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لقد ارتبط ال ُعمانيون ارتباطا وثيق ًا بالبحر ،م�سجلني �صفحات نا�صعة البيا�ض يف �سجل
الأجماد والبطوالت ال ُعمانية العريقة ،فال يخلو �سجل �أجمادهم البحرية من حمطات م�ضيئة
يف التاريخ ال ُعماين ال�ضارب يف ال ِق َد ِم ،فكانت منجزاتهم عظيمة ،وما خلَّفوه من �إرث عريق
م�صدر فخر وعز للأجيال وتعاقبهم عرب احلقب والأزمان ،فمن هذا املنطلق �أولت ال�سلطنة
ج ّل الرعاية وعظيم االهتمام باملوروثات البحرية ،وب�سجل ُعمان البحري احلافل بالأجماد،
م�ستلهمة يف ذلك التوجيهات ال�سديدة والفكر املنري من لدن موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -فمع بداية ال�سنوات الأوىل للنه�ضة
املباركة انطلقت �سفن ُعمان جتوب �أرجاء املعمورة �رشق ًا وغرب ًا حتيي الرتاث ال ُعماين
معرفة باحل�ضارة ال ُعمانية وموروثاتها التاريخية العريقة.
البحري اخلالدِّ ،
منذ �أن التحقت ال�سفينة (�شباب ُعمان) بالبحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف مايو 1978م
حققت منجزات عديدة ومتنوعة ،وكانت �سفري ُعمان البحري حول العامل ،ناقلة م�شاعل
احل�ضارة ال ُعمانية ،وم�ؤكدة على ما حققه ال ُعمانيون من �أجماد عرب التاريخ من خالل
م�شاركاتها يف املهرجانات وال�سباقات الدولية ،وخري دليل على ذلك �شواهد اجلوائز
والك�ؤو�س الدولية التي ح�صدتها ال�سفينة التي على نهجها جاءت الأوامر ال�سامية جلاللته
حفظه اهلل ورعاه -ببناء ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) يف �أبريل 2012م ،والتي ان�ضمت�إىل �أ�سطول البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية يف نوفمرب 2014م.
وها هي ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) تنطلق يف رحلتها الدولية الرابعة �إىل القارة
الأوروبية (�صواري املجد وال�سالم) والتي ت�ستمر قرابة ال�ستة �أ�شهر ،حتمل على طيات
�أ�رشعتها وبني جنباتها ر�سائل عدة ،ت�ؤكد من خاللها على عمق املا�ضي ل ُعمان و�أ�صالة
�إرثها التاريخي ،وما يتمتع به ال ُعمانيون من قيم ح�ضارية وثقافية ،ممزوجة بروح احلا�رض
امل�رشق ل ُعمان ،و�أن ربان البحار لهم �أحفاد �أ�صحاب ب�صمات يف خرائط املهرجانات
وال�سباقات الدولية لل�سفن ال�رشاعية ،كما �أن ال�سلطنة دائما �ستبقى تواقة للمحبة وال�سالم،
نهجا �أ�صيال ور�صي ًنا لل�سلطنة بقيادة جاللته -حفظه
و�سيظل تر�سيخ مبد�أ �أوا�رص ال�صداقة ً
يعم اخلري والرخاء والوئام �سائر دول املعمورة.
اهلل ورعاه -و�أن َّ
ون�س�أل اهلل تعاىل التوفيق والنجاح لل�سفينة ولطاقمها يف حلهم وترحالهم
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تنفيذا للأوامر ال�سامية جلاللة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �سفينة
�شباب عُ مان الثانية تتوجه �إىل
القارة الأوروبية يف رحلتها الدولية
الرابعة (�صواري املجد وال�سالم)
�ص21-16

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

العقيـد الركــن� /إبــراهيـــم بـــن �سعيــد بــن نـا�صـر املعمـــري
مدير التوجيه املعنوي
مديــر التحــريـــر

�ضابط مدنــــــي /هنادي بنت مقبــــول بن �إبراهــيم اخلنجريــة

بتوجيهات �سامية من جاللة
�سي
ال�سلطان املعظم ال�سلطنة ُت رِّ
رحالت �إغاثة �إىل اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ال�صديقة بعد
تعر�ضها لأنواء مناخية ا�ستثنائية
�ص23-22
مدرعات �سلطان عُ مان باجلي�ش
ال�سلطاين العُماين حتتفل
بيومها ال�سنوي
�ص25-24

التحرير ال�صحفي

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

التدقيق اللغوي

النقيــب /هـوي�شــل بن خليـف بن هوي�شــل النا�صـــــري
الإخراج والت�صميم والتنفيذ الفني

العنــــوان
مدير حترير جملة جند عمان
�ص.ب  - ١١٣ :الرمز الربيدي:
 - ١٠٠م�سقط � -سلطنة عمان

الوكيــــــــل /نـا�صــر بـن حمــــد بـن �سليـــم املالكـــــــــي
الرقيـب �أول� /ســامـي بن �ســعيـد بن �صالــح الزكوانـــــــي
مــدنــــــــي� /سـامـي بن عبـداللـه بن عيـ�سى البحـــــري
الهواتف

الإعالنات واال�شرتاكات

٢٤٣٣٨٧٣٤ - ٢٤٣٣٣٣٦١
فاك�س ٢٤٣٣٨٠٦٩ :

يتفق ب�ش�أنها مع هيئة التحرير

املوقع الإلكرتوين

الربيد الإلكرتوين

www.mod.gov.om

jundoman.mod@gmail.com

اجلي�ش ال�سلطاين العُماين
ي�ستقبل املواطنني الباحثني عن
عمل للتوظيف والتجنيد يف �صفوفه
�ص31-28

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

املالزم �أول /يون�س بن �ســالـم بن مبـــارك املحــروقــــي
املالزم �أول /حممـود بـن �صالـح بن �ســعيد الربا�شـــــدي
املـــــــالزم /خالــد بن �ســــبيل بن داديـــن البلو�شـــــــي
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هيئة التحرير

املالزم �أول /نا�صــر بـن خميــ�س بـن م�صبـح الكلبانـــي

•

الفريـق الركن� /أحمد بن حارث بن نا�صر النبهانـي
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

HCG

يف هذا العدد

πjô
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جملة ع�سكرية ثقافية ي�صدرها �شهريا التوجيه املعنوي
برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
وزارة الدفاع
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معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ي�ستقبل معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الياباين
ا�ستقبل معايل ال�سيد ب��در ب��ن �سعود
البو�سعيدي ال��وزي��ر امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع مبكتبه مبع�سكر بيت الفلج يوم 4/8
معايل م�ساهي�سا �ساتو وزير الدولة لل�ش�ؤون
اخلارجية الياباين والوفد املرافق له.
مت خ�لال املقابلة ت��ب��ادل الأح��ادي��ث
ال��ودي��ة ،وا�ستعرا�ض جم���االت التعاون
القائمة بني البلدين ال�صديقني ،وبحث عدد
من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

ا�ستقباالت معايل الأمني العام بوزارة الدفاع

• ا�ستقبل م��ع��ايل حممد ب��ن نا�رص
الرا�سبي الأمني العام بوزارة الدفاع مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  4/1الفريق ال�سري
ج��ون ل��ورمي�ير كبري م�ست�شاري ال��دف��اع
ب��وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�رشق
الأو�سط.
وقد مت خالل املقابلة تبادل الأحاديث
الودية ،والتطرق �إىل عدد من الأم��ور ذات
االهتمام امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني.

ا�ستقباالت الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
• ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن
حارث النبهاين رئي�س �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  4/1الفريق ال�سري
جون لورميري كبري م�ست�شاري الدفاع
ب��وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون
ال�رشق الأو�سط.
العــدد 508
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• وا�ستقبل الفريق الركن رئي�س
�أرك����ان ق���وات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 4/9
اللواء الركن روبرت جونز قائد القوة
امل�شرتكة الدائمة الربيطاين والوفد
املرافق له.
• كما ا�ستقبل ال��ف��ري��ق الركن
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم 4/9
الفريق بحري جيم�س مالوي قائد
القوات البحرية بالقيادة الو�سطى
الأمريكية والوفد املرافق له.

• كما ا�ستقبل معايل الأم�ين العام
ب��وزارة الدفاع مبكتبه يوم  4/9الفريق
بحري جيم�س مالوي قائد القوات البحرية
بالقيادة الو�سطى الأم��ري��ك��ي��ة وال��وف��د
املرافق له.
وق����د رح����ب م��ع��ال��ي��ه ب��ال�����ض��ي��ف
الأم��ري��ك��ي،ومت خ�لال املقابلة تبادل
وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات
االهتمام امل�شرتك.
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• كما ا�ستقبل الفريق الركن �أحمد
ب��ن ح��ارث النبهاين رئي�س �أرك��ان
ق���وات ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  4/1الفريق
بحري بو �سوك جونغ رئي�س مكتب
الدعم الع�سكري بجمهورية كوريا
اجلنوبية.

• وا�ستقبل الفريق الركن �أحمد بن
ح��ارث النبهاين رئي�س �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  4/16وف��د جامعة
الدفاع الوطني بجمهورية باك�ستان
الإ�سالمية ال�صديقة.
وق��د رح��ب الفريق الركن رئي�س
�أرك����ان ق���وات ال�سلطان امل�سلحة
بالوفود ال��زائ��رة ،ال��ذي��ن ع�بروا عن
�سعادتهم بزيارة ال�سلطنة ،كما مت
تبادل معهم وجهات النظر وبحث عددٍ
من الأم��ور الع�سكرية يف املجاالت
املختلفة ذات االهتمام امل�شرتك.

قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يقوم بزيارة دولة قطر ال�شقيقة
قام يوم  4/9اللواء الركن مطر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين والوفد
الع�سكري املرافق له بزيارة دولة قطر ال�شقيقة،

ا�ستغرقت يومني ،ح�رض خاللها فعاليات ختام
مترين (الع�ضيد2019م) وال��ذي نفذته يوم
 4/10القوات امل�سلحة القطرية.
7
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اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يحتفل بتخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين بقوات الفرق وتكرمي املجيدين من منت�سبيها
• احتفلت قوات الفرق باجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  4/2بتخريج دفعة من اجلنود
امل�ستجدين ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن
مطر بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين.
ب���د�أ االح��ت��ف��ال ال���ذي �أق��ي��م ع��ل��ى م��ي��دان
اال�ستعرا�ض الع�سكري التابع لقوات الفرق ب�أداء
التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ال��ذي قام
با�ستعرا�ض ال�صف الأمامي للطابور ،بعد ذلك
قدم اخلريجون عر�ضا ع�سكريا بامل�سري العادي
وحركات ال�سالح ،بعدها قام راعي املنا�سبة
بتوزيع اجلوائز التقديرية على �أوائ��ل الدفعة
املتخرجة يف خمتلف الأن�شطة التدريبية ،حيث
حقق اجلندي امل�ستجد عامر بن �سامل امل�شيخي
امل��رك��ز الأول على امل�ستوى ال��ع��ام ل��ل��دورة،
وح�صل اجلندي امل�ستجد �سامل بن �سعيد الروا�س
على املركز الأول يف امل�شاة ،كما نال اجلندي
امل�ستجد حممد بن بخيت احلمر املركز الأول
يف الرماية� ،أما يف اللياقة البدنية فكان املركز
الأول من ن�صيب اجلندي امل�ستجد عبداهلل بن
�سعيد رعفيت.
ويف اخلتام �أدى اخلريجون ق�سم الوالء ونداء الت�أييد وهتفوا
ثالث ًا بحياة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه.
• كما احتفلت قوات الفرق باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يوم 4/2
بتكرمي املجيدين من منت�سبيها ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن مطر
بن �سامل البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
وي�أتي هذا التكرمي تقديرا جلهودهم املخل�صة وتفانيهم يف
�أداء الواجب الوطني املقد�س ،و�إجادتهم يف خمتلف امل�سارات
الوظيفية والفعاليات.
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قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يزور جمهورية باك�ستان
قام يوم  3/31اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والوفد
الع�سكري امل��راف��ق له ب��زي��ارة ر�سمية جلمهورية
باك�ستان الإ�سالمية ال�صديقة ا�ستغرقت عدة �أيام.
والتقى ال��ل��واء ال��رك��ن طيار قائد �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين ي��وم  4/1بالفريق �أول طيار
جماهد �أنور خان رئي�س �أركان �سالح اجلو بجمهورية
باك�ستان الإ�سالمية.
وقد �أجريت مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية لقائد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لدى و�صوله مقر قيادة �سالح
اجلو الباك�ستاين ،حيث �أدت ثلة من حر�س ال�رشف
التحية الع�سكرية له ،ثم قام اللواء الركن طيار قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين با�ستعرا�ض حر�س
ال�رشف.
عقب ذلك عقدت جل�سة مباحثات ر�سمية بني
اجلانبني ،مت خاللها تبادل الأحاديث الودية وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك بني اجلانبني.
كما التقى ال��ل��واء ال��رك��ن طيار مطر ب��ن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بالفريق
�أول بحري زف��ر عبا�سي رئي�س �أرك���ان البحرية
بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية .ومت خالل اللقاء
ا�ستعرا�ض العالقات الطيبة بني اجلانبني.

البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية تنفذ التمرين البحري ( �أ�سد البحر )
• ب��د�أت يوم  4/22البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية يف تنفيذ التمرين البحري (�أ�سد البحر)
مب�شاركة ع��دد م��ن �سفن �أ�سطولها البحري،
وب�إ�سناد ط��ائ��رات من �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين.
بد�أ التمرين ب�إيجاز عن جمرياته وفعالياته
بقاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية ،كما �سينفذ
امل�����ش��ارك��ون يف ال��ت��م��ري��ن بع�ض الأن�شطة
وامل�سابقات املتنوعة خالل فعاليات التمرين
الذي ي�ستمر حتى .5/3
• وقد قام يوم  4/25اللواء الركن بحري
ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي ق��ائ��د البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ب��زي��ارة ملوقع التمرين
البحري (�أ�سد البحر ).
وقد اطلع اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية على �سري فعاليات التمرين
وط��رق وو�سائل و�أ�ساليب تنفيذها مبا يحقق
الأه����داف امل��ت��وخ��اة ،ف�ضال عما ي�شكله هذا
التمرين من فر�ص لتبادل اخل�برات بني �أطقم
ال�سفن امل�شاركة ،وا�ستمع �إىل �رشح واف عن �سري
فعاليات التمرين.
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ا�ستقباالت قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
• ا�ستقبل اللواء الركن بحري عبداهلل بن خمي�س
الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه
مبع�سكر املرتفعة يوم  4/16معايل بيرت واط�سون
رئي�س اللجنة الت�رشيعية بحكومة غرب �أ�سرتاليا
والوفد املرافق له.
ومت خ�لال املقابلة تبادل الأح��ادي��ث الودية
وب��ح��ث وج��ه��ات النظر يف ع��دد م��ن الأم����ور ذات
االهتمام امل�شرتك.
•• كما ا�ستقبل اللواء الركن بحري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 4/8الفريق بحري جيم�س مالوي قائد القوات
البحرية بالقيادة الو�سطى الأمريكية.
•• وا�ستقبـل اللــواء الركــن بحــري قائد البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 4/14العقيد مبارك علي ال�صباح قائد قوة الواجب
املختلطة ( )152مبملكة البحرين ال�شقيقة.
يف بداية املقابلتني رحب اللواء الركن بحري
قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بال�ضيوف ،ومت
خالل املقابلتني تبادل الأحاديث الودية ،وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك يف املجاالت
البحرية.
هذا ،وقام ال�ضيفان بعد ذلك بزيارة ملركز الأمن
البحري ،حيث كان يف ا�ستقبالهما العميد الركن
بحري من�صور بن حممد اخلرو�صي رئي�س مركز
الأمن البحري.
وا�ستمع ال�ضيوف �إىل �إيجاز عن مهام و�أدوار
مركز الأم���ن البحري املتمثلة يف �إدارة وقيادة
عمليات الأمن البحري �ضد املخاطر البحرية ،و�أدوار
املركز التن�سيقية بني �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
واجل��ه��ات الأمنية وامل�ؤ�س�سات الأخ���رى املدنية
بال�سلطنة.

���ش��ارك ال��ل��واء الركن بحري عبداهلل بن القوات البحرية لدول جمل�س التعاون لدول
خمي�س الرئي�سي قائد البحرية ال�سلطانية اخلليج العربية ،والذي عقد خالل الفرتة (-16
العمانية يف االجتماع الثامن ع�رش لقادة  )4/19باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
ُ
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اختتم يف ال�صالة الريا�ضية مبع�سكر الأمان
باحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين يوم  4/9دوري الكرة
الطائرة لعام  2019م بني كتائب ووح��دات
احلر�س ال�سلطانــي ال ُعماين حتت رعايــة اللــواء
الركــن خليفـة بن عبداهلل بن �سعيد اجلنيبي قائد
احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين.
وق��د جمعت امل��ب��اراة اخلتامية بني فريق
الكتيبة الأوىل وفريق الكتيبة الرابعة وانتهت
بفوز فريق الكتيبة الأوىل بنتيجة ثالثة �أ�شواط
مقابل �شوطني.
ويف اخلتام ق��ام راع��ي املنا�سبة بتوزيع
اجلوائز والك�ؤو�س على م�ستوى الفرق والأفراد
احلا�صلني على املراكز الأوىل يف البطولة.
فعلى م�ستوى الفرق ح�صل فريق الكتيبة

الأوىل على املركز الأول على م�ستوى الوحدات
الكربى ونال ك�أ�س البطولة ،وجاء فريق الكتيبة
الرابعة يف املركز الثاين ،بينما جاء فريق كتيبة
الإ�سناد يف املركز الثالث� ،أما على م�ستوى

ا�ستقباالت �آمر كلية الدفاع الوطني

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي�شارك يف االجتماع الثامن ع�شر
لقادة القوات البحرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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ختام دوري احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين للكرة الطائرة لعام 2019م

الوحدات ال�صغرى فقد ح�صل فريق وحدة �أمن
الطريان ال�سلطاين على املركز الأول ،فيما ح�صل
فريق وحدة املهام اخلا�صة على املركز الثاين،
وجاء فريق مديرية الور�ش يف املركز الثالث.

• ا�ستقبل اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن
�آمر كلية الدفاع الوطني مببنى الكلية مبع�سكر
بيت الفلج يوم  4/9اللواء الركن روبرت جونز
قائد القوة امل�شرتكة الدائمة الربيطاين والوفد
املرافق له.
وق��د رح��ب ال��ل��واء الركن �آم��ر كلية الدفاع
الوطني بقائد القوة امل�شرتكة الدائمة الربيطاين،
ومت خ�لال املقابلة تبادل الأح��ادي��ث الودية،
وبحث وجهات النظر يف الأم��ور ذات االهتمام
امل�شرتك.
•• وقام يوم  4/9وفد دورة الدفاع الوطني
ودورة احل��رب باململكة الأردن��ي��ة الها�شمية
برئا�سة العميد ال��رك��ن حممد ف�لاح اجلعافرة
ب��زي��ارة �إىل كلية ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ،وك��ان يف
ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر الكلية مبع�سكر بيت
الفلج اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية
الدفاع الوطني.
•• كما قام يوم  4/18وفد جامعة الدفاع
الوطني بجمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�صديقة
ب��زي��ارة �إىل كلية ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ،وك��ان يف
ا�ستقبالهم لدى و�صولهم مقر الكلية مبع�سكر بيت
الفلج �آمر كلية الدفاع الوطني .
وقد �شاهد الوفدان خالل الزيارتني فيلما
مرئيا عن كلية الدفاع الوطني واملنهاج العام
للكلية ،كما ا�ستمعا �إىل �إي��ج��از ع��ن الكلية،
واطلعا على �أق�سام ومرافق الكلية املختلفة وما
حتويه من قاعات متنوعة �صممت وفق �أحدث
املوا�صفات وزودت ب�أف�ضل النظم التعليمية
وامل�����س��اع��دات التدريبية ،و�أن��ظ��م��ة ال�شبكات
الإلكرتونية املتعددة الأغرا�ض.
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اللجنة التح�ضريية لالجتماع الت�شاوري للجنة الع�سكرية العليا بدول جمل�س التعاون تبد�أ اجتماعها يف م�سقط

قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بالإنابة ي�ستقبل رئي�س مكتب الدعم الع�سكري بجمهورية كوريا اجلنوبية
ا�ستقبل العميد الركن بحري �سعيد بن عبداهلل
ال�ساعدي قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية بالإنابة
مبكتب قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية مبع�سكر
املرتفعة يوم  4/1الفريق بحري بو �سوك جونغ
رئي�س مكتب الدعم الع�سكري بجمهورية كوريا
اجلنوبية.
ومت خ�لال املقابلة تبادل الأح��ادي��ث الودية
وبحث وجهات النظر يف عدد من الأمور املتعلقة
باملجاالت البحرية بني البلدين ال�صديقني.

بد�أت يوم � 4/29أعمال اجتماع اللجنة
التح�ضريية لالجتماع الت�شاوري للجنة
الع�سكرية العليا لر�ؤ�ساء الأركان بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
وق��د ت��ر�أ���س االجتماع ال��ذي عقد بنادي
ال�شفق ال��ت��اب��ع ل��ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
العميد �أول الركن حمد بن را�شد البلو�شي
م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
للعمليات والتخطيط بح�ضور م�ساعدي
ر�ؤ�ساء الأركان للقوات امل�سلحة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،كما �شارك يف
االجتماع �سعادة اللواء الركن �أحمد بن علي
�آل علي الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية
بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي.
ويبحث االجتماع عدداً من املو�ضوعات
يف جماالت التعاون الع�سكري القائم بدول

تخريج دورة الأركان البحرية ال�صغرى
احتفلت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ي��وم 4/ 16
ممثلة مبدر�سة الأركان البحرية ال�صغرى بقاعدة �سعيد بن
�سلطان البحرية بتخريج دورة الأركان البحرية ال�صغرى
حتت رعاية العميد الركن بحري� /شام�س بن حممد احلب�سي
م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سطان امل�سلحة للإدارة.
وقد قام راع��ي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز التقديرية
على ال�ضباط اخلريجني احلا�صلني على املراكز الأوىل يف
امل�ستوى العام للدورة وال�شهادات للخريجني.

تخريج دورة ال�ضباط الت�أ�سي�سية باخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
املجل�س متهيداً لرفعها الجتماع اللجنة
الع�سكرية العليا لأ�صحاب املعايل وال�سعادة
ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س

التعاون لدول اخلليج العربية والتي �ستعقد
اجتماعها الت�شاوري يف الأول م��ن مايو
2019م يف م�سقط.

تخريج دورة ر�ؤ�ساء الفرق املو�سيقية مبو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
اح��ت��ف��ل��ت مو�سيقى اجل��ي�����ش ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  4/8بتخريج دورة ر�ؤ�ساء الفرق
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املو�سيقية لعدد من منت�سبي مو�سيقى اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين� ،إىل جانب م�شاركة عدد من

املنت�سبني من دولة قطر ،واململكة الأردنية
الها�شمية ،واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ال�شعبية حتت رعاية العميد الركن �سامل بن
خويطر املقبايل قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
بالإنابة.
وقد ا�ستمع راع��ي املنا�سبة واحل�ضور �إىل
�إيجاز عن الدورة وما ت�ضمنته من مواد نظرية
وتطبيقات عملية ،كما �شاهدوا عر�ضا مرئيا
ت�ضمن م�سار ال��دورة ومراحلها املختلفة ،ويف
اخل��ت��ام ق��ام قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
ب��الإن��اب��ة ب��ت��وزي��ع اجل��وائ��ز لأوائ����ل ال���دورة
وال�شهادات للخريجني.

احتفلت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع يوم  4/2بتخريج دورة ال�ضباط
الت�أ�سي�سية لعدد من �ضباط اخلدمات الهند�سية مب�شاركة �ضباط من خمتلف
�أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وذلك حتت رعاية العميد الركن مظلي عبداهلل بن
حممد ال�رشيقي قائد لواء امل�شاة ( )23باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.
ا�شتمل احلفل على توزيع اجلوائز على املجيدين وت�سليم ال�شهادات
للخريجني ,ثم �ألقى �آمر مركز التدريب باخلدمات الهند�سية كلمة حث فيها
اخلريجني على اال�ستفادة مما تعلموه يف حياتهم العملية والعلمية ،كما �ألقى
�أحد ال�ضباط اخلريجون كلمة نيابة عن زمالئه �شكر فيها هيئة التوجيه والتدريب
على ما قدموه لهم خالل فرتة الدورة ،م�شيدا بالفائدة التي ح�صلوا عليها.

اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع تنظم عدد ًا من فعاليات التثقيف املروري
نظمت اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع يوم 4/1
ب�صالتها الريا�ضية مبع�سكر املرتفعة فعاليات متنوعة
يف التثقيف امل��روري ،وذلك حتت رعاية العميد طبيب
علي بن نا�رص امل�سكري رئي�س اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة.
وقد قام راعي املنا�سبة بتكرمي املديريات الفائزة
بك�أ�س رئي�س اخلدمات الهند�سية للتثقيف امل��روري،
بالإ�ضافة �إىل تكرمي املحا�رضين وال�سائقني املجيدين
باخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع.
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ختام بطولة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية للإبحار ال�شراعي والتجديف

اختتمت يوم  4/10بطولة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية للإبحار
ال�رشاعي للقوارب ال�رشاعية (البيكو) وقوارب التجديف (الكاياك).
رع��ى فعاليات ختام البطولة التي �أقيمت ب�أكادميية ال�سلطان
قابو�س البحرية العميد الركن بحري (متقاعد) ر�شيد بن حمدان العبيدي
الذي �أعطى �شارة بدء �سباق قوارب التجديف (الكاياك) ،ثم �شاهد راعي
املنا�سبة واحل�ضور عر�ض الدراجات املائية مب�صاحبة عزف مقطوعات
مو�سيقية متنوعة ملو�سيقى البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،تال ذلك انطالق
�سباق القوارب ال�رشاعية (فئة البيكو).
ويف اخلتام قام راعي املنا�سبة بتوزيع اجلوائز للفائزين باملراكز
الأوىل ،وال�شهادات التقديرية للم�شاركني يف فعاليات البطولة.

الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع ت�شارك يف املنتدى العاملي للجغرافيا املكانية مبملكة هولندا
وم�ؤمتر االحتاد الدويل للم�ساحني بجمهورية فيتنام اال�شرتاكية
• �شاركت الهيئة الوطنية للم�ساحة ب��وزارة الدفاع يف املنتدى العاملي
للجغرافيـا املكانيـة  2019الـذي عقــد فـي مدينـة �أم�ستــردام مبملكــة هـولندا
خــالل الفرتة من .4/4-2
وقد تر�أ�س وفد الهيئة امل�شارك يف هذا املنتدى العميد الركن جوي �أحمد بن
�سيف البادي رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة ،حيث �ألقى ورقة عمل يف املنتدى
بعنوان «�سيا�سة م�شاركة البيانات والتكامل يف �سلطنة عمان» تناولت �أهمية
م�شاركة البيانات وتكاملها والتي تعد �أم ًرا �رضور ًيا حلكومة وجمتمع فاعلني.
و�سلطت الورقة ال�ضوء على دور الهيئة الوطنية للم�ساحة يف توفري البيانات
اجلغرافية املكانية من خالل �سيا�سة �إن�شاء وتبادل البيانات للتعامل مع ا�ستخدام
املعايري واملوا�صفات الفنية مع الت�أكيد على �سيا�سة م�شاركة البيانات وتكاملها.
• كما �شاركت الهيئة يف م�ؤمتر االحتاد الدويل للم�ساحني ( )FIGالذي عقد
يف العا�صمة الفيتنامية (هانوي) خالل الفرتة من  ،4/ 26 - 22حيث ي�ضم
االحتاد يف ع�ضويته ( )115دولة .
ُع� ِر� َ��ض خ�لال ه��ذا امل�ؤمتر التجارب و�آخ��ر ما تو�صلت �إليه امل�ؤ�س�سات
امل�ساحية وال�رشكات يف علم اجلغرافيا املكانية والتكنولوجيا املرتبطة به مع
و�ضع التو�صيات التي يجب اتباعها يف �سبيل تكامل منظومة البنية الأ�سا�سية
العاملية اخلا�صة بعلم اجلغرافيا املكانية.
وقد ركزت حماور امل�ؤمتر يف دورته احلالية على التحديات التي تواجه
الو�صول �إىل الدقة العالية يف مناذج االرتفاعات ،وكذلك طرق مواءمة البيانات
اجلغرافية النقطية ( )clouds pointsالتي ت�أتي من م�صادر خمتلفة.

مركز الأمن البحري ينفذ مترين (الأمن البحري 2019م)
نفذ مركز الأمن البحري يوم  4/22مترين (الأمن البحري 2019م)،
مب�شاركة عدد من �أ�سلحة ق��وات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات الع�سكرية
والأمنية الأخرى� ،إىل جانب م�شاركة �إحدى �رشكات جمموعة �أ�سياد.
وقد مت تنفيذ التمرين والتي جرت فعالياته يف البحر الإقليمي ال ُعماين
وفق �سري �أح��داث التمرين وخطط تنفيذه مبا يحقق الأه��داف الوطنية
املتوخاة ،ووفقا للمهام والواجبات املوكلة للم�ؤ�س�سات والأجهزة الع�سكرية
والأمنية واملدنية امل�شاركة.

ويعد مترين الأمن البحري �أحد التمارين املخطط لها �ضمن الربنامج
التدريبي للمركز لهذا العام ،ويهدف �إىل تن�سيق وتوحيد اجلهود والعمل
التكاملي لكافة اجلهات املعنية مبكافحة التهديدات الأمنية البحرية،
وغريها من اخلطط والإج��راءات وت�أمني �سالمة خطوط املالحة البحرية،
ومراجعة وتطوير الإج��راءات واخلطط ملكافحة الأن�شطة غري امل�رشوعة،
وكافة �أ�شكال اجلرمية البحرية املنظمة يف املوانئ.

وفد دورة الدفاع الوطني ودورة احلرب باململكة الأردنية الها�شمية يزور متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة

زيارات مركز الأمن البحري
• ق��ام ي��وم  4/9اللواء الركن روب��رت
جونز قائد القوة امل�شرتكة الربيطاين والوفد
املرافق له بزيارة ملركز الأمن البحري،
• كما قام يوم  4/8وفد من القوات البحرية
الإيطالية برئا�سة العقيد بحري فران�سي�سكو
مارا�س بزيارة ملركز الأمن البحري.
وق��د كان يف ا�ستقب��ال ال�ضي��وف العمي��د
الركن بحري من�صور بن حممد اخلرو�صي رئي�س
مركز الأم��ن البحري ,وخ�لال الزيارتني ا�ستمع
الوف��دان �إىل �إيج��از ع��ن مه��ام و�أدوار املرك��ز
املتمثلة يف �إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري
�ض��د املخاطر البحرية ،كما اطلعا على الأجهزة
واملعدات احلديثة امل�ستخدمة يف �إ�سناد عمليات
الأمن البحري .
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قام يوم  4/9وفد دورة الدفاع الوطني ودورة
احلرب باململكة الأردنية الها�شمية برئا�سة العميد الركن
حممد فالح اجلعافرة بزيارة �إىل متحف قوات ال�سلطان
امل�سلــحة ،حيث قاموا بجولة �شملت �أروق��ة املتحف
امل��ت��ع��ددة ،واط��ل��ع��وا على املخطوطات واملج�سمات
التاريخية ذات العراقـة ال ُعمانية الدالة على فنـون
العمارة املتنوعة بقلعة بيت الفلج ،كما ا�ستمعوا �إىل
واف عن التـطور الذي حظيت به قوات ال�سلطان
�رشح ٍ
امل�سلحة يف ظل العهد الزاهر ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه .

الفريق الوطني للقفز احلر يختتم م�شاركته يف بطولة (التحدي العاملي) للنفق الهوائي لعام 2019م
اختتم الفريق الوطني للقفز احل��ر التابع ملظالت
�سلطان عمان باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين م�شاركته يف
بطولة التحدي العاملي للنفق الهوائي لعام 2019م ،والتي
�أقيمت فعالياتهـــا باململكــة املتحــدة خــالل الفرته مـن
.4/6 -5
وا�ستطاع الفريق الوطني للقفز احلر من حتقيق املركز
الثاين وا�ستحق بذلك امليدالية الف�ضية يف جمموعته حيث
ُق� ِّس َمت الفرق �إىل ( )4فئات ،بعد ع�رش جوالت تناف�سية قوية
بني الفرق امل�شاركة.
ً
وقد �شارك يف البطولة ( )56فريقا ميثلون (  )34دولة.
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تنفيذا للأوامر ال�سامية جلاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه

متابعة - :املالزم� 1/إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي
املدين /مبارك بن �سويد ال�صبحـي  -املدين� /سليمان بن حمود املعمريت�صوير :الرقيب 1/وليد بن را�شد املجريف

�سفينــة «�شبــاب ُعمــان الثانيــة» تتوجــه �إلـى القــارة الأوروبيــة فـــــــــــــــــــــــــــــي رحلتهـــا الدوليـــة الرابعــــة «�صـــــواري املجــــــد وال�ســــــالم»

تنفيذا للأوامر ال�سامية جلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة – حفظه اهلل
ورعاه – توجهت �سفينة البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
«�شباب ُعمان الثانية» �إىل القارة الأوروبية يف رحلتها
الدولية الرابعة «�صواري املجد وال�سالم» والتي ت�ستمر
ملدة �ستة �أ�شهر للم�شاركة يف املهرجانات البحرية و�سباقات
ال�سفن ال�شراعية الطويلة.
ال�سفينة يف رحلتها �ست�شارك يف العديد
من املهرجانات البحرية و�سباقات ال�سفن
ال�شراعية الطويلة
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وق��د رع��ى م��ع��ايل ال�سيد ب��در ب��ن حمد
البو�سعيدي �أمني عام وزارة اخلارجية حفل
ال��ت��ودي��ع الر�سمي ال���ذي �أق��ي��م ي��وم 4/15
لل�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) وذلك يف قاعدة
�سعيد بن �سلطان البحرية.
ب��د�أت فعاليات حفل التوديع بالتحية
الع�سكرية ملعايل ال�سيد راعي املنا�سبة الذي
ق��ام بتفتي�ش ال�صف الأم��ام��ي م��ن طابور
حر�س ال����شرف ،بعدها ق��ام قائد ال�سفينة
بدعوة معاليه ،و�أ�صحاب املعايل واحل�ضور
لل�صعود �إىل ظهر ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) ،حيث �صافح معاليه واحل�ضور طاقم
ال�سفينة ,وا�ستمع وكبار املدعوين �إىل �إيجاز
عن ال�سفينة وم�سار رحلتها والأهداف الوطنية
املتوخاة من هذه الرحلة ،كما اطلع معاليه
واحل�ضور على مرافق ال�سفينة و�أق�سامها وما
زودت به من التجهيزات واملعدات البحرية
والتي متكنها من �أداء مهمتها املوكلة �إليها
بكل كفاءة واقتدار.

ويف ختام احلفل �أدىل معايل ال�سيد
بدر بن حمد البو�سعيدي �أم�ين عام وزارة
اخلارجية بت�رصيح ق��ال فيه «نحتفي يف
هذا احلفل البهيج بانطالق �سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
يف رح��ل��ت��ه��ا ال��دول��ي��ة ال��راب��ع��ة (���ص��واري
املجد وال�سالم ) �إىل �أوروب���ا للم�شاركة يف
�سباقات ال�سفن ال�رشاعية لهذا العام ،و�أرجو
لقائد ال�سفينة وطاقمها ال�سالمة يف حلهم
وترحالهم ،والتوفيق يف متثيل ُعمان �أف�ضل
متثيل ،وه��ذه الرحلة و�أمثالها تعد مناذج
م�رشفة للح�ضارة ال ُعمانية و�أجمادها وقيم
الإن�سانية يف التعارف وال�صداقة وال�سالم
والتعاون الإيجابي بني ال�سلطنة و�سائر الأمم
والثقافات».
ح�رض املنا�سبة عدد من �أ�صحاب املعايل
ال����وزراء ،وع���دد م��ن ق���ادة ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى،
وعدد من �أ�صحاب ال�سعادة ،وعدد من �سفراء
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معايل ال�سيد �أمني عام وزارة اخلارجية:
نحتفي يف هذا احلفل البهيج بانطالق �سفينة البحرية ال�سلطانية
العمانية (�شباب ُعمان الثانية) وهذه الرحلة و�أمثالها تعد مناذج م�شرفة
ُ
العمانية و�أجمادها وقيم الإن�سانية يف التعارف وال�صداقة
للح�ضارة ُ
وال�سالم والتعاون الإيجابي بني ال�سلطنة و�سائر الأمم والثقافات

�سفينة (�شباب عُ مان الثانية) ت�سعى �إىل �إي�صال ر�سالتها واملتمثلة يف مد
�أوا�صر ال�صداقة والإخاء بني ال�سلطنة وخمتلف دول العامل من خالل
التعريف بالثقافة ال ُعمانية الأ�صيلة يف خمتلف حمطاتها الدولية

الدول ال�صديقة املعتمدين لدى ال�سلطنة ،وعدد
من كبار ال�ضباط بقوات ال�سلطان امل�سلحة
واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى ،وجمع
من املدعوين.
و�ستقوم ال�سفينة «�شباب ُعمان الثانية»
خالل رحلتها والتي ت�ستمر ملدة �ستة �أ�شهر
بزيارة �إىل عدد من املوانئ والدول الأوروبية
للم�شاركة يف �سباقات ال�سفن ال�رشاعية
ال��ط��وي��ل��ة ،وك��ذل��ك امل�����ش��ارك��ة يف ع���دد من
املهرجانات واالحتفاالت التي �ستقام يف
الدول التي �ست�شملها الزيارة ،وت�سعى �سفينة
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(�شباب ُعمان الثانية) �إىل �إي�صال ر�سالتها
واملتمثلة يف مد �أوا��صر ال�صداقة والإخ��اء
بني ال�سلطنة وخمتلف دول العامل من خالل
التعريف بالثقافة ال ُعمانية الأ�صيلة يف
معرفة بتاريخ
خمتلف حمطاتها الدولية،
ّ
ُعمان البحري املاجد واملورثات ال ُعمانية
العريقة ،وم��ا تنعم ب��ه ال�سلطنة م��ن تقدم
وازده����ار بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة – حفظه اهلل ورعاه.-
اجلدير بالذكر �أن التوجيهات ال�سامية

من ل��دن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
ق��اب��و���س ب��ن �سعيد املعظم ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى
للقوات امل�سلحة – �أبقاه اهلل – ق�ضت ببناء
هذه ال�سفينة «�شباب ُعمان الثانية» لتوا�صل
م�شوار �سابقتها «�شباب ُعمان» التي �سطرت
يف �سجل ت��اري��خ ُع��م��ان ال��ب��ح��ري امل��اج��د
ملحمة فخر واع��ت��زاز ،بعد �أن حققت العديد
من الإجنازات �إىل جانب مد ج�سور التوا�صل
وال�صداقة والإخاء بني ال�سلطنة وخمتلف دول
و�شعوب املعمورة ،ور�سخت بذلك احل�ضور
ال ُعماين البحري يف خمتلف املحافل الدولية،
ه��ذا وق��د مت بناء ال�ســفينة «�شباب ُعمان
الثانية» وفق موا�صفات هند�سية وت�صميمات
عالية لت�صل بتلك املوا�صفات �إىل م�صاف
ال�سفن ال�رشاعية املتقدمة يف العامل �أجمع،
ومت��ت��از ال�سفينة بالعديد م��ن املوا�صفات
التي متيزها عن �سابقتها ،ويبلغ طولها �ستة
وثـمانني م�تراً ،يف حني كان طول ال�سفينة
ال�سابقة اثنني وخم�سني م�تراً ،كما �أن هذه
ال�سفينة مزودة ب�أ�رشعة رباعية ال�شكل بنيت
وفق ت�صميم ال�سفن ال�رشاعية ال�رسيعة ،وتبلغ
م�ساحة الأ��شرع��ة �ألفني و�ستمائة وثالثني
م�تراً ،وتت�سع ال�سفينة لإي��واء �ستة وثالثني
متدرباً ،بالإ�ضافة �إىل طاقم ال�سفينة الذي
يبلغ عدد �أع�ضائه �أربعة وخم�سني �شخ�صاً،
ب�صوار مرتفعة يبلغ طولها اثنني
كما متتاز
ٍ

وخم�سني مرتاً.
رحالت ال�سفينة �شباب ُعمان الثانية
منذ �أن ا�ستلمت ال�سفينة (�شباب ُعمان
الثانية) مهام عملها يف ن�رش ر�سالة املحبة
وال�صداقة وال�سالم بني ال�سلطنة و�شعوب العامل
املختلفة ،قامت بالعديد من الرحالت الدولية،
ومن �أهم م�شاركات ال�سفينة و�إجنازاتها:
الرحلة الأوىل
(دول جمل�س التعاون اخلليجي)
يف ي��وم � 9أك��ت��وب��ر 2015م ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) �سريت رحلتها الدولية
الأوىل (��ش�راع ال��ت��ع��اون � )2015إىل دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حاملة
معها عبق التاريخ البحري ال ُعماين العريق
و�إجن��ازات احلا�رض امل�رشق؛ من �أجل توطيد
عالقات التعاون وال�صداقة بني الأ�شقاء.
الرحلة الثانية (جمهورية الهند ال�صديقة)
انطلقت ال�سفينة يف رحلتها الدولية
الثانية (ج�رس ال�صداقة ال ُعمانية الهندية
2015م) يوم  24نوفمرب 2015م متوجهة
�إىل جمهورية الهند ال�صديقة ومبعيتها ال�سفينة
الهندية للتدريب على الإب��ح��ار ال�رشاعي
(ترجنيني) ،و�شهدت هذه الرحلة ولأول مرة
انطالق عدد من املتدربات ال ُعمانيات على
ظهر ال�سفينة لتدريبهن يف جم��ال الإبحار

مت بناء ال�ســفينة «�شباب عُ مان الثانية» وفق موا�صفات هند�سية
ِّ
م�صاف ال�سفن
وت�صميمات عالية لت�صل بتلك املوا�صفات �إىل
ال�شراعية املتقدمة يف العامل �أجمع
ال�رشاعي.

الرحلة الثالثة (�أوروبا)
���ش��ارك��ت �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) يف خمتلف
املهرجانات البحرية الدولية عام 2017م يف
�إطار رحلتها الدولية الثالثة (�رشاع ال�صداقة
وال�سالم  )2017وزارت ال�سفينة خالل رحلتها
ع��د ًدا من املوانئ الدولية ،وم��ن �أب��رز هذه
امل�شاركات والإجنازات:
�شاركت ال�سفينة يف مهرجان (دين هيلدر)
للإبحار ال�رشاعي مبملكة هولندا خالل الفرتة
من 2017/6 /25-22م ،وح�صدت ال�سفينة
جائزة �أح�سن م�سري لطواقم ال�سفن امل�شاركة.
و�شاركت ال�سفينة يف فعاليات مهرجان
�سباق ال�سفن ال�رشاعية الطويلة 2017م والذي
�أقيمت فعالياته مبدينة (�ستيت�شن) بجمهورية
بولندا خالل الفرتة ()2017/8/8-5م ،وذلك
و�سط م�شاركة قرابة (� )104سفن �رشاعية
متثل ( )19بلداً .ونالت ك�أ�س ال�صداقة الدولية.
و�شـاركت ال�سفينة يف املهرجان البحري
ال��ذي �أق��ي��م مبدينة (ل��وه��اف��ر) باجلمهورية

الفرن�سية خالل الفرتة من � 31أغ�سط�س وحتى
 3من �سبتمرب 2018م ،والذي �أقيم مبنا�سبة
ذكرى مرور ( )500عام على �إن�شاء املدينة
ومينائها البحري .وقد توجت ال�سفينة (�شباب
ُعمان الثانية) بجائزة �أجمل ال�سفن امل�شاركة
يف امل��ه��رج��ان ،وه��ي ج��ائ��زة متنح لل�سفن
التي تتميز بجمال الت�صميم وتنظيم املظهر
اخلارجي.
وبهذه املنا�سبة �أجرى التوجيه املعنوى
عدداً من اللقاءات:
قال العميد الركن بحري �سيف بن حممد
احلب�سي قائد قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية:
«ت�شارك ال�سفينة يف العديد من املهرجانات
ابتداء من
واملحافل البحرية لل�سفن ال�رشاعية
ً
مملكة هولندا وانتهاء يف مملكة الدمنارك،
كذلك �ست�شارك يف �سباق ال�سفن ال�رشاعية
ب��دءا من مملكة ال��دمن��ارك وم��رورا
الطويلة ً
وانتهاء مبملكة الدمنارك ،و�إن
مبوانئ الرنويج
ً
رحلة ال�سفينة لهذا العام ت�ضاف �إىل �سل�سلة
الأجم��اد اخلالدة يف عبق التاريخ ال ُعماين
امل�رشق».
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العميد الركن بحري/
�سيف بن حممد احلب�سي

العقيد الركن بحري/
علي بن حممد احلو�سني

كما �أو�ضح العقيد الركن بحري علي بن حممد
احلو�سني قائد ال�سفينة قائ ًال« :بعون اهلل
وتوفيقه �ستبحر �سفينة البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) يف رحلتها
الرابعة �إىل القارة الأوروبية ،حيث �ست�شارك
يف العديد من املهرجانات البحرية وال�سباقات
ال�رشاعية و�ست�ستغرق الرحلة �ستة �أ�شهر ،حيث
�ستكون العودة ب�إذن اهلل تعاىل يف �أكتوبر من
هذا العام».
املقدم الركن بحري� /سليمان بن خلف
احلو�سني نائب قائد ال�سفينة حتدث قائال:
«�سوف تبحر �سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
ميممة �أ�رشعتها باجتاه بحار القارة الأوروبية،
وعلى متنها كوكبة من البحارة ال ُعمانيني ذوي
اخل�برة الكبرية يف جم��ال الإب��ح��ار ال�رشاعي
مطعمني مبجموعة من املتدربني ،و�ست�شارك
ال�سفينة خالل هذه الرحلة التي ت�ستمر �ستة
�أ�شهر يف بع�ض املحافل البحرية العاملية
من �ضمنها امل�شاركة يف مهرجان (روان) يف
جمهورية فرن�سا ،و�سباق احلرية يف هولندا
وال���دمن���ارك ،وامل�����ش��ارك��ة يف �سباق ال�سفن
ال�رشاعية الطويلة».
وقال الرائد بحري فار�س بن الل بخ�ش
البلو�شي« :ت��ه��دف رح��ل��ة �سفينة البحرية

املقدم الركن بحري/
�سليمان بن خلف احلو�سني

ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية) لهذا
العام للم�شاركة يف �سباق ال�سفن ال�رشاعية،
وامل�شاركة يف املهرجانات البحرية يف القارة
الأوروبية ،تلبية للدعوات التي تلقتها ال�سفينة
لإبراز املوروث البحري ال ُعماين ون�رش الثقافة
البحرية ال ُعمانية ،وتعد هذه الرحلة فر�صة
لطاقم ال�سفينة لك�سب مزيد من اخل�برات يف
جمال الإبحار ال�رشاعي والتقنيات اجلديدة
يف التدريب و�صيانة الأ�رشعة ل�صقل مواهبهم
،و�ستقيم ال�سفينة على ظهرها خالل رحلتها
معر�ضا يتناول معامل ال�سلطنة احل�ضارية
والثقافية وال�سياحية».
وق��ال النقيب بحري عي�سى بن �أحمد
البلو�شي (�ضابط الأ�رشعة بال�سفينة ) «�أخذت
البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية على عاتقها
تدريب طاقم ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
على �أ�س�س الإبحار ال�رشاعي وفنون البحر
وخا�صة يف مثل هذا النوع من ال�سفن� ،إذ �إنه
منذ املراحل الأوىل لبناء ال�سفينة مت تدريب
الطاقم على �سفينة �رشاعية مماثلة على �أ�س�س
الإبحار ال�رشاعي وفنون البحر اخلا�صة ،كما
مت التدرب على تبادل املعلومات واكت�ساب
اخل�برات و�صقل املهارات ،وبالتايل �أ�صبح
الطاقم ميتلك اجلاهزية العالية لقيادة ال�سفينة

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

والتعامل مع الأ�رشعة واحلبال بكل حرفية
خا�صة �أثناء رفع وطي الأ�رشعة واملناورات
عن طريق الأ�رشعة ،وهذا ما �شاهدناه خالل
رحلة ال�سفينة املا�ضية للقارة الأوروبية ،كما
�أثبت طاقم ال�سفينة (�شباب ُعمان الثانية) على
قدرته يف تدريب الكوادر الع�سكرية واملدنية
وفق �أعلى معايري و�أ�س�س الإبحار ال�رشاعي
وال�����س�لام��ة املعتمد ل��دى منظمة الإب��ح��ار
ال�رشاعي وخا�صة يف التعامل مع الأ�رشعة
وال�صواري يف خمتلف الظروف».
وقال الرقيب �أول بحري عبدالعزيز بن
زهران الزكواين (رئي�س البحارة بال�سفينة):
«تنطلق ب�إذن اهلل �سفينة (�شباب ُعمان الثانية)
�إىل القارة الأوروب��ي��ة للم�شاركة يف �سباق
ال�سفن الطويلة ،وتعد ه��ذه الرحلة امتدادا
للدور احل�ضاري والثقايف ال ُعماين ،و�أنا �سعيد
جدا ب�أن �أكون �أحد �أفراد طاقم هذه ال�سفينة،
وعملي رئي�س ًا للبحارة يتمحور يف الت�أكد من
نظافة وجاهزية ال�سفينة ،والت�أكد من �سالمة
العمل على �سطحها».
كما قال الرقيب بحري حممد بن عي�سى
القرطوبي م�ساعد �ضابط التدريب «يعد دور
ال�سفينة يف جمال التدريب ال�رشاعي �إحدى
املهام الرئي�سية التي �صممت وبنيت ال�سفينة

النقيب بحري/
عي�سى بن �أحمد البلو�شي

الرقيب �أول بحري/
عبدالعزيز بن زهران الزكواين

من �أجله ،وبال �شك ف�إنه منذ دخول ال�سفينة
للخدمة وحتى الآن �أقامت العديد من الدورات
التدريبية �سواء الداخلية يف بحار ال�سلطنة �أو
من خالل الإبحار يف املياه الدولية ،ويتم
التدريب على الإب��ح��ار ال�رشاعي من خالل
العديد من احل�ص�ص النظرية والعملية على
�إدارة ال�صواري والأ��شرع��ة وثقافة الإبحار
بوا�سطة الأ��شرع��ة ،وال��ذي ب��دوره يجعل من
املتدربني جاهزين لدخول ال�سباقات الدولية
واملناف�سة و�إثبات كفاءة البحار ال ُعماين».
وعربت نائب العريف عذاري بنت مبارك
العماين عن
ال�شحية من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
�سعادتها للم�شاركة يف رحلة ال�سفينة ،وقالت:
«�أنا �سعيدة بهذه امل�شاركة يف رحلة ال�سفينة،
والتي تعد �سفرية ال�سالم واملحبة وال�صداقة
ون�رش الثقافة ال ُعمانية البحرية بني �شعوب
العامل من خالل زيارتها للعديد من الدول
يف هذه الرحلة الدولية ،و�أ�سال اهلل التوفيق
لهذه الرحلة و�أن حتقق الر�سالة ال�سامية التي
حددت لها».
م��ازن بن عبدالرحيم البلو�شي متدرب
بال�سفينة حتدث قائال�« :سعدت بااللتحاق
ب��دورة الإبحار واملغامرة ب�سفينة البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية (�شباب ُعمان الثانية)
وذلك ملا تقدمه ال�سفينة من تطوير وقدرات

نائب العريف/
عذاري بنت مبارك ال�شحية

الرقيب بحري/
حممد بن عي�سى القرطوبي

يف جم��ال الإب��ح��ار واملغامرة ،وم��ا تك�سبه
للملتحقني بها من معاين ال�صرب والعمل بروح
الفريق ال��واح��د وتطوير ال�صفات القيادية
لدينا».
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د ب��ن يو�سف
الرم�ضاين م�شارك من الهيئة العامة للك�شافة
واملر�شدات�« :أ�شعر بالفخر وال�سعادة لأكون
�ضمن امل�شاركني يف رحلة ال�سفينة (�شباب
ُع��م��ان ال��ث��ان��ي��ة) لإي�����ص��ال ر���س��ال��ة الإخ���اء
وال�صداقة لدول العامل ،وهي فر�صة �سانحة
يل لك�سب املهارات القيادية و�صقل مواهبي
يف جمال الإبحار واملغامرة ،واالطالع على
ثقافات دول العامل».
وق��ال��ت ع��ف��راء بنت حمد احل�رضمية
م�شاركة م��ن الهيئة ال��ع��ام��ة للك�شافة
واملر�شدات�« :سعيدة ج��دا ك��وين واح��دة من
املتدربات امل�شاركات يف مغامرة ال�سفينة
(�شباب ُعمان الثانية) يف رحلتها الأوروبية
( �صواري املجد وال�سالم) ،و�أمتنى من خالل
هذه امل�شاركة اال�ستفادة الق�صوى من طاقم
ال�سفينة ال���ذي يتمتع ب��اخل�برة اجل��ي��دة يف
جمال الإبحار ال�رشاعي ،و�أن �أكون خري �سفري
ميثل ال�سلطنة مع طاقم ال�سفينة يف مثل هذه
املحافل الدولية».

