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ت�ضطلع قوات ال�سلطان امل�سلحة بواجبات و�أدوار وطنية ج�سيمة ،فبالإ�ضافة �إىل واجبها
الوطني املقد�س يف حمل �أمانة الدفاع عن الوطن الغايل والذود عن حيا�ضه الطاهرة براً
وجواً وبحراً ،وحرا�سة مكت�سباته ،وحماية منجزات نه�ضته املباركة ،ف�إنها تقوم �أي�ض ًا
بتقدمي خدمات وم�ساعدات وطنية جليلة وعديدة ،م�سخرة كافة �إمكاناتها الب�رشية واملادية
خدمة للمواطن ،وكل من يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة� ،أر�ض ُعمان اخلري والعطاء ،والأمن
واال�ستقرار.
هنالك �أوجه عديدة ومتنوعة لتلك املهام والأدوار الوطنية التي تقوم بها قوات ال�سلطان
امل�سلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى بكافة ت�شكيالتها و�صنوفها ،و�إن منت�سبيها يف طليعة
�أبناء ُعمان يف تقدمي الواجب الوطني متى ما تطلَّب الأمر ذلك ،ومن بني تلك املهام الوطنية
تت�رشف بها على �سبيل املثال ال احل�رص ما تق ِّدمه من م�ساعدات للمواطنني واملقيمني
التي
َّ
جراء الأنواء املناخية اال�ستثنائية التي ت�شهدها البالد بني احلني والآخر ،والتي
املت�أثرين َّ
كان �آخرها اجلهود الإن�سانية املقدمة لقاطني بع�ض املناطق والقرى يف حمافظتي �شمال
جراء التداعيات الناجتة عن املنخف�ض اجلوي (الغفران)
وجنوب ال�رشقية ،والتي ت�أثرت َّ
فمنذ الإعالن عن هذه احلالة اجلوية مت فوراً و�ضع خطط التعامل مع مثل هكذا حاالت ومبا
يتنا�سب ومتطلبات هذه احلالة من البحث والإنقاذ ،وعمليات الإغاثة والإخالء ونقل املواد،
واال�ستجابة لتقدمي الإ�سناد للجهات احلكومية الأخرى املعنية بقطاعات البنية الأ�سا�سية من
طرق و�صحة وماء وكهرباء وغريها.
ت�أتي اخلدمات وامل�ساعدات التي تقدمها قوات ال�سلطان امل�سلحة يف احلاالت الطارئة
والأنواء املناخية حر�ص ًا منها على دعم املجهود الوطني يف مثل هذه الظروف ،ويف �إطار
تكامل وتظافر اجلهود بني كافة القطاعات الع�سكرية واملدنية ذات العالقة والتي ت�سري وفق
اخلطط املنظمة ،والتمر�س عليها من خالل التمارين والتدريبات امل�شرتكة املوحدة ،وبالتايل
�أ�صبحت هذه اجلهود ت���ؤ َّدى مبهنية واح�تراف ،وت�ستثمر خري ا�ستثمار ،و�أ�صبح املواطن
�ستب�رشا بقدوم طالئع منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة يف املناطق املت�أثرة ،وعلى ثقة
ُم
ً
مب�ستوى وجودة اخلدمات وامل�ساعدات التي �ستقدم له وللمقيمني على �أر�ض الوطن ،و�ستبقى
دائما قوات ال�سلطان امل�سلحة م�صدر �أمن واطمئنان للمواطن يف كل �شرب من هذا الوطن
العزيز.
هيئة التحرير
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جاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -يرت�أ�س اجتمـــــــــــــــــــاع جملـ�س الـوزراء املوقــر ببيــت الربكــة العامـر

جاللة ال�سلطان املعظم ي�ؤكد على مراعاة
احلفاظ على اجلوانب احلياتية للمواطنني

تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه -فرت�أ�س يوم  4/30اجتماع جمل�س الوزراء املوقر ببيت الربكة العامر.
وقد ا�ستهل جاللة ال�سلطان املعظم ـ �أبقاه اهلل  -االجتماع بالتوجه �إىل
اً
�سائل املوىل عز وجل �أن
اخلالق عز وجل باحلمد وال�شكر والثناء على نعمه،
العماين بقرب حلول �شهر
ُيدمي هذه النعم على البالد ،مهن ًئا جاللته ال�شعب ُ
رم�ضان املبارك �أعاده اهلل على املواطنني واملقيمني والأمة الإ�سالمية باخلري
والربكات.
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ث���م ت��ف�����ض��ل ج�لال��ت��ه ـ �أب���ق���اه اهلل -
با�ستعرا�ض عدد من الأم��ور ،فعلى ال�صعيد
املحلي �أب���دى جاللته ارت��ي��اح��ه مل�سرية
التنمية ال�شاملة التي تعم كافة �أرجاء الوطن،
م�شي ًدا جاللته مبا حتقق من معدالت منو،
وقد �أكد جاللته � -أع��زه اهلل ـ �أهمية العمل
على تهيئة املناخ املنا�سب جلذب املزيد من
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية وخا�صة
يف املناطق احلرة وال�صناعية واالقت�صادية
مع مراعاة احلفاظ على اجلوانب احلياتية
للمواطنني.
ويف �إط��ار ا�ستعرا�ض ح�رضة �صاحب
اجل�لال��ة ال�سلطان امل��ع��ظ��م ـ �أب��ق��اه اهلل ـ
للتطورات الإقليمية والدولية ،تف�ضل جاللته

جاللته يبدي ارتياحا مل�سرية التنمية ال�شاملة
التي تعم كافة �أرجاء الوطن

ف�أكد حر�ص ال�سلطنة الدائم وامل�ستمر على
التعاون مع كافة اجلهود املبذولة لدعم
احل��وار والتفاهم بني ال��دول �ضما ًنا لأمن
وا�ستقرار ال�شعوب.
ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع تف�ضل جاللة
ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل ورع���اه-
بالتطرق �إىل ع��دد من اجل��وان��ب التي تهم
ال��وط��ن وامل��واط��ن�ين ،و�أ���س��دى توجيهاته
الكرمية لكافة م�ؤ�س�سات الدولة بالعمل على
النهو�ض بالعديد من اجلوانب ذات ال�صلة
مب�سرية التطوير ال�شامل حتقي ًقا للأهداف
املرجوة ،متمن ًيا جاللته للجميع التوفيق ملا
فيه دوام اخلري واالزده��ار لعمان و�شعبها
الأبي.

احلر�ص الدائم على التعاون
مع كافة اجلهود املبذولة لدعم
احلوار والتفاهم بني الدول
�ضما ًنا لأمن وا�ستقرار ال�شعوب
العمل على النهو�ض بالعديد
م��ن اجل��وان��ب ذات ال�صلة
مب�سرية التطوير ال�شامل
7
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معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين

ا�ستقبل معايل الفريق �أول �سلطان بن حممد الن ُعماين
وزي��ر املكتب ال�سلطاين ي��وم  5/5الفريق �أول ال�سري
نيكوال�س كارتر رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين.
ورح��ب معايل الفريق �أول وزي��ر املكتب ال�سلطاين
ّ
بال�ضيف ،ومت تبادل الأحاديث الودية وا�ستعرا�ض م�سرية
العالقات التاريخية الطيبة التي تربط ال�سلطنة باململكة
املتحدة ،من جانبه �أ�شاد الفريق �أول رئي�س �أركان الدفاع
الربيطاين مبتانة العالقة مع ال�سلطنة� ،إىل جانب التطرق
�إىل عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة الفريق الركن �أحمد بن حارث النبهاين
رئي�س �أرك��ان ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ،و�سعادة �سفري
اململكة املتحدة املعتمد لدى ال�سلطنة.

قوات ال�سلطان امل�سلحة حتتفل بذكرى (غزوة بدر الكربى)

ا�ستقباالت معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع

• ا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج ي��وم  5/5الفريق �أول ال�سري
نيكوال�س كارتر رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين.
ورحب معايل ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون
الدفاع برئي�س �أركان الدفاع الربيطاين ،وقد مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض جماالت التعاون الع�سكري القائم بني
ال�سلطنة واململكة املتحدة وتعزيزه .
ح�رض املقابلة الفريق الركن �أحمد بن حارث
النبهاين رئي�س �أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة ،كما
ح�رضها من اجلانب الربيطاين �سعادة �سفري اململكة
امل��ت��ح��دة املعتمد ل��دى ال�سلطنة ،وملحق ال��دف��اع
الربيطاين مب�سقط.
• وا�ستقبل معايل ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب
البو�سعيدي الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع مبكتبه
مبع�سكر بيت الفلج يوم  5/15معايل املكرم �أهن
جيو باك رئي�س اللجنة الدائمة ل�ش�ؤون الدفاع الوطني
يف الربملان الكوري.
مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية ،وا�ستعرا�ض
جماالت التعاون القائمة بني البلدين ال�صديقني ،وبحث
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ي�ستقبل رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين
ا�ستقبل الفريق ال��رك��ن �أح��م��د ب��ن ح��ارث
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
مبكتبه مبع�سكر املرتفعة يوم  5/5الفريق �أول
ال�سري نيكوال�س كارتر رئي�س �أرك��ان الدفاع
الربيطاين.
يف ب��داي��ة املقابلة رح��ب ال��ف��ري��ق الركن
رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة بال�ضيف
الربيطاين ،كما مت تبادل وجهات النظر ،وبحث
عدد من الأمور الع�سكرية ذات االهتمام امل�شرتك.
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• احتفلت قوات ال�سلطان امل�سلحة مبختلف
ت�شكيالتها ووحداتها بذكرى غزوة بدر الكربى،
حيث نظم التوجيه املعنوي برئا�سة �أرك��ان
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة م�ساء ي��وم 5/22
اً
احتفال دين ًيا بهذه املنا�سبة بجامع مع�سكر
املرتفعة حتت رعاية الفريق الركن �أحمد بن
حارث النبهاين رئي�س �أرك��ان قوات ال�سلطان
امل�سلحة.
و�أل��ق��ى امل��ك��رم ال�شيخ زاه���ر ب��ن عبداهلل
العربي ع�ضو جمل�س ال��دول��ة حما�رضة قيمة
بهذه املنا�سبة اجلليلة �أ�شار فيها �إىل �أن غزوة
بدر الكربى كانت حدثا تاريخيا عظيما غري
جمرى تاريخ الب�رشية من ظلمات الوحل �إىل
�أن��وار الهداية ،وكانت هذه الغزوة فا�صال بني
دع��وة احل��ق وب�ين دع��وة ال����شرك ،فقد ج��اءت
متكينا وت�أييدا ون�رصة للم�سلمني وعلوا ل�ش�أنهم،
وجتلت فيها معاين الت�ضحية وال�صرب والن�رصة
لدين اهلل ،كما �أن ه��ذه ال��غ��زوة ا�شتملت على
العديد من مراحل التخطيط وا�ستقراء الدالالت
التي ينبغي اال�ستفادة منها ،وتطرق املحا�رض
يف حما�رضته �إىل �أن هذه الغزوة �أعزت الإ�سالم
و�أهله ون�رصته ورفعت راية الإ�سالم وامل�سلمني.
ويف ختام املحا�رضة ،توجه املكرم ال�شيخ
ع�ضو جمل�س الدولة بالدعاء ب���أن يحفظ اهلل
بالدنا العزيزة بالأمن والأمان ،و�أن يدمي عليها
ال�سالم بقيادة موالنا ح�رضة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان املعظم ،وجميع بالد امل�سلمني من �رش

الفنت ما ظهر منها وما بطن.
ح�رض املنا�سبة اللواء الركن مطر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء
الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،واللواء الركن بحري
ع��ب��داهلل ب��ن خمي�س الرئي�سي ق��ائ��د البحرية
ال�سلطانية ال ُعمانية ،واللواء الركن عامر بن �سامل
العمري قائد قوة ال�سلطان اخلا�صة ،وعدد من
كبار ال�ضباط وال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد
بوزارة الدفاع ،وقوات ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين ،و�رشطة ُعمان ال�سلطانية.
• و�أقيم احتفال مماثل بجامع مع�سكر �أم
الغوارف مبحافظة ظفار والذي ح�رضه عدد من

كبار ال�ضباط وال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد
بوزارة الدفاع وقوات ال�سلطان امل�سلحة ،حيث
�ألقى ال�شيخ الباحث عبداهلل بن علي ال�شحري من
مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم
ب�صاللة ،حما�رضة بهذه الذكرى اجلليلة تطرق
خاللها �إىل �أهمية و�أثر هذه املنا�سبة ومكانتها
يف قلوب امل�سلمني ،وب�ّي�نّ ما جرى فيها من
�أحداث ،واالنت�صار الكبري الذي حققه امل�سلمون
يف هذه الغزوة ،وذلك بالإميان العميق والتم�سك
بالقيم الإ�سالمية ،كما �أ�شار �إىل �أهم التحديات
التي تواجه الأمة العربية والإ�سالمية ،و�رضورة
غر�س الهوية الإ�سالمية ال�صحيحة يف الأجيال
احلالية وامل�ستقبلية .
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الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة
يقيم م�أدبة �إفطار للملحقني الع�سكريني للدول ال�شقيقة وال�صديقة مب�سقط
�أقام الفريق الركن �أحمد بن حارث بن
نا�رص النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلحة يوم  5/15بنادي ال�شفق م�أدبة
الإف��ط��ار ال�سنوي للملحقني الع�سكريني
للدول ال�شقيقة وال�صديقة مب�سقط ،والذي
ي���أت��ي يف �إط���ار تعزيز �أوا���ص�ر التعاون
القائم بني ال�سلطنة ممثلة يف وزارة الدفاع
وقوات ال�سلطان امل�سلحة مع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة ممثلة يف ملحقياتها الع�سكرية
املختلفة ،وقد ح�رض امل�أدبة عدد من كبار
�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة.

ختام امل�سابقة الثقافية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين لعام 2019م
اختتم ي��وم � 5/15سالح اجل��و ال�سلطاين
ال�� ُع��م��اين فعاليات امل�سابقة الثقافية لعام
2019م ب�ين خمتلف ق��واع��د ال�سالح ،والتي
�أقيمت باملركز الثقايف بقاعدة غال و�أكادميية
ال�سلطان قابو�س اجل��وي��ة ,وذل��ك حتت رعاية
اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداين قائد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين .
عر�ضا مرئ ًيا ا�شتمل
حيث �شاهد احل�ضور
ً
على فعاليات امل�سابقة� ،إ�ضافة �إىل ت�صفيات
امل�سابقة الثقافية بني خمتلف قواعد ال�سالح ،ثم
�أقيمت املباراة النهائية مل�سابقة الأ�سئلة العـامـة
(���س���ؤال وج���واب) بني قاعدة امل�صنعة اجلوية
وقيادة �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين والتي انتهت
بفوز قيادة ال�سالح ،كما ا�شتمل احلفل تقدمي
�أ�سئلة عامة للجمهور و�إلقاء ق�صيدة �شعرية.
ويف اخلتام مت تكرمي املجيدين يف م�سابقة

حفظ ال��ق��ر�آن الكرمي بني �أئمة م�ساجد قوات
ال�سلطان امل�سلحة واحلر�س ال�سلطاين ال ُعماين
لهذا العام ،وت�سليم الدروع واجلوائز على القواعد
احلا�صلة على املراكز املتقدمة يف امل�سابقات،
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يف �إطار ا�ستمرار قوات ال�سلطان امل�سلحة
يف ا�ستيعاب الباحثني عن العمل من �أبناء
هذا الوطن العزيز  ،و�ضمن اخلطط املو�ضوعة
لرفد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين بالكوادر
الوطنية ال�شابة  ،احتفل �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين يوم  5/1بتخريج دفعة من اجلنود
امل�ستجدين ،وذلك حتت رعاية اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني.
ب���د�أت فعاليات االح��ت��ف��ال ال��ذي �أقيم
على ميدان قاعدة غال و�أكادميية ال�سلطان
قابو�س اجلوية بالتحية الع�سكرية لراعي
املنا�سبة الذي قام بتفتي�ش ال�صف الأمامي
من طابور اخلريجني ،بعدها قدم اخلريجون
عر�ضا ع�سكر ًيا بامل�سري البطيء وحركات
ال�سالح ال�صامتة مب�صاحبة مو�سيقى �سالح
اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
وتقديرا لإجادتهم يف خمتلف الأن�شطة
وامل�سابقات ،ق��ام ال��ل��واء الركن �آم��ر كلية
ال��دف��اع الوطني راع��ي املنا�سبة بت�سليم
اجلوائز التقديرية للحا�صلني على املراكز

الأوىل من اخلريجني ،حيث جاء يف املركز
الأول على امل�ستوى العام للدورة اجلندي
امل�ستجد عبدهلل بن مرهون القروا�شي ،وح�صل
اجلندي امل�ستجد املعال بن عبدهلل الظفري
على املركز الأول يف امل�شاة الع�سكرية ،فيما
حقق اجلندي امل�ستجد الوليد بن را�شد القرين
املركز الأول يف رماية الأ�سلحة اخلفيفة،
وجاءت �أمرية بنت �سامل البلو�شية يف املركز
الأول على م�ستوى املجندات .

ويف اخل��ت��ام ردد اخل��ري��ج��ون ن�شيد
�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين ،و�أدوا ق�سم
الوالء ،وهتفوا ثالثًا بحياة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل
ورع���اه -ث��م عزفت مو�سيقى �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين �سالم ال����شرف ،بعدها
تقدم قائد الطابور م�ست�أذنا راعي املنا�سبة
باالن�رصاف من �أر�ض امليدان.

حيث حقق فريق قيادة �سالح اجلو ال�سلطاين
ال ُعماين املركز الأول وح�صل على درع امل�سابقة
الثقافية لهذا العام على م�ستوى �سالح اجلو
ال�سلطاين ال ُعماين.

قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العُماين ي�ستقبل قائد القوات اجلوية بالقيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي
العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين
يوم  5/27مبكتبه مبع�سكر املرتفعة الفريق
جوزيف تي جو�ستيال قائد ال��ق��وات اجلوية
بالقيادة الو�سطى الأمريكية والوفد املرافق له.
وق��د رح��ب قائد �سالح اجل��و ال�سلطاين
ال ُعماين بال�ضيف متمنيا له زي��ارة موفقة
لل�سلطنة ،ومن جانبه عرب ال�ضيف عن �سعادته
بهذه الزيارة ،ومت خالل اللقاء تبادل وجهات
النظر وبحث عدد من الأم��ور ذات االهتمام
امل�شرتك.

تخريج دفعة من اجلنود امل�ستجدين ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يتوج بطال ل�سباق الدراجات الهوائية باجلمهورية الفرن�سية
ت��وج فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للدراجات الهوائية ببطولة
(البايكنج مان) العاملية يف (املرحلة الثانية) والتي �أقيمت مناف�ساتها
بجزيرة (كور�سيكا) الفرن�سية يف الفرتة من(.)5/3-4/29
وقد دخل فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للدراجات الهوائية مناف�سات
البطولة ب�أربعة مت�سابقني يف فئة الزوجي ومل�سافة ( 700كم) وبارتفاع
(� )13ألف مرت وبزمن قدره (� )120ساعة ،و�أح��رز املت�سابقان :العريف
حامت بن حمدان البو�رشي ،والعريف حممد بن عو�ض ال�شندودي املركز
الأول بكل جدارة وا�ستحقاق ،فيما جاء املت�سابقان :العريف م�صعب بن
�ساعد الرا�شدي ،ونائب العريف م�شاري بن جنيب اخلليلي يف املركز الثاين
يف هذه امل�سابقة.
وجاء فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين للدراجات الهوائية مت�صدرا
بح�صوله على املركزين الأول والثاين بزمن وق��دره (� )47ساعة و ()6
دقائق ،وبفارق ( )180كم عن املركز الثالث.
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كلية الدفاع الوطني ت�ست�ضيف كال من رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين ،والفريق �أول متقاعد اللورد
الرئي�س ال�سابق لأركان الدفاع الربيطاين

• ا�ست�ضافت كلية الدفاع الوطني ي��وم  5/2الفريق �أول ال�سري
نيكوال�س كارتر رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين ،وذلك يف �إطار مقررات
املنهاج العام لدورة الدفاع الوطني ال�ساد�سة.
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر الكلية ببيت الفلج اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ،بعدها �ألقى الفريق �أول ال�سري
رئي�س �أركان الدفاع الربيطاين حما�رضة بعنوان (م�ستقبل الأمن يف منطقة
ال�رشق الأو�سط) تطرق من خاللها �إىل �أبرز ق�ضايا ال�رشق الأو�سط والق�ضايا
العاملية ،وال�سياق الإ�سرتاتيجي و�أهميته للقطاع الع�سكري والتطورات
املتالحقة للتقنيات احلديثة و�أهمية مواكبتها.
كما حتدث ال�ضيف عن واقع احلروب وتداعياتها وتغري طبيعتها عرب
الأزمنة املختلفة ،وكيفية اال�ستجابة للأحداث الإ�سرتاتيجية و�آلية التعامل
معها ،كما عرج املحا�رض �إىل �أ�ساليب توطيد العالقات الب�رشية ،و�أهميتها
يف �ضوء تعاقب الأح��داث وامل��واق��ف ،وكيفية �صياغة الإ�سرتاتيجيات
التي تتنا�سب مع ت�سل�سل تلك الأح��داث ،و�أ�شار الفريق �أول ال�سري رئي�س
�أركان الدفاع الربيطاين �إىل مبادئ القيادة الإ�سرتاتيجية و�صفات القائد
الإ�سرتاتيجي و�سبل جت�سيد امل�صداقية يف اتخاذ القرار مع كيفية اجلمع
بني امل�س�ؤولية واتخاذ القرار وطرق حتليل اجلماهري ،و�آلية ا�ستخدام القوة
الناعمة يف اتخاذ القرار.
ح�رض املحا�رضة الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة،

�سفينة (�شباب عُ مان الثانية) توا�صل م�سري رحلتها الدولية (�صواري املجد وال�سالم ) �إىل القارة الأوروبية
يف �إط���ار رحلتها الدولية للقارة الأوروب��ي��ة (���ص��واري املجد
العمانية (�شباب ُعمان
وال�سالم) توا�صل �سفينة البحرية ال�سلطانية ُ
الثانية) خط �سريها �إىل القارة الأوروبية ،فبعد انطالقها يوم 4/15
من قاعدة �سعيد بن �سلطان البحرية مرت (�شباب ُعمان الثانية) مبيناء
�صاللة ،بعدها ر�ست �صواريها مبيناء جدة الإ�سالمي باململكة العربية
ال�سعودية ،ثم �شدت �أ�رشعتها لتعرب قناة ال�سوي�س بجمهورية م�رص
العربية ،لرت�سو �شاخمة يف ميناء رود�س بجمهورية اليونان ،بعدها
ر�ست ال�سفينة �شاخمة يف ميناء كالياري بجمهورية �إيطاليا ،ثم ميناء
ل�شبونة بجمهورية الربتغال كرابع ميناء تزوره ال�سفينة �ضمن م�سار
خط �سري رحلة الذهاب �إىل القارة الأوروبية.

تخريج دورة املالحة اجلوية املتقدمة لل�ضباط
ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين

واللواء الركن بحري قائد البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية ،واللواء الركن
م�ساعد رئي�س جهاز الأمن الداخلي للعمليات ،وعدد من كبار �ضباط قوات
ال�سلطان امل�سلحة ،وهيئة التوجيه ،وامل�شاركون يف الدورة ال�ساد�سة لكلية
الدفاع الوطني.
• كانت كلية الدفاع الوطني قد ا�ست�ضافت �أي�ضا يوم  4/29الفريق
�أول متقاعد اللورد نك هوتون الرئي�س ال�سابق لأركان الدفاع الربيطاين،
وذلك يف �إطار مقررات املنهاج العام لدورة الدفاع الوطني ال�ساد�سة.
وكان يف ا�ستقباله لدى و�صوله مقر الكلية ببيت الفلج اللواء الركن
�سامل بن م�سلم قطن �آمر كلية الدفاع الوطني ،بعدها �ألقى الفريق �أول
متقاعد الرئي�س ال�سابق لأركان الدفاع الربيطاين حما�رضة عن القيادة يف
امل�ستوى الإ�سرتاتيجي تطرق من خاللها �إىل مناق�شة �أهم التحديات التي
تواجه متخذي القرار يف امل�ستوى الإ�سرتاتيجي.
كما حتدث عن التحوالت االقت�صادية و�أبرز العوامل التي ت�ؤثر على
التوازن االقت�صادي العاملي ،و�أ�شار الفريق �أول متقاعد الرئي�س ال�سابق
لأركان الدفاع الربيطاين �إىل عمق العالقات ال ُعمانية الربيطانية املتمثلة يف
التعاون الع�سكري بني القوات امل�سلحة للبلدين ال�صديقني و�سبل تطويرها.
ح�رض املحا�رضة عدد من كبار �ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة ،وهيئة
التوجيه وامل�شاركني يف الدورة ال�ساد�سة لكلية الدفاع الوطني.

احتفل يوم  5/2بتخريج دورة املالحة اجلوية املتقدمة لل�ضباط
لعدد من �ضباط �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين� ،إىل جانب م�شاركة عدد
من املنت�سبني من طريان �رشطة ُعمان ال�سلطانية ،والطريان ال�سلطاين
ومطارات ُعمان  ،حتت رعاية العميد الركن جوي يحيى بن حممد الرواحي
مدير عام التعليم والثقافة الع�سكرية ب�سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين.
وقد ا�ستمع راعي املنا�سبة �إىل �إيجاز عن الدورة وما ت�ضمنته من مواد
نظرية وتطبيقات عملية ،بعدها قام راعي املنا�سبة بت�سليم ال�شهادات
للخريجني.

الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع ت�شارك
يف م�ؤمتر الأ�سماء اجلغرافية مبدينة نيويورك
بالواليات املتحدة الأمريكية

اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة توقع برنامج
تعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س

اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ي�شارك يف مترين (الإعا�شة) الربيطاين
�شارك اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين ممثال يف
مديرية الإعا�شة ولأول مرة يف مترين (الإعا�شة)
الربيطاين ( )Sustainer Exercies Armyوالذي
عقد يف اململكة املتحدة خالل الفرتة (-11
 )5/18مب�شاركة عدد من دول العامل .
وقد بلغ عدد الفرق امل�شاركة يف التمرين
( )192فريقا.
وقد ح�صل فريق اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين يف
هذا التمرين على املركز الأول عامليا يف م�سابقة
الإعا�شة يف العمل امليداين على م�ستوى الغابات
والظروف ال�صعبة ،كما ح�صل على املركز الأول
داخليا يف امل�سابقة ذاتها ،وحقق �أي�ضا املركز
الأول عامليا على م�ستوى الأعمال امليدانية.
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�شاركت ال�سلطنة ممثلة يف الهيئة الوطنية للم�ساحة بوزارة الدفاع
يف م�ؤمتر الأ�سماء اجلغرافية �ضمن فريق خرباء الأ�سماء اجلغرافية التابع
للأمم املتحدة ( )UNGEGNوالذي عقد يف مبنى الأمم املتحدة مبدينة
نيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة من (،)5/3-4/29
حيث ي�ضم الفريق يف ع�ضويته ( )170دولة.
ومت خالل امل�ؤمتر عر�ض جتارب وخربات و�أن�شطة الدول الأع�ضاء
يف جمال الأ�سماء اجلغرافية ،ودور الهيئات واللجان وامل�ؤ�س�سات املعنية
بالأ�سماء اجلغرافية واملحافظة عليها ،وحث الدول الأع�ضاء على �إن�شاء
جلان خا�صة ُتعنى بالأ�سماء اجلغرافية.

مت يوم  5/8يف مقر مدر�سة اخلدمات الطبية التوقيع على برنامج
تعاون بني اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة وجامعة ال�سلطان قابو�س ،وقع
برنامج التعاون من جانب اخلدمات الطبية العميد طبيب علي بن نا�رص
امل�سكري رئي�س اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة ومن جانب اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور عامر بن علي الروا�س نائب رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س
لل�ش�ؤون الأكادميية وخدمة املجتمع.
ويق�ضي برنامج التعاون امل�شرتك بني الطرفني �إىل تبادل اخلربات يف
جمال االعتماد امل�ؤ�س�سي والأكادميي والبحثي ،وكذلك التعاون يف جمال
عقد الور�ش التي تخدم �سري العملية التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع.
13
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ال�سلطنة ت�ست�ضيف االجتماع الت�شاوري للجنة الع�سكريـة العليا لر�ؤ�ســـــــــــــاء �أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ا�ست�ضافت ال�سلطنة ممثلة يف رئا�سة �أرك��ان
قوات ال�سلطان امل�سلحة االجتماع الت�شاوري للجنة
الع�سكرية العليا لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء
�أركان القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،خالل الفرتة ( )5/1-4/30وقد تر�أ�س
االجتماع الفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�صر
النبهاين رئي�س �أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة,
وبح�ضور �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء الأركان
ب��دول املجل�س �أع�ضاء اللجنة الع�سكرية العليا،
كما �شارك يف االجتماع معايل الفريق الركن قائد
القيادة الع�سكرية املوحدة ملجل�س التعاون ،و�سعادة
اللواء الركن الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية
بالأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي.

يف بداية االجتماع الذي عقد يوم  5/1بنادي ال�شفق التابع
لقوات ال�سلطان امل�سلحة �ألقى الفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة كلمة رحب فيها ب�أ�صحاب املعايل وال�سعادة يف
بلدهم الثاين �سلطنة عمان ،متمنيا لهم طيب الإقامة وق�ضاء �أوقات
طيبة ،والتوفيق والنجاح لالجتماع.
و�أ�شاد رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مب�سرية التعاون
الع�سكري قائلاً « :لقد قطعت م�سرية التعاون الع�سكري القائم يف
�إطار جمل�س التعاون اخلليجي خطوات ملمو�سة ومقدرة ،حمققة
�إجنازات عديدة ،والتي تعد م�صدر فخر واعتزاز لأبناء دول املجل�س،
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و�إن ال�سلطنة بقيادة ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه
 لن ت َّدخر جه ًدا يف �سبيل تعزيز املكا�سب التي حققها جمل�سالتعاون ،والعمل على حتقيق املزيد من التعاون الع�سكري ملا فيه
اخلري ل�شعوب دول املجل�س».
ويف ختام كلمته �أ�شار رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة �إىل
�أن �أمام االجتماع العديد من املو�ضوعات التي �ستحظى باالهتمام
اً
و�صول �إىل كل ما من �ش�أنه تعزيز امل�صالح
واملناق�شة الهادفة,
والتطلعات امل�شرتكة ،ومب��ا يحقق متطلبات منظومة جمل�س
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�إعداد :الرائد الركن /خالد بن �سعيد ال�سعيدي

ت�صوير :الوكيل �أول� /سعيد بن علي الكلباين  -الرقيب �أول /وليد بن را�شد املجرفـي -الرقيب �أول /بدر بن نا�صر الكلباين

الفريق الركن رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س االجتماع:

لقد قطعت م�سرية التعاون الع�سكري القائم يف �إطار جمل�س التعاون اخلليجي خطوات ملمو�سة ومقدرة،
حمققة �إجنازات عديدة ،والتي تعد م�صدر فخر واعتزاز لأبناء دول املجل�س
تدخر ً
ال�سلطنة بقيادة جاللة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لن َّ
جهدا يف �سبيل تعزيز املكا�سب التي حققها
جمل�س التعاون ،والعمل على حتقيق املزيد من التعاون الع�سكري ملا فيه اخلري ل�شعوب دول املجل�س

التعاون يف املجاالت الع�سكرية» .
كما �ألقى معايل الفريق الركن عيد بن عوا�ض ال�شلوي قائد
القيادة الع�سكرية املوحدة ملجل�س التعاون كلمة �شكر فيها ال�سلطنة
على حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،م�ؤك ًدا على �أهمية منطقة
اخلليج الإ�سرتاتيجية ,والعمل امل�شرتك لدول املجل�س ومبا يحقق
الر�ؤى والتطلعات والأه��داف والغايات ,وت�سخري كل الإمكانيات
للعمل امل�شرتك.
و�ألقى �سعادة اللواء الركن �أحمد بن علي �آل علي الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون
اخلليجي كلمة �شكر فيها ال�سلطنة على ا�ست�ضافتها لهذا االجتماع،
م�شي ًدا بالدور الكبري الذي تقوم به قوات ال�سلطان امل�سلحة يف دعم
وتعزيز م�سرية العمل الع�سكري امل�شرتك.
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و�أك��د �سعادته خالل كلمته على �أن هذا االجتماع ينعقد يف
ظل تطور مهم ي�شهده العمل الع�سكري امل�شرتك ,وهو بدء اخلطوات
العملية لتفعيل القيادة الع�سكرية املوحدة ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
ويف ختام االجتماع �ألقى الفريق الركن �أحمد بن حارث بن نا�رص
النبهاين رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة رئي�س االجتماع كلمة
�شكر فيها �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة
بدول املجل�س على جهودهم املقدرة ،وما �أبدوه من ر�ؤى و�أفكار
حيال كافة املو�ضوعات املطروحة على جدول �أعمال االجتماع،
والتي من �ش�أنها �أن تعمل على تعزيز املكا�سب التي حققتها م�سرية
التعاون الع�سكري يف جميع املجاالت ،والعمل با�ستمرار على
تطويرها وحتديثها يف �إطار العمل اجلماعي والتعاون امل�شرتك

مبجل�س التعاون اخلليجي ،ومبا يتواكب والتقدم واالزدهار والنمو
املت�سارع الذي ت�شهده دول املجل�س ،كما تقدم رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة بال�شكر �إىل اللجنة التح�ضريية لالجتماع ،وكافة
اللجان ،وفرق العمل ،وموظفي الأمانة العامة لل�ش�ؤون الع�سكرية
على جهودهم امل�ضنية يف �سبيل �إجن��اح االجتماع ،متمنيا لهم
التوفيق وال�سداد يف �أعمالهم املقبلة.
وقد �شارك يف االجتماع معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين
الرميثي رئي�س �أركان القوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة،
و�سعادة الفريق الركن ذياب بن �صقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان
لقوة دفاع البحرين ،ومعايل الفريق �أول الركن طيار فيا�ض بن حمد بن
رقاد الرويلي رئي�س هيئة الأركان العامة باململكة العربية ال�سعودية،
و�سعادة الفريق الركن طيار غامن بن �شاهني الغامن رئي�س �أركان القوات

امل�سلحة القطرية ،و�سعادة الفريق الركن حممد خالد اخل�رض رئي�س
الأركان العامة للجي�ش الكويتي ،كما �شارك يف االجتماع معايل الفريق
الركن عيد بن عوا�ض ال�شلوي قائد القيادة الع�سكرية املوحدة ملجل�س
التعاون اخلليجي ،و�سعادة اللواء الركن �أحمد بن علي �آل علي الأمني
العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية بالأمانة العامة ملجل�س التعاون
اخلليجي.
وعلى هام�ش االجتماع �أقيم يوم  4/30بنادي ال�شفق التابع
لرئا�سة �أرك��ان قوات ال�سلطان امل�سلحة حفل ع�شاء ر�سمي على
�رشف �أ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء الأركان بدول املجل�س
�أع�ضاء اللجنة الع�سكرية العليا ،وقد ا�شتمل احلفل على عدد من
الفقرات املتنوعة كالفنون العمانية التقليدية وبع�ض من الق�صائد
ال�شعرية �ألقاها عدد من ال�شعراء العمانيني.
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�إعداد :املالزم �أول /زايد بن حممد املهري

ت�صوير :العريف � /أحمد بن فهد الوهيبي

قدمـت قـوات ال�س��لطان امل�س��لحــة  -وكم��ا هـــو د�أبها
دومـًا  -جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى
وبالتن�س��يق مع الهيئ��ة العامة للدفاع املدين والإ�س��عاف
�ص��و ًرا �إن�س��انية متع��ددة لتل��ك الق��رى وامل��دن املت�أث��رة
باملنخف�ض اجلوي (الغفران) يف كل من حمافظتي �ش��مال
وجنوب ال�ش��رقية ،وذل��ك مبد يد العون وامل�س��اعدة وتقدمي
الإ�س��ناد ال�لازم للمواطن�ين واملقيمني يف تل��ك املناطق
والذي��ن ت�أثروا بانقطاع �ش��بكة املياه من ج��راء املنخف�ض
اجل��وي (الغف��ران) خ�لال الف�ترة م��ن ( )5/٢١ - ١٨والت��ي
ا�ستمرت تداعياته قائمة لعدة �أيام.
وت�أتي هذه اجلهود يف �إط��ار الأدوار والواجبات الوطنية
التي تقوم بها قوات ال�س��لطان امل�س��لحة جتاه من يعي�شون
على هذه الأر�ض الطيبة و�إ�س��ناد اجله��ات احلكومية الأخرى
وتقدمي اخلدمات �إىل كافة القطاعات متى ما دعت احلاجة.

