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وندعو اهلل �أن ِّ
يوفق ال�سفينة وطاقمها خالل م�شاركتها يف �سباق ال�سفن ال�شراعية الطويلة

»ª«∏°ùdG óªfi øH Qƒ°üæe:Ö«bôdG á``°SóY

وواجب وطني يحمله
عظيم،
�رشف
علو الوطن ورفعة �ش�أنه يف املحافل الدولية لهو
ٌ
ٌ
�إن َّ
ٌ
�أبناء ُعمان على عاتقهم ،باذلني الغايل والنفي�س لتحقيقه ،مع ِّدين للأمر ع َّدته ،فلكل منجز
إخال�ص لبلوغه على كافة امل�ستويات
بعناية ،و ُيبذَلُ اجله ُد وال
هامات عاليةٌ ،وخططٌ مدرو�س ٌة
ٍ
ٌ
ُ
والأ�صعدة ،تخطيطً ا وتنفي ًذا ،وت�سري وترية الزمن مبراحله املخططة �أي�ضا ،والعني ترقب علم
من�صات التتويج ،ويف حمطات التوا�صل
ُعمان
ً
�شاخما يرفرف حيث يقف �أبناء الوطن على َّ
وتاريخ
أ�صحاب ح�ضارةٍ وجم ٍد
احل�ضاري والثقايف مع دول العامل و�شعوبه �أجمع ،فهم �
ٍ
ُ
دائما و�أب ًدا.
وقيم � ٍ
عريقٍ  ،و�أ�صحاب مبادئ ٍ
أ�صيلة ُج ِبلُوا عليها ،وو�سموا بها ،ولن يحيدوا عنها ً
مدون يف
تاريخ ُعمان البحري غني عن التعريف ،فما َّ
�سجله ال ُعمانيون الأفذاذ عرب الزمن َّ
�سجل الأجماد واملنجزات لهذا الوطن الأبي ،وقد �سار �أحفاد ربابنة البحار على نهج �أ�سالفهم
وعزمية ال تلني من �أجل �أن يكون لهم ق�صب ال�سبق يف الدراية بعلوم البحار
صرار
ٍ
يف �إ�� ٍ
و�أ�رسارها ،ولهم املكانة املرموقة يف �سباقاتها ومهرجاناتها الدولية ،ف�سفينة البحرية
ال�سلطانية العمانية (�شباب ُعمان) هي �سليلة جمد ال�سفائن ال ُعمانية التي جابت ب�أ�رشعة
ال�صواري البحار ،نا�رش ًة ر�سالة ُعمان املرتكزة على املحبة وال�سالم ،ويف ع�رصنا احلديث
أ�سا�سا لل�سفينة بن�سختيها الأوىل والثانية ،مما مكَّنها من خالل
�أ�صبحت هذه الر�سالة مرتك ًزا � ً
تلك القيم املمزوجة باملوروثات البحرية �أن تنال �سمع ًة دولي ًة �أينما �أرخت �أ�رشعتها ،ومتى
ما عقدت العزم على خو�ض غمار املناف�سة ،ونيل زمام التفوق ،حا�صد ًة الك�ؤو�س واجلوائز
الدولية عرب تاريخها الذي ي�صل �إىل ثالثة عقود ونيف.
�إن ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) خالل رحلتها الدولية الرابعة للقارة الأوروبية (�صواري
بناء على الأوامر ال�سامية من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
املجد وال�سالم) التي ت�أتي ً
ال�سلطان املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه -ح َّققت �إجنا ًزا دول ًيا
لل�سلطنة ي�ضاف �إىل �إجنازاتها ال�سابقة ،فقد متكَّنت من الفوز بجائزة ال�صداقة الدولية
ظهورا يف
ملهرجان احلرية لل�سفن ال�رشاعية الطويلة مبملكة هولندا ،وجائزة ال�سفينة الأف�ضل
ً
ميناء مدينة الهاي.
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جاللــة القائــد الأعلــى للقــوات امل�سلحــة يــرد علــــــــــــــــــــــــى تهنئة قواته امل�سلحة مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
تف�ضل ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
حفظه اهلل ورعاه -فبعث برقية �شكر �إىل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزيرامل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ر ًدا على برقية التهنئة املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك فيما يلي ن�صها:

معايل ال�سيد /بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي
الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع وجميع منت�سبي الوزارة
ن�شكركم على تهنئتكم لنا مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد وما ت�ضمنته من م�شاعر خال�صة� ،سائلني
اهلل تعاىل �أن يعيد هذ ه املنا�سبة ال�سعيدة على اجلميع باليمن والربكات.
قابو�س بن �سعيد
				
			
وكل عام واجلميع بخري

جاللــة القائــد الأعلــى للقــوات امل�سلحــة يتلقـى تهـــــــــــــــــــــــنئة قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب

موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم� :إنه من نعم اهلل �أن ّ
من علينا ب�صيام هذا
ال�شهر الف�ضيل الذي ي�سمو بالنف�س الإن�سانية ،فيجعلها �صافية م�شرقة باخلري

البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة عيد الفطر املبارك فيما يلي

والبذل والعطاء ،و�إننا اليوم يا موالي ونحن يف ظالل هذه املنا�سبة الغراء،

ن�صها:

لندعو اهلل خمل�صني �أن يبارك م�سرية اخلري والعطاء ،و�أن يوفق خطاكم على
طريق البناء والنماء ،و�أن يجعل ُعماننا احلبيبة ح�صن الأمن والأمان ،وموطن

موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظكم اهلل ورعاكم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ال�سالم واالطمئنان ،ويحفظها و�أهلها الكرام من كل �سوء ومكروه ،لرتتقي دوما
يف عهدكم الزاهر ذروة املجد والعال ومعارج الهناء والرخاء.

موالي القائد الأعلى للقوات

امل�سلحة� :إن قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة

وجميع منت�سبي هذه الوزارة ،وهم يعي�شون �أجواء هذه االحتفالية املباركة،
�أيام مباركة يعي�شها امل�سلمون ،لتبتهج �أفئدتهم ب�إطاللة عيد الفطر ال�سعيد،

يقفون خلف قيادتكم ال�سديدة يف عزة و�إباء ،و�إخال�ص ووالء ،جمددين العهد

ومتتزج م�شاعرهم بالغبطة وال�سرور لإكمالهم �صوم �شهر رم�ضان� ,شهر التوبة

والطاعة على �أن يكونوا رهن توجيهات جاللتكم ال�سديدة جنداً �أوفياء وحماة

والغفران ,وبهذه املنا�سبة العطرة ي�شرفني يا موالي وي�شرف قواتكم امل�سلحة

�أمناء.

البا�سلة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع ب�أن نرفع �إىل مقام جاللتكم ال�سامي �أ�سمى
التهاين و�أجل معاين التربيكات ،مبتهلني �إىل املوىل ج َّلت قدرته ب�أن يعيد هذه
املنا�سبة على ُعماننا احلبيبة و�سائر بلدان العامل باخلري واليمن والنعيم.
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معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل املبعوث الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون �إيران
ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن
حممد الن ُعماين وزير املكتب ال�سلطاين يوم
� 6/24سعادة براين هوك املبعوث اخلا�ص
ل�ش�ؤون �إيران وكبري م�ست�شاري ال�سيا�سة
لوزير اخلارجية الأمريكية والوفد املرافق
له.
رحب معايل الفريق
يف بداية املقابلة ّ
�أول وزير املكتب ال�سلطاين بال�ضيف الذي
عرب عن �سعادته لزيارة ال�سلطنة ،ومت خالل
املقابلة تبادل الأحاديث الودية وا�ستعرا�ض
م�سرية العالقات التاريخية الطيبة التي
تربط ال�سلطنة بالواليات املتحدة يف كافة
املجاالت و�سبل تطويرها مبا يحقق م�صالح
البلدين ال�صديقني ،كما مت التطرق �إىل

تطورات الأو�ضاع التي ت�شهدها املنطقة حال ًيا،
وعدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

ح�رض اللقاء �سعادة �سفري الواليات املتحدة
الأمريكية املعتمد لدى ال�سلطنة.

الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يزور مترين الأفق اجلنوبي بكلية القيادة والأركان
قام الفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�رص
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
يوم  5/28بزيارة لتمرين الأفق اجلنوبي الذي
ينفذه دار�سو دورة القيادة والأركان ( )32بكلية
القيادة والأركان ،وذلك لالطالع على جمريات
التمرين  ،بح�ضور العميد الركن بحري عبدهلل بن
علي ال�سليمي �آمر كلية القيادة والأركان.
وقد ا�ستمع الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة �إىل �إيجاز عن التمرين والأهداف
املن�شودة من تنفيذه يف �إطار املنهاج العام للدورة،
ثم تفقد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
خاليا التمرين ،واطلع على مهام و�أعمال كل خلية.

انطالق فعاليات الأ�سبوع العلمي الأول للكلية الع�سكرية التقنية
انطلقت يوم  6/24فعاليات الأ�سبوع
العلمي الأول للكلية الع�سكرية التقنية،
وذلك حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
وبح�ضور اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
رئي�س جمل�س �إدارة الكلية الع�سكرية التقنية.
بد�أ حفل االفتتاح الذي �أقيم مبقر الكلية،
بكلمة الربوفي�سور يوجني كويل عميد الكلية،
والذي �أ�شاد بالأ�سبوع العلمي وما ميثله
من دور مهم الكت�شاف املواهب واخلربات
العلمية ،بعد ذلك قدم م�ساعد العميد لل�ش�ؤون
الأكادميية �إيجا ًزا �أو�ضح من خالله الأن�شطة
العلمية والبحثية والفعاليات والأن�شطة
املختلفة التي �سي�شملها الأ�سبوع العلمي
الأول للكلية ،والذي ا�ستمرت فعالياته حتى
.6/26
وبهذه املنا�سبة كرم اللواء الركن قائد

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين راعي احلفل
عد ًدا من املجيدين يف الأن�شطة العلمية
والبحثية من منت�سبي الكلية الع�سكرية
التقنية ،ثم قام واحل�ضور بجولة يف
املعر�ض امل�صاحب للأ�سبوع العلمي
الأول الذي ا�شتمل على عدد من امل�شاريع
واملعدات والأجهزة والآليات املختلفة،

واف عن جميع
وا�ستمع �إىل �رشح
ٍ
االبتكارات العلمية التي مت عر�ضها،
مبد ًيا ارتياحه للقدرات العلمية التي
ظهر بها منت�سبو الكلية الع�سكرية
التقنية ،حاثًا �إياهم على موا�صلة اجلهد
يف هذا املجال و�رضورة اال�ستفادة من
هذه االبتكارات.

تكرمي املجيدين مبركز التدريب القتايل باجلبل الأخ�ضر
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ي�ستقبل قائد م�شاة البحرية الأمريكية بالقيادة الو�سطى الأمريكية

احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  6/13مبركز
التدريب القتايل باجلبل الأخ�رض بتكرمي املجيدين من
منت�سبي املركز حتت رعاية اللواء الركن مطر بن �سامل بن
العــدد 510
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را�شد البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وي�أتي هذا
تقديرا جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف �أداء الواجب
التكرمي
ً
الوطني.

ا�ستقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  6/19الفريق
كارل مندي قائد م�شاة البحرية الأمريكية
بالقيادة الو�سطى الأمريكية.
ومت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر،
وبحث عدد من املجاالت الع�سكرية والأمور
ذات االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.
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قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يرت�أ�س وفد ال�سلطنة يف االجتماع الت�شاوري الـ()24
لقادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي لدول جمل�س التعاون اخلليجي بالريا�ض
تر�أ�س اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
وفد ال�سلطنة يف االجتماع الت�شاوري الرابع
والع�رشين لقادة القوات اجلوية والدفاع
اجلوي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية والذي عقد يومي ( 25و  )6/26يف
(الريا�ض).
وقد �ألقى اللواء الركن طيار قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين رئي�س االجتماع كلمة
�أكد خاللها على �أن هذا االجتماع يهدف
�إىل حتقيق املزيد من التعاون امل�شرتك يف
جميع املجاالت ذات العالقة بالقوات اجلوية
والدفاع اجلوي لدول املجل�س ،متمن ًيا �أن
تتكلل جهود اجلميع بالنجاح واخلروج
بر�ؤى م�شرتكة تخدم م�صالح جمل�س التعاون
اخلليجي.

ومت خالل االجتماع مناق�شة عدد من
املو�ضوعات املتعلقة مبجاالت العمل
الع�سكري بني دول املجل�س فيما يتعلق

بالقوات اجلوية والدفاع اجلوي التي من
�ش�أنها امل�ساهمة يف تطوير جماالت العمل
الع�سكري امل�شرتك بني دول املجل�س.

وفد من كلية القيادة والأركان باململكة العربية ال�سعودية يزور كلية الدفاع الوطني
قام يوم  6/17وفد من كلية القيادة
والأركان باململكة العربية ال�سعودية بزيارة
�إىل كلية الدفاع الوطني ،وكان يف ا�ستقبالهم
لدى و�صولهم مقر الكلية مبع�سكر بيت الفلج
اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع
الوطني.
وقد ا�ستمع الوفد �إىل �إيجاز عن كلية الدفاع
الوطني وما حتتويه من مرافق وجتهيزات
�أكادميية ،كما اطلع الوفد ال�سعودي على �أق�سام
ومرافق الكلية املختلفة وما حتويه من قاعات
متنوعة ُ�ص ِّم َم ْت وفق �أحدث املوا�صفات وزودت
ب�أف�ضل النظم التعليمية وامل�ساعدات التدريبية،
و�أنظمة ال�شبكات الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض.

االحتاد العربي للمحاربني القدماء يكرم عد ًدا من
امل�ستحقني بقوات ال�سلطان امل�سلحة
نظمت اخلدمات االجتماعية الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات
حفل مت خالله
ال�سلطان امل�سلحة يوم  6/17مبع�سكر املرتفعة اً
ت�سليم الأو�سمة والأنواط و�شهادات ال�شكر والتقدير مل�ستحقيها من
ال�ضباط واملتقاعدين و�أ�رس املتوفني من منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة ,والتي مت منحها لهم من قبل االحتاد العربي للمحاربني
القدماء .وقد رعى املنا�سبة العميد الركن عامر بن �سعيد املهري
رئي�س اخلدمات االجتماعية الع�سكرية.
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ترجمة للتوجيهات ال�سامية جلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

التوجيه املعنوي ينظم زيارات للمع�سكرات واملواقع احلدودية مبنا�سبة عيد الفطر املبارك

ال�ضباط والأفـــراد امل�شمولون بالزيارة يعب ِّــرون عـــن عظيم تقديــرهـــم
وبالـــغ �ســــعادتهم بهـــذه الـــزيارة واللفتـــــة الطيبـــــة نحـــوهـــــم
مبنا�سبة عيد الفطر املبارك ،نظمت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ممثلة يف التوجيه املعنوي يوم  6/5زيارات �إىل عدد من
املع�سكرات واملواقع احلدودية ،وذلك ترجمة للتوجيهات ال�سامية
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل -ويف �إط��ار الرعاية
واالهتمام اللذين توليهما قوات ال�سلطان امل�سلحة ملنت�سبيها.
وقد قام العميد الركن ح�سن بن علي املجيني رئي�س التوجيه
املعنوي وعدد من كبار ال�ضباط و�ضباط التوجيه املعنوي بنقل تهاين
معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،والفريق الركن رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة،
ومتنياتهم بالتوفيق الدائم يف خدمة هذا الوطن العزيز ،واملحافظة
على مقدراته ومكت�سباته الوطنية� ،إىل ال�ضباط والأفراد الذين يق�ضون
�أيام العيد املبارك يف مواقع الواجب ،كما مت تقدمي الهدايا الرمزية
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
وقد عرب الذين �شملتهم الزيارة من ال�ضباط والأف��راد عن عظيم
تقديرهم وبالغ �رسورهم و�سعادتهم بهذه الزيارة واللفتة الطيبة
حرا�سا �أُمناء ،وجنو ًدا خمل�صني للوطن
نحوهم وهم على ثغور الوطن
ً
وجاللة �سلطان البالد املفدى  -رعاه اهلل  -رافعني �أكف ال�رضاعة
�إىل امل��وىل القدير �أن يحفظ موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�أن مين على جاللته مبوفور ال�صحة والعافية
والعمر املديد ،و�أن يعيد هذه املنا�سبة و�أمثالها على جاللته �-أيده
وعمان دائما يف مزيد من مظاهر الأمن و�شواهد الأمان ،وعلى
اهللُ -
طريق التقدم واالزدهار.
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البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية حتتفل باليوم العاملي للهيدروغرافيا

ختام امل�سابقات الريا�ضية والأم�سية الثقافية
وتكرمي املجيدين بكتيبة احلدود ال�شمالية
اختتمت يوم  5/28امل�سابقات الريا�ضية والأم�سية الثقافية
وتكرمي املجيدين من منت�سبي كتيبة احل��دود ال�شمالية بلواء
امل�شاة ( )23باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين حتت رعاية العميد الركن
(متقاعد) �سيف بن حممد ال�شيدي.

�أحد �ضباط اجلي�ش ال�سلطاين العُماين يح�صل على املركز الأول يف دورة احلرب العليا بجمهورية م�صر العربية
ح�صل العقيد الركن يا�رس بن خليفة بن �سيف
الطلبي من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين على املركز الأول
يف دورة احلرب العليا ب�أكادميية نا�رص الع�سكرية
العليا بجهورية م�رص العربية ،وذل��ك على م�ستوى
�ضباط الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،ونال درجة التخرج
بامتياز ،وقد مت تكرميه من قبل الأكادميية بتقليده
و�سام اجلمهورية الع�سكري من الدرجة الثانية نظري
امل�رشف .
حتقيقه لهذا املركز
ِّ

�شاركت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
ممثلة باملكتب الهيدروغرايف الوطني
ال ُعماين ومديرية الهيدروغرافيا بالبحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية واجلهات املعنية
باملجال الهيدروغرايف يف خمتلف دول
العامل ومنظمة الهيدروغرافيا الدولية
( )IHOاالحتفال بيوم الهيدروغرافيا
العاملي ،الذي يوافق احلادي والع�رشين من
يونيو من كل عام ،لإبراز �أدوار ومهام عمل
منظمة الهيدروغرافيا الدولية على جميع
امل�ستويات ،والعمل على زيادة تغطية
املعلومات والبيانات الهيدروغرافية
على �أكرب م�ساحة ممكنة من البحار
واملحيطات عامليا .ويحمل االحتفال

بيوم الهيدروغرافيا العاملي لهذا العام
�شعار (املعلومات الهيدروغرافية تقود دفة
املعرفة البحرية) وذلك للرتكيز على �أهمية
�إبراز املعلومات والبيانات الهيدروغرافية،

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يقوم بعمليات �إخالء طبي

وحر�صا على �سالمة املالحة البحرية،
ً
وكذلك على تنوع اخلدمات الهيدروغرافية
املقدمة من خمتلف القطاعات املعنية
بال�ش�ؤون البحرية.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
تقدم الدعم وامل�ساعدة

انطالق مناف�سات البطولة ( )20لدوري قوات ال�سلطان امل�سلحة للكرة الطائرة لعام 2019م
انطلقت يوم  6/23مناف�سات البطولة ( ) 20لدوري قوات ال�سلطان
امل�سلحة للكرة الطائرة لعام 2019م ،وذلك بال�صالة الرئي�سية مبجمع
ال�سلطان قابو�س الريا�ضي ببو�رش مبحافظة م�سقط ،و�سط ح�ضور
جماهريي كبري من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة واملهتمني بريا�ضة
الكرة الطائرة.
و�سوف تتوا�صل مناف�سات البطولة حتى  ،7/3حيث �إن هذه البطولة
تقام بنظام الدوري من دور واحد ت�صعد خاللها الفرق الأربع الأوائل
للأدوار النهائية ،والتي تقام مناف�ساتها بنظام الذهاب والإياب للفرق
ال�صاعدة ،حيث يلتقي الأول مع الرابع ،والثاين مع الثالث ،والفائزان
يلتقيان يف نهائي البطولة  ،بينما يتناف�س الآخران على املركز الثالث.

املنتخب الع�سكري لكرة القدم
ينهي مع�سكره التدريبي الداخلي
�أنهى املنتخب الع�سكري لكرة القدم بقوات ال�سلطان امل�سلحة
مع�سكره التدريبي الداخلي يوم  6/16مبلعب �ش�ؤون البالط ال�سلطاين،
وذلك يف �إطار التح�ضريات واال�ستعدادات املتوا�صلة للمنتخب
الع�سكري لكرة القدم خلو�ض مناف�سات دورة الألعاب الع�سكرية والتي
تنظمها جمهورية ال�صني ال�شعبية خالل الفرتة (� )29 -15أكتوبر
2019م .
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• قامت يوم � 6/17إحدى الطائرات التابعة ل�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي لطفل ُعماين يعاين من ظروف
�صحية ،حيث مت نقله من م�ست�شفى خ�صـب مبحافظة م�سندم �إىل
م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت يوم � 6/22إحدى الطائرات العمودية التابعة
ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بعملية �إخالء طبي المر�أة تعاين من
ظروف �صحية طارئة ،حيث مت نقلها من م�ست�شفى خ�صـب مبحافظة
م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي العالج
الالزم.
وي�أتي ذلك يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي تقدمها وزارة
الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة للمواطنني واملقيمني على �أر�ض
الوطن جن ًبا �إىل جنب مع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.

• قامت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ممثلة ب�سفينتها (�شنا�ص)
وبالتن�سيق مع مركز الأمن البحري يوم  6/14بتقدمي الدعم وامل�ساعدة
لـ(لن�ش) �صيد ُعماين تعر�ض لعطل فني يف املحركات على بعد (  ) 18مي ًال
بحر ًيا غرب نيابة طيوي التابعة لوالية �صور ،وقد با�رشت الفرق الفنية
التابعة لل�سفينة �شنا�ص بتقدمي الدعم الفني الالزم لـ(لن�ش) ال�صيد ،والذي
كان يحمل على متنه (� )6أ�شخا�ص من جن�سيات �آ�سيوية ،ليعقبها قطره �إىل
ميناء والية قريات.
• كما قامت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�سدح) وبالتن�سيق
مع مركز الأمن البحري بعملية �إنقاذ لطاقم (لن�ش) هندي تعر�ض لعطل
فني يف املحركات وت�رسب املاء فيه ،وذلك على بعد (� )4أميال بحرية من
ميناء والية �ضلكوت يف حمافظة ظفار.
حيث قامت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بت�سيري ال�سفينة (�سدح) مبا�رشة
�إىل موقع (اللن�ش) و�إخالء ( � )10أ�شخا�ص من طاقمه ،فيما قامت طائرات
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بعملية البحث عن ال�شخ�ص املفقود من طاقمه.
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رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ميثل ال�سلطنة فـــــــــــــــــــــــــي فعـاليات العر�ض الع�سكري مبنا�سبة عيد ميالد امللكة
(�إليزابيث الثانية) واالحتفال ال�سنوي (املهـرجان املــــــــــــــــــــــــــو�سيقي الع�سكري ذكرى عودة القوات) باململكة املتحدة

�شاركت ال�سلطنة يف احتفاالت اململكة عودة القوات) وقد مثل ال�سلطنة يف هذه
املتحدة مبنا�سبة عيد ميالد جاللة امللكة ،االحتفاالت الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
واملهرجان املو�سيقي الع�سكري ال�سنوي (ذكرى ال�سلطان امل�سلحة.
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وقد �شارك الفريـق الركـن �أحمد بن حارث بن نا�رص
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  6/8يف
فعاليات العر�ض الع�سكري مبنا�سبة االحتفال بالعيد ()93
مليالد جاللة امللكة (�إليزابيث الثانية) ملكة اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية ورئي�سة الكمنولث،
والذي �أقيم يف العا�صمة الربيطانية لندن ،كما �شارك يف
االحتفال ال�سنوي للمهرجان املو�سيقي الع�سكري (ذكرى
عودة القوات) الذي �أقامته اململكة املتحدة يوم  6/6وذلك
مبيدان (واي��ت هول) حلر�س اخليالة امللكية بلندن ،حتت
رعاية الأمرية (كيت ميدلتون) دوقة كامربيدج ،وبح�ضور

عدد من امل�س�ؤولني القادة وكبار املدعوين من خمتلف دول
العامل.
ه���ذا ،وق��د �شاركت يف امل��ه��رج��ان املو�سيقي فرقة
مو�سيقى احلر�س ال�سلطاين العماين ،والتي قدمت عد ًدا من
املقطوعات املو�سيقية الع�سكرية املتنوعة ،نالت ا�ستح�سان
اجلماهري الغفرية التي ح�رضت هذه الفعالية ،كما قدمت
�أي�ض ًا فرقة مو�سيقى احلر�س ال�سلطاين العماين عر�ض ًا
عاما يف �إحدى القاعات املو�سيقية بلندن بهذه
ً
مو�سيقيا ً
املنا�سبة.
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الهاي :متابعة :الرائد /حممد بن �سعيد امل�شيخي

ت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

�سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب عمان الثانية) تفوز بجائزة ال�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداقة الدولية ملهرجـان احلريـة لل�سفن ال�شراعية الطويلة مبملكة هولندا

ً
ً
جديدا ي�ضاف �إىل
إجنازا دول ًيا
حققت �سفينة البحرية ال�سلطانية العمانية (�شباب عمان الثانية) �
�سجل �إجنازاتها امل�شرفة لل�سلطنة ،فقد فازت ال�سفينة بجائزة ال�صداقة الدولية ملهرجان احلرية لل�سفن
ال�شراعية الطويلة الذي �أقيم مبملكة هولندا خالل الفرتة ( ،)6/23-20وح�صلت (�شباب عمان الثانية)
ظهورا يف ميناء (ا�سخيفني) مبدينة الهاي.
يف �إطار م�شاركتها يف املهرجان على جائزة ال�سفينة الأف�ضل
ً
كما �شاركت ال�سفينة يف مهرجان (�أرمادا) البحري باجلمهورية الفرن�سية خالل الفرتة (،)6/16-6
وذلك يف �إطار رحتلها الدولية الرابعة للقارة الأوروبية (�صواري املجد وال�سالم) التي ت�أتي تنفيذا
للأوامر ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -
حيث انطلقت الرحلة من قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية يوم ( )4/15وت�ستمر حتى ال�سابع من �أكتوبر
القادم.
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للنجاح �رشوطه وللتفوق �أدوات��ه
ال��ت��ي �أتقنها ط��اق��م �سفينة البحرية
العمانية (�شباب ُعمان
ال�سلطانية
ُ
الثانية) ف�إحرازهم جلائزة ال�صداقة
ال��دول��ي��ة مل��ه��رج��ان احل��ري��ة لل�سفن
ال�رشاعية الطويلة ،وج��ائ��زة ال�سفينة
الأف�ضل ظهورا يف ميناء (ا�سخيفني)
مبدينة الهاي مبملكة هولندا ،وجائزة
املركز الأول على امل�ستوى العام يف
املناف�سات الريا�ضية بني طواقم ال�سفن،
�أتت بعد جهود خمل�صة وروح معنوية
عالية مل تكن �إال ثمرة بذلت من �أجل
رفعة الوطن وعزته يف خمتلف الأو�ساط
العاملية ,كما �أن��ه ي�ستند على تاريخ
العمانية البحرية،
حافل ب��الأجم��اد ُ
وم��ن��ج��زات عاملية ل�سفينة البحرية
العمانية (�شباب ُعمان) �سواء
ال�سلطانية ُ
يف ن�سختها الأوىل �أو ما �سارت عليه
(�شباب ُعمان الثانية) من نهج يعزز

املكا�سب الدولية لل�سلطنة.
وقد مت تكرمي ال�سفينة وطاقمها يف
حفل توزيع اجلوائز ،والذي كان ختاما
مل�سري طواقم ال�سفن يف مدينة الهاي،
حيث ا�ستطاع طاقم ال�سفينة �أن يلفت
انتباه اجلماهري التي ا�صطفت لر�ؤية
ا�ستعرا�ضات طواقم ال�سفن امل�شاركة
يف هذا املهرجان ال��دويل ،وي�أتي هذا
احل��دث يف �إط��ار االحتفاالت مبنا�سبة
مرور ذكرى خم�سة و�سبعني عاما على
التحرير يف مملكة هولندا.
وقد انطلقت فعاليات مهرجان احلرية
لل�سفن ال�رشاعية الطويلة خ�لال الفرتة
( )6/23-20و�سط م�شاركة (� )١٩سفينة
�رشاعية متثل ع�رش دول ه��ي :هولندا،
فرن�سا ،رو�سيا ،اململكة املتحدة ،الربازيل،
املك�سيك ،رومانيا� ،أمريكا ،فانيوتيو
بالإ�ضافة �إىل ال�سلطنة ،كما �أن هناك
�سف ًنا َم َّثل َْت بحريات القوات امل�سلحة

(�شباب عمان الثانية) تفوز بجائزة
ال�سفينة الأف�ضل ظهورا يف ميناء
(ا�سخيفني) مبدينة الهاي

•• • • •
تفاعل جماهريي مع طاقم ال�سفينة
�أثناء فعاليات امل�سري لطواقم ال�سفن
امل�شاركة

•• • • •
طاقم ال�سفينة ومتدربوها مت َّكنوا من
تقدمي �إجناز م�شرف يعلي من �سمعة
الوطن يف خمتلف املحافل الدولية
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الوكيل �أول بحري
عي�سى بن تعيب اليحيائي

العقيد الركن بحري
علي بن حممد احلو�سني

وهي �سفينة (�سي�سن برانكو) من الربازيل،
و�سفينة (كيوهتيموك) م��ن املك�سيك،
و�سفينة (يو �إ�س �سي ج �إيجل) من الواليات
املتحدة الأمريكية ،و�سفينة (يورانيا)
من مملكة هولندا ،و�سفينة (�إيتويل) من
اجلمهورية الفرن�سية ،بالإ�ضافة �إىل
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) التابعة
وم َّثل ََْت
للبحرية ال�سلطانية ال ُعمانيةَ .
خم�س ع�رشة �سفينة للفئة (�أ) ،وثالث �سفن
للفئة (ب) ،و�سفينة واحدة للفئة (د).
�إن امل�شاركة يف ال�سباقات البحرية
والتناف�س مع جمموعة من ال��دول ذات
اخل�برة العريقة يف هذا اجلانب يحتاج
�إىل كثري من ال�صرب والتحدي ،وهذا لي�س
بغريب على �أبناء ُعمان الأ�شاو�س ،حيث
ا�ستطاع طاقم ال�سفينة ومتدربوها اجتياز
خمتلف التحديات ،و�صوال �إىل اجلائزة

الوكيل بحري
علي بن حممد اجلابري

الرقيب �أول بحري
ح�سني بن جمعة العلوي

ال��ك�برى يف ه��ذا امل��ه��رج��ان .والتدريب
املحرتف ال��ذي تنتهجه ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ب�شكل عام والبحرية ال�سلطانية
ال�� ُع��م��ان��ي��ة ب�شكل خ��ا���ص يف ت���أه��ي��ل
منت�سبيها ،مكَّن طاقم ال�سفينة ومتدربيها
من تقدمي �إجناز م�رشف يعلي من �سمعة
الوطن يف خمتلف املحافل الدولية .
وبهذه املنا�سبة �رصح العقيد الركن
بحري علي بن حممد احلو�سني قائد
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) قائال:
«نحمد اهلل ت��ع��اىل على هــذا الإجن���از
الدويل ،وي�رشفني �أن �أهديـه �إلـى موالنا
ح����ضرة ���ص��اح��ب اجل�لال��ـ��ـ��ة ال�سلطـان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه ،و�إىل
ال�شعب ال�� ُع��م��اين ،وم��ا ه��ذا الإجن���از �إال
جت�سيد للدور الرائد الذي تقوم به ال�سفينة

العريف بحري
يحيى بن حممد الزعابي

يف التعريف بح�ضارة ال�سلطنة وتاريخها
البحري العريق».
وحتدث الـوكيـل �أول بحري عي�سى بن
تعيب اليحيائــي رئي�س البحارة يف
ال�سفينة قائ ًال« :لقد �شاركت يف عدد من
الرحالت الدولية بال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) ،وي�رشفني �أن �أك��ون �أحد طاقم
هذه ال�سفينة الذين حققوا هذا الإجن��از،
وم���ا ت��ت���أت��ى ه���ذه الإجن�����ازات وال��ف��وز
باملراكز الأوىل �إال بالتعاون بني طاقم
ال�سفينة ومتدربيها».
�أم��ا الوكيل بحري علي بن حممد
اجلابري وكيل القوة يف ال�سفينة �أ�ضاف
قائال�« :إن الإح�سا�س بامل�س�ؤولية الوطنية
ي��ع��زز م��ن ف��ر���ص ال��ن��ج��اح لأي رحلة،
وهذه ال�سفينة لديها مهام وطنية �سامية
للتعريف بحا�رض ال�سلطنة ونه�ضتها

املتدربة
عفراء بنت حمد املعمرية

الطالبة
لينا بنت علي �آل حممد

املباركة».
الرقيب �أول بحري ح�سني بن جمعة العلوي
قال�« :أحمد اهلل على هذا الإجناز ،الذي �أتى نتيجة
للجد واملثابرة التي بذلها الطاقم واملتدربون
من �ساعة �إبحارهم من قاعدة �سعيد بن �سلطان
البحرية حتى انتهاء كل مرحلة من هذه الرحلة
الدولية ،واال�ستعداد الدائم للمراحل الالحقة».
العريف بحري يحيى بن حممد الزعابي
�أحد �أف��راد الطاقم �أك��د �أن هذا الفوز مينحهم
�سعادة ال تو�صف نتيجة لتمثيل بلدهم خري
متثيل يف هذه املحافل الدولية ،حيث �إن جميع
ال�سفن امل�شاركة من ( )10دول تطمح بهذا الفوز
الدويل.
وقالت املتدربة عفراء بنت حمد املعمرية
من الهيئة العامة للك�شافة واملر�شدات «لقد
كانت جتربتي يف ال�سفينة ممتعة جدا نتيجة
خلو�ض املغامرات البحرية التي ت�ساهم يف

الطالب
نا�صر بن بدر العامري

عبدالعزيز بن نا�صر الريامي

الفا�ضل
مقبول بن علي اللواتيا

�صقل �شخ�صية املتدرب كثريا ،وكانت فرحة
الفوز باجلوائز رائعة ،وا�ستطعنا الفوز نتيجة
لثقافة عمل الفريق الذي البد منه يف مثل هذه
ال�سباقات».
لينا بنت علي �آل حممد طالبة ُعمانية
مبتعثة يف مملكة هولندا �شاركت مع طاقم
ال�سفينة �أثناء امل�سري ،و�أ�شارت �إىل �أن ت�صميم
ال�سفينة �أبهرها كثريا ،بالإ�ضافة �إىل �إعجابها
بالأجواء التي خلقها طاقم ال�سفينة لهم ،وهي
�أج���واء تذكرهم بوطنهم العزيز يف غربتهم
التعليمية.
وقال نا�رص بن بدر العامري طالب ُعماين
يدر�س الهند�سة امليكانيكية يف مملكة هولندا:
«فخر كبري لنا �أن نرى �سفينة بلدنا يتم تكرميها
بني (� )19سفينة عاملية ،وفخر لنا �أي�ضا ب�أن
�سفراء ُع��م��ان ميثلونها خ�ير متثيل يف هذه
املحافل الدولية».

ر�ضا علي عبدالعاطي

�أنيليز بول

�أنغيا فيكا

فاني�سا موري

روبن �سنوك
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عبدالعزيز بن نا�رص الريامي (مواطن
ُعماين مقيم يف مملكة هولندا)« :هذه
ال�سفينة متثل يل الكثري ،فهي وطني،
وهي خري �سفري ميثل ال�سلطنة يف جميع
م�شاركاتها ،و�أتابع م�شاركاتها منذ
بناء هذه ال�سفينة احلديثة و�إىل يومنا
هذا».
مقبول بن علي اللواتيا مواطن ُعماين
قام بزيارة ال�سفينة �أثناء وج��وده يف
مملكة هولندا يقول« :مل��ا ر�أي��ت العلم
ال ُعماين يرفرف يف �سماء الهاي حتركت
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مبا�رشة �إىل ال�سفينة ،و�سعدت كثريا ملا
ر�أي��ت من طاقم مدرب تدريبا احرتافيا
حاز على ر�ضا اجلماهري الهولندية».
�أما ر�ضا علي عبدالعاطي وهو م�رصي
مقيم يف مملكة هولندا حتدث قائال« :هذا
الفوز يفرحنا كثريا هنا يف مملكة هولندا،
وهو يدل على مدى حر�ص الطاقم على
�إظ��ه��ار اجل��وان��ب امل����شرق��ة للح�ضارة
ال ُعمانية ،والهولنديون يتحدثون هنا عن
حفاوة اال�ستقبال التي يتمتع بها طاقم
ال�سفينة».

ال�سيدة (�أنيليز بول) حتدثت قائلة:
«ل��ق��د �أم�ضيت �أح���د ع�رش ع��ام��ا �أت��اب��ع
�أخ��ب��ار ال�سفينة (�شباب ُع��م��ان الأوىل
والثانية) ،وحينما �أ�شاهدهم حقا �أت�أثر،
�إنهم يف قلبي دائما ،لأنهم يعرفون كيف
يرتجمون معاين ال�صداقة والتعاون».
�أنغيا فيكا (�أملانية) قالت« :بزيارتي
لل�سفينة ف�إين �أرجع مبا�رشة بذاكرتي مرة
�أخ��رى �إىل بلدي الثاين ُعمان ،و�سعيدة
ج��دا لفوز ال�سفينة يف ه��ذا املهرجان
بجائزة ال�صداقة الدولية ،وجائزة �أف�ضل

ال�سفن ظهورا ،وطاقم ال�سفينة �رشح يل
كثريا عن مقتنياتها وما حتمله من ثقافة
وح�ضارة وهم متعاونون جدا».
وقام الأخوان (تون) و(ياند) دولفريد
م��ن مملكة ه��ول��ن��دا ب���زي���ارة لل�سفن
امل�شاركة يف هذا املهرجان وجتوال يف
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) و�رسهما
ما �شاهداه من �إبداع يف هند�سة ال�سفينة
وتعامل الطاقم الراقي مع جميع الزوار،
وط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ري��ف ب�تراث��ه��م ال�� ُع��م��اين
الأ�صيل.
ال�سيدة فاني�سا موري من اجلمعية
الدولية للإبحار ال�رشاعي قالت« :نفخر
بوجود طاقم (�شباب ُعمان الثانية) هنا
يف ميناء (ا�سخيفني) بالإ�ضافة �إىل
م�شاركته يف مهرجان (روان) البحري
باجلمهورية الفرن�سية ،والطاقم هنا
يتمتع بالكثري من املميزات التي متيزه
عن بقية الأطقم الأخ��رى ،وهو متفاعل
جدا مع الأحداث».
وقال ال�سيد روبن �سنوك مدير مهرجان

احلرية لل�سفن ال�رشاعية الطويلة« :يف
كل مهرجان ت�شارك فيه ال�سفينة �شباب
ُعمان (الأوىل �أو الثانية) جتدها دائما
يف املقدمة ،وتتمتع بتفاعل كبري من
قبل اجلماهري ،وال�سبب يف ذلك يعود �إىل
الروح احليوية التي يتميز بها الطاقم».
وخ�ل�ال ت��واج��د ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) يف مدينة الهاي نظمت
ال�سفينة وبالتعاون مع وزارة ال�سياحة
حفل ا�ستقبال لعدد من و�سائل الإعالم
ووك�����االت ال�����س��ف��ر ورواد ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي للتعريف بال�سلطنة ح�ضارة
و�شعبا وما ت�شهده من نه�ضة مباركة
بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
هذا ،وقد غادرت يوم � 6/23سفينة
العمانية (�شباب
البحرية ال�سلطانية ُ
ُعمان الثانية) ميناء (ا�سخيفني) مبدينة
اله��اي مبملكة هولندا ،وقامت اللجنة
املنظمة للمهرجان ر�سميا بت�سليم

ال�سفينة راية ال�سباق جلائزة مهرجان
احل��ري��ة لل�سفن ال����شراع��ي��ة الطويلة،
وذل��ك م��ن �أج��ل رف��ع ه��ذه ال��راي��ة على
�صواري ال�سفينة �أثناء مغادرتها ميناء
(ا�سخيفني) حيث �ستتعرف اجلماهري
املودعة لل�سفن املغادرة على ال�سفينة
ال��ف��ائ��زة ب���أرف��ع ج��ائ��زة متنح يف هذا
املهرجان ,وهي جائزة ال�صداقة لل�سفن
ال�رشاعية الطويلة.
وكان يف وداع طاقم ال�سفينة الوزير
املفو�ض ع��دن��ان ب��ن عامر ال�شنفري
العمانية يف
القائم ب�أعمال ال�سفارة ُ
مملكة هولندا.
وا�صطفت اجلماهري ل���وداع طاقم
ال�سفينة �أث��ن��اء �إب��ح��اره��ا متوجهة
�إىل مملكة ال��دمن��ارك للم�شاركة يف
�سباق ال�سفن ال�رشاعية الطويلة .حيث
قامت جميع ال�سفن امل�شاركة يف هذا
امل��ه��رج��ان با�ستعرا�ض ب��ح��ري �أم��ام
ميناء (ا�سخيفني) ،ومن ثم انطلقت �إىل
نقطة بداية ال�سباق.
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روان :متابعة :النقيب /خالد بن �سامل الكلباين

ت�صوير :الرقيب �أول /حممد بن �أحمد البلو�شي

(�شباب ُعمان الثانية) ت�شارك يف مهرجان �أرمادا البحري باجلمهورية الفرن�سية
وكانت �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) قد �شاركت
يف مهرجان (�أرمادا) البحري 2019م
مبدينة روان باجلمهورية الفرن�سية خالل
الفرتة ( ،)6/16-6حيث و�صلت ال�سفينة
لهذه املدينة بعد �أن قطعت م�سافة تزيد
عن �ستة �آالف ميل بحري ،لتبد�أ بعدها
م�شاركتها يف فعاليات مهرجان (�أرمادا)
و�سط ح�ضور دويل وا�سع و�أجواء احتفالية
كبرية ،وكان يف ا�ستقبال ال�سفينة �سعادة
ال�شيخ الدكتور غازي بن �سعيد الروا�س
�سفري ال�سلطنة املعتمد لدى اجلمهورية
الفرن�سية ،وامللحق الع�سكري ب�سفارة
ال�سلطنة يف باري�س ،كما كان يف اال�ستقبال
رئي�س اللجنة املنظمة للمهرجان ،وعدد من
منظمي مهرجان (�أرمادا) البحري.
زيارات ر�سمية
ا�ستقبلت ال�سفينة خ�لال م�شاركتها
يف مهرجان �أرم��ادا البحري جمموعة من
الزوار الر�سميني من ال�سلكني الدبلوما�سي
والع�سكري ،ك��ان يف مقدمتهم �أ�صحاب
ال�سعادة� ،سفريا مملكة البحرين ودول��ة
ال��ك��وي��ت امل��ع��ت��م��دان ل���دى اجل��م��ه��وري��ة
الفرن�سية ،و�سفريا جمهورية ال�صني ال�شعبية
وجمهورية بنما لدى اليوني�سكو ،بالإ�ضافة
�إىل الفريق �أول /قائد البحرية الفرن�سية
الأ�سبق ،واللواء مهند�س مدير التنمية الدولية
لأفريقيا وال�رشق الأو�سط يف الهيئة العامة
للت�صنيع الع�سكري بوزارة الدفاع الفرن�سية،
والعميد امللحق الع�سكري ال�سابق بال�سفارة
الفرن�سية يف م�سقط ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
الزوار من ال�سلكني الدبلوما�سي والع�سكري
الفرن�سي ،وع��دد من منظمي املهرجان،
الذين بادروا بتهنئة طاقم ال�سفينة على هذه
امل�شاركة املتميزة ،مثمنني حر�ص ال�سلطنة
على م�شاركة ال�شعب الفرن�سي احتفاالته
البحرية ،كما ا�ستقبلت ال�سفينة �أك�ثر من
(� 124أل���ف) زائ��ر خ�لال �أي���ام املهرجان
الع�رش التي فتحت خاللها ال�سفينة �أبوابها
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م�ستقبلة �أع��دا ًدا كبري ًة من اجلمهور  -من
خمتلف اجلن�سيات  -الذين كانوا �شغوفني
مبعرفة العديد من تفا�صيل التاريخ ال ُعماين
العريق ،والذين التقوا بطاقم ال�سفينة ،وهم
ب��دوره��م حر�صوا على �إي��ج��اد الإج��اب��ات
للزوار عن جميع اال�ستف�سارات املتعلقة
ب�سلطنة ُعمان ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة معر�ض
لل�صور ال�ضوئية التي كانت حتكي عراقة
التاريخ ال ُعماين واحلا�رض امل�رشق لل�سلطنة،
بالإ�ضافة �إىل عر�ض مرئي ل��ل��زوار عن
مراحل بنائها ورحالتها الدولية الثالث
املا�ضية ،وحتى رحلتها الدولية الرابعة �إىل
القارة الأوروبية ،كما مت تقدمي �رشح عن
مرفقات ال�سفينة ومكوناتها ،والزخارف
التي حتملها ،وجم�سم البحار ال��ذي يف
البحار ال ُعماين الذي
مقدمتها ،والذي ي�صور َّ

�شهد له التاريخ ،من �أمثال ال�سلطان �أحمد
بن �سعيد ،والبحار �أحمد بن ماجد ،كما قدم
طاقم ال�سفينة يف ختام كل يوم جمموعة
من املقطوعات اخلا�صة بالفنون والأهازيج
الرتاثية ال ُعمانية امل�ستوحاة من الرتاث
البحري ال ُعماين العريق نالت ا�ستح�سان
احل�ضور الذي تفاعل مع هذه املقطوعات
ب�شكل كبري.
كما كان طاقم ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) قد �شارك �أطقم ال�سفن امل�شاركة
يف املهرجان يف ا�ستعرا�ض امل�سري
ب�شوارع املدينة ،والذي قدم فيه طاقم
ال�سفينة عد ًدا من ا�ستعرا�ضات امل�شاة
الع�سكرية مب�صاحبة املقطوعات املو�سيقية
امل�ستوحاة من الفولكلور التقليدي ال ُعماين،
وقد حظي اال�ستعرا�ض بتفاعل كبري من

ا�صطف يف �شوارع املدينة لر�ؤية
اجلمهور الذي
َّ
فعاليات اال�ستعرا�ض ،كما �شارك طاقم ال�سفينة
يف العديد من املناف�سات الريا�ضية التي �أقيمت
�ضمن فعاليات املهرجان.
ح�ضور �إعالمي مميز
�شهدت ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
فرن�سيا الف ًتا ،وقد �أبدت عدد
إعالميا
ح�ضورا �
ً
ً
ً
اهتماما وا�س ًعا
من و�سائل الإعالم الفرن�سية
ً
بزيارة ال�سفينة قبل و�صولها مدينة (روان) ،فقد
ح�صلت ال�سفينة على تغطيات �إعالمية وا�سعة
من قبل القناة الفرن�سية الثالثة (نورمندي)
والقناة الوطنية الثالثة ،وقناة فرن�سا ()24
و�إذاعة (مونتي كارلو) الدولية ،بالإ�ضافة
للتغطيات ال�صحفية املميزة والتي �سجلت من
قبل �صحيفة (باري�س نورمندي) وال�صحف
الإلكرتونية ،ورواد التوا�صل االجتماعي
يف جمموعة (باري – نورمندي) الإعالمية
الفرن�سية ،و�صحيفة (لو باريزيان) الوا�سعة
االنت�شار ،وذلك لكون ال�سفينة تلقى رواجا كبريا
من قبل اجلمهور الفرن�سي يف هذا املهرجان.
�سبعة ماليني زائر
�سبعة ماليني زائر توافدوا لزيارة مهرجان
(�أرمادا) البحري يف مدينة (روان) الفرن�سية
على مدى ع�رشة �أيام ،وكان ن�صيب ال�سفينة
وافرا ج ًدا من هذا العدد
(�شباب ُعمان الثانية) ً
الكبري من الزوار ،حيث زارها ما يزيد عن (124
�ألف) زائر ،وقد حر�ص الكثري منهم على التعرف
وح�ضارة
عن قرب على �سلطنة ُعمان موق ًعا
ً
وثقافًة ،بالإ�ضافة لتنظيم طاقم ال�سفينة للعديد
من الفعاليات والأحداث التي نالت ا�ستح�سان
الزائرين ،بالإ�ضافة مل�شاركة طاقم ال�سفينة يف

العديد من امل�سابقات الريا�ضية التي نظمتها
اللجنة املنظمة للمهرجان مثل م�سابقة كرة
القدم ،وكرة اليد ،وم�سابقة تن�س الطاولة،
و�سباق املاراثون ،وكذلك �سجل طاقم ال�سفينة
م�شاركتهم يف زيارة املر�ضى يف م�ست�شفى
مدينة (روان) وقدموا لهم عد ًدا من املقتنيات
التي �ستذكرهم ب�سلطنة ُعمان.
ولت�سليط ال�ضوء على م�شاركة �سفينة
العمانية (�شباب ُعمان
البحرية ال�سلطانية ُ
الثانية) يف مهرجان روان �أرمادا البحري
2019م �أجرى مندوب التوجيه املعنوي عددًا
من اللقاءات :
�أدىل �سعادة ال�شيخ الدكتور غازي بن
�سعيد الروا�س �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى
اجلمهورية الفرن�سية بت�رصيح قال فيه:
«ب�أوامر �سامية من موالنا ح�ضـرة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاه انطلقت ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) للم�شاركة يف عدة فعاليات
ومن �ضمنها مهرجان (�أرمادا) البحري يف
مدينة روان الفرن�سية  -العا�صمة التاريخية
ملنطقة (النورمندي)  -و�سميت هذه الرحلة
با�سم (�صواري املجد وال�سالم) بهدف ن�رش قيم
املحبة والت�سامح ،و�أي�ض ًا امل�شاركة يف مثل
هذه املهرجانات لها دور كبري يف �إعطاء �صورة
حقيقية عن التاريخ البحري لل�سلطنة ،و�أي�ضا
العالقات ال ُعمانية الفرن�سية البحرية تزيد عن
مئتي �سنة ،والتي كانت تتجلى ب�شكل وا�ضح
خالل اللقاءات البحرية يف املحيط الهندي
وعمان دولة �صنوان هي والبحر،
بالأخ�صُ ،
وبالتايل �إذا انتهت الياب�سة يف الوطن العربي

ال�سفينة (�شباب عمان
الثانية) متد �صواري
املجد وال�سالم �إىل
اجلمهورية الفرن�سية
ال�صديقة
•• • • •
�سجلت ال�سفينة زيارة ما
يزيد عن (� 124ألف )
زائر
•• • • •
م�شاركة �سفينة البحرية
ال�سلطانية العمانية
(�شباب عمان الثانية)
يف مهرجان (�أرمادا)
وم�شاركاتها الأخرى يف
رحلتها الدولية الرابعة
حتمل معها ر�سالة ال�سالم
اخلالدة لل�سلطنة
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�سعادة ال�شيخ الدكتور �سفري ال�سلطنة املعتمد لدى اجلمهورية الفرن�سية:

امل�شاركة يف مثل هذه املهرجانات لها دور كبري يف �إعطاء
�صورة حقيقية عن التاريخ البحري لل�سلطنة

