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يعد الفرد مكونا �أ�سا�سيا  ،وركيزة را�سخة من ركائز بناء املجتمعات والدول ،ويقوم بدور فاعل وم�ؤ ِّثر يف عمليات
بدءا من م�س�ؤولية الفرد جتاه جمتمعه ال�صغري املتمثل يف
البناء والتطوير ،وحتقيق رقي املجتمع و�أمنه وا�ستقرارهً ،
�أ�رسته التي تعي�ش يف كنفه ،ويرعى �أفرادها فردا فردا ،ويحافظ على كيانهم وكينونتهم  ،ويدر�أ عنهم املخاطر ،وي�صد
ال�شدائد  ،ويجلب لهم �سبل الراحة واال�ستقرار  ،ويوفر لهم �سبل العي�ش الكرمي ،فيعي�شون �آمنني مطمئنني  ،متوا ِّدين
ومرتاحمني ،وهذا بدوره ينعك�س على املجتمع املحيط بالأ�رسة يف القرية واملدينة واملحافظة  ،وبالتايل م�س�ؤولية
وواجبات الفرد تن�سحب على جمتمعه الكبري امل�شكل لكيانه الأعم والأ�شمل املتمثل يف وطنه ،ومع اختالف حجم ونوع
الواجبات وامل�س�ؤولية �إال �أن الأ�س�س تبقى ثابتة ،والغايات والأهداف هي مرتابطة ومكملة لبع�ضها البع�ض  ،فال ميكن
للإن�سان �أن ين�أ بنف�سه وينعزل عن الن�سيج االجتماعي املرتابط واملتكامل الذي ينتمي �إليه..« : ،كمثل اجل�سد الواحد �إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر الأع�ضاء باحلمى وال�سهر» ،كما جاء يف الهدي النبوي ال�رشيف.
وعليه  ،ف�إن ما ي�ؤ ِّثر على الفرد الواحد ي�ؤ ِّثر على الأ�رسة ,وعلى الأهل وعلى الأقارب ،وعلى الأ�صدقاء وزمالء العمل،
و�سائر �أفراد املجتمع ،و�صوال �إىل كافة املواطنني وكل من يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة ،وكما يعلم اجلميع �أن
بالدنا الغالية ما ت�شهده مع �سائر دول العامل من تداعيات جراء جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )19والتي �أخذت وترية
ت�صاعدية مقلقة ،وخا�صة يف الفرتة الأخرية  ،مما ت�ستوجب منا جميعا ك�أفراد فاعلني وم�ؤثرين القيام بواجباتنا
وم�س�ؤولياتنا للتقليل من املخاطر املرتتبة على تف�شي هذه اجلائحة واحلد من انت�شارها ،فالو�ضع يتطلب من اجلميع
الت�ضحية والتحلي بال�صرب يف ظل امل�ؤ�رشات التي ت�سجلها ال�سلطنة يوميا خا�صة يف �أعداد الوفيات واحلاالت املرقدة
يف امل�ست�شفيات.
ويف هذا ال�صدد تبذل ال�سلطنة جهودا حثيثة ومتوا�صلة يف التعامل مع هذه اجلائحة التي تعد �أزمة م�ؤثرة على
معظم القطاعات يف البالد� ،إىل جانب �آثارها على القطاع ال�صحي و�أمن و�سالمة النا�س  ،وما ي�صدر عن اللجنة العليا
املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19من قرارات و�إجراءات كلها
ت�صب يف م�صلحة الوطن مبا ي�ضمه من م�ؤ�س�سات و�أفراد  ،وبالتايل االلتزام بها يعد م�س�ؤولية وطنية تنبع من ذات
الفرد وقيمه الأ�صيلة  ،فكل واحد يتحمل م�س�ؤولياته وواجباته يف �إطار اخت�صا�صاته ودوره يف املجتمع  ،فالقرارات
والإج��راءات التي اتخذتها اللجنة العليا مبنية على �أطر م�ؤ�س�سية وعلمية مدرو�سة  ،ولديها اللجان الفرعية الفنية
التخ�ص�صية يف متابعة الأو�ضاع على ال�صعيدين العاملي والوطني ،كما �أن التوعية جتاه املخاطر املرتتبة على تف�شي
هذه اجلائحة تكاد ت�شكل �أكرب حملة توعوية متوا�صلة يف التاريخ احلديث لل�سلطنة ،ف�أ�صبح كل �أفراد املجتمع مدركني
لهذه املخاطر ،ويف الوقت نف�سه حلجم م�س�ؤولياتهم جتاه كل ما يحقق �أمنهم و�سالمتهم و�صحتهم  ،ويخفِّف من الآثار
الأخرى املرتتبة عنها االقت�صادية واالجتماعية من خالل التقيد التام بالإجراءات الوقائية الهادفة النت�شار رقعة
ال�صحة العامة ،وانح�سار تف�شي هذه اجلائحة ب�إذن اهلل تعاىل  ،و�أي�ضا عدم الركون �إىل ما ي�شاع حول كافة اجلوانب
املتعلقة يف تعامل ال�سلطنة مع جائحة كورونا (كوفيد� )19إال مما ي�صدر من اجلهات الر�سمية املعنية يف البالد.
واهلل يحفظ البالد والعباد من كل �سوء ومكروه.
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هيئة التحرير
رئي�س التحرير

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

الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

النقيـــــب /يونـ�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقـــــي

الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي

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

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

املــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شــــــــي

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

مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عي�سـى البحـــــري
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 -ر�سالة �إىل جندي (النجاح  ...والهدف) 15-14 ........................

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
املعظم يرت�أ�س اجتماع اللجنة
الرئي�سية للربنامج الوطني
(التوازن املايل)
�ص 9-6

 القانون الدويل للبحــار وامل�ضائــق البحريــة 21-16............. تاريخ ومهام ومفاهيم ..الإ�سناد الإداري الع�سكري29-22... الإعــ�لام بيــ��ن الإخبــار و�ضبــ��ط الــر�أي العـــ��ام وحماربـــةال�شائعــــات 33-30 .....................................................................
جهود ال�سلطنة يف
التعامل مع جائحة
كورونا (كوفيد)19-
�ص 38-34

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة

الرائـــد /هـوي�شــل بن خليـف بن هوي�شــل النا�صـــــري
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يف هذا العدد

العميـــــد الركــــن /ح�ســـن بــن عـلـــي بــن عبــداهلل املجينـي
رئي�س التوجيه املعنوي

التدقيق اللغوي
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الفريـق الركن بحري /عبداهلل بن خمي�س بن عبداهلل الرئي�سي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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�آفـاق التعليـم والتـدريب
الطبـي يف �إثراء الكادر
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�ص 51-44

 (ر�ؤية ُعمان  )2040تعليم �شامل وتعلّم م�ستدام ،وبحث علميوطنية مناف�سة 69-66............
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 �أهمية تقومي الأداء الوظيفي وو�سائله 72-70.........................قــاعــدة م�صيـرة اجلويــة
(طائرات حديثة،ومعدات
متطورة ،وكوادر وطنية
م�ؤهلة ومدربة)
�ص 65-62
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العنــــوان
مدير حترير جملة جند عُ مان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
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الهواتف
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فاك�س ٢٤٣٣33٦٩ :

املوقع الإلكرتوين

www.mod.gov.om

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

الربيد الإلكرتوين

jundoman@mod.gov.om
OMANـMODـTwitter : @MG

الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق

 حول العامل 93-90 .................................................................. تنمية الذات 95-94 ................................................................. -ا�سرتاحة العدد 97-96 .............................................................

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم يرت�أ�س اجتمــــــــــــــــــــــــاع اللجنة الرئي�سية للربنامج الوطني (التوازن املايل)

 qqتف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه اهلل
ورعاه – فرت�أ�س يوم  4/8اجتماع اللجنة الرئي�سية للربنامج الوطني للتوازن املايل
بق�صر الربكة العامر.
وقد ا�ستهل جاللته �-أبقاه اهلل -االجتماع با�ستعرا�ض ما ت�شهده البالد من
تطورات مالية واقت�صادية نتيجة للجهود املبذولة يف تنفيذ الربامج واملبادرات يف
عب جاللته – �أيده اهلل –
خطة التوازن املايل متو�سطة املدى (  ،) 2024 – 2020وقد رَّ
عن ارتياحه للإجراءات احلكومية املتخذة يف هذا ال�ش�أنqq.
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كما تف�ضل جاللته – حفظه اهلل ورعاه
– ف�أ�سدى توجيهاته ال�سامية الكرمية
جلميع امل�س�ؤولني يف احلكومة مبتابعة
الأو�ضاع املعي�شية للمواطنني مبا ي�ضمن
لهم ا�ستمرار م�ستوی العي�ش الكرمي الالئق
يف ه��ذا الوطن املعطاء ،م�ؤكدا جاللته
– �أعزه اهلل – �أن العي�ش الكرمي للإن�سان
حا�رضا وم�ستقب ًال هدف �أ�سمى
ال ُعماين
ً
لكل العمل احلكومي يف خمتلف القطاعات،
و�أن على جميع امل�س�ؤولني يف احلكومة
القيام مبا يلزم من �إجراءات للتخفيف من
ت�أثر معي�شة املواطنني يف هذه املرحلة
التي ت�شهد حتديات خمتلفة على ر�أ�سها
جائحة كورونا (كوفيد  )19وما �سببته

جاللت��ه – حفظ��ه اهلل ورع��اه – ي�س��دي توجيهات��ه
ال�سامية الكرمية جلميع امل�س�ؤولني يف احلكومة مبتابعة
الأو�ض��اع املعي�شية للمواطنني مب��ا ي�ضمن لهم ا�ستمرار
م�ستوی العي�ش الكرمي الالئق يف هذا الوطن املعطاء

ccccccccc
جاللته – �أعزه اهلل – ي�ؤكد �أن العي�ش الكرمي للإن�سان
ً
وم�ستقب�لا ه��دف �أ�سمى ل��كل العمل
حا�ض��را
العم��اين
ُ
ً
احلكوم��ي يف خمتل��ف القطاع��ات ،و�أن عل��ى جمي��ع
امل�س�ؤول�ين يف احلكوم��ة القيام مب��ا يلزم م��ن �إجراءات
للتخفي��ف من ت�أث��ر معي�شة املواطن�ين يف هذه املرحلة
التي ت�شهد حتديات خمتلفة
7
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جاللته � -أي��ده اهلل  -يويل حر�صه امل�ستمر للجوانب
االجتماعي��ة للمواطن�ين ،وترجم��ة للأولوي��ات
الوطني��ة ل��ـ (ر�ؤي��ة ُعم��ان  )2040الت��ي ت�ضمن��ت
توجهاته��ا الإ�سرتاتيجي��ة توف�ير حي��اة كرمي��ة
م�ستدام��ة للجمي��ع و�إيج��اد احلماي��ة االجتماعي��ة
املوجهة للفئات امل�ستهدفة

ccccccccc
جاللت��ه � -أبق��اه اهلل  -يتف�ض��ل مبباركت��ه ال�سامي��ة
للمب��ادرات الت��ي تقدم��ت بها اجله��ات املعني��ة يف �إطار
تطوير منظومة احلماية االجتماعية
العــدد 532
�أبريل 2021
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خ�صو�صا
من �آثار �سلبية عديدة،
ً
يف امل�����س��ت��وي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية.
ويف �إطار احلر�ص امل�ستمر الذي
يوليه جاللته � -أيده اهلل  -للجوانب
االجتماعي��ة للمواطن�ين ،وترجمة
للأولويات الوطنية لـ (ر�ؤية ُعمان
 )2040الت��ي ت�ضمن��ت توجهاتها
الإ�سرتاتيجي��ة توفري حي��اة كرمية
م�ستدامة للجمي��ع و�إيجاد احلماية
االجتماعي��ة املوجه��ة للفئ��ات
امل�ستهدف��ة ،فق��د تف�ض��ل جاللت��ه
 �أبق��اه اهلل  -مبباركت��ه ال�ساميةللمبادرات التي تقدمت بها اجلهات
املعني��ة يف �إط��ار تطوي��ر منظومة
احلماية االجتماعية.

ت��شرف بح�ضور االجتماع
وقد
ّ
�أ�صح��اب املع��ايل �أع�ض��اء اللجنة
الرئي�سي��ة للربنام��ج الوطن��ي
للت��وازن املايل ،ومع��ايل الدكتور
رئي���س املكت��ب اخلا���ص ،ومعايل
الدكت��ور وزي��ر االقت�صاد ،ومعايل
وزي��رة التنمي��ة االجتماعي��ة،
بالإ�ضاف��ة �إىل ممثل��ي فري��ق
الربنامج.
حف��ظ اهلل جالل��ة ال�سلط��ان
وفخ��را لهذا
املعظ��م ،و�أدامه ع�� ًزا
ً
الوط��ن العزيز و�شعبه الأبي ،و�أدام
عل��ى ُعمان ظالل الرفع��ة والتقدم
والرخ��اء حت��ت قيادت��ه ال�سامي��ة
احلكيمة.
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�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يت�سلم ر�سالة خطية من معايل وزير الدفاع الياباين
ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن ط��ارق بن تيمور �آل �سعيد نائب
رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون الدفاع ر�سالة
خطية من معايل نوبو كي�شي وزير
الدفاع الياباين  ،تت�ضمن تقدمي ال�شكر
على الت�سهيالت امل��ق��دم��ة للجانب
الياباين يف ال�سلطنة .
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه يوم
 4/21يف مكتبه مبع�سكر املرتفعة
ل�سعادة تو�شينوري كوبايا�شي �سفري
اليابان املعتمد لدى ال�سلطنة  ،وخالل
اللقاء �أكد �سموه ب�أن ال�سلطنة لن ت�ألو
جهداً لتقدمي الت�سهيالت للدول ال�شقيقة

وال�صديقة  ،كما مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
العالقات الطيبة بني البلدين ال�صديقني ،

وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل �سفري اململكة املتحدة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�سيد �شهاب
بن طارق بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س
الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يوم  4/21مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة �سعادة هيم�ش كاول �سفري
اململكة املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة.
وق���د مت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ا�ستعرا�ض
العالقات الطيبة بني البلدين ال�صديقني،
وتبادل وجهات النظر حول الأم��ور ذات
االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين
 qا�ستعر���ض مع��ايل الفري��ق �أول
�سلط��ان ب��ن حمم��د النعم��اين وزي��ر
املكت��ب ال�سلط��اين م�سرية العالق��ة التي
ترب��ط ال�سلطن��ة باجلمهوري��ة الإ�سالمية
الإيراني��ة ،وذلك خ�لال ا�ستقباله مبكتبه
ي��وم � 4/4سع��ادة عل��ي جنف��ي �سف�ير
اجلمهورية الإ�سالمي��ة الإيرانية املعتمد
لدى ال�سلطنة.
مت خ�لال املقابلة تب��ادل الأحاديث
الودية ح��ول عدد من جم��االت التعاون
العــدد 532
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امل�شرتك��ة و�سب��ل تطويره��ا مب��ا يحقق
امل�صال��ح امل�شرتكة للبلدي��ن ال�صديقني،
�إىل جان��ب التط��رق �إىل عدد م��ن الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.
 qوا�ستقب��ل معايل الفري��ق �أول وزير
املكتب ال�سلط��اين يوم  4/6مبكتبه معايل
�إغنازيو كا�سيا�س ع�ضو املجل�س االحتادي
ورئي���س ال��وزارة االحتادي��ة لل�ش���ؤون
اخلارجي��ة بجمهورية �سوي��سرا االحتادية
والوفد املرافق له.
رحب مع��ايل الفريق
يف بداي��ة اللق��اء ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف ،ومن
جانبه قدم مع��ايل ال�ضيف �شكره وتقديره
لل�سلطن��ة ،ومت خ�لال املقابل��ة تب��ادل
الأحادي��ث الودي��ة حول م�س�يرة العالقات
الت��ي تربط ال�سلطنة باالحت��اد ال�سوي�رسي،
كما مت ا�ستعرا�ض عدد من جماالت التعاون
امل�شرتك��ة و�سب��ل تطويره��ا مب��ا يحق��ق
امل�صال��ح امل�شرتك��ة للبلدي��ن ال�صديق�ين،
�إىل جان��ب التطرق �إىل عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
ح��ضر اللق��اء �سع��ادة بال��ز �أبالنال��ب
�سفري جمهورية �سوي�رسا االحتادية املعتمد
لدى ال�سلطنة.
 qكم��ا ا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق �أول
وزير املكت��ب ال�سلطاين مبكتبه يوم 4/21
�سعادة �سنية �أبو القا�سم غومة �سفرية دولة

ليبيا املعتمدة لدى ال�سلطنة.
يف بداي��ة املقابل��ة رح��ب مع��ايل
الفري��ق �أول وزي��ر املكت��ب ال�سلط��اين
ب�سع��ادة ال�سف�يرة ،الت��ي تقدم��ت ب�شكرها
وتقديره��ا لل�سلطن��ة ،ومت خ�لال املقابلة

تب��ادل الأحاديث الودي��ة ،وبحث عدد من
املو�ضوع��ات التي ته��م البلدي��ن  ،وكذلك
ا�ستعرا���ض م�س�يرة العالق��ات الثنائي��ة
الطيب��ة التي ترب��ط ال�سلطن��ة بدولة ليبيا
ال�شقيقة ومبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة.

ا�ستقباالت اللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
 qا�ستقب��ل الل��واء الرك��ن بح��ري
�سيف ب��ن نا�رص الرحبي قائ��د البحرية
العمانية مبركز الأمن البحري
ال�سلطانية ُ
ي��وم  4/6مع��ايل �إغنازي��و كا�سيا���س
ع�ضو املجل�س االحتادي ورئي�س الوزارة
االحتادية لل�ش�ؤون اخلارجية بجمهورية
�سوي�رسا االحتادية والوفد املرافق له.
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تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الفنية اجلوية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
مت يوم  4/13ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين تخريج دفعة جديدة م��ن طلبة

ومت خ�لال املقابل��ة بح��ث وجهات
النظ��ر يف ع��دد م��ن الأم��ور املتعلق��ة
باملج��االت البحري��ة ب�ين البلدي��ن
ال�صديقني.
ح�رض املقابلة عدد من كبار ال�ضباط
بالبحري��ة ال�سلطانية العمانية ،و�سعادة
�سف�ير جمهوري��ة �سوي��سرا االحتادي��ة
املعتمد لدى ال�سلطنة.
كم��ا قام معايل ال�ضيف يرافقه قائد
العمانية بجولة يف
البحرية ال�سلطاني��ة ُ
مرك��ز الأمن البح��ري  ،وق��د ا�ستمع �إىل
�إيجاز عن مه��ام و�أدوار املركز املتمثلة
يف �إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري
�ضد املخاطر البحرية  ،وعمليات البحث
والإنق��اذ ،والإ��شراف عل��ى �إج��راءات
احلفاظ على البيئة البحرية من خمتلف
املخاط��ر مب��ا ي�ضم��ن ويع��زز �سالم��ة
املالحة البحرية.
 qكم��ا ا�ستقبل الل��واء الركن بحري
العماني��ة
قائ��د البحري��ة ال�سلطاني��ة ُ
مبكتب��ه يوم  4/8العمي��د بحري عبدول
منيب قائد قوة الواجب املختلطة ()151
والوفد املرافق له.
وق��د مت خالل املقابلة بحث وجهات
النظ��ر يف ع��دد م��ن الأم��ور املتعلق��ة
باملج��االت البحري��ة وذات االهتم��ام
امل�ش�ترك ،و�سب��ل تعزي��ز التع��اون بني
اجلانبني.
كما ق��ام ال�ضي��ف بجول��ة يف مركز
الأمن البحري يرافقه رئي�س مركز الأمن
البح��ري بالإناب��ة ،ا�ستم��ع خاللها �إىل
�إيجاز عن مه��ام و�أدوار املركز املتمثلة
يف �إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري
العــدد 532
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الكلية الفنية اجلوية  ،حتت رعاية العميد
الركن جوي �سعيد بن حممد احلجري قائد

قوة الدفاع اجلوي ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين  ،وذلك على م�رسح معهد الدفاع
اجلوي مبع�سكر املرتفعة  ،و�سط اتخاذ كافة
الإجراءات االحرتازية واملتطلبات الوقائية
للحد من انت�شار فريو�س كورونا ( كوفيد
– .)19
وقد �سلَّم قائد قوة الدفاع اجلوي راعي
املنا�سبة اجل��وائ��ز التقديرية للمجيدين
م��ن منت�سبي ال��ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة اجل��وي��ة،
و�شهادات التخرج للخريجني يف خمتلف
التخ�ص�صات ،وحثهم على موا�صلة اجلهد
يف البحث عن كل ما هو جديد كل يف جمال
متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف
تخ�ص�صه،
ً
مهام عملهم املقبلة.

قوات ال�سلطان امل�سلحة جهود و�أدوار �إن�سانية
يف �إطار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني
على �أر�ض الوطن جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى،
ؤخرا:
الإيجاز الآتي يلخ�ص جوانب مما مت تنفيذه م� ً

نقل مواد ا�ستهالكية

قام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم  4/6بت�سيري عدة رحالت
جوية بوا�سطة �إحدى طائراته العمودية �إىل �أهايل قرى جبل الكور بوالية
بهال مبحافظة الداخلية لنقل امل�ساعدات واملواد الغذائية �إىل �أهايل تلك
املناطق وب�إ�سناد من اجلي�ش ال�سلطاين العماين ،وذلك لت�سهيل مهمة
�إي�صال هذه املواد للمواطنني القاطنني فيها ل�صعوبة الو�صول �إليها
بوا�سطة الطرق الربية.
وقد عرب الأهايل عن �شكرهم وتقديرهم للجي�ش ال�سلطاين العماين،
دائما يف تقدمي
و�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين على اجلهود التي يبذلونها ً
اخلدمات التي يحتاجها املواطنون يف املناطق اجلبلية ،وي�أتي ذلك
يف �إطار اخلدمات التنموية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة جنبا �إىل جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى ،وفق
برنامج ي�شمل قاطني املناطق البعيدة واجلبلية بال�سلطنة لتذليل كافة
ال�سبل لت�سهيل املتطلبات ال�رضورية واملهمة لهم.

�ضد املخاطر البحري��ة وعمليات البحث
والإنق��اذ ،والإ��شراف عل��ى �إج��راءات
احلف��اظ عل��ى البيئة البحري��ة مبا يعزز
�سالم��ة املالح��ة من خمتل��ف املخاطر،
كم��ا اطل��ع ال�ضيف عل��ى املراف��ق التي
يحويه��ا املركز وما زود ب��ه من �أجهزة

و�أنظم��ة �إلكرتوني��ة حديث��ة تتنا�س��ب
وامله��ام الوطني��ة املوكل��ة �إلي��ه  ،وق��د
�أع��رب ال�ضي��ف من خ�لال الزي��ارة عن
��سروره بامل�ستوى الرفيع املتطور الذي
و�صلت �إليه ال�سلطنة يف كافة املجاالت
املتعلقة بالأمن البحري.

�إخالء طبي

• قامت يوم � 4/10إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية �إخالء طبي لطفل يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد مت
نقله من مركز �صحي دبا �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي
العالج التخ�ص�صي الالزم.
• وقامت يوم � 4/11إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين بعملية �إخالء طبي لطفل يعاين من حالة �صحية حرجة ،وقد
مت نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين
مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.

• كما قامت يوم � 4/15إحدى 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 �إىل م�ست�شفى �صور مبحافظة
جنوب ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• ونفذت �إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
يوم  4/18عملية �إخالء طبي ملواطنة ا�ستدعت حالتها ال�صحية
احلرجة نقلها من املركز ال�صحي بوالية دبا يف حمافظة م�سندم �إىل
م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم.
•وقامت يوم � 4/20إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من حالة �صحية
حرجة ،وقد مت نقلها من مركز �صحي ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب
مبحافظة م�سندم لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
• كما قامت يوم � 4/22إحدى 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
�إىل م�ست�شفى �إبراء مبحافظة �شمال ال�رشقية لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم.
• وقامت يوم � 4/22إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي لطفل حديث الوالدة يعاين من
حالة �صحية حرجة  ،وقد مت نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
�إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج التخ�ص�صي
الالزم.
• كما قامت يوم � 4/24إحدى الطائرات العمودية ب�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين بعملية �إخالء طبي لطفلني تو�أمني حديثي الوالدة
يعانيان من حالة �صحية حرجة  ،وقد مت نقلهما من م�ست�شفى دبا
�إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي العالج التخ�ص�صي الالزم.
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

يع��د النج��اح م��ن املقا�ص��د والأه��داف الرئي�سي��ة للإن�سان يف
ه��ذه احلياة ،وه��و غاية يتمن��ى معظم النا�س حتقيقه��ا ويتفانون
يف بلوغه��ا ،مهم��ا كان��ت امل�ؤه�لات والقدرات
والإمكان��ات ال�شخ�صي��ة ،وبغ���ض النظر عن نوع
وم�ستوى املهنة �أو العمل الذي ميار�سه الإن�سان ،
�إال �أن النج��اح بالت�أكيد ال ميكن �إدراكه بالتمني،
وال يناله �إال املج ُّدون الذين ي�ضعون لأنف�سهم �أهدافًا يف احلياة،
ويخطط��ون لإجنازه��ا وحتقيقها بعزمي��ة قوي��ة و�إرادة �صلبة،
مهما للنجاح يف
أ�سا�سا ً
وتع��د عنا�رص اجلد واملثابرة والطم��وح � ً
احلياة  ،خا�صة �إذا ما اقرتنت بالرغبة الأ�سا�سية لدى الإن�سان يف
تطوير نف�سه والنهو�ض مب�ستواه العلمي والعملي واالجتماعي.
�إن النج��اح ال ميك��ن حتقيقه دون �أن يك��ون هنالك هدف و�ضع
لذل��ك ،فالهدف �أمر �أ�سا�سي لتحقيق النجاح يف احلياة� ،إذ البد لكل
�إن�س��ان من ه��دف ي�ضعه ن�صب عينيه ويعمل عل��ى حتقيقه ،ولي�س
بال��ضرورة �أن يت��م حتقيق هذا الهدف يف زم��ن قيا�سي ،فقد يكون
هدفًا بعيد املدى ،فهناك مثال من يكون هدفه �أن ي�صل �إىل م�ستوى
�أف�ض��ل علم ًيا ومهنياً ،وهو بالت��ايل طموح نابع من رغبة حقيقية
ويح�س��ن م��ن م�ست��واه العلمي
ل��دى الإن�س��ان يف �أن يط��ور نف�س��ه
ِّ
والعملي يف �سبيل تق��دمي خدمة �أف�ضل لنف�سه وموطنه وجمتمعه،
�إال �أن ه��ذا الطم��وح وحتى ي�ص��ل �صاحبه لله��دف املبتغى ,البد
له م��ن تخطيط وج��د ومثابرة وعم��ل د�ؤوب ،ويتمث��ل ذلك� ،إىل
جان��ب التخطيط ،يف �إجادة العمل واالرتقاء بامل�ستوى العلمي
والثقايف من خ�لال التعليم والتدري��ب والت�أهيل واال�ستفادة
م��ن جتارب وخربات الآخرين يف ذلك املجال ،حيث �إنه من
يعول على
غري املنط��ق �أن ير�سم الإن�سان لنف�سه هدفًا ثم ّ
احلظ لتحقيقه.

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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�إن الهدف كما يقال هو( :حمرك احلياة) ،لذا
ف�إن��ه البد �أن ي�ضعه الإن�س��ان ح�سب �إمكاناته
وقدراته وطموحه ،ثم ي�سعى لتحقيقه بنا ًء على
اجل��دول الزمني ال��ذي و�ضعه لذل��ك ،والهدف
غال ًبا ما يكون وفق �أ�س�س مدرو�سة من �أهمها:
اختي��ار اله��دف ،وو�ضوح��ه وواقعيت��ه ،م��ع
�أهمية ت�سجي��ل �أو كتابة الهدف ،وحتديد �إطار
زمني لإجنازه وف ًقا لن��وع الهدف ،ك�أن يكون
يرا �أو متو�سطً ��ا �أو طويل املدى ،ثم
هدف�� ًا ق�ص� ً
تت��م مراجعة هذا الهدف من وقت لآخر للت�أكد
م��ن اخلطوات الت��ي اتخذت ،هل ه��ي منا�سبة
لتحقيق��ه �أو غري ذلك ،و�أمر مه��م يجب �إدراكه
وهو �أن و�ض��ع الأهداف ال يعني حتقيقها كما
متاما ،فقد يطر�أ ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
و�ضعت ً
تغيري �أو تعديل م�سار الهدف.
�إن �أي ه��دف يف احلي��اة ال ميكن �أن يتحقق
دون تخطي��ط ،فالتخطي��ط عن��صر مه��م م��ن
عنا��صر النجاح يف احلي��اة ،وهو و�ضع الأطر
ال�صحيح��ة لتحقي��ق الهدف ال��ذي مت حتديده
�سلفًا� ،سواء كان ذلك على امل�ستوى ال�شخ�صي
�أو العلم��ي �أو العمل��ي ،حيث يقول اهلل �سبحانه
وتع��اىل�} :أَ َف َم ْن يمَ ْ ِ�شي ُم ِك ًّبا َعلَى َو ْج ِه ِه �أَ ْه َدى
اط ُم ْ�س َت ِق ٍيم{ �صدق
��ن يمَ ْ ِ�شي َ�س ِو ًّيا َعلَى �صرِ َ ٍ
�أَ َّم ْ
اهلل العظيم �سورة امللك  -الآية ( ،)22ويف ذلك
ق��ال �أحد احلكم��اء�( :إذا مل تكن تعرف �إىل �أين
�أنت ذاهب ،فلن تع���رف �أين �أنت عندما ت�صل
�إىل هناك).
�إن هناك فر�ص ًا قد تتاح للإن�سان ب�صورة �أو

ب�أخ��رى لتغيري و�ضع��ه للأف�ضل،
�أو حتقي��ق حلم ظ��ل ي��راوده ردح ًا
م��ن الزم��ن ،وم��ا يج��ب �أن نعلمه �أن
الع��امل ال يولد عاملًا ،وال املخرتع يفد
خمرتع��ا  ،وال الغن��ي يول��د
�إىل الدني��ا
ً
غن ًي��ا ،وال الفق�ير فق�يراً ،ولك��ن هناك
م��ن خطط جي��داً حليات��ه وا�ستغل وقته
ب�شك��ل �صحيح ،وهناك يف الوقت نف�سه
م��ن مل يخط��ط مل�ستقب��ل حيات��ه و�أهدر
وقت��ه فيم��ا ال يج��دي نف ًع��ا ،فالنج��اح
يتطلب اجلد واملثابرة ،واملثابرة حتتاج
لل�ص�بر واجلد والتخطي��ط اجليد ،والفكر
امل��درك ،وكل ذلك يحت��اج للعمل اجلاد،
والت�ضحي��ة ب�أه��واء وغاي��ات لي�س��ت
ذات قيم��ة ،وا�ستبداله��ا بخطوات جادة
لتحقيق الأه��داف والغايات التي ت�سهم
يف بناء ال�شخ�صي��ة الناجحة ،وحتقيق
الأهداف والطموحات ال�شخ�صية ،فمما
خا�صا
طعم��ا ً
ال�ش��ك في��ه �أن للنج��اح ً
ومتعة غري عادي��ة� ،إال �أن ذلك ال ميكن
�إدراكه ب�سهولة ،وال يبلغه �إال املثابرون
املج�� ُّدون يف احلي��اة  ،الذي��ن ي�ضعون
لأنف�سهم �أهدافا مدرو�سة ،وي�سعون بكل
ج��د واجته��اد و�إخال���ص لبلوغه��ا ،من
خ�لال ع��دم �إ�ضاعة الوق��ت يف حياتهم
واال�ستفادة من كل �سانحة تتاح لهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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القانــون الدولــي
للبحــار وامل�ضائــق البحريــة

� ttإن البحار متثل ثلثي الكرة الأر�ضية ،وهذه امل�ساحة
البحرية الكبرية لي�ست فقط للإبحار بوا�سطة و�سائل النقل
البحري املختلفة بني الدول وال�شعوب ،و�إمنا تع ّد م�صدرا حيويا
مهما من م�صادر الرثوات الطبيعية املختلفة ،وقد ازدادت �أهمية
هذا امل�صدر بعد �أن وفر التقدم التكنولوجي �إمكانية اكت�شاف
هذه املوارد املتنوعة وا�ستغاللها يف كافة جماالت التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،الأمر الذي �أدى �إىل ن�شوب خالفات
وم�شاكل بني الدول حول من له احلق يف ا�ستغالل هذه املوارد
والت�صرف بها ،ومن هنا بد�أ البحث لإيجاد احللول املنا�سبة حلل
هذه امل�شكالت ،وخالل ذلك ظهرت خالفات فقهية بني فقهاء
القانون الدويل حول الو�ضع القانوين للبحار ومدى ال�سيادة
القانونية عليها ،فقد ذهب البع�ض �إىل جعلها مفتوحة للجميع
دون �أن تكون حكرا لدولة �أو �أكرث ،يف حني ذهب البع�ض الآخر
�إىل �ضرورة �إخ�ضاع البحر ل�سيادة الدول املطلة على البحار.
وبعد جهود بذلت يف هذا ال�صدد مت التو�صل �إىل ما �سمي بـ
(القانون الدويل للبحار)tt .
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي

القانون الدويل للبحار هو جمموعة من القوانني الدولية التي تتعلق باملبادئ والقواعد التي تهتم
بها الهيئات العامة ال �سيما الدول يف امل�سائل البحرية مبا يف ذلك حقوق املالحة وحقوق معادن البحر
والوالية الق�ضائية للمياه ال�ساحليةّ ،
ويعد فرعً ا من فروع القانون الدويل العام
يعرف القانون الدويل للبحار ب�أنه« ،جمموعة من القوانني
ّ
الدولية التي تتعلق باملبادئ والقواعد التي تهتم بها الهيئات العامة
ال �سيما الدول يف امل�سائل البحرية مبا يف ذلك حقوق املالحة
وحقوق معادن البحر والوالية الق�ضائية للمياه ال�ساحلية ،ويع ّد
فرع من فروع القانون الدويل العام» .و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه
املقالة قانوين البحار وامل�ضائق البحرية كونهما مرتابطني يف
اال�ستخدامات الدولية.
ن�ش�أة وتطور القانون الدويل للبحار
�إن القانون الدويل للبحار هو فرع من فروع القانون الدويل
العام ،بد�أ يت�شكل تدريجيا نتيجة تطور املعرفة العلمية بالق�ضايا
البيئية كتحد جديد من جهة ،وتعدد املنازعات ذات الطبيعة املائية
و�صعوبة ف�ضها بالطرق الودية من جهة �أخرى .ومع بداية القرن
الع�رشين املا�ضي دخل القانون الدويل للبحار مرحلة التقنيني
من خالل اللجنة اخلا�صة التي �شكلتها ع�صبة الأمم املتحدة يف
عام 1924م من �أجل �إعداد م�رشوع اتفاقية ب�ش�أن املياه الإقليمية
التي على �أثرها عقد م�ؤمتر (الهاي) لعام 1930م من �أجل اعتماد
امل�رشوع� ،إال �أن اخلالف حول مدى ات�ساع هذه املياه حال دون ذلك.
ومع �إن�شاء الأمم املتحدة قامت جلنة القانون الدويل التابعة للجمعية
العامة بدرا�سة قواعد القانون الدويل للبحار ،والتي تكللت بالدعوة
لعقد امل�ؤمتر الأول لقانون البحار يف عام 1958م ،والذي نتج عنه
ق�سمت البحر �إىل خم�سة
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1958م التي ّ
�أق�سام بعد �أن كان البحر يق�سم �إىل ثالث مناطق  :املياه الداخلية،
والبحر الإقليمي ،والبحار العالية ،والتق�سيم اجلديد هو كالآتي:
 jاملياه الداخلية )The Internal Waters( .تعد املياه الداخلية
هي املياه الواقعة على اجلانب املواجه للرب من خط الأ�سا�س للبحر
الإقليمي ،وت�شكل جزءا من املياه الداخلية للدولة ال�ساحلية كما
ن�صت عليه املادة ( )8من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،ويعد
من قبيل املياه الداخلية بالن�سبة للدول ال�شاطئية كل من املوانئ
والبحريات الكربى والأنهار والأر�صفة واملرا�سي واخللجان واملياه
التاريخية واملنطقة املال�صقة.
 jالبحر الإقليمي ( )The territorial Seaيعرف البحر الإقليمي
ب�أنه عبارة عن حزام بحري مال�صق خارج الإقليم الربي للدولة
ومياهها الداخلية� ،أو مياهها الأرخبيلية �إذا كانت دولة �أرخبيلية،
ويخ�ضع البحر الإقليمي واحليز اجلوي الذي يعلوه وقاعه وباطن
�أر�ضه ل�سيادة الدولة ،وهذه املناطق التي تعد �إقليما بحريا للدولة
�أن متار�س عليها ال�سيادة الكاملة كما متار�سها على �إقليمها الربي،
كما ن�صت عليه املادة( )2من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار.
 jالبحار العالية ( )The High Seasعرفت املادة الأوىل من
اتفاقية جنيف لعام 1958م البحر العايل ب�أنه جميع �أجزاء البحر
التي ال ي�شملها البحر الإقليمي �أو املياه الداخلية لدولة ما ،يف حني

عرفته اتفاقية قانون الأمم املتحدة لقانون لعام 1982م ب�أنه جميع
�أجزاء البحر التي ال ت�شملها املنطقة االقت�صادية اخلال�صة �أو البحر
الإقليمي �أو املياه الداخلية لدولة ما� ،أو ال ت�شملها املنطقة االقت�صادية
اخلال�صة �أو البحر الإقليمي� ،أو املياه الداخلية لدولة ما� ،أو ال ت�شملها
املياه الأرخبيلية لدولة �أرخبيلية والتي �أ�ضافت التفاقيات جنيف
مناطق �أخرى متثلت يف املياه الأرخبيلية ،واملنطقة االقت�صادية
اخلال�صة و منطقة البحر العايل .
 jاملنطقة الأرخبيلية ( )The Archipelagic Watersاملياه
الأرخبيلية هي املياه الوا�صلة بني جمموعة اجلزر التي يتكون منها
الأرخبيل واملح�صورة داخل خطوط الأ�سا�س امل�ستقيمة ،وينتج من
هذا الن�ص �أن الدولة الأرخبيلية التي ينطبق عليها النظام القانوين
املبني يف اتفاقية قانون البحار ،هي التي تتكون من جمموعة من
اجلزر و�أجزاء جزر مثل �إندوني�سيا والفلبني� ،أما �إذا كانت تنتمي �إىل
�إحدى القارات وتت�صل ب�أرخبيل �أو �أكرث مثل الرنويج وال�سويد ،فال
تخ�ضع لهذا النظام.
 jاملنطقة االقت�صادية اخلال�صةThe exclusive economic( .
 )zoneظهر مفهوم املنطقة االقت�صادية اخلال�صة لأول مرة يف �إعالن
(�سانتياغو) لعام 1952م ،والذي قدمته كل من (البريو والت�شيلي
والإكوادور) من خالل �إن�شاء منطقة �شاطئية ال تتجاوز ( )200ميل
ت�ستفيد منها الدول ال�ساحلية ،وتن�ص املادة ( )55من اتفاقية قانون
البحار لعام 1982م ب�أن املنطقة االقت�صادية اخلال�صة هي منطقة
واقعة وراء البحر الإقليمي ومال�صقة له ،يحكمها النظام القانوين
املميز املقرر يف هذا اجلزء ،ومبوجبه تخ�ضع حقوق الدولة ال�ساحلية
وواليتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها للأحكام ذات ال�صلة من
هذه االتفاقية.
ن�ش�أة وتطور القانون للم�ضائق البحرية
لقد كانت �سيطرة الدول على �شواطئ امل�ضيق ت�ستند قدميا �إىل
فكرة امللكية اخلا�صة للدولة ال�شاطئية ،ولكن هذه النظرية �أ�صبحت
قدمية ،لأن �سيطرة الدولة على امل�ضيق �أ�صبحت يف ع�رصنا هذا ترتبط
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املنطقة االقت�صادية اخلال�صة :هي املنطقة خارج املياه الإقليمية �أو البحر الإقليمي لكل دولة �ساحلية،
عال ولكن ترتتب فيها حقوق ا�ستغالل الرثوات البحرية
وهي منطقة و�ضعها القانوين �أنها منطقة بحر ٍ
والأ�سماك وحفر البرتول وكل هذه الأعمال وهي من م�ستجدات اتفاقية 1982م

مبنافع �سيا�سية و�إ�سرتاتيجية واقت�صادية ،جتعل من امل�ستحيل الأخذ
مب�صلحة الدولة ال�شاطئية وحدها دون الأخذ يف احل�سبان امل�صلحة
العامة للدول الأخرى يف العامل .ذلك لأن حركة املالحة البحرية
التجارية �أ�صبحت م�صالح م�شرتكة بني الدول وال يحكمها موقع دولة
�أو �إقليم .ومبا �أن البحار التي ت�شكل ثالثة �أرباع الكوكب الذي نعي�ش
على ظهره ،والذي �أ�صبح يو�صف يف مفهوم القانون الدويل املعا�رص
ب�أنه (تراث م�شرتك للب�رشية).
�إن امل�صالح االقت�صادية بني الدول يف ع�رصنا هذا �أ�صبحت كبرية
ومتعددة ومعقدة ،لذلك ف�إن م�شكلة البحار كانت وال زالت و�ستظل
ت�شكل ال�شغل ال�شاغل للمجتمع الدويل ،وقد حظيت دون غريها من
م�سائل القانون الدويل الأخرى باهتمام الأمم املتحدة وفقهاء القانون
الدويل ،وينطلق هذا االهتمام �أ�سا�سا من واقع الت�سا�ؤالت املطروحة
على ب�ساط البحث الدويل التي تقول ،من ميتلك البحر وموارده؟ ومن
ي�ستطيع الإبحار فيه؟ و�إىل �أين؟ ومن ميكنه ممار�سة ال�صيد فيه؟ كل
تلك الت�سا�ؤالت بحاجة �إىل �إجابة �رصيحة ومعرتف بها دوليا ،و�إن
كانت الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد تقول لكل فرد ن�صيب يف البحر
على الأقل يف املوارد املوجودة يف قاعه ،ويف املناطق ال�شا�سعة منه
التي ال تدخل يف اخت�صا�ص ال�سلطة الت�رشيعية للدول ال�ساحلية� ،إال
�إنه مل تتفق جميع الدول على هذه النظرية ،وخ�صو�صا النقطة التي
تنتهي عندها ال�سلطة الت�رشيعية للدول ال�ساحلية لتبد�أ منها ال�سلطة
الدولية ،وما الذي ميكن عمله داخل هذه احلدود.
تعريف امل�ضائق البحرية وامل�ساحات املرتبطة بها
نظرا للتعقيدات التي ت�شملها امل�ضائق البحرية وامل�ساحات
املرتبطة بها ،ف�إن تعريفاتها ومفاهيمها تعددت على نحو مل يتم
الإجماع على تعريف حمدد ،وعودة للتاريخ ف�إن العالمة (جيدل) فقد
عرف امل�ضايق يف القانون الدويل البحري يف عام 1934م ب�أنها:
«كل طريق بحري �ضيق يقع بني جزءين من الأر�ض� ،أيا كانت هذه
الأر�ض ،و�أي كان عر�ض الطريق ،و�أي كانت الت�سمية التي تطلق
عليها ،م�ضيق ـ ممر بحري ـ مم�شى ـ قناة ـ برزخ ـ � ...إلخ» .وقد عرفها
البع�ض فيما بعد ب�أنها ممرات بحرية طبيعية ،تف�صل بني �أر�ضني
وت�صل بني بحرين ،وت�ستخدم للمالحة الدولية.
ويف احلكم ال�شهري ال�صادر يف � 19أبريل 1949م املتعلق بق�ضية
م�ضيق (كورفو) ،عرفت حمكمة العدل الدولية امل�ضايق ب�أنها« :ممرات
بحرية ت�ستخدم للمالحة الدولية وت�صل بني جزءين من �أعايل
البحار» .وجند ب�أن املحكمة مل حتدد فيما �إذا كانت امل�ضايق ت�ستخدم
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للمالحة الدولية �أم ال؟ وبذلك اعترب هذا التعريف ب�أنه ناق�ص وقابل
للنقد لأنه ركز على نوع واحد من امل�ضايق .لذلك ف�إن اتفاقية جنيف
لعام 1958م حول البحر الإقليمي واملنطقة املال�صقة ،حاولت
تكملة هذا النق�ص ب�إ�ضافة نوع �آخر من امل�ضايق ،وهي تلك التي
تربط جزء من البحر العايل مع جزء �آخر من البحر العايل� ،أو جزء من
البحر العايل مع البحر الإقليمي لدولة �أجنبية.
ويف الن�ص املركب غري الر�سمي للتفاو�ض ال�صادر عن امل�ؤمتر
الثالث لقانون البحار يف  15يوليو 1977م ،ميكن القول ب�أنه جاء
بنوع �آخر من امل�ضايق ،وهي امل�ضايق امل�ستخدمة للمالحة الدولية
بني منطقة من البحر العايل �أو منطقة اقت�صادية خال�صة وبني منطقة
�أخرى من البحر العايل �أو منطقة اقت�صادية خال�صة.
ومن هنا جند ب�أنه يف ظل التو�سع يف التبادل التجاري وامل�صالح
االقت�صادية بني الدول عرب املحيطات �سيظل ا�ستخدام امل�ضايق
مو�ضوعا معق ًدا وقابلاً للخالفات بني الدول يف امل�ستقبل.
البحرية
ً

�صورة تو�ضيحية للم�ضيق البحري

تعريفات ومفاهيم �أخرى ذات �صلة بالقانون الدويل
للبحار وامل�ضايق البحرية
�أوال :البحر العايل :لقد تطور مفهوم البحر العايل عرب نظامني
قانونيني هما:
الأول :البحر العايل يف القانون الدويل ،ي�شمل عمود املاء الذي
يلي البحر الإقليمي للدول ال�ساحلية وما حتته من قاع وباطن القاع
باعتباره ماال غري مملوك لأحد ،ويخ�ضع لنظام قانوين مزدوج هو:
عمود املاء خارج البحر الإقليمي .وهو غري قابل بطبيعته لو�ضع
اليد وال لل�سيادة الإقليمية ،ويتمتع بنظام التدويل ال�سلبي الذي تقوم
عليه احلريات ال�ست وقانون العلم .القاع وباطن القاع خارج البحر
الإقليمي ،وهو قابل لو�ضع اليد مبا يف�رس حق الدولة يف امل�صائد

الآبدة وا�ستغالل مناجم الأنفاق خارج البحر الإقليمي.
الثاين :البحر العايل مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار يف  10دي�سمرب 1982م ،تبنت املجموعة الدولية خالل الفرتة
املمتدة بني ت�رصيح (�أرفيد باردو) يف � 17أغ�سط�س 1967م �أمام
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،وبني �صدور قرار اجلمعية العامة رقم
( )2749يف  17دي�سمرب 1970م ،مفهوم الرتاث امل�شرتك للمنطقة
الدولية لقاع املحيط وباطنه خارج الوالية الوطنية للدول ال�ساحلية.
و�إن هذه املنطقة غري قابلة لو�ضع اليد وال لل�سيادة الإقليمية،
و�إن نظاما دول ًيا �سيتوىل ا�ستك�شافها وا�ستغاللها ل�صالح الإن�سانية
جمعاء ،وبناء على ذلك انف�صلت هذه املنطقة عن النظام القانوين
للبحر العايل لتخ�ضع لنظام التدويل الإيجابي باعتبارها ماال
مملوكا على ال�شيوع ،و�أ�صبح البحر العايل مقت�رصا على عمود املاء
خارج البحر الإقليمي والذي يعلو قاع البحر وباطنه التابع للجرف
القاري �أو للمنطقة الدولية.
ثانيا :املنطقة االقت�صادية اخلال�صة :هي املنطقة خارج املياه
الإقليمية �أو البحر الإقليمي لكل دولة �ساحلية ،وهي منطقة و�ضعها
القانوين �أنها منطقة بحر عالٍ ولكن ترتتب فيها حقوق ا�ستغالل
الرثوات البحرية والأ�سماك وحفر البرتول وكل هذه الأعمال وهي من
م�ستجدات اتفاقية 1982م ،وتقا�س من خط الأ�سا�س بعر�ض ال يزيد
عن (ميل) بحري�( ،أي �أن �أقل عر�ض لها هو  188مي ًال بحر ًيا باعتبار
البحر الأقليمى عر�ضه  12ميال بحد �أق�صى).
ثالثا :املنطقة املتاخمة :هى منطقة من البحر العايل تقع خارج
البحر الإقليمى للدولة مبا�رشة ،ويعرتف للدول يف نطاقها بحقوق
تتعلق بالعمل على حماية البيئة والرثوة البحرية احلية وغري احلية،
واحلفاظ على النظام العام للدولة ،ومالحقة املهربني واملهاجرين
ب�صورة غري �رشعية واملتهربني من اجلمارك و�ش�ؤون ال�صحة ،وذلك
ال ينفى عنها كونها منطقة بحر عال.
رابعا :املرور الربيء  :املرور الربيء هو كما جاء يف املادة ()18
من اتفاقية قانون البحار عام 1982م ،هو املالحة خالل البحر
الإقليمى لغر�ض اجتياز هذا البحر من دون دخول املياه الداخلية،
�أو التوقف فى مر�سى �أو فى مرفق ميناء يقع خارج املياه الداخلية،

�أو التوجه �إىل املياه الداخلية �أو منها والتوقف يف �أحد هذه املرا�سى
�أو مرافق املوانئ �أو مغادرتها ،ويجب �أن يكون املرور متوا�صال
و�رسيعا ،ومع هذا ف�إن املرور ي�شتمل على التوقف والر�سو ،ولكن
بقدر ما يكون هذا التوقف والر�سو من مقت�ضيات املالحة االعتيادية
�أو ت�ستلزمها قوة قاهرة �أو حالة �شدة �أو قد يكونان لغر�ض تقدمي
امل�ساعدة �إىل �أ�شخا�ص �أو �سفن �أو طائرات فى حالة خطر �أو �شدة.
ويعنى املرور الربيء كما ورد فى املادة ( )19من االتفاقية
نف�سها ،هو املرور الذي ال ي�رض ب�سلم الدولة ال�ساحلية �أو بح�سن
نظامها �أو ب�أمانها ،ويتم هذا املرور باملوافقة لهذه االتفاقية وقواعد
القانون الدويل الآخر ،و يعد مرور �سفينة �أجنبية �ضارا ب�سلم الدولة
ال�ساحلية �أو بح�سن نظامها �أو ب�أمنها �إذا قامت ال�سفينة عند وجودها
فى البحر الإقليمي ب�أي من الأن�شطة التي من �ش�أنها التهديد بالقوة،
�أو �أي ا�ستعمال لها �ضد ال�سيادة للدولة ال�ساحلية �أو �سالمتها الإقليمية
�أو ا�ستقاللها ال�سيا�سي� ،أو ب�أي �صورة �أخرى خمالفة ملبادئ القانون
الدويل املج�سدة فى ميثاق الأمم املتحدة� ،أو القيام ب�أي مناورة �أو
تدريب ب�أ�سلحة من �أي نوع ،و�أي عمل يهدف �إىل جمع املعلومات
التي ت�رض بدفاع الدولة ال�ساحلية �أو �أمنها ،وكذلك القيام ب�إطالق
�أي طائرة �أو �إنزالها �أو حتميلها ،و�إطالق �أي جهاز ع�سكري �أو �إنزاله
�أو حتميله� ،أو حتميل �أو �إنزال �أي �سلعة �أو عملية �أو �شخ�ص خالفا
لقوانني و�أنظمة القانون الدويل ال�ساحلية اجلمركية �أو ال�رضيبية �أو
املتعلقة بالهجرة �أو ال�صحة� ،أو القيام ب�أي عمل من �أعمال التلوث
املق�صود واخلطري املخالف لهذه االتفاقية.
وت�شرتط املادة ( )20من اتفاقية قانون البحار لعام 1982م
على الغوا�صات واملركبات الغاط�سة الأخرى �أن تبحر طافية ورافعة
علمها حني تكون يف البحر الإقليمي ،و�أما املادة ( )32من االتفاقية
نف�سها ،فت�شرتط على ال�سفن الأجنبية التى تعمل بالقوة النووية
وال�سفن التى حتمل مواد نووية �أو غريها من املواد ذات الطبيعة
اخلطرة �أو امل�ؤذية عند ممار�ستها حق املرور الربيء عرب البحر
الإقليمي� ،أن حتمل الوثائق و�أن تراعي التدابري الوقائية اخلا�صة
وبح�سب ما قررته االتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك ال�سفن.
ويف حالة كون املرور بريئا طبقا لل�رشوط �أعاله ،ف�إن من
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�إذا كان امل�ضيق حماطا ب�شواطئ دولتني �أو �أكرث ،ف�إن مياهه يف هذه احلالة ال تعد مياها وطنية ،و�إمنا مياه
�إقليمية ،تخ�ضع لل�سيادة امل�شرتكة ملجموعة الدول ال�شاطئية التي حتيط به ،ويخ�ضع لنظام املرور الربيء
واجبات الدولة ال�ساحلية �أن ال تعيق هذا املرور لل�سفن الأجنبية عرب
بحرها الإقليمي �إال وفقا لهذه االتفاقية ،وتتمتع ب�صورة خا�صة
بفر�ض �رشوط على ال�سفن الأجنبية على �أن يكون �أثرها العملي �إنكار
حق املرور الربيء على تلك ال�سفن �أو الإخالل به ،كما يجب عدم
التمييز قانونا �أو فعال �ضد �سفن �أي دولة� ،أو �ضد ال�سفن التي حتمل
ب�ضائع �إىل �أي دولة� ،أو منها �أو حل�سابها ،وعلى الدولة ال�ساحلية
�أن تعلن الإعالن املنا�سب عن �أي خطر على املالحة تعلم بوجوده
داخل بحرها الإقليمي ،وال يجوز للدولة �أن تفر�ض ر�سوما على ال�سفن
الأجنبية ملجرد مرورها يف البحر الإقليمي ،كما ال يجوز �أن تفر�ض
ر�سوما على �سفينة �أجنبية مارة بالبحر الإقليمي �إال �إذا كانت هذه
الر�سوم مقابل خدمة حمددة قدمت �إىل ال�سفينة وت�أتي هذه الر�سوم
بدون متييز .
وتتمتع الدولة ال�ساحلية بحقوق حماية ،فمن حقها �أن تتخذ يف
بحرها الإقليمي اخلطوات الالزمة ملنع �أي مرور ال يكون بريئا ،ويف
حالة ال�سفن املتوجهة �إىل املياه الداخلية� ،أو التي تريد التوقف ويف
مرفق ميناء ما خارج املياه الداخلية للدولة ال�ساحلية احلق �أي�ضا
يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع �أي خرق للن�شاط الذي يخ�ضع لها
دخول تلك ال�سفن �إىل املياه الداخلية �أو توقفها يف املرافق املوانئ،
و�أخريا ،ف�إن للدولة ال�ساحلية �أن توقف م�ؤقتا من دون متييز قانونا
�أو فعال بني ال�سفن الأجنبية العمل باملرور الربيء لل�سفن الأجنبية يف
قطاعات حمدده من بحرها الإقليمي� ،إذا كان هذا الإيقاف �رضوريا
حلماية �أمن تلك الدولة مبا فى ذك املناورات بالأ�سلحة وال يبد�أ هذا
الإيقاف �إال بعد �أن يعلن عنه الإعالن الواجب.
خام�سا :املرور العابر :هو مفهوم يف قانون البحار يتيح ل�سفينة
�أو طائرة حرية املالحة �أو التحليق فقط بغر�ض املرور املتوا�صل
امل�ضطرد (غري املتباطئ) مل�ضيق بني جزء من �أعايل البحار �أو
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة وجزء �آخر� ،رشط املرور املتوا�صل غري
املتباطئ ال ي�ستبعد املرور عرب م�ضيق بغر�ض دخول �أو مغادرة �أو
العودة �إىل دولة حماذية للم�ضيق ،ح�سب �رشوط دخول تلك الدولة.
�ساد�سا :اجلرف القاري :اجلرف القاري يعده الفقهاء االمتداد
اجليولوجي الطبيعي للدولة ،وقد مت االتفاق يف عام 1958م على
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حتديد نهايته بالنقطة التى يبلغ عندها عمق املاء حتت �سطح البحر
( )200مرتا ،و هو منطقة تقع �أ�سفل البحر العايل (�أي خارج البحر
الإقليمى) ،ثم مت التخلي عن هذا التعريف يف اتفاقية 1982م اجلديدة
ليحل حمله اعتبار اجلرف القاري ،هو الر�صيف املال�صق لأر�ض
الدولة ال�شاطئية و ذلك حتى نهايته �أو حتى عر�ض ( )200ميل بحرى
من خطوط الأ�سا�س ،و يف حاالت امتداد اجلرف �إىل �أكرث من ذلك ،ف�إن
�أق�صى حد له هو ( )350مي ًال بحريا من خطوط الأ�سا�س .ومن النظرة
الأوىل يتبني �أن املنطقة االقت�صادية اخلال�صة التى مت ا�ستحداثها
يف اتفاقية 1982م من �ش�أنها �إلغاء العمل بنظرية الر�صيف القاري،
ولكن الدول مت�سكت يف مفاو�ضات 1982م بالإبقاء على اجلرف
القاري ،وذلك لوجود عنا�رص داخل اجلرف القاري ال تغطيها املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة ،حيث يتعامل اجلرف القاري يف الأ�سا�س مع
قاع البحر ،وكل ما يقع حتت قاع البحر من ثروات بينما تغطى
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة عامود املياه حتى القاع.
�أنواع وطبيعة امل�ضايق وموقعها يف القانون الدويل
للبحار وامل�ضايق البحرية
لقد تعددت �أنواع وطبيعة امل�ضايق البحرية على الكرة الأر�ضية،
وتعددت تعريفاتها ،وارتفعت بل تعقدت قانونية ا�ستخداماتها من
قبل كافة دول العامل .فهناك امل�ضايق التي تكونت �أ�صال بوا�سطة
الطبيعة ،ولكن الدولة ال�شاطئية �أدخلت عليها بع�ض التح�سينات التي
جعلتها �صاحلة للمالحة ف�إن هذه التح�سينات لي�س لها �أي �أثر على
�صفتها البحرية الأ�صلية ،فاملمرات التي تخ�ضع لنظام امل�ضايق،
هي املمرات ال�صاحلة للمالحة بطبيعتها حتى ولو �أدخلت عليها
حت�سينات.
وهذا يعني �أن املمر �إذا مل يكن طبيعيا ولكنه �شق بف�ضل عمل
الإن�سان كما هو ال�ش�أن مثال بالن�سبة لقناة ال�سوي�س وغريها من
القنوات التي مت �شقها بوا�سطة الإن�سان ،ففي مثل هذه احلاالت
ال تكون ب�صدد م�ضيق طبيعي ،و�إمنا تكون ب�صدد قناة (م�ضيق)
ا�صطناعي) باملفهوم القانوين ال�ضيق للقنوات اال�صطناعية .لذلك
ف�إن حقوق الدولة ال�شاطئية للقناة ذات �أهمية �أكرب من حقوق الدولة
ال�شاطئية للم�ضيق على اعتبار �أن القناة حتفرها الدولة ب�إرادتها
على جزء من �إقليمها ولذلك هي تتمتع �إزاءها ب�سلطات �سيادية �أو�سع
بع�ضا من �أنواع امل�ضايق وموقعها يف
و�أ�شمل .و�سوف ن�ستعر�ض ً
القانون الدويل للبحار وامل�ضايق البحرية ،وذلك على النحو الآتي:
�أوال :امل�ضيق املحاط ب�شواطئ دولة واحدة :عندما ي�صل امل�ضيق
منطقة من �أعايل البحر �أو منطقة اقت�صادية خال�صة ببحر داخلي �أو
بحر مغلق تقع كل �شواطئه ،وكذلك �شواطئ هذا امل�ضيق حتت �سيادة
دولة �شاطئية واحدة ف�إن العرف الدويل يقر ب�شكل عام ب�أن هذا
امل�ضيق يعد جزءا من الإقليم البحري لهذه الدولة ،ويخ�ضع لواليتها
وي�صبح من حقها وحدها تنظيم املالحة فيه ،كما لها �أن ت�سمح �أو
�أن متنع مرور ال�سفن الأجنبية فيه وفقا لإرادتها و�سلطانها املطلق.