قــوات ال�سلطـان امل�سلحــــة �أدوار وطنيــة وجهـــــــــــــــــود �إن�سانية جراء املنخف�ض اجلـــوي (الغفران)
وقد قام اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين بجهود
حثيثة يف �إغاثة املواطنني واملقيمني باملياه
ال�ص��احلة لل�رشب مبحافظتي �ش��مال وجنوب
ال�رشقية الذين ت�أثروا جراء املنخف�ض اجلوي
الذي تعر�ض��ت له ال�س��لطنة ،وانقطاع �ش��بكة
املياه ،وق��د متكن اجلي�ش ال�س��لطاين ال ُعماين
من حتقي��ق �رسع��ة اال�س��تجابة وتنفيذ خطة
�إم��دادات املي��اه الت��ي بد�أه��ا من��ذ اللحظات
الأوىل لت�ش��مل كاف��ة املناط��ق املت�أثرة التي
انقطعت عنها املياه.
ولأجل ذلك �سخر اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين
�إمكانات��ه بتنفيذ خطط الإ�س��ناد وامل�س��اعدة
وق��ام بت�س��يري �أع��داد كبرية من ال�ص��هاريج
من �أج��ل تزويد املواطنني واملقيمني باملياه
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ال�ص��احلة لل�رشب و�إ�س��نادهم مبا يحتاجون
�إلي��ه من دعم وعون وم�س��اعدة للتخفيف من
ح��دة الآث��ار الت��ي �س��ببتها الأمطار �ش��ديدة
الغزارة و ما �أدت �إليه من انقطاع يف خطوط
املياه ب�س��بب تعطل ال�ش��بكة الرئي�سية جراء
املنخف�ض اجلوي ،وقد �أ�سهمت يف تفعيل تلك
اخلطط كتيبة ال�ص��حراء التابعة للواء امل�شاة
( )٢٣باجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين ،حيث بذل
منت�س��بوها جهو ًدا م�ضنية وم�س��اعي حثيثة
يف تق��دمي الدع��م والإ�س��ناد بالتن�س��يق م��ع
الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف.
م��ن جان��ب �آخ��ر �س��اهم �س�لاح اجل��و
ال�س��لطاين ال ُعم��اين ه��و الآخ��ر يف ف�ترة
املنخف�ض اجلوي بت�سخري كافة �إمكاناته من

الطائرات العمودية من �أجل خدمة املواطنني
واملقيم�ين الذي��ن يحتاج��ون �إىل عملي��ات
الإغاثة �أو البحث والإنقاذ.
كما �سخرت البحرية ال�سلطانية ال ُعمانية
أي�ضا �إمكاناتها البحرية من ال�سفن واملعدات
� ً
البحري��ة مبا يخ��دم منظومة العم��ل الوطني
امل�ش�ترك يف عملي��ات البح��ث والإنق��اذ يف
عر���ض البح��ر وكل م��ا م��ن �ش���أنه خدم��ة
املواطنني واملقيمني.
و�س��اهمت اجله��ود املتوا�ص��لة الت��ي
تبذلها اخلدمات الهند�س��ية ب��وزارة الدفاع
يف امليدان عل��ى �أر�ض الواقع يف التخفيف
م��ن �آث��ار انقط��اع املياه ،وذل��ك من خالل
قيامه��ا بتوفري �ص��هاريج املي��اه ،و�إعادة

ق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة
توا�صـــــ��ل جهــــودهـــ��ا
الإن�سانيـــــــ��ة لتــــوفيــ��ر
املي��اه والدعـ��م ال�لازم
للمواطنيـ��ن واملقيميـ��ن
يف املناط��ق املت�أث��رة
ب�شم��ال وجن��وب ال�شرقي��ة
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اخلدمــات الهند�سية
ب�������وزارة ال���دف���اع
�ساهمـــــت بجـــهود
م���ت���وا����ص���ل���ة يف
التخفيف م��ن �آث��ار
ان��ق��ط��اع امل��ي��اه

املالزم/
منت�صر بن نا�صر الذهلي

اجلي���ش ال�سلط��اين ال ُعم��اين ق��ام بت�سي�ير
�أع��داد كب�يرة م��ن ال�صهاري��ج م��ن �أج��ل تزوي��د
املواطن�ين واملقيم�ين باملياه ال�صاحل��ة لل�شرب
فتح نق��اط التزود باملي��اه ،وفتح عدد من
الآب��ار اجلدي��دة خدمة ل�ص��الح املواطنني
واملقيم�ين مبحافظت��ي �ش��مال وجن��وب
ال�رشقية.
ولت�س��ليط ال�ض��وء �أكرث ا�ستطلع التوجيه
املعن��وي برئا�س��ة �أركان ق��وات ال�س��لطان
امل�س��لحة املوق��ف وق��ام ب�إج��راء ع��دد من
اللق��اءات مع القائمني عل��ى تقدمي اخلدمات
وامل�س��تفيدين م��ن الدع��م وخدم��ة تو�ص��يل
املياه حيث حتدث املالزم منت�رص بن نا�رص
العماين قائل
الذهلي من اجلي�ش ال�سلطاين ُ
«نظ��را لتعر�ض بع���ض حمافظات ال�س��لطنة
ً
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�س�لاح اجل��و ال�سلط��اين ال ُعم��اين �سخ��ر
كافة �إمكاناته م��ن الطائرات العمودية
لعملي��ات الإغاث��ة والبح��ث واالنق��اذ

ملنخف���ض مداري عمي��ق مت ت�س��يري عدد من
�ص��هاريج املياه التابعة لوحدات وت�شكيالت
اجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعم��اين ،وذلك مل�س��اعدة
املت�أثري��ن م��ن ج��راء املنخف���ض وتزويدهم
باملياه».
ومن جانبه قال �ضابط مدين علي بن �سامل
احلب�سي من اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
«كما تعلمون لقد تعر�ض��ت بع�ض حمافظات
ال�سلطنة ملنخف�ض جوي مما �أدى �إىل تعطيل
بع�ض اخلدمات الأ�سا�سية ،ومن تلك اخلدمات
حمط��ات حتلي��ة املي��اه ،حي��ث قام��ت قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة ممثلة باجلي�ش ال�سلطاين

ال ُعماين يف نقل �ص��هاريج املي��اه وتوزيعها
عل��ى املت�أثري��ن من ج��راء املنخف���ض ،كما
أي�ض��ا اخلدم��ات الهند�س��ية ب��وزارة
قام��ت � ً
الدفاع بدورها يف نقل املياه وتوزيعها على
بع�ض املن�ش�آت احلكومية ،ومن تلك الأماكن
احلكومية م�ست�شفى �إبراء املرجعي مبحافظة
�شمال ال�رشقية».
كم���ا حت���دث الفا�ضل خالد ب���ن �صالح
البو�سعيدي مدير خدمات امل�شرتكني بالهيئة
العامة للمي���اه مبحافظة �شم���ال ال�رشقية
«نظرا للأنواء املناخية التي تعر�ض��ت
قائل
ً
له��ا بع�ض املناط��ق يف ال�س��لطنة يف الفرتة

�ضابط مدين/
علي بن �سامل احلب�سي

البحري��ة ال�سلطاني��ة ال ُعماني��ة �سخ��رت كاف��ة
�إمكاناته��ا البحري��ة م��ن ال�سف��ن واملع��دات مب��ا
يخ��دم منظوم��ة العم��ل الوطن��ي امل�ش�ترك
الأخ�يرة فقد ت�أث��ر الأنبوب الرئي�س��ي للمياه
املغ��ذي ملحافظة �ش��مال ال�رشقية ,وعلى �أثر
ذلك مت تفعيل خطة الطوارئ وذلك بالتعاون
مع قوات ال�س��لطان امل�سلحة ,والهيئة العامة
للدفاع امل��دين والإ�س��عاف ,والهيئ��ة العامة
للمي��اه ,حيث مت توزي��ع عدة نقاط والتي من
�ش���أنها تقوم بتزوي��د املواطن�ين واملقيمني
باملي��اه ،كم��ا مت فت��ح حق��ول �آب��ار املي��اه
التابعة للهيئة العامة للمياة مبحافظة �شمال
ال�رشقية».
وقال املواطن  /جرب بن ربيعة اليزيدي
«احلمدهلل مت نق��ل املياه �إىل املواطنني وذلك
ع��ن طريق �ص��هاريج املياه التابع��ة للجي�ش
ال�س��لطاين ال ُعم��اين واخلدم��ات الهند�س��ية

ب��وزارة الدف��اع ،ون�ش��كر ق��وات ال�س��لطان
امل�س��لحة وكل اجله��ات احلكومي��ة الأخ��رى
التي قام��ت مب�س��اعدة املت�أثرين ج��راء هذا
املنخف�ض اجلوي».
ه��ذا ,وت�أتي اخلدمات التي قدمتها قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة يف �إطار اجلهود الوطنية
املخل�ص��ة والأدوار النبيل��ة الت��ي تق��وم بها
جنب مع
قوات ال�س��لطان امل�س��لحة جن ًبا �إىل ٍ
�أدوار باق��ي امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة الأخ��رى
خلدم��ة هذا الوط��ن املعط��اء ،وللتخفيف من
الآثار الناجمة عن املنخف�ض وما �س��ببه من
تداعيات ي�أتي يف مقدمتها تعطيل يف �شبكة
املياه مبحافظتي �شمال وجنوب ال�رشقية.

الفا�ضل/
خالد بن �صالح البو�سعيدي

املواطن/
جرب بن ربيعة اليزيدي
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ر ��إىلساا
جنــــــدي
ـة

يف حياتنا هنالك بع�ض املمار�سات التي قد نقوم بها� ،سواء كانت
بدافع �شخ�صي �أو بت�أثري ال�صحبة �أو الزمالة� ،أو ك�سلوك
من �سلوكيات املجتمع ال��ذي نعي�ش فيه ،وبع�ض هذه
املمار�سات �أو ال�سلوكيات قد تكون �سلبية تعود بال�رضر
�إما على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو العائلي �أو االجتماعي،
ومن هذه املمار�سات ما قد يكون وقت ًيا� ،أي �أنها مرهونة
ب�سن حمددة �أو مرتبطة ببيئة معينة ،ثم يتم الإقالع عنها،
ومنها ما يتحول �إىل عادة ل�صيقة ومالزمة لنا مدى احلياة ،بحيث تتمكن
أمرا �صع ًبا ،خا�صة للبع�ض ،الذين يفتقدون �إىل
منا ،وي�صبح التخل�ص منها � ً
الإرادة ال�صلبة ،والعزمية القوية ،بحيث ي�صبحون �أ�رسى لها ،ينقادون لها
دون تفكري �أو تعقل ،حتى �إذا ما وقع (الف�أ�س يف الر�أ�س) كما يقال ،بحدوث
�رضر �صحي �أو مادي كبري مثال ،هرعوا يبحثون عن احلل �أو العالج املنا�سب
للحالة �أو ال�سلوك �أو املمار�سة بغية التخل�ص �أو ال�شفاء منها ،عندئذ يكون
املحذور قد وقع ،والأذى قد ح�صل ،الأمر الذي ي�صبح معه العالج �أحيا ًنا غري
متاما ،و�إن مثل هذه اخلطوة �أو التدابري كان ميكن اتخاذها يف وقت �سابق
جم ٍد ً
وقبل �أن ي�ستفحل الأمر ،وي�ستع�صي احلل ،ويبقى القرار يف مثل هذه الأمور
دائما بيد الإن�سان نف�سه ،فهو الذي يجب �أن يدرك ماذا يفعل ،بناء على ما يعود
ً
عليه �شخ�ص ًيا وعلى �أ�رسته وجمتمعه بالنفع ،جتنبا لل�رضر الذي قد حتدثه تلك
املمار�سة �أو ذلك الت�رصف.
ومن املمار�سات �أو ال�سلوكيات غري املحمودة والتي متار�س من قبل
�رشيحة كبرية من �أفراد املجتمع يف كل دول العامل ،التدخني ،والذي �أ�صبح
�آفة من الآفات التي ابتليت بها املجتمعات ،ملا له من �آثار �سلبية �سواء
�أكان ذلك على م�ستوى الفرد و�أ�رسته من الناحيتني ال�صحية واالقت�صادية
�أم الوطن – خا�صة  -من الناحيه االقت�صادية ،وبالرغم من التحذيرات
امل�ستمرة من قبل اجلهات ال�صحية على امل�ستويني املحلي والدويل ف�إن
�أعداد املدخنني يف ازدياد ،حيث ت�شري الإح�صائيات �إىل وجود �أكرث
من مليار مدخن على م�ستوى العامل.
ووفقا لتقرير منظمة ال�صحة العاملية ف�إن املبالغ التي

*

يكتبها :الدكتور
علـي بـن عبداهلل الكلبانـي
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ت�رصف عامل ًيا نتيجة التدخني و�أ�رضاره ت�صل �إىل
�أكرث من ( )500مليار دوالر ،وي�ستحوذ التدخني
على ح��وايل ( )%15تقري ًبا من �إج��م��ايل نفقات
الرعاية ال�صحية يف ال��دول عالية ال��دخ��ل ،كما
يعد م�س�ؤوال عن الإ�صابة بالكثري من الأمرا�ض،
حيث ت�ؤكد الأبحاث العلمية التي �أجرتها جمعية
ال�رسطان الأمريكية �أن التدخني م�س�ؤول عن ()%90
من الوفيات ب�رسطان الرئة يف العامل ،و( )%30من
جميع �إ�صابات ال�رسطان ،و�أك�ثر من ( )%80من
حاالت التهاب الق�صبة الهوائية ،وااللتهاب ال�شعبي
املزمن ،وااللتهاب الرئوي ،و�أن دخان التبغ يحتوي
على ( )4000مركب كيميائي كلها �ضارة ،منها
( )43مركبا ت�سبب ال�رسطان ،و�أن �أ�رضار التدخني
لي�ست حم�صورة فقط يف املدخنني �أنف�سهم ،بل
متتد لت�شمل ذويهم والآخرين الذين يتعر�ضون ملا
يعرف بالتدخني ال�سلبي ،وهو ا�ستن�شاق الدخان
م��ن قبل غ�ير املدخنني امل��وج��ودي��ن يف ح�رضة
املدخنني ،وخا�صة الأطفال ،الذين �أ�شارت درا�سة
قبل عدة �سنوات �أنه يف اململكة املتحدة فقط يتم
�إدخ��ال ح��وايل ( )1700طفل دون �سن اخلام�سة
�سنو ًيا �إىل امل�ست�شفيات نتيجة �أمرا�ض ناجمة عن
تدخني الوالدين �أو �أحدهما ،ويعد التدخني وف ًقا
للإح�صائيات ال�سبب الرئي�سي يف وف��اة حوايل
ثالثة ماليني �شخ�ص �سنو ًيا على م�ستوى العامل،
و�إذا ما ا�ستمرت معدالت التدخني بنف�س الأعداد
والن�سب احلالية ،ف�إن الوفيات �ست�صل �إىل ()10
ماليني �شخ�ص يف العام الواحد خالل من (-10
� )20سنة قادمة ،ويتوقع �أن يكون ( )%70من هذه
الوفيات يف دول العامل الثالث ،و�إىل جانب ذلك ف�إن
آثارا �سلبية على اجلانب االقت�صادي على
للتدخني � ً

امل�ستوى الفردي ،حيث ذكرت درا�سة
�أن ما تنفقه العائالت الفقرية على التبغ
وم�شتقاته يف الدول التي عرف عن �أهلها
الإقبال الكبري على التدخني ،يرتاوح ما
بني (  ٪15و  )% 45من دخلها ،وقد ي�صل
�إىل ( )%60كما هو احلال يف بع�ض �أنحاء
ال�صني وبنجالدي�ش ،و�أن��ن��ا لو افرت�ضنا
على �سبيل املثال �أن مدخ ًنا ي�ستهلك علبة
�سجائر واحدة يف اليوم الواحد ،وب�سعر ريال
واحد ،وعلى افرتا�ض �أنه بد�أ التدخني يف �سن
الع�رشين وتوقف عند ال�ستني ،ف�إنه خالل
هذه الفرتة يكون قد �أنفق مبلغ ()14560
رياال عمان ًيا �أي ما يعادل ( )37720دوالرا
�أمريكيا (تقريبا) ،و�أن���ه ا�ستهلك ح��وايل
(� )291200سيجارة خالل هذه الفرتة.
وبالرغم من اجلهود التي تبذلها منظمة
ال�صحة العاملية واجل��ه��ات املعنية على
م�ستوى ال��دول للحد من التدخني و�آث��اره،
حيث مت يف عام � 1987إقرار يوم  31من
يوما عامل ًيا ملكافحة
مايو من كل عام ً
التدخني من قبل منظمة ال�صحة العاملية.
�إن �أعداد املدخنني على م�ستوى العامل
يف تزايد م�ستمر ،دون مباالة للأ�رضار
البالغة �صح ًيا وماد ًيا التي ت�سببها هذه
العادة ال�ضارة جدا ،ودون اكرتاث �إىل �أن
حياتنا �أمانة ،يجب املحافظة عليها من
خ�لال اجتناب كل ما من �ش�أنه الإ��ضرار
بها ،لنعي�ش �أ�صحاء ما كتب اهلل لنا ،ولن�ؤدي
واجباتنا يف احلياة جتاه وطننا و�أ�رسنا بكل
�أمانة وم�س�ؤولية واقتدار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف عهد دولة (اليحمد) ا�ستقرت الأو�ضاع
وقلت املعار�ضات يف ُعمان نتيجة لتطبيق
مبد�أ ال�شورى يف اختيار الأئمة

يخ ال َع ْ�س َك ِر ِّي ال ُع َمانيِ ِّ
َم ِ
المحٌ من ال َّت ِار ِ
عهد دولة (اليحمد) القرنني ال�سابع والثامن امليالديني
لقد ا�ستعر�ضنا يف املقالة املن�شورة يف العدد ( )500ل�شهر �أغ�سط�س 2018م
العماين يف ن�رش الدعوة والفتوحات الإ�سالمية خالل فرتة حكم
الدور الع�سكري ُ
دولة بني اجللندى يف ُعمان يف القرن الأول الهجري  /ال�سابع امليالدي,
العمانيني يف ن�رش الدعوة والفتوحات الإ�سالمية يف عهد اخللفاء
ودور القادة ُ
الرا�شدين .و�سوف ن�ستعر�ض يف هذه املقالة مالمح من التاريخ الع�سكري
العماين خالل حكم دولة (اليحمد) يف ُعمان يف القرن الثاين الهجري  /الثامن
ُ
العمانية يف الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية واال�ستقالل
امليالدي ودور الع�سكرية ُ
لعمان .وت�أمني خطوط املالحة البحرية من هجمات القرا�صنة ,وبالتايل
التام ُ
ت�أمني ان�سياب التجارة بني ُعمان واجلزيرة العربية والعامل اخلارجي.

العميد الركن متقاعد

�سعود بن �سليمان احلب�سي
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حكمت دولة اليحمد ُعمان ,بعد دولة بني اجللندى ،وقد ا�ستمر
حكم هذه الدولة من خالل عدد ثمانية من الأئمة «خالل الفرتة من
عام 177هـ 793/م �إىل عام 280هـ 893 /م ,وكان �أول �أئمة
هذه الدولة الإمام حممد بن عبداهلل بن عفان اليحمدي ,وعلى ما
يبدو ب�أن هذا الإمام �شارك ال ُعمانيني يف ثورتهم �ضد بني اجللندى
مما �أهله لتويل الإمامة� ,إ�ضافة �إىل ما متيز به من معرفة يف العلوم
الفقهية .ويف عهد هذه الدولة ا�ستقرت الأو�ضاع وقلت املعار�ضات
يف ُعمان نتيجة لتطبيق مبد�أ ال�شورى يف اختيار الأئمة ,ولذلك
متكنت هذه الدولة من املحافظة على مك�سب �سيا�سي �أ�سا�سي وهو
وحدة ال ُعمانيني يف �أرجاء البالد ،و�إنهاء ال�سيطرة العبا�سية على
ُعمان وهروب الوايل العبا�سي را�شد بن النظر اجللندى �إىل اليمن».

القوة والأحداث الع�سكرية يف عهد دولة اليحمد
�أوال :عهد /الإمام الوارث بن كعب
توىل الوارث بن كعب اخلرو�صي الإمامة بعد وفاة الإمام حممد
بن عبداهلل بن عفان خالل الفرتة من ذي القعدة 179هـ 795م -
192هـ 807 -م .وقد عرف عنه �أنه كان ذا �أخالق رفيعة يف ورعه,
وزهده ,وكرمه و�شجاعته ،بحيث �أ�صبح النا�س يتحدثون عنه يف
كل مكان ،وقيلت عنه عدة كرامات ,منها �أنه كان يرى الر�ؤيا يف
نومه تدل على ظهور احلق على يده وغري ذلك.
ت�ؤكد املراجع ب�أن حجم القوة الع�سكرية يف عهد الوارث بن
كعب اخلرو�صي حوايل ثالثة �آالف مقاتل .ويف عهد هذا الإمام
تعر�ضت ُعمان لعدة غزوات من قبل هارون الر�شيد اخلليفة
العبا�سي بهدف �إخ�ضاع ُعمان حتت ال�سيطرة العبا�سية بالقوة ,وقد
ت�صدى الإمام الوارث بن كعب لهذه الغزوات بكل �شجاعة و�إقدام,
ويف هذا ال�صدد ي�شري نور الدين ال�ساملي �إىل �أهم معركة خا�ضها
الإمام الوارث �ضد جيو�ش اخلليفة العبا�سي ,ويقول «ب�أن هارون

دولة (اليحمد) مكنت من املحافظة
على مك�سب �سيا�سي �أ�سا�سي وهو وحدة
العمانيني يف �أرجاء البالد
ُ

الر�شيد اخلليفة العبا�سي �أر�سل جي�شا قوامه �ستة �آالف مقاتل فيهم
�ألف فار�س وخم�سة �آالف راجل ,وجي�ش الوارث بن كعب كان ثالثة
�آالف مقاتل ,وي�ؤكد على �أن املعركة وقعت يف (حتا) و�أن اجلي�ش
العبا�سي انهزم و�أ�رس قائده� .أما امل�ؤلف حميد بن حممد بن رزيق
ف�أ�شار �إىل تلك املعركة ب�أنها وقعت يف «دون توام من �أر�ض
اجلوف ال�شمالية».
�أما �سليمان بن خلف اخلرو�صي يذكر تفا�صيل �أكرث عن هذه
املعركة حيث يقول ب�أن جي�ش اخلليفة العبا�سي �ضم �ستة �آالف
مقاتل بقيادة ابن عمه عي�سى بن جعفر لإخ�ضاع ُعمان حتت
خالفته �أو �سلطته .وعندما بلغ ذلك الوارث بن كعب ,كلف مقار�ش
بن حممد اليحمدي وايل �صحار ليلتقي بالأمري العبا�سي مبن معه
من اجلنود والأبطال ال ُعمانيني ,وتوجه الوايل اليحمدي وكله حزم
وعزم وبطولة و�شجاعة يف ثالثة �آالف مقاتل فوقعت بينه وبني
الأمري العبا�سي معركة طاحنة كربى يف حتا (�أي �شمال �شنا�ص)
انت�رص الوايل على خ�صمه الأمري العبا�سي يف هذه املعركة و�أ�رس
الأمري ,يف حني يذكر الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي ب�أن:
«الإمام �أعد قوتني ل�صد احلملة ,فخرجت القوة الأوىل من �صحار
بقيادة فار�س (مقار�ش) بن حممد اليحمدي وايل �صحار ,وخرجت
القوة الثانية من نزوى عرب الظاهرة بقيادة الإمام نف�سه .ولكن
جي�ش عي�سى �سلك طريق وادي حتا فالتقى بالوايل يف قرية حتا,
ودارت بينهما معركة انتهت بهزمية عي�سى وجي�شه ,فرجع عي�سى
�إىل جلفار .لكن ال�سفن ال ُعمانية �أ�رسته وزج به يف ال�سجن ب�صحار
وقتل هناك».
ثانيا :عهد الإمام غ�سان بن عبداهلل الفجحي اليحمدي
توىل الإمامة بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب غ�سان بن عبداهلل
الفجحي اليحمدي خالل الفرتة من عام 192هـ807 ،م �إىل عام
207هـ 822 ،م ,وقد متكن هذا الإمام من ال�سيطرة على املنطقة
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الإمام ال�صلت حكم ُعمان كلها �إىل قطر
والإح�ساء و�سقطرى ,وغزا الهند و�أخذ جانبا
كبريا منها و�أر�سى �أ�ساطيله يف بومبي بالهند
وملكها وحكمها حزما وعزما

اهتم الإمام غ�سان
بن عبداهلل الفجحي
اليحمدي ببناء
اجلي�ش والقوة
البحرية حيث مت
ت�أ�سي�س �أول قوة
بحرية يف ُعمان
الداخلية من ُعمان ون�رش الأمن واال�ستقرار فيها ,وعلى ما يبدو
ف�إن املناطق الأخرى ظلت خارج نفوذه .وقد كان �أحد �أهم الأئمة
يف عهد دولة اليحمد .وقد خلف هذا الإمام الإمام عبد امللك بن
حميد العلوي من بني علي بن �سودة الأزدي ,وا�ستمر يف تويل
الإمامة خالل الفرتة من 207هـ 822 ،م ـ 226هـ 840 ،م .
لقد اهتم الإمام غ�سان بن عبداهلل الفجحي اليحمدي ببناء
اجلي�ش والقوة البحرية حيث مت ت�أ�سي�س �أول قوة بحرية يف ُعمان,
ومن حمالته الع�سكرية للدفاع عن الوطن ووحدته ,ي�شري يو�سف
بديوي «ب�أن هذا الإمام تنبه �إىل املخاطر التي يتعر�ض لها الوطن
ال ُعماين ,وبخا�صة تلك الغارات التي كان يقوم بها القرا�صنة
الهنود ,فكان �أول من �صنع قوة بحرية ع�سكرية ,لقطع الطريق بها
على كل من يحاول العبث ب�أمن بلدنا ُعمان ,وجتارته ,واقت�صاده,
وا�ستقراره .ويف الوقت الذي كان يحاول فيه الإمام بناء الأ�سطول
البحري ,مل يغفل عن ال�سعي �إىل اال�ستقرار الداخلي».
وي�شري الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي �إىل تفا�صيل �أكرث عن
هذا احلدث الع�سكري املهم ويقول« :كانت البوارج الهندية تغزو
ال�سواحل ال ُعمانية ,ي�سلبون وي�أ�رسون ,ثم مي�ضون �إىل بالد فار�س
والعراق لبيع ما �سلبوه ,لهذا قرر الإمام غ�سان �إن�شاء �أ�سطول بحري
ُعماين حلماية ال�سواحل ال ُعمانية من خطر ه�ؤالء القرا�صنة ,وكان
الإمام غ�سان �أول من اتخذها ب ُعمان ب�صفة نظامية ,وكانت القاعدة
البحرية يف زمانه دما (ال�سيب) وبذلك حمى ُعمان بل تعقب تلك
البوارج يف بحر ُعمان والبحر العربي وو�صل �أ�سطوله �إىل موانئ
الهند ,وق�ضى بذلك على هذه القر�صنة».
ثالثا :عهد الإمام املهنا بن جيفر الفجحي
اليحمدي
توىل الإمام املهنا بن جيفر الفجحي
اليحمدي الإمامة بعد وفاة الإمام عبد امللك
بن حميد خالل الفرتة من 226هـ 840 ،م
�إىل عام 237هـ 851 ،م ,وكان هذا الإمام
�أحد الأئمة البارزين يف عهد دولة اليحمد,
وقد عرف بقوة �شخ�صيته .وجر�أته يف احلق,
ويف عهده بلغت ُعمان درجة من القوة
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واملنعة والهيبة واملجد واالزدهار.
لقد كانت القوة الع�سكرية خالل عهد الإمام املهنا بن جيفر ,كبرية
جدا مقارنة بذلك الع�رص ,حيث يروي نور الدين ال�ساملي ب�أنه
«اجتمعت له من القوة الربية والبحرية ما �شاء اهلل ,قيل �إنه اجتمع
له يف البحر ثالثمائة مركب مهي�أة للحرب ,وكان عنده بنزوى
�سبعمائة ناقة و�ستمائة فار�س تركب عند �أول �صارخ ,فما ظنك
بباقي اخليل والركاب يف �سائر ممالكه» وقد ذكر �أي�ضا �سليمان
بن خلف اخلرو�صي ,ب�أنه كان للإمام املهنا بن جيفر «ثالثمائة
قطعة بحرية ،وثمامنائة من الإبل و�ستمائة فار�س بنزوى» .يف
حني يذكر يو�سف بديوي تفا�صيل �أو�سع عن القوة الع�سكرية يف
عهد هذا الإمام ويقول «لقد تنبه الإمام �إىل املخاطر التي تتعر�ض
لها ُعمان ,و�أكرثها ي�أتي من البحر ,الذي متتد �سواحله حولها
�إىل ما يزيد عن �ألف ميل ,مع االهتمام ب�إعداد جي�ش بري كثيف,
وبذلك يحمي الرب والبحر ,على حد �سواء ,وقد اجتمع له من القوة
الربية والبحرية ما مل يجتمع لغريه ,وكان له يف رواية امل�ؤرخني
ثالثمائة مركب مهي�أة للحرب ,وكان لديه يف عا�صمته نزوى
ع�رشة �آالف جندي حتت ال�سالح دائما».
وفيمــا يتعلــق باحلمــالت واملعــارك الع�سكريــة فــي عهـــد
املهنا بن جيفر ,مل ت�رش املراجع �إىل �أن الإمام املهنا ا�ستخدم تلك
القوة الع�سكرية �ضد �أي تهديد خارجي ل ُعمان ,و�إمنا كانت لوحدة
الأمة ون�رصة العقيدة الإ�سالمية .ومن �ضمن تلك املعارك ,احلملة
الع�سكرية �ضد املغرية بن و�سن �أو بن (رو�شن) اجللنداين ,حيث

يروي حميد بن حممد بن رزيق «وخرج و�سن اجللنداين ومن معه
من بني اجللندى الذين كانوا معه بغاة على امل�سلمني فو�صلوا �إىل
توام اجلوف» ،وكان �أبو الو�ضاح واليا عليها للإمام املهنا فقتلوا
�أبا الو�ضاح ،وي�شري املرجع ب�أنه بعد �أن بلغ ذلك امل�سلمني �أر�سل
الإمام املهنا جي�شا قوامه �أثنا ع�رش �ألف مقاتل فوقعت بني هذا
اجلي�ش وجي�ش بني اجللندى معركة كربى فانهزم الأخري».
ي�شري �رسحان بن �سعيد الأزكوي ,وابن رزيق ,ونور الدين
ال�ساملي ,و�سليمان بن خلف اخلرو�صي ,ب�أن هذا الإمام كان
حري�صا على �أخذ �صدقة املا�شية �أو الزكاة ,حيث �أ�شار املذكور
«ب�أن الإمام املهنا قد ا�ستعمل عينا» ،يدعى عبداهلل بن �سليمان
وهو رجل من بني �ضبة من �أهل منح ،وكان ي�سكن يف عز جلمع
ال�صدقة �أو الزكاة .ويقال ب�أن رجل يدعى و�سيم بن جعفر املهري
يقطن �أر�ض املهرة وجبت عليه فري�ضتان فامتنع �إال �أن يعطي
فري�ضة واحدة  .ف�أمر الإمام كل من والة �أدم ,و�سناو وجعالن.
وكتب �إليهم �إذا ظفرمت بو�سيم بن جعفر املهري فا�ستوثقوا منه� ،أي
(قيدوه) ,و�أعلموين ،فكتب �إليه وايل �أدم� ,إين قد ا�ستوثقت منه و�أنه
قد ح�صل».
عليه قرر الإمام ا�ستخدام القوة الع�سكرية لإخ�ضاع و�سيم
املهري لدفع ال�صدقات« .ف�أر�سل �إليه يحيى اليحمدي املعروف
(ب�أبي املقار�ش) مع جماعة من �أ�صحاب اخليل فوقعت بينه وبني
و�سيم املهري ثالث معارك يف كل من (املنائف)» .و عز ومنح
�إىل �أن مت �أ�رسه وحب�سه يف نزوى ,وكان ذلك مقابل رف�ضه لدفع
ال�صدقة .ثم �أتى �إىل الإمام جماعة من املهرة وطالبوه ب�إطالق
�رساح و�سيم املهري وا�شرتط عليهم� ,إما �أن يرحتلوا من ُعمان� ,أو
ي�أذنوا باحلرب ,و�إما �أن يح�رضوا باملا�شية كل حول �إىل ع�سكر
نزوى .فقالوا «�أما االرحتال فال ميكننا ,و�أما احلرب فل�سنا نحارب
الإمام ,و�أما الإبل والثاغية .ف�سنح�رضها كما �رشط الإمام» .وهذا
دليل على �أن الإمام املهنا كان حري�صا على الدفاع عن العقيدة
الإ�سالمية يف ُعمان.
رابعا :عهد ال�صلت بن مالك بن عبداهلل اخلرو�صي
بعد وفاة الإمام املهنا بن جيفر ,توىل الإمامة الإمام ال�صلت بن
مالك بن عبداهلل اخلرو�صي خالل الفرتة 237هـ851 ،م ـ 273هـ،
886م ,وقد امتدت �إمامته �إىل �سقطرى واملكال وح�رضموت
واملهرة ,وقد اكت�سب الإمام ال�صلت عددا من امل�ؤهالت العلمية
�أبرزها الإملام بالثقافة ال�سيا�سية والع�سكرية ,كما �أن عهده متيز
باال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي.
ميتلك هذا الإمام قوة برية وبحرية ,ورمبا هي القوة نف�سها

التي تركها �سلفه الإمام املهنا بن جيفر ,والتي كان قوامها
ثالثمائة مركب مهي�أة للحرب ,وع�رشة �آالف جندي� .أما فيما
يتعلق بحمالته الع�سكرية ,فقد ذكر �سليمان بن خلف اخلرو�صي,
«ب�أن الإمام ال�صلت حكم ُعمان كلها �إىل قطر والإح�ساء و�سقطرى
 ,وغزا الهند و�أخذ جانبا كبريا منها و�أر�سى �أ�ساطيله يف بومبي
بالهند وملكها وحكمها حزما وعزما ,ثم �أوغل يف فتح مدن الهند
وغنم غنائم هائلة ,كما �أنه �أر�سل �أ�سطوال بحريا قوامه مائة �سفينة
ال�ستعادة �سقطرة وطرد احلب�شة منها و من اجلزيرة العربية».
�أما الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي فيذكر تفا�صيل �أكرث عن
احلملة الع�سكرية للحب�شة ويقول «ب�أن ن�صارى احلب�شة نق�ضوا
العهد الذي بينهم وبني ال ُعمانيني يف عهد الإمام ال�صلت بن مالك
(237هـ851 ،م ـ 273هـ 886 ،م) فهاجموا وايل الإمام ال�صلت
ال�شيخ حممد بن �أحمد اجله�ضمي فقتلوه» .وبعد �أن بلغ الإمام ذلك,
«جمع الإمام جي�شا من ثالثة �آالف جندي ,وجهزهم يف ()101
مركب ،ووىل عليهم حممد بن ع�شرية و�سعيد بن �شمالل ,ف�إن قتال,
فيقوم مقامهما حازم بن همام ,وعبد الوهاب بن يزيد وعمر
بن متيم وكتب لهم عهدا بني فيه واجباتهم الع�سكرية والدينية
ووجههم �إىل قواعد ال�رشع حيال احلروب ,ف�سار اجلي�ش ,وا�شتبك
مع ه�ؤالء الن�صارى ,وحتقق لهم الن�رص وا�ستعادوا اجلزيرة».
خام�سا :عهد الإمام عزان بن متيم اخلرو�صي
بعد اعتزال الإمام ال�صلت توىل الإمامة من بعده الإمام را�شد
بن النظر اليحمدي خالل الفرتة من 273هـ 886 ،م ـ 277هـ ،
890م ,ثم توىل الإمامة عزان بن متيم اخلرو�صي بعد عزل الإمام
را�شد بن النظر خالل الفرتة من 277هـ 890 ،م 280 -هـ 893 ،م.
لقد حدثت يف عهد هذا الإمام خالفات �سيا�سية داخلية بينه وبني
العلماء ،وحروب �أهلية عديدة م�ؤ�سفة بني القبائل ال ُعمانية ,حتى
هددت ُعمان باالنق�سام الداخلي.
مل تتوفر معلومات دقيقة عن القوة الع�سكرية يف عهد هذا
الإمام� ,إال �أنه يعتقد ب�أنه احتفظ بالأ�سطول البحري الذي كان يف
عهد الإمام ال�صلت بن مالك� ,أما حمالته الع�سكرية تكاد معدومة
عدا معارك دفاعية م�ستميتة �أدت �إىل مزيد من االنق�سام بني القبائل
يف ُعمان �سي�أتي ذكرها .ويف ظل اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية بني
القبائل ال ُعمانية والإمام عزان ,ف�إن حممد بن نور �أو ابن (بور) كما
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ي�سميه ال ُعمانيون ،عامل اخلليفة العبا�سي (املعت�ضد) على البحرين،
ا�ستغل الفر�صة ومتكن من جتميع جي�ش قوامه خم�سة وع�رشون �ألفا
وهاجم ُعمان ابتداء من الربميي مرورا بالظاهرة ونزوى و�سمد
ال�ش�أن ,وبعد معارك طاحنة يف تلك املناطق كان �أخرها املعركة
العظمى يف دما بال�سيب ,وهي املعركة الفا�صلة التي من خاللها
متكن حممد بن بور من حتقيق الن�رص على اجليو�ش ال ُعمانية.
«عمان بقيت ملدة
يروي �سليمان بن خلف اخلرو�صي ب�أن ُ
�أربعني عاما حتت النفوذ العبا�سي ,غري �أنهم يف هذه الفرتة الوجيزة
كانوا ي�ستعيدون ن�شاطهم يف بع�ض القرى والبلدات ليخرجوا عامل
اخلليفة العبا�سي ,وظلت احلرب وال�رصاع بينهم �سجاال .وهكذا
حال الدول بني انت�صارات وهزائم ,ولكن ال ُعمانيني ظلوا على
مر التاريخ جماهدين لتحقيق وحدتهم و�سيادتهم على �أر�ضهم
ُعمان» .وبعد نهاية دولة اليحمد يف عام 280هـ 893 ،م وحتى
عام 579هـ 1183 ،م وملدة (� )300سنة تقريبا تعاقب على ُعمان
عدد من الأئمة حتى عهد الإمام را�شد بن علي بن �سليمان بن را�شد
اخلرو�صي خالل الفرتة 472هـ 1079 ،م – 513هـ 1119 ،م � ،إىل
�أن انتهى احلال بوجود �إمامتني يف ُعمان املدر�ستني (الر�ستاقية
والنزوانية) وا�ستمر هذا الو�ضع حتى ظهرت دولة بني نبهان.

