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إخال�صا ووفاء ،لوطنهم الغايل
لقد �أثبت التاريخ ،مبا ال يدع جما ًال للريبة �أو ال�شك� ،أن �أبناء ُعمان ميتلكون قدرات عاليةً � ،
ُعمان ،ي�ضحون من �أجلها ،ويتناف�سون ب�أخالقهم القومية العالية يف تقدمي الغايل والنفي�س لها ،ولكل من �سكن على ترابها
الطاهر ،ويت�سابقون يف تلبية نداء الوطن من كل ناحية ولكل �شرب منه ،ولهم يف ذلك �إرث خالد ،وم�رضب املثل ،و�أمنوذجا فري ًدا
جبلوا عليه ،وو�سموا به ،و�شواهده عديدة ومتنوعة ،ومعامله وا�ضحة و�شاخ�صة ،ونتائجه بارزة وماثلة للعيان ،وي�ستمدون
تلكم القدرات من ما�ضيهم العريق ،وموروثاتهم الأ�صيلة التي ظلوا متم�سكني بها وحمافظني عليها ،ال يكدر �صفوها وال يزيل
رونقها ال�صايف الرباق متغريات الزمن وحمدثاث الع�رص ،بل على العك�س من ذلك ،عمقت ور�سخت فيهم النه�ضة ال ُعمانية
املباركة اخلالدة املعاين ال�سامية اجلليلة للوطنية احلقة ،التي لطاملا ات�صف بها ال ُعماين على مر الع�صور.
ومن بني ال�شواهد يف ع�رصنا احلايل التي ميكن الإ�شارة �إليها على مدى عمق التعا�ضد والتكاتف ،تلك اللحمة الوطنية
التي وقفت �س ًدا مني ًعا �أمام التداعيات الناجتة عن الأنواء املناخية اال�ستثنائية التي تعر�ضت لها البالد يف ال�سنوات املا�ضية،
التي �أثبت �أبناء ُعمان خاللها ب�أنهم كاجل�سد الواحد ،مما �أوجد جمتمع ًا فري ًدا تربى على خدمة وطنه يف كل بقعة من �أر�ض
ُعمان ،من حمافظة م�سندم الإباء وال�شموخ يف �أق�صى ال�شمال� ،إىل حمافظة ظفار املجد والتاريخ يف �أق�صى اجلنوب ،ف ُعمان
قلب واحد ينب�ض باخلري ويتدفق بالعطاء ،وي�رسي دمه حيوية ون�شاط ًا يف كل �رشايني احلياة مبا يعز ويرفع �ش�أن الوطن
دائما و�أب ًدا ،بل واملقيم الذي �أ�صبح جزءاً من مكونات هذا الوطن ،وي�شعره ذلك بالأمن والأمان يف كنف عمان
واملواطنً ،
الوطن والإن�سان.
من بني �أبناء ُعمان الأوفياء يربز جليا دائما و�أبدا دور رجال قوات ال�سلطان امل�سلحة الأ�شاو�س وجميع منت�سبي وزارة
الدفاع ،والذين يكونون يف طالئع قوافل اخلري والعطاء يف التعاطي مع تلك احلاالت املدارية والأنواء املناخية ،ففي
الإع�صار (�شاهني) هب ه�ؤالء الرجال الأوفياء الأ�شاو�س لتقدمي يد العون وامل�ساعدة للواليات املت�أثرة ،يف �صور عدة،
نظرا ملا ميلكون من خطط طوارئ مرج�أة ،وخربات تراكمية ،وقدرات ب�رشية ومادية ،مما مكنهم ب�أن
وجماالت متنوعةً ،
يكونوا يف مواقع ميادين العمل الوطني املتعددة ،م�سخرين كل ذلك خلدمة �أبناء ُعمان ومن يقيم على �أر�ضها الطاهرة،
وبحرا منذ الإعالن عن احلالة املدارية ،واملتابعة امل�ستمرة من اللجنة
وجوا
ً
برا ً
ً
بدءا من اال�ستعدادات التامة واملتكاملة ً
الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة ،وبالتن�سيق مع اللجنتني الع�سكريتني الفرعيتني يف حمافظتي �شمال وجنوب
أثرا ،مما هي�أ لهم القيام بعمليات الإخالء والبحث والإنقاذ ،هذه العمليات كانت يف ال�صدارة ،للمحافظة
الباطنة الأكرث ت� ً
على الأرواح وحتظى بالأولوية الق�صوى ،وتال ذلك جهد كبري ومقدر وحمرتف يف تقدمي يد العون وامل�ساعدة واملتمثلة يف
توزيع امل�ؤن واالحتياجات ال�رضورية وامللحة للمت�أثرين جراء تداعيات الإع�صار (�شاهني) ،واملدعومة بجهد هند�سي كبري
والذي عمل على الإ�رساع يف فتح الطرق املت�أثرة ،و�إ�صالح الأ�رضار املتعلقة بقطاعات اخلدمات الأخرى جن ًبا �إىل جنب
مع بقية القطاعات احلكومية واخلا�صة والأهلية ،وبقية الن�سيج االجتماعي ال ُعماين ،والتي �شكلت حلمة وطنية عربت عن
امل�ستوى التكاملي لهذا البلد العزيز.
وما الإ�شادة ال�سامية الكرمية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ،القائد الأعلى
حفظه اهلل ورعاه -لتلكم اجلهود �إال و�سام عز وفخر تقلده ه�ؤالء الرجال الأوفياء الأ�شاو�س ،الذين قدموا خدمات جمةونبيلة للمت�أثرين جراء الإع�صار ،والدافع القوي واملحفز الدائم لهم لبذل املزيد من العطاء املتوا�صل ،خدمة ل ُعمان و�أبنائها
الكرام ،ومن �سكن على �أر�ضها الطيبة.
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ح�ضـرة �صـاحب اجلاللـة ال�سلطـان املعظـم القائـد الأعلـى -رعاه الله -يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقي خطا ًبــا �سام ًيــا حـول تداعيـات الأنواء املناخية (�شاهني)
جاللته �أبقاه اهلل:
 rrنـو ُّد �أن ْن َ
أهلية ،ممن قاموا ب�أدوا ٍر
احلكومية،
اجلهات
كافة
ِ
واخلا�صة ،وال ِ
ِ
ِ
بدور ِ
�شيد ِ
ونخ�ص
التعامل معها،
ملتطلبات
الفورية
اال�ستجابة
إدارة هذه احلالة ،ويف
ُ
رائدة و ُم َق َّد َر ٍة يف � ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
و�شرطة عُ َ
مان
امل�سلحة البا�سلة،
وقوات َنا
الطارئة،
احلاالت
إدارة
اللجنة
بالذكر
الوطنية ل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أجهزة ال َ
ال�سلطانية ،وال َ
أمنية  ،وكافة املواطنني واملقيمني
ُ
حر�صنا على
منذ
rr
متابعة ما حدث �أو ًال ب�أول ،وقلوب َُنا تلهجُ
الوهلة الأوىل ْ
ِ
ِ
َ
أبناء َها واملقيم َ
أر�ضهَا
هلل  -العلي القدير -ب� ْأن
يحفظ بال َد َنا و� َ
ِ
بالدعاء �إىل ا ِ
ني على � ِ
من ِ ّ
الطيبة ْ
كل مكروه
ِ
ُ
وطنية ّ
أبناء عُ َ
ْ
بثباتهم،
ملحمة
املا�ضية ،عن
rr
ك�شفت لنا الأيامُ
�سطرها � ُ
مان الأوفياء ِ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ً
وقدرت ِه على
الوطن،
قوة هذا
و�سيظل ذلك
وتعا�ض ِد ِهم،
ومتا�س ِك ِهم،
و�صرب ِهم،
ُ
�شاهدا على ِ
ِ
ِ
ِ
الظروف واملتغريات
مواجهة
ال�صمود ،يف
ِ
ِ
ِ

ّ rr
تف�ضـل ح�ضــرة �صـاحب اجلاللــة ال�سلطــان هيثـم بـن طـارق املعظــم
 حفظه اهلل ورعاه  -ف�ألقى يوم  ١٠/١١خطابًا �ساميًا بعد تعر�ض البالد لأنواءوخ�صو�صا حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة ،وفيما ي�أتي ن�صه..
مناخية،
ً
العــدد ٥٣٨
�أكتوبر 2021
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم ُد هلل حم َد ال�شاكرين ،على ما �أنع َم ب ِه
أمن واال�ستقرار ،و� ْأن جعلَ َنا �أم ًة
علينا من نعم ِة ال ِ
متالحم ًة ،يت�آز ُر �أبنا�ؤها �صفاّ واحداً ،ال ُ
ينال من
عزائِمِ هِم ُ
هول ال�شدائدِ واملحن ،مت�سلحني برو ِح
إخال�ص لهذا الوطن العزيز.
ال�صربِ ،والبذلِ وال
ِ
�أيها املواطنون الأعـزاء ،،
لقد تع ّر�ضتْ بال ُد َنا
وخ�صو�صا حمافظتي �شمالِ
ً
ذهب �ضحي َتهَا عد ٌد
وجنوبِ الباطنة لأنوا ٍء مناخيةَ ،
من املواطنني واملقيمني ،كما خ ّلفتْ تلك الأنوا ُء
خ�سائ َر مادي ًة كبرية ،يف ممتلكاتِ املواطنني وال ُبنى

حر�صنا على متابع ِة
الأ�سا�سية ،ومن ُذ الوهل ِة الأوىل ْ
هلل -
ما حدث �أو ًال ب�أول ،وقلو ُب َنا تله ُج بالدعا ِء �إىل ا ِ
َ
يحفظ بال َد َنا و�أبنا َءهَا واملقيم َ
ني
العلي القدير -ب� ْأن
أر�ضهَا الطيب ِة منْ ِّ
كل مكروه.
على � ِ
وقد ك�شفتْ لنا الأيا ُم املا�ضي ُة ،عن ملحم ٍة وطني ٍة
ّ
�سطرها �أبنا ُء ُعما َن الأوفياء بثباتِهم ،و�صربِهِ م،
ُ
وتعا�ضدِ هِ م ،و�سيظ ُل ذلك �شاهدًا على
ومتا�س ِكهِم،
ُ
الوطن ،وقدر ِت ِه على ال�صمودِ ،يف مواجه ِة
قو ِة هذا
ِ
الظروف واملتغريات ،ولقد كان ذلك امتداداً ملا بذله
ِ
�أبنا ُء ُعما َن ،من ت�ضحياتٍ على م ِّر الع�صور.
أنف�س َنا ،و َذوِيْ َمنْ َف َق ْد َنا مِ نْ
و�إننا �إذ ُنع ّزي � َ
7

العــدد ٥٣٨
�أكتوبر 2021

جاللته حفظه اهلل:
أنف�س َنـاَ ،
وذ ِو ْي م َْن َف َق ْد َنـا ِم ْ
أثناء
الوطــن
أبناء هـذا
� rrإننـا �إذ ُنعـ ّزي � َ
العزيـز واملقيمنيَ � ،
ـن � ِ
ِ
ِ
ني َ
املدارية� ،سائل َ
اهلل -عز وجل� -أن يتقب َلهم َق ُبو ًال ح�سن ًا ،ف�إننا َل َن ْ�ش ُك ُر ُه ج ّل ْت ُقد َر ُت ُه على
احلالة
ِ
ِ
أبناء عُ َ
والتكافل ،والتعاون
آزر،
إيثار،
�سالمة � ِ
مان الأوفياء ،الذين ّ
ِ
والتالحم ،والت� ِ
ج�س ُدوا ِقيمَ ال ِ
ِ
ِ
َ
أ�سا�سية
احلياة ال
متطلبات
وتوفيـر
و�ضعهَـا الطبيعـي،
احليــاة
عــودة
َّ � rrإن
ِ
ِ
ِ
ِ
العامــة �إلـى ِ
ِ
ِ
للمت�ضررين ،هي � ٌ
أولوية �أوىل لدينا يف هذه املرحلة ،كما �س ُنو يِْل � َ
أ�سا�سية
�شبكات ال ُبنى ال
إعادة
ِ
ِ
الزمة
عناية
املت�ضررة ،ما ت�ستح ُق ُه من
ِ
ٍ
ٍ
أ�ضـرار التـي َت َع ّر َ�ض ْت لها منازل املواطنني
بتقييـم ال
املكلفـة
الوزاريـة،
اللجنـة
 rrعلـى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذات العالقة،
اجلهات
وقت ممكن ،وعلى
ري
وممتلكا ُتهم؛ توف َ
ِ
احلكومية ِ
ِ
ِ
أ�سرع ٍ
امل�ساعدة يف � ِ
َ
ُ
ُ
إ�شراف َنا املبا�شر
و�سوف حَتظى
والتعاون معها،
أعمال اللجنة،
اللجنة ب� ِ
ت�سهيل � ِ
ِ

الوطن العزي ِز واملقيمني� ،أثنا َء احلال ِة
�أبنا ِء هذا
ِ
ني َ
املداريةِ� ،سائل َ
اهلل -عز وجل� -أن يتقبلَهم َق ُبو ًال
ح�سناً ،ف�إننا َل َن ْ�ش ُك ُر ُه ج ّلتْ ُقد َر ُت ُه على �سالم ِة
ج�سدُوا قِي َم الإيثارِ،
�أبنا ِء ُعما َن الأوفياء ،الذين ّ
والتالحم ،والت�آزرِ ،والتكافلِ  ،والتعاون ،داعم َ
ني
ِ
ُ
اجلهات املعني ُة،
اجلهو َد الوطني َة ،التي تب ُذ ُلهَا
ري �سبلِ احليا ِة للمواطنني ،و�إننا
يف ت�سهيلِ وتي�س ِ
َل ُن�ؤَ ِّك ُد يف هذا املقا ِم ،على �أ َّن عود َة احليا ِة العام ِة
ري متطلباتِ احليا ِة
�إىل و�ض ِعهَا الطبيعي ،وتوف ِ
الأ�سا�سي ِة للمت�ضررين ،هي �أولوي ٌة �أوىل لدينا
يف هذه املرحلة ،كما �س ُن ْو يِل �إعاد َة �شبكاتِ ال ُبنى
الأ�سا�سي ِة املت�ضررةِ ،ما ت�ستح ُق ُه من عناي ٍة الزمةٍ،
ُ
اجلهات املعني ُة يف حتقيقِ ذلك ،وعلى كاف ِة
وقد بد� ْأت
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ُ
تتعاون،
اجلهاتِ احلكوميةِ ،العم ُل كمنظوم ٍة واحد ٍة
وتتكام ُل فيما بي َنهَا؛ لأدا ِء واجبا ِتهَا وم�س�ؤوليا ِتهَا
على الوج ِه الأكمل ،وت�سري ِع وتري ِة َع َم ِلهَا؛ خلدم ِة
جمل�س
الوطن العزي ِز يف ك َّل مكان ،وعلى
�أبنا ِء هذا
ِ
ِ
ُ
�ضمان حتقيقِ ذلك.
الوزرا ِء
بتقييم الأ�ضرا ِر
�إِ َّن على اللجن ِة الوزاريةِ ،املكلف ِة
ِ
ُ
منازل املواطنني وممتلكا ُتهم؛
التي َت َع ّر َ�ضتْ لها
ري امل�ساعد ِة يف �أ�سر ِع وقتٍ ممكن ،وعلى اجلهاتِ
توف َ
احلكومي ِة ذاتِ العالقة ،ت�سهي ُل �أعمالِ اللجنة،
َ
و�سوف تحَ ظى اللجن ُة ب�إ�شرا ِف َنا
والتعاونِ معها،
املبا�شر ،ملتابع ِة �أعما ِلهَا و�إجنازا ِتهَا.
و َمنْ �أجلِ الإ�سرا ِع يف ا�ستيعابِ ت�أثرياتِ احلال ِة
والتخفيف عن املواطنني املت�أثرين بها؛
املداريةِ،
ِ

أ�صدقاء َنـا َ
ال�شقيقــة
الـدول
قـادة
أ�شقاء َنـا ،و�
املقــام � ..أن
َ rrنـ َو ُّد يف هــذا
َ
ن�شكـر � َ
َ
ِ
ِ
ِ
إعراب عن ت�ضام ِن ِهم معنا� ،سائلني َ
اهلل عز وجل �أن ُي ْب ِع َد
وال�صديقة ،ممن توا�صلوا معنا لل ِ
عنهم وعن �أوطا ِن ِهم ُك َّل مكروه

وطني للحاالتِ الطارئة،
فقد �أَ َم ْر َنا ب�إن�شا ِء �صندوقٍ
ٍ
بهدف التعاملِ م ِع ما خ ّل َف ْت ُه هذ ِه احلال ُة املداري ُة،
ِ
وما قد َي ْحد َُث م�ستقب ً
َ
كوارث
ال من حاالتٍ �أو
طبيعية  -ال قدّر اهلل .-
و َن َو ُّد يف هذا املقا ِم � ..أن ن�شك َر �أ�شقا َء َنا ،و�أ�صدقا َء َنا
قاد َة الدولِ ال�شقيق ِة وال�صديقة ،ممن توا�صلوا معنا
للإعرابِ عن ت�ضام ِنهِم معنا� ،سائلني َ
اهلل عز وجل
�أن ُي ْب ِع َد عنهم وعن �أوطا ِنهِم ُك َّل مكروه.
وكما نو ُّد �أن ْن�شي َد بدو ِر كاف ِة اجلهاتِ احلكوميةِ،
واخلا�صةِ ،والأهليةِ ،ممن قاموا ب�أدوا ٍر رائد ٍة و ُم َق َّد َر ٍة

يف �إدار ِة هذه احلالة ،ويف اال�ستجاب ِة الفوري ِة ملتطلباتِ
ونخ�ص بالذك ِر اللجن َة الوطني َة
التعاملِ معها،
ُ
لإدار ِة احلاالتِ الطارئةِ ،وقوا ِت َنا امل�سلح َة البا�سلة،
و�شرط َة ُعما َن ال�سلطانية ،والأجهز َة الأمني َة ،وكاف َة
املواطنني واملقيمني ،وقطاعاتِ الإِيواء ،واخلدماتِ
املُ�سا ِندَة ،و�شركاتِ القطا ِع اخلا�ص ،واجلمعياتِ
الأهلية ،و ِف َر َق املتطوعني ،الذين كانوا جميعاً مثا ًال
للوطني ِة احل ّقة.
حَ ِف َظ ُ
اهلل عُ َ
أبناء عُ مان،
مان ،و� َ
ُ
هلل وبركا ُته.
وال�سالمُ عليكم
ورحمة ا ِ
9
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جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه الله -يرت�أ�س اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتماع جمل�س الوزراء املوقر بق�صر الربك ــة العامـ ــر

تف�ضـل ح�ضـرة �صـاحب اجلاللـة ال�سـلطان هيـثـم بـن طـارق املعظم -حفظه الله
ورعاه -فرت�أ�س يوم  ١٠/١٢اجتماع جمل�س الوزراء املوقر بق�صر الربكة العامر.
وقد ا�ستهل جاللته �-أبقاه الله  -االجتماع باحلمد لله والثناء عليه �-سبحانه وتعاىل-
مبا �أنعم به من �أف�ضال على هذا البلد العزيز و�أبنائه الأوفياء� ،سائ ًال الله العلي القدير
�أن يدمي وافر نعمائه على هذا الوطن و�أبنائه ،و�أن ي�سبغ عليهم وعلى كافة املقيمني
موفور ال�صحة واخلري وال�سالم� ..إنه �سميع جميب الدعاء.
العدد 538
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وق��د تف�ضـ��ل جاللت��ه با�ستعرا���ض
الأو�ضاع على ال�ساحة املحلية وبعد �أن
�أ�ش��اد � -أبقاه اهلل  -باجلهود املخل�صة
التي تقوم بها كافة �أجهزة الدولة يف كل
املجاالت والقطاع��ات ،ا�ستمع جاللته
�إىل املوق��ف التنفي��ذي للتعـامــ��ل مــع
احلالــة الـمـداريــة الأخرية ،وما ج�سده
�أبناء ُعم��ان الأوفياء مـن قيم املجتمع
ال ُعم��اين من �إيث��ار وت���آزر وتعاون يف
م�ساندة اجلهود الوطنية ..م�ؤكداً �-أعزه
اهلل -متابعت��ه للإج��راءات املتخ��ذة
للتعامل مع هذه احلالة ،وموجه ًا كـافـة
قطاعـ��ات الدولـ��ة بالتن�سي��ق بينهـ��ا
للعـمــل عـلـ��ى اجلـاهـزيــ��ة الـمـ�سـبـقة
للـتعـامـ��ل مـ��ع الآثـ��ار املرتتبـة علـى
لا  -ال قدر
احلـ��االت الطارئـ��ة م�ستقب� ً
اهلل  -وذل��ك م��ن خ�لال و�ض��ع خط��ط

 qqجاللته �-أبقاه الله -ي�ستهل االجتماع باحلمد لله
والثناء عليه �-سبحانه وتعاىل -مبا �أنعم به من �أف�ضال على
هذا البلد العزيز و�أبنائه الأوفياء� ،سائ ًال الله العلي القدير
�أن يدمي وافر نعمائه على هذا الوطن و�أبنائه ،و�أن ي�سبغ
عليهم وعلى كافة املقيمني موفور ال�صحة واخلري وال�سالم
vvvvv

 qqجاللته -حفظه الله -ي�شيد باجلهود املخل�صة التي
تقوم بها كافة �أجهزة الدولة يف كل املجاالت والقطاعات
vvvvv

 qqجاللته �-أعزه الله -ي�ستمع �إىل املوقف التنفيذي
للتعامـل مـع احلالـة املداريـة الأخرية ،وما ج�سده �أبناء
عُ مان الأوفياء مـن قيم املجتمع ال ُعماين من �إيثار وت�آزر
وتعاون يف م�ساندة اجلهود الوطنية
11
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 qqجاللته -رعاه الله -ي�ؤكد متابعته للإجراءات املتخذة
للتعامل مع احلالة املدارية ،وموجه ًا كـافـة قطاعـات الدولـة
بالتن�سيق بينهـا للعمـل علـى اجلاهزيـة امل�سبقة للتعامـل مـع
الآثـار املرتتبـة علـى احلـاالت الطارئـة م�ستقبال
vvvvv

 qqجاللته �-أبقاه الله -ي�ؤكد على �أهمية �إيجاد �آليات
وقنوات ات�صـال مع ال�شباب لإي�ضاح كافة اجلهود املبذولة
لتلبية متطلبات م�سرية التنميـة فـي خمتلـف القطاعـات ،
واال�ستماع �إلـى تطلعـاتهم واحتياجـاتهم
العدد 538
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�إ�سرتاتيجي��ة لإدارة الك��وارث ت�أخذ
يف االعتب��ار املتغ�يرات امل�ستقبلية
وتوف�ير كاف��ة م�ستلزم��ات حماي��ة
ال�سـكـان م��ن الت�أث�يرات املبـا�شـرة
للأعا�صـيـ��ر ورف��ع جاهزي��ة جميع
القطاع��ات وتهيئ��ة مراك��ز الإيواء،
ومـراجـعـ��ة تـخـطـيـ��ط الـتجمع��ات
ال�سكانية وم�شاريع البنية الأ�سا�سية
مـن حـيـث تـوزيـعـهـا وتـ�صـمـيمها،
وتطوير �أنظمة ت�رصيف املياه.
و�إ�ش��ارة �إىل دور ال�شب��اب يف
م�سيـرة الـتـنـمـيـة لـكـونـهـم حا�رض
الأمـة وم�ستقبله��ا� ،أكد جاللته على
�أهمية �إيجاد �آليات وقنوات ات�صـال
م��ع ال�شباب لإي�ض��اح كافة اجلهود
املبذول��ة لتلبي��ة متطلب��ات م�سرية
التنميـ��ة فـ��ي خمتلـ��ف القطاعـات،
واال�سـتـمـ��اع �إلــ��ى تـطــلـعــاتـهـ��م
واحـتـيـاجــاتـه��م ،موجهـا � -أبقـاه
اهلل  -بـقـيــ��ام �أ�صــحـاب الـمـعـايل
وال�سعـ��ادة الـمحافظ�ين ومب�شاركة
اجلهـات الـمـعـنـيــة بـعـقــد لـقـاءات
دوريـة مـ��ع الـ�شـبـاب لـهذا الغـر�ض
ومناق�ش��ة املوا�ضي��ع الت��ي حتظ��ى
بـاهـتـمــامـهـ��م ،واال�سـتـمـ��اع �إلـى
�آرائـهــ��م ووجهـ��ات نظـره��م ،مبـ��ا
ي�ساعدهم على �أداء دورهم املن�شود
يف الإ�سهام مب�سرية البناء والتنمية
ال�شاملة لهذا الوطن العزيز .
وفــ��ي �إطـار حـر���ص ومـتـابـعـة
جـاللـتـ��ه لـمـ�سـتـج��دات مـبـ��ادرات
الت�شغي��ل املعتمدة من قبل احلكومة
والـموقـ��ف الـتـنـفي��ذي للـربنام��ج
الوطن��ي للت�شغي��ل� ..أك��د جاللت��ه
�أع��زه اهلل -عل��ى ��ضرورة تكاملجهـ��ود جميع م�ؤ�س�س��ات الدولة يف

ه��ذا ال�ش�أن ،موجه�� ًا � -أبقـاه اهلل -
با�ستم��رار �إيجاد احلل��ول والربامج
املنا�سب��ة ،بحي��ث يق��وم جمل���س
ال��وزراء مبتابع��ة تنفي��ذ املبادرات
اخلا�صة بالتوظيف �أو ًال ب�أول .
وبع��د �أن �أك��د جالل��ة ال�سلط��ان
املعظ��م �أن امليزاني��ة العام��ة
للدول��ة لل�سنة املالي��ة  ٢٠٢٢م ت�أتي
مت�سق��ة مع �أهداف اخلط��ة اخلم�سية
العا��شرة الت��ي تع��د �أوىل اخلط��ط
اخلم�سي��ة لتنفيذ (ر�ؤية ُعمان )2040

 qqجاللته -حفظه الله -ي�شري �إىل دور ال�شباب يف م�سرية
التنمية ويوجه �أ�صـحاب املعـايل وال�سعادة املحافظني ومب�شاركة
اجلهات املعنيـة بعقـد لقـاءات دورية مع ال�شباب ومناق�شة املوا�ضيع
التي حتظى باهتمـامـهم  ،واال�ستماع �إىل �آرائـهـم ووجهـات نظـرهم،
مبـا ي�ساعدهم على �أداء دورهم املن�شود يف الإ�سهام مب�سرية البناء
والتنمية ال�شاملة لهذا الوطن العزيز
vvvvv

 qqجاللته -رعاه الله -ي�ؤكد على �ضرورة تكامل جهـود جميع
م�ؤ�س�سات الدولة يف هذا ال�ش�أن ،موجه ًا � -أبقـاه الله  -با�ستمرار �إيجاد
احللول والربامج املنا�سبة
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 qqجاللته �-أعزه الله -ي�ؤكد �أن امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية
 ٢٠٢٢م ت�أتي مت�سقة مع �أهداف اخلطة اخلم�سية العا�شرة التي تعد �أوىل
اخلطط اخلم�سية لتنفيذ (ر�ؤية عُ مان  )2040وتهدف �إىل حتقيق جمموعة
من الأهداف التنموية االقت�صادية واالجتماعية
vvvvv

 qqجاللته �-أعزه الله -يوجه كافة قطاعات الدولة بالتعاون للحفاظ
على اال�ستدامة املالية وا�ستمرار م�سارات التنمية يف كافة املجاالت
vvvvv

 qqجاللته -حفظه الله -ي�ؤكد على �ضرورة العمل بنظام متكامـل
مـن قبـل كافة اجلهات التخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق �أهداف الر�ؤية
امل�ستقبلية (عُ مان  )٢٠٤٠وذلك من خالل التعاون مع وحدة متابعة تنفيذ
الر�ؤيـة لتمكينها من تنفيذ �أعمالها ب�شكل �صحيح
vvvvv

 qqجاللته �-أبقاه الله -ي�سدي توجيهاته مبوا�صلة كافة م�ؤ�س�سات
الدولة تهيئـة الظـروف املالئمـة لالرتقاء مب�ستوى الأداء علـى كافـة
الأ�صعدة ..متمن ًيا جاللته للجميع دوام ال�سداد والتوفيـق ملـا فيـه اخلري
والنماء لهذا الوطن العزيز و�أبنائه الكرام
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وته��دف �إىل حتقي��ق جمموع��ة م��ن
الأه��داف التنموي��ة االقت�صادي��ة
واالجتماعي��ة ،و�أهمها احلفاظ على
اال�ستقرار امل��ايل املتوازن وتكثيف
جه��ود م�سان��دة النم��و االقت�صادي
وحتفيزه وت�شجي��ع اال�ستثمار وحث
القط��اع اخلا���ص لقي��ادة وتن�شي��ط
قطاعات التنوي��ع االقت�صادي ،فقد
وج��ه �-أع��زه اهلل -كاف��ة قطاعات
الدول��ة بالتع��اون للحف��اظ عل��ى
اال�ستدامة املالية وا�ستمرار م�سارات
التنمية يف كافة املجاالت.
ويف هذا ال�سياق� ..أكد -حفظه اهلل
ورعاه -على �رضورة العمل بنظام
متكامـل مـن قبـل كافة اجلهات
التخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق
(عمان
�أهداف الر�ؤية امل�ستقبلية ُ
 )٢٠٤٠وذلك من خالل التعاون
مع وحدة متابعة تنفيذ الر�ؤيـة
لتمكينها من تنفيذ �أعمالها ب�شكل
�صحيح ،موجها جاللته مبتابعة

التقدم املحرز يف هذا ال�ش�أن وبتقدمي
الدعم الالزم للجهات احلكومية لتحقيق
م�ستهدفات الر�ؤية يف كافة القطاعات
ومعاجلة التحديات التي تواجه الوحدة
واجلهات املعنية.
ويف خت��ام االجتم��اع ..تف�ضل جاللة
ال�سلط��ان املعظم -حفظ��ه اهلل ورعـاه-
بـالتط��رق �إلـى عـدد مـ��ن اجلوانـب التـي
تـهـ��م الـوط��ن واملواطنـيـ��ن ،و�أ�س��دى
توجيهات��ه مبوا�صل��ة كاف��ة م�ؤ�س�س��ات
الدول��ة تهيئـ��ة الظـ��روف املالئمـ��ة
لالرتق��اء مب�ست��وى الأداء علـ��ى كافـ��ة
متمنيا جاللت��ه للجميع دوام
الأ�صع��دة..
ً
ال�س��داد والتوفيـق ملـا فيـه اخلري والنماء
لهذا الوطن العزيز و�أبنائه الكرام.
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كان يف ا�ستقبال جاللته �-أيَّده اهلل -لـدى و�صوله ملقر مع�سكر ال�صمود
اللواء الركن قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة وكبار ال�ضباط بالقوة

ّ
تفضل حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
qq
القائد األعلى  -حفظه هللا ورعاه -يوم  ١٠/٢٠بزيار ٍة سامية كريمة
لمعسكر الصمود بقوة السلطان الخاصةqq.
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ولــــدى و�صـــول جاللتـــه
ملقر املع�سكر كان
رعاه اهللِّ -يف ا�ستقبال جاللته َّ �-أيده اهلل-
اللواء الركن /م�سلم بن حممد
جعبوب قــائد قــوة ال�سلطــان
اخلا�صة وكبار ال�ضباط بالقوة.
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جاللته �-أيده اهلل -ي�شهد البيان العملي الذي قدمه منت�سبو قوة ال�سلطان اخلا�صة
يج�سد اجلاهزية والقدرات
ومبا يحاكي �آلية التعامل مع الأهداف املُفرت�ضة ،ومبا ِّ
العملياتية وم�ستوى الكفاءة ملنت�سبي القوة
جاللة القائد الأعلى �-أبقاه اهلل -يتف�ضل وي�ستمع �إلـى �إيجـاز عــن م�سيــرة تطــ ِّور
قــــوة ال�سلطـــان اخلا�صـــة ومــا تتمتـَّع بــه مـن القــدرات والإمكانـات العملياتية

زودت به من الأ�سلحة
وق��د َّ
تف�ض��ل جاللة القائ��د الأعل��ى �-أبقاه اهلل -والإمكانـات العملياتية ،ومبا ِّ
تطــ��ور قــــوة واملعدات التي متكِّنها م��ن �أداء مهامها وواجباتها
وا�ستم��ع �إلـ��ى �إيجـ��از عــ��ن م�سيــ��رة
ِّ
ال�سلطـــ��ان اخلا�صـــة ومــا تتمتـَّع بــه مـن القــدرات العملياتية ومبا ت�ضطَّ لع به من �أدوار وطنية ج�سيمة.
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جاللته يتف�ضل بالتقاط ال�صورة التذكارية مع �أبنائه من منت�سبي
قوة ال�سلطان اخلا�صة
وقد �شهد جاللته �-أيده اهلل-
البيان العملي الذي قدمه منت�سبو
قوة ال�سلطان اخلا�صة ومبا
يحاكي �آلية التعامل مع الأهداف
يج�سد اجلاهزية
املُفرت�ضة ،ومبا ِّ
والقدرات العملياتية وم�ستوى
الكفاءة ملنت�سبي القوة.
ومبنا�سب��ة ه��ذه الزي��ارة
تف�ضل موالنا
ال�سامي��ة الكرمي��ة َّ
ح��ضرة �صاحب اجلالل��ة القائد
الأعل��ى -حفظ��ه اهلل ورع��اه-
بالتق��اط ال�ص��ورة التذكارية مع
�أبنائه من منت�سبي قوة ال�سلطان
اخلا�صة.
19
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ا�ستقباالت �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
 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 � ١٠/١١سعادة فريونيك �أوالنيون �سفرية
املعينة لدى ال�سلطنة.
اجلمهورية الفرن�سية
ّ
وقد رحب �صاحب ال�سمو ب�سعادة ال�سفرية،
متمنيا لها التوفيق يف مهام عملها يف
ال�سلطنة ،ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض العالقات الثنائية الطيبة
القائمة بني ال�سلطنة واجلمهورية الفرن�سية
ال�صديقة.
 وا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم � ١٠/١٧سعادة ويليام موراي
�سفري اململكة املتحدة املعني لدى ال�سلطنة.
وقد رحب �صاحب ال�سم��و ب�سعادة ال�سفري،
متمنيا له التوفيق يف مهام عمله يف ال�سلطنة،
حي��ث مت خ�لال املقابل��ة تب��ادل الأحادي��ث
الودية ،وا�ستعرا���ض العالقات الثنائية الطيبة
القائم��ة ب�ين ال�سلطن��ة واململك��ة املتح��دة
ال�صديقة.
 كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم � ١٠/١٨سعادة ليزيل
�أم �سو �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية
املعتمدة لدى ال�سلطنة.
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،وا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الثنائية
الطيبة القائمة بني ال�سلطنة والواليات املتحدة
الأمريكية ال�صديقة� ,إىل جانب مناق�شة عدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
 وا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يوم ١٠/٢٥
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة �سعادة �ستيال كلوث
املعينة لدى ال�سلطنة.
�سفرية مملكة نيذرالند
ّ
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات
الطيبة بني البلدين ال�صديقني ،وتبادل وجهات
النظر حول الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
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ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
 ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه
يوم � ١٠/٦سعادة مونو مهاور �سفري جمهورية
الهند املعتمد لدى ال�سلطنة ،وذلك للتوديع
مبنا�سبة انتهاء مهام عمله �سفريا لبالده يف
ال�سلطنة.
عب �سعادة ال�سفري عن اعتزازه
من جانبه رّ
وتقديره للتعاون الذي حظي به من جميع
امل�س�ؤولني يف ال�سلطنة ،م�شيدا مبتانة العالقات
الثنائية التاريخية التي تربط البلدين ال�صديقني،
كما �شكر معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين �سعادة ال�سفري على اجلهود التي بذلها
لتعزيز العالقات القائمة بني بالده وال�سلطنة
�أثناء ت�أدية عمله ،متمني ًا له دوام التوفيق.
 وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم � ١٠/٦سعادة
فريونيك �أوالنيون �سفرية اجلمهورية الفرن�سية
املعينة لدى ال�سلطنة.
 كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم � ١٠/٧سعادة
ويليام بيل موراي �سفري اململكة املتحدة املعني
لدى ال�سلطنة.
يف بداية املقابلتني رحب معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�سفريين ،متمنيا
لهما التوفيق يف مهام عملهما بال�سلطنة ،ومن
جانبهما قدم �سعادتهما �شكرهما وتقديرهما
لتعزيز �سبل التعاون لتحقيق امل�صالح
امل�شرتكة بني ال�سلطنة وبلديهما� ،إىل جانب
الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك .
 كما ا�ستعر�ض معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين م�سرية العالقة التي تربط
ال�سلطنة باجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،وذلك
خالل ا�ستقباله مبكتبه يوم � ١٠/٧سعادة علي
جنفي خو�رشودي �سفري اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية املعتمد لدى ال�سلطنة.
مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية
حول عدد من جماالت التعاون امل�شرتكة
للبلدين ال�صديقني ،والتطرق �إىل عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تطويرها.
 ويف �إطار ما توليه ال�سلطنة من اهتمام
ب�ش�أن الق�ضايا الراهنة على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية ،ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم  ١٠/١٠معايل
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جيم�س كليفريل وزير الدولة لل�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا بوزارة اخلارجية والكومنولث
والتنمية الربيطانية والوفد املرافق له.
رحب معايل الفريق �أول
يف بداية املقابلة ّ
وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي قدم �شكره
وتقديره لل�سلطن��ة لتعزيز �سبل التعاون لتحقيق
امل�صال��ح امل�شرتك��ة ب�ين ال�سلطن��ة واململك��ة
املتح��دة ،كم��ا مت خ�لال اللق��اء ا�ستعرا���ض
م�س�يرة العالقات التاريخي��ة التي تربط البلدين
ال�صديق�ين ،وتب��ادل الأحاديث الودي��ة ،وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اململكة
املتحدة املعينّ لدى ال�سلطنة.
 كما ا�ستعر�ض معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين م�سرية العالقة التي
تربط ال�سلطنة ومملكة �أ�سبانيا ،جاء ذلك خالل
ا�ستقبال معاليه مبكتبه يوم � ١٠/١٣سعادة
ماريا لويزا �سفرية مملكة �أ�سبانيا املعتمدة
لدى ال�سلطنة.
رحب معايل الفريق �أول
يف بداية اللقاء ّ
وزير املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفرية التي
قدمت �شكرها وتقديرها لل�سلطنة للجهود التي
تقوم بها ال�سلطنة يف املنطقة ،ومت خالل
املقابلة تبادل الأحاديث الودية حول م�سرية
العالقات التي تربط ال�سلطنة مبملكة �أ�سبانيا،
كما مت ا�ستعرا�ض عدد من جماالت التعاون
و�سبل تطويرها مبا يحقق م�صالح البلدين
ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق �إىل عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
 وا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير املكتب
ال�سلطاين مبكتبه يوم � ١٠/١٧سعادة حممد بن
�سلطان ال�سويدي �سفري دولة الإمارات العربية
املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة.
يف بداية اللقاء رحب معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين ب�سعادة ال�سفري الذي
قدم �شكره وتقديره لل�سلطنة للجهود التي تقوم
بها يف املنطقة ،م�شيداً مبتانة العالقات التي
تربط ال�سلطنة بدولة الإمارات العربية املتحدة،
ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث الودية،
والتطرق �إىل عدد من املو�ضوعات امل�شرتكة،
�إىل جانب بحث �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك
جتاه الق�ضايا الإقليمية والدولية والأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
 كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول وزير
املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم  ١٠/٢٠معايل
نيكو�س دنذيا�س وزير اخلارجية بجمهورية
اليونان والوفد املرافق له .
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يف بداية املقابلة رحب معايل الفريق
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي قدم
�شكره وتقديره لل�سلطنة على دورها يف تعزيز
�سبل التعاون لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة بني
ال�سلطنة وجمهورية اليونان ،كما مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض م�سرية العالقات الثنائية التي
تربط البلدين ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق �إىل
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري جمهورية
اليونان املعتمد لدى ال�سلطنة.
 ويف �إطار ما توليه ال�سلطنة من
اهتمام ب�ش�أن الق�ضايا الراهنة على ال�ساحتني
الإقليمية والدولية ،ا�ستقبل معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم ١٠/٢٨
الفريق جوي مارتن �سامب�سون كبري م�ست�شاري
وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط
والوفد املرافق له.

رح��ب معايل الفريق �أول
يف بداية املقابلة ّ
وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي قدم �شكره
وتقدي��ره ل�سلطن��ة عمان على دوره��ا يف تعزيز
�سب��ل التع��اون لتحقي��ق امل�صال��ح امل�شرتك��ة،
ومت خ�لال اللق��اء ا�ستعرا�ض م�س�يرة العالقات

التاريخي��ة الت��ي ترب��ط البلدي��ن ال�صديق�ين،
وتبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اململكة
املتحدة املعني لدى ال�سلطنة .

الأمني العام بوزارة الدفاع ي�شارك يف معر�ض �سول الدويل للف�ضاء والدفاع بجمهورية كوريا اجلنوبية
 ح�رض معايل الدكتور حممد
بن نا�رص الزعابي الأمني العام بوزارة
الدفاع يوم  ١٠/١٩حفل االفتتاح الر�سمي
ملعر�ض �سول الدويل للف�ضاء والدفاع
( )ADEX 2021وذلك حتت رعاية فخامة
مون جاي ان رئي�س جمهورية كوريا
اجلنوبية ،بعدها قام معايل الدكتور والوفد
املرافق باالطالع على �أبرز ال�صناعات
التكنولوجية والتقنيات احلديثة واملعدات
الع�سكرية املتطورة يف جماالت الف�ضاء
والدفاع املوجودة باملعر�ض.
ويف �إطار الزيارة الر�سمية التي قام بها
معاليه جلمهورية كوريا اجلنوبية للم�شاركة
يف معر�ض �سول الدويل للف�ضاء والدفاع
(.)ADEX 2021
التقى معايل الدكتور الأمني العام
بوزارة الدفاع يوم  ١٠/١٩معايل كاجن �أون
هو وزير امل�شرتيات الدفاعية بجمهورية
كوريا اجلنوبية.
مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية
ومناق�شة عدد من الأمور ذات االهتمام
امل�شرتك بني اجلانبني .
ح�رض اللقاء �سعادة ال�شيخ زكريا بن
حمد ال�سعدي �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى
جمهورية كوريا اجلنوبية ،والوفد الع�سكري
املرافق ملعاليه.

 كما التقى معايل الدكتور الأمني
العام بوزارة الدفاع خالل الزيارة يوم
 10/20مبعايل �سو ووك وزير الدفاع الوطني
بجمهورية كوريا اجلنوبية.

وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت
ال��ت��ع��اون الع�سكري ال��ق��ائ��م ب�ين البلدين
ال�صديقني ،وب��ح��ث ع��دد م��ن الأم���ور ذات
االهتمام امل�شرتك .
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الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
ي�ستقبل كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

ا�ستقبل الفريق الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان

امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم ١٠/٢٨
الفريق جوي مارتن �سامب�سون كبري م�ست�شاري

وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط
والوفد املرافق له.
وق��د رح��ب الفريق ال��رك��ن بحري رئي�س
�أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف ومت
خ�لال املقابلة ا�ستعرا�ض جم��االت التعاون
الع�سكري القائم ب�ين البلدين ال�صديقني ،
وتبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة ع��دد م��ن كبار ال�ضباط
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�سعادة
�سفري اململكة املتحدة املعني لدى ال�سلطنة،
ومبعوث اململكة املتحدة التجاري بال�سلطنة.

اجتماع اللجنة الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
عقد يوم  ١٠/٢٧عرب االت�صال املرئي اجتماع
اللجنة الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء �أركان القوات
امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وقد �شارك الفريق الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف �أعمال اجتماع اللجنة الع�سكرية
العليا لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان
القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
ويتناول االجتماع عددا من املو�ضوعات
املتعلقة بتعزيز م�سرية التعاون القائم بني دول

املجل�س يف خمتلف املجاالت الع�سكرية ،وذلك
متهيدا لرفعها الجتماع جمل�س الدفاع امل�شرتك

لأ�صحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة وزراء الدفاع
بدول املجل�س والذي �سيعقد الحقا.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يزور التمرين الع�سكري امل�شرتك ال ُعماين الربيطاين (خنجر عُ مان)

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ي�ستقبل كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
حماد
ا�ستقبل اللواء الركن طيار خمي�س بن ّ
الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 ١٠/٢٨مبكتبه مبع�سكر املرتفعة الفريق جوي
مارتن �سامب�سون كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط.
وقد رحب اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بال�ضيف ،ومت خالل اللقاء
تبادل وجهات النظر  ،وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة �سفري اململكة املتحدة
املعني لدى ال�سلطنة  ،ومبعوث اململكة املتحدة
التجاري بال�سلطنة

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يكرم عددًا من منت�سبي قاعدة م�صرية اجلوية

�سلم اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين العماين يوم  ١٠/٢٦بقاعدة م�صرية اجلوية �شهادات الإجادة لعدد
من املجيدين من منت�سبي قاعدة م�صرية اجلوية ،تكرميا لهم على جهودهم
امل�ضنية و�إجادتهم يف خمتلف امل�سارات الوظيفية والفعاليات.
كما قلد اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ميدالية اخلدمة
الطويلة وال�سلوك احل�سن لعدد من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قاعدة م�صرية
اجلوية ،تقديرا جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني املقد�س.

وي�أتي هذا التكرمي يف �إطار الربنامج ال�سنوي الذي تنظمه قيادة
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين لالهتمام باملجيدين من منت�سبي قيادة
ال�سالح وكافة قواعده املختلفة ،تقديرا لعطاءاتهم وجهودهم املختلفة
وحلثهم على موا�صلة املزيد من البذل والتفاين خلدمة وطنهم وقائده
املفدى.
ح�رض التكرمي قائد قاعدة م�صرية اجلوية وعدد من كبار ال�ضباط
وال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد بقاعدة م�صرية اجلوية .

عدد من دورات ال�ضباط ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين تنفذ التمرين التعبوي (�شم�س ) 31

قام يوم  ١٠/٢٦اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
العماين بزيارة ملوقع التمرين الع�سكري امل�شرتك ال ُعماين الربيطاين (خنجر
ُعمان) ،والذي ينفذه اجلي�ش ال�سلطاين العماين ممثال يف كتيبة ا�ستطالع عمان
بلواء امل�شاة ( ،)١١ومب�شاركة وحدات من لواء امل�شاة الرابع باجلي�ش الربيطاين،
والذي ت�ستمر فعالياته حتى ال�سابع من نوفمرب مبنطقة التمارين الع�سكرية
مبحافظة الو�سطى.
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ويف مقر كتيبة ا�ستطالع عمان ا�ستمع اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
العماين �إىل �إيجاز عن �سري فعاليات التمرين امل�شرتك ومراحله املختلفة،
وفق اخلطط املر�سومة للتمرين ،ومبا يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة من
فعالياته ،كما �شاهد قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين عر�ضا ثابتا لبع�ض املعدات
الع�سكرية ،والتطبيقات العملية لبع�ض الإجراءات التي �سيتم تنفيذها خالل
جمريات التمرين.

