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تعد قوات ال�سلطان امل�سلحة مكونا �أ�سا�سيا ورئي�سيا من مكونات الدولة ال ُعمانية املعا�رصة  ،ومنظومتها احلديثة
املتكاملة واملرتابطة ،وت�شارك بفعالية يف جهود التنمية امل�ستدامة ال�شاملة التي ت�شهدها ال�سلطنة منذ انطالق م�سريتها
املظفرة املباركة التي ت�سري بخطى را�سخة وواثقة  ،ومتدفقة بالعطاء واخلري العميم للوطن واملـواطـن  ،يف ظل نه�ضة
ُعمان املتجددة اخلالدة ،وتتمثل م�شاركة قـوات ال�سلطان امل�سلحة يف العديد من الأوجه واملجاالت ،وعلى خمتلف
الأ�صعدة � ،سواء تعلق الأمر بعمليات امل�ساهمة يف البناء والتطوير والتقدم واالزدهار  ،بل وامل�شاركة بفعالية مع بقية
م�ؤ�س�سات الدولة املدنية واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى � ،أو من خالل و�ضع اخلطط الهادفة لبناء الإن�سان ال ُعماين
والعمل على ت�أهيله الت�أهيل الذي ميكنه من خدمة وطنه بكل تفان و�إخال�ص .
وي�أتي الإن�سان ال ُعماين  -ان�سجاما مع �أهداف النه�ضة املباركة  -يف �أعلى مراتب اخلطط التي ت�ضعها قوات ال�سلطان
امل�سلحة ونهجها الوطني القومي يف تنميته وبناء قدراته وحتفيزه على العطاء والإبداع ،والإجادة يف �إجناز مهام عمله
وما ي�ضطلع به وظيف ًيا ومهن ًيا ،وكذلك يف ا�ستيعابها له ليكون يف �صفوفها ،فهو يف ميدان الواجب الع�سكري درع
الوطن و�سياجه املنيع ،يحمي املقد�سات ويذود عنهـا بالغايل والنفي�س ،وهو يف ظل دولـة امل�ؤ�س�سات امل�ؤدي ملهامـه
وفخرا عندما يق�ضي ليلته
وواجباته  ،العارف بحقوقه واملحافظ على منجزاته  ،يعي املواطنة احلقة  ،وتعلـو نف�سـه ع ًزا
ً
الأوىل يف كنف �أحد مع�سكراتها من�ضما لأحد �أ�سلحتها ،والذي لطاملا حدثته نف�سه عن هذا امل�شهد املهيب � ،أو تناوله مع
�أقرانه وهم يتبادلون احلديث عن خدمة الوطن  ،يف �شتى املجاالت وخمتلف املهن والتخ�ص�صات  ،فقد جاء اليوم الذي
حتقق له فيه �أمنياته وطموحاته بف�ضل اهلل تعاىل .
ويف هذا الإطار �شهدت قوات ال�سلطان امل�سلحة م�ؤخرا ان�ضمام دفعات جديدة من �أبناء الوطن الذين التحقوا
ب�صفوفها ،وي�أتي ذلك تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -القا�ضية بت�رسيع وترية التوظيف للمواطنني الباحثني عن عمل يف جميع املجاالت
والتخ�ص�صات ،فقد �شهد هذا ال�شهر التحاق دفعة من اجلنود امل�ستجدين باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،ودفعة �أخرى
بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وقد �سبقتهما دفعات مماثلة يف كل من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين و�سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين والذين �سيلتحقون بربامج التدريب الع�سكري وين�ضمون لقوات ال�سلطان امل�سلحة بعد ذلك �ضباطً ا مر�شحني
وجنو ًدا م�ستجدين ،حيث هي�أت لهم كافة ال�سبل وف ًقا للخطط املو�ضوعة لينالوا �رشف خدمة وطنهم الغايل.
كما �شهد هذا ال�شهر ا�ستقبال كلية الدفاع الوطني لدورتها التا�سعة التي ت�أتي يف �إطار خطط �إعداد وت�أهيل القادة
الإ�سرتاتيجيني ،بينما �شهدت كلية القيادة والأركان افتتاح دورتها اخلام�سة والثالثني من ال�ضباط الذين يتم ت�أهيلهم
لتويل منا�صب قيادية يف خمتلف امل�ستويات ،وتنمية قدراتهم يف خمتلف املجاالت الع�سكرية والعلمية ،ويف الوقت
ذاته ا�ستقبلت الكلية الع�سكرية التقنية دفعة جديدة من طلبة القبول املبا�رش من امل�ؤ�س�سات الأكادميية الأخرى لإجراء
االختبارات التحريرية والفحو�صات الطبية واملقابالت ال�شخ�صية للنظام التدريبي والتدري�سي املقرون بالت�شغيل.
وهكذا �ستبقى قوات ال�سلطان امل�سلحة توا�صل ر�سالتها الوطنية ال�سامية خدمة للوطن واملواطن حتت ظل القيادة
احلكيمة جلاللة القائد الأعلى �أعزه اهلل ،و�سدد على طريق اخلري خطاه.
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العــدد ٥٣٧
�سبتمرب 2021

جاللة القائد الأعلى � -أبقاه اهلل  -ي�ستمع �إىل �إيجاز عن م�سرية تط ُّور
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية وما تتم َّتع به من املقدرات والإمكانات العملياتية
جاللته � -أعزه اهلل  -يتف�ضل بتف ُّقد �إحدى �سفن �أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ولدى و�ص��ول جاللته -
رعاه اهلل  -ملق ِّر قاعدة �سعيد
ب��ن �س��لطان البحري��ة كان
يف ا�ستقبال جاللته َّ � -أيده
اهلل  -الل��واء الرك��ن بحري
�س��يف ب��ن نا��صر الرحبي
قائ��د البحري��ة ال�س��لطانية
العماني��ة ،وقائ��د قاع��دة
ُ
�سعيد بن �س��لطان البحرية،
�ض��باط البحري��ة
وكب��ار
َّ
العمانية.
ال�سلطانية ُ
تف�ض��ل جاللة القائد
وقد َّ
الأعلى � -أبقاه اهلل  -وا�ستمع
العــدد 537
�سبتمرب 2021
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�إىل �إيج��از ع��ن م�س�يرة
تط��ور البحرية ال�س��لطانية
ُّ
العماني��ة وم��ا تتم َّت��ع ب��ه
ُ
م��ن املق��درات والإمكانات
العملياتي��ة ،وم��ا ت�ض��طلع
ب��ه من الواجب��ات الوطنية،
ف�ض�لا ع��ن م��ا تق ِّدم��ه من
أدوار تنموي��ة جنب�� ًا �إىل
� ٍ
جن��ب وم��ع باق��ي �أ�س��لحة
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة
والأجهـــــ��زة الع�س��كريــــــة
والأمنيـــــة وامل�ؤ�س�س��ــــات
احلكومية الأخرى.
9

العــدد ٥٣٧
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جاللته يتف�ضل بالتقاط ال�صورة التذكارية مع �أبنائه من منت�سبي
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
تف�ض��ل جاللت��ه
كم��ا
َّ
 �أع��زه اهلل  -بتف ُّقد �إحدى�س��فن �أ�س��طول البحري��ة
واطلع
العمانية َّ
ال�س��لطانية ُ
جاللته َّ � -أيده اهلل  -على ما
يتمت��ع به �أ�س��طول البحرية
العماني��ة م��ن
ال�س��لطانية ُ
متكن��ه
ق��درات عملياتي��ة ِّ
م��ن �أداء مهام��ه الوطني��ة
ودوره اجل�س��يم يف حماي��ة
وحف��ظ الأم��ن واال�س��تقرار
العماني��ة ،وق��د
يف البح��ار ُ
ت��شرف منت�س��بو البحري��ة
َّ
العمانية بتقدمي
ال�سلطانية ُ
�أمن��وذج عمليات��ي يحاكي
�آلي��ة التعامل م��ع الأهداف
العــدد 537
�سبتمرب 2021
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ملفرت�ض��ة ،ومبا
املعادي��ة ا ُ
يج�سِّ د اجلاهزية واال�ستعداد
وم�س��تــوى الكفــ��اءة فـــ��ي
التعامــــ��ل مـــ��ع املــواقف
العملياتيــ��ة ،وبا�س��تخــدام
الأ�سلحة املتط ِّورة و احلديثة
زودت بهـ��ا البحريــة
التـي ِّ
العمانية.
ال�سلطانية ُ
وفــ��ي ختــ��ام الزيـــ��ارة
تف�ض��ل
ال�س��امية الكرمي��ة
َّ
موالن��ا ح��ضرة �ص��احب
اجلالل��ة القائ��د الأعل��ى -
حفظه اهلل ورعاه  -بالتقاط
ال�ص��ـورة التذكاريــ��ة مــ��ع
�أبنائه من منت�سبي البحرية
العمانية.
ال�سلطانية ُ
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العــدد ٥٣٧
�سبتمرب 2021

نيابة عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
ي�ستقبل �سفري اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية املعتمد لدى ال�سلطنة

نيابة عن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن طارق
�آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مبكتب �سموه يوم � ٩/٩سعادة ال�سفري هامي�ش
كاول �سفري اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�إيرلندا ال�شمالية املعتمد لدى ال�سلطنة ،وذلك
لتوديع �سعادته مبنا�سبة انتهاء مهام عمله .
وخالل املقابلة �أعرب �سعادة ال�سفري عن
عظيم �شكره وبالغ امتنانه جلاللة ال�سلطان
املعظم على الدعم الذي لقيه خالل فرتة عمله
بال�سلطنة من قبل جاللته وحكومته وال�شعب
العماين مما �سهل له �أداء مهام عمله ،كما عرب
عن �صادق �سعادته ومتنياته جلاللته بوافر
ال�صحة وال�سعادة ومديد العمر ولل�سلطنة باطراد

التقدم واالزدهار يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.
من جانبه عرب �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق �آل �سعيد عن بالغ ال�شكر والتقدير
ل�سعادة ال�سفري على جهوده الطيبة التي بذلها

يف �سبيل تعزيز العالقات التاريخية القائمة
بني ال�سلطنة واململكة املتحدة  ،متمنيا له
دوام التوفيق ولل�شعب الربيطاين ال�صديق
مزيداً من الرقي والرخاء .

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 ٩/١معايل �سو ووك وزير الدفاع الوطني
بجمهورية كوريا والوفد املرافق له.
يف بداية اللقاء رحب �صاحب ال�سمو ال�سيد
بال�ضيف الكوري الذي �أعرب عن �سعادته بزيارة
ال�سلطنة  ،ومت بحث جماالت التعاون القائم بني
وزارتي الدفاع للبلدين و�سبل تعزيزها  ،كما مت
تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك مبا يخدم م�صلحة البلدين
ال�صديقني.
ح�رض املقابلة معايل الدكتور حممد بن
نا�رص الزعابي الأمني العام بوزارة الدفاع،

والفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
و�سعادة �سفري جمهورية كوريا املعتمد لدى

ال�سلطنة ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة جمهورية
كوريا مب�سقط ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة.

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

 ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين يوم ٨/٣١
الفريق �أول �إنزو فيت�شاريل رئي�س الأركان العامة
للدفاع بجمهورية �إيطاليا والوفد املرافق له .
رحب معايل الفريق �أول وزير املكتب
وقد ّ
ال�سلطاين بال�ضيف ،م�ؤكداً على عمق العالقات
مع جمهورية �إيطاليا ال�صديقة ،وما �شهدته من
تطور يف العديد من املجاالت ،من جانبه قدم
رئي�س الأركان العامة للدفاع الإيطايل �شكره
وتقديره لل�سلطنة ودورها على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل ،كما جرى خالل اللقاء
ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الطيبة التي تربط
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البلدين ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق �إىل عدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة الفريق الركن بحري عبداهلل
بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�سعادة �سفرية جمهورية �إيطاليا
املعتمدة لدى ال�سلطنة .
 وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين يوم  ٩/٥مبكتبه �سعادة هامي�ش
كاول �سفري اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�إيرلندا ال�شمالية املعتمد لدى ال�سلطنة ،وذلك
للتوديع مبنا�سبة انتهاء مهام عمله �سفرياً
لبالده لدى ال�سلطنة.
رحب معايل الفريق �أول
يف بداية اللقاء ّ
وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،من جانبه
عرب �سعادة ال�سفري عن اعتزازه وتقديره للتعاون
الذي حظي به من جميع امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة،
م�شيداً مبتانة العالقات التاريخية الثنائية التي
تربط البلدين ال�صديقني  ،كما �شكر معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين �سعادة ال�سفري على
اجلهود التي بذلها لتعزيز وتطوير العالقات
القائمة بني اململكة املتحدة وال�سلطنة خالل
فرتة عمله متمنيا له دوام التوفيق .
 كما ا�ستعر�ض معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين م�سرية العالقة التي تربط
ال�سلطنة باجلمهورية اليمنية ال�شقيقة ،وذلك
خالل ا�ستقباله مبكتبه يوم � ٩/٦سعادة الدكتور
خالد بن �صالح بن �شطيف �سفري اجلمهورية
اليمنية املعتمد لدى ال�سلطنة .
مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية
حول عدد من جماالت التعاون امل�شرتكة للبلدين
ال�شقيقني ،والتطرق �إىل عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك و�سبل تطويرها ،من جانبه �أثنى
�سعادة ال�سفري على جهود ال�سلطنة احلثيثة حلل
الأزمة اليمنية ودعمها الرامي �إىل حتقيق ال�سالم
بالتن�سيق مع كافة الأطراف الدولية ذات العالقة .
 وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين يوم  ٩/١٣مبكتبه معايل �ألك�سندر
�شالينربغ الوزير االحتادي لل�ش�ؤون الأوروبية
والدولية باجلمهورية النم�ساوية والوفد املرافق له.
ورحب معايل الفريق �أول وزير املكتب
ّ
ال�سلطاين مبعايل ال�ضيف  ،م�ؤكدا على عمق
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني
وما �شهدته من تطور يف العديد من املجاالت
واالهتمام الذي توليه القيادتان يف البلدين،
من جانبه عرب معايل ال�ضيف عن �شكره وتقديره
لل�سلطنة ودورها على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل� ،إىل جانب التطرق �إىل عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.
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 كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين يوم  ٩/١٣مبكتبه �سعادة
ليزي �إم �سو �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
املعتمدة لدى ال�سلطنة.
يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفرية ،من
جانبها قدمت �سعادتها �شكرها وتقديرها لل�سلطنة
للدور الذي تقوم به يف املنطقة وعالقات التعاون
القائمة بني ال�سلطنة والواليات املتحدة الأمريكية
ال�صديقة ،ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض م�سرية
العالقات التاريخية الرا�سخة التي تربط اجلانبني
يف كافة املجاالت و�سبل تطويرها مبا يحقق
مزيداً من التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.
وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين مبكتبه يوم  ٩/٢٩معايل الفريق الركن
عيد بن عوا�ض بن عيد ال�شلوي قائد القيادة

الع�سكرية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية والوفد املرافق له.
وقد رحب معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين مبعايل ال�ضيف والوفد املرافق له،

ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض جماالت التعاون،
وتبادل الأحاديث حول املوا�ضيع ذات االهتمام.
ح�رض املقابلة الفريق الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يتلقى دعوة ر�سمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي

تلقى �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب بن
طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع دعوة ر�سمية من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية
املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
حاكم دبي حل�ضور فعاليات معر�ض دبي
للطريان 2021م يف دورته ال�سابعة ع�رشة.
ت�سلم الدعوة الر�سمية نيابة عن �سموه
معايل الدكتور حممد بن نا�رص الزعابي
الأمني العام بوزارة الدفاع خالل ا�ستقباله
مبكتبه يوم � ٩/٥سعادة حممد بن �سلطان
ال�سويدي �سفري دولة الإمارات العربية

ا�ستقباالت الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة ،كما مت خالل
املقابلة ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة بني

البلدين ال�شقيقني ،وتبادل وجهات النظر
حول الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت معايل الأمني العام بوزارة الدفاع
 ا�ستقبل معايل الدكتور حممد بن نا�رص
الزعابي الأمني العام بوزارة الدفاع مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  ٩/١الفريق �أول �إنزو
فيت�شاريل رئي�س الأركان العامة للدفاع بجمهورية
�إيطاليا والوفد املرافق له.
ح�رض املقابلة الفريق الركن بحري عبداهلل
بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�سعادة �سفرية جمهورية �إيطاليا
املعتمدة لدى ال�سلطنة ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة
جمهورية �إيطاليا مب�سقط.
 وا�ستقبل معايل الدكتور الأمني العام
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بوزارة الدفاع مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم ٩/٢٧
الفريق �أول بحري كارامبري �سينج رئي�س هيئة
الأركان البحرية بجمهورية الهند والوفد املرافق
له.
ح�رض املقابلة اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية،
و�سعادة �سفري جمهورية الهند املعتمد لدى
ال�سلطنة ،وملحق الدفاع ب�سفارة جمهورية الهند
مب�سقط  ،والوفد املرافق لل�ضيف.
 كما ا�ستقبل معايل الدكتور الأمني العام
بوزارة الدفاع يوم  ٩/٢٩مبع�سكر املرتفعة معايل
الفريق الركن عيد بن عوا�ض بن عيد ال�شلوي قائد
القيادة الع�سكرية املوحدة لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية والوفد املرافق له.
ح�رض املقابلة الفريق الركن بحري عبداهلل
بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
وقد مت خالل املقابالت تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض عدد من وجهات النظر حول
عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك.

 ا�ستقبل الفريق الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 ٨/٣١الفريق �أول �إنزو فيت�شاريل رئي�س الأركان
العامة للدفاع بجمهورية �إيطاليا والوفد املرافق
له.
ولدى و�صول ال�ضيف مقر رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر املرتفعة �أجريت
له مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،حيث �أدت ثلة من
حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية وعزفت جمموعة
من فرقة املو�سيقى �سالم ال�رشف  ،ثم ا�ستعر�ض
ال�ضيف حر�س املرا�سم .
 وا�ستقبل الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  ٩/٢٧الفريق �أول بحري
كارامبري �سينج رئي�س هيئة الأركان البحرية
بجمهورية الهند والوفد املرافق.
ح�رض املقابلة اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية،
والعميد الركن طيار نا�رص بن �سعيد ال�سعدي
م�ساعد رئي�س الأركان للتدريب والتمارين
امل�شرتكة ،وملحق الدفاع ب�سفارة جمهورية
الهند مب�سقط .
 كما ا�ستقبل الفريق الركن بحري رئي�س
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�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  ٩/٢٩معايل الفريق الركن عيد بن
عوا�ض بن عيد ال�شلوي قائد القيادة الع�سكرية
املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية والوفد املرافق له.
ولدى و�صول ال�ضيف مقر رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر املرتفعة �أدت
ثلة من حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية ملعاليه.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن
عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س الأركان للعمليات
والتخطيط.
وقد رحب الفريق الركن بحري رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيوف الزائرة ،

ومت خالل املقابالت تبادل الأحاديث الودية
ومناق�شة تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجاالت

الع�سكرية ،وا�ستعرا�ض عددٍ من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك .

قائد البحرية ال�سلطانية العُمانية ي�شارك عرب االت�صال املرئي يف الندوة البحرية الدولية الرابعة والع�شرين
�شارك اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص
الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
يوم  ٩/١٥من خالل االت�صال املرئي عن
بعد يف الندوة البحرية الدولية الرابعة
والع�رشين ،والتي �أقيمت فعالياتها مبدينة
(نيوبورت) بوالية (رود ايالند) بالواليات
املتحدة الأمريكية خالل الفرتة (،)٩/١٧-١٥
مب�شاركة عدد من بحريات دول العامل .
وتهدف الندوة �إىل مد ج�سور التعاون
وتبادل اخلربات  ،كما �أنها متثل ملتقى لقادة
بحريات دول العامل ملناق�شة التحديات
امل�شرتكة يف املجال البحري ،وتعزيز
التعاون يف جمال الأمن البحري .

اجلدير بالذكر �أن الندوة تعقد كل �سنتني،
وب�سبب جائحة (كورونا) مل يتم عقدها العام

املن�رصم ،وكان �آخر انعقاد لها بالواليات
املتحدة الأمريكية عام 2018م.

قائد البحرية ال�سلطانية العُمانية ي�ستقبل رئي�س هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند
ا�ستقبل اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 ٩/٢٧الفريق �أول بحري كارامبري �سينج
رئي�س هيئة الأركان البحرية بجمهورية
الهند والوفد املرافق له .
ولدى و�صول ال�ضيف الهندي مقر
قيادة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبع�سكر
املرتفعة �أدت ثلة من حر�س ال�رشف التحية
الع�سكرية وعزفت جمموعة من املو�سيقى
�سالم ال�رشف ،حيث قام رئي�س هيئة الأركان
البحرية الهندية با�ستعرا�ض حر�س ال�رشف .
وقد رحب اللواء الركن بحري قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيف
العــدد 537
�سبتمرب 2021

16

الهندي والوفد املرافق له متمنيا لهم زيارة
طيبة لل�سلطنة  ،كما مت خالل املقابلة
ا�ستعرا�ض جماالت التعاون البحري القائم

بني البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية والبحرية
الهندية �إىل جانب تبادل وجهات النظر يف
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك .

زيارات مركز الأمن البحري
 قام يوم  ٨/٣١الفريق �أول �إنزو فيت�شاريل رئي�س الأركان العامة
للدفاع بجمهورية �إيطاليا والوفد املرافق له بزيارة �إىل مركز الأمن البحري،
رافقه خاللها الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و قد كان يف ا�ستقبالهم مبقر املركز اللواء الركن
بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،وعدد من
كبار ال�ضباط و�ضباط مركز الأمن البحري .
 كما قام يوم  ٩/١٣معايل �ألك�سندر �شالينربغ الوزير االحتادي
لل�ش�ؤون الأوروبية والدولية باجلمهورية النم�ساوية والوفد املرافق له
بزيارة �إىل مركز الأمن البحري ،وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر مركز
الأمن البحري اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية ،والعميد الركن بحري حممد بن حمود الزدجايل رئي�س
مركز الأمن البحري.
 وقام يوم ٩/٢٩معايل الفريق الركن عيد بن عوا�ض بن عيد
ال�شلوي قائد القيادة الع�سكرية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية والوفد املرافق له بزيارة �إىل مركز الأمن البحري مبع�سكر
املرتفعة يرافقه الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل
الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وكان يف ا�ستقباله لدى

و�صوله مقر مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص
الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية ،والعميد الركن بحري حممد
بن حمود الزدجايل رئي�س مركز الأمن البحري.
وخالل الزيارات اطَّ لع ال�ضيوف على مرافق مركز الأمن البحري وما
زود به من �أجهزة وتقنيات حديثة تتنا�سب والواجبات التي ي�ضطلع بها
املركز ،كما ا�ستمعوا �إىل �إيجاز عن الأدوار واملهام التي يقوم املركز
ب�إدارتها �ضمن واجباته الوطنية.

مركز الأمن البحري يوقع مذكرة تفاهم مع القوات البحرية الهندية
 وقع مركز الأمن البحري مبقره مبع�سكر
املرتفعة يوم  ٩/٢٧مذكرة التفاهم مع القوات
البحرية بجمهورية الهند ال�صديقة.
وقد وقع املذكرة من اجلانب العماين اللواء
الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية رئي�س جلنة الأمن البحري  ،ومن
اجلانب الهندي الفريق �أول بحري كارامبري �سينج
رئي�س هيئة الأركان البحرية.
وتهدف املذكرة �إىل تعزيز التعاون امل�شرتك
القائم بني مركز الأمن البحري بال�سلطنة ومركز
حتليل املعلومات بالبحرية الهندية يف جماالت
الأمن البحري وتبادل املعلومات بني البلدين
ال�صديقني للحفاظ على �سالمة املالحة البحرية �ضد
خمتلف املخاطر .
بعد ذلك اطلع رئي�س هيئة الأركان البحرية

بجمهورية الهند على مرافق مركز الأمن البحري وما
زود به من �أجهزة وتقنيات حديثة ،كما ا�ستمع �إىل
�إيجاز عن الأدوار واملهام التي يقوم املركز ب�إدارتها

يف �إطار واجباته الوطنية  ،وجهوده يف املحافظة
على �سالمة البيئة البحرية و�آليات التن�سيق مع
اجلهات ذات العالقة بعمليات البحث والإنقاذ.
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رئي�س هيئة الأركان البحرية بجمهورية الهند يزور ال�سفينة (�شباب عُ مان الثانية)
قام يوم  ٩/٢٨الفريق �أول بحري
كارامبري �سينج رئي�س هيئة الأركان
البحرية بجمهورية الهند والوفد املرافق
له ,بزيارة ل�سفينة البحرية ال�سلطانية
العمانية (�شباب عمان الثانية) ،وذلك
بهدف التعرف على الأدوار الوطنية
لل�سفينة وما تزخر به من �إجنازات
بحرية ،وامل�شاركات املجتمعية التي
تقوم بها ،واالطالع على تاريخ ُعمان
البحري العريق.
وكان يف ا�ستقبال رئي�س هيئة
الأركان البحرية بجمهورية الهند على
منت ال�سفينة اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية

كلية الدفاع الوطني حتتفل بافتتاح دورة الدفاع الوطني التا�سعة
العمانية ،والتقى خالل الزيارة بقائد
وطاقم ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)،
وا�ستمع �إىل �إيجاز عن مهامها وواجباتها

الوطنية التي ت�ضطلع بها ورحالتها
الدولية ،كما جتول يف �أق�سام ومرافق
ال�سفينة.

زيـــارات كليــــة الدفــاع الوطنـــي
 قام يوم  ٨/٣١الفريق �أول �إنزو
فيت�شاريل رئي�س الأركان العامة للدفاع
بجمهورية �إيطاليا والوفد املرافق له يرافقه
الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة بزيارة �إىل كلية الدفاع الوطني،
وكان يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر
الكلية مبع�سكر بيت الفلج اللواء الركن جوي
(مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري �آمر
كلية الدفاع الوطني.
 وقام يوم  ٩/٢٧الفريق �أول
بحري كارامبري �سينج رئي�س هيئة الأركان
البحرية بجمهورية الهند والوفد املرافق
له بزيارة �إىل كلية الدفاع الوطني وكان
يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر الكلية
مبع�سكر بيت الفلج اللواء الركن جوي
(مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري �آمر
كلية الدفاع الوطني.
 كما قام يوم  ٩/٣٠معايل الفريق
الركن عيد بن عوا�ض بن عيد ال�شلوي قائد
القيادة الع�سكرية املوحدة لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والوفد املرافق
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له ،بزيارة �إىل كلية الدفاع الوطني ،وكان يف
ا�ستقباله لدى و�صوله مقر الكلية مبع�سكر
بيت الفلج اللواء الركن جوي (مهند�س)
�صالح بن يحيى امل�سكري �آمر كلية الدفاع
الوطني.
وقد اطلعت ال�ضيوف الزائرة على �أق�سام
ومرافق الكلية املختلفة وما حتويه من
قاعات متنوعة ،كما ا�ستمعوا �إىل �إيجاز عن
كلية الدفاع الوطني وما حتتويه من مرافق
وجتهيزات �أكادميية وفق �أحدث املوا�صفات.

احتفلت كلية الدفاع الوطني مبقر الكلية
مبع�سكر بيت الفلج يوم  ٩/٢بافتتاح دورة
الدفاع الوطني التا�سعة� ،إيذان ًا ببدء العام
الأكادميي التا�سع للكلية ،وذلك حتت رعاية
اللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح بن يحيى
امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني.
وقد �ألقى اللواء الركن جوي (مهند�س)
�آمر كلية الدفاع الوطني راعي املنا�سبة
كلمة �أكد فيها�« :أن كلية الدفاع الوطني
تعمل ب�شكل متوا�صل على حتديث وتطوير
برناجمها مبا يتوافق مع املتغريات الدولية
والإقليمية املت�سارعة وانعكا�ساتها على البيئة
الوطنية ،وا�ضعني ن�صب �أعيننا �أهمية مواءمة
الربنامج مع حماور و�أولويات و�أهداف (ر�ؤية
عمان  ، ) 2040كما �أن برنامج الدورة يتيح
للم�شاركني اللقاء واال�ستماع �إىل متخذي القرار
من �أ�صحاب املعايل الوزراء والقادة الع�سكريني
والأمنيني ،و�أ�صحاب الف�ضيلة وال�سعادة ومن
يف حكمهم من �أجل الت�شارك يف طرح الأفكار

ومناق�شتها وا�ست�سقاء املعلومات من م�صادرها
بكل �شفافية وم�صداقية» .
و�أ�ضاف �آمر كلية الدفاع الوطني يف كلمته
خماطبا امل�شاركني�« :إن فل�سفة التعليم يف
كلية الدفاع الوطني تعتمد على التعلم الذاتي
واالطالع والبحث والتح�ضري امل�سبق يف كافة
مراحل الربنامج ،لذا ف�إنني �أحث امل�شاركني
على االجتهاد واملثابرة وعلى ح�سن �إدارة
الوقت ,كما �أن القراءة امل�ستفي�ضة تلعب دورا

رئي�سيا يف توليد و�صياغة الأفكار ،وطرح
الأ�سئلة املتعمقة املرثية التي �ستعك�س بال �شك
قدراتكم وجتاربكم وحت�صيلكم».
بعد ذلك �شاهد احل�ضور عر�ضا مرئيا عن
الكلية ،ودورها يف �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني،
والربنامج الدرا�سي الذي �ست�شتمل عليه الدورة،
�إىل جانب عر�ض مناذج من الدرا�سة النظرية
والتطبيقات العملية والزيارات ذات العالقة
بربنامج الدورة.

افتتاح الدورة اخلام�سة والثالثني لكلية القيادة والأركان بقوات ال�سلطان امل�سلحة

احتفلت كلية القيادة والأركان بقوات
ال�سلطان امل�سلحة يوم  ٩/٦بافتتاح الدورة
اخلام�سة والثالثني لل�ضباط الدار�سني مبع�سكر
بيت الفلج ،وذلك حتت رعاية العميد الركن
جوي �أحمد بن حممد امل�شيخي �آمر كلية القيادة
والأركان.
وقد �ألقى �آمر كلية القيادة والأركان
راعي املنا�سبة كلمة رحب خاللها بال�ضباط
الدار�سني ،وحثهم على املثابرة والعمل اجلاد
و�إظهار التعاون وروح الفريق والتناف�س يف
البذل والعطاء .كما رحب بالدار�سني من الدول
ال�شقيقة متمنيا لهم طيب الإقامة يف ال�سلطنة،
والتوفيق والنجاح يف الدورة.

وي�شارك يف الدورة �ضباط من وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى ،هذا �إىل جانب م�شاركة �ضباط

من القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ال�شقيقة ،وعدد من الدول العربية
ال�شقيقة الأخرى.
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اجلي�ش ال�سلطاين العُماين ي�ستقبل دفعة جديدة من املواطنني لاللتحاق باخلدمة الع�سكرية
تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن
طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل
ورعاه -القا�ضية بت�رسيع وترية التوظيف
لأبناء الوطن العزيز ,وا�ستمراراً للجهود
الوطنية لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف �إتاحة
املجال �أمام املواطنني لالن�ضمام للخدمة
ونيل �رشف االنت�ساب ل�صفوفها ،ا�ستقبل
اجلي�ش ال�سلطاين العماين وبالتن�سيق مع وزارة العمل يوم ٩/١٢
دفعة من اجلنود امل�ستجدين ،لاللتحاق بربنامج التدريب الع�سكري
الأ�سا�سي واالن�ضمام لأقرانهم من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين العماين
للعمل يف خمتلف وحداته وت�شكيالته ،وذلك بعد اجتيازهم مراحل
القبول والتقييم والفحو�صات الطبية والبدنية املقررة.
�سخر اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين خرباته و�إمكاناته من
وقد َّ
الكوادر الب�رشية املتخ�ص�صة ووفر كافة املتطلبات الإدارية
وال�صحية وو�سائل النقل لتهيئة البيئة املنا�سبة لتحقيق �رسعة
تنفيذ �إجراءات االلتحاق ،واالن�ضمام �إىل ميادين ال�رشف والواجب
الوطني ،وت�أتي هذه اجلهود احلثيثة التي تقوم بها قوات ال�سلطان
للخطط والربامج
امل�سلحة يف ا�ستيعاب �أبناء الوطن وفق ًا ُ
املو�ضوعة لرفد �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والإدارات الأخرى

بوزارة الدفاع بالكوادر الوطنية امل�ؤهلة ،للإ�سهام يف خدمة هذا
الوطن الأبي العزيز وقائده املفدى -حفظه اهلل ورعاه  -و�أبنائه
الأوفياء املخل�صني.

دفعة جديدة من املواطنني تلتحق باخلدمة الع�سكرية يف البحرية ال�سلطانية العمانية
تتوا�صل جهود قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع يف �إتاحة
املجال �أمام املواطنني لالن�ضمام للخدمة
الع�سكرية ونيل �رشف االنت�ساب �إليها ،ويف
هذا الإطار ا�ستقبلت البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية وبالتن�سيق مع وزارة العمل
يوم  ٩/٢٦دفعة من اجلنود امل�ستجدين
التخ�ص�صيني من حملة الدبلوم العايل ,وطلبة الدبلوم العام
لاللتحاق بربنامج التدريب الع�سكري بالبحرية ال�سلطانية العمانية
بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم.
�سخرت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية خرباتها و�إمكاناتها
وقد َّ
لتقدمي كافة املتطلبات الإدارية وال�صحية  ،لتذليل �إجراءات
االلتحاق باخلدمة  ،واالن�ضمام �إىل ميادين ال�رشف والواجب
الوطني.
هذا ،وت�أتي هذه اجلهود احلثيثة التي تقوم بها قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف ا�ستيعاب �أبناء الوطن بناء على ا ُ
خلطط والربامج
املو�ضوعة لتجنيد الكوادر الوطنية لرفد �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع بالكفاءات العمانية
العــدد 537
�سبتمرب 2021

20

امل�ؤهلة  ،وذلك للإ�سهام يف خدمة هذا الوطن الأبي وقائده املفدى
-حفظه اهلل ورعاه -و�أبنائه الأوفياء املخل�صني.

الكلية الع�سكرية التقنية ت�ستقبل دفعة جديدة من طلبة الدبلوم العام والقبول املبا�شر
ا�ستقبلت الكلية الع�سكرية التقنية يوم
 ٩/١٩دفعة جديدة من طلبة القبول املبا�رش
ومن امل�ؤ�س�سات الأكادميية الأخرى لإجراء
االختبارات التحريرية والفحو�صات الطبية
واملقابالت ال�شخ�صية للنظام التدريبي
والتدري�سي املقرون بالت�شغيل ,وذلك
بالتن�سيق مع وزارة العمل.
وت�شمل �سنوات الدرا�سة ال�سنة الت�أ�سي�سية
يف اللغة الإجنليزية والريا�ضيات واحلا�سب
الآيل ،ثم ينتقل الطالب للدرا�سة يف �أحد
التخ�ص�صات الهند�سية املختلفة ،والتي
ي�صاحبها التطبيق العملي يف املختربات
والور�ش كل ح�سب تخ�ص�صه ،و�سيتم على �إثرها توزيع الطلبة على
الربامج التخ�ص�صية ح�سب رغبة الطالب �أو متطلبات اجلهة �أو ال�سالح
الذي �سينتمي �إليه الحقا.
ومتنح الكلية الع�سكرية التقنية الدبلوم املتقدم والذي يتطلب
اجتياز الدرا�سة يف ال�سنتني الثانية والثالثة التخ�ص�صيتني ،حيث
يدر�س فيها الطالب املواد الهند�سية التخ�ص�صية لكل برنامج مع
التطبيق العملي ،وبنهاية ال�سنة الثالثة وبعد اجتياز متطلبات النجاح
فيها يكون الطالب قد �أكمل (� )360ساعة معتمدة ،كما متنح الكلية
درجة البكالوريو�س للطلبة امل�ستوفني ل�رشوط االلتحاق بربنامج
البكالوريو�س.

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم الأ�سبوع التعريفي للعام الأكادميي (2022/2021م)
نظم��ت يوم  ٩/٢٦الكلي��ة الع�سكرية
التقني��ة فعالي��ات الأ�سب��وع التعريف��ي
لط�لاب الدبلوم الع��ام (الدفعة التا�سعة)
للعام الأكادميي (2022/2021م) ،بعد
�أن �أنه��وا �إجراءات ت�سجيله��م يف الكلية،
و�سط اتخاذ كافة الإجراءات االحرتازية
من فريو�س كورونا (كوفيد .)١٩
وق��د رح��ب عمي��د الكلي��ة الع�سكرية
التقني��ة بطلبة الدفع��ة التا�سعة  ،م�ؤكدا
لهم �أهمية هذه املرحلة من حياة الطالب
بان�ضمام��ه له��ذا ال��صرح الع�سك��ري
العلم��ي لرف��د وزارة الدف��اع وق��وات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة واجله��ات الأمني��ة
واملدني��ة بالك��وادر الوطني��ة الفني��ة
امل�ؤهل��ة ،حاث��ا �إياهم على ب��ذل املزيد
م��ن اجله��د والعط��اء لتطوي��ر مهاراتهم

ال�شخ�صي��ة والفنية ،متمنيا لهم التوفيق
يف م�شوارهم العلمي والعملي.
وق��د مت خ�لال الربنامج تق��دمي عدد
من املحا��ضرات التعريفي��ة والتوعوية
املهمة للطلبة خالل م�سريتهم التعليمية
بالكلية ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الإر�شادات

والتعليمات الع�سكرية.
كم��ا مت ا�ستعرا���ض املو�ضوع��ات
العام��ة الت��ي تالم���س حي��اة الطال��ب
الأكادميي��ة ،واملمي��زات والت�سهي�لات
الت��ي توفرها الكلية وكيفي��ة اال�ستفادة
منها.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حتتفل با�ستالم قارب القطر (جلمود)
احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم  9/1بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية با�ستالم قارب القطر (جلمود) وذلك حتت رعاية العميد
الركن بحري را�شد بن عبدالكرمي ال�شحي قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية.
بد�أت مرا�سم ا�ستالم القارب بعزف ال�سالم ال�سلطاين  ،ورفع علم
ال�سلطنة وعلم البحرية ال�سلطانية العمانية على ظهر القارب �إيذانا
ل�صعود طاقمه من منت�سبي البحرية ال�سلطانية العمانية.
عقب ذلك جتول راعي املنا�سبة واحل�ضور يف مرافق القارب
واطلعوا على �أق�سامه املختلفة وما زود به من �أجهزة ومعدات حديثة
متكنه من �أداء مهامه يف خمتلف الظروف البحرية  ،و�إ�سنادها مبا
يتطلب من عمل �أثناء حركة ال�سفن يف امليناء واملغادرة والدخول �إليه .

�شاركت ال�سلطنة ممثلة يف الهيئة الوطنية للم�ساحة يف االجتماع
احلادي ع�رش للجنة خرباء الأمم املتحدة لإدارة املعلومات اجلغرافية
املكانية ،ومثل ال�سلطنة يف االجتماع رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة،
والذي عقدعرب تقنية االت�صال املرئي ( )Virtual Formatخالل الفرتة
(2021/8/27-23م) ،ومب�شاركة �أكـرث من ( )250م�شاركا من خمتلف
دول العامل.
وقد ناق�ش االجتماع العديد من الق�ضايا واالجتاهات امل�ستقبلية
املتعلقة ب�إ�سهامات املعلومات اجلغرافية املكانية �ضمن الأطر الوطنية
والإقليمية والعاملية� ،إ�ضافة �إىل دور املعلومات اجلغرافية املكانية
ودعمها لأهداف وتوجهات التنمية امل�ستدامة ،والعديد من الأن�شطـة الفنيـة.

وفد من مركز الأمن البحري يزور مركز الأمن البحري باالحتاد الأوروبي مبملكة �إ�سبانيا
قام يوم  ٩/٧وفد من مركز الأمن البحري
برئا�سة العميد الركن بحري حممد بن حمود
الزدجايل رئي�س مركز الأمن البحري بزيارة
�إىل مقر مركز عمليات الأمن البحري باالحتاد
الأوروبي مبملكة �إ�سبانيا ،حيث كان يف
ا�ستقبالهم عدد من كبار م�س�ؤويل املركز ،وقد
ا�ستمع الوفد خالل الزيارة �إىل �إيجاز عن مهام
و�أدوار املركز املتمثلة يف �إدارة عمليات الأمن
البحري ،كما تبادل اجلانبان �آليات تعزيز
التعاون بني املركزين يف تبادل املعلومات
والتن�سيق امل�شرتك ،وتنفيذ التمارين امل�شرتكة
املعنية بعمليات الأمن البحري.

البحرية ال�سلطانية العمانية ت�شارك يف الندوة الوطنية حول التجربة الثقافية العمانية
ودورها يف تعزيز العالقات الدولية
�شاركت البحرية ال�سلطانية العمانية
يوم  ٩/٢٨بتقدمي ورقة عمل عرب االت�صال
املرئي يف الندوة الوطنية حول التجربة
الثقافية العمانية ودورها يف تعزيز
العالقات الدولية والتي نظمتها اللجنة
الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم
بوزارة الرتبية والتعليم مب�شاركة عدد
من اخلرباء واملخت�صني من اجلهات ذات
العالقة يف ال�سلطنة واملنظمات الدولية
حتت رعاية �سعادة ال�سيد �سعيد بن �سلطان
البو�سعيدي وكيل وزارة الثقافة والريا�ضة
وال�شباب لل�ش�ؤون الثقافية.
وقد ت�ضمنت ورقة العمل دور �سفينتي
البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب عمان
الأوىل والثانية) يف التعريف بالثقافة
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العمانية قدمها الرائد الركن بحري عي�سى
بن �سليم اجلهوري قائد ال�سفينة (�شباب
عمان الثانية)  ،وتطرق فيها �إىل تاريخ
ال�سفينتني ومهامهما وواجباتهما الوطنية
و�أدوارهما الثقافية يف ن�رش ر�سائل

الهيئة الوطنية للم�ساحة ت�شارك يف االجتماع احلادي ع�شر للجنة خرباء الأمم املتحدة لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية

ال�صداقة واملحبة ومد ج�سور التوا�صل
وال�سالم بني �شعوب العامل من خالل
م�شاركاتهما املحلية ورحالتهما الإقليمية
والدولية � ،إىل جانب الإجنازات امل�رشفة
خالل م�سريتهما التاريخية.

البحرية ال�سلطانية العُمانية تختتم بطولة الكرة الطائرة
اختتمت يوم  ٩/٨بطولة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية للكرة
الطائرة ،وذلك باملجمع الريا�ضي البحري بقاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية حتت رعاية قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية بالإنابة.
وقد ا�ستطاع فريق �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية يف ختام
البطولة حتقيق املركز الأول وا�ستحق بذلك ك�أ�س البطولة ،بعد
مناف�سة مثرية بني الفرق امل�شاركة وتقدمي �أداء فني كبري دل على
م�ستوى االهتمام وال�شغف بلعبة الكرة الطائرة.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم ك�أ�س البطولة للحا�صل
على املركز الأول فريق �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية.

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

يف �إط����ار اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة واخل��دم��ات
الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان امل�سلحة
والإدارات الأخ��رى ب��وزارة الدفاع للمواطنني
واملقيمني على �أر�ض الوطن جن ًبا �إىل جنب ومع
باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخ��رى ،الإيجاز
ؤخرا:
الآتي يلخ�ص جوانب مما مت تنفيذه م� ً
�إخالء طبي
 قامت يوم � ٩/٥إحدى الطائرات
العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية
(�إخالء طبي) ملقيم من اجلن�سية امل�رصية
يعاين من حالة �صحية حرجة  ،وقد مت نقله
من مركز احلالنيات ال�صحي �إىل م�ست�شفى
ال�سلطان قابو�س مبحافظة ظفار لتلقي العالج
التخ�ص�صي الالزم.
 وقامت يوم � ٩/٩إحدى الطائرات
العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية
(�إخالء طبي) يف عر�ض البحر لأحد �أفراد طاقم
�سفينة جتارية عابرة على بعد ( )50ميال من
حمافظة ظفار ،حيث قامت الطائرة بنقل املري�ض
الذي يعاين من حالة مر�ضية حرجة من على منت

ال�سفينة �إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة
لتلقي العالج الالزم.
 وقام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
يوم  ٩/١٥بت�سخري �إحدى الطائرات الع�سكرية
لإعادة مواطن مري�ض من اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية �إىل ال�سلطنة وعلى متنها طاقم طبي
من اخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة مزوداً
بالأجهزة واملعدات الطبية الالزمة ،وبرفقتهم
ذوو املري�ض ،وذلك ال�ستكمال برنامج العالج
التخ�ص�صي الالزم وتقدمي الرعاية ال�صحية
املطلوبة له مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض .
 كما قامت �إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يف �ساعة مبكرة
من يوم  ٩/٢١بعملية ( �إخالء طبي) ملواطنة
ا�ستدعت حالتها ال�صحية احلرجة نقلها من
م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم لتلقي العالج الالزم.
 وقامت �إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  ٩/٢٧بعملية
(�إخالء طبي) ملري�ض من اجلن�سية الأ�سرتالية

تعر�ض لإ�صابة �إثر �سقوطه �أثناء التجول بجزر
احلالنيات وقد ا�ستدعت احلالة نقله بوا�سطة
الطائرة العمودية من مركز احلالنيات ال�صحي
�إىل م�ست�شفى ال�سلطان قابو�س ب�صاللة مبحافظة
ظفار لتلقي العالج الالزم.
نقل مواد ا�ستهالكية
 قام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 ٩/٩وب�إ�سناد من اجلي�ش ال�سلطاين العماين
بت�سيري �إحدى طائراته العمودية �إىل �أهايل قرى
جبل الكور بوالية بهالء مبحافظة الداخلية
لنقل املواد اال�ستهالكية �إىل �أهايل تلك املناطق،
وذلك لت�سهيل مهمة �إي�صال هذه املواد للمواطنني
القاطنني فيها ل�صعوبة الو�صول �إليها بوا�سطة
الطرق الربية.
 وقام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 ٩/١٥وب�إ�سناد من اجلي�ش ال�سلطاين العماين
بت�سيري �إحدى طائراته العمودية �إىل بلدة يقاء
بوالية الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة نقل
خاللها مواد ا�ستهالكية �إىل �أهايل املناطق
اجلبلية.
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الرقيب �أول  /بدر بن نا�صر الكلبانـــــي
�إعداد :النقيب � /سعيد بن �سليمان ال�سعدي  -ت�صوير:
الرقيب �أول � /سليمان بن حممد العربي

دورة ال�ضباط املر�شحني باجلي�ش ال�سلطاين العُمــــــــــــاين تنفذ التمرين التعبوي النهائي « درع » ٢٦

 rrنفذت دورة ال�ضباط املر�شحني بكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ٩/٢٢البيان العملي للتمرين التعبوي النهائي «درع  ،»٢٦وذلك
على ميادين التدريب باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وقد ُنفذت فعاليات البيان العملي
بالذخرية احلية وفق خطة التمرين املو�ضوعة ،ومب�شاركة �أ�سلحة الإ�سناد املختلفة
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،ودعم هند�سي من اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاعrr .
رعى البيان العملي اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،ويف منطقة التمرين رحب �آمر كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية براعي املنا�سبة واحل�ضور ،ثم قدم
�أحد ال�ضباط املر�شحني �إيجازاً ا�ستعر�ض خالله مراحل التمرين
املختلفة والبيان العملي والأهداف التدريبية املتوخاة من
تنفيذه.
وبهذه املنا�سبة �أ�شاد اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
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ال ُعماين راعي املنا�سبة بامل�ستوى امل�رشف الذي ظهر به ال�ضباط
املر�شحون والروح املعنوية العالية التي انعك�ست �إيجابا على
�سري جمريات و�أحداث التمرين.
وقد ح�رض البيان العملي عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط
و�ضباط ال�صف ،وجمع من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وحول تنفيذ فعاليات التمرين التعبوي النهائي «درع »٢٦
قال العقيد الركن حممد بن �أحمد امل�شيخي �آمر كلية ال�سلطان

اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعُماين راعي املنا�سبة ي�شيد
بامل�ستوى امل�شرف الذي ظهر به ال�ضباط املر�شحون والروح املعنوية
العالية التي انعك�ست �إيجابا على �سري جمريات و�أحداث التمرين
العقيد الركن �آمر كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية:

ي�شكل هذا التمرين ركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية تدريب وت�أهيل
ال�ضباط املر�شحني ،وهو يعد تطبيق ًا عمليا جلميع املراحل النظرية
والتطبيقية التي خا�ضها املر�شح يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية
قابو�س الع�سكرية« :ي�شكل هذا التمرين ركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية
تدريب وت�أهيل ال�ضباط املر�شحني ،وهو يعد تطبيق ًا عمليا جلميع
املراحل النظرية والتطبيقية التي خا�ضها املر�شح يف كلية
ال�سلطان قابو�س الع�سكرية ،وقد مت تنفيذ هذا التمرين مب�شاركة
�أ�سلحة الإ�سناد باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع ،وي�أتي ذلك يف �إطار اخلطط وال�سيا�سات التي

ينتهجها اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف ت�أهيل و�إعداد ال�ضباط
املر�شحني ،وذلك لتويل مهام ال�رشف والواجب خدمة لهذا الوطن
العزيز وقائده املفدى حفظه اهلل ورعاه».
وحتدث املقدم الركن خالد بن را�شد ال�شبلي قائ ًال�« :إن
التمارين الع�سكرية هي ثـمرة جناح ما مت اكت�سابه من خالل
التدريب والت�أهيل امل�ستمر مبختلف املعارف والعلوم الع�سكرية،
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النقيب/
�صقر بن حممد الكلباين

املقدم الركن/
خالد بن را�شد ال�شبلي

النقيب/
عبدالرحيم بن خلفان النبهاين

ال�ضابط املر�شح/
�إبراهيم بن �سعيد بالفورا

كما يعد هذا التمرين النهائي لدورة
ال�ضباط املر�شحني خال�صة جهد تدريبي
بذل من قبل مدر�سة تدريب ال�ضباط
املر�شحني ،وقد مر من خاللها ال�ضابط
املر�شح مبراحل خمتلفة من التدريب
الفردي واجلماعي ،و�أثبتوا قدراتهم يف
التعامل مع معطيات التمرين».
و�أ�ضاف النقيب �صقر بن حممد
الكلباين قائ ًال« :لقد ت�ضمنت فعاليات
هذا التمرين العديد من اجلوانب التدريبية
التعبوية ابتدا ًء من مهارة امليدان
والهجمات و�صوال لقدرتهم على القيادة
والتنفيذ ،و�أظهر فيه ال�ضباط املر�شحون
م�ستوى عالي ًا يف الأداء والروح
ً
املعنوية».
وعرب النقيب عبدالرحيم بن خلفان
النبهاين بقوله« :يعد التدريب اللبنة
الأ�سا�سية ل�صقل وت�أهيل ال�ضابط املر�شح
و�إعداده لي�صبح قائد امل�ستقبل من خالل
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ال�ضابط املر�شح/
�سعيد بن نا�صر ال�سيابي

التدريب النظري والعملي ،حيث �أظهر التمرين مدى كفاءة
الت�أهيل والتدريب الذي يتلقاه ال�ضباط املر�شحون من خالل
قدرتهم العالية على االن�سجام يف تنفيذ اخلطط العملياتية
ملختلف �أحداث التمرين با�ستخدام �أحدث اخلطط والأ�ساليب
الع�سكرية».
من جانبه قال ال�ضابط املر�شح �إبراهيم بن �سعيد بالفورا:
«بف�ضل من اهلل وتوفيقه مت تنفيذ البيان العملي النهائي للتمرين
بكل همة وعزمية و�شجاعة مبا يعك�س م�سرية التدريب يف
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين� ،سائال املوىل جلت قدرته �أن يوفقنا

جمي ًعا خلدمة هذا الوطن الأبي ،و�صون ترابه الطاهر ،حتت ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم
بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».
وقال ال�ضابط املر�شح �سعيد بن نا�رص ال�سيابي« :يعد هذا
التمرين تتويجا للجهود املبذولة يف الفرتة التدريبية بالكلية
والذي اكت�سبنا من خالله مهارات عالية يف القيادة وال�سيطرة،
و�صقل فينا العديد من املهارات التعبوية امليدانية التي
تلقيناها خالل الفرتة التدريبية ،ونحن وهلل احلمد على كفاءة
وجاهزية تامة لأي �أعمال ميدانية خدمة لوطننا الغايل ُعمان».
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اللجنة العليا تتخذ عددًا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجن���ة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة ع���ن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19-ما
زال���ت م�ستمرة يف حالة االنعقاد الدائم ،وق���د 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 تتمثل يف الآتي:
يوم ٩/١٩

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع جائحة
كورونا (كوفيد)19-
�ش���هدت ال�س���لطنة وهلل احلمد خالل هذه الفرتة
انخفا�ض���ا ملحوظ���ا يف �إح�صائي���ات امل�صاب�ي�ن
واملرقّدي���ن يف الأجنح���ة وغ���رف العناية املركزة
يف جمي���ع م�ست�شفي���ات ال�سلطن���ة ،بالإ�ضافة �إىل
االنخفا�ض التدريجي يف �أعداد الوفيات ،ويعود ذلك
بف�ضل اهلل تع���اىل لوعي وثقافة �أبن���اء هذا الوطن
العزيز مبخاطر وتداعيات هذه اجلائحة ،وملا �أبدوه
من التزام وتقيد بالقرارات املتخذة من قبل اللجنة
العليا ،ملجابهة ه���ذه اجلائحة التي �ألقت ب�آثارها
وخ�سائره���ا الإن�سان ّي���ة واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية
على الب�رشية جمعاء.