الأ�سلحة امل�ستخدمة خالل عهد دولة (اليحمد)
مل تتوفر معلومات عن الأ�سلحة التي ا�ستخدمت يف احلروب
التي حدثت يف عهد هذه الدولة� ,إال �أنه يعتقد ب�أنه ا�ستمر ا�ستخدام
الأ�سلحة التقليدية البدائية التي ا�ستخدمت يف عهد مالك بن فهم
ودولة اجللندى.
فن العمارة الع�سكرية والدفاع يف عهد دولة (اليحمد)
فيما يتعلق بفن العمارة الع�سكرية والدفاع يف عهد دولة
اليحمد مل ت�رش املراجع املتوفرة �إىل ت�شييد �أ ي حت�صينات ع�سكرية
دفاعية مثل القالع واحل�صون والأبراج التي �شيدتها دول بعدها.
ويقال ب�أن ح�صن نزوى قام ببنائه الإمام ال�صلت بن مالك يف

حكمت دولة اليحمد ُعمان ملدة ( )100عام تقريبا,
وخالل هذه الفرتة كانت غايات و�أهداف الأئمة
العمانية واحلفاظ
املتعاقبني هي حتقيق الوحدة ُ
لعمان
على اال�ستقاللية التامة ُ
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القرن الثالث الهجري ,ولعل هذا احل�صن هو الأ�سا�س لبناء القلعة
ال�شهباء يف عهد دولة اليعاربة.
خال�صة حتليل الأحداث الع�سكرية يف عهد دولة (اليحمد)
بناء على ما تناقلته الروايات من الناحية الع�سكرية يف
عهد اليحمد ,ميكن القول ب�أن هناك ت�ضاربا يف و�صف احلملة
الع�سكرية التي �شنها الإمام الوارث بن كعب اخلرو�صي �ضد جي�ش
الأمري العبا�سي ,فالت�ضارب هنا يف حجم القوات ونقاط انطالقها
ملواجهة الأمري العبا�سي ,حيث و�صف �سليمان بن خلف اخلرو�صي
هذه احلملة ب�أن مقار�ش بن حممد اليحمدي وايل �صحار حترك من
�صحار ليلتقي بالأمري العبا�سي فوقعت بينه وبني الأمري العبا�سي
معركة طاحنة كربى يف (حتا) �أي �شمال �شنا�ص وانت�رص الوايل
على خ�صمه الأمري العبا�سي يف هذه املعركة.
يف حني و�صف الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي تلك احلملة
ب�أن الإمام �أعد قوتني ل�صد احلملة ,فخرجت القوة الأوىل من �صحار
بقيادة فار�س (مقار�ش) بن حممد اليحمدي وايل �صحار ,وخرجت
القوة الثانية من نزوى عرب الظاهرة بقيادة الإمام نف�سه .ولكن
جي�ش عي�سى �سلك طريق وادى حتا فالتقى بالوايل يف قرية حتا,
ودارت بينهما معركة انتهت بهزمية عي�سى وجي�شه  ,فرجع عي�سى
�إىل جلفار .لكن ال�سفن ال ُعمانية �أ�رسته وزج به يف ال�سجن ب�صحار,
ورمبا تكون رواية الدكتور �سعيد الها�شمي هي الأ�صح.
لقد و�صف كل من نور الدين ال�ساملي و�سليمان بن خلف
اخلرو�صي ب�أن حجم القوة الربية يف عهد الإمام املهنا بن جيفر
يف نزوى كان �ستمائة فار�س ,يف حني و�صف يو�سف بديوي ب�أنها
ثالثمائة مركب مهي�أة للحرب وع�رشة �آالف جندي حتت ال�سالح
دائما .ولعل امل�ؤرخ يعني عدد املقاتلني جميعا فر�سان ًا وحماربني
�آخرين ,ومبا �أن يو�سف بديوي مل يعتمد على مرجع حمدد ,ميكن
اعتبار و�صف ال�ساملي واخلرو�صي الأ�صح� .أما عدد املراكب �أو
ال�سفن قد يكون مبالغ ًا فيه لأنه كيف ميكن �إدامة ( )300ثالثمائة
�سفينة يف ذلك الع�رص ،وما هي املوانئ �أو املرا�سي التي ت�ستوعب
هذا العدد من ال�سفن؟ كما �أن ُعمان اعتربت الدولة الرابعة من دول

البحار بعد �صالح الدين الأيوبي ،وذلك كان يف عهد اليعاربة ومل �أمام حممد بن نور �أو �إبن (بور) كما ي�سميه ال ُعمانيون عامل اخلليفة
يتعد عدد ال�سفن ( )100مائة �سفينة؟؟ لذلك �أعتقد ب�أن العدد �أقل العبا�سي (املعت�ضد)� ,إال �أن الدول التي حكمت ُعمان بعد هذه الدولة
�أخذت تلك الدرو�س املكت�شفة يف احل�سبان.
بكثري مما �أ�شري �إليه.
بالإ�شارة �إىل احلملة الع�سكرية التي �شنها الإمام ال�صلت بن
مالك �ضد الن�صارى يف احلب�شة بعد �أن نق�ضوا العهد الذي كان
القادة الع�سكريون يف عهد دولة (اليحمد)
بينهم وبني الإمام ,جمع الإمام جي�شا من ثالثة �آالف مقاتل,
ت�شري املراجع ب�أن �أ�شهر القادة الع�سكريني يف عهد دولة اليحمد
وجهزهم يف مائة مركب ومركب ( ,)101ووىل عليهم حممد بن الأول هو ,الو�ضاح بن عقبة النزواين ـ �أبو زياد ـ ولد ون�ش�أ يف
ع�شرية و�سعيد بن �شمالل ,ف�إن قتال ,فيقوم مقامهما حازم بن نزوى وتعلم على يد جملة من علماء ع�رصه ,كان فقيه ًا وقائداً
همام ,وعبد الوهاب بن يزيد ،وعمر بن متيم ،وكتب لهم عهدا بني ع�سكرياً ,عا�رص الو�ضاح الإمام املهنا بن جيفر ,وعينه الإمام
فيه واجباتهم الع�سكرية والدينية ووجههم �إىل قواعد ال�رشع حيال ملحاربة القرا�صنة الذين كانوا يغريون على ال�سواحل ال ُعمانية,
احلروب ,ف�سار اجلي�ش ,وا�شتبك مع ه�ؤالء الن�صارى ,وحتقق لهم وكان جلهوده �أثر يف تن�شيط التجارة يف عهد الإمام مهنا ,وهو
الن�رص ،وا�ستعادوا اجلزيرة .وحتليال مل�ضامني هذا القرار ميكن �أحد العلماء العاقدين للإمام ال�صلت بن مالك.
التو�صل �إىل حقائق مهمة ذات �صلة مبا�رشة بفن القيادة وقانون
�أما القائد الثاين ,هو الأهيف بن حمحام الهنائي ,عا�رص
احلرب ,حيث �إن والية قيادة اجلي�ش ملحمد بن ع�شرية و�سعيد بن الأهيف الإمام عزان بن متيم .وتوىل قيادة معظم احلمالت
�شمالل ,يعني �أن القائد هو حممد والنائب �سعيد ,ف�إن قتال فيقوم الع�سكرية التي نظمها الإمام عزان �سواء كانت تلك احلمالت
مقامهما حازم بن همام وعبد الوهاب بن يزيد وعمر بن متيم ,لتثبيت �إمامته لتوحيد الأمة� ,أو ملحاربة الغزاة من خارج البالد,
وهذا ما يتم تو�ضيحه يف �أوامر العمليات الع�سكرية يف الع�رص وقد ا�ستخدم الأهيف تكتيكا ع�سكريا يف �إدارة تلك احلمالت ,بع�ضا
احلديث ,القائد والقائد البديل.
منها حقق انت�صارات حمدودة ,يف حني �أن البع�ض الآخر حقق
كما �أن كتابة العهد للقادة الذين عينهم الإمام ال�صلت ,بني انت�صارات عظيمة لتوحيد الأمة.
فيه واجباتهم الع�سكرية والدينية ووجههم �إىل قواعد ال�رشع حيال
احلروب ,وهذا يعني قانون احلرب �أو قواعد اال�شتباك املطبقة يف
اخلال�صة
هذا الع�رص على م�ستوى جيو�ش العامل .وعليه ف�إن هذا الإمام
لقد حكمت دولة (اليحمد) ُعمان ملدة ( )100عام تقريبا ,وخالل
يتمتع بعبقرية ع�سكرية �أخذت يف احل�سبان �أ�س�س قانون احلرب هذه الفرتة كانت غايات و�أهداف الأئمة املتعاقبني هي حتقيق
وفق ال�رشع يف ذلك العهد ,وما يطبق حاليا يف هذا املجال لي�س �إال الوحدة ال ُعمانية واحلفاظ على اال�ستقاللية التامة ل ُعمان ,ويف
امتدادا لتلك العبقرية و�إن تغريت الأ�س�س نتيجة التطور الذي حدث هذا ال�صدد حققت انت�صارات عظيمة تخللتها بع�ض الإخفاقات يف
يف هذا املجال منذ عام 273هـ حتى اليوم.
معارك حمددة ,وهذا هو حال الدول العظيمة يف ذلك الع�رص ,وقد
�إن ب�سط الإمام ال�صلت بن مالك �سلطته على �أقاليم قطر �سجل التاريخ لهذه الدولة �أدواراً عظيمة يف �سبيل �أمن ُعمان ب�شكل
والإح�ساء و�سقطرة واملكال وو�صول �أ�ساطيله �إىل الهند واالنت�صار خا�ص واجلزيرة العربية ب�شكل عام.
الذي حققه على الن�صارى ,يعني ب�أنه كان ميتلك قوة بحرية كبرية
ال ي�ستهان بها مكنته من القيام بحمالت ع�سكرية خارجية عديدة
املراجع
وبالتايل حتقيق طموحاته� .أما حمالته الع�سكرية الداخلية ,فقد • �سليمان بن خلف اخلرو�صي ,مالمح من التاريخ ال ُعماين.
كانت ملواجهة اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية بني القبائل ال ُعمانية • نور الدين ال�ساملي ,حتفة الأعيان يف �سرية �أهل ُعمان.
التي متكن من �إخمادها لتوحيد الأمة وتثبيت العقيدة الإ�سالمية • الدكتور �سعيد بن حممد الها�شمي ,درا�سات يف التاريخ ال ُعماين.
وحتقيق الأمن واال�ستقرار يف ربوع ُعمان.
• يو�سف بديوي ,تاريخ ُعمان.
�إن اخلالفات ال�سيا�سية الداخلية يف عهد الإمام عزان بن متيم  • ,حميد بن حممد بن رزيق ,ال�شعاع ال�شائع باللمعان.
كانت �أحد الأ�سباب الرئي�سية التي �أدت �إىل هزمية اجليو�ش ال ُعمانية • املو�سوعة ال ُعمانية ,املجلد العا�رش.
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فى �أول هجمات حلف الناتو عام 1999م
على �صربيا (كو�سوفو) ،حدث �أمر غريب
�أدى �إىل توقف االت�����ص��االت ،ومل تر�صد
قنابل �أو �صواريخ يف الأج��واء ،حتى دوي
االنفجارات التقليدية مل يكن م�سموعا� .إال
�أن تفا�صيل احلادث و�ضحت بعد فرتة من
�إعالن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) �أن
�سالحا جديدا ا�ستخدم يف �أول �أيام احلرب
خللع الرئي�س �سلوبودان ميلو�سيفيت�ش .وكان
الهجوم يف �أول ليايل احلرب يف �صربيا،
وك��ان ال�سالح ج��دي��دا .وك��ان��ت ه��ذه �أول
جتربة ميدانية له يف �أر�ض معركة حقيقية،
وقد ا�ستهدف هذا ال�سالح تعطيل �شبكات
االت�صاالت و�إعاقة عملها ،ومبا ي�ؤدي تلقائيا
�إىل �شل مراكز قيادات اجلي�ش على امل�ستويني
الإ�سرتاتيجي والتكتيكي ،وهو ما حتقق فعال
عندما تعطلت �أنظمة احلا�سب الآيل الرئي�سية
يف اجلي�ش ال�صربي نتيجة ما �أ�سماه الإعالم
ال�صربي يومها (�صاعقة كهربائية دخلت
�شبكة االت�صاالت ،وانت�شرت يف كل نقطة
تت�صل بها ،ومن �ضمنها �أجهزة احلوا�سيب
الع�سكرية).

اخلام�س
�أ�سلح ُة اجلي ِل ِ

الع�سكرية ،والت�شوي�ش على و�سائل الدفاع اجل��وي� ،إال �أن احلياة
املدنية ت�أثرت �أي�ضا نتيجة توقف حمطات توليد الطاقة الكهربائية
عن العمل.

�أ�سلحة امليكروويف عالية القدرة

( )HPM High Power Microwave Weapons

�سال ُح َّالطاق ِة املوجه ِة �ض َّد الأهـــــــــــــــــد ِاف الع�سكر َّي ِة واملدن َّي ِة
لواء �أ.ح متقاعد
ح�سام الدين �سويلم
لقد �أدى الهجوم الإل��ك�تروين ال��ذى تعر�ضت
له جمهورية �رصبيا (يوغو�سالفيا �سابقا) �إىل
توقف ال�شبكة الرئي�سية يف �رصبيا ،وكان �أول من
ت�أثر �سلبا بهذا الهجوم نظم �أجهزة احلا�سب الآلية
اخلا�صة بالدفاع اجلوي ،والتي كانت مهمتها �صد
هجمات طائرات حلف (الناتو) و�إ�سقاطها بوا�سطة
�صواريخ �أر�ض جو ،كما مت �أي�ضا ا�ستهداف �شبكة
االت�صاالت الرئي�سية بهدف دفع القيادة ال�رصبية
يف بلغراد �إىل االت�صال بقواتها عن طريق الهواتف
الال�سلكية.
ويقول بع�ض امل�س�ؤولون يف �رصبيا �أن دفع
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�أجهزة الطاقة املوجهة
وامليكروويف عالية القدرة ()HPM
من �أهم و�أبرز الأ�سلحة اجلديدة يف
جمال احلرب الإلكرتونية

القادة ال�رصبيني يف بلغراد �إىل االت�صال بقواتهم عن طريق الال�سلكي،
كان بهدف متكني مركز (اي�شلون) الأمريكي للتن�صت واملراقبة
املوجود يف �أوروبا من ر�صد املكاملات الال�سلكية وحتليلها .ويذكر
�أن مراقبة االت�صاالت الال�سلكية كانت �أ�سهل؛ لأن عدد حملة الهواتف
الال�سلكية يف يوغو�سالفيا كان حمدوداً �آنذاك ،ويقت�رص على �أركان
النظام احلاكم ورجال الأعمال ،مما يجعل عدد الهواتف املطلوب
التن�صت عليها حمدوداً.
وخالل العمليات الهجومية اجلوية التي �شنتها طائرات الناتو
�ضد ال�رصب ،مت ق�صف حمطات الكهرباء ال�رصبية بقنبلة �إلكرتونية
�أدت �إىل �إغراق معظم �أرا�ضي يوغو�سالفيا ال�سابقة يف الظالم ،وكان
ا�سم القنبلة (� )CBU-94ألقتها طائرة من طراز ال�شبح ()F-117
على ( )5حمطات طاقة �رصبية ،وعلى ارتفاع معني انفجرت القنبلة
وخرجت منها ملفات �سلكية خا�صة انت�رشت يف اجلو ك�شبكة وا�سعة
فوق خطوط ال�ضغط العايل فعطلتها .وقد �أدى ذلك �إىل ا�شتعال النريان
يف هذه املحطات ،وتوقف مراكز توزيع الطاقة يف �رصبيا عن العمل.
وقد عرف بعد ذلك �أنه توجد داخل القنبلة ( )CBU94عدة قنابل
�أخرى فرعية تنطلق من داخلها يف اجلو ،وكل واحدة منها مزودة
مبظلة �صغرية ،ثم تخرج من هذه القنابل �أي�ضا ملفات م�صنوعة من
تكون ال�شبكة الإلكرتونية عند اقرتابها
الر�صا�ص الكربوين هي التي ّ
من الأر�ض بحيث ت�صيب حمطات الطاقة الكهربائية واالت�صاالت
الهاتفية بال�شلل التام.
ورغم �أن هدف هذه القنابل الأ�سا�سي هو تعطيل نظم االت�صاالت

وتعد �أجهزة الطاقة املوجهة وامليكروويف عالية القدرة ()HPM
من �أهم و�أبرز الأ�سلحة اجلديدة يف جمال احلرب الإلكرتونية ،وميكن
ا�ستخدام هذه الأ�سلحة الخرتاق الأهداف عالية التح�صن لتدمري و�شل
�أ�سلحة الدفاع اجلوي وال��رادارات و�أجهزة االت�صاالت واحلوا�سيب
الآلية التي تعمل �ضمن منظومة القيادة وال�سيطرة يف اجليو�ش .كما
ميكنها تدمري �أجهزة التحكم يف �إنتاج وتخزين امل��واد الكيماوية
واحليوية .ووفقا لبع�ض اخلرباء ف�إن هذه الأ�سلحة تنتج �شحنات
عالية من الطاقة ت�سبب ال�رضر يف الأدوات الإلكرتونية وذاك��رة
احلا�سب الآيل ،كما تتميز بالطاقة ال�شديدة يف �إ�صابة الأهداف التي
ت�سلط عليها.
ويف تقرير ن�رشته جملة (نيو�ساينت�ست) العلمية الربيطانية �أن
�أ�سلحة ( )HPMاملوجودة يف الرت�سانة الع�سكرية الأمريكية جمهزة
على هيئة قنابل ت�ستخدم مل��رة واح��دة فقط ،يتم نقلها بوا�سطة
�صواريخ (ك��روز)� ،أو طائرات نفاثة� ،أو طائرات تعمل بدون طيار،
ولكن يجرى تطويرها لتكون الأجهزة امل�ستقبلية منها قابلة لإعادة
اال�ستخدام.
وبح�سب معلومات مو�سوعة ( )Wekopediaعلى الإنرتنت،
تعد موجات امليكروويف نوعا من املوجات الإ�شعاعية التي تنتج
عرب تيار كهربائي من خالل مادة مو�صلة ،ويقارب طولها املوجي
امليكرومرت ،وه��ي �أ�شعة كهرومغناطي�سية غري م���ؤذي��ة ،وتتحرك
موجاتها الق�صرية ب�رسعة ال�ضوء .ومعروف �أن هناك نظامني يتم
ا�ستخدامهما لإنتاج الأ�سلحة التي تعمل مبوجات امليكروويف عالية
الطاقة (.)HPM

ال�ضخ املتدفق

النظام الأول حمو (�إنتاج ال�ضخ املتدفق) ،ويعود �أ�صول النظام
�إىل حادثة وقعت يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،حني الحظ العلماء
تعطل �أ�ضواء ال�شوارع يف (هاواي) ت�أثرت بنب�ضات كهرومغناطي�سية
نتجت من االختبارات النووية .ولتطبيق فكرة (�إنتاج ال�ضخ املتدفق)،
تعمل جمموعة م�شحونة من املكثفات على �إنتاج طاقة عالية مللف
يغطي �أنبوبا نحا�سيا يحتوي متفجرات ،وي�ؤدي التحام الأنبوب مع
تكون دائرة كهربائية ق�صرية حتطم املجال
امللف بعد التفجري �إىل ُّ
املغناطي�سي وتعطل �شبكات الكهرباء .وقد اختربت القوات اجلوية
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القنبلة الكهرومغناطي�سية
�أخطر ما يهدد الب�رشية
اليوم ،لأنها من الأ�سلحة
التي تهاجم ال�ضحايا من
م�صدر جمهول ي�ستحيل �أو
ي�صعب ر�صده
الأمريكية �أخريا ن�سخة حديثة من هذه التقنية التى مت جتهيزها
وتعديلها لال�ستخدام على �صواريخ (كروز) التي يتم �إطالقها� .أما
النظام الثاين فيعد تقني ًا �أكرث تطورا ،حيث ت�ستخدم جي ًال جديداً
من املكثفات التي تركز الطاقة عن طريق تفريغها على هيئة قو�س
ينطلق �أمام مقدمة ال�صاروخ مبا�رشة.
وتعد �أ�سلحة امليكروويف �أي�ضا من �أهم الأ�سلحة احلديثة يف
جمال (الأ�سلحة غري القاتلة  )Non Lethal Weaponالتي يتم
تطويرها حاليا ،وهي �أ�سلحة تت�ضمن �شل قدرة الإن�سان املطارد
م�ؤقتا ب��دال من قتله ،وميكن ا�ستخدامها بوا�سطة ال�رشطة يف
مطاردة عنا�رص ال�شغب وتفريق املظاهرات ،ويف عمليات �إنزال
القوات الدولية اخلا�صة بف�ض املنازعات ،ومواجهة �أعمال العنف
وال�شغب يف املدن.

�شعاع الأمل

حتدثت تقارير عن تو�صل �أبحاث جديدة تقوم بها �رشكات
مل�صلحة (البنتاجون) �إىل تطوير �أنواع جديدة من �أ�سلحة الطاقة
املوجهة� ،أطلق عليها ا�سم (�شعاع الأمل)� ،أو الأ�شعة امل�ضادة للأفراد.
(م�سلط الطاقة)
كذلك �أنتج علماء يف (البنتاجون) جهازا �أطلق عليه ُ
الذي ي�ستعمل لتفريق املظاهرات ،ولل�سيطرة على احل�شود الب�رشية
الع�سكرية عن طريق ت�سليط الأ�شعة امل�ؤملة على �أج�ساد الأفراد،
وي���ؤدي �شعاع الطاقة املوجهة �إىل ت�سخني املياه املوجودة يف
الطبقة اخلارجية للجلد �إىل درجة عالية تكفي لإحداث ل�سعة ت�شبه
�سقوط ماء حار على اجللد ،والميكن تاليف الأمر بارتداء �أي نوع
من املالب�س التقليدية.
وي�ؤكد اخلرباء �أن �أ�سلحة الطاقة املوجهة ميكن التحكم فيها
بحيث ال حتدث �أي ت�أثريات م�ؤذية على املدى البعيد ،و�أن هذه
الأ�سلحة �ست�ؤدي فقط �إىل هروب الأ�شخا�ص من الأمل �أو قيامهم
ب�إغالق عيونهم كرد فعل طبيعي ،فال ي�ستطيعون توجيه �أ�سلحتهم
لإنتاج نريان م�ؤثرة ،ولكن ال يت�سبب ذلك يف �إح��داث حروق �أو
�أ�رضار بالغني.
ولدى �أجهزة �إطالق موجات امليكرويف العالية القدرة على
تعطيل حركات ال�سيارات �أي�ضا ،وتوجد يف �أ�سواق ال�سالح العاملية
حاليا �أجهزة ميكروويف تتمتع بقدرة ( )4-3ميجاوات ،وقادرة
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على تعطيل حمرك الدبابة �أو الهليكوبرت �أو طائرة على بعد 2كم
فقط .وبح�سب اخلرباء ف�إن هذا ال�صنف من ال�سالح يتوقع �أن يكون
فعاال �ضد مراكز القيادة وال�سيطرة للجيو�ش امليدانية ،ومواقع �إنتاج
الأ�سلحة املوجودة حتت الأر�ض كو�سيلة دفاع �ضد الهجمات اجلوية.
ويتوقع ا�ستخدام �أ�سلحة امليكروويف لقطع �إمدادات الطاقة والتهوية
واالت�صاالت عن هذه املواقع احل�صينة.
ومتلك القوات الأمريكية حاليا �أجهزة مايكروويف تبلغ قوتها
( )1.2مليون (وات) ،وميكنها توليد تيارات عالية من ع�رشات
(الأمبريات) ،ومبا يربك كل الأجهزة الإلكرتونية للمعدات والآالت
احلربية وكل �أنظمة القيادة وال�سيطرة والتحكم واالت�صاالت.
ومن عيوب هذه الأ�سلحة اجلديدة �أنها حمدودة املدى ،وميكن
ا�ستخدامها حاليا بطريقة م�ؤثرة �ضد �أه��داف يف نطاق ()1000
مرت فقط ،ولهذا ينظر املخططون الع�سكريون �إىل الطائرات القتالية
والطائرات الآلية التي تعمل بدون طيار كو�سيلة مثالية لال�ستعمال
عن�رصا
على املدى البعيد .ويتوقع �أن ت�شكل الطائرة بدون طيار
ً
�أ�سا�سيا يف ا�ستعمال هذه الأ�سلحة ،ويتوقع اجلي�ش الأمريكى �أن
تكون لديه �أ�سلحة ( )HPMقابلة العادة اال�ستخدام لأكرث من مرة يف
غ�ضون (� )3سنوات.

البالزما � ..سالح امل�ستقبل

ت�ؤكد معلومات حديثة �أن الواليات املتحدة الأمريكية تنفق
مليارات الدوالرات من ميزانية البحث العلمي على �أبحاث لتطوير
�أ�سلحة متقدمة ت�ستخدم برا وبحرا وجوا وحتت املاء ويف الف�ضاء.
وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية حاليا بتطوير عدد من �أ�سلحة
الطاقة املوجهة التي تعتمد على تقنيات الليزر والبالزما ،والتقنية
الأخرية هي الأحدث يف املجال الع�سكري ،وتعتمد على حزمة من
البالزما لها ككتلة وميكنها التحرك يف الف�ضاء كالربق.
و�أ���س��ل��ح��ة ال��ب�لازم��ا �أب��ط���أ م��ن �شعاع ال��ل��ي��زر وم��ن موجات
امليكروويف ،لكنها ت�سبب �أ��ضراراً �أكرب من غريها .ولهذا ت�سعى
القوات الأمريكية �إىل تطوير هذه التكنولوجيا وت�شجع البحوث
العلمية اجلديدة للمحافظة على التفوق التقني النوعي يف هذا
املجال العلمي اجلديد.

الأ�سلحة الكهرومغناطي�سية تعتمد على موجات تنطلق من خالل مولد حراري
�أو �ضوئي �أو حتى نووي ,ولي�س على تفاعل كيماوي نتيجة احرتاق البارود
القنبلة الكهرومغناطي�سية

وهي ( )H.P.Mوقد �سبق الإ�شارة �إليها ،ويطلق عليها �أي�ضا ()E.M.B
 )(Electronic Magnetic Bombوي�شري اخلرباء �إىل �أن هذه القنبلة

قادرة على �شل الواليات املتحدة كلها ب�رسعة ال�ضوء ()299.000كيلو/
ثانية .ومن بني �أ�سلحة امل�ستقبل يرى اخلرباء الأمريكيون املكلفون
بربنامج هذه الأ�سلحة �أن هذه القنبلة يف حالة ا�ستخدامها �ستنهي
على ح�ضارة بالدهم ،و�أكدوا �أن نهايتهم �ستكون على يد هذا النوع من
القنابل الإلكرتونية .والغريب يف الأمر �أن هذه القنبلة لي�ست مكلفة عند
تطويرها و�إنتاجها ،وتعلم الواليات املتحدة جيدا �أن عدداً من الدول
املعادية وعلى ر�أ�سها رو�سيا حت�صلت عليها عند تفكك االحتاد ال�سوفيتى
ال�سابق ،ولكنها ال تعلم �أي الدول  -غري رو�سيا  -قد امتلكتها.
وي�ضيف اخل�براء �أن قنبلة واح��دة كهرومغناطي�سية كحجم
القنبلة النووية ( 15كيلو/طن) �ستنهى على ح�ضارة وتكنولوجيا،
و�أجهزة كل ما هو �إلكرتوين �أو به �رشائح �إلكرتونية يف كل من
�أمريكا ال�شمالية و�أجزاء من �أمريكا اجلنوبية ،وكفيلة ب�إخراج جميع
الأ�سلحة الثقيلة املعادية (دبابات ،مدافع ،عربات ،هليكوبرتات،
مقاتالت) من ميدان املعركة و�إىل الأبد.
وتعد القنبلة الكهرومغناطي�سية �أخطر ما يهدد الب�رشية اليوم،
لأن��ه��ا م��ن الأ�سلحة التى تهاجم ال�ضحايا م��ن م�صدر جمهول
ي�ستحيل �أو ي�صعب ر�صده ،مثل الأ�سلحة الكيماوية والبيولوجية
والكهرومغناطي�سية ،وبالتحديد �أ�سلحة م��وج��ات (امليكرو)
عالية القدرة .وكما ذكرت جملة (� )Popular Mechأن القنبلة
الكهرومغناطي�سية قادرة على �أن تقذف باحل�ضارة واملدنية احلديثة
مائتي عام �إىل الوراء.

وقد برزت خطورة وت�أثري هذه القنبلة يف حرب اخلليج الثانية،
حني ا�ستخدمتها الواليات املتحدة لأول مرة ،وكما ذكرت جملة( (D e
� )fense Newsأنه �أمكن بوا�سطتها تدمري البنية الأ�سا�سية ملراكز
الت�شغيل و�إدارة املعلومات احليوية مثل الرادارات و�أجهزة االت�صال
عرب الأق��م��ار ال�صناعية والكمبيوترات وامليكروويف والإر���س��ال
واال�ستقبال التليفزيوين ،و�أجهزة االت�صال الال�سلكى بجميع تردداتها.
وتختلف الأ�سلحة الكهرومغناطي�سية عن الأ�سلحة التقليدية يف
ثالث نقاط:
 قوة دفع الأ�سلحة الكهرومغناطي�سية تعتمد على موجاتتنطلق من خالل مولد حراري �أو �ضوئي �أو حتى نووي ,ولي�س على
تفاعل كيماوي نتيجة احرتاق البارود.
 القذيفة هنا هي موجة �أو �شعاع ينطلق عرب هوائي (�إريال)ولي�س ر�صا�صة تنطلق من مدفع �أو �صاروخ.
 بينما ت�صل �أق�صى �رسعة للقذيفة العادية � 30ألف كم/ث ..ف�إن �رسعة املوجه ت�صل �إىل  300كم/ثانية (�رسعة ال�ضوء).

الت�أثري النب�ضي للموجات الكهرومغناطي�سية

ظهرت فكرة (القنبلة الكهرومغناطي�سية) حينما ر�صد العلماء
ظاهرة علمية مثرية عند تفجري قنبلة نووية يف طبقات اجلو العليا
�أطلق عليها ( )The electric magnetic pulse effectالت�أثري
النب�ضي الكهرومغناطي�سي.
وقد متيزت ب�إنتاج نب�ضة كهرومغناطي�سية هائلة يف وقت ال
يتعدى مئات من النانو (النانو ثانية ي�ساوي جزء من �ألف مليون
جزء من الثانية) تنت�رش من م�صدرها با�ضمحالل عرب الهواء طبقا
للنظرية الكهرومغناطي�سية ،بحيث ميكن اعتبارها موجه �صدمة
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ينتج عنها جمال ( )Electromagnetic shock waveمغناطي�سي
هائل ،يولد طبقا لقانون (فاراداي) جهدا هائال قد ي�صل �إىل ب�ضعة
الآف ،ورمبا ب�ضعة ماليني فولت ،ح�سب بعد امل�صدر عن اجلهاز
�أو املو�صالت �أو الدوائر املطبوعة وغريها املعر�ضة لهذة ال�صدمة
الإلكرتومغناطي�سية ،وي�شبه ت�أثري هذه املوجه �أو ال�صدمة � -إىل حد
كبري  -ت�أثري ال�صواعق �أو الربق ،وت�صبح جميع �أجهزة الكمبيوتر
واالت�صاالت معر�ضة للت�أثريات ،خا�صة و�أن جميع مكونات هذه
الأجهزة م�صنعة من �أ�شباه املو�صالت ذات الكثافة العالية ()MOS
من �أك�سيد املعادن ( )Transientبح�سا�سية فائقة للجهد العايل
العار�ض ،مبا ي�سفر عن انهيار هذه املكونات بوا�سطة الت�أثري احلراري
الذي ي�ؤدي �إىل انهيار البوابات فيها .وحتى و�سائل العزل (Gate
 )Breakdownواحلماية الكهرومغناطي�سية املعروفة و�ضع الدوائر
داخل (�شا�سية) معدين ،ف�إنها ال توفر احلماية الكاملة من التدمري ،لأن
الكابالت �أو املو�صالت املعدنية من و�إىل اجلهاز �سوف تعمل كهوائي
( )Antennaيقود هذا اجلهد العايل �إىل داخل ( )Antennaاجلهاز.
وبذلك ت�صبح جميع �أجهزة الكمبيوتر ،ومنظومات االت�صاالت،
و�أجهزة العر�ض ،بل و�أجهزة التحكم ال�صناعية ،مبا فيها �إ�شارات
امل��رور والقاطرات و�أب��راج املراقبة اجلوية للمطارات والهواتف
املحمولة كلها عر�ضة للتدمري.

تقنيات القنبلة الكهرمغناطي�سية

 mاملولدات ال�ضاغطة للمجال عن طريق �ضخ املتفجرات (E x
)plosively pumped flux compression generator

وتعد هذه التقنية من �أكرت التقنيات ن�ضوجا و�صالحية للتطبيق
يف ت�صميم القنابل الكهرومغناطي�سية ،وقد مت ا�ستخدامها وتطبيقها
بوا�سطة العامل (فوللر) يف نهاية اخلم�سينات من القرن الع�رشين
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املا�ضي ،وي�ستطيع هذا النوع من التقنيات �إنتاج طاقة كهربائية
تقدر بع�رشات املاليني من (احلول) خالل زمن يرتاوح بني ع�رشات
ومئات امليكرو ثانية يف حزمة مدجمة �إىل حد ما .وقد ينتج عن
ذلك �أن ت�صل القيمة الق�صوى للقدرة �إىل م�ستوى ع�رشات الترياوات
(الترياوات =  12-10وات) .وميكن ا�ستخدام هذه التقنية مبا�رشة
لإنتاج القنبلة �أو ا�ستخدام نب�ضة واحدة منها لتغذية �صمام ميكرويف
وترتاوح �شدة التيار الناجت عن هذه التقنية بني (� )100 - 10ضعف
التيار الناجت عن الربق �أو ال�صاعقة.
وترتكز الفكرة الأ�سا�سية يف هذه التقنية يف ا�ستخدام متفجرات
تقوم ب�ضغط املجال الكهرومغناطي�سي ونقل طاقة كبرية من املتفجر
�إىل املجال املغناطي�سي .ويتم �إن�شاء املجال املغناطي�سى البدائي يف
هذا النوع من التقنيات قبل بداية ت�شغيل املتفجرات بوا�سطة تيار
البدء الذي ميكن احل�صول عليه من م�صدر خارجي ،مثل جمموعة
من مكثفات جهد عايل ت�سمى (جمموعة مارك�س) �أو مولد مغنطة
ديناميكية هيدروليك�سني �صغري� ،أو �أي جهاز قادر على �إنتاج نب�ضة
تيار يف حدود ع�رشات الآالف �أو ماليني الأمبريات .وقد مت ن�رش
العديد من الأ�شكال ملثل هذا النوع ،وكان �أكرثها �شيوعا هو ذلك
النوع احللزوين من( ( ،)Armatureوفيه توجد حافظة متحركة (H e
 )licalمن النحا�س مملوءة مبتفجر ذي طاقة عالية .وعادة ما حتاط
مبلف كهربائي نحا�س كبري القطع (اجلزء ال�ساكن )Stator
ونظرا لتولد قوى مغناطي�سية هائلة �أثناء الت�شغيل ميكنها تفتيت
اجلهاز قبل اكتمال وظيفته ،فغالبا ما يتم عمل غالف للجهاز من
م��ادة غري مغناطي�سية ،مثل الإ�سمنت �أو الفايرب جال�س �أو مواد
الأيبوك�سي الال�صقة� ،أو �أي م��ادة �أخ��رى لها خوا�ص ميكانيكية
وكهربائية منا�سبة.

تقنية املولدات ال�ضاغطة للمجال
عن طريق �ضخ املتفجرات تعد من �أكرث
التقنيات ن�ضوجا و�صالحية للتطبيق يف
ت�صميم القنابل الكهرومغناطي�سية
وبينما تتمدد احلافظة �إىل القطر الكامل للجزء الثابت ،ف�إنها
تكون قد ت�سببت يف دائ��رة ق�رص بني �أط��راف ملف هذا اجلزء،
وف�صلت ( )Short Circuitتيار البدء عن م�صدره ،وبذلك يكون
قد مت حب�س التيار داخل اجلهاز.
وي�ؤدي انت�شار دائرة الق�رص من م�ؤخرة ملف اجلزء الثابت
حتى بدايته �إىل �ضغط املجال املغناطب�سى املتولد من هذا
امللف ،وخف�ض قيمة احلث الذاتي مللف اجلزء الثابت(  (Self i n
 )ductance ramp currentوالنتيجة نب�ضة كهربائية منحدرة
( )Pulseت�صل قيمتها الق�صوى قبل التدمري الكامل للجهاز.
ويرتاوح زمن منحدر النب�ضة الكهربائية بني ب�ضعة ع�رشات
�إىل ب�ضع مئات من امليكروثانية ،يف حني ترتاوح قيمة التيار
الق�صوى حول ع�رشات (امليجاجول).
�أما عن معامل التكبري للتيار (الن�سبة بني التيار الناجت وتيار
البدء) ،ف�إن قيمته تتغري طبقا للت�صميم ،وقد و�صلت �أعلى قيمة
لها �إىل ( ،)60ورمبا تكون هذه القيمة غري ممكنة عند ا�ستخدام
القنبلة لتكون حممولة جواً بوا�سطة طائرات �أو �صواريخ ،حيث
تكون الأولوية للحجم وال��وزن ،وفيها يكون م�صدر تيار البدء
�صغريا ق��در الإم��ك��ان ،وبذلك ميكن التحكم يف �شكل النب�ضة
الكهربائية بوا�سطة دوائر تكرب النب�ضات �أو املحوالت �أو مفاتيح
التيار العايل املتفجرة.
 mمولدات املغنطة الديناميكية الهيدروليكية
ذات الدفع من املتفجرات �أو الوقود النفاث .واليزال ت�صميم
هذه املولدات يف مرحلة بدائية للغاية ،ومل يتم تطويرها بدرجة
كافية ،كما حدث ذلك يف مولدات �ضغط املجال ( )FCGوذلك
ب�سبب بع�ض النقاط الفنية مثل حجم ووزن مولدات املجال
املغناطي�سي الالزمة لت�شغيل مولدات املغنطة الديناميكية
الهيدروليكية (.)HHD
وتنح�رص الفكرة الأ�سا�سية يف ت�صميم وعمل هذه املولدات
 ..يف �أنها حترك مو�صلاً معدن ًيا يف جمال مغناطي�سى  ..تتولد
ب�سببه قوة دافعة كهربائية ،وبالتايل تيار يف اجتاه عمودي على
اجتاه احلركة وعلى اجتاه املجال املغناطي�سي (قانون فاراداي)
ويف هذا النوع �سيكون املو�صل املعدين هو البالزما ،احلالة
الرابعة للمادة الناجتة عن اللهب املت�أين للمتفجرات �أو غاز
الوقود النفاث والتي تنت�رش عرب تيار املجال املغناطي�سي الذي
�سيتم جتميعه بوا�سطة �أقطاب كهربائية تالم�س نفاث البالزما
(.)Plasma Jet

وقد جرى العرف يف تقنية هذه املواد على حت�سني اخلوا�ص
الكهربائية للبالزما عن طريق نرث �أو بذر بع�ض الإ�ضافات �أو
العنا�رص �إىل املتفجرات �أو الوقود النفاث ،عادة ما يكون عن�رص
(ال�سيزيوم) ( )Cesium Seedingهو امل�ستخدم ،لذلك ت�سمى هذه
العملية (ببذر ال�سيزيوم).

�إ�سقاط القنبلة الكهرومغناطي�سية

ميكن �إ�سقاط القنبلة الكهرومغناطي�سية بوا�سطة ال�صواريخ
(كروز) �أو الطائرات بنف�س التقنية امل�ستخدمة يف �إ�سقاط القنابل
التقليدية مثل تقنية االنزالق ال�رشاعي للتوجيه املالحي بالأقمار
ال�صناعية ( )GPSوتقنية االنزالق ( )Glidingال�صناعية ،والتي
عززت من كفاءتها الأنظمة التفا�ضلية احلديثة بعد �أن كانت تفتقر
�إىل الدقة التي يعمل بها �أي نظام �آخر ( )Pin Pointمثل الليزر
�أو الذاكرة التلفزيونية .وميكن للقنبلة الكهرومغناطي�سية �أن حتتل
احلجم وامل�ساحة نف�سها املخ�ص�صة للمتفجرات يف الر�أ�س احلربية،
ولو �أن ال�صواريخ الطوافة (كروز) �سوف حتد من وزن القنبلة مبا
اليتجاوز ( )340كجم بنف�س معدات التفجري املوجودة بال�صاروخ.

احلماية والوقاية

يتمثل الأ�سلوب الرئي�سي يف احلماية من �أخ��ط��ار القنبلة
الكهرومغناطي�سية يف منع �إ�سقاطها من الأ�سا�س عن طريق تدمري
من�صة الإط�لاق �أو مركبة الإ�سقاط ،كما هو احل��ال يف القنبلة
النووية .ويف جميع الأحوال ف�إن �أف�ضل الأ�ساليب لتعظيم احلماية
الكهرومغناطي�سية هو و�ضع الأجهزة الال�سلكية والكهربائية فيما
ي�سمى بـ(قف�ص ف��اراداي) .وهو بب�ساطة تبطني ج��دران و�أ�سقف
املباين التي توجد بداخلها هذه الأجهزة ب�ألواح من مواد مو�صلة
كهربائيا مثل النحا�س �أو االلومنيوم �أو الر�صا�ص من �ش�أنها حجب
املوجات الكهرومغناطي�سية ،ورمبا منعها جزئيا من الو�صول �إىل
الأجهزة املعنية (املطلوب حمايتها).
ولتحقيق احلماية الكاملة يجب �أن تكون كابالت دخول
وخروج الإ�شارات م�صنوعة من الألياف ال�ضوئية التي ال تت�أثر
باملجاالت الكهرومغناطي�سية� .أما كابالت القوى الكهربائية
فيجب و�ضع دائرة كهربائية حلمايتها .كما �أن ا�ستخدام �أ�سلوب
التكرار من خالل عدة و�سائل ات�صال ( )Redundancyوالإعادة
ي�صبح �رضوريا ل�ضمان و�صول املعلومة ،حتى يف حالة �إ�صابة
�إحدى الو�سائل بعطل �أو ت�شويه من الت�أثري الكهرومغناطي�سية.
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َا ْلق َيا َد ُة الأَ ْخالق َّيةُ

نظريات ومداخل القيادة

لقد تعددت نظريات ومداخل القيادة ففي الع�رص الإغريقي ظهر
(ثرا�سيما خو�س) والذي يرى �أن العدالة هي م�صلحة الأق��وى� ،أما
العدالة عند (�أفالطون) فهي اخلري الأ�سمى للدولة ولأفرادها ،وذلك من
�أجل م�صلحة الدولة� ،أي من بيدهم القوة وهم الطبقة احلاكمة ،والذين
هم الفال�سفة .ويرى �أن �شكل احلكم يجب �أن يكون �أر�سطو �شكل عملي
متو�سط ينبع من اجلمع بني العنا�رص ال�صاحلة يف الدميوقراطية
واالر�ستقراطية معا� ،أ�سا�سها الطبقة الو�سطى.
ويف الإ�سالم علمنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مبد�أ القيادة
من خالل اخلدمة ،و�أكدت ال�سنة املحمدية معاين العفو واال�ستغفار
وال�شورى والعدل ،والبيعة يف الإ�سالم هي عقد بني احلاكم وال�شعب
بغية حتقيق م�صالح �أف��راد املجتمع ،وو�ضع الإ�سالم مبد�أ تالزم
ال�سلطة وامل�س�ؤولية و�أر�سى قواعد الطاعة ،ودر�س مفكرو الإ�سالم
مو�ضوع القيادة ومتثل ذلك يف الفارابي وعبدالرحمن بن خلدون.

�أخالقيات الإدارة و�أهميتها

العقيد الركن /
�سامل بن مرهون اخلوالدي

رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة

لي�ست النظريات واملبادئ العلمية وحدها التي ت�ؤثر يف ال�سلوك� ,إذ �أن للأخالقيات والقيم
والعادات دور ًا كبريا يف توجيه ال�سلوك ,فالأخالقيات هي القاعدة التي يت�شكل منها �سلوك الفرد,
لذلك ف�إن العالقة بني ال�سلوك والأخالقيات عالقة عميقة ووثيقة ,وينتج عن الأفراد العاملني يف
املنظمات جمموعة من الت�صرفات وال�سلوك والتي قد تكون �أخالقية �أو غري �أخالقية.
وميثل مديرو الإدارة العليا الذين يراعون الأخالق �أحد �أهم �أ�صول امل�ؤ�س�سات ،فهم يدركون �أن
الأ�سا�س الأخالقي ال�سليم هو �أهم مكونات جناح امل�ؤ�س�سات على املدى الطويل.
�إن مفهوم القيادة الأخالقية ظهر يف �سياق �أزمة الأخالق يف الأعمال ( )Businessوالتي مل تعرف
�إال منذ عقود قليلة ،وبعد جتربة مريرة ت�ضمنت انتهاكات وف�ضائح �أخالقية مل يعد معها �إال االعرتاف
�أن من م�صلحة الأعمال يجب �أن تكون م�س�ؤولة اجتماعيا و�أخالقيا ،وهي موجودة يف احلكامة �أي
(امل�ؤ�س�سات التي ت�سري وفق �أحكام وقواعد القانون والعدل والفكر والعقالنية وال تخ�ضع لالرجتال
وهي بنية م�ستقلة ،الكل يخ�ضع لها).
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لي�س هناك تعريف حمدد ودقيق لأخالقيات الإدارة ،ف�إن العديد
من املتخ�ص�صني والدار�سني لهذا املو�ضوع حاولوا تقدمي التعريفات
التي ت�ساعد على فهم هذا امل�صطلح ومداولة الأ�سا�سي ،وفيما يلي
بع�ض املفاهيم املرتبطة بهذا ال�سياق:
كلمة الأخالق من�شقة من الكلمة الإغريقية القدمية ()Ethos
تعني اخلا�صية الأخالقية� ،أي �أن الأخالق هي تنفيذ ما يعرفه النظام
القيمي للجماعة على �أنه جيد �أو �سيء ،وال�سلوك ال�رضوري لتنفيذ
احلالة اجليدة ،فعندما يكون �أداء الفرد مت�سقا مع قيم اجلماعة ،حينئذ
يكون قد ت�رصف ب�شكل �أخالقي.
والأخالق لغة :ا ُ
وال�سجية ،وقيل:
خللُق يف لغة العرب :هو الطَّ ْبع
َّ
امل��روءة وال�� ِّدي��ن ،قال العالمة ابن فار�س( :اخل��اء وال�لام والقاف
�أ�صالن� :أحدهما تقدير ال�شيء ،والآخر مالم�سة ال�شيء ،من ذلك :ا ُ
خللُق
وهي ال�سجية؛ لأن �صاحبه قد ُق ِّدر عليه).
والأخ�لاق يف اال�صطالحُ :تطلَق الأخ�لاق باعتبارين� :أحدهما
عرف ا ُ
خل ُلقَ
عام ،والآخر �أخ�ص منه :فمن العام ما ذكره الغزايل حني َّ
بقوله( :ا ُ
خللُق عبارة عن هيئة يف النف�س را�سخة ،عنها َت�ص ُدر الأفعال
وروية).
ب�سهولة و ُي� ٍرس من غري حاجة �إىل فِ كْر َّ
وقد ُعرفت الأخالق ب�أنها املعايري واملبادئ التي تهيمن على
�سلوك الفرد �أو املجموعة من الأفراد ،وبالتايل ف�إن �أخالقيات الإدارة
هي جمموعة من املعايري واملبادئ التي تهيمن على ال�سلوك الإداري
وتتعلق مبا هو �صحيح �أو خط�أ.
و�أخالق املجتمع متثل �أ�سا�س ًا قوي ًا لأخالقيات الإدارة ،لي�س فقط
لأنها تعد خلفية م�سبقة يف تكوين �أفراد املجتمع الذين ي�أتي منهم
املديرون ويعدون م�صدرا لتكوين �أخالقيات الإدارة ،بل و�أي�ضا لأن
الإدارة ال تعمل يف الفراغ ،و�إمنا يف بيئة حية ومتفاعلة ،البد من
�أخذ قيم هذه البيئة وحمدداتها الأخالقية يف احل�سبان وقراراتها
وعملياتها املختلفة ل�ضمان ق��رار منا�سب من تعاطف وتعاون
اجلمهور معها.
ومن �أوائل تعاريف �أخالقيات الإدارة �أنها :الدرا�سة املنهجية

�أخالقيات الإدارة هي جمموعة من املعايري واملبادئ التي
تهيمن على ال�سلوك الإداري وتتعلق مبا هو �صحيح �أو خط�أ
للخيار الأخالقي التي يتم من خاللها اختيار ما هو جيد ،وهذا التعريف
يحاول �أن يعطي للأخالقيات الإدارة بعدا علمي ًا ليتم ا�ستيعابها �ضمن
علم الإدارة حتى ال ت�صبح �أخالقيات الإدارة هي نقطة ال�ضعف الذاتية
يف الدرا�سة املنهجية للإدارة وقرارتها وعملياتها املختلفة.

