JUND OMAN
�صدرت عام 1974م

ُ

العدد  • 512ذو احلجة  1440هـ • �أغ�سط�س  2019م

ُ َّ

ِل ْل َمجْ ِد ُ�ص َّن ْاعُ ُهَ ،و ِل ْلبَحْ ِر َر َب ْا ِب َن ُت ُه
وو�سِ ُمو به منذ الأزل ،وتوارثته الأجيال
املجد ال ُي�صنع �إال من �أ�صحابه و�أهله الذين ُج ِبلُوا عليهُ ،
جيل بعد جيل ،ف ُعمان ُع ِرفَت منذ قدمي الأزمان ب�أنها دولة بحرية ين�ضح البحر بناحيتها ،ويتدفق
اً
بخرياته على �أر�ضها ،فارتبط ال ُعماين بالبحر ارتباطً ا وثي ًقا ،وله مع البحر ق�ص�ص وحكايات،
ومالحم وبطوالت ،وتعلَّم منه ال�شيء الكثري ،فكان نتاج ال ُعمانيني يف علم البحار واملعرفة
غزيرا ،مما �أثروا حميطهم برتاث بحري عريق ،بل تعداه �إىل احل�ضارات الأخرى
ب�أ�رسارها وفنونها ً
املجاورة والبعيدة يف ال�رشق والغرب ،وا�ستفادت الب�رشية من هذا الرتاث العريق بطريقة مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة من خالل توا�صل �أبناء ُعمان مع دول العامل و�شعوبه ،وهم يحملون يف �أ�سفارهم
عبق ال�رشق ،و�أ�صالة املوروث احل�ضاري ،والقيم النبيلة لهذا البلد العريق ال�ضارب يف �أعماق
التاريخ ،وما يتمتع به من موقع �إ�سرتاتيجي مهم ،وال�شواهد املادية واملعنوية الدالة على ذلك
عديدة ومتنوعة ،وتزخر بها النقو�ش واحلفريات والكتب واملخطوطات وامل�صادر التاريخية.
لقد �أولت ال�سلطنة ج ّل اهتمامها برتاثها العريق ،ومنه الرتاث البحري ،بف�ضل الر�ؤى احلكيمة
والتوجيهات ال�سديدة ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
أمنوذجا ح ًيا ملا
الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -وحافظت عليه و�صانته ليبقى �
ً
و�صلت �إليه ُعمان من ح�ضارة ورقي ،وما �أ�سهمت به يف الرتاث الثقايف والإن�ساين العاملي ،وليبقى
م�صدر فخر واعتزاز لأبناء ُعمان عرب تعاقب الأزمنة والأجيال ،ومن هذا املنطلق حتر�ص ال�سلطنة
على �أن تكون حا�رضة يف امل�شاركات والفعاليات وامل�سابقات الدولية ،للتعريف ب ُعمان احل�ضارة
والإن�سان ،وال�ستمرار التوا�صل مع دول العامل و�شعوبه ،و�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب
ُعمان الثانية) تعد اليوم مرتكزا �أ�سا�سيا يف القيام ب�أدوار وطنية يف هذا ال�ش�أن.
�إن ما ق َّدمته ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) خالل رحلتها الدولية الرابعة �إىل القارة الأوروبية
أمنوذجا رائ ًعا لتفاعل ال ُعماين �سليل الأجماد البحرية العريقة،مع
(�صواري املجد وال�سالم) يعد �
ً
حتقيق �أهداف الرحلة وما حتمله يف م�ضمونها من ر�سائل ُعمانية ل�شعوب الدول التي زارتها،
بهدف تعزيز الروابط ومد ج�سور التوا�صل بني ُعمان وهذه الدول ،وما ق َّدمه طاقمها وامل�شاركون
يف الرحلة من فعاليات متنوعة وفنون تقليدية حظيت ب�إعجاب اجلماهري الغفرية التي حر�صت
على زيارة ال�سفينة واال�ستمتاع بهذه الفعاليات ،وم�شاهدة ال�سفينة �أين ما حلَّت وارحتلت ،كما
�أن ال�سفينة وطاقمها عرفوا كيف ي�صلون �إىل من�صات التتويج يف �أكرث من م�شهد وحمطة ،حمقق ًة
املراكز الأوىل ،واجلوائز الدولية التي �ست�ضاف �إىل �إجنازات ال�سفينة ال�سابقة.
وعل ََم َها،
ري ُعمان
املتجول ،حامل ًة على متنها ا�سم ُعمان َ
و�ستبقى (�شباب ُعمان الثانية) �سف َ
ِّ
وناقل ًة لرتاث ُعمان العريق وحا�رضها امل�رشق.
هيئة التحرير

جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع وكافة منت�سبي الوزارة

بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ردًا على

ن�شكركم على تهنئتكم لنا مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك وما ت�ضمنته من م�شاعر

برقية التهنئة املرفوعة جلاللته من قواته امل�سلحة البا�سلة مبنا�سبة عيد

طيبة ،ندعو اهلل تعاىل �أن يعيد هذه املنا�سبة ال�سعيدة على اجلميع باليمن

الأ�ضحى املبارك فيما يلي ن�صها:

والربكات.
					
وكل عام و�أنتم بخري

قابو�س بن �سعيد

جاللة القائد الأعـلى للقوات امل�سلحـة  -حفظه اهلل  -يتلقى تــــــــــــــــــــــــــهنئة قواته امل�سلحـــة البا�سلة مبنا�سبة عيـــد الأ�ضحى املبارك
تلقى ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى

ودرو�سا
موالي �صاحب اجلاللة� :إن يف �أيام احلج الأكرب معاين �إميانية،
ً

للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه -برقية تهنئة من معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن

وعربا عظيمة ت�سمو بامل�سلم �إىل �سلم الوئام واملحبة وال�سالم ،و�إن
ً

حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

قوات جاللتكم امل�سلحة البا�سلة لت�ستلهم من هذه املنا�سبة اجلليلة
حر�سا �آم ًنا،
دائما
معاين ال�صرب والوفاء والعمل اخلال�ص لتكون
ً
ً

فيما يلي ن�صها:

وح�ص ًنا مني ًعا ،حمافظة على العهد يف الذود عن حيا�ض ومنجزات

موالي �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظكم اهلل ورعاكم

النه�ضة املباركة حتت ظل قيادة جاللتكم احلكيمة وتوجيهاتكم
ال�سديدة.
موالي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� :إن قوات جاللتكم البا�سلة وجميع

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

منت�سبي وزارة الدفاع وهم ُيح ُيون االحتفال بهذه املنا�سبة ال�سعيدة

وي�شرف
�شرفني يا موالي
ِّ
مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك ُي ِّ

َليجدِّ دون جلاللتكم � -أبقاكم اهلل  -العهد والوالء ،موا�صلني امل�سرية
املظفرة بهمم وعزم �أكيد ،رافعني � َّ
أكف الدعاء �إىل املوىل عز وجل

قواتكم امل�سلحة البا�سلة وجميع منت�سبي وزارة الدفاع �أن نرفع

ب�أن يدمي على جاللتكم نعمة ال�صحة وال�سعادة والعمر املديد.

�إىل مقام جاللتكم ال�سامي �أعظم عبارات التهاين و� َّ
أج��ل معاين
ً
قائدا
التربيكات� ،سائلني املوىل ج َّلت قدرته ب�أن يحفظ جاللتكم
لهذا الوطن املعطاء و�أنتم ترفلون يف ثوب النعيم.
العــدد 512
�أغ�سط�س 2019

6

حفظكم اهلل ياموالي ،و�أيدكم بن�صره ،وجعل �أيامكم كلها ً
مينا وبركة،
وكل عام وجاللتكم مبوفور ال�صحة وال�سعادة
7

العــدد 512
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ت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يقوم بجول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا�ستطالعية لعدد من وحدات منطقة الباطنة البحري ــة

معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ي�ستمع �إىل �إيجاز
عن الأدوار الوطنية واجلهود التي تبذلها وحدات منطقة الباطنة البحرية
قام معايل السيد بدر بن سعود بن
حارب البوسعيدي الوزير املس��ؤول عن
ش��ؤون الدفاع يوم  8/7بجولة استطالعية
لعدد من وح��دات منطقة الباطنة البحرية
ومنشآت قاعدة سعيد بن سلطان البحرية،
يرافق��ه الفريق الركن أحمد بن حارث بن
نارص النبهاين رئيس أركان قوات السلطان
املس��لحة ،واللواء الركن بحري عبدالله بن
خميس بن عبدالله الرئي�سي قائد البحرية
العــدد 512
�أغ�سط�س 2019
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السلطانية ال ُعامنية.
وقد اشتملت زيارة معايل السيد الوزير
املسؤول عن ش��ؤون الدفاع عىل جولة ملقر
قاعدة سعيد بن س��لطان البحرية ،واستمع
معاليه خاللها إىل إيجاز عن األدوار الوطنية
والجهود التي تبذلها وحدات منطقة الباطنة
البحرية.
كام قام معايل السيد الوزير والحضور
بجولة ميدانية تفقَّد خاللها مرافق ومنشآت

معايل ال�سيد الوزير َّ
يطلع خالل اجلولة امليدانية على ما حتتويه
مبان وجتهيزات ومعدات متنوعة
املرافق واملن�ش�آت من ٍ
قاعدة سعيد بن سلطان
البحرية ،وأكادميية السلطان
قاب��وس البحرية ،وعدد من
الوح��دات البحرية األخرى،
واطّلع عىل م��ا تحتويه من
مب��ان وتجهيزات ،ومعدات
متنوعة ،واس��تمع إىل رشح
عنها وعن خطط تطويرها.
9
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معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل �سعادة �سفري دولة قطر

ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن
حارب البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن
�ش�ؤون الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج
يوم � 8/25سعادة علي بن فهد الهاجري
�سفري دولة قطر ال�شقيقة املعتمد لدى
ال�سلطنة ،حيث �سلم معاليه ر�سالة خطية
من �سعادة ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن
�آل ثاين نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
اخلارجية بدولة قطر ال�شقيقة يدعو فيها
معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع حل�ضور منتدى الدوحة التا�سع
ع�رش الذي �سيعقد يف الفرتة من 14
وحتى  15من دي�سمرب 2019م .

وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض
العالقات الأخوية الوثيقة التي تربط

البلدين ال�شقيقني ،وبحث عدد من الأمور
ذات االهتمام امل�شرتك.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يزور اململكة املتحدة
قام يوم  8/6اللواء الركن مطر بن �سامل بن را�شد البلو�شي قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين بزيارة ر�سمية �إىل اململكة املتحدة ا�ستغرقت عدة �أيام ،وذلك
تلبية للدعوة التي تلقاها من الفريق �أول مارك كارليتون �سميث رئي�س الأركان
العامة باجلي�ش الربيطاين.

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يحتفل بتخريج دورة القفز املظلي التعبوي ودورة مدربي القفز املظلي التعبوي

احتفلت مظالت �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  ،8/7بتخريج دورة القفز املظلي التعبوي
لعدد من منت�سبي قوة ال�سلطان اخلا�صة ,ودورة مدربي
القفز املظلي التعبوي ،وذلك حتـت رعايـة اللواء الركن
عامر بن �سامل بن مبارك العمري قائد ق��وة ال�سلطان
اخلا�صة.
بد�أ احلفل الذي �أقيم مبنطقة الإ�سقاط املظلي باحلزم
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بوالية الر�ستاق ب�إيجاز عن الدورات املتخرجة والأهداف
عر�ضا لقفز مظلي عك�س
املتوخاة منها ،ثم قدم اخلريجون ً
مدى �إتقانهم ملهارات القفز املظلي� ،إىل جانب تقدمي
عرو�ض خمتلفة .
ويف اخلتام قام اللواء الركن قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة
راعي املنا�سبة بتقليد الأجنحة للدورات املتخرجة ،وت�سليم
اجلوائز التقديرية لأوائل الدورتني املتخرجتني .

كلية الدفاع الوطني حتتفل بافتتاح دورة الدفاع الوطني ال�سابعة

احتفلت كلية الدفاع الوطني يوم  8/28بافتتاح دورة الدفاع الوطني
ال�سابعة� ،إيذا ًنا ببدء الدرا�سة للعام الأكادميي ال�سابع للكلية ،وذلك حتت
رعاية اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني.
وقد �ألقى اللواء الركن �آمر كلية الدفاع الوطني راعي املنا�سبة كلمة قال
فيها�« :إن افتتاح برنامج دورة الدفاع الوطني ال�سابعة الذي مت التخطيط له
جاء ليكون ترجمة حقيقية للتوجيهات ال�سامية جلاللة القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -ب�أن تكون الكلية منارة علم فكرية حتفز على
الإبداع الفكري والتعلم والبحث والتطوير يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي يف جمايل
الأمن والدفاع الوطني».
و�أ�ضاف �آمر كلية الدفاع الوطني يف كلمته خماطبا امل�شاركني�« :إن
التخطيط اجليد للوقت والقراءة امل�ستفي�ضة ملجمل الق�ضايا �سوف يتيح لكم
فر�صة لإثبات قدراتكم واال�ستفادة من �أفكاركم كل وفقا لر�ؤيته وحتليله
وطبقا ملا ي��راه ،لأن ذلك يعك�س مدى اطالعكم ومثابرتكم على معرفة

املزيد واملفيد ،مبا يحقق �أكرب قدر من املعارف يف خمتلف االجتاهات
واملو�ضوعات».
واختتم �آمر كلية الدفاع الوطني كلمته قائال� « :إن الوطن بحاجة جلهود
�أبنائه ،واختياركم لهذه الدورة العالية امل�ستوى مل ي�أت من فراغ �أبدا ،بل
لأنكم �ضمن عدد من القيادات الواعدة ،ولكم جتاربكم اخلرية التي نتطلع �إىل
معرفتها ،ولذا عليكم �أن ت�ضعوا جهدكم يف كل ما يخدم وطنكم و�أمتكم من
�أجل م�ستقبل مزدهر مواكب للثورات ال�صناعية املتالحقة ،وللعمل يف بيئة
�صحية نظيفة هدفها الأول الوطن واملواطن».
بعد ذلك مت عر�ض فيلم وثائقي عن الكلية والتي تعنى بالدرا�سات
الإ�سرتاتيجية ودورها يف �إعداد القادة الإ�سرتاتيجيني،والربنامج الدرا�سي
الذي �ست�شتمل عليه الدورة � ،إىل جانب عر�ض جوانب من الدرا�سة النظرية
والتطبيقات العملية والزيارات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة
بربنامج الدورة.

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة والتوجيه املعنوي ي�شاركان يف مهرجان �صاللة ال�سياحي
�شارك متحف ق��وات ال�سلطان امل�سلحة يف فعاليات مهرجان �صاللة
ال�سياحي لهذا العام خالل الفرتة ( ،)8/22-17وذل��ك للتعريف بعراقة
املوروث الع�سكري ال ُعماين وما �شهدته قوات ال�سلطان امل�سلحة من تطوير
وحتديث بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
وي�سعى املتحف من خالل هذه امل�شاركة �إىل التعريف كذلك مبا يحتويه
من مكنونات و�إرث ح�ضاري له دالالت��ه التاريخية وما يت�صل بالتاريخ
الع�سكري ال ُعماين وم�سرية تطور قوات ال�سلطان امل�سلحة مب�شاركة من التوجيه
املعنوي ،وبهدف �إب��راز املنجزات الع�سكرية ،وما ت�شهده ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة من �أن�شطة وفعاليات ،وما تقوم به من مهام ع�سكرية ووطنية عرب
و�سائل الإعالم املختلفة.
ويف �ضوء ه��ذه امل�شاركة رع��ى ي��وم  8/16ال�شيخ �سامل بن عوفيت
ال�شنفري رئي�س بلدية ظفار افتتاح جناح متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
والتوجيه املعنوي برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة املقام يف مركز
البلدية الرتفيهي ب�صاللة.
وقد ا�ستمع راعي املنا�سبة واملدعوون �إىل �رشح مف�صل عن تاريخ املتحف
وما ي�ضمه من خمطوطات وجم�سمات متنوعة ،ومت عر�ض لوحة مف�صلة لقلعة
عر�ضا
بيت الفلج منذ �إن�شائها وحتى افتتاحها يف العهد الزاهر ،كما �شاهدوا ً
ملجموعة من الأ�سلحة التقليدية واحلديثة وبع�ض املج�سمات الع�سكرية.
كما ا�ستمع راعي املنا�سبة واحل�ضور �إىل �إيجاز عن م�شاركة التوجيه
املعنوي و��شرح للمعرو�ضات املتمثلة يف جمموعة من ال�صور ال�ضوئية
حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه � -إ�ضافة �إىل عدد من ال�صور ال�ضوئية

والأف�لام الوثائقية والربامج التلفزيونية التي حتكي منجزات تطور قوات
ال�سلطان امل�سلحة ,وع��دد من �إ���ص��دارات جملة «جند ُع��م��ان» ،وع��دد من
املطبوعات والإ�صدارات املتنوعة للتوجيه املعنوي.
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التوجيه املعنوي ينظم زيارات للمع�سكرات واملواقع احلدودية
مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
تكرم عد ًدا من �أ�سر املتوفني بقوات ال�سلطان امل�سلحة

•• يف �إط��ار االهتمام والرعاية
االجتماعية التي توليها ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ملنت�سبيها،
قامت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�����س��ل��ح��ة مم��ث��ل��ة يف اخل��دم��ات
االجتماعية الع�سكرية يوم 8/7
•• نظمت رئا�سة �أرك��ان ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ممثلة يف التوجيه املعنوي يف
العا�رش من ذي احلجة زيارات �إىل عدد من
املع�سكرات واملواقع احلدودية مبنا�سبة
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عيد الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك ،وذل��ك يف �إط��ار
الرعاية واالهتمام اللذين توليهما قوات
ال�سلطان امل�سلحة ملنت�سبيها.
وق��د ق��ام العميد ال��رك��ن ح�سن ب��ن 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
�أرك���ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،وق��ادة
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ومتنياتهم
بالتوفيق ال��دائ��م يف خ��دم��ة ه��ذا الوطن
العزيز واملحافظة على مقدراته ومكت�سباته
الوطنية� ،إىل ال�ضباط والأف����راد الذين
يق�ضون �أي���ام العيد امل��ب��ارك يف مواقع
الواجب ،كما مت تقدمي الهدايا الرمزية بهذه
املنا�سبة ال�سعيدة.
وقد عرب الذين �شملتهم الزيارة من ال�ضباط
والأفراد عن عظيم تقديرهم وبالغ �رسورهم
و�سعادتهم بهذه الزيارة واللفتة الطيبة
ا�سا �أُمناء،
حر ً
نحوهم وهم على ثغور الوطن َّ
وجنو ًدا خمل�صني للوطن وجاللة �سلطان
أكف
البالد املفدى  -رعاه اهلل  -رافعني � َّ
ال�رضاعة �إىل املوىل القدير �أن يحفظ موالنا
ح����ضرة �صاحب اجل�لال��ة القائد الأع��ل��ى
للقوات امل�سلحة ،و�أن مي َّ��ن على جاللته
مبوفور ال�صحة والعافية والعمر املديد،
و�أن يعيد ه��ذه املنا�سبة و�أمثالها على
دائما يف مزيد من مظاهر
جاللته ُ
وعمان ً
الأمن و�شواهد الأمان ،وعلى طريق التقدم
واالزدهار.

بتكرمي ع��دد م��ن �أ��س�ر املتوفني
من منت�سبي وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وذل��ك حتت
رع��اي��ة العميد ال��رك��ن را���ش��د بن
حميد املقبايل رئي�س اخلدمات
االجتماعية الع�سكرية.
وي����أت���ي ه���ذا ال��ت��ك��رمي ال��ذي
�أقيم مبقر اخلدمات االجتماعية
الع�سكرية مبع�سكر املرتفعة ت�أكي ًدا
على االهتمام والرعاية املتوا�صلة
التي يحظى بها منت�سبو ق��وات
وتقديرا للدور
ال�سلطان امل�سلحة،
ً
البطويل الذي ق َّدموه يف ميادين
ال�رشف والفداء ،و�أدائهم للواجب
ال��وط��ن��ي امل��ق��د���س وت�ضحياتهم
اجل��ل��ي��ل��ة يف ال����ذود ع��ن ال��وط��ن
والدفاع عن مكت�سباته الغالية.
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الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع ت�شارك يف �أعمال الدورة التا�سعة للجنة خرباء الأمم املتحدة
�شاركت ال�سلطنة ممثلة يف الهيئة الوطنية
للم�ساحة ب���وزارة ال��دف��اع يف �أع��م��ال ال��دورة
التا�سعة للجنة خ�براء الأمم املتحدة املعنية
ب�إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية
( )UN-GGIMخ�لال الفرتة ( )8/9-7يف
مقر الأمم املتحدة يف نيويورك برئا�سة العميد
الركن جوي �أحمد بن �سيف البادي رئي�س الهيئة
الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع.
وت��ق��وم الأمم امل��ت��ح��دة متمثلة يف جلنة
خرباء الأمم املتحدة املعنية ب�إدارة املعلومات
اجلغرافية املكانية العاملية يف تعزيز التعاون
ال���دويل م��ن خ�لال تقدمي ومناق�شة التقارير
الأممية عن جميع امل�سائل املتعلقة باملعلومات

اجلغرافية املكانية وامل�ساحية ،واملو�ضوعات
ذات ال�صلة �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
ل�ل�أمم املتحدة .حيث تعمل الهيئة الوطنية

للم�ساحة ب���وزارة ال��دف��اع على تطبيق جميع
تو�صيات املجل�س املتعلقة بهذا ال�ش�أن وفقا
للأولويات.

تخريج دورتي القادة والأركان ال�صغرى مبدر�سة تدريب ال�ضباط

احتفلت مدر�سة تدريب ال�ضباط يوم  7/25بتخريج دورتي
القادة والأرك��ان ال�صغرى ( )76و( ،)77وذلك حتت رعاية العميد
الركن �أحمد بن �سليمان بن حممد العبادي رئي�س اخلدمات الهند�سية
بوزارة الدفاع.
وقد ح�صل املالزم �أول خليفة بن عبداهلل ال�ضباري من قيادة لواء

امل�شاة ( )11على املركز الأول يف الدورة ( ،)76فيما جاء املالزم �أول
�أ�سعد بن علي املعمري من الكتيبة الثانية حر�س احلدود يف املركز
الأول يف الدورة (.)77
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز وال�شهادات على
�أوائل الدورتني ,وتوزيع ال�شهادات على اخلريجني.

ختام بطولة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية لل�سباحة لعام 2019م

اختتمت يوم  8/6بطولة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية لل�سباحة لعام
2019م حتت رعاية العميد الركن بحري �سيف بن حممد احلب�سي قائد
قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية.
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وقد �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور فعاليات الت�صفيات النهائية يف
البطولة ،ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بت�سليم الك�ؤو�س والدروع واجلوائز
التقديرية على الفائزين.

الكلية الع�سكرية التقنية تنظم �أ�سبوعً ا تعريفيًا لطالبها اجلدد

بد�أت الكلية الع�سكرية التقنية يوم 8/25
فعاليات الأ�سبوع التعريفي لطالب الدبلوم
ال��ع��ام (ال��دف��ع��ة ال�سابعة) للعام الأك��ادمي��ي
(2020/2019م) ،بعد �أن �أن��ه��وا �إج���راءات
ت�سجيلهم يف الكلية.
يف بداية فعاليات الأ�سبوع التعريفي رحب
املهند�س حميد بن �سعيد الهدابي عميد الكلية
الع�سكرية التقنية بالإنابة بالطلبة امللتحقني
حديثا بالكلية ،م�ؤكدا لهم �أهمية هذه املرحلة
من حياة الطالب بان�ضمامه لهذا ال�رصح العلمي
الذي جاء ت�شييده بتوجيهات �سامية من لدن
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -

حفظه اهلل ورعاه  -لرفد وزارة الدفاع وقوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الأمنية واملدنية
بالكوادر الوطنية الفنية املتخ�ص�صة وامل�ؤهلة،

حاثا �إياهم على بذل املزيد من اجلهد والعطاء
لتطوير مهاراتهم ال�شخ�صية والفنية ،متمنيا لهم
التوفيق يف م�شوارهم العلمي والعملي.

مركز الأمن البحري ي�ستعد لتنفيذ التمرين (دولفني 2019م) فـي الن�صف الثاين من �سبتمرب القادم

ي�ستعد مركز الأمن البحري بالتعاون مع الهيئة العامة للطريان
املدين و�رشكة مطارات ُعمان لتنفيذ التمرين (دولفني 2019م) وذلك
يف الن�صف الثاين من �سبتمرب القادم وب�إ�سناد من �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية ،واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخرى ،ومب�شاركة اجلهات ذات العالقة بوزارة اخلارجية ،ووزارة النقل
واالت�صاالت ،ووزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون
املناخية ،ووزارة ال�ش�ؤون القانونية ،ووزارة ال�صحة ،والطريان ال ُعماين،
وعدد من امل�ؤ�س�سات املدنية ،وعدد من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
يحاكي التمرين (دولفني 2019م) فر�ضية �سقوط طائرة مدنية
جتارية يف البحر الإقليمي لل�سلطنة قبالة مطار م�سقط الدويل ،و�سيتم
تنفيذ التمرين على مرحلتني؛ الأوىل مرحلة بحرية يديرها مركز الأمن
البحري ،والأخرى مرحلة برية تتعامل معها �رشطة ُعمان ال�سلطانية
واجلهات ذات العالقة ،ويهدف التمرين ب�شكل عام �إىل الوقوف على
م�ستويات �رسعة اال�ستجابة لعمليات البحث والإنقاذ ،والتحقق من فعالية
اال�ست�شعار الفوري واالت�صاالت واال�ستجابة ال�رسيعة ،وعمليات القيادة
وال�سيطرة ،وتفعيل �آليات ربط مراكز العمليات املختلفة ،وقد مت و�ضع
�سري �أحداث التمرين وخطط تنفيذه مبا يعمل على تعزيز م�ستوى القدرات
والكفاءات الوطنية ،وتبادل اخلربات بني خمتلف الوحدات واجلهات

امل�شاركة يف التمرين ،وكذلك يف �إطار خطط الت�أهيل واجلاهزية جلميع
القطاعات امل�شاركة ،ومبا يحقق الأه��داف الوطنية املتوخاة ،ووفقا
للمهام والواجبات املوكلة ملركز الأمن البحري واجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى وامل�ؤ�س�سات املدنية واخلا�صة امل�شاركة يف التمرين.
وقد قدمت يوم � 8/28رشكة مطارات ُعمان مبقر ال�رشكة مبطار
مرئيا يحاكي اخلطة العامة لتمرين (دولفني
عر�ضا
م�سقط ال��دويل
ً
ً
٢٠١٩م) مبرحلتيه البحرية والربية لكافة اجلهات امل�شاركة وامل�ساندة
يف فعاليات التمرين.

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة ينظم برناجمني تدريبيني يف الإر�شاد املتحفي والإدارة املتحفية

نظم متحف ق��وات ال�سلطان امل�سلحة خ�لال الفرتة ()8/28-18
برناجمني تدريبيني بنادي ال�شفق التابع لقوات ال�سلطان امل�سلحة ،جاء
الربنامج الأول يف جمال الإر�شاد املتحفي وفنونه ،بينما الربنامج الآخر
يف جمال الإدارة املتحفية والإ�ضاءة.
وقد رعى حفل اخلتام العميد الركن �صالح بن �أحمد الهنائي رئي�س
املرا�سم الع�سكرية والعالقات العامة برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
و�شارك يف الربناجمني التدريبيني �إىل جانب منت�سبي متحف قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،عدد من املخت�صني من وزارة الرتاث والثقافة ،ووزارة
ال�سياحة ،واملتحف الوطني ،ومتحف املدر�سة ال�سعيدية ،والبنك املركزي
ال ُعماين ،واملتحف الوطني ،ومتحف املدر�سة ال�سعيدية ،ومتحف بيت
الغ�شام .
وقد اطلع امل�شاركون من خالل الربناجمني على طرق الإر�شاد املتحفي
احلديثة ،والتعرف على تاريخ املتاحف و�أ�ساليب عر�ض املقتنيات
والتحف واملخطوطات واملج�سمات داخل املتحف� ،إ�ضافة �إىل جماليات

ا�ستخدام تقنيات الإ�ضاءة ،وكيفية الإدارة املتحفية والفعاليات الثقافية
لزوار املتاحف ،كما ت�ضمن الربناجمان تطبيقات عملية ترتجم املنهاج
النظري الذي تعلمه امل�شاركون للوقوف على مدى اال�ستفادة من م�ضمون
الربناجمني.
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النادي العلمي باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي�شارك يف امل�سابقة الدولية الرابعة لبحوث وابتكارات
الطلبة بجمهورية م�صر العربية

�شارك النادي العلمي التابع لهند�سة الكهرباء وامليكانيك باجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين يوم  7/29يف فعاليات امل�سابقة الدولية الرابعة لبحوث
وابتكارات الطلبة بجمهورية م�رص العربية ،خالل الفرتة من (.)8/1 - 7/29
العماين خالل
وق��د �أح��رز النادي العلمي باجلي�ش ال�سلطاين ُ
م�شاركته يف هذه امل�سابقة املركز الثالث على م�ستوى امل�سابقة،
وذلك عن م�رشوع كا�شف ومعالج الألغام والورقة البحثية اخلا�صة
به ،والذي هو عبارة عن نظام حماية للمكلفني بالتعامل مع الألغام
والقنابل واملتفجرات ،حيث مت تطوير امل�رشوع على م�ستوى عالٍ
بتزويده ب�أنظمة روبوتية متطورة ت�سمح بالتفتي�ش والتعامل مع
املخاطر املحتملة للمتفجرات على م�سافة �آمنة.

توقيع مذكرة تفاهم بني مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة وجامعة جال�سكو كالـدونيان
�ضمن خطط االرت��ق��اء والتعاون العلمي والتدريبي والتبادل
الأكادميي بني قوات ال�سلطان امل�سلحة وامل�ؤ�س�سات العلمية والعاملية
املرموقة وقعت مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة مع جامعة
جال�سكو كالـدونيان مذكرة تفاهم يف �شهر يوليو املا�ضي مبقر
اجلامعة ،حيث وقعها من جانب اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
العقيد طبيب �سليمان بن حمدان املعويل �آمر مدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة .ومن جامعة جال�سكو كالـدونيان الدكتورة �شارون
بلومنذال عميدة كلية التمري�ض باجلامعة.
وتعد جامعة جال�سكو كالـدونيان من اجلامعات العريقة يف جمال
عاما ،وي�أتي توقيع هذه
التمري�ض ،وبخربة ت�صل �إىل �أكرث من (ً )150
االتفاقية من �أجل متحي�ص برامج ومناهج دبلوم التمري�ض الع�سكري
الذي مينح من قبل مدر�سة اخلدمات الطبية ك�أحد الربامج املهمة والتي
تنفرد بها املدر�سة لي�ست فقط على م�ستوى ال�سلطنة ،و�إمنا على م�ستوى
ال�رشق الأو�سط.
ولقد قامت اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة باختيار هذه اجلامعة
نظرا لعراقتها يف تدري�س املهن الطبية وخربتها يف ال�سلطنة ،والتي تعد
من �أوائل اجلامعات التي جاءت �إىل ال�سلطنة ممثلة يف كلية كالـدونيان
الهند�سية.
وبهذه املنا�سبة �رصح العقيد طبيب �آمر مدر�سة اخلدمات الطبية
للقوات امل�سلحة قائال�« :إنه ملن ح�سن الطالع ب�أن يتم تكليفي بالتوقيع
على مذكرة تفاهم بني مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة وجامعة
جال�سكو كالدونيان ,هذه املذكرة �سيكون لها نتاج �إيجابي لي�س
ملدر�سة اخلدمات الطبية فقط ،و�إمنا مل�سرية تعليم التمري�ض واملهن
الطبية امل�ساعدة يف ال�سلطنة ،حيث �إن مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة هي من م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سلطنة التي تقدم برامج

لي�س فقط يف التمري�ض الع�سكري و�إمنا
يف خمتلف التخ�ص�صات :كالأ�شعة،
والأ�سنان ،والعيون ،وال�صحة العامة،
و�إدارة املعلومات ال�صحية ،والتي �إن
�شاء اهلل تعاىل �سوف ت�ساهم يف تخريج
كفاءات قادرة على �أداء ما يناط بها
من مهام� ،سواء يف البيئة الع�سكرية
�أو يف امل�ست�شفيات الأخ��رى ،ونتمنى
�أن تكون هذه نقطة بداية لتعاون �أكرب
العقيد طبيب
يف امل�ستقبل ،و�صوال �إىل ما ت�صبو
�سليمان بن حمدان املعويل
�آمر مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة
�إليه قوات ال�سلطان امل�سلحة واجلي�ش
العماين واخلدمات الطبية
ال�سلطاين ُ
يف تقدمي اخلدمة والرعاية الطبية املميزة ملنت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة».

م�شاركات الفريق الوطني للرماية يف بطولة ك�أ�س العامل
• �شارك الفريق الوطني للرماية يف بطولة ك�أ�س العامل لرماية الأهداف
الطائرة ،والتي �أقيمت فعالياتها يف جمهورية فنلندا خالل الفرتة (.)8/23-8
• كما توجه يوم  8/22الفريق الوطني للرماية �إىل جمهورية الربازيل
االحتادية للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س العامل لرماية �أ�سلحة الر�صا�ص و�ضغط
الهواء ،والتي ت�ستمر فعالياتها حتى الرابع من �شهر �سبتمرب القادم.
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وت�أتي امل�شاركات اخلارجية للفريق الوطني للرماية وباقي الفرق
الريا�ضية الع�سكرية يف �إطار اخلطط التدريبية التي تنتهجها قوات ال�سلطان
امل�سلحة لرفع م�ستوى الأداء الريا�ضي و�إدام��ة الفرق الوطنية التي متثل
ال�سلطنة يف املحافل الإقليمية والدولية مبايحقق الأهداف الع�سكرية والوطنية
املن�شودة.

�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والأدوار الإن�سانية
•• يف �إطار اخلدمات الإن�سانية التي
تقدمها وزارة الدفاع وق��وات ال�سلطان
امل�سلحة للمواطنني واملقيمني على
�أر���ض الوطن جن ًبا �إىل جنب مع باقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى•• .
نقل مواد
• قامت يوم  8/4طائرة عمودية تابعة
ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بنقل عدد من
املواد الإن�شائية لأغرا�ض البناء �إىل املناطق
اجلبلية لقرية النجد التابعة لوالية وادي بني
خالد مبحافظة �شمال ال�رشقية.
�إخالء طبي
• قامت �إحدى الطائرات العمودية التابعة
ل�سالح اجل��و ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين ي��وم 8/8
بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من م�شاكل
�صحية ،حيث مت نقلها من مركز �صحي ليما
�إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي
العالج الالزم.
• وق��ام��ت �إح���دى ال��ط��ائ��رات العمودية
التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين م�ساء
ي��وم  8/15بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة
ُعمانية تعاين من ظروف �صحية طارئة ،حيث
مت نقلها من م�ست�شفى دبا مبحافظة م�سندم
�إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال الباطنة
لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إح��دى الطائرات العمودية
التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 8/17بعملية �إخ�لاء طبي عاجل ملواطنة
تعاين من ظروف �صحية طارئة ،حيث نقلتها
الطائرة من م�ست�شفى م�صرية مبحافظة جنوب
ال�رشقية �إىل م�ست�شفى خولة وم��ن ث��م عن
طريق �سيارة الإ�سعاف مت نقلها اىل م�ست�شفى
النه�ضة مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
البحث عن املواطنني يف عر�ض البحر
• قامت �إحدى الطائرات التابعة ل�سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم  8/13بعملية
بحث عن مواطن ُعماين يف عر�ض البحر �إثر

تعر�ضه حلادث غرق يف منطقة اجلفن التابعة
لنيابة الأ�شخرة.
• كما متكنت �إح��دى الطائرات التابعة
ل�سالح اجل��و ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين يف �ساعة
مت�أخرة من م�ساء يوم  8/16من العثور على
مواطنني ُعمانيني ب�صحة جيدة مع قاربهم

يف عر�ض البحر بعد عملية بحث م�ستمرة
تكللت بالنجاح ،حيث مت العثور على القارب
�شمال �رشق والية امل�صنعة ،وقد مت التوا�صل
مع �رشطة خفر ال�سواحل الذين قاموا بدورهم
بقطر القارب �إىل ال�شاطئ.
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�إعداد:النقيب� /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي ت�صويــر :الرقيب �أول/حممد بن �أحمد البلو�شي  -العريف�/أحمد بن فهد الوهيبي  -اجلندي� /أحمد بن غريب الها�شمي

يف �إطار الرعاية ال�سامية جلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه:

بعثـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ــج الع�سكـري ـ ــة ت�ؤدي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري�ضـ ـ ــة احلـ ــج املباركـ ــة لعـ ــام 1440هـ

يف �إطار الرعاية ال�سامية التي يوليها ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ورعاه  -ملنت�سبي قوات جاللته البا�سلة واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخرى ،مت ت�سيري بعثة احلج الع�سكرية لعام 1440هـ للديار املقد�سة لأداء فري�ضة احلج املباركة ،والتي
يت� َّرشف بت�سيريها �سنو ًيا التوجيه املعنوي برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث يقوم بالإعداد
والتنظيم لت�سيري بعثة احلج الع�سكرية ،واتخاذ كافة الإجراءات املتعلقة بالبعثة بالتن�سيق مع �سفارة
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف ال�سلطنة ،ومع بعثة احلج ال ُعمانية التابعة لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية وغريها من اجلهات ذات العالقة  ،وذلك من �أجل توثيق التوا�صل والتعاون بني جميع الأطراف
بهدف ت�سهيل �إجراءات البعثة وفقا لل�رشوط والأنظمة املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
وبحمد اهلل وف�ضله �أ َّدت بعثة احلج
الع�سكرية لعام 1440ه��ـ فري�ضة احلج
�ضمت عد ًدا من احلجاج
املباركة والتي َّ
من منت�سبي ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
والقطاعات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
وق��د غ��ادرت بعثة احل��ج الع�سكرية
ال��ب�لاد ي��وم  8/5متوجهة �إىل الديار
املقد�سة لأداء فري�ضة احل��ج املباركة
وذل��ك على منت عدد من طائرات النقل
العماين.
التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
وكان يف وداع البعثة لدى مغادرتها
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البالد بقاعدة ال�سيب اجلوية اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن �آم��ر كلية الدفاع
الوطني ،وعدد من كبار ال�ضباط بقوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى.
هذا ،وقد عادت �إىل البالد يوم 8/14
بعثة احلج الع�سكرية قادمة من الديار
املقد�سة بعد �أداء فري�ضة احل��ج لهذا
العام ،وكان على ر�أ�س م�ستقبليها �أثناء
و�صولها قاعدة ال�سيب اجلوية املكرم
يحيى بن ر�شيد �آل جمعة ع�ضو جمل�س
ال��دول��ة ،وع��دد م��ن كبار �ضباط ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
العماين واجلهات الأمنية الأخرى.
ُ
وقد عادت بعثة احلج الع�سكرية على
م�تن ط��ائ��رات نقل تابعة ل�سالح اجلو
العماين ،و�أدى جميع منت�سبيها
ال�سلطاين ُ
منا�سك احلج بكل �سهولة وي�رس ،وكان
جميعهم ب�صحة وعافية.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة �أج����رى م��ن��دوب
التوجيه املعنوي ع��د ًدا من اللقاءات،
حيث �رصح املكرم يحيى بن ر�شيد �آل
جمعة راعي املنا�سبة ملندوب التوجيه
املعنوي قائال« :ي�رسنا يف هذا اليوم �أن

ن�ستقبل الأخوة والزمالء من �أع�ضاء بعثة
احلج الع�سكرية التي تت�ألف من العاملني
واملتقاعدين من منت�سبي قوات ال�سلطان
امل�سلحة والأج��ه��زة الأمنية الأخ���رى،
وت�أتي هذه البعثة مكرم ًة �سامي ًة من لدن
موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة رعاه اهلل ،وهي
بعثة �سنوية ،ف�أهال بهم وهم عائدون من
تلك الديار املقد�سة �إىل �أهلهم و�إىل بلدهم
العزيز ُعمان ،و�أمتنى للجميع �أن يوفقهم
اهلل و�أن يزيدهم من ف�ضله� ،إن��ه �سميع
قريب جميب الدعاء».

وق��د راف��ق البعثة الع�سكرية فريق
�إداري متكامل �ضم كافة التخ�ص�صات
الإداري���ة والطبية والإعالمية والفنية،
وذلك لتقدمي �أف�ضل اخلدمات ملنت�سبي
البعثة و�أداء احل��ج��اج ملنا�سكهم يف
امل�شاعر املقد�سة بكل �سهولة وي�رس ،وفق
اخلطط املو�ضوعة م�سبقا ومب��ا يحقق
الأهداف الإميانية لهذه الرحلة املباركة.
وق��ال العقيد الركن ج��وي مهند�س
حمود بن �سامل الغافري قائد بعثة احلج
الع�سكرية�« :أتوجه بال�شكر اجلزيل لكل
من �أ�سهم يف جن��اح ت�سيري بعثة احلج
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املكــــرم يحيـــى بن ر�شيــد �آل جمعــــة:

ً
ً
�سامية من لدن موالنا جاللة القائد
مكرمة
«ت�أتي هذه البعثة
الأعلى للقوات امل�سلحة -رعاه اهلل -وهي بعثة �سنوية ف�أهال بهم وهم
عائدون من تلك الديار املقد�سة �إىل �أهلهم و�إىل بلدهم العزيز عُ مان»

الع�سكرية لهذا ال��ع��ام ،حيث مت جتهيز
كافة املتطلبات الإداري���ة للبعثة ،كما
مت التوا�صل والتن�سيق مع بعثة احلج
العمانية ،وكذلك مت التن�سيق مع اجلهات
ُ
املعنية واملخت�صة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،و�أت��ق��دم بعظيم االمتنان
وجزيل ال�شكر ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجل�لال��ة ال�سلطان ق��اب��و���س ب��ن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظه اهلل ورع���اه -على مكرماتهال�سامية ،و�أ�سال اهلل �أن يدمي عليه ال�صحة
والعافية».
ومن جانبه قال املقدم الركن نا�رص بن
حمد الكثريي �ضابط النقليات لبعثة احلج
الع�سكرية« :مت بف�ضل اهلل وتوفيقه التعاقد
مبكرا مع �إح��دى �رشكات النقل العاملة
واملتخ�ص�صة وامل��ع��ت��م��دة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،حيث مت ا�ستئجار ()9
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حافالت حديثة وجمهزة ب�أف�ضل و�سائل
ال��راح��ة والأم����ان لنقل ح��ج��اج البعثة
خالل وجودهم يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة».
وق��ال الرائد الركن طيار نا�رص بن
خمي�س ال�شحي من �سالح اجلو ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين« :ي��ق��وم �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين بت�سيري رحالت جوية �إىل الديار
املقد�سة �سنويا لنقل منت�سبي �أ�سلحة قوات
ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى لأداء فري�ضة احلج ،ويعد
ذلك ترجمة ملا توليه احلكومة من اهتمام
ورعاية ملنت�سبي �أ�سلحة قوات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية
الأخرى ،حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه».

كما حت��دث ال�ضابط م��دين حممد بن
حميد ال�سكيتي طبيب البعثة قائال« :احلمد
هلل رب العاملني كانت الرحلة مي�رسة ،وقام
الفريق الطبي بتقدمي الرعاية ال�صحية
املطلوبة حلجاج البعثة الع�سكرية يف
�سبيل ت�سهيل �أداء منا�سكهم الدينية بكل
ُي�رس ،و�أ�سال اهلل تعاىل �أن يتقبل من اجلميع
�صالح الأعمال».
و�أ���ض��اف النقيب نا�رص ب��ن طالب
العلوي املن�سق العام لبعثة احلج الع�سكرية
قائال« :د�أبت بعثة احلج الع�سكرية لهذا
العام على توفري كافة ال�سبل ملنت�سبيها،
حيث مت ا�ستئجار امل�ساكن يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة مبوا�صفات
عالية من الناحية اال�ستيعابية ،وكذلك
النظافة وقربها من احلرمني ال�رشيفني،
كما مت التن�سيق مع اجلهات الأمنية يف
اململكة العربية ال�سعودية حول ا�ستقبال
ال��ب��ع��ث��ة يف امل��دي��ن��ة وم���روره���ا مبكة
املكرمة وامل�شاعر املقد�سة».
وق��ال النقيب جوي حمد بن عامر
البطا�شي �ضابط احلركة اجلوية لبعثة
احلج الع�سكرية« :بحمد اهلل وتوفيقه
مت��ت ك��اف��ة الإج������راءات ال�لازم��ة يف
م��ط��اري امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة والطائف
ال�ستقبال احلجاج ،وقد مل�سنا التعاون
الب َّناء من قبل اجلهات املعنية باململكة
العربية ال�سعودية ،حيث يقوم �سالح
العماين بت�سيري �ست
اجل��و ال�سلطاين ُ
رح�لات جوية لبعثة احل��ج م��ن و�إىل
م�سقط».

وعن �أدوار اخلدمات الطبية بالقوات
امل�سلحة ال��ت��ي تقدمها للحجاج قال
ال�ضابط مدين يون�س بن �أحمد ال�رشجي
طبيب البعثة« :تقوم اخلدمات الطبية
مبكرا لبعثة
للقوات امل�سلحة باال�ستعداد
ً
احل��ج الع�سكرية ،حيث مت جتهيز �ستة
مراكز طبية لهذا ال�ش�أن ،وقد مت �إجراء
كافة الفحو�صات الطبية الالزمة جلميع
حجاج البعثة للت�أكد من �سالمة و�صحة
احلجاج ومدى قدرتهم على �أداء منا�سك
احل���ج ،حيث مت االن��ت��ه��اء م��ن حت�صني

احل��ج��اج قبل �شهر رم�ضان امل��ب��ارك،
الأمر الذي �سهل باقي الإجراءات الطبية
الأخ���رى ،كما مت التن�سيق مع اجلهات
املعنية يف اململكة العربية ال�سعودية
يف كافة اجلوانب املتعلقة بهذا ال�ش�أن،
ويرافق بعثة احلج الع�سكرية فريق طبي
متخ�ص�ص جمهز بكافة امل�ستلزمات
الطبية لتقدمي اخلدمات الطبية الالزمة
للحجاج خالل مو�سم احلج».
وقال ال�ضابط مدين عمار بن يا�رس
الكندي �أحد �إداريي البعثة ومعلم منا�سك:

«مت عقد اجتماع �إداري ت��وع��وي عام
جلميع احل��ج��اج ،قبل م��غ��ادرة البعثة
للديار املقد�سة بوقت منا�سب ي�ستطيع
احل����اج م��ع��ه ال��ت��ك��ي��ف وال��ت��ه��ي���ؤ لهذه
الرحلة الربانية ،وق��د مت خالله �رشح
منا�سك احلج من قبل معلمي املنا�سك،
لتب�صري احلجاج بامل�شاعر والأع��م��ال
الواجب ت�أديتها ،والإر�شادات املختلفة،
ويف الديار املقد�سة ا�ستمرت الدرو�س
وامل��ح��ا��ضرات �أوال ب����أول ط���وال �أي��ام
احلج».