نفذت دورات ال�ضباط املر�شحني الأ�سا�سية
واجلامعيني التخ�ص�صيني واخلدمة املحدودة ب�أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية يوم  ١٠/١٨البيان العملي للتمرين
التعبوي (�شم�س  ،)31وبدعم هند�سي من اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع.
رعى البيان العملي الذي �أقيم على ميادين التدريب
بوزارة الدفاع اللواء الركن طيار خمي�س بن حماد الغافري
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،ويف منطقة التمرين
رحب العميد الركن طيار علي بن مبارك العامري قائد
قاعدة غال �آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية براعي
املنا�سبة واحل�ضور ،ثم قدم �أحد ال�ضباط املر�شحني
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�إيجازاً ا�ستعر�ض خالله مراحل التمرين املختلفة والبيان العملي وفق
خطة التمرين املو�ضوعة ومبا يتما�شى مع الأهداف التدريبية والت�أهيلية
املتوخاة من تنفيذه.
ويهدف مترين (�شم�س � )31إىل تقييم ال�ضابط املر�شح فيما اكت�سبه
من علوم ومعارف ومهارات قيادية وتعبوية ،ت�ؤهله لأن يكون قادرا على
التعامل مع خمتلف املهام املنوطة به.
وبهذه املنا�سبة �أ�شاد اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
العماين 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 ،ح�رض البيان العملي عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط
و�ضباط ال�صف ،وجمع من منت�سبي �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.

�آمر كلية الدفاع الوطني ي�ستقبل نائب رئي�س منطقة �سني �سان دوني�س الفرن�سية ع�ضو جلنة الدفاع الوطني
والقوات امل�سلحة التابعة للجمعية الوطنية الفرن�سية

ا�ستقبل اللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح بن يحيى
امل�سكري �آمر كلية الدفاع الوطني مببنى الكلية مبع�سكر بيت
الفلج يوم � ١٠/٢٨سعادة با�ستيان ال�شو نائب رئي�س منطقة
�سني �سان دوني�س الفرن�سية ع�ضو جلنة الدفاع الوطني والقوات
امل�سلحة التابعة للجمعية الوطنية الفرن�سية.
وقد رحب اللواء الركن جوي (مهند�س) �آمر كلية الدفاع الوطني
بال�ضيف والوفد املرافق له ،ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،ووجهات النظر يف عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة �سعادة ال�سفري ال�شيخ الدكتور عبداهلل بن
�صالح ال�سعدي املوجه الإ�سرتاتيجي بالكلية،و العميد الركن
نا�رص بن را�شد الكلباين م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني
بالإنابة ،وعدد من كبار ال�ضباط بكلية الدفاع الوطني.

قائد البحرية ال�سلطانية العُمانية ي�ستقبل كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

ا�ستقبل اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص
الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه
يوم  ١٠/٢٨الفريق جوي مارتن �سامب�سون كبري
م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط ،وقد رحب اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيف ،ومت
خالل املقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة العميد الركن بحري طارق
بن عي�سى الرئي�سي كبري �ضباط الأركان
بالبحرية ال�سلطانية العمانية ،و�سعادة �سفري
اململكة املتحدة املعني لدى ال�سلطنة ،ومبعوث
اململكة املتحدة التجاري بال�سلطنة.

اجتماع اللجنة التح�ضريية الجتماع اللجنة الع�سكرية العليا بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

عقدت خالل الفرتة (� )١٠/٢٦-٢٤أعمال
اجتماع اللجنة التح�ضريية مل�ساعدي ر�ؤ�ساء
الأركــان للعمليــات والتـدريب ،والـذي ي�أتـي

حت�ضرياً الجتماع اللجنة الع�سكرية العليا
لر�ؤ�ساء الأركان بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنفذ فعاليات التمرين البحري (�أ�سد البحر 2021/2م)
نفذت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية خالل الفرتة () ١٠/٢٨-٢٥
فعاليات التمرين البحري (�أ�سد البحر2021/2م ) يف منطقة الباطنة
البحرية ،مب�شاركة عدد من �أطقم �سفن �أ�سطول البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية ،وب�إ�سناد عدد من طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
هذا وقد �أبحرت ال�سفن والأطقم امل�شاركة يف فعاليات هذا التمرين
من قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية متوجهة �إىل م�رسح العمليات
البحري املحدد لتنفيذ التمرين ،حيث جترى العديد من الفعاليات
الع�سكرية البحرية امل�شرتكة بني ال�سفن والأطقم امل�شاركة وفقا للخطة
املر�سومة للتمرين.
وقام يوم  ١٠/٢٦اللواء الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية العمانية بزيارة ملوقع التمرين البحري (�أ�سد البحر).
وقد اطلع اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية على �سري جمريات التمرين
و�أ�ساليب تنفيذه ومبا يحقق الأهداف املتوخاة،
كما ا�ستمع �إىل �إيجاز عن مراحل التمرين ،و�سفن
الأ�سطول امل�شاركة واملهام والواجبات املنوطة
بها والأدوار التي تنفذها �ضمن خطة التمرين.
هذا وقد عادت يوم  ١٠/٢٨ال�سفن امل�شاركة
يف فعاليات التمرين �إىل قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية معلنة بذلك ختام التمرين.
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�شارك يف االجتماع التح�ضريي الذي عقد
عرب االت�صال املرئي العميد الركن عبدالعزيز بن
عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س الأركان للعمليات
والتخطيط ومب�شاركة م�ساعدي ر�ؤ�ساء الأركان
للقوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،كما �شارك يف االجتماع �سعادة
اللواء الركن �أحمد بن علي �آل علي الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة
ملجل�س التعاون اخلليجي .وبحث االجتماع عدداً
من املو�ضوعات يف جماالت التعاون الع�سكري
القائم بني دول املجل�س  ،متهيداً لرفعها
الجتماع اللجنة الع�سكرية العليا لأ�صحاب
املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

اجلي�ش ال�سلطاين العُماين ي�ستقبل دفعة جديدة من املواطنني الباحثني عن عمل للتدريب الع�سكري وااللتحاق بوحداته

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 من �أبناء الوطن وا�ستمراراً
للجهود الوطنية لقوات ال�سلطان امل�سلحة يف �إتاحة
املجال �أمام املواطنني لالن�ضمام للخدمة الع�سكرية
ونيل �رشف االنت�ساب �إليها ،ا�ستقبل اجلي�ش
ال�سلطاين العماين وبالتن�سيق مع وزارة العمل يوم
 ١٠/٢٤دفعة جديدة من املواطنني الباحثني عن
عمل و�سط اتخاذ كافة الإجراءات االحرتازية من
فريو�س كورونا (كوفيد  )١٩وذلك لبدء برنامج
التدريب الع�سكري الأ�سا�سي كجنود م�ستجدين
لاللتحاق ب�أقرانهم من منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين
العماين يف خمتلف وحداته ،وذلك بعد �أن اجتازوا
مراحل القبول والتقييم واالختبارات والفحو�صات
الطبية والبدنية التي �أجريت لهم م�سبقًا .

�سخر اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين خرباته
وقد َّ
و�إمكاناته من القوى الب�رشية املتخ�ص�صة
واملتطلبات الإدارية وال�صحية وو�سائل النقل ،ومبا
يوفر عوامل البيئة املنا�سبة لتحقيق �رسعة تنفيذ
�إجراءات االلتحاق باخلدمة الع�سكرية ،واالن�ضمام
�إىل ميادين الواجب الوطني ،وت�أتي هذه اجلهود

احلثيثة التي تقوم بها قوات ال�سلطان امل�سلحة
للخطط والربامج
يف ا�ستيعاب �أبناء الوطن وفق ًا ُ
املو�ضوعة لتجنيد الكوادر الوطنية لرفد �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والإدارات الأخرى بوزارة
الدفاع ،وللإ�سهام يف خدمة الوطن الأبي وقائده
املفدى و�أبنائه املخل�صني.
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مركز تدريب املغامرة باجلي�ش ال�سلطاين العُماين يفتتح م�سابقة مغامرة التجديف بقارب (الكاياك)
افتتح مركز تدريب املغامرة باجلي�ش
ال�سلطاين العماين يوم  10/15بوالية ال�سيب (املوج)
م�سابقة مغامرة التجديف بقارب (الكاياك) حتت
رعاية العميد الركن �سعيد بن زايد احلب�سي �آمر
�أكادميية اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
حيث بد�أ املت�سابقون املغامرة انطالقا من
(املوج) م�سقط وانتهاء مبيناء �شنا�ص مبحافظة
�شمال الباطنة ومل�سافة ( )245كيلومرت .
وت�أتي هذه املغامرة بهدف ا�ستك�شاف
�شواطئ ال�سلطنة و�صقل املغامر للتعاي�ش مع
جميع الظروف ال�صعبة التي بدورها �ست�سهم يف
تعزيز قدرته على التحمل.

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم م�ؤمتر عُ مان الدويل لهند�سة و�إدارة م�صادر املياه
تنظم الكلية الع�سكرية التقنية خالل �شهر نوفمرب القادم م�ؤمتر ُعمان الدويل
لهند�سة و�إدارة م�صادر املياه ،والذي ُيعنى بهند�سة و�إدارة م�صادر املياه والتحديات
التي تواجهها حملي ًا وعاملياً ،مب�شاركة �أكادمييني وباحثني ومتخ�ص�صني من داخل
ال�سلطنة وخارجها .
ويهدف هذا احلدث العلمي �إىل امل�ساهمة يف تطوير وتنمية قطاع املياه بال�سلطنة
على وجه اخل�صو�ص واملنطقة ب�شكل عام  ،ومناق�شة جمموعة وا�سعة من التحديات
ل�ضمان م�ستقبل مائي م�ستدام  ،لعمان وللمجتمعات يف جميع �أنحاء العامل .
و�سيناق�ش امل�ؤمتر �أكرث من ( )30ورقة بحثية مهمة ،كما �سيتم عر�ض العديد من
امل�ساهمات من قبل املتحدثني الرئي�سيني العامليني املعروفني ب�إ�سهاماتهم املختلفة
يف الأبحاث العلمية .
و�سي�شمل امل�ؤمتر ثـمانية حماور رئي�سية هي معاجلة مياه ال�رشب ومياه ال�رصف
ال�صحي ،والإدارة الر�شيدة ملوارد املياه ،و�أنظمة توزيع املياه وفاقد املياه ،واال�ستدامة
وتر�شيد ا�ستخدام الطاقة ،و�إعادة التدوير و�إعادة ا�ستخدام املياه ،وت�صميم و�إن�شاء
البنية الأ�سا�سية للمياه والتكاليف ،واتخاذ القرار والنمذجة ،واملحاكاة الريا�ضية.

طاقم جوي من �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين
يح�صل على جائزة امللك فيلب ملهام البحث والإنقاذ بالطائرات العمودية
ح�صل طاقم جوي مكون من طيار ومالحني اثنني من �سالح بالعموديات  ،وذلك نظري قيامهم مبهمة بحث و�إنقاذ ( )5مت�سلقني
اجلو ال�سلطاين العماين على جائزة امللك فيلب ملهام البحث والإنقاذ للجبال يف والية نخل مبحافظة جنوب الباطنة باملناظري الليلية من
على ارتفاعات عالية .
وقد مت تكرمي الطاقم اجلوي يف اململكة املتحدة من قبل (the
 )honorable company of air pilotsاجلهة املنظمة للحدث.
وي�أتي تكرمي �سالح اجلو ال�سلطاين العماين تتويجا للجهود الوطنية
واملهام الإن�سانية واخلدمات التنموية التي يقدمها للمواطنني
واملقيمني على �أر�ض هذا الوطن املعطاء ،وجت�سيدا للأدوار الرائدة
التي ي�ضطلع بها ال�سالح يف خدمة املجتمع وامل�ساهمة يف بنائه
وتنميته ،ومتثيل الوطن خري متثيل يف خمتلف املحافل الدولية ،جنبا
�إىل جنب مع باقي �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
بوزارة الدفاع.
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�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين يحتفل بيوم املر�أة العُمانية
�أقام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 ١٠/٢٠احتفاال مبنا�سبة يوم املر�أة العمانية
والذي يوافق ال�سابع ع�رش من �أكتوبر من كل عام
حتت رعاية املكرمة الدكتورة ريا بنت �سامل
املنذرية ع�ضوة جمل�س الدولة.
وقد ت�ضمن االحتفال الذي �أقيم بقاعدة
غال و�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية العديد
من الفقرات املتنوعة التي تناولت دور املر�أة
العمانية و�إ�سهاماتها يف خدمة املجتمع
بالإ�ضافة �إىل م�شهد م�رسحي وعزف مقطوعات
مو�سيقية وق�صائد �شعرية.
واحتفاء بهذه املنا�سبة �أقيم معر�ض ج�سد
جانبا من امل�ستوى الذي و�صلت �إليه املر�أة
ال ُعمانية و�إ�سهاماتها الوطنية يف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ب�شكل عام ويف �سالح اجلو ال�سلطاين

ال ُعماين على وجه اخل�صو�ص ،كما قامت املكرمة
راعية املنا�سبة بتكرمي املجيدات من منت�سبات
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
ح�رض االحتفـال عـدد مـن ال�ضبــاط

و�ضبـاط ال�صف والأفـراد مـن العن�رص الن�سائي
بقوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين و�رشطة عمان ال�سلطانية ،وعدد من
املدعوات.

تخريج دورة الإبحار واملغامرة الثانية لعام 2021م
احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يوم
 10/٧بتخريج دورة الإبحار واملغامرة الثانية

لعام 2021م والتي نفذت على منت ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) بقاعدة �سعيد بن �سلطان

البحرية لعدد من منت�سبي املديرية العامة
للك�شافة واملر�شدات بوزارة الرتبية والتعليم،
وذلك حتت رعاية مدير عام الإدارة واملوارد
الب�رشية بالبحرية ال�سلطانية العمانية.
وقد ا�شتمل الربنامج التدريبي للدورة على
العديد من املحا�رضات النظرية والتطبيقات
العملية يف مهارات وفنون املالحة البحرية،
وا�ستخدام �أجهزة املالحة واالت�صاالت يف
ال�سفينة ،وطرق مكافحة احلريق� ،إ�ضافة �إىل
الرتكيز على غر�س املبادئ والقيم املتعلقة بروح
العمل اجلماعي والتحمل واملغامرة البحرية بني
منت�سبي الدورة ،ويف ختام احلفل مت تكرمي �أوائل
الدورة وتوزيع ال�شهادات على اخلريجني.

�سالح اجلو ال�سلطاين العُماين  ..جهود و�أدوار �إن�سانية
يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات ال�سلطان امل�سلحة
للمواطنني واملقيمني على �أر�ض الوطن جن ًبا �إىل جنب مع باقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
 قام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  ١٠/٢١وب�إ�سناد من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بت�سيري �إحدى طائراته العمودية �إىل �أهايل قرية �صيا
يف اجلبل الأ�سود بوالية قريات مبحافظة م�سقط لنقل املواد اال�ستهالكية
�إىل �أهايل تلك املناطق وت�سهيل مهمة �إي�صال هذه املواد للمواطنني
القاطنني فيها ل�صعوبة الو�صول �إليها بوا�سطة الطرق الربية.
 وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم ١٠/٢٦
بعملية (�إخالء طبي) لطفل عماين يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،حيث
مت نقله من مركز �صحي نيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
لتلقي العالج الالزم.

 كما قامت يوم � ١٠/٢٧إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملقيم من اجلن�سية الباك�ستانية يعاين
من حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقله من م�ست�شفى دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
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ملحمة وطنية م�شرفة ون�سيج اجتماعي متما�سك

�إعـــداد :النقيـب /يونــ�س بــن �سالـــم املحروقــــي
ت�صوير :التوجيـــه املعنوي واملرا�سم الع�ســــكرية

�إن ال�شدائد تك�شف املعادن ،وقد ج�سدت احلالة

ولقد �أوىل موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن

مع اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة تطورات احلالة

الع�سكرية والأمنية الأخرى كافة �إمكاناتها وقدراتها املادية

املدارية (�شاهني) �أمنوذجا للمعدن الأ�صيل للإن�سان

طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -جل اهتمامه ومتابعته امل�ستمرة

املدارية (�شاهني) ،وذلك منذ الإعالن الر�سمي عنها ،بعدما

والب�شرية والعمل على �إعادة البناء ،و�إزالة الأ�ضرار التي

م�ستنريا
العماين ،ومدى متا�سكه وتعا�ضده وتكاتفه،
ً
ُ

واملبا�شرة ومنذ الوهلة الأوىل ،ومتثل ذلك ب�إ�سداء توجيهاته

�أعلن املركز الوطني للإنذار املبكر من املخاطر املتعددة يوم

خلفتها احلالة املدارية (�شاهني) يف حمافظتي �شمال وجنوب

بالنهج النبوي ال�شريف (امل�سلم للم�سلم كالبنيان)،
ليقفوا ً
ً
واحدا جراء الأ�ضرار الب�شرية واملادية التي
�صفا

ال�سامية بتوفري كل ما من �ش�أنه املحافظة على �سالمة املواطنني

 9/30عن ر�صد منخف�ض مداري �شمال �شرق بحر العرب ،وما

الباطنة و�إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه وبال�سرعة املمكنة،

واملقيمني ،ثم مباركته ال�سامية ب�إن�شاء اللجنة الوزارية لتقييم

تال ذلك من تغريات للحالة وتطوراتها حتى و�صلت يوم 10/2

فقامت بالعديد من الأعمال ك�إخالء ال�سكان ،و�إنقاذ الأرواح،

خلفتها احلالة املدارية ،يف ملحمة وطنية مرتابطة

الأ�ضرار الناجتة عن احلالة املدارية (�شاهني) ،كذلك �إن�شاء �صندوق

�إىل �إع�صار مداري من الدرجة الأوىل مع متابعة م�سار احلالة

و�إي�صال املواد التموينية ال�ضرورية واملتنوعة ،واملعدات الطبية

الأركان ،معربة عن الرتابط والتكافل ،واملحبة والت�آلف،

وطني للحاالت الطارئة ،كما كان للخطاب ال�سامي بالغ الأثر يف

املدارية �أوال ب�أول و�صوال بعبور مركز الإع�صار بني واليتي

الالزمة ،ودعم قطاع االت�صاالت ،و�إ�صالح وترميم اجل�سور،

بني جميع الفئات وال�شرائح من �أبناء الوطن الغايل

نفو�س �أبنائه الأوفياء ،حيث حلت كلمات جاللته حاملة يف طياتها

امل�صنعة وال�سويق وتراجع احلالة �إىل منخف�ض مداري ،ويف يوم

و�شق ومتهيد الطرق لت�سهيل عبور وتنقل املواطنني وان�سياب

ومن يقيموا على �أر�ضه الطاهرة ،ال�سيما يف امل�ساهمات

الأمل والطم�أنينة ب�أن كافة اجلهود �ست�سخر لعودة احلياة كما كانت

� 10/4أ�صدر املركز الوطني للإنذار املبكر من املخاطر املتعددة

احلركة املرورية ،وغريها ،ويف هذه التغطية اخلا�صة نربز �أهم

وامل�شاركات التطوعية التي قدموها جنبا �إىل جنب مع

عليه لينعم الإن�سان العُ ماين ب�سبل احلياة الكرمية والعي�ش الرغيد.

بيان انتهاء الت�أثريات املبا�شرة من احلالة املدارية (�شاهني).

جوانب الأزمة وما قامت به قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر

امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين

وقد تابعت وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ممثلة يف

وللحد من تداعيات هذا الأزمة �سخرت قوات ال�سلطان

اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة وبالتعاون

امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع ،والأجهزة

والأهلي للحد من تداعيات هذه احلالة املدارية.
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الأخرى بوزارة الدفاع ،والأجهزة الأمنية الأخرى من جهود
و�إ�سهامات وطنية.
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يطلع على جهود قـــــــــــــــــــوات ال�سلطان امل�سلحة امليدانية يف حمافظتي �شمال وجنوب الباطنــة

قام يوم � ١٠/٧صاحب ال�سمو ال�سيد
�شهاب بن طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع بزيارة ميدانية
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للمناطق املت�رضرة يف حمافظتي �شمال
وجنوب الباطنة وعدد من مواقع االنت�شار
امليداين لقوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر

الأخرى بوزارة الدفاع املنت�رشة باملحافظتني
�ضمن اجلهود الوطنية احلثيثة يف احتواء
ت�أثريات احلالة املدارية (�شاهني) ،وقد رافق
�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون الدفاع خالل الزيارة معايل الدكتور
حممد بن نا�رص الزعابي الأمني العام بوزارة
الدفاع ،والعميد الركن عبدالعزيز بن عبداهلل
املنذري م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة للعمليات والتخطيط رئي�س اللجنة
الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة
بقوات ال�سلطان امل�سلحة.
ويف �إطار املهام والواجبات التي تقوم
بها اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت
الطارئة ا�ستمع �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب

رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع مبقر قاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية وبح�ضور اللواء
الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية� ،إىل �إيجاز عن
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية وما ت�ضطلع به
من مهام و�أدوار يف ت�أمني املناطق ال�ساحلية
املت�أثرة باحلالة املدارية ،وحركة ال�سالمة
البحرية ،هذا �إىل جانب �أوجه الدعم والإ�سناد
الذي تقدمه جلميع القطاعات املعنية بالبحث
والإنقاذ والنقل الطبي.
ويف مقر القيادة املتقدمة للمركز الوطني
لإدارة احلاالت الطارئة بوالية ال�سويق
ا�ستمع �سموه �إىل �إيجاز من اللواء عبداهلل بن
علي احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�رشطة

واجلمارك للعمليات نائب رئي�س اللجنة
الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة �أ�شار فيه
�إىل اجلهود الوطنية التي ت�ضطلع بها اللجنة

بالتن�سيق والتعاون امل�شرتك مع اجلهات
املعنية وفقا خلططها الوطنية ،مو�ضحا
يف ذات الوقت حجم الت�أثريات يف املناطق
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معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
يزور املركز الوطني لإدارة احلاالت الطارئة

املت�رضرة والأدوار املتكاملة يف التعامل
معها ،ومبا ي�سهم يف �إعادة الأو�ضاع �إىل ما
كانت عليه.
عقب ذلك قام �صاحب ال�سمو ال�سيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع بزيارة
�إىل مقر اللجنة الع�سكرية الفرعية لإدارة
احلاالت الطارئة مبحافظة جنوب الباطنة
وا�ستمع من رئي�س اللجنة �إىل �إيجاز عن �آخر
م�ستجدات ت�أثريات احلالة املدارية واجلهود
املبذولة خلدمة املواطنني واملقيمني من
خالل عمليات الدعم والإ�سناد التي تقوم بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة �ضمن خطط اللجنة
الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة ،
مبا يعزز العمل الوطني التكاملي يف التعامل
مع ت�أثريات احلالة املدارية.
بعدها توجه �سموه �إىل مقر اللجنة
الع�سكرية الفرعية مبحافظة �شمال الباطنة
وا�ستمع من رئي�س اللجنة �إىل �إيجاز عن جهود
قوات ال�سلطان امل�سلحة بالتن�سيق مع اجلهات
املعنية �ضمن �أدوار خطة اللجنة الع�سكرية
الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة بقوات
ال�سلطان امل�سلحة يف خمتلف مواقع انت�شار
القوات يف املحافظتني ،واطلع �سموه على
الواجبات الوطنية التي تقدمها قوات ال�سلطان
امل�سلحة للمواطنني واملقيمني يف املناطق
املت�رضرة مبحافظة �شمال الباطنة من خالل
عمليات توفري ونقل وتوزيع املواد التموينية
والغذائية وعمليات نقل املواطنني والإخالء
الطبي والإنقاذ ،ودعم و�إ�سناد خمتلف اجلهات
العــدد ٥٣٨
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احلكومية للقيام مبهامها الوطنية ،ويف
ختام الزيارة قام �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع بجولة جوية
ا�ستطالعية لالطالع على حجم الأ�رضار يف
واليتي ال�سويق واخلابورة.
وقد �أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع خالل الزيارة باجلهود
التي تبذل من كافة اجلهات الع�سكرية وباقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى يف التعامل مع
الت�أثريات التي �أحدثها �إع�صار (�شاهني) خا�صة
يف بع�ض واليات حمافظتي �شمال وجنوب
الباطنة ،م�شرياً �سموه مب�ستوى التكامل الوطني
يف �إعادة الأو�ضاع �إىل طبيعتها وت�سخري كافة
الإمكانات واملقدرات الوطنية خلدمة املواطنني
واملقيمني املت�رضرين يف املحافظتني.

وثـمن �سموه الأدوار الوطنية اجلليلة
التي تقدمها اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت
الطارئة واللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة
احلاالت الطارئة واللجان الفرعية املنبثقة
منها وقوات ال�سلطان امل�سلحة  ،وامل�ساعي
امل�ضنية والت�ضحيات اجل�سيمة خلدمة الوطن
واملواطن واملقيم على �أر�ض هذا الوطن
العزيز ،حاثا �سموه اجلميع على م�ضاعفة
اجلهود من �أجل �إعادة احلياة �إىل طبيعتها،
واملحافظة على املنجزات الوطنية يف ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -والتي
ي�أتي على ر�أ�سها الإن�سان ال ُعماين ومن يقيم
على هذه الأر�ض الطيبة.

قام معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزير املكتب ال�سلطاين
نائب رئي�س جمل�س الأمن الوطني يوم
 ١٠/٤بزيارة املركز الوطني لإدارة
احلاالت الطارئة ،بح�ضور معايل الفريق
ح�سن بن حم�سن ال�رشيقي املفت�ش
العام لل�رشطة واجلمارك رئي�س اللجنة
الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة،
وممثلي قطاعات اللجنة.
اطلع معاليه على �سري عمل املركز
�أثناء التعامل مع احلالة املدارية
(�شاهني) ،والتدابري التي اُتخذت قبل

ت�أثر املحافظات ال�شمالية لل�سلطنة
باحلالة املدارية و�أثنائها ،كما ا�ستمع
�إىل اخلطط والإجراءات التي و�ضعتها

املنظومة الوطنية واجلهات املعنية كافة
للتعامل مع الأ�رضار الناجتة عن احلالة
املدارية.
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العماين
الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�ســــــــــــــــــــلحة واللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ُ
يقومــان بزيــارة ميدانيــة للوحــدات الع�سكريـــــــــــــــــــة املنت�شرة يف حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة

قـام يـوم  ١٠/٥الفريــق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بزيارة ميدانية للوحدات
الع�سكرية املنت�رشة ميدانيا يف كل من
حمافظة جنوب الباطنة وحمافظة �شمال
الباطنة �ضمن حدود م�س�ؤولية التعامل
مع ت�أثريات احلالة املدارية (�شاهني)
للجنة الع�سكرية الفرعية ملحافظة جنوب
الباطنة ،واللجنة الع�سكرية الفرعية
ملحافظة �شمال الباطنة .
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وقد التقى الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واللواء
الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
بقيادة اللجنتني الفرعيتني املنبثقتني
من اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة
احلاالت الطارئة ،بالتن�سيق مع اللجنة
الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة.
وقد �أثنى الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة على
اجلهود التي تقوم بها قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واجلهود املبذولة لتقدمي كافة
و�سائل الدعم والإ�سناد املتمثلة يف

عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة وتوفري
املياه واملواد التموينية الأخرى مبختلف
�أنواعها �إىل جانب امل�ساهمة يف �إعادة
فتح وت�أهيل الطرق املت�رضرة ،من جانبه
حث اللواء الركن قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين اجلميع بتقدمي وت�سخري كافة
اجلهود والإمكانات وبالتن�سيق والتعاون
امل�شرتك مع اجلهات احلكومية الأخرى
وذلك بهدف �إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت
عليه .
وخالل الزيارة امليدانية التقى الفريق
الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة واللواء الركن قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين باللواء عبداهلل بن علي
احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�رشطة
واجلمارك للعمليات نائب رئي�س اللجنة
الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة ،والذي
من جانبه قدم �إيجازاً لتقييم املوقف
الراهن وما �سبقته من �إجراءات وفق خطة
اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة
وما هي خطط التعامل مع متطلبات

املرحلة احلالية �إىل مرحلة �إعادة
الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه  ،مت�ضمنا
حجم وات�ساع ت�أثريات وتداعيات احلالة
اجلوية ،ومو�ضحا تكامل الأدوار خلدمة
كافة املواطنني واملقيمني يف جميع
املواقع املت�أثرة يف املحافظات ،ال�سيما
حمافظتي جنوب و�شمال الباطنة.
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�شيد بدور اللجنة
الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة واللجان الفرعية
والوحدات الع�سكرية وباقي اجلهات احلكومية الأخرى

وقد رافق الفري��ق الركن بحري رئي�س
�أركان ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة والل��واء
الرك��ن قائد اجلي�ش ال�سلط��اين ال ُعماين يف
الزي��ارة امليدانية العميد الركن عبدالعزيز
بن عبداهلل املن��ذري م�ساعد رئي�س �أركان
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة للعملي��ات

والتخطي��ط رئي���س اللجن��ة الع�سكري��ة
الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة ،والعميد
الرك��ن ح�س��ن ب��ن عل��ي املجين��ي رئي�س
التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية.
ه��ذا وت�ستم��ر جه��ود اللج��ان
الع�سكري��ة الفرعي��ة يف تفعي��ل خط��ط

العملي��ات الت��ي تتنا�س��ب واملرحل��ة
القائم��ة وف ًق��ا للتعليم��ات ال�ص��ادرة
م��ن اللجن��ة الع�سكري��ة الرئي�سي��ة
لإدارة احل��االت الطارئ��ة والتوجيهات
ال�ص��ادرة م��ن اللجنة الوطني��ة لإدارة
احلاالت الطارئة.

وخالل الزيارة �أدىل الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة بالت�رصيح التايل :
نحمد اهلل تعاىل يف ال�رساء وال�رضاء  ..ولقد اطلعنا اليوم عن قرب على حجم الأ�رضار الكبرية التي
خلفتها احلالة املدارية (�شاهني) يف املحافظات املت�رضرة .
و�إذ ن�شيد بالدور الرائد الذي تقدمه قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع وباقي
اجلهات الع�سكرية والأمنية يف التعامل مع تداعيات هذه احلالة املدارية ف�إننا نهيب بقوات ال�سلطان
امل�سلحة نحو م�ضاعفة وموا�صلة هذه اجلهود الوطنية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات وخمتلف �أوجه الدعم الفني
الفريق الركن بحري/
والإداري والإ�سناد الهند�سي.
الرئي�سي
عبداهلل بن خمي�س
كما ندعوهم �إىل اال�ستمرار يف القيام بعمليات البحث والإنقاذ للمت�رضرين واملفقودين ،و�إغاثة
املواطنني واملقيمني والأ�رس املحتاجة ،والإ�سهام يف توفري ما يحتاجون �إليه من اخلدمات الأ�سا�سية
وال�رضورية جنب ًا �إىل جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى .
تت�شرف قوات
وهنا �أود �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة
ال�سلطان امل�سلحة ب�أن
واللجان الع�سكرية الفرعية املنبثقة منها يف �إطار خطة اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة يف
يكون لها ح�ضورها
تف�ضل به
خمتلف املحافظات املت�رضرة ،وللتخفيف من الآثار الناجتة عن احلالة املدارية ،ووفق ًا مِلا َّ
الوطني يف تنفيذ
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -رعاه اهلل -من توجيهات
ما تف�ضل به جاللته �سامية كرمية حلكومة جاللته الر�شيدة القا�ضية بت�شكيل جلنة وزارية لتقييم الأ�رضار التي تعر�ضت لها
 رعاه اهلل -منمنازل املواطنني وممتلكاتهم املختلفة يف املحافظات التي ت�أثرت مبا�رشة مبركز احلالة املدارية ،وذلك
توجيهات ،ومبا
بهدف توفري خمتلف �أوجه امل�ساعدة والدعم الالزمني للتخفيف من حدة تلك الت�أثريات عليهم يف �أ�رسع
ت�ضطلع به من
وقت ممكن ،وما وجه به جاللته �-أيده اهلل -ب�رضورة الإ�رساع يف �إ�صالح البنية الأ�سا�سية التي ت�رضرت
�أدوار وطنية جتاه
نتيجة هذه الأنواء ،بالإ�ضافة �إىل اتخاذ ما يلزم من �إجراءات ،وتت�رشف قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�أن
التعامل مع مثل هكذا يكون لها ح�ضورها الوطني يف تنفيذ ما تف�ضل به جاللته -رعاه اهلل -من توجيهات ومبا ت�ضطلع به
�أنواء مناخية
من �أدوار وطنية جتاه التعامل مع مثل هكذا �أنواء مناخية ..حفظ ُعمان �سلطان ًا و �شعب ًا وما عليها من
مكت�سبات وطنية ،ومن ُيقيم على ترابها العزيز.
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�أ�شاد الفريق الركن بحري رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة بحجم اجلهود التي
بذلتها اللجنة الع�سكرية الرئي�سية واللجان
الع�سكرية الفرعية يف املحافظات ،و�أثنى
على اجلهود الكبرية التي بذلتها �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الع�سكرية
والأمنية الأخرى لإ�سناد الوحدات الع�سكرية
املنت�رشة واجلهات احلكومية الأخرى من
�أجل خدمة املواطنني واملقيمني على �أر�ض
ال�سلطنة املت�رضرين جراء ما خ َلّفته ت�أثريات
احلالة املدارية (�شاهني) ومبا يتما�شى
واخلطة العامة للجنة الوطنية لإدارة احلاالت
الطارئة ،وقد قدم الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة �شكره على
حجم اجلهود الوطنية التي بذلتها كافة
اجلهات الع�سكرية منها والأمنية واملدنية
والأهلية للو�صول �إىل هذا امل�ستوى امل�رشف
من الإجناز يف خمتلف املهام والأعمال
الإن�سانية والفنية والتقنية والهند�سية ،حتى
تتمكن باقي اجلهات احلكومية الأخرى يف
قادم الأيام من موا�صلة جهودها يف تنفيذ
خططها الالحقة جتاه �إ�سناد املت�رضرين
كافة ،وا�ستكمال الأعمال امليدانية املتبقية
يف �إطار �إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه،
جاء ذلك �أثناء زيارة الفريق الركن بحري

عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  ١٠/١٩مقر
اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت
الطارئة مبع�سكر املرتفعة.
وقد ا�ستمع رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة �إىل �إيجاز من العميد الركن
عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري م�ساعد
رئي�س الأركان للعمليات والتخطيط رئي�س
اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت
الطارئة وباقي الأع�ضاء كل يف جمال
اخت�صا�ص وحدته عن تفعيل اخلطط
ميدانيا وكيفية
الع�سكرية و�آلية تنفيذها
ً
التعامل مع �آثار وتداعيات احلالة املدارية
(�شاهني) والتن�سيق امل�شرتك مع اللجنة
الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة يف �إطار
عمليات الدعم والإ�سناد وامل�ساهمة يف
�إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه يف
حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة� ،إ�ضافة
�إىل الأدوار الإن�سانية وامليدانية التي
ا�ضطلعت بها الوحدات الع�سكرية املنت�رشة،
واجلهود واخلدمات التي تقدمها �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين ،وقوة ال�سلطان اخلا�صة ،واخلدمات
الهند�سية بوزارة الدفاع ،و�ش�ؤون البالط
ال�سلطاين ،لدعم القطاعات الأخرى .

كما اطلع رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة على جوانب التن�سيق اليومي
وان�سيابية العمل القائم بني اللجنة الع�سكرية
الرئي�سية واللجان الع�سكرية الفرعية يف
حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة.
هذا وقد تابعت اللجنة الع�سكرية
الرئي�سية يف اجتماعها الأدوار والواجبات
الوطنية واملهام املختلفة التي تقوم بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى
بوزارة الدفاع وباقي اجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى يف التعامل مع �آثار احلالة
املدارية وف ًقا للخطة الوطنية والهادفة �إىل
الت�رسيع يف �إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت
عليه وذلك بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية
لإدارة احلاالت الطارئة.
هذا وقد وجهت اللجنة الع�سكرية
الرئي�سية الوحدات الع�سكرية املنت�رشة من
خالل اللجنتني الع�سكريتني الفرعيتني
ب�رضورة الإ�رساع يف ا�ستكمال الأعمال
امليدانية املتبقية جنبا �إىل جنب مع خمتلف
اجلهات احلكومية وذلك متهي ًدا لعودتها
تدريج ًيا �إىل مع�سكراتها وفق خطة زمنية
وبناء على مقت�ضيات احلاجة
حمددة
ً
والواقع امليداين وبالتن�سيق مع اللجنة
الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة .
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العماين يتابع ميداني ًا
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
جهود ال�سالح يف التعامل مع ت�أثريات احلالة املدارية

تاب��ع ي��وم  ١٠/٥الل��واء الرك��ن
طي��ار خمي���س ب��ن حم��اد الغافري
قائد �س�لاح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين
ميدانيا �سري �إجراءات عمليات الدعم
والإ�سن��اد التي يقدمه��ا �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين للج��ان الع�سكرية
كل م��ن حمافظت��ي
الفرعي��ة يف ٍ
�شم��ال وجن��وب الباطنة .ج��اء ذلك
خالل الزيارة الت��ي قام بها لقاعدة
امل�صنع��ة اجلوي��ة للوق��وف عل��ى
اجله��ود املبذول��ة يف التخفي��ف
م��ن تداعي��ات ت�أث�يرات احلال��ة
املداري��ة وتداعياته��ا على ق��رى واليات
املحافظتني واالطالع على عمليات تنفيذ
الأدوار وامله��ام املوكل��ة لل�س�لاح �ضمن
خطط اللجن��ة الع�سكري��ة الرئي�سية لإدارة
احلاالت الطارئة من خالل عمليات البحث
والإنقاذ والإخالء الطبي ،وكذلك عمليات
نق��ل املواطنني ملواقع الإيواء املخ�ص�صة
عرب طائرات ال�سالح ،وقد �أثنى قائد �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين على حجم اجلهود
الوطني��ة الت��ي يقوم به��ا منت�سب��و �سالح
اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين جنب�� ًا �إىل جنب
م��ع باق��ي منت�سب��ي الوح��دات الع�سكرية
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املنت��شرة ميدانياً ،ومثمن�� ًا الدور الوطني
ال��ذي يقومون به خلدمة املجهود الوطني

يف التعام��ل م��ع �آث��ار احلال��ة املداري��ة
(�شاهني).

اللجنة الع�سكرية الرئي�سية
تطلع على كافة اال�ستعدادات
والإجراءات التي اتخذت منذ
الإعالن عن احلالة املدارية
وتفعيل اللجان الفرعية يف
املحافظات ،لتكون على �أهبة
اال�ستعداد واجلاهزية
حتقيقا جلهود وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة ودورها الوطني والإن�ساين وتظافرها
مع جهود امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،وا�صلت
اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة احلاالت
الطارئة بقوات ال�سلطان امل�سلحة خالل الفرتة
من ( )١٠/٢١-٢عقد اجتماعاتها مبع�سكر
املرتفعة.
وقد تر�أ�س االجتماعات العميد الركن
عبدالعزيز بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات
والتخطيط ،رئي�س اللجنة الع�سكرية الرئي�سية
لإدارة احلاالت الطارئة ،وبح�ضور �أع�ضاء
اللجنة ،وب�إ�رشاف ومتابعة مبا�رشة من الفريق
الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وقد ا�ستعر�ض رئي�س اللجنة مع الأع�ضاء
�آخر امل�ستجدات عن احلالة املدارية (�شاهني)
وا�ستمرار تطوراتها ،واملناطق التي من املتوقع
�أن تكون �أكرث ت�أثرا يف حمافظتي �شمال وجنوب
الباطنة ،وذلك من خالل الإيجازات والتقارير
والإ�شعارات والتنبيهات عن احلالة ال�صادرة من
قبل املخت�صني يف املركز الوطني للإنذار املبكر
من املخاطر املتعددة.
كما اطلعت اللجنة على كافة اال�ستعدادات
والإجراءات التي اتخذت منذ الإعالن عن احلالة
املدارية (�شاهني) وتفعيل كافة اجلهات واللجان
العاملة يف املحافظات املت�أثرة بهدف توحيد
اجلهود الوطنية وتكاملها ،لتكون على �أهبة
اال�ستعداد واجلاهزية ،كما مت خالل االجتماعات
الوقوف على جاهزية كافة الت�شكيالت والقواعد
اجلوية والبحرية والوحدات يف وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة يف تقدمي الدعم
والإ�سناد للمواطنني واملقيمني وفقا ملتطلبات
املوقف ،مع �إعطاء الأولوية الق�صوى للمناطق
امل�أهولة بال�سكان.
وتابعت اللجنة الع�سكرية الرئي�سية لإدارة
احلاالت الطارئة اجتماعاتها خالل مرحلة
التعايف من الإع�صار كافة اجلهود والواجبات

واملهام الوطنية التي قدمتها الوحدات الع�سكرية
باللجنتني الع�سكريتني الفرعيتني لإدارة
احلاالت الطارئة يف حمافظتي �شمال وجنوب
الباطنة ،كما ا�ستمرت اللجنة يف االطالع على
�سري العمليات امليدانية و�أوجه الدعم والإ�سناد،
كما اطلعت على م�ستجدات احلالة املدارية
والآثار التي خلفتها يف بع�ض واليات حمافظتي
�شمال وجنوب الباطنة.

وقد وا�صلت اللجان الع�سكرية الفرعية
لإدارة احلاالت الطارئة املنت�رشة يف حمافظات
ال�سلطنة اجتماعاتها حلني انتهاء احلالة ،وقد
مت خالل االجتماعات الوقوف على اجلهود
املبذولة من كافة الوحدات املنت�رشة وكيفية
التعامل مع الآثار والأ�رضار التي خلفتها احلالة
املدارية (�شاهني) وفق ًا خلطة اللجنة الع�سكرية
الرئي�سية لإدارة احلاالت الطارئة.
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

مهام و�أدوار� ..أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع والأجهزة الع�سكرية والأمنية الأخرى
يد حتمي ..ويد تبنـي ومتـد العـون وتدعـم اجلهـود..
يف �صور جليلة من التالحم وتكامل الأدوار ر�سمتها قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع جن ًبا �إىل
جنب مع باقي اجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى يف التعامل
مع تداعيات احلالة املدارية (�شاهني) ،وذلك بتقدمي كافة �أوجه الدعم
والإ�سناد للمواطنني واملقيمني من خالل ت�سخري املقدرات املادية والب�شرية،
وللوقوف على هذه اجلهود �سنتطرق للمهام والأدوار التي قامت بها خمتلف �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع والأجهزة الع�سكرية والأمنية
الأخرى.
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من��ذ الإع�لان ع��ن احلال��ة املداري��ة
(�شاه�ين) �أك��د اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعم��اين
جاهزيته التامة وت�سخري مقدراته و�إمكاناته
للم�ساهم��ة يف التعام��ل م��ع ه��ذه احلال��ة
املداري��ة ،وتقدمي كافة �أوجه الدعم والإ�سناد
للجهات احلكومي��ة الع�سكرية منها واملدنية
وباق��ي القطاع��ات الأخ��رى بال�سلطن��ة،
وذلك يف �إط��ار خطة اللجن��ة الوطنية لإدارة
احلاالت الطارئ��ة ،ويف الآتي ن�ستعر�ض �أبرز
املهام والأدوار التي قام به اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعم��اين من��ذ الإع�لان ع��ن احلال��ة املدارية
و�ص��وال �إىل مرحلة التعايف وعودة الأو�ضاع
�إىل ما كانت عليه وهي كالآتي:
 تقدمي كافة �أوجه الدعم والإ�سناد للمواطننيواملقيم�ين من خ�لال ت�سخر مقدرات��ه املادية
والب�رشية.
 نق��ل وتوزي��ع امل��واد الغذائي��ة والتمويني��ةواالحتياجات ال�رضورية للمواطنني واملقيمني
و�إ�سناد مراكز الإيواء.
نق��ل وقطر مركبات املواطن�ين ونقلها �إىل�أماكن �آمنة.
 �ش��ق و�إعادة فتح ومتهي��د الطرق الرئي�سيةوالفرعي��ة لت�سهي��ل احلرك��ة املروري��ة
للمواطن�ين واملقيم�ين ،وكذل��ك ان�سيابي��ة
و�ص��ول كاف��ة اخلدم��ات الإغاثي��ة للمناطق
املت�أثرة بالإع�صار (�شاهني).
 �إزالة املخلفات و�آثار الإع�صار. توف�ير الدع��م الفن��ي واملع��دات الهند�سيةواملع��دات الثقيل��ة واملركبات و�آلي��ات النقل
الثقيل��ة و�صهاري��ج املي��اه والبنزي��ن ،وفقا
ملتطلبات املوقف وح�سب الطلب.
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 دع��م قط��اع االت�ص��االت بالتع��اون م��ع�رشكات االت�صاالت بال�سلطنة.
 عمليات �إغاثة و�إنقاذ املواطنني واملقيمنياملت�رضرين.
 جتهيز الوجبات ال�ساخنة للأ�رس املت�رضرة.وفيم��ا يتعل��ق باجلانب ال�صح��ي قامت
اخلدم��ات الطبي��ة للق��وات امل�سلح��ة بجهود
متوا�صل��ة يف حماي��ة البيئ��ة والتفتي���ش
ال�صح��ي وح��االت الت�سمم ،وذل��ك بالتن�سيق
م��ع وزارة ال�صح��ة م��ن �أجل احلد م��ن ظهور
الأوبئ��ة والأمرا�ض من جراء خملفات احلالة
املداري��ة ،كم��ا مت ر���ش املن��ازل وتعقيمه��ا
و�أماك��ن ال�برك املائي��ة بامل��واد الكيميائية
املكافح��ة لنواق��ل الأمرا���ض م��ن احل�رشات
وغريه��ا ،ف�ض�لا ع��ن القي��ام بتوف�ير ع��دد
من حمط��ات الت�ضمي��د و�سي��ارات الإ�سعاف
الع�سكرية لتقدمي اخلدمات الطبية الالزمة.

�سيم��ا للمناط��ق املعزول��ة واجلبلية ،كما
قام منت�سبو �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
ب�أعم��ال �إزال��ة املخلف��ات م��ن الأماك��ن
العام��ة وامل�ؤ�س�س��ات احلكومية وعدد من
املدار���س واملن��ازل املت�أث��رة ،وذلك وفق
خط��ة اللجن��ة الع�سكرية الرئي�سي��ة لإدارة
احل��االت الطارئ��ة ،كم��ا قام �س�لاح اجلو
ال�سلط��اين ال ُعماين بت�سي�ير طلعات جوية
�أجن��زت خالله��ا مه��ام عدي��دة� ،شمل��ت
واليات حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة.

