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ختــــــــام امل�سابقة الثالثـــــة والثالثيــــــن
لرمايــــــــة الأ�سلحـــــــة اخلفيفــــــة لقــــــوات ال�سلطان امل�سلحـــــــة

افتتاحية العدد ...

من �أقوال القائد الأعلى...

قوات ال�سلطان امل�سلحة � ...إدامة الكفاءة واجلاهزية العاليتني

«...
»

تويل قوات ال�سلطان امل�سلحة االرتقاء بقدراتها و�إمكاناتها يف كافة مكونات منظومتها الع�سكرية يف العدة
والعتاد ،وعنا�رصها الب�رشية واملادية عناية ق�صوى و�أهمية كبرية ،ويحظى �إعداد منت�سبيها وا�ستمرار ت�أهيلهم
عال يف هذا
ب�أولويات متقدمة يف خططها الهادفة �إلى �إدامة الكفاءة واجلاهزية العاليتني ،ليكونوا على قدر ٍ
ا�ستمرارا لعمليات الرقي والتحديث التي ت�شهدها قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ظل نه�ضة ُعمان اخلالدة
ال�ش�أن،
ً
املتجددة بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه.
جتري عمليات الت�أهيل والتدريب يف قوات ال�سلطان امل�سلحة على م�سارات متعددة ،ومراحل خمططة ،انطال ًقا
من تهيئة ال�ضابط املر�شح واجلندي امل�ستجد يف امل�ؤ�س�سات التدريبية والعلمية املنت�رشة يف خمتلف الأ�سلحة
ب�صنوفها الربية واجلوية والبحرية ،والتي ت�ؤكد دائما على عمق ما �أثمرته تلكم اخلطط الر�صينة ،والتوجهات
الرا�سخة الهادفة �إلى بناء قدرات قوات ال�سلطان امل�سلحة وتطويرها ،وما و�صلت �إليه من م�ستويات عالية تعد
دفاعا عن الوطن الغايل ،وحماية
فخرا للوطن واملواطن ،انطال ًقا من واجباتها ومهامها الوطنية امل�رشفة،
ً
ً
منجزات النه�ضة املباركة.
ف�إلى جانب الت�أهيل الع�سكري لل�ضابط واجلندي ال ُعماين عند ت�رشفه بااللتحاق يف �صفوف قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�أخذ جرعات �أ�سا�سية ،ومهارات ع�سكرية ،و�صقل قدراته العلمية وامليدانية ،ت�ستمر عمليات الت�أهيل
والتدريب يف ميادين الواجب وال�رشف ،فبالإ�ضافة �إلى اجلانب الأكادميي املدعم ب�أحدث املناهج والأ�ساليب
مرورا بكافة امل�ستويات
العلمية ،يربز جل ًيا اجلانب امليداين الذي ت�سري عليه خطط الت�أهيل والتدريب طوال العام ً
التدريبية التخ�ص�صية ،الهادفة �إلى حتقيق االن�سجام التام بني �صنوف الأ�سلحة بت�شكيلتها ب�شكل متكامل من
ا�ستثمارا لكافة �إمكاناتها وقدراتها
جهة ،وبني العن�رص الب�رشي ،والأجهزة ،واملعدات ،والأ�سلحة التي ي�ستخدمها
ً
وحتقي ًقا للأهداف الوطنية التي ا�ستقدمت من �أجلها ،ومبا يحقق �أداء الر�سالة الوطنية املقد�سة التي ت�ضطلع بها
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
مهما يف الدورة التدريبية امليدانية لل�ضابط والفرد ،ويف
م�سابقات الرماية تعد �أحد �أوجه التدريب وجان ًبا ً
هذا الإطار نظمت هذا ال�شهر رئا�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة م�سابقة الرماية للأ�سلحة اخلفيفة لقوات ال�سلطان
امل�سلحة ( )٣٣والهادفة �إدامة كفاءة ا�ستخدام الأ�سلحة اخلفيفة ،وكذلك اختيار رماة م�ؤهلني لالن�ضمام �إلى فرق
الرماية الع�سكرية والوطنية التي متثل البالد يف العديد من امل�سابقات الإقليمية والدولية.
وت�أتي م�شاركة قوات ال�سلطان امل�سلحة هذا ال�شهر ممثلة يف �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يف فعاليات التمرين
اجلوي امل�شرتك (اجل�رس ال�رشقي) بجمهورية الهند ال�صديقة ،وم�شاركة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف فعاليات
التمرين البحري الدويل ( )IMX22الذي نفذ يف املنطقة البحرية ال ُعمانية (م�ضيق هرمز وبحر ُعمان وبحر
العرب) بهدف �إدامة الكفاءة واجلاهزية ملختلف مكونات املنظومة الع�سكرية ال ُعمانية وخا�صة يف املجالني
اجلوي والبحري ،وا�ستمرار التعاون الع�سكري وتبادل اخلربات يف هذا ال�ش�أن بني �سلطنة ُعمان والدول ال�صديقة.
�إن قوات ال�سلطان امل�سلحة �ستبقى دائما و�أب ًدا م�سخرة كافة �إمكاناتها وقدراتها الب�رشية واملادية من �أجل
رفعة و�سمو ُعمان و�أبنائها الأوفياء ،وموا�صلة م�سرية البناء والعطاء ,وب�سط مظلة الأمن واال�ستقرار ،و�ستظل
لهذا الوطن العزيز الدرع احل�صني وال�سياج املنيع واحلار�س الأمني.
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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 يوم  ٢/٧مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة الفريق �أول ندمي ر�ضا
رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية والوفد املرافق له.
رحب �صاحب ال�سمو
يف بداية اللقاء َّ
ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مت خالل املقابلة مناق�شة
بال�ضيف ،و َّ
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك،
وبحث وجهات النظر ،وتبادل الأحاديث
الودية.
ح�رض املقابلة الفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،و�سعادة �سفري
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية املعتمد
لدى �سلطنة عمان  ،وامللحق الع�سكري
ب�سفارة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
مب�سقط.
 كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد
نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يوم
 ٢/٢٨مبكتبه مبع�سكر املرتفعة �سعادة
الفريق الركن خالد �صالح ال�صباح رئي�س
الأركان العامة للجي�ش بدولة الكويت
ال�شقيقة والوفد الع�سكري املرافق له.
رحب �صاحب ال�سمو
يف بداية اللقاء َّ

ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مت خالل املقابلة
ب�سعادة ال�ضيف ،و َّ
تبادل الأحاديث الودية ،وبحث وجهات
النظر � ،إلى جانب مناق�شة عدد من الأمور

ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة الفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة.

 ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان
بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين
مبكتبه يوم  ٢/٩الفريق �أول ندمي ر�ضا
رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية والوفد املرافق له.
رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي
قدم �شكره وتقديره ل�سلطنة عمان لتعزيز
�سبل التعاون لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة
بني �سلطنة عمان وجمهورية باك�ستان
العــدد 542
فرباير ٢٠٢٢

ال�سلطاين ب�سعادة ال�ضيف والوفد املرافق
له  ،ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت
التعاون امل�شرتكة بني �سلطنة عمان
ودولة الكويت ال�شقيقة وتبادل الأحاديث

حول املوا�ضيع ذات االهتمام.
ح�رض اللقاء الفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة.

اللجنة ال ُعمانية الهندية للتعاون الع�سكري تعقد اجتماعها احلادي ع�شر مبدينة نيودلهي الهندية

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
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الإ�سالمية ال�صديقة ،ومت خالل اللقاء
تبادل الأحاديث الودية  ،وبحث عدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء الفريق الركن بحري
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�سعادة
ال�سفري الباك�ستاين املعتمد لدى �سلطنة
عمان.
 كما ا�ستقبل معايل الفريق �أول
وزير املكتب ال�سلطاين مبكتبه يوم ٢/٢٨
�سعادة الفريق الركن خالد �صالح ال�صباح
رئي�س الأركان العامة للجي�ش بدولة
الكويت والوفد املرافق له .
رحب معايل الفريق �أول وزير املكتب
ّ

عقد االجتماع احلادي ع�رش للجنة
العمانية الهندية امل�شرتكة للتعاون
الع�سكري بني �سلطنة عمان وجمهورية الهند
ال�صديقة ،خالل الفرتة ( ،)٢/١-١/٣١وقد
تر�أ�س اجلانب العماين معايل الدكتور حممد
بن نا�رص الزعابي الأمني العام بوزارة
الدفاع  ،فيما تر�أ�س اجلانب الهندي معايل
�أجاي كومار �أمني وزارة الدفاع الهندية
وذلك يف مدينة نيودلهي وبح�ضور �أع�ضاء
اللجنة من اجلانبني.
وي�أتي هذا االجتماع يف �إطار عالقات
ال�صداقة والتعاون الع�سكري القائم بني
مت
�سلطنة عمان وجمهورية الهند ال�صديقة ،و ّ
خالل االجتماع بحث �سبل تعزيز التعاون
الع�سكري وتبادل اخلربات بني القوات
امل�سلحة يف كال البلدين والتي ت�أتي يف
�إطار العالقات التاريخية بني �سلطنة عمان
وجمهورية الهند ال�صديقة.
ح�رض االجتماع �سعادة ال�شيخ حمد بن
�سيف الرواحي �سفري �سلطنة عمان املعتمد
لدى جمهورية الهند ،و�أع�ضاء اللجنة من
البلدين ال�صديقني.
 كما التقى معايل الدكتور الأمني
العام بوزارة الدفاع على هام�ش االجتماع
مع كل من معايل وزير الدفاع الهندي
ومعايل م�ست�شار الأمن القومي الهندي

ورئي�س �أركان اجلي�ش الهندي ،ورئي�س �أركان
�سالح اجلو الهندي ،ورئي�س �أركان البحرية
الهندية ،حيث مت خالل اللقاءات تبادل

وجهات النظر حول بع�ض جماالت التعاون
الع�سكري القائمة بني وزارتي الدفاع يف كال
البلدين.
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ا�ستقباالت الفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
 ا�ستقبل الفريق الركن بحري عبداهلل بن
خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم ٢/٧
الفريق �أول ندمي ر�ضا رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية
ال�صديقة والوفد الع�سكري املرافق له.
ولدى و�صول ال�ضيف مقر رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر املرتفعة
�أدت ثلة من حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية،
ثم قام الفريق �أول رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة الباك�ستانية با�ستعرا�ض حر�س
ال�رشف .
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
و�سعادة �سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
املعتمد لدى �سلطنة عمان ،وامللحق الع�سكري
ب�سفارة جمهورية باك�ستان الإ�سالمية مب�سقط.
 وا�ستقبل الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  ٢/٢٠الفريق �أول بيري فاندييه
قائد القوات البحرية باجلمهورية الفرن�سية
ال�صديقة والوفد الع�سكري املرافق له.
ح�رض املقابلة العميد الركن عبدالعزيز
بن عبداهلل املنذري م�ساعد رئي�س الأركان
للعمليات والتخطيط.
 كما ا�ستقبل الفريق الركن بحري
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  ٢/٢١اللواء الركن
بحري عبداهلل بن ح�سن ال�سليطي قائد القوات
البحرية الأمريية بدولة قطر ال�شقيقة والوفد
الع�سكري املرافق له.
ح�رض املقابلة اللواء الركن بحري �سيف
بن نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية  ،والعميد الركن بحري عي�سى بن
�سامل العوي�سي م�ساعد رئي�س الأركان للإدارة
واللوازم  ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة دولة
قطر مب�سقط.
 وا�ستقبل الفريق الركن بحري رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  ٢/٢٤الفريق �أول بحري كيم
جنج �سو رئي�س العمليات البحرية بجمهورية
كوريا اجلنوبية ال�صديقة والوفد الع�سكري
املرافق له.
ح�رض املقابلة اللواء الركن بحري �سيف
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بن نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية
العمانية ،والعميد الركن عبدالعزيز بن عبداهلل
املنذري م�ساعد رئي�س الأركان للعمليات
والتخطيط ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة
جمهورية كوريا اجلنوبية مب�سقط .
 كما ا�ستقبل الفريق الركن بحري
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم � ٢/٢٧سعادة
الفريق خالد �صالح ال�صباح رئي�س الأركان
العامة للجي�ش بدولة الكويت ال�شقيقة والوفد
الع�سكري املرافق له.
ولدى و�صول ال�ضيف مقر رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر املرتفعة
�أدت ثلة من حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية،
ثم قام �سعادة الفريق رئي�س الأركان العامة

للجي�ش الكويتي با�ستعرا�ض حر�س ال�رشف .
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة .
وقد رحب الفريق الركن بحري رئي�س

�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيوف،
ومت خالل املقابالت تبادل وجهات النظر،
وبحث عدد من الأمور الع�سكرية ذات االهتمام
امل�شرتك.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين
يكرم الفريق امل�شارك يف م�سابقة رماية الأ�سلحة اخلفيفة لقوات ال�سلطان امل�سلحة الـ()٣٣
الركن مطر بن �سامل البلو�شي
كرم اللواء ُّ
َّ
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  ٢/٣فريق
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للرماية حل�صوله على
املركز الثاين على امل�ستوى العام يف املُ�سابقة
الثالثة والثالثني لرماية الأ�سلحة اخلفيفة لقوات
ال�سلطان امل�سلحة وعدد من املراكز املتقدمة يف
ُمتلف مناف�سات امل�سابقة.
وقد هن�أ قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
الفريق ،م�شيداً مبا ق َّدمه الرماة من ُم�ستويات
كبرية ،وم�ؤكداً دعمه املُ�ستمر للفريق وتقدمي
كافة الإمكانات ليوا�صل حتقيق نتائج م�رشفة
يف امل�شاركات املُقبلة.

ا�ستقباالت قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
 ا�ستقبل اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  ٢/٢١اللواء الركن
بحري عبداهلل بن ح�سن ال�سليطي قائد القوات
البحرية الأمريية بدولة قطر والوفد الع�سكري
املرافق له .
ولدى و�صول ال�ضيف القطري مقر قيادة
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبع�سكر املرتفعة
�أدت ثلة من حر�س ال�رشف التحية الع�سكرية.
وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيف القطري والوفد
املرافق له متمنيا لهم زيارة طيبة ل�سلطنة
عمان ،كما مت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض جماالت
التعاون البحري القائم بني البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية والبحرية الأمريية بدولة قطر� ،إلى

جانب تبادل وجهات النظر يف عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.
 وا�ستقبل اللواء الركن بحري قائد

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة يوم  ٢/٢٤الفريق �أول بحري كيم جنج
�سو رئي�س العمليات البحرية بجمهورية كوريا
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اجلنوبية والوفد الع�سكري املرافق له .
ولدى و�صول ال�ضيف الكوري اجلنوبي مقر
قيادة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبع�سكر
املرتفعة �أدت ثلة من حر�س ال�رشف التحية
الع�سكرية.
وقد رحب اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيف والوفد املرافق
له متمنيا لهم زيارة طيبة ل�سلطنة عمان ،كما
مت خالل املقابلة ا�ستعرا�ض جماالت التعاون
البحري القائم بني البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
والبحرية بجمهورية كوريا اجلنوبية �إلى جانب
تبادل وجهات النظر يف عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك .
ح�رض املقابلة العميد الركن بحري طارق

تخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين

بن عي�سى الرئي�سي كبري �ضباط الأركان بقيادة
البحرية ال�سلطانية العمانية  ،وعدد من كبار

ال�ضباط بالبحرية ال�سلطانية العمانية  ،وامللحق
الع�سكري ب�سفارة جمهورية كوريا اجلنوبية مب�سقط.

مركز الأمن البحري يوقع مذكرة تفاهم مع القوات البحرية الفرن�سية
وقع مركز الأمن البحري مبقره مبع�سكر
املرتفعة يوم  ٢/٢٠مذكرة تفاهم مع القوات
البحرية باجلمهورية الفرن�سية ال�صديقة حول
تبادل املعلومات يف جمال الأمن البحري.
وقد وقع املذكرة من اجلانب العماين اللواء
الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد
البحرية ال�سلطانية العمانية رئي�س جلنة الأمن
البحري  ،ومن اجلانب الفرن�سي الفريق �أول
بيري فاندييه قائد القوات البحرية الفرن�سية
ال�صديقة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال اللواء الركن
بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبركز الأمن البحري قائد
القوات البحرية الفرن�سية  ،وذلك بح�ضور
رئي�س مركز الأمن البحري بالإنابة وعدد من
كبار ال�ضباط بالبحرية ال�سلطانية العمانية.

كما مت خالل املقابلة بحث وجهات النظر يف
عدد من الأمور املتعلقة باملجاالت البحرية بني
البلدين ال�صديقني.
بعد ذلك اطلع قائد القوات البحرية الفرن�سية

على مرافق مركز الأمن البحري وما زود به من
�أجهزة وتقنيات حديثة ،كما ا�ستمع �إلى �إيجاز
عن الأدوار واملهام التي يقوم املركز ب�إدارتها
يف �إطار واجباته الوطنية.

قائد القوات البحرية باجلمهورية الفرن�سية يزور كلية الدفاع الوطني

ا�س��تقبل الل��واء الرك��ن ج��وي (مهند���س)
�صالح ب��ن يحيى امل�س��كري �آمر كلي��ة الدفاع
الوطني ي��وم  ٢/٢١الفري��ق �أول بيري فاندييه
قائد الق��وات البحري��ة باجلمهورية الفرن�س��ية
ال�صديق��ة والوف��د الع�س��كري املراف��ق ل��ه ،وقد
رح��ب �آم��ر كلي��ة الدف��اع الوطن��ي بال�ضي��ف
الفرن�س��ي ،ومت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،ووجهات النظر يف عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
كـمـ��ا تـجـ��ول قـائـ��د الـقـ��وات الـبـحـريـة
باجلمهورية الفرن�سية والوفد الع�سكري املرافق
له بالكلية ,وا�ستمع �إلى �إيجاز عنها وبرناجمها
الأكادميي املعتمد يف ت�أهيل امل�شاركني ،و�أهم
التماري��ن والندوات والزي��ارات �ضمن خططها
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ال�س��نوية  ،واطل��ع عل��ى البيئة املحف��زة للإبداع
الفك��ري والتعلم والبح��ث والتطوير من خالل ما
زودت به من قاعات متنوعة �صممت وفق �أحدث

املوا�صف��ات وزودت ب�أف�ض��ل النظ��م التعليمي��ة
وامل�س��اعدات التدريبي��ة ،و�أنظم��ة ال�ش��بكات
الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض .

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم ٢/١٦
بتخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين على ميدان
كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة حتت رعاية
اللواء خليفة بن علي ال�سيابي م�ساعد املفت�ش
العام لل�رشطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
وبح�ضور اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي قائد
اجلي�ش ال�سلطاين العماين.
وقد بد�أت فعاليات االحتفال بالتحية الع�سكرية
لراعي املنا�سبة الذي قام بتفتي�ش ال�صف الأمامي
من طابور اخلريجني ،بعدها قدم اخلريجون عر�ضا
ع�سكري ًا بامل�سري البطيء مب�صاحبة فرقة مو�سيقى
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
ثم قام اللواء م�ساعد املفت�ش العام لل�رشطة
واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية راعي املنا�سبة
بتوزيع ال�شهادات للحا�صلني على املراكز الأولى،
وقد حقق املركز الأول يف امل�ستوى العام للدورة
اجلندي امل�ستجد عبدالكرمي بن حبيب اخل�ضوري،
وجاء يف املركز الأول يف التعبئة ومهارة امليدان
اجلندي امل�ستجد �أجمد بن خمي�س بن �سويد ،وح�صل

اجلندي امل�ستجد ل�ؤي بن حمدان البلو�شي على
املركز الأول يف امل�شاة الع�سكرية  ،فيما نال اجلندي
امل�ستجد الأزهر بن حميد العامري املركز الأول يف
الرماية وا�ستخدام الأ�سلحة ،و�أحرز اجلندي امل�ستجد
منقذ بن ثابت العلوي املركز الأول يف اللياقة
البدنية  ،وجاء يف املركز الأول يف ال�ضبط والربط
الع�سكري اجلندي امل�ستجد هيثم بن خلفان القا�سمي.
ويف اخلتام ردد اخلريجون ن�شيد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�أدوا ق�سم الوالء وهتفوا ثالث ًا
بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن

طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه اهلل ورعاه -ثم
عزفت فرقة مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �سالم
ال�رشف ،بعدها تقدم قائد الطابور م�ست�أذنا راعي
املنا�سبة باالن�رصاف من �أر�ض امليدان ،حيث م َّر
طابور اخلريجني من �أمام املن�صة بامل�سري العادي،
وقدمت الفرقة املو�سيقية معزوفات ومقطوعات
مو�سيقية وع�سكرية متنوعة.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وجمع من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من �أولياء �أمور اخلريجني.

مديرية الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة تنظم ملتقى املر�أة الريا�ضي

نظمت مديرية الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
يوم  ٢/٢٤ملتقى املر�أة الريا�ضي مب�شاركة عدد من منت�سبات قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين  ،رعى ختام
امللتقى الذي �أقيم بقاعدة �أدم اجلوية �سعادة ميثاء بنت �سيف املحروقية وكيلة
وزارة الرتاث وال�سياحة لل�سياحة والتي ا�ستمعت �إلى �إيجاز عن امللتقى الريا�ضي
حتدث عن الهدف من �إقامة هذا امللتقى وعدد الفرق امل�شاركة فيه ،ثم قدمت فرقة
مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين العماين عر�ضا مو�سيقيامتنوع َا.
وقد �شاهدت راعية املنا�سبة واحل�ضور مباراة ا�ستعرا�ضية يف الكرة الطائرة
�أظهرت من خاللها امل�شاركات املهارة الفائقة والروح الريا�ضية العالية التي
تتمتع بها.
ويف اخلتام قامت �سعادة وكيلة وزارة الرتاث وال�سياحة لل�سياحة راعية املنا�سبة
بتوزيع اجلوائز التقديرية على الفرق الفائزة باملراكز الأولى,وتكرمي امل�شاركني
واملنظمني ،هدف امللتقى الريا�ضي �إلى امل�ساهمة يف متكني املر�أة ثقافيا وذهنيا
وبدنيا من خالل �صقل املواهب ،وحتفيز القدرات الريا�ضية لدى امل�شاركات ،حيث
ا�شتمل امللتقى على ور�شة تثقيفية  ،وم�سابقات �ألعاب القوى ،ودوري الكرة الطائرة،

وم�سابقة البولينج ،ودوري تن�س الري�شة ،ودوري تن�س الطاولة.
ح�رض امللتقى العميد الركن طيار نا�رص بن �سعيد ال�سعدي م�ساعد رئي�س
الأركان للتدريب والتمارين امل�شرتكة  ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وجمع من العن�رص الن�سائي بقوات ال�سلطان امل�سلحة وعدد من املدعوات.
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تخريج الدورة الت�أ�سي�سية للمو�سيقى الع�سكرية باحلر�س ال�سلطاين العماين
احتفل يوم  ٢/١٥يف قيادة احلر�س
ال�سلطاين العماين بتخريج الدورة الت�أ�سي�سية
للمو�سيقى الع�سكرية لعدد من منت�سبي مو�سيقى
احلر�س ال�سلطاين العماين حتت رعاية العميد �أول
رام�س بن جمعان العويرة مدير عام املو�سيقى
باحلر�س ال�سلطاين العماين ،الذي ا�ستمع
واحل�ضور �إلى �إيجاز عن الدورة املتخرجة
ومراحل التدريب التي ا�شتملت عليها وما
ت�ضمنته من مواد نظرية وتطبيقات عملية ،بعد
ذلك عزف خريجو الدورة مقطوعات مو�سيقية
متنوعة على الآالت النحا�سية والإيقاعية
والقرب والطبول دلت على قدراتهم ومهاراتهم

يف العزف املو�سيقي ،ويف اخلتام قام مدير
عام املو�سيقى باحلر�س ال�سلطاين العماين راعي

احلفل بتوزيع اجلوائز التقديرية على �أوائل
الدورة وال�شهادات للخريجني .

ختام م�سابقة اخرتاق ال�ضاحية بني وحدات لواء امل�شاة ( )11لعام 2022م
اختتمت يوم  2/7م�سابقة اخرتاق ال�ضاحية
بني وحدات لواء امل�شاة ( )11باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ,حتت رعاية العميد الركن حامد بن عبداهلل
البلو�شي قائد لواء امل�شاة (.)11
يف البداية �أعطى راعي املنا�سبة �شارة بدء
انطالق ال�سباق مل�سافة ( )15كيلومرتاً بدوار نا�شب،
حيث �أظهر املت�سابقون م�ستوى عالي ًا من اللياقة
البدنية وقوة التحمل باجتيازهم ال�سباق يف فرتة
زمنية حمدودة  ،وجتلت بينهم روح التناف�س والندية
رغبة ً يف حتقيق نتائج متقدمة ,كما ا�ستمع راعي
املنا�سبة �إلى �إيجاز عن �سري فعاليات امل�سابقة
ونتائجها لهذا العام والأهداف املتوخاة منها.
ويف ختام ال�سباق قام قائد لواء امل�شاة ()11
راعي املنا�سبة بت�سليم ك�أ�س املركز الأول واجلوائز
التقديرية للحا�صلني على املراكز الأولى ،حيث
جاءت النتائج كالآتي  :على م�ستوى ال�ضباط
حقق املالزم ليث بن �أحمد التوبي من كتيبة
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اختتمت يوم  ٢/٢مبجمع ال�سلطان قابو�س
الريا�ضي ببو�رش مناف�سات بطولة �سالح
اجلو ال�سلطاين العماين لكرة القدم ال�شاطئية
لعام 2022م حتت رعاية العميد الركن طيار
عبداملنعم بن خلفان الزكواين مدير عام
املتطلبات وامل�شاريع الذي ا�ستمع �إلى �إيجاز عن
البطولة والأهداف املتوخاة منها ،والتي بد�أت
فعالياتها يوم.١/٣٠
بعد ذلك �أقيمت املباراة النهائية والتي
جمعت فريق قاعدة ال�سيب اجلوية وفريق قاعدة
امل�صنعة اجلوية لتنتهي املباراة ل�صالح فريق
قاعدة ال�سيب اجلوية.
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم
ك�أ�س البطولة ،وتوزيع اجلوائز على الفرق

احلا�صلة على املراكز الأولى يف البطولة ،حيث
ح�صل فريق قاعدة ال�سيب اجلوية على املركز
الأول ،وح�صل فريق قاعدة امل�صنعة اجلوية
على املركز الثاين ،فيما جاء فريق قاعدة

م�صرية اجلوية يف املركز الثالث ،وقد ح�صل
الرقيب �أول جوي خالد بن �سعيد الربيكي من
فريق قاعدة امل�صنعة اجلوية على جائزة هداف
البطولة.

احتفا ًء بيومها ال�سنوي اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع تنظم فعاليات متنوعة وتكرم املجيدين من منت�سبيها

جنوب عمان املركز الأول ،وجاء املالزم �سعد بن
�سامل ال�ساملي من كتيبة احلدود الغربية يف املركز
الثاين� ،أما على م�ستوى الأفراد فقد نال العريف
�صالح بن خمي�س الهنائي من كتيبة احلدود
الغربية املركز الأول  ،وحقق العريف �إ�سحاق بن
املا�س ال�شق�صي من كتيبة ا�ستطالع عمان املركز

الثاين  ،بينما جاء نائب العريف �أمين بن عبداهلل
ال�سلماين من قوة احلدود يف املركز الثالث� ،أما
على امل�ستوى العام للم�سابقة فقد ح�صلت كتيبة
احلدود الغربية على املركز الأول  ،وجاءت كتيبة
ا�ستطالع عمان يف املركز الثاين  ،بينما حققت
كتيبة جنوب عمان املركز الثالث.

ختام بطولة كرة القدم بني وحدات نقليات قوات ال�سلطان امل�سلحة لعــام 2022م
اختتمت يوم  ١/31بطولة كرة القدم
بني وحدات نقليات قوات ال�سلطان امل�سلحة
لعام 2022م ،وذلك حتت رعاية العميد الركن
نا�رص بن عبداهلل بن �سيف القتبي قـائد نقليات
قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وقد �أقيمت املباراة اخلتامية التي جمعت
فريق الكتيبة الأولى نقليات قوات ال�سلطان
امل�سلحة وفريق قيادة ومدر�سة نقليات
قوات ال�سلطان امل�سلحة ,وانتهت بفوز فريق
الكتيبة الأولى نقليات قوات ال�سلطان امل�سلحة
ب�رضبات الرتجيح بنتيجة �أربعة �أهداف
مقابل هدفني.
ويف اخلتام قام قائد نقليات قوات

ختام بطولة كرة القدم ال�شاطئية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين

ال�سلطان امل�سلحة راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز
والك�ؤو�س على الفرق الفائزة ،حيث ح�صل فريق
الكتيبة الأولى نقليات قوات ال�سلطان امل�سلحة

على املركز الأول ونال ك�أ�س البطولة ،وجاء
فريق قيادة ومدر�سة نقليات قوات ال�سلطان
امل�سلحة يف املركز الثاين .

نظمت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
يوم  ٢/١٥فعاليات و�أن�شطة متنوعة مبنا�سبة
يومها ال�سنوي الذي يوافق اخلام�س ع�رش من
فرباير من كل عام ،وذلك حتت رعاية ال�ضابط
مدين (مهند�س) نا�رص بن هالل احلارثي رئي�س
اخلدمات الهند�سية.
وقد ا�شتمل احلفل الذي �أقيم على امللعب
املع�شب باخلدمات الهند�سية مبع�سكر املرتفعة
على عدد من الفعاليات والأن�شطة املتنوعة منها
م�سابقة مهارة امل�شاة الع�سكرية مب�صاحبة فرقة
مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،وم�سابقة
اجلري ،وم�سابقة كرة القدم ،وم�سابقة الألعاب
التقليدية ،كما تخلل احلفل عر�ض ًا لفنون اخليل

قدمته خيالة مدرعات �سلطان عمان.
ويف ختام االحتفال قام راعي املنا�سبة
بت�سليم اجلوائز التقديرية للحا�صلني على

املراكز املتقدمة يف خمتلف الفعاليات ،وتكرمي
املجيدين من منت�سبي اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع .

ختام م�سابقة اخرتاق ال�ضاحية بني �سرايا كتيبة اجلبل بلواء امل�شاة ( )٢٣لعام ٢٠٢٢م
اختتمت يوم  ٢/٨على م�ضمار كتيبة
اجلبل مبع�سكر نزوى م�سابقة اخرتاق
ال�ضاحية بني �رسايا كتيبة اجلبل بلواء امل�شاة
 23لعام 2022م ،حتت رعاية مدير الإدارة
بقيادة اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،الذي �أعطى
�شارة بدء ال�سباق مل�سافة ( )15كيلومرتاً،
حيث انطلق امل�شاركون بروح معنوية عالية
وتناف�س �شديد لتحقيق �أف�ضل النتائج .
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع
الك�ؤو�س واجلوائز التقديرية على الأفراد
والفرق الفائزة ،فعلى امل�ستوى الفردي
حقق الوكيل �أحمد بن حمد الفهدي املركز
الأول ،وجاء الرقيب عبداهلل بن علي اليعربي

يف املركز الثاين  ،بينما ح�صل الرقيب �أول
�سلطان بن �سليمان احلرا�صي على املركز
الثالث .

�أما على امل�ستوى العام للم�سابقة فقد
ح�صلت �رسية قيادة كتيبة اجلبل على املركز
الأول  ،ونالت ال�رسية الأولى املركز الثاين .
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�سالح اجلو ال�سلطاين العماين ي�شارك يف مترين (اجل�سر ال�شرقي) بالهند
�شارك �سالح اجلو ال�سلطاين العماين مبجموع ٌة من  )٢/25والذي مت تنفيذه يف جمهورية الهند ال�صديقة.
وت�أتي امل�شاركة يف �إطار التعاون الع�سكري امل�شرتك
الطائرات الع�سكرية املقاتلة يف فعاليات التمرين الع�سكري
اجلوي امل�شرتك (اجل�رس ال�رشقي) وذلك خالل الفرتة ( -21بني البلدين ال�صديقني.

امل�شاركة العمانية يف فعاليات املنطقة الثانية من التمرين البحري الدويل ()IMX22

�شاركت البحرية ال�سلطانية العمانية يف فعاليات التمرين البحري
الدويل ( ،)IMX22والذي نفذ يف املنطقة البحرية العمانية (م�ضيق
هرمز وبحر عمان وبحر العرب)  ،حيث ا�ست�ضافت �سلطنة عمان خالل
الفرتة ( )٢/١٨-١٢فعاليات املنطقة الثانية من التمرين  ،وتولى
مركز الأمن البحري ب�سلطنة عمان القيادة وال�سيطرة على التمرين يف
هذه املنطقة ،و�شارك يف التمرين عدد من ال�سفن الع�سكرية لأ�سطول
البحرية ال�سلطانية العمانية مع جمموعة من ال�سفن الع�سكرية التابعة
لبحريات عدد من الدول ال�صديقة ت�شمل الواليات املتحدة الأمريكية،
واململكة املتحدة ،وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ،وكوريا اجلنوبية،
وب�إ�سناد من طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
ويهدف مترين املنطقة الثانية �إلى تقوية م�سرية التعاون الأمني
القائم بني الدول والهيئات واملنظمات ومراكز الأمن البحري الدولية
والإقليمية املعنية مبجاالت الأمن البحري  ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز
االت�صاالت والآليات والإجراءات يف تبادل املعلومات واكت�ساب املزيد
من اخلربات بني الأطقم وال�سفن امل�شاركة مبا يحقق الأمن البحري يف
املنطقة وت�سهيل حركة ال�سفن الدولية و�ضمان �سالمة خطوط املالحة
البحرية و�أمن املوانئ يف املياه الإقليمية العمانية.
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اجلدير بالذكر �أن تنفيذ التمرين البحري الدويل ( )IMX22مق�سم �إلى
عدد من املناطق البحرية الدولية الأخرى ،وقد نفذ ب�شكل متزامن يف
اخلليج العربي واملحيط الهندي ،وم�ضيق باب املندب والبحر الأحمر،
و�شارك يف كل منطقة بحرية عدد من الدول واملنظمات الدولية املعنية
بالأمن البحري ذات العالقة ب�سالمة البحار يف تلك املناطق البحرية
املهمة من العامل.
 ويف �إطار املتابعة امليدانية للتمرين قام يوم  ٢/١٤العميد
الركن بحري طارق بن عي�سى الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
بالإنابة يرافقه نائب رئي�س مركز الأمن البحري بزيارة ملوقع التمرين
واف عن �سري فعاليات
يف عر�ض البحر ا�ستمعوا خاللها �إلى �رشح ٍ
التمرين  ،واملهام والواجبات والأدوار التي تنفذها ال�سفن امل�شاركة
�ضمن خطة التمرين  ،كما اطلعوا على �سري فعاليات التمرين وطرق
وو�سائل و�أ�ساليب تنفيذها مبا يحقق الأهداف املتوخاة واملتمثلة يف
ت�سهيل حركة ال�سفن الدولية و�ضمان �سالمة خطوط املالحة البحرية
و�أمن املوانئ يف املياه العمانية  ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز االت�صاالت
والآليات والإجراءات يف تبادل املعلومات واكت�ساب املزيد من اخلربات
بني الأطقم وال�سفن امل�شاركة  ،مبا يحقق الأمن البحري يف املنطقة.

زيارات الكلية الع�سكرية التقنية
 قام يوم  ٢/٢١اللواء الركن بحري
عبداهلل بن ح�سن ال�سليطي قائد القوات
البحرية الأمريية بدولة قطر ال�شقيقة
والوفد الع�سكري املرافق له يرافقه اللواء
الركن بحري �سيف بن نا�رص الرحبي
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية بزيارة
�إلى الكلية الع�سكرية التقنية.
 وقام يوم  ٢/٢٢وفد كلية
القيادة والأركان وجامعة الدفاع
الوطني باململكة العربية ال�سعودية
برئا�سة العميد الركن ح�سني بن عو�ض
احلربي بزيارة �إلى الكلية الع�سكرية
التقنية.
وقد كان يف ا�ستقبال الوفدين لدى
و�صولهما مقر الكلية العميد الركن جوي
(مهند�س) حممد بن عزيز ال�سيابي عميد
الكلية الع�سكرية التقنية .
وقد ا�ستمع الوفدان الزائران �إلى
�إيجاز عن الكلية وما حتتويه من مرافق
درا�سية وخدمية وما زودت به من
و�سائل تعليمية ،كما ا�ستمعا �إلى �رشح
عن املنهاج العام والتخ�ص�صات التقنية
املتنوعة ومراحل الدرا�سة املختلفة ،وزار
الوفدان مركز الواقع املمتد ( )XRبالكلية،

والذي يعنى بالتدريب االفرتا�ضي
با�ستخدام تقنيات الواقع املمتد مثل
الواقع املعزز واملختلط واالفرتا�ضي
ليتيح فر�صة التفاعل مع املكونات

االفرتا�ضية يف البيئة االفرتا�ضية �ضمانا
لتلقي التدريب يف بيئة افرتا�ضية �شبيهة
بظروف عمل الطالب يف خمتلف مواقع
عملهم الع�سكرية م�ستقب ًال .

الفريق الوطني للرماية ي�شارك يف بطولة ك�أ�س العامل لأ�سلحة �ضغط الهواء والر�صا�ص بجمهورية م�صر العربية
و�صل يوم  ٢/٢٥الفريق الوطني
للرماية �إلى جمهورية م�رص العربية
ال�شقيقة للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س العامل
لأ�سلحة �ضغط الهواء والر�صا�ص  ،والتي
تقام خالل الفرتة من (.)٣/٨-٢/٢٥
وكان يف ا�ستقبال الفريق لدى و�صوله
مطار القاهرة الدويل العميد الركن �سعود
بن �سليمان الريامي امللحق الع�سكري
ب�سفارة �سلطنة عمان بجمهورية م�رص
العربية وعدد من �أع�ضاء امللحقية
الع�سكرية.
وت�أتي امل�شاركات اخلارجية للفريق
الوطني للرماية وباقي الفرق الريا�ضية

الع�سكرية يف �إطار اخلطط التدريبية التي
تنتهجها قوات ال�سلطان امل�سلحة لرفع
م�ستوى الأداء الريا�ضي والتدريبي و�إدامة

الفرق الوطنية التي متثل �سلطنة ُعمان
يف املحافل الإقليمية والدولية مبا يحقق
الأهداف الع�سكرية والوطنية املن�شودة.
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زيارات مركز الأمن البحري
 قام يوم � ٢/٢٨سعادة الفريق الركن
خالد �صالح ال�صباح رئي�س الأركان العامة
للجي�ش بدولة الكويت ال�شقيقة والوفد الع�سكري
املرافق له يرافقه الفريق الركن بحري عبداهلل
بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة بزيارة ملركز الأمن البحري ،وكان يف
ا�ستقباله لدى و�صوله مقر املركز اللواء الركن
بحري �سيف بن نا�رص الرحبي قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية.
 كما قام يوم  ٢/٢١اللواء الركن بحري
عبداهلل بن ح�سن ال�سليطي قائد القوات البحرية
الأمريية بدولة قطر ال�شقيقة والوفد الع�سكري
املرافق له يرافقه اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
بزيارة ملركز الأمن البحري ،وكان يف ا�ستقباله
لدى و�صوله مقر مركز الأمن البحري رئي�س
مركز الأمن البحري بالإنابة.
 وقام يوم  ٢/٢٤الفريق �أول بحري كيم
جنج �سو رئي�س العمليات البحرية بجمهورية
كوريا اجلنوبية ال�صديقة والوفد الع�سكري
املرافق له يرافقه اللواء الركن بحري �سيف بن
نا�رص الرحبي قائد البحرية ال�سلطانية العمانية
بزيارة ملركز الأمن البحري ،وكان يف ا�ستقباله
لدى و�صوله مقر مركز الأمن البحري رئي�س
مركز الأمن البحري بالإنابة.
 وقام يوم  ٢/١٣وفد من �أكادميية
نا�رص الع�سكرية العليا بجمهورية م�رص
العربية برئا�سة عميد �أركان حرب �أحمد ر�شاد
عطية بزيارة ملركز الأمن البحري ،وكان يف
ا�ستقبالهم رئي�س مركز الأمن البحري بالإنابة.
 كما قام يوم  ٢/٢١وفد كلية القيادة
والأركان وجامعة الدفاع الوطني باململكة
العربية ال�سعودية برئا�سة العميد الركن ح�سني
بن عو�ض احلربي بزيارة ملركز الأمن البحري،
وكان يف ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر مركز
الأمن البحري رئي�س مركز الأمن البحري
بالإنابة.
وقد ا�ستمع ال�ضيوف خالل الزيارة �إلى
�إيجاز عن مهام و�أدوار املركز املتمثلة يف �إدارة
وقيادة عمليات الأمن البحري �ضد املخاطر
البحرية ،ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ
واحلفاظ على البيئة البحرية من خمتلف
املخاطر ،كما اطلعوا على الأجهزة واملعدات
احلديثة امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات الأمن
البحري ،كما �أعربوا عن �إعجابهم باملركز وما
يقوم به من دور يف عمليات الأمن البحري.
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رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ت�ست�ضيف بطولة ال�صداقة العمانية الإيطالية لرماية الأهداف الطائرة
ا�ست�ضافت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم
 ٢/٢٦على ميادين وحدة الرماية الدولية بطولة ال�صداقة
العمانية الإيطالية لرماية الأهداف الطائرة الودية والتي
ينظمها االحتاد العماين للرماية بالتن�سيق مع االحتاد
الإيطايل للرماية.
وتهدف البطولة التي ت�ستمر �إلى يوم  ٣/٣لتعزيز
التعاون بني االحتاد العماين للرماية واالحتاد الإيطايل
للرماية ،وتبادل اخلربات واختيار �أف�ضل الرماة
لال�ستحقاقات القادمة� ،إلى جانب �إثراء اجلوانب الإدارية
لتنظيم البطوالت ذات ال�صلة ب�شكل �أو�سع.

خيالة مدرعات �سلطان عمان باجلي�ش ال�سلطاين العماين ت�شارك بعرو�ض الفرو�سية مبعر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي)
�شاركت يوم  ٢/١٩جمموعة من فر�سان خيالة مدرعات �سلطان عمان
باجلي�ش ال�سلطاين العماين بعرو�ض مل�سري الفرو�سية يف معر�ض (�إك�سبو
 ٢٠٢٠دبي)  ،وذلك يف �إطار م�شاركة قوات ال�سلطان امل�سلحة يف فعاليات
املعر�ض جت�سيدا للعمل التكاملي امل�شرتك بني القوات امل�سلحة لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
وت�أتي هذه امل�شاركة بتنظيم من الأمانة العامة لل�ش�ؤون الع�سكرية
و�ضمن م�شاركة جناح الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية مبعر�ض (�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي) .
وقد �شاركت املجموعة بعرو�ض منفردة و�أخرى م�شرتكة مع فر�سان
القوات امل�سلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة وفر�سان قوة دفاع البحرين
مبملكة البحرين ،وذلك �أمام جناح دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يقوم بعمليات (�إخالء طبي) ونقل مواد ا�ستهالكية متنوعة
يف �إطار اخلدمات الوطنية واجلهود الإن�سانية التي تقدمها قوات
ال�سلطان امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنني واملقيمني
على �أر�ض هذا الوطن العزيز ،جن ًبا �إىل جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى.
 قامت يوم � ٢/٩إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة،
حيث مت نقلها من والية خ�صب مبحافظة م�سندم �إلى م�ست�شفى �صحار
مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم .
 وقامت يوم � ٢/١١إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد
مت نقلها من م�ست�شفى م�صرية مبحافظة جنوب ال�رشقية �إلى م�ست�شفى
القوات امل�سلحة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
 كما قامت يف �ساعة مت�أخرة يوم � ٢/١٥إحدى الطائرات العمودية
ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين بعملية (�إخالء طبي) ملواطنة تعاين من
حالة �صحية حرجة ،وقد مت نقلها من والية م�صرية مبحافظة جنوب
ال�رشقية �إلى م�ست�شفى �إبراء مبحافظة �شمال ال�رشقية لتلقي العالج
التخ�ص�صي الالزم.
 وقام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  ٢/٢٢وب�إ�سناد من اجلي�ش
ال�سلطاين العماين بت�سيري �إحدى طائراته العمودية �إلى �أهايل قرية �صيا

يف اجلبل الأ�سود بوالية قريات لنقل املواد اال�ستهالكية �إلى �أهايل تلك
املناطق وت�سهيل مهمة �إي�صال هذه املواد للمواطنني القاطنني فيها
ل�صعوبة الو�صول �إليها بوا�سطة الطرق الربية.
 كما قامت يوم � ٢/٢٣إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية (�إخالء طبي) يف عر�ض البحر لأحد �أفراد طاقم �سفينة
جتارية عابرة  ،حيث قامت الطائرة بنقل املري�ض الذي يعاين من حالة
مر�ضية حرجة من على منت ال�سفينة �إلى م�ست�شفى م�صرية مبحافظة
جنوب ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
 وقامت يوم � ٢/٢٣إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية (�إخالء طبي) ل�شخ�ص من اجلن�سية الهندية يعاين من حالة
�صحية حرجة  ،ا�ستدعت حالته �إلى نقله من م�ست�شفى م�صرية مبحافظة
جنوب ال�رشقية �إلى م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج
التخ�ص�صي الالزم.
 كما قامت يوم � ٢/٢٥إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية (�إخالء طبي) ل�شخ�ص من اجلن�سية الهندية يعاين من حالة
�صحية حرجة  ،ا�ستدعت حالته �إلى نقله من م�ست�شفى م�صرية مبحافظة
جنوب ال�رشقية �إلى م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج
التخ�ص�صي الالزم.
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�إعداد :املدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي

 الوكيـل /وليد بن را�شد املجرفـــــيت�صوير:
 -الوكيـل /بـدر بن نا�صـر الكلبانــــي

 الوكيـــــــل /مقبـــول بــن �سالـم الرحبــــي -نائب العريف � /أحمد بن فهد الوهيبـــــي

ختام امل�سابقة الثالثة والثالثني لرماية الأ�سلحـــــــــــــــــة اخلفيفـــة لقــــوات ال�سلطــــان امل�سلحـــــــة

معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
يرعى ختام امل�سابقة وي�سلم درع عام البطولة والك�ؤو�س وامليداليات واجلوائز للفرق والأفراد
الفائزين يف خمتلف املناف�سات التي ا�شتملت عليها البطولة
 rrاختتمت علـى مياديـن الرمايـة بغـال يـوم  ٢/٢م�سابقـة الرمايـة للأ�سلحـة اخلفيفـة لقـوات ال�سلطــان
امل�سلحة الثالثة والثالثني ،والتي نظمتها رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وذلك حتت رعاية معايل الفريق
ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،وقد �شاركت يف امل�سابقة فرق متثل رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة ،واجلي�ش ال�سلطاين العماين ،و�سالح اجلو ال�سلطاين العماين ،والبحرية ال�سلطانية
العمانية ،واحلر�س ال�سلطاين العماين ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،واخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع ،و�ش�ؤون
البالط ال�سلطاين ،بالإ�ضافة �إلى م�شاركة فرق الفتيات ب�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،و�شرطة عمان
ال�سلطانية ،و�ش�ؤون البالط ال�سلطاينrr .

وتهدف امل�سابقة �إلى �إدامة كفاءة ا�ستخدام الأ�سلحة التي متثل �سلطنة ُعمان يف امل�سابقات الإقليمية والدولية.
وقد ا�ستمع معايل الفريق املفت�ش العام لل�رشطة واجلمارك
اخلفيفة لل�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد� ،إ�ضافة �إلى اختيار
رماة م�ؤهلني لالن�ضمام للفرق الع�سكرية والوطنية للرماية راعي املنا�سبة وكبار احل�ضور �إلى �إيجاز قدمه مدير الريا�ضة

�شرطة ُعمان ال�سلطانية
ً
بطال على امل�ستوى
تتوج
العام للم�سابقة وتنال درع
البطولة ،واجلي�ش ال�سلطاين
العماين يحقق املركز الثاين،
العماين
واحلر�س ال�سلطاين ُ
يفوز باملركز الثالث
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رام يف امل�سد�س
رام يف البندقية ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن ٍ
ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن ٍ
ينال �شرف احل�صول عليها العريف �سيف بن �سليم ينال �شرف احل�صول عليها العريف عبدالرحمن بن
الهنائي من �شرطة عمان ال�سلطانية
عبداهلل النا�صري من �شرطة عمان ال�سلطانية

الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة تناول فيه
�سري فعاليات امل�سابقة ،والنتائج التي حققها امل�شاركون
على امل�ستويني الفردي والفرق يف خمتلف املناف�سات ،عقب
ذلك �شاهد معاليه واحل�ضور املرحلة اخلتامية لرماية �إ�سقاط
الأطباق والتي جرت على م�ستوى الفرق لل�ضباط والأفراد
والفتيات ،والتي �أظهر الرماة فيها الكفاءة العالية وال�رسعة
والدقة يف �إ�صابة الأهداف ،ج�سدت م�ستوى اال�ستعداد التدريبي
وحجم التناف�س ،كما �أكدت النتائج املحققة على �أهمية هذه
امل�سابقة وما ت�شهده من مناف�سات لنيل ميداليتي ال�سلطان
رام يف كل من البندقية وامل�سد�س ،وحتقيق
قابو�س لأح�سن ٍ
نتائج متقدمة وح�صد املراكز الأولى يف جميع املناف�سات

التي ت�شهدها امل�سابقة.
ويف ختام م�سابقات الرماية قام معايل الفريق املفت�ش
العام لل�رشطة واجلمارك راعي املنا�سبة بت�سليم فريق �رشطة
ُعمان ال�سلطانية درع عام البطولة حل�صوله على �أكرب عدد من
النقاط يف خمتلف املناف�سات التي ا�شتملت عليها امل�سابقة
لهذا العام ،وحل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الثاين،
بينما جاء احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الثالث  ،كما
قام معاليه بت�سليم الك�ؤو�س وامليداليات واجلوائز للفرق
والأفراد الفائزين يف خمتلف امل�سابقات.
ويف ختام امل�سابقة ت�سلم معايل الفريق املفت�ش العام
لل�رشطة واجلمارك راعي املنا�سبة هدية تذكارية بهذه
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املنا�سبة قدمها الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س االحتاد
ال ُعماين للرماية.
ح�رض املنا�سبة معايل الفريق رئي�س جهاز الأمن الداخلي،
والفريق الركن بحري رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،
وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،والأجهزة الع�سكرية
والأمنية الأخرى ،وعدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية،
و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين والأجهزة الأمنية الأخرى.
هذا وقد جاءت نتائج امل�سابقة ( )33لرماية الأ�سلحة
اخلفيفة على النحو الآتي:
رام
ميداليتا ال�سلطان قابو�س لأح�سن ٍ
يف رماية البندقية :حقق العريف �سيف بن �سليم الهنائي
رام يف البندقية حل�صوله
ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن ٍ
على املركز الأول ،بينما ح�صل النقيب علي بن �سامل املعمري
على املركز الثاين وكالهما من �رشطة ُعمان ال�سلطانية ،وجاء
الرقيب جوي عزان بن �سيف الذهلي من �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يف املركز الثالث ،وح�صل على املركز الرابع الوكيل
را�شد بن خليفة النا�رصي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،و�أحرز
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املركز اخلام�س الرقيب �سعيد بن مبارك اجلابري من �رشطة
ُعمان ال�سلطانية.
يف رماية امل�سد�س :حقق العريف عبدالرحمن بن عبداهلل
النا�رصي ميدالية ال�سلطان قابو�س لأح�سن رام ٍ يف امل�سد�س
حل�صوله على املركز الأول ،وح�صل املالزم �أول يعقوب بن
�سليمان البلح�سني على املركز الثاين وكالهما من �رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،وجاء الرقيب يو�سف بن عامر اخلاطري من
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الثالث ،بينما جاء العريف
جمال بن �سعيد ال�سعيدي يف املركز الرابع ،والنقيب �صقر بن
خمي�س اجلهوري يف املركز اخلام�س وكالهما من احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين.
م�سابقة (القلب امليت) للبندقية فردي :فاز باملركز الأول
العريف هيثم بن حممد الكلباين ،فيما حقق املركز الثاين
الوكيل �أول خلفان بن نا�رص اله�شامي وكالهما من �رشطة
ُعمان ال�سلطانية.
م�سابقة البندقية (راقدا) فردي :حقق املركز الأول الوكيل
�سلطان بن را�شد ال�شملي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وجاء
يف املركز الثاين الرقيب �أول بحري حممد بن عبداهلل ال�شبنوتي
من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.