بعثة احلج الع�سكرية لعام 1440هـ �أدَّت فري�ضة احلج املباركة والتي �ض َّمت عد ًدا من
احلجاج من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة والقطاعات الع�سكرية والأمنية الأخرى

21

العــدد 512
�أغ�سط�س 2019

الرائد الركن طيار
نا�صر بن خمي�س ال�شحي

املقدم الركن
نا�صر بن حمد الكثريي

ال�ضابط مدين
عمار بن يا�سر الكندي

النقيب
�أحمد بن عبداهلل ال�صبحي
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العقيد الركن جوي مهند�س
حمود بن �سامل الغافري
قائد بعثة احلج الع�سكرية لعام  1440هـ

ك��م��ا حت���دث ال��ن��ق��ي��ب �أح��م��د ب��ن ع��ب��داهلل
ال�صبحي ال�ضابط الإداري والإعالمي للبعثة
قائل « :بحمد من هلل وتوفيقه �أدت بعثة احلج
اً
الع�سكرية كافة منا�سكها يف الديار املقد�سة
بكل �سهولة وي�رس ،وقد �صاحب البعثة كوادر
�إدارية وطبية و توعوية هدفها الأول والأهم هو
ت�سهيل كافة ال�سبل للحجاج لت�أدية منا�سكهم
بكل �أريحية ،واحلمد هلل ها هي بعثة احلج
الع�سكرية تعود للبالد بعد �أن كللت م�ساعي
منت�سبيها بالنجاح والتوفيق».
وقال الوكيل �أول نا�رص بن علي الكلباين
(ح���اج)« :ك��ل ال�شكر والتقدير لكل القائمني
على بعثة احلج الع�سكرية ،وي�رشفني �أن �أرفع
ال�شكر والتقدير ملوالنا القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورع��اه  -على تف�ضله
مبنح منت�سبي قواته امل�سلحة واجلهات الأمنية
الأخرى هذه املكرمة ال�سامية ،كما �أ�شكر جميع
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القائمني على ت�سيري بعثة احل��ج الع�سكرية،
ون�س�أل اهلل التوفيق جلميع احلجاج و�أن يجعل
مربورا و�سعيهم م�شكورا».
حجهم
ً
وحت���دث الوكيل �أول �سلطان ب��ن �سعيد
العلوي (ح��اج)« :بحمد هلل و�صلنا �إىل �أر���ض
ال��وط��ن العزيز بعد �أن �أدي��ن��ا فري�ضة احل��ج،
ونتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل كافة الطاقم الإداري
لبعثة احلج الع�سكرية على ما بذلوه من جهود،
وي�سعدين �أن �أرفع ال�شكر ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه
اهلل -على تف�ضله مبنح منت�سبي قوات جاللته
امل�سلحة واجلهات الأمنية الأخرى واملتقاعدين
هذه املكرمة ال�سامية».
وقال الوكيل حممد بن �سليمان الفار�سي
(ح���اج)« :احل��م��د هلل ذي اجل�لال والإك����رام �أن
وفقني حلج بيته احلرام هذا العام �ضمن بعثة
احلج الع�سكرية ،وقد �أدينا جميع املنا�سك بي�رس
و�سهولة بف�ضل من اهلل تعاىل �أوال ثم بجهود
الرجال املخل�صني من �إداري���ي البعثة الذين
نتقدم لهم بخال�ص عبارات ال�شكر والتقدير على
ما بذلوه من جهد خمل�ص يف توفري التوعية
و الإر�شاد يف كيفية �أداء منا�سك احلج والتي
تكللت بالنجاح واحلمد هلل ،وال�شكر مو�صول
للجنة املنظمة على ما قامت به ،ون�س�أل اهلل
تعاىل �أن يتقبل منا حجنا و�صاحلات �أعمالنا،
�إنه �سميع جميب الدعاء».
وحتدث الوكيل يو�سف بن عبداهلل الكحايل
�أح��د �إداري��ي البعثة« :بف�ضل من اهلل وتوفيقه
�أدينا منا�سك احلج بكل �سهولة ،وه��ذا بف�ضل
التخطيط امل�سبق للبعثة الع�سكرية ،واحلمد
هلل تظافرت اجلهود من قبل اجلميع ،وجميع

التوجيه املعنوي يحر�ص �سنويا على
الإعداد والتح�ض�ير لت�سيري البعثة
وا�ستكمال كافة اجلوانب واملتطلبات
الإدارية

ال�ضابط مدين
حممد بن حميد ال�سكيتي

النقيب جوي
حمد بن عامر البطا�شي

ال�ضابط مدين
يون�س بن �أحمد ال�شرجي

النقيب
نا�صر بن طالب العلوي

الوكيل �أول
نا�صر بن علي الكلباين

الوكيل �أول
�سلطان بن �سعيد العلوي

احلجاج كانوا متعاونني مع الطاقم الإداري
مما �ساعدهم يف تذليل ال�صعاب ،وهذا بدوره
�أدى �إىل جناح البعثة لهذا العام ،فادعو ربنا �أن
حجنا ويغفر لنا ذنبنا� ،إنه �سميع جميب
يتقبل َّ
الدعاء» .
وقال الرقيب �أول علي بن �سعيد البو�سعيدي
(حاج)« :بف�ضل من اهلل وحمده ،كنت من �ضمن
امل�شاركني يف بعثة احل��ج الع�سكرية ،ومت
تنفيذ املهام وفق جدول منظم ومن�سق ب�شكل
جيد �شمل العديد من املحا�رضات والدرو�س
الدينية والتعليمات املهمة م��ن قبل قائد
البعثة وم�ساعديه ال�ضباط ومعلمي املنا�سك
والإداري�ي�ن جزاهم اهلل خريا وكلل م�ساعيهم
بالأجر والثواب».
وحتدث الرقيب �أول بحري غ�صن بن �سيف
قائل« :احلمد هلل الذي
ال�شيدي �أحد �إداريي البعثة اً
وفقنا �إىل �إمتام �أداء م�شاعر احلج لهذا العام،
وقد �سعدت ب�أن كنت �أحد الإداري�ين يف البعثة
�أثناء التنظيم والإع��داد لت�سيري البعثة وتقدمي
اخلدمات الالزمة حلجاج بيت اهلل احل��رام يف
الديار املقد�سة ،واحلمد هلل رب العاملني كانت
كافة الإج��راءات والت�سهيالت مي�رسة ،وي�رسين
�أن �أرفع كل ال�شكر والتقدير ملوالنا القائد الأعلى

الوكيل
حممد بن �سليمان الفار�سي

الوكيل
يو�سف بن عبداهلل الكحايل

�أدّت بعث��ة احل��ج الع�سكري��ة
املنا�س��ك ب��كل �سهول��ة بف�ض��ل
التخطيط امل�سبق وتظافر اجلهود
من قبل اجلميع
للقوات امل�سلحة على تف�ضله مبنح هذه املكرمة
املُباركة ،ون�س�أل اهلل العزيز �أن يتقبل منا حجنا
ويتقبل دعاءنا».
وقال املدين علي بن حمود ال�شبيبي (حاج):
«ت�رشفت ب�أن �أكون من حجاج بيت اهلل احلرام مع
بعثة احلج الع�سكرية ،فاحلمدهلل الذي ي�رس لنا
جميعا فر�صة حج بيته العتيق هذا العام ،مبكرمة
ً
�سامية من ل��دن موالنا جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورع��اه  -والذي
تتواىل مكرماته ال�سامية للوطن واملواطن عامة
ولأبناء قواته امل�سلحة خا�صة ،و�أ�س�أل اهلل القبول
والر�ضوان لنا وجلميع حجاج بيت اهلل احلرام».
وحتدث مدين علي بن فري�ش ال�سيابي �أحد
قائل« :بحمد اهلل وتوفيقه عادت
�إداريي البعثة اً
العمانية بعد ت�أديتهم
بعثة احل��ج الع�سكرية ُ
منا�سك احل��ج والعمرة بكل �سهولة وي�رس �إىل
�أر�ض الوطن �ساملني غامنني ،داعني اهلل تعاىل
م�شكورا وذنبهم
مربورا و�سعيهم
�أن يكون حجهم
ً
ً
مغفورا ،حيث حر�ص الفريق الإداري والطبي
ً
باملدينة املنورة ومكة املكرمة على تقدمي
�أف�ضل اخلدمات ملنت�سبي البعثة لأداء منا�سكهم
يف امل�شاعر املقد�سة بكل �سهولة وي�رس لتحقيق
الأهداف الإميانية لهذه الرحلة املباركة.
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الرقيب �أول
علي بن �سعيد البو�سعيدي

الرقيب �أول بحري
غ�صن بن �سيف ال�شيدي

مدين
علي بن حمود ال�شبيبي

مدين
علي بن فري�ش ال�سيابي
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متابعة :املالزم /عزام بن عبدالرحمن البلو�شي  -مدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي ت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

تخريـــج الــدورة التحويليــــة لل�ضبــــاط و دفعـــــــــــــــــــة من اجلنود امل�ستجدين باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
احتفل اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم  8/6بتخريج دورة ال�ضباط التحويلية ودفعة من
اجلنود امل�ستجدين ،وذلك على ميدان كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة بـ (غال) حتت
رعاية اللواء الركن حمد بن نا�صر النبهاين �أمني عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين.
ب��د�أت مرا�سم االحتفال الذي �أقيم
على م��ي��دان اال�ستعرا�ض الع�سكري
بكتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة
بالتحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة،
بعدها ا�ست�أذن قائد الطابور راعي
احلفل بتفتي�ش ال�صف الأم��ام��ي من
ط��اب��ور اخل��ري��ج�ين ،ع��ق��ب ذل���ك ق��دم
ا�ستعرا�ضا ع�سكريا بامل�سري
اخلريجون
ً
البطيء مب�صاحبة معزوفات مو�سيقية
للفرقة املو�سيقية باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين.
وقد قام اللواء الركن �أم�ين عام
ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين
العــدد 512
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راع���ي املنا�سبة ب��ت��وزي��ع اجل��وائ��ز
التقديرية للحا�صلني على املراكز
الأوىل على م�ستوى الدورة التحويلية
لل�ضباط ودفعة اجلنود امل�ستجدين،
حيث جاء املالزم �أول زهران بن علي
البحري يف املركز الأول ،وح�صل
املالزم �أول زياد بن ح�سن ال�شق�صي
على املركز ال��ث��اين ،وحقق امل�لازم
�أول عدنان بن جمعة الرواحي املركز
الثالث� ،أما على م�ستوى دفعة اجلنود
امل�ستجدين ف��ق��د ج���اء يف امل��رك��ز
الأول على امل�ستوى العام اجلندي
امل�ستجد ماجد بن حميد ال�سيابي،
ونال اجلندي امل�ستجد خالد بن عامر
احلب�سي امل��رك��ز الأول يف ال�ضبط
ي ،وح�صل اجلندي
والربط
الع�سكري نْ ِ
َّ
امل�ستجد احلارث بن �سعيد اخلاطري
ع��ل��ى امل���رك���ز الأول يف امل�����ش��اة
الع�سكرية ،فيما حقق املركز الأول
25
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قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
يُ�س ِّلم �شهادات التخرج والرباءة ال�سلطانية ل�ضباط الدورة التحويلية

اجلندي امل�ستجد ماجد بن نا�رص النا�رصي يف الرماية
وا�ستخدام الأ�سلحة ،وح�صـل اجلندي امل�ستجد ح�سني بن
�سليمان اخلاطري على املركز الأول يف اللياقة البدنية،
فيما جاء اجلندي امل�ستجد �سلطان بن �سليمان العربي يف
املركز الأول يف مهارة امليدان والتعبئة.
بعد ذلك ر َّدد اخلريجون ن�شيد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين،
و�أدوا ق�سم الوالء ونداء الت�أييد ،وهتفوا ثال ًثا بحياة ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورع���اه ،بعدها �أدى
اخلريجون �سالم ال�رشف ،وتقدم قائد الطابور م�ست�أذ ًنا راعي
مر طابور
املنا�سبة باالن�رصاف من �أر�ض امليدان ،حيث َّ
اخلريجني من �أمام املن�صة بامل�سري العادي ،ويف اخلتام
ا�ستعرا�ضا ع�سكر ًيا
ق َّدمت الفرقة املو�سيقية الع�سكرية
ً
وعزفت مقطوعات مو�سيقية وع�سكرية متنوعة.
ح�رض املنا�سبة اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن غ�صن بن
هالل العلوي م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات،
وعدد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات
الع�سكرية والأمنية الأخ��رى ،وجمع من �ضباط و�ضباط
�صف و�أفراد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وعدد من �أولياء �أمور
اخلريجني.
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�ضمت
اجلدير بالذكر �أن دورة ال�ضباط التحويلية قد َّ
�ضباطً ا من مكتب الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،ومكتب
الأمني العام بوزارة الدفاع ،ورئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة ،واجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين ،واخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع  ،و�ش�ؤون البالط
ال�سلطاين.

�سلَّم اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 8/6
مبيدان ا�ستعرا�ض كتيبة تدريب قوات
ال�سلطان امل�سلحة �شهادات التخرج والرباءة
ال�سلطانيـــة ل�ضبـــاط الـــدورة التحويليـــة
املتخرجة ،وذلك عقب االنتهاء من مرا�سم
تخريج دورة ال�ضباط التحويلية ودفعة
اجلنود امل�ستجدين.
وق��د هن�أ ال��ل��واء ال��رك��ن قائد اجلي�ش
ال�سلطاين ال�� ُع��م��اين ال�ضباط اخلريجني
على نيلهم الثقة ال�سامية من لدن ح�رضة
�صاحب اجل�لال��ة القائد الأع��ل��ى للقوات
امل�سلحة  -حفظه اهلل ورع��اه  -ليكونوا
�ضباطً ا جن ًبا �إىل جنب مع من �سبقوهم
يف ق���وات ال�سلطان امل�سلحة ،م�شي ًدا
باال�ستعرا�ض الع�سكري والأداء املتميز
الذي ظهر به اخلريجون ،حا ًثا �إياهم على
بذل املزيد من اجلهد والعطاء خدمة لهذا
الوطن العزيز وقائده املفدى.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار ال�ضباط
وال�ضباط باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
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متابعة :املالزم �أول /علي بن عامر املحرزي

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

تخريـــج دورة �ضبــاط اخلدمــة املحـــدودة ودورة اجلنـــــــــــــــــــــود امل�ستجديــــن بالبحريــــة ال�سلطانيــــة العُمانيــــة

العمانية و�أ�سطولها البحري بالكوادر املدربة
�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية ترفد البحرية ال�سلطانية ُ
وامل�ؤهلة من خالل عقد الدورات التدريبية والت�أهيلية والتخ�ص�صية الع�سكرية والتي ت�صقل املتدربني باملهارات
يف خمتلف العلوم البحرية املت�صلة مبهامهم الوظيفية ،وتطوير مهاراتهم لأداء �أعمالهم بكل كفاءة واقتدار.
�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية د�أبت منذ ت�أ�سي�سها على ا�ستقبال الدفعات املتتالية من الباحثني عن العمل
من �أبناء الوطن الغايل ،وت�شهد �سنو ًيا تخريج الدفعات من ال�ضباط واجلنود البحريني ،وكان �آخر الدورات التي
العمانية بتخريجها م�ؤخ ًرا دورة �ضباط اخلدمة املحدودة ودورة اجلنود امل�ستجدين،
احتفت البحرية ال�سلطانية ُ
وذلك حتت رعاية اللواء الركن عامر بن �سامل العمري قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة ،وبح�ضور اللواء الركن بحري
العمانية.
عبداهلل بن خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ُ
وق����د �أق���ي���م االح���ت���ف���ال ع��ل��ى م��ي��دان
اال�ستعرا�ض الع�سكري بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية ،ب���أداء التحية الع�سكرية
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و���س�لام ال����شرف ،ث��م ق��ام راع��ي املنا�سبة
بتفتي�ش ال�����ص��ف الأم���ام���ي م��ن ط��اب��ور
اخلريجني.

بعدها قلد قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة
راع��ي االحتفال ميدالية اخلدمة الطويلة
وال�سلوك احل�سن لعدد من منت�سبي البحرية
تقديرا خلدمتهم الطويلة
ال�سلطانية ال ُعمانية،
ً
وتفانيهم يف �أداء الواجب الوطني املقد�س،
كما ق��ام راع��ي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز
لأوائل اخلريجني من الدورتني املتخرجتني.
ا�ستعرا�ضا ع�سكر ًيا
وق��دم اخلريجون
ً
��رورا من �أمام
بامل�سري العادي والبطيء م ً
املن�صة الرئي�سية مب�صاحبة فرقة مو�سيقى
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،ث��م �أدى
اخلريجون ن�شيد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
(بحرية املجد) ،وق�سم ال��والء ،ور َّددوا نداء
الت�أييد.

ح�رض املنا�سبة اللواء الركن قائد احلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن �آمر كلية
الدفاع الوطني ،واللواء رئي�س الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف ،واللواء الركن �أمني
عام ال�ش�ؤون الع�سكرية باملكتب ال�سلطاين،
وعدد من املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة،
وع��دد من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان
امل�سلحة واجل��ه��ات الع�سكرية والأم��ن��ي��ة
الأخرى ،وعدد من املدعوين ،و�أولياء �أمور
اخلريجني ،وجمع من �ضباط و�ضباط �صف
و�أفراد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
ومبنا�سبة تخريج هاتني الدورتني يوم
� 7/17أجرت جملة (جند ُعمان) اللقاءات
الآتية:
العميد الركن بحري �سامل بن �سيف
املزيني �آم��ر �أكادميية ال�سلطان قابو�س
البحرية عرب عن �سعادته مبنا�سبة هذا
احلفل ق��ائ�ًل�اً « :نحمد اهلل ت��ع��اىل على ما
�شاهدناه من عر�ض قدمه ه�ؤالء اخلريجون
على ميدان اال�ستعرا�ض بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية  ،والذين �أكملوا متطلبات
ال��دورة بكل تفوق وجن��اح ،م�ؤكدين بذلك
جاهزيتهم خلدمة هذا الوطن املعطاء و�أهنئ
�أولياء �أمور ال�ضباط واجلنود اخلريجني على

تخرجهم ،و�أدع��و اهلل �سبحانه وتعاىل ب�أن
يوفقهم خلدمة وطنهم و�سلطانهم املفدى
حفظه اهلل».
كما حتدث املالزم �أول بحري �شاهني بن
�سعود البلو�شي قائد طابور اال�ستعرا�ض،
قائلاً �« :إنه ل�رشف عظيم يل قيادة طابور
اال�ستعرا�ض لكوكبة من ال�ضباط والأفراد
اخلريجني ،حيث حر�صنا �أن نقدم �صورة
م�رشفة تليق مبكانة هذه املنا�سبة لنظهر
ِّ
ما اكت�سبوه خالل فرتة التدريب على �أر�ض
متمنيا للجميع دوام التوفيق
امل��ي��دان،
ً
خلدمة هذا الوطن الأبي».

ً
اخلريجون َّ
ا�ستعرا�ضا
قدموا
ع�سكريًا بامل�سري العادي
والبطيء مرو ًرا من �أمام
املن�صة الرئي�سية مب�صاحبة
فرقة مو�سيقى البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية
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اللواء الركن قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�سلم �شهادات التخرج والرباءة ال�سلطانية للدورة املتخرجة

وحت��دث ال�ضابط متدرب عبداهلل بن
�سيف ال�سنيدي احلا�صل على املركز الأول
علـــى امل�ستوى العـام للدورة ،قائـــــــــــلاً :
« �أحم ُد اهلل تعاىل لو�صولنا ملن�صة التتويج،
وح�صويل على املركز الأول على امل�ستوى
العام للدورة  ،وي�أتي هذا بعد جهد جهيد
من املثابرة واالجتهاد والإ�رصار طوال فرتة
التدريب».
وحتــدث اجل��ن��دي امل�ستجد بحـري
حممد بن عبداهلل التوبي قائلاً �« :أتوجه
بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف تدريبي
��ادرا على
وت�أهيلي لأك��ون جند ًيا بحر ًيا ق ً
القيام بجميع املهام املنوطة بي».
كما حتدثت اجلندي امل�ستجد بحري
�سلطانة بنت �سعيد الغيالنية قائلة �« :أ�شعر
ب�سعادة غامرة الجتيازنا مرحلة التدريب
الأكادميي ،وي�سعدين �أن �أنتهز هذه الفر�صة
لأت��ق��دم بال�شكر اجل��زي��ل لطاقم التدريب
ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية على ما
قدموه لنا لإجناح هذه الدورة».
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وبهذه املنا�سبة �سلّم اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية �شهادات التخرج
والرباءة ال�سلطانية للدورة املتخرجة ،و�شهادة الدبلوم املتقدم
يف العلوم الع�سكرية البحرية لعدد من �ضباط البحرية ال�سلطانية

العميد الركن بحري /
�سامل بن �سيف املزيني

املالزم �أول بحري /
�شاهني بن �سعود البلو�شي

ال ُعمانية باملجمع الريا�ضي بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية.
ح�رض املنا�سبة �آمر �أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية ،وقائد
اليخوت ال�سلطانية ،وهيئة التوجيه والتدريب ،وعدد من كبار
ال�ضباط بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.

ال�ضابط متدرب /
عبداهلل بن �سيف ال�سنيدي

اجلندي امل�ستجد بحري /
حممد بن عبداهلل التوبي

31

اجلندي امل�ستجد بحري /
�سلطانة بنت �سعيد الغيالنية
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ُ
ُ
َّ
ال�سفينـــــة (�شبـاب ُعـــمــان الثانيــة) تتوج بجائــزة ال�صداقــــــــــــــــــــــــة الــــدوليـــة فــــي ختــــام م�شـاركتهــــا الدوليـــــة فــــي
رحلتهــــا للقــــارة الأوروبيـــــة (�صــــــــــواري املجـــــــــــــــــــــــد وال�ســـــالم) لعـــــــام 2019م

العمانية (�شباب ُعمان الثانية) يف مهرجان ختام �سباقات ال�سفن
�شاركت �سفينة البحرية ال�سلطانية ُ
ال�رشاعية الطويلة لعام 2019م والذي �أقيمت فعالياته خالل الفرتة ( )8/ 4 -1يف مدينة (�أرهو�س)
َّ
مبملكة الدمنارك  ،حيث يعد هذا املهرجان البحري �آخر م�شاركة لل�سفينة �ضمن م�شاركاتها خالل
رحلتها الدولية �إىل القارة الأوروبية (�صواري املجد وال�سالم) ،وقد قطعت ال�سفينة منذ �أن انطلقت
رحلتها من ال�سلطنة يوم � 15أبريل 2019م لغاية ميناء �أرهو�س مبملكة الدمنارك حوايل (� )8آالف
ميل بحري ،على �أن ت�صل بعون الله �إىل م�سقط يوم � 7أكتوبر 2019م ،وي�ضم املهرجان العديد من
الأن�شطة والفعاليات التي من �ش�أنها �أن ت�ستقطب العديد من الزائرين ،وقد ّ
نظمت ال�سفينة العديد
من الأن�شطة والفعاليات ،وذلك للتعريف باملقومات احل�ضارية وال�سياحية واالقت�صادية والثقافية،
العماين من القيم الإن�سانية النبيلة
و�إبراز ال�صورة احل�ضارية امل�رشقة لل�سلطنة وما يتميز به ال�شعب ُ
وحب التوا�صل احل�ضاري مع ال�شعوب الأخرى.

من مدينة (�أرهو�س) بالدمنارك
�إعداد:
الرائد الركن /خالد بن �سعيد ال�سعيدي
ت�صوير:
الرقيب� أول /وليد بن را�شد املجريف

(�شباب عُ مان الثانية) حتقق جائزة ال�صداقة الدولية
ل�سباقات ال�سفن ال�شراعية الطويلة لعام 2019

افتتح مبدينة (�أرهو�س) مبملكة الدمنارك املهرجان الدويل خلتام
�سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة لعام 2019م مب�شاركة �سفينة
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) مع حوايل خم�سني
�سفينة �رشاعية من ( )19دولة ا�ستطاعت �إكمال �سباقات ال�سفن
ال�رشاعية الطويلة من خمتلف الأحجام ،وذلك حتت رعاية جاكوب
وخ�ص
بن�سكاود عمدة املدينة الذي رحب بامل�شاركني يف املهرجان،
َّ
بال�شكر يف كلمته االفتتاحية �سفينة (�شباب ُعمان الثانية) ،كما �أ�شاد

�إينار كوريون رئي�س اللجنة املنظمة خلتام �سباقات ال�سفن ال�رشاعية
لعام 2019م يف كلمته االفتتاحية مب�شاركة ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) و�أهمية وجودها ب�صفتها ال�سفينة العربية الوحيدة يف هذا
املهرجان التي تقوم بدور كبري يف جت�سري �أوا�رص املحبة وال�صداقة
والتوا�صل احل�ضاري بني ال�شعوب ،وح�رض االفتتاح عدد كبري من
اجلمهور الذين توافدوا مل�شاهدة ال�سفن واملهرجان والفعاليات
امل�صاحبة له.

�سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب عُ مان الثانية) ت�شارك يف املهرجان البحري خلتام
�سباقات ال�سفن ال�شراعية الطويلة 2019م مبدينة (�أرهو�س ) مبملكة الدمنارك
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رئي�س اللجنة املنظمة خلتام �سباقات ال�سفن ال�شراعية لعام 2019م:

م�شاركة �سلطنة عُ مان �سواء ب�سفينتها (�شباب عُ مان الأوىل) �أو ال�سفينة (�شباب
عُ مان الثانية) اجلميلـة ً
جدا والتي تكمل هـذه امل�سرية النبيلة مع طاقمها
يج�سد �أمنوذجً ا رائعًا يف مد ج�سور ال�صداقة بني ال�شعوب

قائد �سفينة (�شباب عُ مان الثانية):

احلمد هلل على هذا الإجناز الكبري الذي مت حتقيقه بف�ضل اهلل وتكاتف وتعاون
طاقم ال�سفينة وي�شرفني �أن �أهدي هذا الإجناز �إىل موالنا جاللة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه
جائزة ال�صداقة الدولية
ل�سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة لعام ٢٠١٩م
توجت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
بجائزة ال�صداقة الدولية ل�سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة لعام
(�شباب ُعمان الثانية) بهذه اجلائزة
٢٠١٩م ،ويعد فوز ال�سفينة ُ
كبريا لها ،وهي من �أرفع اجلوائز يف �سباقات ال�سفن ال�رشاعية
�إجنا ًزا ً
الطويلة لهذا العام ،وقد جاء ذلك بعد مناف�سة كبرية بني ال�سفن
امل�شاركة يف ال�سباقات ال�رشاعية ،حيث ا�ستطاعت ال�سفينة بف�ضل
خربة طاقمها يف جمال الإبحار ال�رشاعي وتفوقهم يف �إظهار القيم
ال ُعمانية الأ�صيلة ومعاين ال�صداقة والتفاهم بني جميع طواقم
ال�سفن امل�شاركة من خالل الت�صويت العام بني طواقم جميع ال�سفن
امل�شاركة يف �سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة.
رفع العلم اخلا�ص بجائزة ال�صداقة الدولية
وقد قام رئي�س اللجنة املنظمة خلتام �سباقات ال�سفن ال�رشاعية
الطويلة لعام 2019م بالت�سليم الر�سمي للعلم اخلا�ص بجائزة
ال�صداقة الدولية ل�سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة لعام ٢٠١٩م،
حيث �ستقوم ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) برفع العلم على �صواريها
ال�شاخمة لتمييزها ك�سفينة فائزة ب�أرفع جائزة خالل هذا املحفل
البحري من بني جميع ال�سفن امل�شاركة فيه ،كما �سرتفع ال�سفينة هذا
العلم يف جميع املحافل البحرية القادمة التي �ست�شارك فيها.

العــدد 512
�أغ�سط�س 2019

34

رحلة �صواري املجد وال�سالم
م�شاركة ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يف مهرجان ختام
�سباقات ال�سفن ال�رشاعية الطويلة لعام 2019م ت�أتي يف �إطار
رحلتها الدولية (�صواري املجد وال�سالم) والتي انطلقت يف 15
مرورا بعدد من املوانئ ال�رشق �أو�سطية
�أبريل 2019م من ال�سلطنة
ً
والأوروبية ،و�شاركت يف عدد من املهرجانات البحرية الأوروبية
حققت خاللها عد ًدا من الإجن��ازات واجلوائز الدولية ،والتي كان
من �أهمها هذا العام الفوز بجائزة ال�صداقة الدولية يف ختام �سباق
احلرية لل�سفن ال�رشاعية الطويلة مبدينة (�أ�سخيفني) الهولندية،
واملركز الأول يف الفئة (�أ) ،واملركز الأول على امل�ستوى العام خالل
�إبحارها من مدينة (الهاي) بهولندا �إىل مدينة (�سكاجن) بالدمنارك،
�إ�ضافة �إىل عدد من اجلوائز الأخرى.
ال�سفينة تفتح �أبوابها للزوار
وقد افتتحت ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) �أبوابها للزوار
وال�سياح وطواقم ال�سفن امل�شاركة الأخرى ،وذلك لالطالع على ما
جت�سد جان ًبا مما حتتويه
حتتويه ال�سفينة من معرو�ضات و�صور ِّ
ال�سلطنة من مكنونات ح�ضارية وثقافية واقت�صادية و�سياحية،
كما �أقيم على ظهر ال�سفينة معر�ض للتعريف ب�أهم معامل ال�سلطنة
الطبيعية والتاريخية واحل�ضارية ومنجزات النه�ضة ال ُعمانية
املباركة.

ال�سفينة تفتح �أبوابها وت�ستقبل �آالف الزوار للتعريف باحل�ضارة ال ُعمانية ور�سالتها النبيلة يف
ِّ
مد ج�سور ال�صداقة واملحبة والتوا�صل احل�ضاري مع �شعوب العامل
امل�سابقات الريا�ضية وتبادل طواقم ال�سفن امل�شاركة يف املهرجان
�شارك طاقم ال�سفينة يف عدد من امل�سابقات الريا�ضية ،حيث حقق
املركز الأول يف كرة القدم ال�شاطئية  ،و�شد احلبل  ،والهوكي بالدراجات
الهوائية ،وتبادل للبحارة بني ال�سفن  ،كما قام عدد من طواقم ال�سفن
امل�شاركة بت�سلق �صواري ال�سفينة بحكم كون هذه ال�صواري من �أعلى
�صواري ال�سفن امل�شاركة يف املهرجان .
�آخر م�شاركة لل�سفينة يف رحلة �صواري املجد وال�سالم
ويعــد هــذا املهرجــان البحــري� آخـر م�شاركـة لل�سفينـة �ضمـن
م�شاركاتها يف املهرجانات البحرية خالل رحلتها الدولية �إىل القارة
الأوروبية (�صواري املجد وال�سالم) والتي حققت ال�سفينة فيها العديد
من الإجن��ازات ،توجتها بجائزة ال�صداقة الدولية ل�سباقات ال�سفن
ال�رشاعية الطويلة لعام 2019م.
حفل ا�ستقبال على منت ال�سفينة
وقد �أقامت ال�سفينة على متنها يوم  8/4حفل ا�ستقبال ح�رضه
القن�صل الفخري لل�سلطنة يف مملكة الدمنارك ،وقادة ال�سفن امل�شاركة،
واللجنة املنظمة لفعاليات املهرجان البحري ،وتخلّل ُه التعريف
مبراحل بناء ال�سفينة وخط �سريها منذ مغادرتها ال�سلطنة يف � ١٥أبريل
املا�ضي وجوانب عن النه�ضة ال ُعمانية احلديثة وما تزخر به ال�سلطنة
من مقومات ح�ضارية واقت�صادية و�سياحية.

م�سافة الرحلة وعدد الزوار
وقــد قطعـت ال�سفينــة (�شبـــاب ُعمان الثانيـــة) منـذ مغـادرتهـا
ال�سلطنة حوايل ثمانية �آالف ميل بحري ،وتوقفت يف ( )23ميناء
خالل رحلتها الطويلة ،كما زار ال�سفينة حوايل ( )160زائرا من خمتلف
اجلن�سيات ،يف حني زار ال�سفينة خالل تواجدها يف هذه املحطة مبدينة
(�أرهو�س) الدمناركية حوايل ثالثة وثالثني �ألف زائر ،وتبد�أ ال�سفينة
طريق عودتها لتقطع ح��وايل ( )6500ميل بحري ،وت��زور موانئ
�أخرى لت�صل� أر�ض الوطن يف �أكتوبر القادم ب�إذن اهلل ،بحيث تكمل
حوايل �أربعة ع�رش �ألف وخم�سمائة ميل بحري.
وللوقوف على هذه الإجن��ازات امل� ِّرشفة كان ملندوب التوجيه
املعنوى عدد من اللقاءات:
جاكوب بن�سكاود عمدة مدينة �أرهو�س الدمناركية �أ�شاد مب�شاركة
ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) قائال�« :أنا �سعيد ج ًدا ب�أن �أرى ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) ت�شارك هنا �ضمن �سفن جاءت من ( )19دولة
من خمتلف دول العامل ،وبال �شك ب�أن م�شاركة ال�سفينة ال ُعمانية لها
طابع خا�ص خمتلف� ،إذا �أن لل�سفينة ثقافتها املميزة ،وهي ال�سفينة
العربية الوحيدة املوجودة هنا ،ولهذه املهرجانات البحرية دور كبري
يف التعارف بني ال�شعوب وتبادل املعلومات والأفكار حول الثقافات
املختلفة التي جاءوا منها».
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العميد الركن بحري/
علي بن عبداهلل البلو�شي

جاكوب بن�سكاود

املالزم 1/بحري
�سامل بن حماد املفرجي

الرقيب بحري/
عبدالعزيز بن زهران الزكواين

الرقيب جوي/
�سو�سن بنت عبداهلل اجلابرية

العريف بحري/
حممد بن �ضحي العمريي

الرائد بحري/
فار�س بن الل بخ�ش البلو�شي

�إينار كوريون رئي�س اللجنة املنظمة خلتام
�سباقات ال�سفن ال�رشاعية لعام 2019م حتدث قائال:
«نحن �سعداء جدا يف اللجنة املنظمة ل�سباقات ال�سفن
ال�رشاعية مب�شاركة ال�سفينة ،حيث كانت ال�سفينة (�شباب
ُعمان الأوىل) ت�شـارك با�ستمـرار والآن تكمـّل ال�سفينـة
(�شباب ُعمان الثانية) اجلميلة ج��دا ه��ذه امل�سرية
النبيلة ،والتي يتميز طاقمها بالأخالق الرفيعة ،وحب
التعارف والتوا�صل كنموذج رائع يج�سد �أهداف هذه
املهرجانات البحرية يف مد ج�سور التوا�صل وال�صداقة
بني ال�شعوب ،خا�صة كونها ال�سفينة العربية الوحيدة
التي ت�شارك يف هذه ال�سباقات ال�رشاعية».
وحت��دث العميد الركن بحري علي بن عبداهلل
البلو�شي مدير ع��ام الإدارة واملالية بالبحرية
العمانية قائلاً « :نفخر بهذا الإجناز الذي
ال�سلطانية ُ
حققته ال�سفينة والتي ُ�سيرّ ت بناء على الأوامر ال�سامية
ملوالنا جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه
اهلل ورعاه ملد ج�سور املحبة وال�صداقة وال�سالم مع
خمتلف �شعوب دول العامل ،وال �شك �أن فوز ال�سفينة
بهذه اجلائزة تعد �إحدى ثمار رحلة (�صواري املجد
وال�سالم) بعد �أن ح�صدت ال�سفينة العديد من اجلوائز
الأخرى خالل هذه الرحلة الدولية».
العقيد الركن بحري علي بن حممد احلو�سني قائد
العمانية (�شباب ُعمان
�سفينة البحرية ال�سلطانية ُ
الثانية) حتدث قائلاً « :احلمد هلل على ه��ذا الإجن��از
الكبري الذي مت حتقيقه بف�ضل اهلل ،وتكاتف وتعاون
طاقم ال�سفينة ،وحر�صهم الدائم على الظهور باملظهر
امل�رشف ،وقد جاء نيل ال�سفينة لهذه اجلائزة الرفيعة
بعد فوزها بجائزة ال�صداقة الدولية ملهرجان احلرية،
وفوزها باملركز الأول يف �سباقات ال�سفن ال�رشاعية من
مدينة (�إ�سخيفني) مبملكة هولندا �إىل مملكة الدمنارك،
واليوم تفوز ال�سفينة بجائزة ال�صداقة الدولية ل�سباقات
ال�سفن ال�رشاعية الطويلة لعام 2019م ،وي�رشفني �أن
�أهدي هذا الإجناز �إىل املقام ال�سامي ملوالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاه».
وقال الرائد بحري فار�س بن الل بخ�ش البلو�شي
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النقيب بحري/
عبداهلل بن مبارك اليعقوبي

العريف بحري/
�أحمد بن حممد البلو�شي

العريف بحري/
عزيزة بنت ح�سن املرزوقية

(�شباب عُ مان الثانية) ترفع علم جائزة ال�صــــــــــــــــــــــــــــــــداقة الدولية على �صواريها ال�شاخمة
لتمييزها ك�سفينة فائزة ب�أرفع جائزة خالل هــــــــــــــــــــــــــذا املحفل البحري ،كما �سرتفـع ال�سفينة
بهـذا العلــم فــي جميـــع املحافــل البحــــــــــــــــــــــــــــــــــرية القادمــــة التـــي �سـت�شارك فــــيها
نائب قائد �سفينة (�شباب ُعمان الثانية)« :احلمد هلل
كانت امل�شاركة ناجحة للغاية ،وحققت الأه��داف
امل��ت��وخ��اة ،حيث حققت ال�سفينة ج��ائ��زة ال�صداقة
الدولية ل�سباقات ال�سفن ال�رشاعية لعام ٢٠١٩م ،كما
قام طاقم ال�سفينة وامل�شاركون يف هذه الرحلة الدولية
بالتعريف بالقيم احل�ضارية ال ُعمانية».
وحتدث النقيب بحري عبداهلل بن مبارك اليعقوبي
(�ضابط الهند�سة البحرية) قائال�« :إن مهمتي يف
ال�سفينة ومهمة الق�سم هو و�ضع ال�سفينة يف �أعلى
درجات اال�ستعداد الفني من خالل رفع جودة وكفاءة
الت�شغيل للأجهزة واملعدات ،و�إ�صالح الأعطال الطارئة
بال�سفينة ال قدر اهلل ،واعتماد املوارد الذاتية بال�سفينة،
وو�ضع الربامج واحللول املنا�سبة للأعطال الطارئة
يف ال�سباقات �أو البحر �أو حتى يف امليناء».
املالزم 1/بحري �سامل بن حماد املفرجي� ،ضابط
الإم��داد بال�سفينة حتدث قائلاً « :يل ال�رشف والفخر
لأكـون �ضمـن طاقــم �سفينــة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) يف رحلتها الدولية
(�صواري املجد وال�سالم) �إىل القارة الأوروبية ،وذلك
ملد �أوا��صر املحبة وال�سالم ،و�إب��راز القيم ال ُعمانية
ومنجزات النه�ضة ال ُعمانية ،وتتمثل مهام عملي يف
ال�سفينة يف تقدمي الدعم والإ�سناد اللوج�ستي والإعا�شة
والإيفاء مبتطلبات ال�سفينة �سواء �أثناء الإبحار �أو
الر�سو يف املوانئ املختلفة �ضمن خط �سري ال�سفينة».
وقال الرقيب بحري عبدالعزيز بن زهران الزكواين
رئي�س البحارة بال�سفينة« :ب�صفتي رئي�س البحارة
علي متابعة كل الأمور التي تعزز من كفاءة �أداء
يجب َّ
الطاقم والتن�سيق مع ال�ضباط يف ال�سفينة كل يف جمال
تخ�ص�صه ،ويف احلقيقة هذا ي�شعرين بالغبطة وال�سعادة
كوين �أ�ساهم مع زمالئي يف حتقيق جوائز دولية تعزز

من وجود ال�سلطنة يف هذه املهرجانات البحرية».
الرقيب جوي �سو�سن بنت عبداهلل اجلابرية من
العماين قالت« :حب ُعمان ال
�سالح اجلو ال�سلطاين ُ
يفرق بني رجل وام��ر�أة فكلنا من �أج��ل رفعة وتقدم
الوطن احلبيب ،وهنا نحن ن�رضب مثاال رائعا يف
حب الوطن للتعريف مبنجزات الوطن ومكنوناته
احل�ضارية ،وق��د اكت�سبت ع�لاوة على ذل��ك مهارات
كبرية ،وا�ستطعت �أن �أ�شاهد تقدير كل من زار ال�سفينة
ل ُعمان وح�ضارتها العظيمة».
وقال العريف بحري حممد بن �ضحي العمريي:
«فخور جدا �أن �أكون �ضمن طاقم ال�سفينة و�أعمل بكل
جهد مع زمالئي على منت ال�سفينة للتعريف ب ُعمان
ورفع ا�سمها عاليا يف املن�صات ،و�إنني �أ�شعر حقا
ب�سعادة غامرة عندما نقدم الدعم وامل�ساندة لبع�ضنا
البع�ض ،ونتفاعل لتقدمي �أف�ضل �صورة عن ُعماننا
احلبيبة».
العريف بحري �أحمد بن حممد البلو�شي حتدث
قائال�« :أن��ا �سعيد ج��دا مب�شاركتي يف ه��ذه الرحلة
الوطنية النبيلة وم�ساهمتي يف ن�رش ر�سالة ال�سلطنة،
ورفع ا�سم ُعمان عال ًيا يف املحافل الدولية ،والتكاتف
والتعا�ضد مع زمالئي الأعزاء يف ال�سفينة».
العريف بحري عزيزة بنت ح�سن املرزوقية حتدثت
قائلة�« :سعادتي ال تو�صف بوجودي على ظهر ال�سفينة
أهداف النبيلة لرحلة
وم�ساهمتنا جمي ًعا يف حتقيق ال ٍ
(���ص��واري املجد وال�سالم) ،خا�صة مع توفر البيئة
املنا�سبة للعن�رص الن�سائي من كافة املرافق والنواحي
الأخرى التي جتعلنا ن�ستطيع القيام بواجباتنا خري
قيام خدمة ل ُعمان وقائدها املُفدى حفظه اهلل ورعاه».
وق��ال حممد بن يو�سف الرم�ضاين متدرب من
املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات« :هذه جتربة

�أمرية �أمني

حممد بن يو�سف الرم�ضاين

مثرية جدا يل خا�صة و�أنني �أنهيت درا�ستي (دبلوم
عايل يف الهند�سة امليكانيكية) ولدي مهارات اكت�سبتها
من خالل وجودي يف الك�شافة ،والآن اكت�سبت مهارات
جديدة من خالل وجودي �ضمن هذه الرحلة البحرية
�إىل القارة الأوروبية ،و�سنحت يل الفر�صة مب�شاهدة
تفاعل الأوروبيني مع طاقم ال�سفينة وما حتويه من
جوانب جت�سد النه�ضة ال ُعمانية احلديثة».
وقالت �أم�يرة �أمني عراقية مقيمة يف الدمنارك
عاما�« :أ�شعر بالفخر والفرح لوجودكم هنا
منذ (ً )26
يف الدمنارك ونحن نتابع �أخبار ُعمان ،وقد علمت
ب�أن ال�سفينة �ست�صل الدمنارك و�أخربت جميع عائلتي
املقيمة هنا و�أ�صدقائي ،وق��د �أتينا لأفتخر بينهم
بوجودكم وثقافتنا العربية وطبيعتنا الأ�صيلة».
املخرج التلفزيوين مازن حاج قا�سم� :سوري مقيم
ما�سة ملثل
يف الدمنارك حتدث قائال« :نحن بحاجة ّ
هكذا مبادرات ،فوجودكم ُهنا مهم للغاية لإبراز قيم
املحبة التي تزخر بها الثقافة العربية عامة وال ُعمانية
ب�شكل خا�ص ،وللم�ساهمة يف تغيري ال�صورة النمطية
التي يعتقد بها البع�ض عن العرب».
بياكا هن�سن من الدمنارك« :لقد تفاج�أت بالثقافة
ال ُعمانية الرائعة ،والتعامل الراقي جدا من قبل طاقم
ال�سفينة وم��ا حتويه م��ن متعلقات و���ص��ور جميلة
للغاية عن بلدكم ُعمان ،و�إنني متعط�ش ملعرفة املزيد
فيلما وثائق ًيا يحكي عن ُعمان
خا�صة بعد �أن �شاهدت ً
والت�سامح وقبول الآخر الذي يتميز به ال�شعب ال ُعماين
وما تزخر به احل�ضارة ال ُعمانية».
لينا يوهان�سن من مملكة الدمنارك تقول�« :سمعت
�سابقا عن ُعمان ،ولكن وبعد �أن زرت ال�سفينة قبل
يومني وبحثت يف ال�شبكة العاملية ووج��دت بع�ض
الأفالم باللغة الإجنليزية ت�شجعت للمجيء مرة �أخرى
والتعرف بعمق على ُعمان».
هروف �ستكوفكارد من مملكة الدمنارك يقول:
«�سمعت عن وجود �سفينتكم من خالل و�سائل الإعالم
الدمناركية ,و�أتيت للتعرف على طاقمها والتحدث
معهم ووجدتهم رائعني ج��دا ,وق��د �آ�رستني ال�صور
اجلميلة وهذه ال�سفينة الفاخرة اجلمال».
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

�إن الأمثال التي قيلت من قبل خمتلف الأمم وال�شعوب هي دون �شك وليدة
مواقف خمتلفة ،وظروف معينة ،وجتارب �شخ�صية �أو جماعية ،و�إن تناقلها عرب
الع�صور بكل ت�أكيد يكون لأهميتها ،واال�ستفادة منها يف
املواقف امل�شابهة ،والظروف املثيلة ،و�أمثالنا العربية �أو
املحلية ت�أتي يف هذا ال�سياق نف�سه ،واملتمعن يف تلك الأمثال
يدرك الأهمية التي متثلها ،ومدى اال�ستفادة منها ،واملثل
كعنوان لهذا املو�ضوع ،هو من الأمثال التي �ش َّنفت
الذي ورد
ٍ
�آذاننا ل�سنوات طويلة يف الظروف واحلاالت التي تنطبق عليها ،وت�رضب يف
الأحوال القريبة �أو املتوافقة مع ما تكون قد قيلت فيها ،واملثل �أعاله رمبا يرد
بال�صيغة نف�سها �أو ب�صيغ �أو عبارات �أخرى ،مثل�( :صرب �ساعة وال وجع دوم)،
ولكن يف جميع الأحوال ف�إن الهدف من ترديده �أو قوله ،ي�ؤكد �أن ال�صرب �رضوري
ومهم للتغلب على ال�صعوبات التي قد تواجه الإن�سان ،و�أن ال�ضعف �أمام املواقف
حتمل بع�ض امل�شاق �أو ال�صعوبات الطارئة التي تعرت�ض حياة
الطارئة� ،أو عدم ّ
الإن�سان يف �أي من مراحلها املختلفة ،وخا�صة املراحل الأوىل ،رمبا ي�ؤدي �إىل
ندما مدى احلياة ،وعندما
عواقب وخيمة على املدى املنظور �أو البعيد ،ويورث ً
يكون قد فات �أوان تداركه ،باعتبار هذه املرحلة هي التي ت�ؤ�س�س للمراحل التي
تليها ،و�أن التحمل �أو اجلهد الذي ُيبذل خاللها �أكرث من �رضوري حلياة �سعيدة يف
دائما مفرو�شً ا بالورود� ،إ ْذ البد
القادم من الأيام ،و�أن الطريق للم�ستقبل ال يكون ً
ال�صرب وبذل اجلهد ،ومواجهة ال�صعوبات بكل ثقة و�إرادة وعزمية.
من ّ
�إن ال�صرب من ال�صفات احلميدة للإن�سان ،ولعل ر�سل اهلل – عليهم ال�سالم -من
ا�صبرِ ْ كَ َما َ�صبرَ َ �أُولُو ا ْل َع ْز ِم
�أكرث من ات�صف به ،حيث يقول اهلل �سبحانه وتعاىلْ } :
الر ُ�سلِ { ،ويقول جل وعال عن ال�صرب�} :إِنيِّ َج َز ْي ُت ُه ُم ا ْل َي ْو َم بمِ َ ا َ�صبرَ ُ وا �أَ َّن ُه ْم
مِ َن ُّ
ون{ ،ويقول الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم�( :-إن العبد ليكون له
ُه ُم ا ْلفَا ِئ ُز َ
عند اهلل املنزلة ،فما يبلغها بعمل ،فما يزال اهلل يبتليه مبا يكره ،حتى يبلغه
وكرم
�إياها) ،ويف ال�صرب يقول الإمام علي بن �أبي طالب– ر�ضي اهلل عنه ّ
وجهه:
�إين ر�أيت ويف الأيام جتربة
لل�صرب عاقبة حممودة الأثر
			

*
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وقل من جد يف �أمر ي�ؤمله
وا�ست�صحب ال�صرب �إال فاز بالظفر
		
ويقول الإمام ال�شافعي:
ذرعا
ولرب
ٍ
نازلة ي�ضيق بها الفتى ً
وعنــد اهلل منهــــا املخــــرج
			
�ضاقت فلما ا�ستحكمت حلقاتها
فُرجت وكنت �أظنها ال تفرج
			
ويف ال�صرب قيل( :ال�صرب يذيق �صاحب ُه طعم املرارة،
ولكن نتائج ُه جميلة) ،وهنالك الكثري من الأقوال يف
و�شعرا ،وال�صرب يكون يف مواقف خمتلفة،
ال�صرب نرثًا
ً
وه��ي كثرية يف مراحل احل��ي��اة ،ولكن رمب��ا �أكرثها
أثريا ما يكون يف بدايتها ،ف�إن ال�ضجر وعدم ال�صرب
ت� ً
–مثل-
على العلم والتعلّم يف مراحل احلياة الأوىل
اً
ي�ؤدي غال ًبا �إىل ندم قد ي�ستمر مدى احلياة ،باعتبار
�أن التعليم من الأ�س�س القوية واملهمة ج ًدا لبناء حياة
�سعيدة للإن�سان يف القادم من الأي��ام ،وعليه تقوم
�أركان حياته ،كما �أنه ي�ساهم م�ساهمة �إيجابية وفاعلة
يف بناء �رصوح الأمم ،وو�صولها �إىل �أعلى مراتب الرقي
والتق ُّدم والرخاء ،وعن العلم و�أهميته وف�ضله على
الإن�سان يقول اهلل �سبحانه وتعاىلُ } :ق ْل َه ْل َي ْ�س َت ِوي
ون{ ،والعلم لي�س له �سن
ِين اَل َي ْعل َُم َ
ون َوا َّلذ َ
ِين َي ْعل َُم َ
ا َّلذ َ
معينة ،و�إمنا هو واجب على الإن�سان يف خمتلف مراحل
عمره ،م�صدا ًقا حلديث الر�سول الكرمي – �صلى اهلل عليه
و�سلم -حيث يقول( :اطلبوا العلم من املهد �إىل اللحد)،
كما �أن العلم لي�س للدنيا فقط ،بل هو للدنيا والآخرة،
حيث يقول عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم( :من �أراد الدنيا
فعليه بالعلم ،ومن �أراد الآخ��رة فعليه بالعلم ،ومن
�شعرا:
�أرادهما م ًعا فعليه بالعلم) ،ومما قيل ً

من مل يذق ُمر العلم �ساعة
جترع ذل اجلهل طول حياته
وذات الفتى – واهلل -بالعلم والتقى
�إن مل يكونا ال اعتبار لذاته
		
كما �أن ال�صرب مهم و��ض�روري يف
مواقف وظ��روف خمتلفة تواجه الإن�سان يف
حياته ،مثل املر�ض� ،أو العوز� ،أو قلة املال،
�أو فقد عزيز من �أف��راد الأ��سرة �أو الأق��ارب �أو
الأ�صدقاء� ،أو ال�صرب على نوع �أو طبيعة العمل
الذي ميار�سه� ،أو ُبعد هذا العمل عن موقع �سكناه
مما يجعله بعي ًدا عن �أ�رسته ،الأمر الذي قد يجعله
يفقد �صربه حتت وط�أة ت�أثري العاطفة في�سعى
ل�ترك عمله م��ن خ�لال اال�ستقالة �أو التقاعد
التغيب عن العمل مما ي�سيء
املبكِّر� ،أو يكرث
ُّ
�إىل نف�سه وي�ؤثر على م�ستقبله العملي ،نتيجة
املتكرر ،كما �أن البع�ض
عدم التزامه ،وغيابه
ّ
قد يكون م�ستقبل ُه املهني �أو الوظيفي �أو بلوغه
للمراتب والدرجات الأعلى مرهو ًنا بو�صول ِه
ملرحلة درا�سية معينة ،رمبا ال حتتاج لأكرث
من �سنة �أو �سنتني ،ولكنه يحجم عن ذلك متعل اًِّل
تذرع الإن�سان بال�صرب،
بحجج خمتلفة ،ولو َّ
واقرتنت به الإرادة والعزمية والت�صميم لبلغ
مراده وحقق �أهدافه ،ول�سعد يف دنياه ،و�أ�سعد
من هو م�س�ؤول عنهم ،وو�صل ملبتغاه ،وحقق
�أمله ،فكما يقال�( :إن الناجح هو من يطمح،
وي�سعى ،ويعمل ويجتهدُ ،ث َّم ي�صرب لريى ثمار
جناحه).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

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

الدور الع�سكري يف توحيد الوطن وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثبيت الإمرباطورية ال ُعمانية يف بداية ت�أ�سي�س دولة �آل بو�سعيد
يف عهد دولة �آل بو�سعيد توحَّ دت عُ مان وازدهرت يف كافة املجاالت على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي
وكان لها دور ريادي يف ثبات وتو�سيع رقعة الإمرباطورية ال ُعمانية التي �أ�س�ستها دولة اليعاربة
القوة والأحداث الع�سكرية
يف بداية ت�أ�سي�س دولة �آل بو�سعيد

جزءا من التاريخ الع�سكري ال ُعماين
لقد ا�ستعر�ضنا يف املقالة ال�سابقة ً
خالل فرتة حكم دولة اليعاربة ,و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة الدور
الع�سكري ال ُعماين يف توحيد الوطن وتثبيت االمرباطورية ال ُعمانية خالل
بداية حكم دولة �آل بو�سعيد .حكمت دولة �آل بو�سعيد ُعمان خالل الفرتة
من 1744م �إىل يومنا هذا ,وكان م�ؤ�س�س هذه الدولة الإمام �أحمد بن �سعيد
البو�سعيدي .ويف عهد بداية هذه الدولة توحدت ُعمان وازدهرت يف كافة
املجاالت على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي وكان لها دور ريادي يف
ثبات وتو�سيع رقعة الإمرباطورية ال ُعمانية التي �أ�س�ستها دولة اليعاربة.
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�أوال :عه��د الإم��ام �أحم��د ب��ن �سعي��د
البو�سعيدي
ه��و الأمام �أحمد بن �سعي��د بن �أحمد بن
خلف بن �سعيد بن مبارك البو�سعيدي ،بويع
الإمامة يف ُعمان يف عام 1744م ،وانتهت
ف�ترة حكم��ه يف ع��ام 1783م ،عندم��ا
توف��ى يف الر�ستاق .وت�ش�ير معظم املراجع
الت��ي تناول��ت �سرية ه��ذا الإم��ام ب�أنه كان
وغي��ورا على وطنه
�شجاعا
ع��ادل حكيمً��ا،
اً
ً
ً
وعروبت��ه .ويق��ال لواله ل�ص��ارت ُعمان يف
ذل��ك الوقت حتت حك��م العج��م ال�ستيالئهم
عليه��ا ب�سب��ب م��ا ح��دث م��ن االن�شقاق يف
البيت العربي وانق�سامه على نف�سه وما نتج
عن ذلك م��ن دمار وحروب �أهلي��ة ،وعندما
كان �أحم��د ب��ن �سعيد واليً��ا على �صحار يف
عهد الإمام �سيف بن �سلطان الثاين اليعربي
كان عل��ى خ�لاف مع��ه ح��ول �إدارة �ش�ؤون
البالد ب�شكل عام.
كان الإم��ام �أحم��د بن �سعي��د يراقب ما
�آلت �إليه الإمرباطورية ال ُعمانية من ان�شقاق
وحروب �أهلية عديدة بني القبائل ال ُعمانية،
وبالت��ايل انع��دام الأم��ن واال�ستق��رار ,وبدء
الغ��زوات اخلارجي��ة عل��ى ُعم��ان واحتالل
�أجزاء مهمة من البالد ،وعليه وهو حما�رص
يف �صح��ار كم��ا �أ�رشنا �ساب ًقا ب��د�أ يفكر يف
�إظه��ار ع�رص جديد ل ُعمان يعيد لها وحدتها
وهيبتها وكرامتها.
وم��ن الناحي��ة الع�سكري��ة كان الإم��ام
�أحم��د ب��ن �سعي��د ث��اين حاك��م يف التاريخ

الع�سك��ري ال ُعم��اين يهت��م بتنظي��م اجلي�ش،
حي��ث �أ�س���س جي�شً��ا حمرت ًفا ،وق��د �أ�شري �إىل
ذل��ك ب�أن ه��ذا الإمام (�أ�س�س ق��وة دائمة من
اجلنود يتقا�ض��ون رواتب ،وكانت ت�صل �إىل
حد جي�ش حمرتف �صغري).
من خ�لال ق��راءة العدي��د م��ن املراجع
الت��ي تناقلت �سرية هذا الإم��ام ميكن القول
ب�أن الغاية الوطني��ة النهائية للإمام كانت
تثبي��ت الإمرباطوري��ة ال ُعماني��ة لتحقي��ق
م�صال��ح عليا �أف�ضل ل ُعم��ان .ولتحقيق هذه
الغاي��ة تبن��ى �إ�سرتاتيجي��ة ع�سكرية عظيمة
نفذها على ثالث مراحل:
املرحل��ة الأوىل :حتري��ر ال�سواح��ل
ال ُعماني��ة ال�شمالي��ة واملناط��ق املج��اورة
لها م��ن �سيط��رة الفر�س ,وذل��ك تقديرا منه
خلطورة تنامي قوة ال�سيطرة الفار�سية على
�سواح��ل ُعم��ان وتو�سيعه��ا لت�شم��ل مناطق
ُعم��ان الداخلية و�صعوب��ة هزميتها الحقا,
وبذل��ك �سيحق��ق ج��زءا م��ن احل�ص��ار عل��ى
ه��ذا التو�س��ع بقطع و�ص��ول الإم��دادات �إىل
املناطق التي احتلها الفر�س بداخل ُعمان.
املرحل��ة الثاني��ة :التح��ول �إىل توحي��د
داخلية ُعم��ان وذلك لإنه��اء اخلالفات بني
القبائ��ل ال ُعمانية التي حتولت �إىل حتالفات
قبلي��ة منت��شرة يف كل �أرجاء ُعم��ان ,الأمر
ال��ذي ي�ؤدي �إىل �سهول��ة توحيدها بعد ح�شد
القوة املنا�سبة الحقا.
املرحل��ة الثالث��ة :التوج��ه �إىل الظاهرة
ل�ضمه��ا �إىل الوحدة ال ُعماني��ة ,والتي كانت
متتلك قوة ع�سكرية كبرية حتتاج �إىل مرحلة
منف�صلة من حيث التجهيز والتنفيذ.