وبد�أ البحر تبد�أ ُعمان ،لذلك �أنا مت�أكد �أن
م�شاركة ال�سفينة وهي يف رحلتها الرابعة
ت�شكل الكثري من امل�ساهمات على خمتلف
اجلوانب ،وال�سفينة �أ�صبحت معروفة لدى
الكثري من الفرن�سيني والأوروبيني ،خا�ص ًة
و�أن هذا النوع من املهرجانات يزور
فعالياته الآالف من اجلماهري من خمتلف
امل�شارب ،و�أنا مت�أكد �أن طاقم ال�سفينة
�سوف يق ِّدمون كل ما لديهم لإي�صال ر�سالة
ال�صداقة وال�سالم».
وقالت �سعادة� /سمرية بنت حممد
املو�سى �سفرية ال�سلطنة لدى منظمة
اليوني�سكو« :ي�رسين امل�شاركة ك�سفرية
لل�سلطنة يف منظمة اليوني�سكو ،حيث �إن
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) من �أهم
الأهداف التي تقدمها للجمهور والزائرين
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هي الدعوة �إىل ال�سالم والوئام ون�رش املحبة
بني ال�شعوب ،ويعد هذا املبد�أ واح ًدا من �أهم
عامليا ،كما
�أهداف منظمة (اليوني�سكو)
ً
نالحظ �أعدا ًدا كبرية من املتابعني والزوار
الذين بال �شك �سوف ت�صلهم الر�سائل التي
تقدمها ال�سلطنة وال�سفينة للدعوة �إىل ال�سالم
بني خمتلف �أقطار العامل».
وحتدث �سعادة الدكتور حممد عبدالغفار
�سفري مملكة البحرين املعتمد لدى
اجلمهورية الفرن�سية قائ ًال�« :أنا يف غاية
ال�رسور ب�أن �أكون على ظهر ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) ،والتي تزور فرن�سا ،وهذا
النوع من الزيارات مهمة؛ لأن ال�سفينة تقدم
أفكارا تتعلق بال�سالم واملحبة والت�سامح
� ً
بني دول العامل ،وهذا �أمر مهم جداً ور�سالة
دورا يف غاية
طيبة ،وهذه ال�سفينة تلعب ً

الأهمية ل�سلطنة ُعمان ال�شقيقة وملنطقة
اخلليج العربي ودول جمل�س التعاون
اخلليجي �أي�ض ًا  ،ولفت انتباهي كرثة الزوار
لل�سفينة املجهزة ب�شكل مميز ،والزيارات
الكثرية لل�سفينة تو�ضح رغبة اجلمهور يف
التعرف ب�شكل �أكرب على ما تقدمه ال�سفينة
عن ُعمان ثقافي ًا وح�ضارياً».
�سعادة �سامي حممد ال�سلمان �سفري
دولة الكويت املعتمد لدى اجلمهورية
الفرن�سية قال« :ت�رشفت بزيارة ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) وهي �سفينة
جاءت من ُعمان القريبة من قلوب جميع
وجتولت يف مرافق ال�سفينة
الكويتيني،
ُ
برفقة القائمني عليها ،و�أ�شكر اجلميع على
هذه الفر�صة للم�شاركة يف �أن�شطة هذه
الفعالية الثقافية ال�سياحية �ضمن مهرجان

(�أرمادا) .ولل�سفينة دور كبري يف مد ج�سور
ال�صداقة وال�سالم بني �شباب ُعمان و�شباب
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وخمتلف دول العامل �أي�ضاً ،وهذا النوع من
املبادرات مهم جداً لتقدمي �صورة م�رشقة
عن ُعمان �أمام املحافل الثقافية وال�سياحية
الدولية ،وما الحظته ومل�سته عن ال�سفينة
انطباعا جميلاً جدا
هو �أمر م�رشف يعطي
ً
عن ما حتمله ُعمان من تاريخ بحري زاخر،
وتراث عريق ن�ستطيع �أن نفتخر به يف دول
اخلليج عامة و�سلطنة ُعمان خا�صةً ،و�أخرياً
�أمتنى كل التوفيق لكل العاملني على ظهر
هذه ال�سفينة ،كما �أمتنى التوفيق ل�سلطنة
ُعمان ال�شقيقة ،و�أمتنى �أن ت�ستمر مثل هذه
املبادرات التي تقدم الثقافة اخلليجية يف
�أزهى �صورها».
وحتدث �سعادة /ياجن �شاجن �سفري
جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى منظمة
اليوني�سكو قائ ًال« :بالن�سبة يل هذه �أول
دائما
مرة �أزور فيها �سفينة �رشاعية ،وكنت ً
منبهر مبثل هذا النوع من ال�سفن ،و�أمتنى �أن
م�رشوعا مماثلاً ،
بحريتنا ال�صينية تتبنى
ً
أدوارا
�
تقدم
�رشاعية
و�أن تكون لدينا �سفينة
ً
مماثل ًة ملا تقدمه ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) ،وهذه ال�سفينة مبهرة بالن�سبة يل،

وحتمل ر�سالة يف غاية ال�سمو ،وهي متثل
االندماج ما بني احل�ضارة والتاريخ مع
احلداثة والتطور التقني».
�سعادة /فالفيو ميند�س �سفري جمهورية
بنما لدى منظمة اليوني�سكو قال« :تعد
هذه الزيارة مثرية ومهمة جداً بالن�سبة
يل ،فقد انبهرت مبا تقدمه هذه ال�سفينة من
�أدوار ودعوة لتالحم ال�شعوب ،وهذا واجب
مهم وكبري يعد من �أهم �أهدافنا يف منظمة
اليوني�سكو ،و�أمتنى �أن تزور هذه ال�سفينة
ال�رشاعية املميزة بالدي بنما يف امل�ستقبل
القريب».
العميد الركن بحري �سامل بن نا�رص
القا�سمي امللحق الع�سكري ب�سفارة ال�سلطنة
يف باري�س قال�« :إن م�شاركة �سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
يف هذا املهرجان وم�شاركاتها الأخرى
يف رحلتها الدولية الرابعة حتمل معها
ر�سالة ال�سالم اخلالدة لل�سلطنة ،ويف طيات
هذه الر�سالة من مفردات تدعو �إىل ن�رش
ر�سائل ال�صداقة وال�سالم والتبادل الثقايف
مع ال�شعوب الأخرى يف العامل ،والتي
نتمنى من خالل وجودها يف اجلمهورية
الفرن�سية ال�صديقة �أن ت�ساهم يف �أن يكون

هناك اطالع ومعرفة �أكرث عم ًقا من قبل
ال�شعب الفرن�سي والزائرين ملكانة ال�سلطنة
التاريخية واحل�ضارية وملا متثله ال�سلطنة
من وجود على ال�ساحة الإقليمية يف الع�رص
الراهن».
وقال املقدم الركن بحري� /سليمان بن
خلف احلو�سني نائب قائد ال�سفينة« :كعادتها
�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب
ُعمان الثانية) ال�سفري املتجول تن�رش �أ�رشعتها
وها هي قد ر�ست يف حمطة جديدة للم�شاركة
يف مهرجان (روان �أرمادا 2019م) ملوا�صلة
ر�سالتها ال�سامية يف ن�رش ر�سائل ال�صداقة
واملحبة وال�سالم ،وتعريف اجلمهور املوجود
يف مدينة (روان) والزائرين كذلك لهذا
املهرجان بالتاريخ احل�ضاري والتاريخ
البحري العريق لل�سلطنة ،وكذلك التعريف
بحا�رض ومناطق اجلذب ال�سياحي ومقومات
ال�سياحة ،وكل ما يتعلق باحل�ضارة يف
ال�سلطنة ،واحلمد هلل ر�سالة ال�سلطنة كانت
وا�ضحة حيث الحظنا من قبل جميع اجلماهري
الزائرة لهذا املهرجان �إعجابهم مبا �شاهدوه
وانطباعهم عن ال�سلطنة وعن ال�شعب ال ُعماين
امل�ضياف ،والأخالق والت�سامح الذي يتحلى
به ال�شعب ال ُعماين».
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�سعادة/
فالفيو ميند�س

�سعادة/
�سمرية بنت حممد املو�سى

�سعادة الدكتور/
حممد عبدالغفار

�سعادة /
�سامي حممد ال�سلمان

�سعادة/
ياجن �شاجن
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وقال الفريق �أول متقاعد /فران�سوا فرو�سري
(قائد البحرية الفرن�سية الأ�سبق)�« :أنا �أعرف
�سلطنة ُعمان جيداً ومنذ وقت طويل ،و�أنا م�رسور
للغاية لوجودي على منت (�شباب ُعمان الثانية)،
كما �أنني قد زرت ال�سفينة (�شباب ُعمان الأوىل)
�سابقاً ،والأهم من هذه امل�شاركة �أن العالقات
ال ُعمانية الفرن�سية قدمية جداً وتعود للع�صور
ال�سابقة التي كان فيها البحارة يعتمدون على
متا�س
البلدان على
ال�سفن ال�رشاعية ،حيث كان
ِ
ٍ
مبا�رش على م�ستوى التعاون يف املجال البحري
يف املحيط الهندي ال�سيما �أن ال ُعمانيني هم
البحارة احلقيقيون يف تلك املناطق ،ففي الوقت
الذي كنا ُن�سيرِّ ُ يف طريق التجارة الدولية البحرية
يف الغرب ،كان الأ�صدقاء ال ُعمانيون ُي َ�سيرِّ ون
طرق التجارة الدولية يف البحار اجلنوبية من
العامل ،لذا ف�إن �أ�صدقاءنا ال ُعمانيني يعرفون
املحيط الهندي ب�شكل جيد ،وعامل البحار هو
الذي يتم عن طريقه بناء ج�سور ال�صداقة بني
الأمم ،حيث �إن عامل البحار ال يوجد لها حدود».
اللواء مهند�س /ا�ستيفان بي�شو (مدير التنمية
الدولية لأفريقيا وال�رشق الأو�سط يف الهيئة
العامة للت�صنيع الع�سكري) قال« :ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) رائعة بكل املقايي�س ،و�أنا
م�رسور للغاية لزيارتي لل�سفينة ،و�أنا �أعمل ب�شكل
دائم مع ال�سلطنة ،وفخور لوجودي هنا� ،إنها حقا
جميلة بكل املقايي�س والأهداف ،والفرن�سيون
ينظرون لها بكل انبهار ومتعن».
النقيب /حممود بن ج�سا�س احلرا�صي �ضابط
التدريب يف ال�سفينة قال« :هناك �أدوار رئي�سية
نحر�ص جميعا على تقدميها ،وتتمثل يف ن�رش
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ر�سائل ال�سالم للعامل وتعريف زوار املهرجان
وال�سفينة خا�ص ًة مبا تتمتع به ُعمان من
تنوع �سياحي وثقايف ،ودعوتهم لزيارة ُعمان
للتعرف على ذلك عن قرب ،وكون ال�سفينة تعد
من ال�سفن ال�رشاعية ،فهنالك حر�ص �شديد من
جميع القائمني عليها من �أجل �إعطاء املتدربني
جرعات كبرية من متطلبات الإبحار ال�رشاعي،
وكل ما يحتاجونه لذلك خا�صة و�أن ال�سفينة
�سوف ت�شارك يف العديد من ال�سباقات ال�رشاعية
خالل رحلتها احلالية».
الرقيب جوي �سو�سن بنت عبداهلل اجلابرية
متدربة بال�سفينة قالت« :م�شاركتي يف رحلة
�صواري املجد وال�سالم تعد م�شاركة مثرية
و�شيقة بكل تفا�صيلها بالن�سبة يل ،خا�صة و�أنها
تعد الأوىل بالن�سبة يل ،وال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) ومن خالل هذه الرحلة تقدم ر�سالة
ال�صداقة وال�سالم جلميع �شعوب العامل ،وهذا �أهم
ما ميكن تقدميه للعامل».
وحتدث كر�ستيان باردو (من�سق اللجنة
املنظمة ملهرجان �أرمادا) قائ ًال�« :أنا م�رسور
للغاية مل�شاركة ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
والتي جاءت لتكمل م�سرية (�شباب ُعمان
الأوىل) يف امل�شاركات البحرية ،حيث كان يل
ال�رشف �أن �أعمل مع طاقمها يف عام 1983م،
ولنا كل ال�رشف �أن نكون من م�ستقبلي ال�سفينة
ومتابعيها».
الزائر عبداهلل ال�سلمي من جمهورية اليمن
ال�شقيقة قال« :لقد بهرت مبا �شاهدته يف (�شباب
ُعمان الثانية) ،وما زاد �سعادتي هو ردود فعل
الزوار لل�سفينة الذين حتدثوا عن �سيا�سات

العميد الركن بحري/
�سامل بن نا�صر القا�سمي

�سلطنة ُعمان امل�ساملة والداعية لعدم التدخل يف
�ش�ؤون البلدان الأخرى ،وذلك وبال �شك كما عهدنا
ُعمان البلد الداعي لل�سالم وال�صداقة ،وهذا من �أهم
الأ�سباب التي جعلتني �أزور ال�سفينة ك�أول حمطة
�أمر عليها �ضمن فعاليات املهرجان ,خا�ص ًة و�أنها
البلد العربي الوحيد امل�شارك ب�سفينة �رشاعية بغاية
الروعة ،وكان هناك جمموعة من الت�سا�ؤالت من
قبل اجلمهور الفرن�سي متثلت يف ال�س�ؤال عن التاريخ
البحري ال ُعماين ,وتاريخ بناء ال�سفينة ,وكذلك
م�شاركة املر�أة �ضمن طاقم ال�سفينة ،وال�سفينة
وطاقمها وفروا فر�صة كبرية للإجابة على هذه
اال�ستف�سارات من اجلمهور».
كما حدثنا املواطن قي�س بن عبداهلل اخلرو�صي
قائ ًال�« :أثناء زيارتنا للعا�صمة الفرن�سية باري�س
الحظت تفاعل الإعالم الفرن�سي حول م�شاركة
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يف مهرجان (�أرمادا)
البحري ،وهذا الأمر حفزين على التوجه ملدينة
(روان) لزيارة ال�سفينة وم�شاركة طاقمها هذا
الواجب الوطني جتاه ُعمان ،و�سعدنا كثريا بالأعداد
الهائلة التي حت�رض هذا املهرجان ،وهذا املجهود
الكبري الذي يقدمه طاقم ال�سفينة ،والأهم هو ال�سعادة

املقدم الركن بحري/
�سليمان بن خلف احلو�سني

الفريق �أول متقاعد/
فران�سوا فرو�سري

التي ر�سمت على الكثري من الزوار �أثناء زيارتهم
لل�سفينة ،وهي فر�صة طيبة لن�رش ر�سالة ال�سلطنة
ر�سائل املحبة وال�سالم والتعريف بتاريخ ُعمان
البحري عرب الع�صور ،وهذه فر�صة �سانحة بال �شك
للرتويج ال�سياحي واالقت�صادي لل�سلطنة ،والتعريف
بال�سلطنة ومكانتها احل�ضارية والتاريخية على حد
�سواء».
خم�سة ع�شر �ألف ميل بحري
هذا ،وي�صل �إجمايل امل�سافة التي �ستقطعها
�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) خالل رحلتها الدولية
الرابعة �إىل القارة الأوروبية ملا يقارب من خم�سة
ع�رش �ألف ميل بحري ،وذلك بعد عودتها �إىل قاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية املقررة يف ال�سابع من �شهر
�أكتوبر القادم ،و�ستقوم ال�سفينة خالل رحلتها التي
ت�ستمر ل�ستة �أ�شهر بزيارة �إىل عدد من الدول الأوروبية
للم�شاركة يف �سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة،
وامل�شاركة يف عدد من املهرجانات واالحتفاالت،
وت�سعى ال�سفينة �إىل �إي�صال ر�سالتها واملتمثلة يف مد
�أوا�رص ال�صداقة والإخاء بني ال�سلطنة وخمتلف دول
العامل من خالل التعريف بالثقافة ال ُعمانية الأ�صيلة
يف خمتلف حمطاتها الدولية.

اللواء مهند�س/
ا�ستيفان بي�شو

الرقيب جوي/
�سو�سن بنت عبداهلل اجلابرية

عبداهلل ال�سلمي

قي�س بن عبداهلل اخلرو�صي
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مب�شاركة عدد من اخلرباء وامل�ست�شارين والإعالميني من اجلهات احلكومية:

�إعداد:

النقيب� /سعيد بن خالد النافعي

ت�صوير :الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاين  -الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

انطالق التمرين الإ�سرتاتيجـــــــــــــي ال�سنوي ( �صنع القرار  )6بكلية الدفاع الوطني

انطلقت يوم  6/23مبقر كلية الدفاع الوطني فعاليات التمرين ال�سنوي اال�سرتاتيجي «�صنع القرار  »6الذي ينفذه
ْ
امل�شاركون بالدورة ال�ساد�سة من خمتلف اجلهات الع�سكرية والأمنية واملدنية بح�ضور عدد من اخلرباء وامل�ست�شارين من
اجلهات الع�سكرية والأمنية والوزارات والهيئات احلكومية وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني ،وقد رحب اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين بامل�شاركني من اخلرباء وامل�ست�شارين والإعالميني ،و�أكد على
�أهمية هذه امل�شاركة و�ضرورة التفاعل مع جمريات التمرين لتحقيق الأهداف املتوخاة ،كما ا�ستمع اجلميع �إىل �إيجاز
عن الربنامج العام للتمرين قدمه العميد الركن حممد بن يعرب ال�سيفي م�ساعد �آمر كلية الدفاع الوطني.
وي�أتي التمرين الذي ت�ستمر فعالياته حتى الرابع من يوليو،
تتويجا للمعارف واملهارات الأكادميية التي اكت�سبها امل�شاركون
ً
يف الدورة ،وترجمة للمعارف النظرية �ضمن خطة املنهاج العام
ومقرراتها الأكادميية الإ�سرتاتيجية املت�ضمنة �أحدث تقنيات
للدورة َّ
التدريب على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
أ�سا�سيا
وحمورا �
مهما
ًّ
و ُيع ُّد مترين كلية الدفاع الوطني حدثًا ًّ
ً
من حماور القيادة والتحليل الإ�سرتاتيجي ،ويعتمد يف املقام الأول
على قدرات امل�شاركني بالدورة على الإملام بالدرا�سات والق�ضايا
الإ�سرتاتيجية ذات ال�صلة مبفاهيم الأمن الوطني ،و�إدراكهم لأهمية
امل�صالح والأهداف الوطنية العليا� ،إ�ضافة �إىل معرفتهم مبنهجية
العمل امل�شرتك التكاملي يف �إطار املنظومة الوطنية ال�شاملة،
لتوظيف �أدوات القوة الوطنية مبا يحقق ويحافظ على الأمن الوطني.
ويهدف التمرين (�صنع القرار � ) 6إىل �إر�ساء قواعد فكرية
ومنهجية �إ�سرتاتيجية لتحقيق مبد�أ التعاون امل�شرتك والتكامل
بني خمتلف اجلهات احلكومية الع�سكرية منها والأمنية واملدنية،
كما يهدف �إىل التطبيق العملي واملمار�سة الفعلية لأدوات
التخطيط الإ�سرتاتيجي يف امل�ستوى الوطني ،واملمار�سة العملية
لفنون ومهارات �إدارة الأحداث واحلاالت اال�ستثنائية من املنظور
الإ�سرتاتيجي.
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وبهذه املنا�سبة� ،أدىل اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية
الدفاع الوطني مدير التمرين ،بت�رصيح للتوجيه املعنوي قال فيه:
«يعد التمرين ال�سنوي ( �صنع القرار� )6أحد �أهم املحطات الرئي�سية يف
املنهاج العام للكلية ،وهو �أحد �أهم التمارين على امل�ستوى الوطني الذي
حر�صت الكلية على تنفيذه مب�شاركة عدد من اخلرباء وامل�ست�شارين من
خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،والذي يهدف �إىل حتقيق العمل الوطني
التكاملي امل�شرتك فيما بينها يف �صنع واتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية
على امل�ستوى الوطني فيما يتعلق بالق�ضايا الوطنية والإقليمية
والدولية وت�أثريها على الأمن الوطني ،ا�ستنادا على الأ�س�س والأدوات
والطرق العلمية التي اكت�سبها امل�شاركون بالدورة يف خمتلف العلوم
الإ�سرتاتيجية ،حيث يقوم امل�شاركون بدرا�سة وحتليل وتقييم جمموعة
من الأحداث والفر�ضيات التي حتاكي البيئة املحلية والإقليمية
والدولية لتمكني امل�شاركني من ممار�سة القيادة وال�سيطرة للو�صول
�إىل �صناعة القرار على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،كما �أن هذا التمرين يعد
فر�صة �سانحة لتبادل اخلربات واملعارف والأفكار بني امل�شاركني فيه
واخلرباء ممثلي اجلهات احلكومية ،و�أمتنى للجميع التوفيق يف تنفيذ
جمريات وفعاليات هذا التمرين ،و�أ�شكر كل اجلهات احلكومية التي
رحبت بامل�شاركة يف هذا التمرين الذي نعتربه حمطة مهمة للقاء،
ويحقق العمل اجلماعي امل�شرتك ك�أحد �أهداف الكلية وقيمها».

ومن جانبه قال العميد الركن بحري
�أحمد بن فريي البلو�شي (موجه �إ�سرتاتيجي
اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني
بالكلية)« :ي�أتي التمرين الإ�سرتاتيجي
مدير التمرين:
تتويجا للح�صيلة املعرفية
(�صنع القرار)6/
ً
والفكرية التي اكت�سبها امل�شارك خالل ال�سنة
التمرين يهدف �إىل حتقيق العمل
الأكادميية ،وذلك من خالل مقررات الف�صل
الوطني التكاملي امل�شرتك
الأول الذي يت�ضمن الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
من حتليل وتخطيط �إ�سرتاتيجي ،والدرا�سات
يف ال�ش�أن الوطني� ،إ�ضافة �إىل مقررات الف�صل
الثاين الذي ي�شتمل على الدرا�سات الإقليمية
والدولية وامل�ؤ�س�سات الدولية الفاعلة ،حيث يقوم امل�شارك بتحليل خمتلف
الق�ضايا الإ�سرتاتيجية ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية يف ال�ش�أن الوطني
والإقليمي والدويل ،ويهدف التمرين �إىل �إثراء فكر امل�شارك لعملية �صنع
القرار على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي من خالل �إك�سابهم املعارف واملهارات
التي متكنهم من تويل املنا�صب القيادية ،وليتمكنوا من �صياغة ال�سيا�سات
اً
و�صول �إىل اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية
والإ�سرتاتيجيات الوطنية
ال�سليمة».
وقال العميد �سعيد بن حمد البلو�شي قائد �رشطة حمافظة م�سقط
العميد/
العميد الركن بحري/
(م�ست�شار بالتمرين)« :ال �شك �أن لهذا التمرين �أهمية بالغة يف �إعداد الكوادر
�سعيد بن حمد البلو�شي
�أحمد بن فريي البلو�شي
الوطنية املنت�سبة لدورات الدفاع الوطني و�صقل مهاراتهم وتهيئتهم
م�ست�شار بالتمرين
للم�شاركة يف �صنع القرارات الإ�سرتاتيجية يف احلوادث والق�ضايا موجه ا�سرتاتيجي بالكلية
احليوية واملهمة على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل ،كما تكمن
�أهمية التمرين يف جمال الأمن الوطني ب�شكل عام� ،إذ �إن حتليل الأحداث
من النواحي ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ير�سم طريقا وا�ضحا
ملتخذي القرارات الأمر الذي يجعل القرار مبن�أى بالقدر امل�ستطاع عن ردود
الفعل ال�سلبية �سواء على امل�ستوى الداخلي للدول �أو امل�ستوى اخلارجي
الذي يخ�ص العالقات الدولية .و�سلطنة عمان وهلل احلمد بف�ضل ال�سيا�سة
احلكيمة حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى –حفظه اهلل ورعاه -تنعم باال�ستقرار والأمن ،ونالت على امل�ستوى
نظرا البتعادها عن التدخل يف
اخلارجي احرتام وتقدير املجتمع الدويلً ،
ق�ضايا
مع
التعامل
يف
املتوازنة
ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى ونظرتها
ال�شيخ/
ال�سيد/
املنطقة والعامل».
�شبيب بن املردا�س البو�سعيدي عبداحلكيم بن عامر الهنائي
م�شارك
م�ست�شار بالتمرين
وقال ال�سيد �شبيب بن املردا�س البو�سعيدي مدير عام ال�ش�ؤون املحلية
بوزارة الداخلية ( م�ست�شار بالتمرين)« :ال �شك �أن مثل هذه التمارين لها هدف
وقال ال�شيخ عبداحلكيم بن عامر الهنائي ( م�شارك بالدورة
�سام ووطني ،و�أن تكاتف كل اجلهات احلكومية (الع�سكرية والأمنية واملدنية)
ٍ
واخلا�صة لها �أهمية كبرية يف �صنع القرار ال�سليم وال�صائب ،وذلك من خالل ال�ساد�سة )« :ميثل التمرين الإ�سرتاتيجي لكلية الدفاع الوطني الن�شاط
تقدمي املعلومات املطلوبة واملفيدة والقيمة التي تخدم �صناع القرار من الرئي�سي اخلتامي لهذه الدورة ،حيث مت ت�صميمه ليمنح امل�شاركني
�أجل �أخذ القرار املنا�سب جتاه حدث معني �سواء كان حمليا �أو �إقليميا �أو الفر�صة للم�شاركة يف عملية �صنع القرار الوطني والإقليمي والدويل
ً
دوليا ،وكذلك �صنع االحتماالت التي قد حتدث يف امل�ستقبل ،وو�ضع احللول على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي ،ولتطوير مهاراتهم يف عملية �صنع
القرارات الإ�سرتاتيجية».
املنا�سبة لتفادي هذه التحديات والعقبات ،و�آلية التعامل معها».
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تغطية :النقيب /يون�س بن حممد املحروقي
عد�سة :العريف /نــوح بن �سالـــم الكلبـانـــي

تنفيذ فعاليات التمرين ال ُعماين الإيطايل امل�شرتك (جب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �شم�س )2/بجمهوري ـ ــة �إيطاليـ ـ ـا ال�صديقـ ـ ــة

�أك��دت جمريات و�أح��داث التمرين على مدى
كفاءة وقدرة القوة امل�شاركة يف م�سرح العمليات يف
خمتلف الظروف والت�ضاري�س الوعرة مما يعك�س
بجالء م�ستوى التدريب والت�أهيل العاليني

ا�ست�ضافت جمهورية �إيطاليا ال�صديقة
العماين الإيطايل امل�شرتك (جبل
التمرين ُ
�شم�س )2/خالل الفرتة ( ،)6/28-16والذي
العماين ممثال
نفذه اجلي�ش ال�سلطاين ُ
يف عنا�صر من قوة �أمن م�سندم التابعة
لقطاع م�سندم م��ع كتيبة امل�شاة
اجلبلية التا�سعة باجلي�ش الإيطايل ،وذلك
يف مناطق التمرين (مونتي �ستابيتا)
التابعة للجي�ش الإيطايل مبدينة الكويال.
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يف ختام فعاليات التمرين ال ُعماين الإيطايل (جبل �شم�س)2/
نفذ امل�شاركون من اجلانبني بيانا عمليا يوم  6/26وذلك يف جبال
مونتي�شو مبدينة الكويال الإيطالية ،وذلك حتت رعاية العميد ديفيد
�سكاالبرين قائد لواء امل�شاة اجلبلية باجلي�ش الإيطايل ،وبح�ضور
العميد الركن ن�صري بن نا�رص اجلامودي قائد قطاع م�سندم باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،وبح�ضور عدد من كبار ال�ضباط وال�ضباط باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين واجلي�ش الإيطايل.
ونفذ امل�شاركون من اجلانبني خ�لال البيان العملي اخلطط
املر�سومة له ،ومبا يحقق الأهداف التدريبية املتوخاة من فعاليات
التمرين ،والتي �أظهر خاللها امل�شاركون م�ستوى عاليا يف الأداء
وال��روح املعنوية ،وعك�ست جمريات �أح��داث التمرين ما يتميز به
منت�سبو اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين من الكفاءة والقدرات الدالة على
م�ستوى التدريب والت�أهيل العايل ،والقدرة على االن�سجام يف تنفيذ
املهام امل�شرتكة.
هذا ،وقد ا�شتمل التمرين امل�شرتك (جبل �شم�س )٢/على العديد
من الفعاليات والأن�شطة التدريبية يف العمليات الع�سكرية امل�شرتكة،
والتي تعزز من �إدام���ة امل�ستويات العالية يف الأداء والكفاءة
واجلاهزية القتالية لدى امل�شاركني يف التمرين.
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العميد
ديفيد �سكاالبرين

العميد الركن
ن�صري بن نا�صر اجلامودي

يعد التدريب �أهم العنا�صر التي ترتكز عليها
قوات ال�سلطان امل�سلحة لتنفيذ مهمتها الأ�سا�سية يف
الدفاع عن حيا�ض الوطن العزيز
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املقدم الركن
علي بن هالل ال�سلماين

املقدم
باولو �ساندري

وقد �أكدت جمريات و�أحداث التمرين على مدى كفاءة وقدرة القوة
امل�شاركة يف م�رسح العمليات يف خمتلف الظروف والت�ضاري�س الوعرة
مما يعك�س بجالء م�ستوى التدريب والت�أهيل العاليني ،كما يعد التمرين
فر�صة �سانحة وتربة خ�صبة جلميع امل�شاركني من اجلانبني لتبادل
اخلربات واملعلومات واملعارف الع�سكرية امل�شرتكة.
وي�أتي تنفيذ التمرين امل�شرتك (جبل �شم�س )٢/امتدا ًدا لن�سخته
ال�سابقة (جبل �شم�س )١/والتي �أقيمت فعالياته يف �أرا�ضي ال�سلطنة
عام ٢٠١٦م ،وقد مت �إع��داد امل�شاركني يف التمرين �إع��دا ًدا ميدان ًيا
مبا يتنا�سب مع متطلبات وجمريات هذا النوع من التمارين ،حتقيقا
للكفاءة التدريبية ،ال�سيما يف تنفيذ تكتيكات العمليات يف املناطق
اجلبلية ،ليتواكب مع جمريات وفعاليات التمرين ،هذا من جهة ،ومن
جهة �أخرى مراعاة للدرا�سات التدريبية على العمليات يف املناطق
اجلبلية.
كما ي�أتي تنفيذ مثل هذه التمارين يف �إطار اخلطة التدريبية التي
تنتهجها قيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين لإدامة امل�ستوى العايل يف
الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منت�سبي اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،حتقي ًقا للأهداف املرجوة ،ولتبادل اخلربات الع�سكرية مع
الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
وبهذه املنا�سبة حتدث العميد الركن ن�صري بن نا�رص اجلامودي
قائد قطاع م�سندم باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين قائال« :لقد �رسرنا

مب�شاهدة البيان العملي للتمرين بني القوات ال ُعمانية املتمثلة يف
قوة �أمن م�سندم وبع�ض من عنا�رص الكتيبة اجلبلية الإيطالية ،وما
�شاهدناه من �أداء حمرتف من قبل العنا�رص امل�شاركة يف التمرين،
يدعونا لل�شعور بالفخر واالعتزاز بهذه املجموعة املتميزة ،ونتمى
�أن تتوا�صل هذه التمارين بيننا وبني اجلانب الإيطايل لتبادل وك�سب
املزيد من اخلربات».
كما قال العميد ديفيد �سكاالبرين قائد ل��واء امل�شاة اجلبلية
باجلي�ش الإيطايل راعي املنا�سبة « :لقد �سعدت يف هذا اليوم برعاية
البيان العلمي للتمرين الإيطايل ال ُعماين امل�شرتك ،ومما ال �شك فيه
�أن هذا التمرين يربز �أوجه التعاون بني اجلي�ش الإيطايل واجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين ،حيث �شاهدنا الهجوم العمودي والت�سلق والعديد
من الأ�ساليب امل�ستخدمة يف احلروب اجلبلية ،و�أمتنى يف امل�ستقبل �أن
تتاح الفر�صة للكتيبة اجلبلية الإيطالية التدرب مع اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين».
املقدم الركن علي بن ه�لال ال�سلماين قائد ق��وة �أم��ن م�سندم
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين حت��دث قائال« :يعد التدريب من �أهم
العنا�رص التي ترتكز عليها قوات ال�سلطان امل�سلحة لتنفيذ مهمتها
الأ�سا�سية يف الدفاع عن حيا�ض الوطن العزيز ،والت�ضحية بالغايل

والنفي�س حلفظ �أمنه وا�ستقراره ،وبهذا املبد�أ تكمن �أهمية التمارين
امل�شرتكة ،الأمر الذي ي�ؤكد حر�ص قيادة اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
واهتمامها بتنفيذ �سل�سلة التمارين امل�شرتكة مع ال��دول ال�شقيقة
وال�صديقة ،والتي من �ش�أنها �أن تزيد من تبادل واكت�ساب اخلربات
واملعارف بني امل�شاركني ،و�صوال �إىل حتقيق الأه��داف التدريبية
والعملياتية املتوخاة».
وقال املقدم باولو �ساندري قائد كتيبة امل�شاة اجلبلية التا�سعة
يف اجلي�ش الإيطايل�« :إنه من الفخر وال�رشف �أن ن�ست�ضيف عنا�رص
من اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف هذا التمرين امل�شرتك ،فاجلنود
ال ُعمانيون حمرتفون ومتميزون ج ًدا ,ويتمتعون بدرجة عالية من
التدريب واالن�ضباط ،وهم خري مثال ُيحتذى به ،ون�سعى �أن ت�سنح
الفر�صة املواتية للجانبني يف الو�صول �إىل املعرفة التامة باحلروب
اجلبلية والإمل��ام بالتكتيكات لعنا�رص امل�شاة والهند�سة وتبادل
اخل�برات بني امل�شاركني ال ُعمانيني والإيطاليني ،وه��ذا التمرين
يحظى باهتمام كبري وعلى �أعلى امل�ستويات ،حيث يعد تنوع البيئات
التي يتم التدرب فيها �أحد �أهم �أهداف التمرين ،و�أمتنى �أن يحظى
كال اجلانبني باال�ستفادة التامة ،و�أن حتظى كتيبة امل�شاة اجلبلية
التا�سعة بفر�صة امل�شاركة يف التمرين القادم يف �سلطنة ُعمان».
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فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية يتوج باملراكز الأوىل يف م�سابقـــــــــــــــــــــــات البطولة الع�سكرية الدولية للرماية ( بزيل ) باململكة املتحدة

ح�صد رماة الفريق ( )30ك�أ�سا ،و( )184ميدالية
ملونة موزعة بني ( )107ميداليات ذهبيات ،و()40
ميدالية ف�ضية ،و( )37ميدالية برونزية

رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
يزور فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية امل�شارك يف بطولة (بزيل)

حقق فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية �إجنازات م�شرفة وح�صل على املراكز الأوىل يف م�سابقات الرماية املختلفة يف البطولة
الع�سكرية الدولية للرماية التي �أقيمت مناف�ساتها على ميادين الرماية مبع�سكر (بربرايت /بزيل) باململكة املتحدة خالل الفرتة من (،)6/25-14
ومب�شاركة عدد من الفرق التي متثل كال من اململكة املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية ،وكندا ،وجمهورية �صربيا ،بالإ�ضافة �إىل ال�سلطنة.
متكن فريق قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية من الفوز بـ ( )30ك�أ�سا،
وح�صد ( )184ميدالية ملونة موزعة بني ( )107ميداليات ذهبيات ،و()40
ميدالية ف�ضية ،و( )37ميدالية برونزية ،خالل املناف�سات التي �شهدتها
بطولة (بزيل) التي ت�ضمنت م�سابقة اجلي�ش الربيطاين ( ،)ARAوم�سابقة
االحتاد الوطني الربيطاين (.)NRA
ومن �أهم الك�ؤو�س التي ح�صدها رماة الفريق الك�أ�س الأغلى يف البطولة
التي حتمل ا�سم موالنا جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه ( -ك�أ�س �صاحب اجلاللة)
والتي متنح للرامي الدويل الفائز مبجموع م�سابقتي رماية البندقية
من م�سافات متفاوتة ،وقـد ت�شـرف باحل�صـول عليها هذا العام الرقيب
حممد بن خزام الهنائي ،كما ح�صل الفريق على عدة ك�ؤو�س يف م�سابقات
بطولة الرماية الدولية املختلفة على م�ستويات فردية ومن �ضمنها ك�أ�س
م�سابقة الرماية (الراقد  500مرت  )BSAوك�أ�س م�سابقة ( الكنارد) وك�أ�س
م�سابقة (�أمربيال تباكو) وجميعها كانت من ن�صيب الوكيل �أول خليل بن
�سامل ال�شملي ،كما نال ك�أ�س م�سابقة الرماية (التقدم) ،وك�أ�س م�سابقة
(بيزيل بولت) وك�أ�س م�سابقة (ال�ستيفن) وك�أ�س م�سابقة (الونتج)
الرقيب حممد بن خزام الهنائي� ،أما ك�أ�س م�سابقة (اجلال�س) فقد ح�صل
عليه الوكيل �أول �أحمد بن من�صور الرواحي ،ونال النقيب �سامل بن حمد
الهنائي ك�أ�س م�سابقة (رابيد اجرجيت) ،و�أما ك�أ�س م�سابقة (روبيل) فقد
ناله النقيب علي بن مبارك اخلاطري ،وح�صل املالزم �أول حممد بن خليفة
ال�سعدي على ك�أ�س م�سابقة ( امليدان الق�صري) ،وفـاز الرقيب �سلطان بن
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حممد املجريف بك�أ�س م�سابقة (نل�سون) وك�أ�س م�سابقة (هيلي بارك)
وك�أ�س م�سابقة امل�سد�س) � ،أما ك�أ�س م�سابقة (هو�س هولد) فقد كان من
ن�صيب الوكيل �أول �سامل بن هوي�شل الدرعي .
كما حقق الفريق عدة ك�ؤو�س على م�ستويات جماعية من �أهمها ك�أ�س
م�سابقة (برين�س ميد) ،وك�أ�س م�سابقة (كندا) ،وك�أ�س م�سابقة (هايث)،
وك�أ�س م�سابقة (املبني) ،وك�أ�س م�سابقة ( احلواجز املجموع العام )،
وك�أ�س م�سابقة (روبريت�س) ،وك�أ�س م�سابقة (الدوق) ،وك�أ�س م�سابقة
(امليثيون) ،وك�أ�س م�سابقة ( كلوز كمبات مات�ش) ،وك�أ�س م�سابقة ( جان
ماكر ) ،وك�أ�س م�سابقة (انرت يونايتد ت�شامبون �شب) ،وك�أ�س م�سابقة (حمل
امل�صاب و�إعادة تزويد احل�ضرية) ،وك�أ�س م�سابقة (يونايتد �سريف�س)،
وك�أ�س (امل�سابقة الدولية).

قام الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين رئي�س
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  6/7بزيارة فريق قوات
ال�سلطان امل�سلحة للرماية امل�شارك يف بطولة بزيل الدولية
للرماية ،وذلك يف املع�سكر التدريبي الذي �أقامه الفريق
ا�ستعدادا للم�شاركة يف مناف�ســات البطولة الع�سكـرية الدولية
للرمايـة (بزيل).

وقد حث الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة الرماة على بذل مزيد من اجلهد واال�ستمرار يف
تقدمي امل�ستويات امل�رشفة يف البطولة الع�سكرية الدولية
للرماية (بزيل) ،م�شي ًدا باال�ستعدادات واجلاهزية التي يقوم
بها الفريق خلو�ض غمار مناف�سات البطولة ،حتقيقا للنتائج
املتقدمة كما اعتاد عليها الرماة يف هذه البطولة �سنو ًيا.
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ـة

يف حياتنا اليومية منر بكثري من املواقف ،وتواجهنا العديد من �صور
املمار�سات احلياتية املختلفة ،ونالحظ ت�رصفات متباينة
من جانب النا�س الذين نقابلهم �أو نتعامل معهم ،منها
ما هو �إيجابي و�آخر �سلبي ،وهذه امل�شاهد �أو املواقف �أو
حكرا على بلد دون �آخر� ،أو
املمار�سات �أو الت�رصفات لي�ست ً
مقيدة بزمان �أو
موقع معينّ يف البلد نف�سه ،كما �أنها لي�ست ّ
بيئة حمددين ،بع�ض هذه ال�صور قد متر مرور الكرام دون
نظرا ملا حتدثه من �أثر جيد
أثرا ُيذكر ،والأخرى قد تتطلب وقفةً ،
�أن ترتك � ً
يتطلب ا�ستمراره� ،أو غري منا�سب يجب عالجه �أو تقوميه ،وهذه امل�شاهدات �أو
املالحظات والتي �س�أتطرق �إىل بع�ضها من اجلانب الذي �أراه �سلب ًيا من وجهة
نظري املتوا�ضعة ،يراها الكثريون غريي ،ولعل معظم هذه املمار�سات تقع يف
الطرقات والأماكن العامة واخلا�صة ،التي يرتادها معظم النا�س.
• املركبات �أو ال�سيارات التي ن�ستخدمها كلها تقري ًبا م��زودة بو�سائل
و�أجهزة ت�ضمن ال�سياقة الآمنة ،وت�ساعد يف املحافظة على �أرواح م�ستخدميها
والآخرين ،ومن ذلك الأ�ضواء والإ�شارات و�أجهزة التنبيه التي يجب ا�ستخدامها
حادث ما
ي�سارا �أو التوقف املفاجئ� ،أو يف حالة وقوع
عند االنعطاف ميي ًنا �أو
ٍ
ً
�أو خطر معينّ يف الطريق لتنبيه الآخرين لأخذ حذرهم ،واملالحظ �أن البع�ض ال
ي�ستخدمها ،وك�أنه ال يعلم �أنها موجودة مبركبته ،فينعطف دون �إعطاء �إ�شارة ،كما
�أنه ال ي�ستخدم �أداة التنبيه املنا�سبة يف الوقت املنا�سب ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل
حوادث كان ميكن تفاديها من خالل ا�ستخدام هذه اخلا�صية املتوفرة بال�سيارة،
والتي ال تتطلب �أكرث من حتريكها ب�إ�صبع� ،أو بحركة ب�سيطة من �إحدى اليدين.
• مواقف ال�سيارات مت �إيجادها للت�سهيل على مرتادي الأماكن املختلفة،
وخا�صة مواقع اخلدمات ،والت�سوق وغريها ،وو�ضعت اللوحات الإر�شادية
للتنبيه �إىل الأماكن املخ�ص�صة للوقوف العام ،وكذلك تلك املخ�ص�صة
ل�سيارات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و�سيارات اخلدمات ال�رضورية الأخرى،
�إال �أنه من املالحظ �أحيا ًنا وقوف البع�ض يف تلك املواقف دون مراعاة
للوحات التي تظهر عدم ج��واز ذل��ك ،وخا�صة تلك املخ�ص�صة لذوي
قليل عن
االحتياجات اخلا�صة ،مع �أن هنالك مواقف �شاغرة قد تبعد اً
تلك املواقف ،لكن البع�ض يف�ضل املكان الأقرب �إىل وجهته ،وهو �أمر
يخالف النظام ،وبعيد عن اجلوانب الإن�سانية التي تق�ضي مبنح

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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تقديرا لظروفهم اخلا�صة.
هذه الفئة الأهمية
ً
• االل��ت��زام بالدور يف �أماكن اخلدمات العامة
واخلا�صة ،حيث من املالحظ �أحيا ًنا �أن هناك من
متعلل ب�أ�سباب
يتخطى الآخرين وال يلتزم ب��دوره،
اً
منها ارتباطه ب�أمر مهم ،وهو �أمر اليعطيه العذر� ،إذ
�أن معظم من ينتظرون لديهم �أعمال والتزامات ،مع �أن
االلتزام واالنتظام يف طابور املنتظرين يف �أي موقع،
يعطي الآخرين االنطباع ب�أننا �شعب منظّ م ومتح�رض،
وبالتايل يفر�ض عليهم احرتامنا وتقديرنا،ومت�سكنا
بذلك ال يجب �أن يكون يف بلدنا فقط ،و�إمنا البد �أن
مالزما لنا يف كل مكان نذهب �إليه ،و�أنه البد
يكون
ً
من تعويد �أنف�سنا وتروي�ضها على االنتظار ،فاحلياة
تفر�ض علينا ذلك� ،إذ �أننا ل�سنا وحدنا يف هذه الدنيا،
م�سخرا خلدمة �أحدنا دون الآخرين،
ولي�س كل �شيء
ً
دائما وفق ما ي�شتهي ويحب
و�أن الأم��ور قد ال ت�سري ً
كل منا ،و�أن االنتظام فيه دليل على احرتام الإن�سان
والوقت م ًعا.
• �إلقاء املخلفات يف غري مواقعها ،حيث يالحظ
�أن البع�ض يلقي املخلفات يف �أماكن غري خم�ص�صة
لذلك كالطرق ،وامليادين ،و�أم��ام املنازل ،ومواقع
التنزه :كاحلدائق ،وال�شواطئ وغريها ،مع �أنه توجد
�صناديق خم�ص�صة للقمامة يف كل مكان ،ويف �أغلب
احلاالت تكون قريبة من الأماكن التي تلقى فيها هذه
املخلفات ،بحجة �أن اجلهات املعنية �ستقوم بجمعها،
وهي حجة تدل على الإهمال والالمباالة ،حيث �إن تلك
اجلهات لي�ست هي امل�س�ؤولة الوحيدة عن النظافة يف
الوطن ،فكل فردٍ م�س�ؤول عن النظافة ،حيث �إن �صناديق
القمامة توجد يف كل مكان ،ودور املواطن واملقيم هو
�أن ي�ضع خملفات ما ي�ستهلكه يف تلك ال�صناديق والتي
عادة ما تكون بالقرب من منزله �أو متجره �أو مكان
تنزهه ،فالنظافة دليل على تقدم ال�شعوب وحت�رضها،
وعالمة من عالمات رقي الأمم.

• ارتداء الزي غري املنا�سب ،حيث
يرتدي البع�ض مالب�س ال تليق به �شخ�ص ًيا،
وكذلك قد تكون غري منا�سبة للمكان �أو
املوقع الذي يرتاده� ،إذ يجب على الإن�سان
�أن يظهر باملظهر الالئق �أمام الآخرين ،من
منطلق املثل القائل( :كُ ْل ما يعجبك ،وارتدي
ما يعجب الآخرين) ،ونحن يف هذا الوطن العزيز
نعتز بزينا الوطني ،الذي يجب �أن نتم�سك به.
كما �أن تقديرنا للبا�س املنا�سب �إمنا يدل على
تقديرنا للمكان واملنا�سبة والقائمني عليها،
كما يعك�س احرتامنا لأنف�سنا وتقديرنا لها،
وهذا االلتزام بالزي املتعارف عليه –بح�سب
حرية الإن�سان ولكنه يدل
املنا�سبة -ال يحد من ّ
ح�سه بامل�س�ؤولية املجتمعية وانتمائه
على علو ّ
ملجتمعه.
�سلبي ًة يف
�إن هذه املالحظات – والتي تبدو ّ
ظاهرها -ال تعبرّ بال�رضورة عن متادٍ مق�صودٍ
من مرتكبيها ،ولكن قد ت�صدر لقل ِة وعيهم
بت�أثريها على امل��دى الق�صري �أو الطويل �أو
ا�ستعجالهم �أحيا ًنا ،والكتابة عنها ال يكون �إال
لت�سليط ال�ضوء على �آثارها لتجنبها وت�صويبها.
وبالرغم من املالحظات �أو امل�شاهدات التي
ذُكرت ،والتي نعدها �سلبية �أو غري م�س�ؤولة،
ف�إن هناك دون �شك – يف املقابل -العديد من
املظاهر واجلوانب الإيجابية التي تواجهنا يف
احلياة اليومية ،والتي نالحظها بعني التقدير
واالع��ت��زاز ،وه��ي ت��دل على رق��ي �أ�صحابها،
و�سلوكهم احل�ضاري ،وغريتهم على الوطن
امل�رشفة
العزيز ،وحر�صهم على �إعطاء ال�صورة
ّ
دوما عزي ًزا �أب ًيا
عنه يف الداخل واخلارج ،ليبقى ً
بهمم �أبنائه و�إخال�صهم وت�ضحياتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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َم ِ
المــحٌ مـــن ال َّت ِار ِ
ال َع ْ�س َك ِر ِّي ال ُع َمانيِ ِّ

عهــد دولـــة بنـــي نبـهــان
لقد ا�ستعر�ضنا يف املقالة املا�ضية التاريخ الع�سكري
ال ُعماين خالل حكم دولة اليحمد يف ُعمـــــان فــــي
الـــقرن الثاين الهجــــري /الثامن امليالدي ،ودوره يف
الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية واال�ستقالل التام ل ُعمان،
وت�أمني خطوط املالحة البحرية من هجمات القرا�صنة,
وبالتايل ت�أمني ان�سياب التجارة بني ُعمان واجلزيرة العربية
والعامل اخلارجي .و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة جز ًءا من
التاريخ الع�سكري ال ُعماين يف عهد دولة بني نبهان.