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
رغم الأ�رضار الب�رشي��ة واملادية التي
خلفتها احلالة املدارية (�شاهني) وفداحة
امل�شه��د ،ا�ستط��اع ال ُعماني��ون بف�ضل اهلل
وبف�ض��ل تعا�ضده��م ،وت�آزره��م ،وحبه��م
ال�ص��ادق لوطنه��م �أن يتج��اوزوا املحن��ة
ب�أق��ل اخل�سائر يف زمن قيا�سي ،ولقد كان
ل�س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعم��اين بالتعاون
م��ع �أ�سلح��ة ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
الأخ��رى دور ب��ارز يف عملي��ات البح��ث
والإنقاذ والإخ�لاء والإغاثة ،ونقل املواد
الغذائي��ة والتمويني��ة واال�ستهالكي��ة ال
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
�سخ��رت البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة
�إمكاناته��ا كباق��ي �أ�سلح��ة ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلح��ة والأجه��زة الع�سكري��ة والأمني��ة يف
ال�سلطنة من الق��درات الب�رشية واملادية وتقدمي
�أوج��ه الدع��م والإ�سن��اد للمواطن�ين واملقيمني
واجله��ات احلكومي��ة واخلا�ص��ة ،حي��ث قام��ت
البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة بتفعي��ل خط��ط
الإ�سن��اد الالزم��ة واملتمثل��ة يف ف��رق الغو�ص
للبح��ث والإنق��اذ يف عر���ض البح��ر ،ويف
الأودي��ة وال�برك املائية ،وكذل��ك �أعمال امل�سح
الهيدوغ��رايف للمناط��ق املت�أث��رة ج��راء احلالة
املداري��ة ،ودعم عملي��ات النقل البح��ري ملواد
الإغاث��ة واالحتياج��ات الإن�ساني��ة ال�رضوري��ة
وتوف�ير �سيارات الإطف��اء ،وقد كثف��ت البحرية
ال�سلطاني��ة العمانية جهودها من خالل ت�سخري
عدد من �سفن الأ�سطول لعلميات البحث واالنقاذ
و�أخرى لعمليات الإ�سن��اد وجهزت بفرق طبية،
وفرق للغو�ص.
والنت�ش��ال املخلف��ات ج��راء م��ا جرفت��ه
الأودي��ة من املواقع واملن��ازل ول�ضمان حركة
املالح��ة البحري��ة وحرك��ة ال�صي��د والق��وارب،
ونظاف��ة ال�شواطئ ،قام��ت البحري��ة ال�سلطانية
ال ُعمانية بعملية م�سح بحري لل�سواحل البحرية
مبحافظ��ة �شم��ال الباطن��ة .كم��ا ق��ام الط��ب
البح��ري بالبحرية ال�سلطاني��ة ال ُعمانية بتوفري
خدم��ة اال�ست�شارات الطبية عن بعد للمت�رضرين
ج��راء احلال��ة املداري��ة ،وقام��ت اخلدمات
م��ن َّ
االجتماعي��ة الع�سكري��ة بالبحري��ة ال�سلطاني��ة
العماني��ة بزيارة �أ��سر املت�رضرين م��ن احلالة
املدارية مبحافظة �شمال الباطنة.
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احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
�سخ��ر احلر���س ال�سلط��اين ال ُعم��اين كاف��ة
�إمكانات��ه ومقدرات��ه الب�رشي��ة واملادي��ة لدعم
جه��ود اللجن��ة الع�سكري��ة الرئي�سي��ة لإدارة
احلاالت الطارئة جن ًبا �إىل جنب مع باقي �أ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة وامل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخ��رى يف �إطار خطة اللجن��ة الوطنية لإدارة
احل��االت الطارئة ،حيث قام احلر���س ال�سلطاين
ال ُعم��اين بعمليات قطر ونق��ل املركبات العالقة
واملت�أث��رة م��ن احلال��ة املداري��ة ونقله��ا �إىل
الأماكن الآمنة ،وكذلك قام بتوفري وتوزيع عدد
من امل��واد التموينية والغذائي��ة واال�ستهالكية
وامل�ستلزمات املعي�شية ال�رضورية.
بالإ�ضاف��ة �إىل تزوي��د الأه��ايل باملي��اه
ال�صاحل��ة لل��شرب من خالل توزي��ع �صهاريج
مي��اه يف ع��دد م��ن املناط��ق وق��رى حمافظة
�شمال الباطنة ،عالوة على توفري معدات النقل
الثقيل��ة لنقل املواطن�ين واملقيمني �إىل مواقع
الإي��واء ،وكذلك �إزال��ة املخلفات م��ن الأماكن
العام��ة ومن ع��دد م��ن امل�ؤ�س�س��ات احلكومية
واملدار�س.
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قوة ال�سلطان اخلا�صة
قامت قوة ال�سلطان اخلا�صة بدور
كبري وجهود م�ضنية يف ت�سخري �إمكاناتها
ومقدراتها من �أجل مد يد العون جنبا �إىل
جنب مع باقي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى،
حيث قامت بعمليات نقل املواد التموينية
والغذائية وتقدمي �أوجه الدعم والإ�سناد
للمواطنني واملقيمني املت�رضرين يف
املناطق املت�أثرة باحلالة املدارية
(�شاهني).

�ش�ؤون البالط ال�سلطاين
قام �ش�ؤون البالط ال�سلطاين بتوفري املواد
الغذائية والتموينية وامل�سلتزمات ال�رضورية
للمت�رضرين من احلالة املدارية ،كما قام
الطريان ال�سلطاين ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين،
وبالتن�سيق مع عمليات احلر�س ال�سلطاين
العماين بعدد من الرحالت لإ�سناد عمليات
الإغاثة وتقدمي الدعم اللوج�ستي لفرق الإنقاذ
والإغاثة باللجنة الوطنية للدفاع املدين،
كذلك �إي�صال جمموعة من الفنيني لإ�صالح
الأعطال يف عدد من حمطات االت�صاالت يف
حمافظة �شمال الباطنة.
كم��ا ق��ام �ش���ؤون الب�لاط ال�سلط��اين
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة احلاالت
الطارئ��ة ب�إن�شاء وجتهيز خميم��ات متكاملة
اخلدم��ات للمتطوع�ين يف حم�لات الإغاث��ة
وتنظي��ف املن��ازل واملواق��ع املختلف��ة يف
الواليات املت�أثرة.
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اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع
�سخرت اخلدمات الهند�سي��ة بوزارة الدفاع
كافة �إمكاناته��ا الفنية والهند�سي��ة وامليدانية
مقدمة جميع �أوجه الدع��م والإ�سناد للقطاعات
الأخ��رى مبحافظتي �شم��ال وجن��وب الباطنة،
وفق��ا للمه��ام املوكل��ة �إليه��ا م��ن قب��ل اللجنة
الع�سكري��ة الرئي�سي��ة لإدارة احل��االت الطارئة،
وق��د قامت اخلدم��ات الهند�سية ب��وزارة الدفاع
بعمليات الإغاثة و�إنق��اذ املواطنني واملقيمني
املت�رضرين بالإ�ضافة �إىل نقل املواد التموينية
ال�رضوري��ة ،كما قامت بتوفري املعدات والآالت
الالزم��ة لتمهيد وت�أهيل و�ش��ق الطرق الرئي�سية
منها والفرعية ،وفت��ح املمرات الآمنة ،والطرق
البديل��ة ،كذلك قامت بدعم قط��اع الكهرباء من
خالل توفري املولدات الكهربائية ،وتقدمي الدعم
الفن��ي والإ�سن��اد الهند�سي لفح���ص املجمعات
والتو�صي�لات الكهربائي��ة للمن��ازل واملن�ش�آت
و�ضم��ان �صالحيتها ،و�إ�سناد �رشكات الكهرباء
(مزون-جمان) بعدد م��ن الفنيني الكهربائيني
و�إ�ص�لاح و�إع��ادة ت�أهيل �أعم��دة الكهرباء ،وقد
د�أبت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع بتوفري
�صهاري��ج املياه ال�صاحلة لل��شرب ،و�صهاريج
ال�رصف ال�صحي ل�شفط املياه الراكدة من الربك
املائي��ة املتجمع��ة و�إخالئه��ا م��ن احليوان��ات
النافق��ة ،وت�أت��ي ه��ذه اجله��ود لت�سهي��ل حركة
العبور والتنقل للمواطنني واملقيمني وان�سيابية
احلركة املرورية بني الواليات ف�ضال عن عودة
احلياة �إىل ما كانت عليه يف كافة جوانبها.
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ه ِّبي ُعمان
ُ

الكلية الع�سكرية التقنية
يف ظل اجلهود امل�ضنية واحلثيثة لإعادة
الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه ،قامت الكلية
الع�سكرية التقنية ب�إر�سال جمموعات من
طلبة الكلية ،وذلك لتقدمي العون وامل�ساندة
من خالل �إزالة املخلفات والآثار من الأحياء
ال�سكنية ومباين امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنازل
املواطنني مبحافظة �شمال الباطنة.
كما �ساهم طلبة الكلية الع�سكرية التقنية
بالتعاون مع فريق (طبيعة عمان) التطوعي
الذي قام بتنظيم بع�ض احلمالت التطوعية ،يف
�إزالة املخلفات التي نقلتها الأودية �إىل البحر
من جراء الأنواء املناخية (�إع�صار �شاهني) ،ثم
و�صلت �إىل �شواطئ والية ال�سيب عرب التيارات
املائية.
وقد بذل طلبة الكلية جهوداً كبرية لإزالة
خملفات الإع�صار واملتمثلة يف خملفات
الأ�شجار واملواد البال�ستيكية ومواد البناء
و�شباك ال�صيد ،وقد توجت جهود طلبة الكلية
بالنجاح وال�شكر والثناء والتقدير من �أبناء
املجتمع وخا�صة ال�صيادين الذين كانت
تلك املخلفات ت�شكل عائقا حلركة قواربهم
وحظيت مب�شاركة وا�سعة من بع�ض املتطوعني
من �أبناء الوالية.

ُ
أجن ِدينا
�أال هُ ِّبي
عمان ف� ِ
هر فينا
وال ُتبقي هُ َ
موم الدَّ ِ
�أال هُ ِّبي �أال هُ ِّبي علينا
أفعال
ب�
ٍ

ثري
ُت ُ

ال َعالمَ ينا

يما �أو َحزينا
فال يُبقي َ�س ِق ً

حتما َي ِقينا
يعم بالدَنا
َّ
ً
اخلريات �سارت
قواف ُل
ومنك
ِ
ِ
ِ
ل َت ُ
ن�ش َر يف َ�سنا الآفاق ِدي َنا

يف �إطار اجلهود الوطنية لإعادة
الأو�ضاع لطبيعتها يف املناطق املت�رضرة
جراء احلالة املدارية ،قامت الهيئة الوطنية
للم�ساحة بجهود الإعانة وامل�ساعدة جنبا
�إىل جنب مع باقي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع
والقطاعات احلكومية الأخرى.

أح�شاء ي�سمو
وفخر يف هوى ال
ِ
ٌ
�أو يمَ ينا

عراء َج ْ
رائح ُّ
ادت
وفيك َق
ُ
ال�ش ِ
ِ
ظم ِّ
عر موزو ًنا ر�صينا
ال�ش ِ
ِب َن ِ
ُّ
الكل مفتونٌ ُي َغ ِّني
وفيك
ِ
�أال هُ ِّبي َ
أ�سع ِدينا
ري ِك � ِ
بخ ِ

املقدم الركن متقاعد/
�سامل بن حممد ال�سيابي
اجلي�ش ال�سلطاين العماين
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يا البوا�سل يال�شبول املخل�صني فزعة الأبطال ما تبغى ندا
يوم �ص��اح الدار فزوا م�رسعني هاتفني ب�صوت واحد للفدا

ناظرين النبا كالأ�سد يف عرين �سابقني الكل ودامي للعال
جي�شن��ا مغ��وار ال ميكن يلني اعتال ر�ؤو�س النوايف واعتال

ُ
واديك حتى
اخلري يف
ي�سيل
ُ
ِ

ُن َق ِّل َب ُه ِ�ش َمالاً

ي��ا جنود عمان ال��درع الدفني يا حماة احلق يف يوم النوا

ورا�ضيني بحك��م رب العاملني يوم جاء ال�شاهني وحل ب�أر�ضنا

عد َي ُ
بزغ َّ
ال�س ُ
جر
ِ
فمنك َّ
كل َف ٍ

الهيئة الوطنية للم�ساحة

جند ُعمان

وطائ��رات اجل��و كالأجنم تزين ك�أنها �شهب النيازك يف ال�سما
ويف البحار �أ�سطولنا مت�أهبني �صارعوا الأمواج يف غ�سق الدجا
للمعا�ض��ل دوم حنَّا جاهزين ما نهاب املوت لأجل �أوطاننا
ونحن جند الدار واحل�صن احل�صني وتربة الأوطان بالدم تن�رشا
الباطنة يا دار ن�سل الأكرمني تربتك هيهات �أن ترتك �سدا
ويا عم��ان اخلري ي��ا دار الثمني يا عرو�س ال�رشق ويا �أجمل فنا
هيث��م املغوار قائدن��ا الأمني ربنا يحماك من كيد العدا
قد ق�سمنا ق�سمة الباري املكني بربنا ثم الوطن و�سلطاننا
الوكيل �أول جوي/
يعقوب بن حممد املعمري
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

�إن نه�ض��ة الأمة وقوتها وازدهاره��ا وتقدمها ،ووقوفها يف وجه
املخاط��ر الت��ي ق��د تعرت�ضها خ�لال م�سريتها ،يعتمد عل��ى عنا�رص
عدة ،من �أهمه��ا الإن�سان ،فبدون جهده و�إخال�صه
وتفاني��ه ال ميك��ن �أن تتق��دم الأم��ة ،وال ميك��ن �أن
تكون له��ا مكانة بني الأمم ،مهم��ا كان لديها من
املقوم��ات والعنا�رص املادية املختلفة ،فالإن�سان
بالن�سب��ة للأوطان هو الدافع مل�سريته��ا والداعم لوجودها ،فعلى
كاهل��ه تق��وم النه�ض��ات ،وبجه��وده ترت�س��خ ،وبهمت��ه ترتق��ي،
دائم��ا ه��و من
وبكفاح��ه وت�ضحيات��ه تق��وى وت�س��ود ،فالإن�س��ان ً
ي�صنع الأجماد ،ويخط مالم��ح التاريخ بعرقه وت�صميمه وعزميته،
دوما هو الأ�سا�س ال��ذي تعتمد عليه يف
ويف ُعم��ان يبقى الإن�س��ان ً
رقيها ،ويرتفع بجهوده البن��اء ،وبت�ضحياته وبطوالته ي�سود الأمن
واال�ستقرار ،وهذا ال�صنف من �أبناء الوطن نراهم يف �أ�صعب املواقف
وعن��د ال�شدائد واملحن ،لأن حبهم لوطنهم يفوق كل ما عداه ،ويكون
همهم الأكرب خدمة الوطن يف �أي جمال ،والرقي مب�ستواه والت�ضحية
بالغ��ايل والنفي���س من �أجل��ه ،وتك��ون �سعادتهم احلقيقي��ة يف عمل
خمل���ص يقومون ب��ه  ،و�إجناز هام للوطن يحققون��ه ،وخدمة جليلة
لأبناء وطنهم ي�سدونها.
�إن املجتمع ال ُعماين بن�سيجه املتما�سك ،املتمثل يف خ�صو�صيته
وعادات��ه وتقاليده امل�ستمدة من الدي��ن الإ�سالمي احلنيف ،يثبت
على الدوام �أنه الأقوى يف وجه املحن وال�صعوبات التي قد تواجه
وطن��ه ،وه��و مع الأي��ام يربهن عل��ى حلمته وتعاون��ه وت�آزره
ومتا�سك��ه ،وقد �أكد على ذلك يف الأن��واء املناخية (�شاهني)
ؤخرا ،كما �أثبت
التي تعر�ضت لها �أجزاء من وطننا العزيز م� ً
أي�ضا يف املواق��ف الأخرى ،والأن��واء املناخية
ذل��ك � ً

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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امل�شابه��ة الت��ي تعر�ض له��ا الوطن قب��ل ذلك،
و�أن الهبة الكبرية ،والتالحم والت�آزر والتعاون
ب�ين �أبن��اء الوط��ن بجميع فئاتهم ،ه��و مبثابة
الت�أكيد على ر�سوخ تلك القيم واملبادئ النبيلة
يف وجدانه��م ،وعلى احلب املتجذر يف نفو�سهم
جت��اه بع�ضهم بع�ضا ،وق��د �أكد ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد
الأعل��ى -حفظ��ه اهلل ورع��اه  -عل��ى ذل��ك من
خالل خطاب��ه ال�سامي ي��وم � 12أكتوبر 2021م،
حي��ث ق��ال ( :وقد ك�شف��ت لنا الأي��ام املا�ضية،
�سطرها �أبناء ُعمان الأوفياء
عن ملحمة وطنية َّ
بثباته��م ،و�صربهم ،ومتا�سكه��م ،وتعا�ضدهم،
و�سيظل ذلك �شاه ًدا على قوة هذا الوطن ،وقدرته
على ال�صمود ،يف مواجهة الظروف واملتغريات،
ولق��د كان ذلك امتدا ًدا ملا بذله �أبناء ُعمان من
ت�ضحي��ات على مر الع�صور) ،وق��د �أ�شاد جاللة
القائ��د الأعل��ى املعظ��م يف خطاب��ه ال�سام��ي
باجلهات املختلفة التي كانت لها �أدوار رائـــدة
ومهمة فــ��ي هذه الأنــواء ،حي��ث قــال جاللته
 �أبق��اه اهلل  ( : -وكم��ا ن��ود �أن ن�شي��د ب��دوركافة اجلهات احلكومي��ة ،واخلا�صة ،والأهلية،
مم��ن قاموا ب�أدوار رائدة ومقدرة يف �إدارة هذه
احلال��ة ،ويف اال�ستجاب��ة الفوري��ة ملتطلب��ات
التعام��ل معها ،ونخ�ص بالذكر اللجنة الوطنية
لإدارة احل��االت الطارئ��ة ،وقواتن��ا امل�سلح��ة
البا�سل��ة ،و�رشطة ُعم��ان ال�سلطانية ،والأجهزة

الأمني��ة ،وكافـــــ��ة املواطنــ�ين
واملقيميـ��ن ،وقطاعــــ��ات الإي��واء،
واخلدمـــ��ات امل�ســــان��دة ،و�شـ��ركات
القطاع اخلا�ص ،واجلمعي��ات الأهلية،
جميعا
وف��رق املتطوعني ،الذي��ن كانوا
ً
مثاال للوطنية احلقة).
�إن املواق��ف الوطني��ة والتع��اون
امل��شرف ب�ين �أبن��اء املجتم��ع ال ُعم��اين
الذي ب��رزت �صورته جلية خ�لال الأنواء
املناخي��ة ،يعد دلي�لا �أكيدا عل��ى اللحمة
الوطنية املخل�صة ،التي �سوف تظل ب�إذن
اهلل خال��دة يف ذاك��رة التاري��خ ال ُعم��اين،
كما �أنه��ا ت�أكيد لقوة الن�سيج االجتماعي
لأبناء املجتم��ع ،والتما�س��ك القوي لهذا
ال�شع��ب ال��ذي ي�ش��كل يف جممل��ه �أ�سـ��رة
واح��دة متعاون��ة ومتكاتف��ة ،وترجم��ة
فعلية لإح�سا���س وطني ل�شعب فطر على
التع��اون واملحب��ة ،وترب��ى عل��ى القيم
الفا�ضلة ،والأخالق الكرمية.
�أدام اهلل على ُعماننا الغالية نعمة الأمن
واال�ستقرار ،بقيادة جاللة ال�سلطان هيثم
ب��ن طارق املعظ��م القائ��د الأعلى ،وحقق
عل��ى يدي��ه الكرميت�ين املزيد م��ن الرخاء
والإجن��از للوط��ن العزي��ز و�أهل��ه الكرماء،
واهلل �سبحانه وتعاىل يرعى امل�سرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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�أ�سلحة
الدمــار
ال�شامــــل
العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي

تنق�سم �أ�سلحة الدمار ال�شامل �إىل العديد من الأنواع ولكل نوع خ�صائ�صه
وا�ستخداماته .وقد �ساهمت �أ�سلحة الدمار ال�شامل يف تعريف القوة الع�سكرية
العاملية �أثناء احلرب الباردة ،ومنذ �سقوط االحتاد ال�سوفيتي (ال�سابق) عام
1991م� ،أ�صبحت بع�ض الأ�سلحة متاحة للبلدان التي ال متلكها من قبل،
وحتاول العديد من الدول حتقيق هذه املكانة من القوة الع�سكرية ،وت�أكيد
نف�سها �ضد القوى العاملية .و�سن�ستعر�ض هذا املو�ضوع من خالل تعريفات
�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،و�أنواعها ،وخ�صائ�صها ،ون�ش�أتها ،واملواثيق
واملعاهدات ذات ال�صلة ،وذلك على النحو الآتي:
�أوال :تعريفات �أ�سلحة الدمار ال�شامل� .سن�ستعر�ض بع�ض من املفاهيم
والتعريفات املهمة لأ�سلحة الدمار ال�شامل وامل�صطلحات املتعلقة بها وذلك
على النحو الآتي:
 vالأ�سلحة النووية .هي �أ�سلحة تدمري فتاكة ت�ستخدم عمليات التفاعل
النووي الذي يعتمد يف قوته التدمريية على عملية االن�شطار النووي �أو
االندماج النووي ،ونتيجة لهذه العملية تكون قوة قنبلة نووية �صغرية �أكرب
بكثري من قوة انفجار �أ�ضخم القنابل التقليدية يف ميدان القتال.
 vالأ�سلحة البيولوجية .الأ�سلحة البيولوجية تتكون من بكترييا �سامة �أو
طفيليات �أو فريو�سات ،ومن �أبرز و�أخطر نتائج انت�شارها يف ميدان املعركة
هي( ،اجلدري ،واجلمرة اخلبيثة).
العــدد ٥٣٨
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�أ�سلحة الدمار ال�شام��ل هي الأ�سلحة
النووي��ة والبيولوجي��ة والكيميائي��ة،
وتع ّد ه��ذه الأ�سلح��ة الأخط��ر على مر
التاري��خ لقدرته��ا الفتاك��ة عل��ى �إبادة
كل م��ا هو حي م��ن حيوان��ات ونباتات
وب�ش��ر .ولق��د اختل��ف اخل�براء حول
تاري��خ ب��دء ا�ستعم��ال ه��ذا امل�صطل��ح
لأول م��رة ،وذل��ك �إم��ا يف ع��ام 1937م
(ح�ين وقع الق�صف اجل��وي ملدينة رنيكا
 Guernicaب�إ�سبانيا) �أو يف عام 1945محني �أ�سقطت الطائ��رات الأمريكية �أول
قنبلتني ذريتني يف التاريخ على املدينتني
اليابانيتني (هريو�شيما )Hiroshima-
و(ناجازاك��ي  )Nagasaki-الت��ي �أدت
�إىل مقت��ل( )66000م��ن املدني�ين جراء
انفج��ار وت�سخ�ين �سالح ن��ووي واحد،
وقد ارتفع عدد ال�ضحايا �إىل ()140،000
بحل��ول نهاي��ة ذلك الع��ام عل��ى خلفية
الإ�شعاع��ات الناجتة عن ا�ستخدام القنبلة
النووية.
 vالأ�سلحة الكيميائية .هي الأ�سلحة التي تعتمد على �إطالق غازات حربية
وعوامل كيميائية يف ميدان القتال لتلويث� ،أو قتل� ،أو �إعاقة الأفراد ،و�إحراق
املعدات ،وتلويث الأر�ض.
 vاخلوا�ص الكيميائية .هي �صفات تخت�ص مبواد كيميائية معينة تبعا
لرتكيبها الذري �أو اجلزئي و�أ�سلوب تفاعل هذه املواد مع غريها.
 vالتلوث .هو عملية امت�صا�ص �أو تر�سيب �أو وجود املواد الكيميائية �أو
البيولوجية �أو النووية على الأفراد �أو املن�ش�آت �أو الأر�ض �أو الأج�سام �أو الطعام
�أو النباتات �أو املاء ،بحيث ت�صبح غري �صاحلة لال�ستخدام الآدمي �أو احليواين،
ب�سبب وجود مواد كيميائية �أو عنا�رص م�ش ّعة �أو مواد بيولوجية �ضارة.
 vاجلرعة .هي حا�صل �رضب الرتكيز يف الزمن ،وهي تعرب عن العالقة بني
تركيز الغاز احلربي وزمن تعر�ض الأفراد له ،على �أن يكون ت�أثريه على هيئة
بخار� ،أو على �شكل (�أيروزول)� ،أي �أن اجلرعة ت�ساوي الرتكيز املليجرام يف
زمن التعر�ض بالدقيقة لبخار املادة.
 vالأيروزول .هو عبارة عن ذرات دقيقة على �شكل �سائل مر�شو�ش� ،أو
جزئيات �صلبة مثل ال�ضباب �أو الدخان ،ومعظم (الأيروزول) ال يرى بالعني
املجردة.
 vاجلرعة القاتلة .هي تلك اجلرعة املقدرة بوحدة (مليجرام/كجم) ،مثال
من وزن اجل�سم والذي �إذا مت التعر�ض لها ح�صلت الوفاة ،فنجد �أن اجلرعة

القاتلة لعامل الأع�صاب �إذا دخل عرب فم الإن�سان ( 0,6ميللجرام/كجم).
 vاملطهر .هو مركبات ت�ستخدم لتطهري �أو �إزالة �أو �إبطال فعالية العوامل
الكيميائية والنووية والبيولوجية.
 vالتطهري .هو الإجراء املتخذ لت�أمني ال�سالمة للأفراد ،واملعدات،
والأرا�ضي ،وذلك بوا�سطة امت�صا�ص �أو دمار �أو �إزالة العوامل الكيميائية
والبيولوجية� ،أو �إزالة املواد امل�شعة العالقة ب�أي ج�سم.
ثانيا� :أنواع �أ�سلحة الدمار ال�شامل:
 pالأ�سلحة النووية .ال�سالح النووي هو جهاز م�صمم لإطالق الطاقة
بطريقة متفجرة منتجة بذلك االن�شطار النووي� ،أو االندماج النووي� ،أو مزيج
من العمليتني .ويطلق على �أ�سلحة االن�شطار عادة (قنابل ذرية) ،وي�شار �أي�ضا
�إىل �أ�سلحة اندماج القنابل النووية احلرارية �أو القنابل الهيدروجينية ب�شكل
�أكرث �شيوعا .تنتج الأ�سلحة النووية طاقة متفجرة هائلة تقدر (بكيلوتون)
�أي ( 1000طن) و(ميجاتون) �أي ( 1،000،000طن) لو�صف طاقة االنفجار
اخلا�صة بهما ب�أوزان مكافئة من املادة املتفجرة التقليدية .على �سبيل
املثال ،القنبلة الذرية التي �ألقيت على مدينة (هريو�شيما) ،يف اليابان يف
عام 1945م ،التي حتتوي على حوايل ( ) 64كجم ( 140رطل) من اليورانيوم
عايل التخ�صيب� ،أطلقت طاقة تعادل حوايل ( )15كيلوطن من املتفجرات
الكيميائية� .أنتج هذا االنفجار على الفور موجة �صدمة قوية ،وكميات هائلة
من احلرارة ،والإ�شعاعات القاتلة.
 pالأ�سلحة الكيميائية .تعتمد هذه الأ�سلحة على ا�ستخدام الغازات
ال�سامة مبختلف �أنواعها� ،أو الغازات التي ت�سبب االختناق ومتنع و�صول
الهواء �إىل الرئتني ،ومن تلك الأ�سلحة الكيميائية بع�ض الغازات وهي ،غاز
الأع�صاب ،وغاز اخلردل ،وغاز الفو�سجني ،وغاز الكلور ،وغاز ال�سارين،
وغاز ال�سيانيد ،واجلمرة اخلبيثة ،والفو�سفور .وميكن تق�سيم الأ�سلحة
الكيميائية �إىل نوعني ،هما املواد امل�ستقرة التي ي�ستمر ت�أثريها ال�سام
لعدة �ساعات �أو عدة �أيام مثل( :الزارين ،وااليربيت ،واللويزيت) وغريها،
واملواد غري امل�ستقرة التي ي�ستمر ت�أثريها لدقائق مثل( :كلور وال�سيانوجني
والفو�سجني) وغريها ي�ؤثر على ا�ستقرار املواد ال�سامة.
برزت الأ�سلحة الكيميائية ك�أ�سلحة دمار �شامل حقيقية يف احلرب
العاملية الأوىل (1914م1918-م) .بد�أ اجلي�ش الأملاين احلرب الكيميائية
احلديثة ب�شن هجوم (الكلور ) يف (يرب�س) ببلجيكا  ،يف � 22أبريل 1915م،
مما �أ�سفر عن مقتل ( )5000جندي فرن�سي وجزائري وخرق خطوط دفاعهم،
و�رسعان ما طورت الدول الأخرى قدرتها الع�سكرية ملجابهة ا�ستخدام
�أملانيا للغاز واخلردل .بنهاية احلرب ا�ستخدم كال اجلانبني كميات هائلة
من الأ�سلحة الكيميائية ،مما ت�سبب فيما يقدر بنحو (� )130000إ�صابة ،مبا
يف ذلك ( )91000حالة وفاة .وقد تكبد اجلي�ش الرو�سي حوايل ( )500.000من
هذه اخل�سائر ،و�أ�صيب �أو قتل ( )180.000من الربيطانيني ب�أ�سلحة كيماوية،
وكان ثلث ال�ضحايا الأمريكيني يف احلرب العاملية الأوىل ب�سبب اخلردل
وغازات كيميائية �أخرى ،وهي ذات الن�سبة تقريبا جلميع الدول امل�شاركة
يف احلرب.
وبعد احلرب العاملية الثانية ،مت ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف
عدد من احلروب الإقليمية يف �آ�سيا وال�رشق الأو�سط معظمها كانت عوامل
الأع�صاب مثل( ،غاز اخلردل ،وال�سارين ،والتابون ،و�سيانيد الهيدروجني)،
مما �أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة ع�رشات الآالف من الب�رش.
 pالأ�سلحة البيولوجية �أو اجلرثومية :الأ�سلحة البيولوجية هي كائنات
دقيقة مثل الفريو�سات والبكترييا والفطريات �أو ال�سموم الأخرى التي يتم
�إنتاجها و�إطالقها عمداً وت�سبب املر�ض واملوت يف الب�رش �أو احليوانات
�أو النباتات .وميكن �أن ت�شكل العوامل البيولوجية ،مثل (اجلمرة اخلبيثة،

ال�سالح النووي هو جهاز م�صمم لإطالق الطاقة
بطريقة متفجرة منتجة بذلك االن�شطار النووي،
�أو االندماج النووي� ،أو مزيج من العمليتني
وتوك�سني ،والبوتولينوم ،والطاعون) ومتثل حتديا �صعبا على ال�صحة
العامة ،مما يت�سبب يف �أعداد كبرية من الوفيات يف فرتة زمنية ق�صرية،
بينما ي�صعب احتواء ت�أثريائها .وميكن �أن ت�ؤدي هجمات الإرهاب البيولوجي
�أي�ضا �إىل وباء ،على �سبيل املثال �إذا مت ا�ستخدام فريو�سات (الإيبوال �أو ال�سا)
كعوامل بيولوجية .وتكون �إما بكترييا �أو فريو�سات �أو خمائر ،وتعتمد هذه
الأ�سلحة على ن�رش الأمرا�ض الفتاكة ك�أمرا�ض (الطاعون واجلدري والكولريا)
وغري ذلك ،ون�رش الفريو�سات والبكترييا يف التجمعات عن طريق و�ضعها
يف الأطعمة �أو مياه ال�رشب �أو الأغطية التي ي�ستعملها النا�س ،ون�رشها
على �أو�سع نطاق بو�سائل متعددة كا�ستخدام احليوانات واحل�رشات احلية
والنافقة التي تنقل العدوى كالفئران والرباغيث احلاملة للطاعون والكولريا،
وقد �أ�صبحت كل هذه الأوبئة تعد وجتمع فيما يعرف بالقنبلة البيولوجية،
ثم تلقى على الأعداء لن�رش الأوبئة والأمرا�ض.
ثالثا :خ�صائ�ص �أ�سلحة الدمار ال�شامل .تتميز هذه الأ�سلحة بعدة
خ�صائ�ص متيزها عما �سواها من الأ�سلحة �أهمها:
 uلي�س لها �سالح م�ضاد مينع ت�أثريها �أو يبطل �أثرها :فالطائرة مثال لها
م�ضادات جوية وهي طائرة مثلها ،ولها م�ضادات �أر�ضية كاملدافع امل�ضادة
للطائرات وال�صواريخ  ،والدبابة لها امل�ضادات املتمثلة يف املقذوفات
امل�ضادة للدبابات ،وهكذا � ،أما �أ�سلحة الدمار ال�شامل فلي�س هناك �سالح
مينع ت�أثريها �أو يبطل �أثرها.
 uاملخلفات ال�سلبية على البيئة .ت�ؤثر �أ�سلحة الدمار ال�شامل على النظام
البيئي ب�أكمله �سواء الإن�سان �أو احليوان �أو النبات �أو الهواء ت�أثريا �شديدا،
وتبقى حادثة (هريو�شيما) �أف�ضل �شاهد على القدرة التدمريية للأ�سلحة
النووية.
 uاالمتداد الزمني .ال يقت�رص �أثر تلك الأ�سلحة على الفرتة الزمنية التي
ا�ستخدم فيها ال�سالح �أو قريبا منها ،بل قد ميتد �أثره �إىل عدة عقود تالية
ال�ستخدامه حتى �إنه ي�شمل �أجياال مل تكن خملوقة زمن ا�ستخدامها.
 uامل�ساحة التدمريية ال�ضخمة .ال�سالح العادي مهما بلغت قوته التدمريية
ال يتعدى م�ساحة حمدودة ،بينما م�ساحة التدمري واخلراب التي حتدثها
�أ�سلحة الدمار ال�شامل م�ساحة وا�سعة جدا.
رابعا :مميزات الأ�سلحة الكيميائية من وجهة النظر الع�سكرية هناك
العديد من املزايا التي ميكن �أن ي�ستفيد منها �أطراف ال�رصاع امل�سلح من
الأ�سلحة الكيميائية �أهمها:
 lالت�أثري على القوى الب�رشية للعدو.
� lإعاقة العدو ومنعه من اال�ستفادة من املناطق واملواقع املهمة يف م�رسح
العمليات.
 lعرقلة تقدم العدو ب�رضب �أهداف �إ�سرتاتيجية مهمة يف العمق.
 lالت�أثري النف�سي و�إ�ضعاف الروح املعنوية يف �صفوف قوات العدو.
 lالت�أثري على البيئة ب�شكل عام يف م�سارح عمليات العدو.
خام�سا :ن�ش�أة �أ�سلحة الدمار ال�شامل لقد ن�ش�أت وتطورت العديد من �أ�سلحة
الدمار ال�شامل عرب الع�صور و�صوال �إىل القرن احلادي والع�رشين ،وقد �أ�شارت
امل�صادر التاريخية �إىل �أن �أول ا�ستخدام للمواد الكيميائية يف احلروب كان
يف الهند منذ (� )2000سنة قبل امليالد ،حيث كان وقتها الأبخرة امل�ستخدمة
ت�سبب االرتخاء والنعا�س ،وقد ا�ستخدمت كذلك يف ح�صار (بالتيا) �أيام حرب
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م�شهد ل�سقوط القنبلة الذرية على مدينتي (هيور�شيما وناجازاكي) هيور�شيما ،على الي�سار وناجازاكي على اليمني

قذائف حمملة بغاز اخلردل

ا�ستخدام الغازات ال�سامة خالل احلرب العاملية الأوىل

الأ�سلحة البيولوجية هي كائنات دقيقة مثل الفريو�سات والبكترييا
والفطريات �أو ال�سموم الأخرى التي يتم �إنتاجها و�إطالقها عمدا
ت�سبب املر�ض واملوت يف الب�شر �أو احليوانات �أو النباتات

�ضد اجلي�ش الأحمر خالل فرتة احلرب الأهلية الرو�سية ،وبعدها يف عام
1923م ا�ستعملته القوات الفرن�سية والإ�سبانية �ضد الثوار يف املغرب� ،أما
القوات الإيطالية فقامت ب�أول عملية ر�ش لهكذا �سالح من على منت الطائرات
يف عامي (1935م ـ 1936م) يف �أثيوبيا �ضد القوات الأثيوبية ،ف�أدى الهجوم
�إىل وقوع خ�سائر فادحة ،كما �أن اليابان ا�ستخدمت هذا ال�سالح يف حربها
�ضد ال�صني يف الأعوام (1945 - 1937م).
ويف احلرب العاملية الثانية مت ا�ستخدام هذا ال�سالح بطريقة �أو
ب�أخرى وهو ما مل تتوفر املراجع التي ت�شري �إىل ذلك� ،إال �أن ذروة تطوير
هذا ال�سالح كانت ظهور ع�رص القنبلة الذرية ،حيث قامت الواليات
املتحدة الأمريكية بالهجوم الذري ب�إلقاء القنبلتني الذريتني على مدينتي
(هيور�شيما وناجازاكي) اليابانيتني الأمر الذي �أدى �إىل ا�ست�سالم اليابان.
وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية و�ضحت احلاجة �إىل و�سائل كيميائية
هجومية فتاكة ،ولكنها يف الوقت نف�سه �أقل تكلفة من القنبلة الذرية ،وال
حتدث الدمار الهائل الذي يتطلب �إنفاق مبالغ طائلة لإعادة ت�أهيل البنى
الأ�سا�سية ،فان�رصف علماء الدول املنت�رصة يف احلرب �إىل تطوير الأ�سلحة
الكيميائية واجلرثومية ،وقد كان العلماء يدركون خطورة هذه املواد،
فكانوا يختربون فاعلية املالب�س والأقنعة الواقية على رجال �آليني قبل �أن
يرتدوها يف جتاربهم.
وقد بلغت التجارب على الأ�سلحة الكيميائية ذروتها خالل احلرب
الباردة بني القوتني العظميني �آنذاك ،الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق ،فكانت النتيجة �أن خزنت الواليات املتحدة الأمريكية ما
ال يقل عن (ثالثني �ألف طن) من الأ�سلحة الكيميائية ،مقابل ما ال يقل عن
(�أربعني �ألف طن) لدى االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،وهو �أكرب خمزون يف العامل
على الإطالق .كما �أن بع�ض املراجع ت�شري �إىل �أن الواليات املتحدة الأمريكية
�شنت حربا كيميائية يف حرب فيتنام با�ستخدامها املادة املعروفة بـ (�إيجل
�أورجن) لإزالة �أوراق الأ�شجار التي كانت توفر غطاء للمقاتلني الفيتناميني.
ومبا �أن ال�صغري �أو ال�ضعيف يحاول دائما يقلد الكبري �أو القوي ،فقد انفتح
الباب على م�رصاعيه �أمام العديد من الدول لإنتاج الأ�سلحة الكيميائية
وخ�صو�صا بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي.

(البيلوبونيز) وهي معركة حا�سمة دارت بني املدن اليونانية والإمرباطورية
الفار�سية عام ( )479قبل امليالد .كما مت ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية من
قبل (التتار) يف عام (1747م) ،حيث كانوا يعملون على �إلقاء الفئران امليتة
من فوق �أ�سوار املدن التي كانوا يحا�رصونها ،وذلك بغر�ض �إ�شاعة وباء
الطاعون فيها ومن ثم ي�ست�سلم �أهلها .و(التتار) هم �شعب تركي ينحدر من
�شعب (القفجاق) ي�سكن �رشق (منغول�ستان) و�أن (جنكيز خان) قام ب�إبادتهم
بالكامل تقريبا ومل يبقَ منهم �سوى ال�سبايا وخم�سمائة رجل.
كما مت ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف عدة حروب قدمية منها ،حرب
(البوير) ،وهي حرب حدثت بني بريطانيا وجمهوريتي (البوير) امل�ستقلتني
(الوالية الربتقالية احلرة) ،وجمهورية جنوب �أفريقيا خالل الفرتة من عام
(1881 - 1880م) .كذلك اعتمد الربيطانيون والإ�سبان على �إحدى الطرق
امل�شابهة عند ا�ستعمارهم للأمريكيتني ،حيث قدموا البطانيات كهدايا
للقبائل الهندية املوجودة هناك ،والتي كانت ملوثة بفريو�س اجلدري .ويف
القرن الثامن ع�رش امليالدي قام الرو�س بطرق م�شابهة ،وذلك عندما حاولوا
احتالل مدن �آ�سيا الإ�سالمية ،حيث كانوا يلقون جثث قتلى الطاعون من
فوق �أ�سوار املدن ليتمكنوا من دخول املدينة .وكذلك (نابليون) اعتمد على
�إلقاء احليوانات النافقة من جراء الإ�صابة باجلمرة اخلبيثة يف مياه ال�رشب،
وذلك بهدف قتل �أعدائه.
ويف احلرب العاملية الأوىل ح�صلت قفزة نوعية يف تطوير هذا ال�سالح
الفتاك ،حيث ا�ستعمل الأملان وللمرة الأوىل يف التاريخ غاز اخلردل وهو
نوع جديد يهاجم جلد الإن�سان ويحدث فيه حروق وتقرحات ،مما �أدى
�إىل حدوث بلبلة كبرية داخل الأطقم الطبية الربيطانية التي كانت تعالج
اجلنود الربيطانيني بعد تعر�ضهم للهجوم الكيميائي الأملاين كونهم كانوا
يتعاملون للمرة الأوىل مع هكذا �إ�صابات .وعموما مت ا�ستخدام غاز اخلردل
خالل هذه احلرب على نطاق وا�سع �ضد �آالف اجلنود املح�صنني يف اخلنادق
التي كانت من ال�سمات الرئي�سية لهذه احلرب ،وكان غاز اخلردل ال�سالح
الكيميائي املف�ضل ،الذي �أدى �إىل �إزهاق �أرواح �آالف اجلنود ،ومن مل ميت
املواثيق واملعاهدات الدولية حلظر الأ�سلحة النووية
من جرائه �أ�صيب بالعمى �أو بحروق حمل الكثري منهم ندباتها �إىل �آخر يوم
والكيميائية والبيولوجية
من حياته ،وت�شري الإح�صائيات �إىل �أن مليونا من �أ�صل ع�رشين مليون وفاة
رغم تطور �صنع �أ�سلحة الدمار ال�شامل خا�صة و �أنها مل تعد حكرا على
�أو �إ�صابة يف احلرب العاملية الأوىل تعزى �إىل غاز اخلردل.
�أقطاب احلرب العاملية الثانية �ضد الآخرين ،الحظ اخلرباء �أن اجلماعات
�أما بعد احلرب العاملية الأوىل ا�ستمرت بع�ض الدول با�ستعمال هذه امل�سلحة مل ت�ستخدم �أ�سلحة كهذه �ضد �أعدائها ،و�إمنا مت ا�ستعمالها
الأ�سلحة املحرمة دوليا ،حيث ا�ستعملته القوات الربيطانية يف عام 1919م عموما ك�ضمان �سعت من خالله الدول املتخا�صمة لت�أمني نف�سها،
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علىالرغم من املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي حترم �إنتاج
وا�ستخدام �أ�سلحة الدمار ال�شامل� ،إال �إنه ال يزال ال�سباق جاريا يف
�إنتاج وجتربة هذه الأ�سلحة بني العديد من الدول يف العامل
ويعود ذلك للإدراك املبكر بخطورة �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وما يرتتب
على ا�ستخدامها من خ�سائر اقت�صادية وب�رشية ي�صعب حتملها ،مما دفع
ذلك لتكثيف اجلهود الدولية لإبرام جمموعة من الأعراف واالتفاقيات
واملعاهدات العاملية والإقليمية للح ّد من هذا اخلطر� ،شكلت مببادئها
وقواعدها النظام القانوين لنزع هذه الأ�سلحة .وهناك العديد من الأعراف
واالتفاقيات واملعاهدات التي �أبرمت يف هذا املجال ،و�سن�ستعر�ض الأهم
منها على النحو الآتي:
 nبروتوكول جنيف الذي يحظر ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف احلرب
املوقع يف عام 1925م ،وقد كان هذا الربوتوكول مو�ضع ترحيب ،و�إن كان
ي�شوبه عدد من �أوجه الق�صور البالغ ،ومنها �أنه ال يحظر ا�ستحداث �أو �إنتاج �أو
تكدي�س الأ�سلحة الكيميائية ،وكان من امل�شاكل �أي�ضا �أن الدول العديدة التي
�صدقت على الربوتوكول ،احتفظت بحقها يف ا�ستخدام الأ�سلحة املحظورة
�ضد الدول التي لي�ست طرفا يف الربوتوكول� ،أو يف االنتقام النوعي �إذا
ا�س ُتخدمت الأ�سلحة الكيميائية �ضدها.
 nمعاهدة حظر الأ�سلحة الكيميائية و�إنتاجها وتخزينها وا�ستخدامها
وتدمريها .ومتت املعاهدة ب�إدارة منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية
( )OPCWوهي منظمة ما بني احلكومات ومقرها الرئي�س يف (الهاي)
يف هولندا ،ودخلت املعاهدة حيز التنفيذ عام 1997م ،فمنعت ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية و�إنتاجها وتخزينها ونقلها ،وتعد كل مادة كيميائية
�سالحا كيميائيا مبوجب هذه املعاهدة ،وتتمثل
م�ستخدمة لأغرا�ض احلرب
ً
�أهم موجبات �أطراف هذه املعاهدة بتطبيق هذا احلظر وتدمري كافة الأ�سلحة
الكيميائية املوجودة ،وت�رشف منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية على
عمليات التدمري.
وابتداء من �أبريل 2016م وافقت ( )192دولة على االلتزام مبعاهدة حظر
الأ�سلحة الكيميائية ،وامتنعت بع�ض الدول عن التوقيع على املعاهدة .وابتداء
من �أكتوبر 1916م مت تدمري حوايل ( )%93من خمزون الأ�سلحة الكيميائية
املعلن يف العامل ،وت�ضم املعاهدة �أحكاما تق�ضي بالتقييم النظامي ملرافق
�إنتاج الأ�سلحة الكيميائية ،والتحقيق يف مزاعم ا�ستخدام الأ�سلحة و�إنتاجها
بناء على ا�ستخبارات الدول الأع�ضاء الأخرى .وهناك بع�ض املواد التي مت
ا�ستثنا�ؤها من املعاهدة التي ت�ستخدم للأغرا�ض ال�سلمية .والنقاطـ الرئي�سية
الواردة يف هذه املعاهدة هي:
 mحظر �إنتاج الأ�سلحة الكيميائية وا�ستخدامها.
 mتدمري مرافق �إنتاج الأ�سلحة الكيميائية �أو مراقبة حتويلها �إىل وظائف
�أخرى.
 mتدمري كافة الأ�سلحة الكيميائية مبا فيها الأ�سلحة املرتوكة خارج
حدود الدول الأع�ضاء.

 mالتعاون بني الدول الأع�ضاء ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية يف حاالت
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية.
 mنظام تفتي�ش خا�ص مبنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية لإنتاج املواد
الكيميائية التي قد يتم حتويلها �إىل �أ�سلحة كيميائية.
 mالتعاون الدويل يف اال�ستخدام ال�سلمي للكيمياء يف املناطق ذات ال�صلة
بالأ�سلحة الكيميائية.
اخلال�صة
بد�أ ا�ستخدام املواد الكيمائية يف احلروب عام ( )2000قبل امليالد يف
احلروب الهندية ولكن با�ستخدام مواد بدائية ،ثم تطورت املواد الكيميائية
وا�ستخداماتها يف عدة حروب قدمية با�ستخدام املواد امللوثة بفريو�س
اجلدري .ويف القرن الثامن ع�رش امليالدي ا�ستخدمت جثث القتلى امللوثة
بالطاعون ،واحليوانات النافقة من جراء الإ�صابة باجلمرة اخلبيثة .وكانت
القفزة النوعية يف �صناعة الأ�سلحة الكيميائية ظهرت خالل احلرب العاملية
الأوىل� ،أما خالل احلرب العاملية الثانية ظهرت القنبلة الذرية معلنة وجود
�سالح كيميائي رهيب ميكن ا�ستخدامه كمالذ �أخري لإنهاء �أي حرب يف
امل�ستقبل.
وعلى الرغم من املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي حترم �إنتاج
وا�ستخدام هذا ال�سالح� ،إال �إنه ال يزال ال�سباق جاريا يف �إنتاج وجتارب
الأ�سلحة النووية بني العديد من الدول يف العامل ،والذي �شكل �أزمات �سيا�سية
معقدة �أ�صبح من ال�صعوبة مبكان �إيجاد حلول لها ب�سهولة.
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ميكن القول �إن تاريخ التقنية هو يف الوقت نف�سه تاريخ احلرب ،ومن هنا
ت�أتي �أهمية العالقة الوطيدة بني التقنية وتطور الأ�سلحة ,ويف كل حقبة من
حقب التاريخ جرى الت�أكيد على �أن التقنيات احلديثة ،والأفكار اجلديدة،
تكتب �صفحات جديدة �أي�ضا يف كتب التاريخ الع�سكري ،وهذا ما حدث بالن�سبة
للم�ستجدات يف جماالت القوة اجلوية� ،أو احلرب امليكانيكية� ،أو احلرب
النووية� ،أو التحكم عن بعد� ،أو حرب الف�ضاء .والكثري من التقنيات والأجهزة
واالخرتاعات اجلديدة ،والتي ت�ستخدم الآن ا�ستخدا ًما �سلم ًيا ،طورت �أ�سا�سا
لتخدم �أحد اال�ستخدامات الع�سكرية يف احلروب ال�شهرية ب�أنواعها ،وكان ذلك
ينبع من منطلق احلكمة ال�شهرية ،والتي تقول (احلاجة �أم االخرتاع).