وح��ول حج��م الق��وة الع�سكري��ة يف
عه��د الإمام �أحمد ب��ن �سعيد ,ي��روي (وندل
فيليب���س) ب���أن الإمام �شكل جي�ش��ا من �ألف
جن��دي من الأح��رار و(� )1100أل��ف ومائة
م��ن الزن��وج الأفريقي�ين ,وكان يحتف��ظ
ب�أرب��ع �سف��ن حربي��ة ،ويذك��ر �سليم��ان بن
خل��ف اخلرو�ص��ي ب���أن ه��ذا الإم��ام �أ�س���س
جي�ش��ا دائم��ا على الب�لاد ,و�أ��شرف بنف�سه
على �إع��داده وتنظيم��ه وت�سليح��ه ,كما �أعد
�أ�سط��وال بحري��ا زوده بالرج��ال وال�س�لاح،
وق��د احتف��ظ الإمام �أحم��د بق��وة دائمة من
اجلن��ود الذين يتقا�ض��ون رواتب ،وكان هذا
اجلي�ش ي�صل �إىل ح��د جي�ش حمرتف �صغري
منظ��م وف ًقا جليو�ش وقتنا احلا�رض .و�سوف
ن�ستعر���ض كيف نفذ الإم��ام �أحمد بن �سعيد
�إ�سرتاتيجيته الع�سكرية:
املرحلة الأوىل:
بد�أت ب�صمود الإمام �أحمد �أمام احل�صار
الفار�س��ي عل��ى �صح��ار ،حي��ث كان الفر�س
يحا��صرون �صحار بق��وة ع�سكرية بلغ عدد
جنوده��ا ع�رشي��ن �ألفا وقيل �أك�ثر من ذلك,
وا�ستمر احل�صار برا وبحرا ملدة ت�سعة �أ�شهر
طيلة عام 1156ه��ـ1743/م �إىل �أن متكن
الإمام م��ن فك احل�صار بتوقيع معاهدة مع
الفر�س ن�صت على ما يلي.
 رفع احل�صار الفار�سي عن �صحار. مغ��ادرة الق��وات الفار�سي��ة �أر���ضُعمان.
 يحتفظ الفر�س مبلكية م�سقط. يدف��ع �أحمد بن �سعيد اخل��راج �سنويا�إىل بالد الفر�س.
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ويق��ول ال�شاع��ر ال�سي��د ه�لال ب��ن ب��در
البو�سعي��دي وا�صف��ا �صمود الإم��ام �أحمد يف
�صحار:
طوقت باجليو�ش ح�صن �صحار
حتت نري املدافع الرعنـــاء
وقف ال�شهم �أحمد بن �ســـــــعيد
وقفة الليث مفــــعما بالأباء
مل تزده احلروب �إال وقارا
فهو كالطود يف عيون الرائي
وبع��د �أن اطم���أن عل��ى تثبي��ت �سيطرت��ه
يف �صح��ار توج��ه �إىل ب��ركاء لتحري��ر ال�ساحل
ال�شم��ايل ل ُعم��ان واملناط��ق املج��اورة ل��ه من
االحتالل الفار�سي ،وكان ال مير على مدينة من
مدن �ساحل ُعمان ال�شمايل �إال و�أطاعوه واخل�ص
ل��ه قاطنوها وافتتح كل ح�صونها ,وما من �شك
ب�أن��ه يف ه��ذا املوق��ف ا�ستط��اع الإم��ام �أحمد
ت�أ�سي���س وح�شد جي�ش ال ي�ستهان به حتى و�صل
�إىل ب��ركاء ،و�أ�صبح واليا عل��ى �صحار وبركاء,
ثم بد�أ يفكر يف حترير م�سقط من �سيطرة الفر�س,
وعل��ى ما يبدو ب�أن قوة الفر�س يف م�سقط �آنذاك
كبرية تف��وق قوة الإم��ام ,ولكي يحق��ق الن�رص
بدون خ�سائر كب�يرة يف قواته ,ا�ستخدم اخلداع
يف ه��ذه احلملة ,حيث �أر�سل ر�س��وال �إىل الفر�س
يدعوهم فيه��ا مل�أدبة كب�يرة �أقامها يف بركاء
وقبل��وا الدعوة .وي��روي ابن رزيق ه��ذه احلملة
قائال« :وبعد ما خي��م العجم بربكاء ثالثة �أيام
خرج��ت موائد كثرية يف خ��وان ,وهو (ما ي�ؤكل
�إلي��ه الطع��ام) رحب��ة �إىل خيام العج��م ,ودخل
�أكابره��م احل�ص��ن مع ر�س��ول �أحمد ب��ن �سعيد,
وع��دد من دخ��ل احل�صن م��ن �أكابرهم خم�سون
رج�لا ,فم��ا كان بعد دخولهم احل�ص��ن �إال بقدر
�ساع��ة م��ن النهار �إال و�رضب طب��ل من احل�صن
ومع��ه ين��ادي� ,أال من ل��ه يف العجم وت��ر وث�أر
فلي�أخذه م��ن العجم» وت�ش�ير املراجع الأخرى
ب���أن الفر���س هزموا يف ه��ذه احلمل��ة وتوجهوا
�إىل بن��در عبا���س ،وبذل��ك يك��ون الإم��ام �أحمد
بع��د تنفي��ذ املرحل��ة الأوىل م��ن �إ�سرتاتيجيت��ه
الع�سكري��ة قد حرر الباطنة وم�سقط ومطرح من
�سيطرة الفر�س.
املرحلة الثانية:
بع��د �أن حق��ق انت�ص��ارات كب�يرة عل��ى
الفر���س خالل املرحل��ة الأوىل من �إ�سرتاتيجيته
الع�سكري��ة حت��رك �إىل الر�ست��اق و�ضمه��ا �إىل
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الوح��دة ال ُعماني��ة ون�صب �إمام��ا على ُعمان
يف ع��ام 1744م يف الر�ست��اق ,وبد�أ حمالته
الع�سكري��ة لتنفي��ذ هذه املرحل��ة انطالقا من
الر�ست��اق ،كم��ا فعل الإمام نا��صر بن مر�شد
اليعرب��ي .ب��د�أ توجه��ه �إىل نخ��ل و�سلمت له.
بدءا من �سمائل
بع��د ذلك توج��ه �إىل الداخلية ً
مرورا ب�إزك��ي و�سمد ال�ش�أن ون��زوى ,و�أخريا
توجه �إىل بهالء وهي مق�صده الأخري على ما
يب��دو يف املرحل��ة الثانية م��ن �إ�سرتاتيجيته
الع�سكري��ة .وق��د ا�ست�سلم��ت له تل��ك املناطق
طواعي��ة ب��دون قت��ال ع��دا تل��ك الإم��ارات
ال�صغرية الت��ي �إما �إنها كانت حتت االحتالل
الفار�س��ي� ,أو �أنها ا�ستنج��دت بذلك االحتالل
ولك��ن الإم��ام ا�ستط��اع �ضمه��ا �إىل الوح��دة
ال ُعمانية.
املرحلة الثالثة:
كان��ت �أوىل احلم�لات الع�سكري��ة للإمام
�أحم��د للب��دء بتنفي��ذ ه��ذه املرحل��ة م��ن
�إ�سرتاتيجيت��ه الع�سكري��ة ه��ي حترك��ه �إىل
الظاه��رة بع��د �أن جهز جي�ش��ا قوامه ثالثون
�ألف��ا ،وه��ي القوة الالزمة الت��ي اعتقد الإمام
�أحمد �أنه��ا كافية ل�ضم الظاه��رة �إىل الوحدة
ال ُعمانية ,وي��روي نور الدين ال�ساملي وا�صفا
ه��ذه احلملة ,ب���أن الإم��ام �أحمد ب��ن �سعيد”
جي���ش ثالثني �ألف��ا �إىل الظاه��رة وخرج لهم
ّ
مق��دار �سبعني �ألف��ا �إال �أنه خ��سر هذه احلملة
اجلي�ش كل��ه .وكما يقول امل�ؤلف ب�أن
وانهزم ّ
�سبب ه��ذه الهزمية هو �أن اجلي�ش كان مكونا
م��ن رج��ال غرب��اء عل��ى املنطقة ،كم��ا �أنهم
نزل��وا �ساح��ة القت��ال يف حالة تع��ب ون�صب
من الطريق� ,إذ كانوا م�شاة على الأقدام طيلة
طريقه��م ،وق��د كان الوق��ت �شدي��د احل��رارة،
وبذل��ك ف���إن هذه احلمل��ة كانت غ�ير موفقة
رمب��ا للأ�سباب املذك��ورة �أو غ�ير ذلك .وبعد
هذه الهزمية ت�شري بع�ض املراجع ب�أن الإمام
�أحمد �أعاد تنظيم اجلي�ش ،وقام بعدة حمالت
ع�سكري��ة عل��ى الظاه��رة� ,إال �إن��ه لي���س م��ن
امل�ؤكد ب�أن الإمام �أحمد متكن من تنفيذ هذه
املرحلة م��ن �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية لتحقيق
الوحدة ال ُعمانية ال�شاملة يف عهده.

جندة الب�صرة وحتريرها
من االحتالل الفار�سي

�أم��ا ع��ن حمالت��ه الع�سكري��ة �إىل خارج

ُعم��ان ,ف�إن الإمام �أحمد وبناء على ا�ستغاثة
�أه��ل الب��صرة وحاكمه��ا الرتكي نظ��م حملة
ع�سكري��ة لنجدة الع��رب يف الب�رصة بالعراق.
ويروي ال�شيخ �سامل ب��ن حمود ال�سيابي ب�أنه
“بعد �أن ا�ستوىل الفر�س على الب�رصة ”,ذهب
�أحم��د بن �سعيد بع�رش �سف��ن حربية جتر عددا
م��ن الق��وارب وق��د كان م��ن جمل��ة �أ�سطوله
ط��راد ا�سم��ه (الرحم��اين) وه��و ال��ذي ك��سر
�سل�سل��ة احلديد التي و�ضعه��ا الفر�س يف �شط
الع��رب كجزء من احل�ص��ار الفار�سي للب�رصة
و�إحكام��ه ,حي��ث حم��ل عل��ى ه��ذا الأ�سطول
ع��شرة �آالف مقات��ل ,ويف بع���ض الرواي��ات
ثماني��ة ع�رش �ألف مقات��ل ,وكان قائد احلملة
ول��ده هالل ب��ن �أحمد وه��زم الفر���س ون�رص
الدولة ن�رصا م�ؤزرا.
كما �أن الإمام �أحم��د نظم حملة ع�سكرية
ل�ضم��ان ا�ستم��رار ا�ست�يراد ال��رز م��ن جنوب
الهن��د  ,وت�أم�ين ط��رق املالح��ة البحرية �إىل
ُعمان ,وبتنفيذ هذه احلملة �أ�صبح من امل�ؤكد
�أن��ه كان حري�صا على حتقي��ق الأمن الغذائي
لقومه يف ذلك الع�رص.
ثانيا :عهد الإم��ام �سعيد ابن الإمام �أحمد
بن �سعيد وابنه حمد بن �أحمد
ت��وىل الإمام �سعي��د بن الإم��ام �أحمد بن
�سعي��د الإمام��ة يف ُعمان خلف��ا لوالده خالل
الف�ترة ( 1775ـ 1779م)  .وبع��د ف�ترة م��ن
الزم��ن �سلم زمام الأمر البن��ه ال�سيد حمد يف
ع��ام 1779م و�أ�ستم��ر ال�سي��د حمد يف احلكم
حت��ى ع��ام 1792م .وق��د و�صفه اب��ن رزيق
ب�أن��ه «�شج��اع �شهري ف�صي��ح الل�س��ان ,ناظم
لل�شع��ر» ومن خالل قراءتي لعدد من املراجع
يتبني �أن عهد الإمام �سعيد وابنه حمد ات�صف
باله��دوء يف املج��ال الع�سك��ري� ,إال �أن��ه من
خ�لال عدة حم�لات ع�سكري��ة داخلية حاوال
املحافظ��ة عل��ى ما خلف��ه لهم الإم��ام �أحمد
ب��ن �سعيد من هيب��ة الدولة وات�س��اع نفوذها
ووحدة وطني��ة عمت كل �أرجاء ُعمان ،ولكنه
عل��ى ما يب��دو مل يتمكنا من حتقيق �أي �شيء
يذك��ر يف ه��ذا املج��ال .نتيج��ة الأو�ض��اع
ال�سيا�سية واالقت�صادية �آنذاك وات�ساع نطاق
االن�شقاق الوطني الذي بد�أ يف الأيام الأخرية
من عهد الإمام �أحمد بن �سعيد.
م��ن الناحي��ة الع�سكري��ة ف���إن املراج��ع

املتوف��رة مل ت��شر �إىل حجم الق��وة الع�سكرية
ب�ش��كل دقي��ق وال احلم�لات الع�سكري��ة الت��ي
ق��ام به��ا الإمام �سعيد يف عه��ده وال يف عهد
ابن��ه حمد ال��ذي �سلمه والده مقالي��د الإمامة
يف الأي��ام الأخ�يرة م��ن حيات��ه� ،إال حمالت
ع�سكري��ة داخلية حم��دودة .وكل ما توفر من
معلوم��ات تفيد ب���أن الإمام �سعيد ب��ن �أحمد
�ش��ن حمل��ة ع�سكرية خارجي��ة واح��دة �أ�شار
�إليه��ا الدكت��ور �سلط��ان بن حمم��د القا�سمي
ب�أن��ه «بتويل الإمام �سعيد ب��ن �أحمد الإمامة
م��ن �سن��ة 1198ه��ـ1783 /م ـ 1199ه��ـ/
1784م وهي مدة ق�صرية �إال �أنه �أر�سل حملة
من م�سق��ط �إىل زجنبار و�أخ�ضعها ف�أ�صبحت
جزيرة زجنبار حتت �سلطة عرب ُعمان».
ثالث��ا :عه��د ال�سلطان �سلطان اب��ن الإمام
�أحمد بن �سعيد البو�سعيدي
ت��وىل ال�سلطان �سلطان اب��ن الإمام �أحمد
ب��ن �سعيد احلك��م يف ُعمان خ�لال الفرتة من
1792م �إىل 1804م ,وق��د و�ص��ف ال�سلطان
�سلطان ب��ن �أحمد ب�أنه «�شج��اع ,جميد ,بطل
�صندي��د ال يعب���أ بك�ثرة �أعدائ��ه ,من�صف من
الظامل واملظلوم» .و�أنه �أحد احلكماء الأذكياء
ؤمترا يف
خالل ه��ذه الفرتة ،حيث �إنه عق��د م� ً
ب��ركاء ف��ور توليه احلك��م ح�رضه �أف��راد من
العائلة املالك��ة وم�شايخ قبائل ُعمان و�أهل
الفك��ر والر�أي ،وقد تر�أ�س ه��ذا امل�ؤمتر بنف�سه
وافتتح��ه بكلم��ة بليغة م�ؤثرة ح��ث احل�ضور
عل��ى التفاه��م والتعاق��د وت��رك اخلالف��ات
والن��زاع وق��ال�« :أن��ا و�إن كن��ت �سلطا ًنا لكم
ف�أعت�بر نف�سي واح ًدا منك��م والوطن هو الأب
والأم نفديه ب�أرواحنا ودمائنا».
�إن املوق��ف ال��ذي ا�ستلم في��ه �سلطان بن
�أحم��د مقاليد احلكم يف ُعمان م��ن ابن �أخيه
حم��د ,يكتنف��ه بع���ض الغمو���ض .ومل ت��شر
املراجع املتوفرة ب�شكل دقيق �إىل حجم القوة
الع�سكري��ة وال احلم�لات الع�سكري��ة التي قام
بها ال�سلطان �سلطان� ،إال يف روايات مقت�ضبة
متفرق��ة .ولك��ن عل��ى م��ا يب��دو ف�إن��ه حاول
�إع��ادة توحي��د ُعم��ان وب�س��ط �سيطرت��ه على
املناط��ق الأخرى خارج ُعمان كما كانت يف
عهد الإمام �أحمد بن �سعيد ,ومن خالل قراءة
الأح��داث الع�سكرية يف عه��ده وحتليلها ف�إنه
م��ن املحتمل ب�أن ال�سلط��ان �سلطان بن �أحمد
و�ضع �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية على مرحلتني:

احلمالت الع�سكرية اخلارجية للإمام �أحمد بن �سعيد

الإم��ام �أحمد بن �سعيد يعد ثاين حاكم يف التاريخ الع�سكري
ال ُعماين يهتم بتنظيم اجلي�ش ،حيث �أ�س�س قوة دائمة من اجلنود
يتقا�ضون رواتب ،وكانت ت�صل �إىل حد جي�ش حمرتف
املرحلة الأوىل:
توحي��د ُعم��ان يف الداخ��ل ل�ض��م باق��ي
املناطق التي مل يكن بالإمكان االحتفاظ بها
�ضم��ن الوح��دة الوطنية يف عه��د �أخيه �سعيد
وابن��ه .وعند تنفيذه له��ذه املرحلة قام بعدة
حمالت ومع��ارك ع�سكري��ة داخلي��ة متعددة
يف ُعم��ان .وكان��ت نتائجها ب�ين انت�صارات
وهزائ��م .وعل��ى العم��وم ف�إن��ه مل يتمكن من
حتقيق طموحاته يف ه��ذا املجال بل ات�سعت
رقع��ة اخلالف��ات واخليانات واحل��روب بني
قبائل ُعمان .ولكنه متكن من ال�سيطرة جزئيا
على ال�ساح��ل ال ُعماين ال�شم��ايل ,بينما بقيت
باقي املناطق ال ُعمانية حتت �سيطرة القبائل
املختلفة .
وخالل عه��ده تعر�ضت منطق��ة الظاهرة
والربمي��ي لغ��زو خارجي بقيادة عب��دا نوبيا
ي�سمى (احلريق) �أت��ى من �شمال �شبه اجلزيرة
العربي��ة ومع��ه فيما زع��م كثري م��ن النا�س
بنح��و �سبعمائ��ة فار���س ,فظل يح��ارب بني
يا���س زمانا ث��م �أطاعوه ,وطف��ق يحارب بنو
نعيم وقتب ومعه بني يا�س زمانا طويال ,ثم

�أطاعوه ,و�أطاعته ال�شوام�س والظواهر و�سائر
�أه��ل الظاه��رة ,و�أقام بتوام اجل��و (الربميي).
ث��م توج��ه �إىل �صحار وواجه هن��اك مقاومة
من ال ُعماني�ين �إال �أنه بعد معارك �شديدة يف
وادي (احليملي) ب�صحار متكن من هزميتهم.
فلم��ا بلغ ال�سلطان �سلطان ب��ن �أحمد نب�أ تلك
املع��ارك م��ن قب��ل �أخي��ه قي���س اب��ن الإمام
�سلطان �صح��ار �آنذاك ,جمع قبائل ُعمان من
الداخلية وال�رشقي��ة والباطنة فعر�ض عليهم
الأمر ,وبعد م�ش��اورات مطولة اتفقت القبائل
ال ُعمانية مع ال�سلط��ان �سلطان على مهاجمة
(احلريق) امل�شار �إليه ,فتجمع لل�سلطان جي�ش
من القبائل ال ُعمانية قوامه اثنا ع�رش �ألفا من
الرج��ال جمهزين بالعت��اد ,وحترك يف حملة
ع�سكري��ة قا�صدا �صحار� ,إال �أنه ملا بلغ اخلرب
ف��ر هاربا �إىل الربميي ومل
(احلريق) املذكور ّ
يلب��ث هن��اك طوي�لا �إىل �أن غادر عائ��دا �إىل
حيث �أتى.
املرحلة الثانية:
�إع��ادة ب�س��ط ال�سيط��رة عل��ى ال�ساح��ل
املقاب��ل ل�ساح��ل ُعم��ان ال�شم��ايل (مك��ران
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ا�ستخدم��ت دول��ة �آل بو�سعي��د خالل تلك
الف�ترة نف���س الأ�سلح��ة امل�ستخدم��ة من قبل
دولة اليعاربة ورمبا مت تطوير بع�ضها.

فن العمارة الع�سكرية والدفاع

احلمالت الع�سكرية اخلارجية لل�سيد �سلطان ابن االمام �أحمد بن �سعيد

وهرم��ز وتوابعه��ا) لتقوي��ة دولت��ه .ويعتق��د
ب�أن��ه متكن م��ن تنفيذ هذه املرحل��ة بنجاح,
والدليل على ذل��ك �إن ال�سيد �سلطان عقد عد ًدا
م��ن االتفاقي��ات التجاري��ة مع �رشك��ة الهند
ال�رشقية �أثن��اء ال�رصاع الربيط��اين الفرن�سي
يف اخللي��ج .وق��د تناق��ل امل�ؤلف��ون رواي��ات
عن حمالت��ه الع�سكرية اخلارجية لتنفيذ هذه
املرحل��ة م��ن �إ�سرتاتيجيت��ه الع�سكرية ,حيث
يروي حميد بن حممد بن رزيق ب�أن ال�سلطان
�سلطان بن �أحمد غزا �شهبار ومكران ,ففتحها,
ث��م فتح الق�شم فا�ستخل�صها ,فقويت �شوكته,

ث��م غ��زا الق�ش��م وهرم��وز فاحتلهم��ا من بعد
م��ا ا�صطلح هو وبن��و معني �أه��ل الق�شم وهم
حلفاء للقوا�سم الذين كانوا يف لنجه ,وكانت
البندر وهرموز للم�لا ح�سن املعيني ,فقويت
�شوكة �سلط��ان وزادت هيبت��ه ويوا�صل ب�أنه
غ��زا البحرين كذلك ،وقد �أدى ذلك النجاح �إىل
انتقال ميناء بندر عبا�س وتوابعها �إىل حوزة
ُعمان.

الأ�سلحة امل�ستخدمة يف بداية ت�أ�سي�س
دولة �آل بو�سعيد (خالل الفرتة من
عام 1744م ـ 1804م):

اهتم��ت دول��ة �آل بو�سعي��د خ�لال الفرتة
امل�ش��ار �إليها �أعاله ب�شكل عام برتميم القالع
واحل�صون التي �شيدت يف عهد الدول ال�سابقة,
مث��ل قلعت��ي اجل�لايل وامل�يراين مب�سق��ط
واحل�ص��ون بالر�ستاق ونخ��ل و�إ�ضافة بروج
و�أ�س��وار جديدة عليه��ا طبقا لتط��ور �أ�ساليب
احل��رب ,وت�شيي��د ح�ص��ون وق�لاع جدي��دة
يف �صح��ار و�صح��م واخلاب��ورة وال�سوي��ق
وامل�صنع��ة وب��ركاء والفلي��ج ,ومط��رح� ,أم��ا
�أه��م الق�لاع واحل�ص��ون الت��ي مت ت�شييده��ا
خالل هذه الفرتة ه��ي ح�صن �أدم الذي �شيده
الإم��ام �أحمد بن �سعيد و�أعيد ترميمه يف �سنة
1869م ,وخ�لال الف�ترة م��ن 1791م �إىل
1806م يف عهد ال�سلطان �سلطان ابن الإمام
مت بناء ح�صن الفليج.

القادة الع�سكريون يف بدايات
ت�أ�سي�س دولة �آل بو�سعيد

مل تتوف��ر معلوم��ات ع��ن الق��ادة
الع�سكري�ين خالل هذه الفرتة عدى �أنه خالل
عه��د الإمام �أحمد بن �سعي��د كان �أبرز القادة
الع�سكري�ين هو ه�لال بن �أحم��د البو�سعيدي
اب��ن الإمام �أحم��د ال��ذي اعتمد علي��ه الإمام
يف بع���ض حروب��ه الداخلي��ة واخلارجي��ة

يف عهد ال�سلطان �سلطان ابن الإمام �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي قام ب�إعادة ب�سط ال�سيطرة على
ال�ساحل املقابل ل�ساحل عُ مان ال�شمايل (مكران وهرمز وتوابعها) لتقوية دولته ،و عقد عد ًدا من
االتفاقيات التجارية مع �شركة الهند ال�شرقية �أثناء ال�صراع الربيطاين الفرن�سي يف اخلليج
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دول��ة �آل بو�سعيد اهتمت برتميم القالع واحل�صون
التي �شيدت يف عهد الدول ال�سابقة ,مثل قلعتي اجلاليل
واملرياين مب�سقط واحل�صون بالر�ستاق ونخل
وم��ن �أبرزها جن��دة الب�رصة الت��ي قاد هالل
�أ�سطوله��ا البحري بقي��ادة ال�سفينة الرحماين
لف��ك احل�ص��ار ال��ذي فر�ض��ه الفر���س عل��ى
الب�رصة.

تطبيق مبادئ احلرب

�أم��ا فيم��ا يتعلق بتطبيق مب��ادئ احلرب
خ�لال تنفي��ذ احلم�لات الع�سكري��ة يف عه��د
بدايات ت�أ�سي���س دولة �آل بو�سعيد ,ف�إنه على
ما يبدو ب�أن الق��ادة الع�سكريني طبقوا معظم
تلك املبادئ امل�ستخدمة يف العلوم الع�سكرية
احلديث��ة بطريق��ة �أو �أخ��رى ,و�سن�ستعر���ض
تطبي��ق ه��ذه املب��ادئ يف عهد الإم��ام �أحمد
ب��ن �سعيد كمثال يقتدى به ,وذلك على النحو
الآتي:
اختي��ار الق�صد واحلف��اظ عليه :حدد هذا
القائ��د الق�صد وحافظ علي��ه ,وذلك من خالل
احلم�لات الع�سكري��ة املتع��ددة واملنظم��ة
لتوحي��د ُعم��ان ,وعل��ى الرغ��م م��ن املواقف
ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة الت��ي حدث��ت يف
الفرتة الأخرية من عهده ,ولكن يجب الإ�شادة
ب�أن هذا الإمام طبق هذا املبد�أ بجدارة.
املحافظة على الروح املعنوية :من خالل
ا�ستعرا�ضن��ا لنه��ج الإم��ام �أحم��د ب��ن �سعيد
لتحقي��ق ه��ذا املب��د�أ ,جن��د ب�أن��ه كان عندما
ا�ست�ض��اف العجم يف م�أدبته التي �أقامها يف
ب��ركاء� “ ,إال و�رضب طب��ل يف احل�صن ومعه
من��اد ين��ادي (�أال من ل��ه يف العج��م (وتر �أو
وط��ر) فلي�أخ��ذه منه��م” وكان الن��داء غر�سا
لل��روح املعنوي��ة يف نفو���س املواطن�ين يف
بركاء ومن معهم لأخذ الث�أر من العجم الذين
طغوا �أثناء �سيطرتهم على بركاء وما حولها,
وه��و دلي��ل �أي�ض��ا عل��ى �أن ه��ذا الن��داء لي�س
�إن�شائي��ا يق��ال و�إمنا ت�أكيد م��ن الإمام �أحمد
(خذوا ث�أركم و�أنا معكم).

العمل التعر�ضي  :لق��د حقق الإمام �أحمد
ه��ذا املب��د�أ م��ن خ�لال تنفي��ذ �إ�سرتاتيجيته
الع�سكري��ة كله��ا باحلم�لات الع�سكري��ة
الهجومية ,وهو عمل ع�سكري تعر�ضي.
الأمن :على الرغم من عدم توفر معلومات
ميك��ن حتليلها حول تطبيق هذا املبد�أ� ,إال �أنه
ب��دون �شك ف���إن الإمام �أحمد ب��ن �سعيد طبق
هذا املب��د�أ يف حفظ �أ�رسار خطط��ه الع�سكرية
منذ انطالقه من الر�ستاق وحتقيق املرحلتني
الأوىل والثانية من �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية.
املفاج���أة واحل�ش��د� :إن ه��ذا املب��د�أ �أح��د
املب��ادئ الأ�سا�سية للدخ��ول يف احلرب الذي
ال ب��د لأي قائ��د م��ن تطبيقه ,فالإم��ام �أحمد
عل��ى ما يبدو طبق هذا املبد�أ ,من خالل ح�شد
جي�ش كبري بالتدرج ابتد�أ من الر�ستاق مرورا
مبعظم مناطق ال�سلطنة التي �أطاعته وزودته
بالرجال والعتاد ,وق��د مكنه هذا اجلي�ش من
�ضم تلك املناطق �إىل �إمامته ,ورمبا ا�ستخدم
عن��صر املفاج���أة يف حمالت��ه الع�سكري��ة
املتتالية على الظاهرة.
االقت�ص��اد يف اجلهد :ميكن حتليل تطبيق
ه��ذا املبد�أ م��ن قبل الإم��ام �أحمد ب��ن �سعيد,
م��ن خ�لال �إ�سرتاتيجيت��ه الع�سكري��ة الت��ي
نفذه��ا عل��ى ث�لاث مراح��ل جتنب��ا لت�شتيت
اجلهد ,حي��ث بد�أ �أوال مبهاجمة املناطق التي
كان��ت ت�ش��كل �إم��ارات �صغرية ميك��ن �ضمها
�إىل �إمامت��ه ب�سهول��ة ,وبع��د �أن ح�ش��د جي�شا
قوي��ا من ال ُعمانيني توج��ه �إىل الظاهرة التي
كانت تتمي��ز بقوة ع�سكرية حتت��اج �إىل جهد
�أكرب وخطط منف�صلة خا�صة بها ل�ضمها �إىل
�إمامت��ه ,وعلى الرغم م��ن �أن الإمام �أحمد مل
يتمك��ن من �ضم الظاهرة� ,إال �إنه �أنه طبق هذا
املبد�أ بجدارة يف �إ�سرتاتيجيته الع�سكرية.
املرون��ة :نظ��را لع��دم توف��ر املعلوم��ات

الدقيقة ل�سري العمليات يف احلمالت الع�سكرية
التي نفذها الإم��ام �أحمد يف املراحل الثالث
لإ�سرتاتيجيته الع�سكري��ة� ,إال �أنه ميكن القول
ب�أن االنت�صارات التي حققها كان لهذا املبد�أ
دور مه��م يف ذلك ,ولع��ل اعتبار الإمام �أحمد
تغيري خطت��ه للحملة الع�سكرية على الظاهرة
تع��د تطبي ًقا له��ذا املب��د�أ ,لأن بع�ض املراجع
�أ�ش��ارت �إىل �أن الإم��ام نظ��م حملت�ين عل��ى
الظاهرة ل�ضمها �إىل الوحدة ال ُعمانية.
التع��اون :مل تتوف��ر معلوم��ات تف�صيلية
كافي��ة لتحلي��ل الكيفي��ة الت��ي مبوجبه��ا مت
تطبي��ق ه��ذا املب��د�أ عل��ى م�ست��وى احلمالت
الع�سكري��ة للإمام �أحم��د� ,إال �أنه على ما يبدو
ف���إن الطاع��ة وال��والء ل��ه م��ن قب��ل احلكام
والأم��راء الذي��ن كانوا ي�سيط��رون على �أجزاء
متفرق��ة من ُعمان وفر ل��ه مبد�أ التعاون على
امل�ستوى ال�سيا�س��ي و�شمل ذلك التعاون على
امل�ستوى الع�سكري �أي�ضا.
الإدارة :ال �شك ب�أن ت�أ�سي�س اجلي�ش الكبري
و�إدارة احلم�لات الع�سكري��ة للإ�سرتاتيجي��ة
الع�سكري��ة يف عه��د الإم��ام �أحمد ب��ن �سعيد,
حت��ى و�إن مل تتوفر معلومات ع��ن �إدارة ذلك
اجلي�ش وتلك احلمالت ,ف�إنه يعتقد ب�أن هناك
�إدارة قوي��ة مار�سه��ا الإم��ام �أحم��د لتحقيق
غايت��ه الوطنية ,وعليه ف���إن الإمام �أحمد بن
�سعيد طبق هذا املبد�أ بجداره.

املراجع:

• دليل متحف قلعة �صحار.
• �سي��ف بن حم��ود البطا�ش��ي� ,إر�ش��اد ال�سائل �إىل
معرفة الأوائل.
• الدكت��ور �سعيد بن حمم��د الها�شمي ،درا�سات يف
التاريخ ال ُعماين.
• �س��امل ب��ن حم��ود ال�سيابيُ ،عمان ع�بر التاريخ,
اجلزء الرابع2001 ,م.
• �سليمان بن خلف اخلرو�صي ،مالمح من التاريخ
ال ُعماين.
• حمي��د ب��ن حمم��د ب��ن رزي��ق ،ال�شع��اع ال�شائ��ع
باللمعان يف ذكر �أئمة ُعمان.
• نور الدين ال�ساملي ،حتفة الأعيان يف �سرية �أهل
ُعمان.
• ون��دل فيليب���س ،تاريخ ُعم��ان ,الطبع��ة الرابعة
1994م.
• املو�سوعة ال ُعمانية ,املجلد العا�رش� ,ص.3751
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املواطنة ال�صاحلة تعد املنبع
الأ�سا�س لل�شهادة والت�ضحية،
وال�شجاعة والبطولة ،والثقة
العالية بالنف�س ،والتعاون
والعمل بروح الفريق الواحد

َ
واملواط َن ِة ا َ
ِ
حل َّق ِة
الق َي ُم ال َع ْ�س َك ِر َّي ُة َبينْ َ الجْ ُ ْن ِد َّي ِة

اللـــواء الــركن متقاعد الدكتور /
حممد خلف الرقــاد
اململكة الأردنية الها�شمية

ت�شكل القيم االجتماعية الع�سكرية الأمنوذج الأمثل لل�شخ�صية
الع�سكرية ،وترتجم اخلطاب الع�سكري �إىل �سلوكيات تبني هذه ال�شخ�صية،
وهذه القيم كثرية ي�صعب تناولها يف مقالة واحدة ب�صفحات املجلة،
لكن قيم املواطنة وال�شهادة وال�شجاعة والبطولة والثقة العالية بالنف�س
والتعاون والعمل بروح الفريق تظل العناوين الأبرز للداللة على هذه
القيم ،وتبقى قيمة املواطنة احلقة على ر�أ�س هذه القيم ،وبخا�صة حينما
يرتجمها اجلندي �إىل حمبة خال�صة للوطن وللقيادة  ،فلطاملا �أدخلت
املواطنة احلقة زعامات وقيادات ع�سكرية وجنودًا � اً
أبطال �إىل �سجالت
التاريخ القدمي واملعا�رص ،وتظل الوطنية هي املرتكز الأ�سا�س لقيم
البطولة والت�ضحية وال�شهادة يف �سبيل الدفاع عن الوطن.

اجلندي حتى يرتجم قيمة الوطنية احلقة ،فال بد له من توافر الإرادة
والت�صميم على �أن ي�ضع الوطن فوق كل التناق�ضات واالعتبارات ،وينربي
لدفع العاديات عنه ،ولكي تظل وترية الروح الوطنية يف نف�سية الع�سكريني
عالية با�ستمرار  ،ولديهم الرغبة يف ت�أ�صيلها وجتذيرها يف النفو�س والقلوب،
وهنا على اجلميع ومن كل امل�ستويات الع�سكرية �أن يدرك كل منهم قيمة
الوطن ومكانته بني الأمم وال�شعوب ،و�أن يتم العمل على التطوير والبحث
عن �أ�ساليب وطرق تربوية وتدريبية حتافظ على وترية احل�س الوطني ،بحيث
هاج�سا ال يغيب عن �أبناء القوات امل�سلحة ،خا�صة �أنهم هم الذين
يبقى الوطن
ً
عا�شوا ويعي�شون واقع التحديات والنهو�ض يف بالدهم  ،وهم الذين يحملون
�رشف الذود عن حمى الوطن العزيز ،وي�صل هذا الأمر �إىل �أرقى جتلياته
هاج�سا يف �ضمري كل جندي �سواء �أكان �ضابطً ا �أم فر ًدا
حينما يعي�ش الوطن
ً
 ،وتتحول الوطنية بكل ما تف�ضي �إليه �إىل �سلوك عارم ي�رسي يف �رشايني كل
جندي ،بحيث تن�صهر كل االنتماءات والوالءات يف بوتقة الوطن ،وت�ضعه فوق
كل اعتبار.
وكما يقول علم االجتماع وبخا�صة الع�سكري منه ،ف�إن لكل م�ؤ�س�سة
قيمها وممار�ساتها وتعليماتها اخلا�صة بها ،فقيم اجلندية احلقة هي تلك
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القيم التي ي�ؤمن بها الرجال الع�سكريون ،وتولد لديهم ال�شعور والأحا�سي�س
الفاعلة التي تدفعهم �إىل الت�صدي للعدوان ومواجهة التحديات والت�ضحية
غال ونفي�س من �أجل مواجهة الأعداء  ،ودفع العاديات عن الوطن،
بكل ما هو ٍ
وحماية حدوده ،و�صون منجزاته ،واحل�صول على ال�سمعة العالية ،وحيازة
ال�رشف الرفيع للوطن وللأمة التواقة �إىل النهو�ض والتطور والتقدم.
وهنا تعد القيم الع�سكرية مبثابة الدافع الفكري واملبدئي الذي يدفع
اجلندي (�ضابطً ا كان �أم فر ًدا) �إىل بذل �أغلى ما ميلك ،وهي الروح ،من �أجل
كل ذرة من ذرات تراب الوطن العزيز ،واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره من �أي
تهديدات �أو حتديات مهما كان م�صدرها من اخلارج �أم من الداخل.
والقيم الع�سكرية هي املعطيات الرئي�سية لتحقيق الأهداف املر�سومة
�سواء �أكان ذلك يف احلرب �أم يف ال�سلم وعلى كافة الأ�صعدة االجتماعية
متاما مثل التدريب النوعي ،والت�سليح
والع�سكرية ،فالقيم الع�سكرية احلقيقية ً
العايل امل�ستوى ،واال�ستعداد النف�سي خلو�ض املعركة ،فاجلندي يتزود
متاما كتزوده بالأ�سلحة احلديثة ،ورفع م�ستواه التدريبي
بالقيم الع�سكرية ً
وكفاءته القتالية من �أجل خو�ض املعركة ،لأكرث من �سبب ،ذلك لأن القيم
الع�سكرية هي التي تذكره با�ستمرار بعدالة ق�ضيته ،وبقد�سية الدفاع عن

تراب وطنه و�رشفه الع�سكري ،خا�صة حينما يتعر�ض الوطن وال�رشف للتحدي
�أو الطعن  -ال �سمح اهلل  -من قبل �أي جهة من اجلهات �سواء �أكان من الأعداء
والطامعني �أم من احلاقدين واحلا�سدين ،كما حتث القيم الع�سكرية على
�رضورة ال�صرب وحتمل امل�شاق وال�صمود يف وجه التحديات والإ�رصار على
مواجهة الأخطار مهما كانت الظروف التي يعي�شها اجلندي ،و�أن يلقن الأعداء
درو�سا يف الإقدام والبطولة وال�شجاعة ،ويعرف كل من يحاول امل�س بالوطن
ً
و�أمنه وا�ستقراره �أن دونه املهج والأرواح.
ولعل هذه املقالة تركز على قيمة ع�سكرية ينبغي علينا كوننا ع�سكريني
�أن نتم�سك بها ون�ؤ�صلها وجنذرها يف نفو�سنا ويف نفو�س مر�ؤو�سينا� ،أال
وهي :املواطنة ال�صاحلة التي تعد املنبع الأ�سا�س لل�شهادة والت�ضحية،
ولل�شجاعة والبطولة ،والثقة العالية بالنف�س ،والتعاون والعمل بروح الفريق
الواحد ،واملوازنة بني الواجبات واحلقوق االجتماعية والع�سكرية ،ولكل من
هذه القيم م�ضامني و�أبعاد اجتماعية وع�سكرية خمتلفة ،ومعرفتها واالطالع
عليها يزيد اجلندي ثقة بالنف�س ،ويزيده �إدراكا لأهميتها  ،وت�صمي ًما على
التحلي بها ،وزرعها يف نفو�س مر�ؤو�سيه.
وقد ي�سبق حب ال�شهادة والبطولة والت�ضحية الوطنية ،ولكن ال يختلف
اثنان على �أن الوطنية احلقة ت�شكل مرتك ًزا �أ�سا�س ًيا للبطولة والت�ضحية يف
�سبيل الدفاع عن الوطن ،فاملحب لوطنه واملنتمي له يبذل دونه الغايل
والنفي�س ،ويقدم الروح يف �سبيل الذود عن حماه العزيز ،ويحافظ على وحدته
وعلى �أمنه وا�ستقراره ،وعلى تراثه ومقد�ساته من �رشور الأ�رشار ،ويرد عنه
كيد املعتدين والطامعني ،والوطنية كما قال عنها علماء االجتماع تعني:
«ال�شعور باحلب للوطن والإخال�ص له والتعلق به والعمل من �أجل تقدمه
وتنميته و�سمعته ،والدفاع عنه ،واال�ست�شهاد يف �سبيله عندما يتعر�ض خلطر
العدوان والتحدي واالبتزاز».
ويتبلور �شعور الوطنية لدى اجلندي عندما يكون الوطن �أمام حتديات �أو
تهديدات خارجية كانت �أم داخلية� ،أو حينما يكون عر�ضة لأي �رصاعات �أ ًيا
كان نوعها فكرية �أو مذهبية �أو طائفية �أو �إقليمية �أم �أطماع خارجية  ،حيث
ي�ؤدي هذا ال�شعور �إىل الوقوف برجولة و�شجاعة لدرء الأخطار والتحديات عن
غال وعزيز ،وله مكانه لدى اجلندي ال تدانيها مكانة ،ذلك
الوطن ،فالوطن ٍ
لأنه هو الذي يجمع املدنيني والع�سكريني ويوحد بينهم ،ويقود �إىل متا�سك
اجلبهة الداخلية ،مثلما يقود �إىل الت�صميم والإرادة ملواجهة �أي حت ٍد يواجه
الوطن �أ ًيا كان م�صدره ونوعه و�شكله ،فقمة الوطنية عندما ي�ضع الع�سكري
الوطن فوق كل التناق�ضات ،وينربي للدفاع عنه.
والوطنية قيمة اجتماعية ع�سكرية كربى تبد�أ مع التن�شئة االجتماعية
للجيل ،وت�سهم الأ�رسة واملدر�سة وامل�سجد ودور العبادة واملجتمع املحلي
وو�سائل االت�صال االجتماعي (الإعالم) يف تنميتها و�صقلها وبلورتها

يف نف�سية الع�سكري ،حيث �إن بلورة الوطنية كقيمة يف نف�سية ال�ضابط
والفرد ب�صورة ممتازة وهادفة ال بد و�أن يرتك �أث ًرا �إيجاب ًيا على ال�سلوك
الع�سكري والعالقات الإن�سانية اليومية ،فتجعل الأفراد �أكرث حمبة ومتجي ًدا
للوطن ،فرتاهم يعملون بكل اجلد واالجتهاد من �أجل م�ستقبل الوطن الذي
هو م�ستقبلهم ،و�أمنه وا�ستقراره الذي هو �أمنهم وا�ستقرارهم ورفاههم
االجتماعي.
وتكون الروح الوطنية �أكرث ت�أ�صيلاً وجتذي ًرا لدى الع�سكريني واملواطنني
متاما قيمة وطنهم ومكانته بني الأمم مما ي�سهم يف �ضمان
عندما يدركون ً
حا�رضهم وم�ستقبلهم ،وحيثما يطلعون على حقيقة التحديات التي تواجه
وطنهم والتي قد ت�ؤثر على نهو�ضه وتنامي نه�ضته وتقدمه وتطوره.
وال �شك �أن تعميم قيمة الوطنية لدى الع�سكري وغري الع�سكري يقود
مبا�رشة �إىل وحدة املجتمع ومتا�سكه ،و�إىل قوته وتقدمه على خمتلف
الأ�صعدة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والع�سكرية والثقافية.
أي�ضا �إىل �أن قيمة الوطنية تكت�سب يف القوات
وال بد من الإ�شارة هنا � ً
امل�سلحة �أهمية خا�صة ،وحينما يدقق املراقب يف حياة الأمم والدول
وال�شعوب  ،ال بد و�أن يرى وي�شاهد ويلم�س عِ ظم الدور الذي تنه�ض به اجليو�ش
يف �سبيل رفع مكانة بلدانها ودولها و�أممها و�شعوبها بني �أمم ودول و�شعوب
العامل  ،هذا بالإ�ضافة للدور الكبري واملهم الذي ت�ؤديه اجليو�ش يف التنمية
الوطنية ال�شاملة يف بلدانها .
ويف البيئة الع�سكرية وم�ؤ�س�ساتها املختلفة ،يرتجم اجلند وطنيتهم على
مدى ال�سنني �إىل والء وانتماء وحمبة �صادقة لوطنهم ولقياداتهم  ،فوالء
اجلندية ال يدانيه والء  ،و�رشف الع�سكرية ال يدانيه �رشف  ،ذلك لأنه مرتبط
با�ستمرار بروح الت�ضحية والبطولة والبذل والعطاء على طريق بناء الأوطان.
والوطنية �شعور عميق يرافق حمبة اجلنود لوطنهم ومل�ؤ�س�ستهم
الع�سكرية ،وبالتايل يتحول هذا ال�شعور �إىل �سلوك عارم ي�رسي يف عروق كل
جندي و�ضابط يف وحداتهم وت�شكيالتهم ،فهو ال�شعور العميق القوي بحب
الوطن واالرتباط به  ،والإخال�ص له والعمل من �أجله  ،والت�ضحية بالنف�س
يف �سبيله يف كل الأوقات � ،سواء �أكان يف احلرب �أم يف ال�سلم �أم يف حاالت
ا�ستقرار الأمن �أم يف حاالت اخلطورة.
كما �أن الوطنية لدى اجلندي هي �إ�رصار على ترجمة كل معاين االنتماء
والوالء للوطن وللقيادة ،بحيث يبقى هذا االنتماء والوالء فوق كل التناق�ضات
واالعتبارات ،وفوق كل اخل�صو�صيات �أو �أي �أجندة خا�صة �سواء �أكانت فردية
�أم جماعية ،فالوطنية بوتقة تن�صهر فيها كل الوالءات واالنتماءات لت�شكل
�شاخما ينعم بالأمن واال�ستقرار والنهو�ض
املرتكز الأ�سا�س لبقاء الوطن
ً
والتقدم والأزدهار .
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�صراع الهيمنة على العامل عرب تقنية اجليل اخلام�س ()5G
العميد الركن مهند�س (متقاعد)
حممــــد بـن �أحمــد اللمـكـــي

اليوم ،يخو�ض قطبا االقت�صاد العاملي الواليات املتحدة الأمريكية �صراعا بهدف
حتقيق التفوق التقني الفائق على جمهورية ال�صني ال�شعبية .ترتاوح �ساحات ال�صراع بني
الليزر والأ�سلحة الفائقة ال�صوت( (  )Ultra Soundوالأنظمة املتقدمة غري امل�أهولة (U n
 ،)manned Systemesوالذكاء اال�صطناعي ( ،)Artificial Intelligenceوالروبوتات
(  ،)Roboticsو�أجهزة احلا�سب الآيل الكمية (  ،)Quantum Computingوحتى ال�سيارات
بدون �سائق يف القطاع املدين .هدفهما وا�ضح :فالفائز يف هذا ال�صراع �سي�صبح القوة
العظمى املهيمنة يف القرن احلادي والع�شرين؛ و�إحدى �ساحات ال�صراع الأكرث حدة �ساحة
تقنية ات�صاالت اجليل اخلام�س الال�سلكية.