م�سابقة الإعادة يف البندقية :جاء النقيب علي بن �سامل
م�سابقة الر�شا�ش فردي :فاز باملركز الأول الوكيل �سعيد
بن خدمي ال�شبلي والوكيل �أني�س بن جمعة الرحبي ،وحقق املعمري يف املركز الأول ،وحقق العريف �سيف بن �سليم
املركز الثاين الرقيب طالب بن علي احلامتي والرقيب �شام�س الهنائي املركز الثاين وكالهما من �رشطة ُعمان ال�سلطانية.
بن �سليمان الذهلي وجميعهم من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
امل�سابقات على م�ستوى الفرق
وح�صل على املركز الثالث العريف جنيب بن خليفة ال�سعيدي
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (بندقية) :على م�ستوى ال�ضباط:
والعريف مالك بن حممد النا�رصي من احلر�س ال�سلطاين
حقق فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين املركز الأول ،وح�صل
ال ُعماين .
م�سابقة احلركة والنار على م�ستوى ال�ضباط :ح�صل على فريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين على املركز الثاين.
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (بندقية) :على م�ستوى الأفراد:
املركز الأول النقيب �صقر بن خمي�س اجلهوري من احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ،وح�صل على املركز الثاين املالزم �أول حقق فريق �رشطة ُعمان ال�سلطانية املركز الأول ،وح�صل فريق
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين على املركز الثاين.
حممود بن تعيب البلو�شي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين .
م�سابقة �إ�سقاط الأطباق (بندقية) :على م�ستوى الفتيات:
م�سابقة احلركة والنار على م�ستوى الأفراد :ح�صل على
املركز الأول العريف �سعود بن �سامل الريامي من �رشطة ُعمان حقق فريق �رشطة ُعمان ال�سلطانية املركز الأول ،وح�صل فريق
ال�سلطانية ،وجاء يف املركز الثاين الرقيب يون�س بن عبداهلل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على املركز الثاين.
ال�رشياين من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
رماية �إ�سقاط الأطباق (م�سد�س) على م�ستوى الفرق
م�سابقة احلركة والنار على م�ستوى الفتيات :جاءت يف
على م�ستوى ال�ضباط :حقق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
املركز الأول الرقيب �سهيلة بنت مبارك ال�شحية ،وحققت مدين
ماجدة بنت علي النبهانية املركز الثاين وكلتاهما من �ش�ؤون املركز الأول ،وجاءت �رشطة ُعمان ال�سلطانية يف املركز
الثاين.
البالط ال�سلطاين.
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وبهذه املنا�سبة �أدىل الفريق الركن بحري عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة رئي�س االحتاد ال ُعماين للرماية بت�صريح قال فيه:
«يف ختام مناف�سات هذه امل�سابقة العريقة لرماية الأ�سلحة اخلفيفة والتي تعد من �أقدم
م�سابقات الرماية يف �سلطنة ُعمان ،ي�رسين �أن �أبارك جلميع الفرق وال�ضباط والأفراد الفائزين
يف هذه البطولة والتي متيزت باحلما�س والندية واملناف�سة الكبرية بني كافة الفرق امل�شاركة،
و�إين �سعيد جداً مبا ر�أيته اليوم من م�ستويات عالية دلت على اال�ستعداد التام من قبل اجلميع،
وبال �شك �سرنى نتائج م�رشفة من خالل م�شاركات هذه العنا�رص املنتقاة يف املحافل الدولية
والإقليمية ،وال يفوتني �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل جلميع القائمني على تنظيم هذه البطولة،
والنجاح الذي ظهر جلي ًا يف كافة مراحلها ومناف�ساتها لهذا العام».

على م�ستوى الأفراد :حقق فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
املركز الأول تاله فريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز
الثاين .
على م�ستوى الفتيات :حقق فريق البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية املركز الأول ،وجاء فريق �ش�ؤون البالط ال�سلطاين يف
املركز الثاين.
ويف م�سابقة اقتحام احلواجز للبندقية (فرق) :حقق فريق
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين املركز الأول ،وح�صل فريق
�رشطة ُعمان ال�سلطانية على املركز الثاين ،وجاء فريق احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الثالث.
ويف م�سابقة الر�شا�ش (فرق)� :أحرز فريق اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين املركز الأول ،وجاء احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يف
املركز الثاين ،بينما جاءت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف
املركز الثالث.
م�سابقة تارجت �سربنت خمتلط :حقق فريق �رشطة ُعمان
ال�سلطانية املركزين الأول والثاين ،بينما �أحرز فريق اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين املركز الثالث.
امل�ستوى العام للم�سابقة
حقق املركز الأول على امل�ستوى العام للم�سابقة فريق
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�رشطة ُعمان ال�سلطانية وا�ستحق درع عام البطولة ،وحاز على
املركز الثاين فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،فيما جاء فريق
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الثالث.
وبه��ذه املنا�س��بة �أج��رى التوجي��ه املعن��وي واملرا�س��م
الع�سكرية اللقاءات الآتية:
العقيد الركن بحري خالد بن علي املقبايل مدير الريا�ضة
الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة حتدث قائ ًال:
«نحتفل بختام الن�سخة الثالثة والثالثني من م�سابقة الرماية
للأ�سلحة اخلفيفة لقوات ال�سلطان امل�سلحة والتي جمعت ()٨
فرق من قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
و�رشطة ُعمان ال�سلطانية و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،وقد �شهدت
هذه البطولة لهذا العام مناف�سات قوية بني الفرق امل�شاركة،
والتي �أثمرت عن نتائج م�رشفة ومثمرة �أثلجت ال�صدر ليخرج
منها رماة ميثلون الوطن وي�رشفونه يف املحافل الدولية».
وقال املقدم الركن بدر بن فا�ضل الهنائي من فريق �رشطة
ُعمان ال�سلطانية للرماية احلا�صل على درع عام البطولة يف
هذه امل�سابقة« :احلمدهلل توجنا بهذه البطولة والتي جاءت
نتيجة اجلهود امل�ضنية املبذولة من قبل الرماة يف �رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،ونتيجة العمل الد�ؤوب والتدريب امل�ستمر
لفرتة طويلة ا�ستعدادا لهذه البطولة ،حيث �شهدت البطولة

العقيد الركن بحري/
خالد بن علي املقبايل

املقدم الركن/
بدر بن فا�ضل الهنائي

العريف بحري/
عهود بنت جميل البدرية

الوكيل/
�أني�س بن جمعة الرحبي

مناف�سات قوية مع الفرق امل�شاركة».
وعرب الوكيل �أني�س بن جمعة الرحبي من اجلي�ش ال�سلطاين
العماين الفائز يف م�سابقة رماية الر�شا�ش على امل�ستوى
ُ
الفردي عن �سعادته بفوزه قائال�« :سعيد جدا بح�صويل على
املركز الأول يف م�سابقة رماية الر�شا�ش على امل�ستوى الفردي
والتي �أقيمت لأول مرة يف هذه البطولة ،و�أن هذا املركز مل
يت�أتى �إال من خالل اجلهد واملثابرة والعمل الد�ؤوب ،و�أ�شكر
جميع القائمني على تنظيم هذه البطولة».
وقالت العريف بحري عهود بنت جميل البدرية من
العمانية من الفريق الفائز باملركز الأول
البحرية ال�سلطانية ُ
يف م�سابقة رماية �إ�سقاط الأطباق امل�سد�س للفتيات« :ت�رشفت يف مناف�سات هذا العام ،وبحمداهلل وتوفيقه ح�صلنا على
ب�أن �أكون �ضمن فريق البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية امل�شارك املركز الأول يف م�سابقة رماية �إ�سقاط الأطباق للفتيات».
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العماين يرعى مناف�سات املراحل الأوىل
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
للم�سابقة الثالثة والثالثني لرماية الأ�سلحة اخلفيفة لقوات ال�سلطان
امل�سلحة للت�صفيات الأولية لرماية �إ�سقاط الأطباق

رعى ختام املرحلة الأوىل من ت�صفيات امل�سابقة يوم  ١/٣١يف ميادين الرماية بغال اللواء الركن
العماين.
طيار خمي�س بن ح ّماد الغافري قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ُ
وقد ا�ستمع اللواء الركن طيار قائد �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين راعي املنا�سبة واحل�ضور �إلى �إيجاز قدمه مدير
الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
تناول فيه �سري فعاليات املرحلة الأولى للم�سابقة ،والنتائج
التي حققها امل�شاركون على امل�ستويني الفردي والفرق يف
خمتلف املناف�سات ،كما �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور
الت�صفيات الأولية لرماية �إ�سقاط الأطباق والتي جرت على
م�ستوى الفرق لل�ضباط والأفراد والفتيات.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة.
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هذا وقد جاءت نتائج ت�صفيات املرحلة الأوىل للم�سابقة
الثالثة والثالثني لرماية الأ�سلحة اخلفيفة على النحو الآتي:
امل�سابقات على امل�ستوى الفردي
يف م�سابقة رماية البندقية (تقدم)� :أحرز املركز الأول
الرقيب �سعيد بن مبارك اجلابري ،بينما جاء يف املركز الثاين
العريف منذر بن مبارك الهنائي وكالهما من �رشطة ُعمان
ال�سلطانية ،وحقق الرقيب �أول حممد بن �ضاوي الهطايل من
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين املركز الثالث.
ويف م�سابقة رماية البندقية (تراجع)� :أحرز املركز الأول
العريف �سيف بن �سليم الهنائي من �رشطة ُعمان ال�سلطانية،

وجاء يف املركز الثاين الوكيل �أول خليفة بن علي الغافري،
وح�صل الرقيب علي بن �سليمان ال�سعيدي على املركز الثالث
وكالهما من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
ويف م�سابقة رماية امل�سد�س على م�ستوى ال�ضباط :جاء
يف املركز الأول الرائد الركن حمد بن عبداهلل ال�شملي من
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وحقق املركز الثاين النقيب �صقر
بن خمي�س اجلهوري من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وح�صل
املالزم �أول يعقوب بن �سليمان البلح�سني من �رشطة ُعمان
ال�سلطانية على املركز الثالث.
ويف م�سابقة رماية امل�سد�س على م�ستوى الأفراد :جاء
يف املركز الأول الوكيل يا�رس بن زايد احلامتي من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،وح�صل على املركز الثاين نائب العريف
�أمري بن نا�رص املع�رشي من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين ،وجاء
يف املركز الثالث الرقيب يو�سف بن عامر اخلاطري من اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين.
ويف م�سابقة رماية امل�سد�س على م�ستوى الفتيات :جاءت
يف املركز الأول الوكيل �أول �سمرية بنت �سعيد املقبالية،
وحققت املركز الثاين حنان بنت �سليمان ال�سليمانية
وكلتاهما من �رشطة ُعمان ال�سلطانية ،وح�صلت الرقيب بحري
�صفاء بنت م�سلم احلجرية من البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
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على املركز الثالث.
ويف م�سابقة الإعادة للم�سد�س :حقق املركز الأول العريف
عبدالرحمن بن عبداهلل النا�رصي ،وجاء يف املركز الثاين
املالزم �أول يعقوب بن �سليمان البلح�سني وكالهما من �رشطة
ُعمان ال�سلطانية.
ويف م�سابقة الرمايات ال�رسيعة للم�سد�س :حقق املركز
الأول العريف عبدالرحمن بن عبداهلل النا�رصي من �رشطة
ُعمان ال�سلطانية ،وجاء يف املركز الثاين العريف جمال بن
�سليمان ال�سعيدي من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
امل�سابقات على م�ستوى الفرق
يف م�سابقة رماية البندقية (تقدم) :فاز باملركز الأول فريق
�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،وجاء فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
يف املركز الثاين ،وح�صل فريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين على
املركز الثالث.
يف م�سابقة رماية البندقية (تراجع) :فاز باملركز الأول
فريق �رشطة ُعمان ال�سلطانية ،بينما ح�صل على املركز الثاين
فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وجاء يف املركز الثالث فريق
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
يف م�سابقة رماية امل�سد�س على م�ستوى ال�ضباط :جاء
فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الأول ،وح�صل فريق
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احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين على املركز الثاين ،وحقق فريق
�رشطة ُعمان ال�سلطانية املركز الثالث.
يف م�سابقة رماية امل�سد�س على م�ستوى الأفراد :جاء
فريق �رشطة ُعمان ال�سلطانية يف املركز الأول ،وح�صل فريق
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين على املركز الثاين ،وحقق فريق
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين املركز الثالث.
يف م�سابقة رماية امل�سد�س للفتيات :جاء يف املركز الأول
فريق �رشطة ُعمان ال�سلطانية ،بينما حقق فريق البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية املركز الثاين ،وح�صل فريق اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين على املركز الثالث.
يف م�سابقة تارجت �سربنت على م�ستوى (الأفراد)� :أحرز
املركز الأول اجلندي �أجمد بن م�صبح الزعابي من احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ،بينما جاء يف املركز الثاين العريف حمود
بن �سامل احلامتي من �رشطة ُعمان ال�سلطانية ،وحقق نائب
العريف الزير بن خلفان ال�سيابي من احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
املركز الثالث.
يف م�سابقة تارجت �سربنت على م�ستوى (الفتيات) :فازت
باملركز الأول اجلندي �صفية بنت حممد الغافرية من �ش�ؤون
البالط ال�سلطاين ،بينما ح�صلت على املركز الثاين اجلندي
بحري مها بنت ربيع املرزوقية من البحرية ال�سلطانية

ال ُعمانية ،وجاءت يف املركز الثالث العريف عائ�شة بنت يو�سف
املجينية من �رشطة ُعمان ال�سلطانية.
يف م�سابقة تارجت �سربنت على م�ستوى الأفراد (الفرق):
جاء فريق احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يف املركز الأول ،وح�صل
فريق البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على املركز الثاين ،وحقق
فريق �رشطة ُعمان ال�سلطانية املركز الثالث.
يف م�سابقة تارجت �سربنت على م�ستوى الفتيات (الفرق):
حقق فريق �ش�ؤون البالط ال�سلطاين املركز الأول ،وجاء فريق
�رشطة ُعمان ال�سلطانية يف املركز الثاين ،بينما حقق املركز
الثالث فريق �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
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�إعداد :املالزم �أول  /عزام بن عبدالرحمن البلو�شي
الت�صوير :الرقيب �أول /حممد بن �أحمـــد البلو�شـــي

اختتــام احلـــزمة الأولـى من الربنامج املـــــــــــــــــــوازي الثالـث بكليــــة الدفـــاع الوطنـــي
اللواء الركن جوي (مهند�س) �آمر كلية الدفاع الوطني

«جاء الربنامج املوازي الثالث بالكلية تنفيذا لتطلعات
(عمان
القيادة احلكيمة ومتا�شيا مع �سعي الر�ؤية الوطنية ُ
)2040ن��ح��و تعظيم الإجن���ازات واحلفاظ على املكت�سبات
لبناء م�ستقبل زاهر وم�ستدام»

�أقيم خالل الفرتة ( )٢/١٠-٦مبقر كلية الدفاع الوطني الربنامج املوازي الثالث (منطلقات
ومرتكزات الأمن الوطني) والذي ُيعنى بتعزيز وتطوير املهارات والقدرات القيادية لعدد من
�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء ومن يف حكمهم بامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
يف بداية الربنامج الذي ي�أتي يف �إطار
ال��دور الوطني ال��ذي ت�ضطلع به الكلية،
�ألقى اللواء الركن جوي (مهند�س) �صالح
ب��ن يحيى امل�سكري �آم ��ر كلية ال��دف��اع
رح��ب فيها بامل�شاركني،
الوطني كلمة َّ
م�ؤكدا على �أهمية هذا الربنامج الذي يعد
�إ�ضافة علمية لربامج كلية الدفاع الوطني،
�إذ ي�شتمل على ثالث حزم تنفذ على فرتات
خمتلفة.
وقد اختتم الربنامج يوم  ٢/١٠مبقر
كلية الدفاع الوطني والتي مت فيها مناق�شة
منطلقات ومرتكزات الأمن الوطني ال ُعماين،
وتنمية �أ�س�س العمل امل�شرتك يف مواجهة
الق�ضايا وال��ت��ح��دي��ات ،وب��ن��اء ال��ق��ي��ادة
الإ�سرتاتيجية.
و ُيعنى الربنامج املوازي الذي تنظمه
كلية ال��دف��اع ال��وط��ن��ي بتعزيز وتطوير
امل��ه��ارات وال��ق��درات القيادية لعدد من
�أ�صحاب ال�سعادة الوكالء ومن يف حكمهم
بامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وع��دد من كبار
العــدد ٥٤٢
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ال�ضباط بقوات ال�سلطان املُ�سلحة واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخرى.
ولت�سليط ال�ضوء على �أهمية الربنامج
�أجرى التوجيه املعنوي واملرا�سم الع�سكرية
عد ًدا من اللقاءات ،حيث حتدث اللواء الركن
جوي (مهند�س) �صالح بن يحيى امل�سكري
�آمر كلية الدفاع الوطني قائال« :يف �إطار
ال��دور الوطني والر�سالة ال�سامية لكلية
الدفاع الوطني املتمثلة يف ت�أهيل و�إعداد
القيادات الوطنية الع�سكرية واملدنية لفهم
متطلبات �صنع القرار الوطني الإ�سرتاتيجي
املبني على دقة التحليل وح�سن التدبري
والتخطيط يف �إدارة وتوظيف موارد الدولة
وت�سخريها حلماية امل�صالح الوطنية العليا
جاء الربنامج املوازي الثالث بالكلية تنفيذا
لتطلعات القيادة احلكيمة ومتا�شيا مع �سعي
(عمان  )2040نحو تعظيم
الر�ؤية الوطنية ُ
الإجنازات واحلفاظ على املكت�سبات لبناء
م�ستقبل زاهر وم�ستدام ،وي�أتي الربنامج
م�ستهدفا (منطلقات وم��رت��ك��زات الأم��ن

الوطني) لرتجمة �أهداف الكلية يف تعزيز
ثقافة التكامل وتن�سيق اجلهود الوطنية
�ضمن �إطار وطني �شامل بني جهات الدولة
املختلفة ،حيث انطلق الربنامج مق�سما
�إلى ثالث حزم يف فرتات خمتلفة ،ي�شارك
فيها عدد من القيادات املمثلة مل�ؤ�س�سات
ال��دول��ة �إل��ى جانب ع��دد من كبار �ضباط
قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية
والأمنية ،فقد مل�سنا يف املرحلة الأولى من
تنفيذ الربنامج تفاعال �إيجابيا وا�ضحا من
قبل امل�شاركني يف هذا الربنامج و�إ�ضافات
فكرية وحوارية ملهمة من امل�ؤمل �أن ت�سهم
يف اال�ستفادة من تبادل اخلربات امل�شرتكة
وتطوير العمل احلكومي كما هو خمطط له،
متمنيا جلميع امل�شاركني يف هذا الربنامج
التوفيق يف م�ؤ�س�ساتهم ووحداتهم املختلفة
ومبا ي�ضمن ا�ستدامة التنمية واالزده��ار
والعمل امل�ؤ�س�سي امل�شرتك ب�ين جميع
اجلهات احلكومية ،ومبا يعزز من تقدم هذا
الوطن املعطاء ب�إذن اهلل».

وحول �أهمية الربنامج قال �سعادة حممد بن
نا�رص الوهيبي وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية �أحد امل�شاركني يف الربنامج:
«�أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير لكلية الدفاع
الوطني وعلى ر�أ�سها �آم��ر الكلية وم�ساعديه
وفريق العمل على �إعداد هذا الربنامج املوازي
املهم والذي �أتاح للم�شاركني الفر�صة من جديد
للتعرف والوقوف على �أهم الق�ضايا والتحديات
واملتغريات التي مت�س العمل الوطني التي متثل
منطلقات ومرتكزات الأم��ن الوطني حا�رضا
وم�ستقبال وذلك عرب العديد من املحاور ذات
الأبعاد ال�سيا�سية الإ�سرتاتيجية واالقت�صادية
واالجتماعية والع�سكرية والأمنية ،و�أهمية
التخطيط الإ�سرتاتيجي ملواجهة متطلبات
املرحلة ،والآليات التي من خاللها يتم العمل
(عمان
على حتقيق الأهداف والتطلعات لر�ؤية ُ
 ،)2040ولقد كانت النقا�شات وور���ش العمل
واحل�����وارات والع�صف ال��ف��ك��ري ال��ت��ي ميزت
الربنامج ذات قيمة م�ضافة عالية للم�شاركني,
كذلك �أ�سهم ه��ذا الربنامج وم��ن خ�لال احلزم
املو�ضوعة يف �إثراء اجلانب الفكري واملعريف
وب��ن��اء القيادة الإ�سرتاتيجية ال��ق��ادرة على
مواجهة التحديات وال�صعاب ،والت�رصف بحكمة
وعزم لتحقيق امل�صالح والغايات الوطنية عرب
بحوث علمية ،وبناء اخلطط التنموية ل�رشاكة
تكافلية بني خمتلف القطاعات».
من جانبه قال �سعادة ال�شيخ مع�ضد بن
حممد اليعقوبي حمافظ الو�سطى �أحد امل�شاركني
يف ال�برن��ام��ج« :ل��ق��د �سعدنا بامل�شاركة يف
الربنامج امل��وازي وال��ذي تنظمه كلية الدفاع

ال��وط��ن��ي ح��ول متطلبات وم��رت��ك��زات الأم��ن
الوطني من خ�لال ث�لاث ح��زم ،منها احلزمة
الأولى حول القيادة الإ�سرتاتيجية والتي تهدف
�إلى بناء القدرات ال�شخ�صية و�إمكانية التحليل
والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،ومما ال�شك فيه ب�أن
�أ�سلوب الإدارة الت�شاركية والتي انتهجتها كلية
الدفاع الوطني وا�ست�ضافة هذه احلزمة لعدد من
القيادات واخلربات املحلية والدولية كان عامال
رئي�سا لإجناح املهمة وتدفق املعلومات ذات
البعد الإ�سرتاتيجي والتي نـ�أمل �أن ت�ساعدنا
على تو�سيع مداركنا الفكرية وحت�سني م�ستوى
التخطيط و�سالمة التنفيذ ،و�إمكانية انعكا�س
ذلك على امل�ؤ�س�سات والت�أثري على موظفيها
ب�شكل �إيجابي ،ويف هذا املقام �أتوجه بخال�ص
ال�شكر والتقدير �إلى اللواء الركن جوي (مهند�س)
�آم��ر كلية ال��دف��اع الوطني وامل����شرف�ين على
الربنامج وكافة املنت�سبني �إلى الكلية على ما
�أحاطونا به من اهتمام ورعاية لإجن��اح هذا
الربنامج وحتقيق �أهدافه».
وق���ال ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ب��ح��ري را���ش��د بن
عبدالكرمي ال�شحي قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية �أحد امل�شاركني يف الربنامج�« :أثرى
ال�برن��ام��ج معلومات امل�����ش��ارك�ين يف جمال
التخطيط والقيادة الإ�سرتاتيجية حيث �أك�سبهم
عدة مهارات يف التفكري والقرار الإ�سرتاتيجي
ومهارات التغلب على التحديات التي حتد من
تطوير وتنمية القيادة الإ�سرتاتيجية ،وكانت
احل��زم��ة الأول���ى م��ن ال�برن��ام��ج مرثية علميا
وفكريا و�أت��اح��ت م�ساحة لت�شارك وتبادل
الأفكار واخلربات بني امل�شاركني».

�سعـــادة
حممد بن نا�صر الوهيبي

�سعــادة ال�شيخ
مع�ضد بن حممد اليعقوبي

العميـــد الركن بحـري
را�شد بن عبدالكرمي ال�شحي
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

يع��د االن�ضباط م��ن الأمور املهم��ة يف حياتنا� ،س��واء كان ذلك من
خالل ممار�س��تنا لأعمالن��ا �أو مهامنا �أو ت�رصفاتن��ا احلياتية اليومية
املختلفة� ،أو عرب تعاملنا مع الآخرين ،وهو اليقت�رص
عل��ى احلي��اة الع�س��كرية فق��ط ،بالرغ��م م��ن �أهميته
الق�صوى للع�س��كريني ،بل �أن كل �إن�سان معني بذلك،
وه��و يدخل يف �إط��ار �أي ت�رصف يبدر عن الإن�س��ان
مهما كان نوع هذا الت�رصف وكيفيته و�ش��كله وحدوده� ،س��واء كان
ه��ذا التعام��ل �أو الت�رصف مع ر�ؤ�س��ائه �أو مر�ؤو�س��يه �أو زمالئه يف
العمل� ،أو مع الآخرين يف �أي موقع ومكان� ،إذ �أن لكل ت�رصف حدود،
ول��كل تعامل نقط��ة يجب التوقف معها وع��دم جتاوزها ،واالن�ضباط
نوع من ال�س��لوكيات املهمة للإن�س��ان يف حياته ،يقا���س من خاللها
م��دى التزام��ه ،واحرتامه لذاته ومل��ن يتعامل معهم ،و�أ�س��لوب حياته،
وبن��اء علي��ه يكون �ش��كل التعامل مع��ه ،ومن خالله ميكن �أن ت�س��تقيم
حيات��ه ،وي�ص��ل لأهدافه املر�س��ومة ،ويحقق ما خطط ل��ه� ،أو قد يكون
العك���س �إذا هو فقد ه��ذا العن�رص املهم يف حيات��ه ،لأن املحافظة على
االن�ضب��اط ت�أكي��د عل��ى احرتام الإن�س��ان لذات��ه وللآخري��ن ،ومعرفته
حل��دود ت�رصفات��ه و�ضبطها ،وما يحق وما ال يح��ق له ،وهو دليل على
فه��م الإن�س��ان لواقعه املعا���ش ،و�إدراك��ه لواجباته وم�س���ؤولياته يف
احلياة جتاه الآخرين ،فالإن�س��ان ال يعي�ش مبفرده ،وال ميكن �أن يكون
مبع��زل عن الآخرين ،لأنه جزء من املجتم��ع ي�ؤثر ويت�أثر مبن حوله،
ولذا يجب عليه مراعاة �إح�سا���س الآخرين ،و�أن يعاملهم كما يود �أن
يعامل��وه ،و�أن يع��رف حدوده ،ويتح��رك �ضمن هذا الإط��ار ،ومتى
م��ا التزم الإن�س��ان بذلك ،وع��رف ما له وما عليه �أ�صبح متم�س��كًا
باالن�ضب��اط ،الذي هو  -كما �أ��شرت-�أحد الأ�س���س املهمة يف
احلياة للتعامل مع الآخرين.
ويتمثل االن�ضباط يف خمتلف نواحي احلياة ،كالعمل

*
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من خالل الإخال�ص فيه و�أدائه على الوجه الأكمل،
ومراعاة �أوقات احل�ضور واالن�رصاف،والقيام به
ب�ضمري يقظ وهمة عالية ،وعدم الت�سويف يف
ما ي�سند �إليه من مهام ،كما يتمثل يف �أداء ما
يلتزم به الإن�سان من حقوق للغري ،واالتزان عند
التعامل مع الآخرين قوال وعمال ،وغري ذلك من
الأمور التي تتطلب �أن يكون الإن�سان من�ضبطً ا
فيها ،وه��ن��اك �أق���وال وحكم كثرية قيلت عن
االن�ضباط ،فقد قيل�( :إن �أكرب اختبار لالن�ضباط
الذاتي هو عندما ت�رص على مواجهة كل العقبات،
وتقود نف�سك لإكمال جميع املهمات ،مهما كان
�شعورك ،لأن ال�شجاعة تتكون من جز�أين ،الأول
منهما حني تبد�أ �أي عمل دون �أي �ضمانات �إىل
النجاح ،واجلزء الثاين هو ال�شجاعة يف �إكمال ما
بد�أت ،والإ�رصار على ذلك رغم �شعورك بالتثبيط
و�إنك ال تريد اال�ست�سالم) ،وقيل( :للتمتع ب�صحة
جيدة ،ولتحقيق ال�سعادة احلقيقية ،يجب على
املرء �أوال االن�ضباط وال�سيطرة على عقله ،حيث
ميكنه بذلك �أن يجد طريقا �إىل الت�رصف املتزن
باحلكمة والعقل ب�شكل طبيعي) ،وقيل كذلك:
(االن�ضباط هو اجل�رس بني الأهداف والإجنازات)،
كما قيل( :خري الأمور هو ان�ضباط العقل وقوة
الإرادة والعزمية).
�أم��ا بالن�س��بة للمنتم�ين للحي��اة الع�س��كرية
مبختل��ف ت�ش��كيالتها وتخ�ص�صاته��ا ف���إن
االن�ضب��اط يعد �أحد املكونات الأ�سا�س��ية للحياة
الع�س��كرية ،وم��ن �أه��م الدرو���س الت��ي يتلقاه��ا

الع�سكري يف بداية التحاقه باحلياة
الع�س��كرية ،ويتمثل �أ�سا�سا يف �إطاعة
الأوامر ،و�أداء التحية الع�س��كرية ،كنوع
م��ن التقدي��ر وااللتزام وتطبيق الأ�س���س
الع�سكرية عرب االحرتام للمنا�صب والرتب
الع�س��كرية الأعلى مبختلف درجاتها ،من
خ�لال �أداء التحية الع�س��كرية ،وا�س��تخدام
امل�صطلح��ات الع�س��كرية املتعارف عليها
يف التخاط��ب كنوع من التقدير من جانب
الأف��راد و�ضب��اط ال�ص��ف لل�ضب��اط ،ومن
جانب ال�ضباط لل�ضباط الأعلى رتبة� ،أو من
ال�ضاب��ط الأحدث للأقدم يف نف���س الرتبة،
واالن�ضباط يف احلياة الع�سكرية مهم جدا،
لأن��ه ت�أكيد على التزام الع�س��كري �ضابطً ا
كان �أو فر ًدا بالتقاليد والأ�س���س والأعراف
الع�س��كرية ،و�أن التم�س��ك باالن�ضباط �أحد
املفردات املهمة التي يجب على الع�سكري
�أن يتقيد بها ومراعاتها يف كل ت�رصفاته
و�أفعاله� ،سواء كان ذلك من خالل تعامله
م��ع قادت��ه �أو زمالئه� ،أو يف �س��لوكه مع
الآخري��ن ،و�أن �أي ت��صرف ق��د يبدر منه
يجب �أن ال يخلو من ذلك ،بل �أن الع�سكري
دائم��ا �أن يكون هو الق��دوة واملثل
علي��ه ً
يف االن�ضب��اط ،وتطبيق كل م��ا يت�صل به
�س��واء كان ذل��ك يف حيات��ه الع�س��كرية �أو
يف تعامل��ه م��ع الآخري��ن داخ��ل �أو خ��ارج
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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مفهوم وتعريف الإنفاق الع�سكري

و�أثره على االقت�صاد الوطني

�إن الأمن والدفاع الوطني لأي دولة يع ّد الأ�سا�س لبقاء كيان الدولة و�أمنها وا�ستقرارها ،والتنمية ال�شاملة مطلب �أ�سا�سي لرفاهيتها
وازدهارها ،وكل من هاذين املطلبني يناف�س الآخر ،وهذا يفر�ض على الدولة �إيجاد التوازن الدقيق لتوفري مطالب كل منهما .و�إذا
عدنا �إىل التاريخ �سنجد ب�أن الإن�سان منذ �أن وجد على الأر�ض ي�سعى لتوفري العي�ش له و�أ�سرته ،ويف نف�س الوقت ي�سعى المتالك
الو�سائل للدفاع عن نف�سه و�أ�سرته ،وكذلك احلال بالن�سبة للع�شرية والقبيلة واملجتمعات .ويف ظل ت�صاعد م�صالح الدول وتنوعها
وت�شابكها مع م�صالح الدول الأخرى من جهة ،والتغريات احلادة وال�سريعة يف البيئة ال�سيا�سية �إقليميا وعامليا وت�أثريها على الأمن
الوطني للدول من جهة �أخرى ،كان الإنفاق الع�سكري يف ارتفاع م�ستمر لدى معظم دول العامل على م�ستوى الدول العظمى والدول
النامية على حد �سواء مما �أدى �إىل �سباق للت�سلح على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،وهذا �ألقى بظالله على اقت�صاديات الدول �سلبا
وخ�صو�صا الدول النامية يف املناطق غري امل�ستقرة ،ورمبا �أهمها منطقة ال�شرق الأو�سط وبالذات الدول العربية.
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من ال�صعب حتديد مفهوم وتعريف
الإنفاق الع�سكري نتيجة تعدد وت�شعب �أوجه
الإنفاق ،فهناك ثمة تعريفات خمتلفة ملفهوم
الإنفاق الع�سكري .بع�ضها يتناوله من منظور
�ضيق حيث يخت�رصه بتلك (املوارد املوجهة
للدفاع يف املوازنة العامة للدولة) ،وهو
(جزء من الإنفاق العام للدولة تقوم به من
�أجل الدفاع عن نف�سها يف حالة تعر�ضها
خلطر خارجي� ،أو ملواجهة خطر واقع عليها
فعال� ،أو لت�سخري قوتها الع�سكرية لتحقيق
�أهداف تو�سعية) .هذا التعريف ال ي�أخذ يف
احل�سبان خمتلف �أوجه الإنفاق املرتبط
بالأغرا�ض الع�سكرية ،و�إمنا يركز فح�سب على
الإنفاق الوارد يف املوازنة العامة للدولة.
كما �أنه ال يت�ضمن الأن�شطة املدنية التي
تقع �ضمن موازنة الدفاع ،كم�شاريع البنية
الأ�سا�سية و�أعمال الإغاثة .و�إذا ما �أخذ بهذا
املفهوم للإنفاق الع�سكري ف�إنه �سيكون
م�ضلال وال يعرب عن حقيقة هذا الإنفاق ،لأنه
�سيكون يف الغالب �أدنى مما هو يف الواقع،
و�سيجعل مقارنته مع الإنفاق الع�سكري يف
الدول الأخرى غري دقيقة.
على العك�س من هذا التعريف ال�ضيق
للإنفاق الع�سكري يتناول البع�ض هذا
املفهوم مبنظور �أو�سع ،فيعترب �أنه ي�ضم
كال من ،النفقات الكلية لوزارة الدفاع
للأغرا�ض الع�سكرية والنفقات التي تدعم
ب�شكل مبا�رش الربامج الدفاعية ،ب�رصف
النظر عن الإدارة التي تقوم بها ،ونفقات
الربامج الأخرى املربرة على �أر�ضية الأمن
القومي ،واملدفوعات كلها للحروب ال�سابقة
�أو الربامج الع�سكرية ال�سابقة.
وقد عرفه البع�ض ب�أنه( ،ذلك اجلزء
من الإنفاق العام للدولة بهدف الوفاء
بالتزاماتها وم�س�ؤولياتها لتحقيق الأمن
الوطني ،وهو ال ي�شمل فقط مرتبات القوة
الب�رشية و�رشاء املعدات والأ�سلحة الالزمة،
وتكاليف التدريب وال�صيانة يف وقت ال�سلم،
بل ي�شمل �أي�ضا تكاليف �إعداد القطاع املدين
لوقت احلرب ،وميتد �أي�ضا لي�شمل الآثار غري
املبا�رشة للنفقات التي تقوم بها الدول ولها
عالقة باحلرب ،وكذلك الإنفاق على الأبحاث
والتطوير ذات العالقة بالت�سليح ).ويف هذا

ال�سياق يعرف البع�ض الإنفاق الع�سكري
ب�أنه( ،النفقات التي تخ�ص�ص للن�شاط املعتاد
للقوات امل�سلحة ،وكذا املرتبات والتعوي�ضات
ل�رشاء ال�سلع واخلدمات ،والنفقات التي
تخ�ص�ص لإنتاج �أو �رشاء الأ�سلحة واملعدات
الع�سكرية من الداخل �أو من اخلارج ،والنفقات
التي تخ�ص�ص للبحث العلمي.
غري �أن التعريف الأو�سع والأكرث �شمولية
للإنفاق الع�سكري هو ذلك الذي ي�ستخدمه
معهد (�ستوكهومل) لأبحاث ال�سالم الدويل،
حيث يرى �أن الإنفاق الع�سكري يت�ضمن
الإنفاق على اجلهات الفاعلة والأن�شطة
املختلفة هي( ،القوات امل�سلحة مبا فيها
قوات حفظ ال�سالم ،ووزارات الدفاع وهيئات
حكومية �أخرى م�شرتكة يف م�شاريع دفاعية،
والقوات �شبه الع�سكرية ،عندما يح�سب
�أنها مدربة وجمهزة لعمليات ع�سكرية،
والأن�شطة الع�سكرية يف الف�ضاء .وهو ي�شمل
جميع الإنفاق اجلاري والر�أ�سمايل على،
الأفراد الع�سكريني واملدنيني ،مبا يف ذلك
رواتب املتقاعدين الع�سكريني واخلدمات
االجتماعية للأفراد ،والعمليات وال�صيانة،
وامل�شرتيات ،والبحث والتطوير الع�سكريني،
وامل�ساعدات الع�سكرية من دولة مانحة �إلى
�أخرى)� .أما امل�ستثنى من الإنفاق فهو الدفاع
املدين والإنفاق احلايل على �أن�شطة ع�سكرية
�سابقة ،مثل الإعانات املخ�ص�صة ملحاربني
قدامى ،ولإجراءات ت�رسيح من اخلدمة،
وتبديل �أ�سلحة وتدمريها.

العالقة بني الإنفاق الع�سكري
والتنمية االقت�صادية

هناك عالقة عك�سية بني ارتفاع الإنفاق
الع�سكري والتنمية االقت�صادية ،فثمة درا�سة
لأحد اخلرباء الأوروبيني ن�رشت يف �صحيفة
(هانديل�سبالت) الأملانية يف � 13أكتوبر
عام 2002م ،ت�شري �إلى �أن زيادة الإنفاق
الع�سكري بن�سبة ( )%1فقط من �إجمايل الناجت
املحلي لبلد ما �سنويا ،ميكن �أن ي�ؤدي خالل
خم�س �سنوات �إلى تراجع قدرات االقت�صاد
الوطني بن�سبة ( )%0,7لتلك الدولة .وطبيعي
هناك عالقة مبا�رشة بني عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي والإنفاق الع�سكري .وكذلك يف
التحالفات الإقليمية للبلد املعني ومدى
ارتباطه بتحالفات ع�سكرية ميكن �أن جتعل

العميد الركن (متقاعد)/
�سعـود بن �سليمـان احلب�سـي

�إنفاق البلد عند م�ستويات عالية يف املناطق
التي تلوح يف �أفقها احتماالت احلرب ،وكذلك
احلروب الأهلية والنزاعات الإقليمية ،التي
تطلق �سباقات ت�سلح بني دول املنطقة.
كما �أن هناك �سمة ممِيزة للتطور العاملي
اليوم تتمثل يف الت�صاعد املتعاظم للإنفاق
الع�سكري يف معظم البلدان ،بحيث �صار
ي�شكل عبئا يرهق كاهل موازنات الدول
الكبرية وال�صغرية على حد �سواء ،وعائقا
للتنمية االقت�صادية يف هذه الدول.
ويرى العديد من املحللني االقت�صاديني
يف العامل �أن �أعباء احلرب يف كل من العراق
و�أفغان�ستان هي �أحد الأ�سباب الرئي�سة للأزمة
الراهنة التي �أدت �إلى �أزمة مالية واقت�صادية
عاملية تعيد �إلى الأذهان �أزمة (الك�ساد
العظيم) يف بداية الثالثينيات من القرن
املن�رصم .لقد كانت الطفرة االقت�صادية التي
�شهدها االقت�صاد العاملي يف الت�سعينيات من
القرن املا�ضي ثمرة مبا�رشة النتهاء احلرب
الباردة� .إذ �أن جزءا �أ�سا�سيا من الأموال التي
كانت تنفق على �سباق الت�سلح� ،أخذت تتوجه
حينذاك نحو م�شاريع تطوير البنى الأ�سا�سية
املادية واالجتماعية .غري �أن تلك احلقبة
الذهبية مل تدم طويال ،فنهاية احلرب الباردة
مل جتلب ال�سالم النهائي للعامل ،و�رسعان
ما ظهرت وتعاظمت اخلالفات بني الدول،
وانت�رشت النزاعات وتفاقمت ال�رصاعات
ووقعت احلروب ،وت�سارعت عجلة �سباق
الت�سلح� ،سواء بني الدول الكربى� ،أو بني دول
نامية وفقرية ذات موارد مالية منخف�ضة
ومتو�سطة يف �آ�سيا و�إفريقيا بالدرجة الأولى.

العوامل امل�ؤثرة على حتديد
م�ستوى الإنفاق الع�سكري

�إن م�ستوى الإنفاق الع�سكري ون�سبته من
الناجت الإجمايل القومي يف �أي دولة تتحكم
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فيه عدة عوامل لها ت�أثري مبا�رش نوجزها يف
الآتي:
�إن الإنفاق الع�سكري هو قرار �سيا�سي
بالدرجة الأولى� ،إ�سرتاتيجي ،اقت�صادي.
وبديهي �أن تخ�ضع عملية اتخاذ هذا القرار
لت�أثري عوامل خمتلفة ،تتفاعل فيما بينها،
�سيا�سية و�إ�سرتاتيجية واقت�صادية ،فالعوامل
ال�سيا�سية ،تتمثَّل يف الو�ضع ال�سيا�سي القائم
يف البلد املعني ،وطبيعة نظام احلكم ،ودرجة
اال�ستقرار ال�سيا�سي فيه .وطبيعي �أن ثمة
عالقة مبا�رشة بني عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
والإنفاق الع�سكري� ،أما العوامل االقت�صادية
تتمثل يف:
 rالغاية الوطنية العليا للدولة.
حتدد كل دولة من الدول غاية وطنية
عليا لتحقيق م�صاحلها و�أمنها الوطني
لت�أمينها من الداخل ومقاومة التهديدات
اخلارجية عنها مبا يكفل ملواطنيها حياة
م�ستقرة توفر له �إمكانية ا�ستغالل طاقاته
للنمو والتقدم والرفاهية ،وهذه الغاية
بدورها حتدد �إ�سرتاتيجية الأمن الوطني
ومن �ضمنها حجم وت�سليح القوات امل�سلحة
لتحقيقها ،وقد تكون الغاية الوطنية كبرية
لتكوين �إمرباطورية ت�ضم الدول والأقاليم
ورمبا قارات واملحافظة عليها كما كان
يف تاريخ بريطانيا العظمى� ،أو ال�سيطرة
على مناطق �إ�سرتاتيجية حمددة من العامل
لفر�ض ال�سيطرة واملحافظة على م�صالح
وهيبة الدولة كما هو احلال خالل احلرب
الباردة بني املع�سكرين الغربي وال�رشقي,
وما ي�شهده ع�رصنا هذا من �رصاع بني الدول
الكربى حول ال�سيطرة على �أجزاء كبرية
من العامل ،لذلك ف�إن تلك الدول التي تتبنى
غايات وطنية كربى كانت وال تزال و�ستظل
بحاجة �إلى �سيا�سات معينة وا�سعة لتهيئة
الظروف املنا�سبة لتحقيق تلك الغايات,
وقوات م�سلحة برية وجوية وبحرية رهيبة
لتحقيقها بالقوة.
وقد تكون الغاية الوطنية حمدودة ولكنها
ت�سعى �إلى حتقيق م�صاحلها داخل حدودها
وجمالها احليوي خارج احلدود لت�ضم العديد
من الدول املجاورة معينة بهدف م�صالح
أرا�ض حمتلة� ،أو �أطماع
اعتيادية� ،أو ا�ستعادة � ٍ
تو�سعية ،الأمر الذي يتطلب وجود �سيا�سات
حمددة وقوات م�سلحة حمدودة ن�سبيا
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حتدد كل دولة من الدول غاية وطنية عُ ليا لتحقيق م�صاحلها و�أمنها الوطني
لت�أمينها من الداخل ومقاومة التهديدات اخلارجية عنها مبا يكفل ملواطنيها حياة
م�ستقرة توفر له �إمكانية ا�ستغالل طاقاته للنمو والتقدم والرفاهية
لتحقيقها ،وهي احلالة ال�سائدة على م�ستوى
العامل� .أما الغايات الوطنية التي ال تتعدى
حدود الدولة ،ف�إنها تتطلب �سيا�سات حمددة
�أي�ضا وقوات م�سلحة حمدودة للمحافظة على
م�صاحلها داخل حدودها وامل�ستوى املعي�شي
املنا�سب ملواطنيها .لذلك جند ب�أن الغاية
الوطنية تعد الإ�سرتاتيجية ال�شاملة للدولة
وهي الأ�سا�س يف حتديد حجم قواتها امل�سلحة
وت�سليحها .وت�ؤكد الأو�ضاع الراهنة ب�أنه ال
ميكن لأي دولة �أن حتقق م�صاحلها العليا
بالقوة منفردة �إال بال�سيا�سات املعتدلة التي
ت�أخذ يف احل�سبان امل�صالح امل�شرتكة مببد�أ
ال �رضر وال �رضار� ،أو يف �إطار ان�ضمامها �إلى
منظمات �أو �أحالف �إقليمية �أو عاملية حتد من
احلاجة �إلى قوات م�سلحة كبرية دائمة لديها،
لأن االن�ضمام �إلى هذه املنظمات �أو الأحالف
يعزز القوة امل�سلحة للدولة ،وتتيح حم�صلة
القوة لدول املنظمة �أو احللف القدرة على
مواجهة عدو م�شرتك يف حالة احلرب ،الأمر
الذي يوفر للدولة خيارات �أف�ضل عن التوجه
املبا�رش نحو �سباق للت�سلح وخ�صو�صا يف
الأقاليم غري امل�ستقرة �سيا�سيا و�أمنيا.
 rالقوة ال�سيا�سية للدولة وم�صادر
احل�صول على الأ�سلحة.
�إن قوة وعمق �سيا�سة الدولة وخ�صو�صا
غري املنتجة لل�سالح عامل جوهري لو�ضع
�سيا�سات وخطط للإنفاق الع�سكري ،وهي من
�أ�صعب ال�سيا�سات واخلطط نتيجة للمتغريات
الدولية ال�رسيعة احلادة �أحيانا ،لذلك من
ال�رضوري اتباع �سيا�سة �إنفاق ع�سكري
متوازنة ت�أخذ يف احل�سبان تلك املتغريات
و�شكل العالقات امل�ستقبلية مع الدول
املنتجة وامل�صدرة لل�سالح ،والقيود التي
تفر�ضها على ا�ستخدامه ،واحلذر ال�شديد من
التبعية ال�سيا�سية ،ف�إذا كانت القوة ال�سيا�سية
للدولة م�ؤثرة على امل�ستوى اخلارجي ،ف�إن
�سيا�سات الإنفاق الع�سكري تكون يف االجتاه
ال�صحيح والعك�س �صحيح.
 rاملوقع اجلغرايف للدولة.
يعد املوقع اجلغرايف املتميز للدولة

عر�ضة للتهديد �سواء �أكان ذلك من قبل الدول
الكربى �أو الدول املجاورة ،وخ�صو�صا تلك
التي لها م�صالح معينة يحكمها هذا املوقع
اجلغرايف ،وهذا يفر�ض على الدولة االحتفاظ
بقوات م�سلحة قوية قادرة على فر�ض �سيادة
الدولة على �أرا�ضيها ،كما �أن ات�ساع م�ساحة
الدولة وطول حدودها مع الدول املجاورة،
�أو طول �سواحلها يتطلب وجود قوات م�سلحة
كافية ومنا�سبة حلماية احلدود الربية
والأجواء واملياه الإقليمية واالقت�صادية.
وعلى الرغم من ذلك �إال �أن امل�ساحة الكبرية
للدولة توفر لها عدة مزايا �إ�سرتاتيجية
منها ,تتمتع الدول الكبرية امل�ساحة بنظرية
الدفاع بالعمق ،وينطبق هذا املبد�أ على الدول
البحرية القوية والتي ت�ستطيع مبا لديها من
قوة بحرية �ضخمة �أن ت�سيطر على م�سطحات
مائية وبحرية �شا�سعة لإقامة القواعد
الع�سكرية عليها ميكن ا�ستخدامها يف حالتي
الهجوم والدفاع ,وتتيح امل�ساحة الكبرية
الفر�صة لإن�شاء املراكز احليوية وال�صناعية
للحكومة بعيدا عن حدود الدولة ،الأمر الذي
يوفر لها القدر الكبري من احلماية من خطر
تدمري العدو لها �أو اال�ستيالء عليها .وخال�صة
القول ف�إن امل�ساحة الكبرية للدولة ب�شقيها
الإيجابي وال�سلبي تتطلب قوات م�سلحة
كبرية ومتعددة ال�صنوف للمحافظة على
�أمنها وا�ستقرارها مع الأخذ يف االعتبار
عامل الغاية الوطنية للدولة امل�شار �إليه
�أعاله.
 rالقوة االقت�صادية للدولة.
لقد �أثبت التاريخ �صحة النظرية القائلة
ب�أن (القوة االقت�صادية للدولة هي العن�رص
الأ�سا�سي لبناء قوى الدولة ال�شاملة) على
الرغم من �أهمية القوى الأخرى .كما �أن
الدرا�سات التي تطرقت لهذا املجال �أثبتت �أنه
يف الظروف التي يتعر�ض فيه الأمن الوطني
للخطر �أو تتطلب ظروفها الوطنية توجيه
القدر الأكرب من مواردها للدفاع ،ف�إنه يتحتم
�إعطاء الأولوية لهذا الن�شاط على ح�ساب
باقي �أن�شطة التنمية الأخرى .وقد اختلف

ال ميكن لأي دولة �أن حتقق م�صاحلها ال ُعليا بالقوة منفردة �إال بال�سيا�سات املعتدلة
التي ت�أخذ يف احل�سبان امل�صالح امل�شرتكة مببد�أ ال �ضرر وال �ضرار� ،أو يف �إطار
ان�ضمامها �إىل منظمات �أو �أحالف حتد من حاجتها لقوات كبرية دائمة لديها
دار�سو االقت�صاد والإ�سرتاتيجية عند البحث
عن ال�صيغة �أو متو�سط الن�سبة التي يوفر فيها
الإنفاق الع�سكري قدرا منا�سبا من التنمية
مبا يحقق اال�ستقرار والأمن الوطني واملكانة
الدولية للدولة ،ولكنهم يتفقون على �أن
الإنفاق الع�سكري املبا�رش للقوات امل�سلحة
وحدها بدون الأجهزة الأمنية الأخرى يف
العامل يرتاوح ما بني ( )%30 - 1من �إجمايل
الناجت القومي للدولة ،وتختلف هذه الن�سبة
باختالف العوامل والأو�ضاع امل�ؤثرة �سواء
ال�سيا�سية� ،أو االقت�صادية� ،أو االجتماعية� ،أو
الع�سكرية والأمنية.
وت�شري الإح�صائيات العاملية املقدمة
من معهد (�ستوكهومل) الدويل لأبحاث ال�سالم
�إلى �أن الإنفاق الع�سكري العاملي بلغ �أكرث
من ( )1,6تريليون دوالر �سنويا بالأ�سعار
املحلية لعام 2010م� ،أو ( )1,56تريليون
دوالر ب�أ�سعار عام 2009م� ،أي ما يعادل
( )%2,6من �إجمايل الناجت املحلي للعامل.
ويف عام 2016م تراوحت ن�سب الإنفاق
الع�سكري للدول بني ( )%13,7 - 1من
�إجمايل الناجت املحلي ،ويعود هذا التفاوت
�إلى الأو�ضاع الأمنية للمنطقة التي تقع فيها
الدولة ،و�إجمايل الدخل القومي لها .ويعد
الإنفاق الع�سكري م�شكلة حادة �أمام املعنيني
بالتخطيط االقت�صادي للدولة ،فالتنمية
الوطنية امل�ستدامة مطلب مهم للمجتمع،
وبناء القوات امل�سلحة القادرة على حماية
هذه التنمية �أهم ،وخ�صو�صا عندما يكون
وجود الدولة يف منطقة م�ضطربة �أمنيا
وتتعدد فيها العدائيات املحتملة.
وت�شري الدرا�سات املالية العامة التي
تناق�ش متويل احلاجات العامة التي تقوم
الدولة ب�إ�شباعها �إلى عجز كل فرد عن القيام
بها بنف�سه لعدم قابليتها للتجزئة �أو االنق�سام
ومن �أمثلتها الأمن والدفاع� ،إذ ال ميكن للفرد
�أن يحقق لنف�سه الأمن اخلارجي �أو الداخلي
الذي ال ميكن �أن يتحقق �إال كليا وال ميكن
�أن يتجز�أ حيث يحقق نفعا عاما للمواطنني
كافة ،وال يقبل �أن ي�ستفيد �أي فرد منه ،ولهذا

ال بد �أن تقوم به الدولة ب�صورة مركزية.
واجلدير بالذكر ب�أن الإنفاق الع�سكري ال
يذهب ل�رشاء الأ�سلحة واملعدات فقط ،و�إمنا
يذهب �أي�ضا لإن�شاء البنى الأ�سا�سية من �إيواء
ومرافق الإ�صالح وال�صيانة والتدريب ،وهذه
الأوجه لل�رصف مكلفة للغاية وحتتاج �إلى
موازنات متكررة كبرية �سنويا ،وترتفع هذه
املوازنات مع انخفا�ض العمر االفرتا�ضي
للأ�سلحة واملعدات امل�صاحبة لها .لذلك
ف�إنه من ال�صعب جدا اكت�شاف مدى الدقة
�أو التبذير يف توجيه الإنفاق الع�سكري.
وعلى الرغم من ذلك كله �إال �أنه من الأهمية
مبكان وجود �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات وطنية
توفر التوازن الدقيق املطلوب بني متطلبات
التنمية ومتطلبات الإنفاق الع�سكري.
 rالقدرات ال�صناعية للدولة.
�إن القدرة ال�صناعية للدولة تعد �أحد
العوامل امل�ؤثرة يف قوتها ال�سيا�سية ،وي�ؤكد
ذلك �أن �أية قوة �سيا�سية عظمى يف الوقت
احلا�رض هي يف الأ�صل قوة �صناعية كربى،
وي�صعب لأن يكون للقوة ال�سيا�سية ت�أثري �إال
�إذا �صاحبتها مقدرة �صناعية .ويف جمال
الإنفاق الع�سكري ف�إن الدولة التي متتلك
قاعدة �صناعية مدنية ميكن حتويلها من
الإنتاج املدين �إلى الإنتاج الع�سكري ب�سهولة
ويف �أقل وقت ممكن ،ف�إن ذلك يتيح لها
الفر�صة لتحقيق االكتفاء الذاتي التدريجي
وتقليل االعتماد على اال�سترياد ،وبالتايل
تخفي�ض ن�سبة الإنفاق الع�سكري مع مرور
الوقت .وال بد من القول ب�أن هذه العملية
لي�ست �سهلة وتتطلب قاعدة علمية وا�سعة
و�إمكانات اقت�صادية كبرية وفرتة من الزمن
لت�أ�سي�س قاعدة �صناعية و�إدامتها و�صوال �إلى
م�ستوى الت�صنيع احلربي مبفهومه الوا�سع.
 rالعدائيات املحتملة للدولة.
�إن العدائيات املحتملة �ضد الأمن
الوطني للدولة متعددة �سواء مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة ،اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو ع�سكرية،
�أو اجتماعية� ،أو ثقافية ،وميكن تق�سيم هذه
التهديدات من حيث م�صدر التهديد �إلى

تهديدات خارجية و�أخرى داخلية ،ومن
املعلوم ب�أن التهديدات الدولية والإقليمية
هي تهديدات خارجية من حيث امل�صدر،
وهي مو�ضوع االهتمام الأكرب من التهديدات
الداخلية ،لأن التهديدات اخلارجية تتطلب
و�ضع �سيا�سات خا�صة بت�سليح القوات
امل�سلحة ملواجهتها� .إن حتديد وتقييم م�صادر
العدائيات من حيث القوة الع�سكرية للم�صدر،
وعالقاته مع الدول امل�ؤثرة يف العامل،
وحتالفاته مع الدول الإقليمية والعاملية،
يعد العامل احليوي الذي تن�صب يف م�صلحته
كافة خمرجات العوامل الأخرى ،لذلك يجب
�أن تعمل الدولة على اتباع �سيا�سة �إنفاق
ع�سكري منا�سبة ملواجهة تلك التهديدات
ومبا يحقق لها ت�أمني �أمنها وا�ستقرارها،
ومن خالل اتباع �سيا�سة متوازنة مع القوى
الدولية الإقليمية والدولية امل�ؤثرة.
 rم�سارح احلرب والعقيدة القتالية
للقوات امل�سلحة.
يعرف مفهوم م�رسح احلرب �أو العمليات
ب�أنه م�ساحة من الأر�ض وامل�سطحات املائية
وما يعلوها من �أجواء يف الدولة �أو الإقليم �أو
القارة ،وقد ميتد م�رسح احلرب وفقا للمجال
احليوي للدولة ليمتد �إلى خارج حدودها،
وللتحالف ميتد لي�شمل �أقاليم �أو قارة �أو عدة
قارات .ويتم حتديد م�رسح احلرب �أو العمليات
وفقا للغاية ال ُعليا للدولة �أو التحالف،
و�إ�سرتاتيجياتها ال�شاملة التي حتقق تلك
الغاية ،ف�ضال عن حجم العدائيات املحتملة
وم�صدرها واجتاهاتها ،وي�ضم م�رسح
احلرب يف بع�ض العقائد الع�سكرية اجتاهات
يطلق عليها االجتاهات الإ�سرتاتيجية داخل
امل�رسح ،ويف بع�ض العقائد الع�سكرية مناطق
م�س�ؤوليات ،وكل اجتاه �أو منطقة يخ�ص�ص
لها حجم و�صنف معني من القوات للعمل فيه
مثل م�رسح /منطقة عمليات القوات الربية،
واملجال اجلوي للقوات اجلوية ،وم�رسح
 /منطقة عمليات القوات البحرية .وحتدد
طبيعة م�رسح احلرب /العمليات �صنف
وحجم القوة املطلوبة املنا�سبة لطبيعة
امل�رسح ،وي�ؤثر ات�ساع ومواجهة وعمق
م�رسح احلرب  /العمليات للدولة مع اختالف
الطبيعة اجلغرافية لها على حجم وت�سليح
القوات الالزمة للعمل فيه.
ويف حاالت عدة تتطلب طبيعة امل�رسح
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الدبابة (اليوبارد) الأملانية ال�صنع
التكلفة التقريبية للدبابة الرئي�سية حوايل ( 8ـ  )10مليون دوالر
نوعية خا�صة من �صنوف القوات والأ�سلحة
واملعدات ،فمثال طبيعة امل�رسح ال�صحراوية
ال�شا�سعة تتطلب قوات برية كبرية ذات خفة
حركة عالية مع الأخذ يف احل�سبان عدم
احلاجة �إلى عن�رص �إداري كبري� ،أما املجال
اجلوي الوا�سع يتطلب قوات جوية متطورة
قادرة على حتقيق ال�سيطرة اجلوية املحدودة
�أو الكاملة ،وتنفيذ العمليات اجلوية املختلفة
بكفاءة عالية ،كما �أن امل�رسح البحري الذي
ي�ضم �سواحل طويلة يحتاج �إلى قوة بحرية
متعددة ال�صنوف قادرة على تنفيذ العمليات
البحرية بكافة �أنواعها بكفاءة تامة� .أما فيما
يتعلق بالعقيدة القتالية للقوات امل�سلحة
هي العامل الآخر املهم الذي يحدد حجم
ونوع الأ�سلحة واملعدات التي يجب �أن تنفذ
مبوجبها العقيدة القتالية ،فعلى �سبيل املثال
العقيدة القتالية الهجومية تتطلب �أ�سلحة
ومعدات تختلف عنها يف العقيدة القتالية
الدفاعية ،وذلك من حيث املوا�صفات الفنية
والت�أثري املطلوب يف م�رسح العمليات.