م�صادر �أخالقيات الإدارة

تتمثل م�صادر �أخالقيات الإدارة يف:
 mالدين :يعد التزام املوظف بالأخالقيات التنظيمية من خالل
الدين من �أهم امل�صادر الأخالقية لأنه امل�صدر احلقيقي للم�س�ؤولية
ال�شخ�صية والتي تنبع منها الرقابة الذاتية.
 mالقوانني والت�رشيعات :تتحدد �سلوكيات الأف��راد واملنظمات
من خالل تطبيقها للقوانني والت�رشيعات والأنظمة واللوائح واملعايري
املقبولة وامل�رشوعة والتي ت�ضبط �سري العمل يف املنظمات خلدمة
املجتمع وحتقيق الأهداف.
 mالذات� :إن الفرد يعد هو الأ�سا�س يف عملية االلتزام بالأخالقيات
التنظيمية ،وااللتزام الذاتي هو �أقوى �أنواع االلتزام ،ف�إذا اقتنع الفرد
ب�أهمية الأخالقيات التنظيمية ف�إنه ي�سعى �إىل تنفيذها وتطبيقها يف
العمل.
 mالأ�رسة :تعد الأ�رسة هي املجتمع ال�صغري الذي يتكون من عدد
�صغري من الأفراد ،فهي الأ�سا�س لتن�شئة الأفراد على القيم الأخالقية
ال�سليمة ,والتي ت�ستمر مع الأف��راد ،فالأ�رسة التي تربي �أبناءها على
املبادئ الأخالقية من �صدق و�أمانة واحرتام �سيظل �أفرادها متم�سكني
بهذه الأخالقيات.
 mاملجتمع :يوجد للمجتمع والبيئة املحيطة وما ي�سود بها من قيم
يتكون
و�أخالقيات دور كبري يف االلتزام بالأخالقيات التنظيمية ،حيث ّ
املجتمع من جمموع الأ�رس ،ووجود الأخالقيات يف الأ�رسة ينعك�س على
املجتمع ككل.

منط القيادة الأخالقية
والأمناط الأخرى

يف البداية جند �أن �أدبيات الإدارة اهتمت بتحديد مكونات و�أمناط
القيادة و�إن اختلفت يف ذلك ،فرنى البع�ض حددها باملركز الوظيفي
للقائد يف املنظمة� ،أما البع�ض الآخر فقد حدد مكونات القيادة من
خالل ال�سمات �أو اخل�صائ�ص الفردية اجلوهرية للقائد ،فالقيادة وفق
هذا الر�أي ت�شمل �أكرث من املتطلبات الأ�سا�سية للمركز الوظيفي ،فهي
تتطلب جمموعة كبرية من ال�سمات واملهارات التي متيز القيادة الفاعلة
كالتكيف مع املواقف والطموح والفهم والإدراك والن�ضج العاطفي
والثقة بالنف�س واحل�سم واملبادرة والإجناز العايل والقدرة الإ�رشافية،
والعمل ب��روح الفريق والتحفيز والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،والإقناع
والإبداع يف الأفكار والقرارات� ،إ�ضافة �إىل متطلبات البنية اجل�سمية
واملهارات ومن الأمناط اجلديدة من القيادة.
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القيادة الإ�سرتاتيجية هي �أح��د امل��وارد غري امللمو�سة
الأ�سا�سية للم�ؤ�س�سة ،وهي القوة املحركة الأ�سا�سية ملا
�ستكون عليه امل�ؤ�س�سة على م�ستوى �صياغة الإ�سرتاتيجية
 pالقيادة الع�سكرية :رغم �أن القيادة الع�سكرية هي الأقدم يف
التاريخ� ،إال �أنها تظل الأكرث جتددا بالنظر خل�صو�صيتها ،فامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية حتتاج �إىل القيادة وال�ضبط والتوجيه واحلزم �أكرث من �أي
م�ؤ�س�سة �أخرى يف املجتمع.
 pالقيادة العاطفية :وهي التي تعرتف �أوال ب�أن م�شاعر وعواطف
العاملني لي�ست �أ�شياء غري مرغوب فيها بالعمل ،و�إن الذكاء العاطفي
هو الت�سمية واملهارة اجلديدة لقدرة القيادة على الت�أثري بالآخرين.
 pالقيادة العائلية :هي النمط اخلا�ص بالقيادة يف ال�رشكات
العائلية مبكوناتها الثالثة وهي العائلة وال�رشكة والعاملون.
 pالقيادة الزبونية :وهي القيادة املوجهة للزبون من خالل ر�ؤية
وبناء ثقافة وتطوير بعد تنظيمي من �أجل الزبون ،و�إيجاد عالقة معه
فعال نحو حاجاتهم.
من �أجل توجيه ال�رشكة ب�شكل ّ
 pالقيادة الإلكرتونية :هي القيادة التي تقوم على ا�ستخدام
تكنولوجيا الإنرتنت من �أجل �إدارة �أعمالها وعالقاتها املختلفة مبا
يجعل منها �إدارة مزايا وخ�صائ�ص التكنولوجيا.
 pقيادة التغيري :هي القيادة التي تعمل على تعديل احلالة
التنظيمية القائمة ونقل امل�ؤ�س�سة من احلالة الراهنة �أو القائمة �إىل
احلالة املرغوبة وامل�ستهدفة ،حيث �إن احلالة القائمة تعاين من
اختالالت وظيفية �أو تقادم تكنولوجي �أو تدين يف الكفاءة �أو عدم
مالءمة للتو�سعات ،يف حني تكون احلالة امل�ستهدفة هي املعاجلة
املالئمة لهذه املظاهر �أو الأعرا�ض.
 pالقيادة الن�سائية :القيادة الن�سائية ال تعني فقط �أن تكون
امل��ر�أة يف املوقع الأول بالت�أثري فيما حولها ،وال �أن تكون �ضمن
الإدارة العليا التي تقود امل�ؤ�س�سة ،و�إمنا هي قبل كل �شيء ر�ؤية وقيم
متقا�سمة �أدوار جديدة يف ممار�سة القيادة ،وهي منط القيادة الذي
يحمل قدرا عاليا من خ�صائ�ص امل��ر�أة وتف�ضيالتها التي هي يف
جوانب عديدة ال تتطابق �أو تتماثل مع خ�صائ�ص الرجل وتف�ضيالته.
 pالقيادة الإ�سرتاتيجية :هي �أحد املوارد غري امللمو�سة الأ�سا�سية
للم�ؤ�س�سة ،وهي القوة املحركة الأ�سا�سية ملا �ستكون عليه امل�ؤ�س�سة
على م�ستوى �صياغة الإ�سرتاتيجية ,ثم �ضبط مالئمة عملية التنفيذ
للإ�سرتاتيجية ح�سب ظروف امل�ؤ�س�سة وال�سوق التي تعمل فيه ،وهي
ت�شري �إىل كل تلك الأن�شطة التي حتدد م�سار امل�ؤ�س�سة وت�ساعد على
بقائها يف خدمة ر�سالتها.
 pالقيادة الرديئة :القيادة الرديئة �أو ال�ضعيفة �أو ال�رشيرة كلها
ت�سميات مل�ضمون واحد يف امل�ؤ�س�سات ،وهي اجلانب املظلم امل�ؤذي
وامل�ؤمل يف القيادة ،وهي القيادة التي تفتقر ب�أ�شكال عديدة لل�رشط
الإن�ساين ،وتهدر املوارد يف �أغلب الأحيان ،وهي القيادة التي ترتكب
حمرمات القيادة ،وهي والنموذج النقي�ض للقيادة الناجحة.
 pالقيادة الدميوقراطية :تعتمد القيادة الدميوقراطية على
الالمركزية يف ال�سلطة ،واعرتافها بقيمة التابعني وتزيد من انتمائهم
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للعمل وجلماعة العمل ،مما يرفع من �إنتاجيتهم وروحهم املعنوية،
وتت�سم العالقة بني القائد و�أع�ضاء اجلماعة يف القيادة الدميوقراطية
باعتمادها على العالقات الإن�سانية وامل�شاركة وتفوي�ض ال�سلطة.
 pالقيادةالدكتاتورية/الأوتوقراطية :ويطلق عليها كذلك القيادة
اال�ستبدادية ،ويغايل القائد يف ظل القيادة الدكتاتورية يف تقدير
�إمكاناته وقدراته ،ويعتقد �أنه هو وحده القادر على اتخاذ القرارات
املهمة ،وترتكز ال�سلطة واتخاذ القرارات يف يد القائد وحده وب�صورة
مطلقة دون ا�ست�شارة املر�ؤو�سني ،فهو يتوىل القيام بكل مراحل �صنع
واتخاذ القرار بنف�سه وال ي�رشك معه �أح ًدا يف مبا�رشة وظيفته.
 pالقيادة اال�ست�شارية :ومتثل القيادة اال�ست�شارية حالة و�سط بني
القيادة الأوتوقراطية والدميوقراطية ،حيث يحتفظ القائد بعملية �صنع
القرار واتخاذ القرار بنف�سه ،ويرتك ملر�ؤو�سيه حرية التعبري واملناق�شة
فقط كم�شاركني �سواء يف �إث��ارة الت�سا�ؤالت �أو تقدمي الأفكار والآراء
ومقرتحات احللول التي يتم اتخاذ القرار من جانب القائد على �ضوئها.
 pالقيادة الأبوية :طبقت الإدارات الأ�سلوب الأب��وي �أو االجتاه
الت�ساحمي يف التعامل مع الأفراد ،وذلك نتيجة رد الفعل جتاه النقابات
بعد احلرب العاملية الأوىل .وي�سمى هذا املدخل بالطراز الأبوي ,وفيه
يتم املحافظة على الروتني ،ويعتمد الأف��راد حلد كبري على تنظيم
املنظمة لتحقيق اال�ستقرار والإ�شباع املادي ،ويعتقد القائد الأبوي �أن
ال�سعادة تنبع من �إح�سا�سه ب�أنه فرد منتج وع�ضو نافع.
ووفق ًا لذلك تعرف القيادة ب�أنها :ممار�سات فرد معني للت�أثري على
أي�ضا :الطريقة التي يحاول �أحد
الآخرين يف املحيط التنظيمي ،وهى � ً
الأفراد الت�أثري مبوجبها على الآخرين لتحقيق �أهداف معينة.

اخلامتة

يف الإ�سالم علمنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مبد�أ القيادة من
خالل اخلدمة ،و�أكدت ال�سنة املحمدية معاين العفو واال�ستغفار وال�شورى
والعدل ،والبيعة يف الإ�سالم بغية حتقيق م�صالح �أفراد املجتمع ،وو�ضع
الإ�سالم مبد�أ تالزم ال�سلطة وامل�س�ؤولية ،و�أر�سى قواعد الطاعة ،ودر�س
مفكرو الإ�سالم مو�ضوع القيادة ،ومتثل ذلك يف الفارابي ،وعبدالرحمن
بن خلدون ،والقيادة الأخالقية تعرف ب�أنها( :اجلهود التي يبذلها القائد
للت�أثري على ال�سلوك الأخالقي لأتباعه) ،وهي« :االلتزام باملبادئ
واتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة ،وو�ضع معايري �أخالقية وا�ضحة مع
ا�ستخدام �أ�سلوب الثواب والعقاب للت�أكد من اتباع هذه املعايري».
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�إدارة امل�شاريــــــع
					 و�أهميتها

يتج�سد مفهوم الإدارة يف عدد من املهام املتمثلة يف التخطيط والتنظيم
والتوجيه والرقابة ،وذلك �سعي ًا لال�ستغالل الأمثل ملوارد املنظمة يف �سبيل
حتقيق غاياتها و�أهدافها.
ووفق ًا لذلك ف�إن �إدارة امل�شاريع ت�ضطلع بذات املهام يف �سبيل ت�شغيل
امل�شاريع واخلدمات وحتقيق الأغرا�ض املر�سومة لها ،وقد تطور مفهوم
�إدارة امل�شاريع و�شهد منواً للأهمية الكبرية التي تكتنفها .فالتو�سع التقني
والتكنولوجي والثورة املعرفية دافع ًا �أ�سمى لذلك ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل
زيادة الطلب على ال�سلع واخلدمات ،وزيادة حدة املناف�سة بني امل�ؤ�س�سات
واملنظمات ،وظهور كذلك عدد من امل�شاريع ال�ضخمة التي تتطلب وجود �إدارة
قادرة على الت�سيري وفق امل�ؤلف الدكتور هيثم حجازي.
ك��م��ا ت��ق��وم �إدارة امل�����ش��اري��ع بتحديد
املتطلبات ،والتخطيط والتنفيذ للم�رشوع،
و�ضمان تطبيق معايري اجل���ودة واجل��دول��ة
الزمنية وح�سن ا�ستخدام امل���وارد ،و�ضبط
امليزانية والنفقات .ويعرفها امل�ؤلف الدكتور
�أح��م��د دودي���ن ب�أنها «جمموعة الفعاليات
والأن�شطة التي تعمل مع بع�ضها البع�ض من
تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة لغر�ض

اال�ستخدام الأمثل لإمكانيات امل�رشوع بق�صد
حتقيق �أهدافه بكفاءة وفاعلية �ضمن معايري
الزمن ،والكلفة واجل��ودة ،على �أن ت�أخذ هذه
الإدارة العوامل واملتغريات البيئية املختلفة
املحيطة بامل�رشوع».
وتت�ضمن مهام �إدارة امل�شاريع تطبيق
املعرفة واملهارة والأدوات والأ�ساليب التقنية
على �أن�شطة امل����شروع ،يف �سبيل حتقيق

ال�ضابط مدين  /ماجد بن حممود الرحبي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع

املتطلبات .ناهيك عن متطلبات الحقة والتي
تتمثل يف م�صطلحات ك�إدارة نطاق امل�رشوع
والذي يتمثل يف تخطيط العمليات املطلوبة
للت�أكد من �أن امل�رشوع ي�شمل كل الأعمال
املطلوبة دون �سواها ،كذلك �إدارة �إطار عمل
امل�رشوع واملتمثل يف �رشح البيئة الأ�سا�سية
للم�رشوع ،و�إدارة دورة حياة امل�رشوع ،و�إدارة
جودة امل�رشوع ،وهي العمليات التي
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ت�سعى ل�ضمان و���ص��ول امل����شروع لأه��داف��ه
وفق املوا�صفات واجلودة التي تالم�س رغبة
العمالء .هذا بجانب متطلبات �إداري��ة الحقة
ك����إدارة امل��وارد الب�رشية للم�رشوع ،و�إدارة
االت�صاالت ،و�إدارة خماطر امل�رشوع ،و�إدارة
التوريد.
دورة حياة امل�شروع
بطبيعة احلال لكل م�رشوع مرحلة بداية
و�صو ًال �إىل مرحلة النهاية ،والتي متر م�سبق ًا
فور البداية بعدد من املراحل ،فتكون البداية
بعد والدة امل�رشوع وتعيني املدير والفريق
ال�لاح��ق وو���ض��ع برنامج العمل والأدوات
الالزمة.
كما ت�سبق مرحلة البداية ،مرحلة درا�سة
اجل��دوى االقت�صادية للم�رشوع والتي تعد
باكورة العمل .وت�ضطلع دورة حياة امل�رشوع
مبهام �أ�سا�سية منها:
• حتديد العمل الفني لكل مرحلة.
• حت��دي��د ال��وق��ت لت�سليم ك��ل مرحلة
وتقييمها.
• الرقابة و�أ�س�س عملها يف كل مرحلة.
• ح�ساب تكلفة عمل كل مرحلة ومتطلبات
العمل من القوى الب�رشية.
وي�شري ال��دك��ت��ور �أح��م��د دودي���ن يف �أن
امل�رشوع ي�شار له ب�أنه «جمموعة من الأن�شطة
املرتابطة غري الروتينية ،لها بدايات ونهايات
زمنية حمددة ،يتم تنفيذها من قبل �شخ�ص
�أو منظمة لتحقيق �أه��داف حم��ددة ،يف �إطار
معايري الكلفة ،والزمن ،واجلودة املخطط لها».
ووفق املخت�صني هنالك عنا�رص مرتبطة
مبفهوم امل����شروع� ،أهمها :الفرتة الزمنية،
املوازنة التقديرية ،الهدف املحدد ،الأن�شطة
املرتبطة ،معايري التكلفة واجلودة املنا�سبة.
وفيما لو حتدثنا عن مراحل امل�رشوع
ب�صورة م��وج��زة وذل��ك وف��ق الدليل العلمي
لربنامج �إدارة امل�شاريع ،فاملرحلة الأوىل هي
مرحلة حتديد فكرة امل�رشوع والتي تت�ضمن
درا�سة اجل��دوى والغاية ،والدرا�سة املالية
والفنية وحتديد موعد البداية والنهاية� ،أما
املرحلة التالية فهي مرحلة تعريف امل�رشوع
وال��ت��ي ي��ت��م ب��ه��ا حت��دي��د امل����وارد ال�لازم��ة،
والتفا�صيل الفنية للم�رشوع والإج����راءات
و�آلية التنفيذ ومراحلها� .أما املرحلة الثالثة
هي التنفيذ ،وهي الأخ��رى يتم فيها الرقابة
على مراحل تنفيذ امل�رشوع ورف��ع التقارير
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مهام �إدارة امل�شاريع تت�ضمن تطبيق املعرفة واملهارة والأدوات والأ�ساليب التقنية
على �أن�شطة امل�شروع ،يف �سبيل حتقيق املتطلبات
الالزمة ،وت�صحيح الأو�ضاع واالنحرافات.
�أم��ا املرحلة الرابعة هي ت�شغيل امل�رشوع
فهي تقدمي وجتهيز اخلدمة �أو املنتج ،ودرا�سة
مدى املالئمة لأن�شطة امل�ؤ�س�سة ،وتقييم مدى
حتقيق هذا امل�رشوع للقيمة املرجوة .والنهاية
مع مرحلة نهاية امل����شروع والتي تت�ضمن
ت�صفية و�إنهاء امل�رشوع وا�ستخال�ص الدرو�س
امل�ستفادة.
�أنواع امل�شاريع
وفق املخت�صني ميكن تق�سيم امل�شاريع
�إىل عدد من الأنواع ،نوجزها كالآتي:
 rrامل�شاريع الإن�شائية .وهي الأكرث
�شيوع ًا وتتمثل يف م�شاريع الت�شييد والبناء
وال��ط��رق واجل�سور وامل�ست�شفيات والقواعد
والبنية الأ�سا�سية للم�شاريع الالحقة.
 rrامل�شاريع ال�صناعية .وهي امل�شاريع
ذات الطابع التقني الهند�سي ك�إقامة خطوط
الإنتاج وامل�صانع وبناء الطائرات وال�سفن
وغريها.
 rrامل�شاريع اخلدمية .كامل�شاريع

التعليمية والفندقية وغريها من اخلدمات.
 rrامل�شاريع العلمية .وهي امل�شاريع
ذات الطابع العلمي كبحوث الف�ضاء والتنقيب
عن الآثار.
 rrامل�شاريع االجتماعية .ومنها
مكافحة الف�ساد ،وم�شاريع خدمات الأ��سرة
واملجتمع والأمومة وغريها.
 rrامل�شاريع االقت�صادية .كامل�شاريع
التي ت�ساهم يف رفع الإنتاجية وخف�ض الفقر
ومكافحة الف�ساد.
اجلوانب التنظيمية يف �إدارة امل�شاريع
هنالك عدد من اجلوانب التنظيمية التي
حتكم �أداء الإدارة املعنية بت�سيري مهام �إدارة
امل�شاريع ،وبال �شك فالتنظيم جزء �أ�صيل يف
العمل الإداري وهو ركن �أ�سا�سي بها.
ووف��ق املخت�صني تلعب الثقافة دوراً
رئي�سيا يف جناح حتقيق امل�رشوع لأهدافه،
وت�شمل ه��ذه الثقافة امل��ع��اي�ير امل�شرتكة
بالعمل ،وطريقة التنفيذ ،والو�سائل امل�ستخدمة
والأفراد الذين ي�ساهمون يف تنفيذ امل�رشوع.

الهيكل التنظيمي �أحد العوامل ذات ال�صلة بنجاح امل�شروع ،فالهياكل
الوظيفية مهمتها حتديد م�سارات العمل والقنوات التي متر بها
وال�صالحيات والتفوي�ض وغريها من الأمور ذات ال�صلة
ولذلك تقوم بع�ض امل�ؤ�س�سات املعنية
ب��ذل��ك يف وج���ود معايري تنظيمية وق��ي��م ال
حياد عنها ،كتحديد الر�ؤى والقيم واملعايري
التي تنظم الأداء والعمل ك�سيا�سات داخلية
تنظيمية .بجانب لوائح داخلية تنظم العالقة
وامل�س�ؤوليات و�أداء كل ف��رد ،وهو الأم��ر يف
عالقة ال�سلطة والإدارة العليا ببقية الإدارات
والأفراد ،بجانب حتديد �ساعات العمل ونظام
املكاف�آت والأجور وذات ال�سيا�سات املخت�صة
بتنظيم عمل املورد الب�رشي.
�أم��ا الهيكل التنظيمي فريى املخت�صون
يف �أن��ه من �أح��د العوامل ذات ال�صلة بنجاح
امل�����ش�روع ،فالهياكل الوظيفية مهمتها
حتديد م�سارات العمل والقنوات التي متر بها
وال�صالحيات والتفوي�ض وغريها من الأمور
ذات ال�صلة ،فالتنظيم الوظيفي له دور يف
�سرب �أغوار العمل الع�شوائي ،وهو تدرج هرمي
يحدد االخت�صا�صات يف العمل كالإنتاج
والت�سويق واملحا�سبة والتدقيق وغريها من
املهام .بجانب حتديد الفريق الذي ي�ضطلع
باملهام الإداري��ة والفنية الهند�سية وغريها
من اجلوانب.
الأدوار املهمة يف عمل �إدارة امل�شاريع
كحال الإدارات التخ�ص�صية الأخ���رى،
هنالك عدد من املهام وامل�س�ؤوليات التي يجب
حتديد تخ�ص�صاتها وم�س�ؤولياتها يف الإدارة
املعنية ب���إدارة امل�رشوع وذلك بعد مراجعة
(�إدارة امل�شاريع) مل�ؤلفه الدكتور �أحمد دودين،
ن�ستعر�ض هنا �أبرزها:
مدير امل�شروع
وهو ال�شخ�ص املعني ب���إدارة امل�رشوع،
وي��ع��د ه���ذا املن�صب ذا م�ستوى ع���ال من
امل�س�ؤولية ،ويحتاج عدداً من املهارات التي
تعينه يف �أداء العمل ،كاملهارات القيادية،
وم��ه��ارات التفاو�ض والتوا�صل ،ومهارات
اتخاذ القرار ،و�إدارة املوارد الب�رشية ،كما يجب
�أن يكون قادراً على ا�ستيعاب مراحل امل�رشوع
والتفا�صيل املهمة بها .ناهيك عن عدد من
املهام ذات الأولوية يف عمله ،كاحلفاظ على
م�سار امل�رشوع وفق الزمن املحدد والتكلفة،

وك��ذل��ك م��راق��ب��ة ج���ودة الأداء وامل��خ��اط��ر
واال�ستجابة لها .وهو الأمر يف �رضورة منحه
�سلطة ر�سمية ،وتفوي�ض امل�صاريف املالية
وامل��وارد الب�رشية والتنظيمية وغريها ذات
ال�صلة.
بجانب ذلك فمدير امل�رشوع لديه فريق
عمل و�إدارات يحددها بنف�سه ،كاملديرين
التنفيذيني والإداري��ي��ن م��دي��ري العمليات
والتدقيق واملالية ،كما يجب �أن يكون هنالك
من�سق م�رشوع ي�ضطلع مبهام التن�سيق بني
املدير وفرق عمله يف �سبيل وجود �صالحيات
ومرونة و�سلطات اتخاذ قرار ت�ساهم يف ت�سيري
مهام امل�رشوع دون بطء وبريوقراطية.
الإدارة العليا
وهي التي تكون �صالحياتها �أعلى من
�سلطات مدير امل�رشوع بحيث هي من ت�رشف
على عمله ،وهي من قامت بتعيينه ،و�ضمان
ح�صوله على ال�سلطة وال��ق��رار والتفوي�ض
وامل���وارد ال�لازم��ة لعمله .كما ت�ضطلع هذه
الإدارة بالتخطيط للم�شاريع امل�ستقبلية
واخل��ط��ط الإ�سرتاتيجية ول��ه��ا �سلطة ف�ض
النزاعات يف حالة وجودها.
الراعي �أو املمول
امل�رشوع بطبيعة احل��ال البد من وجود
تغطية مالية ل��ه ،واملق�صود باملمول هنا
من يوفر هذه التكاليف املالية ،كما ت�سند له
الأم��ور املالية التي تقع خ��ارج �صالحيات
م��دي��ر امل����شروع ،م��ن ت��غ��ي�يرات و�إ���ض��اف��ات
وغريها .وه��و لديه ال�سلطة يف وق��ف العمل
وانتهائه وحتديد تواريخ اال�ستحقاق للت�سليم،
ويكون للراعي ال�سلطة يف حل اخل�لاف بني
مدير امل�رشوع والزبون �إن وجد.
العميل �أو امل�ستخدم
�سواء كفرد �أو منظمة ،وهم من ي�ستفيد من
املنتج النهائي �أو ال�سلعة �أو اخلدمة ،وميكن �أن
يكون من ذات املنظمة �أو من خارجها.
الباعة  /ال�شركاء التجاريون
وهم املزودون �أو املوردون ،وهي �رشكات

خارجية يتم التعاقد معها لتوريد املنتجات
واخلدمات ال�رضورية للم�رشوع .ومن املمكن
�أن يقدموا خدمات كالتدريب والت�أهيل �أو
الدعم الفني.
�أهمية اختيار امل�شروع
فل�سفة اختيار امل�رشوع تكمن يف العوائد
واجل���دوى االقت�صادية املتوخاة ،والفوائد
املالية وغريها ذات االرتباط ،وهو الأمر يف
مدى منا�سبته لقدرات املنظمة ومواردها.
بالتايل تويل املنظمات اختيار امل�رشوع
�أهمية كبرية ،فمنه ما يظهر حلاجة ال�سوق
وال��زب��ون ،وم��ن��ه م��ا يظهر ح��اج��ة املنظمة
للتو�سع والتغيري .كما يجب �أن تبحث املنظمة
يف هذا االختيار ،فعادة ما يكون هذا امل�رشوع
بناء على رغبة عميل م��ا ،وم��ا هي الفوائد
التي جتنيها املنظمة ذاتها .ومن امل�شاريع
ما تنبثق بناء على طارئ �أو م�شكلة معينة
تواجهها املنظمة ،وبالتايل ت�سعى للحلول
املجدية ،ومنها زيادة خطوط الإنتاج وذلك
بعد درا�سة حاجة ال�سوق.
اخلامتة
لقد �أ�ضحت �إدارة امل�شاريع ذات مكانة
خا�صة يف املنظمات ،يوم ًا بيوم ،فبجانب
املهام وامل�س�ؤوليات التي تكتنفها وفق ما
�أو�ضحه هذا املقال ،فهي ت�سعى �إىل حتقيق
امل��ي��زة والتناف�سية ،يف تنفيذ م�شاريعها
امل�سندة ،وفق معايري الأه��داف املو�ضوعة،
واجلدول الزمني والتكاليف ،وتطبيق املنهجية
العلمية يف �إدارة امل�شاريع.
امل�صادر
 الدكتور �أحمد يو�سف دودين� ،إدارة امل�شاريع،دار اليازوري العلمية للن�رش والتوزيع ،الأردن،
2012م.
 الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور معد ث��اب��ت وال��دك��ت��وراملهند�س ف��را���س ق���دري ،الدليل التعليمي
المتحان ( ،)PMPامل��رج��ع الأ�سا�سي يف
�إدارة امل�شاريع� ،شعاع للن�رش والعلوم� ،سوريا،
 2011م.
 الدكتور هيثم علي حجازي ،مبادئ �إدارةامل�رشوعات ،دار �صفا للن�رش والتوزيع ،الأردن،
الطبعة الأوىل2013 ،م.
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�صاحب خطط التطوير التي �شهدتها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال ُعمانية ممثلة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة يف الآليات واملعدات
والأ�سلحة املتطورة ،اهتماما مماث ًال للمورد الب�شري و�صقل خرباته الوطنية ت�أهي ًال وتدريب ًا و�إعداد ًا وتعليم ًا

«الـ ُم َ
واط َنـــــــ ُة ال َع ْ�س َك ِر َّيـــــــة»ُ
الدكتور  /رجب بن علي العوي�سي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية
جملــــــــــ�س الدولــــــــــة

ينطلق تناولنا للمو�ضوع من فر�ضية العالقة القائمة بني املواطنة
ومنظومة العمل الع�سكري ،فامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،م�ؤ�س�سة اجتماعية
�إن�سانية وطنية من الدرجة الأوىل ،متار�س �أدورا اجتماعية ،ت�ستهدف
بناء الإن�سان وترقية نوازعه الفطرية ،وتعزيز قدراته يف فهم
م�س�ؤولياته نحو الوطن ،فت�ضع يف قائمة �أولوياتها بناء املواطن
الواعي املخل�ص يف خدمة وطنه ،واملبادر يف تقدمي �أف�ضل ما لديه،
وت�صبح بذلك �أهداف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،الرتجمة احلقيقية ملفهوم
املواطنة وواجبات املواطن يف الت�ضحية من �أجل الوطن وحماية
حدوده من �أي اعتداء خارجي ،وحت�صينه من كل ما يت�سبب يف
زعزعة �أمنه وا�ستقراره الداخلي.

�إن غاية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حفظ الوطن و�إ�سعاد �إن�سانه ،وترقية
الوعي املجتمعي مبقدرات ال�شعوب ومكت�سباتها ونه�ضتها وثوابت
الوطن ومرتكزاته ،وما ت�ؤ�س�سه هذه املنظومة من قواعد �أ�صيلة لإعادة
�إنتاج املواطن بالطريقة التي يرتك فيها ب�صمة �إجنازُ ،يثبت فيها
قدرته على حتقيق املواطنة قوال وعمال وعقيدة ،وت�صبح املواطنة
الع�سكرية بذلك �شعوراً �إيجابي ًا ينقل الفرد من �سطحية املواقف �إىل
الت�أمل يف عمق كلمة الوطن وفهم مقت�ضياتها وا�ستك�شاف عواملها
املتعددة ،يف ظل التزام وم�س�ؤولية و�شعور ذات��ي بقيمة الوطن
والدفاع عنه والت�ضحية من �أجله والإخال�ص له واالنتماء �إليه وتقدير
منجزاته والوالء ل�سلطانه ،نتاجا ر�صينا لعمليات التعليم والتعلم،
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والتدريب والت�أهيل ،وال�ضبط والربط الع�سكري ،وانعكا�سا مل�ستوى
القوة يف الثقافة والوعي بجملة املبادئ والأخالقيات ومنظومة
القيم التي يلتزم بها منت�سبو امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وي�سعون لتحقيقها،
عرب ممار�ساتهم حلقوقهم ،ومن خالل �أداء واجباتهم وم�س�ؤولياتهم،
وتعميق الأبعاد الوجدانية للمواطنة يف �سلوكهم الع�سكري.
�إن ما يتميز به العمل الع�سكري من قوة الت�رشيعات و�إنتاجية
القوانني وكفاءتها ،يف ظل متتعه بال�سيادة و�سلطة القرار واجلاهزية
وثقافة ال�ضبط والربط ،انعك�س على ت�شكيل فكر املواطنة الع�سكرية
وفل�سفة عملها ،فمع امل�شرتكات املفاهيمية احلا�صلة بني املواطنة
الع�سكرية واملدنية ،يبقى التمايز بينها يف قواعد العمل و�آليات

التعاطي مع متطلباتها وتنفيذ االلتزامات امل�ؤطرة لها ،لتتميز عن
غريها من املواطنة املدنية يف خ�صو�صية املهام ،و�سيادية املقام،
وعمق الدور ،ور�صانة التجربة ،و�أولوية التطبيق وقوة املنهج ،وتفوق
املناف�سة ،وارتباطها بامليدان العملي ،يف ظل ت�شعب طبيعة العمل
الع�سكري والأدوار التي يقوم بها يف ال�سيا�سات الوطنية ،بالتناغم مع
الأبعاد ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية ،وبال�شكل الذي ي�صنع منها
منطلقا للت�أثري واالحتواء ،و�إعادة تكوين املواطن ،وتربيته على قيم
امل�س�ؤولية والت�ضحية والدفاع عن الوطن ،و�إك�سابه املهارات النوعية
والثقافة الأ�صيلة ،والفكر امل�ستنري والتجربة الرائدة ،واحلكمة البالغة
يف �إدارة املواقف والتعامل مع الأحداث ،و�إعداد �سيناريوهات العمل
امل�ستندة على التخطيط والتنظيم والتن�سيق و�إدارة العمليات وقيادة
الفريق و�صناعة الإلهام والتحفيز ،وتوجيه الأه��داف وتعزيز روح
الدافع لدى الع�سكري ،وترقية فر�ص االبداع واالبتكار والريادة لديه
يف اال�ستجابة الواعية لكل املعطيات املرتبطة مبهامه ،والتعامل
مع خمتلف الأ�سلحة والآليات والأدوات الع�سكرية ،وهي موجهات
باتت تفر�ض اليوم على الع�سكري املزيد من العمق التعليمي وجودة
التدريب الفاعل ،يف اال�ستجابة للتهديدات غري التقليدية ،التي باتت
تتطلب مهنية التعامل معها ،وتربز التطبيقات العملية واملناف�سة يف
امليدان ك�أهم مرتكزات املواطنة الع�سكرية يف ات�ساع �أفق فقه مفاهيم
املواطنة لت�شمل ق�ضايا �أخرى ال غنى للع�سكري عنها ،كامل�شاركة
املجتمعية ورعاية حقوق الإن�سان وحماية املكت�سبات التاريخية
والرتاثية واحل�ضارية وتعزيز العمل االجتماعي الع�سكري ،والتعامل
مع حاالت الطوارئ كالأنواء املناخية واحلاالت املدارية الطارئة
وغريها ،مبا يعرب عن جوهر املواطنة وفل�سفة عملها ودخولها يف
العمق الإن�ساين من خالل بث روح الإيجابية والتفا�ؤل فيه وقيم
املحبة والتعاون بني املواطنني.
لقد �صاحب خطط التطوير التي �شهدتها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ال ُعمانية ممثلة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة يف الأليات واملعدات
والأ�سلحة املتطورة ،اهتماما مماث ًال للمورد الب�رشي و�صقل خرباته
الوطنية ت�أهي ًال وتدريب ًا و�صق ًال و�إع��داداً وتعليماً ،مبا ا�ستهدفته
يف �سيا�ساتها وبراجمها من �إعداد اجلندية ال ُعمانية القادرة على