ومثل حالة هذا امل�ضيق (م�ضيق كري�ش) الذي يخرتق الإقليم الرو�سي
ويربط البحر الأ�سود ببحر (�أزوف املغلق) الذي تقع كل �شواطئه �أي�ضا
يف الأرا�ضي الرو�سية.
ثانيا :امل�ضيق املحاط ب�شواطئ عدة دول� :إذا كان امل�ضيق
حماطا ب�شواطئ دولتني �أو �أكرث ،ف�إن مياهه يف هذه احلالة ال تعد
مياها وطنية ،و�إمنا مياها �إقليمية ،تخ�ضع لل�سيادة امل�شرتكة
ملجموعة الدول ال�شاطئية التي حتيط به ،وبالتايل يخ�ضع لنظام
املرور الربيء .هناك حالتان قد تربز يف بع�ض امل�ضايق هما:
الأوىل� :إذا كان ات�ساع امل�ضيق بدولتني �أو �أكرث كبريا بحيث
ال يتجاوز عر�ضه �ضعف املياه الإقليمية ،ف�إن كل دولة من الدول
ال�شاطئية له متار�س �سيادتها وحقوقها يف حدود بحرها الإقليمي
حرة ال تخ�ضع
وما زاد عن احلدود الإقليمية لهذه الدول تبقى كمنطقة ّ
ل�سيطرة �أي منها ،وتعد جزءا من �أعايل البحار� ،أو جزءا من املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة تخ�ضع لنف�س النظام املطبق يف مناطق �أعايل
البحار.
الثانية� :إذا كان امل�ضيق �ضيقا ال يتجاوز عر�ضه �ضعف ات�ساع
البحر الإقليمي ،بحيث تتال�صق حدود املياه الإقليمية للدول التي
تطل عليه ويتداخل بع�ضها ببع�ض ،ف�إن معظم فقهاء القانون الدويل
مبا يف ذلك املادة ( )12الفقرة ( )2من اتفاقية جنيف لعام 1958م
حول البحر الإقليمي واملنطقة املال�صقة ،واملادة ( )15من الن�ص
املركب لعام 1977م ،يقررون ب�أن اخلط الفا�صل بني هذه احلدود هو
خط الو�سط ،ما مل يكن هناك اتفاق مربم بني الدول ال�شاطئية ين�ص
على خالف ذلك .ومثل حالة هذا امل�ضيق (م�ضيق هرمز) الواقع �ضمن
املياه الإقليمية ل�سلطنة ُعمان واجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية.
ثالثا :امل�ضايق التي ت�صل بني منطقة من �أعايل البحار �أو منطقة
اقت�صادية خال�صة وبني البحر الإقليمي لدولة �أجنبية :يطلـق علـى
هـذا النـوع من امل�ضائـق ذات (النهايـة امليتـة) (The Straits End
 )Deadنظمتهــا املــاد (( )45الفقــرة 1-ب) مــن اتفاقيــة الأمم
املتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م ،والتــي قــررت �أن النظــام
املطبــق علــى هــذا النــوع مــن امل�ضائــق هــو نظــام املــرور
البــريء والــذي جتــوز �إعاقتــه.
رابعا :امل�ضايق التي ت�صل بني مناطق من البحار العالية �أو بني
مناطق اقت�صادية خال�صة :يدخل هذا النوع من امل�ضايق يف حكم
البحار العالية جميع �أجزاء البحر التي ال ت�شملها املنطقة االقت�صادية
اخلال�صة� ،أو البحر الإقليمي �أو املياه الداخلية لدولة ما� ،أو ال ت�شملها
املياه الأخيلية لدولة �أرخبيلية.
خام�سا :امل�ضايق التي حتوي بني طرفيها طريقا من طرق �أعايل
البحار �أو املنطقة االقت�صادية اخلال�صة :هي التي نظمتها اتفاقيـة
الأمم املتحـدة لقانـون البحـار لعـام 1982م فـي مادتهـا ال�ساد�سـة
للمالحــة ح�ســب اخل�صائــ�ص املالحيــة والهيدروغرافية املوجودة
فيها ،والتــي ت�شــرتط �أن يكــون الطريــق �صاحلــا والهيدروغرافيــة
املوجــودة فيهــا ،وهــذه امل�ضائــق علــى نوعيــن :نــوع يزيــد عر�ضــه
علــى ( )24ميــلاً بحــر ًيا في�شــكل الطريــق بيــن طرفــي امل�ضيــق
�أعالــي البحــار �أو املنطقــة االقت�صاديــة اخلال�صـة ،والنـوع الآخـر
�أقـل مـن ( )24ميـلاً بحـر ًيا ،ولكـن ب�سـبب �أن بعـ�ض الـدول امل�شـاطئة
حتـدد بحرهـا الإقليمـي ب�أقـل مـن ( )24ميـلاً بحـر ًيا ممـا يـ�ؤدي

لت�شـكيل طريـق �أعالـي البحـار �أو املنطقـة االقت�صاديـة اخلال�صـة بيـن
طرفـي امل�ضيـق ،وبعـ�ض امل�رشعني يعدون هـذا النـوع مـن امل�ضائـق
ليـ�س مـن امل�ضائـق ،بـل هـو جـزء �أ�سا�سـي مـن طـرق �أعالـي البحـار
�أو املنطقـة االقت�صاديـة اخلال�صـة ،وال �شـك �أن النظـام املطبـق علـى
هـذا النـوع هـو نظـام حريـة املاحلـة ،ولكــن هــذه املــادة وجهــت
لهــا عــدة انتقــادات� ،أهمهــا �أنهــا املطبقــة فــي �أعالــي البحار مل
حتــدد عــر�ض اجلــزء املت�شــكل كطريــق مــن طــرق �أعالــي البحــار
�أو املنطقــة االقت�صاديــة اخلال�صـة.
اخلال�صة
لقد تبني ب�أنه ال توجد �أي قوانني تنظم ا�ستخدام البحار قبل بداية
القرن الع�رشين املا�ضي عندما دخل القانون الدويل للبحار مرحلة
التقنني من خالل اللجنة اخلا�صة التي �شكلتها ع�صبة الأمم املتحدة
يف عام 1924م من �أجل �إعداد م�رشوع اتفاقية ب�ش�أن املياه الإقليمية
التي على �أثرها عقد م�ؤمتر (الهاي) لعام 1930م من �أجل اعتماد
امل�رشوع� ،إال �أن اخلالف حول مدى وات�ساع هذه املياه حال دون
ذلك .ومع �إن�شاء الأمم املتحدة قامت جلنة القانون الدويل التابعة
للجمعية العامة بدرا�سة قواعد القانون الدويل للبحار ،والتي تكللت
بالدعوة لعقد امل�ؤمتر الأول لقانون البحار يف عام 1958م ،وا�ستمر
تطوير القانون وفق التطور امل�ستمر ال�ستخدام البحر وامل�ضايق يف
املجاالت االقت�صادية والع�سكرية املتعددة .و�سوف ن�ستعر�ض يف
املقالة القادمة امل�ضايق التي ت�صل بني (بحري حرين) التي تخ�ضع
لنطام اتفاقي حمدد.
املراجع
 الدكتور م�أمون عارف فرحات ،القانون الدويل للبحار. �أمني حممد قائد اليو�سفي ،النظام القانوين للم�ضايق العربية. �شكراين احل�سني ،العدالة املائية من منظور القانون الدويل ،جملةر�ؤى �إ�سرتاتيجية.
 الدكتور �إبراهيم خليفة ،الو�سيط يف القانون الدويل العام ،داراملطبوعات جامعة الإ�سكندرية.
 عامر ماجد العجمي  -رنا عبود كلية احلقوق -جامعة دم�شقال�سورية.
 -اتفاقيات الأمم املتحدة لقانون البحار.
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تاريخ ومهام ومفاهيم..

الإ�سناد الإداري الع�سكري
وجدت من الأهمية �أن �أكون متنوعا يف
طرح املوا�ضيع الع�سكرية املختلفة من خالل
جملة (جند عُ مان) الغراء ،لكي ي�ستفيد
املتابع لهذه املقاالت اال�ستفادة املرجوة من
�شتى العلوم الع�سكرية� ،سواء العملياتية منها
�أو الإدارية ،وكذلك الأمنية ،فال يخلو ميدان
�سلما �أو حربًا من هذه املوا�ضيع،
ع�سكري ً
وهناك بال �شك موا�ضيع كثرية ومهمة �أدعو
الله �سبحانه و تعاىل �أن يوفقني يف طرحها
تباعا ب�شكل �شهري من خالل جملتنا الراقية
املتجددة.
يف هذا العدد �سوف �أتطرق �إىل مو�ضوع
(تاريخ ومهام ومفاهيم الإ�سناد الإداري
الع�سكري) ،ويف هذا ال�صدد �سوف �أطرح
الكثري من املفاهيم واملهام املتعلقة به ب�شكل
�أكادميي و تاريخي عام ،ال يعني قوات
م�سلحة معينة وال دولة معينة ،بحيث ميكن
اال�ستفادة منه عند القيام ب�أي مهام ميدانية .
يحتوي هذا املو�ضوع على نبذة تاريخية
وعر�ض عام للمفاهيم واملهام والعمليات
الرئي�سية للإ�سناد الإداري وتاريخ ن�ش�أته،
كمقال يبني الداللة املو�ضوعية للمفاهيم
واملهام وفق طرق التمثيل املعريف امل�ستنبطة
من التاريخ ومن جمموعة من الدرا�سات
والبحوث يف هذا ال�ش�أن خدمة للبحث
العلمي الع�سكري.
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نبذة تاريخية
الإ�سناد الإداري هو عبارة عن خطوط �إمداد من الطرق
والعمليات واملواد امل�ستخدمة من قبل �أي قوات م�سلحة لإي�صال
اجلنود وامل�ؤن واملعدات والذخائر والآليات والوقود وغريها من
احتياجات القوات املقاتلة يف م�رسح العمليات وجبهات القتال
الأمامية خالل احلروب� ،أو تلك املنت�رشة يف مناطق نائية لدواع
�إ�سرتاتيجية �أو �سيا�سية يف �أوقات ال�سلم ،ف�ضال عن التزويد اليومي
�سلما وحر ًبا ،وي�شمل الإ�سناد الإداري اليومي تزويد خمتلف
للقوات ً
الوحدات والقواعد والت�شكيالت الع�سكرية بكافة احتياجاتها
التموينية والعملياتية ،هذا بالإ�ضافة �إىل اقتناء الأ�سلحة والآليات
والذخائر واملالب�س وغريها من م�ستلزمات التجهيز الع�سكري وما
يرتبط به .
تعود �أ�صول الإ�سناد الإداري الع�سكري �إىل ما قبل امليالد،
فقد �أثار القائد ال�صيني ال�شهري (�صن تزو) الذي عا�ش بني القرنني
ال�ساد�س واخلام�س قبل امليالد فكرة �إحداث عربات حتمل امل�ؤن
وت�صاحب القوات خالل املعارك لتلبية احتياجاتها املختلفة
خا�صة الإعا�شة.
وكان التموين باملواد الغذائية �أحد �أهم التحديات التي تواجهها
جيو�ش تلك احلقبة ال �سيما خالل حمالتها الع�سكرية البعيدة ،وكان
التقليد ال�سائد هو االعتماد على الغنائم وخمازن املناطق التي يتم
�إخ�ضاعها للح�صول على امل�ؤن .
و�أظهر (الإ�سكندر الأكرب) مت�سكًا �شدي ًدا بهذا التقليد ،ف�أمر مع
بدء مغامرته الع�سكرية الكربى ب�آ�سيا (�أوا�سط القرن الرابع قبل
امليالد) ب�إحراق عربات التزويد لتي�سري حركة اجليو�ش والتخفيف
من الأعباء� ،ضار ًبا بذلك عر�ض احلائط بن�صيحة اجلرنال ال�صيني
(�صن تزو) .ولكنه يف املقابل ،ابتكر طريقة جديدة وهي حت�ضري
عمليات التزويد ب�شكل م�سبق ،بحيث تتحرك وحدات التزويد يف
مقدمة اجليو�ش وتع�سكر مبناطق قريبة من جبهات القتال وتعد
عملية التزويد عن قرب .
�أما يف ع�رص الإمرباطورية الرومانية فقد �أن�ش�أ (يوليو�س قي�رص)
خا�صا بالتزويد يف جي�ش روما �أطلق عليه ق�سم
ق�سما ً
قبل امليالد ً
(اللوج�ستيا) و�أ�سند قيادته ل�ضابط .
حددت مهمة الق�سم النا�شئ ب�إدارة حتركات الكتائب الع�سكرية
و�إقامة خميمات لإ�ست�ضافة اجلنود خالل احلمالت الع�سكرية،
وا�ستمرت خميمات احلاميات الرومانية مع ات�ساع نفوذ روما
يف عهد(يوليو�س قي�رص) لي�شمل ما بني الراين واملحيط الأطل�سي،
ويرجع امل�ؤرخون الأوربيون �إىل �أن لتلك املخيمات الف�ضل الأكرب
يف ن�ش�أة وازدهار بع�ض احلوا�رض الأوروبية ال�شهرية مثل(مر�سيليا)
يف فرن�سا و(هانوفر) يف �أملانيا .
�أما عن الإ�سناد الإداري يف احلقبة الو�سيطة واحلديثة ،فقد
تطور الإ�سناد الإداري واكت�سب مكانة مركزية مع تطور اجليو�ش
وتنامي �أعدادها وظهور احلاجة �إىل �إدارتها على كافة امل�ستويات،

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

ومن هنا ظهرت م�شكلة التوفيق بني عاملي(الزمان واملكان) يف
�إدارة التجهيزات الع�سكرية من �صيانة وحترك ون�رش وغري ذلك .
وت�شري وثائق فرن�سية �إىل �أنه يف عام ١٤٤٥م خالل حكم
امللك (لوي�س ال�سابع) ،كانت توجد م�صلحة �إدارية باجلي�ش م�س�ؤولة
عن التعزيزات احلربية واحل�صون والقالع ،وكانت ت�ساهم ب�شكل
مركزي يف الإمداد الع�سكري مبختلف م�ستوياته رغم �أنه يف تلك
احلقبة كان حمدودا جدا ويكاد يقت�رص على الإمداد املبا�رش من
املخازن ،فالدول الغربية حينها مل تعرف اال�ستك�شافات الكربى
بعد ومل تفتح عيونها على غزو العامل ،وبالتايل كانت جيو�شها
قليلة احلركة خارج جوارها املبا�رش .
غري �أن حمالت القائد (نابليون بونابرت) التي بلغت �آفاقا
بعيدة� ،أوجدت منطً ا جدي ًدا من الإمداد يعتمد على مقدرات البلدان
التي يتم �إخ�ضاعها وخمازن جيو�شها املهزومة.
وكان (بونابرت) مهوو�سا بهاج�س متوين جيو�شه ،ف�أن�ش�أ وحدة
خا�صة ب�إدارة اجلي�ش وتزويده  ،وقد ا�شتهرت هذه الوحدة مبالب�سها
املميزة وح�ضورها احليوي يف حمالت (بونابرت) الع�سكرية بني
(١٨٠٦م ١٨١٥ -م) والتي غزا خاللها رو�سيا و�أملانيا و�أ�سبانيا
وبلجيكا قبل �أن يهزم يف معركة(واترلو) ال�شهرية .
وبحلول عام ١٨٧٠م ،ظهر نوع �آخر من �إدارة الإ�سناد الإداري
الذي ا�ستفاد من ال�صناعة و�سخرها يف تقلي�ص امل�سافات بني
قواعد الإمداد وجبهة القتال م�ستفي ًدا باخل�صو�ص من ظهور ال�سكك
احلديدية مع ما تتيحه من �إمكانات هائلة لنقل امل�ؤن والرجال
بكميات و�أعداد كبرية ويف �أوقات ق�صرية مبعايري ذلك الزمان .
تعززت هذه النزعة مع اخرتاع ال�سيارات وظهور ال�شاحنات
الثقيلة �أوائل القرن الع�رشين امليالدي املا�ضي ،وهي �آليات
وو�سائل �شاع ا�ستخدامها يف احلرب العاملية الأوىل التي لفتت
انتباه كثري من احلكومات الغربية �إىل حيوية التزويد يف ك�سب
احلروب وا�سعة النطاق وطويلة الأمد .
وكانت احلرب العاملية الثانية ،حرب �إ�سناد �إداري بامتياز
نظرا للم�ساحات ال�شا�سعة التي دارت عليها وات�ساعها لت�شمل جميع
قارات العامل اعتبارا من عامها الثاين ،وقد برز دور التزويد بعد
احتالل �أملانيا النازية لفرن�سا وبلجيكا و�رضبها ح�صارا على
بريطانيا التي بقيت وحيدة يف مواجهة (الرايخ الثالث) .
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الإ�سناد الإداري يف م�سرح
العمليات هو التخطيط والتنفيذ
الإ�سرتاتيجي لعمليات االكتفاء
الإداري من الإمدادات والتموينات
للقوات املتحركة �أثناء تنفيذها
ملختلف العمليات امل�شرتكة

الإ�سناد الإداري يف العمليات
امل�شرتكة هو نظام توفري املوارد
من خالل تعبئة ون�شر وا�ستدامة
هذه املوارد للقوات �أثناء تنفيذ
العمليات القتالية امل�شرتكة
وما يجدر ذكره �أن �أحد الأ�سباب الرئي�سية لت�أجيل الزعيم
النازي (�أدولف هتلر) غزو االحتاد ال�سوفيتي (ال�سابق) هو حاجته
�إىل القمح واحلديد ،فتوقيت عملية (باربارو�سا) لغزو االحتاد
ال�سوفيتي (ال�سابق) مت حتديده بناء على تقديرات اجلي�ش الأملاين
ب�أنه ح�صل على كميات من القمح واحلديد الرو�سي ت�سد احتياجاته
من التزويد وال�صناعة احلربية لفرتة زمنية توازي تلك التي قدر �أنه
�سيتمكن خاللها من �إخ�ضاع االحتاد ال�سوفيتي .
وخالل هذه احلرب ا�شتهرت �سفن التزويد القادمة من كندا عرب
املحيط الأطل�سي حمملة بالوقود وامل�ؤن ،وهو ما �سمح لربيطانيا
بال�صمود رغم �إغراق الأملان املئات من تلك ال�سفن بحموالتها،
كما �أن م�شاركة الواليات املتحدة الأمريكية يف تزويد القوات
الربيطانية كانت �أحد الأ�سباب العميقة لقرار اليابان �رضب قاعدة
(بيل هاربر) الأمريكية .
فقد ا�ست�شعر اليابانيون والأملان �أن الدعم اللوج�ستي الذي
تقدمه الواليات املتحدة الأمريكية �سيجعل هزمية بريطانيا
م�ستحيلة ،كما �أن تطوع طيارين وجنود �أمريكيني �إىل جانب
بريطانيا كان مبثابة م�شاركة ر�سمية للواليات املتحدة
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الأمريكية باحلرب .
و�أكرث من ذلك ف�إن �إنزال قوات احللفاء على �شاطئ ( نورماندي)
بغرب فرن�سا ،يوم  ٦يونيو من عام ١٩٤٤م كان نتاج عملية
لوج�ستية �ضخمة نقل فيها ع�رشات الآالف من اجلنود والآليات
والقطع البحرية ،مت جتميعها يف بريطانيا حت�سبا لليوم املوعود،
والذي مت حتديده بناء على اعتبارات عدة منها حالة البحر التي
�أرج�أت العملية يومني عن املوعد الأ�صلي وهو الرابع من يونيو
عام ١٩٤٤م .
و�شهد املحيط الهادي كذلك عمليات تزويد �ضخمة وذات خطوط
طويلة وحمفوفة باملخاطر منها عملية �إمداد القطاعات البحرية
الربيطانية والأمريكية خالل معركة (البا�سفيك) � ،إذ �شكلت جزيرة
(ميدواي) ر�أ�س ج�رس التزويد الرئي�سي الذي مكن من ح�سم املعركة
رغم قوة الأ�سطول الياباين وح�صوله على تفوق جوي وا�ضح خالل
الأ�شهر الأوىل من احلرب .
مهام ومفاهيم الإ�سناد الإداري
كانت وما تزال املتطلبات الأ�سا�سية حلياة الإن�سان �أهم جماالت
االهتمام على كافة امل�ستويات املدنية منها والع�سكرية،فقد فر�ضت

نف�سها كواقع �رضوري يعتلي م�ستويات ال�صدارة والأهمية ،حيث
�شكلت اجلانب الأ�سا�سي ال�ستمرار احلياة الب�رشية وتطورها والتي
من �ش�أنها �أن تنه�ض مب�ستويات احلياة والعي�ش لتواكب حركة النمو
والتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي والع�سكري على ال�صعيدين
املحلي والعاملي ،ويف املجال الع�سكري عامليا ا�ستخدمت كلمة
(اللوج�ستية) كمعنى مرادف لكلمة الإمداد والتموين الع�سكري،
وهي ككلمة جديدة ن�سبيا ت�ستخدم لو�صف ممار�سة قدمية جدا
تعنى بالعر�ض واحلركة واحلفاظ على القوة امل�سلحة واجلاهزية
والكفاءة القتالية يف زمن ال�سلم واحلرب .
كان للتقدم التكنولوجي والعلمي وظهور ثورة املعلومات
واالت�صاالت الأثر امللمو�س والفعال على كافة املجاالت احلياتية
وخا�صة املجاالت الع�سكرية والتي جندها قد طر�أت على ال�شكل
العام للحروب احلديثة ونوعية عملياتها التنفيذية وعلى وجه
اخل�صو�ص عمليات الإ�سناد الإداري من حيث م�ستوياته ونوعياته
و�أ�ساليب تقدميه وتدفقه ،حيث تقدر معظم اجليو�ش الإمدادات
والتموينات الع�سكرية يف ظل الظروف الت�شغيلية ح�سب املدى
عموما ،واملبنية على خطط
الت�أثريي لدرجات اال�ستعداد والت�أهب
ً

تنفيذ العمليات الع�سكرية املختلفة يف مراحل مبكرة ،واملبنية
كذلك على �أ�سا�س الكم والكيف للأفراد واملعدات وال�سالح ح�سب
�أرقام جداول الأركان ،وكيف �ستكون عليه وترية عمليات الإ�سناد
الإداري بعد ذلك  ،لي�س فقط فيما يخ�ص توريد الإمداد واملعدات
أي�ضا على
الع�سكرية للقوات امل�سلحة يف �أوقات احلرب ،بل ي�شمل � ً
قدرة البنية الأ�سا�سية الوطنية للدول وقاعدة ال�صناعات التحويلية
يف جتهيز ودعم وتزويد القوات امل�سلحة ونظام النقل الوطني يف
نقل وم�ساندة ودعم القوات امل�سلحة التي �سيتم ن�رشها وقدرتها
�أي�ضا على تزويد هذه القوات بعد ن�رشها يف م�رسح العمليات ،وذلك
كله ي�أتي من خالل التعبئة العامة قبل �أو �أثناء احلرب .
املفاهيم العامة للإ�سناد الإداري
توجد العديد من املفاهيم العامة للإ�سناد الإداري منها :
يعرف الإ�سناد الإداري ب�أنه :فن وعلم �إدارة تدفق الب�ضائع
والطاقة واملعلومات واملوارد الأخرى كاملنتجات واخلدمات
وحتى الب�رش من منطقة الإنتاج �إىل منطقة ال�سوق ،ويق�صد بها يف
املفاهيم الع�سكرية نقل الأ�سلحة وامل�ؤن واملعدات وغريها للقوات
�سلما وحر ًبا .
امل�سلحة يف �أي م�رسح من م�سارح العمليات ً
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الإ�سناد الإداري هو عمليات تنفيذية تعنى بها وحدات �إدارية لها هيكلها التنظيمي الذي يتيح لها القيام بواجبها
على �أكمل وجه لكافة �أفرع القوات امل�سلحة ،وتنفذ كل املهام الإدارية من تخطيط وتنفيذ لإمداد القوات يف امليدان
طبقا للخطط العملياتية املو�ضوعة مل�سارح العمليات لكافة امل�ستويات الإ�سرتاتيجية والعملياتية والتعبوية

• الإ�سناد الإداري :هو كذلك علم تخطيط وتنفيذ وحركة
و�صيانة القوات وي�شمل التخطيط ،والتطوير ،والطلب ،والتخزين،
واحلركة ،والتوزيع ،وال�صيانة ،والإ�صالح ،والإخالء ،والتخل�ص
من املمتلكات الع�سكرية غري ال�صاحلة وا�ستبدالها .
• الإ�سناد الإداري :هو كذلك �أحد فنون احلرب التي ت�شمل
تخطيط وتنفيذ عمليات �إمداد وحدات وقواعد القوات امل�سلحة
ب�صنوفها املختلفة الربية واجلوية والبحرية ،باالحتياجات
الأ�سا�سية من املواد الغذائية والأ�سلحة واملعدات والعتاد والذخائر
والوقود والتجهيزات واملهمات وقطع الغيار املختلفة� ،إ�ضافة
�إىل نقل و�إخالء الأ�سلحة املت�أثرة بالعمليات و�إ�صالحها ،وتقدمي
الإ�سناد الطبي يف امليدان ،و�إخالء اجلرحى واملر�ضى ومعاجلتهم،
كما ي�ضاف �إىل ذلك توفري خمزون احتياطي من كافة االحتياجات
التموينية املختلفة ون�رشها عند احلاجة ،و�إن�شاء طرق املوا�صالت
ومدارج الطائرات امليدانية ومرا�سي ال�سفن ،وكلما يتعلق ب�إ�سكان
القوات ومتويلها وفق اخلطط العملياتية املو�ضوعة �سعيا نحو
احلفاظ على اجلاهزية والكفاءة القتالية للقوات ،لتواكب التطورات
امليدانية يف املوقف القتايل وات�ساع رقعة الأعمال القتالية
يف م�رسح العمليات لت�شمل امل�ستويات الثالثة الإ�سرتاتيجي
والعملياتي والتعبوي .
• الإ�سناد الإداري :يعرف ب�أنه جمموعة من اخلدمات الإدارية
والتموينية واالحتياجات واخلدمات التي تقدم للقوات امل�سلحة
يف ال�سلم �أو احلرب ،ويف الأماكن والأوقات املحددة ،من خالل
تقدير ن�سبة االحتياجات والت�سهيالت يف توفري وا�ستالم وتخزين
وتوزيع هذه املواد واخلدمات يف �أق�صى درجة من املرونة وخفة
احلركة لتحقيق جناح العمليات القتالية يف م�رسح العمليات
لتحقيق مهمة القائد العملياتي وحتقيق الغاية الوطنية .
• يعرف الإ�سناد الإداري يف العمليات امل�شرتكة :ب�أنه نظام
توفري املوارد من خالل تعبئة ون�رش وا�ستدامة هذه املوارد للقوات
�أثناء تنفيذ العمليات القتالية امل�شرتكة من خالل نقل وتزويد
و�صيانة ورعاية القوات واملعدات وتنفيذ �أكرب جهد ممكن للحفاظ
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على ن�سبة الإمداد والتموين الالزمة والكافية للقوات املقاتلة .
• كما عرف الإ�سناد الإداري يف م�سارح العمليات :ب�أنه
التخطيط والتنفيذ الإ�سرتاتيجي لعمليات االكتفاء الإداري من
الإمدادات والتموينات للقوات املتحركة �أثناء تنفيذها ملختلف
العمليات امل�شرتكة ،فالإ�سناد الإداري هو الطريقة التي يتم
مبوجبها تزويد القوات امل�سلحة بكل ما حتتاجه ال�ستمرار القتال
�أثناء احلرب ،لذا ف�إن الإ�سناد الإداري ي�ؤثر على جمريات احلرب
�سل ًبا �أو �إيجا ًبا� ،سواء من الناحية القتالية �أو من الناحية املعنوية
يف النجاح واال�ستمرار �أو الف�شل والهزمية .
�إذًا فالإ�سناد الإداري هو عمليات تنفيذية تعنى بها وحدات
�إدارية لها هيكلها التنظيمي الذي يتيح لها القيام بواجبها على
�أكمل وجه لكافة �أفرع القوات امل�سلحة ،وتنفذ كل املهام الإدارية
من تخطيط وتنفيذ لإمداد القوات يف امليدان طبقا للخطط العملياتية
املو�ضوعة مل�سارح العمليات لكافة امل�ستويات الإ�سرتاتيجية
والعملياتية والتعبوية ،بحيث تزود كافة القوات والقواعد يف
م�سارح العمليات القتالية بكافة امل�ستلزمات الإدارية والتموينية
وتنفيذ كافة اخلدمات امليدانية و�أعمال التنظيم والتطوير وال�رشاء
والتجهيز والتوزيع والإخالء وال�صيانة والإ�صالح وعمليات النقل
واخلدمات الطبية ،فهو نظام متكامل لن�شاط �شامل وم�ستمر يتم يف
كافة م�ستويات العمليات القتالية يف ال�سلم �أو احلرب ويربط كال
من عمليات النقل والتموين والتخزين وال�صيانة وتوفري املعدات
وجعلها عم ًال واح ًدا ي�ضمن عدم ح�صول �أي خلل يف هذه املجاالت
وميهد الطريق لإجناز املهام املوكلة للقوات امل�سلحة .
املهام والعمليات الرئي�سية للإ�سناد الإداري
اختلفت الآراء حول ترجمة مفهوم الإ�سناد الإداري لدى
الباحثني والكتاب املتخ�ص�صني العرب عندما ترجموا كلمة
اللوجي�ستي من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية ،فمنهم من ترجم
معناها على �أنه الإمداد والتموين ومنهم من ترجم معناها على
�أ�سا�س �أنها ال�ش�ؤون الإدارية �أو الإ�سناد الإداري ،وكال املعنيني
ي�ؤديان �إىل املعنى نف�سه بال �شك ،ومن �أهم العمليات واملهام التي
يقوم بها الإ�سناد الإداري هي كالآتي:

• التموين الع�سكري :وعادة تكون لها ت�شكيالت خدمات
منف�صلة ،ولها هياكل تنظيمية جتعلها قادرة على القيام مبهامها
التموينية الالزمة ،ومن م�س�ؤولياتها توفري و�إدارة وت�سلم وتخزين
و�رصف جميع �أ�صناف الإمدادات املطلوبة للقوات امل�سلحة ،ويتم
تزويد كل وحدة بناء على جداول الأركان الذي يو�ضح م�ستحقاتها
ح�سب القوة الب�رشية لها� ،سواء للأفراد �أو املعدات من امل�ستحقات
الأ�سا�سية من االحتياجات واملعدات املخ�ص�صة لها .
تقوم اجلهات القائمة على خدمات الإ�سناد الإداري مبهام
التخزين وال�رصف من خالل تنفيذها خلطة التزويد املقرة لكافة
الوحدات والت�شكيالت والتي غالبا ما تكون ثابتة ،بحيث ت�صدر
�أوامر ال�رصف �إىل املخازن �أو امل�ستودعات املخ�ص�صة لذلك والتي
حتتوي على كافة الأ�صناف املطلوبة وفق خطوط �إمداد معروفة
من القاعدة وامل�ستودعات املركزية و�إىل الفرعية ثم �إىل اخلطوط �أو
�سلما وحر ًبا ب�شكل م�ستمر .
الوحدات الأمامية طبقا للموقف ً
وفرت تقنيات احلا�سب الآيل الوقت واجلهد املبذولني يف
�إدارة م�ستودعات التخزين وعالقتها ببع�ضها البع�ض ،ف�أ�صبحت
م�ستويات التخزين والتكدي�س والطلبات التي تتم �آل ًيا ،و�أ�صبح
النظام الآيل التمويني يرتبط ارتباطا مبا�رشا مع �أنظمة �آلية �أخرى،
لي�ستقي منها املكونات ال�رضورية يف التخطيط والطلب وال�رصف،
كنظام القوى الب�رشية ،والنظام املايل ،ونظام التزويد والت�سليح
وقطع الغيار وغريها من املواد اخلا�صة بها .
• الإعا�شة :تعنى ب�إعا�شة القوات من املواد الغذائية الالزمة
للأكل وال�رشب ،والتي يتم توزيعها ح�سب القوة الب�رشية ،وهي
تقوم بتوفري املطابخ امليدانية وغريها من الأمور واملهام املوكلة
لها �سلما وحربا.
• م�ستلزمات الأفراد :وهي ما يحتاجه الفرد الع�سكري من
املالب�س والأفر�شة واالحتياجات ال�شخ�صية مثل املنظفات
ب�أنواعها والتي يتم �رصفها طبقا حلجم القوة الب�رشية للوحدات.
• املحروقات والوقود :وهي امل�شتقات النفطية الالزمة للقوات
مثل البنزين والديزل والزيوت وال�شحومات وغريها والتي يتم
توزيعها ح�سب معدل االحتياج واال�ستهالك بح�سب املهام املنفذة
وامل�سافة التي تقطعها الآليات واملعدات .
• املواد الدفاعية :مثل الأخ�شاب واحلديد ومواد البناء امليداين
والكهرباء يتم توزيعها والقيام بها وفق �آلية خمططة بني جهات
هند�سية وخدمات بالقوات امل�سلحة .
• املواد الطبية :الأدوية وم�ستلزماتها الإ�سعافية والتي يتم
�رصفها ح�سب حجم القوات ونوع املهمة وتكون بتقديرات طبية
معينة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستلزمات امل�ساندة للربامج غري الع�سكرية
التي قد ت�ستخدمها القوات امل�سلحة عند تفعيل التعبئة العامة .

• كذلك يوكل �إىل الإ�سناد الإداري تخزين امل�ستلزمات
اخلا�صة باجلانب الفني �أو الت�سليح مثل قطع الغيار اجلديدة
والتي حتتاجها الآليات واملعدات لتبقى يف م�ستوى من اجلاهزية
والكفاءة القتالية العالية ،يتم �رصفها طبقا للحاجة امللحة لها،
كذلك حتتفظ بذخائر الأ�سلحة واملتفجرات مثل القنابل والألغام
وال�صواريخ والطلقات النارية والتي يتم �رصفها ح�سب نوع ومدة
املهمة ونوع املعدات والأ�سلحة امل�ستخدمة ،بالإ�ضافة �إىل معدات
الت�سليح الرئي�سية مثل الدبابات واملدافع والعربات واملولدات
والتي يتم توفريها و�رصفها وفق خطط العمليات .
• ال�صيانة الفنية :ال�صيانة الفنية ت�شكل جمموعة من الإجراءات
الفنية املنظمة التي تتخذ للحفاظ على اجلاهزية القتالية للآليات
دائما
واملعدات والأنظمة الع�سكرية بحيث تبقى يف حالة جيدة ً
باحلفاظ على املوجود وتطوير وحتديث �أدائه وقدراته على كافة
امل�ستويات وملختلف ال�صنوف والأ�سلحة ،وعلى امل�ستوى العام
تنفذ القوات امل�سلحة يف خمتلف دول العامل ال�صيانة الفنية على
عدة خطوط نركز فيها على الآتي :
■ ال�صيانة الدورية امل�ستمرة على م�ستوى الفرد والطاقم:
وعادة تكون يف اخلط الأول �أو يقوم بها طاقم ال�سالح �أو املعدة �أو
النظام �أيا كان ،بحيث يوكل �إليه تفقد جاهزية ال�سالح من خالل
�صيانته من الت�أثريات الطبيعية �أو من اال�ستخدام �أو من الرطوبة
والأتربة واحلرارة وغريها ،كما يظم ت�شكيلة الطاقم الأ�سا�سية
مهند�سني متخ�ص�صني فن ًيا للقيام مبهام ال�صيانة .
■ ال�صيانة الت�شغيلية على م�ستوى الوحدة الفرعية :وهي مهام
تقوم بها الوحدة الفرعية يف داخل املع�سكرات ،ويقوم بها الفنيون
وطاقم ال�صيانة الفنية ،والتي غالبا ما تكون �صيانة عامة ،حيث
يقومون بال�صيانة الوقائية للآليات واملعدات والأجهزة املختلفة
وفق خطة مربجمة وح�سب املواقف الفنية الطارئة .
■ �صيانة �إ�سناد الوحدة القتالية :تتم �صيانة امل�ستوى التعبوي
من قبل الوحدات الفنية والور�ش املتخ�ص�صة التي متتلك قدرات
ال�صيانة الت�شغيلية ،حيث تر�سل الوحدات الفرعية املعدات �إىل ور�ش
ال�صيانة يف اخلط الثاين و�إعادتها بعد �إ�صالحها ،وقد ير�سل �أو
ي�أتي الطاقم �إليها ،ويتميز هذا الطاقم بالتلبية العاجلة لأي طارئ
يف هذا املجال .
■ �صيانة الإ�سناد العام :وهذه تتم يف الور�ش الأكرب يف
اخلطوط اخللفية ،وتقوم ب�صيانة الآليات واملعدات الأكرث �أعطاال
بحيث تقوم ب�إ�صالحها ثم �إعادتها �إىل الوحدة التابعة لها .
■ ال�صيانة املركزية :يتم تنفيذ هذه ال�صيانة يف ال�رشكات
الكفيلة �أو امل�صنعة للآلية �أو املعدة الع�سكرية التي متتلكها
القوات امل�سلحة ،ويهتم هذا امل�ستوى ب�إعادة املعدات �أو
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عمليات النقل الربي تنفذ من خالل ا�ستخدام الو�سائل واملعدات اخلا�صة بها والتي تهدف
�إىل حتقيق جمموعة الأهداف الرئي�سية لتنفيذ العمليات ابتداء من خطوط �سري الإمداد الآمنة
وال�سريعة التي ت�ضمن و�صولها �إىل م�سرح العمليات
الآليات �إىل العمل وو�ضعها يف املخزون الإ�سرتاتيجي �إذا
كانت غري �صاحلة لال�ستخدام ،وب�إمكان هذا امل�ستوى تقدمي
الإ�سناد مل�ستوى الإ�سناد التعبوي �أو الإ�سرتاتيجي .
■ النقل الع�سكري :يق�صد بعمليات النقل الع�سكري،
مبجموعة املهام املعنية بالنقل والتزويد لوحدات وقواعد
القوات امل�سلحة يف جميع امل�ستويات التعبوية والعملياتية
والإ�سرتاتيجية ،والتي ت�ستهدف نقل الأفراد واملواد التموينية
والعتاد من موقع �إىل �آخر حمدد طبقا للخطط العملياتية
املو�ضوعة �سواء يف ال�سلم �أو احلرب ،لكافة الأ�سلحة الربية
واجلوية والبحرية ،وتعد عمليات النقل والتزويد كما و�صفها
اخلرباء الع�سكريون ب�أنها العن�رص الرئي�سي لنجاح املهام
الإدارية على كافة امل�ستويات .
فتختلف و�سائل النقل باختالف املهمة املطلوب تنفيذها
والبيئة اجلغرافية واملوقف العملياتي يف امليدان الذي تنفذ
فيه املهمة ،والتي غالبا ما تكون �ضمن الهيكل التنظيمي
للوحدات والقواعد والت�شكيالت املختلفة .
تنق�سم عمليات وو�سائل النقل الع�سكري �إىل الآتي :
◗ عمليات النقل الربي :عمليات النقل الربي تنفذ من
خالل ا�ستخدام الو�سائل واملعدات اخلا�صة بها والتي تهدف
�إىل حتقيق جمموعة الأهداف الرئي�سية لتنفيذ العمليات ابتداء
من خطوط �سري الإمداد الآمنة وال�رسيعة التي ت�ضمن و�صولها
�إىل م�رسح العمليات ،ت�ستخدم عمليات النقل الربي العديد
من الو�سائل املختلفة التي مت ت�صميمها على �أ�سا�س طبيعة
الأر�ض واحلموالت من حيث الكم واحلجم والنوع وطبيعة
وم�ستوى الطرق التي ت�سلكها وطبيعة العمليات التي تنفذها
القوات يف امليدان .
�إن ظهور التقنيات احلديثة التي �أدخلت على و�سائل النقل
من حيث �آلية التحميل والتفريغ الآيل ،ومراعاة اخل�صو�صية
يف جمال �آليات النقل الع�سكرية التي يجب �أن تتما�شى مع
ظروف املوقف القتايل من حيث االت�صاالت واال�ستخبارات
واحلماية وطبيعة الأر�ض ،فهناك قطارات ال�سكك احلديدية يف
بع�ض الدول التي حتمل كميات كبرية من الإمدادات الع�سكرية،
وكذلك ال�شاحنات الكبرية التي حتمل �شحنات كبرية من
املعدات وامل�ؤن  ،وكذلك ال�شاحنات املتو�سطة التي حتمل
احلاويات لنقل الذخائر �أو �صهاريج الوقود والعربات املدولبة
والدبابات ،وكذلك نقل امل�ؤن واملعدات املختلفة.
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◗ عمليات النقل اجلوي� :أثبتت معظم عمليات القتال
احلديثة �أن عمليات النقل اجلوي متتلك من الأهمية الكثري
�إذا ما قورنت بعمليات النقل الأخرى ملا توفره من امتيازات
تنعك�س �إيجابا يف جناح العمليات القتالية ،وت�شكل طائرات
النقل الع�سكرية �أحد �أهم عنا�رص القوات اجلوية ،فهي على
�صعيد الإ�سناد الإداري توفر �أهم عن�رص وهو ال�رسعة يف
�إي�صال الإمدادات الإدارية يف الوقت واملكان املنا�سبني ،مع
توفر �سعة حتميل كبرية للم�ؤن ،وتعد طائرة النقل الأمريكية
( )C5مثال على ذلك ،كما تتميز عمليات النقل اجلوي بقدرتها
على مد القوات املحا�رصة يف حال عدم وجود خطوط �إمداد
�أر�ضية ،من خالل �إ�سقاط تزويد مظلي جوي لها ،لكن قد
تواجه و�سائل النقل اجلوي بع�ض ال�صعوبات مثل تدمري
مدارج الهبوط الذي يحول دون هبوطها .
دورا فعالاً يف عمليات النقل
كذلك ت�شكل الطائرات العمودية ً
اجلوي حيث ا�ستخدمت املروحيات الكبرية يف رفع و�إنزال
املعدات الع�سكرية وم�ساندة عمليات ال�صيانة الفنية وعمليات
الإخالء والعمليات الطبية يف نقل اجلرحى وامل�صابني .
◗ عمليات النقل البحري :يف عمليات احلرب احلديثة تتطلب
عمليات النقل البحري وجود بنية �أ�سا�سية فعلية للموانئ التي
متتد على طول ال�سواحل من خالل توفري املرا�سي الوا�سعة
واملمتدة التي تتنا�سب مع ا�ستقبال و�إبحار ال�سفن التي
تتعامل مع كافة عمليات النقل من تفريغ و�شحن الإمدادات،
على �أن تتوفر لها احلماية الكاملة من البحر والرب واجلو مع
توفري مناطق بديلة ،كذلك وجود الو�سائل املنا�سبة للنقل من
ال�سفن والعبارات وو�سائل حمايتها على امتداد خطوط الإمداد
البحري .
فر�ضت طبيعة ا�ستخدام املوانئ التعاون الوثيق يف جمال
نقل الإمدادات بني اجلهات العاملة على املوانئ حيث ت�ستعني
القوات امل�سلحة باجلهات املدنية التي متتلك �سفن �شحن
عمالقة التي ت�ستخدم لنقل حاويات الب�ضائع يف نقل املعدات
الع�سكرية ذات الأحجام الكبرية والذخائر وامل�ؤن وقطع الغيار
وغريها �إىل القوات املقاتلة يف اخلطوط الأمامية ذلك �إذا مل
تتوفر �سفن ال�شحن الع�سكرية والعبارات التي ت�ستخدم يف
املجال الع�سكري من خالل القواعد البحرية املنت�رشة .
◗ اخلدمات الطبية :يعنى الإ�سناد الإداري باملهام املتعلقة
بجوانب تخزين وتوفري م�ستلزمات ال�سالمة الطبية للقوات،

ميدانيا ،و�إخالء اجلرحى
وو�سائل تقدمي الإ�سناد الطبي
ً
وامل�صابني و�ش�ؤون حفظ ال�صحة العامة ،و�إدارة امل�ست�شفيات
امليدانية والثابتة يف خمتلف امل�سارح العملياتية .
◗ الإ�سناد الهند�سي :هذا الإ�سناد مهم جدا يف احلفاظ على
�سري العمليات يف امليدان ،فهو يجهز البنية الأ�سا�سية يف
م�رسح العمليات وميهد لنجاح العمليات ،وهذه تدخل �ضمن
متهيد م�رسح العمليات من حيث �إ�صالح و�صيانة الطرق
واملن�ش�آت .
�أهم مبادئ الإ�سناد الإداري
�أوال :الب�ساطة وذلك من خالل توحيد الأوامر الإدارية
املختلفة وحتديد الأ�سبقيات طبقا خلطط العمليات .
ثانيا :املرونة من خالل القدرة على التكيف مع الأحداث
واملتغريات يف �سري العمليات القتالية التي تت�ضمن تقديرات
املوقف واخلطط البديلة والتنفيذ االحتياطي لأي طارئ يف
ميدانيا .
�سري املعارك
ً
ثالثا :االقت�صاد بتوفري الإ�سناد الإداري ب�أقل تكلفة عند
حتديد الأولويات وتخ�صي�ص املوارد .
رابعا :اال�ستدامة والقدرة على احلفاظ على الإ�سناد الإداري
جلميع امل�ستخدمني يف جميع �أنحاء امل�رسح العملياتي على
طول مدة العمليات ،ويعد الإ�سناد طويل املدى هو التحدي
الأكرب للإ�سناد الإداري .
م�ستويات عمليات الإ�سناد الإداري الع�سكري
تناولت العديد من املدار�س الع�سكرية يف درا�ساتها
مو�ضوع م�ستويات الإ�سناد الإداري الع�سكري ،حيث عرفته ب�أنه
وجهات النظر التي تو�ضح الأهداف والعالقة بني الإجراءات
املتخذة يف امل�ستويات الثالثة الإ�سرتاتيجي والعملياتي
والتعبوي ،التي تنطبق كذلك على العمليات القتالية �أو غريها
من العمليات الع�سكرية الأخرى ب�شكلها العام .
منح التقدم التكنولوجي يف نظم املعلومات واالت�صاالت
�سهولة يف تنفيذ عمليات الإ�سناد الإداري الع�سكري والنقل
على امل�ستويات الثالثة الإ�سرتاتيجي والعملياتي والتعبوي،
يف وقت ال�سلم واحلرب وينفرد كل م�ستوى عن الآخر مبا يلي :
◆ يتم تنفيذ الإ�سناد الإداري الإ�سرتاتيجي ،على امل�ستوى
الوطني والدويل من خالل مفهوم تنفيذي �شامل ملجمل
العمليات ابتداء من حتديد االحتياجات الأ�سا�سية �إىل اختيار
نوعية املعدات والآليات واملوارد وتوزيعها على �أفرع القوات
امل�سلحة ،ويت�ضمن الإ�سناد الإداري يف هذا امل�ستوى درا�سة
وتخطيط عمليات الإمداد امل�ستدامة مل�سارح العمليات ب�شكل
م�ستمر ،و�إيجاد امل�صادر امل�ستمرة من خالل التن�سيق مع
ال�رشكات الوطنية �أو من خالل العالقات الدولية .

