �س��عود عن
تقديره لهذه الدعوة والرتحيب بها.
ويف ختام الزيارة �أعرب �صاحب اجلاللة
ال�س��لطان هيث��م بن ط��ارق عن جزيل �ش��كره
لأخيه خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
ب��ن عب��د العزيز �آل �س��عود و�ص��احب ال�س��مو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
�آل �س��عود ويل العه��د نائ��ب رئي���س جمل���س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع عل��ى ما لقي��ه والوفد
املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
كم��ا �أع��رب خ��ادم احلرم�ين ال�رشيف�ين
ع��ن �أطي��ب متنيات��ه لأخيه �ص��احب اجلاللة
ال�سلطان هيثم بن طارق ،والتقدم واالزدهار
لل�شعب ال ُعماين ال�شقيق».

جاللة ال�سلطان املعظم يزور مركز (�إثراء) املعريف التابع ملركز امللك
عبد العزيز الثقايف العاملي وي�شيد بجهود اململكة لإن�شاء هذه املدينة
�صاحب اجلالل ِة
تف�ضل ح�رض ُة
••
ّ
ِ
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه
ُّ
اهلل ورع���اه -وق��ام ب��زي��ارة �ساميةٍ �إىل
مركز (�إث��راء) املعريف التابع ملركز امللك
عبد العزيز الثقايف العاملي مبدينة نيوم
ال�سعودية م�ساء يوم
العربية
باململكة
َّ
َّ
.7/11
ول���دى و���ص��ول ج�لال��ة ع��اه��ل البالد
املفدى املركز ،كان يف مق ّدمة م�ستقبلي
ال�سمو امللكي الأمري حممد
جاللته �صاحب ّ
يل العهد نائب رئي�س
بن �سلمان �آل �سعود و ّ
جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة ،كما
كان يف اال�ستقبال عد ٌد من كبار امل�س�ؤولني
ال�سعوديني والرئي�س التنفيذي وفريق عمل
مركز �إثراء املعريف.
جتول جالل ُة ُ�سلطان البالد املف ّدى
وقد َّ
يف �أرج���اء امل��رك��ز واطَّ ��ل��ع �-أب��ق��اه اهلل-
على خطط م�رشوع هذه املدينة الواعدة
وامل�شاريع االقت�صادية واال�ستثمارية
وال�سياحية التي �ست�شملها .
وتف�ضل جالل ُته �-أع ّزه اهلل -يف ختام
زيارته �إىل مركز (�إثراء) بتدوين كلمة يف
�سجل كبار الزوار �أ�شاد فيها بجهود اململكة
لإن�شاء هذه املدينة �ضمن ر�ؤية (اململكة
.. )2030داعيا اهلل �أن تكلل جهود القيادة
يف اململكة بالتوفيق وال�سداد لإن�شائها
حتى حتقق مكانتها االقت�صادية املن�شودة.
ومت ت�شييد مبنى (�إثراء) املعريف التابع
ملركز امللك عبد العزيز الثقايف مببادرة
ال�سعودية على م�ساحة
من �رشكة �أرامكو
َّ
تقدر بنحو (� )80ألف مرت مربع ،ب�أ�سلوب
فري ٍد مبتك ٍر يربط بني مهمة املركز و�شكله
اخل��ارج��ي مع املا�ضي التليد واحلا�رض
العربية
الزاهر وامل�ستقبل امل�رشق للمملكة
َّ
ال�سعودية ال�شقيقة.
َّ
ح�رض مبعية جاللته زي���ارة املركز
�أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق جلاللته �أعزه
اهلل.
15

العــدد 535
يوليو 2021

مرا�سم ا�ستقبال ر�سم َّية �أجريت جلاللة ُ�سلطان البالد املفدى
لـدى و�صوله اململكـة العرب َّية ال�سعود َّيـة
•• وكان ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم –
حفظه اهلل ورعاه – قد و�صل بحفظ اهلل ورعايته �إىل مطار خليج نيوم يوم
 ،7/11وكان يف ا�ستقبال جاللته �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة
العرب َّية ال�سعود َّية.
وقد �أجريت جلاللة ُ�سلطان البالد املفدى مرا�سم ا�ستقبال ر�سم َّية ،فلدى
ال�سلطان َّية �أجواء اململكة العرب َّية ال�سعود َّية رافقتها الطائرات
دخول الطائرة ُّ
احلرب َّية التابعة للدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي ،ولدى وقوفها يف املكان
املخ�ص�ص لها مبطار خليج نيوم ،كان �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع
باململكة العرب َّية ال�سعود َّية على ر�أ�س م�ستقبلي جاللة ال�سلطان املعظم عند
ُ�سلَّم الطائرة .كما كان يف اال�ستقبال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن �سعود �آل �سعود وزير الداخل َّية رئي�س بعثة ال�رشف.
بعدها ،ا�صطحب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود
�رورا بني �صفني من حر�س
جاللة ال�سلطان املعظم �إىل من�صة ال�رشف م� ً
ال�رشف من احلر�س امللكي ال�سعودي ،حيث ُعزف ال�سالمان ال�سلطاين ال ُعماين
والوطني ال�سعودي ،و�أطلقت املدفع َّية �إحدى وع�رشين طلقة حت َّية جلاللته،
فيما حلَّقت طائرات اال�ستعرا�ض الع�سكرية فوق �ساحة املطار ترحي ًبا مبقدم
جاللته .بعدها ،تفقَّد جاللة ُ�سلطان البالد املفدى حر�س ال�رشف الذي �أدى
التح َّية جلاللته.
توجه ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم �إىل ال�صالة
عقب ذلكَّ ،
امللك َّية يرافقه �سمو الأمري ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
باململكة لتناول القهوة ،كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
ال�سلطان املعظم.
�سلمان �أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق جلاللة ُّ
وبعد ذلك ،ا�ستقل جاللة ُ�سلطان البالد ا ُملفدى  -يرافقه �سمو الأمري
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع  -املوكب الذي �أقلهما
�إىل ق�رص نيوم حتفه جمموعة من دراجات الت�رشيفات امللك َّية ،ولدى دخول
املوكب الق�رص ا�صطف كوكبة من الفر�سان على جانبي الطريق ترحي ًبا
وابتهاجا مبقدم جاللته امليمون.
ً
•• ويف ختام الزيارة كان يف وداع جاللته لدى مغادرته مطار خليج
نيوم يوم � :7/12صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العرب َّية ال�سعود َّية.
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كما كان يف التوديع� ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز
بن �سعود �آل �سعود وزير الداخل َّية رئي�س بعثة ال�رشف ،و�سعادة
ال�سفري عبداهلل بن �سعود العنزي �سفري اململكة العرب َّية ال�سعود َّية
املعتمد لدى ال�سلطنة ،و�أع�ضاء بعثة ال�رشف ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني ال�سعوديني و�أع�ضاء �سفارة ال�سلطنة يف اململكة.
وق��د بعث ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم – حفظه اهلل ورعاه – برق َّية �شكر وتقدير �إىل
�أخيه خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ملك اململكة العرب َّية ال�سعود َّية لدى مغادرته مدينة
نيوم بعد زيارة ا�ستغرقت يومني٫
�أع��رب جاللته فيها عن خال�ص �شكره وبالغ تقديره
لأخيه خ��ادم احلرمني ال�رشيفني على حفاوة اال�ستقبال
وكرم ال�ضيافة التي �أحيط به جاللته ووفده املرافق خالل
الزيارة ،م�شي ًدا جاللته مبا حققته الزيارة وجل�سة املباحثات
واللقاءات الأخو َّية واالتفاقيات املوقَّعة من نتائج �سيكون
لها الأث���ر الطيب يف تعزيز العالقات الأخ��و َّي��ة الوطيدة
والتاريخ َّية املتجذرة ،ومبا يعود بالنفع على �شعبي البلدين
ال�شقيقني باخلري والنماء� .سائ ًال اهلل العلي القدير �أن يدمي على
�أخيه خادم احلرمني ال�رشيفني ال�صحة والعافية ،و�أن يحقق
لل�شعب ال�سعودي ال�شقيق بقيادته احلكيمة املزيد من الرخاء
والتقدم واالزدهار.
•• وك��ان ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم -حفظه اهلل ورعاه -قد غادر البالد متوجها
�إىل اململكة العربية ال�سعودية يف زيارة (دولة) ،حيث كان
يف وداع جاللته يف املطار ال�سلطاين يوم  - 7/11كما كان
يف اال�ستقبال لدى عودته جاللته للبالد يوم  - 7/12كل
من� :صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن حممود �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ،و�صاحب ال�سمو ال�سيد فاتك
ال�سلطان ,و�صاحب
بن فهر �آل �سعيد املبعوث اخلا�ص جلاللة ُّ
ال�سمو ال�سيد ذي يزن بن هيثم �آل �سعيد وزير الثقافة والريا�ضة
وال�شباب ,ومعايل ال�شيخ عبدامللك بن عبداهلل اخلليلي رئي�س
جمل�س الدولة ,ومعايل ُ�سلطان بن �سامل احلب�سي وزير املال َّية,
ومعايل ن�رص بن حمود الكندي �أم�ين عام �ش�ؤون البالط
ال�سلطاين ,ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد ال�ساملي وزير
ُّ
الأوق��اف وال�ش�ؤون الدين َّية ,معايل الدكتور �أحمد بن حممد
ال�سعيدي وزير ال�صحة ,ومعايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد
ال�شيبان َّية وزيرة الرتب َّية والتعليم ,ومعايل ال�سيد �سعود بن
هالل البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سقط ,ومعايل الفريق
ح�سن بن حم�سن ال�رشيقي املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك,
ومعايل الفريق �سعيد بن علي الهاليل رئي�س جهاز الأمن
الداخلي ,والفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
ال�سلطان امل�سلحة ,واللواء الركن مطر بن
رئي�س �أركان قوات ُّ
ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن
�سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ُّ
ال�سلطاين
طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد �سالح اجلو ُّ
ال ُعماين ،واللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
ال�سلطان َّية ال ُعمان َّية ،واللواء الركن م�سلم بن حممد
البحر َّية ُّ
جعبوب قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة.
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عـدد مـن �أ�صحاب املعايل الـوزراء يبحثـون خـالل لقـاءاتهــم مـــع
اجلـانب ال�سعـودي تعزيـز التعـاون التجـاري واال�ستثمـاري
يف �إطار الزيارة التي قام بها جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه اهلل ورعاه-
�إىل اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ُعقدت لقاءات بني عدد من �أ�صحاب
املعايل الوزراء من اجلانبني العماين وال�سعودي يوم 7/11وهي كالآتي.
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•• التقى معايل ال�سيد حمود بن في�صل البو�سعيدي ـ وزير الداخلية
مبعايل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن �سعود �آل �سعود ـ
وزير الداخلية باململكة العربية ال�سعودية ،ومت خالل اللقاء بحث تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين ال�شقيقني والأمور ذات االهتمام امل�شرتك،
�إ�ضافة �إىل مناق�شة مو�ضوع ت�رسيع �إجراءات افتتاح املنفذ الربي الذي
يربط ال�سلطنة واململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
•• والتقى معايل عبد ال�سالم بن حممد املر�شدي رئي�س جهاز
اال�ستثمار العماين مبعايل املهند�س خالد الفالح وزير اال�ستثمار باململكة
العربية ال�سعودية ,مت خالل اللقاء حتديد بع�ض اخلطوط الأ�سا�سية املتفق
عليها بني اجلانبني عرب متكني القطاع اخلا�ص يف البلدين والتطرق �إىل
بع�ض امل�شاريع التي �سرت�سخ التكامل االقت�صادي بني ال�سلطنة واململكة.
وو�ضح معايل رئي�س جهاز اال�ستثمار العماين يف ت�رصيح لوكالة
الأنباء العمانية �أنه مت االتفاق خالل اللقاء على ت�شكيل فريق عمل م�شرتك
بني اجلهاز ونظريه باململكة لعمل الدرا�سات الأولية لتلك امل�شاريع.
وقال معاليه �إنه مت خالل اللقاء الرتويج للميزات النوعية للمناطق
االقت�صادية واملوانئ العمانية  ..م�ؤك ًدا �أن ال�سلطنة لي�ست بوابة لل�رشق
فح�سب و�إمنا هي �أي�ضا بوابة للمنتجات ال�سعودية ل�رشق �أفريقيا.
•• كما التقى معايل املهند�س �سعيد بن حمود املعويل وزير النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات مبعايل املهند�س �صالح اجلا�رس وزير النقل
واخلدمات اللوج�ستية باململكة العربية ال�سعودية ,ناق�ش اللقاء تعزيز
التعاون بني البلدين يف القطاع اللوج�ستي عرب التعاون يف جماالت النقل
البحري واجلوي والربي و�سكك احلديد وتفعيل املعرب الربي الذي �سريبط
البلدين ال�شقيقني ,وقال معايل املهند�س وزير النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات يف ت�رصيح لوكالة الأنباء العمانية �إنه مت خالل اللقاء بحث
�إمكانية اال�ستفادة من التجربة ال�سعودية يف جمال التجارة الإلكرتونية.
•• والتقى معايل قي�س بن حممد اليو�سف وزير التجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار مبعايل الدكتور ماجد بن عبداهلل الق�صبي وزير التجارة
باململكة العربية ال�سعودية ,تطرق اللقاء �إىل مناق�شة �آف��اق التعاون
التجاري واال�ستثماري بني البلدين ال�شقيقني وخطط عمل التعاون
التجاري خالل الفرتة املقبلة ,وقال معايل وزير التجارة وال�صناعة
وترويج اال�ستثمار يف ت�رصيح لوكالة الأنباء العمانية �إن��ه مت خالل
اللقاء الت�أكيد على �أهمية وتعزيز التبادل التجاري بني البلدين ال�شقيقني
وان�سيابية احلركة التجارية بينهما واالتفاق على ت�شكيل فريق عمل من
اجلانبني ملناق�شة ذلك.
•• من جانب �آخر ُعقد لقاء م�شرتك جمع كلاًّ من معايل عبد ال�سالم
بن حممد املر�شدي رئي�س جهاز اال�ستثمار العماين ومعايل قي�س بن حممد
اليو�سف وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار مبعايل املهند�س
خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير اال�ستثمار ومعايل الدكتور ماجد بن
عبداهلل الق�صبي وزير التجارة باململكة العربية ال�سعودية ,وا�ستعر�ض
اللقاء بع�ض امل�شاريع ذات اجل��دوى االقت�صادية على �أن يقوم جهاز
اال�ستثمار العماين واجلهة املعنية باال�ستثمار باململكة العربية ال�سعودية
ب�إعداد درا�سات اجلدوى للم�شاريع االقت�صادية احليوية يف البلدين.

جاللة القائد الأعلى  -حفظه اهلل  -يتلقى تهنئة قواته
امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه -
برقية تهنئة من �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ,
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك  ,فيما يلي ن�صها:
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تعم فرحة امل�سلمني بقدومه يف �شتى بقاع الأر�ض ،ويح ُيون
احتفاء بعيد الأ�ضحى املبارك ،حيث ّ
هذه املنا�سبة الدينية ال�سنوية مب�شاعر البهجة والغبطة وال�سرور ،وتتجه �أنظارهم �إىل البيت العتيق،
ي�شرفني يا موالي،
وتتوق �أنف�سهم وتتعلق قلوبهم بزيارة الديار املقد�سة ،فبهذه املنا�سبة ال�سعيدة
ّ
ال�سامي
وي�شرف قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع ب�أن نرفع ملقامكم ّ
ّ
ّ
� ّ
أجل التهاين  ،و�أ�سمى التربيكات ،املقرونة بالدعاء للموىل ّ
وجل �أن يعيدها على جاللتكم با ُليمن
عز
والربكات ،و�أن يدمي اهلل على جاللتكم ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد ،ويحفظ ُعمان دائما يف ّ
عز
ورخاء ،و�أمن وا�ستقرار ،و�أبناءها الأوفياء املخل�صني يف تقدّ م وازدهار.
موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة
�شرف اهلل بها عباده امل�سلمني ب���أداء فري�ضة احلج يف رحلة �إميانية،
يف هذه الأي��ام املباركة التي ّ
تعلو خاللها الأ�صوات بالتلبية والتكبري لبيك الل ّهم لبيك ال�شريك لك لبيك يف م�شهد �إمياين موحد،
جم�سدين وحدة الأمة الإ�سالمية وت�آلفها ،وتتج ّلى يف وجودهم على �صعيد واحد ،يف جمعهم ونفرتهم
ّ
وتتجرد �أنف�سهم
مبادئ الوحدة وامل�ساواة ،والتواد والرتاحم رغم اختالف بلدانهم و�أجنا�سهم ولغاتهم،
ّ
عن االختالف والفرقة ،وت�ست�شعر ال�صدق والإخال�ص والت�ضحية والفداء� ،سائلني اهلل عزوجل الر�ضا
والقبول والعتق من النريان والفوز باجلنان.
موالي جاللة القائد الأعلى
�إنّ من ف�ضائل هذه املنا�سبة الدينية اجلليلة ،ونفحاتها العطرة الإميانية �أن ت�ستلهم قوات جاللتكم
امل�سلحة البا�سلة �أ�سمى معاين البذل والعطاء والت�ضحية والفداء ،والإخال�ص لهذا الوطن الغايل العزيز،
و�صون مقدّ �ساته ،والدفاع عن منجزاته ،واملحافظة على مكت�سبات نه�ضته املباركة ،حاملني �شرف
الأمانة التي قطعوها على �أنف�سهم يف الذود عن حيا�ض الوطن ومنجزاته العظام� ،شعارهم الذي ال
يحيدون عنه �أبدا ( :الإميان باهلل ،الوالء لل�سلطان ،الذود عن الوطن ).
ال�صحة والعافية ،والعمر املديد،
حفظكم اهلل يا موالي ،و�أدام عليكم موفور ّ
ّ
و�سدد دائما على اخلري خطاكم� ،إ ّنه �سميع قريب جميب الدعاء.
ّ
وكل عام وجاللتكم ب�ألف خري وعافية ون�صر مبني
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ّ
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نيابة عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل �سفريي
جمهورية م�صر العربية ومملكة نيذر الند
نيابة عن ح�رضة �صاحب اجلــاللة ال�سلطان
هيثم بن طـارق املعظــم -حفظه اهلل ورعاه -
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق
�آل �سعيد نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مبكتب �سموه مبع�سكر املرتفعة ي��وم 7/25
�سعادة ال�سفري حممد �أحمد فهمي غنيم �سفري
جمهورية م�رص العربية املعتمد لدى ال�سلطنة ،
و�سعادة ال�سفرية التي�سيا فان �أ�ش �سفرية مملكة
نيذر الند املعتمدة لدى ال�سلطنة كال على حدة،
وذلك للتوديع مبنا�سبة انتهاء مهام عملهما.
وقد �أع��رب ال�سفريان عن �شكرهما جلاللة
ال�سلطان املعظم على الدعم الذي لقياه خالل
ف�ترة عملهما بال�سلطنة م��ن قبل جاللته
واحلكومة وال�شعب العماين مما �سهل لهما
�أداء مهامهما  ،وعن متنياتهما جلاللته بوافر
ال�صحة وال�سعادة ومديد العمر ،ولل�سلطنة
املزيد من التقدم والنماء يف ظل قيادة جاللته
احلكيمة.
وع�بر �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق �آل �سعيد عن بالغ ال�شكر لل�سفريين على
جهودهما التي بذالها يف خدمة العالقات
بني ال�سلطنة وبلديهما ،وعن �أ�صدق التمنيات
لهما بالتوفيق يف عملهما امل�ستقبلي ول�شعب
بلديهما كل التقدم واالزدهار.

نيابة عن �صاحب ال�سمو ال�سيد
�شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد
نائب رئي�س الـوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
ت�سلم معالـي الدكتور حممد بن
نا�رص بن علي الـزعـابي الأم�ين
العـام بـوزارة الدفاع ر�سـالة خطيـة
من معايل �سو هووك وزير الدفاع
الوطني بجمهورية كوريا ،تت�ضمن
دع����وة ���س��م��وه حل�����ض��ور معر�ض
�سي�ؤول ال��دويل للف�ضاء والـدفاع
الـذي �سيقام يف العا�صمة �سي�ؤول
خالل ( )24-19من �شـهر �أكتوبر
2021م.
ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ا���س��ت��ق��ب��ال
معاليه يوم  7/27مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ل�سعادة كيم ت�شاجن كيو

ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن حممد
النعماين وزي��ر املكتب ال�سلطاين ي��وم 7/5
مبكتبه �سعادة بالز �أبالنالب �سفري جمهورية
�سوي�رسا االحتادية املعتمد لدى ال�سلطنة.
رح��ب معايل الفريق �أول
يف بداية اللقاء ّ
وزير املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفري ،الذي قدم
�شكره وتقديره لل�سلطنة على اجلهود التي تقوم
بها ال�سلطنة يف املنطقة ،ومت خالل املقابلة
تبادل الأحاديث الودية حول م�سرية العالقات
التي تربط ال�سلطنة باالحتاد ال�سوي�رسي ،كما
مت ا�ستعرا�ض عدد من جماالت التعاون و�سبل
تطويرها مبا يحقق م�صالح البلدين ال�صديقني،
�إىل جانب التطرق �إىل ع��دد من الأم���ور ذات
االهتمام امل�شرتك.
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�سفري جمهورية ك��وري��ا املعتمد
لدى ال�سلطنة  ،وخالل اللقاء وجه
معاليه �شكره وتقديره ملعايل وزير
الدفاع الكوري على دعوته الكرمية
ل�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س

ال���وزراء ل�ش�ؤون الدفاع  ،كما مت
ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية التي
تربط البلدين ال�صديقني ،وبحث
ع��دد م��ن الأم����ور ذات االهتمام
امل�شرتك.

الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
يزور دولـــة قطر ال�شقيقة

معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل �سعادة �سفري جمهورية �سوي�سرا االحتادية
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
يتلقى ر�سالة خطية من وزير الدفاع بجمهورية كوريا

قام يوم  7/12الفريق الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
رئ��ي�����س �أرك�����ان ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة بزيارة ر�سمية لدولة قطر
ال�شقيقة ا�ستغرقت عدة �أيام ،اجتمع
خاللها ب�سعادة الفريق الركن طيار
غامن بن �شاهني الغامن رئي�س �أركان
القوات امل�سلحة لدولة قطر  ،وقد
جرى خالل االجتماع ا�ستعرا�ض
العالقات الع�سكرية الثنائية بني
البلدين ال�شقيقني و�سبل تعزيزها،
وذل���ك بح�ضور ال��وف��د الع�سكري
امل���راف���ق ل��رئ��ي�����س �أرك�����ان ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة وعدد من القادة
وكبار ال�ضباط يف القوات امل�سلحة
القطرية  ،كما التقى الفريق الركن
بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان

امل�سلحة خ�لال ال��زي��ارة ب�سعادة
الدكتور خالد بن حممد العطية نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدولة
ل�ش�ؤون الدفاع بدولة قطر ال�شقيقة،

وقد مت خالل اللقاء تبادل وجهات
النظر وبحث عدد من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين
ال�شقيقني.
21

العــدد 535
يوليو 2021

الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
يزور اململكـــــة املتحـــــدة
قام يوم  7/3الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة بزيارة ر�سمية �إىل اململكة املتحدة
ال�صديقة ا�ستغرقت عدة �أيام.

قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ي�شارك يف االجتماع التا�سع ع�شر
لقادة القوات البحرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
���ش��ارك ال��ل��واء ال��رك��ن بحري
�سيف بن نا�رص الرحبي قائد
العمانية يف
البحرية ال�سلطانية ُ
االجتماع التا�سع ع�رش لقادة
ال��ق��وات البحرية ل���دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية
وال����ذي ع��ق��د ي���وم  7/28عرب
االت�صال املرئي.
ومت خالل االجتماع مناق�شة
عدد من املو�ضوعات �ضمن جدول
�أعمال االجتماع لقادة القوات
البحرية ل��دول جمل�س التعاون
ل���دول اخلليج ال��ع��رب��ي��ة ،والتي
من �ش�أنها امل�ساهمة يف تطوير
جماالت العمل البحري الع�سكري
امل�شرتك بني دول املجل�س.

قائــد البحريــة ال�سلطانيــة ال ُعمانيــة
يزور اململكة املتحدة
قام يوم  7/4اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية والوفد الع�سكري املرافق له بزيارة
ر�سمية �إىل اململكة املتحدة ال�صديقة ا�ستغرقت عدة �أيام.
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البحرية ال�سلطانية العمانية تختتم برنامج التدريب ال�شراعي للإبحار واملغامرة لعام 2021م
اختتمت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
وبالتعاون مع وزارة الثقافة والريا�ضة
وال�����ش��ب��اب ي��وم  7/8ب��رن��ام��ج التدريب
ال�رشاعي للإبحار واملغامرة لعام 2021م،
والذي نفذ يف عر�ض البحر على منت �سفينة
البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب ُعمان
الثانية) ل��ع��دد م��ن موظفي امل�ؤ�س�سات
املدنية  ،والذي انطلقت فعالياته يف ال�سابع
والع�رشين من �شهر يونيو املا�ضي.
رع��ى خ��ت��ام ال�برن��ام��ج ال���ذي �أقيم
ب��ق��اع��دة �سعيد ب��ن �سلطان البحرية
الفا�ضل خليفة بن �سيف العي�سائي مدير
عام الأن�شطة الريا�ضية بوزارة الثقافة
والريا�ضة وال�شباب ،و�سط اتخاذ كافة
الإج��راءات االحرتازية املتعلقة بجائحة
(كوفيد .)19
وع��ل��ى م�تن ال�سفينة (���ش��ب��اب ُعمان
الثانية) ا�ستمع راعي املنا�سبة واحل�ضور
�إىل �إيجاز عن الربنامج وما ت�ضمنه من
برامج نظرية وتطبيقات عملية  ،بعد ذلك
قام مدير عام الأن�شطة الريا�ضية بوزارة

الثقافة والريا�ضة وال�شباب بتكرمي الأوائل
وتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني.
هذا ،وقد �شارك يف فعاليات الربنامج
( )20م�شاركا م��ن ال��ذك��ور والإن���اث من
خمتلف اجل��ه��ات امل��دن��ي��ة يف ال�سلطنة
ممن انطبقت عليهم اال�شرتاطات اخلا�صة
باملنهاج ،حيث ا�شتمل الربنامج التدريبي
على علوم الإبحار ال�رشاعي وفنون البحر
واملالحة ،والتدريب على نظام الأ�رشعة،

وكيفية الإبحار بالأ�رشعة املثلثة واملربعة،
وكيفية ا�ستخدام �أدوات ال�سالمة يف البحر،
عالوة على متارين احلريق و�آلية التعامل
مع الفي�ضان يف ال�سفينة واملالحة البحرية،
وكيفية ا�ستخدام اخلرائط و�أعمال ال�صيانة،
�إ�ضافة �إىل الرتكيز على غر�س املبادئ
والقيم املتعلقة ب��روح العمل اجلماعي
والتحمل واملغامرة البحرية وغر�س مبادئ
ال�ضبط والربط بني امل�شاركني.

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
ؤخرا:
الآتي يلخ�ص جوانب مما مت تنفيذه م� ً
• قامت �إح��دى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين يوم  7/5بعملية �إخالء طبي مبحافظة
م�سندم لأحد مواطني دولة الإم��ارات العربية املتحدة
�إثر �سقوطه من �أحد جبال والية خ�صب ،حيث مت نقله �إىل
م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت يوم � 7/19إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجل��و ال�سلطاين العماين بعملية �إخ�ل�اء طبي
ملواطنتني تعانيان من حالة �صحية حرجة ،وق��د مت
نقلهما من مركز ليما ال�صحي �إىل م�ست�شفى خ�صب
املرجعي لتلقي العالج الالزم.

• وقامت ي��وم � 7/23إح��دى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية �إخ�لاء طبي يف
عر�ض البحر لأح��د �أف��راد طاقم �سفينة جتارية عابرة
تابعة جلمهورية ال�صني ال�شعبية على بعد ( )50ميال
�شمال �رشق والية قريات مبحافظة م�سقط .وقد قامت
الطائرة بنقل املري�ض الذي يعاين من حالة �صحية حرجة
من على منت ال�سفينة �إىل م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط
لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت يوم � 7/26إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجل��و ال�سلطاين العماين بعملية �إخ�ل�اء طبي
ملواطنة تعاين من حالة �صحية 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.

23

العــدد 535
يوليو 2021

متابعة :النقيب /متعب بن �سهيل املعمري � -سليمان بن حمود املعمري
ت�صوير :الوكيل �أول� /سعيد بن علي الكلباين  -الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

كلية الدفـاع الوطني حتتفـل بتخريـــــــــــــــــج دورة الدفـاع الوطني الثامنة
معايل ال�سيد وزير اخلارجية راعي احلفل:
نتمنى للخريجني التوفيق والنجاح يف م�سرية ميدان العمل
الوطني يف خدمة عُ مان وقائدها املفدى

اللواء الركن جوي (مهند�س) �آمر كلية الدفاع الوطني:
احتفلت كلية الدفاع الوطني يوم  7/28بتخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة والتي �شارك فيها عدد من كبار
ال�ضباط من �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،و�شرطة عُ مان ال�سلطانية ،واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة عدد من كبار املوظفني بالوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية املدنية ،وذلك حتت رعاية معايل ال�سيد بدر بن حمد البو�سعيدي وزير اخلارجية ،و�سط اتخاذ كافة
الإجراءات االحرتازية والوقائية مبا يحقق التباعد وال�سالمة للجميع من فريو�س كورونا (كوفيد.)19
بد�أ االحتفال الذي �أقيم مبقر الكلية يف مع�سكر بيت الفلج
ب�آيات عطرة من الذكر احلكيم ،ثم �ألقى اللواء الركن جوي
(مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني
كلمة بهذه املنا�سبة قال فيها�« :إننا نحتفل اليوم بتخريج
الدفعة الثامنة من دورات الدفاع الوطني يف هذا ال�رصح
�ضمت هذه الدورة نخبة من �أبناء
الأكادميي ال�شامخ  ،حيث ّ
ُعمان الأوفياء من خمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية،
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تلقوا خاللها ت�أهيال �أكادمييا وعلميا عايل امل�ستوى  ،وا�شتمل
على درا�سات وطنية و�إقليمية ودولية ،تعرفوا من خاللها
على الأ�ساليب العلمية للتحليل والتخطيط ،عالوة على درا�سة
املتغريات يف البيئتني الإقليمية والدولية وانعكا�ساتها على
الأمن الوطني ال ُعماين و�سوف ت�سهم بال �شك يف رفع الكفاءة
القيادية والإداري��ة للم�شاركني وتعزيز قدراتهم يف �صناعة
واتخاذ القرارات ال�صحيحة يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي».

نحث اخلريجني على اال�ستمرار يف بذل املزيد من اجلهد والعطاء
واملثابرة لرفعة ورقي هذا الوطن العزيز

و�أ�ضاف �آمر كلية الدفاع الوطني قائال�« :إن اجلهد والعطاء
معي ،وهنا �أود الت�أكيد على �أهمية ا�ستغالل ما
ال يقف عند حد نّ
خرجتم به من ح�صيلة علمية وعملية وتطبيقها يف جماالتكم
وم�ؤ�س�ساتكم ،فالأنظار حتم ًا �ستتجه �إليكم ،وكذلك تطلعات
ر�ؤ�سائكم ومر�ؤو�سيكم لتقدمي اجلديد واملفيد ،وللم�ساهمة يف
قيادة ركب التغيري الإيجابي ،لذلك ف�إننا نح ّثكم على اال�ستمرار
يف بذل املزيد من اجلهد والعطاء واملثابرة ،ونحن على يقني
ب�أنكم �ست�سهمون يف رفعة ورقي هذا الوطن العزيز حتت ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».

بعد ذلك �شاهد معايل ال�سيد راعي املنا�سبة واحل�ضور
فيلم ًا ت�سجيلي ًا للدورة الثامنة وما ا�شتملت عليه من برنامج
درا�سي ت�ضمن ثالثة ف�صول درا�سية ،بجانب الدرا�سة النظرية
والتطبيقات العملية والزيارات املحلية ذات العالقة بربنامج
الدورة� ،إىل جانب املحا�رضات والندوات لعدد من �أ�صحاب
املعايل وال�سعادة والف�ضيلة والقادة الع�سكريني والأمنيني
بالدولة ،وا�ستقطابها عدداً من ر�ؤ�ساء املنظمات واملجال�س
الإقليمية والدولية ،والقادة الع�سكريني �أ�صحاب املنا�صب
العليا ،واخل�ب�رات واملفكرين والأك��ادمي��ي�ين ،والباحثني
الإ�سرتاتيجيني،و�صناع القرار من داخل ال�سلطنة وخارجها.
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امل�شاركون :
لقد �أثرتنا كلي��ة الدفاع الوطني بالعديد
من الق�ضاي��ا الإ�سرتاتيجية الوطنية منها
والإقليمية والدولية
العميد الركن بحري
علي بن عبداهلل ال�شيدي

الفا�ضل

يعقوب بن �سيف ال�شهيمي

�ألقى الفا�ضل يعقوب بن �سيف ال�شهيمي �أحد امل�شاركني
بالدورة من وزارة الرتبية والتعليم كلمة نيابة عن زمالئه
امل�شاركني جاء فيها:

«لقد ق�ضينا يف جنبات و�أروق��ة هذا ال�صرح ال�شامخ
الوتيد من �صروح بناء الإن�سان العُماين القائد ثالثة ف�صول
درا�س ّية ،تن َّقلنا خاللها بني درا�سة م�ستفي�ضة لبيئتنا الوطن ّية
بواقعها وم�ستقبلها ،بفر�صها وحتدياتها ،ن�ستجلي احلقائق،
ون�ست�شرف امل�ستقبل ،ونب�سط احللول ،وحتليل �إ�سرتاتيجي
عميق ملحيطنا الإقليمي وتداعيات ا�ستقراره ،ونظرة �شمول ّية
أحداث نوغل فيها
ملا يعرتي العامل من متغريات ،وحماكاة ل ٍ
معرفة وحكمة ،ونت�صدّى لها واقعا وافرتا�ضا».
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�سعادة ال�سفري الدكتور ال�شيخ
عبداهلل بن �صالح ال�سعدي

ثم ق��ام معايل ال�سيد وزي��ر اخلارجية راع��ي احلفل
بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني يف ال��دورة ،وت�سليم
الفائزين باجلوائز الفردية يف الأوراق العلمية والبحثية
على م�ستوى الدورة ،حيث ح�صل العقيد الركن عبدالكاظم
بن �إبراهيم العجمي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على
�أف�ضل بحث تخرج  ،وح�صل الدكتور را�شد بن عبيد
الكعبي من االدعاء العام على �أف�ضل ورقة �سيا�سات الأمن
الوطني.
ح�رض االحتفال �صاحب ال�سمو ال�سيد فهد بن اجللندى
�آل �سعيد رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س  ،والفريق الركن
بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن �سامل بن علي احلو�سني
قائد احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين  ،واللواء الركن م�سلم بن
حممد جعبوب قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة  ،واللواء غ�صن
بن هالل العلوي م�ساعد رئي�س جهاز الأم��ن الداخلي
للعمليات ،و�سعادة ال�شيخ خليفة بن علي احلارثي وكيل
وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون الدبلوما�سية  ،والعميد الركن
�سامل بن �سيف احلو�سني قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
بالإنابة  ،و�أع�ضاء هيئة التوجيه بالكلية.
اجلدير بالذكر �أن دورة الدفاع الوطني الثامنة بد�أت

العقيد الركن
حممد بن �صالح الفار�سي

العقيد الركن جوي
عبداهلل بن فايز الظفري

الدكتورة
�إميان بنت �سعيد البو�سعيدية

العقيد الركن
خمي�س بن جمعة العرميي

يف ال��راب��ع من �أكتوبر من العام املن�رصم ،وق��د اتخذت
الكلية كافة �أ�سباب ا�ستخدام التقنية واالت�صال املرئي
والتعليم عن بعد يف �إكمال املنهاج الأكادميي والتدريبي،
وحتقيق �أهداف الدورة التي تهدف �إىل �إعداد وت�أهيل قادة
�إ�سرتاتيجيني ( ع�سكريني ومدنيني) من خالل االلتزام بتوفري
البيئة الأكادميية التي حتفز على الإبداع الفكري والتعلم
والبحث والتطوير ،بهدف �إك�سابهم املعرفة واملهارات
والقيم واالجت��اه��ات التي متكِّنهم م��ن ت��ويل املنا�صب
القيادية يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،وامل�ساهمة الفاعلة يف
�صياغة ال�سيا�سات العامة وتطوير الإ�سرتاتيجيات الوطنية،
واتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية ال�سليمة يف جمايل الأمن
والدفاع ،كما تعتمد بيئة الدرا�سة بالكلية على الأ�سلوب
التفاعلي والبحث املتعمق واملناق�شات املفتوحة ملختلف
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية املعا�رصة.
وب��ه��ذه املنا�سبة �أدىل م��ع��ايل ال�سيد ب��در ب��ن حمد
البو�سعيدي وزير اخلارجية راعي احلفل بت�رصيح للتوجيه
املعنوي قال فيه« :بداية ي�سعدين كثريا وي�رشفني �أن �أكون
امل�رشف  ،وهو كلية الدفاع الوطني،
يف رحاب هذا ال�رصح
ِّ
و�أن ن�سجل تهنئة خا�صة نبارك فيها خلريجي ال��دورة
الثامنة ونهنئهم لتجاوزهم متطلبات هذه الدورة بكل اقتدار
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كلي��ة الدف��اع الوطن��ي متن��ح امل�شارك�ين درجة
املاج�ست�ير يف الدرا�س��ات الإ�سرتاتيجي��ة للأم��ن
والدفاع الوطني من جامعة ال�سلطان قابو�س
ومثابرة ملمو�سة حقيقية  ،ونتمنى لهم التوفيق والنجاح
يف م�سرية ميدان العمل الوطني يف خدمة ُعمان ويف خدمة
جاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
ولت�سليط ال�ضوء على �أهمية الدورة على امل�ستوى الوطني
�أجرى التوجيه املعنوي عدداً من اللقاءات ال�صحفية لعدد من
�أع�ضاء هيئة التوجيه بالكلية واخلريجني وهي كالآتي:
حيث حتدث العميد الركن بحري علي بن عبداهلل ال�شيدي
م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني قائلاً « :يف البداية �أود تهنئة
اخلريجني يف هذا اليوم البهيج امل�رشق من �أيام كلية الدفاع
الوطني  ،كما نهنئ �أنف�سنا جميعا �إكمال الكلية عامها الثامن
من بدء م�سريتها الأكادميية  ،حيث ا�ستطاعت الكلية �أن تتبو�أ
املكانة العلمية املرموقة ف�أ�صبحت يف م�صاف الكليات
املتقدمة التي ي�شار �إليها بالبنان  ،و�إن ما يعظّ م من ر�سالة
الكلية هو الإنتاج املعريف والفكري الذي ت�سهم به ب�شكل م�ستمر
من خالل البحوث والدرا�سات العلمية التي تقدمها الكلية
والندوات ال�سنوية التي متيزت با�ستخدام منهجية علمية حديثة
� َّأهلها للخروج مببادرات من �ش�أنها �أن ترفد العمل احلكومي
وامل�ؤ�س�سي بالدولة وفق (ر�ؤي��ة ُعمان  )2040الهادفة �إىل
بناء الإن�سان ال ُعماين فكر ًيا وعلم ًيا وتخطيط ًيا على امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي ،وال �شك �أن تخرج الفوج الثامن هو يوم وطني
بهيج يف تاريخ الدولة ال ُعمانية احلديثة  ،وقد تبادل ه�ؤالء
الكوكبة من �أبناء ُعمان الأوفياء مع بع�ضهم البع�ض وت�شاركوا
م��ع الآخ��ري��ن خرباتهم ومعارفهم يف مرحلة متقدمة من
درو�سا عملية وحما�رضات
الدرا�سات الإ�سرتاتيجية بعد �أن تلقوا ً
علمية متخ�ص�صة يف الفكر والتخطيط الإ�سرتاتيجي».
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من جانبه قال �سعادة ال�سفري الدكتور ال�شيخ عبداهلل
بن �صالح ال�سعدي ( موجه �إ�سرتاتيجي بالكلية)�« :أود �أن
�أتوجه بالتهنئة اخلال�صة �إىل كافة منت�سبي الدورة الثامنة
من ع�سكريني ومدنيني مبنا�سبة تخرجهم من كلية الدفاع
الوطني بعد �أن نهلوا من معني العلم واملعرفة يف الدرا�سات
الإ�سرتاتيجية للأمن والدفاع ،حيث �أتاحت الكلية الفر�صة
لهم وعلى مدار عام �أكادميي لالرتقاء بفكرهم �إىل امل�ستوى
الإ�سرتاتيجي ،وتعد كلية الدفاع الوطني منارة علمية على
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي لي�س على م�ستوى قوات ال�سلطان
امل�سلحة فح�سب بل على امل�ستوى الوطني ،حيث ي�سهم
برنامج الدفاع الوطني �إىل تعزيز الفكر الإبداعي يف خمتلف
جوانب التخطيط والتحليل الإ�سرتاتيجي ،وقد حر�صت الكلية
منذ ن�ش�أتها على �إك�ساب امل�شاركني املعرفة واملهارة يف
اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية وكيفية �صنع القرار املعني
بالأمن والدفاع الوطني ،وقد كان خامتة هذا الربنامج
التمرين الإ�سرتاتيجي ،الذي مت فيه توظيف الآليات وتطبيق
مقررات الدورة يف التعامل مع عدد من الأحداث والق�ضايا
االفرتا�ضية على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل ،حفظ
اهلل هذا الوطن الغايل و�سلطانه املفدى».
وقال العقيد الركن حممد بن �صالح الفار�سي (موجه
�إ�سرتاتيجي بالكلية)«:يحق لنا �أن نفخر اليوم بتخريج
ال���دورة الثامنة من ق��ادة امل�ستقبل لربنامج الدفاع
الوطني من خمتلف القطاعات الع�سكرية والأمنية
واملدنية ،وقد �أ�سهم برنامج الدفاع الوطني يف �إثراء
امل�شاركني بالق�ضايا الوطنية املختلفة وارتباطها
باملتغريات الإقليمية والعاملية  ،مما �أ�ضفى بعدا �شموليا
�أكرث �إدراك��ا وا�ست�رشافا للق�ضايا الإ�سرتاتيجية� ،إذ �أن
التنوع الذي يحققه برنامج الدفاع الوطني وارتباطه
الأكادميي بجامعة ال�سلطان قابو�س ميثل ركيزة �أ�سا�سية
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يف �صقل قدرات امل�شاركني مبختلف العلوم واملعارف،
حيث تطرقت فعاليات ال��دورة الثامنة �إىل عدد من
الق�ضايا الوطنية كندوة الق�ضايا الإ�سرتاتيجية (نه�ضة
متجددة نحو كفاءة م�ستدامة) ومترين �صنع القرار
الإ�سرتاتيجي ،واللذين �أ�سهما يف ترجمة الأه��داف
الإ�سرتاتيجية لكلية الدفاع الوطني لتحقيق النه�ضة
املتجددة لل�سلطنة حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه».
كما ق��ال العقيد الركن ج��وي عبداهلل بن فايز
الظفري (موجه �إ�سرتاتيجي بالكلية)« :ي�أتي تخريج
دورة ال��دف��اع الوطني الثامنة تتويجا مل��ا تلقاه
امل�شاركون من ت�أهيل �أك�سبهم املعارف والقيم التي
ت�ؤهلهم لتويل املنا�صب على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي
خدمة لهذا الوطن العزيز من خالل الربامج والفعاليات
التي نفذها امل�شاركون يف هذه الكلية �ضمن بيئة
�أكادميية حمفزة على الإبداع وعملت على تطوير الفكر
عول عليهم لتويل
الإ�سرتاتيجي له�ؤالء القادة الذين ُي َّ
املنا�صب الع�سكرية والأمنية واملدنية يف خمتلف
اجلهات بال�سلطنة  ،و�أ�س�أل اهلل �أن يكتب للم�شاركني
التوفيق والتي�سري يف مهام عملهم التي �ستلقى على
عاتقهم وترجمة كل ما تلقوه من املعارف خلدمة
ُعمان ورفعة �ش�أنها».
من جانبه ق��ال العقيد الركن خمي�س ب��ن جمعة
العرميي �أحد امل�شاركني يف الدورة من �ش�ؤون البالط
ال�سلطاين « :كان يل ال�رشف العظيم االنت�ساب �إىل هذا
ال�رصح العلمي ال�شامخ والنهل من معينه ،والذي �أُع ّدت
مقرراته لتتنا�سب مع معطيات امل�ستقبل يف اجلانب
الإ�سرتاتيجي  ،وقد تناغمت بيئات الدرا�سة الإقليمية
والدولية مع البيئة الوطنية و�أنتجت خال�صة ممتازة
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�أ�سهم برنامج ال��دف��اع الوطني يف �إث��راء
امل�شاركني بالق�ضايا الوطنية املختلفة وارتباطها
باملتغريات الإقليمية والعاملية
�أ�سهمت يف تنمية الفكر العايل للم�شاركني ،كما كان
لوجودنا �ضمن جمموعة من امل�شاركني من خمتلف
اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية ومن تخ�ص�صات
خمتلفة فوائد كبرية ،حيث �أثرت النقا�شات فكر التخطيط
الإ�سرتاتيجي للم�شارك  ،و�أوجدت التوافق بني امل�شاركني
يف خمتلف الق�ضايا الإ�سرتاتيجية التي تهم الوطن ،
وبتنفيذ التمرين الإ�سرتاتيجي للكلية (�صنع القرار)8-
و�صل امل�شاركون �إىل م�ستوى عالٍ من الفكر والتخطيط
والقدرة على اتخاذ قرارات �إ�سرتاتيجية ،وذلك ب�شهادة
القائمني على التمرين واخلرباء وامل�ست�شارين  ،وختاما
�أتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان للقائمني على
الكلية».
وقالت الدكتورة �إميان بنت �سعيد البو�سعيدية �إحدى
امل�شاركات يف الدورة من ديوان البالط ال�سلطاين « :تعد
دورة كلية الدفاع الوطني جتربة فريدة من نوعها نظرا ملا
تقدمه من علم ومعرفة تنور بها طريق امل�شاركني ،وحتثهم
على بذل املزيد من اجلهود لرفعة هذا الوطن العزيز  ،وقد
�أ�صبح جلميع امل�شاركني يف ال��دورة معرفة �أكرب و�أدق
عن الأدوار التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات احلكومية وكيفية
التخطيط والتحليل وو�ضع �إ�سرتاتيجيات لتحقيق النمو
االقت�صادي واملجتمعي  ،وهنا �أود �أن �أ�شكر �آمر الكلية
واملوجهني الإ�سرتاتيجيني وجميع العاملني بالكلية على
ما قدموه لنا من دعم وحتفيز وتوجيه وكل ما اكت�سبناه
من فوائد».
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متابعة :النقيب� /سعيـــد بـــن نا�صـــر ال�شبيبـي  -املدنــي� /سليمــان بــن حمــود املعمـــري
ت�صوير :الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي  -الرقيب �أول /مقبول بن �سامل الرحبـي

كلية القيادة والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة حتتفـــــــــــل بتخريج دورة القيادة والأركان الرابعة والثالثني

احلا�صل على املركز الأول على م�ستوى الدورة
(الرائد جوي� /سامل بن �سيف ال�شبلي)

احتفلت كلية القيادة والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  7/12بتخريج دورة القيادة
والأركان الرابعة والثالثني ،وذلك حتت رعاية معايل الفريق جناب ال�سيد منذر بن ماجد
بن �سعيد �آل �سعيد رئي�س جهاز االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين  ،و�سط اتخاذ كافة
الإجراءات االحرتازية والوقائية ل�ضمان �سالمة اجلميع.
بد�أ االحتفال الذي �أقيم مبقر الكلية مبع�سكر بيت الفلج
بتالوة �آي��ات من الذكر احلكيم ،ثم �ألقى �آمر كلية القيادة
والأركان بالوكالة كلمة �أ�شار من خاللها �إىل �أن اجلاهزية
وامل��رون��ة واملتمثلة يف القدرة على اال�ستجابة ال�رسيعة
للمتغريات والظروف البيئية املختلفة هي قيمة من القيم
التي ت�ؤمن بها الكلية والتي من خالل تطبيقها ا�ستطاعت
الكلية التعامل مع جائحة (كورونا) بكفاءة عالية ،مكنها
من ذلك وعي وم�س�ؤولية منت�سبي الكلية ،وما تزخر به الكلية
من �إمكانات تقنية ومرافق �إن�شائية وبيئة �أكادميية متكاملة
م��زودة بكل مقومات النجاح ،الأم��ر ال��ذي �أ�سهم يف تذليل
ال�صعاب وتخفيف �آثار اجلائحة ،و�أتاحت الفر�صة لتنفيذ
برنامج الدورة وفق املنهاج املقرر.
وحث �آم��ر كلية القيادة والأرك��ان بالوكالة اخلريجني
على موا�صلة العلم واملعرفة ،وذلك لتجدد العلوم واملعارف،
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و�أن ينهلوا العلم من م�صادره املختلفة ،و�أن يتعاملوا مع ما
ي�شهده العامل من ثورة �صناعية رابعة وتطور يف التكنولوجيا
واالت�صاالت والأنظمة التي فر�ضت واقعا جديدا ،و�أن يكونوا
م�ستعدين له وهم على �أعتاب مرحلة مهمة مبفاهيم جديدة
وحتديات غري تقليدية.
بعد ذلك �سلَّم معايل الفريق جناب ال�سيد رئي�س جهاز
االت�صاالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين راع��ي املنا�سبة
اجلوائز التقديرية لأوائل الدورة وال�شهادات للخريجني ،حيث
ح�صل على املركز الأول على م�ستوى ال��دورة الرائد جوي
�سامل بن �سيف ال�شبلي ،وجاء يف املركز الثاين الرائد طيار
خمي�س بن �سامل العي�سائي وكالهما من �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين ،وح�صل على املركز الثالث الرائد بحري (مهند�س)
يو�سف بن �إبراهيم احلجري من البحرية ال�سلطانية العمانية.
اجلدير بالذكر �أن الدورة الرابعة والثالثني �ضمت عدداً