ت�أثري الإنفاق الع�سكري
على االقت�صاد الوطني

ومبا �أن الإنفاق العام مرتبط بدور
الدولة وت�أ�سي�سها لوظائفها ،ف�إن النفقات
الع�سكرية كجزء من النفقات العامة ،ف�إنها
تقوم بدور مهم يف �أداء االقت�صاد الوطني
لوظائفه( ،ويتوقف هذا الدور على طبيعة
وحالة التنمية التي مير بها املجتمع من
ناحية ،والأهداف املميزة التي ت�ستهدفها
الدولة من وراء هذا الإنفاق من ناحية
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�أخرى .ولكن هذا الإنفاق ي�ؤثر بدوره على
الكميات االقت�صادية الإجمالية الأخرى،
ويتوقف هذا الت�أثري على اجتاه هذه الكميات
وب�صفة خا�صة هل هي يف اجتاه انكما�شي �أم
تو�سعي؟ وكذا مكونات هذا الإنفاق وكم منها
يخ�ص�ص للإنفاق يف الداخل؟ ،وكم منها
يخ�ص�ص للإنفاق يف اخلارج؟ ،كما �أن الآثار
االقت�صادية للإنفاق الع�سكري تتوقف �أي�ضا
على متويله ،وعادة ما يقال �إنه ميكن اللجوء
�إلى متويله من خالل رفع ال�رضائب والعوائد
الأخرى) .خا�صة و�أن هذا الأ�سلوب ي�ساعد
على التخفيف من الت�ضخم ،الذي ميكن �أن
يرتتب على هذا الإنفاق .فكفاية حت�صيل
ال�رضائب بالقدر املنا�سب لتمويل الإنفاق
العام ي�ساعد على تخفي�ض القوة ال�رشائية،
وبالتايل يخفف من �ضغط الطلب اخلا�ص
على عوامل الإنتاج ،التي �ستتحول بدورها
على املدى الطويل لتلبية احتياجات الإنفاق
العام.
�إن الأمن الوطني يف جوهره هو اقت�صاد،
ولكل دولة لديها مواردها التي ي�صنفها
االقت�صاديون �إلى �أر�ض وموارد ب�رشية
ور�أ�س مال ،وهذه املوارد ميكن �أن توجه
لتلبية كثري من الأهداف ،ومن هذه الزاوية
يت�أثر الأمن الوطني للدولة بثالثة عنا�رص
رئي�سية هي:
 كمية املوارد الوطنية املتاحة الآنويف امل�ستقبل.
 ن�سبة املوارد املخ�ص�صة العتباراتالأمن الوطني.

الإنفاق الع�سكري ي�ستمد
مربراته من �أولويات
الدولة و�أهدافها الوطنية،
(ويف حالة ا�ستمراره مرتفعا
ملدد طويلة ،ف�إنه ي�ؤثر على
خمتلف �أوجه احلياة ومن
بينها القطاعات املدنية

ت�أثري الإنفاق الع�سكري على
االقت�صاد الوطني يتوقف على
اخل�صائ�ص الهيكلية لالقت�صاد
الوطني املتمثلة يف هياكل الإنتاج
والتوزيع والتبادل التجاري،
ومرحلة النمو التي مير بها املجتمع
ومدى توافر املوارد املتاحة

 كفاءة ا�ستخدام هذه املوارد لتحقيق�أهداف الأمن الوطني.
وهذه العنا�رص الثالثة يتم حتديدها من
خالل الدرا�سات واملناق�شات التي تتم يف
ثالثة م�ستويات يف الدولة وذلك على النحو
الآتي:
 rامل�ستوى الأول.
ميثله االقت�صاديون يف ال�سلطة التنفيذية،
و�أع�ضاء اللجان االقت�صادية واملالية يف
املجل�س الت�رشيعي ،حيث يتم فيه حتديد
كمية املوارد املتاحة الآن ،وكيفية الت�أثري
عليها بالزيادة والنق�صان يف امل�ستقبل،
من خالل ال�سيا�سة االقت�صادية التي ميكن
توجيهها لتحقيق معدالت عالية من الإنتاج
ومن الت�شغيل والنمو ،وبالتايل الت�أثري يف
كمية املوارد املتاحة يف امل�ستقبل ،وهذا
ينطبق على القطاعني املدين والع�سكري،
فك�أن القدرة الع�سكرية م�ستمدة من القدرة
االقت�صادية ويف الوقت نف�سه ت�ؤثر وتت�أثر
بها.
 rامل�ستوى الثاين.
متثله وزارتا املالية والدفاع وجلنة
الأمن الوطني يف املجل�س الت�رشيعي،
حيث يتم فيه االقرتاع على ن�سبة املوارد
املخ�ص�صة العتبارات الأمن الوطني عن
طريق املفا�ضلة بني زيادة القدرة الدفاعية
وزيادة اال�ستثمارات يف القطاعات املدنية
الأخرى.
 rامل�ستوى الثالث.
متثله الأجهزة املختلفة يف وزارة
الدفاع ،والتي يتم بوا�سطتها ا�ستخدام
املوارد املخ�ص�صة للدفاع بكفاءة عن
طريق الأ�ساليب احلديثة لإعداد موازناتها،

والتي متكن من تر�شيد الإنفاق الع�سكري
مع املحافظة على م�ستوى الكفاءة القتالية
للقوات امل�سلحة.
ي�ستمد الإنفاق الع�سكري مربراته من
�أولويات الدولة و�أهدافها الوطنية( ،ويف حالة
ا�ستمراره مرتفعا ملدد طويلة ،ف�إنه ي�ؤثر على
خمتلف �أوجه احلياة ومن بينها القطاعات
املدنية ،وي�ؤدي الإنفاق الع�سكري �إلى تفاقم
ارتفاع الأ�سعار ،لأنه ي�ؤدي �إلى زيادة الطلب
دون �أن يقابله زيادة يف حجم املعرو�ض من
ال�سلع القابلة للبيع �أو الت�صدير .وي�شتد هذا
مولت هذه الزيادة من الإنفاق من
الأثر �إذا ّ
خالل زيادة كمية النقود املتداولة .وي�ؤثر
الإنفاق الع�سكري على ميزان املدفوعات
خا�صة �إذا ما اقرتن بازدياد الإنفاق على
اال�سترياد من اخلارج� ،إال �أن بع�ض الدول
وخ�صو�صا امل�صنعة للأ�سلحة متكنت
من زيادة �صادراتها وحت�سني موازين
مدفوعاتها من خالل مبيعات الأ�سلحة �إلى
اخلارج ،خا�صة و�أن وجود �سوق م�ضمونة
مربحة لإنتاج الأ�سلحة قد كفى هذه الدول
م�شاق املناف�سة يف املجاالت الأخرى).
�إن ت�أثري الإنفاق الع�سكري على االقت�صاد
الوطني يتوقف على ،اخل�صائ�ص الهيكلية
لالقت�صاد الوطني املتمثلة يف هياكل
الإنتاج والتوزيع والتبادل التجاري ،ومرحلة
النمو التي مير بها املجتمع ومدى توافر
املوارد املتاحة( ،الناجت القومي  +الواردات
(ال�صادرات) .ويتوقف �أي�ضا على تخ�صي�ص
الإنفاق الع�سكري �سواء بالإنفاق يف الداخل
�أو اخلارج ،ف�إذا كان اجلزء الأكرب من هذا
الإنفاق يتم يف الداخل� ،سواء للمتطلبات
االعتيادية للقوات امل�سلحة �أو ل�رشاء الأ�سلحة

الطائرة املقاتلة (�أف  )15الأمريكية ال�صنع
�سعر الطائرة املقاتلة الواحدة ( )20مليون دوالر تقريبا

الفرقاطة (فرمي) الفرن�سية ال�صنع
تكلفة الفرقاطة الواحدة عموما ( 520ـ  )620مليون دوالر تقريبا
من الداخل ،ف�إن ذلك ي�ؤثر بال�رضورة على
م�ستوى الطلب وم�ستوى الأ�سعار يف الفرتة
الق�صرية ،وعلى تخ�صي�ص عوامل الإنتاج
يف الفرتة الأطول ،و�إذا كان اجلزء الأكرب من
هذا الإنفاق ينفق على الأ�سلحة واملعدات من
اخلارج ،ف�إن ذلك ي�ؤثر على ميزان املدفوعات.
و�إذا كان اجلزء الأكرب من الإنفاق ينفق على
الأبحاث والتطوير يف املجاالت الع�سكرية،
ف�إن ذلك ي�ؤثر بطريقة غري مبا�رشة على
الأبحاث والتطوير يف املجاالت املدنية.
وطبقا للعوامل التي حتدد م�ستوى
الإنفاق الع�سكري للدولة امل�شار �إليها �أعاله،
قد تفر�ض على دولة ما زيادة �إنفاقها
الع�سكري رغم ظروفها االقت�صادية ،ويف
هذه احلالة( ،قد تلج�أ الدولة �إلى امت�صا�ص
الزيادة يف الإنفاق الع�سكري باالقرتا�ض

من الأفراد يف �صورة بيع م�ستندات للأفراد
وامل�ؤ�س�سات ،ولكن هذا الطريق يقرتن �أي�ضا
بزيادة متلك الأفراد لأ�صول �سائلة عن ذي
قبل ،وبالتايل تدفعهم وت�شجعهم على زيادة
الإنفاق من الداخل املتاح ،ويزداد �أي�ضا
الطلب الكلي .ومن جهة �أخرى تلج�أ احلكومة
لتغطية الإنفاق الع�سكري �إلى االقرتا�ض من
البنك املركزي� ،أو �إ�صدار نقود جديدة ،ولكن
هذا الطريق يرتتب عليه �إطالق قوى الت�ضخم
نتيجة للزيادة املطلقة يف الإنفاق الكلي).
خال�صة القول ف�إن املخت�صني بال�ش�ؤون
االقت�صادية ين�صحون ب�أنه( ،قد يكون من
الأف�ضل بالن�سبة للدول التي يحتل فيها
الإنفاق الع�سكري ن�سبة مرتفعة من الناجت
القومي الإجمايل �أن تعتمد �إلى تبني �سيا�سات
نقدية ومالية منا�سبة للحد من �آثار الإنفاق
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تبذيرا و�إمنا ا�ستثمار للدولة
الإنفاق الع�سكري ال ميكن اعتباره
ً
ليوم حتتاج فيه �إىل املحافظة على كيانها و�صد �أي اعتداء عليها،
وبالتايل حتقيق الأمن واال�ستقرار والرخاء لل�شعب

خريطة تو�ضح الإنفاق الع�سكري للدول (با�ستخدام �أرقام وكالة املخابرات املركزية)
الع�سكري ،ومن �أهم هذه ال�سيا�سات ما يلي:
 ثبات الإنفاق احلكومي ككل علىال�سلع واخلدمات بغ�ض النظر عن انخفا�ض
عوائد الدولة �أو زيادتها.
 و�ضع القواعد التي حتكم حتويلاملدفوعات للأفراد وامل�ؤ�س�سات بحيث
تكون هناك �إعانات للعاطلني �أو املحتاجني
تزداد يف �أوقات االنكما�ش ،وتقل �أوقات يف
االنتعا�ش.
 التحكم يف معدل ال�رضيبة لتحقيقتوازن املوازنة عند م�ستوى الت�شغيل الكامل،
بحيث يكون م�ستوى ال�رضيبة مرتفعا مع منو
الإنفاق ،وهو �أمر ي�ضمن معدل ال�رضيبة مع
منو الإنفاق الع�سكري بالنق�ص �أو الزيادة،
ومع معدل منو الإنتاج والت�شغيل ،حيث تقل
وقت الك�ساد وترتفع �أوقات الت�شغيل الكامل.
عموما �إن الإ�سرتاتيجيات الوطنية للدولة
و�أهمها الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية التي توجه
باقي الإ�سرتاتيجيات ،والتي حتدد موقع
الدولة من التغريات ال�سيا�سية امل�ستمرة
والأ�ساليب والو�سائل ملواجهتها التي من
�ش�أنها �إبعاد الدولة عن خطر االجنرار يف
�سباق الت�سلح ،وبالتايل ارتفاع م�ستوى
الإنفاق الع�سكري على م�ستويات الإنفاق
الأخرى ،التي توفر للمجتمع العي�ش الكرمي
والرفاهية من جهة ،والأمن واال�ستقرار
للدولة من جهة �أخرى( ،ولكن)� ،إن الإنفاق
الع�سكري بالرغم من ت�أثريه على االقت�صاد
الوطني� ،إال �إنه ا�ستثمار ليوم حتتاج فيه
الدولة �إلى املحافظة على �سيادتها وهيبتها
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و�أمنها وا�ستقرارها.

الإنفاق الع�سكري لأعلى
خم�س دول يف العامل

لقد �أ�صبح تزايد الإنفاق الع�سكري �سمة
الع�رص للعديد من الدول ومنها ال�صني ،فقد
عمدت �إلى زيادة �إنفاقها الدفاعي لي�س
بهدف الهيمنة واال�ستحواذ ،بل حماية
مل�صاحلها االقت�صادية ولت�أمني جتارتها
اخلارجية .ويف بحث �أعده (�أنور �سعيد
�إبراهيم) يهدف �إلى التعرف على �أثر الإنفاق
الع�سكري من خالل درا�سة طبيعة الإنفاق
الدفاعي ودوره يف توفري الأمن واال�ستقرار
وت�سهيل اال�ستثمارات الإجنبية فيها ،ف�ض ًال
عن اقتحام ال�صناعة الع�سكرية وت�أمني
بع�ض امل�ستلزمات الإن�سانية وامل�شاركة
يف جمموعة متنوعة من الأ�شغال العامة
التي ميكن ا�ستخدامها يف املجاالت املدنية
والع�سكرية ،وهدف البحث �إلى التعرف
على �أثر الإنفاق الع�سكري يف حتقيق النمو
االقت�صادي ال�صيني ،ومتثلت م�شكلة البحث
يف( :هل تزايد الإنفاق الع�سكري ال�صيني ي�ؤثر
يف زيادة معدالت النمو االقت�صادي �أم ال؟)،
فيما يفرت�ض البحث �أن الربامج الدفاعية
تعمل على توفري اال�ستقرار ال�سيا�سي و تطوير
الأ�ساليب الدفاعية.
واعتمد البحث على بيانات البنك
الدويل لدولة العينة (ال�صني) لل�سنوات
(1990م2018-م) ،وتو�صل البحث �إلى
وجود عالقة �إيجابية معنوية قوية بني
الإنفاق الع�سكري والنمو االقت�صادي

والتبادل التجاري وعالقة معنوية عك�سية
مع معدالت البطالة ،وا�ستنتج البحث وجود
عالقة �سببية ثنائية االجتاه بني الإنفاق
الع�سكري والنمو االقت�صادي ف�ض ًال عن
م�شاركة النمو االقت�صادي والإنفاق الع�سكري
يف زيادة حجم ال�صادرات ،وبالتايل حت�سني
التبادل التجاري ل�صالح البلد.
ووفقا لتقرير معهد (�ستوكهومل) الدويل
لأبحاث ال�سالم �أن الإنفاق الع�سكري العاملي
وا�صل ارتفاعه يف معظم الدول الكربى عام
2020م ،فيما حلت رو�سيا بني �أكرب خم�س
دول يف العام من حيث الإنفاق الع�سكري .فقد
بلغ �إجمايل الإنفاق الع�سكري يف العامل يف
عام 2019م ( )1,981مليار دوالر ،بزيادة
قدرها ( )%2,6على �أ�سا�س �سنوي ،يف وقت
انخف�ض فيه �إجمايل الناجت املحلي العاملي
بن�سبة ( )%4,4ب�سبب جائحة (كوفيد)19-
وتداعياتها.
وكان الإنفاق الع�سكري العاملي بلغ
�أ�صال يف العام 2019م �أعلى م�ستوى له
منذ نهاية احلرب الباردة .وا�ستمر الإنفاق
الع�سكري يف االرتفاع خالل عام متيز بتباط�ؤ
اقت�صادي ما يعني �أن (العبء الع�سكري)
(ح�صة الإنفاق الع�سكري من الناجت املحلي
الإجمايل) ارتفع بدوره .وزادت هذه احل�صة
يف العامل مبقدار ( )0,2نقطة مئوية خالل
عام ،لت�صل �إلى ( ،)%2,4يف �أكرب زيادة على
�أ�سا�س �سنوي منذ الأزمة املالية يف 2009م.
و�أظهر التقرير �أن الواليات املتحدة الأمريكية
ال تزال تت�صدر قائمة �أكرب دول العامل من

حيث النفقات الع�سكرية ،ال بل �إن قيمة هذه
النفقات زادت يف عام 2020م بن�سبة ()%4,4
لت�صل �إلى ( )778مليار دوالر� ،أي ( )%39من
�إجمايل النفقات الع�سكرية يف العامل .وهذا
ثالث عام على التوايل ت�سجل فيه النفقات
الع�سكرية الأمريكية زيادة بعد �سبع �سنوات
من الرتاجع .وقالت (�ألك�سندرا مارك�شتايرن)
التي �شاركت يف �إعداد التقرير �إن هذه الزيادة
«تعك�س املخاوف املتزايدة مما تعتربه
تهديدات من مناف�سني �إ�سرتاتيجيني مثل
ال�صني ورو�سيا ،ف�ضال عن رغبة �إدارة ترامب
يف تعزيز ما تعده جي�شا �أمريكيا منهكا».
ويف هذا ال�سياق لفت (دييغو لوبيز دا
�سيلفا)� ،أحد م�ؤلفي التقرير� ،إلى �أن �إدارة
(بايدن)« :مل تعط �أي م�ؤ�رش على �أنها
�ستخف�ض الإنفاق الع�سكري» .ويف املرتبة
الثانية والثالثة حلت ال�صني والهند تباعا،
وو�صلت قيمة الإنفاق الع�سكري لل�صني
يف عام 2020م �إلى ( )%13من �إجمايل
الإنفاق الع�سكري العاملي ،علما ب�أن العمالق
الآ�سيوي يوا�صل بدون �أي انقطاع منذ ()26
عاما زيادة �إنفاقه الع�سكري بالتوازي مع

منو اقت�صاده .ارتفع الإنفاق الع�سكري لل�صني
عام 2020م بن�سبة � ٪1,9إلى ( )252مليار
دوالر ،فيما بلغ الإنفاق الع�سكري للهند
العام املا�ضي ( )72,9مليار دوالر .وفقا
لتقرير (�سيربي) ،فقد و�صل الإنفاق الع�سكري
الرو�سي عام 2020م �إلى ( )61,7مليار
دوالر ،بزيادة ( )٪2,5عن العام ال�سابق.
بذلك احتلت رو�سيا املرتبة الرابعة يف ترتيب
املعهد .ويف الوقت نف�سه لفت التقرير �إلى �أن
الإنفاق الع�سكري الفعلي لرو�سيا يف العام
املا�ضي كان �أقل بن�سبة ( )٪6,6مما ورد يف
ميزانيتها الع�سكرية الأ�صلية .وختمت اململكة
املتحدة قائمة الدول اخلم�س الأولى ،حيث
بلغ �إنفاقها على الت�سلح يف العام املا�ضي
( )59,2مليار دوالر ،بزيادة قدرها ()٪2.9
عن عام 2019م .و�أ�شار التقرير �إلى زيادة
كبرية يف الإنفاق الع�سكري يف عام 2020م
يف دول (الناتو) ،حيث زاد عدد الدول الأع�ضاء
يف احللف التي �أنفقت ( )%2على الأقل من
ناجتها املحلي الإجمايل على جي�شها (�أي
بلغت الهدف املحدد من احللف) ،من ( )9دول
يف 2019م �إلى ( )12دولة يف 2020م.

اخلال�صة

�إن الإنفاق الع�سكري يف �أي دولة حتدده
العديد من العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والأمنية ،وهناك عالقة جدلية
بني الإنفاق الع�سكري والتنمية االقت�صادية
التي كانت وال تزال و�ستبقى قائمة ،ويف كل
الأحوال ف�إن الإنفاق الع�سكري غري املتوازن
مع متطلبات جماالت التنمية الأخرى ،ي�ؤثر
على منو االقت�صاد الوطني ب�شكل مبا�رش
وغري مبا�رش ،كما �أن الإنفاق الع�سكري ال
تبذيرا و�إمنا ا�ستثمار للدولة
ميكن اعتباره
ً
ليوم حتتاج فيه �إلى املحافظة على كيانها
و�صد �أي اعتداء عليها ،وبالتايل حتقيق الأمن
واال�ستقرار والرخاء لل�شعب.
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طائرات احلرب الإلكرتونية

اللواء متقاعد الدكتور/
علي حممد رجب

احلـرب الإلكرتونيـة كمـا تعرفهـا العديـد مـن
املو�سوعات واملراجع الع�سكرية هي جمموعة من
الإجراءات الإلكرتونية ،املت�ضمنة ا�ستخدام بع�ض
النظم والو�سائل الإلكرتونية ال�صديقة يف ا�ستطالع
الإ�شعـاع الكهرومغناطي�سـي ال�صـادر مـن نظـم
وو�سائل ومعدات العدو الإلكرتونية املختلفة ،مع
اال�ستخدام املتعمد للطاقة الكهرومغناطي�سية يف
الت�أثري على هذه النظم والو�سائل؛ ملنع� ،أو حرمان،
�أو تقليل ا�ستغالل العدو للمجال الكهرومغناطي�سي،
ف�ضـ ًال عـن حمايـة املوجـات الكهرومغناطي�سيــة
ال�صادرة من النظم والو�سائل الإلكرتونية ال�صديقة
من ا�ستطالع العدو لها� ،أو الت�أثري عليها.
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ُوتعد �إعاقة نظم وو�سائل العدو الإلكرتونية �أحد الإجراءات املهمة
التي تقوم على فكرة �إعاقة ت�شغيل النظم ،والو�سائل الإلكرتونية
املعادية ب�أنواعها املختلفة ،من خالل الت�أثري على كفاءتها يف �أداء
مهامها الوظيفية ب�أ�ساليب الإعاقة الإلكرتونية ،الإيجابية وال�سلبية.
وال ميكن للطائرات الع�سكرية حمل كم كبري من الأنظمة الإلكرتونية،
لأنه �سيكون على ح�ساب املهام الأخرى .ومن هنا ظهرت احلاجة
�إلى طائرات خا�صة ،تكون مهمتها الأ�سا�سية هي احلرب الإلكرتونية،
وتعميتها ،من خالل مهام
حيث تقوم مبفاج�أة دفاعات اخل�صم
ّ
التن�صت الإلكرتوين ،والت�شوي�ش .و�إذا كانت منظومات مهام هذه
الطائرات تتيح لها التحليق على م�سافة �أمان من و�سائل دفاعات
اخل�صم اجلوية ،ف�إنها ،باملقابل ،تكون �شديدة التعر�ض للنريان ،لأنها
بطيئة ،و�ضعيفة املناورة.
لقد تعدت احلرب احلديثة مرحلة البطولة التقليدية ،فكل العمليات
تتم من خالل الأجهزة الإلكرتونية يف ك�شف الهدف ،وحتديد
الأولويات ،وتوجيه ال�صواريخ ،والت�شوي�ش على املعدات الإلكرتونية
للطرف الآخر .واال�ستخدام ال�سليم للحرب الإلكرتونية يزيد كثرياً
من املزايا اجلوهرية لل�سالح ،كما �أن املزج بني العديد من فنون
احلرب الإلكرتونية وبني التكتيك ميكن �أن يو ّفر حداً معقو ًال من
القدرة على البقاء� ،سواء للطائرة املهاجمة �أو لطاقم الدفاع اجلوي
الأر�ضي .وتوفر و�سائل احلرب الإلكرتونية املحمولة جوا الذراع
الطويلة ،والقوة ،واحلماية لتوجه ال�رضبة اجلوية ،وميكن �أي�ض ًا �أن
توفِّر �إمكانية احلماية �ضد القوة اجلوية املعادية .لذا هي �سل�سلة
من �إجراءات الفعل ورد الفعل املوقوت ،ينجح فيها من يلج�أ �إلى
والفعال للتكنولوجيا.
اال�ستخدام الذكي
ّ
خلفية تاريخية
يف نهاية احلرب العاملية الثانية ،بد�أت القاذفات والطائرات
الهجومية حمل �أنواع متعددة من م�ستودعات الإعاقة ال�ضو�ضائية،
عري�ضة النطاق ،لإرباك �أنظمة الدفاع اجلوي .وج ّهزت الواليات
املتحدة الأمريكية القاذفات طراز ( ،)B-29التي كان يطلق عليها
(�سوبرفورت�س  ،)Superfortressمبعـدات ا�ستطـالع و�إعاقـة رادارية،
يقوم بت�شغيلها الطيارون .وا�شرتك مع كل ت�شكيل جوي مهاجم

�إعاقة نظم وو�سائل العدو الإلكرتونية تعد�أحد
الإجراءات املهمة التي تقوم على فكرة �إعاقة
ت�شغيل النظم ،والو�سائل الإلكرتونية املعادية
ب�أنواعها املختلفة

طائرة ( )B-29جمهزة خ�صي�ص ًا لأعمال الإعاقة الإلكرتونية .وكانت
املهمة �سهلة وب�سيطة ،ن�سبياً ،حلداثة التهديد وبدائيته ،فما كان
ويوجه الهوائي جتاه
على الطيار �إال �أن ي�ضبط تردد جهاز الإر�سال،
ّ
م�ستقبل العدو بطريقة يدوية .وبتطور احلرب الإلكرتونية ،وبا�ستخدام
املدفعية امل�ضادة للطائرات واملوجهة بالرادار ،ورادارات الإنذار
املبكر� ،سارعت الواليات املتحدة الأمريكية �إلى اال�ستعانة بالأعمال
الإلكرتونية امل�ضادة لذلك التهديد ،فجهزت طائراتها ببع�ض مر�سالت
الإعاقة ،ولكن ذلك كان غري عملي ،عالوة على تكاليفه الباهظة ،ومن
حورت بع�ض الطائرات من طراز ( ،)TB-25Jلتعمل كطائرات
هنا ّ
للإعاقة.
ويف عام 1966م ،حتولت حرب فيتنام �إلى حرب �إلكرتونية ،حينما
غطّ ت �شبكة رادارات الإنذار الأمريكية كل �أجواء فيتنام ال�شمالية،
وكانت القوات البحرية الأمريكية �أول من �أح�س بالأهمية الزائدة
لأنظمة الإنذار والإعاقة املحمولة جواً ،فقامت بتطوير القاذفة (A-6
� )A Intruderإلى الطائرة (براولر ( )EA-6A Prowlerوهي طائرة
ت�شوي�ش ذات �أربعة مقاعد ونظام ت�شوي�ش تكتيكي) ،وذلك بتجهيزها
مب�ستودع �إعاقة �ضو�ضائي ،طراز ( ،)ALQ-76وم�ستقبالت للإنذار
والتحذير الراداري عند �إطالق ال�صواريخ ال�سوفيتية ال�صنع .ودعا
بع�ض املخططني الع�سكريني الأمريكيني �إلى الرتكيز على حت�سني
الدفاع الذاتي للطائرات من خالل احلرب الإلكرتونية ،وجتنب الرادار
وو�سائل الك�شف الأخرى ،يف مقابل اال�ستثمار يف طائرات مكلفة،
ت�ستخدم يف مهام احلرب الإلكرتونية مثل (براولر )Prowler EA-6B
ولكن ،للمحافظة على القدرة على العمل بنجاح يف مواجهة دفاعات
جوية متطورة ،كان البد من ا�ستثمارات يف جميع عنا�رص احلرب
الإلكرتونية ،و�إخماد دفاعات العدو اجلوية.
ويف عـــام 1970م ،ر�صــدت املخابـــرات الغربيـــة نوعــ ًا
جديــداً مــن ال�صواريــخ �أر�ض /جـــو ال�سوفيتيــة ال�صنـع ،طراز
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احلرب احلديثة تعدت مرحلة البطولة التقليدية،
فكل العمليات تتم من خالل الأجهزة الإلكرتونية
يف ك�شف الهدف ،وحتديد الأولويات ،وتوجيه
ال�صواريخ ،والت�شوي�ش على املعدات الإلكرتونية
للطرف الآخر

(�سام ،)SAM-3 ٣يدخل حلبة ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط� ،إ�ضافة
�إلى ا�ستخدام ال�صواريخ احلرارية (�سام  ،)SAM 7 ٧وكان لزام ًا على
�أمريكا �أن حت ِّدث من �أنظمتها الإلكرتونية املحمولة جواً لتتم ال�سيطرة
عليها بوا�سطة �أجهزة ا�ستقبال مربجمة ،مع ا�ستخدام احلوا�سب الآلية
لتوفري الكفاءة والفاعلية لطائرات احلرب الإلكرتونية.
و�أنتجت ال�صناعات الأمريكية �أول نظام للإعاقة التكتيكية
( ،)ALQ-99والذي ُ�س ِّمي ( ،)Canoeومت حتميله يف م�ستودعات على
الطائرة (براولر  ،)Prowler EA-6 Bوبذلك بد�أت طائرات احلرب
الإلكرتونية �أول الأعمال للم�ساندة القتالية احلقيقية يف فيتنام عام
1971م ،عندما �ساندت �أعمال الهجوم اجلوي للقاذفات.
ومع تطوير ال�سوفيت لنظام الدفاع اجلوي ال�صاروخي (�سام٢
 )SAM-2با�ستخدام الرادارات التي تعمل يف حيزات الرتدد (،)G/H
ردت �أمريكا با�ستخدام امل�ستودعات ( ،)ALQ-101فرد ال�سوفيت
با�ستخدام حيزات الرتدد ( )I/Jعام 1969م ،فطَّ ور الأمريكيون
امل�ستودعات ( ،)ALQ-119التي ا�شتملت على �إعاقة �ضو�ضائية،
وخداعية .ويف حرب �أكتوبر 1973م ،بني العرب و�إ�رسائيل ،ظهر
والفعال للمدفعية امل�ضادة للطائرات وال�صواريخ،
اال�ستخدام املن�سق
ّ
والتي تعمل يف حيزات خمتلفة من الرتدد ،بالإ�ضافة �إلى ال�صواريخ
احلرارية ،مما �ص َّعب مهمة الطائرات املهاجمة .ومع ات�ساع التهديد،
ا�ستحال على هذه الطائرات �أن حتمل كل الو�سائل الإلكرتونية
امل�ضادة ،و�أ�صبح جتهيز الطائرة ( )EA-6Bب�أنظمة �إلكرتونية حديثة
هو االجتـاه ال�سليم ،وتبع ذلك ا�ستخدام طائرة احلرب الإلكرتونية
( ،)EF-111التي ت�صل �رسعتها �إلى ما يزيد على �ضعف �رسعة
ال�صوت ،مما يو ّفر التوافق يف ال�رسعة مع الطائرات الأخرى ،حيث
ت�صاحب واحدة� ،أو عدة طائرات ،للحرب الإلكرتونية طائرات ال�رضبة
اجلوية �أثناء حتقيق املهمة.
ويف عـام 1981م ،جــدد �ســـالح اجلــو الأمريكـــي الطائــرات
( ،)F-111بينما كان ميكن للطائرة (براولر) �أن حتمل ال�صاروخ
(هارم  ،)HARRMامل�ضاد للرادارات لت�أدية مهمتي الت�شوي�ش
و�إخماد الدفاع اجلوي املعادي .وخدمت كلتا املن�صتني على نحو
متميز ،فالت�شوي�ش عن بعد كان مطلوبا ملهام الطائرة ()F-111
فوق �أهداف حممية جيدا .غري �أن تخفي�ضات يف امليزانية �أدت �إلى
خروج الطائرات ( )F-111من اخلدمة ب�سالح اجلو الأمريكي يف عام
1998م ،واعتمدت الواليات املتحدة الأمريكية منذ ذلك احلني على
العــدد 542
فرباير ٢٠٢٢

42

طائرات (براولر) من البحرية الأمريكية وم�شاة البحرية الأمريكية
لت�أدية هذه املهام .وانتدبت الطائرات (براولر) للعمل انطالقا من كل
جمموعة حامـالت طائـرات يف العديد من املناطق.
وجرى حتديث �أ�سطول ( ،)A6-Bوانتقلت �أطقم ( )F-111ال�سابقة
لتخدم �ضمن �أ�رساب (براولر) يف �سالح البحرية الأمريكية .وخ�ضعت
هذه الطائرات لعمليات حتديث يف عام 2005م ب�إ�ضافة جمموعة
اال�ستقبال ( )LQ-218وقدرة �أوفر على املعاجلة.
ويوجد يف العديد من دول العامل حاليا طائرات �صممت
خ�صي�صا ملهام احلرب الإلكرتونية �أو مت تعديلها للقيام بهذه
املهام ،ومن هذه الطائرات :يف الواليات املتحدة (،)Skynight
ويف اليابان ( ،)Kawasaki EC-1ويف ال�صني (،)Shaanxi Y-8EW
ويف الربازيل ( ،)Embraer R-99ويف �إ�رسائيل (IAI 202B
 ،)Aravaويف �أملانيا و�إيطاليا ( ،)Tornado ECRويف رو�سيا
(.)An-12BK-PPS- Mi-8PP- An-26REP- Tu-16RM-2
كيفية ا�ستخدام طائرات احلرب الإلكرتونية
يف مهمة الدعم الإلكرتوين ،ت�صاحب طائرة احلرب الإلكرتونية
الطائرات القائمة بتنفيذ املهمة ،بحيث تكون بعيدة عن ت�أثري و�سائل
الدفاع اجلوي املعادية ،وتقوم بتنفيذ مهمتها ل�صالح باقي القوات
التي ال حتمل �أية طائرة منها �أية معدات حرب �إلكرتونية ،وهنا تكون
مهمة طائرة احلرب الإلكرتونية �إعاقة جميع الرادارات املعادية يف
منطقة الهدف ،وذلك من خالل ت�شكيل حاجز �إلكرتوين ،ي�سرت حتركات
ومناورات بقية الطائرات ال�صديقة ،مبا ي�سهل مهمتها ،ويتطلب ذلك
�أنظمة ا�ستقبال ذات ح�سا�سية عالية ،حتى ميكنها ك�شف ومتييز
وحتديد جميع الرادارات املعادية من و�ضع بعيد عن مرمى و�سائل
الدفاع اجلوي املعادية ،كما يجب توفري �أجهزة �إر�سال ذات قدرة
عالية لتحييد عمل هذه الرادارات من م�سافة بعيدة .ونظراً للكم الهائل
من التهديد الراداري ،فقد ظهرت احلاجة �إلى ا�ستخدام احلوا�سب
الآلية لل�سيطرة على الإعاقة ،لتحقيق التوافق بني التهديد ومتطلبات
الإعاقة .وتطري طائرات احلرب الإلكرتونية �أمام الطائرات املهاجمة،
ويف �أثناء اقرتابها من احلد الأمامي للقوات تقوم هوائياتها مب�سح
املنطقة ،لتحديد م�صادر الإ�شعاع التي ت�شكِّل التهديد ،ومبجرد
االكت�شاف والتحديد يتم توليف �أجهزة الإر�سال للتعامل معها ،ح�سب
الأ�سبقيات التي يحددها احلا�سب الآيل ،طبق ًا للربامج املو�ضوعة.
وت�ستمر طائرة احلرب الإلكرتونية يف حتييد عمل الرادارات من
ارتفاع عالٍ  ،حتى تتم طائرات القوات ال�صديقة مهاجمة الأهداف
املطلوبة ،وتعود �إلى قواعدها يف �سرت �أعمال الإعاقة ،ومبجرد ابتعاد

عندما تقوم طائرة احلرب الإلكرتونية مبهمة
احلرا�سة ،ف�إنها ت�صاحب الطائرات ال�صديقة يف
عمق �أجواء العدو ،م�ستخدمة الأنظمة الإلكرتونية
املحمولة جو ًا يف توفري احلماية لها وجلميع
الطائرات ال�صديقة
�آخر طائرة من الطائرات ال�صديقة عن التهديد الأ�سا�سي لو�سائل الدفاع
اجلوي املعادية ،تبد�أ طائرات احلرب الإلكرتونية يف �إيقاف مر�سالت
الإعاقة ،والعودة �إلى قواعدها مع بقية الطائرات .وعندما تقوم طائرة
احلرب الإلكرتونية مبهمة احلرا�سة ،ف�إنها ت�صاحب الطائرات ال�صديقة
يف عمق �أجواء العدو ،م�ستخدمة الأنظمة الإلكرتونية املحمولة جواً
يف توفري احلماية لها وجلميع الطائرات ال�صديقة .ولأن طائرة احلرب
الإلكرتونية ال حتمل �أي �أنظمة م�سلحة ،ف�إنه يلزم ا�ستخدام طائرة
عالية الأداء ،ب�صورة تتوافق مع بقية الطائرات ،عند القيام مبهام
احلرا�سة .ونظراً ال�صطحاب الطائرة للطائرات ال�صديقة وقربها من
الهدف املعادي ،ف�إن القدرة الالزمة للإعاقة يف هذه احلالة ميكن
�أن تقل كثرياً عن مثيلتها يف �أثناء الدعم الإلكرتوين .ويف �أثناء تنفيذ
مهمة احلرا�سة ،ف�إن طائرة احلرب الإلكرتونية تدخل �أجواء العدو
متقدمة باقي الطائرات ،م�ستخدمة الرقائق املعدنية وباقي و�سائل
احلماية الذاتية ،وتقوم بت�صيد الإ�شعاع الراداري املعادي ،لتو ّفر
لباقي الطائرات ال�صديقة �سرتاً �إلكرتونياً.
وميكن لطائرة احلرب االلكرتونية �أن تعمل م�صاحبة للقوات
�أثناء االخرتاق العميق� ،أو يف مظالت بعيدة عن مرمى الدفاع اجلوي،
ويتوقف ذلك على متطلبات حتقيق املهمة .ويف الوقت الذي تف�ضل
فيه القوات البحرية النوع الثاين ،ف�إن القوات اجلوية تف�ضل النوع
الأول ،وهي مهمة احلرا�سة املرافقة .ونظراً لإمكانية قيام الطائرة
( )F-111ب�أعمال االخرتاق العميق واحلرا�سة املرافقة ،ف�إنها حتمل
النظام ( )ALQ-137لأغرا�ض احلماية الذاتية خلداع رادارات التتبع،
حتى توفر لنف�سها بع�ض احلماية التي تقوم بتوفريها للآخرين.
وتتوقف فاعلية الإعاقة على �شكل الأر�ض ،والعوائق املوجودة،
وارتفاع الطائرة ،وامل�سافة بني طائرة الإعاقة والرادار املطلوب
�إعاقته ،وكذلك على عدد الطائرات ال�صديقة املطلوب حمايتها.
وعموماً ،ف�إن مهمة �سرت الطائرات ال�صديقة املهاجمة من الرادارات
املعادية تكون �صعبة ،وميكن �أن ت�ستخدم الطائرات بع�ض �أنظمة
احلماية الذاتية للحماية.
ولتحقيق مهام طائرات احلرب الإلكرتونية يتطلب الأمر� ،أحياناً،
التحليق �أعلى ما ميكن للتخل�ص من الدفاعات املعادية ،وحت�سني
مدى اال�ستقبال ،وقد �أف�ضى هذا املفهوم �إلى �صنع الطائرة الأمريكية
ال�شهرية ( ،)U-2القادرة على التحليق على علو �أكرث من  21كيلومرت،
و�أي�ض ًا الطائرة غري امل�أهولة (جلوبال هوك )Global Hawkالتي
يتوقع �أن حتل حمل الطائرة ( .)U-2ومن املعروف �أن الطائرة
الأمريكية (الطائر الأ�سود  ،)SR-71 Blackbirdالتي �أحيلت �إلى
التقاعد ،كانت قادرة على جتاوز �رسعة  3500كم�/ساعة ،للتحليق

فوق االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق بكل �أمان ،ومن خاللها �أمكن التقاط
�صور للقواعد ال�سوفيتية الرئي�سية.
خالل املهام النموذجية لطائرات احلرب الإلكرتونية ،تكون
الأولوية لت�أمني �سالمة �أطقم هذه الطائرات ،التي يطلب منها� ،أحياناً،
اخرتاق �أجواء اخل�صم ،مبا يف ذلك من خماطر حمتملة .وكانت مثل
هذه املغامرة قد حدثت مع طائرة للحرب الإلكرتونية ،من طراز
( )EP-3Eتابعة للأ�سطول الأمريكي عندما ُ�ضبطت على مقربة من
أجبت على الهبوط يف الأرا�ضي ال�صينية،
قاعدة �صينية .وبعد �أن � ِ
الوقت لت�شغيل جهاز التدمري الذاتي ملنظومة املهمة قبل
�أتيح للطاقم
ٌ
الهبوط بدقائق ،مما جعل الو�صول �إلى حمتوى املهمة �أمراً متعذراً ،من
الناحية النظرية .ووفق ًا للعديد من اخلرباء الأمريكيني ،ف�إن ال�صينيني
متكنوا مع ذلك من و�ضع يدهم على مكونات فائقة احل�سا�سية يف
منظومة املهمة قبل �إعادة الطائرة �إلى الأمريكيني.
وبالتكامل مع الطائرات املكر�سة لإعماء رادارات اخل�صم ،ت�ستخدم
طائرات جمهزة ب�صواريخ م�ضادة للرادار ،والتي ت�سمى (ويلد وي�سل
 .)Wild Weaselوتزود هذه ال�صواريخ بر�أ�س يحمل باحثا يوجه على
موجات البث الراداري املعادي ،لتدمريه� ،أو لإجبار العدو على ايقاف
ت�شغيل �أجهزة الرادار .و�أ�صعب ما يواجه هذا النوع من الطائرات
هو حتديد مو�ضع الرادار املطلوب تدمريه دون الدخول �إلى منطقة
دفاعات العدو اجلوية .والطائرات الأمريكية من هذا النوع ،عبارة
عن نظام متكامل ي�شتمل على معدات ،و�أجهزة ا�ستطالع م�صادر
الإ�شعاع الراداري ال�صادرة عن مواقع رادارات البحث والإنذار للدفاع
اجلوي املعادي ،وحتدد �أماكنها مع التبليغ ال�رسيع عنها ،وعلى الفور
ت�ستخدم الأ�سلحة امل�ضادة للإ�شعاع املوجودة معها؛ لتدمريها.
وي�شار يف هذا املجال �إلى الطائرة الفرن�سية (،)Mirage F-1 CR
املجهزة بو�سائل لتحديد مواقع الرادارات ،وكذلك الطائرات الربيطانية
( ،)Tornadoوالأمريكية ( )F-18و( .)EA6B-F-16CJوهذه الطائرات
تعد م�ضاعفات للقوة ( )Force Multipliersلأن طائرة واحدة تكفي
لتحديد مواقع عدة تهديدات ،وتدمريها ،وتقلل �أي�ض ًا من اخل�سائر يف
الطائرات ال�صديقة التي تنفذ غارات على م�صادر التهديد.
برامج التحديث
تخطط البحرية الأمريكية لإحالل �أ�سطول طائراتها املتقادمة
املجهزة مبعدات احلرب الإلكرتونية بطرازات حديثة من الطائرات
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املقاتلة (�سوبرهورنت  ،)F/A-18F Super Hornetالتي تطري على
منت حامالت الطائرات الأمريكية منذ عام 1997م .و�سيطلق على
هذه الطرازات احلديثة ا�سم (جراولر  ،)Growler EA-18Gو�ستكون
قادرة على �إعاقة وتعمية وحدات الرادارات املتطورة املعادية،
امل�ستخدمة يف توجيه �أ�سلحة الدفاع اجلوي ،التي متثل حتديا للقوات
اجلوية .والطائرة (جراولر) جمهزة بهوائي على طرف اجلناح،
وحوا�ضن ت�شوي�ش ،عاملة على نطاقي الرتدد العايل واملنخف�ض .كما
�أنها �ستحتفظ بجميع قدرات املقاتلة (�سوبرهورنيت) ملهام الق�صف
والدفاع الذاتي.
ويتكلف برنامج الطائرة ( )EA-18Gنحو ( )8.2بليون دوالر،
لتحويل هيكل الطائرة املقاتلة من التجهز مبعدات الق�صف و�إطالق
املدافع ليكون منا�سبا ملهاجمة الأهداف الرادارية املعادية.
ويهدف الربنامج الأمريكي �إلى جتميع معدات احلرب الإلكرتونيـة
التي �سبق تطويرها لطائرة احلرب الإلكرتونية ()EA-6B Prowler
ونظام الإعاقة ( )Increased Capability III ICAP IIIعلى هيكل
الطائرة ( ،)F/A-18Fوهما النظامان اللذان ثبت جناحهما عملياتيا.
ويتمثل التحدي الكبري للربنامج يف �إمكانية قيام طاقم الطائرة
(�سوبر هورنت) املكّون من فردين ،مبهام يقوم بها حاليا �أربعة
�أفراد يف الطائرة ( ،)EA-6Bبالإ�ضافة �إلى �أن الأنظمة الإلكرتونية
العاملة على الطائرة (� )EA-6Bستمكنها من العمل على الطائرة
اجلديدة .و�سيتم ت�سليح طائرة احلرب الإلكرتونية اجلديدة (F/A-
 )18Fب�صواريخ عالية ال�رسعة ،م�ضادة للرادار ،ملهاجمة الرادارات
املعادية ،و�صواريخ (جو /جو) ،متو�سطة املدى ،طراز ()AIM-20C
ملواجهة الطائرات املعادية .ورمبا ت�سلح الطرازات امل�ستقبلية من
الطائرة( )EA-18Gب�صواريخ تطلق من بعد ،وو�سائل م�ضادة للحرب
الإلكرتونية ،و�أجهزة ت�صويب بالأ�شعة حتت احلمراء.
يعد نظام الإعاقة التكتيكي ( )ALQ-99امل�ستخدم يف طائرات
احلرب الإلكرتونية ( ،)EA-6Bو( )EF-111هو امل�ستودع ال�سحري
والفعالة ،ويطلق عليه �أي�ض ًا (نظام الإعاقة
الذي يو ّفر الإعاقة امل�ؤثرة
ّ
الذكي) .وحتمل الطائرة ( )EA-6Bخم�سة م�ستودعات �إعاقة� ،أربعة
منها حتت الأجنحة ،واخلام�س حتت ج�سم الطائرة ،يف الوقت الذي
حتمل فيه الطائرة ( )EF-111املر�سالت الع�رشة نف�سها داخل ج�سم
الطائرة ،ويوجد مر�سل �إعاقة بكل م�ستودع ،تقلي ًال للت�أثري على
الديناميكا الهوائية للطائرة ،ويو ّفر النظام �إمكانية �إعاقة خمتلفة
ب�صورة ال ميكن �أن يو ّفرها حالي ًا �أي نظام �آخر ،حيث ميكنه التعامل
مع ات�صاالت الطائرات يف حيز الرتدد فوق العايل ،ومع رادارات
الإنذار املبكر على االرتفاعات العالية ،كما ميكنه �أي�ض ًا تغطية حيز
عدد من ترددات الرادارات العاملة مع بطاريات �صواريخ الدفاع
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ميكن لطائرة احلرب الإلكرتونية �أن تعمل
م�صاحبة للقوات �أثناء االخرتاق العميق� ،أو يف
مظالت بعيدة عن مرمى الدفاع اجلوي ،ويتوقف
ذلك على متطلبات حتقيق املهمة
يعد امل�ستودع نظام ًا للإعاقة التكتيكية،
وي�شتمل على جهاز ا�ستقبال للقيا�س الفوري
للرتددات ،وجهاز ا�ستقبال ل�ضبط ترددات
القيا�س للأنظمة الإيجابية
اجلوي .ويو ّفر امل�ستودع ثالثة �أ�ساليب رئي�سية للعمل :الأ�سلوب الأول،
با�ستخدام احلا�سب الآيل ،ويف هذه احلالة يقوم احلا�سب باختيار
التهديد للإعاقة عليه ،ثم يقوم ب�ضبط اجلزء الإيجابي من النظام
ليقوم بالإعاقة املنا�سبة �آلياً .ويف الأ�سلوب الثاين ،ي�شرتك امل�شغل
مع احلا�سب يف اختيار م�صادر التهديد التي يتعامل معها ،ح�سب
�أولويات متفق عليها� .أما يف الأ�سلوب الثالث ،فيقوم امل�شغل بالبحث
يف حيز حمدد من الرتددات ،ويكت�شف م�صادر التهديد ،ويتخذ
الإجراءات امل�ضادة املنا�سبة.
ويعد امل�ستودع نظام ًا للإعاقة التكتيكية ،وي�شتمل على جهاز
ا�ستقبال للقيا�س الفوري للرتددات ،وجهاز ا�ستقبال ل�ضبط ترددات
القيا�س للأنظمة الإيجابية ،طبق ًا لرتددات م�صادر التهديد ،ووحدة
حتليل للمعلومات ،وم�ستودع �إعاقة ،ووحدة توليد قدرة عن طريق
ا�ستخدام توربينات خا�صة ،ت�ستخدم قوة الرياح يف كل م�ستودع
يعلق خارج الطائرة .ويحتوي كل م�ستودع �إعاقة على نظام �إعاقة
لالت�صاالت ،للتعامل �أ�سا�س ًا �ضد ات�صاالت الطائرات ،ووحدة خداع
رادارية ،ونظام م�ستقبالت لتحديد م�صادر التهديد وخ�صائ�صها
وتتبعها ،وذلك لتحديد املهام اخلا�صة بالإعاقة واخلداع ،حتقيق ًا
لال�ستجابة الفورية مل�صادر التهديد ب�إجراءات م�ضادة منا�سبة ،طبق ًا
للأ�سبقيات يف م�ستوى التهديد .ويحتوي امل�ستودع �أي�ضا على حا�سب
مركزي ،مت�صل بالنظام املالحي ،مما ي�س ّهل عملية متييز الأهداف،
وت�صنيفها ،وحتديد الأ�سبقيات ،وطرق الإعاقة ،وميكن حتديث
املعلومات و�إظهارها ب�صورة دورية ،مما يعطي �صورة ل�سيناريو
التهديد امل�ضاد.
�إن تخ�صي�ص طائرات خا�صة لأعمال احلرب الإلكرتونية �أ�ضاف
بعداً جديداً متثل يف ا�ستخدام �أنظمة متكاملة للحرب الإلكرتونية

طائرات خا�صة باحلرب الإلكرتونية جتهز بغر�ض توفري معدة منا�سبة ،مزودة بالأنظمة التي تكفل
القيام مبهام احلرب الإلكرتونية من اجلو ،ولفرتات طويلة ،ت�سمح بالتقاط �أكرب قدر من الإ�شعاعات
الإلكرتونية املعادية ،لر�سم اخلريطة الإلكرتونية للأهداف الإلكرتونية املعادية
( )Integrated Electronic Warfare System INEWSا�شتملت على
جانب من عامل احلرب الكهروب�رصية؛ �إذ ي�ستخدم الليزر ،والأ�شعة حتت
احلمراء ،والتليفزيونية يف نظام (متييز الأهداف متعدد امل�ست�شعرات
لأغرا�ض الهجوم) (ترام) Target Recognition Attack Multi-
 .)Sensors TRAMوي�ستخدم هذا النظام املحمول جواً� ،أجهزة للر�ؤية
الأمامية بالأ�شعة حتت احلمراء (Forward Looking Infra Red FLI
)R؛ لتظهر ال�صورة على �شا�شة تليفزيونية بقمرة الطيار يف تكامل
مع �أنظمة حتديد املدى ب�أ�شعة الليزر عن طريق �إ�ضاءة الهدف ليزرياً.
كما يوجد يف النظام �آلة ت�صوير تليفزيونية ،تعمل يف م�ستوى ال�ضوء
املنخف�ض ،وتر�سل �صوراً وا�ضحة �إلى الطائرة ،لت�ستخدم يف �أغرا�ض
التوجيه التليفزيوين ،وذلك مع وجود جهاز ت�سجيل خا�ص ،ت�سجل
عليه �صور الأهداف بالفيديو ال�ستعادتها فورياً؛ لأغرا�ض املقارنة
والتطابق مع الأهداف احلقيقية املطلوب تدمريها ،وكذلك لتقدير
كفاءة ال�رضب ،وهو ما ي�سمى بنظام دمج املعلومات.
وي�سمح نظام (ترام) املوجود يف الطائرة ( )EA-6Bبتمييز
الأهداف التي تظهر بالرادار ،مع �إمكانية توجيه �رضبة بالأ�سلحة
املوجهة ب�أ�شعة الليزر� ،أو بالتليفزيون� ،أو بالأ�شعة حتت احلمراء ،يف
الوقت الذي تنفذ فيه الطائرة مناورات عالية فوق الهدف ،وي�ؤدي
ا�ستخدام الأ�سلحة الذكية �إلى الإ�صابة الدقيقة من الطلقة الأولى؛ �إذ
�إن الطائرة ال ت�ستطيع ،يف ظروف الدفاع اجلوي ب�أنظمته احلديثة،
�أن تتمهل يف منطقة الهدف� ،أو �أن تعاود الكرة مرة �أخرى؛ �إذ يغدو
الثمن غالياً .وال�شك يف �أن حمل الطائرة للأ�سلحة الذكية يحميها
وي�ساعدها على تفادي الأ�سلحة املعادية .وهكذا ،ي�ساعد النظام ترام
على حت�سني الأداء ،وزيادة القدرة على العمل بكفاءة ،يف ظل وجود
التهديدات الكثيفة واملعقدة.