◆ �أما يف امل�ستوى العملياتي ،فيتم الإعداد للتنفيذ داخل
الوحدات القتالية باال�ستعداد ال�ستقبال الإ�سناد الإداري
وتخزين املعدات ثم توزيعها  ،كما يتم يف هذا امل�ستوى �إيجاد
�أنظمة وو�سائل النقل �إىل م�رسح العمليات وجتهيز وتوفري
و�صيانة هذه املعدات .
◆ يف امل�ستوى التعبوي ،ينفذ الإ�سناد الإداري يف هذا
امل�ستوى �أثناء القتال �أو عند الوقفات التعبوية �أو العملياتية،
يف م�رسح العمليات ،ويتم ذلك من خالل الوحدات الإدارية
والتي غالبا ما تكون �ضمن ت�شكيل الألوية والت�شكيالت
والقواعد امل�شاركة يف العمليات القتالية ،وقد تكون وحدات
منف�صلة تعنى مبهام تقدمي الإ�سناد الإداري ويبقى الهدف
الرئي�سي من عمليات الإ�سناد الإداري هو متكني الوحدات
املقاتلة من تنفيذ العمليات القتالية ب�شكل متوا�صل وناجح .
و�أختم مقايل هذا بالقول �إن الإ�سناد الإداري يف خمتلف
العمليات القتالية ويف خمتلف امل�ستويات لي�س باملو�ضوع
�أو الإ�سناد الهني �أو الب�سيط ،حيث يعد التخطيط للإ�سناد
الإداري وتزويد القوات يف امليدان من العمليات ال�صعبة جدا
 ،ف�أغلب الدول تعطي هذا اجلانب جل اهتمامها من خالل
�إجراء التمارين امليدانية ،واختبار الكفاءة واجلاهزية القتالية
للت�أكد من جاهزية كافة الوحدات الإدارية للقيام ب�أدوارها
يف العمليات �سواء يف ال�سلم �أو يف احلرب .
يف العمليات احلديثة �أعطت الدول الكربى اجلانب اللوازمي
جل االهتمام و�شكلت له �ألوية �إدارية كاملة ت�سند به قواتها
العاملة فيما وراء البحار .وال تقل �أهمية منها العمليات التي
جتري بداخل �أرا�ضي الدول ،فبدون الإ�سناد الإداري الناجح
ال ميكن الي عملية قتالية �أن تنجح ،ولنا يف تاريخ احلروب
يف خمتلف الع�صور عربة ،فكم من جيو�ش قوية هزمت ب�سبب
عدم جناح الإ�سناد الإداري لها ،وكم من جيو�ش �أخرى جنحت
عملياتها بنجاح خطط الإ�سناد الإداري لها.
املراجع:
 mالتموين اللوج�ستي للقوات خالل العمليات احلربية احلديثة.
 mاالمداد والتموين يف القوات الربية .
 mاحلرب احلديثة و�أثرها يف عمليات الإ�سناد الإداري .
 mجملة ( )army logisticianالعدد نوفمرب . ٢٠٠٥
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الإعالم بني الإخبار و�ضبط
الر�أي العام وحماربة ال�شائعات

تربز يف املجتمعات الإن�سانية بع�ض الظواهر النف�سية واالجتماعية املهمة وذات
الت�أثري الكبري على احلياة الب�شرية ،وبخا�صة على ال�صعيدين النف�سي واالجتماعي،
ولهذه الظواهر دور كبري يف ت�شكيل ال�سلوكيات الب�شرية ،بل ويف كثري من
الأحيان تتحكم فيها من حيث حتديد ال�ضوابط والتعليمات للب�شر ،ومنذ القدم �أكد
عليها العلماء يف جمايل علم النف�س واالجتماع ،وقد �أ�صبحت ت�شكل قيم ًا مهمة
يف حياة الأفراد واجلماعات ،وقد �أطلق العلماء عليها م�سميات العقل اجلمعي �أو
ال�ضمري اجلمعي ،وكانوا ي�ؤكدون على �أهميتها يف الأنظمة ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات
الع�سكرية ،مثلما ترتك �أثرها البالغ على م�ؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي ،وعلى �شرائح
املجتمعات املكونة جلميع املنظومات املجتمعية.
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اللواء الركن متقاعد الدكتور
حمـمــــــد خلــــــــف الرقــــــــــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

مع تطور النظريات يف جمايل علم االجتماع وعلم النف�س� ،أثبت
العلماء ح�صول تغريات وتطورات على هذه الأفكار الفل�سفية ،وركّ زت
هذه التطورات على الواقع احلقيقي الذي ميكن للإن�سان �أن يلم�س �آثاره
املو�ضوعية ،وهو ما �أُطْ لِق عليه م�صطلح الر�أي العام.
وهنا يت�ضح مدى العالقة بني مفهوم العقل اجلمعي �أو ال�ضمري
اجلمعي وبني الر�أي العام ،مبعنى �أن مفهوم الر�أي العام هو تطور
لفكرة ومفهوم العقل اجلمعي �أو ال�ضمري اجلمعي للمجموعة الب�رشية،
فالعقل اجلمعي كفكر فل�سفي هو ما يفكر به جمموعة من النا�س �إزاء
موقف معني �أو م�صلحة معينة تهم املجموع ،والر�أي العام بتعريفه
املب�سط هو الأفكار التي ت�سود النا�س الذين يرتبطون م ًعا مب�صالح
م�شرتكة ،ولهم وجهات نظر متقاربة �أو موحدة �إزاء ق�ضية حمددة� ،أو
جتاه موقف معني �أو م�س�ألة من امل�سائل املهمة التي تقع يف �إطار
اهتمامهم� ،أو رمبا لها عالقة مبعتقداتهم �أو بحياتهم اليومية �أو
بعاداتهم وتقاليدهم.
وهنا ميكن الت�أكيد على �أن الر�أي العام لي�س جمرد رد فعل
ب�سيط ي�ستند �إىل الأعراف �أو التقاليد� ،أو يخ�ضع لأي م�ؤثرات �أخرى
يف البيئة ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية �أو الع�سكرية �أو
غريها� ،إمنا ميكن القول ب�أن الر�أي العام هو ح�صيلة متازج الأفكار
بالعواطف ،واختالط االنحياز باحلقائق� ،أو التقاطع �أو التوافق بني
نوع
امل�صالح واملبادئ ،وهنا يكون هو الر�أي العام الغالب ،وهناك ٌ
�آخر من الر�أي العام وهو املت�صل باملوروثني الديني والثقايف ،وهو
ما يطلق عليه االجتاه العام ،وهو عبارة عن ثوابت دينية -تدخل يف
�صلب املعتقد وي�صعب تغيريها ولها �صفة الثبات والدوام -وثوابت
اجتاها له �صفة الدميومة
اجتماعية من العادات والتقاليد -التي متثل
ً
أي�ضا -مبعنى �أن االجتاه العام ي�شكل ال�شق الثابت من
واال�ستمرارية � ً
الر�أي العام ،ذلك لأن الر�أي العام الغالب يت�صف باحلركة والتغيري،
جماعي لأغلبية النا�س يف
والر�أي العام لي�س �إجماع ًيا بل هو ر�أي
ٌ
البيئة ال�سائدة ،لأنه قد يكون هناك من يعار�ض هذا الر�أي ال�سائد.
ومن �أنواع الر�أي العام ما هو ر�أي ظاهر ،و�آخر ر�أي كامن ،فالظاهر
ت�شارك فيه و�سائل االت�صال اجلماهريي (الإعالم) الوطني وغري
الوطني ،الإعالم الر�سمي وغري الر�سمي ،كما ت�شارك فيه املنظومات
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،ومثال على ذلك الر�أي العام جتاه
الأحداث العامة واالنتخابات العامة ،ويف املقابل ف�إن الر�أي العام
الكامن يبقى خمتف ًيا ،ولكنه يظل مهي ًئا ومتحفزاً للظهور عند زوال
الأ�سباب التي جعلته خمتف ًيا (كام ًنا) ،وهذا من �أخطر �أنواع �أو �أ�شكال
الر�أي العام على الأنظمة ال�سيا�سية ،وعلى امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،لأنه
يظل مكبو ًتا وعلى �شكل هم�سات ونربات خافتة ،وهنا يجب على
النظام ال�سيا�سي الفاعل والدينامي �أن يبقى متنب ًها ملثل هذا الر�أي
الكامن ،وعلى امل�ؤ�س�سات املعنية �أن جتد الآليات املالئمة للتعامل
والتكيف مع هذا الر�أي ،و�أن يبقى يف دائرة �ضوئها ،وحتت جمهر
درا�ساتها ،ذلك لأن الر�أي العام �سواء �أكان الغالب �أم االجتاه العام
�أم الظاهر �أم الكامن �أم غريه من �أنواع الر�أي العام كما يقول عامل
االجتماع (كويل « :)Charles Horton Coolyلي�س جمرد حا�صل جمع
�أحكام الأفراد متفرقة ،لكنه (تنظيم) ناجت عن عملية االت�صال والتفاعل

الر�أي العام لي�س جمرد رد فعل ب�سيط
بل هو ح�صيلة متازج الأفكار بالعواطف،
واختالط االنحياز باحلقائق ،والتقاطع �أو
التوافق بني امل�صالح واملبادئ
بني ه�ؤالء الأفراد ،ويعرب عن القوة اجلمعية للر�أي العام باعتبارها
طاقة ت�ؤدي �إىل امل�شاركة» ،وكذلك يقول العامل (فرديناند توني�س
�« :)Ferdinand Tonniesإن الر�أي العام هو حا�صل �رضب �أحكام الأفراد
يف �إطار املوقف ال�سيا�سي �أو االجتماعي مبا ينتج عنه من طاقة
يح�س بها الفرد كونها قوة خارجية» ،حيث يو�ضح العلماء �أن القوة
هنا هي قوة تنظيمية ،تقود �إىل تق�سيم العمل وتوزيع الأدوار ،وحتديد
االخت�صا�صات التي يقوم بتنفيذها �أ�شخا�ص متعاونون يف املراكز
واملنا�صب وامل�ستويات التعليمية والثقافية ،يف �إطار من الإح�سا�س
اجلمعي وامل�شاركة اجلمعية� ،أو ما ُيطْ لق عليه االتفاق العام �أو الر�أي
العام.
وهنا تربز حقيقة و�أهمية دور الإعالم (االت�صال اجلماهريي)
ب�أ�شكاله املختلفة من و�سائل ات�صال جماهريي وات�صال �شخ�صي
وو�سائل توا�صل اجتماعي يف تكوين هذا الر�أي العام �أو حتى االجتاه
عاما �أو
عاما �أو
ً
اجتاها ً
العام ،مبعنى �أن الكالم وحده ال يبني ر�أ ًيا ً
عاما ،بل ال بد من وجود عمليات �إعالمية ت�سند الأقوال ،مبعنى
اتفاقًا ً
يجب �أن يكون هناك تخطيط �إعالمي على امل�ستويني الإ�سرتاتيجي
والتكتيكي لربامج �إعالمية من خالل دورات براجمية ،و�إجراءات فعلية
من خالل و�سائل االت�صال اجلماهريي ب�أ�شكاله املختلفة ،و�أن حتمل
الربامج الإعالمية ر�سائل وم�ضامني وا�ضحة وقوية من �أجل ت�أ�سي�س
وتكوين الر�أي العام املراد ،وموا�صلة تدعيمه وتعزيزه.
ويف ظل ت�شابك وتداخل املعطيات الكثرية يف العمليات االت�صالية
(الإعالمية) ،وبخا�صة تلك املتعلقة بالإ�صالحات ال�سيا�سية �أو
االجتماعية �أو االقت�صادية ،و�إذا توافرت الإرادة لإجناح مثل هذه
العمليات الإعالمية،ال بد للقائمني على االت�صال (الإعالم) من ال�سعي
اجلاد واملو�صول خللق الر�أي العام املراد باال�ستناد �إىل الوقائع
واحلقائق والأرقام والإح�صائيات ،وال بد من توظيف كافة اجلوانب
الإعالمية والثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية لتهيئة
البيئة ال�سائدة خللق مثل هذا الر�أي العام املطلوب لت�شكيل مفاهيم
�إن�سانية جديدة لدى الأفراد واجلماعات ،بحيث يتكون لديهم ر�أي عام
يتحول �إىل ميل ،ثم �إىل اجتاه ثم بالتايل �إىل �سلوك.
وحتى يتم النجاح يف ت�أ�سي�س وتكوين الر�أي العام ،ال بد من
مراعاة امل�سارات التي ميكن �أن يتحرك خاللها االت�صال �-سواء
�أكان االت�صال اجلماهريي �أم االت�صال ال�شخ�صي– للت�أثري يف الر�أي
العام ،وتتمثل هذه امل�سارات يف عدة �أ�شكال من �أهمها :االت�صال من
(�أعلى �إىل �أ�سفل) من قمة الهرم �إىل قاعدته ،وهو االت�صال النازل من
القيادة يف الأعلى �إىل القاعدة ،بحيث يحمل هذا االت�صال التوجيهات
والتعليمات والبيانات والتو�ضيحات� ،أما امل�سار الثاين فهو االت�صال
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الر�أي العام الغالب والظاهر يت�صف باحلركة
والتغيري ،وهو ر�أي جماعي للأغلبية ولي�س �إجماعي ًا،
والر�أي العام (الكامن) هو الأخطر ،يظل خمتفي ًا
لكنه يظل مهيئًا ومتحفز ًا للظهور عند زوال الأ�سباب

للجيو�ش املحرتفة منهجية وا�ضحة وقيم
ع�سكرية جليلة و�سلوكيات من�ضبطة ير�سمها
ال�شرف الع�سكري والرتبية الع�سكرية ،وال
جمال لل�شائعات بني �صفوفها

الكالم وحده ال يبني ر�أيًا عامًا ،وال يُك ِّون
ً
اجتاها عامًا ،وال بد من التخطيط على
امل�ستويني الإ�سرتاتيجي والتكتيكي لتكوين
الر�أي العام املُراد

ال�شائعات مزيج من التخيالت و�أفكار
�أ�صحاب (الأجندات) اخلا�صة ،وقد
تخت�صر على الهم�س والكالم ،وقد
تتفاعل مع و�سائل االت�صال اجلماهريي

ال�صاعد من قاعدة الهرم �إىل القيادة الأعلى (من �أ�سفل �إىل �أعلى)،
وهو الذي يحمل املطالب وامللحوظات وال�شكاوى واخلطابات والآراء
والأفكار التي تعرب عن مطالب اجلماعات ،والتي ت�صب يف بوتقة الر�أي
العام املطلوب �أو رمبا تخالفه يف بع�ض الأحيان.
وللإعالم (االت�صال) هنا دور كبري ومهم �سواء �أكان عن طريق
االت�صال ال�شخ�صي �أم عن طريق و�سائل االت�صال اجلماهريي �أم و�سائل
التوا�صل االجتماعي احلديثة �أم عن طريق حمالت الهم�س وال�شائعات
التي تدخل يف �إطار االت�صال ال�شخ�صي �أحيا ًنا ،وقد متتد �إىل الإعالم
املقروء وامل�سموع واملرئي.
وهنا ينبغي التوقف عند هذه اجلزئية (الهم�س وال�شائعات)
والتي ت�شكل مقت ًال لعمليات النهو�ض والبناء ،وت�ؤثر ت�أثرياً �سلب ًيا على
م�سارات الإ�صالح والتنمية ال�شاملة ،وبخا�صة يف هذه الأيام ،حيث
جتد بيئتها املنا�سبة يف مواقع التوا�صل االجتماعي احلديثة ،فال
رقيب وال ح�سيب ،وال ت�رشيعات رادعة تت�صدى ملثل هذه ال�شائعات
التي تغ�ص بها و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث يكرث املنظرون بال
علم ،واالتهامات بال دليل ،والإعالميون الذين ال يتحلون ال مب�س�ؤولية
وال �ضمري ،وي�سريون حيث تكون امل�صالح اخلا�صة وعلى قاعدة
(�أنا فقط  ..وما بعدي الطوفان) ،ويف زمن الظلم والف�ساد واغتيال
ال�شخ�صيات واملنجزات ،واملطلوب هو االنتباه التام واليقظة واحلذر
من هذه ال�شائعات الهدامة ،حيث يختلط الأمر بني احلقائق والأكاذيب،
فمن املعروف �أن ال�شائعات الهدامة تبنى على اجتزاء احلقيقة مل�صالح

املروجني لهذه ال�شائعات ،حيث جتري معاجلتها بالتكبري والتهويل
واملبالغة ،وبالت�أكيد والتكرار ب�أ�شكال و�أ�ساليب وو�سائل خمتلفة،
وقوالب م�صممة بعناية ،وتعالج باحلذف والتهوين من قوة ومنجزات
الدولة �أحيا ًنا ،وبت�سليط املزيد من الأ�ضواء على جوانب حمددة� ،أو على
معامل خمتارة �أحيا ًنا �أخرى ،وذلك دون ا�ستكمال للفكرة �أو ا�ستيفاء
للمو�ضوع ،الأمر الذي يحجب الر�ؤية ال�صحيحة ،و ُي�ص ِّع ُب من الو�صول
للتحليل الدقيق من قبل القارئ �أو امل�شاهد �أو ال�سامع ،وبالتايل ال
يتمكن من تكوين ر�أي عام �صحيح ومتوازن جتاه هذه ال�شائعة ،ومن
املعروف وامللحوظ �أن الكثري من ال�شائعات ت�صاغ بطريقة �سهلة جداً،
بحيث تقود �إىل هدفها مبا�رشة وبخا�صة يف بيئة لي�ست على عمق من
الثقافة� ،أو خالية الذهن من اكتمال املعلومة ،عندها ي�سهل �رسيانها،
و�أحيا ًنا تتم �صياغتها مبا يتما�شى مع بع�ض الأعراف والتقاليد
اله�شة ،وقد يكون لها �صلة يف الأحداث اجلارية وبالبيئة ال�سائدة �سواء
�أكانت �سيا�سية �أم اجتماعية �أم اقت�صادية �أم ع�سكرية.
ولل�شائعات مظاهر عديدة ،ولديها الإمكانية للتفاعل مع الإعالم،
ولكنها تتدفق ب�شكل �أكرث وب�صورة �أ�رسع ،وبخيال �أو�سع من خالل
االت�صال ال�شخ�صي بني النا�س نظراً لتناقلها ال�شفوي وبهم�س ،ومن
خالل مواقع التوا�صل االجتماعي ،وتعد ال�شائعة من �أهم الأ�سلحة
النف�سية واالجتماعية التي قد تكون لك �أحيا ًنا ،وقد تكون عليك يف
�أحايني كثرية ،وتلج�أ �إليها الأطراف املت�صارعة ،و ُي ْح�سِ ُن ا�ستخدامها
أ�صحاب الأجندة اخلا�صة ،لأنهم متفرغون با�ستمرار للنظر فقط �إىل
�
ُ

الن�صف الفارغ وال�سلبي من الك�أ�س.
ويف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية واجليو�ش املحرتفة هناك م�ؤ�س�سات
متخ�ص�صة وهي املعنية بر�صد ومالحقة هذه ال�شائعات وحما�رصتها
وت�شخي�صها وا�ستالمها لتحليلها والوقوف على دقائق تفا�صيلها
لك�شف �أهدافها ومعاجلتها ،بو�ضع خطط لإحباطها وتفنيدها ودح�ضها
وحماربتها ومقاومتها ودفع خطرها بال هوادة ،وال يكون ذلك �إال
ب�أ�سلوب علمي مدرو�س ،وبخطط وعمليات نف�سية م�ضادة مدعمة
باحلقائق وم�سندة باملعلومات ال�صحيحة والأرقام الدقيقة.
وما ميكن قوله يف هذه املقالة املخت�رصة واملتوا�ضعة �إنه مهما
تقدم علم النف�س وعلم االجتماع ومهما يتم ت�سخريه من التقنيات
احلديثة يف جمال البحث ومعاجلة ال�شائعة ومقاومتها وحماربتها،
�إال �أن الإن�سان وعقله ومنطق تفكريه و�صحة معتقده وموروثه الديني
والثقايف والأخالقي يبقى هو الأ�سا�س يف التعامل مع ال�شائعة ،وهو
الأقوى على حماربتها ومقاومتها ،فاملواطن العاقل املح�صن املثقف
�سواء �أكان ع�سكر ًيا �أم مدن ًيا هو الذي ي�ضع ال�شائعة على طاولة
الت�رشيح اخلا�صة به ،ويخ�ضعها للتحليل بنف�سه ،فاهلل �سبحانه وتعاىل
حبانا عقو ًال ن�ستطيع �أن نمَ َ ي َز بها الطيب من اخلبيث ،وال�صدق من
الكذب ،واجلد من الهزل ،والأمان من اخلطر ،واحلق من الباطل.
وللم�ؤ�س�سات الع�سكرية منهجية وا�ضحة ،وملنت�سبيها �سلوكيات
معينة ت�ستند �إىل قيم ع�سكرية جليلة ،ت�ضع ن�صب عينيها خدمة
وطنها ،وم�صلحة قواتها امل�سلحة ،وعلى هذا الأ�سا�س تتعامل اجليو�ش

مع ال�شائعات ال�ضارة ،بل ما ميكن ت�أكيده هنا ب�أنه من ال�صعوبة
مبكان �أن جتد ال�شائعات لها مت�س ًعا بني �صفوف جن ٍد واعني ومثقفني
وم�ستندين �إىل تربية ع�سكرية وطنية قائمة على الوفاء للجندية
ومرتكزة على ال�رشف الع�سكري ،وعلى تربية وثقافة ع�سكرية منتمية
وموالية لأوطانها وقياداتها ،و�رشف اجلندية يفر�ض على كل ع�سكري
�أن يخ�ضع ال�شائعة للعقل وللمنطق ،وي�رشحها ويحللها وي�ستبعدها
من ذهنه ،وال ينقلها بل يئدها وهي يف مهدها ،وعلى امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية �أن ُتف ِّع َل االت�صال النازل من �أعلى �إىل �أ�سفل ،و�أن ت�سعى
لتفعيل االت�صال ال�صاعد من �أ�سفل �إىل الأعلى ليكون لديها ح�صيلة
معلومات دقيقة تبني عليها خططها ملحاربة ال�شائعات وتق�ضي
عليها يف مكانها � ْإن ُو ِجدت.
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املراجع :
• ب�سام عبدالرحمن امل�شاقبة ،الإعالم الأمني بني الواقع والطموح ،ط
 ،1دار �أ�سامة للن�رش والتوزيع ،عمان2012 ،م.
• الدكتور م�صطفى يو�سف كايف ،الإعالم احلربي بني الدعاية
وال�شائعة واحلرب النف�سية ،ط  ،1دار �أ�سامة للن�رش والتوزيع ،عمان،
2015م.
• العقيد م�صطفى الدباغ ،املرجع يف احلرب النف�سية ،ط  ،2دار
الفاروق ،عمان2007 ،م.
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عددا من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا
اللجنة العليا تتخذ
ً
اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19-ما زالت م�ستمرة يف
حالة االنعقاد الدائم ،وتتابع اللجنة بقلق بالغ ا�ستمرار تف�شّ ي جائحة كورونا (كوفيد )19-وما ت�شهده كثري من دول العامل من
موجات متتالية لهذه اجلائحة ،م�صحوبة بظهور �سالالت جديدة من الفريو�س ،وقد اتخذت اللجنة العديد من الإجراءات والتدابري
االحرتازية بناء على ما يتطلبه الو�ضع الراهن للجائحة ،وا�ضعة �سالمة و�صحة املواطن �ضمن �أولوياتها باعتباره �أغلى ثروات
الوطن .وكنا قد تناولنا يف العدد املا�ضي �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل القرارات املتخذة حتى
تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
يوم 3/31

جهود ال�سلطنة يف التعامل مع
جائحة كورونا (كوفيد)19-
�إن تداعيات جائحة فريو�س كورونا على
ُعماننا احلبيبة ب�شكل خا�ص والعامل �أجمع
ب�ش���كل عام تفر�ض علينا الت����آزر والتكاتف
والوقوف �صف���ا واحدا مع القرارات املتمثلة
يف اللجن���ة العلي���ا املكلف���ة ببح���ث �آلية
التعامل مع التط���ورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفي���د )19-واالمتثال لها
وع���دم التهاون به���ا ،لأن امل�صلحة العامة
و�سالم���ة و�صحة املجتم���ع �أ�سا�سا فوق كل
اعتبار ،ويجب على اجلميع التقيد وااللتزام
من خالل اتباع كاف���ة التعليمات والتدابري
ال�صحية  :كارت���داء الكمامة ب�شكل �صحيح،
وغ�سل اليدين بانتظام ،والتباعد املجتمعي،
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وجتن���ب الأماكن املزدحم���ة ،وجتنب مل�س
الع�ي�ن والأن���ف ،واحلر�ص عل���ى ممار�سات
النظافة ال�شخ�صية ،والبقاء يف البيت والعزل
عند ال�شعور ب�أي �أعرا�ض ،كذلك متابعة �آخر
م�ستجدات فريو����س (كوفيد ،)19-كما يجب
علين���ا التعاون والتكاتف بق���رارات اللجنة
املتعلقة ب�أخذ اللقاحات الوقائية امل�ضادة
لفريو�س كورونا (كوفيد ،)19-وعدم االكرتاث
لل�شائع���ات وا�ست�سق���اء املعلوم���ات م���ن
م�صادرها ال�صحيحة ،وذلك ل�سالمة و�صحة
اجلميع.
متابعة:
املالزم �أول  /حميد بن عبداهلل ال�صوايف

 تعلي��ق احل�ض��ور املبا��شر للطلبة يف
املدار���س اخلا�ص��ة والدولي��ة واقت�صار تلقي
التعلي��م فيه��ا عل��ى طريق��ة التعلم ع��ن بعد،
با�ستثن��اء طلب��ة ال�ص��ف الث��اين ع��شر �أ�سوة
باملدار���س احلكومية ،عل��ى �أن ي�رسي العمل
به��ذا الق��رار ابت��داء من ي��وم الأح��د � 4أبريل
 2021م حتى �إ�شعار �آخر.
 تعلي��ق الأن�شط��ة الريا�ضي��ة الر�سمية
والأهلي��ة ابت��داء من ي��وم اخلمي���س � 1أبريل
2021م حتى �إ�شعار �آخر.
 تقلي���ص ع��دد املوظف�ين الذي��ن
يطل��ب منهم احل�ض��ور �إىل مق��رات العمل يف
وحدات اجله��از الإداري للدول��ة وغريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �إىل ن�سبة %50
م��ن �إجمايل ع��دد املوظفني .وي��سري العمل
به��ذا الق��رار ابت��داء من ي��وم الأح��د � 4أبريل
2021م حتى �إ�شعار �آخر.
يوم 4/5

متدي��د العم��ل بق��رار �إغ�لاق كاف��ة
الأن�شطة التجارية مع ال�سماح بحركة الأفراد
واملركبات يف جميع حمافظات ال�سلطنة بني
م�س��اء �إىل ال�ساعة اخلام�سة
ال�ساع��ة الثامن��ة
ً
ابتداء من ي��وم اخلمي�س � 25شعبان
�صباح��ا
ً
ً
 1442ه��ـ املواف��ق � 8أبري��ل 2021م حت��ى
�صباح �أول �أيام �شهر رم�ضان الف�ضيل.
التجارية ومنع
حظ��ر جميع الأن�شط��ة
ّ
ابتداء من ال�ساعة
احلركة للأفراد واملركبات
ً

�صباحا
م�ساء حت��ى ال�ساعة الرابعة
التا�سعة
ً
ً
ط��وال �أي��ام �شه��ر رم�ض��ان املب��ارك ،وعدم
�إقامة �صالة الرتاويح يف اجلوامع وامل�ساجد.
 احلظ��ر الت��ام جلمي��ع التجمع��ات
الرم�ضاني��ة مث��ل �إفطار �صائ��م يف اجلوامع
وامل�ساج��د وغريه��ا م��ن الأماك��ن مث��ل
العامة ،وحظ��ر الأن�شطة
اخلي��ام واملجال���س
ّ
االجتماعي��ة والريا�ضي��ة والثقافية وغريها
من الأن�شط��ة اجلماعية خ�لال �شهر رم�ضان
الف�ضيل.
 اقت�ص��ار دخ��ول ال�سلطن��ة عل��ى
املواطن�ين العمانيني وحامل��ي الإقامة فقط
ابتداء من ال�ساعة الثانية ع�رشة من ظهر يوم
ً
اخلمي�س � 8أبريل 2021م.
حت��ث اللجنة �رشكات القطاع اخلا�ص

ّ
على تطبي��ق خط��ط ا�ستمراري��ة الأعمال عن
طريق العمل عن ُبعد وتقلي�ص عدد املوظّ فني
مق��ار
الذي��ن ُيطل��ب منه��م احل�ض��ور �إىل
ّ
العمل� ،أ�س��و ًة بتقلي�ص ع��دد املوظفني الذين
ُيطل��ب منهم احل�ض��ور �إىل مق��رات العمل يف
وحدات اجله��از الإداري للدول��ة وغريها من
الأ�شخا�ص االعتبارية العامة.
يوم 4/16

 متديد فرتة �إغالق الأن�شطة التجارية
ومنع احلركة لي ًال يف حمافظة ظفار لتبد�أ من
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء حتى ال�ساعة اخلام�سة
�صباح�� ًا بداي��ة م��ن ي��وم ال�سب��ت  4رم�ضان
1442هـ املواف��ق � 17أبريل 2021م وحتى
�إ�شعار �آخر.

يوم 4/21

� إ�ضاف��ة القادمني من جمهورية الهند
وجمهورية باك�ست��ان الإ�سالمية وجمهورية
بنجالدي�ش والقادمني من �أي دولة �أخرى �إن
كانوا قد مروا ب�أي من هذه الدول خالل الـ 14
يوم�� ًا ال�سابقة لطلب الدخول �إىل ال�سلطنة �إىل
قائم��ة الدول التي تق��رر �ساب ًقا تعليق دخول
ابتداء من
القادم�ين منها �إىل ال�سلطنة ،وذلك
ً
ال�ساع��ة ال�ساد�سة م�ساء يوم ال�سبت � 24أبريل
إ�شع��ار �آخ��ر ،وي�ستثن��ى م��ن
2021م حت��ى �
ٍ
ذلك املواطن��ون ال ُعماني��ون والدبلوما�سيون
والعاملون ال�صحيون وعائالتهم ،و�ستخ�ضع
الفئ��ات امل�ستثناة للإج��راءات املعتمدة عند
دخولهم �أرا�ضي ال�سلطنة.
 ع��دم ال�سم��اح للأطف��ال دون �س��ن
املجمع��ات واملحال
الثاني��ة ع�رشة بدخ��ول
ّ
التجاري��ة ،وت�ؤك��د اللجن��ة يف ه��ذا ال�سي��اق
املجمع��ات واملح��ال
عل��ى ��ضرورة الت��زام
ّ
التجاري��ة واملطاعم واملقاهي بقرار تقلي�ص
ّ
الدخ��ول ملا ال يزيد عل��ى ( )%50من طاقتها
اال�ستيعابي��ة ،و�سيت��م اتخ��اذ الإج��راءات
ّ
القانونية �ضد من يخالف ذلك.
ّ
 اال�ستم��رار يف تطبي��ق التعلي��م عن
بعد يف جميع ال�صف��وف الدرا�سية باملدار�س
احلكومي��ة واخلا�ص��ة وم�ؤ�س�س��ات التعلي��م
الع��ايل جميعه��ا ،با�ستثن��اء ال�ص��ف الث��اين
ع��شر والطلبة الذين يج��ب وجودهم للأجزاء
التطبيقي��ة م��ن تخ�ص�صاته��م كطلب��ة كلي��ة
الط��ب والعل��وم ال�صحي��ة وطلب��ة التدري��ب
املهن��ي ،و�سيت��م تقيي��م ذل��ك وف��ق تطورات
احلالة الوبائية.
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اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد  )19-تنظم لقا ًء �إعالمي ًا مع م�س�ؤويل و�سائل الإعالم

العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
عقدت اللجنة ُ
العمانية
(كوفيد  )19-لقا ًء �إعالم ً ّيا يوم  4/12بالنادي الدبلوما�سي مع ر�ؤ�ساء حترير وكالة الأنباء ُ
وتلفزيون �سلطنة ُعمان وال�صحف وم�س�ؤويل و�سائل الإعالم.
و�أكد معايل الدكتور عبداهلل بن نا�رص احلرا�صي وزير الإعالم
ع�ضو اللجنة ال ُعليا يف كلمة له بداية اللقاء �أن ح�رضة �صاحب
تف�ضل
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظّ م – �أبقاه اهلل – ّ
اجلاللة ُّ
ال�سامية بت�شكيل اللجنة ال ُعليا املكلفة بالتعامل
و�أ�صدر �أوامره ّ
مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد)19-
تف�شي هذا املر�ض على امل�ستوى الدويل،
منذ وقت مبكّر بعد ّ
واتخذت منذ �إن�شائها قرارات و�إجراءات عديدة تهدف يف املجمل
ال�صحة العامة ،وتكفل -عند االلتزام بها� -إبقاء
�إىل حماية
ّ
تف�شي هذا املر�ض عند احل ّد الأدنى يف ال�سلطنة.
ّ
وقال معاليه« :نعي�ش هذه الأيام �إحدى �أ�صعب فرتات جائحة
كورونا التي ُتعاين منها الب�رشية جمعاء منذ مطلع العام املا�ضي
ورغم كل اجلهد العظيم الذي تبذله خمتلف اجلهات ،وعلى ر�أ�سها
ال�صحية يف ال�سلطنة،
وزارة ال�صحة وبقية م� ّؤ�س�سات املنظومة
ّ
يوما بعد يوم �إىل ت�صاعد كبري وخطري للغاية
�إال �أن الأرقام ُت�شري ً
اليومية ،وعدد املر ّقدين يف الأجنحة ويف
يف عدد الإ�صابات
ّ
غرف العناية املركزة بامل�ست�شفيات� ،إ�ضافة �إىل ما تتفطّ ر له
قلوبنا جمي ًعا وهو االرتفاع الكبري يف عدد الوفيات».
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و�أ�ضاف معاليه �أنه ال تكاد توجد �أ�رسة يف ال�سلطنة �إال وقد
م�سها �ضرُ ٌّ ب�سبب هذا املر�ض ف�أ�صيب بع�ض �أفرادها �أو اختار
ّ
اهلل تعاىل بع�ضهم �إىل جواره ..داع ًيا اهلل �أن ُيج ّنب اجلميع خماطر
هذا املر�ض ،وال�شفاء العاجل للمر�ضى ،والرحمة واملغفرة ملن
ُتو ّفوا بعد معاناة مع املر�ض.وبينّ معاليه �أن اللجنة ال ُعليا
وب�أوامر ومتابعة وثيقة من لدن املقام ال�سامي راعت �أال يكون
ت�أثر خمتلف قطاعات احلياة يف ال�سلطنة ،وخمتلف اخلدمات
احلكومية ،و�أداء القطاع اخلا�ص� ،إال عند احل ّد الأدنى.
االحرتازية التي اتخذتها
وو�ضح معاليه �أن الإجراءات
ّ
ّ
ال�سلطنة للت�صدي للجائحة امت ّدت لت�شمل جميع القطاعات
وعلى ر�أ�سها القطاع ال�صحي والقطاع الأمني والع�سكري وقطاع
التعليم والقطاع االقت�صادي وقطاع النقل واللوج�ستيات والأمن
الغذائي.
و�أكد معايل الدكتور وزير الإعالم �أن هذه الإجراءات متت
خمت�صني يف خمتلف القطاعات،
نتيج ًة خلطط مدرو�سة من قِ بل
ّ
وجاءت مماثلة ملا مت اتخاذه من �إجراءات يف خمتلف دول العامل
للحد من انت�شار الفريو�س والتعامل مع �آثاره.

وبينّ معاليه تف ّهم اللجنة ال ُعليا الآراء التي تبديها �رشائح
خمتلفة من املجتمع نتيجة الأو�ضاع غري امل�سبوقة التي جنمت
عنها الإجراءات والقرارات التي تعتمدها اللجنة� ،إال �أنها ت�ؤكد
�أن كل هذه الإجراءات والقرارات تهدف يف املقام الأول �إىل
حمايتنا جمي ًعا من الإ�صابة باملر�ض ،وحماية �أ�رسنا وذوينا
ال�صحية التي قد ت�صل كما ن�شاهد جمي ًعا �إىل الوفاة،
من �أ�رضاره
ّ
والعياذ باهلل.
وقال معاليه �إن الدولة ن ّفذت ما يقرتب من �أن يكون �أكرب
حملة توعية ممتدة يف تاريخ ال�سلطنة احلديث ،بطبيعة هذا
املر�ض وخطورته ،والإجراءات الواجب على كل فرد يعي�ش يف
ال�سلطنة اتباعها ،ليقي نف�سه و�أفراد �أ�رسته وجمتمعه من خماطر
هذا املر�ض ،وقد �شملت التوعية كل و�سائل الإعالم الر�سمي
واخلا�ص واالجتماعي من تلفزيون و�إذاعة و�صحافة و�إعالم
�إلكرتوين� ،إ�ضافة �إىل الأ�شكال الأخرى من التوعية كالندوات
واللقاءات الإلكرتونية وغريها ،معر ًبا عن �شكره لكل من �أ�سهم
يف حملة التوعية هذه وا�ستمرارها ،داع ًيا اجلميع �إىل بذل كل
جهد من �أجل تعزيزها و�إي�صالها جلميع �أفراد املجتمع.
و�أ�ضاف معاليه �أنه ال ميكن جلهد �أن ينجح دون �أن يلتزم به
اجلميع ومما يبعث على الأ�سف �أن نرى تهاو ًنا من قبل الكثريين
يف االلتزام مبا و�ضع من �ضوابط وما اتخذ من قرارات ،وك�أننا
عاديةٍ .
يف � ٍ
أوقات ّ
و�أكد معاليه �أن هذا وقت �أزمة وال يتوقع من ك ّل فرد يف
الذاتية حلماية نف�سه و�أ�رسته وجمتمعه
املجتمع �إال املبادرة
ّ
انهيار املنظومة
من هذا املر�ض ،وقد ر�أينا يف عدد من الدول
َ
القيا�سية من
ال�صحية وعدم قدرتها على التعامل مع الأعداد
ّ
ّ
امل�صابني بهذا املر�ض ،وال ن�أمل �أن جند �أنف�سنا يف و�ضع �شبيه
ال ق ّدر اهلل ،ولكن ما ن�شهده هذه الأيام من ارتفاع غري م�سبوق
يدق ناقو�س
يف �أعداد املر ّقدين يف الأجنحة ويف العناية املركّ زة ّ
ويحث على االلتزام مبا و�ضع من �ضوابط وما
اخلطر ال�شديد،
ّ
التجمعات مهما كانت ومهما
خ�صو�صا جت ّنب
اتخذ من قرارات،
ً
ّ

كانت دواعيها ،مما �سيدفع الأرقام �إىل االنخفا�ض ،و�إىل حماية
ال�صحية وقدرتها على التعامل مع هذا املر�ض وغريه
املنظومة
ّ
من الأمرا�ض.
م�ستمرة يف القيام مبا يلزم من
وقال معاليه �إن احلكومة
ّ
التف�شي
�إجراءات وم�ستلزمات حلماية املجتمع من مزي ٍد من
ّ
إ�سرتاتيجية
ؤخرا عن ال
لهذا املر�ض ،وقد �أعلنت وزارة
ّ
ّ
ال�صحة م� ً
الوطنية للتح�صني �ضد (كوفيد  )19التي تهدف �إىل حت�صني 3
ماليني و� 200ألف �شخ�ص (�أي  %70من �إجمايل �سكان ال�سلطنة)
يف مرحلتني تنتهي الأوىل بنهاية �شهر يونيو والثانية بنهاية
دي�سمرب من هذا العام.
إ�سرتاتيجية ف�إنه
وو�ضح معاليه �أنه �إىل �أن يتم تنفيذ هذه ال
ّ
ّ
ال خيار �أمامنا جمي ًعا �إال اال�ستمرار يف التزامنا بال�ضوابط
املو�ضوعة ،كما �أن هذا االلتزام كفيل بعودة �أ�رسع للحياة كما
عرفناها قبل ظهور هذا الوباء العاملي.
و�ضح معاليه �أنه كنا �سنكون يف و�ضع �أ�سو�أ لو مل يتم
كما ّ
تطبيق قرارات اللجنة ال ُعليا و�ستكون �أعداد الإ�صابات بالفريو�س
�أكرث مما هي عليه ،مبي ًنا �أن اللجنة تبني قراراتها وفق تو�صيات
متخ�ص�صة.
ومقرتحات من قبل فِ رق فنية
ّ
و�أ�شار معاليه �إىل �أن قرارات اللجنة ال ُعليا التي اتخذت ل�شهر
رم�ضان املبارك هي قرارات قابلة للمراجعة ،ف�إذا انخف�ضت
احلاالت �سيتم ت�سهيل الإجراءات يف الأن�شطة واحلركة و�إذا ما
تفاقم الو�ضع وزادت احلاالت ف�إن القرارات قابلة للت�شديد وال
بد للجميع من التقيد بالإجراءات االحرتازية وتقليل التجمعات.
من جانب �آخر �أكد معايل الدكتور �أحمد بن حممد ال�سعيدي
وزير ال�صحة ع�ضو اللجنة ال ُعليا �أن عدد املنومني حتى �صباح
�شخ�صا وهو �أكرب عدد منذ بدء
يوم ( )4/12و�صل �إىل ()٧٥١
ً
�شخ�صا يف وحدات العناية
اجلائحة بالإ�ضافة �إىل ()234
ً
املركزة و�ألف و( )789وفاة.
وقال معاليه �إن من بني �أ�سباب زيادة عدد حاالت الإ�صابة
بالفريو�س ال�سالالت اجلديدة وحتور الفريو�س �أكرث من مرة
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وعدم التقيد بالإجراءات االحرتازية مثل التجمعات وعدم ارتداء
الكمامة وطريقة ا�ستخدامها … داع ًيا اجلميع �إىل ال�شعور جتاه
هذا الوطن بامل�س�ؤولية واحلماية من هذا الفريو�س.
و�أ�ضاف معاليه �أنه مت ت�شكيل جلنة يف وزارة ال�صحة برئا�سة
�سعادة الدكتور حممد بن �سيف احلو�سني وكيل وزارة ال�صحة
لل�ش�ؤون ال�صحية منذ �أغ�سط�س املا�ضي ملتابعة �آخر م�ستجدات
التطعيمات ،وكانت ال�سلطنة من بني الدول الأوائل التي ان�ضمت
�إىل التحالف الدويل للقاحات بالإ�ضافة �إىل املحادثات اجلانبية
مع ال�رشكات امل�صنعة للقاحات.
وو�ضح معاليه �أن الإ�سرتاتيجية التي اتبعتها وزارة ال�صحة
ّ
تاريخا
هي التوا�صل مع ال�رشكات التي لها بحوث علمية ومتلك
ً
يف �صناعة التطعيمات ..مبي ًنا �أنه مت ت�سيي�س احل�صول على
اللقاحات على امل�ستوى العاملي ،وبع�ض الدول حجزت لقاحات
�أكرث من حاجتها وبع�ضها منع الت�صدير بالإ�ضافة �إىل �إخالل
ال�رشكة الأ�سا�سية التي مت التعاقد معها ،بالإ�ضافة �إىل �أن
ال�سلطنة قد وقعت مع التحالف حلجز ( )٪10من اللقاحات ولكن
الت�أخري كان ب�سبب عدم متكن ال�رشكات من الإيفاء بوعودها.
وطم�أن معاليه �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية للتح�صني تهدف
�إىل حت�صني ما يعادل ( )٪70من �إجمايل عدد ال�سكان ،وبلغت
(٦٥عاما) �أكرث من ( ،)٪٩٥ورف�ض
ن�سبة تطعيم الفئة الأوىل
ً
بع�ض الأ�شخا�ص التطعيم ب�سبب ال�شائعات ومنهم من دخل
العناية املركزة وتو ّفاه اهلل.
و�أكد معاليه �أنه ال عالقة لعدم توفر التطعيمات بال�شق
املايل و�أن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -داعم �أ�سا�سي لتوفري اللقاحات.
كما �أكد معاليه �أن االختيار يتم وفق مبادئ علمية و�أن
و�ضح معايل قي�س
�سالمة املجتمع هي الأ�سا�س.من جهة �أخرى ّ
بن حممد اليو�سف وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�أنه متت مناق�شة مقرتح �إتاحة خدمة التو�صيل خالل فرتة
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الإغالق ول�صعوبة مراقبتها ا�ستقر الر�أي على عدم ا�ستثنائها،
و�أنه خالل تطبيق قرار اللجنة ال ُعليا املتمثل يف منع احلركة يف
�شهر رم�ضان املبارك �سيتم ا�ستثناء بع�ض الأن�شطة منها حركة
ال�شاحنات (� )٣أطنان وال�صيدليات بنظام املناوبة والعاملون
يف القطاعني ال�صحي والإعالمي بوجود ت�رصيح م�سبق.
فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة قال معاليه
�إن هذه امل�ؤ�س�سات حظيت بثالث حزم� ،أولها كانت يف دي�سمرب
املا�ضي و�ضمت عد ًدا من القرارات �أهمها الإعفاء من ر�سوم
ال�سجل التجاري اجلديد والرتخي�ص ملدة (� )٣سنوات ،واحلزمة
الثانية �شملت خف�ض ال�رضيبة من (� )٪١٥إىل ( )٪١٢وت�أجيل
�أق�ساط �صندوق الرفد حتى نهاية  ٢٠٢١م ،واحلزمة الثالثة
متثلت يف تخ�صي�ص امل�شرتيات احلكومية التي تقل عن ()١٠
�آالف ريال للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ملن يحمل بطاقة
ريادة بهدف دعم هذه امل�ؤ�س�سات خالل هذه املرحلة.
و�أ�ضاف معاليه �أن حزمة التوازن املايل حملت عد ًدا من
القرارات التي ت�سهم يف دعم هذه امل�ؤ�س�سات ،منها توفري قرو�ض
بدون فوائد لبع�ض الفئات من بنك التنمية بالإ�ضافة �إىل قرو�ض
الطوارئ �ضمن �ضوابط �ستعلنها هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إىل التوجيهات املبا�رشة من لدن ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -لتدار�س
�أو�ضاع ال�رشكات املت�أثرة خالل املرحلة احلالية ورفع الت�صور
حولها �إىل جمل�س الوزراء.
من جانبه �أكد معايل املهند�س �سعيد بن حمود املعويل وزير
النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات على الزيادة امللحوظة
حلركة موانئ ال�سلطنة ،حيث غطت �أكرث من ( )٪٩٠وهذا يظهر
قدرتها على مواكبة املتطلبات.
وتطرق معاليه �إىل �سعي وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية
املعلومات لتطوير االت�صال الرقمي وجلب �أن�شطة اقت�صادية
جديدة وتطوير الأن�شطة القائمة حال ًّيا.وقال معاليه �إنه ال بد
من ربط املطارات باملوانئ وذلك ملا �أوجدته هذه اجلائحة من
ن�شاط يف التجارة الإلكرتونية.
وو�ضحاللواء عبداهلل بن علي احلارثي م�ساعد املفت�ش العام
ّ
لل�رشطة واجلمارك للعمليات �أنه توجد مراكز ات�صال ،حيث يعمل
املركز الأول من خالل الرقم ( )٩٩٩٩على توجيه املت�صلني
ب�شكل عام للمو�ضوعات املتعلقة باملرور والبالغات الطارئة،
ويتل ّقى الثاين بالغات املخالفني لقرارات اللجنة ال ُعليا على
الرقم ( )١٠٩٩بالإ�ضافة �إىل متابعة مدى التزام القادمني عرب
مطار م�سقط الدويل باحلجر خالل املدة املحددة.و�أ�ضاف �أنه كل
رحب به عرب
من حجز تذكرة ولديه ت�أ�شرية �سارية املفعول ُم ّ
مطار م�سقط الدويل.
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الهوية ال ُعمانية
يف املبادئ الثقافية للنظــــــــــــــام الأ�سا�سـي للدولــة

يف عامل متغري ميوج ب�أحداثه وظروفه ،وق�ضاياه وحتدياته،
ويعاين الكثري من االنتكا�سات وال�سقطات يف �سيا�ساته و�إدارة
�أزماته والتعاطي مع م�صاحله ،ت�أتي الهوية الوطنية كمدخل
ترت�سمه املجتمعات يف املحافظة على �أ�صالتها ،و�ضمان قدرتها
على احتواء �شعوبها ،و�صون �إرثها احل�ضاري ومكت�سباتها
الوطنية ،وهي مبا متثله من جملة اخل�صائ�ص وال�سمات التي
يتميز بها املجتمع ،اجلامعة لأفراده ،واملعربة عن خ�صو�صيته،
واملج�سدة لطموحاته ،مبا ترتجمه من روح امل�س�ؤولية واالنتماء
ّ
للإرث احل�ضاري والقيمي والأخالقي ،ويف ظل ح�سا�سية
الهوية ذاتها وارتباطها بالعديد من املنظومات املجتمعية
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية وغريها ،ي�أتي طرح الهوية
الوطنية ب�شكل وا�سع ومتجدد عامل ًيا و�إقليم ًيا وحمل ًيا ،للقناعة
مبا حتمله الهوية يف �إطارها ال�شامل من فر�ص وممكنات يف
مواجهة التحديات الداخلية التي تع�صف مببادئ الإن�سان وقيمه
و�أخالقياته و�أفكاره الناجتة عن توجيه اهتماماته نحو القيم املادية
واملنا�صب الوظيفية وفر�ص العي�ش واملناف�سة على امل�صالح،
ودورها �أي�ضا يف �إعادة �إنتاج الإرث احل�ضاري والر�صيد القيمي
والأخالقي واملجتمعي لي�سهم ب�شكل �أكرب يف بناء القوة الوطنية،
وتوظيف املنتوج الثقايف والفكري يف بناء اقت�صاد املعرفة.
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الدكتور /رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
مـجـلـ�س الــدولة

وعليه ميكن قراءة مدلوالت الهوية ال ُعمانية يف النظام
الأ�سا�سي للدولة يف الأبعاد الآتية:
البعد الثقايف
لقد �أجاد امل�رشع ال ُعماين يف تر�سيخ ال�صورة الإيجابية
امل�رشقة للهوية ال ُعمانية  ،فالإ�شارة �إليها �ضمن املبادئ
الثقافية باملادة ( ،)١٦من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين (  )2021 /6تعبري عن البعد احل�ضاري
للهوية الوطنية ،حيث ي�شكل البعد الفكري والثقايف �أهم

التحديات التي تواجهها املنظومة الكونية الناجتة عن يحقق (ر�ؤية عمان .)2040
العوملة و�سيا�سة القطبية ،و�شكل الهاج�س الثقايف لل�شعوب
البعد التعليمي
والقلق على مقدراتها وثرواتها ومواردها القيمية والأخالقية
�أعطت املادة ( )16من النظام الأ�سا�سي للدولة التعليم
و�إرثها الثقايف وتراثها املادي وغري املادي التحدي الأكرب
الذي جعلها تتنبه ملخاطر العوملة الثقافية والأيدلوجية على ا�ستحقاقات بناء الهوية واملحافظة عليها ،حيث جاء فيها:
�إرثها ومقوماتها احل�ضارية ،وتعمل على حمايته واملحافظة «التعليم حق لكل مواطن ،هدفه بناء ال�شخ�صية ال ُعمانية،
عليه واحتواء مكوناته و�إعادة �إنتاجه وتوفري �أ�سباب القوة واحلفاظ على الهوية الوطنية» ،ت�أكي ًدا للدور املحوري الذي
والتمكني والنجاح له؛ ويف الوقت نف�سه عبرّ املنطلق الثقايف يجب �أن ي�ؤديه التعليم يف تعزيز الهوية وتر�سيخ مكوناتها
للهوية عن ات�ساع مفهومها وتنوع مكوناتها وتعدد عنا�رصها يف فقه �أجيال الوطن و�شبابه ،الأمر الذي ي�ستدعي �أن ي�ضع
وعمق الدالالت التي حتملها  ،وارتباطها بالأبعاد املجتمعية التعليم مبختلف مراحله وم�ستوياته و�أنواعه يف �سيا�ساته
ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية والتعليمية ،وخططه وبراجمه ومناهجه و�أن�شطته وفل�سفة عمله الأطر
يف بعدي الأ�صالة مبا حتت�ضنه من موروث ح�ضاري ثري يف واملوجهات التي يحافظ من خاللها على الهوية وتر�سيخها
خمتلف الفنون والآداب والعلوم ،ومنظومة العادات والتقاليد يف فقه الأجيال وتوفري طرائق التدري�س املنا�سبة لها ,مبا
والثوابت ال ُعمانية  ،بالإ�ضافة �إىل املعا�رصة التي ت�ضع يف يعظّ م من قيمتها يف نفو�س الأجيال ،وترقية عنا�رصها
احل�سبان ممكنات اال�ستفادة من هذا املوروث والتثمري فيه ،ومكوناتها يف ممار�ساتهم ،وا�ستح�ضارها يف �سلوكهم
وتعميق القيمة اجلمالية وال�سياحية واالقت�صادية والتناف�سية ال�شخ�صي واالجتماعي ،و�إبراز القيمة احل�ضارية للمبادئ
له يف �إنتاج القوة ،وبناء ال�شخ�صية ال ُعمانية ،وتر�سيخ واملرتكزات التي يقوم عليها الإرث احل�ضاري ال ُعماين يف
معايري البناء الهيكلي والت�رشيعي والتنظيمي للدولة ،مبا مبادئه ال�سيا�سية ،من خالل ت�أكيد قيم ال�سالم واحلوار وح�سن
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التقنية املتقدمة ومن�صات التوا�صل االجتماعي ت�ؤدي دو ًرا حموريًا يف تعزيز
الهوية الوطنية ملا تتميز به من خ�صو�صية التفاعل و�سرعة التوا�صل يف نقل
املحتوى الثقايف والقيمي والأخالقي واحل�ضاري ال ُعماين �إىل العامل �أجمع
والتقاليد الأ�صيلة ،ف�ضلاً عن املتغريات ال�سيا�سية والأزمات
االقت�صادية العاملية ،والت�أثري الفكري الذي �أ�صبح حت�صني
الأجيال منه ،وتوفري الأدوات واملوجهات التعليمية والثقافية
والإعالمية والفكرية يف التعامل معه� ،أولوية ت�صنع للهوية
ح�ضورها وموقعها يف عامل م�ضطرب ،لذلك انعك�ست كل هذه
التحوالت على حياة املجتمع و�أ�سلوب العي�ش والتعاي�ش يف
امل�سكن وامللب�س وطبيعة التعامل مع مفردات احلياة اليومية،
حتى وجد البع�ض وبخا�صة ال�شباب يف هذه التحوالت فر�صة
للخروج عن امل�ألوف من العادات وامل�سموح من الطباع
والأخالقيات ،نتج عنه عزوف يف اعتزازه بعاداته وتقاليده
وتراث الأباء والأجداد  ،من حيث ارتداء الزي ال ُعماين ،و�إدخال
بع�ض العادات الدخيلة على جمتمعهم مت�أثرين بهذه الأفكار،
وقنوات الإعالم واختالطهم بالأيدي الوافدة؛ الأمر الذي
و�ضع قطاعات الدولة الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية �أمام م�س�ؤولية البحث عن �أف�ضل الطرق الفاعلة
اجلوار� ،أو االجتماعية القائمة على العدل وامل�ساواة وال�شورى واملوجهات ال�ضابطة التي حتفظ للهوية ال ُعمانية ح�ضورها
واحلقوق والواجبات وبناء الأ�رسة ،والرعاية ال�صحية  ،يف �شخ�صية الإن�سان ال ُعماين وتفرده يف عامل متغري.
وال�ضمان االجتماعي لذوي الدخل املحدود واحلريات،
واللبا�س ،والذوق العام ،والآداب العامة� ،أو املبادئ الفكرية
البعد امل�ؤ�س�سي
والثقافية القائمة على حق التعليم ونه�ضة البحث العلمي
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن وقف احلراك الثقايف والفكري والتداخل
والإبداع واالبتكار والنهو�ض بالفنون والآداب وحماية احلا�صل بني ثقافات ال�شعوب ،و�إغالق املن�صات التوا�صلية
الرتاث املادي وغري املادي  ،يف ظل مرتكزات تقوم على ربط بحجة منع املجتمع من الت�أثر بها ،يعد عمال غري منطقي وال
الأجيال برتاث ال�سلف ،واالعتزاز بالتاريخ ال ُعماين واالنتماء ميكن حتقيقه يف ظل نهج ال�سلطنة القائم على تعزيز التوا�صل
الوطني والعاملي ،واحلفاظ على املوروث احل�ضاري ،الثقايف واحلوار احل�ضاري العاملي ،واال�ستفادة من جتارب
واملحافظة على الرتاث وتر�سيخ احلقوق والواجبات ،وتنمية ال�شعوب مبا يتناغم مع الهوية ال ُعمانية ويج�سد الثوابت
والتفردات التي تتميز بها الثقافة ال ُعمانية ،وهو الأمر
ح�س امل�س�ؤولية ،واملواطنة الإيجابية وامل�شاركة املجتمعية الأ�صيلة
ّ
 ،واحرتام رموز الدولة واملحافظة على مكت�سبات النه�ضة الذي عناه ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
ال ُعمانية.
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -يف الثالث والع�رشين من فرباير
البعد الكوين
2020م حني قال« :و�إننا لندرك جميعا التحديات التي متليها
وملا كان املجتمع ال ُعماين لي�س يف من�أى عن التحوالت الظروف الدولية الراهنة ،وت�أثرياتها على املنطقة وعلينا ،
احلا�صلة على امل�ستوى العاملي والإقليمي وهو مير مبراحل كوننا جزءا حيا من هذا العامل ،نتفاعل معه ،فن�ؤثر فيه ونت�أثر
حتول خمتلفة يف منظوماته االجتماعية واالقت�صادية به» ،ف�إن �أف�ضل الطرق جناعة و�أكرثها جناحا يف بناء الهوية،
والثقافية والفكرية ،ارتبطت بالعديد من املتغريات الداخلية �إمنا بتمكني قطاعات الدولة الثقافية وما يندرج �ضمنها من
واخلارجية ،فمن جهة �أفرز االنفتاح العاملي والتقنية تعليم و�إعالم وم�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية الأخرى كالأ�رسة
والإعالم ومن�صات التوا�صل االجتماعي و�رسعة تداول وامل�سجد والنادي الريا�ضي واملركز الثقايف وم�ؤ�س�سات
كبريا يف عادات ال�شعوب وثقافتها مع العادات
املعرفة تداخلاً
ً
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(ر�ؤية عمان � )2040شكلت منطلقا لبناء الإن�سان ال ُعماين
الواعي خل�صو�صيته واملدرك مل�س�ؤولياته ،و�إنتاج ال�شخ�صية
ال ُعمانية الكف�ؤة يف عامل م�ضطرب
املجتمع املدين وغريها من القيام بدورها كل يف جمال عمله
مبا يحفظ الهوية ال ُعمانية ويحافظ على ا�ستمراريتها يف فقه
ال�شباب ال ُعماين و�سلوكه ،ويحافظ على �أبجديات املفاهيم
والقيم والأخالقيات حا�رضة يف �سلوكه ومواقفه.
البعد الرقمي
ت�ؤدي التقنية املتقدمة ومن�صات التوا�صل االجتماعي
دورا حمور ًيا يف تعزيز الهوية الوطنية ملا تتميز به من
ً
خ�صو�صية التفاعل و�رسعة التوا�صل يف نقل املحتوى
الثقايف والقيمي والأخالقي واحل�ضاري ال ُعماين �إىل العامل
�أجمع  ،وبالتايل بناء جمتمع التقنية وترقية فر�ص الوعي
بدورها يف تر�سيخ الهوية يف زمن ال�شيوع املعريف واالت�ساع
املعلوماتي والتدفق الفكري والثقايف ال�رسيع ،فمن جهة
تعمل على بناء القدرات و�صناعة القدوات الوطنية ،و�صقل
قدرات ال�شباب يف الت�سويق للإرث احل�ضاري ون�رشه عرب هذه
املن�صات ،ومن جهة �أخرى تعمل هذه التقنية على �صناعة
امل�سوق للهوية ال ُعمانية واملناف�س فيها وعرب
املواطن
ّ
جت�سيده لها يف حواراته وتفاعالته واملحتوى الرقمي الذي
يقدمه ،ومبا يج�سد ال�شخ�صية ال ُعمانية يف �سالمها الداخلي
وت�ساحمها وان�ضباطها وحكمتها واعتدالها الفكري وتعاي�شها
مع ما يطرح من ق�ضايا عرب هذه املن�صات ،يف مهنية الرد،
ومنهجية التحليل ،ومو�ضوعية الأحكام.
البعد الت�شريعي
ويبقى ما واجهته هذه املن�صات من ممار�سات فردية
اجتهت لل�شهرة وجذب االنتباه وزيادة �أعداد املتابعني،
وما ارتبط بها من ت�رصفات غري م�س�ؤولة  ،و�إبراز فا�ضح
للخ�صو�صيات ال�شخ�صية ،مبا يتنافى مع الذوق الراقي
والآداب العامة ،بحاجة �إىل تعزيز وجود الت�رشيعات والقوانني
التي حتمي الهوية ال ُعمانية ,وحتافظ على مكانتها يف حياة
الأجيال القادمة وح�ضورها لدى م�ستخدمي هذه املن�صات
التفاعلية ،من حيث تفعيل العقوبات واجلزاءات املن�صو�ص
عليها يف قانون اجلزاء ال ُعماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
(  )2018/ 7والقوانني الأخرى ذات ال�صلة يف كل ما ي�ؤدي
�إىل خد�ش احلياء ،ويتعار�ض مع الذوق العام والآداب العامة،
ويتقاطع من �أخالقيات الإن�سان ال ُعماين وثوابته.