تعد تقنية اجليل اخلام�س �أكرث بكثري من جمرد م�ستقبل االت�صاالت
العاملية ،حيث توفر نطا ًقا تردد ًيا �أكرب مما كان يت�صوره �أي �شخ�ص
يف �أي وقت م�ضى على �سبيل املثال (تنزيل �ألبوم �أفالم ب�أكملها يف
ثوان) ويكفي جلعل �إنرتنت الأ�شياء حقيقة يومية .لتوفري هذه
ب�ضع ٍ
التقنية يجب تهيئة البنية الأ�سا�سية بتكلفة مالية باهظة تعتمد على
الرقعة اجلغرافية املراد تغطيتها وقد ت�صل ملليارات ال��دوالرات يف
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الدول كبرية امل�ساحة ،وذلك ملد �شبكات الألياف الب�رصية الالزمة
لهذه الأنظمة عالية ال�سعة ،ومليارات �أخرى لت�شغيلها� .أي �أن ال�رشكات
والدول التي ت�صمم وت�ستثمر يف هذه البنية الأ�سا�سية اجلديدة� ،سيكون
لها ر�أي كبري ال يقت�رصعلى كيفية نقل اجليل اخلام�س للمعلومات
أي�ضا كيف ميكن للآخرين الو�صول �إىل ال�شبكة وخدماتها.
فح�سب ،بل � ً
�إذا تفوقت ال�صني وهذا ما يبدو يف الأفق  ،ف�إن النتائج ميكن �أن تكون

�سلبية لي�س فقط لل�رشكات الأمريكية والأوروبية التي اعتادت الهيمنة
على �سوق تقنية االت�صاالت ،ولكن قد ي�ؤثر �سل ًبا على �أمنها الوطني
وحرياتهم كما يرونها.
يف � 4أكتوبر٢٠١٨م ،حتدث نائب الرئي�س الأمريكي مايك بين�س
يف معهد هد�سون وح��ذر من �أن��ه (من خالل خطة �صنع يف ال�صني
٢٠٢٥م) ،و�ضع احل��زب ال�شيوعي ال�صيني �أن��ظ��اره يف �أن يحقق
ال�سيطرة على ( )٪٩٠من ال�صناعات الأكرث تقدما يف العامل ،مبا يف
ذلك الروبوتات ،التقنية احليوية ،والذكاء اال�صطناعي ،مت�ضمنة تقنية
اجليل اخلام�س كجزء من خطة بكني للظهور كقوة عظمى مهيمنة يف
القرن احلادي والع�رشين.
وقد تبدو م�صادفة �أنه يف اليوم نف�سه الذي حتدث فيه نائب الرئي�س
الأمريكي بين�س ،خرجت قناة بلومربج التلفزيونية املتخ�ص�صة ب�أخبار
التجارة واالقت�صاد بتحقيق �صحفي يتعلق ب�رشكة مقرها كاليفورنيا
اتهاما ملتعاقدين من
تدعى (�سوبر مايكرو  ،)Super Microتوجه
ً
الباطن (�صينيني) برتكيب برامج نفاذ ( )Backdoorولفرتة عام
�سمحت لهم باخرتاق �أنظمة الأجهزة املتقدمة�( ،سوبر مايكرو و�أبل،
�أحد امل�ستخدمني لأجهزة �سوبر مايكرو� ،أنكروا ما ورد بالتحقيق
ال�صحفي وطالبوا بلومربج بالرتاجع؛ �إال �أن قناة بلومرب �أ�رصت على
حتذيرا منطق ًيا ملا
�صحة الوارد بتقريرها ال�صحفي) ،هذه احلالة متثل
ً
ميكن �أن يحدث �إذا �سيطرت �رشكات االت�صاالت العمالقة يف ال�صني
على م�ستقبل اجليل اخلام�س والتي يتهمها الأمريكيون ب�أنها تعمل
بناء على طلب اال�ستخبارات الع�سكرية ال�صينية.
ً
الهيمنة ال�صينية حتدث بالفعل .فكما ذكرت ،تعتمد تقنية اجليل
اخلام�س على �شبكات الألياف الب�رصية التي يعد تركيبها باهظ التكلفة
من حيث جهد الأعمال املدنية وتتطلب ا�ستثمارات يف البنية الأ�سا�سية
ت�صل �إىل عدة مليارات من الدوالرات .هنا تتفوق ال�صني والتي تنتهج
�سيا�سة جتارية مناف�سة ،تتمثل يف عر�ضها بناء وتثبيت تلك ال�شبكات
ب�أ�سعار م�ساومة .يتيح ذلك للمزايدين يف املزادات احلكومية لعر�ض
النطاق الرتددي لـنطاق اجليل اخلام�س ب�أ�سعار كبرية.
والنتيجة هي وجود عدد متزايد من ال��دول التي تتبنى �أو على
الأقل بد�أت يف �إدخال الإ�صدارات ال�صينية من اجليل اخلام�س بينما
ف�شلت الواليات املتحدة يف حتقيق �أي جناح يف هذا اجلانب حتى الآن،
علما ب�أنه يوجد م�شغل ات�صاالت واحد على الأقل يف ( )٤٦بل ًدا اتفق �أو
ً
�أعلن عن اختبار معدات �صنعتها �رشكة ( )Huaweiال�صينية العمالقة
يف تقنيات االت�صاالت واملعلومات ،والتي ُيزعم الأمريكيون ب�أن لها
عالقات قوية بوزارة الدفاع واملخابرات ال�صينية .كما �أعلنت ع�رش
دول عن �صفقات لبدء ا�ستخدام معدات ( )Huaweiيف �شبكات اجليل
اخلام�س ،مبا يف ذلك اململكة املتحدة والربتغال و�إيطاليا واملك�سيك
ؤخرا اململكة العربية ال�سعودية.
والفلبني ،وم� ً
يف حالة �إيطاليا� ،أج��رت احلكومة مزاد الطيف ال�ترددي للجيل
اخلام�س وح�صلت على مبلغ ( )7 6مليار دوالر .وال�سبب يف ذلك هو �أن
مقدمي العرو�ض كانوا على ا�ستعداد للمبالغة يف معرفة �أنه لن يقوم
املقاولون ال�صينيون ببناء ال�شبكة بثمن بخ�س فح�سب ،بل ميكنهم
أي�ضا احل�صول على متويل �صيني لإكمال ال�صفقة .يف غ�ضون فرتة
� ً
ق�صرية ،برزت �رشكة ( )Huaweiكفائز وا�ضح ،حيث تعمل مع �رشكة
( )TIMالإيطالية لت�شغيل الهواتف املحمولة ومزود النطاق العري�ض
و

ً
نطاقا تردديا �أكرب
تقنية اجليل اخلام�س توفر
مما كان يت�صوره �أي �شخ�ص ولتوفريها يجب تهيئة
البنية الأ�سا�سية بتكلفة مالية باهظة تعتمد على
الرقعة اجلغرافية املراد تغطيتها وقد ت�صل ملليارات
الدوالرات يف الدول كبرية امل�ساحة
( .)Fast webبتاريخ � ٢٥سبتمرب 2018م ،قام نائب رئي�س الوزراء
الإيطايل (بق�ص ال�رشيط) عن حمطة ( )TIMو�أول حمطة قاعدة للجيل
اخلام�س من فا�ستويب لال�ستخدام التجاري ،والتي تتميز مبعدات
( )Huawei 5Gاملتكاملة (.)E2E
ما حدث مع �إيطاليا ميكن �أن يحدث مع بريطانيا ،حيث ح�صلت
( )Huaweiعلى ثالثة عقود لبناء �شبكات اجليل اخلام�س لالختبار.
حليف �أمريكي �آخر يف �أوروبا� ،أملانيا ،قد تكون التايل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن التحكم يف كيفية انتقال البيانات عرب �شبكات
النطاق العري�ض املو�سعة هذه ،كما تفعل �أجهزة (،)Huawei E2E
يجعلها خطوة �سهلة ن�سب ًيا للتحكم يف ما يتم نقله-وملن .ي�شري التحقيق
ال�صحفي ال�صادر عن بلومربج �إىل �أن جهة واحدة غري مرغوب فيها قد
تكون وكاالت جت�س�س يف ال�صني .و�إذا كانت �شبكة اجليل اخلام�س هي
مفتاح تطوير �إنرتنت الأ�شياء ،فقد يكون هذا التطوير رهينة لأولويات
ال�رشكات ال�صينية.
نظرا للنجاح ال�صيني يف ن�رش تقنية اجليل اخلام�س فقد ال يكون
ً
هناك �سوى القليل من الوقت جلعل بقية العامل يغريون اجتاههم.
تاما على ا�ستخدام
حظرا ً
الآن فقط الواليات املتحدة و�أ�سرتاليا و�ضعا ً
(( )Huaweiكندا مل تن�ضم بعد �إىل احلظر) .فالواليات املتحدة يف
�سباق مع الزمن ويبدو �أنها ت�ست�شعر بوادر الف�شل يف حتقيق �أهدافها،
ولهذا بد�أت يف حربها التجارية مع ال�صني و�أول �ضحياها البارزين
�رشكة هواوي كم�ؤ�س�سة تقنية عاملية رائدة يف تقنيات االت�صاالت
وخا�صة تقنية اجليل اخلام�س.

املراجع:

 lحرب م�ستقبل اجليل اخلام�س� ،أرثر هريمان� ،صفحة موقع جملة فورب�س
الرقمية بتاريخ � ١٧أكتوبر ٢٠١٨م.
 lا�ستعرا�ض لتقنية اجليل اخلام�س يف �رشكة هواوي ،موقع �رشكة هواوي
�صفحة امل�ستهلك ٢٥ ،فرباير ٢٠١٩م
 lتقنية اجليل اخلام�س :من الدولة التي �ستتبنى التقنية أ�ولاً ؟ ،جينيفر
ويلز ،موقع �إنف�ستوبيديا ٢٧ ،مار�س ٢٠١٩م.
 lالدول ال�سباقة يف حظر والرتحيب بتقنية هواوي يف اجليل اخلام�س،
�أرجون خاربال موقع ( ،)cnbc.comبتاريخ � ٢٥آبريل ٢٠١٩م.
� lشبكات اجليل اخلام�س� ،أوروب��ا تتبنى معدات هواوي اجليل اخلام�س
بالرغم من اعرتا�ض الواليات املتحدة ،مينورو �ساتاكي ،كاتب مبوقع (،)Nikkei
بتاريخ  ١٦مايو ٢٠١٩م.
 lه��واوي� :أي الدول حتظر تقنية اجليل اخلام�س؟ (Reality Check
 ،)teamموقع بي بي �سي ١٨ ،مايو ٢٠١٨م.
 lهواوي حت�صل على ( )٤٦عق ًدا من ( )٣٠دولة بالرغم من حظر الواليات
املتحدة ،موقع ( ،)economicstimes.indiatimes.comبتاريخ  ١٠يونيو ٢٠١٩م.
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ايف و ِّال�س َيا�س ُّـي
امح ال ِّد ُّ
يني وال َّث َق ُّ
ال َّت َ�س ُ
تغي َم�سار ِات الأح َداثِ
ودو ُر ُه يف رُّ ِ

الدكتور� /أحمد بن حمد الربعاين
مدير مركز الدرا�سات العُمانية
جامعة ال�سلطان قابو�س

ال يُذكر الت�سامح �إال وذكر معه اخلري والنماء للأفراد واملجتمعات ،لذلك
ح�ضت الأديان ال�سماوية والثقافات املختلفة على �ضرورة تعزيز الت�سامح ملا
يحققه من خري للإن�سانية ،فال�شعوب املت�ساحمة مع نف�سها ومع جريانها تنعم
بال�سالم واال�ستقرار ،وت�سري يف ركب التطور احل�ضاري ،بينما ال�شعوب التي
تغذي فكر العداء والكراهية بني �أبنائها �أو املجتمعات الأخرى لتحقيق بع�ض
امل�صالح �أو الأهداف �أو التوجهات ،غالبا ما يعود عليها بال�ضرر الكبري طال
الزمن �أم ق�صر ،فكم دول وح�ضارات انهارت ب�سبب بث الكراهية والعداء بني
أثرا بعد عني.
�أبنائها ،و�أ�صبحت � ً
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�إن فكرة تعزيز الت�سامح الديني والثقايف وال�سيا�سي لي�س ترفا ،بل
حاجة ملحة لتغري م�سارات الأحداث امل�أ�ساوية يف عاملنا املعا�رص،
فكل املعطيات ت�شري �إىل ت�صاعدها يوما بعد يوم  ،وم�آ�سيها تزداد
بوترية مت�سارعة ،فال يكاد مير يوم دون �أن تبث و�سائل الإعالم
تلك الأحداث التي تك�شف عن حجم الكراهية والعداء وال�سلوك غري
الإن�ساين ال��ذي جت��اوز كل احل��دود بني �أبناء املجتمع الواحد ،بل
والتفاخر باقرتاف �أب�شع اجلرائم ،والت�شفي بتلك امل�آ�سي التي تق�شعر
لها الأبدان.
واملت�أمل يف الذي يبث عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي والإعالم
امل�سموع واملرئي واملكتوب ،يدرك حجم ما �أحدثه بث �سموم الكراهية
والعداء عرب و�سائل الإعالم ال�ضخمة ،فقد جرت املجتمعات -التي
كانت تعي�ش يف �سكينة وطم�أنينة� -إىل اقتتال ال يعرف نهايته ،وقد
�أتى على الأخ�رض والياب�س ،ودمر كافة مقومات احلياة ،فارتفعت
�أع��داد القتلى واجلرحى ،وزادت ن�سبة الأمية والفقراء وامل�رشدين
والالجئني .ورغم تلك امل�آ�سي الإن�سانية جند من يربرون �إدامة
التدمري ،و يعملون على ا�ستقطاب اجلماهري لدعم توجهاتهم عرب
ما ي�سمى بال�سيطرة على العقل اجلمعي ،الذي يجعل �أفراد املجتمع
ي�سريون بال وعي مبا �ست�ؤول �إليه الأمور� ،أو بوعي لكنهم عاجزون
عن فعل �شيء� ،أو تائهون ال يعرفون ال�صواب من اخلط�أ ب�سبب حجم
الت�ضارب يف املعلومات التي تبث �إليهم.
�إن هذه امل�آ�سي الإن�سانية كفيلة بحفز احل�س الإن�ساين لإيقاف
تلك الدعوات التي تبث �سموم الكراهية ليل نهار؛ جلر املجتمعات
�إىل �إدامة ال�رصاعات عرب تظليلها باملغالطات التاريخية والثقافية
والدينية وال�سيا�سية ،وت�شويه احلقائق ،وجتاهل كافة مقومات
التعاي�ش الإيجابي ،من خالل التالعب مب�شاعر اجلماهري ،و�إثارة
النعرات التي تعزف على وتر الأف�ضلية والتفرد والقوة وال�شجاعة
والنخوة والت�ضحية.
ومن املعلوم �أن �صناعة الكراهية والعداء قد يحقق بع�ض الأهداف
وامل�صالح ب�شكل م�ؤقت ،لكنه قد ي�ؤدي �إىل نتائج غري متوقعة متتد
�إىل �أبعد مما هو م�ستهدف ،فعندما ت�شتعل نريان العداء ي�صبح �إدارة
ال�رصاع عملية يف غاية التعقيد؛ لأن ذلك ي�ؤدي �إىل تدخل �أطراف
عديدة ،فت�صبح تلك املجتمعات املنكوبة ومن �أ�شعلوا ال�رصاعات فيها
من �أبنائها غري قادرين على حتديد م�سارات ال�رصاع �أو �إنهائه؛ نظرا
لتدخل قوى خارجية مت�سك بخيوط ال�رصاع وتتحكم فيه ،وت�صبح
تلك املجتمعات املنكوبة م�سلوبة الإرادة ،وهذا يعمق ال�رصاع بني
�أبنائها ،ويزيد من تبادل االتهامات التي ال تقود �إال �إىل مزيد من
االنق�سامات التي حتول دون �أي فر�صة للت�صالح.
واملتمعن يف حجم الكارثة -من خالل الأرقام التي تبني عدد
القتلى واجلرحى والفقر واجلوع وغريها -يجد ال�صدور موغرة على
بع�ضها البع�ض بدرجة كبرية ،ولديها الرغبة يف االنتقام و�إزالة
الآخ��ر من الوجود ،كما يك�شف عن �أهمية التفكري جديا يف ن�رش
ثقافة الت�سامح؛ لإزالة ذلك الإبهام الذي �أعمى �أب�صار املتحاربني
واملتخا�صمني وب�صائرهم ،وذل��ك م��ن خ�لال �إظ��ه��ار احلقائق،
وت�صحيح املعلومات املغلوطة التي روج لها عرب و�سائل الإعالم.

َّ
ح�ضت الأديان ال�سماوية والثقافات املختلفة
على �ضرورة تعزيز الت�سامح ملا يحققه من خري
للإن�سانية ،فال�شعوب املت�ساحمة مع نف�سها ومع
جريانها تنعم بال�سالم واال�ستقرار
�إن حتقيق هذا الأمر لي�س بامل�ستحيل ،فهناك جتارب يف املا�ضي
واحل��ا��ضر ل��دول و�شعوب عانت من ال�رصاعات ب�سبب الكراهية
والعداء ال�شديد التي �أدت �إىل االقتتال ل�سنوات طويلة نتج عنها م� ٍآ�س
كثرية �شملت جماالت احلياة املختلفة ،وعندما �أيقنت �أن اال�ستمرار
يف ال�رصاع لن يحقق الأه��داف التي يرجوها كل طرف من �أطراف
ال�رصاع ،انتقلت �إىل مرحلة الت�سامح الذي دفع اجلميع �إىل جتاوز
�أحقاد املا�ضي و�أدى �إىل بناء الثقة بني �أفراد املجتمع.
مما تقدم يتبني �أن التفكري يف ن�رش ثقافة الت�سامح �أمر مهم جدا
ملعاجلة امل�شكالت وال�رصاعات املنبثقة عن عداء �سيا�سي �أو ثقايف
�أو ديني ،والت�سامح يعد �أ�سلوبا ناجعا للتعامل مع �سنة من �سنن حياة
الب�رش وهي االختالف ،الذي �سيظل قائما �إىل يوم القيامة  ،فهو �أمر
طبيعي؛ لوجود �أطر ومرجعيات وخربات متباينة تطورت مع تطور
املجتمعات� ،سواء �أكان ذلك يف نطاق املجتمع املحلي �أم املجتمعات
الإن�سانية ب�شكل عام ،وهذه االختالفات ال تعني العداء �أو �إزالة الآخر،
لكنها تعني �أن هناك جوانب مميزة يف كل جمتمع �أو فئة من فئات
املجتمع متثل �إ�ضافة نوعية له ،ت�سهم يف بناء جمتمعها من خالل
تنويع منتجاته الثقافية وال�صناعية والتجارية مبا يعود بالنفع على
اجلميع.
�إن �أدوات ن�رش الكراهية ومنطلقاتها هي ذاتها �أدوات حتقيق
الت�سامح ،وبالتايل ف�إن ما مت هدمه ميكن بنا�ؤه بذات الأدوات ،مع
تغري اجتاهها من التدمري �إىل البناء  ،فالإعالم ال�سلبي وبع�ض ما
ي�سمى مثقفني الذين ق��ادوا املجتمعات �إىل حافة الهاوية عليهم
�أن يركزوا على مقومات التعاي�ش بني �أبناء املجتمع الواحد ،عرب
ت�صحيح كافة املغالطات والتظليل والإ�شاعات التي مل جتلب �سوى
اخلراب لأوطانهم ،وحتقيق ذلك لي�س بالأمر امل�ستحيل؛ فالنفو�س
العظيمة القادرة على جتاوز الأحقاد والكراهية وبث الإخاء ما تزال
حا�رضة يف كل املجتمعات.
وعلى املجتمعات �أن تعي �أهمية الت�سامح لأج��ل حا�رضها
وم�ستقبلها ،فاخلالفات ال تقود �إال �إىل كوارث متتابعة ،فلم يذكر
التاريخ يوما خالفا قام يف �أمة �إال و �أدى �إىل انهيارها وا�ستباحتها
من قبل �أعدائها �أو املرتب�صني بها ،كما �أن على املجتمعات �أن
تعي ب�أن من ي�شعلون فتيل الأزمات والكراهية لهم �أجندتهم �سواء
�أكانت حملية �أم دولية ،وحني تقع الكارثة ف���إن �أف��راد املجتمع
الأبرياء يدفعون الفاتورة ال�ضخمة من معاناة يومية وفقر وجوع
وت�رشد ومر�ض وغياب �أي رعاية ،بينما من �صنعوا الكراهية وغذوها
و�أداروها ين�شغلون بجمع املكا�سب� ،أو متابعة الأحداث امل�أ�ساوية
التي حلت مبجتمعهم من بعيد.
51

العــدد 512
�أغ�سط�س 2019

املناطق البحرية

وفقا التفــــــــــاقية الأمم املتحدة لقانون البحار

تعد اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار املوقعة عام 1982م �إحدى �أهم الأطر القانونية
التي تنظم حقوق والتزامات الدول ل�صالح املجتمع الدويل ،و ُي ِع ُّد القانون الدويل هذه
االتفاقية مبثابة القاعدة القانونية لل�سلوك البحري (د�ستور املحيطات) ،والتي تتحكم
يف ا�ستخدامات البحار واملحيطات ،وا�ستغالل مواردها ،وحماية البيئة البحرية فيها.
متنح االتفاقية الدول ال�ساحلية احلقوق ال�سيادية بدرجات متفاوتة على املناطق
البحرية املختلفة� ،إذ تق�سم االتفاقية البحار واملحيطات �إىل عدة مناطق خمتلفة،
ولكل منها و�ضع قانوين خمتلف عن الآخر ،وقد قامت �سلطنة ُعمان بالت�صديق
على اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار يف  ٢٢مايو ١٩٨٩م وفقا للمر�سوم
ال�سلطاين رقم (.)٨٩/٦٧
املياه الداخلية
()Internal water

املياه الداخلية ه��ي امل�ساحة املائية
الأك�ثر قربً��ا ل�شاطئ الدول��ة ال�ساحلية �أو
امللت�صق��ة ب��ه� ،أو امل�ساح��ة املائية التي
بدءا
تق��ع خلف خط الأ�سا�س ال��ذي يقا�س ً
منه عر���ض البح��ر الإقليمي (امل��ادة .)٨
تخ�ض��ع املي��اه الداخلي��ة ل�سي��ادة الدولة
ال�ساحلي��ة ،فهي ج��زء ال يتجز�أ م��ن �إقليم
الدول��ة ،ومن ث��م تتمتع الدول��ة ال�ساحلية
باخت�صا�ص��ات و�سلط��ات وا�سع��ة عل��ى
مياهه��ا الداخلي��ة تف��وق م��ا تتمت��ع ب��ه
م��ن �سلطات عل��ى غريها م��ن امل�ساحات
البحري��ة الأخ��رى .وم��ن الأمثل��ة عل��ى
املي��اه الداخلي��ة لل��دول ال�ساحلي��ة ه��ي:
املوانئ واملراف��ئ ،واخللجان وامل�ضائق،
والبح�يرات والأنه��ار .ولل�سف��ن الأجنبية
اخلا�ص��ة والتجاري��ة احل��ق يف حري��ة
الو�صول �إىل موان��ئ �أي دولة �ساحلية� ،إال
�أنه ميكن للدولة ال�ساحلية �إغالق موانئها،
العتب��ارات �أمنية� ،أو �صحي��ة� ،أو للحفاظ
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عل��ى البيئ��ة البحري��ة ال�ساحلي��ة� .أم��ا
بالن�سبة لل�سفن الأجنبية العامة (احلربية
وغ�ير احلربية) فيح��ق للدول��ة ال�ساحلية
رف���ض دخوله��ا ملياهه��ا الداخلي��ة ،و�إن
كان��ت يف حالة ا�ستغاثة لإ�صالح عطل �أو
ب�سبب القوة القاهرة� ،إذ تبقى تلك امل�س�ألة
حتت ت�رصف وتقدير الدولة ال�ساحلية.
البحر الإقليمي

املالزم �أول بحري
عـلي بـن �أحمـد البلـو�شـي
مركز الأمن البحري

()Territorial sea

ل��كل دول��ة احل��ق يف حتدي��د بحره��ا
ميل
الإقليم��ي مب�ساف��ة ال تتج��اوز ( )12اً
بحريً��ا ،مقا�س��ه م��ن خط��وط الأ�سا���س
املق��ررة وف ًقا له��ذه االتفاقي��ة .ومتار�س
الدول��ة ال�ساحلي��ة ال�سي��ادة عل��ى بحرها
الإقليمي� ،إال �أن هذه ال�سيادة لي�ست مطلقة،
حي��ث تتمتع ال�سف��ن التابعة جلميع الدول
بح��ق املرور ال�بريء يف البح��ر الإقليمي
بق�صد املالح��ة (املادة  ،)17وي�شرتط يف
ومتوا�صل
هذا امل��رور �أن يك��ون �رسيعً��ا
اً
دون الدخ��ول يف املي��اه الداخلي��ة ،و�إن

كان ي�شتمل على التوق��ف والر�سو ،فيجب
�أن يك��ون فقط وفقً��ا ملقت�ضيات املالحة
العادي��ة� ،أو يف حال��ة الق��وة القاه��رة� ،أو
لغر�ض تقدمي امل�ساعدة لأ�شخا�ص �أو �سفن
�أو طائ��رات يف حالة اخلط��ر (املادة .)18
وامل��ادة ( )19م��ن ذات االتفاقي��ة ت�رسد
الأن�شطة امله��ددة لأمن الدول��ة ال�ساحلية
ونظامها عن��د مرور ال�سف��ن الأجنبية يف
بحره��ا الإقليم��ي ،فتك��ون حمظ��ورة يف
البحر الإقليمي وهذه الأن�شطة كالآتي:
� bأي تهدي��د با�ستعمال القوة �ضد �سيادة

الدول��ة ال�ساحلية �أو �سالمتها الإقليمية �أو
ا�ستقالله��ا ال�سيا�س��ي ،ب�أي �ص��ورة ت�شكل
انتهاكً ا ملب��ادئ القانون ال��دويل الثابتة
يف ميثاق الأمم املتحدة.
� bأي من��اورة �أو تدري��ب ب���أي ن��وع من
�أنواع الأ�سلحة.
� bأي عم��ل يه��دف �إىل جم��ع معلوم��ات
ت�رض بدفاع الدولة ال�ساحلية �أو �أمنها.
� bأي عم��ل دعائ��ي يه��دف �إىل امل�سا�س
بدفاع الدولة ال�ساحلية �أو �أمنها.
� bإطالق �أي طائرة �أو �إنزالها �أو حتميلها.
� bإط�لاق �أي جهاز ع�سك��ري �أو �إنزاله �أو
حتميله.
 bحتمي��ل �أو �إن��زال �سلع��ة �أو عمل��ة �أو
�شخ���ص خالفً��ا لقوان�ين و�أنظم��ة الدولة
ال�ساحلي��ة اجلمركي��ة �أو ال�رضيبي��ة �أو
املتعلقة بالهجرة �أو ال�صحة.
� bأي عم��ل م��ن �أعمال التل��وث املق�صود
واخلطري مبا يخالف �أحكام هذه االتفاقية.
� bأي ن�شاط من �أن�شطة �صيد ال�سمك.
� bأي �أن�شطة متعلقة بالبحث �أو امل�سح.
� bأي فع��ل يه��دف �إىل التدخ��ل يف عم��ل

�شبكات املوا�صالت �أو املرافق �أو املن�ش�آت
الأخرى للدولة ال�ساحلية.
� bأي ن�شاط �آخر لي�ست له عالقة مبا�رشة
باملرور.
ويح��ق للدول��ة ال�ساحلي��ة و�ض��ع
القوان�ين ،و�إ�ص��دار اللوائ��ح الت��ي تراه��ا
�رضوري��ة ملمار�سة ال�سف��ن الأجنبية حلق
املرور الربيء من خالل بحرها الإقليمي
( املادة .)21
املنطقة املتاخمة �أو املجاورة
()Contiguous zone

املنطقة املتاخمة هي منطقة جماورة
للبح��ر الإقليم��ي ،وتبا��شر عليه��ا الدولة
ال�ساحلي��ة بع���ض االخت�صا�ص��ات الت��ي
�أقره��ا القان��ون .متتد املنطق��ة املتاخمة
مي�ًل� بحر ًيا من خ��ط الأ�سا�س الذي
( )24اً
يقا���س منه عر�ض البحر الإقليمي .وجتدر
الإ�ش��ارة �إىل �أن املنطق��ة املتاخم��ة ه��ي
جزء م��ن املنطقة االقت�صادي��ة اخلال�صة،
بالتايل ينطبق عليها مبد�أ حرية املالحة.
وتك��ون �سي��ادة الدول��ة ال�ساحلي��ة فـ��ي
املنطقـ��ة املتاخمـ��ة �سيـ��ادة ذات رقابـة
واخت�صا���ص ،دون �أن تتعداه��ا لتك��ون
�سي��ادة مطلقة ،لذل��ك يقت�رص ح��ق الدول

لكل دولة احلق يف حتديد بحرها
الإقليمي مب�سافة ال تتجاوز ()12
ميلاً بحريًا ،مقا�سه من خطوط
الأ�سا�س املقررة وف ًقا التفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار
ال�ساحلي��ة يف ممار�س��ة ال�سيط��رة الالزمة
على املنطقة املتاخمة من �أجل:
 uمنع خرق قوانينها و�أنظمتها اجلمركية
�أو ال�رضيبي��ة� ،أو املتعلق��ة بالهج��رة� ،أو
ال�صحة داخل �إقليمها� ،أو بحرها الإقليمي.
 uاملعاقب��ة عل��ى �أي خ��رق للقوان�ين
والأنظمة املذك��ورة ،حدث داخل �إقليمها،
�أو بحرها الإقليمي.
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
()Exclusive Economic Zone

تع��د املنطق��ة االقت�صادي��ة اخلال�صة
�إحدى املناطق البحري��ة التي ا�ستحدثتها
اتفاقي��ة الأمم املتح��دة لقان��ون البح��ار؛
مل��ا حتوي��ه البح��ار واملحيط��ات م��ن
ث��روات غذائي��ة ،وخ�يرات بحري��ة هائلة.
ويرج��ع الف�ض��ل يف بلورة فك��رة املنطقة
االقت�صادي��ة اخلال�ص��ة �إىل دول الع��امل

53

العــدد 512
�أغ�سط�س 2019

املنطقة االقت�صادية اخلال�صة تعد �إحدى املناطق
البحرية التي ا�ستحدثتها اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار؛ ملا حتويه البحار واملحيطات من
ثروات غذائية ،وخريات بحرية هائلة
الثالث؛ التي طالبت منذ �أوائل ال�سبعينيات
م��ن الق��رن املا�ض��ي ب��ضرورة امت��داد
حقوقها االقت�صادية �إىل الرثوات الطبيعية
املوجودة يف امل�ساحات البحرية املجاورة
لها.
وتعرف املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
على �أنها تلك املنطقة التي ال تتجاوز �أكرث
م��ن ( )200مي��ل بحري ،من خ��ط الأ�سا�س
ال��ذي يقا�س منـ��ه عـر�ض البح��ر الإقليمي
امل��ادة ( .)57، 55وتتمت��ع ال��دول يف
املنطق��ة االقت�صادية اخلال�صة بحق حرية
املالح��ة والتحليق فوقها ،وو�ضع الأ�سالك
والأنابيب املغمورة فيها( .املادة .)١-٥٨
وللدول ال�ساحلية عدة حقوق تتمتع بها يف
املناطق االقت�صادية وهي كالآتي:
 rحماية املوارد الطبيعية (املادة �-٥٦أ).
 rح��ق �إقامة اجل��زر ال�صناعية واملن�ش�آت
والرتكيبات (املادة .)٦٠
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منطقة اجلرف القاري تعد من �أهم املناطق
البحرية للدول ال�ساحلية؛ نظرا ملا تتمتع به هذه
املنطقة من �أهمية اقت�صادية؛ الحتوائها على
ثروات غري حية:كالنفط ،والغاز ،واملعادن

 rح��ق الدول��ة ال�ساحلي��ة يف �إ�ص��دار
الأنظم��ة الالزم��ة للمنطق��ة االقت�صادي��ة
اخلال�صة (املادة .)٦١
� rسلط��ة تنظي��م �إج��راء البح��ث العلم��ي
(املادة -٥٦ب) (.)٢٤٦
� rسلط��ة تنظيم وحماي��ة البيئة البحرية
(املادة .)٥٦
� rسلطة مبا�رشة وتنفيذ القوانني (املادة
.)١-٢١٦
 rاملطاردة احلثيثة (املادة .)٢-١١١
اجلرف القاري
()Continental shelf

تع��د منطقة اجل��رف القاري م��ن �أهم
املناط��ق البحرية لل��دول ال�ساحلية؛ نظرا
مل��ا تتمت��ع به ه��ذه املنطق��ة م��ن �أهمية
اقت�صادي��ة؛ الحتوائه��ا على ث��روات غري
وعرفت
حية:كالنف��ط والغ��از واملع��ادنّ .

االتفاقي��ة ـ وف ًقا للمادة ( )1/76ـ اجلرف
القاري على �أن��ه ي�شمل قاع وباطن �أر�ض
امل�ساح��ات املغم��ورة الت��ي تق��ع خ��ارج
املي��اه الإقليمية يف جميع �أنحاء االمتداد
الطبيع��ي لإقلي��م الدول��ة ال�بري� ،أو �إىل
م�ساف��ة ( )200مي��ل بح��ري م��ن خطوط
الأ�سا���س يف احلال��ة الت��ي ال ميت��د فيه��ا
الط��رف اخلارجي للحافة القارية �إىل تلك
امل�ساف��ة .وي�ستفاد م��ن التعريف ال�سابق،
�أن ق��اع املنطق��ة االقت�صادي��ة اخلال�صة
يع��د دائما �ضمن م�ساح��ة اجلرف القاري
للدول��ة ال�ساحلية ،وبذل��ك ميكن القول �إنه
يوجد ج��رف قاري م��ن الناحي��ة الفعلية
يف احلالة التي تك��ون فيها نهاية احلافة
القاري��ة ق��د امت��دت �إىل م�ساف��ة �أبعد من
( )200ميل بح��ري .ووفقا للبند اخلام�س
وال�ساد���س م��ن امل��ادة ( )76م��ن ذات
االتفاقي��ة ،ف�إنه ال يج��وز �أن ميتد اجلرف

مي�ًلا بحر ًيا
الق��اري �إىل �أبع��د من ( )350اً
ُمقا�سة من خطوط الأ�سا�س.
متار���س الدول��ة ال�ساحلي��ة حقوقً��ا
�سيادي��ة عل��ى جرفه��ا الق��اري؛ لأغرا�ض
ا�ستك�ش��اف وا�ستغالل امل��وارد الطبيعية،
وتك��ون حق��وق الدول��ة ال�ساحلي��ة عل��ى
جرفه��ا القاري حقوقً��ا خال�صة (مانعة)،
مبعن��ى �إذا مل تق��م الدول��ة ال�ساحلي��ة
باكت�ش��اف جرفه��ا الق��اري وا�ستغ�لال
م��وارده الطبيعي��ة ،ف�لا يج��وز لل��دول
الأخ��رى �أن تق��وم به��ذه الأن�شط��ة دون
موافقة �رصيحة منها.
يتمث��ل اجلرف الق��اري يف قاع البحر
وباطن �أر�ضه ،لذلك ووف ًقا (للمادة  )78ال
مت�س حقوق الدولة ال�ساحلية على اجلرف
الق��اري النظ��ام القانوين للمي��اه العلوية
�أو احلي��ز اجل��وي فوق تل��ك املي��اه ،لذلك
يج��ب �أال تتعدى ممار�سة الدولة ال�ساحلية
حلقوقها على املالحة وغريها من حقوق
وحريات الدول الأخرى املن�صو�ص عليها
يف هذه االتفاقية .واجلدير بالذكر �أنه يف
نوفمرب 2017م قدمت �سلطنة ُعمان طل ًبا
ر�سميً��ا لتمدي��د جرفها الق��اري �إىل جلنة
حدود اجلرف القاري بالأمم املتحدة.
�أعايل البحار
()High Seas

تع��رف �أعايل البحار عل��ى �أنها جميع
�أج��زاء البح��ار الت��ي ال ت�شمله��ا املنطق��ة
االقت�صادي��ة اخلال�صة� ،أو البحر الإقليمي
�أو املي��اه الداخلي��ة لدول��ة م��ا ،وبذل��ك
تكون �أع��ايل البحار هي تل��ك امل�ساحات
البحري��ة الت��ي ال تخ�ضع ل�سي��ادة الدولة
ال�ساحلي��ة �أو واليته��ا (امل��ادة  .)89ويف
هذه امل�ساحة تتمت��ع جميع الدول بحرية
املالح��ة ،وحرية �صيد الأ�سم��اك ،وحرية
مد الكاب�لات والأنابيب وحري��ة التحليق

والطريان فوقها.
وتن�ص القاعدة العام��ة �أنه ال تخ�ضع
ال�سف��ن يف �أع��ايل البح��ار �إال لوالي��ة
واخت�صا�ص الدول��ة التي حتمل جن�سيتها
(علمه��ا) ،ولك��ن ت��رد عل��ى ه��ذه القاعدة
ا�ستثن��اءات تتي��ح لل��دول التدخ��ل �ض��د
ال�سف��ن الأجنبية يف �أع��ايل البحار ،وهذه
اال�ستثناءات كالتايل:
 mوجود اتفاقية تبيح التدخل.
 mحالة اال�شتباه يف العلم.
� mأعمال القر�صنة.
 mالب��ث الإذاع��ي غ�ير امل��صرح ب��ه يف
�أعايل البحار.
 mجتارة الرقيق.
 mقمع االجتار غري امل�رشوع باملخدرات
�أو امل�ؤثرات العقلية.
 mحق املطاردة احلثيثة.
تتمت��ع ال��دول ال�ساحلي��ة ب�سلط��ات
وا�سع��ة يف خمتل��ف املناط��ق البحري��ة،
وخ�صو�صا يف البح��ر الإقليمي واملنطقة
االقت�صادية اخلال�صة� ،إال �أن هذه ال�سيادة
لي�ست مطلقة ،بحيث تتمتع الدول الأجنبية
بحقوق خمتلفة كحرية املالحة يف �أعايل
البح��ار واملنطقة االقت�صادي��ة اخلال�صة،
وح��ق املرور الربيء يف البح��ر الإقليمي،

�إال �أن على ال��دول الأجنبية يف ممار�ستها
حلقوقه��ا �أن حت�ترم ومتتث��ل لت�رشيعات
الدولة ال�ساحلي��ة واتفاقية الأمم املتحدة
لقانون البحار.
املراجع:
• الدكتور /را�شد فهيد املري :الو�سيط يف
القان��ون الدويل الع��ام (النظ��ام القانوين
للبح��ار) ،دار النه�ض��ة العربي��ة ،القاهرة،
.2014
• الدكت��ور /ع��ادل عب��داهلل امل�س��دي:
القان��ون ال��دويل للبح��ار وفق��ا التفاقية
الأمم املتح��دة لقان��ون البح��ار لع��ام
 ،1982دار النه�ضة العربية.2008 ،
• Anne Bardin, Coastal State’s
Jurisdiction over Foreign Vessels, 14 Pace Int’l L. Rev 27
(2002).
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َ
�إن مفهوم حقوق الإن�سان من املفاهيم
ال�ت��ي ك��ان��ت وم��ا زال��ت ذا �أه�م�ي��ة كربى
لدى منظومة الأمم املتحدة �أك�ثر من
�أي جوانب �أخرى  ،ذلك ملا لهذا اجلانب
من �أهمية كربى بالنظر �إىل الدول وقيا�س
م ��دى ال �ت��زام��ات �ه��ا ب�ت�ح�ق�ي��ق ك��اف��ة اجل��وان��ب
املتعلقة بحقوق الإن�سان ل�شعوبها وجمتمعاتها حتى
تنعم بالعي�ش الكرمي.

�سامل بن �سيف ال�شعيلي
مـــديـــــر مــــكـــتــــب رئي�س
اللجنة العُمانية حلقوق الإن�سان

عرفها الباحثون واملهتمون اختلفت
فحقوق الإن�سان كما ّ
عرفها البع�ض ب�أنها «�ضمانات قانونية
من تعريف �إىل �آخر ،فقد ّ
عاملية حلماية الأف���راد واجلماعات م��ن الإج���راءات التي مت�س
احلريات الأ�سا�سية والكرامة الإن�سانية ومتكن الإن�سان �أن يحيا
بكرامة كب�رش وحترره من اخلوف ومن احلاجة».
ويف تعريف �آخر «هي تلك احلقوق التي ي�شملها القانون الدويل
العريف (ما تعارفت عليه الأمم املتح�رضة) و�صكوك حقوق الإن�سان
والقانون الوطني الذي يعرتف بهذه احلقوق ويحكمها».
وعرفت كذلك ب�أنها «كل احلقوق الالزمة لكي يحيا الإن�سان
ّ
حياة حرة كرمية �آمنة م�أمونة �صحية (�أي كل احلقوق الالزمة
جلعله �إن�سا ًنا) وهي ت�شمل كل نواحي حياته املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية».
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�إن حقوق الإن�سان تت�سم ببع�ض ال�سمات التي ال ميكن جتزئتها
�أو جتاهلها ،فحقوق الإن�سان هي حقوق عاملية لكل بقاع العامل
بالإ�ضافة �إىل كونها حقوق ذات طابع ال�شمولية ،بحيث �إنها ت�شمل
جميع جوانب احلياة للفرد ،ومن ناحية �أخرى فحقوق الإن�سان غري
قابلة للتجزئة ،تولد مع الإن�سان منذ والدته.
فبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية والتي غريت خارطة العامل
ال�سيا�سية والع�سكرية ،يف نف�س الوقت خلّفت وراءها املاليني من
ال�ضحايا ،كانت ال�شعوب و�أ�رسة املجتمع الدويل تبحث عن نظام
ي�ساعدها للخروج من هذه الويالت ،ويحمي الإن�سان والأجيال
القادمة من الوقوع يف دوام��ة احل��روب م�ستقبال والتي حت�صد
املاليني من الأرواح.
فجاء �إن�شاء الأمم املتحدة بهدف تعزيز التعاون الدويل ومنع
ال�رصاعات يف امل�ستقبل ،و�أ�صبحت ال��دول املنت�رصة يف احلرب
«ال��والي��ات املتحدة والإحت���اد ال�سوفييتي ،وال�صني ،واململكة
املتحدة ،وفرن�سا» �أع�ضاء دائمني يف جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة ،فيم برزت الواليات املتحدة ،والإحتاد ال�سوفييتي كقوى
عظمى على ال�ساحة الدولية ،وانح�رس نفوذ القوى الأوروبية.
ولقد �أ�صبحت حقوق الإن�سان ال�شغل ال�شاغل ملنظومة املجتمع
الدويل التي تندرج حتت مظلّة الأمم املتحدة والتي �سارعت الأخرية
�إىل خلق نظام �أممي معني بحماية حقوق الإن�سان يف العامل ،والذي
يهدف �إىل �ضمان العي�ش ال�سليم والرخاء والأمن واال�ستقرار ل�شعوب

العامل لبناء جمتمعاتها ،بعيدا عن ال�رصاعات التي ا�ستنزفت طاقات
الأمم وال�شعوب � ّإبان احلربني.
حيث عملت الأمم املتحدة �إىل زيادة براجمها و�أن�شطتها الهادفة
�إىل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف العامل ،عرب تقدمي العديد من
املعنية بجوانب حقوق الإن�سان من جهة ،وخلق
الربامج والأن�شطة
ّ
نظام �أممي معني بحماية هذه احلقوق و�صيانتها من جهة �أخرى،
يتم من خالله مراقبتها وحمايتها ،بالإ�ضافة �إىل حماكمة وم�ساءلة
املنتهكني حلقوق الإن�سان يف خمتلف دول العامل.
ن�صت املادة ( )1من ميثاق الأمم املتحدة على �أن �أحد
حيث ّ
مقا�صد الأمم املتحدة هي حتقيق التعاون الدويل يف تعزيز احرتام
احلريات الأ�سا�سية للنا�س جميعا  ،والت�شجيع على ذلك �إطالقا بال
متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين وال تفرق بني الرجال والن�ساء.
وما فتئت الأمم املتحدة حتاول حتقيق هذا املق�صد� ،أوال عن
املعنية بهذا اجلانب والتي �أ�صبحت
طريق و�ضع املعايري الدولية
ّ
اليوم بال �شك تغطي كل اجلوانب والأن�شطة الإن�سانية يف خمتلف
دول العامل .حيث وكما متت الإ�شارة �سابقا ب�أن الأمم املتحدة
�أ�صبحت ت�ضطلع بالعديد من الأن�شطة املتنوعة يف اجلوانب
الإن�سانية املختلفة  ،وعلى خمتلف الأ�صعدة يف العامل لتقدمي العون
العملي �إىل هذه الدول يف اجلهود التي تبذلها ل�شعوبها يف خمتلف
جوانب احلياة لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان فيها.
املعنية بحماية حقوق الإن�سان والتي
�إن �أجهزة الأمم املتحدة
ّ
�سوف يتم التطرق �إليها يف هذا املقال تلعب دورا حموريا يف حماية

وتعزيز حقوق الإن�سان على امل�ستوى العاملي ،ولقد كان له الأثر
املهم والبارز يف �إن�شاء الآليات املختلفة حلماية هذه احلقوق يف
تنمية املجتمعات ،و�إيجاد العي�ش الكرمي لل�شعوب ،و�أ�صبحت دول
العامل تت�سابق �إىل مواءمة القوانني املحلية مع ما يتنا�سب مع هذه
الآليات� ،سواء كانت �آليات تعاقدية �أو �آليات غري تعاقدية ،مع وجود
احلق لها يف التحفظات على بع�ض بنود هذه الآليات ح�سب ما تراه
منا�سبا مع القواعد الدينية ،والرتكيبة ال�سكانية والعادات والتقاليد
وغري ذلك من اجلوانب اخلا�صة بكل دولة.
وبناء على ما تقدم ،ف�إن هناك العديد من الأجهزة يف �إطار الأمم
املتحدة معنية بحماية حقوق الإن�سان والتي تتمثل فيما يلي-:
• اجلمعية العامة :حيث �إن اجلمعية العامة بالأمم املتحدة
تتمتع ب�أهمية �أكرب من خمتلف فروع الأمم املتحدة ،ذلك باعتبارها
اجلهاز العام يف الأمم املتحدة والذي ي�ضم حتت مظلته كل الأع�ضاء
يف هذه املنظومة ،ف�ضال عن كونها تتمتع بال�سلطة العامة ،حيث
يحق للجمعية العامة �أن تناق�ش كافة امل�سائل واملو�ضوعات التي
تدخل يف نطاق ميثاق الأمم املتحدة� ،أو �أنه يت�صل ب�أي �سلطة من
�سلطات الفروع املن�صو�ص عليها يف املادة العا�رشة من ميثاق
الأمم املتحدة الذي وقـِّع عليه يف  26يونيو من عام 1945م يف
(�سان فران�سي�سكو) وذلك يف ختام م�ؤمتر الأمم املتحدة اخلا�ص
بنظام الهيئة الدولية ،و�أ�صبح نافذًا يف � 24أكتوبر 1945م.
�إن هذا اجلهاز هو املعني بالتداول وو�ضع ال�سيا�سات والتمثيل
يف الأمم املتحدة .وجلميع ال��دول الأع�ضاء الـ ( )193يف الأمم
املتحدة التمثيل يف اجلمعية العامة ،مما يجعل هذا اجلهاز جهازا
ذا متثيل عاملي بامتياز ،حيث �إنه ويف كل �سنة ،ابتداء يف �سبتمرب
جتتمع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة يف قاعة اجلمعية العامة
بنيويورك للدورة ال�سنوية للجمعية العامة واملناق�شة العامة التي
يح�رضها كثري من الزعماء ويلقون فيها كلماتهم.
وفيما يتعلق ب�إطار حماية وتعزيز حقوق الإن�سان حتت هذا
اجلهاز ،ف�إن املادة رقم ( )13من ميثاق الأمم املتحدة تن�ص على
�أن تن�شئ اجلمعية العامة الدرا�سات وت�شري بتو�صيات يف تلك
الدرا�سات بهدف الإعانة على حتقيق حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية للنا�س كافة بال متييز بينهم يف اجلن�س �أو اللغة �أو الدين،
وال تفرق بني الرجال والن�ساء.
اجل��دي��ر بالذكر ب���أن اجلمعية العامة حتيل ع��ادة امل�سائل
املتعلقة بحقوق الإن�سان �إىل اللجنة الرئي�سية الثالثة (جلنة
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املجل�س االقت�صادي واالجتماعي هو
قلب منظومة الأمم املتحدة لتحقيق
الأبعاد الثالثة للتنمية امل�ستدامة
«االقت�صادية واالجتماعية والبيئية»
وهو املنرب الرئي�سي لت�شجيع النقا�ش
والأفكار املبتكرة