�إدارة التحوالت احلا�صلة يف عاملها ال�شخ�صي ،وامتالك املهارات
والقدرات التي ت�ؤهلها للقيام مب�س�ؤولياتها على �أكمل وج��ه ،يف
ظل تعري�ضها امل�ستمر ملواقف حماكاة الواقع ،الكت�شاف م�ستوى
جاهزيتها وا�ستعدادها وتعميق اجلوانب االجتماعية لديها عرب
درا�سة التاريخ العماين بكل مراحلة ،بالإ�ضافة �إىل التاريخ الع�سكري
والهوية والقيم ال ُعمانية والبيئات والرتاث والتقاليد الوطنية ،لتتناغم
جميعها يف ت�أ�سي�س مواطنة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة وهم
يتعاطون مع مفاهيمها ومعطياتها املتجددة يف املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والت�رشيعية واالجتماعية والربملانية والع�سكرية
بكل وعي وفهم ،وهو ما �شكل عالمة فارقة يف املواطنة الع�سكرية
العمانية والتزامها املعايري وامل��ب��ادئ املجتمعية وارتباطها
بالتاريخ والإجناز احل�ضاري العماين ،مبا �أ�سهم يف تعميق فر�ص
�إنتاج �سلوك املواطنة لديهم و�إك�سابهم اخل�برات والتجارب التي
عززت فيهم حب عمان واالنتماء له والوالء جلاللة ال�سلطان املعظم
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل ورعاه .-فكانت املواطنة
الع�سكرية بذلك �أمنوذجا عمليا م�ستندا �إىل م�ؤ�رشات واقعية ونواجت
عملية �أ�صلتها ال�شخ�صية الع�سكرية العمانية وجتاوبت معها �أنظمة
العمل وال�سيا�سات املتبعة يف قوات ال�سلطان امل�سلحة.
وعليه ي�أتي احلديث عن املواطنة الع�سكرية يف ظل منحى
احلقوق والواجبات ،من�سجما مع ما �أكده النظام الأ�سا�سي للدولة
من حقوق وواجبات ومبادئ� ،أطرت ملنهج املواطنة ور�سخت لقيمها
يف املجتمع ال ُعماين لتت�سع م�س�ؤولياتها فت�شمل بالإ�ضافة �إىل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،امل�ؤ�س�سات الأمنية واملدنية وم�ؤ�س�سات التن�شئة
االجتماعية كاملدار�س واجلامعات والإع�لام والأ��سرة واجلمعيات
الوطنية وغريها ،وقد �أفرد النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ( ،)96 /101يف الباب الثالث منه :احلقوق والواجبات
العامة ،تف�صيال �شامال للحقوق بلغت ( )22مادة ،والواجبات ()4
مواد ،وقد ن�صت املادة ( )37منه ،ما ي�ؤكد هذه امل�س�ؤولية الوطنية
املرتبطة بدور قوات ال�سلطان امل�سلحة و�رشفية االن�ضمام �إليها ،حيث
ن�صت املادة على �أن« :الدفاع عن الوطن واجب مقد�س ،واال�ستجابة
خلدمة القوات امل�سلحة �رشف للمواطنني ينظمه القانون» ،كما ن�صت
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املواطنة الع�سكرية ت�شكل منظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة متكاملة من القيم واملبادئ
واملوجهات وقواعد العمل الع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري و�أخالقياته التي ي�ؤمن بها
الع�سكري ،وميار�سها وفق ال�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�سة الع�سكرية العامة وي�ستلهم
فيها معاين القوة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزة والكرامـــــــــــة
املادة ( )38على �أن« :احلفاظ على الوحدة الوطنية و�صيانة �أ�رسار
الدولة واجب على كل مواطن» .مبا حتمله هذه املبادئ واملوجهات
من �أطر ر�سمت ملنهج املواطنة الع�سكرية ،التي تنطلق يف عملها من
ر�ؤية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أهدافها ،لرت�سم يف واقع عملها امليداين
ا�سرتاحة حمارب لكل مواطن خمل�ص حلماية عمان و�صون منجزات
الوطن ،وبالتايل ت�صبح املواطنة الع�سكرية بذلك حمطة عطاء منتجة،
تقوم على مرتكزات تعمل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على حتقيقها والوفاء
بها وتر�سيخها يف الواقع عرب �أدوات خمتلفة و�آليات متعددة ومهام
ترتبط بخ�صو�صية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وطبيعة الدور الذي ت�ؤديه،
وااللتزام ب�أداء الواجب الع�سكري ونقل الر�سالة الع�سكرية للمواطنني،
وت�أ�صيل �رشف االنتظام يف �صفوف القوات امل�سلحة و�أداء اخلدمة
الع�سكرية والأمنية.
من هنا ت�شكل املواطنة الع�سكرية منظومة متكاملة من القيم
واملبادئ واملوجهات وقواعد العمل الع�سكري و�أخالقياته التي ي�ؤمن
بها الع�سكري ،وميار�سها وفق ال�سيا�سة الع�سكرية العامة وي�ستلهم
فيها معاين القوة والعزة والكرامة ،فمع اخل�صو�صية التي تت�سم بها
احلياة الع�سكرية نظرا لطبيعة املهمة التي تقوم بها واحل�سا�سية التي
تتعامل معها ،والأبعاد الإ�سرتاتيجية املرتبطة بها� ،إال �أن امل�س�ألة مل
تقت�رص على التزام القيم والأخالقيات الوطنية يف م�س�ؤولياته ،بل
ب�إ�ضافة عامل املناف�سة فيها ،م�ستفيداً من كل املحطات واملواقف
التي عاي�شها الع�سكري ال ُعماين يف داخل ال�سلطنة وخارجها ويف
م�شاركاته الدولية املختلفة ،ويبقى من الأهمية �أن يحقق معايري
التميز يف �آلية حتقق املواطنة ،وانت�صار جوانب القوة فيها ،وطريقة
�إبرازها يف واقع املمار�سة اليومية ،والتقليد ال�شخ�صي الذي يجب �أن
ي�ساير تطبيق قواعد املواطنة وفقهها يف �سلوك الع�سكري ،مبا ميكن
�أن تعززه من فر�ص الثقة وال�شعور املتبادل بالدور الذي تقوم به
قوات ال�سلطان امل�سلحة يف التنمية امل�ستدامة يف خمتلف جماالتها،
لي�س فقط يف كونها احلار�س الأمني على مكت�سبات الوطن ومنجزاته
مب�شاركة الأجهزة الأمنية وال�رشطية؛ بل �أي�ضا فيما ت�ؤ�صله من بيئة
�آمنة تتيح لنمو مناخات االبتكار والعمل امل�ؤ�س�سي الناجح وتر�سيخ
�سلوك االلتزام الوظيفي والإنتاجية ،ودور املواطنة ذاتها يف حت�صني
املجتمع من كل الأفكار املت�شددة واالنتماءات الفكرية ،وعليه
ت�أتي املواطنة ك�أحد نواجت �إيجابية الفكر ونه�ضة ال�سلوك واالتزان
الأخالقي ،لت�شكل بذلك طاقة �إيجابية تدفع الع�سكري �إىل العمل بال
توقف واالجناز بال حدود.
وعود على بدء ف�إنه من نافلة القول الإ�شارة �إىل �أن متريني
(ال�شموخ  / 2وال�سيف ال�رسيع  )3اللذين نفذتهما قوات ال�سلطان
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امل�سلحة مع القوات امللكية الربيطانية ومب�شاركة وا�سعة من خمتلف
الأجهزة الأمنية واملدنية يف �أكتوبر و�أوائل نوفمرب من عام 2018م،
�شكل منطلقا لتعميق مفهوم املواطنة الع�سكرية وخلق ال�سلوك
الوطني واالجتماعي العام الذي يتناغم مع مبادئ العمل الع�سكري،
املعززة لدور املواطن ك�رشيك مهم يف حتقيق الإنتاجية ،وبناء الوعي
وتر�سيخ الهوية ،وت�أكيد الوالء ،وت�أ�صيل ثقافة امل�س�ؤولية ،وتر�سيخ
قيم االنتماء ،فقدمت بذلك �أمنوذجا وطينا فريداً يف التالحم والتناغم
والتن�سيق والتكامل والتقارب ،و�أنتجت القوة يف القرار الوطني
الذي ا�ستوعبه املجتمع مبختلف �رشائحه وتعامل معه بكل �أريحية،
ومار�س دوره فيه بكل اعتزاز وفخر مبا �صنعته الع�سكرية ال ُعمانية،
لت�صبح املواطنة الع�سكرية ،نتاج ًا لقراءة واعية طموحة للمفردات
الثقافية والفكرية والتاريخية ،و�أنتجت حتوالت يفخر بها كل عماين
فيما �أبرزته �شخ�صية الإن�سان العماين من دور يف حقب التاريخ
الإن�ساين ،وجتلياتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتاريخية
والأمنية والفكرية.
لقد انعك�ست ه��ذه املوجهات على فهم املواطن ال ُعماين مبا
تعنيه هذه املواطنة من �شموخ العطاء ،و�إرادة البناء وعمق الهدف،
وقوة التحدي وكفاءة املناف�سة ودقة االختيار ،ووالئه وانتمائه،
وما يحمله من ر�سالة الوطن وقيمه و�أخالقياته الداعية للت�سامح
والتعاي�ش واحلوار ،ويف اعتزازه بالوطن ورموزه وموقعه يف �سلّم
احل�ضارة الإن�سانية ،وخطوط الت�أثري التي ت�صنعها املواطنة يف
احت�ضان املبادئ والقيم والأخالقيات والعقائد والأفكار التي ت�شكل
قيم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وعقيدتها وهيكلها و�أمناطها ال�سلوكية،
وقدرتها على التكيف مع التغيري ،كمنطلق يقي�س م�ستوى ال�شعور
الذاتي لدى املواطن يف حبه لوطنه ،باعتباره خيارا �إ�سرتاتيجي ًا يت�سم
بالعمق والثبات واال�ستدامة ،ولي�س وليد اللحظة وال بفعل �آين وقرار
حلظي� ،أو نتيجة للتحوالت الإقليمية والدولية ال�سيا�سية والإعالمية
التي يعاي�شها الع�سكري وتت�أثر بها منظومة العمل الع�سكري ،ف�إن
انتقال هذا ال�شعور الإيجابي لدور املواطنة الع�سكرية يف �صناعة
القدوة والإلهام باملجتمع� ،سوف يبعث يف النف�س تنزيه الوطن عن
كل املقارنات والت�شويهات التي يقي�س بها املواطن عالقته بوطنه،
فيحر�ص على �سالمة وطنه و�أمنه وا�ستقراره ،وي�سعى نحو تقدمه
وتطوره ،في�صبح انتما�ؤه للوطن �إط��ار عمل ي�ضم كل االنتماءات
الأخرى التي تن�صهر يف ظل رابطة الوطن و�شموخه وجالله وعظمة
عطائه ،لت�صبح املواطنة الع�سكرية بذلك خري �شاهد ي�صنع لهذا
ال�سلوك واقعه العملي ويبني له مناخات قوته وتفوقه.
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نظريات القيادة

نظرية ال�سمات
حاولت هذه النظرية حتديد ال�سمات التي
يتميز بها القائد� ،سواء كانت ج�سمية �أو عقلية
�أو �شخ�صية �أو اجتماعية ،وك�شفت عن �سمات
القيادة التي ميكن اكت�سابها وتعلمها .وتبنى
هذه النظرية على �أ�سا�س حتديد �صفات خا�صة،
يجب �أن يتحلى القادة بها ،وحتاول تطبيقها
على الأف��راد ،ملعرفة من هم الذين ي�صلحون
ك��ق��ادة .وت��رت��ك��ز ف��ك��رة ه��ذه النظرية ،على
�رضورة توفر �صفات خا�صة يف الفرد ،جتعله
م�ؤهلاً للقيادة ،وهذه ال�صفات ميكن �أن تكون
موروثة� ،أو مكت�سبة من وجوده يف املجتمع.
وطبقًا لهذه النظرية ف�إن القائد هو ال�شخ�ص
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الذي يت�صف بخ�صائ�ص وقدرات خا�صة متيزه
عن باقي املجموعة ،وهذه ال�صفات قد تكون
ج�سدية �أو عقلية �أو نف�سية.
واع��ت��م��د �أ���ص��ح��اب ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة على
مالحظة عدد من القادة والزعماء ،وا�ستخدموا
الطريقة اال�ستقرائية �أو اال�ستنتاجية للك�شف
عن ال�سمات القيادية يف ه�ؤالء القادة ،وعن
طريقها ا�ستطاعوا �أن ي�ستنبطوا ال�صفات
الغالبة التي وجدت م�شرتكة يف ه�ؤالء القادة
والزعماء ،وخرجوا من ذلك ب�أن هذه ال�صفات
امل�شرتكة تعد �صفات �رضورية للقيادة .وت�ؤكد
النظرية وجود �صفات متيز القادة الفعالني
عن غريهم من الأ�شخا�ص الآخرين العاديني.

نظرا لأهمية القيادة من حيث فاعليتها والنتائج املرتتبة على جناحها �أو ف�شلها
فقد تعددت مفاهيمها ،وكان للزاوية التي ينظر بها كل باحث للقيادة دور يف تعدد هذه
املفاهيم ،فنظرة عامل النف�س تختلف عن نظرة الإداري وعن نظرة االجتماعي وعن نظرة
القائد الع�سكري ،وبالتايل ،انعك�س ذلك على النظريات املتعلقة بالقيادة ،فكان الختالف
وجهات النظر وتعدد الزوايا التي ينظر بها كل متخ�ص�ص دور مهم يف ات�ساع وتباين هذه
النظريات.
و�أكادمييا ،ف�إن النظرية هي ت�صور �أو فر�ض له قيمة التعريف ،ويت�سم بالعمومية ،و ُيقدم
منهجا للبحث والتف�سري ،ويربط النتائج باملبادئ ،كما تعرف النظرية ب�أنها جمموعة من
ً
الفرو�ض التي ميكن من خاللها التو�صل �إىل مبادئ تف�رس ما هو كائن ولي�س الت�أمل فيما
ينبغي �أن يكون ،لذلك جاءت هذه النظريات مقابل الت�صورات التي يطرحها الإن�سان حول
القائد :من �أين ي�أتي؟ وهل ي�ستمر القائد لفرتة معينة� ،أو �أنه متعلق بظروف معينة يزول
بزوالها؟ �أو هل هو متعلق ب�أفراد مرحلته ف�إن تغريوا زال هو؟ وهل القيادة مكت�سبة �أم
موروثة �أم مرتبطة بظرف معني �أو بهدف خا�ص �أو ب�صفات خا�صة؟ �أو بالأ�سباب �آنفة
الذكر جمتمعة؟ وهذه الت�سا�ؤالت وغريها حاولت ب�شكل �أو ب�آخر �أن جتيب عليها النظريات
املختلفة للقيادة .وعموما ،ف�إن اجلماعات املختلفة تالئمها قيادات من مناذج �شتى،
وال�شخ�ص الذي ي�صلح لقيادة جمموعة يف م�رشوع �صناعي ال ي�صلح بال�رضورة لقيادة
وحدة ع�سكرية.

اللواء متقاعد الدكتور
عــلي حممــــد رجـب

وتنظر هذه النظرية �إىل القيادة على �أنها فن
له عالقة وثيقة ب�سمات �شخ�صية خا�صة ميتاز
بها القائد دون غريه ،وهذه ال�صفات موروثة
ال ميكن اكت�سابها يف احلياة .ثم تطورت هذه
النظرية لت�شري �إىل �أن القائد ي�شبه الآخرين من
حيث ال�سمات ،ولكنه يتميز عنهم بدرجة توفر
هذه ال�سمات .ومن ال�سمــات التـــي يذكــرها
رواد هذه النظرية ما يلي                             :

ال�سمات املعرفية :الثقة بالنف�س ،الذكاء،
املباد�أة ،اجلر�أة ،الطموح ،الثقافة.
ال�سمات اجل�سمية :الطول ،الوزن ،ال�شكل ،القوة،
ال�صحة العامة.
ال�سمات االجتماعية :ف��ن التعامل ،ك�سب
الآخرين ،ح�سن االت�صال.
ال�سمات االنفعالية :الن�ضج االنفعايل� ،ضبط
النف�س.
ال�سمات ال�شكلية :جمال املظهر ،الذوق العام.
والقائد املثايل ،وفقا لهذه النظرية ،هو
الذي ميلك ال�صفات ال�سابقة جمتمعة.
نظرية ال�سلوك
�إذا كانت نظرية ال�سمات ال�شخ�صية متيز
بني القادة بح�سب تكوينهم ال�شخ�صي ف�إن
نظرية ال�سلوك متيز بني القادة ح�سب �أمناط
�سلوكهم وت�رصفاتهم و�أعمالهم.
نظرية املوقف
هذه النظرية ت�ؤكد �أن القائد الذي ي�صلح
لقيادة مرحلة م��ا ،ح�سب موقف م��ا ،ق��د ال

النظرية هي ت�صور �أو فر�ض له قيمة التعريف ،ويت�سم بالعمومية،
و ُيقدم ً
منهجا للبحث والتف�سري ،ويربط النتائج باملبادئ
ي�صلح ملوقف �أو مرحلة �أخرى .ف�أي فرد �سوي
عادي ميكن �أن ي�صبح قائ ًدا �إذا ما وجد نف�سه
يف موقف �أو �أزم��ة ت�ستدعي احلل وا�ستطاع
�أن يتعامل معها وي��ق��دم ح��ل��وال مقبولة،
ولي�س بال�رضورة �أن يكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ا�ستثنائيني يف قدراتهم بل ميكن �أن يكونوا
�أ�شخا�صا عاديني ولكنهم يغتنمون الفر�صة.
وتقوم نظرية املوقف على �أ�سا�س �أن القائد
يظهر حينما تتهي�أ الظروف املالئمة لربوزه،
فال يتوقف ظهوره على ال�سمات ال�شخ�صية
وح��ده��ا ،ب��ل ع��ل��ى ع��وام��ل وظ����روف تتعلق
باملوقف ال��ذي يكون فيه ،وعلى ه��ذا ميكن
القول �إن لكل موقف قيادي �سمات حمددة يتم
يف �ضوئها اختيار القائد املنا�سب ،و�إن القائد
الذي ي�صلح ل�شغل من�صب قيادي يف موقف ،قد
ال ي�صلح ل�شغل من�صب ثان يف موقف مغاير.

وتتطلب هذه النظرية حتليل املوقف والوظائف
للك�شف ع��ن ال�صفات ال��واج��ب توافرها يف
القادة .وعنا�رص هذه النظرية هى� :سمات كل
من القائد ،واالتباع ،واملوقف.
نظرية التفاعل
معيارا �أ�سا�س ًيا يتمحور
تطرح هذه النظرية
ً
حول قدرة القائد على التفاعل مع عنا�رص:
املوقف ،واملهام املحددة ،و�أع�ضاء املنظمة
امل��ن��ق��ادة ،وق��ي��ادة اجلميع نحو الأه���داف
املن�شودة بنجاح وفاعلية .فهي ت��رى �أن
القيادة عالقة مركبة بني ال�سمات ال�شخ�صية
للقائد وبني الظروف البيئية .كما ترى النظرية
�رضورة �أن يغلب الطابع الإن�ساين على عملية
التفاعل بني القائد واملواقف مبا يحقق �أهداف
املنظمة وي�شبع حاجات �أع�ضائها ،وتفرت�ض
النظرية �أن ثمة �صفات الزم��ة لأي قائد،
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و�صفات خا�صة للقيادة يف كل موقف من
املواقف.
وقد حددت النظرية التفاعلية ثالثة �أوجه
لظاهرة القيادة:
• ال�صفات ال�شخ�صية والنف�سية للقائد:
وت�شمل القيم – اال�ستعداد للم�شاركة – ال�شعور
الداخلي بالأمن – القدرة على التوقع.
• اجل��م��اع��ة (ال��ت��اب��ع��ون) وم��واق��ف��ه��م
واحتياجاتهم :وت�شمل االجتاهات – احلاجات
– فهم و�إدراك الأهداف – اال�ستعداد للم�شاركة
– العالقات بني الأفراد – التقاليد – التوزيع
اجلغرايف – متا�سك اجلماعة.
• املوقف ال��ذي يربط القادة والأتباع:
وتعني طبيعة العمل واملواقف امل�ؤثرة.
وهذه النظرية تتطلب من القائد �أن يكون
على ق��در كبري من الفهم والإدراك لطبيعة
دوافعه اخلا�صة ،ويقدر على الت�أثري يف الغري
ويف املواقف املختلفة ،وي�سيطر على م�شاعره
و�أع�صابه ،وله مهارات �شخ�صية تعينه على
مواجهة املواقف املختلفة ،وعلى القائد �أن
يحدد دوافعه احل�سية ويتعرف عليها جي ًدا،
حيث �إنها تختلف من �شخ�ص لآخ��ر ،فيكون
التابعون وراء القائد ،ويكون القائد وراء
رغبات التابعني� ،إال �أن تبعية الآخرين لن
تكون �إال لل�شخ�ص الذي ميتلك مهارات القيادة.
وقدرة القائد على �إدارة الغري تنطلق من قاعدة
�أ�سا�سية وهي االجتاهات التي حتكم نظرته
�إليهم ،حيث يجب �أن تكون �إن�سانية ،وت�ضع
يف احل�سبان حاجات الغري .و�إدارة املواقف
املختلفة تظهر حاجة القائد لبع�ض الذكاء
الذي ميكنه من التفاعل والتكيف مع املواقف
ال�صعبة واحلرجة ،وتكون لديه القدرة على
التجاوب مع اجلماعة ،وكذلك املهارة الالزمة
لإجناز العمل الذي يقوم به.
نظرية امل�سار والهدف
ركزت هذه النظرية على مدى قدرة القائد
يف الت�أثري على مر�ؤو�سيه من خالل التمييز
بني �أه���داف املنظمة والأه���داف ال�شخ�صية
وحتفيزهم لإجناز تلك الأهداف ،وحددت �أربعة
�أمن��اط للقيادة ه��ي :النمط املوجه ،والنمط
امل�ساند ،والنمط امل�شارك ،ومن��ط الإجن��از.
وتقوم هذه النظرية على فكرة �أن القائد يو�ضح
للعاملني معه الطرق التي ميكن �أن تو�صلهم
�إىل �أهدافهم ،وامل�سارات والأ�ساليب امل�ؤدية
�إىل ذلك ،وتتوقف فاعلية القائد على ما يحدثه
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نظرية التفاعل تتطلب من القائد �أن يكون على قدر كبري من الفهم
والإدراك لطبيعة دوافعه اخلا�صة ،ويقدر على الت�أثري
يف الغري ويف املواقف املختلفة
�سلوكه ،ومن��ط قيادته م��ن �أث��ر على ر�ضاء
العاملني وحتفيزهم.
نظرية الطوارئ
نظرية الطوارئ (�أو قيادة الأزمات) تقوم
على �أن منط و�أ�سلوب القيادة يرتبط بطبيعة
امل�شكلة �أو املوقف ،و�أن النجاح يف القيادة ال
يعتمد على قبول املوقف من الأتباع ،فالقائد
قد يكون ت�سلطيا �إىل حد كبري يف موقف ما،
بينما يكون يف موقف �آخ��ر ت�شاركيا ،ويف
غريه يكون زميال ،واملعيار هو ح�سن الأداء
والنجاح.
نظرية حاجات التابعني
وتركز هذه النظرية على التابعني� ،أكرث
ّ
منها على القائد ،ال��ذي تنظر �إليه على �أنه
ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع �إ�شباع حاجات اجلماعة
املختلفة� ،سواء �أكانت مادية �أم نف�سية ،وذلك
من واقع �أن اجلماعة وخ�صائ�صها لها ت�أثري
فعال يف القيادة .ولكن هذا ال يعني �أن القيادة
تقوم فقط على هذا اجلانب ،فهناك خ�صائ�ص
القائد ،وطبيعة املوقف ،واملناخ ب�صفة عامة.
رصا
وترى النظرية �أن التابعني يكونون عن� ً
مهما يف القيادة الف ّعالة ،وه���ؤالء الأتباع
ً
تكون لديهم احتياجات �أ�سا�سية ،وهم يرغبون
ب�إرادتهم املختارة يف �أن يرتابطوا بعالقة
التبعية مع القائد ال��ذي ي�ستطيع �أن ي�شبع
احتياجاتهم ك�أف�ضل ما يكون الإ�شباع.
نظرية الرجل العظيم
تتلخ�ص ه��ذه النظرية يف �أن ال�شخ�ص
ال��ذي يت�صف ويتمتع بخ�صائ�ص دون غريه
من �أفراد جماعته يكون قائ ًدا عليهم ،والقائد
الفذ ي�ستطيع �أن يغيرّ من �سمات اجلماعة
وخ�صائ�صها لأن��ه يتمتع مبواهب وق��درات
غري عاديه .وتفرت�ض هذه النظرية �أن هناك
أ�شخا�صا ذوي مواهب متكنهم من التحكم
�
ً
يف جمرى التغيري .فبع�ض الرجال يت�صفون
ب�سمات غري اعتيادية منذ ال��والدة .وقد قبلت
معظم املجتمعات ال��ق��دمي��ة ق��ادت��ه��ا على
�أ�سا�س براعتهم و�شجاعتهم ،حيث كان يتم
اختيار الرجل الأقوى كحاكم �أو زعيم ،وكان

من مهامه الأ�سا�سية ك�سب معارك جماعته
وحروبها .ويبني �أ�صحاب هذه النظرية ر�أيهم
م�سلمه تقول ب�أن القادة يولدون
على �ضوء
ّ
ومعهم موهبة ال��ق��ي��ادة ،و�أن���ه توجد فيهم
خ�صال متيزهم عن تابعيهم.
وترى هذه النظرية �أن التغيريات اجلوهرية
التي ط��ر�أت يف املجتمعات �إمن��ا حتققت عن
طريق ق��ادة ول���دوا مب��واه��ب وم���ؤه�لات غري
عادية ،وهذه املواهب ال تتكرر يف الآخرين
�إال بن�سب �ضئيلة� ،أي �أن القائد يولد وال ي�صنع،
ولهذا فهي ترى �أن القيادة فن �أكرث منها علم،
و�أن ال�صفات الوراثية حتدد� -إىل حد كبري-
�صفات القائد.
نظرية القوى القيادية
ترى نظرية القوى القيادية �أن درجة
ت�أثري القائد يف م�شاعر و�سلوك املر�ؤو�سني
تتفاوت بح�سب حوزته لقوى قيادية� ،أو بح�سب
ت�صور املر�ؤو�سني حلوزته لها� .أما هذه القوى
القيادية امل���ؤث��رة فقد �شملت �أ�شياء كثرية،
�أهمها:
• ق��وة املكاف�أة :تكون ق��درة القائد يف
الت�أثري على تفكري و�سلوك امل��ر�ؤو���س� -إىل
حد بعيد -نتيجة رغبة املر�ؤو�س يف �إ�شباع
حاجاته ورغباته ،وق��درة القائد على تقدمي
احل��واف��ز لتلبيتها .فاملر�ؤو�س يفهم طبيعة
االرتباط املوجود بني ما يطلب منه من فكر
و�سلوك وبني القدرة على �إ�شباع ما لديه من
حاجات ورغبات ،فيتجاوب لذلك مع ما يطلب
منه من تغيري .وقد ي�سيطر القائد على جمموعة
من املكاف�آت واحلوافز التي متكنه من حيازة
قوة املكاف�أة ،مثل الرتقية ،وزي��ادة الأج��ر،
وحت�سني ظ��روف العمل ،والثناء ،واالح�ترام،
واالعتبار للمر�ؤو�سني.
• قوة العقاب :ت�شكل قوة العقاب الوجه
املقابل واجلانب الآخر من قوة املكاف�أة .و�إذا
كانت قوة املكاف�أة تعرب عن العطاء وال�سخاء
والبذل من قبل الرئي�س ،والتجاوب والإيجابية
واالن��دف��اع يف �سلوك امل��ر�ؤو���س ،ف���إن قوة
العقاب متثل العك�س بالن�سبة للطرفني.

نظرية املوقف تقوم على �أ�سا�س �أن القائد يظهر حينما تتهي�أ الظروف املالئمة
لربوزه ،فال يتوقف ظهوره على ال�سمات ال�شخ�صية وحدها ،بل على عوامل
وظروف تتعلق باملوقف الذي يكون فيه
• القوة الر�سمية :ال يعتمد جتاوب املر�ؤو�س
مع رئي�سه على توقعاته ا�ستخدام القائد لقوتي
املكاف�أة والعقاب فقط .فال�شخ�ص الذي ا�شتغل
يف عمله يف املنظمة فرتة طويلة من الزمن
ي�صبح �أكرث تقديرا وجتاوبا وتقبال لتوجيهات
و�أوامر الأ�شخا�ص الذين يحتلون مراكز ر�سمية
فيها .فاملر�ؤو�س يتقبل توجيهات و�أوام��ر
رئي�سه فيندفع يف تطبيقها باعتبارها �أ�شياء
مقد�سة ل�سلطة املركز الر�سمي ال��ذي ي�شغله
الرئي�س.
• قوة القدوة :يرتاح بع�ض الأ�شخا�ص
يف االن�صياع لتوجيهات و�أوامر �أولئك الذين
يعجبون بهم ويعدونهم مثلهم الأعلى .وميكن
�أن تف�رس قوة القدوة رغبة بع�ض املر�ؤو�سني
معرفة الكثري من طباع وم��ه��ارات رئي�سهم
االجتماعية والدينية من �أجل تقليده والتميز
معه.
• قوة اخلربة :تزيد املعرفة املتخ�ص�صة
والقدرة التحليلية الرفيعة للقائد يف الت�أثري
على تفكري و���س��ل��وك امل��ر�ؤو���س�ين وجعلهم
يتقبلون توجيهاته و�أوام��ره بطوعيه وي�رس،
خا�صة �إذا كانت تتعلق مبو�ضوع اخت�صا�صه.
وا�ضحا بالن�سبة
وقد يكون �أثر اخلربة واملعرفة
ً
للكثريين من الأ�شخا�ص نظرا لأنها �رضورية
ملمار�سة القيادة الفعالة التي ميكنها �أن حتقق
الأه��داف والغايات الأ�سا�سية ب�أقل اجلهود
والتكاليف .كما ميكن لقوة اخلربة �أن تف�رس
�سبب متتع القائد املرتقي من املراتب الدنيا
للمراتب العليا ب�إعجاب الآخرين وتقديرهم
يف �أنه قام ب�أعمال م�شابهة لأعمالهم ،وعالج
م�شاكل موازية مل�شاكلهم.
نظرية القيادة التحويلية
تعتمد نظرية القيادة التحويلية على �أن
القائد ميكن �أن يحول الأف��راد ويغريهم ،من
خالل الرتكيز على القيم والأخالق واملعايري
والأهداف طويلة الأجل .ويعد املدخل التحويلي
يف القيادة �أحد املداخل املعا�رصة الذي ركزت
عليه الكثري من البحوث منذ �أوائل ثمانينيات
القرن الع�رشين املا�ضي ،ووفقا لهذه النظرية،

ف�أن للقائد �أربعة مهام رئي�سية ،هي :حتديد
ر�ؤي��ة املنظمة �أو �صورة امل�ستقبل املن�شود،
و�إي�صال هذه الر�ؤية للمر�ؤو�سني ،ثم تطبيق
ال��ر�ؤي��ة ،ورف��ع ال��ت��زام امل��ر�ؤو���س�ين جتاهها.
وهذه النظرية تكون �أكرث فعالية عند ت�أ�سي�س
املنظمات ،ويف ف�ترات االن��ت��ق��ال والتغيري
والتحول ،وعند الكوارث والأزمات.
وت�سعى القيادة التحويلية �إىل النهو�ض
ب�شعور املر�ؤو�سني ،وذلك من خالل االحتكام
�إىل �أفكار وقيم �أخالقية ،مثل احلرية ،والعدالة،
وامل�����س��اواة ،وال�����س�لام ،والإن�سانية .ف�سلوك
القيادة التحويلية يبد�أ من القيم واملعتقدات
ال�شخ�صية للقائد ولي�س على تبادل امل�صالح
مع املر�ؤو�سني .فالقائد التحويلي يتحرك فى
عمله من خالل نظم قيمية را�سخة ،ال ميكن
التفاو�ض حولها ،ومن خالل التعبري عن تلك
القيم ي�ستطيع �أن يغري معتقدات مر�ؤو�سيه
و�أهدافهم .وينظر �إىل القادة التحويليني على
�أنهم �أفراد ميلكون خ�صائ�ص خا�صة «حتول»
الآخرين ،وهذه النظرة ت�ؤكد ال�سمات اخلا�صة
للقيادة التحويلية ،التي ت�شارك يف عمليات
تت�ضمن خطوات متتالية ،وت�شمل االع�تراف
باحلاجة للتغيري ،و�إيجاد ر�ؤية جديدة ،وجعل
التغيري عملاً م�ؤ�س�س ًيا ،وهي مدخل �شمويل
ميكن ا�ستخدامه لو�صف م��دى وا���س��ع من
القيادة ،بداية من املحاوالت الدقيقة للت�أثري
على املر�ؤو�سني على امل�ستوى الفردي� ،إىل
ات�ساعا للت�أثري على املنظمة
املحاوالت الأكرث
ً
كلها والثقافة ب�أكملها داخل املنظمة .وعلى
دورا
الرغم من �أن القائد التحويلي يلعب ً
حمور ًيا يف التعجيل يف حدوث التغيري� ،إال �أن
املر�ؤو�سني والقادة يرتبط كل منهم بالآخر
يف العملية التحويلية .ويتميز هذا الأ�سلوب
من القيادة بتقدمي حافزية عالية للمر�ؤو�سني
من خالل اللجوء �إىل املُثل والقيم الأخالقية،
وحثهم على التفكري ح��ول م�شاكل املنظمة
بطرق جديدة ،وهذا ي�شعرهم بالثقة والإعجاب
والإخ�لا���ص واالح�ت�رام نحو القائد ،ويوفر
لديهم الدافعية لإجن��از �أكرث مما يت�صورون،

حيث ي�ستطيع القائد �أن يحفزهم من خالل
زيادة �إملامهم ب�أهمية وقيمة �أعمالهم ،وجعل
م�صلحة املنظمة فوق امل�صلحة الفردية �أو
اخلا�صة.
نظرية الأبعاد الثالثة
ت�شتمل نظرية الأبعاد الثالثة للقيادة على
ثالثة �أبعاد هي:
• بعد املهمة� ،أو التوجه نحو املهمة� ،أي
امل��دى ال��ذي ميكن �أن يتخذه القائد لتوجيه
جهوده وجهود العاملني معه لتحقيق الهدف.
• بعد العالقات �أو التوجه نحو العالقة،
�أي املدى الذي ميكن �أن يتخذه القائد لتوفري
عالقات عمل �شخ�صية تت�سم بالثقة املتبادلة،
واحرتام �آراء التابعني و�أفكارهم وم�شاعرهم.
• بعد الفاعلية التي ميكن فهمها فقط يف
�ضوء املدى الذي يحقق فيه القائد الأهداف
املتعلقة بدوره والتي يعد م�س� اً
ؤول عنها.
اخلال�صة
هناك نظريات عديدة بالن�سبة للقيادة،
وذل��ك لأن فعالية القيادة حتددها متغريات
تتعلق ب�سلوك القائد ،وخ�صائ�ص الأف���راد،
وامل��وق��ف ال���ذي ي��وج��د فيه ال��ق��ائ��د .ويكمن
جناح القائد يف مدى قدرته على اتخاذ القرار
املنا�سب ،واختيار البديل الأف�ضل من بني
البدائل املطروحة ،وهناك تدريبات متكن
القائد من اختيار الأ�سلوب القيادي املنا�سب
يف املواقف التي قد يواجهها ،حيث ال توجد
نظرية يف القيادة هي الأف�ضل دائ ً��م��ا ،وقد
يتطلب ذل��ك �أن ي�ستخدم القائد ع��دة �أمن��اط
بح�سب طبيعة امل��وق��ف ،وامل��ه��م��ة ،والوقت
املتاح .وفى مراجعة لأدبيات القيادة ،يت�ضح
�أن �أغلبية من��اذج القيادة تت�شارك يف نقاط
عامة من حيث ،اي�ضاح الر�ؤية ،وقبول �أهداف
اجلماعة ،و�إن القائد الفعال ي�سعى لتغيري القيم
الأ�سا�سية واجتاهات املر�ؤو�سني ،فيكون لديهم
اال�ستعداد للأداء مب�ستويات عالية.

املراجع

- www.alkhaleej.ae/economics/page
qu.edu.iq/el/mod/resource/view.php.
- sites.google.com/site/drabdulazizalk/
leadership-theory.
-www.manhal.net/article-module-artaction-s-id-10126.htm.
- www.elsyasi.com/articles/869.
- www.elsyasi.com/articles.
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ال�ش َ ِاع ُّي
الط رَ َي ُان رِّ
َّ
النقيب جوي
�سعيد بن حمود ال�سيابي

الطريان حلم الزم الإن�سان منذ قدمي الأزل ،حيث تذكر
بع�ض امل�صادر التاريخية �أن �أول من فكر يف الطريان هم
ال�صينيون ،وذلك من خالل �صنعهم لطائرات ورقيه للت�سلية،
�إال �أن التفكري اجلدي بالتحليق فوق الأر�ض كان �أول من فكر
يف تطبيقه على �أر�ض الواقع هو العامل و العبقري عبا�س بن
فرنا�س يف القرن التا�سع امليالدي من خالل �صنعه لأجنحه
�رشاعية بدائية وحماولته للطريان بها من على مرتفع ،ولكن
حماولته باءت بالف�شل كما وثقته املراجع التاريخية ،ثم
ا�ستمرت املحاوالت بعد ذلك حتى بد�أت التجارب اجلاده يف
الطريان يف �أوروبا با�ستخدام البالونات العمالقه امل�سماة
اليوم باملناطيد حيث �سمحت للإن�سان باالرتفاع عن الأر�ض
با�ستخدام الهواء احلار يف منت�صف القرن التا�سع ع�رش.
وهكذا قد �أدت التجارب امل�ستمرة على الطريان ال�رشاعي �إىل
متكني الإن�سان من الطريان لأول مرة بج�سم �أثقل من الهواء
بوا�سطة املحركات البخارية يف بدايات القرن الع�رشين
املا�ضي عندما جنح الأخوان (رايت) بالتحليق بطائرتهما
ثوان ك�أول من جنح بالطريان يف الهواء ،ليبد�أ بذلك
لب�ضع ٍ
ع�رص الطريان كما ن�شاهده اليوم.
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تعريف الطريان ال�شراعي
يوجد عدة �أنواع من الطريان ال�رشاعي �إال �أن يف مقالنا هذا ن�سلط
ال�ضوء على الطريان بوا�سطة (املظلة  ،)Paramotorحيث ميكن تعريفه
ب�أنه �أحد �أنواع الطريان اخلفيف ،ويرتدي الطيار فيه حمركً ا على ظهره
�أو مثبت على عربة يوفر قوة دفع كافية للإقالع با�ستخدام جناح
�رشاعي (مظلة مربعة �أو هاللية وذات طبقتني).
معدات الطريان ال�شراعي
تنق�سم الطائرة ال�رشاعية �إىل جزئني رئي�سيني وهما كالآتي:
 rاملحرك فقد مت ت�صميم حمركات خا�صة بهذا النوع من الطريان
تتميز ب�سهولة احلمل على الظهر و�إمكانية تفكيكها �إىل �أجزاء �صغرية،
حيث ميكن للطيار �أن يحملها يف ال�سيارة حيثما �أراد �أو �شحنها �إىل
خارج البالد لغر�ض امل�شاركة يف امل�سابقات الدولية �أو ال�سياحة.
 rاجلناح �صمم اجلناح ليكون م�شابه ًا جلناح الطائرة ذات اجلناح
الثابت من حيث املبد�أ واملميزات �إىل حد قريب ،وت�صنع �أجنحة الطريان
ال�رشاعي غالبا من م��ادة الفايربعلى �شكل قما�ش خفيف يتم لفه

وتخزينه يف كي�س �صغري بعد اال�ستخدام.
الأجزاء غري الرئي�سية:
 wاخلوذة لأجل ال�سالمة.
 wمظلة احتياط يف حالة وجود عطل باجلناح
(املظلة الرئي�سية).
 wنظام الطفو ( )floating systemحلماية
الطيار يف حالة النزول اال�ضطراري على املاء.
� wأجهزة االت�صال ( )Radio systemلغر�ض
االت�صال مع الطاقم الأر�ضي �أو بني الطيارين
�أنف�سهم.
ا�ستخدامات الطريان ال�شراعي
 jالبحث والإنقاذ.
 jتقدمي العرو�ض اجلوية .
 jا�ستك�شاف املناظر الطبيعية.
 jال�سياحة.
 jمت�شيط ال�شواطئ �ضد املت�سللني �أو املهربني.
مميزات الطريان ال�شراعي
• �سهولة تعلمه يف وقت ق�صري قد ي�صل لأيام.
• تكاليف التدريب منخف�ضة.
• �سهلة النقل و التخزين.
• �إمكانية الإق�ل�اع والهبوط يف م�ساحات
�صغرية.
• �سهولة ال�صيانة وقلة تكاليفها.
• توفر قطع الغيار.
• �آمنة � %100إذا اتبعت فيها تعليمات و�أدوات
ال�سالمة.
• وقودها وق��ود ال�سيارات ،وزيتها خا�ص
ومتوفر.
• رخي�صة الثمن مقارنة بالطائرات الأخرى.
م��راح��ل ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ال��ط�يران
ال�شراعي
ح�سب ما جاء يف مذكرة جمعية الطيارين
ال�رشاعيني ( )APPIوالتي تتخذ من �سوي�رسا
مقرا لها ،فقد مت ت�أ�سي�س نظام عايل اجلودة يف
تدريب الطيارين ال�رشاعيني ،حيث مير الطيار
ال�رشاعي مبراحل عدة يتم فيها تعليمه نظريا
مفاهيم الطريان ب�شكل عام والطريان ال�رشاعي
ب�شكل خا�ص ،ثم ينتقل �إىل مرحلة التدريب
العملي على معدات الطريان ال�رشاعي.
�أوال :التعليم النظري :حيث يتم يف هذه
املرحلة تعليم املتدرب عدة مبادئ �أهمها-:
[ نظرية الطريان.
[ مبادئ الأحوال اجلوية.

الطريان ال�شراعي ي�ستخدم يف عمليات البحث والإنقاذ،
ومت�شيط ال�شواطئ من املت�سللني وتقدمي العرو�ض اجلوية
وا�ستك�شاف املناظر الطبيعة
[ قوانني الطريان العاملية.
[ عالقة املحرك باجلناح.
[ تخطيط الرحلة و املالحة اجلوية.
[ معلومات عامة عن الطريان ال�رشاعي.
[ الطريان املنخف�ض والهبوط الدقيق.
[ مهارات الطريان الديناميكية.
[ (الثريميلينج) اجتاه الهواء ال�صاعد وت�أثرية
على اجلناح).
ثانيا :ال��ت��دري��ب العملي :مي��ر الطيار
ال�رشاعي خالل التدريب العملي بثالث مراحل
رئي�سية وهي كالآتي-:
 Fالتعليم الأر�ضي حيث يتم �إعطاء الطيار
مقدمة عن اجلناح والكر�سي يتم من خاللها
تعريفه على كيفية االعتناء باجلناح مع �رشح
وظائف كل جزء منه ،كما يتم تعريفه حول �آلية
تو�صيل الكر�سي مع اجلناح.
 Fتدريب الطيار على رفع اجلناح بالطريقة
الأمامية و اخللفية مع �رشح مميزات كل طريقة.
 Fتدريب الطيار على التحكم باجلناح وتثبيته
يف الهواء.
 Fعندما يتمكن املتدرب من التحكم باجلناح
يتم �سحبه لريتفع �إىل ( )30قدم حتى يتكيف
مع االرتفاع والتحكم باجلناح.
 Fمقدمة عن املحرك من خالله يتم تعريفه
على قائمة الفح�ص قبل الت�شغيل وط��رق
الت�شغيل ال�صحيحة.