�آمر كلية القيادة والأركان بالوكالة:
ا�ستطاعت الكلية تنفيذ برنامج الدورة
وفق املنهاج املقرر رغم الظروف
اال�ستثنائية
من �ضباط وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،واحلر�س
ال�سلطاين العماين ،واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخ��رى،
وقد ا�شتملت الدرا�سة فيها على ثالثة ف�صول �أ�سا�سية ،كما
ت�ضمن املنهاج الدرا�سي على التمارين التعبوية ،وعدد من
املحا�رضات لأ�صحاب ال�سعادة الوكالء وال�سفراء عرب تقنية
االت�صال املرئي ،مما �أ�سهم ذلك يف �إثراء معلومات الدار�سني،
وقد اختتمت الدورة بتنفيذ مترين (احلزم) والذي يعد نتاج
متارين الدورة.
ح�رض فعاليات حفل تخريج دورة القيادة والأرك��ان
معايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�رشيقي املفت�ش العام
لل�رشطة واجلمارك ،ومعايل الفريق �سعيد بن علي الهاليل
رئي�س جهاز الأمن الداخلي ،والفريق الركن بحري عبداهلل
بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
واللواء 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 العماين ،واللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ،واللواء
الركن م�سلم بن حممد جعبوب قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة،

احلا�صل على املركز الثاين على م�ستوى الدورة
(الرائد طيار /خمي�س بن �سامل العي�سائي)

احلا�صل على املركز الثالث على م�ستوى الدورة
(الرائد بحري (مهند�س) يو�سف بن �إبراهيم احلجري)
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كلية القيادة والأركان
واحدة من كليات قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،والتي تعنى ب�إعداد
�ضباط ركن م�ؤهلني للعمل
مبختلف القيادات
والت�شكيالت والوحدات
والقواعد اجلوية والبحرية

كلية القيادة والأركان تعد �صرحً ا تعليميًا ً
�شاخما
يرفد قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية
والع�سكرية الأخرى يف ال�سلطنة بالكوادر
والكفاءات القيادية والإدارية امل�ؤهلة
مبختلف املعارف الع�سكرية
املقدم الركن/
علي بن عبداهلل الرواحي

املقدم الركن/
را�شد بن علي املنعي

واللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري �آمر
كلية الدفاع الوطني ،وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى.
وبهذه املنا�سبة �أجرى التوجيه املعنوي اللقاءات الآتية:
حيث قال املقدم الركن علي بن عبداهلل الرواحي م�ساعد
�آمر كلية القيادة والأركان لل�ش�ؤون الأكادميية« :تعد دورة
القيادة والأرك���ان �أعلى دورة تدريبية يف جم��ال العلوم
الع�سكرية والأمنية والإداري��ة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وي�شتمل املنهاج الدرا�سي للدورة ثالثة ف�صول درا�سية
تخ�ص�صية وم�شرتكة ،حيث تتم تهيئة ال�ضابط الدار�س ليكون
م�ؤهال ل�شغل منا�صب قيادية و�إدارية تخ�ص�صية �أو يف جمال
العمليات امل�شرتكة ،ونظرا للظروف اال�ستثنائية الناجتة عن
ت�أثريات فريو�س (كورونا) التي متر بها ال�سلطنة والعامل �أجمع
فقد مت تطوير �أ�ساليب التدريب يف الكلية �إىل �أمناط رقمية
حديثة من خالل تطويع املمكنات التقنية التي �أفرزتها
الثورة ال�صناعية الرابعة واحلو�سبة ال�سحابية و�أنرتنت
املعلومات ،حيث مت ت�صميم من�صة تعليمية خا�صة بالكلية
ت�سمح مبوا�صلة الربنامج التدريبي عن بعد وبح�سب اخلطة
التنفيذية التي و�ضعتها الكلية ملواجهة ت�أثريات اجلائحة».
وقال املقدم الركن را�شد بن علي املنعي من كلية القيادة
والأرك���ان�« :إن املهمة امللقاة على عاتق كلية القيادة
والأرك��ان يف ت�أهيل و�صقل قدرات ال�ضباط لإعداد جيل
ذي كفاءة عالية من القادة وهيئة الركن يتطلب ت�ضافر
كافة اجلهود الإدارية والأكادميية والفنية خلدمة امل�سرية
التعليمية ،وتعد ال��دورة الرابعة والثالثني بكلية القيادة
والأركان دورة ا�ستثنائية نظرا للو�ضع الذي فر�ضته جائحة
كورونا (كوفيد  ،)١٩حيث مت ا�ستخدام �أ�ساليب متطورة
لتحقيق التوا�صل ونقل املعلومة وتفعيل الكثري من اخلدمات
الإلكرتونية ب�أ�ساليب تعليمية �أكرث تطورا بتقنية التعليم عن
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املقدم الركن/
حممد بن عبداهلل الكلباين

املقدم الركن جوي/
حممود بن م�سلم الكلباين

املقدم الركن بحري/
�سيف بن حممد املقبايل

بعد ،وكذلك ا�ستخدام التقنية للتوا�صل بني الهيئة الأكادميية
وال�ضباط الدار�سني .
وقال املقدم الركن حممد بن عبداهلل الكلباين من كلية
القيادة والأرك��ان« :تعد كلية القيادة والأرك��ان واحدة من
كليات قوات ال�سلطان امل�سلحة التي تعنى ب�إعداد �ضباط
ركن م�ؤهلني للعمل مبختلف القيادات والت�شكيالت والوحدات
والقواعد اجلوية والبحرية وكذلك تكوين ال�شخ�صية القيادية
لل�ضباط الدار�سني ليكونوا ق��ادة ع�سكريني ميتلكون من
العلوم والتدريبات الع�سكرية والثقافية واملعارف العلمية
واملهارات البحثية لأداء ما ي�سند �إليهم من مهام ووظائف
قيادية بكفاءة واقتدار».
من جانبه ق��ال املقدم الركن ج��وي حممود بن م�سلم
الكلباين من كلية القيادة والأرك���ان« :تعد كلية القيادة
�شاخما يرفد ق��وات ال�سلطان
�رصحا تعليم ًيا
والأرك���ان
ً
ً
امل�سلحة والأجهزة الأمنية والع�سكرية يف ال�سلطنة بالكوادر
والكفاءات القيادية والإداري��ة امل�ؤهلة مبختلف املعارف
الع�سكرية والتي �ستحمل على عاتقها �رشف و�أمانة احلفاظ
على �أمن ومكت�سبات نه�ضة ُعمان ك ًال يف جماله ،وبالرغم
من كون �أن الدورة كانت خالل فرتة ا�ستثنائية ب�سبب جائحة
(كوفيد � )19إال �أن كلية القيادة والأركان وبتطبيق �أ�ساليب
ونظم تقنية حديثة يف جمال التعليم عن بعد ا�ستطاعت
وبتعاون اجلميع �أن حتقق الأهداف املو�ضوعة لهذه الدورة
و�إكمال متطلبات برنامج بكالوريو�س العلوم الع�سكرية
للخريجني».
كما قال املقدم الركن بحري �سيف بن حممد املقبايل
من كلية القيادة والأرك���ان�« :أب���ارك لل�ضباط اخلريجني
منت�سبي دورة كلية القيادة والأركان يومهم هذا وح�صولهم
على درجة البكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية وقد نهلوا من
العلوم واخلربات ما ي�ؤهلهم ليكونوا هيئة ركن تعتمد عليهم
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يعبون عن فرحة تخرجهم،
اخلريجون رِّ
ويث ِّمنون اجلهود املبذولة والتي ت�سعى
من خاللها الكلية لتحقيق �أهدافها
الرائد طيار/
خمي�س بن �سامل العي�سائي

الرائد جوي/
�سامل بن �سيف ال�شبلي

الرائد بحري (مهند�س)
يو�سف بن �إبراهيم احلجري

الرائد/
�سامل بن حمد احلوقاين

قيادات �أ�سلحتهم ووحداتهم التي �أتوا منها ،فهني ًئا لهم ثـمرة
اجتهادهم ،وبرغم التحديات الراهنة �إال �أن الكلية ا�ستطاعت
وهلل احلمد من حتقيق الأهداف املن�شودة ور�سالتها ملا تتمتع
به من ق��درات و�إمكانات متكنها من التعامل مع خمتلف
الظروف اال�ستثنائية».
كما عرب عدد من اخلريجني عن فرحة تخرجهم ،مثمنني
اجلهود املبذولة ،والتي ت�سعى من خاللها الكلية لتحقيق
�أهدافها املتوخاة:
حيث قال الرائد جوي �سامل بن �سيف ال�شبلي احلا�صل على
املركز الأول على م�ستوى ال��دورة املتخرجة�« :أحمد اهلل على
ح�صويل على املركز الأول يف الدورة الرابعة والثالثني بكلية
القيادة والأركان التي تعد بحق �رصح ًا علمي ًا �شاخم ًا ومنرباً
للعلوم الع�سكرية ،و�أت�رشف ب�أن �أكون �أحد خريجي هذه الكلية
دور بار ٌز يف �صقل مهاراتي املعرفية
العريقة التي كان لها ٌ
والعملية».
كما قال الرائد طيار خمي�س بن �سامل العي�سائي احلا�صل
على املركز الثاين على م�ستوى الدورة املتخرجة�« :إنه ل�رشف
عظيم �أن �أكون �أحد خريجي هذا ال�رصح الأكادميي الع�سكري
العريق ،حيث تعد دورة القيادة والأرك��ان مرحلة مف�صلية
يف حياة ال�ضابط الع�سكرية كونها ت�سهم يف �صقل مهاراته
القيادية وتزوده مبختلف العلوم الع�سكرية ،و�أتقدم بجزيل
ال�شكر للقائمني على الكلية،و�أهنئ زمالئي اخلريجني ،داعيا
اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفقنا خلدمة وطننا العزيز والقائد
املفدى �أعزه اهلل».
وقال الرائد بحري (مهند�س) يو�سف بن �إبراهيم احلجري
احلا�صل على املركز الثالث على م�ستوى الدورة�« :أهنئ نف�سي
وزمالئي ال�ضباط اخلريجني بهذه املنا�سبة ،والتي بال �شك
وتفان يف ظل جائحة (كورونا) ،حيث
جاءت بعد جهد وعطاء
ٍ
تعد هذه الدورة بالغة الأهمية يف م�سار �ضباط الركن والتي
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الرائد/
عبداهلل بن تعيب ال�شيادي

الرائد/
حممد بن علي الر�شيدي

متخ�ض عنها توحيد ملفاهيم العمليات امل�شرتكة والتعرف
على مبادئ �إدارة الكوارث و�أ�سا�سيات درا�سة الأزمات وحتليل
اجلغرافيا ال�سيا�سية والتاريخ الع�سكري».
من جانبه قال الرائد �سامل بن حمد احلوقاين من رئا�سة
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة« :كان يل �رشف االنت�ساب لهذا
ال�رصح العلمي الع�سكري ال�شامخ الذي نفتخر ونفاخر به،
وقد �ضمت هذه الدورة نخبة من ال�ضباط من خمتلف �أ�سلحة
ووحدات قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية والأمنية
الأخرى بال�سلطنة ،واحلمدهلل الذي وفقنا لإجناز متطلبات
برناجما علم ًيا
هذه الدورة بنجاح ،وقد �شمل منهاج الدورة
ً
ونظريا ،بالإ�ضافة �إىل التمارين العملية للعمليات امل�شرتكة
ومهام وم�س�ؤوليات �ضباط الركن».
وحت��دث الرائد عبداهلل بن تعيب ال�شيادي من اجلي�ش
ال�سلطاين العماين قائال« :احلمدهلل الذي وفقنا لتحقيق هذا
الإجناز بنجاح وتفوق ،حيث تعد هذه الدورة منعطفا مهما
يف احلياة الع�سكرية ل�ضابط الركن مبا حتتويه من علوم
ومعارف ت�سلح ال�ضابط باملهارات الإدارية والقيادية التي
تعينه على تويل خمتلف املهام وامل�س�ؤوليات بقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،ون�س�أل اهلل تعاىل �أن يعيننا على حمل امل�س�ؤولية
و�أن نكون جندا �أوفياء خلدمة هذا الوطن العزيز و�سلطانه
املفدى».
وق��ال الرائد حممد بن علي الر�شيدي من �رشطة عمان
ال�سلطانية�« :إن من حق هذه الكلية �أن ن�صوغ لها �أجمل
عبارات الوفاء ونقدم لإدارتها وهيئتها الأكادميية وجلميع
العاملني يف �أق�سامها املختلفة كل ال�شكر والعرفان ،فهذه
الكلية جمعت بني �شتى العلوم واملعارف لت�أهل �ضباط
�أركان �أكفاء مت�سلحني بالعلوم الع�سكرية والقدرة على حتليل
الوقائع املختلفة وقادرين على التعامل بروح الفريق الواحد
يف العمليات امل�شرتكة �سواء كانت ع�سكرية �أو �أمنية».
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�إعداد/
النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

عد�سة:

الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي
العريــــف� /أحمــد بــن فهــد الوهيبــي
نائب العريف� /أحمد بن غريب الها�شمي

كلية الدفاع الوطني تختتم فعاليات التمريـــــــــــــن الإ�سرتاتيجي ال�سنوي (�صنع القرار)8-

اختتمت كلية ال��دف��اع
الوطني يوم  7/1فعاليات
التمرين الإ�سرتاتيجي
ال�سنوي (�صنع القرار)8-
ال���ذي ن � َّف��ذه امل�شاركون
ب���دورة ال��دف��اع الوطني الثامنة من
خمتلف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
واملدنية بالدولة ،وقد رعى ختام فعاليات
التمرين معايل الدكتور خلفان بن �سعيد
ال�شعيلي وزي��ر الإ�سكان والتخطيط
العمراين ،وبح�ضور الفريق ال ُّركن
بحري عبدالله بن خمي�س الرئي�سي
رئي�س �أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة
رئي�س جمل�س الكلية ،واللواء 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 العماين ،وقائد البحرية
ال�سلطانية العمانية بالإنابة  ،مع الأخذ
بكافة االح�ترازات الوقائية املقرة من
قبل اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية
التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا ( كوفيد . ) 19
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ت�ضمنت فعاليات اليوم اخلتامي
للتمرين �إيجازا عن فعاليات وجمريات
التمرين ق � َّدم � ُه مدير ع��ام الدرا�سات
وال�ش�ؤون الأكادميية بالإنابة بالكلية،
وعر�ض فيلما مرئيا ي�سلط ال�ضوء على
فعاليات التمرين وم��ا متخ�ض عنه
من مناق�شات وا�ست�شارات وتوجيهات
بح�سب فر�ضيات ال��ت��م��ري��ن� ،إ�ضافة
الت�صال مرئي مع امل�شاركني يف التمرين
يف مواقع وجودهم ا�ستمع خالله معاليه
واحل�ضور �إيجازا عن �أدوار ومهام كل
جمموعة ،و�آلية التعامل والتفاعل مع
الأحداث الوطنية والإقليمية املفرت�ضة
خالل �سري �أحداث التمرين.
ومبنا�سبة ختام فعاليات مترين
(�صنع ال��ق��رار� )8-أدىل اللواء الركن

ج��وي (م��ه��ن��د���س) �صالح ب��ن يحيى
امل�سكري �آم��ر كلية ال��دف��اع الوطني
م��دي��ر التمرين بت�رصيح للتوجيه
امل��ع��ن��وي ق��ال ف��ي��ه« :ي��ع��د التمرين
الإ�سرتاتيجي (�صنع ال��ق��رار� )8-أحد
�أهم الأحداث الرئي�سية �ضمن املنهاج
الأك��ادمي��ي ل���دورة ال��دف��اع الوطني،
وهو مبثابة تتويج للح�صيلة املعرفية
والفكرية التي اكت�سبها امل�شاركون
طيلة الف�صول الدرا�سية بالدورة من
خالل تطبيق �أهم النظريات والأ�ساليب
يف فنون القيادة الإ�سرتاتيجية ،حيث
يتطلب م�شاركة فاعلة وعمال جماعيا
من قبل امل�شاركني و�أع�ضاء هيئة
التوجيه بالكلية».

اللواء الركن جوي ( مهند�س) �آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين:

اللواء الركن جوي ( مهند�س)
�صالــــح بـــن يحيـــى امل�سكــــري

و�أ�ضاف �آمر كلية الدفاع الوطني
مدير التمرين« :مت تنفيذ التمرين
الإ�سرتاتيجي (�صنع القرار )8-بتوزيع
امل�شاركني �إىل عدة جمموعات ويف
مواقع خمتلفة �ضمن من�ش�آت قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،حيث مت ا�ستخدام
و���س��ائ��ل االت�����ص��ال امل��رئ��ي احلديثة
للتوا�صل فيما بني املجموعات ،وذلك
م��راع��اة للظروف ال�صحية املتعلقة

التمرين الإ�سرتاتيجي (�صنع القرار–  )8يعد �أحد �أهم الأحداث
الرئي�سية �ضمن املنهاج الأكادميي لدورة الدفاع الوطني ،وهو مبثابة
تتويج للح�صيلة املعرفية والفكرية التي اكت�سبها امل�شاركون طيلة
الف�صول الدرا�سية بالدورة
بجائحة كورونا ( كوفيد  )19وتطبيقا
لقرارات اللجنة العليا يف هذا ال�ش�أن
ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي
والإجراءات االحرتازية».
واختتم اللواء الركن جوي (مهند�س)
�آمر الكلية ت�رصيحه قائالً« :لقد راعت
الكلية �أثناء تنفيذ التمرين حماكاة
ال��واق��ع يف ع��دة �أح���داث وم��ا فر�ضته
الظروف ال�صحية للجائحة على العامل

�أجمع� ،سواء من خالل �صياغة فر�ضيات
التمرين �أو الآل��ي��ات املتبعة �أث��ن��اء
التعامل مع الظروف امل�شابهة ،حيث
�سارت جمريات التمرين وفق الأحداث
املخطط لها من قبل امل�شاركني يف
ال���دورة و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية
والإداري�����ة بالكلية وامل�ست�شارين
وممثلي اجلهات الع�سكرية والأمنية
واملدنية الأخرى بالدولة».
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�سعادة ال�سفري الدكتور ال�شيخ/
عبـــداهلل بــن �صالـــح ال�سعــــدي

وك���ان���ت ف���ع���ال���ي���ات ال��ت��م��ري��ن
الإ�سرتاتيجي (�صنع ال��ق��رار )8-قد
انطلقت ي��وم  6/27مب�شاركة دورة
الدفاع الوطني الثامنة ،ومبنا�سبة
اختتام فعاليات التمرين الإ�سرتاتيجي
ال�سنوي (�صنع ال���ق���رار )8-حتدث
للتوجيه املعنوي كل من:
���س��ع��ادة ال�سفري ال��دك��ت��ور ال�شيخ
ع��ب��داهلل ب��ن �صالح ال�سعدي موجه
�إ�سرتاتيجي بالكلية حيث قال« :يهدف
التمرين الإ�سرتاتيجي �إىل �إك�ساب
امل�شاركني امل��ه��ارات واالجت��اه��ات
والقيم لتحقيق الأه���داف وامل�صالح
الوطنية العليا �إ�ضافة �إىل االرتقاء
مبعارفهم ب�ش�أن �إي��ج��اد ت��واف��ق يف
ا�ستخدام �أدوات القوى الدولية يف
و�سائل الإعالم من �أجل �صنع القرارات
الإ�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني».
وقال �سعادة الدكتور ال�شيخ �سعيد
بن حميد احلارثي م�ست�شار بالتمرين:
«���س��ع��داء ب��امل�����ش��ارك��ة يف التمرين
الإ���س�ترات��ي��ج��ي (���ص��ن��ع ال���ق���رار)8-
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وفخورون مبا �شاهدناه من �إمكانات
عالية وكفاءة كبرية تتمتع بها كلية
الدفاع الوطني ومنت�سبوها ،وهذا �إن
دل على �شيء ف�إمنا يدل على ما توليه
القيادة احلكيمة م��ن اهتمام �سام
بهذا ال�رصح ال�شامخ والعقول النرية
ال��ت��ي جتعلهم م�ؤهلني لأن يكونوا
ق��ادة امل�ستقبل  ،و�إن ه��ذا التمرين
ي�أتي ل�صقل مهارات املنت�سبني �إىل
هذه ال��دورات ب�شكل كبري ،ولقد �أظهر
امل�����ش��ارك��ون الأداء املتميز بح�سب
جمريات التمرين ،و�أحيي هذه الكلية
قياد ًة ومنت�سبني ،ون�س�أل اهلل �أن يوفق
هذه الدورة والدورات القادمة للو�صول
�إىل ال��غ��اي��ات والأه�����داف الوطنية
املن�شودة يف هذا العهد الزاهر ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه
اهلل ورعاه».
وحت��دث العقيد ال��رك��ن حممد بن
�صالح الفار�سي موجه �إ�سرتاتيجي
بالكلية قائالً« :ي�شكل مترين (�صنع

القرار )8-اخلال�صة الرئي�سية لربنامج
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي وال���ذي م��ن خالله
يو�سع مدارك امل�شاركني يف الربنامج
التخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية بناء
على ا�ست�رشاف امل�ستقبل واملعطيات
الآن��ي��ة للق�ضايا ال��ت��ي مت�س الأم��ن
ال��وط��ن��ي ،ومت��ك�ين امل�����ش��ارك�ين يف
ال�برن��ام��ج م��ن امل��ه��ارات التحليلية
على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي و�صوال
�إىل القرار الإ�سرتاتيجي املالئم يف
خمتلف الق�ضايا الوطنية والإقليمية
والدولية».
فيما قال العقيد الركن �سلطان بن
حممد الغافري م�شارك من اجلي�ش
ال�سلطاين ال��ع��م��اين« :ي��ع��د التمرين
ال��ن��ه��ائ��ي ل����دورة ال���دف���اع ال��وط��ن��ي
الثامنة (�صنع ال��ق��رار )8-تطبيقا
عمليا وم����ؤ��ش�را وا���ض��ح��ا ملح�صلة
املعلومات واملعارف الإ�سرتاتيجية
التي نهلها م�شاركو الدورة من معني
مقررات الكلية واملحا�رضات وور�ش
العمل والدرا�سات والبحوث والندوات

�سعادة الدكتور ال�شيخ/
�سعيد بن حميد احلارثي

التمرين الإ�سرتاتيجي
يهدف �إىل اكت�ساب
امل�شاركني املهارات
واالجتاهات والقيم
لتحقيق الأهداف
وامل�صالح الوطنية العليا
وحلقات النقا�ش والع�صف الذهني
التي ت�ضمنها منهاج ال���دورة  ،كما
�أن هذا التمرين هو انعكا�س وداللة
وا�ضحة ملدى اال�ستفادة التي ح�صل
عليها م�شاركو ال���دورة على امتداد
ف�صولها الثالثة  ،و�إن ما يدعو للفخر
واالعتزاز من خالل ما مل�سناه بو�صفنا
م�شاركني يف ه��ذا التمرين هو دقة
التخطيط والتنفيذ والتنظيم والتناغم
ب�ين امل�����ش��ارك�ين يف ال��ت��م��ري��ن من
خمتلف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية
وامل��دن��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�شاركة
اجلهات الإعالمية والأكادميية».
وق���ال ال��دك��ت��ور ن��ا��صر ب��ن حممد
احلجري م�شارك من وزارة الأوق��اف
وال�ش�ؤون الدينية« :يتيح هذا التمرين
ف��ر���ص��ة ل��ل��م�����ش��ارك�ين الع�سكريني

العقيد الركن/
�سلطان بن حممد الغافري

العقيد الركن/
حممد بن �صالح الفار�سي

املقدم الركن/
ذياب بن خلفان املزيني

الدكتور/
نا�صر بن حممد احلجري

وامل��دن��ي�ين جت��رب��ة مم��ار���س��ة ع��دة
منا�صب قيادية و�سيا�سية من خالل
�إع���داد ال�سيناريو ال���ذي ي�سمح لهم
بتعدد الأدوار يف بيئة �شبه حقيقية
م��ع وج���ود م�ست�شارين م��ن خمتلف
امل�ؤ�س�سات بالدولة م�ؤهلني لإب��داء
الر�أي والتوجيه ،ومن خالله ا�ستطاع
امل�شاركون تنمية قدراتهم ومهاراتهم
يف حتليل الأو���ض��اع املدرجة ح�سب
ت�سل�سل الأحداث التي تتطلب م�شاركة
فعالة م��ن اجلميع ،و�إي��ج��اد احللول
املنا�سبة لها وفقا ملعا�ضل التمرين،
املتمثلة يف القطاع الأمني وال�سيرباين
والبيئي».
كما حتدث املقدم الركن ذياب بن
خلفان املزيني م�شارك من احلر�س
ال�سلطاين العماين قائالً« :تعد �آلية �صنع

القرار عملية مركبة تت�ضمن العديد من
املراحل لكل منها معايريها اخلا�صة،
والتي يجب مراعاتها من قبل �صناع
ال��ق��رار ،كما �أنها عملية ديناميكية
تت�ضمن العديد من اخليارات  ،ي�ستلزم
تقييمها توافر مهارات عقلية معقدة،
وقد مت اتباع املنهجية العلمية خالل
الفرتة املا�ضية من التمرين يف �صنع
القرارات للأحداث التي متت مناق�شتها،
كما �أن الإمل��ام بالعنا�رص امللمو�سة
وغري امللمو�سة قد مكن امل�شاركني من
التحليل املنطقي لكل حالة مبفردها،
ووج����ود امل�ست�شارين وامل��وج��ه�ين
والأكادمييني له �أث��ر كبري يف عملية
اتخاذ القرارات حيث كان لهم الدور
الأك�بر يف توجيه امل�شاركني باتباع
القواعد املنطقية يف �صنع القرار».
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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 الآتي:
يوم 7/6

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

�إن تداعي���ات جائح���ة فريو�س كورونا
�أنهكت قوى احلكوم���ات والدول ،و�أبط�أت
عجلة احلياة ،و�أحلقت بها �أ�رضا ًرا ج�سيم ًة
يف جوانبه���ا االجتماعية واالقت�ص���ادية،
لذا عكفت دول الع���امل على اتخاذ كافة
ال�س���بل والتداب�ي�ر االحرتازي���ة التي من
�ش�أنها �أن ت�ضمن �سالمة �أفراد جمتمعاتها
واقت�ص���ادها ،ومنظومتها ال�ص���حية من
االنهيار ،وعلى م�س���توى ال�س���لطنة د�أبت
العليا املُكلّفة ببحث �آلية التعامل
اللجنة ُ
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س
كورون���ا (كوفي���د  )19متابع���ة اخلارطة
الوبائي���ة للجائح���ة واتخ���اذ القرارات

والإجراءات االحرتازي���ة الالزمة للحفاظ
على ال�ص���حة العام���ة ،و�س�ل�امة �أرواح
النا�س و�س���بل عي�ش���هم ،وقد تكون هذه
القرارات يف ظاهره���ا غري مريحة لفئات
املجتمع� ،إال �أنه���ا �أظهرت نتائج مب�رشة
ً
ً
ملحوظا يف م�ؤ�رشات الأرقام
وانخفا�ض���ا
من حيث الإ�ص���ابات والوفيات ،لذا يجب
علينا جميعا التع���اون والت�آزر والوقوف
�ص��� ًفا واح ًدا مع ق���رارات اللجنة العليا
وعدم التهاون وجتاهل خماطر وتداعيات
ه���ذا الفريو�س ،واتباع كاف���ة التعليمات
والتدابري ال�ص���حية ،وتلقي اللقاح للحد
من انت�شار هذه اجلائحة ب�إذن اهلل تعاىل.

متابعة:
النقيب  /يون�س بن �سامل املحروقي
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• متديد فرتة الإغالق امل�سائي للأن�شطة
التجار ّية ومنع احلركة للأفراد واملركبات
لتبد�أ من ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء وتنتهي يف
�صباحا ،وذلك ابتدا ًء من م�سا ِء
ال�ساعة الرابعة
ً
�صباح
يوم اجلمعة  16يوليو 2021م �إىل
ِ
ي��وم ال�سبت  31يوليو 2021م ،فيما عدا
�أيام عيد الأ�ضحى املبارك الثالثة (من يوم
احلجة  1442هـ) التي
� 10إىل يوم  12ذي ّ
قررت اللجنة ال ُعليا �أن ي�ستمر فيها الإغالق
ّ
للأن�شطة التجارية واملنع التام حلركة الأفراد
واملركبات طوال اليوم.
• ا�ستثناء حمافظة م�سندم م��ن ق��رار
الإغ�لاق للأن�شطة التجار ّية ومنع احلركة
نظرا لقلّة عدد الإ�صابات
للأفراد واملركبات؛ ً
واملنومني يف امل�ست�شفيات مبر�ض كورونا
ّ
(كوفيد  ،)19وي�رسي هذا اال�ستثناء ابتدا ًء من
يوم  ،7/6مع الت�أكيد على التزام جميع �سكّان
املحافظة بال�ضوابط االح�تراز ّي��ة املعتمدة
التجمعات.
مثل لب�س الكِمامة ومنع
ّ
• ال ُي�سمح بدخول حمافظة م�سندم �إال
لمِ َن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح
املعتمد يف ال�سلطنة (مم��ن هم يف عمر 18
�سنة فما فوق) من املواطنني واملقيمني يف
ال�سلطنة ،ولمِ َن تلقى جرعتي اللقاح املعتمد
بالن�سبة للقادمني من خارج ال�سلطنة ،وذلك
ابتدا ًء من ال�ساعة اخلام�سة من م�سا ِء يوم
اجلمعة  28ذي القعدة  1442هـ املوافق 9
إ�شعار �آخر.
يوليو 2021م وحتى � ٍ
• رف���ع ج��م��ه��وري��ة م����صر ال��ع��رب��ي��ة من
قائمة الدول التي يحظر على القادمني منها
دخول �أرا�ضي ال�سلطنة ،و ُي�ضاف �إىل القائمة
القادمون من كُ ّل من جمهورية �سنغافورة،
وجمهورية �إندوني�سيا ،وجمهورية العراق،
واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،واجلمهورية

التون�سية ،ودولة ليبيا ،وجمهورية الأرجنتني،
وجمهورية كولومبيا ،وبروناي دار ال�سالم،
والقادمون من �أية دولة �أخرى �إن كانوا قد
يوما
مروا ب�أي من هذه الدول خالل الـ (ً )14
ال�سابقة لطلب الدخول �إىل ال�سلطنة ،على �أن
ي�رسي هذا القرار ابتدا ًء من ال�ساعة اخلام�سة
من م�سا ِء يوم اجلمعة  28ذي القعدة 1442
إ�شعار �آخر،
هـ املوافق  9يوليو 2021م وحتى � ٍ
وحت� ّ�ث اللجنة العليا مواطني ال�سلطنة على
عدم زيارة الدول املذكورة خالل هذه الفرتة.
• مع حلول مو�سم الأم��ط��ار املو�سمية
يف حمافظة ظ��ف��ار (اخل��ري��ف) ف ��إن��ه ميكن
للمواطنني واملقيمني يف ال�سلطنة ممن تلقوا
جرعة واحدة على الأقل من اللقاح املعتمد يف
ال�سلطنة (ممن هم يف عمر � 18سنة فما فوق)
دخ��ول حمافظة ظفار ،كما ُي�سمح بدخول
املحافظة لمِ َن تلقى جرعتي اللقاح املعتمد
بالن�سبة للقادمني من خارج ال�سلطنة ،على �أن
ي�رسي هذا القرار ابتدا ًء من ال�ساعة اخلام�سة
من م�سا ِء يوم اجلمعة  28ذي القعدة 1442هـ
إ�شعار �آخر.
املوافق  9يوليو 2021م وحتى � ٍ
وي�شرتط �أال تتجاوز الفنادق ومن�ش�آت ال�شقق
املفرو�شة يف املحافظة ( )٪50من طاقتها
اال�ستيعاب ّية� ،إ�ضافة �إىل ��ضرورة التزامها
ال�����ص��ارم بكل ال�ضوابط االح�ت�راز ّي���ة التي
املخت�صة.
تعتمدها اجلهات
ّ
• عدم �إقامة �صالة عيد الأ�ضحى املُبارك
و�أ���س��واق العيد التقليدية (الهبطات) ،ومنع
التجمعات بكافة �أنواعها يف خمتلف املواقع
ّ
جتمعات
وت�شمل
ال�سلطنة،
حمافظات
جميع
يف
ّ
وجتمعات املعايدة واالحتفاالت
العوائل
ّ
اجلماعية بالعيد.
• ا�ستمرار العمل حتى �إ�شعار �آخر بقرارات
ربية لل�سلطنة ،وتعليق
�إغالق كافة املنافذ ال ّ

�إق��ام��ة الفعاليات واملنا�شط وامل ��ؤمت��رات
الدول ّية داخل ال�سلطنة ،و�إغالق �أن�شطة قاعات
و�صاالت الأفراح والأن�شطة املرتبطة بت�أجري
اخليام ،وتعليق �إقامة الفعاليات والأن�شطة
املحل ّية ذات الطابع اجلماهريي ،وي�شمل ذلك
الأن�شطة الريا�ض ّية واملعار�ض ب�شتى �أنواعها.
يوم 7/16

• متديد فرتة الإغالق للأن�شطة التجار ّية
ومنع احلركة للأفراد واملركبات طوال اليوم
خالل �أيام عيد الأ�ضحى املبارك لتنتهي يف
ال�ساعة الرابعة من �صباح يوم ال�سبت 14
من ذي احلجة  1442هـ املوافق  24يوليو
2021م.
• رفع جمهورية �سنغافورة وبروناي
دار ال�سالم م��ن قائمة ال���دول التي يحظر
على القادمني منها دخول �أرا�ضي ال�سلطنة،
على �أن ي�رسي هذا القرار ابتدا ًء من ال�ساعة
رص يوم االثنني  9من ذي احلجة
اخلام�سة ع� َ
1442هـ املوافق  19يوليو 2021م.
يوم 7/19

• ال�سماح حلركة الأفراد وافتتاح حمالت
بيع امل���واد الغذائية وامل��خ��اب��ز واملطاعم
وحم�لات م��واد البناء وامل���واد الكهربائية
وال�صحية وحم�لات بيع الأع�ل�اف الواقعة
يف والي��ة �صور فقط يف الفرتة من ال�ساعة
�صباحا وحتى ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء
ال�سابعة
ً
يومي الثالثاء والأربعاء  11 - 10ذي احلجة
 1442هـ املوافق  21 - 20يوليو 2021م.
• ال�سماح لفرق العمل املختلفة مبمار�سة
�أعمالها خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة بالتن�سيق مع
وزارة التنمية االجتماعية.
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خ�ص�ص ملتابعة
العليا يزورون مركز العمليات
�أع�ضاء اللجنة
ُ
امل ّ
ُ
العليا
تنفيذ قرارات اللجنة ُ
زار ع��د ٌد م��ن �أ�ص��حاب
املع��ايل �أع�ض��اء اللجن��ة ال ُعليا
املُكلفة ببح��ث �آلية التعامل مع
التط��ورات الناجتة عن انت�ش��ار
فريو���س كورونا (كوفيد )19 -
ي��وم  7/20مرك��ز العملي��ات
املُخ�ص���ص ملتابع��ة تنفي��ذ
ق��رارات اللجنة العلي��ا يف فرتة
الغل��ق الت��ام خ�لال �أي��ام عي��د
الأ�ضحى املُبارك لالطالع على
�س�ير عمل الفريق املُكلف بذلك،
ل�رشح
وا�س��تمعوا خالل الزيارة
ٍ
ُمف�صل عن �آلية عمل املركز.

اللجنة العليا توا�صل تنظيم امل�ؤمترات ال�صحفية

امل�ؤمتر ال�صحفي يوم 7/8

عقدت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19
امل�ؤمتر ال�صحفي اخلام�س والع�رشين يوم  7/8يف وزارة
الرتبية والتعليم والذي مت بح�ضور كل من :معايل الدكتور
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�أحمد بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،ومعايل قي�س بن حممد
اليو�سف وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار ،ومعايل
املهند�س ع�صام بن �سعود الزدجايل رئي�س بلدية م�سقط،
واللواء عبداهلل بن علي احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�رشطة

واجلمارك للعمليات ،والدكتور �أحمد بن �سامل املنظري املدير
الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية يف ال�رشق الأو�سط ،والدكتور
�سيف بن �سامل العربي مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض
بوزارة ال�صحة ،والأ�ستاذ بدر بن �سيف الرواحي مدير مكافحة
الأمرا�ض املعدية بوزارة ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي للجنة العليا:
معايل الدكتور وزير ال�صحة :
 lعدد حاالت (كوفيد  )19املرقدة بامل�ست�شفيات يبلغ
( )953بينهم ( )494حالة بالعناية املركزة (حتى تاريخ عقد
امل�ؤمتر).
 lمليون و (� )936ألفا و ( )330جرعة من لقاحات (كوفيد
 )19و�صلت �إىل ال�سلطنة حتى الآن.
 lمليون و (� )518ألفا و ( )864جرعة �إجمايل جرعات
لقاحات (كوفيد  )19التي �أعطيت بال�سلطنة حتى الآن.
 lارتفاع عدد املطعمني �ضد (كوفيد )19يف ال�سلطنة �إىل
مليون و (� )266ألفا و (� )293شخ�صا بن�سبة ( )% 36من العدد
امل�ستهدف (حتى تاريخ امل�ؤمتر).
 lق��رارات اللجنة العليا تعتمد على الأدل��ة وامل�ؤ�رشات..
والإغ��ل�اق �أث��ب��ت �أن��ه ي����ؤدي النخفا�ض املنحنى الوبائي
لـ(كوفيد.)19
 lن�ستهدف حت�صني ( )%70 -65من الفئة امل�ستهدفة
بجرعة على الأقل من لقاحات (كوفيد  )19بنهاية �أغ�سط�س
املقبل.
 lحملة التح�صني �ستتوقف خالل �أيام الإغالق التام على
�أن تتوا�صل ب�شكل مكثف بعد ذلك.
 lندر�س الإجراءات التي �سنتخذها ب�ش�أن من يرف�ض تلقي
اللقاح من الفئات امل�ستهدفة.
 lع��دد اجلرعات التي حجزتها ال�سلطنة لنهاية العام
اجلاري يتجاوز ( )7ماليني من بينها ( )4ماليني ونحو ()200

�ألف جرعة من لقاح فايزر.
 lال�سلطنة ب��ادرت باالعرتاف بكافة �شهادات التطعيم
امل�سجلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
 lن�سبة الوفيات انخف�ضت ب�شكل وا�ضح لدى الفئة العمرية
من فوق ( )60عاما ممن تلقوا اللقاح.
معايل وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار:
 lاجلانب االقت�صادي وت�أثرياته على املواطنني من بني
�أولويات اللجنة ..وجميع القرارات تهدف لتقليل الأ�رضار ب�أكرب
�شكل ممكن.
 lاللجنة راعت تقليل فرتة الإغالق التام ب�أكرب �شكل ممكن
لعدم الت�أثري على امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات:
� lسرناعي احلاالت الإن�سانية خالل فرتة الإغ�لاق التام
بعيد الأ�ضحى.
 lجميع الإجراءات �ستبقى بالو�ضع ذاته خالل فرتة منع
حركة الأفراد واملركبات من  16يوليو لنهاية ال�شهر اجلاري.
� lستكون هناك نقاط حتكم و�سيطرة بني املحافظات
خالل فرتة الإغالق التام ،بينما �ستبقى الواليات مفتوحة مع
ح�ضور �أمني ل�ضمان تنفيذ قرارات اللجنة.
املدير الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�شرق املتو�سط
� lإ�صابات (كوفيد  )19بالإقليم تتجاوز ( )11مليونا
والوفيات تخطت (� )220ألفا.
� lأغلب دول العامل ا�ستخدمت �إجراءات الإغالق ..والإجراءات
التي اتخذتها ال�سلطنة منا�سبة وتهدف حلماية الأرواح.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
 lال يوجد �أي تغيري حتى الآن ب�ش�أن ال�بروت��وك��والت
والقرارات اخلا�صة بالقادمني �إىل ال�سلطنة.
 lن�سبة الوفيات ارتفعت خالل املوجة احلالية من انت�شار
(كوفيد  )19بن�سبة ( )%372مقارنة باملوجة ال�سابقة.
مدير مكافحة الأمرا�ض املعدية بوزارة ال�صحة:
 lن�ستهدف حت�صني ( )2مليون �شخ�ص �ضد كوفيد19
بجرعة على الأقل بحلول منت�صف ال�شهر اجلاري بن�سبة ت�صل
�إىل  %55من الفئة امل�ستهدفة.
 lنتوقع االنتهاء من تطعيم جميع الفئات امل�ستهدفة
باجلرعة الأوىل بحلول منت�صف �أغ�سط�س املقبل.
� )40( lألف �شخ�ص يتم تطعيمهم يوميا �ضد (كوفيد )19
خالل الفرتة احلالية ..والعدد �سريتفع ل��ـ(� )80ألفا بعد عيد
الأ�ضحى مع و�صول عدد �أكرب من اللقاحات.
 lتطعيم �أكرث من (� )10آالف من الن�ساء احلوامل حتى الآن.
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قوات ال�سلطان امل�سلحة  ..جهود وطنية فـــــــــــــي التعامل مع ت�أثريات املنخف�ض اجلـوي
•• يف �إطار املهام والواجبات الوطنية التي ت�ضطلع بها و�ضمن خططها الدائمة للم�ساهمة يف
�إدارة احلاالت اال�ستثنائية تقوم قوات ال�سلطان امل�سلحة بت�سخري كافة �إمكاناتها وقدراتها املادية
والب�شرية يف التعامل مع احلاالت املدارية التي ت�شهدها ال�سلطنة بني احلني والآخر•• .
ال�سلطان
وقد كثفت �أ�س��لحة ُ
قوات ُّ
امل�سلّحة واخلدمات الهند�سية بوزارة
الدف��اع جهوده��ا الفني��ة والب�رشية
لتق��دمي الدع��م والإ�س��ناد وت�س��خري
مقدراته��ا و�إمكاناته��ا الوطني��ة
يف �إط��ار التعام��ل م��ع تداعي��ات
املنخف���ض اجل��وي ال��ذي �ش��هدته
بع���ض حمافظ��ات ال�س��لطنة م�ؤخرا،
وي�أت��ي ذل��ك يف �إط��ار جه��ود قوات
ال�سلطان امل�س��لحة والدوائر الأخرى
بوزارة الدفاع يف تقدمي �أوجه الدعم
و�ص َو ِر الإ�سناد الالزم لكافة اجلهات
ُ
احلكومية وباقي القطاعات الأخرى
بال�س��لطنة واملواطن�ين واملقيم�ين
املت�أثرين جراء هذا املنخف�ض.
ه��ذا ،وق��د قامت قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة ومن��ذ الإع�لان ع��ن ه��ذه
احلال��ة اجلوي��ة بتفعي��ل بع���ض من
اللج��ان الع�س��كرية الفرعي��ة لإدارة
احل��االت الطارئ��ة بقوات ال�س��لطان
امل�س��لحة يف بع�ض م��ن حمافظات
ال�سلطنة ذات الت�أثري املبا�رش وتفعيل
خططها املو�ضوعة والقابلة للتطوير
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وفقا للموقف للحالة اجلوية .
ويف ذات الإط��ار و�ض��من خط��ط
الدعم والإ�س��ناد جراء احلالة اجلوية
القائم��ة ق��ام ي��وم  7/16اجلي���ش
ال�س��لطاين العم��اين ممث ًال بق��وة �أمن
ال�س��احل بوالي��ة �ص��ور مبحافظ��ة
جن��وب ال�رشقي��ة بعملي��ات متعددة
يف جم��ال البحث والإنق��اذ لعدد من
الأ��سر الذين احتجزته��م الأودية يف
منازلهم ونقلهم �إىل مواقع �آمنة .
كم��ا قامت يوم  7/17اخلدمات
الهند�س��ية ب��وزارة الدف��اع بتق��دمي
اخلدم��ات الفنية وت�س��خري املعدات
والآلي��ات وامل�ض��خات و�ص��هاريج
املي��اه بوالي��ة �ص��ور واملناط��ق
املجاورة للتعامل مع تداعيات و�آثار
املنخف���ض اجل��وي  ،حيث ا�س��تمرت
يف توف�ير املي��اه ال�ص��احلة لل�رشب
للمواطنني بعد تعطل اخلط الرئي�سي
للمياه � ،إ�ضافة �إىل الإ�سهام يف �إزالة
التجمع��ات املائية من عل��ى الطرق
واملم��رات وب�ين املن��ازل  ،والعم��ل
عل��ى �إع��ادة فت��ح الط��رق املت�أث��رة
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و�إزالة الطمي املرتاك��م عليها ،و�إزالة املخلفات من
على الطرق التي �أغلقتها ال�س��يول وغريها من �أوجه
الدعم والإ�سناد الأخرى.
بقوة �أمن ال�ساحل
كما قام لواء امل�شاة  ٢٣ممث ًال َّ
باجلي�ش ال�س��لطاين العماين يف تقدمي عددٍ من �أوجه
الدع��م والإ�س��ناد لبع���ض من ق��رى حمافظة جنوب
ال�رشقي��ة �إث��ر تعر�ض��ها للمنخف�ض اجل��وي كتوفري
�صهاريج املياه ال�ص��احلة لل�رشب و�إزالة املخلفات
من على الطرق التي �أغلقتها ال�سيول اجلارفة ،ف�ضلاً
عن خدمة النقل للأهايل واملقيمني ملناطق �آمنة .
وقامت يوم  7/22كتيبة �ساحل عمان باجلي�ش
ال�س��لطاين العم��اين بتق��دمي ع��دد م��ن �أوج��ه الدعم
والإ�س��ناد لعدد من القرى بوالية �ص��حار مبحافظة
�ش��مال الباطن��ة ج��راء تداعيات املنخف���ض اجلوي
ال��ذي تعر�ض��ت له بع�ض م��ن حمافظات ال�س��لطنة،
حيث مت فتح عدد من نقاط التزود باملياه ال�صاحلة
لل�رشب  ،بالإ�ضافة �إىل توفري جمموعة من �صهاريج
املياه ال�صاحلة لل�رشب لتزويد املواطنني واملقيمني
باملياه يف تلك القرى بالوالية .
كم��ا ق��ام ي��وم � 7/19س�لاح اجل��و ال�س��لطاين
العم��اين وبالتن�س��يق م��ع قط��اع الإغاث��ة َوالإيواء
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باملرك��ز الوطن��ي لإدارة احل��االت
الطارئ��ة بت�س��يري عدد م��ن الرحالت
اجلوي��ة بوا�س��طة �إح��دى طائرات��ه
العمودي��ة �إىل بل��دة �س��وقة بوالي��ة
قري��ات مبحافظ��ة م�س��قط لنقل عدد
م��ن املواطن�ين وامل��واد الغذائي��ة
واال�س��تهالكية للمواطنني القاطنني
يف تلك املناطق وب�إ�سناد من اجلي�ش
ال�س��لطاين العم��اين بل��واء امل�ش��اة
لا بكتيب��ة ال�ص��حراء ،وذلك
 ٢٣ممث� ً
لت�س��هيل مهم��ة �إي�ص��ال ه��ذه املواد
للمواطنني القاطنني فيها ل�ص��عوبة
الو�صول �إليها بوا�سطة الطرق الربية
نتيجة ت�أثرها باملنخف�ص اجلوي.
كم��ا مت �أي�ض��ا نق��ل فري��ق م��ن
الفني�ين التابع�ين ل�رشك��ة كهرب��اء
م��زون املتخ�ص�ص�ين يف �إ�ص�لاح
خط��وط الكهرب��اء بع��د �أن تعر�ض��ت
بع�ض اخلطوط الكهربائية للتلف يف
املنطقة ب�س��بب ت�أثرها من تداعيات
املنخف�ض اجلوي.
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