�أكدت حمكمة العدل الدولية ب�أن
احتواء احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان
يدخل يف اهتمامات كل الدول يف العامل

امل�سائل االجتماعية والإن�سانية والثقافية) والتي تعد �إحدى اللجان
الرئي�سية ال�ستة التي �أن�ش�أتها اجلمعية العامة مل�ساعدتها يف �إجناز
وظائفها.
كما جتدر الإ�شارة ب�أن اجلمعية العامة تعد من �أكرث �أجهزة الأمم
املتحدة التي تتبنى املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان� ،سواء
كان ذلك يف �صورة �إعالنات �أو قرارات �أو تو�صيات �أو اتفاقيات
دولية �أو غريها ،حيث تب ّنت امليثاق ال��دويل حلقوق الإن�سان
«الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهدين الدوليني» بالإ�ضافة
�إىل �أغلب الوثائق الدولية املهمة والتي �صدرت عن الأمم املتحدة.
• جمل�س الأمن :مبوجب ميثاق الأمم املتحدة (م  24من امليثاق)
تقع على عاتق جمل�س الأمن امل�س�ؤولية الرئي�سية عن �صون ال�سلم
والأمن الدوليني .وللمجل�س ( )15ع�ضوا (خم�سة دائمني وع�رشة غري
دائمني) ،ولكل ع�ضو �صوت واحد .ومبوجب امليثاق ،على جميع
الدول الأع�ضاء االمتثال لقرارات املجل�س .وي�أخذ املجل�س زمام
املبادرة يف حتديد وجود تهديد لل�سلم �أو عمل من �أعمال العدوان.
ويطلب �إىل ال��دول الأط��راف يف النزاع ت�سويته بالطرق ال�سلمية.
ويف بع�ض احلاالت ،ميكن ملجل�س الأمن اللجوء �إىل فر�ض جزاءات
و�صوال �إىل الإذن با�ستخدام القوة ل�صون ال�سلم والأمن الدوليني
و�إعادتهما .ويتوىل رئا�سة املجل�س كل من �أع�ضائه بالتناوب ملدة
�شهر واحد.
وفيما يتعلق بجوانب حقوق الإن�سان ،ف���إن جمل�س الأم��ن
قد ت�صدى لبع�ض الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان مبوجب
ال�صالحيات املمنوحة له و�أ�صدر العديد من القرارات التي تتعلق
بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف العامل ،والتي له الأثر املبا�رش
على هذه احلقوق ،ونذكر منها على �سبيل املثال ال احل�رص ما يلي-:
• القرار رقم ( )237يف عام 1967م ـ �أ�شار املجل�س �إىل �أن
حقوق الإن�سان �أ�سا�سية وال ميكن التنازل عنها ،ويجب احرتامها
حتى وقت احلروب والنزاعات امل�سلحة .
• القرار رقم ( )941ال�صادر من املجل�س عام 1994م والذي
�أك��د فيه املجل�س على �أن التطهري العرقي يعد انتهاكا وا�ضحا
للقانون الدويل الإن�ساين .
• القرار رقم ( )1036عام 1996م الذي �أكد فيه املجل�س
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الت�أييد الكامل لربنامج اح�ت�رام وتعزيز حقوق الإن�����س��ان يف
(�أبخازيا) بجورجيا ،وكذلك القرار رقم ( )1077عام 1996م �أيد
املجل�س �إن�شاء مكتب حلماية حقوق الإن�سان يف (�أبخازيا) ،واعتربه
جزءا من بعثة الأمم املتحدة يف جورجيا .
ً
• القرار رقم ( )1072عام 1996م �أدان املجل�س االنقالب
الذي �أطاح باحلكومة ال�رشعية والنظام الد�ستوري يف بروندي.
فمن خالل ما تقدم يت�ضح �أن هذه القرارات تتعلق باجلوانب
والق�ضايا التي تخ�ص بع�ضا من �شعوب العامل  ،وتتعلق بحق هذه
ال�شعوب للعي�ش بكرامة ورفاهية و�أمن ورخاء .
• حمكمة العدل الدولية :يقع مقر حمكمة العدل الدولية يف
مدينة (اله��اي) بهولندا ،وهي اجلهاز الق�ضائي الرئي�سي للأمم
املتحدة .واملحكمة هي اجلهاز الرئي�سي الوحيد ــ من الأجهزة
الرئي�سية ال�ستة للأمم املتحدة ــ الذي مقره خارج مدينة نيويورك
الأمريكية .وت�ضطلع املحكمة بت�سوية املنازعات بني الأع�ضاء
و�إ�صدار فتاوى �إىل الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة .وي�شكل
جزءا ال يتجز�أ من ميثاق الأمم املتحدة.
نظامها الأ�سا�سي ً
فقد �أ�شار ميثاق الأمم املتحدة يف املادة ( )92على �أن املحكمة
هي اجلهاز الق�ضائي الرئي�سي للأمم املتحدة ،ومن املعلوم ب�أن
الأفراد العاديني ال ميكنهم رفع الق�ضايا �أمام هذه املحكمة لعر�ض
االنتهاكات التي يتعر�ضون لها يف جوانب حقوق الإن�سان التي تقع
عليهم  ،حيث ن�صت املادة رقم ( )34من النظام الأ�سا�سي للمحكمة
على �أن «للدول وحدها حق التقا�ضي �أمام املحكمة» بالإ�ضافة �إىل
�أنه وطبقا للمادة رقم ( )38من النظام الأ�سا�سي للمحكمة ،ف�إن
حمكمة العدل الدولية تف�صل وفقا للقانون الدويل يف املنازعات
التي ترفع �إليها ،وتن�ص املادة  2/36على �أن املنازعات التي
ترفع �إىل املحكمة قد تخ�ص بع�ض اجلوانب ومنها -:
• تف�سري معاهدة دولية.
• �أي م�س�ألة من م�سائل القانون الدويل.
• وجود �أي واقعة ،والتي �إذا ثبت �أنها ت�شكل انتهاكا اللتزام دويل.
• طبيعة �أو مدى التعوي�ض الواجب نتيجة النتهاك التزام دويل.
ومن خالل النظر �إىل االخت�صا�صات املذكورة التي تعنى بها
حمكمة العدل الدولية ،فانه ميكن عر�ض املنازعات والق�ضايا

املتعلقة بحقوق الإن�سان �أمام حمكمة العدل الدولية للنظر فيها،
بل �إنه ومن الناحية الواقعية فان املحكمة قد تطرقت �إىل العديد
من م�سائل حقوق الإ�سنان يف احكامها و�آرائها اال�ست�شارية ،وقد
عاجلت املحكمة هذه امل�سائل �إما ب�صفة عامة � ،أو بخ�صو�ص حق
�أو جمموعة من احلقوق بعينها.
لقد �أكدت حمكمة العدل الدولية بان احتواء احلقوق الأ�سا�سية
للإن�سان يدخل يف اهتمامات كل الدول يف العامل ،لذلك فقد �أكدت
�أن االلتزامات تقع على جميع الدول يف العامل يف هذا اخل�صو�ص.
كما جتدر الإ�شارة ب�أن حمكمة العدل الدولية ميكن �أن تدعى �إىل
اتخاذ التدابري الوقائية حلماية حقوق الإن�سان يف العامل  ،والتي
يتم اللجوء �إليها يف حاالت اال�ستعجال ،واملحافظة على احلقوق
التي ال ميكن تداركها بدونها.
ففي مثل هذه احلاالت تتدخل حمكمة العدل الدولية و�ضمن
االخت�صا�صات املنوطة بها ،بهدف متابعة وتعزيز وحماية حقوق
الإن�سان يف العامل ،خا�صة و�أن بع�ض احلقوق التي تتعلق بحياة
ال�شعوب يف الدول حقوق ال ميكن اال�ستغناء عنها للحظة �أو جتاهلها
�أو وقف العمل بها يف كل احل��االت� ،سواء كانت حاالت ال�سلم �أو
حاالت احلروب والنزاعات امل�سلحة.
من ناحية �أخ��رى ،ف���إن االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق
الإن�سان والتي تع ّدها �أو تتبناها الأمم املتحدة وت�سارع الدول
بالت�صديق واالن�ضمام �إليها ،تعطي عادة ملحكمة العدل الدولية
الدور املهم يف حل �أي نزاعات متعلقة بتطبيقها �أو تف�سريها � ،إذا مل
يتم حلها ب�أي طريقة �أخرى تتفق عليها الأطراف املعنية .
• املجل�س االقت�صادي واالجتماعي :املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي هو �أحد جمال�س الأمم املتحدة ،وقد �أن�ش�أه ميثاق الأمم
املتحدة كجهاز رئي�سي لتن�سيق الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية
للأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة.
ويعد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي هو قلب منظومة الأمم
املتحدة لتحقيق الأبعاد الثالثة للتنمية امل�ستدامة «االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية» وهو املنرب الرئي�سي لت�شجيع النقا�ش
دما ،وتن�سيق اجلهود
والأفكار املبتكرة ،و�صياغة التوافق لل�سري ُق ً
أي�ضا عن متابعة
لتحقيق الأهداف املتفق عليها دول ًيا .وهو م�س�ؤول � ً

م�ؤمترات الأمم املتحدة الرئي�سية وم�ؤمترات القمة.
وقد �أن�ش�أ ميثاق الأمم املتحدة املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
يف عام 1946م بو�صفه �أحد الفروع ال�ستة للأمم املتحدة.
لقد قام املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ومنذ ت�أ�سي�سه بدور
بارز يف متابعة �أو�ضاع حقوق الإن�سان على خمتلف اجلوانب يف
العامل ،فكانت هناك العديد من الربامج والأن�شطة والفعاليات التي
نفذها من �أجل حماية وتعزيز هذه احلقوق من جهة ،وحتى تنعم
ال�شعوب بالرخاء والرفاهية من جهة �أخرى.
كما كان للمجل�س دور بارز يف م�ساعدة الدول ،وذلك عرب تقدمي
امل�شورة لها ،وو�ضع اخلطط والربامج التي من �ش�أنها تكون م�ساعدة
لها يف تنفيذ الربامج املتعلقة بحقوق الإن�سان ملجتمعاتها ،وق ّدم
املجل�س الدعم لهذه الدول يف هذا اجلانب  ،خا�صة تلك الدول التي
تعاين من الفقر و�شح املوارد.
�إن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وبناء على ما ن�صت عليه
املادة رقم ( )62من ميثاق الأمم املتحدة ي�ضطلع مبجموعة من
الوظائف والتي من �ضمنها -:
• تقدمي التو�صيات ب�ش�أن ن�رش احرتام حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية ومراعاتها .
• الدعوة �إىل عقد م�ؤمترات دولية لدرا�سة امل�سائل التي تدخل يف
دائرة اخت�صا�صاته .
كما �أن املادة رقم ( )68من امليثاق تعطي للمجل�س احلق يف �إن�شاء
جلان يف ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية لتعزيز حقوق الإن�سان،
كما ين�شئ غري ذلك من اللجان التي قد يحتاج �إليها لت�أدية وظائفه.
ولتطبيق هذه املادة على �أر�ض الواقع ،فقد �رشع فعال املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي �إىل �إن�شاء جمموعة من اللجان والتي
يكون الهدف منها حماية وتعزيز حقوق الإن�سان يف العامل ومن
�ضمنها -:
• جلنة حقوق الإن�سان .
• اللجنة اخلا�صة بو�ضع املر�أة .
• اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
ومن �ضمن اجلهود التي قام بها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
حلماية حقوق الإن�سان يف �إطار الأمم املتحدة ما يلي -:
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جمل�س حقوق الإن�سان هو هيئة
حكومية دولية داخل منظومة
الأمم املتحدة م�س�ؤولة عن تدعيم
وتعزيز جميع حقوق الإن�سان
وحمايتها يف جميع �أرجاء العامل

• �إر���س��ال كافة املو�ضوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان
�إىل اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة للنظر فيها وطرحها يف
االجتماعات اخلا�صة باجلمعية .
• �إ�صدار القرار رقم ( )278Fعام 1959م والذي قرر فيه
ب���أن ال�شكاوى املر�سلة �إىل الأمم املتحدة واملتعلقة بق�ضايا
انتهاكات حقوق الإن�سان يجب �إع��داد قائمة �رسية بها ،ليتم
�إر�سالها �إىل جلنة حقوق الإن�سان باملجل�س واللجنة الفرعية
ملحاربة الإجراءات التمييزية وحماية الأقليات ،وذلك بهدف النظر
فيها واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها.
• يتبنى املجل�س �سنويا العديد من القرارات التي تتعلق
بحقوق الإن�سان � ،أو التي مت�س تطبيقها املبا�رش �أو غري املبا�رش .
• جمل�س الو�صاية� :إن جمل�س الو�صاية التابع للأمم املتحدة قد
جاءت فكرة �إن�شائه للإ�رشاف على �إدارة الأقاليم امل�شمولة بنظام
الو�صاية .وكان من الأهداف الرئي�سية للنظام ت�شجيع النهو�ض
ب�سكان الأقاليم امل�شمولة بالو�صاية وتقدمهم التدريجي �صوب
احلكم الذاتي �أو اال�ستقالل .ويت�ألف جمل�س الو�صاية من �أع�ضاء
جمل�س الأمن الدائمني اخلم�سة ،وهم االحتاد الرو�سي ،وال�صني،
وفرن�سا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة .وقد حتققت �أهداف
نظام الو�صاية �إىل درجة �أن جميع الأقاليم امل�شمولة بالو�صاية
ح�صلت على احلكم الذاتي �أو اال�ستقالل� ،إما كدول على حدة �أو
باالن�ضمام �إىل بلدان م�ستقلة جماورة.
اجلدير بالذكر يف هذا ال�ش�أن ،ب�أن احلالة الراهنة للمجل�س تعليق
�أعماله منذ تاريخ  1نوفمرب 1994م  ،بعد �أن ا�ستقلت (باالو)،
وهي �آخ��ر �إقليم م�شمول بو�صاية الأمم املتحدة ،يف � 1أكتوبر
1994م .ومبوجب قرار اتخذ يف  25مايو 1994م عدل املجل�س
نظامه الداخلي بحيث مل يعد يت�ضمن االلتزام باالجتماع �سنويا،
ووافق على �أن يجتمع ح�سب احلاجة ،بقرار منه �أو من رئي�سه� ،أو
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بناء على طلب �أغلبية �أع�ضائه �أو اجلمعية العامة �أو جمل�س الأمن.
�إن ميثاق الأمم املتحدة عندما قام بخلق هذا النظام «نظام
الو�صاية» كانت هناك جمموعة من الأهداف الأ�سا�سية له ،وتتمثل
فيما يلي-:
• توطيد ال�سلم والأمن الدوليني .
• العمل على ترقية �أهايل الأقاليم امل�شمولة بالو�صاية يف
�أم��ور ال�سيا�سة واالجتماع واالقت�صاد والتعليم ،بالإ�ضافة �إىل
اطراد تقدمها نحو احلكم الذاتي �أو اال�ستقالل.
• الت�شجيع على احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
للجميع بال متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين ،وال تفريق بني
الرجال والن�ساء.
• تنظيم زيارات دورية للأقاليم امل�شمولة بالو�صاية وذلك
بالتن�سيق واالتفاق مع ال�سلطة القائمة بالإدارة .
ومن خالل ما مت ا�ستعرا�ضه �آنفا من نظام الو�صاية  ،فيت�ضح
�أن هذا النظام وبناء على الن�صو�ص التي حتكمه ي�سعى �إىل كفالة
احرتام حقوق الإن�سان وحرياتهم يف الأقاليم اخلا�ضعة لها  ،مما
يعني ذلك ب�أن حقوق الإن�سان قد �أ�صبحت حتظى بعناية و�أهمية
ل��دى الأمم املتحدة ،داعية دول العامل �إىل احرتامها ومراعاة
�شعوبها يف هذا اجلانب .
• جمل�س حقوق الإن�سان :جمل�س حقوق الإن�سان هو هيئة
حكومية دولية داخل منظومة الأمم املتحدة م�س�ؤولة عن تدعيم
وتعزيز جميع حقوق الإن�سان وحمايتها يف جميع �أرجاء العامل،
وعن تناول حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،وتقدمي تو�صيات
ب�ش�أنها .واملجل�س لديه القدرة على مناق�شة جميع الق�ضايا
واحلاالت املوا�ضيعية حلقوق الإن�سان التي تتطلب اهتمامه طوال
العام .ويعقد املجل�س اجتماعاته يف مكتب الأمم املتحدة يف
جنيف.

ع�ضوا يف الأمم املتحدة احلوار والتعاون الدويل الب ّناء ،وذلك من �أجل رفعة �ش�أن حقوق
واملجل�س م�ؤلف من ( )47دولة
ً
تنتخبها اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة .وقد حل جمل�س الإن�سان يف العامل وحمايتها وتعزيزها وفقا للأعراف واملواثيق
حقوق الإن�سان حمل جلنة الأمم املتحدة ال�سابقة حلقوق الدولية.
الإن�سان .
ختاما:
�أن�ش�أ املجل�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  15مار�س
�إن هذه الأجهزة الأممية والتي �رشعتها منظومة املجتمع
وعقدت دورته الأوىل يف الفرتة
 2006م مبوجب القرار ُ .251/60
من � 19إىل  30يونيو 2006م وبعد عام ،اعتمد املجل�س «حزمة الدويل جاء �إن�شا�ؤها بهدف بعث ر�سالة ت�ؤكد على �أهمية النهو�ض
بناء امل�ؤ�س�سات» اخلا�صة به لتوجيه عمله و �إن�شاء �إجراءاته بحقوق الإن�سان وحمايتها وتعزيزها يف خمتلف دول العامل وعلى
امل�ستوى الفردي واجلماعي من جهة ،وعلى م�ستوى املجتمعات
و�آلياته.
ومن بني هذه الإجراءات والآليات �آلية اال�ستعرا�ض الدوري واحلكومات من جهة �أخرى .
ذلك لأن م�س�ألة حقوق الإن�سان �إذا ما مت حمايتها ورعايتها
ال�شامل التي ُت�ستخدم لتقييم �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف
جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة ،واللجنة اال�ست�شارية والعناية بها ف�إن ذلك هو م�ؤ�رش على وعي الأف��راد واحلكومات
التي ُت�ستخدم باعتبارها «الهيئة الفكرية» للمجل�س التي ب�أهميتها ،ويكون عامال �أ�سا�سيا لبناء ال�شعوب والأمم ،بحيث
تزوده باخلربات وامل�شورة ب�ش�أن الق�ضايا املوا�ضيعية يف تتوفر العدالة وامل�ساواة من خ�لال ه��ذه احلقوق ،ويكون لدى
جمال حقوق الإن�سان ،و�إجراء ال�شكاوى الذي يتيح للأفراد الأفراد وال�شعوب الرغبة ال�صادقة الأكيدة يف بناء جمتمعاتها التي
واملنظمات ا�سرتعاء انتباه املجل�س �إىل انتهاكات حقوق ي�سودها الأمن والرخاء والعدل وامل�ساواة .
ن�س�أل اهلل �أن يكتب ال�سالم والأمن لهذا البلد الطيب الذي نعي�ش
الإن�سان.
خرياته حتت ظل القيادة احلكيمة ملوالنا عاهل البالد املفدى ـــ
وللمجل�س جمموعة من االخت�صا�صات تتمثل فيما يلي -:
• تعزيز االحرتام العاملي حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية .يحفظه اهلل ــ و�أن ي�سبغ وافر نعمائه علينا جميعا .
• مناق�شة املواقف اخلا�صة بانتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا
يف ذلك االنتهاكات اجل�سيمة وامل�ستمرة .
املراجع
• �أن يكون املجل�س مكانا للحوار بخ�صو�ص كل املو�ضوعات
( )1احلماية الدولية حلقوق الإن�سان  .د� /أحمد �أبو الوفاء ــ
املتعلقة بحقوق الإن�سان.
• للمجل�س �أن ي�صدر تو�صيات يرفعها �إىل اجلمعية العامة الطبعة الثالثة .
• امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ـــ مكتب املفو�ضية
بخ�صو�ص تطوير القانون الدويل يف جمال حقوق الإن�سان.
جتدر الإ�شارة ب�أن املجل�س يجب عليه ويف مهامه املنوطة ال�سامية حلقوق الإن�سان ـــ 2010م
• حقوق الإن�سان يف ال�رشيعة الإ�سالمية ــ د�/أحمد �أبو الوفاء
به� ،أن يراعي املبادئ العاملية واحليادية يف طرحه لأي مو�ضوع
• موقع املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان .
يتعلق مب��ج��االت حقوق الإن�����س��ان ،و�أن يت�سم يف طرحه لهذه
املو�ضوعات بال�شفافية وعدم االنتقائية ،كما يجب عليه مراعاة
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الأَ ْخ ِالق َّي ُات يف َعا ِمل ال ِّتق ِن َي ِة وامل ْع ُل َوماتِ
�ساهمت التقنية واملعلومات يف عدد من �أوجه التقدم للب�رشية يف خمتلف التخ�ص�صات ،حيث �رسعة االنت�شار و�رسعة
اتخاذ القرارات ب�أقل جهد وتكلفة ،وكذلك حت�سني الإنتاج واخلدمات ،وما تال ذلك من مردود �إيجابي لهذه التقنية .كما
كان لتالقح �أنظمة االت�صاالت وتقنية املعلومات دور كبري يف �صياغة نظام رقمي ثوري ،وهو ما تالم�سه الب�رشية يف حياتها
اليومية ،من و�سائل توا�صل و�شبكات معلوماتية ذات بيانات �ضخمة مهولة ،وات�صاالت الأقمار الإ�صطناعية وغريها.
وع�رص املعلومات واالت�صاالت ال غنى عنه يف احلياة الع�رصية ،وارتبط باحلياة الب�رشية يف عدد من اجلوانب� ،إال �أنه يف
عددا من الأوجه املظلمة ،منها �إ�ساءة اال�ستخدام ،وتطويع التقنية لأعمال غري �أخالقية م�سيئة للجن�س
املقابل يحمل ً
الب�رشي ،كالإ�ساءة واجلرمية واالنتهاكات اخلا�صة وغريها ،الأمر الذي حدا باجتاه املعنيني �إىل فر�ض قيود وقوانني �صارمة
حتد من هذه الت�رصفات والإ�ساءات ،بجانب التوعية وغر�س الرقابة الذاتية والوازع الأخالقي لدى الأفراد.

�أخالقيات جمتمع  /مهنة املعلومات

ي�شار مل�صطلح �أخالقيات املهنة ( )Ethicsوفق امل�صادر املخت�صة
معيارا
بكونها «نظام املبادئ الأخالقية وقواعد املمار�سة التي �أ�صبحت
ً
لل�سل��وك املهن��ي الق��ومي ،فلكل مهن��ة �أخالقياته��ا التي ت�شكل��ت وتنامت
تدريجيً��ا م��ع الزم��ن �إىل �أن مت االع�تراف به��ا و�أ�صبح��ت معتم��دة �أدب ًيا
وقانون ًيا».
�أم��ا م�صطل��ح (�أخالقي��ات جمتم��ع املعلوم��ات) في�ش��ار �إلي��ه ب�أن��ه
�أع��م و�أ�شم��ل م��ن م�صطل��ح (�أخالقي��ات مهن��ة املعلومات) ،حي��ث ي�شمل
امل�صطل��ح الثاين �أخالقي��ات العاملني يف جمال املعلوم��ات ،بينما ي�شري
امل�صطل��ح الأول �إىل كاف��ة الأف��راد من خمتلف فئ��ات املجتمع والهيئات
م��ن املتعاملني مع املعلوم��ات .اجلدير بالذك��ر �أن املخت�صني وعد ًدا من
مراكز الدرا�سات اهتمت بالدرا�سات التي تتناول الت�أثريات املبا�رشة لهذه
التقنية على احلياة الب�رشية ،ومدى �أهمية احرتام اخل�صو�صيات والأديان
وال�سلوكيات واللغات وغريها ،يف ظل التنامي املتوا�صل.
من جانب �آخر ،ت�شكل �شبكة الإنرتنت العاملية روح التوا�صل العاملي،
والقرية التي يبحر بها الأفراد وااللتقاء بنظرائهم من خمتلف دول العامل،
عاما بعد
والطفرة التي مل يتوقعه��ا م�ؤ�س�سوها بحكم ازدياد م�ستخدميها ً
هاج�سا هو م��دى اخلطر الذي
ع��ام ب�صورة مهول��ة .والأمر ال��ذي �أ�صب��ح
ً
ت�شكل��ه ه��ذه ال�شبكة ،م��ن النواح��ي الأخالقي��ة واالجتماعي��ة ،فال يوجد
موح��د ،وال يوج��د من يحكم ال�سيط��رة عليها قانونً��ا ،بخالف �أن
ت�رشي��ع ّ
هنال��ك قوان�ين �رشف� ،أو تنظيم��ات داخلية ت�سعى ال��دول من خاللها �إىل
ال�سيطرة على �أفرادها و�سيادة القانون بها.

امل�شاكل الأخالقية بالعامل الرقمي

ت�ش�ير الدرا�سات املخت�ص��ة �إىل �أن من �أبرز امل�ش��كالت التي يواجهها
املجتم��ع الرقم��ي ه��ي م�شكل��ة احلماي��ة الفكري��ة ،وبه��ا ين��درج حماية
اخل�صو�صي��ة وحماية امللكية ،فاحلماية الفكري��ة هي ما يجب �أن ت�ضمن
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ال�ضابط مدين متقاعد
�إبراهيم بن حم�سن الزدجايل
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
احلقوق والن�صو�ص مل�ؤلفيها ،فعمليات الن�سخ �صارت منت�رشة دون رقيب
ويتن��اول الباحثون هذا امل�صطلح بالكثري من احلر���ص ،فال توجد حال ًيا
�إجراءات ثابتة ت�ضمن حماية حقوق امل�ؤلف� ،إال �أن هناك �إجراءات داخلية
بالدول ت�ضمن حقوق �أفرادها يف ذات اجلانب ،فهنالك مكامن لل�صعوبات
التي تواجه حماية احلقوق الفكرية يف ال�شبكة العاملية الإنرتنت ،والعامل
مثل والأنظمة
الرقم��ي ككل .فبع�ض املخت�صني ي�ش�ير �إىل �أن الربجميات اً
ه��ي نت��اج ح��صري وعم��ل فك��ري لف��رد م��ا �أو م�ؤ�س�س��ة وه��و ميلك حق
الت�رصف به ،وم�س�ألة احلماية باتت �أخالقية يف ظل ازدياد التعدي و�سوء
اال�ستخدام ،بجانب ذلك فبع�ض الربامج تتيح لك قبل ا�ستخدامها املوافقة
عل��ى �رشوطها والذي ي�ضع امل�س�ألة �أخالقيا لدى امل�ستخدم الحرتام ذلك،
اجلدي��ر بالذك��ر هذه امل�شكل��ة تتناول جمي��ع فئات املجتم��ع الرقمي من
نا�رشي��ن ومربجمني ومبتكرين ،ومكتب��ات والأر�شيف الإلكرتوين .كما �أن
املخت�ص�ين ي�شريون على �أن هنال��ك ا�ستثناءات يفرت���ض منحها للبلدان
ربحا
الفق�يرة مثال ،ولل�شباب فيها ،وهو الأمر للم�ؤ�س�سات التي ال تتوخى ً
من ا�ستخداماتها للتقنية وو�سائلها.

�أما حماية اخل�صو�صي��ة في�شري الباحث (كني جورملي) ب�أنها« :ت�شري
�إىل جوان��ب منه��ا حق الفرد يف التعب�ير عن �شخ�صيت��ه و�صفاته ،احلرية
املعنوي��ة للفرد وان�شغاله ب�أف��كاره و�أعماله� ،أي�ضً ا قدرة الفرد على تنظيم
معلومات��ه والتحك��م بعالقات��ه ببقي��ة الأف��راد ،و�أخ�يرً ا �ضم��ان ال�رسي��ة
معلوما ب�أن م�ستخدمي ال�شبكة العاملية يواجهون �صعوبة
والعزلة» .وبات
ً
�إخف��اء وحماية معلوماتهم ب�شكل ت��ام ،ولطاملا حتاول هذه ال�شبكة ذلك،
�إال �أن��ه ال زال��ت هنالك ثغ��رات وتوجهات ال �أخالقية حت��ول دون ذلك يف
ظ��ل التنام��ي املهول لل�شبكة ،ويف ظل �سعي ه��ذه ال�شبكة كذلك �إىل تقدمي
و�سائل حماية وجتديدها ب�صوة متتالية.
يف املقاب��ل هنالك م�شكلة يف البحث ع��ن املعلومات و�ضمان حقوق
�أ�صحابها ،فنحن نعي ب�أن معظمنا ي�سعى للح�صول على معلومات والبحث
عنها يف �شت��ى اجلوانب احلياتية� ،إال �أنه يجب احرتام �أ�صحابها و�رشعية
الو�سائل للو�صول لها .ناهيك عن �رضورة النقل الأدبي العلمي ال�سليم مع
الإ�ش��ارة �إىل م�صادر املعلومات بط��رق علمية و�أكادميية متعارف عليها.
ويجب �أن يكون الو�صول لها عرب الو�سائل والو�سائط ال�رشعية ،كاملكتبات
العامة واملواقع املعتمدة امل�رشوعة يف ذات اجلانب.
وفيم��ا لو حتدثنا ع��ن م�شكلة عاملية تقنية ،تظه��ر تناميا موح�شً ا ذا
�أبعاد دنيئة �إرهابي��ة ومروعة �أال وهي الإرهاب الإلكرتوين ،وتعد ال�شبكة
العاملي��ة الإنرتن��ت من الو�سائ��ل امل�ساعدة يف هذا اجلان��ب ،وهي م�صدر
كب�ير للإره��اب الإلكرتوين ،وي�شم��ل اجلانب التقني وو�سائ��ل االت�صاالت
الت��ي ت�ساه��م يف تغذية ه��ذا النوع من الإره��اب ،وهو ي�شم��ل العديد من
الفئ��ات العمرية التي ت�ستخدم الإنرتنت ،والت��ي ت�ستدرج يف هذه التغذية
بق�ص��د �أو ب��دون ق�ص��د ،حيث تتع��دد الدوافع وف��ق الدرا�س��ات املخت�صة،
ومنها الت�سلية حتى ت�صل �إىل االحرتافية.
كم��ا تع��د البيئة الرقمية و�سيل��ة م�ساعدة لهذا التموي��ل بحكم �سهولة
ا�ستخدامه��ا وتع��دد و�سائلها ،وات�س��اع رقعتها والتي تع��د حائال ومعو ًقا
كب�يرً ا نحو تقن�ين ا�ستخدامها ومراقبته��ا ،وتنفق العديد م��ن احلكومات
مبال��غ هائل��ة يف �سبي��ل مراقبة ه��ذه البيئة .واجلدي��ر بالذك��ر �أن الربيد
الإلك�تروين ه��و �أكرث و�سيل��ة م�ستهدفة يح��اول الإرهابي الو�ص��ول �إليها
وابتزاز امل�ستخدم يف �سبيل �أغرا�ض ال �أخالقية.
و�أي�ض��ا تع��د و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي ه��ي الأخ��رى ذات بع��د
�أخالق��ي مهم يف جانب التقني��ة ،فارتباطها ال�شخ�ص��ي بحياتنا اليومية
هاج�سا كب�يرً ا ،ووجودها يف �أي��دي العامة بكل
وتناميه��ا املط��رد ي�شكل
ً
�سهول��ة وي�رس لها �أثار اجتماعية تهدد قيم املجتمع ووحدته .كما �أن هذه
الو�سائل ت�ساهم يف ن�رش الأفكار غري ال�سوية ،والرتويج لق�ضايا ومعتقدات

يقع على عاتق اجلميع م�س�ؤولية احلفاظ على
التقنية وو�سائلها يف �سبيل م�صالح الب�شرية ،منها
تقريب و�سائل احلوار ،وحت�سني �أداء احلكومات
وامل�ؤ�س�سات التجارية واخلدمات
�إرهابي��ة مت���س ثقافة الف��رد .كما تتيح حل��وار ممتد ،وتب��ادل فج وعميق
وت�ؤجج ال�رصاع والتطرف .بجانب هذه الو�سائل فهنالك عدد من الو�سائل
الأخ��رى كاملدونات الإلكرتوني��ة بال�شبكة العاملي��ة الإنرتنت والتي هي
مظلما للإرهاب الإلكرتوين ،فه��ي ملك للفرد يدون
الأخ��رى تظهر جانبً��ا
ً
به��ا �أفكاره ومعتقداته ،ولها ت�أثري كبري عل��ى مرتاديها ،وت�شري امل�صادر
�إىل �أن املدون��ات بد�أت يف الع��ام 2000م ،لتتطور عام  2004م وت�صبح
يف �أوج انت�شاره��ا .وبذل��ك ميت��د الإره��اب الإلك�تروين �إىل الإنرتن��ت يف
و�سائله��ا املتعددة ،ولي�س فقط يف تخري��ب املواقع ومهاجمة امل�ؤ�س�سات
متنام وهي حتاول الت�أثري ال�سيء
والدول ،فالو�سائل كما �أ�سلفنا يف تطور
ٍ
توخ وحذر.
دون
معقول
للم�ستخدم ،والذي يدمنها ب�شكل غري
ٍ
ي�شار مل�صطلح التلوث التقني هو الآخر بكونه ق�ضية خا�صة يف البعد
الأخالق��ي يف ع��صر الأنرتنت ،فيق�صد بحماية الإنرتن��ت من التلوث ،هو
حمايتها من امل�ضمون امل�سيء للأبعاد االجتماعية منها اجلن�سية ،ومنها
م�شاه��د االنتحار ،وغريها ذات ال�صلة من املواقع التي تثري مظاهر احلقد
واحل�س��د ون�رش العن��ف والتي بطبيعة احل��ال تلقي بظالله��ا وت�شجع على
ه��ذه املمار�سات امل�سيئة وغري الأخالقي��ة .بجانب ذلك هنالك جتاوزات
�أخالقي��ة يواجهه��ا م�ستخدم��و الإنرتن��ت ،وتع��د ق�ضاي��ا �أخالقي��ة تقنية
ح�سا�س��ة و�أهمها ال�رسقة والتي �أ�صبح مو�ض��ة منت�رشة ل�ضعاف النفو�س،
وتنته��ج م�س��ارات عدة حي��ث التعدي عل��ى بطاقات البن��وك واحل�سابات،
�أو القي��ام بعر���ض �سلع م��زورة وهمية ،وكذل��ك �إف�شاء بع���ض املعلومات
احل�سا�سة للفرد �أو الدولة مقابل مبالغ مالية .وتتعر�ض امل�ؤ�س�سات املالية
كبريا
والبنوك ب�شكل �شبه يومي ملثل هذه االعتداءات والتي متثل
هاج�سا ً
ً
كبريا .هنالك جتاوز �آخر
لهذه امل�ؤ�س�سات ،وتويل م�س�ألة احلماية
اهتماما ً
ً
كذلك ي�صنف حتت م�صطلح التج�س�س الإلكرتوين  ،حيث الدوافع ال�سيا�سية
غال ًبا ما يكون املحرك� ،أو دعم توجهات دينية وحزبية.

خامتة

يق��ع على عات��ق اجلميع م�س�ؤولي��ة احلفاظ عل��ى التقني��ة وو�سائلها
يف �سبي��ل م�صال��ح الب�رشي��ة ،منها تقري��ب و�سائل احل��وار ،وحت�سني �أداء
احلكوم��ات وامل�ؤ�س�س��ات التجاري��ة واخلدمات ،وكذلك حت�س�ين امل�ستوى
املعي�ش��ي للأف��راد ،ومنه��ا م��ا هو �أكرب م��ن ذلك ،حي��ث اقرتن��ت التقنية
بحياتن��ا اليومية ب�شكل غري معه��ود ،ك�شبكة الإنرتن��ت العاملية وو�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي واحلوا�سي��ب وغريها .كم��ا يجب عل��ى الب�رشية �أن
تت�سل��ح بو�سائل احل��وار الودية ،واح�ترام الأديان واملعتق��دات والأفكار،
بجان��ب عدم الإ�رضار بالآخرين واح�ترام خ�صو�صياتهم ،ويقول الر�سول
علي��ة ال�ص�لاة وال�س�لام يف ذات اجلان��ب ( امل�سلم من �سل��م امل�سلمون من
ل�سانه ويده) (�أخرجه م�سلم).

املراجع:

 mالدكت��ور �صب��اح حممد ،الأخالقيات يف ع�رص املعلوم��ات ،معهد الإدارة،
م�سقط 2004 ،م.
 mجمموع��ة م�ؤلف�ين� ،أخالقي��ات املعلومات (ن�سخ��ة �إلكرتوني��ة) ،االحتاد
العربي للمكتبات واملعلومات 2013 ،م.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي
ي �إِ ْذ ُه َما
ِين كَ ف َُروا ثَانيِ َ ا ْث َن نْ ِ
}�إِ اَّل َت ْن�صرُ ُ و ُه َف َق ْد َن�صرَ َ ُه اللهَّ ُ �إِ ْذ �أَ ْخ َر َج ُه ا َّلذ َ
فيِ ا ْل َغا ِر �إِ ْذ َيقُولُ ل َِ�صاحِ ِب ِه اَل تحَْ َز ْن �إِ َّن اللهَّ َ َم َع َنا َف�أَ ْن َزلَ اللهَّ ُ َ�سكِي َن َت ُه َعل َْي ِه
ال�س ْفلَى َوكَ ل َِم ُة اللهَّ ِ هِ َي
َو�أَ َّي َد ُه ب ُِج ُنودٍ لمَْ َت َر ْو َها َو َج َعلَ كَ ل َِم َة ا َّلذ َ
ِين كَ ف َُروا ُّ
ِيم ( )40ا ْنف ُِروا خِ فَافًا َو ِث َق اًال َو َجاهِ ُدوا ِب�أَ ْم َوا ِلك ُْم
ا ْل ُع ْل َيا َواللهَّ ُ َع ِزي ٌز َحك ٌ
ون (.{)41
َو�أَ ْنفُ�سِ ك ُْم فيِ َ�سبِيلِ اللهَّ ِ َذ ِلك ُْم َخيرْ ٌ َلك ُْم �إِ ْن كُ ْن ُت ْم َت ْعل َُم َ
					

�صدق اهلل العظيم
�سورة التوبة الآيات () 41 – 40

من نتائج هجرة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم

 بدء العمل بالتقومي الهجري. ت�آخي ك ّل من مهاجري مكّة مع َم ْن ن�رصوهم من �أهل املدينة. بداية نواة ت�أ�سي�س الدولة الإ�سالمية. -متكن امل�سلمني من ن�رش العقيدة الإ�سالمية بعي ًدا عن بط�ش قري�ش و�أذاها.

تتبع قري�ش للر�سول �أثناء الهجرة
مهاجرا
عندما علمت قري�ش بخروج الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم من مكّة
ً
النبي وقتله � ،اّإل � ّأن اهلل
�أر�سلت العديد من فر�سانها مع �أمهر ق�صا�صي الأثر للعثور على
ّ
�سخر كل من الإن�سان واحليوان حلماية الر�سول �أثناء هجرته ،ومنها تتبع
�سبحانه وتعاىل ّ
�أحد الرعاة له بغنمه ليخفي �آثاره و�آثار �صديقه من الرمال ،و�إحاطة العنكبوت بخيوطها
لفتحة املغارة التي كانا يختبئان بها ما ردع الكفار عنهم حال و�صولهم �إليها.

دور (املر�أة) يف الهجرة
لقد كان للمر�أة دور مهم يف الهجرة ،مثل عائ�شة
بنت �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنهما ،و�أختها �أ�سماء
ذات ال ّنطاقني ،والتي �ساهمت يف متوين الر�سول ـ �صلّى
اهلل عليه و�سلّم ـ و�صاحبه يف الغار باملاء والغذاء،
حتملت الأذى يف �سبيل اهلل ،وذلك كما روى
و�أ ّنها قد ّ
ال�سرية ال ّنبوية �أ ّنها قالت:
يف
كثري
وابن
ابن �إ�سحاق
ّ
«ملا خرج ر�سول اهلل ـ �صلّى اهلل عليه و�سلّم ـ و�أبو بكر -
ر�ضي اهلل عنه � -أتانا نفر من قري�ش ،فيهم �أبو جهل بن
ه�شام ،فوقفوا على باب �أبي بكر ،فخرجت �إليهم فقالوا:
�أين �أبوك يا بنت �أبي بكر؟ قالت :قلت :ال �أدري واهلل �أين
فاح�شا خبيثًا
�أب��ي؟ ،قالت :فرفع �أبو جهل يده ،وكان
ً
فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ،قالت :ثم ان�رصفوا».

غـــار (ثـــور)

م�ضى نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يف طريقِه �إىل املدين ِة والتقى
ب�أبي بكر ر�ضي ا ُ
يقع يف
غار ُ
وقررا اال�سرتاح َة يف غار ثور ،وهو ٌ
هلل عنه ّ
أتي �إليهم ب�أخبار قري�ش
جبلٍ �أ�سفلَ مكة ،وقد � َ
أمر �أبو بكر ابنه عبد اهلل �أن ي� َ
وي�ستمع لك ّل ما
أغنام يف النهار
ُ
ك ّل يوم ،فكان ر�ضي اهلل عنه يرعى ال َ
النبي و�صاحبه عن ك ّل ما
رب
يقولُه �أهلُ قري�ش عن
النبي ،وي�أتي ليلاً ليخ َ
ّ
ّ

رض الطعام �إليهما ك ّل يوم ،وبد�أت
يجري ،وقد كانت �أ�سماء بنت �أبي بكر حت� ُ
حممد يف قري�ش ،حيث بحثوا عنه يف ك ّل مكان ح ّتى
النبي ّ
رحل ُة البحث عن ّ
هموا بدخوله �إىل �أن ر� ْأوا بي ًتا للعنكبوت فاعتقدوا �أ ّنه
و�صلوا �إىل الغا ِر ،وقد ّ
قدمي
من امل�ستحيل دخولُ
النبي �إىل هذا الغار؛ ل ّأن َ
بيت العنكبوت بر�أيِهم ٌ
ّ
ج ًدا وقد عبرّ وا عن ذلك بقولِهمّ �( :إن عليه العنكبوت قبل ميال ِد حممد).

النبي حممد �صلى اهلل عليه و�س ّلم

• القر�آن الكرمي من املعجزات اخلالدة ليوم الدين.
• نبينا الكرمي هو �آخر الأنبياء واملر�سلني ور�سالته خامت ٌة للر�ساالت
ال�سماوية.
• ر�سالة الإ�سالم م� ّؤيد ٌة �إىل يوم القيامة ونا�سخ ٌة جلميع ال�رشائع
قبلها.
• ر�سالة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم جاءت لعموم النا�س ،ولي�ست
جلماعةٍ معينةٍ .
• غفر اهلل لنبينا حممد ما تق ّدم من ذنبه وما ت�أخر.
• �شاركت املالئكة يف غزوات نبينا الكرمي يوم تكالبت عليه وعلى
�أ�صحابه قوى الكفر ،ون�رصه اهلل عليهم بالعدد القليل من املحاربني.
• خاطبه اهلل عز وج ّل با�سم «يا �أيها النبي» ومل يخاطبه با�سمه
تكرميا له �صلى اهلل عليه و�سلم.
ً

خ�ص اهلل �سبحانه وتعاىل نبينا الكرمي حممد �صلى اهلل عليه
لقد ّ
أحب
بخلْقه ُ
و�سلم بكث ٍري من امليزات َ
وبخلقه قبل بعثته وبعدها ،ف� ّ
متيزه عن غريه من
فخ�صه خالقه
�صحابته كما �أحبوه،
َ
بخ�صائ�ص ّ
ّ
الر�سل والأنبياء ،نذكر منها:
• ر�أى �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم امللك جربيل ب�صورته
احلقيقية.
إماما بالأنبياء واملر�سلني يف بيت املقد�س يف
• �صلى نبينا الكرمي � ً
رحلة الإ�رساء واملعراج.
حتريف �إىل
• تع ّهد اهلل تعاىل بحفظ القر�آن الكرمي من �أي تزوي ٍر �أو
ٍ
يوم القيامة.
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التوكل واليقني

احلديث ال�شريف
عن عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال« :امل�سلم َمن
َ�سلِم امل�سلمون من ل�سانه ويده ،واملهاجر َمن
هجر ما نهى اهلل عنه».
َ
�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
(رواه البخاري)

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
}�إِ َّن��ا َف َت ْح َنا لَكَ َف ْت ًحا ُّمبِي ًنا{ُّ .مبِي ًنا:
ظاهرا.
بي ًنا
ِّ
ً
} ِل َي ْغف َِر لَكَ اللهَّ ُ َما َت َق َّد َم مِ ن ذَنبِكَ َو َما
َت�أَ َّخ َر َو ُيت َِّم ِن ْع َم َت ُه َعل َْيكَ َو َي ْه ِد َيكَ �صرِ َ اطً ا
ِيما{� .صرِ َ اطً ا :طري ًقا.
ُّم ْ�س َتق ً
ُوب
ال�سكِي َن َة فيِ ُقل ِ
ُ
}ه َ��و الَّ��ذِي َ�أن��� َزلَ َّ
المْ ُ
ميان ِِه ْم
�
إ
ع
م
ا
ن
ا
مي
�
إ
وا
د
ا
د
ز
ي
ل
ني
ن
�
ؤ
ِ
ِ
ْمِ
ً
ْ
َّ َ ِ َ
َ َ َ ُ ِ َ
ان اللهَّ ُ
او ِ
ات َوالأَ ْر ِ
�ض َوكَ َ
ال�س َم َ
َوللِهَّ ِ ُج ُنو ُد َّ
ال�سكِي َنةَ :الطم�أنينة.
ِيما َحك ً
َعل ً
ِيما{َّ .
}لِ�� ُت���ؤْمِ �� ُن��وا بِ���اللهَّ ِ َو َر� ُ��س��ولِ�� ِه َو ُت�� َع�� ِّز ُرو ُه
َو ُت َ��و ِّق ُ��رو ُه َو ُت َ�س ِّب ُحو ُه ُبك َْر ًة َو�أَ ِ�صيال{.
َو ُت َع ِّز ُرو ُه :تن�رصوه.
ِين كَ ف َُروا فيِ ُقلُوب ِِه ُم الحْ َمِ َّي َة
}�إِ ْذ َج َع َل ا َّلذ َ
َحمِ َّي َة الجْ َاهِ ل َِّيةِ{ .الحْ َمِ َّيةَ :الأنفة من
ال�شيء.
َا�س َت ْغلَظَ
}كَ �� َز ْر ٍع َ�أخ َ
ْ��ر َج َ�شطْ�أَ ُه َف���آ َز َر ُه ف ْ
اع{.
َا�س َت َوى َعلَى ُ�سوقِ ِه ُي ْع ِج ُب ال�� ُّز َّر َ
ف ْ
َ
َ�شطْ�أ ُه :ب�سكون الطاء وفتحها :فراخه.
َف�آ َز َر ُه :قواه و�أعانه�ُ ،سوقِ ِه �:أ�صوله.
امل�صدر:
تف�سري اجلاللني للإمامني جالل الدين
املحلي وجالل الدين ال�سيوطي ( �سورة
الفتح)

�إن املت�أمل حلادثة الهجرة والتخطيط لها  ،يدرك ح�سن توكل النبي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم
ـ على ربه ،ويقينه �أن اهلل حافظه ونا�رص دينه ،وهذا التوكل ال ينايف �أو يتعار�ض مع الأخذ
بالأ�سباب فقد �شاء اهلل تعاىل �أن تكون الهجرة النبوية ب�أ�سباب عادية من التخفي وال�صحبة
والزاد والناقة والدليل ،ولكن ال يعني دقة الأخذ بالأ�سباب ح�صول النتيجة دائما� ،أو ب�شكل
ظاهر للعيان لأن هذا �أمر يتعلق ب�أمر اهلل وم�شيئته وحكمته ،ومن هنا كان التوكل واليقني
واال�ستعانة باهلل ،لتقتدي به �أمته يف التوكل على اهلل  ،والأخذ بالأ�سباب و�إعداد العدة .
يقول �أبو بكر ـ ر�ضي اهلل عنه( :نظرت �إىل �أقدام امل�رشكني ونحن يف الغار وهم على
ر�ؤو�سنا ،فقلت  :يا ر�سول اهلل لو �أن �أحدهم نظر �إىل قدميه �أب�رصنا حتت قدميه؟! ،فقال  :يا
�أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما) رواه م�سلم .