 Fبعد الت�أكد من ا�ستيعاب املتدرب للمقرر
التدريبي يتم تنفيذ �أول رحلة انفرادية له حيث
يتلقى بعدها مهارات الطريان الأخرى تباعا
خالل �ساعات طيارنه الالحقة.
اخلال�صة:
تطورت علوم الطريان وتقنيات املالحة
اجلوية ب�شكل �رسيع خالل ال�سنوات املن�رصمة،
فالطريان الذي كان يراه النا�س قدميا �صعبا
ومعقدا �أ�صبح الآن �سهال ويف متنــاول اجلميع
خا�صة الطريان ال�رشاعي املروحي الذي تطرقنا
�إليه يف هذا املقال ،حيث ا�ستفاد علماء الطريان
من الأخطــاء املا�ضــــية يف الطريان لي�ضـعوا
لنــا خرباتهم وجتاربهم العلمية وامليدانية
لتنري لنا الطريق يف عامل الطريان ب�شكل عام،
ويف الطريان ال�رشاعي ب�شكل خا�ص ،فالطيار
ال�رشاعي الآن ميكنه �أن يلــم بكل ما يدور حوله
من نظــــــريات وتقنيات جتعله يعرف كيف
يطري وما هي التقنية التي ميار�سها والآلية
التي ي�ستخدمها ،فالطريان ال�رشاعي املروحي
له خ�صائ�ص ميزته عن غريه من �أنواع الطريان
�أدت �إىل انت�شاره بني عامة النا�س.
امل�صادر:

- ar.wikipedia.org/wiki.
- APPI International Chemin. Vieux
64 1997 sornard SWITZERLAND.
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نحو �أنظمــة مدفــــــــــــعية �أخف وزنا و�أكرث تكامال
ال يزال �سالح املدفعية ،منذ ا�ستعماله لأول مرة يف تاريخ احلروب ،وحتى
يومنا هذا� ،سالح الدعم الناري الرئي�سي يف املعارك .وتطور املدفعية احلديثة مل
يظهر �سوى عند �إدخال بارود املدافع لأول مرة يف �أوروبا ،مطلع القرن الثالث
ع�شر ،واملدفعية اخلفيفة �أ�صبحت مدفعية امليدان احلقيقية لقدرتها على التحرك
مع القوات الراجلة ويف خمتلف مراحل القتال .وت�شتمل الأدوار الرئي�سة
للمدفعية ،ب�شكل عام ،على تقدمي الإ�سناد القريب والبعيد بالنريان الدقيقة ،يف
الوقت املنا�سب للم�شاة واملدرعات والقوات املنقولة جو ًا واملظليني ،وهذا مرهون
�أ�سا�س ًا مبيزات املدفعية القتالية ،التي تتلخ�ص يف القوة النارية ،وطول املدى،
واملرونة يف نقل النريان من هدف �إىل �آخر ،ودقة الإ�صابة ،واحلماية الذاتية،
�إ�ضافة �إىل القدرة على احلركة يف ميدان املعركة ،يف �أي وقت ،ويف جميع
�أحوال الطق�س ،والتقليل من عبء الإ�سناد الإداري .وقد تطلب ذلك تطوير �أنظمة
مدفعية امليدان املختلفة ،مع الرتكيز على تكامل الأنواع املختلفة منها ،حيث �إن
هناك �إدراكا متزايدا ب�أن املدفع احلديث مل يعد ي�ستخدم ك�آلية م�ستقلة يف خدمة
املعارك الربية ،بل كن�سق فاعل من االندماج والتكامل مع و�سائط �أخرى ،متنح
القوات امل�سلحة ر�ؤية �أكرث متا�سكا للمحيط القتايل ،الآخذ يف التعقيد والت�شابك.

عميد متقاعد
علي حلمي علواين

تعد �أنظمة مدفعية امليدان الذراع الطوىل للقوات الربية ،و�أ�صبحت
مهمتها �أكرث حيوية مما كانت عليه يف املا�ضي ،مما جعلها حتتل مرتبة
متقدمة �ضمن �إهتمامات الرت�سانات العاملية ،باعتبارها م�صدر النريان
الرئي�سي يف القوات الربية ،وخا�صة الأنظمة ذاتية احلركة ،ملا حتققه
من مرونة ومناورة بالنريان ل�صالح عمليات الأ�سلحة امل�شرتكة .وعلى
غرار الطائرات العمودية الهجومية ،ف�إن املدفعية ت�ستطيع �أن تو�سع
دائرة النريان ،من مكان �إىل �آخر ،وب�صورة فعالة ومركزة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه ميكنها �أن ت�صوب نريانها القوية ،وبكثافة ،على منطقة حمدودة.
ومن ال�شواهد الأ�سا�سية فى الآونة الأخرية على العناوين البارزة
للتحديث فى الأ�سلحة الربية ،ما ي�شهده �سالح املدفعية من حت�سينات
متالحقة تتناول خمتلف الفئات وال��ط��رازات ،مبا يف ذل��ك مدفعية
امليدان ،وهي �أ�ضخم �أن��واع املدافع التي ت�ستخدمها اجليو�ش عامة.
وجوانب التطوير النوعية ،من الذخائر �إىل (فيرتونيك� س Vetro n
 ،)icsمرورا بالإجراءات امل�ضادة ،التي دخلت على نطاق وا�سع جمال
الت�صميم والإنتاج يف دبابات القتال الرئي�سية واملدرعات واملركبات
القتالية� ،أ�صبحت تطال الآن ،ب�شكل مبا�رش ،املجال املدفعي ،بحيث
�أ�صبح قادرا على اال�ستجابة للتحديات الأكرث تعقيدا يف املعارك الربية،
كما �أفادت جتربة ال�سنوات القليلة املا�ضية ،مع توفري ن�سبة عالية من
الأمان الذاتي خالل تنفيذ العمليات .ولعل التو�صل �إىل �أف�ضل توازن
ممكن يف هذا املجال يبقى هدفا �صناعيا �إ�سرتاتيجيا بالن�سبة لل�رشكات
الكربى القوات امل�سلحة ،وكافة املعنيني مبفاهيم الت�سليح ونظرياته.

االجتاه نحو املدفعية اخلفيفة

تواجه جيو�ش عديدة م�شكلة نقل نظم املدفعية الثقيلة وذخريتها
ب�رسعة �إىل مناطق الأزم��ات يف ظ��روف تكون فيها خطوط الإم��داد
اللوج�ستية عر�ضة للخطر� ،أو معدومة ،و�أدى ه��ذا �إىل ابتعاد هذه
اجليو�ش عن التزود ب�أنظمة املدفعية ذاتية احلركة ،الثقيلة ،واملركبة
على �شا�سيهات جمنزرة ،واالجتاه نحو الأنظمة املقطورة ،والأنظمة
املدولبة ،ذاتية احلركة ،التي ميكن نقلها بالعموديات� ،أو بطائرات النقل
التكتيكية.
ومنذ ظهور املدفعية احلديثة يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش ،باتت
فكرة املدفعية اخلفيفة تعني قطعا متحركة ب�شكل خا�ص ،ومنط رمي
عال ،وهو ما ي�سمح ب�إطالق العدد الأق�صى من القذائف يف �أق�رص وقت
ممكن ،لتعوي�ض النق�ص الن�سبي يف القدرة التدمريية للقذيفة� .أما فكرة
املدفعية الثقيلة فتعني حركية �أقل ،ومعدل رمي �أ�ضعف ،لكنها ترمي
قذائف قوية ،ب�شكل خا�ص .ومنذ �إنتهاء احلرب العاملية الثانية ،وحتى
بداية �سبعينيات القرن املا�ضي ،كانت املدفعية اخلفيفة معروفة لدى
حلف �شمال الأطل�ســـى (ناتو  )NATOبالعيــــار ()105مم ،واملدفعية
الثقيلة بالعيارات ()155مم ،و()175مم ،و و( )203مم .وا�ستعملت
املدفعية اخلفيفة يف حلف (وار�سو) ال�سابق العيارات ( )85مم ،و()100
مم ،و()122مم ،وا�ستعملت املدفعية الثقيلة العيارات ( )130مم،
و( )152مم ،و( )180مم.
و�أظهرت العمليات الع�سكرية احلديثة احلاجة منذ ال�ساعات الأوىل
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�سالح املدفعية يعد �سالح الدعم الناري
الرئي�سي منذ �أن مت ا�ستعماله �أول مرة
يف تاريخ احل��روب وحتى يومنا هذا
لال�شتباك �إىل مدفعية خفيفة ب�أكرب قوة ممكنة .فالقوات اخلا�صة
الأمريكية ،ومنذ املواجهات الأوىل يف �أفغان�ستان ،وبغياب الدعم
اجلوي اللحظي ،وجدت نف�سها مدعومة فقط بنريان ف�صائل الهاون
عيار ()81مم ،حيث مل ت�ستطع املدفعية اخلفيفة اللحاق عن طريق النقل
بالعموديات� ،أو بالطائرات التكتيكية.
وال تزال املدفعية اخلفيفة التقليدية �رضورية يف بع�ض �أ�شكال
القتال .ويف هذا املجال ،فر�ض العيار( )105مم نف�سه باملقام الأول،
و�إذا كان هذا العيار �أقل قوة من املدفع( )155مم ،فهو ،بف�ضل خفة
وزنه ،مالئم ب�شكل خا�ص للعمليات يف الأرا�ضي اجلبلية� ،أو الأدغال،
حيث طرق املوا�صالت حمدودة و�ضيقة ،والوزن اخلفيف ن�سبيا لقذائفه
ي�سمح بحمل عدد كبري منها .ولقد لبت املدافع عيار ( )١٠٥مم مطلبي
احلجم والوزن للنقل ال�رسيع ،وبد�أ منتجو هذه الأنظمة يف تنفيذ برامج
حتديث لزيادة املدى وا�ستخدام �أنظمة رقمية لإدارة النريان.
�أم��ا املدافع اخلفيفة املجرورة ،والتي ت�ستخدم غالبا مع قوات
االنت�شار ال�رسيع والقوات املحمولة جوا ،ف�إن ت�صنيعها من مواد مركبة
يحقق تقليل ال��وزن بن�سبة عالية .ومن هذه املدافع املدفع اخلفيف
طراز ( )L118الذي ا�ستخدم مع قوة «رد الفعل ال�رسيع» يف البو�سنة،
وهو ي�ستخدم �أي�ضا مع اجلي�ش الربيطاين ويف ( )14دولة �أخرى .وقد
ا�شتق من هذا املدفع املدفعني ( )M119و( )M119A1الذان حال حمل
�سل�سلة مدافع الهاوتزر املقطورة طراز ( ،)M101و�أ�صبحت هذه املدافع
تنتج يف الواليات املتحدة بعد ال�سماح بنقل التقنية اخلا�صة بها من
بريطانيا ،وميكن نقل هذه املدافع بطائرة عمودية و�إلقا�ؤها من اجلو
مبظلة ،وميكنها �إطالق ذخائر عيار ( )105مم ،ومداها ( )14500مرت.
�أما املدفع الأمريكي ( )M101الذي توقف �إنتاجه منذ عام 1983م ،فهو
ميثل �سوقا كبريا لربامج التحديث بدمج �أنظمة �إدارة النريان الرقمية يف
ال�سالح وا�ستخدام ما�سورة �أطول لزيادة املدى حتى( )17.5كم.
�أما مدفع الهاوتزر املقطور الفرن�سي ( )LG1عيار( )١٠٥مم ،فهو قيد
اخلدمة حاليا يف ( )٧جيو�ش ،و�صمم خ�صي�صا لت�ستعمله قوات االنت�شار
ال�رسيع ،ويتميز ب�صالبته ،و�سهولة ا�ستخدامه ،ووزن��ه املنخف�ض،
وي�ستطيع �إطالق كل ذخرية حلف «ناتو» القيا�سية ،عيار ( )١٠٥مم ،على
م�سافة( )19.5 – 18.5كم ،والقذائف الأمريكية (.)M913
وطورت جنوب �أفريقيا مدفع الهاوتزر اخلفيف ،عيار(  )١٠٥مم،
وت�ستطيع طائرة عمودية نقله ب�سهولة ،وميكن �أن تقطره مركبة (،)٤× ٤
ويتميز مبكوناته اخلفيفة الوزن ،وذخريته املتقدمة .وتعر�ض �رشكة
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�صينية منوذجا عيار ( )١٠٥مم ،الذي ميكن تفكيكه ب�رسعة �إىل ()١١
قطعة لنقله بوا�سطة الدواب كاحلمري والبغال واخليول� ،أو حمله من قبل
اجلنود فوق �أر�ض وعرة.
وقد مكّن التقدم يف تطوير املواد خفيفة الوزن من تلبية العديد من
متطلبات النقل التي مل يكن ممكنا تلبيتها �سابقا �إال مبدافع عيار ()١٠٥
مم .ويف هذا الإطار ،ت�ستعمل الواليات املتحدة وكندا مدفع الهاوتزر
الربيطاين ( )M777اخلفيف ،حيث ا�ستخدمت مواد التيتانيوم خلف�ض
وزنه �إىل ( )٨٢٥٠رطال ،وهو ن�صف وزن املدفع الأمريكي ()M198
عيار ( )١٥٥مم ،وميكن نقله ب�سهولة بعمودية من فئة (� )CH-47أو
( .)EH101واملدافع ( )M777لي�ست ذاتية احلركة عموما ،مع �أن �أحدها
مت تركيبه على مركبة جمنزرة كنظام قتال للم�ستقبل.
وطورت ال�رشكات الفرن�سية املدفع اخلفيف املقطور عيار ( )105مم،
طراز ( ،)LG1 MKIIامل�صمم ب�صفة خا�صة للدعم الناري يف الأرا�ضي
ال�صعبة واملناخات القا�سية ،والذي يتمتع بحركية فائقة ،كما يعد
الأف�ضل يف فئته للتال�ؤم مع �سالح املظالت� ،أو العموديات� ،أو العمليات
الربمائية ،ووزنه البالغ ( )1500كجم فقط ي�سمح بنقله �أي�ضا بعمودية
خفيفة ،كما ميكن قطره بكل املركبات من فئة طنني .وهذا املدفع قادر
على �إطالق كل الذخائر ،مبا يف ذلك فئة ( ،)USM1التي يبلغ مداها
( )11كم� ،أو ذخرية ( )OELPمبدى ( )18كم .وميكن يف بع�ض الأحيان،
االكتفاء بطاقم من ثالثة �أفراد لت�شغيل املدفع ،القادر بدوره على حتقيق
معدل رمي مرتفع ( 12طلقة يف الدقيقة).
و�أنتجت ال�رشكات الفرن�سية النظام (�سيزار  )Caesarبرتكيب املدفع
عيار ( )155مم على هيكل املركبة (يونيموج ،)UNIMOGذات الدفع
ب�ست عجالت ،وقد زودت بج�سم م��درع بالكامل من الأم��ام ،وحتمل
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بوا�سطة طائرات (� )C-130أو ( .)C-160وبذلك �أ�صبح هناك مدفعية
خفيفة بحركيتها ووزنها (حوايل  17طنا للنظام ب�أكمله) ،ومتتلك قوة
املدفعية الثقيلة مع مدفعها عيار ( )155مم .وهذا النظام م�ستقل كليا،
بف�ضل �أنظمة االت�صاالت واملالحة و�إدارة النريان ،ومداه العملياتي
يرتاوح بني ( 36و )42كم ،ح�سب �أنواع القذائف� ،سواء كانت تقليدية،
�أو م�ضيئة� ،أو دخان� ،أو «ذكية» من اجليل اجلديد من طراز (بون� س B o
 ،)nusكما �أن هذا املدفع قادر على �إطالق ( )6قذائف خالل ( )18ثانية،
وميكنه التحرك م�سافة ( )600كم ،دون التزود بالوقود ،مع �رسعة
ق�صوى ت�صل �إىل ( )110كم يف ال�ساعة.
وطورت �رشكة من �رصبيا نظامها ذاتي احلركة ،طراز (NORA-B
 ،)52عيار ( )155مم ،املركب على هيكل املركبة ( )8×8املنتجة حمليا،
وال�صاحلة للعمل على الطرق الريفية ،وفيها يجل�س ال�سائق والقائد يف
مق�صورة غري م�صفحة ،بينما يجل�س بقية �أفراد الطاقم يف كابينة خلف
هذه املق�صورة ،وهناك �أي�ضا م�ساحة لتخزين ( )36طلقة.

تكامل الأنظمة

من امل�سلم به �أن املدفعية املقطورة واملدفعية ذاتية احلركة
تتكامالن ،حيث تتمتع املدفعية املقطورة مبيزة الثبات� ،إال يف حالة
التهديد القوي امل�ضاد للمدفعية ،بينما تتمتع املدفعية ذاتية احلركة
باحلركية ،وق��درة الرمي يف كل االجتاهات ،واحلماية من الأخطار
الكيميائية والبيولوجية والنووية .واملهم يف هذا ال�سياق هو املحافظة
على النوعية التي متيز الدور املدفعي وحيويته ،عرب الدمج الناجح
بني �أنظمة الت�سليح والتوجيه ،و�إعطاء الأولوية دائما ملتطلبات الوزن
واحلجم واحلركية ،يف حميط قتايل متنوع ومكثف ،وم�شبع �أحيانا
بو�سائط احلرب الإلكرتونية.

�أنظمة مدفعية امل��ي��دان تعد ال���ذراع
ال��ط��ويل ل��ل��ق��وات ال�بري��ة ،و�أ�صبحت
مهمتها �أكرث حيوية مما كانت عليه يف
املا�ضي ،مما جعلها حتتل مرتبة متقدمة
�ضمن اهتمامات ال�تر���س��ان��ات العاملية
ومل تعد مدفعية امليدان املح�سنة قادرة فقط على الت�صويب الدقيق
للقذائف ،والتمتع با�ستقاللية تامة مل�سافات بعيدة ،بل �أ�صبحت جمهزة
�أي�ضا مبجموعة مدجمة من ال��رادارات وامل�ست�شعرات احل�سا�سة ،التي
ت�ساعد يف ظروف �إلكرتونية عالية التقنية على تعيني مواقع النريان
املعاك�سة والرد عليها يف الوقت املالئم .ومما يزيد من فعالية هذه
الو�سائل االعتماد املتزايد على الذخائر (الذكية) ،التي تتمتع بطاقات
تفجري ممتازة ،وتتحكم مب�ساراتها �أدوات توجيه من اجليل اجلديد .ومن
مظاهر هذه التكاملية ،الدمج الناجح يف مدفعية امليدان ،بني الأنظمة
املركزية يف ال�سيطرة والتحكم و�إدارة النريان ،والأنظمة املكملة ،التي
تعنى بتحقيق مهام حمددة� ،أو امل�ساهمة يف حتقيقها.
وا�ستخدمت التقنية التي تعتمد على الطائرات امل�أهولة� ،أو غري
امل�أهولة ،والأق��م��ار ال�صناعية ،التي تبث املعلومات حلظيا بدقة
متناهية ،ويف الوقت املنا�سب ،لت�شكل للمدفعية (العني واملوجه) لرد
ناري �رسيع وم�ستمر على الهدف.
واملدفعية املقطورة ،التي كانت قد ب��د�أت باال�ضمحالل �أم��ام
املدفعية ذاتية احلركة� ،أخذت ت�ستعيد دورا من الطراز الأول �ضمن القوات
املحمولة جوا .فاملدفع ذاتي احلركة هو �أكرث فعالية ،ب�شكل وا�ضح،
ولكن ال ميكن نقله جوا بطريقة مريحة ،اذ �أن وزنه ي�سمح له باالنتقال
على الطرقات �أو ال�سكك احلديدية� ،أو بحرا ،بينما املدفع املقطور ،مبا يف
ذلك قاطرته ،ميكن �إ�سقاطه جوا .ولهذا ال�سبب ،مت تطوير املدافع اخلفيفة
عيار ( )105مم للقوات اخلا�صة ،واملدافع عيار ()155مم ،التي ميكن
نقلها جوا ،و�إنزالها يف مواقعها بوا�سطة طائرات عمودية ثقيلة.
ونظرا لالهتمام املتزايد لبع�ض الدول حاليا بت�شكيل قوات خا�صة
للتدخل ال�رسيع ،ظهر حتول هذه الدول من ا�ستخدام املدافع املجرورة
اىل مدفعية ذاتية احلركة ،ت�سري على عجالت (مدولبة) .فعلى الرغم من
�أن املدافع املجرورة ت�ستطيع العمل يف خمتلف �أنواع الأرا�ضي ،اال �أنها
تفتقد �إىل القدرة الإ�سرتاتيجية على احلركة ،فى حني �أن �أنظمة املدفعية
ذاتية احلركة املدولبة قادرة على التحرك ب�رسعة ،ومل�سافات طويلة،
دون احلاجة �إىل ا�ستخدام املركبات اخلا�صة بنقل املجنزرات.
وق��د ط��ور العديد من ال��دول �أنظمة مدفعية ذاتية احل��رك��ة ،ومت
ا�ستخدامها يف عمليات الدعم النرياين املختلفة .فعلى �سبيل املثال،
ا�ستخدم اجلي�ش الأملاين املدفعية ذاتية احلركة من عيار ( )155مم،
و( )175مم ،و( )203مم ،يف حني ا�ستخدم اجلي�ش الربيطاين �أنظمة من
عيار ( )105مم ،و( )155مم ،و( )175مم ،و( )203مم .وي�ستخدم هذان

اجلي�شان حاليا املدافع عيار ( )155مم ب�شكل �أ�سا�سي ،نظرا ملميزاتها
يف نواحي التدريب والدعم اللوجي�ستي� ،أما املدافع عيار ( )203مم فقد
كانت ت�ستخدم �أ�سا�سا لقدراتها النووية التكتيكية ،والتي تخلى عنها
حلف «ناتو» حاليا.
ويف الوقت الذي الزال فيه العديد من الدول ي�ستخدم املدافع عيار
( )155مم ،ذاتية احلركة ،طراز ( ،)LP M109ف�إن عددا متناميا من
الدول ،ال�سيما فى ال�رشق الأو�سط� ،رشع يف �رشاء �أنظمة �أكرث تطورا.
وقد اتفقت القوات امل�سلحة الرنويجية وال�سويدية على �أن تطورا معا
نظام املدفعية (�أر�رش  )Archerعيار ( )١٥٥مم ،طراز (FH77 B25
 ،)L52وهو مدفع هاوتزر �أوتوماتيكي ،ذاتي الدفع ،مدولب ،طور من
املدفع املقطور ( ،)FH77Bالذي يركب على منت �شاحنة جتارية من
نوع (فولفو .)Volvo
ويت�ألف طاقم املدفع من ثالثة �أف��راد ،لكن ميكن جتهيز النظام
بفردين فقط� ،إذا كان ذلك �رضوريا .وجرى حتديث املدفع من �أجل
قوة نريان �أف�ضل ،ولكي يتالءم مع �إطالق ( )٢١قذيفة بذخرية جاهزة
للإطالق .وجهز املدفع باملعدات ال�رضورية لت�سهيل عملية �إطالقه
من بعد من خالل كمبيوتر امل�شغل .وميكن تخزين ذخرية �إ�ضافية يف
ال�صناديق املثبتة فوق ال�شا�سيه� .أما املق�صورة ،فتزود الطاقم ببيئة
عمل حممية ،وت�ؤمن �صمودا � -إىل حد بعيد  -خالل الظروف القتالية
ال�صعبة .ويوفر املدفع حماية بال�ستية ومن الألغام و�أ�سلحة الدمار
ال�شامل .وتبلغ �رسعة املدفع على الطرق ( ٧٠كم�/ساعة) ،وله قدرة
حترك على الأر�ض الوعرة وفوق ثلوج تبلغ �سماكتها (� )١٠٠سم ،وميكن
نقل النظام جوا بطائرة النقل الأوروبية (� ،)A400Mأو برا ب�شاحنة �أو
بال�سكة احلديد.
ويبلغ مدى �إطالق املدفع «�أر�رش» بالذخرية التقليدية حاليا نحو
( )٤٠كم ،ونحو ( )٥٠كم بقذيفة ( ،)Excaliburوميكن ن�صبه يف مركز
اطالق خالل ( )٣٠ثانية ،و�إخراجه من العمل خالل ( )٣٠ثانية �أخرى،
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املدفعية ت�ستطيع �أن تو�سع دائ��رة
النريان ،من مكان �إىل �آخ��ر ،وب�صورة
فعالة وم��رك��زة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن��ه
ميكنها �أن ت�صوب ن�يران��ه��ا القوية،
وب��ك��ث��اف��ة ،ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة حم����دودة
�أما �أدا�ؤه يف �إطالق النار فيبلغ يف الزخة الواحدة ( )٣قذائف يف ()١٥
ثانية ،ويف نريان كثيفة ( )٢١قذيفة يف دقيقتني ون�صف الدقيقة،
و( )٧٥قذيفة يف ال�ساعة يف �إطالق متوا�صل .ويتمتع املدفع بنظام
قيادة و�إدارة نريان وات�صاالت مدجمة ،مع حتكم داخلي بالنريان،
ويتمتع �أي�ضا بقدرة لإطالق النريان على �أهداف متحركة على الأر�ض،
وعلى �أهداف بحرية ،كما يزود ب�أ�سلحة ثانوية .هذا ،وينطوي نظام
«�أر��شر» على تقنيات ت�شمل القذائف التقليدية ،والذخرية الثانوية
وان�س Fire and Fo r
الذكية� ،إ�ضافة �إىل تقنيات باحث (اطلق
 َ
 ،)getواملدفع مركب فوق �شاحنة ميكن �إعادة ت�سليحها وتزويدها
بالوقود ب�رسعة بوا�سطة مركبة دعم تعتمد على ال�شا�سيه نف�سه.
ونظام املدفعية ذاتية احلركة الوحيد املوجود يف اخلدمة يف
اجلي�ش الفرن�سي هو املدفع ( ،)AUF- 1عيار ( )155مم ،ويتكون
من �شا�سيه معدل من الدبابة ( ،)AMX-30مركب عليه برج املدفع،
بالإ�ضافة �إىل نظام للتلقيم الآيل ،وي�ستطيع حمل ( )42مقذوف .وقد
قرر اجلي�ش الفرن�سى تطوير الطراز (� )AUF-1إىل الطراز (.)AUF- 2
و�أعقب اعتماد اجلي�ش الربيطاين لنظام املدفعية ( )AS90عيار
( )155مم ،تطوير ن�سخة ( )AS90 Braveheartللت�صدير ،تتمتع
بت�صميم ي�سمح بتغيري الأج��زاء ح�سب متطلبات العمليات ،وتعد
بولندا هي الدولة الأوىل التي ت�شرتي هذا املدفع ،حيث اختارت برج
هذا النظام لرتكيبه على �شا�سيه جمنزر ،مت ت�صميمه حمليا.
وكان اجلي�ش الأملاين �سباقا ال�ستخدام مدافع عيار ( )155مم،
ذاتية احلركة .ففي �إطار حماولته �إحالل املدافع القدمية ذاتية احلركة
ط��راز ( )M109A3Gاملوجودة يف اخلدمة ،طلب ع��ددا من مدافع
الهاوتزر ( )PzH 2000عيار(  )155مم ،والذي تقوم �إيطاليا ب�إنتاجه
مبوجب ترخي�ص ،وهو يتميز بقدرة الرد ال�رسيع ،من خالل التحكم
بالنريان ب�شكل م�ستقل ،ومعدل �إطالق النريان ( 3قذائف فى �أقل من
 10ثوان) ،وي�صل مداه �إىل ( )30كم ،بوا�سطة قذائف حلف (ناتو)
القيا�سية ،ويحقق مدى ( )40كم بوا�سطة قذائف معززة الدفع ،ويحمل
على متنه ( )60قذيفة ،ويتم تلقيم القذائف والت�سديد نحو الهدف
�أوتوماتيكيا ،مع اال�ستعانة بنظامني للمالحة والتحكم بالنريان.
وقــــد �صمــم املدفع الأملاين ( )SP 2000على منط �أكرث كال�سيكية،
بحيث يوفر حماية مدرعة.
�أما املدفع ذاتي احلركة الأ�سا�سى فى اجلي�ش الإيطاىل طراز
( ،)OTOBreda M109Lفهو عيار ( )155مم ،وم�أخوذ من املدفع
املقطور ( )FH-70مع �إ�ضافة بع�ض التعديالت عليه .كما طورت
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�رشكة �إيطالية النظام ( )Palmariaعيار  155مم ،بغـر�ض الت�صدير.
وط��ورت �رشكة �أ�سبانية مدفع الهاوتزر ط��راز (155/52APU
 )SBT-1ملهام دع��م ال��ن�يران ،وتلبي موا�صفاته جميع مقايي�س
حلف (ناتو) ملدفعية امليدان ،ويتعدى مداه ( )40كم .وتنتج �رشكة
�سلوفاكية نظام املدفعية ذاتي احلركة املدولب ( )Danaعيار ()152
مم ،واملدفع ( )Zuzanaعيار ()155مم ،ل�صالح اجلي�ش ال�سلوفاكي،
لي�صبح بذلك �أول جي�ش من حلف (وار�سو) ال�سابق يتحول �إىل املدافع
عيار ( )155مم ،اخلا�صة بحلف (ناتو).
واملدفع (� )GH-N-45صممته �رشكة من�ساوية ،وح�صل عليه
اجلي�ش النم�ساوي ،وه��و م�صمم للعمل على الأرا���ض��ي ال�صعبة.
واملدفـــــع ال�سنغافـــــوري اخلفيـــــف ( )FH-2000يتميز باال�ستعمال
املكثف للنظم الهيدروليكية ،وهو ذاتي احلركة ،عيار ( )155مم ،بوزن
� ,)C-130Cأو العمودية (CH-
7
� )47Dأو ( ،)CH-53Eويت�ألف حا�ضن املدفع من �شا�سيه على �أربع
دواليب ،مما ي�ؤمن للمدفع �رسعة ق�صوى تبلغ ( 80كم /ال�ساعة).
�أما جنوب �أفريقيا ،فقد اعتمدت على خربتها يف تطوير املدفع
عيار ( )155مم املقطور ،طراز ( )G5لتطوير نظام مدفعيتها عيار
( )155مم اجلديد ( )G6عام 1987م ،ذاتي احلركة ،والذي دخل
اخلدمة فعال يف منطقة اخلليج العربي ،وه��و ميتاز بقدرته على
االنت�شار ،حيث ميكن حتريكه دون احلاجة ال�ستخدام مركبات نقل
املجنزرات الثقيلة ،و�أق�صى مدى له ( )40كيلومرتا.
ويعد املدفع الأمريكي ( )M109النظام املدفعى ذاتي احلركة
الأ�سا�سى يف اجلي�ش الإ�رسائيلى ،وطورت ا�رسائيل املدفع(  (Sla m
 )merعيار ( )155مم ،والذي يتكون من �شا�سيه الدبابة الإ�رسائيلية
«مريكافا» ،مع تركيب برج جديد م�سلح مبدفع عيار ( )155مم ،مزود
بنظام تلقيم �آيل.
وطورت كوريا اجلنوبية املدفع ذاتي احلركة ( ،)Thunderعيار
()155مم ،ل�صالح اجلي�ش الكوري اجلنوبي.
�أما ال�صني ،فطورت عددا من الأنظمة املدولبة التي تعر�ض حاليا
يف �سوق الت�صدير ،ومنها نظام ( )SH1املجهز مبدفع عيار ()١٥٥
مم مركب على م�ؤخرة �شا�سيه مركبة جمهزة مبق�صورة ال يخرتقها
الر�صا�ص وال�شظايا ،وبنظام ل�ضبط الإطارات يديره ال�سائق ،وطورت
ال�رشكة املنتجة �أي�ض ًا مدفع الهاوتزر ( )SH2عيار ( )١٢٢مم ،املركب
على �شاحنة ،وزود مبحرك يعمل على الديزل ،مربد باملاء يف املقدمة،
ومبق�صورة مقفلة متام ًا ب�أربعة �أبواب يف و�سط ال�شاحنة.
ولكن معظم الرتكيز ال�صيني بالن�سبة للت�صدير كان على النظام
( ،)PLZ45عيار ( )155مم ،الذي ي�ستخدمه اجلي�ش الوطنى ال�صيني،
وهو حممل على �شا�سيه جمنزر ،وي�صل مداه الأق�صى �إىل ( )39كم،
ويتم ت�صدير هذا املدفع كجزء من نظام يحتوي �أي�ضا على مركبات
الإمداد بالذخرية ،واملحملة على ال�شا�سيه نف�سها.

املراجع

0www.arabdefense.com
0 www.defensenews.com
0 www.mokatel.com
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التمييــز ..

بني اجلرمية الع�سكرية واجلرمية الت�أديبية

الأ�صل يف اجلزاء الع�سكري �أنه كان ت�أديبي ًا � ،أما الف�صل بني اجلرمية الع�سكرية
مبفهومها احلديث واخلط�أ االن�ضباطي فقد �أخذ وقتا طوي ًال حتى و�صل �إىل ما و�صل �إليه
الآن ،كما �أن مفهوم اخلط�أ االن�ضباطي يف الأنظمة الع�سكرية ال يختلف عن مفهوم
اخلط�أ الت�أديبي يف قواعد الوظيفة العامة من كونه �إخال ًال بالقواعد والواجبات املنظمة
للوظيفة العامة ومقت�ضياتها � ،سواء كان الإخالل �إيجابيا ب�إتيان املمنوعات �أم �سلبي ًا
باالمتناع عن القيام بالواجبات � ،أو حتى جمرد القيام ب�أفعال من �ش�أنها امل�سا�س بكرامة
و�شرف الوظيفة وبنا ًء عليه ف�إنه ميكننا القول �أن كل ما يقال عن اجلرمية الت�أديبية ي�صدق
على اخلط�أ االن�ضباطي ،وال يوجد فرق بينهما �إال من حيث �إن النظام الع�سكري �أكرث
�شدة وحزم ًا من النظام املدين يف تقييمه لهذا اخلط�أ.
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الرائد/

زهران بن حمد الربيعي
مكتب الأمني العام بوزارة الدفاع

ومن نافلة القول �أن نتطرق وب�شكل خمت�رص �إىل تعريف اجلرمية
الع�سكرية �أوال ،حيث �ساد يف الفقه والت�رشيعات القانونية ثالثة معايري
لتحديد مفهوم اجلرمية الع�سكرية  ،وهي املعيار ال�شكلي ،واملعيار
ال�شخ�صي ،واملعيار املو�ضوعي ،فاجلرمية الع�سكرية وفقا للمعيار
ال�شكلي هي كل جرمية من�صو�ص عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري
�أو التي تدخل يف اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية  ،حتى ولو كانت تلك
اجلرمية من جرائم القانون العام �،أما اجلرمية الع�سكرية وفقا للمعيار
ال�شخ�صي هي التي يرتكبها ال�شخ�ص الذي يتمتع بال�صفة الع�سكرية،
وتطبيق ًا لذلك ف���إن اجلرمية الع�سكرية تعد كل جرمية تقع من �أحد
الع�سكريني �أو امللحقني بهم وفقا لن�ص املادة رقم ( )14من قانون
الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم (� ،)2011/110سواء
�أكانت من جرائم قانون اجلزاء العام �أو من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
قانون الق�ضاء الع�سكري الذي بدوره ن�ص على �أنواع معينة من اجلرائم
الع�سكرية البحتة واملختلطة� ،أما املعيار املو�ضوعي فهو يركّ ز يف حتديد
طبيعة اجلرمية الع�سكرية على الأفعال التي من �ش�أنها امل�سا�س بالنظام
الع�سكري �أو امل�صالح الع�سكرية و�سالمة القوات امل�سلحة بغ�ض النظر
عن �صفة اجلاين �أو الن�صو�ص التجرميية ،وتطبيق ًا لهذا املعيار فيجب �أال
يت�ضمن قانون الق�ضاء الع�سكري �إال اجلرائم التي مت�س حا ًال ومبا�رش ًة
النظام الع�سكري ،وت�سبب �رضراً مادي ًا �أو �أدبي ًا بالقوات امل�سلحة ،ويعد
هذا املعيار هو �أقرب املعايري لتعريف اجلرمية الع�سكرية ،لأنه يركّ ز
على جوهرها وعلى التحديد الواقعي لطبيعة امل�صلحة املحمية بالن�ص
اجلزائي؛ ونظراً ملو�ضوعية هذا املعيار ف�إن الإجماع يكاد ينعقد على �أن
اجلرمية الع�سكرية حتدد على �أ�سا�س مو�ضوعي.
ويف ذات الوقت حري بنا �أن نتناول تعريف اخلط�أ الت�أديبي �أو
اجلرمية الت�أديبية يف الفقه والق�ضاء وب�شكل خمت�رص ،وذلك متهيداً
للتمييز بني اخلط�أ الت�أديبي �أو اجلرمية الت�أديبية واجلرمية الع�سكرية.
وم��ن �أ�شهر التعاريف التي وردت يف الفقه لتعريف اجلرمية
الت�أديبية ،هو �أنها «كل فعل �أو امتناع يرتكبه املوظف ويجايف واجبات
وظيفته» وعرفها البع�ض ب�أنها «�إخ�لال املوظف بواجبات الوظيفة
�إيجابي ًا �أو �سلبياً ،وال يق�صد بواجبات الوظيفة املن�صو�ص عليها يف
الت�رشيعات الإدارية ،بل يق�صد �أي�ض ًا الواجبات التي يقت�ضيها ح�سن �سري
املرفق العام بانتظام واطّ راد ولو مل ين�ص عليها».
عرف البع�ض الآخر اجلرمية الت�أديبية  ،تعريف ًا مو�سع ًا بقوله
كما ُي ّ
�أنها «�إتيان العامل ب�إرادته فع ًال �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا يكون من �ش�أنها
خمالفة الواجبات الوظيفية �أو ارتكاب املحظورات املنهي عنها يف
القانون �أو يف الواقع � ،أو الإخالل مبقت�ضى الواجب الوظيفي املنوط به
ت�أديته �أو �أن يكون من �ش�أن الفعل �أن يحط من كرامة الوظيفة واعتبارها
واعتبار �شاغلها».
�أما مفهوم اجلرمية الت�أديبية من جهة الق�ضاء ف�إنه يكاد �أن يكون
هناك ا�ستقرار و�إجماع على �أن ال خالف بني مفهومها طبقا ملا ا�ستقر
عليه يف الفقه وما �أطردت عليه �أحكام الق�ضاء� ،إذ �أن الق�ضاء م�ستقر
على �أن اجلرمية الت�أديبية لي�ست فقط �إخالل املوظف بواجبات وظيفته
�إيجابي ًا �أو �سلبياً ،وما تقت�ضيه هذه الواجبات من اح�ترام للر�ؤ�ساء
وطاعتهم ،بل تقوم هذه املخالفة �أي�ضا كلما �سلك املوظف م�سلك ًا معيب ًا
ينطوي على �إخالل بكرامة الوظيفة �أو ال ي�ستقيم مع ما تفر�ضه عليه من
الريب ،وقد عرفت املحكمة الإدارية
تعفف وا�ستقامة و ُبعد عن موطن ّ