(ر�ؤية عمان  )2040مناذج تطبيقية للهوية
ج�سدت ر�ؤية (عمان  )2040يف حمور الإن�سان واملجتمع
منظومة الهوية  ،وعرب «املحافظة على الهوية ال ُعمانية
والرتاث ال ُعماين» ،لت�شكل بدورها منطلقا لبناء الإن�سان
ال ُعماين الواعي خل�صو�صيته واملدرك مل�س�ؤولياته ،و�إنتاج
ال�شخ�صية ال ُعمانية الكف�ؤة يف عامل م�ضطرب ،مبا ي�ضمن
تكيفها مع معطيات املرحلة اجلديدة ومتطلباتها الكبرية
وطموحاتها املتعاظمة وما حتمله من فر�ص جناح قادمة
ينبغي �أن يوجه املواطن قدراته نحو ا�ستثمارها؛ وعرب بناء
وتطوير �سيا�سات وطنية �أكرث احرتافية ون�ضجا ت�ستهدف
تعزيز الهوية ال ُعمانية ،ومراجعة القائم منها واقرتاح
ال�سيا�سات والآليات املنا�سبة يف التعامل مع املخاطر التي
تهدد الهوية الوطنية وما يجب عمله جتاه ذلك على �صعيد
الت�رشيع والتنظيم والتن�سيق والتوثيق والت�سويق الإعالمي
والبحث العلمي ,وتفعيل دور املدار�س واجلامعات وامل�ؤ�س�سات
البحثية.
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�إن تقدم الأمم ورقيها يرتكز يف املقام الأول على نه�ضتها العلمية وت�سلح
�أبنائها بالعلم واملعرفة وتدريبهم ليكونوا قادرين على خو�ض غمار احلياة
املعا�صرة احلافلة مبختلف مظاهر التقنية احلديثة واملعارف املتقدمة.
م�ستمرا ،ويظهر هذا جلي ًا من خالل ما
وي�شهد التعليم يف ال�سلطنة تطو ًرا
ً
تقدمه امل�ؤ�س�سات التعليمية احلكومية مبا فيها الع�سكرية ،من �صروح وخدمات
تعليمية متميزة تواكب التطور يف جميع املجاالت .ولقد نالت قوات ال�سلطان
وافرا من هذا التطور التعليمي يف كافة مراحله وم�ستوياته،
امل�سلحة ن�صي ًبا ً
حيث الكليات والأكادمييات واملدار�س الع�سكرية واملعاهد التدريبية .ومما
ال �شك فيه ب�أن اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة حر�صت ب�أن ت�ؤدي دورها
الريادي يف تقدمي الإ�سناد الطبي الفاعل والرعاية ال�صحية عالية اجلودة لكافة
منت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة وعوائلهم ،من خالل تدريب
وت�أهيل الكوادر الطبية والفنية والإدارية مبختلف فئاتها  ،لتكون قادرة على
العمل بكفاءة وحرفية يف خمتلف امل�ست�شفيات واملجمعات واملراكز الطبية
الع�سكرية املنت�شرة يف ربوع وت�شكيالت ومع�سكرات ووحدات وقواعد قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،ويف هذا التحقيق ال�صحفي �سن�سلط ال�ضوء على �آفاق التعليم
والتدريب يف بع�ض مراكز و�أق�سام اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة.

العقيد طبيب/
�صقر بن زايد البو�سعيدي

التعليم والتدريب والت�أهيل يهدف
�إىل حت�سني �أداء الكوادر الب�شرية
وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم
لتمكينهم من �أداء مهامهم على
الوجه الأف�ضل
•• •• ••
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
�أولت جهو ًدا حثيثة يف ت�أهيل
الكوادر الوطنية يف خمتلف املهن
والتخ�ص�صات ال�صحية ،مما م َّكن
هذا الت�شكيل من حتقيق ن�سبة
عالية جدا من التعمني يف خمتلف
التخ�ص�صات الطبية والطبية
امل�ساعدة

�أولت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة جهو ًدا حثيثة يف تعليم وتدريب كوادرها الطبية ،وذلك
لالرتقاء ب�أدائهم وحت�سني جودة اخلدمات الطبية ،وللحديث عن �أهمية التعليم والتدريب يف اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة وملنت�سبيها قال العقيد طبيب �صقر بن زايد البو�سعيدي رئي�س اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة بالوكالة« :يهدف التعليم والتدريب والت�أهيل �إىل حت�سني �أداء الكوادر الب�رشية ،وبناء
قدراتهم ،وتنمية مهاراتهم ،لتمكينهم من �أداء مهامهم على الوجه الأف�ضل� ،إذ �أن الغاية الأ�سمى
هي �إك�ساب املنت�سب املعارف واخلربات ليتمكن من �أداء مهامه املنوطة به بكفاءة وفاعلية .وتعد
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة من الت�شكيالت التخ�ص�صية ،لذا �أولت التعليم والتدريب جل اهتمامها
ملا لذلك من ت�أثري يف الإعداد ال�صحيح ،والتنفيذ ال�سليم بهذه امل�ؤ�س�سة �إىل �آفاق �أرحب ،وتناف�س
مثيالتها يف م�ستوى الرعاية ال�صحية املقدمة للم�ستفيدين ،وذلك باتباع الأ�ساليب احلديثة والتي
تفي باحتياجات املوارد الب�رشية العاملة يف املنظومة ال�صحية مبختلف تخ�ص�صاتها وم�ستوياتها.
وتتم العملية التديبية باخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة على م�سارين الدورات التخ�ص�صية الطويلة
�سواء كانت داخلية �أو خارجية ،وكذلك الدورات الق�صرية والتي تندرج حتت م�سمى التعليم امل�ستمر
وت�شمل امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل ،والتي تهدف �إىل �إعطاء املنت�سب كل ما هو جديد يف تقدمي
الرعاية ال�صحية كال ح�سب تخ�ص�صه .كما �أود الإ�شادة بالدور الذي تقوم به مدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة يف ت�أهيل طواقم التمري�ض والكوادر الطبية امل�ساعدة ،وكذلك ف�إن للخدمات الطبية
تعاو ًنا وثيقًا مع وزارة ال�صحة ،واملجل�س ال ُعماين لالخت�صا�صات الطبية ،وجامعة ال�سلطان قابو�س
يف كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب للكوادر الطبية والطبية امل�ساعدة ،كما �أولت اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة جهو ًدا حثيثة يف ت�أهيل الكوادر الوطنية يف خمتلف املهن والتخ�ص�صات ال�صحية،
لذا فقد متكن هذا الت�شكيل من حتقيق ن�سبة عالية جدا من التعمني يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية
والطبية امل�ساعدة ،وقد �أثبت ال ُعمانيون قدرات منقطعة النظري يف �إمكاناتهم الطبية و�إبداعاتهم
التخ�ص�صية مما �أك�سبهم ثقة املر�ضى واملراجعني».
وعن اخلطط والأ�س�س التي تتبناها اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة يف تدريب وت�أهيل
منت�سبيها �أ�ضاف العقيد طبيب رئي�س اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة بالوكالة قائال« :التدريب
الفني يف اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة م�ستمر وال يتوقف ويعتمد على نوعية التخ�ص�ص,
فبالن�سبة للأطباء وبعد تخرجهم من كليات الطب تبد�أ فرتة االمتياز ,ويتبعها فرتة ممار�سة عملية
ت�صل �إىل ثالث �سنوات ,ثم بعدها يلتحق الطبيب بربنامج الإقامة يف التخ�ص�ص املطلوب ,وبعد ذلك
يلتحق بالزمالة ،وهكذا �إىل �أن ي�صل �إىل درجة ا�ست�شاري يف ذلك التخ�ص�ص ,كذلك هو احلال
بالن�سبة لتخ�ص�صات التمري�ض والكوادر الطبية امل�ساعدة الأخرى ,فهناك برامج
ودورات معتمدة البد من اخل�ضوع لها وجتاوزها للو�صول �إىل التخ�ص�ص
وامل�ستوى املهني املطلوب».
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تقوم مدر�سة اخلدمات الطبية بدور فاعل يف ت�أهيل الكوادر العُمانية
امل�ؤهلة ملهن التمري�ض واملهن الطبية امل�ساعدة ،لتقوم هذه الكوادر بواجبها
املقد�س بكل حرفية و�إتقان ،حيث ترفد املدر�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والأجهزة الأمنية والع�سكرية ب�سواعد عُ مانية قادرة على �أداء مهامها ،لت�سهم
املدر�سة مع باقي م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف تعليم التمري�ض واملهن الطبية
امل�ساعدة ،ولكن بخ�صو�صيتها الع�سكرية مما يجعلها تتميز عن مثيالتها ،كما
تقوم املدر�سة مبهام وواجبات عديدة ،كت�أهيل امل�ساعدين ال�صحيني والتمري�ض
واملهن الطبية امل�ساعدة ح�سب احتياجات قيادة اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة ،وعقد دورات م�شروع فجر ( )18لل�ضباط ،وعقد دورات م�شروع
فجر ( )23للأفراد ،وعقد دورات يف الإ�سعافات الأولية وتدريبها لل�ضباط
والأفراد ،وعقد دورات الت�أهيل الوظيفي امل�ستمر للأطباء واملمر�ضني واملهن
الطبية امل�ساعدة.
وترتكز ر�ؤية مدر�سة اخلدمات الطبية ( )2028-2018على الريادة يف تقدمي
برامج للتمري�ض واملهن الطبية امل�ساعدة ،ولذلك ت�سعى �إدارة املدر�سة دوما
اال�ستجابة ملتطلبات قيادة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة من التخ�ص�صات

املقدم طبيب /
عبداهلل بن علي احل�ضرمي

مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
تعد النواة الأ�سا�سية لت�أهيل وتدريب
طلبة دبلوم التمري�ض الع�سكري والدبلوم
للربامج التخ�ص�صية الفنية امل�ساعدة
ودورات امل�ساعد ال�صحي
العــدد 532
�أبريل 2021

46

امل�ساعدين الطبيني وحتويل املجيدين منهم
�إىل م�ستوى دبلوم متري�ض ع�سكري معرتف
به �أكادمييا كي يكونوا قادرين على �أداء
دوره��م ب�شكل فاعل ،كما تلتزم املدر�سة
بتدريب وت�أهيل امل�سعفني الطبيني ملختلف
الوحدات الع�سكرية والأجهزة الأمنية) ،ومت
حتديد القيم امل�ؤ�س�سية ك��الآت��ي :ال�ضبط
والربط الع�سكري ،احلرفية املهنية وال�سلوك
االجتماعي ،اجلودة ،االلتزام ،البحث العلمي
واالبتكار».

املختلفة ،وفيما يلي التخ�ص�صات املختلفة املطروحة حاليا باملدر�سة:
• دبلوم التمري�ض الع�سكري • دورة امل�ساعد الطبي • دبلوم فني م�ساعد
جراحة �أ�سنان • دبلوم فني الأ�شعة الع�سكري • دورة م�ساعد طبي �أقدم
• دبلوم فني �صحة بيئة • دبلوم فني طب وجراحة عيون • دبلوم فني
�إدارة معلومات �صحية • دبلوم �صحة عامة • الربنامج الت�أ�سي�سي العام (اللغة
الإجنليزية).
وحظيت مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة بالدعم الكامل من
القيادات العليا� ،إميانا بالر�ؤية والر�سالة واملهمة التي ت�شرفت بحملها ،مما
�أثمر ذلك وجود �أحدث �أ�ساليب التقنية للتدري�س من �سبورات تفاعلية،
وبرامج ت�ساعد على �إي�صال املعلومات بكل �سهولة وي�سر ،وكذلك يوجد
باملدر�سة خمتربات حماكاة ت�ضم بع�ض و�سائل املحاكاة ،كما عملت �إدارة
املدر�سة خطوات را�سخة لتجويد براجمها من خالل توقيع مذكرات تفاهم مع
جامعة ال�سلطان قابو�س وجامعة (كالدونيان) يف (جال�سكو) ب�إ�سكتلندا لت�ضفي
�إىل ممار�ستها �أف�ضل املمار�سات الأكادميية حمليا وعامليا ،وكذلك وجود تعاون
وثيق مع كلية عمان للعلوم ال�صحية وبع�ض م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

ولت�سليط ال�ضوء على مدر�سة اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة حتدث املقدم طبيب
ع��ب��داهلل ب��ن علي احل����ضرم��ي �آم���ر مدر�سة
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة بالوكالة
قائال« :تعد مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة النواة الأ�سا�سية لت�أهيل وتدريب
طلبة دبلوم التمري�ض الع�سكري والدبلوم
للربامج التخ�ص�صية الفنية امل�ساعدة ودورات
امل�ساعد ال�صحي ،ناهيك ع��ن ال���دورات
الق�صرية مبختلف �أنواعها بق�صد �إعداد الفرد
الع�سكري العامل باملهن الطبية الإعداد اجليد
للعمل حتت كل الظروف ،ولكي يكون قادراً
على تنفيذ واجباته على �أكمل وجه ،ولكون
مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
تتوجه نحو مرحلة مهمة من تاريخها العريق
يف م�سريتها التعليمية والتدريبية نحو بلوغ
ر�ؤيتها امل�ستقبلية املتمثلة يف تقدمي تعليم
متري�ضي ع��ايل اجل���ودة م��ن خ�لال مرحلة

تنفيذ برنامج دبلوم التمري�ض الع�سكري،
وال�سعي للح�صول على االعرتاف الأكادميي،
والتي تن�سجم مع ر�ؤية وتوجه قيادة اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ب�شكل عام وقيادة اخلدمات
الطبية للقوات امل�سلحة ب�شكل خا�ص نحو
االرتقاء بوحداتها وكوادرها املختلفة».
و�أ���ض��اف �آم��ر مدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة بالوكالة قائال« :قامت
املدر�سة ب�إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية على
مراحل �إدراك��� ًا وترجمة ملا ين�شده �صناع
ال��ق��رار ،وب��ع��د �إج����راء تقييم �شامل لبيئة
املدر�سة الداخلية واخلارجية مت اخل��روج
بعدة حماور و�أه��داف �إ�سرتاتيجية رئي�سية
تتما�شي مع اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية
للتعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
( ،)٢٠٤٠وبالنظر �إىل ر�سالة املدر�سة التي
تن�ص على (�أن تلتزم مدر�سة اخل��دم��ات
الطبية للقوات امل�سلحة بتدريب وت�أهيل

وق��ال��ت النقيب �أم���ل بنت علي ال�صبحية
م�س�ؤولة برنامج دبلوم التمري�ض الع�سكري:
«ي�أتي برنامج دبلوم التمري�ض الع�سكري جت�سريا
لربنامج امل�ساعد ال�صحي ،حيث مت احل�صول على
الرتاخي�ص من قبل وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي واالبتكار واجلهات املعنية ،وهو عبارة
عن ( )٤ف�صول درا�سية بواقع (� )٤أ�شهر ،لكل
ف�صل يت�ضمنها مواد متري�ضية تخ�ص�صية وهي:
(العناية بالبالغني ،والعناية بالأمومة ،والعناية
بالأطفال ،والعناية النف�سية ،والعناية احلرجة،
ومتري�ض �صحة املجتمعات ،و�أي�����ض� ًا امل��واد
امل�ساعدة مثل� :إدارة التمري�ض ،والبحث العلمي،
والتغذية ،وعلم الكيمياء احليوية ،وعلم الأحياء
الدقيقة ،ومادة ريادة الأعمال) ،كما يتم ا�ستخدام
عدة �أ�ساليب تعليمية منها النظرية والعملية التي
يتم تطبيقها وحماكاتها يف غرف التطبيق العملي
التي تتوفر فيها املعدات ،والدمى ،والأجهزة،
وامل�ستلزمات الطبية والتعليمية ،وبعدها يتم
�إر���س��ال الطلبة ل�ل�إحل��اق التدريبي وامل��ي��داين
لتطبيق ما مت تعليمه على �أر���ض الواقع ،حيث
يتم اختيار وتهيئة مدخالت املدر�سة من الطلبة
ل�ضمان مالءمتهم للبيئة الع�سكرية والربامج

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ،وذل����ك لو�ضع
واعتماد املعايري املنا�سبة
لقبول وت�سجيل الطلبة يف
خمتلف ال�برام��ج باملدر�سة
ح�سب املعايري امل��ع��دة ،مع
التن�سيق مع اجلهات املعنية
برفد الربنامج والتخ�ص�صات
املختلفة �أو حتويل املجيدين
م���ن خ��ري��ج��ي امل�����س��اع��دي��ن
ال�صحيني لإك���م���ال دب��ل��وم
التمري�ض الع�سكري حافزا
لهم ،وتلبية الحتياجات م�ست�شفياتنا الع�سكرية،
وبعدها يتم تهيئة الطالب وتعزيز قدراتهم يف
اللغة الإجنليزية وامل��واد الت�أ�سي�سية ،وتقدمي
خدمات تعليمية مبنية على الرباهني العلمية
والبحث العلمي واالب��ت��ك��ار م��ن قبل دخولهم
الربامج التخ�ص�صية الفنية ،ومتابعة التح�صيل
العلمي والعملي للطالب والعمل على تقومي
درا�ستهم وتوفري خدمات الإر�شاد الأكادميي،
و�أي�ض ًا غر�س القيم واحلرفية املهنية وال�ضبط
والربط الع�سكري لدى الطلبة».

وقال نائب العريف حممد بن املر املعمري
رئي�س املجل�س الطالبي« :ذك��ري��ات ال تن�سى
ق�ضيتها بني �أروق��ة مدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة خالل ال�سنوات الأربع املن�رصمة،
وال��ت��ي �ساهمت يف �صقل م��ع��اريف ،وتنمية
م��ه��ارات��ي ،حيث ك��ان يل ال����شرف ب���أن �أحظى
بفر�صة االن�ضمام لهذا ال�رصح العلمي ال�شامخ يف
عام  ٢٠١٧م يف دورة امل�ساعد الطبي ،وكانت
مبثابة حجر الأ�سا�س يف م�ساري الوظيفي التي
متكنت خاللها من �إبراز مواهبي وقدراتي يف ظل
وجود البيئة املحفزة لذلك ،والدعم امل�ستمر من
الزمالء واملدربني والإدارة ،وبعون اهلل وتوفيقه
متكنت من االن�ضمام لربنامج دبلوم الأ�شعة
الع�سكري بعد اجتيازي برنامج امل�ساعد ال�صحي

بجدارة .وال �أن�سى ف�ضل املجل�س الطالبي الذي
كان خري معني �أ�ستقي منه املزيد من املهارات،
حيث يعد املجل�س حلقة و�صل بني الطالب و�إدارة
املدر�سة ،متكنا من خالله وبدعم امل�رشفني
والإدارة بحل العديد من العقبات التي تواجه
الطلبة �أكادمييا ،والتي ما �ش�أنها ت�ساهم يف
الرقي باملدر�سة وطالبها� ،إ�ضافة �إىل ذلك تنظيم
العديد من الفعاليات التي تعني الطلبة واملدربني
على �إب��راز مواهبهم وتنميتها .وهناك عبارة
رددتها كثريا �أثناء وج��ودي يف املدر�سة وما
زلت �أردده��ا وهي( :الطالب لديهم القدرة على
التميز والإب��داع والتطوير ،فقط يحتاجون �إىل
ثقتكم ودعمكم لهم ،ونحن لها ب�إذن اهلل تعاىل)
ف�أنا مقتنع متاما ب�أن التميز والنجاح لأي عمل

النقيب/
�أمل بنت علي ال�صبحية

نائب العريف/
حممد بن املر املعمري
بالت�أكيد يقابله تفكري وتخطيط وعمل د�ؤوب،
و�إذا ما حتققت تلك املوا�صفات �سيتحقق النجاح
بعد توفيق اهلل تعاىل».
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مركز طب الأ�سنان الع�سكري

يعد مركز طب الأ�سنان الع�سكري من �أكرب مراكز طب الأ�سنان بال�سلطنة الحتوائه على كافة
الأق�سام التخ�ص�صية يف جمال طب الأ�سنان كالرعاية الأولية ،وتقومي الأ�سنان ،والفكني وطب �أ�سنان
الأطفال وعالج اجلذور ،وعالج اللثة ،والرتكيبات ال�صناعية الثابتة واملتحركة ،وكذلك جراحة الوجه
والفكني ،وقد �ساهم وجود هذا التنوع من التخ�ص�صات حتت �سقف واحد �إىل خلق بيئة تعليمية
ريا من الأطباء والفنيني من ا�ست�شاريني واخت�صا�صيني وغريهم,
وتدريبية متكاملة ،ت�ضم عددً ا كب ً
ولذلك حظي املركز باعرتاف دويل لتدريب الأطباء من قبل الكلية امللكية الربيطانية.

العقيد طبيب/
ها�شل بن حمد ال�سيابي

املركز ي�ساهم وب�شكل ف ّعال يف
تدريب الأطباء املنت�سبني �إىل برامج
التدريب التخ�ص�صي باملجل�س ال ُعماين
للإخت�صا�صات الطبية خا�صة يف برنامج
جراحة الفم والوجه والفكني
•• •• ••
املركز يقوم بعقد ور�ش عمل دورية
للأطباء يف التخ�ص�صات املختلفة ي�شارك
فيها �أطباء من خمتلف حمافظات ال�سلطنة
من القطاعني العام واخلا�ص
العــدد 532
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وللحديث عن هذا اجلانب خل�ص العقيد
طبيب ها�شل بن حمد ال�سيابي ا�ست�شاري �أول
تقومي �أ�سنان وفكني قائد مركز طب الأ�سنان
الع�سكري بالوكالة التدريب والت�أهيل مبركز
ط��ب الأ���س��ن��ان الع�سكري يف ع��دة حم��اور،
�أهمها:
◆ تدريب الأطباء التخ�ص�صيني :ي�ساهم
امل��رك��ز وب�شكل ف� ّ�ع��ال يف ت��دري��ب الأط��ب��اء
املنت�سبني �إىل برامج التدريب التخ�ص�صي
باملجل�س ال ُعماين لالخت�صا�صات الطبية
خا�صة يف برنامج ج��راح��ة الفم والوجه
والفكني ،وبرنامج �أطباء الأ�سنان العام
والذي ي�ستغرق من ( � ) 5-4سنوات.
◆ ت��دري��ب الأط��ب��اء حديثي التخرج :
ي�ستقبل املركز �أطباء الأ�سنان ال ُعمانيني
حديثي ال��ت��خ��رج ���س��واء ك��ان��وا م��ن داخ��ل
ال�سلطنة �أو خارجها ،وذلك لنيل كم واف من
اخلربة العملية ي�ؤهلهم للمناف�سة يف �سوق
العمل واالنخراط يف وظائفهم امل�ستقبلية.
◆ برامج التعليم امل�ستمر  :يدرك اجلميع
وبال�شك �أهمية التعليم امل�ستمر والتدريب
للأطباء على خمتلف تخ�ص�صاتهم ،وكذلك
للطاقم الطبي امل�ساعد ،ال ت�ألوا �إدارة هذا
امل��رك��ز ،وك��ذل��ك ق��ي��ادة اخل��دم��ات الطبية

للقوات امل�سلحة جهداً يف ت�شجيع وحتفيز
القيام واال�شرتاك يف مثل هذه املحافل على
ال�صعيدين املحلي واخل��ارج��ي ،حيث يتم
تخ�صي�ص فريق تناط �إليه هذه امل�س�ؤولية،
بحيث ي��ق��وم ال��ف��ري��ق بتن�سيق برنامج
حم��ا��ضرات �إ�سبوعية ل�ل�أط��ب��اء والفئات
امل�ساعدة بواقع يومني يف الأ�سبوع على
مدار العام.
◆ يقوم املركز بعقد ور�ش عمل دورية
للأطباء يف التخ�ص�صات املختلفة ي�شارك
فيها �أطباء من خمتلف مناطق ال�سلطنة من
القطاعني العام واخلا�ص ،اجلدير بالذكر �أن
جميع فعاليات التعليم امل�ستمر التي تقام
يف مركز طب الأ�سنان الع�سكري مت االعرتاف
بها من قبل املجل�س ال ُعماين لالخت�صا�صات
الطبية وحتت�سب على هيئة نقاط تراكمية.
◆ نظراً �إىل احلاجة امل�ستمرة مل�ساعدي
جراحة الأ�سنان ،ولعدم وج��ود خمرجات
حملية �أو خارجية ل�سد النق�ص املتزايد ،يقوم
املركز ب�إعداد دورات تدريبية ملدة �سنتني
بالتن�سيق مع مدر�سة اخلدمات الطبية لينال
اخلريجون درجة الدبلوم كم�ساعدي جراحة
�أ�سنان .كما يتهي�أ املركز للبدء بدورتني
دب��ل��وم ج��دي��دت�ين يف جم���ال �صحة الفم

والأ�سنان ،وفني خمتربات �أ�سنان لرفد هذه
الفئات ب�أعداد تتنا�سب مع جداول التعمني.
وبف�ضل اهلل ي��زخ��ر م��رك��ز ط��ب الأ���س��ن��ان
الع�سكري بالكفاءات العلمية من الأطباء
القادرين على الإ�سهام يف امل�سرية التعليمية
دون احلاجة �إىل ابتعاث هذه الفئات �إىل دول
�أجنبية خا�صة حتت ظل الظروف الراهنة،
ويف اخلتام ن�س�أله �سبحانه التوفيق وال�سداد
يف تكملة ه��ذا امل�شوار احليوي املهم من
التحديث املهني».

ال�ضابط مدين طبيب/
لطيفة بنت �سليم احلارثية

حتدثت ال�ضابط مدين طبيب لطيفة بنت
�سليم احلارثية ا�ست�شاري عالج اللثة وزراعة
الأ�سنان قائلة�« :إن م�سرية طبيب الأ�سنان
ال تنتهي بالتخرج من ال�رصح الأكادميي

وااللتحاق بالعمل؛ و�إمن��ا ت�ستمر وت�صقل
بالتعليم والتدريب والت�أهيل ،وذل��ك عن
طريق ور���ش العمل وامل�شاركة يف برامج
التدريب التخ�ص�صي �سواء يف ال�سلطنة �أو
خارجها ،ويعد مركز طب الأ�سنان من املراكز
التي مت اعتمادها من قبل جمل�س ُعمان
لالخت�صا�صات الطبية لتدريب الأطباء يف
برنامج طب الأ�سنان العام ،وهو من الربامج
املدرجة حتت مظلة جمل�س التخ�ص�صات
الطبية ،وي�ضم ه��ذا الربنامج حما�رضات
وور�ش عمل ،بالإ�ضافة للتدريب ال�رسيري،
كما �أن معظم �أف��راد اللجنة التعليمية يف
الربنامج هم �أطباء من مركز طب الأ�سنان
الع�سكري ،و�أع��م��ل يف الربنامج ب�صفتي
رئي�سة للجنة التعليمية».
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مركز طب العيون

العقيد طبيب/
را�شد بن حممد ال�سعيدي

مركز طيب العيون يويل جل
اهتمامه بالتعليم والتدريب �إميانا
منه ب�أهمية النهو�ض بالعن�صر
الب�شري و�إعداده الإعداد الأمثل
ليلبي احتياجات املركز يف املهن
والتخ�ص�صات املطلوبة
•• •• ••
معظم الدورات التخ�ص�صية
�أ�صبحت ممكنة داخل مركز طب
العيون بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة,
مما يرثي املركز
باخلربات يف املجاالت الفكرية
والبحثية والتقنية
العــدد 532
�أبريل 2021

50

يعد مركز طب العيون رك ًنا �أ�سا�س ًيا من �أركان م�ست�شفى القوات امل�سلحة،
فقد �شكل منذ افتتاحه نقلة نوعية بف�ضل ما ميتلكه من كوادر ب�شرية فنية
ومتخ�ص�صة و�أجهزة ومعدات حديثة ،وبيئة عمل احرتافية تتما�شى مع
املهام والواجبات الإن�سانية املنوطة باملركز.
لذا يويل مركز طيب العيون جل اهتمامه بالتعليم والتدريب �إميانا منه
ب�أهمية النهو�ض بالعن�صر الب�شري و�إعداده الإعداد الأمثل ليلبي احتياجات
املركز يف املهن والتخ�ص�صات املطلوبة ،حيث ت�ستند ر�ؤية املركز على جودة
التعليم والت�أهيل من منطلق �أن حياة الب�شر �أمانة ملقاة على عاتق الكادر
الطبي ،فالعني الب�شرية جوهرة نفي�سة ال تقدر بثمن.
وللحديث عن ه��ذا ال�ش�أن ق��ال العقيد
طبيب را�شد بن حممد ال�سعيدي ا�ست�شاري
�أول طب وجراحة عيون ،رئي�س مركز طب
العيون�« :إن التدريب والت�أهيل �أ�سا�س جناح
�أي م�ؤ�س�سة ،و�إن وج��ود القوى الب�رشية
املاهرة املتمكنة ذات �أهمية كبرية لكي
تتمكن من التعامل مع خمتلف الأجهزة
املتقدمة وتطويرها ،كما �أنها ت�ساعد على
تقليل الفجوة بني التقدم العلمي وال�صناعة
م��ن خ�ل�ال �إي��ج��اد ح��ل��ول �سهلة ومتقنة
و�رسيعة يف حال عدم توفر جميع الأجهزة،
�أو من خالل دمج الفحو�صات الت�شخي�صية
والو�صول �إىل من��اذج متقدمة كا�ستخدام
الذكاء ال�صناعي من خالل برجمة الأجهزة
لكي تقوم ب��أع��م��ال ت�شخي�صية متقدمة
ودقيقة ،وهذا لن يت�أتى �إال من خالل وجود
كادر فني متخ�ص�ص  ،فمن هذا املنطلق ف�إن

مركز طب العيون ومن الوهلة الأوىل ولكي
يواكب التقدم العلمي يف جمال طب العيون
قام بالتعاون مع �إدارة م�ست�شفى القوات
امل�سلحة وقيادة اخلدمات الطبية وجامعات
خمتلفة حملية و�أجنبية بعقد دورات (فني
طب وجراحة العيون) ،والتي بدورها �أنتجت
فنيني حمرتفني يف جراحة العيون الدقيقة
منها :زراع��ة الأع�ضاء الب�رشية ،وعمليات
الت�صوير الت�شخي�صي ،ووحدات الت�شخي�ص
واملتابعة يف مركز طب العيون التي متت
بوجود طاقم عماين ( )٪100مت تدريبهم
وت�أهيلهم داخل م�ؤ�س�سات اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة».
و�أ�ضاف العقيد طبيب رئي�س مركز طب
العيون قائال« :لقد كان لتداعيات جائحة
كورونا بالغ الأثر يف احلد من فر�ص التدريب
والت�أهيل ،ال�سيما م��ع �إغ�ل�اق اجلامعات

والكليات واملعاهد ال�صحية ،ف�ضلاً عن
�إغالق اخلطوط اجلوية يف الكثري من دول
العامل� ،إال �أن مركز طب العيون وجدها
فر�صة �سانحة لعقد ال���دورات التدريبية
التخ�ص�صية والت�أهيلية يف املركز ،وذلك
بالتعاون مع بع�ض اجلامعات املرموقة
كجامعة جال�سكو (كالدونيان) يف اململكة
املتحدة ،وهذا �إن دل على �شيء ف�إنه يدل
على اعرتاف اجلامعات الأجنبية املتقدمة
للم�ستوى الأكادميي والعلمي والتدريبي
العايل للمركز ،ومن �ضمن تلك الدورات دورة
متري�ض العيون والتي تعد من التخ�ص�صات
النادرة ،وقد متكن املركز من �إحلاق بع�ض
منت�سبيه بحيث تعقد املحا�رضات الدرا�سية
عرب ال�شبكة العنكبوتية والربامج التدريبية
يف املركز وب�إ�رشاف ومتابعة من جامعة
جال�سكو (كالدونيان) يف اململكة املتحدة.
ك��ذل��ك واحل��م��د هلل مت��ت م ��ؤخ��را املوافقة
من قبل قيادة اخلدمات الطبية وقيادة
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على عقد دورات
الزمالة يف بع�ض الفروع اجلراحية للعيون
(ال��درا���س��ات العليا التخ�ص�صية يف طب
وجراحة العيون) بالتعاون وحتت �إ�رشاف
املجل�س ال ُعماين لالخت�صا�صات الطبية،
يف جم��االت تخ�ص�صات العيون الفرعية
اجلراحية الدقيقة والتي �ستبد�أ بالزمالة
يف تخ�ص�ص القرنية وامل��ي��اه البي�ضاء
واجل��زء الأم��ام��ي من العني وجراحاتها،
ليح�صل فيها طبيب العيون على الدرجة
التي ت�أهله لكي ي�صبح ا�ست�شار ًيا يف
ذلك التخ�ص�ص الفرعي من العيون( ،ومن

املخطط �أن تعقد متى ما تهي�أت الظروف
املنا�سبة لذلك) فبف�ضل اهلل �أ�صبحت معظم
ال��دورات التخ�ص�صية ممكنة داخ��ل املركز
بالتعاون مع م�ؤ�س�سات اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة ,مما يرثي املركز باخلربات
يف املجاالت الفكرية والبحثية والتقنية،

من جانبها قالت الوكيل �أول �آ�سيا بنت نا�رص ال�ضامرية ممر�ضة قانونية يف مركز
طب العيون« :هلل احلمد واملنة حظيت بفر�صة �إكمال م�سريتي العلمية بجامعة (كالدونيان)
يف (جال�سكو) ،حيث مت ابتعاثي من اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة لدرا�سة تخ�ص�ص
متري�ض العيون بدرجة البكالوريو�س ،والذي يعد من التخ�ص�صات النادرة عامليا ،ويف
ظل تداعيات جائحة كورونا وت�أثرياتها وما �صاحبها من �إغالق حلدود كثري من الدول،
الأمر الذي فر�ض علي موا�صلة درا�ستي عن بعد ( ، )onlineحيث تقوم اجلامعة بتقدمي
املحا�رضات واالمتحانات افرتا�ضيا ،كما مت حتويل �آلية التدريب العلمي من درا�ستي �إىل
مركز طب العيون كونه مركزا تدريبيا معرتفا به من قبل اجلامعة ،بف�ضل ما يتمتع به من
قدرات فنية وعلمية ولوج�ستية تلبي احتياجات ومقت�ضيات الدرا�سة ،كذلك وجود الكادر
الطبي التعليمي املتخ�ص�ص  ،الأمر الذي �سيتيح املجال م�ستقبال لعقد دورات تخ�ص�صية يف
املركز مع بع�ض الدعم الأكادميي من اجلامعات املتخ�ص�صة».

وه��ذا ب��دوره يرفع م�ستوى التعمني الفني
االحرتايف ,مما يعود �إيجابا يف تطوير ورفع
م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة للمر�ضى،
ناهيك عن ما �سيوفره من تكاليف الدرا�سة
وعناء ال�سفر و�صعوبة احل�صول على البيئة
التدريبية عامليا».

الوكيل �أول/
�آ�سيا بنت نا�صر ال�ضامرية
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

احلديث ال�شريف

القر�آن الكرمي

قال اهلل تعاىل�} :إِ َّنا �أَ ْن َز ْلنَا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر (َ )1و َما �أَ ْد َر َاك َما َل ْي َل ُة
وح
ا ْل َق ْد ِر (َ )2ل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ ِم ْن �أَ ْل ِف �شَ ْه ٍر (َ )3ت َن َّز ُل المْ َلاَ ِئ َك ُة َوال ُّر ُ
ِفي َها ِب�إِذ ِْن َر ِّب ِه ْم ِم ْن ُك ِّل �أَ ْم ٍر (�َ )4سلاَ ٌم هِ َي َح َّتى َم ْط َل ِع ا ْلف َْج ِر ({)5
�صدق اهلل العظيـــم

				

�سورة القدر

عن �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها،
�أنها �س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :يا
ر�سولَ اهللِ� ،أر�أَ ْي َت � ْإن ع ِل ْم ُت � َّأي ليل ٍة ليل َة القد ِر
مي
ما �أقولُ فيها؟ قال :قويل :ال َلّه َّم �إ َّنك ع ُف ٌّو كر ٌ
فاع ُف ع ِّني)� .صدق ر�سول اهلل
تحُ ِ � ُّ�ب الع ْف َوْ ،
�صلى اهلل عليه و�سلم.
		

ف�ضل الدعاء

�إن الدعاء من �أج ِّل العبادات ؛ بل هو العبادة كما قال النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ؛ ذلك لأن فيه من ذلِّ ال�س�ؤال  ،وذلِّ احلاجة
واالفتقار هلل تعاىل والت�رضع له  ،واالنك�سار بني يديه  ،ما يظهر
حقيقة العبودية هلل تعاىل ؛ ولذلك كان �أكرم �شيء على اهلل تعاىل
كما قال النبي عليه ال�صالة وال�سالم (لي�س �شيء �أكرم على اهلل من
أقرب �إليه من نف�سه
الدعاء)( .رواه الرتمذي) و�إذا دعا العبد ربه فربه � ُ
ان
يب َد ْع َو َة ال َّد ِاع �إِذَا َد َع ِ
يب �أُ ِج ُ
} َو�إِذَا َ�س�أَلَكَ عِ َبادِي َع ِّني َف�إِنيِّ َق ِر ٌ
ون{ �سورة البقرة الآية
َف ْل َي ْ�س َت ِجي ُبواْ ليِ َو ْل ُي�ؤْمِ ُنواْ بِي َل َع َّل ُه ْم َي ْر�شُ ُد َ
( ، )186قال ابن كثري رحمه اهلل تعاىل :يف ذكره تعاىل هذه الآية
الباعثة على الدعاء متخللة بني �أحكام ال�صيام �إر�شاد �إىل االجتهاد
يف الدعاء عند �إكمال العدة بل وعند كل فطر ،كما روى ابن ماجه
عن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما قال :قال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �( :إن لل�صائم عند فطره دعو ًة ما ترد) (رواه ابن ماجه) ،دعو ٌة
عند الفطر ما ترد  ،ودعاء يف ثلث الآخر م�ستجاب  ،وليل ٌة خري من
�ألف �شهر  ،فالدعاء فيها خري من الدعاء يف �ألف �شهر  .ما �أعظمه من
ليال معدودات .
ف�ضل ! و�أجزله من عطاء يف ٍ

اغتنام الع�شر الأواخر من رم�ضان

يمُ كن للم�سلم ا�ستغالل الع�رش الأواخ��ر ،ونيل الأجور العظيمة
فيها من خالل العديد من العبادات والطاعات ،منها:
ُ uم�ضاعفة اجلهد يف �أداء خمتلف الطاعات؛ لتح�صيل الأجر العظيم،
اقتدا ًء بالنبي -عليه ال�صالة وال�سالم� ،-إذ روت � ّأم امل�ؤمنني عائ�شة
هلل َ�ص َلّى َهّ ُ
الل عليه و�س َّل َم،
(كان َر�سولُ ا ِ
ر�ضي اهلل عنها -قائل ًة عنهَ :َ
�إذَا َد َخ َل ال َع�شرْ ُ � ،أَ ْح َيا ال َّل ْيلََ ،و�أَ ْي َقظَ �أ ْه َل ُهَ ،و َج َّد َو�شَ َّد ا ِمل ْئ َز َر)(.رواه
م�سلم يف �صحيحه).
�ستح ّب للم�سلم يف
 uالتو�سعة على النف�س ،والأهل ،واجلريان� ،إذ ُي َ
الع�رش الأواخر الإح�سان �إىل �أرحامه ،وجريانه.
ومذاكرته ،والتوا�صي به بني امل�سلمني.
 uتالوة القر�آنُ ،
النبي
 uاحلر�ص على ترديد الدعاء امل�أثور يف ليلة القدر ،فقد �أر�شد ّ
عليه ال�صالة وال�سالم -ال�س ّيدة عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها� -إىلالدعاء يف الع�رش الأواخر من رم�ضان ،وحتديداً يف ليلة القدر؛ بطلب
العفو واملغفرة من اهلل �سبحانه ،فقالت -ر�ضي اهلل عنها( :-يا
ني ال َلّه َّم �إ َّنكَ
أيت �إن
ر�سولَ َهّ ِ
وافقت ليل َة القد ِر ما �أدعو قالَ تقول َ
ُ
الل �أر� َ
فاعف ع ِّني)� (.صحيح ابن ماجه)
حتب العف َو
ُ
ٌّ
عفو ُّ
العــدد 532
�أبريل 2021

52

c

ف�ضل ليلة القدر
هناك العديد من الف�ضائل لليلة القدر منها:
خ�ص اهلل ليلة القدر املباركة
 mنزول القر�آن الكرمي فيها يف مرحل ٍة من مراحل نزوله ،فقد ّ
بالتم�سك به ،وهو
بنزول القر�آن الكرمي فيها ،والقر�آن كتاب اهلل الذي ُيح ّقق الهداية للم�سلم
ّ
�سبيل النجاة وال�سعادة يف الآخرة ،قال اهلل تعاىل�ِ } :إ َّنا �أَن َز ْل َنا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر{� .سورة
القدر الآية (.)1
 mالقدر واملنزلة العظيمة لها عند اهلل ،ويدلّ على ذلك �أ�سلوب اال�ستفهام عنها؛ للداللة
على تعظيم َق ْدرها وتفخيمها ،يف قول اهلل تعاىلَ } :و َما �أَ ْد َراكَ َما َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر{� .سورة
القدر الآية (.)2
 mتقدير الأرزاق ،والآجال فيها .حت ّقق الربكة واخلري فيها.
مما يح ّقق ال�سكينة والربكات فيها ،كما جاء و�صف تلك الليلة
 mنزول جربيل واملالئكةّ ،
َ
َ
َ
كُ
كَ
ْ
ين{� .سورة الدخان
ر
ذ
ن
م
ا
ن
ا
ن
�
إ
ة
ار
ب
م
ة
ل
ي
ل
ه
ا
ن
ل
ز
ن
�
أ
ا
ن
بالربكة ،يف قوله تعاىل�ِ } :إ َّ َ َ ُ فيِ ْ ٍ ُّ َ َ ٍ ِ َّ َّ ُ ِ ِ َ
الآية (.)3
 mحت ّقق ال�سالم والطم�أنينة فيها ،ودرء العقاب والعذاب ع َّمن �أقامها بالطاعة.
النبي
قال
 mغفران الذنوب واملعا�صي� .إدراك اخلري كلّه بقيامها وفعل الطاعات فيها� ،إذ
ّ
�ض َهّ ُ
�صيامه،
وج َّل عليكُم
عليه ال�صالة وال�سالم�( :-أتاكُ م َرفر َ
ُ
الل ع َّز َ
َ
مباركَ ،
هر َ
م�ضان �شَ ٌ
نيِ َ ،هّ
ُ
لل في ِه ليل ٌة
ياط
ال�ش
ة
د
ر
م
ه
في
ل
غ
ت
و
،
اجلحيم
أبواب
�
ه
ّ
ال�سماءِ ،وت َغ َلّقُ في ِ
ِ ُ َ ِ َ َ َ ُ َّ
ِ
ُت َف َّت ُح في ِه � ُ
ُ
أبواب َّ
ريها فقد ُح ِر َم)�(.صحيح الن�سائي) .
ري من � ِ
ألف �شَ ه ٍرَ ،من ُح ِر َم خ َ
خ ٌ
 mت�سمية �إحدى �سور القر�آن ب�سورة ال َق ْدر.

من ُ�سنن االعتكاف و�آدابه

ينبغي للمعتكف �أن يحر�ص على تطبيق ال�س ّنة يف اعتكافه؛ فال يتكلّم �إلاّ باخلري،
ويعتكف يف الع�رش الأواخر من رم�ضان ،ويختار �أف�ضل امل�ساجد لالعتكاف فيها ،كما � ّأن
هناك جمموعة من الآداب التي ينبغي للمعتكف التحلّي بها ،ومراعاتها حال اعتكافه،
ومنها ما ي�أتي:
رض ن ّية االعتكاف.
وي�ستح�
تعاىل،
اهلل
عند
والثواب
أجر
ل
� rأن
َ
َ
َ
يحت�سب ا َ
ي�ست�شعر احلِكمة من االعتكاف؛ وهي انقطاعه للعبادة ،وتوجيه القلب هلل تعاىل.
� rأن
َ
يخرج من مكان اعتكافه �إلاّ للحاجة.
� rأن ال
َ
يحافظَ
ال�س
على
� rأن
نوع بني العبادات املختلفة
ي
و
والليلة،
اليوم،
يف
الواردة
أذكار
ل
وا
،
ن
ُّ نَ
ُ ّ
وطلب للعلم؛ حتى ال ُي�صيبه الفتور.
من ذِكر ،وت�سبيح ،ودعاء ،و�صالة ،وقراءة قر�آن،
ٍ
يحر�ص على الته ُّي�ؤ لل�صالة قبل وقتها؛ حتى ُي�ؤ ِّد َيها بخ�شوع.
� rأن
َ
� rأن ُيق ِلّل من الطعام ،والنوم ،والكالم؛ حتى يتمكّن من اخل�شوع ،واحلفاظ على الوقت.
يحر�ص على ال�صرب ،وتقدمي الن�صيحة
يحر�ص على طهارته طوال اعتكافه و�أن
� rأن
َ
َ
لإخوانه املُعتكِفني ،والتذكري بالتعاون على البرِ ّ .