وخالل الفرتة القادم���ة وملوا�صلة تدين امل�ؤ�رش
الوبائ���ي يف ال�سلطنة ،يجب علينا جميعا التكاتف
معا ،وااللت���زام بال�ضوابط والإج���راءات االحرتازية
املعتمدة ،واتباع كافة التعليمات ال�صحية كارتداء
الكمامة ،وغ�سل اليدين باملاء وال�صابون ،والتباعد
االجتماع���ي ،وا�ست�سقاء املعلوم���ات من م�صادرها
ال�صحيح���ة ،وع���دم التهاون يف االلت���زام بها ،و�أن
تتظافر جهود اجلميع ل�س�ي�ر عملية تطعيم الفئات
امل�ستهدف���ة �ضمن احلملة الوطن ّي���ة للتح�صني �ضد
هذه اجلائحة ،ووف ًق���ا للخطط والربامج املو�ضوعة
لها من قبل اجلهات املخت�صة.

متابعة:
النقيب � /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي
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• ال�سماح ب��إق��ام��ة ���ص�لاة اجلمعة
و�إعادة فتح دور العبادة ملن تلقى جرعة
واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية
�شهر �سبتمرب ٢٠٢١م على �أن ال يزيد
ع��دد احل�ضور على ( )%50م��ن الطاقة
اال�ستيعابية للجوامع وامل�ساجد ودور
ال��ع��ب��ادة ،و�أن ت��ت��وىل وزارة الأوق���اف
وال�ش�ؤون الدينية مهمة تنظيم الإجراءات
االح�ت�رازي���ة املعتمدة يف ه��ذا ال�ش�أن

ومراقبة تنفيذها.
• ال�سماح بامل�شاركة يف الأن�شطة
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��دي��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��ا���ض��ي��ة وامل��ع��ار���ض
وامل�ؤمترات ملن تلقى جرعة واح��دة من
اللقاح على الأقل حتى نهاية �شهر �سبتمرب
٢٠٢١م على �أن ال يزيد عدد احل�ضور على
( )%50من الطاقة اال�ستيعابية للقاعات
واملواقع املخ�ص�صة لإقامة تلك الأن�شطة

والفعاليات ،وعلى �أن تتوىل اجلهات
املخت�صة مهمة تنظيم ومراقبة تنفيذ
الإجراءات االحرتازية للأن�شطة املذكورة.
• �إيقاف العمل بقرار تطبيق احلجر
ال�صحي امل�ؤ�س�سي على القادمني لل�سلطنة
م��ن ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق واجل��م��ه��وري��ة
الإ�سالمية الإيرانية ،وخ�ضوع القادمني
من الدولتني لنف�س ال�ضوابط املو�ضوعة
للقادمني من خمتلف دول العامل.

يوم ٩/٢٢
• الإع���ف���اء م���ن ال���غ���رام���ات لكافة
الرتاخي�ص ال�صادرة من اجلهات احلكومية
للأن�شطة (مت تو�ضيحها يف مرفق) ،والتي
انتهت �أو �ستنتهي خالل الفرتة من  1يونيو
2020م حتى  31دي�سمرب 2021م �رشيطة
التجديد.
• الإعفاء من غرامات جتديد بطاقات
القوى العاملة غري العمانية واملرتبطة
بها ،للبطاقات التي انتهت �أو �ستنتهي
خالل الفرتة من  1يونيو 2020م حتى 31
دي�سمرب 2021م ملن يغادر ال�سلطنة مغادرة
نهائية �أو يقوم بعملية التجديد.
• الإعفاء من الغرامات املرتتبة على
كافة امل�ؤ�س�سات وال����شرك��ات ج��راء عدم
جتديد �سجالتها التجارية والرتاخي�ص
�رشيطة جتديد تلك ال�سجالت والرتاخي�ص
خالل عام2021م.
• ال�سماح لأ�صحاب العمل بتجديد
تراخي�ص مزاولة العمل املنتهية للعمال
املوجودين خ��ارج ال�سلطنة والإع��ف��اء من
الغرامات املرتتبة خالل الفرتة من 1يونيو

2020م حتى 31دي�سمرب2021م.
• �إع���ف���اء امل���ؤ���س�����س��ات ال�����ص��غ�يرة
واملتو�سطة من ر�سوم جتديد بطاقة ريادة
الأعمال للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لكافة الأن�شطة التجارية املنتهية خالل عام
2021م.
كما ق��ررت اللجنة العليا الآت��ي حتى
31دي�سمرب 2021م:
• منح ترخي�ص عمل (م�أذونية) بدل
مغادر جلميع الفئات بالر�سم املقرر ح�سب
الفئة.
• ح��ث ال��ب��ن��وك و��ش�رك���ات التمويل
على التعاون مع املقرت�ضني املت�رضرين
وخا�صة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
(حاملي بطاقة  -ري��ادة  -الأعمال) على
�إعادة جدولة القرو�ض وبدون ر�سوم �إعادة
جدولة.
• �إعفاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
من ر�سوم الت�سجيل يف نظام �إ�سناد التابع
ملجل�س املناق�صات.
• �إعفاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
من ر�سوم الأرا�ضي بحق االنتفاع وت�أجيل

�سداد املت�أخرات.
• ت�أجيل ���س��داد �أق�����س��اط امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة للأن�شطة التي مت
تو�ضيحها يف مرفق( ،حاملي بطاقة ريادة
الأعمال) امل�ستفيدة من القرو�ض التمويلية
من �صندوق الرفد (�سابقاً).
• الإع���ف���اء م��ن ر���س��وم الإي���ج���ارات
لأ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
للأن�شطة التي مت تو�ضيحها يف مرفق،
(حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع
�ضمن العقارات اململوكة من قبل اجلهات
والهيئات احلكومية.

�إن اللجنة العلي���ا املكلفة ببحث
�آلية التعامل م���ع التطورات الناجتة
عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد)19
ت�ؤكد على �رضورة االلتزام بالإجراءات
االحرتازية املعروف���ة و�أهمها التباعد
اجل�سدي ،وغ�سل اليدين ،ولب�س الكمام
عن���د امل�شاركة يف التجمعات �أيا كان
نوعها ،وتدعو اجلميع �إىل �أخذ �أق�صى
درجات احليطة واحلذر حماية لأنف�سهم
وجميع �أفراد �أ�رسهم وجمتمعهم.
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

�إن الطلق��ة  -والتي ال �ش��ك �أن املنت�سبني للأجه��زة الع�سكرية
فوهة البندقية �أو
والأمني��ة يعرفونها متاما  -هي ما يخرج من ّ
�أي �سالح ن��اري ،بحجم كبري كان �أو متو�سط �أو
�صغري� ،س��واء كان ذلك يف وقت ال�سلم لأغرا�ض
التدري��ب� ،أو خالل العمليات الع�سكرية ،والطلقة
 كم��ا نعل��م  -عندما تخرج م��ن ال�سالح الذي�أُطلق��ت منه ال ميك��ن ا�سرتجاعها ،حت��ى و�إن مل ت�صب الهدف
ال��ذي �أطلقت من �أجله .ولعل الكلم��ة �أو العبارة �أو اجلملة التي
يتفوه بها الإن�سان ،بق�صد �أو بدون ق�صد ،هي الأقرب �إىل الطلقة
من حيث مفعولها وخطورتها ،وعدم القدرة على ا�سرتجاعها �إن
أي�ضا فعل قريب من فعل الطلقة من
هي انطلقت ،وقد يكون لها � ً
حيث الت�أثري ،و�إن كانت �أ�رضارها غري مبا�رشة و�رسيعة ك�أ�رضار
الطلق��ة� ،إال �أن ت�أث�ير الكلمة �أك�بر و�أ�شمل ،لأن الكلم��ة نف�سها �أو
العب��ارة � ْإن ُو ّجهت ل�شخ���ص �أو هدف واحد ،فقد ت�صيب �أ�شخا�صا
�آخري��ن� ،أو �أهدا ًف��ا �أخرى ،وذل��ك من خالل تناقله��ا من �شخ�ص
جمتمعا� ،أو �أكرب و�أ�شمل من
لآخر� ،س��واء كان هذا الهدف فر ًدا �أو
ً
ذل��ك كوطن ب�أكمل��ه� ،إن هي وج��دت �آذا ًنا �صاغي��ة ،واتفقت مع
�أه��واء ورغبات وثقافة م��ن ُو ِّجهت لهم ،وذلك وف ًقا للغاية التي
�أُطلق��ت من �أج��ل حتقيقها ،ومن يقف وراءه��ا ،والأ�سلوب الذي
�أُطلقت به ،والو�سيلة �أو الو�سائل التي ا�ستخدمت يف انت�شارها.
�إن بع�ضا من الأقوال �أو الكلمات �أو اجلمل التي يتم تداولها
�شفوي��ا �أو عرب و�سائل االت�ص��ال والتوا�صل االجتماعي هي
ً
�شائع��ات ،وال�شائع��ات لي�ست كلها من �صن��ع اخليال ،بل
حتت��وي �أحيا ًن��ا على جزء ولو ي�سري م��ن احلقيقة التي
ج��رى حتريفه��ا ،وتغي�ير مق�صده��ا ،والتالع��ب

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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مبحتواه��ا ،من خالل الإ�ضاف��ة �أو احلذف،
و�إع��ادة �صياغته��ا مب��ا يتنا�س��ب والهدف
امل��راد حتقيقه م��ن وراء �إطالقها ،وذلك �أن
�صانعه��ا �أو مطلقها ي�ستغل �أهمية حدث ما
�أو �شخ�ص معني ،كمح��ور لل�شائعة ،خا�صة
يف حال��ة ع��دم وج��ود معلوم��ات حقيقية
كافية حول احلدث �أو املو�ضوع الذي تدور
مو�ضوع��ا له��دف
حول��ه ال�شائع��ة لين�س��ج
ً
وغالبا ما يكون ه��دف ال�شائعة هو
مع�ين،
ً
ب��ث الفرقة و�إث��ارة روح ال�شق��اق واخلالف
ب�ين بع�ض فئات املجتم��ع� ،أو الإ�ساءة �إىل
�شخ���ص �أو جماعة �أو فئة معينة ،و�أخطرها
م��ا يك��ون ل��ه ت�أث�ير �سلب��ي عل��ى الأم��ن
واال�ستق��رار يف الوطن ،ولو عدنا �إىل �أ�سا�س
�أو منطل��ق �أو بداية ه��ذه ال�شائعة �سنجدها
بكل ت�أكيد( :الكلمة).
�إن الكلمة قد تكون
م�صدرا للخري ،و�سبيلاً
ً
للتق��ارب وامل��ودة بني النا���س �أو الأمم� ،إن
كان م�ضمونه��ا الوا�ض��ح �أو املبطن يهدف
�إىل ذل��ك ،كم��ا ميك��ن �أن تك��ون يف الوق��ت
نف�س��ه و�سيلة للخ�صام وال�شق��اق والتباعد،
واخلالف  -كما ذك��ر �ساب ًقا � -سواء كانت
ب�ين الأف��راد �أو املجتمع��ات �أو الأمم ،و�إن
ذل��ك يعود �إىل الهدف منه��ا ،والكيفية التي
خرج��ت بها ،والأ�سل��وب واملوقف والظرف

ال��ذي ُوج��دت في��ه ،والو�سيل��ة
الت��ي انت�رشت م��ن خاللها .وعن
الكلم��ة �أو الق��ول �أو العب��ارة الت��ي
تخرج من فم الإن�سان� ،أو قام بنقلها
للآخري��ن دون التمع��ن يف �أهدافها
والأ��ضرار التي قد ت�سببها ،يقول اهلل
ِين � َآم ُنوا
(يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
�سبحانه وتعاىلَ :
ا َّت ُق��وا اللهَّ َ َو ُقولُ��وا َق ْو اًل َ�سدِي�� ًدا) �سورة
الأح��زاب الآي��ة ( ،)٧٠ويقول جل من
يب
قائلَّ :
(ما َي ْلفِظُ مِ ن َق ْو ٍل ِ�إ اَّل َل َد ْي ِه َرقِ ٌ
َعتِي�� ٌد) �سورة ق الآية ( ،)١٨ويقول اهلل
ِي��ن � َآم ُنوا ِ�إن
(يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
جلت قدرت��هَ :
يبوا
اءكُ ْم فَا�سِ ٌق ِب َن َب ٍ�إ َف َت َب َّي ُنوا �أَن ُت ِ�ص ُ
َج َ
َق ْو ًم��ا ب َِج َهالَ��ةٍ َف ُت ْ�صب ُِح��وا َعلَ��ى َم��ا
َف َع ْل ُت ْم َنادِمِ ني َ) �سورة احلجرات الآية
( ،)٦ويق��ول الر�س��ول �صلى اهلل عليه
و�سل��م« :من كان ي�ؤم��ن باهلل واليوم
خريا �أو لي�صمت» ،وقيل
الآخر فليقل ً
ع��ن الكلمة التي قد يك��ون لها ت�أثري
(ر ّب كلمةٍ تقول
�سلبي ،ونتيجة �سيئةُ :
ل�صاحبها دعني)� ،أي �أن قائلها الذي
خرج��ت هذه الكلمة من فيه� ،أو �ساهم
يف نقله��ا وترويجه��ا ،كان الأجدر به
�أال ينطق بها� ،أو ال يكون و�سيلة لنقلها
للآخرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

عميد ركن متقاعد
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حـرب اال�ستنزاف
�صورة مثرية من احلرب العاملية الأوىل

حرب اال�ستنزاف م�صطلح ع�سكري قدمي ،جديد ومتجدد ،حيث �إنه ميكن �أن ُيطلق على �أي
مواجهة ع�سكرية وعلى كافة امل�ستويات الإ�سرتاتيجية والعملياتية والتعبوية ،ويف �أي زمان
ومكان ،فعلى امل�ستوى الإ�سرتاتيجي قد حتدث حرب اال�ستنزاف يف �صورة حرب �شاملة
بني دولة و�أخرى �أو حلف وحلف �آخر ،وت�شمل هذه احلرب كافة املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والثقافية والع�سكرية .ومبجرد ن�شوب هذه احلرب ف�إنها ت�شمل
امل�ستويني العملياتي والتعبوي ،وعندما نقول ب�أن هذا امل�صطلح قدمي ،لأن
حروب اال�ستنزاف حدثت يف كل الع�صور ,و�إن مل ي�شار �إليها مب�صطلح
حرب اال�ستنزاف� ،أما كونه م�صطلحً ا جديدً ا ف�إنه بد�أ ا�ستخدامه
لأول مرة يف الع�صر احلديث من قبل الرئي�س الراحل جمال
عبد النا�صر بعد نك�سة 1967م ،وا�ستمرت احلرب بني
م�صر و�إ�سرائيل دون توقف حتى عام 1٩73م ،لذلك
�أطلق جمال عبد النا�صر على تلك احلرب (حرب
اال�ستنزاف)� ،أما كونه م�صطلحً ا متجددً ا ،ف�إنه
العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي
�سي�ستخدم يف احلروب املقبلة التي ت�أخذ
طابع احلرب الطويلة.
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حرب اال�ستنزاف هو مفهوم �إ�سرتاتيجي عملياتي تعبوي ،يعني
�أنه لكي يتم حتقيق الن�رص يف �أي حرب �أو �أي عملية ع�سكرية بغ�ض
النظر عن حجمها ،ويكون التفوق الع�سكري ل�صالح �أحد الطرفني
املت�ضادين ،ف�إن الأمر يتطلب �إ�ضعاف الطرف املتفوق لي�صل �إىل حد
االنهيار �أو درجة الإ�ضعاف املطلوبة ،وذلك عن طريق الدخول معه
يف حرب طويلة الأجل ،بهدف �إيقاع �أكرب خ�سائر ممكنة يف �إمكاناته
املعنوية واملادية( ،قوة ب�رشية و�أ�سلحة ومعدات) ،وعادة ما يكون
الطرف املنت�رص هو من ميتلك �إمكاناته املادية والب�رشية وما
ي�صاحبها من و�سائل و�أ�ساليب لتفعيل تلك الإمكانات مب�ستوى م�ؤثر.
وتعرف حرب اال�ستنزاف ب�أنها (حرب تهدف �إىل الق�ضاء على
ّ
القدرات ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية للخ�صم بالتدرج� ،أو
�إ�ضعافها �إىل احلد املطلوب) حتى يتمكن �أحد الطرفني املت�ضادين
من �إعادة تنظيم قدراته القتالية واال�ستعداد خلو�ض احلرب مرة
�أخرى مبفاهيمها الع�سكرية التقليدية.
وينظر معظم القادة الع�سكريني �إىل �أنه يجب جتنب الدخول يف
حرب ا�ستنزاف مع العدو �إال �إذا كانت كافة �أنواع العمليات الع�سكرية
غري ممكنة� ،أو �أن م�صريها الف�شل ،لأن حتقيق الن�رص يف احلرب ال
ميكن حتقيقه �إال بتطبيق مبادئ احلرب املعروفة و�أهمها املناورة،
وحرب اال�ستنزاف بطبيعتها حرب جامدة ،كما �أن الدخول يف حرب
ا�ستنزاف يعد خماطرة غري حم�سوبة ،ونتائجها غري حم�سومة متتد
لفرتة طويلة من دون �آفاق وا�ضحة للن�رص �أو الهزمية.

اخللفية التاريخية حلرب اال�ستنزاف

ظهر مفهوم حرب اال�ستنزاف لأول مرة خالل احلرب العاملية
الأوىل ،عندما �شنت فرن�سا وبريطانيا عملية وا�سعة �ضد التح�صينات
الأملانية على م�ستوى منطقة (فردين وبلدة ال�سوم) الواقعة �شمايل
فرن�سا ،وكان مهند�س تلك العملية اجلرنال (جوزيف جوفر) القائد
العام للجيو�ش الفرن�سية ،الذي ويل قيادة العملية اجلرنال (فو�ش)،
وتقرر يف البداية �أن ي�ضطلع اجلي�ش الفرن�سي باجلهد الأكرب يف
املعركة ،وبعد م�شاورات وتقديرات للموقف على اجلبهة ،ا�ستقر ر�أي
ال�سيا�سيني والع�سكريني على توزيع اجلهد احلربي بني اجلي�شني
الفرن�سي والأملاين.
واندلعت احلرب الدامية بتاريخ  1يوليو 1916م ،بعملية وا�سعة
النطاق للجي�ش الربيطاين �ضد التح�صينات الأملانية املمتدة على
جبهة طولها ( )45كيلومرتا ،وا�ستمرت املعركة �إىل مطلع نوفمرب
من العام نف�سه ،وقتل فيها وفقد �أكرث من مليون ومائة �ألف ع�سكري
من الفريقني ما جعل منها املعركة الأكرث دموية يف التاريخ .ورغم
اخل�سارة الب�رشية واملادية الهائلة ،ف�إن املكا�سب التي حققها احللفاء
كانت �ضئيلة ومل تتجاوز �إال ال�سيطرة على ( )12كيلومرتا مربعا.
لكن معركة (ال�سوم) دخلت التاريخ ك�أول معركة يف تاريخ حرب
اال�ستنزاف ،و�أحلقت �رضرا كبريا مبعنويات اجلي�ش الأملاين ،ورجحت
كفة احللفاء يف ال�سنتني التاليتني للحرب.

حرب اال�ستنزاف هو مفهوم �إ�سرتاتيجي عملياتي تعبوي،
يعني �أنه لكي يتم حتقيق الن�صر يف �أي حرب �أو �أي عملية
ع�سكرية بغ�ض النظر عن حجمها يتطلب �إ�ضعاف الطرف
املتفوق لي�صل �إىل حد االنهيار �أو درجة الإ�ضعاف املطلوبة
احلرب العاملية الثانية

كما �أن حرب اال�ستنزاف �أ�صبحت تقليدا �شائعا ،خالل احلرب
العاملية الثانية ،فمعركة (�ستالني غراد) التي كانت حا�سمة يف
ر�سم م�سار احلرب كانت حرب ا�ستنزاف ،فبعد �صد اجليو�ش الرو�سية
للجيو�ش الأملانية عن دخول مو�سكو ،ف�شلت اجليو�ش الأملانية يف
ال�سيطرة على حقول القمح (ب�أوكرانيا) ،وبات بديهيا ف�شلها يف ح�سم
املعركة على اجلبهة ال�رشقية ،الأمر الذي فتح الباب على م�رصاعيه
حلرب ا�ستنزاف ا�ستمرت حوايل (� )6أ�شهر بني � 21أغ�سط�س  1942و2
فرباير1943م.
ونتيجة جلهل اجليو�ش الأملانية بطبيعة الأر�ض وق�ساوة
الطق�س ،وطول خطوط الإمداد ووعورتها انتهت معركة (�ستالني
غراد) بخ�سارة فادحة للجيو�ش الأملانية وكانت البداية لهزميتها
يف املعارك الأخرى على كافة جبهات القتال ،وقد كانت اخل�سائر
الب�رشية يف هذه املعركة من الطرفني حوايل (مليونني ن�سمة) بني
قتيل وجريح لع�رشات الآالف منهم من املدنيني الرو�س.

احلرب الفيتنامية

�إن احلرب الفيتنامية تعد من حروب اال�ستنزاف التي ا�ستمرت
(ع�رشين عاما) تقريبا ،واملعروفة �أي�ضا باحلرب (الهندو�صينية
الثانية) ،ويف فيتنام يطلق عليها حرب املقاومة �ضد �أمريكا.
وقد بد�أت احلرب بتاريخ  1نوفمرب 1955م ،وانتهت يف �أبريل
1975م ،وكانت �أطراف احلرب الر�سمية فيتنام ال�شمالية وفيتنام
اجلنوبية ،تلقى اجلي�ش الفيتنامي ال�شمايل الدعم من االحتاد
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ظهر مفهوم حرب اال�ستنزاف لأول مرة خالل احلرب
العاملية الأوىل ،عندما �شنت فرن�سا وبريطانيا عملية
وا�سعة �ضد التح�صينات الأملانية على م�ستوى منطقة
(فردين وبلدة ال�سوم) الواقعة �شمال فرن�سا

حرب اال�ستنزاف �أ�صبحت تقليدا �شائعا،
خالل احلرب العامليـــة الثانيـــة ،فمعركة (�ستالني
غراد) التي كانت حا�سمة يف ر�سم م�سار احلرب
كانت حرب ا�ستنزاف
احلرب العاملية الثانية ـ �أكرب عملية برمائية يف التاريخ عملية (نورماندي) 1945م

اقتحام خط بارليف ـ يف حرب �أكتوبر 1973م

ال�سوفيتي ال�سابق ،وال�صني وحلفاء �شيوعيني �آخرين� ،أما اجلي�ش
الفيتنامي اجلنوبي فقد تلقى الدعم من الواليات املتحدة الأمريكية
وكوريا اجلنوبية ،و�أ�سرتاليا ،وتايالند ،وحلفاء �آخرين مناه�ضني
لل�شيوعية� .أما احلكومة الأمريكية فتدخلت يف ال�رصاع من �أجل منع
ا�ستيالء ال�شيوعيني على فيتنام اجلنوبية ،وكان الهدف املعلن هو
وبدءا من عام 1950م ،بد�أ انت�شار القوات
وقف انت�شار ال�شيوعيةً .
الأمريكية يف فيتنام ،ومن عام 1959م ف�صاعدا ،ت�صاعدت وترية
التدخل الأمريكي ،ويف عام 1960م �أثناء عهد الرئي�س (جون كيندي)
ارتفعت �أعداد القوات الأمريكية تدريج ًيا حتت برنامج (�إم �أيه �أيه جي
 ،)MAAGفمن �أقل من ( )١٠٠٠جندي عام 1959م �إىل (� ١٦ألف)
جندي عام1963م ،ويف عام 1964م و�صل عدد القوات الأمريكية
يف فيتنام (� ١٨٤ألف) جندي.
خالل احلرب �شنت الواليات املتحدة الأمريكية حملة ق�صف
�إ�سرتاتيجي وا�سع النطاق �ضد فيتنام ال�شمالية ،وبعد حرب ا�ستنزاف
طويلة الأجل بد�أت القوات الأمريكية باالن�سحاب التدريجي يف �إطار
مرحلة «فيتنامية» التي هدفت �إىل �إنهاء التدخل الأمريكي يف احلرب،
ونقل مهمة حماربة ال�شيوعيني �إىل الفيتناميني اجلنوبيني من خالل
تطوير وتدريب اجلي�ش الفيتنامي اجلنوبي ،ويف هذه املرحلة ازدادت
قدرات اجلي�ش الفيتنامي اجلنوبي غري التقليدية والتقليدية بعد فرتة
من الإهمال ،و�أ�صبحت تركز على القوة النارية على غرار القوات
الأمريكية .و�أي�ضا يف هذه املرحلة انخف�ضت املعنويات ب�شكل ملحوظ
يف �صفوف القوات الأمريكية وازدادت حوادث الت�سكع ،وا�ستخدام
املخدرات وع�صيان الأوامر ،و�رصح اجلرنال الأمريكي (كريتون
�أبرامز) قائال «�أنا بحاجة �إىل �إرجاع هذا اجلي�ش �إىل وطنه لإنقاذه».
ويف � 15أغ�سط�س 1973م مت �سحب القوات الأمريكية بالكامل .وكان
�سقوط (�سايغون) يف قب�ضة اجلي�ش الفيتنامي ال�شمايل يف �أبريل
1975م مبثابة نهاية احلرب ،ومتت �إعادة توحيد فيتنام ال�شمالية
كبريا ج ًدا من الأرواح،
واجلنوبية يف العام التايل .كلفت احلرب عد ًدا ً
حيث ترتاوح تقديرات عدد اجلنود الفيتناميني واملدنيني الذين ُقتلوا
من (� 966،000ألف  3.8 -مليون) �شخ�ص.
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بعد هزمية القوات امل�رصية يف حرب 1967م وان�سحابها من
�شبه جزيرة �سيناء ،و�أثبتت القوات الإ�رسائيلية تفوقها الع�سكري
ال�ساحق على القوات امل�رصية ،حتولت القوات امل�رصية �إىل حرب
اال�ستنزاف .وحت�شدت على ال�ضفة الغربية للقناة وتوقف �إطالق النار
بعد (� 6أيام) من اندالع احلرب .و�أ�صدرت القيادة الع�سكرية امل�رصية
توجيهات حددت فيها الآتي�« :إن مرحلة �إعادة التنظيم بنيت على
�أ�سا�س عزمية و�إميان املقاتل يف جي�شنا وقدراته على القتال ،معتمدا
على ال�ضبط والربط والأخالق ،والروح القتالية متهيدا لإعادة �سيناء
بالكامل .ومن �أجل هذا الوطن العزيز علينا جميعا ،لن ن�سمح بارتداد
�أي فرد �أو �أي معدة من خطوطنا الدفاعية احلالية ،ولن ي�صدر من
القائد العام �أو �أي قائد �أمرا باالرتداد .و�أن منوت جميعا يف مواقعنا
الدفاعية �أ�رشف لنا من و�صمنا بالعار ،وو�صمة ال�رشف الع�سكري
الذي نتحلى به ».
وقد �سارعت القوات امل�سلحة امل�رصية على امتداد اجلبهة بتنظيم
الدفاعات مبا تي�رس لها من �إمكانات ،والتي ال تزيد عن ( 100دبابة)
و( 150مدفعاً) يف يوم  10يونيو 1967م ،و�أخذت هذه القوات يف
التزايد من خالل امل�ساعدات من الدول العربية وال�صديقة ،التي
�سارعت ب�إر�سال �أ�سلحة ومعدات �إىل جانب تنفيذ االحتاد ال�سوفياتي
ال�سابق لبع�ض عقود �صفقات �أ�سلحة قدمية لت�صل كفاءة القوات
امل�سلحة امل�رصية �إىل حوايل ( )%50من الكفاءة املقررة لها يف
نهاية عام 1967م ،كما �أن الت�صالح العربي يف م�ؤمتر القمة العربية
يف اخلرطوم� ،ساعد على �سحب القوات امل�رصية من اليمن لتتوىل
م�س�ؤوليتها الوطنية على اجلبهة.
ولإعادة تنظيم القوات امل�رصية ورفع كفاءتها القتالية ،بذلت
جهود كبرية على خمتلف امل�ستويات بدءا من رئي�س اجلمهورية
�إىل وزير احلربية والقائد العام للقوات امل�سلحة ،ورئي�س الأركان،
وقادة الأفرع الرئي�سية واجليو�ش امليدانية ،كل على م�ستواه يحاول
�إقناع نظريه من االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ب�رضورة تزويد م�رص
ب�أ�سلحة متطورة ،وعدم االكتفاء بالأ�سلحة القدمية التي وردت من
االحتاد ال�سوفيتي �سواء من خالل الدعم �أو ال�صفقات ،وكان حمور

احلديث دائما ين�صب على مقارنات واقعية بني قدرات الأ�سلحة
زود بها
الإ�رسائيلية التي ت�ستخدمها فعال ،وقدرات الأ�سلحة التي ّ
االحتاد ال�سوفياتي م�رص ،والتي �أثبت اجلزء الأكرب منها ق�صورا يف
حرب 1967م  يف مواجهة الأ�سلحة الإ�رسائيلية وعلى �سبيل املثال،
كان ال ميكن للمقاتالت من طراز (ميج  )15و(ميج  ،)17ذات املديات
الق�صرية والت�سليح املحدود �أن تواجه الطائرات الإ�رسائيلية من طراز
(مرياج ،و�سوبر م�ستري ،و�سكاي هوك) وغريها من الطائرات املقاتلة.
وكان ال ميكن �أن تت�صدى الدبابات من طراز (تي  )34امل�ستخدمة
يف احلرب العاملية الثانية ،للدبابات الإ�رسائيلية املطورة من طراز
(�شريمان ،و�سنتوريون) ،كما �أن و�سـائل الإنذار اجلوي تعد من طرازات
قدمية ،وال ت�ساير �إ�سرتاتيجية ا�ستخدام �سالح اجلو الإ�رسائيلي .وقد
مرت حرب اال�ستنزاف بني م�رص والأردن و�إ�رسائيل على ثالث مراحل
وهي كالآتي:
 rمرحلة ال�صمود .وكان الهدف منها هو �رسعة �إعادة البناء،
وو�ضع الهيكل الدفاعي عن ال�ضفة الغربية لقناة ال�سوي�س .وكان
ذلك يتطلب هدوء اجلبهة حتى تو�ضع خطة الدفاع مو�ضع التنفيذ
مبا تتطلبه من �أعمال كثرية وب�صفة خا�صة �أعمال التجهيز الهند�سي
املطلوبة ،وا�ستغرقت هذه املرحلة من يونيو 1967م �إىل �أغ�سط�س
1968م.
 rمرحلة الدفاع الن�شط .كان الغر�ض منها تن�شيط اجلبهة
واال�شتباك بالنريان مع القوات الإ�رسائيلية بغر�ض تقييد حركة
قواتها يف اخلطوط الأمامية على ال�ضفة ال�رشقية للقناة ،وتكبيدها
قدرا من اخل�سائر يف الأفراد واملعدات ،وا�ستغرقت هذه املرحلة من
�سبتمرب 1968م �إىل فرباير 1969م.
rبع�ض القوات والإغارة على القوات الإ�رسائيلية ،وكان الهدف
منها تكبيد �إ�رسائيل �أكرب قدر من اخل�سائر يف الأفراد واملعدات
لأقناعها ب�أنه البد من دفع الثمن غاليا للبقاء يف �سيناء ،ويف الوقت
نف�سه تطعيم اجلي�ش امل�رصي عمليا ومعنويا للمعركة .وا�ستغرقت
هذه املرحلة من مار�س1969م �إىل �أغ�سط�س 1970م.
وخالل املراحل امل�شار �إليها �أعاله ،نفذت م�رص العديد من
الن�شاطات ال�سيا�سية املكثفة لك�سب الت�أييد لق�ضيتها مع �إ�رسائيل

على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،و�إعداد الدولة للحرب ا�ستعدادا
للحرب املقبلة مع �إ�رسائيل ،وعمليات ع�سكرية برية وجوية وبحرية
وقوات خا�صة يف مواقع عديدة على اجلبهة ويف عمق �إ�رسائيل ،كانت
نتائجها رفع معنويات القوات امل�سلحة امل�رصية.
وبعد حرب ا�ستنزاف دامت (� ٨سنوات) من عام (1966م �إىل عام
1973م) ،ا�ستطاعت القوات امل�رصية من �إعادة تنظيمها وت�سليحها
وتدريبها والو�صول بها �إىل �أعلى درجات الكفاءة القتالية ،ومن
خالل عمليات اال�ستنزاف متكنت �أي�ضا من التعرف على كل قدرات
و�إمكانات العدو يف خمتلف الأ�سلحة �سواء اجلوية �أو الربية �أو البحرية
وو�سائل الدفاع اجلوي .وهو ما مكن القوات امل�رصية من تطوير �أداء
ومعدالت ال�سالح الذي متلكه فكانت املفاج�أة الكربى التي �أذهلت
العامل يف �أكتوبر 1973م ،وهي الهجوم ال�شامل املفاجئ للقوات
امل�رصية وال�سورية على القوات الإ�رسائيلية ،وعبور القوات امل�رصية
قناة ال�سوي�س وتدمري خط (بارليف) احل�صني والتقدم �إىل عمق �سيناء.

احلرب العراقية الإيرانية

�أطلقت عليها احلكومة العراقية �آنذاك ا�سم (قاد�سية �صدام) بينما
عرفت يف �إيران با�سم (الدفاع املقد�س) ،وهي حرب ن�شبت بني العراق
و�إيران من (�سبتمرب عام 1980م حتى �أغ�سط�س 1988م) وانتهت
بال انت�صار لطريف ال�رصاع ،وقبولهما لوقف �إطالق النار ،وبالرغم
من ذلك خلفت احلرب نحو (مليون قتيل) وخ�سائر مالية بلغت
( 400مليار دوالر �أمريكي) ودامت (لثماين �سنوات) لتكون بذلك
�أطول نزاع ع�سكري يف القرن الع�رشين املا�ضي ،وواحدة من �أكرث
ال�رصاعات الع�سكرية دموية� ،أ ّثرت احلرب على املعادالت ال�سيا�سية
ملنطقة ال�رشق الأو�سط وكان لنتائجها بالغ الأثر يف العوامل التي
�أدت �إىل حربي اخلليج الأوىل والثانية.
بد�أت احلرب (العراقية-الإيرانية) على �إثر التوترات التي ن�شبت
بني البلدين عام 1980م ،حيث بد�أت اال�شتباكات احلدودية املتقطعة
بني البلدين ،ثم اتهمت العراق �إيران بق�صف البلدات احلدودية العراقية
يف � 4سبتمرب 1980م معتربة ذلك بداية للحرب ،فعلى �إثر ذلك قام
الرئي�س العراقي الأ�سبق �صدام ح�سني يف �17سبتمرب عام 1975م
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ب�إلغاء اتفاقية اجلزائر مع �إيران ،واعتبار مياه �شط العرب كاملة
جزءا من املياه الإقليمية العراقية.
وا�شتدت حدة اال�شتباكات احلدودية لت�صبح حر ًبا �شاملة بني
البلدين بعد قيام القوات العراقية باجتياح الأرا�ضي الإيرانية يف 22
�سبتمرب 1980م.
ولقد �سبقها تاريخ طويل من النزاعات احلدودية ،وكان دافع
احلرب اخلوف من �أن تقوم الثورة الإيرانية التي ن�شبت يف عام
1979م ب�إلهام الأغلبية ال�شيعية بالعراق للقيام بتمرد� ،إ�ضافة
�إىل رغبة العراق يف ا�ستبدال �إيران كقوة مهيمنة يف اخلليج العربي،
وكان �أمل العراق هو اال�ستفادة من الفو�ضى التي خلّفتها الثورة
يف �إيران فهاجم دون �سابق �إنذار ر�سمي ،لكنه مل يحقق �سوى تقدم
حمدود �إىل داخل �إيران ومت �صده �رسيعا ،وا�ستعادت �إيران كل
الأرا�ضي التي فقدتها بحلول يونيو 1982م� .أ�صبحت �إيران الطرف
املهاجم على مدى ال�سنوات ال�ست التالية ،و�شارك عدد من اجلماعات
امل�سلحة كوكالء يف احلرب� ،أبرزهم حركة جماهدي خلق حتالف مع
العراق ،بينما حتالفت امليل�شيات الكردية العراقية التابعة للحزب
الدميقراطي الكرد�ستاين ،واالحتاد الوطني الكرد�ستاين مع �إيران،
وجميعها تعر�ضت لهزائم قوية بحلول نهاية ال�رصاع.

حرب اال�ستنزاف على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي

�إن م�صطلح احلرب الباردة هو م�صطلح ا�ستخدم لو�صف ال�رصاعات
ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية التي كانت بني املع�سكرين الغربي
(حلف الأطل�سي) بزعامة الواليات املتحدة الأمريكية ،واملع�سكر
ال�رشقي (حلف وار�سو) بزعامة االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،وتعد احلرب
الباردة هذه �إحدى حروب اال�ستنزاف على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي
التي بد�أت يف منت�صف الأربعينات وحتى بداية الت�سعينيات .وخالل
هذه الفرتة ،ظهر التناف�س بني القوتني لل�سيطرة على العامل من خالل
التحالفات الع�سكرية ،والدعاية ،وتطوير الأ�سلحة ،والتقدم ال�صناعي،
وتطوير التكنولوجيا ،والت�سابق الف�ضائي ،ولقد ا�شرتكت القوتان
يف ا�ستنزاف طاقاتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية من خالل
الإنفاق ال�ضخم على الدفاع ،والرت�سانات النووية ،واحلروب غري
املبا�رشة التي ت�سمى (احلرب بالوكالة).
ويف ظل غياب حرب معلنة بني القوتني ،قامتا باال�شرتاك يف
عمليات بناء ع�سكرية ،و�رصاعات �سيا�سية يف كثري من دول العامل
حتت م�سمى (امل�ساعدات) ،فبالن�سبة للواليات املتحدة للدول التي
ان�ضمت �أو �ستن�ضم �إىل فلك الر�أ�سمالية� ،أما بالن�سبة لالحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق للدول التي ان�ضمت �أو �ستن�ضم �إىل فلك ال�شيوعية اال�شرتاكية.
وعلى الرغم من �أن الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
كانا حلفاء �ضد املحور يف احلرب العاملية الثانية� ،إال �أنهما اختلفا
يف كيفية �إدارة العامل ما بعد احلرب و�إعادة بنائه خالل ال�سنوات
التالية للحرب ،وعلى �ضوء هذا االختالف انت�رشت احلرب الباردة
خارج �أوروبا �إىل كل مكان يف العامل ،حيث �سعت الواليات املتحدة
�إىل �سيا�سات املحا�رصة واال�ستئ�صال لل�شيوعية وح�شد احللفاء
خا�صة يف �أوروبا الغربية وال�رشق الأو�سط ،وباملقابل دعم االحتاد
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م�صطلح احلرب الباردة هو م�صطلح ا�ستخدم لو�صف
ال�صراعات ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية التي كانت
بني املع�سكرين الغربي (حلف الأطل�سي) بزعامة الواليات
املتحدة الأمريكية ،واملع�سكر ال�شرقي (حلف وار�سو)
بزعامة االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
ال�سوفيتي ال�سابق احلركات ال�شيوعية حول العامل خا�صة يف� أوروبا
ال�رشقية و�أمريكا الالتينية ودول جنوب �رشق �آ�سيا وال�رشق الو�سط.
لقد �صاحبت فرتة احلرب الباردة عدة �أزمات دولية مثل �أزمة
ح�صار برلني ( 1948ـ 1949م) ،عندما انتهت املفاو�ضات بني الدول
املنت�رصة يف احلرب ،حول م�ستقبل و�ضع �أملانيا �إىل طريق م�سدود،
فاتفقت كل من الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�سا يف
(ندوة لندن) والتي عقدت يف �أبريل يونيو 1948م على توحيد مناطق
ال�سوفياتي ال�سابق الذي قرر فر�ض
نفوذها ،ف�أثار ذلك غ�ضب االحتاد ّ
ح�صار على (برلني الغربية) .حينما حاول ال�سوفييت �إجبار القوات
الغربية على الرحيل �إال �أن القوات الغربية مت�سكت مبواقعها.
وعلى �أثر ذلك قامت الواليات املتحدة ب�إر�سال م�ساعدات ل�سكان
(برلني) البالغ عددهم ( 2.2مليون ن�سمة) حتى قام ال�سوفييت بفك
ح�صارهم ،واعتربت الواليات املتحدة ذلك انت�صارا حققته �ضد
ال�سوفييت يف �إطار احلرب الباردة فظهرت �أملانيا الغربية يف مايو
1949م ،و�أملانيا ال�رشقية يف �أكتوبر 1949م.
واحلرب الكورية ( 1950ـ 1953م)  ،التي �أدت �إىل انق�سام كوريا
�إىل كوريا اجلنوبية املنحازة �إىل جانب الواليات املتحدة ،وكوريا
ال�شمالية املنحازة �إىل االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق .و�أزمة ال�صواريخ
الكوبية عام 1962م ،التي كانت من �أخطر الأزمات عندما �شعر
العامل �أنه على حافة االجنراف �إىل حرب عاملية ثالثة .وحرب فيتنام
( 1956ـ 1975م) ،التي انهزمت فيها الواليات املتحدة الأمريكية،
وتوحدت فيتنام منحازة �إىل االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،والغزو
ال�سوفيتي لأفغان�ستان الذي كان الهدف منه دعم احلكومة الأفغانية
ال�صديقة لالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،والتي كانت تعاين من هجمات
الثوار املعار�ضني لل�سوفييت ،والذين ح�صلوا على دعم من جمموعة
من الدول املناوئة لالحتاد ال�سوفييتي من �ضمنها الواليات املتحدة
الأمريكية وبع�ض من الدول الإقليمية ،وقد دخلت القوات ال�سوفيتية
�إىل �أفغان�ستان بتاريخ � 25سبتمرب 1979م ،وبعد حرب طويلة بني
�أطياف ال�شعب الأفغاين دامت ع�رش �سنوات ان�سحبت القوات ال�سوفيتية
من �أفغان�ستان بتاريخ  2فرباير 1989م.
و�أخريا �أزمة مناورات قوات حلف �شمال الأطل�سي يف �أوروبا
ال�رشقية يف عام 1983م .كما �شهدت احلرب الباردة �أي�ضا فرتات من
التهدئة عندما كانت القوتان العظميان ت�سعيان نحو التهدئة ،كما مت
جتنب املواجهات الع�سكرية املبا�رشة لأن حدوثها كان �سي�ؤدي �إىل
حرب عاملية ثالثة ،بل رمبا �إىل دمار العامل ب�أ�رسه من جراء ا�ستخدام
الأ�سلحة النووية من قبل الطرفني.

�إحدى �صور احلرب العراقية الإيرانية

اقرتبت احلرب الباردة من نهايتها �أواخر الثمانينات وبداية
الت�سعينات ،بو�صول الرئي�س الأمريكي (رونالد ريغان) �إىل ال�سلطة
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث �ضاعفت الواليات املتحدة
�ضغوطها ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية على االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق .ويف الن�صف الثاين من الثمانينات ،قدم الرئي�س اجلديد
لالحتاد ال�سوفيتي (ميخائيل غوربات�شوف) مبادرتي (بريي�ستوريكا)
التي تعنى ب�إجراء �إ�صالحات اقت�صادية ،و(غال �سنو�ست) التي تعنى
مببادرة اتباع �سيا�سات �أكرث �شفافية و�رصاحة ،لينهار االحتاد
ال�سوفيتي عام 1991م تاركا الواليات املتحدة القوة العظمى
الوحيدة يف عامل �أحادي القطب.
وما من �شك يف �أن احلرب الباردة التي ا�ستمرت ما يقارب من
( )50عاما كانت حرب ا�ستنزاف على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،مل
ت�ستنزف قوى القوتني العظميني فح�سب ،بل �شملت كل الدول التي
كانت طرفًا فيها من خالل االنحياز �إىل كل منها.

حرب اال�ستنزاف على امل�ستوى العملياتي والتعبوي

مبا �أن مفهوم حرب اال�ستنزاف هو الق�ضاء على قوة العدو
املتفوق �أو �إ�ضعافها �إىل حد معني ،ف�إن هذه احلرب يف امل�ستوى
العملياتي وامل�ستوى التعبوي يف ميدان املعركة ميكن و�صفها ب�أنها
عند و�صول �أحد طريف املعركة �إىل (نقطة الذروة) ،وهو املوقف الذي
ال ميكن للمهاجم �أن يحقق �أي انت�صارات �أخرى ،وعليه �أن يقوم
مبغامرة غري حم�سوبة قد ت�ؤدي �إىل هزميته� ،أو يقرر (وقفة عملياتية)،
وهي اتخاذ مواقع دفاعية ال�ستعادة الأنفا�س ،و�إعادة تنظيم قواته
من حيث التنظيم ،والت�سليح ،والتنظيم للقتال ،وخطط العمليات،
والتعزيزات مبختلف �أ�شكالها.
وهذه (الوقفة العملياتية) ال تعني ب�أي حال من الأحول التوقف
عن القتال والتحول �إىل اجلمود �أو االن�سحاب ،و�إمنا اتباع �أ�سلوب

الدفاع الن�شط الذي من خالله ال�صمود يف املواقع الدفاعية ،والقيام
بعمليات م�ضادة خمتلفة �ضد مواقع العدو الأمامية والعمق �سواء
كانت باملناورة �أو النريان ،ليبقى العدو حتت الت�أثري امل�ستمر الذي
مينعه من �إحراز �أي تقدم �إ�ضايف للنجاح الذي حققه يف هجومه,
وهذه العمليات بحد ذاتها تعد حر ًبا �أو معركة ا�ستنزاف على
امل�ستويني العملياتي والتعبوي.

اخلال�صة

يت�ضح ب�أن حرب اال�ستنزاف لي�ست وليدة اليوم و�إمنا حدثت
على مر الع�صور ومل يكن يطلق عليها حرب ا�ستنزاف ،ولكن الأحداث
التي وقعت فيها والفرتة الزمنية تعرب عن م�صطلح حرب اال�ستنزاف
الذي ا�ستخدم حديثا يف نهايات القرن الع�رشين املا�ضي .وحرب
اال�ستنزاف هي حرب تهدف �إىل ا�ستنزاف طرف لقدرات طرف �آخر
يف احلرب  ،ومن الناحية الزمنية فقد تكون فرتة زمنية خمططة� ،أو
تفر�ضها املواقف املختلفة يف احلرب.
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املجتمع��ات البدائي��ة بلورت��ه مب��ادئ فطرية ج��اءت ا�ستجاب��ة لغرائز
ودواف��ع �أمنية ،تعل��م الإن�سان خالله��ا حماكاته للطبيع��ة والبيئة التي
عا�ش فيها ،ك�أ�ساليب االختفاء واالنق�ضا�ض و املطاردة �أو الفرار.