العميد الركن متقاعد
�سعــود بــن �سليمــان احلبـ�سي
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ت�شري معظم املراجع ب�أن دولة بني نبهان
حكمت �أج���زاء ك��ث�يرة م��ن ُع��م��ان بعد دول��ة
اليحمد ,وقد كان لها دور �سيا�سي من جانب
القوة وال�سطوة واملدنية .لقد كانت هذه الدولة
«متثل نظاما �سيا�سيا بحتا� ,إذ �أن �سالطينها
وملوكها �سلكوا �أ�سلوبا مغايرا لأ�سلوب الأئمة
الذين ات�صفوا بالزهد والتق�شف ,يف حني مال
�سالطني وملوك بني نبهان �إىل حياة الرفاهية,
وال�ت�رف ,والفخامة ,واملدنية ،والعلمانية
يف �أ�سلوب احلكم ,فبنوا لأنف�سهم القالع,
واحل�صون لت�صد عنهم هجمات مناف�سيهم
�سواء كانت هذه الهجمات من داخل عمان �أو
خارجها» كما �أن حكم هذه الدولة متيز بتعدد
اململكات والإم���ارات امل�ستقلة ,ويحكم كل
منها �سلطان �أو ملك� ,إىل جانب �إمارات �أخرى
م�ستقلة يف �أجزاء من ُعمان يحكمها �أئمة �أو
�أمراء �آخرون كما هو حال الدول التي حكمت
عمان من قبلهم.
فرتة حكم دولة بني نبهان
لقد �أجمعت امل��راج��ع ب���أن ف�ترة حكم
هذه الدولة «ا�ستمر خم�سة قرون ,وكان ذلك
على فرتتني ,الأوىل عرفت بفرتة النباهنة
الأوائ��ل وا�ستمرت من عام 549هـ1154 ،م
– 906هـ 1500 ،م � ،أما الثانية التي عرفت
بفرتة النباهنة املت�أخرين وا�ستمرت من
906هـ 1500 ،م – 1034هـ1624 ،م» .وقد
كان عدد ملوكهم خالل الفرتة الأوىل ()22
�سلطان ًا وملكاً� ،أما خالل الفرتة الثانية بلغ
عددهم (� )8سالطني وملوك .ومن خالل قراءة
تاريخ عهد هذه الدولة ف�إنه يتعذر الو�صول
�إىل �رسد تاريخي دقيق منظم ،حيث �أن��ه مل
ي��دون التاريخ �أي تفا�صيل عن ف�ترة حكم

النباهنة الأوائل� ،أما حول فرتة حكم النباهنة
املت�أخرين ف�إن هناك رواي��ات مت�ضاربة ال
ميكن االعتماد عليها وم�شكوك يف �صحتها,
جزءا من
و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة ً
التاريخ الع�سكري العماين يف عهد بع�ض
من �سالطني وملوك بني نبهان كما وردت
يف امل��راج��ع املتوفرة ,وال���دور ال��ذي قاموا
به للدفاع عن ُعمان �ضد الغزو اخلارجي,
وحماوالت توحيدها من الداخل.
القوة والأحداث الع�سكرية يف عهد حكم دولة
بني نبهان
�أوال :عهد ال�سلطان �أبي املعايل كهالن بن
نبهان النبهاين:
توىل ال�سلطان �أبي املعايل كهالن بن
نبهان بن ذهل بن عمر بن حممد بن عمر بن
نبهان النبهاين احلكم يف جزء من عمان ،ويعتقد
ب�أنه يف املنطقة الداخلية من عمان يف فرتة
ما خالل القرنني ال�سابع والثامن الهجريني,
(الثالث ع�رش والرابع ع�رش امليالديني) وغري
معروف متى بد�أت وانتهت فرتة حكمه� .إال �إنه
ا�ستنادا �إىل تاريخ الغزو الذي قام به حكام
هرمز على عمان الذي �سي�أتي ذكره الحقا,
يعتقد ب���أن فرتة حكم ال�سلطان �أب��ي املعايل
كانت خالل القرن ال�سابع الهجري ,الثالث
ع�رش امليالدي.
مل ي��دون التاريخ �أي �إ���ش��ارة عن تعداد
القوة الع�سكرية يف عهد هذا ال�سلطان� ,أما
فيما يتعلق بحمالته الع�سكرية للدفاع عن
ُعمان ,فقد �أ�شار يو�سف بديوي �إىل �أن عمان
تعر�ضت لغزو خارجي من قبل حكام �شرياز
يف عام 660ه��ـ1261/م يف عهد امللك �أبي
املعايل كهالن بن عمر بن نبهان  ,حيث قام

�أجمعت املراجع ب�أن فرتة حكم
بني نبهان ا�ستمر خم�سة قرون,
وكان ذلك على فرتتني ,الأوىل
ُع ِر َفت بفرتة النباهنة الأوائل،
��ر َف��ت بفرتة
�أم���ا الثانية ُع ِ
النباهنة املت�أخرين
حممود بن �أحمد الكو�ستي ملك هرمز بهجوم
على عمان فا�ستوىل على ميناء ( قلهات)،
وبعد املفاو�ضات ب�ين امللك �أب��ي املعايل
وحاكم هرمز ،يوا�صل يو�سف بديوي روايته
ب�أن حاكم هرمز توجه �إىل (ظفار) وا�ستوىل
عليها ,ثم عاد �إىل داخلية عمان ,بثلث جي�شه
عن طريق البحر �إىل (قلهات) ,وباقي اجلي�ش
حت���رك ع��ن ط��ري��ق ال�ب�ر وت�شتت جي�شه يف
ال�صحراء وماتوا عط�شا وجوعا .ويف النهاية
وبعد معركة فا�صلة وقعت يف (طيوي) بني
ما تبقى من جي�ش حاكم هرمز الذي و�صل �إىل
(قلهات) عن طريق البحر ,وبني بني جابر ومن
معهم من القبائل العمانية وجي�ش امللك �أبي
املعايل ,انهزم جي�ش حاكم هرمز وقتل جميع
�أفراد اجلي�ش ودفنوا يف مدافن جماعية ,تعرف
اليوم بقبور (الرتك) .كما حدثت يف عهده عدة
�أح��داث ع�سكرية متثلت يف معارك قبلية يف
مناطق خمتلفة من عمان بينه وبني نظرائه
ال�سالطني وامللوك والقبائل العمانية هدفت
جميعها لال�ستيالء على ال�سلطة.
ثانيا :عهد ال�سلطان عمر بن نبهان بن
ذهل النبهاين:
توىل ال�سلطان عمر بن نبهان بن ذهل بن
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عمر بن حممد بن عمر بن نبهان احلكم يف جزء
من عمان ( غري م��ع��روف) يف ف�ترة ما خالل
القرن ال�سابع الهجري  /الثالث ع�رش امليالدي,
ومل تتوفر معلومات عن فرتة حكمه� .إال �أنه
ا�ستنادا �إىل تاريخ الغزو الذي قام به حكام
���ش�يراز على ع��م��ان خ�لال ف�ترة حكم هذا
ال�سلطان الذي �سي�أتي ذكره الحقا ,يعتقد
ب�أنه ا�ستلم احلكم بعد ال�سلطان �أبي املعايل
كهالن بن نبهان.
بالن�سبة للقوة الع�سكرية يف عهده ,مل
تتوفر معلومات قيمة ودقيقة ميكن االعتماد
عليها� ,أم��ا فيما يتعلق بحمالته الع�سكرية,
فقد �أ�شار يو�سف بديوي ب�أنه يف عام 674هـ،
1276م خالل فرتة حكم امللك عمر بن نبهان
النبهاين ,قام كل من فخر الدين �أحمد بن الداية
و�أخوه �شهاب الدين جنلي حاكم �شرياز ببالد
فار�س ,بغزو عمان ,وك��ان على ر�أ���س حملة
ع�سكرية قوامها �أربعة �آالف وخم�سمائة فار�س,
وعندما نزل ه���ؤالء الغزاة مبدينة (�صحار),
التقى بهم امللك عمر بن نبهان بجي�شه يف
حي (عا�صم) مبنطقة الباطنة� ,إال �أنه مل يتمكن
من �صد الغزاة وا�ست�شهد من رجاله ثالثمائة
رجل ,ثم توجه الغزاة �إىل (بهالء) العا�صمة
الثانية مللوك بني نبهان وحا�رصوها مدة
طويلة ,ولكنهم مل يفلحوا يف فتحها .وقد �أ�شار
الدكتور �سعيد بن حممد �إىل �أن هذا الغزو كان
يف 674هـ1276 ،م و�أن ملك �شرياز حا�رص
(بهالء) قرابة �أربعة �شهور ,لكن جنت عمان
منه ،حيث مات ابن الداية ,فقرر قادته العودة،
ف�سحبوا جيو�شهم من عمان.
ثالثا :ال�سلطان �سليمان بن مظفر بن
�سليمان النبهاين (الثاين):
ت��وىل ال�سلطان  /امللك �سليمان بن
مظفر ب��ن �سليمان ب��ن مظفر النبهاين
(الثاين) احلكم يف (بهالء) وهو �أحد �سالطني
النباهنة يف فرتة ما خالل القرن التا�سع
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الهجري اخلام�س ع�رش امليالدي .مل تتوفر
معلومات عن فرتة حكمه.
فيما يتعلق بالقوة الع�سكرية يف عهده,
مل ت��ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات قيمة ودق��ي��ق��ة ميكن
االعتماد عليها� ,أم��ا فيما يتعلق بحمالته
الع�سكرية ,فقد �أ�شار يو�سف بديوي ب�أنه يف
عام 866ه��ـ1461/م قام نور �شاة بن لقمة
ملك هرمز بغزو عمان ,على ر�أ�س جي�ش �ضخم
قوامه ع�رشون �ألف مقاتل ,بينهم �ألف فار�س.
وبعد انت�صاره وا�ستيالئه على عمان اتخذ من
(بهالء) مقرا له التي كانت مقرا للملك �سليمان
الذي غادر �إىل الأح�ساء بال�سعودية �أو �أفريقيا,
�إال �أن ال�سلطان �سليمان ع��اد فيما بعد �إىل
عمان ,ورجع �إليه ملكه .يف حني �أ�شار الدكتور
�سعيد بن حممد الها�شمي ,ب�أن هذه املعركة
كانت يف عام 872هـ1437 ،م ,و�أن ال�سلطان
�سليمان بن مظفر بن �سليمان ,عاد �إىل عمان
من منفاه بالأح�ساء وملك عمان ,ومل يعد نور
�شاه �إىل عمان ,ولكنه مل يذكر هل متت عودة
ال�سلطان �سليمان بن مظفر بالقوة �أو بال�صلح؟
كما �أن هناك ت�ضار ًبا بني التاريخ الذي ذكره
يو�سف بديوي والدكتور �سعيد الها�شمي.
رابع��ا :عه��د ال�سلط��ان �سليم��ان ب��ن
مظفر بن �سلطان النبهاين:
توىل ال�سلطان �سليمان بن مظفر بن �سلطان بن
كهالن بن عمر بن نبهان بن ذهل بن عمر النبهاين
احلكم يف (بهالء) خالل القرتة من 983هـ 1576/م
�إىل 1019هـ 1610 /م.
بالن�سبة للقوة الع�سكرية يف عهده ,مل تتوفر
معلومات قيمة ودقيقة ميكن االعتماد عليها,
�أما فيما يتعلق بحمالته الع�سكرية ,فقد �أ�شار
�رسحان بن �سعيد الأزكوي �أن مهنا بن حممد
الهديفي كان مالكا بلد (�صحار) ,فعلم �أن العجم
مت�أهبون �إليه ،ف�أر�سل �إىل �سليمان بن مظفر
ي�ستن�رصه عليهم فلبى دعوته و�أط��اع كلمته,
فخرج �إليه مبن عنده من الع�سكر وتكامل القوم

يف (�صحار) .وو�صلت �إليهم العجم من البحر
فا�ستقام بينهم القتال وعظم النزال وارتفع
العجاج و�أظلم الفجاج ،فانك�رس جي�ش العجم
وقتل منهم ما �شاء اهلل ورجع �سليمان بن مظفر
�إىل داره (ب��ه�لاء) .وي�صف الدكتور �سعيد بن
حممد الها�شمي هذه املعركة ,ب�أنها وقعت يف
عهد ال�سلطان �سليمان بن مظفر بن �سلطان يف
عام 1013هـ1604/م وقتل فيها قائد احلملة
الفار�سية املعروف بـ (ابن البيبي) .وقد ذكر
يو�سف بديوي هذه املعركة ب�أنها متت يف عهد
ال�سلطان �سليمان بن مظفر بن �سلطان� .إال �أنه
مل ي�رش �إىل تا ريخ وقوعها.
الأ�سلحة امل�ستخدمة خالل
عهد دولة بني نبهان
�أم��ا فيما يتعلق بالأ�سلحة التي مت
ا�ستخدامها ,يف عهد ه��ذه ال��دول��ة فكانت
الأ�سلحة التقليدية نف�سها التي ا�ستخدمتها
دول��ة اليحمد ،ومبا �أن الأ�سلحة النارية من
البنادق وامل��داف��ع ( )CANNONوبندقية
الفتيل التي مت ا�ستخدامها لأول مرة يف عمان
خالل هجوم الربتغاليني على قلعة (�صحار)
يف عام 1616م ,التي ذكرت يف كتاب القالع
واحل�صون يف عمان ,يعتقد ب�أنه مت ا�ستخدام
هذه الأ�سلحة يف الفرتة الأخرية من عهد هذه
الدولة .وعلى ما يبدو ب�أن العمانيني بعد هذه
الفرتة قاموا بت�صنيع بندقية (الفتيل) حمليا
و�أطلقوا عليها م�سمى (العماين).
فن العمارة الع�سكرية والدفاع
�إن فن العمارة الع�سكرية وال��دف��اع يف
عهد هذه الدولة غري معروف� ,إال �أن يو�سف
بديوي �أ�شار ب���أن بني نبهان بنوا لأنف�سهم
القالع واحل�صون لتكون لهم ح�صونا منيعة
ت�صد عنهم هجمات مناف�سيهم ،ولعل تلك
احل�صون والقالع هي التي وجدت يف الأماكن
التي ا�ستقروا فيها مثل �آثار وح�صون (بات،
والغبي ،وينقل) يف منطقة الظاهرة وغريها,

�أه�����م احل�������ص���ون ال���ت���ي مت
بنا�ؤها يف عهد النباهنة هي:
(ب����ات ،وال��غ��ب��ي ،وينقل)

�أما ح�صن (مقنيات) امل�سمى (بح�صن الأ�سود)
فقد بناه ال�سلطان فالح بن حم�سن بن �سليمان
النبهاين ,كما قام الربتغاليون يف عهد هذه
الدولة ب�إعادة ا�ستخدام مواقع عدد من القالع
والربوج يف م�سقط بتح�صينات ع�سكرية حديثة
وبناء عماين كقلعة اجلاليل التي مت بنا�ؤها
يف (995هـ1587/م) وقلعة املرياين التي مت
بنا�ؤها يف (996هـ1588/م) وقلعة ثالثة يف
(مطرح) ,وهي قالع حربية ت�سيطر متاما على
مداخل م�سقط البحرية.
حتليال ملا تناقلته الروايات عن عهد هذه
الدولة من الناحية الع�سكرية ,ميكن القول� ,إنه
وللأ�سف ,حدث يف عهد هذه الدولة عدد من
اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية التي �أدت �إىل
حمالت ومعارك قبلية بني القبائل العمانية
وبني �سالطني وملوك بني نبهان من جهة,
وبني �سالطني وملوك بني نبهان �أنف�سهم من
جهة �أخرى ,وذلك يف مناطق عديدة من عمان,
وقد �أدت تلك اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية وما
�صاحبها من معارك قبلية �إىل ن�صب عدد من
الأئمة يف �أجزاء خمتلفة من عمان ,يف حني
ظل ال�سالطني وامل��ل��وك النباهنة يحكمون
�أجزاء �أخرى خمتلفة من عمان.
هناك ت�ضارب كبري يف ت��دوي��ن تاريخ
هذه الدولة ،ومل تتناول املراجع التاريخية
�سرية كل �سالطني وملوك بني نبهان الأوائل
واملت�أخرين ب�رسد تاريخي مقبول ,على الرغم
من �أن يو�سف بديوي يروي نقال عن ابن رزيق
وا�صفا �سالطني وملوك بني نبهان :ب�أنهم
ملوك عظام ,لهم من املكارم واملالحم �ش�أن
عظيم ,وم��ن ال�صعوبة مبكان ذك��ر ملوكهم
بالتف�صيل ,وذلك لكرثتهم ,فكل واحد منهم
ه��و يف ال�����ش���أن وال�سلطان ,ولكن ف�لاح بن
حم�سن هو الأ�شهر منهم جودا و�سيا�سة .ويف

روايات �أخرى ف�إن �أ�شهر �سالطني بني نبهان
هم �سليمان بن مظفر النبهاين ،و�سليمان بن
�سليمان بن مظفر النبهاين الذي و�صفه التاريخ
ب�شجاعته وف�صاحة �شعره ,وقد ذكر يف ديوانه
ال�شعري الغزيل وا�صفا �شخ�صيته:
�أنا ابن نبهان غطريف املــــلوك
لهمـــام لل�سمـــا ِء �سمــا
فاخــر
فهل ُم
ٍ
ٌ
قــــدت
نــت امللـوكَ
َ
ُ
وهج ُ
اجليـــو�ش َّ
و�سدت العرب والعجما
أعطيت اخليول
ُ
و� ُ
القادة الع�سكريون
يف عهد دولة بني نبهان
من خالل ا�ستعرا�ض احلمالت الع�سكرية
خالل عهد هذه الدولة ,ميكن القول ب�أن القادة
الع�سكريني يف عهد ه��ذه الدولة ه��م ,ال�سلطان
�أب���و امل��ع��ايل ك��ه�لان ب��ن نبهان ب��ن ذه��ل بن
عمر بن حممد بن عمر بن نبهان ,الذي قاد احلملة
الع�سكرية ل�صد الغزو اخلارجي الذي قاده فخر
الدين �أحمد بن الداية و�أخوه �شهاب الدين جنال
حاكم �شرياز ببالد (فار�س) ,حيث التقى بهم
امللك عمر بن نبهان بجي�شه يف حي (عا�صم)
مبنطقة الباطنة ,وعلى الرغم من عدم جناح
تلك احلملة كما خطط لها� ,إال �أن ال�سلطان �أبا
املعايل كان قائدا �سيا�سيا وع�سكريا خالل
فرتة حكمه.
وي�أتي ال�سلطان �سليمان بن مظفر �أحد
القادة الع�سكريني امل�شهورين ,حيث قاد حملة
ع�سكرية لنجدة مهنا بن حممد الهديفي الذي
كان مالكا لبلد (�صحار) ل�صد الغزو البحري
اخلارجي من قبل العجم ,وحتركت احلملة من
(بهالء) مملكة ال�سلطان �سليمان �إىل (�صحار),
وكانت نتيجة احلملة هزمية اجلي�ش العجمي
وانت�صار احلملة التي قادها �سليمان بن مظفر

ثم عاد �إىل داره (بهالء) .وللمرء �أن يعترب كيف
تلعب امل�صالح امل�شرتكة دورها يف العالقات
بني ال�شعوب والأمم املتمثلة يف هذه احلملة,
والتعاون يف الدفاع عن الوطن �ضد الغزوات
اخلارجية.
اخلال�صة
ما من �شك ف�إنه مل يتم �إعطاء هذه الدولة
الو�صف ال��وايف كدولة حكمت عمان خم�سة
ق��رون م��ن ال��زم��ن .ولعل ذل��ك يعود �إىل �أن
ال�سالطني وامللوك النباهنة كانوا كل واحد
منهم يحكم مملكة �أو �إمارة �صغرية يف �أجزاء
متفرقة م��ن عمان يف الظاهرة والداخلية
والباطنة وغريها ,وهناك �أمراء و�أئمة �آخرون
يحكمون مناطق �أخرى .وعلى الرغم من حدوث
العديد من احلمالت الع�سكرية الأهلية بني
�سالطني وملوك بني نبهان �أنف�سهم ,وبينهم
والأئمة والأم��راء الآخرين� ,إال �أنهم ي ّتحدون
يف الدفاع عن عمان �ضد الغزو اخلارجي .لقد
كان من ال�صعوبة تدوين تاريخ هذه الدولة
بالدقة املطلوبة يف ظل ال�رصاعات الأهلية
املتعددة واملتفرقة ,كما �أن �أ�سلوب بني نبهان
يف احلكم مل يلق قبوال من قبل امل�ؤرخني يف
ع�رص هذه الدولة ,الأمر الذي �أدى �إىل عزوف
امل�ؤرخني عن كتابة تاريخ هذه الدولة ومن
�ضمنه التاريخ الع�سكري ,على الرغم من �أن
هناك ما يقارب من ( )25خم�سة وع�رشين
عاملا وم���ؤرخ��ا عا�رصوا دول��ة بني نبهان.
ويعتقد ب���أن عهد ه��ذه الدولة جم��ال خ�صب
لأحداث ع�سكرية مهمة مل تدون يف التاريخ.
وباجلملة ف�إن تلك احلقبة من تاريخ عمان
كانت مظلمة وبحاجة �إىل بحوث ودرا�سات
عميقة ملعرفة حقائقها.
املراجع
 mيو�سف بديوي ,تاريخ عمان بني القدمي واحلديث.
� mسعيد بن حممد الها�شمي ,درا�سات يف التاريخ
العماين.
 mمكتب �صاحب ال�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ,القالع واحل�صون يف عمان.
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رئي�سيا من عنا�رص احلياة الع�سكرية ،وهي
عن�رصا ً
تعد الثقافة الع�سكرية ً
مهما من الرتاث الثقايف للدولة ،وتلعب
يف الوقت ذاته ت�شكل ً
جزءا ً
حكرا
دورا � ً
أ�سا�سيا يف تن�شئة جيل ال�شباب و�إعداده .ومل تعد هذه الثقافة ً
ً
على الع�سكريني ،و�إمنا اقتحمت املجال على املدنيني � ًأي�ضا .فكم من
مرة ي�سمع املدين م�صطلحات يف ن�رشات الأخبار؟! مثل :قذائف الهاون،
�أو طائرات (� ،)F-16أو حاملة الطائرات� ،أو امليلي�شيات امل�سلحة� ،أو وقف
�إطالق النار� ،أو خط املواجهة� ،أو العمق� ،أو القنابل والذخائر ،وغريها،
ومع ات�ساع دائرة احلروب يف املنطقة والعامل ي�صبح اجلميع ملمني
ببع�ض هذه امل�صطلحات ومدلوالتها.
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اللواء متقاعد الدكتور/
علـــــي حممــــد رجــــــــب

احلروب ن�شاط �إن�ساين مت�أ�صل يف حياة ال�شعوب ،و�إال ملا احتفظت
الدول بجيو�شها وان�ضمت للتكتالت الع�سكرية هنا وهناك .وتختلف
احل��رب احلديثة عن �سابقاتها يف ن��واح كثرية ،فهي �أك�ثر تطورا،
وت�ستخدم فيها �أجهزة ومعدات ونظم ت�سليح بالغة التقدم والتعقيد،
كما تخدمها كل العلوم والفنون واملعارف احلديثة .ولهذا ،تعمل
العديد من الدول على ن�رش الثقافة الع�سكرية من خالل قنوات وو�سائل
الإعالم والتثقيف املختلفة ،حتى �أن بع�ض تلك الدول �أدخلت الثقافة
الع�سكرية �ضمن مناهج التعليم على اختالف مراحله ،فتدر�س بع�ض
مو�ضوعات التاريخ الع�سكري القدمي واحلديث ،التي يطلع من خاللها
الطالب على ما قدمته بالدهم ع�سكري ًا من بطوالت عند الت�صدي
لعـدو معتد ،وتربز تالحم �أبناء ال�شعب وقت ال�شعور باخلطر الذي
يتهدد الوطن ،ليدعم اجلي�ش النظامي ،وبذلك تنمي ال�شعور بالعزة
والفخر واالنتماء الوطني .وتفيد الثقافـة الع�سكرية يف توعية ال�شعب
ب�أهمية االن�ضمام �إىل القوات امل�سلحة ب�أفرعها املختلفـة ،كما تر�شد
املواطنني �إىل اجلهات والهيئات والإدارات الع�سكرية التي عليهم
اللجوء �إليها والتعامل معها يف املواقف املختلفة يف ال�سلم واحلرب.
ويتلخ�ص الهدف من �أي �سالح يف �إحداث �أكرب �رضر ممكن يف
�صفوف العدو ،وب�أكرب قدر ممكن من الدقة وال�رسعة ،مع حتقيق �أعلى
درجات الأمان يف حال التخزين وعدم اال�ستخدام .ومن هنا كان
التطور التقني الكبري يف �صناعة الأ�سلحة والتي ميكن القول ب�أنه
قاطرة التطور يف معظم العلوم املدنية .وعلى �سبيل املثال ال احل�رص
ف�إن تقنيات االت�صاالت واكت�شاف الف�ضاء وحتى ال�شبكة العنكبوتية
اخرتعت يف الأ�سا�س خلدمة الأغرا�ض الع�سكرية .ويعد اكت�شاف
البارود هو نقطة التحول اجلوهرية بني ا�ستخدام ال�سيوف والنبال
والأ�سلحة احلديثة التي مكنت من �إطالق املقذوفات مل�سافات طويلة
ب��دون احلاجة للقوة البدنية للمقاتلني مما غري من كل تكتيكات
احلروب .ولكن هذا التحول كان على ح�ساب اخل�سائر الب�رشية التي
�أ�صبحت مفجعة يف احلروب احلديثة .فلم تعد احلرب هي التقاء بني
جي�شني يف �ساحة املعركة وتنتهي با�ستيالء �أحدهما على قالع الآخر
وح�صونه ،و�إمنا �أ�صبحت حر ًبا طويلة تنتهي عادة بتهدم مدن كاملة
مما يرفع فاتورة ال�ضحايا.
وتتكون الثقافة الع�سكرية ،كغريها من الثقافات ،من مو�ضوعات
وعنا�رص متعددة ،غري �أن بع�ض هذه املو�ضوعات يهم الع�سكريني
املحرتفني وحدهم ،والباقي يلزم اجلميع من ع�سكريني ومدنيني.
ويعد التاريخ الع�سكري من املو�ضوعات املهمة التي تدخل �ضمن
عنا�رص الثقافة الع�سكرية ،حيث يربز الأجماد والبطوالت التي قام
بها ال�سابقون من �أبناء ال�شعب وقواته امل�سلحة .وت�شمل الثقافة
الع�سكرية �أي�ض ًا الدرا�سات واملعارف املتعلقة بعلم النف�س وتطبيقاته
الع�سكرية ،و�أثر العوامل النف�سية على �أ�رس املقاتلني ،فاحلرب لها

احلرب احلديثة حتتاج �إىل مقاتل حمرتف،
يتقن عمله ،ويلم بكل ج��وان��ب العلوم
الع�سكرية وفنون القتال

ت�أثرياتها البالغة على املدنيني .ولقد ط��وع علم النف�س ،كغريه
من العلوم ،خلدمة احلرب يف جماالت عدة ،فهناك احلرب النف�سية
التي لها و�سائلها و�أ�سلحتها ،من �شائعات يطلقها العدو و�أعوانه،
وكذا الدعايات املغر�ضة التي تهدف �إىل خف�ض معنويات اجلنود
واملدنيني من �أبناء ال�شعب و�أ�رس املقاتلني .وتقابل احلرب النف�سية
املعادية ب�إجراءات و�أعمال م�ضادة وب�أ�سلوب علمي واقعي ،ي�ساعد
على جناحها وعي املواطنني وات�ساع ثقافاتهم الع�سكرية ،وذلك
للتقريب بني اجلندي واملواطن خللق التعاون والت�ضامن بينهما،
فال�شعور بالت�ضامن ي�ؤدي �إىل ارتفاع الروح املعنوية ،و�إىل زيادة
قدرة اجلماعة على مقاومة اخلطر اخلارجي الذي يهدد كيان اجلماعة.

الثقافة الع�سكرية للع�سكريني

يهتم الع�سكريون ـ �إىل جانب ما يتعلمونه يف م�ؤ�س�ساتهم
التعليمية ـ بتو�سيع ثقافتهم الع�سكرية ،فاحلرب احلديثة حتتاج �إىل
مقاتل حمرتف ،يتقن عمله ،ويلم بكل جوانب العلوم الع�سكرية وفنون
القتال ،لذا ،ف�إن الثقافة الع�سكرية �رضورية ومهمة جلميع الع�سكريني
على اختالف رتبهم وتخ�ص�صاتهم ،وت��زداد �أهميتها ملن ي�شغلون
الوظائف القيادية.
واحل��رب احلديثة حتتاج �إىل حم��ارب وا�سع الثقافة ،فلم يعد
املحارب ذلك الرجل القوي البنية ،املفتول الع�ضالت ،كما ال تكفي
ال�شجاعة وح�سن ا�ستخدام ال�سالح ،بل يجب �أي�ض ًا �أن تكون لدى
املقاتل معلومات ع�سكرية يف جماالت عديدة متكنه من ح�سن �أداء
مهامه يف املعركة احلديثة� ،أو ما يعرف مبعركة الأ�سلحة امل�شرتكة،
على الوجه الأكمل.
�إن رجل القوات امل�سلحة يف حاجة �إىل �إتقان املهارات الع�سكرية
�إىل جانب الثقافة العامة ،والإمل��ام ب�أمور احلياة ،فاجلي�ش عبارة
عن جمتمع متكامل .وال يفوتنا هنا �أن ن�شري �إىل �أن الثقافة املدنية
العامة تفيد الع�سكريني �أي�ضاً ،فمن املفيد �أن تتاح للع�سكريني فر�صة
االطالع على ال�صحف واملجالت والكتب املدنية ،فالرجل الع�سكري
مواطن� ،أو ًال و�أخرياً ،وهو ع�ضو يف املجتمع ،يتفاعل معه ،ويعاي�شه،
ويت�أثر به ،وي�ؤثر فيه ،ثم هو من هذا املجتمع و�إليه.
ومن بني املعارف التي يجب على املقاتل ،وخا�صة كبار ال�ضباط
وال�ضباط ب�شكل عام ،ال�سعي الكت�سابها ،ولو ب�صورة غري متعمقة ،ما
يلي:
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الثقافة الع�سكرية �ضرورية
ومهمة جلميع الع�سكريني على اختالف
رتبهم وتخ�ص�صاتهم ،وتزداد �أهميتها
ملن ي�شغلون الوظائف القيادية
• نظم املعلومات ونظم القيادة وال�سيطرة واالت�صاالت
الإلكرتونية احلديثة.
• �إجراءات الوقاية ال�صحية ،وخا�صة يف ميادين القتال ،حيث
ت��زداد احتماالت تعر�ض اجلنود للأمرا�ض والأوبئة والإ�صابات
املختلفة.

الثقافة الع�سكرية لغري الع�سكريني

�إن ال�شعب الواعي ،املثقف ع�سكريا ،ي�صبح �سندا
لقواته امل�سلحة عند ن�شوب احلرب ،فال تزيده
ال�شدائد �إال قوة و�إ�صرار ًا على ال�صمود حتى الن�صر،
وي�ستطيع ك�شف دعايات العدو و�أكاذيبه املغر�ضة
• التاريخ الع�سكري القدمي واملعا�رص والدرو�س امل�ستفادة من
احلروب املختلفة.
• متييز الأ�سلحة والتعرف على خوا�صها ،مع القدرة على
متييز �أ�سلحة وقوات العدو من ال�صديق.
• التعرف على ق���درات الأ�سلحة وامل��ع��دات ون��ق��اط القوة
وال�ضعف فيها.
• الإملام باقت�صاديات احلرب.
• مبادئ عامة عن �صيانة الأ�سلحة واملعدات وح�سن احلفاظ
عليها.
• اجلغرافيا الع�سكرية ،وامل�شاكل املعا�رصة وت�أثريها على
�إقليم الدولة ،والتهديدات والعدائيات املحتملة يف جهات خمتلفة
من العامل.
• ق�ص�ص اجل��ا���س��و���س��ي��ة ،و�أح����دث و���س��ائ��ل احل�����ص��ول على
املعلومات وحتليلها ،ونظم الأم��ن ومقاومة التج�س�س ،و�إج��راءات
ت�أمني املن�ش�آت الع�سكرية والأف���راد واملعلومات وحمايتها �ضد
هجمات العدو امل�سترتة.
• القانون ال��دويل العام ،وخا�صة ما يتعلق باحلرب وال�سلم
واحلياد ،واملنظمات الدولية واالتفاقيات واملعاهدات التي تنظم
العالقات والتعامالت الإ�سرتاتيجية بني ال��دول ،وح��دود الدولة
واملياه الإقليمية.
• العلوم االجتماعية والنف�سية وعالقتها بالع�سكريني يف
ال�سلم واحلرب.
• �أ�ساليب التدريب احلديثة وفن القيادة.
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الثقافة الع�سكرية العامة مهمة لغري الع�سكريني ،فاحلرب
مل تعد قا�رصة على جي�ش يخو�ضها يف ميادين القتال ،بينما يقف
باقي �أف��راد ال�شعب يتفرجون ويتابعون ما يجري وما ت�سفر عنه
املعارك ،ف�إذا انت�رص اجلي�ش ا�ستقبلوه بالفرح والرتحاب� ،أما �إذا
انهزم ف�إنه يقابل باللوم والنقد الالذع .ففي احلرب احلديثة يكون
على كل رجل وام��ر�أة يف الدولة دور ي�ستوعبه وي�ؤديه ،لذا ف�إن
الثقافة الع�سكرية تتيح وعيا جيدا يو�ضح لكل مواطن ما يجب عليه
من �إ�سهامات لدعم املجهود احلربي وم�ساندته ب�شكل �إيجابي فعال.
�إن تعبئة قدرات وجهود الدولة ،و�إعدادها للحرب ،يتمان يف كل
الأوقات  -يف ال�سلم واحلرب -حتى يتمكن �أبناء ال�شعب من حتمل
الأعباء وال�صدمات التي عليهم �أن ي�ستوعبوها ،وي�ستمروا يف العمل
وبذل اجلهد �إىل �أن يتحقق الهدف.
ويف احلرب احلديثة من املمكن �أن تتحول املدن والقرى �إىل
ميادين قتال ،ومن املمكن �أن ت�صبح امل�صانع واحلقول واملوانئ
والطرق وو�سائل االت�صال �أهداف ًا يطلق عليها العدو نريان �أ�سلحته
املختلفة كلما �أتيحت له فر�صة لذلك� .إن هذه امل�صانع واحلقول
واملن�ش�آت الإنتاجية والإدارية هي التي متد اجلنود يف امليدان مبا
يحتاجونه من مالب�س وطعام و�رشاب وبكل ما يلزم �إدارة احلرب من
مواد ووقود وخالفها.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن معنويات اجلنود يف امليدان تت�أثر ت�أثراً
�شديداً بكل ما ي�ؤثر على املدنيني ،ف�إذا منا �إىل م�سامع اجلنود �أن
ذويهم و�أ�صدقاءهم يف مدنهم وقراهم يتعر�ضون لالعتداء �أو يعانون
نق�صا يف الأغذية ومـواد الإعا�شة ف�إن ذلك ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على
معنوياتهم ،ومن املمكن �أن ي�صبحوا فري�سة �سهلة لهجمات العدو
الإعالمية على الروح املعنوية.
�إن ال�شعب الواعي ،املثقف ع�سكريا ،ي�صبح �سندا لقواته امل�سلحة
عند ن�شوب احلرب ،فال تزيده ال�شدائد �إال قوة و�إ�رصاراً على ال�صمود
حتى الن�رص ،وي�ستطيع ك�شف دعايات العدو و�أكاذيبه املغر�ضة،
بالإ�ضافة �إىل املعاونة يف ك�شف املخربني واجلوا�سي�س و�أف��راد
الطابور اخلام�س ممن يتمكن العدو من جتنيدهم �أو دفعهم لتخريب
االقت�صاد واملن�ش�آت احليوية ،بالإ�ضافة �إىل تخريب املعنويات.

يربز دور الإعالم الع�سكري من خالل
تدعيم التالحم والثقة بني �أفراد ال�شعب
وقواته امل�سلحة لإبراز الدور الوطني
الذي تقوم به القوات امل�سلحة
دور الإعالم الع�سكري

�إن �أول ما تهدف �إليه التنمية الثقافية يف �إطار �إع��داد ال�شعب
بناء معنوياً ،ومن خالل حتقيق ذلك ،يربز لنا دور
هو بناء الإن�سان ً
وم�ساهمة الإعالم الع�سكري من خالل الإ�سناد والتعاون مع و�سائل
الإعالم املختلفة لتحقيق هذا الهدف لبناء املواطن امل�ستنري الذي
يبدع ويبتكر ،ويف الوقت نف�سه� ،إزالة ال�ضغوط النف�سية لديه وحتقيق
الطم�أنينة وال�سالم االجتماعي ،مع توعيته مب�ستجدات الع�رص
وتطوراته حتى ميكنه امل�شاركة واملواكبة الفعلية لواقع الع�رص الذي
ي�ستمد �أ�صالته من الرتاث الثقايف للدولة.
ويربز دور الإعالم الع�سكري على امل�ستويات الثقافية من خالل:
 oتقوية وحدة االنتماء الوطني لدى �أف��راد ال�شعب من خالل
و�سائل الإع�لام الع�سكرية املختلفة ب�صفة عامة ،والإع�لام العام،
ب�صفة خا�صة ،للتعريف باملنا�سبات ،والأعياد الوطنية والتاريخية،
من �أجل حتقيق االنتماء الوطني.
 oاال�شرتاك يف زيادة الوعي الثقايف والفكري لدى املواطنني من
خالل عر�ض بع�ض الربامج الثقافية الع�سكرية.
 oتناول م�شكالت املجتمع التي ت�ؤثر على الأمن الوطني ،والتي
ت�ؤدي �إىل النيل من قدرات املواطن و�إ�سهاماته ودوره ،خا�صة ما
يتعلق منها باجلرمية املنظمة والتطرف.
 oتدعيم التالحم والثقة بني �أفراد ال�شعب وقواته امل�سلحة لإبراز
الدور الوطني الذي تقوم به القوات امل�سلحة من �أجل امل�ساهمة يف
حل م�شاكله من خالل عر�ض بع�ض النماذج من اخلدمات التي
ت�ؤديها القوات امل�سلحة يف العديد من املجاالت مثل :امل�ساهمة يف
حمو �أمية �أفراد املجتمع ،و�إيجاد فر�ص عمل من �أجل حل م�شكلة
البطالة ،و�إعداد كوادر مهنية وحرفية لتغطية مطالب الدولة من هذه
التخ�ص�صات.
 oالتعبئة املعنوية والنف�سية للر�أي العام من خالل بع�ض
الربامج املرئية الع�سكرية ،وب�صفة خا�صة ،يف املواقف واملنا�سبات
املهمة التي تتطلب ذلك ،والتي قد تكون رداً على الربامج الدعائية
والنف�سية املعادية.
والإعالم الع�سكري وهو يقوم ب�إعداد الفرد معنوياً� ،إمنا يقوم ببناء
املجتمع ككل ،لأن ال�شعب القادر على مواجهة التحديات هو ال�شعب
الذي يعي�ش على مدى الدهر ويكتب التاريخ وي�صنع احل�ضارة ،ومن
ثم ف�إن ر�سالة الإعالم الع�سكري يف هذا املجال ُتعد من الإ�سهامات
التي يقوم بها يف جمال �إعداد الدولة للدفاع ،حيث ي�ستطيع �أن يقنع
ال�شعب ب�سيا�سة الدولة وجهودها من �أجل حتقيق �أهدافها املبنية على
حماية �أمن الوطن واملواطن ،وكذلك �إقناع ال�شعب ب�أهمية دوره يف

تنظيم هذه ال�سيا�سة وقت ال�سلم� ،أما يف حالة ت�صاعد ال�رصاع امل�سلح،
ف�إن الإعداد ال�سيا�سي واملعنوي لل�شعب يعد مهمة وطنية يقع على
عاتق الإعالم الع�سكري� ،إىل جانب و�سائل الإعالم الوطنية العامة،
تنفيذها ،حيث تعد ر�سالته من �أقوى العوامل التي ت�ؤدي �إىل تعاظم
قدرات ال�شعب وقواته امل�سلحة لتحمل ظروف احلرب بكل ويالتها
وق�سوتها ،و�إقناعه ب�أهمية دوره من �أجل الدفاع عن الوطن.

دور املتاحف الع�سكرية والأعمال الفنية

ت�ساهم املتاحف الع�سكرية يف التعرف على التاريخ الع�سكري
للدولة من خالل ما تعر�ضه من مناذج فريدة للأ�سلحة واملعدات
اخلفيفة والثقيلة التي ا�ستخدمت على مر الع�صور ،وكذلك الرموز
و�سري ال�شخ�صيات الع�سكرية البارزة التي قدمت بطوالت رائعة دفاع َا
عن حرية الوطن وا�ستقالله.
كما يج�سد الر�سامون والفنانون الت�شكيليون من خالل �إبداعاتهم
زاخرا للثقافة الع�سكرية ،ويقدمون �أعما ًال مهمة ت�صبح ملكًا
تاريخا
ً
ً
للثقافة الوطنية والقومية� ،أهمها اللوحات الرائعة للمعارك ،و�رصح
اجلندي املجهول .وت�ساهم النوادي و�صاالت ال�سينما واملكتبات
الثقافية الثابتة واجلوالة ،يف �إغناء احلياة الثقافية الع�سكرية،
و�إ�شباع احلاجات الثقافية للع�سكريني.

املراجع

 uعلى بن عبد اهلل الكلباين ،الإع�لام الع�سكري ،دار الكتاب
امل�رصى ،القاهرة ،ودار الكتاب اللبناين.

u w w w .s w i s s i n f o .c h /a r a /d e t a i l /i n d e x .
html?cid=8577582.
u www.cnn.com.
uwww.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=14604.
u kamalalawneh.maktoobblog.com.
u rmiraq.com/news/bohoth/17497.html.
u Powers of Persuation, History Today, 10/1999.
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َ
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احلرب بحد ذاتها ظاهرة اجتماعية �سيا�سية يف غاية التعقيد ،تن�ش�أ يف
مرحلة معينة من مراحل تطور املجتمع الب�رشي .وينطلق علم احلرب يف
درا�سته للحروب احلديثة من �أن :احلرب جزء من كل ،وهذا الكل هو ال�سيا�سة.
وتاريخ احلروب ي�شهد ب�أن هدف القيام بها وتنظيم اجلي�ش وت�سليحه بالإ�ضافة
�إىل الإ�سرتاتيجية والتكتيك ترتبط جميعها بحالة احلياة املادية للمجتمع
و�أ�ساليب �إنتاجه ،ويت�سم الع�رص احلديث بالنمو ال�ضخم للقوى املنتجة يف
املجتمع الذي جنم عنه و�سائط ذات قدرة ومدى كبريين على التدمري .وو�سائل
العنف امل�سلح �أكرث بروزاً يف الظروف الراهنة مما كانت عليه يف املا�ضي،
و�سيكون لو�سائل العنف الع�رصية الدور الأول .فالأ�سلحة ال�صاروخية ميكن
�أن ت�ستخدم يف احلرب احلديثة لتنفيذ امل�شاريع على جميع امل�ستويات
الإ�سرتاتيجية والعملياتية والتكتيكية يف الرب والبحر.

عميد بحري متقاعد/
�أحمــــد علـــي حمـــود

نظرية فن احلرب هي �أهم الأج��زاء املكونة لعلم احلرب ،وفن يف ذلك التعاون تلعبه الإ�سرتاتيجية.
فن احلرب البحرية
احلرب ال يتطلب فقط معرفة املعلومات النظرية بل يجب �أن يتوفر
�أي�ضا الإب��داع والذكاء واملهارة ،حيث يخ�ضع دائما للإبداع يف
�إن فن احلرب البحرية يتابع البحث ك�أحد �أجزاء علم احلرب
التخطيط والتطوير والتنفيذ ،وينتج عن ذلك �أن �أ�ساليب و�أ�شكال وكفرع منف�صل من فن احلرب ،وهو يعتمد على القوانني العامة
وطرق القيام باحلرب ت�ضمحل حتت ت�أثري الظروف والإمكانيات لإجراء احلرب احلديثة ،كما يعتمد على طرق و�أ�شكال تنفيذ الأعمال
املتغرية لتحل حملها �أ�شكال جديدة تتفق مع و�سائط ال�رصاع القتالية على امل�رسح البحري.
الفنية التي تتطور با�ستمرار ،وينق�سم فن احلرب كنظرية علمية �إىل
�إن املهمة الرئي�سية لفن احلرب البحري هي درا�سة طبيعة
الإ�سرتاتيجية وفن العمليات والتكتيك.
ومبادئ الأعمال القتالية يف البحر ،وا�ستق�صاء وبحث طرق ت�أمني
�إن ال���دور ال��ق��ي��ادي يف تلك الأج����زاء م��ن ف��ن احل���رب متثله �أق�صى قدرة عملياتية للقوات امل�شرتكة يف هذه الأعمال وو�ضع
الإ�سرتاتيجية ،كما �أن النجاحات اجلزئية يف احلرب تخ�ضع للأهداف م�سائل التنظيم وحتقيق تعاون القوات البحرية مع �صنوف القوات
والنتائج العامة .وعلى ذلك ف�إن �أجزاء فن احلرب ذات �صلة وثيقة الأخ��رى ،وهذا الأم��ر ُيعد واح�� ًدا من �أهم مو�ضوعات فن احلرب
ببع�ضها البع�ض ،ومتعاونة فيما بينها ،ولكن الدور القيادي املقرر البحرية.وت�شمل مو�ضوعات فن احلرب املعا�رصة وفن احلرب
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املهمة الرئي�سية لفن احلرب البحري هي درا�سة طبيعة الأعمال
القتالية يف البحر ومبادئها ،وا�ستق�صاء وبحث طرق ت�أمني �أق�صى
قدرة عملياتية للقوات امل�شرتكة يف هذه الأعمال
البحرية حتديدا ما يلي:
• التح�ضري الدقيق،التخطيط والت�أمني الكامل للأعمال القتالية على
جميع امل�ستويات.
• ت�ضافر جميع طرق و�أ�شكال احلرب امل�سلحة.
• تنفيذ الأعمال القتالية بجميع ت�شكيالت �صنوف القوات امل�سلحة
وخمتلف �أنواع الأ�سلحة.
• جتميع وح�شد الو�سائط والقوات املكلفة بتنفيذ املهام على االجتاه
الرئي�سي يف الوقت املنا�سب وحتقيق املفاج�أة� ،إ�ضافة �إىل الكفاءة
يف املناورة.
�إن املحتوى الأ�سا�سي للعملية هو �إقامة نظام موحد للأعمال
• ت�أمني االحتياط والتنا�سب ،والفعالية يف جميع مراحل الأعمال القتالية ،ولكن يف جمرى العملية تتم �أي�ضا جمموعة كبرية من
القتالية.
�إج��راءات الت�أمني خللق �رشوط مالئمة لتنفيذه .ويف الفرتة الآلية
للحرب نرى �إن العملية البحرية هي �شكل �أ�سا�سي من �أ�شكال الأعمال
ظهور العمليات البحرية وتطورها
القتالية يف البحر ،حيث �إنه مب�ساعدة العملية ميكن حتقيق نتائج
�إن فن عمليات الأ�سطول البحري احلربي هو جزء من فن احلرب كبرية قادرة على �إجراء تغيري كبري يف املوقف.
البحرية ،يبحث يف الأم��ور النظرية املتعلقة بالعملية البحرية
�إن هدف العملية هو النتائج النهائية التي يجب حتقيقها �أثناء
والن�شاطات القتالية اليومية واملوا�ضيع املتعلقة بتح�ضريها القيام بها عن طريق تنفيذ املهام اخلا�صة،ونتيجة تنفيذ العملية
وتنفيذها.ولذلك ف�إن املوا�ضيع التي يبحثها فن العمليات الأ�سطول ميكن حتقيق �أهداف �إ�سرتاتيجية �أو عملياتية� .إن الظروف املحددة
البحري احلربي هي ك�شف خوا�ص العمليات البحرية والن�شاط لتنفيذ الأعمال القتالية ت�ستدعي ظهور �أهداف �إ�سرتاتيجية خمتلفة،
القتايل اليومي .وميكن تنفيذ هذه املهمة ب�شكل جيد فيما �إذا كان كما �أن املوقف العام للأعمال القتالية يف البحر ميكن �أن ي�ستدعي
فن العمليات �سيعتمد على خربة احلروب ال�سابقة وتطور قوات احلرب �رضورة تغيري جذري يف تنا�سب قوات اجلانبني ،ويتم تغيري ن�سبة
وو�سائطها� .إن مهمة فن العمليات هي حتديد الأ�شكال الأكرث مالئمة قوات اجلانبني على امل�رسح بطريقة �سحق القوات الرئي�سية لأ�سطول
لتنفيذ الأعمال احلربية وطرق تنفيذ املهام .ومن مهام فن العمليات العدو ،وهو الهدف الأ�سا�سي للعملية،وقد حدد هدف مماثل و�أمكن
�أي�ضا و�ضع فكرة وخطة حتقيق الهدف الذي حتدده الإ�سرتاتيجية لتلك حتقيقه -على �سبيل املثال  -من قبل القيادة اليابانية �أثناء القيام
العملية وحتديد املهام الثانوية يف العملية وطرق تنفيذها مبختلف بعملية (بري هاربر) �ضد الأ�سطول الأمريكي.
القوات ،وكذلك تنظيم التعاون بني القوات امل�شرتكة يف العملية
�إن عرقلة خطوط موا�صالت العدو البحرية لها �أهمية كبرية
وجميع نواحي ت�أمينها وتنظيم ال�سيطرة على القوات ،وقد تبني �أن بالن�سبة القت�صاده �أو لقيامه بالأعمال ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية،
تطور و�سائط احلرب يفر�ض تغريا يف طرق تنفيذ الأ�سطول البحري ولذلك هي ُتعد من الأهداف الإ�سرتاتيجية للعمليات البحرية ,وكذلك
للمهام امللقاة على عاتقه،كما �أن طرق تنفيذ املهام قد تعر�ضت ف�إن حماية املوا�صالت البحرية ال�صديقة ،ميكن �أن تكون �أي�ضا
للتغري والتطور امل�ستمر،ويف فرتات منف�صلة ف�إن طرق تنفيذ املهام ذات �أه��داف �إ�سرتاتيجية .يدخل يف ع��داد الأه��داف الإ�سرتاتيجية
من قبل الأ�سطول قد تعر�ضت لتغريات حادة.
للعملية ظهور هدف �آخر ،وهو فتح جبهة جديدة فيما وراء املنطقة
وتدل خربة احلروب البحرية ال�سابقة �أن الطريقة الأ�سا�سية لتنفيذ البحرية للعدو -وعلى �سبيل املثال الإنزال الأمريكي -الربيطاين يف
املهام البحرية كانت تدمري جتمعات �سفن العدو يف البحر والقواعد النورماندي يف يوليو عام 1944م� -أو منع العدو من القيام ب�إنزال
وجتهيزاتها و�أحوا�ض �إ�صالح ال�سفن وغريها من املن�ش�آت احليوية .ذي �أهمية �إ�سرتاتيجية.
�إن الظروف الطبيعية للقيام بالأعمال القتالية ي�ستوجب حتديد
مفهوم العمليات البحرية و�أهدافها
�أه��داف �أخ��رى للعملية ذات الأهمية الإ�سرتاتيجية ،مثل �أه��داف
العملية البحرية هي جمموعة من الأعمال القتالية تقوم بها عملياتية ،وهي ذات �أهمية �أقل من �أهمية الأهداف الإ�سرتاتيجية،
وحدات الأ�سطول وت�شكيالته يف فرتات حمددة ،م�ستقلة �أو بالتعاون وميكن حتقيقها با�ستخدام عدد �أقل من القوات� .إن الهدف العملياتي
مع �صنوف القوات امل�سلحة الأخرى ،يف �أزمنة و�أمكنة خمتلفةُ ،تنفذ ميكن �أن يكون عبارة عن تغيري تنا�سب القوى ب�شكل جمدي يف هذه
وفق الفكرة العامة واخلطة املو�ضوعة واملوجهة لتحقيق هدف املنطقة �أو تلك من امل�رسح احلربي بطريقة �سحق جتمعات منف�صلة
عملياتي �أو �إ�سرتاتيجي.
للعدو ،كما �أن �إحدى املهام العملياتية ميكن �أن تكون تو�سيع نظام
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العملية البحرية هي جمموعة من
الأعمال القتالية تقوم بها وحدات
الأ�سطول وت�شكيالته يف فرتات
حمددة ،م�ستقلة �أو بالتعاون مع
�صنوف القوات امل�سلحة الأخرى

متركز الأ�سطول �أو التعاون مع هجوم قوات اجلبهة الربية بطريقة
القيام ب�إنزال عملياتي .وهناك ح��االت مماثلة يكون لها �أه��داف
عك�سية مثل منع العدو من القيام بالإنزال ذي امل�ستوى العملياتي
وكذلك قطع املوا�صالت ذات الأهمية العملياتية �أو حماية خطوط
املوا�صالت ال�صديقة ذات امل�ستوى العملياتي .وطبقا لأهمية الأهداف
املذكورة والظروف العامة للموقف تتحدد القوى والو�سائط الالزمة
لتحقيق تلك الأهداف .ميكن �أن تق�سم العمليات �إىل عمليات هجومية-
وهي ال�شكل الأ�سا�سي لعمل القوات البحرية� -أو عمليات دفاعية،
ذات �أه��داف �إ�سرتاتيجية �أو عملياتية .ومن العمليات الهجومية –
على �سبيل املثال -عملية الهجوم على خطوط موا�صالت العدو
وعملية الإنزال البحري.ومن العمليات ذات الأهداف الدفاعية عملية
الدفاع عن خطوط املوا�صالت ووفقا لطبيعة املهام وت�شكيل القوات
امل�شرتكة يف العملية وطرق تنفيذ املهام والظروف العامة للموقف،
ينفذ الأ�سطول العملية م�ستقال �أو باال�شرتاك مع القوات الأخرى.ومن
هنا نرى �أن العمليات البحرية تق�سم �إىل عمليات م�ستقلة وعمليات
م�شرتكة� .أما العمليات امل�ستقلة فهي التي يقوم فيها الأ�سطول بتنفيذ
املهمة العملياتية الرئي�سية .ويف بع�ض احلاالت �أثناء تنفيذ العمليات
امل�ستقلة ميكن تخ�صي�ص ت�شكيالت ووح��دات من �صنوف القوات
امل�سلحة الأخرى لدعم الأ�سطول .ومن العمليات البحرية امل�ستقلة
عملية الهجوم على خطوط موا�صالت العدو البحرية وعملية الدفاع
عن خطوط املوا�صالت البحرية ال�صديقة�.أما العمليات امل�شرتكة فهي
العمليات التي تنفذ فيها املهمة العملياتية الرئي�سية قوات الأ�سطول
والقوات الربية وفق �أ�س�س التعاون بينهما،ويقوم بقيادة القوات يف
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العملية امل�شرتكة �أما قائد القوات الربية �أو قائد الأ�سطول وفق ما
حتدده القيادة العليا.ومن العمليات امل�شرتكة الإنزال البحري وعملية
�صد الإنزال البحري.
�إن املبادئ العامة للأعمال امل�شرتكة لل�صنوف املختلفة للقوات
امل�سلحة امل�شرتكة يف العملية هي :وحدة الهدف والفكرة ،وخطة
العمل ،ووحدة القيادة وحتقيق الهدف العام الذي حددته القيادة
العليا� .إن دور العملية وهدفها واملهام التي تنفذها القوات ميكن �أن
تكون متباينة يف ظروف املواقف املختلفة .ويف جميع احلاالت وبعد
تنفيذ العملية يجب �أن تتحقق النتائج املهمة التي تقود �إىل تغيري
جذري يف املوقف يف منطقة العملية.
طبيعة العمليات البحرية املعا�صرة