متدرب/
مازن بن عبدالرحيم البلو�شي

متدرب
حممد بن يو�سف الرم�ضاين

متدربة
عفراء بنت حمد احل�ضرمية
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تغطية :املالزم �أول  /زايد بن حممد املهري  -ت�صوير - :الـرقيب �أول  /بدر بن نا�صــر الكلبانـــي
 -الرقيب �أول  /نا�صر بن خلفان النبهاين

بتوجيهـات �ساميــة من جاللـــــة ال�سلطـان املعظــــم

ال�سلطنة ُت ِّ�سري رحالت �إغاثة �إىل اجلمهورية الإ�سالمية الإيــــــــــــــــــــرانية ال�صديقة بعد تعر�ضها لأنواء مناخية ا�ستثنائيــــة
بناء على التوجيهات ال�سامية
من ل��دن ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاه  -بت�سيري عددمن رح�لات الإغ��اث��ة للجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ال�صديقة �إثر
تعر�ضها للأنواء املناخية ال�شديدة
قام �سالح اجلو ال�سلطاين العماين
بالتن�سيق مع الهيئة العمانية
للأعمال اخلريية يومي 4/12-11
بت�سيري ع��دد من رحالته اجلوية
بوا�سطة الطائرات التابعة له ،والتي
�أقلعت من قاعدة امل�صنعة اجلوية
متوجه ًة �إىل اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ،وذلك لتقدمي مواد الإغاثة
لل�سكان يف املناطق املت�رضرة.

وق��د ق��ام��ت ال�سلطنة بالتن�سيق
مع اجلانب الإي��راين لت�سيري الرحالت
اجلوية لنقل م��واد الإغاثة و�إي�صالها
�إىل اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ال�صديقة.
وت ��أت��ي ت�سيري ه��ذه ال��رح�لات يف
�إطار امل�ساعدات الإن�سانية التي تقدمها
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ي�أتي ت�سيري رحالت الإغاثة يف �إطار امل�ساعدات الإن�سانية التي
تقدمها ال�سلطنة للدول ال�شقيقة وال�صديقة يف احلاالت الطارئة

املقدم الركن طيار /
خالد بن حممد النعماين

الوزير املفو�ض
�سلطان بن را�شد القتبي

املقدم الركن طيار /
�سامي بن �سالم املحروقي

ال�سلطنة ل��ل��دول ال�شقيقة وال�صديقة يف
احلاالت الطارئة.
وفيِ ه���ذا اجل��ان��ب �أج����رى التوجيه
املعنوي ع���دداً م��ن ال��ل��ق��اءات :حيث قال
الوزير املفو�ض �سلطان بن را�شد القتبي
القائم ب�أعمال ال�سفارة العمانية يف طهران:
«ت�رشفنا با�ستقبال عدد من الرحالت اجلوية

التي حتمل املعونات املقدمة من ال�سلطنة،
والتي جاءت بناء على التوجهيات ال�سامية
ملوالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم � -أبقاه اهلل -
�إىل الهيئة العمانية للأعمال اخلريية ،وقد
�سريت هذه الرحالت بالتن�سيق والتعاون
مع وزارة اخلارجية و�سالح اجلو ال�سلطاين
ثـمنت احلكومة الإيرانية
العماين ،وق��د َّ
هذه امل�ساعدات ،كما �أ�شاد الهالل الأحمر
الإيراين باال�ستجابة الإن�سانية لل�سلطنة من
خالل تقدمي امل�ساعدات واملعونة ،معربين
عن �شكرهم جلاللة ال�سلطان املعظم حفظه
اهلل على مواقفه الإن�سانية اجلليلة».
من جانبه قال املقــدم الركن طيــار
خالــد بن حممد النعماين« :احلمد هلل �أن
اخلطة املو�ضوعة لنقل امل�ساعدات من
ال�سلطنة �إىل اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
ال�صديقة قد متت بكل ي�رس ،وذل��ك حل�سن
الإعداد امل�سبق ،واال�ستعداد خلطة نقل املواد

�سخر �سالح اجلو ال�سلطاين
الإغاثية ،وقد َّ
العماين كافة �إمكاناته لت�سهيل و�إجن��اح
ه��ذه املهمة ،كما �أتقدم بال�شكر لكل من
قدم الت�سهيالت من حيث الإ�سناد التن�سيقي
ف�ضال عن توفري بع�ض امل�ستلزمات ذات
العالقة مبثل هذه املهام اجلوية».
وقال املقدم الركن طيار � /سامي بن
�سالم املحروقي« :قمنا بت�سيري عدد من
الرحالت اجلوية �إىل اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية بوا�سطة الطائرات التابعة ل�سالح
اجلو ال�سلطاين العماين والتي �أقلعت من
قاعدة امل�صنعة اجلوية متوجه ًة �إىل �إيران،
وذل��ك لتقدمي امل��واد التموينية والإغاثية
للمناطق املت�رضرة ،وق��د متت الرحالت
وفقا للخطة حتى االنتهاء من نقل جميع
املواد الإغاثية املقررة»
كما حت��دث الفا�ضل حممد بن حمود
ال��ذه��ل��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل�ساعد
للهيئة العمانية للأعمال اخلريية قائالً:

«بتوجيهات �سامية من لدن موالنا ح�رضة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم  -حفظه اهلل ورع��اه  -مت ت�سيري
عدد من الرحالت اجلوية �إىل اجلمهورية
الإ�سالمية الإي��ران��ي��ة لتقدمي امل�ساعدات
الإغاثية بالتن�سيق مع �سالح اجلو ال�سلطاين
ال��ع��م��اين ،وهلل احل��م��د ف��ق��د مت تو�صيل
امل�ساعدات ،ون�س�أل اهلل تعاىل �أن متر هذه
الأزمة على اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
و�شعبها بكل خري و�سالمة».
وقال الفا�ضل حممد بن عي�سى الوهابي
من الهيئة العمانية للأعمال اخلريية «قامت
الهيئة ب�إر�سال امل�ساعدات �إىل الإخ��وة
يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية جراء
تعر�ضها لفي�ضانات �شديدة ،وتهدف الهيئة
من هذه امل�ساعدات �إىل مد يد العون �إىل
الأ�شقاء يف اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية،
وقد ا�شتملت امل�ساعدات على مواد غذائية
ولوازم منزلية و�أدوية طبية وخيام».

الفا�ضل/
حممد بن حمود الذهلي

الفا�ضل/
حممد بن عي�سى الوهابي
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تغطية :املالزم �أول � /أحمد بن عبداهلل ال�صبحي  -ت�صوير :الـرقيب �أول  /وليد بن را�شد املجريف

العماين حتتفل بيومها ال�سنوي
مدرعات �سلطان ُعمان باجلي�ش ال�سلــــــــطاين ُ

احتفلت يوم  4/28مدرعات �سلطان عمان
باجلي�ش ال�سلطاين العماين بيومها ال�سنوي والذي
يوافق الأول من مايو من كل ع��ام ،وذل��ك حتت
رعاية الفريق الركن �أحمد بن ح��ارث النبهاين
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وقد ا�ستهلت مرا�سم االحتفال ب�سالم ال�رشف
لراعي املنا�سبة ،بعدها قدم طابور العر�ض عر�ضا
ع�سكريا بامل�شاة مرورا من �أمام املن�صة الرئي�سية
م�ؤدين التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ،ثم
قدمت مو�سيقى اجلي�ش ال�سلطاين العماين عرو�ضا
ومعزوفات مو�سيقية متنوعة.
واحتفاء بهذه املنا�سبة �شارك عدد من طالب
وطالبات مدر�سة مدرعات �سلطان ُعمان للتعليم
الأ�سا�سي يف تقدمي لوحات فنية متعددة معربين
من خاللها عن فرحتهم وانتمائهم لهذا الوطن
الغايل ووالئهم للقائد املفدى.
وقد �شاركت خيالة مدرعات �سلطان عمان
يف فعاليات هذا االحتفال ,حيث قدم الفر�سان
من الذكور والإناث فقرة الركب املو�سيقي عك�ست
ما يتمتع به فر�سان مدرعات �سلطان عمان من
مهارة عالية يف ركوب اخليل والتعامل معها،
كما قدم جمل�س الثقافة والفنون التابع ملدرعات
�سلطان عمان عد ًدا من اللوحات الفنية احلما�سية
منها والبحرية ,بعدها �سلم الفريق الركن رئي�س
�أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة راعي املنا�سبة
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الك�ؤو�س للوحدات الفائزة بك�أ�س قائد مدرعات �سلطان عمان ،حيث ح�صلت
كتيبة اال�ستطالع املدرع على املركز الأول ،كما ح�صلت كتيبة الدبابات
الثانية على املركز الثاين ،وح�صلت مدر�سة مدرعات �سلطان عمان على
املركز الثالث.
ويف اخلتام �شاهد راعي املنا�سبة واحل�ضور اللوحة اخلتامية على �أر�ض
امليدان ،والتي ت�ضمنت ن�شيدا ردده امل�شاركون يف االحتفال معلنني بذلك
ختام مرا�سم االحتفال.
بعدها جت��ول راع��ي املنا�سبة واحل�ضور يف املعر�ض امل�صاحب
واف عن بع�ض �أعمال وابتكارات منت�سبي
للمنا�سبة وا�ستمع �إىل �رشح ٍ
مدرعات �سلطان ُعمان ومدر�سة مدرعات �سلطان ُعمان للتعليم الأ�سا�سي.
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متابعة :املالزم �أول /زايد بن حممد املهري

ت�صوير :الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين  -العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

ال�سلطنة ت�ست�ضيف االجتماع الدوري ال�سنوي للجنـــــــــــــــــــــــة ال�صداقة الع�سكرية العُمانية الإيرانية امل�شرتكة
ال�سلطان امل�سلحة مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم
 4/16الوفد الإيراين.
مت خالل املقابلتني تبادل احلديث حول
و َّ
ع��ددٍ من الأم���ور ذات االهتمام امل�شرتك يف
�إط��ار مهام جلنة ال�صداقة ال ُعمانية الإيرانية
امل�شرتكة.
ح�رض املقابلتني العميد �أول الركن حمد بن
را�شد البلو�شي م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب
ال ُعماين يف اللجنة ،وعد ٌد من كبار �ضباط قوات
ال�سلطان امل�سلحة.
وا�ستقب َل �سعادة ال�سفري الدكتور حممد بن
عو�ض احل�سان املكلف ب�أعمال وكيل وزارة اخلارجية
لل�ش�ؤون الدبلوما�سية ،مبكتبه مببنى وزارة اخلارجية
يوم  4/18الوفد الإيراين بح�ضور العميد �أول م�ساعد
رئي�س �أرك���ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات
والتخطيط ،وع��دد من كبار �ضباط ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة.
 lوعلى هام�ش اجتماعات جلنة ال�صداقة
الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة نفذت
يوم  4/17عدد من �سفن البحرية ال�سلطانية
ال ُعمانية وع��دد من �سفن البحرية الإيرانية
وب�إ�سناد طائرات عمودية تابعة ل�سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين و�رشطة عمان ال�سلطانية
فعاليات التمرين البحري امل�شرتك (البحث
والإن��ق��اذ) ،كما �شارك يف فعاليات التمرين
�رشطة خفر ال�سواحل ،وذلك يف البحر الإقليمي
ال� ُع��م��اين ،وا�شتمل التمرين يف �إط���ار اخلطة
املو�ضوعة على املجاالت التدريبية لإجراءات
الإنقاذ ومتطلبات البحث البحري.
l

يف �إطار االجتماعات الدورية ال�سنوية للجنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة ا�ست�ضافت
ال�سلطنة ممثلة يف رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة اجتماع اللجنة لعام 2019م ،والذي عقد خالل الفرتة
( )4/18-13بنادي ال�شفق التابع لقوات ال�سلطان امل�سلحة.
وقد تر�أ�س االجتماع من اجلانب ال ُعماين
العميد �أول الركن حمد بن را�شد البلو�شي م�ساعد
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات
والتخطيط ،وم��ن اجلانب الإي���راين العميد �أول
الدكتور قدير نظامي م�ساعد رئي�س الأرك��ان
لل�ش�ؤون الدولية.
وتناول االجتماع ع��ددا من املو�ضوعات
املدرجة على جدول الأعمال والتي من �ش�أنها
�أن ت�سهم يف توثيق �أوا��صر التعاون القائم يف
املجاالت الع�سكرية بني البلدين ال�صديقني ،كما
تناول االجتماع جوانب الأن�شطة والفعاليات
املنبثقة من اللجنة.
ويف ختام االجتماع الذي عقد يوم 4/18
�ألقى العميد �أول الركن م�ساعد رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط كلمة
�شكر خاللها الوفد الإي��راين على م�شاركته يف
االجتماع ،م�ؤكدا على �أهمية املو�ضوعات التي
مت �إدراجها على جدول �أعمال االجتماع ،متمنيا
للوفد الإيراين عودا حميدا �إىل بلدهم ال�صديق.
 lوقد التقى الوفد الإي��راين خالل زيارته
لل�سلطنة عد ًدا من امل�س�ؤولني ،فقد ا�ستقبل معايل
حممد بن نا�رص الرا�سبي الأمني العام بوزارة
ال��دف��اع مبكتبه ي��وم  4/16وف��د اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ال�صديقة.
كما ا�ستقبلَ الفريقُ ال� ُّ�رك��ن �أح��م��د بن
حارث بن نا�رص النبهاين رئي�س �أرك��ان قوات

�شهد فعاليات التمرين رئي�سا جلنة
ال�����ص��داق��ة الع�سكرية ال ُعمانية الإي��ران��ي��ة
امل�شرتكة ،و�أع�ضاء اللجنة من اجلانبني ،وعدد
من كبار �ضباط البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية.
 lهذا ،وقد كان يف ا�ستقبال الوفد لدى
و���ص��ول��ه م��ط��ار م�سقط ال���دويل ي��وم 4/13
العميد �أول الركن حمد بن را�شد البلو�شي
م�ساعد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
للعمليات والتخطيط رئي�س اجلانب ال ُعماين
للجنة ال�صداقة الع�سكرية ال ُعمانية الإيرانية

امل�����ش�ترك��ة ,وع���دد م��ن ك��ب��ار �ضباط ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة ،والقائم بالأعمال بال�سفارة
الإيرانية مب�سقط ,وامللحق الع�سكري الإيراين
مب�سقط ،فيما كان يف وداع الوفد لدى مغادرته
البالد مبطار م�سقط الدويل يوم  4/19العميد
الركن ح�سن بن علي املجيني رئي�س التوجيه
امل��ع��ن��وي برئا�سة �أرك����ان ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة ،ع�ضو جلنة ال�صداقة الع�سكرية
ال ُعمانية الإيرانية امل�شرتكة ,وعدد من كبار
�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة.

l
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متابعة :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

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

اجليــــ�ش ال�سلطانــــي ال ُعماين ي�ستقبل املـــــواطنيـن الباحـــــــــــــــــــــــــــثيـن عــــن عمـــــل للتـــوظيف والتجنيــــــد فــــي �صفـوفـــــه

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ِّ
ي�سخر مع خمتلف اجلهات املخت�صة كافة الإمكانيات لتوفري املناخ
املالئم للمتقدمني ،واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ان�سيابية �إجراءات املقبولني
¦¦ يف �إطار ا�ستمرار قوات ال�سلطان امل�سلحة يف ا�ستيعاب الباحثني عن العمل ،وا�صل
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين جهوده الكبرية يف ا�ستقبال املواطنني امل�سجلني عن طريق الهيئة
العامة ل�سجل القوى العاملة وفقا للخطط املو�ضوعة لرفده بالعنا�صر الوطنية ال�شابة.
ابتداء من يوم  3/31الباحثني
وقد ا�ستقبلت كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة
ً
عن عمل ،حيث اتخذت كافة الإجراءات املتعلقة بان�ضمامهم يف �صفوف اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين ،والتي ت�ضمنت االختبارات التحريرية والفح�ص الطبي ثم فح�ص اللياقة البدنية
واملقابالت ال�شخ�صية لهذه الكوكبة من املواطنني من الذكور والإن��اث ،وبعد انتهاء كافة
الإجراءات املتبعة �سيتم �إحلاق الذين يجتازون مراحل القبول والتقييم بالتدريب الع�سكري
جنودا م�ستجدين باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين.

�إجراءات االلتحاق باخلدمة الع�سكرية،
وتقديرا لرغبة املواطنني الباحثني عن
عمل يف االن�ضمام �إىل ميادين الواجب
الوطني.
وح��ول التح�ضريات التي قام بها
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ا�ستعدادا
للبدء بقبول وتدريب هذا الفوج من
امل�ستجدين �أج��رى التوجيه املعنوي
عد ًدا من اللقاءات الآتية:
العميد الركن عبداهلل بن حممد
ال�رشيقي قائد لواء امل�شاة ( )23رئي�س
جلنة اختيار اجل��ن��ود امل�ستجدين

لعام 2019م حتدث قائال« :ي�ساهم
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف ا�ستيعاب
املواطنني الباحثني عن عمل لين�ضموا
�إىل م��ن �سبقوهم يف ��شرف اخلدمة
بقوات ال�سلطان امل�سلحة ،ولتحقيق
ه���ذه ال��غ��اي��ة ف��ق��د مت ت�شكيل جلنة
خمت�صة م��ن ذوي اخل�برة يف جمال
�إدارة املوارد الب�رشية واالخت�صا�صيني
الطبيني ملتابعة �سري �أع��م��ال هذه
اللجنة ،وبطبيعة احلال ف�إن املواطن
ال�� ُع��م��اين ي��ع��د م��ن ذوي ال��ط��اق��ات
والإمكانات القابلة للعمل يف احلياة

الع�سكرية ،وذلك ب�سبب طبيعة رجال
ُعمان وكذلك البيئة ال ُعمانية».
كما قال العقيد الركن  /خالد بن
علي القرين نائب رئي�س جلنة اختيار
اجلنود امل�ستجدين« :بعد حتديد قوائم
الأ�سماء مت ا�ستقبال املواطنني يف
كتيبة تدريب قوات ال�سلطان امل�سلحة
من �أج��ل البدء مبراحل االختبارات،
مروا بعدد من االختبارات
حيث �إنهم ُّ
التي يتحتم عليهم اجتيازها بنجاح،
وب��ع��د اج��ت��ي��ازه��م ه��ذه االخ��ت��ب��ارات
�سيتم الإع�لان عن �أ�سماء املواطنني

�سخر اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
وقد َّ
مع خمتلف اجلهات املخت�صة كافة
الإمكانيات لتوفري امل��ن��اخ املالئم
للمتقدمني ،واتخاذ كافة الإج��راءات
ال��ت��ي ت��ك��ف��ل �إن�����س��ي��اب��ي��ة �إج�����راءات
امل��ق��ب��ول�ين ،وذل���ك م��ن خ�لال توفري
خمتلف الت�سهيالت الإدارية وال�صحية
وو�سائل النقل ،حر�صا م��ن اجلي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين على �رسعة تنفيذ
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عملية االختيار تتم من قبل جلنة
متخ�ص�صة تعمل وفق املعايري
وال�شروط املو�ضوعة ،ول�ضمان
احليادية والدقة مت ا�ستحداث نظام
االختبارات الإلكرتونية لأول مرة

العميد الركن/
عبداهلل بن حممد ال�شريقي

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي�سهم يف ا�ستيعاب املواطنني الباحثني عن عمل
لين�ضموا �إىل من �سبقوهم يف �شرف اخلدمة بقوات ال�سلطان امل�سلحة
الذين اج��ت��ازوا االختبارات ،ثم تبد�أ
مرحلة تدريبهم يف كتيبة تدريب
قوات ال�سلطان امل�سلحة بغال ،ليكونوا
�أفرا ًدا باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،وكل
التوفيق للجميع �سواء الذين �سيلتحقون
باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين �أو الذين مل
يحالفهم �رشف االلتحاق بالع�سكرية،
وب ��إذن اهلل تعاىل �سيكون لهم فر�ص
�أخرى خدمة لهذا الوطن».
من جانبه قال املقدم الركن �سامل بن
مرهون الفهدي ركن �أول جتنيد بقيادة
اجلي�ش ال�سلطاين ال ُ��ع��م��اين« :ق��د مت
ا�ستقبال كافة املواطنني املتقدمني،
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ومت ت��ق��دمي �إي��ج��از لهم ع��ن مراحل
التجنيد وال��ت��ي ت�شمل الفحو�صات
ال��ط��ب��ي��ة واالخ���ت���ب���ارات التحريرية
وفح�ص اللياقة البدنية واملقابلة
ال�شخ�صية ،ثم يتم �إب�لاغ املقبولني
باملوافقة املبدئية ال�ستكمال باقي
الإج�����راءات ،وت��ت��م عملية االختيار
م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة متخ�ص�صة تعمل
وفق املعايري وال�رشوط املو�ضوعة،
ول�ضمان احليادية والدقة واالطمئنان
والتحديث والتطوير فقد مت ا�ستحداث
نظام االختبارات الإلكرتونية لأول
مرة ،و�أمتنى التوفيق جلميع �أبنائنا

العقيد الركن/
خالد بن علي القرين

واحل�����ص��ول ع��ل��ى ف��ر���ص��ة التجنيد
وااللتحاق باجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين».
وقال املقدم طبيب عبداهلل بن علي
احل�رضمي ركن �أول لياقة طبية بقيادة
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة« :مع
بداية �أعمال جلنة جتنيد امل�ستجدين لهذه
�سخرت اخلدمات الطبية للقوات
ال�سنةَّ ،
امل�سلحة كافة طاقاتها و�إمكاناتها
من املوارد الب�رشية والفنية متمثلة يف
الكوادر الطبية امل�ؤهلة من ذوي اخلربة،
و�أي�ضا م��ن خ�لال الأدوات وامل��ع��دات
الالزمة لإجناح عملية �إجراء الفحو�صات
الطبية املبدئية ب�سال�سة وجناح لتحقيق
الأهداف املرجوة من عملية الفرز الطبي
املبدئي بتطبيق التعليمات الطبية
املو�ضوعة يف هذا اخل�صو�ص الختيار
عنا�رص جيدة وفاعلة تخدم الهدف

املقدم الركن/
�سامل بن مرهون الفهدي

املقدم طبيب/
عبداهلل بن علي احل�ضرمي

واملهمة ،مع مراعاة �أبنائنا املواطنني
ب ��إب��داء جانب من امل��رون��ة جللب هذه
ال�رشيحة للعمل يف اجلي�ش ال�سلطاين
ال ُعماين بدون الإخ�لال بروح املعايري
الطبية املو�ضوعة».
وح��ول دور الهيئة العامة ل�سجل
القوى العاملة يف التن�سيق مع وزارة
الدفاع وق��وات ال�سلطان امل�سلحة يف
عملية ا�ستقبال طلبات املتقدمني
للتجنيد قال يحيى بن حممد البطا�شي
مدير دائ��رة �ش�ؤون الوحدات الأخرى
بالهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة:
«�إن وزارة ال��دف��اع وق��وات ال�سلطان
امل�سلحة عملت على ت��وف�ير فر�ص
عمل مبختلف امل�ستويات التعليمية
من ُذ �إن�شاء الهيئة ،فقد قامت اجلهات
الع�سكرية ومن بينها اجلي�ش ال�سلطاين

الفا�ضل/
يحيى بن حممد البطا�شي

اخلدمات الطبية للقوات
امل�سلحة ِّ
ت�سخر كافة طاقاتها
و�إمكاناتها من املوارد الب�شرية
والفنية امل�ؤهلة من ذوي
اخلربة لإجناح عملية �إجراء
الفحو�صات الطبية

وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة عملت على توفري فر�ص عمل مبختلف
امل�ستويات التعليمية بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة
ال ُعماين بالتن�سيق مع الهيئة للإعالن
ع���ن ط��ل��ب��ات اجل���ن���ود امل�ستجدين
للمواطنني الباحثني عن عمل خالل
هذا العام ،وقد قامت الهيئة وفقا لذلك
بتهيئة الأنظمة ال�ستقبال الطلبات
وفق ال�رشوط املحددة بالإعالن ،بحيث
يقوم املواطن الباحث عن عمل بالتقدم
ب��الإع�لان م��ن خ�لال �إر���س��ال ر�سالة
ن�صية ق�صرية بالت�سجيل �أو التقدم
عن طريق موقع الهيئة العامة ل�سجل
القوى العاملة ،ويقوم النظام بالرد
املبا�رش للمواطن امل�ستويف ل�رشوط
أي�ضا بالرد
الإعالن بالقبول املبدئي و� ً

على املواطنني غري امل�ستوفني ل�رشوط
الإع�لان ،وبعد انتهاء الفرتة املحددة
بالإعالن يتم �إحالة القوائم للجي�ش
ال�سلطاين ال ُعماين لتحديد مواعيد �إجراء
الفح�ص الطبي املبدئي واالختبار
التحريري ،وبعد ذلك يتم �إعادة القوائم
للهيئة لإر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية
للمتقدمني بالإعالن بالفرتة الزمنية
امل��ح��ددة ،وتقوم اجلهات الع�سكرية
والأمنية بعد ذلك ب�إفادة الهيئة بقوائم
املواطنني املقبولني مبدئيا و ُتعيد
قوائم من مل يحالفهم احلظ �إىل الهيئة
للبحث لهم عن فر�صة عمل �أخرى».
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متابعة :مدين /مبـــارك بن �ســويد ال�صبحي  -ت�صوير :العريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة يـــــــــــــحتفل باليوم العاملي للمتاحف
متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
�رصح ح�ضاري عريق مبا يحوي
بني جنباته من نفحات املا�ضي،
وحتكي كل قطعة فيه تاريخا تليد ًا
ُ�سطر ب�سواعد الأبطال

••••••••••

احلفل ا�شتمل على تنظيم معر�ض
بعنوان (متاحفنا لأجيالنا) �شارك
فيه معظم املتاحف يف ال�سلطنة

احتفل متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة يوم  4/22باليوم العاملي للمتاحف الذي يوافق الثامن ع�شر من
مايو من كل عام ،والذي جاء بعنوان( :املتاحف ف�ضاءات ثقافية :م�ستقبل التقاليد) ،وقد رعى االحتفال
الذي �أقيم يف مبنى متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة مبع�سكر بيت الفلج �سعادة الدكتور خالد بن �سامل
ال�سعيدي �أمني عام جمل�س الدولة.
وقد ا�شتمل احلفل على تنظيم معر�ض بعنوان (متاحفنا لأجيالنا) �شاركت فيه معظم املتاحف يف ال�سلطنة،
وذلك بالتعاون مع وزارة ال�سياحة ،واللجنة الوطنية للمتاحف ،حيث �سلط ال�ضوء على �أبرز مقتنيات عدد
من املتاحف احلكومية واخلا�صة احتفاء بهذا اليوم ،وكان من �أهم �أهداف هذا املعر�ض الرتويج لزيارة متاحف
ال�سلطنة احلكومية واخلا�صة كوجهات لل�سياحة الثقافية والتاريخية.
يف بداية احلفل ا�ستمع �سعادة الدكتور
�أمني عام جمل�س الدولة راعي املنا�سبة
ل�رشح عن اللجنة الوطنية للمتاحف
ومهامها قدمته الفا�ضلة رحمة بنت قا�سم
الفار�سية املديرة العامة للمتاحف ورئي�سة
اللجنة الوطنية للمتاحف بوزارة الرتاث
والثقافة ،بعدها جتول �سعادته واحل�ضور
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يف جنبات املعر�ض ،كما ا�ستمع �أي�ضا
�إىل �رشح عن املتاحف امل�شاركة :متحف
التاريخ الطبيعي ،ومتحــف بيـــت الغ�شــام،
ومتحـف �أبناء جمـــان ،ومتحــف بيت
الزبـــري ،ومتحف النقود ،و�شاركت بع�ض
املتاحف بالور�ش الطالبية ،ومنها املتحف
الوطني ،ومتحف التاريخ الطبيعي.

ولإثراء املعر�ض من الناحية املعرفية
فقد �ساهمت املديرية العامة للآثار بوزارة
الرتاث والثقافة بركن م�شوق يف هذا املعر�ض
بهدف التعريف بالقطع الأثرية التي ترثي
املتاحف واملعار�ض مبقتنيات تتناول
جانب ًا من الرتاث احل�ضاري لل�سلطنة ،و�إبراز
�أحدث املكت�شفات الأثرية من �شتى املواقع،

كما تعر�ض جوانب من الرتاث املعماري
واجلهود احلثيثة يف �أعمال الرتميم وال�صيانة
مبان تاريخية ،والتي ت�سهم
التي جتري على ٍ
يف �إثراء االمتداد اجلغرايف مب�شاهدة الطبيعة
املميزة ،ف�ضال عن �إبراز �أهم مواقع الرتاث
العاملي يف البالد ،حيث تعد مدينة قلهات
التاريخية �أحدث موقع ثقايف مت �إدراجه
على قائمة الرتاث العاملي يف �شهر يوليو من
العام املا�ضي.
ح�رض املنا�سبة عدد من كبار �ضباط
قوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين
ال ُعماين ،وجمع من املدعوين.
ويه��دف الي��وم العامل��ي للمتاحف لرفع
الوع��ي بحقيق��ة �أن املتاح��ف و�سيل��ة مهمة
للتب��ادل الثق��ايف ل��دى ال�شع��وب ،و�إث��راء
الثقاف��ات ،وتطوي��ر التفاه��م املتب��ادل
والتعاون وال�سالم.
ويعد متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
�رصحا ح�ضاريا عريقا مبا يحوي بني
جنباته من نفحات املا�ضي ،وحتكي
كل قطعة فيه تاريخا تليداً ُ�سطر ب�سواعد
الأبطال ،حيث يهدف املتحف مبا ي�ضمه من
مفاخر ومنجزات قوات ال�سلطان امل�سلحة
�إىل الت�أكيد على الإ�سهامات احل�ضارية
الع�سكرية التي حققها ال ُعمانيون ،والدور
الع�سكري ال ُعماين منذ �أقدم الع�صور حتى
الع�رص احلديث ،وامل�ستوى الع�سكري الذي
و�صلت �إليه قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وبهذه املنا�سبة �أدىل �سعادة �أمني عام

جمل�س الدولة بت�رصيح قال فيه�« :إنني �سعيد
برعاية هذه املنا�سبة املهمة والتي تعك�س
تاريخ ُعمان ال�ضارب يف �أعماق احل�ضارة
الإن�سانية ،وم�شاركة هذا العدد من املتاحف

الوطنية وبع�ض �أ�صحاب املبادرات الفردية
�أثلجت �صدري ،لأن هنالك ما زال من ال�شباب
ال ُعماين يحافظ على هذا الإرث احل�ضاري،
و�أتوجه بال�شكر ملتحف قوات ال�سلطان
33

العــدد 508
�أبريل 2019

الفا�ضلة /
رحمة بنت قا�سم الفار�سية

�سعادة الدكتور /
خالد بن �سامل ال�سعيدي

امل�سلحة الحت�ضانه هذه الفعالية املهمة».
كما حتدثت الفا�ضلة رحمة بنت قا�سم
الفار�سية املديرة العامة للمتاحف يف وزارة
الرتاث والثقافة ورئي�سة اللجنة الوطنية
للمتاحف قائلة« :نبارك جلميع املتاحف
احلكومية واخلا�صة باليــوم العاملي
للمتاحف ،والذي ميكن االحتفال به يف
اليوم نف�سه �أو يف فرتة قريبة منه ،وبالت�أكيد
احتفال هذا اليوم يعد فر�صة جيدة للتعريف
باللجنة ومبهامها التي ت�شتمل على �ضمان
التوا�صل بني العاملني يف جمال املتاحف،
والتن�سيق بني املجل�س الدويل للمتاحف
والعاملني ال ُعمانيني يف املتاحف ،ونقل
املفاهيم واملعايري واملمار�سات العاملية يف
العمل املتحفي ،بالإ�ضافة �إىل ال�سعي نحو
تطوير العمل املتحفي امل�شرتك ،واال�ستفادة
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الفا�ضلة /
�آمنة بنت حممد البلو�شية

من تبادل اخلربات� ،إىل جانب �إقامة �أن�شطة
وفعاليات من قبل الأع�ضاء يف املنا�سبات
املعتمدة مبنا�سبة اليوم العاملي للمتاحف.
و�أ�ضافت � :إن معر�ض «متاحفنا لأجيالنا»
يهدف �إىل ن�رش الثقافة املتحفية بني زوار
املتاحف من املواطنني واملقيمني وطلبة
املدار�س على وجه اخل�صو�ص ،بالإ�ضافة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على م�شاركة ال�سلطنة يف هذا
احلدث العاملي ،وا�ستهداف جمهور جديد،
ولتعزيز ر�ؤية اللجنة الوطنية للمتاحف
من خالل الت�شجيع على �إيجاد �رشاكات
جديدة ،و�إظهار �أهمية املتاحف احلكومية
واخلا�صة يف املجتمع وجوانبها املختلفة،
فاملتاحف يف حراك ديناميكي متوا�صل يف
ات�صالها باجلمهور باعتبارها مراكز ثقافية
وتعليمية وترفيهية جلمهور الزوار وال�سواح

الفا�ضلة /
ردينة بنت عامر احلجرية

على حد �سواء» .و�أ�ضافت رئي�سة اللجنة
الوطنية للمتاحف قائلة ب�أنه« :من خالل
التعاون بني القطاع احلكومي واخلا�ص يف
جمال الرتويج ال�سياحي لهذه املتاحف �سواء
كان حمليا �أو دوليا يعد ذلك �إ�ضافة قيمة
لل�سياحة الثقافية يف ال�سلطنة».
الفا�ضلة �آمنة بنت حممد البلو�شية مديرة
دائرة الوعي ال�سياحي بوزارة ال�سياحة
قالت« :ت�شارك وزارة ال�سياحة ممثلة يف
دائرة الوعي ال�سياحي يف معر�ض (متاحفنا
لأجيالنا) مع بقية املتاحف يف ال�سلطنة،
حتت مظلة متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
الذي احتوى هذه الفعالية ،وذلك مبنا�سبة
اليوم العاملي للمتاحف ،حيث ي�أتي الهدف
من �إقامة هذه الفعالية واملتمثل يف
الرتويج والتعريف باملتاحف املتنوعة يف

�ضابط مدين /
موزة بنت خمي�س العي�سائية

ال�سلطنة احلكومية و�أي�ضا اخلا�صة التي
مت �إن�شا�ؤها بجهود مواطنني ُعمانيني
واملهتمني يف جتميع مواد قدمية ا�ستخدمت
قبل الإ�سالم حتى القرن الع�رشين ،والهدف
من م�شاركة وزارة ال�سياحة هو توعية
امل�شاركني واحل�ضور ب�أهمية تعريف هذه
املواد و�أهمية امل�شاركة يف هذه الفعاليات
الثقافية وال�سياحية من �أجل احلفاظ على
املوروثات ال ُعمانية والتوا�صل مع ال�رشكات
ال�سياحية لت�شجيع زوار ال�سلطنة لزيارة
متاحف ال�سلطنة املتنوعة».
وقالت الفا�ضلة ردينة بنت عامر
احلجرية مديرة متحف املدر�سة ال�سعيدية
مبحافظة م�سقط�« :إن االحتفال باليوم
العاملي للمتاحف ( )ICOMبد�أ منذ العام
1977م  ،ويهدف �شعار هذا العام �إىل
التوجه للمتاحف وا�ستمالة املهتمني اجلدد
من جميع الفئات العمرية املختلفة ،وليبقى
�إرث ًا جلميع الأجيال القادمة ،وتعد م�شاركة
متحف املدر�سة ال�سعيدية يف هذا املعر�ض
الّذي �أقيم يف متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
ذات �أهمية لأنه املنجز التعليمي الذي حتقق
وليعرف الأجيال
على �أر�ض هذا الوطن،
ِّ
باملراحل التي مرت بها امل�سرية التعليمية
عرب احلقب الزمنية املتعاقبة و�صوال �إىل
ع�رص النه�ضة املباركة».
و�أ�ضافت قائلة« :بد�أت املدر�سة ال�سعيدية
خرجت �أجياال
م�سريتها عام ١٩٤٠م  ،وقد َّ
ورجاال �ساهموا يف �إقامه ُعمان احلا�رض،
كما �أنه يوثق املراحل التاريخية املختلفة
التي مرت بها العملية التعليمية يف ال�سلطنة،
والتطورات التي �صاحبتها ،ومت حتويل
املدر�سة �إىل متحف ب�أوامر �سامية من لدن
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن

الفا�ضل /
عمر بن حممد املعمري

الفا�ضل /
�أحمد بن ح�سن الفار�سي

الفا�ضل /
جمال بن حممد الكندي

املعر�ض يهدف �إىل ن�رش الثقافة املتحفية والتعريف باملتاحف
املتنوعة بال�سلطنة التي تزخر ب�إرث وتاريخ ثقايف وح�ضاري عريق
�سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -يف عام
٢٠١٤م ،وي�ضم املتحف ع�رش قاعات حتكي
م�سرية التعليم املتوا�صلة بال�سلطنة ،وت�شتمل
على العديد من الكتب وال�صور القدمية
التي توثق العملية التعليمية  ،كما وظفت
التكنولوجيا احلديثة لت�سهل على الزائر
التعرف واالطالع على حمتوياته».
وقالت �ضابط مدين موزة بنت خمي�س
العي�سائية ركن  3/مر�شدين مبتحف قوات
ال�سلطان امل�سلحة « :نهدف من �إقامة هذا
املعر�ض �إىل تعزيز التعاون بني خمتلف
املتاحف يف ال�سلطنة ،ولتقدمي معر�ض تراثي
ثقايف متكامل خلدمة الن�شء ،والتعريف
بالرثاث والثقافة واملكنون الفكري لل�سلطنة
عرب احلقب التاريخية والزمنية املختلفة� ،إىل
جانب �إبراز عدد من الأعمال الفنية من خالل
هذا املعر�ض».
وقال الفا�ضل عمر بن حممد املعمري
م�شارك يف املعر�ض من ( متحف بيت
الزبري)« :يحر�ص بيت الزبري على امل�شاركة
يف االحتفاء باليوم العاملي للمتاحف يف
كل عام ،ومن خالل ا�ست�ضافة متحف قوات
ال�سلطان امل�سلحة لهذه الفعالية يف هذه
املنا�سبة ال�سنوية ي�سعى بيت الزبري لتعريف
الزائرين باملقتنيات املتنوعة وتاريخ بيت
الزبري واملنا�شط الثقافية املختلفة التي
تعك�س املوروث الرتاثي لل�سلطنة ،وتعد هذه
املنا�سبة فر�صة �سانحة لاللتقاء وتبادل
اخلربات مع بقية املتاحف يف ال�سلطنة».
�أما الفا�ضل �أحمد بن ح�سن الفار�سي

م�شارك من متحف �أبناء جمان قال« :لقد
�سعدنا غاية ال�سعد مب�شاركتنا الأوىل يف
متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة ببيت الفلج،
حيث حظي املعر�ض بح�ضور قوي ومميز،
وبال �شك تعد املتاحف مراجع تاريخية،
وتربوية وتعليمية مبا حتويه من مقتنيات
نادرة وثـمينة� ،شاكرين اجلهود املبذولة
من قبل متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة على
تنظيم هذه الفعالية».
وقال الفا�ضل جمال بن حممد الكندي
م�شارك من (بيت قر�ش) وهو متحف ومعر�ض
بقلعة نزوى�« :إن الهدف من امل�شاركة يف
هذا املعر�ض هو �إبراز تاريخ ُعمان وتراثها،
ون�رش ثقافة ور�سالة املتاحف للأجيال
القادمة ،حيث �شاركنا مبجموعة من البنادق
من �ضمنها بنادق (اجلزيل) ،و(�أبو فتيلة)،
وجميع هذه البنادق من الإرث ال ُعماين �صنعت
مب�سقط ما بني القرنني الثامن والتا�سع ع�رش
امليالدي ،ومنها بندقية (مارتيني م�سقط)،
كما �شاركنا �أي�ضا ببع�ض القطع الأثرية
والتي بها نقو�ش وكتابات حتكى تاريخ
ُعمان وتراثها ،وكذلك بع�ض امل�سكوكات
الإ�سالمية من دنانري ذهبية و دراهم ف�ضية،
ومن �أهم تلك القطع درهم (�سا�ساين) معرب
للقائد والأمري ال ُعماين املهلب بن �أبي �صفرة
الأزدي �رضب ببي�شابور �سنة  76هجري،
وكذلك م�سكوكات للوالة والأمراء من الأ�رس
ال ُعمانية التي حكمت ُعمان ،وكذلك الأختام
املهمة من بداية الإ�سالم ويف الع�رصين
الأموي والعبا�سي».
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تعد مرحلة ال�شباب مبثابة الأ�سا�س الذي تقوم عليه املرحلتان الالحقتان
يف حياة الإن�سان ،وهما مرحلة العمل ،ومرحلة التقاعد،
فمتى ما كان الأ�سا�س متينا وقويا ،كان البناء را�سخا
وثابتا ،فهذه املرحلة ن�ستطيع �أن نعدها مبثابة مفرتق
الطرق فى احلياة ،ف�إما �أن تكون حياة الإن�سان بعدها
ناجحة ومثمرة ،من خالل اال�ستغالل الأمثل لهذه الفرتة،
و�إما �أن تكون فا�شلة وغري جمدية نتيجة �إهمالها وعدم
ا�ستغاللها ،واال�ستفادة منها.
�إن مرحلة ال�شباب ال ميكن �أن تكون �أ�سا�سا ملا بعدها مامل تقرتن باجلد
واملثابرة والطموح ،والرغبة الأكيدة يف اال�ستفادة منها ،باعتبار �أن عنا�رص
اجلد واملثابرة والطموح تعد �أ�سا�سا للنجاح يف احلياة� ،إىل جانب الفر�ص
التى قد ت�سنح للإن�سان ،ويعمل على اال�ستفادة منها ،وت�سخريها لتحقيق
الأه��داف التي ر�سمها حلياته القادمة ،وهذا الأمر مرتبط بالرغبة القوية
وال�صادقة لدى الإن�سان لتطوير ذاته ،والنهو�ض مب�ستواه العلمي والعملي� ،أما
�إذا كانت الرغبة واال�ستعداد ال�شخ�صي غري متوافرين ف�إن هذه املرحلة �ستذهب
�سدى ،و�أن الفر�ص مهما �أُتيحت لن ُي�ستفاد منها ،وهناك �أمر مهم يجب �أن
يقرتن باجلد واملثابرة والطموح ،وهو اال�ستعداد ال�شخ�صي للبدء يف حتقيق
الهدف وفق خطوات مدرو�سة وخمطط لها ،والتغلب على ال�صعوبات التي قد
تواجه الإن�سان ،وعدم الرتفع عن ممار�سة العمل مهما كان نوعه وم�ستواه،
حيث اليوجد ما يعيب القيام بالعمل.
ويف الأ�سطر الآتية �سوف �أعر�ض مناذج م�شرّ فة لبع�ض ال�شباب الطموحني،
واجلادين يف احلياة ،تعرفت عليهم �شخ�صيا ،والذين منهم من و�ضع �أقدامه
على طريق حتقيق الهدف الذي ر�سمه ،ومنهم من ي�سعى جاهداً للو�صول �إىل
بدءا مبهن و�أعمال قد يرتفع البع�ض عن القيام بها ،ولكنها
ما يطمح �إليهً ،
مهن �رشيفة متثل العون وال�سند لبلوغ الغاية الكربى ،وحتقيق الهدف
الأ�سمى له�ؤالء ال�شباب.
• �أحد ه�ؤالء ال�شباب الطموحني واجلادين �أنهى الدبلوم العام،
والتحق بالدرا�سة اجلامعية ،و�إىل جانب الدرا�سة التحق �أي�ض ًا
بالعمل ب�إحدى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،بعد ذلك قام بت�أ�سي�س
�أول عمل خا�ص به ،وهو �إدارة وت�أجري املباين ،ثم �أ�ضاف

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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ن�شاط ًا جتاري ًا �آخر ،من خالل �أول حمل للحالقة
الرجالية املتخ�ص�صة ،وو�صل عدد الفروع احلالية
للم�رشوع �إىل خم�سة حمالت ،ومل يتوقف عند هذا
احلد ،بل قام ب�إ�ضافة ن�شاط �آخر ،وهو بيع (الألعاب
الال�سلكية) ،وخالل الأ�شهر القليلة القادمة ب�إذن
اهلل �سوف ينهي درا�سته اجلامعية يف تخ�ص�ص
(هند�سة �شبكات احلا�سب الآيل).
• منوذج �آخر من ال�شباب الطموحني واملبدعني
�أق��ام م�صنع ًا لإنتاج الفحم هو الأول من نوعه
يف نواح خمتلفة ،وذلك من خالل اال�ستفادة من
بقايا الأخ�شاب املختلفة وج��ذوع النخل وجوز
الهند ،وغريها من الأ�شجار ،و�إع���ادة تدويرها،
حيث بد�أ العمل يف امل�رشوع يف عام 2014م ،بعد
�أن ت�أكد من �أن امل�رشوع �أقيم وفقا ملا خطط له
من موا�صفات ومعايري ،و�أن املنتج الذي �سيقوم
بت�سويقه ذو جودة عالية ،كما �أن التقنية املطبقة
يف امل�صنع عمانية االبتكار وال�صنع ( ،)%100كما
�أعلن ال�شاب الذي قام بابتكارها بنف�سه ،وينتج
امل�صنع حاليا ( )288طن ًا �سنوياً ،موزعة على
�أربعة منتجات ،كلها �صديقة للبيئة ،وذات جودة
عالية ،ويقول ال�شاب« :لقد حر�صنا على �أن يكون
�أحد �أهم �أهداف امل�رشوع تقلي�ص املخلفات يف هذا
اجلانب� -أي املخلفات اخل�شبية وغريها» ،كما مل
يتوقف امل�رشوع عند هذا احلد ،بل قام �صاحبه
�شخ�صي ًا بابتكار ع�رشين فكرة تخدم خط الإنتاج
بامل�صنع مل�ضاعفته ،وت��وف�ير منتجات متيز
امل�رشوع عن امل�صانع املماثلة يف هذا املجال ،ومن
بني طموحاته التو�صل �إىل ت�شغيل امل�صنع كام ًال
بالطاقة ال�شم�سية ب�إذن اهلل ،كما يتميز امل�صنع
بنظام فلرتة للدخان ال�صادر عنه ،و�أن جميع
املنتجات �صديقة للبيئة ،وي�ضيف ال�شاب« :ب�أن
امل�رشوع ح�صد حتى الآن الكثري من اجلوائز ،من

بينها ح�صوله على املركز الأول يف
ريادة الأعمال كم�ؤ�س�سة �صغرية عام
2015م ،و�أف�ضل امل�شاريع املتميزة فى
جائزة الر�ؤية االقت�صادية» ،وكذلك ح�صل
على جائزة �أف�ضل امل�شاريع املتميزة يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وذلك يف ملتقى رواد الأعمال الذي �أُقيم يف
مملكة البحرين ال�شقيقة ،وح�صل امل�صنع
�أي�ض ًا على جوائز �أخرى عديدة داخل ال�سلطنة
وخارجها� ،أما عن الدرا�سة اجلامعية التي
ا�ضطر للتوقف عنها لفرتة من الزمن ف�إنه
ي�ؤكد ب�أنه �سي�ست�أنفها قريب ًا ب�إذن اهلل.
���شرف��ة لل�شباب،
• وم��ن ال��ن��م��اذج امل� ِّ
�شابان كنت قد التقيت بهما فى �أحد �أ�سواق
الأ�سماك ،يعمالن فى جمال جتهيز الأ�سماك
ملرتادي ال�سوق ،كما �أنهما ميتلكان قارب ًا
ل�صيد الأ�سماك ،ويقومان بهذه املهنة التي
ميار�سانها منذ نعومة �أظفارهما ،كما
هو احل��ال ل��دى معظم ال�سكان القاطنني
على ال�ساحل ،ويف الوقت ذاته ف�إن هذين
ال�شابني يكمالن درا�ستيهما ،حيث �سيتم
�أحدهما املرحلة اجلامعية خالل الأ�شهر
القادمة ب���إذن اهلل ،بينما ي�ستعد الآخ��ر
لالنتهاء من درا�سة الدبلوم العام ليلتحق
بالدرا�سة اجلامعية بعون اهلل تعاىل.
تلك من���اذج م�رشفة لبع�ض ال�شباب
الطموح ،الذي ينظر للدرا�سة على �أنها اجل�رس
الذي يو�صل �إىل �ضفة الهدف املن�شود ،و�إىل
العمل �أي��ا كان وكيفما كان كقطار ي�ؤدي
للحياة احل��رة الكرمية ،وي�ساهم يف خدمة
الوطن العزيز.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعد ع�رشين عاما تقريب���ا من انتهاء احلرب
العاملي���ة الأوىل وم���ا خلفته من دم���ار وتغيري
دميوغ���رايف يف �أوروب���ا و�شم���ال ��ش�رق �آ�سيا,
بالإ�ضاف���ة �إىل تعمق العداء والأخ���ذ بالث�أر من
ال���دول املنهزم���ة يف احل���رب العاملي���ة الأوىل
وخ�صو�ص���ا �أملاني���ا ,اندلعت احل���رب العاملية
الثاني���ة يف الأول م���ن �سبتم�ب�ر ع���ام 1939م
وانته���ت يف � 2سبتم�ب�ر 1945م �أي ا�ستمرت ()6
�سن���وات ,واعتربت من �أكرث احل���روب دموية يف
تاريخ الب�رشية حتى ذل���ك التاريخ ,وا�ستخدمت
فيه���ا القنابل الذرية لأول مرة يف التاريخ ،وذلك
ب�إ�سقاط القنبلت�ي�ن الذريتني قبيل نهاية احلرب
على مدينتي (هور�شيما وناجازاكي) اليابانيتني.