العمليات امل�شرتكة احلديثة ...
التطور والتخطيط
(اجلزء الثاين)

اً
ا�ستكمال للمقال ال�سابق ال�صادر يف العدد ( )٥٣٦من جملتنا الغراء
(جند عُمان) ،ي�سرين �أن �أتناول معكم هذا املقال ،وفق ما �سي�أتي يف الأ�سطر
التالية ،متمن ًيا �أن �أكون قد وفقت يف طرح هذا املو�ضوع بجزءين ولو ب�شكل
خمت�صر ،فاملو�ضوع كبري ووا�سع ،ويحتاج �إىل مقاالت عديدة لتكملته،
ولكنني ر َّكزت على �أهم املحاور والنقاط لإفادة القارئ الكرمي.
تطور العمليات امل�شرتكة عرب احلروب ال�سابقة
�أجمع امل�ؤرخون على �أن البداية لوقائع احلرب والقتال وتطورها مت
عرب خم�سة ع�صور متتالية هي :الع�رص البدائي ،والع�رص القدمي ،والع�رص
أخريا الع�رص احلديث.
الو�سيط ،وع�رص النه�ضة ،و� ً
العــدد 537
�سبتمرب 2021
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العميد �أول الركن متقاعد/
حمــد بـــن را�شــــد البلو�شــــي

الع�صر البدائي
ويق�ص��د ب��ه املجتمعات التي عا�ش��ت قبل الع�رص الق��دمي ،حيث دار
ال�رصاع والقتال ب�ين هذه املجتمعات البدائية من �أجل البقاء وا�ستمرار
احلي��اة ،و�أه��م ما خرج ب��ه الباحثون عن ه��ذا الع�رص ه��و �أن قتال هذه

الع�صر القدمي
ي�ضم هذا الع�رص التاريخ الع�سكري للإمرباطوريات العظمى القدمية
(امل�رصية ،ال�صينية ،البابلي��ة ،احليثية ،الآ�شورية ،الفار�سية ،الإغريقية،
الروماني��ة ،البيزنطية) وميتد هذا الع�رص لأكرث من ثالثني قر ًنا تر�سخت
خاللها املبادئ الأ�سا�سية لفن احلرب.
ومن �أبرز الأحداث التي وقعت يف هذا الع�رص (ظهور الأمرباطوريات
القدمي��ة وامتالك اجليو�ش الكبرية ،وظهور الأ�سلحة الأولية ،ومن �أبرزها
�أ�سلحة احل�ص��ار و املنجنيق وا�ستخدام القوارب ،وظهور ت�شكيالت برية
و بحري��ة ت�ستخدم كق��وات متنقلة �أو مع بع�ضها البع���ض ،وكذلك ظهور
العدي��د من القادة واملفكرين الع�سكريني مثل املفكر ال�صيني (�صن تزو)
و تدوي��ن اخل�برات القتالي��ة ،وتنفي��ذ عملي��ات برية وبحري��ة مثل (غزو
الإ�سكندر الأكرب لبالد ال�شام).
ويع��د كتاب (ف��ن احلرب) الذي و�ضعه ال�صيني (�ص��ن تزو) من �أقدم
الكت��ب و امل�ص��ادر الع�سكرية الوثيق��ة ال�صلة مببادئ احل��رب ،كما وفر
ه��ذا الع�رص م�صادر عدي��دة مكنت بدرا�ستها و حتليله��ا ا�ستنباط �أ�صول
مب��ادئ احل��رب ،وا�شتملت تعاليم (�ص��ن تزو) على مو�ضوع��ات رئي�سية
عامة متثلت يف (و�ضع اخلطط� ،شن احلرب ،الهجوم باملناورة اخلداعية،
الأو�ض��اع التكتيكي��ة ،الطاق��ة ،نقاط الق��وة وال�ضعف ،املن��اورة� ،أنواع
التكتي��كات ،اجلي���ش يف امل�س�ير ،الأر���ض ،املواق��ف املختلف��ة ،الهجوم
بالنريان وا�ستخدام اجلوا�سي�س).
احلروب والفتوحات الإ�سالمية
كبريا يف �إغناء فن
دورا ً
لعب��ت الفتوحات الإ�سالمية لن�رش الإ�س�لام ً
احلروب و تطور �سلوكياتها ،لكن هذا الدور �أهمل �إىل درجة كبرية نتيجة
�أن معظم الكتاب وامل�ؤرخني يف التاريخ الع�سكري كانوا من الغرب  ،و�إن
الدار�س لغزوات الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم -من خالل كتب التف�سري
وال�سرية النبوية يتبني لديه بو�ضوح الإ�سرتاتيجية الع�سكرية الإ�سالمية،
وتتجل��ى ه��ذه الإ�سرتاتيجية يف حتدي��د الهدف و املحافظ��ة عليه ،وهو
م��ن �أهم مبادئ احلرب و غال ًبا م��ا يكون تغيري الهدف �سب ًبا يف الهزمية
كم��ا حدث يف غ��زوة �أحد ،ا�ستخ��دام عن�رص املفاج�أة حي��ث قال :تعاىل
ات ُ�ص ْب ًحا)� ,سورة العاديات الآية (.)٣
ري ِ
( َفالمْ ُ ِغ َ
ويع��د عن�رص املفاج�أة من �أقدم مب��ادئ ال�رصاع امل�سلح ،حيث لعب

�إن الدار�س لغزوات الر�س��ول� -صلى اهلل عليه و �سلم -يتبني
لدي��ه بو�ض��وح الإ�سرتاتيجي��ة الع�سكري��ة الإ�سالمية التي
تتجل��ى يف حتدي��د الهدف و املحافظة علي��ه والذي يعد من
�أهم املبادئ يف احلرب

حا�سم��ا على م��ر الع�صور ،وما زال��ت �أهميته حتت��ل مكا ًنا مرمو ًقا
دورا
ً
ً
يف احلروب احلديثة ،لأنها تي��سر حتقيق الأهداف و�إ�سرتاتيجية لل�رصاع
امل�سل��ح كما ح��دث يف غزوة (بدر الك�برى)� .إ�سرتاتيجي��ة الردع ،وتهدف
هذه الإ�سرتاتيجية �إىل �إظهار القوة و اال�ستعداد التام ال�ستخدامها �ضد �أي
تهدي��د معلن �أو غري معل��ن ،وترتكز هذه الإ�سرتاتيجية على الآية الكرمية:
الل
ون ِب ِه َع ُد َّو َهّ ِ
ا�س َتطَ ْع ُت ْم مِ ْن ق َُّوةٍ َومِ ْن ِر َب ِ
��اط الخْ َْيلِ ُت ْرهِ ُب َ
َ
(و�أَعِ �� ُّدوا َل ُه ْم َما ْ
ين مِ ْن ُدون ِِه ْم اَل َت ْعل َُمو َن ُه ُم َهّ ُ
الل َي ْعل َُم ُه ْم َو َما ُت ْن ِفقُوا مِ ْن َ�ش ْي ٍء
َو َع ُد َّوكُ ْم َو� َآخ ِر َ
ون) �سورة الأنفال الآية (.)٦٠
فيِ َ�سبِيلِ َهّ ِ
الل ُي َو َّف �إِل َْيك ُْم َو�أَ ْن ُت ْم اَل ُتظْ ل َُم َ
عن�رصا حيو ًي��ا يف تقرير م�ص�ير ال�رصاع
املب��اد�أة ومتث��ل املب��اد�أة
ً
امل�سل��ح ،حيث متك��ن من �إحراز مكا�س��ب كبرية �ضد عدو ل��ه نية الهجوم
أي�ضا يف غزوة (بدر الكربى).
وتفقده القدرة على الرد ،كما حدث � ً
ال�رسع��ة وخف��ة احلرك��ة ،وخري م��ا يعرب ع��ن �أهمي��ة ال�رسعة وخفة
احلرك��ة كلم��ة (اخليل) يف الآي��ة الكرمي��ة ال�سابق��ة ،ويق�صد به��ذا املبد�أ
الع��ام القدرة على احلركة و�إجراء املناورة مبا ميكن القوات القائمة على
الهجوم من احلركة دون توقف حتى تتحقق الأهداف املر�سومة.
وح��دة القي��ادة ،وقد كانت ق��وة جيو�ش امل�سلم�ين تكمن يف وحدة
قيادته��م الر�شيدة املتمثل��ة يف ر�سول اهلل �-صل��ى اهلل عليه و�سلم ،-ومل
يك��ن يعني هذا االنف��راد بالقرارات و لكن كانت تتجل��ى يف تطبيق مبد�أ
ال�ش��ورى واتخ��اذ الق��رار ال�سليم يف الوق��ت املنا�سب ،ومن �أه��م الدرو�س
لغ��زوات الر�س��ول �-صل��ى اهلل عليه و�سل��م( -غزوة حن�ين) ،حيث هزمت
جيو���ش امل�سلمني ب�سبب ا�ستهانتهم بعدوهم وعدم درا�سة ميدان املعركة
بدق��ة وا�ستط�لاع مواقع الع��دو والتعرف عل��ى نواياه ،ول��ذا كان لنا يف
غ��زوات الر�س��ول �صلى اهلل علي��ه و �سلم �أ�سوة ح�سن��ة ودرو�س عظيمة يف
ال�سيا�س��ة والإ�سرتاتيجية الع�سكرية والأخالقي��ة ،وقد مت تطبيق كثري من
مب��ادئ احلرب التي مل تكن معروف��ة مب�سمياتها احلالية يف ذلك الوقت،
ونذك��ر عل��ى �سبي��ل املث��ال ال احل�رص (غ��زوة بدر وغ��زوة �أح��د ومعركة
القاد�سية ومعركة الريموك).
حروب الع�صر الو�سيط
ت�شم��ل ح��روب الق��رون الو�سطى �أو الق��رون املظلة وح��روب الثورة
ال�صناعي��ة وحروب نابليون و حروب الق��رن الثامن ع�رش وحروب القرن
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التا�س��ع ع��شر ،ومن �أبرز ما قدم��ه هذا الع�رص للعقي��دة الع�سكرية ،تطور
مدفعية املي��دان و�أ�سلوب عملها وتطوير طريقة توزيع القوات يف ميدان
املعرك��ة من اخلطوط �إىل الأرتال مم��ا �أك�سبها حرية املناورة يف العمق
وك��ذا مرونة التكيف م��ع طبيعة الأر�ض وتطوير �أ�سل��وب الهجوم املائل
وكذلك تطوي��ر الدرو�س امل�ستفادة من احلروب الأهلية الأمريكية يف فن
املناو�شة.

التج��ارب لتطوي��ر �أعم��ال القت��ال للق��وات ،والتط��ور التكنولوجي حقق
ث��ورة يف املعدات الع�سكري��ة و�أدوات وو�سائل ال��صراع امل�سلح مما �أدى
�إىل ظه��ور و تط��ور العملي��ات امل�شرتكة مع حتقيق االختي��ار العملي لها
من خالل احل��روب احلديثة ،حيث ثبت مدى جناحها يف حتقيق التعاون
والتن�سي��ق بني الأ�سلحة املختلفة لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة من الإمكانات
والقدرات القتالية .

احلرب العاملية الأوىل (ع�صر النه�ضة)
وكان �أب��رز مالحمه��ا ،تغ�ير البني��ة التنظيمي��ة للق��وات امل�سلح��ة
وازدادت كميات الأ�سلحة و العتاد القتايل يف القوات و حت�سنت نوعياتها
�إىل ح��د كب�ير ،وتطورت مدفعية املي��دان تطورا كبريا م��ن حيث احلركة
وقوة النريان ،كذلك تعاظمت القوات الهند�سية و زاد دورها �إىل حد كبري،
ومت ا�ستخ��دام و�سائ��ط الهج��وم الكيميائي لأول م��رة يف �أبريل من عام
١٩١٥م من قبل القوات الأملانية ،وبعد ذلك ا�ستخدمت يف نطاق وا�سع،
اكت�سب��ت كذلك اخلدمات الإداري��ة واللوازمية يف اخلطوط اخللفية �أهمية
فائقة وتعاظم م�ستوى عمل وحدات الإ�سناد الإداري.

تطوير التخطيط للعمليات امل�شرتكة احلديثة
يلزم اتخ��اذ الإجراءات ال�رضورية لتوف�ير متطلبات جناح التخطيط
للعملي��ات امل�شرتكة احلديثة والتي منها الواقعية يف التخطيط واملعرفة
الع�سكري��ة التخ�ص�صي��ة وامل�شرتك��ة والتي متثل ركائ��ز متطلبات جناح
التخطي��ط ،م��ن هنا وج��ب على املخطط العم��ل على حتقيقه��ا وو�ضعها
ن�صب عينيه خالل مراحل التخطيط والإدارة ل�ضمان الو�صول �إىل �أف�ضل
ا�ستخدام خل�صائ�ص العمليات امل�شرتكة احلديثة.
املرون��ة وتطبي��ق الف��ن العمليات��ي ،من ��ضرورات جن��اح التخطيط
الفعالية يف املناورة وتنفيذ الإجراءات
للعمليات امل�شرتكة والتي حتقق ّ
الع�سكري��ة املاه��رة لإجناح مهمة قائ��د العمليات امل�شرتك��ة مع التو�سع
يف امل��زج املاه��ر وامل�ستمر بني العنا�رص والتخ�ص�ص��ات املختلفة على
امل�ستوى العملياتي.
توف�ير اال�ستخب��ارات اجليدة وامل�ستم��رة مع وجود خط��ط للطوارئ
والإملام بقدرات الق��وات املتي�رسة ،هي �أدوات تخطيط للمخطط ي�ستطيع
م��ن خاللها �إحراز النج��اح و حتقيق املهام من خ�لال معارك العمليات
امل�شرتك��ة ،ويك��ون م�ستع�� ًدا ملواجه��ة �أي ظ��روف طارئة بق��وات قادرة
ومدربة ومتتلك �إمكانات املناورة الوا�سعة العميقة.
الإمل��ام بالقي��ود املفرو�ض��ة عل��ى الأعم��ال الع�سكرية م��ع التجهيز
امل�سب��ق مل��سرح العملي��ات و االحتف��اظ باحتي��اط حرب ق��وي ،وكذلك
احتياطيات عملياتي��ة و�إ�سرتاتيجية من الإيجابيات التي يحر�ص عليها
املخط��ط يف �أي ق��وات م�سلح��ة يف الع��امل لإدراك النج��اح يف العمليات
امل�شرتكة احلديثة.
القي��ام بالعملي��ات الإعالمي��ة ،م��ن خالل و�سائ��ل ات�ص��ال م�ؤمنة
وم�ستم��رة وو�ضع خط��ط التعامل مع بيئ��ة م�رسح العملي��ات واملدنيني
يف منطق��ة العملي��ات من خ�لال التن�سيق م��ع اجلهات املدني��ة ،هي من
متطلبات جناح العمليات امل�شرتكة احلديثة.
التحديد الدقيق ملركز ثقل العدو مع اختيار الإجراءات احلا�سمة التي
حتق��ق الت�أث�ير على ذل��ك املركز تعد م��ن �أهم متطلبات جن��اح التخطيط
للعمليات امل�شرتك��ة احلديثة ،ولذلك يعطيها املخطط قدرها من التدقيق

احلرب العاملية الثانية (الع�صر احلديث)
ومن �أبرز ما �أفرزته هذه احلرب  ،تو�سع نطاق احلرب يف الرب واجلو
والبح��ر ب�ش��كل مل ي�سب��ق له مثي��ل ،ومت تنفي��ذ احلمالت الربي��ة الكبرية
الت��ي تخدم الأهداف ال�سيا�سية ،وتنفي��ذ احلمالت اجلوية الكبرية وتطور
عل��وم وتقني��ات الطريان ،وتنفي��ذ العمليات البحري��ة املختلفة و حروب
الغوا�صات ب�ش��كل كبري ،وظهور الت�شكيالت امل�شرتك��ة وتنفيذ العمليات
امل�شرتك��ة ب�ش��كل كبري ،وتط��ورت العقائ��د القتالي��ة املختلف��ة ،وظهور
الأ�سلحة النووية املدمرة ،وتطورت ال�صناعات احلربية املختلفة.
ظهور و تطورالعمليات امل�شرتكة
ظه��ر مفهوم العمليات امل�شرتكة يف نهاي��ة احلرب العاملية الثانية،
نتيج��ة التلقائي��ة لتج�ترب احلرب يف امل�رسح�ين الأوروب��ي والآ�سيوي
و�شمال �أفريقيا.
امل�سرح الأوروبي
فاج���أت �أملانيا العامل بتطبيق مفهوم احل��رب اخلاطفة ،وهي حرب
�رسيع��ة احلرك��ة والإيق��اع ،تتناغم فيه��ا �إجراءات الط�يران واملدرعات
عل��ى تدم�ير خطوط العدو اخللفي��ة ،ونقاطه الرئي�سي��ة و مراكز قياداته،
فيم��ا تت��وىل املدفعية دك حت�صينات��ه ،وخطوطه الأمامي��ة ،لتتقدم بعد
ذل��ك املدرع��ات يف حرك��ة �رسيعة مب�ساع��دة نريان الط�يران للتقدم يف

العملي��ات امل�شرتكة ه��ي النتيجة الطبيعي��ة لتزاوج
احلرب اخلاطفة يف �أوروبا مع جتارب احلرب البحرية
يف �شرق �آ�سيا خالل احلرب العاملية الثانية

عمق العدو ،للإجهاز على ما تبقى من م�صادر قوته ،فيما يرتك احتالل
الأر�ض والتعامل مع اجليوب الباقية املنهكة واملعزولة  ،لقوات امل�شاة
وامل�شاة الآلية.
امل�سرح الآ�سيوي
العملي��ات امل�شرتكة هي النتيجة الطبيعي��ة لتزاوج احلرب اخلاطفة
يف �أوروب��ا م��ع جت��ارب احل��رب البحرية يف ��شرق �آ�سيا خ�لال احلرب
العاملي��ة الثاني��ة والتي نفذت خالله��ا عمليات م�شرتك��ة كبرية حققت
أ�س�سا
الأهداف الإ�سرتاتيجية املن�شودة يف ذلك الوقت  ،وبالتايل و�ضعت � ً
علما ب�أن ما مت خالل احلربني العامليتني كان
جي��دة للحرب امل�شرتكةً ،
ب��دون اال�ستناد على عقائد ع�سكرية م�شرتك��ة وا�ضحة ،متعارف عليها
وب��دون تنظيم��ات م�شرتكة قائم��ة ،وحتى ذلك احلني مل تك��ن �إمكانات
�أي دول��ة عظمى ت�سمح بالتفك�ير يف ا�ستخدام الأ�سلح��ة الثالثة (الربية
واجلوي��ة ،والبحرية) ب�شكل متكافئ وفعال ،وبعد جناح احللفاء يف غزو
�أوروبا بتع��اون الأ�سلحة الثالثة وف ًقا للتخطي��ط امل�شرتك ،وما �صاحب
ذل��ك من انخفا���ض ملحوظ يف اخل�سائ��ر املادية والب�رشي��ة� ،أ�صبح كل
قائد ع�سكري تناط به مهمة قيادة قوة مقاتلة ،يرى �إن من �أهم واجباته
البحث والتخطيط ال�ستخ��دام �أق�صى �إمكانات مثلث القوة املتوفرة لديه
يف ال�بر و اجل��و و البحر ،وذلك حل�س��م املعركة ب�أقل جه��د ممكن ،و�أكرث
فر���ص ال�سالم��ة يف �صف��وف قوات��ه وب�أق��ل خ�سائ��ر ممكن��ة ،وبانتهاء
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ب��د�أت خمتلف ال��دول التي عان��ت وعا�رصت
وي�لات احلرب ،بالتوجه نحو تبني الأعمال والأفكار الع�سكرية املتعلقة
بالتنظيمات والعمليات امل�شرتكة.
متطلبات احلرب احلديثة
حتت��اج احلرب احلديثة �إىل وج��ود قوات م�سلح��ة باحلجم املنا�سب
وبالتنظيم الذي يحقق تنفيذ العمليات امل�شرتكة التي ت�ستوعب القدرات
والإمكان��ات الت��ي توفره��ا الأ�سلحة املختلف��ة ،بالتع��اون البناء بينها
حت��ت قيادة واعي��ة تدرك �أهمي��ة التن�سيق ال�ستغالل �أق�ص��ى الإمكانات
التي حتققها الو�سائل والأدوات امل�ستخدمة حل�سم ال�رصاع امل�سلح.
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الق��وات امل�شرتكة املعا�ص��رة تتطلب نظم قي��ادة و �سيطرة
مركزي��ة م�شرتك��ة ومن خالله��ا ي�ستطيع الق��ادة ممار�سة
مهامهم و ال�سيطرة على القوات امل�شرتكة

الإ�سرتاتيجية الع�سكرية امل�شرتكة
متث��ل الإطار الع��ام الذي يحتوي عل��ى الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة لأي
ق��وات م�سلحة والعقائد القتالية الع�سكري��ة امل�شرتكة وغريها ،وهي يف
�أ�ضي��ق تعريف له��ا �أنها (فن قيادة و �إدارة و توجيه املعارك والعمليات
فكرا �أو تخطيطً ��ا ت�أتي �أو تر�سم
القتالي��ة والإ�سرتاتيجي��ة) وهي لي�س��ت ً
وقت احلرب ،و�إمنا هي نتيجة درا�سات طويلة ت�سبق احلرب ب�أمد طويل،
و بذلك ف���إن الإ�سرتاتيجية الع�سكرية امل�شرتكة لأي قوات م�سلحة ت�أتي
�ضم��ن الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي هي فن ال�سيطرة من قبل الدولة على
موارد الدولة مبا يف ذلك القوات امل�سلحة.
�إن العوام��ل الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى �إع��داد الق��وات امل�سلحة مث��ل الهدف
ال�سيا�س��ي ،و�إ�سرتاتيجي��ة الدول��ة ،وطبيع��ة ال��صراع امل�سل��ح املنتظ��ر،
والو�ض��ع االقت�صادي ،والعقيدة الع�سكري��ة لأي دولة ،ت�ساعد يف معرفة
حج��م القوات امل�سلح��ة الواجب توافره��ا �أو بنا�ؤها لتك��ون قادرة على
تنفيذ العمليات امل�شرتكة مبفهومها احلقيقي واملعا�رص.
تتطل��ب الق��وات امل�شرتكة املعا��صرة نظم قيادة و�سيط��رة مركزية
م�شرتك��ة ومن خاللها ي�ستطيع القادة ممار�س��ة مهامهم وال�سيطرة على
ابتداء من قي��ادة القوات امل�شرتكة وانتهاء باملنفذين
الق��وات امل�شرتكة
ً
يف امليدان وم�سارح العمليات املختلفة ،وبذلك يتحتم توفر نظام قيادة
و�سيط��رة مركزي��ة للق��وات امل�شرتكة يوف��ر املعلومات الت��ي جتري يف
م��سرح العملي��ات وتتدفق �إىل مرك��ز العمليات امل�شرتك��ة ويوفر للقادة
�صورة كاملة مليدان املعركة.
وتعد العملي��ات امل�شرتكة البوتقة املثالية ل�صهر وت�سخري �إمكانات
وق��درات الأ�سلح��ة املختلف��ة لك��ي تعمل حتت قي��ادة م�شرتك��ة ل�صالح
حتقي��ق الأهداف املح��ددة ،وهي تبنى على تكامل �أعم��ال قتال القوات
الربي��ة واجلوي��ة والبحرية وحتقي��ق �أعمال املن��اورة املتفوق��ة لتغيري
�أو�ض��اع القوات وا�ستعداد الق��وات املهاجمة لهزمية العدو والت�أثري على
مرك��ز ثقله وحتقيق الن�رص النهائي بعملي��ة الربط بني احلركة والنريان
م��ع حتقي��ق التكام��ل بني احلرك��ة والن�يران وب�ين ال�رضب��ات الدقيقة
با�ستخدام جميع الأبعاد املتي�رسة فوق م�رسح العمليات.
كم��ا �أن احل��روب املختلف��ة عل��ى م��ر الع�ص��ور كان��ت ه��ي م�رسح
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والفح���ص للح�صول على �أف�ض��ل النتائج ،كما �أن الدقة يف تعيني خطوط
العملي��ات والت�سل�س��ل يف مراح��ل التنفيذ م��ن املتطلب��ات احلا�سمة التي
تو�ضع يف احل�سبان عند التخطيط وخالل �إدارة العمليات امل�شرتكة.
و�ض��ع اخلطط البديلة ملجابهة �أي موقف ط��ارئ �أو ا�ستغالل حتقيق
جن��اح �رسي��ع غ�ير متوق��ع م��ع اال�ستع��داد لإج��راء تقدير موق��ف جديد
لالحتف��اظ بزم��ام املب��ادرة و الزخ��م ال�لازم ال�ستمرار العملي��ات طبقا
لت�ص��ور املخط��ط  ،والتخطي��ط لعدم بلوغ الق��وات �إىل نقط��ة الذروة قبل
الو�صول �إىل حتقيق املهمة ،ومهاجمة مركز ثقل العدو ،وبالتايل حتقيق
الغاي��ة النهائي��ة قب��ل الو�صول �إىل نقط��ة الذروة احلرجة ،م��ع التخطيط
لتقدي��ر موق��ف ح�سب احلاج��ة ،لتجنب الو�ص��ول لنقطة ال��ذروة لتفادي
خ�سائ��ر ج�سيمة ،كل هذه االعتبارات يج��ب �أن يراعيها املخطط لتحقيق
متطلبات جناح العمليات امل�شرتكة يف كافة امل�ستويات.
العم��ل عل��ى حتقي��ق التف��وق املعلومات��ي عل��ى اجلان��ب املع��ادي،
�إ�سرتاتيج ًي��ا وعملياتي��ا باتباع الإج��راءات الالزمة لذل��ك ،والعمل على
�إع��داد قيادات للقوات ق��ادرة على تنفي��ذ مفهوم وخ�صائ���ص العمليات
امل�شرتكة مع تعظيم قدرات هذة القوات من خالل التنظيم اجليد والتوازن
والتعبئة اجليدة و القدرة على املناورة العالية واالكتفاء الذاتي واالرتقاء
بقدرات القيادة و ال�سيطرة.
توفري عنا�رص احلماية للقوات امل�شرتكة والت�أمني املادي من خالل
منظوم��ة متكاملة للإمداد والتموين م��ع وجود قيادة م�ؤهلة قادرة على
�إدارة العملي��ات امل�شرتكة احلديثة بتحقيق تعظيم اعتمادية كل �سالح �أو
عن��صر مع الآخر  ،وتكام��ل �أنظمة القيادة وال�سيطرة التي حتقق �إمكانية
الر�ؤية الكاملة ل��كل مواجهة ،وعمق م�رسح العمليات �أمام القائد ل�رسعة
اتخاذ القرار املنا�سب طبقا لظروف املوقف.
املوق��ف الإقليم��ي وال��دويل املحي��ط قب��ل وخ�لال وبع��د العمليات
القتالي��ة مهم جدا من حيث مدى التعاط��ف الإقليمي والدويل مع �أهداف
العملي��ة الع�سكري��ة املخط��ط له��ا ،و�إمكاني��ة الت�أيي��د والدع��م امل��ادي
واملعن��وي وال�سيا�سي يف املحافل املختلف��ة ،ومدى ت�أثري هذه امل�ساندة
يف حتقي��ق امله��ام والت�أث�ير املتوقع ال�ستم��رار الدع��م املحتمل ومدى
تنا�سبه مع �إمكاني��ات و قدرات القوات التي تعمل ل�صالح املهام ،ولي�س
ببعي��د عن��ا م��ا يح�ص��ل الآن يف �أفغان�ستان وخ��روج الق��وات الأمريكية
والدولي��ة الأخ��رى ،وعدم و�ضوح الر�ؤي��ة للموقف هناك ،وم��دى الت�أييد
ال��دويل للحكوم��ة اجلدي��دة والتحالفات الت��ي �ستنجم عن ه��ذا املوقف
اجلديد ،كل ذلك �سي�ؤثر �سل ًبا �أو �إيجا ًبا على املوقف هناك.
ختام��ا ،تع��د الدرا�س��ة التاريخية للعملي��ات القتالي��ة املختلفة عرب
الع�صور املا�ضي��ة هي املنبع الأ�سا�سي للوقوف على اخلربات و الدرو�س
امل�ستفادة الت��ي ت�صبح �أدوات تطوير العمليات امل�شرتكة مبا يتالئم مع
م�س��ارح العملي��ات ،والتكام��ل الذي حتقق ب�ين العنا��صر املختلفة لأي
ق��وات م�سلحة من (برية وجوية وبحرية) �أ�صبح ال�سمة املميزة للعمليات
امل�شرتك��ة ع�بر الع�صور املختلف��ة و خا�ص��ة بداية من احل��رب العاملية
الثانية ثم ظهر جليا خالل حروب اخلليج الثانية والثالثة .
الت�شاب��ك يف �أعم��ال القتال التي ت��دور على اخلط��وط الأمامية ويف
املناط��ق اخللفي��ة يف العم��ق العمليات��ي والإ�سرتاتيج��ي ،التو�س��ع يف
ا�ستخ��دام الف�ض��اء يف �أعم��ال اال�ستط�لاع والإن��ذار وتوجي��ه الأ�سلح��ة
الهجومي��ة �أدى �إىل الق�ضاء على الفروق ب�ين اجلبهة الأمامية واملناطق
اخللفية لها ،حيث �إن العمليات تدار يف وقت واحد على جميع االجتاهات
العــدد 537
�سبتمرب 2021

42

االت�صال الإقناعي يف ال�سل�سلة القيادية
على ال�صعيدين الع�سكري واملدين
و�ضد كل الأن�ساق واالحتياطيات.
مب��ادئ احل��رب ال تزال هي الأ�س�س والقواعد الت��ي تدور على نهجها
العملي��ات الع�سكرية مع اختالف �أ�سل��وب التطبيق من دولة لأخرى ومن
عملي��ة قتالية �إىل عملية �أخرى طب ًق��ا لإمكانات كل طرف وت�أثري طبيعة
م��سرح العمليات والأه��داف واملهام املخططة لكل ط��رف من الأطراف
املت�صارعة.
التخطي��ط ه��و �أ�سا�س النج��اح لأي عم��ل ع�سكري كان م��ع �رضورة
الت��زام املخطط�ين بتخ�صي���ص امله��ام والأه��داف طب ًق��ا للإمكان��ات
والق��درات القتالي��ة للتجمع��ات القتالي��ة ومب��ا ينا�سب طبيع��ة عنا�رص
القوات امل�شرتكة .
يتف��ق الفك��ر الغرب��ي و الفك��ر ال�رشقي يف �إج��راءات تقدي��ر املوقف
والو�ص��ول �إىل ق��رارات �أو حل��ول ممكنة مع اخت�لاف يف بع�ض املراحل
واخلطط ،ولكن النتائج �شبه متطابقة للو�صول �إىل هدف معني.
ولتطوي��ر التخطي��ط للعملي��ات امل�شرتك��ة احلديث��ة يج��ب �أن يق��وم
املخطط بدرا�سة التطور التكنولوجي يف و�سائل ومعدات ال�رصاع احلديث
وم��ا ي�صاحب��ه من �أ�سالي��ب ا�ستخدام للق��وات تتالئم م��ع طبيعة م�رسح
العمليات والأهداف واملهام املطلوب حتقيقها والإمكانات املتاحة.
العم��ل عل��ى حتقيق التفوق املعلوماتي عل��ى �أي قوات معادية على
امل�ستوي��ات املختلف��ة م��ع تنفي��ذ �إج��راءات �إعداد ق��وات م�سلح��ة قادرة
ومدربة و جاهزة لتنفيذ املفهوم ال�صحيح خل�صائ�ص وطبيعة العمليات
امل�شرتكة لتحقيق هذه اخل�صائ�ص على م�رسح العمليات من خالل قيام
املخط��ط باتخ��اذ �إج��راءات تعظي��م ق��درات �إمكانات الق��وات امل�شرتكة
م��ن خالل منظومة قي��ادة و�سيطرة قادرة وم�ؤهلة عل��ى تقدير املواقف
والو�صول ال�رسيع للحلول املمكنة والقرارات وبدائلها وت�ستطيع التو�صل
�إىل القرار ال�سليم.
املراجع
 العمليات امل�شرتكة احلديثة  ،مراجع متنوعة . �أكادميي��ة نا��صر الع�سكري��ة  ،كلي��ة احل��رب العلي��ا  ،جمهورية م�رصالعربية ( ..بحث فردي) .
 اخلربة ال�شخ�صية للكاتب. ق�س��م العقي��دة امل�شرتك��ة الأمريكي��ة ،دلي��ل امل�صطلح��ات الع�سكري��ةالأمريكية ،وتعريف ق�سم العقيدة امل�شرتكة الأمريكية .لعام ١٩٩٥م.

ا�ستوقفن ـ ـ ــي هـ ـ ــذا امل�صطلـ ـ ـ ـ ــح
الإعالمي( :االت�صال الإقناعي)،
ور�أيت من املنا�سب �أن نلقي مزيداً
من ال�ضوء عليه ب�شكل �أعمق
القتناع ــي ب�ضرورت ــه حللقــات
ال�سل�سلــة القياديــة املختلفــة يف
احليــاة الع�سكريــة واملدنيــة ويف
كافـة مناحـي احليـاة.
ولأهمي ـ ـ ــة هـ ـ ــذا املو�ضـ ـ ـ ـ ــوع
�آثرت طرحه يف جملتنا الغراء
(جند عُمان) ليكون يف متناول
ال ُق َّراء الأفا�ضل من الع�سكريني
واملدنيني وبخا�صة من ي�شغلون
منـ ــا�صب قياديـ ــة مت ــوخني �أن
ي�شتمل على قدر من الفائدة.

اللواء الركن متقاعد الدكتور/

حممــد خلـف الرقــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

تقدمي الربهان و�صياغة العبارات امل�ؤثرة
وعر�ض الأفكار ب�أ�سلوب ممتاز من �أهم �أ�ساليب الإقناع
والإقناع كما يقول الأ�ستاذ الدكتور
عبدالعزيز �رشف �أ�ستاذ الإعالم املعروف
ب�أنه�« :شكل من �أ�شكال التفاعل الإن�ساين فهو
يحدث عندما يتوقع الفرد رد فعل خا�ص من
�شخ�ص �أو �أكرث وب�شكل �إرادي ،يقوم بت�أمني
رد الفعل من خالل ا�ستخدامه لالت�صال»،
والإقناع يجب �أن ي�أخذ يف احل�سبان �أنه
الأداة الأ�سا�سية للح�ضارة يف ت�أمني التغيري
االجتماعي و�ضبط االختالفات بني النا�س
بدون اللجوء �إىل العنف و�إراقة الدماء ،كما
ي�ؤكد الدكتور �رشف على �أن الإقناع �شكل
من �أ�شكال وظائف الإعالم ،بحيث ي�ستهدف
�إقناع املتلقي �أو جمهور امل�ستقبلني بفل�سفة
حمددة� ،أو بر�أي معني� ،أو دفعه لعمل �شيء

ما ،وهذا ما يحدث يف االت�صال الإقناعي
بوجه عام .
ويتطلب الإقناع وجود طرفني ،ي�شكل
الأول املر�سل يف العملية االت�صالية
ويحمل ر�سالة يريد �أن يو�صلها للطرف
الثاين ،وامل�ستقبل وهو اجلمهور امل�ستهدف
الذي نتوخى �أن ي�ستقبل الر�سالة ويت�أثر
مب�ضمونها ويح�صل لديه ردة فعل �إيجابية
وم�ستجيبة مل�ضمون الر�سالة املوجهة.
ويتم اللجوء �إىل الإقناع لتحويل االجتاه
�إىل �سلوك جتاه ق�ضية معينة �أو حمددة
وحتويل ال�سلوك �إىل ممار�سة فعلية على
�أر�ض الواقع ،ويوظف االت�صال الإقناعي يف
القوات امل�سلحة ل�صالح حتقيق الأهداف
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االت�صال الإقناعي يحتاج �إىل تخطيط الأفكار
للت�أثري �سيكولوجي ًا على املعني لتحقيق اال�ستجابة
التي ُت ْرْتجم �إىل �سلوك ثم �إىل ممار�سة

�صحة االعتقاد فيما ندعو �إليه وثقة املتكلم مبا
يقول ومعرفته بق�ضيته من �أهم قواعد االت�صال
الإقناعي  ،و�أ�سباب جناحه

والواجبات واالقتناع بالهدف الذي تعمل القوات امل�سلحة من �أجله،
فاجلندي امل�ؤمن بهدفه وبطبيعة واجبه واملقتنع به ُي ْقبِلُ على
التنفيذ ب�صدر رحب وبحما�س عايل امل�ستوى ،وبالتايل ي�أتي النجاح
يف حتقيق الهدف ح�سب امل�ستوى الذي ُخطِ طَ له.
وللعملية االت�صالية الإقناعية �رضوب وفنون ،ومن �أهمها :تقدمي
الربهان والدليل ال�ساطع من خالل علم املنطق ،ومنها الكالم امل�ؤثر
امل�ستند �إىل فن اخلطابة ،وكذلك ت�صوير الأفكار وتوجيه و�صناعة
الآراء على ال�صورة التي تقود املخاطبني �إىل القيام بعمل مرغوب
فيه �أو اجتناب عمل مرغوب عنه من خالل فن الدعاية.
وتعتمد العملية الإقناعية على �أ�ساليب خمتلفة كتقدمي الربهان،
و�صياغة العبارات امل�ؤثرة ،و�أ�سلوب عر�ض الأفكار والآراء ،وا�ستخدام
�أ�ساليب االت�صال مثل الكتابة واخلطابة والت�صوير والر�سم والتمثيل،
وتوظيف وت�سخري و�سائل االت�صال اجلماهريي املختلفة ومواقع
التوا�صل االجتماعي وغري ذلك.
لذا ف�إن االت�صال الإقناعي ال ي�أتي اعتباط ًا �إمنا يحتاج �إىل
تخطيط الأفكار للت�أثري �سيكولوجي ًا على املعني (اجلمهور امل�ستهدف)
لتحقيق اال�ستجابة العلنية والوا�ضحة التي تُترَ ْ َج ُم يف النهاية �إىل
�سلوك  ،وال�سلوك �إىل ممار�سة عملية ،حيث ي�ؤثر الإقناع على البناء
النف�سي واملعنوي للفرد �أو املجموعة ،ويهدف �إىل تغيري ر�أيه �أو �آرائهم
�أو وجهات نظرهم ،لذا فهو يخاطب العواطف واالنفعاالت يف معظم
احلاالت ،وهنا ينبغي االنتباه �إىل �أهمية �صياغة الر�سالة الإعالمية
(االت�صالية) �سواء �أكانت مبا�رشة من خالل االت�صال ال�شخ�صي
( خطابة  ،ندوة ،حما�رضة ،توجيه� ،أثناء الطابور ال�صباحي،
االجتماعات الع�سكرية الكبرية على م�ستوى القيادة العامة ،لقاءات
القادة امليدانية على خمتلف امل�ستويات ،فقرات االحتفاالت ،امل�رسح،
الفيلم � ...إلخ ) وغري ذلك من الو�سائل �أو من خالل و�سائل الإعالم
(املقروءة وامل�سموعة واملرئية).
ويف الغالب يركز االت�صال الإقناعي على الأ�شخا�ص الذين
يكونوا
تكونت الأفكار لديهم وبخا�صة الكبار الذين ي�ستطيعون �أن ِّ
ّ
�أفكاراً �أو ر�أي ًا عام ًا جتاه ق�ضايا حمددة �أو معينة ،لذا نرى �أن
االت�صال الإقناعي يركز من خالل الر�سائل االت�صالية الهادفة على
درا�سة �أ�شكال ال�سلوك الب�رشي ،وهو ي�ستخدم جميع الو�سائل لتخطيط
و�صياغة ر�سائل �إعالمية وا�ستنباط �أ�شكال �سلوكية مرادة �أو حمددة.
ون�ستطيع �أن نفهم االت�صال الإقناعي على �أنه علم التفاعالت بني
الأفراد التي من �ش�أنها �أن حتدث �آثاراً �سلوكية.
ويف العملية االت�صالية الإقناعية ف�إن الإقناع لي�س هو الأثر
الوحيد لالت�صال� ،إال �أن العلماء واخلرباء يف جمال االت�صال يذهبون
�إىل �أن الر�سالة االت�صالية املقنعة والفعالة هي التي تتميز بخ�صائ�ص
جديرة بتحويل الوظيفة ال�سيكولوجية للفرد على نحو يجعله

ي�ستجيب علن ًا اجتاه مو�ضوع الإقناع ومفرداته بالأ�ساليب التي
يريدها القائم باالت�صال وعلى جانب �آخر قد ت�صل بع�ض �أ�ساليب
الإقناع �إىل مرحلة الإقناع الق�رسي يف بع�ض الأحيان ب�إيقاع عقوبة
مبوجب القانون �أو النظام �أو التعليمات على �سبيل املثال �أو غريه
من الأ�ساليب التي قد تلج�أ �إليها بع�ض النظم ال�سيا�سية �أو الع�سكرية،
لكن هذا الأ�سلوب من الأ�ساليب الإقناعية غري املجدية يف كثري من
الأحيان ،فبمجرد �أن تزول �أ�سباب الق�رس تعود القناعات �إىل ما كانت
عليه �سابقاً ،وم�ستويات النجاح فيه حمدودة ،لكن �أ�ساليب الإقناع
الناجحة هي تلك التي تدفع �إىل غر�س روح الوالء واالنتماء للوطن
وللقيادة ،وتقرتن برفع املعنويات ب�شتى الطرق ،وهي التي تمُّ ه ِّد
الطريق �أمام الإبداع القيادي وتدفعه �إىل العمل بنف�س را�ضية وروح
وثابة لتحقيق الأهداف املرادة  ،وهي التي ت�ستميل قلب وعقل الطرف
الآخر يف العملية االت�صالية
وي�ضع املنظرون واخلرباء يف جمال العمليات االت�صالية الإقناعية
�إ�سرتاتيجيات خا�صة مل�ضامني الر�سالة االت�صالية الإقناعية ،ويرون
�أنها يجب �أن ت�ستند �إىل ا�ستمالة العقل والعاطفة  ،وهنا من الأف�ضل
للقائم على االت�صال الإقناعي �أن ين�شيء ر�سالته بناء على مبد�أين
�أو مرتكزين يعتمدان على ا�ستمالة احتياجات اجلمهور امل�ستهدف
العاطفية �أوالً ،ومن ثم يبنيها على �أ�سا�س التوجه للعقل  ،ويظهر يف
هذا املجال ر�أيان الأول يتبنى ا�ستمالة العقل  ،والثاين يتبنى ا�ستمالة
العاطفة� ،إال �أنه مل يتو�صل العلم �إىل قواعد ثابتة ترجح ا�ستمالة العقل
على ا�ستمالة العاطفة �أو بالعك�س  ،ولكن على الأغلب ف�إن القائم
على االت�صال بالإقناع �إذا قدم الأدلة واحلجج والرباهني وبطريقة
وا�ضحة ت�ضع ال�شخ�ص املخاطب على الطريق ال�صحيح مع مراعاة
التدرج يف الطلبات من الأ�صغر �إىل الأكرب ،وهنا جناح القائم على
االت�صال يعتمد على املهارات االت�صالية التي يت�صف بها  ،وعلى
مدى م�صداقيته وموثوقيته بالن�سبة للجمهور املخاطب واجتاهاته
وثقته بنف�سه ومعرفته بق�ضيته ،وبالبيئة االجتماعية والثقافية
والع�سكرية املحيطة به.
وعلى ال�صعيد الع�سكري هذا يعنى �أن القائد يف حلقة من �سل�سلة
القيادة ي�ستطيع �أن يعرف �أن حديثه يف جمال الت�شديد على ال�ضبط
والربط الع�سكري على �سبيل املثال �إمنا يكمن يف توجيه ر�سائل
�إعالمية �شفهية �أو مكتوبة �إىل مر�ؤو�سيه حمملة بالدالئل واحلجج
املنطقية �أو بالكالم امل�ؤثر وبالأفكار املقنعة من �أجل �إحداث تعديل
يف البناء النف�سي الداخلي للمر�ؤو�سني كمحاولة لتعزيز موقف
اجلندي جتاه مفردات ال�ضبط والربط الع�سكري بوا�سطة �إثارة عوامل
عدة (ترغيب ،حتذير ،توعية بنوعية العقوبة ،حتفيز)� ،أي بعملية
�سيكولوجية جتعل املر�ؤو�س ُي ْعمِ لُ فكره ويتفاعل مع م�ضامني
الر�سالة املحكية �أو املكتوبة لي�صل عن قناعة �إىل �رضورة االلتزام
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بال�ضبط والربط الع�سكري والنموذج التايل ي�شكل مفهوم العملية
االت�صالية الإقناعية:
ر�سالة �إقناعية

�إحداث عملية
�سيكولوجية

تغري �سلوك

وميكن القول هنا ب�أن االت�صال الإقناعي هو ا�ستخدام متعمد
ملحتوى ر�سالة عرب و�سيلة ات�صال �شخ�صي مواجهي �أو جماهريي
(مقروء ،م�سموع ،مرئي) من �أجل ت�شكيل ا�ستجابة باالجتاه املطلوب.
واالت�صال الإقناعي عملية لي�ست حديثة �إمنا لها جذور ممتدة
يف التاريخ ،ولها ات�صال بالبالغة واخلطابة ،وحينما كان االت�صال
ال�شخ�صي هو الأعم والأغلب يف املجتمعات الع�سكرية وغريها،
فالبالغة ال�صوتية كانت وما زالت من �أهم و�سائل االت�صال التي ميكن
�أن ت�ستخدم لأغرا�ض الإقناع من �أجل تغيري املفاهيم وال�سلوكيات.
واالت�صال الإقناعي ال�شخ�صي (املواجهي) من �أهم املهارات
االت�صالية الإقناعية خا�صة االت�صال املدعم بالبالغة التي تعني
�إي�صال ر�سالتك ب�أقل الألفاظ و�أكرب املعاين ،وقد قال العتابي�« :إن كل
من �أفهمك حاجته من غري �إعادة وال حب�سه وال ا�ستغاثة فهو بليغ».
كما ت�ستند العملية االت�صالية الإقناعية على الدعاية بفنونها
املختلفة الأمر الذي يو�ضح هنا �أهمية وخطورة فن الإقناع ،ولذلك
هناك فرق بني الدعاية والإعالم ،فالإعالم يرمي �إىل �إي�صال احلقائق،
والدعاية يهمها حتقيق �أغرا�ضها و�أهدافها.
والبد من الإ�شارة هنا �إىل جتنب �أ�سلوب التهويل يف ا�ستخدام
االت�صال الإقناعي ،و�رضورة االبتعاد عن الوعود الرباقة التي ال
ميكن �أن تتحقق ،والق�ص�ص اخلرافية التي قد ال ت�صدق ،بل �إن التوازن
يفتح �سب ًال �أو�سع و�آفاق ًا �أرحب لإجناح االت�صال الإقناعي وبخا�صة
املبني على احلقائق والإجنازات احلقيقية ،و�أن ن�ستند يف ات�صالنا
الإقناعي على املنطق الإعالمي ،ونتوجه �إىل العقول والعواطف بقدر
من االتزان والتوازن الذي ي�ضفي املوثوقية وال�صدقية ،وقد قيل:
�إن الأفكار ال�صحيحة املنطبقة على قواعد اخللق دائم ًا �أكرث �إقناع ًا
و�أقوى يف �إيراد احلجج ،وبالإ�شارة �إىل البالغة وفن ا�ستخدام اللغة
للت�أثري على �أحكام و�سلوكيات املخاطبني يف بيان ازدهار فن
الإقناع ال�شفوي يف احل�ضارات القدمية ،فقد ا�ستخدمه اليونانيون
مثلما ا�ستخدمه العرب وامل�سلمون ،وا�ستخدمت بالغة اخلطباء يف
احلروب للت�أثري على �أعدائهم ويعد �أر�سطو هو امل�ؤ�س�س لعلم االت�صال
الإقناعي.
وملا كانت اخلطابة والبالغة من الأمور املهمة جداً يف العملية
االت�صالية الإقناعية فال بد من اال�ستناد �إىل بع�ض القواعد ومن
�أهمها :االعتقاد ب�صحة ما ندعو �إليه و�أن يكون اخلطيب �أو املتكلم
كبري الثقة مبا يقول ،وقد قال (جو�ستاف لوبون) يف كتابه روح
االجتماع يف و�صف القائد واخلطيب« :ب�أن يكون م�سحوراً بالفكرة
ا�ستيالء ال ُيرى معه �إال
التي �صار يدعو �إليها حتى ا�ستولت على نف�سه
ً
وهم باطل».
ما كان منها ،و�أن كل من خالفها ٌ
ومنها امل�شاركة الوجدانية و�إح�سا�س القائد �أو اخلطيب ب�إح�سا�س
اجلماعة وال�شعور ب�شعورهم ،فيفرح ملا يفرحها ويغ�ضب ملا يغ�ضبها

االت�صال الإقناعي ال�شخ�صي (املواجهي) من �أهم
املهارات االت�صالية الإقناعية
الإقناع تفاعل �إن�ساين و�أداة يف التغيري
االجتماعي و�ضبط للنا�س بدون عنف
ويحزن ملا يحزنها ،وي�رس ملا ي�رسها ،فهذا الإح�سا�س ي�ساعد القائد
ويجعله قادراً على �إثارة ميول مر�ؤو�سيه ودفعهم ملا يرمي �إليه،
ومنها ال�سمعة احل�سنة والنبل وال�شجاعة التي متنح ميزة النفوذ
ال�شخ�صي ،فالقائد املتمتع بالنفوذ ال�شخ�صي ي�ؤثر يف مر�ؤو�سيه ،ولنا
يف اخلليفتني �أبي بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما
مث ٌل يف القيادة واخلطابة.
ومنها خماطبة اللذة والأمل �أي التلويح باملنفعة �إذا كانت مطلباً،
وبيان الأمل والعقوبة التي قد ترتتب على املخالفة ومراعاة الرغبة
وعدم الإكراه يقول اخلليفة علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه�« :إن
للقلوب �شهوات ،و�إقبا ًال و�إدباراً ،ف�أتوها من قِ َبلِ �شهواتها و�إقبالها،
ف�إن القلب �إذا �أُكْ ِره َعمِ ي».
ومنها خماطبة بع�ض الغرائز مثل الثناء وحب الظهور وال�سيطرة
وغريزة القتال وغريها من الغرائز التي ت�ساعد يف �إجناح العملية
االت�صالية ،حيث ت�شكل العديد من الغرائز �أدوات جناح يف يد القائد
ت�ساعده يف ح�سن االختيار يف االجتاهات املطلوبة.
املراجع :

 منى احلديدي و�رشيف دروي�ش اللبان ،فنون االت�صال والإعالماملتخ�ص�ص  ،ط  ,الدار امل�رصية اللبنانية.
 جيهان ر�شتي  ،الأ�س�س العلمية لنظريات االت�صال  ،ط  ,دار الفكر العربي. عبدالعزيز �رشف  ،املدخل �إىل و�سائل الإعالم (ال�صحافة ،الإذاعة ،التلفزة،ال�سينما)  ،ط  ،دار الكتاب امل�رصي  -القاهرة ودار الكتاب اللبناين بريوت.
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الطيارون الع�سكريون وحتديات املهنة
اختيار الطيارين الع�سكريني من بني املر�شحني يعد م�س�ألة �صعبة� ،إىل
حد ما ،فاملوا�صفات اجل�سدية ،والطبية ،واللياقة البدنية املحددة له�ؤالء
الطيارين تعد الأرقى و�سط كل �أفرع القوات امل�سلحة
موا�صفات اختيار الطيارين الع�سكريني

اللواء متقاعد الدكتور/
علــــــي حمــمـــــد رجــــب
جمهورية م�صر العربية

منذ قدمي الأزل �سكن الب�شر اجلبال واملناطق �شاهقة االرتفاع،
و�صاحب هذا تغريات ف�سيولوجية تدريجية ،ليت�أقلم اجل�سم الب�شري
مع ظروف املعي�شة الفيزيائية املختلفة ،املوجودة على االرتفاعات
الكبرية ،مثل انخفا�ض ال�ضغط ،وتغري ن�سبة الأك�سجني يف الهواء،
والربودة ال�شديدة .ولكن مع بداية ع�صر الطريان ،ظهرت م�شكلة
جديدة ،وهي عدم قدرة اجل�سم الب�شري على الت�أقلم مع التغريات التي
حتدث مع ال�صعود الرتفاعات �شاهقة وب�سرعة ،وظهرت احلاجة �إىل
تدخل الأطباء والعلوم والتقنيات الطبية يف جمال الطريان منذ
مهده ،فمع �أول جتارب حتليق البالونات على ارتفاعات كبرية تويف
( )3طيارين فرن�سيني يف عام 1875م ،ب�سبب نق�ص الأك�سجني ،ويف
املراحل الأوىل ال�ستخدام الطائرات تويف الكثري من الطيارين ب�سبب
االختناق عند التحليق على ارتفاعات كبرية .ومع زيادة املعرفة العامة
بعلوم الطريان� ،أ�صبح من املمكن الطريان على ارتفاعات �شاهقة ،مع
احلفاظ على درجة عالية من الأمان� ،سواء يف قطاع الطريان املدين
�أو الع�سكري ،حيث مت ت�صميم �أنظمة متخ�ص�صة للحفاظ على ال�ضغط
داخل الطائرات ،ولتوفري كميات كافية من الأك�سجني للطيارين
والركاب ،مما حد  -ب�شكل كبري  -من حوادث الطريان والوفيات
الناجتة عن عدم قدرة اجل�سم الب�شري على الت�أقلم مع الزيادة ال�سريعة
يف االرتفاع وانخفا�ض ال�ضغط.
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يعد اختيار الطيارين الع�سكريني من بني املر�شحني
م�س�ألة �صعبة� ،إىل حد ما ،فاملوا�صفات اجل�سدية ،والطبية،
واللياقة البدنية املحددة له�ؤالء الطيارين تعد الأرقى
و�سط كل �أفرع القوات امل�سلحة ،وذلك على م�ستوى معظم
دول العامل .و�سبب الدقة يف االختيار هو �صعوبة الظروف
التي �سيتعر�ض لها الطيار �أثناء العمل ،واحلاجة للعمل
بكفاءة كاملة بدون �إرهاق يف ظل وجود هذه الظروف،
و�أي�ضا التكاليف الباهظة لإعداد ه�ؤالء الطيارين ،كما
قد يتعر�ض ه�ؤالء الطيارين لل�سقوط يف �أرا�ضي معادية
تتطلب منهم القتال من �أجل احلفاظ على حياتهم ،والهرب
�إىل مناطق �آمنة.
واملعايري اخلا�صة بقوة الإب�صار هي �أكرث املعايري
دقة يف اختبارات اختيار طياري املقاتالت ،فحدة
الإب�صار تعد �رشطا �أ�سا�سيا ،كما ت�ستبعد معظم الدول
املر�شحني الذين قاموا بجراحات ليزر للو�صول �إىل
م�ستوى حدة الإب�صار املطلوبة ،ومير املر�شحون �أي�ضا
بفح�ص دقيق ملجال الر�ؤية ،وفح�ص لقاع العني .ويجب
�أن يتمتع الطيار بحا�سة �سمع قوية ،وبرئتني �سليمتني،
وي�ستبعد عادة �أي مر�شح يعاين من الربو �أو من �أي نوع
من �أنواع احل�سا�سية يف ال�صدر �أو االلتهابات املزمنة
يف ال�شعب الهوائية .وي�ستبعد �أي�ضا �أي مر�شح يعاين من
�أي م�شاكل يف �صمامات القلب �أو ال�رشايني الرئي�سية� ،أو
ا�ضطرابات يف �رضبات القلب ،حتى لو كانت ال ت�سبب
له �أي �أعرا�ض .ومير الطيارون ب�شكل دوري بتحاليل
للبول ال�ستبعاد ا�ستخدام �أي عقاقري غري م�سموح بها� ،أو
خمدرات.
ومتتد ال�رشوط الطبية لكل �أع�ضاء اجل�سم ،حيث
ي�ستبعد �أي�ضا �أي مر�شح يعاين من �إ�صابات فريو�سية

مزمنة ،مثل االلتهاب الكبدي الوبائي �أو �أي �أمرا�ض مزمنة باجلهاز
اله�ضمي ،وي�ستبعد �أي�ضا �إن كان يعاين من ال�رصع يف �أي مرحلة
�سابقة يف حياته� ،أو �صداع متكرر� ،أو �أي �أمرا�ض نف�سية .وال يقبل كل
املر�شحني الذين يعانون من �أمرا�ض مزمنة ،مثل ارتفاع �ضغط الدم،
وال�سكر ،وتليف الكبد ،واختالل وظائف الكلى ،والأمرا�ض املناعية.
وبالن�سبة لل�رشوط اجل�سدية ،يتم اختيار الطيارين الع�سكريني
يف �رشيحة معينة للوزن ح�سب الطول ،كما حتدد �أطوال معينة عادة
ما ترتاوح بني (� )193- 163سم بالن�سبة للدول الأوروبية ،و�أي�ضا
الطول عند اجللو�س ال يزيد عن (� )100سم ،وامل�سافة بني الركبة
واحلو�ض ال تزيد عن (� )67سم ،وبني الكعب واحلو�ض ال تزيد عن
(� )122سم .وي�ستبعد �أى مر�شحني يعانون من ت�شوهات يف العمود
الفقري �أو �ضعف يف ع�ضالت الأطراف �أو الظهر� ،أو يعانون من �أى
ت�شوهات وا�ضحة� ،أو اعوجاج احلاجز الأنفي� ،أو �أي �إعاقات حركية،
حتى لو كانوا قد �أ�صلحوا هذه الإعاقات من خالل عمليات جراحية.
ومن ال�رشوط الأ�سا�سية الختيار طياري املقاتالت� ،أي�ضا ،اللياقة
البدنية ،حيث ميرون باختبارات مكثفة لتحديد مدى لياقتهم العامة
قبل قبولهم ،وي�شرتط عادة �أن ي�ستطيع املر�شح العدو مل�سافة عدة
�أميال ،والقيام بتمارين لع�ضالت الذراعني والأرجل والظهر والبطن،
تختلف من �سالح جو لآخر.