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rكيف نعرف الذي ي�ستحق الزكاة من غريه ؟
 rrالغني هو الذي ال يحتاج �إىل زيادة علــى دخله من حيث
نفقاتــه ال�رضورية ،فمن كانت نفقاته ال�رضوريــة تكفي دخله
لتغطيتها فهو من الأغنياء ،وال يجوز له �أن ي�أخــذ الزكاة،
قادرا على الك�سب و�إمنا يهمل القيام بهذه امل�س�ؤولية من �أجل �إخالده �إىل الدعة
وكذلك لو كان ً
وحبــه للراحة ،ف�إنه ال يعد من الفقراء الذين ي�ســتحقون الزكاة ،واهلل �أعلم.
 rهل الأوىل دفع الزكاة �إىل اجلباة �أم �إىل الفقراء وامل�سـتحقني مبا�رشة؟ وهل ميكن �أن توزع
قيمتها؟
 rrيجب دفع الزكاة �إىل القائم بالأمر الذي ي�أخذها بحقها وي�ضعها يف م�ســتحقها ( �إن
وجد) ،و�إال دفعها كل �أحد بنف�سه �إىل من ي�ستحقها ،ويف دفــع الثمن خالف والأوىل غيــره� ،إال مع
تعــذر قبول الأ�صل ،واهلل �أعلم.
 rهل يجوز ق�ضاء دين امليت من الزكاة؟
� rrأما ديـــــــــن امليت الذي ا�ســتدان مل�صلحته بنف�سه ف�إنه ال يق�ضى من الزكاة ،و�إمنــا ميكن
�أن يق�ضــــــــى من ال�صدقات ،لأن الأحياء هم �أحوج �إىل الزكاة ،ولكن �إن كان ا�ستدان هذا الدين
مل�صلحة امل�سلمني ف�إنه يق�ضى من الزكــــــاة ،نظرا �إىل كونه ا�ستدانه ال مل�صلحته ال�شخ�صية،
واهلل �أعلم.
 rهل ي�صح �إعطاء الزكاة الواجبة للأب والأم واجلدة؟
 rrالوالدان �إن كانا فقريين وولدهما يف �سعة لزمه عولهما ،فلذلك ال ي�صح له دفع الزكاة
�إليهما ،واهلل �أعلم.
 rهل ميكن القول� :إن ما هو مكتوب يف اللــوح املحفوظ مندرج حتت كلمة علم اهلل؟
 rrهو مــن علم اهلل ،فما يف اللــوح املحفوظ هو بعــ�ض معلومات اهلل� ،إذ معلومات اهلل �أو�ســع
فقد �أحاط اهلل علما بالق�ضاء واملق�ضي والقدر واملقدور فعلمه تعاىل �أحاط مبا كان وما هو
كائن وما مل يكن �أن لو كان كيف يكون ،واهلل �أعلم.
 rعندما يذكر النبي ـ حممد �صلى عليه و�سلم ـ يقال�« :صلى اهلل عليه و�سلم» ،بينما عندما يذكر
�أحد الأنبياء يقال« :عليه ال�ســالم» ،ما ال�سبب يف ذلك؟ وهل من حرج �إذا قيل�« :صلى اهلل عليه
و�سلم» عند ذكر �أحد الأنبياء؟
 rrيجوز الكل يف الكل ،و�إمنا خ�ص نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم  .بذلك للأمر به يف القر�آن
ولعظم منزلته ،واهلل �أعلم.
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�إقامة الدولة ونظامها واحلفاظ على
مقدراتها ومكت�سباتها من �أه��م املقا�صد
والأ�سرار واحلكم التي ُت�س َتجْ َلى من �أحداث
الهجرة النبوية
اختيار الرجل املنا�سب للمهمات اجل�سيمة من
املقا�صد ال�سيا�سية التي يجب �أن يلتفت �إليها
و ّ
يل الأمر والقائد يف �إجناز املهمات املدلهمات

املقا�صد الت�شريعيةوال�سيا�سية لأحداث
حممد بن �سيف ال�شعيلي
املحكمة العليا

�إن ا�ستح�ضار الأمة الإ�سالمية ب�أفرادها وم�ؤ�س�ساتها وجمتمعاتها ملقا�صد ت�رشيع هجرة
امل�صطفى � -صلى اهلل عليه و�سلم  -من ربه يعد من الو�سائل التي ّ
يتمكن بها �أهل م ّلة
متر به �أحوالهم اليوم من حتديات وتر ُّب�صات ُيحيكها
الإ�سالم يف الأر�ض فكرا وعمال مع ما ّ
لهم �أعدا�ؤهم يف كل قطر من �أقطار املعمورة ،ومنا�سبة الهجرة النبوية كغريها من املنا�سبات
الإ�سالمية التي يجب �أن ننظر �إليها بنظرات متعددة غري منزوين بالنظرة الدينية اللفظية
املجردة ،بل ينبغي �أن تتعداها �إىل نظرات خمتلفة جامعة و�شاملة ملا ي�صلح حال وم�آل
ّ
البالد والعباد؛ حتقي ًقا ملق�صد وغاية �شمولية الر�سالة املحمدية وعامليتها.
العــدد 512
�أغ�سط�س 2019

66

�إن من �أهم املقا�صد والأ�رسار واحلكم التي ُت�س َت ْجلَى من �أحداث
الهجرة النبوية والتي من خاللها ميكن �أن ي�ستوعبها ويوظفها
امل�سلمون �أفرادا وجماعات ،م�ؤ�س�سات وجمتمعات ما ي�أتي:
وتدين �أتباعه .وحفظ الدين ثابت
�أوال :حفظ مق�صد الدين
ّ
ون{
بالن�ص لقوله تعاىل�} :إِ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا الذِّكْ َر َو�إِ َّنا َل ُه لحَ افِ ظُ َ
�سورة احلجر الآية ( .)9فكتاب اهلل تعاىل وما ا�شتمله من �رشائع
و�أح��ك��ام ،وجلب للم�صالح الدنيوية والأخ��روي��ة ،ودف��ع ومنع
للم�ضار واملفا�سد الدنيوية والأخروية ،تعهد املوىل الكرمي بحفظه
كله لعباده ما دامت ال�سماوات والأر�ض ،وهذا املعنى العام يف
حفظ دين اهلل �شرُ ِ َع للحفاظ عليه و�سائل متعددة خا�صة للعباد
منها :العمل مبقت�ضيات �أحكامه باتباع �أوامره واجتناب نواهيه،
وكذلك الدعوة �إليه و�إ�شهار �شعائره للعاملني جميعا؛ ولأجل
حتقيق ذلك ومتكني �أتباعه ومتكينهم �شرُ عت الهجرة واملهاجرة
بدءا بهجرة امل�صطفى �-صلوات ربي و�سالمه عليه-
يف الأر�ض ً
و�أتباعه من مكة �إىل يرثب املدينة فرارا بدينهم ،وبحثا عن مو�ضع
قدم ي�ضعون عليه قواعدهم و�أقدامهم لي�ؤ ّدوا �أمانة ربهم ،يقول
ِين �أُ ْخ ِر ُجوا مِ ن ِد َيا ِرهِ م ِب َغيرْ ِ َحقٍّ �إِ اَّل �أَن َيقُولُوا
اهلل تعاىل} :ا َّلذ َ
للهَّ
�ض َّل ُه ِّد َم ْت َ�ص َوامِ ُع
ا�س َب ْع َ�ض ُهم ِب َب ْع ٍ
َر ُّب َنا اللهَّ ُ َول َْو اَل َدف ُْع ا ِ ال َّن َ
ريا َو َل َين�صرُ َ َّن اللهَّ ُ
ات َو َم َ�س ِ
َو ِب َي ٌع َو َ�صل ََو ٌ
ا�س ُم اللهَّ ِ كَ ِث ً
اج ُد ُي ْذكَ ُر فِ ي َها ْ
َمن َين�صرُ ُ ُه �إِ َّن اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي َع ِزي ٌز{ احلج الآية ( .)40يقول ابن كثري:
(قال العويف :عن ابن عبا�س� :أخرجوا من مكة �إىل املدينة بغري
حــــق ،يعني :حممدا و�أ�صحابــه�} .إِ اَّل �أَ ْن َيقُولُوا َر ُّب َنا اللهَّ ُ{ �أي :ما
كان لهم �إىل قومهم �إ�ساءة ،وال كان لهم ذنب �إال �أنهم عبدوا اهلل
وحده ال �رشيك له) ،ولذلك حرم على امل�سلمني املهاجرين البقاء
مبكة بعد الهجرة حتت وط�أة امل�رشكني م�ست�ضعفني غري متمكنني
من �إقامة الدين والدعوة �إليه حتى نزل فيهم قوله تعاىلَّ �}:إن
يم كُ ن ُت ْم قَالُوا كُ َّنا
ا َلذ َ
ِين َت َوف ُ
َّاه ُم املَال ِئ َك ُة ظَ المِ ِي �أَنفُ�سِ ِه ْم قَالُوا فِ َ
اج ُروا
ني فيِ الأَ ْر ِ
�ض قَالُوا �أَلمَ ْ َتك ُْن �أَ ْر ُ
�ض اللهَّ ِ َوا�سِ َع ًة َف ُت َه ِ
ُم ْ�س َت ْ�ض َع ِف َ
ريا{ �سورة الن�ساء الآية
فِ ي َها َف�أُ ْو َلئِكَ َم� َأو ُاه ْم َج َه َّن ُم َو َ�سا َء ْت َم ِ�ص ً
حامل
( .)97وهذه الن�صو�ص ت�شري �إىل بقاء ت�رشيع الهجرة لكل
ٍ

متدين به ،ملتزم بتوجيهاته؛ �إن مل
للقب هذا الدين احلنيف،
ّ
يتمكن يف وطنه من �إقامة �شعائر ربه وعبادته كما يجب� ،أو مل
ميكّن من الدعوة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر وال�سعي
�إىل اخلريات والبعد عن املوبقات .يقول النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم( :-ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ،وال تنقطع التوبة
حتى تطلع الـ�شـمــ�س مــــن مغربها) .وبهذا ف�إن �ش�أن حفظ و�سائل
الدين من املبادئ الن�سبية املتغرية يف كل وقت وحني تختلف
باختالف الأزمنة والأمكنة ،وهي �آثار من �آثار التدين التي ق�صدت
مل�رشوعية الهجرة النبوية للنبي الكرمي و�أمته �سابقا والحقا �إىل
�أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها ،وهو ما ي�شري �إىل حديث عبد اهلل
بن عمرو بن العا�ص حينما قال :قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم �( :-إن الإميان ليخلق يف جوف �أحدكم كما يخلق الثوب
اخللق ،فا�س�ألوا اهلل �أن يجدد الإميان يف قلوبكم).
ثانيا� :إق��ام��ة ال��دول��ة ونظامها واحل��ف��اظ على مقدراتها
ومكت�سباتها .حيث �إن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ملّا ر�أى
عزوف م�رشكي مكة ورف�ضهم دعوته ومتكينهم له من و�ضع
توجه �إىل املدينة املنورة لتحقيق
حجر الأ�سا�س لدولة الإ�سالم ّ
هذا املق�صد جلعلها موطنا ُتر�سى عليه �أعمدة دولة امل�سلمني
و�أركانها ،وقد �سبق �أن م ّهد لذلك بعقده لبيعتي العقبة الأوىل،
منطلق لأخذ العهود واملواثيق مع الأن�صار ،ففي
وكان لبدايتهما
ٌ
مو�سم احلج من ال�سنة العا�رشة وكعادته �-صلى اهلل عليه و�سلم-
يف هذا املو�سم الوقتي يدعو النا�س للإ�سالم واعتناقه؛ فالتقى عند
مكون
العقبة التي ُترمى معها اجلمار برهط من الأو�س واخلزرج ّ
من �سبعة �أفراد فدعاهم للإ�سالم ف�أجابوه وذكروا ذلك لقومهم
عند رجوعهم املدينة ،ويف العام الثاين ع�رش من بعثته يف مو�سم
احلج القابل وافى مو�سم احلج اثنا ع�رش رجال من الأن�صار والتقوا
بالنبي الكرمي وبايعوه و�أر�سل معهم م�صعب بن عمري �إىل املدينة
ل ُيقرئ فيها امل�سلمني القر�آن ويعلمهم الإ�سالم فانت�رش الإ�سالم يف
املدينة انت�شار كبريا ،ويف العام التايل للحج وفد املو�سم �سبعون
رجال من الأن�صار وامر�أتان م�ستخفني فبايعوا النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم -بيعة العقبة الثانية على الن�رصة والت�أييد ومينعوه
مما مينعوا منه �أنف�سهم ون�ساءهم واختار منهم �-صلى اهلل عليه
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و�سلم -اثني ع�رش نقيبا يكونون على قومهم .ثم �إن قري�شا تفاج�أت
بهاتني املعاهدتني بني النبي الكرمي و�أهل املدينة ،ف�شاط غ�ضبها،
واحتقنت بردود �أفعالها ،فاتخذت مواقف �أ�شد عداوة للنبي الكرمي
و�أتباعه مبكة ،وهو �أم��ر كان عِ ما ُد هذه الأم��ة وقائدها �سيدنا
حممد �-صلوات ربي و�سالمه عليه -قد ح�سب ح�سابه و�أخذ لأجله
احتياطه ،ف�أمر �أ�صحابه بالهجرة للمدينة بعد �إذن املوىل الكرمي
له فازداد حقد م�رشكي مكة؛ لإيقانهم ب�آثار هذه الأح��داث على
جمتمعهم ،وما �سي�ؤول �إليه جمتمع الإ�سالم م�ستقبال من ِرفعة
ومكنة فقررت قطع دابر هذه الدعوة حتى ت�آمروا على قتل النبي
ُ
تعم جناية الفعل اجلميع
كي
ميثلها
من
قبيلة
كل
من
وندبوا
الكرمي
ّ
فال يرتاجعوا ،ولكن بتخطيط القائد الف ّذ نبينا الكرمي �آل ت�آمرهم
للإحباط والف�شل؛ نظرا للعناية الإلهية بنبيه الكرمي ،ثم لأخذه -
�صلى اهلل عليه و�سلم  -ب�أ�سباب النجاة من تخطيط �إ�سرتاتيجي
منا�سب ملثل هذا ال َّت َج َّر�ؤِ املتو َّقع ،فقد �أمر الإمام علي بن �أبي طالب
بالنوم يف فرا�شه �-صلى اهلل عليه و�سلم -ليلتها ،وباملقابل اهتم
النبي الكرمي بالتن�سيق مع ال�صديق �أبي بكر و�أهل بيته لهجرتهما
وو�ضع التدابري الوقائية ل�سالمة م�سريهما ،و�ضمان و�صولهما
وان�ضمامهما �إىل ركب �أ�صحابهم باملدينة ،فنجحت الهجرة ،وبلغ
النبي الكرمي مق�صده ،وحقق امل�سلمون الغايات ،ونالوا الطموحات،
و�سلموا من الآف���ات واملن ّغ�صات .واملت�أمل يف ه��ذه الأح��داث
واخل��ط��وات التي ج��رت يف هاتني البيعتني يجد �أنهما مت ّثالن
اليوم -االجتماعات التمهيدية الت�شاورية على ال�صعيد الدويلالتي ت�سبق االتفاقيات واالجتماعات وامل�ؤمترات واملعاهدات بني
الدول ممُ ثلة مبا يقره ر�ؤ�سا�ؤها الح ًقا يف تلك املحافل ال�سيا�سية
واالقت�صادية وغريها يف خمتلف الق�ضايا وامل�صالح لبلدانهم
ودولهم ،حيث �إن تلك البيعتني و�ضعتا �صمام الأم��ان ،ومفتاح
االطمئنان لإجن��اح مقا�صد هجرته �-صلى اهلل عليه و�سلم-
و�أتباعه ،وعلى امل�سلمني اليوم يف دولهم و�أوطانهم �أخذ املقا�صد
واحلكم من الإدارة الف ّذة للعمليات حالة احتدام الأمر ،واحتقان
املواقف بينهم وبني �أعدائهم ،كما على الأفراد والقيادات الع�سكرية
واملدنية �إعداد اخلطط الأمنية والإدارية يف التعامل مع املواقف
ال�سيا�سية واالجتماعية الداخلية واخلارجية مبا ي�ضمن جناح
احتواء املواقف والتعامل معها بطرق ت�ضمن اال�ستقرار الوطني
واالن�سجام الإقليمي والعاملي مع خمتلف ال��دول واملجتمعات
فالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -قد �أخذ ب�أ�سباب النجاة والنجاح
يف �سبيل جناح ق�ضيته و�سالمة �أفراد دعوته ،ومت ّثل ذلك يف توكله
ودعائه هلل تعاىل بالت�أ ِّييد والتمكني والن�رصة ،وهو جانب مي ّثل
التعبئة املعنوية لأفكار و�ضمائر الأمة وجعل هذه التعبئة مقدمة
على التعبئة املادية املتمثلة يف �أخذ العزم واحلزم يف التعامل مع
العدو وعدم اال�ستهانة مبقدراته و�إمكانياته وهي �أحد الأ�سباب
الرئي�سية للأخذ بزمام القيادة ال�سليمة يف امل�ؤ�س�سات املختلفة،
ثم بجانب ذلك يجب �أن ننظر �إىل املقا�صد ال�سيا�سية والع�سكرية
الأخرى التي رماها امل�صطفى �-صلوات اهلل و�سالمه عليه -يف
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�إق��ام��ة م�سجد قباء عند م��رور النبي
مقرا
الكرمي بقباء جنوب املدينة ليكون ً
ً
ً
وحم�ضنا دينيًا
وكهفا ت�شريعيًا،
�سيا�سيًا،
ملجتمع امل�سلمني ودولتهم

يجب على امل�سلمني اليوم االلتفات �إىل قيمهم
وثوابتهم الرا�سخة ب�إقامة �شعائر دينهم واالعتزاز بها،
و�إ�شهار ن�سك الدين القومي ،وعدم االن�سالخ من اجلانب
ال�شكلي واملظهر الأخالقي والقيمي للإ�سالم و�أحكامه

جانب متثيل القدوة احل�سنة للرعية والأف��راد يف القول والعمل
وال�سلوك ،فتقدمي النبي الكرمي �أ�صحابه للهجرة قبله للمهاجرة �إىل
حي للت�ضحية ال�شخ�صية للقائد قبل �أفراده ورعيته
املدينة دليل ّ
يف املواقف ال�صعبة واحلرجة وهو غاية ملثالية الفداء اخلال�ص
بالذات يف �سبيل العقيدة الرا�سخة لن�رصة دين اهلل تعاىل � اً
أول ثم
للوطن وا�ستقراره واحلفاظ على مكت�سباته وال�سعي �إىل رفع رايته
خفَّاقة �أم��ام باقي الأمم� ،إن اختيار الرجل املنا�سب للمهمات
يل
اجل�سيمة من املقا�صد ال�سيا�سية التي يجب �أن يلتفت �إليها و ّ
الأمر والقائد يف �إجناز املهمات املدلهمات ،وقد جت�سد هذا املق�صد
يف اختيار النبي الكرمي لل�صديق �أبي بكر -ر�ضي اهلل عنه -وقد
اختيارا موف ًقا لن�رصة هذا الدين واال�ستجابة لأمر ويل الأمر
كان
ً
فحري بوالة �أمور امل�سلمني
اجلامع لتحقيق م�صلحة البالد والعباد.
ّ
وقادتهم �أن ي�سلكوا هذه املقا�صد بح�سن اختيار من يولُّونهم على
م�صالح البالد ورعاية �ش�ؤون العباد فيح�سنون االختيار املتمثل
يف الكفاء واملقدرة والأمانة وهو مراد احلق تبـارك وتعالــى يف
ا�س َت�أْ َج ْر َت
ا�س َت ْ�أ ِج ْر ُه ۖ ِ�إ َّن َخيرْ َ َم ِن ْ
قولــه} :قَال َْت ِ�إ ْح َد ُاه َما َيا �أَ َبتِ ْ
ا ْل َق ِو ُّي ْ أَ
ني{ �سورة الق�ص�ص الآية (.)26
المِ ُ
ثالثا :ال�سعي ل�ضبط الأم���ن الوطني داخليا وخارجيا.
وحتى يتحقق ذلك لدولة امل�سلمني �رشع النبي الكرمي �إىل و�ضع
الت�رشيعات التي مت ّهد ال�ستقرار ال��دول��ة �سيا�سيا واقت�صاديا
واجتماعيا مع املجتمعات املختلفة من غري امل�سلمني يف املدينة
كاليهود واملنافقني وغريهم وكذلك خارج املدينة .وكانت �أوىل
تلك الت�رشيعات ت�رشيع �صحيفة وثيقة املدينة حيث �أطّ رت التعامل
بني امل�سلمني وغريهم ،و�ضبطت الأم��ن االجتماعي وال�سيا�سي
لدولة امل�سلمني مع غريهم حتى ال جتر�ؤ قري�ش ومكة وغريهم
ممن يعادون امل�سلمني على االعتداء على الدولة عرب ه�ؤالء القوم
امل�شاركني واملتعاي�شني يف جمتمع امل�سلمني باملدينة ،وقد كان
لتلك ال�صحيفة والوثيقة �أثر كبري ،وحتول ملمو�س يف ُرقِ ِّي الدولة
امل�سلمة على �صعيد العالقات الداخلية واخلارجية �سواء بني
املهاجرين والأن�صار �أو بينهم وبني غريهم من غري امل�سلمني مبكة
واملدينة وغريهما .وقد نقل ابن ه�شام ن�ص الد�ستور الذي و�ضعه
النبي الكرمي ليكون مرجعا بني املهاجرين والأن�صار وبينهم وبني
اليهود بقوله( :قال ابن �إ�سحاق :وكتب ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -كتابا بني املهاجرين والأن�صار ،وادع فيه يهود وعاهدهم،
و�أقرهم على دينهم و�أموالهم ،و�رشط لهم ،وا�شرتط عليهم:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،هذا كتاب من حممد النبي � -صلى
اهلل عليه و�سلم ،-بني امل�ؤمنني وامل�سلمني من قري�ش ويرثب ،ومن
تبعهم ،فلحق بهم ،وجاهد معهم� ،إنهم �أمة واحدة من دون النا�س،
املهاجرون من قري�ش على ربعتهم (�أي :احلال التي جاء الإ�سالم
وهم عليها) يتعاقلون ...،و�أن ال يحالف م�ؤمن موىل م�ؤمن دونه،
و�إن امل�ؤمنني املتقني على من بغى منهم� ،أو ابتغى د�سيعة (�أي:
العظيمة) ظلم� ،أو �إثم� ،أو عدوان� ،أو ف�ساد بني امل�ؤمنني ،و�إن �أيديهم
عليه جميعا ،ولو كان ولد �أحدهم ،وال يقتل م�ؤمن م�ؤمنا يف كافر،
وال ين�رص كافرا على م�ؤمن ،و�إن ذمة اهلل واح��دة ،يجري عليهم
�أدناهم....،الخ).
وهذه الغايات واملقا�صد الأمنية وال�سيا�سية واالجتماعية
ت� ّأ�صلت مبختلف الن�صو�ص من كتاب اهلل تعاىل ومنها قوله
}و ُخ��ذُوا حِ ذ َْركُ ْم{ �سورة الن�ســـاء الآية ( .)102وكـــذا
تعالـىَ :
}وال َت َّتخِ ذُوا �أَيمْ َ ا َنك ُْم َد َخ اًل َب ْي َنك ُْم َف َت ِزلَّ َق َد ٌم َب ْع َد ُث ُبو ِت َها
قولـــهَ :
يم{ �سورة
َاب َعظِ ٌ
ال�سو َء بمِ َ ا َ�ص َد ْدتمُ ْ َع ْن َ�سبِيلِ اللهَّ ِ َو َلك ُْم َعذ ٌ
َو َتذُوقُوا ُّ
النحل الآية ( .)94فيجب �أن ت�ضبط العالقات الداخلية والدولية
بني الدول كي تتحقق امل�صالح وي�سود الت�صالح .كما يجب �إيجاد
كيان مرفقي م�ؤ�س�سي تنطلق من قبله الريادة وال�سيا�سة للمجتمع
امل�سلم يف �أوطانه املختلفة حتى تكون تلك الأوط��ان م�سايرة
للركب احل�ضاري العاملي ،وهذا يتجلى يف �إقامة م�سجد قباء عند
مرور النبي الكرمي بقباء جنوب املدينة ليكون مقرا �سيا�سيا ،وكهفا
ت�رشيعيا ،وحم�ضنا دينيا ملجتمع امل�سلمني ودولتهم ،فكان �أول
م�سجد ومرفق م�ؤ�س�سي بني يف الإ�سالم ،كذلك يجب على امل�سلمني
اليوم االلتفات �إىل قيمهم وثوابتهم الرا�سخة ب�إقامة �شعائر دينهم
واالعتزاز بها ،و�إ�شهار ن�سك الدين القومي ،وعدم االن�سالخ من
اجلانب ال�شكلي واملظهر الأخالقي والقيمي للإ�سالم و�أحكامه،
فجانب البناء امل�ؤ�س�سي لهذا اجلانب �أ�شهر النبي الكرمي �أول جمعة
�أقامها يف املدينة لتظهر بذلك وحدة امل�سلمني وقوتهم ،ولتكون
اجلمعة جممعا م�شرتكا من جمامع الألفة احل�ضارية لهذه الأمة
املباركة.
رابعا :تو�سيع رقعة الدعوة �إىل اهلل تعاىل ،ويعد هذا املق�صد
من الآث���ار املرتتبة على املقا�صد ال�سابقة بعد �إق��ام��ة الدولة
وو�ضع نظامها وت�رشيع قوانينها؛ ذلك �أنه يعد من قبيل العالقات
اخلارجية ملجتمع امل�سلمني ،فبعد ا�ستقرار النبي الكرمي و�أ�صحابه
و�إقامة دولتهم كان الزم��ا عليهم االنطالق يف الآف��اق لإ�شهار

الدين ون�رصته ومتكينه يف الأر�ض منطلقني من قول احلق تبارك
اه ْم فيِ ْ أَ
ال�ص اَل َة َو�آ َت ُوا ال َّزكَ ا َة
ال ْر ِ
وتعاىل} :ا َّلذ َ
ِين �إِن َّم َّك َّن ُ
�ض �أَق ُ
َاموا َّ
وف َو َن َه ْوا َع ِن المْ ُن َك ِر َوللِهَّ ِ َعاقِ َب ُة ْ أُ
ال ُمو ِر{ �سورة احلج
َو�أَ َم ُروا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
الآية ( .)41وقد �أخذ النبي الكرمي ير�سل الر�سل ملختلف املجتمعات
من الروم والفر�س وم�رص واليمن وغريها وقويت �شوكة امل�سلمني،
وعال �ش�أن الدين والدولة امل�سلمة.
خام�سا :حتقيق ال�شهود احل�ضاري العاملي للأمة امل�سلمة.
}وكَ َذلِكَ َج َع ْل َناكُ ْم �أُ َّم ًة
وذلك م�صداقا لقول احلق تبارك وتعاىلَ :
الر ُ�سولُ َع َل ْيك ُْم �شَ ِهي ًدا{
َو َ�سطً ا ِّل َتكُو ُنوا �شُ َه َدا َء َعلَى ال َّن ِ
ا�س َو َيك َ
ُون َّ
�سورة البقرة الآي��ة ( .)143يقول عمر عبيد ح�سنة« :ه��ذا اجل ْعل
الو�سط ،بكل �آفاقه و�أبعاده ومقت�ضياته ،هي�أ الأمة امل�سلمة لأهلية
حتمل ال�شهادة على النا�س ،و�أهلية �أدائها لهم ،لي�ستقيم �أمرهم؛
ذلك �أن النكو�ص عن هذا التحمل ،والقعود عن هذا الأداء ،يرتتب
اً
�سبيل لإ�شاعة الف�ساد يف الأر�ض،
عليه م�س�ؤوليات ج�سام ،ويكون
واخلراب احل�ضاري ،وظهور الآلهة املُزيفَّة والأنبياء الكذبة ،وعودة
�أ�صول ال�رش الكامن يف ت�سلُّط الإن�سان على الإن�سان ،و�إهدار �إن�سانية
الإن�سان وكرامته» .و�أمر الو�سطية لهذه الأمة قائم �إىل قيام ال�ساعة،
فيجب �أن يكون �أفراد الأمة الإ�سالمية �سفراء دعوة للدين القومي
للعامل �أجمع ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته يف زمن على �أي حال ،ويجب
عليهم �أن تكون حياتهم حياة جتان�س وان�سجام وخلق رفيع مع
غري امل�سلمني ،وما تعامل النبي الكرمي و�أ�صحابه مع خمتلف
الأف��راد والأمم غري امل�سلمة يف املدنية من اليهود وغريهم يف
خمتلف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية
�إال ت�رشيع نبوي للأمة للتعاي�ش مع خمتلف ال�شعوب يف العامل
اليوم واال�ستفادة من املقومات التي تنه�ض بكيان الدين القومي
وم�صالح �أتباعه مبا ال يتعار�ض مع الثوابت والقيم العليا للكتاب
العزيز ون�صو�ص ال�سنة الثابتة ,ومن هنا يتعينّ علينا الوقوف على
مقا�صد املنا�سبات الإ�سالمية مبثل هذه ال�صور والنماذج للمرونة
وال�صالحية الزمانية واملكانية لر�سالة الإ�سالم.
املراجع
• القر�آن الكرمي.
• تف�سري ابن كثري.
• كتب احلديث ومتونه.
• ال�سرية النبوية ،عبد امللك بن ه�شام.
• ال�سرية النبوية درو�س وعرب ،م�صطفى ال�سباعي.
• نحن واحل�ضارة وال�شهود ،ن ُعمان عبد الرزاق ال�سامرائي.
• حياة حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،حممد ح�سني هيكل.
• خامت النبيني �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،حممد بن �أحمد بن
م�صطفى املعروف ب�أبي زهرة.
• مقالة بعنوان( :من مقا�صد الهجرة النبوية) ،للكاتب :و�صفي
عا�شور �أبو زيد ،الثالثاء /10فرباير2009 /م.
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حرارة ال�صيف ومنط احلياة ال�صحي الن�شط
يف هذه الفرتة من العام ترتفع
حرارة اجلو ارتفاعا �شديدا ،وقد ت�ؤثر
على ال�صحة �سلبا خ�صو�صا للذين
يعملون يف اجلو احلار لفرتات لي�ست
بالق�صرية ،كاجلنود والريا�ضيني
ومهن البناء والت�شييد .وال يعني
�إعداد :املقدم طبيب/
�شعورك باحلر ال�شديد ب���أن درجة
�سليمان بن �سامل اجلهوري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ح��رارة اجلو عالية وح�سب ،فهناك
�أي�ضا رطوبة اجل��و التي قد ت���ؤدي
�إىل ارتفاع درج��ات ح��رارة اجل�سم
الداخلية ،جراء احلد من قدرة اجل�سم على التخل�ص من احلرارة عن طريق
�إفراز العرق ممايفاقم اخلطر.
وبالتايل ت�ستمر درجة حرارة اجل�سم الداخلية يف االرتفاع مما قد ي�ؤدي
�إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض ال�صيف مثل �رضبة ال�شم�س ،والإنهاك احلراري� ،أو

ت�صنيف �ضربات ال�شمـ�س
وا���ض��ط��راب��ـ��ات احل���رارة
والتعامل معها
• الت�شنج الع�ضلي احل�����راري
 :)crampsي�صيب الريا�ضيني والعاملني يف
اجلو احلار .وي�سبب �أملًا يف البطن والأط��راف،
ويتح�سن بالراحة و�رشب حماليل اجلفاف.
• الإجهاد احلراري (:)Heat exhaustion
ومن �أعرا�ضه التعرق ،و�رسعة التنف�س والنب�ض،
وارتفاع درج��ات احل���راراة ،واحمرار الب�رشة،
وال�����ص��داع ،والغثيان ،وال���دوار ،واال�ضطراب
ال��ب����صري ،وق��د تتطور الأع��را���ض �إىل فقدان
الوعي .وينبغي يف هذه احلالة نقل امل�صاب �إىل
فورا ،وتبليل اجل�سم باملاء الفاتر،
اجلو البارد ً
و�إعطا�ؤه ال�سوائل .واحلاالت ال�شديدة تر�سل �إىل
امل�ست�شفى فورا.
• الإغماء احل��راري (Sun Stroke / Heat
 :)strokeوهو �أخطر احلاالت .قد ي�ؤدي ارتفاع
درج��ة احل��رارة �إىل ف�شل يف ال��دورة الدموية،
ونق�ص يف ن�سبة ملح البوتا�سيوم يف الدم ،ثم
ف�شل يف وظائف الكبد ،ونزيف دم��وي ،وف�شل
ك��ل��وي .وي��ك��ون النب�ض �رسي ًعا وق��وي��ا وغري
منتظم �أحيانا ،وقد يتبعه فقدان �رسيع للوعي،
مع الإ�صابة بالت�شنجات ،وقد تنتهي الإ�صابة
بالوفاة �إن مل ي�سعف امل�صاب ب�رسعة.
(Heat
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الإغماء احلراري .والتقائها ينبغي جتنب �أ�سبابها ،وكذلك الوعي بعالمات
الإنذار الأولية ،وذلك لأن الأعرا�ض تتطور �رسيعا قبل �أن يتمكن امل�صاب
من طلب امل�ساعدة .فمبدئيا ي�شعر البع�ض ب�ضغط ع�صبي وتهيج فقط ،ولكن
�رسعان ما يحدث لهم فقدان الرتكيز ،وعدم القدرة على القيام باملهام
العقلية والبدنية ،ورمبا الدوار والهذيان قبل الإ�صابة بالإغماء.
وكذلك التعر�ض للحرارة ي�ؤدي �إىل نق�ص ملح ال�صوديوم( (Hypon a
 . )tremiaنتيجة للتعرق الزائد و احلد من فقدان املاء يف البول .فالعرق
يحتوي على امللح فيتم فقدان امللح �أي�ضا .وكذلك الإفراط يف �رشب املاء
بدون �أمالح لفرتات طويلة ي�ؤدي �إىل نق�ص �صوديوم الدم .ويحدث لدى
ممار�سي الريا�ضات ال�شاقة �أو امل�شي الطويل حني ي�رشبون كميات كبرية
جدا من املاء وال�سوائل بدون �أمالح .وت�شمل الأعرا�ض الأولية :الغثيان،
وال�صداع ،والدوار ،والت�شو�ش الذهني� ،أما الأعرا�ض املتقدمة اخلطرة فهي:
ال�سلوك ال�رش�س ،والنعا�س ،ويتم الت�شخي�ص بفح�ص ن�سبة ال�صوديوم يف
الدم ،وقد يحتاج املري�ض للعناية املركزة.

ظاهرة ن�سيان الأطفال يف ال�سيارة..
احلرارة داخل املركبة قد ت�صبح قاتلة
داخل ال�سيارة املغلقة – حتى مع
فتح النوافذ جزئيا -ت�ستمر درج��ة
احلرارة يف االرتفاع �إىل درجات عالية
جدا قد ت�صل �إىل �ضعف ح��رارة اجلو
اخل��ارج��ي .لذلك ي���ؤدي ت��رك الأطفال
�أو كبار ال�سن مبفردهم يف املركبات
املغلقة �إىل تعر�ضهم للإ�صابة ب�رضبة

تـ

حرارة ،وهذه الظاهرة امل�ؤ�سفة ينتج
عنها ع��دد م��ن ال��وف��ي��ات ،ل��ذا ين�صح
الآب��اء با�صطحاب لعبة على املقعد
الأمامي ت�ساعد على تذكريهم بوجود
طفل باخللف� .أما بالن�سبة للمجموعات
فمن ال�رضوري فح�ص احلافلة والت�أكد
من العدد بعد كل رحلة.

�ضربة ال�شم�س )Heat stroke) Sun Stroke
تعد �رضبات ال�شم�س من �أخطر الإ�صابات
املتعلقة بارتفاع درج��ات احل��رارة ،وهي
حالة طبية ت�ستدعي التدخل ال�رسيع لإنقاذ
حياة امل�����ص��اب .وت��ع ّ��رف طبيا بارتفاع
حرارة اجل�سم لت�صل �إىل ( )41درجه مئوية.
�إن ا�ستمرار التعر�ض للحرارة العالية قد
ي�ؤدي �إىل خلل يف نظام التحكم يف درجة
حرارة اجل�سم الداخلية ،مما قد ي�ؤدي �إىل تلف
�أجزاء من الدماغ وبع�ض الأع�ضاء .فتحدث
ت�شنجات الع�ضالت ،حاالت الإرهاق ال�شديد،
بل ويحدث �إغماء للم�صاب .و�أخطر تفاقم
ل�رضبة ال�شم�س عند حدوث ال�سكتة الدماغية
أي�ضا ،فقدان كامل
احلرارية ،ومن عالماتها � ً
�أو جزئي للوعي ،وتتطلب الإ�سعاف الطبي
الفوري خمافة �أن ي�ؤدي ت�أخر عالجها �إىل
الوفاة.
وهناك عوامل تقلل من قدرة الإن�سان
ع��ل��ى حت��م��ل احل�����رارة ،و�أه��م��ه��ا اجل��ف��اف
والأدوي����ة ،والتهوية ال�سيئة ،وال�سمنة،
ونق�ص النوم ،و�إدمان الكحول ،والكافيني،

واملن�شطات ،وكذلك املر�ض والتقدم يف
ال�سن .وي�صاب الفتيان وال�شباب بالإجهاد
احلراري � -شائع بني الريا�ضيني واملجندين
الع�سكريني .وللوقاية ينبغي تناول كمية
من ال�سوائل ،وجتنب االنتقال املفاجئ من
الأماكن احلارة �إىل الأماكن الباردة .وكذلك
التدريب التدريجي على العمل يف الأجواء
احلارة ( )Acclimatizationحتى يتم الت�أقلم
خالل عدة �أيام.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :أغ�سط�س
 oالأ�سبوع العاملي للر�ضاعة
الطبيعية :الأ�سبوع الأول من ال�شهر
حددته منظمة اليوني�سيف العاملية
بهدف توعية الأمهات وتثقيفهن
ب�أهمية الر�ضاعة (الطريقة املثلى
لتغذية الطفل يف الأ�شهر ال�ستة
الأوىل و فوائدها الغذائية ال تتوفر
يف البدائل ال�صناعية).
� 13 oأغ�سط�س  :اليوم العاملي
لع�سريي اليد.
� 19 oأغ�سط�س :اليوم العاملي
للعمل الإن�ساين.

الإرهــــــــاق الــحراري
�أه��م م��ا ميكنك القيام بها للوقاية من
�أم��را���ض احل���رارة هو املحافظة على ترطيب
اجل�سم ،وجتنب اجلفاف ،وتقليل وقت بقائك
حتت �أ�شعة ال�شم�س .وف ًقا ملراكز ال�سيطرة على
الأمرا�ض والوقاية منها  ،بني عامي ١٩٩٩م
و٢٠٠٩م ،كان هناك معدل �سنوي يبلغ ()٦٥٨
حالة وف��اة مرتبطة ب��احل��رارة يف ال��والي��ات
املتحدة وح��ده��ا .و�آالف من ال��زي��ارات لق�سم
الطوارئ ناجتة عن �أمرا�ض احلرارة� .إن الر�ضع
عاما
والأ�شخا�ص الذين تبلغ �أعمارهم (ً )٦٥
فما فوق هم الأكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة � ،إال
�أنه ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�صاب.
وال بد من التعرف على عالمات التحذير
والت�رصف عليها يف �أق��رب وقت ممكن .و�أهم

عالمات الإنذار املبكر للإ�صابة هي :الغثيان،
والإرهاق ،والت�شنج الع�ضلي ،والدوخة .عند �أول
عالمة على الت�أثر باحلرارة (الإرهاق احلراري)،
من املهم اتخاذ اخلطوات الآت��ي��ة :للم�ساعدة
يف خف�ض درجة حرارة اجل�سم وتربيد ج�سمك:
انتقل �إىل مكان مكيف ،وقم ب�إزالة املالب�س
ال�ضيقة �أو الإ�ضافية .قم باال�ستحمام مباء بارد
�أو ا�ستخدام كمادات ب��اردة� .إ��شرب الكثري من
ال�سوائل.
على عك�س الإره��اق احل��راري  ( Heat e x
 ،)haustionتتطلب ��ضرب��ة ال�شم�س (Heat
 )strokeعناية طبية فورية ،و�أول عالمة على
�رضبة ال�شم�س هي ال�صداع �أو ال�شعور بالدوار.
ورمبا عدم التمييز واالرتباك ،و�رضبة ال�شم�س

ميكن �أن تكون مهددة للحياة والغثيان والقيء
أي�ضا .وقد يعاين امل�صاب
من الأعرا�ض املبكرة � ً
ب�رضبة �شم�س من �رسعة معدل �رضبات القلب
والقيء وقد يفقد وعيه .ويف حالة اال�شتباه يف
ح��دوث �رضبة ال�شم�س ،من ال�رضوري اتخاذ
اخلطوات الآتية:
 اطلب امل�ساعدة على الفور . انقل ال�شخ�ص امل�صاب �إىل مكان �أكرث برودة. ا�ستخدم الكمادات الباردة لتخفي�ض درجةحرارته.

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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ت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

تعد عملية زراعة القوقعة من العمليات الفاعلة والناجعة حلاالت ال�صمم و�ضعف ال�سمع ال�شديد ،فقد �صنفت زراعة
القوقعة الإلكرتونية من �أعظم اخرتاعات الطب احلديث.
�سنتناول يف هذا املقال عن مكونات جهاز القوقعة و�آلية عمله؟ وما هي الإجراءات املتبعة يف عملية الزراعة؟ ومن
هي الفئة امل�ستفيدة منه؟ بالإ�ضافة �إىل برنامج زراعة القوقعة الإلكرتونية يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة.
مكن الأ�شخا�ص امل�صابني ب�ضعف
لقد �أحدث جهاز زراعة القوقعة نقلة نوعية و ملحوظة يف جمال عالج ال�صمم ،حيث ّ
�سمع حاد و�شديد من التوا�صل بكل �سهولة مع �أقرانهم الأ�صحاء ،وكما هو معلوم �أن معظم حاالت ال�صمم ال�سمعي
احلاد تنتج عن تلف ال�شعريات الع�صبية احل�سية يف القوقعة امل�س�ؤولة عن نقل ال�صوت للع�صب ال�سمعي؛ لذلك ف�إن
جهاز زراعة القوقعة يقوم بتجاوز هذه ال�شعريات امليتة من خالل حتفيز الع�صب ال�سمعي مبا�شرة ب�إ�شارات كهربائية.

زراعة قوقعة الأذن ا إللكرتونية
تتواىل الأبح��اث والدرا�سات من �أجل
حت�سني الطرق اجلراحية املتعلقة ب�إجراء
عملي��ات زراع��ة القوقعة وزي��ادة جودة
املعالج الكالمي وحت�س�ين �شكل اجلهاز.
وت�ستم��ر االكت�شاف��ات لإيج��اد حل��ول
ل�ضع��ف ال�سم��ع ال�شدي��د مث��ل ا�ستخ��دام
اخلالي��ا اجلذعي��ة والعقاق�ير م��ن �أج��ل
تن�شي��ط الناقالت الع�صبي��ة واحل�سية يف
القوقعة.
ويتك��ون جه��از القوقع��ة الإلكرتوين
من جزئني ،اجلزء اخلارجي والذي يلب�س
خلف الأذن واجلزء الداخلي والذي يزرع
داخ��ل الر�أ���س ع��ن طري��ق �إج��راء عملية
جراحية.
يتكون اجلزء اخلارجي من:
املايكروف��ون :ال��ذي يلتقط املوجات
ال�صوتية ويحولها �إىل املعالج الكالمي.
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املعال��ج الكالم��ي :يق��وم بتحوي��ل
املوج��ات ال�صوتي��ة �إىل �إ�ش��ارات رقمية
تنق��ل �إىل الزراعة الداخلي��ة ويتم و�ضعه
خل��ف الأذن وي�شبه يف �شكله امل�ساعدات
ال�سمعية.
�سلك التحويل :يقوم بتحويل الإ�شارات
الرقمي��ة من اجل��زء اخلارج��ي �إىل اجلزء
الداخلي ويتم و�ضعه �أعلى الر�أ�س ويكون
مت�صلاً مبغناطي�س الزراعة الداخلية.
يف حني يتكون اجلزء الداخلي من:
 wم�ستقب��ل للإ�ش��ارات الرقمي��ة
ومغناطي���س يت��م زرع��ه حت��ت اجلل��د –
�أعل��ى الأذن -حيث يكون امل�ستقبل على
ات�صال ب�سلك التحويل اخلارجي.
� wسلك ناقل للإ�شارات الع�صبية :يتم
زرعه داخل القوقعة يف الأذن الداخلية.
يق��وم م�ستقب��ل ال�ص��وت با�ست�لام

�ضابط مدين
�شريفة بنت عبدالرحيم البلو�شية
�أخ�صائية �سمع
م�ست�شفى القوات امل�سلحة

الإ�ش��ارات الرقمية م��ن املعالج الكالمي
اخلارجي وحتويلها �إىل ال�سلك الإلكرتوين
املغرو�س يف القوقعة والذي بدوره يقوم
ب�إر�س��ال �إ�شارات كهربائي��ة عرب الع�صب
ال�سمع��ي �إىل الدم��اغ ال��ذي ي�ستوعبه��ا
الح ًقا ب�أنها �أ�صوات.

جهاز زراعة القوقعة �أحدث
نقلة نوعية و ملحوظة يف
جمال عالج ال�صمم ،حيث
ّ
مكن الأ�شخا�ص امل�صابني
ب�ضعف �سمع حاد و �شديد
من التوا�صل بكل �سهولة مع
�أقرانهم الأ�صحاء
يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة يتم اتخاذ
كافة الإجراءات املتعلقة بقرار زراعة
القوقعة للمري�ض
ال�شروط الواجب توافرها يف املري�ض
حتى يكون م�ؤهلاً للزراعة
ق��رار زراع��ة القوقعة م��ن عدمه يتم
اتخ��اذه م��ن قب��ل جلن��ة ت�ضم ع��د ًدا من
الأطب��اء والأخ�صائيني وه��م :ا�ست�شاري
الأذن والأن��ف واحلنج��رة ،و�أخ�صائ��ي
ال�سمعيات ،و�أخ�صائي النطق والتخاطب،
وا�ست�ش��اري ط��ب الأطف��ال ،وا�ست�ش��اري
الط��ب ال�سلوك��ي والأمرا���ض النف�سي��ة،
وا�ست�ش��اري طب الأ�شعة ،وا�ست�شاري طب
التخدي��ر ،واخ�صائ��ي اجتماع��ي .وعن��د
انعق��اد اللجن��ة يت��م النظ��ر يف النق��اط
الآتية:
• �أن يك��ون �ضعف ال�سمع من النوع
الع�صب��ي ،وتك��ون الدرجة م��ن �شديد �إىل
حاد.
• �أن يك��ون املري���ض ق��د ارت��دى
املعين��ات ال�سمعي��ة ملدة ال تق��ل عن ()3
�أ�شه��ر ،ومل تكن هن��اك ا�ستفادة ملحوظة
�أو تطور يف مهارات النطق واللغة.