�أ�سباب احلرب
لعبت الظروف الدولية التي حدثت خالل
العقدين الثاين والثالث من القرن الع�رشين
دورا كبريا ومهما يف تهيئة العامل خلو�ض
غمار احلرب العاملية الثانية ،والتي كانت
نتيجة حتمية لتلك الظروف ال�سيئة التي
تركتها احلرب العاملية الأوىل ,ومن �أهمها
معاهدة (فار�ساي) التي تلت نهاية احلرب
مبا�رشة املوقعة يف  28يونيو 1919م ومت
تعديلها يف  10يناير 1920م ,حيث �إن هذه
املعاهدة كانت جمحفة للغاية يف حق الدول
املنهزمة وخ�صو�صا �أملانيا التي خ�رست
مبوجب هذه االتفاقية  %12,5من م�ساحتها,
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الظروف الدولية التي حدثت خالل
العقدين الثاين والثالث من القرن الع�شرين
لعبت دورا كبريا ومهما يف تهيئة العامل
خلو�ض غمار احلرب العاملية الثانية
العميد الركن متقاعد

�سعود بن �سليمان احلب�سي

و %12من �سكانها ,وحوايل  %15من �إنتاجها
الزراعي ,و %10من �صناعاتها ,و %74من
�إنتاجها خلام احلديد ,ون�صت على �أن ال يزيد
اجلي�ش الأمل���اين على (� )100أل��ف جندي,
و�إلغاء التجنيد الإجباري املطبق يف �أملانيا
�آنذاك .بالإ�ضافة �إىل ذلك فر�ض تعوي�ضات
كبرية جدا لقوات احللفاء .لذلك ف�إن اتفاقية
(فار�ساي) كانت ال�سبب الرئي�سي التي تركت
احلقد وال�شعور ب�أخذ الث�أر من قبل الدول
التي �شملتها هذه االتفاقية .وهناك �أ�سباب
�أخرى نوجزها يف الآتي:
 jت��ويل هتلر احلكم يف �أملانيا وب���د�أ يف
التخل�ص من بنود اتفاقية (فار�ساي) من

خالل فر�ض التجنيد الإجباري وتطوير ال�صناعات احلربية ,وت�سليح
منطقة (الراين) (هي منافذ نهر الراين مو�ضوع النزاع بني �أملانيا
وفرن�سا) ,وا�سرتجاع حو�ض (�سار) من فرن�سا ,ورفع عدد القوات
امل�سلحة.
 jالغزو الياباين لـ (من�شوريا) التي تقع يف اجلزء ال�شمايل ال�رشقي
لل�صني وت�شتهر مبواردها الغنية بالفحم ,وباقي �أجزاء ال�صني.
 jالغزو الإيطايل لأثيوبيا.
 jالتو�سع الأملاين على ح�ساب النم�سا ,وبولونيا ,واحتاللها منطقة
(ال�سوديت) ,وهو �إقليم من ت�شيكو�سلوفاكيا يقع على احلدود الت�شيكية
الأملانية ,ومعظم �أرا�ضي ت�شيكو�سلوفاكيا يف �إطار ما عرف با�سم
املجال اجلوي.
 jالتحالفات الع�سكرية بني الأنظمة الفا�شية ومن �أبرزها حمور
(برلني  -روما ـ طوكيو).
 jتدخل �أملانيا و�إيطاليا يف احلرب الأهلية الإ�سبانية.
 jعجز ع�صبة الأمم عن و�ضع حد للت�سلح والتو�سع والتحالفات التي
انتهجتها الأنظمة الفا�شية ,و�أ�صبحت هذه املنظمة متثل دول احللفاء
فقط والدول املوالية لها بعد ان�سحاب الدول الفا�شية منها.

املالحظات

قوات احللفاء

دول املحور

الواليات املتحدة الأمريكي

�أملانيا

اململكة املتحدة

�إيطاليا

اجلمهورية الفرن�سية

�إمرباطورية اليابان

االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
ال�صني

رومانيا
مملكة بلغاريا

بولندا

مملكة املجر

كندا
�أ�سرتاليا
نيوزيلندا

مان�شوكو
كرواتيا
جمهورية �سلوفاكيا

الرنويج
الدمنارك

�رصبيا
الفلبني

بلجيكا

فنلندا

فنلندا حاربت مع الطرفني

هولندا

تايالند

تايالند حاربت مع الطرفني

اليونان
يوغ�سالفيا

العراق

العراق حاربت مع الطرفني

فرن�سا حاربت مع الطرفني

ت�شيكو�سلوفاكيا
الربازيل
املك�سيك
�إمرباطورية �إثيوبيا
جنوب �أفريقيا
الهند
منغوليا
(اجلدول )1-

القوات امل�شاركة
ح�سب التقديرات �شارك يف هذه احلرب ب�صورة مبا�رشة �أكرث من
( )100مليون جندي والآالف من الدبابات وقطع املدفعية والطائرات
وال�سفن احلربية واملعدات والأجهزة امل�صاحبة لها من ( )30دولة.

املعارك الرئي�سية يف احلرب
�شهدت احلرب العاملية الثانية املئات من املعارك الربية واجلوية
والبحرية يف معظم القارات والأكرث �رضاوة من تلك التي نفذت يف
احل��رب العاملية الأوىل ,وا�ستخدمت فيها �أ�سلحة حديثة متطورة
وعقائد قتالية جديدة .و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة املخت�رصة
املعارك الرئي�سية التي دونها امل�ؤرخون لهذه احل��رب ،وذلك على
النحو الآتي:
 vم�رسح �أوروب���ا ( )20معركة رئي�سية ,تخللتها عمليات جوية
وبحرية �شديدة.
 vم�رسح �شمال �أفريقيا ( البحر الأبي�ض املتو�سط وال�رشق الأو�سط)
( )14معركة رئي�سية.
 vم�رسح �إيطاليا�/صقلية ( )8معارك رئي�سية.
الدول امل�شاركة يف احلرب
 vم�رسح اجلبهة ال�رشقية ( )16معركة رئي�سية.
�شاركت يف هذه احلرب معظم دول العامل وو�ضعت كافة قدراتها  vم�رسح اجلبهة الغربية ( )7معارك رئي�سية.
االقت�صادية والع�سكرية وال�صناعية والعلمية يف خدمة املجهود  vم�رسح املحيط الهادي ( )20معركة رئي�سية.
احلربي وت�شكلت تلك الدول يف حلفني مت�ضادين هما ,قوات احللفاء  vم�رسح جنوب �رشق �آ�سيا ( )9معارك رئي�سية.
ودول املحور ،وذلك كما يظهر يف اجلدول رقم (: )1
 vالعمليات البحرية خارج م�سارح العمليات الرئي�سية (.)2
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تلك هي الأعداد التقريبية للمعارك الرئي�سية خالل احلرب العاملية
الثانية� ,أم��ا فيما يتعلق ب�أكرب املعارك �رشا�سة يف ه��ذه احلرب
ن�ستعر�ض بع�ضا منها وذلك على النحو الآتي:
 rمعركة خاركوف� .سميت بهذا اال�سم للداللة على املدينة التي
وقعت فيها املعركة ,و(خاركوف) هي مدينة �إ�سرتاتيجية مهمة يف
(�أوكرانيا) ا�ستولت عليها القوات الأملانية يف عام 1941م بعد قتال
عنيف بينها وقوات احللفاء ,ويف عام 1942م �شنت القوات ال�سوفيتية
هجوما �شامال لتحرير املدينة �إال �أنها واجهت مقاومة �شديدة من
اجلي�ش ال�ساد�س الأمل��اين كانت نتائجها ف�شل الهجوم ال�سوفيتي,
وت�شري املراجع املختلفة ب�أن اخل�سائر الب�رشية للجانبني يف هذه
املعركة بلغت ( � )300,000ألف فرد تقريبا بني قتيل وجريح.
 rمعركة ل��وزان .وقعت هذه املعركة يف م�رسح املحيط الهادي
يف عام 1942م ,و(ل��وزان) هي �أكرب جزيرة يف الفلبني التي كانت
حتت ال�سيطرة اليابانية ,و�شنت قوات احللفاء هجوما بريا وجويا
وبحريا كبريا على اجلزيرة� ,إال �أن اليابان �صمدت �أمام هذا الهجوم
يف املراحل الأوىل من املعركة حتى قامت قوات احللفاء بتنفيذ
عملية �إنزال جوي كبرية جداً �أدت �إىل هزمية القوات اليابانية وحترير
املدينة ,وقد كانت اخل�سائر لدى الطرفني (� )345,330ألف فرد بني
قتيل وجريح.
 rمعركة فرن�سا .وقعت هذه املعركة يف امل�رسح الأوروب��ي ،وهي
�إحدى املعارك ال�ضارية التي �شنتها قوات املحور على احللفاء يف
هولندا ,وبلجيكا ,ولوك�سمبورغ ,وفرن�سا ,خالل الفرتة من  10مايو
�إىل  25يونيو 1940م ,حيث متكنت قوات املحور من احتالل فرن�سا,
ونتائج هذه املعركة اعتربت من �أكرب الهزائم التي منيت قوات احللفاء
يف احلرب ,وقد كانت اخل�سائر الب�رشية بني الطرفني ( )469,000
�ألف قتيل وجريح.
 rمعركة مو�سكو .وقعت هذه املعركة يف م�رسح اجلبهة ال�رشقية
خالل عامي 1941م و 1942م ,حيث �شنت القوات الأملانية هجوم
�شامل على الأرا�ضي ال�سوفيتية متكنت من خالله الو�صول �إىل ()30
كيلو مرت من مدينة مو�سكو .بعدها �شنت القوات الأملانية هجوم ًا
�شام ًال على مدينة مو�سكو ا�ستخدمت فيه ما يقارب ( )1,000,000
مليون جندي ,و( )1700دبابة ,ويف املقابل دافعت القوات ال�سوفيتية
عنها بقوة بلغت ( )1,250,000مليون جندي ,و( )1000دبابة ,وقد
متكنت من هزمية القوات الأملانية ,واعتربت نتائج هذه املعركة من

�أكرب الهزائم التي منيت بها قوات املحور وغريت م�سار احلرب ل�صالح
احللفاء ,وكانت اخل�سائر الب�رشية لدى اجلانبني ( )1,000,000مليون
جندي تقريبا بني قتيل وجريح.
 rمعركة العلمني .وقعت هذه املعركة يف م�رسح �شمال �أفريقيا خالل
عامي 1940م و1941م ,حيث زجت كل من بريطانيا و�أملانيا ب�أكرب
جزء من قواتهما يف املعركة ,القوات الربيطانية ممثلة يف اجلي�ش
الثامن بقيادة القائد ال�شهري اجلرنال (موجتمري) ,والقوات الأملانية
بقيادة القائد ال�شهري اجلرنال (رومل) ,وقد ا�ستخدمت قوات التحالف
يف هذه املعركة (� )195أل��ف ف��رد ,و( )10299دبابة ,و()2311
مدفعاً ,و( )750طائرة مقاتلة� .أما قوات املحور ا�ستخدمت ()104
�آالف فرد ,و( )489دبابة ,و( )1219مدفعاً ,و( )675طائرة مقاتلة.
ونتيجة للتفوق الوا�ضح يف مقارنة القوات بني اجلانبني فقد متكنت
القوات الربيطانية من هزمية القوات الأملانية ,واعتربت نتيجة هذه
املعركة نقطة حتول رئي�سية يف احلرب ككل ل�صالح قوات احللفاء,
وكانت اخل�سائر الب�رشية لدى اجلانبني (� )28000ألف فرد ,و()950
دبابة ,و( )1300مدفع ,و( )650طائرة مقاتلة.
 rمعركة نورماندي .حدثت العملية الربمائية الكربى يف (نورماندي)
مب�سمى (عملية بينتون) على ال�ساحل ال�شمايل لفرن�سا التي نفذها
احللفاء �ضد قوات املحور خالل احلرب العاملية الثانية بتاريخ 6
يونيو 1944م .وا�ستخدم يف هذه العملية ما يقارب من ( )6900من
ال�سفن احلربية ,من �ضمنها (� )4100سفينة �إنزال ,و (  )12000طائرة
خمتلفة الأنواع ,ومليون جندي من القوات الربية واجلوية والبحرية
والقوة اخلا�صة ,ويف مراجع �أخرى ( )3ماليني جندي ,بالإ�ضافة �إىل
�آالف الدبابات وقطع املدفعية والآليات الأخ��رى .وقد كان الهدف
الرئي�سي من هذه العملية الكربى فتح جبهة قتال جديدة �ضد القوات
الأملانية وتخفيف ال�ضغط على جبهة القتال الرو�سية .وت�أكيدا لأهمية
تقدير املوقف الإ�سرتاتيجي للت�أكد من �أنه ال ميكن حتقيق الهدف �إال
بالعملية الربمائية املذكورة ,فقد مت التخطيط لها خالل مدة قاربت
من (� )4سنوات .وبذلك حققت العملية الأه��داف املن�شودة .وبعد

احلرب العاملية الثانية �شهدت املئات من
املعارك الربية واجلوية والبحرية يف معظم
القارات والأكـ ر �ضراوة من تلك التي نفذت
يف احلرب العاملية الأوىل

ت�أ�سي�س ر�أ�س اجل�رس على ال�ساحل مت دفع �أكرث من (� )600000ألف
جندي من املظليني وم�شاة البحرية ,و�أكرث من (� )90000ألف عربة
ع�سكرية متهيدا لتطوير الهجوم يف عمق الأرا�ضي الأملانية باجتاه
برلني ,وقد قدرت اخل�سائر الب�رشية يف هذه املعركة بنحو ()15414
�ألف جندي لدى الطرفني بني قتيل وجريح.
 rمعركة برلني .وقعت ه��ذه املعركة يف امل�رسح الأوروب���ي يف
العا�صمة الأملانية (برلني) يف �أواخر �أبريل 1945م ,وهي معركة
نهاية احلرب العاملية الثانية �أطلق عليها ( الهجوم الإ�سرتاتيجي على
برلني) ,نفذت هذه املعركة القوات ال�سوفيتية على جبهتني ال�شمالية
واجلنوبية باجتاه برلني ,وبعد معارك �رش�سة بني الطرفني �سقطت
برلني يف �أي��دي القوات ال�سوفيتية وا�ست�سلمت �أملانيا .وقد كانت
خل�سائر الب�رشية يف هذه املعركة لدى الطرفني بلغت ()1,798,614
مليون جندي بني قتيل وجريح.
الأ�سلحة امل�ستخدمة يف احلرب
بانتهاء احلرب العاملية الأوىل برزت العديد من الدرو�س املكت�شفة
التي �أدت �إىل تناف�س �شديد بني الدول التي خرجت من احلرب لتطوير
كافة �أنواع الأ�سلحة الربية واجلوية والبحرية ,وظهور �أ�سلحة جديدة
خالل الفرتة ما بني احلربني الأوىل والثانية ,و�سوف ن�سلط ال�ضوء
على �أهم الأ�سلحة التي ا�ستخدمت خالل احلرب العاملية الثانية ،وذلك
على النحو الآتي:
¦ الدبابات وناقالت اجلند املدرعة .لقد مت تطوير الدبابة من حيث
قوة النريان ,واملناورة ,والتدريع ,وال�رسعة ومت ا�ستخدامها يف هذه
احلرب ب�شكل وا�سع يف �شكل جمموعات قتال ,وبتكتيكات متعددة
متطورة �أدت �إىل اعتبار املدرعات ال�سالح احلا�سم يف املعركة .و�سوف
ن�ستعر�ض بع�ض �أهم الدبابات التي ا�ستخدمت يف احلرب دون الدخول
يف تفا�صيل قدراتها الفنية ،وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (:)2
الدولة
بريطانيا

النوع
الدبابات( :كرو�سيدر) ,و (فكرز)  ,و(مارك ,)1و(مارك )5

�أمريكا

الدبابات�( :إم 3يل) ,و (�إم �4شريمان) .و(�ستورت� ,1ستورت مارك)3

�أملانيا

الدبابات( :بنزر )1وبانزر )2وبانزر )3وبانزر )4ومنر ,)1و(منر)2
ناقالت اجلند املدرعة( :فولكيتنا) ,و(فكالر 38تي)

رو�سيا

الدبابات�( :إ�س يو  ,76و(بيتي ,)7و(تي ,)34و(كي يف,)1
و(كي يف.)2
ناقالت اجلند املدرعة( :تي )18و (ت)26

ت�شيكو�سلوفاكيا الدبابات( :بانزر ,)38و (بانزر .)35
�إيطاليا

الدبابات�( :سيموفنت  ,)25و (�سيمفونت ,)105/25و(�سيمفونت
 ,)47/32( ,)46/75و(فيات )3000و (فيات �أل )6/40

فرن�سا

الدبابات( :ت�شاربي )1و (رينو �أر )35و (رينو �أف كي)17

اليابان

الدبابات( :الدبابة )95و (�أي غو)89
(اجلدول )2 -

¦ املدفعية .خالل الفرتة ما بني احلرب العاملية الأوىل والثانية
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مت تطوير املدفعية العادية املعروفة التي ا�ستمرت يف اخلدمة خالل
احلرب العاملية الثانية وما بعدها� ,أما بع�ض املدافع التي ظهرت
خالل احلرب العاملية الأوىل اختفت نتيجة عدم فاعليتها� ,أو �أن
تطويرها غري جمدي من الناحيتني الفنية والعملية .وقد �شمل هذا
التطوير العيار ،وقابلية احلركة ,واملدى ,وتعدد �أنواع الذخائر التي
ميكن رمايتها بوا�سطة معظم �أعرية املدافع ,فمن حيث العيار وقابلية
احلركة ظهرت املدافع املحمولة على عربات مدرعة �أهمها ,املدافع
الربيطانية ( )25رطل ,وعيار (5و )5بو�صة ,و(�أم بري�ست) عيار ()105
ملم ,واملدافع الأملانية (�أ�س دي كي �أف زد ) عيار ( )105ملم ذاتي
احلركة ,و ( هرمل) هاوتزر عيار ( )150ملم ,واملدفع الرو�سي هاوتزر
عيار ( )152ملم ,بالإ�ضافة �إىل املدفعية املجرورة من نف�س العيار,
واملدفع الأمريكي (�أم  )101عيار ( )105ملم� .أما فيما يتعلق باملدى
فقد بلغ (17000كم)� .أما �أنواع الذخائر كانت �شديدة االنفجار �ضد
�أف��راد امل�شاة يف العراء ,و �شديدة االنفجار( توقيتي) التي تنفجر
يف اجلو �ضد �أفراد امل�شاة يف اخلنادق املك�شوفة ,و�شديدة االنفجار
اخلارقة للخر�سانات �ضد اخلنادق امل�سقوفة ,والقذائف احلارقة,
وقذائف الدخان .ومن املدافع التي فاج�أت العامل �آنذاك هي مدافع
ال�سكة احلديدية الأملانية ( دورا) و( جو�ستاف) التي �صممت خ�صي�صا
الخرتاق الدفاعات الفرن�سية عند خط (ماجينو) تزن ( )1350طن ًا
وهي املدفعية الأثقل وزنا يف التاريخ ,وتزن القذيفة الواحدة ()7,1
طن ,وت�صل �إىل مدى ( )47كم� .إال �أن هذه املدافع مل ت�ستمر يف اخلدمة
نتيجة عدم فاعليتها.
¦ الطائرات املقاتلة .خالل الفرتة ما بني احلربني العامليتني ركز
التطوير للطائرات املقاتلة على العديد من املجاالت �أهمها ,التحول
من الطائرات ذات املحركات املروحية �إىل املحركات النفاثة ,ومدى
عمل الطائرة ,و�أجهزة الت�صويب ,والذخائر ومداها ,حيث ظهرت �أول
طائرة نفاثة يف العامل هي الطائرة القاذفة الأملانية (�إم اي ,)262
ثم ظهر هذا التطوير يف هذا املجال واملجاالت الأخ��رى يف معظم
الطائرات املقاتلة خالل احلرب .ومن �أهم الطائرات املقاتلة التي
ا�شرتكت يف احلرب العاملية الثانية دون الدخول يف تفا�صيل قدراتها
الفنية هي .كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )3على النحو الآتي.
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الدولة
�أملانيا
بريطانيا

�أمريكا

رو�سيا

فرن�سا

اليابان

املالحظات

النوع
• القاذفة (يونكريو.)87
• والقاذفة (بي �إف109كي)
• القاذفة (�سبايت فاير مارك×)1
• القاذفة (يالك بورن بي ـ).2
• القاذفة (بر�ستول بيوفورت)
• القاذفة (�أف � 8أف بريكات ,بي  47دي).
• القاذفة ( بي  38جي اليتينينك)
• القاذفة اال�سرتاتيجية ( بوينج بي .)29
• القاذفة (بوينج بي )17
• القاذفة ( واي كي ـ  3ميج.)3
• املقاتلة (باكوقليق باك.)6
• القاذفة ( باكوقليق باك)8
• املقاتلة ( يف جي .)33
• املقاتلة ( اير �سبيد اك�سفورد).
• املقاتلة (�أميوت .)143
• القاذفة (�أيه � 6إم زيرو).
• القاذفة (كاوا�ساكي كي ()102

العدد غري معروف
العدد غري معروف

العدد غري معروف

العدد غري معروف

(اجلدول )3 -

¦ ال�سفن احلربية .لقد مت ا�ستخدام ال�سفن احلربية خالل هذه احلرب
ب�أعداد ال مثيل لها يف تاريخ احلروب العاملية واالقليمية حتى هذا
اليوم ,حيث ا�ستخدمت املئات من ال�سفن احلربية مبختلف �صنوفها
و�أدوارها والتي ال ميكن ح�رصها ,ويف هذا ل�صدد �سوف ن�ستعر�ض
على �سبيل املثال ولي�س احل�رص �أهم املدمرات والغوا�صات وحامالت
الطائرات التي ا�ستخدمتها الدول الرئي�سية الأربع يف احلرب وذلك كما
هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )4على النحو الآتي:
املدمرات
• زد 2جورج ثلي.
• زد  27هريمان ت�شومان
• �سلي�شفيغ هولنتاين
هود
دوق يورك

�أمريكا

بن�سلفانيا
كوالورادو
ت�شالز او�سبورن

الغوا�صات
• يو ـ25
• يو 37
• يف 190
بي 9
بي 10
بي11
فئة �أ�س �آي يف

الدولة
�أملانيا

رو�سيا

بوارج فئة مارات 1914

فئة كلوب �أ�س

بريطانيا

(اجلدول )4 -

حامالت الطائرات

ات�ش ام �أ�س �أرك
رويال
يو �أ�س �أ�س مدواي
�سي يف 41
يوركتاون �سي يف 5
يو �أ�س �أ�س �سي
يف 6

ك�أكرب قوتني يف العامل ،ف�أ�صبح العامل ثنائي الأق��ط��اب ,القطب
الر�أ�سمايل بزعامة الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد ت�ضمن دول
�أوروبا الغربية وت�شكيل حلف �شمال الأطل�سي يف عام 1949م ,وال
زال هذا احللف قائم حتى اليوم .والقطب اال�شرتاكي بزعامة االحتاد
ال�سوفيتي (ال�سابق) ،والذي ان�ضم �إليه بعد ذلك دول �رشق �أوروبا،
وت�شكيل حلف وار�سو يف عام 1955م .وبعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي
يف �أوائل الثمانينيات من القرن املا�ضي انتهى القطب اال�شرتاكي
وحلف وار�سو.
• �إن�شاء هيئة الأمم يف عام 1945م .ثم �إن�شاء املنظمات املختلفة
التابعة لها .و�إقرار الدول اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن,
الواليات املتحدة الأمريكية ,واالحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق (رو�سيا
الآن) ,واململكة املتحدة ,واجلمهورية الفرن�سية ,وجمهورية ال�صني
ال�شعبية ,وهي الدول التي تتمتع باتخاذ حق النق�ض (الفيتو) �ضد �أي
قرار ي�صدر من هيئة الأمم املتحدة.
• ظهور ن�شاط التحركات التحررية يف العامل الثالث وما نتج عنها
من حروب �إقليمية و�أهلية يف خمتلف دول العامل الثالث.
• انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل وتطويرها من قبل الدول اخلم�س
الدائمة الع�ضوية ودول �أخرى يف �آ�سيا ومنطقة ال�رشق الأو�سط.
• تطوير الأ�سلحة الربية واجلوية والبحرية ,وتطوير العقائد القتالية
و�أ�ساليب القتال.
• خ�سائر ب�رشية مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ احل��روب ,حيث
تكبدت دول احللفاء �أكرث من ( )16,000,000مليون قتيل ع�سكري,
و�أكرث من ( )45,000,000مليون قتيل مدين ,يف حني تكبدت دول
املحور �أكرث من ( )8,000,000ماليني قتيل ع�سكري ,و�أك�ثر من
( )4,000,000ماليني قتيل مدين.
اخلال�صة
من �أهم نتائج احلرب العاملية الثانية التي تعد �صمام الأمان
لعدم ح��دوث ح��رب عاملية ثالثة ه��ي� ,إن�شاء هيئة الأمم يف عام
1945م واملنظمات التابعة لها ,وعلى الرغم من االنتقاد احلاد لتمتع
الدول اخلم�س الع�ضوية يف الأمم املتحدة بحق النق�ض ( الفيتو)� ,إال
�أن ذلك �أثبت تفادي ن�شوب حرب عاملية ثالثة ,كما �أن امتالك �أ�سلحة
الدمار ال�شامل من الدول العظمى ك�سالح ردع �ساعد يف التقليل من
ن�شوب حرب بني دولتني عظميني ومتتد �إىل حرب عاملية ثالثة .و�إذا
حدث عك�س ذلك ف�إن اندالع حرب عاملية ثالثة يعني �أنه لن يبقى من
ي�شاهد احلرب العاملية الرابعة.

نتائج احلرب واخل�سائر الب�شرية واملادية
لقد انتهت احل��رب بانت�صار ق��وات احللفاء على دول املحور  -مو�ضوع كوم ,ال�شبكة العاملية.
>- A.A. EVANS AND DAVID GIBBONS,MILITARY HISTORY2
وا�ست�سالم �أملانيا وتق�سيمها �إىل �شطرين� ,أملانيا الغربية و�أملانيا
omprehensive historiography and annotated bibliography, Greenال�رشقية ,وانتهاء النظام الفا�شي يف كل من �أملانيا و�إيطاليا,
wood Publishing Group.
- Aulus Gellius, “Attic Nights”.
وا�ستنزفت هذه احل��رب م��وارد ب�رشية واقت�صادية هائلة ,وميكن
اخت�صار نتائج هذه احلرب على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي • ال�شبكة الإلكرتونية ,مواقع متعددة.
- https://ar.wikipedia.org
والع�سكري يف الآتي:
- manufacturers’ Aircraft Association, Inc. (1920) Aircraft Year
Book, Doubleday.
• خرجت كل من الواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد ال�سوفييتي
املراجع
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ا�س ا ْر ِت َف ِاع ق َّم ِة (جبل �شم�س)
ِق َي ُ
متثل اجلبال يف �سلطنة ُعمان ما
يقارب  % 15من م�ساحة ال�سلطنة،
وه���ي ع��ل��ى �شكل ج��ب��ال وه�ضاب
متفاوتة االرتفاعات ،و�أهم هذه اجلبال
ه��ي جبال احلجر الغربي وجبال
احلجر ال�رشقي ،بالإ�ضافة �إىل �سل�سلة
جبال ظفار يف اجلنوب التي ت�ضم
جبل �سمحان وجبل القرا وجبل القمر.
وتتفاوت ارتفاعات هذه اجلبال يف
ال�سلطنة ما بني ()3000 - 1500
مرت عن �سطح البحر ،وبالن�سبة جلبال
احلجر ،والتي تعرف �أي�ضا بجبال �شمال
عمان ،ف�إنها متتد على �شكل قو�س من
ر�أ�س م�سندم يف ال�شمال وحتى ر�أ�س
احلد يف �أق�صى ال�رشق العماين ،ويبلغ
طول هذه ال�سل�سلة اجلبلية  800كم
تقريبا بينما يرتاوح عر�ضها بني 30
كم يف الأط��راف ال�شمالية وال�رشقية
و 130كم يف اجلزء الأو�سط ومبعدل
 80كم تقريبا ،وتنق�سم هذه ال�سل�سلة
اجلبلية �إىل جمموعتني هما :جبال
احلجر الغربي وجبال احلجر ال�رشقي،
ويف�صل بينهما ممر طبيعي هو ممر
�سمائل(.)1

العقيد الركن (مهند�س)/
ربيع بن �سليمان الأغربي
الهيئة الوطنية للم�ساحة
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يبلغ متو�سط االرتفاع ملجموع جبال
ه�ضبة �سيق يف اجلبل الأخ����ضر م��ا بني
 1651مرتا و � 2003أمتار فوق م�ستوى
�سطح البحر؛ �أي بفارق ر�أ�سي يقارب 350
م�ترا ب�ين امل��ك��ون��ات الت�ضاري�سية لهذه
املنطقة( .)2وتقع �أعلى هذه القمم يف جبال
احلجر الغربي وحتديدا قمة جبل �شم�س،
والتي يتجاوز ارتفاعها (� )3آالف مرت.
وهناك عدة طرق لقيا�س ارتفاعات هذه
القمم والتي يكون مرجعها متو�سط �سطح
البحر الذي يعني بطرق عديدة من �أهمها
و�ضع م�ساطر لقيا�س ارتفاع املد واجلزر
خالل فرتة زمنية ت�صل ما بني ()30-20
�سنة بحيث يتم بعدها حتديد نقطة ال�صفر
التي يبد�أ منها قيا�س االرت��ف��اع��ات لكل
البالد ،ويف�ضل دائما �أن يكون هناك عدة
مواقع لهذه امل�ساطر بحيث يتم ح�ساب
متو�سط القيا�سات فيما بينها بعد ر�صد املد
واجلزر كما ذكرنا لفرتة تتجاوز (� )30سنة.
ويتم قيا�س ارتفاع الت�ضاري�س بعدة
�أ�ساليب من �أ�شهرها قيا�س االرتفاعات
م��ب��ا��شرة ع��ن ط��ري��ق الت�سوية الدقيقة،
وهي عملية تعتمد على �أخذ قيا�سات من
ارتفاع معلوم عرب خطوط متر على نقاط
يتم �إن�شا�ؤها م�سبقا على طول اخلط املراد
قيا�س االرتفاع له ،وه��ذه العملية مكلفة
و�شاقة وتعتمد على امل�ساحني املدربني
على مثل ه��ذه امل�سوحات بحيث يتم يف
النهاية معرفة ارت��ف��اع��ات ه��ذه النقاط،
حيث تعد هذه العملية من �أدق العمليات يف
قيا�س االرتفاعات.
الطريقة الثانية هي ا�ستخدام ال�صور
اجلوية �أو �صور الأقمار اال�صطناعية بعد
ربطها بنقاط معلومة االرتفاع ،وهي عملية
�أي�ضا دقيقة وتعتمد على دقة الفنيني الذين
ير�سمون خطوط الكنتور من هذه ال�صور،
وحاليا يقوم احلا�سب الآيل بهذه العملية
بحيث يتم ح�ساب االرتفاعات واحل�صول

على مناذجها بكل �سهولة.
الطريقة الثالثة تعتمد اعتمادا كليا
على من��اذج املج�سم الأر�ضي ()Geoid
ال��ذي يتم ح�سابه بعد قيا�س اجلاذبية
وبع�ض خطوط الت�سوية الدقيقة ودجمها
مع النماذج العاملية ،بحيث يتم احل�صول
يف الأخري على منوذج �صالح للدولة ،ومنها
ميكن معرفة االرتفاعات لأي موقع فيها.
ورجوعا �إىل �سل�سلة جبال احلجر الغربي
ف��إن (جبل �شم�س) ال��ذي يقع بني واليتي
احلمراء والر�ستاق يعد �أعلى جبل مبنطقة
اخلليج ،حيث ي�صل ارتفاعه �إىل ()3009
�أم��ت��ار بناء على القيا�سات التي نفذتها
الهيئة الوطنية للم�ساحة يف عام 1998م،
ويتكون جبل �شم�س جيولوجيا من �صخور
جرييه تعود �إىل جمموعة احلجر الكربى
وتر�سبت يف الع�رص (امليو�سيني) ،وقد ت�شكل
جبل �شم�س منذ قرابة ( )90مليون �سنة قبل
�أن يرفع �أثناء عمليات الرفع التكتوين التي
رفعت جبال احلجر خالل الزمن اجليولوجي
الثالث قبل ( )20مليون �سنة لي�صل �إىل
ارتفاعه احلايل.
وت��ع��ود ت�سمية (ج��ب��ل �شم�س) لكون
ال�شم�س �أول ما ت�رشق و�آخ��ر ما تغرب يف
قمته العالية ،وينفرد املكان باعتدال درجة
احل��رارة يف ف�صل ال�صيف وت�صل ما بني
 26و 25درجة مئوية والربودة التي ت�صل
�إىل درجة التجمد وت�ساقط الثلوج يف ف�صل
ال�شتاء� ،إذ ت�صل درجة احل��رارة يف بع�ض
الأحيان �إىل �أقل من ( )4درجات مئويات
حتت ال�صفر.
وق���د مت ق��ي��ا���س ارت���ف���اع ق��م��ة (جبل
�شم�س) من قبل امل�ساحة الربيطانية يف
عام 1962م وبلغت ( )3035مرتا ،وقد مت
قيا�سها عن طريق ال�صور اجلوية ،وقد مت
االعتماد على بع�ض ال�شبكات اجليودي�سية
املتوفرة يف ذلك الوقت.
كما قامت الهيئة الوطنية للم�ساحة

(جبل �شم�س) يعد �أع��ل��ى جبل
مبنطقة اخلليج وي�صل ارتفاعه
�إىل (� )3009أم��ت��ار بناء على
القيا�سات التي نفذتها الهيئة
الوطنية للم�ساحة يف عام 1998م
بقيا�س ارتفاع قمة جبل �شم�س يف عام
1998م ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ن��م��اذج الدقيقة
املتوفرة خالل تلك الفرتة ومقارنتها مع قيم
مت قيا�سها عن طريق ال�صور اجلوية احلديثة
املتوفرة خالل الفرتة نف�سها ووجدت القيم
متطابقة بن�سبة خط�أ ب�سيطة بني القيا�سني،
وتبني االرتفاع ال��ذي مت قيا�سه يف �أعلى
قمة يف (جبل �شم�س) والذي يو�ضح �أي�ضا
وجود قمتني امل�سافة بينهما ( )3كم تقريبا

�إحداهما (� )3005أمتار والأخرى ()3009
�أمتار ،وهذه القمة هي �أعلى قمة يف احلجر
الغربي ويف ال�سلطنة عامة.
قامت الهيئة الوطنية للم�ساحة م�ؤخرا
بتد�شني منوذج اجليودي الوطني (منوذج
الت�ضاري�س الرقمي ال��ذي ميثل ال�سطح
احلقيقي للأر�ض وهو �شكل غري منتظم)
با�ستخدام خمتلف امل�صادر كما ذكرنا
يف الطريقة الثالثة �سابقا ،وقد تبني من
خ�لال ه��ذا النموذج �أن ارتفاع قمة جبل
�شم�س تبلغ ( )3011مرتا بزيادة وقدرها
( )2مرتان عن �آخر قيا�س قامت به الهيئة،
و�سوف تقوم الهيئة م�ستقبال بعمل الت�سوية
الدقيقة من �أقرب نقطة ارتفاع مت قيا�سها
�إىل هذه القمة.

املراجع
 احلرتو�شي� ،سامل بن مبارك ( 2014م).اجلغرافيا الطبيعية ل�سلطنة عمان .جامعة
ال�سلطان قابو�س :جمل�س الن�رش العلمي.
 املختار ،بلقا�سم حممد (مار�س 2013م).التنمية والتح�رض يف اجلبل الأخ�رض .مركز
الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية.
مج  ،1ع  ،2ال�صفحات من � 100إىل .127
 املو�سوعة العمانية (2013م) .وزارةال�ت�راث والثقافة .الطبعة الأوىل م��ج ،3
�ص.902
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تتطلب بع�ض العمليات القتالية الع�سكرية املعقدة نوعا حمددا من القوات غري القوات الع�سكرية
االعتيادية ،وذلك لتحقيق نوع معني من مهام العمليات ،وتتباين نوعية هذه املهام ح�سب ما يتطلبه
املوقف القتايل للمعركة ،وعليه ف�إن الواقع يفر�ض �أن تنفذ هذه املهام بوا�سطة قوات لديها قدرات قتالية
عالية امل�ستوى ،ت�سبق يف الأف�ضلية القوات الع�سكرية االعتيادية ،وهذا النوع من القوات ي�سمى بالقوات
اخلا�صة �أو النخبة من القوات الع�سكرية ،وهو مو�ضوعنا الذي �سنتحدث عنه من خالل املعلومات التي
�سن�سردها يف ال�سطور القادمة ،ولكن ما هو مفهوم القوات اخلا�صة؟ وما هي الأعمال التي تقوم بها؟ وما
هي طبيعة عملها ،وما هي الظروف التي تعمل فيها؟ وما هو الت�سليح امل�صاحب لها؟ وما هي املتعلقات
الأخرى من التدريبات التي تقوم بها؟ وما هي طرق وعمليات هذه القوات .هذا ما �سنعرفه من خالل
الفقرات القادمة يف ثنايا هذا املو�ضوع.

َع َمل َّي ُات الق َّو ِ
ات ا َخل َّا�ص ِة
املقدم الركن جوى/
خلفان بن جمعة الكندي
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مفهوم القوات اخلا�صة
�إن مفهوم ال��ق��وات اخلا�صة يطلق على جمموعة م��ن الأف���راد
الع�سكريني املدربني علي جميع �أن�شطة القتال ،تدريبا عايل امل�ستوى
ي�ؤهلهم للقيام مبهام وواجبات تتطلب حجما �أكرب من حجم القوات
والوحدات الع�سكرية االعتيادية ،وميكن للقوات اخلا�صة العمل يف
جميع الظروف املناخية واجلغرافية يف م�رسح العمليات ،بكفاءة عالية
وبدون حدوث �أي تق�صري يف املهام املحددة لها� .إن مفهوم القوات
اخلا�صة كان موجودا يف القوات واجليو�ش القدمية ،وكانت ت�سمى
النخبة �أو الع�صبة القوية من مقاتلي اجلي�ش ،وكان ه�ؤالء املقاتلون
يظهرون عندما تتعقد �أمور املعركة ،فيظهر �أفراد مقاتلون ذوو �شكيمة
عالية من ال�شجاعة واجلر�أة تنربي لتنفيذ مهام قتالية معقدة ،ومثال
ذلك ما ح�صل يف معركة اليمامة عندما �صعب على جي�ش امل�سلمني
فتح احل�صون ،فجاءت الفكرة ب�أن يقذف بع�ض املقاتلني البوا�سل
ال�شجعان بوا�سطة املنجنيق لي�صلوا خلف ج��دران احل�صون لفتح
�أبوابها� ،إال �أن الفرق بني ذلك النوع من القوات وبني القوات اخلا�صة
يف وقتنا احلا�رض� ،أن القوات اخلا�صة �أكرث تنظيما وتدريبا و ت�سليحا
مما كانت عليه يف ال�سابق� .إن تاريخ ظهور تنظيم القوات اخلا�صة
كان يف فرتة احلرب العاملية الأوىل واحلرب العاملية الثانية ،حيث
كانت اجليو�ش الأوروبية تقوم بتدريب فئة معينة من ال�ضباط واجلنود
�أ�صحاب املوا�صفات العالية من اللياقة واملواهب القتالية الفذة لتنفيذ
مهام قتالية �صعبة ومعقدة ،لفتح بع�ض الثغرات القتالية لتقدم اجلي�ش
�أو ل�صد العدو.
ت�صنيف الوحدات اخلا�صة
تنق�سم القوات اخلا�صة كت�صنيف عام �إىلق�سمني رئي�سني ،قوات
خا�صة تخت�ص بالعمليات الع�سكرية واحلربية ،وهذه القوات تتطلب
تدريبات خا�صة على املهام القتالية امليدانية ،والنوع الآخر ي�سمى
الوحدات اخلا�صة والتي تخت�ص بعمليات الأمن الداخلي مثل وحدات
مكافحة الإره��اب ،ووح��دات حترير الرهائن .ويتباين ت�سليح هذه
القوات اخلا�صة من م�ؤ�س�سة ع�سكرية �إىل �أخرى تبعا للمهام والواجبات
املنوطة لهذه القوات ،وتبعا للإمكانات التكنولوجية املتاحة.
موا�صفات ومبادئ القوات اخلا�صة
تت�صف القوات اخلا�صة مبوا�صفات تختلف عن القوات الع�سكرية
االعتيادية ،وهذه املوا�صفات فر�ضت عليها لتقوم بت�أدية املهام
والواجبات املنوطة لها ،فمهام القوات اخلا�صة لي�ست بالي�سرية
مقارنة مبهام القوات الع�سكرية الأخرى ،ولهذا يتطلب على الفرد يف
هذه القوات �أن يكون ذا م�ستوى عالٍ من اللياقة البدنية ،وذا قوة حتمل
ت�ؤهله �أن يجتاز التدريب الع�سكري الأ�سا�سي ،ليكون م�ستقبال قادرا
لإجناز املهام والواجبات املطلوبة منه يف القوات اخلا�صة.
لذا تنتهج القوات اخلا�صة يف تدريباتها ،م�سارات تدريبية قا�سية
الأداء من ناحية الإعداد اجل�سماين لأفرادها ،مع الأخذ يف احل�سبان �أن
�أفراد القوات اخلا�صة ،يجب �أن يكونوا ذوي بنية ج�سمانية مميزة من
ناحية الطول وب�سالة اجل�سم و �صفاء الذهن ،كما يتطلب من الفرد يف
القوات اخلا�صة �إتقان جميع تكتيكات القتال الربي املختلفة والرماية
مبختلف �أو�ضاعها و�أوقاتها النهارية والليلية ،وكذلك الرماية يف
ظروف اال�شتباك مع العدو� ،أو وحدات مدرعة ،ويف ظروف الهجمات

القوات اخلا�صة تنتهج يف تدريباتها م�سارات تدريبية
قا�سية الأداء من ناحية الإعداد اجل�سماين لأفرادها
اجلوية� .إ�ضافة �إىل �إتقان تكتيك �إطالق النار و الهجوم على املواقع
املح�صنة ،وكيفية اكت�شاف نقاط ال�ضعف وا�ستغاللها لعمليات
االقتحام .كما يجب عليهم �أي�ض ًا �رضورة �إتقان التدريب القتايل اليدوي
املتالحم ،و�إتقان تكتيكات اال�ستطالع والتخفي نهارا وليال يف كافة
الظروف اجلوية واجلغرافية.
يعد الت�أقلم وكيفية التعاي�ش الطبيعي واالعتماد على املوارد
املتاحة من طبيعة الأر���ض من ال�رضوريات التي يجب على الفرد
يف القوات اخلا�صة �أن يخ�ضع لها ويجتازها يف مرحلة التدريب،
وا�ستخدام الت�أقلم والتعاي�ش الطبيعي كبدائل عن احلاجات ال�رضورية،
كما يتحتم على �أفراد القوات اخلا�صة �إجادة مهارة ال�سباحة ،وتعد
مطل ًبا �أ�سا�س ًيا لأفراد هذه القوات ،ملا ي�سند �إليهم من مهام برمائية يف
بع�ض الأحيان لتدمري الأهداف �أو مباغتة العدو يف املناطق القريبة
من البحر �أو الأنهار.
�إن من �ضمن املبادئ الأ�سا�سية ملوا�صفات القوات اخلا�صة هو
ال�رسية والتخفي يف �إجناز املهام والواجبات ،وكذلك حمدودية ن�رش
املعلومات املتعلقة مبهام العمليات القتالية حتى على م�ستوى القوات
اخلا�صة نف�سها ،فكل ق�سم متخ�ص�ص بنف�سه يف �إجناز عملية ما ،تكون
حمدودية املعلومات مق�صورة على الق�سم نف�سه ،حت�سبا الندثار وف�شل
العملية القتالية ،كما تتوخى القوات اخلا�صة �أثناء القيام بالعمليات
القتالية عدم �إعالن �ساعة ال�صفر �أو وقت بدء العملية �إال يف الآونة
الأخرية من وقت تنفيذ العملية ،مع الأخذ يف احل�سبان �إمكانية تنفيذ
العملية ،ويتم �إقرار ذلك �أثناء تقدير املوقف والتخطيط للعملية القتالية.
تعد املركزية واال�ستقاللية من املبادئ التي تنتهجها القوات
اخلا�صة يف �إجناز مهامها وواجباتها يف العمليات القتالية ،فهذا النوع
من القوات قلما يحبذ العمل مع باقي القوات الع�سكرية االعتيادية �أثناء
تنفيذ لب العملية� ،إال يف بع�ض الأم��ور التن�سيقية يف الوهلة الأوىل
من العملية �إذا تطلب الأمر توفري النقل اجلوي �أو االقتحام املظلي �أو
توفري الإ�سناد اجلوي القريب �أو يف الوهلة الأخرية من نهاية العملية
الن�سحاب القوات اخلا�صة وت�أمينها من الهجمات امل�ضادة ،و تعزى
هذه املركزية واال�ستقاللية لهذه القوات ،حل�سا�سيتها وتكلفة �إعدادها
و�رضورة احلفاظ عليها ،جتنب ًا من وقوعها يف الكمائن املعادية.
كما تنتهج ال��ق��وات اخلا�صة مبد�أ ا�ستمداد ال�سلطة يف تنفيذ
املهام القتالية من ال�سلطات الع�سكرية العليا وتقدير املوقف القتايل
وعدم تنفيذ العمليات القتالية الب�سيطة التي ميكن للقوات الع�سكرية
االعتيادية تنفيذها� ،آخذة يف احل�سبان عدم الزج بثقلها يف مثل هذه
العمليات القتالية الب�سيطة ،ويعزى ذلك للأ�سباب التي مت ذكرها �سابقا
ويف مقدمتها �رضورة احلفاظ على هذا النوع من القوات.
ت�سليح القوات اخلا�صة
يختلف ت�سليح القوات اخلا�صة عن باقي القوات الع�سكرية الأخرى
يف فروق متباينة ،ولكن يبقى �أ�صل الت�سليح كما هو عليه ،وفروق
ت�سليح القوات اخلا�صة ي�أتي تبعا للمهام والواجبات التي تنفذها
هذه القوات� .إن من �ضمن مبادئ الت�سليح يف القوات اخلا�صة هو خفة
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احلركة و�رسعتها ،ت�سهيال للمهام والواجبات التي تقوم بها القوات
اخلا�صة ،كما �إن خفة الت�سليح ت�ساعد القوات اخلا�صة يف عدم الوقوع
يف كمائن وم�صائد القوات املعادية ،وي�ضاف �أي�ضا �إىلمبادئ الت�سليح
مبد�أ ت�أمني القوات اخلا�صة يف جميع الظروف اجلغرافية واملناخية،
وذلك با�ستخدام �أ�سلحة متعددة الأغرا�ض يف �آن واحد ت�ساعد على
خفة حركة القوات و ت�أمن �سبل الدفاع عن نف�سها يف كافة الظروف.
من خالل املبادئ �أعاله �سنورد ب�شكل عام بع�ض �أنواع الأ�سلحة التي
ت�ستخدمها القوات اخلا�صة يف تنفيذ مهامها القتالية.
تعد قنا�صة بندقية (باريت) من البنادق التي ت�ستخدمها القوات
اخلا�صة وهذه البندقية من عيار ( )50مم وهي م�صممة ب�شكل ي�سهل
حملها و�رسعة املناورة ،وت�ستخدم لقن�ص و�إ�صابة الهدف من على
بعد ( )1800مرت ،وبذلك ي�ستطيع رجال القنا�صة �إ�صابة اخل�صم دون
الك�شف عن مواقعهم.
وي�ضاف �إىل ذلك قاذفة القنابل اليدوية وهي بندقية �أم()16
ال�شبه �آلية والتي غالبا ما ت�ستخدمها القوات اخلا�صة؛ لأنها تعمل يف
جميع الظروف البيئية ،وهي خفيفة و�سهلة اال�ستعمال ،وتعب�أ بذخائر
تقليدية ،وميكن ا�ستخدامها مع قاذفة القنابل اليدوية من نوع (�أم)203
التي تطلق �أنواعا خمتلفة من الذخرية احلية.
يعد م�سد�س (�سيج �سوير) من الأ�سلحة التي تف�ضل القوات اخلا�صة
ا�ستخدامه ،وهو م�سد�س �شبه �آيل ،ويتميز بخفة وزنه ،و�سهولة حمله،
ودقة �إ�صابته .ومن مميزاته �أي�ضا انخفا�ض احتماالت العطب فيه،
وقلة احلاجة لتنظيف الأجزاء الداخلية املتعلقة به.
ومن الأ�سلحة �شبه اخلفيفة التي عادة ما ت�ستخدم من قبل القوات
اخلا�صة الر�شا�ش الناري اخلفيف (�أم ،)249حيث يوفر هذا الر�شا�ش
مزايا عديدة من ناحية الدقة و�سهولة حمله ،وقد �صمم ليكون متعدد
الأغرا�ض يف ا�ستخدامه ،وميكن حمله على الكتف �أو اخل�رص �أو مكان
مرتفع.
تعد املناظري الليلية من املعدات الأ�سا�سية لدى القوات اخلا�صة.
وتوفر املناظري الليلية �صورة حم�سنة للمناطق املحيطة التي تعمل
بها القوات اخلا�صة ،ويزيد من تركيز الإ�ضاءة حتى تظهر الأ�شياء
ب�شكل �أو�ضح .وكما ذكرنا �سابقا �أن من �ضمن مبادئ القوات اخلا�صة
هي خفة احلركة ،وعليه ف�إن هذه القوات ت�ستخدم حقائب الظهر ،ذات
الت�صميم اخلا�ص بحيث تكون ذات كفاءة عالية من اخلفة وت�ساعد
اجلنود على حمل ال�رضوريات من الذخائر ،واملاء ،والغذاء والأدوية،
وبها خا�صية �أخرى ت�ساعد اجلندي على حمل احتياجاته الأ�سا�سية
مثل الذخائر ،وال�ساعة ،والبو�صلة ،وال�ضمادات ،و�أداة الإ�ضاءة.
تعد �أنظمة االت�صاالت من الأنظمة الأ�سا�سية التي تعتمد عليها
القوات اخلا�صة يف ت�أدية مهامها ،وت�ستخدم �أغلب القوات اخلا�صة يف
الوقت احلايل �أجهزة ات�صاالت رقمية متقدمة ،وتتباين ا�ستخدامات
هذه الأجهزة ،ح�سب نوع مهام العمليات القتالية التي تقوم بها هذه

القوات اخلا�صة تقوم با�ستهداف الطوابري املدرعة
والقوات املدرعة املعادية ،يف حالة تعذر القوات
االعتيادية ،وهذا من �أهم و�أبرز املهام التي تقوم بها
القوات اخلا�صة �أثناء املعارك
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القوات ،ويتبع �أنظمة االت�صاالت نظام حتديد املواقع ،وهو �أحد �أهم
عنا�رص النجاة املهمة لدى القوات اخلا�صة .ويلحق ب�أجهزة االت�صاالت
�أي�ضا ال��رادارات املتنقلة التي ت�ستخدمها القوات اخلا�صة يف حتديد
مناطق جتمع معدات العدو.
ت�ساعد الدروع ال�شخ�صية لتقليل اخلطر على اجلنود من الإ�صابات
القاتلة ،من الر�صا�ص و�شظايا القنابل ،وقد ي�صل وزن الدرع الواحد
�إىل حوايل خم�سة كيلوغرامات .لذا ف�إن القوات اخلا�صة تعتمد ن�سبيا
على هذه الدروع لتقليل ن�سبة خطر �إ�صابة �أفرادها عند ت�أديتهم للمهام
والواجبات املنوطة �إليهم.
�أ�ساليب عمليات القوات اخلا�صة
�إن مهام عمليات القوات اخلا�صة يعتمد على الهدف املحدد له من
ال�سلطة الع�سكرية العليا كما ذكرنا �سابقا ،ال يلج�أ �إىل ا�ستخدام القوات
اخلا�صة �إال عندما يتعذر على القوات الع�سكرية االعتيادية عدم قدرتها
على حتقيق الأهداف الع�سكرية ،لذا ف�إن القوات اخلا�صة ذات �سلطة
مركزية م�ستقلة يتم التحكم وال�سيطرة عليها و�إ�سناد املهام �إليها من
قبل �سلطة ع�سكرية عليا ،وذلك لتكلفة ت�شغيل هذه القوات و�رضورة
املحافظة عليها وعدم دفعها خلطوط العدو �إال يف الأوقات احلرجة
واملا�سة.
وتعتمد طرق عمليات القوات اخلا�صة على التكتيكات التي تقوم
بها �أثناء ت�أديتها للمهام والواجبات املنوطة �إليها لتحقيق الأهداف
الع�سكرية ،واملق�صود بالتكتيكات القتالية هي طرق التحرك والت�رصف
يف املواقف القتالية املختلفة .ومن خالل هذا املنفذ �سنقوم بطرح
طرق العمليات القتالية لهذه القوات� .إن من الأعمال التي تقوم بها
القوات اخلا�صة قبل تنفيذها لعملياتها القتالية ،بعد ا�ستالم املهمة هو
حتديد نوعية الهدف� ،إما �أن يكون فردا �أو جماعة �أو هدفا ثابتا حيويا
�أو هدفا �إ�سرتاتيجيا يراد تدمريه ،وهذا يو�ضع يف احل�سبان �أثناء عملية
التخطيط التي ت�سبق عمليات التنفيذ والإغ��ارة على الهدف ،ثم تبد�أ
عملية الو�صول للهدف ،وت�سمى طريقة الو�صول �إىلالهدف ،واملق�صود
بها هي الكيفية التي ت�صل بها هذه القوات �إىل املوقع الذي �سيتم فيه
تنفيذ املهمة �أو العملية املطلوبة.