ومن طائرات احلرب الإلكرتونية ،هناك الطائرة الأمريكية
( )Commando Soloالتي تقوم مبهام احلرب النف�سية ،حيث ت�ستخدم
مر�سل راديو وتلفزيون ،وهى جمهزة مبر�سالت قوية م�صممة لبث
الربامج املوجهة على البلد امل�ستهدف .وتهدف ر�سائل هذه الربامج
�إلى �إ�ضعاف معنويات الوحدات املعادية� ،أو حتى حث ال�سكان على
�شجب زعمائهم ال�سيا�سيني والع�سكريني .وهذه الطائرات يف اخلدمة
يف �سالح اجلو الأمريكي منذ �ستينات القرن الع�رشين املا�ضي،
ويجري حتديثها بانتظام ،لإبقائها متجان�سة مع و�سائل البث
التلفزيوين احلديثة.
اخلال�صة
جتهز طائرات خا�صة باحلرب الإلكرتونية بغر�ض توفري معدة
منا�سبة ،مزودة بالأنظمة التي تكفل القيام مبهام احلرب الإلكرتونية
من اجلو ،ولفرتات طويلة ،ت�سمح بالتقاط �أكرب قدر من الإ�شعاعات
الإلكرتونية املعادية ،لر�سم اخلريطة الإلكرتونية للأهداف
الإلكرتونية املعادية ،مع تنفيذ عملية التحليل ملوا�صفات هذه
الإ�شعاعات ،للتعرف على م�صادر التهديد الإلكرتوين.
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دور األدوات واحللول التقنية فـــــي االستعداد للكوارث الطبيعية
�إن ما ت�شهده الأر�ض من تغيريات �أبرزها ظاهرة التغري يف املناخ هي الهاج�س الأول يف هذه
الفرتة ويجب �أن تكون هذه التغيريات الهاج�س الرئي�سي لدينا جميع ًا� ،شعوب ًا ومنظمات وحكومات،
فالكوارث الطبيعية املتتالية التي ت�ضرب ربوع الأر�ض �شمالها وجنوبها �شرقها وغربها مل ترتك قارة �إال
وطبعت على وجهها �صفعاتها امل�أ�ساوية .وبالرغم من منا�شدة العلماء واملنظمات الدولية احلكومية وغري
احلكومية �إىل �ضرورة اتخاذ �إجراءات جماعية فاعلة و�سريعة ل�ضمان عدم تفاقم الظاهرة وو�صولها �إىل
نقطة الالعودة� ،إال �أن التجاوب دون الطموح خا�صة من الدول الكربى الأكرث ت�سبب ًا يف تفاقم الظاهرة.
وكدول و�شعوب نامية علينا �أن نتبنى �إ�سرتاتيجيات وقائية تقينا تداعيات الكوارث الطبيعية الناجتة
عن ظاهرة التغري يف املناخ والإ�سراع يف ترجمة تلك الإ�سرتاتيجيات �إىل خطط ،ومن �أهم الأدوات
املتاحة للجميع وجاهزة هي الأدوات واحللول التقنية املتمثلة يف �شبكات االت�صاالت عري�ضة النطاق
وتطبيقات �أنظمة املعلومات اجلغرافية وتقنية �إنرتنت الأ�شياء والطائرات امل�سرية و�أجهزة اال�ست�شعار
الب�صرية واحلرارية والزلزالية ،مع تعزيزها بتقنيات الذكاء اال�صطناعي.
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املكرم الدكتور
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حممد بن �أحمد
]
ع�ضو جمل�س الدولة

التقنية ال ميكنها منع ال��ك��وارث� ،إال �أنها ميكن �أن ت�ساعد
املجتمعات على اال�ستعداد ب�شكل �أف�ضل للتعامل معها عند ظهورها.
فموقع �سلطنة ُعمان اجلغرايف يجعلها عر�ضة للأنواء املناخية
خا�صة يف الفرتة بني �شهري مايو ونوفمرب من كل عام وهي فرتة
الت�أهب الوطني ملجابهة تلك الأنواء املجهولة االجتاه والتوقيت،
ونظرا ملا تعر�ضت له �سلطنة ُعمان من �أنواء مناخية متتالية وعلى
ً
فرتات متقاربة يف العقدين الأخريين وما نتج عنها من خ�سائر يف
الأرواح واملمتلكات والبنية الأ�سا�سية من طرق و�شبكات اخلدمات
واالت�صاالت .وجب علينا الأخذ بالأ�سباب والأدوات املتاحة ون�رشها
يف جميع �أنحاء البالد من حمافظة م�سندم �شما ًال مروراً ب�سواحل
حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة و�سواحل حمافظة جنوب ال�رشقية
وحمافظة الو�سطى و�إلى حمافظة ظفار ،وذلك بهدف ت�شييد �شبكة
�إنذار مبكر وت�أهب ملا قبل احلدث ،و�شبكة متابعة وا�ستجابة �أثناء
احلدث ،و�شبكة قيادة و�سيطرة على جهود التعايف فيما بعد احلدث.
وكما �سبق و�أ�رشت ب�أن التقنية ال ت�ستطيع منع الكوارث الطبيعية،
�إال �أن تبني �أدوات ت�أهب وا�ستجابة قوية؛ على وجه اخل�صو�ص ،ف�إن
نظم املعلومات اجلغرافية ( ،)GISالتي ي�شار �إليها عادة با�سم (ر�سم
اخلرائط) ،توفر �أدوات مهمة لتفعيل وظائف حيوية لال�ستعداد .ميكن
لأي حمافظة زيادة ا�ستعدادها باتباع ب�ضع خطوات ب�سيطة قبل
حدوث الكارثة.
�أو ًال :من املهم معرفة خماطرك .حتتاج املحافظات �إلى املعرفة،
والت�أكد من �أن �سكانها يعرفون املناطق املعر�ضة خلطر الكوارث.
وبا�ستخدام تقنية (�إنرتنت الأ�شياء) وربطها مب�ست�شعرات الفي�ضانات
والزالزل وتنب�ؤات الطق�س توفر بيانات �آنية يف الوقت الفعلي ميكن
ر�صدها على اخلارطة مقرونة باملالحظات امليدانية ،ف�إن كمية
البيانات ال��واردة �إلى حمللي املوقف و�صانعي القرار تعد ممكن ًا
حيوي ًا التخاذ القرارات احلا�سمة للمهمة.
فمن خالل البيانات امل�ضافة على اخلرائط وحتليل املخاطر
التي قد تتعر�ض لها التجمعات ال�سكانية ميكن البدء يف ت�صنيف
الواقع بناء على م�ستوى اخلطر ثم حتديد الأولويات وتوزيع املهام
واملوارد قبل وقوع الكارثة .وهذا يعني اتخاذ �إجراءات على م�ستوى
احلكومة واملحافظة وعلى م�ستوى ال�سكان.
على �سبيل املثال �إبان الإع�صار (�شاهني) وما �شهدته بع�ض
واليات حمافظة �شمال الباطنة من في�ضانات واملن�سوب العايل
يف الأودية  -مل تكن العديد من تلك التجمعات ال�سكانية تدرك �أنها
تقع يف منطقة الفي�ضانات املحتملة �أو بالقرب منها ،مما عر�ضهم
للمخاطر� .أما يف حال تبني احللول التقنية ما من �ش�أنه م�ساعدة

هناك تطبيقات هاتفية ت�ستخدم خريطة تفاعلية تتيح
للأ�شخا�ص �إدخال عنوانهم املحدد ملعرفة م�ستوى املخاطر
التي قد يواجهونها ،وذل��ك عن طريق ربط التطبيق
ب�شبكات الإن��ذار املبكر املوجودة يف الدولة �سواء كانت
للفي�ضانات �أو للزالزل �أو موجات الت�سونامي
ال�سكان على فهم املخاطر ال�شخ�صية وتعزيز اال�ستعداد يف املجتمع،
وبالتايل اتخاذ اخلطوات املنا�سبة من حيث التوقيت واملكان
الواجب تطبيق ا�شرتاطات ال�سالمة فيه من حيث الإخالء...وغريه .
فهناك تطبيقات هاتفية ت�ستخدم خريطة تفاعلية تتيح
للأ�شخا�ص �إدخال عنوانهم املحدد ملعرفة م�ستوى املخاطر التي
قد يواجهونها وذلك عن طريق ربط التطبيق ب�شبكات الإنذار املبكر
املوجودة يف الدولة �سواء كانت للفي�ضانات �أو للزالزل �أو موجات
(الت�سونامي) فمن خالل معرفة املخاطر املحتملة وت�صنيف درجة
احتمال حدوثها ميكن لل�سكان اال�ستعداد ب�شكل �أف�ضل .لدينا يف
�سلطنة ُعمان من الكفاءات الوطنية القادرة على �إن�شاء �أدوات تقنية
بواجهة �سهلة اال�ستخدام ت�شجع كل مواطن ومقيم على الو�صول
�إلى الأداة وا�ستخدامها على �أجهزة احلا�سب الآيل �أو �أجهزة الهواتف
النقالة اخلا�صة بهم� .أداة ب�سيطة توفر جرعة قوية من الوعي تقطع
�شوطً ا طوي ًال يف امل�ساعدة على زيادة الت�أهب.
ثاني ًا :من الأهمية مبكان جعل طرق الإخالء ومناطقها متاحة
ب�سهولة للجمهور .با�ستخدام هذه املعلومات ،ميكن للأ�شخا�ص الذين
يعي�شون يف مناطق معر�ضة للخطر تطوير خطة �إخالء �شخ�صية قبل
وقوع الكارثة بوقت طويل .عند �إ�صدار �أمر �إخالء� ،سيعرف الأ�شخا�ص
بناء على موقعهم ،و�سيكونون على دراية مب�سارهم
موعد اخلروج ً
املوجه الآمن بعي ًدا عن الأذى .حتى قبل حتديد امل�سار النهائي لأي
�إع�صار ،وعلى املحافظات املحتمل تعر�ضها لتلك املخاطر و�ضع
خريطة توفر معلومات حول طرق ومناطق الإخ�لاء بحيث ميكن
�إعالم اجلمهور ب�شكل �أف�ضل يف �أقرب وقت ممكن.
ثالث ًا :يحتاج ال�سكان �إلى �إعداد بياناتهم ال�صحيحة املحدثة
من حيث العدد وال�سن واجلن�س وحالة اللياقة ال�صحية ،وهي بيانات
�رضورية لفهم الت�أثري ولتي�سري تقدمي الدعم �أثناء وقوع كارثة .على
�سبيل املثال ،تتوفر تطبيقات جغرافية تتيح بناء قاعدة بيانات
متكاملة خا�صة لال�ستجابة �أثناء الكوارث وهو ما �سيي�رس توفري
الدعم من منظمات وجمعيات املجتمع املدين ت�سمح لها توجيه
الدعم لل�سكان امل�ستحقني يف املناطق والأحياء املت�أثرة جراء
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الكارثة .وبدمج هذه املعلومات مع البيانات املتوفرة يف تطبيق
بيان املخاطر ميكن �إع��داد بع�ض جداول البيانات املوجزة التي
تكون ذات �أهمية ومطلوبة على الفور يف حالة وقوع الكارثة ،مثل
بيانات حركة املرور (�إغالق الطرق واالزدحام)؛ م�سارات الأعا�صري
والعوا�صف؛ توقعات هطول الأمطار ومقادير الرتاكم؛ ومقايي�س
الفي�ضان.
من املهم الو�ضع يف احل�سبان �أن��ه ال توجد جهود ا�ستجابة
حت��دث يف �صومعة ،خا�صة خ�لال الأح ��داث الكبرية مثل (جونو
ومكونو و�شاهني) حيث �ستكون امل�ساعدات من الهيئات وجمعيات
املجتمع املدين خارج منطقة الت�أثري مطلوبة لال�ستجابة والتعايف.
لكي تكون فعالة ،حتتاج العديد من الهيئات احلكومية وجمعيات
املجتمع املدين �إلى الو�صول �إلى هذه البيانات احليوية التخاذ
قرارات حا�سمة من �ش�أنها �إنقاذ الأرواح واملمتلكات .وبالتايل �إن
تطوير �أ�ساليب و�آليات مدرو�سة جيداً لبناء و�إدامة قواعد البيانات
قبل وقوع الكارثة �سيوفر الكثري من اجلهد والوقت واملال وي�سهل
التعاون املثمر وتوزيع الأدوار واملهام بني امل�شاركني يف جهود
اال�ستجابة.
ُتعد و�سائل التوا�صل االجتماعي م�صدراً رئي�سي ًا �آخر للمعلومات.
خ�لال �إع�صار (�شاهني) ،كانت املعلومات التي مت جمعها من
من�صات التوا�صل االجتماعي مهمة للغاية لعمليات اال�ستجابة.
�ساعدت هذه امل�صادر �أي�ض ًا يف توفري فهم �أف�ضل للت�أثري �رسيع
التطور للفي�ضانات يف املناطق املت�أثرة ،حيث كانت بع�ض املناطق
حتت املاء بينما ظلت مناطق �أخرى جافة .باالقرتان مع البيانات
املذكورة �سابقاً� ،سيكون لدى فرق اال�ستجابة وعي �أف�ضل باملوقف
الآين يعينها على تن�سيق جهود اال�ستجابة.

التقنية ال ميكنها منع الكوارث� ،إال �أنها ميكن �أن
ت�ساعد املجتمعات على اال�ستعداد ب�شكل �أف�ضل للتعامل
معها عند ظهورها

ً
رابعا :من املهم معرفة موقع الأ�صول واملوارد وهذا ال يقت�رص على
تعيني مواقع امل��وارد اخلا�صة املطلوب ن�رشها لال�ستجابة والتعايف،
ولكن يجب �أن تت�ضمن تعيني مواقع امل�أوى وخمابئ الأدوية وخمازن
الغذاء احتياطي وما �إلى ذلك .معرفة موقع هذه الأ�صول ون�رش املعلومات
حول نقاط توزيع مياه ال�رشب والطعام واملوارد الأخرى للجمهور عندما
يكون ذلك ممكن ًا .هذه املعلومات مهمة ،وبالن�سبة للفئات ال�سكانية من
كبار ال�سن وغري الالئقني �صحي ًا التي تعتمد على بع�ض الأدوية �أو العالج
الطبي يف حياتهم اليومية ،ف�إن م�ساعدتهم على معرفة مكان وجود
املوارد ال�رضورية ميكن �أن يكون هو الفرق بني احلياة واملوت.

اخلامتة

يقول املثل القدمي( ،درهم وقاية خري من قنطار عالج)؛ عندما
يتعلق الأم��ر باال�ستعداد ،ف��إن �أوقية من التح�ضري ت�سمح لفرق
اال�ستجابة با�ستعادة رطل من الوقت عندما تكون كل ثانية مهمة.
فهم عامل (الوقت) والتخطيط امل�سبق هو مفتاح اال�ستعداد.

املراجع:
التنب�ؤ و�إدارة الفو�ضى :كيف حولت نظم املعلومات اجلغرافية جهود الإغاثة من
l
الكوارث الطبيعية.
(gis.usc.edu/blog/predicting-and-managing-chaoshow-gis-transformed-natural-disaster-relief).
 lتقنيات نظم املعلومات اجلغرافية يف اال�ستجابة للكوارث.
(omnisci.com/blog/gis-technologies-in-disaster-response).
 lدور نظم املعلومات اجلغرافية للتعايف من الكوارث.
(esri.com/content).
] عميد ركن متقاعد (اجلي�ش ال�سلطاين العُماين)
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نحو دور �أكرب
للبحث العلمي
يف �صياغة
متطلبات ُعمان
امل�ستقبل

الدكتور
رجب بن علي العوي�سي
جمل�س الدولة

و�ضع خطاب عُ مان امل�ستقبل الذي تف�ضل به ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم يف الثالث والع�شرين من فرباير لعام 2020م ،البحث العلمي� ،أمام مرحلة جدية من
العمل ،حتتم عليه م�س�ؤولية حتقيق (ر�ؤية عُ مان  ،)2040حيث جاء يف النطق ال�سامي ،قوله:
(�إن االهتمام بقطاع التعليم مبختلف �أنواعه وم�ستوياته ،وتوفري البيئة الداعمة واملحفزة للبحث
العلمي واالبتكار �سوف يكون يف �سلم �أولوياتنا الوطنية ،و�سنمده بكافة �أ�سباب التمكني باعتباره
الأ�سا�س الذي من خالله �سيتمكن �أبنا�ؤنا من الإ�سهام يف بناء متطلبات املرحلة املقبلة) ،وبالتايل
عمق الدالالت التي يحملها اخلطاب ال�سامي يف و�صف م�سار البحث العلمي  ،من خالل توفري
البيئة الداعمة واملحفزة للبحث العلمي واالبتكار ،منطلقا من البدء بالتعليم الذي عليه �أن يوجه
موارده و�إمكاناته �إىل تقوية فر�ص البحث العلمي و�إنتاجه يف م�ؤ�س�سات التعليم املختلفة ،وتقوية
ح�ضوره لدى الطلبة ،و�إيجاد امل�ساقات التي تنمو مع منو مدركات الطالب ،وت�أ�صيل موقعه يف
املختربات والتجارب ،وتعميق تطبيقاته يف �أ�ساليب التعلم واملناهج واخلطط الدرا�سية ،وتوظيف
البحث العلمي ك�أداة حياتية وممار�سة مهنية و�سلوك يومي يف التعاطي مع التحديات ومعاجلة
املواقف وامل�شكالت ،و�إنتاج البدائل و�صناعة احللول الإ�سرتاتيجية يف مواجهة متطلبات الواقع،
مبا ميكن �أن توفره من منتج� ،أو تطوره من �أدوات وم�ستلزمات يف جماالت الطاقة وال�سياحة
وال�صحة واالكت�شافات الطبية وال�صناعة والزراعة واللقاحات واحلد من الأمرا�ض التي تواجه
الرثوات النباتية والزراعية واحليوانية والبيئية وغريها.
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لقد و�ضعت (ر�ؤي ��ة عمان  ،)2040البحث العلمي �أح��د �أه��م
مرتكزاتها ،و�أك� ��دت دوره يف امل�ساهمة يف حتقيق براجمها
ومبادراتها ،ومبا يدعم متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
وج��اءت الر�ؤية لت�ؤكد على ذلك من خالل (بحث علمي يقود �إلى
جمتمع معريف وقدرات وطنية مناف�سة) ،الأمر الذي ي�ضع منظومة
البحث العلمي يف �سلطنة عمان �أم��ام م�س�ؤولية نقل هذا الإط��ار
الفكري وفل�سفة العمل �إلى �إ�سرتاتيجيات �أداء وا�ضحة ،و�آليات عمل
دقيقة ،وبرامج حاكمة ،وحمطات للمراجعة والتقييم  ،باال�ستفادة
من كل الفر�ص الوطنية املتحققة يف هذا املجال ،و�أولها دعم الإرادة
ال�سيا�سية حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم
حفظه اهلل ورع��اه -للبحث العلمي واالبتكار ،وم� ّده بكل �أ�سبابالتمكني للإ�سهام الفاعل له يف بناء متطلبات املرحلة ،بالإ�ضافة �إلى
�شغف املواطن العماين بالتعليم والبحث واال�ستك�شاف واالبتكار يف
ظل امليزات التناف�سية التي يتمتع بها ،والتي �ستقدم حافزا مهما يف
و�ضع البحث العلمي حمط اهتمام املواطن واملجتمع ،وتعزيز ح�ضوره
يف كل حمطات الأداء ومن�صات الإجن��از ،والتحول به �إلى اقت�صاد
املعرفة ،وهي مرتكزات باتت من الأهمية مبكان �أن تعمل �إ�سرتاتيجية
البحث العلمي ( )2040على ا�ستدراكها ،حيث و�ضعت الإ�سرتاتيجية
من بني مقرتحاتها يف �سبيل النهو�ض مبنظومة البحث العلمي
ب�سلطنة عمان ،تخ�صي�ص ن�سبة معينة من الناجت املحلي لتمويل
�أن�شطة البحث العلمي والتطوير بحيث تبد�أ بـ ( )%0.5يف عام 2021م
وترتفع تدريجيا حتى ت�صل �إلى ن�سبة ( )%2بحلول عام 2040م ،كما
اقرتحت �أن يكون هذا التمويل ت�شاركيا بني القطاعني العام واخلا�ص
بن�سبة(�  )%30إلى ( ،)%70وو�ضعت اخلطة التنفيذية �أي�ضا تقديرات
لالعتمادات املالية املخ�ص�صة لدعم الأن�شطة البحثية واالبتكارية .
و�أيا كان الأمر ،ف�إن طموحات الإ�سرتاتيجية ينبغي �أن ت�ستفيد
اليوم من املكا�سب الوطنية املتحققة يف هذا ال�ش�أن  ،وترتيبها
وفق الأولويات الوطنية ،وقابليتها للتنفيذ ال�رسيع يف �أ�رسع وقت
ممكن ،ومبوارد مالية ب�سيطة ،الأمر الذي �سيعزز من فر�ص التطبيق
املرحلي لها ،وتبنيها من قبل امل�ؤ�س�سات واملجتمع ،بحيث ي�ست�شعر
فيها اجلميع ،ال��روح الإيجابية التي ت�ضع منظومة البحث العلمي
�أمام ا�ستحقاقات وطنية واجبة ،ال ترتبط ب�أعذار خمتلفة ،وحجج
متكررة من حيث حجم املوازنات املخ�ص�صة لها ،بقدر ارتباطها
بجوهر الهدف الذي جاءت من �أجله ،وتعزيز ح�ضور البحث العلمي
يف منظومة العمل الوطني ك�إطار �إ�سرتاتيجي وطني يقدم فر�ص
جناحات قادمة تنعك�س على منظومة الأداء احلكومي ،وت�سهم يف
تقدمي م�سارات وبرامج عمل وممكنات �أداء ت�ضمن قدرتها على تعزيز
القرار الوطني فيما يتعلق بالتوجهات املرتبطة مبنظومة املتابعة
وتقييم الأداء احلكومي ،ومنظومة قيا�س الأداء امل�ؤ�س�سي ،ومراقبة
�أداء امل�س�ؤول احلكومي الذي ت�أكد الإ�رشاف املبا�رش عليه من املقام
ال�سامي ،ومبا ي�ؤ�س�س لدور حموري قادم يف ربط البحث العلمي
بالقرار الوطني ،ولعل ما ي�ؤكد هذا امل�سار توجيهات جاللة ال�سلطان
املعظم يف التا�سع من نوفمرب من عام 2021م ب�إن�شاء وحدة لدعم
واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ،وذلك بهدف رفع
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طموحات �إ�سرتاتيجية البحث العلمي يف �سلطنة
عُ مان ينبغي �أن ت�ستفيد اليوم من املكا�سب الوطنية
املتحققة ،وترتيبها وفق الأولويات الوطنية ،وقابليتها
للتنفيذ ال�سريع يف �أ�سرع وقت ممكن

و�ضعت (ر�ؤية عُ مان  ،)2040البحث العلمي �أحد
�أهم مرتكزاتها ،و�أكدت دوره يف امل�ساهمة يف
حتقيق براجمها ومبادراتها ،ومبا يدعم متطلبات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
م�ستوى الأداء من خالل تعزيز كفاءة �صنع القرار ،مبا يعنيه ذلك من
ح�ضور منظومة البحث العلمي يف متهني القرار امل�ؤ�س�سي ،واالنطالقة
منه ،مبا ي�ضمن كفاءته و�إنتاجيته ،ومراعاة الظروف التي يعمل فيها،
وت�أثرياته على الراي العام.
و�إذا كانت ُعمان يف ظل خططها اخلم�سية املختلفة ،والعا�رشة منها
ب�شكل �أخ�ص متجهة نحو و�ضع �سيا�سات اقت�صادية �أكرث ابتكارية،
تعتمد على البحث العلمي كخيار �إ�سرتاتيجي لتعزيز اال�ستثمار يف
الأن�شطة العلمية والبحثية واالبتكار وريادة الأعمال  ،ف�إن املراكز
البحثية املنت�رشة يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخ ��رى يف احتوائها ملختلف جم��االت التنمية الوطنية ،حتمل
فر�صا �أكرب لتعزيز الإنتاجية واال�ستثمار واالبتكار يف امل�ؤ�س�سات،
ودعمها بنتائج البحوث والدرا�سات العلمية والربامج البحثية  ،يف
جماالت التنمية الزراعية والبيئية وال�صناعية والتعليمية والثقافية
والفكرية والإعالمية ويف جم��االت الطاقة وال��ذك��اء اال�صطناعي
والتقنيات احلديثة  ،ف�إنها يف الوقت ذاته ت�شكل �إطارا �إ�سرتاتيجيا
لتحقيق اال�ستدامة يف برامج التنمية الوطنية ،عرب توظيف نواجت
البحث العلمي ،وبناء القدرات ،وا�ستثمار املواهب واخلربات ،ومتكني
العنا�رص الوطنية من العمل مبا ي�ضمن لها قوة املمار�سة املهنية،
وبالتايل كان وعي املجتمع �أف��رادا وم�ؤ�س�سات و�رشكات وقدرتهم
على قراءة البحث العلمي يف ارتباطه بالتنمية ،واندماجه مع �أطرها،
ودخوله يف �أن�شطتها� ،رضورة يف التزامه جتربة التطبيق وحماكاة
الواقع ،وج��ودة النتائج ،يف دع��وة �رصيحة للمبتكرين من الطلبة
باملدار�س واجلامعات ،والعاملني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
�إلى و�ضع منهجيات البحث العلمي و�إ�سرتاتيجيات عمله طريقا يعزز

من كفاءتهم املهنية وقدرتهم الأدائية ،ويب�رصهم باجلوانب املهنية
التي حتتاجها م�ؤ�س�ساتهم ،لنقر�أ الواقع عرب �إجنازاتها وخططها وما
حتمله مل�ستقبل التنمية الوطنية من بدائل و�أن�شطة و�إ�سرتاتيجيات
عمل ،حمطة لإع��ادة تقييم اقت�صادنا الوطني و�آلياتنا يف تنويع
م�صادر الدخل.
ومع كل ما ت�ضمنته �إ�سرتاتيجية البحث العلمي بالبالد من
طموحات ،وما حملته من توقعات ،يبقى الفارق يف قدرتنا على
توظيف هذه املعطيات ،واال�ستفادة من املكا�سب الوطنية املتحققة
للبحث العلمي يف ال�سنوات املا�ضية مع �إن�شاء جمل�س البحث العلمي،
و�إي��ج��اد من��اذج تطبيقية ق��ادرة على ر�سم مالمح البحث العلمي
وا�ستيعابه يف كل تفا�صيل العمل الوطني ،وهو �أمر ي�ستدعي اليوم
اخلروج من �إ�شكاليات املفاهيم والتنظري والتكرارية �إلى الدخول
يف عمق البحث العلمي  ،واحلد من الفاقد الناجت عن ال�صورة ال�سلبية
التي ما زال ُيقر�أ بها البحث العلمي ،يف حاجته �إلى موازنات �ضخمة،
وم��وارد مالية طائلة� ،أو توجيه امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص نحو ه��ذا الأم��ر -وال����صراع احلا�صل
بني القطاعات حول �سعي اجلميع لتوجيه امل�س�ؤولية االجتماعية
لقطاعه ، -والأمر يف تقديرنا ال�شخ�صي بحاجة �إلى �إعادة ت�صحيح
هذه النظرة للبحث العلمي ،ولعل الظروف االقت�صادية التي متر بها
البالد والعامل ،واخلطط الت�شغيلية متو�سطة املدى التي اتخذتها يف
�سبيل �ضبط املوارد وتقنني ال�رصف ،وما اجتهت �إليه من �إعادة هيكلة
اجلهاز الإداري للدولة الذي كان من بني �أهدافه الأ�سا�سية ،خف�ض
االنفاق احلكومي ،وتعزيز اال�ستدامة املالية ،الأم��ر الذي �سي�شكل
على املدى البعيد حتديا كبريا للبحث العلمي يف التعاطي مع قلة
امل��وارد ،و�ضعف م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف متويل امل�رشوعات
البحثية ،وبالتايل ي�صبح التعويل على املوازنة احلكومية وامل�س�ؤولية
االجتماعية للقطاع اخلا�ص الذي يعاين من حتديات كبرية �أف�صحت
عنها حاالت الإفال�س امل�ستمرة والت�رسيح املمنهج للقوى العاملة
الوطنية� ،أمرا ال ميكن التنب�ؤ بنجاحه� ،أو الثقة يف اعتماده خيارا
�إ�سرتاتيجيا يف متويل البحث العلمي.
وبالتايل تو�سيع اخليارات خارج هذا الإطار ،وو�ضع الثقل على

منظومة البحث العلمي نف�سها يف �إنتاج مواردها ،ومتكني البحث
العلمي من االعتماد على نف�سه ،والت�سويق لذاته ،وفتح املجال له
لل�رشاكات الداخلية واخلارجية ،وحتويل البحث العلمي من كونه
حالة ا�ستهالكية تعتمد م�س�ألة القوة فيها والكفاءة واملهنية يف �أداء
�أدوارها �إلى اعتمادها على النف�س ،ومنحها ال�صالحيات واملمكنات
واحلوافز والت�سهيالت واال�ستقاللية يف العمل ،وخلق روح التغيري
يف فل�سفة العمل و�أدوات��ه وطريقته ،للحد من البريوقراطية امل�ؤدية
�إلى حما�رصة منظومة البحث العلمي �ضمن قوالب �إدارية وتنظيمية
�رصفة ،بحيث يقت�رص دور اجلهات املعنية بالبحث العلمي واالبتكار
على الدور الت�رشيعي والتنظيمي ،وترتك العمليات الفنية والبحثية
والت�سويقية والبنائية والتطويرية للمنظومة البحثية مبختلف
مراكزها املنت�رشة  ،خيوط التقاء ت�ضع املراكز العلمية والبحثية
�أمام �أجندة عمل �إ�سرتاتيجية لها ،وبالتايل ف�صل املراكز البحثية عن
الهياكل الإدارية والتنظيمية بامل�ؤ�س�سات ،ومنحها ال�صالحيات التي
تعزز من فر�ص املناف�سة ،وتعمل على �إذكاء روح االختيار واالنتقاء،
وتفعيل الربامج البحثية الداعمة  ،هذا الأمر من �ش�أنه �أن يقلل الهدر
احلا�صل يف املوارد الب�رشية ،وحالة االنتظار ال�سلبي للتعليمات،
و�أجندة العمل ،واخلطط ،و�إ�سرتاتيجيات الأداء والتكاليف التي تقوم
بها املراكز البحثية ،مما يعطل الكثري من الفر�ص املتاحة ،وي�سدل
ال�ستار على العديد من املكا�سب التي ميكن �أن تتحقق م�ستقبال،
�أو املتحققة للبحث العلمي ،وزي��ادة فاقد العمليات املتكررة يف
املرا�سالت والتعامالت الإدارية  ،والإجراءات الروتينية ،والتعقيدات
حول املوافقات املالية واملوازنات املطروحة للبحث العلمي.
�أخ�يرا ،يبقى حتقق حتول �إ�سرتاتيجي يف �أداء هذه املنظومة
مرهون ،ب�إعادة هيكلة البحث العلمي ،ومتكني املراكز البحثية يف
جامعة ال�سلطان قابو�س والوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى
لتعمل معا �ضمن منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي ،ت�ضمن
لها اجلاهزية واال�ستعداد والكفاءة وامل�لاءة املالية ،كما ت�ضمن
اال�ستقاللية املالية والإداري��ة لها بال�شكل ال��ذي يعزز من كيانها
العلمي والبحثي ،وف�صلها عن التق�سيمات الإدارية ال�رصفة التي باتت
تقر�أ البحث العلمي يف �إج��راءات روتينية و�أدوات متكررة� ،أ�ضاعت
فر�ص البحث والإبداع واالبتكار التي حتتويها هذه املراكز ،و�أبعدتها
عن هدفها ،واخت�صا�صاتها ،و�رشاكاتها الداخلية واخلارجية،
بالإ�ضافة �إلى حوكمة هذه املراكز ومنحها ال�صالحيات واحلوافز
الكافية ،و�ضمان ا�ستيعابها للكفاءات الوطنية ،وتوفري ال�ضمانات
الت�رشيعية وال�ضبطية والرقابية التي تلزم القطاع اخلا�ص با�ستيعاب
هذا املنتج االبتكاري واملحافظة على حقوق امللكية الفكرية وتن�شيط
براءات االخرتاع ،مبا ي�ضمن نقل نواجت امل�رشوعات البحثية �إلى حيز
التطبيق ،و�إنتاج حلول وم�ستلزمات الواقع العماين.
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مع تنامي تقنيات االت�صال التي
ت�سهل تدفق املعلومات  ،متر الب�شرية
مبرحلة جديدة من موجات التطور
والتحول الب�شري  ،حيث مر العامل
مبوجة التطور الزراعي على مدى
�آالف ال�سنني  ،ثم موجة التطور
ال�صناعي على مدى مئات
ال�سنني ،وقد �أدت هذه املوجات
�إىل تغيري ورمبا ا�ستبدال
حل�ضارات ولثقافات جمتمعية
و�أعراف وعادات وتقاليد
كانت �سائدة  ،والآن ت�شهد
الب�شرية مرحلة مت�سارعة من
مراحل املوجة الثالثة ،والتي
ت�ستند �إىل تقنيات االت�صال
ب�أنواعه وثورة املعلومات ،حيث
ت�شكالن العن�صر الأهم يف متاهي
احلـدود بيـن الــدول وال�شعـوب
يف العامل� ،سواء �أكانت حدود ًا
�سيا�سية �أم اجتماعية �أم اقت�صادية،
وكلها ذات عالقة مبا�شرة يف حياة
املجتمعات على �صعيد الأفراد و�صعيد
اجلماعات ،فقد اخت�صرت الزمن  ،و�ألغت
احلواجز واخرتقت حدود اجلغرافيا والتاريخ،
وغيت معامل االجتماع وال�سيا�سة واالقت�صاد،
ّ
غيت هذه التطورات التقنية واملعلومات
مثلما ّ
املتدفقة يف الرتكيبة املجتمعية للأ�سرة يف املجتمع.

تقنيات االتصال واإلعالم
املعولم ودورها في التأثير
علـى املجتمعـات اإلنسانيـــة
العــدد ٥٤٢
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اللواء الركن متقاعد الدكتور
حممـــــــد خلــــــف الرقــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

�إن النظام املجتمعي قد كان ي�ستند �إلى الأ�رسة ( النووية) وكانت
معظم الأ�رس تعي�ش يف �إطار �سور واحد  ،واليوم تعي�ش يف بيت
واحد� ،إال �أنها تعي�ش حتت مفهوم جديد �أٌطلق عليه مفهوم(الكوخ
الواحد)  ،فرتى �أفراد الأ�رسة ال�صغرية متقاربني ج�سدي ًا  ،ولكن
�أفكارهم وتوجهاتهم متباعدة ،ويف منهجية التفكري ،وال تكاد ترى
�أن هناك ات�صا ًال مبا�رشاً (وجاهياً) بينهم  ،فهو �ضعيف جداً �أو �شبه
معدوم ،لأن كل واحد من هذه الأ�رسة �صغرياً كان �أم كبرياً  ،ذكراً
كان �أم �أنثى  ،طف ًال كان �أم �شاب ًا  ،فالكل منهم يعي�ش مت�ص ًال مع
ما تقدمه وتوفره ال�شبكة العنكبوتية  ،وهذا قمة اخلطورة وبخا�صة
على الأطفال الذين يكت�سبون مهارات جديدة توفر لهم بيئة ثقافية
جديدة ت�سهم يف �صياغة �شخ�صياتهم وفق �آراء و�أفكار تت�ضمنها
وم�سيطَ ر عليها من جهات لديها القدرة
ر�سائل �إعالمية موجهة ُ
على التحكم يف التقنيات واملعلومات التي ترغب يف �إي�صالها
جلمهورها امل�ستهدف  ،فتزرع ثقافة جديدة وتعمل على قلع ثقافة
الوطن وعادات وتقاليد املجتمعات الأ�صلية امل�ؤ�صلة  ،وهذا الأمر
خطري بحيث قاد �إلى تو�سيع الفجوة الثقافية واالقت�صادية بني
وم ْن ال يعرفون  ،وبني َم ْن ميلكون التقنيات احلديثة
َم ْن يعرفون َ
وبني َم ْن ال ميلكون  ،مما ي�ؤدي بال�رضورة نحو �إعادة النظر يف
مفاهيم املعلومات الوا�صلة ملجتمعاتنا بحيث تكر�ست و�أ�صبحت
كم�صدر متجدد و�أحد املوارد االقت�صادية ( اقت�صاد املعرفة)  ،وقد
ت�أخذ بها الدول واملجتمعات رمبا م�ضطرة �أو غري م�ضطرة � ،إال �أنه
�أ�صبح من ال�صعوبة مبكان اال�ستغناء عنها مع �أنها هي اخلطورة
بعينها .
و�إذا كان (ماكلوهان) قد تنب�أ قبل عدة عقود ب��أن العامل
�سي�صبح (قرية �صغرية) ،ف�إن علماء وخرباء االت�صال والإعالم
غيوا هذا املفهوم لي�صبح العامل الآن (�شا�شة �صغرية)،
احلديث قد ّ
حيث متكّن الن�شاطات الإعالمية ب�إ�سناد من تقنيات االت�صال
احلديثة من �أن تنفذ �إلى �أبعاد �إعالمية �أكرث من املتوقع ،فلم يعد
الإعالم جمرد نقل حدث وب�رسعة هائلة من العامل (القرية الكبرية)
�إلى (القرية ال�صغرية) �أو( ال�شا�شة ال�صغرية) كما هي املفاهيم
الأح��دث ،بل �أ�صبح يلبي احتياجات املتعاملني من حيث نقل
املعلومة املتعلقة بالثقافة �أو االقت�صاد �أو ال�سيا�سة �أو االجتماع،
وغري ذلك الكثري ،فت�ضاعفت قدرات و�سائل االت�صال اجلماهريي
على النقل والتوزيع من خالل ا�ستخدام �أقمار االت�صال ،ووكاالت
الأنباء العاملية ،وقنوات البث الف�ضائية� ،إ�ضافة �إل��ى �شبكة
(الإنرتنت) احلديثة التي احتوت كل �شيء على وجه التقريب.
وتبدو خماطر الإعالم وعوملته هنا من خالل �إحكام �سيطرة

تنامي قدرات الإعالم من حيث
التقنيات واملعلومــــــات م ّكنه من النفاذ
�إىل �أكرث من املتوقع يف جماالت احلياة
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
ال�سيطرة على تقنيات االت�صال
و�صل �إىل مركز
وو�سائل الإعالم ُت ِ
القيادة يف العامل
جهة واح��دة معينة على جمال الإع�لام (االت�صال) تلك اجلهة
هي التي متلك الإمكانات الفنية والتقنيات احلديثة يف جماالت
االت�صال املختلفة ،ففي جمال الأقمار ال�صناعية ف�إن اجلهات
التي متلك امل��دارات املخ�ص�صة للأقمار هي التي حتدد الطيف
الإلكرتوين لكل و�سيلة �إعالمية  ،وهذا بالت�أكيد عن�رص مهم يعطي
هذه اجلهة ميزة متكنها من ال�سيطرة على و�سائل الإعالم ،وهذه
اخلطورة تقود �إلى �أن الر�سائل الإعالمية وتدفق املعلومات �سوف
ي�أتيان بغزارة من جهة واحدة (املتحكمة بالطيف الإلكرتوين ،
واملُ�ص ِّدر ِة لل�صناعات الإعالمية ) ،يف الوقت الذي يجب �أن ال
يفوتنا فيه �أن الإع�لام لي�س بريئ ًا يف �أغلب الأحيان ،فلم تعد
واجباته مقت�رصة على الإخبار والتثقيف والتعليم والإعالم ،وهي
غايات نبيلة يف تطوير املجتمعات واحلياة الب�رشية ،وفيها خدمة
كبرية للإن�سانية.
لكن املقلق حق ًا �أن الإعالم �أ�صبح يحمل م�ضامني ويو�صل
ر�سائل �إعالمية مليئة بالتوجهات الإيديولوجية اخلا�صة �أو
بالعادات والتقاليد � ،أو بالر�سائل املحملة لزرع ثقافات جديدة
خا�صة باجلهات املر�سِ لة وامل�سيطرة على التقنيات ،ف�أ�صبح
الت�أثري �أو�سع يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
و�أ�صبحت اخلطورة على الهوية الوطنية �أكرب من ذي قبل ،مما
يعطي امل�سيطر على التقنيات ق��درات متكِّنه من تبويء مركز
القيادة يف العامل ،حيث �أ�صبحت و�سائل االت�صال اجلماهريي
�أك�ثر حتقيق ًا ل�ل�أه��داف دون اللجوء �إل��ى القوة الع�سكرية يف
الغالب لتحقيق �أهداف ال�سيطرة وال ْإج َهاز على الثقافات الوطنية
وال�شخ�صيات الوطنية لل�شعوب واملجتمعات من خالل الرتويج
بوا�سطة الف�ضاءات العاملية (املعوملة) املفتوحة حتت مظلة
وزعم  -قد يكونا باطلني -حلماية �إطار �أو�سع من احلريات التي
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تطـــــــــور مفـــاهيم الإعـــالم جعل
العـــامل (�شا�شة �صغيــــرة) بـــد ًال مــــــــن
(قريـــــة �صغيـــــــــرة)
تكمن خماطر الإعالم يف �سيطرة جهة واحدة
على تقنيات االت�صال وامتالك املعلومات  ،وال بد
من ح�ضور حكومي بدعم دويل ل�صياغة �سيا�سات
�إعالمية وو�ضع ت�شريعات حتمي الوطن واملواطن
خلقة من
تقرتب يف �أحيان كثرية من الفو�ضى التي تعد فو�ضى ّ
قبل بع�ض اجلهات امل�سيطرة على تدفق املعلومات.
لقد �أ ّدت تقنيات االت�صال املتطورة �إل��ى تطور احل�ضارات
الإن�سانية والت�أثري عليها ،لكن هذا الت�أثري يذهب يف اجتاهني:
الأول نافع ومفيد للإن�سانية ،والثاين ال��ذي جعل من �صناعة
الإع�لام جت��ارة الي�أبه القائمون عليها وال يهتمون بالثقافة
الوطنية التي ت�شكل اجل��زء الأ�سا�س يف بناء ح�ضارات الأم��م
وال�شعوب واملجتمعات.
وال بد من االعرتاف هنا ب�أن للإعالم دوراً مهم ًا يف جلب انتباه
النظم ال�سيا�سية املختلفة يف العامل وو�ضعها �أمام م�س�ؤولياتها
يف جماالت االهتمام بق�ضايا الإن�سان يف املجتمعات النامية
والبيئات الداخلية ،لكن يف املقابل كان هناك دور للإعالم يف
ن�رش ثقافة اال�ستهالك ون�رش القيم اال�ستهالكية وطبع املجتمعات
بطابع ثقافة واحدة من خالل ما تر�سخه و�سائل الرتويج والدعاية
من �أهمية مثل الثقافات الآنفة الذكر التي ت ّدعي توفري �سبل الراحة
وو�سائل الرتفيه يف املعي�شة ،لكنها يف كثري من الأحيان ت�أتي
على ح�ساب قيم اجتماعية ودينية ووطنية لها عالقة مبا�رشة
بالهوية الوطنية والثقافات املجتمعية التي ظلت ردح ًا من الزمن
هي امل َُميز لثقافات ال�شعوب ،والتي ت�شري �إلى �سماتها احلقيقية
وتركيبتها االجتماعية الوا�ضحة التي �ساعدتها عرب الزمن على
ت�شكيل ح�ضارتها وثقافتها وقيمها.
�إن هذا الواقع احلايل للإعالم ي�شكل حتدي ًا �أمام �إ�سرتاتيجيات
و�سيا�سات الإع�لام الوطني ال��ذي �أ�صبح مهتم ًا بخلق نوع من
التوازن بني هذا التدفق الهائل للمعلومات وبني املحافظة على
ال�شخ�صية الوطنية والقيم والهوية ،واملعني هنا (الإعالم الوطني)
الذي ي�سعى �إلى تر�سيخ هويته وثقافته املجتمعية  ،ال ..ذلك الإعالم
الالهث وراء �رساب الرتفيه والت�سلية وت�شويه الثقافة بق�صد توفري
الراحة للجمهور امل�ستهدف ،حتى �أ�صبح يف كثري من الأحيان
ميار�س دور الإعالم التابع ،وي�ستمر يف �صياغة و�إن�شاء ر�سائله
على فتات ما يقدم له من �صور ومعلومات من قبل امل�سيطرين
على و�سائل التقنيات وو�سائل البث والن�رش الإعالمي املختلفة.
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و�أعتقد �أن خطورة امل�شهد ال تخفى على امل�ستمع �أو القارئ
يعب عن وجهة نظر مر�سله
�أو امل�شاهد املدقق ،فالإعالم املعومل ِّ
ومن�شئ ر�سائله يف عالقاته اخلارجية مع الدول والنظم ال�سيا�سية
ال�سائدة يف العامل ،وهذه الو�سائل ور�سائلها لها دور كبري ومهم
يف ت�شكيل وبلورة املفاهيم اجلديدة واملحددة غالباً ،والتي
ت�سهم بدور فاعل يف ت�شكيل الر�أي العام ،وهنا ي�أتي دور النظم
ال�سيا�سية و(الدولة الوطنية ب�أركانها) يف م�ساهمتها الفاعلة يف
حتقيق �رشاكة فاعلة ون ِّدية مع هذا التدفق الق�رسي  -يف كثري
من الأحيان ـ للحفاظ على التما�سك بني �أفراد املجتمعات التي
حتكمها ،وبخا�صة �إزاء املواقف ال�سيا�سية.
ومن هنا تويل الدول و�سائل ات�صالها اجلماهريي �أهمية كربى
لأنها و�سيلتها الفاعلة يف حتقيق االت�صال ال�صحيح مع اجلمهور
امل�ستهدف (املواطن) ،حيث تربز �أهمية التخطيط ال�صحيح لو�سائل
الإعالم الوطني ور�سم الإ�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها احلد من
خطورة الأ�رضار التي قد تنجم عن التدفق الإعالمي الذي يكون
غالب ًا من اجتاه واحد ،وهو امل�سيطر على تقنيات االت�صال وعلى
املعلومات.
ونعلم جميع ًا كم ي�ؤثر تدفق املعلومات من جانب واحد،
وبخا�صة يف ظل التقدم التقني وتعدد وت�شعب وظائف الإعالم،
وخروجها عن �أهدافها الإن�سانية الرئي�سية والنبيلة ،ويف ظل
املتغريات ال�سيا�سية الدولية وتعقيدها� ،أ�صبحت و�سائل االت�صال
اجلماهريي �أدوات خطرية يف �إدارة حرب املعلومات واحلرب
النف�سية ب�أ�شكالها و�أنواعها وم�ضامينها التي لها دور فاعل يف
التحكم بالر�أي العام وتوجيهه ،خا�صة �أن النظم ال�سيا�سية ال
ت�ستطيع �أن تبني جدران ًا تتقي فيها �رش التدفق احلر للمعلومات،
وال ت�ستطيع �أن متنع لواقط الف�ضائيات من ا�ستقبال الإ�شارات
املبثوثة من كل االجتاهات ،وال ت�ستطيع توقيف خطورة ال�شبكة
العنكبوتية (الإنرتنت) والتي حتمل يف م�ضامينها ر�سائل حتث
على احلر�ص على حقوق الإن�سان واالهتمام بق�ضاياه يف الوقت
ال��ذي ت�أخذ فيه املمار�سات الإعالمية اجتاهات �أخ��رى كثرية
وخمتلفة الهدف منها حتقيق املقا�صد والأهداف املر�سومة التي

ت�سعى �إليها اجلهات املر�سلة.
وتكمن خطورة الهيمنة الإعالمية يف ظرف يكون فيه تدفق
املعلومات قوي ًا يف ظل �إع�لام وطني ال ي�ستطيع جم��اراة هذا
التدفق واال�ستفادة منه ،بحيث يتفادى ��ضرره ،وي�ستفيد من
�إيجابياته يف تنمية جمتمعه وحت�سني ظروفه احلياتية املختلفة،
�شت فيه ظاهرة العوملة الإعالمية وكرثت �أ�ساليبها
يف وقت ا�س َت ْ َ
وم�ضامينها وو�سائلها ،و�أخ��ذت تب�سط طابعها على م�ساحات
وا�سعة من جوانب احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
فالتحديات وا�ضحة وحتتاج �إلى جهد مميز يف تخطيط ر�سائل
الإع�لام الوطني لتح�صني املواطن واملحافظة على �شخ�صيته
الوطنية ،من خالل االهتمام بالق�ضايا الوطنية والق�ضايا التي
تهمه ،يف �إطار من الو�ضوح وال�شفافية وال�رصاحة ،وو�ضع النقاط
على احل��روف ،والذهاب �إل��ى الأه��داف مبا�رشة ،وع��دم اللجوء
�إلى الدبلوما�سية الإعالمية �إال عند ال�رضورة ومل�صلحة الوطن
واملواطن.
نعرف ب�أن ح�ضوراً حكومي ًا قد يتقاطع يف كثري من الأحيان
مع الدعوات �إلى حرية غري حمدودة �أو مقيدة للإعالم ،لكن مثل
هذا التدفق الإعالمي الهائل التجاري وغري التجاري من الدول
التي متلك تقنيات االت�صال ،وتتحكم ب�إنتاج امل�ضامني الإعالمية
التي تنا�سب والتي ال تنا�سب املجتمعات الوطنية ،تتطلب مثل هذا
احل�ضور ،وذلك للم�ساهمة يف احلد من املخاطر التي تقود �إلى
�إ�ضعاف الثقافات الوطنية ،وتهيئة الطريق �أمامها نحو التال�شي،
كما �أن احل�ضور احلكومي وح��ده ال يكفي وبخا�صة يف الدول
الأ�ضعف تكنولوجي ًا  ،بل يجب �أن يتوافر دعم و�إ�سناد دوليني من
قبل بع�ض املنظمات الدولية الإن�سانية ،وغريها من املنظمات
ال�سيا�سية وغريها التي ترعى حقوق الإن�سان ،حلماية الثقافات
الوطنية  ،ولإ�سناد الدول النامية يف �صياغة �سيا�سات �إعالمية
وطنية حتمي ثقافتها و�شخ�صيتها الوطنية.