تت�صف العمليات البحرية بعدة خ�صائ�ص نذكر منها:
• الأه��داف والأعمال احلا�سمة يف العملية� :إن �أه��داف العملية
البحرية حتددها الإ�سرتاتيجية وه��ي ت�ستهدف التدمري الكامل
للعدو،الذي ي�ؤثر ب�صورة خا�صة على املوقف الإ�سرتاتيجي ،وهذا
يوجب قيام القوات امل�شرتكة يف العملية ب�أعمال حا�سمة .ويجب
الإ���ش��ارة �إىل �إن م�ستوى تطور ال��ق��وات والو�سائط مل يكن ي�سمح
باحل�صول على النتائج احلا�سمة �إال �إذا توفر لدى الأ�سطول� :إمكانية
التقدم يف عمق دفاع الأهداف املدمرة وتوفر القوات القادرة على
التجمع ب�رسعة يف منطقة العمليات ،ووجود الأ�سلحة ذات القدرة
التدمريية العالية.ويف الظروف احلديثة عندما تتوفر القوات ذات
القدرة العالية يف املناورة والأ�سلحة ذات القدرة التدمريية الكبرية

عن�صر املفاج�أة يحمل �أهمية كربى
�أثناء القيام بالعمليات البحرية
وميكن حتقيقه مبباغتة العدو على
حني غرة و�إجباره على العمل يف
ظروف غري مالئمة له

تخلق ظروفًا تو�ضع �أهداف حا�سمة للعمليات وغريها من الأعمال
القتالية ،والتعبري امل��ادي عن الهدف احلا�سم هو درجة اخل�سارة
امللحقة بالعدو .ومن الوا�ضح جدا �أن القوات والأ�سلحة احلديثة توفر
�إمكانية �إنزال درجة عالية من اخل�سارة بالعدو.
• تركيز اجلهود الأ�سا�سية يف العملية على االجتاه الرئي�سي
لأعمال القوات :وهو مبد�أ عام لفن احلرب وفن احلرب البحرية على
ال�سواء� .إن اجتاه عمل القوات يف العملية يعني :الغر�ض �أو الهدف
وجتمع قوات العدو مع حتديد املنطقة التي يجب �أن تعمل فيها قواتنا.
�إن اجتاه اجلهد الرئي�سي للقوات يف العملية :هو الغر�ض واملنطقة
التي توجه �إليها اجلهود الرئي�سية ،ولت�أمني عمل القوات على االجتاه
الرئي�سي يجب �إقامة ال�رشوط املنا�سبة بطريقة العمل �ضد جتمعات
قوات العدو والتي ت�ستطيع �إ�ضعاف قواتنا الرئي�سية �أو ت�ستطيع تغطية
جتمعه الذي هو هدف جهودنا الرئي�سية ولذلك ف�إنه من ال�رضوري
العمل على اجتاهات �أخرى يف العملية(اجتاهات ثانوية).فعلى �سبيل
املثال� -إن هدف اجلهد الرئي�سي يف عملية قطع موا�صالت العدو
البحرية هو �سفن النقل مع �سفن احلرا�سة� ،أما يف عملية �صد الإنزال
فالهدف هو القوات الرئي�سية للإنزال.
• ح�شد القوى �أثناء تنفيذ مهام رئي�سية يف العملية :ويفهم من
ذلك ا�ستخدام القوات الرئي�سية املخ�ص�صة لتنفيذ العملية على االجتاه
الرئي�سي يف فرتات ق�صرية ن�سبيا وهو �إحدى طرق ا�ستخدامها يف
العملية .وال�سبب يف ح�شد القوات �أثناء العملية هو منو دفاع جتمعات
العدو واحليوية الكبرية التي تتمتع بها الأه��داف احلديثة .فح�شد
القوى يزيد من �إمكانية جتمعات القوات ال�ضاربة ويزيد من قوتها
ويخلق ظروفا متنع املقاومة .ويعد ح�شد القوات م�س�ألة �رضورية يف
ظروف ا�ستخدام و�سائط التدمري.
• �رضورة ال�رصاع من �أجل ت�أمني التفوق اجلوي� :إن حتقيق ال�سيطرة
اجلوية يكت�سب �أهمية خا�صة وي�ستطيع الأ�سطول البحري اال�شرتاك يف
هذا ال�رصاع ب�إ�سكات الطريان املعادي يف منطقة �أعمال قواته� .إن
ال�سيطرة اجلوية تعني ذلك املوقف يف اجلو الذي ين�ش�أ نتيجة ل�سل�سلة
من الأعمال الإيجابية للقوات بحيث ي�صبح طريان �أحد اجلانبني غري
قادر على تنفيذ مهامه الأ�سا�سية ،مما يعطي لطريان الطرف الثاين
�إمكانية تنفيذ مهام قتالية بدون مقاومة ملمو�سة من جانب طريان
العدو .عادة تق�سم ال�سيطرة اجلوية �إىل �سيطرة �إ�سرتاتيجية وعملياتية

وتكتيكية .وتتحقق ال�سيطرة �إىل حد كبري بنوع وطبيعة العملية
وبال�رشوط التي تنفذ فيها وت�شكيل قوات الطريان للجانبني.
• �رضورة ت�أمني تنظيم التعاون وحتقيق املفاج�أة يف العمل
وحتقيق جميع �أنواع الت�أمني� :إن لتنظيم التعاون �أهمية كبرية بني
القوات امل�شرتكة.ففي العمليات البحرية احلديثة ت�شرتك قوات من
خمتلف ال�صنوف متتد �أعمالها �إىل جماالت وا�سعة وت�ستغرق وقتا
طويال ،وهنا تظهر �رضورة تن�سيق اجلهود لي�س فقط داخل املعركة،
بل يجب �أي�ضا تن�سيق املعارك نف�سها والأعمال القتالية ب�صورة
عامة يف �إط��ار العملية ككل .ينظم التعاون العملياتي ع��ادة بني
القوات العاملة على االجتاه الرئي�سي واالجتاهات الثانوية وكذلك
بني القوات العاملة على كل من تلك االجتاهات وبني كل طرف،ويتم
تنظيم التعاون ل�صالح القوات التي تقوم بال�رضبة الرئي�سية.
�أما عن�رص املفاج�أة يحمل �أهمية كربى �أثناء القيام بالعمليات
البحرية وميكن حتقيقه مبباغتة العدو على حني غرة و�إجباره على
العمل يف ظروف غري مالئمة له ويف و�ضع ال ميكنه من املقاومة
املنتظمة .فاملفاج�أة ت�ضعف من �إمكانيات العدو الدفاعية وتخل
بنظام دفاعه .وتتم املفاج�أة ب�رسية التح�ضري وتنفيذ الأعمال
الرئي�سية يف العملية ب�صورة غري متوقعة،مع ا�ستخدام �أعمال التمويه
العملياتي التظاهرية -،وعلى �سبيل املثال� -إن الأعمال التي قامت
بها �سفن الإن��زال ل��دول التحالف يف حرب اخلليج �أدت �إىل خداع
القيادة العراقية ،مما �أجربها على �إبقاء خم�س فرق برية على االجتاه
ال�ساحلي ،مما وفر ظروفا �أف�ضل للهجوم على االجتاه املختار لل�رضبة
الرئي�سية .وهذا ما حدث �أي�ضا يف حرب الفوكالند ،حيث فاج�أت القوات
الربيطانية القوات الأرجنتينية يف �أعمالها القتالية ،رغم بعد امل�سافة
ومدة انتقال القوات من قواعدها .كما حدث هذا �أثناء الإنزال الأملاين
يف الرنويج يف �أبريل من عام 1940م ،فقد متكنت القيادة الأملانية
من ت�أمني �رسية حت�ضري العملية بالإجراءات ال�صارمة التي طبقتها
�أثناء و�ضع وثائق العملية ،وحددت عدد الأ�شخا�ص الذين ا�شرتكوا
يف التخطيط ،واعتمدت على انت�شار القوات وا�ستخدام �ساعات الظالم
لعبور الإنزال للبحر يف طق�س عا�صف ،ومت تنفيذ الأعمال الرئي�سية
ب�صورة غري متوقعة وب�رسعة كبرية .ومما �ساعد الأملان يف املحافظة
على �رسية التح�ضري واملفاج�أة �أثناء قيامهم يف العملية هو تردد
القيادة الربيطانية يف اتخاذ قرارات فعالة وحازمة ،هذا �إىل جانب
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�ضعف تنظيم اال�ستطالع يف ظروف الر�ؤيا الرديئة.
�إن املفاج�أة ميكن �أن تتم مبباغتة العدو يف بدء العملية واجتاه
اجلهود الرئي�سية .ومن املعلوم �إن جناح عملية �إنزال (النورماندي) قد
حتقق بتنفيذ الإنزال يف منطقة غري مقدرة والقيام ب�أعمال خداعية
تظاهرية باجتاه �آخر.وقد ت�أخرت القيادة الأملانية يف ن�رش احتياطاتها
الرئي�سية مقدرة �أن �إنزال القوات الرئي�سية الأجنلو� -أمريكية لن يتم
يف (النورماندي) .وميكن �أي�ضا حتقيق عن�رص املفاج�أة با�ستخدام
ط��رق جديدة يف احلرب،كما ح��دث �أثناء احتالل الأمل��ان جلزيرة
(كريت) بالإنزال اجلوي الذي قاموا به يف مايو1941م .فبعد �إخالء
القوات من اليونان قدر االجنليز �أن جزيرة (كريت) هي الهدف التايل
للهجوم ،ولذلك ف�إن عمل الأملان �ضد (كريت) كان متوقعا من قبل
الإجنليز ،ف�أخذوا ي�ستعدون ل�صد الإنزال ،ولكنهم فوجئوا با�ستخدام
العدو و�سائط وطرق جديدة يف تنفيذ العملية،وانتظر الإجنليز-وطبقا
لذلك نفذوا حت�ضرياتهم� -صد الإنزال البحري الأملاين ،لكن الأملان
يف النهاية قاموا ب�إنزال جوي ونفذوا مهمة احتالل (كريت).
وقد خططت القيادة الأملانية ل�سحق العدو با�ستخدام الطرق
اجليدة والكفاءة العالية يف تنفيذ العملية .وجل�أ الأمل��ان �إىل هذا
الأ�سلوب لأنه مل يكن لديهم قوات بحرية خا�صة بهم يف البحر ،ومن
ناحية �أخرى مل يعتمدوا على الكفاءة القتالية للأ�سطول الإيطايل.
وقد �ساعد يف جناح تنفيذ هذه العملية تفوق الطريان الأملاين
ووجود هدف االحتالل �ضمن مدى عمل جميع �أنواع الطائرات التي
كانت على م�سافة ()250كم� ،أما متركز الطريان الربيطاين فكان على
م�سافة (� )500إىل ( )1000كم .ومن العوامل املهمة الأخرى التي
ت�ساهم يف جناح العملية �إجراءات التمويه ،كما �أن �أحد املو�ضوعات
الرئي�سية التي يعاجلها فن العمليات هو �رضورة ت�أمني جميع �أعمال
القوات من جميع الوجوه.
القوات املخ�ص�صة للقيام بالعمليات البحرية

لقد ا�ستند ظهور العمليات ك�شكل خا�ص من �أ�شكال الأعمال
القتالية على تطور الأ�سطول البحري كما وكيفا .ففي العمليات
املعا�رصة ت�شرتك ع�رشات من �سفن ال�سطح والغوا�صات والطائرات.
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و�أظهرت جتربة احلروب العاملية واملحلية فيما بعد �أن �أهمية �سفن
املدفعية الكبرية قد ت�ضاءلت كثريا يف العمليات احلديثة� ،أما دور
الغوا�صات والطريان فقد منا ب�شدة.
• فالغوا�صات قادرة على العمل يف البحر ملدة طويلة وب�صورة
�رسية ن�سبيا ،وت�ستطيع التوغل يف عمق دف��اع ال��ع��دو ،و�إن���زال
ال�رضبات املفاجئة ب�سفن العدو احلربية ،والنقل وزرع ،الألغام،
والقيام باال�ستطالع و�إنزال مفارز التخريب على �شاطئ العدو ،ونقل
احلموالت املهمة من و�إىل املنطقة املحا�رصة من قبل العدو .لذلك
كان من ال�رضوري ا�ستخدام الق�سم الأ�سا�سي من الغوا�صات �ضمن
الت�شكيل الذي ي�ستخدم لتنفيذ املهمة الرئي�سية.
• �إن ا�ستخدام ال��ط�يران يف العمليات يوفر �إمكانية �إن��زال
ال�رضبات على �أي ه��دف من �أه��داف اجلانب امل��ع��ادي .لقد متكن
الطريان يف جميع احلروب ال�سابقة من حتقيق جناحات عملياتية
وحتى �إ�سرتاتيجية ،ونتيجة لكفاءة الطريان العالية يف املناورة فقد
�أ�صبح �أداة ال بديل لها يف �إنزال ال�رضبات املتتالية ومطاردة العدو.
• �أما فيما يتعلق ب�سفن ال�سطح ف�إن ا�ستخدامها يف العمليات
�سيتعلق بدرجة �ضمان حمايتها من ال�رضبات اجلوية .ويف الظروف
احلديثة �أ�صبح هذا الت�أمني �أكرث �أهمية لأنه يف حال وجود ال�سالح
النووي ل��دى العدو ف���إن �سفن ال�سطح تعد �أك�ثر الأه���داف تعر�ضا
للإ�صابة من قبل و�سائط العدو ،ولكن �سفن ال�سطح ت�صبح قادرة
على العمل القوي امل�ؤثر �ضد العدو �إذا مت ت�أمينها من قبل و�سائط
الدفاع اجلوي .وت�ستخدم �سفن ال�سطح ب�صورة �أكرث فعالية يف عمليات
الإن��زال وحماية املوا�صالت البحرية ال�صديقة �أو يف ال�رصاع �ضد
�سفن ال�سطح املعادية ،وت�ستطيع �سفن ال�سطح �ضمن نظام الدفاع
عن ال�ساحل �أن تقوم بك�سح وزرع الألغام و�أعمال الدورية واملراقبة
الرادارية واال�شتباك مع �إنزال العدو على مقربة من ال�شاطئ وعن
�صد ذلك الإنزال .وبالإ�ضافة �إىل ذلك تعد �سفن ال�سطح �إحدى و�سائط
ال�رصاع الأ�سا�سية �ضد غوا�صات العدو وبالتعاون مع قوى وو�سائط
�أخرى .وت�ستطيع �أي�ضا مالحقة غوا�صات العدو ملدة طويلة و�إ�صابتها
ب�صورة فعالة وكافية .وتزداد �أهمية ذلك يف الظروف احلديثة خا�صة
بعد ظهور الغوا�صات امل�سلحة بال�صواريخ.
• ُت�ستخدم املدفعية ال�ساحلية �أي�ضا يف العمليات البحرية،
و ُتخ�ص�ص ب�شكل رئي�سي للدفاع عن القواعد البحرية واملوانئ
والأهداف ال�ساحلية الأخرى املهمة �ضد الهجوم من البحر.وحتمي
املدفعية ال�ساحلية حواجز الألغام وتخلق الظروف املالئمة لعمل
القوات ال�صديقة يف املنطقة ال�ساحلية وهي قادرة على اال�شرتاك
ب�صورة ف َّعالة يف حماية املوا�صالت ال�ساحلية واال�شرتاك يف قطع
خطوط موا�صالت العدو البحرية التي ُتبحر يف منطقة مدى نريانها.
ولكن وجود ال�سفن ال�صاروخية لدى العدو قلل من �أهمية املدفعية
ال�ساحلية التقليدية كثريا يف الوقت الراهن.
• نظرا ال�ستخدام الطريان والطريان امل�سري بدون طيار على نطاق
وا�سع يف العمليات البحرية املعا�رصة� ،أدى �إىل ازدياد �أهمية الدفاع
اجلوي ب�صورة غري عادية .و�أهم مهمة لدى ت�شكيالت ووحدات الدفاع
اجلوي هي منع �رضبات العدو اجلوية على القوات البحرية و�أهدافها

اخللفية .ولكن قوات وو�سائط الدفاع اجلوي عندما تنفذ هذه املهمة ال
يكون من واجبها �صد غارات الطريان املعادي اجلماعية وح�سب ،بل
يجب عليها �أن تبذل ق�صارى جهدها لكي ال ت�سمح حتى ولو لطائرة
واحدة معادية �أن ت�صل �إىل الأهداف املدافع عنها .ومن ال�رضوري �أن
ت�أخذ يف احل�سبان �أن طائرة واحدة مزودة ب�أ�سلحة نووية ميكنها �أن
تنزل خ�سائر فادحة بالقوات ويف الوقت نف�سه ت�ؤثر ت�أثريا قويا على
�سري ونتيجة الأعمال القتالية.
• �أما م�شاة البحرية كنوع من �أنواع القوات البحرية خم�ص�صة
ب�شكل رئي�سي لأع��م��ال الإن���زال وتدخل ع��ادة يف ت�شكيل املفارز
الأمامية للإنزال البحري وتنفذ مهام احتالل نقاط الإنزال .وح�سب
ت�شكيل م�شاة البحرية واملهام املحددة يف العملية ميكن �أن ُت�سند
�إليها مهام قوات الإنزال الرئي�سية.
• ُيحدد عدد القوات والو�سائط للقيام بالعملية وفقا لطبيعة
الهدف ال��ذي يجب حتقيقه بنتيجة العملية ،وكذلك ح�سب ظروف
املوقف العامة و�إمكانية تخ�صي�ص القوات املالئمة .وي�ؤثر على
عدد وطبيعة القوات املخ�ص�صة عدة عوامل مثل :مدة تنفيذ العملية
و�إمكانية �أو �أف�ضلية ا�ستخدام هذه الأنواع من القوات �أو تلك ح�سب
ظروف املوقف وم�رسح الأعمال القتالية وكذلك �إمكانية القوات يف
تنفيذ املهمة امل�سندة .وحتدد مدة العملية وفقا للمهمة املو�ضوعة،
التي ميكن �أن تكون عدة �أيام و�أحيانا عدة �شهور.
تنظيم التعاون يف العمليات البحرية

وينح�رص جوهر التعاون بتن�سيق �أعمال القوات وفقا للهدف
(املهمة) واملكان والزمان وطرق تنفيذ املهام املو�ضوعة وتوجيه
جهودها لتحقيق الهدف ال��ع��ام .وي�سمح الفهم ال�صحيح جلوهر
التعاون بتنظيم حت�ضري القوات للقيام بالعملية ب�صورة �أف�ضل .يعد
تنظيم التعاون الإ�سرتاتيجي من مهام القيادة العليا� ،أما التعاون
العملياتي فهو التن�سيق امل�شرتك ح�سب الوقت والأه��داف لأعمال
وح��دات وت�شكيالت الأ�سطول على اجت��اه عملياتي واح��د �أو عدة
اجتاهات عملياتية لتحقيق هدف عملياتي واحد .وينح�رص التعاون
التكتيكي بالأعمال املن�سقة ح�سب الوقت واملكان والأهداف و�أ�شكال
العمل يف املعركة الواحدة .ب�صورة عامة يبحث التعاون العملياتي
يف العمليات احلديثة ما يلي:
• التحديد الدقيق يف كل حالة معينة ،من؟ و�أين؟ ومتى؟ و�ضد
من وب�أي الو�سائل يجب القيام بالعمل؟
• التن�سيق الدقيق لطرق �أعمال جميع القوات امل�شرتكة يف
العملية.
• تنظيم املعلومات املتبادلة وامل�ستمرة حول املوقف(ح�سب
احلاجة) وب�شكل رئي�سي حول مكان و�أعمال قواتنا وقوات العدو،
• التنظيم الدقيق بدون �أي ثغرة لنظام التعرف بني القوات
ال�صديقة.
و�أهم ما ي�ضمن دقة تنظيم التعاون االحتكاك ال�شخ�صي لقادة
ور�ؤ�ساء �أركانات الوحدات والت�شكيالت املتعاونة وتن�سيق العمل
فيما بينهم وال�سعي امل�رشك لتنفيذ املهام املوكلة.

يعد التنظيم العملي لتعاون القوات من الناحية العملياتية �أحد
الإجراءات الأ�سا�سية التي تقوم بها �أركانات قائد العملية .فتنظيم
التعاون الدقيق وامل�ستمر جلميع القوات امل�شرتكة يف العملية �أحد املراجع:
• فن عمليات القوات البحرية-مرتجم عن الرو�سية.
ال�رشوط احلا�سمة يف حتقيق النجاح .وتظهر الأهمية الكربى لذلك
يف الظروف احلديثة عندما تربز �رضورة ربط �أعمال و�سائط حمل
• مذكرات �شخ�صية.
• عدة مواقع متخ�ص�صة بال�ش�أن الع�سكري البحري.
�أ�سلحة التدمري ال�شامل بدقة مع �أعمال القوات التي ت�ستخدم الأ�سلحة
التقليدية لتطوير نتائج ال�رضبات.
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التدريب نظام عملي متكامل املدخالت والعمليات واملخرجات ،وين�ش�أ عن احتياجات ومربرات وت�ؤدي �إىل نتائج
و�آثار ،ويتفق التدريب مع التعليم يف بع�ض املكونات ويختلف معه يف البع�ض الآخر ،ويف النهاية يتكامل النظامان
يف نظام تنموي �شامل للقوى الب�رشية ،وكثريا ما تدور الت�سا�ؤالت حول مفهوم التدريب ،وعليه جند �أن الكثري من
خرباء التنمية الب�رشية تناوله وتنوعت اخلربات والآراء حول هذا الأمر تبع ًا للحالة واملوقف ،ولكن جتد �أن معظمهم
�أجمعوا على الإجابة على �أ�سئلة مهمة جداً من حيث املفهوم الأ�شمل له ،هل هو ن�شاط �أم عملية؟ وهل يبني التدريب
قدرات الفرد �أم يطورها؟ وهل يتم قبل العمل �أم �أثنائه؟ ،ورغم اجماع هذه العقول من اخلرباء للإجابة على هذه
الأ�سئلة� ،إال �أننا نعتقد �أنها حتتاج �إىل وقفة ودرا�سة ،وذلك لأنك لن جتد �إجابة واحدة تنفرد بالرد على كل هذه
الت�سا�ؤالت ،بل �أن كل �إجابة جتد لها �أكرث من تعقيب وتتعر�ض لأكرث من ر�أي ،ومما يلفت وي�شد القارئ ما خرج به
الدكتور عبداملنعم عبا�س وتفرد به من معنى جديد للتدريب هو �أن «التدريب هو �إدارة اخلربة».

�أهمية االحتياجات التدريبية
(اجلزء الأول)
قبل �أن نبحر مع ًا يف مفهوم االحتياجات
التدريبية دعونا ن�سلط ال�ضوء ون�س�أل �أنف�سنا
ه��ل ه��ن��اك ف��رق ب�ين ال��ت��دري��ب والتعليم؟
مع العلم �أننا لن نقارن التعلم هنا رغم
قربه من التعليم مع وجود اختالف ب�سيـط
بينهمـا ،ووف��ـ��ق��ا للموا�صفـة القيا�سيـة
الدوليـة ملقـدمــي خــدمـات التــدريــب
( )ISO29993ف���إن تعريف التعليم هو
اكت�ساب املعرفة ،وال�سلوك ،وامل��ه��ارات،
والقيم ،والأداء ،والإجن��از �أو الفهم .وبناء
على ذلك ف�إن التعليم = (التدريب  +القيم +
الأداء)� ،إذا جند �أن التعليم هو تغري يف الأداء
يحدث حتت �رشوط املمار�سة.
�أما التدريب فهو عملية اك�ساب فرد ما �أو
جمموعة من الأف��راد املعارف واالجتاهات
املرتبطة بكيفية �أداء عمل م��ا �أو كيفية
الت�رصف يف موقف حم��دد ب�أعلى ق��در من
الفاعلية والكفاءة ولهذا جند الآتي:
 Gالتعليم يركز بن�سبة ( )%80على �إعطاء
معلومات ومعارف و( )%20مهارات وق��درات
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عملي .ة
 Gبينما يختلف الأمر يف التدريب متام ًا
حيث يركز التدريب بن�سبة ( ) %80على �إعطاء
امل��ه��ارات وال��ق��درات العملية وط��رق لأداء
الأعمال و( )%20فقط للمعلومات واملعارف.
لهذا جند �أن جميع امل�ؤ�س�سات املدركة
للتدريب و�أهميته ورغم التقنني يف الإنفاق،
�إال �أن جانب التدريب مع م�س�ؤويل التدريب
يبقى كما هو وال م�سا�س يف ميزانيته ،بل
جتد يف بع�ض الأحيان �أن بع�ض امل�ؤ�س�سات
قد تقلل الإنفاق يف جانب ،وتعزز الإنفاق
على التدريب لإميانها الكبري بتلك الأهمية
واملردود الإيجابي منه ،وهذه نظرية م�سلّم
بها مع اجلميع ،ولرت�سيخها وب��دء العمل
بها نحتاج لعدة فلرتات للو�صول للغاية
املطلوبة ،لهذا ف���إن الوقوف عن قرب على
مفهوم االحتياجات التدريبية وما يتبعه
ذو �أهمية ق�صوى ،ولهذا جند �أن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية لدينا تهتم وب�شكل كبري لتعزيز
م�ستوى التدريب لدى منت�سبيها وعلى خمتلف

املقدم الركن جوي
حمد بن �سعيد القا�سمي
موجه جوي -كلية القيادة والأركان

املهن وال��رت��ب ،بل وت�سعى جاهدة للرقي
مب�ستوى التدريب لكي يواكب ويتما�شى مع
م�ستوى الفكر واجلودة املطلوبة و�صو ًال �إىل
حتقيق الر�سالة والر�ؤية لها ،وخا�صة جند
ذل��ك على م�ستوى الأكادمييات الع�سكرية
�أو الكليات الفنية اخلا�صة باملهن احلرفية
النادرة �أو على م�ستوى الت�أهيل القيادي
والإ�سرتاتيجي يف م�ستويات التدريب للكليات
على امل�ستويني الأول والثاين يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،ونق�صد ب��الأول كليات الدفاع

الوطني ،والثاين كليات القيادة والأركان.
�أو ًال :مفهوم االحتياجات التدريبية :هي
جمموعة املتغريات والتطورات املطلوب �إحداثها
يف معلومات ومهارات واجتاهات العاملني لتحقيق
�أهداف الهيئة املحددة والتغلب على ال�صعوبات التي
تعرت�ض �سري العمل ،ولكي حتدث فرق ًا بني الأداء
احلايل وامل�ستهدف.
ثاني ًا� :أهمية االحتياجات التدريبية :هي
الأ�سا�س التى يبنى عليها الن�شاط التدريبي.
وهي امل�ؤ�رش الذي يوجه التدريب �إىل حتقيق
الهدف العام للمنظمة ،والقاعدة الأ�سا�سية التي
تبنى عليه املناهج التدريبية.
ثالث ًا :م�س�ؤولية حتديد االحتياجات التدريبية:
 Yالرئي�س الأعلى للمنظمة �أو امل�ؤ�س�سة �أو رئي�س
ال��دائ��رة (كما ع��رف يف تعليمات ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة).
 Yالرئي�س املبا�رش ل�شاغل الوظيفة.
 Yاملوظف نف�سه �شاغل الوظيفة ليعرب عن
االحتياجات التدريبية.
 Yم�س�ؤولو التدريب مبا يقوم من جمع البيانات
وحتليلها وا�ستخراج م�ؤ�رشات التدريب من خالل
حتديد العاملني املطلوب تدريبهم والربامج التي
تلبي هذا االحتياج.
راب��ع�� ًا :الأ�ساليب امل�ستخدمة عند حتديد
االحتياجات التدريبية.
 Yالندوات وامل�ؤمترات حيث يتم من خاللها
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة االح��ت��ي��اج��ات التدريبية
باعتبارها املدخل الرئي�سي للن�شاط التدريبي.
 Yاملقابلة ال�شخ�صية التي تتم بني م�س�ؤويل
التدريب والعاملني (ر�ؤ���س��اء ومر�ؤو�سني) بهدف
التعرف على احتياجاتهم التدريبية.
 Yمناذج ح�رص وحتديد االحتياجات التدريبية

للتعرف على �آراء العاملني والر�ؤ�ساء املبا�رشين
اخلا�صة باالحتياجات التدريبية الالزمة ملختلف
الوحدات وملختلف الفئات والتخ�ص�صات.
خام�س ًا :التعرف على االحتياجات التدريبية
على م�ستوى املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة �أو الوحدة.
املنظمة منظور كلي يعرب عن جتمع ب�رشي له �أدوار
حمددة ،ويعمل من خالل �أن�شطة معينة ،وي�سعى �إىل
حتقيق �أه��داف و�سيا�سات ت�ؤكد �رشعية وجوده �أو
الغر�ض الذي �أن�شئت املنظمة من �أجله .لذلك ف�إن
االحتياجات التدريبية على م�ستوى املنظمة �ستوجه
مبا�رشة �إىل كل ما يحقق �أهداف و�سيا�سات املنظمة،
ويدعم بقاءها وا�ستمرارية تطورها ومنوها ولكن
ما هي جماالت حتديد االحتياجات التدريبية على
م�ستوى املنظمة على وج��ه التحديد ،وكيف يتم
التعرف عليها؟
• جماالت االحتياجات التدريبية على م�ستوى
املنظمة:
�إذا كانت هذه االحتياجات موجهة �أ�ص ًال �إىل
املنظمة ككل فالبد هنا من التفرقة بني ثالثة �أنواع
من االحتياجات هي:
االحتياجات التدريبية اخلا�صة باملزيج
الإ�سرتاتيجي :وتتمثل يف �سد حاجة الأف��راد على
اختالف م�ستوياتهم الإدارية والتنفيذية �إىل الإملام،
الفعالة يف كل ما
والتوا�ؤم ،وااللتزام ،وامل�شاركة ّ
يحقق عنا�رص املزيج الإ�سرتاتيجي للمنظمة ،وهي:
 oر�ؤية ور�سالة املنظمة.
� oإ�سرتاتيجية املنظمة.
� oأهدافها العامة.
� oسيا�ساتها العامة.
االحتياجات التدريبية اخلا�صة بقدرة املنظمة
على حتقيق املزيج الإ�سرتاتيجي :وتتمثل يف �سد
احلاجة �إىل التح�سني امل�ستمر يف الإنتاجية ،وارتفاع
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االحتياجات التدريبية:
هي جمموعة املتغريات
وال��ت��ط��ورات املطلوب
�إح��داث��ه��ا يف معلومات
وم���ه���ارات واجت���اه���ات
العاملني لتحقيق �أهداف
الهيئة املحددة والتغلب
على ال�صعوبات التى
ت��ع�تر���ض ���س�ير العمل

...
االحتياجات التدريبية
اخل���ا����ص���ة ب���امل���زي���ج
الإ�سرتاتيجي :وتتمثل
يف �سد ح��اج��ة الأف���راد
على اختالف م�ستوياتهم
الإداري����ة والتنفيذية
�إىل الإمل��ام ،وال��ت��وا�ؤم،
واالل��ت��زام ،وامل�شاركة
ال��ف��ع��ال��ة يف ك���ل ما
يحقق عنا�صر املزيج
الإ�سرتاتيجي للمنظمة
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الروح املعنوية ،وحت�سني املركز التناف�سي،
وزيادة والء وانتماء الأفراد ،ومواءمة ثقافة
املنظمة مع مزيجها الإ�سرتاتيجي ،وحت�سني
املناخ التنظيمي وبيئة العمل الداخلية.
االحتياجات التدريبية اخلا�صة بالفرد:
يعد الفرد من الأركانات الرئي�سية يف و�ضع
خطط وب��رام��ج التدريب الفاعلة والهادفة
وال��ت��ي يف وق��ت��ن��ا احل����ايل لي�ست فاعلة
بامل�ستوى العلمي املمنهج لها ،وه��ذا يعد
ق�صوراً يحتاج الوقوف معه وعدم جتاهله.
ويعزى هذا الق�صور �إىل �أن بع�ض املديرين
امل�س�ؤولني ولي�س اجلميع يعتقد �أنه �صاحب
القرار الأول والنهائي يف هذه العملية ،وهذا
لي�س �صحيحا ،حيث عرب الدكتور عبداملنعم
�إبراهيم عبا�س عن ذلك يف دليل املتدرب
مبقولته �إن هذا الإج��راء �أو الت�رصف يولِّد
ق�صوراً وا�ضحا يف ركن مهم من �أركانات
التدريب وي�ؤثر �سلب ًا على خمرجات التحليل
للبيانات املطلوبة ،وتتمثل هذه البيانات يف
حتليل وجمع جميع البيانات اخلا�صة بذلك
االحتياج الفعلي من خالل اجللو�س مع الفرد
ومناق�شة االحتياج املطلوب ،ثم و�ضع قاعدة
كبرية من البيانات بها جميع املعلومات
املطلوبة ومناق�شتها الحقا مع املديرين
املعنيني وو�ضع الأول��وي��ات لها بناء على
حاجة امل�ؤ�س�سة ،يليها تفريغ تلك البيانات
يف القالب النهائي لها قبل �إخراج وت�صميم
الربنامج التدريبي مع اكتمال العنا�رص
الثالثة لالحتياج التدريبي.
كيف يتم التعرف على االحتياجات
ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ك��ل جم���ال من
املجاالت الثالثة لالحتياجات التدريبية
على م�ستوى املنظمة املذكورة �أعاله؟
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ال��ت��ع��رف ع��ل��ى االح��ت��ي��اج��ات التدريبية
اخلا�صة باملزيج الإ�سرتاتيجي :تنق�سم هذه
االحتياجات �إىل:

 Fاحتياجات عامة للمنظمة :وتت�ضمن
���ض�رورة ت��ع��ري��ف الأف�����راد ع��ل��ى اخ��ت�لاف
م�ستوياتهم بعنا�رص ر�سالة ور�ؤية املنظمة
و�أهدافها و�سيا�ساتها العامة ،وذلك بجرعات
خمتلفة من حيث الكم والكيف ،وف ًقا مل�ستوى
امل��وظ��ف�ين امل��وج��ه �إليهم ه��ذه اجل��رع��ات،
وذلك من خالل الربامج التدريبية التي يتم
تقدميها �إىل هذه امل�ستويات ،وبالتايل تكون
هناك قاعدة �أ�سا�سية يف حتديد االحتياجات
التدريبية ،وه��ي �أن ال��ب��ل��ورة وال�صياغة
النهائية لأي اح��ت��ي��اج ت��دري��ب��ي على �أي
م�ستوى البد و�أن يت�ضمن جزءاً من املعارف
اخلا�صة بالتعريف باملزيج الإ�سرتاتيجي
كما و�أن الرتجمة احلقيقية ل�سد هذا اجلزء ،هو
�إعداده يف �شكل مادة معرفية تدخل يف كل
برنامج تدريبي وب�شكل متنا�سب مع طبيعة
الربنامج ،وعلى م�ستوى املتدربني وخلفيتهم
أي�ضا �أن تقدم هذه املادة
التعليمية ..وميكن � ً
كجزء م�ستقل من وحدات الربنامج التدريبي،
�أو كجزء متداخل يف بع�ض وحداته التدريبية،
وذلك وف ًقا لتقدير م�صمم الربنامج.
 Fاحتياجات خا�صة للمنظمة :ويق�صد
بها تلك املعارف وامل��ه��ارات التخ�ص�صية
التي يجب �أن ترتجم �إىل برامج تدريبية
توجه �إىل الإدارة العليا والإدارة الو�سطى
والأخ�صائيني الذين �سيقومون بو�ضع هذا
امل��زي��ج الإ���س�ترات��ي��ج��ي ،وحت��دي��د م�ضمون
عنا�رصه ،وبالتايل يكون من ال�رضوري وجود
برامج تخ�ص�صية يف مو�ضوعات التخطيط
الإ�سرتاتيجي والإدارة الإ�سرتاتيجية ،وحتليل

ت��ت�����ض��م��ن ع��م��ل��ي��ة
حتديـــد االحتيـاجات
ال��ت��دري��ب��ي��ة حتليل
�أ����س���ب���اب ارت���ف���اع
معــــــــدالت دوران
ال��ع��م��ل وال�����ش��ك��اوى
وال�����ص��راع��ات بني
الإدارة والعـــاملــني

االحتياجات التدريبية
ت�ساعد يف ك�شف ق�صور
ق���ن���وات االت�����ص��ال،
و�أن���ظ���م���ة ال��ق��ي��ادة
والإ���ش��راف والتوجيه،
وم�����راك�����ز ال���ق���وى
وال��ت���أث�يرات ال�سلبية
للتنظيمات غري الر�سمية

البيئة اخلارجية للمنظمة ،وحتديد عنا�رص
املزيج الإ�سرتاتيجي يف �إطار قدرات املنظمة.
ولكن يجب �أن تكون هذه الربامج مرتبطة
باحتياجات تدريبية حقيقية ،مبعنى �أنها
ت��ع�بر ع��ن خ�صو�صية املنظمة وواق��ع��ه��ا
احلايل ،وتخاطب املديرين فيها على �أ�سا�س
الواقع الفعلي ،ولي�س برامج جتريدية تعالج
املو�ضوع من منظوره العام.

الر�سمية ،وذل��ك ع��ن طريق تركيز عملية
حتديد االحتياجات التدريبية على ت�أثري هذه
العنا�رص ال�سابقة على ح��دوث فجوات يف
الأداء ،و�أن حتدد كيف يتم دعم وتطوير هذه
الأنظمة من خالل تدريب القائمني عليها.
� Fأن تت�ضمن عملية حتديد االحتياجات
التدريبية حتليل �أ�سباب ارت��ف��اع معدالت
دوران العمل وال�شكاوى وال�رصاعات بني
الإدارة والعاملني ،وذلك من خالل ت�أثري هذه
العوامل على حدوث �أو ات�ساع فجوة الأداء،
والبحث يف كيفية معاجلة هذه امل�شاكل عن
طريق التدريب.

رب��ط نتائج االحتياجات التدريبية
باملنظمة ككل حيث يجب �أن يتم مايلي:

 Fرب����ط االح���ت���ي���اج���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة
ب�إ�سرتاتيجية و�أهداف املنظمة مبعنى الت�أكد
من وج��ود عالقة قوية بني نتائج �سد هذه
االح��ت��ي��اج��ات التدريبية وحتقيق �أه���داف
املنظمة.
 Fرب��ط االحتياجات الكلية للمنظمة
ككل مب��ب��د�أ ا�ستمرارية التعليم والتدريب
طوال حياة الفرد الوظيفية ،وكذلك ربطها
ب��ال��دع��م وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��م��رة مل��خ��زون
املهارات يف املنظمة ،ف�ض ًال عن ت�أثريها
الإيجابي يف �صياغة ثقافة دافعة وحمفزة
ل�ل�أف��راد العاملني يف املنظمة م��ن خالل
معاجلتها جلوانب الق�صور يف منط حياة
العاملني ،والن�سق القيمي لهم ،وذل��ك من
خالل تخ�صي�ص جزء من الربامج التدريبية
املوجهة ل�سد االحتياجات التدريبية على
اختالف م�ستويات املوظفني �إىل التعريف
باجلديد والتذكري باملعارف ال�سابقة والربط
بينهم.
� Fأن ت�ساعد االحتياجات التدريبية
يف ك�شف ق�صور قنوات االت�صال ،و�أنظمة
ال��ق��ي��ادة والإ���ش��راف وال��ت��وج��ي��ه ،وم��راك��ز
القوى والت�أثريات ال�سلبية للتنظيمات غري

التعرف على االحتياجات التدريبية
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ه��ن �أو امل��ج��م��وع��ات
الوظيفية �أو م�ستويات املوظفني:

وظيفيا،
ميثل الفرد يف املنظمة و�ض ًعا
ً
مرتبطً ا بوظيفة حم���ددة ،وه��ذه الوظيفة
مرتبطة مبهنة معينة �أو مبجموعة وظيفية
أي�ضا يكون ه��ذا الفرد مرتبطً ا
حم��ددة ،و� ً
مب�ستوى معني من املوظفني ،فعلى �سبيل
امل��ث��ال ف���إن (امل��وظ��ف) مبديرية امل��وازن��ة
�أواملالية «�سمها كيفما �شئت» ،ميثل و�ضع ًا
وظيفي ًا مرتبط ًا بوظيفة حما�سب م��ايل،
وتدرج حتت مهنة املحا�سبة ،ويدخل �ضمن
جمموعة الوظائف املالية ،ويقع يف م�ستوى
الأخ�صائيني �أو املجموعة احلرفية الأوىل
�أو اخلا�صة كما ت�سميها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وبالتايل �إذا كانت املخرجات النهائية
لعملية حتديد االحتياجات التدريبية هي
ق��وائ��م ب���أف��راد حم��ددي��ن ب��اال���س��م مطلوب
�إك�سابهم معارف ومهارات و�إجتاهات معينة،
ف�إن ذلك ال يتم مبعزل عن ارتباط �أي فرد من
ه�ؤالء الأف��راد مبهنة �أو جمموعات وظيفية،

و�أن��ه قد ال يكون الوحيد يف هذه املهنة �أو
املجموعة �أو م�ستوى املوظفني الذي يحتاج
�إىل تدريب ،فاحلاجة التدريبية قد ت�شتد على
م�ستوى املهن وم�ستويات املوظفني �أكرث
من الوحدات الإدارية والتنظيمية ،بل ورمبا
تكون �أي�ض ًا �أك�ثر و�ضوح ًا و�سهولة منها
للأ�سباب الآتيه:
� Yإن االحتياجات التدريبية على م�ستوى
املهن واملجموعات الوظيفية وم�ستويات
امل��وظ��ف�ين ت��ع��ال��ج اجل���وان���ب وامل��ع��ارف
الأ�سا�سية واملهارات احلاكمة يف هذه املهن
وامل�ستويات ،يف �إطار تطبيق هذه املعارف
واملهارات يف املنظمة ،ثم ينتج عنها برامج
م�شرتكة وعامة.
� Yأن��ه��ا تركز على الأخ��ط��اء ال�شائعة
�أو الق�صور امل�شرتك يف معارف ومهارات
واجتاهات املجموعات املرتبطة مب�ستوى
معني من املوظفني  ،مثل القدرة على التفكري
والتحليل املنطقي ،وتطبيق املنهج العلمي
يف م�ستوى الأخ�صائيني� ،أو ا�ستخدام هذا
املنهج يف حل امل�شكالت الإدارية يف م�ستوى
الإدارة الو�سطى.
� Yأنها ترتبط بالربامج التدريبية التي
ت�سد احلاجة �إىل االنتماء وتكوين روح الفريق،
والتدريب على القيادة الفعالة ،واالبتكار
وال��ت��ج��دي��د ،وح��ل امل�شكالت واالت�����ص��االت
الفعالة وكلها برامج ذات �صفات م�شرتكة
وع��ام��ة ،وق��د تنا�سب م�ستوى ب�أكمله من
م�ستويات املوظفني .
� Yأنها �أغلب الأحوال تعرب عن جمموعات
متجان�سة من حيث املهام الوظيفية ،قد
ت�شرتك يف االحتياجات التدريبية لنوعية
متقاربة �أو متجان�سة من املعارف واملهارات

الأكرث ارتباطً ا بهذه املجموعة الوظيفية �أو
م�ستوى املوظفني  ..مثل التدريب الإ�رشايف
مل�ستوى الإدارة الدنيا� ،أو تدريب رجال البيع.

االحتياجات التدريبية على م�ستوى
الوظيفة.

ه��ي جمموعة م��ن امل��ه��ام والإج����راءات
ال��ت��ي تتم بوا�سطة ف��رد م��ا يف م��ك��ان �أو
�أماكن عمل حمددة ،ويربط بني هذه املهام
والإج�����راءات خ��ط متجان�س وم�شرتك من
املعارف واملهارات واالجتاهات ،وغالب ًا ما
يكون للوظيفة �صفة التكرار مبعنى �إمكانية
�أن ي�شغلها �أكرث من فرد واحد يف املنظمة،
ويعنى ذلك �أن الوظيفة متثل يف م�ضمونها
جمموعة من املهام ،يتطلب �إجراء كل منها
توفر قدر معني من املعارف واملهارات التي
بدونها ال يتم ه��ذه املهمة ،وبالتايل عند
وج��ود ق�صور يف هذه املعارف واملهارات
ف�إنه ينعك�س مبا�رشة على كفاءة �أداء هذه
امل��ه��م��ة ،وق��د ي��ك��ون حت��دي��د االحتياجات
التدريبية على م�ستوى الوظيفة �أمراً �سه ًال يف
وظائف الفنيني والعمال املهرة ،عندما تكون
املهارات الأ�سا�سية املطلوبة مهارات حركية
وميكانيكية ،ميكن اكت�سابها بامل�شاهدة
وحماولة تطبيق ما مت م�شاهدته ،وتكرار
ذلك �إىل �أن ي�صل املتدرب �إىل معدل الأداء
املطلوب ،ثم يتم حتديد حمتوى التدريب على
�إك�ساب هذه املهارات ،واخللفية املعرفية لها،
وظروف العمل التي �ستنفذ فيها هذه املهام،
وم�ستوى اجل��ودة ،والأدوات امل�ستخدمة يف
العمل.
وق��د تكون عملية حتديد االحتياجات
التدريبية على م�ستوى الوظيفة غاية يف
ال�صعوبة بالن�سبة للوظائف الإ�رشافية �أو
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الإداري��ة ،حيث يكون و�صف الأداء وال�سلوك
والظروف واملعايري املرتبطة بالوظائف �أكرث
تعقي ًدا ،وذلك ل�صعوبة التنب�ؤ مبوعد وحجم
ونوعية امل�شاكل التي �سيواجهها املدير �أثناء
ممار�سته لوظيفته ،وكذلك العتماد مهام
الوظائف الإداري���ة على مهارات وعمليات
فكرية وعقلية ي�صعب و�صفها.
التعرف على االحتياجات التدريبية على

م�ستوى الفرد.

وتعني ال��ت��ع��رف على �أوج���ه الق�صور
يف املعارف واملهارات واالجتاهات لفرد
ما ي�شغل و�ضع ًا وظيفي ًا يف املنظمة ،هذا
ويعد حتديد االحتياجات التدريبية للفرد
�أكرث �سهولة من كل م�ستويات االحتياجات
ال�����س��اب��ق��ة ،ح��ي��ث مي��ك��ن حتليل امل��ع��ارف
واملهارات واالجتاهات احلالية للفرد ،وكذلك
حتليل اخل�صائ�ص اجل�سمية والعقلية له،
أي�ضا خرباته ال�سابقة ،وتعليمه وتدريبه
و� ً
ال�سابقني ،بل وميكن �أي�ض ًا قيا�س دوافعه
وم�ستوى �أدائه احلايل ،وحتديد م�شاكل هذا
الأداء ،كل ذلك ميكن �أن يتم يف �ضوء مقارنة
دقيقة بني الواقع الفعلي للمعارف واملهارات
واالجتاهات يف الفرد وبني متطلبات �أداء
�شغله لوظيفة معينة ،حيث يكون الفرق هو
االحتياج التدريبي لهذا ال��ف��رد .وبالتايل
ف�إن الفرق بني االحتياجات التدريبية على
م�ستوى الفرد ،وعلى م�ستوى الوظيفة ،هو
�أن الأوىل تركز على املعارف واملهارات
واالجتاهات املتاحة فع ًال يف الفرد ،والثانية
تركز على ما يجب �أن يكون من معارف
وم��ه��ارات واجت��اه��ات يف الفرد لأداء هذه
الوظيفة .ف��الأوىل تبد�أ من قيا�س معارف
ومهارات واجتاهات ،والثانية تبد�أ من حتليل
مهام ترتجم �إىل معارف ومهارات.
حتديد وحتليل امل�ستفيدين يف
عملية حتديد االحتياجات التدريبية
الأقلية امل�ؤثرة والأكرثية امل�ستفيدة من
حتديد االحتياجات التدريبية ,ال ميكن حتديد
امل�ستفيدين يف ه��ذه العملية باعتبارهم
�أه��م خمرجاتها� ،إال يف �إط��ار مبد�أ �أ�سا�سي
هو التفرقة بني الأقلية امل�ؤثرة ،والأكرثية
امل�ستفيدة �أو املفيدة ،والتي يعني �أن �أي
عملية يكون من �ش�أنها �إح���داث تغيري يف
جمموعة من الأف��راد ،ف�إن هذا التغيري ي�ؤثر
فيه فئة قليلة من الأفراد ذوي الت�أثري الفعال
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التعرف على االحتياجات الفعلية للم�ستفيدين ال يعني نهاية عملية حتديد
االحتياجات التدريبية ،حيث يكون من ال�ضروري و�ضع قائمة باحتياجات
امل�ستفيدين يف �شكل بنود حم��ددة من املعارف وامل��ه��ارات واالجتاهات
واملمتد على باقي فئات املجموعة الذين
ميثلون الأكرثية املفيدة �أو امل�ستفيدة من هذا
التغيري.
ويف عملية حتديد االحتياجات التدريبية،
ف���إن مفهوم الأق��ل��ي��ة امل���ؤث��رة يف جمموع
امل�ستفيدين هم املديرون يف م�ستوى الإدارة
العليا ،بينما ي�شري مفهوم الأكرثية امل�ستفيدة
ب���أول��ئ��ك ال��ذي��ن يتم حت��دي��د احتياجاتهم
التدريبية� ،أو �أول��ئ��ك الذين ي�شاركون يف
ال�برام��ج التدريبية ال��ت��ي تعقد ب��ن��اء على
هذه االحتياجات ،وبالطبع ف���إن املديرين
ي�شاركون يف حتديد هذه االحتياجات لأنها
تخ�ص العاملني حتت رئا�ستهم ،لي�س كذلك
فقط بل و�أي�ض ًا يوافقون على �إيفادهم �إىل
الربامج التدريبية �أ�صالً ،ف�ض ًال عن م�شاركتهم
ب�شكل �أو �آخ��ر يف م�ضمون ه��ذه ال�برام��ج،
لأن الواقع العملي غالب ًا ما يتم على �أ�سا�س
م�شاركة م�ستوى الإدارة الو�سطى يف التعرف
على فجوة املعارف واملهارات واالجتاهات،
ليقوم م�صممو الربامج برتجمتها �إىل برامج
تدريبية ت�سد ه��ذه الفجوة ،ثم يتم ترجمة
هذه الربامج بناء على موافقتهم ،مبا يعني
�أن الأكرثية امل�ستفيدة لن حت�صل على هذه
الفائدة ما مل توافق الأقلية امل�ؤثرة على هذه
الربامج.
التفرقة بني االحتياجات املعلنة
واالحتياجات الفعلية
لي�ست كل االحتياجات املعلنة بوا�سطة
امل��دي��ري��ن �أو العاملني ه��ي االحتياجات
الفعلية ،ويق�صد باالحتياجات املعلنة تلك
التي يذكرها امل��دي��رون �أو العاملون عند
�س�ؤالهم �أو �إ�ستق�صاء �آرائهم ،وعلى �سبيل
املثال فقد تكون احلاجة املعلنة هي التعرف
ع��ل��ى االح��ت��ي��اج��ات ال��ل��وازم��ي��ة يف جم��ال
امل�شرتيات �أو جدولة ال�رشكات املنا�سبة
للتعامل معها ،بينما تكون احلاجة الفعلية
هي القدرة العملية على �إدارة تلك امل�شرتيات
من خ�لال ف��رز تلك املتطلبات وال�رشكات
املنا�سبة للتعامل معها باتباع �أ�س�س التحليل
املنا�سبة للعملية ال�رشائية ،ول��ه��ذا يجب

الرتكيز على التدريب على الأ�سا�س قبل الفرع.
و�ضع قائمة احتياجات امل�ستفيدين
�إن التعرف على االحتياجات الفعلية
للم�ستفيدين ال يعني نهاية عملية حتديد
االحتياجات التدريبية ،حيث يكون من
ال�����ض�روري و���ض��ع ق��ائ��م��ة ب��اح��ت��ي��اج��ات
امل�ستفيدين يف �شكل ب��ن��ود حم���ددة من
امل��ع��ارف وامل��ه��ارات واالجت���اه���ات ،ومع
حتديد للجوانب التي �سيتم قيا�سها بعد امتام
الربامج التدريبية مبا ي�ؤكد �سد االحتياج
التدريبي ،ويحتاج ذلك مناق�شة تف�صيلية بني
ركن التدريب يف املديرية املعنية �أو �ضابط
الركن امل�س�ؤول ،ومن املهم ويف�ضل �أن يكون
ذو اخت�صا�ص �أي يحمل �شهادة �أكادميية يف
ذلك �أو من بيوت اخلربة ،وبلورة هذه اجلوانب
لأخذها يف احل�سبان عند ت�صميم الربامج
التدريبية التي ت�سد هذه االحتياجات.وال
تكون على الأ�سا�س �سد ثغرات االحتياج متى
ما تطلب الأمر.
متابعة امل�ستفيدين من االحتياجات التدريبية
�إن امل�شكلة الأ�سا�سية يف عملية حتديد
االحتياجات التدريبية �أنه ال يتم �إجراء �أي
متابعة لها بعد عقد الربامج التي ت�سد هذه
االحتياجات من �أغلب امل�ؤ�س�سات �أو تكون
هناك متابعة ولكن ال ترتكز على الأ�س�س
املمنهجة والعلمية ال�صحيحة والقابلة
للقيا�س مما ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤ�س�سة ،وهنا
ت��ب��د�أ الفجوة بحلة ج��دي��دة وال��ت��ي �سعينا
ل�سدها �سابق ًا من خالل �إ�سناد ذلك املوظف
لربنامج تدريبي حمدد ،وبالتايل يجب بحث
كيفية �إج���راء ه��ذه املتابعة وو�ضع �أ�س�س
تلك املتابعة �أثناء عملية حتديد احتياجات
امل�ستفيدين ولي�س بعدها ،حيث يكون لكل
نوعية من االحتياجات �أ�سلوب املتابعة
املنا�سب لها ،فعلى �سبيل امل��ث��ال ي�صلح
ملتابعة �سد االحتياجات التدريبية للموظفني
املهرة والفنيني �أ�سلوب االختبارات و�سجالت
الأداء اليومية �أو ال�شهرية ،وي�صلح مل�ستوى
الإداري��ي��ن ت��ق��اري��ر الفعالية واملتابعة
املبا�رشة من م�س�ؤوليه ،وا�ستق�صاء الر�ؤ�ساء

امل�شكلة الأ���س��ا���س��ي��ة يف عملية حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات التدريبية
�أن����ه ال ي��ت��م �إج������راء �أي م��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ب��ع��د ع��ق��د ال�برام��ج
ال���ت���ي ت�����س��د ه����ذه االح���ت���ي���اج���ات م���ن �أغ���ل���ب امل���ؤ���س�����س��ات
واملقابالت.بينما ي�صلح مل�ستوى الإدارة
العليا والإدارة الو�سطى حتليل الأداء الكلي
واجلزئي للأن�شطة.