توجد عدة طرق للو�صول �إىلالأه���داف التي ت�ستهدفها القوات
اخلا�صة ،وهي طريقة التحرك �رسا �أو الإبرار اجلوي �أو الإبرار البحري �أو
االقتحام املظلي ،كل هذه الطرق متهد للو�صول �إىلالهدف املن�شود ،مع
�رضورة ا�ستعمال عن�رص ال�رسية التامة ،وتفعيل عن�رص اال�ستخبارات
قبل و�أثناء ت�أدية املهمة للو�صول للهدف .وهذا النوع من املهام يتطلب
�إدراك ًا تام ًا لطبيعة الأر�ض التي �ستتم عليها العملية ،لأن مثل هذه
العمليات بعد متامها يجب �أن يعقبها ان�سحاب �رسيع وخمطط ومعلوم
املدى واالجتاه ،حت�سبا من الوقوع يف كمائن وم�صائد العدو ،ولقطع
فكر العدو بوجود مت�سللني يف حميط الهدف ،حتى ال يلج�أ لعملية �إعادة
انت�شار �رسيع يف منطقة الهدف املدمر ،وتقع املهلكة بالقوات اخلا�صة
التي قامت بتدمري الهدف ،وعليه ف�إن يف مثل هذه العمليات تتطلب
ان�سحا ًبا �رسي ًعا من �أر�ض العمليات ،وعادة ما يتم حتديد نقطة حمددة
ت�سمى نقطة االلتقاء تنطلق �إليها املجموعة بعد تنفيذ املهمة ،ويتم
بعدها التقاطهم بوا�سطة املروحيات �أو القوارب ال�رسيعة� ،أو ح�سب
اخلطة املو�ضوعة ،تبعا لطبيعة العملية وظروفها.
تعد عنا�رص اال�ستطالع يف القوات اخلا�صة من العنا�رص املهمة يف
تنفيذ املهام ،وتكون مهمتها حتديد نطاق �أر�ض الهدف ،و�أماكن متركز
القوات املعادية ،وكثافتها ،وكذلك تقدير رد الفعل املتوقع من العدو
�أثناء الهجوم وتقدير حجم القوات التي ميكن حتريكها يف مواجهة
القوة املهاجمة يف الدقائق الأولية لبدء الهجوم ،وتقوم �أي�ضا جمموعة
اال�ستطالع بتحديد نقاط ال�ضعف يف الهدف ،وتر�شيح جمموعة الهجوم
�أو االقتحام ،وكذلك حتديد �أن�سب الطرق لالن�سحاب والطرق البديلة
الأخ��رى بعد �إمت��ام املهمة ،ويف �أثناء تنفيذ املهمة تتحول مهمة
جمموعة اال�ستطالع �إىل�إمداد القوة املهاجمة بكافة املعلومات التي
ميكن �أن ت�ؤثر على خط �سري العملية ،كما ت�ؤمن االت�صال الدائم بني
باقي القوات املكلفة بالعملية.
تقوم القوات اخلا�صة با�ستهداف الطوابري املدرعة والقوات املدرعة
املعادية ،يف حالة تعذر القوات االعتيادية ،وهذا من �أهم و�أبرز املهام
التي تقوم بها القوات اخلا�صة �أثناء املعارك ،وت�سمى من الناحية
التكتيكية العمل خلف اخلط الأمامي للعدو ،حيث تتوىل القوات اخلا�صة

عملية �إعاقة تقدم القوات املعادية �سواء كانت على خط القتال �أو
كانت متقدمة من اخللف كاحتياطي قريب �أو لت�شكيل هجمة م�ضادة،
مما ي�سبب م�صدر �إزعاج بالغ �ضد القوات املعادية وتكبدها خ�سائر
ج�سيمة قبل �أن ت�صل �إىل�أر�ض املعركة ،ويدخل �ضمن ذلك �إعاقة تقدم
القوات املعادية �أو �إعاقة حتركها ،وعدم قدرتها على �إعادة التمركز،
ومنع تقدم االحتياطيات القادمة من اخللف ،وتقوم القوات اخلا�صة
با�ستخدام الأ�ساليب القتالية التكتيكية املغايرة بوا�سطة بث الألغام
امل�ضادة للأفراد �أو املدرعات ،ون�صب الكمائن الثابتة �أو املتحركة،
�أو �شن الهجمات اخلاطفة� ،أو مهاجمة نقاط القوة احليوية للقوات
املعادية املتحركة مثل عربات الوقود والذخرية واملعدات الإ�شارية
التي ت�ستخدم للتوا�صل مع امل�ستوى الأعلى من القيادة ،وتعتمد القوات
اخلا�صة على مثل هذه الأ�ساليب القتالية على مبد�أ الهجوم واالختفاء.
ويتم بعد ذلك �إعادة جتميع القوات ا�ستعدادا لبدء عمليات جديدة تكملة
للعمليات ال�سابقة ح�سب ما يتطلبه املوقف القتايل ،ويف الغالب ف�إن
اخلطة القتالية للقوات املكلفة مبثل هذه العمليات حتتوي فقط على
خطوط و�أهداف عامة ،وترتك التفا�صيل الأخرى ليفر�ضها الواقع يف
�أر�ض املعركة ح�سب املتغريات التي يفر�ضها �سري العمليات القتالية.
اخلال�صة
من خالل ما �سبق تبني لنا مدى �أهمية القوات اخلا�صة يف الع�رص
احلا�رض وما تقدمه من �إ�سناد ع�سكري عايل امل�ستوى يف حالة تعذر
القوات الع�سكرية االعتيادية القيام باملهام والواجبات القتالية.
وتعرفنا على ذلك من خالل مفهوم القوات اخلا�صة ،ثم عرجنا �إىل
�أهمية القوات اخلا�صة واملهام والواجبات التي تقوم بها ،وربطنا تلك
املهام والواجبات التي تقوم بها هذه القوات بالت�سليح الذي تت�سلح
وختم املو�ضوع بطرق وعمليات القوات اخلا�صة
به القوات اخلا�صةُ ،
والأ�ساليب والتكتيكات القتالية التي تقوم بها القوات اخلا�صة لإجناز
املهام والواجبات املنوطة �إليها لتحقيق الأهداف الع�سكرية ،لتدمري
العدو ودحره.
املراجع :
 lكتاب القوات اخلا�صة  -امل�ؤلف �إلك�سندر �ستيلويل.
l www.google.com.
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للمقاتل
البني ُة النف�سي ُة
َ
املكت�سبة يف
التاريخية..
االجتماعية
باخلربات
وت�أَ ُث ُرها
ِ
ِ
ِ
ِ
احلديثة
احلرب
أثرها يف
املواقف
واقع
اخلطرة و� ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ين�شط املقاتل و ُينفذ مهامه �ضمن وحدة ع�سكرية ما ،ومهما كانت
هذه الوحدة ،تبقى �أفعاله وت�صرفاته م�شروطة بالبنية النف�سية
للجماعة الع�سكرية ،وتدخل هنا اخل�صائ�ص املعنوية والقتالية
للقائد نف�سه وال��ر�أي العام ،واملوقف من املهمة املطروحة،
وامل�ؤ�شرات واملعايري ،ومبادئ ال�سلوك وغريها من العنا�صر املكونة
للخ�صائ�ص النف�سية للجماعة الع�سكرية.
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�إن �سلوك اجلندي يف املواقف اخلطرة
يتوقف على العالقات القائمة داخل اجلماعة
الع�سكرية ،وتق�سم هذه العالقات �إىل فئات
ثالث:
 ع�لاق��ات القيادة والتبعية ،وهيالعالقة القائمة بني القادة واملر�ؤو�سني.
 ال��ع�لاق��ات ال��ق��ائ��م��ة ب�ين �أع�����ض��اءاجلماعة ،وهي عالقات الأ�صدقاء والرفقاء.
 العالقات االجتماعية والطبقية،وه��ي التي تتميز مب�شاركة كل ع�ضو من
�أع�ضاء اجلماعة يف حياة املجتمع.
بالرغم من �أن عالقات النموذجني الأول
والثاين مهمة للغاية و�رضورية� ،إال �أن الدور
احلا�سم يكمن يف العالقات االجتماعية
والطبقية ،والتي تتجلى على �أكمل وجه يف
املوقف القتايل ،وتظهر ب�سببها املواقف
البطولية للمقاتل يف املعركة ،وه��ذا ما
ي�شري �إليه حديث الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم «من ُقتل دون �أهله فهو �شهيد» ،ويف
التاريخ الإ�سالمي الكثري من ال�شواهد التي
ت��دل على ج�سارة املقاتل يف حربه �ضد
امل�ستعمر ،فاجلزائر لوحدها �ضحت مبليون
�شهيد ل�صد امل�ستعمر الفرن�سي ،وقد �أظهر
�أي�ضا العمانيون �أق�صى درجات الت�ضحية
يف �سبيل خدمة الوطن والدفاع عنه.
ويتحدد �سلوك الإن�سان ب�آليات متفاعلة
فيما بينهما ،وهي تتكون من ثالثة مناذج:
� mآليات ال�سلوك املوروث (كاملُن َعكِ�سات
الال�رشطية ،والغرائز) ،وهو الذي يتمحور يف
�سلوك الإن�سان حول نف�سه ،ويعد نوعي ًا يف
حد ذاته� ،أي متعلق بالنوع الإن�ساين ككل،
فهو ينتقل بالوراثة.
� mآليات التكيف الفردي ال�سلوكي� ،أي
�آليات َتكْوين اخلربة الفردية (املُن َعكِ�سات
ال����شرط��ي��ة) ،وال���ذي يعد ف��رد ًي��ا ،ويت�شكل
يف م�سار منو الإن�سان بعد والدت��ه حينما
ي�صطدم مبواقف من البيئة املحيطة حوله.
� mآليات ا�ستيعاب اخلربة االجتماعية-
التاريخية (املُن َعكِ�سات ال�رشطية الراقية)،
وتتمحور ق��درة الفرد يف اكت�ساب اخلربة
االجتماعية-التاريخية ،ويعد فردي ًا ونوعياً،
ويكت�سبه الإن�سان يف م�سار منوه الفردي
ويكت�سبه من خ�لال اخل�برات ال�سابقة يف

احلياة االجتماعية ،وهذه الآلية تعد نتاج ًا
لتطور الإن�سان االجتماعي.
�إن النموذج الثالث من �آلية ال�سلوك
( َي� َت� َق��ن��ع) ويختفي �أك�ث�ر م��ن النموذجني
ال�سابقني ،ولذلك مل يك�شف عنه �إال منذ فرتة
ق�صرية ن�سبياً ،نظراً لأن ال�سلوك م�رشوط
بطبيعة الإن�����س��ان االجتماعية ،وبحياته
العامة.
و َيرى علم النف�س الع�سكري يف معاجلته
ل�سلوك املقاتل يف �أي م��وق��ف ،وال�سيما
املوقف اخلطر� ،أن من��اذج �آل��ي��ات ال�سلوك
الثالثة تتفاعل فيما بينها وتتحد وترتابط
ِل � ُت � َك��ون ردة الفعل املنا�سبة للموقف،
فالإن�سان غريزي يف �سلوكه حني والدته،
فت�رصفاته ه��ي ن��ت��اج ح��اج��ات ال��غ��رائ��ز
اجتماعي بطبعه،
املوروثة ،ولكن الإن�سان
ٌ
يكت�سب اخلربة االجتماعية-التاريخية على
�ضوء اخلربة الفردية ،بيد �أن قوة ا ُ
ملثُل العليا
القائمة على اخلربة االجتماعية-التاريخية
عظيمة لدرجة �أن �آليات ال�سلوك الغريزي
تتعدل بت�أثريها ،ولهذا ال�سبب بالذات ،علينا
�أن نعتمد يف تربية اجلنود على َتكوين املُثل
العليا يف الذات لتتغلب على الغرائز.
عندما يجد املقاتل نف�سه يف موقف
خطر ،يحاول تقديره واتخاذ القرار ال�صحيح،
ويعك�س تفكريه خالل ذلك الواقع املو�ضوعي

امل��واق��ف اخل��ط��رة التي
حتفل بها املعركة احلديثة
ال ميكن لل�سلوك �أن يتطابق
ب�شكل ك��ام��ل م��ع ظ��روف
املوقف ،فالواجب الوطني
يفر�ض على املقاتل �أن
ُي ْق ِدم على اخلطر
بدرجة �أو ب�أخرى ،وبديهي �أنه �إذا كان هذا
االنعكا�س �صحيحاً ،يكون اجلندي ق��ادراً
على توجيه �سلوكه ،وعلى التحرك والعمل
بنجاح� ،أما �إذا كان فهمه للواقع وتقديره له
م�شوهني ،فيعجز اجلندي عن �ضبط �أع�صابه
ومتالك نف�سه ،وت�صبح �أفعاله م�شتتة وغري
هادفة ،وت�رصفاته غري �سليمة.
فماذا نق�صد بتقدير املوقف واتخاذ
القرار؟ �إذا ما اعتربناهما جمرد عملية تفكري
�ون قد ارتكبنا خط�أ ج�سيماً،
معريفَ ،ن��ك� ُ
ويجدر بنا �أن نفهم من تقدير املوقف واتخاذ
ال��ق��رار على �أن��ه الن�شاط النف�سي الكامل
للمقاتل ،و�إال فمن امل�ستحيل تف�سري م�صدر
الت�ضحية ب��ال��ذات واملخاطرة امل�رشوعة
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�إن الإن�سان ُي ْق ِدم على �أي
ت�صرفات ملجرد �أن تن�ش�أ
عنده حاجة تتطلب التلبية
والإر���ض��اء ،وب��دون هذه
احلاجة ال ميكنه القيام ب�أي
ن�شاط عملي بطويل
ا ُ
ملبرَ َ َرة ،فال�سلوك املوقفي هو ال�سلوك الذي
يلبي موقف املعركة النا�شئ ب�شكل كامل،
ومن �أجل اتخاذ قرار جريء و�رصيح ،على
املقاتل �أن يت�سامى بنف�سه ف��وق املوقف
اخلطر متجاه ًال خماوفه حول املوت.
يف امل��واق��ف اخل��ط��رة ال��ت��ي حتفل بها
املعركة احلديثة ال ميكن لل�سلوك �أن يتطابق
ب�شكل كامل مع ظروف املوقف ،فالواجب
الوطني يفر�ض على املقاتل �أن َي ْقدِم على
اخلطر ،وعلى العمل املتفاين وحتى على
الت�ضحية بالنف�س ،وهكذا ف�إن تقدير املوقف
واتخاذ القرار لهذا العمل �أو ذاك لي�س جمرد
عملية تفكري وح�سب ،بل هما ن�شاط نف�سي
معقد.
�إن الإن�سان َي � ْق �دِم على �أي ت�رصفات
ملجرد �أن تن�ش�أ عنده حاجة تتطلب التلبية
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والإر���ض��اء ،وب��دون ه��ذه احلاجة ال ميكنه
القيام ب�أي ن�شاط عملي بطويل ،ويف قائمة
احل��اج��ات وال��غ��رائ��ز ل��دى الإن�����س��ان حتتل
غريزة الدفاع عن النف�س حيزاً مهماً ،بحيث
تعد حاجة طبيعية وم��وروث��ة منذ القدم
وتتجلى ب�شكل ملحوظ يف اخلوف من املوت
واملحافظة على الذات.
وبالطبع ،تن�شط احلاجة الدفاعية يف
ظ��روف اخلطر املحدقة ح��ول املقاتل يف
املعركة ،ف�إذا كان الأ�سا�س الروحي �ضعيف
يف تكوين ذات املقاتل ،تغدو احلاجة يف
املحافظة على النف�س من �أولويات الغرائز
لدى املقاتل ،ويف مثل هذه احلالة ي�سعى
الفرد �إىل (البقاء) وتغلب فيه (الأن��ا) على
الت�ضحية� ،أما �إذا كانت احلاجات العليا مثل
الت�ضحية والذود عن الوطن �أ�سا�سا يف منو
الذات منذ الطفولة ،ف�إن �سلوكه يف املوقف
اخلطر �سيكون مغايراً كلياً ،ف�سيجد يف نف�سه
ال��ق��وى الروحية الكافية لتجاهل اخلطر
واملُ�ضي يف عمله وتنفيذ مهمته بت�ضحية
وتفان.
ويف امل��وق��ف القتايل ال�صعب املعقد
يختار املقاتل �صيغة العمل املمكنة تبع ًا
ملبادئ ال�سلوك الرا�سخة يف ذاته ،ففي حالة
�إ�صابته بجرح� ،إما �أن يتابع تنفيذ مهمته

القتالية ،وك�أنه ال ي�شعر ب ��أي �أمل ،ودون
االلتفات �إىل �إ�صابته و�إما �أن ي�سيطر عليه
الي�أ�س وينتظر م�صريه ب�صورة �سلبية يف
احلالة الأوىل يتجاهل املقاتل اخلطر� ،أما يف
احلالة الثانية ف�إن خوفه من املوت املحتمل
يقمع جميع امل�شاعر الأخرى.
�إن م�ستوى النف�س عند الإن�سان يتوقف
�إىل ح��د كبري على م��زاج��ه ومن��ط ن�شاطه
الع�صبي ال��ع��ايل ،فاملقاتلون يت�رصفون
بطرق خمتلفة ح�سب املزاج الذي منا يف ذاته
يف ظروف املوقف اخلطر ،فاملواقف اخلطرة
التي ي�ضطر املقاتل للعمل فيها ت�ؤثر يف
نف�سيته ت�أثرياً معين ًا بدرجة تزيد �أو تنق�ص.
�إن ظ��روف املوقف اخلطر ،باعتبارها
مثريات �سيكولوجية �شديدة للغاية ،ميكن
�أن ت�سبب تغريات مر�ضية حادة يف نف�سيات
الع�سكريني و�سلوكهم ،وم��ع��رف��ة قوانني
ن�شوئها و�سريها �أمر البد منه بالن�سبة للقائد،
فهو ي�سمح ل��ه ب���أن يقود امل��ر�ؤو���س�ين يف
املعركة املعا�رصة ب�صورة فعالة ومعقولة.
ومن بني �أ�شكال اال�ستجابة االنفعالية
خلطر اخلوف ،الذي يتجلى على �شكل ذهول
ورجفان وت�رصفات غري منا�سبة ،فاخلوف
لي�س حالة عامة� ،أو خا�صية من خ�صائ�ص
الإن�����س��ان ،فالأ�صح �أن نعتربه ت�شكيالت

�إن �إعداد املقاتل للحرب احلديثة يتطلب تربية اجلر�أة لديه ،وهذا يعني �أن من الواجب
تكوين �شخ�صيته ككل ،لأن منو نف�سية الإن�سان هي عملية َت ْكوين ال�شخ�صية باجتاهها وطباعها
انعكا�سية �رشطية ،نا�شئة يف ظروف معينة،
وحممولة �إىل موقف �آخر ،ال وجود للخوف
ب�شكل عام ،بل هناك خوف من �شيء معني
ما ،ولي�س هناك من خوف يف �أي موقف ،بل
ثمة خوف يف موقف معني ما.
ويف �سلوك الإن�سان هناك دائم ًا خطر
م�سيطر كامن ،وهو م�رشوط بتقدير املوقف
النا�شئ ،فما كان يبدو خطراً قبل ب�ضعة
دقائق ،يتنحى عن مكانه خطر �آخ��ر (هذه
الظاهرة ميكن ت�سميتها بامل�سيطر املتتابع،
يف البداية �سي�شعر الع�سكري باخلوف على
نف�سه ،ومن ثم باخلوف على رفاقه الآخرين)،
�إن �شعور الإن�سان باخلطر على حياته ين�ش�أ
يف وقت واح��د مع ال�شعور باخلطر املخيم
على رفاقه ،و�سلوكه يف هذه احلالة يتوقف
على �أي من هذين العن�رصين �سيكون م�سيطراً
يف �شعور املقاتل� ،إذن من �أجل جتنب ن�شوء
اخل��وف يجب تعزيز ثبات تلك الت�شكيالت
االنعكا�سية ال�رشطية امل�سيطرة ،التي ال تقمع
ن�شاط «مركز اخل��وف» فح�سب ،بل ومتنع
الأفعال االنعكا�سية ال�رشطية غري املرغوبة
�أي�ضا ،وه��ذا ي�صبح ممكن ًا عندما يكت�سب

ال��ف��رد م��ب��ادئ ثابتة كالعقيدة والقناعة
الرا�سخة ،واملُثل العليا الرفيعة ،وال�شخ�صية
القوية.
تتجلى اجلر�أة يف �صيغ و�أ�شكال انفعالية
متنوعة ،وه��ي ال ت�شكل خا�صية م�ستقلة
منف�صلة من خ�صائ�ص ال�شخ�صية ،فكما
ذكرنا �سابقاً� ،إن �أي ظاهرة يف نف�س الإن�سان
ه��ي حم�صلة لتفاعل ث�لاث��ة م�ستويات
(املوروثة ،املكت�سبة من البيئة ،واملكت�سبة
من احلياة االجتماعية) ،ومن هذا املنطلق
علينا �أن ننظر �إىل اجل��ر�أة وال�شجاعة يف
نطاق تفاعل هذه امل�ستويات مع بع�ضها
البع�ض ،فالإن�سان يولد جريئ ًا على الأغلب،
فهو ال يعرف وال يفهم �شيئاً ،لذلك فهو ال
يخاف من �شيء ،وهذه اجلر�أة تكون موروثة
يف مرحلة ما بعد الوالدة ،ثم يح�صل الإن�سان
�أثناء تفاعله مع العامل املحيط به على خربة
�سلبية ،فين�ش�أ عنده اخلوف من �أحد ما ومن
�شي م��ا ،ويف ال��وق��ت نف�سه يكت�سب خربة
�إيجابية – ك�أن يخرج منت�رصاً من �رصاع
وا���ص��ط��دام م��ع م�صاعب وعقبات كبرية،
وكنتيجة فهو ال ي�شعر باخلوف يف مواقف

معينة ،وهذه جر�أة من امل�ستوى الثاين ،مت
اكت�سابها �أثناء االحتكاك املبا�رش باحلياة
فيتكون
والواقع� ،أما م�ستوى اجلر�أة الثالث
ّ
�أثناء التفاعل مع النا�س الآخرين ،واكت�ساب
اخلربة االجتماعية.
�إن اخلوف واجلر�أة يخ�ضعان لتطور واحد
يف بنية النف�س الإن�سانية ،ففي البداية تن�ش�أ
حالة نف�سية ،ثم ومع التكرار يتحول اخلوف
�أو اجلر�أة �إىل ما يدعى باخلا�صية النف�سية
إن�سان وج ًال وجبان ًا �أو
لل�شخ�صية ،ويغدو ال ُ
جريئ ًا و�شجاعاً.
�إن �إع����داد امل��ق��ات��ل ل��ل��ح��رب احلديثة
يتطلب تربية اجل��ر�أة لديه ،وه��ذا يعني �أن
من الواجب تكوين �شخ�صيته ككل ،لأن منو
نف�سية الإن�سان هي عملية َتكْوين ال�شخ�صية
باجتاهها وطباعها ،وعقلها و�إرادت��ه��ا،
ومعارفها ومهاراتها وخرباتها.
املراجع:
 wكوروبينيكوف ،مك�سيم (1987م)،
تعريب :د.ن���زار ع��ي��ون ال�����س��ود ،علم نف�س
املعركة احلديثة� ،سومر للدرا�سات والن�رش
والتوزيع نيقو�سيا -قرب�ص ،الطبعة الأوىل.
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متابعة :مدين� /سليمان بن حمود املعمري
مدين /مبارك بن �سويد ال�صبحي

ت�صوير :الرقيب� /سليمان بن حممد العربي

اخلدمات االجتماعية الع�سكرية ُت� رِّسي رحلة خا�صة لأداء منا�سك العمـــــــــــــرة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من متقاعدي قوات ال�سلطان امل�سلحــة
اخلدمات االجتماعية الع�سكرية تهدف
من خ�لال تنظيم مثل ه��ذه الرحالت
�إىل التوا�ص��ل م��ع الأ�شخا�ص من ذوي
االحتياجات اخلا�صة من منت�سبي وزارة
الدف��اع و ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة،
يف �إط��ار العناي��ة به��م وتلبي��ة جمي��ع
احتياجاته��م كونه��م �شريح��ة مهــم��ة
وجزءا ال يتجز�أ من املجتمع
ً

يف �إطار حر�ص واهتمام وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة مبنت�سبيها من ذوي الإعاقة و تقدير ًا
للدور الفعال الذي قام به ه�ؤالء الرجال خالل خدمتهم يف القوات امل�سلحة وجلهودهم و�إ�سهاماتهم يف
�سيت رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة رحلة خا�صة للأ�شخا�ص ذوي
خدمة هذا الوطن العزيز ،رّ
الإعاقة واملتقاعدين من منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة �إىل الديار املقد�سة لأداء منا�سك العمرة ،وذلك
على منت طائرة نقل تابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
وقـد تـم الإع���داد لهذه الرحلـة التي
تـم ت�سيريها خ�لال ال��ف�ترة خ�لال الفرتة
( )4/8-2من خالل و�ضع برنامج يحقق
الأهداف واملقا�صد النبيلة له�ؤالء الرجال،
ومن ذلك زيارة الأماكن املقد�سة يف املدينة
املنورة ومكة املكرمة ،ومبا يتيح لهم �أداء
منا�سك العمرة بكل �سهولة وي�رس�،إ�ضافة �إىل
تهيئة كافة ال�سبل لراحتهم .
ه���ذا ،وت��ه��دف اخل��دم��ات االجتماعية
الع�سكرية م��ن خ�ل�ال تنظيم م��ث��ل ه��ذه
الرحالت �إىل التوا�صل مع الأ�شخا�ص من
ذوي االحتياجات اخلا�صة من منت�سبي
وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،يف
�إطار العناية بهم وتلبية جميع احتياجاتهم
وج��زءا ال يتجز�أ
كونهم �رشيحة مهــمة
ً
من املجتمع رغم الإعاقة ،و�إن اخلدمات
االجتماعية الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات
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ال�سلطان امل�سلحة لن ت�ألو جهداً يف االهتمام
بهذه الفئة التي ت�ستحق كل الرعاية ،وذلك
تقديراً ملا بذلوه من جهود وق��دم��وه من
الواجب والت�ضحيات للوطن والقائد املفدى.
ك��م��ا ت��ق��وم اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة
الع�سكرية ب ��أدوار فاعلة خدمة لهذه الفئة
من منت�سبي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة ،وم��ن �ضمنها ت��أم�ين الرعاية
ال�صحية لهم من خ�لال توفري الكرا�سي
املتحركة ،وبناء امل��راف��ق اخلا�صة بهم،
وتوفري وت�سهيل و�سائل النقل للمراجعات
ال�صحية �أو مراجعة اجلهات احلكومية،
بالإ�ضافة �إىل الدعم املايل واملعنوي يف
املنا�سبات الدينية والوطنية املختلفة.
كما حت��ر���ص اخل��دم��ات االجتماعية
الع�سكرية على الت�أهيل النف�سي واالجتماعي
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث تقوم

ببناء امل��ن��ازل اخلا�صة بهم و�صيانتها،
وكذلك �أعمال الرتميم� ،إ�ضافة �إىل توفري
امل�ستلزمات اخلا�صة باملنازل ك�إي�صال
الكهرباء وتوفري الأثاث.
وح��ول ه��ذه الرحلة �أج���رى التوجيه
املعنوي عددًا من اللقاءات على النحو الآتي:
حت��دث املقدم الركن جمعة بن �سعيد
ال�شندودي ركن �أول �ش�ؤون �أفراد  /متقاعدين
باخلدمات االجتماعية الع�سكرية برئا�سة
�أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة قائالً« :د�أبت
قوات ال�سلطان امل�سلحة ممثلة يف اخلدمات
االجتماعية الع�سكرية برئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة على ت�سيري هذه الرحلة
الإمي��ان��ي��ة لتعزيز اجل��ان��ب ال��دي��ن��ي لدى
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتخفيفا للحالة
االجتماعية التي هم عليها ،وه��ي �ضمن
برامج الرحالت الدينية والرتفيهية تقديرا

جلهودهم املخل�صة و�إ�سهاماتهم اجلليلة يف
خدمة الوطن العزيز».
كما حت��دث الوكيل جميل ب��ن جمعة
احلب�سي �إداري بالرحلة ف��ق��ال« :ت��ويل
اخلدمات االجتماعية الع�سكرية اهتمام ًا
خا�ص ًا بهذه ال�رشيحة الفاعلة يف املجتمع
لكونها فئة مهمة �ساهمت يف بناء هذا
الوطن العزيز ،و�ستظل ت�ساهم بعطاء يف
ب��ن��اء م�سرية النه�ضة امل��ب��ارك��ة يف ظل
القيادة احلكيمة ملوالنا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل
ورعاه ،فحق لهم هذا التكرمي من قبل وزارة
الدفاع� ،سائلني اهلل عز وجل �أن يتقبل منهم
منا�سكهم».
نائب العريف متقاعد من�صور بن �ساعد
ال�سابقي قال« :يطيب يل �أن �أعرب عن بالغ
ال�شكر والتقدير على التعاون والتوا�صل
ال��دائ��م م��ن ق��ب��ل اخل��دم��ات االجتماعية
الع�سكرية ،وعلى اجلهود املقدرة واالهتمام
والرعاية املتوا�صلة لنا نحن خا�صة ب�إتاحة
الفر�صة لنا ب�أن نكون �أحد امل�شاركني يف
هذه الرحلة املباركة والتي لها الأثر الطيب
يف نفو�سنا جميعاً».
اجل��ن��دي م��ت��ق��اع��د �أ���ش�رف ب��ن ربيع
اخل�صيبي قال «ن�شكر القائمني على ت�سيري
ه��ذه الرحلة والتي �أ�ضفت علينا البهجة
وال�رسور ،وخففت عنا الكثري من التكاليف،

املقدم الركن
جمعة بن �سعيد ال�شندودي

الوكيل
جميل بن جمعة احلب�سي

وحققت لنا مطلب التقرب �إىل اهلل عزوجل
ب�أداء منا�سك العمرة ،فلهم منا جزيل ال�شكر
وعظيم االمتنان ،وحفظ اهلل عماننا الغالية
وق��ائ��د م�سريتها م��والن��ا ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه اهلل و�أبقاه ».
املدين �سعيد بن �سليمان العربي �إداري
بالرحلة ق��ال�« :إن اجل��ه��ود التي تبذلها
اخل��دم��ات االجتماعية الع�سكرية جهودا
ت�ستحق الثناء والتقدير� ،إذ �أنها تقوم بخدمة
هذ الفئة وامل�شاركة يف التخفيف عنهم يف
العديد من التحديات التي قد يواجهونها
والإ�سهام يف تلبية جانب من متطلباتهم
احلياتية واالجتماعية وال�صحية ،وي�أتي
ت�سيري هذه الرحلة يف �إطار تلك االهتمامات
والتي تنعك�س وب�شكل �إيجابي على نفو�س
ه��ذه الفئة خا�صة وعلى املجتمع ب�شكل
عام».
املدين متقاعد �سعيد بن خمي�س الهنائي
قال�« :سعي ٌد جدا بهذه الرحلة ،والتي جاءت
تتويج ًا لالهتمام املتوا�صل والرعاية
امل�ستمرة التي تقدمها لنا رئا�سة �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة متمثلة يف اخلدمات
االجتماعية الع�سكرية ،والتي لها منا كل
ال�شكر والتقدير على تنظيمها مثل هذه
الرحالت لنا نحن ك�أ�شخا�ص ذوي �إعاقة،
والتي بال �شك ت�أتي ك��إح��دى امل��ب��ادرات
امل�ستمرة التي تقدمها لنا دائماً».

نائب العريف متقاعد
من�صور بن �ساعد ال�سابقي

اجلندي متقاعد
�أ�شرف بن ربيع اخل�صيبي

املدين
�سعيد بن �سليمان العربي

املدين متقاعد
�سعيد بن خمي�س الهنائي
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الت ْ�ش ِر ْي ِع ِّي َّ
�ص َّ
يف ِم ْي َز ْا ِن َّ
والت ْط ِب ْي ِق الو َْا ِق ِع ِّي
الن ِّ

�إعداد:
حممد بن �سيف ال�شعيلي
املحكمة العليا
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ال�صيام �شعرية من �شعائر الإ�سالم القومي ،وقنطرة من القناطر التي يرتقبها
كل م�ؤمن بالله ربا ،وبالإ�سالم دينا ،ومبحمد � -صلوات ربي و�سالمه عليه – نبيا
وم ِّ
ب�ش ًرا ،فمن كانت هكذا عقيدته ،ينتبه من غفلته،
ُمر�سال ،ور�سوال ُمنذ ًرا ُ
ويفيق من �سباته ،عند دنو مو�سم ّ
أثر فِ َط ِر املهج بامل�شاعر� ،إذ
ال�شعائر ،وت� ِ
�إنه مبثل فري�ضة ال�صيام تُدرك هذه املقا�صد والغايات ،وتتوق النفو�س �إىل
الطاعات ،وي�صابر اللبيب يف هجر املعا�صي واملوبقات؛ لأن الت�أمل يف هذه
العبادة والنظر يف معانيها ومبانيها مدعاة �ضرورية ،وحاجة واقعية ،ففيها
اخلري الكبري ،واحلظ الوفري ،للتكفري والرجوع عن التق�صري.
ويف هذه املقالة املقت�ضبة ي�أتي احلديث عن كل تلك املدلوالت والإ�شارات
والعبارات .ففي مبنى ال�صوم اللفظي ومعناه اال�صطالحي �أُ ْولىَ ْ دالالت ال�صالح
للفرد والإ�صالح للمجتمع والأم��ة ،فهو يدل لغة على الإم�ساك عن امل�أكل
وامل�شرب .وكل �شيء �سكنت حركته ،فقد �صام ي�صوم �صوما.
قال النابغة:
ُ
جاج َو�أخرى َتعلُكُ الل ُُّجما
يام َ
ري �صائ َِمةٍ تحَ َت ال َع ِ
وخي ٌل غَ ُ
َخي ٌل ِ�ص ٌ
ويقال للنهار �إذا اعتدل وقام قائم الظهرية :قد �صام النهار .وقال
امر�ؤ القي�س:
هار َو َه َّج َرا
بج�سرْ َ ةٍ
ف َد ْع ذا َو َ�س ِّل ال َه ِّم عنكَ َ
ذ َُمولٍ �إذا َ�ص َ
ام ال َّن ُ
ومعنى كلمة (ج�رسة) هي ناقة قوية ما�ضية يف ال�سري دائمة عليه،
ومعنى (ذمول) �أي �رسيعة .وقال اخلليل :ال�صوم :ترك الأكل وترك
ِلر ْح َم ِن َ�ص ْو ًما{ �سورة مرمي/الآية
الكالم ،وقوله تعاىل�ِ } :إنيِّ َنذ َْر ُت ل َّ
�صيم ،وال�صوم
�صيام ،ولغة متيم ّ
(� ،)26أي �صمتا وقرئ به .ورجال ّ
قيام بال عمل .و�صام الفر�س على �آريه� :إذا مل يعتلف .و�صامت الريح
�إذا ركدت .و�صامت ال�شم�س :ا�ستوت يف منت�صف النهار .ويقال� :صام
النعام� :إذا رمى بذرقه ،وهو �صومه .و�صام الرجل� :إذا تظلل بال�صوم،
وهو �شجر؛ قاله ابن الأعرابي.
ويف املعنى اال�صطالحي لل�صوم يقول القطب�« :إم�ساك املكلف
بالنية من الليل عن تناول املطعم وامل�رشب ،وكل ما ي�صل اجلوف،
واال�ستمناء ،واال�ستقاء ،واجلماع ،والكبائر ،من الفجر �إىل املغرب
تقربا �إىل اهلل».
وباجلمع بني مدلوالت املباين اللغوية واملعاين اال�صطالحية
لل�صيام �أو ال�صوم جند جمموعة من القيم وال�سلوكيات التي يجب
�أن يتحلى بها النا�س عموما وامل�سلمون خ�صو�صا �أفرادا وجماعات،
بيئات وجمتمعات ،من حيث التجلّد وامل�صابرة على الأعمال النافعة،
وال�سلوكيات ال�سامقة التي ترفع من �ش�أن العبد امل�ؤمن و�إن�سانيته،
في�ضبطون �أنف�سهم يف القول والفعل ،ويزنون �رسائرهم باحلق والعدل،
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ويلجمون نزغاتهم ونزواتهم من الولوج يف براثن املهلكات ،وين�أون
بفطرهم عن النزول ،ويحذرون يف حالهم وواقعهم من مغبات الأُف ُْول،
فال َيظلِم الإن�سان نف�سه ظلما من حيث ال يحت�سب باالنغما�س يف
املعا�صي والغفالت ،والبعد عن ال�صلوات والعبادات ،والتهاون -يف
الأحكام -بكرثة الهفوات ،كما �أنه ال يظلم بني جن�سه ب�أكل �أموالهم،
واالعتداء على حرماتهم ،والعون على وقوع نكباتهم ،والت�سبب يف
�إهدار دمائهم وهتك �أعرا�ضهم ،بل عليه ال�صرب على الأذى عند �أمام ما
ذُكر من خمالفات ،والن�أي بحاله وماله وجمتمعه و�أمته عن الولوج
يف الفنت ما ظهر منها وما بطن؛ لأن ذلك كله من موجبات ال�صيام
و�آثاره ،ومقا�صده وغاياته ،كيف ال! واهلل امنت على عباده به ،فجعله
ميزة لهذه الأمة؛ كي تبلغ درجات التقوى ،وي�سلك �أبنا�ؤهـــا به �إىل
نا
الهدى ،يقول اهلل تعاىل يف مثابة ال�صابريــن املرابطيـــن�} :إِ مَّ َ
اب{ �سورة الزمر/الآية (.)10
ال�صاب ُِر َ
ون �أَ ْج َر ُهم ِب َغيرْ ِ حِ َ�س ٍ
ُي َوفَّى َّ
ويقول يف الرتبية الإ�صالحية لأفراد الأمة امل�سلمة الذين ي�صلون
ام كَ َما
�صيامهم بتقوى ربهمَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ال�ص َي ُ
ِين � َآم ُنوا كُ ت َِب َعل َْيك ُُم ِّ
ون{ �سورة البقرة/الآية (،)183
ِين مِ ن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
كُ ت َِب َعلَى ا َّلذ َ
�أي فر�ض عليكم ال�صيام كمن كان من قبلكم لأجل حتقيق غايته
العظمى وهي تقوى اهلل �سبحانه وتعاىل .ويف ن�صو�ص قر�آنية ونبوية
�أخرى جاء ذكر املناقب التي يجب �أن يتحلى بها املتقون لربهم،
ومنها قوله تعاىلَ }:و َ�سا ِر ُعوا �إِلىَ َم ْغف َِرةٍ مِّ ن َّر ِّبك ُْم َو َج َّنةٍ َع ْر ُ�ض َها
ال ْر ُ ُ
ات َو َْ أ
ال�ضا ِء
ِين ُين ِف ُق َ
ني*ا َّلذ َ
�ض �أعِ َّد ْت ِلل ُْم َّت ِق َ
او ُ
ون فيِ
ال�س َم َ
َرّ َّ
ال�سا ِء َو َرّ َّ
َّ
ُ
َ
ظَ
ِين
ذ
ل
ا
*و
ني
ن
ُح
ا
ب
ي
هلل
ا
و
ا�س
ن
ال
ن
ع
ني
ع
ل
ا
و
ي
غ
ل
ا
ني
ك
ل
َوا
لمْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ِ
�سِ
حِ
افِ
مِ
َاظِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ َ َ
َ ُ ُّ ْ
ِ�إذَا َف َعلُوا فَاحِ َ�ش ًة َ�أ ْو ظَ ل َُموا �أَنف َُ�س ُه ْم ذَكَ ُروا ا َ
َا�س َت ْغف َُروا ِل ُذ ُنوب ِِه ْم َو َمن
هلل ف ْ
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وب ِ�إ َاّل ا ُ
ون{ �آل
هلل َولمَ ْ ُي�صرِ ُّ وا َعلَى َما َف َعلُوا َو ُه ْم َي ْعل َُم َ
َي ْغف ُِر ال ُّذ ُن َ
عمران/الآية ( ،)135-133فالإح�سان ،وكظم الغيظ ،والعفو
عن امل�سيء ،والإنفاق يف ال�سرّ اء وال�ضرّ اء ،واال�ستغفار ،والوفاء
وال�صدق مع اهلل ومع
ال�شهوات،
بالعهد،
وال�صرب ،واالبتعاد عن ّ
ّ
ّ
ال ّنا�س ،والأم��ر باملعروف ،وال ّنهي عن املنكر ،وحب املتقي
وكف الأذى عن امل�سلمني ،وتعظيم �شعائر
يحب لنف�سهُّ ،
للنا�س ما ّ
اهلل ،وال ّت�أ ّثر بال ّذكر ،واالنتفاع باملوعظة ،والتفكّر يف �آيات اهلل
تعاىل .كلها �صفات يجب على من �أراد ال�صيام ال�صحيح املعترب
عند اهلل تعاىل �أن يتحلى بها ،ولينظر كل واحد منا ،ولتنظر �أمتنا
الإ�سالمية ،ولتنظر جمتمعاتنا الإ�سالمية �أين واقع كل واحد منهم
ب�صفته وب�شخ�صه من هذه ال�صفات ،هل تتجلى �صفات املتقني
يف كيانهم �أفرادا وجماعات ،ما هو الواجب الذي نه�ض به الفرد
امل�سلم واملجتمع امل�سلم كي يتهي�أ اجلو الإمي��اين والروحاين
للولوج حلقيقة ال�صيام الذي هو �شعرية روحانية ،وتربية �سلوكية
ي�ستقيم من خاللها الإن�سان امل�سلم ليكون �صاحلا وم�صلحا ،مث ًال
للقدوة احل�سنة ،و�سفريا �أمنوذجيا لدينه وعقيدته يف قيادة دفة
النجاة للإن�سانية جمعاَ } :وكَ َذلِكَ َج َع ْل َناكُ ْم �أُ َّم ًة َو َ�سطً ا ِّل َتكُو ُنوا
الر ُ�سولُ َعل َْيك ُْم َ�ش ِهي ًدا َو َما َج َع ْل َنا ا ْلق ِْب َل َة
ُ�ش َه َد َاء َعلَى ال َّن ِ
ا�س َو َيك َ
ُون َّ
الر ُ�سولَ ممِ َّ ن َين َقل ُِب َعلَى َع ِق َب ْيهِ..
ا َّلتِي كُ َ
نت َعل َْي َها �إِلاَّ ِل َن ْعل ََم َمن َي َّتب ُِع َّ
{ �سورة البقرة/الآية ( .)143يقول ابن كثري يف تف�سري الآية:
«�إمنا حولناكم �إىل قبلة �إبراهيم  -عليه ال�سالم  -واخرتناها لكم
لنجعلكم خيار الأمم  ،لتكونوا يوم القيامة �شهداء على الأمم؛ لأن
اجلميع معرتفون لكم بالف�ضل.»...
كذلك من الن�صو�ص النبوية التي تر�شد الأم��ة �إىل جعل
ال�صيام دليال وم�سلكا حلياتها وحياة �أتباعها قوله � -صلى
اهلل عليه و�سلم ( :-ال�صوم ج ّنة ،ف�إذا كان يوم �صوم �أحدكم فال
يرفث وال يجهل ،و�إن �أحد �سابه �أو قاتله فليقل� :إين �صائم) رواه
الإمام الربيع -رحمه اهلل -والبخاري وم�سلم و�أبو داود و�أحمد
والطرباين يف الكبري .فيجب �أن ينحى امل�سلم منحى العفو الذي هو
من �صفات املتقني عندما يتعر�ض لأي نوع من �أنواع الأذى حال
�صيامه� ،سواء كان �أذى قوليا �أو فعليا �أو معنويا ،غري �أن واقع
الأمة الإ�سالمية بدل �أن جتعل من هذا الن�ص النبوي دليال تربويا
و�سلوكا اجتماعيا نرى بع�ض �أتباعها وجمتمعاتها يتناحرون
ويتقاتلون ،ويبيد البع�ض منهم الآخ��ر ،ويقذف الأخ �أخ��اه،
ويت�شفى الأخ من �أخيه ،ماتت ال�ضمائر والقلوب ،وكان الواجب
�أن ُت ْيقِظَ عبارة (�إين �صائم) قلوبهم ،ومي�سك ال�صيام �أل�سنتهم
و�أيديهم عن بع�ضهم البع�ض ،فيجب �أن يراجع امل�سلمون حالهم
مع �أنف�سهم }�إِ َّن اللهَّ َ لاَ ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيرِّ ُ وا َما ِب�أَ ْنفُ�سِ ِه ْم{
�سورة الرعد/الآية (.)11
ا�ست�شعار
ومن الآثار التي يجب �أن ُتدرك من عبادة ال�صيام
ُ
خريية هذه الأمة و�أف�ضليتها وحظوتها عند املوىل الكرمي ما مل
َّ
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الآثار التي يجب �أن ُتدرك من عبادة
ال�صيام ا�ست�شعا ُر خرييَّة هذه الأمة
و�أف�ضليتها وحظوتها عند املوىل الكرمي
ما مل حتظه غريها من الأمم

من �آثار ال�صيام على الأمة امل�سلمة و�أبنائها غر�س
الرتبية ال�سلوكية يف حياتها املعي�شية واالجتماعية
ب�صورة معتدلة ومتوازنة بحيث ال يبني امل�سلم
عمله هلل تعاىل يف حياته اليومية دون �إخال�ص
ونظر �إىل معاين الأمور ومقا�صدها و�أ�سرارها