احتفلت بالدنا الغالية ُعمان قبل �أيام من �ص��دور هذا العدد
بعيد الأ�ضحى املبارك ،وهو لي�س �أول عيد نحتفل به مع عامة
امل�س��لمني يف �ش��تى بقاع الأر���ض ،من حيث
الب�س��اطة والتقليل م��ن الفعالي��ات والتقاليد
املتع��ارف عليه��ا يف مث��ل ه��ذه املنا�س��بة
العزيزة والغالية على كل م�سلم ،وذلك يف ظل
اجلائحة التي ال تزال تخيم على دول العامل واملعروفة با�سم
جائح��ة كورونا (كوفيد ،)19والتي �أحدثت تغيريا كبريا يف
�ش��كل وحجم الفعاليات التي متار�س يف مثل هذه املنا�س��بة
الدينية املهمة ،الأمر الذي يعك�س الوعي الذي يتمتع به �أفراد
املجتم��ع ،وم��ا يج��ب عليهم القيام ب��ه للحد منانت�ش��ار هذا
الفريو�س الذي �أودى بحياة �أعداد كبرية من الب�رش يف خمتلف
�أنحاء العامل ،وما زلنا ن�س��مع يوميا عن الإ�ص��ابات والوفيات
التي حتدث جراء ذلك� ،س��واء كان ذلك على امل�ستوى اخلارجي
�أو الداخل��ي ،الأم��ر الذي يدعو �إىل توخي احل��ذر و�أخذ احليطة،
وانتهاج ال�س��بل الكفيلة بتجنيب ال��ذات والآخرين خماطر هذا
الوب��اء ،جلعل ت�أثريه يف احلد الأدن��ى ،عرب خطوات و�إجراءات
وقائية �رضورية .
�إن اتب��اع م��ا تفر�ض��ه الع��ادات والتقالي��د احلمي��دة التي
توارثتها الأجيال جيال بعد جيل من الأمور املهمة ،وهذاما
يتم�سك به ويحر�ص عليه جمتمعنا ال ُعماين� ،إال �أن الظروف
قد تقت�ض��ي �أحيانا التخلي م�ؤقتا عن ممار�سة بع�ض هذه
الع��ادات ،تكي ًف��ا مع الأو�ض��اع الطارئة كم��ا هو احلال
الآن� ،س��واء كان ذلك من خالل ال�سلوكيات الفردية �أو
اجلماعية ،وهو الأمر املالحظ خالل العيد املا�ضي

*

يكتبها :الدكتور
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والأعي��اد الت��ي �س��بقتهمنذ بداي��ة جائحة
كورون��ا،وذل��ك يف �إط��ار الوع��ي الف��ردي
واملجتمع��ي الذي يت�س��م باحليطة واحلذر،
واتباع التعليمات التي ت�ص��در بهذا ال�ش�أن
من جان��ب اللجن��ة العلي��ا املكلف��ة ببحث
�آلي��ة التعام��ل م��ع التط��ورات الناجتة عن
انت�ش��ار فريو���س كورون��ا ،و�إن كان��ت تلك
العادات والتقاليد املتوارثة تظل مغرو�س��ة
يف املجتم��ع �إال �أن ممار�س��تها �أو التعامل
معه��ا يتم وفق ما يقت�ض��يه احلذر وحتتمه
الأو�ض��اع احلالية ،ومبا ال ي�ش��كل خطورة
عل��ى امل�س��توى الف��ردي �أو الأ��سري �أو
االجتماعي ،وهو الأمر املالحظ من جانب
�أف��راد املجتم��ع طيل��ة �أيام عيد الأ�ض��حى
املب��ارك ،حي��ث اقت��صرت الفعاليات على
امل�ستوى الأ�رسي املحدود ،وهو ما يعك�س
م��دى الوع��ي والإدراك مل��ا متثل��ه بع���ض
املمار�س��ات التقليدية من خطورة قد متتد
�آثارها لت�شمل �أفراد املجتمع خارج الأ�رسة.
ونحن نحتف��ل بتلك املنا�س��بة املباركة
ف�إنن��ا دون �ش��ك مل نغف��ل �أو نتنا�س الدور
الكب�ير وامله��م الذي يقوم ب��ه �أبناء الوطن
املخل�صون كل يف موقعه ،و اجلهود الكبرية
والت�ضحيات اجل�سيمة التي يقومون بها يف
مثل هذه الظروف غري الطبيعية ،وا�ض��عني
ن�ص��ب �أعينهم خدمة الوطن الغايل و�أبنائه
الأع��زاء ،باذلني الغ��ايل والنفي�س من �أجل

القي��ام بواجبه��م عل��ى الوجه
الأكم��ل ،ونخ���ص بالذك��ر منهم
رج��ال ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
مبختل��ف �أ�س��لحتها وت�ش��كيالتها،
و�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،والأجهزة
الع�س��كرية والأمنية الأخ��رى ،الذين
ي�س��هرون على حماية الوطن والذود
عن حيا�ضه ومقدراته ،واحلفاظ على
�أمنه وا�س��تقراره و�س�لامة وطم�أنينة
�أبنائه ،كم��ا �أننا نق��در عاليا الأدوار
الوطني��ة املخل�ص��ة لأبن��اء الوط��ن
الآخري��ن ،كل يف موقع��ه ،وح�س��ب
تخ�ص�ص��ه ،ونخ���ص بالذك��ر الأطقم
الطبي��ة املختلف��ة �س��واء كان��وا يف
وزارة ال�ص��حة� ،أو اخلدم��ات الطبي��ة
للق��وات امل�س��لحة ،وكذل��ك املراك��ز
الطبية اخلا�ص��ة على ما يقومون به
من �أدوار خدمة للوطن واملواطن .
حف��ظ اهلل ُعمانن��ا الأبي��ة عزي��زة
م�س��تقرة ،تنع��م باخل�ير والرخ��اء
والأم��ان ،يف ظ��ل القي��ادة احلكيمة
ملوالن��ا ح��ضرة �ص��احب اجلالل��ة
ال�س��لطان هيث��م ب��ن ط��ارق املعظم
القائ��د الأعلى -حفظ��ه اهلل ورعاه-
و�س��دد على طريق اخل�ير خطاه ،واهلل
�سبحانه وتعاىل يرعى امل�سرية .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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قانون اجلرائم والعقوبات العـــــــــــــــ�سكرية
�إن امل�ؤ�س�س ��ة الع�س ��كرية وامل�ؤ�س�س ��ات الأمنية الأخرى ذات الطابع الع�س ��كري ،تختلف متاما عن امل�ؤ�س�س ��ات املدنية
يف الدول ��ة ،ذل ��ك لأنها م�ؤ�س�س ��ات تعنى باملحافظ ��ة على كيان و�أمن الدولة ومكت�س ��باتها ،لذلك ف�إن هذه امل�ؤ�س�س ��ات
(له ��ا طبيعته ��ا التنظيمي ��ة اخلا�ص ��ة بها امل�س ��تمدة من امله ��ام املنوطة به ��ا) ،كما �أن املنت�س ��بني �إليه ��ا يقومون مبهام
ج�سيمة يف ظروف غري تلك التي ي�ؤدي فيها املواطن املدين واجباته الوطنية .وتتمثل تلك املهام اجل�سيمة يف �أنها
ته ��دف �إىل حتقي ��ق الأم ��ن واال�س ��تقرار ،وحماية التنمية امل�س ��تدامة للدولة يف ال�س ��لم واحلرب ،ومن هنا (اقت�ض ��ت
هذه الطبيعة التي تتميز بها امل�ؤ�س�س ��ة الع�س ��كرية �أن يكون لها نظام خا�ص ي�ش ��مل جميع جوانب احلياة الع�س ��كرية،
بحيث ال يقت�ص ��ر فقط على القواعد التي تنظم الأفعال امل�ش ��روعة الواقعة يف حميط
احلي ��اة الع�س ��كرية ،ب ��ل يت�س ��ع لي�ش ��مل كذل ��ك الأفعال غري امل�ش ��روعة التي ت�ص ��در عن
منت�س ��بي امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية ،ذلك لأن ترك الأفعال غري امل�شروعة التي قد ت�صدر عن
منت�سبي هذه امل�ؤ�س�سة دون تنظيم خا�ص و�إخ�ضاعها ملنظومة القواعد العامة يف قانون
العقوب ��ات� ،س ��ي�ؤدي �إىل ق�ص ��ور تل ��ك القواعد عن حتقي ��ق الغاية املبتغاة م ��ن التنظيم
الع�س ��كري ذاته ،والذي يتطلب قواعد خا�ص ��ة يف التجرمي والعقاب تت�صف ب�صفات قد
ال تتوافر يف قواعد القانون العام .ومن هنا جاءت احلاجة ل�سن قانون خا�ص للجرائم
والعقوبات الع�سكرية ليعالج م�صلحة �أ�سا�سية معينة للجماعة ،وهي م�صلحة امل�ؤ�س�سة العميد الركن (متقاعد)
الع�س ��كرية) .و�س ��وف نتن ��اول يف هذه املقال ��ة باخت�ص ��ار اجلرائم والعقوبات الع�س ��كرية �سعود بن �سليمان احلب�سي
وذلك على النحو الآتي:
اجلرائم الع�سكرية
� َّإن اجلرائم الع�س��كرية ظه��رت مع بداية تنظي��م اجليو�ش يف
جمامي��ع من الب�رش مب�س��مى (الأفراد الع�س��كريني) ،وتطورت عرب
الع�ص��ور وفق تط��ور احلياة ب�ش��كل ع��ام ،والبيئة التي يعي�ش��ها
الأفراد الع�س��كريني ب�ش��كل خا�ص حتى و�ص��لت �إىل ال�شكل الذي
نعي�ش��ه اليوم( .ويعترب الفراعنة �س��ابقني غريهم من احل�ض��ارات
القدمي��ة واحلديث��ة يف التمييز بني اجلرمية الع�س��كرية واجلرمية
العادية ،وكانوا يربطون اجلرمية الع�س��كرية ب�أخالق و�سلوكيات
املجتمع الع�سكري الفرعوين ،فكان اجلنود الذين يرتكبون بع�ض
اجلرائم كالهروب والغياب والع�ص��يان ،يتعر�ضون للحكم عليهم
بعقوبات مت�س ال�رشف الع�س��كري لديهم ،ويعترب الفراعنة �أي�ض��ا
ق��د ميزوا ب�ين اجلرمي��ة الع�س��كرية واجلرمي��ة العادي��ة ،فكانوا
يعت�برون اجلرمية الع�س��كرية هي الت��ي يرتكبها اجلن��ود ومت�س
النظام الأ�سا�سي للجي�ش).
ويف عهد الفتوحات الإ�س�لامية اهتمت اجليو�ش الإ�س�لامية
بقيادة الر�سول �ص��لى اهلل عليه و�سلم باجلرمية الع�سكرية ،وكان
الأ�سا�س يف حتديد اجلرمية الع�سكرية� ( ،أال تخالف ن�صا �رصيحا
ورد يف القر�آن الكرمي وال�سنة والإجماع.
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اجلرمية الع�سكرية هي نوع من �أنواع املخالفات �أو الأخطاء الوظيفية �أو
املهنية يرتكبها �أحد الع�سكريني ب�سبب وظيفته ،وهو خط�أ مي�س مبا�شرة
النظام الع�سكري ،وي�سبب �ضررا ماد ًيا �أو معنو ًيا بالقوات امل�سلحة

وق��د حدد الفقهاء حدود والية القا�ض��ي الع�س��كري ،ب�أن��ه ال والية له
على غري الع�س��كر ،ومن كان حمرتفا يف القتال ،و�أنه لو تنازع اجلندي مع
�أهل البلد يف ق�ض��ية و�أريد حتديد اخت�ص��ا�ص القا�ض��ي ،فالعربة بقا�ض��ي
املدعى عليه ،فلي�س للقا�ضي الع�سكري احلكم على املدين ،ومن �أهم اجلرائم
الع�س��كرية يف النظ��ام اجلنائ��ي الإ�س�لامي ه��ي( ،جرائ��م الف��رار ،وجرائم
اال�ست�سالم ،وجرائم الع�صيان).
ويف فرن�سا وخا�صة يف عهد امللك فليب ال�ساد�س عام 1347م ،حظيت
اجلرمي��ة الع�س��كرية باهتمام خا�ص ،حيث �أ�ص��در امللك مر�س��وما يق�ض��ي
مبحاكمة حرا�س الق�رص �أمام حماكم خا�ص��ة بعد �إخراجهم من اخت�صا�ص
الق�ض��اء العادي ،ويف عام 1540م حدد (فرن�سو/الأول) اجلرائم الع�سكرية
وغ�ير الع�س��كرية ،جاعال االخت�ص��ا�ص الأول للق�ض��اء الع�س��كري ،والثاين
للق�ض��اء العادي .وقد �شهد مو�ضوع اجلرائم الع�س��كرية يف فرن�سا تطورات
متتالي��ة ،فف��ي عام 1665م ا�س��تحدثت جمال�س احلرب ب��دال من املحاكم
الع�سكرية وكانت �أحكامها ال تقبل الطعن عليها ،وخالل الفرتة من 1665م
وحت��ى 1965م �ص��درت العدي��د م��ن الت�رشيع��ات يف هذا املج��ال ،وكان
�آخرها يف عهد اجلرنال (ديجول) عام 1965م عند ما �صدر قانون الق�ضاء
الع�س��كري رقم ( )65/542وتوحدت الت�رشيعات الع�س��كرية للقوات الربية
واجلوية والبحرية بعد �أن كان لكل منها ت�رشيع خا�ص .ويف عام 1982م
�ص��در القانون رقم ( )621حمققا تقدما كب�يرا يف الفكر القانوين اجلنائي
الفرن�سي ،وذلك لتميزه ب�إخ�ضاع �أحكام املحاكم الع�سكرية لرقابة حمكمة
النق�ض ،وق�رص اخت�ص��ا�ص الق�ض��اء الع�س��كري على زمن احلرب� ،أو ال�سلم
بالن�سبة للجيو�ش الفرن�سية والعاملة خارج احلدود الفرن�سية.

مفهوم اجلرمية الع�سكرية

�إن اجلرمي��ة الع�س��كرية ه��ي ن��وع م��ن �أن��واع املخالف��ات �أو الأخطاء
الوظيفي��ة �أو املهني��ة يرتكبها ً �أحد الع�س��كريني ب�س��بب وظيفته ،وهو خط�أ
مي�س مبا�رشة النظام الع�س��كري ،وي�س��بب �رضرا ماد ًيا �أو معنو ًيا بالقوات
امل�س��لحة ،لذلك ف���إن مفهوم اجلرمية الع�س��كرية يبني اخت�ص��ا�ص وحدود
قانون الأحكام الع�س��كرية ،وبالتايل اخت�صا�ص وحدود الق�ضاء الع�سكري
يف نط��اق حدود ه��ذا املفهوم .كم��ا �أن نظ��ام العقوبات الع�س��كري ،يحدد
اجلرائ��م املخل��ة ب�أمن ونظ��ام الق��وات امل�س��لحة والعقوبات املق��ررة لها
والإج��راءات الت��ي حتكم الدع��وى الع�س��كرية .وبذلك ف���إن ذل��ك النظام �أو
القانون ُيعد قانونا جنائيا خا�ص��ا بجوار جمموعة القانون اجلزائي العام
(قان��ون �أو نظام العقوبات ونظام الإجراءات اجلزائية �أو قانون الإجراءات
اجلنائي��ة) وم��ن ثم ف�إن نظام �أو قانون العقوبات العام هو الأ�س��ا�س الذي
يرجع �إليه يف حالة عدم وجود ن�ص يف نظام العقوبات الع�سكرية ،وكذلك
نظ��ام الإج��راءات اجلزائية ه��و النظام ال��ذي يحكم �إج��راءات املحاكمات
الع�س��كرية يف حال خلو نظام العقوبات الع�س��كري �أو الئحة �س�ير �إجراءات
املحاكم��ة الع�س��كرية �أمام دي��وان املحاكمات الع�س��كري م��ن ن�ص ينظم
�إجراءات املحاكمات.
وقد تكون املخالفات الع�س��كرية ب�سيطة يقوم القادة الع�سكريون فيها
بتوقي��ع اجل��زاءات� ،إال �أن الأم��ر قد يك��ون على جانب م��ن اخلطورة بحيث
يتطلب جزا ًء ج�سيما ،وهنا ال يت�صور توقيعه بدون �ضمانات خا�صة ،لذلك

كان ال ب��د من �إن�ش��اء تنظيم ق�ض��ائي ع�س��كري يطبق العقوبات اجل�س��يمة
من ناحي��ة ،ويحفظ للمتهم ال�ض��مانات التي تكفل حتقيق العدل بالن�س��بة
له واحلفاظ على كرامته وحقوقه ك�إن�س��ان ،وقد اجتهت دول العامل ومنها
ال��دول العربي��ة �إىل الأخ��ذ مببد�أ� :إف��راد القوات امل�س��لحة بنظ��م للعقوبات
الع�سكرية وللق�ضاء الع�سكري ،وللإجراءات اجلزائية الع�سكرية.

تعريف اجلرمية الع�سكرية

هن��اك العديد م��ن االختالفات واالجتاه��ات واملعاي�ير الفقهية حول
و�ض��ع تعريف للجرمية الع�س��كرية يف العديد من الدول العربية والأوروبية
وغريه��ا م��ن ال��دول ،وم��ا يهمنا يف ه��ذه املقالة الق�ص�يرة ه��و التعريف
الذي تو�ص��ل �إليه الباحثون املتخ�ص�ص��ون يف هذا املجال وهو (�أي �سلوك
�إيجابي �أو �س��لبي يقوم به �ش��خ�ص يتمتع بال�ص��فة الع�س��كرية ،ويتمثل يف
خمالفة للقانون الع�س��كري� ،أو �إخالل بالنظام الع�س��كري� ،أو ي�ش��كل اعتداء
على امل�صلحة الع�سكرية).
وم��ن خ�لال ه��ذا التعري��ف ميك��ن التو�ص��ل �إىل حقيق��ة يف �أن عبارة
(�ش��خ�ص يتمتع بال�ص��فة الع�س��كرية) ،املق�ص��ود بها هو �أي �شخ�ص يتمتع
بال�ص��فة الع�س��كرية ومن يف حكمه مث��ل املدنيني العاملني يف امل�ؤ�س�س��ة
الع�سكرية �أو ملحقني بها �أثناء احلرب.

�أنواع اجلرائم من حيث ركنها ال�شرعي

الن���ص
تق�س��م اجلرائ��م بالنظ��ر اىل ركنه��ا ال�رشع��ي� ،أي بالنظ��ر �إىل
ّ
القانوين الذي ين�ش���ؤها �إىل جرائم القانون العام واجلرائم الع�سكرية ،ويراد
بجرائ��م القان��ون الع��ام� ،أو كما ي�س��ميها البع���ض باجلرائ��م العادية ،تلك
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون العقوبات والقوانني املكملة له ،والتي
ترتك��ب م��ن قبل الأفراد �إخاللاً بنظام املجتمع وم�ص��الح �أف��راده .كجرائم
القتل وال�رسقة والن�صب وخيانة الأمانة.
وي��راد باجلرائ��م الع�س��كرية تل��ك اجلرائم الت��ي يعاقب عليه��ا قانون
العقوب��ات الع�س��كري ،وتعد �إخالال بواجبات خا�ص��ة لفريق من الأفراد هم
�أف��راد الق��وات امل�س��لحة ،راجعة �إىل حالته��م �أو �إىل وظيفته��م ،وهي عادة
�أو�س��ع نطاق��ا م��ن اجلرائ��م العادي��ة� ،إذ �أن كل جرمية مما ن���ص عليها يف
قانون العقوبات العام قد تدخل �ضمن مدلول اجلرائم يف قانون العقوبات
الع�س��كري ،م�ض��افا �إليها اجلرائم املخلة بالنظام الع�سكري مبا�رشة والتي
ال وجود لها يف قانون العقوبات العام.

�أنواع اجلرائم الع�سكرية

هناك نوعان من اجلرائم الع�سكرية هما:
الأول :اجلرائم الع�سكرية البحتة .اجلرائم التي تت�صل مبا�رشة بالنظام
الع�سكري ،وهي تلك اجلرائم التي تقع ممن له ال�صفة الع�سكرية �إخالال منه
بالواجبات والنظم الع�سكرية التي تفر�ضها عليه هذه ال�صفة ،وال نظري لها
يف قان��ون العقوبات (العام) كجرمية خمالفة الأوامر الع�س��كرية ،وجرمية
التغيب ،وجرمية عدم الطاعة ،وجرمية الهرب من �س��احة القتال ،واجلرائم
الع�سكرية الأخرى التي �سوف نتطرق �إليها الحقا.
الث��اين :اجلرائم الع�س��كرية املختلط��ة) :جرائم مما ن���ص عليها يف قانون
العقوبات (العام) ،وتو�صف ب�أنها ع�سكرية لوقوعها من قبل �شخ�ص له ال�صفة
الع�سكرية كجرائم القتل وال�رسقة والإيذاء� ،إذا ارتكبت من قبل ع�سكري.
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ُت َق َّ�سم اجلرائم الع�سكرية من حيث امل�صدر �إىل
ثالثة �أنواع وهي اجلرائم الع�سكرية البحتة،
واجلرائم املختلطة ،وجرائم القانون العام

وترجع �أهمية تق�سيم اجلرائم �إىل ع�سكرية وعادية تظهر يف النواحي
الآتية:
 mم��ن حي��ث االخت�ص��ا�ص :تكون اجلرائ��م العادية من اخت�ص��ا�ص
حماكم اجلزاء العادية (الق�ضاء العادي)� ،أما اجلرائم الع�سكرية فتكون من
اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية.
 mمن حيث العقوبات� :إن قانون العقوبات الع�س��كري مع �أنه يحوي
على عقوبات م�ش��ابهة للعقوبات املن�ص��و�ص عليها يف قانون العقوبات
(الع��ام) ،كعقوبة الإع��دام وعقوبة احلب�س ،غري �أنه يحوي بالإ�ض��افة �إىل
ذلك على عقوبات �أخرى ال وجود لها يف قانون العقوبات العام ،كعقوبة
احلرم��ان م��ن الأقدمية ،وعقوب��ة الطرد ،وعقوبة خ�ص��م الرات��ب .كما �أن
العقوبات املقررة للجرائم الع�س��كرية املختلطة تكون �أ�ش��د عادة بالن�سبة
ملثيالتها املقررة لنف�س اجلرمية العادية.

تق�سيم  /ت�صنيف اجلرائم الع�سكرية

�إن اجلرائم الع�س��كرية متعددة ومت�شعبة وتختلف الت�رشيعات يف تق�سيمها
�أو ت�ص��نيفها �إىل �أن��واع عديدة باختالف الأ�س��ا�س �أو املعي��ار الذي يرتكز عليه
التق�س��يم �أو الت�ص��نيف� ،إال �أن اجلرائم الع�سكرية ذات طبيعة خا�صة� ،إذ يجمعها
وحدة النتيجة املرتتبة على امل�سا�س �أو الإ�رضار بالنظام الع�سكري ،وامل�صلحة
الع�سكرية ،وهي متعددة وخمتلفة من حيث ج�سامة العقوبة وم�صدرها.
�أوال :من حيث اجل�سامة� .إن معظم الت�رشيعات يف معظم الدول ق�سمت
ج�سامة اجلرائم الع�سكرية �إىل جناية ،وجنحة ،وخمالفة .وتكييف الدعوى
عل��ى �أنها جناي��ة �أو جنحة �أو خمالف��ة �أمر يحدده قان��ون العقوبات لكل
دولة .ون�ستعر�ض هذه الأنواع من اجلرائم على النحو الآتي:
 mاجلناية .هي �أ�ش��د و�أق�س��ى �أنواع اجلرائم ،منه��ا اجلرائم املرتبطة
بالعــدو ،وجرائم التج�س���س واخليانة ،وجرائم التمرد والع�صيان والفتنة،
وجرائم الإبادة اجلماعيـة ،وجرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم احلرب ،وجرائم
الأ�رس و�إ�س��اءة معامل��ة اجلرحى ،وغريها من اجلرائم ذات ال�ص��لة .ولذلك
ف�إن عقوباتها ال�س��جن لفرتات طويلة قد ت�صل �إىل ال�سجن امل�ؤبد ،وبع�ض
اجلرائم ت�ص��ل عقوبتها �إىل الإعدام ،ويحدد قانون الق�ض��اء الع�سكري لكل
دولة تفا�صيل هذا النوع من اجلرائم.
 mاجلُنح��ة .يعرفه��ا القان��ون ب�أنه��ا عم��ل �إجرامي (�أ�ص��غر) وعادة
يعاق��ب على اجلنح بعقوبات �أخف م��ن عقوبات اجلنايات ،وفى كثري من
الأحيان يعاقب على اجلنح بغرامات ماليه ،وقد ت�شمل اجلنح جرائم مثل:
ال�رسقة الب�س��يطة ،االعتداء الب�سيط ،ال�سلوك غري املن�ضبط ،الإتالف والفقد
والنهب ،وغريها من اجلنح ذات ال�ص��لة ،وقد تكون عقوبة اجلنح ال�س��جن
تبد�أ من (� )24س��اعة وحتى (� )3س��نوات ،ويحدد قانون الق�ضاء الع�سكري
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لكل دولة تفا�صيل هذا النوع من اجلرائم.
 mاملخالف��ة .تع��د �أدن��ى اجلرائ��م ج�س��امة بالنظ��ر �إىل قل��ة ال�رضر
املرتتب عليها ،فالغالب منها يكون خمالفة لأوامر امل�رشع ونواهيه فيما
يتعلق بتنظيم املرافق العامة و�أداء وظيفتها يف انتظام ،و�إ�ساءة ا�ستعمال
ال�س��لطة والإخالل بواجبات الوظيفة ،وغريها من املخالفات ذات ال�صلة،
وين�ص القانون على عقوبات بالن�سبة لها وهي الغرامة �أو احلجز ،ويحدد
قانون الق�ضاء الع�سكري لكل دولة تفا�صيل هذا النوع من اجلرائم.
ثانيا :من حيث امل�صدر.
�إن تق�س��يم اجلرائم الع�س��كرية من حيث امل�ص��در ،هن��اك ثالثة �أنواع
وه��ي اجلرائم الع�س��كرية البحت��ة ،واجلرائ��م املختلطة ،وجرائ��م القانون
العام .ن�ستعر�ضها باخت�صار على النحو الآتي:
 mاجلرائ��م الع�س��كرية البحت��ة .ه��ي اجلرائ��م الت��ي تت�ص��ل بالنظام
الع�س��كري مبا��شرة ،ولي���س لها مثي��ل يف قان��ون العقوبات الع��ام ،نظرا
لطبيعتها اخلا�صة ،وذلك لأنها ال ترتكب �إال ممن يتمتع بال�صفة الع�سكرية،
لأنها خمالفة لأحكام النظام الع�س��كري والواجبات الع�سكرية ب�شكل عام.
وق��د تكون هذه اجلرائم( ،جناية �أو جنحة� ،أو خمالفة) ،وهناك اختالفات
فقهي��ة حول حتديد م�ص��در مثل هذه اجلرائم ،لذلك يحدد قانون الق�ض��اء
الع�سكري لكل دولة تفا�صيل م�صدر هذا النوع من اجلرائم.
 mاجلرائ��م املختلط��ة .ه��ي اجلرائ��م املن�ص��و�ص عليه��ا يف قان��ون
العقوبات الع�س��كري ،ومن�ص��و�ص عليها يف قان��ون العقوبات العام ،وبذلك
تكون اجلرائم الواقعة جرائم ع�سكرية ويف الوقت نف�سه جرائم عادية عامة،
ويطب��ق عل��ى ه��ذا النوع م��ن اجلرائم الأح��كام العام��ة ال��واردة يف قانون
الق�ض��اء الع�س��كري ،وال يجوز الرجوع �إىل �أحكام قانون العقوبات العام �إال
فيم��ا ال يرد ب�ش���أنه ن�ص يف قان��ون العقوبات الع�س��كري ،ويطبق على هذا
الن��وع من اجلرائ��م عقوبات �أ�ش��د من املق��ررة يف قانون العقوب��ات العام،
وهناك اختالفات فقهية حول حتديد م�ص��در مثل ه��ذه اجلرائم ،لذلك يحدد
قانون الق�ضاء الع�سكري لكل دولة تفا�صيل م�صدر هذا النوع من اجلرائم.
 mجرائ��م القانون الع��ام .هي اجلرائم املن�ص��و�ص عليها يف قانون
العقوب��ات الع��ام ،ومناط جترميها هو ن�ص قان��ون العقوبات �أو القوانني
املكمل��ة له ،وهي تخ�ض��ع للق�ض��اء الع�س��كري �إما الرتكابها من �ش��خ�ص
يتمتع بال�صفة الع�سكرية� ،أو لوقوعها يف مكان يتمتع بال�صفة الع�سكرية،
وهناك اختالفات فقهية حول حتديد م�صدر مثل هذه اجلرائم ،لذلك يحدد
قانون الق�ضاء الع�سكري لكل دولة تفا�صيل م�صدر هذا النوع من اجلرائم.

�إجراءات التحقيق واملحاكمة يف اجلرائم الع�سكرية

يجم��ع القانون اجلنائي يف �ش��قه املو�ض��وعي جمموعة م��ن القواعد
اجلنائي��ة الت��ي حتدد �ص��ور اجلرمي��ة واجلزاء املق��رر ملخالفته��ا ،وهذه
إن��ذارا موج ًه��ا للكافة باالمتث��ال لأوامرها
القواع��د يف جمموعه��ا متثل � ً
ونواهيه��ا حتت طائل��ة القانون وتطبيق اجلزاء املقرر لها .وينتقل ب�ش��قه
الآخ��ر �إىل مرحل��ة التطبي��ق الفعلي �أو التنفي��ذ العملي ،وه��ي مرحلة عن
مرتك��ب اجلرمية والتحقيق معه وحماكمته و�إ�ص��دار احلكم عليه وتنفيذه
وه��ذا هو دور قان��ون الإجراءات اجلنائية( .وتع��رف الإجراءات اجلنائية
ب�أنه��ا ،عب��ارة ع��ن الأن�ش��طة الإجرائي��ة التي تمُ ار���س بال�ش��كل القانوين

لإثب��ات ح��ق الدول��ة واقت�ض��ا�ؤه) .ويق�ص��د بالتحقي��ق االبتدائ��ي ب�أن��ه( ،العقوب��ة �إيالم مق�ص��ود يوقع م��ن �أجل اجلرمية ويتنا�س��ب معها) ،بينما
(جمموعة الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بال�شكل املحدد قانونا ي��رى جان��ب �آخ��ر م��ن الفق��ه �أن (العقوبة ق��در مق�ص��ود م��ن الأمل يقرره
م�رشع��ه ليوق��ع كره��ا على م��ن يرتك��ب جرمية يف
قبل املحاكمة بق�ص��د الو�ص��ول �إىل احلقيقة عن طري��ق التث ُبت من الأدلة املجتم��ع ،ممث�لا يف ّ
القائمة على ارتكاب اجلرمية ون�سبتها لفاعل معني).
القانون مبقت�ضى حكم ي�صدره القا�ضي).
ويح��دد الق�ض��اء الع�س��كري ل��كل دول��ة تفا�ص��يل ه��ذه الإج��راءات
ن�ش�أة وتطور العقوبة الع�سكرية
وم�س���ؤوليات القيام بها ،وعادة ما تكون هناك عدة جهات م�س���ؤولة عن
�إن العقوب��ة الع�س��كرية مل تك��ن ولي��دة اليوم ب��ل �إنها تع��ود �إىل زمن
تنفيذ هذه الإجراءات قانونا ،ويف الغالب تكون هذه اجلهات هي:
قدمي ،وقد تعددت وتطورت �ص��ور العقوبة الع�س��كرية ولكننا �سن�ستعر�ض
 mجهة ال�ضبط الق�ضائي الع�سكري.
من��اذج منه��ا( ،فبع��د �أن تكون��ت الب�رشي��ة يف جماع��ات وقبائل ن�ش���أت
للقبيلة جمموعة م�س��لحة للدفاع عنها حلمايتها من االعتداء ،و�أنيط بهذه
 mجهة التحقيق يف اجلرمية الع�سكرية ،مبعرفة القائد امل�س�ؤول.
املجموعة امل�س��لحة مهمة الغزو ،ومراقبة �أماكن الكالء ،واملاء ،وبطبيعة
 mجهة التحقيق يف اجلرمية الع�سكرية مبعرفة النيابة الع�سكرية.
احلال تعمل هذه املجموعة حتت قيادة �ش��يخ القبيلة وهو الآمر والناهي
 mجهة �إجراءات املحاكمة يف اجلرمية الع�سكرية.
 mجهة تنفيذ العقوبات الع�سكرية ال�صادرة عن املحاكم الع�سكرية .يف كل �ش�ؤونها ،وعند خمالفة �أوامره يتعر�ض املخالف للعقاب �أو اجلزاء
و�إن اختلفت �ص��ور العقوبة ،وقد متثلت العقوبة الع�سكرية يف ذلك الع�رص
تفا�صيل اجلرائم الع�سكرية
هن��اك العديد من اجلرائم الع�س��كرية التي حدده��ا الت�رشيع القانوين ،يف :الإي�لام اجل�س��دي واملتمث��ل يف القتل �أو اجللد ،والإي�لام املادي وهو
ج��زءا �أو كل مما ا�س��تحقه م��ن غنائم احل��رب ،والإيالم
وقد يختلف ت�ص��نيف هذه اجلرائم وج�س��امتها ،وكذل��ك الأفعال املرتكبة حرم��ان املقات��ل
ً
حت��ت �أي جرمية بني دولة و�أخرى طبقا لأو�ض��اع وخ�صو�ص��يات الدولة .املعنوي واملتمثل يف حرمان املقاتل من اخلروج �إىل الغزو.
ويف ع��ام 1189م �أ�ص��در (ريت�ش��ارد الأول) مل��ك �إجنل�ترا و�أم�ير
ولكنها عادة ما تتمثل يف الآتي:
(فورمان��دي) قانون��ا �إىل الق��وات الربيطانية املتجه��ة �إىل القد�س والذي
 mاجلرائم املرتبطة بالعدو.
 mجرائم التج�س�س واخليانة.
جاء فيه( :من يقتل جنديا على ظهر �سفينة �سوف يعاقب ب�أن يربط ب�ساق
املقت��ول ويلق��ى بهم��ا معا يف البح��ر ،و�إذا قت��ل رجل على ال�ش��اطئ ف�إن
 mجرائم التمرد والع�صيان والفتنة.
القات��ل �س�يربط مع املقتول ويدفن��ا معا� ،إذا اعتدى �أحد الع�س��كريني على
 mجرائم الإبادة اجلماعية.
زميله بالإ�س��اءة والتوبي��خ ف�إنه يدفع مبقدار ه��ذه الإهانات �أوقيات من
 mاجلرائم �ضد الإن�سانية.
الف�ض��ة ،ومن يدان بال�سكر ي�سكب عليه ماء مغلي وينزل �إىل �أقرب �شاطئ
 mجرائم احلرب.
ت�صله ال�سفينة).
 mجرائم الأ�رس و�إ�ساءة معاملة اجلرحى.
تق�سيم العقوبة الع�سكرية
 mجرائم �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة والإخالل بالواجبات العامة.
ق�س��م القان��ون العقوبة �إىل عقوبة �أ�ص��لية و�أخرى تبعي��ة ،وذلك على
 mجرائم الإتالف والفقد والنهب.
ّ
النحو الآتي:
العقوبات الع�سكرية
�أوال :العقوب��ة الأ�ص��لية .ه��ي العقوب��ة الت��ي يقررها القان��ون كجزء
�إن قانون العقوبات الع�س��كرية ال يختلف ع��ن قانون اجلزاء العام �إال
يف احلاالت التي تتميز بها امل�ؤ�س�س��ة الع�س��كرية يف تنظيمها وواجباتها رئي�س��ي للجرمية ،وال ميكن تنفيذها �إال �إذا نطق بها القا�ض��ي ،والعقوبات
و�أدائها لتلك الواجبات ،ذلك لأن امل�ؤ�س�س��ة الع�س��كرية تعتمد على �أ�س��ا�س الأ�ص��لية يف قانون العقوبات الع�س��كري ه��ي :الإعدام ،وال�س��جن امل�ؤبد،
االن�ض��باط وال�ض��بط والربط الذي ال يتحقق �إال بالنظ��ام ،فالنظام يجعل ال�س��جن ،واحلب���س ،واحلرم��ان م��ن الأقدمي��ة ،والعقوبات الأرب��ع الأوىل
كل ف��رد ي�ؤدي واجبه على �أكمل وجه ،وم�س���ؤولية ال�ض��بط وحفظ النظام مماثلة للعقوبات املقررة يف قانون العقوبات العام� ،أما عقوبة احلرمان
يف احلياة الع�س��كرية م��وكل �إىل القادة جميعا على خمتلف م�س��توياتهم ،م��ن الأقدمية فلي�س لها مثيل فيه ،وقانون العقوبات الع�س��كري ال يعرف
ولهذا واجبهم غر�س روح الطاعة يف مر�ؤو�س��يهم زمن ال�س��لم لت�أتي �أكلها عقوبة الغرامة ،يف حني �أنها من العقوبات الأ�ص��لية يف قانون العقوبات
زم��ن احلرب� .إن املجتمع الع�س��كري كبري يف حجم��ه ومتعدد الأمناط يف العام ،وكل من العقوبات امل�ش��ار �إليها لها ت�أثريها اخلا�ص بها من حيث
حياته ،فهو يعي�ش بيئة ع�سكرية �أحيانا ،وبيئة مدنية �أحيانا �أخرى ،ومن اجل�سامة على املحكوم عليه نتناولها على النحو الآتي:
هذا املنطلق ف�إن من يتمتع بال�ص��فة الع�س��كرية معر�ض الرتكاب اجلرائم
الع�س��كرية واملدنية �سواء كان ذلك عن ق�ص��د �أو العك�س ،وت�أتي العقوبات
الع�س��كرية لتعال��ج اجلرائم التي يرتكبها الع�س��كريون �س��واء كانت جرائم
ع�س��كرية بحتة تتعلق باالن�ض��باط وال�ض��بط والربط الع�س��كري� ،أو جرائم
خمتلط��ة ع�س��كرية ومدنية يكون الع�س��كري طرفً��ا فيه��ا� ،أو مدنية بحتة
كون �أن الع�سكري مواطن يعي�ش حياته املدنية الطبيعية كنمط من �أمناط
حياته.

تعريف العقوبة

ي��رى جانب من الفقه ب�أن (العقوبة ج��زاء جنائي يقرره امل�رشع ملن
تثبت م�س���ؤوليته عن اجلرمية �أو من ي�ش��ارك فيها) ،وي��رى جانب ثان �أن
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املجتمع الع�سكري كبري يف حجمه ومتعدد
الأمناط يف حياته ،فهو يعي�ش بيئة ع�سكرية
�أحيانا ،وبيئة مدنية �أحيانا �أخرى
 mعقوب��ة الإعدام .تعد عقوبة الإعدام من �أ�ش��د العقوبات ج�س��امة �إذ
�أنها من العقوبات البدنية التي ت�ص��يب املحكوم عليه يف ج�س��ده وت�س��لبه
حق��ه يف احلياة ،وبالتايل ف�إنه يرتتب عليها امل�س��ا�س ب�أم حق من حقوق
الإن�س��ان واملتمثلة يف احلياة ،كما �أنها من العقوبات الأ�صلية التي ُيحكم
بها ا�ستقالال دون �أن تكون تابعة �أو مكملة لعقوبة �أخرى .وعقوبة الإعدام
تع�� ّد الرادع الوحيد املنا�س��ب ملن ت�ش��كل حياته خطرا عل��ى الآخرين ،وقد
جعلتها ال�رشيعة الإ�س�لامية ك�أخطر اجلرائم يف املجتمع ،وقال ر�سول اهلل
�ص��لى اهلل عليه و�س��لم (ال يحل دم �إمرئ م�س��لم ي�ش��هد �أن ال �إله �إال اهلل و�أن
حممد ر�س��ول اهلل �إال ب�إحدى ثالث ،الثيب الزاين ،والنف�س بالنف�س ،والتارك
لدين��ه املف��ارق للجماعة) ،ويح��دد قانون العقوبة الع�س��كري يف كل دولة
الإجراءات اخلا�صة بهذه العقوبة وتنفيذها.
عرفت هذه العقوبة ب�أنها “ تلك العقوبة
 mال�س��جن امل�ؤبد �أو املطلقّ .
التي ت�س��تغرق حياة املحكوم عليه� ،أي التي ال تنق�ضي �إال بوفاته ،وترتكز
فكرتها على الإنذار باال�ستئ�صال الدائم �إذا مل يثبت للإدارة العقابية جدارة
املحكوم عليه بالإفراج ،وقد تعر�ض��ت هذه العقوبة للعديد من االنتقادات،
ولعل �أهمها تعار�ض��ها مع مبد�أ امل�س��اواة الذي �أقرت��ه املواثيق والأعراف
الدولية ا�س��تنادا على احلالة ال�ص��حية للمتهم خالل فرتة تنفيذها ،وكذلك
�شدتها وق�سوتها لتنافيها مع االعتبارات الإن�سانية كما �أنها ال حتقق �أحد
�أه��داف العقوب��ة ،وعلى الرغم من ذل��ك ال ميكن اال�س��تغناء عنها من �أجل
املحافظ��ة عل��ى النظ��ام والأمن واال�س��تقرار يف املجتمع ،ويح��دد قانون
العقوبة الع�سكري يف كل دولة الإجراءات اخلا�صة بهذه العقوبة وتنفيذها.
 mال�س��جن .يع��رف امل�رشعون عقوبة ال�س��جن ب�أنها و�ض��ع املحكوم
عليه يف �س��جن وت�ش��غيله يف الأعمال التي حتددها لوائح ال�سجون يف كل
دولة ،ويف بع�ض قوانني العقوبات تن�ص (يجب �أال تقل عقوبة ال�سجن عن
ث�لاث �س��نوات وال تزيد عن خم�س ع�رشة �س��نة �إال يف الأح��وال التي ين�ص
عليه��ا القانون) ،ويحدد قانون العقوبة الع�س��كري يف كل دولة االجراءات
اخلا�صة بهذه العقوبة وتنفيذها.
 mاحلب���س .يع��رف امل�رشع��ون عقوبة احلب�س ب�أنها (و�ض��ع املحكوم
عليه يف �أحد ال�سجون املركزية �أو املحلية لق�ضاء املدة املحكوم بها عليه،
وال يج��وز �أن تق��ل هذه امل��دة عن �أربع وع�رشين �س��اعة ،كم��ا ال يجوز �أن
تزيد عن ثالث �س��نوات �إال يف الأحوال اخلا�صة املن�صو�ص عليها قانونا)،
ويح��دد قانون العقوب��ة الع�س��كري يف كل دولة الإجراءات اخلا�ص��ة بهذه
العقوبة وتنفيذها.
ثانيا :العقوبة التبعية �أو التكميلية .هي عقوبة تابعة �أو مكملة لعقوبة
�أ�ص��لية ،مبعن��ى �أن القان��ون يعطي للقا�ض��ي حق توقيعه��ا على املحكوم
علي��ه يف جرائم معينة �أو يف حال��ة احلكم بعقوبات معينة� ،إذا ن�ص عليها
القا�ضي يف حكمه نفذت و�إن مل ين�ص عليها ال تطبق.

�إيقاف تنفيذ العقوبة و�إ�سقاطها

�إن املق�ص��ود ب�إيقاف تنفيذ العقوبة ه��و (تعليق العقوبة املحكوم بها
على �رشط موقف خالل فرتة معلومة يحددها القانون بناء على اعتبارات
تقدره��ا املحكمة ،فيظل املحك��وم عليه متمتعا بكام��ل حريته �إذا مل يكن
حمبو�س��ا ،ويت��م الإفراج عنه �إذا كان حمبو�س��ا احتياطيا ،وي�ش��مل �إيقاف
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اجل��رائ��م والعقوبات الع�سكرية ن�ش�أت
وتطورت عرب الع�صور وفق تطور احلياة
ب�شكل عام والعالقات بني الب�شر
التنفي��ذ �أحيانا العقوبة الأ�ص��لية والتبعية ،و�أحيان��ا يقت�رص على العقوبة
الأ�صلية فقط دون العقوبات التبعية  /املكملة).
فالقاعدة العامة �شرُ ع من �أجلها �إيقاف التنفيذ هي� ،أن الأمر ب�إيقاف
التنفي��ذ يرتبط بال�س��بب الذي من �أجله مت ذل��ك الإيقاف ،وهو �أن يكون يف
ظ��روف الدعوى اجلنائية ما يبعث على االعتق��اد ب�أن املتهم لن يعود �إىل
خمالفة القانون ،وهذا يف العادة يكون من اجلرائم العمدية� ،إذ �أن اجلرائم
اخلطيئ��ة يختل��ف الأم��ر فيها متام��ا� ،إذ �أنها حتدث يف الع��ادة دون دخل
لإرادة اجلاين يف ارتكابها.
ويرى بع�ض الفقه��اء (�أن القول بجواز �إيقاف تنفيذ العقوبات التبعية
دون العقوبات الأ�ص��لية وامل�ش��مولة بالنفاذ ،ال تتفق مع العلّة التي �رشع
م��ن �أجله��ا �إيق��اف التنفي��ذ ،على اعتب��ار �أن جم��رد الإبقاء عل��ى العقوبة
خلو ظروف
الأ�ص��لية م�شمولة بالنفاذ ،يحمل بني طياته داللة كافية على ّ
الدعوى ما ي�ضمن عدم عودة اجلاين على الإجرام� ،سواء ما تعلق باملجرم
عل��ى اعتباره لأول مرة يقدم على الإجرام� ،أو من مالب�س��ات اجلرمية كون
اجلرمية كانت �شبه عار�ض� ،أي �أنه مل يكن هناك تخطيط م�سبق الرتكابها،
و�إال كان م��ن ب��اب �أوىل على املحكمة �أن ت�أمر ب�إيقاف العقوبة الأ�ص��لية،
والت��ي ق��د تكون �أ�ش��د وط�أة عل��ى اجلاين م��ن العقوبة التبعي��ة  /املكملة،
وبذل��ك ف���إن مل تكن علّة �إيق��اف التنفيذ متوفرة يف العقوبة الأ�ص��لية ،فال
يت�ص��ور توافرها يف العقوب��ة التبعية /التكميلية ،والت��ي يف حقيقة الأمر
تابعة للعقوبة الأ�صلية).
عموما ،ال تزال هناك خالفات فقهية حول �إيقاف العقوبة و�إ�س��قاطها
ب�ين قانون العقوب��ات العام وقانون العقوبات الع�س��كري ،نظرا الختالف
احلاالت ،ومن هنا يحدد قانون العقوبة الع�س��كري يف كل دولة االجراءات
اخلا�صة بهذا احلكم وتنفيذه.

اخلال�صة

�إن اجلرائم والعقوبات الع�س��كرية ن�ش���أت وتطورت عرب الع�ص��ور وفق
تطور احلياة ب�ش��كل ع��ام والعالقات بني الب�رش ،وتط��ور تنظيمات ومهام
امل�ؤ�س�س��ات الع�س��كرية وتعقيداته��ا واملحافظ��ة عل��ى االن�ض��باط فيه��ا،
وارتباطه��ا بامل�ؤ�س�س��ات املدني��ة ،وتط��ور العل��وم الإن�س��انية كافة التي
تنظ��م حياة املجتمعات الع�س��كرية واملدنية ،و�س��تظل اجلرائم والعقوبات
الع�س��كرية يف تط��ور م�س��تمر طبقا ملتطلبات احلياة ب�ش��كل ع��ام ،وتوفري
الأمن واال�ستقرار للدولة.

املراجع

 mالأ�س��تاذ خال��د عب��د الرحي��م ف��رج ،الأح��كام العام��ة للجرمي��ة
الع�سكرية2014،م.
 mالدكتور جودة ح�سني جهاد ،نظرية العقوبة الع�سكرية ،ر�سالة الدكتوراة،
جامعة القاهرة1982 ،م.
 mقانون الق�ضاء الع�سكري العماين.
 mاللواء عاطف ف�ؤاد �صح�صاح ،الو�سيط يف الق�ضاء الع�سكري.
 mه�شام �شحاته �إمام ،درو�س يف علم العقاب ،مركز جامعة القاهرة للعلم
املفتوح.
 mجودة ح�سني حممد جهاد ،املحاكمات الع�سكرية.

15th International Defence Industry Fair

We kindly invite you to our stand.

Stand No: 710

Hall: 7

August 17-20,2021 / İstanbul, TÜYAP

ال�ضبط و الربط الع�سكري (تعريف و مفاهيــــــــــــــــــــــم� ،أ�س�س ومقومات)

اجلزء الثاين

الروح املعنوية من �أهم عوامل الن�صر ،فهي التي تبعث الإميان بالن�صر ،والقوة التي تتغلب على امل�صاعب والعقبات،
وتولد العزمية اجلبارة التي تواجه املوت ب�صدر رحب ،يف �سبيل العقيدة الرا�سخة ،واالميان الثابت ،واملبادئ ال�سامية

�أعزائي القراء من خالل هذه ال�صفحات يف جملتنا الغراء
(جند عُ مان) �سن�ستكمل ال�شق الآخر واملكمل للمقال ال�سابق
واملن�شور يف العدد ( )534والذي يت�ضمن مفاهيم و�أ�س�س،
ومقومات ال�ضبط والربط الع�سكري.