الإعالم لي�س بريئ ًا يف كل توجهاته
وبخا�صــة امل�ضامني والر�سائـــل امل�شبعة
بالتوجهات الإيدولوجية وغريها
للإعالم دور مهم يف فتح عيون النظم ال�سيا�سية
على جماالت االهتمام بق�ضايا املواطن وحاجاته
الإن�سانية وحمايته من غوائل الثقافات الغريبة
�أ�صبحت و�سائل االت�صال اجلماهريي �أدوات
خطرية يف �إدارة حرب املعلومات واحلرب
النف�سية ب�أ�شكالها و�أنواعها وم�ضامينها التي لها
دور فاعل يف التحكم بالر�أي العام وتوجيهه
املراجع :
 lحممود علم الدين  ،تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وم�ستقبل
ال�صحافة  ،ط  ،1دار ال�سحاب للن�رش والتوزيع  ،القاهرة2005 ،م.
 lثوما�س ل .ما كفيل  ،الإعالم الدويل :النظريات واالجتاهات
وامللكية  ،ترجمة ح�سني حممد ن�رص وعبداهلل الكندي ،ط  ،1دار
الكتاب اجلامعي  ،العني  /الإمارات العربية املتحدة 2005 ،م.
 lم�صطفى امل�صمودي  ،النظام الإعالمي اجلديد  ،عامل املعرفة،
�سل�سلة كتب ثقافية �شهرية ي�صدرها املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب � 94 ،شهر �أكتوبر 1985 ،م ،الكويت .
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ليلة الإ�رساء واملعراج
و�أبعادها الدينية والرتبوية
الدكتور /خلفان بن حممد الفهدي
بد�أت رحلة الإ�سراء واملعراج يف عام احلزن ،بعدما فقد النبي حممد �صلى الله عليه و�سلم زوجته خديجة وعمه �أبو طالب ،وهما
من كانا ي�ؤان�سانه وي�ؤازرانه ،و�ضاقت الأر�ض ب ِه نظر ًا ملا القاه من تكذيب ور ّد من قبل امل�شركني .ولرحلة الإ�سراء واملعراج العديد من
الأ�سباب؛ فكانت تخفيف ًا لآالمه و�أحزانه �صلى الله عليه و�سلم ب�سبب الأذى الذي تل ّقاه من قومه ،و�إعالءً ل�ش�أنه ،و�إكرام ًا له ،وكانت من
ً
عز ّباب الأُن�س له ،وتعريف ًا له مبنزلته وقدْره عند الله ّ
جديدة من دعوته ،بالإ�ضافة �إىل �أ ّنها كانت ف�ض ًال
وجل� ،-إذ بد�أ بعدها مرحل ًة
عما القاه من قومه واعرتا�ضهم له ،قال -تعاىلَ :-
}ذ ِل َك ا ْل َف ْ�ض ُل ِمنَ ال َّل ِه َو َك َفى ِبال َّل ِه
للنبي -عليه ال�صالة وال�سالم -وتعوي�ض ًا له ّ
عظيم ًا ّ
عَ ِليم ًا{ ،كما �أ ّنها كانت لأجل ر�ؤية النبي -عليه ال�صالة وال�سالم -من �آيات الله -تعاىل -العظيمة ،لقولــــــــه تعالــــى عن رحلــــة
بى{ ،ملِا يف ذلك من القدرة على
ات َر ِّب ِه ا ْل ُك ْ َ
ن َي ُه ِمنْ �آ َيا ِت َنا{ ،وقـال تعاىل عن رحلــــة املعراجَ }:ل َق ْد َر�أَى ِمنْ �آ َي ِ
الإ�سراءِ } :ل ُ ِ
ُ
تعرت�ضه ،ومن امل�شاهد التي ر�آها الأنبياء واملُر�سلني ،وبع�ض م�شاهد اجل ّنة وال ّنار ،وغري ذلك.
مواجهة م�صاعب الدّعوة التي
�أراد اهلل عز وجل �أن ُيكرم النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم فبعث �إليه
جربيل عليه ال�سالم ليحمله على الرباق ،وهو حيوان بني البغل واحلمار �شديد
البيا�ض ،ويتميز ب�رسعته الفائقة ،ثم ترقى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حتى
و�صل �إلى بيت املقد�س يف فل�سطني ثم �صلى بالأنبياء جميعا �إماما ،يف داللة
كبرية على �أنه خامت الأنبياء .وتعد الإ�رساء واملعراج �أكرب املعجزات احل�س ّية
التي حدثت للر�سول حممد عليه ال�صالة وال�سالم ،والإ�رساء هي الليلة التي
�أ�رسى بها اهلل تعالى بنبيه من مكة املكرمة �إلى بيت املقد�س بروحه وج�سده
إماما بالأنبياء� .أما املعراج
م ًعا ،ب�صحبة جربيل عليه ال�سالم ،وهناك �صلى � ً
فهو ما �أعقب رحلة الإ�رساء من ال�صعود بالنبي حممد �إلى ال�سماء ،وظل ي�صعد
فيها حتى و�صل �إلى ال�سماء ال�سابعة ،وهناك ُرفع �إلى �سدرة املنتهى وبعدها
�إلى البيت املعمور .ورجح �أهل العلم �أن رحلة الإ�رساء واملعراج كانت يف ليلة
ال�سابع والع�رشين من �شهر رجب يف العام العا�رش من البعثة النبوية �أي قبل
املعراج
أحداث
الهجرة من مكة �إلى املدينة بنحو (� )3سنوات .بعد ذلك بد�أت � ُ
ِ
بالر�سول �إليها ث َّم حم َل ُه منها على
ال�صخرة املُ� َّ
ب�صعو ِد َّ
رشفة؛ �إذ َ
�سار جربيلُ ّ
ال�سما ِء ال ُّدنيا ،وظل يرتقي حتى بلغ ال�سماء ال�سابعة.
جناحِ ِه لي�ص َع َد ب ِه �إلى َّ
هناك ُرفع �إلى �سدرة املنتهى وبعدها �إلى البيت املعمور.

تعريف الإ�سراء واملعراج

الإ�رساء :هو �إذهاب اهلل للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،من امل�سجد احلرام
مبكة �إلى امل�سجد الأق�صى ب�إيلياء ،وهي مدينة القد�س ،يف جزء من الليل،
ثم رجوعه من ليلته ،والإ�رساء ثابت بالقر�آن الكرمي ،والأحاديث ال�صحيحة
العــدد ٥٤٢
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حان ا َّلذِي �أَ ْ�سى ِب َع ْب ِد ِه ل َْي ًل
}�س ْب َ
املتكاثرة� ،أما القر�آن ففي قوله تعالىُ :
َرام �إِلَى ْال َْ�س ِج ِد ْ أَ
ِن َي ُه مِ ْن �آياتِنا
ِي
ال ْق َ�صى ا َّلذ
باركْ نا َح ْو َل ُه ل ُ ِ
مِ َن ْال َْ�س ِج ِد ْال ِ
َ
ري{ �سورة الإ�رساء ،الآية (.)١
ال�سمِ ُ
يع ا ْل َب ِ�ص ُ
�إِ َّن ُه ُه َو َّ
املعراج :هو �إ�صعاد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،من بيت املقد�س �إلى
ال�سماوات ال�سبع العلى ،وما فوق ال�سبع ،حيث فر�ضت ال�صلوات اخلم�س ،ثم
رجوعه �إلى بيت املقد�س يف جزء من الليل.

جوانب اجتماعية وتربوية ودينية م�ستفادة من رحلة الإ�سراء واملعراج

كان لرحلة الإ�رساء واملِعراج الكثري من العرب امل�ستفادة ،منها:
تعوي�ض اهلل تعالى للنبي عليه ال�صالة وال�سالم ل�ص ّد ال ّنا�س عنه،
m
ُ
ً
ومن ُعه من ُدخول
له،
الطائف
أهل
�
أذى
�
بعد
كانت
احلادثة
أن
�
ة
وخا�ص
ّ ّ
َ
فعو�ضه اهلل تعالى بفتح �أبواب ال�سماء له ،وترحيب �أهلها به.
احلرام،
امل�سجد
ّ
ٌ
لنبيه عليه ال�صالة وال�سالم بعد وفاة
تعالى
اهلل
من
ة
وموا�سا
ة
تعزي
m
ٌ
ّ
ربه.
وعمه �أبي طالب ،ف�أكرمه بر�ؤية � ٍ
آيات من ّ
زوجته خديجة ر�ضي اهلل عنها ّ
 mفتن ُة ال ّنا�س وامتحانهم من خالل بيان املُ�ص ّدق واملُك ّذب له ،حيث � ّإن
مقدارها �شهرين ذهاب ًا و�إياباً،
الذهاب �إلى بيت املقد�س ال يكون �إال برحلةٍ
ُ
بال�ص ّديق؛ لت�صديقه للنبي عليه
و�س ّم ّي من حينها �أبو بك ٍر ر�ضي اهلل عنه
ّ
ُ
ال�صالة وال�سالم يف ُمعجزة الإ�رساء واملِعراج.
 mبيان �صدق النبي عليه ال�صالة وال�سالم بعد و�صفه للنا�س ما يعجز
الب�رش عن و�صفه.
 mبيان �أهمية ال�صالة ومكانتها ،حيث �إ ّنها فُر�ضت يف ال�سماء.

الإ�سراء هي الليلة التي �أ�سرى بها اهلل تعاىل بنبيه من مكة املكرمة �إىل بيت املقد�س
بروحه وج�سده معًا ،ب�صحبة جربيل عليه ال�سالم ،وهناك �صلى �إمامًا بالأنبياء
 mالداللة على �أهمية امل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�صى ،والربطُ بينهما،
وقيامهما على التوحيد والإخال�ص.

مكانة امل�سجد الأق�صى املبارك

مبا �أن حديثنا عن الإ�رساء واملعراج فحري بنا �أن نتحدث عن م�سجدنا
احلبيب الذي تعلقت به قلوب امل�ؤمنني وتعانقت به �أرواح العابدين ،و�سطرت
رحلة الإ�رساء واملعراج مكانته العظيمة وموقعه الكبري يف التاريخ الإ�سالمي،
فقد اختار اهلل عز وجل لر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يرحل �إلى امل�سجد
الأق�صى املبارك من مكة املكرمة ثم يعرج �إلى ال�سماء ،وطريق الرحلة هذه
اختارها اهلل عز وجل ليدل لنا على مكانة بيت املقد�س وف�ضل امل�سجد الأق�صى
املبارك الذي كان قبل ًة �أولى للم�سلمني قبل امل�سجد احلرام ،والذي يعد من
�أقدم امل�ساجد التي بنيت على الأر�ض فهو ثاين امل�ساجد بنا ًء بعد الكعبة
امل�رشفة ،وثالث امل�ساجد مكانة و�أجراً بعد امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
وكما �أن اهلل تعالى ربط �أبا الأنبياء �إبراهيم عليه ال�سالم بالبيت احلرام،
ربط ر�سول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم روحي ًا وديني ًا ببيت املقد�س عن
طريق جعله قبلة للم�سلمني وب�إمامته للأنبياء واملر�سلني فيه ،وذكره ك�أر�ض
مباركة ومقد�سة يف �أكرث من �أية قر�آنية ،وبعدها جاء الت�أكيد املادي للربط
عن طريق هذه الرحلة .فلم تكن رحلة الإ�رساء واملعراج جمرد معجزة �إلهية
وهبها اهلل خلامت �أنبيائه ور�سله ،ومل ي�سجلها اهلل يف كتابه العزيز �إال لتكون
منارة يهتدي بها امل�سلمون كلما تاهت بهم ال�سبل عن بيت املقد�س ،منارة
تنفع الأمة يف احلفاظ على وجودها وت�أمني م�صاحلها على مر الزمان كلما
ا�ستعجلها اخلطر واقتحم �أر�ض بيت املقد�س ،وها هي تعود من جديد �إلى قلب
ممن
ال�رصاع احل�ضاري بني امل�سلمني وغريهم من اليهود وحلفائهم الغرب ّ
يريدون �إخ�ضاع الأمة والتحكم فيها وفق م�صاحلها.

ملاذا رحلة الإ�سراء واملعراج من امل�سجد الأق�صى؟

حية يف وج��دان امل�سلمني الأوائ��ل،
لقد كان امل�سجد الأق�صى قيمة ّ
املكية� ،إذ كان قبلتهم ،رغم �أن الكعبة احلرام كانت
خا�صة يف املرحلة
ّ
قائمة بني ظهرانهم.
وكانت زيارة امل�سجد الأق�صى هي حلقة الو�صل بني عهدين يف عمر
الدعوة الإ�سالمية ،فما قبل الإ�رساء كانت مرحلة اال�ست�ضعاف ،وما بعد
الإ��سراء كانت مقدمات فعلية ملرحلة التمكني والدولة واخلالفة .وكان
امل�سجد الأق�صى هو املحطة التي البد منها لعروج النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم من الأر�ض �إلى ال�سماء.
فقد �أراد اهلل �أن يرفعه مكان ًا علياً ،ويريه من �آياته ،وليفر�ض على
الأمة ركن ال�صالة ،فلما �شاء اهلل ذلك ،مل يكن من بقعة لتنفيذه �سوى بيت
املقد�س ،فكان الإ�رساء كرحلة �أفقية متهيدية للو�صول �إلى القاعدة املقد�سة،
ومنها تبد�أ الرحلة الر�أ�سية الكربى �إلى ال�سماء� ،إلى �سدرة املنتهى وهكذا
كان امل�سجد الأق�صى حلقة الو�صل بني ال�سماء والأر�ض .وكان املكان الذي

جمع اهلل فيه الأنبياء �صفوف ًا م�ؤمتني بنبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
فال بد �أن ننظر ملاذا كان هذا الإ�رساء من امل�سجد احلرام �إلى امل�سجد
الأق�صى؟ مل��اذا مل يعرج بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مبا�رشة من
امل�سجد احلرام �إلى ال�سماوات العال؟ هذا يدلنا على �أن املرور ببيت املقد�س
يف هذه الأر���ض التي بارك اهلل فيها للعاملني ،كان مق�صوداً ،وال�صالة
بالأنبياء الذين ا�ستقبلوه �إمام ًا لهم ،هذا له معناه وداللته� ،أن القيادة قد
انتقلت �إلى �أمة جديدة و�إلى نبوة جديدة� ،إلى نبوة عاملية لي�ست كالنبوات
ال�سابقة التي �أر�سل فيها كل نبي لقومه ،بل نبوة عامة خالدة لكل النا�س،
رحمة للعاملني ،وجلميع الأقاليم ول�سائر الأزمان ،فهي الر�سالة الدائمة �إلى
يوم القيامة عموم هذه الر�سالة وخلودها كان �أمراً ال بد منه ،وهذه ال�صالة
بالأنبياء تدل على هذا الأمر ،والذهاب �إلى امل�سجد الأق�صى ،و�إلى �أر�ض
النبوات القدمية ،التي كان فيها �إبراهيم ،و�إ�سحاق ،ومو�سى ،وعي�سى� ،إيذان ًا
بانتقال القيادة �إلى الأمة اجلديدة و�إلى الر�سالة العاملية اخلالدة اجلديدة.
وال �شك يف �أن الربط يف الإ�رساء بني �أقدم معلمني يف الدين والتاريخ
وهما امل�سجد احلرام وامل�سجد االق�صى له �أبعاد ال حت�صى ،لعل �أبرزها �أن
الإمامة القدمية بقيادة بني �إ�رسائيل مل تعد �صاحلة بحكم تورطها يف الظلم
املنايف ل�سنن الكون و�أ�سباب اخللق �إذ ال يليق بقوم قتلوا الأنبياء وعبدوا
العجل وبدلوا نعمة اهلل عليهم كفراً واحتالوا على �رشيعة ربهم للتمل�ص
من تكاليفها �أن يكونوا �شهوداً على النا�س وال �أئمة لهم ،ومل تعد بعد ذلك
ن�سبتهم �إلى �أبي الأنبياء �إبراهيم عليه ال�سالم ومت�سكهم بتلك امل�رشوعية
زوراً وكذب ًا ذات �صدقية .فكان ال بد من �إخراج �أمة �أخرى جديدة تبتلى
هي الأخرى ب�أمانة كلمة اهلل يف �أر�ضه عرب �إقامة العدل ،و�إر�ساء الق�سط،
و�إنتاج العلم ،وتعمري الدنيا باخلري وبث الف�ضائل وردع الرذائل لعلها
تهدي الب�رشية ب�إذن ربها �إلى ربها بعد ما �أخفق بنو �إ�رسائيل يف ذلك.
وك��ان ال بد من �أن جت��ري بروتوكوالت الت�سليم للأمانة اجلديدة
وت�رشيف قائدها يف الأر�ض مرة عرب �صالة يف �أقد�س مكان بعد احلرم
املكي ي�ؤم فيه القائد اجلديد الأنبياء والر�سل �أجمعني نيابة عن �أقوامهم �أي
عن الب�رشية قاطبة .ومرة �أخرى يف ال�سماء ،حيث يت�سلم الأمانة منهم �أي
من �أويل العزم منهم درجة بعد درجة من �آدم عليه ال�سالم يف ال�سماء الأولى
�إلى مو�سى وعي�سى عليهما ال�سالم قبل �سدرة املنتهى و�سيظل امل�سلمون بعد
ذلك �سنوات طويلة �أخرى ييممون وجوههم �شطر الأق�صى الذي �شهد اجلانب
الأر�ضي من ت�سلم الأمانة.

فر�ض ال�صالة

ُتوجت هذه الرحلة املباركة بالتاج الأ�سمى ..بال�صالة التي هي عماد
الدين ،وهي �أ�سمى و�شيجة بني العبد وربه ،ولتظل ال�صالة نفحة املعراج
م�سلم بالف�ضل والعرفان لهذه الرحلة املباركة،
اخلالد التالدة ،وليدين كُ ل
ٍ
وليقف امل�سلم حول تعاليم الإ�رساء وقفة ت�أمل وتدبر بني الفينة والأخرى.
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املعراج هو ما �أعقب رحلة الإ�سراء من ال�صعود بالنبي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل ال�سماء ،وظل ي�صعد
فيها حتى و�صل �إىل ال�سماء ال�سابعة ،وهناك ُرفع �إىل
�سدرة املنتهى وبعدها �إىل البيت املعمور
�إن ال�صالة مدر�سة لكل �رضوب الرتبية والعلم والتح�رض والرتقي وفنون
االجتماع وق�ضايا ال�سيا�سة ،ولذا كان فر�ضها يف ال�سماء بخالف بقية الفرائ�ض
والت�رشيعات وكان الأجر عليها م�ضاعف ًا ع�رش مرات �أي مقابل خم�سني �صالة
يف اليوم والليلة .واحلقيقة �أن معاين ال�صالة ال ي�أتي عليها ح�رص لو جاز لنا
اال�ستطراد ،فمنها ذكراً ال ح�رصاً �أن ال�صالة مدر�سة يف تعلم الي�رس ون�رشه وبث
ال�سماحة ،ف�ض ًال عن �أنها مدر�سة بحق للأمرا�ض النف�سية وانف�صام ال�شخ�صية
و�أمرا�ض الرتدد والتذبذب واالن�شطار والت�شتت الذهني والع�صاب والو�سوا�س
والتفرق العاطفي واخلوف والقلق و�سائر ما �سمي ب�أمرا�ض الع�رص.
فكل العبادات ُف ِر�ضت يف الأر�ض وال�صلوات فر�ضت يف ال�سماء ،هذا
دليل على �أهمية هذه العبادة وهذه الفري�ضة معراج يرقى به كل �إن�سان
م�سلم �إلى اهلل تبارك وتعالى.
�أما ربط الرحلة يف بدايتها ونهايتها بامل�سجد ،فلكي تعلم الأمة قيمة
امل�ساجد ومكانتها يف الإ�سالم ،ويف احلديث القد�سي الذي يرويه النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم عن رب العزة« :بيوتي يف الأر�ض امل�ساجد ،وزوارها
ُع َّمارها ،فطوبى لعب ٍد تطَّ هر يف بيته ثم زارين يف بيتي فكان حق على
املزور �أن ُيكرم زائره».

ملاذا كانت الرحلة واملعجزة لي ًال؟

�أراد اهلل �أن يلفت الأمة �إلى قيم ِة الليل ومكانته حني يق�سم بالليل يف
�أكرث من مو�ضع ،واهلل ال يق�سم �إال بعظيم ،وعلى هذه الأمة التي ر�ضيت
باهلل رب ًا وبالإ�سالم دين ًا ومبحمد �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم
نبي ًا ور�سو ًال وبالقر�آن حكم ًا ومنهاج ًا و�رشيع ًة ود�ستوراً �أن ُتعظِّ م ما عظَّ م
اهلل تعالى فتدرك خري الليل وت�ستفيد من بركات الليل؛ لأن الليل له رجاله
�إذا نامت العيون وهد�أت النفو�س وخال كل حبيب بحبيبه .فكان ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه و�سلم يكره ال�سهر بعد الع�شاء �إال ل�رضورةٍ ،
وكان �أ�صحابه فر�سان ًا بالنهار رهبان ًا بالليل .ال بد �أن ندرك قيمة الليل
ونعر�ض �أنف�سنا لرحمات اهلل وبركات اهلل وخا�ص ًة عندما يتنزل احلق
تبارك وتعالى يف الثلث الأخري من الليل ويقول� :أال من �سائل ف�أعطيه �أال
داع ف�أجيبه �أال من كذا �أال من كذا حتى ي�ؤذن الفجر .فالليل لـــه رجاله
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احلكمة من الإ�سراء واملعراج

ُتع ّد رحلة الإ��سراء واملعراج مفاج�أ ًة حقيقي ًة للم�ؤمنني وامل�رشكني
عندما �سمعوا بخربها وتع ّددت احلِكم من وجودها:
النبوة والر�سالة؛ تتم ّثل
 vتهيئة امل�سلمني وامل�رشكني لعه ٍد جدي ٍد من ّ
اجليد
من
فكان
ّم
ل
و�س
يف بداية مرحلةٍ فا�صلةٍ يف دعوته �صلّى اهلل عليه
ّ
وعلو مكانته
يو�ضح وي�ؤكّ د ريادة
وجود ٍ
حدث ّ
النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم ّ
ّ
وحقيقة دعوته.
وال�ص ّديقني وال�شهداء؛
أنبياء
ل
ا
من
أ�صولها
�
و
أ�سالفها
�
ب
القيادة
 vربط �أمة
ّ
من خالل �إمامته عليه ال�سالم ب�أنبياء اهلل �صلوات اهلل عليهم.
مكان ُم ّي ٍز
إلى
النبي �صلّى اهلل عليه و�سلّم؛ ب�إي�صاله �
 vالرفع من مكانة
ٍ
ّ
وله رفع ٌة يف قلوب امل�سلمني �أال وهو امل�سجد الأق�صى.
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�إن ال�صالة مدر�سة لكل �ضروب الرتبية والعلم والتح�ضر
والرتقي وفنون االجتماع وق�ضايا ال�سيا�سة ،ولذا كان
فر�ضها يف ال�سماء بخالف بقية الفرائ�ض والت�شريعات،
وكان الأجر عليها م�ضاعف ًا ع�شر مرات

رحلة الإ�سراء واملعراج مل تكن نزهة بل معجزة،
ومل تكن خا�صة بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم بل
تر�سم منهاج حياة ملن �أراد النجاة

اختار اهلل عز وجل لر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يرحل �إىل امل�سجد
الأق�صى املبارك من مكة املكرمة ثم يعرج �إىل ال�سماء ،وطريق الرحلة
هذه اختارها اهلل عز وجل ليدل لنا على مكانة بيت املقد�س وف�ضل امل�سجد
الأق�صى املبارك الذي كان ً
قبلة �أوىل للم�سلمني قبل امل�سجد احلرام

حملت رحلة الإ�رساء واملعراج الكثري من العرب للم�سلمني ،ومن هذه
العرب واملعاين ما ي�أتي- :
 tتكرمي الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم والأنبياء والأمة الإ�سالمية هذا هو
�أبرز املعاين يف هذه الرحلة اخلالدة ،حيث كانت الرحلة من �أولها �إلى �آخرها
عبارة عن فقرات تكرميية ل�سيد املر�سلني حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكانت
مر التاريخ.
بذلك احتفالية غري م�سبوقة ال ميكن مقارنتها ب�أي تكرمي �آخر على ِّ
 tت�سلية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم والتخفيف عنه حيث كان العام
العا�رش للبعثة من �أ�شق الأعوام على النبي ،فقد ماتت فيه زوجته القريبة
عم الر�سول ،وحزن
�إلى قلبه خديجة ر�ضي اهلل عنها ،ومات كذلك �أبو طالب ُّ
كثريا ملوته ،بالإ�ضافة �إلى حمل الدعوة الثقيل.
عليه ً
 tتعليم الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم و�أمته فقد كانت الرحلة وك�أنها
رحلة تعليمية ،حيث تعلَّم فيها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الكثري ،ونقله
كامل ،فعرف يف �ساعات ما يعجز العلماء عن معرفته �أبد الدهر.
�إلى �أمته ً
 tتر�سيخ الإميان بالغيب ف�إن الإميان بالغيب ركن من �أركان االرتباط
أ�صل دون يقني يف الغيب.
بهذا الدين وفهم �أ�صوله ،وال معنى للإميان � ً
 tحتقيق االختبار للنا�س من امل�ؤكد �أن الت�صديق ب�إمكانية حدوث رحلة
الإ�رساء واملعراج يحتاج �إلى �إميان عميق باهلل عز وجل ،وبر�سوله الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم؛ فالرحلة من �أولها �إلى �آخرها خروج عن امل�ألوف،
كما �أنها خارجة عن �إمكانات الب�رش وقدراتهم.

� qإثبات نبوة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�صدقها.
 qجزاء �صرب ر�سول اهلل وثباته على الكفار ،و�أي�ضا دعم نف�سي للنبي بعد
وفاة زوجته خديجة ،وعمه �أبو طالب.
 qتكرمي ل�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم باطالعه على الغيب الذي ال
يعلمه �أحد �إال اهلل.
� qإثبات �أن النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم هو خامت الأنبياء بعد ما
�صلى بهم �إماما.
 qك�شفت مكانة النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم التي مل يحظَ بها �أحد
من �أهل ال�سماوات والأر�ض.
 qتقدي�س ورفع مكانة امل�سجد الأق�صى.
� qصالبة �أبو بكر وثقته يف قائده ،فقد دعمه و�صدقه حينما كذب بق�صته �أهل مكة.
 qاختبار ل�صرب امل�ؤمنني و�صدقهم يف اتباعهم للدعوة الإ�سالمية ،لأنها
فوق م�ستوى العقل الب�رشي.
� qأثبتت �أن كل الأنبياء يعبدون اهلل عز وجل وهم �إخوة ودينهم واحد.
 qافتتاح �سورة الإ�رساء املُخربة عن هذه الرحلة بلفظ (�سبحان) يف �إمياءةٍ
حال.
�إلى وجوب تعظيم اهلل وتنزيهه مبا هو �أهل له يف بداية كل �أم ٍر وعلى كل ٍ
�رشف له
عبودية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هلل تعالى وهو
� qإثبات
ٌ
ّ
ول�سائر النا�س.
� qإثبات القدرة املُطلقة هلل تعالى على َحمل النبي عليه ال�صالة وال�سالم
يف رحلة الإ�رساء ثم رحلة املعراج ،فمن خلق الكون وما فيه فهذه الرحلة
عليه �أي�رس و�أهون.
النبي عليه ال�صالة وال�سالم �إلى � ّأن م�صاعب الدنيا تهون
 qطَ ْم�أنة قلب
ّ
�أمام نعيم اجلنة ور�ؤية رب العباد ،وبالتايل طم�أنة امل�ؤمنني باهلل �إلى
ح�سن منقلبهم ملن ر�ضي اهلل عنه.
� qإثبات مكانة ومنزلة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم و�أنه بوابة الأر�ض
ال�رشيفي.
احلرمي
�إلى ال�سماء وثالث
ْ
ْ
 qالت�أكيد على �إمامة النبي عليه ال�صالة وال�سالم للأنبياء واملر�سلني
كا ّفة� ،إذ � َّأم بهم ال�صال َة يف امل�سجد الأق�صى ،كما �أكّ دت هذه الرحلة على � ّأن
الدين الذي يقبله
بالعبودية �أ�سا�س كل الر�ساالت ،و� ّأن
توحيد اهلل و�إفراده
َ
ّ
اهلل من العبد هو دين الإ�سالم الباقي لقيام ال�ساعة.
� qأن فر�ض ال�صلوات اخلم�س يف ال�سماء يعد ت�أكي ًدا على عظيم مكان ِتها يف الإ�سالم.
النبي عليه ال�صالة وال�سالم لإخبار قري�ش بهذه الرحلة
 qالإقرار ب�شجاعة ّ
يف �صبيحة اليوم التايل لها على الرغم من معرفته ملوقفهم منها و�سخريتهم
ملا يتعار�ض مع قدرة عقولهم على �إدراكه باملنطق امللمو�س.
 qالإ�رساء واملعراج كان مكاف�أة على �سماحة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وعفوه عمن ظلموه و�آذوه هو و�أ�صحابه.
� qأمة الإ�سالم هي �صاحبة املرياث لر�سالة الر�سل والأق�صى ال�رشيف.
 qالإ��سراء واملعراج مثال لأح��دث و�أرق��ى �صور ال�رسعة يف االت�صاالت
واملوا�صالت والف�ضائيات.

وتتلخ�ص ف�ضائل ذكرى الإ�رساء واملعراج والدرو�س امل�ستفادة من
الليلة املعجزة هي:
 qنقطة حتول يف طريق الدعوة �إلى اهلل.

هكذا رحلة الإ��سراء واملعراج مل تكن نزهة بل معجزة ،ومل تكن خا�صة
بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم بل تر�سم منهاج حياة ملن �أراد النجاة ،ووهب حياته
كلها لدعوة اهلل ،ودائما ما تذكرنا معجزة الإ�رساء واملعراج كل عام بدرو�س

اجلرعات الرتبوية من رحلة الإ�سراء واملعراج

لقد جاءت هذه الرحلة الرتبوية العظيمة يف �إطار �سل�سلة اجلرعات
الرتبوية التي بد�أت.
 nبخلوة التفكر والتدبر يف غار حراء.
 nثم رحلة قيام الليل الطويلة يف دار الأرقم ومكابدة العمل التنظيمي
خالل املرحلة ال�رسية.
 nثم رحلة الدعوة اجلهرية وما فيها من م�شقة على النف�س ،ومواجهة
ل�صناديد قري�ش وبذاءات ذوي ال�سلطان ،و�إيذاءات �أ�صحاب امل�صالح ال�شخ�صية.
 nثم مرحلة املع�سكر التق�شفي وال�سجن واحل�صار يف �شِ عب �أبي طالب
العي�ش ،وق�سو َة ال�شظف وا�ستمر حتت وط�أة
مي مرار َة
حيث ذاق
ِ
النبي الكر ُ
ُ
جماعة حقيقية مدة ثالث �سنوات خرج منها �إلى عام احلزن حيث فقد العم
والزوجة ،ثم انتقل مبفرده يف رحلة دعوية �إلى الطائف؛ فذاق فيها من
الإيذاء والعذاب ما مل يذقه منذ بد�أ دعوته �إلى اهلل.
يف هذه الأجواء بد�أت رحلة الإ�رساء واملعراج ،املعجزة العجيبة التي مل
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستغرق
ح�صله فيها
ت�ستغرق �ساعة ،وكان ما ّ
ُ
قرون ًا وقروناً .وكانت لهذه الرحلة الكرمية وجبة تربوية مكثفة ،ا�شتملت
على العديد والعديد من امل�شاهد الرهيبة التي تق�شعر منها اجللود من هول
وقعها ،كر�ؤية م�صائر الزناة ،وخطباء الفنت ،وم�ضيعي الأمانات ،ومانعي
الزكاة ،و�آكلي الربا وناهبي �أموال اليتامى.

العربة من ق�صة الإ�سراء واملعراج

الدرو�س امل�ستفادة

اخلامتة

عظيمة من �أهمها عالقة الأمة ببيت املقد�س وامل�سجد الأق�صى �أولى القبلتني
وثالث احلرمني ،وب�أن الأمة و�سط همومها و�أحزانها يجب �أن تلج�أ �إلى اهلل ،و�أن
الأمل والتفا�ؤل هو املنهج الأ�صيل يف التعامل مع كل الأزمات كما كان الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم يفعل حتى جاءه الفرج� .أن رحلة الإ�رساء واملعراج مليئة
بالعرب والدرو�س التي تعود على الأمة باخلري والنفع يف احلا�رض وامل�ستقبل
فهي تعطينا در�سا يف عدم الي�أ�س وعدم اال�ست�سالم لواقع نكد.
و�أن امل�ؤمن دائما عليه انتظار الفرج ،واليقني ب�أن الي�رس يعقب الع�رس ،وقد
كانت معجزة الإ�رساء واملعراج يف منت�صف ال�سنة احلادية ع�رشة من البعثة
يف وقت تالطمت فيه �أمواج العناد والتكذيب والإيذاء ل�سيد اخللق �صلى اهلل
عليه و�سلم ول�صحابته الكرام وحاول �صلى اهلل عليه و�سلم دخول مكة بعد
عودته من الطائف ومل ي�ستطع دخولها �إال يف جوار رجل من امل�رشكني هو
املطعم بن عدى فكان النور بعد الظالم والفرج بعد ال�شدة ف�إذا كانت �أبواب
مكة �أغلقت دونك فها هي �أبواب ال�سماء قد فتحت لك يا �سيدي يا ر�سول اهلل.
�إن ذكرى الإ�رساء واملعراج تعد من املعجزات التي غريت الكثري من الأحداث
منذ بداية الدعوة يف عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فهناك من ر�سخ دينه،
وهناك من تردد عنه لأنه مل ي�صدق �أن ب�رشا يقطع هذه امل�سافات يف ليلة واحدة
من امل�سجد احلرام �إلى امل�سجد االق�صى ويعود يف ذات الليلة ولذلك ،كانت هذه
الرحلة واملعجزة اختبارا ومتحي�صا ملن �آمن كذلك لكبار ال�صحابة ،و�أي�ضا كانت
للكافرين �آية من �آيات اهلل �أنكروها وزادوا يف ع�صيانهم ،ف�ضال عن �أن رحلة الإ�رساء
واملعراج �أو�ضحت كيف كانت حمبة الر�سول لأمته فلم يرتك �شيئا يف رحلته �إال
وذكره لأمته ،و�أن مكانة ال�صالة التي تعد الركن الركني يف الإ�سالم باعتبار مكان
فر�ضيتها ولذلك فهي معراج امل�سلم كل يوم �إلى اخلالق �سبحانه وتعالى م�ؤكدا �أن
اهلل �سبحانه وتعالى �أراد �أن يو�ضح لهذه الأمة من ذكرى الإ�رساء واملعراج مكانتها
ورفعتها وعلوها و�أنها لن ت�سقط �إلى يوم القيامة فمعراج الر�سول دل على �صعود
هذه الأمة ،كما �أن الأمة يجب �أن تدرك �أن مع الع�رس ي�رسا فبعد ال�ضيق فرج ،وها
هو �سيد املر�سلني تتحول حمنته �إلى منحة ،وعلى امل�سلمني �أن يعلموا �أن امل�سجد
الأق�صى �أمانة ت�سلمها النبي عليه ال�صالة وال�سالم من جميع الأنبياء حينما �صلى
بهم �إماما فوجب على الأمة �أن حتافظ على هذه الأمانة.
تاريخي ًا تبدو حادثة الإ�رساء واملعراج نقطة حتول كربى يف جممل �أحداث
ال�سرية النبوية ب�أ�رسها ،طويت مرحلة اال�ست�ضعاف والتعذيب والدماء وعناءات
�أخرى كثرية ومت بدء مرحلة �أخرى جديدة تتطلب التم�سك بالأمل واليقني والثقة كما
تتطلب ال�صالة وال�صرب والعدل ...فكان ال بد من الف�صل بني مرحلتي اال�ست�ضعاف
والتمكني بهجرة كرمية عظيمة �إلى ال�سماء ال�ستمداد ال�صرب وامتالء الف�ؤاد بنور �آيات
ال يبهت ،وهي هجرة متكن لهجرة قادمة يف الأر�ض �ستحول الدنيا ب�أ�رسها �إلى
دولة الإ�سالم .وها نحن نعي�ش هذا التحول من خالل الأمن والأمان واحلب والإخاء
وجتمعنا دائما كلمة التوحيد (ال �إله �إال اهلل ،حممد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم).

املراجع

l
l
l
l
l
l
l
l

خالد الغزي ق�صة الإ�رساء واملعراج للأطفال (موقع حمتويات ).

رقية عنرت ،الإ�رساء والعراج10..درو�س م�ستفاده من املعجزة الإلهية.
�صالح �سلطان ،الإ�رساء واملعراج (درو�س تربوية ودعوية).
م رانيا ،درو�س من رحلة الإ�رساء واملعراج.
الإ�رساء واملعراج درو�س وعرب.
احلكمة من معجزة الإ�رساء واملعراج.
درو�س وعرب من الإ�رساء واملعراج (�صحيفة اخلليج).
ذكرى الإ�رساء واملعراج( ..درو�س للإن�سانية يف �إعجاز اهلل وقدرته).
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�إعداد :الرائد /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
�سى
}�س ْب َح َ
ان ا َ ّلذِي �أَ ْ َ
قال اهلل تعاىلُ :
ال َر ِام �إِ َل ْال َْ�س ِج ِد
ِب َع ْب ِد ِه َل ْي ًل ِ ّم َن ْال َْ�س ِج ِد ْ َ
ِن َي ُه مِ ْن �آ َيا ِتنَا
ْأ
الَق َْ�صى ا َ ّلذِي َبا َركْ نَا َح ْو َل ُه ل ُ ِ
يع ا ْل َب ِ�ص ُري{
ال�سمِ ُ
�إِ َ ّن ُه ُه َو َ ّ
		
		

�صدق اهلل العظيم
�سورة الإ�رساء الآية ()1

مكانة امل�سجد الأق�صى وامل�سجد احلرام

الإ�سراء واملعراج

ع��رف امل�سلمون من خ�لال حادثة الإ��س�راء واملعراج
املكانة الدينية املرموقة التي حازها كل من امل�سجد الأق�صى
يف القد�س ال�رشيف ،وامل�سجد احلرام يف مكة املكرمة ،حيث
وخ�صهما عن �سائر امل�ساجد والبيوت
ميزهما اهلل تعالى
ّ
التي يعبد فيها ،كما نالت امل��دن التي وقعت فيها تلك
امل�ساجد �شي ًئا من الربكة التي �أ�شار �إليها اهلل تعالى ،كما يف
اركْ َنا َح ْو َل ُه{.
}ال َْ�س ِج ِد ْ أ
قولهْ :
الَ ْق َ�صى ا َّلذِي َب َ

ق�صة الإ�رساء واملعراج معجزة من معجزات �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه
تع ّد ّ
من اهلل بها عليه كي يريه من عجائب قدرته تعالى وتثبيت ًا لقلبه عليه
و�سلم التي ّ
ابتداء مبكة ،كانت رحلة الإ�رساء
إ�سالم
ل
ا
بدعوة
جهر
أن
�
بعد
وال�سالم
ال�صالة
ً
خمت�صة
واملعراج من مكة املكرمة �إلى القد�س (بيت املقد�س) وهي رحلة كانت
ّ
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم حيث مل ي�سبق لنبي قبله �أن قام بها.

العمل �أحد �أ�سرار الأمل
حب احلياة لأنه ُي�شعر
العمل عبادة ،وهو ٌ
�رس من �أ�رسار ّ
أي�ضا �أح��د �أ��سرار الأم��ل ال��ذي يدفع
الإن�سان بقيمته ،وهو � ً
الإن�سان للنهو�ض يف ك ّل يوم لتحقيق ما ُيريد ،فالإن�سان
�ضائع ال يعرف ما ي�صنع يف حياته،
إن�سان
بال عمل �أ�شبه ب� ٍ
ٍ
لكن العمل
جمرد �شخ�ص اتكا ّ
يل يعتمد على غريهّ ،
وي�شعر ب�أنه ّ
�شعورا بالرفعة وال�سمو وعزة النف�س لأنه ُيغني
مينح الإن�سان
ً
النف�س عن ال�س�ؤال ومينح راحة البال والفرح ،ويزيد من رزق
حث الإ�سالم على العمل لكي ال
الإن�سان و ُيبارك فيه ،لهذا ّ
منتجا.
دوما �إن�سا ًنا ً
يفقد الإن�سان �أمله يف احلياة ،ولكي يبقى ً

�إتقان العمل مر�آ ُة �أخالق الفرد
�صغريا �أو
ينبغي على ك ّل من ي�ؤدي �أي عمل مهما كان
ً
كبريا �أن يحر�ص على �إتقانه و� ّأل يرتك �شي ًئا من اجلهد دون
ً
�أن ُيربز العمل الذي يقوم بهّ � ،إن �أي عمل ي�ؤديه الإن�سان ُيع ّد
�أمانة يف عنقه؛ لأنه يتقا�ضى نقو ًدا مقابله ،ومن ال يتقن
عمله هو يف احلقيقة مل ي�صن الأمانة ومل ي��ؤد حق عمله،
وهذا ال�شيء غري مقبول ،وقد �أمر النبي عليه ال�صالة وال�سالم
ب�إتقان العمل ،ومن ال يعرف �أن يقوم ب�شي ٍء ما عليه �أن ُي�سلمه
ملن يقوم به.
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ّ
الدعوة �إىل وحدانية اهلل تعاىل
ك�شفت رحلة الإ�رساء واملعراج عن ت�سل�سل �أنبياء اهلل تعالى ووحدة الدعوة
التي دعا �إليها كل منهم �أمته ،فعلى الرغم من اختالف تفا�صيل العبادات
نبي و� ّأمته� ،إال � ّأن ر�ساالتهم كانت تقوم
والت�رشيعات وما حلّل ّ
وحرم على كل ّ
على غاية واحدة وهي ال ّدعوة �إلى وحدانية اهلل تعالى وعدم الإ�رشاك به.

امل�ؤمن ال�صادق لرحلة الإ�سراء واملعراج
واختبارا من اهلل تعالى للم�ؤمنني
�شكلت رحلة الإ�رساء واملعراج امتحا ًنا
ً
ال�صادقني ،فقد فنت النا�س باحلدث عندما �رسد الر�سول عليه ال�سالم الأحداث
التي وقعت معه لهم ،حيث اختلف النا�س بني م�صدق ومكذب فزادت امل�ؤمنني
�إميا ًنا وتثبي ًتا وك�شف الكافرين وكل من كان يف قلبه �ضعف ،وعرف �أبو بكر
بال�صديق بعد هذه احلادثة �إذ كان �صديق ر�سول اهلل ال�ص ّديق الذي ال يكذبه يف
�شيء �أب ًدا ومل يت�أثر بتلك الفتنة التي جعلت النا�س يف جلة من �أمرها �آنذاك و�إن
كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم نف�سه قد �أبدى قلقه من تكذيب النا�س له.

من الأدعية امل�أثورة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
اللهم �إين �أ�شكو �إليك �ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواين على النا�س� ،أنت رب
امل�ست�ضعفني و�أنت ربي� ,إلى من تكلني� ,إلى بعيد يتجهمني �أم �إلى قريب ملكته
�أمري� ,إن مل يكن بك غ�ضب علي فال �أبايل ولكن عافيتك �أو�سع يل� ,أعوذ بنور
وجهك الذي �أ�رشقت به الظلمات و�صلح عليه �أمر الدنيا و الآخرة من �أن تنزل
بي غ�ضبك �أو يحل علي �سخطك ,لك احلمد حتى تر�ضى وال حول وال قوة � ّإل بك.

احلديث ال�شريف

عن النعمان بن ب�شري  -ر�ضي اهلل
عنه -عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
«مثَلُ ا ُ
ين يف َت��وا ِّدهِ � ْ�م،
مل��ؤْمِ �نِ� َ
�إن��ه ق��الَ :
راحمِ ِه ْم ،و َتعاطُ ف ِِه ْم َمثَلُ اجل ََ�س ِد �إذا
و َت ُ
داعى له �سائ ُِر اجل ََ�س ِد
ْ
ا�ش َتكَى منه ُع ْ�ض ٌو َت َ
بال�س َه ِر ْ
وال َُّمى».
َّ
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
رواه م�سلم

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

} َال َي� ُغ� َّ�ر َّن��كَ َت َقل ُُّب ا َّل �ذِي� َ�ن كَ � َف� ُ�رواْ ِف
ا ْلبِالدِ{.
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َت َقل ُُّب :ت�رصف.

اع َقلِي ٌل ُث َّم َم�أْ َو ُاه ْم َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ�س
}م َت ٌ
َ
ال َها ُد{.
ِْ
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ال َها ُد :بئ�س الفرا�ش ،وامل�ضجع
َو ِب ْئ َ�س ْ ِ
جهنم.

ت ِري
ات َ ْ
} َلك ِِن ا َّلذ َ
ِين ا َّتق َْوا َر َّب ُه ْم َل ُه ْم َج َّن ٌ
ِين فِي َها ُن ُز ًال ِّم ْن
مِ ن َ ْ
ت ِت َها الأَ ْن َه ُار َخا ِلد َ

�ير لِّ�ل�أَ ْب� َ�را ِر{.
الل َو َم��ا عِ ن َد َّ ِ
عِ ن ِد َّ ِ
الل َخ ْ ٌ
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ُن ُزالً�ِ :ضيافة وتك ِرمة وجزا ًء.
ا�ص ِ ُبواْ َو َ�صاب ُِرواْ
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِين � َآم ُنواْ ْ
َو َرا ِبطُ واْ َوا َّتقُواْ َّ َ
ون{.
الل َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِح َ
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َو َ�صاب ُِرواْ :غالبوا الأعداء يف ال�صرب.

َو َرا ِب ��طُ ��واْ� :أقيموا ب��احل��دود ُمت� ّأهبني
للجهاد.

امل�صدر:
تف�سري اجلاللني

واجبات العمل
التحلي بالقيم الدين ّية
كل �إن�سان يعمل العديد من الواجبات ،منها:
يرت ّتب على ِّ
ّ
والإميان ّيةّ � :أي �إدراك � ّأن العمل عبادة ،و�سوف ُيحا�سب عليه الإن�سان يف حال ق�رص فيه.
الأمانة� :إذ يجب � ّأن يكون املُوظّ ف �أمين ًا يف عمله؛ من خالل االبتعاد عن الغ�ش �أو
القيام ب� ّأي ُمعامالت غري �صحيحة.
اخلا�صة به.
ح�سن تنفيذ كافّة اجلوانب
الإتقان� :إذ من ا ُمله ّم �أن يتقن الإن�سان عمله ،و ُي ِ
ّ
اجلد ّيةّ � :أي �أال يتقاع�س الإن�سان عن القيام يف عمله ،ب ّل من واجبه �أن يبذلّ اجلهد
يف ل�ضمان جناحه
الكا ّ

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrهــل يجوز فــي وقتنــا احلالــي قبول �شــيء من �شــخ�ص
ال ي�صلي وال ي�صوم؟
� rإن مل يكن يف ذلك ت�شــجيع على تركه ال�صــالة وتركه ال�صيام
فال مانع من قبول هديته� ،إذ لي�س هو �أ�شد من امل�رشكني ,واهلل �أعلم.
 rrما ر�أيكم يف االقرتا�ض من بيت املال �أو مال الوقف ،وهل هنالك �رشوط لذلك؟
 rبيت 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 تعالى �أعلم.
 rrملاذا عرب القر�آن بامل�رشقني واملغربني وتارة بامل�شارق واملغارب؟
 rامل�شــرقان واملغربان يق�صد بهما م�رشق يف ال�شــتاء وم�رشق يف ال�صيف ،ومغرب يف
ال�شتاء ومغرب يف ال�صيف ،وعرب بامل�شارق واملغارب ،لأن م�رشق قوم يكون مغرب قوم �آخرين،
فامل�شــارق واملغارب تتعدد لأن الأر�ض كروية ،ف�إذا طلعت علينا ال�شــم�س ،فالأفق الذي طلعت
ومن بعدنا من جهة الغرب
علينا منه هو م�رشق لنا ,والأفق الذي تغيب منه بالن�سبة �إلينا مغربَ ،
م�رشقهم يت�أخر عن م�شــرقنا ،ومغربهم يت�أخر عن مغربنا ،وهكذا تتعدد امل�شارق واملغارب،
ويجوز �أن يكون امل�شــرقان واملغربان م�شــرقا ال�شــم�س والقمــر ومغرباهما ،وامل�شارق واملغارب
م�شارق النجوم والكواكب ومغاربها ،واهلل �أعلم.
 rrهل ميكن القول �إن ما هو مكتوب يف اللــوح املحفوظ مندرج حتت كلمة علم اهلل؟
 rهو مــن علم اهلل ،فما يف اللــوح املحفوظ هو بعــ�ض معلومات اهلل� ،إذ معلومات اهلل �أو�ســع فقد
�أحــــــاط اهلل علم ًا بالق�ضاء واملق�ضي والقدر واملقدور فعلمه تعالى �أحاط مبا كان وما هو كائن
وما مل يكن �أن لو كان كيف يكون ،واهلل �أعـــــلم.
 rrكيف يجمع بني حديث�« :أذيعوا بخرب الفا�ســق» وفعل الر�ســول �صلى اهلل عليه و�سلم يف
املنافقني؟
 rكان �سرت الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لأعيان املنافقني وعدم البوح ب�أ�سمائهم حلكمة ،وذلك
حتى يبقى هذا احلكم �ساريا يف املنافقني من بعده عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم فلو ظهروا للنا�س
فلرمبا كانت هناك عداوات ظاهرة ما بني امل�سلمني وبينهم ،ولرمبا �أف�ضى الأمر �إلى ما هو �أكرب
من ذلك ،واهلل �أعلم.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بك يف هذا اللقاء ال�شهري� .إن وعيك ب�أدوات الرعاية ال�صحية �سوف يقوي توا�صلك
وتعاونك مع مقدمي الرعاية ،وبالتايل ح�صولك على اخلدمة الأف�ضل ب�أقل جهد ويف �أق�رص مدة،
مبعنى جودة رعاية �صحية عالية� .إن ك�شوفات و�أجهزة الرعاية ال�صحية هي �أدوات متطورة
للعناية ب�صحتك ب�أ�سلوب علمي حديث .يف عدد �أكتوبر (جند عمان) ا�ستعر�ضنا ك�شف تعداد
الدم الكامل ( )FBCواليوم ن�ستعر�ض ك�شف اختبارات وظائف الكلى .وجميعها �ضمن الك�شوفات
الأ�سا�سية للتقييم املبدئي مل�ستوى �صحة �أجهزة اجل�سم ومدى جودة قيامها بوظائفها احليوية.
ونتائج الك�شوف تعطي نظرة مبدئية حول ا�ضطراب ال�صحة ،وحول التعايف عالوة على ك�شف
بع�ض الآثار اجلانبية للأدوية للتحقق من �سالمة العالج.
توج ُهك هذا ال�شهر :التعرّف على اختبارات وظائف الكلى و�أهميتها للت�شخي�ص.
ّ

�أهم وظائف الكلى

فح�ص الدم لوظائف الكلى

تقوم الكلى بدور مهم يف طرد ال�سموم
من اجل�سم .حيث تقوم برت�شيح بالزما الدم،
وتزيل الف�ضالت الأي�ضية  -نواجت التمثيل
الغذائي� -إلى جانب ا�ستقالب و�إعادة تدوير
مواد �ضمن بناء اجل�سم ،وكذلك تر�شيح بع�ض
املواد الزائدة التي يتم �إبعادها عن اجل�سم
من خالل طرحها يف البول .وعندما تتدهور
وظائف الكلى ،ترتاكم تلك الف�ضالت يف الدم
وت�سبب الأمرا�ض .وميكن قيا�س م�ستويات
بع�ض تلك املواد يف اختبارات الدم ملراقبة
وظائف الكلى .ويتم قيا�س بع�ضها من خالل
حتليل البول �أي�ضا.
وال يقت�رص دور الكلى على تنقية ال ّدم
ال�سموم والف�ضالت ،و� ّإنا تقوم كذلك
من ّ
باملحافظة على م�ستويات الأمالح وا ّتزان
ال�سوائل يف اجل�سم ،وهذا مهم جدا للمحافظة
على �ضغط الدم .و�أي خلل يف وظائف الكلى
قد ي�ؤدي �إلى تراكم ال�سموم وال�سوائل يف
مناطق خمتلفة من اجل�سم مثل املفا�صل ،وقد
يت�أثر القلب والرئتني.