ُ�ضلَت
حتظه غريها من الأمم ،ف�شهر رم�ضان هو من اخل�صال التي ف ِّ
ُ�ض َل �أتباعها ب�أن
به هذه الأمة على غريها من الأمم ال�سابقة ،وف ِّ
وج ِعلُوا �آخِ َر الأمم؛
ُج ِعلَت لهم يف هذا ال�شهر ليلة خري من �ألف �شهرُ ،
بحيث ال يطَّ لع على م�ساويهم غريهم من الأمم كما اطلعوا هم على
رص الأعمار فري�ضى
حال غريهم من الأمم ال�سابقة ،و�أنهم �أُعطُ وا قِ � َ
اهلل عنهم بالعمل الي�سري وير�ضيهم الي�سري من الطعام واللبا�س،
ورفِ َع عنهم الإِ�صرْ َ يف
ومل يكونوا مثل اجلبابرة من الأمم ال�سابقةُ ،
ان ا َّلذِي �أُن ِزلَ فِ ي ِه
هذه العبادة وغريها بقوله تعاىل�َ } :ش ْه ُر َر َم َ�ض َ
ان ف ََمن َ�ش ِه َد مِ نك ُُم
ا�س َو َب ِّي َن ٍ
ا ْل ُق ْر� ُآن ُه ًدى لِّل َّن ِ
ات ِّم َن ا ْل ُه َدى َوا ْلف ُْر َق ِ
ام ُ�أ َخ َر
َّ
ان َم ِر ً
ال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه ۖ َو َمن كَ َ
ي�ضا �أَ ْو َعلَى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِّم ْن َ�أ َّي ٍ
ُي ِري ُد اللهَّ ُ ِبك ُُم ا ْل ُي�سرْ َ َولاَ ُي ِري ُد ِبك ُُم ا ْل ُع�سرْ َ َو ِل ُتكْمِ لُوا ا ْل ِع َّد َة َو ِل ُت َكبرِّ ُ وا اللهَّ َ
ون{ �سورة البقرة/الآية ( ،)185كل
َعلَى َما َه َداكُ ْم َو َل َع َّلك ُْم َت ْ�شك ُُر َ
ذلك لأجل �أن ي�شكروا املوىل على كرمي نعمته ،وي�سري �أمره ،وعظيم
منته .وباملقـابـل مع هذا التي�سري ُرفِ َع عنهم العنت واحلـرج �أي�ضـا
اج َت َباكُ ْم َو َما َج َعلَ َعل َْيك ُْم فيِ
} َو َجاهِ ُدوا فيِ اللهَّ ِ َح َّق ِج َها ِد ِه ُه َو ْ
ال ِّد ِ
يم ُه َو َ�س َّماكُ ُم المْ ُْ�سلِمِ َ
ني مِ ن َق ْبلُ وَفيِ
ين مِ ْن َح َر ٍج ِّم َّل َة �أَبِيك ُْم �إِ ْب َراهِ َ
َ
يموا
الر ُ�سولُ َ�ش ِهي ًدا َعل َْيك ُْم َو َتكُو ُنوا ُ�ش َه َد َاء َعلَى ال َّن ِ
َهذَا ِل َيك َ
ا�س َف�أقِ ُ
ُون َّ
ال�صلاَ َة َو�آ ُتوا ال َّزكَ ا َة َو ْاع َت ِ�ص ُموا ِباللهَّ ِ ُه َو َم ْولاَ كُ ْم ۖ َف ِن ْع َم المْ َْولىَ َو ِن ْع َم
َّ
�ص
ري{ �سورة احلج/الآية ( .)78وميزهم اهلل عن غريهم وتف�ضل
ِ
ال َّن ُ
عليهم مب�ضاعفة الأجور باحل�سنات �إىل ع�رش �أمثالها وهذا ما ال جنده
اء ِبالحْ ََ�س َن ِة َف َل ُه َع�شرْ ُ �أَ ْمثَا ِل َها
يف غري هذه الأمة ،يقول تعاىلَ } :من َج َ
ون{ �سورة
ِال�س ِّي َئ ِة فَلاَ ُي ْج َزى �إِلاَّ مِ ْث َل َها َو ُه ْم لاَ ُيظْ ل َُم َ
ۖ َو َمن َج َ
اء ب َّ
الأنعام/الآية ( ،)160ويف احلديث ال�رشيف ما يدل على م�ضاعفة
الأعمال يف �شهر ال�صيام -كذلك-؛ كي ي�رصف الإن�سان نظره عن
وت�سخر �أمة الإ�سالم جهودها وتوجه �سلوكها نحو
الدنيا �إىل الآخرة،
ِّ
�إحياء الدين و�إ�صالح �أفراد امل�سلمني ،يقول النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم �( -أُ
عطيت ُ�أمتي خم�س خ�صال يف رم�ضان ،مل تعطها �أم ٌة
ْ
ال�صائم �أطيب عند اهلل من ريح امل�سك ،وت�ستغفر لهم
قبلهمُ :خلُوف فم َ
املالئكة حتى يفطروا ،و ُي َزين اهلل َع َّز َو َج َّل كل يوم َج َّنته ،ثم يقول:
ُيو�شك عبادي ال�صاحلون �أن يلقوا عنهم امل�ؤنة والأذى وي�صريوا �إليك،
و ُي�صفَّد فيه مردة ال�شياطني ،فال يخل ُُ�صوا �إىل ما كانوا يخل�صون �إليه

يف غريه ،و ُيغف َُر لهم يف �آخر ليلة” ،قيل يا ر�سول اهلل� ،أهي ليلة القدر؟،
قال :ال ،ولكن العامل �إمنا يوفى �أجره �إذا ق�ضى عملُه) رواه �أحمد بن
حنبل يف م�سنده ،وابن ماجه ،والبيهقي يف �شعب الإميان وغريهم.
وجاء عنه �-صلى اهلل عليه و�سلم -ما يدلّ على تكرمي �أتباع هذه
الأمة حال �صيامهم فيما يظهر من �آثار ال�صيام يف قوله( :والذي
نف�سي بيده خللوف فم ال�صائم �أطيب عند اهلل تعاىل من ريح امل�سك
«يرتك طعامه و�رشابه و�شهوته من �أجلي ،ال�صيام يل ،و�أنا �أجزي به
واحل�سنة بع�رش �أمثالها» رواه البخاري وم�سلم.
ومن �آث��ار ال�صيام على الأم��ة امل�سلمة و�أبنائها غر�س الرتبية
ال�سلوكية يف حياتها املعي�شية واالجتماعية ب�صورة معتدلة ومتوازنة
بحيث ال يبني امل�سلم عمله هلل تعاىل يف حياته اليومية دون �إخال�ص
ونظر �إىل معاين الأمور ومقا�صدها و�أ�رسارها ،فاال�ستقامة لأوامره
تعاىل ال يكون بتكلّف وت�ص ّنع ال تطيقه النف�س الب�رشية ،ب�أن يجعل
من العبادات ع��ادات ،وين�سى ا�ست�شعار الغاية من تلكم العبادات،
ومثال ذلك ما جاء عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص ،قال� :أُخرب ر�سول
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أنه يقول( :لأقومن الليل ولأ�صومن
النهار ما ع�شت ،فقال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم �( :-أنت الذي
تقول ذلك؟» فقلت له :قد قلته ،يا ر�سول اهلل ،فقال ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم ( -ف�إنك ال ت�ستطيع ذلك ،ف�صم و�أفطر ،ومن وقم ،و�صم
من ال�شهر ثالثة �أيام ،ف�إن احل�سنة بع�رش �أمثالها ،وذلك مثل �صيام
الدهر) قال قلت :ف�إين �أطيق �أف�ضل من ذلك ،قال�( :صم يوما و�أفطر
يومني) قال قلت :ف�إين �أطيق �أف�ضل من ذلك ،يا ر�سول اهلل ،قال�( :صم
يوما و�أفطر يوما ،وذلك �صيام داود عليه ال�سالم ،وهو �أعدل ال�صيام)
قال قلت :ف�إين �أطيق �أف�ضل من ذلك ،قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل
عليه و�سلم( :ال �أف�ضل من ذلك) قال عبد اهلل بن عمرو  -ر�ضي اهلل
عنهما( : -لأن �أكون قبلت الثالثة الأيام التي قال ر�سول اهلل � -صلى
اهلل عليه و�سلم � ،-أحب �إيل من �أهلي ومايل) .فهذه الرتبية ال�سلوكية
ي�ؤطرها امل�صطفى �-صلى اهلل عليه و�سلم -ب�إطار التوازن يف عبادة
ال�صيام وهو دليل على ان�رصاف هذا التوازن يف بقية العبادات �أي�ضا
من �صالة ،وحج ،وغريها ،فخري الأعمال �إىل اهلل �أدومها و�إن قلّ،
والتقوى املطلوب واملرغوب حتققه من عبادة ال�صيام والو�صول

فيه وتروي�ض النف�س عليه هو ذلك التقوى الذي ُي�ؤ�س�س بالروح
الإميانية الرا�سخة الثابتة ب�أعمال اخلري وامل�سارعة �إىل الرب
يف ال�صيام لتتعداه �إىل �سلوك الفرد واحلاكم والدولة واملجتمع
والأمة يف غري �أيام ال�صيام ،فالكل يكون وا�صال بناء تقواه هذا
يف ال�صالة ،والزكاة ،واحلج ،واخللق احل�سن يف معاملة النا�س
ومعا�رشتهم ،والتقيد ب�أحكام ال�رشيعة يف املعامالت احلياتية
لإدارة وجمتمعات الب�رشية جمعا.
كما �أن من �آث��ار ال�صيام ال�سيا�سية يف �إدارة جمتمعات
امل�سلمني �إ�صالح الراعي مع الرعية؛ �إذ �إن التزام احلاكم وتقيده
بخلق ال�صائمني املت�صفني مبناقب املتقني من التوا�ضع،
والعفو ،والإح�سان ،والرحمة ،واملوعظة بالتي هي �أح�سن،
وخمالقة النا�س باخللق احل�سن مدعاة �إىل النزول بحاله ،والبذل
مباله ،لأجل رعيته وجمتمعه.
وكذا هو ال�ش�أن يف ا�ستح�ضار املعنى احلقيقي لآثار ال�صيام
املالية التي تغر�س يف نفو�س الأغنياء معنى امل�سارعة �إىل
اخلريات ،والتناف�س �إىل مراتب الرب بالنفقات ،كيف ال! واحل�سنة
بع�رش �أمثالها يف رم�ضان وي�ضاعف اهلل ملن ي�شاء .كيف ال!
وزكاة الفطر غ�سل وتنقية وت�صفية لروا�سب الرفث واللغو التي
تذيلت ب�أفعال ال�صائمني و�أقوالهم فت�أتي على تلك الروا�سب
ّ
بالبيا�ض واحل�صانة والرباءة الإلهية؛ بجعل ذلك ال�صائم ُمزكَّ ى
ال�سرية بال�صيامُ ،منقى ال�رسيرة ب�إفطار �أبدان الأنام .وكيف ال!
ويرتقب املتناف�سون يف ميدان م�سابقات ال�صيام دخول الع�رش
الأواخر من رم�ضان التي فيها من ال�رس العظيم ،واخلري العميم،
ما �أخفي عن العباد؛ لأجل ختم الأعمال بال�صاحلات ،وامتداد
الأعمار باحل�سنات ،وجني ال�صائمني القائمني �أف�ضل املكرمات.
امل�صادر واملراجع:
• القر�آن الكرمي.
• كتب احلديث :م�سند الإمام الربيع -رحمه اهلل ،-و�صحيح
البخاري ،و�صحيح م�سلم ،و�سنن �أبي داود ،وم�سند الإمام �أحمد،
واملعجم الكبري للطرباين.
• �إ�سماعيل بن عمر بن كثري ،تف�سري ابن كثري.326 /1 ،
• اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ،كتاب العني.171/7 ،
• حممد بن احل�سن الأزدي ،جمهرة اللغة.899/2 ،
• حممد بن يو�سف �أطفي�ش� ،رشح كتاب النيل و�شفاء العليل،
.309/3
• عبداهلل بن حممد اخلرا�سيني النزوي ،فواكه العلوم يف طاعة
احلي القيوم.661/1 ،
ّ
• �أبو زكريا يحيى بن اخلري اجلناوين ،كتاب ال�صوم� ،ص .64
• �سلمة بن م�سلم العوتبي ،ال�ضياء.433/10 ،
• �إ�سماعيل بن مو�سى اجليطايل ،قناطر اخلريات.453/1 ،
• �أحمد بن حمد اخلليلي ،حمطات ال�صائمني.
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

ا�س
}�أُ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة ِّ
ا�س َّل ُك ْم َو�أَن ُت ْم ِل َب ٌ
ال�ص َي ِام ال َّرف َُث �إِلىَ ِن َ�سا ِئ ُك ْم ُه َّن ِل َب ٌ
اب َع َل ْي ُك ْم َو َعفَا َعن ُك ْم ۖ ف ْ
َال َآن
َّل ُه َّن َع ِل َم اللهَّ ُ �أَ َّن ُك ْم ُكن ُت ْم َت ْخ َتان َ
ُون �أَنف َُ�س ُك ْم َف َت َ
وه َّن َوا ْب َتغُوا َما َك َت َب اللهَّ ُ َل ُك ْم َو ُك ُلوا َوا�شرْ َ ُبوا َح َّتى َي َت َبينَّ َ َل ُك ُم الخْ َ ْي ُط
َبا�شرِ ُ ُ
�ض ِم َن الخْ َ ْي ِط ْ أَ
ْ أَ
ال�ص َيا َم ِ�إلىَ ال َّل ْي ِل َو اَل
ال ْب َي ُ
ال ْ�س َو ِد ِم َن ا ْلف َْج ِر ۖ ُث َّم �أَتمِ ُّ ��وا ِّ
وها َك َذ ِل َك
وه َّن َو�أَن ُت ْم َع ِاكف َ
ُون فيِ المْ َ َ�س ِ
ُت َبا�شرِ ُ ُ
اج ِد ِت ْل َك ُح ُدو ُد اللهَّ ِ َفلاَ َت ْق َر ُب َ
ُون{.
َّا�س َل َع َّل ُه ْم َي َّتق َ
ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ �آ َيا ِت ِه ِللن ِ

					

�صدق اهلل العظيم

�سورة البقرة الآية ( )187

ف�ضل الع�شر الأواخر من رم�ضان

كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يجتهد يف الع�رش الأواخر من رم�ضان
�أكرث من اجتهاده يف �أول ال�شهر «فكان عليه ال�صالة وال�سالم يجتهد يف
التهجد يف هذه الليايل �أكرث من تهجده يف �أول ال�شهر ».
وكان عليه ال�صالة وال�سالم يعتكف يف الع�رش الأواخر من رم�ضان
مبعنى� :أنه ميكث يف امل�سجد لذكر اهلل وللعبادة ،وال يخرج من ُه �إال حلاج ِة
الإن�سان طيلة الع�رش الأواخر؛ مما يدل على ميزتها وف�ضيلته ا ،كذلك ف�إن
�أكرث ما ُيرجى م�صادفت ُه ليلة القدر يف هذه الع�رش الأواخر؛ لأن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أخرب �أنها ُترجى يف الع�رش الأواخر خا�صة ،فكان
�صلى اهلل عليه و�سلم يجتهد يف هذه الع�رش طلب ًا لليلة القدر.
وعن �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها قالت :كان ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �إذا دخل الع�رش �ش َّد مئزره ،و�أحيا ليل ُه ،و�أيقظ �أهل ُه
(رواه البخاري) ،وعنها قالت :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يجتهد
يف الع�رش الأواخر ما ال يجتهد يف غريه (رواه م�سلم).

بني يدي رم�ضان

�أما عن حتري ليلة القدر ،ففيها �أنزل القر�آن ،وفيها يفرق كل �أمر
ين ( )3فِ ي َها
باركةٍ �إِ َّنا كُ َّنا ُمن ِذ ِر َ
حكيم ،قال تعاىل�} :إِ َّنا �أن َزلنا ُه فيِ لَيلةٍ ُّم َ
ل
م
ا
ني (َ )5ر ْح َم ًة ِّمن َّر ِّبكَ
ِ
ر�سِ
َ
ُيف َْرقُ كُ لُّ �أَ ْم ٍر َحك ٍ
ِيم (� )4أَ ْمراً مِّ ْن عِ ن ِد َنا ِ�إ َّنا كُ َّن ُ
ِيم (� {)6سورة الدخان  -الآيات (.)6-3
ال�سمِ ُ
يع ا ْل َعل ُ
�إِ َّن ُه ُه َو َّ
وهي خري من �ألف �شهر� ،أي :ما يزيد عن ثمانني �سنة ،قـال تعالـى:
}�إِ َّنا �أن َزلنا ُه فيِ لَي َل ِة ا ْل َق ْد ِر (َ )1و َما �أ ْد َراكَ َما ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر ( )2ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر
َخيرْ ٌ مِّ ْن �أَل ِْف َ�شه ٍر (َ )3تن َّزلُ ا َ
وح في َها ِب ِ�إذ ِْن َر ِّب ِهم ِّمن كُ ِّل
الر ُ
مل َال ِئ َك ُة َو ُّ
�أَ ْم ٍر (�َ )4سال ٌَم هِ َي َح َّتى َمطْ ل َِع ا ْلف َْج ِر (� {)5سورة القدر -الآيات (.)5-1
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :من قام ليلة القدر �إميان ًا واحت�ساب ًا غفر له
ما تقدم من ذنبه) (رواه م�سلم).
وي�ستحب الإكثار من الدعاء فيها ،قالت �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها :قلت :يا ر�سول اهلل� ،أر�أيت �إن علمت �أي ليلة القدر ،ما �أقول فيها؟ قال:
فاع ُف َع ِّني) (رواه الرتمذي وابن ماجه).
(قويل ال َّل ُه َّم �إنكَ عف ٌُّو تحُ ُّب ا ْل َعف َْو ْ

من رحمة اهلل عز وجل بعباده �أن جعل لهم موا�سم للخري ،يكرث �أجرها ويعظم
ف�ضلها ،حتى تتحفز الهمم ،وتن�شط العزائم ابتغاء الأجر العظيم والثواب اجلزيل،
و�شهر رم�ضان من �أعظم تلك املوا�سم ،فهو �شهر ال�صيام والقيام وتالوة القر�آن،
�شهر ُينادى فيه :يا باغي اخلري �أقبل ،ويا باغي ال�رش �أق�رص ،فيه تفتح �أبواب
اجلنان ،وتغلق �أبواب النريان ،وهلل فيه عتقاء من النار كل ليلة ،فما �أعظم ف�ضل
هذا ال�شهر ،وما �أجل منـزلته ومكانته ،وما �أعظم مِ َّنة اهلل على العباد فيه ،تلك املنة
التي من ت�أملها عرف عِ ظَ م ف�ضل اهلل عليه ،حيث �أحياه ومد يف عمره حتى �أدرك
هذا ال�شهر العظيم فاحر�ص �-أخي امل�سلم -على اغتنام هذا ال�شهر املبارك ،وتذكر
حال �إخوان لك كانوا بالأم�س معك ،فح�رضوا رم�ضان وقاموا و�صلوا و�صاموا،
ثم �أتتهم �آجالهم ،فق�ضوا قبل �أن يدركوا رم�ضان الآخر ،فهم الآن يف قبورهم
وج َّد يف عمل ال�صاحلات ،ف�إنها
مرتهنون ب�أعمالهم  ,فتذكر حالهم وم�صريهمِ ،
�ستنفعك �أحوج ما تكون �إليها ،وتذكر حال �إخوان لك �آخرين �أدركوا رم�ضان ،وهم
على الأ��ِسّرِ َّ ِة البي�ضاء ال حول لهم وال قوة ,يتجرعون مرارة املر�ض ,ويزيدهم
ح�رسة و�أمل� ًا �أنهم ال ي�ستطيعون �أن ي�شاركوا امل�سلمني هذه العبادة ,ثم تذكر
حال املحرومني ممن �أدركوا رم�ضان ،فازدادوا فيه �إثم ًا ومع�صية وبعداً من اهلل,
فحرموا �أنف�سهم من الرحمة واملغفرة يف �أ�رشف الأوقات و�أغلى اللحظات ,ف�إن
تذكر ذلك كله �سيجعلك تق ِّدر هذه النعمة حق قدرها.
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�صلة الرحم

عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يقول (م��ن ��سره �أن يب�سط يف رزقه
وين�س�أ يف �أجله فلي�صل رحمه) ومعنى ين�س�أ �أي ي�ؤخر (رواه
البخاري).
وعن عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم قال (�صلة الرحم تزيد يف العمر).
� إن �صلة الرحم من حما�سن الأخ�لاق التي حث عليها
الإ�سالم ودعا �إليها وحذر من قطيعتها .فقد دعا اهلل عز وجل
عباده ب�صلة �أرحامهم يف ت�سع ع�رشة �آية من كتابه الكرمي،
و�أنذر من قطع رحمه باللعن والعذاب يف ثالث �آيات.
ولهذا د�أب ال�صاحلون من �سلف الأمة على �صلة �أرحامهم
رغم �صعوبة و�سائل االت�صال يف ع�رصهم� .أم��ا يف وقتنا
املعا�رص فرغم توفر خمتلف و�سائل النقل واالت�صال �إال �أنه
ال يزال هناك تق�صري يف �صلة الرحم.
�إن �أدنى ال�صلة �أن ت�صل �أرحامك ولو بال�سالم .فحري
بك �أخي امل�سلم يف هذا ال�شهر الكرمي �أن ت�صل رحمك ف�إن من
و�صلها و�صله اهلل ومن قطعها قطعه اهلل.

احلديث ال�شريف

ال�صلح يف ال�شهر الف�ضيل يطهر القلوب

�أَ ُبو ُع َب ْي َد َةَ ،ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َز ْي ٍد َ ،ع ْن َ� أبِي َ�سعِي ٍد
الخْ ُ ْد ِر ِّي ،قَالَ  :قَالَ َر ُ�سولُ اللهَّ ِ َ�صلَّى اللهَّ ُ َعل َْي ِه َو َ�سل ََّم
وموا َح َّتى َت َر ُوا ال ِْهاللَ َ ،وال
فيِ َر َم َ�ض َ
ان« :ال َت ُ�ص ُ
ُتفْطِ ُروا َح َّتى َت َر ْو ُهَ ،ف�إِ ْن غُ ِّم َي َعل َْيك ُْم فَا ْق ُد ُروا َل ُه».
ني َي ْو ًما».
وَفيِ ِر َوا َيةٍ �أُ ْخ َرىَ « :ف�أَتمِ ُّ وا ثَال ِث َ

�شهر رم�ضان يعد فر�ص ًة عظيم ًة لت�صفية اخلالفات و�صلة الأرحام ،ونبذ
امل�شاحنات ،كما �أنه يعد فر�ص ًة رائع ًة للتقرب �إىل اهلل من خالل الإ�صالح بني النا�س.
وملا كان الإ�صالح بني النا�س م�ستحب ًا يف كل الأوقات ف�إنه يحبذ يف رم�ضان،
الذي هو فر�صة لإنهاء ال�شقاق والنزاع ،ومن ف�ضل الإ�صالح بني النا�س �أنه يحقق
الطم�أنينة والهدوء واال�ستقرار والأمن ويفجر ينابيع الألفة واملحبة ،فمن عظيم
بركة رب العاملني وعفوه ورحمته �أن ي�صلح بني امل�ؤمنني يوم القيامة ،حيث قال
�صلى اهلل عليه و�سلم« :ما عمل ابن �آدم �شيئ ًا �أف�ضل من ال�صالة ،و�صالح ذات البني،
وخلق ح�سن».

�صدق ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

رواه الإمام الربيع بن حبيب

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
ام كَ َما
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ال�ص َي ُ
ِين �آَ َم ُنوا كُ ت َِب َعل َْيك ُُم ِّ
ُون ()183
ِين مِ ْن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّتق َ
كُ ت َِب َعلَى ا َّلذ َ
ي�ضا �أَ ْو َعلَى
ر
م
ُم
ك
ن
ان
ن
َم
ف
ات
كَ
مِ
ِ
ْ
ْ َ ً
اما َم ْع ُدو َد ٍ َ ْ َ
�أَ َّي ً
ُ
َ
ِين ُيطِ يقُو َن ُه
َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة مِ ْن �أ َّي ٍام �أ َخ َر َو َعلَى ا َّلذ َ
ِني ف ََم ْن َتطَ َّو َع َخيرْ ًا َف ُه َو َخيرْ ٌ َل ُه
ام مِ ْ�سك ٍ
فِ ْد َي ٌة طَ َع ُ
ون ()184
وموا َخيرْ ٌ َلك ُْم �إِ ْن كُ ْن ُت ْم َت ْعل َُم َ
َو�أَ ْن َت ُ�ص ُ
ا�س
ان ا َّلذِي �أُ ْن ِزلَ فِ ي ِه ا ْلق ُْر َ�آ ُن ُه ًدى لِل َّن ِ
َ�ش ْه ُر َر َم َ�ض َ
ان ف ََم ْن َ�ش ِه َد مِ ْنك ُُم
َو َب ِّي َن ٍ
ات مِ َن ا ْل ُه َدى َوا ْلف ُْر َق ِ
َ
ي�ضا �أ ْو َعلَى َ�س َف ٍر
َّ
ان َم ِر ً
ال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه َو َم ْن كَ َ
ُ
َ
ُ
َ
هّ
اَ
َف ِع َّد ٌة مِ ْن �أ َّي ٍام �أ َخ َر ُي ِري ُد الل ِبك ُُم ا ْل ُي�سرْ َ َول ُي ِري ُد
َبوا َهّ َ
الل َعلَى َما
ِبك ُُم ا ْل ُع�سرْ َ َو ِل ُتكْمِ لُوا ا ْل ِع َّد َة َو ِل ُتك ِرّ ُ
ون ({)185ـ �سورة البقرة
َه َداكُ ْم َو َل َع َّلك ُْم َت ْ�شك ُُر َ
الآيات ( 183ـ .) 185
}يا �أيها الذين �آمنوا كُ تب{ فر�ض
}معدودات{ �أي قالئل �أو م�ؤقتات
}وبينات{ �آيات وا�ضحات
}فمن �شهد{ ح�رض

اب َولمَ ْ
}الحْ َْم ُد للِهَّ ِ ا َّلذِي �أَ ْن َزلَ َعلَى َع ْب ِد ِه ا ْل ِك َت َ
َي ْج َع ْل َل ُه عِ َو ًجا{ �سورة الكهف  -الآية ()1
عِ َو َجا ( اختالف ًا �أو تناق�ضاً)
} َق ِّي ًما ِل ُي ْنذ َِر َب ْ�أ ً�سا َ�شدِي ًدا مِ ْن َل ُد ْن ُه َو ُي َب�شرِّ َ
َات �أَ َّن َل ُه ْم
ال�صالحِ ِ
ِين َي ْع َمل َ
ني ا َّلذ َ
المْ ُ �ؤْمِ ِن َ
ُون َّ
�أَ ْج ًرا َح َ�س ًنا{ �سورة الكهف  -الآية ()2
َق ِّيم ًا (م�ستقيماً) َب�أْ ً�سا ( عذاب ًا ).
امل�صدر :
�صفوة التفا�سري لل�شيخ حممد علي ال�صابوين

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rرجل عليه �صوم ق�ضاء رم�ضان ف�صام بع�ضه  ,ويف خالل
�صومه عر�ض عليه عيد الأ�ضحى فهل يوا�صل ال�صيام �أيام
الت�رشيق ؟
 rrمن كان عليه �صيام ق�ضاء رم�ضان فعليه �أن يتحرى
الزمن العاري من القواطع لوجوب تتابع �صوم الق�ضاء عند الأكرثين  ،اللهم� إال لعذر كمر�ض
�أو �سفر  ،و منهم من ال يرى ال�سفر عذراً � ,أما �أيام الت�رشيق فال�صوم فيها مكروه والعبادة
ي�رشع �أدا�ؤها يف غري الزمن املكروهة فيه  .واهلل� أعلم .
 rرجل �سافر يف �شهر رم�ضان و�أفطر خم�سة �أيام  ,ثم عاد من �سفره وان�سلخ ال�شهر الكرمي ومل
يق�ض ما �أفطره حتى دخل رم�ضان يف ال�سنة القادمة  ,فماذا عليه ؟
 rrمن �أفطر يف �سفره �أو مر�ضه ثم عاد �أو برئ ومل يق�ض حتى دخل عليه رم�ضان �آخر
وجب عليه مع الق�ضاء �أن يطعم عن كل يوم �أفطره م�سكين ًا كفارة لتهاونه ,وذلك للحديث
الذي �أخرجه الدارقطني من طريق �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ورواه البخاري موقوفاً.
واهلل� أعلم.
 rنوى رجل �صوم �شهر ق�ضاء من باب االحتياط ،ف�صام �سبعة �أيام فاعرت�ضه مر�ض ثم �أفطر،
ومل يوا�صل مبا�رشة خمافة رجوع املر�ض ،فهل يلزمه ا�ستئناف ال�صيام من جديد �أم يبني على
الأيام التي �صامها؟
 rrمبا ان هذا ال�صيام من �أجل االحتياط فال يلزمه ا�ستئنافه من جديد ،و�إمنا يبني فيه
على ما تقدم  ..واهلل �أعلم.
 rمن نذر �صيام �أيام متوالية ،ك�أن قال(:نذرت هلل ان �أ�صوم يوم ال�سبت والأحد واالثنني) ثم
�إنه �أفطر يف اليوم الثاين ماذا يلزمه؟
� rrإن �أفطر لعذر لزمه ق�ضاء يوم مكان يومه ذلك ،و�إن كان لغري عذر فليعد الأيام كلها
بح�سب حتديده  ..واهلل �أعلم.
 rماذا يفعل من �صام يف بلد ،ثم انتقل �إىل بلد �آخر قد ت�أخر فيه ال�صوم بيوم واحد؟
� rrإذا �صام الإن�سان يف بلد بر�ؤية ثابتة يف نف�س ذلك البلد ،ثم انتقل بعد ذلك �إىل بلد �آخر
ت�أخر �صيامه عن ذلك البلد؛ لعدم ثبوت الر�ؤية فيه ،فما عليه �إال �أن يتم ثالثني يوم ًا فقط؛
لأن ال�صوم ال يزيد على ثالثني� .أما �إذا كان دخول رم�ضان يف البلد الذي ابتد�أ ال�صيام فيه
بدون ر�ؤية �صحيحة ثابتة ،فعليه �أن يكمل �صومه ح�سب �صوم �أهل البلد الذي انتقل �إليه؛
لأن ابتداء �صومه مل يكن ب�سبب ثابت ،واهلل �أعلم.
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�شهر رم�ضان  ..نحو �صحة �أف�ضل
مرحبا بكم ،مبارك عليكم �شهر ال�صيام
والقيام� .شهر رم�ضان هو خري الأوقات للت�أكيد
على �أهمية منط احلياة ال�صحي للأفراد ودوره
يف تعزيز ال�صحة ومنع املر�ض.
توجهك هذا ال�شهر بالرتكيز على
ليكن ّ
ا�ستدامة ال�صحة ال�شاملة ،بالعمل على تنمية
جوانبها املختلفة ب�شمولية جميع �أركانها.
�إذا دعونا نغتنم نفحات هذا ال�شهر و�أجواءه

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

ال�صيام يُط ّهر وينقي �أع�ضاء اجل�سد
ويعيد �إليها احليوية والن�شاط
من فوائد ال�صيام العظيمة تخفيف الوزن ،ولكن هناك فوائد
�أخرى ُعرف العديد منها يف الأزمنة القدمية ،وقد �سمي ال�صيام
بفرتات (التطهري) و(�إزال���ة ال�سموم) لكن الفكرة هي ذاتها-
الإحجام عن تناول الطعام لفرتة حمددة لأ�سباب �صحية.
اكت�شف النا�س يف الأزمنة الغابرة �أن فرتة ال�صوم عن الطعام
ُتط ّهر وتنقي �أج�سادهم وتعيد لها احليوية والن�شاط ،وقد �أ�ضحت
حقيقة علمية اليوم.
وت�شمل فوائد ال�صيام املثبتة علميا احلقائق الآتية:
 حت�سني الرتكيز والت�أمل و ال�صفاء الذهني. تخفي�ض وزن اجل�سم وحرق الدهون املرتاكمة تخفي�ض م�ستويات �سكر ال��دم ،و �إبطاء ح��دوث مر�ض داءال�سكري من النوع الثاين.
 زيادة الطاقة على املدى البعيد ،و زيادة حرق الدهون. رفع م�ستوى هرمون النمو ،و تخفي�ض كولي�سرتول الدم. احتمال منع مر�ض الزهامير. تن�شيط التطهري اخللوي عن طريق حتفيز �آلية االلتهام الذاتي(( .)Autophagyوهو اكت�شاف فاز بجائزة نوبل للطب عام
 2016ويف الأ�سا�س ،هذه هي �آلية اجل�سم للتخل�ص من جميع
الآليات اخللوية القدمية (الع�ضيات والربوتينات و�أغ�شية اخلاليا)
عندما مل تعد هناك طاقة كافية للحفاظ عليها� .إنها عملية
منظمة ومنتظمة لتحطيم و�إعادة تدوير املكونات اخللوية .هناك
عملية مماثلة معروفة �أكرث ت�سمى موت اخلاليا املربمج املعروف
أي�ضا با�سم موت اخللية املربمج.
� ً
�إن اخلاليا بعد عدد معني من االنق�سام ،مربجمة لتموت .يف
نوعا من الرعب يف البداية ،لكن هذه العملية
حني �أن هذا قد يبدو ً
�رضورية للحفاظ على �صحة متجددة.
العــدد 508
�أبريل 2019

64

املباركة للتذكري بفوائد ال�صيام البدنية
والنف�سية �إىل ج��ان��ب االه��ت��م��ام بال�صحة
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وت��ق��وي��ة ال���رواب���ط الأ��سري��ة
واملجتمعية بل والإن�سانية مما يعزز ال�شعور
بالطم�أنينة والر�ضا وال�سعادة.
وبالتايل تتحقق اجلودة العالية لل�صحة
ال�شمولية التي نوا�صل �إليها �سعينا الد�ؤوب يف
طريق احلياة الهانئة ال�سعيدة.

ه��رم��ون الأن�����س��ول�ين م�����س���ؤول ع��ن تنظيم
ا�ستهالك الطاقة �أوتخزينها يف اجل�سم
 wيرتفع الأن�سولني عندما ن�أكل مما ي�ؤدي �إىل تخزين الطاقة الزائدة
بطريقتني منف�صلتني ،حيث يتم ربط ال�سكاكر يف �سال�سل طويلة ت�سمى
اجلليكوجني الذي يتم تخزينه يف الكبد .ولكن م�ساحة التخزين حمدودة،
وعندما ت�صل �إىل �سعتها يبد�أ الكبد بتحويل �سكر اجللوكوز الزائد �إىل دهن
وت�سمى هذه العملية حرفي ًا ب�صنع الدهن من جديد (  (De-Novo L i
 )pogenesisوبرغم �أنها عملية معقدة لكن ينتج عن ذلك كمية كبرية
من الدهن .لذا يتوافر �آليتان لتخزين طاقة الغذاء .الأوىل �سهلة الو�صول
و�آنية ولكنها ذات طاقة حمدودة (اجلليكوجني) ،والأخرى �أكرث �صعوبة
ولكنها ذات طاقة كبرية جدا (دهون اجل�سم).
 wعند ال�صوم تنخف�ض م�ستويات الأن�سولني وينخف�ض م�ستوى �سكر
الدم لذا ي�ضطر اجل�سم ال�ستجرار ال�سكر من املخزون على �شكل جليكوجني
ر�سل �إ�شارة للج�سم
ليحرقه لينتج الطاقة .وعند ا�ستهالك اجلليكوجنيُ ،ت َ
كي يبد�أ بحرق الطاقة املخزنة يف الدهون ثم الربوتني نظراً النقطاع
الوارد املبا�رش منها عرب الطعام وامل�صدر ال�رسيع املخزون (اجلليكوجني).
يعد اجلليكوجني م�صدر الطاقة الأ�سهل والأكرث توفراً حيث يتفكك
�إىل جزيئات ال�سكر ليوفر الطاقة للخاليا الأخرى .وقد يوفر ذلك طاقة
كافية للج�سم لعدة �ساعات ،بعد ذلك يبد�أ اجل�سم بتفكيك الدهن من �أجل
الطاقة .لذا يكون اجل�سم فعلي ًا يف �إحدى حالتني -حالة التغذي (مرتفع
الأن�سولني) وحالة ال�صوم (منخف�ض الأن�سولني).
ف�إما يخزن طاقة غذائية و�إما يحرقها .و�إذا كان هناك توازن بني
ال�صوم والتغذي عندها لن يكون هناك زيادة �صافية يف ال��وزن� .أما
�إذا �أنعدم ال�صوم وقمنا باال�ستمرار يف الغذاء ف�إننا لن مننح �أج�سامنا
�أي وقت حلرق طاقة الغذاء الزائدة فيخت ّل التوازن مما ي�ؤدي �إىل زيادة
الوزن.

ما هو فائ�ض ال�سعرات احلرارية ؟
ي��ت��ك� ّ�ون ل��دي��ك فائ�ض يف ال�سعرات
احل��راري��ة ( )calories surplusesعند
تناولك �سعرات حرارية (من الطعام) �أكرث
مما حت��رق (تفقد) مما ي���ؤدي �إىل زي��ادة
وزن اجل�سم .يف حني �أن فائ�ض ال�سعرات
احلرارية مطلوب عند الرغبة يف زيادة
الوزن ،لكن تناول املزيد منه ي�ؤدي فقط
�إىل تراكم �شحوم �ضارة� .أما الكت�ساب
الع�ضالت ،يجب اجلمع بني فائ�ض ال�سعرات
احلرارية مع تدريب منتظم وقوي ن�سبيا.
�إن حاجة اجل�سم اليومية للرجل البالغ
ت�ساوي (� )٢٥٠٠سعرة تقريباً.
�إذا �أكلت (� )٣٠٠٠سعرة حرارية يف
اليوم وحرقت ( ،)٢٥٠٠فقد قمت ب�إن�شاء
فائ�ض (� )٥٠٠سعرة.
بنف�س املبد�أ ،يبد�أ ج�سمك بحرق الدهون
املخ ّزنة وخ�سارة الوزن يف حال خفَ�ضت
مع ّدل ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة على

�سبيل امل��ث��ال �إىل �أق���ل م��ن (،)٢٠٠٠
ورف��ع��ت م��ع� ّدل ال�سعرات التي حترقها
يوميا �إىل �أك�ث�ر م��ن (� )٢٥٠٠سعرة.
وهنا يحدث نق�ص يف �إمداد اجل�سم من
ال�سعرات احل��راري��ة عن طريق الطعام،
وعندها ي�ستخدم اجل�سم خمزون الدهون
وال�شحوم لإنتاج الطاقة.
يف نهار �أيام ال�صيام يتم اال�ستغناء
عن وجبة الإفطار يف ال�صباح وكذلك
ال��غ��داء ،ناهيك ع��ن باقي امل�رشوبات
املحالة والت�صبريات (�سناك�س) .وهذا
يعني �إلغاء ما يزيد عن (� )1000سعرة
ح��راري��ة .فعلينا اال���س��ت��ف��ادة م��ن هذا
الإلغاء �أو نق�ص الوارد من طعام النهار،
ليتحول اجل�سم �إىل �آلية حرق ال�شحوم
الزائدة والأن�سجة البالية ،ولكن ينبغي �أن
ال نكرث من الطعام يف الليل لكي ال نفقد
ما مت جنيه من فوائد يف النهار.

�صورة ومعلومة
ما �أهم م�سببات ت�آكل مينا ا�ﻷ �سنان:
• ا�ستخدام فر�شاة �أ�سنان قا�سية.
• املادة احلم�ضية القوية يف امل�رشوبات
الغازية.
• وجود بقايا ال�سكر على ا�ﻷ �سنان
للعناية مبينا الأ�سنان:
تعر�ضه
• يتزايد خطر ت�آكل املينا مع تكرار ّ
للت�أثري احلم�ضي ،فينبغي التقليل من تناول
الأطعمة وامل�رشوبات احلم�ضية.
• اغ�سل فمك بكوب من املاء بعد تناول
الأطعمة وامل�رشوبات احلم�ضية.

• ي�ساعد ذل��ك على �إع��ادة حمو�ضة الفم
�إىل م�ستوياتها الطبيعية ،ويقلل من خطر
الت�آكل.
• جت ّنب تنظيف الأ�سنان بفر�شاة قا�سية.
• افح�ص �أ�سنانك بانتظام عند طبيب
الأ�سنان مرتني يف العام.

املنا�سبات ال�صحية
يف هذا ال�شهر� :أبريل
 rاليوم العاملي لل�صحة � 7أبريل
وهو يوم ذكرى ت�أ�سي�س منظمة ال�صحة
العاملية :وقد مت تخ�صي�ص يوم عاملي
يهتم بالق�ضايا ال�صحية ك��ون �صحة
الإن�سان هي �أهم �شيء يجب احلفاظ عليه
م��ن جميع النواحي الروحية والعقلية
واجل�سدية .ويتم اختيار مو�ضوع ليوم
ال�صحة العاملي لت�سليط الأ���ض��واء على
جمال من املجاالت التي حتظى بالأولية.
 rاليوم العاملي للرعا�ش � 11أبريل
وهو مر�ض (باركن�سون) :يهدف هذا اليوم
�إىل تعزيز الوعي بهذا املر�ض و�أ�سباب
الإ���ص��اب��ة ب��ه و�أع��را���ض��ه و�سبل العالج
املتاحة دوائيا وجراحيا ولإظهار الدعم
للم�صابني به .وتبد�أ الأعرا�ض ال�رسيرية
بالظهور ع��ادة ما بني �سن � 40إىل 60
�سنة .وت�صل معدالت الإ�صابة به بني
( )12و( )20حالة لكل (� )100ألف ن�سمة
�سنويا يف �أنحاء العامل .
 rال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل� ّن��زف ال��دم��وي
(الهيموفيليا) � 17أبريل :ويعني زيادة
�سيولة الدم ،وهو من �أمرا�ض الدم الوراثية
الناجتة عن نق�ص �أحد عوامل التجلط يف
الدم بحيث ال يخرث دم ال�شخ�ص امل�صاب
ب�شكل طبيعي مما يجعله ينزف ملدة �أطول.
 rاليوم العاملي للمالريا � 24أبريل:
املالريا مر�ض ينتقل �إىل ج�سم الإن�سان
عن طريق لدغات البعو�ض احلامل له ،ثم
ي�رشع يف التكاثر يف الكبد ويغزو الكريات
احلمراء.
وت�شري بع�ض الإح�����ص��اءات �إىل �أن
مر�ض املالريا يه ّدد �أرواح ( )%40من
�سكان ال��ع��امل ،ح��ي��ث ي�صيب �أك�ث�ر من
( )500مليون ن�سمة ،ويت�سبب يف وفاة
�أكرث من مليون ن�سمة كل عام.

تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىلن�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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األمـراض
النفسية
بد�أ �أفراد املجتمعات الإن�سانية يف خمتلف �أرجاء العامل على �إدراك
�أن ال�صحة النف�سية ال تقل �أهمية عن ال�صحة اجل�سدية� .إذ �أن امتزاج
ال�صحة النف�سية مع ال�صحة اجل�سدية ينعك�س ب�شكل �إيجابي على تقدم
الأمم يف خمتلف الأ�صعدة .من هذا املنطلق �أحببت �أن �أعِّرفكم عن بع�ض
الأمرا�ض النف�سية التي ال تخلو املجتمعات منها.

�ضابط مدين (طبيب)
حممد بن مبارك الزدجايل
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

تعريف الأمرا�ض النف�سية
ن�سبي ًا يف كافة
عرف ال�صحة
النف�سية على �أنها حالة الفرد الدائمة ّ
ّ
ُت ّ
ال�صحية اخلالية من الأمرا�ض
واجل�سدية
والنف�سية
العقلية
جوانبه
ّ
ّ
ّ
ّ
النف�سي
النف�سية ،فت ُع ُّم الفرد حالة من التوافق
الع�ضوية واال�ضطرابات
ّ
ّ
ّ
واملجتمعي ،يتبعها ال�شعور بالراحة ،ف ُتمكّنه من �إثبات ذاته
والذاتي
ّ
ّ
النف�سي فهو
املر�ض
أما
�
أهدافه.
�
لتحقيق
املتاحة
الفر�ص
وا�ستغالل
ّ
نف�سي املن�ش�أ،
النف�سية ،حيث ميكن تعريفه ب�أنه ا�ضطراب
نقي�ض لل�صحة
ّ
ّ
تنجم عنه اجتاهات غري �سليمة للفرد جتاه نف�سه وجمتمعه� ،أي �أ ّنه حالة
واالجتماعي ،وظهور ال�سلوكيات
النف�سي
من عدم التوافق يف التفاعل
ّ
ّ
غري ال�سوية التي ت�ؤثر على �سالمة �إجنازات الفرد ،و�سري حياته ب�شكل
النف�سي يف حاالت
وم�ستقر لنف�سه وملن حوله ،وقد ينتقل املر�ض
�آمن
ّ
ّ
الوظيفي ،مثل
الع�ضوي �أو
النف�سي �إىل االعتالل
متق ّدمة من االعتالل
ّ
ّ
ّ
النف�سية.
ا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي� ،أو حاالت الإكزميا
ّ
�أ�سباب الأمرا�ض النف�سية
ُق�سم �أ�سباب الأمرا�ض النف�سية �إىل ما يلي:
ت َّ
داخلية �أو
 mالأ�سباب املُه ِ ّيئة :وهي العوامل املُحيطة بالفرد �سواء كانت
ّ
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خارجية ،فهي تمُ ّهد الظروف حلدوث املر�ض ،وبالتايل ي�صبح الفرد عر�ض ًة
ّ
للإ�صابة به ،ومن �أمثلة هذه املُ�سببات :اخلربات ا ُ
مل�ؤملة التي من املمكن
خا�صة يف مرحلة الطفولة ،والعوامل الوراثية،
تعر�ض لها الفرد ّ
�أن يكون ّ
اجل�سدية.
وتردي الو�ضع االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض االعتالالت
ّ
 mالأ�سباب املُ�ساعدة :وهي الأحداث واملُثريات التي حت ُدث يف الوقت
ت�سارع
الذي ي�سبق ظهور املر�ض ب�شكلٍ مبا�رش ،والتي تقود بدورها �إىل ُ
قابلية الفرد
عملية ظهور املر�ض النف�سي ،وي�ستلزم ظهورها وجود
ّ
النف�سية،
فجرت امل�شكالت
ّ
للإ�صابة به� ،أي �أ ّنها مبثابة الأزمة التي َّ
حولها �إىل �أمرا�ض وا�ضطرابات ُت�صيب الفرد يف حال وجود اال�ستعداد
ل ُت ّ
تعر�ضه ل�ضغوط
كتعر�ض الفرد لأزمات ّ
مالية ي�سبقها ّ
الكامن لظهورهاّ ،
العمرية احلرجة التي مير بها الفرد.
نف�سية �شديدة� ،أو املراحل
ّ
اجل�سمية
 mالأ�سباب البيولوج ّية :وهي ُجملة اال�ضطرابات �أو االعتالالت
ّ
َلقية،
خل
ا
هات
والت�شو
الوراثية،
بيولوجي ًا كالأمرا�ض
التي يكون م�صدرها
ّ
ّ
ّ
ّ
الف�سيولوجية �أثناء مراحل النمو املختلفة،
العمليات
واالختالل يف
ّ
ّ
وا�ضطرابات الهيئة العامة ل ُبنية الفرد من العاهات والعيوب اخللقية،
مما يجعلها ُت�ؤثر يف التوافق النف�سي واجل�سمي للفرد.
ذاتي ًا
ا
نف�سي
م�صدرها
 mالأ�سباب النف�سية :وهي الأ�سباب التي يكون
ً
ّ
ّ
العمرية
النف�سي خالل املراحل
مرتبط ًا ب�شكل مبا�رش ب�سالمة النمو
ّ
ّ

ال�صحة النف�س ّية حالة الفرد الدائمة ن�سب ّي ًا يف كافة
جوانبه العقل ّية والنف�س ّية واجل�سديّة ال�صح ّية اخلالية
من الأمرا�ض الع�ضويّة واال�ضطرابات النف�س ّية
ال�شخ�صي للفرد مع كافة الظروف النف�سية
النمائية املختلفة ،والتفاعل
ّ
ّ
واالجتماعية التي يواجهها ،ومن �أمثلتها :عدم �إ�شباع حاجات الطفل
ح�سب متطلباته املرحلية وحرمانه منها ،والإحباط و�سوء التكيف
االجتماعي ،واحليل الدفاعية التي يلج�أ لها الفرد يف حال عدم �شعوره
بالأمان.
 mالأ�سباب اخلارجية :وه��ي الأ�سباب البيئية املتعلقة باملحيط
االجتماعي ،والتن�شئة غري ال�سوية وغري املتوازنة بني الأ�رسة واملدر�سة
واملجتمع.

�أنواع الأمرا�ض النف�سية
النف�سية باختالف من�ش�أها و�أ�سبابها،
تختلف �أن��واع الأمرا�ض
ّ
ع�ضوياً ،مثل ال�ضمور
أ�سا�سها
�
يكون
قد
النف�سية
فبع�ض الأمرا�ض
ّ
ّ
الدماغي ،وبع�ض احلاالت املتق ّدمة من ال�رصع ،والأورام الدماغية� ،أو
نف�سية املن�ش�أ مثل
اخللل يف �إفراز الهرمونات ،وقد تكون هذه الأمرا�ض
ّ
وتوهم املر�ض ،واالكتئاب،
حاالت الع�صاب الذي ي�شمل القلق
املر�ضيّ ،
ّ
ذهانية كانف�صام
تكون
وقد
القهري.
واله�سترييا ،واخلوف ،والو�سوا�س
ّ
نف�سية� ،أو
ال�شخ�صية ،وذهان الهو�س ،والهذاء ،كما توجد �أمرا�ض
ج�سمية ّ
ّ
بال�سيكو�سوماتية ،وتظهر يف �أجهزة اجل�سم التي ُي�سيطر عليها
�سمى
ّ
ما ُي ّ
التنا�سلي ،واجلهاز
التلقائي ،كاجلهاز البويل ،واجلهاز
الع�صبي
اجلهاز
ّ
ّ
ّ
التنف�سي وغريها.
ّ
ق�سم الأمرا�ض النف�س ّية �إىل ما يلي على �سبيل
�أما علم الطب النف�سي فقد ّ
الذكر ولي�س احل�رص:
طبيعي يظهر عند الفرد يف حال
 القلق النف�سي :القلق هو �سلوكّ
حياتية ،ويعد هذا ال�سلوك م�ؤ ّثراً ومحُ ّفزاً يدفعه
تعر�ضه �إىل �أي �ضغوط
ّ
�إىل الإجناز والعطاء بكل ما ميلك ،فهو ال ُيعيق �سري حياته ،بل يقوده �إىل
املر�ضي فهو حالة مزعجة
النجاح وبالتايل ال�شعور بالراحة� ،أما القلق
ّ
ا�ستمرارية حياته
غري مرغوبة غام�ضة غري مفهومة ل�صاحبها ،و ُتعيق
ّ
ب�شكل طبيعي ،فهي ال�شعور بال�ضيق وعدم االرتياح ،وهي يف الأ�صل
اخلوف امل�ستمر واخلوف من املجهول� ،أو تو ّقع حدوث م�صيبة �أو كارثة،
وانتظار حدوثها ،والعي�ش يف �إطار الذعر والرعب من وقوعها� ،إذاً فهي
ُم�ؤثر داخلي ي�ستمر مع الفرد يف �أغلب �أحيانه ،ويحرمه من الرتكيز
واال�سرتخاء والراحة واال�ستمتاع بحياته ،و ُت�صاحب حاالت مر�ض
اجل�سمية التي ُي�سببها اال�ضطراب يف
القلق النف�سي الكثري من الأعرا�ض
ّ
مما ُي�ؤدي
اجلهاز
الع�صبي الال�إرادي ،وزيادة �إفراز الأدرينالني يف الدمّ ،
ّ
التعرق ،وارتعاد الأطراف ،و�شحوب اجللد،
�إىل ارتفاع �ضغط الدم ،وزيادة ّ
كما ي�ؤثر هذا القلق يف كافة �أع�ضاء اجل�سم ،كالقلب فتزيد نب�ضاته،
وقد ي�شعر الفرد بالأمل باجلانب الأي�رس من منطقة ال�صدر ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي وال�شعور بالقيء ،والغثيان ،وحاالت
الع�ضلية ،وال�شد الع�ضلي نتيجة لل�شعور
الإ�سهال ،والإم�ساك ،والت�شنجات
ّ
اجل�سمية التي
أعرا�ض
ل
ا
من
الكثري
وغريها
املُبالغ فيه بالتوتر واخلوف،
ّ
قد ُت�صبح خطرية على حياة الفرد �إذا ُتركت دون عالج.