�سمات االن�ضباط
االن�ضباط �سمة من �سمات ال�شعوب الراقية املتقدمة ،ووجود
االن�ضباط يف جمتمع ما دليل على تقدمه وازده���اره ،وانعدام
االن�ضباط و�إ�شاعة الفو�ضى يف جمتمع ما ،م�ؤ�رش على انحدار م�ستواه
وت�أخره ،واالن�ضباط الذي يحقق التقدم واالنطالق ،يقوم على �أ�سا�س
�أن �أداء الواجب ي�سبق دائما طلب احلق ،وااللتزام بعدم اال�ستثناء
يف �أي �شيء ،ويف �أي جمال ،وحتت �أي ظرف ،وترتبط �إنتاجية كل
بدءا من �أقل رتبة بها،
الوحدات ،مب�ستوى ان�ضباط كل العاملني بهاً ،
وانتهاء بقيادتها.
ومما تقدم ف�إن التحلي باالن�ضباط �أ�صبح �رضورة من �رضوريات
حياة ال�شعوب ،ومن دون االن�ضباط ،لن ت�ستطيع ال�شعوب �ضمان
�إجناز خططها التنموية ،يف كافة املجاالت ،لأن الفرد املن�ضبط،
�أ�سا�س املجتمع املن�ضبط ،ومن ثم يجب �أن يتحلى النا�س جمي ًعا
مثاليا يف االن�ضباط ،يجب �أن
باالن�ضباط ،ولكي يكون ال�شخ�ص
ً
يتحلى مبجموعة من ال�صفات ،وهي كالآتي:
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العميد �أول الركن متقاعد/
حمــد بـــن را�شــــد البلو�شــــي

القدرة على �ضبط النف�س
�ضبط النف�س من �أهم ال�صفات ،التي يجب �أن يتحلى بها الفرد الذي
يتوىل قيادة جمموعة من الب�رش� ،أو ي�رشف عليهم ،فالقائد الناجح
ينبغي �أن ين�شد الأ�سمى من كل �شيء ،و�أ�سمى �أنواع االن�ضباط ،هو
القدرة على �ضبط النف�س ،ويعني �ضبط النف�س (القدرة على التحكم
فيها وقت ال�شدائد ،وتروي�ضها والبعد عن الأهواء والأغرا�ض).
العمل بروح الفريق
مثاليا يف
�إن الفرد الذي يتمتع بروح الفريق يف العمل يعد
ً
االن�ضباط ،كما �أن القائد الذي يعمل على بناء روح الفريق الواحد
يعد قائ ًدا فعاال ،فعندما ت�سود روح الفريق ،بني �أع�ضاء �أي وحدة،
بحيث ي�شعر كل فرد ب�أنه وباقي الأفراد ك�شخ�ص واحد ،ين�ش�أ من هذا
باعث �شخ�صي مينع الع�ضو داخل الوحدة من �أن يرتكب ما يخالف
القواعد ،و�إذ �إن الفرد عادة ال يفعل �شيئا �ضد نف�سه ،كما �أن اح�سا�س
الفرد �أنه �ضمن فريق واحد ،و�أنه جزء �أ�سا�سي من وحدة متكاملة
وقائمة بذاتها ،و�إنه م�س�ؤول متاما مثل باقي �أع�ضاء الفريق ،ينمي

لديه الرقابة الذاتية ،وكذلك ال يقرتف �أي فرد عن ر�ضا ما يغ�ضب
�شخ�صيا ويحرتمه ،ويقدر قيمة احل�صول على
رئي�سا يعرفه
قائ ًدا �أو
ً
ً
ر�ضائه ،فالوحدة تبد�أ بالفرد الذي هو جزء منها ،ويجب �أن يكون
وا�ضحا� ،إن روح الفريق ال تنمو يف الأفراد� ،إال على احرتام النف�س
و�ضبطها ،والثقة بالنف�س ،وريا�ضة النف�س (�أخذها بال�ضبط والربط)،
متاما عاطفة الوالء للجماعة ،ميكن الت�أثري على كل
وعندما تتيقظ ً
ناجحا ينمي تلك ال�صفات ،ويجعل الإن�سان يعمل
أثريا
فرد فيها ت� ً
ً
�أكرث من الواجب املفرو�ض عليه مبقدار كبري ،لأن املجد والنجاح،
الذي تدركه الوحدة ،يعود على الأفراد الذين تت�ألف منهم ،ومما تقدم
يجب �أن يكون الهدف الدائم للقادة والر�ؤ�ساء ،تنمية روح الفريق يف
مر�ؤو�سيهم ،حتى يكونوا �أع�ضاء م�ؤثرين يف وحداتهم.
الروح املعنوية
�إن ال��روح املعنوية �أق��وى �سالح يت�سلح به الإن�سان ،وال��روح
املعنوية مرتبطة ارت��ب��اطً ��ا وثي ًقا باالن�ضباط ،وهما �صفتان
مبا�رشا على التحفيز والروح
أثريا
ً
معنويتان متالزمتان ،وت�ؤثران ت� ً
ماديا ،ولكن الأهم �أن ي�ؤمن
جي�ش
القتالية ،وال يكفي �أن يتزود �أي
ً
معنويا وان�ضباطيا ،وخ�ير للجنود �أن يخو�ضوا غمار املعركة
يعوزهم الت�أمني امل��ادي ،على �أن يخو�ضوها وتنق�صهم ال��روح
املعنوية واالن�ضباط ،ويف احلروب يظهر الأثر الكبري للروح املعنوية
واالن�ضباط ،في�ستطيع كل طرف هزمية خ�صمه� ،إذا جنح يف حتطيم
روحه املعنوية ،و قد �أدركت �أملانيا هذه احلقيقة يف احلرب العاملية
الثانية.
وال ميكن �أن تتوفر الروح املعنوية مبعناها ال�صحيح� ،إذا مل توجد
ماديا وان�ضباطا
الثقة بالنف�س ،فالفرد ال بد �أن ي�شعر �أنه متفوق
ً
وتدريبا ،حتى ترتفع روحه املعنوية.
ً
وكما تقدم ،يت�ضح �أن الفرد الذي ي��ؤدي عمله بروح معنوية
عالية ،يتمتع بان�ضباط ،والقائد الفعال ،هو الذي يعتني بالروح
املعنوية واالن�ضباط.
الأخالق احلميدة
االن�ضباط �أخالق عالية ،وتقاليد �سامية ،تقوم على ال�شجاعة
وال����شرف ،والتفاين يف �أداء ال��واج��ب ،وال�صرب ،واحل��زم ،واحل�سم،
والأمانة ،و�إنكار الذات ،والقدرة على مواجهة احلقائق ،وتتنافى مع
الكذب والرياء والنفاق ،والأخالق يجب �أن تكون عماد ال�شخ�صية،
فالرجل الذي له من الأخ�لاق ن�سبة مائة يف املائة ،ومن الذكاء
خم�سون باملائة� ،أوفر حظً ا ممن ذكا�ؤه مائة يف املائة ،وخلقة
خم�سون يف املائة فقط ،وال��رج��ل ال��ذي ينحرف يف ع��ادات��ه قد
ي�ستطيع �أن يحرز جانبا من حمبة بع�ض النا�س� ،إذ �أنه ي�ستهوي
�أدنى غرائزهم ،مبا يبديه لهم من ت�شجيع ،ولكنه لن يح�صل على ثقة
واحرتام جماعة كبرية من الرجال املهذبني.

الثقافة العامة
�صفة �أ�سا�سية يجب �أن يتحلى بها الع�سكريون جمي ًعا ،خا�صة
القادة منهم ،ومن يتوىل الرئا�سة �أو الإ�رشاف على جماعة من الرجال،
فالثقافة العامة هي املدر�سة احلقيقية لغر�س االن�ضباط.
القدوة واملثل
يجب �أن يتحلى القائد يف �أي موقع من مواقع العمل ،باالن�ضباط،
و�أن يكون القدوة واملثل ملر�ؤو�سيه يف كل ت�رصف يقوم به ،ويتمتع
مر�ؤو�سي القائد املن�ضبط ب��روح االن�ضباط العايل ،وخ�لاف ذلك
�صحيح ،ففاقد ال�شيء ال يعطيه ،والقائد ميكن �أن ي�صل �إىل غايته ،يف
الت�أثري يف نفو�س مر�ؤو�سيه ،واكت�ساب ثقتهم ،ما مل يراع قواعد خا�صة
ميليها الإدراك ال�سليم ،ومن امل�ألوف �أن حتتفظ اجلماعة بانطباعاتها
الأوىل عن قائدها ،مهما كانت هذه االنطباعات.
التفاين يف �أداء الواجب
التفاين يف �أداء الواجب �أح��د �أه��م املظاهر الأ�سا�سية لوجود
االن�ضباط يف الوحدة ،ويحب الإن�سان عمله ويخل�ص ويتفانى فيه� ،إذا
توافق مع قدراته و�إمكاناته ،لذا يعد و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان
املنا�سب العمل الأ�سا�سي لنجاح الإن�سان يف عمله.
تنفيذ الأوامر
تنفيذ الأوامر وتنفيذ التعليمات ،واتباع القواعد التنظيمية ،هي
جوهر االن�ضباط يف الوحدة ،ويتوقف جناح االن�ضباط على مدى
�إمكانية تنفيذ الأوامر ،فالفرد الذي ت�ضطره احلالة �إىل �أن يع�صي �أمرا
ال ي�ستطيع تنفيذه ،مييل بوجه ال�رسعة بعد ذلك �إىل عدم �إطاعة الأوامر
يف الأمر الذي ي�ستطيع تنفيذه ،وي�ؤكد على ذلك املقولة امل�شهورة (�إذا
�أردت �أن تطاع ف�أمر مبا ي�ستطاع).
وا�ضحا� ،أن �أف�ضل �أنواع االن�ضباط يكون
بناء على ما تقدم� ،أ�صبح
ً
وليد االعتبارات الآتية( :عندما يعرف القائد الأف��راد الذين تت�ألف
منهم الوحدة ،عندما يعرف �أفراد الوحدة قائدهم ،عندما يدمج القائد
نف�سه يف وحدته بكل الطرق املمكنة ،عندما تكون الوحدة كلها فريقا
واح ًدا يتلقى احلما�س من روح القائد ،عندما يكون للوحدة م�ستوى
عال من روح الفريق يف العمل ،عندما يكون الفريق ح�سن التدريب
متقد احلما�س يتمتع بالكفاءة القتالية العالية).
ف ��إذا �أمكن ا�ستيفاء ه��ذه ال�رشوط (ولي�س ا�ستيفا�ؤها بالأمر
امل�ستحيل) اختفت املخالفات ،و حتقق االن�ضباط القائم على الثواب
ولي�س العقاب فقط ،و�أ�صبح الأفراد متحم�سني للعمل ،وزاد تقدم الوحدة
نحو حتقيق �أهدافها يف الو�صول �إىل الكفاءة العالية �إدار ًيا وقتاليا.
االن�ضباط و جناح القيادة الع�سكرية
قامت اجليو�ش العظيمة يف املا�ضي ،على ثالث �صفات �أ�سا�سية،
مل تنق�ص �أهميتها يف الوقت احلا�رض ،و�ستظل هذه ال�صفات ،دائما
الأ�سا�س الذي يقوم عليه بناء اجليو�ش القوية القادرة ،مهما بلغت
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الأ�سلحة واملعدات من تطور تقني ،وهذه ال�صفات هي (االن�ضباط
والروح املعنوية وروح الفريق).
وي�أتي االن�ضباط على قمة هذه ال�صفات ،ويعد وجوده يف القوات
امل�سلحة ،الأ�سا�س لنجاح القيادة الع�سكرية وفعاليتها ،واملحرك
الأ�سا�سي لدفع القوات امل�سلحة نحو حتقيق �أهدافها املن�شودة ،والعامل
الرئي�سي احلاكم يف حتقيق الكفاءة القتالية.
الت�سمية املعروفة لالن�ضباط يف الأو�ساط الع�سكرية هو ال�ضبط
والربط الع�سكري ،فماذا يعني ذلك؟ وما مقوماته؟ وماهي مظاهره؟
وما العوامل التي ت�ؤثر يف رفع م�ستوى ال�ضبط والربط الع�سكري؟
�أولاً  :مقومات ال�ضبط و الربط و �أهم مظاهره
ال�ضبط والربط الع�سكري هو (تنفيذ الأوامر وطاعتها بروح قوية،
وقناعة تامة) �أي الطاعة وال�سلوك الغريزي ال�سليم حتت كل الظروف،
وتت�ضمن ال�سيطرة على �إرادة الفرد ل�صالح املجموعة.
وال�ضبط والربط الع�سكري ،امتداد وتطبيق خا�ص للنظام ،يف �أي
جماعة �أو وحدة ،وال�ضبط والربط الع�سكري ،احلقيقي يتطلب طاعة
القائد ،عن تعود واقناع ،هذه الطاعة التي ت�ؤدي �إذا �أح�سن ممار�ستها
والتدريب عليها� ،إىل الت�رصف ال�سليم حتى يف غياب الأوامر� ،أو القائد
دون �أي رقيب.
وجناح ال�ضبط والربط ،يتوقف على فهم القائد لأفراده ،ومعرفة
كيفية التعامل معهم ،وكيف يك�سب ثقتهم ،وكيف يعمل على تنمية
روح الفريق فيهم ،وكيف يغر�س ال�ضبط والربط فيهم ،وكيف يرفع
روحهم املعنوية ،وكيف يجعل من �أفراد وحدته وحدة متما�سكة �صلبة
قوية متعاونة.
ف ��إذا وجد القائد اجليد ،زاد االن�ضباط ،و�سلمت رواب��ط الكيان
الع�سكري ،وارتفعت الروح املعنوية.
�إن من واج��ب كل قائد �أن يغر�س يف �أذه��ان مر�ؤو�سيه روح
ال�ضبط والربط ،و�إن املثل الأعلى ،الذي ي�رضبه القادة على اختالف
م�ستوياتهم ورتبهم ومنا�صبهم ب�صفة م�ستمرة ،من �أهم الو�سائل يف
بناء ال�ضبط والربط الع�سكري.
ثانيًا :مقومات ال�ضبط والربط الع�سكري
ال ميكن �أن يوجد االن�ضباط ال�صحيح� ،إال �إذا توفرت املقومات
الآتية:
 vالطاعة :الطاعة رك��ن �أ�سا�سي من �أرك���ان ال�ضبط والربط
الع�سكري ،ويق�صد بها الطاعة التامة املبنية على قناعة الأف��راد
بالعادات والتقاليد الع�سكرية ،التي ت ��ؤدي �إىل الت�رصف ال�سليم،
وال يت�أتى ذلك �إال �إذا تعود الفرد على �أداء هذه العادات ،والتقاليد،
والت�رصفات ،بطريقة غريزية �صحيحة.
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وميكن للقائد �أن يغر�س يف نفو�س الأفراد هذه العادات والتقاليد،
ب�رشح م�سبباتها ،والدافع �إليها ،ثم تو�ضيح �أح�سن الطرق لأدائها،
وبالتكرار ال�صحيح ،ومعاجلة �أي خط�أ يف احلال ،ت�صبح هذه العادات
والتقاليد غريزة طبيعية ،ت�ؤدى عن قناعة ورغبة ،ال عن خوف ورهبة.
�إن جناح القائد يف غر�س عادة تنفيذ الأوامر الع�سكرية ،يف نفو�س
رجاله ،تعتمد على مدى تدريبه وتعليمه لهم ،لذا يجب تدريب اجلندي
تدري ًبا واف ًيا لتنفيذ مهامه بكل اتقان ،قبل �أن ي�ؤمر ب�أدائها ،فاجلندي
بطبيعته يندفع نحو تنفيذ الأوامر التي ي�ستطيع تنفيذها.
ع��ذرا يف ع��دم تنفيذها،
ولأن اجلهل مبعرفة الأوام���ر ال يقبل
ً
ولأنه لي�س من املعقول �أن نتوقع من اجلندي حديث العهد باخلدمة
الع�سكرية� ،أن يتو�صل �إىل معرفة كل �شيء من تلقاء نف�سه ،لذلك تقع
على عاتق القادة م�س�ؤولية كربى ،يف و�صول املعرفة بالأوامر للرجال
حتت قيادتهم ،وم�ساعدتهم على تكوين عادة البحث عن املوا�ضيع
التي يجب عليهم الإملام بها ،فمن غري طاعة ال توجد قيادة ،فهي �أهم
الواجبات ،ومن دونها ال تنعقد �سل�سلة القيادة ،وال يكون هناك �ضبط
وربط ،الطاعة �إذًا واجب ال هوادة فيها.
 vالقدوة احل�سنة :كيفما يكون القائد يكون اجلند ،لذا يجب �أن
يتحلى القادة على كافة امل�ستويات بال�ضبط والربط الع�سكري ،ف�إذا
كان القائد قدوة ح�سنة لرجاله ،وي�رضب لهم املثل الأعلى يف ال�ضبط
والربط ،ف�إن رجاله ،دون �شك� ،سيقلدونه ،ويتخذون منه مثلهم الأعلى،
يف كل عمل ي�ؤدونه.
 vاملدح واال�ستح�سان وتقدير اجلندي� :إن �إظهار اال�ستح�سان
واملدح من القائد لرجاله� ،سواء كان ذلك فرديا �أو جماعيا ،لو �أح�سنوا
�أداء العمل ي�ؤثر يف تقوية ال�ضبط والربط ،والفرد �إذا �شعر ب�أن له قيمته،
و�أن القائد يقدر �شعوره ،ف�إنه يتقبل كل ما ي�ؤمر به ،وي�شعر بالثقة يف
نف�سه ،ويف قادته ،ويف الأوامر ال�صادرة �إليه.
 vالثواب و العقاب :يتطلب ال�ضبط والربط الع�سكري� ،أن ي�ؤدي
كل فرد واجبه على �أكمل وجه ،وميكن �أن تغر�س احلاجة �إىل ال�ضبط
والربط يف الفرد ،باللجوء �إىل �إح�سا�سه و�إدراك��ه ،وذلك ب�أن يكون
ال�ضبط والربط م�شو ًقا �إليه ،ويف احلاالت القليلة التي ال يفلح فيها
اللجوء �إىل �إدراكه ،يكون اللجوء �إىل العقاب ،الذي يجعل الفرد يقدر
احلاجة �إىل ال�ضبط والربط الع�سكري.
ويجب �أن ي�شعر اجلندي دائما� ،إنه مبحافظته على ال�ضبط والربط،
يكون مو�ضع تقدير و مكاف�أة من قائده ،و�أن �إهماله يف تنفيذ ال�ضبط
والربط يعر�ضه للعقاب ،وهنا يجب �أن يقت�رص العقاب على من ي�ستحقه
فقط ،ويجب جتنب املبد�أ اخلاطئ (الظلم يعم) ،وفيما يخت�ص مبو�ضوع
العقاب (اجلزاء) يجب �أن نتذكر �أن الأ�شخا�ص الذين تقودهم وتتوىل

االن�ضباط يعد الركن الأ�سا�سي لنجاح القيادة
الع�سكرية وفعاليتها ،واملحرك الرئي�سي لدفع القوات
امل�سلحة نحو حتقيق �أهدافها املن�شودة والعامل احلاكم
يف حتقيق الكفاءة القتالية
تدبري �ش�ؤونهم ،هم رجال اكتمل ن�ضجهم ،ولي�سوا �صغارا مل يكملوا
منوهم ،و�إن توقيع العقاب هو �أخطر �إجراء يقوم به القائد جتاه الفرد،
واملو�ضوع ي�ستحق �أن يتناوله القائد بحذر �شديد.
 vحتديد الواجبات وامل�س�ؤوليات :من �أهم مقومات ال�ضبط والربط
الع�سكري ،مراعاة الفروق الفردية عند ت�صنيف الأفراد وتوزيعهم على
املهن املختلفة املطلوبة ،وحتديد الواجبات وامل�س�ؤوليات ،مع عدم
جتاوز طاقة الأفراد وقدراتهم.
من �أهم مظاهر ال�ضبط والربط الع�سكري( :ال�سلوك الفردي ال�صحيح
للجنود داخل وخارج الثكنات واملع�سكرات .املظهر احل�سن للأفراد.
واملحافظة على الأوام��ر والتعليمات اخلا�صة بالقيافة والهندام
واحرتام �شعار اجلندية و�رشفها .املظهر احل�سن للثكنات واملع�سكرات،
الطاعة الغريزية للأوامر وجتنب الرتدد يف تنفيذها ،كفاءة اجلنود
يف ت�أدية واجباتهم ،احرتام اجلنود لر�ؤ�سائهم وزمالئهم ،املحافظة
على الأ�سلحة واملعدات و�صيانتها ،الت�رصف ال�سليم ،و�أداء الواجب
ب�إخال�ص يف غياب املراقبة ،تقبل اجلنود للتقاليد الع�سكرية واالبتعاد
عن العادات املدنية ال�سابقة).
ثال ًثا :العوامل التي ت�ؤثر يف رفع م�ستوى ال�ضبط والربط الع�سكري:
من �أهم العوامل ،التي ت�ؤثر يف رفع م�ستوى ال�ضبط والربط ،داخل
الوحدات الع�سكرية ما يلي:
 vالروح املعنوية :الروح املعنوية حالة نف�سية وعقلية وعاطفية،
جتعل الفرد يظهر �شعوره اخلفي يف نف�سه ،فرتاه �أحيانا قان ًعا هان ًئا
يائ�سا �شق ًيا ،فال�صحة ،ور�ضا اهلل ثم النا�س،
تع�سا ً
�سعي ًدا ،وتراه تار ًة ً
وراح��ة ال�ضمري ،وخدمة الوطن عن �إمي��ان وعقيدة ،من �أهم عوامل
القناعة ،وال�شعور بال�سعادة والن�شاط والأمل ،والظلم ،واخلطر ،والقلق
من �أهم العوامل التي جتعل الفرد ي�شعر بالي�أ�س والقنوط ،وجتعله عدمي
الهمة قليل الن�شاط وال �أمل له.
وتعد ال��روح املعنوية من �أهم عوامل الن�رص ،فهي التي تبعث
الإميان بالن�رص ،والقوة على التغلب على امل�صاعب والعقبات ،وتولد
العزمية اجلبارة التي تواجه املوت ب�صدر رحب ،يف �سبيل العقيدة
الرا�سخة ،والإميان الثابت ،واملبادئ ال�سامية.

�إن العامل الأ�سا�سي الذي يكفل املحافظة على ال�ضبط والربط ،هو
الروح املعنوية ،فالعامل املعنوي يخلق ال�ضبط والربط الع�سكري بني
�صفوف املقاتلني ،ومن واجبات القائد رفع الروح املعنوية التي ت�ؤثر
يف رفع م�ستوى ال�ضبط والربط الع�سكري ،وميكن �أن نتعرف على الروح
املعنوية العالية من خالل احلما�س و هو املجهود الذي يقدمه الرجال
لأداء �أعمالهم ،بدافع قوي يفوق الطاعة التي ي�سودها قلة االهتمام،
وعدم االك�تراث ،والتهاون والتكلف ،والطاعة التي يكون م�صدرها
الأوامر والتعليمات فقط.
الإح�سا�س بقيمة الفرد ،واعتزاز الفرد مبا يكلف به من مهام يف
�أي مهمة ،حيث للروح املعنوية �أثرها الكبري يف رفع م�ستوى ال�ضبط
والربط الع�سكري داخل القوات امل�سلحة ،وكلما ارتفعت الروح املعنوية،
ارتفع م�ستوى ال�ضبط والربط الع�سكري ،وي�ستطيع القائد �أن يخلق
الروح املعنوية وينميها داخل وحدته� ،إذا اتبع �أ�سلو ًبا جي ًدا يجعل
اجلنود يرغبون يف اخلدمة الع�سكرية ،حيث يبعث فيهم روح الإميان
باخلدمة الع�سكرية ،وقيمة اجلندي ،و�رشف االنت�ساب للجندية ،وواجب
كل فرد يف فداء عقيدته ووطنه بدمه وروحه ،ذلك الوطن الذي ترعرع
على �أر�ضه ،ونعم بنعيمه ،حيث ال بد لكل �أمة من قوات م�سلحة حتميها
وت�صد عنها الأعداء.
�إن اجلندي (ال ُعماين )جندي يثق يف تعاليم دينه ،والذي يحثه على
الدفاع عن الأوطان ،و القتال يف �سبيل اهلل والوطن وال�سلطان ،ويف
�سبيل احلق ،مبا يدفع اجلندي للت�ضحية و�أداء الواجب.
 vاجعل اجلنود يفهمون معنى التقاليد ،واملظاهر ،والأوام��ر
الع�سكرية ال�صارمة :يتم ال�رشح للجندي معنى احلياة الع�سكرية ،فهم
ال بد �أن يفهموا �سبب ق�سوتها وخ�شونتها ،ويجب �أن يفهموا ال�سبب الذي
ت�صدر فيه الأوامر من وقت لآخر ،وملا يجب تنفيذها دون تردد.
ف�إذا اقتنع اجلندي بكل ذلك ،تقبل تلك الأوامر والتقاليد ،بروح
قوية ،وطاعة تامة مقبولة يف نف�سه ،و�إذا ما تبني للجندي ال�سبب،
تولدت فيه الثقة بالقائد ،ومنت فيه روح التنفيذ عن رغبة وقناعة،
و�شعر ب�أنه فرد يتعاون يف حتقيق هدف موحد ،و لي�س �آلة م�سرية.
 vاجعل اجلندي يثق بنف�سه و�سالحه وتدريبه وقادته :اعنت
بتدريب اجلنود ،واك�سبهم ثقة ب�أنف�سهم ،وب�أنهم �أح�سن اجلنود ،و�إن
تدريبهم يتما�شى مع �أحدث الأ�ساليب ،و�إن �سالحهم من �أحدث الأ�سلحة
يف القتال.
 vتخري العمل املنا�سب لكل جندي :وب��ث فيه روح االنتماء
واالهتمام بعمله والإخال�ص لوحدته� ،إن �شعور اجلندي ب�أنه يقوم
بالعمل املنا�سب له يرفع بال �شك من روحه املعنوية ،ومن �شعوره
ب�أنه ي�ؤدي عملاً يتفق وميوله وا�ستعداداته ،وحتقيق ذلك مي�سور،
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�إذا مت التوزيع على �أ�س�س نف�سية �سليمة ،كما يجب �أن يو�ضح للجنود
ال�سبب يف اختيارهم للأعمال واملهن املختلفة ،و�أهمية املهنة التي
يعمل فيها كل منهم مبفرده �أو مع جماعة معينة.
قدر مهام الرجال و كافئ املجتهدين منهم
�إن تقدير الرجال ومهامهم ،ومكاف�أة املجتهدين منهم ،من �أهم
العوامل لرفع الروح املعنوية ،ذلك �إىل جانب بث روح التناف�س بينهم،
وت�شجيعهم على �إتقان مهامهم.
كن القدوة احل�سنة واملثل الأعلى للرجال
يهم اجلندي �أن ي�شعر �أن النواحي التي يعملها وي�ؤديها ،و�أنواع
ال�سلوك التي يطالب بها� ،إمنا هي �صورة �صادقة ملا يقوم به ر�ؤ�سا�ؤه
وقادته ،فالقائد يجب �أن يكون القدوة احل�سنة لرجاله ،فهم ي�ضعونه
يف ال�صدارة ،ويقلدونه ويقتب�سون منه ،بل �إن يف الأمثلة التي ي�رضبها
هو بنف�سه يف الت�ضحية وال��ف��داء ،وب��ذل اجلهد ،ما يوحي لرجاله
باالقتداء به ،وتقليده وزيادة ثقتهم به.
اعرف الرجال
تعرف على الرجال ،واهتم ب�أمور معي�شتهم و�أحوالهم وم�شاكلهم،
رحيما و�صدي ًقا
واحرتمهم كرجال ذوي �شخ�صية وكرامة ،وكن �أخا
ً
حازما مرهوبا حمبو ًبا.
لهم ،ولكن احرتم رتبتك و�شخ�صيتك ،وكن
ً
 vالعقوبات االن�ضباطية واملحافظة على ال��روح املعنوية:
مع �أهمية الروح املعنوية يف رفع م�ستوى االن�ضباط� ،إال �أنه يجب
على القائد ،عندما يلج�أ �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب العقاب ،لتقومي الفرد
املنحرف ،لكي يحافظ على ال�ضبط والربط الع�سكري يف وحدته و�أال
يهمل اجلانب املعنوي امل�صاحب لذلك ،و يجب احلفاظ دائما على
االن�ضباط القائم على التوجيه والتحفيز ،ولي�س اخلوف من العقاب،
حتى ال ي�صبح جمرد �إجراء ال هدف منه وال ت�أثري.
فيجب عند توقيع اجلزاء� ،أو �إ�صدار احلكم يف كل ق�ضية� ،أن يتم
ذلك وفقا لظروفها اخلا�صة ،ويف �ضوء الأثر الت�أديبي الذي ترتكه
مل�صلحة الوحدة.
ويجب �إال يغيب عن القادة خدمة الروح املعنوية ،على �أف�ضل وجه،
فقد يكون توقيع اجلزاء ال�صارم البعيد الأثر� ،أف�ضل �سبيل خلدمة الروح
املعنوية ،و قد يكون من الأف�ضل ،يف معظم احلاالت ،ا�ستعمال الر�أفة
اال�ستثنائية.
وهناك الق�صة امل�شهورة عن (نابليون) عندما خرج مبفرده لتفقد
نقطة حرا�سة خارجية ،فوجد �أحد احلرا�س م�ستغرقا يف النوم على
الثلج ،يف نقطة حرا�سته ،عند حافة املوقع الذي كانت قواته تنت�رش به،
وتن�ص القوانني الع�سكرية ب�صفة قاطعة �إن على (نابليون) ا�ستدعاء
�ضباط ال�صف ،قائد احلر�س ،لي�ضع املذنب حتت التحفظ ال�شديد،
ليحاكم مبجل�س ع�سكري ،ثم يرمى بالر�صا�ص ،فاجلرمية الوحيدة
التي ال تقبل فيها هوادة� ،سواء ارتكبت داخل البلد �أم خارجه ،هي هذه
اجلرمية ،وفيها يوقع دائما �أ�شد العقاب ،فال �سبيل للرحمة يف ق�ضية
جندي يرتكب اجلرمية املخزية ،وهي تعري�ض �أرواح زمالئه للخطر،
ب�سبب النوم يف النقطة املكلف بحرا�ستها ،لكن (نابليون) رجل عبقري
والعباقرة كثريا ما يلهمون القيام ب�أعمال ال تخطر على بال الرجل
العادي ،فما كان منه �إال �أن التقط بندقية احلار�س النائم فو�ضعها
على كتفه ،اخذ ي�رضب االر�ض بقدميه ذها ًبا و�إيا ًبا ،فعلى هذا الو�ضع
وجد االثنان (نابليون واحلار�س) عندما �أتى �ضابط ال�صف وب�صحبته
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التدريب اجليد ركن �أ�سا�سي يف رفع الروح املعنوية،
وحتقيق االن�ضباط العايل بني اجلنود ،وبالتدريب
تزداد ثقة الفرد يف نف�سه وقائده و�سالحه
جندي التبديل� ،أي �إن احلار�س كان م�ستغرقا يف النوم ،والإمرباطور
يحر�س النقطة.
قد يرى البع�ض �إن �سلوك (نابليون) كان خط�أ� ،إذ �أنه تغا�ضى عن
تق�صري ف�ضيع ارتكبه حار�س �أثناء ت�أدية واجبه ،هذا التق�صري قد ي�ؤدي
�إىل �إنهيار االن�ضباط يف �صفوف اجلي�ش ،ولكن نابليون ،وهو القائد
احل�صيف ،كان حم ًقا لدرجة ت�ستوجب الده�شة ،وقد علق �أحد اجلرناالت
على هذا احلادث بقوله (مل يكن �أحد يعرف مقدار التعب الذي ي�ستويل
على اجلندي الذي ي�سري على قدميه طوال يومه �أكرث من نابليون نف�سه
وال يعرف �أحد �أكرث منه �أي�ضا �أثر حكاية (نابليون) الذي حمل بندقية
املذنب على كتفه ،بدال من �أن يطلب جمموعة �رضب النار لإعدامه،
عندما يت�سامع بها اجلند يف املع�سكر ،ويف طوابري ال�سري ،يف اليوم
التايل ،ف�إن ت�رصف (نابليون) قد جمع �إىل العطف ال�صحيح وروح
الدعابة).
ومل ال ،ف�إن اهتمام (نابليون) وينبغي �أن يكون اهتمام كل قائد،
هو �أن يح�صل جنوده على �أوفر ن�صيب ،و�أكرب ق�سط من القدرة على
القتال والكفاية ،ففي هذا املوقف قد هدته عبقريته �إىل �أنه ا�ستطاع
حتقيق غر�ضه على �أح�سن وجه ،بالطريقة التي اتبعها ،بدال من تنفيذ
الأحكام الع�سكرية ،وتعري�ض اجلندي للإعدام ،لقد تغا�ضى عن ن�ص
القانون وحرفية الأحكام الع�سكرية ،وترك اجلندي على قيد احلياة،
مع �أن جزاءه كان الرمي بالر�صا�ص .وال يحتاج املرء �إىل قوة خيال
ليدرك الت�أثري املعنوي العظيم لهذه احلادثة ،على جنود (نابليون)،
فلو طلب منهم الدخول ف��ورا يف معركة ،لقاتلوا قتال امل�ستميت،
ولكان حما�سهم مثار الده�شة للجميع ،حتى لقائدهم املحنك نف�سه،
ف�أي جندي ال يقدم حياته ب�أمت ر�ضا ،يف املعارك التي يخو�ضها،
قائد كهذا وهناك ظروف تفيد فيها ال�شهامة ،ورحابة ال�صدر ،والقائد
احلكيم هو من يعمل على �أن ي�ستفيد منها.
 vروح الفريق :روح الفريق حالة عقلية عاطفية للجماعة �أو
الوحدة ،فالفرد يعتز بانت�سابه لوحدته ،وي�شعر بامل�س�ؤولية جتاهها،
كما ي�شعر بالإخال�ص الكبري لها ،ويغار عليها ،ويدافع عنها وعن
كيانها ،فهذا هو روح الفريق �أو اجلماعة ،هذه احلالة تن�ش�أ وتنمو بني
الفرد وجماعته ووحدته في�شعر باالعتزاز بها والفخر بها والتع�صب
لها.
روح الفريق تتميز عن الروح املعنوية ،يف �أن الروح املعنوية حالة
تتعلق بالفرد نف�سه فقط� ،أما روح اجلماعة �أو روح الفريق ،فهو �شعور
الفرد بواجبه نحو اجلماعة �أو الوحدة ،ويعرفه البع�ض ب�أنه العمل
اجلماعي �أو التعاون املتبادل بني �أفراد اجلماعة �أو الوحدة.
وكلما كانت روح الفريق عالية ،كانت الأهداف اجلماعية للوحدة
حتجب الأهداف الفردية للأفراد ،ويف مثل هذه احلالة تق�ضي الروح
العالية ال�سائدة للوحدة �أو اجلماعة ،على التذمر من بع�ض الأفراد.
والوحدات ذات الروح العالية ،ميكنها �أن تنجز مهامها على الرغم

مما ي�صادفها من م�صاعب وعقبات ،وقد ثبت من جتارب احلروب،
�أن الفخر واالعتزاز بالوحدة ،مظهر بارز من مظاهر الروح املعنوية
العالية ،ولروح الفريق �أثرها يف رفع م�ستوى ال�ضبط والربط بالوحدة،
لأن كل فرد �سي�شعر �أن الإهمال يف �أي ناحية من نواحي ال�ضبط
والربط� ،سي�ؤثر على �سمعة الوحدة ،و�سيت�سبب ذلك يف �رضر كبري
ملجهود الآخرين الجناح مهام وحدتهم ،فيحاول قدر طاقته �أن يبعد
نف�سه عن كل ما ي�شني �سمعتها� ،أو يقلل من قدرها ،وم�ستواها بني
الوحدات الأخرى.
ي�ستطيع �أي قائد �أن ينمي روح الفريق داخل وحدته �إذا طبق الآتي:
� vإملام اجلنود بتقاليد الوحدة وتاريخها :على القائد �أن يو�ضح
جلنوده تاريخ وحدته ،واملعارك �أو املهام التي نفذتها �أو قامت بها،
والأبطال والقادة الذين �أجنبتهم الوحدة ،واملهام التي قاموا بها ،و�أن
عليهم جميعا� ،أن يراعوا تلك التقاليد ،و�أن ي�ضيفوا �إىل تاريخ وحدتهم
�صفحات نا�صعة من املجد والفخر ،تخلد ذكراهم للأجيال القادمة،
مهما يف حب اجلنود لوحدتهم ،والتفاين
وبذلك تكون التقاليد عاملاً
ً
يف خدمتها.
� vإ�شاعة روح التكاتف والرتابط وال�صداقة بني اجلنود وقادتهم:
يجب على القائد �أن يعمل على تنمية روابط الأخوة وال�صداقة ،بني
�أفراد وحدته ،فعليه �أن ي�شعرهم �أنهم �أفراد �أ�رسة واحدة ،يربطهم رباط
قوي متني من الأخوة ،وال�صداقة ،واملحبة ،على الرغم من اختالف
املناطق التي �أتوا منها.
كما يجب على القائد �أن ي�شعر رجاله� ،أنه رب هذه الأ�رسة ،يرعى
م�صاحلهم ،ويهتم ب�أمورهم ،ويذلل م�شاكلهم ،و�أن��ه يعد نف�سه �أ ًبا
رحيما ،و�أخا خمل�صا لهم ،و لكن ب�رشط عدم فقدان القائد ل�شخ�صيته،
ً
�أو �أن يقلل من هيبته ،فيكون م�صريه الف�شل يف قيادته.
 vبث روح التعاون واالحتاد :يف االحتاد قوة ويف التفكك ال�ضعف
والف�شل ،فعلى القائد �أن ي�شعر رجاله ب�أهمية تعاونهم ،واحتادهم يف
�سبيل جناح وحدتهم ،وعليه �أن ي�شعر كل فرد يف اجلماعة �أو الوحدة،
�أنه حجر مهم يف بنائها ،ويف جناحها ،و�أنه ي�صنع لنف�سه ولوحدته
هدفًا ي�سعون جميعا لتحقيقه ،ويتعاونون على الو�صول �إليه.
 vا�ستغالل مواهب الأفراد :على القائد �أن ي�ستغل مواهب الأفراد،
كل فيما ميتاز به عن غ�يره ،خلدمة وحدته والنهو�ض بها ،و�أن
يعمل على ت�شجيعهم على �إظهار هذه املواهب ،يف خمتلف الأوقات،
وا�ستغالل ذلك يف تنمية روح الفريق ،و حب الوحدة ،و�أن يعمل على
بث روح التناف�س ال�رشيف بينهم.
� vإثارة حما�س اجلنود بالأنا�شيد الع�سكرية وطوابري اال�ستعرا�ض
الع�سكري :من �أهم العوامل التي ت�ساعد على حب الأفراد لوحداتهم،
طوابري اال�ستعرا�ض الع�سكري ،التي ي�شرتكون بها حاملني رايات
وح��دات��ه��م ،ومالب�سهم الع�سكرية املميزة ب�شعاراتها املختلفة،
وب�أنا�شيدهم الع�سكرية ،مما يزيد من �صلتهم وارتباطهم ب�سالحهم
ووحداتهم املختلفة ،التي ينتمون �إليها والتي جتعل الأفراد يدافعون
يف القتال عن رايات وحداتهم ويعملون على �أن يبقى الوطن دائما
مرفوعا ال تدن�سه الهزمية.
 vالربامج الريا�ضية :تعد الربامج الريا�ضية ،من و�سائل تقوية
الروابط بني الأف��راد يف الوحدات الع�سكرية ،ومن �أهم العوامل التي
ت�ساعد على تنمية روح الفريق بينهم.

 vالتدريب :التدريب م�س�ؤولية رئي�سية من م�س�ؤوليات القائد،
ويجب �أن يوليها كل اهتمامه ،فلي�س له وظيفة �أهم من هذه الوظيفة،
يف �أوقات ال�سلم ،كما �أنها �أحد واجباته الرئي�سية �أثناء القتال �أي�ضا،
لأنها الو�سيلة الوحيدة خللق وحدة ذات كفاءة وا�ستعداد قتايل عالٍ ،
قادرة على تنفيذ مهامها القتالية بكل كفاءة و اقتدار.
و�إذا كانت احلرب هي امل��درب الأول ،ف�إن التدريب العملي هو
املعلم الأ�سا�سي ،ولأن القائد هو امل�س�ؤول الأول عن تدريب وحدته،
لهذا �أ�صبح لزاما عليه �أن يكون دائم التيقظ واالنتباه ،ذا نفوذ وت�أثري
قوي على �أفراده ،لبث روح االن�ضباط واملهارة وال�صرب ،واحلما�س،
دائما كفريق متكامل ومتعاون.
و�أن يولد الرغبة يف رجاله للعملً ،
والتدريب اجليد ركن �أ�سا�سي يف رفع الروح املعنوية ،وحتقيق
االن�ضباط العايل بني اجلنود ،وبالتدريب تزداد ثقة الفرد يف نف�سه
وقائده و�سالحه ،فالتدريب ينمي يف الفرد �صفة ال�شجاعة ،ورباطة
اجل�أ�ش يف وق��ت اخلطر ،ويحقق الرتابط والتوافق بني املقاتلني
وقادتهم.
ويعد انتظام التدريب ،وتنفيذ براجمه بدقة و�أمانة ،يف توقيتاتها
املحددة ،من العوامل الرئي�سية ،التي ت�سهم يف بناء ال�ضبط والربط
الع�سكري ،ورفع الروح املعنوية ،كما ي�ستطيع القادة رفع م�ستوى
االن�ضباط ،عن طريق التو�سع يف حما�رضات ال�ضبط والربط الع�سكري،
خا�صة للجنود امل�ستجدين ،و�إدراج مو�ضوعات ال�ضبط والربط �ضمن
برامج تدريب الوحدات.
ويعتمد جناح التدريب على التوزيع ال�صحيح للأفراد على املهام
املختلفة (كل فرد يف املهمة املنا�سبة له) ،وعلى تنا�سب �أ�ساليب
التدريب وطرقه ،مع خ�صائ�ص و�صفات وم�ستوى الأفراد.
وختاما
�إن ال�ضبط والربط الع�سكري يعد من املقومات الأ�سا�سية التي
تبنى عليها احلياة الع�سكرية وتكوين ال�شخ�صية الع�سكرية املن�ضبطة
�سلما وحربا ،ولن يت�أتى ذلك دون وجود
املطيعة للأوامر والتعليمات ً
قادة لديهم الفكر اجليد جلعل �أفرادهم رجاال يتمتعون بال�ضبط والربط
الع�سكري وبكفاءة قتالية عالية� ،إن م�س�ؤولية مراقبة تطبيق ال�ضبط
والربط الع�سكري بالوحدات املختلفة تقع على عاتق �ضابط الأركان
ووكالء القوة بكل وحدة �أو ت�شكيل فهم عني و�سمع القائد بوحداتهم
وهم القدوة احل�سنة يف التطبيق واملتابعة والتدريب كذلك ،لذلك يتم
انتقاء ه�ؤالء بعناية فائقة ،ويجب �أن يتمتعوا باللياقة وح�سن املظهر
تاما بالنظم
إملاما ً
واخللق الرفيع واحلزم وال�شدة ،ويكونوا ملمني � ً
الع�سكرية وبالطوابري واال�ستعرا�ضات وامل�شاة الع�سكرية ،وبالأ�س�س
والقوانني اخلا�صة بال�ضبط والربط الع�سكري.
املراجع:
 jاخلربة ال�شخ�صية للكاتب.
 jاملو�سوعة الع�سكرية .جمموعة �أبحاث.
 jكتاب �سطور ،فرباير ٢٠٢٠م.
 jاالن�ضباط .لنزيه بقاعي من�شورات اجلي�ش.
 jاالن�ضباط .مقاتل من ال�صحراء.
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برامج حماكاة املعارك احلربية
اللواء متقاعد الدكتور/
علـــــي مـــحــمـــد رجــــب
جمهورية م�صر العربية

لقد �أجريت �أول مباراة حربية حديثة
با�ستخدام احلوا�سب الآل��ي��ة ب�ين عامي
(1963-1960م) بوا�سطة وزارة الدفاع
الأمريكية ،وتطلب �إعدادها ثالث �سنوات،
وا�ستغرق تنفيذها خم�سة �شهور كاملة،
ومت جتنيد عدد كبري من الفنيني واخلرباء
لها .وتعد تلك املباراة هي البداية احلقيقية
ال�ستخدام احلوا�سب الآلية ب�شكل وا�سع يف
ذلك املجال.
وحم���اك���اة امل���ع���ارك احل��رب��ي��ة على
احلا�سب مرتبطة ب�أ�ساليب علمية وفنية
متعددة مثل (بحوث العمليات) ،وحتليل
النظم ،ونظرية املباريات ،واملحاكاة،
حيث تعد تلك الأ�ساليب مكملة لبع�ضها.
وقد كانت املباريات احلربية يف مراحلها
البدائية معر�ضة �إىل �إعطاء نتائج خاطئة
يف �أغ��ل��ب الأح��ي��ان ،م��ؤدي��ة يف ذل��ك �إىل
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احتمال حدوث ك��وارث ع�سكرية حقيقية،
ولكن �أمكن التغلب على ذلك باال�ستعانة
بالإمكانات ال�ضخمة التي تتمتع بها
احلوا�سب الآلية احلديثة.
وحيث �إن احلوا�سب احلديثة قادرة على
اختزان كميات كبرية من البيانات ،وعلى
تداول وت�شغيل �آالف العمليات احل�سابية
واملنطقية يف ف�ترة زمنية وجيزة ،ف�إن
الأمر ي�ستلزم ا�ستخدام النماذج الريا�ضية
( )Mathematical Modelsالتي حتاكي
خطوات املعركة ،وتو�ضح تلك النماذج
طبيعة م�رسح العمليات ،والظروف اجلوية
ال�سائدة واملتوقعة ،وحجم قوات اجلانبني
ووحدات الدعم و�أ�سلوب متركزها ،والكفاءة
القتالية ،وكذلك الكفاءة الفنية للأ�سلحة
وامل��ع��دات ،وك��ف��اءة �شبكات املوا�صالت
للجانبني ،وال��ع��وام��ل الإن�����س��ان��ي��ة ،مثل
اخلوف ،وال�شجاعة ،والروح املعنوية ،تلعب
دورا مهما يف احلروب منذ الأزل ،وتختلف
باختالف الظروف واملواقف .ومل يقل ت�أثري
هذه العوامل بالتقدم التقني امل�صاحب
للحروب احلديثة ،فقد �أثبتت الدرا�سات �أن
العن�رص الب�رشي يف القتال يغري نتائج
املعركة ،ويلعب مبوازين املقارنة املجردة
لكمية امل��ع��دات ونوعيتها ،وتظهر هذه
العوامل يف الربنامج على �شكل �أوزان

ترجيحية ل�صالح �أحد الأطراف على الطرف
الآخر .وتلعب طبيعة م�رسح العمليات دورا
كبريا يف حتديد الأ�ساليب امل�ستخدمة يف
القتال ،وت�ؤثر على �صنع القرارات القتالية
املختلفة.
وم��ن امل��ع��روف �أن اخلطط الأ�صلية
املو�ضوعة م�سبقا يجب �أن تتغري خالل
�أيام القتال ملتابعة االختالفات التي تطر�أ
على امل��وق��ف .ول��ذل��ك ،يجب �أن يت�ضمن
ال��ن��م��وذج الريا�ضي ب��رن��اجم��ا �إ�ضافيا
خا�صا مبحاكاة قرارات القيادة العليا لكال
الطرفني املتقاتلني .وهذا الربنامج يكون
م�س�ؤوال عن تعديل اخلطط الأ�صلية ،طبقا
للظروف املنفردة للمعارك التي قد تدور،
ويكون خمزنا فيه خمتلف االحتماالت،
وط��رق تقييم �سري املعارك ،والتوقيتات
املطلوبة لتعديل اخلطة �أو �إ�صدار القرارات
ب��ال��ه��ج��وم ،وحت��دي��د خ��ط��ة ال��ه��ج��وم� ،أو
حجم القوات املهاجمة� ،أو �إ���ص��دار قرار
باالن�سحاب� ،أو التحول للدفاع� ،أو ح�صار
العدو� ...إلخ .ويجب و�ضع ذلك بالربنامج
بدقة كافية جلعله ممثال حقيقيا ل��دور
القيادة يف الطبيعة.
ويجب �أن يتوفر يف �أي منوذج ريا�ضي
للمعارك القتالية برنامج التحكيم ،حيث
ي��ك��ون مهمة ذل��ك ال�برن��ام��ج ه��و حتديد

احلرب ظاهرة معقدة ،تن�ش�أ ب�سبب ال�صراع بني الدول
لتحقيق �أهداف �سيا�سية �أو اقت�صادية معينة عندما تف�شل
الطرق ال�سلمية .وكانت احلروب يف املا�ضي تت�صف بالب�ساطة
يف تخطيطها ،كما �أنها كانت تدور على رقعة حمدودة من
الأر�ض ،وكان القائد يتحمل وحده م�س�ؤولية التخطيط لها،
وكذلك مهام القيادة وال�سيطرة.
و�إزاء التطور الهائل لأ�ساليب وو�سائل ال�صراع امل�سلح،
�أ�صبح االنت�صار يف احلروب يقرتن �إىل حد كبري بقدرة القوات
املتحاربة على اال�ستفادة من التقدم التقني للأ�سلحة واملعدات
احلديثة واملعقدة ،وكذلك من التطور الكبري الذي حدث يف
تقنية احلوا�سب الآلية التي تتميز بقدرتها الكبرية على تخزين
البيانات واملعلومات ،و�إج��راء احل�سابات اخلا�صة با�ستخدام
املنت�رص واملهزوم يف املعارك املختلفة
التي ت��دور بني الطرفني ،ويت�ضمن هذا
الربنامج جميع قواعد القتال املتفق عليها،
ولهذا الربنامج �أهمية كبرية يف النموذج
الريا�ضي ،وي���ؤدي �أي خط�أ يف القواعد
املعطاة له �إىل نتائج نهائية خاطئة.
وي��ق��وم احلا�سب بتنفيذ املباريات
احلربية اخلا�صة بظروف معركة معينة
عددا كبريا من املرات ،ويظهر النتائج يف
كل م��رة ،حيث �أن نتائج القتال تعد غري
حمددة ،وال ميكن التنب�ؤ بها ب�صورة حمددة،
لذلك ف�إن النتائج التي يعطيها احلا�سب
تكون يف �صورة متثل االحتماالت القائمة
للمعركة .وميكن التنب�ؤ بالنتيجة النهائية
للمعركة بدرا�سة تكرار نتيجة معينة� ،أو
�أخذ الأرقام املتو�سطة لنتائج املحاوالت
املتكررة التي يتم تنفيذها� ،أو �إعادة �إجراء
املباريات احلربية مع تغيري نظم الت�سليح،
بينما تبقى كل العوامل الأخ��رى ثابتة.
وبذلك ميكن تقدير مدى ت�أثري نظام ت�سليح
معني وا�ستبداله بنظام �آخر على النتيجة
النهائية للحرب� ،أو مبعنى �آخ��ر ،تف�ضيل
نظام ت�سليح على �آخر ،...وهكذا.
�إن نتائج امل��ب��اري��ات احلربية على
احلوا�سب �إمن��ا تظهر يف �شكل �إح�صائي
لنتائج ح�سابات معركة م��ن امل��ع��ارك

البدائل املختلفة ،واملقارنة بينها التخاذ القرار الأمثل ،ومن هنا
تظهر �أهمية حماكاة املعارك احلربية ب�أجهزة احلوا�سب ،كو�سيلة
لتدريب القادة ،فهذه املحاكاة ما هي �إال �أ�سلوب فني لتمثيل
املعارك ،مع مراعاة جميع العوامل املختلفة التي تتحكم يف
�سريها ،ويلج�أ �إليها القادة الع�سكريون للح�صول على �إجابات
على بع�ض الأ�سئلة التي ال ميكن الو�صول �إليها بالو�سائل التقليدية.
وعندما ابتكر الإن�سان لعبة ال�شطرجن ،كان هدفه �أن يتدرب
الر�ؤ�ساء والقادة على �إدارة احلروب ،ولكن الفرق بني لعبة
ال�شطرجن واحلرب �أن كل العب �أمام طاولة ال�شطرجن يحرك
( )16قطعة� ،أما يف حماكاة احلرب ف�إن كل طرف يلعب
باملدن واملناطق ال�صناعية الكربى ،واملجموعات الب�شرية،
وحامالت الطائرات ،وقواعد ال�صواريخ.