رواه الرتمذي

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ

ِين كَ ف َُروا
ُوب ا َّلذ َ
}�س ُن ْلقِي فيِ ُقل ِ
َ
َ
للهَّ
لمَ
كُ
ْ
الر ْع َب بمِ َ ا �أ�شرْ َ وا ِبا ِ َما ُي َن ِّزلْ
ُّ
ْ
ِب ِه ُ�سلْطَ ا ًنا ۖ َو َم�أ َو ُاه ُم ال َّن ُار َو ِب ْئ َ�س
ني{ �سورة �آل عمران
َم ْث َوى الظَّ المِ ِ َ
الآية (.)151
الرعب :اخلوف والفزع.
ّ
ُ�سلطاناُ :ح ّج ًة وبرهانا.
قامهم.
وم ُ
مثوى الظّ املني :م�أواهم ُ
} َو َل � َق � ْد �َ��ص� َد َق� ُك� ُم اللهَّ ُ َو ْع���� َد ُه �إِ ْذ
تحَ ُ ُّ�سو َن ُه ْم ِب�إِ ْذ ِن ِه ۖ َح َّتى �إِذَا فَ�شِ ْل ُت ْم
الَ ْم ِر َو َع َ�ص ْي ُت ْم مِ ْن
َو َت َنا َز ْع ُت ْم فيِ ْ أ
ون مِ ْن ُك ْم َم ْن
َب ْع ِد َما �أَ َراكُ ْم َما تحُ ِ ُّب َ
ُي ِري ُد ال ُّد ْن َيا َومِ ْن ُك ْم َم ْن ُي ِري ُد ْالآخِ َر َة
ُث َّم �صرَ َ َف ُك ْم َع ْن ُه ْم ِل َي ْب َت ِل َي ُك ْم ۖ َو َل َق ْد
َ�ض ٍل َعلَى
َعفَا َع ْن ُك ْم َواللهَّ ُ ذُو ف ْ
ني{ �سورة �آل عمران الآية
المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
(.)152
حت ّ�سونهم  :تقتلونهم قت ًال ذريعاً.
ُ
عدوكم.
ف�شِ لتم :فزعتم وج ُبن ُتم عن ّ
ل��ي��ب��ت� ِل��ي��ك��م :ل��ي��م��ت��حِ ��ن �صربكم
وثباتكم.
امل�صدر:
تف�سري اجلاللني

رم�ضان والعمل

يعد �شهر رم�ضان املبارك من �أعظم ال�شهور عند اهلل تعاىل ،و ُي ِّحب عز وجل �أن يتقرب
العبد �إليه بالطاعات ،والعمل يف الإ�سالم ُيعد عبادةً ،وي�ستطيع العبد �أن يح�صل على الأجر
يتحجج العبد بال�صيام
الكبري عند القيام به و�إتقانه والإخال�ص به هلل تعاىل .وال يجوز �أن
ّ
من �أجل التقاع�س عن العمل ،فعمل العبد يزيد من قوة املجتمع ومتا�سك الأمة وحمايتها من
تكا�سل من العبد يف عمله ي�ؤثّر على املجتمع ككل ،بل � ّإن ال�صيام يج ّدد ن�شاط
املخاطر ،و�أي
ٍ
يتحجج العبد بالعمل من
البدن ويعيد ترميمه لنف�سه وتنظيفه من ال�سموم .وال يجوز كذلك �أن
ّ
�أجل �إيجاد الفتوى اخلا�صة بالإفطار ،قال اهلل تعاىلَ } :و َم ْن َي َتّقِ َهّ َ
الل َي ْج َع ْل َل ُه مخَ ْ َر ًجا ()2
الل َبالِغُ �أَ ْم ِر ِه َق ْد َج َع َل َهّ ُ
الل َف ُه َو َح ْ�س ُب ُه �إِ َّن َهّ َ
الل ِلك ُِّل
َو َي ْر ُز ْق ُه مِ ْن َح ْي ُث لاَ َي ْحتَ�سِ ُب َو َم ْن َي َت َو َّك ْل َعلَى َهّ ِ
� cشَ ْي ٍء َق ْد ًرا{ �سورة الطالق الآيات ( 2ـ .)3

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrرجل م�صاب مبر�ض ال�سكري وغريه من الأمرا�ض مل ي�ستطع �صيام �شهر رم�ضان لأن عليه �أن
يتناول �أدوية يف النهار ،فماذا يلزمه؟
 rعليه �إن كان املر�ض ال يرجى بر�ؤه �أن يطعم عن كل يوم م�سكينا ،واهلل �أعلم.
 rrماذا على من كذب مازح ًا يف نهار رم�ضان؟
 rالكذب من الكبائر �سواء كان جداً �أو هز ًال لأنه جاء وعيد �شديد عليه ،ونف�س الكذب الهزل جاء وعيد
فيه فالنبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ يقول« :ويل للذي يحدث النا�س لي�ضحكهم فيكذب ويل له ويل له» فمن
فعل ذلك فعليه �أن يعيد �صيام يومه ،وعليه التوبة �إىل اهلل من �صنيعه ،ولي�ست عليه كفارة لأن الكفارة
كاحلدود تدر�أ بال�شبهات ،واهلل تعاىل �أعلم.
 rrامر�أة لديها ولد تر�ضعه ،هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك احلامل �إذا كانت يف �شهرها الأخري؟
 rيباح للحامل واملر�ضع مع الفدية� ،إذا خافتا على اجلنني والر�ضيع� ،أما �إذا مل يكن هنالك حمذور ف�إن
ال�صوم واجب عليهما ،واهلل �أعلم.
 rrما قولكم يف رجل �صام �ستة �أيام من �شوال ،ثم مر�ض خاللها وا�ضطر �إىل �أخذ احلقن وفح�ص الدم،
فهل يف ذلك نق�ض ل�صيامه؟
� rإن مل ي�أكل ومل ي�رشب مبا�رشة وال بوا�سطة ال�سقاية فال نق�ض عليه باحلقن �أو ب�أخذ الدم منه ،واهلل
�أعلم.
 rrرجل ال ي�صلي طوال ال�سنة �إال يف �شهر رم�ضان ،ما قولكم فيه؟
 rمن ترك �صالة مكتوبة فقد برئت منه ذمة اهلل كما جاء يف احلديث عن ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ ولي�س يغني عنه �شيئ ًا �أن ي�صوم رم�ضان وي�صلي فيه ،فالدين ال م�ساومة فيه وال يقبله اهلل جمز�أً ،و�شهر
رم�ضان �إمنا متحى فيه خطايا من �أناب �إىل اهلل ال من �أ�رص على كبائر الإثم كرتك ال�صالة وغريها من
الواجبات ،ف�إن الإ�رصار على ال�صغائر يعد من الكبائر فكيف الإ�رصار على ترك ركن من �أركان الإ�سالم،
واهلل �أعلم.
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روحانيات �شهر رم�ضان
الع�رش الأواخر �أمنوذجا

ي�ستقبل امل�سلمون يف م�ش��ارق الأر�ض ومغاربها
�شهر رم�ضان املبارك ،ويتنوع اال�ستقبال من ا�ستعداد
روح��اين �أو تهيئ��ة امل�ساجد لتكون من��ارات علمية
ومعرفي��ة وروحاني��ة لتزوي��د ال�صائم ب�شت��ى �أنواع
العلوم املعرفية التي تقربه �إىل الله تعاىل.
والبع�ض ي�ستع��د ب�أنواع امل�أك��والت وامل�شروبات
والت��ي ه��ي غ��ذاء للج�سم ،كم��ا �أن الق��ر�آن الكرمي
وعلومه الأخرى هي غذاء للروح.
الدكتور
خلفـــــــان بن �سنــــــان ال�شعيلــــــي
وزارة الأوقاف و ال�ش�ؤون الدينية
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�شه��ر ال�صي��ام مدر�سة حتمل كاف��ة تخ�ص�صات احلي��اة  ,حيث �إن
ال�صائ��م القائم يتخرج منها وقد نال م��ن الف�ضائل والقيم النبيلة ما
ت�ؤهل��ه ب���أن مي�ضي يف هذه احلياة على ه��دي النبي امل�صطفى �صلى
اهلل علي��ه و�سل��م ،ولهذا ف�إنن��ا ال نعجب من م�سارع��ة ال�سلف ال�صالح
ر�ض��وان اهلل عليهم للتعليمات الربانية ،وتطبيقه��ا على �أر�ض الواقع
يف خمتلف نواحي احلياة.
}و َ�سا ِر ُعواْ �إِلىَ َم ْغف َِرةٍ ِّمن َّر ِّبك ُْم َو َجنَّةٍ
قال اهلل تعاىل خماطبا لهم َ
ون فيِ ال�سرَّ َّ اء
ات َوا َلأ ْر ُ
ِين ُين ِف ُق َ
ني  .ا َّلذ َ
�ض �أُعِ َّد ْت ِلل ُْم َّت ِق َ
او ُ
ال�س َم َ
َع ْر ُ�ض َه��ا َّ
ُ
اللهّ
ظَ
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ن
ُح
ا
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ي
و
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ا
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َوال��َّضرَرَّ َّ اء َوا
لمْ
ْ
ْ
ْ
ِ
�سِ
حِ
افِ
مِ
َاظِ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ ِ َّ ِ َ ُ ُّ ْ
َا�س َت ْغف َُرواْ
َ .وا َّلذ َ
ِي��ن ِ�إذَا َف َعلُ��واْ فَاحِ َ�ش�� ًة �أَ ْو ظَ ل َُم��واْ �أَ ْنف َُ�س ُه ْ
��م ذَكَ ُ
��رواْ اللهّ َ ف ْ
��وب ِ�إ َّال اللهّ ُ َولمَ ْ ُي��ِصررِ ُّ واْ َعلَى َم��ا َف َعلُواْ َو ُه ْم
ِل ُذ ُنوب ِِه ْ
ِ��ر ال ُّذ ُن َ
��م َو َم��ن َي ْغف ُ
��ون{ �س��ورة �آل عم��ران الآيات ( ،)135-133وه��ذه امل�سارعة
َي ْعل َُم َ
هي التي ر�سخت فيهم مبد�أ التقوى.
َ
وق��د جعلها اهلل �رشطا من ��شروط ال�صيام قال تع��اىلَ } :يا �أ ُّي َها
ِين مِ ن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم
ام كَ َما كُ ت َِب َعلَى ا َّلذ َ
ا َّلذ َ
ال�ص َي ُ
ِي��ن � َآم ُنوا كُ ت َِب َعل َْيك ُُم ِّ
ون{ �سورة البقرة الآية (.)183
َت َّت ُق َ
وعندم��ا تنغر���س التق��وى يف النفو���س ف�إنها جتتن��ب املحرمات
وتفع��ل املباح��ات ،وتتورع ع��ن ال�شبهات  ،ولذلك ف���إن �صفة التقوى
البد �أن ترافق امل�سلم يف كافة جوانب حياته العلمية والعملية .
�إن ف�ضائل �شهر رم�ضان �أثبتته �أحاديث الر�سول � -صلى اهلل عليه
و�سل��م -فقد جاء يف احلديث القد�س��ي( :كل عمل ابن �آدم له �إال ال�صوم
ف�إن��ه يل و�أن��ا �أجزي ب��ه وال�صيام جنه ف���إذا كان يوم �ص��وم �أحد كم
ف�لا يرفث وال ي�سخب و�إن �أحد �سابه �أو �شامته فليقل �إين امر�ؤ �صائم،،
وال��ذي نف�س حمم��د بيده خللوف ف��م ال�صائم �أطيب عن��د اهلل من ريح
امل�س��ك  ،ولل�صائ��م فرحت��ان يفرحهما �إذا فطر فرح بفط��ره ,و�إذا لقى
ربه فرح ب�صومه) رواه البخاري يف �صحيحه.
فلنا يف هذا احلديث وقفات :
 �أج��ر ال�صائم املتقي لي�س له حدود في�ضاعفه اهلل له مادام قدابتع��د عن املعا�صي كبريها و�صغريها  ،وترك الغيبة والنميمة وقول
احلرام وفعله .

 ال�ص��وم ُج َّن��ه � :أي وقاي��ة  ،فه��و يجعل من �شخ�صي��ة امل�سلم ،�شخ�صي��ة متكاملة � ،إميانية ؛ طهارة يف الل�سان  ،وطهارة يف اجلنان،
وطه��ارة يف اجلوارح  ،وه��ذه الطهارة جتعل م��ن �صاحبها يتقي نار
جهنم يوم القيامة ب�صيامه .
وهن��ا نط��رح ت�س��ا�ؤ ًال  ,وه��و ه��ل ي�ص��وم امل�سلم��ون يف وقتن��ا
املعا�رص؟
وللإجابة :ف�إن كل واحد يقر�أ ذاته وماذا يفعل يف �صباح رم�ضان
وليل��ه ،حيث جن��د االمتناع ع��ن الطعام وال��شراب و�سائ��ر املفطرات
(امل�أك��والت ) فقط  ،فال ميتنع عن الك��ذب �أو الغيبة �أو النميمة �أو قول
الزور �أو فعله � ,أو حلف كاذب �أو نحوه .
م��ع ق�ضاء نهار رم�ضان يف نوم متوا�ص��ل ال ي�أبه ل�صالة �أو فعل
خري �أو تقدمي معروف لنف�سه �أو لأهله �أو �أ�صحابه مع ق�ضاء الليل يف
ال�سهر املبعد عن اهلل تعاىل.
وهذا ما يجعل الإقبال اجلزئي يف �شهر رم�ضان ( ونق�صد باجلزئي
�أن الإقبال على االلتزام بالتعاليم النبوية  ،والت�رشيعات الربانية من
ال�ص�لاة يف امل�سجد وقراءة القر�آن الك��رمي ال تتعدى الأيام الأوىل من
ال�شه��ر الف�ضي��ل م��ع �أن ال�شارع احلكي��م قد تعبدنا بكام��ل ال�شهر قال
ال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه{ �سورة البقرة الآية (.)185
تعاىل }:ف ََمن َ�ش ِه َد مِ نك ُُم َّ
م��ع �أن ف�ضائل �شهر رم�ضان يف �أيامه الأخ�يرة �أكرث �أجرا وثوابا
وروحانية وهو ما �سنعر�ضه يف هذا املقال .
�إذ تتمي��ز الع�رش الأواخر من ال�شه��ر الكرمي ب�أن الروحانيات فيها
تت�ضاع��ف  ،والأج��ور تتزاي��د واملتق��ون ال�صائم��ون ي�سارع��ون �إىل
اخلريات فيها .
ولن��ا يف ر�سول اهلل �-صل��ى اهلل عليه و�سل��م  -و�صحابته الكرام
املثل الأعلى � ,إذ كان عليه ال�صالة وال�سالم � .إذا دخلت الع�رش الأواخر
�ش��د مئ��زره  ،و�أيقظ �أهله و�أحيا ليله  ،حت�س ًبا ليلة عظيمة �أال وهي ليلة
القدر .
وعندم��ا منعن النظر يف فع��ل الر�سول � -صل��ى اهلل عليه و�سلم -
ندرك عظم فعله يف القيام وال�صالة هو و�أهل بيته .
و�ش��د املئ��زر كناي��ة عن االجته��اد يف العب��ادة  ،وه��ذا االجتهاد
النب��وي بينته �آي��ات �سورة املزمل قال تع��اىل َ }:يا �أَ ُّي َه��ا المْ ُ َّزمِّ لُ ()1
�ص مِ ْن ُه َق ِليلاً (� )3أَ ْو ِز ْد َعل َْي ِه َو َر ِّتلِ
ِ�ص َف ُه َ�أ ِو ا ْن ُق ْ
ُق�� ِم ال َل ّْي�� َل ِ�إ َاّل َق ِليلاً ( )2ن ْ
��ر� َآن َت ْرتِي�ًلااً (�ِ )4إ َّن��ا َ�س ُن ْلقِي َعل َْي��كَ َق ْولاً َثقِي�ًل�اً (� {)5سورة املزمل
ا ْل ُق ْ
الآيات (.)5-1
و�أو�ضحت��ه ال�سيدة عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها – حيث قالت ( :كان
ر�س��ول اهلل �-صل��ى اهلل علي��ه و�سلم  -يقوم الليل حت��ى تتفطر قدماه
فقلت له :لمِ َ ت�صنع هذا يا ر�سول اهلل وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك
�شكورا ) .رواه البخاري .
وما ت�أخر  ,فقال � :أفال �أكون عب ًدا
ً
وهذا االجتهاد يف ال�صالة الليلية  ,يدل على حتري ليلة عظيمة �أال
وهي ليلة القدر  ,حيث يقول الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم ( -حتروا
ليل��ة الق��در يف الع��شر الأواخر م��ن رم�ضان  ،وحتروه��ا يف الوتر من
الع�رش الأواخر ) رواه م�سلم .

تتميز الع�شر الأواخر من ال�شهر الكرمي
ب�أن الروحانيات فيها تت�ضاعف،
والأجور تتزايد واملتقون ال�صائمون
ي�سارعون �إىل اخلريات فيها
وه��ذا التح��ري وااللتما���س  ،لليلة الق��در دليل
عل��ى �أهميته��ا البالغ��ة  ,فقد قال اهلل تع��اىل �}:إِ َّنا
�أَ ْن َز ْل َن��ا ُه فيِ ل َْيلَ�� ِة ا ْل َق ْد ِر (َ )1و َما �أَ ْد َراكَ َم��ا ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر
��ن �أَل ِْف َ�ش ْه ٍر (َ )3ت َن َّزلُ المْ َلاَ ِئ َك ُة
( )2ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ مِ ْ
��ل �أَ ْم ٍر (�َ )4سلاَ ٌم هِ َي
ن
م
ه
كُ
وح فِ ي َها ِب ِ�إذ ِْن َر ِّب ِ ْ مِ ْ ِّ
ال��ر ُ
َو ُّ
َح َّتى َمطْ ل َِع ا ْلف َْج ِر (� {)5سورة القدر الآيات (.)5-1
وليل��ة القدر كم��ا يبني املف��سرون واملحدثون
�أنه��ا ليلة لي�ست ك�سائر الليايل  ،بل هي ليلة خمتلفة
 ,يف جميع النواحي  ،من حيث الأهمية والربكة  ,واال�ستجابة للدعاء
وزي��ادة الأث��ر الروحاين  ،والتق��رب هلل تعاىل ،حي��ث �إن املدرك لهذه
الليلة هو �إن�سان روحاين ،نال الربكة واال�ستجابة  ،وظفر بالقبول من
عند اهلل تعاىل .
وقد �أخفاها اهلل عن عباده ليزدادوا عبادة وقربة له  .يقول الإمام
ال�سامل��ي�( :إن احلكم��ة يف �إخفاء ليلة القدر ليعظِّ م النا�س جميع ليايل
ال�شهر ،ولأن العبد �إذا مل يتيقن ليلة القدر  ،ف�إنه يجتهد يف الطاعة يف
جمي��ع لي��ايل رم�ضان على رجاء �أنه رمبا كانت ه��ذه الليلة هي ليلة
القدر  ،فيباهي اهلل تعاىل بهم مالئكته) .
وليلة القدر خري من �ألف �شهر  ،فهي خري من �آالف ال�شهور  ،و�ألف
�شه��ر ت�س��اوي تقريبا (� )83سنة  ,وهي عم��ر الإن�سان يف هذه احلياة،
وه��ي وحدها كافية وكفيل��ه للمرء �أن يجتهد فيه��ا لينال �أجر عبادة
�سنوات كثرية .
ومن مميزاتها كما جاء يف �سورة القدر
َت َن�� ّزلُ املالئك��ة والروح فيه��ا  ،ون��زول املالئكة يف تلك��م الليلة
العظيمة لريوا عبادة الب�رش وجدهم واجتهادهم يف الطاعة ,وللت�سليم
على امل�ؤمنني والدعاء لهم  ،فهم ينزلون لذلك فوجا بعد فوج بقيادة
جربيل عليه ال�سالم .
وقد ذكر علماء الإعجاز مميزات هذه الليلة ،وحتدث بع�ضهم عند
الإعج��از الع��ددي لتوقيته��ا  .ولكن كل ما يهمنا � ،أنه��ا فر�صة ثمينة
البد �أن يجيد امل�سلم ا�ستغاللها.
وبجان��ب ال�صي��ام والقيام  ،ن��درك �أن امل�سلم ال�صائ��م  ،يجب �أن
كرميا وخا�صة يف هذه الع��شر الأواخر ,فعن ابن عبا�س
يك��ون جوا ًدا ً
ر�ض��ي اهلل عنه قال( :كان الر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم � -أجود
النا���س باخلري ،وكان �أجود ما يك��ون يف رم�ضان حني يلقاه جربيل
عليه ال�سالم ،وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة من رم�ضان حتى ين�صلخ،
فيعر�ض عليه النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -القر�آن ،ف�إذا لقيه جربيل
ك��ان ر�س��ول اهلل � -صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م � -أج��ود باخلري م��ن الريح
املر�سلة) رواه البخاري وم�سلم.
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التخطيط ال�ستغالل �أيام وليايل �شهر
رم�ضان املبارك جتعل منك م�ستفيدا
كامل حياتك  ,فهو يقوي فيك
الإرادة والعزمية والن�شاط واحليوية
يف كامل جمريات احلياة
وه��ذا يدل عل��ى �سخاء وك��رم امل�صطف��ى �-صلى
اهلل علي��ه و�سل��م -وتبعه عل��ى ذلك �صحابت��ه الكرام،
و�أمه��ات امل�ؤمن�ين  ،فم��ن مواق��ف ال�سي��دة عائ�ش��ة
ر�ض��ي اهلل عنها� -أنها كان��ت تعطر الدرهم والدينارقبل �أن تت�صدق به حر�صا منها على قبول ال�صدقة !
وهذا الت�صدق املادي ي�شمل �إعطاء املحتاج ما يحتاج �إليه من مال
�أو تفط�ير �صائ��م كما ج��اء يف احلديث ( :من فطر �صائم��ا على مترة �أو
مذق��ة ل�بن �أو �رشبة ماء كان له مثل �أجره ال ينق�ص من �أجورهم �شيئا).
رواه الرتمذي .
ويراد من هذا كله �أن املجتمع امل�سلم جمتمع معطاء ,جمتمع منفق,
جمتم��ع مرتابط ،الأغنياء والفق��راء يجمعهم احل�س الوج��داين الواحد ال
فرق بينهم �إال بالتقوى .
يق��ول الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم ( -مثل امل�ؤمنني يف توادهم
وتراحمه��م وتعاطفهم مثل اجل�س��د �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر
اجل�سد بال�سهر واحلمى) رواه م�سلم .
وه��ذا الرتاب��ط الأخوي الإمي��اين الذي غر�س��ه �شهر ال�صي��ام  ،جعل
م��ن املجتم��ع امل�سلم  ،جمتم ًعا فا�ض ًال  ،بكاف��ة مقوماته  ،فال ح�سد وال
تباغ�ض وال حتاقد و�إمنا النظرة ال�شمولية وفق الر�ؤية النبوية (ال ي�ؤمن
�أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنف�سه) رواه البخاري.
وت�ستم��ر الع�رش الأواخر لتغر�س يف نف�سية ال�صائم  ،العطاء الإمياين
فه��و يختم �صيام��ه  ،بزكاة الفط��ر  ،وهي �صاع مما يقت��ات به النا�س.
وه��ذه الزكاة ه��ي طهرة لل�صائمني وطعمة للفق��راء وامل�ساكني ي�ؤديها
ال�صائم عن نف�سه وعن من يعول .
وق��د حت��دث الفقه��اء ع��ن زكاة الفط��ر يف م�صنفاته��م الفقهي��ة،
وجعلوه��ا واجبة على ال�صائم وال�صائمة  ،فلينظر القارئ �إىل �أحكامها
يف فتاوى العلماء �أو م�صنفات الفقهاء.
و�رشع��ت زكاة الفط��ر  ،ليت�س��اوى الأغني��اء والفق��راء يف امل���أكل
وامل��شرب وامللب���س يف يوم العي��د  ،فال توجد مفا�ضل��ة � ،إمنا املحتاج
وجد املال �أو القوت الذي يغنيه عن ذل ال�س�ؤال يف يوم العيد ال�سعيد .
فف��ي ي��وم العيد عندما تثب��ت ر�ؤية هالل �شهر �ش��وال  ،ي�ستعد الكل
لوداع �شهر رم�ضان املبارك  ،بالفرح وال�رسور ،حامدين اهلل تعاىل على
�إمت��ام نعمة ال�صي��ام والقي��ام  ،م�ستب�رشين بقول الر�س��ول � -صلى اهلل
علي��ه و�سل��م ( -لل�صائم فرحتان :فرحة حني يفط��ر ،وفرحة حني يلقى
ربه).
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فهذه تتحقق ملن مل يخد�ش �صومه ب�شيء من املعا�صي واملوبقات,
ملن �صامت جوارحه ونف�سه عند كل ما يغ�ضب اهلل تعاىل.
لتج��د الب�رشى والف��رح على جموع ال�صائم�ين � ،إذ يحتفلون بالعيد
ال�سعيد كل بلد على طريقته  ،مطبقني الهدي النبوي يف ذلك .
ع��ن �أن�س ر�ض��ي اهلل عنه قال( :ق��دم النبي � -صل��ى اهلل عليه و�سلم
 املدين��ة  ،وله��م يومان يلعبون فيهما  ،فق��ال  ( :ما هذان اليومان ) ؟قالوا  :كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية  .فقال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سل��م  -ق��د �أبدلكم اهلل بهما خريا منهما  :ي��وم الأ�ضحى  ،ويوم الفطر).
رواه �أبو دا�ؤود يف �سننه .
هم�سة :
�إن التخطي��ط ال�ستغالل �أيام وليايل �شه��ر رم�ضان املبارك جتعل
منك  ،م�ستفيدا كامل حياتك  ,فهو يقوي فيك الإرادة والعزمية والن�شاط
واحليوي��ة يف كامل جمريات احلياة بدءا من العالقة الروحانية ,التي
ت��زداد �إميا ًنا وتعل ًقا بكتاب اهلل و�سنة ر�سول��ه  ,فيكون التطبيق ديدن
كل م�سل��م وم�سلم��ة ،ثم ي�أت��ي بعد ذلك النظ��ام الغذائي ال��ذي ينظمه
ال�صي��ام  ،فيجعل ال�صائم ينتبه مل�أكل��ه وم�رشبه  ،وال ي�أكل �أو ي�رشب
�إال الثل��ث املو�ص��ى به نبو ًيا .مع �أن ال�صي��ام املتقطع هو �أحد و�صايا
املنظم��ات ال�صحية العاملية  ،ولنا نحن امل�سلمني �رشعة ربانية فيها
الأجر والثواب العظيم .
و�أي�ضا ال�صيام يقوي وحدة الأخوة بني �أفراد املجتمع فال تفا�ضل
ب�ين الغني والفقري والقوي وال�ضعيف ،كلهم ي�صومون يف وقت واحد،
ويفط��رون يف وق��ت واحد ،يح���س الغني بحاجة الفق�ير عندما يجوع
�أو يعط�ش في�سارع للت�صدق كفالة للفقري واليتيم و�إر�ضاء هلل تعاىل .
�إن العت��ق من الذنوب مو�ص��ل �إىل جنة اهلل تعاىل  ،فاحلر�ص على
ا�ستغ�لال تلكم الأيام املباركة  ،لي�سعد اجلمي��ع يف يوم العيد ال�سعيد،
ات َو ْ أَ
�ض
ال ْر ُ
��او ُ
ويف��رح املتق��ون مبا �أعد اهلل له��م َ
ال�س َم َ
}جنَّةٍ َع ْر ُ�ض َها َّ
ني{ �سورة �آل عمران الآية (.)133
�أُعِ َّد ْت ِلل ُْم َّت ِق َ
ختاما:
ن�س���أل اهلل �أن يتقبل من جميع امل�سلمني والقيام و�سائر �صاحلات
الأعم��ال  ،و�أن يعي��د منا�سب��ة العيد ال�سعيد على عاه��ل البالد املفدى
جالل��ة ال�سلطان هيثم ب��ن طارق املعظم  -حفظ��ه اهلل ورعاه  -وهو
يرف��ل بثوب ال�صح��ة والعافية  .و�أن يحفظ بالدن��ا ُعمان و�سائر بالد
امل�سلم�ين من كيد الكائدين وح�سد احلا�سدين ,ويجعل بالدنا م�ستقرة
و�سائر بالد امل�سلمني � ....إنه جميب الدعاء .

البــول الدمـــوي
النقيب (طبيب)/
حممد بن �صالح الرا�شدي
م�ست�شفى القوات امل�سلحة-اخلو�ض

يتكون اجلهاز البويل عند الإن�سان من كليتني وحالبني ومثانة بولية
وجمرى� ،أو �إحليل بويل وبرو�ستاتا لدى الرجال .تعرب الكليتني ما يقارب
( )%٢٥من ن�سبة الدم املُ�ضخ عن طريق القلب ،تقوم الكليتان مبهام رئي�سية
عدة منها ت�صفية الدم من ال�سموم الناجتة من عمليات الأي�ض ،كما
وتتحكم بحجم ال�سوائل يف اجل�سم ،وتعمل على ت�ضبيط ن�سبة الأمالح
يف الدم مثل :البوتا�سيوم وال�صوديوم واملغني�سيوم والكال�سيوم وغريها،
وللكليتني دور مهم يف �ضبط م�ستوى �ضغط الدم.
ويعرتي اجلهاز البويل العديد من الأمرا�ض كااللتهابات املتكررة،
وح�صوات الكلى ،واحلوالب ،وكذلك الأورام املختلفة ،والعديدة �سواء
ل�صغار ال�سن �أو للكبار .وتختلف �أعرا�ض تلك الأمرا�ض من �آالم يف اخلوا�صر
�إىل ارتفاع يف درجات احلرارة ،وقد ت�صل �إىل النزيف� ،أو التبول الدموي،
وهذا ما �سنتناوله بقليل من الإ�سهاب يف هذا املقال.

البول الدموي يُ�صنف �إىل نوعني رئي�سني؛ النوع الأول
ميكن ر�ؤية الدم يف البول بالعني املجردة� ,أما النوع الآخر
ف ُتك�شف فيه خاليا الدم احلمراء عن طريق املجهر عندما
يقوم الطبيب بطلب فح�ص للبول

امل�صادر واملراجع:
 lالقر�آن الكرمي.
� lسنن �أبي دا�ؤود.
� lصحيح م�سلم.
 lمعارج الآمال :الإمام ال�ساملي.
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[ ت�ضخم الربو�ستاتا عند الرجال :الربو�ستاتا هي غدة توجد على
ُيعرف البول الدموي على �أنه وجود خاليا دم حمراء يف البول،
وهي غالب ًا ما ُت�شعر املري�ض بالقلق الكبري واخلوف وت�ستدعي زيارة قاعدة املثانة البولية وحول الإحليلُ ،ي�صاب ( )٪٥٠من الرجال يف
الطبيب يف كث ٍري من الأحيان ،حيث وجد �أن ن�سبة انت�شاره يف الواليات العقد ال�ساد�س من �أعمارهم بت�ضخم هذه الغدة والتي تكون م�صحوبة
املتحدة الأمريكية -مثالً -ت�صل بني ( )٪٣١ - ٢وبالأخ�ص عند بالعديد من الأعرا�ض ككرثة التبول و�ضعف يف تدفق البول ،وعدم
التفريغ الكامل للمثانة �أثناء التبول وكذلك بالدم امل�صاحب للتبول.
كبار ال�سن �أو املدخنني.
[ ال�رسطانات :قد يكون البول الدموي �أول الأعرا�ض التي
ما هي �أنواع البول الدموي؟
ُي�صنف البول الدموي �إىل نوعني رئي�سني؛ النوع الأول ميكن ر�ؤية يالحظها مري�ض �رسطان الكلى وامل�سالك البولية ,خا�صة و�إن كانت
الدم يف البول بالعني املجردة (� )gross hematuriaأما النوع الآخر غري م�صحوبة ب�آالم ( .)painless hematuriaوال�رسطانات قد تكون
ف ُتك�شف فيه خاليا الدم احلمراء عن طريق املجهر ( microscopicيف الكُلى �أو احلوالب �أو املثانة �أو حتى �إىل ح ٍد ما يف الربو�ستاتا� .إن
 )hematuriaعندما يقوم الطبيب بطلب فح�ص للبول.
توقيت خروج الدم يف البول ي�ساعد على حتديد مكان ال�رسطان حيث
بناء على م�صدرها �إىل نزيف من وحدات الت�صفية �أن �رسطانات املثانة والكلى تكون يف بداية التبول.
كما ت�صنف ً
[ التاريخ العائلي� :إن وجود بع�ض الأمرا�ض يف العائلة مثل
الكلوية (� )glomerularأو نزيف من جهاز ت�رصيف البول ب�شكل عام
( . )non-glomerularوي�ساعد ت�صنيف البول الدموي على الو�صول مر�ض الكلى املزمن �أو ح�صى الكلى يزيد من فر�صة الإ�صابة بالبول
الدموي.
الفعالة ك ٌل ح�سب نوعه.
�إىل الت�شخي�ص وطرق العالج ّ
[ احلوادث :ك�إ�صابات حوادث ال�سري �أو الطعن ت�ؤدي �إىل نزيف
ما هي �أعرا�ض البول الدموي؟
يكون العر�ض الرئي�سي للمري�ض هو تغيرُّ يف لون البول �إىل يف اجلهاز البويل.
[ الأدوية :هناك جمموعة من الأدوية مثل الأ�سبريين �أو غريه من
اللون الوردي �أو الأحمر� ،أو ما ي�سمى بلون (الكوال) وقد يكون غري
م�صحوب ب�آالم بينما ن�سبة قليلة من املر�ضى يعانون من حرقان الأدوية امل�سيلة للدم ،وم�ضادات االلتهاب غري الت�سريويدية وبع�ض
ٍ
�شديد م�صاحب للتبول� ،أو �آالم يف اخلوا�رص� ،أو �أ�سفل البطن اعتماداً امل�ضادات احليوية مثل البن�سلني.
[ التمارين ال�شاقة :والتي تتمثل يف العدو مل�سافات طويلة ب�سبب
على ال�سبب للبول الدموي.
حتلل بروتني الع�ضالت يف الدم وخروجه مع البول (.)myoglobinuria
عوامل اخلطر و�أ�سباب الإ�صابة
[ النزف من املثانة ( : )haemorrhagic cystitisهو نزف متكرر
والت�شخ�صيات املحتملة للبول الدموي
هناك مر�ضى �أكرث عر�ض ًة للإ�صابة بالبول الدموي وذلك لوجود �أو م�ستمر ب�سبب التهاب �شديد يف غ�شاء املثانة البولية بعد العالج
الإ�شعاعي �أو العالج الكيماوي ( )cyclophosphamideلأمرا�ض
�أحد العوامل الآتية:
[ العمر :املر�ضى الذكور من تتعدى �أعمارهم اخلم�سني �سنة �رسطانية �أخرى.
[ بع�ض الأطعمة :والتي حتول لون البول �إىل اللون الأحمر بدون
يكونون �أكرث عر�ضة لوجود �أ�سباب �رسطانية بن�سبة قد ت�صل �إىل
( )%١٨يف حالة �أن البول الدموي مرئي بالعني املجردة و�إىل ن�سبة وجود خاليا دم حمراء ،ومنها الرواند والبنجر والتوتيات الربية.
( )%٣يف حالة �أن الدم جمهري.
ت�شخي�ص احلالة املر�ضية
يبد�أ الت�شخي�ص ب�أخذ التاريخ املر�ضي للحالة من حيث توقيت
[ مر�ضى الكلى :عند التهاب وحدات الت�صفية الكلوية
( )glomerular diseasesوالتي حتدث عادة نتيجة �أمرا�ض جهازية الدم يف البول و�إن كان م�صاحب ًا لتجلطات دموية �أو �آالم يف البطن
ومناعية كمر�ض الذئبة احلمراء والذي يعد �أهم الأ�سباب عند الأطفال� .أو اخلوا�رص ،وكذلك ما �إذا كان العر�ض م�صاح ًبا بارتفاع يف درجة
[ التهاب ن�سيج الكلى (� )nephritisأو حو�ض الكلى احلرارة  .وقبل كل ذلك عمر املري�ض وجن�سه ،و�إن كان يعاين من
( :)pyelonephritisميكن �أن يحدث ذلك نتيجة ل�صعود البكترييا من �أمرا�ض �أخرى �أو يتناول �أي نوع من الأدوية وبالأخ�ص الأدوية
احلالب واخرتاقها للكلى �أو ب�سبب وجود بكترييا يف الدم ت�صل �إىل
ن�سيج الكلية ،وعاد ًة ما ي�صاحبه �آالم �شديدة يف اخلا�رصة وارتفاع
يف درجة احلرارة.
[ التهاب امل�سالك البولية :وهي الأكرث �شيوع ًا عند الن�ساء،
وبالأخ�ص التهاب املثانة البولية (.)cystitis
[ ح�صى الكلى وامل�سالك البولية :تت�شكل احل�صوات �أكرث عند
الرجال نظراً لتعر�ضهم لن�سبة �أكرب يف فقد ال�سوائل ،كما �إن لهرمون
الذكورة التي�ستو�ستريون ( )testosteroneدور كبري .كذلك عمر
املري�ض ي�ساعد يف حتديد نوع و�سبب تكون احل�صوات ,وكذلك �أن�سب
الطرق لعالجها .يبد�أ البول الدموي امل�صاحب للح�صوات ب�آالم �شديدة
يف اخلا�رصتني �أو �أ�سفل البطن .
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الت�صوير بالأ�شعة املقطعية ثالثية املراحل
( )Triphasic CT scanيعد �أف�ضل و�أدق الطرق
لتقييم الكلى واجلهاز البويل وت�شخي�ص البول
الدموي
املميعة للدم� .إن التاريخ املر�ضي ي�ساعد على ر�سم خارطة طريق
للو�صول �إىل الت�شخي�ص والعالج.
حيث يبد�أ بالت�أكد من وجود البول الدموي بعمل فح�ص جمهري
للبول� .إن عينة البول امل�ستخدمة للفح�ص تخ�ضع ل�رشوط جتعل
من النتائج دقيقة وحمددة؛ حيث �إنه ي�شرتط �أن يكون املري�ض غري
خا�ضع لتمارين �شاقة �أو �شديدة  ،و�أن ت�ؤخذ العينة يف منت�صف
التبول (.)midstream urine
ت�أتي بعدها الفحو�صات ال�شاملة للدم ووظائف الكلى وعوامل
التخرث خا�صة للمر�ضى اخلا�ضعني لال�سبريين �أو الأدوية التي تزيد
من متيع الدم.
�إن فح�ص اخلاليا ال�رسطانية يف البول ( )urine cytologyيك�شف
الأورام عالية الدرجة (� )high grade tumorسواء يف ن�سيج املثانة �أو
احلالب وكذلك الأورام ال�سطحية (.)carcinoma in situ
و ُيعد الت�صوير وبالأخ�ص الت�صوير بالأ�شعة املقطعية ثالثية
املراحل (� )Triphasic CT scanأف�ضل و�أدق الطرق لتقييم الكلى
واجلهاز البويل وت�شخي�ص البول الدموي .حيث �إن هذا النوع من
الأ�شعة يعطي دقة قد ت�صل �إىل ( )%١٠٠يف اكت�شاف احل�صوات
عموما.
وال�رسطانات املوجودة يف اجلهاز البويل
ً
ت�أتي عملية تنظري املثانة والإحليل ()cystourethroscopy
كعن�رص �أ�سا�سي للت�شخي�ص و �أكرث الطرق تدخ ًال  ،حيث يتم تنظري
جمرى البول اخلارجي والربو�ستاتا واملثانة للبحث عن �سبب
ظاهري للنزيف ،ويف حالة تعذر وجود ال�سبب ت�ؤخذ عينات من جدار
املثانة �أو عينات من احلوالب ويتم درا�سة ن�سيجها وحتديد ما �إذا
كانت هناك �أ�سباب �رسطانية لذلك.
�إن الأطفال امل�صابني بالبول الدموي يتم فح�ص الكلى لديهم
بعمل خزعة لن�سيج الكلية ( )Renal biopsyللت�أكد من وجود �أ�سباب
يف وحدات الت�صفية الكلوية.

يو�صي الأطباء بعدم جتاهل عر�ض البول الدموي
لأنه قد يكون امل�ؤ�شر الوحيد ملر�ض �شديد اخلطورة
ك�سرطانات الكلى وامل�سالك البولية ,والتي من املمكن
معاجلتها بفعالية عند الت�شخي�ص املبكر
العالج
يعتمد عالج احلالة املر�ضية على امل�سبب للبول الدموي ،والأمثلة
على ذلك :تناول امل�ضادات احليوية لاللتهابات البولية� ،أو ت�صحيح
عوامل التخرث للدم� ،أو وقف بع�ض الأدوية كم�ضادات االلتهابات غري
ال�ستريويدية (� ،)NSAIDsأو قد ت�صل �إىل نقل الدم للمري�ض لتعوي�ض
الفقد يف حالة �إ�صابته بالإنيميا.
عندما يكون البول الدموي ب�شكل كبري وم�ستمر فيتم التعامل مع
احلالة ب�إدخال الق�سطرة البولية ( )Foley’s catheter insertionوالبدء
بغ�سل املثانة �إىل �أن يتوقف النزف متام ًا  ،ويف حالة اال�ستمرار ينقل
املري�ض �إىل غرفة العمليات ويخ�ضع حتت التخدير للتنظري والتعامل
مع امل�سبب ب�شكل مبا�رش.
هناك حاالت قد ي�ستمر النزف فيها مبا يطلق عليه (refractory
 )bleedingويف هذه احلالة يتعامل مع كل نوع ح�سب امل�سبب كالآتي:
� wإن كان النزف من الكلى :يخ�ضع املري�ض لق�سطرة ال�رشيان
الكلوي املغذي للكلية و�إيقاف النزيف.
 wنزيف الربو�ستاتا :حم�ض الأمينوكربيك ()aminocaproic acid
�أو دواء فينا�سرتايد ( , )alpha reductase inhibitorوكذلك كما
�أ�سلفنا بالتنظري بكل ت�أكيد ح�صوات امل�سالك يتعامل معها ب�شكل
دقيق بدءاً من م�سكنات الآالم وانتقا ًال �إىل التخل�ص من االن�سدادات
يف احلوالب بو�ضع الق�سطرة (� )DJ stentingأو تفتيت احل�صى -
�سنتناول املو�ضوع ب�شكل �أعمق يف املقاالت القادمة.
ختام ًا يو�صي الأطباء بعدم جتاهل عر�ض البول الدموي لأنه
قد يكون امل�ؤ�رش الوحيد ملر�ض �شديد اخلطورة ك�رسطانات الكلى
وامل�سالك البولية ,والتي من املمكن معاجلتها بفعالية عند الت�شخي�ص
املبكر.
املراجع :
m Campbell, M., Retik, A. and Walsh, P., 2016. Campbell’s urology.
11th ed. Philadelphia: Saunders, pp.183-185.
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�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

مرحبا بكم ،يف �صفحة ال�صحة وجودة احلياة ،هنا ن�سعى جميعا �إىل تعزيز �إدراكنا ووعينا من
�أجل ال�صحة امل�ستدامة لال�ستمتاع ب�أعلى م�ستويات جودة احلياة .يف لقائنا ال�شهري لهذا العدد نفتح
ملف �صحة الفم والأ�سنان ،وهو مو�ضوع يف غاية الأهمية ملدى ت�أثريه على �صحتنا وحياتنا .هل
تعلم عزيزي القارئ ب�أن �صحة فمك هي انعكا�س ل�صحتك ،وكذلك ا�ضطرابات الفم والأ�سنان ميكن
�أن ت�ؤثر على �صحتك العامة .ومن هذا املنطلق ي�صبح فهم العالقة الوثيقة بني �صحة الفم وال�صحة
العامة هو ركن مهم للوقاية من الأمرا�ض واحلفاظ على ال�صحة.
هدف هذا ال�شهر :تعزيز الوعي ب�صحة الفم والأ�سنان.

�أحدث ما ن�شرته منظمة ال�صحة العاملية حول �صحة الفم والأ�سنان

�شيوعا .الأ�سنان.
 vت�سو�س الأ�سنان و�أمرا�ض اللثة هي �أكرث �أمرا�ض الفم
ً
اقت�صاديا على الدول
 vميثل عالج ا�ضطرابات الأ�سنان عب ًئا
 vيعاين ( )%90-60من �أطفال املدار�س من ت�سو�س الأ�سنان.
ًّ
ُ vت�سجل لدى حوايل ( )%20من ذوي الأعمار املتو�سطة حاالت املتقدمة حيث ت�ست�أثر �صحة الفم بحوايل ( )%10من جمموع النفقات
�شديدة من �أمرا�ض داعمات الأ�سنان (اللثة) التي قد ت�ؤدي �إىل فقدان ال�صحية.

ما املفهوم العام ل�صحة الفم والأ�سنان؟ وما �أهم اال�ضطرابات ال�شائعة؟
مفهوم �صحة الفم يعني ال�سالمة من الآالم التي ت�صيب الفم والوجه،
والأمرا�ض التي ت�صيب داعمات الأ�سنان (اللثة)( ،و�أي ا�ضطرابات
�أخ��رى) وت�شمل �رسطان الفم واحللق ،و�أي�ضا تقرحات الفم ،وكذلك
العيوب اخللقية.
و�أهم اال�ضطرابات ال�شائعة كما يلي:
�أوال :ت�سو�س الأ�سنان� :إن الفم يوجد بداخله الكثري من البكترييا غري
ال�ضارة ،ولكنها �إذا تواجدت مع بقايا الطعام خا�صة منها ال�سكريات،
ف�إن هذه البكترييا ت�صبح �ضارة ،حيث ت�ساهم يف تكوين اللويحة
ال�سنية اجلرثومية ( ،)plaqueويف غياب تنظيف الفم والأ�سنان تقوم
هذه الأخرية بتحويل بقايا الطعام �إىل �أحما�ض و�أنزميات تت�سبب يف
تناق�ص معدن ال�سن وت�آكل الطبقات ال�صلبة لل�سن حيث تظهر كبقع
داكنة �سوداء.
ثانيا :التهاب اللثة :عندما ال يتم �إزالة اللويحة اجلرثومية ب�شكل

منتظم بوا�سطة فر�شاة الأ�سنان يزداد �سمكها ،فتت�صلب تدريجيا خلف
الأ�سنان الأمامية ال�سفلية وبجوار الأ�رضا�س العلوية حمدثة طبقة
كل�سية .ويف حالة ت�أخر العالج ،ميتد االلتهاب �إىل الأن�سجة ،وقد ي�صل
�إىل العظم املحيط بال�سن في�صاب بالت�آكل ،فتظهر جيوب بينه وبني
ال�سن .ومع تزايد عمق هذه اجليوب ت�صبح الأ�سنان متخلخلة وغري ثابتة.
وهناك عالمات على الإ�صابة بالتهاب اللثة ميكن من خاللها جتنب
تفاقم املر�ض ،وهي كالآتي:
 vتغري لون اللثة من الوردي الفاحت �إىل الأحمر الداكن.
 vحدوث نزيف اللثة عند الأكل �أو �أثناء تنظيف الأ�سنان.
 vانبعاث رائحة كريهة من الفم.
 vال�شعور مبذاق غري م�ستحب يف الفم.
 vتورم حافة اللثة.
 vظهور فراغات بني الأ�سنان.

م�شاكل يعاين منها البع�ض وال يعلم ب�أنها ناجتة عن �أمرا�ض الفم والأ�سنان
 vرائحة الفم الكريهة :ولها �أ�سباب متعددة ،ولكنها قد تنتج
ب�سبب عدم املواظبة على اتباع �إر�شادات نظافة الفم والأ�سنان .حيث
ي�ؤدي عدم ا�ستعمال الفر�شاة يوميا بعد كل وجبة �إىل تراكم جزيئات
الطعام بني الأ�سنان وعلى الل�سان ،وهو ما يوفر بيئة منا�سبة لنمو
وتكاثر البكترييا التي تفرز الرائحة الكريهة .وكذلك ممار�سة بع�ض
العادات غري ال�صحية كالتدخني �أو تناول بع�ض �أنواع الأطعمة كالثوم
والب�صل .و�أي�ضا الأمرا�ض التي ت�صيب اجلهاز التنف�سي كالتهابات
اللوزتني والتهابات الرئة والق�صبة الهوائية قد ت�سبب رائحة الفم
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الكريهة.
 vالتهاب اللثة ونزيفها وجفاف الفم :حاالت مر�ضية قد تنتج
آالما ورائحة كريهة
عن قلة �إفراز اللعاب داخل الفم وهي ت�سبب �أي�ضا � ً
مزعجة.
 vت�أ ّثر ال�صحة واحلياة العامة� :إن �أمرا�ض الأ�سنان واللثة ميكن
�أن يكون لها انعكا�س على �أمور �صحية واجتماعية ووظيفية مثل
عملية اله�ضم ،وكذلك النطق ال�سليم ،وجمالية الوجه ،وذلك قد ي�ؤثر
على اكت�ساب الثقة بالنف�س ،وبالتايل القدرة على بناء العالقات.

كيف ميكن لفح�ص الفم الك�شف عن �أمرا�ض قبل
ظهور �أعرا�ضها �أو �شكوى املري�ض؟
يعد ال��ف��م ن��اف��ذة على م��ا ي��ح��دث يف باقي
�أجزاء اجل�سم ونقطة مراقبة للك�شف عن العالمات
والأعرا�ض املبكرة ال�ضطراب �صحة �أجهزة اجل�سم.
لأن املر�ض ي�ؤثر ع��ادة على اجل�سم بالكامل،
وغال ًبا ما ترتبط الأمرا�ض املزمنة مثل مر�ض
ال�سكري والأمرا�ض املناعية مثل الإيدز ب�أعرا�ض
و�آف���ات وم�شاكل يف ال��ف��م .وبح�سب م��ا ن�رشته
�أكادميية طب الأ�سنان العام� ،إن ( )٪90من جميع
الأمرا�ض اجلهازية ينتج عنها عالمات و�أعرا�ض
فموية.
وفيما يلي بع�ض الأم��را���ض التي ميكن
اكت�شافها عن طريق الفم:
 vال�سكري :مر�ضى ال�سكري �أك�ثر عر�ضة
للإ�صابة ب�أمرا�ض اللثة ،والتي تظهر على هيئة
انتفاخ وتقرح ونزيف وجفاف بالفم ،ف�ضلاً عن
انبعاث رائحة ت�شبه رائحة الفواكة ،نتيجة حرق
الدهون بدلاً من ال�سكر لإنتاج الطاقة.
 vق��د يكت�شف طبيب الأ���س��ن��ان �أع��را���ض
�رسطانات متعددة :مبا فيها �رسطان الفم واحللق،
حيث يعد ظهور بقع حمراء �أو بي�ضاء �أم� ً�را غري

�صورة ومعلومات

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

م�ألوف ،ف�ضلاً عن ظهور مناطق متقرحة على
اخلدود .لذا يجب ا�ست�شارة الطبيب عند ظهور �أي
�شيء ملدة �أ�سبوعني �أو �أكرث ،مع زيادة حجم و�شكل
التقرح ،خا�صة لدى م�ستخدمي التبغ.
ّ
 vع��دوى فطرية �أو جرثومية �أو فريو�سية:
�شيوعا بني
ُتعد العدوى الفريو�سية ال�سبب الأكرث
ً
الأم��را���ض املعدية للت�سبب بالقرحات الفموية،
فكثرياً ما تنجم ال��ق��روح ال��ب��اردة يف ال�شفة �أو
القرحات على احلنك (ب�شكل �أق��ل) عن فريو�س
الهرب�س الب�سيط.
 vالأمرا�ض املناعية مثل (الإي���دز) :ت�سبب
م�شكالت يف الفم كالآفات املخاطية امل�ؤملة.
 vالأنيميا :حتدث الأنيميا نتيجة عدم وجود
كمية كافية من خاليا ال��دم احل��م��راء �أو فقدان
قدرتها على العمل ،وبالتايل يالحظ طبيب الأ�سنان
فقدان لون اللثة والل�سان و�أجزاء �أخرى من الفم.
 vاال���ض��ط��راب��ات اجل��ه��ازي��ة :مثل االرت���داد
املعدي املريئي الذي ي�سبب احلمو�ضة.
 vداء ك��رون :الذي ي�صيب القناة اله�ضمية
(.)Crohn disease

 qالأ�سبوع اخلليجي ل�صحة
الف���م والأ�س���نان 28( :مار����س-
�2أبريل) مت اعتماد هذا الأ�س���بوع
بهدف تعزيز �صحة الفم والرتكيز
عل���ى �أهمي���ة العم���ل الوقائي
خلف�ض ن�س���بة الإ�صابة ب�أمرا�ض
الفم والأ�سنان.
 qاليوم العاملي لل�صحة :مت
حتديد ي���وم (� )7أبريل يوم ذكرى
ت�أ�سي�س منظمة ال�صحة العاملية
ليت���م االحتف���ال بيوم ال�ص���حة
العامل���ي به���دف الرتكي���ز على
�أه ّم الق�ضايا ال�صحية العمومية
(الروحية والعقلية واجل�س���دية)
التي ت�ؤثّر يف املجتمع الدويل.
 qالأ�س���بوع اخلليج���ي
لل�ص���حة وال�س�ل�امة املهني���ة:
الأ�سبوع الأخري من �شهر �أبريل.

القواعد الأ�سا�سية للحفاظ على �صحة الفم والأ�سنان
• اتباع نظام غذائي �سليم ومتوازن ،وجتنب الأكل بني الوجبات الرئي�سية لأن ذلك ي�ساعد على
تكون طبقة كل�سية ،كما ي�ؤدي �إىل الت�سو�س.
• التقليل من امل�رشوبات الغازية واملحالة واملنبهات كالقهوة وال�شاي.
• تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة واملعجون ملدة دقيقتني ،مرتني يوميا ،وخا�صة قبل النوم.
• ا�ستعمال معجون �أ�سنان غني بـ(الفليورايد) الذي يقوي ويحمي الق�رشة اخلارجية للأ�سنان.
• ا�ستعمل فر�شاة �أ�سنان ناعمة �أو متو�سطة لتفادي نزيف اللثة ،وا�ستبدل الفر�شاة كل (� )3أ�شهر.
• ا�ستخدم خيط الأ�سنان مرة كل يوم ،لأنه ي�ساعد على الو�صول �إىل البكترييا يف الأماكن التي
تعجز فر�شاة الأ�سنان الو�صول �إليها.
• تنظيف الل�سان نظرا لكونه يعد �أكرب خمزن للبكترييا يف الفم.
• زيارة منتظمة لطبيب الأ�سنان مرة كل (� )6أ�شهر ،حتى و�إن مل ت�شعر بالأمل ،فقد حتتاج �إىل
الك�شف ،ورمبا تنظيف عميق للأ�سنان وعالج اللثة.

تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىل ن�رش الوعي ال�صحي و�إثراء الثقافة ال�صحية العامة فقط ،و يجب �أال ت�ستخدم لأي
�أهداف �أخرى مثل الت�شخي�ص �أو العالج ،وهي ال تغني ب�أي حال من الأحوال عن اال�ست�شارة الطبية املتخ�ص�صة من قبل الطبيب.
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قــاعــدة م�صيـرة اجلويــة
(طائرات حديثة،ومعدات متطورة ،وكوادر وطنية م�ؤهلة ومدربة)

�إعداد/
املالزم /حممود بن �سعيد احلو�سني

مبا�شرا يف رفد قوات ال�سلطان
قاعدة م�صرية اجلوية ت�سهم �إ�سهاما
ً
امل�سلحة بالكفاءات عالية التدريب ما يجعلها قوات م�سلحة قوية
قادرة على القيام بكافة املهام الوطنية املوكلة �إليها
وللوق��وف عل��ى جوانب التطوي��ر والتحدي��ث والت�أهي��ل و�أبرز
الأدوار وامله��ام الوطني��ة التي ت�ضطلع بها قاع��دة م�صرية اجلوية
�أجرى مندوب جملة (جند عُ مان) عد ًدا من اللقاءات كالآتي:

الأدوار واملهام

تعد قاعدة م�صرية اجلوية من �أقدم و�أعرق قواعد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،حيث
مت بناء مدرج الطائرات القدمي يف �أربعينات القرن املا�ضي ،ويف منت�صف ال�سبعينات ت�سلم
ما كان يعرف ب�سالح �سلطان عُ مان اجلوي (�آنذاك) موقع القاعدة ،وبد�أت م�سرية البناء
والتعمري والتطوير ،ومنذ ذلك احلني ت�شكلت يف هذه القاعدة العديد من الأ�سراب املقاتلة
والأ�سراب التدريبية ،بالإ�ضافة �إىل مدر�سة تدريب الطريان.
ولقد �شهـد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ب�شكل عام وقاعدة م�صرية اجلوية ب�شكل خا�ص
خالل م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة نقلة نوعية هائلة على كافة الأ�صعدة ،وذلك مبا
زودت به القاعدة من طائرات حديثة ومعدات متطورة ،وكوادر وطنية م�ؤهلة ومدربة.

حت���دث العقيد الركن طيار �ص�ل�اح بن �أحم���د املزروعي قائد
قاعدة م�ص�ي�رة اجلوية بالوكالة حول �أدوار ومهام قاعدة م�صرية
ً
قائ�ل�ا« :تتمثل �أه��م �أدوار ومه��ام قاعدة م�ص�يرة اجلوية
اجلوية
يف الدف��اع ع��ن �سماء الوط��ن وتدري��ب الطياري��ن ال ُعمانيني على
الطائ��رات اخلفيف��ة والطائرات النفاث��ة  ،و�أود �أن �أ�ش�ير هنا �إىل �أن
م�ست��وى التدري��ب الع��ايل ال��ذي يتلق��اه الطي��ارون املتدربون يف
قاع��دة م�صرية اجلوية ي�ؤدي حتما �إىل �صقل مواهبهم و�إمكاناتهم
ورفع كفاءتهم لي�صبحوا ن�سورا يحلقون يف �سماء الوطن ويذودون
ع��ن حيا�ض��ه ،وهذا هو ال��دور الأ�سمى الذي تقوم ب��ه القاعدة ،كما
تق��وم القاع��دة بتدري��ب العدي��د م��ن التخ�ص�ص��ات املختلف��ة يف
ال�س�لاح ،ومنه��ا عل��ى �سبيل املث��ال ال احل�رص  :مهند�س��و الطريان،
واملراقبون اجلويون ،و�أطقم الإطفاء ،وكذلك التخ�ص�صات الإدارية
واللوج�ستية ،وت�ضطلع القاعدة مبهام الإ�سناد اجلوي لكافة �أ�سلحة
ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة واجلهات الأمنية الأخ��رى واملدنية ،كما
تق��وم �أي�ضا بعمليات البح��ث والإنقاذ والإخالء الطب��ي ،والإ�سهام
يف عملي��ات مكافحة التل��وث البيئي ،وبذلك ت�سه��م قاعدة م�صرية
اجلوي��ة �إ�سهاما مبا�رشا يف رفد قوات ال�سلطان امل�سلحة بالكفاءات
عالي��ة التدريب ما يجعله��ا قوات م�سلحة قوية ق��ادرة على القيام
بكافة املهام املوكلة �إليها».

التطوير والتحديث

وعن جوابب التطوير والتحديث التي مرت بها قاعدة م�ص�ي�رة
اجلوية �أ�ضاف قائد قاعدة م�صرية اجلوية بالوكالة قائال« :تخ�ضع
قاع��دة م�ص�يرة اجلوية �إىل التطوي��ر والتحدي��ث امل�ستمر يف البنى
الأ�سا�سي��ة والطائ��رات واملع��دات واملنظوم��ات اجلوي��ة املتعددة،
حي��ث مت حتدي��ث بع���ض �أن��واع الطائ��رات وا�ستبدال �أن��واع �أخرى
م��ن الطائ��رات القدمية والت��ي حلت حمله��ا طائ��رات حديثة تلبي
احتياج��ات ال�س�لاح ومهام��ه الوطني��ة املقد�سة� ،أم��ا فيما يخ�ص
منظوم��ات الدف��اع اجلوي��ة فلق��د مت ا�ستبدالها مبنظوم��ات جديدة
تواك��ب م�س�يرة التطوي��ر يف �سالح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين� ،أدى
ذل��ك �إىل رفع الكف��اءة العملياتي��ة للقاعدة لتك��ون ح�صنا ح�صينا
للدفاع عن الوطن ومكت�سباته بكل كفاءة واقتدار ،وقد �صاحب هذا
التحدي��ث �أي�ضا تطوير يف املوارد الب�رشي��ة لتكون م�ؤهلة للتعامل
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التمارين الع�سكرية ب�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
ت�أتي ك�إحدى الركائز الرئي�سية يف �إدامة الكفاءة
واجلاهزية القتالية العالية ملنت�سبيه
م��ع هذه الطائ��رات والأجهزة واملعدات املتقدم��ة ،فقد عمدت قاعدة
فكري��ا وبدنيا من
م�ص�يرة اجلوي��ة وهلل احلمد �إىل ت�أهي��ل منت�سبيها ً
خ�لال عقد ال��دورات املختلفة �س��واء كانت يف القاع��دة �أو خارجها،
بالإ�ضافة �إىل التحفيز امل�ستمر لتلقي العلوم واملعارف حتى يتمكنوا
من مواكبة الثورة املعلوماتية والتكنولوجيا احلديثة ،وهذا ما �أثبته
منت�سب��و �سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعم��اين ب�شكل ع��ام وقاعدة م�صرية
اجلوي��ة ب�شكل خا�ص من كف��اءة وحرفية كب�يرة يف جميع املحافل
الوطنية والدولية.
وع���ن التمارين الع�س���كرية ودورها امله���م يف تطوير مهارات
الفرد الع�سكري يف قاعدة م�ص�ي�رة اجلوية حتدث الرائد طيار �أحمد
بن �س���امل الكندي قائال« :حتقيقا للأه��داف العملياتية التي ي�ضطلع
به��ا �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعم��اين يف حماية و�سالمة �سماء ال�سلطنة
وفق��ا للمه��ام والواجب��ات الوطني��ة املنوطة له يف خمتل��ف ميادين
الواج��ب الوطن��ي املقد�س  ،ت�أت��ي التماري��ن الع�سكري��ة ب�سالح اجلو
ال�سلط��اين ال ُعم��اين ك�إح��دى الركائ��ز الرئي�سي��ة يف �إدام��ة الكف��اءة
واجلاهزي��ة القتالي��ة العالي��ة ملنت�سبي��ه ،م�ستثمري��ن م��ا زودت ب��ه
القاع��دة من طائرات حديثة �س��واء املقاتلة منها �أو العمودية ،وكذلك
م��ن �أجهزة وبرامج ع�سكري��ة �إلكرتونية متط��ورة ،وذلك �ضمن خطط
التطوي��ر والتحدي��ث امل�ستمرة ل��دى قاعدة م�صرية اجلوي��ة ،وبهدف
�إدام��ة م�ستوى االن�سجام العايل ملنت�سب��ي القاعدة يف تنفيذ خمتلف
اخلط��ط العملياتي��ة امل�شرتكة ،وتنف��ذ قاعدة م�صرية اجلوي��ة العديد
م��ن التماري��ن الع�سكرية مع الدول ال�شقيق��ة و ال�صديقة ،مدمية بذلك
امل�ست��وى العمليات��ي الع��ايل واملع��روف ملنت�سبيه��ا وهلل احلمد من
خ�لال الأ�سالي��ب والآلي��ات التدريبي��ة احلديثة ملواكب��ة كل ما هو
جديد و متقدم يف جمال الطريان املقاتل منه والعمودي» .

اجلوانب التنموية

�أما عن اجلوانب التنموية التي تقوم بها قاعدة م�ص�ي�رة اجلوية
فقد �أ�ض���اف الرائد طيار �أحمد بن �س���امل الكندي قائال�« :إن الإن�سان
ال ُعم��اين هو عماد التنمية وغايتها ،ومن ه��ذا املنطلق ي�ساهم �سالح
اجل��و ال�سلطاين ال ُعم��اين ب�أدوار تنموية �شتى وف��ق منظومة متكاملة
 ،حي��ث يقوم ال�سالح مع بقي��ة �أ�سلحة قوات ال�سلط��ان امل�سلحة بدور
مهم وحيوي  ،وهو دور تنموي يتكامل ويتفاعل مع بقية امل�ؤ�س�سات
احلكومي��ة الأخ��رى  .و ت�ضطل��ع قاع��دة م�صرية اجلوي��ة بالعديد من
الأدوار التنموي��ة املختلفة ومن �ضمنها :خدمات البحث والإنقاذ عن
املفقودي��ن بالك��وارث واملحن ،وتق��دمي امل�ساعدة له��م �أينما وجدوا
عل��ى �أر���ض ال�سلطن��ة  ،و تق��دمي خدم��ة الإخ�لاء الطب��ي بالطائرات
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العقيد الركن طيار
�صالح بن �أحمد املزروعي

الرائد طيار
�أحمد بن �سامل الكندي

العمودية  ،وخدمة الطبيب الطائر بامل�شاركة مع وزارة ال�صحة ،كما
تق��دم القاع��دة خدمة النقل اجلوي من و�إىل اجلزي��رة  ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي الدعم والإ�سن��اد للم�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى حتقيقا مل�سرية
التنمي��ة ال�شامل��ة التي ت�شهده��ا ال�سلطنة حتت ظل القي��ادة احلكيمة
ملوالن��ا ح��ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�سلط��ان هيثم بن ط��ارق املعظم
القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه».

التدريب والت�أهيل

وعن جوانب التدريب والت�أهيل يف �صقل الفرد الع�سكري حتدث
الرائد طيار �س���لطان بن حممود العربي ع���ن اخلطط التدريبية يف
قاعدة م�ص�ي�رة اجلوية قائ ًال« :يعد الفرد الع�سكري الفاعل امل�ؤثر يف
مي��دان البذل والعطاء يف �سبيل رفع��ة الوطن واحلفاظ على منجزاته
ل��ذا �رشعت قاع��دة م�ص�يرة اجلوية يف �صق��ل منت�سبيه��ا وتزويدهم
بالعلم واملعرفة وتدريبهم وفق �أحدث ال�سبل لت�أهيلهم خلو�ض غمار
التحدي��ات ،مبا حتمله من م�ستجدات وتقني��ات حديثة و�أداء واجبهم
الوطني ،كما �شمل التطوير والتحديث اقتناء كافة املعدات واملن�ش�آت
احلديث��ة منها وفق ًا ملتطلبات ال�سالح ،وتخطو قاعدة م�صرية اجلوية
بخطى وا�سعة نحو االرتقاء ب�أدوارها والنهو�ض مب�س�ؤولياتها ،حيث
ومتتالي��ا ،وتبع ذلك تو�س��ع �شا�سع يف جماالت
من��وا �رسي ًعا
ً
�شه��دت ً
التدري��ب ،فبع��د �أن كان��ت تقت��صر على امله��ن الأ�سا�سي��ة للطائرات
عم��ت لت�شمل مهن فنية متنوعة يف هند�س��ة الطائرات بتخ�ص�صاتها
املختلفة ،،حيث مت تطوير املنهاج التدريبي ليتما�شى مع احتياجات
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين من جهة ومع تطور العلوم والتكنولوجيا
م��ن جهة �أخرى مبا يحقق الكفاءة واملعرفة يف العمل ،كما مت تعزيز
ق��درات �سالح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين بالطائ��رات املتطورة املقاتلة
وطائرات النق��ل اللوج�ستية ،والطائرات العمودية ،وطائرات التدريب
وامل�شبه��ات التدريبية ،و�إدخال �أحدث التط��ورات التقنية� ،إىل جانب
م��ا ميلكه ال�سالح م��ن القواعد اجلوية امل��زودة بالتجهيزات الالزمة
للقوة اجلوية الفاعلة والقادرة على العمل يف خمتلف الظروف.
و�أ�ض���اف الرائد طيار �س���لطان بن حممود الع�ب�ري قائال« :تعد
مدار���س الط�يران الركيزة الأ�سا�سي��ة التي تقوم عليه��ا جميع �أ�سلحة
الطريان يف الع��امل �أجمع ،حيث �إنها تقوم بتدريب وت�أهيل الطيارين

العريف جوي
بلقي�س بنت حافظ اجلنيبية

الرائد طيار
�سلطان بن حممود العربي

قب��ل �أن يت��م توزيعهم عل��ى الأ�رساب ،وم��ن هذا املنطل��ق تعد قاعدة
م�ص�يرة اجلوية ب�سالح اجل��و ال�سلطاين ال ُعماين هي الن��واة الأ�سا�سية
لتدري��ب وت�أهي��ل الطياري��ن ال ُعماني�ين قب��ل انتقاله��م �إىل القواع��د
اجلوي��ة الأخ��رى ،وملواكب��ة �آخ��ر م��ا تو�صل �إلي��ه عل��م الطريان يف
جم��ال التدري��ب ،ف�إن ال�سالح ممثال يف قاع��دة م�صرية اجلوية يقوم
بتطوير وحتدي��ث طائرات التدريب الأ�سا�سي ب�ين فرتة و�أخرى وفق ًا
ملتطلب��ات مه��ام الطريان بال�س�لاح ،كما يتم حتدي��ث كافة املناهج
التعليمي��ة والتدريبي��ة بني احل�ين والآخر انعكا�س��ا للتطور العاملي
يف جم��ال الطريان ،وذل��ك ملواكبة كل ما هو جدي��د يف هذا املجال،
كما حتتوي قاعدة م�صرية اجلوية على العديد من الأجهزة التدريبية
عاملي��ا و�أنظمة متط��ورة يف جمال الط�يران ،وذلك بهدف
املتقدم��ة
ً
�إدام��ة امل�ست��وى العايل ال��ذي يتمتع به طيارو �س�لاح اجلو ال�سلطاين
ال ُعم��اين ،وذلك ملا عرف عنهم من الكف��اءة العالية واملقدرة الفائقة
امل�شهود لها عامليا وهلل احلمد ،ولكي يتالءم التدريب مع هذا التطور
امل�ضط��رد ف�إن �سالح اجلو ال�سلط��اين ال ُعماين ي�شهد كذلك بناء العديد
من املن�ش�آت واملرافق احليوية وا�ضع ًا يف احل�سبان ما يرافق ذلك من
زيادة يف القوى الب�رشية.
وعن مهام و�أدوار جناح احلركة اجلوية يف قاعدة م�صرية اجلوية
حتدثت العري���ف جوي بلقي�س بنت حاف���ظ اجلنيبية قائلة« :يقوم
جن��اح احلرك��ة اجلوية يف قاع��دة م�صرية اجلوي��ة بالتن�سيق امل�سبق
ب�ين اجله��ات الع�سكري��ة واملدنية ،وذلك به��دف ت�سهي��ل حركة نقل
الركاب الع�سكريني واملدنيني ،وكذلك عملية ال�شحن اجلوي من خالل
الرحالت اجلوية االعتيادية التي ي�سريها طريان �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين للجزي��رة ،كما نقوم بت�سهيل كافة �إجراءات ال�سفر للمواطنني
م��ن و �إىل جزي��رة م�ص�يرة ،كما يوجد لن��ا ات�صال دائ��م وم�ستمر مع
م�ست�شف��ى م�صرية بخ�صو�ص احل��االت التي تتطل��ب �أي �إخالء طبي،
كما يقوم جناج احلرك��ة اجلوية يف قاعدة م�صرية اجلوية بالتن�سيق
لأي عملي��ة �إخالء ل�سكان والية م�صرية ،وذل��ك يف احلاالت املدارية
الطارئة ،ويف جائحة كورونا (كوفيد  )19يقوم اجلناح بتطبيق كافة
الإج��راءات الالزم اتباعها ملكافحة انت�شار هذا الفريو�س �سائلني اهلل
ال�سالمة للجميع».
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(ر�ؤيـــة ُعمـــان )2040
تعليم �شامل وتع ّلم م�ستدام ،وبحث علمي
يقود �إىل جمتمع معريف وقدرات وطن ّية مناف�سة

تعد ال�سلطنة من �أوائل الدول التي
قامت ب�إعداد الر�ؤية امل�ستقبلية لها �-إن مل
تكن الأوىل -بني دول املنطقة اخلليجية،
وكانت �أول جتربة لها هي (ر�ؤية عُمان
 ،)2020التي انطلقت عام 1995م ،وكانت لها
النتائج اجليدة من خالل تطبيق حماور
الر�ؤية وتوجهاتها ،وها هي اليوم توا�صل
تطبيق (ر�ؤية عُمان  ،)2040التي انطلقت
مطلع العام املا�ضي ويف هذه الر�ؤية مت
ا�ستخدام نهج جديد وهو م�شاركة اجلميع
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يف �صياغة هذه الر�ؤية ،حيث �شاركت جميع
فئات املجتمع من �أفراد وم�ؤ�س�سات الدولة
احلكومية واخلا�صة ،وكان الن�صيب الأكرب
ل�شباب املجتمع ال ُعماين مبختلف الفئات
العلمية بدءًا من طالب املدار�س مرورا
باجلامعيني وب�أ�صحاب امل�ؤهالت العليا يف
امل�ساعدة على ال�صياغة الأولية لهذه الر�ؤية،
وذلك عن طريق امل�ؤمترات والندوات التي
فتحت باب امل�شاركة واحل�ضور للجميع ،وكان
الن�صيب الأكرب ل�شباب هذا الوطن من طلبة

الكليات واجلامعات بالإ�ضافة �إىل موظفي
القطاع العام واخلا�ص ،وكذلك ا�ستقطبت
الر�ؤية اخلربات اخلارجية للم�شاركة يف �صياغة
هذه الر�ؤية ،وها هي تعك�س تطلعات جميع
فئات املجتمع و�شملت جميع جوانب احلياة من
تعليم و�صحة واقت�صاد وغريها من اجلوانب
الأخرى .وتدعو احلكومة من اجلميع اجلد
واالجتهاد وامل�ساهمة ٌ
كل يف جماله من �أجل
تطبيق هذه الر�ؤية ،وجميع من يعي�ش على
�أر�ض هذا الوطن من الأجيال القادمة على

(ر�ؤية ُعمان  )2040تعك�س تطلعات جميع فئات املجتمع
و�شملت جميع جوانب احلياة من تعليم و�صحة واقت�صاد
واملوارد ب�شرية واالبتكار

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

املدى القريب والبعيد للو�صول ب ُعمان و�أبنائها �إىل م�صاف الدول املتقدمة
واملناف�سة واملحافظة على هذا التقدم يف جميع املجاالت مل�ستقبل م�شرق.
جاءت هذه الر�ؤية لتحقيق الأولويات الوطنية وتطبيقها على �أر�ض
الواقع وكان عددها (� )12أولوية مت تق�سيمها ما بني التعليم وال�صحة
واملواطنة واالقت�صاد واملوارد الطبيعية وغريها الكثري ،ونحن هنا يف هذا
املقال �سوف نركز على الأولوية رقم (� )1أال وهي التعليم والتعلم والبحث
العلمي والقدرات الوطنية ،كما �سنعطي هذه الأولوية حقها يف تف�صيل جميع
جوانبها ،بالإ�ضافة للتطرق �إىل التوجه الإ�سرتاتيجي اخلا�ص لهذه الأولوية،
وال نن�سى الأهداف ال�سبعة التي ركزت عليها �أولوية التعليم والتعلم والبحث
العلمي والقدرات الوطنية.
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البح��ث العلمي هو ال��ذي يحول
املجتمع��ات �إىل جمتمعات علمية
ومعرفي��ة ت�ساه��م يف اكت�ش��اف
القدرات الوطني��ة التي �ستقود
الوط��ن للو�ص��ول �إىل م�ص��اف
ال��دول العاملية وال�صعود به �إىل
�أعلى املراتب
الأولوية :التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية
يعد التعليم والتعلم والبحث العلمي هو �أ�سا�س التطور واحلداثة
للو�صول �إىل �أعلى مراتب الرقي املجتمعي ،كذلك �أح��د �أه��م �أ�سباب
اال�ستقرار املجتمعي ،لذلك انطلقت (ر�ؤي��ة ُعمان  )2040ب�أولويتها
الأوىل والتي جاءت بعنوان (التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات
الوطنية) ،التعليم هو �أ�سا�س نه�ضة ال�شعوب وتقدمها والو�صول بها
�إىل م�صاف ال��دول ،كذلك يعد البحث العلمي هو �أ�سا�س حل امل�شاكل
واملعوقات التي تعانيها املجتمعات ،لذلك يجب على الدول ت�شجيع
امل�ؤ�س�سات التعليمية على امل�ساهمة يف تطبيق البحث العلمي وت�شجيع
�أفراد املجتمع وطالب املدار�س والتعليم العايل والدرا�سات العليا على
امل�شاركة وامل�ساهمة يف الأبحاث العلمية وال�سعي �إىل درا�سة هذه
املعوقات وامل�شكالت ،و�إيجاد حلول جذرية ت�ساهم يف حلها� ،أي�ضا مت
�إدراج القدرات الوطنية �ضمن هذه الأولوية ،وذلك الرتباطها بالتعليم
والتعلم والبحث العلمي ،حيث يتم اكت�شاف هذه القدرات واملهارات
غالبا خالل فرتة الدرا�سة بتوفري بيئة منا�سبة للطلبة للإبداع فيها
واملحاولة على اكت�شاف بع�ض الأفكار والقدرات اجلديدة وتنميتها عن
طريق توفري جميع امل�ستلزمات التي ت�ساهم يف عملية تطوير واكت�شاف
هذه القدرات الوطنية وتبنيها .مت تق�سيم هذه الأولوية �إىل �سبعة �أهداف
رئي�سية تغطي كافة جوانب البيئة التعليمية التي ت�ساهم يف تطوير
التعليم ،وكذلك تطوير الأبحاث العلمية والرتكيز على الكفاءات الوطنية
والو�صول بها �إىل العاملية.
التوجه الإ�سرتاتيجي
تعليم �شامل وتعلّم م�ستدام ،وبحث علمي يقود �إىل جمتمع معريف
وق��درات وطن ّية مناف�سة ،جاء التوجه الإ�سرتاتيجي يف (ر�ؤي��ة ُعمان
 )2040لأولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية على
�أن يكون تعلي ًما ي�شمل جميع فئات املجتمع وت�ساوي فر�ص التعليم
داخل املنظومة التعليمية ،كذلك ا�ستدامة هذا التعليم يف امل�ستقبل
وا�ستمرارية تو�صيل العلم واملعرفة �إىل جميع فئات املجتمع �إبتداء من
التعليم املدر�سي مرورا بالتعليم اجلامعي وانتها ًء بالدرا�سات العليا،
لأن ذلك �سي�ساهم يف تطوير التعليم واحل�صول على �أحدث املعلومات
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اجل��ودة ه��ي �أ�سا���س النج��اح
والتط��ور ،لذل��ك وج��ب ب�أن
تكون العملي��ة التعليمية ذات
ج��ودة عالي��ة ت�ساه��م يف ن�شر
العلم والو�صول �إىل املحتويات
اخلا�صة بهذه العملية
والنظريات العلمية التي جتعل املجتمع يف تطور م�ستمر ،ومواك ًبا لكل
ما يحدث يف هذا العامل من �صناعات جديدة وتقنيات حديثة للتعاي�ش
مع الآخرين ،والبدء من حيث انتهى الآخرون .كذلك مل يتجاهل التوجه
الإ�سرتاتيجي للبحث العلمي الذي يعد �أحد �أهم العوامل التي ت�ساعد على
تنمية الفكر والبحث والتق�صي للو�صول �إىل حلول للم�شاكل واملعوقات
املرتبطة بالدولة وخارج الدولة ،لذلك اهتمت هذه الأولوية بالبحث
اهتماما كب ًريا وتطرقت �إىل اجلوانب التي تدعم البحث العلمي
العلمي
ً
والباحث من خالل تخ�صي�ص املوارد املالية وم�ستلزمات ت�ساعد الباحث
على العمل للو�صول �إىل النتيجة النهائية من البحث وحتقيق الفائدة
يحول املجتمعات �إىل
منه ،واجلدير بالذكر �أن البحث العلمي هو الذي ّ
جمتمعات علمية ومعرفية ت�ساهم يف اكت�شاف القدرات الوطنية التي
�ستقود الوطن للو�صول �إىل م�صاف الدول العاملية ،وال�صعود به �إىل
�أعلى املراتب.
الأهداف التي مت الرتكيز عليها
يف �أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية
 cنظام تعليمي يت�سم باجلودة العالية وال�رشاكة املجتمعية:
اجلودة هي �أ�سا�س النجاح والتطور ،لذلك وجب ب�أن تكون العملية
التعليمية ذات جودة عالية ت�ساهم يف ن�رش العلم والو�صول �إىل
املحتويات اخلا�صة بهذه العملية ،لذلك ف�إن عملية جودة التعليم
ترتبط بعدة عوامل يجب العمل على تنميتها وجعلها ذات جودة عالية،
لأنها ترتبط بالعملية التعليمية وجودتها ارتباطا وثيقا ،ومن �أهمها
جودة حمتوى املادة العلمية التي تعد من �أهم ركائز العلم ،و املعلم
الذي يعد هو حلقة الو�صل الأ�سا�سية بني املادة العلمية والطالب،
وكذلك تعد ال�رشاكة املجتمعية �إحدى �أهم ال�رشاكات بني امل�ؤ�س�سات
التعليمة وطالبها واملجتمع املحيط بها من �أفراد وم�ؤ�س�سات حكومية
وخا�صة ،لذلك يجب �أن يكون هناك تعاون ملحوظ وم�ؤثر من جميع
الأطراف للنهو�ض بالعملية التعليمية ت�صل �إىل بناء ج�سور يتم عن
طريقها تبادل الأفكار والتعاون حلل امل�شكالت املوجودة يف املجتمع
بجميع حاالتها ،وتنمية هذا املجتمع الذي �سي�ساهم م�ساهمة كبرية

للو�صول �إىل �أعلى املراتب.
 cمنظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع واالبتكار ت�سهم
يف بناء اقت�صاد املعرفة وجمتمعها :يعد البحث العلمي والإبداع
واالبتكار �إحدى �أهم الركائز التي يرتكز عليها اقت�صاد الدول ،لذلك
جاءت الر�ؤية على تفعيل املنظومة الوطنية يف جمال البحث العلمي
والإبداع واالبتكار لكي تكون م�ساهمتها م�ساهمة فعالة يف تنمية
اقت�صاد الوطن عموما ،واقت�صاد املعرفة وجمتمعها بوجه اخل�صو�ص
عن طريق توفري بيئة منا�سبة للبحث العلمي والإبداع واالبتكار وم�شجعة
للأفراد باالنخراط فيها.
 cم�صادر متويل متنوع وم�ستدام للتعليم والبحث العلمي
واالبتكار :يحتاج التعليم والبحث العلمي واالبتكار �إىل م�صادر متولية
ومبالغ كبرية ،لذلك ال يجب علينا االعتماد على الدعم احلكومي فقط يف
هذا املجال ،ولكن ال بد من ت�شجيع جميع القطاعات اخلا�صة والعامة
على دعم ومتويل هذه امل�شاريع للو�صول �إىل الغاية املق�صودة واملرجوة
من التعليم والبحث العلمي واالبتكار لأنها �سوف ت�ساهم ب�شكل كبري يف
انعا�ش اقت�صاد البلد والرقي به.
 cكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية مناف�سة حمل ًيا
وعامل ًيا :ركز هذا الهدف على تبني الكفاءات الوطنية واملحافظة عليها
ودعمها لكي تكون كفاءات تعتمد عليها الدولة يف امل�ستقبل يف قيادِة
الدف ٍة للو�صول �إىل بر الأمان وامل�ساهمة يف النمو بها واملناف�سة حمليا
وعامليا ،وهي بدورها تدعم الن�شء اجلديد يف املحاولة على تطوير هذه
القدرات ومبا يتوافق مع متطلبات الوطن ،وبها نكون قد حافظنا على
دعم هذه الكفاءات وتبنيها ،والو�صول بها �إىل العاملية ملناف�سة باقي
الدول املتطورة يف هذا اجلانب ،كل هذا �سريجع بالنفع للدولة والأجيال
القادمة.

يف االرتقاء بهذه امل�ؤ�س�سات التعليمية واالرتقاء مبخرجاتها عن طريق
تطبيق الأبحاث العلمية.
 cنظام متكامل وم�ستقل حلوكمة املنظومة التعليمية وتقييمها
وفق املعايري الوطنية والعاملية :يجب �أن تكون املنظومة التعليمية
منظومة متكاملة من جميع اجلوانب التي تخ�ص التعليم ابتدا ًء من
التعليم املدر�سي ونهاية بالدرا�سات العليا ،بحيث تكون م�ستقلة بذاتها
بعيدة عن تدخل الأطراف اخلارجية التي تزعزع هذا الكيان التعليمي،
كل هذا يجب �أن يتحقق يف �سبيل حوكمة هذه املنظومة بكل ما يتوافق
مع اجلانب التعليمي ،ويتم تقيمها وفق املعايري الوطنية لل�سلطنة على
�أن تتوافق معها وت�ساهم م�ساهمة جذرية يف تطوير هذه املنظومة
ب�صورة حملية وعاملية.
 cمناهج تعليمية معززة للقيم ومراعية ملبادئ الدين الإ�سالمي
العمانية وم�ستلهمة من تاريخ ُعمان وتراثها ومواكبة ملتطلبات
والهوية ُ
التنمية امل�ستدامة ومهارات امل�ستقبل وتدعم تنوعا يف امل�سارات
التعليمية� :إحدى �أهم ركائز املناهج امل�ستخدمة يف البيئة التعليمية
هي �أن تكون معززة للقيم التي �سوف يكت�سبها الفرد يف احلياة العلمية
ومراعية ملبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف ،والبد من وجود ب�صمة الهوية
ال ُعمانية وتعزيزها بدءا من املا�ضي العريق لهذه الدولة ذات الرتاث
العريق الوا�سع الذي الزال يكت�شف �إىل يومنا هذا ،والتي كانت يف يوم
من الأيام �إمرباطورية تناف�س ال�رشق والغرب ،و�صوال للحا�رض امل�رشق
والتقدم الكبري الذي و�صل له هذا الوطن ،كل هذا يتم دجمه ملواكبة
املتطلبات احلالية وال�ستمرار التنمية امل�ستدامة وما حتتاجه الدولة
يف امل�ستقبل لدعم امل�سرية التعليمية وا�ستمرارية تطورها وعطائها
للأجيال القادمة.
 cنظام ممكن للقدرات الب�رشية يف قطاع التعليم :يجب على النظام
املتبع يف عملية التعليم والتعلم �أن ي�سمح للقدرات والطاقات ال�شبابية
املراجع:
املتوفرة ا�ستخدامه يف تطوير هذه القدرات املوجودة لدى الطلبة ،كذلك
ت�ساعد يف اكت�شاف هذه القدرات ودعمها ال�ستمرار العملية التعليمية  -وثيقة الر�ؤية الأولية 2040م.
واملحافظة على تطورها يف ال�سنوات القادمة وامل�ساهمة بجميع  -املوقع الإلكرتوين لـ (ر�ؤية ُعمان .)www.2040.om( )2040
العوامل التي ت�ساعد على تنمية هذه القدرات وتطويرها وا�ستخدامها  -امل�ؤمترات والندوات اخلا�صة بر�ؤية ُعمان .2040
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�أهمية تقومي الأداء الوظيفي وو�سائله
 rي��ع��د الأداء ال��ب�����ش��ري ه��و امل��ح��رك
ال��رئ��ي�����س يف �أداء ف���رق ال��ع��م��ل ،والأق�����س��ام
والوحدات التابعة للمنظمة ،وهو ال�ساعي
لتحقيق �أهدافها و�إ�سرتاتيجيتها ور�ؤيتها،
ك��م��ا ي��ع��د الأداء ه���و ال����داف����ع ل��ل��ن�����ش��اط
والطاقة والإنتاجية ،ولذا تتجه املنظمات
لرعاية املوارد الب�شرية العاملة واالهتمام
ب�أدائهم وعملهم وال�سعي لوحدات قيا�س
قابلة للتحقيق يف اجلانب ذاته.
وي��ع��د التقييم �أداة وظيفية ب���الإدارة
ح����ال����ه����ا ح�������ال ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���ظ���ي���م
والتوجيه ،ويكمن دور التقييم يف الت�أكد
من �أن ما يتم تنفيذه باملنظمة يتم وفق
املعايري والت�شريعات املحددة ،وهو كذلك
ع��م��ل��ي��ة ب��ه��ا م���ع���دالت ق��ي��ا���س وم����ؤ����ش���رات
ت�ستهدف املقارنة ب�ين ال��واق��ع واملخطط
ل��ه م��ن الأداء .وي��ع��رف ال��دك��ت��ور حممد
ك��م��ال م�صطفى ت��ق��ومي الأداء الوظيفي
يف كونه (عملية �شاملة تت�ضمن عمليات
ل�ل�إ���ص�لاح والتطوير الإداري ،ب���د ًءا من
حتديد امل�ستويات الإدارية املتوقعة وانتها ًء
مبرحلة تطوير الأداء ،مت�ضمنة مرحلة
تقييم الأداء التي تعد جزئية من عمليات
تقومي الأداء)r.

فوائد تقومي الأداء الوظيفي

�إدارة الأداء ومعايريها ونظامها املرجع الأمثل
لتحديد امل�ستحقني للعالوات والرتقيات واحلوافز،
والتو�صيات للمنا�صب الأعلى
مفهوم �إدارة الأداء الوظيفي

اهتم��ت حرك��ة الإدارة العلمي��ة بعملي��ة
�إدارة الأداء بحك��م �أهميتها يف �إعادة ت�صميم
الوظائ��ف مبا يعزز �أداء املنظمة ،كما اهتمت
مدر�سة العالق��ات الإن�سانية يف الإدارة بهذه
العملي��ة ونوه��ت ب�رضورة ا�ستخ��دام معايري
مو�ضوعي��ة و�سلوكي��ة يف عملي��ة التقيي��م،
وتع��رف عملية �إدارة الأداء يف كونها (عملية
م�ستم��رة لتحديد وقيا�س وتطوير �أداء الأفراد
العامل�ين ،بجان��ب و�ص��ف الأه��داف والت��ي
يج��ب �أن تتوافق مع مه��ام املوظف وقدراته
و�إمكانياته).
�أهداف تقومي الأداء الوظيفي

�ضابط مدين/
ماجد بن حممود الرحبي

وعن��د احلديث ع��ن �أهداف تق��ومي الأداء
الوظيف��ي فه��ي ت�صب يف عدد م��ن اجلوانب،
�أهمها:

اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
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االت�صال ،والتعاون فيما بينهم.
 lتزوي��د الإدارة بتقاري��ر مف�صل��ة ع��ن
ال�سيا�س��ات احلالية ومدى مواكبتها للمراحل
امل�ستقبلي��ة وخا�ص��ة يف جوان��ب امل��وارد
الب�رشية و�سبل تنميتها وحتفيزها.
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 lاختي��ار العامل�ين املنا�سب�ين للحواف��ز
والرتقيات.
 lتف��ادي املح�سوبية وذل��ك بتوحيد الأ�س�س
للرتقيات واحلوافز وزيادة الأجور.
 lتعزيز جوانب املناف�سة بني العاملني.
 lت�شجيع التناف�سية بني الأق�سام والوحدات.
� lإمكاني��ة قيا���س �أداء الأف��راد والوح��دات
والفرق اجلماعية.
 lت�سهيل تخطيط امل��وارد الب�رشية ،ومعرفة
الأف��راد امل�ؤهل�ين للمنا�ص��ب والدرج��ات
الأعلى.
 lمعرف��ة جوانب الق�صور لدى الأفراد والتي
حتتاج على تدريب وتنمية.
الفع��ال
 lاملحافظ��ة عل��ى رمت امل�ست��وى ّ
والعايل للأداء يف املنظمة.
 lم�ساع��دة امل�رشف�ين وامل�س�ؤول�ين عل��ى
التعرف عل��ى �أداء موظفيه��م وتقوية �أوا�رص

�أم��ا فوائد هذه العملية ،فلها دور يف عدد
من الفوائد الت��ي تلقي بظاللها على املنظمة
والأفراد نحو �أداء �أف�ضل ،منها:
 mزي��ادة الداف��ع واحلاف��ز ل�ل�أداء .حي��ث
منهج��ا للفرد
متث��ل ه��ذه التغذي��ة الراجع��ة
ً
نح��و حت�سني �أدائ��ه ،وبالت��ايل تعطيه بع�ض
االهتمام امل�شجع وتبيان �أوجه الق�صور التي
حتتاج لتنميته.
� mإك�ساب امل�س�ؤولني ر�ؤية مو�ضوعية .وهذه
ملما
النقطة تو�ضح �أهمية �أن يكون امل�س�ؤول ً
ب�أداء موظفيه واخلطط امل�ستقبلية للتنمية.
 mتو�ضيح وحتديد معايري العمل .واملق�صود
وج��ود معاي�ير وا�ضح��ة ل�ل�أداء املهن��ي
وال�سلوكيات والنتائج املتوقعة من الوظيفة.
 mحت�س�ين الر�ؤي��ة الذاتي��ة والتط��ور .وه��ي
ت�ساعد ك ًال من العامل�ين والإدارة �سعي ًا نحو
فهم م��ا هو �أف�ضل للطرف�ين ،وحتديد امل�سار
امل�ستقبلي لذلك.
 mالأعم��ال الإداري��ة تك��ون �أك�ثر عدال��ة
ومالئم��ة .متث��ل �إدارة الأداء ومعايريه��ا
ونظامها املرج��ع الأمثل لتحديد امل�ستحقني
للعالوات والرتقي��ات واحلوافز ،والتو�صيات
للمنا�ص��ب الأعلى باخت�صار �سيا�سة وا�ضحة
دون حماباة.

 mو�ضوح الأهداف التنظيمية وزيادة كفاءة
الأداء .تت�ضح الر�ؤية بذلك للموظفني و�أهداف
املنظم��ة وال�سعي لتحقيقه��ا وحتقيق �أهداف
العامل الوظيفية ،وكذلك زيادة �أدائه بالعمل
وحت�سينه مبرور الوقت.
 mحماي��ة �أف�ضل مع القوانني .يف ظل وجود
بيان��ات وتوثي��ق� ،سيك��ون ذل��ك كفي�ًل�اً بعد
ه�ضم حقوق املوظف العامل ،وجتنب ًا لظهور
جوانب عدم امل�ساواة.
 mتعزي��ز احلافز والبق��اء يف املنظمة .وذلك
بتحقي��ق اال�ستقرار الوظيفي للعامل وجوانب
الر�ضا ،التي تعد حافزاً للبقاء يف املنظمة.
خطوات تقومي الأداء الوظيفي

تظهر الدرا�سات املخت�صة يف �أن خطوات
تق��ومي الأداء مدرو�سة يجب �أن تكون م�ستندة
عل��ى �أ�س���س علمي��ة �إداري��ة ،وذل��ك للو�صول
للأهداف والغايات املن�شودة ،و�أهمها:
 uو�ض��ع توقع��ات الأداء .وه��ي �أوىل ه��ذه
اخلط��وات حيث يت��م تبي��ان ه��ذه التوقعات
باالتف��اق ب�ين العامل�ين والإدارة بجان��ب
النتائج املتوقعة �أداءها.
 uمرحلة مراقبة التقدم يف الأداء .حيث يتم
توف�ير املعلوم��ات ع��ن كيفية �إجن��از العمل،

و�إمكانية تنفيذه ب�شكل �أف�ضل ،والتعرف على
الكيفي��ة التي يعمل به��ا الف��رد ا�ستنادا على
املعايري املعتمدة �سابقاً.
 uتقومي الأداء .ويتم يف هذه املرحلة تقومي
الأداء جلميع العامل�ين �ضمن �إطار املنظمة،
ومعرف��ة م�ستويات �أدائهم ومبا ميكن الإدارة
من اتخاذ قرارات �سليمة.
 uالتغذية الراجعة .وهي معرفة الفرد العامل
مل�ست��وى �أدائه وم�ستوى عمل��ه ،للو�صول �إىل
درجة التقدم املطلوبة يف العمل.
 uاتخ��اذ الق��رارات الإداري��ة .وه��ي مرحلة
مهمة يتم بها اتخاذ قرارات �إدارية كالرتقية
والتحفيز �أو النقل �أو الف�صل.
 uو�ض��ع خطط لتطوير الأداء .وهي املرحلة
الأخ�يرة ،م��ن مراحل التق��ومي ،وبالتايل يتم
و�ض��ع خطط تطويرية التي لها دور يف الأداء
من خ�لال التعرف على مه��ارات و�سلوكيات
وقيم الفرد العامل.
م�س�ؤوليات �إدارة
وتقومي الأداء الوظيفي

كم��ا يقع على عات��ق �إدارة وتقومي الأداء
الوظيفي عدد من امل�س�ؤوليات� ،أهمها:
 wالتحق��ق م��ن �سالم��ة و�صح��ة عملي��ات
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ي�ستقي القائمون على عملية تقومي الأداء
الوظيفي معلوماتهم من عدد من امل�صادر،
منها املقابالت ال�شخ�صية للعاملني ،وتقارير
امل�س�ؤولني واملدراء ومن يف حكمهم
اال�ستقطاب واالختيار يف املنظمة.
� wإع��ادة درا�سة الأنظمة املتعلق��ة بالرواتب
والأجور.
 wتقومي الربامج التدريبية.
 wحتدي��د نق��اط الق��وة وال�ضع��ف يف �أداء
املوظفني.
 wحتديد االحتياجات التدريبية.
� wأغرا���ض تطويري��ة �شاملة ،وخط��ط للم�سار
الوظيفي.
 wتعري��ف العامل�ين مب�س�ؤولياته��م
وال�سلوكيات.
 wتعريف العاملني بنظم العقوبات و�إجراءات
الف�صل و�إنهاء اخلدمة.
م�صادر معلومات عملية
تقومي الأداء الوظيفي

ي�ستقي القائمون على عملية تقومي الأداء
الوظيف��ي معلوماتهم من ع��دد من امل�صادر،
منه��ا املقاب�لات ال�شخ�صي��ة للعامل�ين،
وتقاري��ر امل�س�ؤول�ين واملديري��ن وم��ن يف
حكمه��م .كما �أن هنالك معاي�ير الأداء والتي
و�ضع��ت لغر�ض التقيي��م من قب��ل امل�ؤ�س�سة،
ومنها ما يتعلق ب�سلوكيات املوظف.
الأخطاء ال�شائعة يف تقومي الأداء

وباحلديث عن التحديات يف عملية تقومي
الأداء ،الب��د م��ن القائمني على ه��ذه العملية
تف��ادي العدي��د من �أوج��ه الأخط��اء ال�شائعة
يف ه��ذه العملي��ة ،و�أبرزه��ا �رسي��ة التق��ومي
ونتائج��ه ،واحلف��اظ علي��ه يف نط��اق �ضيق
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وللأغرا�ض املخطط له��ا ،كذلك االنطباعات
امل�سبق��ة والت��ي ت��ضر م�صلح��ة الأط��راف
املرتبط��ة ،كذل��ك املجامل��ة وحماولة امليل
للو�سط دون تبيان جوان��ب ال�ضعف ،بجانب
ذلك التقدير املجحف القا�سي وغري املن�صف
لأداء املوظف ،والتحيز ال�شخ�صي.
ومن امل�شاكل الفني��ة التي تعرت�ض هذه
العملي��ة كذل��ك ،ع��دم مالءمة بع���ض عوامل
التقومي ،وتداخلها وجمودها ،ويجب امل�ساواة
بني عوامل التقومي ومراع��اة �صعوبة قيا�س
بع���ض عوامل التقييم ،كما يجب التعامل مع
مقاوم��ة املوظف�ين لنظام التق��ومي ،وتبيان
جوانب��ه كاف��ة ،ويجب توثيق��ه ،كما ال يجب
ا�ستخ��دام نتائج التق��ومي للهيمن��ة والت�سلط،
وخلق ثقافة تنظيمية م�شجعة لدى العاملني
والقائمني عليها ،بجانب ذلك �رضورة وجود
ومتابع��ة التغذي��ة الراجع��ة امل�ستم��رة لهذه
العملية للأهمية.
م�شكالت الأداء و�إيجاد احللول لها

ين��اط بالقائم�ين عل��ى عملي��ة التق��ومي
العم��ل على ح��ل امل�شاكل وحماول��ة حلحلة
جوانبه��ا للأهمي��ة ،وم��ن �أه��م ه��ذه احللول
الت�أك��د م��ن فهم امل�شكل��ة ودرا�سته��ا درا�سة
م�ستفي�ض��ة ،م��ع ا�ستعرا���ض احلل��ول
واختي��ار الط��رق املنا�سب��ة للتقومي،
بجان��ب ذل��ك فيج��ب االهتم��ام

بتدريب القائمني على هذه العملية وحماولة
التخل�ص من عيوب العملية برمتها .فالتدريب
والت�أهي��ل مه��م له���ؤالء وذل��ك لأداء امله��ام
املنوط��ة بهم ب��كل احرتافية .وم��ن اخلطوات
الالحق��ة للحل��ول ه��ي �إع��داد �سج��ل يوم��ي
ي�ستخدم كمرجع لتقومي �أداء املر�ؤو�سني ،وبه
معاي�ير يتم حتديدها وجوانب قابلة للقيا�س
والت�سجيل ،مع اال�ستعداد ل�سيناريو ا�ستخدام
�أكرث من طريقة يف التقومي.

�أخالقيات ا�ستقطاب واختيار املوارد الب�شرية

ا�ستخدامات نتائج تقومي الأداء
لأغرا�ض وظيفية حمددة

ت�ستخ��دم بطبيع��ة احل��ال نتائ��ج ه��ذه
العملية يف �أعمال حمددة ،نوجزها كالآتي:
 oا�ستخدام��ات �إداري��ة .كالرتقي��ة والنق��ل
وحتديد مبال��غ العالوات ال�سنوي��ة ،وتعريف
العامل�ين مبهامه��م واملكاف���آت و��ضرورة
االن�ضباط والعقوبة املرتتبة ،وكذلك الف�صل
و�إنهاء اخلدمات.
 oا�ستخدامات تطويرية .منها حتديد مواطن
الق��وة وال�ضعف ،وتخطي��ط التطوير ،وامل�سار
الوظيفي ،وحتديد االحتياجات التدريبية.
 oا�ستخدام��ات لأغرا���ض البح��ث العلم��ي.
ومنه��ا الت�أكد من �صحة عملية التوظيف وما
ي�سبقة من ا�ستقط��اب واختيار ،وكذلك �إعادة
درا�س��ة اجلوانب املتعلق��ة بالأجور والرواتب
وتقومي الربامج التدريبية.
املراجع :

• الدكت��ور حممد كمال م�صطفى ،حتليل
وقيا�س وتقييم الأداء ،مركز اخلربات املهنية
للإدارة (مبيك) ،القاهرة  2014م .
• الدكتور حممد بن دليم القحطاين� ،إدارة
امل��وارد الب�رشي��ة (نح��و منه��ج �إ�سرتاتيج��ي
متكام��ل) ،مكتبة العبي��كان ،الطبعة الثانية،
2012م.

ال�ضابط مدين متقاعد /
�إبراهيــــم بـــن حم�سن الزدجــــايل

تع��د عملية جذب الكفاءات الب�ش��رية للمنظمات عملية مهمة جد ًا
للدور الكبري الذي تلعبه هذه املوارد يف حتقيق �أهداف ور�ؤية املنظمات،
وتطمح عملية اال�س��تقطاب يف توفري املوارد الب�ش��رية ذات امل�ؤهالت
واملهارات املطلوبة ل�ش��غل عدد من الوظائف ،كما ت�شمل هذه العملية
الحق��ا �إعداد برام��ج ت�أهيلية لعدد من املوظفني يف �س��بيل مالم�س��ة
احتياجات جمموعة من الوظائف كذلك ،وي�ش��ار لعملية اال�ستقطاب
كمفه��وم علمي وفق ( )Werther & Davisيف كونها (عملية البحث
عن مر�ش��حني حمتمل�ين للوظائف واحل�ص��ول عليهم ،وذل��ك بالعدد
املطل��وب ،والنوعية املرغوب��ة ،ويف الوقت املنا�س��ب ،حتى ميكن �أن
تختار من بينهم الأكرث مالئمة ل�ش��غل الوظائف ال�ش��اغرة على �ض��وء
متطلبات و�شروط �شغلها).
كم��ا تعد عملي��ة االختيار ب�ين املوارد الب�ش��رية الوظيف��ة الالحقة
لوظيفة اال�س��تقطاب ،وهي ت�س��تهدف قاعدة ال�ش��خ�ص املنا�سب يف
املكان املنا�س��ب باملنظمة ،وهي تعد وظيفة م�ؤث��رة ومهمة يف عملية
توفر الكادر الب�شري الفاعل ،ويرتبط بها انتقاء �أف�ضل العنا�صر.
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�أهداف اال�ستقطاب

تهدف عملية اال�ستقطاب �إىل عدد من الأهداف� ،أهمها:
 iتقليل عدد الأف��راد املتقدمني ل�شغل الوظائف ،وذلك باالختيار وفق
عدد من اال�شرتاطات واملعايري ،وبالتايل امل�ساهمة يف تقليل اجلهد والوقت.
 iت�ساه��م عملية اال�ستقطاب يف معرف��ة املتقدمني ل�شغل الوظائف يف
الت�أك��د من �أن الوظائف املتوفرة تتنا�سب م��ع طبيعة م�ؤهالتهم وقدراتهم،
وذلك مبا يخدمهم ويخدم املنظمة يف اجلانب املقابل.
 iت�ساه��م عملية اال�ستقطاب يف زي��ادة فاعلية االختيار ،وذلك ي�ساهم
يف زيادة فاعلية املنظمة بقوة وكفاءة موردها الب�رشي.
 iامل�ساهمة يف تقليل تكاليف وجهد التدريب والت�أهيل ،وتكوين مورد
ب�رشي ذي قدرة وكفاءة منا�سبة.
 iت�ساع��د يف مع��دالت ا�ستق��رار العمال��ة ،وبالتايل �ضم��ان التناف�سية
والبقاء للمنظمة.

م�س�ؤوليات اال�ستقطاب

تع��د عملي��ة اال�ستقط��اب منظوم��ة �إدارية متكامل��ة ،تبد�أ م��ن الأهداف
املر�سوم��ة لها من حيث البحث عن كادر ب�رشي ي�سد حاجات املنظمة ،وفق
الأو�ص��اف الوظيفية املح��ددة لكل وظيفة ،مع االلت��زام باملعايري املحددة
لذلك ،ثم و�ض��ع الطرق والو�سائل للتقييم واملفا�ضلة ،حتى الو�صول لعملية
االختي��ار ،بجان��ب ذلك ف���إن فاعلية اال�ستقط��اب تت�أثر بعدد م��ن العوامل،
�أبرزه��ا بيئة العمل الداخلية باملنظم��ة وما بها من حوافز و �أجور ورواتب،
وكذل��ك فر�ص التدريب والت�أهيل ،والرتق��ي يف ال�سلم الوظيفي ،بجانب عدد
م��ن العوام��ل الأخ��رى ،التي يج��ب عل��ى الإدارات باملنظم��ات و�ضعها يف
احل�سبان.

م�صادر و�أ�ساليب اال�ستقطاب

تنق�سم م�صادر اال�ستقطاب �إىل ق�سمني رئي�سني هما:
 م�ص��ادر داخلي��ة (داخ��ل املنظم��ة) .واملق�صود به���ؤالء املوظفنياحلالي�ين باملنظم��ة ،والنظ��ر يف النق��ل والرتقي��ة ،وذل��ك يتمث��ل يف نظرة
املنظم��ة �إىل �إعط��اء الأولوية ملوظفيها بحكم وج��ود اخلربة الالزمة ،وذلك
يتحقق يف ظل وجود تخطيط منا�سب للمورد الب�رشي باملنظمة.
 م�ص��ادر خارجية (خارج املنظم��ة) .هنالك م�صادر عدة لالعتمادعليه��ا يف ه��ذه العملية ،وذل��ك بعد ن�رش طل��ب توظيف لل�شواغ��ر املحتملة،

ت�ساهم عملية اال�ستقطاب يف معرفة املتقدمني ل�شغل
الوظائف على الت�أكد من �أن الوظائف املتوفرة
تتنا�سب مع طبيعة م�ؤهالتهم وقدراتهم ،وذلك مبا
يخدمهم ويخدم املنظمة يف اجلانب املقابل

تعد عملية اال�ستقطاب منظومة �إدارية متكاملة ،تبد�أ
من الأهداف املر�سومة لها من حيث البحث عن كادر
ب�شري ي�سد حاجات املنظمة ،وفق الأو�صاف الوظيفية
املحددة لكل وظيفة ،مع االلتزام باملعايري املحددة

بع��دد من و�سائل الإعالن املتوفرة ،والتي يتم بها �رشح املهارات املطلوبة
واخل�صائ���ص وتبي��ان امله��ام الوظيفية املطلوب��ة ،واملزاي��ا الوظيفية يتم
النقا���ش فيها الحقاً ،كما ميكن للمنظمة اللجوء ملكاتب العمل املتوفرة يف
�سبيل طلب قوائم الراغبني يف العمل ،وكذلك اجلامعات والكليات ،وعدد من
النقابات يف حالة توفرها.