 الو�سوا�س القهريُ :ي�صيب الو�سوا�س القهري يف �أغلب الأحيانال�شخ�صيات التي متتاز بالدقة ال�شديدة ،وحب النظام ،واتباع القوانني
ال�شخ�صية تت�سم بالعناد ،والت�ص ُلّب،
ب�شكل حذر ،وغالب ًا ما تكون هذه
ّ
واالبتعاد عن املرونة يف التعامل ،فهذه ال�سمات ال�شخ�صية قد تكون
�سمات ُمه ِّيئة لتعر�ض الفرد لهذا املر�ض ،ومن �أهم �أعرا�ضه �أن ُتالزم
الفرد �أفكار �سيئة قد تتعلّق بالدين �أو غريه ،و ُتن�شئ الكثري من النقا�شات
جت ُّره �إىل دائرة ُمغلقة من الأفكار
الداخلية والت�سا�ؤالت الالنهائية التي ُ
ّ
والت�سا�ؤالت ،وقد تكون هذه الأعرا�ض على هيئة �أفعال كاخلوف من
تراكم الأو�ساخ ،والرغبة امل�ستمرة يف غ�سل اليدين لأكرث من خم�سني مرة
متتالية� ،أو اال�ستحمام ع�رش مرات يومياً� ،أو الت�أكد امل�ستمر من �إغالق
الباب �أو �إحكام �إغالق �أنبوبة الغاز ،بالإ�ضافة �إىل الكثري من الأعرا�ض
التي تقود �صاحبها �إىل الإح�سا�س باجلنون.
اله�ستريية
ال�شخ�صيات
املر�ض
 اله�سترييا :غالب ًا ما ُي�صاحب هذاّ
القابلة لالنف�صال التام عن الواقع ،وعي�ش دور معينّ يف�صلها عن
ين،
واقعها ،بالإ�ضافة �إىل ال�شخ�صيات التي تعاين من قلة الن�ضج الوجدا ّ
وال�شخ�صيات املُحبة للمبالغة والتهويل يف و�صف الوقائع ،فاله�سترييا
هي عبارة رف�ض العقل الالواعي التغا�ضي عن بع�ض الأفكار التي
يتجاهلها العقل الواعي وينبذها ،وهي يف الأ�صل تكون �أفكاراً وغرائز
و�شهوات مذمومة ويف بع�ض الأحيان حمرمة يتلقاها العقل الالواعي
بعد رف�ض العقل الواعي لها ومقاومة هذا الرف�ض ،فيكون هذا املر�ض
الداخلي بني الواعي والالواعي ،وتظهر �أعرا�ضه على
نتيجة لل�رصاع
ّ
هيئة اختالل حركة الأطراف� ،أو فقدان م�ؤقت للذاكرة والغياب عن الوعي
وغريها من الأعرا�ض اجل�سدية ،ومثال ذلك �شعور املري�ض بالكراهية
جتاه �شخ�ص معني ولكن عقله الواعي ي�ضبط هذا ال�شعور ويتحكم به
ليجعله يتقبل هذا ال�شخ�ص ويتقبل التعامل معه ولو ب�شكلٍ م�ؤقت،
فيتلقى الالواعي هذا ال�سلوك ويحتفظ به ب�صورته الأ�صلية املمتلئة
بالكراهية و ُيخرجه على هيئة انفعال ج�سدي ،مثل �أن ُي�صاب املري�ض
بالقيء حاملا م�صادفته لهذا ال�شخ�ص.
 االكتئاب :ويع ّد االكتئاب من �أكرث �أنواع ا�ضطراب املزاج �شيوع ًا �إىلجانب ا�ضطراب املزاج ثنائي القطب ( ،)Bipolar disorderحيث يفقد
امل�صاب به اهتمامه بالأن�شطة اليومية ،وي�ؤ ّثر يف تفكريه وعواطفه،
وت�صل ن�سبة امل�صابني به �إىل( )%12وميكن �أن ي�صاب به ال�شخ�ص
يف �أي عمر ،لكن غالب ًا ما تكون ذروة الإ�صابة به يف ع�رشينيات عمر
67

العــدد 508
�أبريل 2019

 Fارتفاع الأن�شطة ذات الأه���داف العالية،
وميكن �أن تكون ه��ذه الأن�شطة اجتماعية� ،أو
متعلّقةبالعمل.
 Fانخفا�ض حاجة ال�شخ�ص للنوم.
 Fحدوث تطاير يف الأفكار.
 Fالرثثرة الزائدة وال�رسيعة.
 Fك�ثرة امل�شاركة بالأن�شطة التي جتلب
ال�سعادة حتى لو كانت عواقبها وخيمة.
متهورة.
� Fأخذ قرارات ّ
انف�صام ال�شخ�صية
ه��و �أح���د �أن����واع اال���ض��ط��راب��ات النف�سية
امل��زم��ن��ة ،حيث ي��ع��اين ب�سببه ال�شخ�ص من
والت�رصفات ،ومن املمكن �أن
تغيرّ ات يف التفكري وال�شعور والعواطف
ّ
وطبية ت�ؤ ّثر �سلب ًا يف املري�ض ،وقد
ي�سبب االنف�صام عواقب اجتماعية
ّ
ّ
يعاين مري�ض االنف�صام من الذهان؛ الذي يعني انف�صال ال�شخ�ص عن
الواقع ،وميكن تق�سيم �أعرا�ض انف�صام ال�شخ�صية �إىل ثالث جمموعات،
وهي:
إيجابية :ت�شتمل الأعرا�ض الإيجابية التي ميكن �أن
�أ -الأعرا�ض ال
ّ
يعاين منها مري�ض االنف�صام كالهلو�سة ،وهي ك�أن يرى �أو ي�شم �أموراً
غريبة وغري موجودة �أو م�ألوفة ،وال ي�شاركه ر�ؤيتها �أو �شمها �أحد غريه،
كما ميكن �أن ي�سمع املري�ض �أ�صوات ًا ت�أمره بالقيام ب�أمور �أو حت ّذره
من مكروه �أو خطر ميكن �أن ي�صيبه ،وميكن �أن يعاين مري�ض انف�صام
يتوهم ويعتقد اعتقادات خاطئة� ،أو � ّأن
التوهم وهو �أن
ال�شخ�صية من
ّ
ّ
هناك �شخ�ص ًا ما يتحكّم بعقله� ،أو يعتقد ال�شخ�ص نف�سه ب�أنه �شخ�ص
بت�رصفات غريبة ،ويتحدث بطريقة
�آخر ،وميكن �أي�ض ًا �أن يقوم املري�ض
ّ
غري مفهومة.
ال�سلبية :تت�ضمن الأعرا�ض ال�سلبية التي ميكن �أن يعاين
ب-الأعرا�ض
ّ
منها مري�ض انف�صام ال�شخ�صية :عدم مباالة املري�ض ،وفقدان التل ّذذ
بالأ�شياء اجلميلة ،وعدم �شعوره بال�سعادة عند قيامه بالأن�شطة التي
ميكن �أن ي�ستمتع بها ال�شخ�ص الطبيعي ،وقلة �أو ندرة التح ّدث ،وعدم
الت�أثر بالأ�شياء احلزينة التي يت�أثر بها الآخ��رون ،ك�أن ي�ضحك على
م�ستاء عند �سماع �أمور جيدة ،كما ي�شعر املري�ض
الأمور احلزينة �أو يبدو
ً
�أنه فارغ �أو جم� ّ�وف ،بالإ�ضافة �إىل انعدام �أو قلة االهتمام باحلياة
االجتماعية ،وهذه الأعرا�ض �إذا ظهرت على املري�ض تدل على �أن حالة
املري�ض �سيئة ،وميكن �أال ي�ستجيب املري�ض الذي يعاين منها لأدوية
الذهان ،حيث � ّإن املري�ض مييل �إىل االنعزال اجتماعياً.
إدراكية :ميكن �أن تكون الأعرا�ض الإدراكية عند بع�ض
ج -الأعرا�ض ال
ّ
مر�ضى الف�صام غري ملحوظة ،لكن عند �آخرين تكون هذه الأعرا�ض حادة
وملحوظة ب�شكل �أكرب ،وت�ؤ ّثر يف �أعمالهم ومهنهم وتعليمهم ،وت�شتمل
هذه الأعرا�ض على �ضعف يف االنتباه والرتكيز ،و�ضعف يف الوظائف
التنفيذية والذاكرة العملية.

ال�شخ�ص ،وعندما ي�صاب الأ�شخا�ص بالأمرا�ض املزمنة كال�سكري
و�أمرا�ض القلب واجللطات الدماغية وغريها؛ �إذ تزداد ن�سب الوفيات يف
هذه الفئة ،ومن اجلدير بالذكر �أنه ال بد من االهتمام بهذا اال�ضطراب؛
حيث ت�شري الدرا�سات العلمية �أن الأفكار االنتحارية تزداد لدى امل�صابني
باالكتئاب ،كما قد تخطر لديهم �أي�ض ًا �أفكار لقتل الآخرين.
ولت�شخي�ص فرد ب�أنه م�صاب باالكتئاب؛ ال بد �أن يعاين ال�شخ�ص على
الأقل من خم�سة �أعرا�ض من الأعرا�ض الآتية ملدة ال تقل عن �أ�سبوعني،
وب�رشط �أن ت�شتمل الأعرا�ض التي يعاين منها على العر�ض الأول �أو
الثاين من اخلم�سة �أعرا�ض من �ضمن الآتي:
اكتئابي يف معظم وقته.
• �أن يعاين ال�شخ�ص من مزاج
ّ
• فقدان اال�ستمتاع بالأن�شطة املف ِرحة وال�سعيدة.
ال�شهية والوزن (�إما نزو ًال و�إما �صعوداً).
• تغيرّ يف
ّ
• الإح�سا�س بانعدام الأهمية �أو ال�شعور بالذنب الزائد.
• الأرق �أو زيادة عدد �ساعات النوم.
• انخفا�ض الرتكيز.
• الإح�سا�س باخلمول والتعب.
• االنفعال.
• �أن تخطر على بال ال�شخ�ص �أفكار انتحارية متكررة.
• كما يجب �أال تكون هذه الأعرا�ض نتيجة �إدمان ال�شخ�ص على مادة
ج�سدي �آخ��ر؛ كاجللطات
معينة �أو دواء معينّ  ،ولي�ست نتيجة مر�ض
ّ
الدماغية� ،أو زيادة �إفرازات الغدة الدرقية.
• يجب �أن ت�ؤ ّثر هذه الأعرا�ض يف حياة ال�شخ�ص االجتماعية والعملية.
• �إذا حدثت �أعرا�ض االكتئاب عند املري�ض على الأقل ملرة واحدة
ومل تخالطها �أعرا�ض الهو�س ،املتم ّثلة بهو�س العظمة ،وزيادة الثقة
بالنف�س �إىل جانب زيادة ن�شاط ال�شخ�ص ،وعدم حاجته ل�ساعات نوم
طبيعية ،بالإ�ضافة �إىل زيادة كالم ال�شخ�ص وت�سارع �أفكاره ب�شكل غري
مت�رسع.
مرتابط ،واتخاذه لقرارات �رسيعة وحا�سمة ب�شكل
ّ
طبيعي يف املزاج �أو ا�ضطرابه� ،إ�ضافة
 الهو�س :وهو ارتفاع غريّ
�إىل زيادة اهتمام ال�شخ�ص بالأن�شطة ذات الأهداف العالية ،وارتفاع
يف طاقة ال�شخ�ص ،وت�ستمر هذه الأعرا�ض بالظهور ملدة �أ�سبوع عند
ال�شخ�ص .وحتى يتم ت�شخي�ص ال�شخ�ص بالهو�س ،يجب �أن يعاين من
الأمرا�ض النف�سية التي ت�صيب ال�صغار
ثالثة �أعرا�ض على الأقل من �ضمن الآت��ي� ،أو �أربعة �أعرا�ض �إذا كان
العقلي بالإعاقة
 rالإعاقة الذهنية :مت ا�ستبدال م�صطلح التخلّف
ال�شخ�ص يعاين فقط من ا�ضطراب يف املزاج:
ّ
الذهنية ،وت ّت�صف هذه امل�شكلة بال�ضعف ال�شديد يف �أداء الوظائف
 Fالت�ش ّتت.
املعرفية واالجتماعية والتكيفية ،ويتم حتديد �شدة الإعاقة عن طريق
 Fال�شعور بالعظمة.
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التكيفية عند الطفل ،فقد كان الأطباء قدمي ًا يعتمدون
�ش ّدة �ضعف القدرات
ّ
على معدل الذكاء يف حتديد �ش ّدة الإعاقة الذهنية ،ومت ا�ستبدالها حديث ًا
بالتكيف بقدرة الإن�سان على التفاعل
التكيف ،و ُيعنى
ّ
بقدرة الطفل على ّ
مع املجتمع بفاعلية على جميع امل�ستويات ،وقدرته على االعتناء
بنف�سه .ويعاين مري�ض الإعاقة الذهنية من الآتي:
الفكرية :مثل ح ّل امل�شاكل ،واملنطق ،والتخطيط،
 rعجز يف الوظائف
ّ
واحلكم ،والتعلّم.
التكيفية :كالتوا�صل وامل�شاركة االجتماعية،
 rعجز يف الوظائف
ّ
وقدرة الطفل على االعتناء بنف�سه .ويجب �أن تبد�أ الأعرا�ض يف مرحلة
وتطور الطفل .يجب �أن ي�ؤ ّثر العجز يف عدة نطاقات يف حياة الطفل،
منو
ّ
والعملية.
وهي نطاقات املفاهيمية ،واالجتماعية،
ّ
موحدة يحتاج
 rعجز ذهني (تفكريي) :ويتم حتديده باختبارات ّ
احلياتية.
م�ساعدة دائم ًا للقيام بالوظائف
ّ
وتق�سم الإعاقة الذهنية �إىل :خفيفة ،ومتو�سطة ،و�شديدة وعميقة بناء
ّ
على �شدة الإعاقة الذهنية.
يف يف جمال
 rا�ضطراب التعلّم املح ّدد :ويعني ت� ّأخر يف التطور املعر ّ
حتديات و�صعوبات يف تعلّم القراءة
أكادميي معينّ  ،ويعاين الطفل من
�
ّ
ّ
والكتابة وعلم احل�ساب ،وغالب ًا يحدث ذلك مع الأطفال الذين يعانون
من ق�صور االنتباه وفرط احلركة ،كما �أنه ي�صيب الأوالد �أكرث من البنات.
يعاين الأطفال يف هذا اال�ضطراب من� :ضعف كبري وملحوظ يف املهارات
الأكادميية ،حيث تكون �أقل من املتو ّقع من املهارات التي ميتلكها
الأطفال الذين هم يف عمر الطفل نف�سه .ويبد�أ هذا اال�ضطراب عند دخول
الطفل للمدر�سة ،ويزداد كلما تق ّدم الطفل يف العمر ،وزادت املهارات
الأكادميية املطلوب منه حتقيقها.
 rا�ضطرابات التوا�صل :وي�شمل ا�ضطرابات احلديث واللغة� ،أو القدرة
االجتماعي �أقل مما هو متو ّقع من القدرات االجتماعية يف
على التوا�صل
ّ
أكادميي �أو قدرته
�سن الطفل ،مما ي�ؤدي �إىل م�شاكل يف حت�صيل الطفل ال
ّ
التكيف .ويعاين الطفل من الآتي:
على ّ
 م�شاكل يف اللغة ،حيث يعاين الطفل من ا�ستخدام اللغة �إما لنق�ص يفاملفردات التي يعرفها� ،أو انخفا�ض قدرته على �صنع جمل� ،أو �ضعف يف
قدرته على احلوار.
 خلل يف �أ�صوات الكالم :حيث يعاين الطفل من م�شكلة يف �صنعالأ�صوات� ،أو يف و�ضوح �صوت الكالم عند الطفل.
 التلعثم.االجتماعي.
 م�شاكل يف قدرة الطفل على التوا�صلّ
 ق�صور االنتباه وفرط احلركة :وي ّت�صف بانخفا�ض قدرة الطفل علىالرتكيز وفرط احلركة واالندفاعية يف مرحلة تطور ومنو الطفل ،وهناك
طيفان من الأعرا�ض التي ميكن �أن تظهر على مري�ض ق�صور االنتباه
وفرط الن�شاط؛ وهي وجود �ستة �أعرا�ض على الأقل من �أعرا�ض ق�صور
االنتباه عند الطفل؛ وهي كالآتي:
 wف�شل يف الرتكيز عن قرب على التفا�صيل �أو القيام ب�أخطاء المبالية.
� wصعوبة يف �إبقاء تركيزه على �شيء معني.
 wعدم حب اال�ستماع.
 wم�شاكل يف اتباع التعليمات.
� wصعوبة يف التنظيم.
 wجت ّنب املهام التي تتطلب التفكري.
 wفقد �أ�شيائه ب�سهولة.

 wيتم ت�شتيته ب�سهولة.
وجود �ستة �أعرا�ض على الأقل من �أعرا�ض االندفاعية وفرط احلركة دون
وجود �أعرا�ض ق�صور االنتباه� ،أو وجودهما معاً� ،أما �أعرا�ض االندفاعية
وفرط احلركة فهي:
� wصعوبة يف البقاء على مقعده.
� wصعوبة البقاء يف الأن�شطة الهادئة.
والتلوي يف املقعد �أثناء
� wصعوبة يف �إبقاء الأيدي والأقدام يف مكانها،
ّ
اجللو�س عليه.
 wاجلري الدائم وت�سلّق ال�سالمل حيث يجد �صعوبة يف البقاء هادئ ًا يف
مكانه.
 wفرط التح ّدث.
 wالإجابة قبل �إكمال ال�س�ؤال.
� wصعوبة يف االنتظار.
 wمقاطعة الآخرين.
يجب �أن ت�ستمر الأعرا�ض لأكرث من �ستة �أ�شهر ،و�أن تظهر يف مكانني
خمتلفني كاملدر�سة والبيت على �سبيل املثال ،كما �أنه يجب �أن تظهر
الأعرا�ض قبل عمر الثانية ع�رش ،ويجب �أال تكون الأعرا�ض نتيجة مر�ض
عقلي �آخر.
ّ
التوحدي:
 rا�ضطراب الطيف
ّ
ي ّت�صف الطفل امل�صاب ب�ضعف التفاعلية االجتماعية ،و�ضعف قدرته
مقيدة
على التوا�صل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل القيام ب�سلوكيات ّ
التوحدي من الآتي:
متكررة ،ويعاين مري�ض ا�ضطراب الطيف
ّ
ّ
م�شاكل مع التفاعل والتوا�صل االجتماعي؛ بحيث يعاين الطفل منعدم قدرته على �إجراء حوار� ،أو عدم قدرته على التوا�صل باملهارات
التوا�صلية الأخرى كالتوا�صل بالعني ،وعدم اهتمام الطفل ب�أقرانه.
متكرر ،كالت�صفيق ب�شكل متكرر �أو
القيام ب�سلوكيات حم ّددة ب�شكلّ
يكون مولع ًا بالقيام ب�شيء غري م�ألوف.
والتطور املبكرة .كما �أنه
تبد�أ هذه ال�سلوكيات الغريبة يف مرحلة النمو
ّ
يجب �أن تعيق هذه الأعرا�ض حياة الطفل االجتماعية والعملية.
ويف النهاية يجب �أن نعلم �أن هذا املقال الب�سيط قطرة من غيث يف جمال
الطب النف�سي وال�سلوكي ،حيث �إن هذا املجال عري�ض وال ميكن ح�رصه
يف �صفحات قليلة.
املراجع:
- www.medscape.com
- Mastering psychiatry،Book.
- Oxford for psychiatry،Book.
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القالع واحل�صون يف ُعمان...
من �أبــرز القـــالع واحل�صــــــــــــــون التاريخية يف حمافظـة ظفــار

�ضابط مدين

زكية بنت خمي�س اخلرو�صية

تقع حمافظة ظفار يف �أق�صى جنوب عُ مان ،على احلدود املتاخمة للجمهورية اليمنية
التي تت�صل بها من اجلنوب الغربي� .أما من ناحية ال�شرق فتت�صل بها حمافظة الو�سطى،
وتطل من جنوبها على بحر العرب  ،ومن �شمالها و�شمالها الغربي على �صحراء الربع
اخلايل ،كانت ظفار والية ،ثم حتولت �إىل حمافظة عام 1975م باملر�سوم ال�سلطاين رقم
( .)75/26وت�ضم ع�شر واليات هي :طاقة ومرباط ورخيوت و�ضلكوت واملزيونة و�صاللة
وثمريت و�سدح ومق�شن و�شليم وجزر احلالنيات ،ومركزها الإداري والية �صاللة.
كث�يرة هي املع��امل الطبيعي��ة واملكونات
اجلغرافية التي متيزت بها حمافظة ظفار ،مثل
جوها اجلميل خا�صة يف اخلريف ،ت�ضاري�سها
البديعة الت��ي جمعت بني �شواط��ئ ومرتفعات
و�صحارى ،تاريخها العريق املوغل يف القدم،
مزروعاته��ا مث��ل اللب��ان الذي فاق��ت �شهرته
العامل �أجمع.
عرف��ت ظف��ار قدمي��ا ب�أ�سم��اء ع��دة منها:
(�سف��ار) كم��ا ذك��ر يف الت��وراة ،و(�أوف�ير) كما
�سماه��ا الفينيقي��ون واليوناني��ون ،و(ب�لاد
بون��ت) و(�آرم) و(وب��ار) و(داف��ار) و (�أر���ض
االحق��اف) و (�أر�ض ريدان) و(ظف��ار ال�ساحل)
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و(ظف��ار احلبوظ��ي) وه��ي تختل��ف ع��ن قرية
ظف��ار باليم��ن الت��ي ت�سمى حالي��ا ظفار يرمي
املوج��ودة مبحافظ��ة �إب اليمني��ة .وحمافظ��ة
ظفار ا�شتهرت تاريخيا بتجارة اللبان وجتارة
اخليل.
تتميز حمافظ��ة ظفار باملع��امل الطبيعية
املمي��زة مث��ل العي��ون املائي��ة الت��ي تنبع يف
اجلبال ،وتقدر العيون يف جبال حمافظة ظفار
بحوايل ( )340عينا ،بع�ضها مو�سمي ينبع يف
مو�سم اخلريف فقط وبع�ضها دائم التدفق مثل:
ع�ين �أرزات ،وع�ين �صحن��وت ،وع�ين جرزيز،
وع�ين درب��ات ،ومن املع��امل الطبيعي��ة كذلك

ال�شواطئ مثل :املغ�سيل ،وري�سوت ،والدهاريز،
واحلاف��ة ،والبلي��د ،وطاق��ة ،ومرب��اط ،و�سدح،
وحدب�ين ،ورخي��وت ،و�ضلك��وت ،كم��ا يوج��د
العدي��د من الكه��وف مثل :كه��ف طيق ،وطوي
اعتري ،واملرنيف ،و�صحور.
ميار���س �س��كان حمافظ��ة ظف��ار بع���ض
احلرف وال�صناع��ات التقليدية منها :النجارة،
واحلدادة ،والرعي ،وتربية املا�شية ،واخلياطة،
والتطري��ز ،والزراع��ة ،والتج��ارة ،وا�ستخ��راج
اللبان ،وا�ستخراج الع�سل ،والغو�ص ال�ستخراج
ال�صفيل��ح ،و�صناع��ة الق��وارب ،والفخ��ار،
وال�سعفي��ات ،واحلب��ال ،وم�شتق��ات الألب��ان،

و�شب��اك ال�صي��د واحللوي��ات ،وال�صناع��ات
اخل�شبية ،واجللدية .
ومن��اخ حمافظ��ة ظف��ار من��اخ �إقليم��ي ،
وب�سب��ب موقعه��ا اجلغ��رايف تت�أث��ر بالري��اح
املو�سمي��ة خالل ال�صيف وال�شتاء فينتج تكون
جمموع��ة متتابعة من املنخف�ض��ات احلرارية
الغ�شائي��ة ت�ؤدي �إىل �سق��وط الأمطار ال�صيفية
عل��ى حمافظة ظفار خالل الف�ترة التي تعرف
حملي��ا مبو�سم اخلريف ،وهي م��ن يونيو حتى
�سبتمرب من كل عام.
وتتمتع ظفار بوجود �سل�سلة جبلية تتكون
من ث�لاث كت��ل رئي�سية وه��ي :جب��ال القرى،

وجب��ل �سمح��ان ،وجب��ل القم��ر ،ويعي���ش يف
�سل�سلة جب��ال ظفار بع���ض احليوانات الربية،
ولذل��ك �أن�شئت حممية جب��ل �سمحان الطبيعية
عام 1997م.
يتح��دث �س��كان حمافظ��ة ظف��ار �إ�ضاف��ة
�إىل اللغ��ة العربي��ة وهي اللغ��ة الرئي�سية كذلك
لغ��ات �أخ��رى ه��ي :احلر�سو�سي��ة ،والبطحرية،
وال�شحرية( ،اجلبالية) واملهرية ،والهبيوت.
حمافظة ظفار يف التاريخ
يرجع تاري��خ ظفار �إىل الع�ص��ور القدمية،
فقد �أتى �إليها الفراعنة ليحملوا اللبان وال�صمغ
ليحنط��وا موتاه��م ،و�أت��ى �إليه��ا الكنعاني��ون

ليحملوا حج��ارة جبالها ليبنوا معبد �سليمان،
و�أت��ى �إليه��ا الأحبا���ش ليحملوا الع��اج وري�ش
الطاوو���س �إىل بالده��م ،و�أت��ى الهن��ود لينقلوا
اللب��ان والبخ��ور ليحرق��وه يف معابدهم ،كان
الع��امل الق��دمي يزح��ف �إىل ظف��ار ،فق��د اقرتن
تاريخها بالدور االقت�صادي الذي كانت تقوم
ب��ه وال��ذي يرتب��ط مبوقعه��ا اجلغ��رايف املطل
على بحر العرب والقريب من �شواطيء �أفريقيا
ال�رشقي��ة .وب�سبب البيئة الفريدة يف ظفار كان
اال�ستيط��ان فيها منذ الع��صر احلجري القدمي،
ون�ش��وء امل�ستوطن��ات كان حم�ص��ورا �إىل ح��د
كبري يف املناطق ال�ساحلية.
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ح�صن مرباط ميثل �أحد �أهم
املعامل التاريخية البارزة يف
والية مرباط ،حيث تتج�سد
فيه املقومات املتوفرة يف
العديد من احل�صون ال ُعمانية،
كما كان مقرا ل�سكنى العديد
من الوالة وامل�س�ؤولني
ي��روى �أن يف زمن نب��ي اهلل �سليمان عليه
ال�س�لام �أن بلقي���س ملك��ة �سب���أ جعل��ت اللبان
هدي��ة �إىل املل��ك �سليم��ان يف الق��رن العا��شر
قبل املي�لاد ،ويذك��ر �أن الآ�شوريني يف العراق
كان��وا يقدمون��ه لأحـ��د �آلهــتـهـــ��م امل�سم��ى
م��ردوخ .وروي كذلك �أن ا�سته��وى اللبان فــي
�أوفري(ظف��ار) الأ�سكندر املق��دوين �أثناء حملته
�إىل ال��شرق ف�أم��ر قائ��ده (نــيــ��ار خــــو���س)
بالتوجه بحرا من ال�سن��د �إىل اجلزيرة العربية،
كما �شاع ذكــر ظفــار فــ��ي الكتــب اليونانية،
وذكرها بطليمو�س فــي خريـطته عن املنطقة.
وتب�ين الكت��ب واملراج��ع التاريخي��ة �أن
الـطـلـ��ب عـلـ��ى اللب��ان ازداد �إىل قمت��ه يف
الق��رون الأوىل امليالدية خا�صة من قبل بالد
النهرين و�سوريا واليون��ان وروما ،وكان ذلك
هو الع�رص الذي كان فيه اللبان من �أهم ال�سلع
عل��ى الأطالق التي يج��ري ت�صديرها من بالد
العرب �إىل الغرب.
وقد ظهرت م�ستوطنة خور روري مبدينة
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�سمهرم التاريخية
يف ظ���ف���ار ،وي��ع��ود
تاريخها �إىل القرن
الأول امل���ي�ل�ادي،
وكانت هذه املنطقة
ل��ي�����س ف��ق��ط منتجة
ل��ل��ب��خ��ور ب���ل ك��ان��ت
ج����زءا م���ن جمتمع
ح���������ض����اري ي��رت��ع
ب���ال�ث�راء م���ن ج���راء
جتارة اللبان وغريها
من �صادرات ظفار.
كـــــم��ا تـــــذك��ر
بع���ض امل�ص��ادر
�أن
التاريخي��ة
العمالق��ة �سكن��وا
ظفار وبع���ض �أجزاء
اجلزي��رة العربي��ة وم��صر ،وا�ستم��روا �إىل م��ا
بع��د ظهور امل�سيحي��ة .وت�ضم ظفار يف الع�رص
احلايل جمموعة من الت�شييدات تعرف بالقبور
الطويل��ة يرج��ح �أنها �أقيمت يف ف�ترات �سابقة
للإ�س�لام ،والعمالق��ة ه��م �شع��ب ق��دمي يعتقد
ب�أنه��م �سبق��وا بن��ي �إ�رسائي��ل يف الوج��ود ث��م
زامنوهم ،وا�شتبك��وا يف حروب كثرية مع بني
�إ�رسائيل .ويف الرتاث العربي يذكر �أن العمالقة
م��ن الع��رب العاربة وي��رد ذكره��م يف فرتات
متعددة رمبا كان �آخره��ا الإ�شارة �إىل نزولهم
مبك��ة وزواج النب��ي �إ�سماعي��ل علي��ه ال�س�لام
منهم.
كما �أنه قبل جميء الإ�سالم �إىل ظفار ويف
ع��ام ()570م غزت قوات املل��ك ال�سا�ساين �أنو
��شروان مدين��ة ظفار واحتلته��ا .وكانت ظفار
حتت احلك��م الفار�سي عندما دخله��ا الإ�سالم،
ومت حتريره��ا م��ن ال�سيط��رة الفار�سية على يد
القائ��د العربي امل�سلم عكرمة بن �أبي جهل ،ثم
تتاب��ع عليها ال��والة خالل العه��ود الإ�سالمية
املختلفة.
وق��د تعاق��ب على حك��م ظف��ار العديد من
الأ��سر قدميا ،كم��ا �شه��دت املحافظ��ة العديد
م��ن الأحداث وع��دم اال�ستقرار وخا�ص��ة �أثناء
�سيط��رة الربتغالي�ين عل��ى املنطق��ة كم��ا �أثر
عل��ى جتارته��ا واقت�صاده��ا �إال �أن متك��ن
ال�سلط��ان تركي بن �سعيد ب��ن �سلطان يف عام
1879م من تهدئة االو�ضاع وا�ستتباب الأمن
واال�ستق��رار و�س��ط ال�س�لام يف ه��ذه املنطق��ة
اال�سرتاتيجي��ة م��ن الب�لاد ،ويف عه��د النه�ضة

املباركة منذ تويل جاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم مقالي��د احلكم يف عام 1970م،
ونال��ت املحافظ��ة حظه��ا الوافر م��ن التنمية
والتطوي��ر .يتوافد �إليها ال�سي��اح بكرثة خا�صة
يف وق��ت اخلري��ف ،ويوج��د يف حمافظة ظفار
مواق��ع �أثري��ة مث��ل :موق��ع البلي��د يف مدين��ة
�صالل��ة ،وموق��ع �سمه��رم يف والي��ة طاق��ة،
وموقع ال�ش�رص ،ووادي دوكة امل�شهور ب�إنتاج
اللبان يف والية ثمريت ،ولأهمية هذه املواقع
التاريخية �أدرجت �ضمن قائمة الرتاث العاملي
ملنظمة اليوني�سكو.
املوقع والأهمية الإ�سرتاتيجية
ملحافظة ظفار
حتت��ل حمافظة ظف��ار مكان��ة مهمة حيث
ميت��د ال�ساح��ل باملحافظة من ر�أ���س �رشبثات
يف ال�شمال ال�رشقي ويتجه هذا ال�ساحل �صوب
اجلن��وب الغرب��ي حت��ى ر�أ�س �رضب��ة علي عند
احل��دود اليمنية .وبحكم امت��داده يتكون �إقليم
ظف��ار م��ن ثالثة �أمن��اط م��ن الت�ضاري�س هي:
ال�سه��ل ال�ساحلي ،ونط��اق املرتفعات ،ونطاق
الكثب��ان الرملية .ال�سهل ال�ساحلي ميتد ()400
ك��م ويتمت��ع بكمي��ة م��ن الأمط��ار املو�سمي��ة
ال�صيفي��ة فهو م��كان منا�س��ب لإنت��اج العديد
م��ن املحا�صيل الزراعية ،فتجمعت على �أر�ضه
�أج��ود �أنواع اللب��ان واملر وغري ذل��ك من �سلع
ومنتج��ات املرتفع��ات ،فظهرت في��ه املوانئ
واملراكز التجارية.
�أم��ا نطاق املرتفعات وهي جبال �سمحان
وجب��ال الق��را وجبال القم��ر فيك�سوه��ا غطاء
نبات��ي �أ�صب��ح مراك��ز مهم��ة لإنت��اج ال�ثروة
احليوانية وما يرتبط بها .
وبالن�سب��ة لنط��اق الكثب��ان الرملي��ة فقد
�أعط��ى امتداداً �إ�سرتاتيجي��ا لظفار حيث مكنها
م��ن االنفت��اح واالت�ص��ال ببقي��ة �أقالي��م �شبه
اجلزي��رة العربية من جهة الداخ��ل ،كما �أعطى
ملوانئ �ساحل ظفار عمقا �إ�سرتاتيجيا مهماً.
كل تل��ك الظ��روف خلق��ت لظف��ار �أهمي��ة
�إ�سرتاتيجية كاالتي :
• �أ�صب��ح �ساح��ل ظف��ار ق��وة اقت�صادي��ة
ن�شط��ة لعب��ت دورا مهم��ا يف جم��ال حرك��ة
التب��ادل التج��اري العامل��ي ب��را وبح��را .فقد
�ساع��د ازده��ار زراع��ة اللب��ان �إىل انتعا���ش
احلال��ة االقت�صادية يف ظف��ار  ،كما �أن جتارة
اخليول كانت م��ن الن�شاطات التجارية املهمة
والرئي�سي��ة الت��ي جلب��ت ال�ثروة والرخاء على
منطق��ة ظف��ار كله��ا .وكان النع��ام كذل��ك من

احليوان��ات الت��ي ت�ص��در �إىل ب�لاد ال�ص�ين،
و�ص�� ِّدرت ظفار كذل��ك املن�سوج��ات احلريرية
الت��ي ا�شتهرت به��ا والتي مت��ت �صناعتها يف
مدينة ظف��ار ذاتها ،فقد كان��ت ت�ستورد املواد
اخل��ام الالزم��ة ل�صناعة ه��ذه املن�سوجات ثم
تقوم ب�صناعتها لتعيد ت�صديره ب�أثمان عالية.
• كانت ظفار همزة الو�صل بني ح�ضارات
وم��دن اخلليج العربي وبالد الرافدين من جهة
وبني م��دن وادي النيل وموان��ئ البحر الأحمر
م��ن جه��ة ثاني��ة ،حت��ى �أن اللق��اء املبكر بني
ح�ض��ارات ب�لاد الرافدين القدمي��ة يف الع�رص
ال�سوم��ري وب�ين ح�ض��ارة الفراعن��ة يف ع�رص
الدول��ة القدمي��ة ق��د مت على �أر�ض ظف��ار �أثناء
عملي��ات جلب اللب��ان والبخ��ور و�سلع املحيط
الهن��دي من ظف��ار .كم��ا اعتم��د فراعنة م�رص
على خربات �أهل ظفار يف الو�صول �إىل �سواحل
الهن��د الغربي��ة ،وق��د �أ�صبح��ت ظف��ار وجنوب
اجلزيرة العربي��ة املنفذ الأ�سا�سي جللب جتارة
املحيط الهندي �إىل اليونان ثم الرومان .كانت
املراك��ب القادم��ة م��ن الهن��د و�سي�لان وبالد
فار���س واليون��ان وب�لاد الروم��ان تر�س��و يف
�صالل��ة وغريه��ا من موان��ئ اجلن��وب العربي
وهي تنقل اللبان وال�صمغ وامل�سك والتوابل.
• كم��ا �أن �أه��ل ظف��ار قام��وا ب�أعم��ال
التج��ارة م��ن اال�ست�يراد والت�صدي��ر ومتكن��وا
من ت�أم�ين ال�سلع الأفريقية م��ن منطقة القرن
الأفريق��ي �إىل �سواحلهم .فقد قامت ظفار بدور
مهم لربط مناط��ق اال�ستهالك مبواطن الإنتاج
وكذل��ك مبراكز الت�صني��ع ،و�أ�صبحت �سفن �أهل
ظفار ترتاد مياه املحي��ط و�سواحله مل�سافات
بعي��دة �إىل �سفال��ة الزجن وغ��رب الهند وجنوب

�رشق �آ�سيا ،بالإ�ضافة �إىل جتارة البحر الأحمر
وبالتايل ع�بر حو�ض البح��ر املتو�سط .وبذلك
�أ�صبحت منطقة ظفار نقطة مهمة يف �سيا�سات
ال��دول والق��وى العاملي��ة ،مم��ا �أعط��ى عمق��ا
�إ�سرتاتيجي��ا للدور ال ُعم��اين يف جتارة املحيط
الهندي والعامل.
• �أهمي��ة ظف��ار كذلك امت��دت �إىل جوانب
ح�ضاري��ة مهم��ة متثل��ت يف بن��اء ج�س��ور من
التوا�ص��ل احل�ض��اري ب�ين خمتل��ف املناط��ق
واالقالي��م وال��دول وال�شعوب الت��ي ات�صل بها
�أه��ل ظف��ار بكاف��ة م�ستوياتها .فق��د انت�رشت
جالي��ات من �أه��ل ظف��ار يف �سواح��ل �أفريقيا
ال�رشقي��ة وكان للن�شاط التج��اري لأهل ُعمان
عامة و�أهل ظف��ار خا�صة الأثر الكبري يف ن�رش
الإ�سالم واعتناق الآفارقة الدين الإ�سالمي.
• كم��ا كان له��م دور يف ن��شر الثقاف��ة
العربي��ة والفن��ون والآداب املرتبط��ة به��ا �إىل
كاف��ة �سواح��ل املحي��ط الهن��دي ،كذل��ك يف
تعدي��ل �سل��وك املجتمع��ات الأفريقي��ة وذوي
املعتقدات الوثنية .
• متتلك حمافظة ظفار بعداً ح�ضاري ًا كبرياً
ب��ه مقوم��ات كبرية لنه�ض��ة قط��اع ال�سياحة،
�س��واء يف الناحية الدينية نظ��راً لوجود العديد
م��ن امل��زارات الدينية والأ�رضح��ة ،عالوة �إىل
العدي��د م��ن الأماكن وامل��دن الأثري��ة كمدينة
البلي��د الت��ي تق��ع يف والي��ة �صالل��ة ،وموق��ع
�أوب��ار يف والي��ة ثمري��ت� ،إىل جان��ب عدد من
الأ�سواق القدمية ك�سوق مرباط.
�أبرز القالع واحل�صون
يف حمافظة ظفار
مل��ا ملحافظ��ة ظف��ار م��ن مكان��ة عريقة

منذ الق��دم والأهمية التاريخي��ة واالقت�صادية
والإ�سرتاتيجي��ة تقف الق�لاع واحل�صون التي
�أقيم��ت فيه��ا رم��زاً �شاه��دا على ه��ذه املكانة
احل�ضارية ،وم��ا حوته من حت�صينات دفاعية
وط��رز معماري��ة متنا�سب��ة مع طبيع��ة البيئة
ال ُعماني��ة والت��ي �أقيم��ت وفق فن��ون معمارية
متمي��زة �شاهدا عل��ى عظمة الإن�س��ان ال ُعماين
وقدرت��ه العالية يف تطويع معطي��ات الطبيعة
حلماي��ة خريات ب�لاده وحماي��ة �أهله��ا ،ولقد
قام��ت احل�صون والقالع ب��دور رئي�سي دفاعي
�إىل جان��ب ا�ستخدامه��ا كمراك��ز �إدارية و�سكنا
لل��والة املتعاقب�ين عليها  .وهن��اك العديد من
احل�ص��ون والق�لاع والأب��راج الت��ي تزخر بها
حمافظ��ة ظف��ار وم��ن �أبرزه��ا الت��ي �سنتطرق
�إليها تاليا.
 pح�صن مرباط
�شيد ح�صن مرباط يف مدخل مدينة مرباط
م��ن جه��ة الغ��رب ،وهو ي��شرف عل��ى امليناء
وال�س��وق الق��دمي ،وال يوج��د دلي��ل موثق على
تاريخ بنائ��ه ،فقد يعود بناء ه��ذا احل�صن �إىل
الق��رن التا�سع ع�رش املي�لادي وفقا ملا يقدره
بع���ض امل�ؤرخ�ين  ،ورمبا يكون �أق��دم من هذا
التاري��خ .وجاء ذكره من قب��ل امل�ؤرخ (مايلز)
يف كتابه ( اخلليج بلدانه وقبائله) عند زيارته
مرب��اط يف ع��ام 1884م �أن ح�صنه��ا ت�أ�س�س
عل��ى مقربة م��ن الق�رص ال��ذي كان ملحمد بن
عقيل ال�سقاف  ،وذكر �أي�ضا �أن قائد احل�صن قد
ح�رض ال�ستقباله.
ميث��ل ح�ص��ن مرب��اط �أح��د �أه��م املع��امل
التاريخي��ة الب��ارزة يف والي��ة مرب��اط ،حيث
تتج�س��د في��ه املقوم��ات املتوف��رة يف العدي��د
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م��ن احل�صون ال ُعمانية .كم��ا كان مقرا ل�سكنى
العدي��د من الوالة وامل�س�ؤولني ،وقد �أعيد بنا�ؤه
يف �أوائ��ل عه��د ال�سلط��ان �سعيد ب��ن تيمور يف
ثالثيني��ات القرن الع�رشين املي�لادي ،بعد �أن
تعر�ضت �أجزا�ؤه لل�سقوط ،وا�ستمر التجديد عدة
�سنوات .كما تعر�ضت املنطقة عام 1948م �إىل
�أمط��ار �شديدة مما �أدى �إىل انهيار بع�ض �أجزاء
هذا احل�صن� ،أما التجديد الأخري للح�صن فكان
يف ع��ام 1992م قامت وزارة الرتاث والثقافة
برتميم��ه على نف���س الطراز املعم��اري القدمي
وبا�ستعم��ال امل��واد املحلي��ة يف ذل��ك ،وبع��د
االنتهاء من ترميمه �أثث ب��الأدوات التقليدية،
وخ�ص�صت �إحدى غرفه لتكون على منط البيت
املرباط��ي الق��دمي ،واكت�س��ب احل�ص��ن �أهميته

القالع واحل�صون تقف
رمز ًا �شاهد ًا على هذه
املكانة احل�ضارية التي
تتميز بها حمافظة ظفار
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التاريخيه باعتباره �شاهدا على الأحداث التي
م��رت باملنطق��ة منذ عهد ال�سلط��ان في�صل بن
ترك��ي �إىل عه��د جالل��ة ال�سلط��ان قابو�س بن
�سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه� ،إذ �أ�سهم ب�أدوار
تاريخية على مر تاريخه يف النواحي الدفاعية
والإدارية من خالل املجال�س املعروفة حمليا
بالربزة ،وكان هذا احل�صن مركز �إدارة املدينة
وب��ه حامية مرابط��ة فيه حلماي��ة املدينة من
غ��ارات القبائ��ل ،ويف ع��ام 1972م تعر�ضت
والي��ة مرباط �إىل هج��وم م�سلح �أثناء الأحداث
التي �شهدتها املحافظة ،وانتهت.
وكان��ت للح�ص��ن �أي�ض��ا �أدوار �أخ��رى
مث��ل الإ��شراف عل��ى �إدارة املدين��ة والبن��در
والأ�س��واق واجلم��ارك .واحل�ص��ن مك��ون م��ن
دورين ،بالإ�ضافة �إىل برجني �أحدهما جنوبي
والآخر جنوب��ي �رشقي .يحتوي الدور الأر�ضي
باحل�ص��ن على غ��رف للخدم وجن��اح للحامية
الع�سكري��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل ال�برزة عند مدخل
احل�صن يتم فيها حل النزاعات التي حتدث بني
�أهل الوالي��ة ،وتعقد برئا�سة ال��وايل والقا�ضي
وح�ضور �شيوخ الوالية و�أعيانها.
�أم��ا ال��دور الث��اين فيحت��وي عل��ى غ��رف
�سكني��ة ،وللح�ص��ن مدخالن �أحدهم��ا جنوبي
والآخ��ر غرب��ي مط��ل عل��ى البحر وه��و الباب
الرئي���س للح�ص��ن ،وتوج��د �أمام��ه من�صة بها
ثالثة مدافع موجهة �إىل البحر ،كانت ت�ستعمل
حلماي��ة املدينة والدفاع عنه��ا ،وللإعالم عن
املنا�سبات.
وباحل�صن كذلك فتحات يف جدرانه املطلة
عل��ى اخلارج لإط�لاق النار عل��ى املهاجمني،
وفتحات �أخ��رى �أعلى الباب ي�صب من خاللها
املاء املغلي عند تعر�ض احل�صن �إىل الهجوم.
مت افتت��اح احل�ص��ن لل�سياح وال��زوار عام
1994م بعد الرتميم خالل االحتفال مبنا�سبة
عام ال�تراث ،ويعد معلم��ا ح�ضاريا وتاريخيا
ووجه��ة �سياحي��ة للزائري��ن من داخ��ل ُعمان
وخارجها.
 pح�صن �سدح:
ت�أ�س���س ه��ذا احل�صن ليكون مرك��زا لإدارة
مدين��ة �سدح وحامي��ة للع�سكر ،بن��ي يف و�سط
الوالي��ة وال يعرف تاري��خ بنائه بدقة ،ويرجح
�أن��ه بني مطلع القرن الع�رشين ،وبرزت �شهرته
يف عه��د ال�سلط��ان تيمور بن في�ص��ل �آل �سعيد،
حي��ث �شه��دت املنطق��ة انتعا�ش �س��وق اللبان
يف الن�ص��ف الث��اين م��ن الق��رن التا�س��ع ع�رش
حت��ى منت�صف القرن الع�رشين امليالدي ،وملا

ازده��رت جت��ارة اللبان �أ�صبح��ت �سدح مر�سى
لل�سف��ن الت��ي حتمل اللب��ان �إىل الهن��د و�ساحل
�أفريقي��ا ال�رشق��ي ،وانتق��ل �إليها جت��ار اللبان
م��ن املناط��ق املج��اورة� ،إذ �إنها عل��ى مقربة
م��ن الوديان التي تنب��ت فيها �أ�شج��ار اللبان،
وبه��ا خم��ازن طبيعية لتخزي��ن حم�صول هذه
الأ�شجار وكذلك لوفرة مواردها البحرية.
يكت�س��ب احل�ص��ن �أهميت��ه التاريخي��ة من
خ�لال �إ�رشاف��ه عل��ى كل املناط��ق ال�رشقي��ة
املمتدة من بندر �سدح حتى بندر حا�سك ،وكان
مبثابة حلقة الو�صل بني تلك املناطق و�صاللة
مرك��ز حمافظة ظف��ار  ،كم��ا كان ي�رشف على
تنظيم الأو�ضاع االجتماعية ،ويدير الأو�ضاع
التجاري��ة يف تل��ك الناحي��ة ،منذ بداي��ة القرن
الع�رشين حتى عام 1982م.
يتك��ون احل�ص��ن م��ن ثالث��ة �أدوار :ال��دور
الأر�ض��ي ي�ضم جمل�س الوايل (الربزة) ،وخمزن
لل�سالح والذخرية وال�سجن (احلب�س).
وال��دور الأول يحت��وي عل��ى غ��رف ل�سكن
ال��وايل وعائلت��ه و�ضيوف��ه وخم��زن للأطعمة
ومطاب��خ ومراف��ق �صحية وا�سرتاح��ة  ،والدور
الث��اين ب��ه جن��اح للع�سك��ر وب��رج ملراقبة ما
يح��دث يف املدينة وا�سرتاحة بني الغرف .ويف
احل�صن فتح��ات يف �أعلى مدخل��ه ي�صب منها
امل��اء ال�ساخ��ن والزي��ت املغل��ي عن��د تعر�ضه
للهج��وم ،وب��ه فتح��ات يف ج��داره اخلارج��ي
لإطالق النار.
وق��د تعاقب عل��ى ال�سكن يف ه��ذا احل�صن
واتخاذه مركزا لإدارة املدينة العديد من الوالة
وامل�س�ؤولني .وقد مت ترميمه عام 1991م على
نف���س ط��رازه الق��دمي ،وا�ستعم��ل يف ذلك مواد
حملي��ة ،و�أثث بالتحف وامل�شغ��والت التقليدية
الت��ي ا�شتهرت بها حمافظة ظف��ار ،بالإ�ضافة
�إىل من��اذج م��ن املحافظ��ات ال ُعماني��ة ،ويعد
حاليا من �أهم املعامل ال�سياحية باملدينة ،ومت
افتتاحه للزوار يف عام الرتاث 1994م.
 pح�صن طاقة:
ح�صن طاقة حت�صني دفاعي ،يعود تاريخ
بنائ��ه �إىل �أواخر القرن  19امليالدي ،وقد �شيد
م��ن احلجر وال�ص��اروج ليكون �سكن��ا لعلي بن
مت��ان املع�شن��ي ،ث��م �آل �إىل احلكوم��ة يف عهد
ال�سلطان تيم��ور بن في�صل ،ويقع ح�صن طاقة
يف و�س��ط الوالي��ة ،وه��و م�ستطي��ل ال�شكل بني
عل��ى �أر�ض منب�سط��ة وبه برج��ان يف ناحيته
الغربي��ة ،يتكون من طابق�ين ،يحتوي الطابق
الأر�ض��ي على بوابة احل�صن يف اجلهة الغربية

وه��ي تف�ضي �إىل الربزة ثم �إىل الفناء الداخلي.
ويحت��وي عل��ى خم��ازن الأطعم��ة والتم��ور
وخم��ازن الأ�سلح��ة و�سج��ن ،وتوج��د بئ��ر يف
الناحية ال�رشقية من فنائ��ه الداخلي .ويتكون
طابق��ه العلوي من غرف ن��وم وجمل�س (�سبلة)
ومطبخ و�أماكن ا�سرتاح��ة .وقد زودت جدرانه
مبرام وفتحات تهوية و�إ�ضاءة (مرق) ،و�سطحه
حماط ب�رشفات مثلثة متجهة للأعلى .
يع��د من �أبرز املع��امل التاريخية يف والية
طاق��ة ملا لعبه م��ن دور حي��وي كمركز �إداري
ل�ش�ؤون الوالية قدميا حيث متثل (الربزة) التي
تعقد فيه �أحد �أهم مالحمه املميزة مبا كان يتم
خاللها من �إ�ص��دار الت�رشيعات وحل النزاعات
واخلالفات التي قد تن�ش���أ بني املواطنني ،كما
اتخ��ذ احل�ص��ن مقرا ل�سك��ن ال��والة املتعاقبني
علي��ه .ومت ترميم��ه ع��ام 1992م عل��ى نف�س
ط��رازه املعماري الق��دمي ،و�أث��ث بامل�شغوالت
اليدوي��ة واحلرفي��ة والتح��ف الن��ادرة ،وقد مت
افتتاحه ر�سمي��ا لل�سياح والزوار يف مايو عام
1994م.
 pقلعة حربوت:
ه��ي حامي��ة ع�سكري��ة مت بنا�ؤه��ا يف
ال�ستيني��ات م��ن الق��رن الع�رشي��ن يف عه��د
ال�سلط��ان �سعيد بن تيم��ور ،قام ببنائها رجال
كتيب��ة ال�صح��راء خ�لال انت�شار ه��م يف ظفار
عام 1967م.
 pقلعة مق�شن:
حامي��ة ع�سكرية مت بنا�ؤه��ا عام 1985م