عند تكرارها على احلا�سب ع��ددا كبريا
من امل��رات ،وبذلك ،ف�إن تلك النتائج تعد
احتمالية على ال���دوام .وميكن �أن تتغري
النتائج عند درا���س��ة ت�أثري عن�رص معني
فقط على النتائج النهائية ،مثل �أثر فاعلية
�سالح جديد مثال� ،أو درا�سة تكتيك �أف�ضل
للمعارك احلربية� ،أم��ا النتائج ال�شاملة
للمعارك ،فال تظهر �إال يف �صورة احتماالت
الن�رص �أو الهزمية لكل طرف من الطرفني
املتحاربني ،وبذلك ميكن حتديد ومتييز
ال�شكل العام للنتيجة النهائية املمكنة
للمعركة.
�أ�شهر برامج حماكاة املعارك
هناك برامج عديدة ملحاكاة املعارك
التقليدية ،ومن �أ�شهرها:
�أوال :برنامج فن احلرب القدمي
م��ن �أ�شهر ب��رام��ج حم��اك��اة العمليات
احلربية برنامج (فن احلرب القدمي) ،الذي
يعتمد على وجود معارك جاهزة �سابقة،
يتم فيها التناف�س بني الالعب (�أو الدار�س)
وجهاز احلا�سب نف�سه ،ويقوم الالعب بر�سم
�أر���ض املعركة ،مبا فيها من مرتفعات
و�أنهار وغريها من املعامل الطبوغرافية،
والتي ميكن �أن تعاونه� ،أو تقلل من حريته
يف ا�ستخدام امل��ي��دان ،ويتيح الربنامج

فر�صة لالعب لتكوين جي�شه ،بالتوزيع
الذي يعتقد �أنه �سليم ،وو�ضع اال�ستحكامات
والتح�صينات ال�لازم��ة حلماية ق��وات��ه،
�أو ت��وزي��ع الأف����راد .وعند ا�ستخدام هذا
الربنامج يف الأغ��را���ض التعليمية ،يقوم
املدرب بر�سم �أر�ض املعركة ،وا�ضعا بع�ض
الأ�شكال الت�ضاري�سية اخلا�صة ،تاركا
العنان للدار�س يف ا�ستخدام تلك املعامل
ل�صاحله و�ضد اخل�صم ،ومن ثم يطلب من
الدار�س توزيع قواته يف �أر���ض املعركة،
ويطلب من دار�س �آخر توزيع قواته بطريقة
م�ضادة للأول .ثم يبد�أ الدار�سان يف �إدارة
معركة كاملة على ال�شا�شة ،حيث يتمكن
ال��دار���س م��ن توجيه الأوام����ر م��ن خالل
لوحة املفاتيح ،بالهجوم� ،أو باالن�سحاب
اجلزئي� ،أو الكلي .ومل يهمل الربنامج و�ضع
خطوط التموين ،والإ���س��ع��اف��ات الطبية،
والروح املعنوية .وعلى الدار�س الذي يلعب
دور القائد ،مراعاة �سيولة خطوط الإمداد
وحمايتها ،وم��راع��اة التدريب امل�ستمر
ل�ل�أف��راد اجل��دد حتى يتمكن من تعوي�ض
الأفراد الذين يفقدهم �أثناء القتال.
ثانيا :برنامج فن احلرب القدمي يف البحر
بعد جناح برنامج (فن احلرب القدمي)،
�صدر برنامج �آخر با�سم (فن احلرب القدمي
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حماكاة املعارك احلربية على احلا�سب مرتبطة
ب�أ�ساليب علمية وفنية متعددة مثل (بحوث
العمليات) ،وحتليل النظم ،ونظرية املباريات،
واملحاكاة
الدرا�سات تثبت �أن العن�صر الب�شري يف القتال
يغري نتائج املعركة ،ويلعب مبوازين املقارنة
املجردة لكمية املعدات ونوعيتها
منوذج املحاكاة ميثل الأو�ضاع املختلفة للمعركة،
�سواء الأو�ضاع الفعلية� ،أو الأو�ضاع املطلوب
تعب عن �سري �أعمال القتال
حتقيقها� ،أو تلك التي رِّ
يف البحر) ،حيث تدور املعارك بني ال�سفن،
ف�أ�ضيفت للربنامج ال�سابق �إمكانات ت�سليح
ال�سفن ،مع احتمال االلتحام بني الأفراد،
وا�ستخدام �رسعة الريح واجتاهها ،وحالة
البحر ،يف �إ�ضافة ال�صعوبات املنا�سبة
التي ميكن �أن تواجه اخل�صم.
ثالثا :برنامج الأزرق والرمادي
�أما برنامج (الأزرق والرمادي) فريمز
ا�سمه �إىل لون املالب�س التي كانت ترتديها
قوات ال�شمال واجلنوب يف احلرب الأهلية
الأمريكية (1865 -1861م) ،والتي انتهت
بانت�صار ال�شماليني .ويحاكي الربنامج
ما حدث يف هذه احل��رب ،وميكن لدار�س
التاريخ �أن يعرف الأخطاء التي وقع فيها
كل طرف ،ويتالفاها ،وبهذا ،يغري التاريخ
على �شا�شته فقط ،وميكن للدار�س �أن يكرب
ال�شا�شة ليظهر مواقع القوات عن قرب،
وا�ستخدام و�سائل التمويه املختلفة ،وقد
راعى املربمج و�ضع احلالة االقت�صادية
والروح املعنوية يف احل�سبان ،مع �إمكانية
تغيري �سري املعركة ،كما و�ضع يف ت�صميم
الربنامج ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات قا�سية،
مثل �إخالء املدن وحرقها ،وتفجري خطوط
املوا�صالت وال�سكك احلديدية واجل�سور
لقطع الإمدادات.
رابعا :برنامج (فيكتور)
ب��د�أ �إع���داد ال��ن��م��وذج الأول لربنامج
(فيكتور) يف الواليات املتحدة الأمريكية
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عام 1972م ملحاكاة املعارك القتالية
للقوات التقليدية با�ستخدام احلوا�سب على
م�ستوى م�سارح العمليات ،وال يتطلب هذا
النموذج تدخل العن�رص الب�رشي �أثناء متثيل
�إجراءات املعركة .وتلى ذلك تطوير النموذج
لتقدمي تفا�صيل �أكرث لتمثيل املتغريات يف
�أر�ض املعركة ،مبا ي�سمح بتحديد مواقع
القوات بدقة ،كما يوفر �إمكانية حماكاة
نظام القيادة وال�سيطرة ،وا�ستخدام القوات
االح��ت��ي��اط��ي��ة ،وتو�ضيح حت��رك ال��ق��وات
بالن�سبة للخطوط الأمامية �أثناء تطوير
العمليات القتالية .ويحقق الربنامج متثيل
مراحل املعركة ،و�إعداد البيانات الالزمة
كمدخالت ،و�إع���داد التقارير املطلوبة،
و�إجراء التعديالت املطلوبة على الربنامج،
طبقا ملوقف املعركة.
وتتلخ�ص فكرة الربنامج الرئي�سي
يف �أن تتوافر للقائد -على �أي م�ستوى-
املعلومات عن املهام املطلوب حتقيقها،
وامل��وارد والإمكانات املتاحة له وللعدو،
والأو���ض��اع الفعلية القائمة ،وتخ�صي�ص
املهام ،ويتم �إ�صدار القرارات للمر�ؤو�سني
يف امل�ستويات الأق��ل با�ستخدام و�سائل
االت�صال املختلفة ،وي����ؤدي تنفيذ هذه
ال��ق��رارات �إىل تغيري الأو���ض��اع القائمة
للجانبني ،وتنتقل املعلومات اخلا�صة
ب��الأو���ض��اع اجل��دي��دة ب��وا���س��ط��ة و�سائل
االت�صال �أو �أجهزة اال�ستخبارات �إىل القائد،
مما يتطلب تقديرا للموقف ،ب�صفة م�ستمرة،

التخاذ القرار املنا�سب ،وبالغات القتال
التي ت�صل ملتخذ القرار قد تختلف عن
الأو�ضاع الفعلية مل�رسح العمليات ،نتيجة
للت�أخر يف و�صول القرارات� ،أو الفقد يف
عملية االت�صال� ،أو عدم اكتمال معلومات
اال�ستخبارات .وبالطبع ،ف�إن عملية اتخاذ
القرارات تتم ب�أ�سلوب مماثل ،على خمتلف
امل�ستويات القيادية.
ومي��ث��ل من���وذج امل��ح��اك��اة الأو���ض��اع
املختلفة للمعركة� ،سواء الأو�ضاع الفعلية،
�أو الأو�ضاع املطلوب حتقيقها� ،أو تلك التي
تعرب عن �سري �أعمال القتال ،وت�صل �إىل
متخذ القرار يف �شكل متغريات ،ت�صف كافة
االعتبارات ،وتعرب عن املوقف القتايل يف
�أي حلظة �أثناء ت�شغيل النموذج .وتتمثل
ه��ذه امل��ت��غ�يرات الرئي�سية يف :ال��ق��وات،
الإمدادات� ،أر�ض املعركة ،ا�ستخدام القوات،
الوقت ،الطق�س ،طبيعة الأر����ض ،املهام
والإجراءات.
فالقوات ت�شتمل على وحدات امل�شاة،
واملدرعات ،واملدفعية ،والدفاع اجلوي،
والقوات اجلوية التي ت�ساهم يف معركة
الأ���س��ل��ح��ة امل�����ش�ترك��ة .وي�سمح النموذج
بتو�صيف الوحدات عن طريق حتديث �أعداد
الأ�سلحة ،والأفراد ،واملركبات لكل تخ�ص�ص
على ح��دة .كما يقوم النموذج بتحديث
بيانات هذه الأع��داد و�أنواعها ومواقعها
ب�صفة م�ستمرة� ،أثناء �سري املعركة ،وتعرب
املتغريات �أي�ضا عن ع��دد و�أن���واع مراكز

املالحظة ،ون��ق��اط اال�ستطالع ،ومراكز
القيادة ،والأفراد العاملني بكل منها.
وت�شتمل الإم���دادات ذخائر الأ�سلحة
بكافة �أنواعها ،والألغام الأر�ضية ،وال�ش�ؤون
الإدارية .ويق�سم النموذج �أر�ض املعركة �إىل
قطاعات رئي�سية ،كما يق�سم كل قطاع �إىل
�أق�سام بحيث ي�سمح كل ق�سم بعمل الكتيبة
كوحدة قائمة بذاتها ،ويحتوي كل ق�سم
على مواقع دفاعية ،ولتحديد مواقع القوات
يف املناطق اخللفية تق�سم �أر�ض املعركة
�إىل مناطق يتم حتديدها بالن�سبة �إىل
خط احلدود الأمامية لت�سهيل تقدير عمق
الدفاعات يف كال اجلانبني.
ومي��ث��ل ال��ن��م��وذج توقيتات املعركة
ب�صفة م�ستمرة ،مبا ي�سمح باالحتفاظ
بالبيانات اخلا�صة ب��أو���ض��اع ال��ق��وات،
وت��ت��درج ب�شكل ع��ام الفوا�صل الزمنية
امل�ستخدمة يف من��وذج املحاكاة ،طبقا
لطبيعة العمليات (و�صول قوات  -حترك
قوات  -عمليات ا�ستطالع� ...إل��خ) .ويوفر
النموذج �إمكانية تقييم �أثر طبيعة الأر�ض
بتق�سيمها �إىل �أنواع بالن�سبة ملدى الر�ؤية،
وبالن�سبة لإمكانية التحرك ،بحيث ميكن
افرتا�ض ثبات طبيعة الأر�ض لكل ق�سم.
�أم��ا بالن�سبة حلالة الطق�س ،في�سمح
النموذج ب�إدخال بيانات الطق�س ب�صفة
دوري����ة ،وذل���ك بالن�سبة مل��دى ال��ر�ؤي��ة،
و�إمكانية التحرك للعمليات الأر�ضية� ،أو
للمعارك اجلوية.

وي��ح��دد ال��ن��م��وذج امل��ه��ام الأ�سا�سية
للوحدات املقاتلة يف عمليات الهجوم،
وال��دف��اع ،والدفاع التعطيلي ،واالرت��داد،
واالن�سحاب ،كما ميثل مهام القوات اجلوية
يف عمليات الدعم� ،أو االعرتا�ض� ،أو الهجوم.
�أما بالن�سبة ملهام مدفعية امليدان ،فت�شمل
التمهيد النرياين ،و�سرت القوات املهاجمة،
و�إرب����اك ال��ع��دو ب����ضرب م��راك��ز القيادة
وال�سيطرة ،وتدمري مدفعيته .وت�شمل مهام
الدفاع اجلوي اال�شتباك مع طائرات العدو،
وحتقيق احلماية اجلوية للوحدات املقاتلة
باال�شرتاك مع القوات اجلوية.
وتتمثل املخرجات الرئي�سية للربنامج
يف حجم اخل�سائر يف الأ�سلحة والأف��راد
خ�لال �سري العمليات ،وحجم الإم���دادات
و�أن��واع��ه��ا ،وحجم املتبقي من الأ�سلحة
والأف����راد يف نهاية امل��ع��رك��ة ،وظ��روف

الطق�س �أثناء �سري املعركة ،وخريطة �أر�ض
املعركة ،والأهداف التي مت التعرف عليها،
و�أن��واع��ه��ا ،وع���دد طلعات ال��ط�يران لكل
مهمة ،ولكل نوع من الطائرات ،وعدد نظم
الأ�سلحة.
املراجع
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املواطنة يف النظــــــــام الأ�سا�سي للدولة

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

حفل النظام الأ�سا�سي للدولة
ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين
رقم ( )2021/6بت�ضمني مفهوم
املواطنة وفق ما �أ�شارت �إليه املادة
( )١٦املبادئ الثقافية للدولة،
حيث ورد م��ا ن�صه« :التعليم
ح��ق لكل م��واط��ن ،هدفه بناء
العمانية ،واحلفاظ
ال�شخ�صية ُ
على الهوية الوطنية ،وت�أ�صيل
امل��ن��ه��ج ال��ع��ل��م��ي يف ال��ت��ف��ك�ير،
وت��ن��م��ي��ة امل���واه���ب ،وت�شجيع
االب���ت���ك���ار ،وت��ر���س��ي��خ ال��ق��ي��م
احل�ضارية والروحية ،و�إر�ساء
مفاهيم امل��واط��ن��ة والت�سامح
والت�آلف».
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ويف �إط��ار ات�ساع مفهوم املواطنة
و�شموليته وعمقه مب��ا يت�ضمنه من
م��ك��ون��ات احل��ق��ـ��ـ��وق ،وال��واج��ب��ات،
واالن��ت��م��اء ،وال�����والء ،وامل�����س��ؤول��ي��ة،
وامل�������ش���ارك���ة ال���ع���ام���ة ،وال���ق���ي���م،
والأخالقيات ،واحل��ري��ات ،وال�شورى،
وامل�ساواة ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،والعدالة،
و�سيادة القانون ،وحقوق الإن�سان،
والعمل ،والإن��ت��اج ،والنظام ،والأم��ن،
وغ�يره��ا ك��ث�ير ،ف�����إن �إ���س��ق��اط ه��ذه
املوجهات على مواد النظام الأ�سا�سي
للدولة ،يعك�س روح املواطنة التي
ت�رسي يف تفا�صيل هذا النظام و�أبوابه
وف�صوله وم��واده ،وعمق الر�ؤية التي
العمانية
ينطلق منها مفهوم املواطنة ُ
ال���ذي يج�سد نه�ضة التغيري واحل�س
الوطني ،والعالقة املتفردة بني ال�شعب
وال��ق��ي��ادة ،واحل��ك��وم��ة وامل��واط��ن�ين،
وال��ت��م��ازج احل��ا���ص��ل ب�ين منظومات
امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ���ص��ن��اع��ة
الإن�سان وبناء فكره وال��وف��اء لإرث��ه
احل�ضاري ،حيث جاءت الإ�شارة �إليها
يف تفا�صيل النظام الأ�سا�سي للدولة
�إما ت�رصيحا �أو تعري�ضا ،وعلى �سبيل
املثال ما �أورده الباب الثاين (املبادئ
املوجهة ل�سيا�سات الدولة) ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والأمنية يف املواد (،)16،15،14،13
وك���ذل���ك ال���ب���اب ال��ث��ال��ث (احل��ق��وق
والواجبات العامة) وم��ا ت�ضمنه يف
املواد (� 18إىل  ،)47من موجهات تربز
م�ساحة الت�أ�صيل الفكري والتج�سيد
العملي ملفاهيم املواطنة.
عليه ميكن قراءة مدلوالت املواطنة
يف النظام الأ�سا�سي للدولة يف �أربعة
حم��اور رئي�سية قد ال ت�سع �صفحات

املقال للتو�سع والتف�صيل فيها ،ومن
ذلك:
• ال���ت���ح���ول يف دور ال��ت��ع��ل��ي��م
وم�س�ؤولياته يف املجتمعات ،والبحث
يف توقعات الإن�سان و�إي��ج��اد حلول
مل�شكالته املعا�رصة ،وبناء منظومة
حوارية تنطلق من التعليم يف معاجلة
ق�ضايا الأم����ن وال�����ش��ب��اب والتنمية
والتطوير وغريها.
� ّإن ذكر مفهوم املواطنة يف املادة
( )16م��ن الف�صل ال��راب��ع ،امل��ب��ادئ
الثقافية ك�أحد م�س�ؤوليات التعليم،
ي��رت��ب��ط ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ذات����ه وال�����س��م��ات
والعنا�رص التي يتميز بها وم�ستوى
املرونة وامل�ساحة التي يتيحها للمتعلم
يف قراءة واقعه االجتماعي يف ظل منط
التعلم القائم على االكت�شاف والبحث
واال�ستق�صاء والتحليل وا�ستخدام
عمليات التفكري العليا ،والتي ميكن
للتعليم الوفاء با�ستحقاقاتها من خالل
مناهجه و�أن�شطته وب��راجم��ه ودوره
يف �إنتاج الواقع االجتماعي و�صناعة
القدوات ،وبناء القدرات وتعزيز البناء
ال��ف��ك��ري ل�ل�أج��ي��ال ،وتر�سيخ الوعي
االج��ت��م��اع��ي ،ورف���ع م�ستوى ثقافة
املجتمع حول التاريخ والهوية واحلفاظ
ع��ل��ى امل�����وروث والأرث احل�����ض��اري
العمانية احلديثة يف عقودها
للنه�ضة ُ
اخلم�سة املا�ضية املتعلقة باملنظومة
احلقوقية و�أ���ص��ال��ة ق��اع��دة ال�شورى
و�سيادة القانون ،وا�ست�رشاف الأط��ر
امل�ستقبلية التي ترتبط مبفهوم املواطنة
والتحديات التي تواجه منظومة الأمن
االجتماعي ،واالقت�صادي وانعكا�سات
ذل��ك على الهوية والثوابت واملتغري
من القيم املجتمعية ،وم�سار املواطنة

التعليم حق لكل مواطن ،هدفه بناء
العمانية ،واحلفاظ على
ال�شخ�صية ُ
الهوية الوطنية
العاملية يف ظل التحديات االقت�صادية
وال�صحية واالجتماعية والفكرية التي
يعي�شها العامل يف ظل معطيات جائحة
كورونا (كوفيد.)19
وبالتايل ف��إن البحث عن تعميق
�أث��ر التعليم يف ت�أ�صيل فقه املواطنة
وجت�سيد مبادئها وتفا�صيلها يف واقع
حياة املجتمع ي�ستدعي اليوم نقل
التعليم من املمار�سة الفردية �إىل كونه
منظومة جمتمعية يجب على اجلميع �أن
يت�شارك طموحاتها واهتماماتها ويعي
حتدياتها ومتطلبات جناحها وي�ساهم
نحو تعزيز ال��وف��اء بالتزاماتها يف
�إدارة التغيري وت�أ�صيل الأخالق ،وبناء
الروح الإيجابية ،واحلريات امل�س�ؤولة،
وا�ستثمار الطاقات ،وا�ستنطاق القيم،
وت��ع��زي��ز اال���س��ت��ف��ادة م��ن امل�����ش�ترك
الإن�����س��اين يف ق���راءة منظور التحول
القادم ،وت�صبح املواطنة بذلك الإطار
الذي ميكن خالله حتول ر�ؤى التعليم
و�إ�سرتاتيجياته �إىل �سلوك تنموي
يالم�س واق��ع حياة الإن�سان  ،ليكون
مبثابة الداعم له يف تنفيذ م�رشوعه
احل�ضاري وتر�سيخ عنا�رص الإنتاج
لديه ،واحلافظ لتما�سك كيان املجتمع.
• حتديد م�س�ؤولية من ت�ؤول �إليه
رعاية املواطنة ،ومن يتحمل تبعات
عدم االلتزام بقيمها �أو جتاوز حقوقها،
وطبيعة الدور الذي تقوم به قطاعات
ال��دول��ة امل��ع��ن��ي��ة ،التعليم ،والأم����ن،
والإعالم ،القانون والت�رشيع ،وامل�ؤ�س�سة
الدينية وامل�ساجد ،وامل�ؤ�س�سات الثقافية
واملراكز ال�شبابية.

تتفاوت القطاعات وامل�ؤ�س�سات يف
تعاطيها مع مفهوم املواطنة بح�سب
ق��وة التوجه وم�ستوى ال�صالحيات،
وم���دى وج���ود الأر���ض��ي��ة املنا�سبة
لتنفيذ ب��راجم��ه��ا و�إ�سرتاتيجياتها
على الواقع� ،أو مدى توفر االحرتافية
الإعالمية يف تعزيز برامج التوعية
والتثقيف حول مفهوم املواطنة ،وقد
نتج ع��ن االج��ت��ه��ادي��ة احلا�صلة يف
ه��ذا ال�ش�أن ،تفاوت مدخالت تطبيق
املفهوم وعملياته يف واق��ع العمل،
و�آليات ترجمته على �شكل ممار�سات
وتوجهات عملية ملمو�سة تظهر يف
���س��ل��وك ال��ع��ام��ل�ين ب��امل��ؤ���س�����س��ات يف
�إخال�صهم والتزامهم ونزاهتهم ،و�رسعة
الإج��راءات وتب�سيطها ،وابتكار �أدوات
التطوير امل�ستمرة ،وت��ع��زي��ز ج��ودة
اخلدمة ،وترقية ثقافة العمل امل�ؤ�س�سي،
وبالتايل يطرح هذا التفاوت احلاجة
�إىل وجود نظام (وثيقة مكتوبة) حول
امل��واط��ن��ة ال� ُ�ع��م��ان��ي��ة ،ت�ست�رشف من
خاللها م�ؤ�س�سات التعليم وغريها
�آلية تعاملها مع مفاهيم املواطنة يف
ت�شعبها وتنوعها وعمقها و�شموليتها
وات�ساعها وارتباطها مبختلف مفا�صل
العمل الوطني ودخولها يف تفا�صيل
عمل املنظومات املجتمعية ،ل�ضمان
حتقيق التكاملية يف اجلهود والتناغمية
يف ر�سم معامل املواطنة يف الواقع.
وي��ب��ق��ى ال��ت��وج��ه الإ���س�ترات��ي��ج��ي

ال��ذي و�ضعته (ر�ؤي��ة ُعمان ،)2040
يف حم��ور الإن�����س��ان واملجتمع ،نحو
املواطنة والهوية وال�ت�راث والثقافة
الوطنية بهدف �إي��ج��اد جمتمع معتز
بهويته ومواطنته وثقافته ويعمل
على املحافظة على ت��راث��ه وتوثيقه
ون�رشه عاملياً ،منطل ًقا ل�سرب �أعماق هذا
التوجه والتفكري يف الربامج والأن�شطة
وامل��ب��ادرات التي حتققه ،مبا ي�ضمن
ت��واف��ق اجل��ه��ود القطاعية وتكاملها
يف بناء مواطنة تتناغم مع �أولويات
الر�ؤية ،وتتفاعل مع م�ستجدات الواقع
ال��وط��ن��ي ،وتك�سب ثقتها يف ظ��ل ما
مينحه لها الإن�سان من فر�ص التطبيق
و�أولوية االهتمام وجت�سيدها يف واقع
املمار�سة الوطنية� ،أو من خالل تبني
معايري �أداء و�أدوات قيا�س مقننة
لأمنوذج املواطنة الذي يعك�س الهوية
العمانية واخل�صو�صية الوطنية.
ُ
• مت��ث��ل م��ن�����ص��ات ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي مدخال مهما يف تعزيز قيم
املواطنة الرقمية ،وتر�سيخ مبادئها،
وتفعيل دوره��ا يف الت�سويق للمنجز
ال��وط��ن��ي وال��ت��ع��ري��ف ب���ه ،يف ظ��ل ما
تتميز به من �رسعة تفاعلية ت�ضمن
فر�ص ن�رش الثقافة الوطنية والقيم
وامل��ب��ادئ احل�ضارية وتعزيز الوعي
بها ،وما تتيحه لل�شباب � -أكرب ال�رشائح
تفاعال مع املن�صات التوا�صلية  -من
نقل جتاربهم ومبادراتهم وخرباتهم،
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و�أع���م���ال���ه���م ال��ت��ط��وع��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة
باملواطنة ،لت�شكل بدورها ممار�سات
�إيجابية م�ضيئة ،ت�صنع الفارق يف واقع
ال�شباب وتعامله مع ق�ضاياه اليومية.
ي��رت��ب��ط دور من�صات التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي يف �صناعة امل��واط��ن��ة
بت�أثريها يف ت�شكيل هوية ال�شباب ،يف
�أبعادها الرتويحية والفكرية والثقافية
والتعليمية والت�رشيعية والتحفيزية،
والتمكني وريادة الأعمال واالبتكار،
وتر�سيخ م�ستويات عالية من الثقة
يف كفاءة ال�شباب وبناء قدراته ،ونقل
�صورة مكربة عن واقعه وطموحاته
وم�شكالته ،وتوفري مفاهيم توا�صلية
متنوعة ت��ق��دم ب��دائ��ل يتفاعل معها
ال�شباب يف ظل نقا�شات م�ستمرة وطرح
نوعي متكامل لق�ضاياه وموقعه يف
منظومة العمل الوطني ،مب��ا يوفره
هذا التقارب والتباين من ر�صيد ثري
ينبغي �أن ت�ستفيد منه القطاعات يف
بناء �سلوك املواطنة.
وعندها ت�صبح املواطنة الرقمية
حمطات ال�ست�شعار احل�س الوطني يف
التعاطي مع هذه املن�صات التوا�صلية،
يف ظ��ل �شعور امل�ستخدم ل��ه��ا ،ب�أنه
يحمل ر�سالة ُعمان الداعية �إىل ال�سالم
والوئام والتعارف واحل��وار ،وميار�س
دوره الوطني يف ظل التزام بالقواعد
والأ���س�����س والأخ�لاق��ي��ات ومنهجيات
الذوق  ،واحلر�ص على م�صداقية الكلمة
ودق���ة املعلومة �ساعيا نحو تقدمي
الأف�ضل ،مدركا حل��دود م�س�ؤولياته،
عارفا مبا عليه من واجبات وما له من
حقوق و�آلية احل�صول عليها والطريقة
املنا�سبة لإي�صالها ملتخذي القرار
وامل�ؤ�س�سات عرب هذه ال�شبكات وفق
منظومة القوانني والت�رشيعات ،لتكون
تغريداته عرب (التويرت والفي�س بوك
واليوتيوب والتيك توك) وغريها نابعة
من فهم عميق مل�س�ؤولياته الوطنية
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من�صات التوا�صل االجتماعي متثل مدخال مهما يف تعزيز
قيم املواطنة الرقمية ،وتر�سيخ مبادئها ،وتفعيل دورها يف
الت�سويق للمنجز الوطني والتعريف به
مفهوم املواطنة من �أكرث املفاهيم تداوال وات�ساعا على م�ستوى الدول
واحلكومات واملنظمات الدولية املعنية بالتعليم وال�صحة وحقوق
الإن�سان واحلماية االجتماعية ،والقطاعات الوطنية املختلفة
تكمن �أهمية مفهوم املواطنة ب�إعتباره الطريق لفهم وحتليل
العديد من املتغريات والظواهر املجتمعية االقت�صادية
واالجتماعية والأمنية والثقافية والفكرية وغريها
 ،وا�ستثمار ما توفره من خ�صو�صية
وم��رون��ة وتنوع نحو االبتكارية يف
طريقة تناول املحتوى الوطني.
ملا كان مفهوم املواطنة
• �أخريا ّ
من �أكرث املفاهيم تداوال وات�ساعا على
م�ستوى الدول واحلكومات واملنظمات
الدولية املعنية بالتعليم وال�صحة
وحقوق الإن�سان واحلماية االجتماعية،
والقطاعات الوطنية املختلفة ،كما
وث��ق��ت��ه ن��ظ��ري��ات ال�سيا�سة ال��دول��ي��ة
واهتمت به كمدخل يف �إدارة ق�ضايا
الدولة وبناء جمتمعات التنمية ،ف�إن
�أهميته �أي�ضا باعتباره الطريق لفهم
وحتليل العديد من املتغريات والظواهر
املجتمعية االقت�صادية واالجتماعية
والأمنية والثقافية والفكرية وغريها،
كونه م�ؤ�رش عملي على مدى ح�صول
الإن�����س��ان على حقوقه (االقت�صادية
واالجتماعية واملدنية وال�سيا�سية) ،من
�أجل �صناعة مواطن عاملي مبا يحمله
من طموحات ه��ذا العامل وتوجهاته
وامل�شاركة يف ر�سم جناحاته ،و�صناعة
التحول يف ممار�ساته.
عليه ف�إن �إ�سقاط عاملية املواطنة
من خالل ما �أ�رشنا �إليه يف املبادئ
العامة املوجهة ل�سيا�سات ال��دول��ة،
ومنها املبادئ ال�سيا�سية� ،إمنا يعك�س

العمانية وال��ث��واب��ت
روح ال�سيا�سة ُ
الوطنية ،يف توازن بني م�سار العاملية
ومفهوم اخل�صو�صية وقيم ال�شخ�صية
العمانية ،فهو مواطن يفكر عامليا،
ُ
ويطلع على جتارب الآخرين ،وي�شارك
العامل �أحداثه الإيجابية ،ويقف بحزم
يف وج��ه الإ�شاعة والت�شوهات التي
ت�ؤثر �سلبا على الأمن وال�سلم العاملي،
الأم���ر ال��ذي ع��زز م��ن ق��درة الإن�سان
العماين على التكيف مع �أحداث العامل
ُ
وظروفه ومتغرياته ،واال�ستجابة �إىل
طرق مداخل التطوير والتحديث ،التي
ت�صنع منه مواطنا عامليا وت�ؤ�س�س
فيه روح التغيري الذاتي التي ي�صبغها
على �سالمه ال��داخ��ل��ي وي�ؤ�س�س بها
م�رشوعه احل�ضاري ،لذلك مل يجد �أي
�إ�شكالية يف التعاطي م��ع املفاهيم
العاملية التي يتداولها العامل حول
التنمية امل�ستدامة ،وق�ضايا الإرهاب،
والأم��ن االجتماعي ،وال�سالم ال�شامل،
وال���ت���ع���اون ال������دويل ،وال�����ش�راك���ات
الإقليمية ،والتكتالت االقت�صادية،
واالنتماء اخلليجي والعربي والعاملي؛
ب��ل اكت�سبت م�شاركته الوا�سعة يف
املنظومة الإقليمية والعربية والعاملية،
العمانية وثباتها
وم�صداقية ال�سيا�سة ُ
وو�ضوحه ،تقدير العامل واحرتامه.

...
النبوية
الهجرة
					 			 درو�س وعرب
تعد حادثة ذكرى الهجرة النبوية ذكرى غالية على قلب كل م�سلم ،وذلك
كونها بال �شك حادثة عظيمة حولت جمرى التاريخ للب�شرية نحو ال�سعادة
والتقدم والرقي ومبا يخدمها ويعلو من �ش�أنها ،والتي كان قائدها ر�سول الإن�سانية
ومنبع اخلري والرحمة للب�شرية حممد �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم.
�إن املتتبع لأحداث هذه الهجرة املباركة
والتي كانت �أحداثها تدور بني مكة املكرمة
�إىل املدينة املنورة يجد يف �صفحاتها وبني
طياتها الكثري من املواقف والدرو�س والعرب،
عظيما،
والتي بال �شك متثل حدثًا تاريخ ًيا
ً
�إذ منها انطلقت الدولة الإ�سالمية وانت�رش
حم�صورا بني �شعاب مكة
الإ�سالم بعد �أن كان
ً
املكرمة ،وال �شك ف�إنه قد �سبق الهجرة النبوية
املباركة من مكة �إىل املدينة متهيد و�إعداد
وتخطيط ملختلف الأدوار وال�شخ�صيات والتي
�أتقنت عملها بكل احرتافية الأمر الذي كتب
لها النجاح بعد توفيق اهلل عز وجل وتدبريه،
وك��ان ه��ذا الإع���داد يف جِّات��اه�ين� :إع��داد يف
�شخ�صية املهاجرين ،و�إع���داد يف املكان
املهاج ِر �إليه.
َ
و ُت��ع � ّد الهجرة النبوية ح��د ًث��ا فا�صلاً
يف التاريخ الإ�سالمي ،حيث هاجر النبي
عليه ال�����ص�لاة وال�����س�لام -م��ن مكة �إىلي�ثرب ال��ت��ي �أ�صبحت ُت��ع��رف منذ و�صول
النبي -عليه ال�صالة وال�سالم� -إليها با�سم

املدينة املنورة ،لأنها �أ�ضاءت بقدوم النبي
و�أ�صحابه �إليها و�أ�رشقت بنور الإ�سالم ،وقد
كانت هجرة النبي و�أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم
�إىل املدينة املنورة تعود لأ�سباب عديدة،
والتي من �أهمها و�أبرزها ما القوه من عذاب
و�أذى من كفار قري�ش ،بالإ�ضافة �إىل احل�صار
ال��ذي فر�ضوه على امل�سلمني ووقوفهم يف
وجه الدعوة الإ�سالمية ،وحماولة التخل�ص
مم��ا دعا
م��ن �أي �شخ�ص يدخل الإ���س�لامّ .
النبي -عليه ال�سالم -ب�أن ي�أمر امل�سلمني
بالهجرة �إىل يرثب ،وكانت الهجرة يف البداية
�رسي حتى ال مينعها كفار قري�ش� ،إال
ٍ
ب�شكل ّ
�أن بع�ض ال�صحابة مثل عمر بن اخلطاب
جهرا ومل يجر�ؤ �أحد
ر�ضي اهلل عنه -هاجر ًمن منعه �أو التوجه �إليه بكلمة واحدة .كانت
الهجرة النبوية �إىل املدينة املنورة يف ال�سنة
الرابعة ع�رشة من بعثة النبي -عليه ال�صالة
وال�سالم -بتاريخ الأول من ربيع الأول،
املوافق لعام  622م ،وقد اتخذ امل�سلمون
تاريخ الهجرة النبوية بداية للتقومي الهجري،
ل ّأن الهجرة النبوية مثلت ب��داي��ة جديدة

�سـالـم بـــن �سـيـــف ال�شـعيـلــي
اللجنة العُمانية حلقوق الإن�سان

للإ�سالم وانطالقة لت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية
بجميع �أركانها ،حيث �أن�ش�أ النبي -عليه
ال�صالة وال�سالم -دولة الإ�سالم يف املدينة
املنورة وكانت انطالقة الدعوة منها �إىل
جميع العامل .وكانت الهجرة مبثابة اختبار
حقيقي لقوة الإ�سالم ولقوة �إميان املهاجرين
الذين تركوا مالهم و�أهلهم ووطنهم لأجل
الإ�سالم والتحقوا بالنبي -عليه ال�سالم-
ويف الوقت نف�سه اختار للأن�صار الذين فتحوا
بيوتهم للم�سلمني املهاجرين وتقا�سموا
معهم بيوتهم و�أموالهم ون�رصوهم .مل تكن
الهجرة النبوية من مكة �إىل املدينة املنورة
عابرا ،بل حدثًا تاريخ ًيا وعالمة فارقة
حدثًا ً
يف التاريخ الإ�سالمي ،وفي�صلاً بني الدعوة
املكية والدعوة املدنية ،وتغيرّ ت الكثري من
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الأ�شياء منذ تلك اللحظة التي هاجر بها النبي
عليه ال�سالم -حتى � ّأن القر�آن الكرمي الذينزل قبل الهجرة �أُطلقت على �آياته ت�سمية
الآي��ات املكية� ،أم��ا الآي��ات التي نزلت بعد
الهجرة ف�أُطلق على �آياتها الآيات املدنية.
لقد جاء يف �صفحات الهجرة النبوية على
�صاحبها عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم الكثري
من مواقف الت�ضحيات التي �سطرها التاريخ
ب�أروع العبارات ومباء من ذهب ،ت�ضحيات
ج�سيمة تبني مدى حب ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم لقائدهم ور�سولهم حممد �-صلى اهلل
عليه و�سلم -والتي من �أبرزها ت�ضحية �أبي
بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنه -والذي كان
مبثابة املرافق ال�شخ�صي للنبي عليه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم ومرافقه يف الغار ،وكذلك
ت�ضحية الإمام علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجه
والذي كان دوره دور الرجل ال�شجاع املقدام
الذي تتذلل �أمامه كل التحديات وهو النوم
يف فرا�ش النبي عليه ال�سالم يف ليلة هجرته
لإيهام كفار قري�ش �أنه ال زال يف البيت ،وغري
ذلك من املواقف النبيلة التي لعبها �صحابة
ر�سول اهلل رجالاً ون�سا ًء جم�سدين روح املحبة
التي ال تقا�س ،و�ضاربني �أروع الأمثلة يف
الت�ضحيات باملال والروح يف �سبيل ا�ستمرار
ر�سالة الإ�سالم التي �رشف اهلل بها هذه الأمة
وجعلها خري �أمة �أخرجت للنا�س.
ويف و�صف الهجرة النبوية يقول اهلل
تبارك وتعاىل يف �سورة التوبة }�إِ َاّل َت ْن�صرُ ُ و ُه
َف َق ْد َن�صرَ َ ُه َهّ ُ
ِين كَ ف َُروا ثَانيِ َ
الل �إِ ْذ �أَ ْخ َر َج ُه ا َّلذ َ
ا ْث َنينْ ِ �إِ ْذ ُه َما فيِ ا ْل َغا ِر �إِ ْذ َيقُولُ ل َِ�صاحِ ِب ِه لاَ
الل َم َع َنا َف�أَ ْن َزلَ َهّ ُ
تحَ ْ َز ْن �إِ َّن َهّ َ
الل َ�سكِي َن َت ُه َع َل ْي ِه
ِين
َو�أَ َّي�� َد ُه ب ُِجنُودٍ لمَ ْ َت َر ْو َها َو َج َع َل كَ ل َِم َة ا َّلذ َ
الل هِ َي ا ْل ُع ْل َيا َو َهّ ُ
الل َع ِزي ٌز
ال�س ْفلَى َوكَ ل َِم ُة َهّ ِ
كَ ف َُروا ُّ
ِيم{ �سورة التوبة الآية (.)40
َحك ٌ
ا�ستمر
�إن م�سار الهجرة النبوية ال�رشيفة
ّ
يوما ،قطع فيها امل�سلمون
م � ّدة �أح��د ع�رش ً
رتا،
م�سافة تقدر بثالثمائة وثمانني كيلو م ً
وقد ب��د�أ كما هو معروف من مكة املكرمة
وانتهى يف يرثب �أو املدينة املنورة ،لكنه بد�أ
بطرقٍ عدة وحدثت فيه العديد من املعجزات
احل�سية التي حمى اهلل تعاىل فيها نبيه
عليه ال�سالم -و�صاحبه �أبا بكر ال�صديقر�ضي اهلل عنه -من بط�ش كفار قري�شّ � .أماتفا�صيل هذا امل�سار فكانت من بيت النبي
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كانت الهجرة مبثابة اختبار حقيقي لقوة الإ�سالم ولقوة
�إميان املهاجرين الذين تركوا مالهم و�أهلهم ووطنهم
لأجل الإ�سالم والتحقوا بالنبي عليه ال�سالم
عليه ال�سالم -حيث توجه النبي حتى و�صل�إىل غار ثور ،وظ ّل فيه ملدة ثالثة �أي��ام مع
�أبي بكر ال�صديق ،وكان معهما موىل �أبي بكر
ال�صديق عامر بن فهرية -ر�ضي اهلل عنه-
بالإ�ضافة �إىل عبد اهلل بن �أُريقط الذي كان
الدليل يف م�سار الهجرة النبوية ،وا�ست�أجره
الر�سول -عليه ال�سالم -لذكائه وفطنته
وحكمته.
لقد كان الطريق الذي �سلكه النبي -عليه
ال�سالم -و�صاحبه �أبو بكر -ر�ضي اهلل عنه-
خمتلفًا عن الطريق املعتاد الذي ي�سلكه النا�س
ما بني مكة واملدينة ،وذلك كي ال ي�ستطيع
كفار قري�ش الو�صول �إليهما ،وقد بد�أ امل�سار
(ع�سفان) وهي
مرورا �إىل �أ�سفل ُ
من �أ�سفل مكة ً
بلدة تقع �شمال مكة وتبعد عنها ما يقارب
رتا ،ثم �أ�سفل (�أَ َم��ج) وهو �أحد
ثمانني كيلو م ً
وديان احلجاز الزراعية ،ثم و�صلوا قُدي ًدا ثم
(ثنية ا َ
مل� َّ�رة) ثم مروا يف
(وادي اخل� ّ�رار) ثم ّ
ي�سمى (لقفا) .وم��روا يف العديد من
طريقٍ
ّ
املناطق غري املعتادة حتى و�صلوا �إىل عني
ماء تقع ما بني مكة واملدينة ،ثم و�صلوا �إىل
وادٍ قرب املدينة حتى و�صلوا �إليها ،حيث كان
ال�صحابة من الأن�صار ر�ضوان اهلل عليهم يف
ا�ستقبال النبي عليه ال�سالم ،حيث ا�ستقبلوه
بالأنا�شيد والفرح وال�رسور.
�إن املتتبع مل�سار هذه الهجرة النبوية
ال�رشيفة يجد فيها الكثري م��ن املعجزات
الباهرة والدالة على حمبة اهلل عز وجل لنبيه
الكرمي وتي�سري �أم��ور الهجرة ،فعندما مكث
النبي -عليه ال�سالم -و�صاحبه �أب��و بكر
مدة ثالثة �أي��ام يف غار ثور حتى ال يراهم
كفار قري�ش ،ا�ستطاع كفار قري�ش الو�صول
�إىل مدخل الغار حيث �أخربهم الدليل الذي
�أح����ضروه �أن النبي يف ه��ذا ال��غ��ار ،فخاف
�أبو بكر �أن يكت�شف كفار قري�ش �أمرهم ،لكن
النبي -عليه ال�سالم -طم�أنه و�أخربه ب�أن اهلل
معهما ،وبحكمة اهلل وقدرته �أر�سل حمامتني
لهما ع�ش على باب الغار ،وبيت من خيوط
مما جعل كفار قري�ش يجزمون
العنكبوتّ .

ا�ستحالة دخول النبي �إىل هذا الغار ،وما هذا
�إال دلي ٌل على � ّأن اهلل تعاىل نا�رص و�آزر نبيه
على �أعدائه ،و�أن الدين الإ�سالمي احلنيف هو
الدين الذي ر�ضيه اهلل للب�رشية و�أن حممدا
عليه ال�صالة وال�سالم ه��و خ��امت الأنبياء
والر�سل الكرام.
وب��ع��د �أن ا�ستقر امل��ق��ام بالنبي عليه
ال�����ص�لاة وال�����س�لام يف امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة
و�أ�صحابه املهاجرين� ،رشع عليه ال�سالم يف
ت�أ�سي�س وبناية الدولة الإ�سالمية ،وكان البد
من بناء ما يوحد امل�سلمني يف �شعرية من �أهم
�شعائر الإ�سالم احلنيف �إال وهي (ال�صالة) فتم
بناء م�سجد قباء والذي مل يكن فقط مبثابة
امل�سجد الذي ي�ؤم النا�س لل�صالة ،بل كان لهذا
امل�سجد ال�رشيف الطاهر العديد من الأدوار،
حيث كانت تنطلق منه الفتوحات الإ�سالمية
والر�سالة املحمدية ،وكان ينطلق منه �سفراء
الر�سول -عليه ال�سالم� -إىل امللوك لدعوتهم
ل��ل��دخ��ول يف الإ����س�ل�ام ،كما لعب امل�سجد
دورا �أ�سا�س ًيا يف تعليم النا�س �أمور دينهم،
ً
وك��ان عليه ال�سالم ي�ستقبل فيه الوافدين
�إليه من خمتلف الأم�صار ،وك��ان يت�شاور
عليه ال�سالم فيه مع ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم من املهاجرين والأن�صار اجلوانب
املتعلقة بالدعوة الإ�سالمية ،ويتحاور معهم
ويناق�شهم وي�ستمع �إىل �آرائهم حول كافة
ال�صعوبات والتحديات التي كانت تواجه
الدعوة الإ�سالمية واملقرتحات واحللول التي
تتنا�سب مع الإمكانات الب�رشية واملادية يف
�سبيل حلحلتها.
ثم مل يغفل النبي -عليه ال�سالم -عن
�إبراز الدور الذي كان للأن�صار يف الت�ضحيات
التي قدموها يف �سبيل الدعوة الإ�سالمية،
فكان �-صلى اهلل عليه و�سلم -ي�شيد مبا
قدموه ويثني عليهم ذل��ك ،وقد �آخ��ى النبي
عليه ال�سالم -بينهم وبني �إخوانهم مناملهاجرين ،و�رضبوا �أروع الأمثلة يف ذلك
والتي دونتها كتب التاريخ وكانت روح
املحبة والعقيدة تعلو روح ال��دم والن�سب،

اتخذ امل�سلمون تاريخ الهجرة النبوية بداية للتقومي
الهجري ،ل ّأن الهجرة النبوية مثلت بداية جديدة للإ�سالم
وانطالقة لت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية بجميع �أركانها
تاركني خلفهم براثن اجلاهلية وحماقاتها
التي جعلت من الب�رشية حياة بائ�سة بل �أ�شبه
بحياة الغابة ،تغلب فيها القوة على ال�ضعيف،
فكرمهم اهلل بالإ�سالم و�ساوى بينهم وجعلهم
�أخوة متحابني يف اهلل.
ومن خالل ما تقدم ،ف�إن املتتبع لأحداث
ه��ذه الهجرة النبوية ال�رشيفة ول�ل�أح��داث
التي �سبقتها والأح���داث التي كان خاللها
حكما باهر ًة،
والأحداث من بعدها يرى فيها ً
درو�سا عظيمةً ،وي�ستخل�ص فوائد
وي�ستفيد
ً
جمة للأفراد واملجتمعات على حد �سواء،
ومن الدرو�س والعرب التي ميكن �أن ن�ستفيد
منها ون�ستخل�صها من هذه احلادثة ما يلي:
• على امل�سلم �أن يعلم يقينا �أن طريق
الدعوة الإ�سالمية مل يكن طريقا مفرو�شً ا
بالورد والأكاليل ،بل كان طريقا حمل العديد
من الت�ضحيات يف �سبيل �إعالء كلمة اهلل عز
وجل ،وهذا �أمر اهلل حتى قيام ال�ساعة ،وما
ذاك �إال ليميز اهلل اخلبيث من الطيب وال�صادق
من الكاذب.
• يجب على امل�سلم �أن يعلم يقينا �إن ما
�أ�صابه �إمنا هو ب�أمر اهلل ،و�أن اهلل ال ميكن �أن
يغفل عنه �شي مثقال ذرة يف الأر�ض وال يف
ال�سماء ،ومهما �أحلولك الظالم يف وجه امل�سلم
ف�إن فرج اهلل قريب وفق م�شيئة اهلل يف خلقه.
• �أهمية الأخ���ذ ب��الأ���س��ب��اب م��ن �أج��ل
النجاح وع��دم التواكل والت�سويف ،واجلمع
بني الأخذ بالأ�سباب والتوكل على اهلل.
ويتجلى ذلك من خالل ا�ستبقاء النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم لعلي و�أب��ي بكر معه؛
حيث مل يهاجرا �إىل املدينة مع امل�سلمني،
فعلي ر�ضي اهلل عنه بات يف فرا�ش النبي
ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أبو بكر ر�ضي اهلل عنه
�صحبه يف الرحلة.
• احفظ اهلل يحفظك .
وي�ؤخذ هذا املعنى من حال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ملا ائتمر به زعماء قري�ش
ليعتقلوه� ،أو يقتلوه� ،أو يخرجوه ،ف�أجناه اهلل
منهم بعد �أن حثا يف وجوههم الرتاب ،وخرج

من بينهم �سليم ًا معافى.
• �أهمية د َّقة ال َّتخطيط والأخذ بالأ�سباب:
� َّإن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أع َّد
ك َّل الأ�سباب ،وا َّتخذ ك َّل الو�سائل؛ ولك َّنه يف
الوقت نف�سه مع اهلل ،يدعوه ،وي�ستن�رصه �أن
يكلِّل �سعيه بال َّنجاح ،وهنا ُي�ستجاب ال ُّدعاء،
وين�رصف القوم بعد �أن وقفوا على باب الغار،
وت�سيخ فر�س �رساقة يف الأر�ض ،ويكلَّل العمل
بال َّنجاح.
درج.
• و�ضوح �س َّنة ال َّت ُّ
حيث نالحظَّ � :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم عندما تقابل مع طالئع الأن�صار الأوىل،
مل يفعل �سوى ترغيبهم يف الإ�سالم ،وتالوة
فلما جا�ؤوا يف العام التايل،
القر�آن عليهمَّ ،
بايعهم على العبادات ،والأخالق ،والف�ضائل،
فلما ج��ا�ؤوا يف العام التايل؛ كانت بيعة
َّ
العقبة الثَّانية على اجلهاد ،وال َّن�رص ،والإيواء.
• احلاجة �إىل احللم ،ومالقاة الإ�ساءة
بالإح�سان.
فلقد ك��ان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يلقى يف مكة قبل الهجرة من الطغاة والطغام
أذى كثرياً ،في�رضب عنها �صفح ًا �أو عفواً،
� ً
وملا عاد �إىل مكة فاحت ًا ظافراً عفا و�صفح
عمن �أذاه.
عو�ضه اهلل خرياً
• �أن من ترك �شيئ ًا هلل ّ
منه.
فلما ترك املهاجرون ديارهم ،و�أهليهم،
و�أموالهم التي هي �أحب �شيء �إليهم ،ملا تركوا
ذلك كله هلل� ،أعا�ضهم اهلل ب��أن فتح عليهم
الدنيا ،وملّكهم �رشقها وغربها.
• التنبيه على عظم دور امل�سجد يف
الأمة.
ويتجلى ذلك يف �أول عمل قام به النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم فور و�صوله املدينة،
حيث بنى امل�سجد؛ لتظهر فيه �شعائر الإ�سالم
التي طاملا حوربت ،ولتقام فيه ال�صلوات
التي تربط امل�سلم ب��رب العاملني ،وليكون
منطلق ًا جليو�ش العلم ،والدعوة واجلهاد.
• التنبيه على عظم دور املر�أة.