جل�سات الت�أهيل ال�سمعي والنطق بعد العملية تعد
�أهم مرحلة يف برنامج زراعة القوقعة ،وحتدد مدى
جناح العملية وا�ستفادة املري�ض من جهاز القوقعة

• �أن يك��ون املري���ض ق��د اجت��از
الفحو�ص��ات الطبية والت�صويرية الالزمة
للعملي��ة اجلراحية ،ويك��ون الئ ًقا �صح ًيا
لزراعة القوقعة.
• �أن يب��دي املري���ض وعائلت��ه
ا�ستعدادهم التام حل�ض��ور كافة املواعيد
يف امل�ست�شف��ى قبل العملي��ة وبعدها من
�أجل الت�أهيل ال�سمعي واللفظي.
• �أن تك��ون توقع��ات املري���ض يف
ا�ستفادته من اجلهاز واقعية ،و�أن يتحلّى
بال�صرب م��ن �أجل احل�صول عل��ى النتائج
املرغوبة.
نح��ن يف م�ست�شفى الق��وات امل�سلحة،
ق�س��م الأذن والأن��ف واحلنج��رة  ،ن�أخ��ذ
يف احل�سب��ان جمي��ع ما �سب��ق بالإ�ضافة
�إىل عم��ر املري���ض؛ فعندما يك��ون هناك
طف��ل يعاين من �ضعف ال�سمع ال�شديد منذ
ال��والدة فيف�ض��ل �أن تت��م عملي��ة الزراعة
قب��ل عمر اخلم���س �سن��وات ،وق��د �أجريت
أي�ض��ا لبع�ض البالغني ممن
ه��ذه العملية � ً

فق��دوا �سمعه��م نتيج��ة ح��ادث �أومر�ض
بعد اكت�سابهم مله��ارات اللغة ،ويتم منح
املري���ض جه��از قوقع��ة واح��د ،يف حني
ين�صح با�ستخ��دام املعينات ال�سمعية يف
الأذن الأخ��رى� ،إال �أن الأبح��اث �أثبتت �أن
اال�ستف��ادة يف اكت�س��اب مه��ارات اللغ��ة
ومتيي��ز م�ص��در ال�ص��وت يك��ون �أكرب يف
حالة ا�ستخدام جهازي قوقعة.
العمر املثايل لإجراء
عملية زراعة القوقعة
يف احلقيقة ال يوجد عمر حمدد عامليا
لإجراء هذه العملية ،حيث دائما ما ي�أخذ
يف احل�سب��ان عوام��ل �أخ��رى مث��ل :م��دة
ال�صمم ،وامل�سبب الرئي�سي لل�صمم ،والذي
م��ن املمك��ن �أن يك��ون التها ًب��ا ويتطلب
تدخ�ًل�اً جراح ًي��ا عاج�ًل�اً لإج��راء العملية
مث��ل الته��اب ال�سحاي��ا ،وغالب��ا ت�شج��ع
الأبحاث �إجراء العملية للأطفال قبل �سن
اخلام�سة ،وكلما مت �إجراء العملية يف �سن
�أ�صغر كانت ن�سب��ة حت�سن ال�سمع والنطق
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تفعيل اجلهاز
اخلارجي للقوقعة
الإلكرتونية
بعد مرور �أربعة
�أ�سابيع من العملية
اجلراحية

زراعة اجلهاز
الداخلي للقوقعة
الإلكرتونية
جراحيًا

�أف�ضل.
�أم��ا بالن�سب��ة للكب��ار والبالغني ممن
فق��دوا ال�سم��ع ب�شكل مفاج��ئ �أوتدريجي
بع��د اكت�سابهم للغة والنط��ق فيتم �إجراء
العملي��ة له��م �إن توافرت فيه��م ال�رشوط،
وكلم��ا كانت ف�ترة ال�صم��م �أق�رص كانت
النتيجة وحت�سن ال�سمع �أف�ضل.
�سي�سمع املري�ض ب�شكل
طبيعي بعد العملية مبا�شرة
اجلدي��ر بالذكر �أن اجله��از اخلارجي
للقوقع��ة يت��م تفعيل��ه خ�لال ()6-4
�أ�سابي��ع م��ن تاري��خ �إج��راء العملي��ة
اجلراحية وعندها يب��د�أ املري�ض ب�سماع
الأ�ص��وات م��ن حول��ه ،ولك��ن املري���ض
يحت��اج �إىل جل�سات ت�أهيل �سمعي ونطق
مكثفة خ�لال الفرتة الأوىل بع��د العملية
والت��ي تعد �أهم مرحلة يف برنامج زراعة
القوقع��ة ،وحت��دد م��دى جن��اح العملي��ة
وا�ستفادة املري�ض من جهاز القوقعة.
ومما وجب ذكره �أن ال�صوت امل�سموع
م��ن جه��از القوقع��ة لي���س بال�ص��وت
الطبيعي� ،إمنا هو �صوت ا�صطناعي �أقرب
�إىل �ص��وت الرج��ل الآيل ،ولك��ن ي�ساع��د
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املري���ض يف �سم��اع �أخف��ت الأ�ص��وات,
وبالت��ايل تعم��ل عل��ى حت�س�ين مهارات
النط��ق ،ويحت��اج املري���ض �إىل زي��ارة
�أخ�صائي النطق و�أخ�صائي ال�سمع ب�شكل
دوري حت��ى يت��م التو�ص��ل �إىل الربجمة
النهائي��ة املالئم��ة والت��ي متكِّن��ه م��ن
ممار�سة حياته ب�شكل طبيعي ،وقد �أثبتت
درا�س��ات علمية �أجري��ت لزارعي القوقعة
ون��شرت يف (املجل��ة الأمريكية) العلمية
ل�ل�أذن والأن��ف واحلنج��رة� ،أن اجله��از
�ساه��م يف حت�س�ين م�ست��وى املعي�ش��ة
واحلال��ة النف�سي��ة والعاطفي��ة للزارعني
مم��ا �ساعده��م يف التخل�ص م��ن الطنني
املزمن الذي يرافق �ضعف ال�سمع ال�شديد
ع��ادة ،بالإ�ضاف��ة �إىل حت�س��ن مه��ارات
ال�سم��ع والنط��ق ,وبالتايل رف��ع م�ستوى
ثقة ال�شخ�ص يف نف�س��ه ،ويجعله يناف�س
�أقرانه الأ�صحاء يف �شتى جماالت احلياة.
(هيدي �أولز و�آخرون 2011م).
�أهمية الت�أهيل اللفظي وال�سمعي
يعد الت�أهيل اللفظي وال�سمعي العامل
الأ�سا�سي والأهم يف �إجناح عملية زراعة
القوقعة واحل�صول على النتائج املرجوة،

وتتحدد ع��دد جل�سات النط��ق والزيارات
الإ�سبوعي��ة �أو اليومية ل��كل مري�ض على
ح�سب نوع �ضعف ال�سمع ،وعمر املري�ض،
ومدة ال�صمم ،بالإ�ضافة �إىل مدى حما�س
املري���ض ورغبت��ه يف اال�ستفادة من هذا
الت�أهيل.
ع��اد ًة يحت��اج الطف��ل ال��ذي خ�ض��ع
لعملي��ة زراع��ة القوقع��ة �إىل وق��ت �أطول
يف الت�أهيل مقارن��ة ب�أولئك الذين فقدوا
ال�سم��ع بع��د اكت�سابه��م مه��ارات النط��ق
والكالم ،وقد ت�ستمر عملية الت�أهيل لعدة
�سن��وات حتى يتمكن الطف��ل من التحدث
وفهم الكالم ب�شكل طبيعي.
غال ًب��ا م��ا ي�شع��ر م�ستخدم��و جه��از
القوقع��ة الإلكرتوني��ة ب�أهميت��ه بع��د
جتربته وا�ست�شعار الف��ارق ما بني حياة
ال�ص��م وحي��اة ال�سم��ع حي��ث ميكنهم من
التوا�ص��ل عرب الهات��ف وم�شاهدة التلفاز
واال�ستم��اع �إىل املذي��اع ب��كل �أريحي��ة،
وي�شع��رون ب�أهمي��ة ا�ستخ��دام اجله��از،
جزءا ال يتجز�أ من حياتهم.
حيث يكون ً
يت��م ت�سلي��م املري�ض بطاق��ة �صحية
فور انتهاء العملية اجلراحية ،حيث تبني

البطاق��ة نوع الغر�س��ة املزروعة ،و�أرقام
التوا�ص��ل بامل�ست�شف��ى ،وتعفي��ه ه��ذه
البطاق��ة من املرور حت��ت �أجهزة الك�شف
الأمن��ي يف املط��ارات �أو ح��االت تداخل
اجله��از املزروع م��ع البوابات املمغنطة
يف املحالت التجارية ،وكذلك يجب على
املري���ض �إبراز ه��ذه البطاق��ة وا�ست�شارة
الطبي��ب املخت���ص قب��ل اخل�ض��وع لأي
عملية جراحية �أخرى �أوعمل �أ�شعة الرنني
املغناطي�س��ي ،وي�سم��ح للمري���ض �إجراء
مثل هذه اال�شعة �إىل حد معني فقط ،ويف
ح��االت ال�رضورة يتم �إزال��ة املغناطي�س
امل��زروع فق��ط بعملي��ة جراحي��ة حت��ى
يت�س ّنى للمري�ض �إجراء الأ�شعة.
اجلانب التوعوي
يقوم ق�س��م الأذن والأن��ف واحلنجرة
بتنظي��م فعالي��ة ي��وم ال�سم��ع العامل��ي
والذي يوافق التا�سع من �شهر مار�س من
كل ع��ام م��ن �أج��ل تثقي��ف املجتمع عن
�أنواع �ضع��ف ال�سمع وكيفية عالجها من
خ�لال املعين��ات ال�سمعية ،كم��ا يتم فيه
ت�سلي��ط ال�ضوء على جهاز زراعة القوقعة
الإلكرتونية ،وتثقيف مراجعي امل�ست�شفى

و�أف��راد املجتمع ب���أن ه��ذا اجلهاز مينح
م�ستخدمي��ه �إمكاني��ة ممار�س��ة حياته��م
كالأ�صح��اء والتخل���ص م��ن الإعاق��ة
أي�ض��ا تكرمي زارعي
ال�سمعي��ة ،ويتم فيه � ً
القوقعة و�أولياء �أمورهم ممن بذلوا جه ًدا
جبارا خالل عملية الت�أهيل ،و�أخذوا على
ً
عاتقهم م�س�ؤولية اال�ستفادة الق�صوى من
هذا اجلهاز.
املراجع:

Rajguru SM, Truy E, Gupta C.2012. The
cochlear implant: historical aspects and
future prospects. Anatomical Records.
- Heidi Olze, Agnieszka J. Szczepek ,
Ulrike Förster , Nina Zirke Dipl Psych ,
Stefan Gräbel and Birgit Mazurek. 2011.
Cochlear implantation has a positive
influence on quality of life, tinnitus,
and psychological comorbidity.

- Eshraghi AA, Nazarian R, Telischi FF,
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�أبـــــرز ح�صـــون وقــــالع حمافظة �شمـــــــــــــــال ال�شرقية
حمافظ ��ة �شم ��ال ال�شرقي ��ة تتمتع بطبيعة متنوعة تت�س ��م باجلمال فهي غنية مبقومات الإب ��داع الإلهي ،وهي حمل
ج ��ذب �سياح ��ي مهم ،وخا�صة يف مو�سم ال�شتاء تلع ��ب دو ًرا يف �إثراء ال�سياحة  ،فت�شهد � اً
ريا من ال�سياح من داخل
إقبال كب ً
ال�ساحرة.
ال�سلطنة وخارجها لال�ستمتاع ب�أجوائها وبالأماكن ال�سياحية املتنوعة املتميزة بغناها باملناظر ّ
ب�سبب االمتداد الكبري للمنطقة ال�شرقية فقد �صدر عام 2011م املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/114م بتق�سيمها �إىل
حمافظت�ي�ن هم ��ا :حمافظ ��ة �شمال ال�شرقي ��ة وحمافظة جنوب ال�شرقي ��ة .ت�ضم حمافظة �شم ��ال ال�شرقية �ست واليات
هي� :إبراء ،امل�ضيبي  ،بدية  ،القابل  ،وادي بني خالد  ،دماء والطائيني .
تطل حمافظة �شمال ال�شرقية على اجلانب الداخلي جلبال احلجر ال�شرقي  ،وتت�صل من ناحية ال�شمال مبحافظة
م�سق ��ط ،وم ��ن الغرب مبحافظ ��ة الداخلية  ،ومن ال�ش ��رق واجلنوب مبحافظ ��ة جنوب ال�شرقية .وفق ��ا للإح�صائيات
ال�ص ��ادرة م ��ن املرك ��ز الوطن ��ي للإح�ص ��اء واملعلوم ��ات لع ��ام 2018م تبل ��غ م�ساحة حمافظ ��ة �شم ��ال ال�شرقية
( 21.136كل ��م ،)2ويبل ��غ عدد ال�س ��كان حتى منت�صف ع ��ام 2017م (� )279.223أي ما يزيد عن
ربع مليون ن�سمة ،ويعادل ( )%6.1من �سكان ال�سلطنة.

الأهمية الإ�سرتاتيجية ملحافظة �شمال ال�شرقية
• تعد واليات حمافظة �شمال ال�رشقية واحات �أوجدها اخلالق
و�سط ال�صحراء بعد عبور نطاق الكثبان الرملية لرمال وهيبة متثل
واجهة خ�رضاء ومناطق لال�سرتاحة والتب�ضع  ،من خالل وجود
املياه اجلوفية والرتبة اخل�صبة واملزروعات.
• يوجد فيها �أقدم املواقع الأثرية يف ال�سلطنة ،حيث يوجد
يف بلدة املي�رس بوادي �سمد ال�ش�أن يف والية امل�ضيبي �آثار تعود
�إىل ثالثة �آالف �سنة قبل امليالد �أظهرت ازدهار مناجم النحا�س
يف املحافظة وجتارته .كما �أن هناك �شواهد تعود للع�رص الإ�سالمي
الأول ،و�أهمها (م�سجد العقبة) يف والية �إبراء الذي حتى الوقت
احلا�رض اجتاه القبلة فيه �إىل امل�سجد الأق�صى يف القد�س .مما يعطي
�صورة وا�ضحة على عراقة هذه املنطقة وقِ دم دخول الإ�سالم لها.
• املوقع اجلغرايف ملحافظة �شمال ال�رشقية جعلها و�سيطً ا
جتار ًيا وح�ضار ًيا بني املدن الداخلية واملوانئ ال�ساحلية ال�رشقية،
ف�شهدت ازدهارا اقت�صاديا منذ الع�رص الإ�سالمي الأول نتيجة
للحركة التجارية البحرية التي ازدهرت يف ُعمان .كما �شهدت بلدان
حمافظة �شمال ال�رشقية تربية اخليول واملتاجرة بها مع �أهل ال�ساحل
الذين كانوا ي�صدرونها �إىل �سلطنة دلهي.
• ب�سبب موقعها الإ�سرتاتيجي فقد �شهدت واليات املحافظة
�أحداثا كثرية ،ومنطقة عبور مهمة ل�سكان حمافظات ال�سلطنة
وخا�صة الو�سطى والداخلية والباطنة وم�سقط عرب وادي عندام .وقد
�شهدت والية بدية انطالق العديد من احلمالت الع�سكرية من �أر�ضها،
خالل الفرتات التاريخية ،فعلى �سبيل املثال خرجت منها حملة
للإمام عزان بن قي�س البو�سعيدي عام 1869م لنجدة �أهل الربميي
من �سيطرة بع�ض الغزاة .وغريها من حمالت ذكرتها املراجع
التاريخية ال يت�سع املجال هنا لذكرها.

�ضابط مدين/
زكية بنت خمي�س اخلرو�صية

• �سكان �شمال ال�رشقية وخا�صة �أهايل �إبراء كانت لهم �أهمية
كبرية خالل القرن  13الهجري  19 /امليالدي ،فب�سبب امتداد
الدولة البو�سعيدية �إىل �رشق �إفريقيا وازدهار ال�سكنى يف كثري من
�سواحلها وجزرها  ،فقد ن�شطت هجرة ال ُعمانيني �إىل زجنبار وال�ساحل
ال�رشقي ،فكثري من �أفراد قبائل �شمال ال�رشقية هاجروا �إىل �رشق
�أفريقيا وا�ستقروا بها و�أ�سهموا يف عمارتها ،و�أ�صبحت �إبراء من بني
املراكز ال ُعمانية الرئي�سية التي كانت تتعامل بالتجارة مع �رشق
�أفريقيا املتنامية عن طريق ميناء �صور.
• واليات حمافظة ال�رشقية تعد حمطات �سياحية بارزة ،ترثي
اجلانب ال�سياحي يف ُعمان ب�سبب موقعها اجلغرايف ،والطبيعة
ال�صحراوية اخلالبة ،وال�شواهد التاريخية املوجودة فيها.
القالع واحل�صون يف حمافظة �شمال ال�شرقية
تكرث يف حمافظة �شمال ال�رشقية القالع واحل�صون التي تتميز
بهند�ستها املعمارية الرائعة ،حيث �أبدع الأجداد يف ت�صميمها
للأغرا�ض الأمنية والدفاعية .وت�شري الأحداث التاريخية �أن �شمال
ال�رشقية وب�سبب موقعها اجلغرايف وبقبائلها املتعددة كانت دائمة
احل�ضور يف الأحداث التي �شهدتها ُعمان ،نذكر منها على �سبيل
املثال ولي�س احل�رص ت�صدي �أهل بدية للقوى الغازية القادمة من جند
يف �أوا�سط اجلزيرة العربية بقيادة مطلق املطريي يف الن�صف الأول
من القرن ( )19امليالدي ،وغريها من الأحداث التاريخية خا�صة
يف فرتة الدولتني اليعربية والبو�سعيدية .وهذا مما ا�ستدعى بناء
احل�صون والقالع لتح�صني املنطقة وحمايتها ورد العدوان عنها.

قلعة اخلناجرة
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ح�صن القابل
ومن �أبرز القالع واحل�صون يف حمافظة �شمال ال�رشقية:
ح�صون وقالع والية بدية
قلعة الوا�صل .هي �أول قلعة مت بنا�ؤها يف والية بدية ،وتعد الأكرب
م�ساحة والأكرث جماال ،حيث حتتوي على �أربعة �أبراج منيعة و�سوق
داخلي ،وتعد من �أبرز معامل والية بدية .وتذهب بع�ض الروايات
ال�شفوية �إىل �أن بناء القلعة جاء للت�صدي للحمالت على ُعمان التي
كانت بقيادة مطلق املطريي يف الفرتة من 1807م  1813-م الذي
قتل على �أيدي �سكان والية بدية .
وهناك ر�أي �آخر �أن تاريخ القلعة �أقدم من ذلك ،و�أن ما حدث يف
فرتة حمالت مطلق املطريي �إمنا هو ترميم و�صيانة وتو�سعة للقلعة
لتتمكن من ا�ستيعاب الأهايل و�أموالهم و�أنعامهم يف مواجهة �أعمال
النهب وال�سلب التي درج مطلق املطريي و�أتباعه على �إتيانها ،ويعزز
هذا الر�أي �أن القلعة عبارة عن ح�صنني  :داخلي وخارجي .احل�صن
الداخلي مبني مبواد الطني على م�ساحة (39 x 39م) تقريبا وي�ضم
برجني ،بينما بني احل�صن اخلارجي على م�ساحة (110م 110 xم)
تقريبا ،وي�ضم ثالثة �أبراج تتكون من ثالثة طوابق بنيت من اجل�ص
واحل�صى ،ويقع يف نطاق هذا احل�صن �سوق القرية وعدد من البيوت،
وبذلك قد يكون احل�صن الداخلي هو الأقدم ،وا�ضطرتهم حمالت مطلق
املطريي �إىل التو�سعة ببناء احل�صن اخلارجي وت�شييده مبواد اجل�ص
واحل�صى ملواجهة الآلة الع�سكرية القوية التي ميتلكها اجلي�ش الغازي.
للح�صن الداخلي �أكرث من ( )25غرفة جميعها كانت مبنية
مبواد الطني ،وقد كانت ت�ستخدم لإيواء العجزة والن�ساء والأطفال
�أثناء احلروب ،وحفظ التمور واحلبوب وبع�ض مواد التموين والغذاء.
ي�ستخدم الربجان الداخليان للمراقبة الدائمة خالل الليل والنهار،
ويتم ذلك بالتناوب بني احلرا�س .وقد بنيا يف زاويتني متقابلتني
لت�سهل عملية مراقبة ت�سل�سل الأعداء من ال�رشق واجلنوب ،و�صمم
يف جدارهما ثقوب ومرام ل�صد الأعداء بوا�سطة ال�سهام �أو الرماح
�أو الذخرية احلية ح�سب الع�رص .وللح�صن مدخل واحد فقط من جهة
ال�سوق ذو �شكل هرمي من الداخل ،يف حني يعلوه �سقف له ثقوب
ومرام ت�سمح مب�شاهدة الداخل �إىل احل�صن.
وقد كان للح�صنني الداخلي واخلارجي دور يف هزمية مطلق
املطريي� ،إذ حت�صن فيهما �سكان الوا�صل ،وانتهز فر�سانهم فر�صة

ح�صن الوا�صل
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ان�شغال معظم جنود اجلي�ش الغازي بالإغارة على قرى الوالية
ونهبها ،فانق�ضوا على خيمة مطلق وق�ضوا عليه بعد �أن هاجموا خيمة
�أخيه (بتال) وك�رسوا ذراعه .وقد احتفل �سكان الوا�صل باالنت�صار،
وحملوا �سالح مطلق ودرعه امل�صنوع من الزرد �إىل ال�سلطان �سعيد
بن �سلطان (1804م 1856-م) يف م�سقط تذكارا لالنت�صار .ويتمتع
هذا الن�رص ب�أهمية �إ�سرتاتيجية خا�صة� ،إذ �إنه خل�ص ُعمان وال�سلطان
�سعيد بن �سلطان من عدو ظل ا�سمه و�أفعاله يف النهب وال�سلب ي�شكالن
قلقا للمنطقة.
ح�صن املنرتب .بني هذا احل�صن يف القرن الثالث ع�رش امليالدي،
يتميز مبوقعه الإ�سرتاتيجي و�سط بلدة املنرتب بوالية بدية يف
حمافظة �شمال ال�رشقية ،عند ملتقى الطرق امل�ؤدية �إىل قرى �شاحك
والراكة واحلوية .مطلاً على واحة خ�صبة من النخيل ،بني ليحتمي به
ال�سكان من هجمات الأعداء� .أعيد ترميم احل�صن يف عهد الإمام عزان
بن قي�س البو�سعيدي لي�صبح مركز ال�سلطة الت�رشيعية والإدارية يف
مربع ال�شكل.
املنطقة .يغطي احل�صن م�ساحة (900م )2ويكاد يكون ّ
تلوح �أطالله للزائر من بعيد ،يقف وقفة �شاخمة بهند�سته املعمارية
التي تفتخر بها الوالية .كان للح�صن دور �أ�سا�سي يف ال�سلطة
الت�رشيعية حيث كان مقرا للهيئة الق�ضائية والتنفيذية.
يتكون ح�صن املنرتب من دور �أر�ضي ودورين علويني .ويت�سع
املدخل الرئي�سي جللو�س ما يقرب من ع�رشين ع�سكريا من ع�ساكر
احل�صن ،كما يوجد جلهة �شمال املدخل برزة الوايل .و�أهم ما مييز
ح�صن املنرتب �أن �سقفه على �شكل (خلية النحل) ومل يدخل يف بناء
�أ�سقفه جذوع النخيل وذلك ب�سبب عدم توافر �أخ�شاب النخيل يف فرتة
بنائه بقرية املنرتب ،حيث تزامن بناء احل�صن مع بداية اال�ستقرار يف
القرية و�شق فلجها .وكانت النخيل ال تزال �صغرية ن�سبيا و�آثر �أهايل
القرية عدم الت�ضحية بالغذاء مقابل الدفاع  ،فلج�أوا بكل حكمة �إىل
هذه الطريقة ،يف حني �أن غالبية القالع واحل�صون يف ال�سلطنة �سقفت
بجذوع النخيل.
وبالعودة �إىل مرافق احل�صن ف�إنه توجد غرفة للقاءات الر�سمية
مع مبعوثي الدولة واملندوبني .كما يوجد م�سجد  ،وهناك �سكن للوايل
وعائلته .وتوجد يف احل�صن �أي�ضا غرفة خا�صة بالقا�ضي ،وكذلك
غرفتني للع�سكر ،وخمزن للمواد الغذائية ،وغرفة خا�صة بعقيد الع�سكر
(م�س�ؤول احلر�س) ،تو�ضع بداخلها كافة الذخائر املختلفة من بنادق
وباروت ومدافع .كما يوجد باحل�صن �سجنان رئي�سيان الأول على
ميني البوابة ،والثاين يف ال�شمال ،ويوجد بو�سط احل�صن يف الدور
الأر�ضي بئر ماء ،وكذلك مطبخ �صغري.
ومرام وثقوب (فتحات �صغرية) الغر�ض
واحل�صن مزود ب�رشفات
ٍ
منها مد �أعناق املدافع والبنادق يف الع�رص احلديث والرماح وال�سهام
يف الع�صور الغابرة� .أما الركن الغربي من احل�صن ف�إن ثقوبه
الدائرية ت�أخذ يف االنحناء والهدف من هذا املنحنى حماية الع�سكر
املوجودين بداخل احل�صن من الطلقات النارية القادمة من العدو
�أثناء احلرب� .أما الدور الثاين من احل�صن فهو مفتوح على الف�ضاء
اخلارجي وي�رشف على قرية املنرتب وبع�ض القرى املجاورة ،ويوجد
ومرام ،وبه عدد من ال�رسوج التي
فيه كذلك فتحات دائرية (الثقوب)
ٍ

قلعة الوا�صل هي �أول
قلعة مت بنا�ؤها يف والية
بدية ،وتعد الأكرب
م�ساحة والأكرث جماال

قلعة الرو�ضة
ح�صن خزام

تعلوا جدرانه الأربعة من كافة االجتاهات وهي عبارة عن منط
معماري �إ�سالمي فريد ي�ستخدم للزينة �أثناء ال�سلم ،وللدفاع �أثناء
احلروب ،وال�رسوج دائما ما تعلو جدران القالع واحل�صون والأبراج.
الغبي بوالية بدية ،بناه
ح�صن املحا�سنة .يقع احل�صن ببلدة ِّ
ال�شيخ علي بن نا�رص احلجري عام 1775م وجه التقريب .بني على
م�ساحة مقدارها (22م 20 xم ) تقري ًبا ،ويحتوي على بئر ماء وعدد
( )6غرف ،وكان له برج من طابقني يف الزاوية اجلنوبية الغربية.
�صمم احل�صن للدفاع عن البلدة من الناحية ال�رشقية ،وبني برجه
مرام وثقوب ت�سهل
يف زاوية ت�سهل عملية املراقبة ال�شاملة ،وله ٍ
مد �أعناق املدافع والبنادق ال�ستهداف العدو من م�سافات بعيدة.
ي�ستخدم احل�صن حلفظ الأ�سلحة والعتاد احلربي كالبارود والذخرية،
كما ي�ستخدم حلفظ املواد التموينية كالتمور واحلبوب ال�ستخدامها
�أيام احلروب واحل�صار.
ح�صن احلوية .يتكون من فناء وا�سع يحتوى على برج واحد يف
اجلهة ال�شمالية ال�رشقية ،ويحتوي على م�سجد يف اجلهة اجلنوبية،
ومير الفلج داخل الفناء باجتاه ب�ساتني والية بدية  .وقد بني احل�صن
والربج مبواد الطني .ويحتوي الفناء على �أكرث من ع�رشين غرفة
كانت ت�ستخدم لأغرا�ض ومتطلبات احلروب ،وقد �صمم الربج لي�سهل
عملية م�شاهدة العدو عن بعد من خالل ثقوب ومرام لت�صويب العدو
بالبنادق واملدافع ،ولكن �أغلب �أجزائه و�أ�سقفه قد انهارت .ي�ستخدم
الربج للحرا�سة يف الليل بوا�سطة حرا�س يتناوبون مع وجود حار�س
�أو �أكرث يحر�سون على بعد 1500م ،وعندما يداهم العدو القرية �أو
ي�شتبه احلرا�س يف نوايا ال�شخ�ص القادم يطلقون �أعرية نارية حتذيرا
حلرا�س الربج والأهايل لزيادة اليقظة والرتقب وتبينها للقادم ليعلن
عن نواياه .بني احل�صن والربج يف وقت واحد هو العام الذي فيه
�شق فلج القرية (1852م) تقريبا .وقد ا�شرتك يف بنائه �أهايل البلدة.
ح�صن البحارنة .يقع يف اجلهة الغربية من بلدة الغبي يف والية
بدية ،حتف به الب�ساتني من ثالث جهات .بني احل�صن على م�ساحة
تقدر ب (18م 14 xم) تقريبا ،ويوجد به برج واحد يف اجلهة ال�شمالية
ال�رشقية ،ويتكون من طابقني ،وقد �صمم للدفاع عن البلدة من اجلهة
ومرام ت�سهل ا�ستهداف العدو باملدافع
اجلنوبية الغربية ،وله ثقوب
ٍ
والبنادق من م�سافات بعيدة .وبه بئر بداخل الفناء .وت�ستخدم الغرف
لإيواء كبار ال�سن والن�ساء والأطفال ،كما ي�ستخدم بع�ضها حلفظ الغذاء
كاحلبوب والتمور ،بالإ�ضافة �إىل حفظ العتاد كالبارود والذخرية.
ح�صن املرا�شيد .يقع هذا احل�صن يف �أطراف الب�ساتني ال�رشقية
و�إىل ال�شمال من قرية اجلاح�س بوالية بدية ،بناه �ساعد بن حمد
احلجري ،له برج يتكون من طابقني ،وقد �صمم بحيث ي�سهل م�شاهدة

واليات حمافظة ال�شرقية تعد حمطات �سياحية بارزة،
ترثي اجلانب ال�سياحي يف ُعمان ب�سبب موقعها اجلغرايف
والطبيعة ال�صحراوية اخلالبة وال�شواهد التاريخية
العدو واملراقبة عن بعد ورميه باملدافع والبنادق ،وتوجد مرام
وثقوب لهذا الغر�ض  .ورمبا يعود �إن�شا�ؤه لعام 1809م.
ح�صن ال�شارق .بناه الأخوان �سعيد وم�سعود ابنا �سامل بن نافع
احلجري يف والية بدية ،وهو عبارة عن ح�صنني متال�صقني �شمايل
وجنوبي ،ورمبا يعود تاريخ بناء احل�صن �إىل 1224هـ املوافق
1814م .بني احل�صن مبواد الطني ،ويتكون احل�صن ال�شمايل من
طابقني ،بينما احل�صن اجلنوبي من طابق واحد فقط  .تقدر م�ساحة
احل�صن ال�شمايل (21م 19 xم) تقري ًبا ،وم�ساحة احل�صن اجلنوبي
(21م 18 xم ) تقريبا  .يتكون احل�صن ال�شمايل من مدخل وفناء
يحتوي على بئر ماء ،ويف كل طابق �سبع غرف وليوان  .وللح�صن
برج واحد مكون من طابقني يقع يف الزاوية ال�شمالية الغربية� .أما
احل�صن اجلنوبي يتكون من فناء وت�سع غرف وهو طابق واحد فقط،
وله برج يتكون من طابقني يقع يف الزاوية اجلنوبية ال�رشقية.
ومن الأحداث التاريخية التي مرت بهذا احل�صن هي غارة �سعد
بن مطلق املطريي على بدية للأخذ بث�أر �أبيه يف عام 1836م ،ويبدوا
�أن �أهل بدية حت�صنوا يف ح�صونهم التي بنوا عددا منها بعد مقتل
مطلق املطريي ومن بينها ح�صن ال�شارق ،وتقدم جي�ش �سعد عن
طريق الربميي وا�شتبك مع �أهل بدية يف عدة مواقع من بينها هذا
احل�صن ،فقتل من �أهل احل�صن عد ًدا من الرجال ،وقتل عدد من من
رجاله ،وملا ر�أى �سعد �أن املعركة �إذا ا�ستمرت قد تكلفه الكثري من
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رجاله ف�آثر االن�سحاب والنجاة مبن معه.
ح�صن احليلي .رمبا يعود تاريخ بناء هذا احل�صن يف والية
بدية �إىل عام 1943م ،وقد بني مبواد الطني ،عدا الأبراج املربعة
ال�شكل الثالثة التي بنيت باجل�ص واحلجارة �إىل ارتفاع ثالثة �أمتار
وا�ستكمل بنا�ؤها �إىل الأعلى مبواد الطني� .أما الربج الدائري فقد بني
مبواد الطني ويرتفع �إىل �أكرث من ع�رشين مرتا ،ويتكون من طابقني.
�صمم احل�صن بحيث جعلت امل�ساكن وغرف التموين وال�سبلة وامل�سجد
والفلج يف جهة الغرب  ،بينما ال�ساحة الف�سيحة الوا�سعة بقيت �إىل
ال�رشق .
قالع وح�صون والية امل�ضيبي
قلعة الرو�ضة .وت�سمى كذلك قلعة اجلوابر .وهي توجد يف قرية
الرو�ضة بـنيابة �سمد ال�ش�أن يف والية امل�ضيبي على قمة جبل بركاين
�شاهق .وتعد من املعامل ال�سياحية والتاريخية البارزة والواقعة يف
احلارة ال�سكنية ال�رشقية القدمية ،وتطل على �سوق امل�سيلة بالوالية،
حيث جرى ترميم القلعة من قبل وزارة الرتاث والثقافة عام 1988م،
و�أعيد ترميمها ،وافتتحت مرة �أخرى عام 2017م ،و�أعاد الرتميم
للقلعة هيبتها وحافظ عليها من االندثار والذي بدا وا�ضحا على
العديد من �أركانها.
وبنيت قلعة اجلوابر باجل�ص واحل�صى وال�صاروج يف الن�صف
الأول من القرن الثاين ع�رش الهجري ،حيث يعود تاريخ القلعة
ل�سنوات متتد �إىل � 350سنة ،وبها ح�صن �أثري قدمي يحوي �أماكن
لل�سكن وال�ضيافة و�سبلة ال�ستقبال ال�ضيوف واجتماع الأهايل يف
كافة املنا�سبات ،كما يوجد بها �أماكن للخدمات املتعددة ،ومواقع
ملرابط اخليل والدواب ،ولها �سور منيع حيث ت�رشف القلعة الدائرية
عليه وتنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام حيث الق�سم ال�سفلي عبارة عن بناء
م�صمت ويعد كقاعدة قوية للقلعة ،والق�سم الأو�سط كان يوجد به عدد

تكرث يف حمافظة �شمال ال�شرقية القالع واحل�صون التي
تتميز بهند�ستها املعمارية الرائعة ،حيث �أبدع الأجداد يف
ت�صميمها للأغرا�ض الأمنية والدفاعية

ح�صن بلدة احلمام
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من املدافع ح�سب الفتحات املحددة لذلك وكذلك الق�سم الأعلى منها،
ويحميها الرجال ح�سب الفتحات املعدة للبنادق والأخرى للر�ؤية.
ويزور القلعة �سنويا عدد كبري من ال�سياح.
ح�صن حادق ال�سفلي .يقع هذا احل�صن يف نيابة �سمد ال�ش�أن يف
والية امل�ضيبي ،ورمبا يكون هذا احل�صن امل�سور �أقدم حت�صينات
املنطقة .وهو يقع على نتوء �صخري بارز يف الناحية اجلنوبية من
ب�ساتني النخيل التي حتيط ببيت خزام .وثمة قرية �صغرية تنت�رش
بيوتها على املنحدرات ال�سفلية وال�شمالية للنتوء ال�صخري حتت
احل�صن  .ويت�ألف بيت حادق ال�سفلي من برجني دائريني عاليني وبرج
�أ�صغر حجما يف الناحية ال�سفلى الغربية ،ويحيط به �سور خارجي
ميتد عرب ال�سل�سلة ال�صخرية بني الأبراج وباجتاه ال�شمال ناحية
القرية .ويالحظ �أن هذا النوع من احل�صون ،يتبع النمط التقليدي الذي
مييز احل�صون امل�شيدة على التالل والتي بنيت لتكون مراكز قبلية
حلماية ال�سكان يف فرتات اال�ضطرابات .ولعل هذا احل�صن مت الدفاع
عنه يف �سنة  280هجري 893 /ميالدي من هجوم اجلي�ش الذي
�أر�سله اخلليفة يف بغداد بقيادة حممد بن نور.
ح�صن اخلزام .يوجد هذا احل�صن يف نيابة �سمد ال�ش�أن بوالية
امل�ضيبي ،بناه خزام بن مظفر النبهاين ،وهو من �أكرب احل�صون
املوجودة بنيابة �سمد ال�ش�أن  ،حيث يتكون من ثالثة �أدوار ،وتوجد به
�سبعة �آبار ،وا�ستخدم يف بنائه الطوب املقطوع واملخروطي ،ويوجد
به برج للمراقبة .ويتم الو�صول �إليه من خالل مبنى للحر�س وطريق
حماط ب�أ�سوار عالية من الطوب الطيني .ويتبني من التفا�صيل
املعمارية الداخلية �أنه يحتمل بني ما بني منت�صف �إىل �أواخر القرن
 12الهجري 18 /امليالدي.
ح�صن خبيب .ي�سمى كذلك «بيت خبيب» يقع يف نيابة �سمد
ال�ش�أن بوالية امل�ضيبي ،وهو عبارة عن ح�صن مربع ال�شكل وم�شيد
باحلجارة والطوب الطيني ب�شكل منيع  .وي�ضم �أبراجا دائرية ركنية
ذات بناء حديث ن�سبيا ،وغرف احل�صن رحبة و�سقوفها عالية ،وكانت
ال�سقوف مطلية ب�أ�شكال خمتلفة ،وكانت �أغطية �رسوج اخليول
واجلمال تعلق على �أوتاد بارزة من اجلدران وطول كل منها قدمان،
وامل�صابيح م�صنوعة من القواقع البحرية ومعلقة يف ال�سقف  .ويقع
احل�صن يف اجلانب ال�رشقي من الطريق الرئي�سي �إىل �سمد ال�ش�أن.
ح�صن العقري .يقع يف نيابة �سناو بوالية امل�ضيبي ،مبني من
اجل�ص واحلجارة ورمبا يعود بنا�ؤه �إىل عهد مالك بن فهم الأزدي،
وقد جدد بنا�ؤه يف عهد الإمام الوارث بن كعب اخلرو�صي ،و�أعيد
ترميمه يف عهد الإمام �سلطان بن �سيف اليعربي.
كما يوجد يف والية امل�ضيبي قلعة �أوالد عامر بن را�شد اجلابري.
وتقع يف اجلهة ال�رشقية من الوالية ،وهي دائرية ال�شكل ،مبنية
باجل�ص واحل�صى ،ومق�سمة �إىل ( )3طوابق� .إ�ضافة �إىل ح�صن ال�شيخ
علي بن عزيز اجلابري يف جنوب حارة اجلوابر و�سوق امل�سيلة وعلى
م�شارف املزارع اخل�رضاء ،وهو مكون من طابقني وبه عدة �أق�سام
ومرافق ،لل�سكن و�أخرى لل�ضيوف وبع�ضها للعمال واخلدم و�أخرى
ال�سطبالت اخليل �إ�ضافة �إىل خمازن وتوجد بئر ماء خا�ص به.

وقلعة الأخ�رض .بناها ال�سيد عبداهلل بن حممد البو�سعيدي يف نيابة
�سمد ال�ش�أن بوالية امل�ضيبي ،وا�ستخدم يف بنائها ال�صاروج ال ُعماين
واحل�صى والطني ،وكانت تقوم ب�أعمال املراقبة واحلرا�سة.
قالع وح�صون والية القابل
قلعة اخلناجرة .تقع يف و�سط بلدة امل�ضريب ،يف اجلهة الغربية
من �سوق امل�ضريب بوالية القابل ،وقد مت بنا�ؤها يف منت�صف –
�أواخر القرن  13الهجري 19 /امليالدي .القلعة تتو�سط احلي القدمي
برجا مرتف ًعا بع�ض
وتعد من �أ�ضخم القالع يف املنطقة ،ت�ضم ً
ال�شيء .وقد بني اجلدار اخلارجي للقلعة على �شكل �أ�سطوانة �ضخمة
رتا ،ويوجد يف القلعة عدد من
ي�صل ارتفاعها �إىل خم�سة ع�رش م ً
العقود ممتدة ومرتبطة مع بع�ضها البع�ض ومدعومة بعمود يرتفع
�إىل الطابق الأول ،ويوجد يف �أعلى بوابة الطابق الأول ردهة �رسية
يتم الو�صول �إليها عن طريق بوابة �ضيقة .ويوجد يف القلعة فتحات
لإطالق النار من البنادق و�أخرى للمدافع.
ح�صن القابل .يقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من بلدة القابل بني
على فرتات زمنية خمتلفة بد�أت منذ عام 1171هـ 1758/م وهي
الفرتة التي مت فيها ت�أ�سي�س فلج القابل وبناء امل�سجد ،ويعد احل�صن
مقر �إقامة �شيوخ احلرث .واحل�صن يتكون من عدة �أق�سام ،وقد �أ�ضاف
�إليه ال�شيخ �أحمد بن حممد احلارثي بع�ض املباين وامللحقات وال�سور
يف منت�صف القرن الع�رشين.
ح�صن فلج م�سعود  .يف والية القابل يعود �إىل فرتة حكم ال�سلطان
تركي بن �سعيد وابنه ال�سلطان في�صل وهو عبارة عن ح�صن �أ�س�سه
�أهايل قرية فلج م�سعود بن عامر ،وي�ضم بيو ًتا �سكنية و�أبراج ًها بنيت
من اجل�ص واحل�صى.
ح�صون والية دماء والطائيني
ح�صن بلدة احلمام  .يف و�سط والية دماء والطائيني ،وهو موقع
دفاعي عبارة عن ح�صن �شبه مثلث ال�شكل فوق �صخرة عالية  ،يحيط
به �سور حجري وبه برج دائري ملحق بال�سور من اجلهة اجلنوبية،
مبني من احلجارة وال�صاروج ،ويعود تاريخ بنائه �إىل القرن العا�رش

ح�صن املنرتب

الهجري  /القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي .كما �أن هناك ح�صن اخلطو
يف بلدة غربة الطام ،وح�صن خبة يف بلدة اخلبة ،وح�صن ال�صدر
ببلدة �سوط ،هذه احل�صون الثالثة يرجح �أنها بنيت يف �أواخر القرن
 11الهجري 17 /امليالدي.
ح�صون وقالع والية �إبراء
قلعة الظاهر� .شمال بلدة اليحمدي وقد مت ترميمها عام 1989م.
وح�صن ال�شباك يعرف كذلك بالبيت الكبري بناه ال�شيخ �أحمد بن ربيعة
الإ�سماعيلي ومت بنا�ؤه يف القرن الثاين ع�رش للهجرة /الثامن ع�رش
امليالدي .وح�صن فريفر وهو �أحد احل�صون ال�شهرية يف والية �إبراء
ويعتقد �أنه بني يف عهد الإمام عزان بن قي�س البو�سعيدي� .إ�ضافة �إىل
ح�صن حاكم بن جمعة الذي قام ببنائه �أوالد حاكم بن جمعة اليزيدي،
ويقع يف و�سط قرية الثابتي ،وبني باجل�ص والطني واحلجارة ،وقد مت
بنا�ؤه منذ حوايل  100عام تقريبا .كذلك ح�صن الدغ�شة ب�سفالة �إبراء
بالقرب من امل�سجد اجلامع القدمي ،وهو ح�صن قدمي ال يعرف تاريخ
بنائه  .وح�صن اليحمدي الذي قام ببنائه ال�شيخ حافظ بن �سعيد
امل�سكري  ،ومت ترميمه عام 1989م� .إىل جانب قلعة فلج العفريت
التي قام ببنائها �أهايل بلدة اليحمدي لتكون حماية لفلج العفريت
الذي ي�سقى هذه البلدة وهي مبنية بالطني .وقلعة النهيد يف اجلهة
ال�رشقية من قرية الثابتي و�أن�شئت حلماية البلدة وقد بنيت بالطني
وال تزال باقية.
ح�صون والية وادي بني خالد
ح�صن املوالك .يقع هذا احل�صن يف قرية العوينة بوالية وادي
وقدميا
بني خالد ،ويعود تاريخ بنائه �إىل القرن الرابع الهجري،
ً
كان ُيعد هذا احل�صن مرك ًزا للوايل والقا�ضي� ,إ�ضافة �إىل ذلك هناك
ح�صن العدفني وح�صن الرزيقيني وح�صن العوينة �إال �إنه ال يوجد لهم
تاريخا يذكر.
ً
املراجع :
• املو�سوعة ال ُعمانية ،وزارة الرتاث والثقافة .
• امل�ضيبي عرب التاريخ ،ح�صاد الندوة التي �أقامها املنتدى الأدبي
يف والية امل�ضيبي  30و 31دي�سمرب 2007م ،الطبعة الأوىل،
2010م .
• مو�سوعة �أر�ض ُعمان ،املجلد الأول ،مكتب م�ست�شار جاللة ال�سلطان
ل�ش�ؤون التخطيط االقت�صادي2005 ،م.
• بدية عرب التاريخ ،ح�صاد الندوة التي �أقامها املنتدى الأدبي 10
و 11دي�سمرب 2012م بالقرب من ح�صن املنرتب – والية بدية.
• وزارة الإعالم« ،حمافظة �شمال ال�رشقية عن�رص جذب لل�سياحة
ال�شتوية بال�سلطنة»2016/10/30 ،م.
• حممد طلعت ،ح�صن املنرتب ..لعب دورا �أ�سا�سيا يف ال�سلطة
الت�رشيعية حيث كان مقرا للهيئة الق�ضائية والتنفيذية يف �آن واحد،
اليوم ال�سابع .
• القالع واحل�صون يف ُعمان  ،مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء  ،الطبعة الثانية 2008 ،م.
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�إعداد :املالزم �أول /حميد بن �سعيد ال�صوايف

ت�صوير :الرقيب �أول� /سليمان بن حممد العربي

vvvvvv
ً
ٌ
اقت�صادي
مركز
جاذبية وازدها ًرا ،وهو
�سوق �سناو �أحد �أهم الأ�سواق التقليدية
ٌّ
عامر باحلياة مبحافظة �شمال ال�شرقية ،وميثل همزة و�صل بني حمافظة
ٌّ
حيوي ٌ
�شمال ال�شرقية وحمافظة الو�سطى ،وتبعد نيابة �سناو التابعة لوالية امل�ضيبي عن
حمافظة م�سقط حوايل ( )195كم.
وموقع �سوق �سناو املميز �أ�صبح يجتذب الزوار ،ومرتادو �سوقها من خمتلف
ومتجول و�سائح.
رت
ٍ
بائع ٍوم�ش ٍ
واليات حمافظات ال�شرقية والداخلية والو�سطى بني ٍ
) جولة �سياحية يف هذا ال�سوق العريق.
و كانت ملجلة (
vvvvvv

ُ ِ
ْ
َ
ُ
ــة َن�ش َِط ٌ
ت ِاريـَّ ٌ
َح َر َك ٌ
ـــة جِ َ
ـــــة

�ســـــوق �سنـــــاو
ت�صطف حمالت �سوق �سناو على هيئة م�ستطيل مليئة مبختلف
ُّ
ال�سل��ع والكمالي��ات ،وحمافظ ًة عل��ى �أ�صالتها وطابعه��ا التقليدي
املمي��ز ،حيث يجد مرت��ادو ال�س��وق جميع املح�ص��والت الزراعية:
َّ
كالتمور واخل��ضروات والفواكه� ،إ�ضافة �إىل بيع املا�شية (اجلمال،
والأبق��ار ،والأغن��ام) ،وكذلك الأ�سماك الطازج��ة التي جتلب يوم ًيا
م��ن والي��ة حموت ووالي��ات حمافظ��ة الو�سط��ى ،حيث يع��د �سوق
�سناو �أق��رب �سوق لهذه الواليات ،وتعر�ض في��ه منتجات الأ�سماك
الطازج��ة وما يج��ود به بحر العرب م��ن خريات ب�أ�سع��ار منا�سبة
مقارنة ب�أ�سعارها يف الأ�سواق الأخرى بال�سلطنة.
وهناك ما ي�سمى بـ(الكربة) النقطة املركزية يف �سوق �سناو ،والقلب
الناب���ض باحلرك��ة التجاري��ة الن�شطة ،فبني م��زادٍ و�آخ��ر تباع خمتلف
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الب�ضائ��ع ،والت��ي تت��م فيه��ا (املن��اداة) وهي �سع��ر مبدئ��ي يعطى من
(الدالّل) حتى يرفع م�شرت �آخر ال�سعر �إىل �أعلى ،وهكذا حتى ي�ستقر ال�سعر
على �آخر زبون يعطي ال�سعر املطلوب للبيع.
ويف اجلان��ب ال�رشق��ي من (الكربة) ثمة مالمح م��ن ال�صحراء حيث
جند بي��ع اجلمال ،فمنها ما ُي�شرتى للحم ،ومنه��ا ما ُي�شرتى للم�شاركة
يف ال�سباقات ومهرجانات املزاينة والتي تباع ب�أ�سعار باه�ضة.
ويف �أروقة ال�سوق جتد تاجرات من البادية ،ي�ستقبلن الزوار بب�شا�شة
ورحابة �صدر وهن ميار�سن ما تعلمنه من موروث كخياطة امل�شغوالت
اليدوية م��ن من�سوجات ت�ستخدم للإبل كزينة منها( :اخلطام) و(غر�ضة
البو���ش) ،كم��ا جتد كمالي��ات خمتلف��ة يدوية ال�صن��ع مث��ل( :ال�صندل،
والبخور ،والنيلة ،والكحل ،والور�س) وكلها ت�ستخدم كزينة للمر�أة.
وم��ع جتول��ك جت��د حم�لات ك��رم ال�ضياف��ة م��ع �صانع��ي احللوى

ال ُعماني��ة الذي��ن امتهنوا هذه املهنة ،والتي ال يكاد يخلو منها بيت يف ُعمان يف املنا�سبات ،فهي
من كرم ال�ضيافة ،ورمز للأ�صالة ال ُعمانية التي جتذب ال�سياح الأجانب بطعمها اللذيذ وخا�صيتها
ال ُعمانية املنفردة.
ومميز ،و ُيع��رف بـ (�سوق اخلمي�س)
ويوج��د يف �سن��او كل يوم خمي�س
ٌ
�س��وق ُ
ذات طابع خا�ص ّ
فم��ع بداي��ة ال�صباح ي�شهد حرك��ة وا�سعة من مرتادي ه��ذا ال�سوق ،وذلك لأخذ م��ا يحتاجونه من
كمالي��ات وم��واد ا�ستهالكي��ة ب�أ�سع��ار منا�سبة ،وم��ع تزايد املراك��ز التجارية يف نياب��ة �سناو �إال
يتمي��ز بطابعه اخلا���ص ومعرو�ضاته اخلا�ص��ة من قبل الباع��ة الذين ي�صفُّون
�أن �س��وق اخلمي���س ّ
�أغرا�ضه��م ب�شكل فريد وجذَّاب يجلب امل�شرتى وال�سائح والزائر ،وتزداد حركة هذا ال�سوق يف فرتة
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يوجد يف �سناو كل يوم خمي�س ٌ
�سوق ذات طابع
خا�ص ومم ّيز ،ويُعرف بـ (�سوق اخلمي�س)
q q q q q

ً
ً
وح�ضارة
موروثا
�سوق �سناو يحمل
مانية � ً
عُ ً
أ�صيلة
الفا�ضل/
نا�صر بن حممد الرا�شدي

الفا�ضل/
حممد بن �سليمان الظفري

العي��د ،وما ي�سم��ى بـ(الهبطة) ،وكذلك يف ف�ترة ال�صيف التي يقدم
فيها البدو �إىل �سناو ك�أحد العادات التي ما زالوا حمافظني عليها.
(جندعمان) عددًا
وخالل هذه اجلولة يف ال�س���وق �أجرت جملة
ُ
من اللقاءات مع املواطنني �أ�صحاب املهن:
املواطن نا�رص بن حممد الرا�شدي (�صائغ ف�ضة) وهو من الباعة
القالئ��ل الذين مازالوا ميتهنون هذه املهن��ة ،حيث بد�أ بتعلمها من
وال��ده ال��ذي كان يحر���ص �أن ي�أتي ب��ه يوم ًيا �إىل حمل��ه التجاري
بال�س��وق القدمي ب�سناو و�إىل الآن مازال حمافظً ا على هذا املوروث
ال��ذي ميتهنه م��ن حوايل (� )50سن��ة ،ومن �أه��م �صناعاته �صياغة
يتميز به��ا ال ُعماين يف لبا�س��ه ،فهي رمز
(اخلنج��ر ال ُعم��اين) ال��ذي َّ
لالنتماء وال�شهامة والتقالي��د الأ�صيلة ،وتوجد لديه �أنواع خمتلفة
م��ن اخلناجر من حي��ث الق��رن (ال�سعيدية ،وال��زراف ،وال�صيفاين)،
الف�ضيات ت�شهد حرك��ة ن�شطة وخا�صة وقت
وذك��ر �أن جتارة وبيع
َّ
املنا�سب��ات وهبط��ات العيد ،ويت��م �رشا�ؤها من قِ َب��لِ اجلميع �سواء
م��ن كبار ال�س��ن �أو من فئة ال�شباب ،حيث ت��رى عند زيارتك لل�سوق
كب��ار ال�سن الذي��ن ما زالوا حمافظني على لب���س اخلنجر وحتى يف
انطباعا جي ًدا بتم�سك
ت�سوقه��م مما يعطي لل�سائح ومرتادي ال�سوق
ً
املواطنني بلبا�سهم ال ُعماين الأ�صيل.
�أما املواطن حممد بن �س���ليمان الظفري (بائع متور) يجلب مع
�إ�رشاقة كل يوم جديد �إىل ال�سوق ما جادت به مزرعته اخلا�صة من
العــدد 512
�أغ�سط�س 2019

84

�أنواع خمتلف��ة من التمور والرط��ب ويعر�ضها
يف �سوق �سن��او ،حيث تباع ب�أ�سع��ار منا�سبة،
وت�شهد حركة ن�شطة وخا�صة يف فرتة ال�صيف
مو�سم (الرطب) ،وقال� :إن بيع التمور يف �سوق
�سناو قد ورثناه من الآباء والأجداد ،ففي فرتة
ال�صيف ي�أتي البدو �إىل �سناو من والية حموت
ووالي��ات حمافظ��ة الو�سط��ى محُ ِّمل�ين معهم
الأ�سم��اك املجفف��ة فيقوم��ون بتب��ادل ال�سل��ع
بينهم وبني احل�رض.

املواطن���ة غفقة بن���ت حم���د اجلحافية
(بائعة م�ش���غوالت يدوي���ة) :لقد تعلم��ت هذه
املهن��ة من والدت��ي وما زلت حمافظ��ة عليها،
حيث م��ع بداي��ة كل �صباح �أمار���س عمل هذه
امل�شغ��والت ،ويف الوقت نف�س��ه �أعر�ض ما لدي
من م�شغ��والت ،ومن �ضمن امل�شغوالت اليدوية
(�صناعة الرباق��ع) والتي تو�ضع كزينة ،وكذلك
امليداليات ،و�أعر�ض البخور وال�صندل والكحل
ال ُعماين.