يف عه��د جالل��ة ال�سلطان قابو���س املعظم يف
والي��ة مق�ش��ن ،وه��ذه الوالية تق��ع يف اجلانب
ال�شم��ايل م��ن حمافظ��ة ظف��ار وحتده��ا م��ن
ال�شم��ال الغرب��ي اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة
ومن ال�شمال ال�رشق��ي والية هيماء ،وقد بنيت
ه��ذه القلعة مل��ا لهذه الوالية م��ن �أهمية ،فمن
ناحي��ة الزراعة فهي تتميز ع��ن باقي واليات
حمافظ��ة ظفار بوفرة �أ�شج��ار النخيل وغريها
م��ن املزروع��ات املتنوعة ،كم��ا �أن لها �أهمية
تاريخي��ة فقد عرث يف ه��ذه الوالية على مواقع
�أثري��ة حتت��وي عل��ى �أدوات تع��ود �إىل الع��صر
احلجري القدمي.
 pح�صن �ش�رص:
ح�صن قدمي يق��ع يف نيابة ال�ش�رص بوالية
ثمري��ت ،ويجاوره��ا موق��ع �أث��ري �أجريت فيه
حفريات ع��ام 1991م .ونياب��ة ال�ش�رص القت
اهتمام��ا عاملي��ا كب�يرا م��ن قب��ل الباحثيني
الأثريني ،وهناك اعتقاد ب�أن مدينة (�إرم) التي
يقال لها (وبار) راقدة حتت موقع ال�ش�رص.
 pقلعة حمران:
قلع��ة قدمية تقع على قمة جبل عند مدخل
عني حمران من جهة اجلنوب ،ت�رشف على عني
حمران .وعني حم��ران من عيون املاء الباردة
الت��ي له��ا دور كب�ير يف �سقي والي��ة �صاللة،
ويوج��د غرب ع�ين حمران كه��ف ي�سمى كهف
عني حم��ران يف منطقة ذات منحدرات جبلية،
وتع��د منطقة عني حمران من املناطق املهمة،
وقد ج��رت بها حفريات �أثري��ة ،وهي الآن من

املواق��ع ال�سياحي��ة ذات اجل��ذب ال�سياحي يف
ُعمان.
 pقلعة ري�سوت:
قلعة قدمي��ة ال يعرف تاري��خ بنائها ،تقع
يف ح��رم مين��اء �صاللة وعليها �س��ور ،ومدينة
ري�سوت م��ن املدن املهمة يف ظف��ار تعود �إىل
القرن الثاين الهج��ري /الثامن امليالدي ،وقد
ا�شته��رت بت�صدير الكثري م��ن منتوجات ظفار
مبا يف ذل��ك اللبان .وقلعة ري�س��وت قال عنها
ياقوت احلموي�« :إنها يف منت�صف ال�ساحل ما
بني ُعمان وعدن وهي قلعة مبنية بنيانا على
جب��ل ،والبح��ر حميط بها �إال م��ن جانب واحد،
فمن �أراد ُعمان فطريقه عليها».
 pقلعة ق�صبار:
قلع��ة قدمية ،تقع ف��وق عني طربق مبدينة
�صاللة ،مل جند لها تاريخ يذكر.
املراجع:

• الق�لاع واحل�صون يف ُعمان ،مكتب رئي�س الوزراء
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء الطبعة الثانية 2008م.
• مدينة ظفار ب�سلطنة ُعمان ،درا�سة �أثرية معمارية،
�أ.د حمم��د عب��د ال�ست��ار عثم��ان ،دار الوف��اء لدني��ا
الطباعة والن�رش والتوزيع ،الأ�سكندرية.
• ظف��ار ع�بر التاريخ ،ح�ص��اد الندوة الت��ي �أقامها
املنتدى الأدبي يف �صاللة � 21-19أكتوبر 1997م،
الطبعة الأوىل 2000م.
• مو�سوعة �أر�ض ُعمان ،املجلد الأول ،مكتب م�ست�شار
جالل��ة ال�سلط��ان ل�ش���ؤون التخطي��ط االقت�ص��ادي،
الطبعة الأوىل2005 ،م
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اجلزر احلرار َّي ِة ا َ
ُ
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(اجلزء الأول)
										
عند اقرتاب ف�صل ال�صيف يف ال�سلطنة يبد�أ النا�س باال�ستعداد له ،فمنهم من يخطط لق�ضاء �إجازاتهم ال�سنوية خارج
البالد بعيداً عن حرارة ال�صيف املرتفعة ،والبع�ض الآخر يف�ضل ق�ضاء �إجازته داخل البلد يف حمافظة ظفار �أو غريها من
املناطق التي تتميز بوجود م�سطحات مائية جارية تلطف من لهيب حرارة اجلو ،ومنهم من يختار الإ�ستجمام �أثناء �إجازته
يف بيته حتت �أجهزة تربيد الهواء ،ويجدر بالذكر وجود �رشيحة من املوظفني ممن
ي�ضطرون للبقاء داخل البالد �أثناء فرتة ال�صيف ب�سبب ظروف عملهم.
�سيتم من خالل هذا املقال ويف اجلزء الأول تو�ضيح �صورة مب�سطة عن ظاهرة
اجلزر احلرارية احل�رضية من حيث تعريفاتها و�أنواعها وم�سبباتها و�آثارها على
املدن و�سكانها ،و�سيتم يف اجلزء الثاين عر�ض درا�سة حالة بحثية يف �سلطنة
عمان ،و�رشح �أف�ضل املمار�سات للتخفيف من حدة و�آثارهذه الظاهرة ،و�أخرياً
�سيتم و�ضع ت�صور عام على �شكل مقرتحات  /تو�صيات من املمكن الأخذ
�ضابط مدين (مهند�س) /حممد بن �سليمان العربي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
بها وتطبيقها.
نظرة تاريخية خمت�صرة وتعريفات
لظاهرة اجلزر احلرارية احل�ضرية

هذه الظاهرة لي�ست باجلديدة ،حيث مت
ر�صدها ولأول مرة يف بداية القرن ال�سابع
ع�رش من قبل عامل املناخ الإجنليزي (لوك
هاوارد  )Luke Howardوذلك من خالل
درا���س��ت��ه اال�ستثنائية التي قدمها عام
1818م وال��ت��ي اكت�شف م��ن خاللها �أن
احلرارة اال�صطناعية يف املدينة كانت �أعلى
من املناطق الريفية (،)Gratland,2011
وكانت هذه الدرا�سة مبثابة ال�رشارة التي
انطلقت منها الكثري من الدرا�سات حول هذه
الظاهرة.
وت��ع��رف اجل���زر احل��راري��ة احل�رضية
باللغة الإجنليزية ـب�(Urban Heat I s
 )landsوتخت�رص بـ( ،)UHIولها عدة
تعريفات تتمحور حول الفرق يف درجات
احلرارة بني البيئة املبنية وبالأخ�ص يف
قلب املدن وما يحيط باملدن من مناطق
و�أحياء وبالأخ�ص الأرياف ،فمن تعريفات
ه��ذه ال��ظ��اه��رة �أن��ه��ا «منطقة م��ن �صنع
الإن�سان (يف املدينة) حيث تعد �أ�شد حرارة
وب�شكل ملحوظ من الأرياف املحيطة بها
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(وي�شمل ذلك الأحياء املحيطة) Met O f( .
 )fice, UKون�ستنتج من خالل التعريف

ب ��أن��ه لي�س ب��ال����ضرورة �أن ت��ك��ون كافة
مناطق املدينة تعاين من هذه الظاهرة.
يو�ضح ال�شكل ( )1املتو�سط العام للفرق
يف درجات احلرارة بني املناطق احل�رضية

والريفية ،مبا فيها �ضواحي املدينة ،وكذلك
يو�ضح هذا ال�شكل �أن درجات احلرارة تكون
يف �أعلى م�ستوياتها يف املنطقة املكتظة
بال�سكان يف و�سط املدينة ،و ب�شكل عام،
ويمُ ��ث��ل اخ��ت�لاف درج����ات احل����رارة بني
املناطق احل�رضية والريفية الأ�سا�س الذي

ال�شكل رقم ( )1متو�سط الفرق يف درجات احلرارة بني املناطق احل�ضرية والريفية مبا
فيها �ضواحي املدينة (م�صدر ال�شكل.)Environmental Protection Agency( 2009 :

يبنى عليه طرق و�أ�ساليب قيا�س حدة هذه
الظاهرة وت�أثريها على البيئة املبنية وعلى
الإن�سان.

�أنواع اجلزر احلرارية احل�ضرية

يف عام 2014م قدم (يل-جواجن) ومن
معه من باحثني ()Li-guang et al,2014
بحث ًا حول �صفات اجلزر احلرارية احل�رضية
يف املناطق املبنية مبدينة (�شاجنهاي)
بجمهورية ال�صني ال�شعبية ،ولقد ا�ست�شهد
يف بحثه ب�أنواع اجلزر احلرارية والتي مت
تق�سيمها بوا�سطة (فوكت و�أوك Voogt
� )& Oke,2003إىل ثالثة �أن��واع رئي�سية
�أهمها (.)Surface Urban Heat Island
يو�ضح ال�شكل رقم ( )2الفرق بني الطبقات
الثالث مبا فيها ه��ذه الطبقة والتي يتم
اخت�صارها بـ( ،)SUHIوت�شمل هذه الطبقة
كافة �أ�سطح البيئة احل�رضية ،وق��د وجد
العديد من الباحثني ،مثل (هونغ) ومن
معه من باحثني (� ،)Hung et al, 2006أن
درجة حرارة الأ�سطح احل�رضية كانت �أعلى
خالل فرتة النهار مقارنة بالوقت الليلي،
وباملقارنة فقد وجد ذات الباحث مع �آخرين
مثل (�شوارتز و الوتينباخ و�سيبلت) ب�أن
درجة حرارة الهواء يف املناطق احل�رضية
(امل��دن) كانت �أقل خالل الفرتة النهارية
مقارنة بفرتة الليل ،ولقد �أ�شارت الباحثة
(كلريكوبر) وم��ن معها من باحثني �إىل

حقيقة �أن مواد البناء احل�رضية ذات الألوان
الداكنة وغري املُنفذة للهواء ،مثل الأ�سفلت
والطابوق وغريها من املواد تقوم بتخزين
احلرارة خالل النهار وتطلقها خالل الليل.

م�سبباتها

ق���ام ال��ب��اح��ث��ان (ر����ض���وان) يف ع��ام
2008م ،و(ماريا) عام 2013م بتق�سيم
م�سببات ظاهرة اجلزر احلرارية احل�رضية
�إىل فئتني رئي�سيتني وهما عوامل ال ميكن
ال�سيطرة عليها وع��وام��ل ميكن ال�سيطرة
عليها.
م��ن العوامل التي ال ميكن ال�سيطرة
عليها غطاء ال�سحاب ،حيث �أثبتت الدرا�سة
التي قام بها (كولوكوتروين وجريدي�رشان)
عام 2008م يف العا�صمة الربيطانية لندن
ب�أن حدة هذه الظاهرة ت�صل �إىل ذروتها
عندما يكون اجلو �صحوا وهادئ ًا والعك�س
�صحيح .ومن هذه العوامل �رسعة الرياح،
حيث ف�رست (جارتالند) ب�أن �رسعة الرياح
املنخف�ضة ت����ؤدي �إىل انخفا�ض احلمل
احلراري ( )heat convectionمن الأ�سطح
احل�رضية �إىل الهواء ،مما ي�ؤدي �إىل ازدياد
حدة هذه الظاهرة .و�أخريا ،ف�إن من العوامل
التي ال ميكن ال�سيطرة عليها هي الوقت
من اليوم  /ال�سنة ،حيث تو�صلت الدرا�سة
التي قام بها (ون��غ) يف عام 2006م يف
(�سيول  )seoulبكوريا اجلنوبية �إىل �أن

البحث ال�شكل رقم ( )2طبقات اجلزر احلرارية احل�ضرية
(م�صدرال�شكل.)Bloomington.in.gov( :

اجل��زر احلرارية ت�صل �إىل �أق�صى ذروتها
يف الفرتات الليلية .باخت�صار ،ت�صل هذه
الظاهرة �إىل �أق�صى ح��دة لها يف الفرتة
الليلية يف ف�صل ال�صيف.
وب��خ�����ص��و���ص ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ميكن
ال�سيطرة عليها فقد قام كل من (ر�ضوان)
و(جارتالند) و(ماريا) ب�إرجاع العوامل
التي ميكن ال�سيطرة عليها والتي تت�سبب
يف ه��ذه ال��ظ��اه��رة �إىل �سببني رئي�سيني
وهما :البيئة املبنية (الت�صميم احل�رضي
ومواد البناء) وتعداد ال�سكان يف املناطق
احل�رضية (الكثافة ال�سكانية واحل���رارة
اال�صطناعية وتلوث الهواء).
فيما يتعلق بالت�صميم احل����ضري
ف�إنه بالرغم مما مت تو�ضيحه �سابق ًا ب�أن
�رسعة ال��ري��اح ه��ي م��ن العوامل التي ال
ميكن ال�سيطرة عليها� ،إال �أن (كلريكوبر)
يف ع���ام2012م قد �أ���ش��ارت ب ��أن الن�سبة
والتنا�سب بني ارتفاعات املباين وعر�ض
ال�شوارع ت�ؤثر على �رسعات الرياح ،وهذا
ي���دل ع��ل��ى دور الت�صميم احل����ضري يف
التخفيف من حدة ظاهر اجلزر احلرارية عن
طريق زيادة �رسعة الرياح.
ت�ساهم امل��واد امل�ستخدمة يف املدن
على ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة اجل��و ل�سببني
رئي�سيني� ،أولهما �أن معظم �أ�سطح املدن بها
نظام ت�رصيف �أمطار ،والثاين هو انخفا�ض
م��ا ُي�سمى (ب��الأل��ب��ي��دو) اخل��ا���ص باملواد
امل�ستخدمة يف املدن� .أما بخ�صو�ص نظام
ت�رصيف املياه فقد ذكر (كري�شو) يف عام
2010م ب�أن الأ�سطح احل�رضية غالب ًا ما
تكون جافة ب�سبب ت�رصيف مياه الأمطار
يف معظم البيئات احل�رضية مما يجعل ت�أثري
تربيد امل��اء عن طريق التبخر �أق��ل كفاءة
(�أنظر ال�شكل رق م  .)3بالن�سبة (للألبيدو A l
 )bedoفقد عرفه الباحث (روزنتال) ب�أنه
«مقيا�س لقدرة املواد على عك�س الإ�شعاع
ال�شم�سي والذي يرتاوح من �صفر �إىل واحد»،
عالوة على ذلك فقد �أكد عدة باحثني مثل
(م��اري��ا) ب ��أن معدل (الأل��ب��ي��دو) يف املدن
منخف�ض للغاية مما ي ��ؤدي �إىل فروقات
عالية يف درج��ات احل��رارة بني املناطق
احل�رضية والريفية ،حيث �إن مواد البناء
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يف املناطق احل�رضية غري ُمنفذة للهواء
ومانعة للماء ،وبالتايل ن��ادراً ما تتوفر
بها الرطوبة الالزمة لتبديد احلرارة ،ولهذا
ال�سبب تخزن هذه امل��واد ن�سبة عالية من
احل��رارة ال�شم�سية �أثناء النهار� .أ�ضف �إىل
ذلك ،ف�إن الأ�سطح الداكنة واجلافة لكل من
املباين والأر�صفة وال�شوارع جتمع وحتتجز
كمية كبرية م��ن طاقة ال�شم�س وم��ن ثم
�إطالقها �أثناء الليل ،مما يف�رس الفروقات
العالية يف درج��ات احل��رارة بني املناطق
احل�رضية والريفية (.)Gartland, 2011
(انظر ال�شكل رقم .)3
قامت الباحثة (ماريا) ومن معها من
باحثني ( )Maria et al, 2013باال�ست�شهاد
مبا ذكره (ر�ضوان) ومن معه من باحثني
( )Rizwan et al, 2007ب�أن العالقة بني
تعداد ال�سكان وظاهرة اجلزر احلرارية هي
عالقة طردية ،حيث �إن الزيادة يف تعداد
ال�سكان ،والكثافة العالية لهم يف مناطق
معينة يف املدن يتطلب توفري العديد من
املن�ش�آت واخلدمات مثل ال�سكن ومراكز
الت�سوق واملوا�صالت واخلدمات الطبية وما
مبان ومرافق ذات طبيعة
ي�صاحبها من
ٍ
تخ�ص�صية ،وهذا يف الإجمال يتطلب قدراً
هائ ًال من الطاقة لإن�شاء املباين وت�شغيلها
و�صيانتها ،ناهيك عن الطاقة امل�ستهلكة
يف خدمة املوا�صالت العامة على �سبيل
املثال ال للح�رص.
كما هو مو�ضح �أعاله ف�إن الزيادة يف
تعداد وكثافة ال�سكان ي�صاحبه زيادة يف
عدد املباين واملرافق واملن�ش�آت واخلدمات
لتلبية احتياجات النمو ال�سكاين ،وهذا ينتج
عنه ما يعرف باحلرارة اال�صطناعية حيث
يعرفها (ر���ض��وان) ومن معه من باحثني
( )Rizwan et al,2007ب�أنها حرارة ناجتة
عن الإن�سان (عمليات الأي�ض) �أو �أي حرارة
ناجتة عن الأن�شطة املرتبطة بالإن�سان
مثل حركة امل��رور والعمليات ال�صناعية،
حيث �إن هذه احل��رارة ت�أتي نتيجة للفاقد
من الطاقة التي يتم ا�ستهالكها �سواء يف
بناء و�صيانة وت�شغيل املباين �أو يف تفعيل
بع�ض اخلدمات مثل املوا�صالت العامة.
ي�ست�شهد (�أومايل) ومن معه من باحثني
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ال�شكل رقم ( )3مقارنة بني الأ�سطح الداكنة والفاحتة ،وبني الأ�سطح املُ�صرفة ملياه
الأمطار واملُنفذة ملياه الأمطار(م�صدرال�شكل.)Fried, B., 2008( :
( )O’Malley et al, 2014ببع�ض الأبحاث
التي قام بها باحثون �آخ��رون يف جمال
اجل���زر احل��راري��ة مثل (ك��م��ال الت�شاوي
وروربري ت Kamal-Chaoui and Ro b
 )ert, 2009ب�أن املدن حول العامل ت�ساهم
يف ا�ستهالك ( )%85-%60من الإنتاج
العاملي م��ن الطاقة ،وي��ج��در بالذكر ما
�أ�شار �إليه (ها�سيلبات�ش) �أن �أنظمة التربيد
(مكيفات هواء ،غرف تربيد وتثليح الأطعمة
وغ�يره��ا) تتطلب م��ن ( )%15-%10من
�إجمايل ما يتم �إنتاجه وتوزيعه من الطاقة
الكهربائية ،ومن املعروف ب�شكل عام �أن
معظم الكهرباء يتم توليدها بوا�سطة الوقود
احلفري ،وبالتايل ،ينتج عن ذلك غازات
االحتبا�س احلراري ()Greenhouse gases
و�إطالقها يف الغالف اجلوي ،مما يت�سبب
يف تلوث الهواء يف املناطق احل�رضية.

�آثار ظاهرة اجلزر احلرارية
احل�ضرية على الإن�سان والبيئة

ق��ام (�أوم�����ايل) بتق�سيم �آث���ار اجل��زر
احلرارية احل�رضية �إىل فئتني رئي�سيتني،
الأوىل �آثارها على النا�س من �سكان املدن
والثانية �آثارهاعلى املناخ املحلي للمدن.
وذك����رت (ك��ل�يرك��وب��ر) ب����أن درﺟﺎت
اﻟﺣرارة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ قد ت�سبب عدم ارتياح
ل�سكان املدن ويف بع�ض احلاالت قد ت�شكل
ﺧط� ً�را ﻋﻟى اﻟ�ﺻﺣﺔ ،ويف ح��االت �أخ��رى
قد ت��ؤدي �إىل اﻟﻣوت ،فعلى �سبيل املثال
ال احل�رص ف�إن الإعياء الذي ي�صيب الب�رش

والناجت عن ارتفاع درجات احلرارة والذي
ي�أتي على عدة �أ�شكال منها �رضبة ال�شم�س
وغريها من الأ�شكال قد يت�سبب يف الإ�رضار
بجهاز التنظيم احلراري يف ج�سم الإن�سان،
وبالرغم من �أن ق��ارة �أوروب��ا تتميز بجو
بارد ومعتدل يف معظم �أ�شهر ال�سنة� ،إال �أن
موجة احلر التي اجتاحت �أوروبا بني عامي
2003م و2005م ت�سببت يف وفاة ()35
�ألف �إن�سان غالبيتهم من �سكان املدن.
ن�ستنتج مما �سبق ب�أن ارتفاع درجات
احلرارة يف ف�صل ال�صيف له عالقة وثيقة
ب��الأم��را���ض التي ت�صيب �سكان امل��دن،
وهذا بحد ذاته ي�ؤدي �إىل حتميل ميزانيات
الدول تكاليف مالية عالية ت�أتي على �شكل
م�صاريف لتقدمي اخلدمات الطبية والرعاية
ال�صحية.
لهذه الظاهرة ت�أثري على املناخ املحلي
للمدن� ،إذ �إنها ت�ؤدي �إىل ارتفاع درجات
احل��رارة مقارنة باملناطق الريفية ،حيث
ذكر الباحثان (�سميث) و(ليفرمور) يف عام
2008م �أنه من املتوقع �أن ترتفع درجة
احل���رارة ما بني (� )0,1إىل ( )0.5درجة
مئوية كل (� )10سنوات يف اململكة املتحدة
و�أوروب��ا خالل القرن احل��ادي والع�رشين،
وب�شكل ع��ام ف ��إن ارتفاع معدل درج��ات
احلرارة يف املدن مقارنة بالريف ي�ؤدي �إىل
زيادة حدة ظاهر اجلزر احلرارية.
كما يجدر بالذكر ب ��أن هذه الظاهرة
ت������ؤدي �إىل ت��غ��ي�ير يف ب��ع�����ض عنا�رص

ال�شكل رقم ( )4اجلزيئات يف الهواء احل�ضري امللوث ودورها يف �إعادة بث الإ�شعاعات
طويلة املوجة �إىل البيئة احل�ضرية (م�صدر ال�شكل :كلريكوبري� ،2012 ،صفحة .)31
املناخات املحلية مثل �أمناط الرياح ،ولقد
مت مناق�شة �رسعة الرياح �سابق ًا ودورها
يف تخفي�ض درجة حرارة �أجواء املدن عن
طريق احلمل احلراري ،و�سيتم االكتفاء مبا
مت ا�ستعرا�ضه �سابق ًا حول هذا الت�أثري كون
�أن التغيري يف بع�ض عنا�رص املناخات
املحلية لهو من الأمور التخ�ص�صية والتي
يطول احلديث عنها.
من ت�أثريات هذه الظاهرة على املناخ
املحلي للمدن زي��ادة انبعاثات غاز ثاين
�أك�سيد الكربون والتي بدورها ت��ؤدي �إىل
تفاقم ظاهرة االحتبا�س احل��راري ب�سبب
ارتفاع الطلب على الكهرباء وا�ستهالك
الطاقة .يعي�ش ح��وايل ( )%50من �سكان
العامل يف املناطق احل�رضية ،ومن املتوقع
بحلول عام 2050م �أن تزداد هذه الن�سبة
لت�صل �إىل ( ،)%60ففي اململكة املتحدة
على �سبيل امل��ث��ال ،يعي�ش ( )%80من
�سكانها يف املناطق احل�رضية .مت �سابق ًا
مناق�شة ال��زي��ادة يف تعداد ال�سكان وما
عال للطاقة بكافة
ي�صحبها من ا�ستهالك ٍ
�أ�شكالها ،وال بد من الإ�شارة �إىل �أن انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون ت�أتي من عدة م�صادر
منها الوقود احلفري امل�ستخدم يف توليد
الطاقة الكهربائية ،وكذلك ي�ستخدم يف
و�سائل النقل املختلفة .عالوة على ما ورد
ذكره ف�إن الطريقة التقليدية للتخل�ص من
املخلفات وهي حرقها يف املرادم ت�ساهم
يف انبعاثات غ��از ث��اين �أك�سيد الكربون،

و�سيتم االكتفاء با�ستعرا�ض دور املباين
النموذجية يف زي��ادة انبعاثات غاز ثاين
�أك�سيد الكربون ،كون �أن دور كل من و�سائل
النقل املتعددة وحرق املخلفات يف املرادم
هما من الأمور التخ�ص�صية والتي قد يطول
�رشحهما.
�أكد كل من (�سينيفا) و(�سانتاموري�س)
على �أن ال��درا���س��ات ال��ت��ي تخ�ص تباين
ا�ستهالك الطاقة يف املباين النموذجية
وال��ت��ي ت�سببها ظ��اه��رة اجل���زر احل��راري��ة
احل�رضية هي �أكرث �أنواع درا�سات الطاقة
�شيوعا واملتعلقة بهذه الظاهرة ،وهذا يدل
ً
على �أن املباين النموذجية ب�شتى �أنواعها
ت�ستهلك قدراً كبرياً من الطاقة لت�شغيلها،
وكمثال ففي اململكة املتحدة ت�ستهلك
املباين ما ي�صل �إىل ( )%40من �إجمايل
الطاقة ،وه��ذا يعطينا م��ؤ��شراً قوي ًا على
�أن املباين ،وهي �إحد املكونات الرئي�سية
للمدن ،ت�ساهم ب�شكل غري مبا�رش وجذري
يف تكوين ظاهرة اجلزر احلرارية ،وذلك من
خالل ا�ستهالكها للطاقة الكهربائية.
ينبغي الرتكيز على املباين القدمية
والتي تتطلب قدراً كبرياً من التربيد �أثناء
ف�صل ال�صيف مقارنة باملباين حديثة
املن�ش�أ (املعزولة ح��راري��ا) ،وذل��ك ب�سبب
افتقار املباين القدمية �إىل عوازل حرارية
يف الأ�سقف واجلدران ،ناهيك عن الكفاءة
املنخف�ضة للنوافذ والأبواب اخلارجية يف
منع نفاذ احلرارة �إىل املباين �صيفاً ،وهذا

يجعل الفراغات الداخلية للمباين القدمية
(غرف ،مكاتب ،قاعات اجتماعات ،وغريها
من ال��ف��راغ��ات) مرتفعة احل���رارة مقارنة
مبثيالتها يف املباين املعزولة حرارياً،
مما يتطلب طاقة كهربائية �أكرب لتربيدها
مقارنة باملباين املعزولة حراريا .ذكر كل
من (�سينيفا) و(�سانتاموري�س) ب�أن التقليل
من الطاقة املطلوبة لتربيد املباين من
الداخل ي ��ؤدي ب�شكل مبا�رش �إىل احلد من
تلوث الهواء ،وذل��ك من خالل تقليل عدد
حمطات الطاقة التقليدية الالزمة لإنتاج
الكهرباء والتي ت�ستخدم الوقود الأحفوري
كم�صدر لتوليد الطاقة ،وبالتايل ي�ؤدي ذلك
�إىل تقليل االنبعاثات ال�صادرة من هذه
املحطات ،وحتى لو كانت هذه املحطات
تولد الطاقة الكهربائية با�ستخدام الغاز
الطبيعي كم�صدر للطاقة النظيفة ف�إن هذه
املحطات تنتج عنها حرارة عالية تنطلق
�إىل اجل��و ،ث��م يتم امت�صا�صها م��ن قبل
امللوثات وانبعاثها مرة �أخرى �إىل املدن.
وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه (ك��ل�يرك��وب��ر) ف ��إن
اجل��زي��ئ��ات يف ال��ه��واء احل����ضري امللوث
متت�ص الإ�شعاعات طويلة املوجة وتعيد
بثها �إىل البيئة احل�رضية مما يفاقم من
م�شكلة ارتفاع درجات احل��رارة يف املدن
(انظر ال�شكل رقم .)4
خال�صة القول ،العزل احلراري للمباين
له دور حم��وري يف التقليل من ا�ستهالك
ط��اق��ة ال��ت�بري��د يف امل��ب��اين النموذجية
وب��الأخ�����ص القدمية منها ،وم��ن احللول
الإ�ضافية وامل�ستدامة للحد م��ن طاقة
التربيد امل�ستنزفة من قبل املباين ب�شتى
�أنواعها هو الأ�سطح والواجهات اخل�رضاء
وال��ت��ي �سيتم �رشحها يف اجل���زء الثاين
والأخري لهذا املقال.
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ت�صوير :عريف� /أحمد بن فهد الوهيبي

تغطية :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

ُ
ٌ
ٌ
رُّ
اث ال ُعماينِّ
فنجاء...
�سوق
واجهة �سياح َّية للت ِ

�أهم ما مييز الأ�سواق التقليدية ال ُعمانية عن غريها من
الأ�سواق الأخرى هو تنوعها وتناغمها من �سوق �إىل �آخر
على الرغم من تنوع مراكز الت�سوق الفاخرة واحلديثة وتعددها يف ال�سلطنة� ،إال
�أن الأ�سواق التقليدية القدمية تفر�ض ح�ضورها ب�شكل دائم على اخلريطة ال�شرائية
للمت�سوقني� ،إذ تظل ال�سلع التقليدية والرتاثية ذات طابع ومذاق خا�ص يجذب املت�سوقني
والأ�سر لتبادل الهدايا الرتاثية ،من مالب�س وعطور وبخور وال�صناعات الفخارية واخل�شبية
وال�سعفية وغريها من الب�ضائع التقليدية.
ويرى التجار �أن الأ�سواق التقليدية خا�صة والقدمية عامة حتتفظ بجاذبية كبرية
لكثري من املت�سوقني ،ممن يجدون بني �أزقتها �أ�سرار التاريخ وعبق املا�ضي املمزوج بطبيعة
احلا�ضر امل�شرقة الذي ت�شهده ال�سلطنة بقيادة ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
املعظم حفظه اهلل ورعاه.
و�إنطالقا من ذلك كانت ملجلة (
العمانية التقليدية.
�أحد �أهم و�أبرز الأ�سواق ُ
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) جولة �سياحية يف (�سوق فنجاء) التاريخي

تعك�س الأ����س���واق التقليدية يف
ال�سلطنة جانبا مهما لطبيعة املجتمع
ال � ُع��م��اين� ،إذ تكمن خلف �أ���س��واره��ا
ثقافة الب�ساطة والت�سامح ،وحكايات
املا�ضي ،وحتفها روائح العود والبخور،
التي تنبعث من جنباتها لت�ضفي �سحراً
خا�ص ًا عليها.
�إن �أهم ما مييز الأ�سواق التقليدية
ال ُعمانية عن غريها من الأ�سواق الأخرى
هو تنوعها وتناغمها من �سوق �إىل �آخر،
فهي مليئة بامل�شغوالت اليدوية ،ما
بني املنتجات الرتاثية ،وبع�ض الأواين
الفخارية مبختلف �أ�شكالها و�أحجامها
و�أل��وان��ه��ا امل��زخ��رف��ة ،بالإ�ضافة �إىل
امل�صنوعات الف�ضية والذهبية و�صناعة
الن�سيج ،والقطع الفنية النادرة الأخرى

م��ن ال�صناعات ال ُعمانية ،وم��ا بني
�صناعة اخلناجر والأ�سلحة اليدوية
القدمية وغريها ،كما مييز هذه الأ�سواق
�أن ال ُعمانيني هم العاملون و�أ�صحاب
العمل ،فهم �أ�صحاب احلرفة �أو املحل
ف�ترى ال ُعماين يقف �أم���ام متجره �أو
�أمام حرفته التي ان�سجمت معها �أنامله
وفكره ،ف�أ�صبحت هناك عالقة مت�صلة
ومتوا�صلة معه منذ ال�صغر.
ويعد �سوق فنجاء للفخاريات �أحد
�أهم و�أبرز الأ�سواق ال ُعمانية التقليدية،
وي�شكل وجهة جذب �سياحية �أ�سا�سية
للزوار .كما �أنه يعد مكانا رائعا للمت�سوق
الباحث عن التذكارات والهدايا اخلا�صة
التي تعبق بروح املكان.
مت افتتاح ال�سوق يف عام 2001م،

�سوق فنجاء للفخاريات يعد �أحد
�أه��م و�أب���رز الأ���س��واق ال ُعمانية
التقليدية وي�شكل وجهة جذب
�سياحية �أ�سا�سية للزوار
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البائعون واملرتادون ي�ؤكدون على�أن
الب�ضائع الرتاثية تتمتع بطابع
وم���ذاق خا�ص يجذب املت�سوقني
والأ�سر لتبادل الهدايا الرتاثية

ال�سوق يعد مق�صد ًا مهما لل�س ّياح من خمتلف الدول ،نظرا ملا يتميز به
من منتجات حملية متنوعة غري موجودة يف باقي الأ�سواق
وي��ق��ع يف ب��ل��دة فنجاء ب��والي��ة بدبد
مبحافظة الداخلية ،ويبعد عن م�سقط
انطالقا من دوار برج ال�صحوة ()35
كيلومرتا تقريبا .يوجد ب�سوق فنجاء
�أك�ثر من ( )30حمال بهدف ت�شجيع
ال ُعمانيني على ع��ر���ض منتجاتهم
واحل���ف���اظ ع��ل��ى احل����رف ال� ُع��م��ان��ي��ة
التقليدية يف م��ك��ان واح���د� ،شيدت
ب�شكل ي�ستطيع ال��ب��ائ��ع م��ن خالله
و�ضع منتجاته ب�شكل يتنا�سب معها
بالإ�ضافة �إىل املن�سوجات القطنية
وال�����ص��وف��ي��ة وامل�����ص��وغ��ات الذهبية
والف�ضية ،وك��ذل��ك �صناعة العطور
والأع�شاب ،والأدوية الطبيعية ،وع�سل
النحل ،واحللوى ال ُعمانية ،والأ�سلحة
التقليدية ،وكذلك توجد مواقف مت�سعة
لل�سيارات.
ومن خالل زيارتنا يف هذا العدد
التقت جملة (جند ُعمان) ببع�ض من
الباعة احلرفيني والزوار لهذا ال�سوق:
حيث حت��دث امل��واط��ن �سعود بن
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�أحمد الرواحي (بائع فخاريات) قائالً:
«لقد تعلمت ه��ذه املهنة منذ ال�صغر
من والدي رحمة اهلل عليه ،حيث كانت
بدايتنا �سابقا يف �سوق فنجاء احلريف
الذي يوجد يف داخل فنجاء ،ويف عام
2001م انتقلنا �إىل ال�سوق احل��ريف
اجلديد الذي �شيدته بلدية والية بدبد لنا
ملمار�سة مهنتنا احلرفية والتقليدية يف
مكان �أكرث تنظيما وقربا من ال�شارع
ال��ع��ام ،حيث وف���رت ك��اف��ة اخل��دم��ات
واملتطلبات التي يحتاجها الباعة
والزائرون.
و�أما عن املنتجات التي تباع يف
ال�سوق قال« :بع�ض املنتجات املحلية
ك��ال��ف��خ��ار وال�سعفيات وم���اء ال���ورد
بالزعفران والزموتا �أق��وم ب�صناعتها
بنف�سي ،كما �أقوم ببيع بع�ض املنتجات
املحلية كالع�سل وال�سمن واملنادي�س
اخل�شبية والليمون املجفف والأ�سماك
املجففه (القا�شع ،والعوال ،والروبيان)
وبع�ض املنتجات امل�ستوردة بحيث

نوفر جميع احتياجات الزائرين لهذا
ال�سوق».
�أم���ا امل���واط���ن ي��ع��ق��وب ب��ن �سامل
ال��ف��ار���س��ي (ب��ائ��ع ف��خ��اري��ات �أي�ضا)
حتدث قائال« :ما بعد مرحلة التقاعد
يبحث امل��واط��ن��ون ع��ن مهنة جديدة
لإك��م��ال م�سريتهم املهنية يف خدمة
هذا الوطن املعطاء ،ومنذ خم�س �سنوات
امتهنت مهنة الأجداد التقليدية يف بيع
املنتجات الفخارية واملحلية يف �سوق
فنجاء احلريف الذي �أت��اح يل الفر�صة
ال��ك��ب�يرة ملمار�سة امل��ه��ن التقليدية
واملحافظة عليها ،وكذلك التعريف
باملنتجات احلرفية من خالل العر�ض
والبيع.
لل�سياح
ويعد ال�سوق مق�صداً مهما
ّ
من خمتلف الدول ،نظرا ملا يتميز به من
منتجات حملية متنوعة غري موجودة
يف باقي الأ�سواق ،والتي حتكي بع�ضا
م��ن ت��اري��خ الإن�����س��ان ال ُعماين قدميا،
وظلت مرتبطة به مع التطور الع�رصي
والتحول احل�ضاري».
�أما املواطن �سيف بن �سعيد الرا�شدي
�أحد مرتادي ال�سوق ب�شكل يومي قال:

«تفر�ض الأ�سواق والتقليدية والقدمية
يف ال�سلطنة ح�ضورها ب�شكل دائم على
اخلريطة ال�رشائية للمت�سوقني� ،إذ تبقى
الب�ضائع الرتاثية ذات طابع وم��ذاق
خ��ا���ص ي��ج��ذب املت�سوقني والأ��س�ر،
لتبادل الهدايا الرتاثية من مالب�س
وعطور وبخور وغريها من الب�ضائع
التقليدية .وتعك�س الأ���س��واق الرتاثية
جانبا مهما لطبيعة املجتمع ال ُعماين.
و�إن ما مييز �سوق فنجاء هو �أن

الفا�ضل
�سعود بن �أحمد الرواحي

الفا�ضل
يعقوب بن �سامل الفار�سي

الفا�ضل
�سيف بن �سعيد الرا�شدي

�إدارت��ه ب�أيادٍ ُعمانية ،والذين بدورهم ال
يواجهون �أي �صعوبة يف الإج��اب��ة على
املطالب التي يبحث عنها الزائر لل�سوق.
و�أمتنى �أن يتم تعليم الأبناء العمل يف هذه
املهن للمحافظة على املوروث التقليدي
ال ُعماين الأ�صيل».
�إن ���س��وق فنجاء ال�تراث��ي �أح���د �أه��م
الوجهات ال�سياحية يف ال�سلطنة ،فدعوة لك
�أيها القارئ الكرمي بزيارة ال�سوق للتعرف
على ال�صناعة ال ُعمانية الرتاثية املتنوعة.
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

افتتاح مول م�سقط ..و�أكواريوم عمان ي�ضم ( )30000نوع من الأ�سماك و�أكرث من
( )200حمل جتزئة و( )٪30منه للرتفيه العائلي
احتفلت جمموعة اجل���رواين ي��وم 4/15
بافتتاح (م�سقط م���ول) ال���ذي تبلغ م�ساحته
الإجمالية (� )190ألف مرت مربع بكلفة ا�ستثمارية
و�صلت �إىل ( )150مليون ريال عماين الذي يقع يف
املعبيلة اجلنوبية بوالية ال�سيب ،حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�سيد هيثم بن طارق �آل �سعيد.
وق��ال رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة اجل���رواين« :يحوي
(م�سقط مول) باملعبيلة اجلنوبية قرابة ( )100عالمة جتارية عاملية
يف املرحلة الأوىل مل�سقط مول ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة املكونات
الرئي�سية على ر�أ�سها (�أكواريوم) عمان ،وهو �أول متحف مائي يفتتح
يف ال�سلطنة ،ويعد الأكرب على م�ستوى منطقة ال�رشق الأو�سط ،وي�ضم
الآالف من الأحياء املائية».
و�أ�ضاف� :إن امل�ساحة الإجمالية مل�رشوع (م�سقط م��ول) تبلغ
(� )190ألف مرت مربع ،و�أهم مكونات امل�رشوع تكمن يف (�أكواريوم
عمان) ،واملتنزه الثلجي ،وجممع ال�سينما ،واملدينة الرتفيهية (فابي
الند).
وق��ال :م�رشوع (�أك��واري��وم عمان) نفذته �رشكة «�إي��ه �إي��ه تي»
الأ�سرتالية ،ويغطي م�ساحة ( )8000مرت مربع �ضمن (م�سقط مول)،
ويحتوي على ( )3ماليني لرت من املياه ،وي�ضم �أك�ثر من ()50
معر�ضا ،و�أكرث من (� )30000ألف نوع من احليوانات املائية ،حيث
ً
�إن ما مييز (�أكواريوم عمان) هو احتوا�ؤه على جمموعة متنوعة من
الأ�سماك ،ومنها القر�ش ،والأخطبوط ،وطيور البطريق ،والتما�سيح،
وغريها الكثري.
وقال :ارت�أينا يف م�رشوع القرية الثلجية االنتظار لب�ضعة �أ�شهر

قبل افتتاحه ،والذي �سيكون مفخرة للقطاع الرتفيهي يف ال�سلطنة،
و�سيتم افتتاح القرية الثلجية قبل نهاية العام ،وهو م�رشوع م�صمم
على طراز جبال الألب على م�ساحة �إجمالية تبلغ ( )5500مرت مربع،
مو�ضحا �أن م�رشوعي الفندق وامل�ست�شفى اللذين �سيكونان يف منطقة
(م�سقط مول) �سوف يتم و�ضع حجر �أ�سا�سهما مع قرب نهاية العام
اجلاري.
و�أ�ضاف �أن ن�سبة �إ�شغال املحالت يف (م�سقط مول) تتجاوز مع
افتتاحه ( ،)%73و�سوف ت�صل مع نهاية العام �إىل ( ،)%100ويوفر
(م�سقط مول) ما يقارب (� )3آالف وظيفة للعمانيني ،ومت توظيف
املئات ،ومع توايل افتتاح امل�شاريع يف (م�سقط مول) �سوف يتم
توظيف العديد من العمانيني ،م�ؤكداً �أن هناك م�رشوعا �سوف يبد�أ
قريبا لتح�سني تو�سعة الطرق املقابلة لهذا امل�رشوع ،و�إزالة املعوقات
التي تتعلق باحلركة املرورية ،ومت اعتماد املبالغ لهذه التو�سعة،
متوقعني �أن تطرح املناق�صة يف نهاية ال�شهر اجلاري.
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د�شنت جمموعة النفط العمانية و�أوربك
يوم � 4/1أحد م�شاريع النمو الإ�سرتاتيجية
لديها وهو م�رشوع حت�سني م�صفاة �صحار
حتت رعاية معايل وزير النفط والغاز رئي�س
جمل�س الإدارة الذي �أكد على �أن «امل�رشوع
ميثل �أهمية اقت�صادية و�إ�سرتاتيجية خا�صة
لقطاع امل�صايف وال�صناعات البرتولية يف
ال�سلطنة ،حيث يعك�س اجلهود الد�ؤوبة التي
تبذلها املجموعة وم�ساهمتها يف التنمية
االقت�صادية واال�ستثمارية لل�سلطنة ،وي�ؤكد
قدرات و�إمكانيات وخربات الكوادر العاملة
بها ،ف�ض ًال عن العائد التجاري الذي �سيحققه
امل�رشوع ،وال��ذي �سيكون له ت�أثري �إيجابي
على العديد من املجاالت املهمة املت�صلة
باالقت�صاد الوطني وحتديداً؛ تعظيم فر�ص
القيمة املحلية املُ�ضافة ،و�إيجاد املزيد من

ف��ر���ص ال��ع��م��ل ،ف�ض ًال ع��ن دعم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة».
وي����أت���ي م�����ش�روع حت�سني
م�صفاة �صحار بقيمة ا�ستثمارية
تبلغ ( )2.7مليار دوالر �أمريكي
لي�شكل �أحدى اللبنات الأ�سا�سية
يف تعزيز الأ�صول اال�ستثمارية
للمجموعة ،وي�ساهم يف تعزيز
قدراتها على معاجلة النفط اخلام
بنحو (� )82أل��ف برميل يومياً،
لرتتفع بذلك ال�سعة الإجمالية
مل�صفاة �صحار من (� )116ألف
برميل يوميا �إىل (� )198أل��ف برميل يف
اليوم .و�سيمكن امل�رشوع من زيادة �إنتاج
الوقود بن�سبة ( )%70و�إنتاج الديزل بن�سبة
( )%90و�إن��ت��اج اجل��ازول�ين بن�سبة ()%37

و�إنتاج الكريو�سني بن�سبة ( )%93و�إنتاج
وقود الطائرات بن�سبة ( )%93و�إنتاج غاز
البرتول امل�سال بن�سبة ( )%91و�إنتاج النافثا
بن�سبة (� )%17إ�ضافة �إىل زيادة ن�سبة �إنتاج
الربوبيلني بن�سبة (.)%44

التوقيع على ( )6اتفاقيات لعقود انتفاع فرعية يف الأرا�ضي املخ�ص�صة مليناء الدقم مب�ساحة تتجاوز (� )100ألف مرت مربع

جمل�س املناق�صات ي�سند م�شاريع ب�آكرث من (  )108ماليني ريال
وافق جمل�س املناق�صـات على �إ�سنــاد عـدد مـن امل�شاريــع بقيمة
( )108ماليني و(� )268ألفا و( )608رياالت عمانية ،وذلك خالل
اجتماعه يوم  4/17برئا�سـة معـايل رئيــ�س جملــ�س املناق�صـــات،
كما ناقــ�ش ع��ددا من املو�ضوعات املتعلـقـــــة باملناق�صــــات
والأعمـــال الإ�ضافيــــة املكملة للم�شاريــع التنمويـــة.
وم��ن �أهــم امل�شاريــع والأع��م��ال التي وافـق املجلـ�س علــى
�إ�سنادهــا واعتمادها ،م�رشوع �إن�شاء �سد احلماية من خماطر
الفي�ضانات مبنطقة اجلفينة بوالية العامرات مبحافظة م�سقط لوزارة
البلديات الإقليمية وموارد املياه مببلغ وقدره( )34مليونا و()590
�ألفا و( )640رياال عمانيا ،وتقدمي خدمات ال�صيانة الدورية مع توفري
قطع الغيار وامل��واد اال�ستهالكية للأجهزة الطبية لأن��واع خمتلفة
املوجودة يف عدد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة.

«النفط العمانية و�أوربك» تد�شن م�شروع حت�سني م�صفاة �صحار بتكلفة ( )2.7مليار دوالر

كما متت املوفقة على �أعمال �إن�شاء نفقني و�أعمال �إ�ضافية
للحارة الثالثة مل�رشوع ازدواجية طريق ال�رشقية ال�رسيع (املرحلة
الأوىل -اجلزء الأول ) لوزارة النقل واالت�صاالت مببلغ وقدره ()71
مليونا و(� )529ألفا و( )672رياال عمانيا.

وق��ع��ت ��شرك��ة م��ي��ن��اء ال���دق���م �ست
اتفاقيات لعقود انتفاع فرعية يف الأرا�ضي
اللوج�ستية وال�صناعية املخ�ص�صة للميناء
لعدد من امل�ستثمرين املحليني والدوليني.
وق��ع اتفاقيات انتفاع الأرا���ض��ي من
جانب �رشكتي ميناء الدقم و�أرا�ضي الدقم
ال�صناعية الرئي�س التنفيذي ل�رشكة ميناء
الدقم.
وتتعلق االت��ف��اق��ي��ات الأرب���ع بعقود
انتفاع فرعية مب�ساحة �إجمالية ت�صل �إىل
حوايل (� )70ألف مرت مربع من الأرا�ضي
اللوج�ستية التي �ست�ؤجر ملدة ( )24عاماً،
حيث ج��اءت االتفاقية الأوىل مع �رشكة
جبال لال�ستثمار التي وقعها الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة ال��ت��ي تعتزم ت�شييد
خم��ازن متنوعة الأغ��را���ض جمهزة بعدد
م��ن اخل��دم��ات مب�ساحة (� )17أل���ف مرت
مربع ،وتبلغ قيمة اال�ستثمار حوايل مليون
و(� )600ألف ريال عماين.
وقد وقعت االتفاقية الثانية مع �رشكة
الأب��ع��اد الثالثية للهند�سة ،وق��د وقعها
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ،وتتعلق االتفاقية

بت�أجري �أر�ض باملنطقة اللوج�ستية مبيناء
الدقم بهدف �إقامة من�ش�أة تخزين متعددة
الأغرا�ض لتخزين املواد الباردة وتوفري
م�����س��اح��ات م��ف��ت��وح��ة وم��غ��ل��ق��ة ملختلف
العمليات اللوج�ستية مب�ساحة (� )20ألف
مرت مربع.
وج��اءت االتفاقية الثالثة بني �رشكة
م��ي��ن��اء ال��دق��م و��شرك��ة �آوب����ار العاملية
للخدمات اللوج�ستية لإن�شاء جمموعة
خمازن متعددة الأغرا�ض بتقنيات تواكب
الثورة ال�صناعية الرابعة ،وتبلغ م�ساحة
الأر����ض (� )20أل��ف مرت مربع ،وق��د وقع
االتفاقية نيابة عنها ،الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة.
وج��اءت االتفاقية الرابعة مع �رشكة
املحيط لال�ستثمار ،حيث تعتزم ال�رشكة
من خالل هذه االتفاقية �إن�شاء جمموعة
خمازن متعددة الأغرا�ض ت�ساعد �أعمال
اال�سترياد والت�صدير يف املنطقة ،حيث
تبلغ م�ساحة الأر���ض (� )10آالف مرت
مربع.
وتغطي (املنطقة اللوج�ستية) م�ساحة

تبلغ ح��وايل �أل��ف هكتار ،وال��ت��ي �سوف
ت�ستوعب يف الغالب العمليات اللوج�ستية،
ويف الوقت نف�سه بناء م�ساحات مفتوحة،
وم�ستودعات دائمة ،وغريها من اخلدمات
املرتبطة بالقطاع.
فيما ج��اءت االتفاقيتان اخلام�سة
وال�ساد�سة بهدف الإيجار ملدة ( )25عام ًا
مع كل من �رشكة الهناء الهند�سية ،و�رشكة
حممد جامع �إ�سماعيل للتجارة ،حيث يبلغ
جمموع م�ساحة الأرا�ضي ال�صناعية التي
تغطي كلتا االتفاقيتني حوايل (� )40ألف
مرت مربع ،وتعتزم كلتا ال�رشكتني �إن�شاء
وحدات ت�صنيع خا�صة بهما للقيام ب�أعمال
�صنع وتركيب هياكل احلديد ,وخزانات
للمواد ال�سائلة.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

�سوخوي ( )Su-35فالنكر �إي

البندقية الآلية اخلفيفة
()95 - OBZ
يتزود بها اجلي�ش ال�صيني ،وحلت
حمل الن�سخة ال�صينية لبندقية (�آك –
� )47سوفيتية ال�صنع ،وت�سلح بها كل
ال�صنوف يف القوات امل�سلحة ال�صينية
وال�رشطة ال�صينية.