على امتداد التاريخ� ،أثارت احلروب
العديد من التحديات ،التي �رسّ عت و�ألهمت
االبتكارات التقنية .و�أ�سهم الوعي باملوقف
الع�سكري ،والذي �ساندته �أنظمة احلا�سب الآيل
املح�سنة بدرجة كبرية ،يف القيام ب�أعمال
القيادة والتحكم واالت�صاالت واال�ستخبارات
واال�ستك�شاف ،و�ساهم ذلك يف �إيجاد ال ّتزامن
بعمليات م�شرتكة
واملعا�رصة ،و�رسعة القيام
ّ
ت�ؤدي �إىل تدمري كل �شيء على مرمى الب�رص يف
اجلو العا�صف،
فورا وبدقة ،فال ّ
ميدان القتالً ،
العمليات.
إعاقة
�
لهما
ميكن
الدام�س
وال الظّ الم
ّ
و�إذا كان التاريخ قد حفلت �أيامه بالطفرات
الوا�سعة يف فنون القتال ،و�أ�سلحته ومعداته،
ف�إنه ي�شهد الآن طفرة تقنية تزيد عليها من
حيث الكم �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة ،ومن حيث الكيف
مبا ال ي�صلح للمقارنة ،وتلك هي ق�ضية التطوير
امل�ستمر يف �أدوات احلرب وو�سائلها ،حيث مل يعد
دور اجليو�ش يف احلروب احلديثة قا�رصاً على
جمرد خو�ض ال�رصاع ،اعتماداً على الأ�سلحة
التقليدية فح�سب ،بل �أ�صبحت اجليو�ش تعتمد
على التقانة الرفيعة.
�إن الـنـ�سـبـة الأكـبـر لـالبـتـكـارات
واالخـتـراعـات واالكـتـ�شـافـات الـعـلـمـية
�أ�صـبـحـت تتم على نحو متزايد يف املختربات
ومراكز البحث وم�ؤ�س�سات التطوير التابعة
ل�رشكات �صناعة الأ�سلحة ،و�ساد اجتاه االعتماد
على ا�ستخدام تقنيات متطورة ،مع خف�ض
النفقات ،حتى غدت املعرفة والتقنية �أهم من
الطائرات وال�سفن ،بحيث ميكن ر�ؤية منطقة
ع�سكرية من خالل كامريا واحدة يف �أي بيئة،
كما ميكن معرفة كل ما يجري من ات�صاالت،
وبالتايل ال�سيطرة على �إدارة احلرب .ومت االنتقال
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اللواء متقاعد الدكتور/
علـــــي مـــحــمـــد رجــــب
جمهورية م�صر العربية

التقنيــات احلديثــــــــــــــــــة وا�ستخداماتها يف املجال الع�سكري

من املظلة النووية �إىل املظلة املعلوماتية .لذلك،
اجتهت بع�ض الدول �إىل الإقالل من حجم القوات
امل�سلحة ،واالهتمام بزيادة الرادارات التي
ميكن �أن تراقب م�ساحات وا�سعة ،وا�ستخدام
املركبات غري امل�أهولة ،يف الرب ،واجلو ،والبحـر،
و�أ�صـبـحـت هـناك حاجة �إىل نوعية جديدة من
الأفراد .و�أ�صبح الف�ضاء اخلارجي م�شحو ًنا بح�شد
هائل من �أنواع خمتلفة من الأقمار اال�صطناعية
التي جتوب �أرجاءه الف�سيحة ،وذلك لتغطية
مهام عديدة ،مما جعل الف�ضاء و�سطً ا جدي ًدا
وم�رسحا للتناف�س الع�سكري املبا�رش وال�رصاع
ً
املحتمل؛ فبعد �أن كان القتال حم�صوراً على
احلروب الربية ،واجلوية ،والبحرية� ،أ�ضاف
العلماء وخمططو الإ�سرتاتيجية بعداً جديداً �إىل
�أبعاد احلرب وال�رصاعات الدولية با�ستغالل
الف�ضاء اخلارجي كم�رسح عمليات جديد تدور
فيه معارك احلرب املقبلة.

التقنيات احلرجة
ال�صناعات الدفاعية دائمة التطور،
وت�ستخدم كل ما هو جديد يف العلم والتقنية،
وت�ضعه يف القالب الذي ينا�سب املتطلبات الفنية
والتكتيكية والبيئية للأ�سلحة املختلفة ،بل �إن
هذه املتطلبات قد تدفع اخلرباء واملهند�سني
والعلماء البتكار نظريات جديدة وتقنيات
حديثة يف املجاالت املختلفة .فمثال ،احلاجة
�إىل �سعة تخزين عالية يف احلا�سبات امل�ستخدمة
يف املعدات الع�سكرية �أدت �إىل ت�صغري الدوائر
املتكاملة،)Integrated Circuits IC( :
وبالتايل ،عدد الأجزاء التي تتكون منها املعدات
الع�سكرية ،مثل الطائرة� ،أو ال�صاروخ .ولزيادة
�رسعة الطائرات ،لزم البحث عن مواد جديدة

جل�سم الطائرة تتحمل احلرارة العالية ،وهكذا.
واملواد امل�ستخدمة يف الطائرات تختلف عن
تلك امل�ستخدمة يف الدبابات ،وكذا الآالت التي
ت�ستخدم يف ت�صنيع ال�صواريخ تختلف عن تلك
امل�ستخدمة يف �صناعة الطائرات �أو الدبابات.
والتطور ال�رسيع الذي حدث يف التكنولوجيا
�أدى �إىل تطور يف املواد امل�ستخدمة ،ويف الآالت
واحلا�سبات والروبوت ،وكذا يف املقدرة على
ا�ستخدام احلا�سبات يف الت�صميم والت�صنيع.
وتفـر�ض خـطى التـغيـري املت�سارعة حتديات
مل ي�سبق لها مثيل �أمام خمتلف ال�صناعات
الدفاعية ،وتقدم لها فر�ص التطوير ،وتفتح
�أمامها الآفاق اجلديدة .وقد بات على �أرباب
ال�صناعة �أن يح�صلوا على التقنية املالئمة
يف الوقت املنا�سب ،لتلبية متطلبات ال�صناعة
الع�رصية .ومن امل�ؤكد �أن كربيات ال�رشكات
�ست�ستخدم كل طاقاتها ،بحيث تتمكن يف
امل�ستقبل من الفوز بالربامج الرئي�سية الداخلة
�ضمن نطاق ن�شاطاتها .ويظل الهدف الرئي�سي
ل�رشكات ال�صناعات الدفاعية هو احلفاظ على
التقنية املمتازة ومراكز الريادة التي يحتلونها،
كل يف حقل اهتمامه الأ�سا�سي.
وتـعـتـمـد الأ�سـلـحـة الـحـديـثـة عـلـى
العديد من التقنيات التي يطلق عليها ا�سم
(التقنيات احلرجة) ،والتي تت�سم بالتطـبيـق
العـلـمـي لـنـظريات متقدمة جدا ،ومن هذه
التقنيات :بناء احلوا�سب املتوازيـة ،والـتـمـييز
الآلــي للأهداف ،واملقذوفات ذات ال�رسعة
الفائقة ،واملواد فائقـة التو�صـيل ،وتـمـثيل
املعلومات ودجمها ،والتخزين واملعاجلة
ال�ضوئية للمعلومات ،واحلما�س امل�ستمر لزيادة
اال�ستثمارات املخ�ص�صة يف �أنظمة القيادة

الف�ضاء اخلارجي �أ�صبح م�شحو ًنا بح�شد هائل من �أنواع خمتلفة من الأقمار
اال�صطناعية التي جتوب �أرجاءه الف�سيحة ،وذلك لتغطية مهام عديدة ،مما جعل
الف�ضاء و�سطا جديدا وم�سرحً ا للتناف�س الع�سكري املبا�شر وال�صراع املحتمل
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الأ�سلحة الذكية هي تلك الأ�سلحة التي يتم توجيهها لإ�صابة الهدف بدقة عالية ،من
خالل �أ�ساليب التوجيه املختلفة :الرادارية ،والليزرية ،واحلرارية ،والتليفزيونية� ،إ�ضافة
�إىل التوجيه بوا�سطة الأقمار ال�صناعية ،مبا يحقق الفاعلية الق�صوى
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الطائرات امل�سرية و دورها يف احلروب احلديثة

العميد �أول الركن متقاعد/

�أعزائي القراء الكرام� ،سن�سلط
ال�ضوء يف هذا العدد من جملتنا املتميزة
(جند عُ مان) على الطائرات امل�سرية دون
نظرا ملا متثله هذه الطائرات من
طيارً ،
�أهمية يف عاملنا املعا�صر ،وتطورها املتنامي
وال�سريع يف عامل مت�سارع التغيري ال يعرف
التوقف ،والبع�ض منا بال �شك ي�سمع الكثري عن
الطائرات امل�سرية �أو الطائرات دون طيار  ،لكنه قد ال يعرف عنها �إال ما يتم
تناوله �أو تداوله يف الأخبار والو�سائل الإعالمية ب�أنواعها ب�شكل خمت�صر.
نظرا
وخالل هذا املقال �س�أحتدث عن هذه الطائرات ،لي�س ب�شكل مو�سع ً
لت�شعب مثل هذه املوا�ضيع  ،لكنني �س�أتطرق �إىل املعلومات املهمة التي بال
�شك �سترثي القارئ الكرمي.

حمــد بـــن را�شــــد البلو�شــــي
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الطائرات امل�سرية تعرف ب�أ�شكال عديدة ،وهي ك�أي �سالح �أو معدة �أو
�أداة حديثة ومتطورة ،يتم التحكم بها عن بعد ،بحيث متكن م�ستخدميها
من �رضب �أهدافهم ب�أقل خ�سائر بدون املخاطرة ب�أنف�سهم ،وبالتايل
التقليل من التكلفة الب�رشية يف العمليات القتالية.
تقدما بني الأ�سلحة التي يتم
وتعد الطائرات امل�سرية ال�سالح الأكرث ً
التحكم بها عن بعد ،والتي متكن امل�ستخدم لها من تدمري �أهدافه بطريقة
خمتلفة عن القتال املعتاد ،لكن هذا بحد ذاته ال يجعلها فريدة يف �أ�سلوب
أي�ضا من
ا�ستخدامها� ،إذ ميكن �إطالق ال�صواريخ والق�صف اجلوي � ً
م�سافات بعيدة ،ومن قبل متخ�ص�صني ال ي�ضطرون لر�ؤية نتائج الق�صف
الذي قاموا بتنفيذه.
�أ�صبحت هذه الطائرات ت�شغل فكر كل الدول على خمتلف م�ستوياتها
و�إمكاناتها ،حيث �أ�صبح لها الدور املحوري يف �أي �رصاع م�سلح قد
ين�شب بني دولة و�أخرى �أو جمموعة دول �أو حتالفات ،لقد تطورت هذه
الطائرات وتو�سع ا�ستخدامها ،وعلى الرغم من ظهور �أجيال عديدة منها
ف�إن �أ�ساليب ا�ستخدام هذه الطائرات �أ�ضافت �إليها �أبعا ًدا جديدة �أحدثت
ثورة يف جمال اال�ستخدام ،مما �أدى �إىل فتح �آفاق متعددة للطائرات
امل�سرية ،واهتمت الكثري من الدول املنتجة لل�سالح ب�إنتاج الطائرات
امل�سرية ال�ستخدامها يف تنفيذ العديد من املهام التي تكلف بها طائرات
القتال احلديثة يف هذا الع�رص.
وهذه الطائرة التي توجه عن بعد �أو تربمج م�سب ًقا مل�سار جوي
ت�سلكه ،يف الغالب حتمل حمولة لأداء مهامها ك�أجهزة الكامريات �أو حتى
القذائف ،اال�ستخدام الأكرب لها يكون يف الأغرا�ض الع�سكرية كاملراقبة
والهجوم ،لكن �شهد ا�ستخدامها يف الأعمال املدنية مثل مكافحة احلرائق،
كبريا ،حيث ت�ستخدم يف املهام ال�صعبة
ومراقبة خطوط الأنابيب تزاي ًدا ً
واخلطرة مقارنة بالطائرات التقليدية املعروفة لدينا جميعا ،والتي يجب
�أن تتزود بالعديد من احتياجات الطيار مثل املق�صورة ،و�أدوات التحكم
يف الطائرة ،واملتطلبات البيئية مثل ال�ضغط والأك�سجني ،و�أدى التخل�ص
من كل هذه االحتياجات �إىل تخفيف وزن الطائرة وتكلفتها ،لذا غريت
هذه الطائرة طبيعة احلرب اجلوية بحيث �أ�صبح املتحكم يف الطائرة غري
معر�ض لأي خطر حقيقي.
وت�أكدت �أهمية الدور الذي تقوم به الطائرات امل�سرية ك�سالح ف َّعال يف
العمليات امل�شرتكة احلديثة ،مما جذب االنتباه �إليها ملا حققته من كفاءة
كبرية يف هذا املجال ،كان من نتائجها ت�سابق الدول املنتجة للأ�سلحة
على ت�صميم �أنواع متطورة من هذه الطائرات وتزويدها بو�سائل و�أجهزة
مع نظم �إلكرتونية تتيح �إمكانية ا�ستخدامها يف مهام متعددة تتنا�سب
مع مطالب العمليات امل�شرتكة احلديثة ،ولقد ظلت الطائرات امل�سرية يف
بداية عملها مق�صورة على ا�ستخدامات معينة منها (الإنذار واال�ستطالع
واكت�شاف الأهداف املعادية وتدريبات الدفاع اجلوي والت�صوير) �إال �أنها
�شهدت تطورات متتالية يف تنوع اال�ستخدام خالل العقدين الأخريين من
القرن الع�رشين املا�ضي ،و�أ�ضافت القوات الأمريكية من خالل العمليات
الع�سكرية التي متت يف �أفغان�ستان والعراق والبلقان قدرات جديدة لهذه
الطائرات امل�سرية.
التعريف
الطائرات امل�سرية هي طائرات موجهه ال�سلك ًيا و�آليا ،وميكنها �أن
تطري يف �أي اجتاه �أو ارتفاع طب ًقا لإمكاناتها الت�صنيعية ،والغر�ض الذي
�صنعت لأجله ،ويتم ت�شغيلها والتحكم بها عن بعد ،وميكن �إطالقها من

�أول طائرة دون طيار ظهرت يف اململكة املتحدة عام
(١٩١٧م) ثم طورت عام (١٩٢٤م) ك�أهداف
متحركة للمدفعية ،ومنذ احلرب العاملية الأوىل كانت
الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا واململكة املتحدة،
�أوىل الدول ا�ستخدامًا لها يف قواتها امل�سلحة
قاذفة �أر�ضية �أو من �سطح ال�سفن �أو �إ�سقاطها من طائرات �أخرى ،وميكن
ا�ستعادتها مرة �أخرى �إىل مكان الإطالق �أو �إىل �أي مكان �آخر بعد االنتهاء
من مهمتها.
�أنواع الطائرات امل�سرية
تنق�سم �أنواع الطائرات امل�سرية من حيث التوجيه �إىل الطائرات
(املوجهة ذاتيا ،والطائرات املوجهة عن بعد) ومن حيث �إمكانية اال�ستعادة
�إىل (طائرات م�سرية ميكن ا�ستعادتها ،وطائرات م�ستهلكة) ومن حيث
ال�شكل اخلارجي �إىل (طائرات م�سرية على �شكل طائرات ذات جناح ثابت،
�أو طائرة موجهة من دون طيار على �شكل طائرة عمودية).
نبذة تاريخية
فر�ضت الطائرات امل�سرية نف�سها يف الآونة الأخرية ،ويطلق ا�سم
الطائرة امل�سرية �أو دون طيار (الدرونز) على الطائرات التي يجري التحكم
فيها من بعيد ،و�أحيانا يكون التحكم ذاتيا.
ظهرت �أول طائرة دون طيار يف اململكة املتحدة عام (١٩١٧م) ثم
طورت عام (١٩٢٤م) ك�أهداف متحركة للمدفعية ،ومنذ احلرب العاملية
الأوىل ،كانت الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا واململكة املتحدة � ،أوىل
الدول ا�ستخداما لها يف قواتها امل�سلحة ،ثم حلق بها االحتاد ال�سوفيتي
(ال�سابق) يف ثالثينيات القرن املا�ضي.
�أتاحت احلرب العاملية الثانية (١٩٣٩م١٩٤٥ -م) واحلرب الكورية
(١٩٥٠م١٩٥٣ -م) املجال ال�ستخدامها من قبل الواليات املتحدة
الأمريكية يف الأغرا�ض التدريبية ،كما ا�ستخدمت ك�صواريخ موجهة يف
تلك احلرب ،ويف الت�صدي للطائرات احلربية امل�أهولة بالطيارين ،وكانت
الواحدة منها ت�ستخدم يف كل غر�ض من تلك الأغرا�ض مرة واحدة ،لذلك
�أنتج منها ما يقارب ( )١٥٠٠٠طائرة عرب م�صنع يقع يف (كاليفورنيا)
بالواليات املتحدة الأمريكية ،وقد برز دورها يف املجال اال�ستخباراتي
بعد حرب فيتنام (١٩٥٥م١٩٧٥-م) ،وا�ستخدامها يف حرب �أكتوبر عام
(١٩٧٣م) ،ولكن مل حتقق النتيجة املطلوبة منها ل�ضعف الإمكانات يف
ذلك الوقت ووجود حائط ال�صواريخ امل�رصي ،وكانت �أول م�شاركة فعالة
لها يف معركة �سهل البقاع بني �سوريا و�إ�رسائيل ونتج عنها �إ�سقاط عدد
من الطائرات املقاتلة من اجلانبني املت�ضادين ،كما زودت بال�صواريخ
لأول مرة يف الهجوم على (كو�سوفا) عام ١٩٩٩م ،واقرتب االنفاق
العاملي عليها من ( ١٠٠مليار دوالر �أمريكي) مع نهاية عام ٢٠١٩م
نتيجة لتطورها امل�ستمر والطلب املتزايد عليها ،وتتطلع الكثري من الدول
�إىل تطويرها لإحاللها حمل الطائرات املقاتلة والقاذفات مبا يف ذلك
القاذفات النووية ح�سب الكثري من الدرا�سات والكتابات حول م�ستقبلها
و�أ�سلوب ا�ستخدامها.
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مفهوم ا�ستخدام وم�سميات الطائرات امل�سرية عامليا
عرفت الطائرة امل�سرية وا�شتهرت عامل ًيا با�سم ( )rpv’sوهو اال�سم
املخت�رص عن اجلملة الإجنليزية ()remotely viloted vehicl’s
وكان البع�ض يف املا�ضي يطلق عليها ا�سم ( ،)dronesوي�رص البع�ض
على ا�ستعمال ت�سميتني ،لأغرا�ض الدقة يف الت�سمية� ،أوالهما ()uavs
وهي الكلمه املخت�رصة عن اجلملة الإجنليزية (unmanned air
 ،)vehiclesوالثانية )uarvs( ،وهي الكلمة املخت�رصة عن اجلملة
الإجنليزية ()unmanned air reconnaissance vehicles
ولكن ا�ستعمال هذه الأ�سماء ظل حمدو ًدا ،وبقيت معروفة لدى �أغلب
الأو�ساط العاملية با�سم ( )rpv’sويق�صد بها الطائرات �أو املركبات
الف�ضائية التي ال يوجد بها طيار ،وتطلق �إىل اجلو بالطريقة االعتيادية،
بحيث تقلع با�ستعمال العجالت من ممر �أو من �أر�ض �صاحلة لذلك� ،أو
بوا�سطة قواذف على الأر�ض �أو من فوق �أ�سطح ال�سفن �أو من طائرة �أخرى،
يتحكم يف خط م�سارها ويف ال�سيطرة على الأنظمة الفنية فيها ال�سلكيا
عن بعد ،لتقوم بالطريان �إىل منطقة عملها لأداء مهامها والعودة �إىل
قاعدتها ليعاد ا�ستعمالها مرة �أخرى ،وذلك لبع�ض الأنواع فقط.
الطائرات امل�سرية هي �أنظمة تقنية معقدة ال يوجد بها طيار ،ولكن ا�سم
هذه الطائرات ال يدل متاما على الطريقة التي تعمل بها ،فهي يف الواقع
ال توجه نف�سها بنف�سها ب�شكل كامل (بل حتتاج �إىل طيار يجل�س يف حمطة
التوجيه على الأر�ض ويتحكم بها عن بعد بطريقة �آلية) ،كما يقول (ديرك
�شميت) من معهد الرحالت اجلوية يف املركز الأملاين لأبحاث الطريان
والف�ضاء( :الطائرة دون طيار حتتاج �إىل طيار على الأر�ض فهذه الطائرات
تتطلب يف احلقيقة �أن يكون لها طيار يف حمطة �أر�ضية ،وهذا الطيار
الأر�ضي يتحمل م�س�ؤولية قيادتها ،وي�ضمن عدم وقوعها يف �أية حوادث،
ويتدخل يف حاالت الطوارئ ،لكنه ال يفعل ذلك بوا�سطة ع�صا حتكم مثل
ع�صا توجيه طائرات الألعاب ،بل �إن عليه حتديد نقاط م�سار الطائرة،
وبعدها تقوم الطائرة بتوجيه نف�سها بنف�سها وفق الربجمة امل�سبقة لها
بوا�سطة نظامها الآيل� ،أي بتوجيه من نظامها الآيل املربمج �سل ًفا).
وهذا النظام ال يختلف كثريا عن نظام طائرات نقل امل�سافرين الكبرية
واحلديثة ،التي تطري مل�سافات طويلة ب�شكل تلقائي كامل با�ستخدام
الطيار الآيل ،حيث يتحدث (ديرك �شميت) عن هذا النظام قائال�( :إن نظام
الطريان الآيل فيها يحدد موقع الطائرة يف اجلو من خالل كم هائل من
البيانات ،التي يجمعها مبا يتوفر لديه من تقنيات كالبو�صلة ومقيا�س
االرتفاع وعداد ال�رسعة وجهاز املالحة عرب الأقمار ال�صناعية (.)Gps
�أما الطائرات امل�سرية البعيدة مبئات الكيلومرتات عن حمطة التوجيه
الأر�ضي فلم يعد يتحكم بها من خالل موجات الراديو ،بل عرب الأقمار
ال�صناعية ،وذلك لأن االت�صال الال�سلكي بوا�سطة القمر ال�صناعي ال
ينقطع يف الأغلب .
التجنب الآيل للت�صادمات
ال�شيء الذي ال ي�ستطيع ال�شخ�ص املوجود يف قمرة القيادة الأر�ضية
فعله ،هو ر�ؤية ما يوجد خارج الطائرة بعينيه ب�شكل مبا�رش و�إمنا عرب
الكامريات ،ولذلك عليه االنتباه دائما لتجنب ت�صادم الطائرات امل�سرية
مع �أية طائرات �أخرى يف اجلو.
فالطائرات امل�سرية ميكنها الك�شف عن العقبات التي تواجهها
بوا�سطة �أجهزة ا�ست�شعار مركبة على متنها كالكامريات ال�ضوئية العادية،
العــدد ٥٣٨
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الطائرات امل�سرية البعيدة مبئات الكيلومرتات عن حمطة
التوجيه الأر�ضي مل يعد يتحكم بها من خالل موجات
الراديو بل عرب الأقمار ال�صناعية ،وذلك لأن االت�صال
الال�سلكي بوا�سطة القمر ال�صناعي ال ينقطع يف الأغلب
وكامريات الأ�شعة حتت احلمراء ،والرادارات ،وير�سل نظام الطريان الآيل
هذه املعلومات �إىل الطيار الب�رشي املوجود يف املحطة الأر�ضية.
اخل�صائ�ص الفنية والعملياتية للطائرات امل�سرية
نتيجة التطور ال�رسيع واملتالحق للطائرات امل�سرية �أ�صبحت تتمتع
بالعديد من اخل�صائ�ص العملياتية ،مما يحقق �إمكانية تنفيذ مهامها
القتالية بكفاءة عالية.
�إن من عيوب الطائرات امل�سرية (عدم القدرة على تغيري مهامها �أو �إعادة
توجيهها لتنفيذ مهمة �أخرى بعد عملية الإطالق ،و�ضعف هيكلها يقلل
�إمكانية �صمودها بعد �إ�صابتها بنريان الدفاعات اجلوية ،وتفقد الطائرة
كفاءتها عند تدمري حمطة التحكم الأر�ضي ،و�إمكانية الإعاقة الإلكرتونية
على حمطة التوجيه الأر�ضي لها ،وبالتايل يتم فقد ال�سيطرة عليها ،وعدم
القدرة على اكت�شاف العدائيات املخططة واملوجودة يف منطقة عمل
الطائرات �أو خالل خط الطريان والتعامل معها ،وطاقة حمل �أوزان حمدودة
يف بع�ض الأنواع ت�ؤثر على قدرتها يف تنفيذ مهامها ب�شكل كامل).
الطائرات امل�سرية وجتهيزاتها وانت�شارها عامليا وحتدياتها امل�ستقبلية
الطائرات امل�سرية تقوم مبهام اال�ستطالع الذي يعد من املهام
الرئي�سية للطائرات امل�سرية بهدف جمع املعلومات الدقيقة على امتداد
وعمق م�رسح العمليات ويف جميع الأوقات والظروف طبقا لإمكانات
الطائرة مل�ساعدة القادة يف اتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب،
وتتعدد �صور اال�ستطالع وفقا لطبيعة التجهيزات املزودة بها.
ت�ستخدم الطائرات امل�سرية كذلك لتنفيذ احلرب الإلكرتونية بالتن�سيق
مع طائرات القتال التقليدية ،لت�أمني �أعمالها ،وتقدمي الإ�سناد الخرتاق
الدفاعات اجلوية املعادية ،و�إحداث �شلل و�إرباك لنظام القيادة وال�سيطرة
املعادي.
وتتم �أعمال اخلداع بتنفيذ مهام خمططة خالل توقيت حم�سوب
و�أماكن واجتاهات حمددة ،م�ستخدمة و�سائل �إلكرتونية خمتلفة ،بهدف
�شغل املجال الكهرومغناطي�سي املعادي ،لتحقيق هدف حمدد �ضمن
التخطيط ال�شامل للعمليات امل�شرتكة.
يتم جتهيز الطائرات امل�سرية ب�أجهزة �إعادة الإر�سال للعمل فوق
م�رسح العمليات لزيادة مدى كفاءة االت�صاالت الال�سلكية ،وبذلك متكن
ال�سيطرة على القوات ال�صديقة العاملة يف مواجهة العدو.
وجتهز الطائرات امل�سرية بقنابل ذات �أوزان �صغرية ومتو�سطة يتم
�إطالقها من اجلو على �أهداف حمددة �أو ا�ستخدام الطائرات امل�سرية نف�سها
كقذيفة موجهة تقوم بالهجوم املبا�رش على الأهداف املهمة واحليوية،
كما ميكن جتهيزها بامل�ست�شعرات اخلا�صة بحاالت الطق�س وخدمة
حمطات الأر�صاد اجلوية للح�صول على معلومات الطق�س املختلفة مثل
احلرارة والرياح وال�ضغط �سواء يف املجال الع�سكري �أو املجال املدين.
تنت�رش الطائرات امل�سرية عامليا يف جميع القوات امل�سلحة املتقدمة،

من املهام الرئي�سية للطائرات امل�سرية الع�سكرية اال�ستطالع
والبحث عن الأهداف و�إطالق النار عليها ،ومن املتوقع �أن تنفق
عليها دول العامل ( )٧٠مليار دوالر خالل ال�سنوات القادمة
وتعمل قبل وخالل العمليات وتقدم خدمات كبرية لأفرع القوات امل�سلحة
الرئي�سية كافة.
تواجه الطائرات امل�سرية حتديات م�ستقبلية منها التطور املت�سارع
يف �أنظمة الك�شف الراداري لوحدات الدفاع اجلوي ،والقيود التقنية
التي تفر�ضها الدول امل�صنعة على نقل تقنيات هذه الطائرات ،مما
يجعل تطويرها و�إنتاجها رهنا للقدرات التقنية للدول امل�ستخدمة،
وتطور �أنظمة و�سائل احلرب الإلكرتونية ،مما يجعل �إعاقة الطائرات
امل�سرية والت�شوي�ش عليها �أمرا ممكنا ويفقدها �إجناز مهامها وميكن من
تدمريها �أو تعطيل عملها ،ومهما تقدمت تقنية الطائرات امل�سرية فال بد
�أن يت�أثر عملها ب�أحوال الطق�س.
�أما اخلطر الأكرب من الطائرات امل�سرية فيكمن يف �إمكانية ا�ستخدامها من
قبل جهات غري م�رصح لها ا�ستخدامها ،وذلك ل�سهولة ت�صنيعها ،مما يفر�ض
على �أي قوات م�سلحة �إيجاد الو�سائل الالزمة للحيلولة دون ذلك ،وبالتايل
تطور �أنظمة احلماية �ضدها.
التقنية والأثر الع�سكري والإ�سرتاتيجي ال�ستخدامها
�أحدثت هذه الطائرات متغريات كثرية يف معادلة العمليات القتالية يف
احلروب احلديثة  ،مثل التكلفة الب�رشية واملادية والزمان واملكان ،ومفهوم
القوة يف ا�ستخدام القوات امل�سلحة للدول ،برزت الطائرات امل�سرية بو�صفها
�سالحا متعدد الأدوار تت�سابق على امتالكها الدول املختلفة وحتى اجلماعات
امل�سلحة يف بع�ض دول العامل ،وتت�صاعد �أهميتها كلما متكنت الدول من
تطويرها وحيازتها وت�صديرها.
وهنا ن�ستذكر الأهمية الكبرية للتقنية على هذه الطائرات من حيث تطورها
الزمني ،وبيان ت�أثريها يف احلروب احلديثة ،مع �إبراز هذا الدور من خالل ا�ستخدامها
يف احلروب املختلفة فتطور هذه الطائرات لن يقف عند حد معني بال �شك ،ويثبت ذلك
ما ح�صل من �أحداث وا�ستخدامات لها منذ �أن مت ت�صنيعها و�إىل يومنا هذا� ،سوف
ت�ستخدم هذه الطائرات م�ستقبال ب�شكل �أكرث دقة ،و�أكرث تنوعا ع�سكريا ومدنيا.
اخلامتة
ختاما �أعزائي القراء الكرام ،لقد اخت�رصت الطائرات امل�سرية متغريات
كثرية يف العمليات امل�شرتكة احلديثة ،مثل التكلفة الب�رشية ،والتكلفة املادية،
والوقت واملكان ،ومفهوم القوة التقليدية للقوات ،عالوة على �إنها وفرت
ت�سهيالت خمتلفة لكل من ميتلك هذه الطائرات وهذه التقنية.
لقد لعبت الطائرات امل�سرية دورا بارزا ومتنوعا يف كثري من احلروب،
ومتوقع �أن تلعب دورا �أكرب يف ال�سنوات القادمة ،وحفزت كذلك الدول يف
خمتلف بقاع الأر�ض على ت�صنيعها �أو احل�صول عليها ،ويف مقابل ذلك �أثارت
املخاوف من متلكها ،وال �سيما املتطور منها ،ففي �سياق احلروب الدائرة يف
العامل ،ا�ستغلت بع�ض الدول ما تقدمه هذه الطائرات من ميزات ع�سكرية فعملوا
على جعلها بديال ملا ال ميلكوه من طائرات مقاتلة ،وحققوا بها نتائج مذهلة
�سواء كان ذلك يف التمارين �أو العمليات احلقيقية.

�أ�صبح اال�ستخدام الع�سكري للطائرات امل�سرية ،اال�ستخدام
الرئي�سي يف عامل اليوم ،وتعد اليوم جزءا ال يتجز�أ من القوات
امل�سلحة لكثري من دول العامل ،ووفقا لتقرير حديث عن بع�ض
البنوك الدولية ،ف�إن القوات امل�سلحة يف دول العامل متوقع
�أن تنفق ( )٧٠مليار دوالر على الطائرات امل�سرية خالل ال�سنوات
القادمة ،و�ستلعب هذه الطائرات دورا حيويا يف حل النزاعات
امل�ستقبلية وا�ستبدال الطيار الب�رشي ،و�سي�ستمر ا�ستخدام الطائرات
نظرا لراحتها العالية يف
امل�سرية يف العمليات القتالية املختلفة ً
تقليل اخل�سائر ،ومتكينها من تنفيذ مهام مهمة وح�سا�سة للوقت.
�إن الطائرات امل�سرية الع�سكرية تختلف عن مثيالتها املدنية
من حيث الت�شغيل عن بعد ،ومن حيث احلجم واحلمولة ،ومن حيث
�رسعة الطريان وا�ستهالك الوقود ،وبالتايل فهي قادرة على البقاء يف
اجلو للبحث عن �أهداف لفرتة �أطول طبقًا ملتطلبات امل�ستخدم ،لذلك
ف�إن البحث عن الأهداف و�إطالق النار من �أبرز و�أهم اال�ستخدامات
للطائرات الع�سكرية امل�سرية يف وقتنا احلا�رض ،بالإ�ضافة بال �شك �إىل
مهمة اال�ستطالع ،لذلك �سيكون لها دور كبري يف الكثري من الأحداث
امل�ستقبلية �سواء يف املجال الع�سكري �أو املجال املدين ب�شتى �أنواعه.
l
l
l
l
l
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املراجع
رزق عقلة اخلوالدة ،باحث �أردين .ال�رشق الأو�سط.
اجلزيرة.
عربي بو�ست ،حتليالت.
ويكيبيديا .بوابة الطريان ،بوابة احلرب ،علم الأنظمة.
الكاتب طارق الراوي  -العراق.
منتدى العالقات العربية والدولية ،ميديا بنجامن.
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الإ�سرتاتيجيات
الالزمة للحمايـة
من خماطــر حــروب
اجليلني الرابع واخلام�س

العميد الركن (متقاعد)
�سيف بن حمدان البو�سعيدي

كان �سقوط جدار برلني الفا�صل بني �شطري �أملانيا �إعالنا بظهور م�صطلح حروب اجليل الرابع معتمدا على مبد�أ الالمركزية ،والذي
يهدف للو�صول �إىل االنهيار الداخلي يف الدولة امل�ستهدفة من خالل �إثارة حالة من الفو�ضى الداخلية .ويعرب مفهوم حروب اجليلني
الرابع واخلام�س عن ال�صراعات التي تتجاوز املفهوم الع�سكري التقليدي لل�صراعات �إىل ق�ضاءات �أو�سع ،توظف فيها القوة الناعمة
�إىل جانب القوة ال�صلبة ،فالدولة �ستواجه حزمة من التهديدات كامللي�شيات املدربة ع�سكريا والتنظيمات الإرهابية وو�سائل الإعالم
املوجهة والت�أثري على الر�أي العام ،وخدمة تلك التنظيمات ،م�ستهدفة املجتمع بن�شر الفو�ضى وزعزعة اال�ستقرار و�إثارة
النعرات الطائفية لت�سخري �إرادة املواطنني واملقيمني لتنفيذ �أهداف العدو.
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امل�صطلحات والتعريفات
ح��روب اجل�ي��ل ال��راب��ع � :رصاع يتميز بعدم و�ضوح اخلطوط
الفا�صلة بني احلرب وال�سيا�سة واملقاتلني واملدنيني .وهي �أية
حرب يكون فيها �أحـــــد امل�شاركني الرئي�سيني لي�س دولة ،بل
جهة فاعلة غري حكومية وعنيفة.
ح��روب اجليل اخلام�س � :رصاع يعتمد يف �إ�سرتاتيجيته على
احتالل العقول ال الأر�ض ،حيث يتم خلق تناق�ضات ما بني الدولة
واملجتمع ،با�ستغالل كافة الو�سائل ،لإحداث خلل يف العالقة
بينهما  ،م�ستغلاً جماعات عقائدية م�سلحة ،وع�صابات التهريب
املنظمة ،والتنظيمات ال�صغرية املدربة ،من �أجل �صنع حروب
داخلية تتنوع ما بني اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية للدولة
امل�ستهدفة ،وذلك ال�ستنزافها عن طريق مواجهتها لل�رصاعات
الداخلية ،بالتوازي مع مواجهة التهديدات اخلارجية العنيفة.
خ�صائ�ص حروب اجليلني الرابع واخلام�س
تتمثل خ�صائ�ص اجليل الرابع واجليل اخلام�س من احلروب
يف طول فرتة احلرب ،وتعد معظم احلروب بعد احلرب العاملية
الثانية حروبا من اجليل الرابع ،كما مييز هذه احلروب ا�ستهداف
املدنيني والع�سكريني على ال�سواء ،وعدم حتديد ميدان املعركة،
وا���ش�تراك �أع���داد كبرية م��ن الأط����راف .وت�ضم ه��ذه احل��روب
بالإ�ضافة للدول كيانات �أخ��رى مثل التنظيمات امل�سلحة
يف الدولة وخارجها ،واجلماعات الإرهابية واملعار�ضات،
والع�صابات اجلرمية التي تقاتل الدولة لأ�سباب �شخ�صية .وتلعب
كبريا يف هذين اجليلني من احلروب ،ويتم
دورا ً
التقنية احلديثة ً
توظيف الذكاء اال�صطناعي بها ،وتتفاوت الوالءات بح�سب تغري
امل�صالح ،وهذا ينطبق حتى على مواطني الدولة نف�سها والذين
ميكن �أن يتغري والء بع�ضهم ليتجه �إىل منظمة �أو جهة يرتبط بها
على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت) ،وي�صبح �أكرث ارتباطا
بها من جمتمعه وتوجهاته.
ويعتمد الوالء يف هذه احلروب على الوالءات الأيديولوجية
ب�أنواعها �أكرث من الرتكيز على ال��والء للدولة ،كما �أن ظهور
فواعل م�سلحة قادرة على �شن احلروب مثل (داع�ش) و(القاعدة)
اعتمد على ظهور قيادات بهذه اجلماعات قادرة على ا�ستقطاب
�أتباع لها من خمتلف الدول والأيديولوجيات ،ومن خ�صائ�ص
هذه احل��روب تداخل �أدوات القوة ،فهي ال تعتمد على ال�سالح
وحده بل� ،أ�صبحت ال�سيطرة على املقدرات االقت�صادية م�صادر
تهديد لأمن الدول.
العوامل امل�ؤثرة يف حروب اجليلني الرابع واخلام�س
ت�ؤثر العوامل التالية يف هذين اجليلني من احلروب:
mالعوامل ال�سيا�سية :حيث ي�ستخدم جمموعة من الأفراد
الذين جتمعهم �أفكار مت�شابهة ،ولكن ال جتمعهم تنظيمات �أو
كيانات ،وي�ستخدمون خمتلف الأدوات املتوفرة لهم �ضد الدولة،
�سواء �أدوات �صلبة �أو ناعمة ،كما �أن الدولة نف�سها ت�ساهم بنجاح