هدف اجلزاء يف املخالفات االن�ضباطية هو
ت�أمني النظام واالن�ضباط الع�سكري وح�سن �سري
الواجبات واملهام الع�سكرية
العليا يف م�رص اجلرمية الت�أديبية ب�أنها «الإخالل بواجبات الوظيفة
واخلروج على مقت�ضياتها ،وعرفتها يف حكم �آخر ب�أنها خروج على
الواجب الوظيفي� ،إخالل بح�سن ال�سرية وال�سلوك».
وم��ن خ�لال ا�ستعرا�ضنا لآراء الفقه والق�ضاء لتعريف اجلرمية
الت�أديبية ومع مالحظة �أن��ه ي�صعب و�ضع تعريف جامع مانع لكل
�صور اخلط�أ االن�ضباطي ويف ذات الوقت ميكننا �إ�ضفاء �أقرب التعاريف
للجرمية االن�ضباطية الع�سكرية ب�أنها «�إتيان �سلوك �إيجاب ًا �أو �سلب ًا
باملخالفة للقوانني �أو اللوائح �أو التعليمات �أو الأعراف الع�سكرية» حيث
�إننا نق�صد بهذا التعبري املخالفات االن�ضباطية الع�سكرية متييزاً لها عن
اجلرمية اجلزائية الع�سكرية ومتا�شي ًا مع تعبري اجلرمية الت�أديبية التي
�أطلقها الفقه والق�ضاء على مثل تلك املخالفات �أو الذنوب الإدارية يف
اخلدمة املدنية.
�أمام هذه املعطيات ميكننا الو�صول �إىل �أوجه التفرقة بني اجلرمية
الع�سكرية واملخالفات االن�ضباطية والتي تتمثل يف الفروق الآتية:
¦ �إن اجلرائم التي تنظرها املحاكم الع�سكرية على اختالف �أنواعها
ودرجاتها و�سواء �أكانت جرائم قانون جزاء عام �أم جرائم خمتلطة
�أم جرائم ع�سكرية بحتة ،ين�ص القانون على هذه اجلرائم وعقوباتها
(�أ�صلية ـ فـرعية ـ �إ�ضافية) على �سبيل احل�رص مبوجب ن�صو�ص
قانونية �إعماال لقاعدة �رشعية اجلرائم والعقوبات وقواعد التف�سري
ال�ضيق ،فقاعدة ال�رشعية هي التي حتكم اجلرمية اجلزائية يف �شقيها،
ال�شق املتعلق بالتجرمي ،وال�شق املتعلق بالعقوبة� ،أم��ا املخالفات
االن�ضباطية (اجلرائم الت�أديبية) ف�إنها ال تخ�ضع لهذا املبد�أ �إال يف �شقه
املتعلق بالعقوبة (اجلزاء الت�أديبي)  ،ومن ثم ف�إنه ميكن القول ب�أن
مبد�أ ال�رشعية يف نطاق اجلرمية الت�أديبية يعني �أنه «ال عقوبة ت�أديبية
�إال بن�ص» ،ومن هنا يتبني لنا �أن املخالفات االن�ضباطية ال ت�رسي
عليها القواعد املو�ضحة �سابق ًا ب�ش�أن اجلرمية الع�سكرية ،حيث �إنها
تقرر بن�ص عام مينع كل ما يتعار�ض مع النظام والتقاليد والأعراف
الع�سكرية ،والعقوبة االن�ضباطية املفرو�ضة يتم اختيارها من بني عدة
عقوبات ان�ضباطية وتفر�ض على ح�سب ال�سلطة التقديرية للقادة و�ضمن
�صالحياتهم و�سلطاتهم املحددة يف اللوائح االن�ضباطية.
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املخالفات االن�ضباطية متثل �إخالل الع�سكري بواجبات وظيفته الع�سكرية ومقت�ضياتها ،وخمالفة
الأوامر والتقاليد الع�سكرية ،بينما اجلرمية الع�سكرية �أفعال وت�صرفات ج�سيمة ترقى �إىل
م�ستوى اجلرمية اجلزائية (جنح وجنايات)
كما ال يغري من طبيعة اجلرمية الع�سكرية �أن توقع املحكمة جزاء
ت�أديبي ًا على مرتكبها ،ذلك �أنه يجوز للمحكمة �إعما ًال ل�سلطتها يف
اختيار العقوبة �أن تكتفي بتوقيع جزاء ت�أديبي على مرتكب اجلرمية
بد ًال من توقيع عقوبة جزائية عليه ،وذلك ال يغري من طبيعة هذه اجلرمية
مادام يف �إمكان هذه املحكمة �أن توقع عقوبة جزائية على مرتكبها.
¦ املخالفات االن�ضباطية متثل �إخالل الع�سكري بواجبات وظيفته
الع�سكرية ومقت�ضياتها ،وخمالفة الأوامر والتقاليد الع�سكرية ،بينما
اجلرمية الع�سكرية �أفعال وت�رصفات ج�سيمة ترقى �إىل م�ستوى اجلرمية
اجلزائية (جنح وجنايات).
ينطق باحلكم يف اجلرمية الع�سكرية ق�ضاء متخ�ص�ص ميثل
¦
ال�سلطة الق�ضائية ،وي�ؤدي حكم الإدانة �إىل توقيع عقوبة ع�سكرية ،بينما
يفر�ض احلكم يف املخالفات االن�ضباطية القادة الع�سكريون كال ح�سب
�صالحياته واخت�صا�صاته املحددة يف اللوائح االن�ضباطية.
ج��زاءات املخالفة االن�ضباطية من�صو�ص عليها يف اللوائح
¦
االن�ضباطية ،وال تتجاوز العقوبة املقيدة للحرية فيها مدة �ستة �أ�شهر ،
بينما اجلرائم الع�سكرية عقوباتها حمددة ح�رصاً يف القوانني اجلزائية
وت�صل هذه اجلزاءات �إىل عقوبات ال�سجن املطلق والإعدام .
¦ الإجراءات اجلزائية اخلا�صة باجلرمية الع�سكرية تكون ق�ضائية
(متوافرة فيها ال�ضمانات الأ�سا�سية يف التحقيق واملحاكمة ،كعالنية
املحكمة وتوكيل حمام ،وغريها ،).....كما �أن طرق الطعن يف الأحكام
الع�سكرية ،و�إجراءاتها ال�شكلية حتتاج �إىل وقت طويل ،وهذا بخالف
�إجراءات املحاكمات االن�ضباطية ،حيث تت�صف ب�أنها �إجراءات �رسيعة
وجزاء رادع وفعال للمخالف؛ وذلك ل�ضمان تنفيذ املهام والواجبات
الع�سكرية ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املخالفات االن�ضباطية من الب�ساطة
بحيث ال ت�ستاهل التم�سك بالإجـراءات الق�ضائية العاديـة.
¦ كذلك من الفروق التي ترد ب�ش�أن اجلرمية الع�سكرية واملخالفة
االن�ضباطية� ،أن اجلرمية الع�سكرية تنظر �أمام املحاكم الع�سكرية والردع
العام �أو اخلا�ص عمل جماعي ي�شرتك فيه الق�ضاء والإدعاء والدفاع ،
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والوظائف فيه تخ�ص�صية و�إجراءاته ق�ضائية � ،أما اجلرمية االن�ضباطية
فتف�صل فيها ال�سلطة الع�سكرية املخت�صة ،فالردع االن�ضباطي عمل
ع�ضو واحد وهو القائد الع�سكري ،وال يتدخل يف الدعوى االن�ضباطية
�إدعاء وال دفاع  ،فكل الوظائف يقوم بها القائد فهو الإدعاء والقا�ضي
والدفاع وامل�رشف على تنفيذ اجلزاء  .كما �أن اجلزاءات املوقعة على
املخالفات االن�ضباطية الع�سكرية ال تكون حمال للطعن الق�ضائي
وال تعر�ض �أمام الق�ضاء الع�سكري ،والغر�ض من ذلك احرتام النظام
الع�سكري وعدم التدخل يف امل�سائل اخل�صو�صية امل�ستقلة لهذا النظام،
فهدف اجلزاء يف املخالفات االن�ضباطية هو ت�أمني النظام واالن�ضباط
الع�سكري وح�سن �سري الواجبات واملهام الع�سكرية.
املراجع:
�أوال :الكتب :
• فــالح ع��واد العنزي  ،اجلرمية الع�سكرية يف الت�رشيع الكويتي
واملقارن ،ر�سالة دكتوراة  ،جامعة القاهرة � ،سنة 1996م.
• د .زكي حممد النجار ،الوجيز يف ت�أديب العاملني يف احلكومة
والقطاع العام ،الطبعة الثانية ،الهيئة العامة امل�رصية للكتاب،
1968م � ،ص. 15 ،14
• د� .سليمان الطماوي ،الق�ضاء الإداري  ،ق�ضاء الت�أديب ،دار الفكر
العربي ،القاهرة 1987،م.
• د .حممد جودت امللط  ،امل�س�ؤولية الت�أديبية للموظف العام ،ر�سالة
دكتوراة 1967،م.
• عبداملعطي عبداخلالق ،الو�سيط يف �رشح قانون الأحكام الع�سكرية
دار النه�ضة العربية ،القاهرة2005 ،م.
• د .جودة ح�سني حممد جهاد ،املحاكمات الع�سكرية ،الطبعة الأوىل
1998م.
ثانيا :القوانني
قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/110م.

وبَ ْه َج ُة ِع ْي ِد ال ِف ْطر

تعد ليلة القدر �إحدى الليايل املباركة
والف�ضيلة يف �شهر رم�ضان ،فقد حدث
فيها حدث مهم يف حياة امل�سلمني ،حيث
نزل القر�آن الكرمي على النبي عليه ال�صالة
وال�سالم يف هذه الليلة ،قال اهلل �سبحانه
وتعاىل�} :إِ َنّا �أَ ْن َز ْلنَا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر َو َما
�أَ ْد َراكَ َما َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر{.
كما ورد ذكرها �أي�ض ًا يف ال�سنة النبوية،
حيث قال الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم:
�ضان �إميا ًنا واحتِ�سا ًبا غُ فِر له
رم َ
َ(من �صام َ
ومن قام ليل َة ال َق ْد ِر �إمياناً
ما تق َ ّدم مِ ن َذ ْنبِهَ ،
واحت�سا ًبا غُ فِر له ما تق َ ّدم مِ ن َذ ْنبِه).

معنى القدر
القدر يف اللغة :القدر يف اللغة ا�سم م�صدر
من قدر ال�شيء يقدره تقديراً ،وقيل �إنه م�صدر
من قدر يقدر ق��دراً ،عبارة عما ق�ضاه اهلل
وحكم به من الأمور ،وقيل :هو كون ال�شيء
م�ساوي ًا لغريه من غري زي��ادة وال نق�صان،
وق ّدر اهلل هذا الأمر بقدره قدراً� :إذ جعله على
مقدار ما تدعو �إليه احلكمة.
�أم��ا يف ال�رشع فهو ما يقدره اهلل من
الق�ضاء ويحكم به من الأمور.

زيد بن نا�صر البطا�شي
وزارة الرتبية والتعليم

�سبب ت�سمية ليلة القدر
بهذا اال�سم
لقد ذكر العلماء عدة �أ�سماء لأ�سباب ت�سمية
ليلة القدر بهذا اال�سم منها:
� اً
أول� :سميت ليلة القدر من القدر ،وهو
ال�رشف كما نقول :فالن ذو قدر عظيم �أي :هو
ذو �رشف.
ثان ًيا� :أنه يقدر فيها ما يكون يف تلك

ال�سنة ،فيكتب فيها م��ا �سيجري يف ذلك
العام ،وهذا من حكمة اهلل عز وجل وبيان
�إتقان �صنعه وخلقه .
ومعنى القدر :التعظيم �أي �أنها ليلة ذات
قدر ،لهذه اخل�صائ�ص التي اخت�صت بها� ،أو
�أن الذي يحييها ي�صري ذا قدر .وقيل :القدر
الت�ضييق ،ومعنى الت�ضييق فيها� :إخفا�ؤها
عن العلم بتعيينها ،وقال اخلليل بن �أحمد:
�إمنا �سميت ليلة القدر؛ لأن الأر���ض ت�ضيق
باملالئكة لكرثتهم فيها تلك الليلة ،من
(القدر) وهو الت�ضييق ،قال تعاىل( :و�أما �إذا
ما ابتاله فقدر عليه رزقه) �أي� :ضيق عليه
رزقه.
وقيل :القدر مبعنى الق َدر  -بفتح الدال
 وذل��ك �أن��ه ُيق ّدر فيها �أحكام ال�سنة كماقال تعاىل( :فيها يفرق كل �أمر حكيم)؛ ولأن
املقادير ُتقدر وتكتب فيها .
عالمات ليلة القدر
روى الكثري من العلماء وحت��دث��وا عن
بع�ض عالمات ليلة القدر ومنها:
 mقوة النور والإ�ضاءة يف هذه الليلة.
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 mال�شعور بالطم�أنينة ،حيث ي�شعر امل�ؤمن
بان�رشاح ال�صدر وطم�أنينة القلب يف هذه
الليلة ب�شكل �أكرب من الليايل ال�سابقة.
� mسكون الرياح وهدو�ؤها ،حيث ال ي�أتي
فيها عوا�صف ،و�إمن���ا يكون اجل��و هادئ ًا
ومنا�سباً.
 mر�ؤية الإن�سان لليلة يف املنام يف هذه
الليلة ،وهذا يعد من العالمات النادرة ،فقد
ح�صلت هذه العالمة مع بع�ض ال�صحابة.
� mشعور الإن�سان باملتعة واللذة عند قيامه
هذه الليلة ،على خالف باقي الليايل.
 mطلوع ال�شم�س يف �صبيحتها دون �شعاع،
حيث تكون �صافية على خالف عادتها.
وقت ليلة القدر
ت��ك��ون ليلة ال��ق��در بح�سب الكثري من
الأق��وال يف الأي��ام الفردية من الع�رش �أيام
الأواخر يف �شهر رم�ضان� ،أي رمبا تكون ليلة
احلادي والع�رشين �أو ليلة الثالث والع�رشين
�أو غريها من الأيام الفردية ،وبذلك فعلى
من �أراد �إحياءها وك�سب خريها �أن يجتهد
ويتعبد يف جميع الليايل الع�رش الأواخر دون
�أن يفوته �أي منها.
كيفية طلب خري
هذه الليلة الف�ضيلة
وحتى يغنم امل�سلم �أجر وثواب ليلة القدر
عليه �أن ي�شغل وقته بقراءة القر�آن الكرمي،
وال�صالة ،والدعاء للنف�س والأهل والأقارب
والأمة الإ�سالمية ،واالعتكاف يف امل�سجد،
والقيام بالأعمال ال�صاحلة.
احلكمة من �إخفاء
ليلة القدر عن العباد
لقد �أخفى اهلل �سبحانه وتعاىل عن عباده
امل�ؤمنني وقت ليلة القدر ،وذلك رحمة بهم
حتى يكرثوا من عملهم وعبادتهم يف طلبها،
فذلك يزيدهم قرب ًا من اهلل �سبحانه وتعاىل،
كما يعود عليهم بالكثري من الثواب� ،إ�ضافة
لذلك ف���إن اهلل �أخفاها عنهم اختباراً لهم
ليعرف من منهم كان جاداً يف طلبها ،ومن
كان متهاون ًا ك�سالناً.
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ليلة القدر �إحدى الليايل املباركة والف�ضيلة يف �شهر رم�ضان،
فقد حدث فيها حدث مهم يف حياة امل�سلمني ،حيث نزل القر�آن
الكرمي على النبي عليه ال�صالة وال�سالم يف هذه الليلة
ُ
عيد الفطر
�أول �أعياد امل�سلمني والذي يحتفل فيه
امل�سلمون يف �أول يوم من �أيام �شهر �شوال ثم
يليه عيد الأ�ضحى يف �شهر ذي احلجة .وعيد
الفطر ي�أتي بعد �صيام �شهر رم�ضان ويكون
�أول يوم يفطر فيه امل�سلمون بعد �صيام �شهر
كامل ،ولذلك �سمي بعيد الفطر� .أول عيد فطر
احتفل فيه امل�سلمون يف الإ�سالم كان يف
ال�سنة الثانية للهجرة حيث �إن �أول رم�ضان
�صامه امل�سلمون كان يف ذلك العام ،ويحرم
�صيام �أول يوم من �أيام عيد الفطر.
�رشعا يوم واحد فقط ،يبد�أ بعد
ومدته
ً
غروب �شم�س اليوم الأخري من �شهر رم�ضان
وينتهي بـغروب �شم�س اليوم الأول من �شهر
�شوال ،فقد روى �أبو داود والرتمذي يف �سننه
بي �ص َلّى ا ُ
هلل علي ِه و�س َل َّم َقد َِم املدين َة
�أن ال َّن ُّ
فيه َما “فقال ر�سول اهلل:
ون
ب
يلع
ان
يوم
و َل ُه ْم َ ِ ُ َ ِ
ق ْد �أبدلَكم ا ُ
يوم
هلل تعالىَ ب ِِه َما ً
خريا مِ ْن ُه َما َ
ويوم الأَ ْ�ض َحى ”.ويوم العيد هو يوم
الفط ِر
َ
فرح و��سرور ،و�أف��راح امل�ؤمنني يف دنياهم
و�أخ���راه���م �إمن���ا ه��ي بف�ضل م��واله��م كما
الل َوب َِر ْح َم ِت ِه َف ِب َذلِكَ
َ�ضلِ َهّ ِ
قال اهللُ } :ق ْل ِبف ْ
ون{.
َف ْل َيف َْر ُحوا ُه َو َخيرْ ٌ ممِ َّ ا َي ْج َم ُع َ
ويتميز عيد الفطر ب�أنه �آخر يوم ميكن
قبله دفع زكاة الفطر الواجبة على امل�سلمني.
وي�����ؤ ّدي امل�سلمون يف �صباح العيد بعد
��شروق ال�شم�س بثلث �ساعة تقري ًبا �صالة
العيد ويلتقي امل�سلمون يف العيد ويتبادلون
التهاين ويزورون �أهليهم و�أقرباءهم ،وهذا
ما يعرف ب�صلة الرحم .كما ي��زور امل�سلم
�أ���ص��دق��اءه وي�ستقبل �أ�صحابه وج�يران��ه،
ويعطفون على الفقراء .وق��د ج��رت العادة
يف كثري من البلدان الإ�سالمية ب���أن ي�أكل
امل�سلمون يف العيد �أ�شهر الأك�لات املحلية
املنت�رشة يف بالدرهم.

العيد :هو كل يوم فيه جمع ،و�أ�صل الكلمة
من عاد يعود ،قال ابن الأعرابي� :سمي العيد
عيداً لأنه يعود كل �سنة بفرح جمدد .وعيد
الفطر �سمي كذلك لأن امل�سلمني يفطرون فيه
بعد �صيام �شهر رم�ضان
املعايدة
قال جبري بن نفري« :كان �أ�صحاب ر�سول
َهّ
الل �إذا التقوا يوم العيد يقول بع�ضهم لبع�ض:
تقبل اهلل منا ومنك».
معاين العيد وحكمه يف الإ�سالم
لقد متيزت �أعياد امل�سلمني عن غريها من
�أعياد اجلاهلية ب�أنها قربة وطاعة هلل ،وفيها
تعظيم اهلل وذك��ره كالتكبري يف العيدين،
وح�ضور ال�صالة يف جماعة ،وتوزيع زكاة
الفطر مع �إظهار الفرح وال�رسور على نعمة
العيدين ونعمة �إمت��ام ال�صيام يف الفطر.
وامل�سلمون يت�سامون ب�أعيادهم ويربطونها
ب�أجمادهم ،ويتحقق يف العيد البعد الروحي
للدين الإ�سالمي ،ويكون للعيد من العموم
وال�شمول ما يجعل النا�س جمي ًعا ي�شاركون
يف حتقيق هذه املعاين وا�ست�شعار �آثارها
املباركة ومعاي�شة �أح��داث العيد كلما دار
الزمن وجتدد العيد .فالعيد يف الإ�سالم لي�س
ذك��ري��ات م�ضت �أو مواقف خا�صة لكرباء
وزعماء ،بل كل م�سلم له بالعيد �صلة وواقع
متجدد على مدى احلياة .ويف العيد تتجلى
الكثري م��ن م��ع��اين الإ���س�لام االجتماعية
والإن�سانية ،ففي العيد تتقارب القلوب على
الود ،ويجتمع النا�س بعد افرتاق ،ويت�صافون
بعد ك��در .ويف العيد تذكري بحق ال�ضعفاء
يف املجتمع الإ�سالمي حتى ت�شمل الفرحة
بالعيد كل بيت ،وتعم النعمة كل �أ�رسة ،وهذا
هو الهدف من ت�رشيع (�صدقة الفطر) يف عيد
الفطر� .أما املعنى الإن�ساين يف العيد ،فهو �أن
ي�شرتك �أع��دا ٌد كبرية من امل�سلمني بالفرح

�أخفى اهلل �سبحانه وتعاىل عن عباده امل�ؤمنني وقت ليلة القدر،
وذلك رحمة بهم حتى يكرثوا من عملهم وعبادتهم يف طلبها،
فذلك يزيدهم قرب ًا من اهلل �سبحانه وتعاىل
وال����سرور يف وق��ت واح��د ،فيظهر احتادهم
و ُتعلم كرثتهم باجتماعهم ،ف���إذا بالأمة
تلتقي على ال�شعور امل�شرتك ،ويف ذلك تقوية
للروابط الفكرية والروحية واالجتماعية.
�آداب العيد و�سننه
التكبري :ف�إنه ي�سن التكبري يف العيد:
و�صيغته :اهلل �أكرب اهلل �أكرب ،وهذا التكبري غري
مقيد بال�صلوات بل هو م�ستحب يف امل�ساجد
واملنازل والطرقات والأ�سواق ،ويبد�أ التكبري
يف عيد الفطر من غروب ال�شم�س ليلة العيد،
وينتهي بخروج الإم��ام �إىل م�صلى العيد
لل�صالة .قال ابن قدامة يف املغني :ويظهرون
التكبري يف ليايل العيديـن وهــو فــي الفطر
َبوا
}و ِل ُتكْمِ لُوا ا ْل ِع َّد َة َو ِل ُتك ِرّ ُ
�آكـد؛ لقـول اهللَ :
َهّ َ
ون{،
الل َعلَى َما َه�� َداكُ ْ��م َو َل َع َّلك ُْم َت ْ�شك ُُر َ
وجملته �أنه ي�ستحب للنا�س �إظهار التكبري يف
ليلتي العيد يف م�ساجدهم ومنازلهم وطرقهم
م�سافرين �أو مقيمني لظاهر الآية املذكورة.
قال ال�شافعي  :يكرب النا�س يف الفطر حني
تغيب ال�شم�س ليلة الفطر فرادى وجماعة يف
كل حال ،حتى يخرج الإمام ل�صالة العيد ،ثم
يقطعون التكبري.
الغ�سل :والغ�سل للعيد �سنة م�ؤكدة يف حق
اجلميع ،الكبري وال�صغري ،الرجل واملر�أة على
ال�سواء .ويجوز الغ�سل للعيد قبل الفجر يف
الأ�صح على خالف غ�سل اجلمعة.
ج���اء يف ك��ت��اب امل��غ��ن��ي الب���ن ق��دام��ة
احلنبلي :ي�ستحب �أن يتطهر بالغ�سل للعيد،
وكان ابن عمر يغت�سل يوم الفطر ،روى ابن
عبا�س�( ،أن ر�سول اهلل كان يغت�سل يوم الفطر
والأ�ضحى).
أي�ضا (�أن النبي �صلى اهلل عليه
وروي � ً
و�سلم قال يف جمعة من اجلمع� :إن هذا يوم
جعله اهلل عي ًدا للم�سلمني ،فاغت�سلوا ،ومن
ك��ان عنده طيب فال ي�رضه �أن مي�س منه،

وعليكم بال�سواك) .وي�ستحب �أن يتنظف،
ويلب�س �أح�سن ما يجد ،ويتطيب ،ويت�سوك.
الإفطار قبل ال�صالة :كذلك ف�إن من ال�سنة
�أن يبادر امل�سلم �إىل الإفطار قبل اخلروج �إىل
وترا؛ فعن �أن�س-
ال�صالة على مترات ي�أكلهن ً
 قال :كان النبي ال يغدو يوم الفطر حتىوترا” رواه البخاري
ي�أكل مترات وي�أكلهن ً
و�أحمد.
أي�ضا يوم العيد �أن
�صالة العيد :من ال�سنة � ً
ي�شارك امل�سلمون جميع ًا يف ح�ضور �صالة
العيد حتى ولو مل ي�ؤد البع�ض ال�صالة لعذر
�رشعي .روت �أم عطية� :أمرنا ر�سول اهلل �أن
واحلي�ض
نخرج يف الفطر والأ�ضحى العواتق
ّ
احلي�ض فيعتزلن
وذوات اخل���دور ،ف���أم��ا
ّ
ال�صالة وي�شهدن اخل�ير ،ودع��وة امل�سلمني.
وي�صف لنا جابر بن عبداهلل �صالة العيد
مع الر�سول فيقول�( :شهدت مع ر�سول اهلل
ال�صالة يوم العيد ،فبد�أ بال�صالة قبل اخلطبة
بغري �أذان وال �إقامة ،ثم قام متوك ًئا على
ب�لال ،ف�أمر بتقوى اهلل وحث على طاعته،
ووعظ النا�س وذكرهم ،ثم م�ضى حتى �أتى
الن�ساء فوعظهن) ف�صالة العيد �سنة م�ؤكدة،
وهي ركعتان ،ووقتها من طلوع ال�شم�س �إىل
الزوال ،ولكن الأح�سن ت�أخريها �إىل �أن ترتفع
ال�شم�س قدر رمح� ،أي بح�سب ر�أي العني .وت�سن
اجلماعة فيها ،وت�صح لو �صالها ال�شخ�ص
منفر ًدا ركعتني كركعتي �سنة ال�صبح .وي�سن
يف �أول الركعة الأوىل بعد تكبرية الإح��رام
�سبع تكبريات ،ويف الركعة الثانية خم�س
تكبريات بعد تكبرية القيام ،ويقول بني
كل تكبريتني�« :سبحان اهلل واحلمد هلل وال
�إله �إال اهلل واهلل �أك�بر» .وي�سن خطبتان بعد
ال�صالة يكرب اخلطيب يف الأوىل منهما ت�سع
تكبريات ،ويف الثانية �سبع تكبريات .وي�سن
التبكري باخلروج ل�صالة العيد من بعد �صالة

ال�صبح� ،إال اخلطيب فيت�أخر �إىل وقت ال�صالة،
وامل�شي �أف�ضل من الركوب ،ومن كان له عذر
فال ب�أ�س بركوبه ،وي�سن الغ�سل ويدخل وقته
والتزين بلب�س الثياب وغريه،
مبنت�صف الليل،
ّ
والتطيب وهذا للرجال� ،أما الن�ساء فيكره لهن
وي�سن كذلك �أن
اخلروج متطيبات ومتزينات،
ّ
يذهب �إىل �صالة العيد من طريق ،ويعود �إىل
بيته من طريق �آخر؛ لتكرث اخلطوات ،ويكرث
من ي�شاهده فعن جابر بن عبد اهلل —قال:
(كان النبي �إذا كان يوم عيد خالف الطريق)
و�صالة العيد ركعتان ،يكرب يف الأوىل �سب ًعا
�سوى تكبرية الإحرام يرفع يديه فيها ،ويف
خم�سا �سوى تكبرية القيام ،وجتوز
الثانية
ً
جماعة ،وعلى انفراد ،ووقتها ما بني طلوع
ال�شم�س وزوال��ه��ا .ويجهر بالقراءة فيهما،
وي�سن �أن يقر�أ فيهما بعد الفاحتة بقاف
والقمر� ،أو الأعلى (�سبح با�سم ربك الأعلى)
والغا�شية .ويخطب الإمام بعدهما خطبتني،
يكرب ند ًبا يف افتتاح اخلطبة الأوىل ت�س ًعا،
ويكرب يف افتتاح الثانية �سب ًعا� .أم��ا حكم
�صالة العيد فهي فر�ض كفاية ،وقيل �سنة
م�ؤكدة.
تقبل اهلل من جميع امل�سلمني يف م�شارق
الأر�����ض ومغاربها �صالتهم و�صيامهم
و�صاحلات �أعمالهم ،و�أنعم عليهم ببهجة
العيد ال�سعيد ،وجعل بلدنا احلبيب عمان يف
�أم��ن و�أم��ان وراح��ة وا�ستقرار و�سائر بالد
امل�سلمني.
امل�صادر واملراجع:
� lسورة يون�س الآية .58
� lسورة الدخان الآية.4
� lسورة القدر.
� lسورة البينة� ،آية.5 :
 lالفقه ال�شامل املي�رس� ،سامل بن �سعيد
البو�سعيدي�( ،ص )135-125بت�رصف.
ل�سان العرب .319-3
 lالكتب � -صحيح م�سلم  -كتاب �صالة
العيدين -اجلزء.2
� lصحيح البخاري كتاب العيدين.
 lتف�سري القرطبي.
 lابن حجر الع�سقالين يف فتح الباري ،ج،8
�ص.619
 lابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث ج
� 4ص .22
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�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

احلديث ال�شريف

ون ()111
ني �أَ ْن � ِآمنُوا ِبي َو ِب َر ُ�سوليِ قَا ُلوا � َآمنَّا َوا�شْ َه ْد ِب�أَ َّننَا ُم ْ�س ِل ُم َ
} َو ِ�إ ْذ َ�أ ْو َح ْي ُت ِ�إلىَ الحْ َ َوا ِر ِّي َ
�إِ ْذ ق َ
َال الحْ َ َوا ِر ُّي َ
ون َيا ِع َ
ي�سى ا ْب َن َم ْريمَ َ َه ْل َي ْ�س َت ِطي ُع َر ُّب َك �أَن ُي َن ِّز َل َع َل ْينَا َما ِئ َد ًة ِّم َن َّ
ال�س َما ِء ۖ
ق َ
ني ( )112قَا ُلوا ُن ِري ُد �أَن َّن�أْ ُك َل ِم ْن َها َو َت ْط َم ِئ َّن ُق ُلو ُبنَا َو َن ْع َل َم �أَن َق ْد
َال ا َّتقُوا اللهَّ َ ِ�إن ُكن ُتم ُّم�ؤ ِْم ِن َ
ِين ( )113ق َ
ي�سى ا ْب ُن َم ْريمَ َ ال َّل ُه َّم َر َّبنَا �أَن ِزلْ َع َل ْينَا َما ِئ َد ًة
ون َع َل ْي َها ِم َن ال�شَّ اهِ د َ
َ�ص َد ْق َتنَا َو َن ُك َ
َال ِع َ
َال اللهَّ ُ
ون َلنَا ِعي ًدا ِّ أَل َّو ِلنَا َو� ِآخ ِرنَا َو�آ َي ًة ِّم َ
ني ( )114ق َ
ال�س َما ِء َت ُك ُ
نت َخيرْ ُ ال َّرا ِز ِق َ
نك ۖ َوا ْر ُز ْقنَا َو�أَ َ
ِّم َن َّ
ني (.{)115
�إِنيِّ ُم َن ِّز ُل َها َع َل ْي ُك ْم ۖ َف َمن َي ْك ُف ْر َب ْع ُد ِمن ُك ْم َف�إِنيِّ �أُ َع ِّذ ُب ُه َعذَا ًبا اَّل �أُ َع ِّذ ُب ُه �أَ َح ًدا ِّم َن ا ْل َعالمَ ِ َ

							
			

زكاة الفطر

�صدق اهلل العظيم

�سورة املائدة ()115 - 111

ليلة القدر

تعد زكاة الفطر طهرة لل�صائم �سواء من اللغو �أو الكالم ال�سيء ،حيث يجب
�أن ي�ؤديها امل�سلم قبل �صالة العيد حتى تكون زكاة �صحيحة ومقبولة عند اهلل
تعاىل ،ف�أدا�ؤها بعد �صالة العيد يجعلها �صدقة عادية ،فقد ثبت عن ر�سول
�صاعا من مت ٍر،
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه فر�ض َزكا َة الفط ِر على امل�سلمني
ً
من
ري
والكب
ري
غ
�صاعا مِ ن �شع ٍري علَى احل ِّر والعبدِ ،وال َّذك ِر والأنثى،
�أو
وال�ص ِ
ِ َ
ً
َّ
ال�صالةِ).
أمر بِها �أن ت�ؤ َّدى قبلَ
خروج ال َّن ِ
املُ�سلم َ
ِ
ا�س �إىل َّ
ني ،و� َ

لليلة القدر مكانة عظيمة وف�ضل عظيم عند امل�سلني ،وهو �أمر
(من
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلمَ :
ورد يف احلديث ال�شرّ يف عن ّ
رم�ضان �إميا ًنا واحتِ�سا ًبا،
ر
ه
�ش
قام
�صام
َ
َ
َ
رم�ضان ،ويف لفظٍ َ ،من َ َ ْ َ
َ
قام ليل َة ال َقد ِر �إميا ًنا واحتِ�سا ًبا غُ ف َِر
ن
وم
ِ،
ه
ب
ذن
من
م
د
تق
ما
ه
ل
غُ ف َِر
ِ
ُ
َ
َّ َ
َ
حتري هذه الليلة
َل ُه ما تق َّد َم من ذَن ِبهِ) ،وقد حر�ص امل�سلمون على ّ
من الع�رش الأواخر من رم�ضان طمع ًا بالأجر والثواب امل�ضاعف.

عيد الفطر

�أحكام عيد الفطر

ت�أتي �أعياد امل�سلمني بعد متام �أدائهم ركن ًا من �أركان الإ�سالم ،حيث يعقب
كونه يعود بفرح
عيد الفطر عبادة ال�صوم ،ويقال � ّإن العيد �سمي بهذا اال�سم من ّ
معان عديدة دينية ونف�سية و�إن�سانية تتجلى
متجدد كل عام ،والعيد يحمل
ٍ
ب�سلوك امل�سلم ،وهي تف�صيلاً :
• املعنى الديني :يحمل العيد معان ًيا �شكر العبد هلل تعاىل على نعمة متام
العبادة.
• املعنى النف�سي :العيد حد فا�صل بني �ضوابط تخ�ضع النف�س لها ،وانطالق
تتنبه له ال�شهوات ،وبني تقييد ت�سكن اجلوارح �إليه وانطالق للّهو.
•املعنى الإن�ساين :يلتقي �ضعف الفقري بقوة الغني ،وتتجلى بينهما الرحمة
والعدالة ،وتظهر بالإح�سان والتو�سعة والزكاة.

ف�ضائل ليلة القدر

امتازت ليلة القدر دون غريها من ليايل �شهر رم�ضان بالعديد من الف�ضائل،
أهمها :
� ّ
ف�ضل اهلل تعاىل هذه الليلة ب�أن �أنزل القر�آن الكرمي فيها ،وهو الأمر
• ّ
ُ
ان ا َّلذ َِي �أن ِزلَ فِ ي ِه
الوارد يف القر�آن الكرمي نف�سه حني قال
َ
تعاىل�}:ش ْه ُر َر َم َ�ض َ
ا ْلق ُْر� ُآن{.
أهميتها على �ألف �شهر ،فريتفع ف�ضلها ،ويعلو �ش�أنها،
�
ب
الليلة
هذه
• تفوق
ّ
ويت�ضاعف الأج��ر فيها مبا يزيد على الأل��ف �شهر ،وهو ما ورد يف القر�آن
الكرمي حني قال تعاىل} :ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخيرْ ٌ مِ ْن �أَل ِْف َ�ش ْه ٍر{.
• تتن ّزل املالئكة يف هذه الليلة
لتحف امل�سلمني ،قال اهلل تعاىلَ }:ت َن َّزلُ
ّ
وح فِ ي َها ِب ِ�إذ ِْن َر ِّب ِه ْم مِ ْن كُ ِّل �أَ ْم ٍر{.
الر ُ
المْ َال ِئ َك ُة َو ُّ
والراحة ،وهي
• تخلو هذه الليلة من ال�رشور،
ّ
فيعم ال�سالم والطم�أنينة ّ
}�سلاَ ٌم هِ َي َح َّتى َمطْ ل َِع ا ْلف َْج ِر{.
كما ورد يف الآية الكرميةَ :
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• زكاة الفطر.
• �أكل �شيء من الطعام قبل اخلروج �إىل امل�صلى يوم العيد.
• اخلروج �إىل م�صلى العيد م�شي ًا على الأقدام ،وال ب�أ�س بالركوب
�إن كان معذوراً.
لبا�سهن
واحت�شامهن ،فال يكون
• خروج الن�ساء �إىل �صالة العيد،
ّ
ّ
�ضيق ًا �أو معطراً �أو �شفافاً.
ّ
• �صالة العيد ،وهي من جن�س ال�صالة ،ولكن ما يزيد فيها
�صغارا
خروج جميع امل�سلمني لها،
وكبارا ،ن�ساء ورجاالً ،تعبداً
ً
ً
هلل ،وا�ستجابة لأمره بـ�أن يخرجوا مكربين مهللني.
• الذهاب �إىل م�صلى العيد من طريق والعودة من طريق �آخر.
• غ�ض الب�رص ،وتفادي االختالط املحرم.
• التجمل يف العيدين ،بلب�س الثياب اجلميلة ،والتي يظهر امل�سلم
من خاللها الفرح بالعيد.
• �إظهار الفرح وال�رسور ،والتو�سعة على الأهل والنف�س.

التهنئة بعيد الفطر
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يتبادل تهاين العيد
مع �أهله و�أ�صحابه بقوله( :تقبل اهلل منا ومنكم) ،وجرت
العادة بقول العديد من اجلمل التي تبارك العيد ،ومنها:
عيدكم مبارك ،وع�ساكم من عواده ،ومن العايدين الفائزين،
وكل عام و�أنتم بخري.

عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه:
�أنه قال« :كان لأهلِ اجلاهل َّي ِة يومان
فلما قدِم
يف ِّ
كل �سنةٍ يلعبون فيهماَّ ،
بي �ص َلّى ا ُ
هلل عليه و�س َلّم املدين َة
ال َّن ُّ
قال :كان لكم يومان تلعبون فيهما
وقد �أبدلكما ا ُ
يوم
هلل بهما ً
خريا منهماُ :
أ�ضحى».
الفطر ُ
ويوم ال َ
�صدق ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

		

�أخرجه �أبو داود

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
}خ َت َم اللهَّ ُ َعلَى ُقلُوب ِِه ْم َو َعلَى
َ
َ
او ٌة
َ�س ْمع ِِه ْم َو َعلَى �أ ْب َ�صا ِرهِ ْم غِ َ�ش َ
يم{ �سورة البقرة
َاب َعظِ ٌ
َو َل ُه ْم َعذ ٌ
او ٌة :غطاء و�سرت.
الآية ( )7غِ َ�ش َ
ون اللهَّ َ َوالَّ�� ِذي َ��ن � َآم ُنوا
} ُي َخاد ُِع َ
َ
ون ِ�إ َّال �أنف َُ�س ُهم َو َما
َو َم��ا َي ْخ َد ُع َ
ون{ �سورة البقرة الآية
َي ْ�ش ُع ُر َ
��ون :يعملون عمل
(ُ )9ي َ
��خ��اد ُِع َ
املخادع�( .أي ب�إظهار خالف ما
يبطنوه من الكفر).
���ض فَ�� َزا َد ُه ُ��م
}فيِ ُقلُوب ِِهم َّم َ��ر ٌ
َ
ِيم بمِ َ ا
َاب �أل ٌ
اللهَّ ُ َم َر�ض ًا َو َل ُهم َعذ ٌ
ون{ �سورة البقرة
كَ ا ُنوا َي ْك ِذ ُب َ
�ض� :شك ونفاق �أو
الآية(َّ )10م َر ٌ
وج ْحد.
تكذيب َ
ِين � َآم ُنواْ َقالُواْ � َآم َّنا
}و�إِذَا َل ُقواْ ا َّلذ َ
َ
َو�إِذَا َخل َْوا �إِلىَ َ�ش َياطِ ين ِِه ْم َقالُواْ �إِ َّنا
ُون{
َم َعك ُْم �إِنمَّ َ ��ا َن ْح ُن ُم ْ�س َت ْه ِز�ؤ َ
�سورة البقرة الآي��ة (َ )14خل َْوا:
ان�رصفوا.
}اللهَّ ُ َي ْ�س َت ْه ِز ُئ ب ِِه ْم وَيمَ ُ ُّد ُه ْم فيِ
ون{ �سورة البقرة
طُ ْغ َيان ِِه ْم َي ْع َم ُه َ
الآية ( )15وَيمَ ُ ُّد ُه ْم :يزيدهم �أو
ميهلهم ،طُ ْغ َيان ِِه ْم :جماوزتهم
ون:
وغلوهم يف الكفرَ ،ي ْع َم ُه َ
احل ّد ّ
الر�شد �أو يتحيرّ ون.
يعم َ
َ
ون عن ُّ

امل�صدر :
تف�سري اجلاللني.