ويتجلى ذلك من خالل الدور الذي قامت
به عائ�شة و�أختها �أ�سماء ر�ضي اهلل عنهما
حيث كانتا نعم النا�رص واملعني يف �أمر
الهجرة؛ فلم يخذال �أباهما �أبا بكر مع علمهما
�رس الرحلة لأحد،
بخطر املغامرة ،ومل يف�شيا ّ
ومل يتوانيا يف جتهيز الراحلة جتهيزاً كامالً،
�إىل غري ذلك مما قامتا به.
• عظم دور ال�شباب يف ن�رصة احلق.
ويتجلى ذل��ك يف ال���دور ال���ذي ق��ام به
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه حني نام
يف فرا�ش النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ليلة
الهجرة ،و�أي�ضا يتجلى من خالل ما قام به
عبداهلل بن �أبي بكر؛ حيث كان ي�ستمع �أخبار
قري�ش ،ويزود بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
و�أبا بكر.
ويف اخلتام ف�إنه حري بنا �أن نقف مع
ه��ذه الأح���داث وه��ذه ال��ذك��رى الغالية على
قلب كل م�سلم وقفة ت�أمل وا�ستفادة ،و�أن
يتم متكني ال�شباب واملر�أة من القيام بالدور
امل��ن��وط بهم يف �سبيل بناء املجتمعات،
فكانت املر�أة ومنذ القدم جنبا �إىل جنب مع
الرجل تلعب الدور البارز وال�شامل يف جميع
نواحي احلياة الإن�سانية واملجتمعية ،وعلينا
�أن نعلم ونعي وندرك متام الإدراك �أن م�شيئة
اهلل نافذة ،و�إن��ه مهما طال الزمن ف��إن اهلل
نا�رص دينه ،ومهما طال الليل ف�إن فرج اهلل
ات ب�إذن عالم الغيوب ،ون�س�أل اهلل �أن يكتب
الن�رص والتمكني لهذا الدين ،و�أن ين�رص عباده
امل�ست�ضعفني يف م�شارق الأر�ض ومغاربها،
و�أن يفرج كرب املكروبني.
كما ن�س�أله عز وجل �أن يزيح هذه الغمة
عاجال غري �أجل و�أن يكتب ال�سالم والأمن لهذا
الوطن العزيز الذي نعي�ش خرياته حتت ظل
القيادة احلكيمة والنه�ضة املتجددة لقائدها
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم حفظه اهلل ورعاه.

املراجع

• د /علي ال�صالبي يف ذك���رى الهجرة
النبوية ..فوائد ودرو�س وعِ رب.
• حممد بن �إبراهيم احلمد  ...من درو���س
الهجرة النبوية.
• �شبكة املعلومات .
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القر�آن الكرمي

ين
قال اهلل تعاىل�ِ } :إلاَّ َت ْن�صرُ ُ و ُه َف َق ْد َن�صرَ َ ُه اللهَّ ُ ِ�إ ْذ �أَ ْخ َر َج ُه ا َّل ِذ َ
اح ِب ِه لاَ تحَ ْ ز َْن �إِ َّن اللهَّ َ
َك َف ُروا ثَانيِ َ ا ْث َنينْ ِ �إِ ْذ ُه َما فيِ ا ْلغَا ِر �إِ ْذ َيق ُ
ُول ِل َ�ص ِ
ين
ُود لمَ ْ َت َر ْو َها َو َج َع َل َك ِل َم َة ا َّل ِذ َ
َم َعنَا َف�أَ ْنز ََل اللهَّ ُ َ�س ِكي َن َت ُه َع َل ْي ِه َو�أَ َّي َد ُه ِب ُجن ٍ
ال�س ْف َلى َو َك ِل َم ُة اللهَّ ِ ِه َي ا ْل ُع ْل َيا َواللهَّ ُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم ( )40ا ْن ِف ُروا
َك َف ُروا ُّ
ِخ َفافًا َو ِث َقالاً َو َج ِاه ُدوا ِب َ�أ ْم َوا ِل ُك ْم َو َ�أ ْن ُف ِ�س ُك ْم فيِ َ�س ِب ِيل اللهَّ ِ َذ ِل ُك ْم َخيرْ ٌ
ون (� .{)41صدق اهلل العظيم
َل ُك ْم �إِ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
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الأخذ بالأ�سباب

من نتائج هجرة الر�سول �إىل املدينة

هجرة الأنبياء

علينا �أن ن�أخذ بالأ�سباب كما فعل
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف الهجرة
وك�أنها كل �شيء ،ما من ثغرة �إال وقد
غطاها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،هي�أ
رج ًال ي�أتيه بالأخبار ،وهي�أ رج ًال ميحو
الآثار ،وهي�أ خط ًة تبعد عنه ال�شبه ،اجته
نحو ال�ساحل وا�ستقر يف غار ثور �أيام ًا
ثالثة حتى يخف الطلب عنه ،وهي�أ دلي ًال
غلب فيه اخل�برة على ال��والء ،ومل يدع
ثغر ًة �إال وغطاها� ،أخذ بالأ�سباب وك�أنها
كل �شيء ،فلما و�صلوا �إليه و�أ�صبح
�أحدهم على بعد �أمتار منه قال ال�صديق
ر�ضي اهلل عنه لر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم :لو �أن �أحدهم نظر �إىل موطئ قدمه
لر�آنا .قال :يا �أبا بكر ما ظنك باثنني
اهلل ثالثهما؟  ،من اعتمد على ماله �ضل،
وم��ن اعتمد على من حوله ذل ،ومن
توكل على اهلل ال �ضل وال ذل .وينبغي �أن
ن�أخذ بالأ�سباب دون �أن نعتمد عليها،
و�أن نعتمد على اهلل ،اعقل وتوكل ولي�س
بني الأخذ بالأ�سباب وبني التوكل على
اهلل تناق�ض وت�ضاد ،بل بينهما تكامل،
ب�شكل مب�سط االب���ن مري�ض ،ن��أخ��ذه
�إىل �أف�ضل طبيب ،ون�شرتي له �أح�سن
دواء ،وتنفذ تعليمات الطبيب بكل دقة،
وبعدئ ٍذ نتوجه �إىل اهلل ونقول :يا رب ال
�شايف �إال �أنت� ،أخذنا بالأ�سباب وعليك
كل �شيء ،هذا �ش�أن امل�سلم يف �سفره،
يف جتارته ،يف �صناعته ،يف زراعته،
يف زواج��ه ،يف عالقاته الأ��سري��ة ،يف
�أف��راح��ه ،يف �أت��راح��ه ،ن�أخذ بالأ�سباب
كما فعل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بالهجرة.

النبوية عن جملةٍ من
متخ�ضت الهجرة
ّ
ّ
النتائج التي كانت يف �صالح امل�سلمني
إ�سالمية ،ومن �أبرز تلك النتائج:
والدعوة ال
ّ
� mإقامة الدولة واملجتمع امل�سلم :مكّنت
النبي �-صلّى اهلل عليه و�سلّم-
الهجرة
ّ
و�صحابته م��ن �إق��ام��ة دول���ة تقيم احل� ّ�ق
وتحُ ارب الباطل ،وتزيل الفوارق بني النا�س،
ومتنع الإف�ساد يف الأر�ض ،كما عملت على
املنورة،
م�سلم يف املدينة
جمتمع
ت�أ�سي�س
ٍ
ٍ
ّ
يحمل ر�سالة الإ�سالم ،ويكون داعي ًا ومبلّغ ًا
لها للأجيال القادمة يف ظ ّل دولةٍ جتمعهم
إ�سالمية
وحتميهم،وقد ق��ام��ت ال��دول��ة ال
ّ
العبودية
على جمموعةٍ من الأ�س�س ،منها:
ّ
اخلال�صة هلل وحده؛ فال جمال لإ�رشاك غريه
بالعبادة ،بعبادة الأ�صنام �أو الكواكب �أو
غريهما.
ال�صف؛ ف��ا ُلأخ� ّ�وة يف
�دة
�
ووح
ة
��و
�
خ
ّ
 mالأُ ّ
الدين والإميان هي الأ�سا�س الذي قامت عليه
العالقات يف املجتمع امل�سلم .الطاعة لأوامر
نبيه ،واال�ستجابة لها.
اهلل -تعاىل -و�أوامر ّ
 mامل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار :كان
النبي
املهمة �أن �آخى
من نتاجات الهجرة
ّ
ّ
بني املهاجرين والأن�صار؛ ف ُي�ؤازر الأن�صاري
�أخ��اه املهاجر وين�رصه ،وك��ان امل�سلمون
بهذه امل�ؤاخاة يرث �أحدهم الآخر كما يرث
ورحِ مه� ،إىل �أن نزل قوله تعاىل:
من �أقربائه َ
َ
} َو�أُو ُل��و ْ أَ
لىَ
�ض
ع
ب
ب
و
�
أ
م
ه
�ض
ع
ب
�ام
�
ح
ال ْر َ ِ َ ْ ُ ُ ْ ْ ِ َ ْ ٍ فيِ
ين{.
ني َوالمْ ُ َه ِ
اج ِر َ
اب ال َلّـ ِه مِ َن المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
كِ َت ِ
النبي �-صلّى اهلل
 mبناء امل�سجد :با�رش
ّ
عليه و�سلّم -بناء امل�سجد بعد و�صوله �إىل
املدينة ،وقد ا�شرتك امل�سلمون يف بنائه،
وبنوه من بع�ض احلجارة ،وجعلوا �أعمدته
من جذوع النخل ،و�سقفه من اجلريد.

ُتع ّد الهجرة نهج ًا ُم ّتبع ًا للأنبياء والر�سل -عليهم ال�سالم-
يف �سبيل ن�رش الدعوة �إىل اهلل تعاىل ،وحمايتها من كيد وبغي
النبي حمم ٍد
املعادين لها ،ومل تكن الهجرة قا�رص ًة على
ّ
�صلّى اهلل عليه و�سلّم؛ بل � ّإن عدداً من الأنبياء قبله قد هاجروا
ممتثلني لأمر اهلل تعاىل؛ لين�رشوا الدعوة بعيداً عن ت�ضييق
امل�ضيقني �أو منع املانعني ،فهاجر �أبو الأنبياء �إبراهيم -عليه
ال�سالم -بعد كيد قومه له وت�آمرهم عليه وعلى دعوته ،وهاجر
ّ
عمه �إبراهيم ،وهاجر مو�سى
هاجر
كما
الم-
ال�س
عليهلوط
ّ
ّ
بي
ن
ال
وهاجر
فرعون،
بط�ش
من
معه
آمن
�
ومن
الم-
ال�س
ّ
عليه ّّ
حمم ٍد �-صلّى اهلل عليه و�سلّم -يف �سبيل ن�رش الدعوة.
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عناية اهلل بالر�سول يف الهجرة

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

احلديث ال�شريف
عن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها قالت �سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يقول« :ما من عبد ت�صيبه م�صيبة فيقول �إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون ,اللهم �أجرين يف م�صيبتي ،و�أخلف يل
خريا منها� ،إال �آجره اهلل تعاىل يف م�صيبته و�أخلف له خريا
منها .قالت فلما تويف �أبو �سلمة قلت كما �أمرين ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ف�أخلف اهلل يل خريا منه ر�سول اهلل �صلى
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
اهلل عليه و�سلم».
		

c

رواه م�سلم

ال�صرب
ح�ض عليها الإ�سالم يف القر�آن وال�سنة
ال�صرب من �أف�ضل ال�صفات التي ّ
ال ّنبوية ال�رشيفة ،ملا يحتاج من جماهدة للنف�س الب�رشية ،فال�صرب من الأعمال
ون
التي مل يح ّدد لها �أجر معينّ وذلك لقوله تعاىلَ �} :مّ َ
ال�صا ِب ُر َ
إن��ا ُي َو َفّى َّ
ال�صبرْ ِ
�أَ ْج َر ُه ْم ِب َغيرْ ِ حِ َ�س ٍ
ا�س َتعِي ُنوا ِب َّ
اب{ ،وقال اهلل تعاىل يف مو�ضع �آخر َ } :و ْ
ني{ ،كما جاءت �أحاديث كثرية تدل
ال�صلاَ ِة َو�إِ َّن َها َل َك ِب َري ٌة �إِ َاّل َعلَى الخْ َ ا�شِ ِع َ
َو َّ
على ال�صرب وما يالقيه الإن�سان من �أجر وثواب ومغفرة  ،قال النبي �صلى اهلل
ؤمن.
ري .ولي�س ذاك لأح ٍد �إال للم� ِ
عليه و�سلم( :عج ًبا لأم ِر امل� ِ
أمره كلَّه خ ٌ
ؤمن� .إن � َ
�شكر .فكان خ ًريا له .و�إن �أ�صابته �رضا ُء �صرب .فكان خ ًريا له)
�إن �أ�صابته �رسا ُء َ
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .رواه م�سلم.

c

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

}�إِ ْن َي ْن�صرُ ْ كُ ُم اللهَّ ُ فَلاَ غَ ال َِب َل ُك ْم َو�إِ ْن
َي ْخ ُذ ْل ُك ْم َف َم ْن ذَا ا َّل �ذِي َي ْن�صرُ ُ كُ ْم مِ ْن
ون{
َب ْع ِد ِه َو َعلَى اللهَّ ِ َف ْل َي َت َوكَّ لِ المْ ُ �ؤْمِ ُن َ
�سورة �آل عمران الآية (.)160
فَلاَ غَ ال َِب َل ُك ْم :فال قاهر وال خاذل لكم.
ان ِل َنب ٍِّي �أَ ْن َي ُغ َّل َو َم ْن َي ْغ ُل ْل
} َو َما كَ َ
ام ِة ُث َّم ُت َوفَّى
َي ��أْ ِت بمِ َ ا غَ َّل َي� ْ�و َم ا ْل ِق َي َ
ون{
كُ ُّل َنف ٍْ�س َما كَ َ�س َب ْت َو ُه ْم لاَ ُيظْ َل ُم َ
�سورة �آل عمران الآية (.)161
َي ُغلَّ :يخون يف الغنيمة.
}�أَ َف� َم� ِ�ن ا َّت َب َع ِر�ْ��ض� َو َان اللهَّ ِ كَ َم ْن َبا َء
ب َِ�س َخ ٍط مِ َن اللهَّ ِ َو َم ��أْ َوا ُه َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ�س
المْ َ ��� ِ��ص�ي ُر{ ���س��ورة �آل ع��م��ران الآي��ة
(.)162
َبا َء ب َِ�س َخ ٍط :رجع متل ِّب�سا بغ�ضب �شديد.
ني ِ�إ ْذ َب َع َث
} َل َق ْد َم َّن اللهَّ ُ َعلَى المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ِيه ْم َر ُ�سولاً مِ ْن �أَ ْنفُ�سِ ِه ْم َي ْتلُو َع َل ْي ِه ْم
ف ِ
اب
�آ َي��ا ِت � ِه َو ُي َزك ِ
ِّيه ْم َو ُي َعلِّ ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
َوالحْ ِ ْك َم َة َو�إِ ْن كَ ا ُنوا مِ ْن َق ْبلُ َلفِي َ�ضلاَ ٍل
ِني{ �سورة �آل عمران الآية (.)164
ُمب ٍ
ِّ��ي��ه�� ْمُ :ي��ط� ّه��ره��م م��ن �أدن��ا���س
َو ُي�� َزك ِ
اجلاهلية.
امل�صدر:
�سورة �آل عمران
تف�سري اجلاللني

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrهل كانت الهجرة �أمرا ربانيا �أو كانت بدافع وجود متنف�س
للدعوة الإ�سالمية بعد �أن �ضاقت يف مكة املكرمة؟
 rالهجرة مل تكن اجتهادا من الر�سول عليه وعلى �آله و�صحبه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم ،و�إمنا كانت هذه الهجرة �أمرا من قِ بل اهلل �سبحانه
وتعاىل� ،أراد اهلل تعاىل به �أن ترتبى هذه الأمة على اخلري� ،أراد �أن
يربيها على الت�ضحية ،و�أن يربيها على الوئام واملودة ،و�أن يربيها على اال�ستعالء عن كل اجلواذب
�إىل الأر�ض بحيث ترتفع �إىل قيم ال�سماء هكذا كانت الهجرة .وهي�أ اهلل �سبحانه وتعاىل الظروف التي
دفعت امل�سلمني �إىل الهجرة مع كونه �أمرهم بها عندما وقعت هذه الظروف ،ومت ذلك على يدي الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلّم وامل�ؤمنني ف�أن�شئت الدولة الإ�سالمية يف ظل هذه الهجرة النبوية �إذ كانت املدينة
املنورة هي مركز هذه الدولة النا�شئة اجلديدة ومنها انطلقت �إىل �أرجاء الأر�ض.
 rrهل ُيعترب ال�سفر لطلب العلم �أو ال�سفر للدعوة تطبيقا عمليا للهجرة؟
 rهذا مما يعد خروجا �إىل اهلل تبارك وتعاىل ،لو خرج �إن�سان من بلد �إىل بلد لأجل طلب العلم ال ُيع ّد
ذلك �سفرا دنيويا ،و�إمنا ُيع ّد ذلك من باب �أن يخرج الإن�سان من بيته مهاجرا �إىل اهلل ور�سوله ،وقد قال
اجرا �إِلىَ اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه ث َُّم ُي ْد ِركْ ُه المْ َْو ُت َف َق ْد َو َق َع �أَ ْج ُر ُه َعلَى اللهَّ ِ { �سورة
تعاىل } َو َم ْن َي ْخ ُر ْج مِ ْن َب ْي ِت ِه ُم َه ِ
الن�ساء الآية ( ،)100فمن خرج مهاجرا �إىل اهلل و�أدركه املوت يف طريقه فعلى �أي حال �أجره على اهلل
تبارك وتعاىل �أجر كبري ،معنى هذا �أنه ُيثاب ثواب الهجرة �إىل اهلل بقدر �إخال�ص نيته وبقدر �صفاء
طويته ،وما ي�ضمره ما بني حنايا �ضمريه .وكذلك من خرج من �أجل �أن يدعو �إىل اهلل ويب�صرّ النا�س
باحلق ويذكرهم به ويعلمهم �أمر دينهم وي�أمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر فهذه هجرة �إىل اهلل.
 rrهناك من يتفاعل مع هذا احلدث العظيم فرياه منا�سبة دينية؛ ولذلك قد تتوق نف�سه �إىل �صيام
اليوم الأول من مطلع ال�سنة الهجرية ،فما حكم �صيام هذا اليوم؟
 rعلى �أي حال �صيامه ك�صيام بقية الأيام ،ال يمُ نع �أن ي�صوم الإن�سان �أول يوم من �أيام ال�سنة كما
ي�صوم �أي يوم من الأيام التي ال مينع ال�صيام فيها؛ �إذ لي�س هنالك مانع من �صيام هذا اليوم كاملانع
من �صيام العيدين� ،أو املانع من �صيام �أيام الت�رشيق� ،أو املانع من �إفراد يوم اجلمعة وحده بال�صيام
كما جاء ذلك يف احلديث ،وهذا مما مل يكن يف �صيام �أول يوم من �أيام الهجرة ،ولكن مل ترد �سنة �أي�ضا
بتخ�صي�صه بال�صيام ،فهذا مما مل ترد به �سنة ،فلذلك نحن نود من النا�س �أن ي�صوموا وفق مقت�ضيات
ال�سنة ،فمما ينبغي للنا�س �أن ي�صوموا اليوم التا�سع والعا�رش من املحرم ،ف�إن النبي �صلى اهلل عليه
وح�ض على �صيامه ،وقال (لئن بقيت لأ�صومن التا�سع والعا�رش �إن �شاء اهلل)
و�سلّم �صام يوم عا�شوراء
ّ
فتطبيق ما كان حري�صا عليه �صلوات اهلل و�سالمه عليه مما ينبغي �أال يفوت امل�سلم.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم� ،أرجو �أن تكونوا على الدوام بكامل �صحتكم وب�أقوى مناعتكم �ضد كل وباء ،و�شكرا لكم على
متابعة التزامكم ب�إجراءات الوقاية ملنع العدوى ،واجتهادكم لأخذ التطعيم ،فتلك هي �أقوى عوامل جمابهة
الوباء بعد رعاية اهلل تعاىل .يف هذا العدد �سوف �أتطرق حول الإخالء امليداين والرعاية الطبية يف �ساحات
املعارك� .إن توفري الرعاية الطبية املميزة واملثلى ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة يف كافة الظروف ،هي
الر�ؤية العامة للخدمات الطبية لقوات ال�سلطان امل�سلحة .ويجري الرتكيز على طب امليدان الإ�سناد الطبي
امليداين للقطاعات الع�سكرية والأجهزة الأمنية بدرجة عالية من الكفاءة يف ظروف ال�سلم واحلرب .ويتم ذلك
من خالل طب امليدان واملعاجلة املتخ�ص�صة والوقاية من العجز والإعاقة .ويتم مواكبة التكنولوجيا يف �إجراء
املداخالت الطبية وا�ستخدام التقنيات احلديثة وفق املعايري العاملية .و�إ�ضافة للدور الوقائي والعالجي الذي
تقوم به اخلدمات الطبية لقوات ال�سلطان امل�سلحة فهي تعد جزءا مهما من املنظومة التي ُتعنى بالتعامل مع
الأنواء والكوارث ،بالتعاون مع وزارة ال�صحة ،والدفاع املدين ،والأجهزة الأمنية واملدنية الأخرى.
هدفك لهذا ال�شهر :الوعي ب�أهمية ا�ستدامة اجلاهزية لتقدمي الرعاية الطبية الع�سكرية والإخالء امليداين يف
ال�سلم ،ويف الأزمات والتحديات متى و�أينما وقعت.

دور الطواقم الطبية يف امليدان
يعد الإ�سناد الطبي من امل�ؤثرات الإيجابية املبا�رشة على الروح
املعنوية القتالية عندما يحمي وطي�س املعركة ،ويتجلى دور الطواقم
الطبية يف امليدان يف العناية واملحافظة على جودة �صحة و�سالمة
اجلندي ولياقته وبالتايل رفع الكفاءة والقدرة القتالية للجنود البوا�سل.
هذا بالإ�ضافة �إىل عمليات الإنقاذ التي تطلب البقاء على مقربة من
اجلنود وتقدمي العون الطبي الآين والإ�سعاف الأويل ثم الإخالء امليداين.
ويتم ذلك بعربات الإ�سعاف املجهزة باملعدات املتطورة بقيادة طاقم

�أطباء مهرة وممر�ضني ،ومهن طبية م�ساعدة مدربة على �أحدث �أ�ساليب
مدعمني ب�أحدث
الرعاية الطبية امليدانية .يعمل اجلميع بحرفية عاليةّ ،
املعدات والتقنيات امليدانية �سواء كان يف خطوط القتال الأمامية �أو
اخلط الثالث (منطقة الإم��داد) .وتنفذ عمليات الإخالء بطائرات �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين .وي�شكل م�ست�شفى القوات امل�سلحة -امل�ست�شفى
املرجعي -اخلط الرابع ،بالإ�ضافة �إىل التعاون مع امل�ست�شفيات املدنية
يف كافة املحافظات.

ما دور الكتيبة الطبية امليدانية؟
هي الذراع امليداين للخدمات الطبية للقوات امل�سلحة .تنت�رش يف اخلط
الثاين يف امليدان يف املنطقة الإدارية للواء �أو اجلي�ش ،وتتكون من حمطة
الت�ضميد والأق�سام امل�ساندة وقيادة الكتيبة ،وتقوم الكتيبة الطبية بن�رش
ف�صائل الإخالء التابعة لها لدعم الألوية املوجودة يف اخلط الأول؛ وتوفّر
عنا�رص تعزيز ودعم اخلدمات ال�صحية القتالية املوجودة يف اخلطوط
الأمامية .وتتلقى ف�صائل الإخ�لاء -التابعة للكتيبة الطبية  -حاالت
امل�صابني من مركز �إ�سعاف الكتيبة ،وهي خلية طبية يف كل كتيبة
تتكون من طبيب وم�ساعدين �صحيني موزعني على ال�رسايا   لتوفري نقطة

�إ�سعاف لكل �رسية .وتقوم ف�صائل الإخالء بفرز الإ�صابات والت�أكد من
عمل الإ�سعافات الطبية الطارئة لها حلني �إخالئها �إىل مرفق �أكرب للرعاية
الطبية .تقوم الف�صائل ب�إخالء اجلرحى من الوحدات الطبية الع�سكرية �إىل
حمطة الت�ضميد يف اخلط الثاين �أو �إىل امل�ست�شفى امليداين املتنقل (اخلط
الثالث) .وتقوم �أي�ضا ب�إخالء امل�صابني من امل�ست�شفى امليداين املتنقل �إىل
م�ست�شفى القوات امل�سلحة (اخلط الرابع) �أو �إىل امل�ست�شفيات املدنية .وتوفر
الكتيبة الطبية امليدانية ،الإمدادات الطبية من الدرجة الثانية و�صيانة
الأجهزة الطبية لدعم جميع الوحدات الطبية يف منطقة العمليات.

امل�ست�شفى الع�سكري امليداين
امل�ست�شفى الع�سكري امليداين املتنقل يتبع الكتيبة الطبية امليدانية،
ويتم ن�رشه وتفعيله يف مدة قيا�سية .وهو م�ست�شفى م�صغر ي�ضم �أجنحة
تنومي وغرف عمليات جراحية ووح��دة للنقاهة ،ناهيك عن جناح للعزل
وق�سم جلراحة الأ�سنان .وملحق به خمترب وق�سم للأ�شعة و�صيدلية .كما ي�شمل
على وحدة للتدريب والتعليم الطبي امليداين .يقوم بت�شغيل امل�ست�شفى �أطباء
ا�ست�شاريون مبختلف التخ�ص�صات الطبية واجلراحية �إىل جانب �أطباء الرعاية
ال�صحية الأولية ،ويرتبط امل�ست�شفى امليداين مب�ست�شفى القوات امل�سلحة عن
طريق �شبكة الأقمار ال�صناعية ،ب�شكل مرئي و�سمعي لغر�ض �إجراء العمليات
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اجلراحية ب�إ�رشاف وتوجيه ا�ست�شاريني يف م�ست�شفى قوات ال�سلطان امل�سلحة.
هذا بالإ�ضافة �إىل التن�سيق والربط املتوا�صل-املرئي -مع امل�ست�شفيات
واملراجع الطبية لغر�ض الدعم الطبي الوطني امل�شرتك؛ وم�شاركة اخلربات
امليدانية مع كليات الطب والتمري�ض بال�سلطنة ،وي�ضطلع امل�ست�شفى مبهمة
�إج��راء العمليات اجلراحية العاجلة ،وترتكز مهامه على عالج امل�صابني
بجروح خطرية والذين ال ت�سمح حاالتهم بنقلهم �أو ب�إخالئهم الطبي �إىل
مرافق رعاية ذات م�ستوى �أعلى .وامل�ست�شفى امليداين يقدم رعاية تنوميية
مكثفة لعالج اجلرحى حلني ا�ستقرار حاالتهم.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :يوليو
�صورة ومعلومة

�صحة و�سالمة البيئة يف امليدان
وحدة �صحة البيئة التابعة للخدمات الطبية
تقوم مبراقبة البيئة يف املع�سكرات وامليادين
لل�سيطرة على التلوث و�أ�سباب وحمددات ال�سالمة
املهنية .وم��ن مهامها الإ��ش�راف على �سالمة
الغذاء واملاء ،ومكافحة نواقل العدوى وال�سيطرة

على خماطر ال�سالمة ملنع احل���وادث ،وكفاءة
وفاعلية �أداء الفرق الطبية يتعزز نتيجة قربها
من بيئة عمل اجلنود والتن�سيق والتعاون بينها
وبني الوحدات الع�سكرية وكل ذلك عامل مهم يف
جناح املهمة الع�سكرية ككل.

العناية بال�صحة وال�سالمة البد �أن تبد�أ ذاتيا
الإ�سعافات الأولية تتم ب�أق�صى �رسعة و�أهمها
يل للإ�صابة،
�إيقاف النزيف والت�ضميد ال ّأو ّ
يقوم بها اجلندي لنف�سه �أو لزميله لأنها
من �أهم عوامل البقاء على قيد احلياة حتى
و�صول الإ�سعاف الطبي الكامل وبالتايل
احلد من اخل�سائر الب�رشية ب�شكل كبري؛ وهذا
ما ت�ؤكده �إح�صائيات ودرا���س��ات متعددة.
يل
�إن التدريب على الإ�سعاف الطبي ال ّأو ّ
�إىل جانب العناية والوقاية ال�شخ�صية ،هي
تدريبات م�ستدامة وجزء �أ�سا�سي للجاهزية.

ويق ّدم التثقيف ال�صحي امل�ستمر ب�إ�رشاف
ُ
الأطباء العمانيني والطواقم الطبية يف كافة
وح��دات ال��ق��وات امل�سلحة .ويتعلم اجلندي
مهارات البقاء والنجاة خا�صة يف ال�صحراء.
وهي ت�شمل جتنب الإ�صابة ب�أمرا�ض احلرارة
مثل �رضبة ال�شم�س وجتنب اجلفاف ،والتكيف
مع الطق�س وظروف البيئة والتعامل مع �شح
املاء والغذاء� ،إىل جانب التعامل مع خماطر
البيئة مثل جت ّنب النبات ال�ضار والكائنات
اخلطرة.

تاريخ حافل باخلربات وتعلم املهارات
ال �شك ب�أن جتارب التعامل مع حتديات الأنواء
املناخية ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل التمارين
الع�سكرية – �أه��م��ه��ا مت��ري��ن ت��ع��اون طبي،
ومترينا ال�سيف ال�رسيع وال�شموخ – ،قد �أ�ضاف
املزيد من اخلربة العملية والدرو�س التطبيقية
امل�ستفادة .وقد �أظهر منت�سبو اخلدمات الطبية
لقوات ال�سلطان امل�سلحة كفاءة عالية وحرفية

مم��ت��ازة يف التعامل م��ع ك��اف��ة املع�ضالت
االفرتا�ضية والتحديات احلقيقية يف امليدان.
وجنبا �إىل جنب مع جنودنا البوا�سل ،برز دور
الكوادر الطبية الوطنية من �أطباء وممر�ضني
ومهن م�ساعدة وهم ي ��ؤدون الواجب املق ّد�س
وتفان حبا للوطن وا�ستجابة
بكل �إخال�ص
ٍ
لنهج القائد ال�سلطان املفدى.

 28 qيوليو م���ن كل عام :اليوم
العامل���ي ملر����ض الكبد الفريو�س���ي.
املنا�س���بة تهدف اىل زي���ادة الوعي
ب�أمرا�ض الكبد الفريو�سية ك�إحدى �أهم
امل�شكالت ال�صحية يف العامل .ويجري
الرتكيز على التوعية ب�أ�ساليب انتقال
�أمرا����ض الكب���د الفريو�س���ية وكيفية
الوقاية من م�سبباتها .وميثل التهاب
الكبد الفريو�س���ي ال�س���بب الثاين بعد
التبغ للإ�ص���ابة بال�رسطان ..ومنذ �أن
حددت الرابطة الدولية اللتهاب الكبد
الفريو�سي اليوم العاملي فقد انخف�ض
عدد الإ�ص���ابات اجلديدة �سنو ًيا عما
كان عليه يف الأعوام ال�سابقة ب�سبب
�إدخال برنامج التطعيم �ض���د فريو�س
الته���اب الكب���د الوبائي (ب) �ض���من
الربامج ال�صحية� .إ�ض���افة �إىل تعزيز
الوعي ال�صحي الوقائي.
و�أه���م طرق الوقاية م���ن التهاب
الكبد� :أخذ التطعيمات يف مواعيدها،
للحد من انتقال العدوى ،و�ضمان توفري
الطعام وامل���اء الآمن م���ع التخل�ص
املالئم من الف�ض�ل�ات ال�صحية ب�شكل
منا�س���ب ،وكذلك االهتم���ام بالنظافة
ال�شخ�ص���ية وغ�س���يل اليدي���ن جيدا،
خا�صة بعد ا�ستخدام املرحا�ض.
والتزال �أهم الر�س���ائل الرئي�سية
للوقاية هي ممار�س���ة اجلن�س الآمن،
واحلقن الآمن وتر�شيد ا�ستخدام احلقن،
ونقل ال���دم الآمن .كذل���ك عدم تناول
اللحوم والأ�سماك غري املطهوة جيدا،
حي���ث �إنها تنقل الع���دوى .وال بد من
االهتمام بغ�سل اخل�رضاوات والفواكه
جيدا ،فتعد الأطعمة غري النظيفة من
�أبرز طرق انتقال العدوى.

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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الكاربوهيدرات

النظام الغذائي املنخف�ض الكاربوهيدرات
الدكتورة /
�سحر بنت حمد العمرانية
طبيب عام  -وزارة ال�صحة

تعد ال�سمنة من �أكرث امل�شاكل ال�صحية يف دول العامل املعا�صر ،ويعزى
�سببها لطرق التغذية اخلاطئة .فقلق ازدياد �ضحايا الأمرا�ض التي تت�سبب
فيها يكاد يكون هاج�سا لكثري من دول العامل ،حيث �إن التنب�ؤات ت�شري
الزدياد كبري يف �أعداد امل�صابني بال�سمنة يف العقود القليلة القادمة.
و�أ�شارت درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية �أن الإنفاق ال�سنوي
يقارب ( )33بليون دوالر على منتجات تخ�سي�س ال��وزن وخدماتها
وخمتلف احلميات الغذائية من قبل امل�ستهلكني ،وجزء كبري يتم �إنفاقه
على الأنظمة الغذائية قليلة الكربوهيدرات.
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�أنواع النظام الغذائي املنخف�ض
الكاربوهيدرات
حمية اتكنز ( )Atkins Diet
وه��ي م��ن احلمي��ات امل�ش��هورة ج��دا،
والت��ي �أعده��ا طبي��ب القل��ب (روبرت �س��ي
اتكنز) يف عام 1960م ،وترتكز على تناول
الربوتني والدهون والتقليل من ن�سبة تناول
الكربوهي��درات .ولنظ��ام (اتكن��ز) العديد من
املن�شورات والدرا�سات على مر ال�سنني ،وتعد
احلمي��ة الرائ��دة يف �ص��يحة النظ��م الغذائية
منخف�ضة الكربوهيدرات.
حمية الكيتو ( )Ketogenic Diet
تعد م��ن �أن��واع الأنظم��ة الغذائي��ة التي
تالقي رواجا وا�س��عا م�ؤخ��را ،وقد ابتكر هذا
النظ��ام الغذائ��ي لع�لاج مر���ض ال�رصع يف
ع�رشين��ات القرن املا�ض��ي .وقد يك��ون مبد�أ
احلمي��ة (الكيتوني��ة) م��ن املب��ادئ القدمي��ة
للتغذية ،حيث �إنه يرتكز ب�ش��كل �أ�سا�سي على

احلد من ا�س��تهالك الكربوهيدرات كم�صدر
للطاقة وا�ستبدالها مب�صادر غنية بالدهون
ومق��دار متو�س��ط من الربوتين��ات .ويعتمد
نظام احلمية (الكيتونية) �إىل �إدخال اجل�سم
يف احلال��ة (الكيتوني��ة) يف عملية التمثيل
الغذائ��ي الت��ي تعتم��د على ح��رق الدهون
كم�ص��در للطاقة .ولتحقيق هذا الأمر يجب
تقن�ين تن��اول الكاربوهي��درات لأق��ل من
غراما يوميا .
(ً )50
كما ميك��ن التحقق ومتابعة ا�س��تمرار
احلال��ة (الكيتوني��ة) م��ن خ�لال قيا���س
(الكيتون��ات) يف التنف���س وال��دم والب��ول.
وتع��د حمي��ة (الكيت��و) مو�ض��ع ج��دل بني
العدي��د م��ن املخت�ص�ين الذين ين�ص��حون
ب��ضرورة متابعته��ا حت��ت �إ��شراف طبي
ومع خرباء التغذية.
وق��د تت�ش��ابه احلميت��ان يف كونهم��ا
مرتكزت�ين عل��ى تقلي��ل ن�س��بة ا�س��تهالك
الكربوهيدرات و العمل على �إدخال اجل�س��م
يف احلال��ة (الكيتوني��ة) وتكم��ن �أوج��ه
االخت�لاف يف مق��دار ا�س��تهالك الربوتني،
حي��ث حتدد احلمية (الكيتونية) ( )٪20من
الربوتينات من �إجمايل ال�سعرات احلرارية
املتناول��ة خالل الي��وم على عك���س حمية
(اتكنز) التي تتمتع مبرونة �أكرب يف ن�س��بة
ا�ستهالك الأغذية الربوتينية.
وب�ش��كل عام يعد نظام (اتكنز) الغذائي
�أكرث قابلية لال�س��تدامة مل��دى احلياة نظرا
ملرونت��ه وعدم االلت��زام بقائم��ة حمدودة
م��ن الأطعمة وع��دم التقيد بقيا�س ن�س��بة
(الكيتونات) يف اجل�سم.
ما هي الغاية من اتباع نظام غذائي
منخف�ض الكاربوهيدرات؟
�إن اتب��اع مثل ه��ذه الأنظم��ة الغذائية
ي�س��اعد عل��ى �إنقا���ص الوزن وي�س��اعد يف
املحافظ��ة علي��ه .كما يع��د نهجا �ص��حيا
للتغذية ميكن اعتماده ملدى احلياة لتعزيز
الطاق��ة و�إنقا���ص ال��وزن وع�لاج بع���ض
الأمرا���ض املزمن��ة كال�س��كري وارتف��اع
�ضغط الدم ومتالزمة الأي�ض.
وم��ن الأهمي��ة البالغ��ة الإ�ش��ارة
ال�ست�ش��ارة الطبيب املعال��ج قبل اتباع �أي
نظام غذائي لتجنب خطورة امل�ض��اعفات

املرتتب��ة علي��ه ،وللتحق��ق م��ن منا�س��بته
للحالة ال�صحية للفرد.
ماهو مبد�أ عملها ؟
ت�����ص��ن��ف ال���ك���رب���وه���ي���درات �إىل
كربوهيدرات ب�سيطة (ك�سكر الفركتوز
امل��وج��ود يف الفاكهة) وكربوهيدرات
م���ك���ررة ب�����س��ي��ط��ة (ك�����س��ك��ر امل���ائ���دة)
وكربوهيدرات معقدة (كاحلبوب الكاملة
والأرز) وك��رب��وه��ي��درات م��ك��ررة معقدة
(كالدقيق الأبي�ض).
ومن م�صادر الكربوهيدرات الطبيعية:
• احلبوب والبذور والبقوليات.
• الفواكه واخل�رضاوات.
• احلليب واملك�رسات.
م�ص��ادر الكربوهي��درات يف الأطعم��ة
امل�صنعة:
• اخلبز الأبي�ض
• املعكرونة.
• الب�سكويت والكعك واحللوى.
• امل�رشوب��ات الغازي��ة املح�لاة
بال�سكر.
وتتمث��ل عملي��ة الأي���ض يف الإن�س��ان
بح��رق الكربوهي��درات كم�ص��در للطاق��ة
ب�ش��كل �أ�سا�س��ي لإنت��اج اجللوك��وز ال��ذي
يقوم بتحفيز الإن�سولني وتخزين اجللوكوز
الزائ��د يف الكبد والع�ض�لات والدهون يف
اجل�سم.
�إن اعتم��اد ه��ذا الن��وع م��ن الأنظم��ة
تغيريا يف جمرى ا�ستهالك
الغذائية يحدث
ً
الطاق��ة املعت��اد واالعتم��اد عل��ى ح��رق
الده��ون ب�ش��كل رئي�س��ي لتولي��د الطاق��ة
للج�س��م عو�ض��ا ع��ن الكربوهي��درات ،مما
ي���ؤدي �إىل ح��رق الده��ون املرتاكم��ة
و�إنقا�ص الوزن.
ما هي فوائد احلمية ؟ تقليل الوزن
بح�س��ب �أغل��ب الدرا�س��ات �أثب��ت �أن
اتب��اع احلميات منخف�ض��ة الكربوهيدرات
ي���ؤدي �إىل فق��دان الوزن ب�ش��كل �أكرب على
امل��دى الق�ص�ير باملقارن��ة باحلمي��ات
منخف�ض��ة الدهون .ويكمن ال�سبب خلف�ض
كمي��ة ا�س��تهالك الكربوهي��درات ب�ش��كل
كبري و�أي�ض��ا �إ�س��هامها بال�ش��عور بال�شبع

لفرتة طويلة ب�س��بب اعتمادها على ا�ستهالك
الده��ون والربوتين��ات ،وبالت��ايل تن��اول
كميات �أقل من الطعام.
فوائد �صحية �أخرى
يفيد اتباع احلمي��ة قليلة الكربوهيدرات
الوقاي��ة وحت�س�ين م��ن بع���ض الأمرا���ض
ال�ص��حية اخلط�يرة مث��ل :متالزم��ة الأي�ض،
وال�س��كري ,وارتف��اع �ض��غط ال��دم ،و�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية من خالل:
• �ضبط �سكر الدم.
• وتقليل من م�ستويات الدهون الثالثية
وتزيد الكول�سرتول اجليد (.)HDL
• احلفاظ على الكتلة الع�ضلية.
واجلدي��ر باال�ش��ارة �أن �أغلب الدرا�س��ات
�أثبت��ت فوائده��ا عل��ى امل��دى الق�ص�ير ,و ال
توجد درا�س��ات مثبتة لفوائده��ا على املدى
الطويل .
ما هي �أ�ضرار احلمية ؟
من الأعرا�ض ال�ش��ائعة للف��رد عند بداية
اتباع احلمية ال�شعور بالآتي :
• ال�صداع وال�ضعف.
• الدوار والإرهاق.
• الإم�س��اك ( وذلك النخفا�ض ا�ستهالك
الأطعم��ة الغني��ة بالألي��اف املوج��ودة يف
الكربوهيدرات).
• الآث��ار اجلانبي��ة الناجم��ة ع��ن فرط
الكيتون الغثيان وال�صداع والإرهاق الذهني
ورائحة الفم الكريهة.
تنبيهات عامة للحمية
م��ن ال��ضروري ج��دا ا�ست�ش��ارة طبيب��ك
املعال��ج قبل ال��شروع يف �أي نظ��ام غذائي،
لأن حميت��ي (اتكن��ز )و (الكيتوني��ة) ق��د ال
تتنا�س��ب م��ع جميع الأ�ش��خا�ص .كما �أن من
ال��ضروري �إب�لاغ طبيبك يف حال��ة تناولك
لأدوية مر�ض ال�س��كري الفموية والإن�س��ولني
وم��درات البول .وهن��اك حماذير م��ن اتباع
ه��ذة احلميات ملر�ض��ى الكلى ,وللن�س��اء يف
فرتات احلمل والر�ضاعة.
امل�صادر :
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القتال يف الغابات

العمليات الع�سكرية يف الغابات

ُيعد القتال يف الغابات من �أ�ص��عب �أنواع القتال ،ملا تفر�ضه الغابات
من ظروف جغرافية حتد من حركة القوات وقدرتها على الر�ؤية واملناورة،
التعرف على
ومما يزيد من �ص��عوبة القتال يف بيئة الغابات هو �ص��عوبة ّ
مظاهر ال�س��طح اجلغرايف ب�س��بب تغطيتها بالأ�ش��جار ،وقد خل�ص الأملان
نتيجة حلروبهم الطويلة �ض��د اجليو�ش الرو�س��ية يف الغابات �أثناء احلرب
العاملي��ة الثانية� ،إىل �أن القتال يف الغابات يحتاج �إىل تدريبات خا�ص��ة
للجن��ود ،تعينه��م عل��ى حتمل الظ��روف القا�س��ية يف الغاب��ات ،كالربودة
ال�ش��ديدة ،والظ�لام الطوي��ل ،واحل��شرات احلامل��ة للأمرا�ض ،بالإ�ض��افة
�إىل تدري��ب الع�ين والأذن على �أ�ص��وات ومناظر الغاب��ات ،وكيفية حتديد
مواقعه��م واجتاهاتهم يف الغابات ،فقد واجه الأملان �ص��عوبة كبرية يف
مواجه��ة اجليو���ش الرو�س��ية التي اعتادت عل��ى القتال واحلي��اة يف بيئة
الغاب��ات بعك���س اجليو���ش الأملاني��ة املعتادة عل��ى احلي��اة والقتال يف
املدن.