ع ��ادة يتم قيا�س :الكرياتينني ،وهي
نفايات ناجتة عن ن�شاط الع�ضالت؛ واليوريا
وهي النفايات النيرتوجينية الأولية امل�شتقة
من ا�ستقالب الربوتينات .وترتفع م�ستويات
هذه امل��واد يف ال��دم عند انخفا�ض وظائف
الكلى.
حتتوي الكلية الواحدة على ما يقارب
مليون وحدة كُ لو َّية ( )Nephronوت�سمى
عقيدات الرت�شيح ،مهمتها تنقية ال ّدم
واملحافظة على م�ستويات الأمالح وا ّتزان
ال�سوائل يف اجل�سم .و ُيع ُّد مر�ض ال�سكري من
�شيوعا ل�ضعف وظائف الكلى� .إن
�أكرث الأ�سباب
ً
ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم لفرتة طويلة ي�سبب
�إتالف عقيدات الرت�شيح وبالتايل ا�ضطرابها
ورمبا ف�شل كلوي .كمية الرت�شيح املنتجة يف
الدقيقة ت�سمى معدل الرت�شيح الكبيبي ()GFR
وهو م�ؤ�رش �صحة الكلى من حيث تنقية الدم،
وي�صعب قيا�س معدل الرت�شيح ب�شكل مبا�رش.

عادة يتم ح�سابه بداللة معدل الكرياتينني يف
الدم (ي�ؤخذ يف احل�سبان عمر املري�ض وجن�سه
و�صحة ع�ضالته كذلك) .معدل الرت�شيح
العادي �أكرب من ( )90ملي لرت يف الدقيقة.
ومعدل تر�شيح �أقل من ( )60يعد عالمة
على انخفا�ض وظائف الكلى .معدل تر�شيح
مر�ضا كلو ًيا يف املرحلة
�أ�صغر من ( )15يعد ً
النهائية ،وي�ستلزم غ�سيل الكلى �أو زرع الكلى.
ويعتمد معدل الرت�شيح على تدفق كمية كافية
من الدم �إلى الكلى (عن طريق الدورة الدموية)
ويف حال توقف تدفّق الدم �إلى �إحدى الكليتني
كلوي (ناجت عن
لأي �سبب فقد ينتج ف�شل
ّ
ق�صور يف كمية الدم التي ت�صل �إلى الكلية).
ويف �أحيان �أخرى يكون تدفق الدم فيه جيد
ولكن قدرة الكلى على معاجلته وتر�شيحه
غري كافية نتيجة ال�ضطراب الكلية نف�سها
وبالتايل ينتج �أي�ضا ف�شل كلوي ( ناجت عن
ق�صور يف عمل الكلية).

حتليل البول ()Urinalysis
البولية،
هو �أحد اختبارات وظائف الكلى والهدف منه الك�شف عن �أمرا�ض الكلى ،وامل�سالك
ّ
بالإ�ضافة �إلى الك�شف عن الإ�صابة بالعدوى اجلرثومية والطفيلية .ي�شمل حتليل البول الفح�ص
الب�رصي واملجهري لعينات البول ،وكذلك اختبارات مقيا�س الغم�س ال�رسيع (،)dipstick tests
الذي يقي�س املواد املختلفة يف البول .و ُيالحظ تغري لون ال�رشيط يف ع�صى الغم�س ،يف حال
كميات زائدة �-أعلى من املعدل الطبيعي -من الربوتني� ،أو ال ّدم� ،أو البكترييا� ،أو القيح،
وجود ّ
أي�ضا التهابات امل�سالك البولية
ال�سكر يف البول .ميكن �أن ي�ساعد حتليل البول يف اكت�شاف � ً
�أو ُّ
وغريها من احلاالت مثل مر�ض ال�سكري وتلف الكبد.
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ما �أهمية �إجراء اختبارات وظائف الكلى
( ك�شف الدم وحتليل البول) ؟

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر :فرباير

١

ك�شف �سكر الدم :مبجرد ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم ،يتم تر�شيح جز ًءا منه
يف البول  -وهذا م�ؤ�رش على ارتفاع ال�سكر يف الدم وعدم ال�سيطرة على ن�سبته.
يف احلالة الطبيعية غالبا ال يحتوي البول على بروتني .عند وجود خلل يف
وظائف الكلى ي�ؤدي ذلك �إىل ت�رسّب الربوتني يف البول بكمية مالحظة( .يحدث
لبع�ض مر�ضى ال�سكري).

٣

قيا�س م�ستوى «الكرياتينني» يف الدم (م�ؤ�رش ا�ضطراب الكلى) .مهم ملتابعة
مر�ضى ال�سكري ،و ارتفاع �ضغط الدم� .إن ارتفاع الكرياتينني ي�شك ّل خطرا.

 vاليوم العاملي لل�رسطان :الرابع من
فرباير وهو تظاهرة عاملية تقام لتوحيد �سكان
العامل يف مكافحة ال�رسطان.
 vاليوم العاملي ملر�ض ال�رصع12 :
فرباير ،يهدف �إلى رفع م�ستوى الوعي حول
م��ر���ض ال����صرع وت��ع��زي��ز ال��ب��ح��ث والتعليم
والتدريب ،وكذلك دعم املر�ضى وعائالتهم
بالإ�ضافة �إل��ى حت�سني اخلدمات الطبية عن
طريق الوقاية والت�شخي�ص والعالج.
ال�رصع هو ا�ضطراب يف اجلهاز الع�صبي
املركزي ي��ؤدي �إل��ى النوبات ت�صبح وظائف
ال��دم��اغ غري طبيعية ،ما يت�سبب يف حدوث
ن��وب��ات �أو ف�ترات م��ن ال�سلوك غ�ير ال��ع��ادي،
والأحا�سي�س ،ويف بع�ض الأحيان فقدان الوعي.
 vاليوم العاملي ل�رسطان الأطفال15 :
فرباير ،يهدف �إلى رفع الوعي مبدى خطورته
و�أهمية الت�شخي�ص املبكر واملبادرة يف العالج.
ويجري حث وت�شجيع امل�ؤ�س�سات الدولية �إلى
توفري الدعم النف�سي واالجتماعي وامل��ادي
للأطفال امل�صابني بهذا املر�ض الفتاك.

٢

ت�أثري مر�ض ارتفاع �ضغط الدم على الكلى
�إن ارتفاع �ضغط الدم ي�ؤدي �إلى متزيق و �إتالف الأوعية الدموية ال�صغرية املوجودة داخل
أي�ضا �إلى �ضعف الكلى .لذلك ف�إن مر�ضى ارتفاع �ضغط الدم وال�سكري،
الكلى ،مما قد ي�ؤدي � ً
يجب عليهم اخل�ضوع الختبارات وظائف الكلى بانتظام الكت�شاف ما �إذا كان هناك بروتني يف
البول ،وما �إذا كان هناك زيادة يف م�ستوى الكرياتينني يف الدم (ت�أثر كفاءة الكليتني) .ومعظم
الأدوي��ة التي تدخل اجل�سم يجب �أن يتم معاجلتها
وا�ستقالبها ال�ستخال�ص املادة الف ّعالة ،ثم التخل�ص
منها بعد �أن تكون قد قامت بوظيفتها العالجية-
وي��ت��م ط��رد الكثري م��ن امل���واد اجلانبية ال�ضارة
برت�شيحها عن طريق الكلى وطرحها يف البول.
وتقوم �أجهزة �أخرى يف اجل�سم مثل الكبد والأمعاء
والرئتني بطرد ال�سموم ومواد �ضارة ب�آليات �أخرى.

�صورة ومعلومة طبية
• فوائــــد الكـــركم مــع
الع�سل والزجنبيل :لها ت�أثري
امل�ضاد احليوي �ضد اجلراثيم
وامليكروبات ،ولهـــــا ت�أثيـــر
م�ضــــادات احل�سا�سيـــة �ضــــد
الزكام واالحتقان يف الأنف
واحللق .ي�ؤخــــذ مــــن اخلليط
ملعقة �أو ملعقتني عدة مرات يف
اليوم.
• يرجى املالحظة ب�أن املحلول حام�ضي على املعدة والأمعاء (يكفي ربع
ملعقة فقط من الكركم) ميكن �رشب اللنب �أو الزبادي لتفادي احلمو�ضة.

ما هو ك�شف قيا�س
ت�صفية (الكرياتينني)؟
تقييم وظائف الكلى عن طريق قيا�س ت�صفية
(الكرياتينني))Creatinine Clearance( .
الكرياتينني من املخلّفات التي تنتج عن الن�شاط
الطبيعي للع�ضالت ،و ُيجرى هذا الفح�ص بهدف
ّ
مقارنة م�ستوى الكرياتينني يف عينة بول ُجمِ عت
على مدار (� )24ساعة ،مع م�ستوى الكرياتينني
كمية الف�ضالت التي
يف ال ّدم ،وذلك لقيا�س ّ
تتخل�ص منها الكليتان يف الدقيقة الواحدة.
أي�ضا تقديره بنا ًء على كرياتينني امل�صل
وميكن � ً
املعدل بح�سب العمر واجلن�س والوزن.
ومن �ضمن و�سائل وك�شوف تقييم الكلى
ُت�ستخدم اختبارات الت�صوير مثل املوجات
فوق ال�صوتية ،والأ�شعة املقطعية للك�شف عن
العوائق وح�صى الكلى والأورام وحجم الكلى غري
الطبيعي.

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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تقنيات ت�صحيح النظر املعتمدة على الليزر

ال ْب َ�صا َر َو ْ أَ
ال�س ْم َع َو ْ أَ
( ُق ْل هُ َو ا َّل ِذي �أَ َ
ال ْف ِئدَ َة ۖ َق ِل ًيل َّما َت ْ�ش ُك ُر َ
ون) �سورة
ن�شَ�أ ُك ْم َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
امللك الآية (.)23
لقد علم الله الإن�سان ما مل يعلم ،ووهبه املقدرة ليدر�س العني ب�أجزائها الت�شريحية،
بدءا
وبوظائفها الف�سيولوجية ،فقد �أ�صبحنا نعلم الكثري عن الأجزاء املكونة للعنيً ،
بالأجفان والرمو�ش ،مرورا بالقرنية والقزحية �إىل �أن ن�صل �إىل ال�شبكية التي تلتقط
ال�ضوء املو�صل �إليها من خارج اجل�سم .ف�إذا �سقط هذا ال�ضوء برتكيز منا�سب ومب�سافة
منا�سبة على �شبكية العني ،تكون الر�ؤية وا�ضحة حيث تلتقطها م�ستقبالت ال�ضوء
الع�صبية وحتولها لإ�شارات تر�سل ملراكز الإب�صار يف اجلزء اخللفي للدماغ والذي ي�شكل
ال�صورة املرئية التي نراها .وحلكمة يعلمها ربنا ويريدها ،يحدث �أحيانا اختالالت يف
هذه العملية ،فت�ؤثر على و�ضوح الر�ؤية ،تكون يف بع�ض الأحيان اختالالت ت�شريحية
يف �أجزاء العني املو�صلة لل�ضوء املار �إىل ال�شبكية ،وتكون �أحيانا �أخرى اختالالت
ف�سيولوجية تخت�ص بوظائف هذه الأجزاء.
مو�ضوعنا لهذا العدد يخ�ص العمليات اجلراحية احلديثة يف جمال طب وجراحة
العيون والتي �أ�صبحت تقام ب�شكل م�ستمر يف مركز طب العيون مب�ست�شفى القوات
امل�سلحة ،وبالأخ�ص ،نلخ�ص ونب�سط معلومات عن عمليات ت�صحيح النظر احلديثة
التي يحتاج �إليها بع�ض ممن ابتلي ب�ضعف الر�ؤية لأ�سباب �سنذكرها يف حينها.
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النقيب (طبيب) /
�صالـــح بن را�شـــد التمـيـمـــي
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

خالل ال�سنوات املا�ضية ا�ستطاع الإن�سان
ابتكار �أدوات ت�ساعده على جتاوز هذه
امل�شاكل بالر�ؤية ،فمنذ زمن طويل اخرتعت
النظارات التي �ساعدت املاليني على مر
الع�صور يف حت�سني الر�ؤية ب�شكل كبري ،وال
تزال ت�ستخدم �إلى يومنا هذا .ولكن البع�ض
ال يحبذ ا�ستخدام النظارات الطبية لأ�سباب
اجتماعية ،و�أحيانا لأ�سباب تتعلق بالوظيفة
مثل القطاعات الع�سكرية والطريان .وتطورت
االبتكارات وتعددت يف هذا املجال فظهرت
العد�سات الال�صقة التي تقوم بتعديل انك�سار
ال�ضوء على القرنية فت�صحح النظر دون
احلاجة للنظارات ،ولكن يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ح�صلت طفرة كبرية يف تقنيات
ت�صحيح النظر ،و�ساهم ا�ستخدام الليزر يف
�رسعة تطور هذا املجال حيث متيز بالدقة
وال�رسعة يف �إجراء عمليات ت�صحيح النظر
املختلفة .و�سنقوم يف هذه العجالة بقراءة
�رسيعة يف تقنيات ت�صحيح النظر احلديثة
املعتمدة على الليزر.
الهدف من ت�صحيح الر�ؤية بالليزر
( )LVCهو التخل�ص من احلاجة �إلى النظارات
والعد�سات الال�صقة �أو تقليل احلاجة �إليها
عن طريق معاجلة ثالث ظواهر انك�سارية
�أ�سا�سية :ق�رص النظر (الر�ؤية للم�سافات
القريبة) ،الالب�ؤرية (�ضبابية الر�ؤية ب�سبب
ال�شكل غري الكروي للعني) ،وطول النظر
(الر�ؤية للم�سافات البعيدة).
�أثناء �إجراء ت�صحيح الر�ؤية بالليزر،
يتم �إعادة ت�شكيل القرنية  -القبة ال�شفافة
على �سطح العني  -من �أجل ت�صحيح اخلط�أ
االنك�ساري.
التقنيات املختلفة لأداء ت�صحيح الر�ؤية
بالليزر هي :الليزر يف موقع القرنية (ليزك
 ،)LASIKوا�ستئ�صال القرنية االنك�ساري
ال�ضوئي ( ،)PRKوا�ستخراج العد�سة ب�شق
�صغري (.)SMILE

الهدف من ت�صحيح الر�ؤية بالليزر ( )LVCهو التخل�ص من احلاجة �إىل
النظارات والعد�سات الال�صقة �أو تقليل احلاجة �إليها عن طريق معاجلة ثالث
ظواهر انك�سارية �أ�سا�سية( :ق�صر النظر ،الالب�ؤرية ،وطول النظر)
القرنية .ليزر الإك�سيمر هو ليزر يتم التحكم
فيه بوا�سطة الكمبيوتر وي�سمح بالتحكم
الدقيق يف كميات الأن�سجة التي يتم �إزالتها
من القرنية .غطاء القرنية هي طبقة من
القرنية تقطع وتطوى للأعلى لتوفري الو�صول
�إلى طبقة �أعمق من القرنية يتم �إعادة ت�شكيلها
بوا�سطة ليزر الإك�سيمر �أثناء العملية.
يتميز العالج (بالليزك) بتعايف �أ�رسع
و�أكرث راحة مقارنة بـ( .)PRKبعد العملية
ي�صاحب فرتة التعايف �إح�سا�س باحلرقان
بالعني يتح�سن ب�شكل ملحوظ يف غ�ضون يوم
واحد .يتمتع معظم املر�ضى بر�ؤية ممتازة
يف اليوم التايل لعملية الليزك .ويف الأ�سبوع
الأول على وجه اخل�صو�ص ،يحتاج املر�ضى
�إلى االنتباه لغطاء القرنية ،والتي يزيد
احتمالية تعر�ضها للتحرك �أو اخللع مع الفرك
�أو الرم�ش ال�شديد بالعني ،هناك خطر �ضئيل
حلدوث خلع يف غطاء القرنية �إذا تعر�ضت

ل�صدمة كبرية حتى بعد �أ�شهر من العملية.
�شيوعا جلميع
الت�أثري اجلانبي الأكرث
ً
�أنواع عمليات ت�صحيح الر�ؤية بالليزر هو
جفاف العني .ولكن عادة يزول اجلفاف
يف غ�ضون �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني بعد العملية،
عالجا
ولكن يف بع�ض احلاالت قد يتطلب
ً
م�ستمرا مبرطبات العني ،فيقوم املخت�ص
ً
عادة بفح�ص جفاف العني عند اال�ست�شارة
قبل اجلراحة ومعاجلتها قبل الإجراء لتقليل
خماطر حدوث م�شاكل مزمنة بعد ذلك،
و ُيعتقد �أن املر�ضى املعاجلني بالليزك �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بجفاف العني مقارن ًة
بـ( SMILEو .)PRK
�أما بالن�سبة لـ( )PRKفقد مت اعتمادها
من قبل �إدارة الأغذية والعقاقري الأمريكية
يف عام 1995م وكانت �أول نوع من عمليات
ت�صحيح الر�ؤية بالليزر جتري بنجاح� .أثناء
�إجراء ( ،)PRKتتم �إزالة الطبقة اخلارجية

الليزك و PRK

اعتمدت عمليات (الليزك) من قبل �إدارة
الغذاء والدواء الأمريكية يف عام 1998م،
�شيوعا لت�صحيح الر�ؤية
وهو العالج الأكرث
ً
بالليزر يف الواليات املتحدة الأمريكية،
والأكرث �شهرة بني التقنيات ،وهو معروف
جي ًدا بال�شفاء ال�رسيع بعد العملية .ويجمع
(الليزك) بني تطبيق ليزر الإك�سيمر وغطاء
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املفاتيح السبعة للتخطيط
اإلستراتيجي احلديث

جميع تقنيات ت�صحيح النظر بالليزر
ميكن التنب�ؤ بها و�آمنة ،مع نتائج ممتازة
وخماطر قليلة
�أ�صبح العالج با�ستخدام تقنية ()SMILE
اخليار الأول للعديد من املر�ضى
من خاليا جلد القرنية ،ثم ا�ستخدام ليزر
الإك�سيمر لإعادة ت�شكيل ن�سيج القرنية
لت�صحيح الر�ؤية .بعد العملية عادة ما
ي�صاب املر�ضى من �شدة احل�سا�سية لل�ضوء
فين�صح بلب�س النظارة ال�شم�سية ،ويح�س
املر�ضى باحلكة بالعني وزيادة الدموع من
(� )72 - 48ساعة بعد العملية ،وغال ًبا ما
يحتاجون �إلى م�سكنات الآالم ق�صرية املدى.
يتمتع معظم املر�ضى بر�ؤية متكنهم من �أداء
مهامهم خالل هذا الوقت ،ويكونوا قادرين
على القيادة وا�ستئناف معظم الأن�شطة بحلول
اليوم الرابع �أو اخلام�س بعد الإجراء .فرتة
نقاهة (� )PRKأطول و�أقل راحة من التعايف
بعد الليزك و( .)SMILEالفوائد الرئي�سية
لـ( )PRKهي عدم وجود غطاء قرنية وتقليل
خطر الإ�صابة بجفاف العني )PRK( .هو
خيار ممتاز ملر�ضى القرنيات الرقيقة.

عملية ا�ستخراج العد�سة
ب�شق �صغري()SMILE

اعتمدت �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
( )FDAعلى ( )SMILEيف عام 2016م ،وهو
�أحدث تقدم يف جراحة الر�ؤية بالليزر ،وقد
ثبت �أنه ف ّعال و�آمن مثل الليزك ،وهو متاح
حال ًيا لعالج ق�رص النظر والالب�ؤرية (عدم
وقوع الأ�شعة املرئية على ال�شبكية) .يجمع
( )SMILEبني مزايا ( )PRKو(:)LASIK
ريا فقط ،وال يتطلب
فهو يتطلب �ش ًقا �صغ ً
عمل غطاء من قرنية العني ،وله فرتة نقاهة
�رسيعة ت�شبه الليزك ،مع ميزة �إ�ضافية تتمثل
يف عدم وجود تعليمات �صارمة ملا بعد
اجلراحة.
با�ستخدام ليزر واحد ويف غ�ضون ()30
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ثانية تقري ًبا ،يتم �إن�شاء طبقة رقيقة على �شكل
عد�سة ال�صقة �أ�سفل �سطح القرنية با�ستخدام
الليزر .يتم بعد ذلك �إزالة هذه الطبقة من
خالل فتحة �صغرية بحجم ( )3-2مم،
وتلتئم الأن�سجة املحيطة م ًعا .الإجراء مريح
للغاية ،مع �شفاء �رسيع ،وال يتطلب �أي قيود
بعد اجلراحة (على عك�س الليزك و  .)PRKكما
�أنه يتجنب �أي خماطر حمتملة مل�ضاعفات
غطاء القرنية على عك�س الليزك .تزداد �شعبية
�إجراء ( ،)SMILEلكنه غري متاح حال ًيا على
نطاق وا�سع مثل ( LASIKو  )PRKيف �سلطنة
ُعمان  .مع ا�ستمرار اجلراحني ومراكز الليزر
يف اعتماد التكنولوجيا ،من املتوقع �أن يزداد
�إجراء هذا النوع من العمليات فقد بد�أ العمل
يف ت�صحيح النظر بـ( )SMILEيف مركز طب
وجراحة العيون مب�ست�شفى القوات امل�سلحة
باخلو�ض.
يف يوم �إجراء تقنية ( ،)SMILEكما
هو احلال مع الليزك ،ي�شعر معظم املر�ضى
ب�إح�سا�س �أن لديهم �شي ًئا ما يف عيونهم
كالإح�سا�س بج�سم غريب ،بالإ�ضافة �إلى
زيادة دمع العني وحرقان لعدة �ساعات بعد
ذلك ،بالرغم من ذلك ف�إن التعايف الب�رصي
يكون �رسيع ج ًدا ،وبعد يوم �إلى يومني
يكون لدى معظم املر�ضى ر�ؤية ( )6/6مع
عدم وجود قيود ما بعد اجلراحة بتقنية
( ،)SMILEحيث يعود املر�ضى �إلى جميع
الأن�شطة العادية ،مبا يف ذلك و�ضع املكياج
والتمارين الريا�ضية ،يف اليوم التايل� .أحد
عيوب ( )SMILEهو �أنها غري جمدية لعالج
جميع احلاالت مثل مر�ضى طول النظر ال

ميكن معاجلتها� .أكرث خماطر ()SMILE
�شيوعا هي الإفراط يف ت�صحيح القرنية
ً
ومعامل انك�سار ال�ضوء فيها يف حال مل
تكن قيا�سات ما قبل العملية دقيقة ،ومن
�سلبياتها جفاف العني� ،أو يف حاالت نادرة
تنتج ت�شوهات ب�رصية مبا يف ذلك الهاالت
عند ر�ؤية الأ�ضواء.
�أ�صبح العالج با�ستخدام تقنية ()SMILE
اخليار الأول للعديد من املر�ضى .ويختار
العديد من �أفراد ال�رشطة واجلي�ش القتايل الآن
هذا اخليار.
ً
وفعال
يعد ت�صحيح الر�ؤية بالليزر �آم ًنا
ب�شكل عام ,ولكن ال تخلو جراحة الر�ؤية
بالليزر من املخاطر ،وهناك �أوقات يعاين
فيها املري�ض �إما من ت�صحيح زائد �أو ناق�ص
النك�سار ال�ضوء بالقرنية ،بالإ�ضافة �إلى
م�شاكل يف ال�شفاء �أو جفاف العني .ميكن
جل�سم كل �شخ�ص �أن ي�ستجيب ب�شكل خمتلف،
وحتى يف فرد واحد  ،قد تلتئم العني الي�رسى
ب�شكل خمتلف عن العني اليمنى.
ومع ذلك وب�شكل عام ف�إن جميع تقنيات
ت�صحيح النظر بالليزر ميكن التنب�ؤ بها و�آمنة،
مع نتائج ممتازة وخماطر قليلة .ومن املهم
متمر�سا لال�ست�شارة ،ميكنه �أن
جراحا
�أن ترى
ً
ً
يو�صيك ب�أف�ضل �أ�سلوب للعالج لكل مري�ض.

املراجع:
https://www.health.harvard.edu/blog/

•

small-incision-lenticule-extraction-smileits-whats-new-in-laser-vision-correction-2020051419765

الدكتور
�سامل حممد احل�سنات
اململكة الأردنية الها�شمية

اهتمت الدول واحلكومات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات بالتخطيط الإ�سرتاتيجي مع بواكري منت�صف
القرن املا�ضي ،وتطور االهتمام يف ال�ستينيات وال�سبعينيات� ،إذ ظهرت العديد من النماذج العاملية
للتخطيط الإ�سرتاتيجي باعتباره خارطة طريق ومنهج علمي وعملي يف ا�ست�شراف امل�ستقبل
واال�ستعداد له من خالل اال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة.
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لقد ظهر خالل الفرتة املذكورة �أعاله ما يزيد عن ع�رشين منوذجا
عامليا يف التخطيط الإ�سرتاتيجي بالإ�ضافة �إلى ت�صنيفاته على
م�ستويات عديدة منها امل�ؤ�س�سي ،ومنها الوطني ،ومنها الإقليمي،
بالإ�ضافة �إلى التخطيط ال�شخ�صي الإ�سرتاتيجي والذي اهتم بتطوير
معارف ومهارات الفرد امل�ستقبلية ،والتوازن بني متطلبات النجاح
على امل�ستوى ال�شخ�صي.
وقد د�أبت امل�ؤ�س�سات مبختلف �أ�شكالها �سواء قطاعات حكومية
عامة �أو قطاعات خا�صة �أو منظمات خمتلفة �إلى تطوير خططها
الإ�سرتاتيجية وفق ما تداولته النماذج العاملية التي جاءت وفق
متطلبات التحديث والتطوير .
تراوحت مراحل �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية وفق النماذج العاملية
بني �إع��داد ال��ر�ؤي��ة والر�سالة والقيم ،و�إع ��داد املجاالت والأه��داف
الإ�سرتاتيجية فالت�شغيلية ثم املتابعة والتقييم ،ووفقا لالختالفات
بني النماذج العاملية للتخطيط الإ�سرتاتيجي هناك من النماذج من
تناول حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية للتنظيم �أوال ليكون مرتكزا
لإع��داد اخلطة الإ�سرتاتيجية  ،وهناك من تناول الر�ؤية والر�سالة
�أوال ،وهناك من اهتم باملبا�رشة يف �صياغة الأهداف الإ�سرتاتيجية
للمنظمة كمدخل رئي�سي لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية.
ثمة اختالفات بني مناذج التخطيط الإ�سرتاتيجي وفق منهجياتها،
فقد تنا�سبت بع�ضها مع بع�ض القطاعات �أو بع�ض املنظمات �أو مع
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص �أك�ثر من القطاع العام �أو العك�س ،وقد
تنا�سبت بع�ضها مع بع�ض املنظمات وفق حجمها وطبيعة �أعمالها،
وهناك تقارب كبري بني عدد من النماذج فيما يتعلق بالأهداف
والأهمية ومنهجية تطبيق اخلطة الإ�سرتاتيجية.
هذا املقال يتناول وب�شكل رئي�س مرحلة ما قبل �إع��داد اخلطة
الإ�سرتاتيجية ،اذ تواجه العديد من املنظمات بع�ض العقبات يف
تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية ب�سبب الق�صور يف التعرف على خمتلف
الظروف والعوامل امل�ؤثرة يف بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية مبراحلها
الثالث (مرحلة الإعداد والتح�ضري ،ومرحلة التنفيذ والتطبيق ،ومرحلة
التقييم واملتابعة).
وبهدف �إع ��داد اخلطة الإ�سرتاتيجية ب�شكل حمكم مبني على
حقائق واقعية وامكانات وا�ضحة مبا يتواءم مع متطلبات الع�رص
احلديث وواقع املنظمة و�إمكاناتها ،هناك خطوات متهيدية قبل البدء
ب�إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للمنظمة متت ت�سميتها باملفاتيح ال�سبعة
للتخطيط الإ�سرتاتيجي احلديث والتي �سيتم تناولها ب�شكل خمت�رص يف
هذا املقال:
 lاملفتاح الأول :ويتناول تقييم الواقع احلايل للمنظمة من
خ�لال تقرير تف�صيلي مو�ضح باخلرائط والأرق� ��ام ع��ن املنظمة
وواقعها مت�ضمنا واقع املوارد الب�رشية وعددها وفئاتها وم�ؤهالتها
ووثائقها ،بالإ�ضافة �إلى املوارد املالية وجداول الإيرادات والنفقات
وااللتزامات وال�سجالت والأ�صول املالية ،واملوارد املادية من املباين
والأجهزة والأدوات والآليات� ،إذ يعك�س هذا التقرير املف�صل واقع
املنظمة قبل �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية.
 lاملفتاح الثاين :ويت�ضمن نتائج تقييم اخلطط الإ�سرتاتيجية
العــدد ٥٤٢
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ال�سابقة للتنظيم ،والتي ميكن �أن ت�شكل جزءا من مدخالت اخلطة
الإ�سرتاتيجية اجلديدة للتنظيم ،ويف حال كان التنظيم جديدا ومل
ي�سبق �أن كانت له خطط �إ�سرتاتيجية �سابقة فيمكن الرجوع �إلى �أهداف
التنظيم  ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستفادة من املفتاح الأول والذي يت�ضمن
التقرير التف�صيلي عن التنظيم.
 lاملفتاح الثالث( :حتليل ب�ستل  )PESTEIE Analysisوالذي
يهتم بتحليل البيئة اخلارجية للتنظيم من حيث الأبعاد (ال�سيا�سية،
االقت�صادية ،االجتماعية ،التكنولوجية ،البيئية ،القانونية،
والأخالقية) �إذ ت�ؤثر هذه العوامل يف عملية بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش جزئيا �أو كليا.
 املفتاح الرابع :التحليل الرباعي (�سوات �SWOT Analy
 )sisوال��ذي يهتم بتحليل البيئتني الداخلية واخلارجية للتنظيم
من خالل حتليل عوامل القوة وال�ضعف الداخلية وعوامل الفر�ص
والتهديدات اخلارجية ،اذ يقوم حتليل (�سوات) بدور كبري يف بناء
اخلطة الإ�سرتاتيجية للتنظيم ،بل �أن هناك منهجية خا�صة يف بناء
اخلطة الإ�سرتاتيجية وفق حتليل (ال�سوات)� ،إذ تتم �صياغة الأهداف
الإ�سرتاتيجية للمنظمة من خ�لال تعزيز عاملي القوة والفر�ص
والتقليل من عوامل ال�ضعف والتهديدات.
 lاملفتاح اخلام�س )5Ws( :وه��ذا املفتاح يت�ضمن الإجابة
عن الأ�سئلة اخلم�سة ( )Who,Why,What,Where,Whenويتم
�إعداد هذا املفتاح على �شكل تقرير تف�صيلي عن املنظمة والتعريف
بها وطبيعتها وطبيعة خدماتها و�سبب وجودها ،والأبعاد املكانية
اخلا�صه باملنظمة بالإ�ضافة �إلى الأبعاد الزمنية اخلا�صة ب�سنة
ت�أ�سي�س املنظمة والفرتة الزمنية للخطة الإ�سرتاتيجية وكل ما يتعلق
بالبعد الزمني اخلا�ص باملنظمة ،ويعك�س هذا املفتاح ر�سالة املنظمة
وتوجهاتها ،ويعد من �أهم امل�سوغات الإعالمية الداعمة للتعريف
باملنظمة  ،بالإ�ضافة �إلى التعريف باملنظمة و�أهدافها وتطلعاتها
و�آليات عملها والأف��راد وامل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة من �أعمالها �أمام
اجلهات الداعمة وال�رشكاء واملوردين .
 املفتاح ال�ساد�س :تطلعات واهتمامات وق��درات ( �Stake
� )holders& Stockholdersإذ ي�شري م�صطلح (� )Stakeholdersإلى
امل�ساهمني يف �أموالهم بال�رشكة ويبحثون دوم ًا يف �أرباح الأ�سهم،
وعالقتهم مرتبطة بال�سهم وبربحيته على عك�س()Stakeholders
الذين متتد توجهاتهم مل�ستويات �أبعد من ذلك� ،إلى م�ستويات ذات
اهتمام �إ�سرتاتيجي طويل الأمد� .إذ �أن م�صطلح (:)Stakeholders
ي�شري �إل��ى �أ�صحاب امل�صلحة وامل�رشوع وهم على �صلة مبا�رشة
بامل�رشوع وب�شكل فعال ،وهم الذين تت�أثر م�صاحلهم ب�إمكانية القيام
بتنفيذ امل�رشوع �أم ال ،ويقومون بدور رئي�س وفعال يف الت�أثري على
نتائج وجمريات امل�رشوع ،مثل :املديرون ،وفريق الإ�رشاف والتطوير
واخلرباء ،والإدارة العليا .وقد يرتبط هذا املفتاح بالقطاع اخلا�ص
�أكرث من القطاع العام �أو احلكومي لكونه يركز على الأرباح يف حني
�أن القطاع العام يركز على تقدمي اخلدمات � ،إال �إنه ميكن الإ�شارة �إلى
جميع العاملني يف التنظيم العام ومبختلف م�سمياتهم وم�ستوياتهم
على انهم ( )Stakeholdersللتنظيم � ،أم��ا امل��وردون واخلدمات

التخطيط الإ�سرتاتيجي احلديث يتطلب
مواكبة التطور التكنولوجي واالنفجار املعريف
املت�سارع ،مما يجعل من املرونة ً
مهما
�شرطا ً
لنجاح اخلطة الإ�سرتاتيجية
والذين تربطهم بالتنظيم امل�صلحة اخلا�صة والأرباح في�شار �إليهم
ب�أنهم (� )Stakeholdersإذ �أن م�سعاهم هو الربحية وعالقتهم
مرتبطة باملنظمة وفق مبد�أ الربحية وم�صاحلهم اخلا�صة ،وي�ضمن
هذا املفتاح التطلعات واالهتمامات والآمال والتحديات التي تواجه
الفئتني �سواء امل�ساهمني �أو �أ�صحاب امل�صلحة ،باعتبارهم �رشكاء
حقيقيني يف بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية للمنظمة.
 املفتاح ال�سابع :م�صفوفة الأداء املتوازن (�Balanced Score
� )cardإذ يتناول هذا املفتاح التوازن يف بناء الأهداف الإ�سرتاتيجية
للمنظمة بني حماور �أربعة وهي ( �أهداف العمليات الداخلية� ،أهداف
الزبائن وال�رشكاء ومتلقي اخلدمة� ،أهداف تنمية قدرات العاملني،
والأهداف املالية)  ،وكلما كانت املنظمة متوازنة يف �أهدافها بني هذه
املحاور كانت اخلطة الإ�سرتاتيجية �شاملة وواقعية ومالم�سة ملختلف
�أبعاد التنظيم مبا فيها ال�رشكاء ومتلقي اخلدمة ،وما يدعم جناح هذا
املفتاح هو �شمول م�صفوفته على الأه��داف الإ�سرتاتيجية للمنظمة
وم�ؤ�رشات الأداء ووح��دات القيا�س وم�س�ؤوليات التنفيذ والتكلفة
املالية اجلزئية والكلية وم�ستوى حتقيق امل�ستهدفات ،والتي ت�سهم
جميعها يف عمليات املتابعة والتقييم للخطة الإ�سرتاتيجية و�إدارة
املخاطر املختلفة التي ميكن �أن تواجه تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية و/
�أو املخاطر التي ميكن �أن تواجه التنظيم ذاته و�آليات التعامل معها.
هناك من �أ�شار �إلى م�صطلح التخطيط للتخطيط �ضمن مناذج
التخطيط الإ�سرتاتيجي ،وه��ذا ما يقودنا �إل��ى الربط بني املفاتيح

ال�سبعة للتخطيط الإ�سرتاتيجي كمرحلة �أ�سا�سية ومتهيدية لإعداد
اخلطة الإ�سرتاتيجية للتنظيم وتتبع العديد من الإجراءات التنظيمية
املرتبطة بهذه املفاتيح على امتداد الفرتة الزمنية لإع��داد اخلطة
الإ�سرتاتيجية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها ومعاجلة االنحرافات،
�إذ ميكن القول �أن املفاتيح ال�سبعة للتخطيط الإ�سرتاتيجي احلديث ال
تقف عند حد التمهيد لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية بل متتد وبتوازن
وح�سب احلاجة على امتداد مراحل بناء اخلطة الإ�سرتاتيجية للمنظمة
و�صوال �إلى املراحل النهائية لبنائها والتي تت�ضمن التقييم واملتابعة
وتقارير الأداء.
اخلامتة
�إن التخطيط الإ�سرتاتيجي احل��دي��ث يتطلب مواكبة التطور
التكنولوجي واالنفجار املعريف املت�سارع ،مما يجعل من املرونة
مهما لنجاح اخلطة الإ�سرتاتيجية بالإ�ضافة �إل��ى االلتزام
�رشطً ا ً
مبتطلبات اجلودة والكفاءة والف َّعالية ،بحيث ت�شكل مفاتيح التخطيط
الإ�سرتاتيجي مع اخلطة الإ�سرتاتيجية جهدا علميا عمليا متكامال
وممنهجا لتحقيق �أهداف التنظيم ،
و�سيتم يف املقاالت القادمة �إن �شاء اهلل تناول بع�ض العوامل
الداعمة للتخطيط الإ�سرتاتيجي الهادف ،و�أنظمة املتابعة والتقييم
و�إدارة املخاطر التي ميكن �أن تواجه اخلطة الإ�سرتاتيجية ب�شكل
خا�ص واملنظمات ب�شكل عام.
املراجع:
w

ملخص التخطيط اإلستراتيجي بأسلوب فايفر – مقال للمدرب ثابت حجازي.
w c
ipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational
development/pestle-analysis-factsheet.
w ujeeb.com. Stakeholders’ an Stockholders.
w wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard.
w thabethejazi.com/article.
w google.com/search.
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احلركة الن�شطة التي ت�شهدها
موانئ �سلطنة عُ مان من جنوبها �إىل
�شمالها ،ت�ضع النقاط على احلروف
ال�ستغالل املوقع الإ�سرتاتيجي الذي
تتمتع به �سلطنة عُ مان ،والذي
ي�ؤهلها لتكون حمطة انطالق لكافة
موانئ العامل

من بوابتي الدقم و�صحار ..
					

دخلت موانئ �سلطنة عُ مان مرحلة
جديدة انطالقا من الدقم مبحافظة
الو�سطى وو�صوال �إىل ميناء �صحار
مبحافظة �شمال الباطنة ،لت�صل
املوانئ ال ُعمانية للعاملية من بوابتي
الدقم و�صحار ،وت�سجل ا�سمها يف
خارطة النقل البحري العاملي ،و�سط
حتوالت عمالقة �شهدها ميناء الدقم
بعد االفتتاح الر�سمي ،وا�ستقبال
ميناء �صحار �أوىل الرحالت على اخلط
املالحي اجلديد الذي د�شنته �سلطنة
عُ مان ممثلة يف جمموعة �أ�سياد بني
املوانئ املاليزية وال�سنغافورية واملوانئ
ال ُعمانية.
العدد 542
فرباير 202٢
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موانئ ُعمان للعاملية
لقد �سعت �سلطنة ُعمان �إلى تنويع م�صادر
(عمان
الدخل الوطني متا�شيا مع حتقيق ر�ؤية ُ
 ،)2040ويعد القطاع اللوج�ستي املتمثل
يف �شبكة موانئ عاملية متطورة ب�رشاكة مع
م�ؤ�س�سات دولية عمالقة مبجال النقل البحري
واح ًدا من الأهداف التي �سعت �سلطنة ُعمان
�إلى حتقيقها ،وبنا ًء على التحالف وال�رشاكة
الإ�سرتاتيجية املثمرة بني جمموعة �أ�سياد
وميناء (�أنتويرب) ،تكون �سلطنة ُعمان قد
مهما
ا�ستطاعت �أن توجد كيا ًنا اقت�صاد ًيا
ً
�ضمن اخلارطة الدولية للموانئ ،يعمل انطالقا
من املوقع الإ�سرتاتيجي للميناء على التحرك
باجتاه خطوط املالحة العاملية ،التي بكل
ت�أكيد �ستجد من املوقع الإ�سرتاتيجي مليناء

الدقم املكان املنا�سب لالنطالق �إلى كل
االجتاهات العاملية ،ونحو املوانئ يف ال�رشق
والغرب عرب ر�ؤية وا�ضحة املعامل ت�ستند �إلى
قاعدة متينة من الرتابط البحري و�رشاكة
حقيقية تعمل على مد املزيد من ج�سور
التوا�صل االقت�صادي وتبادل املنافع يف
اخلدمات اللوج�ستية.
لقد رافق االفتتاح الر�سمي مليناء الدقم
زخم �إعالمي كبري نظرا لأهمية امليناء على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،كما �أن حفل
االفتتاح الذي جاء بنا ًء على التكليف ال�سامي
من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه-
ل�صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد

نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون العالقات والتعاون
الدويل واملمثل اخلا�ص جلاللة ال�سلطان
برعاية االفتتاح وبح�ضور جاللة امللك فيليب
ليوبولد لوي�س ماري ملك البلجيكيني وقرينته
جاللة امللكة ماتيلد ماري كري�ستني جي�سالين
ملكة البلجيكيني ،حيث �صاحب حفل االفتتاح
تغطية حملية وعاملية ،كما تناولت خمتلف
و�سائل الإعالم احلدث بتو�سع و�إفا�ضة وحتليل
متعمق يف الأهمية الإ�سرتاتيجية للميناء ،من
خالل التقارير الإخبارية واحلوارات واللقاءات
مع امل�س�ؤولني عن امليناء.
وتكمن �أهمية ميناء الدقم الإ�سرتاتيجية
يف قدرته على التعامل مع كافة الأن�شطة
البحرية بكافة م�ستوياتها ،كما �أن الر�ؤية
الوطنية تتطلع �إليه ليكون رافدا اقت�صاديا
كبريا ي�ستطيع �أن ي�ستوعب الأعداد الكبرية من
القوى العاملة الوطنية ،حيث ا�ستطاع امليناء
خالل الثالث �سنوات املا�ضية ا�ستقطاب
(� )2242سفينة ،وزيادة ن�شاط مناولة خمتلف
�أنواع الب�ضائع ،واالنتقال �إلى حتقيق �أرباح يف
املراحل الأولى لت�شغيله ،وهذه امل�ؤ�رشات ت�ؤكد
العمق االقت�صادي الكبري الذي �شكله امليناء
مل�ستقبل االقت�صاد ال ُعماين.
كما �أن امليناء مرتبط ب�شبكة من الطرق

والبنية الأ�سا�سية املتينة املتمثلة يف مطار
الدقم ،و�شبكة حديثة لالت�صاالت ،وميناء ال�صيد
البحري ،حيث �ستنتع�ش كل هذه القطاعات مع
تزايد احلركة االقت�صادية بامليناء لت�شكل هذه
املنظومة املتكاملة نقلة نوعية يف م�ستوى
تعامالت امليناء مع الطلب املتزايد على
العمليات البحرية واللوج�ستية ،خ�صو�صا و�إن
امليناء يخدم خطوط املالحة البحرية بني
قارتي �آ�سيا و�أوروبا.
�إن التجهيزات واملوا�صفات التي يتمتع بها
امليناء واملتمثلة يف (� )3أر�صفة وهي الر�صيف
التجاري ،والر�صيف احلكومي ،ور�صيف املواد
ال�سائلة� ،إ�ضافة �إلى كا�رسي الأمواج الذي يبلغ
طولهما حوايل ( )8.7كيلومرت� ،إ�ضافة �إلى عمق
حو�ض امليناء الذي ي�صل لـ( )18مرتا ،والقناة
اخلا�صة بالدخول بطول ( )19مرتا ي�ؤهل امليناء
لي�ستقبل �أكرب ال�سفن الناقلة للحاويات وال�سفن
الكبرية التي تنقل النفط ،وكل هذه اخلدمات
اللوج�ستية التي ي�ستطيع امليناء �أن يقدمها
�سوف جتذب كربيات ال�رشكات املالحية حول
العامل ليكون ميناء الدقم املحطة التي تنطلق
منها �سفنهم وناقالتهم البحرية �إلى موانئ
العامل ،كما �أن امليناء ي�شهد توا�صال لكثري من
الأعمال مثل رافعات احلاويات والرافعات
اجل�رسية التي بلغت ن�سبة الإجناز فيها قرابة
(� )%60ضمن م�رشوع توريد وتركيب رافعات
احلاويات والرافعات اجل�رسية املع ّدة للر�صيف
التجاري بامليناء واملهي�أة للتعامل مع �أكرب
�سفن احلاويات ،حيث من املتوقع البدء يف
تركيب هذه الرافعات مطلع العام املقبل،
�إ�ضافة �إلى الرافعات الآلية احلديثة.
ومن ميناء الدقم مبحافظة الو�سطى �إلى
ميناء �صحار مبحافظة �شمال الباطنة الذي
ا�ستقبل م�ؤخرا �أولى الرحالت على اخلط املالحي

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي
اجلديد بني �سلطنة ُعمان ممثلة يف جمموعة
�أ�سياد وبني املوانئ املاليزية وال�سنغافورية
وموانئ �سلطنة ُعمان ،حيث تكمن �أهمية اخلط
املالحي يف �أن �سعته الإنتاجية �ستبلغ �أكرث من
(� )100ألف حاوية منطية �سنو ًيا ،و�سيواكب
الطلب املتزايد على ال�شحن البحري بني الدول
التي يربطها ذات اخلط ،وبذلك تكون موانئ
�سلطنة ُعمان قد و�ضعت الأ�س�س القوية لبدء
مرحلة جديدة من خطوط الربط يف املالحة
البحرية بينها وبني جمموعة موانئ عاملية
بخط واحد ،والتي �ستفتح العديد من املجاالت
احليوية �ضمن منظومة االقت�صاد الوطني
باملجال اللوج�ستي ،من خالل عمليات �شحن
ت�ضمن �رسعة الت�سليم وتوفر حلول متكاملة
للنقل البحري يف ظل تناف�س قوي بني املوانئ
يف املنطقة.
�إن احلركة الن�شطة التي ت�شهدها موانئ
�سلطنة ُعمان من جنوبها �إلى �شمالها ،ت�ضع
النقاط على احلروف ال�ستغالل املوقع
الإ�سرتاتيجي الذي تتمتع به �سلطنة ُعمان،
والذي ي�ؤهلها لتكون حمطة انطالق لكافة
موانئ العامل ،وهذه امل�شاريع العمالقة املتوجة
ب�رشاكة عاملية �ست�سهم ب�أن ت�ضع �سلطنة ُعمان
يف مكانة مرموقة �ضمن خارطة النقل البحري،
كونها قد �أ�س�ست بنية متينة للموانئ ومبواقع
�إ�سرتاتيجية لتفتح بذلك ذراعيها للعامل من
بواباتها البحرية.
وبحجم التطلعات التي توازي �أهمية موانئ
�سلطنة ُعمان ،ف�إن احلكومة تتطلع �إلى �أن حتقق
هذه املوانئ الأهداف الوطنية امل�ستقبلية التي
ت�سعى �إلى �إجنازها� ،ضمن خارطة االقت�صاد
الوطني وتنويع م�صادر الدخل الوطني
وتعزيزها مبا ي�ضمن ا�ستمرارية امل�شاريع
الوطنية احلالية وامل�ستقبلية.
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توفر (اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار 1989م) والية ق�ضائية
عاملية للدول يف �أعايل البحار؛ فيحق لها اال�ستيالء على �سفن القرا�صنة
وممتلكاتها والقب�ض على القرا�صنة وحماكمتهم

ت����ع����ري����ف
القر�صنة البحرية

تعد البحار واملحيطات مبثابة املن�صة التي يتم من خاللها نقل ( )%90من ال�سلع حول العامل ،بالإ�ضافة �إىل توفري املوارد
احلية وغري احلية التي تدعم االقت�صاد العاملي ،و�سبل العي�ش على الأر�ض ،لذا ف�إن الأمن والنظام يف هذه البحار واملحيطات
يعد �إحدى الركائز الأ�سا�سية للحفاظ على الرثوة امل�ستدامة .ويف الآونة الأخرية تعر�ض نظام الأمن يف البحار واملحيطات
للتهديد من خالل الأن�شطة غري القانونية كالقر�صنة البحرية� ،إذ متثل تهديد ًا خطري ًا ،وم�ستمر ًا حلركة املالحة
والتجارة الدولية .وتعد القر�صنة البحرية من �أوائل اجلرائم اخلا�ضعة للوالية الق�ضائية الدولية،
ويتطلب مكافحتها جهد ًا وتعاون ًا دولي ًا على امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والقانونية والدبلوما�سية والع�سكرية.