مقا�صد العيد

من �أبرز مقا�صد عيدي الفطر والأ�ضحى ما يلي:
لقاء امل�سلمني واجتماعهم؛ يعد االجتماع بامل�سلمني يوم العيد من �أهم مقا�صد ت�رشيع العيد ،ويتجلّى
ذلك يف �صالة العيد؛ حيث يجتمع امل�سلمون وهم يذكرون اهلل ويكربونه ،وبالتايل ي�ست�شعر كل فرد منهم
رابطة الأخوة التي جتمعهم.
• �صلة الرحم؛ يفتح العيد جما ًال ل�صلة الرحم وو�صل ما انقطع منها بني الأرحام ،والأقارب،
والأ�صدقاء؛ فالعيد يعد �أف�ضل وقت ل�صفاء النفو�س ،و�إزالة البغ�ضاء بني القلوب.
• �إغناء الفقراء واملحتاجني؛ حيث �رشع اهلل تعاىل �صدقة الفطر لتحقيق ذلك ،وكفاية الفقراء عن ذل
ال�س�ؤال يف يوم الفطر.
• �إدخال الفرحة على امل�سلمني بعد �أداء الفرائ�ض؛ وذلك بعد اجتهادهم يف عبادة اهلل يف �شهر
رم�ضان ،وبعد انق�ضاء يوم عرفة وهو �أعظم ركن يف احلج؛ فالعيد مرتبط بالعبادة ،ويف ذلك �إ�شارة
�إىل �أن تعب امل�سلمني ُيتبع دائم ًا بالفرح والبهجة من خالل العيدين يف الدنيا ،والفوز باجلنة يف الآخرة.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rما هي زكاة الأبدان ،وكيف حت�سب ،ومتى تخرج ،وملن توزع؟
 rrزكاة الأبدان هي زكاة جتب ال يف املال و�إمنا يف الأنف�س،
فبقدر ما يكون الإن�سان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوب ًا عليه،
ف�إن عليه �أن يخرج عن نف�سه وعن كل واحد من ه�ؤالء �صاع ًا من الطعام يدفعه �إىل فقراء امل�سلمني،
ويبد�أ وقت وجوبها بغروب �شم�س �آخر يوم من رم�ضان ،وي�ستمر �إىل خروج النا�س �إىل امل�صلى،
فعندما يخرجون �إىل امل�صلى وتقام ال�صالة ينتهي وقت وجوبها ووقت م�رشوعيتها .واهلل �أعلم.
 rما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر ،وما الدليل؟ وهل يرخ�ص بالزيادة على املقدار املحدد؟
 rrمقدار الواجب هو �صاع من الطعام ،من بر �أو �شعري �أو متر �أو زبيب �أو ذرة �أو �أقط ،كما ن�ص
املخرج من جن�س ما يقتات به
على ذلك احلديث ويجزئ كل ما يقتات به كالأرز ،وينبغي �أن يكون
َ
املخ ِرج غالباً ،و�إن زاد على ال�صاع كانت الزيادة �صدقة ،واهلل ال ي�ضيع �أجر من �أح�سن عمالً .واهلل
�أعلم.
 rهل جتب زكاة الفطر على اجلنني؟
 rrال زكاة عن اجلنني حتى يولد .واهلل �أعلم.
 rهل يجوز لنا �أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت ر�ؤية هالل �شوال يف الليل وخا�صة �أنه ي�صعب
دفعها يف ال�صباح قبل اخلروج �إىل امل�صلى ،لبعد �إقامة م�ستحقيها؟
 rrال مانع من ذلك ،فقد قيل جتب بغروب �شم�س �آخر يوم من رم�ضان .واهلل �أعلم.
 rما هو الأف�ضل يف زكاة الفطر �إخراج القيمة �أم الإطعام؟
 rrالأف�ضل اتباع ال�سنة ب�إخراج الطعام .واهلل �أعلم.
 rكيف نعرف الذي ي�ستحق الزكاة من غريه؟
 rrالغني هو الذي ال يحتاج �إىل �شــيء زيادة علــى دخله من حيث نفقاتــه ال�رضورية ،فمن كانت
نفقاته ال�رضوريــة تكفي دخله لتغطيتها فهو من الأغنياء ،وال يجوز له �أن ي�أخــذ الزكاة ،وكذلك لو
كان قادرا على الك�سب و�إمنا يهمل القيام بهذه امل�س�ؤولية من �أجل �إخالده �إىل الدعة وحبــه للراحة،
ف�إنه ال يعد من الفقراء الذين ي�ســتحقون الزكاة .واهلل �أعلم.
 rما قولكم يف الرجل �إذا �ســها يف �صالته ومل يدر كم ركعة �صلى ،و�إمنا انتبه يف الت�شهد الأخري ،فهل
تكون �صالته �صحيحة على هذه احلال؟
 rrمبا �أنه مل يكن عارفا ب�صالته ،وال مبا �أتاه منها وما مل ي�أته فليعد �صالته من �أولها� ،إذ
العبادات ت�ؤدى باليقني ال بال�شــك ،واليقني بعيد يف مثل هذه احلالة .واهلل �أعلم.
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من الأمرا�ض املهنية

التهـاب غمـد الوتــر

تعد
اعتالالت الأطراف العلوية
املرتبطة بالعمل على نحو متزايد م�شكلة �صحية
كبرية ومكلفة يف مكان العمل .على الرغم من �أن مر�ض التهاب
غمد الوتر ( )Tensosynovitis De Quervainلديه �أدنى معدل
حدوث مقارنة ببقية اعتالالت الأطراف العلوية املهنية .ق ّدر �أن مر�ض التهاب غمد
الوتر ،بغ�ض النظر عن م�سببات املر�ض ،ي�ؤدي �إىل خ�سارة مليوين يوم عمل �سنو ًيا يف
البلدان املتقدمة .عالوة على ذلك ،ووف ًقا حلجم عينة الدرا�سة ومعايري الت�شخي�ص ،تظهر
الدرا�سات العلمية �أن معدل الإ�صابة بهذا املر�ض يرتاوح بني ( %0.7و )%36يف فئة العاملني
من اجلن�سني .كما �أن درا�سة�أخرى �أظهرت �أن على معدالت الإ�صابة ترتواح من ( )0.6لكل ()1000
�شخ�ص يف ال�سنة من الرجال و ( )2.8لكل (� )1000شخ�ص يف الن�ساء يف درا�سة �شملت عددًا
كب ًريا ج ًدا من ال�شباب الع�سكريني يف الواليات املتحدة .وقد وجدت هذه الدرا�سة � ً
أي�ضا �أن الن�ساء
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بهذا املر�ض بثالث مرات مقارنة بالرجال .ت�شري هذه الإح�صاءات �إىل �أن
مر�ض التهاب غمد الوتر لي�س ا�ضطرا ًبا غري م�ألوف لدى فئة العاملني ،ونتيجة لذلك ،يحتاج
اخت�صا�صيو الطب املهني �إىل و�ضعه يف احل�سبان عند تقييم املر�ضى الذين يعانون من
�آالم الر�سغ .وباملثل ،يحتاج �أطباء العظام وجراحي اليد �إىل �إدراك �أهمية التعر�ض
مل�سببات هذا االعتالل يف �أماكن العمل وتقدمي تو�صيات لتقليل املخاطر يف
العمل .كذلك ،يجب عليهم �أن يتذكروا �أن هذا االعتالل هو حالة ينبغي
الإبالغ عنها يف كثري من البلدان ،مبا فيها ال�سلطنة ،متى ما
كان االعتالل نتيجة التعر�ض مل�ؤثرات يف بيئة
العمل.
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الرائد (طبيب)/
في�صل بن مبارك البدري
اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة

حالة للدرا�سة
عاما مت
�سيدة تبلغ من العمر (ً )48
�إحالتها �إىل عيادة الطب املهني من قبل
�صاحب عملها عن طريق �أخ�صائي عالج
مهني لتقييم عالقة العمل بحالتها .كانت
ال�سيدة ت�شتكي من �آالم يف الر�سغ اليمنى
ملدة (� )9أ�شهر .يبد�أ الأمل من قاعدة الإبهام
الأمي��ن حتى ي�صل �إىل ط��رف الإب��ه��ام.
�سوءا مع �أي حركة للإبهام،
ازداد الأمر ً
تنمل
خا�صة �أثناء الكتابة� .صاحب الأمل ّ
ووخز على الإبهام الأمين خالل الأ�سابيع
القليلة املا�ضية .مل يكن هناك �أي حالة
�إ�صابة للإ�صبع �أو �أمرا�ض (الروماتيزم)،
ومل تكن هناك �أعرا�ض ليلية �أو تورم �أو
ت�صلب �أو ت�شوه يف الر�سغ الأمي��ن� ،أو�أي
مف�صل �آخ��ر .مت معاينة حالتها مرتني
من قبل جراحي اليد حيث مت ت�شخي�ص
احلالة مبر�ض التهاب غمد الوتر .تلقت
ال�سيدة حقنة (�ستريويد) يف الر�سغ مرتني
ون�صحت بارتداء جبرية على الر�سغ يف
معظم الوقت ،كما مت �إعطا�ؤها م�سكنات
تتناولها يف وقت ال�رضورة .ومع ذلك،
وح�سب ق��ول املري�ضة ،مل يكن هناك
حت�سن كبري يف حالتها ،حيث ا�ستمرت
ت��ع��اين م��ن �آالم ال��ر���س��غ .بالتدقيق يف
التاريخ الطبي املا�ضي ،مل يكن هناك
�أي تعر�ض مل�ؤثرات متعلقة باملر�ض يف
املنزل �أو �أثناء وقت الفراغ.
بالن�سبة للتاريخ املهني ،بد�أت العمل
كممر�ضة منذ ع��ام 1989م ،وكانت
مهامها خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة تتمثل يف
واجبات الرعاية التمري�ضية الأ�سا�سية
مبا يف ذلك غ�سل وتغذية املر�ضى .يف
ع��ام 2015م وب�سبب تقاعد املمر�ض
يف ال�صيدلية� ،أحلقت املري�ضة للعمل يف
ال�صيدلية حيث كانت تقوم مبلئ �أكيا�س
الأدوي����ة ال�صغرية ب��احل��ب��وب وكتابة
ا�سم ال��دواء على الأكيا�س ومن ثم غلق
هذه الأكيا�س .خالل هذه املهام ،تقوم
بحركات �رسيعة ومتكررة مثل معار�ضة
الإبهام وانثناء ومتديد الإبهام والر�سغ،

العالج الرئي�سي ملر�ض التهاب غمد الوتر
هو التوقف عن الأن�شطة التي تتطلب احلركة
املفرطة على م�ستوى الر�سغ و الإبهام
وكذلك الثني اجلانبي املع�صم .الفح�ص
ال�رسيري ب�شكل ع��ام مل يجد عالمات
مهمة .لكن فح�ص مف�صل الر�سغ الأمين
�أظهر عن ت��ورم مع �أمل خفيف� .أي�ضا،
ك��ان فح�ص فينكل�شتاين(  (Finke l
� )steinإيجابيا ب�شكل وا���ض��ح ،بينما
بقية الفحو�صات ال�رسيرية امل�ستخدمة
للت�شخي�ص ك��ان��ت �سلبية ،ك��م��ا �أن
اخ��ت��ب��ارات الر�سغ الأي����سر واملفا�صل
الكبرية الأخ���رى كانت غ�ير ملحوظة.
تقييما للقدرة الوظيفية
�أجرت املري�ضة
ً
انخفا�ضا يف قوة قب�ضة اليد
والذي �أظهر
ً
اليمنى �أثناء قب�ضة القلم وحركة القر�ص.
��ري��ا
مت ت�شخي�ص امل��ري�����ض ��سري ً
من قِ بل ج��راح يد مبر�ض التهاب غمد
ال��وت��ر ا�ستنا ًدا �إىل ال��ت��اري��خ املر�ضي
والفحو�صات ال�رسيرية .وم��ع ذل��ك ،مل
يتم ت�شخي�ص عالقة العمل بهذا املر�ض
من قبل جراحي اليد .لذلك ،قمنا بزيارة
مكان العمل لتقييم املخاطر يف مكان
العمل با�ستخدام تقييم
امل����ه����ام امل���ت���ك���ررة
للأطراف العلوية (�أداة
 .)ARTكانت درج��ة
اليد الي�رسى  ،17وكانت
درج���ة ال��ي��د اليمنى .23
وف ًقا لتعليمات �أداة (،)ART
ف����إن ال��درج��ات  22و�أك�ث�ر ت�شري �إىل
م�ستويات تعر�ض عالية والتي قد تت�سبب
باعتالالت الأط��راف العلوية ،وبالتايل
حتتاج �إىل عناية عاجلة لتقليل التعر�ض.
أخريا ،مت �إجراء تقييم للقدرات الوظيفية
� ً
و�أظهر �ضع ًفا ملحوظً ا يف
ي��ده��ا املهيمنة و�صعوبة
يف �أداء م��ه��ام��ه��ا يف
مكان العمل .لذلك ،قمنا

مبخاطبة م�س�ؤولها املبا�رش يف العمل
ومت تو�صيته بتغيري عملها لأي عمل �آخر
ال يتطلب حركات �رسيعة متكررة على
م�ستوى الر�سغ والإبهام.
بعد �شهرين م��ن زي��ارت��ه��ا الأوىل
لعيادة الطب املهني ،خ�ضعت املري�ضة
لتدخل جراحي يف اليد والذي مل ي�ؤ ِّد �إىل
حت�سن ملحوظ يف حالتها .تبني الح ًقا
�أن املري�ضة مل يتم تغيري عملها على
الرغم من تو�صياتنا ،الأم��ر ال��ذي �أدى
�إىل عدم حت�سن حالتها .لذلك توا�صلنا
مع م�س�ؤولها املبا�رش مرة �أخ��رى لنقل
املري�ضة لعمل �آخر ال يتطلب منها القيام
بحركات متكررة يف الأط��راف العلوية.
يف وقت الحق ،متت متابعة املري�ضة يف
مكان عملها ووجد �أنه مت نقلها لعمل �آخر
مع تعر�ض �أقل بكثري للحركات املتكررة
على م�ستوى الر�سغ .وح�سب املري�ضة،
ف�إن حالتها حت�سنت كثريا بعد هذا النقل
ومل تعد تعاين من �آالم الر�سغ.

التهاب
غمد
الوتر يف
الر�سغ

�صورة رقم ()1
الغمد والأوتار التي تت�أثر مبر�ض التهاب غمد الوتر الر�سغي
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التهاب غمد الوتر
يرتبط الإف��راط املزمن يف ا�ستخدام
الر�سغ عادة بالتهاب غمد الوتر .الأوتار
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �أن�سجة ت�شبه احلبال
تو�صل الع�ضالت بالعظام .عندما تقوم
بالإم�ساك ،القب�ض ،ال�ضغط� ،أو القر�ص
على �أي �شيء يف يدك ،ف�إنه ينزلق وتران
عند نهاية عظم الكعربة يف الر�سغ واجلزء
ال�سفلي من الإبهام ب�سال�سة من خالل
النفق ال�صغري �أو الغمد ال��ذي يربطهما
بقاعدة الإبهام .قد ي���ؤدي تكرار حركة
معينة يوم ًا بعد ي��وم �إىل تهيج الغمد
امل��وج��ود ح��ول �أوت���ار الع�ضلة الطويلة
املبعدة لإبهام اليد ( )APLوالع�ضلة
�صورة رقم ()2
دعامة ت�ستخدم لتقلي�ص احلركة يف منطقة االلتهاب والتي يف�ضل �إرتداءها معظم الوقت
الق�صرية البا�سطة لإبهام اليد ()EPB
حيث ي����ؤدي �إىل ت�ضخم �سماكة هذه
الأوت��ار وكذلك ت�ضخم الغمد ال��ذي متر الرنني املغناطي�سي للت�أكد من الت�شخي�ص التقليل من حركة الر�سغ املفرطة� .أخريا،
عربه (�صورة رقم  .)1عالوة على ذلك ،وال�ستبعاد ح��االت �أخ��رى تظهر عليها قد يكون احلل النهائي اللتهاب غمد �أوتار
يتميز هذا االعتالل بوجود �أمل يف منطقة �أعرا�ض وعالمات م�شابهة مثل التهاب اليد يف �إج��راء اجلراح ُة عند ف�شل جميع
الإب���رة يف نهاية عظم الكعربة حيث املفا�صل ،متالزمة التقاطع( ( interse cالو�سائل الأخ��رى ,حيث جترى العملية
تتفاقم حدة الأمل عند حتريك الر�سغ �أو  ،)tion syndromeانحبا�س الع�صب اجلراحية عرب �شق يف اجللد ,يهدف �إىل
الإبهام �إىل الداخل.
احل�سي ال�شعاعي يف ال�ساعد و �أخ�يرا �إزالة ال�ضغط عن الأوتار من خالل قطع
الغمد ,وبذلك يتم حترير الأوتار وال�سماح
قد تك�شف الفحو�صات ال�رسيرية عن مر�ض النقر�س.
تورم و�أمل يف منطقة الر�سغ ،كما يواجه
العالج الرئي�سي ملر�ض التهاب غمد لها باحلركة .مع العالج واملتابعة الطبية
املري�ض �صعوبة يف حتريك الإب��ه��ام ،الوتر هو التوقف عن الأن�شطة التي تتطلب اجليدة ،ف�إنه من املتوقع ال�شفاء الكامل
والر�سغ عند القيام ب�شيء ما ينطوي احل��رك��ة املفرطة على م�ستوى الر�سغ من حاالت التهاب غمد الوتر .لكن عدم
على الإم�ساك� ،أو ال�ضغط� .إال �أن فح�ص والإب��ه��ام ،كما �أن��ه ين�صح با�ستخدام التوقف عن الأن�شطة امل�سببة للحالة قد
(فينكل�شتاين) هو العالمة الأك�ثر داللة الدعامة �أو اجلبرية ملنع حركة املنطقة ي�ؤدي �إىل �إ�صابة دائمة يف الوتر وينتج
على وج��ود التهاب غمد الوتر .يف هذا امل�صابة (�صورة رقم .)2كما �أن التدليك عنها حمدودية يف احلركة وق�ساوة يف
الفح�ص ،يقوم الطبيب مبد الر�سغ كما ومت��اري��ن التمديد للمنطقة املت�رضرة الوتر.
تو�ضحه (ال�صورة رق��م )2حيث يت�سبب ي�ساعد يف حت�سن احل��ال��ة بالإ�ضافة
عالقة م�ؤثرات بيئة العمل
ذلك يف �أمل �شديد يف منطقة الر�سغ ب�سبب �إىل الكمادات الباردة التي ت�ساعد يف
مبر�ض التهاب غمد الوتر
حقيقة �أن الأ�شعة ال�سينية للمع�صم تكون التخفيف من الأمل والتورم .كما �أن ت�رصف
بالإ�ضافة �إىل ارتباطه بعمر �أكرب عن
ع���اد ًة طبيعية يف ه��ذا امل��ر���ض ،ولأن��ه بع�ض حبوب م�سكنات الأمل والتي تقلل
عاما و بكون اجلن�س �أنثىُ ،يعتقد
ً
غالبا ال تكون الأ�شعة ف��وق ال�صوتية من حدة الأمل و ت�ساعد على ال�سيطرة على (ً )40
��ضروري��ة على الرغم من قدرتها على االلتهاب .لكن ،يف بع�ض احلاالت التي �أن التهاب غمد الوتر ينتج عن العمل
�إظهار خ�صائ�ص ت�شخي�صية �إيجابية ،ت�ستجيب لهذه الإج��راءات ،يقوم الطبيب اليدوي املتكرر ب�شكل �رسيع و لفرتات
ف�إن الت�شخي�ص يعتمد عادة على التاريخ بحقن املنطقة امل�����ص��اب��ة مب�����ض��ادات طويلة .حيث يعتقد �أن تكرار حركات
املر�ضي والفح�ص ال�رسيري .لكن يف االلتهاب غري (ال�ستريويدية) والتي لها اليد مبعدل يفوق ( )20حركة يف الدقيقة
بع�ض احلاالت قد يلج�أ الطبيب �إىل �إجراء �أثر �إيجابي كبري على حالة املري�ض متى ميكن �أن ي���ؤدي �إىل هذا االعتالل .على
الأ�شعة باملوجات فوق ال�صوتية �أو �صور ما التزم بالتعليمات الأخرى وخ�صو�صا الرغم من ذلك ،ال تزال هذه العالقة غري
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مل�شريف ال�صحة وال�سالمة املهنية يف مقر العمل دور مهم يف حماية
موظفيهم و�إدارتهم من اعتالالت الأطراف العلوية
قد تتفاقم حالة العمال الذين يعانون من اعتالالت
الأطراف العلوية املرتبطة بالعمل �أو على الأقل ال تتح�سن
حالتهم �إذا مل يتم نقلهم م�ؤقتا �أو دائما �إىل �أعمال ال تعر�ضهم
لأن�شطة تتطلب � ً
إفراطا يف حركة املفا�صل
حمددة يف الدرا�سات العلمية ب�سبب عدم
وجود اتفاق على تعريف ل�رسعة وقوة
احلركات املتكررة التي ميكن �أن ت�ؤدي
لهذا املر�ض يف الدرا�سات العلمية التي
ناق�شته .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وكما حدث
م��ع ه��ذه املري�ضة ،وج��دت ال��درا���س��ات
العلمية �أن جراحي العظام ال يركزون على
امل�ؤثرات يف بيئة العمل عند ت�شخي�ص
حاالت التهاب غمد الوتر .و مثال على
ذلك ،بينما تعتقد هيئة ال�صحة وال�سالمة
الربيطانية (� )HSEأن العمل اجل�سدي
واملتكرر يعر�ض العمال خلطر متزايد
للإ�صابة باعتالل التهاب غمد الوتر ،ف�إن
ر�أي اجلمعية الربيطانية جلراحة العظام
( )BOAه��و �أن ه��ذا امل��ر���ض ن��ادر ما
ونظرا لأن
ينتج عن م�ؤثرات بيئة العمل.
ً

معظم حاالت التهاب غمد الوتر ينتهي
بها املطاف يف عيادة العظام� ،أعتقد
�أن العديد من احلاالت املتعلقة بالعمل
�سنويا
ال يتم ت�شخي�صها ب�شكل دقيق
ً
مما ي�ؤدي �إىل عدم الإبالغ عن مثل هذه
احلاالت .عالوة على ذلك� ،إذا مل يتم النظر
يف العالقة بني املر�ض وبيئة العمل من
البداية ،ف�إن حالة املري�ض قد تت�أثر لأنه
�سيوا�صل القيام بعمل يتطلب حركات
�رسيعة ومتكررة على م�ستوى الر�سغ مما
ي�ؤخر عملية الت�شايف من االلتهاب ،وهذا
ما ح�صل مع مري�ضتنا� .أما �أكرث املهن
التي ميكن �أن ت�صاب بهذا املر�ض ف�إنه
ميكن تلخي�صها يف الآتي:
• ال��ن��ج��ارون و اخلياطون و بقية
احلرفيني.

• �أطباء الأ�سنان.
• عازيف الآت املو�سيقية.
• العاملني يف املكاتب والذي يتطلب
عملهم الطباعة ب�شكل متكرر جدا.
الدرو�س امل�ستفادة
• ق��د تتفاقم حالة العمال الذين
يعانون من اعتالالت الأط��راف العلوية
امل��رت��ب��ط��ة بالعمل �أو ع��ل��ى الأق����ل ،ال
تتح�سن حالتهم �إذا مل يتم نقلهم م�ؤقتا
�أو دائما �إىل �أعمال ال تعر�ضهم لأن�شطة
تتطلب �إفراطً ا يف حركة املفا�صل.
• ينبغي ع��ل��ى �أخ�����ص��ائ��ي��ي الطب
املهني و�أط��ب��اء العظام وج��راح��ي اليد
االجتماع والتو�صل �إىل توافق يف الآراء
ب�ش�أن العالقة بني التعر�ض املهني يف
مقر العمل واعتالالت الأط��راف العلوية
املرتبطة.
• قد يكون مل�رشيف ال�صحة وال�سالمة
املهنية يف مقر العمل وال��ذي��ن لديهم
معرفة جيدة ح��ول اع��ت�لاالت الأط��راف
مهما يف
دورا ً
العلوية املرتبطة بالعمل ً
حماية موظفيهم و�إدارتهم.
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مرحب��ا بكم ،يف لقاء جديد ،لنوا�ص��ل
معا �إثراء ثقافتنا ال�ص��حية امل�ستدامة من
�أجل تعزيز جودة ال�صحة واحلياة الهانئة
ال�س��عيدة .ودائم��ا ن�ؤك��د �أهمي��ة العناي��ة
الذاتية و�صحة الأ�رسة؛ و مدى ت�أثري �سلوك
احلي��اة اليوم��ي ،ناهي��ك ع��ن �أهمية منط
احلياة ال�ص��حي للأف��راد ودوره يف تعزيز
ال�ص��حة ومن��ع املر�ض .وذل��ك من خالل

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

تقدمي معرفة �أولية �أ�سا�س��ية حول الإن�سان
و�أمرا�ض��ه ،فق��د ات�ض��ح جلي ًا م��دى �أهمية
ال�ص��حة مبعنى العافية اجل�س��دية والقدرة
على العمل والإجناز بكفاءة عالية.
توجهك هذا ال�شهر ب�إثراء معارفك
ليكن ّ
حول ا�س��تدامة ال�ص��حة ال�ش��املة ،والعمل
عل��ى تنمية جوانبه��ا املختلفة ب�ش��مولية
جميع �أركانها.

�صورة ومعلومة طبية
 bماهو �شمع الأذن ومن �أين يفرز ؟
الأذن اخلارجية للإن�سان تنق�سم �إىل جزئني  :غ�رضويف
و عظم��ي .يوجد باجل��زء الغ�رضويف غ��دد دهنية و �أخرى
عرقي��ة ،حيث تفرز الغدد الدهنية م��ادة دهنية لزجة� ،أما
َ
العرقي��ة تفرز مادة �أكرث �س��يولة .ويعد �ش��مع الأذن خليط
م��ن �إفرازات الغدد الدهني��ة والعرقية وخاليا اجللد امليتة
معاً ،فهو مادة �شمعية ،وقد يكون رطب وقد يكون �صلب.
� bأهمي��ة �ش��مع الأذن :حماي��ة الأذن م��ن الأترب��ة
والغب��ار و ال�ش��وائب التي َتعلق بال�ش��مع ،وم��ع الوقت يتم
طرد هذه املادة ال�ش��معية من الأذن ب�شكل طبيعي.وكذلك
حماية الأذن من احل�رشات والأج�سام الغريبة.
 bما �أ�سباب ان�سداد الأذن بال�شمع؟
 vزي��ادة �إف��راز الغ��دد الدهنية و العرقي��ة املوجودة
يف قن��اة الأذن اخلارجي��ة نتيج��ة �إثارته��ا بج�س��م غريب
�أو التهاب��ات يف الأذن �أو عوام��ل وراثي��ة .وتراك��م ه��ذه
الإفرازات ت�سبب ان�سدا ًدا.
 vالتنظي��ف اخلاطئ للأذن ع��ن طريق العيدان التي
تدفع ال�شمع �إىل الداخل �أكرث.
� vص��غر حج��م قن��اة الأذن اخلارجي��ة مقارن��ة
بالإفرازات .
 vدخ��ول امل��اء يف الأذن �أثناء ال�س��باحة يعمل على
زيادة حجم ال�شمع.
 bما �أعرا�ض ان�سداد الأذن بال�شمع؟
تقل القدرة ال�س��معية (�ضعف ال�سمع) وقد يحدث طنني
�أو �آالم حادة �أوعدم ارتياح مع حكّة.
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الدهون املفيدة للج�سم !
ت�س��بب املتاع��ب
�أن��ت تعل��م ب���أن الده��ون
ّ
والأمرا���ض .ولك��ن هن��اك بع�ض الده��ون التي تعد
مفيدة للج�س��م ب�رشط تناولها بقدر قليل جدا ،و�أهم
م�صادرها:
• زي��ت الزيت��ون :يع��د م��ن الده��ون الأحادية
الالت�ش��بع ()Mono Unsaturated Fatty Acids
الت��ي حتافظ على ن�س��ب �ص��حية من الكول�س��تريول
اجلي��د يف الدم ،ول��ه دور يف احلماية م��ن �أمرا�ض
القل��ب ،و�رسط��ان الث��دي والزهامي��ر .حتت��وي كل
ملعقة على (� )120سعرة حرارية.
• طب��ق الـجران��وال )Granola( :خلي��ط م��ن
ال�ش��وفان واحلبوب والبذور .من الأف�ض��ل حت�ض�ير
الـجران��وال يف املنزل دون �إ�ض��افة ال�س��كر ،وميكن
تناوله مع القليل م��ن الفاكهة املجففة واحلليب �أو

اللنب خايل الد�سم.
• ال�ش��وكوالتة ال�س��وداء :ت�س��اعد على تخفي�ض
�ض��غط الدم ،وتنظيم ن�سبة ال�س��كر ،وحت�سني املزاج.
اخ�تر ال�ش��وكوال ال��ذي يحت��وي عل��ى ( %)75م��ن
الكاكاو �أو �أكرث.
• الأف��وكادو :يع��د الأف��وكادو م�ص��دراً مهم�� ًا
للألي��اف ،والفيتام�ين (ج) و(ك) ،والبوتا�س��يوم
والده��ون الأحادي��ة الالت�ش��بع .تذك��ر �أن حب��ة
الأف��وكادو حتت��وي عل��ى (� )500-300س��عرة
حرارية ،لذلك ال تكرث منه.
وبالرغ��م م��ن �أن امل�أك��والت �أع�لاه غني��ة
باملغ ّذيات لكنها يف الوقت نف�س��ه مليئة بال�سعرات
احلراري��ة فينبغ��ي تناولها باعتدال جتنب��ا لزيادة
الوزن.

ماهي فوائد ماء البحرال�صحية؟

 bما م�ضاعفات ان�سداد الأذن بال�شمع؟
عند ال�ش��عور بعدم االرتياح و احلكة ال�ش��ديدة مع الأمل
املتكرر يف الأذن  ،يجب عليكَ مراجعة الطبيب ،لأن �إهمال
ان�س��داد الأذن بال�ش��مع قد ي���ؤدي �إىل م�ض��اعفات خطرية
مثل  :التهاب الأذن الو�سطى.
 bمالوقاية من ان�سداد االذن بال�شمع؟ من ال�رضورى
فه��م �أن الأذن تق��وم بتنظيف نف�س��ها تلقائي��اً ،وذلك لأن
حرك��ة منو و تبديل خاليا اجلل��د املوجود يف الأذن تكون
نحو اخلارج فتطرد القدمي .قد خلق اهلل تعاىل الأذن ب�شكل
فري��د لتقوم بتنظيف نف�س��ها ،كما ت�س��اعد حركة الفكني
�أثناء الكالم و الأكل يف دفع هذه الكتلة ال�شمعية للخارج.
وينبغ��ي عدم ا�س��تخدام الأعواد يف تنظي��ف الأذنني فهي
ت�رض �أكرث مما تنفع ،وميكن فقط تنظيف �صوان الأذن.

�إن ال�س��باحة يف م��اء البح��ر �أو البق��اء
بالق��رب م��ن مائ��ه ل��ه فوائ��د �ص��حية �أك�ثر من
جمرد اال�س��تمتاع واال�س�ترخاء .ونتيجة درا�سات
خمتلف��ة ح��ول الت�أث�ير الإيجاب��ي لله��واء النق��ي
امل�شحون بالأيونات ال�سالبة وتدعى بفيتامينات
اله��واء تتوفر حول املياه املتدفقة من ال�ش�لاالت
وبالقرب من ماء البحر� .إن الأيونات ال�سالبة تزيد
أي�ضا
من تدفق الأك�س��جني �إىل الدماغ ،وقد حتمي � ً
م��ن اجلراثيم ،بح�س��ب الدكت��ور (ه��وارد) ،م�ؤلف
كتاب دلي��ل الدماغ ،وهو مدي��ر �أبحاث العقل يف
معهد �أبحاث العلوم املعرفية التطبيقية .ومن �أهم
فوائد ماء البحر :
 mتقوي��ة املناع��ة :يحت��وي م��اء البحر على
عنا�رص حيوية و�أمالح معدنية و�أحما�ض �أمينية،
وكائنات دقيقة تنتج ت�أثريات م�ضادة للبكترييا،
وبالت��ايل تعزي��ز النظ��ام املناع��ي يف اجل�س��م
خا�ص��ة اجله��از التنف�س��ي .و ين�ص��ح الأ�ش��خا�ص
امل�صابني بالربو و�أمرا�ض ال�صدر باجللو�س �أمام
البحر ال�ستن�ش��اق هوائه النق��ي املليء بالأيونات
ال�سالبة.
 mتن�ش��يط دورة ال��دم :تعم��ل ال�س��باحة على
تدوي��ر الدم يف اجل�س��م ،ويت��م ا�س��تعادة املعادن
الأ�سا�س��ية امل�س��تنزفة ب�س��بب الإجه��اد املبذول.

وي�س��تخدم م��اء البح��ر الداف��ئ يف العالج��ات
املتعلقة بالدم والقلب.
� mص��حة العظ��ام والع�ض�لات :ال�س��باحة
ت�س��اهم يف مرونة الع�ضالت واملفا�صل والق�ضاء
على التهاب��ات و�آالالم العظام ،وعندما تكون يف
ماء البحر ي�ضاف لها الفوائد املتعلقة باملركبات
املوجودة يف هذا املاء ويف الهواء.
 mتطهري اجلروح ،و�رسعة التئامها.
 mتعزيز ال�ص��حة النف�سية :فماء البحر الغني
باملغني�سيوم ي�س��اعد يف �إراحة الع�ضالت وتقليل
التوت��ر وال�ش��عور باال�س�ترخاء ،والتخل���ص م��ن
امل�ش��اعر ال�س��لبية وال�ض��غوط احلياتي��ة ،والقدرة
على النوم ب�صورة �أف�ضل.
 mفوائد جمالية للب�رشة :ي�ساعد املغني�سيوم
املوجود يف ماء البحر على ترطيب وحت�سني مظهر
الب��شرة وجتديد خالياه��ا ،والتخل�ص من جفاف
اجلل��د وت�ش��ققه .وملاء البح��ر خ�ص��ائ�ص مطهرة
ت�ساعد يف عالج القروح والندبات ،كونها حتتوي
على �أمالح ال�صوديوم واليود .ويفيد يف التخل�ص
من التهابات اجللد و من حب ال�ش��باب وال�صدفية.
ويعمل مبثابة منظف طبيعي لل�ش��عر ،و ي�ساعد يف
التخل�ص من الزيوت ،ومن ق�رشة ال�شعر ،ويقي من
ت�رضره بفعل املنتجات الكيميائية.

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

 الي��وم العامل��ي للثال�س��يميا( )8ماي��و :الثال�س��يميا م��ن �أمرا���ض
ال��دم الوراثي��ة ،حي��ث �أن الطفل ي�ص��اب
بالثال�س��يميا �إذا كان �أح��د والدي��ه �أو
كالهم��ا حام ًال للمر���ض ،وتزداد ن�س��بة
�إ�ص��ابة الطف��ل ب��ه �إذا كان كال الوالدين
حامل�ين للمر���ض ،و�أعرا�ض��ه غ�ير
ظاه��رة للعي��ان لكنها تظه��ر عن طريق
التحاليل الطبية.
 الي��وم العامل��ي للتمري�ض ()12مايو :حيث يتم تكثي��ف حمالت التوعية
ب�أهمي��ة املهن��ة ودوره��ا يف م�س��اعدة
املر�ض��ى ،كما تتم الإ�ش��ارة �إىل �إجنازات
املمر�ض�ين واملمر�ض��ات وال�ص��عوبات
والتحديات التي تواجه مهنة التمري�ض.
 الي��وم العامل��ي الرتفاع �ض��غطالدم ( )17مايو  :يعد ارتفاع �ض��غط الدم
القات��ل ال�ص��امت لأن لي���س ل��ه �أعرا�ض
وا�ض��حة .مي��وت ح��وايل ( )7مالي�ين
�ش��خ�ص �س��نويا من ارتفاع �ض��غط الدم.
حيث و�ص��ل مع��دل ارتف��اع �ض��غط الدم
يف الرج��ال ( )%28.6يف ح�ين بلغ بني
الن�ساء حوايل (.)%23.9
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن ال�س��لوكيات
اليومي��ة ت�س��اهم يف الإ�ص��ابة مبر���ض
ارتفاع �ضغط الدم� ،أن الوقاية من مر�ض
�ض��غط ال��دم ت���ؤدي �إىل تف��ادي خماط��ر
ال�سكتة الدماغية و�أمرا�ض القلب والكلى.
 الي��وم العامل��ي لالمتن��اعع��ن التدخ�ين ( )31ماي��و :يه��دف �إىل
ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى الأخطار ال�ص��حية
الناجم��ة ع��ن تعاط��ي التب��غ والدع��وة
�إىل و�ض��ع �سيا�س��ات فعال��ه للح��د م��ن
ا�س��تهالكه ،حي��ث يع��د عل��ى قائم��ة
امل�س��ببات للوف��اة .وت�ش�ير الإح�ص��اءات
�إىل �أن عدد الوفيات ب�س��بب التدخني بني
عام��ي (2008م) و(2010م) ح��وايل
( )12مليون �شخ�ص.

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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تطرقت يف اجلزء الأول الذي مت ن�شره يف العدد ال�سابق �إىل تعريف اجلزر
احلرارية احل�ضرية و�أنواعها وم�سبباتها و�آثارها على الإن�سان والبيئة ،ويف هذا
اجلزء الثاين والأخري �سوف �أ�ستعر�ض درا�سة حالة لهذه الظاهرة بال�سلطنة،
ومن ثم وب�شكل عام �شرح �أف�ضل املمار�سات للتخفيف من حدة هذه الظاهرة
وعر�ض مقرتحات  /تو�صيات من املمكن تطبيقها يف وزارة الدفاع.
اجل��زر احل��راري��ة احل�رضية :درا�سة حالة
(�سلطنة عمان)
ق��ام ك��ل م��ن الباحثَني (يا�سني �رشابي)
و(�أحمد بخيت) بعمل درا�سة يف م�سقط ال�سلطنة
(م�سقط) ،حيث امتدت الدرا�سة مل��دة ع��ام من
�شهر فرباير 2008م حتى �شهر يناير 2009م،
وهدفت الدرا�سة �إىل تقييم طبقة (Canopy
 )Layer Heat Islandيف م�سقط ،وهذه الطبقة
تقع حتت م�ستوى �أ�سطح املباين وقمم الأ�شجار
(�أنظر ال�شكل رقم ( )2يف اجل��زء الأول) ،وهي
تت�أثر بالطبقة التي تليها(  (Surface Heat I s
 )landمن حيث ارت��ف��اع وانخفا�ض درج��ات
احل���رارة ،وال يخفى على اجلميع ب���أن م�سقط
تت�صف مبناخ �إ�ستوائي ح��ار وج��اف �صيفاً،
ولقد �أ�شار الباحثان �إىل �أن عدد �سكان م�سقط
ارتفع من ( )56،000ن�سمة �إىل ()796،000
ن�سمة خالل �أربعة عقود (1970م2007-م)،
كما �أكد الباحثان �أن لب الدرا�سة يتمحور حول
اختبار املتغريات املكانية والزمانية املتعلقة
بطبقة ( ،)Canopy Layer Heat Islandوقد
مت بناء الدرا�سة على �أ�سا�س القيا�سات املتحركة
واملالحظات اخلا�صة بالأر�صاد اجلوية.
تطل �سواحل حمافظة م�سقط على بحر
عمان ،ومتتد حمافظة م�سقط من والية ال�سيب
�شما ًال �إىل والي��ة ق��ري��ات جنوباً ،حيث يبلغ
�إجمايل طول �سواحلها ( )200كيلو مرتاً ،ومن
حيث طوبوغرافية ه��ذه املحافظة فقد قام
الباحثان بتق�سيم م�ساحة الدرا�سة �إىل منطقتني
وهما الأرا�ضي املرتفعة والأرا�ضي املنخف�ضة،
وت�شمل الأرا���ض��ي املرتفعة والي���ات م�سقط
ومطرح والعامرات مبا فيها املدن التابعة لها
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مثل روي والوادي الكبري ،بينما ت�شمل الأرا�ضي
املنخف�ضة والية ال�سيب واملدن التابعة لها مثل
املعبيلة (�أنظر ال�شكل رقم .)5
ال�شكل رقم ( )5ميثل منطقة الدرا�سة .مت
تعريب بع�ض امل�صطلحات يف ال�شكل من قبل
كاتب املقال.
خل�صت الدرا�سة �إىل �أن حدة هذه الظاهرة
وب�شكل ع��ام يف ارت��ف��اع م�ستمر وبالأخ�ص
يف منطقة الأرا�ضي املرتفعة مقارنة مبنطقة
الأرا���ض��ي املنخف�ضة ،و�أرج���ع الباحثان هذا
االرت��ف��اع لعدة �أ�سباب منها �أن الت�ضاري�س
اجلبلية متنع و�صول ن�سيم البحر �إىل املناطق
امل��ذك��ورة �أع�لاه مما ي���ؤدي �إىل �ضعف دوران
الرياح مت�سبب ًا يف موجات حر �شديدة ،وكذلك

(اجلزء الثاين والأخري)

�ضابط مدين (مهند�س) /حممد بن �سليمان العربي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع

ف�إن املباين العالية يف منطقة روي التجارية
تقلل من �رسعة الرياح مما يقلل من كفاءة التربيد
التي تتميز بها الرياح ال�رسيعة بوا�سطة خا�صية
احلمل احلراري ،و�أي�ضا ف�إن من �أ�سباب ارتفاع
حدة هذه الظاهرة يف الأرا�ضي املرتفعة مقارنة
بتلك املنخفظة احل��رارة اال�صطناعية الناجتة
عن زحمة ال�شوارع واكت�ضا�ضها بال�سيارات
وال�����ش��اح��ن��ات وغ�يره��ا ،وك��ذل��ك الن�شاطات
التجارية مبختلف �أنواعها ،ناهيك عن الوحدات
اخلارجية ملكيفات الهواء وهي جميعها تلعب
دوراً جذري ًا يف ازدياد حدة هذه الظاهرة .عالوة
على ما مت ذكره ف�إن الكثافة املنخف�ضة للمباين
ال�سكنية بالإ�ضافة �إىل الت�ضاري�س امل�سطحة
ن�سبي ًا للأرا�ضي املنخف�ضة يجعل و�صول ن�سيم

ال�شكل رقم ( )5منطقة الدرا�سة (م�صدر ال�شكل)
().Charabi & Bakhit, 2011, p. 217

البحر مي�رساً مما يجعل دوران الهواء ذا كفاءة
عالية .باخت�صار� ،أثبتت هذه الدرا�سة �أنه لي�س
فقط الت�صميم احل�رضي وال امل��واد احل�رضية
وال احل��رارة اال�صطناعية هي فقط ت�ساهم يف
ت�شكل هذه الظاهرة ،و�إمنا يدخل يف ذلك �أي�ض ًا
الت�ضاري�س اجلبلية املعقدة.
�أف�ضل املمار�سات للتخفيف من حدة ظاهرة
اجلزر احلرارية احل�ضرية
ُيجمع معظم الباحثني يف جم��ال ظاهرة
اجل��زر احل��راري��ة احل�رضية ب���أن �أف�ضل الطرق
واملمار�سات يف التخفيف من حدتها و�آثارها
تتمثل يف زي���ادة الأل��