الهجوم يف الغابات

تع��رف الغاب��ة ب�أنه��ا ف�ض��اء خمتل��ف الت�ضاري�س من
ّ
جب��ال و�سه��ول �أو منخف�ض��ات ،وتت�ضمن الأ�شج��ار �أ�سا�س ًا
وال�شج�يرات والأع�ش��اب والطحال��ب والفطري��ات و�أنواع ًا
حيواني��ة ،وتختل��ف الأ�شج��ار يف انت�شاره��ا وكثافتها
وحجمه��ا ونوعها ح�سب املناخ والرتبة وخطوط العر�ض
والإرتفاع وموارد املياه.
وق��د كان��ت الغاب��ات من��ذ �أق��دم الع�ص��ور ميدان��ا
للمع��ارك الع�سكري��ة  ،فقدمي��ا كتب «�صن ت��زو» عن
القت��ال يف الغاب��ات فق��ال �« :إن��ه �إذا كان الب��د م��ن
الع�سكرة قرب الغابات فعلى اجلي�ش �أن يقوم بتفتي�شها
بدق��ة للت�أكد م��ن خلوها من الق��وات املعادية»  .وحذر
(تزو) من الوقوع يف املكائد والعوائق والعقبات التي
ي�صنعها العدو يف الغابات ،ومن و�صاياه للجيو�ش التي
تتقاب��ل يف الغابات قوله «عندما ت��رى الأ�شجار تتحرك
ف���إن العدو يتح��رك ويتق��دم » و «عندما ت��رى الطيور
ترتفع �إىل الأعلى ف�إن العدو يختبئ يف الغابة».
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تواجه القوات التي تقاتل يف الغابات م�شكلة تتعلق باحلركة وحتديد
الإجتاه ،ب�س��بب غياب ال�ش��واهد واملعامل الأر�ضية ،وي�ص��عب على القوات
حتديد امل�س��ار املنا�س��ب يف ظلمة الليل ،وعند انت�شار ال�ضباب القريب من
ال�س��طح ،لذل��ك ف�إن اجليو�ش غالب ًا ما تتجنب اال�ش��تباك م��ع عدوها �أثناء
اللي��ل يف الغاب��ات ،خوف ًا من �إط�لاق النار على القوات ال�ص��ديقة ،ولذلك
ف�إنها غالب ًا ما تكتفي بالتخفي والتمويه يف الليل ،وتعد البو�ص��لة �أف�ضل
و�سيلة لتوجيه القوات يف الغابة يف ظ ّل غياب املعامل الأر�ضية وال�شواهد
العمرانية.
ويحت��اج القت��ال يف الغاب��ات �إىل ق��ادة ذوي خ�برة ونظ��رة ثاقب��ة،
ميتلك��ون ال�رسعة واحلزم يف تقدير املوقف واتخاذ القرار املنا�س��ب دون
تباط�ؤ ،وذلك ب�سبب كرثة املفاج�آت التي ميكن �أن تتعر�ض لها قواتهم يف
ميدان املعركة يف الغابة ،و�ض��عف �إمكانات املراقبة واملالحظة ،كما �أن
معبدة مما يفر�ض على
الطرق يف الغابات غالب ًا ما تكون غري مهي�أة وغري ّ
القوات املتحركة ال�س�ير يف �أرتال متعاقبة تعر�ض��ها للكثري من املخاطر،
للتعرف
ويحتاج اجلند �إىل تدريب جيد على قراءة وحتليل ال�ص��ور اجلوية
ّ
عل��ى مواقع العدو ومتييزها ،وكذلك الإمل��ام باالهتداء بالنجوم يف حال
ظلّوا طريقهم يف الغابة.
هج��وم الغاب��ات ،ت�س��بق القوات املتحرك��ة وحدات ا�ستك�ش��اف تليها
ق��وات حماي��ة م��زودة بالأ�س��لحة اخلفيف��ة ،وو�س��ائل فت��ح املم��رات يف
الغاب��ات ،كما يقومون بو�ض��ع عالئم لتمييز الطرق واملمرات املنا�س��بة،
كالأ�رشطة امللونة والدهان والأ�ضواء اخلافتة ،كما ت�ستخدم هذه العالئم
لتحديد حمطات توقف للوحدات املتتالية لإبقاء االت�ص��ال مع من خلفها
و�أمامها من القوات.
وقب��ل ب��دء الهج��وم يف الغاب��ات ،يج��ب جم��ع املعلوم��ات املتعلقة
ومف�صل وذلك بثالثة طرق هي:
بالغابة ب�شكل جيد
ّ
 pوح��دات اال�س��تطالع الت��ي تتق��دم الق��وات الرئي�س��ية وتزوده��ا
باملعلومات والتفا�صيل عن طريق �أجهزة االت�صال.
 pخرائط الغابات ،والتي يجب حتديثها ب�ش��كلٍ م�ستمر ب�سبب التغري

القتال يف الغابات من �أ�صعب �أنواع القتال ،ملا
تفر�ضه الغابات من ظروف جغرافية حتد من
حركة القوات وقدرتها على الر�ؤية واملناورة
امل�س��تمر يف الظروف الطبيعية واال�ص��طناعية يف الغابات ،وال�سيما تلك
املتعلق��ة بالأه��داف الع�س��كرية واملمرات والط��رق ،نظراً للنمو امل�س��تمر
للأ�شجار والنباتات.
 pال�صور اجلوية والف�ضائية ،والتي ميكن االعتماد عليها ب�شكلٍ �أكرب
من اخلرائط نظراً حلداثة معلوماتها ودقتها.
 pالطائرات والطائرات امل�سرية ،والتي ت�ستطيع تزويد القوات الربية
مبعلومات مبا�رشة ودقيقة عن ظروف امليدان وجمريات املعركة ومواقع
العدو وحجم قواته وحت�صيناته.
ويتطل��ب الهج��وم يف الغاب��ة الق��درة عل��ى ا�س��تخدام الن��ار ال�رسيعة
للأه��داف القريب��ة ،فغالب ًا م��ا تبد�أ املعرك��ة والقوات قريبة من بع�ض��ها
البع�ض ،فكما ذكرنا �سابق ًا ف�إنه ي�صعب ر�ؤية القوات املعادية من م�سافة
بعيدة ب�س��بب كثافة الأ�ش��جار ،كما يجب على اجلنود ا�س��تخدام الأ�ش��جار
للتمويه والتخفي واملراقبة.
ويه��دف الهج��وم يف الغاب��ات �إىل ال�س��يطرة عل��ى الغاب��ة بطريق��ة
االحت��واء �أو التطويق ،ويحتاج الهجوم عرب الغاب��ات �إىل �أعداد كبرية من
الق��وات ،وتخطيط م�س��بق جيد يف خطة الهج��وم ،لأن الهجوم الع�ش��وائي
يعر�ض القوات خل�س��ائر كبرية ،كما يجعلها عر�ض��ة للكمائن التي
ال�رسيع ّ
تع ّده��ا الق��وات املعادية ،ولكون مي��دان املعركة لي�س مفتوح�� ًا ف�إنه من
ال�ص��عوبة حتقيق �أهداف الهجوم من خ�لال موجة واحدة بعر�ض وكثافة
عالي��ة ،وغالب ًا ما يتم الهجوم من خالل عدة �أرتال منظمة تعزز بع�ض��ها
البع���ض ،ويعتم��د جن��اح الهجوم على ع��دة عوامل منها التع��اون املنظم
والفعال بني الأ�س��لحة املختلفة ،والقيادة وال�س��يطرة اجليدة ،وكذلك مدى
ّ
قوة حت�ص��ينات العدو ومناعته ،بالإ�ض��افة �إىل كثافة الأ�شجار و�أ�شكالها
وارتفاعها وكثافة النمو ال�سفلي لها ،فكلها عوامل ت�ؤدي �إىل عرقلة حركة
القوات وحمدودية ا�ستخدام الأ�سلحة.
تعد �أ�سلحة امل�شاة اخلفيفة الأن�سب للقتال يف الغابات ،فطبيعة ال�سطح
اجلغرايف والأ�ش��جار متكّن امل�ش��اة التحرك ب�س��هولة وكذلك التخفي خلف
الأ�ش��جار ويف قممه��ا ،ويف املقاب��ل ف���إن املركبات الع�س��كرية والآليات
املدرع��ة واملجنزرة قد ت�ص��عب حركتها مع كثافة الأ�ش��جار وعدم وجود
الط��رق املهي���أة لها بالإ�ض��افة �إىل كرثة امل�س��تنقعات والأوحال ،كما �أن
حركتها تكون بطيئة مما يجعلها �أهداف ًا �سهلة للأ�سلحة امل�ضادة للدروع.
كما تظهر م�ش��كلة ا�س��تخدام املدفعية يف �صعوبة �إيجاد مواقع لبطاريات
املدفعية ،وكذلك حمدودية الر�ؤيا و�صعوبة حتديد خطوط العدو ،وتقارب
القوات املتحاربة واختالطها يجعل من ال�ص��عب على املدفعية ا�س��تخدام
النريان الكثيفة حتى ال ت�صاب القوات ال�صديقة ،ويف حال توجب ا�ستخدام
املدفعي��ة يف الإ�س��ناد املبا�رش للقوات ،ف�إن الق�ص��ف املدفعي يحتاج �إىل
عدد �أكرب من جمموعات الر�ص��د واملراقبة ،وتتكون كل جمموعة من عدد
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قليل من الأفراد يرتبطون بالبطاريات املختلفة للمدفعية ،بحيث تزود كل جمموعة معلوماتها
لبطارية مدفعية معينة ،وذلك لأن الق�صف املدفعي يف الغابات يجب �أن يكون خمطط ًا بعناية،
ومعتمداً على معلومات ميدانية مبا�رشة ،وغالب ًا ما يكون الدور الرئي�سي للمدفعية يف الهجوم
ه��و �إجب��ار القوات املعادية عل��ى اخلروج من حت�ص��يناتها يف الغابات وترك مواقعها ب�س��بب
ي�سببها الق�صف املدفعي.
احلرائق التي ّ
وتنخف���ض فعالي��ة �س�لاح اجلو يف ميدان املعركة الذي تك�س��وه الأ�ش��جار ،نظراً ل�ص��عوبة
مالحظة م�ص��ادر الن�يران املعادية� ،إال �أنه ميكن ل�س�لاح اجلو توفري حماية وم�س��اندة للقوات
الربية �إذا توفرت له الظروف املالئمة والتوجيه امل�ستمر من القوات الربية ،ومما ي�ساعد �سالح
اجلو على القيام مبهامه يف الغابات هو �صعوبة مراقبة الطائرات و�إطالق النار عليها ،ذلك �أن
لثوان معدودة قبل �أن
الطائرات التي حتلّق على ارتفاع ب�سيط فوق الغابات ال ميكن ر�ؤيتها �إال ٍ
تختفي فوق الأ�شجار ،وتع ّد احلماية اجلوية للقوات املقاتلة يف الغابات غاية يف الأهمية ،لأن
يعر�ض��ها خل�سائر كبرية تفر�ضها طبيعة
انك�ش��اف القوات املتقدمة يف الغابات لطائرات العدو ّ
تفرق
ا�ستحالة
هو
امل�شكلة
يفاقم
ومما
الغابة التي جترب القوات على ال�سري يف �أرتال متعاقبة،
ّ
الآليات يف الغابات نظراً لكثافة الأ�شجار وحمدودية الطرق فيها.
وينبغ��ي للق��وات املهاجم��ة مراقبة حركة الرياح واجتاهها ،وال�س�ير عك�س��ها ،لأن القوات
املعادية قد تلج�أ لإ�ش��عال النريان يف ممرات الغابات و�أ�ش��جارها ،حتى حتمل الرياح الدخان
والنريان يف اجتاهها ،مما ي�ؤثر على اجلنود ويعرقل حركة �سري القوات.
وللق��وات الهند�س��ية دور مهم يف مع��ارك الغابات ،نظراً لدورها يف بناء الطرق واجل�س��ور،
وتنظيف املمرات من العوائق كالأ�شجار ال�ساقطة والألغام ،وردم امل�ستنقعات ،ولذلك يكونون
�ض��من وحدات اال�س��تطالع دوماً ،وهم اللذين يحددون �أن�س��ب الطرق مل�س�ير الق��وات بناء على
تقديرهم وحجم القوات ونوعها.

الدفاع يف الغابات

يتميز و�ضع املدافع عن و�ضع املهاجم يف �أن له معرفة بطبيعة وظروف ال�سطح اجلغرايف،
فلديه معرفة ب�صفات و�أ�شكال وارتفاعات الأ�شجار ،والظواهر الطبيعية وامل�صطنعة املوجودة
يف الغاب��ة ،كما �أنه على علم ت��ام باملمرات الطبيعية والطرق املتاحة للقوات املهاجمة والتي
ت�س��تطيع �أن ت�س��لكها ،مما يتيح له املجال لإع��داد الكمائن لها وزرع الألغ��ام واملتفجرات يف
طريقها.
يتم اختيار املواقع الدفاعية بعد درا�سة طبيعة وظروف ال�سطح اجلغرايف ،وغالب ًا ما تتجنب
القوات بناء خطوط دفاعها الرئي�س��ية على �أطراف الغابات ،لأنها �س��تكون وا�ض��حة ومك�شوفة
وم�س��تهدفة ،ولذلك ف�إن �أف�ض��ل موقع لبناء التح�صينات واخلطوط الدفاعية يكون داخل الغابة
�أو عن��د خمارجها ،وي�س��اعد بناء خط��وط الدفاع يف داخل الغابة عل��ى �إخفائها وحمايتها من
ن�يران الع��دو� ،أما فوائد وجودها خارج الغابة �أو خلفها فيتمثل يف توفري ال�س��يطرة املنا�س��بة
فعال مع اخلطوط ،بالإ�ضافة �إىل ال�رسعة يف احل�صول
على الغابة وخمارجها ،وحتقيق ات�صال ّ
على التعزيز والإ�س��ناد الع�س��كري عند احلاج��ة ،و�إن وجود اخلطوط الدفاعي��ة خارج الغابة له
�س��لبيات �أي�ض�� ًا تتمثل يف انك�ش��افها لقوات العدو وطائراته ،كما �أنها �ستكون هناك حاجة �إىل
توف�ير ق��وات حلماية املناط��ق اجلغرافية املفتوحة الت��ي تقع خلف خطوط الدف��اع ،لإمكانية
ا�ستخدامها كمواقع ومهابط للإنزال اجلوي خلف خطوط الدفاع.
وتعم��د الق��وات �إىل بناء خط غ�ير منتظم من التح�ص��ينات الدفاعية داخ��ل الغابات حتى
التع��رف عليها وحتديدها م��ن قبل قوات الع��دو ،وغالب ًا ما ترتك املناط��ق اجلغرافية
ي�ص��عب
ّ
�ص��عبة االجتي��از ،كالغابات املت�ش��ابكة وامل�س��تنقعات والأنه��ار قوية اجلري��ان ،دون تغطية
دفاعية قوية ،لأن ال�سطح اجلغرايف ال�صعب يقوم مبهمة الدفاع.
وتوكل �إىل املدفعية مهام م�ساندة اخلطوط الدفاعية يف جميع االجتاهات� ،إال �أن جناحها
وفعاليتها يعتمد بالدرجة الأوىل على طبيعة ال�سطح اجلغرايف ،فالغابات ذات الأ�شجار الكثيفة
وامل�ستنقعات التي تغطي �أر�ضها تربة طينية عالية الرطوبة ،حتد من فعالية م�ساندة املدفعية،
ب�سبب احلد من قوة االنفجار ،وكذلك �صعوبة تنقل املدفعية وحتديد �أهدافها كما ذكرنا �سابقاً.
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الغابات تلعب دور ًا مهما يف حتقيق الن�صر للقوات
التي ت�ستغلها ب�صورة �صحيحة
االن�سحاب والرتاجع يف الغابات

تلج���أ الق��وات �أحيان�� ًا �إىل �إخ�لاء مواقعه��ا واالن�س��حاب �إىل خط��وط خلفي��ة ،ويحدد ذلك
جمري��ات احلرب والظ��روف ال�سيا�س��ية .ويعمل القادة على حتقيق االن�س��حاب ب�أقل اخل�س��ائر
املمكنة ،وذلك عن طريق اال�ستغالل الأمثل الت�ساع ميدان املعركة يف الغابة ،وعند اتخاذ قرار
االن�سحاب يتم حتديد خطوط املقاومة اعتماداً على قوة العدو ،و�رسعة حركته ،وطبيعة ال�سطح
اجلغ��رايف ،وحتدد املواق��ع اجلغرافية خلطوط املقاومة على اخلارطة .ولتقليل حجم اخل�س��ائر
يف �ص��فوف القوات املن�س��حبة ف�إنه من ال�رضوري بناء كافة خطوط املقاومة وحت�ص��يناتها
يف الوقت نف�سه ،حتى تتمكن القوات املن�سحبة من ا�ستخدامها الواحد تلو الآخر .وتقوم القوات
املن�سحبة بتدمري الطرق واجل�سور ،وزراعة الألغام ،وو�ضع الفخاخ يف طريق ان�سحابها بهدف
عرقلة قوات العدو املهاجم.

مناذج من التاريخ

عرب التاريخ ،ومنذ الع�ص��ور القدمية وحتى احلديث��ة ،لعبت الغابات دوراً مهما يف حتقيق
الن�رص للقوات التي ت�س��تغلها ب�ص��ورة �ص��حيحة ،ففي معركة (غابة تويتوبورغ) بني الرومان
وحتال��ف القبائ��ل اجلرماني��ة والتي وقعت العام التا�س��ع للميالد ،متكن��ت القبائل اجلرمانية
م��ن �إحلاق هزمية قا�س��ية باجليو�ش الرومانية ،و�س��حقت ثالثة فيالق روماني��ة داخل الغابة،
والفر ،وعدم قدرة اجليو�ش
الكر
م�ستغل ًة معرفتها بطبيعة الغابة وت�ضاري�سها يف ّ
ّ
�شن هجمات ّ
الروماني��ة عل��ى التكتل ب�س��بب كثاف��ة الأ�ش��جار وتفرقهم يف جمموعات �ص��غرية �س��اهم يف
هزميتهم رغم تفوقهم العددي على القبائل اجلرمانية.
وخ�لال احلرب العاملية الثاني��ة متكّنت القوات اليابانية من احت�لال �إقليم املاليو ،وذلك
عرب ا�س��تغالل الغابات يف عمليات الت�س��لل لتجاوز املواقع والتح�ص��ينات الربيطانية الثابتة،
ليتمكن��وا من قطع خط الإمداد عن القوات الربيطانية املتمركزة ،و�ش��ن هجمات على مواقعهم
الدفاعية من كل اجلبهات.
ويف معركة (غابة هورتغن) خالل احلرب العاملية الثانية عام 1945م ،لقي �آالف اجلنود
الأمريكيني م�رصعهم ب�س��بب قيام الأملان بو�ض��ع الكثري من الألغام والفخاخ القاتلة ،وح ّدت
ت�ض��اري�س الغابة الكثيف��ة من القدرة على تقدم الق��وات املدرعة واملركب��ات الآلية ،وجعلتها
�أهداف ًا �سهلة للأ�سلحة امل�ضادة للدروع ،و�أتاحت كثافة الأ�شجار للقوات الأملانية املدافعة �شن
هجمات مفاجئة على القوات الأمريكية.
تعر�ض الق��وات الأمريكية خل�س��ائر فادحة يف
يف
مهم
كم��ا كان��ت للغابات الكثيف��ة دور
ّ
(احل��رب الفيتنامية) ،فق��د كان الثوار الفيتناميون على معرفة بالغابات وت�ضاري�س��ها كونهم
ق��د �س��كنوا فيها منذ مولدهم ،فكانوا ي�س��تغلون الغابات يف التخف��ي والتمويه و�إعداد الكمائن
للقوات الأمريكية املتقدمة ،م�س��تخدمني �أ�س��لوب حرب الع�ص��ابات ،ويذكر اجلنود الأمريكيون
الذي��ن �ش��اركوا يف معارك الغابات� ،أنهم كان��وا ال يعرفون من �أين يظه��ر املهاجمون وال �أين
يختفون.

املراجع:
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• حم�س��ن عبدال�ص��احب املظف��ر )2014( ،امل��سرح البيئ��ي الع�س��كري :البداي��ة اجليوبوليتيكة
والنهاية اجليو�سرتاتيجية� ،رشكة العارف للن�رش ،بريوت.
عمان.
• �سمري ذياب �سبيتان )2014( ،اجلغرافيا الع�سكرية ،اجلنادير للن�رش والتوزيعّ ،
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والية �إبراء ...

�أر�شيف/
�إعداد/
النقيب� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي وزارة الرتاث وال�سياحة

ح�صون و�أبـراج �ضاربـة فـــــــــــــــــــي عمق التاريخ
يف ظل الظروف اال�ستثنائية جلائحة (فريو�س
كورونا) ،التي ي�شهدها العامل وال�سلطنة ،وفر�ض
�إجراءات وقائية حتد من ال�سفر وزيارة الأماكن
ال�سياحية ،جملة (جند عمان) ر�صدت لكم �إحدى
اجلوالت ال�سياحية االفرتا�ضية يف �إحدى الواليات يف

ال�سلطنة لزيارة هذه الوالية بعد انتهاء الأزمة ب�إذن الله
تعاىل.
جولتنا ال�سياحية كانت يف والية �إبراء ذات
الأهمية التاريخية الكبرية ،ت�شهد عليها تلك املعامل
الأثرية املنت�شرة يف خمتلف �أنحائها ،فهناك احل�صون

نبذة تعريفية عن الوالية
ُت ُّع��د والية �إب��راء �إحدى �أهم واليات ال�س��لطنة ،فه��ي بوابة حمافظة
ال�رشقية من ال�شمال ،وهي مركز حمافظة �شمال ال�رشقية كما �أن موقعها
اجلغ��رايف يتو�س��ط العدي��د من الوالي��ات ،مث��ل والية امل�ض��يبي ووالية
القاب��ل ،ووالية دم��اء والطائيني ،وحتتل والية �إب��راء بني هذه الواليات
موق ًعا و�س��طً ا ،كما تتو�سط م�س��افة الطريق الرئي�سي القادم من حمافظة
م�س��قط �إىل والية �ص��ور مرورا مبعظ��م واليات حمافظ��ة ال�رشقية ،حيث
رتا ،وميكن الو�صول �إليها
تبعد عن العا�صمة م�سقط حوايل ( )150كيلو م ً
م��ن حمافظة م�س��قط عرب الطريق الرئي�س��ي امل�ؤدي �إىل ن��زوى  -بدبد -
�صور (�شارع ال�رشقية ال�رسيع).
مهما يف و�سط بيئات ثالث،
ا
ي
جغراف
ا
ع
موق
وبهذا حتتل والية �إبراء
ً
ً
ً
هي البحر والكثبان الرملية ،والبيئة اجلبلية ،وكذلك قربها من العا�صمة
م�س��قط ،و�أي�ض��ا قريبة م��ن العديد م��ن املواق��ع ال�س��ياحية املتمثلة يف
وادي عن��دام يف الغ��رب ،ووادي الطائي�ين يف ال�ش��مال ،ورمال ال�رشقية
يف اجلن��وب ال�رشق��ي ،وه�ض��بة �س��لمة يف جب��ل بن��ي جاب��ر يف ال�رشق،
والت��ي حتت��وي على �أحد �أك�بر الكهوف يف العامل �أال وه��و كهف (جمل�س
اجل��ن) ،كم��ا �أن والية �إبراء قريبة من والية بدية ووالية وادي بني خالد
ال�سياحيتني.

وق��د �ش��هدت والي��ة �إب��راء يف ع�رص النه�ض��ة املبارك��ة كغريها من
واليات ال�س��لطنة ازده��ارا وتط��ورا يف العمران واخلدمات ،وهي ت�ض��م
جمموعة من املناطق والقرى مثل العالية وال�سفالة واليحمدي وغريها.
املعامل الأثرية واحل�ضرية
م��ن املع��امل الأثري��ة الب��ارزة يف الوالي��ة ح�ص��ن احلو���ش �أو بي��ت
اليحمدي ويعود بنا�ؤه �إىل عهد الإمام ال�سيد �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي،
وهناك قلعة �أوالد جمعة وقد مت بنا�ؤها قبل (� )270س��نة تقريبا وقلعة
ال�س��ور� ،إ�ض��افة لقري��ة املنزف��ة الأثرية بح�ص��ونها وبروجه��ا و�أبنيتها
القدمي��ة املبنية باجل�ص والأ�س��منت ال ُعماين والت��ي حتتوي على نقو�ش
وزخارف ،وي�ض��اف لذلك ال�س��وق القدمي وامل�س��جد اجلامع بالقناطر يف
�سفالة �إبراء.
وح�ص��ن فريف��ر ،والبيت الكب�ير يف العالي��ة ،وبرج الوقي��ف ،وبرج
الغبرياء ،وبرج ال�صفح يف منطقة اللماع ،وجمموعة من الربوج يف قرية
اليحمدي.
املعامل ال�سياحية
تتن��وع املعامل ال�س��ياحية يف والي��ة �إبراء ما بني العي��ون والأفالج
والكهوف ،ومن �أهم العيون يف الوالية �أبو �ص��الح وال�ض��يان و�شبيهات
وجميعها ت�ص��لح مياها لل�رشب� ،أما عني املليح فهي تكت�س��ب �ش��هرتها
م��ن طبيع��ة مياهه��ا املفيدة يف ع�لاج الأمرا���ض اجللدية� ،إ�ض��افة �إىل
ذلك هناك بع�ض املواقع التي ميكن اعتبارها �ض��من املعامل ال�س��ياحية
للوالي��ة ،والتي تتميز بوفرة مياهها و�أ�ش��جارها مثل
فل��ج جم��ازة يف منطق��ة احلائم��ة ،والهدم��ة يف
منطقة اليحمدي ،وق�صيبة يف جنوب قفيفة ،كما
يوج��د بالوالية العديد م��ن الكهوف ومن �أبرزها
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والأبراج واملعامل الأثرية وامل�ساجد التاريخية القدمية والتي
من �أهمها (م�سجد العقبة) املبني على �سفح جبل النا�صري
حيث يتجه حمرابه �إىل بيت املقد�س ال�شريف ،القبلة الأوىل
للم�سلمني مما يدل على قدم هذا امل�سجد ،وغريها من الأماكن
التاريخية التي �س�أذكرها يف هذا التقرير.
كهف جرف رجيب.
وتتمي��ز والية �إب��راء واملنطقة املحيطة بها مبوقع جغرايف متو�س��ط
جعله��ا ذات �أهمي��ة اقت�ص��ادية ،ومتت��از بتن��وع وتباين طبيع��ي متميز
جعلها ت�شوق ال�سائح وت�شجعه على م�شاهدتها ،وت�شكل والية �إبراء مركزا
للتوق��ف فيها لالنط�لاق منها لزيارة مراكز اجلذب ال�س��ياحي املختلفة،
فالوالي��ة يتوفر فيها الكثري من اخلدمات التي يحتاج �إليها ال�س��ائح من
فنادق وا�س�تراحات ومطاعم ،ومن �أهم مراكز اجلذب ال�سياحي يف والية
�إبراء واملنطقة املحيطة بها ،عيون املياه احلارة ،والكهوف ،وال�صحارى
الرملية.
�أبرز املعامل التاريخية ال�شاخمة
الزائ��ر لوالي��ة �إب��راء ال ب��د �أن يق��ف وقفة ت�أم��ل و�إعج��اب ملعاملها
التاريخي��ة املنت�رشة يف �أرجاء الوالية ،وهي تقف �ش��اهدة على عراقتها
و�أ�صالتها ال�ضاربة يف عمق التاريخ ،حيث يوجد يف والية �إبراء عدد من
املعامل التاريخية ال�شاخمة ومن �أبرزها:
م�سجد العقبة
يقع م�س��جد العقبة �أو كما يعرف مب�سجد (ذي القبلتني) على اجلانب
الغرب��ي م��ن وادي �إب��راء ،وقد ُبني امل�س��جد يف بطن ال��وادي الوعر على
تل �ص��غري يق��ع على بعد ( )1600م�تر فقط �إىل
ال�ش��مال م��ن منطق��ة املنزف��ة،

يوجد يف والية �إبراء العديد
من املعامل الأثرية ال�شاخمة تقف
�شاهدة على عراقتها و�أ�صالتها
ال�ضاربة يف عمق التاريخ

و�س��مي م�س��جد العقبة ب��ـ (ذي القبلتني) لأنه وح�س��بما ت�ش�ير امل�ص��ادر
املحلية قد ُبني يف عهد النبي حممد (�ص��لى اهلل عليه و�س��لم) عندما كان
اجتاه القبلة �إىل امل�س��جد الأق�ص��ى ،وبعدما مت حتويل القبلة �إىل امل�س��جد
احل��رام ،حتولت قبلة هذا امل�س��جد �أي�ض�� ًا �إىل امل�س��جد احل��رام تبع ًا لذلك،
ويعد هذا امل�س��جد واحداً من �أقدم امل�س��اجد يف العامل �أجمع وقد اتخذته
والية �إبراء �شعارا لها.
قريتا املنزفة والقناطر الأثر َّيتان
هم��ا قريتان ُتعبرِّ ان عن �أمناط معمارية فريدة ،وهند�س��ة �إ�س�لامية
بديع��ة ،تن��م عن اجلودة والإتق��ان واخلربة يف عملية البن��اء ،وعن حياة
مزده��رة ون�ش��طة موغلة يف املا�ض��ي  ،ون�ش��اط جتاري متع��دد الأوجه،
وتبادل ثقايف واجتماعي ال يهد�أ ،وتوا�صل ال ينقطع مع �شعوب وثقافات
�أخرى وحركة رائجة بني �شطري االمرباطورية العمانية عندما كانت يف
�أوج ات�ساعها ،وتقع قرية املنزفة والقناطر الأثريتني يف والية �إبراء على
اجلانب الغربي من وادي �إبراء.
وتتك��ون قري��ة املنزف��ة م��ن ع��دة مب��ان
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م�سجد العقبة �أحد �أبرز ال�شواهد التاريخية
يف الوالية ،و ُيعد واحدً ا من �أقدم امل�ساجد يف
العامل ،وقد اتخذته والية �إبراء �شعا ًرا لها
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وطوابق ت�شبه الق�ص��ور الفاخرة قدمي ًا وبيوت وممرات مبنية
بالط��وب الطين��ي واجل���ص ،وت�ش��كل بح�ص��ونها وبروجه��ا
و�س��وقها ال�ش��عبي و�أبنيتها القدمي��ة معلما تراثي��ا بارزا لفن
العم��ارة ال ُعماني��ة القدمي��ة كونها تعد مبثابة ق�ص��ور حتوي
العديد من فنون العمارة والزخرفة الهند�س��ية ،وتت�سم بكونها
ذات طاب��ع ريفي ،حيث حتيط بها حق��ول النخيل والتي تنتج
�أح��د �أه��م املحا�ص��يل الزراعي��ة بال�س��لطنة �أال وه��ي التمور،
ويع��ود تاريخ الكثري من مباين وبيوت قرية املنزفة �إىل فرتة
االزدهار التي �شهدتها املنطقة يف مطلع القرن التا�سع ع�رش.
وتت�أل��ف معظم بيوت قرية املنزفة من دورين ،وبع�ض��ها
من ثالثة �أدوار ،وقد ا�ستخدمت فيها لأول مرة تقنية مدرو�سة
يف عملي��ة �إ�ض��اءة حجرات الق�ص��ور ،حيث ي�س��تخدم ال�ض��وء
الطبيعي بطريقة غري مبا�رشة نهارا وذلك عن طريق الفتحات
املواجه��ة حلرك��ة ال�ش��م�س ،التي ت�س��قط على تل��ك احلجرات،
فمج��رد �أن تط��ل بناظري��ك على تل��ك الأج��زاء الداخلية لأحد
الق�ص��ور �س��تبهرك تلك الفتحات العلوية والفتحات اجلانبية،
وكذل��ك التق�س��يم الداخل��ي ومرافقه��ا يف كل ق��صر ،حيث مت
توظي��ف بع���ض م��ن عنا��صر زخرفة ب�لاد ما ب�ين النهرين
عل��ى بع�ض مرافقه��ا ومن �أهمها الزخرفة الهند�س��ية الغابرة
والبارزة ،التي جندها على اجلدران وبع�ض املمرات والأجزاء
العلوية م��ن الداخل  ،وكذلك الزخرف��ة النباتية التي تكرث يف
معظم �أبواب القرية ،وهي غالبا ما تعتمد على ت�سخري زخرفة
الأغ�صان املورقة كما هي العادة يف معظم الأبواب العمانية.
ح�صن بيت اليحمدي
ُبني ح�ص��ن اليحمدي بوالي��ة �إبراء خالل القرن التا�س��ع
ع��شر على �أط��راف واحة اليحم��دي على يد ال�ش��يخ حافظ بن
�س��عيد امل�س��كري ،عل��ى بعد ( )800م�تر فق��ط �إىل ال�رشق من
الطريق الرئي�س��ي الوا�ص��ل بني طريق ال�رشقي��ة ال�رسيع ،وهو
عب��ارة ع��ن بيت محُ �ص��ن يت�ألف م��ن طابقني وله ب��رج بارز
ميك��ن من خالله ر�ؤية �أ�ش��جار النخيل القريبة منه ،ونرى يف
الطاب��ق الثاين عد ًدا ال ُيح�ص��ى من الفتحات كانت ت�س��تخدم
لإطالق الن��ار بالبندقيات على الع��دو وحلماية الفلج القريب
من احل�ص��ن،ويوجد خلف احل�ص��ن واحة من �أ�ش��جار النخيل
التي ت�ضفي املزيد من الفائدة واجلمالية على منطقة احل�صن.
ح�صن ال�شباك
وه��و احل�ص��ن املع��روف بالبيت الكبري ،ويق��ع يف عالية
�إبراء بناه ال�ش��يخ �أحم��د بن ربيعة الإ�س��ماعيلي احلمريي يف
عهد الإمام �سلطان بن �سيف الثاين اليعربي ،ويتكون احل�صن
م��ن ثالثة طوابق على �ش��كل ن�ص��ف دائرة ،بينم��ا يعد الباب
الرئي�سي للح�ص��ن حتفه نادرة فهو �أ�ضخم و�أجود الأبواب يف
الوالي��ة ،جلب من جمهورية الهند؛ �إذ نق�ش به زخارف نباتية
منح��وت بينه��ا ب�ش��كل بارز �أ�س��د وخيل واقف��ان على رجلني
متقاب�لان ،يرت��دي كل واحد منهما خ��وذة حربية رمزا للقوة
وال�شهامة.
الأ�سواق التقليدية يف والية �إبراء
تع��د والية �إبراء ومنذ ن�ش���أتها ملتق��ى للقوافل التجارية،

وذلك بحكم موقعها اجلغرايف املتميز باعتبارها
تتو�س��ط مناط��ق ووالي��ات حمافظ��ة ال�رشقية،
ف�ض�لا عن عالقته��ا التجارية قدمي��ا عن طريق
ميناء �صور التجاري الذي كان له عظيم الأثر ب�سبب �إ�سهاماته البارزة يف
عمليات التبادل والنقل التجاري يف القرن الثاين ع�رش للهجرة� ،إ�ضافة �إىل
احتف��اظ �أهايل الوالية دائما بدماثة �أخالقه��م وهدوئهم و�إجادتهم جتارة
العبور(توريد – ت�ص��دير) �آنذاك ،مما �أعطى الوالية �أ�سباب االرتقاء والتطور
يف خمتلف النواحي و�أ�ص��بح لها مكانتها االقت�ص��ادية ،ومن �أهم الأ�سواق
التجارية يف الوالية الآتي:
�سوق �سفالة �إبراء التجاري
مهما ،وحمطة اقت�صادية
معلما ح�ض��ار ًيا ً
يعد �سوق �س��فالة �إبراء ً
و�س��ياحية ن�شطة ،وهو ذو �سمعة جتارية وا�س��عة ،اكت�سبها عرب تاريخ
التب��ادل التج��اري ،حيث م��ر مبراحل تط��ور خمتلفة حتى �أخذ �ش��كله
احلايل ،وقد �ص��مم ال�سوق ب�أحدث املوا�ص��فات املعمارية ،ويعد �سو ًقا
متخ�ص�ص��ا يخدم البائ��ع وامل�ش�تري ،ويتميز بوجود (كربة) ف�س��يحة
ً
مغطاة ،يحيط بها �أكرث من ( )200حمل جتاري وهي ملك للمواطنني.
وعلى الرغم من التطور والتحديث الذي ي�ش��هده �س��وق �سفالة �إبراء
التج��اري �إال �أن��ه احتفظ بطابعه التقليدي يف عملي��ات البيع وال�رشاء،
وخا�صة يف �أيام (الهبطات) ،وهناك �أنظمة وقوانني تنظم حركة البيع
وال��شراء بال�س��وق ،حيث تت��م معظم عمليات البيع وال��شراء عن طريق
(املن��اداة) ،ومن املتعارف عليه لدى مرتادي ال�س��وق� ،أن عمليات
(املناداة) تبد�أ يف وقت مبكر من �ص��باح كل يوم ،هذا وتقوم �إدارة
ال�س��وق بالإ��شراف علي��ه ومراقبت��ه وتطوي��ره ،حيث ت�ض��م نخبة
ممتازة من الرجال ذوي اخلربة والكفاءة يف جمال التجارة ويطلق
عليهم (م�ؤ�س�س��و ال�س��وق) ،ولهم الف�ض��ل يف تطوي��ر وحتديث كافة
جوانب و�أجزاء ال�سوق.
�سوق عالية �إبراء
وه��و عبارة عن عدد من التجمع��ات التجارية احلديثة ،جمعت
ب�ين عراقة املا�ض��ي وروع��ة احلا�رض ،وميتاز �س��وق عالي��ة �إبراء
باحلرك��ة التجارية الن�ش��طة وامل�س��تمرة على مدار الي��وم ،ويتميز
هذا ال�س��وق بوجود �أق�سام تخ�ص�ص��ية ،مثل حمالت �صياغة الذهب
والف�ض��ة والكماليات ،وهن��اك العديد من الأق�س��ام لبيع املنتجات

�أمناط معمارية فريدة ،وهند�سة �إ�سالمية
بديعة ،تنم عن اجلودة والإتقان واخلربة يف
عملية البناء ،وعن حياة مزدهرة ون�شطة
موغلة يف املا�ضي  ،ون�شاط جتاري متعدد
الأوجه ،وتبادل ثقايف واجتماعي ال يهد�أ

87

العــدد 535
يوليو 2021

املحلية الأخرى ،فهو يخدم املواطنني املقيمني بالوالية ،وكذلك عابري
طريق (م�س��قط – �ص��ور) ،وباقي الواليات املجاورة ،ومما ال �شك فيه �أن
عالية �إبراء تتميز بكونها مركزا للوالية ،حيث ت�ض��م العديد من املن�ش�آت
احلكومية ،وقد مر �س��وق العالية مبراحل من التطور حتى �أ�صبح على ما
هو عليه اليوم.
اخليل والهجن
كثريا ما ُتقام االحتفاالت يف ال�سلطنة عل ًنا لي�ستمتع بها كل فرد ،هذا
ً
وتتمتع كل قرية ومدينة مبوقع تقليدي لتلك االحتفاالت �س��واء �ص�� ُغرت
امل�س��احة �أو ك�ُبترُ ت ،وتزخر والية �إب��راء وتفخر ب�أع��راف اخليل و�أعناق
الإب��ل ،فقد توارث��ت الأجيال جي�لا بعد جيل ه��ذه املوروث��ات العريقة،
وللهج��ن واخلي��ول العربي��ة الأ�ص��يلة �أكرث من ق�ص��ة عا�ش��ها وع�ش��قها
الإن�سان العماين منذ القدم ،فعلى ظهورها ن�ش�أ الفر�سان ،ي�سابقون الريح
والأح�لام والطموح��ات ،وعمال بقول عم��ر بن اخلطاب ر�ض��ي اهلل عنه:
(علم��وا �أوالدكم ال�س��باحة والرماي��ة وركوب اخليل) ،م��ن �أجل ذلك يقام
رك�ض العر�ضة يف املنا�سبات والأعياد ،يختلط فيها رغاء الإبل و�صهيل
اخليل ،ويتم �إحياء هذه املنا�س��بة بالأهازيج التقليدية ال ُعمانية وهمبل
اخليل والإبل ال�س��يما تلك املنا�سبات التي تقام �أثناء الإجازات الر�سمية
والعيدين �أو عند �إقامة حدث كبري مثل �سباق للجمال �أو اخليل.
وتوزع ميادين رك�ض العر�ض��ة يف ميدان اليحمدي وميدان الثابتي
وغريه��ا م��ن امليادي��ن الأخ��رى يف الوالية ،كم��ا كانت تقام �س��باقات
الفرو�سية يف الوالية ،ويعد ميدان (زاد الراكب) الواقع يف �سيح اليحمدي
املي��دان املعتم��د من جلن��ة الفرو�س��ية �س��ابقا لإقام��ة �س��باقات اخليل
ال�سنوية.
احلرف وال�صناعات التقليدية
مما ال �ش��ك فيه �أن جميع ال�ص��ناعات التقليدية التي عرفها الإن�سان
العم��اين قدمي��ا ،وبرع يف �ص��ناعتها ثم وجد و�س��يلة لن�رشه��ا عن طرق
القوافل التجارية ،قد جاءت مرادفة لتلك ال�ص��ناعات املوجودة �أ�سا�س��ا
يف والية ما ،ولذلك ت�شابهت ال�صناعات يف جميع الواليات ،وقد ت�شتهر
والي��ة دون �أخ��رى يف بع���ض ال�ص��ناعات بحك��م موقعها اجلغ��رايف� ،أو
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العوام��ل الطبيعية املحيطة به��ا ،كبع�ض املدن ال�س��احلية التي انفردت
ب�ص��ناعة ال�سفن كوالية �صور� ،أو التي �ش��هدت نزوح عمالة ماهرة �إليها
كوالية �إبراء.
فوالي��ة �إب��راء �ش��هدت ن��زوح عمال��ة ماه��رة �إليه��ا بحك��م موقعها
اجلغرايف املتميز الذي جعلها ملتقى القوافل التجارية ،وت�ش��تهر الوالية
ب�ص��ناعة اجللديات ،والفخاريات ،وال�س��عفيات �أو اخلو�صيات ،و�صناعة
املن�سوجات والتي تعد من �أ�شهر ال�صناعات الرئي�سية يف الوالية و�أكرثها
انت�شارا وازدهارا ،وغريها من احلرف وال�صناعات التقليدية الأخرى.
�إ�ض��افة �إىل تن��وع احل��رف وال�ص��ناعات التقليدية يف والي��ة �إبراء،
ميار�س �أهل الوالية جمموعة من ال�ص��ناعات اليدوية منذ القدم ،بع�ضها
ال يزال ميار�س حتى يومنا هذا مثل �صناعة اخلناجر واحللي من الذهب
والف�ض��ة ،و�ص��ناعة اجل�ص لبناء احل�ص��ون والقالع والبيوت ،و�صناعة
(عتاد) اخليل والإبل وغريها من ال�صناعات التقليدية.
نوع احلرفة

الن�سبة ()٪

العدد

�صناعة الن�سيج القطني

60.10

351

�صناعة الن�سيج ال�صويف

29.79

174

�صناعة البخور وم�ستح�رضات التجميل

1.71

10

ال�صناعة ال�سعفية

7.53

44

ال�صناعة احلجرية واجلب�سية

0.68

4

ال�صناعة اجللدية

0.17

1

الإجمايل

584

امل�صدر� :إدارة الرتاث وال�سياحة مبحافظة �شمال ال�رشقية

الفنادق و�أماكن الإقامة يف الوالية
تتوف��ر يف والي��ة �إب��راء العدي��د من املن�ش���آت الفندقي��ة املريحة �إىل
جانب ال�ش��قق املفرو�شة والنزل اخل�رضاء وبيوت ال�ضيافة ،وتعد منا�سبة
جداً �س��واء كنت م�س��افراً عرب املحافظة �أو للوالي��ات الأخرى� ،أو �إذا كنت

والية �إبراء ومنذ ن�ش�أتها تعد ملتقى للقوافل التجارية،
وذلك بحكم موقعها اجلغرايف املتميز باعتبارها تتو�سط
مناطق وواليات حمافظة ال�شرقية ،ف�ضال عن عالقتها
التجارية قدميا عن طريق ميناء �صور التجاري
ترغب ب�إيجاد قاعدة تنطلق منها للتجول يف �أنحاء الوالية وا�ستك�ش��اف
معاملها ،ولكن مهما كان خيارك ،ف�إنك بال �شك �ستجد حفاوة اال�ستقبال
وح�سن املعاملة يف �أرجاء هذه الوالية العامرة.
وع��ن دور دائ��رة ال�تراث وال�س��ياحة مبحافظ��ة �ش��مال ال�رشقية يف
احلفاظ على هذه املعامل الأثرية والتاريخية وتطويرها ،حتدث الفا�ضل/
طالل بن خلفان ال�ش��عيبي مدير دائرة الرتاث وال�سياحة مبحافظة �شمال
ال�رشقية (جلند ُعمان) قائال« :تعكف �إدارة الرتاث وال�س��ياحة مبحافظة
�شمال ال�رشقية على �إظهار اجلوانب ال�سياحية والأثرية مبحافظة �شمال
ال�رشقي��ة عموم��ا ،ووالية �إبراء خ�صو�ص��ا ،وذلك ملا متتلك��ه الوالية من
مقوم��ات تراثية و�أثرية مثل (القرى واحلارات الأثرية القدمية ،واجلوامع
وامل�ساجد الأثرية ،والأبراج ،واحل�صون والأفالج والأ�سواق التقليدية،) ..
وغريه��ا من املواقع من خالل متابعتها امل�س��تمرة وتوثيقها وح�رصها
وت�س��جيلها ورفع املقرتحات لتطويرها مبا يواكب التطور احلا�ص��ل يف
القطاع ال�س��ياحي مع اقرتاح وابتكار ط��رق جديدة متكنها من التوظيف
الأمثل وا�س��تثمارها �س��ياحيا ،كم��ا �أنها ت�رشف عل��ى متطلبات القطاع
ال�س��ياحي واال�س��تثمار فيه من �إن�ش��اء الفنادق واملنتجعات وتخ�صي�ص
الأرا�ض��ي ال�س��ياحية وطرحها لال�س��تثمار ،وغريها م��ن الأدوار الفاعلة
ذات العالقة».
وعن الأدوار التي يقوم بها ق�س��م الرتويج ال�س��ياحي ب���إدارة الرتاث
وال�س��ياحة مبحافظ��ة �ش��مال ال�رشقي��ة يف �إب��راز املقوم��ات ال�س��ياحية
لل�س��ائح املحلي والأجنبي بوالية �إبراء ،حتدث الفا�ض��ل /حمد بن �سيف
البدوي من ق�س��م الرتويج ال�سياحي قائال« :تقوم �إدارة الرتاث وال�سياحة
مبحافظ��ة �ش��مال ال�رشقي��ة ممثلة بق�س��م الرتوي��ج ال�س��ياحي بالرتويج
للمواقع ال�سياحية والأثرية بوالية �إبراء خ�صو�صا واملحافظة عموما من

حمد بن �سيف البدوي

طالل بن خلفان ال�شعيبي

خالل الكتيب ال�سياحي للمحافظة ،و�أي�ضا من خالل تنفيذ و�إقامة العديد
م��ن الأن�ش��طة والفعالي��ات الرتفيهية املتنوع��ة يف املنا�س��بات الدينية
والأعي��اد الوطني��ة ،والتي ت�س��هم يف تن�ش��يط و�إث��راء احلركة ال�س��ياحية
التي ت�س��اهم يف ا�س��تقطاب ال�سياح والزوار وت�ش��جيع ال�سياحة الداخلية
وتن�شيطها بال�رشاكة مع املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى
ذات العالق��ة ،م��ع قيامن��ا الدائ��م بتكثي��ف احلم�لات التوعوي��ة لطالب
املدار���س والكلي��ات واجلامعات ب�أهمية القطاع ال�س��ياحي� ،إ�ض��افة �إىل
القيام بالعديد من احلمالت الرتويجية والتوعوية للحفاظ على مكنونات
املواق��ع الأثرية والرتاثية من العبث وال�رسق��ة ،والرتويج الإلكرتوين عن
طري��ق مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي اخلا�ص��ة بالوزارة ،بالإ�ض��افة �إىل
الإ��شراف على تركيب العديد من اللوحات ال�س��ياحية للتعريف باملواقع
ال�سياحية والرتويج الإلكرتوين لها».
ويف نهاي��ة تقريرن��ا ال�س��ياحي عن والي��ة �إبراء املتمي��زه مبعاملها
الأثري��ة والتاريخية ال�ش��اخمة ،ندعوك �أخي القارئ الك��رمي وبعد انتهاء
جائحة (فريو�س كورونا) �أن تزور هذه الوالية ال�ش��اخمة والتعرف عليها
عن قرب ،واال�ستمتاع بق�ضاء �أوقات ممتعة يف �أرجائها ،والتقاط ال�صور
التذكارية ،ففيها من مقومات اجلذب ال�سياحي ما يعطي الزائر وال�سائح
طابع��ا ومنظ��را جمالي��ا ي�ض��في البهج��ة وال��سرور فعراق��ة ح�ص��ونها
ق�ص���ص
و�أبراجه��ا ،ت�ض��م يف كل زاوية م��ن زواياها وجزء من �أجزائها
ً
جميلة من عبق املا�ضي العريق ت�شهد على عراقة هذه الوالية العامرة.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

ح�صن اخلابورة �صرح �شامخ يج�سد العراقة
ب�ش��موخ املج��د و�أ�ص��الة التاري��خ
�ش��اخما
العري��ق يق��ف ح�ص��ن اخلاب��ورة
ً
ب�إطاللت��ه املهيب��ة عل��ى �س��احل البح��ر
وبجمال��ه املعم��اري ذي الطاب��ع الأث��ري
وتاريخ ح�ضارته التليد .ويقع احل�صن يف
قري��ة (حلة احل�ص��ن) يف والي��ة اخلابورة
مبحافظة �ش��مال الباطنة ويع��ود تاريخه

�إىل القرن التا�سع ع�رش امليالدي ليكون �شاه ًدا
عل��ى الإرث التاريخ��ي ال��ذي خلّف��ه الأجداد
ع�بر خمتلف الأزمن��ة ،حيث �ش��هد الكثري من
عملي��ات الرتميم منذ بدء النه�ض��ة املباركة،
رتا وعر�ضه ()24
ويبلغ طول احل�ص��ن ()53م ً
رتا ،وحتيط به �أ�س��وار الع��زة واملجد العالية
م ً
والت��ي مت ت�ش��ييدها بالطوب الطيني لي�ش��هد

م�سحة الهاتف �أحدث طرق ك�شف كورونا

اكت�ش��اف وتوثي��ق �شجرة
فري��دة م��ن نوعه��ا فـ��ي
ال�سلطنة والوطن العربي
متكّ��ن خمت�ص��ون يف هيئ��ة
البيئة من اكت�شاف وتوثيق �شجرة
فريدة من نوعها يف ال�س��لطنة ويف
مت العثور
الوط��ن العربي ،بع��د �أن ّ
ور ِ�صدت هذه
عليها يف عدة مناطق بوالية املزيونة مبحافظة ظفارُ .
ال�ش��جرة يف وقت �س��ابق من العام املا�ضي وخ�ضعت للبحث من قِ بل
فري��ق خمت�ص من هيئة البيئة ،وهي �ش��جرة ُمزهرة ت�س��تقطب النحل
ورعوي��ة وله��ا دور كب�ير يف املنظوم��ة البيئية يف املنطق��ة .و�أكّ دت
دائما ُيبهرنا
التنوع الأحيائي النباتي يف ال�س��لطنة ً
هيئ��ة البيئةَّ � ،أن ُّ
امل�س��جلة وامل�ص َّنفة يف املنطقة،
واملتفرد من النباتات غري
باجلديد
َّ
ِّ
حيث تبذل الهيئة بالتعاون مع اجلهات الأخرى جهو ًدا يف املحافظة
التنوع وتعريفه وتوثيقه وحمايته.
على هذا ُّ
حاليا تتم بالتعاون بني فريق الهيئة
و�أ�ش��ارت �إىل � َّأن الإجراءات ًّ
وفري��ق حديقة النباتات والأ�ش��جار ال ُعمانية التابع��ة لديوان البالط
ال�س��لطاين ،و�أُخِ ��ذت مناذج منها لغر���ض البحث والدرا�س��ة وحماولة
كبريا.
ا�ستزراعها والتي �أظهرت
جناحا ً
ً
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الكثري م��ن عمليات الرتمي��م للمحافظة على
مالحم��ه الأ�ص��يلة لت��دوم روعة ت�ص��اميمه
الهند�سية .كما يتكون احل�صن من عدة غرف،
كما يوجد برجان وبه بئران ،ويحكى �أنه يف
املا�ضي كان يوجد مر�سى ال�سفن يف اجلمرك
الق��دمي �أو مبا يع��رف ب(الفر�ض��ة) تقع �أمام
احل�ص��ن  ،ومع بزوغ فجر النه�ض��ة املباركة
مت �إن�شاء ميناء ال�صيد يف تلك املنطقة وكان
موقع احل�صن ال�شامخ مبثابة بو�صلة لل�سفن.
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ط��ور باحثون بجامع��ة (كوليدج لن��دن) ،طريقة جدي��دة وفريدة
للك�ش��ف ع��ن فريو���س كورون��ا ،بوا�س��طة الهات��ف الذكي ،بعي��داً عن
امل�س��حات غري املريحة من الأنف واحللق وغريهما ،ووجد الباحثون
�أن املر�ضى امل�صابني بكورونا يخرجون ما يكفي من الفريو�س على
�شا�ش��ة هواتفهم �أثن��اء اللم�س �أو التحدث من خالله ،م�ش�يرين �إىل �أن
تركي��ز الفريو�س على الهواتف املحمول��ة كان مماثل لتلك املوجودة
يف الأن��ف ،وكان��ت نتائ��ج اختب��ار (الهات��ف الذك��ي) دقيق ًا بن�س��بة
تراوحت بني (.)%100 - 81
وتتطلب م�سحة اختبار الهاتف الذكي ،حتليل العينات يف املخترب،
بنف���س الطريقة املتبعة مع اختبار تفاعل البوليمرياز املت�سل�س��ل (بي
�س��ي �آر) اخلا�ص بفريو���س كورونا� ،إذ يتم �أخ��ذ العينات مبا�رشة من
�سطح الهاتف وو�ضعه داخل عبوة و�إر�سالها للمخترب مبا�رشة.
وق��ال الباحث��ون �إن اختبار كورونا عرب الهات��ف قد يعني نهاية
ا�س��تخدام م�س��حات الأن��ف يف املدار���س و�أماك��ن العمل ،رغ��م �أنه ال
ت��زال م�س��حات الأن��ف
والفحو�صات املخربية هي
املعي��ار الذهب��ي لإثب��ات
الإ�ص��ابة بفريو�س كورونا
من عدمه.