وكم��ا ه��و معل��وم ف���إن عملي��ة اال�ستقط��اب وم��ا يليه��ا م��ن وظائف
كاالختي��ار والأج��ور واحلوافز وتقيي��م العاملني وعملي��ات تدريب وت�أهيل
وترقي��ات ومنا�ص��ب �أعلى به��ا م�س�ؤوليات كبرية تقع عل��ى عاتق الإدارات
املوكول��ة بها ،وبات عل��ى الإدارة العليا متابعتها ب�شكل دقيق كونها قابلة
لالنح��راف م��ن قب��ل عدد من املوظف�ين الذين لي���س لديه��م وازع �أخالقي،
وبحك��م �أن هذه الوظيفة الإداري��ة اال�ستقطاب لها ثقل كبري باملنظمة ودور
ين��اط ب��ه �أن يك��ون ع��اد ًال وواعيا ومنظم��ا ويتمت��ع بـت�رشيع��ات وا�ضحة
حم��ددة ،حفاظ ًا على �سمعة املنظمة و�أخالقي��ات العمل بها والقيم ال�سائدة
كذلك.

وباحلديث عن مزايا اال�س���تقطاب الداخل���ي ،ميكننا �إيجازها يف
النقاط الآتية:

 oتع��د عملي��ة اال�ستف��ادة م��ن املوظف�ين العامل�ين باملنظم��ة مي��زة
وملم��ا بقوانني العم��ل و�إجراءاته
جي��دة يف كونه��ا توفر موظفً��ا م�ستوع ًبا ً
وت�رشيعاته ،عك�س التوظيف اخلارجي ،وبالتايل توفري الوقت واجلهد.
 oتوف��ر املنظمة الكث�ير من التكاليف يف حال��ة اال�ستقطاب من داخل
املنظم��ة ،والتي تتكبده��ا من برام��ج التعريف للموظفني اجل��دد والتدريب
والت�أهيل والعمليات ذات االرتباط.
 oاال�ستقط��اب الداخل��ي كفي��ل بتقوي��ة �صف وكي��ان املنظمة ،يف ظل
وجود نظام عادل للرتقية والنقل والإحالل يف املنا�صب العليا.
 oهذا النظام كذلك يوفر اال�ستقرار الوظيفي ويوطد الطم�أنينة وعن�رص
الأم��ان ويع��زز ال��روح املعنوية ل��دى املوظف�ين ،ويدفعهم للجه��د والبذل
والعمل املخل�ص �سعي ًا للمنا�صب والفر�ص الوظيفية الأعلى.
 oت�سه��ل عملي��ة اال�ستقط��اب الداخل��ي عل��ى الإدارة الكث�ير من اجلهد
مقارن��ة باال�ستقط��اب اخلارج��ي والتوظي��ف اللذي��ن ي�ستنزفان ع��د ًدا من
املوارد.

�أما اال�ستقطاب اخلارجي هو الآخر لديه مزايا نوجزها فيما يلي:

 uالعملي��ة كفيل��ة ب�ض��خ دماء جدي��دة ،والتجديد يف الكي��ان الوظيفي
باملنظم��ة ،وبالت��ايل �أفكار ور�ؤى جديدة ،والتغيري ع��ادة ما يكون قوة يف
�صالح املنظمة ،وذلك بفعل حتقيق �أهداف وم�صالح املنظمة.
 uاال�ستقطاب اخلارجي قد ميكن امل�س�ؤولني من احل�صول على كفاءات
خارجية مميزة ،ونادرة ال تتوافر داخليا باملنظمة.
 uبالإم��كان �أن تك��ون ه��ذه العملي��ة �أف�ض��ل م��ن حي��ث املو�ضوعي��ة
والتكلفة ،بعي ًدا عن املحاباة والوا�سطة يف عملية اال�ستقطاب الداخلي.

�أخالقيات اال�ستقطاب

بطبيع��ة احلال هنال��ك �أخالقي��ات املهنة والت��ي تعد القي��م واملعايري
الأخالقي��ة الت��ي ي�ستن��د لها املوظ��ف للتمييز بني ما ه��و �صحيح وخاطئ،
هاج�سا لكل
وب�لا �شك ف�إن ه��ذه الأخالقيات تتطور مب��رور الزمن ،وبات��ت
ً
�إدارة م�س�ؤول��ة يف �سبي��ل �ضب��ط �أخالقي��ات العم��ل والت��ي تع��د ذا بعد مهم
باملنظم��ات ،ومن الوظائف الإدارية التي ي�شوبها عدد من الأخالقيات غري
ال�سوية هي عملية اال�ستقطاب لأهميتها ،والتي يحاول بها �ضعاف النفو�س
م��ن املوظفني يف القيام بعدد من الإجراءات غري ال�سوية ت�ساهم يف حتقيق
م�آربه��م ال�شخ�صية بعيداً عن الإط��ار الأخالقي املو�ضوع باملنظمة ،ويناط
ب��الإدارات امل�س�ؤول��ة �إيج��اد ت�رشيع��ات وقوان�ين لال�ستقط��اب واالختيار
ومعاي�ير وا�ضح��ة بعي��داً ع��ن املحاب��اة والو�ساط��ات ،م��ع ��ضرورة توفر
نظ��ام رقاب��ي �ص��ارم مهمته معاقبة كل م��ن ت�سول له نف�س��ه التحايل على
الت�رشيعات والأنظمة املو�ضوعة.
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يرتب��ط جناح اال�ستقط��اب بنجاح ه��ذه العملية ،ويع��رف االختيار يف
كون��ه (انتق��اء �أف�ض��ل العنا�رص الب�رشية الت��ي يتم ا�ستقطابه��ا من م�صادر
متع��ددة به��دف تعيينه��ا داخ��ل املنظم��ة وت�سكينه��ا بالوظائ��ف ال�شاغرة
املح��ددة به��دف حتقي��ق املزيد م��ن الكف��اءة الإنتاجية ،وبالت��ايل حتقيق
�أهداف املنظمة).

م�س�ؤوليات االختيار

يقع على عاتق االختيار عدد من امل�س�ؤوليات والأهداف� ،أهمها:
 nحتدي��د م��دى تواف��ر اخل�صائ���ص الفردي��ة كمتطلب��ات الزم��ة ل�شغل
الوظيفة.
 nو�ض��ع �أ�س���س �سليم��ة لعملي��ة التدريب ،مبعن��ى �أن ال�شخ���ص امل�ؤهل
اجلاهز ي�سهل تدريبه عك�س ال�شخ�ص الذي يحمل م�ؤهالت �أقل.
� nإعداد قوة عاملة فاعلة منتجة بفعل االختيار ال�سليم.
 nحتقيق درجة ر�ضا عالية بني العاملني ،وذلك بتكيفهم مع وظائفهم
وحتقيق و�سائل التقدم الوظيفي لهم.

خطوات عملية االختيار

وف��ق الدرا�سات املخت�صة هنالك عدد من اخلطوات التي متر بها عملية
االختيار ،كالتايل:
 wمرحل��ة ا�ستقبال طالبي الوظيفة .وبه��ا يتم ح�رص وت�سجيل الأ�سماء
الراغب��ة ،والت�أك��د م��ن م�ستنداتهم ال�شخ�صي��ة وم�ؤهالتهم وم��دى تطابقهم
ل�رشوط �شغل الوظيفة ،وهذه العملية مهمة يف �سبيل ك�سب الوقت واجلهد.
 wمرحل��ة املقابلة الأولية .وتهدف ه��ذه املقابلة على و�ضوح ال�صورة
ع��ن املتقدم�ين ،واال�ستف�س��ار ع��ن اجلوانب غ�ير الوا�ضح��ة يف امل�ستندات
وامل�ؤهالت واملهارات ،ويتم ا�ستبعاد غري امل�ستوفني لل�رشوط.
 wمرحل��ة تلق��ي طلبات التوظي��ف .بعد ت�صفية املقاب�لات الأولية يتم
تلق��ي طلب��ات التوظيف مبلء اال�ستمارات الالزمة ،وه��ي عبارة عن منوذج
ميل�ؤه املتقدم باخل�صائ�ص واملعلومات املطلوبة.
 wمرحلة �إجراء االختبارات .وهي معيار للك�شف على مهارات وقدرات
املتقدم�ين ،وكذلك م��دى تقبله للعمل ومدى مالءمت��ه للوظيفة وت�رشيعات
املنظم��ة ،والأعم��ال امل�ستقبلي��ة املطلوبة من��ه ،وقيا�س م��دى الفائدة من
توظيفه وغريها من املعايري.
 wمرحل��ة املقابلة ال�شخ�صية .والت��ي تعد من �أهم الو�سائل يف التقييم،
ويتم قيا�س مدى تفاعله وا�ستجابته ،وال�سمات ال�شخ�صية ومهارات احلديث

واملظهر ،وكذلك مدى جتاوبه ومدى �إملامه ومهاراته وخرباته.
 wاملوافق��ة على التعي�ين .يتم احل�صول يف هذه املرحل��ة على موافقة
اجلهات املخت�ص��ة باملنظمة على التعيني ،وفق تو�صيات اللجنة املخت�صة
بالتوظيف.
 wالك�ش��ف الطب��ي .وهي مرحلة مهمة ويتم خ�ض��وع ال�شخ�ص للفح�ص
الطبي للوقوف على مدى جاهزيته �صحيا وبدنيا ل�شغل الوظيفة.
 wمرحل��ة التعي�ين .وب��ه ي�ص��در ق��رار تعي�ين ال�شخ���ص يف وظيفة ما
مب�س�ؤوليات حمددة ،وبالراتب املو�ضح واملزايا واحلقوق ،وهي �آخر مرحلة
من مراحل االختيار.

طرق تقييم واختيار املر�شحني للوظائف

تتع��دد ه��ذه الط��رق والت��ي متك��ن القائم��ون عل��ى عملي��ة التوظي��ف
باملنظم��ات من التقييم واالختيار من بني املر�شحني املتقدمني للوظائف،
فهنال��ك مراحل �إج��راء اختبارات فنية ومهاراتي��ة ،ومنها ما يقي�س جوانب
حمددة كا�ستخدام احلا�سب الآيل ومنها القدرات اللغوية والع�ضلية وغريها،
ومن �أهم هذه االختبارات:
 mاالختب��ارات ال�شخ�صي��ة .وه��ي تقي���س ال�سم��ات ال�شخ�صي��ة العامة
للمتقدم ،كالن�ضج واملرونة والتعاون وغريها من ال�سمات املرتبطة.
 mاختبارات القدرات والقابلية للتعلم .وهذه االختبارات ت�سعى لقيا�س
الق��درات الت��ي يتمتع بها املتق��دم ،والقدرات التي م��ن املمكن ظهورها يف
مراحل تدريبه وتعلمه.
 mاختب��ارات ال��ذكاء العام والقدرات العقلية .والت��ي تهدف �إىل قيا�س
مع��دل الذكاء للأ�شخا�ص ،وقدراتهم و�سلوكهم العام ،وقيا�س بع�ض جوانب
ومقدرات حمددة كالريا�ضيات واملهارات اللفظية ،وما �إىل ذلك.
 mاختبارات امليول واالهتمامات .وبها يتم التعرف �إىل ميول ال�شخ�ص
ومدى توجهه ل�سلوك معني.
ومعيارا يتم تقيي��م املوظف املتقدم ل�شغل
ا
مقيا�س
 mاملقاب�لات .تع��د
ً
ً
الوظيف��ة عربه��ا ،وتهدف ه��ذه املقابالت �إىل قيا���س ال�سم��ات ال�شخ�صية،
واخلربة ،وامل�ؤهالت والتخ�ص�ص ،وغريها من املعلومات التي تخدم جانب
التقييم.

املراجع :

 lعل��ي غربي و �آخ��رون ،تنمية امل��وارد الب�رشية  ،دار اله��دى للطباعة
والتوزيع ،اجلزائر 1997،م.
 lعب��د الك��رمي اب��و م�صطف��ى ،الإدارة والتنظيم واملفاهي��م والوظائف
والعمليات ،دار املعرفة اجلامعية ،م�رص ،القاهرة2001 ،م.
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املـــــواد اخلـطـــــرة وت�أثـــــــريهــا علـــــــــــــــى املالحة اجلوية

املالزم جوي/
عمرو بن حمفوظ بن �سعد الربيع
�ضابط حركة جوية

•• يعد الطريان من �أهم الو�سائل احلديثة للتنقل ال�سريع ,فهو الو�سيلة املثلى للربط بني القارات
والدول  ،حيث جتوب هذه الو�سيلة املحيطات واخللجان من خالل ج�سور جوية ال ترى بالعني املجردة
يف كثري من الأحيان نظرا لالرتفاعات العالية التي ت�سري عليها هذه اخلطوط اجلوية  ،فت�أتي الأنظمة والت�شريعات
لتنظيم عملية التنقل الآمن عرب تلك اجل�سور اجلوية  ،حفظ ًا من وقوع �أدنى خط�أ قد ي�ؤدي �إىل �أ�ضرار يف الأرواح
واملمتلكات العامة واخلا�صة وحتى قد ي�صل �إىل البيئة ومكوناتها الطبيعية.
وت�أتي تلك الرحالت اجلوية لي�س لنقل الب�شر فح�سب ,بل هي �أي�ض ًا معنية بنقل الب�ضائع وال�شحنات اجلوية ،
ومن هذا املنطلق جاءت فكرة املواد اخلطرة ومدى ت�أثريها على الطريان يف حالة عدم اتباع النظم والت�شريعات
التي تنظم طريقة نقلها عرب اجلو  ،وكل هذه الت�شريعات جاءت بعد فحو�صات خمربية وجتارب حماكية للواقع �ساعدت
على ت�صنيف تلك املواد وتفنيدها من حيث النوع وقوة الت�أثري واخلطورة ،ويف هذا املقال نذكر �أنف�سنا بتلك املواد
وكيفية جتنب الوقوع يف �أ�ضرار تلك املواد التي قد ت�سببها يف حالة عدم التعامل معها ب�شكل �صحيح•• .
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املواد اخلطرة
ه��ي تلك امل��واد والب�ضائع التي تنقل عرب اجل��و وقد مت ت�صنيفها
م��ن خالل املنظم��ات الدولية ب�أنها خطرة ،حي��ث �إنها قد تكون مادة
متفجرة �،أو م��ادة م�شعة � ،أو مادة م�ؤك�سدة� ،أو مادة قابلة لال�شتعال،
وغريه��ا من املواد التي قد يظهر عليه��ا مظهر اخلطورة مبجرد النظر
يف حمتواه��ا اخلارج��ي دون احلاجة �إىل الول��وج يف تفا�صيل البحث
والتح��ري من خ�لال امل�ص��ادر الرئي�سية للم��ادة ،ويف املقابل هناك
نوع �آخر من �أنواع املواد اخلطرة التي ال يرتاءى لذهن ال�شخ�ص الذي
يتعام��ل معه��ا ب�أنها من املواد اخلطرة ،وه��ي ذات طابع طبيعي عند
التعام��ل معه��ا يف الأر���ض ،وحتت درجة ح��رارة و�ضغ��ط طبيعيني،
ولك��ن قد يظهر عك�س ذلك عند تعر�ضها للعوامل التي جتعلها تتفاعل
وتتحول من مادة طبيعية على الأر�ض �إىل مادة خطرة يف اجلو ،وعلى
الأغل��ب قد تكون بع���ض تلك املواد من امل��واد املتالزمة اال�ستخدام
اليوم��ي لدى الإن�س��ان ،ولكن تت�أث��ر بعوامل معين��ة كال�ضغط اجلوي
والعوامل امل�صاحبة له ،مما يجعلها تتحول من مادة عادية �إىل مادة
خط��رة ،وهناك العديد من الأمثلة على ذلك :كالقداحة و�أعواد الثقاب
والت��ي بحوزة كل مدخ��ن ويجهل مدى خطورته��ا يف حالة تعر�ضها
لل�ضغ��ط الع��ايل �أو العوام��ل اجلوية امل�صاحبة له ،حي��ث �إنها حتتوي
عل��ى �سائ��ل �رسي��ع اال�شتع��ال مم��ا يجعلها من امل��واد امل�ؤث��رة على
الط�يران ،ولك��ن ت�أثريها غري مبا�رش ومرتبط بعوام��ل �أخرى  ،و�أي�ضا
هن��اك بع���ض الأجه��زة الإلكرتونية التي حتتوي على م��واد م�شعة ال
أثريا غري مبا�رش على الطريان
ترى بالعني املجردة ،وقد ت�ؤثر � ً
أي�ضا ت� ً
يف حال��ة تفاعله��ا م��ع العوامل الطبيعي��ة يف اجلو ،والعدي��د من تلك
امل��واد الت��ي ت�صنف ب�أنها مواد خطرة خمتبئة ق��د ت�ؤثر على الطريان
ولكن ب�صفة غري مبا�رشة ويرتبط هذا الت�أثري بعوامل طبيعية �أخرى.
ت�صنيف املواد اخلطرة
هن��اك العدي��د م��ن الهيئ��ات واملنظم��ات الدولي��ة املدني��ة منها
والع�سكري��ة الت��ي اهتم��ت ك��ل االهتم��ام بت�صني��ف امل��واد اخلط��رة
والوقوف على �أب�سط احل��االت من خالل التجارب املخربية والبحوث
العلمي��ة ودرا�سة كاف��ة املواد التي قد يكون لها ت�أث�ير مبا�رش �أو غري
مبا�رش على نظام الطريان واملالحة اجلوية  ،ومن �أهم تلك املنظمات
املنظمة الدولية للنقل اجلوي ( )IATAوالتي ت�أ�س�ست يف عام ١٩٤٥م
يف (مونرتي��ال) بكندا ،وتقوم هذه املنظمة مبتابعة خط �سري البحوث
الت��ي قامت بها ،حيث قام��ت بت�صنيف ما يقارب (� )٣٢٠٠صنف من
املواد اخلطرة و�أ�صدرت مرج ًعا �شام ًال لتلك املواد اخلطرة ،ويقوم هذا
املرج��ع ب�إر�شاد امل�شغلني �إىل كيفية التعامل مع تلك املواد من حيث
التغلي��ف والتعلي��ب والتحميل والكمية امل�سم��وح بنقلها ،ويتم حتديد
مدى خطورة تلك ال�شحنة على الرحلة املراد نقلها فيها ،ويتم حتديث
ه��ذا الكتاب الذي يحتوي عل��ى كافة البيانات الإر�شادية للتعامل مع
نق��ل املواد اخلط��رة من خالل اجل��و �سنويا بوا�سطة املنظم��ة الدولية

املنظمة الدولية للنقل اجلوي ( )IATAتقوم
ب�إ�صدار مرجع �إر�شاد �شامل �سنويا للمواد اخلطرة
ويعمل على �إر�شاد امل�شغلني �إىل كيفية التعامل مع
تلك املواد من حيث التغليف والتعليب والتحميل
والكمية امل�سموح بنقلها
للنق��ل اجل��وي ( )IATAويت��م تزوي��د كاف��ة امل�شغل�ين بالإ�ص��دارات
احلديثة حتى يت�سنى لهم االطالع على التحديثات التي جترى �سنو ًيا،
لا ق��د يكون هناك م��واد مت �إزالته��ا من الت�صنيف ال��دويل للمواد
فمث� ً
اخلط��رة بعد الت�أكد من عدم خطورتها ،وهناك م��واد يتم �إ�ضافتها مل
تك��ن مدرج��ة م�سبق ًا �ضمن تلك امل��واد ،والعديد م��ن التحديثات التي
تق��وم بها املنظمة �سنوي��ا ،والتي تبنى على درا�س��ات علمية م�سبقة،
وبن��اء على الدرا�سات التي �أجريت يف جم��ال ت�صنيف تلك املواد فقد
ً
مت ت�صنيف تلك املواد �إىل ت�سع فئات ،كل فئة م�ستقلة يف التعامل مع
طريقة �إجازة نقلها جواً ،وهي كالآتي:
الفئة الأوىل :املواد املتفجرة بكافة �أنواعها.
الفئة الثانية :الغازات �سواء كانت م�ضغوطة �أو �صلبة �أو مذابة.
الفئة الثالثة :ال�سوائل امللتهبة.
الفئة الرابعة :املواد ال�صلبة القابلة لال�شتعال.
الفئة اخلام�سة :املواد امل�ؤك�سدة.
الفئة ال�ساد�سة :املواد ال�سامة واملعدية.
الفئة ال�سابعة :املواد امل�شعة.
الفئة الثامنة :املواد الآكلة (الأحما�ض).
الفئة التا�سعة :مواد خطرة متنوعة.
يت��م التعامل مع تلك املواد بدق��ة متناهية وتوثيق نا�صع ،حيث
يق��وم الط��رف الأول (املر�س��ل) ب�إع��داد �شه��ادة متفق عليه��ا من قبل
املنظم��ة الدولي��ة للنق��ل اجلوي حتت��وي عل��ى بيانات امل��ادة املراد
مو�ضح��ا فيها كافة
�إر�ساله��ا وت�صنيفه��ا من حيث درج��ة اخلطورة،
ً
البيان��ات التي تعن��ى بها املادة والت��ي يتم ا�ست�سقا�ؤه��ا من الكتاب
الإر�ش��ادي املعمول به دول ًيا ،وال��ذي يعمل بدوره على �إر�شاد املر�سل
�إىل كيفية التعبئة والتغليف والكمية  ،بعد التوقيع على ال�شهادة قبل
ت�سليمه��ا �إىل الطرف الثاين (امل�شغ��ل) والذي يعمل بدوره على القيام
بالت�أك��د الكامل من �صحة تلك البيانات التي جاءت بها ال�شهادة قبل
املوافقة على نقلها والت�أكد من �أنها مطابقة للت�صنيف الدويل لها.
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عامل الطريان يعد من الدرا�سات العميقة التي
حتتاج �إىل متابعة واطالع دوري ،فهذا العلم
مقت�صرا على العاملني يف جمال الطريان
لي�س
ً
واملطارات فح�سب ،و�إمنا هو علم وبحر غزير من
املعلومات ي�ستهدف كافة �شرائح املجتمع

وهن��اك العديد من امل��واد التي حتمل مواد خطرة بداخلها دون �أن
نعل��م عنها  ،حيث جاءت هذه الالئحة التنظيمية ببع�ض اال�شرتاطات
الت��ي ت�سلط ال�ضوء على امل��واد التي قد ال تظهر عليها معامل اخلطورة,
وق��د تكون م��ن املقتني��ات ال�شخ�صي��ة للم�سافر من خ�لال املحطات
والقن��وات الت��ي مي��ر م��ن خالله��ا امل�سافر للت�أك��د من خل��وه من تلك
امل��واد الت��ي بداخلها مواد خطرة خمفي��ة عن الأنظ��ار ،فهناك العديد
م��ن املع��دات التي ت�ستخ��دم �إ�شعاعات عالي��ة الدقة للك�ش��ف عن هذه
امل��واد والتحق��ق منه��ا ،وت�ستخدم هذه املع��دات عند مداخ��ل مناطق
(الرتانزي��ت) يف املطارات ،و�أي�ضا مداخل قاع��ات املغادرة النهائية،
حر�صا على �سالمة الأرواح واملمتلكات ،وتفاديا لأي �أخطار قد تنجم
ب�سب��ب تلك املواد والتي ق��د نغفل عنها وال نوليه��ا �أهمية ق�صوى يف
�أغل��ب الأوق��ات� ،إال �أنها عب��ارة عن قنابل موقوت��ة ال نراها وال ندرك
خطورته��ا �إال بعد وقوع احلادثة ،فتقوم �أغلب �رشكات الطريان ب�إعداد
الكت��ب واملن�شورات التي تت�ضمن معلومات عن تلك املواد ويتم تزويد
امل�سافري��ن بتل��ك املن�ش��ورات ،وذلك لرف��ع م�ستوى الوع��ي عند كافة
امل�ستخدمني وامل�ستفيدين من ميزة الطريان ،وتقوم املنظمات الدولية
املعني��ة بالط�يران مبتابعة حركة الط�يران وامل�سافري��ن حول العامل
والت�أكي��د من ت�أدية كافة اجلهات �أدواره��ا املنوطة بها لتحقيق مبد�أ
�سالم��ة الطريان وال�سالمة اجلوية ،ويجب علين��ا جميعا �أن نطلع على
تل��ك املن�شورات واملطويات؛ وذلك لنجنب �أنف�سن��ا والآخرين الكوارث
التي قد ت�سببها تلك املواد لعدم الإملام بت�صنيفها ومدى خطورتها.
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كيفية التعامل مع املواد اخلطرة
هن��اك العديد من الط��رق والأ�ساليب املتبع��ة يف التعامل مع تلك
�س��واء كانت على هيئة
امل��واد اخلطرة امل��راد �إر�سالها عن طريق اجلو
ً
�شح��ن دون م�سافر� ,أو كانت �أحد مقتني��ات امل�سافر ال�شخ�صية ،وهذه
التعليم��ات جاءت مف�صلة تف�صي ًال دقي ًقا من خ�لال املرجع ال�صادر
ع��ن املنظمة الدولي��ة للنقل اجلوي ،ك ًل ح�س��ب خطورته وت�أثريه على
الرحل��ة ،ولكل رحلة ح�سبتها اخلا�صة من حي��ث امل�سافة  ،واالرتفاع
وال�ضغ��ط اجلوي وما �شابه من عوامل م�صاحبة طبيعية قد ت�ؤثر على
تل��ك ال�شحن��ات  ،فعل��ى �سبيل املث��ال هن��اك �أغرا�ض ومقتني��ات ُتعد
حمرم��ة يف ال�سف��ر ال�شخ�صي وال ي�سمح بحمله��ا مهما كانت الظروف
وذل��ك خلطورته��ا وت�أثريه��ا املبا�رش عل��ى الرحلة ،فب��دون امل�سا�س
بقواع��د ال�سالمة املعمول بها ،ال ي�سم��ح للم�سافرين بحمل تلك املواد
�إىل املناطق املحظورة وعلى منت الطائرة.
وق��د جاءت تلك امل��واد على ت�صنيفات عدة فمنه��ا :القاذف الذي
م��ن خالل �إ�ساءة ا�ستخدامه قد ي�ؤثر على �أح��د �أفراد الطاقم من خالل
تفري��غ قذيفة عن طري��ق اخلط�أ مما يجعل م�ص�ير الرحلة يف غمو�ض
وق��د يكون الهالك م�آوى اجلميع ،وال�صن��ف الآخر املواد التي حتتوي
عل��ى �أطراف حادة وقد تت�سبب يف �إحداث ��ضرر بج�سم الطائرة �أو ما
�شاب��ه م��ن الأ�رضار التي قد ت�ؤث��ر على �سالمة الط�يران وتعد خاد�شة
للأنظم��ة والقوانني املعمول بها دولي��ا ،وال�صنف الثالث هو الأدوات
الت��ي حتتوي على م��واد كيميائية ،وقد يحدث به��ا ت�رسيب كيميائي
ي�ؤث��ر على �سالم��ة الطاقم وامل�سافري��ن ،فقد مت اختزاله��ا يف النقاط
الآتية:

 cم���واد قاذفة :الأ�سلح��ة الناري��ة بجميع الأن��واع ،مث��ل امل�سد�سات
ب�أنواعه��ا ،والبنادق ،وبنادق ال�صي��د ،والأ�سلحة النارية املقلدة التي
تب��دو مث��ل الأ�سلح��ة احلقيقية ،والأج��زاء املكون��ة للأ�سلح��ة النارية
با�ستثن��اء املناظ�ير ،وم�سد�س��ات اله��واء امل�ضغ��وط وث��اين �أك�سي��د
الكربون ،مثل امل�سد�سات ،وبنادق الكريات ،والبنادق ،ومدافع الكرات
املعدنية.و م�سد�سات الإ�شارة امل�ضيئة ،والأقوا�س ،والن�شاب وال�سهام،
وبنادق احلراب ،وبنادق املقاليع ب�أنواعها.
� cأجهزة �صاعقة� :أجهزة لل�صدمة الكهربائية  ،مثل البنادق ال�صاعقة
وم�سد�س��ات ال�صعق الكهربائي ،و�صواعق احليوانات والأجهزة القاتلة
للحيوانات.
 cامل��واد الكيميائية :الغ��ازات ال�سامة والبخاخات التي ت�سبب ال�شلل
والعج��ز ،مث��ل بخاخات الفلف��ل ،والغ��از امل�سيل للدم��وع ،وبخاخات
احلم�ض ،والبخاخات الطاردة للحيوانات.
 cامل��واد ذات النهايات احلادة :وهي تلك احلواف احلادة التي ميكن
ا�ستخدامها لإحداث �إ�صابة خطرية مبا يف ذلك:
 mاملواد امل�صممة للتقطيع ،مثل الف�ؤو�س والبلطات وال�سواطري.
 mف�ؤو�س ومعاول اجلليد.
� mشفرات احلالقة.
� mسكاكني ال�صناديق.
 mال�سكاكني التي لها �شفرات تزيد عن (� )6سم.
 mاملق�صات التي لها �شفرات تزيد عن (� )6سم ابتداء من نقطة االرتكاز.
 mمعدات فنون الدفاع عن النف�س التي لها نقاط حادة �أو حواف حادة
 mال�سيوف واخلناجر.
 mاملثاقب ،مبا يف ذلك املثاقب الكهربائية املحمولة.
 mاملتفجرات بكافة �أنواعها.
 mالذخائر.
 mكب�سوالت التفجري.
 mاملتفجرات والفتيل.
 mن�سخ من الأجهزة املتفجرة �أو مزيفات عنها.
 mالألغام والقنابل اليدوية وغريها من الذخائر الع�سكرية املتفجرة.
 mالألعاب النارية بجميع �أنواعها.
 mالعلب املولدة للدخان واخلراطي�ش املولدة للدخان.

�أغلب �شركات الطريان تقوم ب�إعداد الكتب
واملن�شورات التي تت�ضمن معلومات عن
املواد اخلطرة ويتم تزويد امل�سافرين بتلك
املن�شورات وذلك لرفع م�ستوى الوعي عند كافة
امل�ستخدمني وامل�ستفيدين من ميزة الطريان
 mالديناميت والبارود واملتفجرات البال�ستيكية.
فيجب على جميع امل�سافرين جتنب اقتناء مثل هذه املواد لتجنب
وق��وع ال�رضر الذي قد يت�سبب يف كارث��ة �إن�سانية وبيئية ،يجب �أي�ضا
علينا ال�س�ؤال عند اجلهل باملعرفة ،لأن ال�سكوت وعدم التحري والبحث
يف �أغل��ب �أمور احلياة جتلعنا بالقرب م��ن الوقوع يف اخلط�أ  ،وهناك
العدي��د من الكتب والأقالم التي خا�ض��ت يف هذا املجال فما علينا �إال
االطالع والتبني عند ال�شك يف �أمر ما  ،حتى يتن�سى لنا معرفة املمنوع
قبل وقوع غري املرغوب .
ويع��د عامل الطريان من الدرا�سات العميقة التي حتتاج �إىل متابعة
مقت��صرا على العامل�ين يف جمال
واط�لاع دوري ،فه��ذا العل��م لي���س
ً
الط�يران واملطارات فح�سب ،و�إمن��ا هو علم وبحر غزير من املعلومات
ي�سته��دف كافة �رشائح املجتم��ع دون النظ��ر �إىل م�ستوياتهم الفكرية
والعلمي��ة  ،فك��ل عاقل بالغ يج��ب عليه االطالع عل��ى تلك املعلومات
وملم��ا ب�أ�سا�سي��ات ال�سف��ر وخدمة
الت��ي جتعل��ه
ً
م�ستخدم��ا ومطل ًع��ا ًّ
الطريان التي باتت مهمه للجميع ،وال ي�ستغني عنها كل من �أراد ال�سفر
وجني ثمار التقدم والعوملة.
املرجع
كت��اب املنظمة الدولية للنقل اجل��وي ( )IATAالإ�صدار الأخري
٢٠٢١م.
l
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ALSUMOOD 95.1 FM
)Our Website( املـوقـــع الإلـكـتــرونـــي
alsumoodfm.om
)Twitter(ح�ساب الإذاعة يف تـويتـر
@AL  ـSUMOOD  ـFM
)YouTube( قناة الإذاعة يف اليوتيوب
ALSUMOOD FM
)Sound Cloud( ح�ساب الإذاعة يف موقـــع
ALSUMOOD FM: Sound Cloud
) �أندرويد+ تطبيق �إذاعـة ال�صمـود فـي (�أبل
Al-Sumood FM Application
(Apple-Android)
2300 - 0630 :�ساعات البث لإذاعة ال�صمود
Al-Sumood FM Broadcast Hours are
from 6:30am to 11:00pm
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�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي  -الت�صوير� :أر�شيف وزارة الرتاث وال�سياحة

�سيـاحة املـغامرة وامل�سري فـي قـــــــــــمم اجلبال والأودية ال ُعمانية
انت�شرت يف الأونة الأخرية ريا�ضة امل�شي اجلبلي والت�سلق (الهايكنج) والتي �أ�صبحت من �أهم الريا�ضات التي
حتظى باهتمام كبري من قبل املواطنني وال�سائحني يف ال�سلطنة ،ملا متتاز به من امتداد ل�سال�سلها اجلبلية من حمافظة
م�سندم يف �أق�صى ال�شمال �إىل جبال حمافظة ظفار يف �أق�صى اجلنوب .ومتثل مغامرات ت�سلق اجلبال وامل�شي اجلبلي
فر�صة ال�ستك�شاف جماليات املخزون اجليولوجي الغني بال�سلطنة ،كال�سري بني الأودية وال�شعاب ليتنف�سوا هواءها
العليل ،واكت�شاف الكهوف املنت�شرة بني ربوع اجلبال ،وت�أمل الغروب وال�شروق وال�سماء ال�صافية لي ًال مبجموعة
زاهية من النجوم يف �أعايل القمم اجلبلية ،واال�ستمتاع باملناظر اخلالبة للقرى املجاورة لهذه امل�سارات اجلبلية.
�إن ممار�س��ة هذا النوع من الريا�ضات
يتطل��ب التقي��د ال�ص��ارم بال�ضواب��ط
والأ�سا�سيات الت��ي يجب التحلي بها قبل
ممار�سة ريا�ضة امل�شي (الهايكينج) منها:
اللياق��ة البدني��ة املنا�سب��ة ،واال�ستع��داد
الت��ام ،واملعرف��ة بامل�س��ارات ،والتحل��ي
بال�ص�بر ،والق��درة عل��ى التحم��ل ،و�أخ��ذ
كع��دة الإ�سعافات
االحتياط��ات الالزم��ة ُ
الأولي��ة وامل��اء والفواك��ه والتغذي��ة
املنا�سب��ة ،ومراع��اة التوقي��ت والزمان،
واحلفاظ عل��ى املكان نظيف��ا ،والتن�سيق
مع اجلهات ذات االخت�صا�ص� ،إ�ضافة �إىل
اللبا�س واحل��ذاء املنا�سب وحقيبة الظهر،
والت�أكد من عالم��ات و�إ�شارات امل�سارات
وغريها.
ويف هذا التقرير �سوف ن�سلط ال�ضوء
بع�ض من �أه��م امل�سارات اجلبلية
على
ٍ
التي تتميز بها ال�سلطنة يف خمتلف
حمافظاتها ووالياتها ،وعن دور ال�سلطنة
يف �إحياء هذه امل�سارات من خالل تذليل
ال�صعاب ،وت�سهيل هذه امل�سارات على
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مغامرات ت�سلق اجلبال وامل�شي اجلبلي متثل فر�صة ال�ستك�شاف جماليات
املخزون اجليولوجي الغني بال�سلطنة ،كال�سري بني الأودية وال�شعاب
ليتنف�سوا هواءها العليل ،واكت�شاف الكهوف املنت�شرة بني ربوع اجلبال
ال��زائ��ري��ن م��ن خ�لال �إن�����ش��اء العالمات
الإر�شادية وغريها من اخلدمات التي
تقدمها لهم.
وقبل التطرق لأه��م امل�����س��ارات يف
ال�سلطنة ،ال بد من التعريف بامل�سري
اجلبلي ال��ذي يعرف ب ��أن��ه :امل�شي يف
امل�����س��ارات ال��ت��ي مت ا�ستحداثها بفعل
الإن�سان �أثناء التنقل يف قدمي الزمان،
والبع�ض الآخ���ر اتخذتها احليوانات
كم�سارات لها يف اجلبال ،ويتم متابعتها
من قبل الرعاة وعادة ما ت�سمى م�سارات
املاعز واحلمري.
وتوجد هناك عدة �أنواع من امل�سارات
وطرق امل�شي القدمية ،وهي كالآتي:
طرق  /م�سارات التنقل على احلمري:

هي م�سارات من �صنع الإن�سان ي�ستخدمها

�أهايل القرى للتنقل على حمريهم .عادة
ما تكون جيدة للم�شي ،حيث مت �إزال��ة
العديد من الأحجار والعوائق ال�صخرية
وغالبا ما تت�ضمن موطئ �أق��دام
منها
ً
مبنية على �أم��اك��ن �صعبة �أو �شديدة
االنحدار لت�سهيل احلركة.
م�سارات وممرات امل�شاة :وهي ممرات
من �صنع الإن�سان ،للتنقل من و�إىل خارج
القرى ،وقد تت�ضمن بع�ض االرتفاعات،
وت�شمل موطئ الأق��دام لت�سهيل احلركة،
لكنها لي�ست دائ� ً�م��ا منا�سبة للم�شي
با�ستخدام احلمري ،وميكن �أن تت�ضمن
ممرات طبيعية ،وقد يكون من ال�رضوري
ا���س��ت��خ��دام الأي����دي للت�سلق يف بع�ض
الأحيان.
مم���رات امل��اع��ز :وه��ي مم��رات مرئية
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طريق امل�شي اجلبلي وال�سياحي
من قرية (وكان) بوادي م�ستل
مبحافظة جنوب الباطنة �إىل اجلبل
الأخ�ضر مبحافظة الداخلية �أحد
اخليارات املهمة التي يق�صدها رواد
ريا�ضة امل�شي والت�سلق (الهايكنج)،
ويبلغ طول امل�سار تقريبا ()20
كيلو مرتا

�أُن�شئت من كرثة تنقل املاعز واملوا�شي
وغالبا ما تت�ضمن بع�ض
الأخرى عليها،
ً
�رضوريا �أحيا ًنا
االرتفاعات ،وقد يكون
ً
ت�سلق بع�ض اجلبال واملرتفعات ،كما �أن
دائما �إىل الأماكن
هذه امل�سارات ال ت�ؤدي ً
امل�أهولة.
املمرات ال�صخرية �أو الطبيعية :هي
املناطق التي ال يوجد فيها م�سار حمدد
�أو مرئي ،ويحتاج املتجولون �إىل اختيار
و�ضوحا �أو الأقل
الطريق الأن�سب الأكرث
ً
�صعوبة على ح�سب تقديرهم� ،أو �إذا مت
غالبا ما
و�ضع عالمة معينة عليها،
ً
تعني �أنها الدليل الوحيد على وجود
الت�ضاري�س الوعرة �أو ال�صخرية.
ولقد د�أب��ت وزارة ال�تراث وال�سياحة
واللجنة الوطنية لل�شباب يف العمل على
�إحياء هذه امل�سارات اجلبلية من خالل
ت�أ�شري امل�سارات اجلبلية وتوثيقها التي
تعد قبلة �سياحية لكثري من حمبي امل�سري
اجلبلي واال�ستك�شاف ،ومن �أهم امل�سارات
اجلبلية يف ال�سلطنة ال��ت��ي يرتادها
ال�سائحون ب�شكل كبري هي كالآتي:
اجلبل الأخ�ضر :يقع اجلبل الأخ�رض
بوالية نزوى مبحافظة الداخلية ،ويوجد
به العديد من م�سارات التجول املنت�رشة
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يف جميع مناطقه ،ولعل �أبرز م�سار للجبل
الأخ�رض هو الذي يبد�أ من وادي معيدن
الواقع بنيابة بركة املوز وينتهي �صعودا
مبنطقة �سيق باجلبل الأخ����ضر ،ويبلغ
طول امل�سار تقريبا ( )14كم ،ويحتاج
من الوقت ما يقارب (� )4ساعات .وخالل
امل�سري ميكنك التمتع باملناظر اخلالبة
ال�ساحرة ،وامل��درج��ات الزراعية التي
�أبدع الإن�سان العماين بزراعتها ،والبيوت
القدمية املنت�رشة يف بع�ض القرى.
جبل ال�شم�س :يقع يف والية احلمراء
مبحافظة الداخلية ،ويعد �أعلى قمة يف
ال�سلطنة� ،إذ يبلغ ارتفاعه �إىل ()3100
م�تر ،وي�صل عمقه �إىل ( )1017مرتا،
وي�ستقطب اجلبل العمالق ال�سياح من
جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل .وجت��ذب املنطقة
املغامرين ملا بها من منحنيات خطرة
يف ال�صعود والهبوط .يبد�أ امل�سار من
قرية اخلطيم وي�صل �إىل قرية �ساب بني
خمي�س املهجورة املطلة على الفالق
العظيم ،ويتميز هذا امل�سار ب�أنه يطل
على اجلرف ال�سحيق لر�أ�س ومنبع وادي
النخر ،وخ�ل�ال امل�سري ميكن لل�سائح
اال�ستمتاع مبناظر خالبة ،وجو معتدل،

وه���واء منع�ش ،واالط�ل�اع على الآث��ار
القدمية املهجورة ،والقرية الزراعية
القدمية ،والربك املائية الرائعة اجلمال،
وميتد هذا امل�سار م�سافة ح��وايل ()10
كيلومرتات ذهابا و�إيابا ،وتكون العودة
يف امل�سار نف�سه الذي يف الذهاب ،كما
يوجد هناك م�سار �آخر بديل للعودة من
خالل ت�سلق املنحدر اجلبلي الذي عادة
ما ي�سلكه هواة ت�سلق اجلبال.
ه�ضبة �سلمى :تقع اله�ضبة بقرية
فن�س بوالية قريات مبحافظة م�سقط،
وتعد موطن العديد من الكهوف املذهلة
مثل كهف جمل�س اجلن ،وكهف الفتحة
ال�سابعة ،وكهف الطاهري .كما تتميز
ب�إطالالت رائعة املنظر ،ويتطلب الو�صول
�إىل كهف جمل�س اجلن امل�سري يف الدروب
الوعرة ملدة (� )5ساعات من خالل قطع
م�سافة ( )1300مرت ،وال ميكن النزول
�إىل الكهف �إال عن طريق احلبال ،ويعد
ذات خمزون طبيعي وجيولوجي كبري،
لذلك تعمل وزارة الرتاث وال�سياحة حاليا
على ت�سهيل الطريق امل�ؤدي �إىل الكهف.
وادي م�ستل/اجلبل الأخ�ضر :يعد طريق

وزارة الرتاث وال�سياحة واللجنة
الوطنية لل�شباب د�أبت يف العمل
على �إحياء هذه امل�سارات اجلبلية
من خالل ت�أ�شري امل�سارات اجلبلية
وتوثيقها
اجلبل الأخ�ضر يوجد به العديد
من م�سارات التجول املنت�شرة يف
جميع مناطقه ،ولعل �أبرز م�سار
للجبل الأخ�ضر هو الذي يبد�أ من
وادي معيدن الواقع بنيابة بركة
املوز وينتهي �صعودا مبنطقة �سيق
باجلبل الأخ�ضر
امل�شي اجلبلي وال�سياحي م��ن قرية
(وك��ان) ب��وادي م�ستل مبحافظة جنوب
الباطنة �إىل اجلبل الأخ�رض مبحافظة
الداخلية �أح��د اخل��ي��ارات املهمة التي
يق�صدها رواد ريا�ضة امل�شي والت�سلق
(الهايكنج) ،ويبلغ طول امل�سار تقريبا
( )20كيلومرتا ،يبد�أ امل�سري ب�صعود درج
قرية (وكان) ال�سياحية و�صوال �إىل قرية
(املناخر) باجلبل الأخ�رض ،بعد ذلك من
�أراد الرجوع والنزول �إىل نقطة البداية
حيث قرية (وك���ان) ب���وادي م�ستل� ،أو
موا�صلة امل�شي لقرية املناخر �أو �سيح
قطنة باجلبل الأخ����ضر ،ب�ين ال�صعود

والنزول ف�إن الأل��وان الإر�شادية تقوده
ملفرتق طرق ترابية جبلية بها �إ�شارات
بالأ�سهم والكتابة التي ت�شري لقرية
املناخر باجلبل الأخ�رض �أو الذهاب ثم
النزول �إىل قرية (حد�ش) بوادي م�ستل �أو
الرجوع مرة �أخرى مل�سار قرية (وكان).
ومي��ك��ن��ك خ��ل�ال امل�����س�ير ال��ت��م��ت��ع
باملناظر اخلالبة امل��وج��ودة يف قرية
(وك����ان) مب��درج��ات��ه��ا ال��زراع��ي��ة ،ويف
منت�صف الطريق تقريبا مت و�ضع ج�رس
خ�شبي معلق يف مكان مرتفع وعالٍ على
حافة اجلبل ال�صلبة به �شيء من احلديد
يف جوانبه يربط �ض ّفتي م�سار امل�شي

حتى ميكن امل���رور فوقه بكل �سهولة
و�أم��ان؛ ويف هذا املوقع ميكن التوقف
قليال والتقاط بع�ض ال�صور التذكارية
حيث ُيطل على ف�ضاءات جميلة و�أ�شجار
متنوعة.
وادي �شاب :يعد (وادي �شاب) واح ًدا
من �أجمل املواقع الطبيعية ملمار�سة
امل�شي مل�سافات ق�صرية ،وركوب القارب،
وال�سباحة يف برك املياه الزرقاء الدافئة،
وم�شاهدة املغارات وال�شالالت ،ويقع يف
والية �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية،
املميز يف
ويتميز هذا ال��وادي مبوقعه
ّ
ّ
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�أح�ضان املرتفعات اجلبلية ،حيث تتدفق
مياه ال�شالالت يف داخله م�شكلة بذلك
طبيعيا ال يو�صف .وي�ستغرق
م�شه ًدا
ً
امل�سري خالل هذا ال��وادي �ساعة واحدة
فقط حتى الو�صول �إىل الربك املائية.
وادي طيوي :يقع يف نيابة طيوي
بوالية �صور مبحافظة جنوب ال�رشقية،
وميكن لل�سائح �أو الزائر ممار�سة امل�سري
من بداية وادي طيوي ،مرورا ب�سل�سلة
اجلبال املطلة على الوادي ،و�صوال �إىل
قرية (ميبام) ال�سياحية ،وتنت�رش �سبع
قرى يف هذا الوادي وتنتهي بربك مائية
عميقة و�شالالت تقع بالقرب من قرية
ميبام.
وخ�ل�ال مم��ار���س��ة ري��ا���ض��ة امل�شي
ميكنك اال�ستمتاع بطبيعة ا�ستثنائية
مت��ت��از مب�شاهد خ�لاب��ة على اجلبال
املحيطة ،حيث ميكن م�شاهدة الوادي
يف الأ���س��ف��ل ،وال��ت��ع��رف ع��ل��ى �أ��س�رار
الطبيعة ال��ف��ط��ري��ة ال��ب��ك��ر ،واخل���روج
بتجربة �سياحية فريدة �ست�سجل يف
ذاكرة ال�سائح لفرط متعتها.
وادي بني خالد :يقع يف والية وادي
بني خ��ال��د التابعة ملحافظة �شمال
ال�رشقية ،وتوجد فر�ص عديدة ملمار�سة
ريا�ضة امل�شي مل�سافات طويلة ،وبرك
مائية لل�سباحة وكهف .كما يوجد امل�سار
( )E35متعدد الأي��ام �إىل وادي طيوي،
ويبلغ طول امل�سار بداية قرية (املقل)
بوالية وادي بني خالد و�صوال �إىل ج�رس
وادي طيوي ح��وايل ( )40كم ،وي�ستمر
ملدة يومني.
وك��م��ا ت��وج��د ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
امل�سارات اجلبلية القدمية التي عملت
عليها وزارة الرتاث وال�سياحة من �أجل
�إع��ادة �إحيائها ،واجل��دول الآتي يو�ضح
هذه امل�سارات:
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بيان تو�ضيحي بامل�سارات اجلبلية القدمية املنفذة من قبل وزارة الرتاث وال�سياحة
رقم
امل�سار

ا�سم امل�سار

الدرجة

فرتة امل�شي

طول
امل�سار

�إحداثيات �أرتفاع
امل�سار

نبذة خمت�صر عن امل�سار

C38

ريام �إىل مطرح

1

1.5-2hrs

2.5km

10-150m

م�سار م�شي ب�سيط عرب تلة قليلة االرتفاع تعرب
جمرى ال�شعاب املائية ،مع متابعة امل�سار القدمي
مطرح -م�سقط

E35

م�سار وادي طيوي  -وادي
بني خالد

2-3

14-18hrs

28km

500-2,100m

م�سار جبلي طويل لعبور جبال احلجر ال�رشقية
ال�شاهقة

W4

القناة �إىل جبل �شم�س

2

6hrs

W6

جبل القناة – اخلطيم �-ساب
بني خمي�س

1-2

1.5hrs

3.5km

2,000-3,000m 9.5km

م�سار الرحلة طويل و�شاق ن�سبيا كون املوقع
مرتف ًعا وي�صل لأعلى نقطة �أرتفاع يف ال�سلطنة

م�سار جبلي متو�سط حماذي مل�سار احلمري القدمي
1,900-1,800m
ي�ؤدي اىل قرى مهجورة.

W6a

جبل القناة الرابط لوادي غول
امل�ؤدي ملنطقة اخلطيم

2

3.5-4hrs

6km

750-2,000m

م�سار جبلي طويل حماذي مل�سار احلمري القدمي

W8

بلد �سيت العابر مل�سار م�سفاة
العربيني

3

3hrs

5km

950-2000m

م�سار يتطلب خربة عالية للمغامرين ،كما يوفر
امل�سار �إطاللة رائعة على وادي بني عوف

W9

م�سفاة العربيني يعرب مل�سار
بلد �سيت

2

5-6hrs

9km

950-2,000m

م�سار طويل يتبع م�سار امل�شي باحلمري

W9a

م�سار م�سفاة العربيني /م�سار
امل�شي

1

10min

200m

950-930m

يعــد م�ســار خمت�رص مل�سار م�سفاة العربيني

W9b

م�سفاة العربيني -م�سار �شجرة
املاجنو

1

10min

300m

950m

م�سار خمت�رص مع �إطاللة للمزارع بقرية امل�سفاة

W9c

امل�سار الزراعي بقرية م�سفاة
العربيني

1

25min

800m

950-930m

م�سار خمت�رص مع مناظر خالبة

w9e

م�سفاة العربيني – م�سار الفلج

1

15min

400m

950-930m

طريق خمت�رص للوادي العلوي

w10h

�رشف العلمني

1

1-2hrs

3.5km

2,000m

م�سار جبلي وعر يتخلله تيارات هوائية متغرية

W18b

اجلبل الأخ�رض – العقر � -سيق

1

2hrs

4km

2,000m

م�سار �سهل الو�صول عرب جبال القرى
واملدرجات الزراعية

W24a

قرية حد�ش – اجلبل الأخ�رض

2-3

3.5-5hrs

7km

1,500-2,000m

م�سار طويل تكتنفه بع�ض امل�شقة مع وجـود
بع�ض املناظر اخلالبة على طول امل�سار.

W24b

حد�ش – وكان عن طريق القورة

2-3

2.5-3hrs

4km

م�سار ق�صري ،توجد به �صعوبة نظرا لعبوره على
1,500-1,200m
ثالث قرى جبلية

W25

م�سار (وكان) �إىل اجلبل الأخ�رض

2-3

3.5-5hrs

7km

1,500-2,000m

م�سار طويل تكتنفه بع�ض امل�شقة مع وجود
بع�ض املناظر اخلالبة على طول امل�سار

وللحديث عن دور وزارة الرتاث وال�سياحة يف
و�ضع العالمات الإر�شادية و�إحياء هذه امل�سارات
القدمية التقت جملة (جند ُعمان) بالفا�ضل
داود بن �سليمان الـــرا�شدي من املديرية العامة
للتنمية ال�سياحية بوزارة الرتاث وال�سياحة الذي
حتدث قائال« :ﻗﺎﻣﺖ الوزارة ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻤﻟ�ﺴﺎرات
اﺠﻟﺒﻠﻴﺔ ﻛﻤ�ﺴﺎرات �ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﻬﻴﺌﺘﻬـــﺎ ﺑﺎﺨﻟﺮاﺋـــﻂ
واﻟﻠﻮاﺋـــﺢ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟـــﺔ ﻲﻓ ﺑﺪاﻳـــﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ
ﻣ�ﺴـــﺎر ،و�أﻳ�ﻀﺎ �إبراز اﻤﻟﻌﺎﻢﻟ اﻟ�ﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺗـــﺮ
ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻤﻟ�ﺴﺎرات ،ومت تق�سيم امل�سارات على ()5
م�ستويات ،وهي م�صنفة ح�سب درجات ال�صعوبة،
بالألوان (الأزرق ،الأحمر ،الأ�سود) كالآتي:
املستوى األول�( :سهل) عبارة عن ممر م�شاة
م�سطح بدون عقبات ،ومنا�سب جلميع الأعمار
مبا فيهم الأطفال ال�صغار مع �رضورة الإ�رشاف
عليهم.
املستوى الثاني( :معتدل) بدون لون ،منا�سب
للعائالت التي لديها �أطفال حتت الإ�رشاف ،ممر
مع ميل خفيف تتخلله ب�ضع عقبات ،وبع�ض
ال�سالمل.
املستوى الثالث األزرق( :متو�سط) (منا�سب
ل�شخ�ص يف حالة بدنية معقولة ،ثابت اخلطوات
وال يعاين من دوار ،حيث �إن بع�ض امل�سارات
�سهلة ن�سب ًيا ومنا�سبة للم�شاة الأقل خربة ،مبا يف
ذلك الأطفال املرافقون الذين ترتاوح �أعمارهم
بني (� )10سنوات وما فوق.
املستوى الرابع األحمر�( :صعب) منا�سب
ل�شخ�ص يف حالة بدنية جيدة ،ثابت اخلطوات
وال يعاين من دوار ،ويف�ضل �أن يكون لدى امل�شاة
خربة يف م�سار امل�ستوى الثالث �أو يجب �أن
يتجولوا مع �آخرين من ذوي اخلربة ،كما تتطلب
بع�ض الأحيان الت�سلق.