حروب اجليل اخلام�س هي �صراعات تعتمد يف
�إ�سرتاتيجيتها على احتالل العقول ولي�س الأر�ض،
وذلك بخلق تناق�ضات بني الدولة واملجتمع
هذين اجليلني من احلروب �ضدها ،وذلك بت�سليط نظرة �سلبية على
�أية �أفكار تطويرية قادمة من خارج منظومة احلكومة ،باعتبار
�أن من هو خارج منظومتها فهو مت�آمر �ضد الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
 mال �ع��وام��ل االق�ت���ص��ادي��ة ويتم هذا من خالل احل�صار
االقت�صادي على ال��دول��ة ومنعها م��ن �إن��ت��اج احتياجاتها
الأ�سا�سية ،و�رشاء الذمم املالية ملتخذي القرارات االقت�صادية،
والتي قد ت�ؤدي �إىل ت�رصفات تنفر امل�ستثمرين فيتدنى الن�شاط
االقت�صادي وتنخف�ض الت�صنيفات املالية للدولة.
 mال� �ع ��وام ��ل االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وخ��ا���ص��ة يف ال��ف�����ض��اءات
املفتوحة وو�سائل التوا�صل والتي توجه الفكر ال�شعبي باجتاه
�أيدولوجيات م�ضادة للفكر الوطني والروابط االجتماعية بني
مكونات املجتمع ،وكذلك رفع م�ستوى االنبهار مبخرجات الدول
الأخرى ،وتبني بع�ض الك َّتاب والأدباء لأفكار ال تتالءم مع واقع
املجتمع وعاداته ،كذلك قلة االهتمام من قبل احلكومة ب�أهمية
ال�رشاكة املجتمعية ،وعدم الف�صل بني ال�سلطات الثالث ميكن
�أن ي�ساهم يف تكوين �أعداء جدد ،وي�أتي �ضمن ذلك �أي�ضا �ضعف
القدرة الإعالمية للدولة ،وقدرة جهات خارجية على �رشاء ذمة
رجال الإعالم ،والف�ضاء الإلكرتوين ،مما ي�ؤدي �إىل تغريدهم وفق
�أجندات خارجية مر�سومة لهم.
جماالت اال�ستهداف يف حروب اجليلني الرابع واخلام�س
منذ �أن ظهرت حروب اجليل الرابع انتقلت احلرب من �رصاع
بني عنا�رص القوات الربية واجلوية والبحرية �إىل جماالت �أخرى
من بينها املجال ال�سيا�سي ،وبالتايل ف�إن هذا رمبا ي�ؤدي �إىل
انت�صار طرف �ضعيف ع�سكريا على �آخر قوي ،وزاد على ذلك
ظهور جماالت �أخرى حلروب اجليل اخلام�س متثلت يف الآتي:
 nاحل��رب االقت�صادية :وتت�ضمن �إ�ضعاف قدرة اخل�صم
على �إنتاج وتوزيع اخلدمات وال�سلع ،وعزل اخل�صم عن النظام
العاملي ،وفر�ض عزلة اقت�صادية عليه� ،أو ��ضرب من�ش�آته
االقت�صادية لتعطيل الإنتاج يف ال�سلعة الأهم لديه.
 nاحلرب الإلكرتونية :حيث ُت�ستهدف �شبكات االت�صاالت
والبث اخلارجي ،ويعطل الإر�سال التلفزيوين والإذاع��ي ،ويتم
ا�ستخدام احلروب الإعالمية الإلكرتونية لتوجيه ال�شباب .وقد
جت��اوزت مواقع التوا�صل االجتماعي طابعها الذي يظهر يف
م�سماها ،لت�صبح �سالحا بيد جماعات �سيا�سية منظمة ولها
ت�أثريها على الأمن الوطني ،حيث �أ�صبحت هذه الو�سائل �أداة
لالت�صال بني خمتلف �أع�ضاء اجلماعات ،وو�سيلة لتمرير
املعلومات والأوام��ر بينها �سواء ب�شكل مفتوح �أو عرب كلمات
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مواقع التوا�صل االجتماعي جتاوزت طابعها الذي
يظهر يف م�سماها ،لت�صبح �سالحا بيد جماعات
�سيا�سية منظمة ولها ت�أثريها على الأمن الوطني
رمزية متعارف عليها ،وكذلك لتجنيد وتدريب كوادر جديدة يف
تلك اجلماعات.
 nاحل��رب ال�سيربانية :مثل هجمات (�ستاك�سنت) لتدمري
املفاعالت النووية م��ن قبل ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
و�إ�رسائيل ،وق��د �أ�صبحت �إح��دى �أه��م �أدوات احل��رب احلديثة،
وت��ه��دف �إىل تعطيل �شبكات العمل يف الهيئات احلكومية
واخلا�صة ،واملنظومات املالية و�أ�سواق املال ،وم�صانع الإنتاج
املهمة ،ويف ه��ذا الإط��ار فقد اعتربت وزارة الأم��ن الداخلي
الأمريكية �أن الهجمات ال�سيربانية �أكرب التهديدات على الأمن
القومي الأمريكي .وت�ستخدم هذه احلرب لتحقيق �أهداف تتمثل
يف التج�س�س املعلوماتي وقطع خدمة املواقع ،وكذلك الت�سلل
عرب الربجميات اخلبيثة لإتالف وحذف ملفات معينة.
احل��رب البيولوجية :وهي حرب متجددة ا�ستخدمت
n
فعالة يف منظومة الأجيال اجلديدة ،حيث تعمل
قدميا والزالت ّ
على ن�رش الأوبئة بني الب�رش واحليوانات وي�صعب اكت�شافها قبل
الإ�صابة بها وانت�شارها.
احل � ��رب ال �ف �ك��ري��ة :وتعمل على ت��دم�ير املعتقدات
n
الأيديولوجية للخ�صم وحت�سني �صورة اخل�صم لدى الآخر ،من
خالل بث قيم تتعلق بالدميقراطية واحلريات ون�رش املحبة،
بينما ت�صاحبها �أفكار خفية م�سمومة.
 nالإ�ضعاف الع�سكري :حيث ي�ؤدي ال�ضعف االقت�صادي
واال�ستهدافات ال�سيربانية والإلكرتونية �إىل �إ�ضعاف البنية
الع�سكرية ،ويقلل من فر�ص تطويرها ،وبالتايل تتدهور يف �شقيها
الب�رشي والفني ،مما ي�ؤدي �إىل عدم قدرتها على القيام ب�أدوارها
احلقيقية ،ويرتكز دورها يف جماالت ثانوية ال تتجاوز حماية
الأمن الداخلي ،والذي يتدهور هو الآخر تباعا نتيجة الع�صيان
املدين و�أعمال ال�شغب الذي تعجز الأجهزة الأمنية الأخرى من
ال�سيطرة عليه.
 nح��رب امل �خ��درات :حيث يتم �إغ��راق الدولة امل�ستهدفة
باملخدرات بهدف تعطيل قدرات �شبابها و�إ�ضعاف االقت�صاد
و�إ�شغال الأجهزة الأمنية ،حيث تن�شط جماعات اجلرمية املنظمة،
وتكرث �أعمال غ�سيل الأموال القذرة.
 nاحلرب البيئية :وهي حرب توجه �إىل الإ�رضار بالبيئة
من خالل تدمري موارد املياه و حرق الغابات ون�رش امللوثات
وتدمري املوارد ال�سياحية.
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 nاحل ��رب امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة :وتهدف �إىل تدمري منظومات
املعلومات ،وبنية تخزين ونقل وتبادل املعلومات والبيانات،
و�رضب الروابط املجتمعية من خالل انت�شار الدعاية واملعلومات
املفر�ضة ون�سبتها �إىل ما ي�سمى بامل�صادر اخلا�صة �أو امل�صادر
املطلعة وامل�صادر امل�س�ؤولية.
الإ�سرتاتيجيات الالزم تطبيقها للحماية
من خماطر حــروب اجليلني الرابع واخلام�س
يتوجب على �أجهزة الدولة املخت�صة �أن حتدد الأهداف التي
ت�سعى اجلهات اخلارجية ال�ستهدافها ،و�أن تراجع املتغريات التي
طر�أت عليها ،وحتديد الآثار والت�أثريات املحتملة يف املنظور
القريب واملتو�سط والبعيد ،و�إيجاد الإ�سرتاتيجيات واخلطط
ملواجهة تلك الت�أثريات.
�إن التح�صني املجتمعي هو �أهم الأ�ساليب التي يجب �أن
تتبعها الدول؛ ويت�ضمن ذلك عدة جوانب �أهمها �سيا�سات احلكم
الر�شيد مت�ضمنا و�ضع �إ�سرتاتيجيات ا�ستباقية لعمليات التنمية
التي مت�س املواطن ب�شكل خا�ص ،ويجب �أن يكون املجتمع
�رشيكا يف عمليات التنمية ملنع الف�ساد والإف�ساد ،ولأن قوى
الهدم تركز على نقطة اخ�تراق للمجتمع ممثلة بال�شباب ،لذا
ف�إن منظومة التعليم مبناهجه ومعلميه وو�سائله تعد من �أهم
و�سائل تعزيز الأم��ن الوطني ،ومن ذلك تعليم فئات ال�شباب
�أدب احلوار واحرتام االختالف الفكري ،و�أ�سلوب النقا�ش و�إدارة
االختالف ،كما يجب توفري فر�ص العمل لل�شباب وا�ستغالل
طاقاتهم وا�ستثمار �أفكارهم الإيجابية يف التطوير الذي ي�ضمن
عدم حتديهم مل�ؤ�س�سات الدولة ،وك�سب ثقة الأف��راد واملجتمع
مبا ي�ساعد على احل�صول على املعلومات ،وتفكيك �أية حتالفات
كربى تن�ش�أ �ضد الدولة ،ومنع االخرتاق الثقايف للمجتمع ب�أية
�أداة ،والتح�سني املادي للفئات ال�ضعيفة يف النظام االجتماعي،
والنجاح يف معركة ك�سب العقول والقلوب وا�ستهداف حا�ضنات
الإرهاب االجتماعية.
�إن للتوعية املجتمعية دور كبري يف تنبيه مكونات املجتمع
من الأخطار املحيطة به ،كما يجب على الإعالم �سواء احلكومي
�أو اخلا�ص �أن يقوم بدوره الفاعل ،ويجب �أن تعتمد الدولة على
نف�سها وكوادرها وقدراتها وخا�صة يف جمال الإعالم لتحليل
الر�سائل الإعالمية املوجهة ب�صورة تخدم موقعها و�أهدافها،
لكن ذلك يجب �أن ال يقت�رص على الإعالم ،بل يجب ا�ستغالل جميع
الإمكانات املتوفرة كاخلطب املنربية والإذاع��ات املدر�سية،
ويجب تهيئة مواطني الدولة ليكونوا قادرين على مواجهة
الر�سائل الإلكرتونية ،وحتليل الأحداث املحلية امل�ستجدة بعيدا
عن �أولئك الذين ين�رشون الر�سائل الإعالمية لأه��داف خا�صة
دون رقابة.
يجب �أن يكون لل�شباب دور فاعل يف ذل��ك ،فهم الفئة

امل�ستهدفة ،ويجب �أن تخاطبهم عقول قريبة من م�ستواهم
الفكري والعقلي والإدراك��ي ،ومتتلك بع�ض احلكومات برامج
تعليمية ممتازة ،وبرامج اجتماعية وثقافية لتوعية املجتمع،
كما قامت دول �أخرى بتطوير برامج توعوية ملواطنيها حول
كيفية متييز الأخبار الكاذبة على و�سائل التوا�صل ،مثل قيام
احلكومة الإيطالية بتقدمي برنامج تعليمي للطلبة بالتعاون مع
�رشكة (في�سبوك) يعلمهم كيفية الت�أكد من م�صادر اخلرب ،وعدم
امل�شاركة والتفاعل مع �أية �أخبار جمهولة امل�صدر ،ملنع �أي
عنا�رص من الت�سلل لأفكارهم.
�إن بناء الوالء لدى املكّون املجتمعي هو جانب مهم جدا،
لأن حروب اجليل اخلام�س موجهة للإن�سان وللمدنيني ب�صورة
خا�صة م�ستهدفة �أفكارهم و�إث��ارة �سخطهم واالنتقا�ص من
�رشعية احلكومة ،وهو ما ي�ؤدي �إىل خلق فجوة بني اجلانبني
ت�سهل االخرتاق اخلارجي ،وهناك �أمثلة كثرية على الق�صور يف
ا�ستيعاب فئات من املجتمع ،مما �أدى �إىل ال�شعور باحلرمان
والتمييز ،فتظاهرات ال�سود يف الواليات املتحدة الأمريكية التي
تتكرر بني فينة و�أخرى ،و�أعمال ال�شغب التي ت�شارك فيها �أعداد
كبرية من ال�شباب العاطل عن العمل يف بريطانيا مثال وغريها،
ما هي �إال انعكا�س ل�شعور قطاعات من املجتمع باحلرمان
االقت�صادي.
يجب �إع��ادة بناء الذاكرة االجتماعية ب�شكل يعزز هوية
املواطن وانتمائه ،ف��إذا كانت اجلهة املعادية تقوم بدورها
خلدمة �أجندتها حماولة ا�ستخدام و�سائل الإع�لام التقليدي
والبديل لتفتيت جمتمعنا ،ف�إنه علينا �أن ال نلقي عليها كل
اللوم ،فنحن �أي�ضا لنا حقنا يف �أن ن�ستخدم كل الو�سائل للدفاع
عن جمتمعنا وثقافتنا وكياننا ،و�أن ال تكون �آذاننا وعقولنا
حاويات جلمع ما ير�سله عدونا من ر�سائل ،و�أن ال ن�صدق كل
ما يقوله عدونا لنا.
يجب حماية امل��وارد الطبيعية يف الدولة من اال�ستنزاف
و�ضمان بقائها للأجيال القادمة ،كما يجب عدم الدخول يف
معارك ا�ستنزاف للجهد الع�سكري ،خا�صة �إذا كان ذلك ال يخدم
الأهداف الوطنية العليا ،ومن امل�ؤكد �أن البعد عن التحزب يف
ال�رصاعات الإقليمية يجنب الدولة �صنع العداوات ,وبالتايل
يجنبها اال�ستهداف من قبل القوى الإرهابية بدرجة كبرية ،كما
�أن ال�سعي حلل امل�شاكل والفنت الداخلية يجنب الدولة العداوات
الداخلية التي تقو�ض التنمية والتطوير.
�إن القوات امل�سلحة و�أجهزة الأمن يجب �أن تتدرب على كيفية
خو�ض معاركها �ضد العدو يف هذه احلروب ،مت�ضمنا التدريب
الأمني والدفاعي ،واال�ستعداد ملثل هذه احل��روب تكنولوجيا
بحيث تخطط ب�شكل �صحيح حلماية بيئتها املعلوماتية ،و�أن
تطور عقائد قتالية غري تقليدية للت�صدي للقوى املعادية،

بناء الوالء لدى املكون املجتمعي هو جانب مهم ً
جدا
لأن حروب اجليل اخلام�س موجهة للإن�سان وللمدنيني
ب�صورة خا�صة م�ستهدفة �أفكارهم و�إثارة �سخطهم
واالنتقا�ص من �شرعية احلكومة ،وهو ما ي�ؤدي �إىل
خلق فجوة بني اجلانبني ت�سهل االخرتاق اخلارجي
ك�رضورة امتالك القدرة على خو�ض القتال غري املتكافئ
ملواجهة هذا اخلطر .كما �أن تبادل املعلومات اال�ستخبارية مع
الدول ال�صديقة واملتعاونة �رضورة ملحة ملواجهة خماطر هذه
احلروب.
اخلامتة
ختاما ف�إن حروب اجليلني الرابع واخلام�س �سهلت على الدول
خو�ض ال�رصاعات ،متجنبة امل�س�ؤولية املبا�رشة وال�رصيحة
عن بدء احلروب من جهة ،ومبتعدة عن وقوع خ�سائر ب�رشية �أو
مادية يف �صفوف قواتها امل�سلحة ،كما �أن العمل الذي ي�ستغرق
وقتا طويال من الزمن لتغيري الوالء ال�شعبي يف الدولة امل�ستهدفة
ي�ضمن لها جمموعات موالية يف الداخل ت�ستطيع من خاللها
ا�ستغالل م�صادر الإنتاج املتاحة يف ال�سلع الأهم يف الدولة
امل�ستهدفة وحتويل مكا�سب بيع تلك ال�سلع �إىل خزينتها.
املراجع:
• امللخ�ص التنفيذي مل�ؤمتر اجليل الرابع من احلروب (.)2016
• �شعبان� ،شيماء(،)2019حروب اجليل الرابع ،معركة ال�سيطرة
على العقول واخلداع النف�سي،جريدة الأهرام امل�رصية ،مت ا�ستعادته
عرب الرابط2129408/https://gate.ahram.org.eg/News :
بتاريخ � 01أكتوبر2021م.
• حممدين� ،سيد(2017م) ،حما�رضة بعنوان(�أجيال احلروب
وظهور اجليل الرابع)  ،اجلمعية العربية للدرا�سات ،القاهرة ،م�رص.
• عبد ال��وه��اب���� ،ش���ادي(2017م) ،التحوالت الرئي�سية يف
املواجهات العنيفة غري التقليدية يف ال��ع��امل ،جملة درا�سات
امل�ستقبل ،دار امل�ستقبل للدرا�سات املتقدمة� ،أبوظبي ،الإمارات
العربية.
• عقيل ،حنان(� ،)2020رس حروب اجليل اخلام�س ،كتاب من�شور
على �شبكة الإنرتنت،مت ا�ستعادته بتاريخ � 01أكتوبر 2021م ،من
الرابط.951709/1https://www.almothaqaf.com/a/b8 :
• املغري ،حممد( ،)2018حت�صني اجلبهة الداخلية من حروب
اجليل اخلام�س ،جملة الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والع�سكرية ــ املركز
الدميقراطي العربي،مت ا�ستعادته بتاريخ � 02أكتوبر  2021من
الرابط.58032=https://www.democraticac.de/?p :
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الر�سول حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم -القــــــــــــــائد الع�سكـري املحنك والعبقـري اخلالـد
هناك �شخ�صيات ع�سكرية �سطر لها التاريخ �سجالت حافلة ،و ُنقِ�ش ا�سمها يف الذاكرة ,ويعزى ذلك �إىل ما
متيزت به خططها الع�سكرية من التنظيم والدقة والإتقان ،تلك ال�شخ�صيات الع�سكرية �شهدت لها الأيام
على حذاقة التكتيك الع�سكري والتنظيم الإداري ،كل ذلك يدل �أن تلكم ال�شخ�صيات الع�سكرية متتاز ب�صفات
مميزة من �أهمها الذكاء والفطنة والدهاء والوعي الكامل ملجريات الأمور.
ولقد �سطر القادة امل�سلمون �أروع النماذج من خالل احلروب التي خا�ضوا غمارها وحملوا لواءها
وخرجوا منها بالن�صر امل�ؤزر ،ومهما كان الرياع �سيا ًال واملجال وا�سعاً فلن ن�ستطيع �أن نحيط لهم ذكراً ،ومن
�أولئك القادة من كان قائدًا ع�سكر ًيا ميدان ًيا ,ومنهم من كان قائدًا ع�سكر ًيا �إدار ًيا ،وما هي �إال �صفات تكامل
وتعا�ضد ،وطاملا الكتابة عن القادة الع�سكريني فال بد �أن نبد�أ بر�أ�س الهرم� ،إنه املربي الأول وامللهم الأعظم
�إنه �سيد اخللق �أجمعني حممد بن عبد اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -والذي �سنتناول يف هذا املقال جوانب
ع�سكرية كنماذج خالدة �أ�س�سها عليه ال�صالة وال�سالم.
�ضابط مدين  /خالد بن خمي�س املويتي
لقد كان ر�سولنا ونبينا حممد عليه �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم قدوة يف كل نواحي احلياة
والتي من بينها اجلانب الع�سكري ،وهو جانب
مهم �أر�سى دعائمه ،وثبت �أركانه عليه ال�صالة
وال�سالم ،لقد كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلـم -مثا ًال فريداً يف �أهم ما ميتاز به القائد
الع�سكري �أال وهو ال�شجاعة ،فر�سولنا الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلـم -مل يكن هيا ًبا والجبا ًنا بل كان قمة يف ال�شجاعة ،وال �أدل على
عار
ذلك من مواجهته لعتاة امل�رشكني ب�صدر ٍ
مل يترت�س بالدروع ،وجتلَّت �شجاعته يف �أروع
�صورها جها ًدا يف �سبيل اهلل ،وثبا ًتا عند ال�شدائد
ودفاعا عن احلق ون�رصة املظلومني،
والنوازل،
ً
وقد �شهد له بذلك �أعدا�ؤه قبل �أ�صحابه ،قال علي
بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه ( :كنا �إذا حمي
مرت ا َ
حل َدق ،اتقينا بر�سول
الب�أ�س (القتال)ْ ،
واح َّ
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فما يكون �أحد �أقرب �إىل
العدو منه) ،وعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال( :كان
النبي �صلى اهلل عليه و�سلـم �أح�سن النا�س و�أ�شجع
النا�س ،ولقد فزع �أهل املدينة ليلة ،فخرجوا نحو
ال�صوت ،فا�ستقبلهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلـم،
وقد ا�سترب�أ اخلرب وهو على فر�س لأبي طلحة
ُع ْري (جمرد من ال�رسج) ،ويف عنقه ال�سيف،
وهو يقول :مل تراعوا ،مل تراعوا (ال تخافوا و ال
تفزعوا) .وقال عبداهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما:
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أيت �أ�شجع وال �أنجْ د �أ�رسع يف النجدة) من
(ما ر� ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سـلم) ،كل ذلك و غريه
كثري جعل منه مثا ًال يحتذى ونربا�س ًا يقتدى .
النبي الإن�سان

لقد جاء النبي الكرمي �صلى اهلل عليه
و�سلم للعاملني مب�رشاً وداعي ًا �إىل دين �إ�سالمي
حنيف ولعبادة الرب اجلليل عز وجل واجتناب
عبادة الأ�صنام والإ�رشاك باهلل ،فهو ال�صادق
الأمني ،و�أف�ضل خلق اهلل �أجمعني ،و�آخر النبيني
واملر�سلني؛ فالر�سول الكرمي عليه ال�صالة
وال�سالم قائ ًدا ع�سكر ًيا عظيم وال ميكن �إنكار
ذلك ،ولذلك يعد من �أكرث ال�شخ�صيات ت�أثريا يف
تاريخ الب�رشية فهو ناجح على امل�ستويني الديني
والدنيوي ،هو الإن�سان الرقيق اللطيف الذي
ا�ستطاع بخلقه (ال�صادق الأمني) �أن ي�أ�رس قلوب
عتاة امل�رشكني ،و�أن ينتزع من قلوبهم الغل
واحلقد والبغ�ضاء ،فيجعلهم �إخوان ًا متحابني
ال فرق بني �سيد و�آخر ،وال �أبي�ض وال �أ�سود ،وال
عربي وال �أعجمي ،بل �صنع منهم بنيا ًنا ي�شد
بع�ضا ،وذلك ما �شهد به عتاة املعاندين
بع�ضه ً
قدميا وحديثًا قبل حمبيه وتابعيه؛
واملناوئني ً
فها هو �أ�صحمة النجا�شي قبل �أن ي�شهر �إ�سالمه
يقول للمهاجرين �إليه( :مرحبا بكم ومبن جئتم
من عنده� ،أ�شهد �أنه ر�سول اهلل ،و�أنه الذي جند

يف الإجنيل ،و�أنه الر�سول الذي ب�رش به عي�سى
ابن مرمي ،انزلوا حيث �شئتم ،واهلل لوال ما �أنا
فيه من امللك لأتيته ،حتى �أكون �أنا الذي �أحمل
نعليه) ،وهو من �أكرم املر�أة و�صان حقوقها،
ووثق �صلتها بربها وباملجتمع من حولها،
بل ذاد عنها ومنع التعر�ض لها؛ و�ضمن لها
حقوقا من �أهمها حقها يف احلياة؛ فقد �ساد يف
اجلاهلية قبل الإ�سالم حرمان املر�أة حقها يف
احلياة ،فتقتل بطريقة ب�شعة غابت فيها الرحمة
والإن�سانية ،وبو�أدِها وهي ال تزال تر�ضع ،فيتم
حي ًة حتت الرتاب حتى املوت ،وحفظ لها
دفنها ّ
حقها يف التقدير واالحرتام مقدما �إياها على
الأب ،وحفظ لها حقها يف الرتبية والتعليم،
وحفظ لها حقها يف العدل بينها و بني �أخيها،
حفظ لها حقوقها املالية ،فاملر�أة لها ذمة مالية
م�ستقلة� ،ش�أنها �ش�أن الرجل ،فقد �أقر لها حق
التملك والبيع وال�رشاء وغريها.
�إن�سانيته احلربية �صلى اهلل عليه و�سلـم

�إن الإن�سانية ال�صادقة احلقة للحبيب
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلـم تتجلى حتى
يف حروبه عليه ال�صالة وال�سالم فها هو ي�أمر
جنوده وهم يخو�ضون غمار املوت بقوله( :ال
تقطعوا �شجرة ..و�أال تقتلوا امر�أة وال �صبيا وال
مري�ضا ..ال متثلوا
�شيخا كبيرً ا وال
ولي ًدا وال
ً
ً

باجلثث ..وال ت�رسفوا يف القتل ..وال تهدموا معبدا
وال تخربوا بناء عامرا ..حتى البعري والبقر ال
تذبح �إال للأكل) ،ويف حديث �آخر عن ُب َر ْي َدة بن
ُ�صيب الأَ ْ�سلَمِ ّي -ر�ضي اهلل عنه -قال :كان
احل َ
أمريا
�
ر
أم
�
إذا
�
و�سلـم
عليه
اهلل
�صلىاهلل
ر�سول
ً
َّ
ومن معه
على َج ْي�ش �أو �سرَِ َّية �أَ ْو َ�صاه ب َت ْق َوى اهللَ ،
خريا ،فقال( :اغْ ُزوا ب�سم اهلل يف
مِ ن امل�سلمني ً
�سبيل اهلل ،قا ِتلُوا َمن كَ فَر باهلل ،اغْ ُزوا وال َت ُغلُّوا
ِيت
وال َت ْغدِروا وال ُت َـم ِّثلُوا وال َت ْق ُتلُوا َولِي ًدا ،و�إذا َلق َ
َع ُد َّوك مِ ن امل�رشكني فا ْد ُعهم �إىل ثالث خِ �صال
�أو خِ الل ،ف� َّأي ُت ُه َّن ما �أجابوك فا ْق َب ْل منهم وكُ َّف
عنهم ،ثم ا ْد ُعهم �إىل الإ�سالم ف�إن �أجابوك فا ْق َب ْل
منهم .ثم ا ْد ُعهم �إىل ال َّت َح ُّول مِ ن دارهم �إىل دار
املهاجرين ،و�أَ ْخبرِ ْ هم �أنهم �إن َف َعلُوا ذلك فلهم ما
للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين ،ف�إن �أَ َب ْوا
�أن َي َت َح َّولُوا منها ف�أَ ْخبرِ ْ هم �أنهم يكونون ك�أَ ْع َراب
امل�سلمني َي ْج ِري عليهم ُحك ُْم اهلل تعاىل ،وال يكون
�شيء �إال �أن ُي َجاهِ ُدوا مع
ِيمة والف َْيء ٌ
لهم يف ال َغن َ
َ
َ
جل ْز َيةَ ،ف�إن هم
فا�س�ألْهم ا ِ
امل�سلمني ،ف�إن هم �أ َب ْوا ْ
�أجابوك فا ْق َب ْل منهم وكُ َّف عنهم ،ف�إن هم �أَ َب ْوا
فا�س َتعِن باهلل وقَا ِتلْهم .و�إذا حا�صرَ ْ َت �أَ ْهلَ حِ ْ�ص ٍن
ف�أرا ُدوك �أن تجَ ْ َع َل لهم ذ َِّم َة اهلل وذ َِّم َة َنب ِِّيه ،فال
اج َع ْل لهم
تجَ ْ َع ْل لهم ذ َِّم َة اهلل وذ َِّم َة َنب ِِّيه ،ولكن ْ
ذ َِّم َتك وذ َِّم َة �أ�صحابك؛ ف�إنكم �أن ُت ْخف ُِروا ذِممَ َ كم
وذ َِّم َة �أ�صحابكم �أَ ْه َو ُن مِ ن �أن ُت ْخف ُِروا ذ َِّم َة اهلل
وذ َِّم َة َنب ِِّيه ،و�إذا حا�صرَ ْ َت �أَ ْه َل حِ ْ�ص ٍن ف�أرا ُدوك
�أن ُت ْن ِزلَهم على ُحكْم اهلل فال ُت ْن ِزلْهم ،ولكن �أَ ْن ِزلْهم
يب فيهم ُحك َْم
على ُحكْمِ ك ،ف�إنك ال َت ْد ِري �أَ ُت ِ�ص ُ
اهلل �أم ال) ،ويف هذا احلديث �إر�شاد وتوجيه بعدم
جواز الغزو لأجل القتل والت�شفي ،و�إمنا يكون
الغزو خال�صا لوجه اهلل تعاىل.
ون�ست�شهد هنا ببيت �شعري من ق�صيدة
َو�صلي بقول
الر ّفاء امل ِ
ال�شاعر العبا�سي ال�رسِ ّي ّ
فيه:
�شهد العدو بف�ضلها
ل
و�شمائ
ٌ
ِ
والف�ضل ما �شهدت به الأعداء
ونحن ل�سنا بحاجة ل�شهادة �أحد يف حق
ر�سولنا الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلـم -ولكن
من باب التوثيق ال �أكرث ،فهذا هو عامل اللغات
ال�رشقية امل�ست�رشق الإجنليزي الربوفي�سور
(هامفري بريدو) ،قد اعرتف -رغم �أنفه -يف
كتابه (حياة محُ ّمد)  -بال�صفات ال�سامية للنبي

ر�سولنا ونبينا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -كان القدوة يف مناحي
احلياة والتي من بينها اجلانب الع�سكري
ر�سولنا الكرمي عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم مثا ًال فريد ًا للقائد
الع�سكري ،وجت َّلت �شجاعته يف �أروع �صورها جها ًدا يف �سبيل اهللً ،
وثباتا
عند ال�شدائد والنوازل ،ودفاعً ا عن احلق ون�صرة املظلومني
�سطر القادة امل�سلمون �أروع النماذج من خالل احلروب التي خا�ضوا
غمارها وحملوا لواءها وخرجوا منها بالن�صر امل�ؤزر
الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلـم ،وكذلك املفكر
الأيرلندي املتطرف (�أدموند بريك) 1729م� ،أكد
قانون �ضابطٌ للجميع من
دي
ٌ
(�أن القانون امل َُح َّم َّ
امللِك �إىل �أقل رعاياه) ،وامل�ست�رشق الإجنليزي
عداء للإ�سالم ونبيه الكرمي،
(مارجليوث) الأكرث ً
يقول يف كتابه (حممد ونه�ضة الإ�سالم)�( :إذا
نحن قار ّنا بني الوحي القر�آين وبني ما يف �أيدينا
من كتب مقد�سة� ،سندرك على الفور �أن الإ�سالم
وحده هو الدين احلقيقي) ،ذلك ما �أقره معا�رصه
امل�ست�رشق اليهودي املجري (جولد زيهر) فهو
يقول يف كتابه (العقيدة وال�رشيعة يف الإ�سالم):
(كان حمم ٌد يريد �إقامة دين اهلل الواحد كما جاء
به �إبراهيم  ،كما �أنه بوجه عام كان ُم�ص ّد ًقا
ملا �سبق �أن �أوحاه اهلل ملن تق ّدمه من الر�سل
نبي م�صلِح
والأنبياء؛ فمحمد كان بال �شك �أول ّ
حقيقي من الوجهة التاريخية) ،وجند ن�صري
احلركة ال�صهيونية العاملية امل�ست�رشق اليهودي
(برنارد لوي�س) ،وهو �شديد العداء واالفرتاء على
امل�سلمني ودينهم وق�ضاياهم الوطنية والقومية،
�إال �أن ذلك كله مل مينعه من �أن يعرتف للإ�سالم
بالتميز كدين ودولة ،وبال�سماحة يف االنت�شار
ال�سلمي ،وبالعدل الذي متيز به احلكم الإ�سالمي
مع ال�شعوب غري امل�سلمة ،في�شهد �أن( :م�ؤ�سِّ �س
امل�سيحية نادى �أتباعه� :أعطوا ما لقي�رص
لقي�رص ،وما هلل هلل)َّ � ،أما م�ؤ�سِّ �س الإ�سالم ففي
حياته �أ�صبح امل�سلمون جماعة �سيا�سية ودينية،
أر�ضا و�شع ًبا،
كان الر�سول �سيدها املطلق ،يحكم � ً
ويق�ضي بني النا�س ،ويجمع الزكاة ،ويقود
اجليو�ش ،وي�سيِرّ الدبلوما�سية ،ويخو�ض احلرب.

النبي القائد الع�سكري املحنك

لقد ا�ستطاع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلـم� -أن يو�سع رقعة الإ�سالم من خالل حكمته
الع�سكرية والقيادية الفذة حتى �ساد الإ�سالم كل
مكان على بقاع الأر�ض ،فمنذ نزول الوحي
وحتى وفاته مل يهد�أ ومل ميل ومل يكل حتى باتت
كلمة اهلل هي العليا يف كل مكان ،فهو موحد
القبائل ،كما �أنه دعا �إىل نبذ العن�رصية والقبلية
لي�صبح بذلك �أف�ضل اخللق �أجمعني ،ومن �أف�ضل
ما �سطر يف ذلك يف كتابات امل�ست�رشقني ما
�سجله (نابليون بونابرت) يف مذكراته ال�شخ�صية
والتي تقع يف حوايل (� )300صفحة  -ك�شفت عن
مدى �إميانه مببادئ الدين الإ�سالمي ،ب ْل �إنه
دعا النا�س �إىل فهمه واال�ستفادة من توجيهاته
الإلهية ،وقد ذكر هذا القائد الع�سكري التاريخي
عن بطوالت الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلـم
وعبقريته الع�سكرية؛ فقد قال�( :إن الر�سول حمم ًدا
هو �أول من �أحدث
تغيريا ثور ًّيا يف العقيدة
ً
الع�سكرية ،فجعل �أتباعه يقاتلون حتت راية
الدين ،و �إنه �أول من �أوجد مفهوم (الأُ َّمة) ،لتح ّل
حمل الوالءات القبلية والعائلية ال�صغرية) ،ويرى
(بونابرت) �أنه (بدون عبقرية ور�ؤية الر�سول
حممد الع�سكرية الفذة ما كان الإ�سالم ليبقى،
أي�ضا-
وي�صمد وينت�رش بعد وفاته ،وي�صفه ً �-
ب�أنه �أول جرنال ع�سكري حم َّنك يف الإ�سالم ،و�أنه
لوال جناح الر�سول حممد كقائد ع�سكري  ،ما كان
للم�سلمني �أن يغزوا الإمرباطوريتني الرومانية
والفار�سية).
ويذهب (نابليون) �إىل �أن الر�سول جنح يف
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بناء منظومة ع�سكرية للقيادة وال�سيطرة للمرة
الأوىل يف التاريخ العربي ،و�أن محُ ّم ًدا الر�سول
�أوجد للمرة الأوىل يف التاريخ مفهوم (احلرب
النف�سية) التي مل تكن معهودة من قبل! وي�ؤكد �أن
الر�سول جنح يف خلق منظومة ع�سكرية متطورة
كان هو �شخ�ص ًّيا حمورها الأ�سا�سي� ،إ�ضاف ًة �إىل
تفرق بني املواطن واملقاتل
خلق هوية جديدة ال ِّ
يف �إطار مفهوم (امل�ساواة) ،وي�شري (بونابرت) �أن
جناح الر�سول يف �إقناع املقاتلني بالت�ضحية
بحياتهم من �أجل ن�رصة هذا الدين جعل املقاتِل
امل�سلم ال يهاب املوت ؛ �إميا ًنا منه بتمتعه
باجلنة بعد وفاته -كما تقول تعاليم الدين
م�شريا �إىل �أن (اجلهاد يف الإ�سالم
الإ�سالمي-
ً
جوهره الكفاح والتغلب على امل�صاعب من �أجل
حتقيق ال�سعادة).
�إن املتابع للدوريات واملجالت العلمية
الغربية يجد �أن هناك درا�سات تعنى بالعقيدة
الع�سكرية ،لر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلـم -من
�أهمها الدرا�سة الأمريكية لعبقرية الر�سول حممد
الع�سكرية فقد ذكرت هذه الدرا�سة حتت عنوان
(حممد) بل ،وقد و�ضع هذا العنوان على غالف
املجلة الع�سكرية التاريخية املتخ�ص�صة التي
ن�رشته ،وهي جملة ف�صلية يطالعها كبار رجال
القوات امل�سلحة الأمريكية ممن لهم اهتمامات
بال�ش�ؤون التاريخية وانعكا�ساتها على ال�ش�ؤون
الع�سكرية املعا�رصة ،ويوزع من هذه الدورية
( )22,200ن�سخة ،وهي من �أقدم الدوريات
املتخ�ص�صة فى ال�ش�ؤون الع�سكرية ويكتب بها
نخبة من امل�ؤرخني الع�سكريني الأمريكيني،
وقد خل�ص لنا الكاتب حممد املن�شاوي وهو
كاتب �صحفي متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون الأمريكية
يكتب من وا�شنطن ما ا�ستطلعه من هذه الدرا�سة
فيقول�( :إن كاتب الدرا�سة امل�ؤرخ الع�سكري
«ريت�شارد جابريل» الذي عمل �سابقا يف جهات
حكومية خمتلفة وخدم فى وكالة اال�ستخبارات
املركزية الأمريكية ،وله ( )41كتابا ،ويرى
الكاتب �أنه بدون عبقرية ور�ؤية الر�سول حممد
الع�سكرية الفذة ما كان ليبقى الإ�سالم وي�صمد
وينت�رش بعد وفاة الر�سول ،وتذكر الدرا�سة �أي�ضا
�أنه وبرغم توافر الكثري من الدرا�سات العلمية
عن حياة و�إجنازات الر�سول� ،إال �أنه ال توجد
درا�سة تنظر للر�سول ك�أول جرنال ع�سكري يف
الإ�سالم ،كما ترى الدرا�سة �أنه لوال جناح الر�سول
حممد كقائد ع�سكري ،ما كان للم�سلمني �أن
يغزو الإمرباطورتني ،البيزنطية والفار�سية ،بعد
وفاته.
يف الفقرة ال�سابقة داللة وا�ضحة كو�ضوح
ال�شم�س �أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلـم -اعتمد
اعتماداً كلي ًا على زرع عقيدة نا�صعة تربط
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�إن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلـم -اعتمد اعتماد ًا كلي ًا على زرع
عقيدة نا�صعة تربط اجلنود بخالقهم و�إن الدنيا فانية ،و�إن
اجلهاد ن�صر �أو �شهادة
لقد ا�ستطاع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلـم� -أن يو�سع رقعة
الإ�سالم من خالل حكمته الع�سكرية والقيادية الفذة حتى �ساد
الإ�سالم كل بقاع الأر�ض
اجلنود بخالقهم ،و�أن الدنيا فانية ،و�أن املجاهد
يف �سبيل اهلل �إمنا هو يقوم ب�أمر فيه رفعة لدين
اهلل ،كل ذلك دفعهم لبذل �أرواحهم رخي�صة يف
�سبيل اهلل.
ي�ضيف املن�شاوي( :تذكر الدرا�سة �أن الر�سول
�أ�صيب مرتني �أثناء م�شاركته فى املعارك .ومل
يكن الر�سول حممد قائدا ع�سكريا حمنكا وح�سب،
بل ترى الدرا�سة �أنه كان «منظرا ع�سكريا»
و«مفكرا �إ�سرتاتيجيا» و«مقاتال» .وت�صف
الدرا�سة الر�سول حممد ب�أول من �أوجد «عمليات
التمرد وحروب الع�صابات ،وت�شيد الدرا�سة
بـ«�أجهزة املخابرات» التي �أن�ش�أها و�أدارها
الر�سول ،والتي تفوقت على نظرياتها عند الفر�س
والروم �أقوى �إمرباطوريتني (�آنذاك).
ومن خالل الفقرة ال�سابقة نذكر مثال من
�أهم الأمثلة على العمل اال�ستخباراتي النبوي،
هو ا�ستطالع �أخبار العدو ،وحدث ذلك كثرياً ويف
كل غزواته �-صلى اهلل عليه و�سلـم -ومن ذلك
�إر�سال العيون و�رضورة تقدمي تقارير تف�ضيلية
بعد عودتهم ،يقول ب�رش اخلزاعي للر�سول� -صلى
اهلل عليه و�سلـم( :-لقد دلفت �إىل قري�ش �أت�سقط
�أ�رسارها ،و�أتعرف �أخبارها ،وما راعني �إال �أن
خرب م�سريك قد ترامى �إليهم ،وحديث ر�ؤياك قد
هبط عليهم ،وال �أدري كيف وقع عليهم اخلرب ،وال
كيف ا�ستن�شقوا حديث الر�ؤيا� ،إنهم يا ر�سول اهلل
خرجوا ومعهم النياق ب�أوالدها ،ولب�سوا جلود
النمور ،وعاهدوا �أنف�سهم �أال تدخل عليهم مكة
�أب ًدا ،ويظهر كذلك م�شاركة القائد بنف�سه يف كل
الغزوات التي غزاها �ضارب ًا مثا ًال وا�ضح ًا �أن
القائد الناجح من يكون قدوة جلنوده ويكون
متقدم ًا �إياهم يف �سبيل رفعة راية احلق خفاقة
يف ال�سماء ،ويرى اخلبري الع�سكري العراقي
حممود �شيت خطاب �أن اجلانب اال�ستخباراتي
فعاال ،خ�صو�صا عند حماربة
عند امل�سلمني قويا ّ
الروم فيقول( :مل يكن امل�سلمون غافلني عن
حركات الروم الع�سكرية وعن نياتهم ،فقد
ا�ستطاعوا معرفة حت�شّ دات قواتهم ،وموا�ضع تلك
مف�صلة ،مما
التح�شّ دات ،ونياتهم مبكرا وب�صورة ّ

جعلهم يتحركون �إىل تبوك للق�ضاء على قوات
الروم قبل �أن ي�ستفحل �أمرها وتتعر�ض للحدود
الإ�سالمية) .
ويقول املن�شاوي �إن املتابع حلياة النبي
الكرمي �-صلى اهلل عليه و�سلـم -يجده وعلى
العك�س من القادة الع�سكريني التقليديني ،مل ي�سع
لهزمية جيو�ش �أعدائه ،بل �سعى بنجاح لت�شكيل
جي�ش عربي موحد حتت �إمرته هو �شخ�صيا
من هذه اجليو�ش جميعها ،وقد كانت بدايتها
بتكتالت �صغرية معتمدة على الكر والفر� ،إال �أن
هذه الأعداد القليلة و�صلت ملا يقرب من ()10
�آالف من املقاتلني بعد عقد من الزمان عندما مت
فتح مكة كما تذكر كتب ال�سري.
ويف الفقرة ال�سابقة ت�أكيد ملبد�أ الثبات
والإ�رصار على بلوغ الهدف ،وهذه هي العقلية
الناجحة التي تدرك متام ًا �أن و�ضوح الأهداف
والإ�رصار على بلوغها يجعل من تلك الأهداف
حقائق ملمو�سة ت�سطر على �أر�ض الواقع .
ويختم املن�شاوي حديثة بقوله�( :إن الر�سول
توارث التدريب الع�سكري الذي كان ينتقل
من الآباء لأوالدهم ،وجنح فى �إحاطة نف�سه
مبجموعة من املحاربني املحنكني الذين كان
دائما ي�ستمع لن�صائحهم الع�سكرية).
�إن �أكرب دليل على حنكة القائد الع�سكري
العظيم حممد �-صلى اهلل عليه و�سلـم -هو
تر�سيخ مبد�أ ال�شورى ،وهو مبد�أ ي�أنف كبار
الزعماء حينها الأخذ به مع الأ�سف ،وغاية
جهدهم ،ما قاله فرعون( :ما �أريكم �أال ما �أرى)،
ولكن ذلك مل يكن موجوداً يف منهج النبي الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلـم -فقد نزل عن ر�أيه يفمعركة بدر وهي معركة في�صلية بني احلق
احلباب بن
والباطل �إىل ر�أي ال�صحابي اجلليل ّ
منذر ر�ضي اهلل عنه حني علم � ّأن املَنزل الذي
نزله اجلي�ش هو من باب احلرب ،ولي�س �أمراً
بخطّ ة
من اهلل ال يمُ كن جتاوزه ،ف�أ�شار عليه ُ
محُ كَمة َمفادها �أن ينزل اجلي�ش ب�أدنى ماء بدر
يمُلأ باملاء لي�رشب امل�سلمون
يبني
حو�ضا ،ثم َ
ً
منه دون امل�رشكني ،ف�أخذ ر�سول اهلل مب�شورته،

ويف معركة اخلندق وهي معركة في�صلية كذلك
�أخذ مب�شورة ال�صحابي اجلليل �سلمان الفار�سي
ر�ضي اهلل عنه بحفر اخلندق حول املدينة وهو
�أمر غري معهود يف جزيرة العرب .
قد يتبادر �إىل الأذهان �أن القيادة يف الع�صور
الغابرة كانت �سهلة التكاليف بالن�سبة للقيادة
يف احلرب احلديثة لقلة عدد القوات (�آنذاك)
بالن�سبة �إىل �ضخامة عددها وكرثة �أ�سلحتها
وو�سائلها يف اجليو�ش احلديثة ،ولكن العك�س هو
ال�صحيح�( .إن مهمة القائد يف الع�صور الغابرة
كانت �أ�صعب من مهمته يف الع�رص احلديث؛ لأن
�سيطرة القائد ومزاياه ال�شخ�صية ،كانت العامل
احلا�سم يف احلروب القدمية ،بينما ي�سيطر القائد
يف احلرب احلديثة على قواته الكبرية مبعاونة
عدد �ضخم من �ضباط الركن الذين يعاونونه
يف مهمته ،ويراقبون تنفيذ �أوامره يف الوقت
واملكان املطلوبني ،كما ي�سيطر القائد على قواته
بو�سائط االت�صاالت الداخلية الدقيقة من �أجهزة
ال�سلكية و�سلكية وطائرات و�أقمار �صناعية ،بل
�إن هيئة الأركان م�س�ؤولة حتى عن تهيئة خطط
القتال قبل الوقت املنا�سب ،وال يقوم القائد
�إال مبهمة الإ�رشاف على التنفيذ�( .إن القائد يف
احلرب احلديثة يحتاج �إىل العقل وحده ،والقائد
يف احلرب القدمية يحتاج �إىل العقل وال�شجاعة).
من الآراء التي ي�رصح بها بع�ض القادة
الع�سكريني �أن حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلـم
يف اجلانب الع�سكري تنق�سم �إىل �أربعة �أق�سام:
احل�شد ،الدفاع عن الدين ،الهجوم ،والتكامل،
فاحل�شد برز منذ البعثة حتى الهجرة �إىل املدينة
املنورة ،وهنا اكتفى الر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سلـم -على احلرب الكالمية ،حيث التب�شري
والإنذار� ،أما الدفاع عن الدين ،فتحقق منذ بدء
�إر�ساله �-صلى اهلل عليه و�سلـم� -رساياه وقواته
للقتال �إىل ان�سحاب الأحزاب عن املدينة املنورة
بعد غزوة اخلندق ،وبهذا ازداد عدد امل�سلمني
فا�ستطاعوا الدفاع عن عقيدتهم.
�أما الهجوم ،فظهر من بعد غزوة اخلندق
�إىل بعد غزوة حنني ،وبهذا انت�رش الإ�سالم يف
اجلزيرة العربية كلها ،و�أ�صبح الإ�سالم قوة
ذات اعتبار و�أثر يف بالد العرب ،فا�ستطاعوا
هزمية كل قوة تعر�ضت لهم� ،أما الق�سم الأخري
فهو التكامل ،وهو من بعد غزوة ُحنني �إىل وفاة
النبي �-صلى اهلل عليه و�سلـم -فقد تكاملت
قوات امل�سلمني ف�شملت �شبه اجلزيرة العربية
متنف�سا خارج
كلها ،و�أخذت حتاول �أن جتد لها
ً
�شبه اجلزيرة العربية ،فكانت غزوة تبوك �إيذا ًنا
مبولد الإمرباطورية الإ�سالمية .
�إن القوة احلقيقية للجي�ش الإ�سالمي حتققت
يف غزوة تبوك حيث ان�سحب الروم عن مواجهة

امل�سلمني خوفا من قوة ا�ستعداداتهم ،ويتجلى
مفهوم احلرب اجلماعية �أو ال�شاملة ومعناها
ح�شد النبي لقوى (الأمة) ال اجلي�ش وحده ،وقد
تكلم يف الع�رص احلديث الإ�سرتاتيجي الأملاين
(لودندورف) يف كتابه (الأمة يف احلرب) عن
هذه الإ�سرتاتيجية قائالً�( :إن احلرب احلديثة مل
تبق حرب جيو�ش وقوى ع�سكرية فقط ،و�إمنا هي
حرب اجماعية تقوم على حرب الأمم �ضد الأمم،
ولهذا يجب �أن ت�ضع الأمة كل قواها العقلية
والأدبية واملادية يف خدمة احلرب ،و�أن تكون
هذه القوة خم�ص�صة للحرب التالية).
اعتاد امل�سلمون للو�صول �إىل �أر�ض املعركة
على امل�سري ليال يف ال�صحراء ،وهذه احلركة
�رضورية جدا خا�صة يف ال�صحراء ،وهذا ما
تطبقه اجليو�ش احلديثة ،وميكن اعتبار غزوة
تبوك معركة معنويات ال معركة ميدان ،فقد �أدى
اندحار الروم معنويا يف غزوة تبوك �إىل تفكري
القبائل العربية اخلا�ضعة لهم بعدم جدوى
اعتمادهم عليهم لينالوا حمايتهم ،والبد لهم من
التحالف مع امل�سلمني الأقوياء اجلدد لي�ضمنوا
لهم احلماية واال�ستقرار ،لذلك �أقبلت تلك القبائل
على م�صاحلة امل�سلمني ومواالتهم ،بل وازداد
انت�شار الإ�سالم فيما بينهم عما كان عليه بعد
غزوة م�ؤتة.
عبقرية املالحم البطولية
لغزوات الر�سول

يقول املفكر الإ�سالمي الدكتور حممد عمارة:
�إن غزوات الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلـم-
متيزت بدقة املعلومات التي عرفت عن العدو
وعن �أر�ض املواجهة ،كذلك التح�ضري الع�سكري
والذي نطلق عليه التخطيط الإ�سرتاتيجي للحرب.
فالر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلـم -كان
يعطي مث ًال عظيم ًا للقائد بخروجه على ر�أ�س
اجلي�ش يقود املعركة بنف�سه ك�صورة رائعة
اللتحام القائد بجنده و�شعبه ،مما يقرب امل�سافة
بينهم ويجعل كل فرد حمارباً ،ولو مل يكن
بجبهة القتال وهذا مثال كبري ميكن �أن يحتذى
به يف ع�رصنا الآن يف ظل التحديات التي تواجه
الأمة العربية والإ�سالمية ،و�أوىل ركائز الن�رص،
وقد �أر�سل الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلـم-
قبل غزوة بدر فريق ًا لال�ستطالع للح�صول على
معلومات عن العدو بقيادة علي بن �أبي طالب
والزبري بن العوام ،و�سعد بن �أبي وقا�ص.
حتديات معا�صرة

الدكتور عبد املق�صود با�شا �أ�ستاذ التاريخ
واحل�ضارة بجامعة الأزهر ينبه امل�سلمني
ويحذرهم من والوقوع يف فخ الكرثة العددية

واعتبارها �أهم مقومات الن�رص� ،إذا خلت من
الثقافة والوعي والفكر اجليد� ،إن امل�سلمني على
كرثة عددهم �إال �أنهم يعي�شون حالة من ال�ضعف
انعك�ست يف ت�أخرهم ال�شديد ،ملا ات�صفوا به من
هزال وجهل جتاه التحديات التي تواجههم..
كذلك عدم مواكبتهم ركب احل�ضارة واالهتمام
بهوام�ش الأمور ،ولي�س عمقها حتى و�إن كانوا
�أ�صحاب احل�ضارات الأوىل والعقيدة التي ت�ستمد
منها جميع مناحي احلياة.
يف اخلتام وبعد املرور على نزر ي�سري من
العبقرية الع�سكرية للحبيب امل�صطفى �-صلى
اهلل عليه و�سلم -يظهر لنا جلي ًا االعتناء الإلهي
بهذا النبي الكرمي وما �أهله ليكون قدوة للعاملني،
هو �أن اهلل الذي �صنع منه �شامة يف النا�س حني
قال �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أدبني رب ف�أح�سن
ت�أديبي) ،والق�صد من الت�أديب هنا ال�صنع
والرتبية والتهيئة ليكون �أه ًال حلمل الر�سالة،
وليكون مرجع ًا حي ًا ونربا�س ًا م�شاهداً لكل �ش�ؤون
امل�سلمني �سواء كانوا حكام ًا �أو حمكومني ،فهو
القائد الفذ ،وال�سيا�سي اخلبري ،واحلاكم العادل،
والفار�س املغوار ،والزوج العطوف ،والتاجر
ال�صدوق ،والنا�صح املخل�ص ،واملربي احلازم
الرقيق ،والعبد املجتهد ،وما تلك ال�صفات �إال
ترجمة ملعا�ش الإن�سان منذ بلوغه حتى يلقى
اهلل  ،فلو تر�سمنا تلك ال�صفات والأخالق ل�سدنا
الأمم ولكن مع الأ�سف ال�شديد �ألهانا عن ذلك
حب الدنيا والتعلق مبلذاتها وملهياتها فاختلت
املوازين.
�إن الع�سكرية احلقيقية هي تلك التي ال
يخرج الإن�سان فيها عن �إن�سانيته ،وال يجور
فيها املنت�رص على املغلوب ،ومتى ا�ضطر القادة
ملراجهة ال�سنان واحلرب يكون ن�صب عينيه
�أن النا�رص اهلل ،و�أن الغلبة لن تكون بعيداً عن
املتقني املخل�صني ،و�أن ال يكون �سبب احلرب
رغبات نف�سية ومطامع �آنية ،و�إمنا لن�رصة
املظلوم ،ولردع الظامل ،ولإعالء كلمة اهلل خفاقة
يف ال�سماء واهلل مع املح�سنني ،كتبت ذلك واهلل
�أ�س�أل �أن يي�رس يل �أن �أخط �شيئ ًا ولو ي�سرياً عن
حنكة ودهاء وعبقرية بع�ض �صحابة احلبيب
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم واهلل من وراء
الق�صد.
املراجع:

 علي بن �إبراهيم النملة (اال�ست�رشاق واال�سالم).خطاب (بني العقيدة
الركن حممود �شيت
ْ
 اللواء ّوالقيادة).
 حممد املن�شاوي (عبقرية الر�سول حممدالع�سكرية).
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�إعداد :الرائد /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

احلديث ال�شريف

التعاون يف املجتمع

الت�ضامن والتعاون

ان ِ�ص ِّديق ًا َّنب ِّي ًا (�ِ )41إ ْذ قَالَ
يم ِ�إ َّن ُه كَ َ
}واذْكُ ْر فيِ ا ْل ِك َت ِ
اب ِ�إ ْب َراهِ َ
قال تعاىلَ :
لِ أَ ِبي ِه َيا �أَ َبتِ مِ َ
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َ
َ
ْ
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وب َوكُ لاّ ً َج َع ْل َنا َن ِب ّي ًا (َ )49و َو َه ْب َنا َل ُهم ِّمن َّر ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َو َي ْع ُق َ
َعل ِّي ًا (� {)50صدق اهلل العظيم �سورة مرمي الآيات ()50- 41

عن �أن�س بن مالك
ر�ضي اهلل عنه قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :ال ي�ؤمن �أحدكم
حتى �أكون �أحب �إليه
من والده وولده والنا�س
�أجمعني).
�صدق ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم
رواه البخاري

معني �أو
هدف
بعمل لإمتام ٍ
التعاون هو القيام ٍ
ٍ
�شخ�ص �آخر،
امل�ساعدة عن طريق القيام مبا يطلبه
ٌ
وللتعاون الكثري من الفوائد التي تعود باخلري على
املجتمع والنا�س ،ومن هذه الفوائد :ت�ضمن عمل
أ�سا�س
املجتمع
ٍ
جيد؛ لأ َّنه �سيكون مبني ًا على � ٍ
ب�شكل ّ
قوي ومعايري جيدة ،تزيد من متا�سك املجتمع عن
ٍ
وحب �أكرث،
طريق تبادل الآراء ،وامل�شاعر بدفءٍ،
ٍ
تعزز من ال�سلوكيات ال�صحيحة بني �أفراد املجتمع
وتزيد من وعي �أفراد املجتمع ،واحلر�ص على
تف�ضيل امل�صلحة العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية.