الإط���ار ال��ع��ام لعملية حت��دي��د احتياجات

امل�ستفيدين :على �ضوء م��ا �سبق يت�ضح
�أن الإط��ار العام لعملية حتديد احتياجات
امل�ستفيدين يتبلور يف اخلطوات الآتية:
 حتديد من هو امل�ستفيد؟ حتديد ما هو العمل املتوقع �أن يقومبه امل�ستفيد؟
 ما هي �أوج��ه التباين يف الأداء بنيالأداء احلايل والأداء املتوقع؟
 كيف يتم ترجمة فجوة الأداء �إىل بنودحمددة من املعارف واملهارات واالجتاهات؟
 كيف يتم ت�صميم الربنامج التدريبياملنا�سب ل�سد فجوة الأداء على �أ�سا�س بنود
املعارف واملهارات واالجتاهات؟
 م��ا ه��ي متطلبات تنفيذ الربنامجالتدريبي ل�سد االحتياج التدريبي؟
 من��وذج لعملية حتديد االحتياجاتالتدريبية والوفاء بها على م�ستوى املنظمة
ككل :حتليل تقييم الأداء واخلروج مب�ؤ�رشات
حتدد الأماكن والأن�شطة التي متثل احتياجات
تدريبية
 تتم بوا�سطة م�س�ؤول التدريب حتديدفجوات الأداء الناجتة عن ق�صور املعارف
واملهارات واالجتاهات يف الأن�شطة.
 تتم بوا�سطة م�س�ؤول التدريب واملديرينو�ضع مناذج متثل احتياجات الوظائف
والأفراد من املعارف واملهارات واالجتاهات
 تتم بوا�سطة م�س�ؤول التدريب واملديرينو���ض��ع من���اذج حت��ت��وى ع��ل��ى ال�برام��ج
املمكنة ل�سد االحتياجات التدريبية
 ت��ت��م ب��وا���س��ط��ة م�����س���ؤول ال��ت��دري��بواملديرين.
 حتديد االحتياجات التدريبية علىم�ستوى املنظمة تتمثل خمرجات خطة القوى
الب�رشية يف امل�ؤ�س�سة �إىل �أربعة مكونات
�أ�سا�سية ،هي:
 -االحتياجات التدريبية.

 الرتقيات. التنقالت.ع��ل��ي��ه جن��د م��ن حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات
التدريبية على م�ستوى املنظمة مكونات
�أ�سا�سية يف خطة القوى العاملة ،حيث هذه
االحتياجات التدريبية تتمثل يف جانبني
�أ�سا�سيني ،هما:
الأول :وه��و ما يتعلق بتغطية فجوات
الأداء الناجتة عن ق�صور املعارف واملهارات
واالجت��اه��ات ،والتي ت���ؤدي �إىل انخفا�ض
الأداء والإن��ت��اج��ي��ة الكلية ،ث��م ي��ك��ون من
ال�رضوري �سد هذه الفجوات كمهمة �أ�سا�سية
لتخطيط القوى العاملة ،عم ًال على حتقيق
�رشعية وجوده يف حت�سني �إنتاجية املوظفني
وتر�شيد ا�ستخدامها.
الثاين :وهو ما يتعلق مبتطلبات حتقيق
خطة القوى العاملة �أو املوازنة بني العر�ض
وال��ط��ل��ب ،ويتمثل ه���ذا اجل���زء يف حتديد
االحتياجات التدريبية النا�شئة عن :
 الرتقيات . التنقالت. التعيينات اجلديدة. التغري يف طرق و�أ�ساليب العمل. �إعادة توزيع العمل. ��ضرورة جتنب النق�ص يف املهاراتالأ�سا�سية.
حيث يتم تق�سيم ك��ل نوعية م��ن هذه
االحتياجات وف�� ًق��ا للم�ستويات املختلفة
للموظفني ،وكذلك وف ًقا للأن�شطة املختلفة
يف املنظمة �أما فيما يتعلق بكيفية حتديد
االحتياجات التدريبية ال�سابقة ف�إنها تتم يف
نف�س الإطار ال�سابق لعملية حتديد احتياجات
امل�ستفيدين مع الرتكيز يف هذه النوعية من
االحتياجات على خلفية املعارف واملهارات
الالزم توافرها يف املتدرب ،ثم يتم حتليل هذه
اخللفية كجزء من عملية حتديد االحتياجات
التدريبية ،واقرتاح برامج متهيدية لإ�ستكمال
�أو تعديل هذه اخللفية.
العوامل التي ت�ؤدي اىل احتياج تدريبي:

 Tالرتقية �إىل وظيفة �أعلى ،وهذا يحتاج

�إىل جمموعة من املعارف واملهارات مطلوب
التدريب عليها من ال�شخ�ص املر�شح ل�شغل
هذه الوظيفة .
 Tتعديل �أو تغيري �أحد القوانني �أو �أ�سلوب
العمل.
� Tإدخال تكنولوجيا جديدة.
 Tان��خ��ف��ا���ض م�ستوى الأداء م��ن خ�لال
م�ؤ�رشات تقارير الكفاية ال�سنوية للمر�ؤو�سني
من قبل الر�ؤ�ساء.
 Tال�شكاوى من قبل العمالء متلقى املنتج
واخل��دم��ة ،وه��ذا ي��دل على وج��ود احتياج
تدريبى ملقدم اخلدمة .
 Tت��زاي��د امل�شكالت ال��ت��ي ت��واج��ه تنفيذ
الأهداف واخلطط والربامج اخلا�صة بها.
اخلال�صة
العملية التدريبية هي عملية مرتابطة
ولي�س من ال�سهل التعامل معها �إال من خالل
ب��ي��وت خ�برة منا�سبة ت�ضع يف احل�سبان
احتياجات امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام والفرد ب�شكل
خا�ص على �أن تكون دقيقة ومنظمة وحتقق
ال��ه��دف املن�شود م��ن امل��خ��رج��ات والعائد
امل��ت��وق��ع م��ن ج���ودة الإن��ت��اج �سعي ًا منهم
لتحقيق ر�ؤي��ة ور�سالة تلك امل�ؤ�س�سة لأنها
الأ�سا�س ال��ذي يجب �أن يو�ضع �أم��ام �أعني
املديرين واملخت�صني يف التدريب.
املراجع
• ال��ت��دري��ب الإداري امل��وج��ة ب���الأداء
(املنظمة العربية للتنمية الإدارية)  ,د/عقله
حممد املبي�ضني و�أ�سامة حممد حدادات .
• جملة التدريب والتنمية ( العدد ال�سابع
ع�رش )  ,د /عبد الرحمن توفيق .
• جودة التدريب د /حممد عبد الغني
ح�سن هالل .
• تطبيقات اجلودة ال�شاملة يف التدريب
 ,د /مراد على ن�ش�أت خليل .
• دليل امل��ت��درب لربنامج �أخ�صائي
تدريب  ,مركز �إعداد القادة للقطاع احلكومي.
• الكتب الدورية ال�صادرة من اجلهاز
املركزى للتنظيم والإدارة فى جمال التدريب.
• الدليل اال�سرت�شادي مل�س�ؤويل التدريب
ال�صادر من اجلهاز املركزي فرباير 2006م.
• م��ه��ارات �أخ�صائي ال��ت��دري��ب (عبد
الرحمن توفيق ).
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�آ َف ٌ
اق َوتحَ َ ِّد َي ٌ
ات

أبح ِ
واق ُع ال َ
اث والتَّطويرِ يف َعالـ ِمنَا امل َعا�رص ِ

تربز �أهمية الأبحاث والتطوير يف كونها �إحدى �أهم الركائز لبناء املجتمعات والرقي بها يف عاملنا املعا�رص،
كما �أنها تعد �سمة بارزة لكثري من الدول املتقدمة التي �أدركت مدى �أهمية �إن�شاء منظومة متكاملة معن َّية
بالأبحاث والتطوير ،والتي ت�شمل �إقامة املن�ش�آت واملراكز املتخ�ص�صة للأبحاث وت�أهيل العلماء والباحثني يف
ظل وجود �إدارة ذات كفاءة عالية تعمل ِوفق �أهداف ور�ؤى وا�ضحة املعامل ،كما �أنه ال يخفى علينا الدور البارز
الذي ت�شغله مراكز الأبحاث والتطوير يف وقتنا احلا�رض من �أجل تنمية املجتمعات والنهو�ض بها من خالل
ال�سعي الدائم لإيجاد احللول للكثري من امل�شكالت والعوائق التي قد تقف حجر عرثة يف طريق التنمية يف �شتى
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية والع�سكرية وغريها من املجاالت الأخرى.
وقد �أدركت الكثري من الدول املعا�رصة الدور احلا�سم الذي يلعبه العن�رص الب�رشي يف هذا املجال ،مما ي�ضمن
ِّ
م�صاف الدول املتقدمة ،ولذا فلي�س من الغريب
لها امل�ضي ُق ُدم ًا نحو التنمية امل�ستقبلية وتعزيز مكانتها يف
يف وقتنا احلا�رض �أن نرى االهتمام ال�شديد الذي توليه كثري من الدول بالأبحاث والتطوير من خالل �إن�شاء مراكز
الأبحاث والدرا�سات ور�صد املوازنات وت�أهيل الكوادر من املخت�صني يف �شتى املجاالت ،حتى �صار ذلك �ضمن
قائمة الأولويات يف خطط التنمية امل�ستقبلية.
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�أهمية البحث والتطوير
ال �شك �أن هناك الكثري من الدول املتقدمة
قد �أدركت �أهمية البحث العلمي كركيزة �أ�سا�سية
لنه�ضتها وتطورها ،ودوره املهم يف النهو�ض
ب���الأمم وال��وق��وف يف وج��ه التحديات وقهر
ال�صعوبات يف خمتلف املجاالت ،بالإ�ضافة
�إىل م�ساهمته الف َّعالة يف تنمية االقت�صاد من
خالل البحث عن احللول و�إيجاد البدائل وحل
امل�شكالت املعا�رصة وتنمية موارد الدولة ،ولذا
فقد هي�أت الظروف املنا�سبة لإج��راء الأبحاث
العلمية والتطوير امل�ستمر من خالل اجتذاب
العقول وجلب العلماء يف �شتى املجاالت ،وتوفري
البيئة اخل�صبة التي ت�ساعد على التفكري والبحث
والتطوير ،بالإ�ضافة �إىل بناء املن�ش�آت وتوفري
املعدات والأجهزة املخت�صة ،كما �أنها خ�ص�صت
لذلك ميزانية من �إجمايل الناجت املحلي ،ولذلك
نرى ما و�صلت �إليه هذه الدول من تقدم ورقي
يف جم��االت ع��دة ،ونالت مكانتها يف م�صاف
الدول املتقدمة ،و�ساهمت ب�شكل فاعل يف الكثري
من الإجن���ازات على م�ستوى العامل يف �سبيل
خدمة الب�رشية.
ُيعطي البحث العلمي �إمكانية �إيجاد الأجوبة
عن الكثري من الت�سا�ؤالت التي تدور حول �أ�رسار
الكون والظواهر املحيطة بنا ،حيث �إن هذا
العامل ال�لاحم��دود ال ي��زال يف كل ي��وم يبهرنا

ب�ش َّتى املعارف والعلوم والتف�سريات للكثري من
الظواهر التي كانت يف يوم من الأيام م�ستع�صية
حث �إ�سالمنا
�أو غام�ضة على العقل الب�رشي ،وقد َّ
احلنيف على البحث الدائم والنظر والتفكُّر لك�شف
�أ�رسار الكون التي �أودعها اهلل �سبحانه وتعاىل،
ات
او ِ
ق��ال تعاىل( :قُ��لِ ا ْن��ظُ ُ��روا َم��اذَا فيِ
ال�س َم َ
َّ
َو ْ أَ
���ض َو َما ُت ْغنِي ْ آَ
��ات َوال ُّنذ ُُر َع ْن ق َْو ٍم لاَ
ال ْر ِ
ال َي ُ
ون) (�سورة يون�س ,الآية  ،)101ومن هذا
ُي�ؤْمِ ُن َ
املنطلق �ساهمت احل�ضارة الإ�سالمية يف الكثري
من الإجن��ازات العلمية واالخ�تراع��ات والعلوم
وامل�ؤلفات ،وقد برز العلماء امل�سلمون يف الكثري
من العلوم النظرية والتتطبيقية التي �أ�صبحت
�أ�سا�س ًا ل��ع�� َّدة علوم واكت�شافات ل��دى ال��دول
الغربية ،وها هي الأ�رسار التي تتك�شف يوم ًا بعد
يوم تعطينا �أدلة وا�ضح ًة على القدرات الهائلة
التي �أودعها اهلل يف العقل الب�رشي لفكِّ الكثري
من الأ�رسار التي �أودعها يف هذا الكون ،والتي ال
�سبيل للو�صول �إليها �إال من خالل البحث والتفكُّر
والتجربة والتحليل.
ومن ناحية �أخ��رى ،تربز �أهمية الأبحاث
العلمية والتطوير يف كونها �أح��د �أه��م عوامل
تنمية االقت�صاد يف ال��دول من خ�لال حت�سني
الإنتاجية و�ضبط ج��ودة املنتجات وتنويع
م�صادر الدخل وبناء االقت�صاد القائم على
املعرفة ,وقد ا�ستطاعت بع�ض الدول التي �أولت
�أهمية كربى للأبحاث والتطوير �ضمن خططٍ
�إ�سرتاتيجية للتنمية �أن حتقق نتائج ملمو�سة يف
معدالت النمو االقت�صادي ،وخري مثال على ذلك
اليابان وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة وال�صني.
ل��ق��د ���س��اه��م��ت الأب���ح���اث وال��ت��ج��ارب يف
�إيجاد الكثري من احللول للم�شاكل امل�ستع�صية
واملع�ضالت يف خمتلف النواحي االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية والع�سكرية وغريها،
وذلك من خالل االبتكارات والتقنيات احلديثة
و�إيجاد احللول الناجعة وتوفري البدائل وك�شف
الغمو�ض لكثري م��ن امل�سائل امل�ستع�صية
والظواهر املحيطة ،وبالتايل فقد �أدت يف نهاية
املطاف �إىل تنمية العن�رص الب�رشي وحت�سني
الأو�ضاع يف جماالت ع ّدة.
ت��وج��د يف ع��امل��ن��ا امل��ع��ا��صر ال��ك��ث�ير من
امل�شكالت التى التزال تعاين منها املجتمعات
ما�سة لإجراء
العربية ،وبالتايل فهناك حاجة َّ

الرائد بحري (مهند�س)
طــالل بــن خميـــ�س ال�شبلــــي
الدرا�سات امل�ستفي�ضة والأبحاث التخ�ص�صية
لإيجاد حلول ناجعة حتقق نقلة نوعية ،ومثال
على ذل��ك :م�شاكل التلوث والت�صحر ونق�ص
املياه العذبة ،و�سوء التغذية والأمرا�ض(املعدية
واملزمنة وال��وراث��ي��ة) والتنمية االقت�صادية،
وتنويع م�صادر الدخل ،وتوفري الطاقة البديلة،
لذا ف�إن املجال اليزال مفتوح ًا �أمام الباحثني
وذوي االخت�صا�ص يف هذه املجاالت للبحث
والتطوير و�إيجاد احللول اجلذرية مما �سي�ساعد
يف ازده���ار اجلن�س الب�رشي وحتقيق التنمية
امل�ستقبلية.
حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير
ت�شري الإح�����ص��اءات ال�����ص��ادرة م��ن موقع
اليوني�سكو والواردة يف نتائج امل�سح الإح�صائي
للبحوث والإعالم لعام 2017م ملركز اليوني�سكو
للإح�صاء بالإ�ضافة �إىل م�صادر �أخرى ،ب�أن �أكرث
الدول �إنفاق ًا على الأبحاث والتطوير كن�سبة من
الناجت املحلي هي �إ�رسائيل بن�سبة ( ،)%4,3تليها
ثم �سوي�رسا
كوريا اجلنوبية بن�سبة ( ،)%4,2ومن َّ
بن�سبة ( ،)%3,4تليها ال�سويد ( ،)%3,3وبعدها
اليابان بن�سبة ( ،)%3,1وب�صورة خمت�رصة
ف���إن ما تنفقه �إ�رسائيل على البحث والتطوير
كن�سبة من الناجت املحلي يفوق ما تنفقه الدول
العربية جمتمعة والذي يبلغ �أقل من ( ،)%0,5
على الرغم من �أن م�ستوى دخل الفرد يف بع�ض
ال��دول العربية يفوق م�ستوى دخ��ل الفرد يف
الكثري من الدول الرائدة يف الأبحاث والتطوير،
�إال �أن �إنفاقها على البحث والتطوير يظل �ضئي ًال
مقارنة بهذه ال��دول ،وبالتايل يت�ضح لنا عدم
�إدراك هذه الدول لأهمية الإنفاق على الأبحاث
والتطوير ودوره يف التنمية وال��رق��ي ،وه��ذا
مب�سطة عن الفارق
بطبيعة احلال يعطينا فكرة َّ
الهائل يف حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير،
كما �أن��ه يعك�س الأح��وال ال�سيئة التي تعي�شها
معظم هذه ال��دول ،الأم��ر ال��ذي يعني �أن هناك
حاجة ُمل َِّحة �إىل �رضورة زيادة حجم الإنفاق
على الأبحاث والتطوير يف بلداننا العربية.
ومن حيث حجم �إنفاق ال��دول على البحث
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والتطوير يف العام (2017م) من حيث القيمة
املطلقة (مب��ل��ي��ارات ال����دوالرات) طبق ًا ملوقع
اليون�سكو فتحتل الواليات املتحدة الأمريكية يف
املركز الأول ( 511مليار دوالر) ،تليها ال�صني
( 452مليار دوالر) ومن ثم اليابان ( 166مليار
دوالر) ،وبعدها �أملانيا ( 119مليار دوالر)
تليها كوريا اجلنوبية ( 78مليار دوالر) ،وجتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أ َّنه رغم �ضخامة هذه املوازنات
�إال � َّأن ن�سبة كبرية من هذا الإنفاق ت�ساهم بها
القطاعات اخلا�صة يف هذه الدول جنب ًا �إىل جنب
مع القطاع احلكومي.
ويف ال�سلطنة بلغ معدل الإنفاق على البحث
والتطوير يف عام 2017م ن�سبة ( )%0,22من
�إجمايل الناجت املحلي مببلغ وق��دره (63,62
مليون ري��ال ع��م��اين) ,ويف ال��واق��ع ف���إن هذه
الن�سبة تعد �ضئيلة مقارنة مبا تنفقه بع�ض
الدول الرائدة يف هذا املجال والتي ت�صل ن�سبة
�إنفاقها على البحث والتطوير �إىل ( )%4من
�إجمايل الناجت املحلي ،ولذا ف�إنه البد من ال�سعي
احلثيث لتح�سني ن�سبة الإنفاق على الأبحاث
والتطوير خالل ال�سنوات القادمة ِوف��ق خطط
الريادة ومناف�سة
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة ل�ضمان ِّ
الدول املتقدمة يف هذا املجال.
�آثار الأبحاث والتطوير يف املجتمع
هناك الكثري من النتائج الإيجابية والآثار
امللمو�سة التي ميكن حتقيقها من �إن�شاء منظومة
خمت�صة بالأبحاث والتطوير والتي ت�شمل الإدارة
َّ
واملن�ش�آت وامل��ع�� ِّدات والباحثني ،وم��ن هذه
النتائج ما يلي:
• �إمكانية التطوير امل�ستمر للمنتجات و�إيجاد
احل��ل��ول وامل��ق�ترح��ات امل�ستقبلية للم�شاكل
وامل��ع��وق��ات التي ق��د تبطئ م��ن عملية النمو
للم�ؤ�س�سة وتعيق ازدهار املجتمع.
• رفع كفاءة امل�ؤ�س�سات وزي��ادة الإنتاجية

الأب��ح��اث وال��ت��ج��ارب �ساهمت
يف �إي��ج��اد الكثري م��ن احللول
ل��ل��م�����ش��اك��ل امل�����س��ت��ع�����ص��ي��ة
واملع�ضالت يف خمتلف النواحي
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
وال�صحية والع�سكرية وغريها
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وحت�����س�ين اجل����ودة م��ن خ�ل�ال تفعيل احل��ل��ول
والعمل بنتائج الأبحاث والدرا�سات التي يتم
التو�صل �إليها.
• �سي�ؤدي االهتمام بالبحث والتطوير يف
املجتمع �إىل ن�ش�أة جيل واع���د م��ن ال�شباب
الواعي واملت�صف بالقدرة على البحث والتفكري
الإبداعي والتحليل املنطقي املبني على �أ�س�س
تق�صي
علمية ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ق��درة على ِّ
احلقائق واال�ستنباط ،بالإ�ضافة �إىل القدرة
على �إيجاد احللول للم�شاكل التي يعاين منها
املجتمع� ،أو تدارك تلك امل�شاكل املتوقع حدوثها
يف امل�ستقبل ،وبالتايل تفادي املخاطر وتقليل
اخل�سائر.
• رفع الكفاءة االقت�صادية للدولة من خالل
تقليل التكاليف وزيادة النمو االقت�صادي املبني
على املعرفة وحتقيق االكتفاء الذاتي وتقليل
االعتمادية على املنتجات واملوارد والتقنيات
امل�ستوردة من الدول الأخرى ،وبالتايل تخفي�ض
مع َّدل الإن��ف��اق ،كما �أن��ه �سي�ساعد على �إيجاد
بدائل مل�صادر الدخل وتقليل الإعتماد على
املوارد النا�ضبة كالنفط والغاز و�إن�شاء جمتمع
مبني على االقت�صاد املعريف.
• تنمية جانب الإبداع لدى الأفراد يف امل�ؤ�س�سات
وخا�صة العاملني يف مراكز البحث والتطوير،
وتنمية مهاراتهم يف البحث والتطوير من
خالل ال�سعي الدائم للبحث وحتليل امل�شكالت
وبحث املعوقات يف امل�ؤ�س�سات وحتليلها حتلي ًال
مبني ًا على �أ�س�س علمية وحتفيز جل�سات الع�صف
الذهني وال�سعي لإيجاد احللول املنا�سبة وتعزيز
القدرة على التحليل املنطقي.
العوائق والتحديات
توجد هناك عدة �أ�سباب قد حتول دون تفعيل

وتنمية منظومة الأبحاث والتطوير يف الكثري من
الدول ،وبالتايل ت�أخر هذه الدول يف هذا املجال
وعجزها عن اللحاق بركب ال��دول املتقدمة،
وميكن تلخي�ص هذه الأ�سباب يف ما يلي:
املتخ�ص�صة ومع َّدات
\ قلَّة توفر مراكز الأبحاث
ِّ
الأبحاث والتطوير ،ويرجع ذلك بطبيعة احلال
�إىل ارتفاع تكلفة �إنتاج املن�ش�آت التخ�ص�صية
واملعدات املتعلقة بالأبحاث ،بالإ�ضافة �إىل
�صعوبة توفِّر التكنولوجيا الالزمة لإنتاج هذه
التقنية والتي قد ت�ست�أثر بها الدول الرائدة يف
هذا املجال.
\ انخفا�ض م��ع��دل الإن��ف��اق على الأب��ح��اث
والتطوير ،حيث �إن ر�صد ميزانية خا�صة ي�شكِّل
عائق ًا �أمام �إمكانية الإنفاق على هذا املجال �أو
�إمتام الأن�شطة املتعلقة بها ،ولذا جند �أن هناك
�أبحاث ًا ت�صل تكلفتها �إىل مليارات ال��دوالرات،
كتلك الأب��ح��اث املتعلقة بعلوم الف�ضاء على
�سبيل املثال ،ول��ذا ي�صعب تخ�صي�ص موازنة
�ضخمة لإجناز مثل هذه امل�شاريع ،كما �أن بع�ض
الدرا�سات قد ت�ستغرق عدة �سنوات لتحقيق نتائج
مثمرة ،ويف حالة تعثرُّ ال َّدعم املادي خالل فرتة
البحث والدرا�سة قد ت�ضطر امل�ؤ�س�سة يف مراحل
معينة �إىل تو ُّقف امل�رشوع مما يكبدها خ�سائر
مالية هائلة دون الو�صول �إىل الهدف �أو حتقيق
النتائج املرجوة ،كما جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن
ميزانية الأبحاث ال يتم اقتطاعها من القطاع
احلكومي فح�سب ،و�إمنا هناك م�ساهمة فاعلة
تقوم بها م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،وهذا ما
يتم فعلي ًا يف الكثري من الدول املتقدمة والتي
ي�ساهم فيها القطاع اخلا�ص ب�شكل كبري ،ويف
حالة �ضعف م�ساهمة القطاع اخلا�ص ف�إن ذلك
�سي�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا على الدولة.

\ عدم توفُّر بيئة العمل امل�شجعة على العمل،
مما ي���ؤدي �إىل هجرة اخل�برات والكفاءات من
العلماء والباحثني �إىل دول �أخرى والذي �سي�ؤدي
يف نهاية املطاف �إىل قلَّة ال��ك��وادر الوطنية
و�ضعف �إمكانيات الدولة من العلماء والباحثني،
ال�سبب �إىل حالة عدم اال�ستقرار
وميكن �أن يرجع َّ
التي تعاين منها بع�ض الدول كالتوتر ال�سيا�سي
واحل��روب و�سوء الأو���ض��اع الداخلية ،و�ضعف
الأو�ضاع االقت�صادية ،فمما ال�شكَّ فيه �أن عامل
اال�ستقرار ي�شكل �أحد ال�رشوط الرئي�سية لإمكانية
القيام ب�أن�شطة البحث والتطوير خا�صة لدى
العلماء والباحثني ،وهذا ما جنده واقع ًا ملمو�س ًا
يف الدول التي ا�ضطر علما�ؤها �إىل الهجرة ب�سبب
احل��روب والنزاعات التي تعاين منها دولهم،
وقد ا�ستغلَّت بع�ض ال��دول كالواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ه��ذه ال��ظ��روف وق��ام��ت باجتذاب
العلماء والباحثني وتوفري الظروف املنا�سبة
من ميزات ومغريات وحريات بهدف ا�ستغالل
قدراتهم واال�ستفادة من خدماتهم ،وبالتايل
ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل ا�ستنزاف الطاقات الب�رشية
وهجرة العقول منها ،وهذه الظاهرة تبدو جلية
وا�ضحة يف بع�ض دولنا العربية حيث تنفق
هذه ال��دول الكثري من الأم��وال لإع��داد وت�أهيل
العلماء واملخت�صني يف الأب��ح��اث يف �شتى
امل��ج��االت ،ويف نهاية الأم��ر ينتهي املطاف
بالعلماء والدار�سني واملخت�صني �إىل الهجرة �إىل
الدول الغربية نظراً لعدم توفر البيئة املنا�سبة
للأبحاث يف دولهم ،مما ي�ضطرهم �إىل االنتقال
�إىل الدول الأكرث تقدم ًا وهي الدول التي تق ِّدر
العلماء وتوفر البيئة املالئمة للعي�ش والعمل،
وبالتايل ف�إن ذلك يكبد دولنا العربية خ�سائر
مالية ونزيف ًا كبرياً للعقول املفكِّرة على املدى

البعيد.
\ عدم وجود خطط م�ستقبلية وا�ضحة لت�أهيل
الكوادر املخت�صة يف الأبحاث والتطوير ت�أهي ًال
مبني ًا على �أ�س�س علمية ،ففي الدول املتقدمة يبد�أ
َّ
�إعداد العلماء والباحثني منذ مراحل مبكرة من
خالل املناهج الدرا�سية التي تهدف �إىل تن�شئة
اجليل القائم على البحث والتجربة والتفكري،
وت�ستمر مرحلة الإع���داد جنب ًا �إىل جنب مع
املراحل املختلفة من خالل توفري التخ�ص�صات
امل��ت��ع��ددة ال��ت��ي ت�ستك�شف ط��اق��ات الأج��ي��ال
الإبداعية ،وتبحث ميولها واجتاهاتها الفكرية،
وتر�سم لها م�ساراتها امل�ستقبلية ،ويف املرحلة
للمتخ�ص�صني يف
اجلامعية وما بعدها ميكن
ِّ
الأبحاث العلمية والعلوم التجريبية من �إيجاد
ما ي�شبع رغباتهم وطموحاتهم الرامية �إىل
البحث والتجربة والتحليل والتفكري املنطقي ،لذا
ف�إن انعدام التهيئة العلمية والعملية ال�صحيحة
لن ت�ؤدي بطبيعة احلال �إىل �إنتاج جيل العلماء
واملفكرين والباحثني ،وهذا ما تفتقره دولنا
العربية يف غالب الأحيان ،والذي قد ي�ؤدي يف
نهاية املطاف �إىل قتل الطموح لدى ذوي العقول
الإبداعية يف مراحل مبكرة.
\ �ضعف ت�أهيل الإدارة الف َّعالة امل�رشفة على
منظومة الأبحاث والتطوير ،وقد ي�ؤدي ذلك �إىل
حالة من عدم و�ضوح الر�ؤية يف �إدارة م�شاريع
الأبحاث والتطوير �أو �ضعف يف حتديد الأولويات
يف الأبحاث ودرا�ستها درا�سة مت�أنية ت�ؤدي �إىل
حتقيق الأهداف املرجوة ،بالإ�ضافة �إىل احتمال
ارتكاب الأخطاء املتعلقة باملوازنة والتخطيط
ال�سليم لإجن��از امل�شاريع ،مما قد ي���ؤدي �إىل
َّ
ا�ستنزاف املوازنة وتعرث امل�شاريع �أو توقفها
يف مراحل متقدمة ،وهذا ما �سيقود يف النهاية

�إىل حدوث �أ�رضار بالغة بامل�ؤ�س�سة وا�ستنزاف
ملوارد الدولة.
�أهمية العن�صر الب�شري يف منظومة
الأبحاث والتطوير
�إذا �أمع َّنا النظر يف خارطة العامل �سنجد �أن
هناك دو ًال فقرية يف مواردها الطبيعية� ،إال �أنها
م�صاف
تعد دو ًال غنية فكري ًا وقد ارتقت �إىل
ِ
الدول املتقدمة ،ويكمن ال�سرِّ يف �أنها ا�ستثمرت
املورد الأهم� ،أال وهو العقل الب�رشي ,لذا ينبغي
عدم �إهمال �أهمية العن�رص الب�رشي يف جناح
منظومة الأبحاث والتطوير �سوءا العاملني يف
�إدارة هذه املراكز �أو القائمني على الأبحاث
من العلماء والباحثني واملخت�صني ،حيث �إن
ن�سبة كبرية من جناح هذه املراكز ترجع �إىل
توفُّر الأف���راد ذوي الكفاءة واخل�برة الإداري��ة
والباحثني واملخت�صني الذين يتم ت�أهيلهم على
�أ�س�س علمية بحيث تتوفر لهم القدرة على �إجراء
الأبحاث والتجارب العملية وتف�سري النتائج التي
يتم التو�صل �إليها وحتليلها بدقةَّ ،بالإ�ضافة �إىل
االطِّ الع على امل�ستج َّدات التي تطر�أ يف عاملنا
املعا�رص واال�ستفادة من جتارب ال�سابقني يف
هذا املجال.
الب��د �أن ي��درك اجلميع � َّأن الوقت قد حان
ق���رار حا�سم ب�����ش���أن تنمية العن�رص
الت��خ��اذ
ٍ
الب�رشي يف منظومة البحث والتطوير من خالل
وال�س ُبل لتنمية العقول
توفري كافَّة الإمكانيات ُّ
ذوات القدرات الإبداعية والقادرة على التفكري
املنطقي والتحليل و�إي��ج��اد احل��ل��ول وتخطِّ ي
العقبات واملعوقات التي تقف حجر عرثة �أمام
م�سار التنمية ،ولبلوغ ه��ذه الغاية الب��د من
الرتكيز على تن�شئة الأجيال منذ املراحل الأوىل
على التفكري الإبداعي والتحليل املنطقي وت�أهيل
هذه الأجيال خالل مراحلها املختلفة ،من خالل
تطوير نظام التعليم مبا يتنا�سب مع احتياجات

ينبغي ع���دم �إه���م���ال �أه��م��ي��ة
ال��ع��ن�����ص��ر ال��ب�����ش��ري يف جن��اح
منظومة الأبحاث والتطوير �سواء
العاملني يف �إدارة هذه املراكز
�أو القائمني على الأب��ح��اث من
العلماء والباحثني واملخت�صني

61

العــدد 510
يونيو 2019

ال ِّريادة يف جمال الأبحاث والتطوير تتطلب تظافر جهود الكثري من
اجلهات املعنية وامل�ؤ�س�سات ذوات االخت�صا�ص وتوفر الوقت الالزم
للح�صول على النتائج املرجوة وحتقيق الأهداف امل�ستقبلية

الأف��راد ومراعاة قدراتهم ،وكذلك تنمية هذه
القدرات خالل مراحل التعليم املختلفة وتوفري
املراكز امل�ص َّغرة للأبحاث والتطوير وتوفري
املعدات والتجهيزات الالزمة.
�إن عملية تهيئة العقول وتنمية القدرات
الإبداعية لدى الأف��راد لي�ست بالعمل الي�سري،
كما �أنها تتطلب تكاتف عدة جهات يف الدولة
وجمهود �سنوات من البناء والإع��داد للأجيال،
ولكن علينا �أن ندرك �أن الو�صول �إىل م�صاف
الدول املتقدمة والرائدة يف الأبحاث والتطوير
ي�ستحق ال�صرب والعناء ،ولي�س بال�رضورة البدء
من ال�صفر بل من احلكمة �أن نبد�أ من حيث و�صل
الآخ��رون ،و�أن ن�ستخل�ص من العلوم والأبحاث
وال��درا���س��ات يف خمتلف امل��ج��االت ،وال مانع
من اال�ستفادة من خربات الدول الرائدة يف هذا
امل�شجع على
املجال ،وتطوير النظام التعليمي
ِّ
التفكري الإبداعي ونقل جتارب هذه الدول مبا
ال يتعار�ض مع قيمنا ويتنا�سب مع تطلُّعاتنا
و�أهدافنا امل�ستقبلية.
احللول والتو�صيات
�إن ال ِّ��ري��ادة يف جم��ال الأب��ح��اث والتطوير
تتطلب تظافر جهود الكثري من اجلهات املعنية
وامل�ؤ�س�سات ذوات االخت�صا�ص وتوفر الوقت
الالزم للح�صول على النتائج املرجوة وحتقيق
الأهداف امل�ستقبلية ،وهناك عدة حلول وخطوات
نذكر منها ما يلي:
\ رفع فعالية منظومة البحث والتطوير ،والتي
ت�شمل ما يلي:
• املدير �أو امل�س�ؤول :ال بد من توافر عدة �رشوط
يف ال�شخ�ص القائم على �إدارة مركز الأبحاث
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كاملهارات الإداري��ة والتي ت�شمل القدرة على
التخطيط والتنفيذ واملتابعة ،وكذلك الإ�رشاف
ع��ل��ى ال��ب��اح��ث�ين وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع
الأفراد من خالل توفري البيئة املالئمة للعمل،
بالإ�ضافة �إىل ال��ق��درة على �إدارة الأب��ح��اث
واملتابعة امل�ستمرة خالل عملية �سري امل�رشوع
و�إدارة املوازنة وحجم الإنفاق.
• املوظفون :تلعب كفاءة العاملني دوراً مهم ًا يف
مدى جناح مركز البحث والتطوير والتي ت�شمل
الكفاءة الإدارية ،وكذلك الكفاءة الفنية الواجب
توافرها يف الباحثني ،بالإ�ضافة �إىل القدرة على
بحث ودرا�سة امل�شكالت ،والقدرة على التحليل
العلمي واملنطقي و�إجراء التجارب وا�ستخال�ص
النتائج وطرح احللول والتو�صيات.
 اختيار امل�شاريع وجم��االت ال��درا���س��ة :يتمحتديد امل�شاريع تبع ًا حلاجة امل�ؤ�س�سة �أو الدولة
من خالل درا�سة امل�شكالت يف جماالت حمددة،
ومعرفة مدى �أهمية الأبحاث يف املجتمع.
 توفر املوارد املالية ،حيث �إنه البد من رفعن�سبة الإنفاق على الأبحاث والتطوير وخا�صة
تلك الأبحاث التي تتطلب موازنات �ضخمة ن�سبي ًا
وت�ستغرق مدة طويلة من الأبحاث والتجارب.
 االهتمام بالكوادر ،ويكون ذلك من خاللتهيئة الن�شء وتربية الأجيال القادرة على التعلم
والبحث والتحليل والتفكري املنطقي املبني على
�أ�س�س علمية ،ويكون ذلك منذ املراحل التعليمية
الأوىل �إىل املراحل اجلامعية وما بعدها ،والبد
من اال�ستعانة بذوي اخلربات والكفاءات لإعداد
كوادرنا املحلية.
 ت��وف�ير البيئة امل�لائ��م��ة لعمل املخت�صنيوالعلماء والباحثني ،وذلك بتح�سني الأو�ضاع
االجتماعية واالقت�صادية وغريها للعاملني،
وك��ذل��ك ت��وف�ير امل��ن�����ش���آت وامل��ع��دات ال�لازم��ة
للأبحاث العلمية.
 ت�شجيع اال�ستثمار يف جم��ال الأب��ح��اث منخالل طرح الأفكار وامل�شاريع البحثية وتقدمي
الت�سهيالت للقائمني على الأبحاث ،وكذلك توفري
كافة الت�سهيالت للباحثني واملطورين وخا�صة
الأبحاث التي تخدم املجتمع على املدى البعيد.
 تفعيل دور ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف جم��الاال�ستثمار يف دعم الأبحاث والتطوير ،حيث كما
ذكرنا �سابقا �أن ن�سبة كبرية من الإنفاق على
الأبحاث والتطوير يف الدول املتقدمة ت�ساهم

بها القطاعات اخلا�صة.
 اال�ستفادة من جتارب الدول الرائدة يف جمالالأبحاث والتطوير ،ونقل هذه التجارب لدولنا
العربية.
اخلامتة
لقد ا�ستج َّدت يف عاملنا املعا�رص الكثري
من امل�شكالت والعوائق يف خمتلف املجاالت
ك��االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�صحية
والع�سكرية وغ�يره��ا م��ن امل��ج��االت الأخ���رى،
والتي حتول دون حتقيق التنمية لدى الكثري من
الدول واملجتمعات ،ويف الوقت ذاته ف�إنها تدق
ناقو�س اخلطر ل�رضورة الإعداد املبكر والتخطيط
امل�ستقبلي لتجاوز هذه الأزمات واملع�ضالت ،وال
يتم ذلك �إال من خالل �إعداد خطط وا�ضحة لبناء
جيل قائم على البحث على �أ�س�س علمية و�إن�شاء
مراكز �أبحاث وتطوير ملختلف امل�ؤ�س�سات يف
املجتمع وتخ�صي�ص املوازنات الالزمة لذلك،
وت���أت��ي ه��ذه اخلطة كو�سيلة �أثبتت فعاليتها
لدى الكثري من ال��دول من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستقبلية وب��ن��اء العن�رص الب�رشي و�إي��ج��اد
احللول والبدائل وحتقيق النمو االقت�صادي من
�أجل اللحاق بركب الدول املتقدمة.
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العَال َقا ُت العَا َّم ُة ..ال َّن�ْش�أَ ُة وال َّت َط ُّو ُر
ال�ضابط مدين (متقاعد)
�إبراهيم بن حم�سن الزدجايل
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع

ت�شري امل�صادر املخت�صة �إىل �أن العالقات العامة مار�سها الب�شر منذ قدمي الزمان لتنظيم العالقات
فيما بينهم على ال�صعيدين الداخلي بني �أفراد الكيان الواحد ،واخلارجي مع بقية الكيانات.
كما تذكر هذه امل�صادر �أن ن�ش�أة العالقات العامة يف الع�صر احلديث يعود �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية يف بداية القرن الع�شرين على يد رائدها ( )Ivy Leeوالذي بد�أ حياته العملية كمرا�سل
�صحفي ،و�ساهم بدوره يف و�ضع مبادئ العالقات العامة ،حيث كان يهتم بامل�س�ؤولية املجتمعية
و�أهمية الر�أي العام .وتوالت تطورات العالقات العامة بعد ذلك ،حيث ظهرت احلاجة امللحة لها يف
احلرب العاملية الثانية ،لتنظيم الأن�شطة الإعالمية والتوا�صل مع اجلمهور.

مفهوم العالقات العامة
العالق��ات العام��ة ه��ي الو�سيل��ة التي يتم
التوا�ص��ل به��ا ب�ين اجلمه��ور وامل�ؤ�س�س��ات
داخلي�� ًا وخارجي��اً ،يف �سبيل حت�س�ين العالقة
وك�س��ب الر�ضا ،وت�ش�ير اجلمعي��ة الفرن�سية يف
تعريفه��ا للعالقات العامة (ب�أنها جمموعة من
الو�سائل الت��ي ت�ستخدمه��ا امل�ؤ�س�سة خللق جو
م��ن الثق��ة لدى املوظف�ين والعم��ال والهيئات
املت�صل��ة به��ا)� ،أما اجلمعي��ة الأمريكية فت�شري
(�إىل �أنه��ا العالقات الت��ي تنظم عالقة املنظمة
بجمهوره��ا اخلارج��ي وموظفيه��ا واجله��ات
املرتبط��ة به��ا و�أعماله��ا) .وبالت��ايل تنبث��ق
فل�سفة عمل العالقات العامة يف مداخل �أهمها
و�ض��ع اجلمهور يف املقام الأول ،وتبني فل�سفة
االت�صال ال�سلي��م واحلوار ،وكذلك تبني قرارات
تعك�س فل�سفة امل�ؤ�س�سة وعملها.
ناهيك ع��ن كونها ن�شاطً ��ا �إعالم ًيا ،يخدم
ع��دة �أط��راف يف �سبيل ربط م�صال��ح امل�ؤ�س�سة
وجمهوره��ا وموظفيه��ا يف �سبي��ل خدم��ة
الأهداف املر�سوم��ة ،وهي من �إحدى الوظائف
الإداري��ة املهمة يف الع�رص احلديث ،التي تربط
وت�ؤ�س���س العالق��ة للمنظم��ات واملجتمع��ات
املحيطة بها.
�أم��ا ع��ن �أهميته��ا ،فم��ن املالح��ظ �أن
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة تويل العالقات
العامة اهتماما كبرياً بحكم مهامها وارتباطها
ب�أط��راف تخدم امل�ؤ�س�س��ة وم�صاحلها ،وبحكم
ال��دور الذي تلعبه يف تعزيز ال�صورة الإيجابية
للم�ؤ�س�س��ة ومكانتها يف املجتمع ،كما لها دور
يف حتدي��د بو�صلة اجتاه ال��ر�أي العام ،وتنمية
العالق��ة بين��ه وامل�ؤ�س�س��ة يف �سبي��ل و�ض��وح
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الفك��رة ومن��ع اللب���س لديه .بجان��ب ذلك فهي
تعم��ل داخ��ل امل�ؤ�س�س��ات على حتقي��ق التغيري
يف الأنظم��ة وال�سيا�سات الداخلي��ة التي تالئم
اجلمه��ور ومتطلبات��ه ،مبا يحق��ق التناغم بني
املنظمة و�أهدافها مراعاة للبيئة املحيطة بها،
بجان��ب العالقة م��ع نظرياتها م��ن امل�ؤ�س�سات
لتكون مبنية عل��ى التناف�س ال�رشيف بعيداً عن
دورا يف �إ�رشاك
الت�شن��ج وال�رصاع ،كم��ا �أن لها ً
املوظف�ين �ضمن املجتمع الوظيف��ي للمنظمة،
وال�سعي لتلبية متطلباته��م وحتفيزهم وو�ضع
�سيا�س��ات تخ��دم م�صاحله��م ومتكنه��م م��ن
امل�شارك��ة يف و�ض��ع الق��رارات وال�سيا�س��ات
امل�ستقبلية ذات ال�صلة.
�إدارة العالقات العامة
يرتب��ط ن�شاط �إدارة العالقات العامة مبدى
حجم ن�ش��اط امل�ؤ�س�سة ،فكلما كان هذا الن�شاط
كب�يرا ويخدم �رشيح��ة عري�ضة م��ن اجلمهور،
ً
تع��ددت مه��ام وم�س�ؤولي��ات �إدارة العالق��ات
العام��ة .وتتمح��ور وظائ��ف �إدارة العالق��ات
العام��ة ،ح��ول عدد من امله��ام �أبرزه��ا تقدمي
امل�شورة للإدارات العليا فيما يتعلق ب�سيا�سات
امل�ؤ�س�س��ة و�سل��وك اجلماه�ير و�سب��ل التعام��ل
معه��ا ،وت�ساهم ه��ذه الإدارة يف الإ�رشاف على
بح��وث ودرا�سات ت�سهم يف التعرف على �سلوك
واجتاه��ات الفئ��ة امل�ستهدف��ة م��ن اجلمه��ور،
من �أج��ل التخطيط الأمث��ل لأن�شط��ة امل�ؤ�س�سة
وخدماتها .وت�ضطلع كذلك بالرتويج للم�ؤ�س�سة
وا�ستغالل و�سائل التوا�صل املتاحة ،وهو الأمر
يف �رسع��ة اال�ستجاب��ة التي توفره��ا للعاملني
بامل�ؤ�س�سة وتنظيم العالقة فيما بينهم وخدمة
م�صاحلهم وتطلعاتهم.