(حيل الأ�شخريني) منوذج للقرية ال ُعمانية القدمية

قرية حيل الأ�شخريني هي �إحدى قرى وادي عاهن بوالية �صحار
مبحافظة �ش��مال الباطنة وتمُ ثل �أحد ال�شواهد التاريخية على العمارة
التقليدية ال ُعمانية ،وتقع القرية بني �س��فوح اجلبال التي ت�شكل �سوارا
يطوقها بعلوها ال�شاهق ،ويجعل منها جوهرة تتو�سطها القرية القدمية
الأثري��ة وم��زارع النخيل وم�س��ارات الأف�لاج الت��ي ترويها.فالبيوت
القدمية حليل الأ�شخريني موجودة �إىل وقتنا احلا�رض يف و�سط القرية
تطورت مبانيها و�أ�صبحت من الإ�سمنت والطرق املر�صوفة ،وقد
التي ّ
حافظ �س��كان القرية على �شكلها القدمي املبنية من ال�صخور ال�صغرية
والطني و�أ�سقفها من جذوع وجريد النخيل التي تعد ذات طراز هند�سي
تتمي��ز ب��ه القري��ة مبكوناتها م��ن البيوت وامل�س��جد وال�س��بلة ،لتكون
منوذجا للقرية القدمية املتكاملة يف ع�رص بنائها والزائر للقرية عند
ً
و�ص��وله �إىل امل��زارع يرى البي��وت القدمية التي ال تزال �ش��اهدة على
حياتنا يف املا�ض��ي ،وبالرغم من تهدم بع�ض البيوت �إال �أن بع�ض��ها
ال يزال باق ًيا بكل تفا�ص��يله ومكوناته الداخلية واخلارجية وممراتها
أي�ضا الطريقة التقليدية التي ُبنيت منها تلك البيوت.
وطرقها ،و� ً

يد الإن�سان الآيل ت�صلح نف�سها..بف�ضل مادة
رغوية ذكية
طور باحثون يف �سنغافورة مادة رغوية ذكية متكّن الإن�سان الآيل
من ال�ش��عور بالأ�شياء القريبة و�إ�صالح نف�س��ه �إذا �أ�صابه عطب..متام ًا
مثل جلد الإن�سان .والرغوة املزودة �صناعي ًا بالأع�صاب والتي تعرف
با�س��م (�آيفوم) ه��ي بوليمر عايل املرونة �ص��نعت من م��ادة (الفلورو
بوليمر) مع مركب يخف�ض ان�شداد ال�سطح .وقال الباحثون يف جامعة
�سنغافورة الوطنية �إن ذلك ميكّن املادة ذات الطابع الإ�سفنجي من �أن
تتجمع ب�س��هولة كوحدة واحدة �إذا تعر�ضت للقطع .و�أو�ضحت اجلامعة
�إن جزيئات املادة تتقارب داخل م�ص��فوفة البوليمر عند ال�ض��غط مما
يغري من خ�صائ�ص��ها الكهربية .وتابع �أن بالإمكان ر�ص��د هذا التغري
عن طريق �أقطاب الكهربائية مو�ص��لة بجهاز كمبيوتر ُيبلّغ الإن�س��ان
الآيل مبا يتعني عليه فعله .و�أ�ض��اف (عندما �أقرب �إ�ص��بعي من جهاز
اال�ست�ش��عار ،ميكنك �أن ت��رى �أنه يقي�س جمايل الكهربائي وي�س��تجيب
وفق��ا للم�س��تي) .وه��ذه اخلا�ص��ية متكّن يد الإن�س��ان الآيل من ر�ص��د
ق��در واجتاه الق��وة املبذولة ،مما ق��د يجعل الإن�س��ان الآيل �أكرث ذكاء
وتفاعلية.

اكت�شاف م�ستوطنة عمرها (�) 6آالف عام قبالة �ساحل كرواتيا
ع��امل �آث��ار كرواتي فح���ص �ص��وراً التقطته��ا الأقمار ال�ص��ناعية
ل�س��احل كرواتيا عندها ملح �شيئ ًا غري م�ألوف .وك�شفت ال�صور منطقة
كبرية و�ض��حلة يف قاع البحر عند ال�ساحل ال�رشقي جلزيرة كورت�شوال.
وق��رر عامل الآثار وزمي��ل له الغو�ص يف املوقع ليكت�ش��فا ما يعتقدان
�أنها م�س��توطنة م��ن الع�رص احلجري احلديث ترج��ع �إىل ( )4500عام
قبل امليالد �ش��يدت على قطعة �أر�ض �ص��غرية كانت مت�صلة باجلزيرة
الرئي�سية عرب م�ضيق �ضيق .وعرث الباحثان على بقايا جدران �صخرية
كانت حتيط بامل�س��توطنة و�أدوات و�أ�ش��ياء �أخرى ا�س��تخدمها ال�سكان.
وقاال  :عرثنا على بع�ض الأدوات من ال�س�يراميك و�س��كاكني من حجر
ال�صوان .وقال متحف بلدة كورت�شوال �إن موقع امل�ستوطنة غري م�ألوف
باملرة.
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�شكل جديد للأدوية

(الدم اجلليدي) مفتاح لفهم
ت�أثريات كارثة تحُ دق بكوكبنا!

يعمل خرباء منطقة (�سكولكوفو) يف مو�سكو
على ت�صميم �أدوية على �شكل كب�سوالت جمهرية،
�ست�س��اعد عل��ى امت�ص��ا�ص ال��دواء املوج��ود
بداخلها دون الإ�رضار باجل�س��م .ويو�ضح خمترب
امل��واد احليوي��ة يف منطق��ة (�س��كولكوفو) �أن
الكب�س��ولة النانوية يو�ض��ع عليها طبقة بوليمري
(حم���ض اللبني��ك احليوي) كما يو�ض��ع بداخلها
خمتلف �أنواع املركبات .ومن ثم يو�ض��ع عليها
طبقة ثانية وبعدها ت�ض��غط بقوة عليها لت�صبح
الكب�س��ولة النانوي��ة جاه��زة .وي�ش�ير املخت�بر
�إىل �أن ه��ذا ال�ش��كل اجلدي��د للأدوية غ�ير معتاد
يف قطاع �ص��ناعة امل�س��تح�رضات ال�صيدالنية،
ولكنه ي�سمح ب�إنتاج كب�سوالت جمهرية منف�صلة
بداخلها �أدوية للحقن� ،أو �أدوية ب�أغلفة خا�ص��ة
ت�س��تمر خ�صائ�ص��ها العالجي��ة ف�ترة طويل��ة،
ت�س��تخدم ع��ادة يف الغر�س��ات ،ملن��ع ح��دوث
االلتهابات.

قد تك��ون ح��زم الثل��ج الأبي�ض فوق
جب��ال الألب الفرن�س��ية املغط��اة بـ(الدم
اجللي��دي) الناج��م ع��ن طحال��ب دقيق��ة
غام�ض��ة ،مقدم��ة لفه��م تغ�ير املن��اخ.
ويدر���س الباحث��ون يف م��شروع الثل��ج
الأحمر ،وه��و يف الواقع طحالب خ�رضاء
تعي�ش يف الثلج ،عل��ى �أمل معرفة املزيد
عن تغري املناخ .وعلى الرغم من �أن هذه
الظاه��رة معروف��ة جي��دا� ،إال �أن العلم��اء
يقي�س��ونها الآن لفه��م م��ا �إذا كان (دم
الأنهار اجلليدي��ة) ميكن �أن يكون م�ؤ�رشا
بيولوجيا حمتمال لتغ�ير املناخ .ويزداد
من��و الطحال��ب الدقيق��ة املوج��ودة يف
جبال الألب عندما ترتفع م�ستويات ثاين
�أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي.

احلبار العمالق يعي�ش يف �أنتاركتيكا

معهد علم املحيطات يف (�أنتاركتيكا)� ،أعلن
�أن احلبار العمالق املعروف يف الأ�ساطري بوح�ش
(كراك��ن) يعي���ش فع�لا يف ق��ارة (�أنتاركتي��كا)
والبحار ال�شمالية على عمق كيلومرتين .واحلبار
العم�لاق ،الذي ر�ص��د فعال هو حي��وان نادر جدا
ومل يدر���س مب��ا فيه الكفاي��ة .وه��ذه احليوانات
تعي���ش فع�لا �إم��ا يف مي��اه (�أنتاركتي��كا) �أو يف
البح��ار ال�ش��مالية .وتعي�ش ه��ذه احليوانات على
عم��ق ( )2000-200م�تر ،و�أحيان��ا على عمق
ي�ص��ل �إىل ( )4000م�تر .وي�ؤكد املعه��د على �أن
(الكراك��ن) ن��ادرا ما تطفوا على ال�س��طح ،م�ش�يرا
�إىل �أن علماء يابانيني �أم�ض��وا �سابقا عامني يف
تعقب هذه احليوانات النادرة يف �أعماق البحار.
والكراك��ن -هي وحو�ش �أ�س��طورية بد�أت يف
الظهور م��ع بداي��ات الرحالت البحري��ة الطويلة
والكب�يرة و ظهرت هذه الأ�س��طورة بالتحديد يف
بالد الرنويج و�آي�سلندا.

مدن رائعة مفقودة �أغرقتها املياه

هناك مدن غارقة هي حم�ض خيال� ،إال �أن هناك العديد من املدن
القدمي��ة احلقيقي��ة يف جمي��ع �أنح��اء العامل� ،ض��اعت حق��ا يف البحر.
فق��د ارتفعت ،على �س��بيل املث��ال ،غابة غام�ض��ة من ع�ص��ور ما قبل
التاريخ مرة �أخرى على �ش��اطئ (ويلز) بف�ض��ل عا�ص��فة �شديدة .ووقع
دف��ن جمموعة ج��ذوع الأ�ش��جار القدمية حتت املاء والرم��ل منذ �أكرث
من ( )4500عام ،والآن يربطها النا�س ب�أ�سطورة قدمية عن (ح�ضارة
غارق��ة) .وترتب��ط الغاب��ة ب�أ�س��طورة من القرن ال�س��ابع ع��شر و ُيعتقد
�أن الأ�ش��جار تنتم��ي �إىل غابة ب��ورث القدمية ،والت��ي امتدت ذات يوم
مل�س��افة ميل�ين �إىل ثالثة �أميال على طول ال�ش��اطئ ب�ين (ين�س ال�س)
و(ب��ورث) يف (ويلز) .كما ُيعتق��د �أن هذه املنطقة كانت مدينة حماطة
في�ضان.
ب�أر�ض خ�صبة للزراعة وحتميها بوابات
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جهاز �سمع فائق مينح الإن�سان
قدرات خارقة

علماء جامعة (�آلت��و) الفنلندية قدموا
جه��ا ًزا جدي�� ًدا مين��ح الإن�س��ان ق��درات
خارقة ،وتعد حا�س��ة ال�س��مع ،ه��ي �إحدى
الطرق املهمة للتعرف على العامل .وميكن
للإن�سان �سماع �أ�ص��وات يف نطاق (-16
 )20000هريت��ز .ولكن ال�ترددات الأدنى
(موج��ات حتت �ص��وتية) ميكن للإن�س��ان
ال�شعور بها كاهتزازات ،يف حني الرتددات
الأعلى (املوجات فوق ال�ص��وتية) ال ميكن
للإن�سان �س��ماعها �أو ال�شعور بها .وي�سمح
اجله��از ال��ذي �ص��نعه علم��اء اجلامع��ة
للإن�س��ان ب�س��ماع وحتدي��د مكان م�ص��در
ال�ص��وت الذي ت��ردده �أعلى من ()20000
هريت��ز .وق��د ا�س��تخدم الباحثون �ص��وت
اخلفافي�ش يف بيئتها الطبيعية يف اختبار
ه��ذا اجله��از .فكم��ا ه��و معلوم ت�س��تخدم
اخلفافي�ش املوجات فوق ال�صوتية لتحديد
املوقع بال�صدى� ،أي لتحديد االجتاه �أثناء
الطريان عن طريق الإ�شارات املنعك�سة عن
الأج�س��ام املحيطة .وقد متك��ن الباحثون
الذين و�ض��عوا هذا اجلهاز على ر�ؤو�س��هم
م��ن متابع��ة حرك��ة اخلفافي���ش و�س��ماع
�أ�ص��واتها وحتدي��د موقعه��ا ،لذل��ك �أطلق
الباحث��ون عل��ى ه��ذا اجلهاز ا�س��م (جهاز
ال�سمع الفائق).

تكنولوجيا جديدة تعيد الب�صر لكبار ال�سن

ي�ش��يخ اجل�س��م ب�ص��ورة غري مت�س��اوية،
حيث تبد�أ ال�ش��يخوخة ب�أهم �أع�ضاء اجل�سم-
العيون والأ�س��نان والدم��اغ ،فتفقد قدراتها
قب��ل غريه��ا م��ن �أع�ض��اء اجل�س��م .وت�س��بب
�ش��يخوخة ه��ذه الأع�ض��اء رد فعل مت�سل�س��ل
ل�ض��عف وظائ��ف الأع�ض��اء الأخ��رى ،الت��ي
ميكنها العمل �س��نوات طويلة .لذلك وحل�س��ن
احلظ  ،بعد ا�ستعادة تلك الأع�ضاء لوظائفها،
م��ن املمكن وق��ف بع���ض العملي��ات .فمثال
ت�س��تهلك بروتين��ات م�س��تقبالت خالي��ا

ال�ش��بكية مع كل كمية �ض��وء جديدة ت�صلها.
ولك��ن بف�ض��ل تكنولوجي��ا (النان��و) ميك��ن
ا�س��تعادة احلالة الطبيعية لهذه اخلاليا .وقد
�أجرى علماء من جامع��ات (بيزا) و(ميالنو)
و(غرناطة) درا�سة وجتارب ،بينت نتائجها،
�أن �أي م�س��تقبل يف اجل�س��م ،ي�ستقبل �أي نوع
من الإ�ش��ارات وم��ن ثم ير�س��لها عرب اجلهاز
الع�ص��بي له �آلية خا�صة ت�سمح له با�ستقبال
تلك الإ�شارات .ولذلك يف حالة �شبكية العني،
ت�س��تهلك عملية حتوي��ل الإ�ش��ارة بروتينات
�ش��بكية العني احل�سا�س��ة لل�ض��وء ،مما ي�ؤدي
�إىل �ض��عف الب�رص ويف النهاي��ة يتوقف عن
العم��ل .ولك��ن دقائق (النانو) الت��ي ابتكرها
العلم��اء حتل حم��ل هذه امل�س��تقبالت وتعيد
ال�ش��بكية �إىل عمله��ا املعه��ود ،وبالتي تعود
حا�سة الب�رص �إىل الإن�سان.

�أملانيا ّ
تد�شن جهاز (كمبيوتر) كمي الأول من نوعه يف �أوروبا

د�ش��نت �أملاني��ا �أول كمبيوتر كمي ركّ بته
ّ
يف �أملاني��ا �رشك��ة (الكمبيوت��ر) الأمريكي��ة
العمالق��ة (�آي بي �أم) يف وقت تن�ش��ط �أوروبا
لتطوي��ر ه��ذه التكنولوجي��ا الواع��دة .ويع��د
اجله��از ،وه��و من ط��راز (كي��و �سي�س��تم وان)
ُركّ ب بالقرب من (�ش��توتغارت) بالتعاون مع
معه��د الأبحاث الأمل��اين (فراونهوفر) ودخل
اخلدم��ة من��ذ بداي��ة �أبري��ل � ،أول (كمبيوت��ر)
كمي ملجموع��ة (�آي بي �أم) خ��ارج الواليات
املتح��دة  ،حيث ميكن للأوروبيني الو�ص��ول
�إىل �أجهزته عرب التقنية ال�س��حابية (احلو�سبة
مِ ن ُبع��د) .تتي��ح تكنولوجي��ا الكم ا�س��تخدام

�أجهزة (الكمبيوتر) الفائقة القوة التي تتخطى
ب�أ�ش��واط ق��درات �أف�ض��ل �أجه��زة (الكمبيوتر)
العمالق��ة احلالي��ة ،بف�ض��ل الإف��ادة م��ن
اخل�ص��ائ�ص الفيزيائية املذهلة للج�س��يمات
الفائقة ال�ص��غر .وتطمح فرن�س��ا و�أملانيا �إىل
�أن يك��ون لهم��ا دور رائ��د يف ه��ذا املج��ال،
�إذ �أعلن��ت باري���س يف يناي��ر املا�ض��ي ع��ن
ا�س��تثمار (  )1.8مليار يورو على مدى خم�س
�س��نوات  ،فيما �ست�ض��خ برلني ملياري دوالر
لبن��اء (كمبيوتر) كمي بحل��ول عام 2025م،
وتهيمن الوالي��ات املتحدة يف الوقت الراهن
على هذه التكنولوجيا.
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(بدون النمو والتقدم امل�ستمرين ،ال يكون لكلمات مثل التح�سن
والإجناز والنجاح معنى).
بنجامني فرانكلني

التحدث مع �أ�شخا�ص مثقفني
ين�صح ال�شخ�ص بالتحدث مع الأ�شخا�ص املثقفني� ،إما عن طريق
درا�ستهم �أو عملهم ،ملحاولة فهم كيفية ح�صولهم على املعرفة التي
لديهم ،و�س�ؤالهم عن املوا�ضيع التي يجهلها �أو ال يفهمها ،هذا وين�صح
بالتحدث مع �أ�شخا�ص ذي مهن خمتلفة ،فالثقافة ت�أخذ �شكلها
مبجموعة خمتلفة من الطرق ،فامليكانيكي ب�إمكانه �أن يكون مثقفا
متاما كالأ�ستاذ ،وهذا الأمر يدركه ال�شخ�ص املثقف جيدا.

�آلية اكت�شاف ال�شغف وتنميته
ال ّتقدير
� ّإن ال � ّداف��ع الأك�ب�ر لتحفيز املوظّ فني
و�إثارة حما�ستهم لبذل جمهود �أكرب يف �إجناز
الأعمال املوكلة �إليهم هو تقديرهم وتقدير
جهودهم املبذولة يف العمل ،حيث يف�شل
الكثري من ال ّنا�س يف احل�صول على اال�ستفادة
الكربى من جهود الأ�شخا�ص الآخرين لعدم
تقديرهم جلهودهم ،مع � ّأن التقدير ال يحتاج
مادية ،ولي�س له �أي �آثار
لأي جهد �أو تكلفة
ّ
�سلبية على الإطالق.
ّ

املخت�صون على الآخرين �إيجاد �شغفهم عن طريق تق�سيم رحلتهم لإيجاده �إىل
ي�س ّهل
ّ
خطوات مت�سل�سلة ،وهي كالآتي:
 jيجب على الإن�سان �أن يبحث يف داخله عما يحب ،ال عن ما هو جيد يف عمله،
بحيث يجلب له عمله ال�سعادة والطاقة الإيجابية عند ممار�سته.
 jحتديد نقاط القوة و القيمة امل�ضافة يف �أي عمل كان ،مع القيام ب�إيجاد فر�ص
حقيقية تتميز عن �سابقاتها.
 jتطوير املهارات والقدرات نحو االحرتاف ،عن طريق الت�سجيل يف الدورات وح�ضور
ور�شات العمل �أو من خالل العمل التطوعي.
 jالتحدث مع الآخرين عما يحبون فعله ،وعن رحلتهم يف �إيجاد ما هم �شغفون به.
 jو�ضع هدف وخطة ملمار�سة جمال ال�شغف ب�شكل �أكرب ،بعيداً عن �ضغوطات العمل
احلايل مثالً.

�شخ�صا يمُ كن االعتماد عليه
كن
ً
ق� ِّدم يد العون متى �أمكنك ذلك ،ف��إذا ما احتاج �أحد الزمالء
لتغطي مكانه مع قدرتك على ذلك ،فافعل .و�إذا ما كان �أحد الزمالء
بحاجة لتعليقات �صادقة �أو م�ساعدة يف م�رشوع معه و�أمكنك تقدمي
�أي من ذلك ،فاعر�ض عليه امل�ساعدة� .سيبد�أ زم�لا�ؤك حينئذ يف
ر�ؤيتك ك�شخ�ص ميكنهم االعتماد عليه ،وهذا �أمر قيم للغاية.

بع�ض من الطرق لزيادة العزمية والإ�صرار

الإبداع يحتاج �إىل تدريب

اجل�سمية واالهتمام بها؛ ل ّأن اجل�سم املري�ض ال ي�ستطيع �أن
ال�صحة
 jاحلفاظ على
ّ
ّ
قوته ،بل � ّإن الأمل ي�شتت تفكريه و ُي�شغله عن هدفه.
ي�سعى للنجاح بكامل ّ
 jجتنب الأ�شخا�ص ال�سلبيني الذين يثنون عزمية ال�شخ�ص ،ويقفون يف وجه �إ�رصاره،
وي�صعبون عليه الطريق.
j
ح�سن ا�ستغالل الفر�ص املُتاحة بال�شكل ال�صحيح.
ُ

ال تقل �أنك ل�ست �شخ�صا مبدعا لتبقي الأمر كما هو .ميكنك �أن تتعلم
كيف ت�صبح �أكرث �إبداعا ،تعلم الأ�شياء التي تهمك ،قم بالتنزه واكت�سب
خربات جديدة ،واب��د�أ بق�ضاء الوقت مع نا�س مثريين لالهتمام الذين
يختلفون عنك ،اتخذ م�سارا جديدا ،وقم بقراءة كتب عن الإبداع ،وحتدث مع
النا�س الذين يتطلب عملهم الإبداع ،على �سبيل املثال مع فنانني ورجال
الأعمال ،فالإبداع يبد�أ عندما تعطي لنف�سك فر�صة لأن تكون مبدعا.

عبارات تعطي طاقة �إيجابية يف ال�صباح
 jاليوم هو يوم جديد :هذه العبارة تعطي الأمل ل�صاحبها على
�أن الأم�س قد انتهى ،و�أن اليوم هو فر�صة جديدة ،فلماذا ال يبد�أ من
جديد؟ فمن خالل هذه العبارة �سيبد�أ الفرد يومه ب�إيجابية.
تقبلها� :إن ق�ضاء الوقت
 jالأ�شياء التي ال ميكن تغيريها ميكن ّ
بالتفكري ب�أمور ال ميلك الفرد ال�سيطرة عليها هو م�ضيعة كبرية
للوقت ،لذا يجب على الفرد التو�صل لل�سالم مع الأ�شياء التي ال ميكن
تغيريها.
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 jاحلياة ت�ستمر :احلياة مليئة بالأيام ال�سعيدة واحلزينة ،وكل يوم
هو يوم خمتلف ،ومع �أن يف بع�ض الأحيان الأم��ور ال مت�شي كما
يخطط لها الفرد �أو كما هو متوقع ،لكن احلياة ت�ستمر.
 jحب الذات واحرتامها هما الأولوية الأوىل :يجب �أن يعطي الفرد
بالء ح�س ًنا يف حياته،
لنف�سه كل �صباح
تذكريا ب�أنه ٍ
ً
كاف ويبلى ً
فهذا يزيد من احرتامه لذاته ،والتي �ستنعك�س جي ًدا على عالقاته مع
الآخرين.

العطاء غري املتوقع
يع ّد البذل والعطاء غري املتوقع للأ�شخا�ص الآخرين �أمراً مهم ًا
لإعطائهم الثقة الالزمة من �أجل ك�سب م�ساعدتهم ،فال ّت�ضحية على
�سبيل املثال طريق لل ّنجاح ،حيث يك�سب ال�شخ�ص بها والء الأ�شخا�ص
الذين ي�ضحي من �أجلهم مدى احلياة.
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طائر الباز

طائر الباز �أو الباز اجلوال �أو الربين �أو ملك الطيور،
من الطيور اجلارحة ذو ذيل طويل وحا�سة ب�رص قوية
ومن ف�صيلة ال�صقور الالحمة ،يعي�ش يف الغابات ويطري
عالياً ،ويعد �صيا ًدا ماه ًرا و�رسي ًعا بال منازع ،يحلق
عالي ًا يف اجلو من قمم الأ�شجار العالية ومن القمم
اجلبلية العالية ،ي�ستطيع �أن يرى فري�سته بو�ضوح من
م�سافة (٢كم) ويقوم مبطاردتها ب�رسعة كبرية .
ويعد هذا الطائر �أ�ضخم و�أقوى �أنواع ال�صقور وميكن
تعريفه ب�أنه (�أمري اجلو) .وهو حمنك يف �سائر تقنيات
الطريان وله ق�صب ال�سبق يف ال�رسعة والهوى والدفدفة
والتحليق بالن�سبة لأبناء ف�صيلته ،وذلك بف�ضل بنیته
اخلا�صة التي تعد �آية من �آيات �صنع اخلالق جل عاله.

(وادي بني خرو�ص)

يعد وادي بني خرو�ص بوالية العوابي مبحافظة جنوب
الباطنة �إحدى الوجهات ال�سياحية املهمة لل�سائح من داخل
ال�سلطنة وخارجها ،ويعد هذا الوادي من �أ�شهر الأودية التي
ما تزال �شاهدة على عراقة و�أ�صالة التاريخ العماين منذ
القِدم بكافة تفا�صيله� ،إذ يتميز بزراعة العديد من الأ�شجار
املثمرة واملحا�صيل الزراعية املتنوعة ،ويزخر ال��وادي
بوجود خمتلف النباتات والأزهار والأع�شاب الطبية واحلياة
الفطرية والربية ،كما �أن بالوادي العديد من الأفالج والعيون
املائية والتكوينات ال�صخرية املتنوعة والنقو�ش الأثرية
على بع�ض الأحجار واملنازل القدمية.

�شجرة (الزام)
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تعد �صخرة (احلوجا) برمال ال�سحمة مبنطقة (احلوجا) غرب جنوب والية
وتاريخيا بار ًزا يق�صده الكثري من
�سياحيا
معلما
هيماء يف حمافظة الو�سطى
ً
ً
ً
ال�سياح والزوار وتبعد عن مركز الوالية قرابة ( )70كم .وت�أتي ال�صخرة الكبرية
على �شكل �سفينة مبحرة يف املحيطات بفارق املكان ،ويحلو ملحبي الرحالت
والت�صوير زيارة ال�صخرة يف فرتة ال�شتاء من �شهر �أكتوبر �إىل �شهر مار�س من كل
عام حيث تقع ال�صخرة و�سط كثبان ذهبية جميلة.
• لدى القطط ( )32ع�ضلة يف كل �أذن.
• التم�ساح ال ميكنه حتريك ل�سانه.
ت�سمى كرا�ش.
• جمموعة من وحيد القرن ّ
• الريح لي�س لها �صوت �إال حني يعرت�ضها �شيء ما.
• الفيل الأفريقي لديه (� )4أ�سنان فقط.
• ( )%96من تركيبة اخليار عبارة عن ماء.
• كوبا هي �أكرب م�ص ّدر لل�سكر عاملياً.
• الزرافة لي�س لديها حبال �صوتية.
• نهر النيل يتدفق نحو ال�شمال.
• طائر (الفالمينغو) ميكنه العي�ش حتى (� )80سنة.
• �سمك (القارفي�ش) لون عظامه �أخ�رض.
• �شجرة القهوة تنتج بعد (� )5سنوات من زراعتها.
• مت اخرتاع �ساعة اليد يف عام 1904م.

الكاجو

يعد الكاجو مفيد يف بناء الع�ضالت ،وي�ساعد يف
احلفاظ على �صحة اللثة والأ�سنان ،ويعمل الكاجو على
خف�ض م�ستوى الكول�سرتول يف ال��دم واحلفاظ على
�صحة القلب والأوعية الدموية نتيجة احتوائه على
�أحما�ض دهنية غري م�شبعة ،ويحتوي الكاجو على
ن�سبة عالية من ال�سعرات احلرارية التي ت�ساعد يف �إنتاج الطاقة وزيادة مرونة الأوعية الدموية
والعظام واملفا�صل ،و�أي�ضا يحتوي على مواد غنية �ضد الأك�سدة والتي ت�ساعد يف احلماية
من ال�رسطانات وعلى دعم العظام والع�ضالت وتقويتها نتيجة احتوائه على املغن�سيوم
والكال�سيوم  ،كما يحتوي على املعادن والف�سفور والكثري من الألياف الغذائية ،ومفيد جدا
للج�سم والي�سبب ال�سمنة  ،لكن البد من االعتدال يف �أكله ،كما يعمل على حت�سني �أ�صباغ اجللد
وال�شعر نتيجة احتوائه على احلديد .

جابر ب��ن حيان ه��و �أب��و مو�سى
جابر ب��ن حيان الأزدي ،ول��د عام
721م يف خرا�سان يف �إيران ،وتويف
يف الكوفة عام 815م عن عمر يناهز
 94عاماً�ُ ،س ّمي �أبو الكيمياء لأنه ُيع ّد
م�ؤ�س�س علم الكيمياء عند العرب ،و�أحد
م�ؤ�س�سي علم ال�صيدلة احلديث ،كما
�أ ّنه در�س الكيمياء ،والفلك ،وال�صيدلة،
مت
والطب ،و�ألف عدداً كبرياً من الكتب ّ
ترجمتها �إىل الالتينية يف الع�صور
الو�سطى ،وك��ان��ت كتبه املرتجمة
م�شهورة يف �أوروب���ا لقرون عديدة،
واجلدير بالذكر �أن م�ؤلفاته �أثرت على
تطور الكيمياء احلديثة.
ّ

�أفقـي:
 .1م�ؤلف وكاتب من �أعماله ترجمة كتاب كليلة ودمنة من
الهندية �إىل العربية.
 .2يف عروقي� ،ضمري منف�صل.
 .3الم ،قرية يف اجلليل الأعلى.
 .4رواية لنجيب حمفوظ ،من احلوا�س.
 .5مدينة مغربية.
 .6من املعادن ،ممثلة م�رصية.
 .7لقب للأمري ،حرف ن�صب ،من �أ�سماء الغزال.
� .8سيارة فرن�سية� ،أ�شار.
 .9قاعدة (معكو�سة)� ،إمارة عربية مت�شابهان.
 .10من الفواكه ،دولة عربية.
عمـودي:
 .1توجه �إىل اهلل لتحقيق �أمنيات ،من احلبوب.
 .2قرية �صغرية على �سفح جبل طابور ،للتخيري.
 .3بلدة يف جنوب ال�ضفة الغربية.
 .4نهر عربي.

الكلمـــات املتقاطعـــة

���ش��ج��رة (ال�����زام) �أو ال��ك��رز ال��ه��ن��دي �أو
اجلمبوالن �شجرة دائمة اخل�رضة ،وتعد من
العائلة الآ�سية ،ويقال �إن موطنها الأ�صلي
جنوب �رشق �آ�سيا ،ي�صل ارتفاع ال�شجرة �إىل
ع�رشة �أمتار ،وتنبت �أزهاراً بي�ضاء عطرية و
ت�شبه ثمارها حبات الزيتون ،حيث تتكون يف
عناقيد خ�رضاء قبل الن�ضج ثم يتحول اللب
�إىل اللون الأورجواين �أو البنف�سجي ،وتنمو يف
املناطق احلارة املفتوحة وال تت�أثر بالزراعة
حتت ال�شم�س مبا�رشة ،وميكن لها �أن تنمو يف
الظل ،كما تعد من الأ�شجار التي تتحمل الرياح
ال�ساخنة ولكنها ال تتحمل امللوحة املتو�سطة
�أو املرتفعة ،وزراعة (الزام) حتتاج �إىل تربة
خ�صبة جيدة ال�رصف.

�صخرة
(احلوجـــا)

جابر بن حيان

 .8حيوان �صغري من الثدييات ،من الأزهار.
 .5من الأقارب ،دولة �أوروبية.
 .9ممثل م�رصي راحل.
 .6مداد ،جائزة عاملية.
 .7ابن احل�صان ،حرف ن�صب (معكو�سة) .10 .مغرم ،للنداء ح�سم.
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ي��ا ُت��رى ما َقو ُل َنا َذلِكَ ا َّلذِي َنراه

ات
َاع ٍل خيرِّ ٍ َ ،م َع ُم َت ِغيرِّ َ ِ
الر ْغ ِم مِ ن محُ ْ َد َث ِ
َ ُ فيِ َعطَ ��ا ٍء َدائ ٍِم َ ،و َتف ُ
َ
َ َ ْ فيِ
ات محُ ِ ْيطِ ِه  ،على ُّ
لح َو َ�سطَ َذلِكَ ا ُ
َت َق ُّل َباتِها َ ،و َت َداعِ َي ِ
مل َت َغيرِّ ِ
ات تحَ َ ُّوال ِت َها َ ،و َت�أثيرِ ْ ا َِت َت َد ُ
ُ�ص ِ
ارا ِت َها َ ،ب ْل وال َي�ألُو ج ْه ًدا َن ْح َو ال َع َملِ امل ْ
اخلِ َت َّي َ
اال�ست َِجا َب ِة الطَّ ْوعِ َّي ِة
َاع ُل ُه ذَاكَ ا جِّ َ
�َ ،س َو ٌاء كَ َ
ان َتف ُ
ِتا َه َذا ِت ِه �أو ال َآخ ِر ْي َن � ،أَ ْو َعلَى َح ٍّد َ�س َوا ٍء َ ،و َذلِكَ يف ُ�ص َ
ورةٍ ُم ْثلَى مِ َن ْ
ُوب َح ٍّي َنافِ ٍع
َاع ٍل َع ْقالنيِ ٍّ ُ ،د َ
ون َت َه ُّو ٍر �أَ ْو َت�سرَ ُّ ٍع َ ،و ِب�أُ ْ�سل ٍ
ِل ُك ِّل َما ُهو � ٍآت َن ْح َو ُه � ،أَو طَ ا ِر ٍئ َيئ ُِّن مِ ن َح ْو ِل ِه  ،وَفيِ َتف ُ
ون
��او ٍب َفاْعِ ٍ
��ل ُد ْو َن َه َوا َدةٍ َ ،و َح َركَ ةٍ َد ؤُ�و َبةٍ َ�ص��الحِ َ ةٍ ُد ْو َن ِا ْن�� ِز َوا ٍء �أو َت َق ْو ُق ٍع  ،فيِ فارِقٍ َو َب ٍ
ُد ْو َن �س��ك ٍ
ُون َ ،وتجَ َ ِ
َ�شا�سِ ٍع َع ْن ذَاكَ ا ُ
اها
اما ِت ِه �أَ ْر َن َب َة �أَ ْن ِف ِه َ ،و�إِ ْن َت َع َّد َ
او ُز ُجلُّ اهت َِم َ
ور �إِ َّال َح ْو َل َها َ ،وال َت َت َج َ
مل ْن َغلِقِ َم َع نفْ�سِ ِه  ،ال َي ُد ُ
ان �أَو مجُ ْ َت َمع ًا �أو َوطَ ناً.
اب ال َآخ ِر  ،ف َْرداً كَ َ
ار َ ،و َعلَى حِ َ�س ِ
ف�إِ َّن َتف ُ
َاع َل ُه ال َي َت َع َّدى ال َغ ْف َل َة واال ْن ِّك َِ�س َ
��ي ِة ا ِلإ ْي َجاب َِّي ِة
ني فيِ ِ�إطَ ا ِر ِتلْ��كَ الف ُُرو َق ِ
ِ�ص ِ
ات الف َْرد َِّي ِة َبينْ َ َّ
��ي َ
َل َق�� ْد َذ َه َب ال َك ِثيرْ ُ مِ ن ْ
ا�ص ِّ
ال�ش ْخ ِ�ص َّ
االخت َ
اط ال ُق َّو ِة ،
ِتا َه ُن َق ِ
ال�س�� ْلب َِّي ِة � ،إِلىَ �أَ َّن الأُ ْولىَ َومِ ن َو َه َل ِة � ِّأي َم ْوقِ ٍ
��ف َت ْل َتف ُِت َت ْل َقائ ِّي ًا ِب َنظَ ِر َها ا جِّ َ
َوالأُ ْخ َ
��رى َّ
��ع تمَ َ ُّك ِن َها مِ ْن َت ْقي ِْي ِم كَ ا َّف ِة
��ور ِة ال ُكلِّ َي ِة ِلل َْم َ�ش�� َه ِد َ ،م َ
ِالر ْغ�� ِم ممِ َّ ا َت َت َم َّي ُز ِب ِه مِ ن ال ُق ْد َر ِة َعلَى ُر�ؤْ َي ِة ُّ
ال�ص َ
ب ُّ
آالت َ ،ب ْي َن َم��ا َ�أ َّولُ َما
�أَ ْب َع��ا ِد َذلِ��كَ امل َْ�ش�� َهد َوبمِ َ ا َي ْق�َتِرَ ِ ُن ِب ِه َم ْن َدال ِئ َل َ ،و َما َ�س�� َيترَ َ َّت ُب َعل َْي�� ِه مِ ْن َم� ٍ
رب
ْبي ِة مجُ َ َّر َد ُن َق ِ
َي ْ�س�َتررَ ْ عِ ي ِا ْن ِت َبا َه َّ
اط ّ
ال�ض ْع ِف َ ،ب ْل َوال َغ َرا َب َة ال َب َّت َة فيِ �أَ ْن َتظَ َّل َت�سِ ُ
ال�سل َّ
ال�ش ْخ ِ�ص َّ
��ي ِة َّ
و�ص فيِ �أَ ْع َماقِ ِه  ،ال ْف ِت َقا ِر َها
ا�ص� ً
اء ُم َت َو ِ
�أَ ْغ َو َار ال َّتف ِ
َا�ص ْ
لا َوهِ ي َت ُغ ُ
��يلِ َ ،و َت ْبذلَ ُج ْه ًدا َ�ش��ا ّق ًا َو َع َن ً
َا�ضي ُد ْو َن ال َّت َو ُّق ِف َعلَى
ال�ش ُمول َِّي ِة ِل َذ ِ
ات َذلِكَ امل َْ�ش َه ِد َ ،و َما َتبرْ َ ُح َت َت َغ َّنى ِب�أَطْ اللِ امل ِ
�إِلىَ ال َّنظْ َر ِة ّ
ات امل ُْ�س�� َت ْق َبلِ ا ِْ�س ِت َعا َن ًة ِب ِعبرَ ِتلْكَ
اف �إ�شرْ َ ا َق ِ
ال�س�� ْعي َن ْح َو ا ِْ�س�� ِت�شرْ َ ِ
َما تحَ ْ مِ ُل ُه مِ ْن ُد ُر ٍ
و�س َ ،و َع َدم َّ
الأَطْ اللِ .
ام � ،أَو
ال َ�ش��كَّ �أَ َّن ُه َنالِكَ � َّأيام ًا َتظَ لُّ َح َيا ُة امل َْر ِء مِ َّنا ف ًْي َها َو َ�س��طَ ُج ْم َلةٍ مِ َن ال َّت َح ِّد َي ِ
ات العِظَ ِ
ات اجل ََّم ِة َ ،ف َه ْل حِ ْي َن َها ُي َ�شكِّلُ َل َنا كُ لُّ
ال�ص ُعو َب ِ
تمَ ُ ُّر َعلَى مجُ ْ َت َم َعا ِت َنا �أَ ْزمِ َن ٌة تحَ ْ مِ لُ َما تحَ ْ مِ ُل ُه مِ َن ُّ
اط َوا ْن ِه َزامِ َّيةٍ ؟! �أَ ْم هِ َي َ�سان َِح ٌة ِلك َْ�س ِب ا َ
اب
خلبرْ َ ِ
مل ِز ْي ِد مِ ن ا ِ
َذلِكَ َم ْ�ص َد َر �إِ ْح َب ٍ
ات َ ،وف ُْر َ�ص ٌة الكْ ت َِ�س ِ
حلك َْم�� ُة عِ ْن َد َها ؟! َو َِ ألكُ ْن ُر ْغ َم َه َذا
َم َع��ا ِر َف َجد ِْي�� َدةٍ ُ�أ ْخ َرى َ ،و َن ْح َو فِ ْك ٍر َنيرِّ ٍ َ ،و َع ْقالن َِّيةٍ َت َت َجلَّى ا ِ
اتا َه َذاتِي  ،مجُ ْ َت َمعِي َ ،و َوطَ نِي .
َوذَاكَ �إِ ْي َجاب ًِّيا َد ْوم ًا جِّ َ
العميد الركن
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
َو َعل َْي�� ِه َت ْب َق��ى ُر ْو ُح ا ُ
مل َبا َد َر ِة ِل ْلف َْر ِد الإِ ْي َجاب ِِّي هِ َي ُم َو ِّل ُد الطَّ ا َق ِة  ،وَمحُ َ ِّركُ َها امل ُْ�س�� َتمِ ُّر َ ،و َعلَى
اج ِع ِه َ ،و�إِ ْن
َنق ِْي ِ
��ر ُّد ِد ِه َو َت َر ُ
���ض َذلِ��كَ ا َّلذِي َي ْن َتظِ ُر َ�أ ْن َي�أْ ُخ�� َذ ال َآخ ُر َخطَ َو َت ُه ا ُلأ ْولىَ َ ،و َي ْق َب َع ُهو فيِ َت َ
�ض َو َ�س��ا َق ْت ُه الأَ ْق َد ُار ُق ُد ًما َت ْقل ِْيداً لل َآخ ِر َف َت ْعترَ ِ ْي ِه اخل َْ�ش�� َي ُة مِ َن اال ْن ِت َقا ِد وال َّت ْقي ِْي ِم َ ،و َما
اء ُه ال َّنق ِْي ُ
َج َ
ات
ان كُ ِّل َع ْي ٍب َو َناقِ َ�ص��ةٍ َل َد ْي ِه َ ،ول َْي َ�س ذَاكَ َو َح ْ�س��ب َ ،ب ْل يمَ ْ ك ُُث ُم َت َم ْركِ زاً َح ْولَ َذ ِ
َي ْنت ُِج َع ْن ُه َما مِ ْن ت ِْب َي ِ
َاهم
االختال ِِف َم َع ال َغيرْ ِ ؛ فيِ َ�شك َْو ًى ِ�ض َّد ُهم َ ،و ْاعترِ َ ٍ
الر َ�ضا َ ،و ْ
ا�ض َعلَى ُر�ؤ ُ
َنفْ�سِ ِه  ،وَفيِ َحال ٍَة مِ ن َع َد ِم ِّ
َ ،و َن ْق ٍد ِل ُك ِّل ح ٍّل َوع ْق ٍد َل َد ْي ِهم  ،محُ ْ دِث ًا ِتلْكَ ا َ
ال�سو ِء وا َ
ملك َْر ِه َعل َْي ِه َو َعلَى امل ُْج َت َم ِع
جل َل َب َة التِي ال تجَ ْ ل ُِب ُ�س َوى ُّ
الوطَ َن ِب�أَكْ َم ِل ِه .
َ ،و َت َت َع َّدى َذلِكَ فيِ َت�أ ِثيرْ َ ا ِت َها ِل َت ِ�ص َل �أَ ْن ُت َغطِّ ي َ
َوبِال َّتايل َيظَ لُّ ال َّت َ�سا�ؤُلُ َقائِم ًا لأُو َلئِكَ ال َبع ِْيد ِْي َن كُ َّل ال ُب ْع ِد َعن ال ْإي َجاب َِّي ِة َوال َّتفَا�ؤلِ َ ،و َمن َيظَ لُّ مِ ْن ُهم َد ْوم ًا
اث املُحِ ْيطَ ِة ؛ لمِ َا َذا ال َي َت�أَ َّتى َل َد ْي ِه َذلِكَ ال َعطَ ا ُء ا ُ
ُون
اتا َه الأَ ْح َد ِ
َاعلِ احل ََ�س ِن جِّ َ
مل َت َدف ُِّق حِ ينْ َ َتك ُ
بمِ َ ْن�أَ ًى كَ َذلِكَ َع ْن ال َّتف ُ
الر َخا ِء َ ،نا�سِ ي ًا �أَ ْو ُم َت َنا�سِ ي ًا َما
�ض من ف َْي ِ
ا�س ًة ؟! َو�أَ ْي َن َذلِكَ ال َغ ْي ُ
�ض ُ
احل َ
َاج ُة �إِل َْي ِه َم َّ
بحو ِر اخليرْ ِ التِي َي َت َ�ش َّد ُق ِب َها حينْ َ َّ
وب  ،ب َِح ْي ُث ال َي ْفترَ ُ َو َ�س��طَ
اج َب ٍ
ات َو ِ
َعل َْي�� ِه مِ ��ن َو ِ
��ات ِب َق َد ِر َما َل ُه مِ ْن ُحقُوقٍ ؟!  ،كَ َما �أَل َْي َ�س َعل َْي ِه ال َّث َب ُ
اجب ًا حِ ينْ َ َت ْدل َِه ُّم اخلطُ ُ
اخى حِ ينْ َ ال َع َملِ ا َ
حلث ِْيثِ ا ُ
مل َتفَانيِ ؟! .
ال�س ْعي امل ُْ�ضنِي َ ،وال َيترَ َ َ
ِج ِّد َّي ِة َّ
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ÚKÓãdGh á©HGôdG ¿É`cQC’Gh IOÉ«≤dG IQhO è`jôîàH πØ`à– á`ë∏°ùŸG ¿É£∏°ùdG äGƒ≤d ¿É`cQC’Gh IOÉ«≤dG á`«∏c

ِ ألَ ُك ْن ِ�إ ْي َجاب ًّيا  ..جِّ َ
اتا َه َذا ِتي  ،مجُ ْ َت َم ِعي َ ،و َو َط ِني

á``æ`eÉ`ãdG »``æWƒ`dG ´É``aó`dG IQhO è``jô`îàH πØ``à`– »æ``Wƒ`dG ´É`aó`dG á`«`∏`c