التغريات الف�سيولوجية الناجتة
عن ال�صعود الرتفاعات كبرية

تعتمد احلياة على �سطح الأر�ض على وجود الغالف اجلوي
الذي يوفر درجة حرارة معتدلة ،وتركيبة الغازات املنا�سبة للتنف�س
لكل الكائنات ،واحلماية من درجات الإ�شعاع القوية املوجودة يف
الف�ضاء اخلارجي .وتركيب الغالف اجلوي معقد ،وينتج عن تفاعل
الطاقة ال�شم�سية ،والأ�شعة الكونية ،وطبقة الأوزون .فالطبقات العليا
من الغالف اجلوي تعك�س جزءا من الطاقة ال�شم�سية ومتت�ص بقيتها،
لتحولها �إىل موجات �أ�شعة حتت احلمراء تتجه نحو �سطح الأر�ض ،كما
تتعر�ض الطبقات العليا لكميات �ضخمة من الأ�شعة الكونية لتمت�ص

كمية كبرية منها وحتد من و�صولها ل�سطح الأر�ض.
ولكن مع زيادة االرتفاع واالجتاه نحو طبقات �أعلى من الغالف
اجلوي ،يتعر�ض الطيارون النخفا�ض ال�ضغط اجلوي وبرودة اجلو،
وكميات �أكرب من الأ�شعة الكونية ،وهذه العوامل حتدث تغريات
ف�سيولوجية يف اجل�سم الب�رشي ،وخا�صة مع ال�صعود ال�رسيع .و�أهم
التغريات الف�سيولوجية التي تنتج عن ال�صعود ال�رسيع الرتفاعات
كبرية تت�ضمن االختناق ،و�رسعة التنف�س ،و�إ�صابات ناجتة عن
ال�ضغط ،وانخفا�ض درجة احلرارة .و�إىل حد كبري ،مت درا�سة هذه
الأعرا�ض على الأر�ض يف غرف ال�ضغط يف املعامل الع�سكرية يف
العديد من دول العامل.

االختناق

يعتمد اجل�سم الب�رشي وخا�صة املخ على الأك�سجني ب�شكل �أ�سا�سي،
وال ي�ستطيع الب�رش حتمل انخفا�ض م�ستوى الأك�سجني ،وعلى الرغم
من �أن تركيز الأك�سجني ال يتغري كثريا يف االرتفاعات الكبرية مقارنة
برتكيزه على م�ستوى �سطح البحر� ،إال �أن انخفا�ض ال�ضغط اجلوي
يت�سبب يف انخفا�ض ال�ضغط اجلزئي للأك�سجني .واجل�سم الب�رشي
يعتمد على هذا ال�ضغط يف نقل الأك�سجني من الرئة للدم ،ومن الدم
للأن�سجة ،ولذلك يعد االختناق �أكرب و�أخطر م�شكلة طبية قد يتعر�ض
لها الطيارون على االطالق.
و�أهم �أ�سباب حاالت االختناق يف �أثناء الطريان هي:
lال�صعود الرتفاعات كبرية بدون وجود �أنظمة تزويد بالأك�سجني
( %10من الإ�صابات).
 lخلل يف �أنظمة التنف�س والتزويد بالأك�سجني بالرتكيز وال�ضغط
املنا�سبني ( %68من الإ�صابات).
 lخلل يف �ضغط غرفة القيادة على االرتفاعات الكبرية (%20
من الإ�صابات).
وي�ؤثر االختناق ب�شكل �أ�سا�سي على ثالثة �أجهزة حيوية يف
اجل�سم ،وهي اجلهاز التنف�سي ،والدوري ،والع�صبي .فبالن�سبة للجهاز
التنف�سي ،ي�ؤدي انخفا�ض �ضغط الأك�سجني تدريج ًيا �إىل زيادة معدل
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الدقة يف اختيار الطيارين الع�سكريني ب�سبب �صعوبة
الظروف التي �سيتعر�ض لها الطيار �أثناء العمل،
واحلاجة للعمل بكفاءة كاملة بدون �إرهاق يف ظل
وجود هذه الظروف ،و�أي�ضا التكاليف الباهظة
لإعداد ه�ؤالء الطيارين

التنف�س ،وذلك يحدث عند ارتفاعات �أكرب من (� )10آالف قدم .وزيادة
معدل التنف�س ت�ؤدي �إىل الإح�سا�س بالدوار ،وال�صداع ،واخلوف،
وتنميل �أو تخدير بالوجه والأطراف ،ويف بع�ض الأحيان ي�صاب
بت�شنجات وفقدان للوعي ،ب�سبب نق�ص كمية الكال�سيوم املت�أين يف
الدم ،كما قد ي�ؤدي تنف�س غاز الأك�سجني برتكيز ( ،)%100يف بع�ض
الأحيان� ،إىل غلق احلوي�صالت الهوائية بعد امت�صا�ص الأك�سجني
منها ،وهذا ال يحدث عند تنف�س الهواء لأن النيرتوجني ي�شكل ()%80
من الهواء ،وهو ال ميت�ص بطريقة مماثلة للأك�سجني.
وبالن�سبة للجهاز الدوري ،ف�إن ال�صعود ي�ؤدي �إىل زيادة �رسعة
�رضبات القلب لتت�ضاعف على ارتفاع (� )25ألف قدم ،وتزيد كمية
الدم التي ي�ضخها القلب ،ولكن مع االختناق تت�سع ال�رشايني يف
اجل�سم لتت�سبب يف انخفا�ض ال�ضغط ،ويعدل اجل�سم من م�سار الدورة
الدموية لترتكز على الأع�ضاء املهمة ،وعلى ر�أ�سها املخ والقلب ،ومع
انخفا�ض م�ستوى الأك�سجني يف الدم تت�أثر وظائف القلب بال�سلب،
وقد تنقب�ض ال�رشايني املغذية لع�ضلة القلب ليتعر�ض املري�ض لذبحة
�صدرية �أو �سكتة قلبية .وبالن�سبة للدورة الدموية يف املخ ،ف�إن كمية
الدم تزيد تدريجيا مع انخفا�ض ن�سبة الأك�سجني يف الدم ،وبن�سبة
( )%20من الب�رش يت�سبب انخفا�ض م�ستوى الأك�سجني يف الدم يف
حدوث هبوط حاد يف الدورة الدموية ،حيث تبطىء �رضبات القلب،
وينخف�ض �ضغط الدم ،وينق�ص تدفق الدماء للدورة الدموية باملخ
ب�شكل حاد.
وبالن�سبة لوظائف اجلهاز الع�صبي ،ف�إن انخفا�ض م�ستوى
الأك�سجني يف الدم يت�سبب يف جمموعة وا�سعة من الأعرا�ض ،منها
زيادة زمن رد الفعل على ارتفاع �أكرث من (� )12ألف قدم ،وانخفا�ض
م�ستوى التوافق الع�ضلي الب�رصي على ارتفاع �أكرث من (� )10آالف
قدم ،وانخفا�ض م�ستوى التوافق الع�ضلي على ارتفاع �أكرب من ()15
�ألف قدم .و�أي�ضا تت�أثر القدرة على �أداء املهام اجلديدة والذاكرة على
ارتفاع �أكرث من (� )10آالف مرت .كما تنخف�ض حدة الر�ؤية ب�شكل
وا�ضح ،ويتحول الطيارون �إىل الر�ؤية النفقية (،)Tunnel Vision
وهي ت�آكل جمال الر�ؤية من الأجناب ،بحيث يرى الطيار �أمامه فقط.
ومع ا�ستمرار نق�ص الأك�سجني ،يفقد الطيار الوعي.
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وت�ؤثر عدة عوامل يف ا�ستجابة اجلهاز الع�صبي النخفا�ض
م�ستوى الأك�سجني يف الدم ،فاملجهود اجل�سدي ي�ساعد على ت�أثر
اجلهاز الع�صبي بنق�ص الأك�سجني ب�شكل �سلبي وب�رسعة ،وكذلك ت�ؤدي
بع�ض الأدوية والعقاقري الطبية واخلمور �إىل ت�أثر اجلهاز الع�صبي
ب�رسعة .وهذه الأعرا�ض تزداد �سوء بالتدريج مع زيادة االرتفاع،
ولكن الت�سلق ال�رسيع بالن�سبة للمقاتالت احلربية قد ي�ؤدي �إىل تدهور
الو�ضع ب�شكل مفاجئ ،وفقدان الطيار للوعي ،بدون �أن ت�سبقها �أي
�أعرا�ض �أخرى.

الإ�صابات الناجتة عن ال�ضغط

يف �أثناء الطريان ومع االنخفا�ض التدريجي لل�ضغط يزداد حجم
الغازات تدريجيا ،ليت�ضاعف على ارتفاع (� )18ألف قدم ،ويحدث
نف�س ال�شي بالن�سبة للغازات املحبو�سة داخل اجل�سم� ،سواء يف الأذن
الو�سطى ،واجليوب الأنفية ،والأمعاء ،والرئة ،والأ�سنان .وتت�شابه
معظم م�شاكل ال�ضغط مع تلك التي حتدث �أثناء الغط�س ،ولكن بدرجة
�أخف ،وذلك لأن معدالت تغري ال�ضغط �أكرب يف الغط�س .ففي الرئة
ميكن �إخراج الغازات املتمددة ب�سهولة يف �أثناء التنف�س ،ولكن مع
الت�سلق ال�رسيع قد ي�ؤدي متدد الغازات �إىل متزق �أن�سجة الرئة� ،إذا ما
حب�س الطيار �أنفا�سه .ومع متزق �أن�سجة الرئة قد تت�سلل الغازات �إىل
الدورة الدموية لتكون فقاعات ت�سد ال�رشايني.
وبالن�سبة للجهاز اله�ضمي ،ي�ؤدي متدد الغازات �إىل �آالم �شديدة
وتقل�صات قد ت�صل �إىل حد االغماء .وتزداد هذه الآالم يف حالة تناول
م�رشوبات غازية� ،أو كحوليات� ،أو فول قبل ال�صعود.
ويف الأذن الو�سطى ال يت�سبب ال�صعود يف م�شاكل تذكر ،حيث
يت�رسب الهواء املتمدد تدريجيا �إىل اخلارج ،ولكن امل�شاكل قد حتدث
�أثناء الهبوط ،حيث قد يجد الهواء �صعوبة يف الدخول �إىل الأذن
الو�سطى مرة �أخرى مع تزايد ال�ضغط .ويت�سبب ذلك يف �آالم يف الأذن
تزداد �شدة تدريجيا ،وال تتوقف حتى تنفتح قناة (ا�ستاكيو�س) مرة
�أخرى لت�سمح للهواء بالدخول يف الأذن الو�سطى .وهذه لي�ست م�شكلة
بالن�سبة للطيارين املحنكني ،لأنهم ي�ستطيعون معادلة ال�ضغط
بالأذن الو�سطى ب�سهولة مع حتريك الفك �أو البلع ،و�إمنا متثل م�شكلة
يف حالة الإ�صابة بنزلة برد� ،أو التهابات يف احللق.
وبالن�سبة لركاب الطائرات املدنية غري املعتادين على الطريان
حتدث م�شكلة م�شابهة مل�شكلة الأذن الو�سطى يف اجليوب الأنفية،
تت�سبب يف �أمل حاد ،وقد ي�صاحب ذلك نزيف من الأنف ،وقد يت�سبب
يف حدوث ذلك �أي�ضا الإ�صابة بنزلة برد �أو احتقان الأنف .وميكن
عالج �إ�صابات ال�ضغط يف كل من الأذن الو�سطى واجليوب الأنفية
عن طريق ا�ستخدام امل�سكنات وم�ضادات االحتقان ،ويف حالة وجود

�أنظمة دعم احلياة يف الطريان احلديث تعتمد
على نظامني �أ�سا�سيني ،الأول هو نظام احلفاظ
على �ضغط الكابينة الداخلية للطائرة ،والثاين
هو نظام التزود بالأك�سجني
التهابات بكترييا ميكن ا�ستخدام م�ضاد حيوي.
وعلى الرغم من �أن �إعياء ال�ضغط �أكرث �شهرة يف جمال الغط�س،
�إال �أنه ممكن احلدوث يف �أثناء الطريان �أي�ضا .و�أ�سباب حدوث �إعياء
ال�ضغط يف �أثناء الطريان غري وا�ضحة ،اال �أنه من امل�ؤكد �أن له عالقة
بالنيرتوجني .فمع انخفا�ض ال�ضغط ،يزداد الفرق بني ال�ضغط اجلزئي
للنيرتوجني يف الدم ويف الهواء املحيط ،وبالتايل يتحول النيرتوجني
يف الدم �إىل فقاعات �صغرية ،قد تتجمع يف املفا�صل� ،أو توقف تدفق
الدماء داخل ال�رشايني ال�صغرية .ويعاين امل�صاب ب�إعياء ال�ضغط من
�آالم يف املفا�صل والأطراف ،وهذه هي �أكرث الأعرا�ض حدوثا ،وهذا
الأمل غري وا�ضح �أو حمدد ،وي�سوء باحلركة مع زيادة االرتفاع ،ويقل
حدة مع الهبوط .ومن الأعرا�ض �أي�ضا �صعوبة يف التنف�س ،و�أمل يف
ال�صدر ،و�سعال ،يتبعهم �شعور بالإرهاق ،وظهور طفح جلدي ،وحكة،
وعدم و�ضوح الر�ؤية ،وال�شلل ،والت�شنجات ،وفقدان للوعي.
وعلى الرغم من �أن معظم الأعرا�ض امل�صاحبة العياء ال�ضغط
تختفي مع الهبوط �إىل م�ستوى �سطح البحر� ،إال �أنه يف بع�ض احلاالت
النادرة ،قد ت�ستمر هذه الأعرا�ض لعدة �ساعات بعد الهبوط .وعالج
حاالت الإعياء امل�صاحب لل�ضغط يت�ضمن خف�ض م�ستوى الطريان
�إىل �أقل من (� )18ألف قدم ،وتنف�س �أك�سجني برتكيز ( ،)%100والبقاء
�ساكنا ،وبعد الهبوط يجب �أن يفح�ص امل�صاب طبيب متخ�ص�ص
يف �إ�صابات الطريان ،ويبقى حتت املالحظة ملدة (� )4ساعات على
الأقل ،حتى لو حت�سنت الأعرا�ض� .أما الأعرا�ض التي تنبئ عن احلاجة
لتدخل طبي �رسيع فهي ا�ستمرار ال�صداع� ،أو القئ� ،أو القلق� ،أو العرق،
�أو ارتفاع درجة احلرارة ،و�ضعف النب�ض.والعالج الأ�سا�سي لإعياء
ال�ضغط هو دخول غرفة �ضغط مع تنف�س �أك�سجني ،وعالج عاجل
للأعرا�ض ،والذي يت�ضمن اعطاء حماليل وريدية ،وا�ستخدام �أك�سجني
برتكيز ( ،)%100وكورتيزون.

�أنظمة دعم احلياة

تعتمد �أنظمة دعم احلياة يف الطريان احلديث على نظامني
�أ�سا�سيني ،الأول هو نظام احلفاظ على �ضغط الكابينة الداخلية
للطائرة ،والثاين هو نظام التزود بالأك�سجني .واحلفاظ على �ضغط
الكابينة الداخلية للطائرة يعد احلل املثايل� ،أي احلفاظ على ال�ضغط
الداخلي على م�ستوى ال�ضغط اجلوي يف م�ستوى �سطح البحر .ولكن
هذا احلل لي�س عمليا من الناحية املادية .ولذلك ،ف�إن معظم الأنظمة
احلالية تعتمد على احلفاظ على ال�ضغط الذي مينع حدوث امل�ضاعفات
ال�صحية النخفا�ض ال�ضغط ،مثل االختناق ،و�إعياء ال�ضغط ،ومتدد
الغازات يف اجلهاز اله�ضمي.
ويف طائرات نقل الركاب املدنية ،حيث متطلبات الرفاهية

العالية ،ميكن ا�ستخدام �أنظمة ثقيلة الوزن ،ويتم �ضبط ال�ضغط مبا
يوزاي ال�ضغط على ارتفاع (� )6آالف قدم ،مما يوفر م�ستوى �أمن عال
للركاب ،ولكن يحافظ على فارق كبري بني ال�ضغط الداخلي واخلارجي.
�أما يف الطائرات احلربية ،حيث يخ�ص�ص وزن حمدود ملعدات دعم
احلياة ،ومتطلبات الرفاهية لي�ست �أ�سا�سية ،يتم �ضبط �ضغط الكابينة
مبا يوزاي ال�ضغط على ارتفاع (� )22ألف قدم .و�أنظمة �ضغط الكابينة
تقوم مبهام �أخرى ،مثل �ضبط م�ستوى الرطوبة وتدفق الغازات من
و�إىل الكابينة ،ودرجة احلرارة .وحتمل الطائرات الع�سكرية عادة
وحدة واحدة لل�سيطرة على ال�ضغط يف الكابينة ،مقابل العديد من
الأنظمة االحتياطية يف الطائرات املدنية الكبرية.
والغر�ض الأ�سا�سي من �أنظمة التزود بالأك�سجني هو منع حدوث
االختناق امل�صاحب لل�صعود اىل االرتفاعات الكبرية .وهذه الأنظمة
ت�ستطيع زيادة ن�سبة الأك�سجني تدريجيا يف الهواء امل�ستخدم يف
كابينة الطائرة حتى الو�صول �إىل تركيز �أك�سجني ( .)%100وهذا
الرتكيز يكفي ملنع حدوث االختناق حتى ارتفاع (� )40ألف قدم فقط.
وبعد هذا االرتفاع �سيحتاج الطيار �إىل نوع �آخر من �أنظمة التنف�س،
وهو نظام التنف�س عايل ال�ضغط .ويوفر هذا النظام هواء �أو �أك�سجني
ب�ضغط عايل ،بحيث ي�سمح بالتحليق دون م�شاكل على ارتفاع �أكرث
من (� )40ألف قدم .ولكن هذا النظام يحتاج �إىل ا�ستخدام �أقنعة تنف�س
حمكمة على الوجه ،وهي غري مريحة� ،أو ا�ستخدام خوذات واقية ،وقد
تت�سبب يف �إ�صابات بالرئة ،وانخفا�ض �ضغط الدم ،والإغماء بعد فرتة
ق�صرية من اال�ستخدام .ولذلك ،يجب �أن يراعى ا�ستخدام مالب�س ميكن
من خاللها زيادة ال�ضغط حول اجل�سم ،مثل �سرتة لل�ضغط ،والتي
تت�صل بوحدة ال�ضغط اخلا�صة بالكابينة.

معدل الت�سارع

تعد عجلة اجلاذبية� ،أو معدل الت�سارع� ،أحد �أكرب التحديات التي
تواجه الطيارين الع�سكريني الذين يقودون املقاتالت ال�رسيعة.
ويعرتف ما ال يقل عن ( )%10من ه�ؤالء الطيارين ب�أنهم تعر�ضوا
لفقدان للوعي مع الت�سارع يف �أثناء �أداء املناورات احلادة .هذا مع
العلم ب�أن هذا املوقف عادة ما ي�صاحبه فقدان حلظي للذاكرة ،بحيث
ين�سى الطيارون �أنهم فقدوا الوعي .وامل�شاكل املتعلقة مبعدل الت�سارع
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تعد عجلة اجلاذبية� ،أو معدل الت�سارع� ،أحد �أكرب
التحديات التي تواجه الطيارين الع�سكريني
الذين يقودون املقاتالت ال�سريعة

تخ�ص الطيارين الع�سكريني ب�شكل �أ�سا�سي ،وظهرت لأول مرة يف عام
1918م مع بداية ا�ستخدام الطائرات القادرة على الت�سلق ب�رسعة.
ولكن هذه امل�شكلة تفاقمت يف احلرب العاملية الثانية ،التي �شهدت
ا�ستخدام طائرات �أكرث تطورا و�رسعة ،وقيام الطيارين مبناورات
حادة يف �أثناء اال�شتباكات اجلوية ،وا�ستخدام �أ�سلوب الغط�س نحو
الهدف يف �أثناء عمليات الق�صف اجلوي.
وقد بد�أ الأطباء الع�سكريون درا�سة ت�أثري عجلة اجلاذبية يف �أثناء
احلرب العاملية الثانية وما بعدها ،واعتمدوا يف ذلك على �أجهزة
الطرد املركزي يف مراكز الأبحاث ،كما ا�ستخدموها يف جتربة
ال�سرتات امل�ضادة للت�سارع .ولكن امل�شاكل الناجتة عن معدل الت�سارع
ا�ستمرت ب�سبب التطور امل�ستمر يف املقاتالت احلربية ،والتي و�صلت
�إىل معدالت ت�سارع كبرية يف اجليل اخلام�س من املقاتالت .وت�ؤثر
عجلة الت�سارع ب�شكل مبا�رش على �أن�سجة اجل�سم والعمود الفقري ،كما
ت�ؤثر على اجلهاز الدوري ،والرئة ،والنظر .فالت�سارع ال�شديد يت�سبب
يف �ضغط الأن�سجة اللينة للج�سم ،كما يحد من القدرة على احلركة
(يف �أثناء الت�سارع) .ومتثل اخلوذات احلديثة التي حتتوي على �أجهزة
عديدة ،م�شكلة هي الأخرى ،حيث يجب على الطيار ابقاء اخلوذة
منت�صبة على م�سند املقعد ،لأنه �إذا ما رفعها �إىل الأمام مع معدالت
الت�سارع العالية ،ف�سوف تلت�صق ب�صدره ،ولن ي�ستطيع رفعها حتى
يتوقف الت�سارع ،كما ميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �إ�صابات يف فقرات
العمود الفقري بالرقبة.
ومع الت�سارع ينتقل الدم نحو الأطراف ،وبالتايل ،تنخف�ض كمية
الدم املتجهة نحو القلب واملخ ،ويزداد �ضغط الدم يف الأطراف ،وقد
يت�سبب هذا ال�ضغط يف جتمعات دموية يف الأرجل .ومع الت�سارع
�أي�ضا تزداد �صعوبة التنف�س ،وتتجمع الدماء يف اجلزء ال�سفلي من
الرئة .ومع انخفا�ض كمية الدم املتدفقة للمخ تت�أثر الر�ؤية ،حيث
يت�آكل جمال الر�ؤية من الأجناب ثم تتعتم الر�ؤية ،فتت�أثر ر�ؤية
الألوان لت�صبح ال�صورة قامتة ،ثم يفقد الطيار الوعي .ومع معدالت
التباط�ؤ ال�رسيعة �أي�ضا ،يتجه الدم نحو الوجه واملخ ،مما يت�سبب يف
�صداع �شديد ،وتورم الوجه ،وعدم و�ضوح الر�ؤية ،وا�صطباغها باللون
الأحمر ،كما تتباط�أ �رسعة �رضبات القلب ،وقد يتوقف القلب متاما.
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وبدون �أي جتهيزات ،ي�ستطيع الطيارون حتمل معدالت الت�سارع
حتى �أربعة �أ�ضعاف عجلة اجلاذبية ،ثم تظهر الأعرا�ض الب�رصية،
ومع خم�سة �أ�ضعاف عجلة اجلاذبية ،يفقد الطيار الوعي ،وتنخف�ض
القدرة على حتمل معدالت الت�سارع يف حالة �إرهاق الطيار� ،أو �إ�صابته
باجلفاف� ،أو ال�صداع� ،أو بعد تناول الكحوليات.
وميكن عن طريق تغيري درجة ميل مقعد املقاتالت احلد من
ت�أثري معدالت الت�سارع .وقد �أحدث تغيري درجة ميل املقعد �إىل ()30
درجة يف املقاتالت ( )F-16الأمريكية ،واملقاتلة الفرن�سية (رافال
� )Rafaleإىل حت�سن قدرات الطيارين على التحمل .وميكن حت�سني
الأداء �أكرث من خالل زيادة ميل املقعد �إىل ( )70درجة عن الو�ضع
العمودي ،ولكن هذا الو�ضع قد يعوق قدرة الطيارين على الر�ؤية �أثناء
القتال .كما ميكن تدريب الطيارين على حب�س �أنفا�سهم يف املرحلة
الأوىل من الت�سارع ،مع قب�ض ع�ضالت الأرجل والبطن ،بهدف زيادة
ال�ضغط داخل اجل�سم ،وحتويل الدم من الأطراف �إىل القلب واملخ.
و�أهم التجهيزات التي ت�ستخدم ب�شكل روتيني يف املقاتالت
احلديثة ال�سرتات امل�ضادة للت�سارع .وقد ظهر �أول ت�صميم لهذه
ال�سرتات �أثناء احلرب العاملية الثانية ،وهي تتكون من �رسوال طويل
من طبقتني ،يحتوي على بالونات مطاطية مت�صلة بنظام ل�ضخ
الهواء داخل ال�سرتة .وترتكز هذه البالونات حول عظالت ال�ساق،
والفخذ ،والبطن .و�أثناء الت�سارع يتم �ضخ الهواء داخل ال�سرتة لرفع
ال�ضغط حول اجل�سم ،وبالتايل ،حتويل الدم �إىل القلب ،والتغلب على
�آثار الت�سارع ,وم�ؤخرا ظهرت �سرتات تغطي اجل�سم بالكامل ،وت�ساعد
الطيار على حتمل معدالت ت�سارع ت�صل ثمانية �أ�ضعاف عجلة
اجلاذبية.

الهوية الثقافية و�إعادة �إنتاج ثقافة
العماين يف زمن كورونا
املجتمع
ُ

املراجع
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الدكتور/
رجب بن علي العوي�سي
جمـل�س الــدولة

مت ّثــــل الهـــوية الثقافية الوطنية والقناعات حولها� ،أحد �أهم املرتكزات يف �إعادة �إنتاج ثقافة املجتمع
يف زمن (كورونا) مبا يتناغم مع متطلبات الظروف وم�ستجدات الأحداث ،نظرا حلجم التغريات التي
ارتبطت بجائحة كورونا (كوفيد )19يف املفاهيم واملفردات االجتماعية ،و�أ�شكال التوا�صل الثقايف ،و�أ�ساليب
العي�ش ،و�آليات التعاي�ش اليومية ،والعالقات املجتمعية ،و�أمناط التعابري االجتماعية املختلفة ،ومنظومة
العادات والتقاليد ،واملمار�سات املجتمعية ال�سائدة ،التي متيز حياة الإن�سان العُماين وتعرب عن هويته
ومبادئه وخ�صو�صيته ،ذلك �أن معطيات اجلائحة �أ�سهمت اليوم يف �إنتاج ثقافة جمتمعية �أكرث واقعية
ملا اعتاد عليه الب�شر من عادات ،وما ارتبط بحياتهم من ممار�سات و�أولويات واهتمامات ،غريت الكثري
من القناعات واملعتقدات وامل�سلمات ،و�أعادت ت�صحيح بع�ضها مبا يتالءم مع طبيعة التحول ،ويتجاوب
مع �أبجديات التغيري ،كما �أ�سدلت ال�ستار على بع�ضها الآخر ،و�أظهرت ف�شل بع�ضها �أو اختفاءها يف عدم
قدرتها على التكيف مع الو�ضع العاملي اجلديد ،مبا يعنيه ذلك من احلاجة �إىل �أهمية الوقوف على الهوية
الثقافية الوطنية ومكوناتها وممكنات جناحها وامتالكها القوة واملهنية يف �إعادة �إنتاج الواقع الثقايف
بطريقة �أكرث مهنية واحرتافية ،واكتمال البنية الت�شريعية والأنظمة واللوائح ،والبنية امل�ؤ�س�سية واملجتمعية
العاملة على �صون هذا املكون وحمايته وجتديد االهتمام الذاتي به وترقية املمار�سة املجتمعية نحوه.

وبالتايل ما ت�ؤ�س�سه الهوية الثقافية الوطنية من موجهات عمل،
ومرتكزات �أداء يف تعزيز فر�ص اال�ستفادة من الر�صيد احل�ضاري
الثقايف املجتمعي مبا فيه من عادات وتقاليد ،وقيم وم�شرتكات،
وغايات و�أهداف ،وطموحات وخ�صو�صية ،وتوجيهها يف حتقيق

متطلبات الوقاية من جائحة كورونا ( كوفيد ،)19ونقلها من حيز
التنظري �إىل الواقعية  ،ومن الذاتية �إىل املجتمعية ،ومن اال�ستهالكية
�إىل الإنتاجية ،كونها خيوط ات�صال وتوا�صل بني احلا�رض وامل�ستقبل،
تربط املواطن مبجتمعه فيحافظ عليه ،وي�سعى خلدمته ،وين�شط للعمل
51

العــدد ٥٣٧
�سبتمرب 2021

تعظيم اال�ستفادة من الر�صيد القيمي والأخالقي واملوروث
احل�ضاري ال ُعماين يف خمتلف تفا�صيله ،وتوظيف الذاكرة
ال ُعمانية املتجددة ل�صناعة حلن جديد للحياة والعي�ش
والتعاي�ش ب�سالم و�أمان وطم�أنينة يف ظالل هذه اجلائحة

من �أجله ،وينمي فيه ح�س ال�شعور ،وفقه الإميان باملبد�أ ،وي�ؤ�صل
فيه بواعث الأمل ،ونوافذ التجديد ،وفر�ص التغيري ،و�أدوات التح�سني،
لي�صنع من ممار�ساته مدخال للتقييم ،وحمطة ملقاربتها بالأولويات،
وم�ستوى قربها من امل�س�ؤوليات ،م�ساحة للمراجعة ،وفر�صة للتقييم،
وحمطة للتجربة ،وطريقة منا�سبة ملراقبة الذات وتقييم ال�سلوك،
والوقوف على امل�ستجدات والتحديثات احلا�صلة يف الواقع ،يف ظل
دور فاعل للمنظومات املجتمعية الأخرى كالتعليم والإعالم والأ�رسة
وم�ؤ�س�سات التن�شئة وحما�ضن الرتبية وال�صالونات الثقافية والأدبية
وغريها ،يف �إعادة ت�شكيل هذه الثقافة امل�ستجدة التي فر�ضتها جائحة
وحتديات ،وعقبات وتهديدات� ،أو
(كورونا) مبا حتمله من من َّغ�صات
ِّ
تتيحه من فر�ص ومقومات ،ومناذج وجناحات ،وعرب دمج نواجت
(كورونا) �سواء ما يتعلق منها باملفاهيم والعادات والأفكار اجلديدة
التي طرحها وكيفها مع الهوية الثقافية الوطنية بكل تفا�صيلها
وحمطاتها ومنجزاتها ،و�إدخال ال�صور التح�سينية والتطويرية
للمكون الثقايف ال ُعماين بال�شكل الذي ي�ضمن احليلولة دون ا�صطدامه
مبعطيات هذه اجلائحة ،بحيث يتناغم مع ما تفر�ضه من م�ساحات
للوقاية وفر�ص اجلاهزية� ،إذ من �ش�أن ذلك �أن يوفِّر الكثري من فر�ص
الوقاية ،وي�ضمن املحافظة على ن�سيج املجتمع وكينونته الثقافية
والفكرية والعادات والتقاليد يف كفاءتها ون�ضجها ،حا�رضة يف
ريادتها ،ما�ضية يف مهمتها ،فاعلة يف حميطها ،قادرة على �أن
متار�س دورها احلقيقي وفق �آليات جديدة و�أ�ساليب متنوعة وبدائل
متجددة ،تتفاعل مع الواقع  ،كما تتكيف مع العامل االفرتا�ضي الذي
�سيمار�س دور الت�سويق لهذا املنتوج الثقايف واحلا�ضن له  ،يف
قدرته على ت�صحيح امل�سار ،و�إعادة هند�سة املمار�سة وحتويلها
�إىل مكون �إيجابي يقف يف وجه كورونا ،وي�ضمن حتقيق م�ؤ�رشات
�إيجابية على الأر�ض تظهر يف التزام �أفراد املجتمع بكل ما تفر�ضه
�رضورات الواقع ،وما حتتكم �إليه �إ�سرتاتيجيات العمل ،وما تعت�صم به
من مرتكزات �ضبطية وت�رشيعية وقانونية و�إجراءات احرتازية فاعلة
يتقا�سم اجلميع م�س�ؤولية العمل بها ،والثقة يف نواجتها يف واقعه
االجتماعي.
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ومعنى ذلك �أن م�سار التكاملية واالندماج بني الثقافة الأ�صيلة
(هوية املجتمع ال ُعماين ،و�أخالقه ،ومبادئه ومكوناته ،وعنا�رصه)
والواقع اجلديد الذي فر�ضته اجلائحة ،ين�سج خيوط التقاء ممتدة،
ت�صنع للثقافة املجتمعية امل�ستجدة قيمة م�ضافة ت�ستثمر يف هذا
الر�صيد النوعي الذي يحيى به املجتمع ،فهي بذلك لي�ست حالة
منف�صلة عن الثقافة الأم ،بل معربة عنها ،جم�سدة ملرتكزاتها،
م�ؤطرة ملفاهيمها ،حا�ضنة ملحتواها ،ل�ضمان املحافظة على �صحة
الإن�سان وابعاده عن اخلطر ،وبناء قدراته على التعاي�ش مع الظروف،
والتكيف مع الواقع اجلديد بكل �أريحية ،وهو الأمر الذي ي�صنع
للقيم والأخالق و�أ�شكال التعبري الثقايف الأخرى  ،ح�ضورا نوعيا يف
التعاطي مع هذه اجلائحة باعتبارها حمطات لت�أ�صيل فقه ال�ضبطية،
وال�شعور بامل�س�ؤولية الأخالقية ،حم�صنات ذاتية له متنعه من ال�شطط،
فر�صا �أكرب للت�أمل
وتبني فيه ح�س الوعي ،وروح التغيري ،ومتنحه ً
يف ممار�ساته ،والتفكري يف خطواته القادمة ،وت�صنع فيه رقابة
والتزاما �شخ�ص ًيا بالتقيد بكل الإجراءات االحرتازية والتدابري
ذاتية
ً
الوقائية التي �أقرتها اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا ( كوفيد ، )19وعندها
�سي�ضمن املواطن ارتفاع درجة الأمان لديه  ،و�أن ما ميتلكه من
عادات وتقاليد  ،ويتميز به من منتوج ثقايف وفكر معريف يت�سم
بالتوازن والت�سامح واالحتواء وقبول الآخر ،معززات فكرية ونف�سية
تبني يف الإن�سان روح التغيري ،ورغبة الإجناز ،ومواجهة التحديات
بثقة ورباطة ج�أ�ش  ،والتي ي�ستطيع من خاللها �أن يتكيف مع هذا
املر�ض ويعاي�شه ،ويف الوقت نف�سه امتالك فقه االنتقاء واالختيار
مل�صادر املعرفة التي يجد فيه امل�صداقية واملو�ضوعية واملهنية يف
نقل اخلرب ،فت�صبح معلوماته ومعارفه ومادته القرائية التي يتلقاها
حول هذا الفريو�س واللقاح قائمة على امل�صداقية واملو�ضوعية
و�أخذها من م�صادرها ال�صحيحة غري ملتفت للإ�شاعة والتجاذبات
الكالمية التي باتت تثار حول هذا الوباء ،وبالتايل تعظيم اال�ستفادة
من هذا الر�صيد القيمي والأخالقي واملوروث احل�ضاري ال ُعماين يف
خمتلف تفا�صيله ،وتوظيف الذاكرة ال ُعمانية املتجددة ل�صناعة
حلن جديد للحياة والعي�ش والتعاي�ش ب�سالم و�أمان وطم�أنينة يف
ظالل هذه اجلائحة  ،بحيث ي�ؤ�س�س هذا الر�صيد الثقايف املحاكي
للواقع ملرحلة متقدمة من املهنية يف بناء عادات �صحية �سليمة،
وممار�سات تعرب عن �سلوك الوقاية وحب النظافة والتزام التباعد

�إنتاج ثقافة املجتمع ال ُعماين يف زمن (كورونا) ،ي�ضع
املواطن �أمام م�س�ؤولية القيام بدور �أكرث فاعلية يف
حميطه االجتماعي والوطني والعاملي
االجتماعي واجل�سدي ،ويف الوقت نف�سه تن�شيط الذاكرة الوطنية
متيز بها الإن�سان ال ُعماين ف�أ�صبح له ح�ضوره الوا�سع والريادي
التي ّ
يف رفد احل�ضارة الإن�سانية بالعديد من العلماء والأدباء والأطباء
واملخرتعني وعلماء اللغة والتاريخ وغريهم ممن كان لهم ب�صمات
حا�رضة يف الذاكرة الإن�سانية العاملية ،وهو �أمر يت�أكد اليوم بتن�شيط
حركة البحث والإبداع واالبتكار يف املجتمع ،وتوجيه ملكات
االخرتاع واالكت�شاف لدى هذا الن�شء يف �سبيل بناء ذاته وتنمية
وجوده الإن�ساين ،وم�شاركة العامل هموم هذه اجلائحة.
وتبقى الإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من التوقف ال�شكلي امل�ؤقت
للحركة الثقافية يف ظل الإجراءات االحرتازية املرتبطة مبنع التجمع
�أو �إقامة الأم�سيات واملوا�سم والتظاهرات الثقافية للحد من انت�شار
الفريو�س� ،إال �أن ما �أتاحته اجلائحة من م�ساحة وا�سعة للتوثيق
والتجميع والت�أليف والتوعية والتثقيف فر�صة يف تن�شيط احلركة
الثقافية والأدبية املوجهة لهذه اجلائحة بطرق خمتلفة و�أمناط
ثقافية متنوعة تربز م�ساحة التفا�ؤلية التي حتتاجها ال�شعوب يف
مواجهة �رشا�سة اجلائحة وت�أثرياتها املرعبة ،وخف�ض درجة القلق
املرتبطة باملواقف والأحداث املتغرية ،وعرب منو فنون و�أ�شكال
التعبري الثقافية الأخرى والأن�شطة املرتبطة بها كامل�رسح والفنون
الت�شكيلية والرتاثية والفنون املغناة ،و�صناعة القدرات الثقافية يف
�أبناء املجتمع من �شعراء وكتاب وم�رسحيني وممثلني ومن�شدين،
واالهتمام بالفنون الثقافية والأدبية والربامج الوثائقية والت�صوير
ال�ضوئي وغريه من النماذج احلية واملواقف ال�صعبة املرتبطة
باجلائحة لت�صبح ذاكرة حية خالدة للأجيال القادمة مبا و�صلت
�إليه املجتمعات يف ظل هذه اجلائحة؛ ف�إن �إ�سقاط الهوية الثقافية
يف �إعادة �إنتاج الثقافة اليومية يف حياة املواطن وبناء ممار�سات
متجددة تتناغم مع معطيات الواقع اجلديد ،حمطة متجددة لتوليد
ثقافة جمتمعية بديلة قائمة على :الواقعية يف مواجهة التنظري
وال�شكليات ،والتغيري يف مواجهة الروتني ،والإيجابية يف مواجهة
ال�سلبية ،واجلمعية يف مواجهة الأنانية والفردية ،وامل�شرتكات يف
مواجهة الإق�صاء الفكري ،والتقييم والت�صحيح يف مواجهة الإ�شاعة
وغوغائية التفكري ،وتعظيم ثقافة التقنية ،وتقنية االت�صال املرئي
والتعليم عن بعد واملن�صات الرقمية يف مواجهة امل�سارات التقليدية
 ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�شعار تعزيز الهوية الذاتية للمواطن ،واحلد�س
بالتوقعات ،وثقافة املعاي�شة والتكيف مع املر�ض ،وثقافة ال�شعور

والتفكري اجلمعي ،وثقافة االحرتازية وتقوية �أر�صدة االلتزام الذاتي،
والثقافة ال�صحية والعادات ال�سليمة يف الوقاية من املر�ض ،وااللتزام
مبعايري ال�سالمة والتقيد ب�إجراءاتها ،واملمار�سة الت�أملية واملراقبة
الذاتية  ،واملبادرة والعمل التطوعي.
�أخريا ،ف�إن �إنتاج ثقافة املجتمع ال ُعماين يف زمن (كورونا) ،ي�ضع
املواطن �أمام م�س�ؤولية القيام بدور �أكرث فاعلية يف حميطه االجتماعي
والوطني والعاملي ،ونقل م�س�ؤولياته وواجباته وحقوقه �إىل كونها
برنامج عمل وطني و�إن�ساين يلتزم به وميار�سه ،يف ظل التزام وتوافق
نف�سي وفكري مع كل املعطيات التي ت�شكل واقعه اجلديد  ،وعندما
يجد الوعي وااللتزام والثقافة املتزنة حول (كورونا) يف �سلوك
املواطن وقناعاته ،ف�إن قدرته على فهم م�س�ؤولياته وحتقيق �أدواره
االجتماعية والإن�سانية والوطنية �ستكون �أكرث بروزا وواقعية ،فتعزز
فيه روح املناف�سة ،و�سبق الت�ضحية وح�س املبادرة  ،وبناء فر�ص
متجددة لديه تنعك�س على جاهزيته وتفاعله مع اجلهود الوطنية
املوجهة نحو هذا الوباء ،ومع �أي حدث �آخر يراد له �أن يكون حا�رضا
فعليا فيه ،فيوجه ن�شاطه من �أجل دعم هذه اجلهود ،ونقل �صورتها
احلقيقية �إىل �أفراد �أ�رسته وجمتمعه واملجتمع الوظيفي الذي يعمل
معه ،فيمار�س دور امل�س�ؤولية الذاتية يف الوقاية من (كورونا) ،وي�سلك
م�سلك القوة يف التزامه بالإجراءات الوقائية ،وميتلك روح التغيري يف
ترقية هذه املوارد والفر�ص واملمكنات الثقافية واال�ستثمار فيها
واملحافظة على ا�ستدامة ت�أثريها يف مواجهة هذه اجلائحة ،ف�إن
ما تربزه �أحداث اجلائحة من حتديات وفر�ص وتهديدات وطريقة
تعامل املجتمع معها وتفاعله مع مدركاتها ،وزيادة م�ستوى الرتابط
والتعاون والتنا�صح بني �أبنائه يف احلد من انت�شار الفريو�س �أو
كذلك يف ا�ست�شعار �أهمية التح�صني يف الوقاية من املر�ض ،ي�صنع
مرحلة جديدة يف حياة املجتمع قائمة على ا�ست�شعار قيمة العمل
اجلماعي و�أهمية االلتزام وح�س امل�س�ؤولية ،وي�ضع الهوية الثقافية
حمكًا وطن ًيا يف التعبري عن رقي املجتمع ووعيه والتزامه و�إخال�صه
من �أجل ُعمان الأمن وال�سالم.
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البيئــة
�صـحــة
وحــدة
جهود و�أدوار مهمة يف الوقاية من الأمرا�ض وحماية البيئة

ال�صحة البيئية هي عالقة البيئة ب�صحة الإن�سان ،وهي فرع من فروع ال�صحة العامة ،والتي ُتعنى
بجميع العنا�صر الطبيعية �أو ال�صناعية والتي ت�ؤثر على �صحة الإن�سان ،كما �أنها وثيقة ال�صلة بالعلوم
البيئية و ال�صحة العامة .لذا فقد �أوىل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين جل اهتمامه بالفرد الع�سكري منذ
بداية تكوين لبنته الأوىل من حيث �صحته العامة والبيئة الع�سكرية التي هو فيها ،ويت�ضح هذا جليا
ب�إن�شاء وحدة �صحة البيئة �ضمن وحدات اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ،وما ت�ضطلع به من �أدوار
رئي�سية تتمثل يف الوقاية من الأمرا�ض ،والهادفة للحفاظ على ال�صحة العامة واحلد من اخل�سائر
الب�شرية واملادية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،لذا ومن منطلق الوقاية خري من العالج فقد مت �إيجاد
هذه الوحدة على �أر�ض الواقع لكي تتمكن من القيام بالتفتي�شات ال�صحية الالزمة والفحو�صات
الغذائية املخربية ،وكذلك الق�ضاء على الآفات واحل�شرات التي تهدد �صحة الفرد الع�سكري ،وذلك من
خالل كوادر فنية م�ؤهلة للقيام بتلك الواجبات كل ح�سب اخت�صا�صه.
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�إعداد :النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي  -الت�صوير :العريف  /عبداهلل بن �سعيد ال�شيباين

�إن من الأدوار الرئي�سية التي تقوم
بها ه��ذه ال��وح��دة يف ال�سلم ه��و رفع
امل�ستوى ال�صحي لأفراد قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وذلك من خالل الفحو�صات
املخربية للأغذية واملياه التي تعمل
يف خمترب ال�صحة العامة بالوحدة وذلك
جلميع �أق�سام قوات ال�سلطان امل�سلحة
لوقايتهم م��ن الأم��را���ض والأخ��ط��ار
املحيطة �أثناء العمل.
ويعود تاريخ وحدة �صحة البيئة �إىل
عام 1965م يف والية نزوى مبحافظة
الداخلية ،وكانت ت�سمى (�آنذاك) بجناح
الوقاية ال�صحية ،ويف ع��ام 1968م
انتقل ج��ن��اح ال��وق��اي��ة ال�صحية �إىل
مع�سكر بيت الفلج ،ويف عام 1985م
مت تغيري م�سمى جناح الوقاية ال�صحية
�إىل �رسية �صحة البيئة ،ويف � 15أكتوبر
2008م مت��ت امل�صادقة على تغيري
م�سماها �إىل وحدة �صحة البيئة.
ولت�سليط املزيد من ال�ضوء حول
�أدوار ومهام وحدة �صحة البيئة �أجرت
جملة (جند ُعمان) عد ًدا من اللقاءات،
حيث حت��دث النقيب �سيف ب��ن حممد
ال��زي��دي �أرك���ان وح���دة �صحة البيئة
قائال�« :إن ال��دور الرئي�سي الذي تقوم
به هذه الوحدة يف ال�سلم �أو يف احلرب
هو رفع امل�ستوى ال�صحي لأفراد قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وذل��ك م��ن خالل
امل��ح��ا��ضرات والتفتي�شات ال�صحية
الدورية جلميع مكونات منظومة قوات
ال�سلطان امل�سلحة لوقاية منت�سبيها من
الأمرا�ض والأخطار املحيطة بهم �أثناء
العمل ،كما حتتوي الوحدة على جناح
ال��ت��دري��ب والتوعية ال�صحية وال��ذي
يقوم بتنظيم ال��دورات واملحا�رضات
ال��ت��وع��وي��ة والتثقيفية يف جم��االت
ال�صحة العامة و�صحة البيئة ،وال�صحة
وال�سالمة املهنية �سواء داخل الوحدة �أو
من خالل الزيارات التي يقوم بها فريق
التدريب والتوعية ال�صحية �إىل وحدات

تاريخ وحدة �صحة البيئة يعود �إىل عام 1965م
يف والية نزوى مبحافظة الداخلية ,وكانت ت�سمى
(�آنذاك) بجناح الوقاية ال�صحية
وت�شكيالت وق��واع��د ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة على امتداد ربوع ال�سلطنة».
و�أ�ضاف �أركان وحدة �صحة البيئة:
«تعقد يف وح���دة �صحة البيئة عدة
دورات ب�صفة م�ستمرة منها :دورة
دبلوم فني �صحة عامة والتي تعقد على
مدار �سنة كاملة وحتت �إ�رشاف مدر�سة
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة.

بالإ�ضافة �إىل ال���دورات الق�صرية
كدورة �صيانة ومعاجلة �صهاريج مياه
ال�رشب ،ودورة م�شغلي برك ال�سباحة،
وكذلك دورة تثقيفية للحالقني ,ودورة
م�ساعد فني وق��اي��ة �صحية ,ودورة
ال�صحة املبدئية ,بالإ�ضافة �إىل دورة
�سالمة الأغذية للمتعاملني مع الأغذية».
كما يقوم ق�سم التفتي�شات والأعمال
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خمترب ال�صحة العامة
يقوم بدور حيوي ومهم
يف جمال مراقبة �سالمة
امل���اء وال���غ���ذاء وامل���واد
ال�صحية يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وذلك من خالل
الفحو�صات املخربية

وح��دة �صحة البيئة حتتوي على جناح
التدريب والتوعية ال�صحية والذي يقوم
بتنظيم ال��دورات واملحا�ضرات التوعوية
والتثقيفية يف جم��االت ال�صحة العامة
و�صحة البيئة وال�صحة وال�سالمة املهنية
النقيب/
�سيف بن حممد الزيدي

امليدانية يف وحدة �صحة البيئة مبهام
و�أدوار مهمة ،وللحديث عن هذه املهام
ق���ال امل��ل�ازم �أول حم��م��ود ب��ن عامر
املعمري م�س�ؤول ق�سم ال�صحة وال�سالمة
املهنية« :يقوم ه��ذا الق�سم ب��دور مهم
يف جمال الإ�صحاح البيئي ملع�سكرات
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة مثل مكافحة
الآف��ات الناقلة للأمرا�ض ،والتخل�ص
من املخلفات ،والقيام بالتفتي�شات يف
جماالت الأغذية وغريها من الأعمال،
وكذلك الإ�صحاح البيئي يف امليدان ،كما
يقوم بالتفتي�ش و�إع��داد التقارير ب�ش�أن
النظافة ال�صحية للمع�سكرات ،وامل�ساكن،
و�إع����داد التقارير اخلا�صة بالنظافة
يف ور���ش العمل واملطابخ والأن��دي��ة.
كما ي��ق��وم مب��راق��ب��ة �أع��م��ال التخل�ص
من النفايات ب�شتى �أنواعها ال�صلبة
وال�سائلة .وكذلك مراقبة طرق تنظيف
املع�سكرات ،وطرق التعقيم امل�ستخدمة
ل�ل�أم��اك��ن امل��ل��وث��ة ،ك��م��ا ي��ق��وم ق�سم
التفتي�شات والأعمال امليدانية بالبحث
واملتابعة ،و�إع���داد التقارير اخلا�صة
بالأمرا�ض املعدية والت�سممات الغذائية،
وكذلك الإ��ش�راف امليداين على �أعمال
الر�ش اليومية من حيث مراقبة العمال
و�إعداد املبيدات و�أماكن ر�شها ،كما يقوم
كذلك بالفح�ص للملوثات البيئية مثل
ال�ضو�ضاء وم�ستوى الإ���ض��اءة وامل��واد
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امل�شعة والغازات ال�ضارة بالبيئة.
ويقوم خمترب ال�صحة العامة بدور
حيوي ومهم يف جمال مراقبة �سالمة
املاء والغذاء واملواد ال�صحية يف قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وذل���ك م��ن خالل
الفحو�صات املخربية املختلفة ،وعن
هذا الق�سم حتدثت ال�ضابط مدين هدى
بنت حميد احلو�سنية م�س�ؤولة خمترب
ال�صحة العامة قائلة« :يعد ق�سم خمترب
ال�صحة العامة من الأق�سام املهمة يف
وحدة �صحة البيئة ،حيث �إنه يقوم بدور
وقائي �أ�سا�سي ومهم يف جماالت ال�صحة
العامة و�سالمة الغذاء ومياه ال�رشب،
وكذلك تقييم املبيدات احل�رشية واملواد
ال�صحية وطريقة التخزين ال�سليمة ،حيث
يتم تقدمي خدمات الفح�ص يف املخترب
ب ��أي��دي ك���وادر فنية ومتخ�ص�صة يف
جمال التحاليل البكتريية والكيميائية،
كما يقوم الق�سم بالتن�سيق والزيارات
املتبادلة بني خمترب ال�صحة العامة
واملختربات احلكومية الأخ��رى ،وذلك
ملناق�شة جميع ما يخت�ص بالفحو�صات
والأج���ه���زة امل��خ�بري��ة ،وك��ذل��ك يقوم
ب��ال��زي��ارات امل��ي��دان��ي��ة �إىل ال�رشكات
امل���زودة (املتعهدة) للمواد الغذائية،
وتعد املوا�صفات القيا�سية العمانية
واخلليجية والعاملية املراجع التحليلية
املعتمدة يف املخترب.