هذا بالإ�ضافة �إىل عدد من االخت�صا�صات
والت��ي تق��ع حت��ت نط��اق م�س�ؤولياته��ا وف��ق
امل�ؤلف�ين الدكتور زهري عب��د اللطيف والدكتور
�أحم��د العاب��د يف كتابهم��ا املعن��ون (�إدارة
العالقات العامة) ،و�أهمها:
 rا�ستقب��ال ال�ضي��وف وزوار املن�ش���أة
والرتحيب بهم.
 rالقي��ام بالت�سهي�لات الالزم��ة لكب��ار
املوظفني بامل�ؤ�س�سة عند ال�سفر والعودة.
� rإعداد الربامج اخلا�صة بزيارات الوفود
للم�ؤ�س�سة.
 rاالت�صاالت الالزم��ة مع اجلمهور التي
تتعامل معه امل�ؤ�س�سة.
 rزي��ادة حج��م وع��ي اجلمه��ور وتنمية
معارفه عن امل�ؤ�س�سة ومنتجاتها و�أن�شطتها.
 rمتابع��ة ردود الأفعال ح��ول امل�ؤ�س�سة
وخدماتها و�أن�شطتها.
كم��ا ال يج��ب �إغف��ال االهتم��ام باجلمهور
وال�ص��دق يف التعام��ل بعي��داً ع��ن املماطل��ة
والت�سوي��ف ،يف �سبي��ل رف��ع �سمع��ة امل�ؤ�س�س��ة
واملحافظ��ة عليه��ا .كم��ا يج��ب اح�ترام �آراء
اجلمه��ور ونقله��ا بكل �شفافي��ة للم�س�ؤولني يف
املنظم��ة يف �سبي��ل تطوي��ر العم��ل واخلدمات
والأن�شط��ة بامل�ؤ�س�سة .وذلك يقودنا �إىل �أهمية
عمل موظ��ف العالقات العامة وت�أهيله وتوافر
عدد من ال�رشوط فيم��ن ي�شغلها ،و�أهمها ح�سن
املظه��ر ،واللباق��ة يف املخاطب��ة ،والإمل��ام
مبب��ادئ االت�ص��ال و�أ�سا�سياته ،وكذل��ك توافر
مه��ارات الإقن��اع لدي��ه ،و�سم��ات ال�شخ�صي��ة
املجتمعي��ة اجلاذب��ة .بجانب ذل��ك فالثقة لها
دور �أي�ض ًا يف ك�س��ب الآخرين ،و�رضورة �إتقان

عدد من اللغات بعيداً عن لغته الأم.
�أ�ساليب �إدارة العالقات العامة
تعتم��د �أ�سالي��ب �إدارة العالق��ات العام��ة
على م��دى حجم ومه��ام املنظم��ات ،وتختلف
م��ن واح��دة �إىل �أخ��رى ،حي��ث ن��رى يف بع�ض
املنظم��ات ق�س��م �أو �إدارة كامل��ة تق��وم بعم��ل
العالق��ات العامة ومهامه��ا ،وغالبا ما تتنوع
الهي��اكل التنظيمي��ة له��ا ،حي��ث �إن بع���ض
املنظم��ات تتب��ع العالق��ات العامة به��ا ر�أ�س
الهرم الأعلى ،بينما يف بع�ض امل�ؤ�س�سات تتبع
الإدارة واملوارد الب�رشية.
وعن��د حتديد هذه الهياكل و�إعدادها ،يجب
مراع��اة حتديد الأه��داف والأن�شط��ة املبا�رشة
املطل��وب حتقيقه��ا ،بجان��ب حتدي��د الأن�شطة
الثانوية والتي ميكن �أن تكون داعمة للأن�شطة
الرئي�س��ة وتق��ع �ضم��ن ذات النط��اق .كم��ا �أن
فعال��ة �أخرى تتمث��ل يف تق�سيم
هنال��ك خطوة ّ
وجتزئ��ة الأن�شط��ة ،والت��ي تعتم��د عل��ى حجم
ن�شاط املنظمة ومبيعاتها ومنتجاتها مثالً.
وبع��د ذل��ك يت��م �إيج��اد الهي��كل ونظام��ه
ومهام��ه ،وال�شبكة الهرمي��ة الت�صاالته ،بحكم
�أهميته��ا وم��ا ه��ي اخلط��وات واملراح��ل التي
تتبعه��ا يف �سبي��ل حتقي��ق توا�ص��ل خارج��ي
للمنظم��ة م��ع الو�سائ��ط الإعالمي��ة اخلارجية
مثالً.
ومن ال��ضروري هنا التط��رق �إىل مركزية
العم��ل يف �إدارة العالق��ات العام��ة من عدمها،
حي��ث تك��ون الإدارات املعنية يف ه��ذا املجال
ببع���ض املنظم��ات تنته��ج �سيا�س��ة الأف��رع
والتق�سي��م يف العم��ل ،وتفوي���ض امله��ام دون
مركزي��ة ملحة ،بينما يف جان��ب مقابل تنتهج
بع�ضها املركزية وتعطي الإدارة العليا اليد يف
�سبيل �صياغة القرارات والأعمال املهمة .وذلك
يعتم��د وفق ًا للأهداف املو�ضوعة لهذه الإدارة،
وم��دى تو�سع مهامها و�أعماله��ا ،وكذلك حجم
املنظمة بالنف�س.
كم��ا ال يج��ب �إغف��ال �أن بع���ض �إدارات
العالق��ات العام��ة لديه��ا �أق�س��ام و�أف��رع ل��كل
منه��ا مهام حم��ددة ،فبع���ض الإدارات حتتوي
دوائ��ر و�أق�س��ام وبح��وث ودرا�س��ات وتق�ص��ي
وبع�ضها خم�ص�ص للأن�شطة الداخلية وبع�ضها
للخارجية وهكذا.
ويف �سي��اق مت�ص��ل ،يرتبط العم��ل ب�إدارة
العالق��ات العام��ة ب�أ�س���س تنظيمي��ة ،و�أهمها
تق�سي��م العم��ل وحتدي��د التخ�ص���ص املنا�س��ب
للفرد ،وكذلك و�ضوح الأهداف .مع �أن الت�سل�سل
الهرم��ي وال�صالحيات والتفوي�ض مهم يف هذا
اجلانب ،حيث لكل ف��رد �صالحيات عمله وهي

ما تخول��ه لأداء �أعماله وت�سي�ير مهامه ،بعيداً
ع��ن البريوقراطية واملركزية املعقدة ،ويو�ضح
بدءا
الت�سل�سل كذلك عالق��ة الرئي�س ومر�ؤو�سيه ً
م��ن القمة حتى �أ�سفل اله��رم� .أما التن�سيق فهو
الآخ��ر ركن مه��م يف عم��ل العالق��ات العامة،
فالتن�سي��ق ميث��ل العالق��ة الوطيدة ب�ين �أفراد
العم��ل ،والتوا�ص��ل خ�ير منف��ذ لذل��ك ،خا�صة
عندما يكون العمل مرتابطً ��ا واملهام متداخلة
جداً.
فل�سفة عمل �إدارة العالقات العامة
بع��د التق��دم العلم��ي يف جوان��ب الإدارة
وفروعه��ا ،يذه��ب املخت�ص��ون يف �أن الفك��ر
الإداري وعم��ل املنظم��ات يج��ب �أن يرتق��ي
لي�ضف��ي البع��د االجتماع��ي للعم��ل الإداري،
مبعن��ى �أن يه��دف العم��ل الإداري �إىل حتقي��ق
التكام��ل ،والتعامل الأف�ض��ل للعن�رص الب�رشي
باملنظم��ة ،ناهيك عن ال�سع��ي خلدمة م�صالح
املنظم��ة ،وعالقاتها اخلارجي��ة وامل�ستهلكني
وبناء الثقة الالزمة.
وكم��ا هو معل��وم �سابق ًا الرب��ح هو الهدف
الرئي�س��ي لبق��اء املنظمات� ،إال �أن��ه بعد حدوث
الث��ورات الإداري��ة �ص��ار لي�شم��ل ه��ذا الرب��ح
والنج��اح ع��د ًدا م��ن اجلوان��ب �أبرزه��ا اخلدمة
املجتمعي��ة ،ق��وة وتراب��ط فري��ق العم��ل ،بيئة
العمل وظروفها ،وكذل��ك التفاعل مع الأطراف
اخلارجي��ة م��ن م�ستهل��ك وم��ورد ،وم��ن ه��ذا
املنطلق ج��اءت فل�سفة عم��ل �إدارات العالقات
العام��ة ،لتك��ون م�صال��ح عدة مرتبط��ة تهدف
الإدارة عل��ى حتقيقه��ا ،ومنه��ا م��ا ورد ذك��ره
م�سبقاً.
ويعد اجلمهور يف عمل الإدارات والعالقات
العامة يف ال�رشكات احلديثة ذا ُب ْع ٍد �إ�سرتاتيجي
مه��م ،فهو الط��رف الأول امل�سته��دف يف �سبيل
�أن جناحه��ا مرهون بجمهوره��ا وم�ستهلكيها،
وبالت��ايل تويل ه��ذا اجلانب االهتم��ام الكبري،
كم��ا يع��د املخت�ص�ين العالقات العام��ة ب�أنها
و�سيل��ة لالت�ص��ال ،والت��ي يتع��رف عربه��ا
اجلمه��ور عل��ى �أه��داف املنظم��ة ومنتجاته��ا
و�أعماله��ا ،واجلدي��د كذل��ك ،الأم��ر ال��ذي يتيح
للمنظمة كذلك يف املقابل االطالع على طلبات
اجلمه��ور ،و�آرائه ومعتقدات��ه ،يف �سبيل تطوير
العمل بخدماتها �أو منتجاتها.
وباحلدي��ث ع��ن االت�ص��ال الداخل��ي
باملنظمة ،فهو الآخر ذو ُب ْع ٍد مهم ،حيث ي�ساهم
يف تقوية ال ُب ْعد االجتماعي باملنظمة ،وي�ساهم
يف �سال�س��ة الأعم��ال ودق��ة بياناته��ا .فم��ن
ه��ذه الأ�ساليب وج��ود جل��ان للموظفني ،وهي
جماع��ات نقا�شي��ة ُتعنى مب�صال��ح املوظفني،

وتكتن��ف ه��ذه اللج��ان ات�ص��االت جماعي��ة
ولق��اءات ومن�ش��ورات للتوعي��ة يف بع���ض
الأحيان.
برامج العالقات العامة
تقدم هذه الربامج من خالل املخت�صني يف
العالقات العام��ة ،وتكمن �أهميتها يف الر�سالة
الت��ي تتناوله��ا ه��ذه الربام��ج ،فهنال��ك جه��د
وتخطيط وعمل مبذول ،وتت�ضمن �أحيانا زيارة
على موقع م��ا� ،أو برنامج ترحي��ب ب�ضيف� ،أو
برنام��ج للتعري��ف مبو�ضوع مع�ين ،وبطبيعة
احل��ال كل م��ا ت�شعب��ت الر�سالة و�أه��داف هذه
الربام��ج زادت �صعوبته��ا ،وتعد ه��ذه الربامج
و�سيلة تفاعلية مهمة مع جمهور املنظمة.
هنالك ع���دد من الأ�س�س الت���ي ت�سهم يف
جناح هذه الربامج من �أبرزها:
� mأن تت�ضم��ن معلومات مفيدة للجمهور
ومت�س م�صاحلهم.
� mأن حتت��وي معلوم��ات و�أن�شط��ة متيزه
عن بقية الربامج وي�ضفي له اخل�صو�صية.
� mأن تتن��اول ه��ذه الربام��ج احلقائ��ق
ال�رضورية التي ت�ساهم يف جناها.
� mأن تك��ون ه��ذه الربام��ج ذات عب��ارات
وا�ضحة ،وتقدم من قبل �شخ�ص خمت�ص ميتلك
الكاريزما وال�شخ�صية و�أ�سلوب احلوار.
 mالتخطي��ط ال غنى عنه يف �سبيل جناح
الربنامج.
 mدرا�سة �صفات اجلمهور امل�ستهدف.
 mطبيع��ة فك��رة الربنام��ج بعي��داً ع��ن
التعقيد ،بجانب �ضبط النفقات.
ختام��ا ،يعد عامل العالق��ات العامة عاملًا
مهم��ا يف ظ��ل الث��ورات الهائل��ة يف العل��وم
ً
الإداري��ة ،وكذل��ك التغي�يرات الت��ي ت�صاح��ب
التكنولوجيا امل�ؤثرة يف عمل املنظمات ،ويقع
على عاتق �إدارات العالقات العامة تكييف هذا
التقدم مب��ا يخدم م�صال��ح منظماتهم وجهات
عملهم.
فاملتتب��ع لعم��ل ه��ذه الإدارات ي�ؤم��ن بال
�ش��ك يف دوره��ا الكب�ير يف املحي��ط الداخل��ي
واخلارج��ي للمنظم��ات ،وتنظي��م العم��ل به��ا
والعالق��ات الداخلية ب�ين املوظفني نحو مزيد
من الكفاءة يف العمل والإنتاجية.
املراجع:
 wالدكت��ور زه�ير عبداللطي��ف والدكت��ور
�أحم��د �أب��و ال�سعي��د� ،إدارة العالق��ات العام��ة،
الي��ازوري العلمي��ة للن��شر والتوزي��ع ،الأردن،
الطبعة الأوىل2014 ،م.
� wأحم��د امل��صري ،العالق��ات العام��ة،
م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،م�رص2006 ،م.
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�أَب َنـا�ؤ َن ـ ـ ـا ...والإِ َجـ ـ ـ ـاز ُة ال ـ�َّصي ِفـي َّـ ـةُ
ِا ْ�س ِت ْغ ٌ
ــالل و ِ�إ ْبـــ َدا ٌع

�إعداد :الدكتور /خلفان بن �سنان ال�شعيلي
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

تبد�أ الإجازة ال�صيفية لطالب اجلامعات واملدار�س ،يف فرتة ال�صيف لتمتد لقرابة ت�سعني يوما
تزيد �أو تنق�ص قليال ويبد�أ معها الفراغ مع البع�ض ،واال�ستغالل مع البع�ض الآخر ،والتخطيط
املحكم لإجازة ناجحة مع فئة �أخرى.
وحيث �أن كثريا من الأ�رس ،تخطط تخطيطا ناجحا ال�ستغالل الإجازة ال�صيفية لتعود بعدها
بهمة ون�شاط منقطع النظري �إىل الدرا�سة �أو العمل �أو البيت كال ح�سب وجهته .ويف املقابل جند
بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتبوية والدينية والريا�ضية واملهنية تهتم بال�صيف وت�سعى ال�ستغالله
من خالل �إقامة مراكز �صيفية ومدر�سية ،لطالب املدار�س واجلامعات ت�ستغل فيها الطاقات
ال�شبابية لتنمية مهاراتها و�إبداعاتها.
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ديننا الإ�سالمي يحثنا على ا�ستغالل
الفراغ حيث يقول الر�سول �-صلى اهلل عليه
و�سلم( :-نعمتان مغبون فيهما كثري من
النا�س ال�صحة و الفراغ) رواه البخاري يف
�صحيحه.
ومعنى احلديث �إجماال� :أن كثريا من
النا�س خا�رسون ،حيث �إنهم مل ي�ستفيدوا من
هاتني النعمتني ،و هما ال�صحة و الفراغ.
فهم ي�ضيعون �أوق��ات��ه��م �أي���ام �صحتهم،
وي�ضيعون وقت فراغهم ،فال هم ا�ستفادوا
منه يف �أمر دينهم ،وال �أمر دنياهم.
يقول عبد اهلل بن م�سعود -ر�ضي اهلل
عنه�( -إين لأمقت الرجل �أن �أراه فارغا لي�س
يف �شيء من عمل الدنيا و ال عمل الآخرة)
رواه ابن نعيم يف حلية الأولياء.
�إن �أول��ي��اء الأم���ور عندما يخططون
لأب��ن��ائ��ه��م يف ا�ستغالل �إج����ازة ال�صيف
يبدعون يف تن�شئتهم التن�شئة ال�صاحلة
للبيت والوطن .و�سيدركون بعدها �أن الأبناء
ال�صاحلني يبقون بارين ب�آبائهم حتى بعد
الوفاة .ولهذا ف���إن القر�آن الكرمي يحذرنا
من التفريط يف تربية اجليل النا�شئ قال
ِين � َآم ُنوا ُقوا �أَنف َُ�سك ُْم
تعاىل } َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ار ُة{
ارا َو ُقو ُد َها ال َّن ُ
ا�س َوالحْ َِج َ
َو�أَ ْهلِيك ُْم َن ً
�سورة التحرمي (الآية ..)6فجملة قوا �أنف�سكم
و�أهليكم نارا حتدث عنها املف�رسون وبينوا
عاقبة ت�ضييع تربية الأبناء تربية �صاحلة.
حيث �إن ف�سادهم الأخالقي ميتد من البيت
�إىل املجتمع .وي�ستغيث منهم القريب
والبعيد ،وه��ذا مالحظ وحا�صل .فكم من
�أ�رسة �ضاعت فلذات �أكبادها مع �أ�صحاب
ال�سوء ،و�أ�صبحوا يف دور الرعاية �أو ال�سجون
�أو املحاكم يف ق�ضايا لو عوجلت بالرتبية
الرتاح البيت واملجتمع.
�إن الدين الإ�سالمي ج��اء ليجعل من
الأ��سرة النواة الأوىل يف املجتمع ،فبقدر
�صالحها تكون املواطنة �صاحلة واملجتمع
�آم��ن .ولهذا جند املربني يهتمون بالن�شء
منذ نعومة �أظافرهم ليحملوا بناء املجتمع
ودولته احلديثة .ومما ي�ؤثر يف ذلك قول
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه( :علموا
�أوالدكم ال�سباحة ،والرماية وركوب اخليل).

�أي اجعلوهم �أقوياء البناء اجل�سماين يتقنون
�شتى فنون املهارات احلياتية .وقول علي بن
�أبي طالب –كرم اهلل وجهه( -ربوا �أبناءكم
على زم��ان غ�ير زم��ان��ك��م) .فعند نظرتنا
للجيل املا�ضي ،جند انخراطهم يف حتمل
امل�س�ؤولية وه��م يف �أع��م��ار �صغرية ،كما
ح�صل مع فدائي الر�سول –�صلى اهلل عليه
و�سلم -علي بن �أبي طالب حيث كان يف
�سن (� )14سنة وقت الهجرة ،ومعوذ ومعاذ
�أبناء عفراء �سن الأول (� )16سنة و�سن الآخر
(� )14سنة وق�صتهما معروفة يف معركة بدر
الكربى ،وكان �سن �أ�سامة بن زيد وهو يقود
جي�ش امل�سلمني يف معركة م�ؤته (� )17سنة.
�إن هذه الأمثلة تثبت لنا �أن التن�شئة على
حتمل م�س�ؤولية احلياة ،جتعل االبن ال�شاب
والبنت ال�شابة قادرين على البناء والعطاء
والإنتاج وحتمل امل�س�ؤولية امللقاة على
عاتقهم .ولكن عندما يغيب وعي البيت �أو
املجتمع عن االهتمام باجليل جند اخلوف
لدى كثري من الأبناء من امل�ستقبل املجهول.
وهذا ما نراه واقعا يف عواملنا املعا�رصة.
حيث جند �أن البع�ض يف الإجازة ال�صيفية
يركن �إىل الراحة امل�ستمرة وعدم ممار�سة
�أي ن�شاط يذكر ،و�أي�ضا الركون �إىل املحطات
الف�ضائية ملتابعتها �أفالما وم�سل�سالت،
�أو الركون �إىل و�سائل التوا�صل االجتماعي
والإنرتنت ليعي�ش الواقع االفرتا�ضي ويبعد
نف�سه عن الواقع احلقيقي .فنجد ال�سهر على
(الفي�س بوك والتويرت واالن�ستجرام والوات�س
�آب) وغريها ل�ساعات مت�أخرة من الليل
وميكن �أن متتد �إىل فجر اليوم التايل .وهذا
ما ي�ضعف الن�شء عن البناء والتطوير.
�إذًا كيف جنعل من الإج��ازة ال�صيفة
�سببا لل�سعادة و الإنتاج و البناء؟
�إن ا�ستغالل �أوقات الفراغ لدى الأبناء
يكون ب�أحد الطرق الآتية:
• تنظيم الوقت وتخطيطه:
الوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك،
وم��ع ال��وق��ت ومعرفة ا�ستغالله ي�ستطيع
الفرد حتقيق الإجناز .ولهذا جند �أن القادة
والعظماء حري�صون على ا�ستغالل الوقت،
وحتديد املواعيد بدقة .وديننا الإ�سالمي

الدين الإ�سالمي جاء ليجعل من
الأ�سرة النواة الأوىل يف املجتمع
فبقدر �صالحها تكون املواطنة
�صاحلة واملجتمع �آمن
جاء ليحثنا على احرتام كل دقيقة وثانية
}وا ْل َع�صرْ ِ
من حياتنا ،فقد قال اهلل تعاىلَ :
ِين � َآم ُنوا
(� )1إِ َّن ِْ إ
ان َلفِي ُخ�سرْ ٍ (� )2إِ َاّل ا َّلذ َ
ال ْن َ�س َ
ا�ص ْوا
ال�صالحِ ِ
ا�ص ْوا ِبالحْ َِّق َو َت َو َ
َات َو َت َو َ
َو َعمِ لُوا َّ
ِال�صبرْ ِ (� {)3سورة الع�رص (الآيات.)3-1
ب َّ
والق�سم بالع�رص دليل وا�ضح على �أهمية
جزء من وقت اليوم والليلة .ويف احلديث
�أن املرء ي�س�أل عن �أربع ومنها( :وعن عمره
فيما �أب�لاه) رواه ال�ترم��ذي .وال�س�ؤال عن
العمر دليل على �أنه يحا�سب على كل دقيقة
و �ساعة �أنفقها يف منفعة �أو م�رضة.
وال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه هل يحرتم
�أبنا�ؤنا الوقت ومواعيده؟
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ننظر حول
واقعنا ماهي �إجن��ازات الفرد يف �سنوات
العمر الع�رش والع�رشين والثالثني وغريها
لندرك بعدها �أن كثريا من �ساعات حياتنا
متر هباء وال ن�ستفيد منها.
وال يعلم الأبناء كيفية التخطيط الناجح
للوقت ،فال غرابة �أن نرى �أبناءنا يح�سون
بامللل وال��ف��راغ وي�شتكون منه ،لأنهم ال
يعرفون كيف ي�ستفيدون م��ن �أوقاتهم،
وميكن على �سبيل املقرتح تق�سيم اليوم
�إىل عدة جوانب تتحقق فيها �أهداف معينة
للأبناء ومن ذلك ( هدف روحاين له وقت
معني -ه��دف اجتماعي -ه��دف علمي-
ه��دف قيمي و�أخ�لاق��ي – ه��دف �صحي
وريا�ضي...وغريها).
ف���إذا ا�ستطعنا تعليم �أوالدن���ا تنظيم
الوقت وتخطيطه على ح�سب تلكم الأهداف،
�سيخرج جيل ق��ادر على اح�ترام املواعيد
والدقة يف التوقيت.
• القراءة ...القراءة...القراءة:
�إن تعويد الأبناء على حب القراءة ،يجعل
لدينا جيال قارئا يف �شتى �صنوف العلم
واملعرفة ،وكلما حتققت ال��ق��راءة تكونت
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تعويد الأبناء على حب القراءة ،يجعل لدينا جيال
قارئا يف �شتى �صنوف العلم واملعرفة
املعرفة والفكر ،وهذا ما جعله الإ�سالم من
ِا�س ِم
�أولوياته فقد قال اهلل تعاىل} :ا ْق َ��ر�أْ ب ْ
َر ِّبكَ ا َّلذِي َخلَقَ { �سورة العلق (الآية.)1وقال
تعاىل:
}الر ْح َم ُن (َ )1ع َل َّم ا ْل ُق ْر� َآن (َ )2خلَقَ
َّ
ان{ �سورة الرحمن
ْ إِ
ان (َ )3ع َل َّم ُه ا ْل َب َي َ
ال ْن َ�س َ
(الآيات  .)4-1ف�أمة تقر�أ� ،أمة حتمل منهج
العلم و الفكر والثقافة.
وعندما ننظر �إىل ما ي�ستطيع الفرد
العادي �أن يقر�أه يف الدقيقة الواحدة ،جند
�أن��ه ي�ستطيع ق���راءة ( )500كلمة ،وه��ذه
ال���ـ( )500كلمة تعادل �صفحتني ون�صف
من كتاب متو�سط احلجم .ولو طبقنا هذه
املعادلة على الواقع جند �أن الفرد ي�ستطيع
قراءة كتاب متو�سط احلجم يف ع�رش دقائق
�إىل خم�س ع�رشة دقيقة (�أي يف اليوم)
مع �إعطاء القراءة �ساعة واح��دة ي�ستطيع
االنتهاء من كتابني يف اليوم الواحد.
ل��ك��ن ه���ل ه���ذا ح��ا���ص��ل يف واق��ع��ن��ا
املعا�رص؟
للأ�سف ال  ..فالقراءة ب�شتى �أنواعها ال

العــدد 510
يونيو 2019

68

يتمثلها �إال قلة ب�سيطة يف واقعنا املعا�رص،
وه�ؤالء هم �أهل الإنتاج الثقايف والعلمي.
�إن غياب اجلانب القرائي لدى اجليل
امل��ع��ا��صر ،جعله يعي�ش يف جهل الفكر
والثقافة مع �أن الو�سيلة القرائية متاحة يف
هذا الوقت �أكرث من غريه ،فيوجد الكتاب
الورقي املطبوع ب�أرقى �أنواع الورق ،ويوجد
الكتاب الإل��ك�تروين ،وتوجد قنوات علمية
وتلفزيونية ومواقع ت�شجع على القراءة
والثقافة .وهذا دور مناط بويل الأمر �إن �أراد
�أن يهتم ب�أبنائه يف هذا الع�رص احلديث.
• التطوع يف العمل املجتمعي:
�إن االنخراط يف العمل التطوعي ،يعطي
الفرد طاقة �إيجابية تدفعه �إىل العطاء
والبذل .وهذا العطاء جماين ال نريد منكم
ج��زاء وال �شكورا� ،إمن��ا ه��و عمل خال�ص
لوجه اهلل تعاىل .فبقدر البذل تكون الراحة
النف�سية واال�ستقرار الروحي ،و هذا ما �أر�شد
�إليه امل�صطفى –�صلى اهلل عليه و�سلم-
حينما ق��ال( :خري النا�س �أنفعهم للنا�س)

رواه الأ�صبهاين يف الرتغيب.
و�أوجه �أعمال الرب والتطوع كثرية ال تعد
وال حت�صى ،فت�شمل اخلدمات املجتمعية
من م�ساعدة املحتاجني �أو تعليم الأقران
وتثقيفهم �أو االنخراط يف جمعيات خريية
هدفها البارز خدمة الفقراء واملحتاجني
وذوي االحتياجات اخلا�صة �أو خدمة كبار
ال�سن �أو غريهم كثري.
فعندما ي�شجع الآب���اء �أب��ن��اءه��م على
امل�شاركة يف اخلدمات املجتمعية التطوعية
حت�صل للأبناء �أريحية نف�سية ،تك�سبهم
االنتماء للمجتمع الذين هم فيه .في�سعد
االب��ن بذلك وت�صبح لديه طاقة �إيجابية
حتفزه لتقدمي املزيد من العطاء ملن هم يف
حاجة �إليه.
�إن املجتمع ي�ستطيع �أن ي�ستغل طاقات
ال�شباب (ذك��وراً و�إناثاً) يف خدمته وبدون
مقابل ،وذلك بت�شجيعهم ومتكينهم يف مثل
هذه الأعمال التطوعية التي جتعل املجتمع
مت�آلفا متحابا مطبقا حلديث امل�صطفى
�صلى اهلل عليه و �سلم( -مثل امل�ؤمنني يفتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد
�إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد
بال�سهر واحلمى) رواه البخاري.
• ت�شجيع الأب���ن���اء ع��ل��ى ا�ستغالل
الإج��ازة ال�صيفية لربط �أوا��صر العالقات
االجتماعية:
مع تعهدها بالزيارة تارة واالت�صال
تارة �أخرى و بذلك يح�صل الرتابط املجتمعي
بني جيل الأم�س وجيل امل�ستقبل .فعندما
تعطى هذه العالقات �أهمية كبرية تنعدم
الفجوة بني الأه��ل والأق��رب��اء والأ�صدقاء
وال توجد العزلة بني �أفراد املجتمع� ،إذ �أن
كل فرد يف املجتمع قوي ب�إخوانه �ضعيف
بدونهم.
و�آي���ات ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ج���اءت لتحث
على ذلك وتر�شد �أن الإن�سان مدين بطبعه،
فقد قال اهلل تعاىل} :ل َّْي َ�س ا ْلبرِ َّ �أَن ُت َولُّوا
��وه��ك ُْ��م قِ َبلَ المْ َ����ْش�رْ ِقِ َوالمْ َ�� ْغ�� ِر ِب َو َلك َِّن
ُو ُج َ
ا ْلبرِ َّ َم ْن � َآم َن ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر َوالمْ اََل ِئ َك ِة
َىح ِّب ِه
اب َوال َّنب ِِّي َ
َوا ْل ِك َت ِ
ني َو�آ َت��ى المْ َ��الَ َعل ُ
ني َو ْاب َن
امى َوالمْ ََ�ساكِ َ
ذ َِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َي َت َ
َ
���ام
ال�سا ِئ ِل َ
ني وَفيِ ال ِّ��ر َق ِ
��اب َو�أ َق َ
ال�سبِيلِ َو َّ
َّ

ُون ِب َع ْهدِهِ ْم ِ�إذَا
ال�ص اَل َة َو�آ َتى ال َّزكَ ا َة َوالمْ ُوف َ
َّ
ين فيِ ا ْل َب�أْ َ�سا ِء َوال�ضرَّ َّ ا ِء
ر
ب
ا
ال�ص
و
وا
د
اه
َع َ ُ ۖ َ َّ ِ ِ َ
ِين َ�ص َد ُقوا ۖ َو�أُو َلئِكَ
ني ا ْل َب�أْ ِ�س �أُو َلئِكَ ا َّلذ َ
َوحِ َ
ون{ �سورة البقرة (الآية .)177
ُه ُم المْ ُ َّت ُق َ
والر�سول –�صلى اهلل عليه و �سلم -يحثنا
على �صلة الرحم واجل�يران فقد قال عليه
ال�سالم( :م��ازال جربيل يو�صيني باجلار
حتى ظننت �أن��ه �سيورثه) رواه البخاري.
من هنا ندرك �أن الأبناء بحاجة �إىل غر�س
مثل هذه القيم املجتمعية التي جتعل من
�إجازتهم ال�صيفية� ،إجازة مل�ؤها االن�سجام
املجتمعي.
�إننا عندما ن�شجع �أبنائنا على زيارة
الأه��ل والأق��ارب والأ�صدقاء ،ننمي فيهم
حب الآخر مع بذل العطاء له ،و�أي�ضا معرفة
هذا الآخر وما يحتاج له من عون وم�ساعدة،
فيكون املجتمع مرتابطا مت�آلفا متحابا.
• �إحل����اق الأب���ن���اء ب���أح��د امل��ع��اه��د
التدريبية ال�صيفية:
�أو امل��راك��ز العلمية ال��ت��ي تقيمها
م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة ،والتي يتم فيها
تنمية جانب الإب���داع وم��ه��ارات التفكري
والتخطيط و�صقل املواهب املختلفة لدى
الأبناء.
بجانب ذلك ف�إننا ندعو �أولياء الأمور
�إىل مراقبة �أوالدهم �أثناء ا�ستخدام التقنية

�أبنا�ؤنا ميتلكون مقومات الإبداع املختلفة ولديهم عقول
قادرة على االبتكار لكنها حمتاجة �إىل عناية ورعاية
احلديثة لالت�صاالت وال�شبكة املعلوماتية
حتى ال يقعوا فري�سة لالبتزاز الإلكرتوين
الذي يحمل الهدم للذات والإن�سانية .وتعويد
الأبناء على احل��وار وامل�صارحة فالأبوة
وال��ب��ن��وة وج��ه��ان لعملة واح����دة .هدفها
تن�شئة جيل امل�ستقبل ليقود زمام الوطن
م��ع جيل امل��ا���ض��ي .ويتحمل م�س�ؤوليته
الوطنية واالجتماعية .لذلك ال ميكن الهرب
�أو مقاطعة التطور التكنولوجي واحل�ضاري
املت�سارع يف ال��ع��امل ،فيكون حتما على
الأ��سر �أن تكون �سدا منيعا لغر�س ثقافة
اال�ستفادة من كل التطورات العلمية مبا
يخدم الأ��سرة واملجتمع .فيكون برت�شيد
الأب��ن��اء على اال�ستفادة من ه��ذه التقنية
يف ت�صفح املكتبات العلمية والثقافية �أو
دخول دورات تدريبية �أو تعلم لغات العامل،
�أو ت�صفح �شتى املواقع العلمية املفيدة
النافعة.
�إن �أبناءنا ميتلكون مقومات الإب��داع
املختلفة ولديهم عقول قادرة على االبتكار
لكنها حمتاجة �إىل عناية ورع��اي��ة� .إن

واقعنا العماين يثبت ذل��ك ،والأزم��ن��ة قد
خ��رج��ت العلماء واملهند�سني والأط��ب��اء
ورج���ال الأع��م��ال واملفكرين والعباقرة
والتجار وغريهم من افتخر بهم العامل �أجمع
وذكرتهم كتب التاريخ العماين والعاملي.
�إن احلكومة الر�شيدة ،مل ت�ألو جهدا يف
االهتمام بالنا�شئة ،فم�ؤ�س�سات الدولة
تعلن عن براجمها ال�صيفية ،لتحت�ضن وقت
الفراغ لدى النا�شئة .ولتجعل من هذا الفراغ
الوقتي �سببا الكت�ساب مهارة �أو منفعة
علمية �أو ثقافية .ويبقى �أن ن�شجع الأبناء
على ا�ستغالل ه��ذه امل���وارد مل�صلحتهم.
واالهتمام بهم حتى يكونوا عباقرة يرفدون
املجتمع ب�شتى املعارف م�ستقبال ،ويكونوا
حماة لهذا الوطن املعطاء كال يف جمال
تخ�ص�صه.
امل�صادر واملراجع:
• القر�آن الكرمي.
• كتب ال�صحاح وامل�ساند.
• كتب ال�سرية النبوية.
• حتى ال تكون كال .د .عو�ض القرين.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

}�إِنَّا َف َت ْحنَا َل َك َف ْت ًحا ُّم ِبينًا (ِ )1ل َي ْغ ِف َر َل َك اللهَّ ُ َما َت َق َّد َم ِمن ذَن ِب َك
َو َما َت�أَ َّخ َر َو ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي َك َو َي ْه ِد َي َك �صرِ َ ًاطا ُّم ْ�س َت ِقي ًما (َ )2و َين�صرُ َ َك
ني
وب المْ ُ �ؤ ِْم ِن َ
ال�س ِكي َن َة فيِ ُق ُل ِ
اللهَّ ُ َن�صرْ ً ا َع ِزي ًزا (ُ )3ه َو ا َّل ِذي �أَن َز َل َّ
ان
�ض َو َك َ
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ
ميانًا َّم َع ِ�إ َ
ِل َي ْز َدا ُدوا ِ�إ َ
ميا ِن ِه ْم َوللِهَّ ِ ُجنُو ُد َّ
اللهَّ ُ َع ِلي ًما َح ِكي ًما (.{)4

					

�صدق اهلل العظيم

احلديث ال�شريف
عن معاذ بن جبل –ر�ضي اهلل عنه -قال :قال
ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم« :لن تزول قدما
عب ٍد حتى ُي�س�أل عن �أربع :عن عمره فيما �أفناه،
وعن �شبابه فيما �أباله ،وعن ماله من �أين اكت�سبه
وفيما �أنفقه ،وعن علمه فيما عمل به؟».
�صدق ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
(رواه الرتمذي)

�سورة الفتح الآيات ()4-1

الإخال�ص هلل

يتع َلّق الإخال�ص بحياة امل�سلم من عدة جوانب ،فالإن�سان
طالب ب�إخال�ص العبادة هلل �سبحانه وتعاىل وهو من �أوجب
ُم ٌ
الواجبات عليه ،ويكون ذلك يف كل �أحوال العبد و�أعماله ،وال
ُيقبل عمل امل�سلم �إال بالإخال�ص ،حيث ثبت عن النبي �صلى
امرئ
اهلل عليه و�سلم �أ ّنه قال�( :إمنا الأعمالُ
ِ
بالنيات ،و�إمنا ِّ
لكل ٍ
ما نوى ،فمن كانت هجر ُته �إىل دنيا ي�صيبها� ،أو �إىل ام��ر�أةٍ
راجع
ينكحها ،فهجر ُته �إىل ما هاجر �إليه) ،فمدار �أعمال العبد
ٌ
لنيته من وراء ذلك العمل ،ومدى �إخال�صه هلل فيه ،ف�إن �أدى
قرب �إىل اهلل دون التفكري فيما
امل�سلم عباد ًة معين ًة بق�صد ال َّت ُّ
�سواه كان قد �أخل�ص العمل هلل ،و�إن �أداها بق�صد ال ّتز ُلّف للخلق
بح�سن العمل �أو لإظهار �أنه من �أهل العبادات فيكون قد ر�آءى
أ�سا�س الذي ُبنيت عليه دعوة الأنبياء
يف عمله .الإخال�ص هو ال ُ
والر�سل جلميع من ُبعثوا �إليهم دون ا�ستثناء ،حيث قال تعاىل:
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من عالمات ر�ضا اهلل عن العبد

وحمبته ف�إ ّنه �سريى �أثر ذلك يف حياته ،ومن
�إذا نال العبد ر�ضا اهلل  -تعاىل-
ّ
عالمات ر�ضا اهلل  -تعاىل -عن عبده :التوفيق والزيادة يف الطاعات والإقبال عليها؛
ـ ومن ذلك زيادة النوافل من ال�صالة ،وال�صيام ،وال�صدقات ،واحلج ،والعمرة .ـ التوفيق
يحب التوابني كما ذكر يف كتابه
للتوبة والإنابة ،وكرثة اال�ستغفار ،واهلل -تعاىلّ -
حمبةٍ ور�ضا من اهلل -تعاىل -على عبده،
الكرمي ،فكان التوفيق للتوبة واال�ستغفار دليل ّ
 حفظ اهلل -تعاىل -لعبده من ال�سقوط يف احلرام واملعا�صي ،ويكون ذلك برتغيبهالقد�سي( :وما
للمحرمات ،قال -تعاىل -يف احلديث
يف الإقبال على الطاعات وبغ�ضه
ّ
ّ
ُ
َ
ب
ح
�
أ
ى
ت
ح
ي�سم ُع به،
ّذي
ل
ا
ه
ع
�سم
كنت
ه:
ت
أحبب
�
إذا
�
ف
ه،
يتقر ُب �إ َّ
ُ
يل بال َّنوافلِ َّ
ُ
َ
َ
َّ
يزالُ عبدي َّ
رصه ا َلّذي ُيب�صرِ ُ به ،وي َده ا َلّتي يبطِ ُ�ش بها ،و ِرجلَه ا َلّتي مي�شي بها) ،ويف ذلك توفيق
وب� َ
للجوراح يف �إتيان الطاعات وترك املنكرات.
حببه
عبده
عن
تعاىل-اهلل
ر�ضي
إذا
�
ف
عنه،
حب اخللق ور�ضاهم
ّ
 ك�سب العبد ّ�إىل خلقه ،وو�ضع له الر�ضا بينهم؛ ففي احلديث قال الر�سول �صلّى اهلل عليه و�سلّم�( :إذا
� َأح َّب ا ُ
ثم ُينادي يف �أهلِ
هلل العب َد قال جلربيلَ  :قد �أح َب ْب ُت فالن ًا ف�أحِ َّبه ف ُيحِ ُّبه جربيلُ َّ
ال�سماءَِّ � :إن ا َ
أر�ض).
يو�ض ُع له القَبولُ يف ال ِ
ثم َ
ال�سما ِء َّ
هلل قد � َأح َّب فالن ًا ف�أحِ ُّبوه ف ُيحِ ُّبه �أهلُ َّ
َّ

�أ�سماء اجل ّنة

ُتداول بني النا�س لتلك الدار ،وما
اجل ّنة :وهو اال�سم املعروف وامل َ
احتوت فيها من �ش ّتى �أنواع النعيم ،و�أ�صل ا�شتقاق لفظ اجلنة من ال�سرت
والتغطية ،ولذلك ُ�س ّمي اجلنني جنين ًا ال�ستتاره يف البطن ،وكذا ُ�س ّمي
اجلان ال�ستتاره واختفائه عن العيون ،وقد ورد ذكر هذا اال�سم يف قول
ُون).
اهلل ع َّز وجلّ( :ا ْد ُخلُواْ الجْ َ َّن َة بمِ َ ا كُ ن ُت ْم َت ْع َمل َ
أبدية ،وقد جاء هذا
جنات عدن� :أي مبعنى مكان الإقامة ال ّدائمة وال ّ
الر ْح َم ُن عِ َبا َد ُه بِا ْل َغ ْي ِب �إِ َّن ُه
(ج َّن ِ
اللفظ يف قوله �سبحانهَ :
ات َع ْد ٍن ا َّلتِي َو َع َد َّ
ان َو ْع ُد ُه َم�أْ ِت ًّيا) �سورة النحل الآية (.)32
كَ َ

و�س ّميت كذلك ل ّأن فيها اخللود ال ّدائم فال موت فيها ،وقد
دار اخللدُ :
الم َذلِكَ َي ْو ُم
ورد هذا اللّفظ يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل( :ا ْد ُخل َ
ُوها ب َِ�س ٍ
الخْ ُ لُودِ) �سورة ق الآية (.)34
و�س ّميت بهذا اال�سم ملا فيها من ال ّنعم الكثرية ،وما
ج ّنات ال ّنعيمُ :
ت�شتهيه الأنف�س ال�سليمة من م�أكل ،وملب�س ،وم�رشب ،ومظهر ح�سن،
ِين � َآم ُنوا َو َعمِ لُوا
ت�رس الناظرين ،قال اهلل تعاىل�( :إِ َّن ا َّلذ َ
وم�ساكن وا�سعة ّ
ات ال َّنعِي ِم) �سورة الكهف الآية (.)107
ال�صالحِ ِ
َات َل ُه ْم َج َّن ُ
َّ
ان�ضم �إىل املكان
إذا
�
أوي:
�
ي
أوى
�
م�صدرها
أوى
���
وامل
أوى:
���
امل
جنة
ّ
وا�ستقر به ،وقيل :ي�أوي �إليها جربيل واملالئكة ،وقيل :ت�أوي
و�صار �إليه
ّ
�إليها �أرواح ال�شهداء ،وقد جاء هذا اللّفظ يف قول اهلل ع َّز وجلّ( :عِ ْن َد َها
َج َّن ُة المْ َ �أْ َوى) �سورة النجم الآية ( .)15وللجنة �أ�سماء �أخرى ورد ذكرها
يف كتاب اهلل تعاىل مثل :دار القرار ،ودار ا ُ
مل ّتقني ،والفردو�س ،واملقام
ودارال�سالم وغريها.
الأمني،
ّ

تعرف ال ّتقوى لغ ًة ب�أنها ال�صون ،واحل��ذر ،وال�سرت� ،أما �رشع ًا فهي حفظ
عما يوقعها يف الإث��م ،وذل��ك باالمتثال لأوام��ر اهلل ،واجتناب
النف�س ّ
حث القر�آن الكرمي ،و�سنة الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
نواهيه ،وقد ّ
على �رضورة تقوى اهلل ،ملا لها من �أثر عظيم على حياة الإن�سان الدينية

والدنيوية وجزائه يف احلياة الآخرة ،حيث قال تعاىل( :والعاقبة للتقوى)
�سورة طه الآية (� ،)132إال �أنه يف كثري من الأحيان يقع الإن�سان يف نواهي
اهلل وحمرماته دون ق�ص ٍد منه� ،أو ب�سبب خ�ضوعه لغواية ال�شيطان ،الأمر
الذي ي�ؤثر على حياته ،وتوفيقه ،ويبعده عن اهلل ،لذلك يبحث العديد من
النا�س عن كيفية حتقيق تقوى اهلل يف حياتهم اليومية.

ورد ذكر اجلنة يف موا�ضع عديدة يف القر�آن الكرمي ب�أ�سماء عدة ،من
هذه الأ�سماء:

معنى التقوى
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الوقت

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
}قل اهلل يفتيكم يف الكاللة �إن امر�ؤ{ امليت ال
ولد له و ال والد � .سورة الن�ساء ( .)176

}وقال الذي ا�شرتاه من م�رص المر�أته �أكرمي
مثواه{ �أح�سني منزله ومقامه �.سورة يو�سف( .)21
الو ْدق يخرج من خالله{ املطر �.سورة
}فرتى َ
النور ( .)43

}ثم لقطعنا منه الوتني{ �رشيان القلب �.سورة
احلاقة (.)46
}و�إنا جلاعلون ما عليها �صعيدا جرزا{ ياب�سا
ال ينبت �.سورة الكهف (.)8

}وو�صينا الإن�سان بوالديه حملته � ُأمه وهنا
وهن{ �ضعفا� .سورة لقمان(.)14
على ٍ
}وال ت�أكلوا �أموالهم �إىل �أموالكم �إنه كان حوبا
كبريا{ �إثما �أو ذنبا �أو ظلما� .سورة الن�ساء (.)2
امل�صدر :
تف�سري اجلاللني

ثواب املتقني

}و َما َل ُه ْم
• والية اهلل لهم ،حيث قال تعاىلَ :
ون َع ِن المْ َْ�س ِج ِد الحْ ََر ِام
�أَ َّال ُي َع ِّذ َب ُه ُم اللهَّ ُ َو ُه ْم َي ُ�ص ُّد َ
ُون َو َلك َِّن
َو َما كَ ا ُنواْ �أَ ْو ِل َياء ُه ِ�إ ْن َ�أ ْو ِل َيا ُ�ؤ ُه �إِ َّال المْ ُ َّتق َ
ون{ (�سورة الأنفال.)34 :
�أَكْ ثرَ َُه ْم َال َي ْعل َُم َ
• حب اهلل لهم ،حيث قال تعاىلَ } :بلَى َم ْن
�أَ ْوفَ��ى ِب َع ْه ِد ِه َوا َّت َقى َف���إِ َّن َهّ َ
ني{
الل ُيحِ ُّب المْ ُ َّت ِق َ
(�سورة �آل عمران.)76 :
• ح�سن العاقبة ،ونيل ر�ضا اهلل،
• قرب املجل�س من الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ي��وم القيامة ،لأنهم يعتربون كاملي
الإميان .الو�صول �إىل منزلة عالية يف الدين.
• نيل حمبة النا�س يف الدنيا.

جزءا �أ�سا�س ًّيا من
أهمية املحافظة على الوقت ،واعتربه ً
دعا الإ�سالم �إىل � ّ
متر
حياة ك ّل م�سلم ال بد من االهتمام به واحلر�ص على ا�ستثماره بك ّل ثانية ّ
آيات كثرية ومواطن خمتلفة،
منه ،ودليل ذلك � َّأن اهلل عز وجل �أق�سم به يف � ٍ
}والل َّْيلِ �إِذَا َي ْغ َ�شى
منها قوله تعاىل�} :إِ َّن ْ إِ
ال ْن َ�س َ
ان َلفِي ُخ�سرْ ٍ { وقوله تعاىلَ :
َوال َّن َها ِر �إِذَا تجَ َ لَّى{ ،وهذا مما �أكّ د عليه النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -يف
�أحاديث كثرية ،ومواقف متع ِّددة .منها ما ور َد عن ابن عبا�س –ر�ضي اهلل
مغبون فيهما
عنهما -عن النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم � -أنه قال« :نعمتان
ٌ
كثري من النا�س :ال�صحة والفراغ».
ٌ

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rما حكم الإ�سالم يف تعليق �إعالنات املعاهد التدريبية
وحمالت العمرة واحل��ج على �أب��واب امل�ساجد بغر�ض جلب
الزبائن؟
 rrامل�ساجد هي بيوت اهلل وال يجوز فيها �إال ما �أذن اهلل
وت �أَذ َِن َهّ ُ
ا�س ُم ُه{ �سورة النور الآية (،)36
به قال اهلل تعاىل} :فيِ ُب ُي ٍ
الل �أَ ْن ُت ْرف ََع َو ُيذْكَ َر فِ ي َها ْ
فامل�أذون به فيها عبادة اهلل من �صالة وذكر وتالوة ودعوة �إىل احلق وتعلم وتعليم �أما
الإعالنات املذكورة فهي بعيدة عن امل�أذون به ،واهلل �أعلم.
 rما هو ال�سبب يف وجوب الزكاة على حلي الن�ساء امل�ستخدمة يف الزينة ،وعدم وجوب الزكاة
يف الل�ؤل�ؤ واملا�س واجلواهر الثمينة التي قد يقدر الف�ص الواحد منها بالآالف؟
 rrل َّأن الزكاة �أمر تعبدي ،وقد تعبدنا اهلل تعاىل بالزكاة يف الذهب والف�ضة ،ومل يذكر
الأموال الأخرى كاللآلئ وغريها ،وكذلك �أحاديث ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ دلت
على هذا ،فلذلك قلنا بعدم وجوب الزكاة يف هذه املجوهرات ،مع �أنها جتب يف الذهب
والف�ضة ،ولو كانت قيمتهما دون قيمتها ،واهلل �أعلم.
 rهل ت�ستحق الأخت والبنت الزكاة؟
 rrنعمْ � ،إن كانتا يف معزل عنه ،ومل يكن م�س�ؤوال عن عولهما وكانتا فقريتني؛ ل َّأن
�رصف الزكاة �إىل الأقارب الفقراء ي�ضاعف الأجر ،فا�رصفها �إىل �أقاربك الفقراء ،يجتمع لك
�أجر ال�صدقة وال�صلة ،واهلل �أعلم.
� rأنا امر�أة يف اخلام�سة واخلم�سني من عمري  ،ول ّدي �أربع بنات وولدان  ،وجميعهم متزوجون
وم�ستقرون يف بيوتهم عدا ولدي الأ�صغر الذي مازال �أعزب ًا  ،و�أنوي تزويجه  ،وهو ولد مطيع
يل وبار بي  ،وقد بذل الغايل والرخي�ص ملعاجلتي يف اخلارج ثالث مرات  ،ويوجد لدي منزل
با�سمي �أريد �أن �أكتبه با�سمه  ،فهل يحق يل ذلك ؟
 rrال يجوز �إيثاره على �إخوته  ،و�إمنا لك �أن تعو�ضيه مبقدار نفقاته التي �أنفقها عليك
فقط  ،اللهم �إال �إن ر�ضي جميع �إخوته و�أخواته مبنحه املنزل فال حرج عندئذٍ ،واهلل �أعلم.
� rأراد رجل �أن ي�ضحي ب�شــاة فــي حرم م�ســجد من امل�ســاجد ،ثم يقوم بتوزيعها على من
ح�رض من الفقراء وامل�ســاكني بالت�ساوي ،فهل يجوز ذبح الأ�ضحية يف حرم امل�ساجد؟
 rrيجب تنزيه امل�ســاجد من كل ما يلوثهــا ،فال يجوز الذبــح يف حرمه ،واهلل �أعلم.
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الرائد طبيب
في�صل بن مبارك البدري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

دول ًيا ،وعلى الرغم من �أن اجلميع يدرك �أن م�س�ألة الإجازات والأعذار الطبية هي ق�ضية مهمة
ُت�ؤثر على الإنتاجية يف مقار عملهم ،لكنهم يرونها �أي�ضا ق�ضية ح�سا�سة حيث يتجنب كثري منهم
اخلو�ض فيها ،ويعدونها م�س�ألة طبية خال�صة ينبغي �أن تُلقى على عاتق الأطباء فقط .على اجلانب
الآخر ،ف�إن كثري من الأطباء ي�ؤمنون ب�أن ق�ضية الإجازات الطبية هي م�س�ألة �شائكة وترتبط بكثري من
الأطراف من خارج املنظومة ال�صحية والتي ت�شمل القادة وامل�س�ؤولني والإداريني يف جهات العمل،
وي�شتكون من عدم وجود الدعم اللوج�ستي والقانوين من �أ�صحاب القرار ملعاجلة م�س�ألة الإجازات
الطبية ب�شكل �أكرث فعالية .لذلك ،تفاقمت م�شكلة الغياب عن العمل ب�سبب الإجازات الطبية يف
كثري من البلدان يف القرن املا�ضي وبد�أت تظهر على ال�سطح على �أنها م�شكلة �صحية عامة لها
تبعات اقت�صادية واجتماعية �سلبية كبرية ت�ؤثر على املجتمعات.
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�إن تكلفة و�ضع املري�ض يف �إج��ازة طبية من الناحية االقت�صادية
يعد �أعلى مبرتني من تكاليف الفحو�صات الطبية وتكلفة العالج والأدوية
جمتمعة ،وذل��ك ي�شمل دفع رات��ب للمري�ض عن �أي��ام الإج��ازة رغم عدم
�إنتاجيته للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها ،و�أي�ضا و�ضع عبء �إ�ضايف على زمالئه
يف العمل لتغطية النق�ص احلا�صل يف القوة الب�رشية ،وقد ي�صل الأمر �إىل
تكلفة �إ�ضافية لتدريب موظف �آخر على مهام املري�ض املُجاز �إذا مل يتوفر
�شخ�ص بذات الإمكانات املطلوبة� .أما من الناحية ال�صحية ،فقد �أظهرت
بع�ض الدرا�سات العلمية �أن ُمعاودة املري�ض للعمل ب�شكل �رسيع ،حتى
ح�سن من عملية الت�شايف
لو مع منحه � ً
أعذارا طبية للعمل ب�شكل خفيفُ ،ي ّ
من املر�ض وي�ؤدي �إىل و�صول املري�ض �إىل مرحلة التعايف الكامل ب�شكل
�أ��سرع ،الأمر الذي يمُ كّنه من �أداء مهامه ال�سابقة ب�شكل كامل يف فرتة
�أق�رص مقارنة بالأ�شخا�ص الذين يبتعدون عن عملهم لفرتات طويلة ب�سبب
الإجازات الطبية .الأمر املهم الآخر� ،أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن الإجازات
الطويلة قد ُت�ؤثر على �صحة املري�ض ال�سيكولوجية حيث تفقده الرغبة
للعودة لعمله حتى لو حت�سنت حالته البدنية ب�شكل تام ،مما يزيد من
احتمالية ظهور الأعرا�ض ال�سيكولوجية وال�سلوكية التي ال يوجد لها م�سوغ
طبي �أو ع�ضوي ،والتي تدفع املري�ض �إىل التفكري والبحث عن التقاعد
الطبي ب�أي طريقة كانت.
هذه التبعات ال�صحية يجب �أن ُينظر لها �أي�ضا من زاوية اقت�صادية
مرة �أخرى .فت�أخرعملية الت�شايف للمري�ض تكلف امل�ؤ�س�سات ال�صحية �أمواال
طائلة تتمثل يف �إجراء فحو�صات و�رصف �أدوية لي�ست �رضورية ،بالإ�ضافة
�إىل و�ضع عبء �إ�ضايف على قائمة املر�ضى يف انتظار املواعيد ،وهدر وقت
الكادر الطبي يف معاينة مري�ض كان ميكن �أن يت�شافى ب�شكل �أ�رسع .هذه
الكلفة الإجمالية قد ت�صل �إىل ماليني الرياالت �سنويا على امل�ستويات
الوطنية والتي كان ميكن ا�ستغاللها يف تنمية وتطوير املوارد ال�صحية
والإداري��ة بدل هدرها املتكرر �سنويا .هذه التبعات والكلفة االقت�صادية
اهتماما
دفعت البلدان املتقدمة لالنتباه مل�شكلة الإجازات الطبية و�أولتها
ً
�أكرب لدرا�ستها ب�شكل علمي مف�صل للبحث عن جذور امل�شكلة و�إيجاد حلول
ناجعة لتفادي التبعات ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية لهذه الظاهرة.