القرصنة البحريـة وف ًقا

لـ(اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 1989م)

النقيب بحري
علي بن �أحمد البلو�شي
مركز الأمن البحري
العــدد 542
فرباير ٢٠٢٢
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ع��رف��ت امل���ادة ()101
م��ن (اتفاقية الأم ��م املتحدة
لقانون البحار 1989م) القر�صنة
البحرية على �أنها:
�أي عمل غ�ير ق��ان��وين م��ن �أع��م��ال
العنف �أو االحتجاز� ،أو �أي عمل �سلب
يرتكب لأغرا�ض خا�صة من قبل طاقم �أو
ركاب �سفينة خا�صة �أو طائرة خا�صة،
ويكون موجهاً:
(�أ) يف �أع��ايل البحار �ضد �سفينة �أو
طائرة �أخرى� ،أو �ضد �أ�شخا�ص �أو ممتلكات
على ظهر تلك ال�سفينة �أو على منت تلك
الطائرة.
(ب) �ضد �سفينة �أو طائرة �أو �أ�شخا�ص
�أو ممتلكات يف مكان يقع خارج والية �أي
دولة.
(ج��ـ ) �أي عمل من �أعمال اال�شرتاك
الطوعي يف ت�شغيل �سفينة �أو طائرة مع
العلم بوقائع ت�ضفي على تلك ال�سفينة �أو
الطائرة �صفة القر�صنة.
(د) �أي عمل يحر�ض على ارتكاب �أحد
الأعمال املو�صوفة يف �إح��دى الفقرتني
الفرعيتني (�أ) �أو (ب) �أو ي�سهل عن عمد
ارتكابه.
ومن خالل التعريف ال�سابق يت�ضح
�أن النطاق اجلغرايف جلرمية القر�صنة
البحرية ي�شمل �أع��ايل البحار ،واملنطقة
االقت�صادية اخلال�صة للدولة ال�ساحلية،

وذلك وفقا للمادة ( )2-58التي تن�ص على
�أن قواعد القانون الدويل التي تنطبق على
أي�ضا على املنطقة
�أعايل البحار تنطبق � ً
االقت�صادية اخلال�صة ،مبا ال يتعار�ض
مع �أحكام االتفاقية املتعلقة باملنطقة
االقت�صادية اخلال�صة .فعليه �إذا ارتكبت
�أعمال القر�صنة يف البحر الإقليمي لدولة
ما ،ف�إنها ال تعد قر�صنة بحرية .وكما
يجب �أن ترتكب الأعمال �ضد ال�سفينة التي
يتم مهاجمتها لغايات خا�صة ،ف�أعمال
العنف التي ترتكب على �أ�س�س دينية �أو
عرقية �أو لأ�سباب �سيا�سية ال تعامل على
�أنها �أعمال قر�صنة .ومبوجب التعريف
يت�ضح �أي�ض ًا �أنه يجب �أن يتم توجيه عمل
غري قانوين �ضد �سفينة خا�صة �أخ��رى،
لذلك ف ��إن الأف��ع��ال املرتكبة على ظهر
ال�سفينة من قبل الطاقم �أو الركاب وتوجه
�ضد ال�سفينة نف�سها� ،أو �ضد الأ�شخا�ص
�أو املمتلكات على منت ال�سفينة ،ال ميكن
اعتبارها من �أعمال القر�صنة.
تعريف �سفينة القرا�صنة
تعد ال�سفينة (�سفينة قر�صنة) �إذا كانت
نية الأ�شخا�ص الذين ي�سيطرون عليها
تتجه ال�ستخدام ال�سفينة يف ارتكاب �أحد
الأفعال امل�شار �إليها يف املادة (.)101
وا���س��ت��ن��اداً �إل��ى امل��ادت�ين (-101ب) و
( )103م��ن ذات االت��ف��اق��ي��ة ،يتبني �أن
ال�سفينة التجارية التي يتم اختطافها من
قبل القرا�صنة تعد �سفينة قر�صنة خالل
مدة االختطاف ،ويف حال ا�ستيالء �أفراد
طاقم �سفينة حكومية على �سفينة �أخرى �أو
متردهم ،وا�ستخدامها يف �أعمال القر�صنة؛
ف�إنها تعامل يف هذه احلالة معاملة ال�سفن

اخلا�صة التي ترتكب �أعمال القر�صنة.
االخت�صا�ص الق�ضائي (العاملي)
للقر�صنة البحرية
توفر (اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار 1989م) والية ق�ضائية عاملية
ل��ل��دول يف �أع� ��ايل ال��ب��ح��ار؛ فيحق لها
اال�ستيالء على �سفن القرا�صنة وممتلكاتها
والقب�ض على القرا�صنة وحماكمتهم؛
ولذلك يجوز للدول �أن تعتمد ت�رشيعات
وط��ن��ي��ة ت��ن��ف��ذ الأح���ك���ام ذات ال�صلة
باالتفاقية اخلا�صة بقمع القر�صنة عم ًال
باملادة (.)105
دور الت�شريع املحلي يف مواجهة
القر�صنة البحرية
ي��ؤدي القانون املحلي دوراً حا�سم ًا
يف �إن�شاء �إط��ار ت�رشيعي ي�سمح للدول
باملالحقة الق�ضائية للقرا�صنة ،كما
تتطلب اتفاقية الأم��م املتحدة لقانون
البحار 1989م واتفاقية قمع الأعمال
غري امل�رشوعة تنفيذ الأحكام ذات ال�صلة
بالت�رشيعات املحلية لـلدول الأط��راف؛
وذلك لت�سهيل عملية مواجهة القر�صنة
ال��ب��ح��ري��ة ،ح��ي��ث الح���ظ جمل�س الأم ��ن
ال ��دويل �أن القوانني املحلية اجلنائية
لعدد من ال��دول تفتقر �إل��ى �أحكام جترم
�أع��م��ال القر�صنة ،لذلك �أ���ص��در جمل�س
الأم��ن ال��دويل القرار رق��م ( )1918عام
2010م يحث فيه جميع الدول �إلى جتـرمي
القر�صـنة يف قوانينـها املحلية .وعالوة
على ذلك نظرت اللجنة القانونية التابعة
للمنظمة البحرية الدولية عام 2011م
يف عدد من الوثائق التي حتدد العنا�رص
الرئي�سية التي ميكن ت�ضمينها يف القانون
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الأفعال املرتكبة على ظهر ال�سفينة
من قبل الطاقم �أو الركاب وتوجه �ضد
ال�سفينة نف�سها� ،أو �ضد الأ�شخا�ص �أو
املمتلكات على منت ال�سفينة ،ال ميكن
اعتبارها من �أعمال القر�صنة
ال��وط��ن��ي للت�سهيل ال��ك��ام��ل يف تنفيذ
االتفاقيات الدولية على القر�صنة؛ من
�أجل م�ساعدة الدول يف التطبيق املوحد
واملت�سق لأحكام هذه االتفاقيات ،وت�شري
�إح��دى ه��ذه الوثائق التي قدمها مكتب
الأمم املتحدة �إلى العنا�رص املطلوبة ذات
الطبيعة املو�ضوعية والإجرائية على حد
�سواء ،وهي كالآتي:
(�أ) جترمي القر�صنة.
(ب) االخت�صا�ص الق�ضائي فيما يتعلق
ب�أعمال القر�صنة.
(جـ) امل�شاركة والت�آمر وال�رشوع.
(د) االحتجاز واالعتقال يف البحر.
(هـ) املحاكمات.
(و) حتديد الأ�صول الإجرامية وتعقبها
وجتميدها و�ضبطها وم�صادرتها.
(ز) التعاون الدويل.
القانون العُماين والقر�صنة البحرية
يجرم ق��ان��ون اجل ��زاء ال ُعماين وفق ًا
للمادة ( )160كل من هاجم و�سيلة من
و�سائل النقل العام ب ��أي و�سيلة كانت
بق�صد:

العــدد 542
فرباير ٢٠٢٢

74

 wاال�ستيالء عليها �أو على ك��ل �أو
بع�ض الب�ضائع التي حتملها.
� wإيذاء �أو حجز �شخ�ص �أو �أكرث ممن
فيها.
 wحتويل م�سارها.
كما �إن��ه يعد ج��رم� ًا ك��ل م��ن عر�ض
للخطر ب�أي طريقة كانت �سالمة �أي و�سيلة
من و�سائل النقل العام� ،أو مار�س عمال من
�أعمال العنف �ضد �شخ�ص على متنها.
و�إذا ترتب على الأفعال ال�سابقة وفاة
�شخ�ص ف ��إن العقوبة تكون الإع ��دام �أو
ال�سجن املطلق.
حق الزيارة
وفق ًا لال�ستثناء ال��ذي يتيح للدول
التدخل �ضد ال�سفن الأجنبية يف �أعايل
البحار لغر�ض مكافحة القر�صنة البحرية؛
ف�إنه يحق لأي �سفينة حربية زي��ارة �أي
�سفينة �أجنبية تتوافر فيها �أ�سباب معقولة
لال�شتباه يف ارتكابها عمل من �أعمال
القر�صنة البحرية ،وذل��ك وفق ًا للمادة
( ،)110ويراعى يف ذلك ال�سفن التي تكون
لها ح�صانة تامة وفق ًا للمادتني ( )95و
( )96واملتعلقة بال�سفن احلربية وال�سفن
احلكومية التي ت�ستخدم يف مهمات غري
جتارية.
ال�سفن التي يحق لها تنفيذ ال�ضبط
�ضد القر�صنة
ال ي��ج��وز تنفيذ عملية �ضبط �سفن
القر�صنة �إال من قبل ال�سفن احلربية �أو
الطائرات الع�سكرية �أو ال�سفن �أو الطائرات
الأخ ��رى التي حتمل عالمات وا�ضحة،
ومي��ك��ن حتديدها على �أن��ه��ا يف خدمة

حكومية ،وم�رصح لها للقيام بذلك املادة
(� .)107إال �أن هذه املادة ال تنطبق على
ال�سفن التجارية التي تقوم ب�صد هجوم
�سفينة ال��ق��ر���ص��ن��ة ،ويف مم��ار���س��ة حق
الدفاع عن النف�س .واجلدير بالذكر �إذا
مت اال�ستيالء على �سفينة لال�شتباه يف
ارتكابها �أع��م��ال قر�صنة دون م�بررات
كافية ف�إن دولة العلم لل�سفينة القائمة
بال�ضبط تتحمل م�س�ؤولية التعوي�ض
عن اخل�سائر والأ��ضرار التي ي�سببها هذا
ال�ضبط وفقا للمادة (.)106
ق��رارات جمل�س الأم��ن واجلمعية العامة
للأمم املتحدة ب�ش�أن القر�صنة البحرية
�أ�صدر جمل�س الأمن الدويل عدة قرارات
تتعلق ب�أعمال القر�صنة وال�سطو امل�سلح
بناء على الو�ضع
قبالة �سواحل ال�صومال؛ ً
الأم��ن��ي امل��ت ��أزم يف ال�����ص��وم��ال ،وع��دم
قدرة احلكومة االحتادية االنتقالية على
منع �أعمال القر�صنة وحرا�سة وت�أمني
املمرات البحرية الواقعة قبالة �سواحل
ال�صومال ،وما ت�شكله حوادث القر�صنة
ال��ب��ح��ري��ة وال�����س��ط��و امل�سلح يف البحر
الإقليمي و�أع��ايل البحار قبالة �سواحل
ال�صومال من خطر يهدد ال�سلم والأم��ن
الدوليني يف املنطقة ،وم��ن �أب ��رز هذه
القرارات قرار جمل�س الأمن رقم ()1816
ال�صادر يف  2يونيو 2008م والذي ي�سمح
للدول وبالتن�سيق مع احلكومة االحتادية
االنتقالية ال�صومالية بالدخول للبحر
الإقليمي لل�صومال لغر�ض قمع �أعمال
القر�صنة ،وال�سطو امل�سلح ،مع اتخاذ كافة
الإجراءات والتدابري املتعلقة بالقر�صنة،
والتي تت�سق مع �أحكام القانون الدويل يف

�أعايل البحار ،ومبا يتوافق مع القانون
الدويل الإن�ساين املعمول به.
التعاون ال���دويل واجل��ه��ود الع�سكرية
البحرية ملكافحة القر�صنة
يتمثل ال��ت��ع��اون ال���دويل يف جمال
منع وقمع القر�صنة البحرية �ضد ال�سفن
يف ت�سهيل �إلقاء القب�ض على القرا�صنة،
والإبالغ عن �أعمالهم ،وتبادل املعلومات.
وتعزز اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية
1988م التعاون ال��دويل ،وخا�ص ًة فيما
يتعلق بالإجراءات الق�ضائية ،والتي تتمثل
يف م�صادرة عائدات اجلرمية واملمتلكات
امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية ،وت�سليم
املجرمني ،والتحقيقات امل�شرتكة.
تقوم القوات الع�سكرية البحرية بدور
مهم يف ردع القر�صنة وال�سطو امل�سلح
يف البحر؛ وذلك من خالل مرافقة ال�سفن
التجارية يف املناطق عالية اخلطورة،
وتوفري املمر الآمن الذي يحمي ال�سفينة
وحمولتها وط��اق��م��ه��ا م��ن القر�صنة.
واجلدير بالذكر �أن جمل�س الأمن الدويل
�أ�شاد يف قراره رقم ( )2020لعام 2011
بجهود عملية �أتاالنتا لالحتاد الأوروبي،
وعملية درع املحيط ،وحامي الناتو،
وفرقـة العمـل املـ�شرتك ( )151التابعـة
للقـوات البحريـة املـ�شرتكة ،وجهود الدول
الأخ���رى التي تتعاون مــع احلكومــة
االحتاديــة االنتقاليــة لقمــع القر�صــنة
وحمايــة الــ�سفن املعر�ضــة للخطــر
العــابرة للميــاه الواقعــة قبالــة �سواحل
ال�صومال.
اخلامتة
توفر (اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار 1989م) �إطاراً قانوني ًا ملكافحة
القر�صنة البحرية ،والتي مبوجبها متنح
الدول نطاق ًا وا�سع ًا من الوالية الق�ضائية
الدولية يف الأعمال التي ترتكب �ضمن
تعريف القر�صنة .قامت بع�ض ال��دول
بتطوير جمموعة وا�سعة من املبادرات
متعددة الأطراف خالل ال�سنوات الأخرية

ب��ه��دف م��ك��اف��ح��ة ال��ق��ر���ص��ن��ة ،وظ��ه��رت
العديد من امل��ب��ادرات التي تهدف �إلى
�إن�شاء وتعزيز العالقات الدولية ،و�آليات
التعاون الإقليمي ،و�آل��ي��ات اال�ستجابة
الع�سكرية ملكافحة القر�صنة� ،إ�ضاف ًة
�إل��ى امل��ب��ادرات الفعالة ل��ردع القر�صنة
والتدابري الوقائية الدفاعية ،ف�ضال عن
ا�ستخدام حرا�س �أمن م�سلحني على منت
ال�سفن التجارية .وت�شجع املنظمة البحرية
الدولية دول العلم ودول امليناء للنظر
يف تطوير �سالمة الإجراءات الأمنية على
منت ال�سفن ،ويتمثل ذلك يف و�ضع اللوائح
اخلا�صة على منت ال�سفن بهدف مكافحة
القر�صنة البحرية.
املراجع:
الدكتور �إبراهيم ال�سيد �أحمد
m

رم�ضان ،امل�س�ؤولية الدولية عن القر�صنة
البحرية يف �أعايل البحار يف �ضوء �أحكام
القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة ،الطبعة الأولى 2016م.
 mال��دك��ت��ور ���ص�لاح ال��دي��ن عامر
القانون ال ��دويل للبحار ،درا���س��ة لأه��م
�أح��ك��ام اتفاقية الأم��م املتحدة لقانون
البحار  ،1982دار النه�ضة العربية،
الطبعة الثالثة .2000
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يق�صد باحلو�سبة ال�سحابية ب�أنها تكنولوجيا لها القدرة على تقدمي خدمات وموارد
تقنية املعلومات (كالربامج ,والتطبيقات وبيانات التخزين)عرب �شبكة (الإنرتنت)
فعو�ضا عن حفظ هذه البيانات يف �سعة تخزينية (� )flash memoryأو قر�ص �صلب
(� )CDأو يف حا�سوبك اخلا�ص �أو يف خوادم حملية ( )serversمتكنك ال�سحابة من
حفظه يف قاعدة بيانات بعيدة تخت�ص بذلك ،حيث ي�ستطيع امل�ستخدم الو�صول �إليها
من �أي مكان ويف �أي وقت ومن �أي جهاز طاملا �أنه مت�صل ب�شبكة (الإنرتنت) ،مبعنى
�آخر هي تقنية متطورة ظهرت يف الع�صر احلديث حلفظ البيانات الهائلة يف خوادم
ذات �سعة تخزينية عالية جدا ،وب�سعر منخف�ض ،مما يوفر الوقت واجلهد والتكلفة.

النقيب/
حمد بن �سامل الربيكي
�شرطة عُ مان ال�سلطانية

احلو�سبة ال�سحابية م�ستقبل واعـــــــــــد ،الأهمية وامليزات والتحديات
�أهمية احلو�سبة ال�سحابية

مع ا�ستمرار ارتفاع تكاليف التخزين للتطبيقات والربامج والبيانات
�أ�صبحت الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة تواجه حتديات
كبرية ال�سرتجاع هذا الكم الهائل من البيانات و�إعداد ن�سخ احتياطية
( ،)backupهنا ظهرت �أهمية احلو�سبة ال�سحابية (  )I cloudالتي
فعال و�أكرث �سهولة وكفاءة
تهدف �إلى حماية البيانات و�إدارتها ب�شكل ّ
وي�رس ،بالإ�ضافة �إلى �أنها متكن امل�ستخدمني من العمل يف بيئة عمل،
افرتا�ضية كفريق واحد من �أي مكان ويف �أي وقت و�أي�ضا تقلل من
فر�ص �ضياع امللفات يف الأجهزة وحت�سني العمل و�رسعة �إجنازه ،كما
تتميز احلو�سبة ال�سحابية ب�سهولة اال�ستخدام ح�سب ما �أفادت كثري من
امل�ؤ�س�سات والهيئات حول العامل.

بع�ض مميزات احلو�سبة ال�سحابية

�سعة التخزين غري حمدودة ،و�سهولة ا�سرتجاع امللفتاBack�( ä
 :)upميكنك �رشاء كل م�ساحات التخزين التي تريدها من ال�رشكة
املزودة مثل �رشكة ( )Google, amazonدون �أن ت�ضطر �إلى �رشاء
�أجهزة وبرامج تخزين جديدة ب�شكل روتيني� ،أما الن�سخ االحتياطي
فهي خدمة يتم فيها ن�سخ جميع البيانات والتطبيقات املوجودة على
اخلوادم احتياط ًيا وتخزينها على خادم بعيد .حيث تختار امل�ؤ�س�سات
الن�سخ االحتياطي يف ال�سحابة لالحتفاظ بامللفات والبيانات لتكون
متاحة بكل �سهولة يف حالة ف�شل النظام للدخول �أو حدوث كوارث
طبيعية ،وللعلم ميكن للم�ؤ�س�سة عمل بع�ض الن�سخ االحتياطية لوحدها
يف خوادم �أخرى م�ستقلة عن الأ�سا�سية ويف مكان �آمن ،ولكن موفر
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اخلدمة ال�سحابية قام بت�سهيل ذلك ووفر هذه اخلدمة للم�ؤ�س�سة على
مدار ال�ساعة وب�أقل جمهود.
التكاليف املنخف�ضة :ال تتطلب احلو�سبة ال�سحابية مبالغ باهظة،
فال حاجة لزيادة النفقات الكثرية ،حيث ميكن للم�ستخدم دفع ثمن
بناء على حاجته ،فلي�س من ال�رضوري �رشاء �أ�رسع
اخلدمات وال�سعة ً
�أجهزة الكمبيوتر ،والأف�ضل من حيث الذاكرة� ،أو الأعلى من حيث
م�ساحة التخزين ،ولكن �أي جهاز كمبيوتر عادي ،و�أي�ضا ت�ستطيع
ت�ضمني الرتقية للربامج والتطبيقات يف العقد اخلا�ص بك مع ال�رشكة
املزودة للخدمة مما يقلل النفقات التي �ستدفعها امل�ؤ�س�سة للمطورين
واخلرباء بالإ�ضافة �إلى التقليل من ا�ستخدام الطاقة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
توفري املزيد من املرونة يف العملُ :توفِّر احلو�سبة ال�سحابية
ونظرا لأنها ت�ستند �إلى
مزي ًدا من املرونة يف طريقة عمل املوظفني.
ً
(الإنرتنت) ،ميكن �أن ي�صل املوظفون �إلى امللفات يف داخل مكان العمل
وخارجه ،مما يتيح لهم العمل عن ُبعد� أو يف املكتب.
تقلل �أعباء ال�صيانة والتطوير على امل�ستخدمني :من �أبرز فوائد
احلو�سبة ال�سحابية� إنها تقلل من �أعباء مهام ال�صيانة والتحديث
للربامج التقنية املطلوبة من ال�رشكات املُزودة لهذه اخلدمة ،وبذلك يقل
اجلهد واملهام على امل�ستخدم ،ليكون هدفهم الرتكيز على ا�ستخدام هذه
اخلدمات فقط واال�ستفادة منها ب�أقل جمهود وحتقيق الإجناز �إلخ....

بع�ض التحديات التي تواجهها هذه التقنية الع�صرية

�ضياع البيانات� :ضياع البيانات �سواء ب�سبب م�شاكل �أو �أخطاء
مقدم اخلدمة� ،أو ب�سبب االخرتاق �سواء من مقدم اخلدمة �أو امل�ستخدم،

مما ميكن �أن ي�ؤدي �إلى م�شكلة معقدة ،وهناك من هم يحتفظون
مبلفات مهمة على ال�سحابة منها ،ملفاته اخلا�صة ،وملفات �رشكته
�أو عمله ،وحتى ملفات عمالئه التي ميكن �أن ت�ؤدي خ�سارتها مثال
�إلى التعرث املايل �أو �إلى امل�ساءلة القانونية على م�ستوى الأ�شخا�ص
�أو ال�رشكات.
هجمات حجب اخلدمة :من �أ�شهر الهجمات على (الإنرتنت) هي
هجمات حجب اخلدمة ،ت�ستند فكرتها بال�ضغط على جهاز اخلادم
امل�ستهدف ب�سيل من طلبات الو�صول (الأوامر) ،بكمية هائلة يف بع�ض
الأحيان ،مما قد ي�ستنفد ن�سبة كبرية من موارده ،والتي قد ت�ؤدي �إلى
بطء ملحوظ يف اخلدمة �أو حتى �إلى توقفها عن العمل متاما .هذه
الهجمة قد متنع امل�ستخدمني من الو�صول �إلى بياناتهم لفرتات قد
تكون طويلة .الت�أخر يف الو�صول �إلى البيانات قد ي�سبب الكثري من
امل�شاكل �أو حتى اخل�سائر املالية.
�رسقة بيانات مرور اخلدمة �أو احل�ساب :طرق �رسقة بيانات
الدخول متعددة� ،سواء مت ذلك با�ستخدام حيل اال�صطياد ،التحايل� ،أو
با�ستغالل ثغرات التطبيقات والأنظمة التي يتعامل معها امل�ستخدم
يف �أجهزته .عند ح�صول املخرتق على بيانات الدخول ب�أي طريقة
كانت عندها ي�ستطيع التج�س�س و التالعب بالبيانات ،تزوير املعلومات
�...إلخ ،مما قد ي�ؤثر على عمل و �سمعة امل�ستخدم.
�رسعة وتوافر (الإنرتنت) :حيث تتطلب خدمة احلو�سبة ال�سحابية
توفر االت�صال ب�شبكة (الإنرتنت) العاملية ب�شكل دائم وب�رسعات
عالية ،ولعل ذلك رمبا ال يتوفر يف كثري من الدول...

احلو�سبة ال�سحابية ُت ِّ
وفر املزيد من املرونة يف طريقة عمل
ونظرا لأنها ت�ستند �إىل (الإنرتنت) ميكن �أن
املوظفني،
ً
ي�صل املوظفون �إىل امللفات يف داخل مكان العمل وخارجه،
مما يتيح لهم العمل عن بُعد� أو يف املكتب
اخلال�صة

بظهور تقنية احلو�سبة ال�سحابية فقد اخت�رصت اجلهد والوقت
وال�صيانة و�أي�ضا الأموال الطائلة على امل�ستخدمني ووفرت �سهولة
اال�ستخدام والإجناز لهم ،بالإ�ضافة القدرة على العمل كفريق عمل
موحد افرتا�ضيا كمجموعة واحدة ومن �أي مكان طاملا توفر (الإنرتنت)
ولها قدرة عالية حلفظ جميع امللفات والبيانات والتطبيقات وت�أمينها،
فيمكننا القول حقا ب�أنها تقنية فريدة من نوعها.

املراجع

• بحث الدكتور �صباح حممد ( )2020احلو�سبة ال�سحابية :مفهومها
وتطبيقاتها يف جمال املكتبات ومراكز املعلومات.
• احلو�سبة ال�سحابية مو�سوعة ويكبيديا العربية.
()https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud computing
•www.http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/qproc.2014.
gsla.6
• http://blogar1107.blogspot.com/
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احلوكمة هي جمموعة من القواعد والقوانني واملعايري التي جتري مبوجبها
�إدارة امل�ؤ�س�سات والرقابة الفاعلة عليها ،ويقع على عاتقها م�س�ؤولية تنظيم
العالقة بني الأطراف الفاعلة يف امل�ؤ�س�سة ،و�أ�صحاب امل�صالح

حوكمة امل�ؤ�س�سات....

ال�شفافية وكفاءة الأداء

�ضابط مدين
ماجــد بن حممـــود الرحبــــي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
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تعد احلوكمة من الأدوات التي باتت �ضرورية ل�ضبط
�إجراءات العمل يف م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�ص،
ودورها الرئي�س ين�صب يف تنظيم العمل وتر�شيد
القرارات واملوارد ،والرقابة عليها ،وكذلك الوقوف على
الأداء ومراجعته ،والقيا�س والبحث عن �أ�ساليب التطوير
والتح�سني ،مع ال�سعي للو�صول للغايات املن�شودة لهذه
امل�ؤ�س�سات.

�إن العم��ل امل�ؤ�س�س��اتي احلدي��ث مره��ون
بو�ض��ع �أط��ر و�أنظم��ة ق��ادرة عل��ى توف�ير
الإ�س�تراتيجيات الالزم��ة للعم��ل ،بجان��ب
و�ضع التقارير والتي يجب ربطها مب�ؤ��شرات
الأداء ونتائ��ج و�أهداف حتق��ق ما هو مطلوب
م��ن العم��ل امل�ؤ�س�س��اتي .كم��ا �إن املتتب��ع
للدرا�س��ات املخت�ص��ة الت��ي تو�ض��ح �أهمي��ة
احلوكم��ة وغاياته��ا يف حي��اة امل�ؤ�س�س��ات،
حي��ث تعرفه��ا يف كونه��ا( :جمموع��ة م��ن
القواع��د والقوان�ين واملعاي�ير الت��ي جت��ري
مبوجبه��ا �إدارة امل�ؤ�س�س��ات والرقابة الفاعلة
عليه��ا ،ويق��ع عل��ى عاتقها م�س���ؤولية تنظيم
العالقة ب�ين الأطراف الفاعلة يف امل�ؤ�س�س��ة،
و�أ�صح��اب امل�صالح) .بينم��ا يعرفها برنامج
الأم��م املتح��دة ( )UNDPب�أنه��ا ( ممار�س��ة
ال�س��لطة االقت�صادي��ة وال�سيا�س��ية والإداري��ة
و�إدارة �ش���ؤون الدولة على جميع امل�ستويات،
وي�ش��مل الآليات والعمليات وامل�ؤ�س�سات التي
من خاللها يعرب املواطنون واملجموعات عن
م�صاحلهم ،وميار�س��ون حقوقه��م القانونية،
ويوف��ون بالتزاماته��م ويق��رون بالو�س��اطة
حل��ل اخلالفات).وي�ش�ير الدكتور �س��امح عمر
والدكت��ورة يا�س��مني ج��ودة ب���أن م�صطل��ح
احلوكم��ة ه��و (نظ��ام و�أ�س��لوب �إدارة ،يحك��م
العالق��ات بني الأطراف الأ�سا�س��ية التي ت�ؤثر
يف الأداء داخ��ل �أي م�ؤ�س�س��ة ،حكومية كانت
�أم غري ذلك).

بجان��ب ذل��ك ع��رف معه��د املدقق�ين
الداخل�ين الأمريك��ي ب�أن حوكم��ة القطاع
الع��ام (ت�س��تهدف ال�سيا�س��ات والإجراءات
امل�س��تخدمة لتوجي��ه �أن�ش��طة امل�ؤ�س�س��ة
احلكومي��ة والت�أك��د م��ن حتقي��ق �أهدافه��ا
و�إجن��از العملي��ات ب�أ�س��لوب �أخالق��ي
وم�س�ؤول).

وم��ن الأه��داف الت��ي ير�س��مها م�صطل��ح
احلوكم��ة ،تعظي��م الأداء بفع��ل الرقاب��ة على
امل�ؤ�س�س��ة و�إدارته��ا ،كم��ا ت�س��عى احلوكم��ة
ملكافح��ة الغ���ش وت�ض��ارب امل�صال��ح
والت�رصف��ات غ�ير ال��شرعية ،وتفعي��ل �أدوات

تع��ول احلكوم��ة علي��ه
الرقاب��ة ،وبفع��ل م��ا ّ
يف القطاع�ين الع��ام واخلا���ص للنهو���ض
باقت�صادها ،ب��ات م�صطلح احلوكمة و�أدواته
ال غنى عنه �س��عي ًا لتح�سني الأداء ورفع جودة
اخلدمات.
وي�ش�ير م�صطل��ح احلوكم��ة وف��ق منظمة
التعاون االقت�صادي �إلى �أنه (نظام م�ؤ�س�ساتي
يت��م بوا�س��طته توجي��ه ورقاب��ة املنظم��ات،
وحتديد هيكل توزيع الواجبات وامل�س�ؤوليات
ب�ين خمتل��ف امل�ش��اركني يف امل�ؤ�س�س��ة م��ن
جمل���س �إدارة وموظف�ين وممول�ين ورع��اة
م�صال��ح ،وتو�ضع القواع��د ل�صياغة القوانني
التي ت�ساهم يف حتقيق الأهداف).
وكم��ا مت ذك��ره �س��ابق ًا فاحلوكم��ة نظام
ي�ش��مل جميع �أطراف امل�ؤ�س�س��ة ،وي�س��عى هذا
امل�صطلح �إلى و�ضع الأطر الالزمة حلماية كل
طرف وم�صاحله تزامن ًا مع حماية امل�ؤ�س�س��ة
وال�س��عي لتحقيق �أهدافها .ويف �سياق مت�صل
ت�س��عى احلوكم��ة يف املوازن��ة ب�ين مواردها
و�إ�س�تراتيجية عملها ،وح�سن �إدارة املوظفني
والعملي��ات مب��ا يحق��ق الغاي��ات الق�ص��وى
واال�س��تفادة ،ومنه��ا م��ا ي�ش��مل امل�ش��اركة
ب�ين الأط��راف ذات ال�صل��ة بامل�ؤ�س�س��ة جنب ًا
�إل��ى جن��ب للقانون ال��ذي مت �صياغته خلدمة
م�صالح امل�ؤ�س�س��ة ورعاية مواردها ،وتعزيزاً
لل�ش��فافية وامل�س��اءلة وف��ق قوان�ين ولوائح،
بجان��ب الكف��اءة ،والت��ي تع��د مطل ًب��ا �أول ًي��ا
لعملية احلوكمة.
وم��ن املحا�س��ن الت��ي تعززه��ا احلوكمة
للم�ؤ�س�س��ات �ش��يوع وت�أ�صي��ل ثقاف��ة الوالء،
بجانب ثقافة امل�ش��اركة يف ر�س��م ال�سيا�سات
والإ�س�تراتيجيات ،وحتدي��د مقايي���س الأداء
والإجناز و�س��بل التطوير .هذا بجانب �أن هذه
العملية تعزز الر�ضا بني املواطنني يف �س��بيل
حت�س�ين اخلدم��ات احلكومي��ة ،والت��ي تخ��دم
م�صالح مواطنيها ورعاياها ،ومن جانب �آخر
تع��زز احلوكمة من م�س��توى ر�ض��ا املواطنني
عل��ى خدماته��ا احلكومي��ة ،مع حتقيق �س��بل
وقوان�ين ملحا�س��بة موظفيه��ا والعمل �س��عي ًا

لتحقيق الأهداف الإ�س�تراتيجية الوطنية ،مع
��ضرورة و�ض��ع لوائ��ح وقوان�ين ت�س��اهم يف
تعزيز وجود و�سائل احلوكمة.
�أهمية وجود حوكمة امل�ؤ�س�سات
كما �أ�س��لفنا �س��ابقاً ،حيث �أ�س��مى غايات
احلوكم��ة العدي��د من املب��ادئ منه��ا حتقيق
العدالة وامل�س�ؤولية وال�شفافية وتعزيز �سيادة
القانون ،كما ت�ساهم احلوكمة يف �إيجاد بيئة
قوية لدى امل�ؤ�س�س��ات ت�ساهم يف حتقيق �أداء
�أف�ضل يف ظل وجود �إدارة متمكنة ،كما ت�ساهم
احلوكمة يف جذب امل�س��تثمرين وبقاء ر�ؤو�س
امل��ال يف متوي��ل وت�ش��غيل الأن�ش��طة ،حي��ث
تعظي��م الفوائد ل�ضم��ان حقوق امل�س��تثمرين
واحلد من حاالت الف�ساد وت�ضارب امل�صالح،
و�س��وء ا�س��تخدام ال�صالحي��ات ،وكذل��ك خلق
الرتابط القوي بني �إدارة امل�ؤ�س�س��ة والعاملني
به��ا ،وبني الأط��راف ذات ال�صل��ة كاملوردين
والزبائن وذلك لتعزيز �س��معة امل�ؤ�س�سة وقوة
ر�ؤو���س �أمواله��ا .كما ت�س��عى احلوكم��ة لرفع
�س��قف ا�س��تقرار م�ؤ��شرات الأ�س��واق املالي��ة،
وكذلك �س��قف ال�ش��فافية وجذب اال�ستثمارات
م��ن الداخ��ل واخلارج ،وميث��ل ذلك انعكا�س�� ًا
ممت��ازاً لتقلي���ص حج��م خماط��ر النظ��ام
االقت�صادي وانكما�شه.
مبادئ احلوكمة
قام��ت منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي
والتنمي��ة ( )OECDبو�ض��ع �أط��ر ومب��ادئ
للحوكم��ة وه��ي متث��ل وجه��ات نظ��ر ال��دول
الأع�ض��اء به��ذه املنظم��ة ،و�أهمه��ا ب�ش��كل
خمت�رص:
املب��د�أ الأول .حق��وق امل�س��اهمني:
ومهمته الرئي�سية �أن يكفل حقوق امل�ساهمني
الأ�سا�سية ومنها ما يخ�ص الأ�سهم وما يخ�ص
امللكي��ة وما يخ�ص ح�ضور جمال���س الإدارة،
كما يحق له��م احل�صول على دواعي القرارات
الت��ي ت�ؤث��ر يف املتغ�يرات بامل�ؤ�س�س��ة ،كم��ا
ت�ش��مل �أي�ض ًا الإف�صاح عن الهياكل وتفا�صيل
امليزانية وال�س��ماح كذل��ك للجهات املخت�صة
بالتدقيق وغريها من اجلوانب ذات ال�صلة.
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احلوكمة ترتبط بنظام العدالة وامل�ساواة ،يف التعامل
مع جميع الأط��راف من موظف حتى م�ساهم وموظفي
جمال�س الإدارة والإدارة التنفيذية

املبد�أ الثاين .املعامل��ة املتكافئة بني
امل�س��اهمني :وم��ن �ضم��ن خط��ط احلوكم��ة
الت�س��اوي بالفر���ص واملعامل��ة م��ع خمتلف
امل�س��اهمني ،داخلي�� ًا وخارجياً ،م��ع �ضمان
و�صوله��م �إلى كاف��ة التفا�صي��ل واملعلومات
الالزم��ة ،والراغب�ين يف االط�لاع عليه��ا،
م��ع ��ضرورة ت��داول الأ�س��هم ب�صورة تت�س��م
بالإف�صاح وال�شفافية.
املبد�أ الثال��ث .دور �أ�صح��اب امل�صالح
يف حوكمة امل�ؤ�س�س��ات :لأ�صحاب امل�صالح
بامل�ؤ�س�س��ات دور وحق��وق يف ه��ذه العملية،
وبالت��ايل يكف��ل ذل��ك التع��اون وحتقي��ق
فر���ص العمل والنمو واال�س��تدامة ،مع �ضمان
حقوقهم وح�صولهم على املعلومات املطلوبة
واملهمة ،مع ال�س��عي لتطوير وحت�س�ين الأداء
بهذه امل�ؤ�س�سات والتعاون الالزم مع �أ�صحاب
امل�صالح.
املبد�أ الرابع .الإف�صاح وال�شفافية :تكمن
�أهمي��ة الإف�صاح الدقي��ق ويف الوقت املالئم،
�ضمان �سمعة امل�ؤ�س�س��ة وقوة موقفها املايل
وكفاءة �س��وق �أ�س��همها ،مع التط��رق للأرقام
الت�ش��غيلية وامل�صاري��ف وح��ق الأغلبي��ة من
امل�س��اهمني يف معرف��ة ه��ذه املعلوم��ات،
كم��ا يج��ب القيام بعملي��ات مراجعة �س��نوية
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ع��ن طريق مكات��ب خمت�صة وجتهي��ز القوائم
املالية الالزمة
املبد�أ اخلام���س .م�س���ؤوليات جمال���س
الإدارة :تكف��ل احلوكم��ة التما�ش��ي م��ع
�إ�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�س��ات وال�سعي لأهدافها،
كم��ا تكف��ل متابع��ة وح��ق جمال���س الإدارة
االط�لاع عل��ى �أداء الإدارة التنفيذي��ة
وحما�س��بتها ،والتعاون معه��ا ملا فيه �صالح
عام امل�ؤ�س�سة والعمل .كما يجب على جمال�س
الإدارة �ضم��ان حقوق امل�س��اهمني و�إيالئهم
جوانب مت�ش��ابهة م��ن الفر�ص ،م��ع �رضورة
مراجعة �إ�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سة وتوجهاتها،
ومتابع��ة الأداء واختي��ار التنفيذي��ن وم��ا
يخ�صهم من جوانب ت�رشيعية ومالية وبدالت
وم�صاري��ف ومكاف�آت وغريها م��ن اجلوانب
املت�صلة.
حمددات حوكمة امل�ؤ�س�سات
ت�س��اهم ه��ذه املح��ددات يف فعلي��ة
اال�س��تفادة م��ن تطبي��ق مب��ادئ احلوكم��ة
بامل�ؤ�س�س��ات ،وهنال��ك جمموعت��ان داخلي��ة
وخارجي��ة .في�ش��ار للداخلي��ة يف كونه��ا
حم��ددات تعمل عل��ى �ضبط وتنظي��م م�صالح
اجلمعية العامة ،وجمال���س الإدارة ،والر�ؤ�ساء
التنفيذيني ،تفاديا لتعار�ض امل�صالح بينهم

وذلك من خالل توزيع ال�سلطات وال�صالحيات
بينهم ،ومن هذه املحددات الداخلية:
 mالقواع��د والتعليم��ات والأ�س���س التي
حتدد �أ�سلوب و�شكل القرارات داخل ال�رشكة.
 mتوزي��ع ال�س��لطات وامله��ام ب�ين
اجلمعية العامة ،وجمال���س الإدارة ،والر�ؤ�ساء
التنفيذيني.
 mت���ؤدي احلوكمة �إلى زي��ادة الثقة يف
االقت�صاد القومي.
 mتوجي��ه ال�ضم��ان حلق��وق الأقلي��ة
و�صغار امل�ستثمرين.
 mدعم وت�شجيع قدرات القطاع اخلا�ص
التناف�س��ية والنهو�ض بال�سوق و�إيجاد فر�ص
عمل ومنو م�ستمر.
 mحتقيق التمويل الالزم للم�شاريع يف
�سبيل النجاح.
�أم��ا املح��ددات اخلارجي��ة ،وهي ت�ش��مل
املن��اخ العام لال�س��تثمار و�رضورة حت�س��ينه
وجعل��ه جاذ ًب��ا لال�س��تثمارات الداخلي��ة
واخلارجي��ة ،و�س��ن الت��شريعات والقوان�ين
والأجه��زة الرقابية والتي تعد مقومات جناح
ذل��ك ،وكذل��ك االحت��كار وتنظي��م املناف�س��ة،
و�ضمان وج��ود التمويل امل��ايل ل�ضمن قيام
امل�ش��اريع وا�س��تمرارها ،م��ع وج��ود نظ��ام
رقابي فعال.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ،هنال��ك ع��دد م��ن
العملي��ات تع��د حج��ر الأ�سا���س يف مفه��وم
حوكم��ة امل�ؤ�س�س��ات ،وال غنى عنه��ا تنظيما
وداعم�� ًا كبرياً ل�ضمان جن��اح احلوكمة ،منها
نظ��ام �إداري ورقاب��ي ف ّع��ال ،ي�ش��مل توزي��ع
احلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات �ضمن هيكل
تنظيم��ي يو�ضح كاف��ة االلتزام��ات ،وي�ضمن
احلقوق والت��شريعات الالزمة ،ويحافظ على
�سمعة امل�ؤ�س�سة ب�رشي ًا ومال ًيا .كما �أن النظام
امل��ايل كفي��ل بتوف�ير الرقاب��ة والت��ي حتفظ
�أموال و�أ�ص��ول امل�ؤ�س�س��ات ،وحماية النزاهة
وال�شفافية وامل�س�ؤولية.
كم��ا يج��ب وج��ود نظ��ام يكف��ل �ضب��ط
الأداء وتقومي��ه وتوجيه��ه ،م��ع احلف��اظ
عل��ى الواجب��ات وامل�س���ؤوليات �ضم��ن �إط��ار

احلوكمة ت�ضطلع بالعمل على �سرعة اال�ستجابة لرغبات
مواطنيها ،و�سد احتياجاته باملوارد الالزمة ،ومد ج�سور الثقة
مع املواطنني ب�شكل �أو�سع وا�ستيعاب م�شاركاتهم و�أفكارهم

ت��شريعي يكفل نظ��ام الث��واب والعقاب وفق
بن��ود تقييم �أداء �ش��فاف ي�ضمن حقوق جميع
الأطراف بامل�ؤ�س�سة ،ابتدا ًء من املوظف حتى
امل�ساهمني وجمل�س الإدارة.
كم��ا ترتب��ط احلوكم��ة بنظ��ام العدال��ة
وامل�س��اواة ،يف التعام��ل مع جمي��ع الأطراف
م��ن موظف حتى م�س��اهم وموظفي جمال���س
الإدارة والإدارة التنفيذي��ة ،وم��ن موردي��ن
وم�س��تهلكني ،ويوف��ر كذل��ك الت�ش��اركية يف
�صنع القرار والت�شاور بني الهياكل الوظيفية،
مع حتمل امل�س���ؤولية عرب ت�سل�سل وظيفي من
�أعلى وظيفة حتى الأدنى.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن نظ��م احلوكم��ة متتلك
جوان��ب قانوني��ة ،و�إطار يح��دد حقوق جميع
الأط��راف ذات ال�صل��ة بالعم��ل بامل�ؤ�س�س��ة،
وي�ش��مل ه��ذا الإط��ار اجلوان��ب م��ن احلق��وق
واملطالب��ات وغريه��ا ذات ال�صل��ة ،وه��ي
بطبيع��ة احل��ال ت�ش��مل جمي��ع م��ن ل��ه �صلة
بالعم��ل امل�ؤ�س�س��ي ،وخا�ص��ة املجال���س
امل�ؤ�س�س��اتية والإداري��ة وامل�س��اهمني وذات
ال�صلة ،ويح��دد هذا الإط��ار القانوين اجلهات
الرقابي��ة املخول��ة ،وال ي�ترك الأم��ر جلهات
التدقيق الداخلية فقط.
ُ
كم��ا متتل��ك احلوكم��ة نظ��م و�أط��ر
م�ؤ�س�س��اتية� ،أي امل�ؤ�س�س��ات التي تنظم العمل
ومنها الرقابية كهيئات �سوق املال والرقابة
العام��ة عل��ى �أداء البن��وك ،ومنه��ا اجلمعيات
املهني��ة الالربحي��ة ،وت�ش��تمل مهامه��ا على
الرقابة ون�رش ثقافة القانون والنزاهة والعمل
بغري �ضمري ،و�ش��فافية وغريه��ا من ال�صفات
الداعمة.
وت�ضطل��ع احلوكم��ة كذل��ك ،بالعمل على
��سرعة اال�س��تجابة لرغبات مواطنيها ،و�س��د

احتياجات��ه بامل��وارد الالزم��ة ،ومد ج�س��ور
الثقة مع املواطنني ب�ش��كل �أو�س��ع وا�ستيعاب
م�ش��اركاتهم و�أفكارهم ،كم��ا يجب �أن تواكب
احلوكم��ة امل�س��تجدات االقت�صادي��ة بالب�لاد
والع��امل ،والعم��ل عل��ى حت�س�ين خدم��ات
احلكوم��ة ،وقطاعه��ا اخلا���ص .وال��ذي يع��د
ه��ذا الأخ�ير املول��د للفر���ص وامل�س��توعب
للإحتياج��ات الوظيفي��ة والداع��م الأول
والرئي���س للنم��و االقت�ص��ادي بالب�لاد .وال
نن�س��ى �أي�ض�� ًا تطلع��ات احلوكم��ة للعمل على
ن��شر ثقافة العدالة وامل�س��اواة �أمام القانون،
وحماي��ة مواطنيه��ا م��ن تع�س��ف ال�س��لطة،
وتر�سيخ ثقافة احل�ساب واملكاف�أة وال�شفافية
يف ن�رش املعلومات.
ناهي��ك عن دور ه��ذه العملي��ة الكبري يف
مكافح��ة الف�س��اد الإداري وامل��ايل ،وال�س��عي
للإ�ص�لاح ،بتح�س�ين جوان��ب العم��ل الت��ي
ت�س��تهدف الزي��ادة الإنتاجي��ة والكف��اءة
يف العم��ل واجل��ودة ،وال يوج��د �أق��وى م��ن
الت��شريعات والأط��ر والقوان�ين لل�صياغ��ة
�ضد هذه املمار�س��ات غ�ير الأخالقية ،والتي
ت�سعى احلوكمة ل�سنها ل�ضمان حتقيق الرخاء
ومكافحة الف�ساد ب�شتى الأوجه.
وت�س��عى املنظم��ات العاملي��ة كالأم��م
املتح��دة بتبني د�س��اتري واتفاقي��ات عاملية،
تع�س��ى ل�ضم��ان وتر�س��يخ قوان�ين احلوكمة،
كاتفاقي��ات حق��وق الإن�س��ان ،والتي ت�س��عى
الح�ترام مب��ادئ وحماي��ة حقوق الإن�س��ان،
كما تنادي بحقوق العاملني وامل�ساواة وعدم
الإجبار على العمل ل�س��اعات كبرية والق�ضاء
عل��ى التميي��ز ،بجان��ب حماية حق��وق البيئة
ل�ضمان عي�ش �سليم و�صحي.
كما �ساهمت منظمة التعاون االقت�صادي

كذل��ك يف �صياغ��ة قوان�ين امل�س���ؤولية
االجتماعي��ة للم�ؤ�س�س��ات و��شركات القط��اع
اخلا���ص ،وتت�ضم��ن ع��ددا م��ن املب��ادئ يف
العمل امل�ؤ�س�س��اتي وعالق��ات العمل وحقوق
العمال ،وحماية م�صالح امل�س��تهلكني ومنها
ما ي�سعى لرت�سيخ ال�شفافية والعدالة وحماية
بيانات امل�ستهلكني.
�أخ�يراً ترتبط مفاهي��م احلوكمة بعدد من
املفاهيم ذات ال�صلة بالأعمال وامل�ؤ�س�س��ات،
ومبادئ الإدارة ،حيث ترتبط احلوكمة بالعمل
الإ�سرتاتيجي ،وما هي �أ�س�س احلوكمة وتنفيذ
الإ�س�تراتيجيات يف �آن واح��د ،كم��ا ترتب��ط
احلوكم��ة كذلك بج��ودة املعلوم��ات املالية،
والتي لها دور يف حتقيق اجلودة املحا�س��بية
و�ضم��ان ال�ش��فافية يف �أ�ص��ول الأم��وال
وت�س��يريها وتدفقه��ا ،والتمي��ز امل�ؤ�س�س��اتي
هو الآخ��ر يرتبط مب�صطلح احلوكمة وي�س��عى
ه��ذا الأخ�ير لتحقي��ق التمي��ز امل�ؤ�س�س��اتي
بامل�ؤ�س�سات بالأدوات املتاحة وحت�سني بيئة
العم��ل وحتقي��ق اجل��ودة يف الأداء والإتق��ان
يف العم��ل وع��دد م��ن املحا�س��ن ذات ال�صل��ة
باحلوكمة.
املراجع:
 lالدكت��ور �س��امح عام��ر والدكت��ورة
يا�س��مني جودة ،حوكمة امل�ؤ�س�سات يف �ضوء
عمان،
الفك��ر املعا�رص ،دار الفك��ر 2020 ،مّ ،
اململكة الأردنية الها�شمية.
� lأحمد علي خ�رض ،حوكمة ال��شركات،
دار الفك��ر اجلامع��ي2014،م ،الإ�س��كندرية،
جمهورية م�رص العربية.
 lدرا�س��ة �إلكرتوني��ة بعن��وان (دور
حوكمة ال�رشكات يف حت�سني �أداء امل�ؤ�س�سات)
درا�س��ة لني��ل �ش��هادة املاج�س��تري يف العلوم
االقت�صادي��ة ،للطالب��ة �أف��روخ راني��ا ،مقدمة
جلامعة حممد خي�رض باجلزائر 2015 ،م.
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�أهـم طـرائق التـدريـ�س
يعد التدري�س من الو�سائل الرئي�سة
امل�ؤدية �إىل تو�صيل املعلومة �أو الفكرة
للدار�سني ،وملا حتمله هذه الو�سيلة من
�أ�ساليب و�أفكار ت�ساعد الدار�سني على
ا�ستيعاب هذا الكم الهائل من املعلومات
ور�سوخها يف �أذهانهم ،وتختلف الأ�ساليب
من مدر�س �إىل �آخر فمنهم من مييل �إىل
املناق�شة اجلماعية والآخر �إىل طريقة
الع�صف الذهني ،والبع�ض يقوم بعر�ض
املقاطع املرئية �إىل الدار�س ل�سهولة و�رسعة
تو�صيل املعلومة ،كما �أن البع�ض يتوجه
�إىل ا�ستخدام التمارين ال�صفية واملنزلية،
ومنهم من يحول القاعة الدرا�سية �إىل ور�شة
عمل لتو�صيل فكرة �أو معلومة ما.
ومما ال �شك فيه �أن عدم تنفيذ مثل هذه
الطرائق ي�ؤدي �إىل �صعوبة تو�صيل املعلومة
وتنفيذ العملية التعليمية والأهداف
املرجوة من حتقيق هذه العملية فيلعب
املدر�س الدور الأكرب يف تفاعل املتعلمني
وا�ستقبالهم للمعلومة با�ستخدام هذه
الطرائق الناجحة يف العملية التعليمية.
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خالد بن �سامل البلو�شي
الكلية الع�سكرية التقنية
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يعرف الرتبويون طرائق التدري�س
على �أنها جمموعة من التعليمات
واخلطوات التي يتبعها املدر�س يف
�سبيل حتقيق العملية التدري�سية
وتو�صيل املعلومة �إلى املتعلمني
وتر�سيخ فكرتها بحيث تر�سخ يف ذهن
املتعلم لفرتة طويلة ،وذلك عن طريق
اال�ستعانة بالو�سائل املوجودة لتنفيذ
هذه العملية ،وكذلك ا�ستخدام الأ�ساليب
التي تتوافق مع عنا�رص الدر�س،
فالدرو�س تختلف بطبيعتها و�أنواعها
فمنها التطبيقية ومنها النظرية ،لذلك
يجب انتقاء واختيار الإ�سرتاتيجيات
والطرائق والو�سائل التي ت�ساعد يف
تو�صيل ور�سوخ املعلومات والأفكار
واملفاهيم �إلى ذهن املتلقي ،كذلك تعد
التقنية يف هذا الزمن من العنا�رص
الأ�سا�سية التي يجب �أن ي�ستعني بها
املدر�س ويربطها بالطرائق امل�ستخدمة
يف العملية التعليمية.
يف هذه املقال �سنتطرق �إلى ذكر

بع�ض �أهم الطرائق امل�ستخدمة يف
التدري�س والتي تعد من الأ�ساليب
الناجحة وامل�ساهمة يف حتقيق
الأهداف العامة واخلا�صة باملنهاج
الدرا�سي ،ومن �ضمن هذه الطرائق:
طريقة املحا�رضات ،وطريقة املناق�شة
والتحليل ،وطريقة الع�صف الذهني،
و�أخريا �سوف نتطرق �إلى طريقة حل
امل�شكالت ،و�سنتناول تعريف كل
من هذه الطرائق ،مع ذكر النواحي
الإيجابية وال�سلبية التي تواجه هذه
الطرائق التدري�سية.
طريقة املحا�ضرات

من الطرائق املنت�رشة ب�شكل كبري يف
الكليات واجلامعات واملعاهد التعليمية
وهي من �أكرث الطرائق امل�ستخدمة
واملف�ضلة لدى اجلمهور والدار�سني
يف مرحلة التعليم العايل واجلمهور
العام ،وتعتمد اعتمادا كليا على املوجه
�أو املحا�رض يف تو�صيل املعلومات

والأفكار �إلى املتعلمني دون التطرق
�إلى عملية املناق�شة وتبادل الآراء
والأفكار بني املحا�رض واملتعلمني،
حيث يقوم املحا�رض بعر�ض املو�ضوع
والتطرق �إلى حمتوياته مع �إظهار بع�ض
الأمثلة وال�صور واملقاطع املرئية التي
ت�ساعد املتعلمني يف ا�ستقبال املعلومة
وفهمها ،وينح�رص دور املتعلم فقط يف
اال�ستماع ملحتويات هذا املو�ضوع ،وال
يفتح املحا�رض جماال للمناق�شة خالل
فرتة املحا�رضة بحيث ي�سمح لهم بطرح
وتوجيه الأ�سئلة نهاية املحا�رضة لفرتة
وجيزة نظرا الرتباط املحا�رض بفرتة
حمددة يعر�ض فيها مو�ضوعه .وحتتوي
هذه الطريقة على التهيئة والتي تعد
مدخال للمو�ضوع ومن ثم تنتقل �إلى
حمتويات املحا�رضة ويقوم املدر�س
ب�رشحها بطريقة منظمة ومت�سل�سلة
مع �إعطاء بع�ض الأمثلة وال�شواهد
من احلياة اليومية ،ويف النهاية يقوم
بتلخي�ص املو�ضوع وت�سمى خامتة
املحا�رضة ،و�أخريا يقوم املدر�س بفتح
املجال للدار�سني بطرح �أ�سئلتهم.
وتكمن �أهمية طريقة املحا�رضات
يف االت�صال بني املحا�رض واجلمهور
بكل �أنواعه وكذلك ت�ساهم يف عملية
التعليم والتدريب والتوجيه ،بالإ�ضافة
�إلى �أنها ت�ستخدم يف عملية الإقناع
والت�أثري على الطرف الآخر (اجلمهور)
و�إثارة احلما�س بني احل�ضور ،وت�ستخدم
غالبا يف املحا�رضات الدينية �أي�ضا
يف �إظهار املنتجات اجلديدة لتعريف
اجلمهور عن املميزات التي حتملها هذه
املنتجات.
�إيجابيات طريقة املحا�ضرات

 rكمية املعلومات التي تقدم �إلى
املتعلم كثرية ويف وقت زمني ق�صري.
 rا�ستخدام التقنية احلديثة لعر�ض
وت�سهيل تو�صيل الأفكار �إلى املتعلمني.
 rت�ستوعب لعدد كبري من احل�ضور من
اجلمهور واملتعلمني.