من الأخالق العظيمة التي حتقق ال�سعادة
املجتمع َّية خلقي التعاون والت�ضامن ،ورغم
اختالف اال�سم واللفظ بينهما فهناك قوا�سم م�شرتكة
بني اللفظني ،كما � ّأن هناك بع�ض التمايز بينهما،
وكالهما يكون فيه تقدمي امل�ساعدة للغري� ،إال � َّأن
امل�ساعدة يف الت�ضامن يكون �أحد الطرفني فيها �أقوى
من الآخر ،بينما التعاون فتغلب عليه امل�شاركة من
كال الطرفني يف بذل اجلهد ،والقوة يف ذات الوقت،
و�أي ًا كان الفرق بينهما فهناك نفع وفوائد لكليهما،
كما � ّأن هناك مظاهر لهما يف واقع احلياة.

t

t

�أنواع الظلم

معنى الإيثار

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

ظلم الإن�سان نف�سه :وذلك باتباع ال�شهوات و�إهمال الواجبات،
وتلويث نف�سه ب�آثار �أنواع الذنوب واجلرائم وال�سيئات ،من معا�صي
اهلل ور�سوله ،قال اهلل تعاىلَ } :و َما ظَ َل َم ُه ُم اللهَّ ُ َو َل ِكن كَ انُوا �أَنف َُ�س ُه ْم
ون{ �سورة النحل الآية (.)33
َيظْ ِل ُم َ
ظلم الإن�سان لربه :وذلك بكفره باهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل} :
ون ُه ُم الظَّ مِ ُ
ون{ �سورة البقرة الآية ( )254ويكون بال�رشك
َوا ْل َكا ِف ُر َ
ال َ
يف عبادته وذلك ب�رصف بع�ض عبادته لغريه �سبحانه وتعاىل،
قال عز وجل�} :إِ َّن ال�شرِّ ْ َك َل ُظ ْل ٌم َع ِظي ٌم{ �سورة لقمان الآية (.)13
ظلم الإن�سان لغريه من عباد اهلل وخملوقاته :وذلك ب�أكل �أموال
النا�س بالباطل ،وظلمهم بال�رضب وال�شتم والتعدي واال�ستطالة
على ال�ضعفاء ،والظلم يقع غالب ًا على ال�ضعيف الذي ال يقدر على
االنت�صار كاليتيم.

يق�صد بالإيثار يف اللغة التف�ضيل ،يقال �آثرته بكذا �أي خ�ص�صته
به وف�ضلته� ،أما يف اال�صطالح فالإيثار هو تقدمي الإن�سان غريه
على نف�سه يف النفع� ،أو فيما هو يف حاجة �إليه ،وتقدمي م�صلحة
الآخرين على امل�صلحة اخلا�صة ،رغبة فيما هو عند اهلل تعاىل
من الثواب اجلزيل ،قال تعاىل يف و�صف الأن�صار الذين �أح�سنوا
ان
ون َعلَى �أَن ُف�سِ ِه ْم َو َل ْو كَ َ
ا�ستقبال �إخوانهم املهاجرينَ } :و ُي ْ�ؤ ِث ُر َ
ون{ �سورة
ا�ص ٌة َو َمن ُيوقَ �شُ َّح َن ْف�سِ ِه َف�أُو َل ِئكَ ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُح َ
ِب ِه ْم َخ َ�ص َ
احل�رش الآية ( )9فامتدحتهم الآية ،لأنهم قدموا �إخوانهم على
�أنف�سهم رغم الفقر واحلاجة �إىل املال ،ومل ي�صلوا �إىل هذه املرتبة
�إال عندما تخل�صوا من ال�شح والبخل ،وتغلبوا على الأثرة والأنانية.

}كُ لُّ َنف ٍْ�س ذَا ِئ َق ُة المْ َْو ِت َو�إِنمَّ َ ا ُت َوف َّْو َن
ام ِة ف ََمن ُز ْح ِز َح َع ِن
وركُ ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
�أُ ُج َ
ال َّنا ِر َو�أُ ْدخِ َل الجْ َ َّن َة َف َق ْد فَا َز َو َما الحْ َ َيا ُة
اع ا ْل ُغ ُرو ِر{ �سورة �آل عمران
ال ُّد ْن َيا �إِ َّال َم َت ُ
الآية (.)185
ُز ْح ِز َحُ :ب ِّعد و ُن ّح َي عنها.
ا ْل ُغ ُرور :اخلِداع �أو الباطل الفاين.

التوكل على اهلل
�إن التوكل والدعاء وتفوي�ض الأمر �إىل اهلل �أجنع و�سيلة حلل
امل�شكالت ،والكرمي ال يخيب من رجاه ،فكم من مكروب فو�ض
�أمره �إليه فنف�س عنه كربته،وكم من مري�ض ت�رضع �إليه فعافاه،
وكم من عاق عجز عنه �أبواه فتوجها �إليه فهداه ،وكم من زوجة
�أرهقها زوجها ظلما فتوكلت على العزيز الرحيم ف�أ�صلحه ،وكم
من امر�أة ت�أخر بها ال�سن يف الزواج فالتج�أت �إىل الرزاق فوهبها
زوجا �صاحلا.

حمبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لقد �أمرنا اهلل تعاىل بحب نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم لأنه �أف�ضل
اخللق �أجمعني وخامت الأنبياء واملر�سلني ،و�أن حمبة النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم لي�ست كلمات براقة يرددها الإن�سان بل�سانه ،و�إمنا
هي طاعة ،وانقياد ،وامتثال لكل ما �أمر به �صلى اهلل عليه و�سلم،
واجتناب عن كل ما نهى عنه ،فعلينا �أن نطيع نبينا الكرمي يف
كل �ش�أن من �ش�ؤون احلياة ،ومن ذلك ال�صالة وال�سالم على النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وحب �آل بيته الكرام ،و�صحابته الأخيار،
واملحافظة على ال�صالة يف جماعة ،وقراءة القر�آن الكرمي ،وبر
الوالدين ،وطلب العلم ،واحرتام الكبري والعطف على ال�صغري.

الأمانة

هي كل ما ي�ؤمن عليه املرء من �أمر �أو نهي ,و�ش�أن من دين
ودنيا ,وهي خلق من �أخالق امل�سلم الأ�صيلة التي تنبع من عقيدته,
وتدل على �صدق اجتاهه و�رشف غايته .ومبعناها احلقيقي يف
نظر امل�سلم �صفة نف�سية متلي على �صاحبها �سلوكا ال يتبدل �إزاء
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كل ما يعهد �إليه القيام به ،وكل ما يلتزمه ويتحمل م�س�ؤوليته،
اب َم ْن ِ�إن
وت�شمل حياة الإن�سان كلها قال تعاىلَ } :ومِ ْن �أَ ْهلِ ا ْل ِك َت ِ
َت�أْ َم ْن ُه ِبقِنطَ ٍار ُي َ�ؤ ِّد ِه �إِ َل ْيكَ َومِ ْن ُهم َّم ْن �إِن َت�أْ َم ْن ُه ِبدِي َن ٍار لاَّ ُي َ�ؤ ِّد ِه �إِ َل ْيكَ
�إِلاَّ َما ُد ْم َت َع َل ْي ِه َقائ ًِما{� .سورة �آل عمران الآية (.)75

} َل ُت ْبل َُو َّن فيِ �أَ ْم َوا ِلك ُْم َو�أَن ُف�سِ ك ُْم َو َل َت ْ�س َم ُع َّن
اب مِ ن َق ْب ِلك ُْم َومِ َن
مِ َن ا َّلذ َ
ِين �أُو ُتواْ ا ْل ِك َت َ
ِريا َو ِ�إن َت ْ�صبرِ ُ واْ
ا َّلذ َ
ِين �أَ�شرْ َ كُ واْ �أَذًى كَ ث ً
َو َت َّت ُقواْ َف�إِ َّن َذ ِلكَ مِ ْن َع ْز ِم الأُ ُمو ِر{ �سورة
�آل عمران الآية (.)186
وتختربن باملحن.
متحن
ّ
َل ُت ْبل َُو َّن :ل ُت نُّ
اب
}و�إِ ْذ َ�أ َخ َذ اللهَّ ُ مِ يثَاقَ ا َّلذ َ
َ
ِين �أُو ُتواْ ا ْل ِك َت َ
ا�س َو َال َت ْك ُت ُمو َن ُه َف َن َبذُو ُه َو َراء
َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه لِل َّن ِ
ا�شترَ َ ْوا ِب ِه ث ََم ًنا َقلِي ًال َف ِب ْئ َ�س َما
ظُ ُهورِهِ ْم َو ْ
ون{ �سورة �آل عمران الآية (.)187
َي ْ�شترَ ُ َ
َف َن َبذُو ُه :طرحوه ومل ُيراعوه.
با �أَ َت ْوا
ِين َيف َْر ُح َ
ب ا َّلذ َ
} َال تحَ ْ َ�س نَ َّ
ون مِ َ
با لمَ ْ َي ْف َعلُواْ َف َال
َّو ُيحِ ُّب َ
ون �أَن ُي ْح َم ُدواْ مِ َ
َاب
بفَا َزةٍ ِّم َن ا ْل َعذ ِ
تحَ ْ َ�س َب َّن ُه ْم مِ َ
َاب َو َل ُه ْم َعذ ٌ
ِيم{ �سورة �آل عمران الآية (.)188
�أَل ٌ
بفَا َزةٍ  :بفوز ومنجاةٍ .
مِ َ
امل�صدر:
�سورة �آل عمران
تف�سري اجلاللني

t

t

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rهل يلزم الإ�شهاد على االقرتا�ض� ،إن كان املقرت�ض منه �أمي ًنا؟
 rrنعم ،على املقرت�ض �أن ي�شهد �أو يكتب على نف�سه �صكا ،خ�شية غ�شيان املوت ,واهلل �أعلم.
� rأرجو تو�ضيح الفرق بني الدين امل�ؤجل واحلا�رض؟
 rrالدين امل�ؤجل هو الذي �ضــرب لوفائه �أجل ولــم يح�رض ذلك الأجل ،والدين احلا�رض هــو
الذي مل ي�ضــرب لوفائه �أجل� ،أو �ضــرب لوفائه �أجل وح�رض ذلك الأجل ,واهلل �أعلم.
 rما ر�أيكم يف االقرتا�ض من بيت املال �أو مال الوقف ،وهل هنالك �رشوط لذلك؟
 rrبيت مال امل�سلمني هو خلدمة امل�سلمني جميعا ،ولكن القائم على �أمر امل�سلمني هو الذي
يوجه ا�ستغالل هذه امل�ؤ�س�سة املالية يف الطرق امل�رشوعة التي تعود بامل�صلحة على الأمة،
فــ�إن ر�أى امل�صلحة تقت�ضي �إقرا�ض بع�ض امل�ســلمني من بيت مال امل�ســلمني لأجل درء م�رضة
عنهــم ف�إن ذلك من ال�سائغ ،كما �أنه ي�ســوغ �أن يعطي منه امل�ضطرين� ،إذ هو يف الأ�صل مل�صلحة
امل�ســلمني ،و�أما الوقف ف�إنه ي�رصف فيما وقف لــه ،وال يجوز العدول عن ذلك ،ف�إن كان القائم
عليــه �أقر�ض �أحدا منه ف�إنه يكون يف هذه احلالة �ضامنا ملا �أقر�ض ,واهلل �أعلم.
 rهل يجوز ملن ا�ستعار عارية �أن يعريها لغريه بغري �إذن �صاحبها؟
 rrلي�س له ذلك ،و�إن فعل فهو �ضامن ,واهلل �أعلم.
 rتويف والــدي و�أخربين �أنه ينوي �إعطاء �أمي و�أختي �شــيئا من املال يف حياته ،فهل تثبت
العطية ،ومل يو�ص فهل تثبت و�صية يف ماله وله �أيتام وعليه ديون ومتى نق�سم املرياث؟
 rrالعطية ال تثبت مبجــرد الق�صد ،بل ال بــد من �أن يجتمــع فيها عطاء وقبول وقب�ض .ومبا
�أن �أباك لــم يعط �أمك وال �أختك يف حياته ،و�إمنا نوى �إعطاءهما فالعطية غري ثابتة ،ومبا �أنه مل
يو�ص ب�شــيء فال تثبت و�صية يف ماله� ،إال �إن �شــاء الورثة التربع عنه ب�شــيء ،وكان ذلك فــي
ن�صيب البلّغ العقــالء منهم دون غريهم ،ف�إن ذلــك عائد �إليهم ويرجى لهــم الثواب به ،وق�ضاء
و�صي ِب َها �أَ ْو َد ْي ٍن{ ,واهلل �أعلم.
الدين قبل ق�سمة املرياث ،لقوله تعاىل} :مِ ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّيةٍ ُي ِ
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الذكاء اال�صطناعي يف طب العيون

�إن تقدم الأمم ورقيها يرتكز يف املقام الأول على نه�ضتها العلمية وت�سلح �أبنائها بالعلم واملعرفة وتدريبهم ليكونوا قادرين
على خو�ض غمار احلياة املعا�صرة احلافلة مبختلف مظاهر التقنية احلديثة واملعارف املتقدمة .ولقد �سعى العامل وبخطوات
مت�سارعة الكت�شاف ما هو جديد لي�ساعد الب�شرية يف �شتى اجلوانب واملجاالت ويجعل احلياة �أ�سرع و�أ�سهل ،وعلى مر
الزمن ،كان الذكاء اال�صطناعي حا�ضر ًا فقط يف اخليال العلميً ،
فتارة ما ي�سلط ال�ضوء على الفوائد املحتملة للذكاء
اال�صطناعي على الب�شرية وجوانبه الإن�سانية امل�شرقةً ،
وتارة �أخرى ي�سلط ال�ضوء على اجلوانب ال�سلبية املتوقعة منه ،ويتم
جت�سيده على �أنه العدو ال�شر�س للب�شرية الذي يعتزم ن�سف احل�ضارة وال�سيطرة عليها.
يف عام  2018م� ،أ�صبح الذكاء اال�صطناعي حقيقة ال خيال ،ومل يعد يحتل مكان ًا
يف عامل الثقافة ال�شعبية فقط ،فلقد كانت �سنة  2018م مبثابة النقلة الكربى للذكاء
اال�صطناعي ،ومنت هذه التكنولوجيا ب�شكل كبري على �أر�ض الواقع حتى �أ�صبحت
�أداة رئي�سية تدخل يف �صلب جميع القطاعات.

العقيد طبيب/
را�شد بن حممد ال�سعيدي
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي ي�ؤدي
�إىل تقليل عبء العمل على �أطباء
العيون ب�شكل كبري ،وكذلك �ساعد
على توفري الوقت ،ودقة العمل،
وتقليل االختالفات يف الت�شخي�ص
�إعداد :النقيب� /سعيد بن نا�صر ال�شبيبي
عد�سة :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

الذكاء اال�صطناعي هو �أحد فروع علم
احلا�سوب ،و�أحد الركائز الأ�سا�سية التي تقوم
عليها �صناعة التكنولوجيا يف الع�رص احلايل
 ،ومعناه �أن يقوم احلا�سب مبحاكاة عمليات
الذكاء التي تتم داخل العقل الب�رشي ،وميكن
تعريف م�صطلح الذكاء اال�صطناعي -الذي
ي�شار له باالخت�صار ( -)AIب�أنه قدرة الآالت
واحلوا�سيب الرقمية على القيام مبهام معينة
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حتاكي وت�شابه تلك التي تقوم بها الكائنات
الذكية ،وميكن و�صف الذكاء اال�صطناعي ب�أنه
قدرة النظام على تف�سري البيانات اخلارجية
ب�شكل �صحيح ،والتعلم من هذه البيانات،
وا�ستخدام تلك املعرفة لتحقيق �أهداف ومهام
حمددة من خالل التكيف املرن.
وتكمن القيمة احلقيقية للذكاء
اال�صطناعي يف القدرة على التنب�ؤات الدقيقة،

وعلى �سبيل املثال ويف ظل جائحة كورونا
(كوفيد  )١٩والتي �ألقت بظاللها على العامل
ب�أ�رسه ،جنحت �رشكة �أمريكية يف م�ساعدة
والية كاليفورنيا على مراقبة انت�شار
الفريو�س من خالل تقنيات التعلم الآيل ،كما
حاولت ال�صني اال�ستفادة من تقنيات الذكاء
اال�صطناعي ملراقبة حتركات ال�سكان خا�صة
امل�صابني بالفريو�س ،والتنب�ؤ بتطور تف�شي

الأمرا�ض و�إجراء �أبحاث لتطوير لقاح �أو
عالج للفريو�س ،كما متت اال�ستعانة بتقنيات
الذكاء اال�صطناعي يف عمليات ت�رسيع
ت�سل�سل (اجلينوم)� .أما يف جمال م�ساعدة
العلماء لإيجاد لقاح قادر على احتواء الوباء،
ف�إن الطب احليوي يعتمد على عدد كبري من
التقنيات ،من بينها التطبيقات املختلفة
لعلوم احلا�سب الآيل والإح�صاء ،وبالتايل ف�إن
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي هو جزء من هذه
اال�ستمرارية.

ومن خالل هذا التحقيق �سن�سلط ال�ضوء
على �أهمية الذكاء اال�صطناعي وتوظيفه يف
طب العيون  ،حيث �ستكون جولتنا يف مركز طب
العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باخلو�ض،
والذي �سعى بكوادره العمانية الطموحة
توظيف الذكاء اال�صطناعي يف الآالت واملعدات
والتقنيات الطبية امل�ستخدمة يف املركز ،والتي
بال �شك حققت جناحات كبرية يف اجلانب
الطبي  ،و�ساهمت وب�شكل مبا�رش بت�رسيع وترية
الت�شخي�ص والعالج للمر�ضى ،و�ساعدت الأطباء
على امل�سح والت�شخي�ص وا�ستخال�ص نتائج
العالج الذي يتلقاه املري�ض ،واخلطة العالجية
امل�ستقبلية ،وحتديد عوامل اخلطورة ،وفر�ص
جناح العالج ،وغريها من املميزات التي وفرت
اجلهد والوقت معا.
مركز طب العيون
ت�سعى اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
ملواكبة التقدم العلمي يف جماالت الطب

املختلفة ،وذلك بانتهاج خطط التحديث
والتطوير واالرتقاء بالكوادر الوطنية الطبية
يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية واجلراحية،
ويتمثل ذلك يف مدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة التي ترفد الوحدات الع�سكرية
بالكفاءات الطبية امل�ؤهلة والقادرة على �أداء
مهامها بكل كفاءة واقتدار.
ويعد مركز طب العيون من امل�شاريع
احليوية والرئي�سية يف م�ست�شفى القوات
امل�سلحة ،فمنذ افتتاحه يف  17دي�سمرب من
عام  2017م وهو ي�شكل نقلة نوعية يف طب
العيون وذلك ملا ميتلكه من كوادر متخ�ص�صة
و�أجهزة حديثة ومتقدمة ،ومبنى متكامل
يتواكب مع املهام واملتطلبات املنوطة به،
الأمر الذي مكّن الأطقم الطبية العاملة فيه من
تقدمي م�ستويات �أف�ضل من الرعاية ال�صحية
واخلدمات العالجية ذات اجلودة العالية
والكفاءة ،كما مت تد�شني دورة فنيي العيون
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والتي �أثرت املركز بكوادر وطنية متخ�ص�صة
تت�سم بالكفاءة العالية ،مما �أتاح للمركز
رفع القدرة اال�ستيعابية للمهام والواجبات
املنوطة به ،والتي ت�شمل جمال العالج
والت�شخي�ص والتح�ضري والتجهيز وتقدمي
املقا�سات الطبية للعمليات ال�صغرية واملتقدمة
واملعقدة يف بيئة عمل احرتافية ومبنهجية
مدرو�سة ومنظمة .وقام املركز بالتو�سع يف
اخلدمات املقدمة للمر�ضى لت�شمل معظم
احلاالت املر�ضية وامل�ستع�صية يف تخ�ص�صات
العيون حمققا بذلك �إجنازات ونتائج م�رشفة
على م�ستوى ال�سلطنة.
كما قام مركز طب العيون وب�إ�رشاف
مبا�رش من رئي�س املركز بت�أهيل نخبة من
الكوادر الوطنية الطموحة وال�شغوفة للمعرفة
وحب االطالع واالبتكار والتي تعد مفخرة
لل�شباب العماين الطموح ،فوحدوا اجلهود
يف �سبيل �إدخال ما هو جديد يف جماالت
التقنية احلديثة واال�ستفادة منها يف طب
العيون ومواكبة العامل اخلارجي ،حيث
�أدخل املركز بجهود �أبناء الوطن املخل�صني
تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف عدد من
الآالت واملعدات امل�ستخدمة يف املركز،
والتي �ساهمت ب�شكل مبا�رش يف ت�سهيل
عمليات امل�سح والت�شخي�ص ،وا�ستخال�ص
نتائج العالج ،واخلطة العالجية امل�ستقبلية
للمري�ض وغريها من املميزات التي �أ�ضافتها
تقنيات الذكاء اال�صطناعي احلديثة ،ويف
هذا الإطار حتدث العقيد طبيب را�شد بن
حممد ال�سعيدي ا�ست�شاري �أول طب وجراحة
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عيون رئي�س مركز طب العيون مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة قائال«:ميكن و�صف الذكاء
اال�صطناعي ب�أنه قدرة النظام على تف�سري
البيانات اخلارجية ب�شكل �صحيح ،والتعلم
من هذه البيانات ،وا�ستخدام تلك املعرفة
لتحقيق �أهداف ومهام حمددة من خالل
التكيف املرن ،وعِ لم الذكاء اال�صطناعي
يعتمد على خوارزميات حمددة يتم �إدخالها
بطريقة ت�سمى تعليم الأجهزة العميق ،وهذه
اخلوارزميات التي حتاكي التفكري املنطقي
املت�سل�سل الذي يقوم به الب�رش عِ ند َحل الألغاز
واال�ستنتاجات املنطقية ،ويعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على نظام التعلم العميق ،املبني
على عدد كبري ومعقد من اخلوارزميات التي
ُت�ستخدم للتعرف على �أمناط خمتلفة من
البيانات ،حيث �أن البيانات يتم تغذيتها
من قبل الطاقم الطبي ،وبعد ذلك يقوم
اجلهاز بالتعرف على احلاالت ب�شكل دقيق
ومتنا�سق».
و�أ�ضاف العقيد طبيب رئي�س مركز طب
العيون قائال«:يف الوقت احلا�رض ،يتزايد عدد
املر�ضى ب�سبب �أمرا�ض خمتلفة ،و�أ�صبحت
العيادات اليومية �أكرث ان�شغالاً  ،وتوجد
�صعوبة يف �إدارة املواعيد يف الوقت املحدد،
حيث قامت الكثري من امل�ؤ�س�سات الطبية
باالعتماد على الذكاء اال�صطناعي با�ستخدام
خوارزميات مت برجمتها خلدمة الأهداف
الطبية ،ومن بني ذلك طب العيون ،حيث �أدى
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي �إىل تقليل عبء
العمل على �أطباء العيون ب�شكل كبري ،وكذلك

�ساعد يف توفري الوقت ،ودقة العمل ،وتقليل
االختالفات يف الت�شخي�ص».
واختتم العقيد طبيب رئي�س مركز طب
العيون حديثه قائال�« :إن مركز طب العيون
مب�ست�شفى القوات امل�سلحة مزود ب�أدوات
ت�شخي�ص عالية اجلودة ،وجمهز بتقنيات الذكاء
اال�صطناعي ،ويتم تطبيقه واال�ستفادة منه يف
كثري من جماالت طب العيون ،ومت القيام بعدد
كبري من الدرا�سات والأبحاث على عدد كبري
من املر�ضى يف خمتلف دول العامل با�ستخدام
تقنية الذكاء اال�صطناعي ،وقورنت هذه النتائج
بالطرق الت�شخي�صية التقليدية ،و�أظهرت تفوق
الذكاء اال�صطناعي يف القدرة على و�ضع
ت�شخي�ص وا�ستنتاجات �سهلت على الطواقم
الطبية عند التعامل مع احلاالت املعقدة �أو
الزيادة يف عدد املراجعني لأغرا�ض العالج،
وقللت ن�سبة االنتظار ،وكذلك �ساعدت وب�شكل
كبري احل�صول على نتائج ت�شخي�صية دقيقة».
الذكاء اال�صطناعي وت�صوير وت�شخي�ص
ال�شبكية
ي�ستخدم الذكاء اال�صطناعي يف كثري
من دول العامل يف ت�شخي�ص �أمرا�ض ال�شبكية
نظرا لأن �شبكية العني لها تركيبة وطبقات
ً
معقدة ،فعاد ًة ما يحتاج الت�شخي�ص �إىل �إجراء
فحو�صات تخ�ص�صية دقيقة حتتاج خربة
حتليلية وي�ستغرق ذلك وق ًتا طويالً .ويف
ال�سنوات الأخرية ازداد عدد مر�ضى �شبكية
العني ب�شكل �رسيع ب�سبب التغريات يف منط
احلياة ،وهنا ي�أتي دور الذكاء اال�صطناعي،

الذكاء اال�صطناعي هو �أحد فروع علم احلا�سوب ،و�إحدى الركائز
الأ�سا�سية التي تقوم عليها �صناعة التكنولوجيا يف الع�صر احلايل  ،ومعناه
�أن يقوم احلا�سب مبحاكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقل الب�شري
الذي ي�ستخدم يف الغالب �صور قاع العني
للتحليل والت�شخي�ص وهناك الكثري من
الأمثلة لأمرا�ض العيون التي ي�ستفاد من
الذكاء اال�صطناعي فيها ،ومن �أبرزها الآتي:
 اعتالل ال�شبكية ال�سكري :احلالة
التي ت�سبب فقدان الب�رص التدريجي ب�سبب
التغريات يف هياكل الأوعية الدموية الدقيقة
والت�سبب يف حدوث نزيف ،حيث �أن البيانات
الت�شخي�صية التي نحتاجها للت�شخي�ص هي
ثالثي الأبعاد للعني،
من خمرجات امل�سح
ّ
با�ستخدام تقنية الت�صوير املقطعي الب�رصي
( ،)OCTوتتم هذه العملية يف حوايل ()10
دقائق ،يتم فيها ترديد �أ�شعة قريبة من حتت
احلمراء يف املنطقة املعتمة لل�سطح الداخلي
للعني ،التي تعمل على خلق �صور ثالثية
الأبعاد للأن�سجة ،والتي تعد و�سيلة �شائعة
اال�ستخدام لتقييم �سالمة العني ،بالإ�ضافة
لتقنية ( )OCTالتي تعد ك�أداة للك�شف املبكر
عن الأمرا�ض التي ت�صيب العني .وتتمتع �آالت
( )OCTذات الربامج املحدثة بتقنيات
الذكاء اال�صطناعي بالقدرة على اكت�شاف
بقع ال�صوف القطني والنزيف ومتدد الأوعية
الدموية الدقيقة والن�ضح وميكن ت�صنيفها �إىل
بناء على ال�سمات ال�رسيرية.
مراحل خمتلفة ً
 التنك�س البقعي املرتبط بالعمر:
هو �سبب رئي�سي لفقدان الب�رص املركزي
ونظرا لأن
للأ�شخا�ص فوق �سن اخلم�سني،
ً

هذا ال�رضر ال ميكن �إ�صالحه ،فمن ال�رضوري
�إجراء الفح�ص بانتظام وي�ستهلك الكثري من
الوقت ،ولكن مكّن ا�ستخدام تقنيات الذكاء
اال�صطناعي من اكت�شاف وت�سمية تغريات
لبطانة ال�شبكية والأن�سجة املرتبطة والدرنات
وات�ساع الأوعية الدموية وال�ضمور اجلغرايف
لل�شبكية ،ويف حاالت جلطات العيون ب�سبب
حدوث ان�سداد �رشياين �أو وريدي يف �شبكية
العني �سواء الكامل �أو اجلزئي ،ومكن الذكاء
اال�صطناعي يف الت�شخي�ص وك�شف الت�أثريات
على �أن�سجة العني مثل تورمات ال�شبكية
�صورا عالية
ال�سائلة ،وتقدم الأجهزة احلديثة
ً
الو�ضوح لطبقات ال�شبكية ،التي ي�ستخدمها
برنامج الذكاء اال�صطناعي للتحليل
واملقارنة واال�ستنتاج مما ي�سهل على الأطباء
العالج املبكر واملتابعة الدقيقة.
 النزول الأزرق �أو ارتفاع �ضغط
العيون(اجللوكوما) :القاتل ال�صامت للر�ؤية
وميكن ت�شخي�ص �ضغط العني �أو ت�أكل الع�صب
الب�رصي وقيا�س زاوية الغرفة الأمامية ،حيث
يتم ت�رصيف �سوائل العني �إىل الدورة الدموية،
وتظهر الأعرا�ض على املري�ض عادة يف
مراحل مت�أخرة ويكون الوقت مت�أخرا للعالج،
ولكن بدعم من جهاز م�سح الت�صوير املقطعي
احلا�سوبي ( ،)OCTو�إ�ضافة بع�ض تقنيات
الذكاء اال�صطناعي احلديثة على هذا اجلهاز
مكّن من اكت�شاف العالمات املبكرة للنزول

الأزرق التي حتدث يف طبقة الألياف الع�صبية
يف �شبكية العني ،وميكن للربامج احلا�سوبية
املدجمة يف هذه الأجهزة الت�شخي�صية
اجلديدة التي مت دجمها قيا�س �سمك طبقات
�أع�صاب العني وت�صنيفها طبقيا با�ستخدام
�ألوان ورموز خمتلفة ،وت�صنيفها الكت�شاف
التغيريات الدقيقة املبكرة ومب�ساعدة هذا
اجلهاز توجد خيارات قيا�س وت�صنيف حجم
القر�ص الب�رصي مما ي�ساعد على الت�شخي�ص
ب�شكل �أ�سهل ،وميكن القيام بكل ذلك عن
طريق فني مدرب ،كما ميكنك هذا اجلهاز
من مقارنة الزيارات ال�سابقة ملر�ضى النزول
الأزرق ،ويقوم اجلهاز بعر�ض مقدار املر�ض
�إذا ما ا�ستقرت احلالة �أو حت�سنت مما ي�ساعد
الطبيب املعالج لو�ضع خطة عالجية منا�سبة
�أكرث ح�سب خمرجات املتابعة با�ستخدام
الذكاء اال�صطناعي.
 مر�ض القرنية املخروطية :ي�ستخدم
الذكاء اال�صطناعي لقيا�س وت�صنيف
اخل�صائ�ص امليكانيكية احليوية للقرنية،
ومر�ض القرنية املخروطية هو حالة �شائعة
يف املجتمع العماين ي�صيب القرنية يف ال�سن
املبكر وي�ؤدي �إىل فقدان الب�رص التدريجي
وهي ذات �أهمية بالغة لأنها تبد�أ يف
ونظرا لإمكانية
جمموعات البالغني والأطفال.
ً
تطوره �إىل درجة تلف كامل للقرنية ،من املهم
الت�شخي�ص واملراقبة والعالج يف �أقرب وقت
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ممكن ،ويعد الذكاء اال�صطناعي مفي ًدا ب�شكل
كبري يف اكت�شاف حاالت القرنية املخروطية
وت�صنيفه يف مرحلة مبكرة ج ًدا وميكن
ا�ستخدامه لت�صنيف معدل التقدم يف املر�ض
لكل زيارة للمري�ض مما ي�سهل على الكادر
الطبي التعامل مع احلاالت مبكرا ،مما ي�ؤدي
�إىل �إيقاف تقدم املر�ض عالجيا.
�أجهزة ت�صحيح النظر (عالج العيوب
االنك�سارية)
اجلراحة االنك�سارية للقرنية ت�شري �إىل
جمموع التقنيات اجلراحية التي تهدف �إىل
ت�صحيح العيوب االنك�سارية يف العني مثل
(ق�رص الب�رص ،ومد الب�رص ،والالب�ؤرية)،
وبالتايل اال�ستغناء عن ا�ستخدام النظارات
�أو العد�سات الال�صقة� ،أو كحد �أدنى التقليل
من احلاجة �إىل االعتماد الكلي عليها .وكان
ملركز طب العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة
ال�سبق يف ا�ستحداث �آخر م�ستجدات عمليات
ت�صحيح النظر ،وذلك ب�إدخال �أجهزة حديثة
ومتطورة تعد �آخر ما تو�صل �إليه العلم
احلديث من اكت�شافات يف جمال جراحة
العيون ،ويف هذا الإطار حتدثت الوكيل �أول
�سلمى بنت �أحمد احلارثية فني ب�رصيات
مبركز طب العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة
ملجلة (جند عمان) قائلة�« :أ�صبحت العمليات
اجلراحية االنك�سارية �شائعة جدا يف الوقت
احلايل ،وهذا النوع من العمليات يتمحور
حول الدقة يف الفح�ص واجلراحة فال جمال
للخط�أ نظرا ل�سن املر�ضى الذين يخ�ضعون
لهذه الإجراءات والتي يكون معظمها ب�سبب
التجميل �أو العد�سات الال�صقة �أو لأ�سباب
مهنية كالطيارين والريا�ضيني ،والذين عادة
ما ينتهي بهم الأمر مع تو�سع القرنية بعد
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اجلراحة لت�صبح الر�ؤية �أ�سو�أ يف امل�ستقبل،
وهنا ي�أتي دور الذكاء اال�صطناعي الفعال يف
حتليل امليكانيكا احليوية للقرنية وقوتها،
وبذلك نتمكن من التنب�ؤ وبدقة من �إمكانية
تو�سع قرنية العني بعد اجلراحة من عدمه،
وتوجيه املري�ض �إىل اخليارات املنا�سبة».
اجلدير بالذكر ب�أن هناك تقنيات حديثة
متوفرة يف مركز طب العيون ومن �أبرزها
(جهاز  ،)smileوالذي �ساهم وب�شكل كبري
يف ت�سهيل عمليات اجلراحة وت�صحيح النظر،
وخ�صو�صا عمليات ت�صحيح النظر (للطيارين،
والغوا�صني) ،وبف�ضل ا�ستخدام هذه التقنيات،
�أ�صبحت العمليات ال ت�ؤثر على �أعمالهم بعد
�إجراءها لهم.
وحدة قرنية العني (جهاز البنتكام)
�إن تقنية الذكاء اال�صطناعي ميكن �أن تتنب�أ
بنتائج ا�ضطراب حمدد يف القرنية و�أمرا�ض
ال�شبكية بدقة عالية ،وقيا�س ت�أثريات ذلك
اال�ضطراب على ال�شخ�ص من خالل ت�صنيف
�صور القرنية وت�شخي�صها ب�شكل مف�صل،
وحتديد املر�ض ومرحلته ومدى خطورته،
وال يقت�رص دور الذكاء اال�صطناعي يف جهاز
(البنتكام) على التنب�ؤ فح�سب ،بل ي�ساعد
الأطباء على امل�سح والت�شخي�ص ،وا�ستخال�ص
نتائج العالج الذي يتلقاه املري�ض واخلطة
العالجية امل�ستقبلية وحتديد عوامل اخلطورة
 ،وبهذا ال�صدد حتدث الرقيب �أول �أحمد
بن حمد الرواحي فني طب وجراحة عيون
مبركز طب العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة
قائال« :لقد بد�أ مركز طب العيون مب�ست�شفى
القوات امل�سلحة م�ؤخرا بتطوير �أنظمة الذكاء
اال�صطناعي وتوظيفها باملركز ،بهدف رفع
كفاءة وجودة الفحو�صات و�إجناز الت�شخي�ص

يف وقت وجيز ،ومن �أبرزها حتديث جهاز
(البنتكام) الذي يتميز بقدرته على ا�ستخال�ص
الفروق التي ال ي�ستطيع املراقب الب�رشي
ا�ستخال�صها ،وي�ساعد هذا اجلهاز يف ت�شخي�ص
�أمرا�ض القرنية ،وعمليات ت�صحيح النظر،
وعمليات زراعة القرنية �إىل جانب ت�شخي�ص
اعتالل ال�شبكية ،وال�سكري والتنك�س البقعي
املرتبط بتقدم العمر وذلك ب�رسعة فائقة
تخت�رص الوقت واجلهد معا ،كما �إن توظيف
تقنيات الذكاء اال�صطناعي تتيح لأطباء
العيون فح�ص �أكرب عدد من املر�ضى خالل
مدة زمنية �أق�رص وبدقة �أكرب ،فهو قادر على
حتديد التغريات غري املرئية للأطباء ويح�سن
دقة الت�شخي�ص ،ف�ضال عن احل�صول على نتائج
فورية للفحو�صات مما ي�سهم يف تقلي�ص اجلهد
الذي يبذله املخت�صون يف �أمرا�ض العيون،
الأمر الذي ميكنهم من الرتكيز على اال�ستدالل
والعالج ،فعلى �سبيل املثال الفحو�صات التي
كانت ت�ستغرق ال�شهر �أ�صبحت اليوم ال تتجاوز
الأ�سبوع  ،والتي كانت ت�ستغرق الأ�سبوع
�أ�صبحت اليوم تتطلب يوما واحد فقط ،وذلك
بف�ضل تقنيات الذكاء اال�صطناعي احلديثة».
�أجهزة ت�صوير �شبكية العني
�إن �أجهزة الت�صوير املقطعي ل�شبكية
العني ( )OCTمنف�صل عن اختبار �أو
فح�ص الطبيب للعني ،ويتحقق اختبار العني
من �صحة عينيك  ،وكذلك مدى قدرتك على
الر�ؤية ،ولكن الت�صوير املقطعي ل�شبكية العني
( )OCTي�أخذ هذه اخلطوة �إىل الأمام ،مما
ي�سمح لأخ�صائي العيون بالنظر ب�شكل �أعمق
يف عينيك والهياكل املوجودة داخلها.
وب�شكل �أ�سا�سي يعطي فح�ص الت�صوير
املقطعي ل�شبكية العني الخت�صا�صي

الوكيل �أول/
�سلمى بنت �أحمد احلارثية

الرقيب �أول/
�أحمد بن حمد الرواحي

الرقيب/
حمد بن �سامل ال�ساملي

ي�أتي دور الذكاء اال�صطناعي الفعال
يف حتليل امليكانيكا احليوية للقرنية
وقوتها ،وبذلك نتمكن من التنب�ؤ
وبدقة من �إمكانية تو�سع قرنية
العني بعد اجلراحة من
عدمه ،وتوجيه املري�ض �إىل
اخليارات املنا�سبة

توظيف تقنيات الذكاء
اال�صطناعي تتيح لأطباء العيون
فح�ص �أكرب عدد من املر�ضى
خالل مدة زمنية �أق�صر وبدقة �أكرب،
فهو قادر على حتديد التغريات غري
املرئية للأطباء ويح�سن
دقة الت�شخي�ص

م�ست�شفى القوات امل�سلحة ي�سعى
�إىل حت�سني وتطوير ق�سم
ت�صوير �شبكية العني,
وذلك بتوفري �أحدث الآالت
واملعدات املخت�صة،
و�إدخال تقنيات الذكاء
اال�صطناعي ملواكبة الع�صر

العيون فكرة �أو�ضح عن �صحة عينيك
عند الفح�ص ،ويو�صى ب�إجراء فحو�صات
الت�صوير املقطعي ل�شبكية العني للأ�شخا�ص
الذين يرغبون يف معرفة املزيد عن �صحة
عيونهم� ،أو �أولئك الذين يعانون من مر�ض
ال�سكري �أو اجللوكوما �أو لديهم تاريخ
عائلي من �أمرا�ض العيون .لذلك ف�إن �أجهزة
الت�صوير املقطعي ل�شبكية العني ()OCT
و�إ�ضافة تقنيات الذكاء اال�صطناعي
احلديثة عليها يف مركز طب العيون لها
دور كبري يف راحة وت�شخي�ص وت�رسيع
فحو�صات املر�ضى ،وم�ساعدة اخت�صا�صي
العيون يف ت�شخي�ص احلاالت بدقة عالية،
وتقدمي �أق�صى الرعاية والراحة للمري�ض،
ويف هذا ال�صدد حتدث الرقيب حمد بن �سامل
ال�ساملي فني طب وجراحة عيون مبركز
طب العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة
قائال�«:إن �أجهزة ت�صوير �شبكية العني وما
�أ�ضيف عليها من تقنيات حديثة ،مفيدة
جدا الكت�شاف عيوب غاية يف ال�صغر يف
الع�صب الب�رصي ،ومن ثم ت�شخي�صها يف
مراحلها الأوىل ،قبل �أن تظهر الإ�صابة يف
املجال الب�رصي ،وقبل تطور تكنولوجيا
فح�ص العيون بالأجهزة املتطورة ،كانت

الفحو�صات تتم بالطرق البدائية بحيث
يفح�ص الطبيب العني من اخلارج فيكون
اكت�شاف �أمرا�ض العني يف مراحل مت�أخرة،
ولكن اليوم ومع وجود الأجهزة احلديثة
واملتوفره لدينا ميكن ت�شخي�ص املر�ض
قبل ذلك بكثري وميكن ال�رشوع يف العالج
مبكرا قبل و�صول �أمرا�ض العني �إىل مراحل
مت�أخرة ،ومبا �أنني فني طب وجراحة عيون
ومتخ�ص�ص يف �أجهزة ت�صوير �شبكية العني،
فالدور الكبري يكمن يف جتهيز وم�ساعدة
�أطباء العيون يف احل�صول على �أف�ضل
النتائج والفحو�صات ،وذلك عن طريق
العمل على خمتلف الفحو�صات املطلوبة من
�أطباء العيون والتي نقوم خاللها بت�صوير
�أجزاء عني املري�ض مبختلف الأجهزة
املخت�صة يف �شبكية العني ،والتي ت�ساعد
طبيب العيون على ت�شخي�ص حالة املري�ض
بدقة و�رسعة عالية ،كما �أننا يف مركز طب
العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة ن�سعى
جاهدين �إىل حت�سني وتطوير ق�سم ت�صوير
�شبكية العني ,وذلك بتوفري �أحدث الآالت
واملعدات املخت�صة ،و�إدخال تقنيات الذكاء
اال�صطناعي ملواكبة الع�رص يف هذا املجال
ملا له من منفعة ل�صحة املري�ض».