�أهمية العمل

بالإ�ضافة لكونه م�صدر الدخل الذي يتيح لنا احل�صول على �رضوريات
احلياة الأولية مثل امل�أكل وامل�رشب وامللب�س وامل�سكن ،ف�إن كثريا من
النا�س ينظرون �إىل العمل على �أنه هدف مهم يدفعهم لال�ستمرارية يف احلياة
كثريا من
بعد الهدف الأ�سا�سي وهو عبادة اهلل �سبحانه وتعاىل .لذلك ،ف�إن ً
ثمنوا �أهمية العمل يف حياة النا�س وركزوا على دوره املحوري
الفال�سفة ّ
يف احلياة الب�رشية ،وذكروا ذلك يف كتاباتهم عرب الع�صور .وت�أكيدا على
ذلك ،ف�إن كثريا من الدرا�سات العلمية قد وجدت ارتباطً ا وثي ًقا بني العمل
وال�صحة ،حيث �أظهرت الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص العاملني هم �أطول عمرا مع
قرنائهم ممن ال يعملون �أو يبحثون عن عمل .بل �إن درا�سات �أخرى �أظهرت
نتائج مهمة جدا يجب �أن تو�ضع يف ح�سبان امل�رشعني و�أ�صحاب القرار،
حيث وجدت هذه الدرا�سات �أن معدل الوفيات يف املر�ضى املتقاعدين
طبيا �أكرب من معدل الوفيات يف �أقرانهم ،بغ�ض النظر عن نوعية املر�ض
ثمنت معظم الهيئات الطبية يف الدول
الذي ت�سبب بالتقاعد الطبي .لذلكّ ،
املتقدمة �أهمية اال�ستمرار يف العمل ،وحر�صت على توعية �أطبائها بهذا
اجلانب وتو�صيتهم مبحاولة عالج املر�ضى العاملني بطريقة متكنهم من
االلتحاق بعملهم يف �أقرب فر�صة ممكنة .فعلى �سبيل املثال ،اتفقت جمعية
الأطباء الكندية ،والكلية الأمريكية للأمرا�ض املهنية والبيئية ،والأكادميية
الأمريكية جلراحي العظام على ��ضرورة ت�شجيع الأط��ب��اء ملر�ضاهم

تفاقمت م�شكلة الغياب عن العمل ب�سبب
الإجازات الطبية يف كثري من البلدان يف
القرن املا�ضي وبد�أت تظهر على ال�سطح على
�أنها م�شكلة �صحية عامة لها تبعات اقت�صادية
واجتماعية �سلبية كبرية ت�ؤثر على املجتمعات
للرجوع �إىل عملهم يف �أقرب فر�صة ممكنة وتقلي�ص فرتة الإجازات الطبية
املمنوحة ،حيث ت�ؤكد هذه الهيئات �أن عزل الإن�سان ل�سبب طبي ما عن
واجباته االجتماعية ،مبا فيها العمل ب�شكل �أ�سا�سي ،قد ي�ؤثر على حالة
املري�ض الذهنية والنف�سية والبدنية واالجتماعية ،و�إن ت�شجيع املري�ض
ملوا�صلة حياته االعتيادية يف �أقرب فر�صة ممكنة له فوائد كثرية على
حالته النف�سية والبدنية .هذه التو�صية ذكرتها �أي�ضا وزارة العمل والتقاعد
الربيطانية يف مذكرة �إىل جميع الأطباء العاملني يف بريطانيا ،حيث ورد
فيها الفقرة الآتية« :ب�إخت�صار ،ينبغي عليك دائما كطبيب �أن ت�أخذ بعني
االعتبار �أن �إعفاء املري�ض عن موا�صلة عمله بحجة طبية قد ت�ؤثر على
حالة املري�ض على املدى البعيد».

ال�صعوبات التي تواجه الأطباء
يف �صرف الإجازات الطبية

�أو�ضحت درا�سات علمية �أجريت يف عدة دول �أن ( )%97من الأطباء
مري�ضا واح ًدا على الأقل �أ�سبوعيا ممن ت�ستدعي حالتهم �إجازة
ُيعاينون
ً
طبية �أو ممن يطلبون �إجازة مر�ضية لأعرا�ض قد ال يراها الطبيب م�سوغة
ل�رصف �إج��ازة .لكن ،يواجه الأطباء بع�ض ال�صعوبات يف عملية �رصف
الإجازات الطبية ح�سب ما ذكر الأطباء الذين �شاركوا يف درا�سات علمية
بهذا اخل�صو�ص .تتمثل هذه ال�صعوبات يف تقدير مدى ت�أثري املر�ض على
قدرة املري�ض على �أداء مهام عمله الروتينية ،و تقدير مدة الإجازة املنا�سبة
للمر�ض �أو الإ�صابة ح�سب نوع العمل الذي يقوم به املري�ض� .أي�ضا ،يواجه
كثري من الأطباء �صعوبة كبرية يف التعامل مع املر�ضى الذين ال يقتنعون
بر�أي الطبيب الذي يرى عدم احلاجة �إىل �إجازة طبية .كذلك يواجه الأطباء
�صعوبة يف تثقيف املري�ض عن �إيجابيات و�سلبيات الإجازات الطبية غري
ال�رضورية .يعزي الأطباء هذه ال�صعوبات التي يواجهونها ،كما ذكرت يف
درا�سات علمية دولية موثقة� ،إىل الأ�سباب الآتية:
• ع��دم وج��ود �أط��ب��اء متخ�ص�صني يف جم��ال الأم��را���ض املهنية
واللياقة الطبية يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يعملون بها ،حيث
ميتلك �أخ�صائيو الأم��را���ض املهنية القدرة على م�ساعدة زمالئهم يف
التخ�ص�صات الأخرى على تقدير فرتة الإجازة املنا�سبة لكل مري�ض ح�سب
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ع��دم وج��ود �أط��ب��اء متخ�ص�صني يف جمال
الأم��را���ض املهنية واللياقة الطبية يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي يعملون بها تعد
واحدة من ال�صعوبات التي يواجهها الأطباء
يف �صرف الإجازات
ت�شخي�صه وحالته املر�ضية وح�سب نوعية الن�شاطات املطلوبة منه يف
عمله.
• عدم وج��ود لوائح وتعليمات طبية وا�ضحة يرجع لها الأطباء
لتحديد مدة الإج���ازات امل�ستحقة .على الرغم �أن مدة الإج��ازة الطبية
امل�ستحقة ال تعتمد اعتما ًدا كل ًيا على الت�شخي�ص فقط وتختلف من مري�ض
�إىل �آخر ن�سبيا� ،إال �أن وجود مثل هذه اللوائح قد ي�ساعد الأطباء كثريا يف
عملية تقدير مدة الإجازة الطبية امل�ستحقة.
• نق�ص التدريب يف جم��ال الأم��را���ض املهنية وم��ب��ادئ اللياقة
الطبية يف مناهج درا�سة الطب يف كثري من اجلامعات على خمتلف
م�ستوياتها والتي ت�شمل �أي�ضا اجلامعات املتقدمة دوليا .يرجع ذلك
�إىل النق�ص يف عدد الأكادمييني املتخ�ص�صني يف الأمرا�ض املهنية حول
العامل ،وكثافة مناهج الطب التي تتطلب تغطية حجم هائل من املعلومات
النظرية والتطبيقية يف �سنوات تعد قليلة ن�سبيا ،و�أي�ضا ب�سبب االنتباه
املت�أخر لأهمية وجود متخ�ص�صني يف الأمرا�ض املهنية واللياقة الطبية.
كاف ي�سمح مبناق�شة وتثقيف املري�ض ب�سبب
• عدم وجود وقت ٍ
ال��ع��دد الكبري م��ن امل��راج��ع�ين ال��ذي��ن ينتظرون ر�ؤي���ة الطبيب يوميا
يف العيادات .ه��ذا ال�ضغط الكبري احلا�صل على الأط��ب��اء يف كثري من
امل�ست�شفيات يدفع بع�ضهم �إىل �إعطاء املر�ضى �إجازات غري م�ستحقة لتجنب
اخلو�ض معهم يف جدال ي�ستهلك وقت الطبيب وي�ؤخره عن ر�ؤي��ة بقية
املر�ضى يف قائمة االنتظار.
• قلة الدعم من بقية امل�س�ؤولني كالإدرايني وم�رشيف العمل ،وندرة
احللول الإداري���ة املُطبقة التي ُت�ساعد الأط��ب��اء يف جت��اوز ال�صعوبات
التي يواجهونها يف عملية �رصف الإجازات الطبية .فهناك حلول �إدارية
�أثبتت جناعتها يف كثري من الدول و�ساهمت يف منع املتمار�ضني من طلب
الإجازات والأعذار الطبية غري امل�ستحقة ،و�ساعدت يف تخفيف العبء عن
الأطباء و�ساعدتهم على القيام بعملهم ب�شكل �أكرث فعالية ،وينبغي درا�ستها
لتحديد �إمكانية تطبيقها يف الدول التي ال تطبق مثل هذه احللول.
• قلة الوعي لدى املر�ضى واملجتمع هو عامل مهم وحيوي يف
ه��ذا اجل��ان��ب ،حيث ينق�ص املجتمع �إدراك �أهمية العمل االجتماعية
وال�صحية واالقت�صادية ،وعدم �إدراكهم �أن ت�أثري مثل هذه املمار�سات قد
ميتد �إىل امل�ستوى االقت�صادي للوطن الذي يرفلون من خرياته.
ب�سبب هذه ال�صعوبات ،ف�إن بع�ض الأطباء ي�ضطرون �إىل �رصف الإجازة
الطبية لفرتات �أكرث من امل�ستحقة ،حيث وجدت درا�سة علمية �أجريت يف
ال�سويد �أن ن�سبة ت�صل �إىل حوايل ( ) %80من الأطباء (تختلف هذه الن�سبة
ح�سب تخ�ص�ص الطبيب) قد يقومون ب�رصف �إجازة غري م�ستحقة مرة يف
ال�شهر على الأقل ح�سب اعرتاف الأطباء �أنف�سهم يف هذه الدرا�سة.
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للأ�سف ،غالب ًا ما يفرت�ض املر�ضى وحمامو املحاكم العمالية �أن
الإجازة املر�ضية هي حق �أ�صيل لأي �شخ�ص بعد ت�شخي�صه مبر�ض �أو
أمرا �رضور ًيا ل�صحته ،حيث يجب �أن يكون الفرد
�إ�صابة ما ويعتربونها � ً
متوقف ًا عن العمل .لكنُ ،يهمل معظمهم اال�ستف�سار عن قدرة املري�ض
الفعلية على القيام ب�أي عمل �أو ن�شاط ُمنتِج دون الت�أثري على �صحته
و�سالمته  .طبيا ،يجب �أن ال يمُ نع املري�ض من معاودة عمله كليا �أو جزئيا
�إال عندما يتطلب مر�ضه بقاءه يف ال�رسير� ،أو لعدم وجود طريقة حلماية
العامل امل�صاب من �أي �رضر �إ�ضايف �أثناء وجوده يف مكان العمل ،حيث
ال يوجد ن�شاط �آخر يقوم به �إال الأن�شطة التي قد ت�ؤثر على �صحته.
هذا املبد�أ الأ�سا�سي يف علم اللياقة الطبية ميكن �رشحه ب�شكل خمت�رص
يف ( )3مبادئ فرعية لتحديد مدة االجازة الطبية امل�ستحقة بغ�ض النظر
عن نوع الإ�صابة �أو املر�ض ،وهي احتمالية اخلطورة ،واال�ستطاعة
والتحمل.
 rاحتمالية اخلطورة :يعد عامل احتمالية اخلطورة هو العامل
الأ�سا�سي يف حتديد مدة الإجازة املر�ضية والذي يتفرع �إىل (� )3أق�سام
خمتلفة وهي كالآتي:
• خطورة على املري�ض نف�سه :وهذا يعني �أن ذهاب املري�ض للعمل،
بغ�ض النظر عن حجم العمل الذي �سي�ؤديه ،ميكن �أن ُيفاقِ م من حالة
املري�ض الع�ضوية ويت�سبب يف ت�أخري عملية التعايف ورمبا �إىل ظهور
م�ضاعفات �أخ��رى جديدة .هذا الأم��ر ال ي�شمل درج��ات الأمل والإره��اق
االعتيادية والتي ميكن �أن يتحملها املري�ض .على �سبيل املثال ،ال ينبغي
ملري�ض قام بعملية جراحية يف العمود الفقري العودة للعمل يف وقت
مبكر حيث �إن احلركة يف الأ�سابيع الأوىل قد ُتفاقِ م م�شكلته الع�ضوية ،و�إن
اخلطة العالجية تتطلب تقليل احلركة لأق�صى حد ممكن خالل الأ�سابيع
الأوىل .على اجلانب الآخر ،املُ�صاب بك�رس يف ال�ساعد �أو الر�سغ والذي
يعمل كمحا�رض يف م�ؤ�س�سة تعليمية� ،أو ُمراقب ُع ّمال يف �رشكة �أو م�صنع،
يمُ كنه احلركة والذهاب للعمل بعد �أ�سبوع واحد من العالج ،على حد
�أق�صى ،والقيام بالن�شاطات التي ال تتطلب منه ا�ستخدام الع�ضو امل�صاب.
• خطورة على �إنتاجية العمل :ويتمثل ذلك فيما لو �أدت حالة
املري�ض ال�صحية �إىل ارتكابه �أخطاء قد ت���ؤدي �إىل خ�سائر ج�سيمة
للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها .وكمثال على ذلك ،ف�إن ارتفاع درجة حرارة
اجل�سم نتيجة التهاب ما ،ولو بن�سبة ب�سيطة ،قد ي�ؤثر على تركيز حما�سب

بنك و الذي قد ي�ؤدي به �إىل وقوعه يف �أخطاء ح�سابية خالل ت�أدية عمله
والذي قد يكلف البنك خ�سائر مالية كان يمُ كن تفاديها.
• خطورة على زمالء العمل �أو املجتمع :وهذا يعني �أن وجود املري�ض
يف عمله قد ُيفقده تركيزه وي���ؤدي به �إىل ارتكاب �أخطاء ت�رض ب�سالمة
زمالئه يف العمل �أو ب�سالمة عامة النا�س .فعلى �سبيل املثال ،ف�إن معاودة
�سائق حافالت عامة م�صاب بالتهاب العني ،والذي يت�سبب يف �ضبابية
الر�ؤية ،يف وقت ُمبكر قد ي���ؤدي �إىل وقوعه يف حادث �سري يت�سبب يف
�إ�صابات جماعية كان يمُ كن تفاديها.
 rاال�ستطاعة واملقدرة البدنية والفكرية على ت�أدية مهام العمل
املوكلة للمري�ض :فعلى �سبيل املثال ،اجلندي الذي �أجرى عملية يف الركبة
قد ال ي�ستطيع اجلري لعمل الريا�ضة اليومية الع�سكرية ملدة قد ت�صل �إىل
(� )6أ�شهر ،لكنه ي�ستطيع بعد (� )5-4أ�سابيع من �إجراء العملية �أن يح�رض
املحا�رضات والدرو�س املختلفة والقيام بالأعمال الأخرى التي ال تتطلب
اجلري.
 rالقدرة على التحمل :القدرة على حتمل �صعوبة �أداء مهام العمل
البدنية والنف�سية� ،أو �أي �أمل قد ين ُتج ب�سبب العمل �أو املر�ض ،وهو العامل
الأكرث تعقيدا والأقل �أهمية مقارنة بالعوامل الأخرى ،حيث ال ميكن قيا�س
م�ستواه ،ويت�أثر مب�ؤثرات ال ترتبط مبا�رشة باملر�ض .وكمثال على ذلك،
ف�إن هناك مر�ضى يختارون العودة للعمل برغم دعوة الطبيب لهم ب�أخذ
�إجازة طبية ،وذلك حلبهم للعمل الذي يقومون به �أو للحوافز املادية التي
يتلقونها مما ُي�شغلهم عن ال�شعور ب�آالم املر�ض �أو �صعوبة العمل البدين ،يف
مقابل �آخرين ممن لديهم �أمرا�ض �أقل حدة وال ي�ستحقون �إجازة مر�ضية
ولكن مقدرتهم على حتمل الأمل �ضعيفة ب�سبب عدم حبهم للعمل الذي
يقومون به� ،أو بيئة العمل التي يعملون فيها .هنا ينبغي التفريق بني حتمل
الأمل الذي له �أ�سباب ع�ضوية �أو مر�ضية وا�ضحة وبني الأ�شخا�ص الذي
ي ّدعون وجود �أمل ال ميكن تف�سريه طبيا.

العوامل غري الطبية امل�ؤثرة على
ا�ستعداد املري�ض ال�ستئناف عمله

هناك عوامل كثرية ت�ؤثر على موعد الرجوع للعمل بعد املر�ض.
الأمر الذي ال يعلمه الكثري هو �أن طبيعة املر�ض �أو الإ�صابة ال تعد العامل
الرئي�سي يف هذا اجلانب .فقد �أكدت الدرا�سات العلمية �أن العوامل غري الطبية
متثل اجلانب الأهم والتي حتدد ا�ستعداد املري�ض للعودة لعمله يف وقت
ومعاودة
�أق�رص� .أهم هذه العوامل هو �إميان املري�ض بقدرته على التعايف ُ
عمله ب�شكل طبيعي ،حيث يت�سبب تفكري املري�ض ال�سلبي �إىل تباط�ؤ عملية
التعايف وفقدانه للحافز للعودة �إىل العمل .من العوامل املهمة �أي�ضا هو
طبيعة عمل املري�ض ومدى ر�ضاه عن وظيفته ور�ؤ�سائه وزمالئه يف العمل
وكذلك طبيعة املعاملة التي يتلقاها يف مقر عمله .العامل املهم الآخر هو
وجود لوائح ُمنظِ مة للإجازات الطبية يف امل�ؤ�س�سات العمالية ت�ضمن حق
املري�ض لأخذ �إج��ازة مر�ضية كافية حلالته ،وت�ضمن يف اجلانب الآخر
حق امل�ؤ�س�سة �أي�ضا ال�ستئناف املري�ض عمله يف �أقرب فر�صة ممكنة لأداء
مهام العمل التي يتقا�ضى عليها راتبه ال�شهري� .أخريا ،من العوامل املهمة
هي مدى التزام القادة وامل�س�ؤولني وامل�رشفني يف مواقع العمل بن�صائح
الطبيب املعالج للفرد امل�صاب .حيث �إن بع�ضهم ال يلتزم بتو�صيات الطبيب
عجل من عودة الفرد للعمل من خالل تقلي�صه مدة الإجازة
الذي يحاول �أن ُي ّ
��ذارا عن الأن�شطة التي يمُ كن �أن ُت�ؤثر على حالته
ع
�
أ
منحه
املر�ضية مع
ً

�إن تكلفة و�ضع املري�ض يف �إجازة طبية
هي �أعلى مبرتني من تكاليف الفحو�صات
الطبية وتكلفة العالج والأدوية جمتمع ًة
ال�صحية ،حيث يرف�ض بع�ضهم هذه التو�صيات ،ويطلب من الفرد امل�صاب
القيام بالأن�شطة املعفي عنها ح�سب تو�صية الطبيب مما قد ُيفاقِ م م�شكلة
الفرد ال�صحية و ي�ؤخر عملية تعافيه.

ا ُ
خلـال�صـة

• م�شكلة الإجازات والأعذار الطبية غري امل�ستحقة هي م�شكلة عامة
يعاين منها �أغلب الدول ،ولها تبعات اقت�صادية واجتماعية �سلبية كبرية
اهتماما �أكرب لوقف
ت�ؤثر على املجتمعات ،ويجب �أن ُيوليها �أ�صحاب القرار
ً
تنجم عن هذه امل�شكلة.
اخل�سائر االقت�صادية الكبرية التي ُ
• على جميع الأط��راف املعنية مب�س�ألة الإج��ازات والأع��ذار الطبية
غري امل�ستحقة االجتماع للبحث عن حلول جذرية ت�ساعد يف احتواء
تبعاتها .ذل��ك ي�شمل الإدراي��ي�ن ،وم��دي��ري امل���وارد الب�رشية ،ومديري
امل�ست�شفيات ور�ؤ���س��اء الأق�سام الطبية يف امل�ست�شفيات ،و�إخ�صائيي
الأمرا�ض املهنية و اللياقة الطبية.
• يجب �أن ال يمُ نع املري�ض من معاودة عمله كُ ليا �أو ُجزئيا �إال
عندما يتطلب مر�ضه بقاءه يف ال�رسير� ،أو لعدم وج��ود طريقة حلماية
العامل امل�صاب من �أي �رضر �إ�ضايف �أثناء وجوده يف مكان العمل ،حيث
ال يوجد ن�شاط �آخر يقوم به �إال الأن�شطة التي قد ُت�ؤثر على �صحته.
• ا�ستئناف املري�ض لعمله يف وقت �أبكر له ت�أثري �إيجابي على
�صحته وي�رسع من عملية الت�شايف.
• على امل�س�ؤولني عن املوظفني االلتزام بتو�صيات الأطباء فيما
أع���ذارا طبية لفرتة ت�سمح
يتعلق مبنح املر�ضى �أو امل�صابني حديثا �
ً
لهم العودة للعمل مبكرا وت�ضمن لهم �أي�ضا �سالمتهم وا�ستمرارية عملية
الت�شايف.
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كيف تكون �أكرث ارتياحا �أثناء رحلة الطائرة؟

�إعداد :املقدم طبيب/
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

• للإح�سا�س بالراحة عليك ارتداء مالب�س ف�ضفا�ضة.
• تزود مبعطف ،فقد يكون اجلو بارداً يف الطبقات العليا من اجلو.
• انه�ض ومت�ش قلي ًال يف الطائرة كل (� 2-1ساعة) ،وقم بتحريك الأرجل من فرتة لأخرى تفاديا للتعر�ض
�إىل ا�ضطرابات يف الدورة الدموية الوريدية ورمبا خطر االلتهاب الرئوي.
• ا�رشب املاء كل �ساعة ،والت�رسف يف امل�رشوبات الغازية ,وجتنب الكحول.
• اختالف ال�ضغط يف الطائرة � -أثناء الإقالع والهبوط  -قد يكون م�ؤمل ًا على الأذن ،لذلك �إبقِ الفم مغل ًقا
الر�ضاعة له نف�س
وتنف�س و�أنت تقر�ص �أنفك للتقليل من ال�ضغط على الأذن ،وبالن�سبة للطفل �إن ا�ستخدم ّ
الأثر ،كما ميكنك تناول العلكة للتقليل �أي�ض ًا من �آالم الأذن.

كيف تكون �إجازتك ممتعة و�آمنة
مرحبا بكم .ومرحبا مبو�سم الإجازات وال�سفر .و�أخريا حان الوقت لأخذ ق�سط من
الراحة واال�سرتخاء ،بدون انتظار نهاية الأ�سبوع .ا�سرتاحة من الروتني و االلتزام
ال�صارم بقواعد العمل .ولكن انتبه! ال جتعلها ا�سرتاحة من االهتمام بنمط حياتك
توجهك هذا ال�شهر مبعرفة التخطيط اجليد
ال�صحي و�سالمتك و�سالمة �أ�رستك .ليكن ّ
ل�صحتك و�سالمتك �أثناء �إجازتك وكيف يكون �سفرك �آمن ًا ومريحاً .ابد�أ باال�ستمتاع
بال�سفر مبكرا ج��دا بالبحث والتخطيط ،فبذلك تبعد عنك التوتر و خا�صة مع
ا�صطحاب العائلة .التخطيط اجليد يجنبك عن�رص املفاج�أة ،ويجعلك م�ستعدا للتعامل
مع �أي حتديات قد تهدد �صحتك و�سالمتك .وي�صبح ال�سفر فرحة تنتظرون مو�سمه
وت�ستمتعون باال�ستعداد له ،بدون التفريط يف ال�صحة وال�سالمة.

لتتجنب الإ�سهال وت�سمم
الطعام �أثناء ال�سفر
 uاغ�سل يديك بال�صابون عدة مرات يوميا.
�أو باملناديل املعقمة.
 uا��ش�رب امل��ي��اه املعلبة ،وامل����شروب��ات
املح�رضة من املاء املغلي.
 uيف الفندق ا�س�أل عن �صالحية �رشب ماء
احلنفية.
 uا�ستعمل املياه املعلبة لتنظيف �أ�سنانك,
وابق الفم مغلقا �أثناء اال�ستحمام.
 uجتنب� :أك��ل ال�سلطة النيئة ،وقلل من
م�شتقات الألبان والأجبان.
 uجتنب الفواكه املق�رشة �أو املقطعة �إال �إذا
ق�شرّ تها بنف�سك بعد غ�سلها.
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�صورة
ومعلومة
ما هو غثيان احلركة �أو دوار البحر؟
القوقعة بالإذن الداخلية حتتوي على �أقنية فيها �سوائل م�س�ؤولة عن حتديد اجتاه اجل�سم
والتوازن (ع�ضو االتزان) .يقوم الدماغ با�ستمرار مبطابقة نتائج �إ�شارات التوازن الناجتة مع
حا�سة الب�رص .و�أي اختالف بني الإ�شارات القادمة من هذين امل�صدرين ي�ؤدي �إىل الدوار .لهذا قد
ي�شعر ال�شخ�ص الذي يقر�أ كتاب ًا داخل �سيارة م�رسعة بنوع من الدوار ب�سبب عدم تطابق الإ�شارات
القادمة من الأذن الداخلية ب�سبب �رسعة ال�سيارة و عدم تطابقها مع حا�سة الب�رص التي تركز على
الكلمات املوجودة يف الكتاب.
يفعل نظام تفريغ اجلهاز اله�ضمي مبا�رشة يف هذه احلالة خوف ًا من �أن يكون الدوار
الدماغ ّ
احلا�صل ناجت عن ت�سمم �إذ �أن ال�شعور بالدوار هو من �أول عوار�ض الت�سمم وي�ؤدي �إىل حماولة
�إفراغ املعدة كنظام دفاعي للحماية من الت�سمم .لتجاوز حالة الدوار يجب العمل ب�شكل �إدراكي
على مطابقة الإ�شارات الب�رصية مع �إ�شارات التوازن الناجتة عن الأذن الداخلية ,وهذا عن طريق
النظر �إىل خارج ال�سيارة مث ًال لكي يدرك الدماغ �أن حركة اجل�سم مربرة ب�رصياً.

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

ما �أهم عنا�صر التخطيط اجليد قبل ال�سفر
• املبادرة بتحديد وجهة ال�سفر واملوعد املقرر
مبكرا لال�ستعداد ال�شامل لرتتيب الإداري��ات
ك�إ�صدار الت�أ�شريات وكذلك الرتتيبات املادية
(�صالحية الوثائق الر�سمية لأكرث من � 6أ�شهر
قادمة ،والت�أكد من تاريخ �صالحية البطاقات
امل�رصفية والتعرف على عملة بلد الوجهة).
• البحث اجليد حول البلد التي تنوي زيارتها
(مناخها ،وح�ضارة �شعبها ،واللغة امل�ستخدمة،
وحول قدرتك على التوا�صل معهم ،وكن على وعي
بالظروف ال�صحية والبيئية والأمنية الراهنة.
• ق���د جت���د م��ع��ل��وم��ات م��ف��ي��دة م���ن ال��ذي��ن
قاموا بالرحلة نف�سها ح��ول �أف�ضل الفنادق
وامل��وا���ص�لات و اخل��دم��ات .ميكنك التوا�صل
بالربيد الإل��ك�تروين �أو الهاتف مع الفنادق
واجلهات املعنية يف بلد الوجهة .التحقق من
امل�ستوى الأمني يف الفندق وكذلك عن �أرقام
االت�صال يف حالة الطوارئ.
• الرتتيبات املتعلقة بال�صحة وال�سالمة
كا�ست�شارة الطبيب يف بع�ض احلاالت ال�صحية
�إىل جانب �أخذ اللقاحات ال�رضورية ،وال تن�س
الت�أمني ال�صحي ،ولكل �شخ�ص خ�صو�صية
ينبغي �أخ��ذه��ا يف احل�سبان ح��ول ا�ستعداده
لل�سفر .خذ معك علبا �إ�ضافية من �أدوي��ت��ك،

بالإ�ضافة �إىل ن�سخ م��ن التقارير الطبية
وو�صفة الدواء.
• الأم�������ص���ال وال��ت��ح�����ص�ين امل��ن��اع��ي:
و�أ�شهرالتح�صينات :التهاب الكبد الوبائي من
النوع (�أ) ،و(ب) وكذلك التيفوئيد ،وااللتهاب
ال�سحائي ،والإنفلونزا ،وامل�لاري��ا ،واحلمى
ال�صفراء ،وكذلك (التيتانو�س) و�شلل الأطفال،
والدفترييا ملن مل ي�سبق لهم التح�صني �ضدها.
• احلماية من البعو�ض وامل�لاري��ا :ي�سبب
البعو�ض �أمرا�ضا معدية وطفيلية خطرة.
الأم�صال ال حتمينا ب�شكل مطلق فال بد من
�إجراءات �أخرى لتجنب اللدغ� .شبكة البعو�ض
الفعالة ملنعه ،ويجب ارت��داء
هي الو�سيلة ّ
مالب�س تغطي معظم اجل�سم ،وده��ان �أج��زاء
اجل�سم املك�شوفة بطارد احل�رشات.
• ال��ت���أم�ين ال�صحي��� :ض�روري ،م��ن �أج��ل
الرعاية الطبية العاجلة �أو العالج �أثناء فرتة
الإقامة.
• دوار وغثيان ال�سفر :ين�صح يف الدقائق
الأوىل بالنظر �إىل الأم���ام ،وتنف�س بهدوء
وعمق م��ع رف��ع ال��ر�أ���س وارت��خ��اء املنكبني
لعدة دقائق .ميكنك �أي�ضا تناول دواء م�ضاد
للغثيان قبل ال�سفر.

منا�سبات �صحية يف �شهر يونيو
 oال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ت�برع ب��ال��دم
14ي��ون��ي��و :ت�سعى منظمة ال�صحة
العاملية �إىل ح�صول جميع البلدان
ع��ل��ى �إم���دادات���ه���ا ب��ال��دم ب��االع��ت��م��اد
على التربعات التطوعية واملجانية
بن�سبة ( )% 100بحلول عام 2020م.
 oال��ي��وم ال��ع��امل��ي لأنيميا اخلاليا
املنجلية ( فقر الدم املنجلي)  19يونيو:
�صنفت الأمم املتحدة فقر الدم املنجلي
ب���أن��ه �أح��د �أخ��ط��ر الأم��را���ض الوراثية
التي تهدد احلياة .ويتم ت�سليط ال�ضوء
على �أهمية الك�شف قبل الزواج ،وكذلك
ك�شوفات احلمل قبل الوالدة ملعرفة ما
�إذا كان اجلنني �سي�صاب �أم �سيحمل
ال�صفات الوراثية .ويجري اكت�شاف
طرق عده للعالج والتقليل من نوبات
املر�ض من �أهمها زرع نخاع العظام.

ال�ساعة البيولوجية يف اجل�سم و ت�أثريها
هل تعرف ملاذا ت�شعر يوميا بزيادة معدل
ن�شاطك �أو نعا�سك خالل املواعيد نف�سها ،ن�شاط
وانتباه يف بداية اليوم وينخف�ض بعد الظهرية،
وت�شعر بالنعا�س ال�شديد بعد ���س��اع��ات من
بداية الليل؟ �إن ذلك ب�سبب ال�ساعة البيولوجية
�أواحل��ي��وي��ة ال��ت��ي تنظم ال��ت��غ�يرات العقلية و
اجل�سدية و ال�سلوكية التي تتبع دورة يومية
كاملة (نظام � 24ساعة) و ُتعرف �أي�ض ًا با�سم
دورة النوم و اليقظة .حيث ت�ستجيب ب�شكل
�أ�سا�سي لل�ضوء و الظالم يف بيئة الكائن احلي.
وهي تتحكم يف �إنتاج الهرمون (ميالتونني)
امل�س�ؤول عن النوم .وتوجد ال�ساعة يف جزء من

الدماغ يدعى (الهيبوثالمو�س) ،الذي ي�ستقبل
الت�أثري املبا�رش من العينني (كمية ال�ضوء)،
ويقوم الدماغ بتن�سيق جميع �إيقاعات ال�ساعة
البيولوجية ،مما يحافظ على مزامنتها كدورة
يومية منتظمة.
بالإ�ضافة �إىل مواعيد النوم واال�ستيقاظ
ف�إن لل�ساعة البيولوجية دور مهم يف وظائف
و�صحة اجل�سم وت�ؤثر �إيقاعاتها على وظائف
حيوية متعددة مثل� :إفراز الهرمونات ،وتنظيم
ع��ادات تناول الطعام وعملية اله�ضم ومعدل
درجة حرارة اجل�سم ،ومعدل اال�ستقالب ومناعة
اجل�سم.

وا�ضطرابات ال�ساعة البيولوجية ترتبط
مع العديد من امل�شاكل ال�صحية املزمنة مثل
ا�ضطرابات النوم والأرق ،والبدانة ،وداء ال�سكري،
بالإ�ضافة �إىل االك��ت��ئ��اب ،وا���ض��ط��راب ثنائي
القطب ،واال�ضطرابات العاطفية املو�سمية.

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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منتــزه �شاطـ ــئ الــ�سيب

�إعداد :النقيب /نا�صر بن خمي�س الكلباين

ت�صوير :الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

منتزه �شاطئ ال�سيب يتميز بالعديد من املقومات ال�سياحية
وبذلك فهو م�صدر جذب للعديد من املواطنني وال�سياح واملقيمني
تعد املنتزهات واحلدائق العامة متنف�سا للكثريين
للتخل�ص من �ضغوط احلياة والعودة للطبيعة والبعد عن
الأجواء احلياتية املغلقة داخل املنازل وال�شقق ال�سكنية ،وقد
�أولت ال�سلطنة اهتما ًما كبريًا لإقامة العديد من املنتزهات واحلدائق على
�أعلى م�ستوى جمايل ومزود بكافة �أنواع الرفاهية؛ ليتيح للزائرين متعة التنزه
واال�ستمتاع بالطبيعة ،مع �إقامة الطرق لت�سهيل الو�صول لتلك املنتزهات.
وتنت�شر يف ال�سلطنة العديد من تلك املنتزهات الرائعة التي تناف�س �أجمل الأماكن الرتفيهية
والتي تعد من �أ�سا�سيات تخطيط املدن احلديثة ،والتي تعمل البلديات على �إن�شائها لتكون مرافق
عامة للمدن للنزهة وق�ضاء �أيام الراحة والإجازة لل�سكان والرتفيه عنهم ،كما تخ�ص�ص هذه احلدائق
واملنتزهات �أماكن خا�صة ملمار�سة خمتلف الريا�ضات كامل�شي واجلري يف �أجواء نقية مفعمة
بالأك�سجني الذي تطلقه الأ�شجار والنباتات يف هذه املنتزهات ،كما ي�ستطيع الأطفال
ممار�سة �ألعابهم يف جو نقي ،وبعيدا عن �أخطار ال�سيارات واحلوادث.
ويف هذا التقرير ال�سياحي لهذا العدد �سنتحدث عن منتزه �شاطئ
ال�سيب مبحافظة م�سقط الذي ي�ستقطب الكثري من الزائرين.
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منتزه �شاطئ ال�سيب
تعد والي���ة ال�سيب �أك�ب�ر والي���ة يف
حمافظة م�سقط ،وه��ي تقع يف نهاية
املحافظة من اجلانب ال�شمايل ،وت�ضم
العديد من القرى وامل��دن ،منها ال�سيب
واخلو�ض واملوالح اجلنوبية وال�شمالية.
وت�شمل ع��دة م��واق��ع �أث��ري��ة مثل برج
اخلو�ض ،وم�سجد فيقا باملعبيلة ال�شمالية
الذي يرجع �إىل عام  ٢٥١هجر ًيا ،ووديان
عديدة مثل :وادي �سامل بن عبودة ،ووادي
اللوامي بوادي اخلو�ض ،وحتوي الوالية
العديد من معامل النه�ضة والتقدم والتطور
ال�صناعي والتعليمي واالج��ت��م��اع��ي
والتجاري مثل جامعة ال�سلطان قابو�س،
والعديد من املجمعات التجارية ال�شهرية.
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وباخت�صار والية ال�سيب هي �إحدى مراكز
التطور يف حمافظة م�سقط.
يقع منتزه �شاطئ ال�سيب يف والية
ال�سيب ،التي تتميز بالعديد من املقومات
ال�سياحية ،لذا هو م�صدر جذب للعديد
من ال�سياح واملقيمني واملواطنني يف
�أرجاء ال�سلطنة ،و�أحد ما مييز هذه الوالية
العريقة هو منتزه �شاطئ ال�سيب احليوي
الذي حظي يف الآونة الأخرية بتطورات
جذرية يف �سبيل توفري اجل��و املنا�سب
والبيئة اجل��ذاب��ة ،واخل��دم��ات العامة
كر�ست بلدية ال�سيب
للم�ستفيدين ،حيث ّ
جهودها لتطوير املنتزه وجعله وجهة
وموقعا �سياحيا حيويا يرتاده النا�س
لال�ستفادة من اخلدمات التي زود بها،

حيث يرتاده النا�س من �أج��ل ممار�سة
ريا�ضة امل�شي ،وال�سباحة ،واال�ستمتاع
بلعب كرة القدم ،وركوب اخليل ،وغريها
من الريا�ضات املختلفة ،وقد عملت على
تهيئة الأر�صفة ذات املوا�صفات العالية
للم�شي ،و�أر�صفة مهيئة لركوب الدراجات
الهوائية ،بطول ي�صل �إىل ( )5كيلومرتات.
املرافق واخلدمات
يتميز املنتزه بالعديد من اخلدمات
وامل��راف��ق املتنوعة م��ن حيث �أل��ع��اب
الأطفال والآالت الريا�ضية ،فهي فكرة
ممتازة لزرع ثقافة الريا�ضة ،للتقليل من
الأمرا�ض املزمنة كال�سكري وغريها.
كما مت ت�صميم �أر�صفة خم�ص�صة
للم�شي وف��ق ال����شروط ال�صحية التي
ت��ن��ا���س��ب الأق������دام .وم�����س��ار خم�ص�ص
للدراجات الهوائية ..وغريها ،ومظالت
رائعة بت�صاميمها الراقية ج ًدا.
كما تقام العديد م��ن املهرجانات
وال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ك��رن��ف��االت يف ه��ذا
املنتزه مما يجذب الكثري من الزائرين،
ولت�سليط ال�ضوء على هذا املنتزه �أجرت
جملة (جند عمان) عد ًدا من اللقاءات مع
مرتاديه.
ح��ي��ث حت���دث ���س��م�ير ب���ن ح�سني
البلو�شي قائلاً �« :شاطئ ال�سيب يعد من
�أف�ضل الأم��اك��ن ل�سكان ال��والي��ة ،حيث
البحر واملم�شى اجلميل واملهي�أ بكل

م��ا يحتاجه امل�ستفيدون م��ن املم�شى
واملطاعم واملقاهي ودورات املياه،
و�أماكن عدة لألعاب الأطفال ،والت�شجري،
ولهواة ركوب الدراجات الهوائية ،و�أقوم
مبمار�سة الريا�ضة ال�صباحية ب�شكل �شبه
يومي يف هذا املكان من بعد �صالة الفجر
ملدة �ساعة ون�صف �إىل �ساعتني ،حيث
هواء البحر النقي اجلميل .ون�شكر جهود
بلدية ال�سيب القائمة على تنظيف املنتزه
ب�شكل يومي ،والعناية بالأ�شجار ،وتوفري
ال�صيانة الدورية ،مما يجعل هذا ال�شاطئ
امل��ك��ان واخل��ي��ار الأف�����ض��ل للمواطنني
واملقيمني والزائرين».
كما حتدث خليفة بن حمد اجللنداين
قائ�ًل�اً �« :شاط��ئ ال�سي��ب يتمي��ز برمال��ه
ومياه��ه ال�صافي��ة ،واملناظ��ر الطبيعي��ة
اخلالية م��ن العنا��صر العمرانية ،ويتميز
هذا املنت��زه ب�إمكانية ممار�س��ة الريا�ضة
�صباحا �أو م�ساء مث��ل امل�شي ،وال�سباحة،
ورك��وب الدرج��ات ،نظ��را لتوف��ر جمي��ع
اخلدمات باملنتزه».
�سارجن بينادا�س وافد من اجلالية
الهندية حت��دث ق��ائ�ًل�اً « :م��ن��ذ ق��دوم��ي
�إىل �سلطنة ُعمان و�أن��ا �أمار�س ريا�ضة
امل�شي يف هذا املنتزه ،فاملنتزه جميل
ج��دا ،وم��زود ب�أماكن خم�ص�صة للم�شي
وركوب الدراجات الهوائية وغريها من

الريا�ضات ،و�أنا ا�ستمتع كثريا مبمار�سة
الريا�ضة يف هذا املنتزه».
القارئ الكرمي :تعد املنتزهات �إحدى
الوجهات التي يق�صدها امل�ستفيدون،
و�إن منتزه �شاطئ ال�سيب بحلته اجلديدة

ميلك من املقومات واخلدمات ما يجعله
متنف�سا للعوائل ،وحم��ط �أن��ظ��ار حمبي
الريا�ضة والأن�شطة املتنوعة ،وق�ضاء
الأوق�����ات اجل��م��ي��ل��ة ب�صحبة العائلة
والأ�صحاب.
81

العــدد 510
يونيو 2019

العــدد 510
يونيو 2019

82

83

العــدد 510
يونيو 2019

العــدد 510
يونيو 2019

84

85

العــدد 510
يونيو 2019

متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

تد�شني �أول م�صنع ّ
متخ�ص�ص يف ال�سلطنة لإنتاج مادة (الـبوليمر)
 rrد�شن يوم � 6/17صاحب ال�سمو ال�سيد
�أ�سعد بن طارق �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
العالقات والتعاون ال��دويل واملمثل اخلا�ص جلاللة
ال�سلطان م�صنع (بويل �أكريالميد) املقام يف منطقة ري�سوت
ال�صناعية مبحافظة ظفار بتكلفة �إجمالية بلغت حوايل ()20
مليون دوالر �أمريكي ،وت�صل طاقته الإنتاجية احلالية (� )15ألف
طن من (البوليمر) �سنو ًّيا على �أن تبلغ الطاقة الإجمالية للم�صنع يف
املراحل القادمة (� )70ألف طن �سنو ًّيا.
ويعد امل�صنع ا�ستثمارا جيدا ,وي�أتي ب�رشاكة ُعمانية �صينية ،ويعمل
امل�صنع على حت�سني �إنتاج النفط عرب اال�ستخال�ص املعزز للنفط الذي
يتيح �إطالة العمر االفرتا�ضي حلقول النفط وزيادة �إنتاج النفط ب�شكل
كبري ,وي�ستهدف الأ�سواق ال ُعمانية ,ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ,و�أمريكا ال�شمالية.
ويعد اال�ستخال�ص املعزز للنفط تقنية مهمة يف ال�سلطنة ,حيث

تعد �رشكة تنمية نفط ُعمان من ال�رشكات الرائدة على م�ستوى العامل
يف جمال اال�ستخال�ص املعزز للنفط ،ويتوقع �أن ي�شكل اال�ستخراج
املح�صويل �أكرث من ( )٪20من �إجمايل �إنتاجها بحلول عام 2025م.
وت��ق��وم ��شرك��ة (زي ال) لال�ستخال�ص امل��ع��زز للنفط بتوريد
عاما ،وتتمتع
(بوليمرات) على م�ستوى العامل على مدار الع�رشين ً
ال�سلطنة بفر�ص كبرية يف جمال اال�ستخال�ص املعزز للنفط ،ويحافظ
�إنتاج (البوليمرات) حمل ًّيا على �إنتاج النفط ال ُعماين لعقود قادمة.

(تنوير) تنفذ جمموعة من امل�شاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية بالدقم
 rrبتكلفة تزيد عن ( )8ماليني ريال عماين و ّقعت �رشكة كهرباء
املناطق الريفية (تنوير)ـ �إحدى �رشكات جمموعة مناء ـ �أربع اتفاقيات يوم
 6/2لتطوير وتعزيز ال�شبكة الكهربائية يف حدود املنطقة االقت�صادية
اخلا�صة بالدقم ،وذل��ك يف �إط��ار حر�ص ال�رشكة على توفري الطاقة
الكهربائية للم�ستثمرين وبقية امل�شرتكني ،ودعم اال�ستثمار باملنطقة مبا
ي�سهم يف التطوير االقت�صادي وتنويع م�صادر الدخل ،ودخلت جميعها حيز
التنفيذ.
ت�ضمنت االتفاقية الأوىل �إن�شاء حمطة حتويل رئي�سية جهد (11/33
ك.ف) يف منطقة ال�صناعات مليناء الدقم مع حمطة توزيع رئي�سية جهد
( 33ك .ف) وعدد من املغذيات جهد ( 33ك.ف) وبقيمة ()4.556.770

رياال عمانيا ،فيما ت�ضمنت االتفاقية الثانية �إن�شاء حمطة حتويل رئي�سية
جهد ( 11/33ك.ف) يف منطقة ال�صناعات اخلفيفة واملتو�سطة (والتي
ت�شمل املدينة ال�صينية وم�صنع ك��روة لإنتاج احلافالت) مع عدد من
املغذيات جهد ( )33ك.ف بقيمة ( )3.395.745رياال عمانيا.
�أما االتفاقية الثالثة التي جرى توقيعها بقيمة ( )377.632رياال
عمانيا فتت�ضمن تو�صيل الطاقة الكهربائية �إىل منطقة ال�صناعات
ال�سمكية ،فيما �شملت االتفاقية الرابعة تعزيز الطاقة الكهربائية يف منطقة
ال�صناعات اخلفيفة قرب مطار الدقم بقيمة ( )90.000ريال عماين.
وجاء توقيع هذه االتفاقيات بهدف تطوير وحت�سني اخلدمات التي
تقدمها �رشكة (تنوير) ملواكبة النمو على الطلب للطاقة الكهربائية بالدقم.

(خزائن) ت�ستعد لإعالن املخطط
التف�صيلي للمدينة االقت�صادية

بدء الت�شغيل التجاري ملحطة �إنتاج كهرباء عربي
بتكلفة بلغت ( )384مليون ريال عماين

جمل�س املناق�صات ي�سند م�شاري َع و�أعما ًال �إ�ضافي ًة بقيمة ( )35مليون ريال

ومن �أهــم امل�شاريــع والأعمـــال التــي وافـــق املجلــــ�س
علــى �إ�سنادهــا هي �إن�شاء ( )5مدار�س ،بالإ�ضافة �إىل جوامع
وم�ساجد مل�رشوع لوى الإ�سكاين ،واالن�ضمام لل�شبكة العمانية
للبحث العلمي والتعليم ل��وزارة القوى العاملة ،وتوفري فنيني
لت�شغيل و�صيانة الأجهزة واملعدات بالوحدات ال�صحية التابعة
ل���وزارة ال�صحة مبحافظة ظفار وجنوب ال�رشقية ،وجتديـد
عقــد ا�ستئجـار لعدد من املباين ،والأعمال الإ�ضافية مل�رشوع
ازدواجية طريق (طاقة – مرباط) مبحافظة ظفار لوزارة النقل
واالت�صاالت ،والأعمال الإ�ضافية للخدمات اال�ست�شارية لإدارة
م�رشوع ازدواج��ي��ة طريق ال�رشقية ال�رسيع ( املرحلة الأوىل
� rrأ�سند جمل�س املناق�صات خالل اجتماعه يوم  5/29برئا�سـة
معـايل رئيــ�س جملــ�س املناق�صات م�شاريــع و�أعمـاال �إ�ضافيــة والثانية) لوزارة النقل واالت�صاالت ،والأعمال الإ�ضافية للخدمات
مكملة للم�شاريع التنموية يف جم��االت متعددة بقيمة �إجمالية اال�ست�شارية مل�رشوع الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية العمرانية
للمجل�س الأعلى للتخطيط وغريها من الأعمال الأخرى.
وقدرها ( 519ر801ر )34اً
ريال عمان ًيا.

بدء الت�شغيل التجاري ملحطة �صحار لإنتاج الكهرباء «املرحلة الثالثة»
 rrبد�أت يوم � 6/1رشكة �شنا�ص لتوليد الكهرباء ال�رشكة
املنفذة ملحطة �صحار لإن��ت��اج الكهرباء (املرحلة الثالثة) يف
الت�شغيل التجاري للمحطة الواقعة يف ميناء �صحار ،وذلك بعد
اجتياز املحطة جلميع االختبارات الت�شغيلية بكفاءة عالية.
و�أكد الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �شنا�ص لتوليد الكهرباء �أن حمطة
�صحار لإنتاج الكهرباء (املرحلة الثالثة) تعد ثاين �أكرب حمطة لإنتاج
الكهرباء يف ال�سلطنة ب�سعة �إنتاجية تبلغ ( )1710ميجاوات ،وتتخذ
من ميناء �صحار موقعا لها ،وترتبط ب�شبكة الكهرباء الرئي�سية.
وقد �صممت املحطة وفق �أحدث التقنيات العاملية القائمة على
نظام الدورة املركبة التي تعمل على خف�ض التكاليف ورفع كفاءة
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ا�ستهالك الغاز الطبيعي امل�ستخدم يف توليد الكهرباء ،لذلك تعد
حمطة �صحار لإنتاج الكهرباء املرحلة الثالثة من �أكف�أ املحطات
يف ال�سلطنة من الناحية الت�شغيلية ،و�أن حجم ا�ستثمارات امل�رشوع
بلغت حوايل مليار دوالر( 384مليون ريال عماين تقريبا) .مبينا
�أن هذا امل�رشوع ت�ساهم فيه كل من �رشكة (مت�سوي و�رشكائها
امل��ح��دودة) و�رشكة (�أك��وا ب��اور) و�رشكة (ظفار الدولية للتنمية
واال�ستثمار القاب�ضة).
كما ترتبط املحطة ب�شبكة نقل كهرباء حديثة بجهد ()400
كيلوفولت ,مما ي�ساهم يف دفع احلركة التجارية وال�صناعية الن�شطة
يف حمافظة �شمال الباطنة ب�شكل خا�ص وال�سلطنة ب�شكل عام.