املالزم �أول/
حممود بن عامر املعمري

وكما هو متعارف عليه ف�إن التحاليل
املخربية هي تطبيق �أف�ضل املمار�سات
يف الرقابة على الأغذية امل�ستلمة من
ال����شرك��ات امل���زودة (امل��ت��ع��ه��دة) وذل��ك
للحفاظ على �صحة منت�سبي ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ،حيث تعد الفحو�صات
املخربية هي �أح��د �أه��م �أدوات الرقابة
للت�أكد من ج��ودة و�صالحية ا�ستهالك
املنتج».
كما �أ�ضافت م�س�ؤولة خمترب ال�صحة
العامة قائلة« :يف الأع��م��ال امليدانية
ه��ن��اك خمترب متنقل وه��و ع��ب��ارة عن
مركبة متنقلة جمهزة بجميع املعدات
ال�لازم��ة للتحاليل امل��خ�بري��ة للمواد
الغذائية ومياه ال�رشب ،والإ��شراف على
معاجلة امل��ي��اه باملطهرات (الكلور)
ل�ضمان و�صولها �إىل امل�ستهلك ب�شكل
�سليم وخ���الٍ م��ن التلوث امليكروبي،
ويتم �إحل��اق املخترب املتنقل بالكتيبة
الطبية امليدانية وهند�سة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وتتم عمليات االنت�شار من
خ�لال التمارين الع�سكرية واحل��االت
الطارئة (الأنواء املناخية)».
هناك عدة �أن��واع من العينات التي
يتم فح�صها وتقييمها من قبل املخترب
منها :املواد الغذائية مبختلف �أنواعها،
وم��ي��اه ال����شرب م��ن جميع مع�سكرات

ال�ضابط مدين/
هدى بنت حميد احلو�سنية

ال�ضابط مدين/
�شيخة بنت �إبراهيم النهدية

قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وعينات املواد
الغذائية ،و�أي�ضا تقييم املواد الكيميائية
���س��واء كانت م��واد �صحية �أو مبيدات
ح�رشية.
ال�ضابط مدين �شيخة بنت �إبراهيم
النهدية م�س�ؤولة ق�سم الكيمياء مبخترب
ال�صحة العامة حتدثت قائلة�« :إن احلفاظ
على جودة مياه ال�رشب هو �ضمن �أهدافنا
الرئي�سية للت�أكد من و�صول املاء ب�أف�ضل
املعايري واحلفاظ على �صحة و�سالمة
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث
يقوم ق�سم الكيمياء يف خمترب ال�صحة
العامة بفح�ص ومراقبة املياه ،وذلك
بجمع العينات م��ن خمتلف القواعد
والوحدات الع�سكرية ب�شكل دوري من
قبل فنيي ال�صحة العامة ،و�إر�سالها �إىل
وكيميائيا،
فيزيائيا
املخترب لفح�صها
ً
ً
وال��ت��أك��د م��ن مطابقتها للموا�صفات
القيا�سية ال ُعمانية واحل�صول على مياه
�صاحلة لال�ستهالك الآدمي.
كما ي��ق��وم ق�سم الكيمياء بتقييم
املبيدات احل�رشية واملواد ال�صحية التي
ت�ستخدم يف وزارة الدفاع ويف ظل �أزمة
(كورونا) قام ق�سم الكيمياء ب�إنتاج معقم
اليدين يف �سبيل الوقاية من الفريو�س
واحلد من انت�شاره واحلفاظ على �سالمة
منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة».
ي��وج��د يف املخترب ق�سم الأح��ي��اء

الرقيب �أول/
�آمال بنت عبداهلل ال�سيابية

الدقيقة وتعرف الأح��ي��اء الدقيقة تلك
التي ال ميكن ر�ؤيتها بالعني املجردة
وي��ل��زم لذلك ا�ستخدام املجهر ومنها
(البكترييا ،الفطريات ،الفريو�سات،
الطفيليات) وتظهر �أهمية فح�ص وجود
الأح��ي��اء الدقيقة املرتبطة باملياه
والأغذية من حيث �إن بع�ضها يت�سبب
يف حدوث الت�سمم والعدوى للم�ستهلك
و�أي�ض ًا ف�ساد الأغذية ،ويختلف فح�ص
اخللو من الأحياء الدقيقة للمياه عنه يف
الأغذية ،كما �أن فح�ص الأحياء الدقيقة
ب��الأغ��ذي��ة يختلف ح�سب ن��وع امل��ادة
الغذائية وتركيبها والعمليات الغذائية
ال�سابقة �أو الالحقة لها ،وكذلك عمليات
تداولها .ويعتمد الفح�ص ع��ادة على
�سحب العينات و�إجراء حتليلها بوا�سطة
حقن بع�ض الو�سائط املالئمة لنمو
كل نوع من امليكروبات وت�أخذ فرتة
احل�ضانة واحلرارة املثالية للنمو.
وحول هذا الق�سم حتدثت الرقيب �أول
�آمال بنت عبداهلل ال�سيابية فني خمترب
�صحة عامة قائلة« :تتمثل �أبرز �أعمال
ق�سم الأحياء الدقيقة يف املخترب فيما
يلي:
يتم فح�ص مياه ال�رشب بانتظام
م��ن جميع وح����دات ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة (الأندية واملطابخ وثالجات
مياه ال�رشب و�صهاريج مياه ال�رشب

واخلزانات) ويتم الت�أكد من عدم وجود
�أي تلوث ،ويف حالة وج��ود ذل��ك يتم
ات��خ��اذ الإج����راء ال�رسيع ع�بر الفنيني
امل��وج��ودي��ن يف ال��وح��دات ،كما نقوم
بفح�ص عينات الأغ��ذي��ة ومنتجاتها
للت�أكد م��ن �صالحيتها لال�ستهالك
الآدم�����ي وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا للموا�صفات
املعتمدة ،كذلك فح�ص الأرزاق املرزومة
والت�أكد من مدى �صالحيتها لال�ستهالك
الآدم���ي ميدانيا .كما ن��ق��وم ب ��إج��راء
امل�سوحات الدورية على الأغذية للت�أكد
من مطابقتها للموا�صفات.
و�إج����راء التفتي�شات على ف�ترات
ال�صالحية و���س��وء التخزين لبع�ض
املنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة .ومتابعة نظام
الإنذار اخلليجي ال�رسيع واملنتجات التي
تدرج به و�سحبها من الأندية واملطابخ
واملن�ش�آت التجارية �إن وجدت ،كما نقوم
ب�سحب عينات مياه وم�سوحات طبية
من جميع املراكز الطبية وامل�ست�شفيات
التابعة لقوات ال�سلطان امل�سلحة.
علما يتم ا���س��ت��خ��دام املوا�صفات
العاملية واملوا�صفات اخلليجية والتي
ت�صدر من هيئة التقيي�س لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك يف
جميع الفحو�صات ح�سب ن��وع العينة
(ماء �أو مادة غذائية) وموا�صفاتها يف
الفح�ص امليكروبي».
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يعرف التغيري ب�أنه انتقال من حال �إىل حال �آخر� ،أو ا�ستبدال و�ضع قائم بو�ضع �آخر� ،إما لل�ضرورة نظرا لأن الو�ضع احلايل غري مريح� ،أو
لتجنب خطرما �أو االبتعاد عنه .ويف هذ الوقت الذي يعاين فيه العامل من تداعيات جائحة (كوفيد )19-فقد فر�ض التغيري نف�سه على العامل،
و�أ�ضحى �ضرورة حتمية لتجنب خطر الفريو�س وتداعياته �سواء على امل�ستوى الوطني �أو امل�ؤ�س�سي �أو الفردي ،وعليه ف�إن هذا املقال يتناول
اجلوانب والأبعاد املختلفة للتغيري يف زمن جائحة كورونا (كوفيد ،)19-ويركز بالذات على فهم طبيعة هذا املر�ض وتداعياته/ت�أثرياته
االقت�صادية وال�صحية واالجتماعية ،و�أوجه التغيري املختلفة التي متت للتعامل معه ،وفيما �إذا كانت هذه التغيريات �سهلة ويف حملها ،وماذا
يجب علينا فعله لتقبل وتثبيت التغيري حتى يتم ك�سر جماح الوباء والق�ضاء عليه ب�شكل كامل .

�إدارة التغيري يف زمن
جائحة (كوفيد)19-
طبيعة مر�ض (كوفيد)19-

تعرف منظمة ال�صحة العاملية (كوفيد )19-ب�أنه املر�ض
الناجم عن فريو�س كورونا املُ�ستجد املُ�سمى فريو�س كورونا-
(�سار�س .)2 -وقد اكت�شفت املنظمة هذا الفريو�س املُ�ستجد لأول
م��رة يف  31دي�سمرب 2019م ،بعد الإب�ل�اغ ع��ن جمموعة من
حاالت االلتهاب الرئوي الفريو�سي يف مدينة (ووهان) بجمهورية
ال�صني ال�شعبية .وتعد احلمى وال�صداع وال�سعال اجلاف والإجهاد
العام �أك�ثر الأع��را���ض �شيوعا للإ�صابة باملر�ض ،وق��د ي�صاب
بع�ض الأ�شخا�ص �أي�ضا ب�أعرا�ض �أكرث �شدة كفقدان الذوق وال�شم،
واحتقان الأن��ف ،و�أمل باحللق ،والغثيان ،والإ�سهال ،و�ضيق يف
ال�صدر و�صعوبة التنف�س .وتزداد خماطر الإ�صابة بامل�ضاعفات
الوخيمة للمر�ض بني كبار ال�سن ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من
م�شكالت طبية كامنة ،مثل ارتفاع �ضغط الدم �أو م�شكالت القلب
والرئتني� ،أو داء ال�سكري �أو ال�سمنة �أو ال�رسطان �أو نق�ص املناعة.
ومع ذلك فقد ي�صاب �أي �شخ�ص بعدوى (كوفيد ،)19-ويعاين من
م�ضاعفات خطرية �أو يتوفى يف �أي عمر كان.
وتنتقل عدوى مر�ض (كوفيد )19-عندما يخالط �شخ�ص �سليم
�شخ�ص ًا �آخر تظهر لديه �أعرا�ض تنف�سية (مثل ال�سعال �أو العط�س)
خمالطة ل�صيقة (يف ح��دود م�سافة مرت واح��د) مما يجعل هذا
ال�شخ�ص عر�ضة خلطر تعر�ض �أغ�شيته املخاطية (الفم والأنف) �أو
ملتحمته (العني) لقطريات تنف�سية ُيحتمل �أن تكون معدية .وقد
تنتقل العدوى �أي�ض ًا عن طريق مالم�سة مبا�رشة لأ�سطح ملوثة
بالفريو�س يف حال مالم�سته من قبل ال�شخ�ص امل�صاب.
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التعر�ض لـ(كوفيد� )19-إىل حني
وت�ستغرق املدة من وقت
ّ
بدء ظهور الأعرا�ض من خم�سة �إىل �ستة �أيام تقريب ًا يف املتو�سط،
ولكنها قد ترتاوح بني( )14-1يوماً .ولذا ُين�صح الأ�شخا�ص الذين
تعر�ضوا للفريو�س بالبقاء يف املنزل مبعزل عن الآخرين ملدة
( )14يوماً ،من �أجل منع انت�شار الفريو�س .وللوقاية من فريو�س
(كوفيد )19-تن�صح منظمة ال�صحة العاملية ب�رضورة ارت��داء
الكمامة ب�شكل �صحيح ،واالبتعاد عن الآخرين مب�سافة ال تقل عن
مرت واح��د ،بالإ�ضافة �إىل غ�سل اليدين جيدا باملاء وال�صابون،
وممار�سة الريا�ضة والتغذية ال�صحية لتقوية اجلهاز املناعي .كما
�أن احل�صول على اللقاح �رضوري للحد من الإ�صابة باملر�ض� ،أو
التقليل من خطورة الأعرا�ض يف حالة الإ�صابة به ال �سمح اهلل.

(كوفيد )19-وما �أحدثه من
ت�أثريات يف االقت�صاد العاملي

�رضبت جائحة كورونا (ك��وف��ي��د ،)19-االقت�صاد العاملي
يف ال�صميم ،فقد تباط�أت ال�صناعات والأعمال يف جميع �أنحاء
العامل ب�سبب الإ�صابات والوفيات بني العاملني وب�سبب القيود
التي فر�ضت على احلركة ،وانخفا�ض �إنفاق امل�ستهلكني ،وتعطل
الن�شاط االقت�صادي جراء تدين تقدمي اخلدمات وتوقف املوا�صالت
والت�سوق ،مما �أ�ضطرت بع�ض ال�رشكات �إىل �إع�لان �إفال�سها� ،أو
ت�رسيح بع�ض موظفيها مما فاقم ذلك بازدياد الباحثني عن العمل
ومعاناة امل�رسحني عن �أعمالهم .ومن �أبرز القطاعات املت�أثرة
باجلائحة قطاعات ال�سياحة ،والطريان ،والفنادق ،ووقع العبء

العقيد متقاعد (الدكتور)/
ربـيـع بـن كـايد الـرا�شـدي

احلمى وال�صداع وال�سعال اجلاف
والإجهاد العام تعد �أكرث الأعرا�ض
�شيوعا للإ�صابة باملر�ض
الأكرب على الدول الفقرية وال�رشكات ال�صغرية والعاملني حل�سابهم
اخلا�ص جراء الإغالقات املتالحقة التي ا�ضطرت الدول التخاذها
للحد من تف�شي اجلائحة.

(كوفيد )19-وما �أحدثه من ت�أثريات
يف اجلانب ال�صحي واالجتماعي

ال يخفى على �أحد كرثة اخلوف والهلع الذي �أ�صيب به العامل
فور الإع�لان عن ظهور وب��اء (كوفيد )19-ومن ثم تطوره �إىل
جائحة عاملية بعدما غ��زى خمتلف بقاع الأر���ض ب�إ�صاباته
اخلطرية وتف�شيه ب�رسعة فائقة حتوره من منط �إىل �آخر ،لدرجة
�إنه حري العلماء والأطباء ،وغ�صت امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية
بامل�صابني واملر�ضى منه ،وانك�شفت حقيقة الأنظمة ال�صحية
ومقدرتها على ا�ستيعاب احل��االت املتزايدة خا�صة تلك التي
تتطلب �أ�رسة و�أجهزة وكوادر طبية للعناية الفائقة .ونظرا خلطورة
املر�ض و�شدة م�ضاعفاته وعدم وجود عالج فاعل له ،فقد �أودى
هذا املر�ض امل�ستجد بحياة املاليني من امل�صابني على م�ستوى
العامل ،مبن فيهم عدد من الطواقم الطبية والتمري�ضية التي كانت
يف واجهة التعامل مع الإ�صابات .ومن امل�ؤمل واملحزن يف هذا
الأمر عدم متكن ذوي املر�ضى واملتوفني بامل�ست�شفيات من زيارة
�أحبائهم وفلذة �أكبادهم �أو �إلقاء النظرة الأخرية عليهم قبل الدفن.
ويف اجلانب الآخر واجهت احلكومات �صعوبات يف احل�صول
على اللقاحات التي تناف�ست ال�رشكات املنتجة لها يف �إج��راء
الأبحاث والتجارب العلمية واعتمادها من الهيئات املتخ�ص�صة
عادل وتو�صيلها يف
توزيعا
و�إنتاجها بالكمية الكبرية وتوزيعها
اً
ً
�شافيا
عالجا
الوقت املحدد .كل هذا والعامل ب�أ�رسه يرتقب ب�شغف
ً
ً
للمر�ض ،ولكن للأ�سف حتى الآن دون ج��دوى ،رغم املحاوالت
اجل��ادة من قبل الباحثني لإيجاد عالج �شاف للمر�ض ،وتعدد

خماطر الإ�صابة بامل�ضاعفات الوخيمة للمر�ض
تزداد بني كبار ال�سن ،والأ�شخا�ص الذين
يعانون من م�شكالت طبية كامنة
املروجني ال�ستخدام بع�ض الأدوي��ة امل�ستخدمة لأمرا�ض �أخرى
للتخفيف منه ،وت�شجيع املهتمني بالعالجات الطبيعية �أو (الطب
البديل) لعامة النا�س لكي ت�ستخدم �أنواع خمتلفة من الو�صفات.
ونتيجة للخوف والهلع الذي ذهل به العامل �أجمع من الإ�صابة
باملر�ض وخماطره فقد ل��زم النا�س منازلهم ،وتغريت �أمن��اط
حياتهم االجتماعية من االنفتاح �إىل العزلة ،وقد نتج عن ذلك قلة
احلركة وحمدودية الزيارات للأهل والأقارب والأ�صدقاء ،والولوج
عن دخول دور العبادة .كما �أن �أعمال النا�س وحمالتهم التجارية
قد ت�أثرت ،وفقد الكثري من املوظفني وظائفهم وم�صادر دخلهم
مما �أثر ذلك �سلبا على م�ستوى معي�شتهم و�أو�ضاعهم االجتماعية
والنف�سية واملعنوية.

�أوجه التغيري التي متت
للتعاي�ش مع جائحة (كوفيد)19-

كما هو وا�ضح من خالل الطرح �أع�لاه ،ف�إن جائحة كورونا
(كوفيد� )19-أحدثت تغيريا منقطع النظري يف خمتلف نواحي
احلياة و�أثرت �سلبا على خمتلف اجلوانب االقت�صادية وال�صحية
واالجتماعية للب�رشية برمتها ،ول��درء هذه الآث��ار واملخاطر �أو
التخفيف منها فقد كان لزاما على الدول �أن تفر�ض بع�ض القيود
والتعليمات االحرتازية ال�صارمة على مواطنيها ،وكان عليها �أن
توازن بني ال�صحة واالقت�صاد يف قراراتها و�إجراءاتها ،فعملت
جاهدة على تق�صي الوباء ومراقبة ازدي��اد احلاالت ونق�صانها
ومتابعة تطور املر�ض وحتوراته امل�ستمرة للتمكن من ال�سيطرة
عليه وك�رس جماحه .كما �سخرت احلكومات �إمكاناتها املادية
واملالية وال�سيا�سية لتوفري املعدات والأجهزة الطبية واحل�صول
على اللقاحات املنا�سبة من ال�رشكات العاملية املنتجة له.
وم��ن الناحية ال�صحية واالجتماعية فقد فر�ضت اجلائحة
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جائحة كورونا (كوفيد� )19-أحدثت تغيريا منقطع النظري يف
خمتلف نواحي احلياة و�أثرت �سلبا على خمتلف اجلوانب االقت�صادية
وال�صحية واالجتماعية للب�شرية برمتها
�رضورة ا�ستثنائية لأخذ احليطة واحلذر من الوقوع يف براثن هذا
املر�ض وتف�شي العدوى منه ،فعمد النا�س على لب�س الكمام وعدم
امل�صافحة وتقليل اخل��روج من املنازل �إال لل�رضورة الق�صوى
واحلد من الزيارات وااللتزام بالتباعد اجل�سدي واالجتماعي ،و�أداء
�صلواتهم يف البيوت بدال من الذهاب �إىل دور العبادة التي �شاءت
الأقدار �أن تظل مغلقة لفرتة من الزمن ب�سبب اجلائحة  .وللتكيف
�أي�ضا مع هذه الأو�ضاع فقد ا�ستفاد النا�س من عزلتهم ومكوثهم يف
املنزل لفرتة طويلة ،وذلك من خالل ق�ضاء وقت ممتع مع الأ�رسة
و�إيجاد الو�سائل املختلفة للت�سلية و ك�رس امللل .كما ا�ستفادو النا�س
من التقنية يف التوا�صل مع الأهل والأقارب والأ�صدقاء ولإجناز
الأعمال املكتبية عن بعد.
وهكذا احلال بالن�سبة للدرا�سة فقد �سخرت املدار�س واملعاهد
والكليات واجلامعات لطالبها وك��وادره��ا التدري�سية الو�سائل
التقنية الالزمة للتعلم عن بعد .كما ا�ستفاد النا�س من التطبيقات
التقنية وو�سائل االت�صال يف طلب احتياجاتهم من خالل تو�صيل
املنازل.

هل كان التغيري �سل�سا و�سهال؟

ال �شك ب�أن التغيري يف زمن جائحة (كوفيد )19-مل يكن بالأمر
الهني ومل يكن �إجرا�ؤه وتقبله �سهال ،رغم �إنه كان �رضورة ق�صوى

لتجنب خطر اجلائحة .فمن اجلانب احلكومي واجهت احلكومات
كبريا ،خا�صة يف بداية الأمر ،لإقناع مواطنيها على اتباع
حتديا ً
الإج��راءات االحرتازية و�أخذ اللقاحات وااللتزام بالقوانني التي
فر�ضتها للحد من اجلائحة ،وهذا �أمر طبيعي فتقبل التغيري عادة
ما ي�أخذ وقتا وجهدا ريثما يعي النا�س �أهميته ويلم�سوا نتائجه �أو
يدركوا امل�ضار املرتتبة على ت�أخرهم يف م�سايرة الركب التباع
التغيري وقبوله .و�أظن �أن قادة �إدارة التغيري ،و�أق�صد هنا املعنيني
يف خمتلف دول العامل ب��إدارة جائحة (كوفيد ،)19-تنبهوا �إىل
�أن فر�ض التغيري وتقبله مير يف مراحل لكل منها �إ�سرتاتيجيات
معينة ترمي �إىل تر�سيخ مفهوم التغيري وت�شجيعه ليكون م�ست�ساغا
ومتقبال من قبل عامة اجلمهور.
وم��ن خ�لال تتبعنا للو�ضع ن��رى �أن ال���دول ت��ف��اوت��ت يف
الإ�سرتاتيجيات التي اتخذتها للتعامل مع اجلائحة ،وكما يبدو
�أن جميعها ركزت على التوعية بطبيعة الفريو�س وطرق انتقاله
واملخاطر املرتتبة عليه ،وكانت ت�أمل من ذلك تقبل املجتمع
واملواطنني ما مت طرحه من معلومات وتوعية وم��ا ن�صح به
من تغيري وت�أقلم وتعاي�ش مع الفريو�س� ،إال �أنه وللأ�سف وجدنا
�أن البع�ض مل يتقيد بالتعليمات ،خا�صة من حيث االمتناع عن
االختالط والأماكن املزدحمة ،والتحفظ يف �أخذ اللقاحات ،الأمر
الذي جعل من ال�صعوبة للحكومات التحكم باجلائحة.

�سخرت املدار�س واملعاهد والكليات
واجلامعات لطالبها وكوادرها التدري�سية
الو�سائل التقنية الالزمة للتعلم عن بعد
ما هو املطلوب منا يف املرحلة القادمة؟

لي�س بخاف على �أحد ب�أنه رغم كل اجلهود املبذولة من قبل الباحثني
والعلماء ،ورغم ما �أتيح له�ؤالء من �إمكانات من قبل دولهم واملنظمات
ب�صي�صا من الأم��ل حتى الآن
املهتمة بهذا الأم��ر ،ال يبدو ب�أن هنالك
ً
للتو�صل �إىل عالج �شاف ملر�ض (كوفيد� )19-أو �إىل تال�شيه ب�شكل كامل
على املدى القريب .ف�إىل �أن يتم ذلك ،علينا �أن نوا�صل يف �إدارة وتقبل
التغيري املتعلق بالتعاي�ش مع اجلائحة واحلد من انت�شارها وتف�شيها،
وذلك من خالل تعزيز حتملنا للم�س�ؤولية اجلماعية كمواطنيني ومقيمني،
والوقوف �صفا واحدا مع قادة التغيري واملعنني مبتابعة و�إدارة م�ستجدات
اجلائحة ببلدنا يف تنفيذ القرارات والتعليمات االحرتازية والتقيد بها،
خا�صة يف ما يتعلق ب�رضورة �أخ��ذ اللقاحات واال�ستمرار يف ارت��داء
الكمامات ،واالبتعاد عن الأماكن املزدحمة ،واملواظبة على غ�سل اليدين،
واال�ستفادة من التقنية وو�سائل االت�صاالت احلديثة يف ت�سيري خمتلف
�ش�ؤون حياتنا االجتماعية والدرا�سية والعملية واالقت�صادية.

املراجع

املوقع الإلكرتوين ملنظمة ال�صحة العاملية:

•

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public.
k
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�أجرى اللقاء :املالزم �أول /خالد بن �سبيل البلو�شي

�إجناز م�شرف للجي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف �سباق اجلري اجلبلي بجمهورية فرن�سا
يحققه املالزم �أول /حمدان بن حمود اخلاطري
بداية امل�شوار
يف بداية اللقاء حتدث املالزم �أول حمدان بن
حمود اخلاطري من اجلي�ش ال�سلطاين العماين (عداء
م�سافات طويلة) قائالً�« :أرى �أن ريا�ضة اجلري
هواية وا�سعى للحفاظ عليها واال�ستمتاع بها وتطوير
قدراتي فيها ،كنت �سابقا بعيدا عن ممار�سة هذه
الريا�ضة ولكن كانت البداية التي غريت حياتي
و�أ�صبح لدي �شغف غري حمدود بهذه الريا�ضة عندما
انت�سبت �إىل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ك�ضابط مر�شح
يف كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية عام 2014م،
وكما نعلم �أن اللياقة البدنية من �أهم �أ�س�س التدريب

تع��د ريا�ضة اجل��ري �إحدى
الريا�ضات احلديثة املف�ضلة والتي
�أخ��ذت تنت�ش��ر ب�ش��كل وا�س��ع
و�سري��ع ،وميك��ن ممار�سته��ا
ب�ش��كل ف��ردي وجماعي ،ويف
العدي��د م��ن الأماك��ن والبيئات
املختلف��ة ،كم��ا ميك��ن �أن تكون
هذه املمار�س��ة كهواية �شخ�صية
�أو امل�شارك��ة يف املناف�س��ات
وامل�سابق��ات املحلي��ة والدولي��ة
املختلفة.
جملة (جن��د عُ م��ان) ومن
خالل ه��ذا العدد� ،أج��رت لقاء
مع املالزم �أول حمدان بن حمود
اخلاطري �أح��د منت�سبي اجلي�ش
ال�سلطاين العماين والذي حتدث
ع��ن ممار�ست��ه له��ذه الهواي��ة
وامل�سابقات التي �شارك فيها.
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يف الكلية �إال �أنه وب�سبب عدم ممار�ستي لريا�ضة
اجلري قبل التدريب تعر�ضت لإ�صابة يف قدمي �أثرت
على نتائجي يف فحو�صات اللياقة ،ولكن احلمد
هلل تعافيت من هذه الإ�صابة ،وبعد �أن تخرجت من
الكلية زاد اهتمامي بهذه الريا�ضة ،لذلك كنت �أجري
ب�شكل �شبه يومي بعد ذلك ،وقد بحثت عن �سباقات
لأرى م�ستواي فوجدت �أنه لدي قدرة حتمل جيدة جدا
حتتاج لتطوير ،ومنها بد�أت االهتمام �أكرث بالربنامج
التدريبي والتو�سع �أكرث يف هذه الريا�ضة ،وامل�شاركة
يف العديد من ال�سباقات ،ومن �أهم الأ�شخا�ص
امل�شجعني يل �أفراد عائلتي و�أ�صدقائي املقربني».

الدعم والإ�سناد
وحول الدعم والإ�سناد الذي ح�صل عليه يف
�صقل موهبته حتدث قائال�« :أ�شكر �سيدي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على ت�شجيعه الدائم
يل ودعمه جلميع م�شاركاتي املحلية والدولية،
ف�ض ًال عن وجودي يف �صفوف هذا اجلي�ش العريق
الذي كان ال�سبب الرئي�سي الكت�شاف قدراتي يف
هذه الريا�ضة».
امل�شاركة يف �سباق (الرتا تريل مونتا بالنك)
بجمهورية فرن�سا وكيف مت االختيار
وحول امل�شاركة حتدث املالزم �أول حمدان
بن حمود اخلاطري قائال« :يف هذا ال�سباق يجب
على العداء جمع نقاط لت�أهله �إىل هذا ال�سباق على
ح�سب �رشوط االحتاد الدويل للجري اجلبلي ،و�أنا
احلمد هلل ت�أهلت بالنقاط التي ح�صدتها �سابقا
من م�شاركاتي املحلية والدولية� ،أما ال�سباق
ي�شق طريقه يف جبال الألب م�سافة ( )170كم
البداية من فرن�سا مرورا ب�إيطاليا و�سوي�رسا
والعودة �إىل نقطة البداية ومبجموع �صعود
ارتفاعات ما يقارب ( )10000مرت ،ومل يكن
ال�سباق �سهال حيث كنت �أطمح �إىل �إنهائه خالل
(� )٢٥ساعة ،ولكن ب�سبب �إختالف الطق�س وتدين
درجات احلرارة بالإ�ضافة �إىل ذلك كانت طريقة
ال�سباق �صعود ونزول �أكرث من ( )10قمم حتى
الو�صول �إىل خط النهاية كل هذه العوامل �أثرت
يف حتقيق هديف ،ولكن �أنهيت ال�سباق خالل
(� )41:14ساعة وح�صلت على املركز ( )717من
�أ�صل ( )1500مت�سابق .احلمد هلل الو�صول �إىل
خط النهاية والذي يعد اجنا ًزا �شخ�ص ًيا جدي ًدا
يل ،وحتدي مل يكن �سهال ،وتعلمت الكثري من هذه
التجربة.

الطموحات امل�ستقبلية للو�صول �إىل من�صات
التتويج
وحول طموحاته حتدث قائالً« :من �أهم
طموحاتي امل�شاركة مرة �أخرى يف هذا ال�سباق
وحتقيق النتيجة التي �أطمح �إليها ،وكذلك
امل�شاركة م�ستقبال يف العديد من ال�سباقات
املحلية والدولية ،و�أي�ضا حتقيق رقم قيا�سي
�شخ�صي يف جري ( )100كم طريق بالإ�ضافة
�إىل ذلك م�رشوع اجلري عرب عمان والهدف منه
ن�رش ثقافة الن�شاط البدين يف املجتمع من �أجل
حياة �صحية .ومن �أهم الرغبات التي �أطمح
�إليها هو االن�ضمام �إىل املع�سكرات اخلارجية
لال�ستفادة من املحرتفني يف هذه الريا�ضة ،ف�أنا
حاليا �أتدرب بدون مدرب فقط جهود �شخ�صية،
وهذه الريا�ضة تعد حديثة يف ال�سلطنة كانت
بدايتها عام 2018م عندما �أقيم �أول �سباق
لتحدي اجلري اجلبلي يف ال�سلطنة ،وبالرغم من
ذلك ف�أنا �شخ�صيا ال زلت �أطمح ولدي �شغف كبري
يف هذه الريا�ضة».
�إجنازات على امل�ستوى املحلي والدويل
حول �إجنازاته حتدث قائالً« :من �أهم
م�شاركاتي �سباق ُعمان ال�صحراوي 2017م
وح�صلت فيه على املركز ال�سابع عامليا والثالث
حمليا ،و�سباق حتدي اجلري اجلبلي 2018م
�سلطنة عمان وح�صلت خالله على املركز التا�سع
ع�رش عامليا والأول حمليا ،و�سباق حتدي اجلري
اجلبلي �سلطنة عمان 2019م ،وحزت على
املركز الثاين عامليا والأول حمليا ،و�سباق
حتدي اجلري اجلبلي ( )100كم بفرن�سا 2019م
وح�صلت خالله على املركز ( )202من �أ�صل
( )1500م�شارك.

ن�صيحة لل�شباب العُماين
ن�صيحتي لل�شباب ال ُعماين هي ا�ستغالل
وقت الفراغ مبمار�سة الريا�ضة املف�ضلة من
�أجل حياة �صحية ،بالإ�ضافة �إىل كونها فر�صة
الكت�شاف الذات والقدرات ،ون�صيحتي للعدائني
العمانيني اال�ستمرار يف التدريب وال�صرب
للح�صول على نتائج �إيجابية والو�صول �إىل
من�صات التتويج.
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�أهمية االحتفال باملولد النبوي ال�شريف
(درو�س وعرب)
يرتقب امل�سلمون يوم ميالد �سيدهم امل�صطفى؛
فتتع ّدد مظاهر ال�سعادة والبهجة يف الدول العربية
والإ�سالمية عند حلوله ،رغم �أ ّنه لي�س من �أعياد
امل�سلمني املُ�رشّعة؛ �إال � ّأن رغبة ال تبارح قلوبهم يف
تعظيم هذا اليوم الذي جاء فيه حامل نربا�س الهدى
للب�رشية ،يدفعهم للفرح بهذا اليوم واالبتهاج
فيه ،وك� ّأن ال�شوارع تزدان يف ذكرى ميالد احلبيب،
ِّ
والطيب من بع�ض البيوت،
فتفوح روائح البخور
و ُتعقد حلقات الذكر يف امل�ساجد ،فيما تعلو بع�ض
الرتنيمات باملدائح النب ّوية العذبة ،ويف هذا اليوم
العظيم ُي�ستح�سن الذكر ،والإكثار من ال�صالة
على ال�شفيع لنيل �شفاعته يوم الدين ،و ُت�ستغل
هذه الذكرى بكل ما هو مفيد من عمل اخلري على
اختالفه فتق ّدم ال�صدقات ,و ُت�ستذكر الأحاديث
ويجمع الأطفال على
النبوية ال�رشيفة وال�سننُ ،
ٍ
النبوية ال�سمحة ليتعرفوا على
في�ض من املواقف
ّ
ويتلم�سون حالوة �أخالقه
نب ِّيهم وهادي �أمتهم �أكرث،
َّ
الزكية يف معامالتهم؛
بقلوبهم ،ويتمثلون بطباعه
ّ
ِ
غيبون عن
فال ينقطعون عنه وعن �سريه ،وال ُي َّ
حما�سنه ومناقبه .ويف هذا املقال �سيدور احلديث
عن املولد النبوي ال�رشيف وبع�ض اجلوانب من
�سريته �صلى اهلل عليه و�سلم الغراء.
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الدكتور/
خلفان بن حممد الفهدي

مولد �سيد اخللق نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
ُولد �سيد اخللق وخامت الأنبياء واملر�سلني يف يوم الثاين ع�رش
من �شهر ربيع الأول من عام الفيل ،حيث �أ�ضاء بح�سنه مكة املكرمة
التي ولد فيها فكان ب�رشى لأمه �آمنة بنت وهب ،وخري خلف لأبيه
الها�شمي املتوفى عبد اهلل بن عبد املطلب ،وم�صدر فخر و�رسور جل ّده
عبد املطّ لب الذي تب ّناه بعد وفاة �أمه ،ثم ولىّ �أمره لعمه �أبي طالب
من بعده ،فعا�ش الر�سول الكرمي �أربعني �سنة قبل البعثة ،وثالث ع�رشة
املكرمة ،فيما ق�ضى الع�رش الباقية من عمره يف
�سنة بعدها يف مكّة
ّ
املنورة .حيث �إن هذا اليوم الذي ولد فيه �أ�رشف و�أعظم �إن�سان
املدينة ّ
خلقه اهلل �سبحانه وتعاىل ،ولد فيه ذات الأخالق الكرميــة ،حيث قــال
}و�إِ َّنكَ َل َعلى ُخلُقٍ
اهلل �سبحانـه وتعالـى عنـه فـي القـر�آن الكريــم َ
يم{ �سورة القلم الآية ( )٤هو مولد �سيد اخللق و�إمام الب�رشية
َعظِ ٍ
�أجمعني �سيدنا حممد عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم ،وتويف
ر�سول اهلل حممد يف �شهر ربيع الأول من العام احلادي ع�رش للهجرة
وترك فينا �شوق ًا متجدداً للقائه ال يخبو ،فلن�سعى ليكون دافع ًا لنا
والنبوية لنا كما قال اهلل
لعمل اخلري ،وا�ستح�ضار الرقابة الإلهية
ّ
ون
}وقُلِ ْاع َملُوا ف ََ�سيرَ َ ى اللهَّ ُ َع َم َلك ُْم َو َر ُ�سو ُل ُه َوالمْ ُ �ؤْمِ ُن َ
يف عزيز كتابه َ
ُون{
ون �إِلىَ َعالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئك ُْم بمِ َ ا كُ ْن ُت ْم َت ْع َمل َ
َو َ�سترُ َ ُّد َ
�سورة التوبة الآية ( ،)١٠٥ولنعت�صم بحبل اهلل و�سنة ر�سوله لئال ن�ضل
�أبداً ،ولنلحق مبراكب الغامنني ب�شفاعته وحالوة جواره يوم الدين.
النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم
نبي اهلل �أبو القا�سم حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن ها�شم
ُّ
بن عبد مناف بن ق�صي بن كالب �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ر�سولُ
اهلل وخامت املر�سلني و�إمام الأنبياء وخري الب�رش ،ينتهي ن�سبه �إىل
توف والده يف � 22أبريل من عام
�إبراهيم -عليه ال�سالمُ ،-ول َد بعد �أن ِيّ

وُلد �سيد اخللق وخامت الأنبياء واملر�سلني يف يوم الثاين
ع�شر من �شهر ربيع الأول من عام الفيل ،حيث �أ�ضاء
بح�سنه مكة املكرمة التي ولد فيها

النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يوم م�شرق
يوم مولد ِ ّ
على الب�شرية كلها ،وفيه �أعظم حادثة �أكرمَ اهلل تعاىل
بها عباده بوالدة حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -لإر�ساله
بر�سالة الإ�سالم العظيمة

571م املوافق  12ربيع الأول� ،أر�سله اهلل تعاىل ب�أ�سمى ر�سالة و�آخر
ليخرج النا�س من ظلمات ال�رشك واجلهل �إىل �أنوار
ديانة �سماوية
َ
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-
التوحيد والعلم ،وقد كان يوم مول ُد
ِّ
أكرم اهلل تعاىل
يوما م�رش ًقا على الب�رشية كلها ،وفيه �أعظم حادثة � َ
ً
بها عباده بوالدة حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -لإر�ساله بر�سالة
الإ�سالم العظيمة ،ويف بحث عن املولد النبوي ال�رشيف ال ب َّد من ذكر
ف�ضل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فقد �أعطاه اهلل تعاىل ال�شفاعة
للنا�س ويف ذلك تف�ضيل على جميع الأنبياء واملر�سلني ويعود ن�سب
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أ�رسة عريقة ذات ن�سب كبري وعظيم
عند العرب ،حيث �إن �أجداده هم من �أ�رشاف مكة ،وكانت مر�ضعته هي
ال�سيدة حليمة ،والتي حلت الربكة عليها عند جميء النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم لها ،وكانت حري�صة للغاية على وجوده معها .لأنه كانت
كثريا.
حتبه ً
بيئة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم (ون�ش�أته)
ويذكر �أن �أم �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �آمنة بنت وهب
مل تتعب يف حملها وال و�ضعها كباقي ال�سيدات ،ولكن حملها كان
بال تعب وكان �سهلاً  ،وك�أنها قد �سمعت نداء يف �أذنيها يقول � :إنك قد
حملت ب�سيد هذه الأمة ،و�أ�ضاء بني امل�رشق واملغرب� ،إىل �أن و�صل
�ضو�ؤه �إىل �أر�ض ال�شام وهو مولود مبكة املكرمة عليه �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم ،حيث �أن يف هذه الفرتة كانت منت�رشة عبادة الأ�صنام ب�شكل
كبري ب�شبه اجلزيرة العربية ،وانت�رشت اخلرافات مع اجلهل ،وانت�رشت
كافة العادات ال�سيئة مثل و�أد البنات ،الزنا� ،رشب اخلمر ،وكان ينت�رش
التع�صب العرقي ،حيث �إن ال�شخ�ص يدافع عن قبيلته بكل �رشا�سة حتى
أي�ضا كان يوجد تفاخر كبري بالأن�ساب ،حيث �إن
ولو كان عن باطل ،و� ً
املعارك كانت م�ستمرة لفرتة طويلة ،وبالرغم من �أن النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -ن�ش�أ يف هذه البيئة الع�صبية واجلاهلية �إال �أنه مل
أي�ضا مل يت�أثر
يت�أثر ب�أي نوع من هذه الع�صبية والعادات الغريبة ،و� ً
�أهل قبيلته بذلك ،لأن اهلل �سبحانه وتعاىل حفظه من هذا اجلهل منذ
�صغره.
مراحل يف حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
مر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالكثري من املراحل ،حيث كان
أي�ضا ،وا�شتهر بال�صدق والأمانة
يعمل بحرفة رعي الغنم ،والتجارة � ً
بني �أتباعه حيث �أطلق عليه لقب ال�صادق الأمني ،حيث �إن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم كان ال ينطق �إال ال�صدق وكانت قري�ش ت�أمتنه .وعندما
بلغ �سن ( )25من عمره طلبت منه ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها
�أن يدير جتارتها لأنه �أمني ،ثم تزوجها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
بعد ذلك ،وكانت خري الزوجة ال�صاحلة وعندما بلغ �سن الأربعني نزل

دائما
عليه الوحي .حيث كان النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -يفكر ً
يف الكون ويف اهلل �سبحانه وتعاىل ،حيث �إنه مل ي�سجد لأي �صنم يف
دائما �إىل غار حراء ،وذات يوم نزل �سيدنا
حياته نهائ ًيا ،فكان يذهب ً
جربيل عليه ال�سالم على �سيدنا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -و�ضمه
وخاف �سيدنا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-فقال �سيدنا جربيل له
اقر�أ قال �سيدنا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -ما �أنا بقارئ .لأنه ال
يقر�أ وال يكتب ،وعاد الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل بيته خائفًا،
حيث �أقبلت عليه ال�سيدة خديجة زوجته احلنونة فقالت له �-صلى اهلل
عليه و�سلم -ما �أ�صابك فحكى لها ما الذي حدث .فقالت البن عمها
حكيما يف قوله فقال لها �إنه الوحي ،و�إنه ر�سالة النبوة
وكان رجلاً
ً
فرجعت ال�سيدة خديجة وطم�أنت �سيدنا ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم ،-وكانت هي �أول من �آمنت به من الن�ساء.
وكان من �أهم �صفاته الكرم والأخالق واحلكمة البالغة ،وكان
النبي ال ي�رشب اخلمر مثل �أهله ،وال ي�أكل الذبائح التي تذبح
للأ�صنام .وال يحتفل بالأوثان ،وكان معروفًا بكرهه للأ�صنام ،كذلك
مل ي�شارك النبي يف حفالت ال�شباب واللهو وجمال�س الغناء والزنا
واللهو مع الن�ساء .فكان حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -معروف
حلما،
ب�أخالقه احلميدة ،وكان بني قومه و�أعظمهم مروءة و�أكرثهم ً
و�أح�سنهم خل ًقا ،وكان يكرم ال�ضيف ،ويويف بالعهد .وكان عفيف
الل�سان وال يقول �إال �صدقا ،وال يحلف بالأ�صنام ،وكانت �شهرته بني
�أهله ال�صادق الأمني.
درو�س من حياة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
 الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم علم الب�رشية الت�سامح والف�ضيلةوالأخالق احلميدة.
 يوم مولد النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -هو يوم �أ�رشقت فيه ال�شم�سعلى الأمة ،لأنه النور الذي �أ�ضاء العامل.
 الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم هو �أف�ضل قدوة ومثال يف احلياءوالعفة والكرم وكافة ال�صفات احل�سنة ،كانت حياة الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم حياة �أمة ب�أكملها.
 �أر�سله اهلل من �أجل هداية الب�رشية والرحمة بهم ،وحثهم على العبادةوالطاعة لربنا �سبحانه وتعاىل بالكالم الطيب الذي يلني احلجر.
 �سيدنا حممد عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم كان يهدي الإن�سانالكافر ب�أطيب و�أنفع الكلمات حيث قال اهلل �سبحانه وتعاىل عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم (و�إنك لعلى خلق عظيم).
 يوم مولد احلبيب امل�صطفي �-صلى اهلل عليه و�سلم -من �أف�ضلالأيام التي يحبها امل�سلمون .وهو خامت الأنبياء واملر�سلني و�أ�رشف
خلق اهلل �أجمعني.
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االحتفال باملولد النبوي ال�شريف
االحتفال باملولد النبوي ال�رشيف الذي مل يكن موجو ًدا يف القرون
الثالثة الأوىل من عمر الدولة الإ�سالمية والدين الإ�سالمي احلنيف فلم
يعرف امل�سلمون االحتفال باملولد النبوي �إال يف زمن الفاطميني ،فبع َد
�أن ا�ستلم الفاطميون احلكم وخرجوا على اخلالفة العبا�سية يف بالد
ير�ض امل�سلمون على حكمهم وما يحدثونه من
ال�شام ويف م�رص ،مل َ
�أمور ،ومل تعجبهم طريقتهم يف احلكم و�إدارة الأم�صار الإ�سالمية التي
تقع حتت حكمهم ،ففكروا يف �إحداث �أمور ميكن �أن يك�سبوا بها قلوب
امل�سلمني وم�شاعرهم ،ف�أحدث اخلليفة �آنذاك املُع ُّز لدين اهلل العبيدي
االحتفاالت مبولد النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إ�ضاف ًة �إىل االحتفاالت
مبولد فاطمة الزهراء وعلي بن �أبي طالب وولديهما احل�سن واحل�سني
ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،-ومنذ ذلك اليوم انت�رش االحتفال باملولدالنبوي ال�رشيف ومازالت االحتفاالت ُتقام �إىل اليوم وتتلخ�ص يف-:
© االحتفاالت باملولد النبوي ال�رشيف يختلف من بلد �إىل �آخر ومن
حمافظة �إىل �أخرى ،حيث هناك من يحتفل بهذا اليوم عن طريق ال�صوم
�أي �أنه يقوم ب�صيام هذا اليوم ،وهناك من يقوم بتوزيع الطعام على
امل�ساكني والفقراء ويقومون ب�إح�ضار احللوى.
© االحتفال باملولد النبوي ال�رشيف يظل يف قلوب امل�ؤمنني بالطاعة
النبي �-صلى
والدعاء و�إقامة الفرائ�ض والواجبات الدينية يتبلور حب
ِّ
اهلل عليه و�سلم -وتعظيمه من خالل ا ِّتباع �س َّنته وااللتزام مبا جاء
ون َهّ َ
الل
به من عند ر ِّبه تبارك وتعاىل ،قال تعاىلُ } :ق ْل �إِن كُ ن ُت ْم تحُ ِ ُّب َ
فَا َّت ِب ُعونيِ ُي ْحب ِْبك ُُم َهّ ُ
الل َو َي ْغف ِْر َلك ُْم ُذ ُنو َبك ُْم َو َهّ ُ
يم{ �سورة �آل
ُور َّرحِ ٌ
الل غَ ف ٌ
عمران الآية (.)٣١
© االحتفال باملولد النبوي ال�رشيف مل يكن ثاب ًتا يف كافة الدول
العربية بل �إنه يتغري من بلد �إىل �آخر ،وذلك ح�سب العادات اخلا�صة بها،
أي�ضا بال�صوم
حيث توجد احتفاالت خا�صة ب�أكل احللوى و�رشائها ،و� ً
يف هذا اليوم وب�إخراج �صدقة للفقراء وامل�ساكني .حيث �إن هذا اليوم من
�أف�ضل الأيام.
© االحتفال مبولد الر�سول �صلى عليه و�سلم ي�شعر الأطفال والكبار فيه
بالبهجة وال�رسور وال�سعادة.
© االحتفال باملولد النبوي ي�شعر الإن�سان فيه بالطاقة الإيجابية
والفرحة العظيمة .وما ابتكره امل�سلمون يف كافة �أرجاء العامل الإ�سالمي
من مظاهر االحتفال باملولد النبوي ال�رشيف ،ما هو �إال لإظهار التعلق
به و�إعالن متجيده ،وتطلع النفو�س �إىل ا�ستق�صاء خرب تلك الأيام ،حيث
كان امل�سلمون الأوائل ملوكا وعامة يت�سابقون �إىل الوفاء قدر امل�ستطاع
بهذه املنا�سبة الكرمية.
© االحتفال بذكرى املولد النبوي ال�رشيف من �أف�ضل الأعمال و�أعظم
القربات؛ لأنه تعبري عن الفرح واحلب له ،وحمبة النبي �أ�صل من �أ�صول
الإميان ،لي�س هذا فقط بل �إن له دالالت وم�ؤ�رشات دينية واجتماعية
خمتلفة فهو احتفال ديني و�أي�ض ًا ظاهرة اجتماعية عامة و�سائدة منذ
عقود.
© �إحياء ليلة املولد ال�رشيف وليايل هذا ال�شهر الكرمي الذي �أ�رشق
فيه النور املحمدي �إمنا يكون بذكر اهلل و�شكره ملا �أنعم به على هذه
الأمة منذ ظهور خري اخللق �إىل عامل الوجود ،وال يكون ذلك �إال يف �أدب
وخ�شوع وبعد عن املحرمات والبدع واملنكرات ،ومن مظاهر ال�شكر
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االحتفال مبولد النبي الأكرم ي ُّ
ُعد حمطة انطالق
نحو مولد جديد لأمة قوية منت�صرة ،م�ستقلة تكت�سي
هيبتها وحتتل مكانتها العالية بني الأمم ك�شاهدة على
النا�س كما �أراد اهلل لها

مولد النبي الهادي حممد �-صلى اهلل عليه
و�سلم -يعد والدة عهد جديد ومتهيد الطريق
�أمام �آخر ر�سالة �سماوية والدعوة لدين اهلل
احلق ،وتوحيد العاملني

على حبه موا�ساة املحتاجني مبا يخفف �ضائقتهم و�صلة الأرحام
والإحياء بهذه الطريقة و�إن مل يكن م�أثورا يف عهده �-صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم -وال يف عهد ال�سلف ال�صالح �إال �أنه ال ب�أ�س به و�سنة ح�سنة.
�أهم ّية االحتفال باملولد النبوي ال�شريف
أهمية االحتفال بهذه املنا�سبة �أنها تك�سبنا الوعي،
 �إن من � ّ�صلَّى ا ُهلل عليه و�سلم ،-وهي
والب�صرية ب�أعدائنا ،و�أعداء ر�سول اهلل َ
ُ
�صلَّى اهلل عليهتذكرنا ب�رضورة التم�سك مبا جاء به ر�سول اهلل َ
و�سلم( -القر�آن ،وال�سنة).
 �إن االحتفال باملولد النبوي معناه �أننا نقدر نعمة اهلل علينابهدايته لنا بر�سوله و�أننا ممتنون هلل على هذه النعمة ونقدرها
حق قدرها ..كما �أن معناه �أننا نحب الر�سول ونتخلق ب�أخالقه
ونتزود باملعرفة العملية ال�صحيحة بالإ�سالم وقيمه ومثله العليا
وروحه وجوهره بد ًال من التم�سك بق�شوره التي ال ت�سمن وال تغني
من جوع.
 االحتفال مبولد النبي الأكرم ُيع ُّد حمطة انطالق نحو مولد جديدلأمة قوية منت�رصة ،م�ستقلة تكت�سي هيبتها وحتتل مكانتها العالية
بني الأمم ك�شاهدة على النا�س كما �أراد اهلل لها وكما كان �أول مولد
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم باكورة ميالد �أمة الإ�سالم.
 فب�إمكاننا �أن جنعل من هذه املنا�سبة يف هذا الزمن مولداً لأمةمهابة اجلانب ذات �سيادة وا�ستقرار وح�ضارة �إن�سانية.
 كما �أن املولد النبوي ال�رشيف ميثل �أهمية بالغة للأمة الإ�سالميةفهو يعد خا�صية ح�ضارية لها بني احل�ضارات والأمم الأخرى التي
لها �أعياد ومنا�سبات م�ستقلة وذات خ�صو�صية ،ونحن ك�أمة �إ�سالمية
ميثل االحتفال بهذا املولد ال�رشيف جزءاً مهم ًا من مميزات ح�ضارتنا
الإ�سالمية العريقة حتى ال تذوب يف معركة �رصاع احل�ضارات �أو
ت�ست�سلم �أو تفقد مميزاتها وا�ستقالليتها.
 االحتفال مبنا�سبة كهذه يعك�س �صحوة �إ�سالمية ويعني ب�أنالأم َة يف طريقها نحو ا�ستعادة عزها وكرامتها وقيادة ركب
}ه َو ا َّلذِي �أَ ْر َ�سلَ
العامل كما �أراد اهلل لدينها ح َ
ني قال �سبحانه ُ
ِّه{ �سورة التوبة،
َر ُ�سو َل ُه بِا ْل ُه َدى َودِ ينِ الحْ َِّق ل ُِيظْ هِ َر ُه َعلَى ال ِّدينِ كُ ل ِ
الآية (.)٣٣
 �إحياء املولد النبوي ال�رشيف مدخل للعودة ال�صادقة ولتحملامل�س�ؤولية يف متثيل الدين �أح�سن متثيل ونقطة انطالق لهذا الدور
ُون
الكبري الذي قال اهلل �سبحانه عنه } ِل َتكُو ُنوا ُ�ش َه َد َاء َعلَى ال َّن ِ
ا�س َو َيك َ
الر ُ�سولُ َعل َْيك ُْم َ�ش ِهي ًدا{ �سورة البقرة ،الآية (.)١٤٣
َّ
 املولد النبوي هو املنا�سبة التي ميكن �أن متثل رمزاً للوحدةالإ�سالمية عندما تقام يف كل دولة �إ�سالمية ف�إنها تدل على القا�سم
امل�شرتك والرابط املو�صل بني كافة ال�شعوب؛ لأن مولد الر�سول