�إن جمال طب العيون يف مركز طب
العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة وبجهود
املخل�صني من �أبناء الوطن امل�ؤهلني،
حتما �سي�شهد تغيريات مذهلة يف امل�ستقبل
مع تطوير �أدوات الت�شخي�ص الذكية ورمبا
العمليات اجلراحية الروبوتية ،و�سيتم
مواكبة التطوير والتحديث العاملي
واال�ستفادة من البيانات املخزنة لأهداف
تعليمية لرفع م�ستوى املعايري املرجعية
يف جمال تطبيق التعليم الآيل على الطب،
فلقد خرج الذكاء اال�صطناعي من خمتربات
البحوث ومن �صفحات روايات اخليال
العلمي ،لي�صبح جزءاً ال يتجز�أ من احلياة
اليومية ،ابتداء من امل�ساعدة يف التنقل يف
املدن وجتنب زحمة املرور ،و�صو ًال �إىل
ا�ستخدام م�ساعدين افرتا�ضيني مل�ساعدتنا
يف �أداء املهام املختلفة ،ف�أ�صبح ال بد
جلميع امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة �أن
تواكب التحديث التطوير ،والعمل على
الإبداع واالبتكار واقتناء التقنيات احلديثة
التي من �ش�أنها �أن ت�سهل منظومات العمل
وجتعلها �أكرث �رسعة ودقة ،فيجب �أن يكون
ا�ستخدامنا للذكاء اال�صطناعي مت�أ�صل من
�أجل ال�صالح العام للمجتمع.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم .لقا�ؤنا لهذا ال�شهر نوا�صل فيه كيفية التخطيط واال�ستعداد املعريف لطلب �إجراء خدمات الرعاية
ال�صحية� ،إىل جانب معرفة و�سائل التوا�صل والتعاون مع مقدمي الرعاية ال�صحية .مت طرح مو�ضوع التخطيط
والتوا�صل يف العددين املا�ضيني من جند عمان ( 536و )537بهدف تعزيز ورفع م�ستوى جودة ونوعية الرعاية
ال�صحية ،واحل�صول على اخلدمة الأف�ضل ب�أقل جهد ويف �أق�رص مدة.
�إن اتّباعك لأ�سلوب حياة �صحي يعني ب�أن ت�ستمر بتعلّم وتطبيق مبادئ االعتناء ب�صحتك ولياقتك ،وتتمكن من
�إدارة رعايتك ال�صحية ،وب�أن تعرف كيف تبحث عن معلومات �آمنة ذات امل�صادر املوثوقة واملدعومة بالدرا�سات
احلديثة املعتربة واملحكّمة� .سي�ساعدك م�ستوى وعيك واطالعك على اكت�شاف املعتقدات اخلاطئة حول ال�صحة،
ويحميك من الأخطاء التي ميكن �أن حتدث نتيجة �سوء الفهم �أو املمار�سات ال�صحية االرجتالية بدون تخطيط م�سبق.
وعيك ال�صحي يجب �أن يت�ضمن معرفتك لبع�ض الأ�سا�سيات حول الإجراءات الطبية ال�شائعة للت�شخي�ص والعالج.
لذا بادر بتعزيز وعيك حول ك�شوفات و�أجهزة ،و�أدوات م�ساعدة متطورة للعناية بال�صحة ب�أ�سلوب علمي حديث.
توج ُهك هذا ال�شهر :املبادرة بتعزيز ثقافتك حول طرق و�أدوات الرعاية ال�صحية ل�ضمان اال�ستفادة الق�صوى.
ّ

على ماذا ي�شتمل ك�شف الدم املبدئي؟
• خاليا (كريات) الدم احلمراء ( :)RBCيقي�س الك�شف عددها،
وحجمها ( ،)MCVوم�ستوى الهيموجلوبني (الربوتني الذي يحمل
الأك�سجني يف خاليا الدم احلمراء)  ،ومعلومات �أخرى حول خاليا
الدم احلمراء التي حتمل الأك�سجني من الرئتني �إىل بقية �أع�ضاء
اجل�سم .وعادة تتم هذه القيا�سات الختبار فقر الدم (الأنيميا)،
وهي من احلاالت ال�شائعة التي حتدث عندما تكون كمية خاليا
الدم احلمراء املتوفرة يف اجل�سم غري كافية.
• خاليا الدم البي�ضاء :وت�سمى �أي�ضا الكريات البي�ض
( .)WBCالكريات البي�ضاء هي التي ت�ساعد اجل�سم على مقاومة
العدوى .وهي �أكرب من خاليا الدم احلمراء ،وعددها �أقل بكثري يف
جمرى الدم� .إن �أي تغري يف العدد الطبيعي للكريات البي�ضاء ي�شري
�إىل وجود عدوى� ،أو التهاب جرثومي .على �سبيل املثال ،الإ�صابة
ما هو ك�شف تعداد الدم الكامل ( CBC

بعدوى بكتريية ميكن �أن ي�سبب زيادة يف تعداد الكريات البي�ضاء.
• ال�صفائح الدموية )Platelets( :هي �أ�صغر خاليا الدم،
مهما يف تخرث الدم ومنع النزيف .عندما يحدث تلف
وتلعب دورا ً
�أو قطع لأحد الأوعية الدموية ف�إن ال�صفائح الدموية تتجمع معا
حتى يتجلط الدم يف ذلك املوقع في�سد الثقب ليتوقف النزيف.
منخف�ضا ج ًدا ،ف�إن ذلك يعر�ض
�إذا كان عدد ال�صفائح الدموية
ً
ال�شخ�ص �إىل خطر النزيف من �أي جزء من اجل�سم ب�شكل تلقائي
�أو لأي �سبب.
وفح�ص تعداد الدم ( )CBCالكامل ميكنه الك�شف عن فقر الدم
(�أنيميا  ،)Anemiaوا�ضطراب يف �إنتاج �أو حتطيم خاليا الدم،
وكذلك �أي التهابات جرثومية حادة �أو مزمنة ،و�أي�ضا ا�ضطراب
يف التح�س�س ( ،)allergiesناهيك عن م�شاكل تتعلق بتخرث الدم.

�أو ) full blood count :FBCوملاذا يتم �إجراء هذا التحليل؟

قد يو�صي الطبيب ب�رضورة خ�ضوعكم �إىل �إجراءات الك�شف
والت�شخي�ص مثل حتليل الدم .قد يكون الأمر مزعجا �أو خميفًا
يف البداية ،ولكن كن مطمئنا فجميع مقدمي الرعاية الطبية مت
تدريبهم للأخذ بيدك وم�ساعدتك لتنفيذ الإجراءات .كن على بينة
مبكرا مبا �سيحدث ،لأنك �ستتعاون �إيجابيا مع الطاقم الطبي
لتح�صل على �أف�ضل النتائج يف �أق�رص وقت وب�أقل معاناة.
تعداد الدم الكامل ( )Complete Blood Countهو اختبار
ربا
�أو ك�شف الدم املبدئي ،وهو �أحد التحاليل التي تتطلب خمت ً
لتحليل الدم .ي�ساعد الك�شف على تقييم ثالثة �أنواع رئي�سية
من مكونات الدم :خاليا الدم احلمراء ،وخاليا الدم البي�ضاء،
وال�صفائح الدموية ،بالإ�ضافة �إىل حتديد م�ستوى الهيموجلوبني
�أو قوة الدم.
ُيجرى الك�شف كجزء من الفح�ص املبدئي �أو العام� ،أو �إذا الإ�صابة بعدوى ما� ،أو لطفل لديه كدمات �أو نزيف لأ�سباب غري
كان الفرد ي�شعر بالتعب �أكرث من املعتاد� ،أو تبدو عليه عالمات معروفة.
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كيف يتم �إجراء فح�ص الدم؟
ال ي�ؤخذ الكثري من الدم من �أجل فح�ص الدم املبدئي (� .)CBCستقوم املمر�ضة �أو فني
املخترب ب�سحب القليل من الدم من الوريد يف �ساعد اليد عادة .وبالن�سبة للر�ضيع فيتم ذلك عن
طريق ثقب عقب القدم ب�إبرة دقيقة جدا .وقبل �سحب الدم من الوريد ،يتم تنظيف �سطح اجللد
مبطهر ،ويتم ربط �رشيط مطاطي (عا�صبة) حول اجلزء العلوي من الذراع وال�ضغط م�ؤقتا على
الأوردة لتنفتح .وتكون �أكرث بروزا نتيجة المتالئها بالدم .يتم �إدخال �إبرة يف الوريد (عادة يف
الذراع ،يف باطن الكوع �أو على ظهر اليد) ويتم �سحب كمية ب�سيطة من الدم يف قارورة �أو حقنة.
بعد العملية تتم �إزالة ال�رشيط املطاطي من على الذراع ،ويتم تغطية منطقة الثقب بالقطن �أو
ب�ضمادة لوقف النزيف .وعادة ال ت�ستغرق عملية �سحب الدم �سوى ب�ضع دقائق .رمبا تكون
عملية �سحب الدم غري مريحة م�ؤقتا خا�صة للأطفال عند ال�شعور بوخز الإبرة لكنها م�س�ألة
�رسيعة جدا .بعد ذلك ،قد تظهر بع�ض الكدمات اخلفيفة ،والتي تتال�شى تلقائيا.
 احل�صول على النتائج� :ستكون النتيجة متاحة يف غ�ضون دقائق يف حالة الطوارئ،ولكن ب�شكل عام قد تت�أخر لب�ضع �ساعات �أو لليوم التايل.
�إذا كان اختبار تعداد الدم الكامل قد �أجري لت�شخي�ص فقر الدم� ،أو العدوى اجلرثومية� ،أو
لأ�سباب �أخرى ،فقد يطلب الطبيب �إعادة االختبار بعد �أيام للت�أكد من نتيجة العالج� .إذا كانت
املجموعة الثانية من نتائج االختبار ال تختلف عن النتائج ال�سابقة ،ف�إن طبيبك �سوف يطلب
مزيدا من الفحو�صات املخربية لتحديد �سبب امل�شكلة وكيفية التعامل معها.
ويعد ك�شف (� )CBCإجراء �آمن ،ومع ذلك ،كما هو احلال مع العديد من الفحو�صات الطبية،
هناك بع�ض امل�شاكل التي ميكن �أن حتدث يف حالة �إجراء �سحب الدم ،مثل:
• الإغماء �أو ال�شعور بدوار.
تورم دموي ب�سيط مو�ضع الإبرة (تراكم الدم حتت اجللد).
• ّ
• الأمل الذي ي�صاحب ثقب �أو وخز متعدد لتحديد موقع الوريد ال�صحيح.
وعند �إجراء الفح�ص للطفل :ينبغي �إعداد الطفل نف�سيا ب�رشح حقيقة الفح�ص للطفل فذلك
يقلل من خوفه .ا�سمح لطفلك بطرح �أي �س�ؤال للممر�ض فمحاولة التحدث للطفل ي�ساعد على
تخفيف التوتر وي�سهل يف �إجراء الفح�ص وتقليل الأمل ،كما �أنه يجعل الطفل من�شغال بدون
مالحظة الإبرة عند ثقب اجللد.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :أكتوبر
 � 10أكتوبر اليوم العامليلل�صحة النف�سية :يهدف �إىل تعزيز
الوعي باال�ضطرابات النف�سية املنت�رشة
( 450مليون �شخ�ص يعانون ا�ضطرابات
نف�سية حول العامل) .وموا�صلة البحوث
لإيجاد و�سائل جديدة للعالج والوقاية.
 �شهر �أكتوبر� :شهر التوعيةب�رسطان الثدي وخماطره ،وي�شيع
حول ا�ستخدام اللون الزهري ك�شعار
حلمالت التوعوية .وميثل �رسطان
الثدي ثاين �سبب بعد �رسطان الرئة
لوفيات ال�رسطان بني الن�ساء ،ويتم
�سنويا ت�شخي�ص �أكرث من مليون �إ�صابة
يف العامل ،و�أكرث من (� )500ألف وفيات،
وهناك انخفا�ض م�ضطرد يف معدل
الوفيات ب�سبب الك�شف املبكر وتطور
عالجات �أف�ضل.

�صورة ومعلومة طبية
و�ضعيات ا�ستطالة لتحرير الظهر من الآالم
والتقل�صات حول العمود الفقري واملفا�صل
• تقوم بها لعدة دقائق يوميا .قم بالإحماء قبلها مدة ( )5دقائق:
هوائية ،هرولة ،حتريك الأطراف واملفا�صل والرقبة
(م�شي �رسيع ،دراجة
ّ
والكتفني).
تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات الواردة يف هذه الزاوية 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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الت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

�إعداد :النقيب /يون�س بن �سامل املحروقي

مديرية الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحـــــــــــــــــــــــة تنظم يوما تطوعيا بجزر الدميانيات بالتعاون مع هيئة البيئة

النقيب
الرائد الركن جوي
العميد الركن طيار
الفا�ضل
الرائد الركن
نا�صر بن �سعيد ال�سعدي حممد بن �سلطان العزري خليفة بن علي ال�شملي حممد بن نا�صر ال�سعدي حممد بن جمعة العربي

نظمت مديرية الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم ١/٢٧
وبالتعاون مع هيئة البيئة يوما تطوعيا
حلفظ وخدمة البيئة بجزر الدميانيات �شارك
فيه عدد من منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع � ،إىل
جانب م�شاركة عدد من الغوا�صني الع�سكريني.
وق��د ا�شتم��ل الربنام��ج التطوع��ي عل��ى
العدي��د من الفعاليات والأن�شطة التي ت�سهم يف
احلف��اظ على احلياة الفطري��ة ال�سليمة يف هذه
اجلزر ،و�إدامة �شواطئها وقيعانها املحيطة بها
لتكون �صاحلة لال�ستخدام وخالية من العوائق
الطبيعي��ة ،و�إدام��ة اال�ستمراري��ة يف حماي��ة
البيئة ال ُعمانية و�صون مواردها الطبيعية.
وي�أتي تنظيم اليوم التطوعي بالتن�سيق
والتعاون مع هيئة البيئة �ضمن الأدوار
واجلهود والإ�سهامات املجتمعية والتنموية
الفاعلة التي تقوم بها قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع ،جنبا �إىل
جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية
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الأخرى يف احلفاظ على املقدرات الوطنية
املختلفة ،واملحافظة على املفردات الطبيعية
للبيئة ال ُعمانية.
وح����ول ه���ذه امل�����ش��ارك��ة �أج����رت جملة
(جند عُ مان) اللقاءات الآتية:
حي��ث حت��دث العمي��د الركن طي��ار نا�رص
ب��ن �سعي��د ال�سع��دي م�ساع��د رئي���س �أركان
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة للتدري��ب والتمارين
امل�شرتك��ة قائال« :لقد حب��ا اهلل بالدنا احلبيبة
ُعم��ان بتن��وع جغ��رايف وت�ضاري�س��ي فري��د،
ومقومات بيئية ومناخي��ة رائعة ت�ستدعي من
اجلمي��ع املحافظة على ه��ذه البيئة وحمايتها
وع��دم العبث بطبيعته��ا البكر والإبق��اء عليها
نظيفة ،ومن ه��ذا املنطلق ت�أتي هذه امل�شاركة
كلفت��ة تطوعي��ة م��ن �أ�سلح��ة ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلح��ة والدوائ��ر الأخ��رى ب��وزارة الدف��اع

وبالتع��اون م��ع هيئ��ة البيئ��ة كواج��ب وطني
وجت�سي��داً لأدوار قوات ال�سلط��ان امل�سلحة غري
املح��دودة يف خدمة هذا الوط��ن الغايل ،ون�رش
ثقافة التطوع ل��دى اجلندي ال ُعماين واملجتمع
ال ُعم��اين ب�شكل ع��ام والذي لي���س بغريب عنه،
و�إر�س��ال ر�سال��ة للجمي��ع ب�أهمي��ة املحافظ��ة
على الطبيعة اجلميل��ة ،كما �أن العمل التطوعي
واملحافظة على البيئة البحرية لتكون �صاحلة
لال�ستخ��دام وتق��دمي �أعم��ال اخل�ير مبختل��ف
�أنواعها نهجا �أمرنا به ديننا احلنيف».
وحت���دث ال��رائ��د ال��رك��ن ج��وي حممد بن
�سلطان ال��ع��زري م��ن رئا�سة �أرك���ان ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة قائال« :تعد جزر الدميانيات
من امل��زارات ال�سياحية الرائعة يف ال�سلطنة،
حيث ت�ستقطب ال�سياح ملا حتتويه من كنوز
طبيعية رائعة مثل ال�شعب املرجانية واجلزر
وال�شواطىء الرائعة واملناظر اخلالبة ،ولكن
تت�أثر هذه الطبيعة الرائعة ببع�ض املنغ�صات
ب�سبب عدم اتباع البع�ض ال�سلوكيات احل�سنة
يف التعامل معها كرمي الأو�ساخ والف�ضالت،

وبالتايل مت اختيار هذا املوقع ليكون حمطة
تطوعية لهذا العام قبل بداية املو�سم ال�سياحي
للجزر والذي �سيبد�أ يف �شهر نوفمرب� ،شارك يف
الن�شاط عدد من منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة وال��دوائ��ر الأخ��رى ب��وزارة الدفاع،
وا�شتمل الن�شاط التطوعي على تنظيف جزر
الدميانيات ،والقيعان املحيطة بها عن طريق
غوا�صني ع�سكريني متخ�ص�صني ،حيث �شارك
غوا�صا لتنظيف القيعان وال�شعب
�أكرث من ()20
ً
املرجانية من ال�شوائب والف�ضالت املختلفة».
وقال الرائد الركن خليفة بن علي ال�شملي
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين« :م��ن منطلق
حر�ص قوات ال�سلطان امل�سلحة على الأعمال
التطوعية مبختلف �أ�شكالها و�ألوانها �شارك
اجلي�ش ال�سلطاين ال� ُع��م��اين ممثال بعدد من
ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد مع زمالئهم
من �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،يف يوم
تطوعي يف ج��زر الدميانيات  ،ويعد العمل
التطوعي خياراً جيداً للح�صول على العديد
من اخلربات املهمة التي حتملُ نتائج �إيجابية
للمتطوع نف�سه ،وامل�ؤ�س�سة التي يعمل ل�صاحلها
مهارات
يك�سب
�أي�ضاً ،حيث ميكن للمتطوع �أن
ٍ
َ
جديدة �أو يح�سن املهارات التي ميتلكها ،كما
�أن��ه ي�ساهم يف تفعيل ثقافة التطوع على
الدوام».
ال��ف��ا���ض��ل حم��م��د ب��ن ن��ا��صر ال�سعدي
رئي�س ق�سم تنمية املحميات الطبيعية يف

هيئة البيئة حتدث قائال« :جزر الدميانيات
الطبيعية تعد واحدة من �أكرث الأماكن الآمنة
للطيور البحرية امل�ستوطنة واملهاجرة ،حيث
أ�رسابا من الطيور ت�أخذ جزر املحمية
جند � ً
م�ستقرا لها ومكان ًا منا�سب ًا حل�ضانة �صغارها،
ً
كما �أن �شواطئها البي�ضاء م�لاذاً منا�سب ًا
لتع�شي�ش ال�سالحف البحرية ،يف اجلانب
الآخ��ر تظهر مكونات البيئة البحرية مثل
ال�شعاب املرجانية والدالفني وخمتلف �أنواع
الأ�سماك لكل من يزور هذه املحمية ،وذلك
ب�سبب �صفاء مياهها ،ومن منطلق حر�ص
هيئة البيئة وقوات ال�سلطان امل�سلحة للحفاظ
على البيئة وحماية مكوناتها الطبيعية
من التلوث ج��اءت فكرة تنفيذ هذه احلملة
للتخل�ص من جميع املخلفات املوجودة يف
اجل��زر ،وكذلك التي توجد يف قيعان البحر،
ويعود �سبب وجود هذه املخلفات باملحمية
هو رمي املخلفات من بع�ض ال�سفن العابرة
عرب اخلطوط البحرية ،وعوالق �شباك بع�ض
ال�صيادين بال�شعاب املرجانية املوجودة
باملحمية ،كما �أن احلالة املدارية الأخرية
واملتمثلة ب��الإع�����ص��ار امل���داري (�شاهني)
ق��د ت�سببت يف تكد�س جمموعة كبرية من
املخلفات على �شواطىء املحمية».
وحت��دث النقيب حممد بن جمعة العربي
من اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع قائال:
«�شاركت اخلدمات الهند�سية ب��وزارة الدفاع

املالزم بحري
بدر بن �سامل ال�سيابي

مبجموعة من �ضباطها و�أفرادها مع �إخوانهم
من منت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة يف
اليوم التطوعي بجزر الدميانيات والذي يهدف
�إىل �إب��ق��اء ه��ذه اجل��زر و�شواطئها والقيعان
املحيطة بها نظيفة من املخلفات والعوائق
والتي ت�ؤثر على احلياة الفطرية بهذه اجلزر،
وتهدف هذه امل�شاركة للمحافظة على ثروات
هذا البلد الكرمي �سواء يف الرب �أو يف البحر».
املالزم بحري بدر بن �سامل ال�سيابي من
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية و�أحد الغوا�صني
حتدث قائال« :قامت وحدة الغو�ص البحري
بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بامل�شاركة
يف فعاليات اليوم التطوعي ،وذل��ك بحملة
بيئية تطوعية وه��ي ع��ب��ارة ع��ن انت�شال
ال�شباك العالقة يف ال�شعاب املرجانية،
وانت�شال املرا�سي واحلبال املوجودة يف جزر
الدميانيات ورفع املخلفات التي ت�ؤثر �سلب ًا
على البيئة البحرية وت�شكل خطراً داهم ًا على
حياة الأ�سماك والكائنات البحرية الأخرى،
كما قامت الوحدة بتجهيز ق��وارب ومعدات
الغو�ص ومعدات ال�سالمة والإنقاذ للغوا�صني
بالتن�سيق م��ع الق�سم الطبي يف البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية للحاالت الطارئة ،وت�أتي
هذه امل�شاركة بعد عدة م�شاركات �سابقة قام
بها الفريق من خالل املنا�شط والفعاليات يف
جمايل العمل التطوعي والعمل البيئي ،ون�رش
ثقافة ريا�ضة الغو�ص».
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�أخالقيات العمل يف
خطـابــات جاللــة
ال�سلطــان املعظـم
متثل �أخالقيات العمل عن�صر التوازن
يف منظومة بناء املوارد الب�شرية و�إعادة
�إنتاجها وتهيئتها للتعامل مع امل�ستجدات
احلا�صلة يف بيئة العمل و�أدوات الإنتاج
و�آليات التعاطي مع الت�شريعات والقوانني
و�أنظمة العمل ،و�أحد م�ؤ�شرات الوعي
الوظيفي واحل�س املهني ،وركيزة �أ�سا�سية
الدكتور/
يف بناء منظومة اجلودة يف الأداء امل�ؤ�س�سي ،رجب بن علي العوي�سي
مبا ت�ؤ�صله من مبادئ وقيم و�سلوكيات
جمـل�س الــدولة
ومنهجيات و�أطر و�إ�سرتاتيجيات حاكمة
ل�ضبط ال�سلوك الوظيفي ،وتعميق الروح الإيجابية فيه ،وب�إدراك تام
حلقوق الوظيفة العامة ومتطلباتها وواجباتها وم�س�ؤولياتها ،ومنحها
م�ساحة �أو�سع لالبتكار و�إنتاج احللول وتوليد البدائل ،للمحافظة على
�سقف التوقعات عال ًيا ،وحجم الت�أثري قويًا ،و�إنتاج ثقافة م�ؤ�س�سية تعمل
على �إبراز اجلوانب امل�ضيئة يف حياة امل�ؤ�س�سات ،ور�صد �أف�ضل املمار�سات
الإيجابية وتعزيز ح�ضورها يف بيئة العمل ،وا�ستح�ضارها يف واقع الأداء،
مناذج عمل واقعية تربز جوانب االحرتام وامل�س�ؤولية والتقدير وااللتزام
وتكوين الفر�ص وا�ستثمار الوقت ،وتظهر يف �سلوكيات املوظف و�أخالقه
وحر�صه واهتمامه ب�أداء واجباته و�شغفه ودافعيته ،وتعرفه على كل ما
هو جديد وما �أ�شكل عليه معرفته ،ومعنى ذلك �أن �أخالقيات العمل مل
تعد جمرد �إطار يحتوي التفاعالت امل�ؤ�س�سية ويعيد �إنتاجها فح�سب  ،بل
منطلق لر�سم معامل احلوكمة والثوابت واملتغريات يف بيئة العمل ،و�إدارة
حمور التغيري والت�صحيح ،والتطوير والتح�سني وفق منظومة عمل تت�سم
بالكفاءة واملعيارية وو�ضوح الأدوات  ،حتافظ على توفري بنية م�ؤ�س�سية
ت�ستوعب التغيري احلا�صل ،وبنية ب�شرية قادرة على نقل حمور التغيري
و�إدارته وتوظيفه ل�صالح امل�ؤ�س�سة و�إنتاجيتها.
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�أكتوبر 2021

86

حتقيقا لـ(ر�ؤية ُعمان  )2040التي و�ضعت احلوكمة والأداء امل�ؤ�س�سي
�أحد حماورها ومرتكزات عملها ،وانطالقا من املوجهات التي ت�ؤ�س�س
لبناء منظومة �إدارية وطنية فاعلة قادرة على حتقيق الإنتاجية ورفع
�سقف التوقعات يف الأداء احلكومي ،والقيمة امل�ضافة لأخالقيات العمل
يف توجيه بو�صلة الأداء ،فقد جاء خطاب جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -يف الثالث والع�رشين من فرباير لعام 2020م،
مدونة �شاملة لقواعد ال�سلوك الوظيفي العام ،وخارطة طريق لت�أ�صيل
امل�سار القيمي والأخالقي يف منظومة الأداء احلكومي ،وتر�سيخ معايري
الفعال على امل�ستوى ال�شخ�صي للموظف �أو على
الكفاءة والإنتاجية والأداء ّ
م�ستوى الأداء امل�ؤ�س�سي عامة ،ونقطة انطالقة ت�ضع الأداء �أمام مراجعة
�شاملة ،وتقييم م�ستمر ،ورقابة ذاتية ،ت�ستهدف جتويد الأداء احلكومي
وتقوية املمكنات املهنية والرقابية والوظيفية والذوقية التي ت�ضمن
قدرته على حتقيق غاياته والو�صول �إىل �أهدافه ،لبناء احل�س الوظيفي
وت�أ�صيل روح العمل ،وحافز الأداء ،و�إيجاد مزيد من التناغم واالن�سجام
يف معادلة البناء الوظيفي الكفء ،ل�صناعة منوذج وظيفي متكامل ميتلك
القدرات واال�ستعدادات واملوجهات ال�ضامنة لتحقيق �أولويات (ر�ؤية
عمان  )2040امل�ستقبل وا�ستيعاب مكوناتها ،والإدراك التام لطموحاتها،
والتقييم امل�ستمر لنواجتها و�أثرها يف حياة الإن�سان وامل�ؤ�س�سات على حد
�سواء ،قوامها الإخال�ص وامل�س�ؤولية ،والثقة والتمكني ،والعدل وامل�ساواة،
واحرتام الأدوار ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،واالن�ضباط وااللتزام ،وهي موجهات
تبد�أ من داخل املوظف ذاته من حيث قناعاته و�أفكاره وم�سارات تفكريه
وحر�صه والتزامه ووعيه ،والهاج�س الذي يحمله معه ل�صالح املهمة
املكلف بها ،وقراءته لكل م�ستجدات العمل والتحوالت احلا�صلة فيه،
في�ؤ�س�س يف ذاته روح امل�س�ؤولية ويعزز قيمة املراقبة الذاتية وي�صقل
ذاته مبا يلتحق به من برامج التعليم والتدريب والت�أهيل والتطوير و�شغف
القراءة والبحث ،ومبا ي�ؤ�س�سه يف ذاته من م�سرية التفاين والإخال�ص
واجلدية يف الأداء ؛ لي�ستمر حتقق هذه امل�سارات وهو يجد يف امل�ؤ�س�سة ما
يحت�ضن خرباته وكفاءاته ويتبنى مبادراته املجيدة ويعكف على درا�سة
مقرتحاته ،وي�ستمع �إليه ويقدم له من�صات اال�ست�شارة والدعم ،ف�إن تكامل
هذه الأطر وتناغمها وحالة التمازج احلا�صلة بني ما يحمله املوظف من

�إرادة ورغبة يف التطوير والتجديد وحب الإجناز املبتكر و�شغف العطاء
النوعي ،مبا تقدمه امل�ؤ�س�سة من معينات وما تتيحه من فر�ص لنمو هذه
املهارات لتنعك�س �إيجابا على نتائج الأداء ،وحمطات التطوير التي ينتجها
ويناف�س الآخرين يف حتقيقها.
وعليه م ّثل اخلطاب ال�سامي جلاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل-
موجهات لبناء منظومة املوارد الب�رشية وحتقيق �أخالقيات العمل وتر�سيخ
ومنظومة �أداء كف�ؤة قادرة على ر�سم مالمح جناحها ،فيما يحمله املورد
الب�رشي من �أخالقيات الوظيفة وقيم املهنة ،والإدراك التام ملنظومة
احلقوق والواجبات ،ومبا حتمله يف طياتها من ت�أطري عملي للمفاهيم
واملتغريات واملعطيات املرتبطة مبنظومة املوارد الب�رشية وجودة
الأداء ،مثل :احلوكمة والنزاهة واملحا�سبة وامل�ساءلة؛ لذلك جاء ذكر هذه
املرتكزات لبناء منظومة وطنية قادرة على �صناعة التحول واال�ستجابة
ملعطيات (ر�ؤية ُعمان  ،)2040بعد حديثه عن ال�شباب الذي ميثل املورد
الب�رشي التناف�سي يف حياة الأمم واملجتمعات ،و�إ�شارته للتعليم باعتباره
بوابة الدخول للم�ستقبل؛ وهو تعبري عن الأثر الذي حتدثه هذه املوجهات
الأخالقية والت�أ�صيل القيمي لها ،يف حياة املجتمعات عامة ،وقدرتها
على ترك ب�صمة ح�ضور لها يف الواقع امل�ؤ�س�سي لتظهر نواجتها يف برامج
العمل واملبادرات امل�ؤ�س�سية ،و�إ�سرتاتيجيات الأداء املتخذة لتحقيقها ،ويف
الوقت نف�سه م�ساحة �أمان ل�ضمان املواءمة الكاملة واالن�سجام التام مع
متطلبات ر�ؤية عمان الطموحة و�أهدافها ،وي�ؤكد على �أن قراءة �أخالقيات
العمل وقواعد ال�سلوك الوظيفي وموجهات بناء مورد ب�رشي كفء قادر
على ر�سم عالمة فارقة يف �أدائه ،لي�ست حالة منف�صلة بذاتها بحيث
تدور يف فلك امل�ؤ�س�سة فح�سب ،بل ركيزة �أ�سا�سية يف مكونات املنظومة
الوطنية عامة� ،إذ �أن حتقيق معايري ال�سلوك الأخالقي يف البناء امل�ؤ�س�سي،
والتطبيق ال�صحيح لقواعد ال�سلوك الوظيفي العام يف واقع عمل امل�ؤ�س�سات،
�سينعك�س على كفاءة الأداء الوطني ،وي�ضمن حتقيق النزاهة التي يجب �أن
ت�رسي يف كل قطاعات العمل وتفا�صيله ،ومعنى ذلك �أن �صناعة منظومة
�أداء وطني متطورة وحمفزة ومنتجة وحتمل مقومات جناحها و�أ�سا�سيات
بقائها ،تنطلق يف الأ�سا�س من بيئة العمل بامل�ؤ�س�سات ،لتت�سع �إىل كل
القطاعات وت�صبح ثقافة عمل وطنية �أ�صيلة ،لتعك�س �شخ�صية الإن�سان
ال ُعماين يف وعيه وم�صداقيته و�إخال�صه و�أمانته والتزامه ،كما ينعك�س
على �أداء امل�ؤ�س�سة يف احتوائها وابتكاريتها وقدرتها على توفري �أمنوذج
عمل ي�صنع القدوات ويبني القدرات ويوظف الرثوات وي�صنع القوة  ،لتظهر
يف �أبجديات الإدارة والقيادة والإنتاجية والعمليات الإدارية بامل�ؤ�س�سة من
تخطيط وتنظيم وتقييم وتن�سيق  ،وعندها ت�صبح قواعد ال�سلوك الوظيفي ما
هي �إال من�صات جتريبية لبناء املواطن الواعي مب�س�ؤولياته واملدرك مبا
تعنيه الوظيفة يف قامو�سه من موجهات للعمل املخل�ص ،ومنطلقات ير�سم
يف �ضوئها خارطة جناح امل�ؤ�س�سة ،ويحدد موقعه فيها ،ودوره يف �إعادة
�إنتاج الواقع الوظيفي امل�أمول .
وبالتايل يبقى الت�سا�ؤل مطروحا ،كيف ميكن للم�ؤ�س�سات يف ظل
ر�ؤية التحول التي ين�شدها قانون العمل املرتقب ،وعرب حت�سني منظومة
الإجراءات والعمليات الداخلية لديها� ،أن تقلل من �أثر املنغ�صات ال�سلبية
التي باتت ت�سلب الأداء الوظيفي حيويته وديناميكيته ،وتقيه خماطر
البريوقراطية والتكرارية يف ظل التحديات النف�سية والفكرية واملهنية،
ل�ضمان ا�ستيعاب املوظف لهذه التحوالت وقناعته بها واعرتافه ب�أهميتها،
قادما يفوق
والأخذ بكل الفر�ص والبدائل التي ت�صنع لديه
التزاما وظيف ًيا ً
ً
التوقعات ،ويج�سد طبيعة ما يحمله هذا القانون من تغيريات وجتديدات� ،إن
على م�ؤ�س�سات اجلهاز الإداري للدولة �أن تكون على م�ستوى من اجلاهزية

اخلطاب ال�سامي جلاللة ال�سلطان املعظم �-أبقاه اهلل -يف
 ٢٣من فرباير ٢٠٢٠م مدونة �شاملة لقواعد ال�سلوك
الوظيفي العام ،وخارطة طريق لت�أ�صيل امل�سار القيمي
والأخالقي يف منظومة الأداء احلكومي ،وتر�سيخ معايري
الكفاءة والإنتاجية والأداء الف ّعال
واال�ستعداد نحو زيادة هرمون الدافعية واحلافز لدى املوظف بحيث ي�أخذ
يف احل�سبان نوعية البدائل غري املكلفة التي تتبناها امل�ؤ�س�سات يف �إعادة
هيكلة الواقع الوظيفي ،و�إنتاج احللول املقنعة واملتوازنة التي ت�صنع قيمة
م�ضافة يف �إنتاجية املوظف ودوافعه مع املحافظة على �سقف التوقعات
امل�أمولة منه ،يف �إ�شارة �إىل بيئة العمل ،وتبني م�سارات وا�ضحة بتح�سينها
وتطويرها لت�صبح بيئة جاذبة وحمفزة من خالل تطوير نظم التوظيف
والت�شغيل ،واالهتمام مبنظومة ال�صالحيات واحلوافز ،وتعزيز مفاهيم
الثقة والتمكني ،وتر�سيخ مفهوم الر�أ�سمال االجتماعي الب�رشي.
�أخريا يبقى على قانون العمل املرتقب �أن يعمل على اال�ستدراك التام
لهذه املوجهات احلاكمة لل�سلوك الوظيفي العام ،الواردة يف خطابات
جاللة ال�سلطان املعظم ،فيبتكر من الأدوات والآليات واملنجيات والبدائل
واملبادرات واخلطط وجلان العمل وفرق املتابعة والت�شخي�ص والتحليل ما
يج�سد معاملها يف ف�صوله ومواده ،وروحه وقواعده ،ما ي�ستنه�ض مفاهيم
العمل ،ويبني يف املوظف روح امل�س�ؤولية وح�س الأداء وااللتزام ،وا�ستنطاق
القيم والأخالقيات واملبادئ مبا يرفع من �سقف التوقعات عاليا ،ويعزز
دافع الطموح ،و�شغف البحث عن كل الطرق والأ�سباب امل�ؤدية �إىل حتقيق
هذا التحول يف ال�سلوك الوظيفي ،هذا الأمر ي�أخذ يف احل�سبان توحيد م�سار
عمل منظومة املوارد الب�رشية وتقييم الأداء امل�ؤ�س�سي ،و�ضبط متغرياتها،
وتقنني �آليات و�أدوات املتابعة والتقييم وفق هيكلية موحدة تراعي كل
الظروف التي باتت ت�شكل مالمح وظيفة امل�ستقبل ،وبالتايل تكامل �أدوات
التفعيل وخطوط الت�أثري و�إدماجها �ضمن منظومة عمل وطنية واحدة
حتافظ على �سقف الإنتاجية مع حمافظتها على خ�صو�صية العمل يف
القطاعات ،لت�صبح امل�شرتكات بينها نقاط التقاء لتقييم الأداء والإجادة
فيه ،وحمطة متجددة لقراءة امل�سار الوظيفي يف �إطاره الأخالقي والقيمي،
ف�إن من �ش�أن و�ضوح �آليات العمل وم�سارات الأداء ،وتعزيز فر�ص التمكني
واحلوافز و�إذكاء روح املناف�سة؛ املحافظة على �سقف �أعلى من الإنتاجية
يف �أداء اجلهاز الإداري للدولة للحد من الهدر يف املوارد والرثوات والفاقد
الناجت من تكرار العمليات ورتابة العمل ،وي�ؤ�س�س ملرحلة جديدة قوامها
ال�رشاكة الفعلية ،والأداء املقنن ،وال�ضبطية ،واملحا�سبة وامل�ساءلة ،وتعزيز
الرقابة ،واحلوكمة ،وت�أ�صيل �أخالقيات العمل وقيمه ومبادئه ،واملرونة
والثقة والتمكني يف املوارد الب�رشية ،و�إدارة املوارد املالية و�ضبط االنفاق،
والإخال�ص والكفاءة املهنية ،وترقية �ضمري امل�س�ؤولية ،والنزاهة التي
يجب �أن تكون �أ�سا�س العمل وطريق القوة ،وعندها لن ي�صبح يف امل�ؤ�س�سات
�أي مكان ملتقاع�س �أو متخاذل� ،أو مت�سلق على �أكتاف الآخرين ،كما لن
يكون هناك �أي وجود لالزدواجية يف العمل ،والتنازع يف املهام ،والتداخل
يف االخت�صا�صات� ،أو التهمي�ش والإق�صاء لبع�ض امل�سميات الوظيفية� ،إذ
الو�صف الوظيفي وا�ضح ،والواجبات وامل�س�ؤوليات حمددة ،والأدوات
مقننة ،والروح الإيجابية حا�رضة يف �صفحات الأداء املاجدة وتفا�صيلها
امل�رشقة.
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�إعـــداد :النقيب /يون�س بن �سالـــم املحروقــــي
الت�صوير :الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

واليـة احلمــراء ..معالـم معمارية و�شواهد تـــــــــــــــاريخية حتكي عراقة املا�ضي وجمال الطبيعة
يف هذا العدد من (جند عُمان) �سن�سرب �أغوار والية عريقة ذات تاريخ �ضارب يف القدم ،ت�ضم يف جنباتها معامل معمارية
و�شواهد تاريخية �سطرها الآباء والأجداد لتظل �شاخمة �صامدة� ،أبت �أن تخ�ضع ل�سطوة الأيام وق�سوة الزمان ،فهي مبثابة
متحف حي للعطاء والبناء ،كما تتميز مبقومات طبيعية متنوعة ومتناغمة بني ال�سهل والوادي واجلبل ،وبطق�سها العليل يف
جبالها ال�شاخمة ،مما جعل منها وجهة �سياحية ومالذا يق�صدها ال�سائح واملغامر.
تقع والية احلمراء يف حمافظة الداخلية وحتدها من جهة ال�شمال والية الر�ستاق ،ومن اجلنوب والية بهالء ،ومن ال�شرق
والية نزوى ،ومن الغرب والية عربي ،وتقع على ارتفاع ( )580م ً
رتا عن �سطح البحر ،وت�شري كتب التاريخ �إىل �أنها كانت
تعرف �سابقا بـ«حوزة كدم» ،و�أطلق على املكان الذي ت�شغله ا�سم «احلمراء» ن�سبة �إىل التل الأحمر الذي يحيط بالبلدة من
اجلانب اجلنوبي الغربي ،وقد اتخذت هذه الوالية ح�صن ال�شريعة �شعار ًا لها ،وعرب هذا التحقيق ال�صحفي �سن�سلط ال�ضوء على
امل�سرية التنموية التي �شهدتها الوالية يف ع�صر النه�ضة املباركة ،وكذلك �أبرز املقومات والوجهات ال�سياحية يف هذه الوالية.
التنمية العمرانية
�إن منجزات النه�ضة احلديثة �شواهد حية على م�سرية التنمية ال�شاملة
وعملية البناء والتحديث والتطوير املتوا�صل مل�ؤ�س�سات الدولة التي �أر�سى
دعائمها و�شيد �أركانها منذ بزوغ فجر النه�ضة املباركة املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل ال�سلطان قابو�س بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -وهي امتداد للنه�ضة
ال ُعمانية املتجددة حتت قيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -فقد حظيت والية احلمراء
ك�سائر باقي الواليات بن�صيب وافر من ثمار النه�ضة ،حيث ح�صدت تنمية
عمرانية �شملت كافة مناحي احلياة وما زالت م�ستمرة يف التعليم وال�صحة
والنقل و�شبكات املياه والكهرباء �..ألخ وبنية �أ�سا�سية متكاملة الأركان،
وللحديث حول هذا ال�ش�أن حتدث الفا�ضل عبداهلل بن �أحمد العربي ع�ضو
املجل�س البلدي بوالية احلمراء قائال« :حظيت والية احلمراء بن�صيب
وافر من املنجزات التنموية �شملت �شتى مناحي احلياة حالها حال
بقية الواليات ال ُعمانية ،فقد نالت الوالية العديد من امل�شاريع اخلدمية
والعمرانية والتطورية التي �ساهمت يف خدمة املواطن واملقيم لينعم
بحياة مزدهرة منذ بداية ع�رص النه�ضة املباركة ،وذلك من خالل ت�سخري
كافة اخلدمات ال�رضورية ،نظراً لأهمية املوقع اجلغرايف للوالية ،وما
حتتويه من مقومات طبيعية خالبة ،ومواقع �سياحية ،وتنوع ت�ضاري�سي
فريد ،بالإ�ضافة �إىل الأجواء املعتدلة يف ف�صل ال�صيف ،والباردة يف ف�صل
ال�شتاء ،والتي غالبا ما تكون وجهة �سياحية بكل املقايي�س ،و�سيالحظ
هذا التغيري وحجم الرعاية التي �أولتها احلكومة الر�شيدة من واكب الأعوام
املن�رصمة».

العــدد ٥٣٨
�أكتوبر 2021

88

م�سفاة العربيني
م�سفاة العربيني لوحة فنية رائعة ر�سم ت�ضاري�سها البيئية واملناخية
رب العزة ذو اجلالل والإكرام ،و�أبدع الإن�سان ال ُعماين عمارتها الهند�سية
ب�أزقتها اجلميلة ،ومبانيها القدمية الطينية املتقنة والتي يعود تاريخها
�إىل ( )٣٠٠عام ،لذا تعد من القرى اجلميلة والقدمية يف ال�سلطنة ،كما حتكي
منازلها العالية االرتفاع املبنية على احلجار ال�صلدة واملدرجات الزراعية
اخل�رضاء يف �أح�ضان اجلبال ق�صة كفاح وعطاء الإن�سان ال ُعماين ،معتمدا
منذ تلك احلقبة على الزراعة والرثوة احليوانية لت�أمني قوته ،كما يتطلب
الو�صول لدهاليز القرية ومنازلها ومدرجاتها اخل�رضاء ال�سري على الأقدام
ويف ممرات �صخرية جميلة ت�شق طريقها �أعلى و�أ�سفل املنحدرات اجلبلية
وبني �أ�شجار النخيل والليمون واملاجنو واملوز وغريها من املزروعات،
كما ت�ضفي القنوات املائية و�صوت خريرها رونقا خالبا يبعث للنف�س
الطم�أنينة ،وتعد امل�سفاة مالذا لل�سائحني وحمبي ريا�ضة امل�شي واملغامرة
واكت�شاف الطبيعة البكر ،وللمزيد من املعلومات حول هذه القرية حتدث
املر�شد ال�سياحي عبدالرحمن بن �صالح العربي قائال« :تعد قرية م�سفاة
العربيني من �أقدم الأماكن التي �سكنها الإن�سان يف املنطقة ،وقد ا�شتق
ا�سم امل�سفاة من امل�سافة التي تبعدها عن باقي القرى القريبة ،ويف رواية
�أخرى يقال �إن �سبب الت�سمية هو �أن الرياح تهب �أو ت�سفيها من عدة جهات،
ومن �أ�شهر ال�شواهد يف قرية م�سفاة العربيني والتي تربز قدم القرية (قلعة
روغان) والتي بنيت قبل الإ�سالم والقابعة يف قمة جبل وتتيح ك�شف
املنطقة من جميع اجلهات ،كما توجد �آثار لبقايا �سكنى بالقرب من عني
الفلج واملزارع ،وتقدر املدة الزمنية لهذه الآثار لأكرث من �ألف عام� ،أما

بالن�سبة للرقعة الزراعية وبناء املدرجات الزراعية فقد تو�سعت على مراحل
زمنية متفاوته وبنظام هند�سي مدرو�س وبناء على كمية املياه ،ويعد فلج
امل�سفاة من الأفالج العينية الدائمة اجلريان ،ومت تق�سيم ح�ص�ص الفلج على
الأهايل كل ح�سب امل�ساحة املزروعة لديه ،وت�أخذ دورة الفلج عدة �أيام
حتى تعود لنف�س الأ�رسة ،حيث اعتمد الأهايل نظام تق�سيم ح�ص�ص الفلج
قدميا على املزولة ال�شم�سية يف فرتة النهار وعلى �أبراج النجوم يف فرتة
الليل على �أن يتم ح�ساب مطالع النجوم وحت�سب املدة الزمنية بني مطلع
كل جنم والذي يليه».
و�أ�ضاف عبدالرحمن بن �صالح العربي قائال« :تعد جتربة م�سفاة
العربيني وحتويلها �إىل قرية �سياحية متكاملة من �أهم و�أوائل املنتجات
ال�سياحية من هذا النوع ،حيث مت تطوير وتنظيم احلركة ال�سياحية بجهود
�شباب البلدة وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،وتعد جتربة حتويل البيوت
القدمية �إىل نزل �سياحية ي�ستفيد منها الزائر للقرية جتربة فريدة وناجحة
ف�ضال من دعمها ملبد�أ �إ�رشاك املجتمع وتفعيل دروه يف العمل ال�سياحي
ك�أحد �أهم عوامل جناح التجربة .ففي عام  ٢٠٠٥م مت ت�أ�سي�س �رشكة
�أهلية لإدارة بع�ض امل�شاريع وتنظيم العمل ،وكذلك لتكون حلقة الو�صل
بني امل�شاريع الأهلية واجلهات احلكومية ،وا�ستطاعت ال�رشكة يف الفرتة
املا�ضية من العمل �أن ت�ؤ�س�س كيان �سي�ساهم يف تنمية وتطوير و�إدارة
العمل ال�سياحي يف البلدة ،كما توجد خطط ا�ستثمارية ذات مردود �سياحي
كبري على القرية ،و�ستعمل ب�إذن اهلل على �إثراء احلركة ال�سياحية يف الوالية،
خا�صة ،وحمافظة الداخلية ب�شكل عام ،و�ستوفر العديد من فر�ص العمل
لأبناء الوالية».