ومت ت�صميم البندقية ا�ستنادا �إىل
مبد�أ (بول باب) الذي يق�ضي بجعل
الزناد يف موقع متقدم �أمام املخزن
و�آلية ال�رضب ،ما يق�صرّ طول البندقية.
وت�ستخدم يف البندقية طلقة عيار

( )5.8مم �صممت يف ال�صني فقط وال
ت�ستخدم يف �أي بلد �آخر.
يت�سع خمزنها لـ ( )30طلقة،
الأمر الذي يخف�ض قوتها النارية ،وال
ت�ستخدم تلك البندقية يف بلدان �أخرى.

ال�شاحنة الرو�سية املدرعة متعددة املهام ()KAMAZ-63968

تعد الطائرة �سوخوي ( Su-35فالنكر)
من �أف�ضل الطائرات املقاتلة يف الوقت
احلايل� .إنها ا�شتقاق متطور من املقاتلة
ال�سوفيتية الأ�صلية ( Su-27الفالنكر)
اجلديدة التي حتلق عال ًيا ،والتي تتميز
بال�رسعة ،وق��درت��ه��ا على حمل حمولة
كبرية.
ومن �أهم املزايا الرئي�سية لـ()Su-35
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ط�يران يف ع��ل��و مرتفع
و�رسعتها اخلارقة ،التي متكن للمقاتلة
بنقل �أق�صى قدر ممكن من طاقة االنطالق
�إىل تر�سانتها من ال�صورايخ (جو-جو)
بعيدة امل���دى .وخ�ل�ال امل��ع��ارك اجلوية
ميكن �أن تطلق (� )Su-35صواريخها من

�رسعات تفوق �رسعة ال�صوت وتقدر بنحو
( )1.5ماخ على ارتفاعات �أكرث من ()45
�ألف قدم .كما �أن لديها قدرة توجيه ثالثية

الأبعاد ،والتي تعطيها قدرة ا�ستثنائية
ع��ل��ى امل���ن���اورة ،و�إل��ك�ترون��ي��ات ط�يران
متقدمة ،وقدرة قوية على الت�شوي�ش.

من �أف�ضل حامالت الطائرات حول العامل
تع��د ال�شاحن��ة الرو�سي��ة
املدرع��ة متع��ددة امله��ام
( )KAMAZ-63968ق��ادرة على
نقل الذخ�يرة �أو �أي عت��اد ع�سكري
من نوع �آخر �أو ( )14جنديا بكامل

جتهيزهم ،وه��ي مثالية لال�ستخدام
باملناط��ق العدائي��ة ,حي��ث توف��ر
احلماي��ة م��ن الن�يران اخلفيف��ة
واملتو�سط��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أنه��ا
م�ضادة للكمائن والألغام الأر�ضية.

ميك��ن تزويده��ا بر�شا�ش��ات
خفيف��ة �أو متو�سط��ة بعي��ارات
خمتلف��ة �أو قاذف��ات قناب��ل �آلي��ة
ميك��ن التحكم به��ا �آلي ًا م��ن داخل
ال�شاحنة.

يو �إ�س �إ�س هاري ترومان ()USS Harry S.Truman
مت �إطالقها عام  1998وتتمركز حال ًيا يف حمطة نورفولك
رتا ،وتت�سع
البحرية يف والية فرجينيا ،يبلغ طولها نحو ( )333م ً
طيارا ،وتعمل
حلمل ( )90طائرة و( )3200جندي بحري و()2480
ً
مبفاعلني نووين ( )A4Wو( )4حمركات بخارية.
فارياج ()Aircraft carrier Varyag

كانت ملكا لالحتاد ال�سوفيتي قبل انهياره يف عام 1991م ،ثم
انتقلت ملكيتها لأوكرانيا بعد �إمتام ( )%70من ت�صميمها وتنفيذها،
ثم مت بيعها لل�صني مقابل ( )20مليون دوالر ،علما ب�أن تكلفة حاملة
الطائرات (فارياج) تبلغ ( )2.4مليار دوالر.
�شارل ديغول ()Aircraft carrier Charles de Gaulle
حاملة طائرات فرن�سية تعمل بالطاقة النووية ،وتتكون حاملة الطائرات
من مفاعلني نوويني ،و( )4مولدات توربينية تعمل بالغاز ،وهي ذات قدرة
ا�ستيعابية ت�صل لـ( )40طائرة ،و(� )1.9ألف �شخ�ص ،ويبلغ �سعرها ( )4مليارات،
ويذكر �أن حاملة الطائرات هذه كانت جماالت للجدل منذ �سنوات� ،إذ كان من
املتوقع تنفيذها عام 1986م.
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

تقنية جديدة لت�صوير اخلاليا ي�سهم يف عالج �أمرا�ض كال�سرطان
ابتكر علماء من جامعة (�إدنربة) تقنية جديدة لت�صوير ما تقتات
عليه اخلاليا على نحو قد ي�سهم يف ت�شخي�ص �أمرا�ض كال�رسطان
وعالجها ،وذل��ك من خ�لال تطوير جم�سات كيماوية ت�ضيء لدى
االت�صال بجزيئات معينة تقتات عليها اخلاليا ،كاجللوكوز.
وق��د �أج��رى الباحثون جتربة با�ستخدام �أجنة �أ�سماك �شفافة
مما مك ّنهم من م�شاهدة ع��ادات الأك��ل عند اخلاليا ،حيث ا�ستعانوا
مبيكرو�سكوبات مل�شاهدة اخلاليا  .واكت�شف الباحثون �إمكانية تطبيق
نمى يف املعمل .وميكن كذلك للأطباء
تلك التقنيات مع خاليا ب�رشية ُت ّ
ا�ستخدام تلك التقنية ملراقبة كيف ي�ستجيب املر�ضى للعالج ،وذلك عرب
متابعة اجلزيئات التي تقتات عليها اخلاليا ال�صحيحة واملري�ضة.

�أكرب طائرة يف العامل حتلق لأول مرة يف �سماء كاليفورنيا
جنحت �أكرب طائرة يف العامل من حيث امل�سافة بني اجلناحني
يف �إنهاء �أوىل رحالتها ،ومتتلك الطائرة مزدوجة اجل�سم التي
�صنعتها �رشكة (�سرتاتولون�ش) ويبلغ طول امل�سافة بني جناحي
الطائرة ذات الهيكلني طول ملعب كرة القدم الأمريكية وت�سري
ب�ستة حمركات .وحلقت مل��دة �ساعتني ون�صف ف��وق �صحراء
(موهايف) بكاليفورنيا .وقالت ال�رشكة امل�صنعة يف بيان «يا
لها من رحلة �أوىل رائعة ،رحلة تعزز مهمتنا لتوفري بديل مرن
للأنظمة التي تطلق من الأر�ض .وتهدف �إىل جعل الو�صول �إىل

امل��دار من خالل �إط�لاق الأقمار اال�صطناعية �إىل الف�ضاء من
الطائرات ،بد ًال من الأر�ض» ،و�أقلعت الطائرة من مطار (موهايف)
رتا �شمال (لو�س
اجلوي والف�ضائي ،على بعد حوايل ( )150كيلو م ً
�أجنلو�س) ،وحلقت على ارتفاعات ت�صل �إىل خم�سة كيلومرتات،
ونفذت العديد من املناورات مبا يف ذلك حماكاة �أ�سلوب الهبوط.
والطائرة م�صممة لإطالق ال�صواريخ وغريها من مركبات
الف�ضاء التي ي�صل وزنها حتى (� )230ألف كيلوجرام تقريبا على
ارتفاع (� )35ألف قدم.

الهند ت�سقط قمرا ا�صطناعيا من الف�ضاء يف مهمة تك�شف (القوة)
بـ(�شاكتي) وهو ا�سم هندي يعني القوة ،وقد ا�ستغرقت ثالث دقائق
لإمتامها .واملهمة (�شاكتي) هي مهمة خا�صة ل�سببني الأول �أن الهند
هي رابع دولة فقط متتلك مثل هذه القدرة املتخ�ص�صة والع�رصية،
والثاين �أن العملية بالكامل قام بها مواطنون هنود.
والهند تفتخر بو�صفها قوة ف�ضائية ،و�أ�شار (ناريندرا مودي)
رئي�س الوزراء الهندي يف خطابه �إىل �أن الواليات املتحدة ورو�سيا
وال�صني هى فقط ال��دول التى متتلك هذه القدرة� .إن التجربة التي
�أجريت لي�ست انتهاكا للأعراف الدولية ،و�إن الهند ال تزال مناه�ضة
لت�سليح الف�ضاء .ومتتلك الهند �أي�ضا برناجما طموحا ال�ستك�شاف
الف�ضاء .و�أر�سلت وكالة الف�ضاء الهندية خمتربات ف�ضائية �إىل القمر
�أ�سقطت الهند قمرا ا�صطناعيا من مدار �أر�ضي منخف�ض ،وبذلك واملريخ ،و�أعلنت يف الآونة الأخرية عن خطط لإر�سال رحلة م�أهولة
ان�ضمت الهند لنادي النخبة (للقوى الف�ضائية) .و�سميت املهمة �إىل الف�ضاء بحلول عام 2022م.

مغامر ينهي �أطول رحلة بـ ( �سيارة كهربائية) حول العامل
جنح املغامر الهولندي (فيبي فوكر) بتحقيق �أطول رحلة ب�سيارته
الكهربائية عند و�صوله �سيدين والتي ا�ستمرت �أكرث من ثالث �سنوات
قطعها (فيبي فوكر) ب�سيارته (فولك�سفاجن) التي حولها �إىل �سيارة
كهربائية .لتكون هي �أطول رحلة م�سجلة تقطعها �سيارة كهربائية
على الإطالق ،وبد�أت بهدف التوعية مب�ستقبل خال من الكربون.
وغادر (فوكر) هولندا يف مار�س 2016م وق�ضى ( )1119يوما
قطع خاللها �أكرث من (� )95ألف كيلومرت وزار ( )33بلدا يف حماولة
للفت االنتباه �إىل ا�ستدامة ومتانة ال�سيارات الكهربائية .واعتمدت
الرحلة على م�ساندة من خمتلف �أنحاء العامل قدموا الطعام وامل�أوى
(لفوكر) ف�ضال عن الو�سائل الأ�سا�سية ل�شحن �سيارته على طول الطريق.
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�ساعة �أبل تر�صد ا�ضطراب نب�ض القلب
�أظهرت بيانات درا�سة مولتها (�رشكة �أب��ل) الأمريكية �أن
�ساعة (�أبل) تقدر على ر�صد ا�ضطراب نب�ض القلب الذي قد ي�ستلزم
مراقبة �أكرب الحتمال وجود م�شكلة خطرية يف �رضبات القلب.
وتظهر الدرا�سة ال�ضخمة الدور املحتمل للأجهزة التكنولوجية
بقطاع الرعاية ال�صحية يف امل�ستقبل .وي�أمل باحثون �أن ت�ساعد
التكنولوجيا يف الر�صد املبكر للرجفان الأذيني وهو �أكرث �أ�شكال
ا�ضطراب نب�ض القلب �شيوعا .وتزيد احتماالت تعر�ض امل�صابني
به �إىل الإ�صابة بجلطات بواقع خم�سة �أ�ضعاف مقارنة بغريهم.
وعر�ضت نتائج �أكرب درا�سة ملراقبة ور�صد الرجفان الأذيني
و�شملت �أكرث من (� )400ألف م�ستخدم ل�ساعة (�أبل) ،وتبني �إ�صابة
ثلث هذه املجموعة بالرجفان الأذيني بعد اال�ستعانة ب�أجهزة
ر�سم القلب.

روبوتات متناهية ال�صغر
لدرا�سة اخللية الب�شرية
فريق من الباحثني بجامعة (تورونتو) يف كندا ابتكروا
جمموعة من املالقيط املغناطي�سية متناهية ال�صغر التي ميكنها
زرع روب��وت �صغري داخل اخللية الب�رشية بدقة بالغة .وي�أخذ
هذا الروبوت �شكل حبة �ضئيلة احلجم ،وميكن ا�ستخدامه لدرا�سة
خوا�ص اخلاليا ال�رسطانية ،مما قد يفتح الباب على م�رصاعيه
�أمام تطوير �سبل ت�شخي�ص وعالج املر�ض.
وي�ستطيع الروبوت اجلديد �إجراء قيا�سات خمتلفة للخلية،
مما يعود بفوائد علمية يف جم��االت مثل التلقيح ال�صناعي
والطب ال�شخ�صي وغري ذل��ك .وجنح فريق الدرا�سة يف ابتكار
منظومة روبوتية ت�ستطيع فح�ص الهياكل اخللوية حتت عد�سات
امليكرو�سكوب الإل��ك�تروين ،وه��و م��ا يتطلب جتميد اخلاليا
وجتفيفها وتقطيعها �إىل �أجزاء �صغرية .وت�ستخدم فرق بحثية
�أخرى تقنيات مثل الليزر واملوجات ال�صوتية يف درا�سة اخلاليا.
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�سابقة فلكية ...علماء يك�شفون �أول �صورة لثقب �أ�سود
جنح علماء الفلك لأول مرة
يف التقاط ���ص��ورة لثقب �أ���س��ود.
تعود هذه ال�صورة ل�شبكة تل�سكوب
(ايفينت هوريزون) ،وتظهر بقعة
مظلمة �أم��ام حلقة ت�ضيء ب�شكل
خافت ،والثقب الأ�سود الذي �أميط
اللثام عن �صورته هو ثقب ميتلك
كتلة هائلة ويقع يف مركز جمرة
(م�سييه  )87التي تقع على بعد
نحو ( )55مليون �سنة �ضوئية من
الأر�ض .وللح�صول على تفا�صيل
كافية عن ه��ذا الثقب ال��ذي يقع
على بعد م�سافة �سحيقة منا،

دمج الباحثون ثمانية مرا�صد متفرقة تقع
يف �أربع قارات ،يف مقراب هائل القدرات،
(وتوفر النتائج التي تو�صلوا �إليها نظرة

وا�ضحة على ثقب �أ�سود �صاحب
كتلة هائلة) ،ح�سبما �أو�ضح معهد
(ماك�س بالنك) للفيزياء الراديوية
يف م��دي��ن��ة ب����ون الأمل���ان���ي���ة،
حيث دم��ج ال��ب��اح��ث��ون بيانات
التل�سكوبات امل�شاركة يف ر�صد
الثقب.
وتعرف الثقوب ال�سوداء ب�أنها
موطن الالمعقول ب�رشيا ،حيث �إن
كتلة هذه الثقوب م�ضغوطة بقوة
جتعل من امل�ستحيل على �أي �شيء
الإفالت من قوة جاذبيتها ،مبا يف
ذلك ال�ضوء.

�أوراق املوز بدال من �أكيا�س البال�ستيك
حلماية البيئة يف فيتنام
العديد من املحالت الكربى يف فيتنام ان�ضمت �إىل
حملة تهدف �إىل ا�ستخدام املنتجات غري البال�ستيكية
لتغليف اخل�رضوات ،يف م�سعى حلماية البيئة .فقد بد�أت
�سال�سل املحالت الكربى يف فيتنام يف ا�ستخدام �أوراق
املوز ،بدال من �أكيا�س البال�ستيك لتغليف اخل�رضوات.
وفوجئ املت�سوقون بر�ؤية الب�صل الأخ�رض والبامية
وغري ذلك من اخل�رضوات مغلفة ب��أوراق املوز ،ي�أتي
ذلك يف �إط��ار جهود للتحول �إىل املنتجات ال�صديقة
للبيئة ،لي�س فقط بالن�سبة للخ�رضوات لكن �أي�ضا للحوم
الطازجة.

لأول مرة يف تاريخ البحث العلمي
اكت�شاف بكترييا تعي�ش على الهواء وحده
ق��ال فريق دويل م��ن الباحثني م��ن جامعة (فيينا) �إن بكترييا
(ميثيلوكاب�سا جورجونا) ،ال حتتاج يف حياتها �سوى للهواء .وجنح
الباحثون لأول مرة يف تاريخ البحث العلمي يف ا�ستزراع هذه البكترييا
يف املخترب وفح�صها ب�شكل �أدق ،وذكر الباحثون �أن هذه البكترييا ميكن
�أن ت�ستفيد بغاز امليثان ،املعروف ب�رضره على املناخ ،من �أجل احل�صول
على الطاقة.
كما �أ�شار الباحثون �إىل �أن هذه البكترييا ت�ستخدم �أي�ضا النيرتوجني� ،إنه جنح لأول مرة يف عزل بكترييا تقوم بتحليل امليثان ،وميكن
والأك�سجني ،و�أول �أك�سيد الكربون ،والهيدروجني ،و�أفاد الفريق البحثي� :أن تعي�ش حقا على الهواء فقط.
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افتتح �أول مطعم �أوروبي حتت املاء يف الرنويج وتلقى حجوزات من
�أكرث من �سبعة �آالف �شخ�ص لتناول الطعام و�سط الأ�سماك .ويقع املطعم
عند الطرف اجلنوبي من الرنويج ،وهو م�صمم على �شكل �أنبوب خر�ساين
كبري يقع جزء منه حتت مياه بحر ال�شمال .ويحمل هذا املطعم ا�سم (�أندر)
�أو (�أ�سفل) التي تعني بالرنويجية �أي�ضا (�أعجوبة).
ودخول املطعم يبدو للوهلة الأوىل مثل دخول حمام البخار حيث
تغطيه �ألواح خ�شبية من الأعلى ثم تقود �سالمل ممتدة بطول ثمانية �أمتار
�إىل قاعة كبرية لتناول الطعام تت�سع نحو (� )40شخ�صا لها جدار عبارة
و�صمم املطعم بحيث ال
عن نافذة �شفافة عمالقة على املحيط مبا�رشةُ .
تظهر انعكا�سات تذكر على اجلدار الزجاجي الذي يغمر القاعة بال�ضوء
الطبيعي املمتزج بلون املياه املائل للخ�رضة خالل النهار.

ال�صني تفتتح �أول ج�سر بحري مقاوم للزالزل

ال�صني تعرث على م�ستوطنة ب�شرية يعود
تاريخها �إىل (� )30ألف �سنة
عرث علماء �آثار على م�ستوطنة ب�رشية يعود تاريخها �إىل ما بني (30
� )40ألف �سنة يف مقاطعة (خنان) و�سط ال�صني .حيث مت اكت�شاف �أربعمدافئ تركها �أنا�س قدامى يف موقع التنقيب يف حمافظة (لوانت�شيوان)
مبدينة (لوهيانغ) ،و�أن ثالثًا منها كانت حماطة بالأحجار .وقد �أجرى فريق
البحث جتارب على املدافئ املطوقة باحلجارة ،وقد وجدوا �أنه ميكن �إعادة
�إ�شعالها بعد �إطفاء النريان لبع�ض الوقت .و�أو�ضح العلماء �أن ذلك ي�شري �إىل
�أن الب�رش قد �أتقنوا تقنية ال�سيطرة على احلريق قبل �أكرث من (� )30ألف �سنة.

�أول مطعم �أوروبي حتت املاء

�أعلنت ال�صني افتتاح ج�رس (هايوين) يف
مقاطعة (هاينان) جنوبي ال�صني ليكون �أول ج�رس
بحري مير عرب ال�صدوع الن�شطة والأكرث مقاومة
للزالزل .واجل�رس يبلغ طوله ( )59.5كيلومرت،

ويربط بني مدينة (هايكو)
وبلدة (بوت�شيان) اجلزرية يف مدينة
(ونت�شاجن) مبقاطعة (هاينان) ،م�شرية �إىل
�أن اجل�رس يقل�ص وقت ال�سفر بني الوجهتني من
(� )1.5ساعة �إىل ( )20دقيقة فقط و�سط
توقعات ب�أن يعزز اجل�رس تكامل
ال�صناعات ال�ساحلية �شمال
�رشقي املقاطعة.
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�إعداد� :ضابط مدين  /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

�إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكايف هي �أوىل املحطات
التي تنطلق منها �إىل حياة منظمة وا�ستغالل �أمثل للوقت		 .
�إبراهيم الفقي
			
				
م�ساعدة زمالء العمل
والتطور يف مهنته من خالل م�ساعدته
ميكن لل�شخ�ص النجاح
ّ
لزمالء العمل ،لذلك يجب عليه �أن ُيح ّدد عدداً من الأ�شخا�ص الذين
قد يحتاجون مل�ساعدته يف مو�ضوع ما ،وم�ساعدتهم على قراءة
الأبحاث املتخ�ص�صة يف هذا املو�ضوع� ،أو من املمكن �إر�سال
تهمهم� ،أو ت�ساعدهم يف �أعمالهم.
مقالة ّ

اال�ستفادة من الأخطاء

الإيجاب ّية والإميان بالنجاح

يعد التعلّم من الأخطاء واال�ستفادة منها من �أهم مقومات
النجاح ،فالفرد الناجح يتعلَّم من ف�شله و�أخطائه ال�سابقة،
وذل��ك من خ�لال حتديده للأخطاء التي ت�س ّببت يف ف�شله،
ومراجعتها ،والعمل على �إ�صالحها ،حتى يتجنب الوقوع فيها
مرة �أخرى ،وقد �أك ّد العديد من �أ�صحاب ال�رشكات الناجحة� ،أن
ف�شلهم ،وال�صعوبات التي واجهتهم يف بداياتهم ،كانت �سبب ًا
�أ�سا�سي ًا لنجاحاتهم الالحقة.

ال بد �أن ي�ؤمن الإن�سان �أ ّنه قادر على حتقيق �أحالمه
وطموحاته؛ وذلك لكي ي�ستطيع حتقيقها بالفعل ،كما �أ ّنه
وال بد من جعل العقل متمتع ًا بالإيجابية ،ومن الأم��ور
الأخرى التي ت�ساعد ال�شخ�ص �أن يكون ناجح ًا يف حياته هو
عدم ال�شعور بالإحباط بالإ�ضافة �إىل اجلر�أة واحلما�س من
�أجل تقدمي �أفكار جديدة.

اكت�شف ذاتك وق ّيمها دائم ًا
ابحث دائم ًا عن العمل املح ّبب �إليك والذي من املمكن �أن تبدع فيه ،و ُن�شري
هنا �إىل �رضورة جتربة العمل فعلي ًا ملالحظة مدى براعتك فيه وعدم االكتفاء
جترب بنف�سك؛ ف�إن مل تكت�سب مهار ًة جديدة اكت�سبت
بالتفكري به ذهنياً ،عليك �أن ّ
�أمراً مفيداً مل�ستقبلك وخربتك ،وب�إمكانك طلب الن�صيحة ممن هم حولك ،ويف
الوقت ذاته ال تنتظر �أح ًدا ليغيرّ حياتك ،بل عليكَ �أن ت�سعى باجتهاد وحما�س
لتتمكّن من الو�صول لهدفك.

التم�سك والرتكيز يف العمل
�إن احلما�س والرتكيز يف العمل يزيد من تطور ال�شخ�صية
والعمل على �أداء مهامه ب�شكل �أف�ضل ورائع ،بعك�س الفتور
والالمباالة تدفع الفرد �إىل الإهمال والرتاخي وال�سلبية التي
تبعده عن التطور الأمثل والرفعة يف الأداء والإتقان يف املهام
الوظيفية ب�شكل ف ّعال ومتميز .

ال�شعور بالإيجابية والثقة بالنف�س

�أهمية العمل �ضمن فريق
 mخلق بيئ ٍة محُ فزة للعمل ،فالعمل �ضمن فريق ُي�شجع املبادرات،
وينمي قدراته ومواهبه الإبداعية.
و ُي�شعر الفرد ب�أهمية ما يقوم بهّ ،
 mم�ساعدة الأ�شخا�ص الذين يواجهون م�شاكل ات�صالية مع
اجلماعي يدمج
النا�س ب�سبب اخلجل �أو التلعثم وغريه ،فالعمل
ّ
جمموعات
بفريق واح ٍد ي�س ّهل عليهم التوا�صل الحق ًا مع
ه�ؤالء
ٍ
ٍ
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�أكرب يف املجتمع والبيئة املحيطة.
 mتقوية القيم الإن�سانية والأخالقية يف املجتمع؛ فغالب ًا ما
اجلماعي على ت�رصفات الأع�ضاء خارج
تنعك�س روح العمل
ّ
أجيال نا�ضج ٍة واعدةٍ مت ّد ج�سور العطاء من
الفريق ،وبالتايل خلق � ٍ
حولها.

تعد الثقة بالنف�س حافزاً قوي ًا للتخل�ص من الروتني،
فهناك الكثري من ال�سلبيني املوجودين يف حميط من يرغب
بالتجديد ،وي�ؤثرون ب�شكل �سلبي عليه ،مما مينعه من ك�رس
الروتني ،ب�سبب �شعوره باخلوف ،والرتاجع عن التجديد ،فيعود
�إىل منط حياته اليومي دون �أن يخرج بنتيجة.

ً
درجة درجة
ابد�أ رحلتك العملية
عليك �أن متنح ك ّل درجة الوقت الكايف لتعلّم �أ�سا�سياتها
واال�ستمتاع بفهمها والتغلّب عليها ،ف�� ّإن قفزك ال�رسيع
عن درجات ال�سلم يف العمل من �ش�أنه �إ�ضاعة �سنينك على
الفراغ.

حكم عن االبت�سامة
 mال حتزن على �أمر قد انتهى ،ولكن ابت�سم لأنه قد ح�صل.
 mيبد�أ ال�سالم باالبت�سامة.
 mكنت �أبت�سم بالأم�س ،و�أنا �أبت�سم اليوم ،و�س�أبت�سم يف الغد..
لأنه وبكل ب�ساطة احلياة ق�صرية جداً للبكاء على �أي �شيء.
 mعندما يبد�أ يوم جديد ،ابت�سم بامتنان.
� mسوف جتد ب�أن احلياة ما زالت جديرة باالهتمام� ،إذا
�أظهرت ابت�سامتك.
 mاالبت�سامة هي الطريقة الأف�ضل لالبتعاد عن املتاعب
حتى و�إن كانت متاعب غري حقيقية.
 mتبقى االبت�سامة �أكرث الهدايا جما ًال ،ولن ُتن�سى �أبداً.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

جممع ال�سلطان قابو�س
الريا�ضي ببو�شر

فوائد الرطب

يعد جممع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي
ببو�رش م��ن �أح���دث املجمعات ال�شبابية
العاملية ،وقد نال ميدالية اليون�سكو عام
1995م ،ك�أف�ضل م�ؤ�س�سة �شبابية تقدم
خدمات ريا�ضية وتربوية متميزة لل�شباب
نظرا للطفرة الريا�ضية التي مت ا�ستحداثها
م���ؤخ��را على من�ش�آته امل��ت��ع��ددة ،حيث
مت افتتاحه يف ع��ام 1985م ،وي�شتمل
ع��ل��ى م��ق�����ص��ورة �سلطانية ،ومق�صورة
خا�صة �أخ���رى( ،من�صة وق��اع��ات لكبـار
ال�شخ�صيـات) ،ومكـان لل�صـالة ،ومدرجـات
عامـة تت�سـع لأكثـر من (� )30ألـف متفـرج.
 mملعـب كـرة قـدم( ,ع�شـب طبيعي) ،مع
م�ضمار لألعاب القوى ( )8حارات (دويل)
و�ألعـاب ميـدان.
 mي�����ض��م الإ����س���ت���اد وح����دة خا�صة
للإ�سعافات الأول��ي��ة ,وم��رك � ًزا لل�رشطة,
وغرفًا لتغيري املالب�س ،وغرفة للحكام.

منها الآتي:
 محُ اربة اجلذور احلرة وحماية اخلاليا:مب�ضادات الأك�سدة ،ومنها
غني ًا جداً
ِ
يعد الرطب ّ
حيث تقلّل هذه امل�ضادات
مركبات الفالفونويد؛ ُ
االلتهابات.
من
ِ
 املُحافظة على �صح ِة العظام :يعدباملعادن مثل الف�سفور
الغنية
ِ
الرطب من الفواكه ّ
والبوتا�سيوم والكال�سيوم واملغني�سيوم ،وجميع
ه��ذه امل��ع��ادن لها دور يف تقليلِ احتمالي ِة
أمرا�ض العظام مثل ترقق العظام.
الإ�صاب ِة ب� ِ
الدم :ويعود
 َتنظيم م�ستويات ال�سكر يف ِوم�ضادات
ألياف
ِ
ذلك �إىل حمتواه العايل من ال ِ
الأك�سدة وانخفا�ض م�ؤ�رش اجلهد ال�سكري له.

�شجرة الزيتون

ن�صائح عن احلياة

لعبة الرجبي

م��ن ال��ن��ب��ات��ات ال�����ش��ج��ري��ة التابعة
للف�صيلة الزيتونية ،وه��ي من الأ�شجار
املعمرة دائمة اخل�رضة ،وتعد ذات ثروة
بيئية واقت�صادية ،وهي �شجرة مباركة
ورد ذكرها يف القر�آن الكرمي ،وذات ثمار
م��ب��ارك��ة ،وت�شتهر زراع��ت��ه��ا يف منطقة
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،ويعود
تاريخ زراعتها �إىل �أكرث من �أربعة �آالف
�سنة قبل امليالد ،وتعد �شجرة الزيتون من
�أكرث الأ�شجار ا�ستخدام ًا حول العامل ،حيث
ت�ستخدم يف الغذاء ،والدواء ،والطاقة ،ويف
الزينة والأثاث.

• �إذا ن�صحك �شخ�ص بق�سوة ال تقاطعه؛ بل
حب عظيم،
ا�ستفد من مالحظته ،فوراء ق�سوته ٌّ
املنبه لأ ّنه �أيقظه.
وال تكن كالذي ك�رس ّ
• ال حتكم على م�ستقبلك من الآن ،فالأنبياء
وال�سالم رعوا الغنم ثم
عليهم �أف�ضل ّ
ال�صالة ّ
قادوا الأمم.
فال�سهم
• ال تي�أ�س �إذا رجعت خطوة للوراء،
ّ
يحتاج �أن ترجعه للوراء لينطلق بقوةٍ �إىل الأمام.
• ال تب�صق يف البئر فقد ت�رشب منه يوماً.
ال�شامتني فت�صبح غداً من
• ال تكن اليوم من ّ
املُب َتلني.
• �إذا �أردت �أن تعرف خلق الإن�سان فانظر �إىل
كيفية تعامله مع من هو �أقل منه ولي�س تعامله
ّ
مع ر�ؤ�سائه.
• ال ت�شغل نف�سك بكرثة التفكري :مل��اذا قالوا
بربك ثم بنف�سك ،طاملا هم
ومل��اذا فعلوا؟ ثق ّ
ب�رش فلي�س لديهم �سوى الكالم.
ٌ
• عندما يخطئ �سهمك ال تفكّر ما �سبب اخلط�أ،
ال�سهم ال ّثاين وفكّر كيف ت�صيب
ولكن ا�سحب ّ
بطريقةٍ �صحيحة.

ن�ش�أت لعبة الرجبي يف عام 1833م
خالل مباراة لكرة القدم ،حيث التقط الطالب
(وليم ويب �إلي�س) الكرة وحملها بني ذراعيه
ورك�ض بها ليودعها مرمى الفريق اخل�صم
خمالفا القواعد ،ولكن هذه املخالفة �أدت �إىل
ابتكار لعبة جديدة ،فو�ضعت قوانينها يف
بريطانيا عام 1836م ثم انت�رشت منها.
�أم��ا امللعب املخ�ص�ص لتلك الريا�ضة
فهو م�ستطيل ال�شكل يبلغ طوله ( )144مرت
و( )69مرت من حيث العر�ض ،وتوجد يف
ار�ضية امللعب منطقة ت�سمى مبنطقة الهدف
متتد ه��ذه املنطقة ( )22م�ترا خلف خط
املرمة وخط الو�سط.
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تتميز والية �صور مبواقعها اخلالبة يف ال�سهول
واجلبال ،ويعتمد �أهلها وال �سيما يف املناطق اجلبلية
على مياه الأفالج ،حيث يوجد بالوالية (� )107أفالج.
وت�شتهر والية �صور بفلج تاريخي مت �ضمه �إىل
قائمة ال�تراث العاملي مبنظمة اليون�سكو يف يونيو
عام 2006م وهو فلج (اجليلة) ويقع بقرية (اجليلة)
اجلبلية التابعة لنيابة طيوي.
ويعد فلج (اجليلة) من الأفالج العينية ,ويتغذى
من وادي �شاب بنيابة طيوي وهو امل�صدر الرئي�سي
ملياه البلدة ،ويبلغ طول قناته ( )161م�تراً ،وهي
عبارة عن قناة مك�شوفة تبد�أ من املنبع وتنتهي
بحو�ض جتميع املياه ،وتقع مبحاذاة اجلبل وعلى
ارتفاع كبري ،وميتاز هذا الفلج ب�أنه ينبع من منطقة
�صخرية �صماء من �صخور احلجر اجلريي الثالثي،
وتتميز مياهه بالنقاوة.

�أفقي:
� - 1أكرب دولة يف العامل من حيث امل�ساحة،
مدينة وميناء فل�سطيني حمتل.
 - 2يتمايل يف م�شيته ،عك�س �إدبار.
� - 3رضوري �أو �أ�سا�سي (م) ،خمل�ص �أو �صدوق.
 - 4يف البي�ضة (م) ،قطر �أو م�رص ،حرف جر.
 - 5من�صف� ،أحرف مت�شابهة.
 - 6ال ي�صل �أو يهجر.
 - 7وقف بعد قعود ،عك�س دنا (م).
 - 8عملة �أ�سيوية ،مل يكتم� ،ضوء.
 - 9واد بجهنم ،عك�س �سيد.
 - 10ح�صينة ،عا�صمة اململكة الها�شمية
الأردنية.
عمودي :
 - 1مطربة جزائرية مت�ألقة.
 - 2عك�س �أمام� ،رشيعة �أو نامو�س.
 - 3حول �أو عام� ،سبح ،مت�شابهان.
 - 4عك�س ميت (م) ،الذ (م)� ،صناديق (م).
 - 5مخ العبادة وهو طلب ال�شيء �أو الأمر من

 nالنملة ت�ستطيع �أن حتمل وزن��ا يفوق وزنها
بـ(� )50ضعفا.
 nنبات الرنج�س يقتل �أعداءه؟ .فهو يقتل �أي نبات
ينمو بجوارة.
 nالعنكبوت ال يرى فري�سته ،و�إمنا ي�ستدل على
وجودها ومكانها بوا�سطة االهتزازات ال�صوتية
التي ت�صدرها �شبكته والتي ت�صل �إىل ()10.000
هريتز.
 nالأ�سد يخاف من �صوت الديك.
 nاخلنف�ساء تعد مبثابة حانوتي عامل احل�رشات،
فهي عندما جتد حيوان ميت ولو كان يكربها
حجم ًا مثل ف�أر ميت ف�إنها تبد�أ عملها على الفور
و حتفر الأر���ض حتته مبا�رشة حتى ي�سقط يف
احلفرة وينهال عليه الرتاب.
وهناك �سبب وراء ه��ذا الن�شاط وه��و �أن �أنثى
اخلنف�ساء ت�ضع بي�ضها يف ه��ذا القرب احلديث
فعندما تفق�س يرقاتها جتد غذائها من اللحم
متوفرا.
ً
 nالثعلب �إذا ا�شتد به اجلوع ي�ستلقي على ظهره
ويحتب�س نف�سه �إىل داخل بدنه حتى ينتفخ فيظن
الطري �أنه ميت فيقع عليه فيثب الثعلب على الطري
و ي�أكله.

� wإناث �أ�سماك القر�ش لديها جلود �أكرث
�سمك ًا من الذكور.
 wيتكون اجلهاز الهيكلي لدى الإن�سان
البالغ من ( )٢٠٦عظمات� ،أ�صغرها
عظام الركبة ،لكنه يولد بحوايل ()270
عظمة ،يندمج بع�ضها ببع�ض �أثناء
النمو.
 wال ي��خ� ِّزن �سنام اجلمل امل��اء و�إمن��ا
يخ ّزن الدهون� ،أما املاء فيتم تخزينه
يف جمرى الدم.
 wي��ن��ب�����ض ق��ل��ب الإن�������س���ان ت��ق��ري��ب� ًا
( )115000مرة خالل اليوم ،وي�ستطيع
اال�ستمرار بالنب�ض ،حتى لو مت ف�صله
عن اجل�سم.
 wخاليا القلب ال ت�ستمر باالنق�سام
والنمو ،لذلك ال ُي�صاب القلب بال�رسطان.
 wال�ضحك مفيد ل�صحة القلب  ،فال�ضحك
ُي َقلل من التوتر ،ويزيد من مناعة اجل�سم.

الكلمـــات املتقاطعـــة

��دم الفواكه ا َ
مل��زروع��ة
يعد الرطب من �أق� ِ
يف العا ِمل وتنمو �شجرة النخيل يف املناطقِ
بلدان
راع ُته ب�شكلٍ كب ٍري يف ِ
اال�ستوائي ِة وتزدهر ِز َ
ال�رشق الأو�سط ،ويوجد �أكرث من ( )2000نوع
والرطب معظمه يجفف لي�صبح مت� ً�را ،وثمرة
الرطب ناعمةٌ ،وع��اد ًة ما يكون �صغري احلجم
وي�تراوح لونه من الأحم ِر الفاحت �إىل الأ�صف ِر
الفاقع ،كما يتميز مبذاقه احللو ،ولذلك يمُ كن
احللويات،
و�صفات
ا�ستخدام الرطب والتمر يف
ِ
ِ
�أو كوجبةٍ خفيفةٍ  ،وغري ذلك من الطرقِ املُختلفة،
غني بالعنا� ِرص
بالإ�ضاف ِة �إىل ذلك ف� ّإن الرطب ّ
ألياف،
الفيتامينات
الغذائية من
ِ
واملعادن وال ِ
ِ
ّ
كما �أ ّنه يحتوي على كميات مرتفعةٍ من ال�سك ِر
الطبيعي ،ولذلك ميكن اعتباره بدي ًال جيداً لل�سك ِر
املُ�ص ّنع يف ح��الِ الرغب ِة بتناول �شي ٍء حلو،
حيث
ولكن يجب االنتباه �إىل الكمي ِة املتناولة؛ ُ
� ّإن تناول كميةٍ كبريةٍ منه يمُ كن � ّأن ي�ؤدي �إىل
للرطب فوائد كثرية للج�س ِم ،نذكر
الوزن.
زيادة
ِ
ِ

فلج اجليلة

هل تعلم

معلومات عامة

اهلل -عزوجل -والتو�سل �إليه يف ذلك.
 - 6رجاء ،غزوة �إ�سالمية.
 - 7يكبل ،ثلثا «عني» ،ن�صف «بعيد».
 - 8ولد ،ا�ضطراب البحر (م)� ،أجل.

 - 9ح��رف مو�سيقي ،عا�صمة دولة
نووية.
 - 10عائلة ملكية حاكمة باخلليج
العربي ،حيوان مفرت�س (ن) (م).
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ال�ص ْدقُ ،
ال�سلُوكِ َّي ِ
ممِ َّ ا َ
ات التي َي ْن َبغِي َعلَى امل َْر ِء �أَ ْن َي َّت ِ�ص َف ِب َها َد ْو ًما َو َب ْع َد ا ِإليمْ َ ِ
ان هي ِّ
ال�شكَّ فِ ْي ِه َ�أ َّن مِ ْن �أَ ْعظَ ِم ُّ
ا�س ال ِّنفَاقِ .
َ
ا�س ا ِلإيمْ َ ِ
كيف الَ ،و َق ْد ُع َّد ِّ
ان ،كَ َما �أَ َّن َنق ِْي َ�ض ُه �-أَال َو ُهو ال َكذ ُِب� -أَ َ�س ُ
ال�ص ْدقُ �أَ َ�س َ
ال�ض ِّي ُقَ ،فل َْن ُن َغاد َِر مِ ْق َد َار ُمطَ َا َب َق ِة َما َي ْنطِ ُق ُه
ال�ص ْد ِق مِ ْن َح ْي ُث َم ْع َنا ُه َّ
َوحِ ْي َن َما َن ْذ َه ُب �إِلىَ َت ْو ِ�ض ْي ِح َم ْع َنى ِّ
الواقِ َعةَِ ،و�أَ َّما ا َ
ال�صادِقَ َم َع
ل َِ�س ُ
مل ْع َنى الأَ َع ُّم َف ُهو ُمطَ ا َب َق ُة الظَّ اهِ ِر ل ْل َباطِ ِنَ ،و َح ْي ُث � َّإن َّ
ان امل َْر ِء ِلل َْحق ِْي َق ِة َ
ُون بمِ َ ا ُيظْ ِه ُر ُه كَ َما ُي ْبطِ ُن ُهَ ،و َق ْد ذَكَ َر َر ُّب ال ِع َّز ِة فيِ ال ُق ْر� ِآن
امل َْولىَ ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ َو َم َع ال َّن ِ
ا�س ال ُب َّد َو�أَ ْن َيك َ
لل�صاد ِِقَ ،ح ْي ُث َقالَ َت َعالىَ ِ } :ل َي ْج ِز َي َهّ ُ
ور ِة ا ُ
ال َك ِريمْ ِ ا ُ
ني ِب ِ�ص ْد ِق ِه ْم
ال�صا ِد ِق َ
مل َقا ِب َل ِة َّ
الل َ ّ
مل َنافِ َق فيِ
ُّ
ال�ص َ
اب .) 24 :
َو ُي َع ِّذ َب المْ ُ َنافِ ِق َ
ني  ( {..الأَ ْح َز ُ
ال�ص ْد ِقَ ،وعِ ظَ ُم َم ْن ِز َل ِتهَِ ،و َذلِكَ
ُون�ُ -س ُم ُُّو ِ
وكَ َما َذ َه َب �إِل َْي ِه ال ُعل ََما ُء َوال َعا ِرف ََو َي َّت ِ�ض ُح َل َنا وب َِجال ٍء َ
ال�صَ ،و َح ْي ُث َذلِك
ال�ص ْدقُ بِالإِ ْخ ِ
ا�ص ًة �إِ َذا َما ِا ْقترَ َ َن ِّ
مِ ْن خِ اللِ ِت ْلك ُُم ال ِق َي ِم التي ُت َع ُّد �أَف ُْر ًعا مِ ْن ُهَ ،خ َّ
اع َة َم َع ال ُّز ْهدَِ ،وبِا ُ
يمَ ،واخل َْو ُف َم َع
الر َ�ضاَ ،وال َق َن َ
مل َقابِلَ ُه َنالِكَ ال َي ِقينْ ُ َوال َّتعظِ ُ
نجَ ِ ُد َّ
ال�صبرْ َ َم َع ِّ
ا َ
حل َياءَِ ،وامل ََح َّب ُة َوا ِلإ ْجاللُ .
ال�ص ْد ِق فيِ َمظَ اهِ َر ُم َت َع ِّد َدةٍ َ ،و َعلَى َر�أْ�سِ َها َما ُي�صد ُق ُه َقل ُْب امل َْر ِء ِ�إيمْ َ ا ًنا،
َو َي�أْتِي تجَ ْ �سِ ي ُد ِّ
نىَ ،و َق ْد �أَ َم َر ا ُ
هلل َت َعالىَ
َوكَ َذلِكَ ال ِّن َّي ُة َّ
ال�صا ِد َق ُة فيِ الأَ ْع َمالِ َ ،و�أَ ْي ً�ضا ِ�ص ْدقُ الك ِ
َالم َلفْظً ا َو َم ْع ً
عِ َبا َد ُه ا ُ
ِين � َآم ُنواْ
ني ِب ِّ
مل�ؤمِ ن َ
ال�ص ْد ِقَ ،ح ْي ُث َقالَ ُ�س َب َحا َن ُه فيِ كِ َتـا ِب ِه ال َع ِز ْيـ ِزَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ني{ ( التوبة .) 119 :
ال�صا ِد ِق َ
ا َّت ُقواْ اللهّ َ َوكُ و ُنواْ َم َع َ ّ
ال�ص ْدقَ فيِ ال َق ْولِ ُي�ؤ ِّدي ِ�إلىَ
َو ِ�إ َذا َما َتطَ َّر ْق َنا ِ�إلىَ �أَ َه ِّم ف َ
ال�ص ْد ِقَ ،ف ِ�إ َّن َنا َ�س َن ِج ُد َ�أ َّن ِّ
َ�ضائِلِ ِّ
ِين � َآم ُنوا ا َّت ُقوا
ِّ
الح فيِ الأَ ْح َوالِ َ ،ح ْي ُث َي ُقولُ َت َعالىَ َ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
وال�ص ِ
ال�ص ْد ِق فيِ ال َع َملِ َّ ،
َ
الل َو ُقولُوا َق ْولاً َ�سدِي ًدا ُي ْ�صل ِْح َلك ُْم �أ ْع َما َلك ُْم َو َي ْغف ِْر َلك ُْم ُذ ُنو َبك ُْم َو َمن ُيطِ ْع َهّ َ
َهّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد
اب .) 71-70:
فَا َز ف َْو ًزا َعظِ ً
يما{ ( الأَ ْح َز ُ
ال�ص ْد ِق فيِ ال ِف ْعلِ َ ،و َه َذا ُهو ِب َع ْي ِن ِه ال َع َملُ
ال�ص ْدقُ فيِ ال َق ْولِ �إِىل ِّ
فَطَ ب ِْيع ٌِّي �أَ ْن ُي�ؤَ ِّدي ِّ
ال�صال ُِح.
َّ
ال�صادِقُ َّ
ان
ال�صبرْ ِ َوا ِلإ ْخ ِ
ال�ص�َ ،ش ْه ِر َر َم َ�ض ِ
اب َ�ش ْه ِر ِّ
َو َها َن ْح ُن َعلَى َم ْق َر َبةٍ من َع َت َب ِة َب ِ
ال�ص ْد ِق َو َّ
ا ُ
ال�ص ال ِّن ََّيةِ،
اركِ َ ،وا َّلذِي ُي َع ُّد َ�سان َِح ًة َعظِ ْي َمةًَ ،وف ُْر َ�ص ًة ثَمِ ْي َنةً ،ل ِِ�ص ْد ِق ال َع ِزيمْ َ ةَِ ،و�إِ ْخ ِ
مل َب َ
َو َت ْق ِو َي ِة الإِ َرا َدةَِ ،و َح ْي ُث ُعل ُّو هِ َّم ِة ا ُ
ام كُ ِّل
العميد الركن/
مل�ؤمِ ِن َ ّ
ال�صاد ِِق ،ال َقا ِد ِر َعلَى َ�ض ْبطِ ال َّنف ِْ�س� ،أَ َم َ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
هر الف َِ�ض ْيلَ  -ف ُْر َ�ص ٌة َي َت َجلَّى فِ ْي َها
ال�ص ْدقَ َ ،ق ْو ًال َو َع َمالًَ ،ب ْل ُهو �-أي َّ
فِ ْع ٍل ُم ْن َك ٍر َي َت َنا َق ُ
�ض َو ِّ
ال�ش َ
خليرْ ِ فيِ َ�ش ْه ِر ا َ
�ض ا َ
الوطَ ن َِّي ِة ا َ
الوطَ ِن
الوطَ ِن ا ِ
حل َّقةَِ ،ن ْح َو �أَ ْر ِ
مل ْعطَ اءَِ ،و َ�س ِّي ِد َ
خليرْ ِ َ ،ن ْح َو َه َذا َ
ِ�ص ْدقُ َ
َاء فيِ َو ْع ِدهَِ ،فنرَ َ ى َومِ ْن َح ْو ِل َنا َما َو َع َد ِب ِه َجال َل ُت ُه �-أَ ْب َقا ُه ا ُ
ر َعا ُه ا ُهلل-
هلل -ال َّذي َ�ص َدق َوف ً
َ
ان ا َ
ات الع ِْمال َقةَِ ،وا ُ
مِ َن ا ُ
خليرْ ِ َوال َّن َماءَِ ،و َح ْ�س ُب َنا
مل ْك َت َ�س َب ِ
مل ْن َج َز ِ
الوطَ ن َِّي ِة فيِ كُ ِّل ُب ْق َعةٍ مِ ْن ُع َم َ
ات َ
ر َعا ُه ا ُِ�صَ ،وبا ُ
ِلم َحافَظَ ِة
ال�ص ْد ِق َوال َع َملِ اجلَا ِّد امل ُْخل ِ
هلل -مَ ُ
ِّ
نو َذ ًجا َو ُق ْد َو ًة فيِ
مل َقابِلِ َول ُ
َج َاللَت ُه َ
ال�ص َو�أَ َمانَةٍ .
اج َبا ِت َناَ ،و ِب ُك ِّل �إِ ْخ ٍ
ام َنا َو َو ِ
َعلَى كُ ِّل َذلِكَ َ ،عل َْي َنا َجمِ ْي ًعا �أَ ْن ن َْ�صدقَ فيِ َت ْنف ِْي ِذ َنا لمِ َ َه ِّ
ال�سان َِح ُة ا ِلإيمْ َ ان َِّيةُ�ِ ،ص ْد ُقنَا َن ْح َو َوطَ ِن َنا
ال�ص ْد ِق َوا ِلإ ْخ ِ
َف َهن ِْي ًئا َل َنا ب َِ�ش ْه ِر ِّ
ال�صَ ،و َهن ِْي ًئا َل َنا َه ِذ ِه َّ
مل َف َّدىَ ،ر َعا ُه ا ُ
هلل َو َ�س َّد َد َعلَى طَ ِريقِ ا َ
ال َغاليِ َ ،و ُ�سلْطَ ا ِن َنا ا ُ
خليرْ ِ ُخطَ ا ُه.
ال�سامِ ي لجِ َال َل ِت ِه
(ج ْن ُد ُع َم َ
ان) �أَ ْن َن ْرف ََع ِلل َْم َق ِ
َو َه ِذ ِه ف ُْر َ�ص ٌة طَ ِّي َب ٌة �أَ ْغ َتن ُِم َها َو ِن َيا َب ًة َع ْن َه ْي َئ ِة تحَ ْ ِر ْي ِر مجَ َ َّل ِة ُ
ام َّ
 َر َعا ُه ا ُاء،
الوالءَِ ،و�أَ ْبل ََغ �آ َي ِ
ِار ِ
ال�ص ْد ِق َوالإِ ْخ ِ
ا�سا َ�صا ِد ِق َ
ات ِّ
ال�صُ ،ج ُنو ًدا �أَ ْوفِ َي َ
ني �أُ َم َن َ
ات َ
هلل � -أَ ْ�س َمى عِ ب َ
اءَ ،و ُح َّر ً
ال�ش ْه َر الف َِ�ض ْي َل َعلَى َجال َل ِت ِه بِا َ
ام َو َن ْح ُن �أَكْ ثرَ ُ
خليرْ ِ َوال ُي ْم ِن َوالبرَ َ كَ ِ
ني امل َْولىَ َ�س ْب َحا َن ُه �أَ ْن ُيعِي َد َه َذا َّ
َداعِ َ
اتَ ،وكُ لُّ َع ٍ
ال�س َدا ُد.
ال�صا َو ِ�ص ْد ًقاَ ،وبِا ِ
ِ�إ ْخ ً
هلل ال َّت ْوفِ ْي ُق َو َّ
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