�صلى اهلل عليه و�سلم -يعد منا�سبة اجلميع ،و�إنه يذكر �أبناء الأمةو�شعوبها عندما حتييه بالرابط والعالقة القوية بينها و�أنها ج�سد
واحد مهما فرقتها احلدود اجلغرافية.
 يدل االحتفال على املحبة لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم}و َمن ُي َعظِّ ْم َ�ش َعائ َِر اللهَّ ِ َف�إِ َّن َها مِ ن
وعلى التقوى كما قال �سبحانه َ
ُوب{ �سورة احلج ،الآية (.)٣٢
َت ْق َوى ا ْل ُقل ِ
 االحتفال بهذه املنا�سبة دليل على لني القلب ورقة الف�ؤاد وخ�شوعالإن�سان وعلى ال�شوق لر�سول اهلل واالت�صال بذكراه والتعلق به
�صلى اهلل عليه و�سلم .-بينما يعك�س عدم التفاعل معها اجلفافواخلواء الروحي والغلظة والق�سوة ومن عرف الفريقني عرف م�صداق
ما ذكرناه.
 يدل االحتفال الكبري باملولد النبوى على �صحوة �إ�سالمية مب�رشةوهذا ما ح�صل بالفعل ،فلقد كان معظم ال�شباب مغرمني بثقافة
املو�ضة والأفالم واحلالقة الأجنبية ،فلما �أقيمت هذه املنا�سبات
بهذا ال�شكل ح�صل تغري ملمو�س و�صحوة كبرية خ�صو�ص ًا يف �أو�ساط
ال�شباب ف�إذا هم يحبون اهلل ور�سوله بل كانوا �أول من �ضحى من
�أجل الإ�سالم.
 املولد النبوي الكرمي يظهرنا �أمام العامل ب�أننا �أمة ذات ح�ضارةلها جذور ولها �سمات وخ�صو�صيات ،ال ميكن �أن تذوب يف بوتقة
العوملة والتغريب �أو �أن تتما�شى مع م�شاريع الغزو الثقايف
الإ�سالمي.
 االحتفال باملولد النبوي ال�رشيف يدل على �أن م�رشوع الوحدة�أقوى من م�شاريع التمزيق والتفتيت.
 املولد النبوي يعد حترراً من الغزو الثقايف والهيمنة الفكريةالغربية وانت�صاراً عليها وحتدي ًا لها ،وخطوة مهمة يف مواجهتها.
 من �أكرب الدالالت لإحياء املولد النبوي ال�رشيف �أننا �أمة نتم�سكبنبينا ونعظمه وجنله ونحر�ص على الت�أ�سي به و�أننا النزال نتواله
ونطيعه وبالتايل فلن يجر�ؤ �أحد على الإ�ساءة �إىل الر�سول الأكرم
�صلى اهلل عليه و�سلم.- يدل التهي�ؤ واال�ستعداد الكبري لالحتفال الكبري باملولد النبويال�رشيف يف مين الإميان واحلكمة ويدل �أي�ض ًا على �أنهم �ألني قلوب ًا
و�أرق �أفئدة.
دور الوالدين يف توعية �أبنائهم مبولد النبي ال�شريف
يجب على الوالدين �أن يقومون يف هذا اليوم بذكر ق�ص�ص
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ويقومون ب�رسد حكايات يفهم منها
الأبناء �شخ�صية و�أ�سلوب ر�سولنا الكرمي ،حتى يقومون مبعرفة كل
ما يخ�ص دينهم ،وق�ص�ص الوحي الذي �أنزل على الر�سول �-صلى اهلل
عليه و�سلم ،-ومعرفة كيف كانت احلياة يف القرون القدمية ،ومدى

روعة دينهم الإ�سالمي احلنيف ،فهذه الق�ص�ص �ستبني بداخلهم عقيدة
أ�شخا�صا �أ�صحاب
�إ�سالمية قوية ،و�ستكرب مع كرب عمرهم ،و�سيكونون �
ً
خلق عالٍ ورفيع.
اخلامتة
يعد مولد النبي الهادي حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -هو والدة
عهد جديد وان�شقاق الظالم ،وانبعاث النور املبني والهدى من ذل
اجلهل وا�ستعباد الظلم واجلهل الذي كان يخيم على الب�رشية ،و�إعالنا
للوحدانية ،ونبذ العبودية وال�سخرية ،ومتهيد الطريق �أمام �آخر ر�سالة
�سماوية والدعوة لدين اهلل احلق ،وتوحيد العاملني حتت راية ال �إله
�إال اهلل حممدا ر�سول اهلل ،وهو ما يجعل امل�سلمني يف جميع الدول
الإ�سالمية يحر�صون على االحتفال بهذه الذكرى العطرة التي ميلأ
�صداها الأجواء فرحا و�رسورا وتزيد ال�شوق لر�ؤية امل�صطفى وتكون
احلافز على اجتهادهم لنيل �شفاعته واالقتداء ب�أخالقه العظيمة
واتباع �سنته املطهرة.
وي�أتي احتفال امل�سلمني يف كل عام باملولد النبوي ال�رشيف
لي�س باعتباره عي ًدا بل فرحة بوالدة نبيهم ر�سول اهلل حممد بن
عبداهلل ،حيث تبد�أ االحتفاالت ح�سب كل دولة �أو منطقة من بداية
�شهر ربيع الأول �إىل نهايته ب�إقامة جمال�س الذكر التي ين�شد فيها
�صلَّى ا ُهلل عليه و�سلم -ويكون فيها الدرو�س
ق�صائد مدح النبي َ
من �سريته.
�صلَّى ا ُهلل عليه و�سلم -هو الذي
�إن احتفالنا مبولد ر�سول اهلل َ
يربطنا بر�سول اهلل ،فهو يفتح لنا بوابة اخلري وال�سعادة ،ويتيح
لنا فر�صة التعرف على ر�سول اهلل وعلى حياته املعرفة القر�آنية
وال�صحيحة التي تفيدنا يف م�سريتنا العملية ،واحلياتية ،فنحن يف
�صلَّىهذه املنا�سبة نرجع �إىل القر�آن الكرمي لنتعرف على ر�سول اهلل َ
ا ُ
هلل عليه و�سلم -فهو وحده الذي يعطينا املعرفة الكاملة بحياة ر�سول
اهلل ،واملوثوقة ،واملليئة بالدرو�س والعرب الكثرية ،واملهمة .و�آخر
دعوانا دائما و�أبدا �أن مين اهلل على ُعمان وقائدها و�شعبها باخلري
وال�سعادة والأمن والأمان ،واحلمد هلل رب العاملني.
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�إعداد :الرائد /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
الُ ِّم َّي ا َّلذِي َي ِج ُدو َن ُه َم ْك ُتو ًبا عِ ْن َد ُه ْم
الر ُ�سولَ ال َّنب َِّي ْ أ
ِين َي َّت ِب ُع َ
}ا َّلذ َ
ون َّ
ْ
اه ْم َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو ُيحِ لُّ
النجْ ِ يلِ َي�أ ُم ُر ُه ْم ِبالمْ َ ْع ُر ِ
فيِ ال َّت ْو َرا ِة َو ْ إِ
وف َو َي ْن َه ُ
َ
ات َو ُي َح ِّر ُم َعل َْي ِه ُم الخْ َ َبائ َِث َو َي َ�ض ُع َع ْن ُه ْم �إِ�صرْ َ ُه ْم َو ْ أ
ال ْغلاَ لَ
َل ُه ُم الطَّ ِّي َب ِ
ور ا َّلذِي
ا َّلتِي كَ ا َن ْت َعل َْي ِه ْم فَا َّلذ َ
ِين � َآم ُنوا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َو َن�صرَ ُ و ُه َوا َّت َب ُعوا ال ُّن َ
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�أُ ْن ِزلَ َم َع ُه �أُو َلئِكَ ُه ُم المْ ُ ْف ُ َ
ُ َ ُّ َ َّ ُ ِنيِّ َ ُ
ات َو ْ أَ
ِيت
او ِ
ال ْر ِ
�ض اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ُي ْحيِي وَيمُ ُ
ال�س َم َ
ِ�إل َْيك ُْم َجمِ ي ًعا ا َّلذِي َل ُه ُملْكُ َّ
َف�آمِ ُنوا ِباللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه ال َّنب ِِّي ْ أُ
ال ِّم ِّي ا َّلذِي ُي�ؤْمِ ُن ِباللهَّ ِ َوكَ ل َِما ِت ِه َوا َّت ِب ُعو ُه
ون (� { )158صدق اهلل العظيم
َل َع َّلك ُْم َت ْه َت ُد َ
�سورة الأعراف الآيتان ()١٥٨-١٥٧

من فوائد ا�ستذكار املولد النبوي ال�شريف
يتح�صل عليها املُ�سلم من ا�ستذكاره ملولد
هناك العديد من الفوائد التي
ّ
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وا�ستذكار �شمائله الكرمية ،ومنها الآتي:
ّ
وحمبته؛ بذكر �سريته،
التقرب من النبي -عليه ال�صالة وال�سالم-
m
ّ
ّ
و�أخالقه ،و�شمائله ،ون�رش ذلك بني النا�س.
ُمات �إىل ال ّنور
 mاالعرتاف ب�إح�سانه على �أُ ّمته ،و�إخراجها من الظُ ل ِ
والهدى وال�سعادة.
النبي ،واالقتدا ِء ب�أخالقه الكرمية؛ كتوا�ضعه ،ورحمته،
 mا ّتباع
ّ
حمبة اهلل عز وجل،
وكرمه ،وحلمه ،وغريها من الأخالق ،وهذا ي�ستدعي ّ
ون ال َلّـ َه فَا َّت ِب ُعونيِ ُي ْحب ِْبك ُُم ال َلّـ ُه َو َي ْغف ِْر َلك ُْم
لقوله تعاىلُ } :ق ْل �إِن كُ ن ُت ْم تحُ ِ ُّب َ
يم{� .سورة �آل عمران ،الآية(.)31
ُور َّرحِ ٌ
ُذ ُنو َبك ُْم َوال َلّـ ُه غَ ف ٌ
َ
الر ُ�سلِ
 mالثبات على الإميان ،لقوله تعاىلَ :
(وكُ ًاّل َن ُق ُّ
�ص َعلَيكَ مِ ن �أنبا ِء ُّ
ني)� .سورة
ِلم�ؤمِ ن َ
ما ُن َث ِّب ُت ِب ِه ُف�ؤا َدكَ َو َ
جاءكَ يف هـ ِذ ِه احل َُّق َو َموعِ ظَ ٌة َوذِكرى ل ُ
هود ،الآية (.)120
مما ُي�شعر
 mالت�ص ُّدق والإح�سان �إىل الفُقراء ،و�إظهار الفرح وال�سرُ ور؛ ّ
النا�س بمِ حبة وتعظيم النبي عليه ال�صالة وال�سالم.
بية؛ كتذكري النا�س بمِ عاين
 mا�ستثمار ذكرى املولد
ّ
النبوي يف الترّ ّ
النبي ،و�سريته
بوة ،وما جاء فيها من ال ُهدى والنور ،وتذكريهم ب�أخالق
ال ُن ّ
ّ
العطرة ،ودينه العظيم.
m
وح ّب النبي -عليه ال�صالة وال�سالم-؛ الذي
تعبري للفرح وال�رسور ُ
ٌ
ُيع ّد ُح ّبه من �أُ�صول الإميان.

�أهميّة القدوة احل�سنة يف حياة امل�سلم
اجليدة التي تتوافق مع الفطرة
االرتقاء ب�أخالق امل�سلم وا ّتباعه
لل�سلوكيات ّ
ّ
الربانية ومع مبادئ الدين الإ�سالمي ،وكذلك من الأهمية مبكان النهو�ض
ّ
إيجابي؛ لأن جميع �أفرادها يت�صفون بالأخالق
�
ب�شكل
أمة
ل
وبا
باملجتمع
ّ
إيجابية ،كذلك حماية املجتمع من انت�شار الأخالق غري
العالية وال�سلوكيات ال
ّ
مما يقلل من انت�شار الف�ساد ،وهذا ي�ؤدي بدوره
وال�سلوكيات
اجليدة
ّ
ّ
ّ
ال�سلبيةّ ،
�إىل �شعور الفرد بالأمن واال�ستقرار الذي يقود بدوره �إىل زيادة قدرة الفرد
إنتاجية.
ال
ّ
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�أ�سباب حب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
حبة النبي الكرمي
هناك العديد من الأ�سباب املوجبة لمِ ّ
عليه ال�صالة وال�سالم ،-ومنها:النبي ،والتي
ة
مبحب
وتعاىل-
� ْأم��ر اهلل �-سبحانه
ّ
ّ
تع ّد من ��شروط �صحة الإمي���ان ،لقوله -عليه ال�صالة
إميان:
وج َد ِ
الو َة ال ِ
وال�سالم( :-ث ٌ
َالث َمن كُ َّن فيه َ
به َّن َح َ
كان َهّ ُ
واهما) ،رواه م�سلم،
َمن َ
مما �سِ ُ
ور�سو ُل ُه � َأح َّب �إل َْي ِه َّ
الل َ
كما � ّأن االطّ الع على �سريته ،و�صفاته ،و�شمائله ،و�أخالقه
ال�سوء،
الكرمية ،وحر�صه على هداية � ّأمته ،و�إنقاذها من ّ
حمبته عليه ال�صالة وال�سالم.
ورحمته بهم ،يوجب ّ

مولد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ون�سبه

من املعروف � ّأن الر�سول عليه ال�سالم ولد يتيم الأب،
فقد توفيّ والده وهو يف بطن �أمه ،ووالده هو عبد اهلل بن
عبد املطلب من بني ها�شم ،حيث يعود ن�سب الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم �إىل قبيلة قري�شّ � ،أما �أمه فهي �آمنة بنت
وهب ،وهي من بني زهرة ،والتي يعود ن�سبها �أي�ض ًا �إىل
قبيلة قري�ش العربية ،وقد تو ّفيت والدة النبي عليه ال�صالة
وال�سالم وعمره �ستة �أعوام ،فكفله ج ّده عبد املطلب ،ومن ثم
عمه �أبو طالب.

الرتبية بالقدوة

يولد الأطفال دون �أي معرفة �أو مهارات
�سن معني يبد�ؤون
اجتماعية ،وعند الو�صول �إىل ّ
بالبحث عن �شخ�ص ما لتقليده ،وغالب ًا ما يكون
هذا ال�شخ�ص هو �أحد الوالدين �أو كالهما ،واللذين
يع َدان �أول مثال وقدوة يحتذى بها عن طريق
مراقبة ت�رصفاتهما وتقليدها ،ويراقب الطفل والديه
با�ستمرار مث ًال عند ا�ستخدام م�صطلحات معينة
مثل� :شكراً ومن ف�ضلك ،فيتعلم هو �أي�ض ًا �إدراجها
يف حياته اليومية ،كما يع ّد ا�ستخدام املهارات
االجتماعية طريقة رائعة لل�سلوك الإيجابي وتعزيز
ثقة الطفل بنف�سه.

احلديث ال�شريف

t

طريقة االحتفال باملولد النبوي ال�شريف

يعد يوم املولد النبوي ال�رشيف يوم ًا ال�ستذكار �صفات ومناقب �أ�رشف اخللق
واملر�سلني ،فهو النبي الهادي للأمة ،الذي جاء بر�سالة الإ�سالم ال�سمحة ليمحو
التخلف واجلهل والطائفية ،وينبذ الكفر وال�رشك ،حيث يعد مولد النبي �أي�ض ًا �إيذان ًا
ببدء عه ٍد جديد ،ومتهيداً لنزول الر�سالة ال�سماوية اخلالدة �إىل كافة النا�س ،وهي
بنبيه حممد
ر�سالة الإ�سالم ،حيث ختم اهلل �سبحانه وتعاىل الأنبياء والر�سل جميع ًا ّ
بر�سالة الإ�سالم التي جاءت بالدعوة اخلالدة �إىل توحيد اهلل �سبحانه وتعاىل،
وعدم ال�رشك به ،و�أداء العبادات جميعها ،وااللتزام ب�أركان الإ�سالم اخلم�سة ،وهي
�شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،و� ّأن حممداً ر�سول اهلل ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،و�صوم
وحج البيت من ا�ستطاع �إليه �سبيالً.
رم�ضانّ ،

عن �أن�س بن مالك ر�ضى اهلل عنه
قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى �أكون
�أحب �إليه من ولده ووالده والنا�س
�أجمعني) �صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم .
رواه م�سلم
t
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كلمات
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ني َعلَى َما
ان اللهَّ ُ ِل َيذ ََر المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
}ما كَ َ
َ
ِيث مِ َن الطَّ ِّي ِب
�أَ ْن ُت ْم َعل َْي ِه َح َّتى يمَ ِي َز الخْ َ ب َ
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يم({)179
َعظِ ٌ
يجتبي :ي�صطفي ويختار.
اه ُم
ِين َي ْب َخل َ
ب ا َّلذ َ
}و اَل َي ْح َ�س نَ َّ
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ام ِة
َل ُه ْم ۖ َ�س ُيطَ َّو ُق َ
ون َما َبخِ لُوا ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
َ
�ض َواللهَّ ُ بمِ َ ا
ات َو ْ أ
او ِ
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ري ُ
َوللِهَّ ِ مِ َ
ال�س َم َ
اث َّ
ِري({)180
َت ْع َمل َ
ُون َخب ٌ
طوقون� :س ُيجعل طوقا يف �أعناقهم.
�س ُي ّ
َ
َ
ِين َقالُواْ �إِ َّن اللهَّ َع ِه َد �إِل َْي َنا �أ َّال ُن�ؤْمِ َن
}ا َّلذ َ
ْ
ْ
ار
ل َِر ُ�س ٍ
ول َح َّت َى َي�أ ِت َي َنا ِب ُق ْر َب ٍ
ان َت�أكُ ُل ُه ال َّن ُ
ات
اءكُ ْم ُر ُ�س ٌل ِّمن َق ْبلِي بِا ْل َب ِّي َن ِ
ُق ْل َق ْد َج َ
وه ْم �إِن كُ ن ُت ْم
َوبِا َّلذِي ُق ْل ُت ْم َفل َِم َق َت ْل ُت ُم ُ
ني ({)183
َ�صادِقِ َ
عه َد �إلينا� :أمرنا و�أو�صانا يف التوراة.
ِ
الرب �إليه
تقرب به من ّ
بقربان :ما ُي ّ
تعاىل.
} َف�إِن كَ َّذ ُبوكَ َف َق ْد كُ ِّذ َب ُر ُ�س ٌل ِّمن
َق ْبلِكَ َجا ُءو بِ�ٱ ْل َب ِّي َنتِ َو�ٱل ُّز ُب ِر َو�ٱ ْل ِك َت ِب
�ٱل ُْم ِن ِري({)184
ال ُّز ُب ِر :كتب املواعظ والزواجر.
امل�صدر:
�سورة �آل عمران
تف�سري اجلاللني

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
حدث خالف بيني وبني زوجتي فقمت ب�رضبها ،فتدخل
r
�أخوها لل�صلح بيننا ون�صحني بعدم �رضبها ،ولكني مل �أقبل منه هذه
الن�صيحة ،فغ�ضب وقال� :ســوف �آخذ �أختي معي .قلت له�« :إن �أخذتهــا
فهي طالق .طالق .طالق» فقال يل :قل ال �إله �إال اهلل ،فرف�ضت �أن �أقول بل
قلت له�« :أختك طالق .طالق .طالق ،خــذ �أختك ف�أنا طلقتها» فما حكــم مراجعتها بعد هذا؟
 rrبئ�س ما قلت و�ساء ما �صنعت ،وما �أنت ب�أهل لأن تكون زوجا مل�سلمة و�أنت ترف�ض كلمة ال
�إله �إال اهلل ،ف�ض ًال عــن رف�ضك ن�صيحة �أخيها لك بعدم �رضبها� ،أو تظن �أن املر�أة طبل تلهو ب�رضبه متى
�شئت؟! ،وما �أرى �إال �أن جتعل بينك وبينها ماء البحر واحلمد اهلل الذي خل�صها منك.
 rهل هناك �آيات معينة تن�صحون بها؟ �إذا قر�أها الإن�سان يكون ب�إذن اهلل تعاىل يف حرز ويف
م�أمن من ال�شياطني وغريهم من اجلن املردة؟
 rrذكرنا ب�أن من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم من ذكر ع�رش �آيات من �سورة البقرة ،وهذا مروي عن
ون) ،وثالث
ابن عمر  -ر�ضي اهلل تعاىل عنهما -وهي �أربع �آيات من �أول ال�سورة �إىل قوله تعاىل( :المْ ُ ْفل ُِح َ
ون) ،والثالث الآيات الأخرية
(خا ِل ُد َ
�آيات فــي �أثنائها وهي �آية الكر�ســي والآيتان بعدها �إىل قوله تعاىلَ :
الَ ْر� ِ��ض) �إىل نهاية ال�سورة ،وكذلك قراءة
ات َو َما فيِ ْ أ
او ِ
من ال�سورة من قوله تعاىل( :للِّهَّ ِ َما فيِ
ال�س َم َ
َّ
املعوذتني وقراءة الفاحتة �أي�ضا فهي جممع اخلري كله لأنها �أم القر�آن ،فيها تقدي�س هلل �سبحانه وتنزيه
له ،وفيها و�صل ما بني العبد وربه وو�صل ما بني الدنيا والآخرة ،فجدير بالإن�سان �أن يقر�أ الفاحتة
ال�رشيفة و�أن ي�س�أل اهلل تعاىل بركتها .وهكذا �ســائر القر�آن ف�إنه فيه خري وفيــه بركة ،ولكن ال�ســور التي
فيها التنزيــه هلل تعاىل بركتها �أظهر ،ومثلها الآيات اخلا�صة بذلك كخوامت �ســورة احل�رش .واهلل �أعلم.
 rهل يجوز �أن نقول� :أطال اهلل عمرك؟
 rrنعم ،ذلك جائز كما نقول �أغناك اهلل وكما يدعو الإن�سان لنف�سه �أن يكون من �أهل اخلري و�أن
مييته اهلل على ال�سعادة ويجعله من �أهل اجلنة مع �أن �أهل اجلنة و�أهل النار يعلمهم اهلل وم�صيــر كل واحد
معلوم عنده عز وجل ،ولكن ذلك ال ينايف الدعاء ومن �أخل�ص يف دعائه هلل كان ذلك مظنة اال�ســتجابة
من اهلل �سبحانه ,واهلل �أعلم.
 rورد يف ال�سنة �أنه ما دام الإن�سان ذا دين وعلم ف�إنه م�ؤكد �أن اهلل �سيقبل دعاءه وطلبه .هل
يجوز �أن ن�ستخدم كلمة م�ؤكد؟
 rrي�ســتجيب اهلل تعاىل لدعاء الداعني ،ولكن قد يعلم �سبحانه �أن اخلري للعبد يف عدم ا�ســتجابة
دعاء معني من �أدعيته ،فالداعي برب �إما �أن يعجل اهلل له الإجابة في�ســتجيب دعاءه ،و�إما �أن يكف عنه
من ال�رش بقدر ما دعا ،و�إما �أن يدخر له دعاءه يف الآخرة فيثيبه عليه ما هو خري ،وقد ي�ستجيب اهلل دعاء
غري الدين �-أي الكافر �أو الفاجر -وذلك حلكمة علمها �سبحانه ,واهلل تعاىل �أعلم.
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�صوره التقطت يف  14ابريل  1947يف نيويورك ملواطنني يقومون بالتطعيم �ضد مر�ض اجلدري

�أهم اللقاحات يف تاريخ الب�شرية
الوكيل �أول /بـــدر بن حممد الريـــامي
م�ست�شفى القوات امل�سلحة

كان عام 2020م �سباقا للعديد من العلماء حول العامل لتطوير اللقاح
امل�ضاد لفريو�س كورونا امل�ستجد (�آخر الأوبئة التي متر بها الب�شرية).
فاللقاحات متثل واحدة من �أعظم ق�ص�ص النجاح يف تاريخ الطب
احلديث ،وعلى مر التاريخ �شهد العامل عد ًدا من الأوبئة والفريو�سات
التي ظهرت وا�ستمرت لأعوام طويلة والتي حاول العلم التخل�ص منها
بتطوير اللقاحات املختلفة.
هنا ،ا�ستعر�ض لكم �أهم اللقاحات التي طورت على مر التاريخ:

لقاح اجلدري ()Smallpox vaccine
يعد اجلدري �أحد �أكرث الأمرا�ض فتكا عرفته الب�رشية ،وي�ؤدي �إىل
�أعرا�ض �شبيهة ب�أعرا�ض (الأنفلونزا) تليها بثور مملوءة بال�صديد
على اجل�سم.
تف�شى اجلدري يف �أماكن متفرقة حول العامل ،وح�صد نحو
( )500 - 300مليون �شخ�ص ،ويعد لقاح اجلدري �أول اللقاحات
الناجحة التي مت تطويره عام 1796م بوا�سطة الطبيب الفرن�سي
«�أدوارد جيرن» حيث �سجلت �آخر حالة للجدري عام 1977م ،ويف
عام 1980م �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية انتهاء مر�ض اجلدري من
العامل وانت�صار الب�رشية عليه.
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لقاح �شلل الأطفال ()OPV/IPV

مر�ضا فريو�س ًيا معد ًيا ،ي�سبب يف �أ�شد �صوره
ُيعد �شلل الأطفال ً
�إ�صابة ع�صبية ت�ؤدي �إىل ال�شلل و�صعوبة التنف�س ،ويف بع�ض الأحيان
�إىل الوفاة ،وينتقل من �شخ�ص لآخر عن طريق الرباز ،ويتكاثر يف
الأمعاء وهو ي�صيب الأطفال دون �سن اخلام�سة بالدرجة الأوىل ،مت
تطوير لقاح �شلل الأطفال عام 1955م ،وهو يعطى عن طريق احلقن
الع�ضلي �أو يف �صورة قطرات عن طريق الفم ،ويف عام 1988م كان
هناك (� )350ألف م�صاب ب�شلل الأطفال ,ولكن بحلول 2018م كانت
هناك ( )33حالة �إ�صابة فقط يف العامل ب�أ�رسه.
ويتم �إجراء التطعيم على �شكل �أربع جرعات يف �أعمار خمتلفة:

 uاجلرعة الأوىل :عمر (� )2شهرين.
 uاجلرعة الثانية :عمر (� )4أ�شهر.
�شهرا.
 uاجلرعة الثالثة :عمر (ً )18-6
 uاجلرعة املعززة :عمر (� )6-4سنوات.
لقاح احل�صبة والنكاف واحل�صبة الأملانية ( )MMR
هو لقاح م�شرتك ي�ساعد على الوقاية من حاالت العدوى
الفريو�سية اخلطرية الثالثة:
 lاحل�صبة :عدوى فريو�سية ت�صيب اجلهاز التنف�سي ،وت�سبب
طفحا جلد ًيا يف جميع �أنحاء اجل�سم.
ً
 lاحل�صبة الأملانية :عدوى فريو�سية حادة تبد�أ �أعرا�ضها
بالطفح اجللدي وتورم الغدد اللمفاوية.
 lالنكاف :عدوى فريو�سية ت�صيب الغدد اللعابية املوجودة
بالقرب من الأذن .
مت تطوير اللقاح عام 1971م.
يتم �إجراء التطعيم على �شكل جرعتني:
 lاجلرعة الأوىل :عمر (� )12شهرا.
 lاجلرعة الثانية :عمر (� )5سنوات.
لقاح فريو�س الورم احلليمي الب�شري ()HPV
هو لقاح يعرف �أي�ضا بتطعيم �رسطان عنق الرحم ،يوفر هذا
اللقاح احلماية من �رسطان عنق الرحم ،و�رسطان الفم ،و�رسطان
فتحة ال�رشج ،وينتقل فريو�س الورم احلليمي الب�رشي التنا�سلي عن
طريق االت�صال اجلن�سي ،ومت تطوير اللقاح عام 2006م.
ويعد يناير من كل عام �شهراً للتوعية ال�صحية حول �رسطان عنق
الرحم ،كفر�صة لزيادة الوعي لدى الن�ساء حول كيفية حماية �أنف�سهن
من الإ�صابة بفريو�س الورم احلليمي الب�رشي ( � ) HPVأو �رسطان
عنق الرحم.
لقاح فريو�س كورونا امل�ستجد ( )COVID 19
فريو�سات كورونا �أو الفريو�سات التاجية هي عائلة فريو�سية
�شائعة ومعروفة بت�سببها يف جمموعة من الأمرا�ض ترتاوح بني
عدوى اجلهاز التنف�سي اخلفيفة وااللتهاب الرئوي احلاد.
ويعد الفريو�س التاجي (كوفيد )19-نوعا جديدا من عائلة
الفريو�سات التاجية حيث مل ت�سجل �أي �إ�صابات به يف الب�رش من قبل,
ومت الإبالغ عن �أول حالة للإ�صابة بهذا الفريو�س يف  31دي�سمرب
2019م يف مدينة (ووهان) ،يف مقاطعة هوبي ،بجمهورية ال�صني

اللقاحات متثل واحدة من �أعظم ق�ص�ص النجاح
يف تاريخ الطب احلديث ،وعلى مر التاريخ �شهد
العامل عددًا من الأوبئة والفريو�سات التي ظهرت
وا�ستمرت لأعوام طويلة والتي حاول العلم
التخل�ص منها بتطوير اللقاحات املختلفة
ال�شعبية.
ويتم تطوير عدة لقاحات (لكوفيد  )19يف العامل ،ويعد لقاح
�سبوتنيك الرو�سي �أول لقاح يف العامل مت ت�سجيله يف �شهر �أغ�سط�س
2020م.
وقد �أعقب هدا اللقاح عدة لقاحات على م�ستوى العامل منها:
 لقاح (فايزر-بيونتك) الواليات املتحدة الأمريكية� /أملانيا. لقاح (ا�سرتازينيكا� -أك�سفورد) اململكة املتحدة. لقاح (مودرنا) الواليات املتحدة الأمريكية. لقاح(جون�سون �آند جون�سون) الواليات املتحدة الأمريكية. لقاح(�سينوفارم) جمهورية ال�صني ال�شعبية. لقاح (�سينوفاك) جمهورية ال�صني ال�شعبية. لقاح (ا�سرتازينيكا -كوف�شيلد) جمهورية الهند.ويتم �إعطاء جرعتني من اللقاح يف فرتة زمنية ال تقل عن �أربعة
�أ�سابيع بني اجلرعتني ،وذلك ح�سب �آخر تعميم من وزارة ال�صحة
بتاريخ 2021/8/16م.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم جمددا لنتابع تعزيز ال�صحة والوقاية من خالل التوعية ال�صحية ب�أهمية التخطيط ومعرفة طرق
التوا�صل والتعاون مع الطبيب ومع مقدمي الرعاية ال�صحية .بد�أنا هذا املو�ضوع يف العدد املا�ضي من (جند عُمان)
بهدف تعزيز ورفع م�ستوى جودة و نوعية الرعاية ،واحل�صول على اخلدمة الأف�ضل والأجود ب�أقل جهد ويف �أق�رص
مدة زمنية .وحمتوى هذه ال�صفحات تكملة ملا بد�أناه يف اللقاء املا�ضي.
ومت نقا�ش جوانب مهمة مثل كيفية �إن�شاء املفكرة ال�صحية اخلا�صة ،ومدى �أهميتها .تلك املفكرة متكنك من
معرفة و�ضعك ال�صحي احلايل فت�صبح �أكرث ا�ستعدادا للتخطيط اجليد للنهو�ض ب�صحتك وجودة حياتك وحياة
�أ�رستك� .إن معرفة �أو�ضاعكم ال�صحية احلالية املدونة �ستكون مرجعا للقيا�س ومعرفة مدى تقدم �أو تراجع �صحتكم
وجودة حياتكم م�ستقبال .هذا �إىل جانب معرفتكم ب�شكل عام حول خدمات الرعاية ال�صحية املتوفرة يف حميط
�إقامتكم ،وكيف ميكنكم اال�ستفادة منها ،والتوا�صل مع مقدمي الرعاية بال�شكل الأمثل� .إن �إجادتكم لطرق التوا�صل
والتعاون مع الطبيب ومع مقدمي الرعاية ال�صحية هي جزء �أ�سا�سي من التخطيط للح�صول على �أف�ضل ا�ست�شارة
طبية .وهناك مبادئ عامة وتو�صيات يجب �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان �س�أخل�صها على �شكل �أ�سئلة ،ويتم الإجابة عليها
تباعا.
توج ُهك هذا ال�شهر� :إتقان طرق التوا�صل مع الطبيب ومقدمي الرعاية ال�صحية.
ّ

وفعال فيما يتعلق برعايتك ال�صحية؟
كيف تقوم بدور ن�شط ّ
�إحدى �أهم الطرق للقيام بذلك هي �أن تبادر بتح�سني عالقتك
وطريقة توا�صلك مع طبيبك ومع �أفراد طاقم الرعاية� .إليك بع�ض
التلميحات للم�ساعدة� :أخرب طبيبك عن كل ما يحدث الآن �أو ما
حدث لك يف املا�ضي من حتديات �صحية �أو �أي خماوف مهما

كان ذلك حمرجا� .إن املعلومات املتبادلة تبقى �رسية و ُت�ستخ َدم
لغر�ض عالجك فقط ،رمبا يكون من الأ�سهل لك التحدث عن
بع�ضها �أثناء قيام الطبيب بالفح�ص اجل�سدي للمنطقة املعنية
من ج�سمك.

عند مقابلة الطبيب ما النقاط الأ�سا�سية
التي ينبغي تو�ضيحها لطبيبك؟

ملاذا تقوم بكتابة معلومات ،تعود بها
�إىل بيتك؟

هنا ي�أتي دور املفكرة ال�صحية واملعلومات ال�صحية
اخلا�صة بك :التي حتدثنا حولها �سابقا ،وال تن�سى ذكر
بع�ض املعلومات ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك ما �إذا كنت تقوم
ب�أي تغيري يف منط حياتك يف الوقت الراهن مثل البدء
مبزاولة ريا�ضة �أو وظيفة جديدة �أو برنامج حمية خلف�ض
�أو لزيادة الوزن.

تدوين تو�صيات وتعليمات طبيبك ي�ساعدك على التذكر وي�سهل
عليك ترتيب الأولويات بالن�سبة لرعايتك .وعند مراجعتها رمبا
حتتاج �إىل املزيد من املعلومات �أو التفا�صيل� .إن طبيبك هو م�صدر
ثقة معتمد ملعلوماتك الطبية .هذه املعلومات هي مالحظات قمت
بتدوينها �أثناء املقابلة �أو ت�سجلها �صوت َّيا (بعد �أخذ �إذن الطبيب).
ا�س�أل عن توافر ن�رشات �أو مطويات �أو كتيبات ميكنك اقتنا�ؤها.

ما �أف�ضل طريقة لطرح الأ�سئلة؟
الأ�سئلة املبا�رشة املحددة هي تقنية
مفيدة جدا للح�صول على املعلومات ،بدون
اال�ضطرار �إىل جتميع كمية من املعلومات
العامة والتفا�صيل الدقيقة ،وغالبا ما تكون
مربكة وقابلة للن�سيان .ينبغي عدم �شعورك
باحلرج عند تعبريك عن ر�أيك ،وعليك �أن ت�س�أل
طبيبك �إذا مل ت�س�أله ،ف�سوف يعتقد خط�أً ب�أنك
تفهم كل �شيء �أو �أنك قد �س�ألت يف ال�سابق
وعرفت ما ينبغي عليك �أن تعرفه.
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بع�ض التلميحات حول طرح الأ�سئلة على الطبيب
دون �أ�سئلتك قبل املقابلة ،واكتب مالحظات عند تلقي الإجابة حتى ال تن�سى
ّ
تثبت الدرا�سات ب�أن املري�ض ين�سى �أكرث من ( )%50مما قاله الطبيب
يدون املالحظات
بعد نهاية املقابلة مامل ّ
�إذا كان الطبيب حاليا لي�س لديه الوقت للم�ساعدة ،ميكنكم جدولة موعد �آخر.
ميكنك �أي�ضا طرح �أ�سئلتك على املمر�ض امل�س�ؤول عن التثقيف ال�صحي.
حاول حتديد نقطة حمددة لتبد�أ اال�ستف�سار عنها ،وابد�أ بذكر ما تعرفه �سابقا عن
املو�ضوع ،وما هو اجلانب الذي ترغب باحل�صول على تفا�صيله.

ما �أهمية متابعة وتنفيذ تعليمات الطبيب؟
من ال�رضوري جدا اتباع تعليمات طبيبك مثل �أخذ الدواء وجدولة الفحو�صات وتواريخ
�إجرائها ،وكذلك مواعيد مقابلة املخت�صني واملعاجلني� .إذا حدث �أن ن�سيت �أو اختلطت عليك
الأمور ميكنك التوا�صل مع الطبيب �أو املمر�ض �أو موظفني العيادة لال�ستف�سار .وبع�ض الأمثلة
على ذلك� :إذا كان لديك �س�ؤال مل تتم الإجابة عليه �أثناء املقابلـة� ،أو �إذا مل تتح�سن حالتك �أو
تعاين من �أعرا�ض جانبية للدواء� ،أو من �أجل الت�أكد من نتائج التحاليل والك�شوفات ال�رضورية.

�إعالنات بع�ض العيادات اخلا�صة
انتبهوا وال تنخدعوا مبا ي�سمى بالفح�ص
ال�شامل ،حيث يتم �أحيانا �إدراج فحو�صات
�إ�ضافية ولي�ست �رضورية .طبيا ال يوجد
فح�ص �شامل ،و�إمنا لكل �إن�سان احتياجات
حمددة من الفحو�صات بح�سب جن�سه وعمره
وحالته ال�صحية وتاريخه وتاريخ العائلة
ال�صحي .ولك احلق يف مناق�شة �أهمية كل

فح�ص حلالتك ال�صحية .وال تن�س ب�أن تطلب
ن�سخة من نتائج فحو�صاتك ،واحتفظ بها
للم�ستقبل �أو عندما تزور م�ؤ�س�سة �صحية
�أخرى( .من الأف�ضل رفعها يف مكان �آمن يف
ال�شبكة �أو الربيد الإلكرتوين بحيث ت�ستطيع �أن
دائما لك احلق يف
تطلع عليها الحقا) .وطبعا ً
م�شاركتك خطة فحو�صاتك وعالجاتك.

تذكّر دائما
�صحتك هي �أغلى ما متلك ،فتح ّقق من �أي معلومة قبل تطبيقها �أو ت�صديقها �أو نقلها

حتقق من �صحة املعلومات التي تتلقاها من �صديق �أو زميل �أو تقر�أها ،فغال ًبا ما تكون غري
محُ ّققة وغري كاملة ،ورمبا خاطئة .طبيبك هو ال�شخ�ص املخول لإعطائك املعلومات حول �صحتك
�إن تو�صيات العالج التي يو�صي بها الأطباء تكون مبنية على الأدلة العلمية احلديثة املقننة
دول ًيا ،وكذلك على امل�ستوى الوطني وبح�سب التعليمات املقررة .ا�س�أل طبيبك �إذا كان عالجك
قائما على �أحدث الأدلة والتعليمات الطبية.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :سبتمرب
 � 7سبتمرب اليوم العامليلنقاوة الهواء :لالهتمام بنقاوة
الهواء الذي نتنف�سه ومنع التلوث.
 � 15سبتمرب اليوم العامليل�رسطان الغدد اللمفاوية :للتوعية
ب����سرط��ان ال���غ���دد ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة،
واالكت�شاف املبكر للأورام يعطي
خيارات �أكرث للعـالج ،وبالتالــي
ارتفاع معدل ال�شفاء.
 � 30سبتم�ب�ر اليوم اخلليجيل�صحة اليافعني وال�شباب ومن �أهم
�أهدافه :ن�رش وتعزيز ثقافة ممار�سة
الن�ش��اط البدين املنتظ��م لدى طلبة
املدار���س وال�شب��اب وانعكا�سات��ه
الإيجابية على ال�صحة.

�صورة ومعلومة طبية
يجب على الإن�سان �رشب املاء ب�صورة
منتظمة بحيث ال يقل عن لرتين يف اليوم،
لأن املاء ي�شكل معظم اجل�سم ،وي�ساعد الكلى
والكبد يف التخل�ص من ال�سموم ومن املواد
الزائدة ،كما ي�ساعد القلب والدورة الدموية
على املحافظة على �ضغط دم �صحي ،وهو
�أي�ضا �رضوري لعمليه اله�ضم والإخراج.
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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التقومي املحو�سب يف العملية التعليمية

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

ريا ومت�سارعً ا يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة يف معظم دول
لقد �شهد التعليم تطو ًرا كب ً
العامل ،و�أ�صبحت التقنيات الرقمية �أدوات ف ّعالة يف نقل املعلومة ،فتطورت بذلك الأ�ساليب
التعليمية للمواءمة مع هذه امل�ستجدات ،وفتحت الآفاق لثورة جديدة يف جمال التعليم التي
بدورها �أفرزت اجتاهات حديثة لتكنولوجيا التعليم كالتعليم املعزز بتقنية الواقع االفرتا�ضي،
والواقع املعزز ،والذكاء اال�صطناعي ،وكلها تعتمد على توظيف احلا�سوب والإنرتنت
والو�سائل التفاعلية مبختلف �أ�شكالها يف العملية التعليمية.
كما �أحدثت التكنولوجيا الرقمية �إنفجا ًرا معرف ًيا يف الكم �أدى �إىل هبوط يف
النوعية والكيفية ،و�أكدت الدرا�سات والبحوث الرتبوية والنف�سية �أن �إ�صالح التقومي
هو عنق الزجاجة واملدخل لإ�صالح التعليم من خالل التحكم فيما يخرج منها
وت�شكيله وفقا للمطلوب ،ومما ال �شك فيه �أن الأهداف الإ�سرتاتيجية للتعليم
ي�صعب حتقيقها يف �إطار املفهوم ال�سائد للتقومي ب�شكله التقليدي؛ لأنه
غالبا ال يتناول �سوى ا�ستدعاء املعرفة ( )Recallويفتقر �إىل النظرة
ال�شمولية لقيا�س م�ستوى التح�صيل الدرا�سي.
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الدرا�س��ات والبحوث الرتبوية والنف�سية ت�ؤكد على �أن �إ�صالح التقومي هو
عن��ق الزجاجة واملدخل لإ�صالح التعليم من خالل التحكم فيما يخرج منها
وت�شكيله وفقا للمطلوب
التقومي املحو�سب
لق��د كان للتقومي املحو�سب يف جمال
تكنولوجي��ا التعلي��م اهتم��ام وا�س��ع النطاق
م��ع ظه��ور العدي��د م��ن التقني��ات الرقمي��ة
احلديثة ويعرف ب�أنه (عملية توظيف �شبكات
املعلومات والربجميات جلمع بيانات الطلبة
وحتليله��ا وتف�سريه��ا من �أج��ل الوقوف على
مق��دار ما حتقق م��ن الأه��داف التعليمية من
�أجل اتخاذ القرار ب�ش�أن الأفراد).
لق��د تطورت ط��رق و�أ�ساليب ا�ستخدام
احلا�س��وب يف جمال التقومي من خالل �أربعة
�أجي��ال �أوردها وخل�صها (بندر�سن)1989 ،م
(عبداهلل الكيالين 1994م) وهي كالآتي:
 mاجليل الأول :االختبار باحلا�سوب:
االختب��ارات ب�شكله��ا التقلي��دي تخ��زن
يف احلا�س��وب ،ويت��م ت�شغيله��ا با�ستخ��دام
الربجمي��ات ،حيث ت�صحح ب�ش��كل تقني دون
تدخل العن�رص الب�رشي.
 mاجليل الثاين :االختبارات الكيفية:
تل��ك االختب��ارات الت��ي تتح��دد وتت�شكل
وفق��ا ال�ستجاب��ة املتعل��م ونتيجت��ه يف
االختبارات ال�سابقة.
 mاجليل الثالث :القيا�س املتوا�صل:

نظ��ام مبن��ي على معاي�ير تق��ومي الأداء
والت��ي تقي�س التح�صي��ل الدرا�سي وفقا ملدى
التغيري �أو التقدم على مراحل ،وب�شكل منتظم
ومتوا�ص��ل للو�صول لنتائج حم��ددة عند كل
مرحلة و�صوال للهدف النهائي.
 mاجليل الرابع :القيا�س الذكي:
ذكاء م�صطنع يت��م من خالله تخزين ما
لدى خ�براء القيا�س والتق��ومي من معرفة يف
ذاك��رة احلا�سوب ،وي�شكل قاع��دة معلوماتية
لتف�س�ير الأداء وتقدي��ر الدرج��ات با�ستخدام
نظام رمزي ي�ستعمل الأ�ساليب اال�ستداللية.
�أهمية التقومي املحو�سب
يف ظل زيادة �أعداد الطالب الدار�سني ف�إن
التقومي املحو�س��ب ي�ساهم يف تخفيف العبء
عل��ى املدر�س ،وي�ضم��ن له التفاع��ل ال�صفي
وتركي��ز الط�لاب يف املحت��وى التعليم��ي.
وهن��اك العدي��د م��ن العوام��ل الت��ي تزيد من
�أهمية التقومي املحو�سب نذكر �أهمها:
• يعطي الطالب املرونة يف الزمان واملكان
لأداء الإمتح��ان دون احلاج��ة للح�ض��ور
ال�شخ�صي.
• يزيد من فر�ص ا�ستثمار الوقت للمدر�سني.