داود بن �سليمان الرا�شدي

املستوى اخلامس األسود�( :صعب جدا)
منا�سب ل�شخ�ص لديه اخلربة يف م�سار امل�ستوى
الرابع ،ويتمتع ب�صحة جيدة جدا ،ثابت اخلطوات،
مع قدرة حتمل جيدة وال يعاين من الدوار ،حيث
قد ت�صادف �أجزاء مك�شوفة ،مبا يف ذلك الت�سلق
وال�صعود.
وأضاف داود الراشدي عن أهم اإلرشادات
والنصائح التي يجب أن يتعرف عليها محبو
رياضة املشي في هذه املسارات قائل« :على

حمبي مغامرة امل�شي وامل�سري يف الطرق اجلبلية
اتباع الن�صائح الآتية:
 uيجب قراءة الإر�شادات املوجودة على
اللوحات املعلوماتية للم�سارات.
 uيجب ال�سري ومتابعة العالمات الدالة
والتوجيهية للم�سار واملو�ضحة على �شكل علم
يتكون من الألوان (الأبي�ض والأ�صفر والأحمر).
 uهذه امل�سارات مو�صى بها للم�شاة لذوي
اخلربة مب�ستوى لياقة بدين جيد ،با�ستخدام �أحذية
الرحالت املخ�ص�صة للم�سري اجلبلي.
 uالأخذ يف احل�سبان عند ممار�سة هذا النوع
من الأن�شطة عن طريق املجموعات �أن يكون

لديهم �شخ�ص متمكن يف �رشح ت�ضاري�س امل�سار
قبل البدء يف رحلة امل�سري اجلبلي ،وتو�ضيح �أهم
االحرتازات الواجب اتباعها.
 uيف�ضل ممار�سة هذه الأن�شطة مع �رشكات
متخ�ص�صة لتفادي وقوع �أي حوادث.
 uيجب �أخذ احليطة واحلذر عند م�صادفة
بع�ض الأجزاء املك�شوفة �أو �أجزاء تتطلب ال�صعود
احلاد.
 uالرجاء االلتــزام بامل�سار املحدد واحلذر
عند االقرتاب من احلواف املك�شوفة.
 uحمل حقيبة الإ�سعافات الأولية وم�صباح
يدوي ،كما يجب �أن يحمل �أحد �أفراد املجموعة
هاتفا.
 uيجب مراقبة الأطفال دائما.
 uانتبه للزواحف واحل�رشات خا�صة بعد
حلول الليل.
 uال تن�سى �إخبار �شخ�ص عن م�سارك ووقت
العودة املتوقع.
 uال تقوم بقطع �أي من النباتات �أو �أخذ
ال�صخور.
� uأح�رض ما يكفي من املاء.
 uالتقط �صورا فقط ـ �أترك �آثار �أقدامك فقط.
 uحافظ على نظافة امل�سار ورمي القمامة
يف الأماكن املخ�ص�صة لها.
� uإذا وجدت بع�ض القمامة على طول امل�سار،
كن بطال وخذها معك لأقرب حاوية».
الأخوة َ
القرَّاء :لقد ت�ضمن هذا التقرير بع�ض
امل�سارات اجلبلية املنت�رشة يف ال�سلطنة ،كما يوجد
هناك العديد من هذه امل�سارات اجلبلية املنت�رشة يف
ربوع ال�سلطنة والتي مل يتم تناولها ،لذلك ندعوكم
لزيارة هذه امل�سارات اجلبلية ال�ست�شكاف املخزون
اجليولوجي وممار�سة الريا�ضة.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

توج فريق (ركيزة) من من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مب�سقط
(الكلية التقنية العليا) باملركز الأول عرب ًيا و( )22عامل ًيا ،لل�سنة الثالثة على
التوايل يف م�سابقة ( )Google HashCode 2021للربجمة ،وذلك من بني
�أكرث من ( )9000فريق م�شارك حول العامل يف امل�سابقة �.ضم الفريق ()4
طالب من تخ�ص�ص هند�سة الربجميات .وحتر�ص جامعة التقنية والعلوم
التطبيقية على ت�شجيع الطلبة وحتفيزهم على اكت�ساب املهارات والكفاءات
املرتبطة بتخ�ص�صات اجلامعة وما يتطلبه �سوق العمل ،والتي تن�سجم مع
(ر�ؤية ُعمان  ،)2040وكذلك دور االبتكار يف حتقيق اقت�صاد وطني قائم
على املعرفة يلبي متطلبات التنمية امل�ستدامة ،من خالل م�شاركة الطلبة
يف خمتلف امل�سابقات على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.

ط�لاب ال�سلطنة الأوائ���ل عربيًا يف
احللول املبتكرة مل�شاكل الربجميات

(عني نامة)  ..مق�صد �سياحي فـي قلب ال�صحراء
تعد (عني نامة) بوالية �أدم مبحافظة الداخلية من العيون املائية
الكربيتية امل�ستمرة يف اجلريان طوال العام ،وهي عبارة عن منخف�ض
طوبوغرايف حمدود امل�ساحة ال ميثل قاع احلفرة عمقا كثريا ،حيث �إن
م�ستوى املاء يالم�س �سطح الأر�ض خا�صة يف وقت اخل�صب .ويق�صد
ال�سائح والزائر لوالية �أدم ،العني التي تبعد نحو ( )40كم من مركز
الوالية ،وتقع على وادي حلفني ،لق�ضاء �أوقات مريحة يف هذا املكان
الف�سيح ذي الأ�شجار ال�صحراوية الكبرية والرمال الناعمة واملقومات
الطبيعية الأخ��رى لال�ستمتاع بخرير املاء ال�صايف الطبيعي الذي
يجري بهدوء من منبع العني.
وهي مق�صد �سياحي للكثريين من �أبناء والية �أدم ومن خارجها

ِمنحة دولية حلماية الن�سور املهددة
باالنقرا�ض يف ال�سلطنة
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وذات طبيعة خالبة ،فهي واحة و�سط ال�صحراء جتذب العديد من
احليوانات الربية والطيور ،كما �أنها وجهة لل�سياحة العالجية ب�سبب
املياه الكربيتية ذات اخل�صائ�ص العالجية.

كثبان رملية متحجرة فـي (دبا) حتوي �أحافري
الزرافات القدمية

ال�سلطنة قبلة اجليولوجيني مع ما تزخر به من تنوع جيولوجي
تكون الأر�ض
و�أحفوريات تعود �إىل ع�صور جيولوجية قدمية حتكي ق�ص�ص ُّ
وعلومها و�أحافري احليوانات املنقر�ضة التي عا�شت قبل ماليني ال�سنني،
وهو ما جعل ال�سلطنة متحفًا طبيع ًّيا للدار�سني للنهل من هذه الكنوز
الدفينة يف توثيق بدء احلياة على هذه الب�سيطة ،ووالية دبا مبحافظة
م�سندم كغريها من واليات ال�سلطنة تتميز مبواقع جيولوجية عدة و�أحد
مواقع الكثبان الرملية املتحجرة يف منطقة اجل�صة التي حتتوي بع�ض
الأحافري التي تعود حليوانات منقر�ضة بينها الزرافات القدمية.
وقد تر�سبت كثبان رملية بي�ضاء متحجرة يف �شواطئ والية دبا
مبحافظة م�سندم ،يف ع�صور جافة وباردة قدمية ج ًّدا ،وهي ت�شبه تلك
املوجودة يف ر�أ�س بنتوت بوالية حموت مبحافظة الو�سطى ،لكن الأخرية
عمرا.
�أحدث ً

حققت وحدة �رشطة اخليالة ب�رشطة ُعمان ال�سلطانية خالل ال�سنوات
املا�ضية الكثري من الإجنازات واجلوائز يف امل�سابقات املحلية والعاملية،
ومن بني هذه الإجن��ازات ح�صول رئي�س ق�سم الطب البيطري بوحدة
�رشطة اخليالة على �أول براءة اخرتاع لنتائج حت�ضري م�ستح�رض دوائي
جديد لعالج نوع من �أنواع العقم الن�سبي بالتحديد يف الف�صيلة اخليلية،
والذي �أثبت جناعته بكفاءة معمل ًيا و�إكلينيك ًيا ولأول مرة على امل�ستوى
الدويل .وي�ؤكد �صاحب االخرتاع �أنه بعد الكثري من التجارب والتحليل
والتمحي�ص واجلهد العلمي يف اجلانب البحثي خالل فرتة درا�سته
للدكتوراة ا�ستطاع حت�ضري عالج جديد من نوعه مت ت�سجيل �أول براءة
رضا دوائ ًيا جدي ًدا مت ا�ستخدامه لأول مرة يف
اخرتاع له البتكاره م�ستح� ً
رفع خ�صوبة اخليل وعالج نوع من �أنواع العقم الن�سبي يف الأفرا�س.

براءة اخرتاع عُ مانية يعالج العقم لدى اخليل

باحثون عُ مانيون ينجحون يف ا�ستزراع �سمك (الباراموندي)
جمعية البيئة ال ُعمانية ح�صلت على منحة من (�صندوق ديزين لل�صون) لتمويل
م�رشوعها الهادف �إىل حماية الن�سور املهددة باالنقرا�ض يف ال�سلطنة .وت�ؤوي
أنواعا خمتلفة من اجلوارح ،التي �أ�صبحت �أعدادها تتناق�ص ب�شكل ملحوظ
ال�سلطنة � ً
ومقلق ،مبا يف ذلك طيور الرخمة والن�سور الآذنة ،و�ستقوم جمعية البيئة ال ُعمانية
من خالل الدعم املُقدم من قبل (�صندوق ديزين لل�صون) ب�إجراء �أبحاث ميدانية
ملراقبة حاالت التكاثر لهذه الطيور ،وتقدير �أعداد طيور الرخمة والن�سور الآذنة
يف مواقع مرادم النفايات ،وتتبعها عرب الأقمار ال�صناعية ،وتقييم حوادث ال�صعق
بالكهرباء التي تتعر�ض لها هذه الطيور ،كما �ستوا�صل اجلمعية �سعيها لن�رش الوعي
حول الطيور اجلارحة وخا�صة الن�سور يف ال�سلطنة من خالل �إقامة عدد من احلمالت
التوعوية والتعليمية يف كل من حمافظة م�سقط واملناطق املحيطة وجزيرة م�صرية.

ال�سمكية بكلية العلوم الزراعية
البحرية والرثوة
جنح باحثون من ق�سم العلوم
ّ
ّ
والبحرية يف جامعة ال�سلطان قابو�س ب�إن�شاء مزرعة لال�ستزراع ال�سمكي
والنباتي على نطاق جتريبي �شمل ا�ستزراع �سمك (الباراموندي) �أو (القارو�ص
الآ�سيوي) .ويركز امل�رشوع بدعم من جمل�س البحث العلمي ملدة عامني على
الوطنية عن طريق ا�ستزراع الأ�سماك لزيادة
امل�ساهمة يف تعزيز الإي��رادات
ّ
الدخل والتقليل من ا�ستخدام املياه ،ويتوزع �سمك (الباراموندي) �أو (القارو�ص
وا�سع يف منطقة املحيط الهندي وغرب املحيط الهادي
الآ�سيوي) على نطاقٍ
ٍ
ويعي�ش يف املياه العذبة وم�صبات الأنهار والبحار .ويعد هذا ال�سمك نوعا جديدا
من �أنواع اال�ستزراع ال�سمكي يف ال�سلطنة الذي بد�أت جمموعة �أبحاث ق�سم علوم
البحار يف ا�ستزراعه ،واكت�سبت معرفة كبرية عنه.
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جهاز يك�شف الإ�صابة بكورونا قبل �أيام من ظهور الأعرا�ض
باحثون من جامعة (�ستانفورد) الأمريكية طوروا جها ًزا ب�سيطً ا يعطي
مرتديه حتذيراً مبكراً من الإ�صابة بفريو�س (كورونا) قبل �أيام من ظهور
�أعرا�ض املر�ض .وقدم الباحثون اجلهاز �ضمن �أطروحة يدر�سون فيها
ما �إذا كانت التكنولوجيا القابلة لالرتداء ميكن �أن ت�ساعد يف مكافحة
الوباء ،فعلى الرغم من �أن امل�صاب بفريو�س (كورونا) قد ال تظهر عليه
�أعرا�ض وا�ضحة (مثل ال�سعال �أو فقدان حا�سة ال�شم) ملدة ت�صل �إىل ()5
�أيام� ،إال �أن هناك فرتة عر�ضية قد ي�صدر اجل�سم خاللها �إ�شارات توحي
بالإ�صابة .وعلى الرغم من �أن اجلهاز ال ميكن �أن يكون دقي ًقا بال�رضورة
يف كل حالة فقد يكون �أداة �إ�ضافية مهمة يف مكافحة الفريو�س ،ونظراً
لقدرته على تنبيه املر�ضى لإ�صابتهم بالفريو�س ،فقد ي�ساعد يف احلد من
انت�شار املر�ض ب�شكل كبري.
توقع امل��دي��ر ال��ع��ام ملنظمة ال�صحة العاملية (ت��ي��درو���س �أده��ان��وم
جربي�سو�س) �أن يخلف فريو�س (كورونا) تداعيات نف�سية �أكرب مما �سببته
احلرب العاملية الثانية .و�أ�شار (جربي�سو�س) يف �إحاطة املنظمة اليومية
�أنه مت حتى الآن توزيع �أكرث من ( )20مليون جرعة من لقاحات (كورونا)
عرب من�صة (كوفاك�س) .وكانت منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)
حذرت من تداعيات خطرية للوباء على ال�صحة العقلية للأطفال .و�أو�ضح
تقرير �صادر عن املنظمة الدولية �إن طف ًال واح ًدا على الأقل من بني كل �سبعة
�أطفال �أو ( )332مليونا على م�ستوى العامل ،عا�شوا يف ظل �سيا�سات احلجر
املفرو�ضة والبقاء يف املنزل ملدة ت�سعة �أ�شهر على الأقل منذ بداية جائحة
(كورونا) ،ي�أتي ذلك فيما بلغ عدد الإ�صابات جراء فريو�س (كورونا) عامليا
حتى تاريخ � 18أبريل 2021م ( )139مليونا و(� )979ألفا و( )449حالة.

كورونا �سيخلف تداعيات نف�سية �أكرب
من احلرب العاملية

علماء يك�شفون ( )50جينا تلعب دورا يف لون العني ك�شفت درا�سة جديدة �أن لون العني الب�رشية �أكرث تعقي ًدا مما كان يعتقد �سابقا،
حيث حدد فريق دويل من العلماء ( )50جينا �إ�ضافيا تلعب دورا يف لون العني .وقام
باحثون باملركز الطبي جلامعة (�إرا�سمو�س روتردام) ،بفح�ص التحليل اجليني ملا
يقارب (� )195ألف �شخ�ص من �سكان ( )10دول يف كل من �أوروبا و�آ�سيا.
وقال املركز الطبي بجامعة (�إرا�سمو�س روتردام) يف روتردام بهولندا« :بحثت
�أجهزة احلا�سب الآيل يف احلم�ض النووي اخلا�ص بهم عن املناطق التي لها عالقة
بلون العني .وجدنا ( )61جينا مرتبطا بلون العني )50( ،منها مل يعرف من قبل،
و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة ب�شكل عام �أن التعقيد اجليني للون العني الب�رشية يتجاوز
�إىل حد كبري املعرفة والتوقعات ال�سابقة ،ما يربز لون العني باعتباره �سمة ب�رشية
معقدة للغاية وراثيا».
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طائرة م�سرية بحجم النحلة ميكنها القيام مبناورات جوية
طور فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة الأمريكية طائرة م�سرية بحجم
احل�رشة تتميز بكفاءة عالية يف الطريان وت�ستطيع القيام مبناورات جوية .ويقول
معهد (ما�سا�شو�سيت�س) للتكنولوجيا�« :إن الطائرة اجلديدة تعمل مبحرك مرن يتيح
لها الطريان لفرتات طويلة لتقوم مبهام مل�ساعدة الب�رش مثل تلقيح النباتات و�أعمال
املراقبة يف املناطق املكتظة» .و�أ�ضاف�« :إن الطائرات امل�سرية يف العادة حتتاج
�إىل م�ساحات وا�سعة للطريان ،حيث �إنها ال ت�ستطيع املناورة يف الأماكن ال�ضيقة �أو
حتمل ال�صدمات» ،م�شريا �إىل معظم الطائرات امل�سرية يف الوقت احلايل كبرية احلجم
ّ
وجمهزة للتحليق يف الأماكن املفتوحة.

(نا�سا) تن�شر �صورة بانورامية عالية الدقة
التقطها (بر�سيفرن�س) فـي املريخ
ن�رشت وكالة (نا�سا) �صورة بانورامية الفتة من املريخ التقطها
امل�سبار (بر�سيفرن�س) يف املنطقة التي حط فيها وال�صورة تظهر قمة
فوهة (جيزيرو) التي كانت حتوي بح�سب العلماء بحرية عميقة كان
ي�صب فيها نهر قبل حوايل ( )3.5مليار �سنة والتقط الروبوت اجلوال
(� )142صورة بانورامية ( 360درجة) با�ستخدام �آالت ت�صوير فائقة
الدقة مدجمة فيه .وت�سعى وكالة الف�ضاء الأمريكية من خالل هذه
املهمة �إىل �إيجاد �آثار حياة قدمية على الكوكب الأحمر من خالل
جمع ما ي�صل �إىل ثالثني عينة �صخرية من الكوكب خالل �أقل من
عامني .و�ست�ساعد كامريات (بر�سيفرن�س) العلماء على حتديد التاريخ
اجليولوجي والظروف اجلوية يف الفوهة وحتديد ال�صخور والروا�سب

جهاز ي�شبه نظارات غوغل ي�ساعد يف عالج الزهامير

التي �س ُت�سحب قبل نقلها �إىل الأر�ض يف مهمة م�ستقبلية متوقعة يف
ثالثينات القرن احلايل.
ك�شف فريق من جامعة (�أوتاجو) الأمريكية عن جهاز جديد
قابل لالرتداء يربط حول الر�أ�س ي�شبه نظارات غوغل وينتج
نب�ضات �إلكرتونية �صغرية على اجللد ت�ساعد يف الوقاية من
مر�ض الزهامير عن طريق �إثارة اجلهاز الع�صبي ال�شمي.
اجلهاز عبارة عن �رشيط رفيع يو�ضع فوق الأذنني وحول
الوجه ،مع ت�ضمني �أقطاب كهربائية مو�ضوعة على ج�رس الأنف
واجلبهة العلوية وال�سفلية وخلف الأذنني ،ويعتقد الباحثون �أن
النب�ضات الكهربائية ميكن �أن (حتفز) نظام حا�سة ال�شم لتقليل
�أو عك�س بداية مر�ض الزهامير ومر�ض (باركن�سون)� ،إىل جانب
�إيقاظ مر�ضى الغيبوبة.
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

«الهوايات لها قـوة عالجية رائعة  ،فهي تبعدك عن �ضغوط احلياة
اليومية و ت�أخذك �إىل الراحة و ال�سعادة ».
�إبراهيم الفقي
ا�ستغالل املواقف اخلا�سرة
� ّإن حتقيق الإجنازات دائم ًا من الأمور غري الواقعية،
وباملقابل ف� ّإن التحلي بال�شجاعة لتجربة �أمور جديدة
تت�سم بالتحدي وفتح املجال الحتمالية الف�شل من
�ش�أنه �أن يكون �سبب ًا من �أ�سباب النجاح؛ فعند تعامل
ال�شخ�ص مع الف�شل بال�شكل ال�صحيح �سيعزز من قدرته
يف احلفاظ على حيويته للو�صول نحو �أهدافه؛ حيث
ميكّن ال�شخ�ص من التعرف على فر�ص تعلم جديدة.

االبت�سامة
وفعال ًة يف �إظهار مدى
تعد االبت�سامة خطو ًة �سهل ًة ّ
تف ّتح ال�شخ�ص اجتماعياً ،كما �أ ّنها من الأمور املُتبعة
للتعامل مع الآخ��ري��ن ب�أ�سلوب لبق وم��ه��ذب ،وجذب
حمبتهم واهتمامهم ،فعندما ُيظهر ال�شخ�ص ابت�سامته
�أمام الآخرين يبدو ودوداً و�سعيداً بلقائه بهم.

طرق لتح�سني الذات
• تعلم مهارة جديدة.
• ممار�سة الريا�ضة لرفع املزاج وال�شعور
بالن�شاط واحليوية.
• تغيري الكالم مع ال��ذات من الطريقة
ال�سلبية للإيجابية ،وحماولة النظر ب�شكل
�إيجابي للأحداث املختلفة.
• اخلروج للتنزه يف الهواء الطلق.
• حتديد الأهداف ال�شخ�صية بحيث تكون
قابلة للتحقيق وو�ضع خطة للو�صول
�إليها.
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مميزات فريق العمل الناجح

تعلم املهارات القيادية

• يجب �أن يتمتع �أع�ضاء الفريق بقدرات
فعالة.
ومهارات ّ
• يجب �أن يكون لديهم فكرة وا�ضحة عن
الأهداف التي �سيقومون بتحقيقها.
• يجب �أن يعملوا ب�شكل متجان�س يف
�سبيل حتقيق الهدف امل�شرتك.
• يجب �أن يتقا�سم �أع�����ض��اء الفريق
امل�س�ؤوليات �أثناء العمل.
• يجب �أن يتمتع �أع�ضاء الفريق بالثقة
العالية بالنف�س.

• اال�شرتاك يف فرق التدريب� ،أو يف فرق
التخطيط للأعمال وامل�شاريع.
• توجيه الإر�شادات للآخرين ،وذلك من
�أجل حتفيزهم على العمل.
• حتمل كامل امل�س�ؤولية براحة جتاه
الأخطاء عند حدوثها.
• تنظيم جتمعات الأفراد.
• التعلم من الأخطاء والف�شل.
• التقدم باملبادرة يف جميع الأن�شطة.
• �سماع �آراء �أف���راد املجموعة حول
مو�ضوع ما.

مناق�شة الأهداف مع الآخرين
ميكن للفرد زي��ادة قدرته على حتقيق �أه��داف��ه من خالل
مناق�شتها مع �أ�صدقائه� ،أو زمالئه� ،أو �أف��راد عائلته ،حيث �إن
القيام بذلك ي�ساعده يف حتديد جميع الفر�ص والتحديات التي
�ستواجهه ،كما �سيعطيه �شعوراً بامل�ساءلة ،فعند �إخبار الفرد
للأ�شخا�ص املقربني منه بخططه ،ف�سيحتاج �إىل �أن ي�رشح لهم
ال�سبب الكامن وراء عدم حتقيقه لها يف حال حدث ذلك ،لذلك ف�إن
هذا الأمر �سيمنحه حافزاً �إ�ضافي ًا ملتابعة �أهدافه ،و�إجنازها.

الرتكيز على الأ�شياء اجل ّيدة
اجليدة � ّأول اخلطوات التي تقود
يعد الرتكيز على الأ�شياء ّ
ال�سلبيون عادة
�إىل طريق التفكري الإيجابي ،فالأ�شخا�ص
ّ
م��ا مي��ي��ل��ون �إىل ال�ترك��ي��ز
على الأ�شياء ال�سيئة حتى
ل���و ك��ان��ت ���ص��غ�يرةّ � ،أم���ا
الأ���ش��خ��ا���ص الإي��ج��اب� ّ�ي��ون
ف�إ ّنهم مييلون �إىل الإعرا�ض
التعر�ض �إىل
عنها ،فعند
ّ
بع�ض التح ّديات �أو املواقف
ال�صعبة يف احل��ي��اة ،ف�إ ّنه
يوجه الإن�سان
من املهم �أن ّ
تركيزه نحو اجلانب الإيجابي من املو�ضوع ،وهو ما يجعله
ي�شعر بال�سعادة وعدم االمتعا�ض �أو االنزعاج.

ال�سيطرة على الغ�ضب
يجب �أن يتعلم ال�شخ�ص مهارة كيفية ال�سيطرة على �أع�صابه ،وعلى
م�شاعر الغ�ضب التي تنتابه عند حدوث �أي م�شكالت وخالفات من حوله،
وذلك لأن م�شاعر الغ�ضب والتوتر تزيد امل�شاكل تعقيدا ،وترفع �ضغط الدم
وت�رض بعالقات ال�شخ�ص مع النا�س من حوله.

ن�صائح �ستجعلك �شخ�ص ًا �أكـثـر م�س�ؤولية يف العمل
قوية ،وقادرة على
ال�شخ�صية امل�س�ؤولة هي
�شخ�صية متزنةّ ،
ّ
ّ
حتمل خمتلف امل�س�ؤوليات واتخاذ القرارات املهمة ،لذا ف� ّإن
ال�شخ�صية كثرياً مايقومون ب�إدارة �أكرب ال�رشكات
�أ�صحاب هذه
ّ
والأعمال املهمة ،ودائم ًا ما ي�صلون �إىل �أعلى درجات النجاح
وقوية
�شخ�صية م�س�ؤولة
والتفوق املهني ،ولكي تكون �صاحب
ّ
ّ
ما عليك �إلاّ �أن تلتزم بالن�صائح الب�سيطة الآتية.
�أوال :ال للتذمر  :لكي تكون �شخ�صا م�س�ؤوال عليك االبتعاد عن
كل �أ�شكال التذمر من العمل  ،فعندما تواجهك م�شكلة ما عليك
�أن تبحث عن احلل املنا�سب لها بعيدا عن ال�شكوى والتذمر الذي
يدمر �شخ�صيتك ويخفف من هيبتك �أمام الآخرين .
ثانيا :االعرتاف باخلط�أ :عندما ترتكب خط�أ مهن ًيا �أو تت�سبب
يف �إحداث �رضر بالعمل  ،ف�إن عليك ،وقبل كل �شيء االعرتاف

باخلط�أ واالعتذار عنه ،هذا هو املحك الذي يبني كيف �ستتعامل
مع الأمر فيما بعد� ،إذا مل تعرتف بخطئك و�آثرت املكابرة فامل�ؤكد
�أنك لن تتعلم �شي ًئا �أب ًدا.
ثالثا :التنظيم :يلعب التنظيم وفن �إدارة الوقت دورا مهما يف
جعلك �شخ�صا م�س�ؤوال وناجحا  ،فالإهمال وعدم التنظيم هو
ال�سبب الرئي�سي يف ف�شل الإن�سان ،لذلك عليك �أن تلتزم بالذهاب
�إىل العمل دون ت�أخري ،كما عليك �أن تنظم مواعيد �أعمالك واخلطط
يف جدول �شهري تنفذه دون ت�أجيل .
�ص للعمل ال ب ّد من
مكان
رابعا :حمبة املوظفني ّ � :أي
خم�ص ٍ
ٍ
ّ
توافر جمموعةٍ من العوامل ت�ساعد على ا�ستمرار ذلك العمل،
و�ضمان جناحه ،ومن بني �أه� ّ�م العوامل املُ�ساعِ دة على ذلك،
املحبة والألفة واالحرتام بني املدير وموظفيه.
ّ
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

العادات ال ُعمانية يف عيد الفطر
وادي حيبي
يت�س��م وادي حيبي بوالية �صحار مبحافظة �شمال الباطنة بالهدوء ال�شديد،
ويعد �أحد الأماكن املميزة لال�سرتخاء النف�سي والذهني ،حيث يلتقي الوادي مع
وادي عاهن يف جمرى واحد وينتهي م�صبهما على �شاطئ البحر بعد مرورهما
يف جمرى يتعرج على كثري من املزارات ال�سياحية ،كما تتنوع الطبيعة بالوادي
من جهة ال�سال�سل اجلبلية والربك املائية واملدرجات الزراعية ،وتق�صده الأ�رس
لال�ستمتاع بالطبيعة ،ويتمتع الوادي بوجود �شالالت مائية.

�شجرة املاجنو (الأمبا)
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طائر اليمام م��ن الطيور التي تنتمي
�إىل ف�صيل��ة احلم��ام وتكون ه��ذه الطيور
نحيف��ة ب�صفة رئي�سية وي�تراوح حجمها
م��ا ب�ين ال�صغ�ير �إىل املتو�س��ط .ومتي��ل
الأج��زاء العليا منه��ا لأن تكون ذات لون
بن��ي �شاحب بينما يك�سو الأجزاء ال�سفلية
ظ��ل من الل��ون ال��وردي .وميتل��ك العديد
منها بقعة ذات لون �أبي�ض و�أ�سود مميزة
توج��د عل��ى الرقب��ة كم��ا تتغن��ى ب�أغان
هيديلية رتيبة.
وترج��ع �أ�صول هذا الطائ��ر �إىل قارة
�أفريقيا ،كما �أن هناك العديد من الأنواع
توجد يف الأجزاء اجلنوبية اال�ستوائية من
ق��ارة �آ�سيا .ويعد ه��ذا اجلن�س كمجموعة
ناجح��ا للغاية ،حي��ث تك��ون العديد من
ً
الأن��واع غزيرة الع��دد وتتمتع مبجموعة
من العادات يف املناطق املدارية.

هل تعلم
 �أن ال�ضوء ي�ستغرق ( )8دقائق و( )19ثانية عند انتقالهمن ال�شم�س �إىل الأر�ض.
 �أن الي��وم الواح��د على كوكب الزهرة يعد �أطول من عامكامل على كوكب الأر�ض.
 �إذا متكن��ت طائرة م��ن الطريان �إىل كوك��ب بلوتو ،ف�إنالرحلة �ست�ستغرق �أكرث من ( )800عام.
 �أن غ��روب ال�شم���س من عل��ى �سطح املريخ يب��دو �أزرقاللون.
 �أن �أول بلد اخترُ عت فيها ال�ستائر املعدنية هي اليابان. مت ابتك��ار امليكروي��ف بعد �أن �ساف��ر باحث عرب �أنبوبرادار ولوحظ ذوبان لوح �شوكالتة كان يف جيبه.
 مت اخ�تراع فتاح��ة العلب بع��د �أن مت اخ�تراع العلب بـ(� )48سنة.
 مت اخرتاع الكر�سي الكهربائي من قبل طبيب �أ�سنان. مت اخرتاع �إ�شارات املرور قبل ال�سيارات. �أن �أول من كتب �أول رواية يف العامل هي امر�أة يابانيةمعروف��ة با�سم (مورا�ساك�س �شيكيبو) ،وحتمل الرواية ا�سم
(جينجي).
 �أن بح�يرة (كريرت) املوجودة يف والية (�أوريغون) ،هي�أعم��ق بح�يرة يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،و�سابع
�أعمق بحرية يف العامل.

قن��اة ال�سوي�س هي مم��ر مائي ا�صطناعي ازدواج��ي املرور يف م�رص،
يبل��غ طولها ( )193ك��م وت�صل بني البحرين الأبي���ض املتو�سط والأحمر،
امل��رة ،وعر�ضي ًا �إىل
وتنق�س��م طولي ًا �إىل ق�سم�ين �شمال وجنوب البحريات ّ
ممرين يف �أغلب �أجزائها لت�سمح بعبور ال�سفن يف اجتاهني يف الوقت نف�سه
بني كل من �أوروبا و�آ�سيا ،وتعد �أ�رسع ممر بحري بني القارتني وتوفر نحو
( )15يوم ًا يف املتو�سط من وقت الرحلة عرب طريق ر�أ�س الرجاء ال�صالح.
ب��د�أت فك��رة �إن�ش��اء القناة ع��ام 1798م مع ق��دوم احلمل��ة الفرن�سية
عل��ى م��صر ،ففك��ر نابلي��ون يف �ش��ق القن��اة� ،إال �أن تلك اخلط��وة مل تكلل
بالنج��اح ،ويف ع��ام 1854م ا�ستط��اع (دي ل�سب���س) �إقن��اع حممد �سعيد
با�شا بامل�رشوع وح�صل على املوافقة ،وا�ستغرق بناء القناة (� )10سنوات
(1869 - 1859م) ،و�ساه��م يف عملية احلف��ر ما يقرب من مليون عامل
م��صري ،مات منه��م �أكرث من (� )120ألف �أثناء عملي��ة احلفر .ومت افتتاح
القناة عام 1869م.

�أفقي:
 1ـ �أديب لبناين راحل.
 2ـ عك�سها من لوازم اخلياطة ،حجر الطاحون.
 3ـ اال�سم الأول لرئي�س وزراء بريطاين راحل،
ا�ستن�شق.
 4ـ من دول �أمريكيا الو�سطى.
 5ـ للتعريف ،كاتدرائية �إنكليزية �شهرية.
 6ـ �أ�شار من بعيد� ،أوبرا للمو�سيقي الإيطايل
(بوت�شيني).
 7ـ من الأطراف ،عك�سها رقيق.
 8ـ ه ّدت ،حيوان قطبي.
 9ـ فريق كرة قدم يف الأورغواي.

الكلمـــات املتقاطعـــة

تع��د �شج��رة املاجن��و (الأمب��ا) واح��د ًة م��ن
الأ�شج��ار دائمة اخل�رضة عل��ى مدار العام ،وحتمل
�أوراقه��ا النا�ضج��ة الل��ون الأخ��ضر الغام��ق ،
يف ح�ين حتم��ل الأوراق غ�ير النا�ضج��ة الل��ون
البنف�سج��ي املائل للإحمرار قلي ًال ،وميكن و�صفها
ب�أنه��ا �أوراق رحمي��ة ال�شك��ل و�سميك��ة ،نظ��راً ملا
تتمت��ع به فاكه��ة املاجنو م��ن طعم �س ّك��ري لذيذ
وفوائد متعددة؛ الحتوائه��ا على الكثري من املواد
الغذائي��ة والفيتامينات التي يحتاجه��ا الإن�سان،
وتعد هذه ال�شجرة من الأ�شجار املعمرة التي ي�صل
عمرها �إىل �أكرث م��ن ثالثمائة �سنة ،كما ت�صل �إىل
ارتفاع��ات �شاهقة تتج��اوز ( )30م ًرتا ،باالعتماد
عل��ى خ�صوب��ة الرتب��ة واملن��اخ املزروع��ة في��ه،
ومتتاز هذه �شجرة بنم ّوها البطيء جداً ،وت�أخرها
يف �إنتاج الثمر ملدة ت�صل يف الو�ضع الطبيعي �إىل
�أربع �سنوات �إال �أنه مع �أ�ستخدام الزراعة عن طريق
التطعيم تبد�أ �شجرة املاجنو بالثمر مبك ًرا.

طائر اليمام

يحتف��ل امل�سلم��ون يف خمتل��ف دول العامل
بعي��د الفط��ر ال�سعي��د ،ولك��ل دول��ة طقو�سه��ا
اخلا�صة لالحتف��ال بهذه املنا�سب��ة ،وال�سلطنة
�إحدى الدول التي حتتفل بهذه املنا�سبة الدينية
وف��ق الع��ادات والتقاليد ال�سائ��دة يف املجتمع
ال ُعماين.
وتب��د�أ اال�ستع��دادات لالحتف��ال بعيد الفطر
قبل ف�ترة وجيزة م��ن خالل تف�صي��ل املالب�س
الرجالية ،والن�سائية ،ومالب�س الأطفال ،و�رشاء
احلل��وى ال ُعماني��ة ،والبه��ارات ،واملك��سرات ،
بالإ�ضافة �إىل التجهيزات املتعلقة ب�شواء اللحم
كامل�شاكيك والتنور.
وم��ن مظاه��ر �أول �أيام عي��د الفطر املبارك
�أن تك��ون هن��اك وجب��ة خفيفة ت�ؤك��ل يف وقت
ال�صب��اح وعادة ما تكون من الأكالت التقليدية
مث��ل (العر�سي��ة �أو املق�لاي) ومنهم م��ن تكون
وجبت��ه ال�صباحي��ة (الهري�س) ح�س��ب رغبة كل
�أ�رسة وعادته��ا التي انتهجتها ط��وال ال�سنوات
املا�ضي��ة ،وبع��د تن��اول الوجب��ة ال�صباحي��ة
يذه��ب الأهايل لل�صالة يف م�صلى العيد ،وعقب
االنتهاء من ال�صالة يتبادل املواطنون التهاين
والتربيكات مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد ،وبعدها
تذهب كل �أ�رسة لل�سالم على �أقاربها وذويها.
وبع��د االنته��اء م��ن ال�س�لام عل��ى الأه��ل
والأق��ارب يتوج��ه اجلمي��ع لذبح ذبيح��ة العيد
م��ن موا�شي و�أبقار وجمال  ،ويق�سم حلم ذبيحة
العيد بع��د ذبحها و�سلخها �إىل عدة �أق�سام حيث
يق��وم البع���ض بتقطي��ع اللح��م (للمقل��ي) و�آخر
(لل�شواء) و(امل�شاكيك).
وم��ن الع��ادات يف �أي��ام العي��د بال�سلطن��ة
ع��ادة (املخ��رج �أو الع��زوة �أو العي��ود) وله��ا
ع��دة م�سمي��ات يطلقه��ا املواطن��ون عليه��ا يف
خمتل��ف واليات ال�سلطنة  ،حي��ث يبد�أ �أ�صحاب
امل�ؤ�س�س��ات ال�صغ�يرة بحج��ز مواق��ع له��م يف
الأماكن التي تقام عليها ( العيود ) خالل الفرتة
ال�صباحي��ة يعر�ض��ون جتارته��م املتمثل��ة يف
احللويات ( الق�شاط ) و�ألعاب الأطفال املختلفة
وامل�رشوب��ات الغازي��ة واملثلج��ة وغريه��ا من
امل��واد اال�ستهالكي��ة الت��ي جت��ذب الكب��ار قبل
ال�صغ��ار به��دف تن�شيط احلرك��ة التجارية لدى
امل�ؤ�س�س��ات ال�صغرية بالوالية وع��ادة ما تقام
هذه (العزوة) داخ��ل �أو بجانب ال�سوق املركزي
بالوالية.

قناة ال�سوي�س

عمودي:

 1ـ كتاب للم�سعودي.
 2ـ عامل و�أديب و�شاعر عربي قدمي.
 3ـ اال�سم الثاين لرائد الفنون الت�شكيلية باجلزائر،
حبلى.
 4ـ عك�سها �س�أقر�أ ،ا�ستكرب وجاوز احلد.

 5ـ عك�سها اال�سم اجلديد لـ (فرموزا).
 6ـ ممثل �أجنبي �صاعد.
 7ـ �إح�سان ،عك�سها ع ّدا.

 8ـ حيوان بري ،و�أو�شكت.
 9ـ عك�سها وزير وكاتب و�شاعر قدمي لقب بـ
(اجلاحظ الثاين).
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ان ا َ
ؤوب امل ُْ�ضنِي َو َر َاء ال ِع ْل ِم َوكَ ْ�س ِب ا َ
مل ْع ِر َف ِة ُهو
ان ال َه َد ُف ا َلأ ْ�س َمى َوال َّنب ِْيلُ مِ ن َ�س ْعي ا ِلإ ْن َ�س ِ
كَ َ
حلث ِْيثِ َوال َع َملِ ال َّد� ِ
ال َّت َغل ُُّب َعلَى َم َ�صاعِ ِب ا َ
حل َيا ِة َوتحَ َ ِّد َيا ِت َها َ ،و َت ْذل ِْيلُ َم َع ِ
ا�ض ِل َها َ ،و َحلُّ ُم ْ�شكِال ِت َها َ ،وبمِ َ ا ُيوف ُِّر الطُ َم�أْن ِْي َن َة َوال َع ْي َ�ش ال َك ِريمْ َ
َ ،و َت�أْمِ ينْ َ ِتلْكَ ا َ
اء �إِلىَ ذ ِ
اال�ست ِْم َرا ِر فيِ
اء َ ،و�أَ َمان ًا  ،ممِ َّ ا َد َعا َذلِكَ ال ُعل ََم َ
حل َيا ِة ِ ،ل َتك َُو َن �أَكْ ثرَ َ َر َخ ً
َات ال َّت َو ُّج ِه َ ،و َن ْح َو ْ
تحَ ْ ق ِْيقِ ا َ
ات  ،فيِ �سِ لْ�سِ لَةٍ ُم َّت ِ�صلَةٍ
ا�س ُ
ا�س ِة َو ُ�ص َو ِر ال َب ْحثِ َ ،و َما َت�أْتِي ِب ِه َو َما تحُ َ ِّق ُق ُه ِتلْكَ ال ِّد َر َ
مل ِز ْي ِد مِ ن �أَ ْو ُج ِه ال ِّد َر َ
َعبرْ َ ال َّز َم ِن َ ،ومِ ْن ِج ْي ٍل ل َآخ َر َ ،و ُم َتطَ ِّو َرةٍ مِ ْن َح ْي ُث الك َُّم َوالك َْي ُف  ،فيِ محُ َ ِّ�صلَةٍ َم ْعرِفِ َّيةٍ ال َتق ُِف عِ ْن َد َح ٍّد ُم َعينَّ َ ٍ �أو
ات ال ِعلْمِ َّي ُة ل َْي َ�س ْت َو ْقف ًا
َز َم ٍن محُ َ َّددٍ َ ،ب ْل َتظَ لُّ ُج ُهوداً ُم َّت ِ�ص َل ًة َ ،و�أَ ْفكَاراً ُتكَملُ َب ْع َ�ض َها ال َب ْع َ
ُطو ُ
�ض َ ،و َه ِذ ِه اخل َ
ار ا ُ
جل ُهو ِد ا ُ
َار
اج �أَ ْفك ٍ
مل َّت ِ�ص َل ِة َ ،و ِن َت ُ
َعلَى َع�صرْ ٍ محُ َ َّددٍ � ،أَو ُم ْق َت صرِ� َ ًة َعلَى َفترْ َ ةٍ َتا ِر ْيخِ َّيةٍ ُم َع َّينَةٍ َ ،ب ْل هِ ي ث َِم ُ
ام ِ ،ل َي ْ�ش َملَ َذلِكَ
ُم َتالحِ قَةٍ َ ،و َتطْ ب ِْي َق ٍ
ات ُم َت َتا ِل َيةٍ َ ،ت َت َعا َق ُب َم َع َت َعا ُق ِب الأَ ْج َيالِ َ ،وتمَ ْ ِ�ضي َم َع َت َواليِ الأَ َّي ِ
ُعلُوم ًا ُم َت َن ِّو َع ًة  ،وَفيِ َج َوان َِب َ�ش َّتى َ ،وبمِ َ ا ُيل َِّبي كَ ا َّف َة َم َناحِ ي ا َ
حل َيا ِة َو ُم َتطَ َّل َبا ِت َها َ ..و َم َع َهذَا كُ لِّ ِه ،
اج َم�سِ يرْ َ ِة ال ِع ْل ِم َت ْب َقى ِر َ�سا َل َة �أَ َمانَةٍ َ ،و َتظَ لُّ َم ِ�صيرْ َ َح َياةٍ �َ ،س َو ًاء ِ أُلو َلئِكَ الذ ِْي َن َ�أ ْو َج ُدوا �أَ ْ�س َبا َب َها
َف ِن َت ُ
اها َ ،وهِ َي فيِ َح ِّد ذَا ِت َها َت ْب َقى ِن ْع َم ًة
� ،أَو لجِ َْم ُهو ِر ال َب�شرَ ِ مِ ن ُم ْ�س َت ْخدِمِ ْي َها َ ،وامل ُْ�س َتف ِْيد ِْي َن مِ ْن َعطَ ا َي َ
مِ َن ا َ
ِ�ص ْو ِن َها َو ُح ْ�س ِن ا ِْ�ست ِْخ َدامِ َها .
خلاِلقِ لخِ َ ْل ِق ِه َ ،وبِال َّتاليِ َو َج َب ُّ
ال�شك ُْر َ ،و َذلِكَ ب َ
ا�صلِ َم َع َب ْع ِ�ض ِهم ال َب ْع�ض
َوكَ َما َن ْعل َُم َجمِ ْيع ًا َب�أَ َّن َع َمل َِّي َة ا ِال ِّت َ�صالِ َبينْ َ َبنِي ال َب�شرَ ِ َو ُ�س ُبلَ ال َّت َو ُ
َاج ُة ا ُ
ات
َق ْد َم َّر ْت بمِ َ َراحِ َل ُم َت َع ِّد َدةٍ َ ،و َتطَ َّو َر ْت فيِ �أَ ْ�شك ٍ
ملل َِّح ُة َ ،و ُم ْق َت َ�ض َي ُ
َال ُم َت َن ِّو َعةٍ � ،أَ ْو َج َد ْت َها احل َ
ان َ ،و َت َن ُّو ِع
ُم َتطَ َّل َب ِ
اء َت َو ُّ�س ُع نِطَ اقِ �أَ َه ِّم َّي ِت َها ِب َت َو ُّ�س ِع �أَنمْ َ � ِ
�اط َح َيا ِة الإ ْن َ�س ِ
ات ال َّت َعا ُي ِ�ش َ ،و َج َ
ات ال َب ْين َِّي ِة �َ ،س َو ًاء َبينْ َ الف َْر ِد َوال َآخ ِر � ،أَ ْو َب ْي َن ُه َو َبينْ َ امل ُْج َت َم ِع � ،أَ ْو
ات َوطَ ْبي َع ِة ال َعال َق ِ
ُم ْ�س َت َو َي ِ
ات � ،أَو َما ُهو �أَ ْ�ش َملُ مِ ْن َذلِكَ َ ،و ِب َذلِكَ ُت َع ُّد َع َمل َِّي ُة ا ِال ِّت َ�صالِ َو�أَ َد َوا ُت َها ـ َواحِ َد ًة
فِ ْي َما َبينْ َ امل ُْج َت َم َع ِ
ات ال ِع ْل ِم َوا َ
ان .
اج ِ
مل ْع ِر َف ِة ِل َبنِي الإ ْن َ�س ِ
مِ ْن �أَ َه ِّم ِن َت َ
ا�صلِ ال ِّت َقنِي ا َ
حلد ِْي َث ُة ال َي ْو َم ِل ْل َب�شرَ ِ َّي ِة مِ ْن خِ ْد َم ٍ
ات َعد ِْي َدةٍ وَفيِ
� َّإن َما َوف ََّر ْت ُه َو َ�سائِلُ ال َّت َو ُ
االت ال ُت َع ُّد َوال تحُ ْ َ�صى َ ،ف َق ْد َبا َت ْت َحا�ضرِ َ ًة َو ِب ُع ْمقٍ  ،فيِ كُ ِّل َجان ٍِب َو َم ْ�ش َه ٍد
مخُ ْ َتل َِف امل ََج ِ
َو َم ْي َد ٍان َ ،و َذلِكَ بمِ َ ا �أَ ْ�ض َف ْت ُه َعلَى طَ ب ِْي َع ِة ا َ
حل َيا ِة َونمَ َ طِ َ�سيرْ ِ َها َ ،و َما َق َّد َم ْت ُه مِ ْن َم َزا َيا َ�ش َّتى ،
اج َ ،وال َّت ْق ِنينْ ِ فيِ ا ُ
املِ َم َع الآ َل ِة َوالف َْر ِد َ ،واجل َْو َد ِة فيِ الإ ْن َت ِ
جل ْه ِد َ ،وال َّت ْوفِ يرْ ِ فيِ
كال ُي�سرْ ِ فيِ ال َّت َع ُ
ا َ
ات
ا�صلِ َو ِت َقن َِّي ِ
ملالِ َ ،و َغيرْ ِ َذلِكَ ال َك ِثيرْ ُ َ ..و َر ْغ َم َهذَا َوذَاكَ َ ،و َم َع َت َع ُّد ِد �إِ ْي َجاب َِّي ِ
ات َو َ�سائِلِ ال َّت َو ُ
العميد الركن
اال�ست ِْخ َد ِام ا َ
خلاطِ ئ َل َها َ ،و َ�سي ِء
ال�س ْلب َِّي ِ
ات َ ،خ َّ
ا�ص ًة َم َع ْ
اال ِّت َ�صالِ �ِ ،إ َّال �أَ َّن َها ال َت ْخلُو ال َب َّت َة مِ ْن َّ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ار َغيرْ ُِ َنافِ ٍع .
ْ
اال�س ِتفَا َد ِة مِ ْن َها  ،فيِ كُ ِّل َما ُهو َ�ض ٌ
َ
ال�س ِو ِّي َوا َ
خلاطِ ئ
َوال َي ْو َم َها َن ْح ُن َن ْ�ش َه ُد نمَ َ اذ َِج َو�أ ْ�شكَا ًال تجُ َ ِّ�س ُد َوب َِجال ٍء َذلِكَ ْ
اال�ست ِْخ َد َام َغيرْ َ َّ
ات
ا�صلِ َ ،وبمِ َ ا َي�أْتِي مِ ْن ال َّت�أ ِثيرْ َ ِ
ِل ِت ْق ِن َي ِ
ات اجل ََّم ِة َ ،و َما تحَ ْ مِ ُل ُه مِ ْن ال َّت َداعِ َي ِ
ات ا ِال ِّت َ�صالِ َو َو َ�سائِلِ ال َّت َو ُ
ات َعلَى ال َآرا ِء َوا ُ
واء َعلَى الف ْْر ِد �أَو امل ُْج َت َم ِع َ ،و َذلِكَ مِ ْن َح ْي ُث َما تحُ ْ ِد ُث ُه مِ ْن ال َّت َغيرُّ َ ِ
مل ُيولِ
ال�س ْلب َِّي ِة �َ ،س ً
َّ
ُ
ات َ ،و َما ِل َذلِكَ مِ ْن َ�س ْلب َِّيا ِت ِه ال َك ِثيرْ َ ِة  ،ل َْي َ�س َعلَى الأ�سرْ َ ِة
اع ِ
َوال َّت َو ُّج َه ِ
ال�سلُوكِ َوال َق َن َ
ات َ ،وباِل َّتايل َعلَى ُ
اال�س ِت ْق َرا ِر .
اب الأَ ْم ِن َو ُم َتطَ َّل َب ِ
الوطَ ِن احل ِ
َا�ض ِن َ ،و َما ُي َوف ُِّر ُه مِ ْن �أَ ْ�س َب ِ
�أَ ْو امل ُْج َت َم ِع َو َح ْ�سب �ِ ،إنمَّ َ ا َعلَى َ
ات ْ
َو َل َع َّل ِتلْكَ ا َ
االجت َِماعِ ي َو َ�سطَ َما َنع ِْي ُ�ش ُه ال َي ْو َم  ،وَفيِ خِ َ�ض ِّم
جل َل َب َة التِي تحُ ْ ِد ُث َها َو َ�سائِلُ ال َّت َو ُ
ا�صلِ ْ
مل َتالحِ َق ِة َواخلُطَ ى ا ُ
اث ا ُ
مل َت َ�سا ِر َع ِة  ،مِ ْن َع َد ِم اال ِّت َز ِان َوال َّت ْ�ش ِو ْي ِ�ش فيِ َت َل ِّقي َما تحَ ْ مِ ُل ُه مِ ْن
ات الأَ ْح َد ِ
مجُ ْ َر َي ِ
اال�س ِت َع َجالِ فيِ تمَ ْ يي ِز َم ْك ُنو َنا ِت ِه
ا�ست ِْي َع ِ
محُ ْ َت ً
وى َ ،و َع َد ِم ال ُق ْد َر ِة َعلَى ْ
اب َم َ�ضامِ ْي ِن ِه َ ،وال َّت�سرَ ُّ ِع فيِ َت ْفن ِْي ِد ف َْح َوا ُه َ ،و ْ
ون َت ْق ِنينْ ٍ �أَو تحَ َ فُّظٍ
اجت َِماعِ ّي ًا َ ،و َت َنا ُق ِل ِه ُه َنا َو ُه َناكَ َ ،و ُد َ
َ ،وال َّتف ُ
َاعلِ َم َع ُه َعلَى امل ُْ�س َتوى الف َْردِي َ ،وال َّت َع ُ
املِ ب ِه ْ
ات اال ِّت َ�صالِ َ ،و َما ت�أتِي ِب ِه مِ ْن
وا�صلِ َو�أَ َد َو ُ
َ ،ل ُهو َدل ِْي ٌل فِ ْعل ٌِّي َعلَى َح ْج ِم ُق َّو ِة ال َّت�أ ِث ِري الذِي َبا َت ْت تحُ ْ ِد ُث ُه َو َ�سائِلُ ال َّت ُ
ون
ورةٍ َجا َّدةٍ ِ�إلىَ �أَ َه ِّم َّي ِة االْل ِتف ِ
َت َداعِ َي ٍ
ا�ست ِْح َ�ضا ِر ال َعقْلِ ُد َ
ات َ ،و َل َت ْد ُعو َوب ُ
ِ�ص َ
اال�ست ِْخ َد ِام َو ْ
َات ِ�إلىَ َذلِكَ َ ،و َن ْح َو ُح ْ�س ِن ْ
ِلم ْن َف َع ِة َ ،و َ�ص ْون ًا ِل َه ِذ ِه ال ِّن ْع َم ِة .
الو َ�سائِلِ َوالأَ َد َو ِ
ال َعاطِ َف ِة َحينْ َ ال َّت َع ُ
ات  ،تجَ َ ُّن َب ًا لِل�ضرَّ َ ِر َ ،وتحَ ْ ق ِْيق ًا ل َ
املِ َم َع ِتلْكَ َ
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ا ِلإ ْن َ�س ُان و ِت ْق ِن َي ُ
اال�س ِت ْخدَ ِام
ات ال َّت َو ُ
ا�ص ِل َ ،و ُح ْ�سنُ ْ
≈∏YC’G óFÉ≤dG ádÓL ∫GƒbCG øe
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