جبل �شم�س يعد �أكرب منحدر يف ال�شرق الأو�سط ،وثاين
�أعمق منحدر يف العامل ،ي�صل عمق جبل �شم�س �إىل
ً
()1017مرتا ،ويعد يف الوقت نف�سه �أعلى قمة يف ال�سلطنة
وي�صل ارتفاعه �إىل ثالثة �آالف مرت عن �سطح البحر
جبل �شم�س
يعد جبل �شم�س �أكرب منحدر يف ال�رشق الأو�سط وثاين �أعمق منحدر يف
رتا ،ويعد يف الوقت نف�سه �أعلى
العامل ،ي�صل عمق جبل �شم�س �إىل ()1017م ً
قمة يف ال�سلطنة ،حيث يزيد ارتفاعه عن ثالثة �آالف مرت عن �سطح البحر؛
ولذلك ي�ؤثر هذا على طبيعة املناخ يف حمافظات وواليات ال�سلطنة ،وقد
�سمي بهذا اال�سم لأنه �أول مكان ت�صله �أ�شعة ونور ال�شم�س ،و�آخر مكان
تغيب عنه على م�ستوى املنطقة ،وينفرد باعتدال درجة احلرارة يف ف�صل
ال�صيف والربودة التي ت�صل �إىل درجة التجمد وت�ساقط الثلوج يف ف�صل
وي�ضم جبل �شم�س عدداً من القرى املتفرقة التي قد ي�صل عددها
ال�شتاء،
ّ
�إىل ما يزيد عن ثالثني قرية �صغرية و�أبرزها :ال�سبيب ،م�سفاة اخلواطر،
دار ال�سوداء ،اخلطيم ،مندع ،حيل عا�شور ،كما يوجد به �أماكن للتخييم،
ومنتجعات وا�سرتاحات لق�ضاء بع�ض الوقت فيه ،ويتميز اجلبل بكرثة
�سفوحه وقممه التي جتعل ال�سائح يتنقل من �سفح �إىل �آخر ،ومن قمة �إىل
�أخرى ،ولعل �أبرز ما ي�أ�رس قلوب ال�سائحني والزوار للجبل الفالق ال�صخري
العظيم (�رشفة النخر) ذات املنظر ال�ساحر واخلالب ،وهي حفرة عميقة
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كهف الهوتة يعد ظاهرة جيولوجية ومناخية
فريدة وهو �أعجوبة غام�ضة بالأ�سرار حتت
الأر�ض ،وقد اكت�شف منذ مئات ال�سنني
جدا يف قلب ال�صخر .كما ي�ضم اجلبل يف �أح�ضانه حياة نباتية برية مثل:
�شجرة البوت ،والعلعالن ،والزيتون ،و�أ�صبح من املمكن زراعة العديد من
املحا�صيل والنباتات الأخرى ،مثل� :أ�شجار التفاح ،واخلوخ ،والرمان ،وتعد
هذه الرثوة النباتية م�صدراً من م�صادر الدخل والعي�ش لل�سكان ،عدا عن
العديد من الفنون واحلرف اليدوية ذات الطابع القدمي ،لذا يعد جبل �شم�س
وجهة �سياحية ممتعة ورائعة ت�ستطيع الو�صول �إليه بال�سيارات اخلفيفة
والدفع الرباعي ،ن�صف ال�شارع �أثناء ال�صعود للأعلى معبد ب�شكل كلي،
وباقي الأماكن طرق ترابية ممهدة لذا يجب القيادة بتمهل عند ال�صعود
والنزول.
احلارة القدمية
احلارة القدمية مبنازلها القدمية ومعاملها الأثرية كالأ�سواق
وال�صباحات والبوابات والربوج واملجال�س العامة وغريها من الآثار
التي �شيدها الآباء والأجداد فوق ال�صخور بالطني وال�صاروج والأخ�شاب،
وفق هند�سة معمارية يف غاية الإتقان ظلت �شاخمة �صامدة �ضد عوامل
التعرية واملتغريات املناخية كمزار تراثي و�سياحي ي�ستقطب ال�سياح من
جميع دول العامل ،وت�ضم احلارة العديد من املنازل ،وقد �أطلق على بع�ض
البيوت امل�شهورة �أ�سماء تعرف بها ،ومن بينها (بيت ال�صفاه) وميتد عمره
مر به من عوامل
لأكرث من (� )٤00سنة ،وما زال يتمتع بقوته رغم كل ما ّ
الطبيعة املتقلبة من احلرارة والأمطار والرياح ،وقد اُتخذ كموقع �سياحي
تمُ ار�س فيه �أوجه احلياة القدمية من احلِرف وال�صناعات التقليدية و�إعداد
الوجبات الغذائية ال ُعمانية؛ لتعريف الزائرين بطبيعة احلياة التي عا�شها
الإن�سان القدمي ،وكذلك (بيت املغري) و(بيت الفاجة) و(بيت اجلبل) و(بيت
الغنيمة) و(بيت النعمة) و(بيت احلديث) و(بيت العايل) وغريها من البيوت
املتداخلة يف �أكرث من مبنى .بالإ�ضافة �إىل وجود عدد من الأبراج املنت�رشة
يف الوالية منها برج ال�رشيعة  ،وبرج م�صلى العيد.
كهف الهوتة
يعد كهف الهوتة ظاهرة جيولوجية ومناخية فريدة وهو �أعجوبة
غام�ضة بالأ�رسار حتت الأر�ض ،وقد اكت�شف منذ مئات ال�سنني ،ويعود
�سبب الت�سمية �إىل قرية الهوتة التي يقع الكهف �ضمن نطاقها ،وميتد
الكهف مل�سافة خم�سة كيلومرتات حتت الأر�ض � ،أما امل�سافة التي ميكن
رتا تنتهي ببحرية الكهف والتي ي�صل عمقها �إىل
الدخول �إليها هي ( )860م ً
رتا �إال �أن هناك �أجزاء ي�صل عمقها لأكرث من ذلك ،وحتتوي البحرية
( )20م ً
على �أنواع عديدة من الأ�سماك العمياء ،كما ي�ضم الكهف العديد من �أنواع
الأحياء الأخرى التي تعي�ش فيه مثل اخلفافي�ش ،بالإ�ضافة �إىل املف�صليات،
والرخويات ،والعناكب ،والقواقع ،واخلناف�س املائية ،وللكهف فتحتان
يدخل من �إحداهما ماء الوادي املتحدر من �أعلى اجلبل ،وت�سمى هذه
الفتحة بـ (الهوتة)� ،أما الأخرى تعرف بـ (الفالح) والتي يخرج املاء عربها
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بعد توغله داخل �أروقة الكهف ودهاليزه املت�صلة ،مت افتتاح الكهف
عام  2006م كوجهة �سياحية ،وينتقل ال�سياح داخل الكهف عن طريق
قطار خا�ص ،يف رحلة متتد �إىل ( )5دقائق ،يرى فيها ال�سائح اجلبال
والوديان ،ثم تبد�أ رحلة ال�سري على الأقدام حتى اخلروج ،وت�ستغرق
مدة الرحلة كلها حوايل ( )40دقيقة .
اجلبل ال�شرقي
رتا ،ويبلغ ارتفاعه حوايل
كيلوم
يبعد عن مركز الوالية ()٢٣
ً
( )٢٠٠٠مرت عن �سطح البحر ،ويبد�أ طريق ال�صعود �إليه من قرية
(املركا�ض) بالقرب من كهف الهوتة ،ويتميز بطق�سه البارد حيث
ت�صل درجة حرارته يف ف�صل ال�شتاء �إىل درجة التجمد� ،أما يف
ف�صل ال�صيف فترتاوح احلرارة فيه ما بني ( )٣٠ - ٢٥درجة مئوية،
ويعد اجلبل ال�رشقي بيئة منا�سبة للعديد من الأ�شجار الطبيعية
اجلبلية التي تنبت يف املرتفعات ال�شاهقة ك�أ�شجار (البوت والنمت
والطلح والعتم وال�صخرب) ،بالإ�ضافة �إىل املراعي اجلبلية التي ت�شكل
مهما للأهايل يف املنطقة ،ويتميز اجلبل ال�رشقي بتكويناته
موق ًعا ً
ال�صخرية ومناخه املعتدل ،مما �شكل طبيعة �سياحية خالبة ،يق�صده
ال�سياح يف ف�صل ال�صيف لال�ستجمام بعي ًدا عن درجة احلرارة
املرتفعة ،ويعد بيئة جاذبة للم�صورين املحرتفني لت�صوير ت�ضاري�س
الرثية باملرتفعات واملنحدرات ال�شاهقة واملتباينة
الطبيعة اجلبلية ّ
يف �ألوانها و�أنواعها ،ويوجد يف اجلبل عدد من اال�سرتاحات والنزل
ال�سياحية ويق�صدها الكثري من ال�سياح بهدف التخييم وم�شاهدة
�رشوق وغروب ال�شم�س من فوق هذه القمة اجلبلية الرائعة .علما ب�أن
ال�صعود �إىل اجلبل عرب طريق م�سفلت .
جامع �أبي �سعيد الكدمي
يقع اجلامع يف بلدة العار�ض ،وقد بني يف زمن العالمة ال�شيخ
�أبي �سعيد حممد بن �سعيد الناعبي الكدمي ،وهو من علماء القرن
الرابع الهجري ،لذا يعد اجلامع من �أقدم اجلوامع يف حمافظة
الداخلية ،ويت�سع لأكرث من ( )٢٠٠م�صل ،يوجد به (� )٥أروقة و ()١٤
عمودا �أ�سطوانيا و (� )٣أعمدة مربعة ال�شكل ،وت�شري بع�ض الروايات
ب�أن اجلامع بني على فرتات زمنية خمتلفة ،ومل يتم بنا�ؤه جملة
واحدة ح�سب الو�ضع احلايل ،ومما يدلل على ذلك عدم تنا�سق �صفوف
الأعمدة والأروقة ب�صورة مت�شابهة متنا�سقة ب�شكل هند�سي موحد،
كما �أن الأعمدة بع�ض منها مربعة ال�شكل والبع�ض �أ�سطواين ال�شكل،
�إ�ضافة �إىل اجلدران ،ف�إنها غري مرتابطة ببع�ضها البع�ض �إذ �أن بع�ض
اجلدران قد مت تدعيمها بجدار �آخر مال�صق له يليها دعامات بنائية،
وحفاظا على هذا الإرث التليد و�صون عنا�رص العمارة ال ُعمانية،
قامت اجلهات املعنية برتميم اجلامع.
ويف ختام تقريرنا ال�سياحي عن والية احلمراء املتميزة بتنوعها
البيئي والت�ضاري�سي الفريد ،ومبعاملها التاريخية والأثرية ال�شاخمة،
ندعوك �أخي القارئ الكرمي لزيارة هذه الوالية املاجدة ،والتعرف
عليها عن قرب ،واكت�شاف كنوزها ومكوناتها اجلغرافية ،واال�ستمتاع
بق�ضاء �أوقات ممتعة يف الطبيعة البكر بعيدا عن �صخب احلياة
و�ضجيج املدن ،والتقاط ال�صور التذكارية مع الأهل وال�صحب يف
�أرجائها الرحبة.

الفا�ضل/
عبدالرحمن بن �صالح العربي

الفا�ضل/
عبداهلل بن �أحمد العربي
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�إعداد  :الإعالمي  /حممود �سرحان

تكنولوجيا ثورية لنقل الكهرباء
ال�سلكيا عرب �أ�شعة الليزر

�أكثـر من ( )5مليارات �شخ�ص يكافحون
للح�صول على املياه بحلول عام 2050م

فريق �أمريكي متكن من نقل الطاقة الكهربائية با�ستخدام �أ�شعة
الليزر عايل الكثافة بدون �أ�سالك ،والتي �ستكون قادرة على نقل
الكهرباء بطريقة �آمنة متاما ،ومت �إجراء االختبارات العملية الأولية
لهذه التقنية التي �أن�ش�أتها �رشكة (باوراليت) الأمريكية بالتعاون
مع �رشكة االت�صاالت ال�سويدية (�إريك�سون).
التقنية تعتمد على الليزر وحتول الكهرباء �إىل �ضوء عايل الكثافة،
ثم يتم التقاطه وحتويله �إىل كهرباء يف حمطة الراديو الأ�سا�سية،
وتهدف هذه التقنية �إىل ت�شغيل �أبراج �شبكات الـ( )5Gحول العامل،
ال�سيما يف الأماكن النائية ،حيث يكون مد خطوط الكابالت
الكهربائية مكلفا ورمبا �صعبا للغاية.
ويعد هذا الإجناز مبثابة خطوة رئي�سية نحو نقل كميات �أكرب
من الطاقة الكهربائية عرب م�سافات �أطول .وتقول ال�رشكة ال�سويدية

نق�ص يف احل�صول على املياه ملدة �شهر واحد على الأقل كل عام.
وقالت املنظمة( :نحتاج �إىل الوعي ب�أزمة املياه التي تلوح يف الأفق).
وب�أن �أكرب اخل�سائر كانت يف (�أنتاركتيكا) و(غرينالند) ،لكن العديد
من مواقع خطوط العر�ض املنخف�ضة املكتظة بال�سكان تعاين من
خ�سائر كبرية يف املياه يف املناطق التي توفر �إمدادات املياه ب�شكل
تقليدي .و�أو�ضحت �أن هناك تداعيات كبرية على الأمن املائي ،حيث
�أن ( )%0.5فقط من املياه على الأر�ض �صاحلة لال�ستخدام ومتاحة
من املياه العذبة .وت�ؤدي درجات احلرارة املتزايدة �إىل تغريات عاملية
و�إقليمية يف هطول الأمطار ،ما ي�ؤدي �إىل حتوالت يف �أمناط هطول
الأمطار واملوا�سم الزراعية ،مع ت�أثري كبري على الأمن الغذائي و�صحة
الإن�سان ورفاهيته .ويف غ�ضون ذلك ازدادت وترية الأخطار املتعلقة
باملياه خالل الع�رشين عاما املا�ضية.

(�إريك�سون) �إن تقنية الطاقة الال�سلكية �ست�سمح ب�إن�شاء �شبكات على
م�ساحات كبرية بدون مراكز �سكانية �أو تركيبات كهربائية معقدة
من �أي نوع ،مما يوفر تغطية ل�شبكات الـ( )5Gيف �أي جزء من العامل.

نبات غري معتاد من غابات الأمازون
املطرية حيرّ العلماء ( )50عاما

اكت�شاف جديد يناق�ض ما هو متعارف
عليه علميا حول اللب الداخلي لكوكبنا

يف �أحد �أكرث الأماكن خ�صوبة على كوكبنا،
ينمو نبات �أخ�رض مثري لالهتمام .ورغم �أن �سكان
(ماكيغينغا) ا�ستخدموه منذ فرتة طويلة� ،إال �أن مزيجا
غريبا خل�صائ�صه حري العلماء مدة ( )50عاما .ويف
غابة ال�سهول الفي�ضية لنهر (مانو) ،تزهر هذه النباتات
الغام�ضة يف نهاية املوا�سم الرطبة واجلافة ،وحتمل
�إما �أزهارا من الذكور �أو الإناث .وخالل املوا�سم الرطبة
زين بالفواكه ال�صغرية والربتقالية الناب�ضة
واجلافةُ ،ت ّ
باحلياة ،على �شكل فواني�س ورقية .وعر�ضت عينات
النبات على جميع العلماء الذين �أ�صابتهم باحلرية
جميعا ومل يتمكنوا حتى من حتديد عائلة النبات التي
يجب �أن تكون جزءا منها .وف�شلت املحاوالت الأولية
لتحليل احلم�ض النووي من العينات املجففة ،لأن املادة
اجلينية كانت متدهورة للغاية.

يقع اللب الداخلي لكوكبنا على عمق ( )3200ميل حتت �سطح الأر�ض ،وهو
كتلة على �شكل كرة تتكون يف الغالب من احلديد امل�س�ؤول عن املجال املغناطي�سي
للأر�ض .ومل ي�سبق لأي �إن�سان �أو �آلة �أن قطعت هذه امل�سافة حتت �سطح الأر�ض لأن
العمق وال�ضغط ودرجة احلرارة جتعل الو�صول �إليها غري ممكن .ويف اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي ،اقرتح الباحثون �أن اللب الداخلي �صلب ،على عك�س منطقة
املعدن ال�سائل املحيطة به .لكن درا�سة جديدة تقرتح �أن هذا اللب الداخلي هو
يف الواقع ،يتمتع مبجموعة من الهياكل ال�سائلة واللينة وال�صلبة التي تختلف
عرب ( )150ميال من الكتلة ،وفقا لقائد الدرا�سة (ريت بتلر) ،العامل اجليوفيزيائي
يف جامعة (هاواي) .ويتكون باطن الأر�ض من طبقات مثل الب�صل .ويبلغ ن�صف
قطر اللب الداخلي من احلديد والنيكل ( )745ميال� ،أو نحو ثالثة �أرباع حجم القمر
وحتيط به نواة خارجية �سائلة من احلديد والنيكل املن�صهر ب�سمك نحو ( )1500ميل.
واللب اخلارجي حماط بغطاء من ال�صخور ال�ساخنة ب�سمك ( )1800ميل وتغطيها
ق�رشة �صخرية رقيقة وباردة على ال�سطح .ونظرا لتعذر الو�صول �إىل اللب الداخلي،
كان على الباحثني االعتماد على الو�سيلة الوحيدة املتاحة ال�ستك�شاف موجات
الزالزل الأر�ضية الأعمق .و�أ�شار الباحثون �إىل �أن هذا االكت�شاف للبنية املتنوعة
للنواة الداخلية ميكن �أن يقدم
معلومات جديدة مهمة حول
الديناميكيات على احلدود
بني اللب الداخلي واخلارجي،
والتي ت�ؤثر على املجال
املغناطي�سي للأر�ض.
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حذرت الأمم املتحدة �أن �أكرث من خم�سة مليارات �شخ�ص قد
يواجهون �صعوبة يف الو�صول �إىل املياه يف عام 2050م ،و�أفاد تقرير
جديد �صادر عن املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية التابعة للأمم
املتحدة� ،أنه يف عام 2018م ،كان ( )3.6مليار �شخ�ص يعانون من

يقوم العلماء يف �إقليم (ياكوتيا) الرو�سي بتطوير تكنولوجيا خا�صة ب�صناعة
ما ي�سمى (الأزياء الذكية) التي من �ش�أنها �أن حتمي الإن�سان من درجات احلرارة
املنخف�ضة جدا التي تتميز بها مناطق القطب ال�شمايل .فاملن�سوجات الإلكرتونية
التي مت �إنتاجها ت�صلح لظروف املناخ ال�شمايل القا�سي ،و�إنها مقاومة لل�ضغط
امليكانيكي ،وب�سيطة اال�ستخدام ،ورخي�صة الإنتاج .وقالت جامعة �شمال �رشق
رو�سيا� :،إن غالبية الأزياء التي تباع يف املتاجر ال ت�صلح للمناخ ال�شمايل
القا�سي .لكنها مطلوبة جدا من قبل َمن يعملون يف منطقة القطب ال�شمايل و�أفراد
الأجهزة الأمنية ب�صورة خا�صة .و�أ�شارت �إىل �أنه بف�ضل �إ�ضافة مواد (النانو)
يبد�أ الن�سيج يف امتالك خ�صائ�ص الأجهزة املختلفة ،حيث ميكن �أن يراقب عمل
�أع�ضاء الإن�سان ويقي�س موا�صفاتها ،كما ميكن �أن ي�سخن من تلقاء نف�سه .وقد
مت ت�صنيع تلك املادة با�ستخدام البوليمريات املو�صلة للكهرباء و�أ�سالك النانو
املعدنية واجل�سيمات (النانوية) و�أنابيب (النانو) الكربونية والغرافني وم�شتقاته.

�أول (غابة ح�ضرية) فـي باري�س بحلول 2024م

�أزياء ذكية حتمي من
الربد ال�شديد

ت�شهد باري�س �إطالق �أول غابة ح�رضية
فيها بحلول 2024م يف منطقة (مونبارنا�س)
و�سط العا�صمة الفرن�سية ،فبحلول عام 2024م،
�سيكون لدى الفرن�سيني �أول غابة ح�رضية يف
�ساحة (كاتالونيا) التي �ست�صبح مغطاة بدرجة
�أكرب بكثري من النباتات .ومن بني حوايل ع�رشة
مواقع ال تزال قيد الدر�س ال�ست�ضافة هذه
الغابات احل�رضية ،متيل الكفة �إىل ملفني �أكرث
تقدما ،بح�سب املراقبني ،وهما حميط مقر بلدية
ً
باري�س ،و�ساحة (كولونيل-فابيان) .وتعد هذه
امل�شاريع جزءاً من برنامج بيئي اعتمدته بلدية
باري�س.
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�شا�شة للم�صابني بعمى الألوان

�أول �سفينة (بدون طاقم) تبد�أ
رحلتها الأوىل نهاية العام
من املتوقع �أن تبحر �أول �سفينة �شحن كهربائية بالكامل
وم�ستقلة بدون طاقم يف الرنويج بحلول نهاية عام 2021م.
و�ست�سافر ال�سفينة  من (هريويا) �إىل (بريفيك) يف الرنويج مع ثالثة
مراكز حتكم عن بعد فقط تراقب الرحلة .وطورت ال�رشكة الرنويجية
امل�صنعة لل�سفينة املفهوم لأول مرة يف عام 2017م وخططت
للإبحار يف عام 2020م ،لكن جائحة (كورونا) �أخرت الرحلة.
عبارة فنلندية
وهذه لي�ست �أول �سفينة بدون طاقم ،فقد �سبقتها ّ
مت �إطالقها يف عام 2018م ،لكنها �أول منوذج يعمل بالكهرباء
بالكامل .ال�سفينة بطيئة ذات �رسعة ق�صوى تبلغ ( )13عقدة من
نظامي دفع بقدرة ( )900كيلو وات (عادة ما ت�سافر �سفن احلاويات
من � 16إىل  25عقدة) ،ومن املنطقي القول �إن البطارية العمالقة
التي تبلغ ا�ستطاعتها ( )7ميجاوات يف ال�ساعة �ست�ستغرق بع�ض
الوقت ل�شحنها .ومع ذلك ،تعتقد ال�رشكة �أن ذلك �سيكون مفي ًدا
لتحقيق مكا�سب بيئية كبرية .وقدرت ال�رشكة املنتجة �أن ال�سفينة
�ستحل حمل حوايل ( )40.000رحلة �شاحنة �سنو ًيا ،مما يقلل ب�شكل
كبري من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون و�أك�سيد النيرتوز يف بلد
يعتمد بالفعل ب�شكل كبري على الطاقة الكهرومائية .وميكن لل�سفينة
أي�ضا تخفيف االزدحام املروري على الأر�ض ،ناهيك عن �إبعاد
� ً
الب�رش عن اخلطر .
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�أطلقت �رشكة (بينكيو) التايوانية �شا�شتها اجلديدة ،للذين يعانون
من �ضعف ر�ؤية الألوان ،وال�شا�شة متتاز بلوحة قيا�س ( )28بو�صة
وتعمل بدقة وو�ضوح .و�أو�ضحت ال�رشكة التايوانية �أن ال�شا�شة اجلديدة
تتمتع مبعدل تن�شيط �صورة ( )60هرتز ،وزمن ا�ستجابة من الرمادي �إىل
الرمادي ( )5مللي ثانية ،و�أ�ضافت (بينكيو) �أن ن�سبة التباين ب�شا�شتها
اجلديدة تبلغ ( ،)1000:1وعمق الألوان ( )10بت ،ومتتاز بتغطية الألوان
بن�سبة ( ، )%90وت�صل درجة ال�سطوع �إىل ( )300قنديلة/م ،2وت�شتمل
ال�شا�شة اجلديدة على �سماعتني بقدرة ( )3وات لكل منهما .وميكن
للم�ستخدم �ضبط �شا�شة (بينكيو) اجلديدة من حيث االرتفاع والإمالة.
ومتتاز �شا�شة (بينكيو) اجلديدة بالعديد من الوظائف املتطورة مثل
�إ�ضاءة خلفية خالية من الوهج مع توافر فلرت ال�ضوء الأزرق ،وو�ضع
خا�ص للأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف ر�ؤية الألوان.

علماء يطوون هيكال مل�ساعدة
مبتوري الأطراف على امل�شي
ط��ور العلم��اء هي��كلاً خارج ًي��ا يتي��ح ملبت��وري الأط��راف ال�شع��ور
ب�أنه��م ي�سريون بقدم�ين عاديتني با�ستخدام حم��ركات كهربائية تعمل
بالبطاريات .ومت تطوير الهيكل اخلارجي القوي الذي يلتف حول اخل�رص
وال�س��اق ،من قبل فريق من املهند�سني يف جامعة (يوتا) يف (�سولت ليك
�سيتي) .ومت ت�صميمه ملبتوري الأطراف فوق الركبة ،وي�ستخدم حمركات
كهربائي��ة تعم��ل بالبطاري��ة ومعاجل��ات دقيق��ة لتقلي��ل جه��د امل�شي.
ي��زن الهيكل ( )5.4رط��ل م�صنوع من م��ادة �ألياف الكرب��ون ومركبات
بال�ستيكية و�أملنيوم ،وميكن��ه امل�شي لأميال بني عمليات ال�شحن ,وقال
انخفا�ضا بن�سبة ( )٪15.6يف
الفريق �إن املر�ض��ى الذين يرتدونه �شهدوا
ً
املائة يف معدل الأي�ض ،وهو ما يعادل خلع حقيبة ظهر تزن ( )26رط ًال
�أثناء اخلروج يف نزهة طويلة .ويبذل مبتورو الأطراف فوق الركبة جهداً
�أك�بر �أثناء امل�شي عن طريق �إجهاد �أطرافهم املتبقية وع�ضالت �أطرافهم
ال�سليم��ة للتعوي���ض ع��ن نق�ص الطاق��ة ،والهدف من الهي��كل اجلديد هو
توف�ير تل��ك الطاقة الإ�ضافي��ة حتى ي�صب��ح امل�شي طبيع ًيا م��رة �أخرى،
مم��ا يجع��ل املري���ض ي�شعر �أق��رب ما يك��ون بوجود �ساق�ين طبيعيتني.
ويتمي��ز اجله��از مب�شغ��ل
كهروميكانيك��ي خفي��ف
ال��وزن وف ّع��ال مت�ص��ل
بفخ��ذ امل�ستخ��دم ف��وق
منطق��ة الب�تر ،ويحت��وي
الـحـ��زام حـ��ول الـخـ�صـر
عـلـى �أنـظـمـ��ة �إلكرتونية
خم�ص�صة ووحدات حتكم
دقيقة و�أجه��زة ا�ست�شعار
تـعـمـ��ل بـخـوارزمـيـ��ات
حتكم متقدمة.
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�إعداد :النقيب/حممود بن �صالح الربا�شدي

يوم املر�أة ال ُعمانية � ١٧أكتوبر
فلج اجليلة

حتتفل ال�سلطنة يوم � 17أكتوبر من كل عام بالذكرى ال�سنوية ليوم املر�أة ال ُعمانية و�سط �إجنازات حتققت للمر�أة ال ُعمانية يف خمتلف
املجاالت ،وما حظيت به املر�أة ال ُعمانية من مكانة مرموقة يف عهد النه�ضة املباركة ,ومبا مت توفريه لها من خدمات وبرامج انعك�ست
على و�ضع املر�أة وم�شاركتها للرجل يف خمتلف جماالت التنمية.

فلج اجليلة من الأفالج الرتاثية ال�شهرية بوالية �صور مبحافظة
جنوب ال�رشقية ،ويقع بقرية (اجليلة) اجلبلية لنيابة طيوي .مت �ضمه
�إىل قائمة الرتاث العاملي مبنظمة اليون�سكو يف يونيو عام 2006م.
يعد فلج (اجليلة) من الأفالج العينية ويتغذى من وادي �شاب
بنيابة طيوي ،ويبلغ طوله قرابة ( )162مرتاً ابتداء من منبعه وانتهاء
بحو�ض جتميع مياهه ،ومير عرب ج�رس من خالل قناته املفتوحة،
�شتاء وبرودته يف ف�صل
وميتاز بنقاوة مياهه وعذوبتها ،مع دفئه
ً
ال�صيف.
هي لعبة رقعة �إ�سرتاتيجية يلعبها العبان على رقعة ال�شطرجن،
وهي رقعة مطعمة ومربعة ال�شكل مكونة من (  ) 64مربعا ب�أبعاد
( )8 -8مربع ،ويبد�أ كل العب املباراة بـمجموعة قطع عددها ()16
قطعة :ملك واحد ،وزير واحد ،قلعتان ،ح�صانان ،فيالن وثمانية
جنود ،حيث تختلف حركة كل قطعة من هذه القطع ال�ست ،ومينح
االحتاد الدويل لل�شطرجن الالعبني املحرتفني �ألقابا �أكربها لقب
(�أ�ستاذ كبري) للإ�شارة �إىل الالعبني املحرتفني القدماء قبل اعتماد
نظام التقييم من قبل االحتاد ،وتعد اللجنة الأوملبية الدولية لعبة
ال�شطرجن ريا�ضة دولية ،وكذلك بع�ض الهيئات الريا�ضية الوطنية
مثل االحتادية الإ�سبانية �أحلقت لعبة ال�شطرجن يف دورتي عامي
2006م و2010م للألعاب الأ�سيوية.

حكم عن ال�صرب
 lعن عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه قال:
(وجدنا خري عي�شنا بال�صرب).
 lقال علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه�( :أال � ّإن ال�صرب

القبة الفلكية
�أُن�شئت القبة الفلكية عام ٢٠٠٠م ،لتكون �أول قبة فلكية يف
ال�سلطنة كملحق ملركز معر�ض النفط والغاز ،وقدمت كهدية
للمواطنني مبنا�سبة الذكرى الثالثني لتويل ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد -طيب اهلل ثراه -مقاليد احلكم يف البالد .وتنا�سب
عرو�ض القبة الفلكية جميع الزوار من خمتلف الأعمار ،وفيها
يتعرفون على املكنونات الفلكية ب�أ�سلوب تفاعلي يتيح لهم
فر�صة تو�سيع مداركهم وجذب اهتمامهم بالعلوم احلديثة.

لعبة ال�شطرجن

بار اجل�سد).
l

قال احل�سن الب�رصي( :ال�صرب كنز من كنوز اخلري ال

يعطيه اهلل �إال لعبد كرمي عنده).
 lال�صرب عند ال�صدمة الأوىل.
� lإذا كان ال�صرب ُم ًّرا فعاقبته حلوة .ا�صرب تنل.

 lا�صرب قلي ًال فبعد الع�رس تي�سري وكل �أمر له وقت وتدبري.
 lا�صرب لكل ُم ِ�صيبةٍ وجت ًّل ِد واعلم ب�أن الدهر غري مخُ َ َّلدِ.

 .1مدينة مغربية.
 .2تقوى  -عا�صمة البريو.
� .3ضد ي�سار.
� .4ضد جزر � -صاحب النظرية الذرية.
 .5ق�رص  -علم مذكر.
 .6للتمني -والدة  -مت�شابهان.
 .7من الأ�شجار احلرجية  -ي�سبق الربق.
 .8طريق  -من الأغنام.
 .9لبا�س  -للتف�سري.
 .10جواب  -ل�ص.
عمـودي:
 .1مطرب عراقي م�شهور.
 .2للتف�سري  -قرو�ض -نظرية.
 .3وقت.
 .4مت�شابهان  -مطربة عاملية راحلة.
� .5أبنية وعمارات � -أجري.
� .6سئم� -ضد هدم « -معكو�سة».

الكلمـــات املتقاطعـــة

حممد بن عمر بن حممد املعروف بابن برغوث ،واملكنى ب�أبي عبد اهلل من
ذكرا فيهم ،وكان
تالميذ� أبي القا�سم بن ال�صفار ،وهو �أكرب تالميذه و�أولهم ً
له �إ�رشاف على �سائر العلوم .وعنه تلقى ابن حي علم العدد والهند�سة ،ومن
أي�ضا حممد بن �أحمد بن حممد بن الليث ،ذكره ابن الأبار يف التكملة
تالميذه � ً
عن �صاعد ،وقال تويف �سنة ( ،)444ا�شتهر بالريا�ضيات والفلك والهيئة ،وهو
�أول من قام بحل م�سائل معادلة للدرجة اخلام�سة.
العدد 538
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من الإميان مبنزلة الر�أ�س من اجل�سد ،ف�إذا قطع الر�أ�س

والتفاعالت املوجودة
 lعلم الفيزياء هو علم يقوم بدِرا�سة املادة والطاقة
ُ
بينهم.
 lعلم الكيمياء هو علم يقوم بدرا�سة املُركبات ،وخ�صائ�ص ومميزات
املواد ،وال ُبنية الرتكيبية للمواد.
 lعلم الفلك هو علم يقوم بدرا�سة الكون املوجود بعد الغالف اجلوي.
 lعلم اجليولوجيا هو علم يقوم بدرا�سة ن�ش�أة الأر�ض وتاريخها ،وجميع
التغريات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي َم َّرت بها.
 lعلم املحيطات هو علم يقوم با�ستك�شاف ودرا�سة املحيطات.
 lعلم احلفريات هو علم يقوم بدرا�سة �أ�شكال احلياة التي كانت موجودة
يف ع�صور ما قبل التاريخ.
 lعلم الأر�صاد اجلوية هو علم يتعامل مع الغالف اجلوي وظواهره ،مثل
الطق�س واملناخ.

�أفقـي:

ابن الربغوث
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هل تعلم؟

 .7فاقد الأبوين  -مت�شابهان.
 .8مدينة عراقية � -أنظمة احلمية.

 .9يف القمي�ص  -نعاون.
 .10مت�شابهان  -مذياع.
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رب ا ُ
حل ْق ِب ال َز َمنِي ِة ا ُ
ات الإِ ْن َ�سان َِّيةِ،
نج َز ِ
وح َ�ضار ِت َها امل ِ
َتظَ لُّ ُع ُ
َاج َدة َو َع َ
ِلم َ
مان ِبتِا ِريخِ َها ال َعتِيد َ
مل َت َعاقِ َب ِة نمَ ُ و َذج ًا َخالِداً ل ُ
ات ال ُت َز َع ِز َع ُه
َومِ َثا ًال َ�سامِ َّي ًا لل ُِم ْك َت َ�س َب ِ
الرا�سِ َيةِ ،فيِ َث َب ٍ
ات احل َ
َ�ض َ
اريةِ ،ا َلتِي َن َح َت َت َها الأ َيادِي الأمِ ي ِنةِ ،عِ لَى ُ�ص ُخو ِر الأَطْ َوا ِد ّ
اخ َت َلف َْت �أ ْن َواع َها �أو َت َع َد َد ْت �أَ ْ�شكَال َها.
زع ٌة �أو ُت ِزي َل ُه م ِزيلةٌَ ،م ْه َما ْ
َز ْع َ
إن�سان ال ُع َمانيِ ؟!
ارة َت َ�سا�ؤُ ًال �إِلىَ � ْأي ُم ْن َج ٍز �أو ُم ْك َت َ�س ٍب َيا ُت َرى َذلِكَ ا َلذِي َيك َُون َ�أ ْ�س َمى مِ ْن ال ِ
َو ِ�إ َذا َما �أ ِر ْد َنا ا ِلإ َ�ش َ
كان َع ْلي ِه بِال ْأم ِ�س ،فيِ َم َ�شاهِ َد مخُ ْ َتلِفةٍ َ ،ومِ ْن خِلاَ لِ
َه َذا الإِ ْن َ�س ُ
ِيم ِت ِه التِي َن َرا ُه َع ْلي َها ال َي ُوم َون ْق َر�أُ َع َّما َ
ان ب َِ�شك َ
جل َ�ساَم ،التِي َم َّر ْت َعلَى َه َذا الثرَ َى الطَّ اهِ ر؛ �أَ ْر�ض
ِد َالال ٍَت ُم َت َع ِد َدةٍ َ ،ب َعد � ْأن َ�ص َن َعت ُه َج ّم امل َُواقِ ف َوال َأح َداث ا ِ
بين ًا لِل َإرا َد ِة
اء ال ِن َت ُ
اج تجَ ْ �سِ يداً َحقِيق َِّي ًا ِل ُن ُبلِ ال َّنف ِْ�س ال َب�شرَِ َّية و�إِي َث َا ِر َهاَ ،و َو ْج َه ًا ِّ
ُع َماَن ال ِب َناَء َوال َن َماَء ،ف ََج َ
ور ًة ُمثلَى مِ ْن ُ�ص َو ِر ا ِلإ ْخ َال�صِ َغ ِري امل َْحدودِ؛ َوال َّتفَانيِ َغ ِري ا ُ
مل ْن َت ِهي؛ َق ْو ًال َ�صا ِد ًقا
َّ
ال�صلْب ِة َو َع َزائِمِ َهاَ ،و ُ�ص َ
َ
با تحَ ْ �ضرُ ُه
ال ُت َخالِط ُه ُم َو َار َبةٌَ ،وفِ ْع ًال ُم ْت َق َن ًا ال َت ْن ُق�ص ُه ا ِلإ َجا َد ُةَ ،ب ْل �إىل َح ْي ُث َما ُه َو �أ َب َعد مِ ْن َذلِك ،مِ َ
ال َف�ضِ ي َل ُة وَفيِ �أَ ْ�س َمى ُ�ص َو ِر َها.
ري ِت َها ال َبا�سِ َل ِة لمَ ْ َتك ُْن مِ َ
َوال َع ْ�س َك ِر َّي ُة ال ُع َمان َِّي ُة َوخِ الَلِ َم�سِ َ
ب ْن� ًأى َع ْن َذلِكَ كُ لهَ ،ب ْل كَ ا َن ْت َحا�ضرِ َ ة فيِ
ِلح َد ِث َو َما َح ْولهَ ،ف َق ْد َر َ�س َم ْت َعلَى �سِ ِجلِ َتا ِري ِِخ
كُ لِ َم ْ�ش ْه ٍد َوطَ نِيَ ،والأَ ْب َعد مِ ْن َذلِكَ ُه َو ِ�ص َن َ
اع ُت َها ل َ
َاح َ�سامِ َّيةَ ،و َم َ�ساع ُم ْ�ضن َِّية
وراً مِ ْن الف ََخا ِر َو َ�صف ََح ٍ
ُع َم َ
ات مِ ْن الأمجْ َ ادِ ،ف َِهي قِ َّ�ص ُة كِ ف ٍ
ان ُ�سطُ َ
افَ ،وتحَ َ َق َق ْت
دت َعلَى طَ ِري ِق َها ال َأه َد ُ
َنبِيلَةَ ،ع َ
ال�سلْطَ ِ
ا�ش َت َها ُق َّو ُ
ريةٍ تجَ َ َّ�س ْ
ان امل َُ�سل ََحة ،فيِ َم�سِ َ
ات ُ
ري ُد ُروب
اح ٍ
ار ًةَ ،و ُتن ُ
َعلَى َخطِّ �سيرَِ َها ال َآمالُ  ،ومِ ْن نجَ َ َ
ات �إىل �أُ ْخ َرى ،تمُ َ ِه ُد طَ ِريق اخلُطَ طِ َت َ
ات
الأَ َملِ فيِ �أُ ْخ َرىِ ،ب َت َه َيئ ِت َها َم�ساَر َع َج َل ِة ال َت ْنمِ َّيةَ ،وبِي َئ ِت َها التِي َت ْن َه ُ
�ض َعل ََّي َهاَ ،ف� ْأو َج َد ْت ُق َّو ُ
ِئات
ات الطَ َم�أنِي َنةَ ،وم ّه َدت ِبي ِ
اال�س ِت ْق َرا ِرَ ،و ُم َتطَ َل َب ِ
ال�سلْطَ ِ
ان امل َُ�سل ََحة َع َوامِ ل ال ْأمن َو� ْأ�س َب ِ
ُ
اب ْ
ال َت ْخطِ يِطِ َوال ْإع َما ِرَ ،ف َع َّم ْت مِ ْن خِ ال ِل َها َمظَ اهِ َر ال ُن ُمو َواال ْزد َِها ِر.
ارها ال َت ْن َجلِي َح ْي ُث َهذا
الوطَ نِي ِل ُق ّو ِ
ال�سلْطَ ِ
اث قِ َّ�ص ِة احل ُ
َو َتظَ لُ �أَ َح َد ُ
ان امل َُ�سل ََح ِة َو�أ ْد َو َ
ُ�ضو ِر َ
ات ُ
ان َو� ْأر َجائِها
َوذَاكَ َ ،ب ْل َت ْز َدا ُد َو َت َت َو َ�س ُعِ ،ب َت َو ُ�س ِع َدائِر ِة مجَ َ ِ
االت ال َت ْنمِ َّيةِ� ،أ َي َن َما هِ َي َعلَى َث َرى ُع َم َ
َاع َع ْن كُ لِ َمك َْ�س ٍبَ ،وال َذ َود َع ْن
نج ٍزَ ،وتحَ ْ ق ُ
َوبِطَ احِ َها َ ..ح ْي ُث َت�أمِ ُ
ِيق ال ِدف ِ
ني احل َِماي ِة ِلكُلِ ُم َ
ان امل َُ�سل ََحةَِ ،وكَ َما
ِقو ِ
بعَ .ح ْي ُث َت َت َجلَى فيِ ال َنا ِئ َب ِ
ال�سلْطَ ِ
حِ َيا�ضِ كُ ل ُم ْر ٍ
ات الأ ْد َو ُار َ
الوطَ ن َِّي ُة ل َّ
ات ُ
ان مِ ْن الأ ْن َواءَِ ،فكَا َن ْت ال ِفكْر امل َُخطِ طَ ،وا ُ
ملعِني َوا َ
ملعِني؛ بِ�أيِد
هِ ي َعل َْي ِه خِ الَل َما َم َّر ْت ِب ُع َم َ
العميد الركن
َو َ�س َواعِ َد ُم ْن َت�سِ بِي َها الأ ْف َذاذِ.
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ات ال َع ْ�س َك ِر َّي ِة
جل َه ِ
ال�سلْطَ ِ
َاع َو َباقي ا ِ
ان امل َُ�سل ََحة َو َد َوائِر ِو َز َار ِة ال ِدف ِ
َل َق ْد َج َّ�س َد َ�ص َنادِي ُد ُق َّوات ُ
َوالأَ ْمن َِّي ِة الأُ ْخ َرى َوب َِجال ٍء َما ُتعَبرِّ ُه اجلُند َِّي ُة ا َ
حل َّقة ،فيِ �أَ ْ�س َمى َم َعانِي َهاَ ،وال ْإ�س َنا ُد فيِ � َأج ِّل ُ�صو ِرهِ،
ات ا َ
ام
ِين
العون وامل�ساعد ِة فيِ �إطَ ا ِر ُم َتطَ َل َب ِ
ِ
وه ْم َعلَى َثبات ِِه ْم فيِ َمياد َ
َوال َد َع ُم فيِ �أ ْز َهى � ْأ�شكَالِهُ ،
مل َه ِ
ا َ
ات الأ ْن َوا ِء ا ُ
مل َناخِ يةَِ ،و َما َخ ْل َف َت ُه مِ ْن
ري ِ
الو ِ
الوطَ نِيَ ،واخل ُْو َ
�ض فيِ غِ ما ِر َت�أ ِث َ
جل�سِ َ
اجب َ
يمةَِ ،و َت ْنفِيذ َ
اطن َوا ُ
ملقِي ِم.
َت َداعِ َي ٍ
ات َعلَى امل َُو ِ
مان ا َ
حلافِل ِبا ُ
زات
مل ْن َج ِ
ال�سلْطَ ِ
يخ ُع َ
ان امل َُ�سل ََحة َ�س َتظَ لُ ال َعال ََمة ال َبا ِر َزة فيِ َتا ِر ِ
ال �شَ كَ فيِ � َّأن ُق َوات ُ
حل َ�ضا ِر َّيةَِ ،و َمظْ َهراً مِ ْن َمظَ اهِ َر َن َه َ�ض ِت َها ا َ
ا َ
اح ِ
ون ا ِ
ات ال َوغَ ىَ ،و َبينْ َ
حلدِي َثةِ ،و�سيظلُ منت�سبوها َي ْح ُم َ
حل َمى فيِ َ�س َ
اب الطَ اهِ ِر،
َاع َع ْن الترُّ َ ِ
ال�سامِ يَ ،و�أه َداف ِِه ْم ال َن ِب ِي َلةَِ ،ن ْحو ال ِدف ِ
ُث ُغو ِر ال َوطَ ِن ال َع ِزي ِزِ ،ب ُك ِّل َدا ِفعِي ٍة طَ اهِ رةٍ  ،فيِ َم ْق َ�صدِهِ م َّ
حل َيا�ضِ ا ُ
ات الأُ ُخ َرى َمتى
اع َدة َوال َد َعم وال ْإ�س َناد لِل ُم� َؤ�س َ�س ِ
وال َّذ ْو ِد َع ْن ا ِ
دِي ال َع ْون َوامل َُ�س َ
مل َق َّد ِ�سَ ،ومِ ْن َجان ٍِب � َآخ ٍر َت ْق مِ
ِون َرا َي َة �سِ َيا َد ِة ال َوطَ ِنَ ،عا ِل َي ًة َخفَا َقةًَ ،وا ُ
ُون ِبك ُِل �شِبرِ ٍ مِ ْن ِبطَ احِ ِه
َما اَ ْق َت َ�ضى ا َل َو ِ
مل َت َم ِّ�سك َ
الرا ِفع َ
اج ُب ال َوطَ نِيَ ،ف ُه ْم �أول ِئكَ َّ
ميهَِ ،وا َ
حل ِك ِي َم ِة مِلَوال َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صاحِ ِب ا َ
ا�س ِت ْق َرا ِرهِ ،تحَ ْ َت ظِ ِل ال ِق َيا َد ِة ا َ
ان
َو�أَ ِد ِ
ون َعلَى َ�ض َم ِ
ال�سلْطَ ِ
ي�ص َ
حل ِر ُ
جلالَل ِة ُ
ان �أْ ْم ِن ِه َو ْ
مل َعظَ ِم القَائِد ال ْأعلَى َر َعا ُه ا ُ
هللَ ،و َ�س َّد َد َعلَى طَ ِريقِ ا َ
هيثم ِب ْن طَ ا ِرقِ ا ُ
يب مجُِ ِيب ال ُّد َعاَء.
ِ
خليرِْ ُخطَ ا ُه� ،إ َّن ُه َ�سمِي ٌع َق ِر ٌ
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ق َّو ُ
الو َط ِني ،،
هد َ
ال�س َلط ِان املُ�س َّلح ُة ُ ..ح ُ�ضو ٌر دائ ٌم فيِ املَ َ�ش ِ
ات ُّ
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