تطور �أ�ساليب ا�ستخدام احلا�سوب يف التقومي

• �إمكاني��ة ا�ستخال���ص النتائ��ج وعم��ل
�إح�صائي��ات ح��ول الإمتح��ان وتقييمه ذاتيا
بطريقة �سهلة.
• يق��دم العديد من احلل��ول الذكية والتقنية
لإمتح��ان ذوي االحتياج��ات مم��ن يعان��ون
من م�شاكل ب�رصية و�سمعية.
 • يوفر ميزة التقييم الذاتي للطالب (Fee d
.)back
• يوف��ر مي��زة الرج��وع �إىل النتائ��ج
والإختب��ارات ب�سهول��ة وب�رسع��ة قيا�سي��ة
مقارن��ة مع الطريق��ة التقليدية بوجود مئات
الأوراق وامللفات.
• يزيد من دقة التقييم والت�صحيح.
�أ�ساليب و�أدوات التقومي املحو�سب
ي��رى حمدي �أحم��د عبدالعزي��ز �أنه ميكن
تطبي��ق التق��ومي املحو�س��ب م��ن خ�لال عدة
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املوا�صفات الأ�سا�سية للتقومي املحو�سب

التقومي املحو�سب يحتاج �إىل بيئة احت�ضان منا�سبة ت�ضمن
له اال�ستمرارية والنجاح فيما يتعلق بالكفاءة والنزاهة
وامل�صداقية
�أ�ساليب �أهمها:
• الإمتحانات الق�صرية لقيا�س قدرة املتعلم
على ا�ستدعاء وفهم املعارف.
• الإمتحان��ات املقالي��ة لقيا���س امل�ست��وى
الع��ايل لقدرات املتعل��م وخا�صة فيما يتعلق
بالتفكري الناقد والإبداع و�إتخاذ القرار.
• ملف��ات االجن��از �أو م��ا يع��رف باحلقائب
الإلكرتوني��ة وه��ي جتمي��ع منظ��م لأعم��ال
الط�لاب واملرتبط��ة مبا��شرة باملحت��وى
التعليمي.
• تق��ومي الأداء لقيا���س ق��درة املتعل��م على
�أداء مهارات حم��ددة �أو �إجناز مهمة تعليمية
حمددة.
• املقاب�لات وميك��ن �إجرا�ؤه��ا �إفرتا�ضي��ا
ب�شكل متزامن.
مراحل ت�صميم االختبارات الإلكرتونية
• مرحلة التحليل :يتم فيها حتديد الهدف
العام للإختبار وحتليل املادة التعليمية.
• مرحلة الت�صميم :يتم فيها �إعداد جدول
املوا�صف��ات والوزن الن�سبي للأ�سئلة وحتديد
تعليمات االختبار والوقت.
• مرحل��ة الإنت��اج :يت��م فيه��ا اختي��ار
الربنام��ج �أو املن�ص��ة �أو املوق��ع الإلك�تروين
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لتنفيذ ت�صميم الإختبار.
• مرحلة الن��شر :يتم فيها ن�رش الإختبار
�إلكرتوني��ا على �أنظمة �إدارة التعلم �أو املواقع
التي تقدم اخلدمة.
• مرحل��ة التطبي��ق :يت��م فيه��ا جتري��ب
االختبار على جمموعة جتريبية.
• مرحل��ة التقيي��م النهائ��ي :يت��م فيه��ا
اتخاذ قرار �صالحية الإختبار وفقا للمعايري
البنائية للإختبارات الإلكرتونية.
املوا�صفات الأ�سا�سية للتقومي املحو�سب
هن��اك ث�لاث موا�صف��ات �أ�سا�سي��ة
للإختب��ارات الإلكرتونية وه��ي ال�صدق وهو
�أن يقي�س الإختبار ما و�ضع لقيا�سه ،والثبات
وه��و �أن يح�صل املتعلم على نتائج قريبة �إذا
ما متت �إع��ادة الإختبار يف ظروف م�شابهة،
واملو�ضوعي��ة وتعن��ي �أن درج��ة الطال��ب ال
تختلف باختالف امل�صحح �سواء كان يدويا
�أو �إلكرتونيا.
متطلبات التقومي املحو�سب
يحت��اج التق��ومي املحو�س��ب �إىل بيئ��ة
احت�ض��ان منا�سب��ة ت�ضم��ن ل��ه اال�ستمرارية
والنج��اح فيم��ا يتعل��ق بالكف��اءة والنزاه��ة

وامل�صداقي��ة .حيث البد م��ن و�ضع �سيا�سات
وتعليم��ات وا�ضح��ة حت��دد �صالحي��ات
امل�ستخدم�ين ،وي�ضمن االلت��زام باملتطلبات
القانونية والثقافية .وميكن تق�سيم متطلبات
التقومي املحو�سب �إىل متطلبات بنية �أ�سا�سية
(ال�شب��كات املحلي��ة والإنرتن��ت و�أجه��زة
احلا�سوب اخلوادم) ومتطلبات برامج وقواعد
بيانات.
التقومي املحو�سب و�أمن املعلومات
هن��اك العديد م��ن الت�س��ا�ؤالت التي تثار
ح��ول م�صداقية وموثوقية التقومي املحو�سب
من حيث الأم��ن و�إمكانية االخ�تراق ،فيجب
حف��ظ الأ�سئل��ة والإجاب��ات والعالم��ات يف
خ��وادم حممي��ة جدا م��ن �أي اخ�تراق بحيث
ي�سمح لعدد معروف من امل�ستخدمني الدخول
�إىل اخلوادم م��ن امل�س�ؤولني �إداريا وفنيا عن
الإمتحانات.
قد يحاول البع�ض ا�ستخدام برامج معينة
الخرتاق خوادم الإختبارات املحو�سبة ،لذلك
وللحف��اظ على م�صداقي��ة الإمتحانات يجب
�إعط��اء هذا املو�ضوع عناي��ة خا�صة .وهناك
العديد من �أنظمة احلماية مثل:
• �إعطاء �أجهزة التقومي املحو�سب �أرقام
(�إنرتن��ت  )IPخا�ص��ة وو�ضعه��ا يف �شبك��ة
خا�ص��ة �ضم��ن ال�شب��كات املحلي��ة (Local
. )subnet

• ت�ضم�ين �أجه��زة التق��ومي املحو�س��ب
�ضم��ن �شبك��ة وهمي��ة خا�ص��ة (Virtual
)Private Network VPN
• حوائ��ط الن��ار ( )Firewallsوه��ي
عبارة عن برام��ج تعمل على منع املخرتقني
من الدخ��ول �إىل الأجهزة ع�بر مداخل معينة
(.)Ports
• برام��ج ك�ش��ف االخ�تراق ( )IDSحيث
تعم��ل ه��ذه الربام��ج عل��ى متابع��ة ومراقبة
وت�سجي��ل كل الن�شاطات يف �أنظم��ة الت�شغيل
وتعطي تفا�صي��ل التاريخ والوق��ت واملر�سل
واملر�سل �إليه.
• برام��ج ()Net Support software
متكن املدر���س من مراقبة الطلب��ة �إلكرتونيا
�أثناء االختبار.
• الربام��ج الت��ي ت�ستخ��دم املقايي���س
البيولوجي��ة ( )Biometricsمث��ل الب�صم��ة
وال�ص��وت والع�ين لتمييز ممتح��ن بعينه عن

�آخ��ر ،كم��ا ميك��ن ا�ستخ��دام برام��ج ال��ذكاء
اال�صطناعي والواقع املعزز لذات الغر�ض.
• برام��ج املراقبة ع�بر (الإنرتنت) مثل:
()Respondus Lockdown Browser
الت��ي تغلق بيئ��ة االختبار داخ��ل نظام �إدارة
التعلم �أثناء االمتحان.
�إيجابيات التقومي املحو�سب
يتمي��ز التق��ومي املحو�س��ب ع��ن نظ�يره
التقليدي باملميزات الآتية:
• ارتف��اع م�ؤ��شر املوثوقي��ة من ناحية
�صدق الإختبار وثباته.
• عدم احلاجة للطباعة والت�صوير.
• �سهولة و�رسعة �إجراء الإختبار.
• الدق��ة املتناهي��ة يف التقيي��م ور�ص��د
الدرجات.
• مو�ضوعية وعدالة التقييم.
• �رسعة احل�صول على النتائج.
• قلة عدد العاملني.
• �سهولة الإجراء.
• مزيد من ال�رسية.
�سلبيات التقومي املحو�سب
هن��اك ع��دد م��ن ال�سلبي��ات للتق��ومي
املحو�سب نذكر منها:
• احلاج��ة امل�ستم��رة لتقني��ات متقدمة
وحمدثة.
• تدخ��ل مه��ارة التعامل م��ع احلا�سوب
يف دالل��ة الدرجة ،حي��ث يتطلب من اخلا�ضع
لالختبار الإملام بالتقني��ة وا�ستخدامها ولو
بدرجات �ضئيلة.
اخلامتة
ميكن القول �أن التعليم والتقنية يتطوران
ب�شكل مت�سارع وي�شكالن يف ترابطهما حتد ًيا
كب�يرا للمنظوم��ات التعليمية ،حي��ث يتطلب
ً
تقدما نوع ًي��ا ولي�س كم ًي��ا ملواكبة
التح��دي
ً
ه��ذا التط��ور وذل��ك بالتجدي��د والتحدي��ث،
وتوظيف امل�ستحدثات التكنولوجية يف �ضوء
االحتياجات الأكادميية واملهنية.
�إن م��ا نالحظه يف كثري م��ن امل�ؤ�س�سات
التعليمي��ة ه��و �أن ا�ستخ��دام التكنولوجيا يف
التعلي��م يتوقف عن��د نقطة الو�ص��ول لعملية
التقيي��م ،وهن��ا تب��د�أ التحدي��ات املتعلق��ة

املتطلبات الأ�سا�سية للتقومي املحو�سب

الطريق �إىل زيادة ف ّعالية التقومي املحو�سب تبد�أ من الكادر الأكادميي والطلبة
الدار�سني حيث �إنهم من الأركان الأ�سا�سية يف تطوير �أي نظام تعليمي
بالتقومي املحو�س��ب لأن التقومي يعد جزءا ال
يتجز�أ من العملية التعليمية ف�إذا كانت هناك
تقني��ة تع��زز التعليم ف���إن ه��ذا التعزيز يجب
�أن ي�ستم��ر حتى املراح��ل النهائي��ة للتقييم،
فم��ن غ�ير املنطق��ي �أن ي�سع��ى الأكادمييون
�إىل �إيجاد �إ�سرتاتيجيات وطرق م�ستحدثة يف
ط��رق التدري�س املع��زز بالتقنية ،ويف الوقت
نف�س��ه التم�س��ك بالط��رق التقليدي��ة لتقيي��م
املخرجات.
واجلدي��ر بالذك��ر �أن الطري��ق �إىل زي��ادة
فعالي��ة التق��ومي املحو�س��ب تبد�أ م��ن الكادر
ّ
الأكادميي والطلب��ة الدار�سني ،حيث �إنهم من
الأركان الأ�سا�سية يف �أي نظام تعليمي ولهم
ال��دور الب��ارز يف تطوي��ر �أي نظ��ام تعليمي،
فق��د �أك��دت الكث�ير م��ن الدرا�س��ات املحلي��ة
والعاملية وجود عالقة ب�ين اجلودة النوعية
للتعلي��م العايل وتطوير الأداء املهني ،للكادر
الأكادمي��ي ،وكذلك �إك�ساب الطلبة واملعلمني
امله��ارات التقني��ة الت��ي ت�ؤهله��م لتوظي��ف
فعال��ة ،يف اجلانب
تقني��ات التعلي��م ب�صورة ّ
الآخ��ر ال نغف��ل املتطلب��ات الأخ��رى للتقومي
املحو�س��ب من بنية �أ�سا�سي��ة وبرامج وقواعد
بيان��ات وحتديثه��ا مب��ا يتواكب م��ع التطور
التقني ال�رسيع.
امل�صادر
 lعب��داهلل زي��د الكي�لاين (:)1994
املجاالت التطبيقية للتقومي الرتبوي .جامعة

البحري��ن ،كلي��ة الرتبي��ة ،امل�ؤمت��ر العلم��ي
الثالث .البحرين.
 lحم��دي �أحم��د عبدالعزي��ز (.)2008
التعلي��م الإلك�تروين ،الفل�سف��ة – املب��ادئ –
عمان ،دار الفكر.
الأدوات – التطبيقاتّ ،
l Lee, Joyce & Others ( 2006).
“ Facilitating the development of a
learning community in an online
graduate program’, Quarterly
Review of Distance Education, Vol.7
., No. 1, PP. 13- 33
l Amanda,A.,Andrea,M&.
Mike,M. (2006) Elearning
Evaluation, In Elearning Concepts
and Techniques , Institute for
Interactive – Technologies ،
Bloommsburg University of
.Pennsylvania, USA
l Mumtaz, K., Iqbal, M.M.,
Khalid, S., Rafiq, T., Owais, S.M.
and Al Achhab, M., 2017. An
E-assessment framework for
blended learning with augmented
reality to enhance the student
learning. Eurasia Journal of
Mathematics, Science and
Technology Education, 13(8),
.pp.4419-4436

77

العــدد 537
�سبتمرب 2021

تقنيــــة الواقــــع االفرتا�ضــــــــــــــي وتطبيقاتها
�ضابط مدين (متقاعد)
�إبراهيم بن حم�سن الزدجايل
عند ا�ستعرا�ض تعاريف الواقع االفرتا�ضي،
ي�����ش�ير ( )Scheucherب����أن���ه (جم��م��وع��ة
التكنولوجيات التي تتيح ف�ضاء �إلكرتون ًيا
يحاكي الواقع وي�سمح للم�ستخدم بالتفاعل مع
الكائنات الرقمية التي يت�ضمنها هذا الف�ضاء)،
كما يذكر ( )Bailenson & Yeeب�أنه (معلومات
ا�صطناعية حم�سو�سة ت��ؤدي �إىل ت�صور البيئة
وحمتوياتها كما لو �أنها مل تكن �صناعية) .كما
يعرفه الدكتور (وليد احللفاوي و�آخرون) �إجرائي ًا
يف �أنه (بيئة حا�سوبية ثالثية الأبعاد ،حتاكي
البيئات احلقيقية ،وتقدم حمتوياتها لتمكن
امل�ستخدم من املعاي�شة والتفاعل مع مكونات
هذه البيئات املولدة حا�سوبي ًا من خالل حوا�سه
�أو من خالل بع�ض الأدوات امل�ساعدة مما يجعل
امل�ستخدم ي�شعر ب�أنه جزء من هذه البيئة ي�ؤثر
ويت�أثر بها).
ومن مظاهر عمل هذا الواقع االفرتا�ضي عامل
خيايل تتحقق فيه �أحالم الإن�سان كدخوله فوهة
بركان متفجر� ،أو انتقاله �إىل زمن غري زمانه،
كما للواقع االفرتا�ضي ا�ستخدامات عدة وفوائد
يف خمتلف التخ�ص�صات التي �سن�سعى لإيجازها.
تذكر امل�صادر يف �أن الواقع االفرتا�ضي له دور
رائ��د يف العملية التعليمية ،وقد ا�ستطاع هذا
الواقع جت�سيد بيئات افرتا�ضية حتاكي الواقع
وت�ساعد القائمني على التعليم يف جتويد التعليم
وتطبيقاته ،يف �سبيل التفاعل املتنامي والدافع
ال�ساعي للتعلم ،كما ميثل هذا الواقع بيئة خ�صبة
للتفاعل بني عدد من املعلمني يف خمتلف �أراء
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الواق��ع االفرتا�ض��ي م�صطل��ح ب��ات يغ��زو عاملن��ا احلديث،
وخمتل��ف جوانب احلي��اة التي نعي�ش��ها ،وم��ا زال يتطور حلظة
بلحظ��ة ،وال ي��كاد يبط���أ من وترية الت�س��ارع والتط��ور ،وميثل
ب�ش��كل خمت�ص��ر بيئ��ة حا�س��وبية ثالثي��ة الأبع��اد يعمل على
حماكاة البيئة احلقيقية ،ويقدم للم�س��تخدم اً
تفاعل مع الأدوات
التي توجد بالبيئة التي يوجد بها هذا الواقع.
املعمورة يف �سبيل �إيجاد حتاور ملمو�س وكذلك
بالن�سبة للمتعلمني ،كما يتيح للمعلم م�شاركة
حمتويات درو�سه لعدد كبري من املتلقني دون
ج��ه��ود وع��راق��ي��ل �صعبة ،م��دع��وم��ة ب��ع��دد من
الو�سائط التي تدعم هذه الدرو�س مع بيئة واقعية
يبحر بها املتعلمون يف �سبيل �إيجاد تفاعل بناء
وحوار ملمو�س ،ناهيك عن املتعة التي حتدثها
هذه البيئات االفرتا�ضية وما يتبع ذلك من رغبة
للتعلم وتدافع حممود نحوه ،فاملعلم ي�ستطيع
�إيجاد بيئة دخول مفاعل نووي لطالبه ،ودخول
واف ي�ستطيع تو�صيل
�أجزاء الإن�سان مع �رشح ٍ
املعلومة بدقة لدى متعلميه ،وي�ؤكد املخت�صون
يف �أن البيئات االفرتا�ضية لها دور يف مالم�سة
الواقع املح�سو�س ولي�س الواقع الوهمي يف حالة
تر�سخ املعلومات لديهم وح�سن اال�ستفادة.
ويف �سياق مت�صل لهذه البيئات دور كبري
يف افرتا�ض معامل ريا�ضية �أو كيميائية ،دون
تكاليف باهظة لبناء هذه املعامل على �أر�ض
الواقع ،وي�ستطيع املتعلم نيل املتعة وامل�شاهدة
التي ال تختلف عن املح�سو�سة بطبيعة احلال.
اً
خيال خ�ص ًبا وم�ساع ًدا
كما متثل هذه البيئات
للمتعلمني لإطالق العنان لأفكارهم وتخيالتهم،
وعي�ش جتارب مل ي�سبق لهم احللم بها.

خ�صائ�ص تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي

ي�شري املخت�صون �إىل �أن تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي له عدد من اخل�صائ�ص التي متيزه،
منها خا�صية املعاي�شة والذي يتيح للم�ستخدم
عي�ش جتربة فريدة و�شعوراً لهما �صلة باملكان

الذي يتيح له الواقع االفرتا�ضي الو�صول �إليه،
وم��ن املهم احل�ضور النف�سي للفرد يف هذه
املواقف ،كما �أن خا�صية االرتباط هو الآخر
يولد خا�صية للم�ستخدم التجول يف املكان
االفرتا�ضي ال��ذي ينقله �إليه هذا الواقع حيث
ميكن مالم�سته للكائنات �أو املج�سمات الثالثية
الأب��ع��اد ،وبالتايل ي�ستفيد من ه��ذه التجربة
واحل�ضور لأق�صى نحو ممكن ،بجانب �أهمية
وجود املحفزات والن�شاطات املرتبطة باحلدث،
فكلما زاد تركيز امل�ستخدم بالبيئة زاد التفاعل
واال�ستفادة.
كذلك خا�صية التعلم الت�شاركي ،والذي يفيد
يف التفاعل و�إيجاد م�ساحة للحوار و�إيجاد بيئة
نقا�شية تفاعلية قادرة على تبادل وجهات النظر
مع القدرة على ا�ستخدام �شخ�صيات �أو بالأحرى
التج�سيد ال�شخ�صي ( )Avatarللتفاعل مع بقية
الأ�شخا�ص ح�س ًيا و�إمي��اء وب�رص ًيا ،وخلا�صية
املحاكاة دور كذلك يف ا�ستك�شاف البيئة من
خالل جت�سيدها افرتا�ضياً ،وكذلك من املمكن
جت�سيد املعا�ضل و�إعطاء فر�صة للأفراد لأخذ
قرارات يف حلها وك�سب اخلربات الالزمة يف هذا
املجال.

ت�صنيفات تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي

ت�شري ال��درا���س��ات املخت�صة يف �أن هذه
البيئات ت�صنف �إىل ثالثة ت�صنيفات هرمية،
نوجزها كالآتي:
 uالبيئات االفرتا�ضية ثالثية الأبعاد:
تكون مكوناتها
ومنها البيئات ال�ساكنة التي ّ

وكائناتها الرقمية ثابتة كاملباين� ،أما البيئات
املتحركة فهي تت�ضمن ك��ائ��ن��ات متحركة
كاحليوانات والب�رش.
 uبيئات الواقع االفرتا�ضي :ومنها ما
يطلق عليها بالتفاعلية �أي ت�ستجيب ملدخالت
امل�ستخدم وتت�أثر مبعاجلاته� ،أما غري التفاعلية
فال ت�ستجيب لذلك.
 uالبيئات الديناميكية التفاعلية :ومنها
ما هو مل�ستخدم واح��د ميكن لهذا امل�ستخدم
اكت�شاف البيئة والتفاعل معها ،ومنها ما هو
لعدد من امل�ستخدمني يف بيئة وت�شوبها بيئة
تفاعلية.

العقبات التي تواجه تكنولوجيا
الواقع االفرتا�ضي

من املهم جداً التعرف على ال�صعوبات التي
تواجهها هذه التكنولوجيا ،في�شري املخت�صون
�إىل �أن نق�ص الواقعية من املمكن �أن توجد
ت�شو�شا لدى امل�ستخدم وعدم اجلدية يف التفاعل
ً
بحكم وجود بيئة جم�سدة رقمياً ،كما ميكن قلة
خربة القائمني على هذه التقنية لها دور يف
عدم �إتقان و�ضع هذه البيئات االفرتا�ضية .كما
توجد معا�ضل تتعلق باملقيا�س� ،أي عند جت�سيد
بيئة �أو عمل ال يالم�س الواقع ب�صورة كبرية وال
يج�سد مظاهر القوة لدى ال�صورة احلقيقية وهو
ما ي�ساهم يف عدم و�صول الواقع االفرتا�ضي
للأهداف املر�سومة ،كما توجد معوقات �أخرى،
منها:
 rالتفاعل االجتماعي املحدود .بالرغم من
تنوع الواقع االفرتا�ضي ال زال التفاعل مقارنة
بالتفاعل االجتماعي على �أر�ض الواقع �أقل.
 rمتطلبات تقنية .غالبا ما يتطلب الواقع
االفرتا�ضي لدى امل�ستخدمني وج��ود عدد من
الأجهزة املرتبطة وال��ذي يعد �رضوريا ،وقلة
توافرها لدى امل�ستخدم تعد معوقا من التفاعل
واال�ستفادة.
 rقلة اخل�برات وتعدد املهام .غالبا ما
يتطلب ت�صميم الواقع االفرتا�ضي وجود خربات،
و�أي�ض ًا عدد من املقومات املالية للتمويل حيث
تعد م�شاريع لها متطلبات و�أدوات.
 rال��رق��م��ن��ة وت��وح��ي��د امل��ع��اي�ير .تتطلب
تطبيقات ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي عملية رقمنة
وتوحيد للمعايري ،حتى يتاح للم�ستخدم �سهولة
اال�ستخدامات والبحث ،مع التطوير امل�ستمر.

 rامللكية الفكرية .تعد تطبيقات الواقع
االفرتا�ضي مهددة بعدم قدرتها على احلفاظ
على ملكيتها وحقوقها ،ويعزو املخت�صون يف
كونها قابلة لال�ستخدام والتطبيق من الآخرين
دون مراعاة حقوق امل�ؤ�س�س.

معايري تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي

تذكر الدرا�سات املخت�صة يف �أن املعيار هو
(الطريقة التي يتفق عليها للقيام ب�شيء ما)،
وهذه املعايري تتعلق مبنتجات معينة �أو خدمات
تقدمها امل�ؤ�س�سات للزبائن ،وتخدم �أهدافها .كما
يعرف معيار اجلودة يف �أنه (موا�صفة تعليمية
مت ت�أ�سي�سها بوا�سطة هيئة معينة مثل ()ISO
حيث ي�صبح هذا املعيار منوذج ًا للجودة).
ويذكر الدكتور وليد احللفاوي و�آخرون يف
�أن معايري جودة تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي
يف كونها (جمموعة من املوا�صفات ال�لازم
توافرها يف بيئات ال��واق��ع االفرتا�ضي وذلك
ل�ضمان جناحها وجودة ت�صميمها وم�ضمونها،
وت�صبح هذه املعايري بالتايل �أداة ي�سرت�شد بها
يف �إنتاج البيئات واملحافظة على اال�ستمرار).
ويتم �صياغة املعايري ب�شكل متدرج ،بدءاً
باملجاالت ثم املعايري ومن بعدها امل�ؤ�رشات،
كالآتي:
 mاملجاالت .وهي اجلوانب التي تت�ضمنها
نظم الواقع االفرتا�ضي.
 mاملعايري .وه��ي ع��ب��ارات ت�شري للحد
الأدنى من املوا�صفات املطلوب حتقيقه لتطوير
تطبيقات الواقع االفرتا�ضي.
 mامل ��ؤ��شرات .وه��ي عبارة ت�صف الأداء
املتوقع من تطبيق الواقع االفرتا�ضي ،وتت�صف
�صياغتها ب�أنها �أكرث حتديداً.
وتعد هذه املعايري ذا �أهمية يف هذا اجلانب،
حيث تو�ضح اخلطوط الإر�شادية التي ينتهجها
امل�صمم يف ت�صوير بيئات الواقع االفرتا�ضي
وتر�شد امل�ستخدم يف �آن واحد ،كما �أنه يجب لهذا
الواقع االفرتا�ضي وتطبيقاته توخي اجلودة يف
املعايري لتحقيق غاياتها املن�شودة .كما يجب
�أن حت�سن كفاءة و�رسعة �أنظمتها للم�ستخدمني
للولوج �إليها ،مع حفظ البيانات واملعلومات
و�ضمان ا�سرتدادها ،ناهيك عن وجود م�ؤ�رشات
يجب �أن يحر�ص عليها امل�صممون ل�ضمان
جودة املعايري لديهم ،ومنها �رسعة وكفاءة عمل
بيئات الواقع االفرتا�ضي ووجود عدد من الأمور

الفنية عند الطلب للإ�سناد والدعم.
هنا يكمن ال�����س ��ؤال ك��ذل��ك ح��ول م��ا هي
املعايري وجماالتها التي ي�ستند عليها امل�صمم
عند توجهه لت�صميم بيئات واق��ع افرتا�ضي؟
حيث يجيب الكاتب خمي�س حممد عطية يف
كتابه (منتوجات تكنولوجيا التعليم) ،بذكر عدد
من املعايري �أهمها:
• ال�صدق .حيث يجب �أن ميثل بيئة واقع
حقيقي متثي ًال �صادقاً.
• التكامل التفاعلي واالندماج .فامل�ستخدم
إندماجا كل ًيا بالبيئة
من ال�رضوري �أن يندمج �
ً
التي مت ت�صميمها ل�ضمان احل�صول على الهدف
املرغوب.
• التج�سيد ال�شخ�صي .وميكن �أن يطلق عليه
(دم��ي��ة  )Avatarجت�سد الفكرة يف �شخ�ص
امل�ستخدم ببيئة الواقع االفرتا�ضي.
• اختفاء واجهة التفاعل داخل البيئة .حيث
ال داعي لوجود واجهة تفاعل خارجية ،بحكم �أن
جزءا
امل�ستخدم يندمج يف البيئة امل�صممة ويعد ً
منها.
كما ت�ؤكد الدرا�سات يف وجود بع�ض املعايري
كاملرونة� ،أي �أن البيئة تتيح طر ًقا لتبادل
البيانات بني امل�ستخدمني ب�شكل �آمن و�سل�س،
هنالك معيار الحق وهو القابلية للتعليم ،وهو
ي�شري للوقت الذي ي�ستغرقه امل�ستخدم لالندماج،
والتعرف على �أه��داف ه��ذه البيئة من الواقع
االفرتا�ضي.
وهناك معيار الإبحار وال��ذي يتج�سد يف
وجود نظام �سل�س وي�ستطيع امل�ستخدم االنتقال
من بيئة �إىل �أخرى ومن واقع لآخر دون قيود،
مع بقاء الأهداف على حالها.
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ي�ش�ير املخت�ص��ون �إىل �أن تكنولوجيا
الواق��ع االفرتا�ض��ي ل��ه ع��دد م��ن
اخل�صائ���ص التي متي��زه ،منها خا�صية
املعاي�ش��ة وال��ذي يتي��ح للم�ستخ��دم
عي���ش جترب��ة فري��دة و�شع��ور ًا لهما
�صلة بامل��كان ال��ذي يتيح ل��ه الواقع
االفرتا�ضي الو�صول �إليه
ويف �سياق مت�صل هنالك التحكم ،وهو
معيار يتيح للم�ستخدم مطلق التحكم يف البيئة،
من حيث الولوج واخل��روج و�إلغاء ما ي�ستوجب،
ومنها ما يتمثل �أي�ضا يف معيار التغذية املرتدة،
والتي تتيح للم�ستخدم الدعم الالزم عند الطلب،
وم�ساعدات مبا�رشة للتعليم.

تطبيقات متنوعة للواقع االفرتا�ضي

 املتاحف االفرتا�ضية:�ساهمت (الإن�ترن��ت) يف �إط�لاق م�صطلحات
املتاحف االفرتا�ضية على �أر�ض الواقع ،وكذلك
و�سائل االت�صال احلديثة ،وت�شري جامعة (�أثينا)
�إىل �أن م�صطلح املتاحف االفرتا�ضية يتمثل
يف (عبارة عن فكرة جمردة للمتحف التقليدي
ال��واق��ع��ي ،وي��ت��م خلق تلك ال��ف��ك��رة با�ستخدام
جمموعة من الو�سائل املتعددة مثل الن�صو�ص
وال�صور ومقاطع الفيديو والكائنات الرقمية
ثالثية الأبعاد ،وكذلك نظم الواقع االفرتا�ضي).
وت�ؤكد الدرا�سات على �أهمية هذه امليزة من
املتاحف ،حيث ت�شري �إىل:
• تقدمي قطع فنية ومعرو�ضات بغ�ض النظر
عن الزمان واملكان.
• تتيح احل�صول على كم هائل من املعلومات
حول املعرو�ض من القطع وغريه.
• مي��ك��ن ت��ب��ادل املقتنيات االف�ترا���ض��ي��ة
يف خمتلف ن��واح��ي ال��ع��امل ،ب��ع��دد م��ن الطرق
الإلكرتونية.
• تت�ضمن ه��ذه املتاحف �أدوات حيوية
وم�ساعدة لتعلم الطالب ،وربط املا�ضي باحلا�رض.
• تتيح البيئات الثالثية الأبعاد والتقنية
ع��د ًدا من املزايا للمهتمني منها تعديل �أحجام
ومقايي�س املعرو�ضات.
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• تغيري الر�ؤية من �أي زاوية ومكان يرتاح
له الزائر.
• تعد املتاحف االفرتا�ضية �آمنة حيث ميكن
االط�ل�اع على ع��دد غ�ير حم��دود م��ن املقتنيات
والقطع دون قيود.
• التحكم ب��الإ���ض��اءة ب�صورة ديناميكية
ق��ادرة على �إ�ضفاء م�شاهد �صعب حتقيقها يف
املتاحف التقليدية.
• تقدم املتاحف االفرتا�ضية مواد وو�سائط
ميكن ا�ستغاللها يف م��ق��ررات التعليم ب�صورة
تخدم الدار�سني.
• متتلك املتاحف االفرتا�ضية ع��د ًدا من
امل��ي��زات منها ع���دد ال حم���دود م��ن املطلعني
وال�����زوار ،ومنها ع��دد ال حم���دود م��ن �ساعات
العر�ض دون قيود.
اجلدير بالذكر يف �أن املتاحف االفرتا�ضية
تتيح التفاعلية املطلوبة يف الواقع االفرتا�ضي،
كما تت�سم ه��ذه املتاحف بالتجديد امل�ستمر
والتحديث بناء للمقتنيات واملعرو�ضات ،وهي
تتميز بربط املعرو�ضات بالدرا�سات والبحوث
والتعليقات نحو مزيد من اجلاذبية والتفاعل
البناء.
كما توفر هذه املتاحف العاملية والزيارات
من خمتلف �أرج��اء املعمورة ،مع وج��ود �أدوات
توا�صل متاحة عرب هذه املتاحف ،وقد ت�شكل بيئة
جاذبة للأ�شخا�ص الذين ال ميلكون املال الالزم
لزيارة املواقع العاملية التقليدية عرب �أنحاء
العامل.
 املعامل االفرتا�ضية:تتعدد الدرا�سات املخت�صة التي تتيح تعريف
ه��ذه امل��ع��ام��ل ،ون�ستعر�ض �أه��م��ه��ا( ،حم��اك��اة
حا�سوبية متكن من تنفيذ الوظائف الأ�سا�سية
للتجار املعملية ،والتي حت��اول متثيل جتارب
املعمل احلقيقي ب�أقرب ما يكون على احلا�سوب)،
وبالتايل ت�ؤكد معظم التعاريف ب ��أن املعامل
االفرتا�ضية هي بيئة تعليم وتعلم ت�ساهم يف
تنمية م��ه��ارات امل��ع��ام�لات امل��خ��ت�بري��ة ل��دى
و�صورا وفيديوهات،
ن�صو�صا
الطالب ،وتت�ضمن
ً
ً
وخمططات وغريه من الأدوات الداعمة.
وتكمن �أهمية هذه املعامل يف كونها تقدم
بيئة مثرية وجت���ارب ف��ري��دة يف التعليم ،كما
ت�ساعد الطلبة يف تنفيذ مهامهم املختربية يف
وقت قيا�سي وب�سهولة وي�رس ،مع تقليل التكاليف
املالية وتوفري الوقت.
وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر فهي ت�ساهم يف �إث���ارة
الدافعية لدى الطالب والتفاعل مع املعلم ،و�إيجاد
م�ساحات تعبري وتبادل خربات ممزوجة باملعرفة
واملتعة.

كما ت�ساعد ه��ذه املعامل االفرتا�ضية يف
حتليل النتائج و�أخ���ذ التغذية ال��راج��ع��ة لأداء
الدار�سني ب�صورة مي�رسة ،بجانب ما تتيحه هذه
املعامل للمعلم من قدرة على عر�ض معلومات
موثوقة للتجارب ال�سابقة بكل �سال�سة وب�أقل
جم��ه��ود ،ومتابعة وحتليل النتائج احلالية
للدار�سني ،ومتكن كذلك هذه املعامل �أو تتيح
خا�صة حفظ املعلومات للتجارب والفوائد
امل�أخوذة منها ،وتوثيقها �إلكرتونياً.
ومما ال �شك فيه �أن هذه املعامل االفرتا�ضية
قد �ساهمت يف توفري عدد من اخلوا�ص التقنية،
منها التفاعلية والت�شاركية ،ومنها الإبحار
واملحاكاة ،ومنها التحكم واملعاي�شة.
وعند احل��دي��ث ع��ن مكونات ه��ذه املعامل
االفرتا�ضية ،فهي تتكون من:
• بيئة متكاملة عرب الويب.
• جهاز خادم (.)Server
• قواعد بيانات (.)Data Base
• و�سائل لبناء التجارب الإلكرتونية والتفاعل
معها.
• �أجهزة علمية ومعملية مت�صلة بال�شبكة.
• و�سائل ات�صال وحمادثات وحماكاة.

اخلال�صة

�إن املتتبع للتكنولوجيا وم�آالتها امل�ستقبلية
والتطور ال��ذي تدخله على حياة الب�رشية ،يعي
وبال �شك الأهمية التي تكتنفها ،حيث ال زالت
تقنية ال��واق��ع االفرتا�ضية تلقي بظاللها على
حياة الب�رشية ،وق��د �ساهمت يف ال��دخ��ول �إىل
عامل اجلواالت ،والألعاب الإلكرتونية ،وتطبيقات
معي�شية ال غنى عنها ،وكذلك دورها يف الرتاث
و�إب���رازه ملختلف املهتمني ب�صورة اقت�صادية
وعملية ذات �أبعاد ومعلومات ثقافية هائلة.
ناهيك عن دور هذه البيئة الثالثية الأبعاد
يف التعليم وما حتدثه من تطوير وتقدم يف �سبيل
�إي�صال املعلومة ،و�إيجاد بيئات تفاعل وغرف
حوار ذات مغزى ،بجانب ما تدخله هذه البيئات
م��ن ف��ر���ص للمتعلم ال��ول��وج لبيئات ومعامل
و�أحداث ال يدركها على �أر�ض الواقع ،ومتكنه بكل
ب�ساطة من التفاعل معها.

�إدارة الوقــــت و م�صفوفة الأولويات
م�شغول؟ لي�س لدي وقت؟ وقتي �ضيق؟ عبارات كثرية ن�ستخدمها للتربير واالعتذار،
ولكن �أحقا لي�س لدينا وقت ؟! كيف للبع�ض وقت يت�سع لكل �شيء وكافيا لكل �أمر ؟! مع �أننا
نتقا�سم الرتكة مت�ساوية  ،الوقت الذي �أملكه �أنا ،متلكه �أنت !
قدميا ،قدر النا�س قيمة الوقت رغم ب�ساطة املعي�شة وحمدودية امل�شاغل والأحداث
اليومية � ،إال �أنهم �أحاطوه باهتمامهم وقدروه جل تقدير ،وظهر ذلك جليا يف ثقافتهم
املعنوية من حكم و�أمثال وق�صائد يدلل بها على قيمة الوقت و�أهميته.

املراجع:

• الدكتور وليد احللفاوي و�آخ����رون ،الواقع
االفرتا�ضي  ..مفاهيم وتطبيقات تعليمية ،مركز الن�رش
العلمي ،جامعة امللك عبدالعزيز2017 ،م ،جدة،
اململكة العربية ال�سعودية.
• حممد عطية خمي�س  ،منتوجات تكنولوجيا
التعليم ،دار كلمة2003 ،م  ،القاهرة.
• حممد البغدادي ،تكنولوجيا التعليم والتعلم،
دار الفكر العربي1998 ،م ،القاهرة.

عائ�شة بنت عبداهلل املجعلية
وزارة الرتبية والتعليم
م�شرفـة تربويـة

لقد باتت الأيام يف ع�رصنا احلديث �أكرث تعقيدا ،متر
ال�ساعات متخمة بالتفا�صيل املهمة وغري املهمة ،بالأحداث
العامة والتف�صيلية والدقيقة ،لدرجة �إننا جند طريقنا �إىل النوم
وك�أن اليوم كله مر بني غم�ضة عني والتفاتتها� .أت�سال يف نهاية
كل يوم� ،أين يذهب وقتي ؟ كيف لل�ساعات �أن متر هكذا؟ وملا �أنا
م�شغولة طوال الوقت؟ ولكن احل�صيلة �ضئيلة والإنتاج قليل بال
طائل  !..ما ال�رس يف �أن �أولوياتنا يف الغالب الت�أتي يف املقام
الأول ؟ وملاذا تتواىل �أزمات الت�سويف بني الفينة والأخرى؟.
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قدميا ،قدر النا�س قيمة الوقت رغم ب�ساطة املعي�شة وحمدودية
امل�شاغل والأحداث اليومية � ،إال �أنهم �أحاطوه باهتمامهم وقدروه
جل تقدير ،وظهر ذلك جليا يف ثقافتهم املعنوية من حكم و�أمثال
وق�صائد يدلل بها على قيمة الوقت و�أهميته
وحتى ال �أنخدع بكلمة (م�شغول) و�أنغم�س يف وهم (لي�س لدي
وقت) بحثت عن �إ�سرتاتيجيات �إدارة الوقت ،لأغتنم ما حث عليه
الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم( -اغتنم خم�سا قبل خم�س� :شبابك
قبل هرمك ،و�صحتك قبل �سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك
قبل �شغلك ،وحياتك قبل موتك) ،وجميع ماذكر يف الو�صية
النبوية مرتبط بالوقت ،و�س�أحدثكم يف هذا املقال عن �أف�ضل
الطرق و�أجنعها يف �إدارة الوقت والتحكم به وت�سخريه لتح�سني
الإنتاج والعمل به كما ونوعا (اجلودة) ،و�سنتطرق �إىل م�صفوفة
�إدارة الوقت (� )Time Management Matrixأو م�صفوفة
الأولويات ،وهي تبنى على تق�سيم الوقت وفقا لتقديرنا لأهمية
الأ�شياء بالن�سبة لنا.
امل�صفوفة عبارة عن مربع مق�سم �إىل (� )4أق�سام� ،أ�شياء مهمة
وطارئة ،و�أ�شياء مهمة وغري طارئة ،و�أ�شياء غري مهمة وطارئة،
و�أ�شياء غري مهمة وغري طارئة  .ويف كل ق�سم جمموعة من
الأعمال واملهام.
�سن�ستبعد �ساعات النوم ونقدرها (� )8ساعات �سيتبقى
لدينا (� )16ساعة ،كيف نوزعها يف �أق�سام امل�صفوفة الأربعة،
�س�أوجزها �رشحا خمت�رصا ،ولكن عزيزي القارئ �إنتبه و�أنت تقر�أ
ملربع �س�أ�سميه مربع اجلودة .
�أوال :مربع الأ�شياء املهمة والطارئة :وي�سمى مربع الواجبات،
وهو الوقت الذي نق�ضيه يف �إدارة الواجبات والتحديات اليومية
والعوار�ضمثل االجتماعات الطارئة ،م�ساعدة عاجلة لقريب �أو
�صديق� ،إ�صالح عطل ما� ،سفر مفاجئ ،مر�ض مباغت ،ومهام
ت�أجلت ب�سبب الت�سويف والت�أجيل ،ويف هذا ال�صدد قد نتعامل
مع العمالء الغا�ضبني ب�سبب ت�أجيل عمل مهم ف�أ�صبح طارئا،
�أو ظرف �صحي طارئ ب�سبب ت�أجيل زيارة الطبيب� ،أو خط�أ يف
ملفات امل�ؤ�س�سة ب�سبب �إهمال التدقيق واملراجعة ،لذلك وجب
علينا �أن نق�ضي وقتا يف هذا املربع لإدارة الواجبات واحلاجات
اليومية املهمة والطارئة والإنتاج العملي ،فلو جتاهلنا هذا
املربع فالأمور ترتاكم وقد تف�ضي لعواقب اجتماعية ومادية
كبرية ،وبعرثة ذهنية تبطئ من حتقيق خطتك الزمنية ،لهذا البد
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من الرتكيز عليه و�رصف ( )%25من وقتك فيه ،مايعادل ()4
�ساعات يوم ًيا ،قد تزيد قليال مبايقت�ضيه عملك.
ثانياً :مربع الأ�شياء املهمة وغري الطارئة :وي�سمى مبربع
�إدارة الأهداف �أو اجلودة (الأ�شياء املهمة بالن�سبة لك) وهي �أمور
تتميز ب�أنها مهمة يف حياتنا ولكنها غري طارئة ،فكلما كانت لك
�أهداف و�أولويات زاد الوقت الذي تق�ضيه هنا وارتفعت جودته،
مثل التخطيط طويل املدى لتوقع امل�شكالت ومنع حدوثها
و�إيجاد احللول البديلة ،والتطوير املهني كالتدريب والقراءة
وممار�سة املهارة لتو�سيع مداركنا وت�ضخيم املحتوى املعريف،
واملهارة يف �إجناز العمل ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي ،والتخطيط لل�سفر
وم�ساعدة الآخرين قبل تعر�ضهم للم�شكالت من خالل التحاقنا
بالدورات التدريبية م�سبقا ،والإعداد الزمني لالجتماعات
واملنا�سبات لتاليف الوقوع يف �أزمة الوقت ،واال�ستثمار يف
العالقات االجتماعية مثل زيارة خا�صة �أو عملية ذات مغزى .
واال�سرتخاء و اال�ستجمام وهي �أن�شطة مهمة وذات جودة تعيننا
على جتديد �صحتنا النف�سية والبدنية وتعزيزها.
�إن جتاهل هذا املربع يزيد ويكرب حجم املربع الأول وي�سبب
التوتر والإنهاك والأزمات العميقة التي ت�ستنفد طاقة �صاحبها،
وعلى اجلانب الآخر ف�إن اال�ستثمار فيه يقل�ص حجم املربعات
الأخرى ،فالوقاية والتخطيط امل�سبق حتول دون ت�صيري الأمور
�إىل �صفة الطارئة ،وهذا املربع نحن من ن�سيطر على زمنه فهو
مربع القيادة ال�شخ�صية ،وي�رصف له ( )% 70-60من الوقت �أي
ما يزيد عن (� )9ساعات يف اليوم ،مبايف ذلك الدقة واجلودة يف
�إجناز عملك اليومي.
ثالثاً :مربع الأ�شياء الطارئة وغري املهمة :وي�سمى ب�إدارة
الطوارئ ،فت�أجيلنا للأعمال يوهمنا ب�أننا م�شغولني طوال
الوقت و ال وقت لدينا ،ويف املقابل ال ننجز �أي �شيء؟ ملاذا ؟
لأننا نق�ضي هنا وقتا طويال يف التفكري كيف نخرج من هذه
الأزمات الطارئة ،فلي�س لدينا خطة زمنية م�سبقة ،وقد ي�أخذ
هذا التفكري وامل�شاعر امل�صاحبة له وقتا طويال وجهدا ذهنيا
ونف�سيا ال ي�ستهان به ،ومن �أمثلة هذا املربع ،امل�شكالت

ال يعزى النجاح والتميز �إىل الذكاء والقدرات
العقلية فقط ،بل الإجادة يف �إدارة الوقت ب�شكل
رائع لي�صرف �أكرثه يف التعلم والتدرب والتخطيط
والتنفيذ ،وهي �أمور تنت�شلك من توافه الأ�شياء
�إىل �أف�ضلها ،ومن وهم االزدحام والبعرثة �إىل
واقع الإجناز وحقيقته
املرتاكمة وحماولة �إيجاد احللول� ،أو اال�ست�سالم للمكاملات
الهاتفية الطويلة بال مغزى ،ومرافقة �أحدهم مل�شاوير عبثية
ولي�ست جمدية لك ،واللقاءات غري النافعة والزيارات املتكررة،
وامل�شاركة يف �أعمال جانبية خلدمة �أهداف الآخرين � ...صحيح
�أن هذا الوقت مرهق وم�ستنزف للطاقة ولكن البد من احل�ضور
فيه بن�سبة قليلة من الوقت� )%10-8( ،أي ما يعادل (� )٢ساعة
يوميا فقط.
رابعاً :الأ�شياء غري املهمة وغري الطارئة :هي �أمور لي�ست
ملحة ولي�ست طارئة وي�سمى مبربع الإهدار� ،أو توافه الأمور مثل
ّ
ت�صفح مواقع غري نافعة ,والتهرب من العمل وامل�شكالت،والرد
على املكاملات والر�سائل الهام�شية وامل�شاركة يف مواقع
التوا�صل االجتماعي يف موا�ضيع ت�ضعف م�ستوى قدراتك وجتهد
طاقتك ،وهذه الأن�شطة لي�ست بذات �رضورة ،قد يلج�أ �إليها
البع�ض ويفر �إليها حني حتا�رصه الأمور املهمة وامل�ؤجلة ،فهي
لي�ست جناة بل هروب م�ؤقت ،وهذا املربع ي�شكل حتديا للأطفال
واملراهقني والذين ميرون مبرحلة نف�سية متطرفة كالك�آبة
وال�ضيق واحلزن ال�شديد ،لذلك حاول �أال تقبع فيه �أكرث () ٪٢-١
من وقتك �أي ما يعادل ( )٥٠- ٣٠دقيقة يوميا فقط.
�إن ا�ستعرا�ضنا لتفا�صيل هذه امل�صفوفة لي�س لإثراء اجلانب
املعريف فقط  ،فال قيمة لعلم بال عمل  ،واملعرفة التي ال
ن�ستثمرها يف التطبيق تتال�شى قيمتها مع الوقت وتن�سى ،لذلك
جرب هذه الطريقة وقارنها بطرائقك الأخرى يف �إدارة الوقت،
�أعد التفكري يف كل الأمور التي �أجنزتها يف الأ�سبوع الفائت  ،ثم
وزعها يف خانات امل�صفوفة الأربع واكتب �إجمال الوقت الذي
ق�ضيته يف كل مربع� ،إجعل من هذا التدريب ن�شاطا مهما ولكنه
غري عاجل تكت�سب به مهارة �إدارة الوقت ،فكر مليا و�أنت ،تت�أمل
كل الأن�شطة التي �أدرجتها يف امل�صفوفة  ،ف�أنت الآن ت�ستطيع �أن
تقيم نف�سك ووقتك� ،إن كنت �صاحب واجبات �أو �أهداف �أو طوارئ
�أو �إهدار ؟! كذلك تتعرف من خاللها على املحرك الأ�سا�سي
الذي يدفعك للعمل والإجناز  ،هل تتحرك بدافع من خطة زمنية

حمددة �أو ا�ستجابة لأمر طارئ �أو مهم �أو �أن امل�شاعر املتطرفة
والأزمات النف�سية العميقة هي دافعك الأول ؟!.
�إن درا�ستك لهذه امل�صفوفة لن يغري من ترتيبك للأولويات
فقط بل يف كل الأ�شياء التي اعتربتها يوما ،ب�أنها من امل�سلمات،
�أو �أنك غري قادر على التخل�ص منه ،ف�ستظهر �أمامك حقائق
جديدة و�أ�سباب كنت جتهلها.
وهذه امل�صفوفة متلأ وقتك بالأ�شياء والأحداث الكثرية،
الحتفزك على �إجناز العمل يف �سباق مع الوقت ،وهي التنتمي
للمنهجية القدمية يف �إدارة الوقت و�إن كانت جيدة ،بل هي
منهجية تركز على الأف�ضل و�إن كان قليال وعلى الأكرث جودة،
وت�سعى بك �إىل حتقيق مبد�أ ما الذي يعنيه كرثة مانفعله� ،إن كان
مانفعله لي�س هو الأهم بالن�سبة لنا.
لقد عكفت على درا�سة �أق�سام امل�صفوفة مرات كثرية ،ونهاية
كل �أ�سبوع� ،أقوم مبراجعة الأن�شطة و�إىل �أي الأق�سام تنتمي،
الأمر �أ�شبه بعملية تقومي لأدائي يف �إدارة الوقت ،فال �أعتد
مبربرات �ضياع الوقت ،ولقد �أيقنت متاما ب�أنها ال�سلعة الباهظة
التي الت�شرتى �أبدا ،ولكن من املمكن جدا درا�ستها والتدرب على
حفظها و�صيانتها ،واكت�ساب املعارف واملهارات التي حت�سن
من �إدارة الوقت ،فال يعزى النجاح والتميز �إىل الذكاء والقدرات
العقلية فقط ،بل الإجادة يف �إدارة الوقت ب�شكل رائع لي�رصف
�أكرثه يف التعلم والتدرب والتخطيط والتنفيذ ،وهي �أمور تنت�شلك
من توافه الأ�شياء �إىل �أف�ضلها ومن وهم االزدحام والبعرثة �إىل
واقع الإجناز وحقيقته.
والوقت �أنف�س ماعنيت بحفظه  ..و�أراه �أ�سهل ماعليك ي�ضيع
املراجع
 �ستيفن.ر .كويف ،الأ�شياء الأوىل �أوال 2019م. -جيم كولينز ،من جيد �إىل عظيم 2018م.
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املنطقة الدولية املحا�رصة

(الرتانزيت)

منطقة (الرتانزيت)

املالزم جوي /
عمرو بن حمفوظ الربيع

للمنطقة الدولية يف املطارات العديد
م��ن اخلبايا والأ�س��رار التي تنطوي حتت
م�سمى (الرتانزيت)  ،وتعد هذه املنطقة
من �أكرث املناطق تعقيد ًا يف مبنى املطار،
من حيث القيم��ة املكانية له��ذه املنطقة
وارتباطه��ا اجلغرايف بالبل��د التي توجد
فيه ،حيث تتبنى �سريان القوانني الدولية
يف �أروقتها مما يجعله��ا �سالكة منحنى
مغايرا لقوانني و�أنظم��ة الدولة التي تقع
ً
فيها  ،وال تخ�ض��ع للقانون املحلي للدولة
احلا�ضنة لها� ،إال �أنها تقع جغرافيا ل�صالح
تل��ك الدول��ة ولكنها تتمت��ع ب�صفة ذاتية
متيزه��ا عن �سائ��ر املناط��ق يف الدولة،
فهن��اك العدي��د م��ن الأ�سئلة �سيت��م الرد
عليها من خالل هذه املقالة والتي بدورها
�ستك��ون كا�شفة للخباي��ا التي هي حمور
احلديث يف هذه املقالة.

العــدد 537
�سبتمرب 2021

84

هي تلك املنطقة الت��ي ت�أتي بعد بوابات
ونقاط مراقبة اجلوازات والهوية للم�سافرين،
وتتوف��ر غالب�� ًا يف ه��ذه املنطق��ة املح�لات
التجاري��ة ( الأ�س��واق احل��رة) واملطاعم التي
تلب��ي احتياج��ات امل�سافر �أثن��اء وجودة يف
تل��ك املنطق��ة ،ويطل��ق عل��ى ه��ذه امل�ساحة
املكانية املوجودة ب�أر���ض املطار (املنطقة
الدولية) ،حيث ت�رسي القوانني الدولية عليها
وال تعت��د بقوان�ين البل��د احلا�ضن��ة للمنطقة
فيه��ا  ،مم��ا يتطلب منك معرف��ة تلك الأنظمة
الت��ي يت��م التعديل فيه��ا بني احل�ين والآخر
من خ�لال املنظم��ة الدولية للط�يران املدين
(الإي��كاو) عن��د انعقادها ال��دوري  ،وملعرفة
حقوقك وواجباتك يج��ب عليك تقدمي ال�س�ؤال
للنوافذ الإر�شادية بتلك املنطقة حتى يت�سنى
لك تف��ادي الأخطاء ال�شائعة الت��ي يقع فيها
�أغل��ب امل�سافري��ن وتكون �أح��د العوائق التي
جتعلهم يف م�سار غري معد له م�سبق ًا ويكبدهم
خ�سائر على ال�صعيدين املادي واملعنوي
قد ت�ص��ل �إىل �إلغاء الرحلة واحلرمان من
ال�سفر يف التوقيت املحدد .

ماذا نعني بال�سوق احلرة؟

ال�سوق احلرة هي تل��ك املنطقة التجارية
والأ�س��واق املنت��شرة يف جنب��ات و�أو�س��اط
املنطقة الدولي��ة باملط��ار (الرتانزيت) وتعد
منطق��ة جتاري��ة غ�ير خا�ضع��ة للقان��ون

ال�رضيب��ي للدول��ة احلا�ضن��ة ومنتجاتها وال
تالم�سها قوانني ال�رضيب��ة للبلد مما يجعلها
تتمت��ع مبزاي��ا و�أ�سع��ار تختل��ف ع��ن �أ�سعار
ال�س��وق املحلي��ة  ،ويك��ون الف��ارق يف ال�سعر
وا�ضح�� ًا وملمو�س�� ًا م��ع الت�أكيد عل��ى تطابق
اجل��ودة يف ال�سل��ع ،و�أه��م م��ا ميي��ز ال�س��وق
احل��رة �أن منتجاته��ا تتبع امل�ص��در مبا�رش ًة
مبعن��ى لي�س عن طريق وكيل �أو توكيل وبهذا
يك��ون ال�س��وق احل��رة قد حتررت م��ن قوانني
الدولة املحلي��ة وتتمتع با�ستقاللية تامة يف
الأ�سعار .

الوجود اخلفي

هكذا �أردت �أن �أ�صفه ،وذلك لوجود بع�ض
التعقيدات واحل�سابات الذهنية له مما يجعلك
يف ح�يرة وتعقي��د يتب��ادر �إليك كم��ا هو يف
ال�س�ؤال الآتي،
ه��ل ميك��ن �أن تك��ون موج��وداً يف دول��ة
ولكن��ك مل تدخلها؟ ،نعم هذا قد يحدث !!ميكن
�أن يحدث لك.
دعن��ا نتخيل �أنك م�سافر على منت طائرة
م��ن �سلطن��ة ُعم��ان �إىل الوالي��ات املتح��دة
الأمريكية ،ومن املقرر �أثناء الرحلة �أن تتوقف
يف (�أم�س�تردام) عا�صم��ة هولن��دا ،و�سيك��ون
التوق��ف م�ؤق ًت��ا م��ع ع��دم الدخ��ول للدول��ة
ر�سم ًي��ا مب��ا يع��رف ا�صطالح�� ًا (الرتانزي��ت)
�إذن �سيك��ون عليك االنتظ��ار لتغيري الطائرة،
لكنك لن تدخ��ل هولندا ،ولن متر عرب بوابات
مراقب��ة اجل��وازات والهوي��ة وال توج��د لديك

(في��زا) للدخول  ،كل م��ا يف الأمر �أنك �ستقف
ب�ضع �ساعات وذلك لتغيري الطائرة �أو التزود
بالوقود �أو لأي �أم��ر �آخر ي�ستدعي النزول يف
مط��ار (�أم�س�تردام) ،بعده��ا �ستكم��ل رحلتك
لوجهتك الفعلية والتي هي الواليات املتحدة
الأمريكي��ة ،فما هو و�ضعك القانوين يف حني
تواجدك يف مطار (�أم�سرتدام) من �أجل خدمة
(الرتانزي��ت) ولأي قان��ون تخ�ضع �إذا ما قدر
اهلل وح�صل �شي مل يكن يف احل�سبان ؟
هن��اك �شق��ان يج��ب التط��رق لهم��ا يف
الإجابة؟
 wالأول :ه��و �إن وج��ودك يف هولن��دا
جغرافي�� ًا فق��ط  ،ولكن��ك ال ت�ستطي��ع الدخول
م��ا مل حتمل ت�أ�شرية دخ��ول �أو �إقامة ر�سمية
ويع��د وجودك يف املنطقة الدولية يف املطار
فق��ط  ،حيث هي منطقة تقع مادي ًا يف الدولة
التي يوجد بها املطار ،لكنها قانوني ًا تعامل
كدولة �أخرى.
 wثاني��ا :يف حال��ة اقرتاف��ك �أي ج��رم �أو
خط�أ �أثناء وجودك يف املنطقة الدولية مبطار
(�أم�س�تردام) ال ق��در اهلل �أو ح��دث ل��ك مكروه
وا�ستي�ضاحا ،فهنا
ي�ستدعي حما�سبة وق�ضاء
ً
ينطبق عليك القانون ال��دويل ولكن ب�إ�رشاف
من ال�سلط��ة احلا�ضنة للمطار وبالتن�سيق مع
ذوي االخت�صا���ص الذي��ن مت االتف��اق عليهم
م�سبق�� ًا يف اتفاقي��ة منظم��ة الط�يران املدين
(الإي��كاو) ،كما جاء يف التقري��ر ال�صادر عن
(ووندوف��ر) ()wendover production
حي��ث ينطب��ق علي��ك نظ��ام ي�سم��ى املنطقة
الدولي��ة العائمة وال��ذي يجعلك برفقة رجال
الأم��ن التابعني للدول��ة الكائن به��ا املطار،
وتت��م �إج��راءات خروج��ك م��ن املط��ار دون
الول��وج عرب مع�بر الهجرة واجل��وازات ودون
�أن يت��م اخلتم على جوازك باخل��روج� ،إىل �أن
تنته��ي م��ن ح��ل امل�شكل��ة التي وقع��ت فيها
ث��م تعود �إىل منطق��ة (الرتانزي��ت) وتكون قد
�أنهي��ت �إجراءات��ك دون الدخ��ول الر�سمي �إىل
(�أم�سرتدام).