تنويع طرائق التدري�س يك�سر حاجز ال�صمت بني
املعلم واملتعلم ويفتح املجال لدى الدار�سني يف
�إظهار كل ما لديهم من �أفكار
 rال يرتتب على املوجه الرتكيز يف
�ضبط املتعلمني واملحافظة على النظام
طول فرتة املحا�رضة.
 rت�ستخدم يف عر�ض موا�ضيع جديدة
للجمهور وتو�صيل املعلومات لهم.
 rتتيح للمتعلم فر�صة اال�ستماع
للمعلومة بدون توقف وب�شكل متوا�صل.
�سلبيات طريقة املحا�ضرات

 rيتم الرتكيز على املادة العلمية
املقدمة �أكرث من املتعلمني.
 rعدم معرفة الفروقات الفردية
املعرفية لدى املتعلمني .
 rتفتقد هذه الطريقة لعملية النقا�ش
بني املتعلمني واملحا�رض.
 rال فائدة من هذه الطريقة يف عملية
احلوار واملناق�شة بني املتعلمني.
 rال ي�ستطيع املحا�رض تنفيذ �أن�شطة
حركية مع املتعلمني.
 rعدم معرفة مدى ا�ستيعاب املتعلمني
للمو�ضوع وفهمهم له.
طريقة املناق�شة

هي من �أ�ساليب احلوار بني املتعلم
واملعلم وتبادل الأفكار والآراء ،وال
تقت�رص فقط على املتعلم واملعلم بل
ت�شمل املتعلمني فيما بينهم لتبادل

الأفكار والآراء ومدى االتفاق يف
مو�ضوع ما �أو االختالف فيه ،حيث
تعتمد هذه الطريقة على �إ�سرتاتيجية
الأ�سئلة املتبادلة بني الطرفني للو�صول
�إلى اقتناع الطرفني يف مو�ضوع ما،
وو�صول املعلومات املطلوب حتقيقها
من خالل هذه الطريقة �إلى املتعلمني،
كذلك ت�ساعد الدار�سني على تكوين الثقة
ب�أنف�سهم من خالل النقا�ش امل�ستمر
وعر�ض الأ�سئلة للطرف الآخر للو�صول
�إلى الهدف املن�شود ،كذلك ت�ساعد �أي�ضا
على تر�سيخ املعلومات وو�صولها ب�شكل
�أ�رسع للمتعلمني ومتنح املتعلم الثقة
يف النقا�ش واحلوار واحلرية يف التعبري
عن الر�أي ،و�إبداء وجهات النظر يف
مو�ضوعات خمتلفة ،وت�شجع املتعلم على
التعمق يف التفكري للو�صول �إلى معلومات
و�أفكار جديدة ت�ساهم يف جناح عملية
املناق�شة بني الطرفني ،ويف النهاية
ي�ستطيع املعلم الو�صول �إلى الأهداف
املعرفية و�ضمان حتقيقها.
�إيجابيات طريقة املناق�شة

متفاعل طوال فرتة
 rجتعل املتعلم
ً
املناق�شة.
 rتتيح للمتعلم فر�صة لإبداء ر�أيه يف
مو�ضوع ما.
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على الطاولة الكثري من احللول من
خالل �أفكار املتعلمني التي يتم تداولها
خالل عملية الع�صف الذهني ومنها يتم
اختيار احلل الأف�ضل ،واملنا�سب� ،أخريا
جوا من احلما�س
ف�إن هذه الطريقة تخلق ً
لدى املتعلمني ،واجلميع يدلو بدلوه
ويقرتح الأفكار واحللول التي ت�ساهم يف
�إيجاد احلل الأن�سب والأف�ضل.
�إيجابيات �إ�سرتاتيجية الع�صف الذهني

الع�صف الذهني يتم من خالله والدة �أكرب كم من
املعلومات والأفكار بني الدار�سني واملدر�س و�إيجاد
احللول التي ت�ساعد يف حل م�شكلة ما
 rتنمي لدى املتعلم كرثة االطالع
والقراءة.
 rتك�رس حاجز اخلجل واالنكما�ش
وعدم الثقة يف احلوار مع املوجه.
 rمعرفة كمية املعرفة لدى املتعلمني.
 rتنمي ثقافة املناق�شة واحلوار
وتبادل الآراء بني املعلمني �أنف�سهم
واملوجه �أو املحا�رض من جهة �أخرى
�سلبيات طريقة املناق�شة

 rتلزم املوجه على التح�ضري امل�سبق
لهذه الطريقة والتي حتتاج �إلى جهد
ووقت كبري.
 rحتتكر هذه الطريقة على فئة قليلة
من الدار�سني وال ت�شمل جميع الدار�سني
 rت�ؤدي هذه الطريقة �إلى عدم القدرة
على التحكم ب�سلوكيات املتعلمني مما
ي�ؤدي �إلى عدم ان�ضباطهم .
 rخروج وت�شعب املحا�رض عن
الأهداف املر�سوم له واخلروج عن
املو�ضوع الأ�سا�سي.
 rحتتاج هذه الطريقة �إلى وقت
كبري لو�صول املعلومة واتفاق جميع
الدار�سني على الهدف الرئي�سي.
 rال ي�ستطيع جميع املوجهني ا�ستخدام
هذه الطريقة لأنها حتتاج �إلى موجه
ميتلك خربة ومعرفة وا�سعة حول
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املو�ضوع الرئي�سي املراد مناق�شته.
طريقة الع�صف الذهني

الع�صف الذهني هو عبارة عن
�إ�سرتاتيجية �أو طريقة يتم من خاللها
والدة �أكرب كم من املعلومات والأفكار
بني الدار�سني واملدر�س ،و�إيجاد احللول
التي ت�ساعد يف حل م�شكلة ما ،وت�ساعد
هذه الطريقة على تطوير وتنمية الطرائق
امل�ستخدمة يف التفكري و�إيجاد احللول،
وكذلك الإجابة على الأ�سئلة واخلروج
بكمية جيدة من الإجابات واحللول،
كذلك تفتح املجال للدار�سني يف االبداع
وب�شكل فردي و�إظهار القدرات الفردية
التي ميتلكها الدار�س من خالل الإبداع
يف الإجابات واحللول ،و�أي�ضا ت�ضع

 rت�ساعد على تنمية طريقة التفكري
لدى املتعلمني والإبداع يف اقرتاح
احللول والأفكار.
 rك�رس حاجز ال�صمت بني املتعلم
واملوجه وتفتح املجال لدى الدار�سني
يف �إظهار كل ما لديهم من �أفكار.
 rاحل�صول على �أكرث من حل واختيار
الأف�ضل منها.
� rإح�سا�س الدار�س بقيمته وقيمة
الأفكار التي اختارها كحلول مل�شكلة
ما.
 rت�ساهم يف تطوير الأفكار لدى
املتعلمني.
�سلبيات الع�صف الذهني

� rصعوبة اختيار امل�شكلة املنا�سبة
لقدرات الدار�سني وذلك نظرا الختالف
قدرات املتعلمني.
 rالرتكيز على التفكري اجلماعي
و�إهمال م�ستويات الأفراد من املتعلمني.
 rخروج بع�ض الدار�سني عن املحور
الرئي�سي املعرو�ض للنقا�ش والتطرق
ملوا�ضيع �أخرى.

�أهم طرائق التدري�س الناجحة
طريقة املناق�شة

طريقة الع�صف
الذهني

طريقة املحا�ضرات

طريقة حل
امل�شكالت

 rزيادة �أعداد امل�شاركني يقلل من
م�شاركة اجلميع ،وتكون امل�شاركة
حم�صورة لعدد معني من الدار�سني.
 rاحتكار النقا�ش على عدد معني
من املتفوقني ويتم اختيار �إجاباتهم
كحلول منا�سبة حلل امل�شكلة �أو املع�ضلة
التي مت التطرق لها يف النقا�ش.
طريقة حل امل�شكالت

ما يقوم به املعلم يف هذه الطريقة
هو حتويل املادة العلمية �أو الدرو�س �إلى
م�شكلة ما ويتم عر�ضها للمتعلم ،وذلك
لل�سعي حلل هذه امل�شكلة واحل�صول على
النتائج التي �سوف ت�ساهم يف �إيجاد
حلول جذرية للم�شكلة ،بحيث تزيد هذه
امل�شكلة انتباه الدار�س والتناف�س يف ما
بينهم لإيجاد �أف�ضل حل يتم ا�ستخدامه
خالل الدر�س ،كما تعد هذه الطريقة من
الأ�ساليب العلمية التي يتم من خاللها
نقل االهتمام من املادة �إلى الدار�س
نف�سه والتي من خاللها يقوم الدار�س
بالبحث وال�سعي �إلى �إيجاد املعرفة.
�أي�ضا ت�ساهم هذه الطريقة �إ�سهاما بالغا
يف تعزيز العالقة بني الطرفني (املتعلم
واملعلم) ويتم من خالل هذه الطريقة
ربط الدر�س بتجارب الطالب من واقع
حياتهم ،لكي ت�ساعدهم على مواجهة
هذه امل�شكالت و�إيجاد احللول املنا�سبة
لها معتمدا على التجارب التي خا�ضها
الدار�س وربطها باملادة العلمية.
�إيجابيات طريقة حل امل�شكالت

كبريا
دورا
 rتلعب هذه الطريقة
ً
ً
يف تعزيز العالقة والثقة بني املعلم
واملتعلم.
 rت�ساعد يف تنمية التحليل والتفكري
و�رسعة اال�ستنتاج لدى الدار�سني.
 rتزيد رغبة الطالب يف مواجهة
امل�شكلة والتغلب عليها عن طريق �إيجاد
احللول للم�شكلة.
 rتعزز روح العمل اجلماعي بني
الدار�سني وذلك يف مواجهة امل�شكلة

يجب على املدر�سني ترغيب الدار�س للدرو�س عن طريق
ا�ستخدام هذه الطرائق و�أمثالها وك�سب الطالب وتنمية
الأفكار اجلديدة لديه وتنوعها
والتغلب عليها.
 rتربط التجارب التي خا�ضها الدار�س
يف حياته وعدم الت�رسع يف احل�صول
على حل لأي م�شكلة.
�سلبيات طريقة حل امل�شكالت

 rاملتعلم يواجه �صعوبة يف �إيجاد
احلل املنا�سب للم�شكلة
 rقلة التجارب التي خا�ضها الدار�س
تعك�س عدم مقدرة الدار�س على التعامل
مع هذه الطريقة.
� rصعوبة و�صول فهم الدر�س من قبل
الطلبة وعدم و�صول املعلومة ب�شكل
دقيق وتف�صيلي.
 rحتتاج �إلى وقت طويل لتو�صيل
املعلومة.
 rحتتاج �إلى جهد وتفكري وا�سع ودقيق
للو�صول �إلى املعلومة.
يف اخلتام نكون قد تطرقنا �إلى �أهم
بدءا
طرق التدري�س يف اجلانب الرتبوي ً
من طريقة املحا�رضات وما احتوتها
من �إيجابيات و�سلبيات ونهاية بطريقة
حل امل�شكالت ،حيث �ساهمت هذه
الطرائق جميعها يف تو�صيل املعلومة
بطريقة �أ�رسع �إلى الدار�س ،وزيادة
جانب الفهم لديه ،كذلك التنويع يف
ا�ستخدام هذه الطرائق ي�ساهم يف ك�رس

الروتني التقليدي لتقدمي الدرو�س من
قبل املدر�س والتنوع يف ا�ستخدامها،
وت�سهم م�ساهمة كبرية يف ر�سوخ
املعلومة وثباتها لدى الدار�س ,وتخلق
حمببا وحمف ًزا للعلم وك�سب
جوا
ً
ً
املعلومة .وهذا ما الحظناه من قبل
الدار�سني ورغبتهم يف ح�ضور درو�س
بع�ض املدر�سني ال�ستخدامهم الكثري
من الطرائق الت�شويقية التي ت�سهم
يف تو�صيل ور�سوخ املعلومة بطريقة
�رسيعة وحمببة لدى الدار�سني ،ومما ال
�شك فيه �أن ا�ستخدام هذه الطرائق لها
دور كبري يف جناح الدار�س وح�صوله
على العالمات العالية.
عليه فيجب على املدر�سني ترغيب
الدار�س للدرو�س عن طريق ا�ستخدام
هذه الطرائق و�أمثالها وك�سب الطالب
وتنمية الأفكار اجلديدة لديه وتنوعها،
والتي ي�ستطيع من خاللها �إيجاد احللول
بطريقة �سهلة وتر�سيخها يف �أذهان
املتعلمني لفرتات طويلة.
املراجع:

دورة ت�أهيل املوجهني �أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجلوية.
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واليـــــة م�سقط
(عمـان عني عرب
يف هذه ال�صفحات من (
) ن�سلـط ال�ضــوء علــى مقتطفــات من كتـاب ُ
الزمان واملكان) ال�صادر عن الهيئة الوطنية للم�ساحة والذي يعك�س املا�ضي التليد الذي �سطره وبناه
مزيجا
ال ُعماين على مر التاريخ على هذه الأر�ض الطيبة  ,م�ستند ًا على �إبداعات احلا�ضر  ,ليخلق
ً
فريدً ا يتنا�سب مع اخل�صو�صية والهوية ال ُعمانية ك�شرفة للحا�ضر تطل على املا�ضي ،ي�سرد عبق
الإبداع ال ُعماين يف حمافظات وواليات �سلطنة ُعمان ،و�سيتم تناوله كحلقات يف عدة �أعداد متتالية،
ويف هذا ال�شهر نبد�أ مبحافظة م�سقط ووالياتها ال�ست.

حمافظـة م�سقط

ُتعد والية م�سقط العامرة واحد ًة من �أجمل الواليات ال ُعمانية املــزدهـــرة مبعالــــم التاريــخ واجلغرافيا
الطبيعية واملنجزات احل�ضارية والإن�سانية ،التي يعود تاريخها �إلى ما قبل ظهور الإ�سالم بعدة قرون ،وهي تطل
على بحر ُعمان ،وحتيط بها �سل�سلة من اجلبال الرائعة اجلمال.

1970

2020

حمافظة م�سقط ُتعد مبثابة املنطقة املركزية للبالد �سيا�س ًيا واقت�صاد ًيا و�إدار ًيا ،ففيها تقع مدينة
م�سقط عا�صمة �سلطنة ُعمان ،ومقر احلكم ،ومركز اجلهاز الإداري للدولة كما متثل حمافظة م�سقط
ً
مركزا رئي�س ًيا حيو ًيا للأن�شطة االقت�صادية وال�سياحية والتجارية على امل�ستويني املحلي والعاملي.
وت�ضم حمافظة م�سقط �ست واليات هي :ال�سيب وبو�شر ومطرح وم�سقط والعامرات وقريات .ومركز
املحافظة هي والية م�سقط.

واليـــــة مطرح
ميناء جتاري ًا مهم ًا ل ُعمان ،وكانت
والية مطرح لها مكانتها التاريخية واحل�ضارية القدمية؛ فقد كانت متثل
ً
�أ�سواقها التجارية (�آنذاك) مبثابة امل�صدر الرئي�سي لت�صدير الب�ضائع �إلى خمتلف الأ�سواق املحلية والعاملية،
وي�شكل ميناء ال�سلطان قابو�س اليوم بوابة �سياحية مهمة ل�سلطنة ُعمان.

1970

2020

�إعداد �ضابط مدين/
عبداهلل بن خلفان الرحبي
الهيئة الوطنية للم�ساحة
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واليـــــة العامرات

واليـــــة ال�سيب

كباقي واليات املحافظة �شملتها النه�ضة العمرانية يف العهد الزاهر ،و�شهدت تو�سع ًا �سكاني ًا؛ بف�ضـل التخطيط
الع�صري واخلدمات املختلفة .هذه الوالية ذات �شهرة مبنجم الر�صا�ص الذي ُيعد دلي ًال على �أهميتها االقت�صادية
منذ قدمي الزمان .وت�ضم الوالية حممية ال�سرين الطبيعية التي ُتعد معلم ًا �سياحي ًا وبيئي ًا؛ ملا حتويه من حياة
فطرية ،وحيوانات نادرة كالغزال والوعل العربي.

2020

1973

لها مكانة تاريخية عريقة ،وقد كان ح�صنها (دما) �أحد امللتقيات الثقافية والأدبية املميزة يف تاريخ ُعمان
املجيد ،وهي مدينة ح�ضارية ذات كثافة �سكانية كبرية يف وقتنا احلا�ضر ،و�شهدت والية ال�سيب تطور ًا ملحوظ ًا
يف العهد امليمون؛ ففيها يقع مطار م�سقط الدويل بوابة ُعمان على العامل ،وجامعة ال�سلطان قابـــو�س منـــارة
العلـــم واملعرفــة.

1971

2020

واليـــــة بو�شر

واليـــــة قريات

تزخر والية بو�شر مبعامل ح�ضارية ومنجزات ع�صرية ،وحظيت بتخطيط عمراين حديث ،وت�ضم الكثري من
الوزارات احلكومية ،وامل�ست�شفيات التخ�ص�صية ،و�سفارات الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،ومدينة الإعالم ،ودار الأوبرا
ال�سلطانية م�سقط .ويذكر امل�ؤرخون ب�أنها �شهدت �أحداث ًا تاريخية مهمة ،و�شاركت يف �صنع التاريخ ال ُعماين.
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والية قريات من الواليات العريقة يف ُعمان ،وتتميز مبوقعها اجلغرايف وت�ضاري�سها املتباينة؛ حيث جتمع
بني �سهول وا�سعة ،و�شواطئ ممتدة وجبال �شاهقة و�أودية خ�صبة .ومتتاز الوالية مبعامل تاريخية قدمية ،ت�شكل
�صفحة م�شرقة ملنجزات ال ُعماين احل�ضارية على مر حقب زمنية متعاقبة.
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هذا الباب ي�س ِّلط ال�ضوء على بع�ض امل�ؤ�شرات والأرقام اخلا�صة ب�سلطنة ُعمان ،وذلك بالتعاون
مع املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات� ،إ�سهاما من املجلة يف جهود تعزيز املعرفة.
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�إعداد :الإعالمي /حممـــــود �سرحـــان

حــول
العــامل

عن طريق اللعاب  ..قيا�س ال�سكر بدون وخز

كواكب خارجية تفقد غالفها
اجلوي مثل البخار

كوكبان خارجيان �صغريان اكت�شفهما علماء الفلك يفقدان
غالفهما اجلوي مثل البخار املت�صاعد من قدر من املاء املغلي،
ومت الك�شف عن هذه العوامل يف الدرا�سة الأخرية ،التي قادها
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا  ،يف �أنظمة النجوم التي تبعد
( )103و(� )73سنة �ضوئية ،على التوايل .ا�ستخدم الفلكيون
متبخر ،وقال الباحثون �إن املثري
مر�صد (دبليو �إم كيك) على قمة (م��اون��اك��ي) يف (ه��اواي) ميكن �أن يكون لها غالف جوي
ِّ
أي�ضا �أن الغاز املوجود كان يهرب يف الغالب
لدرا�سة اثنني من الكواكب يف النظام النجمي  ،وتل�سكوب هابل للده�شة �أنهم اكت�شفوا � ً
الف�ضائي الأيقوين و ا�شتبه معظم علماء الفلك يف �أن الكواكب نحو جنمه القريب.

م�أ�ساته حتولت �إىل حمط �أنظار وحديث العامل

وفاة طفل مغربي بعد (� )5أيام من �سقوطه فى ظلمة بئر وتويف
الطفل املغربي ري��ان البالغ من العمر (� )5سنوات التي حتولت
م�أ�ساته �إلى حمط �أنظار وحديث العامل من خالل بث حي نقلته
وك��االت الأنباء العربية والأجنبية الف�ضائية وو�سائل التوا�صل
االجتماعية تتابع حلظة بلحظة حماوالت فرق الإنقاذ لإخراجه
بعد �سقوطه يف بئر عند منزله ب�إحد القرى بالقرب من مدينة
�شف�شاون املغربية حيث ا�ستقر على عمق ( )٣٢مرتا و�أم�ضى ()5
�أيام عالقا ،وقد ربطت فرق الإنقاذ هاتفا بحبل و�أنزلته �إلى القعر
فظهرت لقطات للطفل وهو يتنف�س ،تطوع �شاب بالنزول لكنه و�صل
�إلى م�سافة ( )٢٨مرتا فقط ل�ضيق املكان و�صعوبة التنف�س ،ف�شلت
حماوالت الإنقاذ بهذه الطريقة ،ثم مت تزويد الطفل �صاحب الـ ()5
�سنوات بالأك�سجني واملاء والطعام ،وكانت ال�سلطات املغربية قد
�أح�رضت �سيارة �إ�سعاف وطائرة مروحية جمهزة للإنعا�ش ،من �أجل
نقل الطفل �إلى امل�ست�شفى مبجرد التمكن من �إخراجه ،لكن الوفاة
حالت دون ذلك ليخرج ميتا ..وذكرت م�صادر مطلعة� ،أن ريان
�أ�صيب بك�سور �إثر �سقوطه داخل البئر من ارتفاع �شاهق ،و�شهدت
الواقعة تعاطفا كبريا من جميع �أنحاء العامل على قنوات التلفزيون
ومواقع التوا�صل االجتماعي.

العــدد 542
فرباير ٢٠٢٢

92

طائرة تقطع رحلة لن�صف العامل بدون وقود
معهـد تكنولوجيـا الف�ضـاء التـي متولـه اململكـة
املتحدة قدم م�رشوع جديد لطائرة متو�سطة احلجم
تعمل بالهيدروجني ال�سائل .والطائرة اجلديدة
�ستكون قادرة على نقل ( )279راكبا دون توقف
من (لندن) �إلى (�سان فران�سي�سكو)� ،أو من (لندن)
�إلى (�أوكالند بنيوزيلندا) مع توقف واحد للتزود
بالوقود .والطائرة التي يبلغ طول جناحيها ()54
م�تراً وحمركني توربينيني� ،ستوفر نف�س ال�رسعة
والراحة مثل طائرات اليوم ولكن بدون انبعاثات
كربونية.
ولدى الطائرة خزانات وقود مربدة يف ج�سم
الطائرة اخللفي ،والتي �ستخزن الهيدروجني عند
( )250-درجة مئوية ( 418-درجة فهرنهايت).
و�سيحافظ خزانان على طول ج�سم الطائرة الأمامي
على توازن الطائرة عند ا�ستخدام الوقود.
ويتوقع معهد تكنولوجيا الف�ضاء �أنه بحلول
منت�صف 2030م ،قد تكون طائرات الهيدروجني
الف ّعالة خياراً اقت�صادي ًا �أكرث من الطائرات احلالية.

قام علماء �أ�سرتاليون بتطوير طريقة قيا�س ال�سكر
بدون وخز ،وذلك لفح�ص �سكر الدم ملر�ضى ال�سكري
وه��ي طريقة خالية من الأمل ،حيث �أن��ه ال يتم فيها
وخز �أ�صبع املري�ض ل�سحب نقطة دم ومعرفة م�ستوى
اجللوكوز يف دمه .وقال العلماء �أنهم ط��وروا اختبار
�سكر الدم ملر�ضى ال�سكري ،لي�صبح الفح�ص الدوري عن
طريق �رشيط يفح�ص م�ستويات اجللوكوز عرب اللعاب،
وقد �أطلقوا ا�سم ( )holy grailعلى تلك التقنية املتطورة.
حيث يعد الفح�ص الدوري مل�ستوى ال�سكر يف الدم �أمراً
مهم ًا للغاية لأن��ه يجعل املري�ض متابعا با�ستمرار
حلالته ال�صحية ،وكذلك ي�سمح له بالتحكم يف م�ستوى
ال�سكر ومعرفة ما �إذا كان هناك م�شكلة به �أو �أنه طبيعي،
ولذلك اعتاد املر�ضى على الفح�ص عن طريق وخز

الأ�صبع وو�ضع قطرة الدم على �رشيط اختبار ال�سكر ،ولكن رغم
�رضورة هذا الفح�ص �إال �أن بع�ض املر�ضى امل�صابني بال�سكري
يتجنبون الفح�ص الدوري مل�ستويات ال�سكر تهربا من الأمل الناجت
عن وخز �أ�صابعهم عدة مرات يف اليوم با�ستخدام �إبرة وخز.

ق��ارورة ب�سعة ( )750مل من امل��اء دخلت مو�سوعة (جيني�س)
للأرقام القيا�سية ك�أغلى قارورة مياه يف العامل .وال�سبب الرئي�سي وراء ال�سعر
الباهظ لزجاجة املياه هو �أن هذه الزجاجة مغطاة بذهب عيار ( )24قرياط.
وقد بيعت زجاجة املياه هذه يف مزاد علني مببلغ ( )60.000دوالر �أمريكي
ومت تنظيم هذا املزاد من قبل م�ؤ�س�سة يف (مك�سيكو �سيتي) ،باملك�سيك .ومت
التربع بجميع الأموال التي جمعت من هذا املزاد ملكافحة ظاهرة االحتبا�س
احلراري .يقال �أن املاء يف هذه الزجاجة هو مزيج من مياه الينابيع الطبيعية
من مكانني فيجي وفرن�سا .وبح�سب التقارير ف�إن املاء يحتوي �أي�ض ًا على
( )5جرام من رماد الذهب عيار ( )23قرياطً ا جن ًبا �إلى جنب مع مياه الأنهار
اجلليدية من �أي�سلندا .عندما يتم خلط الذهب باملياه املعدنية ،ف�إنه ي�ضيف
قلوية للمياه ويوفر طاقة �أكرث من �أي م�رشوب �آخر يف العامل.

م�شلول ير�سل تغريدة با�ستخدام دماغه

�أغلى قارورة مياه يف العامل

�أ�صبح رجل م�صاب بال�شلل �أول �شخ�ص ير�سل تغريدة �إلى العامل
با�ستخدام التفكري املبا�رش فقط  ،وهو مري�ض مبر�ض ع�صبي حركي،
عرب و�ضع غر�سة رقاقة دقيقة تلتقط �إ�شارات دماغه ،ومت و�صفها
ب�أنها �أول تغريدة بالتفكري املبا�رش با�ستخدام الغر�سة الدماغية.
ويعد الرجل �أحد املر�ضى الذين مت تزويدهم بغر�سة دماغية مرتبطة
بالكمبيوتر �أو بعبارة �أخرى ،زراعة �رشيحة �صغرية يف ج�سده حتلل
�إ�شارات دماغه وت�ساعد يف تنفيذ الأوامر .وهو �أول �شخ�ص جنح يف
�إر�سال ر�سالة �إلى العامل على و�سائل التوا�صل االجتماعي مبا�رشة
من خالل التفكري بعد �أن ح�صل على ال�رشيحة بعد ال�شلل التدريجي
الناجم عن مر�ض الع�صبون احلركي الذي جعله غري قادر على
االنخراط يف العمل �أو الأن�شطة امل�ستقلة الأخرى.
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(روبوت) يزرع البذور يف ال�صحراء

طالب يف معهد (دبي) للت�صميم واالبتكار �صمم روبوت ًا يقوم بزراعة البذور يدوي ًا
عرب الت�ضاري�س ال�صحراوية( .الروبوت) يهدف �إلى حتويل الت�ضاري�س الرملية غري
ال�صاحلة لل�سكن �إلى مناطق طبيعية خ�رضاء مورقة� .أما الواجب الأ�سا�سي (للروبوت)
هو امل�ساعدة يف زراعة الأرا�ضي القاحلة ،ويعمل ب�شكل م�ستقل متاماً ،ويبد�أ (الروبوت)
رحلته كل �صباح عرب الرمال ب�أقدامه التي ت�شبه املروحة التي تدفعه للأمام ،يف حني
ي�ساعد الطرف اخللفي (للروبوت) على زراعة البذور يف الأرا�ضي اللينة .وهناك وحدة
معاجلة داخلية ت�ساعد (الروبوت) على فهم الت�ضاري�س ،وحتديد مواقع زرع البذور،
ومراقبتها كل ب�ضعة �أيام ،بينما ت�ساعد الألواح ال�شم�سية املوجودة يف �أعلى (الروبوت)
على ا�ست�شعار مدى ق�سوة ال�شم�س مع توفري الطاقة ب�شكل مالئم.

ال�سلحفاة (جوناثان) �أكرب احليوانات �س ّنا على وجه الأر�ض
ولد ذكر ال�سلحفاة (جوناثان) تقريبا �سنة 1832م
حيث يعي�ش الآن عامه الـ( .)190وعا�رص (جوناثان) ()7
ملوك على عر�ش بريطانيا ،كما عاي�ش اخرتاع م�صابيح
ال�ضوء وال�سيارات ذات املحركات وا�ستكمال برج (�إيفل)،
وال�صور بالأبي�ض والأ�سود ،وحربني عامليتني واحلرب
ال��ب��اردة والعديد من الأح ��داث العاملية و�صوال لظهور
(كورونا) ب�سالالتها.
ويف تفا�صيل حياته انتقل ال�سلحفاة (جوناثان) من
جزيرة (�سي�شيل) �إلى جزيرة (�سانت هيلينا) يف نهايات
القرن التا�سع ع�رش ،وعلى الرغم من �أن معدل �أعمار
ال�سالحف يعرف ب�أنه مديد بالن�سبة للب�رش وللحيوانات
�أي�ضا� ،إال �أن ال�سلحفاة (جوناثان) حتديدا يعد من الكائنات
املعمرة ،نظرا لأن متو�سط عمر ال�سلحفاة ي�صل �إلى ()150
�سنة ،ما يك�شف عن ا�ستمرارية مذهلة (جلوناثان) بلغت �أكرث
من (� )40سنة عن املتوقع .ويعاين ال�سلحفاة (جوناثان)

من الكثري من عالمات التقدم يف العمر ،حيث فقد ب�رصه وكذلك حا�سة
ال�شم .ويف العام ٢٠٢١م احتفت مو�سوعة (غيني�س) للأرقام القيا�سية
ب�أقدم �سلحفاة معمرة يف العامل ،يبلغ عمرها ( )188عاما.

كامريا جمهرية بحجم حبة امللح
كامريا جديدة جمهرية بحجم حبة امللح ميكنها التقاط �صورة فائقة الدقة وت�سمح
(للروبوتات) فائقة ال�صغر با�ست�شعار حميطها� ،أو حتى م�ساعدة الأطباء على ر�ؤية
امل�شاكل داخل ج�سم الإن�سان .مت تطوير اجلهاز الب�رصي فائق ال�صغر من قبل فريق من
الباحثني من جامعة (برين�ستون) وجامعة (وا�شنطن) ،بطريقة ميكنه التغلب بها على
م�شاكل الت�صميمات ال�سابقة للكامريات �صغرية احلجم ،والتي متيل �إلى التقاط �صور
أي�ضا �أن تعمل ب�شكل
م�شوهة وغام�ضة مع جماالت ر�ؤية حمدودة للغاية .وميكن للكامريا � ً
جيد يف ال�ضوء الطبيعي ،بد ًال من �ضوء الليزر النقي �أو غريه من الظروف املثالية للغاية
التي تتطلبها الكامريات ال�سابقة ذات الأ�سطح الفوقية لإنتاج �صور عالية اجلودة.
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جبل �شم�س
جبل �شم�س هو �أعلى قمة جبلية يف �سلطنة ُعمان ،وتعود ت�سمية
جبل �شم�س يف والية احلمراء مبحافظة الداخلية ،لكون ال�شم�س �أول ما
ت�رشق و�آخر ما تغرب يف قمته العالية وينفرد املكان باعتدال درجة
احلرارة يف ف�صل ال�صيف ،ويرتفع جبل �شم�س ما يقارب ( )3009مرت
فوق م�ستوى �سطح البحر ،وجنح الأهايل القاطنون يف القرى املتفرقة
يف هذا اجلبل يف زراعة بع�ض �أ�شجار الفاكهة املو�سمية مثل التفاح
واخلوخ والرمان وغريها.

�إعداد :النقيب/حممود بن �صالح الربا�شدي

الزو َ
ِّ
َافة �أو اجلمباز

�أجمل الن�صائح

هي ريا�ضة تت�ضمن �أداء �سال�سل من احلركات يف �أجهزة
خمتلفة ففي كل جهاز �سل�سلة من احلركات املختلفة ،فهي
ريا�ضة ت�ساعد على تقوية ع�ضالت اجل�سم وتنميتها ،وكذلك
ت�ساعد على حتقيق توازن ال�شخ�ص وجتعله ر�شيقا وقويا
بدنيا ،وكذلك يجمع اجلمباز بني القوة واملرونة وال�رسعة.

� lإذا �أ�سديت جمي ًال �إلى �إن�سان فحذار �أن تذكره ،و�إن
�أ�سدى �إليك �أحد جمي ًال فحذار �أن تن�ساه.
� lضع نف�سك ميزانا لغريك.
� lإذا خدعت بع�ض النا�س لبع�ض الوقت فلن تخدع كل
النا�س كل الوقت.

من الأمثال العربية
 lمن �أف�سد بني اثنني فعلى يديه هالكه.
 lمن يزرع املعروف يح�صد ال�شكر.
كثريا.
كثريا يبكي ً
 lمن ي�ضحك ً

جزيرة �سانتوريني
تقع جزيرة �سانتوريني يف اليونان وهي واحدة من �أكرث اجلُزر �شعبي ًة
على الرغم من تكلفتها املُرتفعة� ،إال �أن موقعها املُعلق على ُجرف والقالع
الفيني�سية املحيطة بها ،ومبياهها الفريوزية ،و�شواطئها اال�ستثنائية،
ومبانيها البي�ضاء والزرقاء ،و�أزقة �شوارعها جعلها واحدة من �أكرث
الوجهات زيار ًة ،وت�ضم يف داخلها العديد من القرى �أ�شهرها (فريا و�أويا)
اللتان تقعان على جوانب ُمنحدرةٍ مطلةٍ على البحر ،وتتميزان باملمرات
املّر�صوفة باحلجارة واملنازل البي�ضاء التي تعلوها ُقبة ذات اللون
الأزرق ،كما تتميز قرية (�أويا) بوجود �أجمل املناظر لغروب ال�شم�س يف
العامل ،وهذا جزء ب�سيط مما ُتقدمه ال�سياحة يف جزيرة �سانتوريني ،حيث
ُيكن لل�سياح الو�صول لل ُقرى بوا�سطة التلفريك ،كما ُيكن التوجه نحو
(�أكروتريي) والذي يت�ضمن وجود موقع ملدينة مينوان املحفورة والتي مت
حفظها خالل الع�رص الربونزي با�ستخدام رماد الربكان.

�شعر فـي ال�شجاعة
يقول �أبو عالء املعري:
جاع َة َح َّقهـا
يـت َ
َو َجد ُتكَ �أَعطَ َ
ال�ش َ
يوب.
		
ري َه ِ
َقيت امل َ
غَ دا َة ل َ
َوت غَ َ
ُ�صيب مِ َن الفَتى
�إِذا ُق ِر َن الظَ ن امل ُ
يــوب
		
ِب َتج ِر َبـةٍ جــاءا بِـعِـلـ ِم غُ ِ

هي نوع من الأ�سماك الذي ميتلك زعانف حو�ضية تعمل
كال�شفاطات التي جتعلها تلت�صق مبختلف الأ�سطح ،وتوجد
ال�سمكة يف القطب ال�شمايل و�شمال املحيط الأطل�سي و�شمال
املحيط الهادئ.
وتعد ذكور هذا النوع من الأ�سماك متفانية يف حماية
البي�ض حتى يفق�س ،ويقومون بل�صق �أنف�سهم با�ستخدام زعانفهم
ال�شفاطة حتى ال يبتعدوا عن البي�ض طوال فرتة احل�ضانة.

يقع وادي دوكة يف منطقة جند خلف املنحدرات ال�شمالية
ل�سل�سلة جبال ظفار يف والية ثمريت مبحافظة ظفار ،ويبعد ()35
رتا �إلى ال�شمال من مدينة �صاللة.
كيلو م ً
منوذجا وتربة خ�صبة لنمو �شجرة اللبان التي تنت�رش يف
ويعد
ً
حمافظة ظفار ،ويعد هذا الوادي حممية طبيعية لأ�شجار اللبان
والتي تنمو فيه بكرثة ،وهو م�سجل من �ضمن قائمة الرتاث العاملي.

الكلمـــات املتقاطعـــة

�سمكة الكتلة الال�صقة

وادي دوكة

�أفقـي:
 .1من دول �أمريكا اجلنوبية.
 .2ملك فرن�سي  -مت�شابهات.
 .3حرف جر  -قطف الثمر.
 .4من حروف الهجاء  -داخل الذرة.
 .5ظهر  -قطع الأع�ضاء  -حرف اجلر (معكو�سة).
 .6مت�شابهان  -حرف ن�صب (معكو�سة)  -مادة قاتلة (معكو�سة).
 .7حرف عطف (معكو�سة)  -خا�صتي (معكو�سة).
� .8إله  -مت�شابهات  -كلمة تقال للحديث عن امل�ستقبل.
 .9االعتقاد � -أر�ض مرتفعة (معكو�سة).
� .10أمر مطلوب من �أ�صحاب املواقع العربية.
عمـودي:

 .1ملكة م�رصية.
 .2مت�شابهان  -مت�شابهات � -سل�سلة جبال �أوروبية(معكو�سة).
 .3من احلم�ضيات  -للتعريف.
 .4علم م�ؤنث معناه النعا�س  -م�ضيق مائي (معكو�سة).
 .5من م�شتقات احلليب (معكو�سة) � -أم الكبائر (معكو�سة) .7 .مت�شابهان � -أقذف  )٠.٥( -كتابة .9 .بحر  -ابن.
 .8من البحار  -مر�ض رئوي (معكو�سة)� .10 .أحد �أكرب املنتديات التطويرية العربية.
 .6عا�صمة عربية  -من �أخوات كان (معكو�سة).
العــدد 542
فرباير ٢٠٢٢

96

97

العــدد ٥٤٢
فرباير ٢٠٢٢

َر َّد ُة ال ِف ْع ِلِ ،ب ِح ْك َم ٍة َوع َق َال ِن ّي ٍة

منظـر مــن بالدي
والية قريات � -سد وادي �ضيقة
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عد�سة الرقيب :حارث بن من�صور البطا�شي

َل َق ْد َقالَ ا َ
ال ْك َم َة َف َق ْد �أُو ِت َي َخ ْ ًيا كَ ِث ًريا َو َما َي َّذكَّ ُر ِ�إ َّل
ال ْك َم َة َمن َي�شَ ا ُء َو َمن ُي�ؤ َْت ْ ِ
مل ْو َلى ُ�س ْب َحان ُه ِف ِك َتاب ِه ال َع ِزي ِزُ « :ي�ؤْ ِتي ْ ِ
ور ُة ال َبقَرةِ ،الآ َي ُة (.)٢٦٩
�أُو ُلو َْ أ
ال ْل َب ِ
اب» ُ�س َ
َل َق ْد �أَ ْو َر َد ْت ُم ْع َظ ُم ا َ
اح َبها
ت َن َع َ�ص ِ
اجع �أَ َّن ا�شْ ِتقَاقَ ْ ِ
(م َن َع)َ ،و َذ ِلكَ كَ ْون َها َ ْ
(ح َك َم) �أَ ْي ِ َ
(ال ْك َم ِة) َق ْد َجا َء ِ�ض ْم َن َ
بع َنى َ
مل َر ِ
ُوع ِف ا َ
ِمن ا َ
لى �أَ َّن ِقطْ َع َة
ال�ضالَل ِةَ ،وذ ََه َب �آَ َخر ُون ِف ذ ِ
ال�س ِ
َات ِ
خل َط�أ َو َ
ال�ص ْو ِ
ابَ ،و َع ْد ِم ُ َ
ما َو َر ِة �أَ ْو الوق ِ
حلي ِد َع ْن َجا ِن ِب َّ
ياق �إِ َ
ت َن ُع ِمن ا ُ
ا َ
وح َو ُت َ�س ِّهلُ َع َلى الفَا ِر ِ�س ِف
َر�س َق ْد ُ�س ِّم َيت ِ
و�ض ُع ِف الل َِّج ِام َو ُ ْ
حلدِي َد ِة ا َل ِتي ُت َ
ت َعلُ ِف َف ِّم الف ِ
(ح ْك َمة) لأ َّن َها َ ْ
جل ُم ِ
ال�ص ْن َع ِة َ�أ ْو ال َق ْو ِل �أَ ْو ال ِعل ِْم َ�أ ْو
َان ِف ِ
ال�س ْي َطر ِة َع َل ْيهِ ،
َام) َوا ُمل َرا ُد ِب ِه ا ِلإ ْتق ُ
َام ف ََر ِ�س ِه َو َ
وم ْن َجا ِن ٍب �آَ َخ ِر هِ ي َم ْ�ص َد ٌر ِم ْن (ا ِلإ ْحك ِ
ِ�إ ْحك ِ
ال ِف ِع ِل �أَ ْو ال َع َم ِل �أَ ْو ِف َجم ِيع ِه َا.
ان
َو َل ْن ُت َغاد َِر (ا ِ
حل ْك َم ُة) َل َدى الإِ ْن َ�س ِ
مي ٍ
ان َبع ِيداً َع ْن كَ ْو ِن َها ِ�ص َف ًة �أَق َْر َب َما َتك ُ
َون َنف ِْ�س ِّي ًة ِع ْن َّدهَ ،و َت ْ�س َت ِن ُد َع َلى �إِ َ
بي ال َت َجا ِر ِب َوا َ
ا�س ًا
وع َ�ص ِ
اع ٍ
مل ْوا ِق ِفَ ،ف ِهي َوبد ِ
ارات ِخ ْ َبا ِت ِه ْ َ
ات َماَ ،و َم َباد َِئ َر ِا�س َخ ٍةُ ،
ِب َق َن َ
ِون �أَ ْد َنى �شَ كٍّ ُتع ُّد �أَ َ�س َ
مل ْع ِر َف ِة ال ِتي َت َتوافَقُ َوا َ
َات ال َوقْتِ َع َلى َت ْو ِجي ِه ا َ
ِل ِتلْكَ ا َ
ال�ص ِال ِة
حلقُّ َ ،و َت ْع َملُ ِف ذ ِ
ملر ِء َن ْح َو ال ِق ِي ِام ب ِالأَ ْع َم ِ
ال َّ
َو َع َم ِل ا َ
اف ِل ُك ِّل َما ُه َو َ�ض ٍّار َع َلى الف َْر ِد َوا ُمل ْج َت َم ِعَ ،ف َت ْم َنع ُه ِمن
قت ِ
بي ِال ِ
خل ْ ِي وال َّد ْع َو ِة �إ َل ْي ِهَ ،و َت ُولُ ب ْي َن ُه َو ْ َ
ال�ش َو�إِ َ
َام ِة.
حل ِ
اق الأَذَىَ ،ف ِهي ِفي ِه َما ِن َع ٌة َح ِ
َع َم ِل َ ِّ
ال�صال َِح َوا ِال�س ِتق َ
اك َمةٌَ ،و َت ِ�س ُري ِب ِه َن ْح َو َّ
م ُ
يط َمعِي�شَ ِت ِه ِم ْن ق ََر ٍار َي�أ ِتي ِه ِمن ُه َنا �أَ ْو ُه َناكَ � ،أَ ْو َي َت ِخذ ُه ُه َو ِل َنف ِْ�س ِه
ان َو ُ ِ
َو َال َت ْخل ُو َح َيا ُة الإِ ْن َ�س ِ
ل ْن ُيعي ِل ِهَ ،ب ْل َبا َت ْت ا َ
�أَ ْو ِ َ
اتَ ،هذَا �إِ ْن َ ْل َت ُك ْن ِف الأَ ْ�ص ِل َم ْب ِني ًة َع َل ْي َهاَ ،وال ِتي ُتع ُّد
حل َيا ُة َملأَى ب ِالق ََر َار ِ
ون �أَ ْد َنى �شَ ٍك � -أَي الق ََر َارات ُ -م ِّركَ ا َ
ات
غيي ِ
ات ف ِي َهاَ ،و َما َ ْ
حل َيا ِة َو ُمد َِث ال َت ِ
َد َ
ت ِم َل ُه ِتلكَ الق ََر َار ُ
�ض ٍر َ�أ ْو
ات َو ُج ْم َل ٍة ِمن ال َت َد ِاع ِ
ِمن َح ْج ٍم ِمن ال َت�أ ِث َري ِ
يجا ِب ّيةًَ ،و َما ُتل ِْحق ُه ِمن َ َ
يات�َ ،سل ِب ِّي ًة كَ ا َن ْت �أَ ْم ِ�إ َ
َت�أْ ِتي ِه َبال َنف ِْع َع َلى ا َ
ي َهذَا َو َذاكَ .
ملرءِ�َ ،س َوا ٌء �آَ ِن َي ًا َ�أ ْو َال ِح َق ًا َ�أ ْو َما َب ْ َ
عل ا َ
ملر ِء
وه َنا ِلكَ ِبا ُملقَا ِب ِل َما َي ْدعو َو ِب ُ�ص ٍ
ت ِ�سي ِد ( ا ِ
اجب ٍة �إ َلى َ ْ
حل ْك َم ِة ) و َت ْغل ِي ِب َها ِف َر َّدة ِف ِ
ورة َو ِ
ُ
اتِ ،من َها َما ُه َو َمع ِن ٌّي ِب َف ْه ِم
عل َما َي ْع َ ِت َ�ض ُهَ ،و َذ ِلكَ ِم ْن ِخال َِل َع َد ٍد ِم ْن الإِ ْج َرا َء ِ
ِم َّنا ِ َ
تا َه ق ََر ٍار �أَ ْو ِف ٍ
امين ُهَ ،و َم َدى ِ�ص َل ِت ِه ُه َو ِب ِهَ ،و َد َر َجة ت�أ ِثري ِه علي ِه� ،أ ْو َما
م َت َوا ُه َو َم َ�ض ِ
ُك ْن ِه َذ ِلكَ الق ََر َار �أَ ْو ال ِف ْعلََ ،و ُ َ
اح ُة ْ َ
اح ِل َذلكَ
يعي َوالقَا ُن ِ ِّ
الا ِن ِب ال َت ْ ِ
َي ْع ِني ِه َذ ِلكَ الق ََرا ُر َوال َتف ُ
ون ا ُمل َت ِ
َاعلُ ِبال ِن َ�س َب ِة َل ُهَ ،وكَ َذ ِلكَ َم َ�س َ
�ش ِّ
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ام ِلَ ،وغَ ِري َها ِم َن
َات َو َح ْج ِم ال َت َد ِاع ِ
م ِدث ِ
�أَه ِم َّي ِة الأَ ْخ ِذ ِب ْ ِ
يات َج ّرا َء َذ ِلكَ ال َّت َع ُ
عي ا ِال ْع ِت َبا ِر َم ْع ِرفَة ُم ْ�س َتوى ُ ْ
تاه َر َّد ِة ِف ْع ِل َنا و َن ْح َو �أَي ق ََر ٍار ِف ِبيئ ِة َمعِي�شَ ِت َنا.
ون حا�رض ًة ِ َ
ال َع َو ِام ِل ا َل ِتي َي ْ�س َت ِ
دعي �أَ ْن َت ُك َ
اح ِد
و�سط َتع ُد ِد �أَ َد َو ِ
ا�ص ِل ِب�أ ْن َو ِاع َها ا ُمل ْخ َت ِل َف ِة ِمن ِان ِز ِ
الق ال َو ِ
ال َو َتوا ِفر َو َ�سا ِئط ال َت ْو ِ
ات ا ِال ْت َ�ص ِ
َما َن َرا ُه ال ْي َو َم َو َ
يع َم َع ُه ،كَ ِر َّد ِة ِف ْع ٍل ِت ْلقَا َّئي ٍة،
ِم َّنا َو َز ّج َنفَ�سه َو َ�س َط ُك ِّل ق ََر ٍار َي ِت ُّم ا ِت َخا ُذ ُه ُه َنا �أَ ْو ِف ٍ
َاع ِل َ ِ
عل �أَ ْو َق ْو ٍل ُه َناكَ َ ،وال َّتف ُ
ال�س ِ
ا�س ِّيَ ،هذَا ِم ْن
و�س َة ا ُمل ْع َط ِ
ب ْح َتوى َذ ِلكَ الأَم ِر َب َع ِي َداً َع ْن َم ْ�ض ُمو ِن ِه الأَ َ�س ِ
م ُ�سوب ِة ال َع َوا ِق ِب ،ليذ ََه َب ِ َ
ياتَ ،وغَ َ َي َ ْ
ي�س ْت َم ْد ُر َ
َو َل َ
اج ِب َنا الأَ ْخ َال ِق ِّي،
ام ًا ِلذَا ِت َنا ِف َم َغ َّب ٍة َي َ َتا َءى َل َنا ِب�أَ َّن َها َت�أ ِتي ِف �إِ َطا ِر َد ْو ِر َنا ال َو َط ِن ِّيَ ،و َو ِ
خرى ِل ُي�شَ ِّك َل ِاق َْح َ
ِج َه ٍةَ ،و ِمن ِج َه ٍة �أُ َ
لب
�أَ ْو ِ�ض ْم َن َحقِّن َا الإِ ْن َ�س ِ ِّ
الَ ..ولك َْن َي َت َط ُ
ان ،كَ ْو ُنن َا ُجز ًءا َال َي َت َجز�أُ ِم ْن َهذا ا ُمل ْج َت َم ِعَ ،و َل َنا َما َل َنا َو َع َل ْي َنا َما َع َل ْي َنا ِف َهذَا ا َل َع َ ِ
َام
ما َخ َلق ُه ُ�س َب َحان ُه ِفي ِه َو�آل ّي ِ
الأَ ْم ُر َد ْو َم ًا ا ِال ْ�س ِت ْح َ�ض َار ب ِ�أ َّن َهذَا ال َك ْو َن ال َع ِظي َم ِ َ
با َي ُ�ض ُّم ُه ِ َّ
ات َح َركَ ِة ُك ِّل ُجز ٍء ِم ْن ُه ل ُي َد َار ِب� ْإحك ٍ
َتا ٍّم ِب َت ْقدِي ِر ال َع ِزي ِز ا َ
�س ِ َ
لا
حل ِك ِيم الذَي �أَ ْح َك َم ُك َّل �شَ ٍيء َخ َلق ُهَ ،و ِوفْقَ َق ْو ِ َ
وجلََّ ،و ِل ُك ٍّل َد ْو ُر ُهَ ،و ُك ٌل ُم َي َّ ٌ
اني �إالهِ َّي ٍة َو َ�ض َع َها َع َّز َ
با ُي َ�س ِّ ُي َهذَا ال َك ْو َن ال َو ِا�س َع ِب�إِ َرا َد ٍة ِم ْن َه
ون َ�س َّي َط ٍرة �أَ ْو �إِ ْم َ�س ٍ
ِير هِ ي َب ْع َ�ض َها ال َب ْع ِ
�ض ِف ُح ِّر َّي ٍة ُد َ
اكَ ،ب ْل ِ َ
ُخلِقَ َل ُهَ ،وب ِال َت ِال َال ُتد ُ
ات ا َل ِتي
�شي َع ِ
اج َب ٍ
�ش ؛ َف ِب ِم ْق َدا ِر َما َل ُه ْم ِمن ُحق ٍ
ني وال َت ْ ِ
الىَ ..وكَ َذ ِلكَ الأَ ْم ُر ذَاته ِل َب ِني ال َب َ ِ
ات ُه َنا ِلكَ ال َق ْوا ِن َ
ُوق َوما َع َل ْي ِهم ِم ْن َو ِ
َت َع َ
هم ،ا َ
ا�صا ِته ْمَ ،و َد ْو ِرهِ ْم ِف ا ُمل ْج َت َم ِع،
غي ِ
َت ْ�ض ِب ُط َو َ ْ
ت ُك ُم �آَل ّية َت ْ�س ِي ِري ِم ْقدِار َو َن ْوع َتف ُ
َاعالته ْم َم ْع ُم َت ِّ
ملق ُْرو َن ِة ب ِا ْخ ِت َ�ص َ
ات ُم ِي ِط ِ
مي َل ُه ْم َو ِ َ
با
َاع ٍل ِل ِ
ور ف ِ
ور ٍة ُم ْث َلى ِم ْن ال َع ْق َال ِن َّي ِةَ ،و ُح ُ�ض ٍ
با ُي َج ِّ�س َد ال ِبي َئ َة ال ِآم َن َة َوال َع ْي َ�ش ال َك ِر َ
لح ْك َم ِةَ ،و ِ َ
َو ِ َ
ل ْن َح ْو َل ُه ْمَ ،و ِف ُ�ص َ
َي ْغ ِل ُب َع َلى َذ ِلكَ ِمن ا َ
والر َ�صا َن ِة.
الر�شَ ادَِ ،و َما َي َت ِ�س ُم ِب ِه ِمن ال ِفطْ َن ِة وا ِال ِّت َز ِان َّ
حل َ�صا َف ِة َو َّ
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