الفا�ضلة/
غفقة بنت حمد اجلحافية

•• ويف ختام تقريرنا عن (�س���وق �سناو)
ندع���وك �أخي الق���ارئ لزيارته واال�س���تمتاع
بالتج���ول بني �أروقة هذا ال�س���وق الذي يحمل
العمانية الأ�صيلة.
املوروث واحل�ضارة ُ
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

جمل�س املناق�صات ي�سند م�شاريع ب�أكرث من ( )19مليون ريال ُعماين
 rrعقد جمل�س املناق�صـات برئا�سة معـايل
رئيـ�س املجل�س ي��وم  8/7اجتماعه الثامن لعام
2019م.
ومت خالل االجتماع املوافقــة على �إ�سناد عـدد مـن امل�شاريع
التنموية يف جماالت متعددة بقيمة �إجمالية وقدرها ()19
مليو ًنا و(� )766ألفًا و( )11ريالاً ُعمان ًيا.
ومن �أه��م امل�شاريع والأع��م��ال التي واف��ق املجل�س على �إ�سنادها
واعتمادها خالل هذا االجتماع توريد مواد جراحية ا�ستهالكية لوزارة
ال�صحة ،وجتديد عقد �إيجار املبنى اخلا�ص بالهيئة العامة لتنمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة مبنطقة مرتفعات غال ال�صناعية ملدة
(� )3سنـوات ،وتقدمي خدمة الت�صوير بالرنني املغناطي�سي للمر�ضى
املحولني من م�ست�شفى نزوى �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف القطاع اخلا�ص
ل��وزارة ال�صحة ،وتقديـم خدمات التغذية للطـلبة والأعمال امل�صاحبة

وقع االتفاقية نيابة عن حكومة ال�سلطنة معايل وزير النفط
والغاز فيما وقعها عن �رشكة (مزون برتوجاز ليميتد) رئي�س
جمل�س الإدارة ونائب رئي�س �رشكة (مزون برتوجاز �أ�س �أي �أو
�سي).
وتن�ص االتفاقية على التزام �رشكة (دليل) باال�ستمرار يف
الإنتاج خالل فرتة االتفاقية التي مدتها (� )15سنة  ..علما ب�أن
�رشكة (دليل) بد�أت الإنتاج من املنطقة منذ عام 1991م.
وبهذه املنا�سبة �أكد معايل وزير النفط والغاز على �أن االتفاقية
تت�ضمن ا�ستثمارات جديدة �إ�ضافية خا�صة يف املناطق التي
 rrوقعت وزارة النفط والغاز يوم  8/7على اتفاقية نفطية
بها م�ؤ�رشات جيدة داخل املنطقة ،و�أن الهدف الأ�سا�سي هو
جديدة يف منطقة االمتياز رقم (( )5وادي �أ�سود) البالغ م�ساحتها زيادة الإنتاج من املنطقة واالحتياطي �أي�ضا.
( )992كيلوم ً
رتا مربعـًا مع �رشكة (دليل) التي ت�ساهم فيها �رشكتا و�أع��رب معاليه عن تفا�ؤله ب���أن تتح�سن �أ�سعار النفط وتعاود
�سي).
أو
�
أي
�
أ�س
�
برتوجاز
و(مزون
ليميتد)
برتوجاز
(مزون
االرتفاع �إىل ( )60دوالرا وما فوق خالل الأيام القليلة القادمة.

توقيع اتفاقية ا�ستك�شاف و�إنتاج الغاز مبنطقة (االمتياز  )77با�ستثمارات تبلغ حوايل  37مليون دوالر
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 rrاحتفل يوم  8/6بو�ضع حجر الأ�سا�س مل�رشوع �إن�شاء م�صنع
الأنابيب غري املعدنية امل�صنوعة من مادة لدائن البويل �إيثلني املقوى
يف املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،وذل��ك بح�ضور �إدارة �رشكة
(هوجنتوجن) الدقم للأنابيب املالكة للم�رشوع وعددٍ من امل�س�ؤولني من
اخلا�صة بالدقم وممثلي اجلهات احلكومية
االقت�صادية
هيئة املنطقة
ّ
ّ
واخلا�صة.

بجامعة ال�سلطان قابو�س (ملدة عامني) ،والأعمال الإ�ضافية باخلدمات
اال�ست�شارية للإ�رشاف على ا�ست�صالح الأرا�ضـي لقرية كمزار مبحافظـة
م�سندم لوزارة الإ�سكان.
كما ناق�ش املجل�س خ�لال اجتماعه موا�ضيع ع��دة متعلقة
باملناق�صات والأعمال الإ�ضافية املكملة للم�شاريع التنموية.

وزارة النفط والغاز توقع اتفاقية جديدة يف منطقة االمتياز ()5

 rrوقعت حكومة ال�سلطنة ممثلة يف وزارة النفط والغاز يوم 7/31
وكل من �رشكة (�إيني) الإيطالية و�رشكة (بي بي ُعمان) اتفاقية ال�ستك�شاف
و�إنتاج الغاز يف منطقة االمتياز رقم ( )77مبحافظة الداخلية والبالغ
رتا مرب ًعا وبا�ستثمارات تبلغ حوايل ( )37مليون
م�ساحتها ( )2734كيلوم ً
دوالر �أمريكي ،حيث تن�ص االتفاقية على االلتزام بتنفيذ امل�سوحات
الزلزالية و�إجراء العديد من الدرا�سات اجليولوجية واجليوفيزيائية ،وحفر
عدد من الآبار اال�ستك�شافية.
وقع االتفاقية نيابة عن حكومة ال�سلطنة �سعادة وكيل وزارة النفط والغاز
ومن جانب �رشكة (�إيني) الإيطالية املدير التنفيذي لل�رشكة ،وعن �رشكة
(بي بي ُعمان) رئي�س ال�رشكة.

و�ضع حجر الأ�سا�س مل�صنع هوجنتوجن الدقم للأنابيب  ..وبدء الإنتاج يف الربع الثاين من 2020م
ح�رضت مرا�سم و�ضع حجر اال�سا�س ثالث �رشكات م�ساهمة وهي �رشكة
(هوجنتوجن) للأنابيب والتي ت�ساهم بن�سبة ( )%51و�رشكة (املحيط الأزرق
الدولية) وت�ساهم بـ( )%44و�رشكة داوود الفار�سي امل�ساهمة بـ(.)%5
اجلدير بالذكر �أن امل�صنع ،الذي �سيتم �إن�شا�ؤه على م�ساحة تبلغ ()60
�ألف مرت مربع� ،سيقوم ب�إنتاج حوايل ( )1200كيلومرت �سنو ًيا من الأنابيب
املقواه مع �إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية �إىل ال�ضعف ،ومن
البال�ستيكية ّ
علما
املتوقع بدء الإنتاج خالل الربع الثاين من العام القادم 2020مً ،
�أنه �سيتم ت�صنيع املنتج وفق املوا�صفات الفنية املعتمدة من قبل �رشكة
(تنمية نفط ُعمان) واملعهد الأمريكي للبرتول ،كما �أن ال�رشكة تدر�س فكرة
ت�صنيع �أنابيب خا�صة ت�ستخدم لآبار النفط ،والتي �ستعمل م�ستقبلاً على
توفري اجلهد واملال يف العمليات الت�شغيلية وال�صيانة وتعزيز تقنيات
�إنتاج النفط.
و�ضمن م�ساهمته يف توفري فر�ص العمل لل�شباب ال ُعماين ،ف�إن
امل�رشوع �سيق ّدم ما يقارب من ( )30وظيفة مبختلف املهن الفنية والإدارية
بالدقم وم�سقط.

حمطة احلاويات مبيناء �صاللة حتقق �إجنا ًزا ً
جديدا يف الإنتاجية
 rrحقق ميناء �صاللة ،الذي يعد امليناء الإقليمي الرئي�سي لل�سلطنة
رقما قيا�س ًيا جدي ًدا
وميناء حموريا لإع��ادة ال�شحن على بحر العربً ،
يف الإنتاجية حيث �سجل ()412.97حركة يف ال�ساعة ( )PMPHعلى
ال�سفينة (كاب �سان تاينارو) ،ومت ت�سجيل ( )3٫820حركة مناولة خالل
فرتة بقاء ال�سفينة يف امليناء مدة (� )9.25ساعة .ويعد هذا �أكرب �إجناز يف
جمال الإنتاجية ومل يحققه �أي ميناء �آخر يف املنطقة �إىل اليوم.

افتتاح م�شروع طريق (الفي ـ الوجاجة)
بطول ( )9كيلومرتات

افتتاح ( )8كيلومرتات من ازدواجية
طريق عربي ـ ينقل
 rrاحتفل مبحافظة الظاهرة بوالية ينقل يوم  8/7بافتتاح �أج��زاء من
م�رشوع ازداوجية طريق عربي ـ ينقل (املرحلة الثانية) بطول ( )٨كيلومرتات وذلك
بدءا من منطقة العقدة بوالية ينقل وحتى دوار ظاهر الفوار�س بعربي ,ومن دوار
ً
�صيع بوالية ينقل وحتى تقاطع طريق ينقل�-صحار.
ّ
ويخدم الطريق اجلديد عد ًدا من القرى والبلدات والتجمعات ال�سكنية على امتداد
و�صيع والبويردة،
الطريق كقرى العار�ض وخدل وجمزي واملحيول والظويهرية
ّ
ومت ت���زوي���ده مب��ت��ط��ل��ب��ات ال�سالمة
املرورية من تركيب احلواجز احلديدية
واخلر�سانية و�أعمدة الإنارة واللوائح
الإر���ش��ادي��ة وال��ده��ان��ات الأر���ض��ي��ة،
الأمر الذي �سوف ي�ساهم يف ان�سيابية
احلركة املرورية واحلد من احلوادث
امل��روري��ة ،بالإ�ضافة �إىل �أن تنفيذ
الطريق �سي�ؤدي �إىل تن�شيط احلركة
ال�سياحية والتجارية باملحافظة.

افتتحت وزارة النقل واالت�صاالت يوم  8/19م�رشوع
طريق (الفي ـ الوجاجة) ،والذي يبد أ� من منطقة الوجاجة بوالية
�شنا�ص مبحافظة �شمال الباطنة ,وينتهي ببلدة الفي بوالية
حم�ضة مبحافظة الربميي بطول ( )9كيلومرتات.
مرورا يف
وي�شتمل الطريق على قطاع عر�ضي من حارة
ً
كل اجتاه بعر�ض (� )7أمتار عالوة على �أكتاف جانبية بعر�ض
( )1.5مرت لكل جانب ،كما يت�ضمن امل�رشوع على �إن�شاء ()8
عبارات �صندوقية لت�رصيف مياه الأمطار والأودية.
وروعي يف ت�صميم وتنفيذ الطريق �أق�صى درجات ال�سالمة
امل��روري��ة والأم���ان مل�ستخدميه ،حيث مت تزويده باللوائح
الإر�شادية والدهانات الأر�ضية الالزمة .كما ي�ساهم الطريق
يف اخت�صار امل�سافة بني حمافظة �شمال الباطنة وحمافظة
الربميي والتنقل بني املناطق التي مير عليها الطريق والتي
تزخر باملقومات ال�سياحية.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

ليزر الدفاع الع�سكري

دبابة
تي � 14أرماتا – رو�سيا
�إن التطورات التي حتملها هذه الدبابة
دفع حلدوث نقا�ش يف �أنحاء العامل عن كيفية
تطوير دب��اب��ات امل�ستقبل ،وم��ن �صفاتها
�أنها �ستحتوي على �أجهزة حماية ت�ستخدم
الع�ترا���ض ال�����ص��واري��خ ،و�أل����واح درع��ي��ة يف

الأ�سفل حتمي من الأ�سلحة امل�ضادة للدروع.
بالإ�ضافة للعديد من املوا�صفات التي جتعل

رو�سيا يف مقدمة الدول امل�صنعة لهذا النوع
من الأ�سلحة الع�سكرية.

زي امل�شاة املوحد املتطور
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مع تقدم التكنولوجيا يف الطب والهند�سة وجميع املجاالت
الأخرى ،كان للمجال الع�سكري ن�صيب من اال�ستفادة الق�صوى من
هذه التكنولوجيا ،فحر�صت القوات الع�سكرية يف جميع �أنحاء
العامل على دمج الروبوتات مع قواتهم اخلا�صة ،حر�صا على �أرواح
�أبنائها ،وا�ستغالال ملا �ستقدمه من خدمات عظيمة يف هذا املجال،
وهنا �سنعر�ض �أهم الروبوتات التي دخلت عامل القوات امل�سلحة.

الدوجن�سرتاجر جولياث
مت ك�شف ال�ستار عنها عام 1942م ،وت�ستخدم
يف هدم و�إزالة العوائق ومن ثم االنخراط يف معركة
حقيقية ،ولكن من �أهم عيوبها هو عدم القدرة على
الدفاع عن نف�سها.

جواردمي
ميكن �أن تعمل يف و�ضع الت�شغيل عن بعد،
وتتميز ب�أنها م�ضادة لهجمات النريان ،وحتتوي
على �أ�سلحة فتاكة حلماية نف�سها.

قاذفة القنابل
قاذفة القنابل مت تطويرها ال�ستخدامها يف تدمري �أهداف
خفية وراء غطاء �أو مدفونة حتت الأر���ض ،وميكن �أن تنفجر
القنابل يف اجلو عند الهدف �أو بالقرب منه.

ال�����دودة امليكانيكية ال��ت��ي ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا يف معهد
(ما�سات�شو�ست�س) للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة� ،ستكون
يف حجم الإ�صبع ،وتعتمد على الع�ضالت اال�صطناعية لإزاحة
نف�سها للأمام ،و�ست�ستخدم لت�سجيل فيديوهات تخدم يف عمليات
املراقبة.

�شبح التمويه
تتميز بقدرتها على التخفي لي�س فقط
عن العيون ،ولكن عن مناظري الر�ؤية الليلية،
والأ�شعة احلرارية �أي�ضا.

زي يجعل اجلنود �أك�ثر قوة و�أك�ثر ت�شبها برجال
القتال الإلكرتوين ،مت ت�صميمه طبقا لتقنيات (النانو)
تكنولوجي ،فيعمل على تتبع �رضبات القلب ،وتنظيم
�ضغط الدم ،ومزود �أي�ضا بدروع وقائية.

(مي�ش ورم)

تعمل �رشكة (لوكهيد م��ارت��ن) للجي�ش
الأمريكي على ت�صنيع �سالح الليزر الع�سكري،
وال��ذي ميكن �أن ينفجر منتجا ( )300كيلو
واط من الطاقة� ،أي ما يكفي لإنزال �صاروخ
�أو طائرات �ضخمة من اجلو.

من �أف�ضل الروبوتات الع�سكرية يف العامل

اجلنود اال�صطناعية
لتفادي امل�شكالت النف�سية التي يتعر�ض
لها اجلنود بعد الإ�صابات يف املعارك ،جاءت
فكرة اجلنود اال�صطناعية كبديل لتفادي هذا
الق�صور ،فيتم الآن تطوير الأطراف والذكاء
اال�صطناعي لهم.

روبوت املهام املتعددة
يعمل الروبوت بالذكاء اال�صطناعي ،فب�إمكانه
ال�سفر دون �أي م�ساعدة من الب�رش ،وله القدرة على
�إ���ص�لاح نف�سه ،وحتليل البيانات ،والتكيف مع
البيئات املختلفة ،والقدرة على التعلم امل�ستمر.

من�شار ال�شق
ت�ستخدم يف اال�ستطالع واملراقبة والإنقاذ،
وقادرة على حتميل الذخرية اخلا�صة بها وتبديلها
يف ثوان معدودة ،فهي واحدة من �أهم الروبوتات
الع�سكرية.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

 8انفجارات �إ�شعاعية غام�ضة يف الف�ضاء
عاملة فيزياء فلكية كندية اكت�شفت ثمانية انفجارات
�إ�شعاعية �رسيعة متكررة تعد الأكرث غمو�ضً ا يف الف�ضاء.
واعتربت الأ�ستاذة بجامعة ماجيل واملعهد الكندي
للبحوث املتقدمة (فيكتوريا كا�سبي) �أن هذا االكت�شاف
يعد خطوة مهمة لفهم ما ينتج عن هذه االنفجارات
الإ�شعاعية القوية ومن �أين �أتت بالتحديد ،مو�ضحة �أن
ذلك مت عن طريق �أكرب تل�سكوب يف كندا .ور�أت العاملة
الكندية �أن اكت�شاف ثمانية انفجارات �إ�شعاعية متكررة
هو (�أم��ر مهم للغاية) لأن��ه ي�شري �إىل وج��ود عدد �أكرب
من هذه االنفجارات ال�ضوئية ،وميكن معرفة البيئات
واملجرات املوجودة فيها �إذا ما مت متابعتها با�ستخدام
التل�سكوبات الأخرى  .وقالت الأ�ستاذة بجامعة ماجيل
واملعهد الكندي للبحوث املتقدمة �إنه من بني ع�رشة
انفجارات متكررة مت تتبع اثنني فقط ومعرفة م�صدرهما
وهما واحد من جمرة قزم والآخر من جمرة حلزونية.

انت�رش ميكروب بالغ اال�ستع�صاء على امل�ضادات احليوية ،يف �أنحاء
متفرقة من �أوروبا عن طريق امل�ست�شفيات ،متجاوزا بذلك احلدود بني
الدول .يقول الباحثون من معهد ويلكَم ترا�ست �ساجنر يف كامربيدج،
وهايو جروندمان ،من م�ست�شفى فرايبورج اجلامعي يف �أملانيا� .إن
بكترييا من نوع الكليب�سيلة الرئوية ،املعروفة با�ستع�صائها على
م�ضادات كاربابينيم احليوية ،تعد �أ�رسع تهديد ميكن �أن يتنامى جراء
اجلراثيم ،يف �أوروب��ا ،امل�ستع�صية على املركبات الدوائية املتوفرة
يف الوقت احلايل� .أو�ضح الباحثون �أن درا�سة �سابقة �أكدت �أن هذا
امليكروب ت�سبب يف عدد متزايد من الوفيات بواقع �ستة �أ�ضعاف ،من
( )340حالة وفاة �إىل قرابة ( )2100حالة ،وذلك يف الفرتة بني عام
2007م و عام 2015م.

افتتحت يف والية �أنطاليا جنوبي تركيا� ،أكرب عجلة دوارة يف
رتا وبوزن ( )400طن ،تطل على مياه
تركيا يبلغ ارتفاعها ( )90م ً
البحر املتو�سط ،ويف يوم افتتاحها بحديقة (لونا بارك للألعاب) ،توافد
املواطنون بكثافة لتجربتها واال�ستمتاع مبنظر البحر من الأعلى،
حيث ت�ستغرق دورتها ( )20دقيقة .والعجلة التي اطلقوا عليها ا�سم
(قلب �أنطاليا) ،ت�ضم ( )42مق�صورة بينها ( )4مق�صورات خا�صات.
وتعد ثاين �أكرب عجلة قالبة يف �أوروبا بعد عجلة (عني لندن).
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ابتكر باحثون يف �سنغافورة مالب�س (ذكية) يقولون �إنها ميكن ميكن غ�سله وجتفيفه وكيه مثل املالب�س العادية ،وتبلغ تكلفته
�أن تعزز الإ�شارات وحتافظ على عمر بطاريات الأجهزة الال�سلكية ب�ضعة دوالرات فقط للمرت الواحد.
مثل �سماعات الر�أ�س وال�ساعات الذكية .وي�سمح االخرتاع امل�سمى
(ميتاماترييال) للموجات الال�سلكية مثل البلوتوث والواي فاي ب�أن
تن�ساب عرب املالب�س بني الأجهزة القابلة لالرتداء بدال من الإ�شعاع
للخارج يف جميع االجتاهات .وقال علماء يف جامعة �سنغافورة
الوطنية �إن هذا يعني �أن �أجهزة اال�ست�شعار والأجهزة التكنولوجية
القابلة لالرتداء مثل �ساعات و�سماعات �أبل ميكنها توفري ات�صاالت
�أقوى و�أ�رسع وتوفري الطاقة .وقال العلماء املالب�س الذكية تعزز
االت�صال الال�سلكي بني الأجهزة حول اجل�سد مبقدار ( )1000مرة.
وح�صل الفريق على براءة اخرتاع م�ؤقتة عن ت�صميم الن�سيج الذي

�إن�سان �آيل للأعمال املنزلية

انت�شار بكترييا بالغة اال�ستع�صاء على امل�ضادات احليوية يف �أوروبا

�أكرب عجلة دَّوارة يف تركيا

مالب�س (ذكية) تع َّزز �أداء �أجهزة قابلة لالرتداء

بعد م�سرية طويلة يف �صناعة ال�سيارات ،تتجه جمموعة
««تويوتا موتور كورب» يف اليابان للتعاون مع �رشكة نا�شئة
يف جمال الذكاء اال�صطناعي ،لبدء م�رشوع لتطوير �إن�سان
�آيل للأعمال املنزلية يعمل بتكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي.
وح�سب ال�رشكتني ف�إن ««تويوتا»» اختارت �رشكة «بريفريد
نتورك�س» الكائن مقرها يف العا�صمة اليابانية طوكيو
لال�شرتاك معها يف تطوير �إن�سان �آيل «ق��ادر على التعلم يف
الظروف احلياتية العادية .وتنظر «تويوتا» �إىل جمال الإن�سان
جزءا من جهود التكيف مع حتوالت �صناعة
الآيل باعتباره ً
ال�سيارات وبخا�صة يف اليابان ،حيث ت�سعى الدولة �إىل التو�سع
يف ا�ستخدام الإن�سان الآيل يف �أداء العديد من الوظائف �سواء يف
املنازل �أو حتى يف امل�ست�شفيات ،يف ظل ارتفاع ن�سبة امل�سنني
يف املجتمع الياباين .ويف �أحد املعار�ض بالعا�صمة اليابانية
يف العام املا�ضي عر�ضت �إن�سا ًنا �آل ًيا يقوم برتتيب غرفة منزل
غري مرتبة ،ومييز بني املخلفات املنزلية التي �سيتم �إلقا�ؤها
يف �سلة املهمالت واملنا�شف املت�سخة التي �سيتم و�ضعها يف
طبق الغ�سيل.

�سيارة ِّ
حتلق بنجاح خالل اختبارها
�أزاح����ت ��شرك��ة �إن�.إي��ه���.س��ي اليابانية ل�صناعة
الإلكرتونيات ال�ستار عن منوذج �أ�صلي ل�سيارة طائرة
حلقت يف الهواء ملدة دقيقة تقريبا خالل اختبارها يف
اليابان .وال�سيارة يف حجم عربة ريك�شو ومزودة ب�أربع
مراوح �أفقية ،وحلق النموذج الأ�صلي منها الذي ي�شبه
الطائرة امل�سرية الرتفاع ي�صل �إىل ثالثة �أمتار خالل
اختبار يف ت�شيبا �رشقي طوكيو .وقال امل�س�ؤولون يف
ال�رشكة �إن الهدف من ت�صنيع ال�سيارة الطائرة ت�سيري
رح�لات غري م�أهولة لت�سليم ط��رود .وتهدف احلكومة
اليابانية للبدء يف ا�ستخدام املركبات الطائرة على نطاق
جتاري يف عام 2023م تقريبا ،و�ستكون البداية بنقل
ال�سلع ثم تتو�سع لنقل �أفراد قبل حلول عام 2030م.
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انهيار قلعة �أفغانية �أثرية عمرها ( )2000عام
ان��ه��ارت قلعة تاريخية تعود �إىل
�أل��ف��ي ع��ام وت��ق��ع يف مدينة (غ��زن��ة)
الأفغانية التاريخية ،مما �أثار خماوف
ب�ش�أن الرتاث الثقايف يف �أفغان�ستان.
والقلعة القدمية املعروفة با�سم قلعة
(غزنني) كانت تت�ألف يف الأ�صل من
( )36برجا ،ولكن انهيار ( )14برجا
يف ال�سنوات الأخرية ب�سبب عقود احلرب
والأمطار الغزيرة والإه��م��ال .والقلعة
واحدة من ع�رشات املواقع التاريخية
الفريدة التي حتتاج �إىل حماية عاجلة
يف �أفغان�ستان.

ت�سارع وترية انقرا�ض واختفاء الأنواع يدفع الطبيعة نحو (تراجع خطري)
حذر خرباء يف اجلل�سة االفتتاحية ملفاو�ضات تعقدها اجلهة
املعنية مبراقبة احلياة الربية للأمم املتحدة من �أن «ا�ستمرار الأعمال
مطروحا بعد الآن �إذ �أن ت�سارع
خيارا
كاملعتاد» مل يعد ي�شكل
ً
ً
وترية انقرا�ض واختفاء الأنواع يدفع الطبيعة نحو «تراجع خطري»
وغري م�سبوق .وتنظم املعاهدة الدولية للإجتار يف الأنواع املهددة

باالنقرا�ض (�سايت�س) �رشاء وبيع الأنواع املعر�ضة خلطر الزوال حول
العامل .،وقد اجتمع ملدة ع�رشة �أيام ممثلون عن ( )183دولة موقعة
مقرتحا بهدف تعديل م�ستوى
على املعاهدة يف جنيف لبحث ()56
ً
حماية حيوانات مثل :الفيلة ،والزرافات ،ووحيد القرن ،و�أنواع من
القرو�ش ،وحيوانات �أخرى �إ�ضافة لأنواع من النباتات والأخ�شاب
من بينها اخل�شب الوردي النادر .واملعاهدة امللزمة قانونيا تغطي
بالفعل � 36أل��ف نوع باحلماية من خالل فر�ض حظر مبا�رش �أو
ب�أن يتطلب التعامل فيها ت�صاريح خا�صة يف حماولة ملنع ال�صيد
واحل�صاد اجلائر لأنواع احليوانات والنباتات النادرة .ومن الق�ضايا
التى طرحت على �أجندة امل�ؤمتر م�صري قر�ش املاكو والفيل الأفريقي
وما يحمله من عاج و�أنواع نادرة من الأخ�شاب النفي�سة التي ت�ستخدم
ل�صنع الآالت املو�سيقية.

رجل يحِّ لق بلوح طائر يخطف الأنظار
حلق رجل �أعلى �ساحة الكونكورد يف باري�س مبنا�سبة (يوم البا�ستيل) يف
م�شهد مده�ش م�ستخدما لوح هوفر بورد طائر �صغري فقط ،مم�سكا ببندقية يف
يده ومرتديا خوذة ،حلق الرجل عاليا �أعلى ال�ساحة قبل �أن يقفز بعيدا ب�صخب
وب�رسعة عالية .ويتم ت�شغيل اللوح الطائر بوا�سطة العديد من املحركات
التوربينية التي تعمل بوقود الكريو�سني .وبلغت �رسعة اللوح ( )140كيلومرتا
يف ال�ساعة ،وارتفع حتى ( )150م�ترا .ومنحت مو�سوعة جيني�س للأرقام
القيا�سية يف عام 2016م للمخرتع لقب �صاحب �أطول رحلة بهوفر بورد ،بعدما
�سجل م�سافة ( )2300مرت تقريبا ،حمطما الرقم القيا�سي ال�سابق (9ر 275مرت).
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

(احلكمة) �أن تعرف ما الذي تفعله ،و(املهارة) �أن تعرف كيف
تفعله ،والنجاح هو �أن تفعله.
�إبراهيم الفقي
اتبع �إ�سرتاتيجية حكيمة
ال تتعجل لتحقيق حلمك ،الأحالم الكبرية حتتاج وقتا،
وعليك �أن ت�سري خطوة خطوة ،عند البدء من املهم �أن
تكون اخلطوات �صغرية �إىل �أن تتعود على الأمر ،وميكنك
عندئذ زيادة ت�سارعك نحو هدفك ،وال ت�ستهن باخلطوات
ال�صغرية ،فمجموعها ي�صنع �إجنازا كبريا مع الوقت.

دائما
اكت�شف ذاتك وق ّيمها
ً
املحبب
ابحث دائ��مً��ا عن العمل
ّ
�إليك والذي من املمكن �أن تبدع فيه،
و ُن�شري هنا �إىل �رضورة جتربة العمل
فعل ًيا ملالحظة مدى براعتك فيه وعدم
االكتفاء بالتفكري به ذهن ًيا ،عليك �أن
جترب بنف�سك؛ ف�إن مل تكت�سب مهار ًة
ّ
أمرا مفي ًدا مل�ستقبلك
جديدة اكت�سبت � ً
وخربتك ،وب�إمكانك طلب الن�صيحة
ممن هم حولك ،ويف الوقت ذات��ه ال
تنتظر �أحد ليغيرّ حياتك ،بل عليكَ �أن
ت�سعى باجتهاد وحما�س لتتمكّن من
الو�صول لهدفك.

�أخذ فرتات راحة
ميكن للموظف �أن ي�ساعد نف�سه يف الت�أقلم مع العمل
حتت ال�ضغط بتخ�صي�ص وق��ت حم��دد ومنتظم يف العمل،
بهدف احل�صول على بع�ض الراحة ،حيث �أظهرت الدرا�سات
�أن �أخذ فرتات ا�سرتاحة من فرتة لأخرى يعزز من م�ستويات
الإنتاجية ،حيث � ّإن اال�سرتخاء �أو القيام بنزهة �صغرية يف
مكان العمل� ،أو ح ّتى �رشب فنجان قهوة من حني لآخر ي�ؤدي
لل�شعور باحليوية ،وي�ساعد يف الرجوع �إىل العمل بن�شاط.

�إيجاد بيئة �إيجابية
معنويات
إيجابية على رفع
ُي�ساعد �إيجاد بيئة عمل �
ّ
ّ
مما
الفريق واملوظفني� ،إ�ضاف ًة �إىل زيادة دافع العملّ ،
أهم
ُيح ّقق جناح امل�ؤ�س�سة ،كما � ّأن املدير هو العامل ال ّ
يف حتديد �سعادة املوظفني يف العمل ،حيث � ّإن طريقة
جو العمل.
تعامل ال ّ
إداري مع املوظفني تحُ ّدد ّ

توقف عن انتظار الظروف املثالية
لن تدع ما�ضيك
يقرر م�ستقبلك
قيمة ،فتعلم منها ثم دعها
الأخ��ط��اء ّ
ترحل .القول �أ�سهل من الفعل؟ هذا يتوقف على
وجهة نظرك ،فعندما ت�سري الأم��ور على نحو �سيء،
حولها �إىل فر�صة لتتعلم �شي ًئا مل تكن تعرفه ،خا�صة عن نف�سك.
ِّ
حولها �إىل
آخر،
�
ل�شخ�ص
�سيء
نحو
على
أمور
ل
ا
ت�سري
وعندما
ِّ
ومتفهما.
ومت�ساحما،
كرميا،
فر�صة لتكون ً
ً
ً
املا�ضي هو جمرد تدريب ،واملا�ضي ينبغي �أن يعلمك
قط ًعا ولكن ،ب�أي حال ،ال ينبغي �أن يحدد م�سارك ما مل ت�سمح
له بذلك.
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الكثري من النا�س ينتظرون الوقت املنا�سب لكي يخطو اخلطوة
الأوىل ،ينتظرون الظروف املثالية للعمل ،ينتظرون توفر جميع ما
يحتاجونه …�إلخ ،ولكن هذا خط�أ كبري ،ولو توفرت الظروف املثالية
وتوفرت كل االحتياجات ملا كان هناك �شيء �صعب يف هذه احلياة
وحلقق اجلميع �أحالمهم و�أمانيهم ،ي�صبح عليهم االنتظار
فقط للوقت املنا�سب ثم يتحقق النجاح لوحده!
طريق النجاح مليء بالعقبات وال�صعاب،
ومهمتنا التغلب عليها ال انتظار ظروف
مثالية ،يكفي �أن تتوفر بع�ض
ال�رشوط لكي نبد�أ والباقي
ن�صنعه نحن بجهدنا
وعقولنا.

الإيجابية يف التفكري
يف كل مرة يواجه فيها
ف�شل معي ًنا
الفرد م�شكل ًة �أو اً
يف حياته يجب �أن يحافظ
على التفكري الإيجابي مهما
كان و�ضعه ،ويجب التوقف
عن نقد الذات ،بل ال بد من
تقدير �أي جمهود قمت به.

ن�صائح للتحدث بلباقة
 احلر�ص على التوا�صل الب�رصي �أثناء احلديث،واالبت�سام.
 جتنب ا�ستخدام امل�صطلحات العامية غرياملعروفة ل�ل�أف��راد الّ��ذي��ن يتم التحدث معهم،
واحلفاظ على و�ضوح اللغة قدر الإمكان.
كثريا �أثناء
 االبتعاد عن التفاخر ب��ال�� ّذاتً
احلديث.
ال�شخ�صية.
 جتنب تقدمي الكثري من املعلوماتّ
 احل��ر���ص على ع��دم ب��ث ال�شكوى واملظاملال�شخ�صية لكل من يتم التح ّدث معه.

�أهمية كتابة اجلدول اليومي
 mالتخل�ص من الفو�ضوية والتوتر.
 mالتحفيز اليومي ،والدافع لتنفيذ املهام.
 mال�شعور باحلرية والراحة �أثناء اال�ستمتاع يف
�أوقات الفراغ ،ملعرفة �أن ال�شخ�ص املنظم لوقته
�سوف ُينجز ما عليه من مهام وف ًقا جلدوله.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

املتاحف

�إ�ستاد ال�سيب الريا�ضي
حمافظة الربميي

تقع حمافظة الربميي يف اجلزء ال�شمايل الغربي من ُعمان ،وكانت تعرف قدميا
با�سم (توام) و(اجلو) ،وهي عبارة عن �سهل �شبه �صحراوي ينحدر من ال�سفوح اجلنوبية
جلبال احلجر الغربي ،وتدل الآثار املكت�شفة على وجود طرق برية ترجع �إىل عهود
موغلة يف القدم ،كما يدل الفخار وبقايا النحا�س والآثار الأخرى التي عرث عليها يف
حمافظة الربميي على وجود ح�ضارة قدمية.
تبعد والية الربميي عن العا�صمة م�سقط حوايل  370كم ،وي�ستطيع الزائر القادم
من حمافظة م�سقط الو�صول �إليها عرب طريقني رئي�سيني :الأول هو طريق الظاهرة
(عربي – حفيت) ,والثاين هو طريق الباطنة (�صحار – وادي اجلزي).

يعد �إ�ستاد ال�سيب الريا�ضي من �أحدث املالعب
الريا�ضية يف ال�سلطنة ،حيث مت افتتاحه يف عام
2005م.
وتقدر ال�سعة الإجمالية للإ�ستاد حوايل ()13000
متفرج ،ويحتوي الإ�ستاد على من�صة رئي�سية تت�سع
حل��وايل (� )250شخ�صا ،وا�سرتاحة تت�سع لـ ()50
�شخ�صا ،وبه مكان خم�ص�ص لل�صحفيني بعدد ()50
مقع ًدا ،وهو جمهز بنقاط تزويد الكهرباء والإنرتنت،
وغرفة للم�ؤمترات ال�صحفية حتتوي على ()50
مقع ًدا جمهزة بكافة املتطلبات ،ومركز �إعالمي
لل�صحفيني ،و( )4غرف للتعليق الريا�ضي.

جامعة ال�سلطان قابو�س

حديقـــة ال�صخــور
تقع حديقة ال�صخور يف والية الدقم مبحافظة الو�سطى ،وهي
عبارة عن حديقة طبيعية لل�صخور املت�شكلة على �أ�شكال حيوانات
منقر�ضة ،وبع�ض الأ�شكال الطبيعية ،وطفل مي�شي ،وغريها من
الأ�شكال الغريبة .كما ت�صنف احلديقة ب�أنها واح��دة من �أندر
احلدائق ال�صخرية الطبيعية يف العامل و�أكرثها غرابة .ومنذ �أن
مت الإعالن عن اكت�شاف احلديقة �سعت ال�سلطنة ال�ستغالل املكان
وت�سويقه �سياحيا وتهيئته ليتنا�سب مع تدفق ال�سياح والزائرين.
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ت�����ش��ك��ل امل��ت��اح��ف
�إط�ل�ال���ة ع��ل��ى م��ا���ض��ي
ُعمان وعراقتها ،ونافذة
ل�����س�بر �أغ�����وار ال��ت��اري��خ
وال��غ��و���ص يف �أع��م��اق��ه،
وت���خ���ت���زن ك����ن����و ًزا من
الرتاث والثقافة ،وتختزل
ق���رو ًن���ا م���ن احل�����ض��ارة
والبناء ،وم��ن �أج��ل ذلك
اهتمت ال�سلطنة بكنوزها
التاريخية وثروتها احل�ضارية ،و�أن�ش�أت
العديد من املتاحف املتنوعة بهدف املعرفة
التاريخية و�صيانة الرتاث الوطني وحفظه
ليبقى �شاه ًدا على عظمة الأر�ض والإن�سان
��اح��ا ل�ل�أج��ي��ال املتعاقبة
يف ُع��م��ان ،وم��ت ً
وللباحثني والدار�سني وزوار ال�سلطنة ،وجل
امل��ت��اح��ف ال ُعمانية يف حمافظة م�سقط
ومنها :متحف وزارة الرتاث والثقافة افتتح
ع��ام 1979م ،ومتحف التاريخ الطبيعي
افتتح عام 1985م ،ومتحف قوات ال�سلطان
امل�سلحة افتتح عام 1988م ،ومتحف الطفل

افتتح ع��ام 1990م ،وامل��ت��ح��ف ال ُعماين
الفرن�سي افتح عام 1992م ،ومتحف بيت
الزبري افتتح عام 1998م ،ومتحف بوابة
م�سقط افتتح ع��ام 2001م ،ومتحف بيت
ال�برن��دة افتتح ع��ام 2006م ،واملتحف
الوطني ال ُعماين افتتح عام 2015م.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ه��ذه املتاحف هناك
متحف �أر����ض ال��ل��ب��ان يف �صاللة افتتح
عام 2007م ،كما مت و�ضع حجر الأ�سا�س
ملتحف ُعمان عرب الزمان يف والية منح عام
2015م.

هي رزحة �رسيعة الإيقاع،
يبد�أ بها قبل الرزحة الكربى،
حيث يقوم بها ال�شباب متهي ًدا
لرزحة الكبار .وتعد الق�صافية
مبثابة املدر�سة التي يتدرب فيها
ال�شباب –من خالل ممار�ستها-
على �أ�صول فن الرزحة� .إيقاعها
ب�سيط� ,شعرها ق�صري البحر,
غالبا م��ا ي��ك��ون يف الو�صف
�أو ال��غ��زل ال�ب�ريء (العفيف).
�إال �أن الكبار قد ي�شاركون يف
«الق�صافية» ب�أ�شعار امل��دح
والهجاء �أو احل��رب .وع��ادة ال
ت�ستغرق الق�صافية وقتا طويال,
ح��ت��ى تخلو ال�����س��اح��ة ل��رزح��ة
الكبار.

�أفقي:

� .1إحدى الكليات التابعة للعلوم الطبية.
 .2جماعة يجتمعون يف �أمر � -إحدى كليات
العلوم الطبية.
 .3يهديه – عهد.
 .4معطي – من الأقارب.
 .5وعود – مكرر.
 .6للنفي – بيتي.
� .7صبور -مت�شابهات.
 .8ر�ؤ�ساء – جمع همزة.
 .9رق��دوا (معكو�سة) ناق�صة  -ا�سم جريدة
جامعة الكويت اجلامعية.
 .10ن�ص قنفذ – ن�ص هيئه التدري�س.

الكلمـــات املتقاطعـــة

تعد جامعة ال�سلطان قابو�س التي مت افتتاحها يف عام 1986م
ومعماريا عري ًقا ،ولقد عملت اجلامعة على �إيجاد بنية
علميا
ً
�رصحا ً
ً
�أكادميية وبحثية قادرة على حتقيق �إجنازات علمية م�شهودة ،وذلك
من خالل توفري �أحدث املختربات والأجهزة العلمية ،ورفد مكتباتها
اخلم�س ب�أحدث الإ�صدارات املتخ�ص�صة ،و�إقامة الفعاليات العلمية
كامل�ؤمترات والندوات وامللتقيات العاملية ،وذلك يف �سبيل حتقيق
ر�سالتها يف البحث العلمي وخدمة املجتمع والتعاون الدويل.

(الق�صافية)
فنَّ :

عمودي :

 .1من كليات جامعة الكويت.
 .2معظم الأمر -ال�سالم.
 .3جدول من املاء – �أجنز (معكو�سة).
 .4مت�شابهان – حرفه.
 .5عالج (معكو�سة).

 .6للنفي – �سمنه.
– ق�سم من �أق�سام العلوم (مبعرثه) غري
��� .7س��ط��و (م��ب��ع�ثره) – ��ض�روري معرف.
(معكو�سة) .
� .9أزعم – مت�شابهان.
 .8نوع من �أنواع الفاكهة (مبعرثه)
 .10مكرر – مرادف الثمن (مبعرثه).
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َا ْل َو َطنُ َ ..واْجِ ٌب َو َم ْ�س ُ�ؤولِـ َّي ٌ
ات

ان ُم ْ�س َت َق ًرا َي ْ�سك ُُن ِ�إل َْيهِ،
الوطَ ُن ،وكَ َما َ�سا َق ْت ُه َم َع ِ
اج ُم ال ُّل َغةُِ ،ه َو َذلِكَ امل ََحلُّ ا َّلذِي ا َّت َخ َذ ُه ا ِلإ ْن َ�س ُ
َ
وء
اء ،كَ ْو ُن ُه َم ْر َب َع َن�شْ�أَ ِتهِ ،و َخ ْيطَ ْار ِت َباطِ ِه َ ..ف ِب ِه ُه ُد ُ
تم ً
ام ِتهَِ ،ف َي ْن َت�سِ ُب �إِل َْي ِه ا ْن َ
ومكَا ًنا لمِ َ َق ِّر �إِ َق َ
َ
ال�سك ِْي َنةَِ ،وفِ ي ِه �أَ ْم ُن ا َ
ا�س ِت ْق َر ُار ال َع ْي ِ�ش.
ملك ِ
َانَ ،
وعلَي ِه ْ
َّ
ُ
َام ِل،
لإ ْن َ�س ِ
َو َم َع َت َعا ُق ِب ال َّز َم ِن َت ْن َ�ش�أ ِتلْكَ ا ْل َعال َق ُة ال َب ْي ِن َّي ُة ِل ِ
ان َو َم ْوطِ ِنهِِ ،ل ُت َ�ش ِّك َل َعال َق َة ال َّتك ُ
وم َح ِق ْي َق ِة ا ِال ْنت َِماءَِ ،و ُتعَبرِّ َ َع ْن كُ ْنـ ِه ِتلْكَ ا ْل َع َال َقةَِ ،ومِ �صْ َداقِ َّيت ِِها َ ..ومِ ْن
و ُت َر ِّ�س َخ َم ْف ُه َ
ات َعال َقت ِِهم
ُون فيِ طَ ِبي َع ِة َو ُم ْ�س َت َو َي ِ
امل َُ�سل ََّم ِ
ات �أَ ْن تجَ ِ َد فِ َئ ًة مِ ْن �أُ ْو َل ِئكَ ا َّل ِذ ْي َن َي ْخ َت ِلف َ
ات
�ص َوفْقـًا ِلل ُْم َت َغيرِّ َ ِ
ِب َوطَ ن ِِهم ،وَفيِ َد َر َج ِ
ات الإيمِ َ ِ
ات ُق َّو ِت َها؛ ف َُم ْ�س َت َو َي ُ
ان َت ْز َدا ُد َو َت ْن ُق ُ
ون َقلْبـًاَ ،م َع ال ِب ْي َئ ِة ا ُ
الرا�سِ ِخ ذ ِْه ًنا ،وا َ
ملحِ يطَ ِة فيِ ال َْوطَ ِن
مل ْك ُن ِ
َاع ِل َّيةَِ ،ب نْ َ
ال َّتف ُ
ي َّ
او ُة ِ�إيمْ َ ا ِنهِ،
الواحِ دَِ ،و َم ْر ِج ِع َّي ُة َذ ِلكَ َت�ؤُولُ ِل َذ ِ
ات الإِ ْن َ�س ِ
ان َنفْ�سِ هِ ،مِ ْن َح ْي ُث َن َق َ
َ
اعا ِت ِه َ ..وكُ ُّل َها
اح ُة فِ ْك ِرهَِ ،ومِ ْق َد ُار َو ْع ِيهَِ ،و ُم ْ�س َت َوى َث َقا َف ِتهَِ ،وطَ ِبي َع ُة َق َن َ
َو َر َج َ
الرا ِبطَ ِة
َل َها َعال َق ٌة ُم َبا�شرِ َ ٌة َب نْ َ
ي ال َّث َوابِتِ بمِ َ َبا ِد ِئ َها ،والأُ ُ�س ِ�س بمِ ُ ُثـ ِل َهاَ ،م َع َّ
قو ِة َّ
الوطَ ِن َّي ِة َو ِ�ص ْدقِ ا ْنت َِماءا ِت َها.
َ
َو ِبا ُ
مل َقا ِب ِل ف ََما َعلى َذلِكَ امل َْر ِء ا َّلذِي َي ِج ُد َوطَ نـًا َذا ِب ْي َئ ٍة ُم ْثلَى ،مِ ْن َح ْي ُث
مـَا ُي َ�ش ِّك ُل ُه لَـ ُه مِ ْن ا َ
ام
الم ال َّدا ِئ ِم ،وال ِو َئ ِ
ال�س ِ
مل� َأوى امل ُْ�س َتق ِِّـر ،واملَال ِذ الآمِ ِنَ ،و َّ
ات ُت َنظِّ ُم ا َ
ا ُ
حل َيا َة،
ِ�سَ ،ذلِكَ ال َعاهِ ِـل َل ُه َولأُ�سرْ َ ِت ِه وَمجُْ َت َم ِعهِِ ،ب َت�شرْ ِ ْي َع ٍ
مل َت َجان ِ
َو ُت� ِّؤم ُن ا َ
�سو ُد ُه
ات ال ِّن َز َاع ِ
ور ال ِفتنَ ِ َو َت َداعِ َي ِ
ات ،وَفيِ ُم َن ٍ
اخ َي ُ
ملع ِْي َ�شةََ ،و َتقِي �شرُ ُ َ
الرفَا ِه ال َك ِريمْ ِ َ ،ب ْل فيِ ُب ْع ٍد َع ِن
اَ ْل َع ْدلُ َ ،و َت َر ٍ
ابط َي ُع ُّم ُه َ
امل�ساوا ُةَ ،و َو َ�سطِ َع ْي�ش َّ
ُون ُم ْن ِ�ص ًفا َم َع َذا ِت ِه َو َوطَ ِن ِه ؟!  ..يقول
َّ
ال�ض َنكِ � .. ! ،أَ َما َي ِج ُب َعل َْي ِه �أَ ْن َيك َ
اج َع ْل َه َذا َب َل ًدا �آمِ ًنا َو ْار ُز ْق
َت َعالىَ فيِ كِ َتا ِب ِه اَ ْل َع ِز ْي ِز َ } :و�إِ ْذ َقالَ �إِ ْب َراهِ ُ
يم َر ِّب ْ
ات َم ْن � َآم َن مِ ْن ُه ْم ِباللهَّ ِ َوا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر ۖ َقالَ َو َم ْن كَ ف ََر َف�أُ َم ِّت ُع ُه
�أَ ْه َل ُه مِ َن ال َّث َم َر ِ
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َق ِليلاً ُث َّم �أَ�ضْ طَ ُّر ُه ِ�إلىَ َع َذ ِ
اب ال َّنا ِر ۖ َو ِب ْئ َ�س المْ َِ�ص ُ
ري{ ُ�س َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ات
َاوي لمِ ُ َتطَ َل َب ِ
الوطَ ِن بمِ َ ا َ
ي�ش ِّك ُل ُه مِ ْن َذلِكَ الإِ َن��ا ِء احل ِ
َو َح ْي ُث �إِ َّن َ�س َ
الم َة َ
َو َم َ�صال ِِح َم ْن َي ْح َيا فِ ْي ِه َف ِ�إ َّن َها ـ كَ و ُن َها َت ْ�أتِي َعلَى َر�أْ ِ�س ا َلأ ْو َل ِو َّي ِ
ات ـ هِ ي كَ َذلِكَ فيِ
والرئ ِْي�سِ ُّي
اج َب ِ
ُم َق ِّد َم ِة َو ِ
ات اَلمْ َْرء تجِ َ ا َه َوطَ ِنهَِ ،و ُهو امل َُ�ساهِ ُم الأَ َّولُ فيِ تحَْ ق ِْي ِق َهاَّ ،
وم ِت َها َوا ِْ�ست ِْم َرا ِر َها.
فيِ َت ْر�سِ ْيخِ َهاَ ،وبمِ َ ا َيكْفلُ َ�ض َم َ
ان َديمْ ُ َ
به َي ْ�س ُمو عِ ًّزاَ ،و َع َل َْي ِه َي ْعلُو ف َْخ ًرا،
ان؛ ٍ
َوال َغ ْر َو � ْأن ُيع َّد اَل َْوطَ ُن َر ْم ًزا ِلك ََر َام ِة الإِ ْن َ�س ِ
ام،
َو ِ�إل َْي ِه َي ْن َتمِ ي َت َ�أ ُّ�صلاً َ ،ومِ ْن خِ ال ِل ِه َي ِج ُد ُه ِو َّي ًة َ ..وباِل َّتاليِ تبرْ ُ ُز ُه َنا اَلمْ َ�سْ�ؤُو ِل َي ُ
ات اَلجْ ِ َ�س ُ
اء
تجِ َ ا َه اَ ْل َوطَ ِن ،فيِ اَلمْ ُ َعا َد َل ِة اَ ْل َب ْين َِّيةَِ ،واَ ْل َّرابِطِ اَ ْل َوطَ ن ِِّي ،ا َّلذِي ُيترَْ ِج ُم َو ِب َجال ٍء َذلِكَ ا اْ َِل ْنت َِم َ
ان
ان َت ْنطل ُِق فيِ َخطَ َواتِها الأُولىَ مِ ْن َذ ِ
اَلحْ َ ق ِْيق ََِّيَ ،وبالمِ ُ َقا ِب ِل َف�إِ َّن َع َمل َِّي ِ
ات ا ْ إَِل ْن َ�س ِ
ات ِب َنا ِء ا ْ أَلَ ْوطَ ِ
ال�صالحِ َ َة
َنفْ�سِ هِ ،مِ ْن َح ْي ُث َت ْنم َي ُة ِتلْكَ ال َّذ ِ
ام ا ْ أَلَ َّو ِل ،حِ نْ َ
اتَ ،و ِب َنا� َؤها يف اَلمْ َ َق ِ
ي َذاكَ نجَ ِ ُد الأُ�سرْ َ َة َّ
َوامل ُْج َت َم َع الفَاعِ َلَ ،وباِل َّتايل اَل َْوطَ َن ِب َ�شك ِْي َم ِت ِه َو ُق َواه.
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