� rrأعلنت يوم � 6/1رشكة مدينة خزائن االقت�صادية املدينة
املتكاملة املمتدة على م�ساحة ( )52مليون مرت مربع يف والية بركاء
�أنها ب�صدد الإعالن عن املخطط التف�صيلي لـ «خزائن».
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي لـ «خزائن» �أن الت�صاميم التف�صيلية
للمدينة االقت�صادية و�صلت �إىل مراحل متقدمة ج ًدا ,و�سيتم الإعالن
عنها خالل الفرتة القريبة املقبلة ,على �أن يتم �إ�سناد �أول عقود الإن�شاءات
وبدء �أعمال الإن�شاءات خالل الن�صف الثاين من العام اجلاري.
وي���أت��ي �إع�لان «خ��زائ��ن» بعد �أي��ام من توقيع �أوىل االتفاقيات
اال�ستثمارية لت�أ�سي�س م�رشوعني �صناعيني يف مدينة «خزائن» مع
م�ستثمر �أجنبي حيث يركز امل�رشوع الأول الذي تنفذه �رشكة ( HEMA
)LEADING LINE على �إنتاج منتجات متنوعة يف جمال مزج املواد
البرتوكيماوية الداخلة يف �أعمال البناء والطرق� ,أما �رشكة ( Mu s
 )cat Manufacturing and Industriesف�ستقوم ب�إن�شاء وحدة ت�صنيع حملية
يف «خزائن» لإنتاج �أنظمة ومعدات لتنقية املياه ومعاجلتها.
وذكر الرئي�س التنفيذي لـ «خزائن» �أن املدينة االقت�صادية ت�ستعد
لتوقيع عدد من اتفاقيات اال�ستثمار امل�شابهة خالل الأ�سابيع القادمة،
وهو ما يعك�س االهتمام املتزايد من امل�ستثمرين يف ال�سلطنة ودول
اخلليج والعامل ،حيث تتمتع مدينة «خزائن» االقت�صادية مبوقعها
الإ�سرتاتيجي بني ميناء �صحار ومطار م�سقط الدويل ومدينة م�سقط.

 rrبد�أت �رشكة الظاهرة لتوليد الكهرباء يف الت�شغيل التجاري
ملحطة �إنتاج كهرباء عربي بطاقة �إنتاجية تبلغ ( )1509ميجاوات بعد
جناح جميع التجارب واالختبارات الفنية املطلوبة لكفاءة الإنتاجية.
وبلغ حجم اال�ستثمارات يف املحطة ( )384مليون ري��ال عماين
بتحالف من ال�رشكات التي طورت و�أجنزت هذا امل�رشوع ،حيث ت�ساهم
يف ملكية املحطة كل من �رشكة (ميت�سوي) و�رشكائه املحدودة بن�سبة
(1ر )٪50و�رشكة (�أكوا باور) بن�سبة (9ر )٪44و�رشكة ظفار الدولية
للتنمية واال�ستثمار القاب�ضة بن�سبة (.)٪5
وقال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الظاهرة لتوليد الكهرباء ـ ال�رشكة
املنفذة للم�رشوع� :إن املحطة تعد �أكرب م�رشوع ا�ستثماري يف حمافظة
الظاهرة ينجزه القطاع اخلا�ص بر�ؤو�س �أموال عاملية للم�ساهمة يف
مو�ضحا �أن حمطة �إنتاج كهرباء عربي
تنمية عجلة التقدم بال�سلطنة،
ً
تعد ثالث �أكرب حمطة من حيث الإنتاج يف ال�سلطنة ،وتتخذ من والية
عربي موقعا لها.
و�أكد الرئي�س �أن ال�رشكة حر�صت على تعزيز العائد االقت�صادي
من امل�رشوع مبا ي�شمل املجتمع املحلي من خالل �إ�سناد العقود
ل�رشكات حملية �إ�ضافة �إىل دعم مدار�س الوالية بالو�سائل التعليمية
م�شريا �إىل �أن جمموع العقود التي
املتطورة ودعم اجلمعيات اخلريية،
ً
�أ�سندت لل�رشكات املحلية بلغت قيمتها �أكرث من ( )70مليون ريال
عماين عرب عقود
م�������ش�ت�ري���ات �أو
خدمات لوج�ستية
�أو فنية �أي ما
ي���ع���ادل ()٪23
م�����ن �إج����م����ايل
ا����س���ت���ث���م���ارات
امل�رشوع.
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�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

ال�سفـــــن البحرية
�سيف البحار واملحيطات () USS Zumwalt

املقاتالت احلربية
املقاتلة «�إف �إيه �سوبرهورنيت»
املقاتلة ( �إف اي��ه �سوبرنيت) من �إن��ت��اج �رشكة بوينغ
الأمريكية ،وهي من �أكرث الطائرات قدرة يف �سالح اجلو ،علما �أنها
متعددة املهام ،ويوجد منها �أكرث من ن�سخة ،مثل (�إف �إيه )18-و(�إي�/إف) ،وهي
طائرة �أكرب حجما وتتمتع بقدرات �أكرث ،ويوجد منها طراز �آخر هو (�إف �إي��ه� 18-سي/دي
هورنيت).
ول�سوبر هورنيت حمركات جديدة خمتلفة عن الطرازات الأخرى ،كما �أن قدرات الت�سليح فيها �أكرث ،وبالتايل ت�ستطيع
حمل املزيد من ال�صواريخ ،بالإ�ضافة �إىل �أن مداها �أبعد من جراء زيادة حملوتها من الوقود.

املقاتلة «يوروفايرت تايفون»
تعاونت يف �إن��ت��اج ه��ذه الطائرة ك��ل م��ن �أمل��ان��ي��ا ,و�إيطاليا,
وبريطانيا ,و�إ�سبانيا ،وكان الهدف من ت�صنيعها لتكون طائرة مقاتلة
متعددة الأدوار واملهام ،وتعزيز قدرات االعرتا�ض ،وتنفيذ عمليات
هجوم على �أهداف �أر�ضية.
�أما ت�سليحها فيتكون من �صواريخ �أوروبية الت�صميم ،وحتتوي
على �أجهزة مالحة جوية متطورة جدا.
وتو�صف الطائرة ب�أنها ن�صف هجومية مثل املقاتلة الأمريكية
(�إف 22-رابتور) ،وتتفوق على طائرات (�إف )15-وعلى الفرن�سية
(رافال) والرو�سية (�سوخوي  ،)27وفق ت�صنيف اخلرباء الع�سكريني.

املقاتلة «رافال»
تتمتع هذه املقاتلة الفرن�سية ال�صنع ،من �إنتاج �رشكة
(دا�سو) ،باحتوائها على �أجهزة مالحة متطورة ،كما �أنها تتميز
بقدرات مناورة عالية ،وميكن لهذه الطائرة تعقب ( )40هدفا،
و�إطالق النار على (� )4أهداف ب�صورة متزامنة.
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ف�ضل عن مظهرها
تعد املدمرة ( )USS Zumwaltقوة ال ي�ستهان بها ،اً
املخيف ك�سيف يف البحر الذي ي�ضفي عليها �سمعة مهيبة .بتكاليف بلغت
رتا ،ما ي�صل �إىل
( )3.3بليون دوالر ،وحتمل املدمرة ،البالغ طولها ( )182م ً
�صاروخا (�سطح � -أر�ض) ،ومدفعني من عيار ( )155مم ،ومدفعني
()80
ً
من طراز ( )MK 110عيار ( )57مم للدفاع �ضد �أي هجمات جوية .كما
ف�ضل عن
ميكن �أن تقل على متنها �أكرث من ( )140من �أف��راد البحرية،
اً
م�ساحة �إ�ضافية لفريق القتال اجلوي.
وتعد الأوىل يف الفئة من نوعها ،ويهدف من ت�صنيعها �أن تكون املدمرة
تقدما من الناحية التكــــنولوجية على ظــــــهر كوكب الأر�ض .ومن
الأكرث ً
مميزات املــدمرة (� )USS Zumwaltأنها تظهر يف حجم قارب �صيد �صغري
على الرادارات رغم �أنها تقري ًبا �ضعف طول ملعب لكرة القدم.

ر�أ�س احلربة ()USNS Spearhead
مت ت�صميم ر�أ�س احلربة ( )USNS Spearheadبغر�ض
تلبية مطلب توفري مركبة ع�سكرية بحرية تنقل وحدات
كاملة من القوات امل�سلحة يف �أ�رسع وقت ممكن .ت�شبه
�سفينة الدعم ر�أ�س احلربة ،وحتقق �رسعة ق�صوى تبلغ
ف�ضل عن �أن طول الغاط�س ال يزيد عن
( )80كم�/ساعة ،اً
(� )5أمتار.
وما يثري الإعجاب بـ(�سبريهيد) هو �أن على متنها
�أك�ثر من ( )6000مرت مربع عبارة عن غرف �شحن
خالية ،ي���ؤدي �إليها مدخل منحدر يتحمل �إدخ��ال
حموالت ت�صل �إىل ( )100طن.
وعلى ظهر املركبة يوجد �سطح طريان ،ي�سع ()2
كرا�س
من طائرات الهليكوبرت .ويتوافر على منت (�سبريهيد) املخ�ص�صة لأع�ضاء الطاقم .ويتميز جتهيز الرفاهية على (�سبريهيد) بوجود ٍ
ف�ضل عن �أجهزة التكييف يف الكبائن.
عدد وافر من الأماكن للركاب من �أفراد القوات ،بخالف لال�ستلقاء بالكامل وتلفزيونات ،اً

املدافع ()Defender

�إن ال�سفينة ( )Defenderا�سم على م�سمى حيث �إن �صواريخها
املوجهة دقيقة ومتقدمة للغاية ،بدرجة �أنها ميكن �أن ت�صيب
ب�رسعة ال�صوت .ودخلت ال�سفينة احلربية (HMS D e
هدفً ا
 )fenderيف اخلدمة بالبحرية امللكية الربيطانية عام 2013م.
وهي جمهزة بنظام �إطالق عمودي لقذائف (�سطح  -جو) ويتكون
من ( )48خلية هجومية ،وتوليفة من قاذفات م�ضادة لل�سفن
ومدافع �آلية و�أبراج.
ومت ت�صميم مظهر ال�سفينة ليحاكي برجني من املداخن ،وهو
ارتفاعا منا�س ًبا لقباب
ما ي�ضيف �إىل هيئتها ال�شبحية ،ومبا يوفر
ً
( )SATCOMلالت�صاالت عرب الأقمار اال�صطناعية.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

تدخل جراحي ي�ساعد مر�ضى ال�شلل الدماغي من الأطفال على امل�شي
�أكدت �أبحاث طبية حديثة قدرة التدخل اجلراحي على حت�سني قدرات
امل�شى لدى الأطفال من مر�ضى ال�شلل الدماغي .فقد مت اختبار خم�سة
مراكز يف بريطانيا لإجراء جراحات جذور الظهر االنتقائي ،حيث خ�ضع
ما يقرب من ( )137طفال لهذا التدخل اجلراحي ،ثم قام الباحثون بجمع
وحتليل البيانات حول مدى تقدم الر�ضى ملدة عامني بعد خ�ضوعهم
للتدخل اجلراحي .كما �أظهرت النتائج �أن التدخل اجلراحي قد �أفاد املر�ضى
من الأطفال بتح�سني حركتهم .ونوعية حياتهم ،ف�ضال عن م�ستويات
الأمل ،كما وجدوا �أي�ضا �أنه ال توجد خماطر �صحية كبرية على الأطفال من
جراء اخل�ضوع لهذا التدخل اجلراحي .وهذا الإجراء خم�ص�ص للأطفال من
مر�ضى ال�شلل الدماغي الذين ميكنهم امل�شي ،ولكنهم يعانون من م�شاكل
فى م�ستوى �صالبة �سيقانهم ت�ؤدي �إىل معاناتهم من الأمل وعدم التحكم
فى احلركة.

ال�صندوق العاملي للطبيعة يحذر :تزايد النفايات البال�ستيكية يف البحر املتو�سط

حذر ال�صندوق العاملي للطبيعة من التزايد امل�ستمر للنفايات
البال�ستيكية يف البحر املتو�سط .و�أعلن ال�صندوق �أن �أكرث من ن�صف
مليون طن من النفايات البال�ستيكية ت�صل �إىل البحر املتو�سط �سنويا،
وهو ما يعادل ( )33800زجاجة بال�ستيكية يف الدقيقة .وبح�سب
البيانات ،ف�إن �أكرث املناطق ت�رضرا هي املقا�صد ال�سياحية .و�شكا
ال�صندوق من تزايد ت�صدير النفايات البال�ستيكية من �أملانيا �إىل تركيا،
م�شريا �إىل �أن �أملانيا �أر�سلت �أكرث من (� )50ألف طن من هذه النفايات
�إىل تركيا عام 2018م .وبجانب ال�سياحة ،تت�سبب التجارة البحرية
وال�صيد يف تلوث البحار بالنفايات البال�ستيكية ،حيث متثل ال�شحنات
املفقودة �أو معدات ال�صيد ن�سبة ( %)20من النفايات البال�ستيكية يف
البحر املتو�سط.

مق�ص جيني لعالج �أمرا�ض نادرة
طور فريق من العلماء من معاهد (�شنغهاي) للعلوم البيولوجية
التابعة للأكادميية ال�صينية للعلوم �أداة �أك�ثر �أما ًنا ودق��ة لتحرير
اجلينات ،من املتوقع �أن ُتق�رص الفرتة الالزمة للتجارب ال�رسيرية.
وا�ستخدم العلماء ما ي�سمى باملق�ص اجليني لهند�سة (اجلينوم) ،لكن
الأدوات احلالية تنطوي على خطر �إتالف احلم�ض النووي الريبي ،مما
يزيد خطر الإ�صابة بال�رسطان.
وقال الباحثون �إن الفريق طور مق�صا عاما ي�سمى �إيه بي �إي ( �أف
� 148أيه) ،ميكنه قطع اجلينات بدقة �أكرب وجتنب الت�أثري على احلم�ض
�صحتهم ،لكن ال ميكن �ضمان �سالمة الأدوات ،ولذلك ال ت�ستخدم �إال
النووي الريبي ،كما ميكن ا�ستخدام الأداة لعالج الأمرا�ض النادرة.
وميكن �أن ت�ساعد �أدوات حترير اجلينات املر�ضى على ا�ستعادة عدة مق�صات جينية فقط يف التجارب ال�رسيرية.
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باحثون يُع ِّلمون الروبوت الف�ضول
يعكف الباحثون بجامعة (فيينا) للعلوم التطبيقية ،على تنفيذ بنف�سه عن معلومات عن هذا ال�شيء .كان الروبوت �أكرث جناحا ومل
م�رشوع علمي يجعل الأنظمة قادرة على تو�سيع �أفقها من خالل يجد �صعوبة يف العثور عن ال�شيء املبحوث عنه وت�صنيفه.
�إدخال (الف�ضول) على �أجهزة الروبوت ،ولكن الباحثني قالوا �إن �أول
خطوة حا�سمة يف هذا االجتاه هو �أن يتعرف الروبوت �أوال على �أن
�شيئا بعينه هو ج�سم ،وهو �أمر ميكن �أن يكون �صعبا بالفعل ،جرب
الباحثون بالتعاون مع �رشكاء من �إيطاليا وفرن�سا و بريطانيا ،ما
تو�صلوا �إليه ،مع جهاز روبوت من �أجل اال�ستخدام يف دور م�سنني،
حيث ي�ساعد على �سبيل املثال يف البحث عن مفقوداتُ .جرب
الروبوت عمليا من خالل مواجهته بع�رش �أدوات مكتبية ،مثل لوحة
خرامة املكتب .ثم حذف الباحثون �أحد هذه
املفاتيح والف�أرة و ّ
الأ�شياء من قاعدة بيانات الروبوت ،وكان على الروبوت �أن يبحث

جهاز ا�ست�شعار �إلكرتوين مت�صل
بالهاتف لقيا�س مدى �صالحية الأغذية
طور فريق من الباحثني يف الكلية الإمرباطورية يف لندن وحدة
ا�ست�شعار جديدة منخف�ضة التكلفة و�صديقة للبيئة ميكنها الك�شف
عن �صالحية اللحوم والأ�سماك املعبئة .ويقول الباحثون �إن وحدة
اال�ست�شعار ميكنها اكت�شاف الأغذية الفا�سدة وتقليل الفاقد من الغذاء
بالن�سبة لكل من الأ�سواق التجارية وامل�ستهلكني ،وت�شري الإح�صاءات
�إىل �أن �أكرث من ( ٪)30من امل�ستهلكني يف بريطانيا يتخل�صون من
الأغذية لديهم مبجرد انتهاء تاريخ �صالحيتها ،يف حني �أن حوايل
( ٪)60من هذه امل�أكوالت التي يتم التخل�ص منها تكون �صاحلة
لال�ستهالك .وميكن قراءة نتائج وحدة اال�ست�شعار عن طريق تطبيقات
خا�صة تعمل على الهواتف املحمولة ،بحيث ي�ستطيع امل�ستهلك حتديد
مدى �صالحية املنتج �أمامه يف ال�سوق التجاري.

(نا�سا) تتيح للمدنيني ق�ضاء العطالت يف
حمطة الف�ضاء الدولية
قالت �إدارة الطريان والف�ضاء الأمريكية (نا�سا) �إنها
�سوف ت�سمح للمدنيني بالإقامة يف حمطة الف�ضاء الدولية يف
عطالت مدتها �شهر بتكلفة تقدر بنحو (� )35ألف دوالر لليلة
ابتداًء من 2020م .وترتاجع نا�سا بذلك عن حظر قائم منذ
فرتة طويلة على وجود �سياح على منت املحطة وعلى وجود
م�صالح خا�صة يف املخترب العلمي ال�ضخم الذي يدور حول
الأر�ض.
وق��ال��ت (نا�سا) �إن��ه��ا �ست�سمح مب��ا ي�صل �إىل رحلتني
خا�صتني للمحطة يف العام ،كل منها ت��دوم ( )30يوما
وميكن للمهمة الأوىل �أن تنطلق قريبا بحلول العام املقبل.
لكن الرحلة لن تكون مببلغ زهيد على الإط�ل�اق .وق��درت
(نا�سا) تكلفة الرحلة بنحو ( )50مليون دوالر للمقعد الواحد،
و�إ�ضافة �إىل ذلك �سوف حتا�سب (نا�سا) الزوار على الطعام
وم�ساحات التخزين واالت�صاالت مبجرد و�صولهم للمحطة.
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بف�ضل تقنيات الذكاء اال�صطناعي ج�سر تاريخي يف بريطانيا يتحول �إىل ج�سر ذكي
جنح فريق من املهند�سني يف بريطانيا يف جتهيز
اجل�رس التذكاري ال�شهري ال��ذي يربط بني مدينتي
(ب��ورت�����س��م��وث) و(ك��ي�تري) مبجموعة م��ن وح��دات
اال�ست�شعار اخلا�صة بجمع البيانات ،حتى �أ�صبح
مبثابة «ج�رس ذكي» ي�ستطيع جمع املعلومات عن
البيئة املحيطة به ،ف�ضال عن بيانات ب�ش�أن حالته
الإن�شائية و�سالمة قواعده.
وقام الباحثون من جامعة (نيوهامب�شري)ببناء
خمترب متكامل على اجل�رس التاريخي ال��ذي ميوج
بالزحام ،على نحو ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تغيري النظرة �إىل
م�رشوعات البنية الأ�سا�سية يف امل�ستقبل ب�صفة عامة.
ويطلق عليه ا�سم اجل�رس احلي ،لإمكانية احل�صول
على بيانات قيمة ب�ش�أن �صحته وال�ضغوط التي
يتعر�ض لها ،والتغريات التي حتدث من حوله يف نهر
(بي�سكاتاكا) الذي يجري حتت اجل�رس.

طور فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة �ضمادة
ذكية حتتوي على ت�سع �إبر متناهية ال�صغر من �أجل �سحب
عينات الدم من املر�ضى دون احلاجة لإ�شعارهم ب�آالم الوخز.
ويقول الباحثون من اجلمعية الأمريكية للكيمياء �إن قطر الإبر
ال�صغرية داخل ال�ضمادة ال يزيد عن قطر �شعرة الإن�سان وال
يزيد طولها عن ملليمرت واح��د ،وت�ستطيع ال�ضمادة الذكية
جتميع ال�سائل املوجود بني اخلاليا داخ��ل ج�سم الإن�سان،
والذي يحتوي على كثري من الدالالت املختلفة عن احتماالت
الإ�صابة بالأمرا�ض .وبعد �إدخال الإبر الدقيقة داخل اجل�سم،
يتم �سحب عينة ال�سائل اخللوي �إىل داخ��ل الطبقة الورقية
بال�ضمادة حتى يت�سنى للباحثني احل�صول على العينة و�إمتام
عملية التحليل املطلوبة.

علماء �صينيون يعاجلون ال�سرطان بدون الأدوية الكيميائية
طور علماء �صينيون مادة نانوية لت�شخي�ص وعالج ال�رسطان بدون
ا�ستخدام الأدوية العالجية الكيميائية التقليدية .ونقل عن الباحثني
قولهم �إنهم �أدجموا العالج الكيميائي الديناميكي مع العالج بالليزر
والرنني املغناطي�سي اخلا�ص بالورم لتطوير من�صة نانوية ميكن �أن
تكون مفيدة يف عالج ال�رسطان ومراقبة تقدمه مب�ساعدة الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي .و�أ�ضافوا �أنه ميكن �أي�ضا للمادة اجلديدة ،التي
مت تطويرها ب�شكل م�شرتك من قبل باحثني من معاهد خفي للعلوم
الفيزيائية وجامعة (�شاجنهاي جياو توجن)� ،أن تلعب دورا ن�شيطا يف
العالج املرئي للأورام بوا�سطة الت�صوير بالرنني املغناطي�سي.

(التاك�سي الطائر) يف �أ�سرتاليا بدءا من 2023م
�أعلنت �رشكة (�أوبر) �أنها تعتزم بدء تقدمي خدمات (التاك�سي الطائر الكهربائي)
يف مدينة (ملبورن) الأ�سرتالية بدءا من عام 2023م .وقالت ال�رشكة �إنها �ستقوم
برحالت جتريبية يف املدينة العام املقبل .و�ستن�ضم (ملبورن) بذلك �إىل مدينتي
(داال���س) و(لو�س �أجنلو�س) الأمريكيتني يف تقدمي تلك اخلدمات .ومن املتوقع �أن
ت�ستغرق الرحلة البالغة ( )19كيلومرتا من احلي التجاري يف و�سط املدينة �إىل املطار
( )10دقائق جوا مقارنة مع ( )25دقيقة ت�ستغرقها عادة بال�سيارة .وميكن للعمالء
طلب التاك�سي الطائر الكهربائي عرب تطبيق على الهواتف الذكية بنف�س طريقة طلب
خدمات (�أوبر) التي تعمل برا .وي�شمل �أ�سطول (�أوبر) اجلوي املرتقب مركبات كهربائية
تعمل مبحركات نفاثة ،جزء منها هليكوبرت وجزء طائرة م�سرية ،وجزء طائرة ذات
جناح ثابت ،وبها عدة ترو�س �صغرية قادرة على الإقالع والهبوط العمودي والتحليق
الأفقي ال�رسيع.
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�ضم��ادة ذكي��ة ُتغني ع��ن وخ��زات الإبر عند
�إجراء التحاليل الطبية

روبوت يناف�س كبار الفنانني يف الر�سومات الفنية
�أزي��ح النقاب يف بريطانيا عن روب��وت جديد ويو�صف ب�أنه واحد
من �أبرز الفنانني يف الع�رص احلايل .وك�شف (�أيدن ميلر) ،وهو بريطاين
مهتم بجمع الأعمال الفنية ،النقاب عن الروبوت الذي اخرتعه يف مدينة
(�أك�سفورد) .وي�ستطيع هذا الروبوت �إبداع ر�سومات فنية خمتلفة اعتمادا
على تقنيات الذكاء اال�صطناعي .و�إىل جانب ابتكاره الفني يعمل الروبوت
بالكامل اعتمادا على املعادالت اخلوارزمية اخلا�صة بتقنيات الذكاء
اال�صطناعي ،وهو مبدع للغاية ،و�أك��د �أن��ه لي�س جمرد طابعة باهظة
الثمن ،لأننا ال ن�ستطيع تخمني الأعمال الفنية التي �سوف تقوم ب�إبداعها.
والروبوت جمهز بكامريات من �أجل ر�ؤية البيئة املحيطة به ف�ضال عن
ذراع �آيل ي�ستخدمه يف الر�سم .وي�ستطيع ا�ستخدام بع�ض �أدوات الر�سم مثل
�أقالم الر�صا�ص ،ولكنه ال ي�ستطيع ا�ستخدام الفر�شاة.

الدخان البارد ...يزيد خطر الإ�صابة بال�سرطان
بد�أ باحثون �أملان الرتكيز على خماطر الدخان البارد
للتبغ ،وذلك بعدما ركزوا ل�سنوات طويلة على خماطر التدخني
والتدخني ال�سلبي .يعلق هذا الدخان يف املالب�س ،وي�ستقر يف
ال�سجاجيد وال�ستائر ،ويرتاكم فوق قطع الأث��اث ،وميت�صه
اجل�سم عرب اجللد �أو الرئة �أو الفم« ،ورغم �أن الدخان البارد

لي�س بنف�س درجة �رضر تدخني التبغ ب�شكل فاعل �أو �سلبي،
فهو ميكن �أن يزيد خطر الإ�صابة بال�رسطان» ،ح�سبما حذر
مركز �أبحاث ال�رسطان مبدينة (هايدلربج) الأملانية ،ور�أى
(�أحد الباحثني) �رضورة تطبيق احلماية �ضد الدخان البارد
ب�شكل ال يقل �رصامة عن الوقاية من �أ�رضار التدخني ال�سلبي.
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

العمل هو الطريقة التي �ستمكنك من حتقيق الأحالم،
ويتطلب النجاح احلقيقي عرق اجلبني.
�ستيفن كويف

لي�س هناك �أي خط�أ يف وج��ود �أ�صدقاء �أو �أف��راد
العائلة �أو زم�لاء العمل ال��ذي��ن ميكنك ال��وث��وق بهم
واالعتماد عليهم ،حيث يجب �أن يكون لكل �شخ�ص
�شخ�ص ميكنه االعتماد عليه عندما تذهب الأمور �إىل غري
م�سارها ال�صحيح ،ولكن الأ�شخا�ص الأذكياء ال يقعون
يف فخ االعتماد الكلي على الآخرين بحيث ي�صلون �إىل
مرحلة العجز ،فهم دائما ما يبحثون عن حل مل�شكالتهم
ب�أنف�سهم دون االعتماد على الآخرين.

رَّ
التكيز يف العمل
ُي�ساعد الرتكيز يف العمل على حتقيق الهدف وتوجيه العواطف
والأفكار يف محُ اولة �إجنازه على بناء �شخ�صية قوية ،من خالل
حتفيز النف�س وترتيب الأفكار والتنف�س ب�شكل عميق والتفكري ب�شكل
جيد وت�صور بع�ض املواقف قبل حدوثها ملعرفة ما يجب فعله
ب�شكل كب ٍري.
والرتكيز عليه
ٍ

جدولة املهام

م�ساعدة النا�س
ميكن احل�صول على حمبة النا�س
من خالل م�ساعدتهم ،وذلك من خالل
عر�ض يد امل�ساعدة على الآخرين يف
حال احلاجة �إليها ،فال �شيء يرتك
�أث��راً جمي ًال يف نفو�س الآخرين �أكرث
م��ن احل�صول على امل�ساعدة وقت
احلاجة �إليها حقاً ،مع احلر�ص على
عدم تقدمي وعود كاذبة حلل م�شاكل
الآخ��ري��ن؛ لأن ذل��ك ق��د ي��ع��ود على
�صاحبه بنتائج عك�سية على ح�سن
النية ،وبالتايل قد ي�ؤدي �إىل خ�سارة
ثقة الآخرين.
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الأذكياء ال يعتمدون على الآخرين

التوا�صل الدائم
يعتمد العديد من ال�رشكات العاملية على �سيا�سة الباب
املفتوح �أمام املوظفني مبختلف درجاتهم للتحدث بحرية
�إىل الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ،وهذا ي�ساعد يف بناء عالقات
توا�صل ف ّعالة مع جميع املوظفني ،الأمر الذي يخلق جواً
من الراحة ويعزز من �شعورهم باالنتماء �إىل امل�ؤ�س�سة التي
يعملون بها.

يرحبون بالنقد
جميعنا معر�ضون لتلقي تغذية
مرتدة ب�شكل يومي� ،سواء كانت
هذه التعذية املرتدة نقداً �أو مديح ًا
�أو تقييماً ،وطبيعة الب�رش �أنهم
يتح�س�سون من النقد ،وحتى �إن كان
هذا النقد بنا ًء وكانوا على قناعة
ب�أنه يف حمله� ،أما الناجحون فهم
دائم ًا يتقبلون النقد �سواء كان ب َّنا ًء
�أو هادماً ،فهم ي�ستخدمون النقد
كوقود لنموهم وتطورهم وتقدمهم
يف احلياة.

ُي�ساعد ت�سجيل املهام والأعمال
املطلوب �إجن��ازه��ا يف ت��ق��ومي زمني
وو�ضعه يف مكان مرئي على التنظيم
والتخطيط اجل ّيد ،بحيث يقت�رص على
املهمة القادمة،
التواريخ والأح���داث
ّ
ولي�س املهام الروتين ّية ،وذل��ك حتى
المي��ت��ل��ئ ال��ت��ق��ومي �أك��ث�ر م��ن ال�ل�ازم
ويت�سبب ذلك بالفو�ضى ،ف ُيمكن ت�سجيل
موعد زي��ارة الطبيب� ،أو املنا�سبات
االجتماعية ،وح��ف�لات ال��زف��اف ،مع
�رضورة مراجعته با�ستمرار ،لدرا�سته
ومعرفة ال�برن��ام��ج احل���ايل ،وحتديد
�أوق��ات الفراغ التي يمُ كن ا�ستغاللها
لإجناز �شيء �آخر.

بع�ض الطرق لتنمية
الثقة بالنف�س
 اال�ستمرار يف التعلّم. ممار�سة الريا�ضة. الرتكيز على الأمور التي ميكن �أن ت�ساعد الآخرين ،بد ًال من الرتكيزعلى الأمور اخلا�صة فقط.
 خمالطة جميع النا�س �سواء من املعارف �أو غري املعارف يفاملنا�سبات االجتماع ّية.
 القيام بالأمور التي تزيد ال�سعادة يف القلب. ُن�صح الذات بنف�س الن�صائح التي يتم تقدميها للآخرين. كتابة الئحة بالأ�شياء التي تغذّي الروح والقيام بها. التعلّم من النا�س الواثقني ب�أنف�سهم ،وعمل الأ�شياء ذاتها التي تع ّززثقتهم ب�أنف�سهم.

عندما تكون م�شغوال ،ر�ؤيتك ت�صبح �ضبابية
من الناحية املثالية� ،أنت م�شغول لأنك تعمل من �أجل �شيء ما ،وظيفة جديدة ،ترقية،
زيادة عائداتك� ،أو جمرد حماولة لتغيري �شيء ما ،ومن ال�صعب �أن نتذكر «ملاذا» تفعل ما
تفعله ،ولكن �سيكون دائما لديك الدافع الأهم لتعمل ما تفعله وتكون م�شغوال به.
يجب عليك اخلروج من دائرتك ،ور�ؤية العامل ،و�أن تعي�ش احلياة التي حتلم بها فقط.
هذا يتم ب�إيجاد ر�ؤيتك وهدفك من رحلة النجاح ،وال تظل تعمل ب�شكل متوا�صل وك�أنك
مقيد لطاحونة ال تتوقف ،و�إمنا غيرّ حياتك عن طريق معرفة ما تريد �أن تعمل بال�ضبط.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

�شجرة النخيل
ح�صن بركاء

العدالة� ،أو بالأحرى لقاعة املحكمة يختلف
م�سارها وطريقها عن البوابة التي يدخل منها
القا�ضي �أو الإمام ،حيث �إن هذه الغرفة تعد
املرجعية الأوىل يف احل�صن ،حيث يتم فيها
بحث جميع الق�ضايا والأمور املتعلقة ب�ش�ؤون
الوالية ،وبحث الق�ضايا ال�رشعية والقانونية،
ويتم فيها �إ���ص��دار الأح��ك��ام ،وبجوار قاعة

املحكمة يوجد جناح �أ��سرة الإم��ام ،ويتكون
من ثالث غرف ،وبئر ماء تخدم �أفراد العائلة
والقائمني على خدمتهم ،ويف �أعلى اجلناح
توجد غرفة الإم���ام اخلا�صة ،وتتكون من
غرفتني ملت�صقتني ببع�ضهما بع�ضاً ،ودورة
مياه ،وه��ي �أعلى نقطة يف احل�صن ،وبذلك
�سميت الق�صبة الرتفاعها العايل.

طائر العنقاء

ف�صل ال�صيف

هل تعلم

ُ���س��مِّ ��ي َع�� ْن��ق��اء لأَن��ه
ك�����������������ان يف
ُع�� ُن��ق��ه بيا�ض
ك��ال��ط��وق ،وط��ائ��ر
ال َع ْنقاء ا ُ
مل ْغ ِرب مل يره �أَحد ،وقيل من
قاء ا ُ
مل ْغ ِر ُب،
�أَمثال العرب  :طارت بهم ال َع ْن ُ
وهو طائ ٌِر مل َي ْبقَ يف �أيدي النا�س من ِ�صفته
ري ا�سمِ ه .مما قيل عن العنقاء
غ ُ
َ
�أَ ْي َق ْن ُت �أ َّن المْ ُْ�س َتحِ ي َل َث َال َث ٌة
ا ْل ُغولُ َوا ْل َع ْن َق ُاء َوالخْ ُِّل ال َْوف
مبعنى ال�صديق الويف .قيل يف الأ�ساطري
القدمية عندما تقرتب �ساعة موت العنقاء،
يبد�أ ببناء ع�شه من �أغ�صان �أ�شجار التوابل،
وي�رضم النار يف الع�ش ،حتى يحرتق ،وبعد
�أن مت��ر ثالثة �أي���ام على ان��ت��ح��اره ،يخرج
من بني الرماد ،طائر عنقاء جديد .وتربط
الأ�ساطري الفرعونية القدمية العنقاء باخللود،
وقد �سادت هذه الفكرة يف احل�ضارة امل�رصية
القدمية.

ه��و واح��د م��ن ف�صول ال�سنة الأرب��ع��ة
يف املناطق املعتدلة والقطبية من كوكب
الأر���ض .يتبع ال�صيف ف�صل الربيع ويليه
ف�صل اخلريف .وهناك عدة تعريفات لهذا
الف�صل م��ن بينها تعريف فلكي (ف�صل
يت�ضمن �أياما من ال�سنة فيها يكون النهار
الأكرث طوال) ،مناخي (ف�صل يت�ضمن �أكرث
�أيام ال�سنة حرارة) ،تقوميي (يختلف ح�سب
الدول) .ي�أتي ال�صيف يف �أواخر الربع الثاين
ومعظم الربع الثالث من ال�سنة ،يف ن�صف
الأر���ض ال�شمايل� ،أما يف ن�صفها اجلنوبي
يحل ه��ذا الف�صل يف �أواخ��ر الربع الأخ�ير
والربع الأول من العام .ويعد ال�صيف موعد
�إث��م��ار معظم النباتات والأ���ش��ج��ار وفيه
حتل الأج��ازات ،فهو ال�شهر الأك�ثر حرارة.
وي�ستعمل لفظ ال�صيف كا�ستعارة ملرحلة
�رسيعة ،مرحلة احل�ضي�ض يف الن�صف
اجلنوبي ( 5-3يناير) �أو الأوج يف مقابلها
ال�شمايل ( 7-4يوليو).

ّ � mأن حرير العنكبوت �أق��وى ( )5م ّ��رات من
الفوالذ.
ّ � mأن �أ���س�ترال��ي��ا ه��ي ���س��اد���س �أك�ب�ر دول��ة
عامليا من حيث امل�ساحة� ،إذ تبلغ م�ساحتها
ًّ
( )7،692،000كيلو مرت مربع.
ّ � mأن للورد �أكرث من (� )100ألف نوع و�صنف.
ّ � mأن تاريخ (� )16سبتمرب من ك ّل عام هو
للمحافظة على طبقة الأوزون.
اليوم
العاملي ُ
ّ
ّ � mأن اال�ستخدام املُتوازن للملح ُي�ساعد على
�صحية.
�ضمان عي�ش حياة
ّ
إجنليزية �صدر يف
ّ � mأن �أول قامو�س للّغة ال
ّ
1755م ،وكتبه �صموئيل جون�سون.
بحريةٍ ُع��رف��ت يف �سنة
ق���وارب
ّ � mأن �أول
ّ
َ
امل�رصية
( )4000قبل امليالد يف احل�ضارة
ّ
القدمية.
إلكرتونية
ّ � mأن ما ُيقارب ( )205مليار ر�سالة �
ّ
يومي.
ين ب�شكل
ر�سل عرب الربيد الإلكرتو ّ
ُت َ
ّ
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وتتميز ب�ساق طويلة وغليظة
�شجرة النخيل من الأ�شجار املعمرة،
ّ
وقد ي�صل طولها لثالثني م�تراً ،وهذه ال�شجرة من ف�صيلة الفوفلية،
ويكرث زراعتها يف العديد من الدول كالعراق ،و�شبه اجلزيرة العربية،
وت�رس
واملغرب العربي ،ويزين هذه ال�شجرة �أوراق ري�شية ذات حجم كبري
ّ
الناظرين ،ويتم تناول ثمر النخيل على هيئة رطب ،بالإ�ضافة �إىل وجود
جتف ب�شكل تام ،والبلحة
يتم تناولها على هيئة متر بعد �أن ّ
�أنواع �أخرى ّ
عبارة عن ثمرة لها طعم لذيذ ومفيد ،والنخيل من الأ�شجار التي تعطي
ثماراً و�إنتاج ًا جيداً حيث تنتج النخلة الواحدة معدل بني ()400-100
كغم.
للنخلة فوائد غذائية عظيمة تعود على الإن�سان ،فثمارها مبثابة وجبة
كاملة ،وذلك لأنها حتتوي على جميع العنا�رص والفيتامينات واملعادن
ال�رضورية للج�سم ،كال�سكريات ،والربوتني ،و�أمالح البوتا�سيوم وغريها
الكثري ،وهي من �أن��واع الأغذية التي ميكن حفظها وتخزينها بي�رس،
و�شجرة النخيل تطرح ثمارها يف منت�صف ف�صل ال�صيف ،بالإ�ضافة �إىل
وجود بع�ض الأنواع التي
تن�ضج قبل ه��ذه امل��� ّدة،
كما ميكن �أن يت�أخر موعد
ن�ضجها ع��ن منت�صف
ف�صل ال�صيف ،ويعود ذلك
�إىل نوع النخلة واملكان
املزروعة فيه.

�أفقي:
 - 1مطرب قطري.
 - 2عا�صمة الأردن  -فتل (معكو�سة).
 - 3م�سل�سل لغازي ح�سني (معكو�سة).
 - 4ناد ريا�ضي قطري  -حرف �إجنليزي  -غري
نا�ضج.
(- 5ال��ـ  ).....من �أ�سماء اهلل احل�سنى  -عملة
اليابان.
( - 6الـ ).... .مدينة عراقية (معكو�سة) � -سقى
النبات  -مت�شابهان.
� - 7أ�صلحه  -من �أنواع املو�سيقى (معكو�سة).
 - 8من الغزالن (معكو�سة) ( -الـ  ).....عا�صمة
قطر.
� - 9آلة مو�سيقية (معكو�سة).
( - 10يا � )....أغنية للطيفة  -للتخيري (معكو�سة)
 0منا�ص.
عمودي :
( - 1الـ  ).....دولة خليجية.
� - 2شقيق الأب  -ممثلة عربية (معكو�سة).
 - 3ثلثا (دار)  -لعب � -أقوم بالإمامة (معكو�سة).

جابر بن حيان بن عبد اهلل الأزدي ،الكويف الطو�سي �أبو مو�سى،
�أو �أبو عبد اهلل ،وقد كان معروف ًا بال�صويف لزهده ،وهو عامل م�سلم
أهمها :الكيمياء ،والهند�سة،
برع يف العديد من املجاالت العلمية � ّ
والفلك ،والفل�سفة ،والطب ،وقد ُل ّقب جابر بن حيان بجرب العلم ،وذلك
لأنه �أنقذ علم الكيمياء من ال�ضياع ،وقد ُل ّقب �أي�ض ًا ب�أبي الكيمياء.
هاجر مع والده من اليمن �إىل الكوفة وذلك يف �أواخر ع�رص بني
�أمية ،وكان لعمل والده يف ال�صيدلة �أثر كبري يف بداياته يف علم
الكيمياء ،حيث در�س على يديه العلوم ال�رشعية والكيميائية واللغوية،
كما �أنه قد در�س على يدي احلمريي� ،أهم املجاالت التي �أبدع فيها
جابر بن حيان؛ حيث �إنه �أدخل املنهج التجريبي يف الكيمياء ،كما
�أنه اخرتع القلويات املعروفة يف م�صطلحات الكيمياء احلديثة
التي تعرف بالألكان ،كما �أ ّن��ه �أدخ��ل عن�رصي املعمل والتجربة
يف الكيمياء والذي اعتمد على دقة التجربة والبحث ،ويعد جابر
رواد العلوم
بن حيان �أح��د ّ
التطبيقية .ومن �أهم م�ؤلفاته
ّ
كتاب (ال�سبعني) الذي يعد من
�أ�شهر كتبه الكيميائية ،والذي
ي�شمل �سبعني مقا ًال تت�ضمن
ما تو�صل �إليه يف الكيمياء.

الكلمـــات املتقاطعـــة

يقع ح�صن بركاء بوالية بركاء مبحافظة
جنوب الباطنة ،ويعد من املعامل الرئي�سية،
ومت بناء احل�صن على مرحلتني ،الأوىل يف
عهد الإم��ام �سيف بن �سلطان اليعربي خالل
الفرتة (1104ه���ـ  1123 -هـ ) ،واملرحلة
ال��ث��ان��ي��ة يف ع��ه��د ال�����س��ي��د ح��م��د ب��ن �سعيد
البو�سعيدي يف عام 1795م .وقد مت ترميم
احل�صن من قبل وزارة ال�تراث والثقافة يف
ع��ام 1985م .وي�برز احل�صن ك�برج ثماين
الزوايا ،ويوجد باجلبهة اخللفية برجا مراقبة
�أعيد ترميمهما ،وقد كانا يوم ًا ما ي�شكالن
ج��زءاً من �سور املدينة الدفاعي ،كما يوجد
به غرفة للعدالة ،وقاعة لالنتظار ،وبرج يف
الناحية ال�رشقية ال�شمالية .كما �أن البوابة
التي يدخل منها املواطنون القادمون لغرفة

من علماء امل�سلمني جابر بن حيان

 - 4جتدها يف (�أزم��ان)  -عك�س (فر)� -أقوم بتكرار ال�س�ؤال (معكو�سة).
�- 8أب�سط (معكو�سة) � -أعطى بال مقابل
ثلثا (ترى).
(معكو�سة).
 - 5طويل.
� - 9ضد خائن (معكو�سة).
� - 6أديب فرن�سي.
 .......( - 7نهاري) �أغنية لعمرو دياب� - 10 -أغنية لفهد الكبي�سي.
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اَ ْل َّن َجا ُْح ُه َو تحَ ْ ق ِْي ُق اَلمْ ُ ْن َج ِزَ ،و ْف ًقا لمِ َا تمَ َّ اَ ْل َّت ْخطِ ْيطُ َل ُهَ ،و ِب َا ْل َّن ْتائ ِِج اَلمْ ُ �ؤ ََّم َلةَِ ،و َذلِكَ َب ْد ًءا
ْو�ص ْو ِل ِ�إل َْيهَِ ،م َع اَ ْل ُق ْد َر ِة َعلَى َت ْ�سخِ يرْ ِ
ورا ِب ُح ْ�س ِن ا ِْخ ِت َيا ِر اَلمْ َْ�س َعى َن ْح َو اَل ُ
ِب َت ْحد ِْي ِد اَ ْل َه َد ِفَ ،و ُم ُر ً
ات
ات َواَلمْ ُ َق َّد َر ِ
ا ْ ِإَل ْمكَا َن ِ
ات َل َذلِكَ  ،وفيِ َو ْق ٍِت َز َمن ٍِّي محُ َ َّددٍ َ ،ي ُقو ُد ُه ِ�إلىَ كُ ِّل َذلِكَ ِ ،تلْكَ اَ ْل َق َر َار ُ
ات تحَ ْ ق ِْيقِ اَ ْل َه َد ِفُ ،وكُ ُّل َها َع َوامِ لُ اَل
ار ِ
اَل َّْ�صا ِئ َبةَُ ،واَ َّلتِي ُت ْبق ِْي ِه َدائ ًِما بمِ َ ْق َر َب ٍة مِ ْن َم َ�س َ
ل�ص
الم ِر ٍئ ذِي َع ْز ٍم َو ِ�إ�صرْ َ ٍارُ ،م ْ�ؤمِ ٍن ِب َه َدفِ هِ ،مخُ ْ ٍ
َت َت�أَ َّتى ِ�إ َّال ل َِ�صاحِ ِب ِ�إ َرا َدةٍ َ ،و ْ
ا�س اَلمْ َْو ُ�ضوعِ ِّي َواَل َّْر ْغ َب ِة ا ْ أَلَكِ ْي َدةِ.
ِل َث َوا ِب ِتهُِ ،م َت َم ِّت ٍع ِب َا ْل َّدافِ ع َِّي ِة اَلمْ ُْ�س َتمِ َّرةَِ ،و ِبالحْ ََم ِ
َو ِبالمْ ُ َقا ِب ِل ُه َنالِكَ �سِ َجاْلٌ َبينْ َ اَ ْل َّن َج ِ
اح َو َنق ِْي ِ�ضهَِ ،و ُي َ�شكِّلُ َذلِكَ ُم َعا َد َل َة طَ َرفيَ ِ
اح َواَ ْلف ََ�ش ِلَ ،وبمِ َ ا ُي َو ِّل ُد َجا ِن ًبا مِ ْن طَ ْا َق ِة ا ِْ�ست ِْم َرا ِر َّي ِة اَلحْ َ َياةَِ ،ه َذا
اَ ْل ِّن َز ِاع؛ اَ ْل َّن َج ِ
ِ�إ ْن لمَ ْ َيك ُْن ُم ْعظَ ُم َهاَ ،و َيظَ لُّ ا ْ ِإَل ْن َ�سا ُْن َومِ ْن خِ ال َِل ُج ْم َل ِة ُ�سلُوكِ َّيا ِت ِه َو�أَنمْ َ اِط
ات اَلحْ َ َياةِ�َ ،س َو ًاء
ار َ�سا ِت ِه لمِ ُ َتطَ َّل َب ِ
اج ِ
َح َيا ِت ِه ُه َو اَلمْ َْ�س�ؤُولُ َع ْن ِن َت َ
ات ممُ َ َ
َح ْا َل َف ُه اَ ْل َّت ْوفِ ْي ُق �أَ ْو لمَ ْ ُي َح ْا ِل ْف ُه.
ان
ال َغ ْر َو ا ْل َب َّت َة حِ ْي َن َما َن ُعـ ُّد ا ْ إَِل َرا َد َة ِتلْكَ اَلْطَّ ا َق َة اَ َّلتِي َت ْدف َُع ِبالإِ ْن َ�س ِ
ِل ْل ِق َيا ِْم ِب ِف ْع ِل َما َي ْخ ِر ُج ِب ِه مِ ْن مخُ َ ِّي َل ِت ِه َو َح ِّي ِز َت َ�ص ُّو ِر ِه �إلىَ َواْقِ ٍع َمل ُْم ْو ٍ�س،
ام
ال�ص َذلِكَ ْ إِ
اليمْ َ َ
َو َن ُعـ ُّد الإِ ْخ َ
ان اَ ْل َيق ِْين َِّي ِب َ�شي ٍء َماَ ،و� ْإيال�ؤُ ُه ا اَْل ِْهت َِم َ
ون ِبالجْ ُ ْه ِد اَ ْل َّال ِز ِمَ ،واَل َْو ْقتِ اَ ْلكَافيِ َ ،واَلْطَّ َا َق ِة اَلمْ َطْ لُو َبةِ،
اَلمْ ُطْ ل ََق ،اَلمْ َ ْق ُر َ
اح َد ْو ًما.
َو َن ُعـ ُّد كِ ُ
َ�ص �سرِ َّ اَ ْل َّن َج ِ
اله َما؛ �أَ ْي ا ْ إَِل َرا َد َة َوا ْ إَِل ْخال َ
ان فيِ ِ�إنجْ َ ا ِز
�ص اَ ْل َّذات ُِّي ،مِ ْن َح ْي ُث ا ْ ِإَل ْت َق ُ
حِ ْي َن َما َيك ُ
ُون ُه َنالِكَ اَلحْ ِْر ُ
العميد الركن/
ام ٍة ،ف َِه َي ِتلْكَ اَ ْل ِب ْي َئ ُة اَلمْ ُ ْثلَى ،اَ َّلتِي تجُ َ ِّ�س ُد ِو ِب َجال ٍء
اَ ْل َع َم ِلَ ،وا ْ أَلَ َدا ِء ِب�إِ َجا َدةٍ َت َّ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ْ
ْ
َ�صَ ،ن ْح َو تحَ ْ ق ِْيقِ اَلمْ ُْب َت َغى بمِ َ ا ُي َرا ُد َل ُه �أَ ْن َيك ُْو َن.
ال
خ
إ
َل
ا
و
ة
د
ا
ر
إ
َل
ا
َ
َِ َ َ ِ ْ َ
ِل َرا َدة اَل َّْ�صل َْبةَِ ،وا ْ إَِل ْخال ِ
َ�ص َغيرْ ِ
َو َي ْكف ِْي َنا َم َث اًلَ ،و�أُنمْ ُ و َذ ًجا ُي ْح َت َذى ِبهِ ،ل ْ إِ
و�س ٍةَ ،و َواقِ ٍع َح ٍّي َمع ِْي ٍ�شُ ،هو َذلِكَ
اح ٍ
اَلمْ َْح ُدودَِ ،و َما �أَ َّديـَا ِ�إ ْ
لي ِه مِ ْن نجَ َ َ
ات َمل ُْم َ
ات اَ ْل َي ْ�س َتكِ ينْ ُ ِ ،ل ْل َقا ِئ ِد اَل َْبانيِ ،
اَلجْ ُ ْه ُد اَ ْل َعظِ ْي ُمَ ،واَل َْب ْذلُ اَ َّلذِي لمَ ْ َيل ِْنَ ،واَل َّْ�سيرْ ُ ِب َث َب ٍ
و�س ْب ِن َ�سع ِْي ٍد اَلمْ ُ َعظَّ ِم اَ ْل َقا ِئ ِد
َم ْو َال َنا َح�ضرْ َ ِة َ�صا ِْح ِب اَلجْ اََل َل ِة اَل ُّْ�سلْطَ ِ
ان َقا ُْب َ
ات اَلمْ َُ�سل ََّح ِة َ -حفِظَ ُه ا ُ
هلل َو َر َعا ُه َ -ح ْي ُث َم�سِ يرْ َ ُة اَ ْل َّن َما ِء َوا ْ إَِل ْع َما ِرَ ،و َما
ا ْ أَلَ ْعلَى ِل ْل ُق َّو ِ
َ�ش ِه َد ْت ُه ِبق َِيا َد ِت ِه َ -ر َعا ُه ا ُ
اها ،مِ َن
اها ِ�إلىَ �أَ ْق َ�ص َ
وع اَل َّْ�سلْطَ َن ِة مِ َن �أَ ْق َ�ص َ
هلل  -فيِ كَ ْا َّف ِة ُر ُب ِ
ان اَ ْل ُع َمانيِ َّ �أَ ْي َن َما ُو ِج َد
اَلمْ ُ ْن َج َز ِ
تى ،كَ َ
ان َه َد ُف َها َو َغا َْي ُت َها ا ْ إَِل ْن َ�س َ
ات اَ ْلع ِْم َال َقةِ ،لمِ ََجاال ٍَت َ�ش َّ
َعلَى َه َذا اَل َْوطَ ِن اَ ْل َعامِ ِر.
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