(الرتانزيت) هي املنطقة التي ت�أتي بعد بوابات ونقاط مراقبة اجلوازات والهوية
للم�سافرين ،وتتوفر غالب ًا يف هذه املنطقة املحال التجارية (الأ�سواق احلرة)
واملطاعم التي تلبي احتياجات امل�سافر �أثناء وجوده يف تلك املنطقة
حياة (الرتانزيت)

وم��ن الأ�شي��اء الت��ي ق��د حت��دث �أحيان�� ًا
ب���أن امل�ساف��ر قد تظه��ر لدي��ه �إ�شكالية ما يف
الت�أ�ش�يرة ويت��م اكت�شاف ه��ذه الإ�شكالية عند
و�صوله منطقة (الرتانزيت) قادم ًا من بلده فال
ي�ستطي��ع موا�صلة الرحل��ة لوجهته املق�صودة
وال ي�ستطي��ع �أن يخ��رج يف تل��ك الدول��ة التي
ه��و يوجد بها جغرافي ًا ذلك لعدم وجود (فيزا)
�أو ت�أ�ش�يرة دخ��ول لتل��ك الدول��ة مم��ا يجعل��ه
صرا يف املنطق��ة الدولية الت��ي ب�إمكانه
حما�� ً
املكوث فيه��ا لأجل غري م�سمى ،حتى يتو�صل
حلل مل�شكلته �أو الرجوع �إىل بلده فهناك العديد
م��ن الروايات ام�سافرين ق��د علقوا يف مناطق
(الرتانزي��ت) ومن �أ�شهرها ق�ص��ة ال�شاب الذي
يحم��ل جن�سية عربية يدعى حمم��د ،فقد مكث
يف منطق��ة (الرتانزي��ت) ( )١٢٠يوم��ا قراب��ة
�أربع��ة �أ�شه��ر مبط��ار (�أملات��ا) بكازاخ�ست��ان،
وذلك ب�سب��ب �إ�شكالية تتعل��ق بالت�أ�شرية للبلد
املق�صود ،فقد �أجرب للبقاء يف املنطقة الدولية
( ترانزي��ت) باملط��ار ومل ي�سمح ل��ه بالدخول
لكازاخ�ستان حل�ين االنتهاء من حل امل�شكلة،
وذل��ك ل�سبب عدم وج��ود ت�أ�شرية لدي��ة لدولة
(الرتانزي��ت) ،ا�ستدعى ذل��ك ب�سبب �إهمال عدم
تقدمي ال�س�ؤال عند مغادرة البلدة الأم .

تفادي الوجود اخلفي

كيف لن���ا �أن نتفادي ذلك الوجود اخلفي
املخيف ؟
على جميع امل�سافرين  ،التقدم بال�س�ؤال
عن��د النواف��ذ الإر�شادي��ة باملط��ارات قب��ل
مغ��ادرة الدول��ة الأم � ،أو املب��ادرة بال�س�ؤال
ع��ن طريق رجال الأمن واجلوازات �أو طواقم
اخلدم��ات الأر�ضي��ة باملط��ار ،والت�أك��د من
بيان��ات الت�أ�ش�يرة وم��دة �صالحي��ة الهوية
،والإملام واالطالع بعد حني و�آخر على �آخر
التحديث��ات التي تطر�أ عل��ى القانون الدويل
ملنظم��ة الط�يران امل��دين (الإي��كاو) ،فيم��ا
يخ�ص بيان��ات امل�سافر وال��دول املحظورة
ال�سف��ر والتحديثات الدوري��ة يف هذا الباب،
حي��ث تتوف��ر كل تل��ك البيانات عل��ى هيئة
�أب��واب يف حم��ضر اجتم��اع �شام��ل يناق�ش
كاف��ة �ش���ؤون ال�سف��ر وامل�سافري��ن وي�سه��ل
احل�ص��ول عل��ى تل��ك املعلومات م��ن خالل
حمرك البحث (جوجل) ،ويف متناول اجلميع
جزءا ال يتجز�أ من
يف زمن �أ�صبح (الإنرتنت) ً
حياتن��ا اليومية ،وختام ًا ن�س�أل اهلل ال�سالمة
للجميع من كل مكروه.
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مالمــح مــن واليــة (بو�شــــــــــر) ال�ضاربة يف ُعمق التاريخ
تعد والية بو�شر �إحدى واليات حمافظة م�سقط ،حيث تطل من ال�شمال على بحر
ُعمان ،ومن اجلنوب حتدها اجلبال ،ومن ال�شرق والية مطرح ،ومن الغرب والية ال�سيب،
ً
مركزا ملعظم الوزارات والهيئات
وت�ضم والية بو�شر عدة مدن منها (اخلوير وهي تعد
احلكومية وال�سفارات )،والعذيبة والغربة والأن�صب وغال وبو�شر البالد.
والعذيبة والغربة هما املدينتان ال�ساحليتان لوالية بو�شر ،وتزخر والية بو�شر
مبعامل ح�ضارية ومنجزات ع�صرية ،وحظيت بتخطيط عمراين حديث ،كما تتمتع
بتاريخ عريق.
		
�إعداد� :صفاء بنت من�صور الوهيبية

العــدد 537
�سبتمرب 2021

86
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تتمتع والية بو�رش بتاريخ عريق� ،إذ دلت املراجع التاريخية ب�أن
والية بو�رش كان لها دور �أ�سا�سي يف �صناعة التاريخ ال ُعماين؛ فقد ُمن َِي
جي�ش احلجاج بن يو�سف الثقفي بهزمية كبرية من قبل العمانيني يف
عهد ملكي عمان� :سعيد و�سليمان ابني عباد بن اجللندى على �أر�ض
والية بو�رش ،والحقاً ،كانت والية بو�رش م�رسح ًا �آخر لعمليات ت�صفية
الوجود الربتغايل يف ُعمان ومنطقة اخلليج.

والية بو�شر تزخر مبعامل ح�ضارية
ومنجزات ع�صرية وبتاريخ عريق

خدمات البنى الأ�سا�سية يف والية بو�شر
توجد يف والية بو�رش عدد من خدمات البنى الأ�سا�سية ومنها:
• حي الوزارات الذي يحت�ضن �أهم امل�ؤ�س�سات احلكومية كوزارات
الدولة املختلفة.
• حي ال�سفارات للدول ال�شقيقة وال�صديقة املعتمدة لدى ال�سلطنة.
• جممع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي؛ الذي �شيد على �أحدث املوا�صفات
الريا�ضية العاملية.
• العديد من املجمعات التجارية احلديثة واملوالت املنت�رشة خا�صة
يف اخلوير واملناطق املجاورة لها.
• اخلدمات ال�صحية واملتمثلة يف :امل�ست�شفى ال�سلطاين وهو �أحد
امل�ست�شفيات املرجعية والتخ�ص�صية يف ال�سلطنة �إىل جانب انت�شار
وتوفري العديد من امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية احلكومية واخلا�صة.

• حمطة توليد الكهرباء وحمطة حتلية املياه بالغربة.
• جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب :وهو �أكرب اجلوامع يف ال�سلطنة ،كما
�أنه يعد �رصح ًا �إ�سالمي ًا �شاخم ًا ومعلم ًا معماري ًا بارزاً.
• البيت الكبري �أو بيت ال�سيدة ثريا وح�صن وقلعة الفتح ،و�أبراج
احلمام� ،صنب ،حارة العوراء ،وبرج ورولة و�سبلة فلج ال�شام ،و�سور
ال�سيد برغ�ش ،وبومتي الن�صب ،واحلمام ،واحلجرة القدمية ،و�سوق
بو�رش القدمي ،ومق�صورة اخلب.
• امل�ساجد القدمية :ومن �أمثلتها م�سجد (النجار) ،وم�سجد العوينة،
وجامع �صنب ،وم�سجد الن�صب.
• املتاحف ومنها :متحف التاريخ الطبيعي ،ومتحف الطفل ،واملتحف
العماين.
• الفنادق العاملية واملتنزهات ال�سياحية.
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بحريات الأن�صب تعد واحدة من املواقع الطبيعية التي يق�صدها الزوار يف والية
ً
ومنظرا طبيع ًيا خالبًا ميكن التعرف من خالله على بع�ض
م�شهدا
بو�شر ،حيث توفر
ً
�أهم عنا�صر احلياة الربية والفطرية يف ال�سلطنة

 النباتات ال ُعمانية والفرا�شات و�أنواع �أخرى من احلياة الربيةوهي عبارة عن الأ�شجار املحلية الطبيعية املتنوعة مثل ال�سدر،
والغاف ،والقرط ،والطيق ،وال�سوقم ،والعيتيت ،واللبان ،والتني الربي
العتم ،والعلعالن ،وال�شوع ،وال�صبار ،والراك ،واملي�ست� ،إىل جانب
وجود م�شتل يخت�ص بتكثري الأ�شجار ال ُعمانية.
 الطيور املختلفة :ومنها الطيور التي ت�سكن امل�سطحات املائيةالكربى املفتوحة :كالبط الأحمر الر�أ�س ،وحمراوي �أبي�ض العينني،
وحذف �صيفي ،وطائر النحام الكبري ،والغوا�ص �أ�سود العنق ،ومنها
من ت�سكن حواف البحرية ونباتاتها ،و�أخرى ت�سكن الأ�شجار الكثيفة
املحيطة بالبحريات� ،إ�ضاف ًة �إىل الطيور التي تنجذب �إىل البيئة
ال�صحراوية مثل :الطيور اجلارحة كالعقاب الإمرباطوري ،والعقاب
ابتداء من �شهر
الأ�سفع الكبري ،حيث ميكن ر�ؤية العقبان يف البحريات
ً
نوفمرب وحتى نهاية ف�صل ال�شتاء ،وطيور القربة وغريها الكثري.

بحريات الأن�صب  ..وجهة �سياحية وبيئة �آمنة للحياة الفطرية
تعد بحريات الأن�صب واحدة من املواقع الطبيعية التي يق�صدها
ومنظرا طبيع ًيا خال ًبا ميكن
الزوار يف والية بو�رش ،حيث توفر م�شه ًدا
ً
التعرف من خالله على بع�ض �أهم عنا�رص احلياة الربية والفطرية
يف ال�سلطنة ،وهي مق�صد للزوار من كافة الأطياف ،وهي عبارة عن
خم�س بحريات كبرية مت حفرها لتجميع املاء امل�صفى ،ويتم التحكم
يف مياه البحريات بحيث جتعل املياه �ضحلة ج ًدا يف ف�صل ال�صيف؛
من �أجل الطيور التي تفد �إىل البحريات �صيفًا والتي تعي�ش يف املياه
ال�ضحلة ،بينما يتم جعل املياه عميقة يف ف�صل ال�شتاء؛ من �أجل
�شتاء والتي تعي�ش يف املياه العميقة.
الطيور التي تفد �إىل البحريات ً
ويف بحريات الأن�صب ميكن م�شاهدة عر�ضا مده�ش ًا لطبيعة عمان
املثرية للإعجاب والزاخرة بالتنوع الإحيائي .حيث تعد بحريات
الأن�صب موطنا لـ ( )293نوع ًا من الطيور التي قد توجد يف �أوقات
خمتلفة على مدار ال�سنة ،وميكن للزوار ر�ؤية �أنواع عديدة من الطيور
التق�سيم الإداري لوالية بو�شر
مثل الطائر الأ�سود املجنح الذي اتخذ من بحريات الأن�صب موطن ًا
تتبع والية بو�رش عدد من املناطق وهي :اخلوير ،ومدينة الإعالم،
دائما له .ويف نوفمرب ت�صل الن�سور الرائعة �إىل البحريات وتق�ضي
ف�صل ال�شتاء يف م�سقط .ومتثل كذلك بحريات الأن�صب مالذاً �آمنا ومدينة ال�سلطان قابو�س ،وامل�سفاة ،ورابية القرم ،وال�صاروج،
للنباتات العمانية والفرا�شات وغريها من �أ�صناف الكائنات احلية والأن�صب ،وغال ،والعذيبة ،وحلة ال�سد ،وحي الوازارات ،والغربة
ال�شمالية ،والغربة اجلنوبية والعقبية ،واحلمام ،وامل�سفاة الغربية،
وتعي�ش فيها:
وامل�سفاة ال�رشقية ،وال�سويديفي ،وبو�رش ،وفلج ال�شام ،و�صنب.
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تاريخ بو�شر
والية بو�رش لها �إ�سهاماتها يف �صنع التاريخ ال ُعماين وتزخر
بالعديد من املعامل التاريخية التي توحي �إىل عراقتها ،وت�ضم الوالية
عددا من املعامل التاريخية منها البيت الكبري �أو بيت ال�سيدة ثريا
وح�صن وقلعة الفتح و�أبراج احلمام ،و�صنب وحارة العوراء ،وبرج
ورولة و�سبلة فلج ال�شام ،و�سور ال�سيد برغ�ش ،وبومتي �صنب واحلمام
واحلجرة القدمية و�سوق بو�رش ابن عمران والذي بني يف القرن الثالث
ع�رش الهجري وكذلك م�سجد العوينة بنف�س البلدة والعديد من اجلوامع،
ويعد البيت الكبري (بيت املقحم) وح�صن وقلعة الفتح من بني �أهم
املعامل الأثرية بالإ�ضافة �إىل العديد من القالع والأبراج املنت�رشة
يف قرى الوالية ،كما يوجد يف الوالية مدافن دائرية ال�شكل مبطنة
باحلجارة ومغطاة بجالميد �صخرية ،وقد �أُ ٍّرخت �إىل فرتة الألفني
الثاين والثالث قبل امليالد ،كما مت الك�شف عن مدافن ذات تق�سيمات
كثرية متداخلة متتد �إىل م�سافة 22م يعود تاريخها �إىل فرتة الع�رص
احلديدي املبكر (200-1200ق.م) و�أطلق عليها مدافن قر�ص الع�سل،
و�أهم الآثار التي عرث عليها من موقع بو�رش عبارة عن �سيف من
احلديد ور�ؤو�س �سهام برونزية و�أوان من احلجر ال�صابوين الأمل�س.
ويعد بيت املقحم من املعامل التاريخية الأثرية العريقة التي
توجد يف والية بو�رش الذي يربز فيها ب�شموخه ،وي�سمى بيت املقحم
بالبيت الكبري لأنه �أكرب بيت بوالية بو�رش ،كما �أنه يقع يف منطقة
املقحم بالوالية ،وكذلك يطلق عليه بيت ال�سيدة ثريا بنت حممد بن
عزان التي قامت ببنائه وعا�شت فيه خالل القرن الثاين ع�رش الهجري،
وقامت وزارة الرتاث والثقافة (�آنذاك) برتميمه عام 1991م.
احلمام بوالية بو�رش تعد من القرى التي تتميز بال�شواهد
بلدة ّ
التاريخية والتي تعود لأكرث من (� )300سنة ،حيث ما زال (اجلامع)
والقلعة والأبراج والبيوت �شاهدة على ذلك التاريخ والتي تقف
بع�ضها �شاخمة يف قمم اجلبال ،والبع�ض الآخر جتاور البيوت

احلديثة ،وعلى م�شارف البلدة يظهر جليا برج �أثري ،ومن املالحظ
�أن هذا الربج يحتاج �إىل ترميم ب�سبب عوامل الطق�س التي �أثرت على
جنباته و�أ�سقفه ،وتهدم بع�ض �أجزائه� ،أما يف داخل البلدة فهناك
العديد من البيوت الأثرية والتي تعود �إىل بع�ض الأهايل� ،أما فوق
جبالها فت�شمخ قلعة البومة والتي هي �أي�ضا بحاجة �إىل ترميم� ،أما
م�سجدها (اجلامع) فقد مت ت�أهيله منذ (� )10سنوات وما زال الأهايل
يقيمون فيه ال�صلوات ،ويذكر بع�ض الأهايل ب�أن هذا امل�سجد مت بنا�ؤه
منذ (� )300سنة.
احلارة من �أعماق �سحيقة ت�صل فيها درجات
وتن�ش�أ عني احلمام
َّ
احلرارة �إىل م�ستويات مرتفعة ،وتذيب املياه احلارة وهي يف طريقها
�إىل ال�سطح احلجر اجلريي يف باطن الأر�ض ،ومن ثم ترت�سب بلورات
الكال�سيت (اجلري) على طول القناة التي تنقل مياه العني احلارة لرتوي
املزارع واحلقول القريبة .وقد مت قيا�س درجة احلرارة يف هذه املياه
لت�صل �إىل ( )65درجة مئوية ،لتكون الأكرث حرارة على الإطالق من
بني العيون احلارة الأخرى ،ويتعارف ال�سكان املحليون على الفوائد
العالجية لهذه املياه نظرا الحتوائها على العديد من املعادن.
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�إعداد  :الإعالمي  /حممود �سرحان

 %50من متعافـي (كورونا) يعانون من الأعرا�ض اجلانبية

«�أنفون» ..طبيعة �ساحرة وت�شكيالت
�صخرية فريدة

�أظهر بحث جديد �أنه حتى بعد ت�سعة �أ�شهر
من النجاة من الإ�صابة بفريو�س (كورونا)،
اليزال نحو ( )%50من املر�ضى يعانون من
الأعرا�ض اجلانبية طويلة الأمد لـ(كوفيد)19
مثل فقدان حا�سة التذوق ،والتعب ،و�ضعف
التفكري والرتكيز .وك�شفت درا�سة طويلة
الأمد يف امل�ست�شفيات اجلامعية يف (كيل
وفورت�سبورج وبرلني) ب�أملانيا �أن الأعرا�ض
املتبقية ا�ستمرت بالن�سبة للمر�ضى ال�شباب
الريا�ضيني الذين �أ�صيبوا بالفريو�س يف
املوجة الأوىل ،وكذلك بالن�سبة للمر�ضى
الأكرب �سنا الذين �أ�صيبوا ب�شدة يف املوجة

تتميز ال�سلطنة مبفردات غنية من ال�سال�سل الت�ضاري�سية
اجلبلية الرائعة وت�شكيالتها ال�صخرية اجلميلة التي جعلتها
حمطة جذب و�إعجاب من ال�سياح والزائرين جلمالياتها بجانب
�شواطئها البحرية النقية التي هي الأخرى تزخر بكنوز ثرية يف
التنوع يف احلياة البحرية ،وتعد الت�شكيالت ال�صخرية الواقعة على
الطريق ال�ساحلي ب�شاطئ �سدرة بقرية (�أنفون) بالدقم مبحافظة
الو�سطى من املواقع الت�ضاري�سية الفريدة باملنطقة يف تكويناتها
اجليولوجية والتي �أك�سبتها رونقا وموقعا جذابا ملحبي الرحالت
وهواة املغامرات لال�ستمتاع ب�سحر املكان ون�سيم البحر النقي ،وما
تت�صف به من �إبداعات يف روعة ت�شكيالتها ال�صخرية املتنوعة.
ُتعد الأفالج ال ُعمانية من املوروثات القيمة يف �سجل ح�ضارتنا العريقة،
برع يف �شقها الآباء والأجداد بهند�سة بديعة لرتوي املزروعات يف احلقول
والب�ساتني وتن�رش الب�ساط الأخ�رض .وتنق�سم الأفالج �إىل ثالثة �أنواع هي
الغيلية والتي تتغذى من قوة هطول الأمطار وجريان الأودية وال�شعاب
كم�صدر رئي�سي لها ،والأفالج الدا�ؤودية والتي تنبع من جوف الأر�ض ومتتد
مل�سافات طويلة وم�صدر تغذيتها الأودية وال�شعاب وت�ستمر يف جريانها
طول العام ،والأفالج العينية وم�صدرها عيون املاء والتي تخرج من �سفوح
اجلبال وتن�ساب يف قنوات �شقت لها الي�صالها �إىل مناطق اال�ستهالك.ويف
والياتنا عكف �أجدادنا و�آبا�ؤنا على رعايتهم واهتمامهم بهذا امل�صدر
احليوي ك�رشيان رئي�سي ل�سقي املزروعات بجانب الآبار الرديفة لعمليات
ال�سقي ،كما مت تق�سيم ح�ص�ص مياه الأفالج ح�سب املتعارف عليه (البادة
والربيع والأثر والقامة) ويتم تدوين ح�ص�ص مياه (املقعودة) و(العقد) هو
مبثابة الرهن والتي يتم انعقادها كل �ستة �أ�شهر يف �سجل كتوثيق للحقوق
وحفظ �أموال الفلج ،لدى وكيل �أو عريف الفلج الذي يتم انتخابه من قبل
�أ�صحاب الفلج وهو امل�س�ؤول �إداريا وماليا عن �إدارة �ش�ؤون الفلج ،و�أي�ضا
من مهامه رعاية �ش�ؤون الفلج و�إ�صالح وت�أهيل قنواته .وقد �أدرجت منظمة
اليون�سكو خم�سة �أفالج رئي�سية عريقة يف ال�سلطنة يف قائمة الرتاث العاملي.

نزالت الربد تعزز املناعة �ضد (كورونا)
�أفادت درا�سة بحثية �أجريت يف العا�صمة الأملانية (برلني)،
ب�أن الإ�صابة بنزالت الربد حت�سن من اال�ستجابة املناعية عند
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�سبب ملر�ض (كوفيد ،)19ونقل عن
فريق بحثي �أملاين �أن الإ�صابات ال�سابقة بنزالت الربد تعزز
املناعة �ضد الإ�صابة بـ(كوفيد ،)19و�أرجع ذلك لت�شابه بنية
فريو�س (كورونا) امل�ستجد مع الفريو�سات امل�سببة لنزالت الربد.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنه عند الإ�صابة بنزالت الربد يطلق اجلهاز
املناعي نوعا من خاليا الذاكرة �ضد فريو�سات (كورونا).
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العمانية �إرث عريق
الأفالج ُ
وهند�سة معمارية بديعة

الثانية .وارتفعت ن�سبة الـ( )%50ب�شكل
ملحوظ عن التقديرات ال�سابقة .وكانت منظمة
ال�صحة العاملية قد قدرت �أن �شخ�صا واح ًدا

فقط بني كل ع�رشة م�صابني بـ(كوفيد)19-
ما زالوا يعانون من �صحة هزيلة م�ستمرة بعد
(� )12أ�سبوعا من الإ�صابة بالفريو�س.

كب�سوالت فائقة ال�سرعة لنقل الركاب

�سم �أفعى قد مينع تكاثر (كورونا)

تقنية متطورة قدمتها �رشكة فريجن هايرب لوب �ستنقل الركاب
ب�شكل مريح و�آمن وهادئ ب�رسعات ت�صل �إىل ( )1078كيلو مرت
يف ال�ساعة ،الت�صميم اجلديد �أ�رسع بع�رش مرات من �أ�رسع القطارات
التي تعمل اليوم يف اليابان وال�صني وكوريا اجلنوبية ،كما �أنه
�أ�رسع من معظم الطائرات التجارية ،التي ت�صل �رسعتها �إىل ()929
كيلو مرت يف ال�ساعة .وعلى عك�س الطائرات التجارية ،ف�إن كب�سوالت
الهايربلوب لن يكون لها انبعاثات كربونية مبا�رشة �ضارة بالبيئة.
�سوف تكون حركة كب�سوالت هايربلوب �ضمن جمموعات ،ولكنها
غري مت�صلة مثل عربات ال�سكك احلديدية التقليدية ،ولن يتعني
توجيهها �إىل نف�س الوجهة ،وميكن �أن تنف�صل بع�ض هذه الكب�سوالت
بينما ت�ستمر بقية القافلة يف ال�سري .و�سي�سمح منوذج النقل ال�رسيع
هذا ،با�ستيعاب ع�رشات الآالف من الركاب يف ال�ساعة يف كل اجتاه.
ومن املتوقع �أن ت�ستغرق رحلة هايربلوب بني نيويورك ووا�شنطن
العا�صمة ( )30دقيقة فقط� ،أي ربع وقت القطار عايل ال�رسعة،
ون�صف الوقت الذي ت�ستغرقة رحالت الطريان التجارية.

اكت�شف باحثون برازيليون �أن جزيئ ًا يف �سم نوع من الثعابني
مينع تكاثر فريو�س (كورونا) امل�ستجد يف خاليا القرود ،وهو ما
يعد خطوة �أولية حمتملة للو�صول لعقار يكافح الفريو�س .والدرا�سة
وجدت �أن اجلزيء يف �سم �أفعى (اجلاراكو�سو) يثبط قدرة الفريو�س
على التكاثر يف خاليا القرود بن�سبة ( .)%75واجلزيء عبارة
عن �سل�سلة من الأحما�ض الأمينية ميكنها االت�صال ب�إنزمي من
فريو�س (كورونا) ،وهو �أمر حيوي لتكاثر الفريو�س ،دون الإ�رضار
باخلاليا الأخرى .وقالت الدرا�سة �إن هذا املكون من �سم الأفعى
كان قادراً على تثبيط بروتني مهم جداً يف الفريو�س .و�أو�ضح �أن
اجلزيء معروف بخ�صائ�صه امل�ضادة للبكترييا وميكن ت�صنيعه
يف املختربات مما يجعل الثعابني غري �رضورية.
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حتذير من متحور جديد فـي 2022م �أكثـر فتكا من (دلتا)
حذر �أحد خرباء املناعة املقيم يف (زيورخ) من �أن املتحور اجلديد
لفريو�س (كورونا) الذي �أطلق عليه ( كوفيد  )22قد يكون �أكرث فتكًا من
(دلتا) الذي يهيمن على العامل .وقال هذا اخلبري �إنه علينا اال�ستعداد ملتغري
كبريا ،حيث �سي�ستمر
جديد نا�شئ يف عام 2022م ميكن �أن ي�شكل
خطرا ً
ً
فريو�س (كورونا) يف التطور .وحذر من �أن من (احلتمي) �أن تتحد املتغريات
املوجودة بالفعل ،مثل دلتا (الهند) وبيتا (جنوب �أفريقيا) وجاما (الربازيل)
جلعل ال�ساللة �أكرث قدرة ،وميكن �أن يكون (كوفيد � )22أ�سو�أ مما ن�شهده الآن،
و�أ�ضاف �إذا ظهر مثل هذا املتغري ،فعلينا التعرف عليه يف �أقرب وقت ممكن،
ويجب على ال�رشكات امل�صنعة للقاح تكييف اللقاح ب�رسعة .فظهور هذا
املتحول اجلديد هو خماطرة كبرية .علينا اال�ستعداد لذلك.

الذرة
علماء ي�صنعون مغناطي�س ب�سماكة
ّ

ابتكر علماء �أمريكيون من خمترب لوارن�س بريكلي الوطني وجامعة
كاليفورنيا ،مغناطي�س ًا ال تتجاوز �سمكاته �سماكة ذرة واحدة ،بهدف
ا�ستخدامه يف جمال احلو�سبة وفيزياء الكم .متت �صناعة هذا املغناطي�س
قدم مدر�س �سوي�رسى ،عمال فنيا مذهال حيث جنح يف بناء ن�سخة طبق
الأ�صل من �سفينة (تيتانيك) ال�شهرية ،مكونة من (� )25ألف مكعب (ليجو).
وقد تفنن يف تقدمي �أدق التفا�صيل يف ال�سفينة حتى اجلبل اجلليدي الذي
�أغرق ال�سفينة بعد �أن ا�صطدمت به .ويعي�ش املدر�س ويدعى ماير يف مدينة
(لو�سرين) ب�سوي�رسا ،وتكلف بناء جم�سم ال�سفينة (� )3آالف فرنك �سوي�رسي
�أي ما يعادل ( )2400جنيه �إ�سرتليني ل�رشاء مكعبات الليجو ،وا�ستغرق
العمل ثمانية �أ�سابيع لبناء �صورة طبق الأ�صل من ال�سفينة .وك�شف املدر�س
ال�سوي�رسي� ،إنه مل يطلع على �أي �إر�شادات لطرق بناء الليجو ،كما �أنه حاول
البحث على �أي تفا�صيل فلم يجد منها على الإنرتنت ،فاعتمد على حد�سه يف
تقدير القيا�سات يف مكعبات (الليجو) .ويبلغ طول ن�سخة ال�سفينة (تيتانيك)
امل�صنوعة من (الليجو) �أكرث من (� )6أقدام وتزن حوايل ( )45رطالً ،فيما كان
قدما ووزنها حوايل (� )52ألف طن.
طول �سفينة (تيتانيك) احلقيقي (ً )883
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الدقيق الذي يتميز بطبقة ذرية واحدة من �أك�سيد الزنك تتخللها
ذرات من مكون الكوبالت ،با�ستخدام تقنية قابلة للتطوير
ب�سهولة .ا�ستخدم العلماء �آلية ثنائية الأبعاد ،تختلف عن الآليات
التقليدية يف �صناعة املغناطي�سات ،حيث حتافظ الإلكرتونات
احلرة يف �أك�سيد الزنك على مغناطي�سية الكوبالت ،وتبلغ �سماكة
املغناطي�س الدقيق حوايل جزء من املليون من �سماكة ورقة
رقيقة ،ويتميز مبرونته وقدرته على العمل يف درجات احلرارة
املحيطة .وقد �أجريت درا�سة على هذا املغناطي�س من قبل
املخترب مع فريق من العلماء.
مغناطي�سا ثنائي الأبعاد بدرجة
و�أكدوا :نحن �أول من �صنع
ً
م�ستقرا كيميائ ًيا يف ظل الظروف املحيطة
حرارة الغرفة يكون
ً
وغال ًبا ما ت�ستخدم �أجهزة الذاكرة اليوم �أغ�شية مغناطي�سية
رفيعة ن�سب ًيا ،ولكن عند النظر �إليها على امل�ستوى الذري ،ف�إنها ال
تزال ثالثية الأبعاد ،ب�سماكة ترتاوح من مئات �إىل �آالف الذرات.

جم�سم ل�سفينة (تيتانيك)
با�ستخدام (� )25ألف مكعب (ليجو)
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�إعداد :النقيب/حممود بن �صالح الربا�شدي

وادي (عندام)

اجلبال جراء التكونات املطرية بجبال احلجر ال�رشقي.
حيث ميتد جمراه ملئات الكيلومرتات منحدرا من جبال
احلجر ال�رشقي مرورا على عدد من قرى والية امل�ضيبي ليلتقي
بعدد �آخر من الأودية مثل وادي حلفني ،وينتهي جمراه بالقرب
من منطقة حج بوالية حم��وت مبحافظة الو�سطى ،لي�صب
يف بحر العرب ،ويعد م�صبا وملتقى لعدد كبري من الأودية
من كل �صوب ،وتتوزع على �ضفاف الوادي عدد من القرى،
حيث تعد مياه الوادي م�صدرا كبريا يف تغذية مياه الأفالج
والآبار بهذه القرى التي تعتمد عليه ب�شكل كبري مما �أ�سهم يف
يعد وادي عندام �أحد و�أهم و�أكرب الأودية يف ال�سلطنة ب�شكل التنوع الزراعي يف هذه القرى �أبرزها اجلرداء والو�شل والعليا
عام ويف امل�ضيبي ب�شكل خا�ص ،ويجري هذا الوادي عدة مرات واحلباط وخ�رضاء بني دفاع واملطليع والوايف ،وغريها من
على مدار العام بف�ضل الأمطار املو�سمية التي تهطل على ر�ؤو�س التجمعات ال�سكانية.

رمي اجللة

�شجرة (باوباب)

�أ���ص��ب��ح��ت ري��ا���ض��ة رم���ي اجل��ل��ة ج����زءاً من
املُ�سابقات املحلية� ،إال �أن��ه��ا كانت تقت�رص
على الرجال فقط ،ويف عام 1948م مت �إدخال
ُمناف�سات ال�����س��ي��دات �ضمن ب��رام��ج الأل��ع��اب
الأوملبية ،ومنذ ظهورها يف الألعاب الأوملبية
منت �شعبية ريا�ضة كرة اجللة ب�شكلٍ كبري يف
العديد من الدول حول العامل.

�أحداث مهمة
 :٩/8 lاليوم العاملي ملحو الأمية.
 :٩/٩ lاليوم العاملي حلماية طبقة الأوزون.
١٨١٢/٩/١٣ lم :بدء حملة نابليون
على رو�سيا.
١٩٤٠/٩/15 lم :ال��رادار يعمل لأول
م��رة يف �إجن��ل�ترا �أث��ن��اء احل��رب العاملية
الثانية.
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١٩٧٧/٩/٢٠ lم :ان�ضمام فيتنام �إىل
الأمم املتحدة.
١٩٨٠/٩/٢٢ lم :بدء احلرب العراقية /
الإيرانية التي ا�ستمرت ثماين �سنوات.
١٩٥٥/٩/٢٥ lم :مت��دي��د �أول كيبل
تلفزيوين حتت مياه املحيط الأطل�سي.
١٩٧٠/٩/٢٨ lم :وفاة الرئي�س امل�رصي
جمال عبد النا�رص.

الد ْه ُر َي ْو َمانِ ذا �أَ ْم ٌن َو َذا َخ َط ُر
َّ
�ص ْف ٌو َوذا َك َد ُر
َوا ْل َع ْي ُ�ش َع ْي َ�شانِ َذا َ
�أَ َما َت َرى ا ْل َب ْح َر َت ْع ُلو َف ْو َق ُه ِج َي ٌف
الد َر ُر
َو َت ْ�س َتق ُِّر ب�أ ْق�صى َقاعِ ِه ُّ
وم ال عِ َد َاد َل َها
َوفيِ
ال�سما ِء نجُ ُ ٌ
َّ
ال�ش ْم ُ�س َوا ْل َق َم ُر
َو َل ْي َ�س ُي ْك َ�س ُف �إ َّ
ال َّ

الع ْل ِم
ِح َك ٌم عَ ِن ِ
 lقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم».
 lقال �أبو الدرداء :يرزق اهلل العلم ال�سعداء ويحرمه الأ�شقياء.
 lيقول عبا�س العقــاد يف العلم :اقر�أ كتاب ًا جيداً ثالث مرات� ،أنفع لك
من �أن تقر�أ ثالثة كتب جديدة.
 lقال عبدامللك بن مروان لبنيه يا بني :تعلموا العلم ،ف�إن ا�ستغنيتم
كان لكم كماالً ،و�إن افتقرمت كان لكم ماالً.
 lقال ال�شافعي :طلب العلم �أف�ضل من ال�صالة النافلة.
 lمن اتخذ من احلكمة جلاماً ،اتخذه النا�س �إمام ًا (�أبقراط).
 lالعباقرة �شهب كتب عليها �أن حترتق؛ لإنارة ع�صورها (نابليون).

ين �أبو محُ َ َّم ٌد َعبد اهلل بن �أَ ُحمِّ د املَا ِلقِي
اء ال ِّد ُ
ِ�ض َي ٌ
والع�شاب،
املَعروف بابن البيطار ،واملل َّقب بالنباتي
َّ
و�ص ْي َديل ُم�سلم ،يعد من �أعظم العلماء
عامل َن َباتي َ
الذين ظهروا يف القرون الو�سطى ،وع��امل ع�رصه
يف ُعلوم النبات وال َعقَاقِ ري ،وال�صيدالين الأول يف
تراكيب ال��� َّدواء ورائ��د العالج الكيميائي .ول��د يف
الأندل�س مبدينة مالقة ،وتلقى علومه يف (�إ�شبيلية)
الرومية
على �أيدي علمائها مثل �أبي ال َعبا�س ابن
َّ
ال َن َباتي وعبداهلل بن �صالح الكتامي.
و�ضع ابن البيطار ع��د ًدا من امل�ؤلفات �أ�شهرها
املو�سوعة النباتية امل�سماة اجل��ام��ع مل��ف��ردات
الأدويـــــة والأغذية ،والـــــذي و�صف فيه �أكثــر مـــن
(  ) 1.400عقار نباتي وحيواين ومعدين منها ()300
من �صنعه ،مبي ًنا الفوائد الطبية لكل واحد منها.
�أي�ضا �ساهم ابن البيطار يف ا�ستقرار امل�صطلح
الطبي العربي ،و�أثرى معجمه الذي �أ�صبح من بعده
ثريا لكل �أطباء �أوروبا والغرب.
م�صدرا ً
ً

�أفقـي:
 .1قاهر ال�صليبيني.
 .2لقب �أح��د �أ�شهر علماء امل�سلمني يف الطب
والكيمياء � -شك.
 .3مدينة �سورية  -ن�ص رنني.
 .4م�ؤذن الر�سول �صلى اهلل عليه و �سلم  -يرنو.
� .5إ�صبع.
 .6قذف باحلجارة � -ضمري غائب.
 .7مدينة برتغالية معكو�سة  -للو�صف.
 .8ه���ارب  -بيت  -م���ادة حم�ضية ت�ضاف
للأطعمة.
 .9طمع  -حتطيم  -للت�أمل.
 .10م�ساو � -شقيق معكو�سة  -ريا�ضة �سهلة.
عمـودي:
� .1صديقة  -ثريا معكو�سة.
 .2مت�شابهة � -أطالب.
� .3آلهة  -تقي.
 .4حرفان من حامد  -للنفي.

الكلمـــات املتقاطعـــة

ي�صل طول هذه ال�شجرة العجيبة
رتا ،مبحيط جذر
ال�شكل �إىل ( ) 30م ً
رتا  ،وقد ي�صل يف
ي�صل �إىل ( )12م ً
رتا  ،فهي
بع�ض الأنواع �إىل ( )42م ً
ت�ستطيع تخزين (� )120أل��ف لرت
من املياه داخلها ،وت�شتهر ثمرة
هذه ال�شجرة بحباتها الكثرية التي
ت��ؤك��ل وت�ستخدم يف عمل الزيت،
وكذلك تعد من �أكرث الأ�شجار الغنية
بالكال�سيوم بكميات توازي �ضعف
نظريتها يف احلليب الطبيعي.
وي��وج��د (� )8أ�صناف م��ن هذه
ال�شجرة العجيبة  )6( ،منها يف
مدغ�شقر لوحدها  ،و�صنف واحد يف
�أ�سرتاليا.

ترجع �أ�صول ريا�ضة رمي اجللة
�إىل ريا�ضةٍ قدمية كانت تعتمد املبد�أ
نف�سه من خ�لال رم��ي احل��ج��ارة يف
عهد اليونانيني القدماء ،ويف الع�صور
الو�سطى متت ممار�سة هذه الريا�ضة
ب�شكلٍ م�شابه من قِ بل املجموعات
الريا�ضية ال��ت��ي ا�ستخدمت ك��رات
امل��داف��ع احلربية لرميها ب���د ًال من
احلجارة� ،إال �أن ال�شكل احلديث لهذه
الريا�ضة يعود �إىل ال��ق��رن التا�سع
كنوع من
ع�رش؛ حيث متت ممُ ار�ستها
ٍ
�ألعاب املُرتفعات التي كانت ُتقام يف
�إ�سكتلندا؛ وذلك عرب رمي املُتناف�سني
لا م��ن احل��ج��ر �أو امل��ع��دن بهدف
ِث��ق� ً
�إي�صاله �إىل ما بعد خط التنا ُف�س.

�أبيات من ق�صيدة (الدهر يومان) لل�شافعي

ابن البيطار

� .5ساعد � -أدلها.
 .6مدينة رو�سية قدمية.
� .7صانع الربامج.

 .8لعبة �إلكرتونية قدمية معكو�سة.
 .9غري مطهي  -يناله معكو�سة.
� .10أحد �أبواب القاهرة القدمية.
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ان ؛ بِالأَ َم ِ�س
ات ُم َت َع ِّد َد ٌة َ ،ي ْ�ش َه ُد َل َها ال َق ِ
ا�صي َق ْبلَ ال َّدانيِ َ ..ه ِذ ِه ُع َم ُ
ات عِ ْم َال َق ٌة َ ،و ُم ْك َت َ�س َب ٌ
َ�أمجْ َ ا ٌد َع ِر ْي َق ٌة َ ،و ُم ْن َج َز ٌ
الوث ِْي ُق،
الوطَ ُن ال َعتِي ُد َ ،و َ�ش ْع ُب ُه ال َع ِر ُ
وم َوال َغ ِد ُ ،ع َم ُ
َوال َي ِ
ا�س ُك ُه َ
ان َه َذا َ
الرا�سِ َخ ُة َ ،وتمَ َ ُ
يق َ ،وقِ َيا َد ُت ُه ال َف َّذ ُة َ ،و َث َوا ِب ُت ُه َّ
اج ِع ال َّت�أْ ِريخِ َّيةِ.
ار ُة َما َق ْبلَ املِيال ِد ِبـ�أَكْ َ
املر ِ
وا َّلذِي ُو ِج َد ْت َعل َْي ِه احل َ
رث مِ ْن َث َما ِن َي ِة �آال َِف َع ٍ
ام كَ َما َت ْذكُ ُر َها �أَ ْغل َُب َ
َ�ض َ
الر ِ�صينْ ِ ،
َواحل َْم ُد ِ
الوطَ ِن ا ِ
مل ْعطَ ا ِء َت�سِ يرْ ُ ب ُِخطَ َ
هلل َ ،تظَ لُّ َه َك َذا َم�سِ َ
اها َ
ري ُة َه َذا َ
الوا ِث َق ِة َ ،وبِال ِف ْك ِر ال َّنيرِّ ِ َّ
َوال َّتال�ؤ ُِم ا ُ
الوثِيقِ َ ،ن ْح َو تحَ ْ قِيقِ ا َ
َ�ضا ِر ِّي َ ،و ُ�ص َو ِر ال َّت َق ُّد ِم ا ِلإ ْن َ�سانيِ ِّ َ ،ر ْغ َم
الرقِ ِّي احل َ
ملترَ َ ابِطِ َ
مل ِزي ِد مِ ْن �أَ ْو ِج ِه ُّ
ريا ِت َها،
َت َعا ُق ِب ال َّز َم ِن  ،وتق ُّل َب ِ
وف َ ،وتحَ َ ِّد َي ِ
ات امل ََواقِ ِف املُحِ ْيطَ ِة َ ،و َما تحَ ْ مِ ُل ُه مِ ْن ُم َت ِغيرِّ َ ِ
ات الظُّ ُر ِ
ات َت�أْ ِث َ
ان َد ْو َم ًا �أنمْ ُ و َذ َج ًا
بج َّرا ِئ َها مِ ْن َتداَعِ َي ٍ
ات ُه َنا َو ُه َناكَ  ،و َلك ِْن َو َر ْغ َم َذلِكَ كُ لِّ ِه َ ،ت ْب َقى ُع َم ُ
َو َما َي َت َنا َث ُر َ
كم ِة قِ َيادةٍ .
ري ِة َو ٍ
لمِ َ�سِ َ
طن َ ،و ُر ُق ِّي َ�ش ْع ٍب  ،و حِ َ
ِين ُم َت َن ِّو َعةٍ � ،سِ َيا�سِ َّي ًة
ري ٌة َ ،و َم َواقِ ُف َ�ش َّتى َ ،و َعلَى َم َياد َ
َو َعلَى َم ِّر ال َّتا ِر ِ
يخ ُه َنالِكَ َم َواطِ ُن كَ ِث َ
اجت َِماعِ َّي ًة � ،أَ ْو دِين َِّي ًة � ،أَ ْو َثقَافِ َّي ًة � ،أَ ْو َع ْ�س َك ِر َّي ًة � ،أَ ْو �أَ ْمن َِّي ًة � ،أَ ْو ُم َناخِ َّيةً،
كَ ا َن ْت � ،أَو ا ْقت َ
ِ�صاد َِّي ًة � ،أَ ْو ْ
اح َة حِ ك َْمت ِِهم َ ،و َ�صلاَ َب َة ِ�إ َرا َدت ِِه ْم،
َو َغيرْ َها ِ ،تلْكَ ا َّلتِي �أَكَّ َد فِ ي َها ال ُع َمان ُِّي َ
ون ُح ْ�س َن �أَ َ�صا َلت ِِهم َ ،و َر َج َ
الح
َاء ف ِ
اه ْم َ ،ه َذا ِ�إلىَ َجان ِِب َت ْق َو ُ
اء َن َوا َي ُ
اه ْم َم َع َ�ص ِ
قو َة َع ِز َ
َ�ضي َلت ِِه ْم َ ،و َن َق َ
ميت ِِه ْم َ ،و َ�صف َ
َو َّ
يرت ِِهم َ ،و ُعل ُِّو َ�ش�أْن ِِه ْم َ ،و ِ�ص ْدقِ َحدِيث ِِه ْم َ ،وال َْوفَا ِء ِب ُع ُهودِهِ ْم َ ،و�أَ َدا ِء �أَ َما َنات ِِه ْم َ ،و ِ�إ ْنفَا ِذ
�سرَ ِ َ
ُو ُعودِهِ ْم  ،قِ َيا َد ًة َو َ�ش ْع َباً.
َو ُه َنالِكَ َج ٌّم مِ ْن ْ أَ
ون مِ ْن َم ْن ِز َلةٍ َرفِ ي َعةٍ ،
اح َت َّل ُه ال ُع َمان ُِّي َ
ال ْم ِث َل ِة ِتلْكَ ا َّلتِي َن ْق َر�أُ َها فِ ْي َما ْ
َو َمكَانَةٍ َعا ِل َيةٍ َ ،بينْ َ ْ أُ
ِ�صالِ ا َ
حلمِ ي َد ِة
الممَ ِ َو ال ُّْ�ش ُع ِ
وب َ ،و َما َي َت َم َّت ُع ِب ِه ا ْلف َْر ُد مِ ْن ُهم مِ َن اخل َ
ان َما َب ْع َد َغ ْز َو ِة َت ُبوك َق ْد َقد َِم لمِ ُ َبا َي َع ِة
َل�صف ِ
َات احل ََ�س َن ِة َ ..و َق ْد ُر ِو َي �أَ َّن َو ْف َداً مِ ْن �أَ ْز ِد ُع َم َ
وا ِّ
الم  ،وَفيِ َحد ِيث ِِهم َم َع ُه َ�صلَّى ا ُ
هلل َعلَي ِه َو َ�سل ََّم ذَكَ َر ُوا
ال َّْر ُ�سولِ ا ْل َك ِر ِ
ال�س ُ
مي َعلِي ِه َّ
ال�ص َال ُة َو َّ
خِ َ�ص اَ ً
ال ْ�سلاَ ِم َ ،و َق ْد َذهبوا يف ذلك
ان ْ ِإ
ان َو�أَ ْركَ ِ
ان ا ِلإيمْ َ ِ
ال َخ ْم ًَ�سا �أُ ْخ َرى �ِ ،إلىَ َجان ِِب َ�أ ْركَ ِ
اها َع ْن �آ َبا ِئ َنا َ ،ف� ْإن
ني
قائل َ
«ه ِذ ِه خِ َ�صالٌ مِ َّنا � ،أَخ ْذ َن َ
الم َ :
وال�س ِ
للنبي عليه �أف�ضلُ َّ
ال�صال ِة َّ
ِّ
الر ُ�سولُ ال َك ِريمْ ُ ذِكْ َر َها َ ،ف َقالُوا :
�شِ ْئ َت ظَ َل ْل َنا َعلي َها  ،و ِ�إ ْن �شِ ْئ َت َت َركْ َن َ
اها»  ،فَطَ ل ََب مِ ْن ُهم َّ
العميد الركن
ال�ص ْد ُق فيِ َم َواطِ َن اللِّ َقا ِء ،
ّ
ال�صبرْ ُ عِ ْن َد ال َبال ِء َ ،وا ِلإيمْ َ ُ
ان بِال َق َ�ضا ِء َ ،و ِّ
«ال�شك ُْر عِ ْن َد ال ِّن َع ِم َ ،و َّ
املجيني
عبداهلل
ح�سن بن علي بن
ا�صف ًا
ان َ ،و َو ِ
الم َ ،و ُم ْث ِن َي ًا َعلى �أَ ْهلِ ُع َم َ
ال�س ُ
َو َع َد ُم َ�ش َما َت ِة الأَ ْع َدا ِء » َ ..ف�سرُ َّ ب ِِه َّن َعلي ِه َّ
ال�صال ُة َو َّ
اء » .
اهم َقا ِئ ًال ُ « :حك ََم ُاء ف َ
ِ�إ َّي ُ
ُ�ض ُ
الء  ،كَ ا ُدوا مِ ْن حِ ك َْمت ِِهم �أَ ْن َيكُو ُنوا �أَ ْن ِب َي َ
اط
ون �أَ َّن َع َوامِ لَ َب َقا ِء الأُممَ ِ َو َع َنا�صرُ َ ا ْزد َِها ِر َها َتظَ لُّ َد ْو َم ًا َم ْر ُهو َن ًة بمِ ُ ْ�س َت َو َي ِ
ات ْار ِت َب ِ
َوكَ َ
ات َ ،و َذلِكَ بمِ َ َعا ِي ِري ال ِق َي ِم ال َّنبِي َل ِة َ ،وب َِح ْج ِم ال َق َوا�سِ ِم
اه ِ
�أَف َْرا ِد امل ُْج َت َم ِع  ،وَفيِ مخُ ْ َتل َِف االتجِّ َ َ
ا�ست ِْم َرا ِر َّي ِة َذلِكَ
امل ُْ�شترَ َ كَ ِة  ،فيِ ِ�إطَ ا ِر َع ْق ِد ال َّت َ�ض ُ
ام ِن َوامل َْ�س�ؤُول َِّي ِة َ
الوطَ ن َِّي ِة َ ،و َن ْح َو ِ�إ ْ�ضفَا ِء ِ�ص َف ِة ْ
ات ا ُ
اف امل ُْ�شترَ َ كَ ِة َ ،ف ِ�إ َّن َه َذا َما ظَ ل َّْت
ا�سكِ �َ ،س َو ٌاء فيِ ال َعال َق ِ
مل َت َبا َد َل ِة � ،أَو فيِ امل ََ�صال ِِح َوالأَ ْه َد ِ
ال َّت َم ُ
الوطَ ن ِِّي ،
ان ـ َواحل َْم ُد ِ
َعل َْي ِه ُع َم ُ
ا�سكِ َ
هلل ـ َو َما َذلِكَ ِ�إ َّال تجَ ْ �سِ ي ٌد َحقِيق ٌِّي َو َعلَى َم ِّر َت َعا ُق ِب ال َّز َم ِن لمِ َ ْع َنى ال َّت َم ُ
مللِي ِء بِا ُ
ان كِ َيا َن ُه َ ،و َ�سطَ ال َعالمَ ِ ا َ
ات
مل َت َغيرِّ َ ِ
ورةٍ َت َت َجلَّى فيِ �أَ ْ�س َمى َم َعانِي َها َ ،وبمِ َ ا َحفِظَ ِل َه َذا ال ِك َي ِ
وَفيِ ُ�ص َ
َوا ُ
ات ..
مل َت َق ّل َب ِ
ني  ،فيِ ظِ ِّل ال ِق َيا َد ِة
ان �آمِ َن ًة ُم ْ�س َتق َِّر ًة َ ،ت ْن َع ُم َو�أَ ْب َنا�ؤ َُها ب َِر َخا ٍء َوا ْز َد َه ٍار َدائ َِم ِ
ف ََحفِظَ امل َْولىَ ُ�س ْب َحا َن ُه ُع َم َ
ِيم ِة ِل ْل َقا ِئ ِد ْ أَ
مل َعظَّ ِم َر َعا ُه ا ُ
ا َ
ان َه ْي َث ِم ْب ِن طَ ارِقٍ ا ُ
هلل َو َ�س َّد َد َعلَى
ال�سلْطَ ِ
حلك َ
ال ْعلَى َم ْو اَل َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صاحِ ِب الجْ َال َل ِة ُّ
طَ ِريقِ الخْ َ يرْ ِ ُخطَ ا ُه .

…OÓH ø``e ô`¶æe

عُ َم ُان َ
احل َ
ري ُة َو َط ٍن َ ،و ُر ِق ُّي َ�ش ْع ٍب َ ،و ِح ْك َم ُة ِق َيادَ ٍة
�óFÉ≤dGضGا َر’ة ..
َ ≈∏YCم ِ�س َ
ádÓL ∫GƒbCG øe
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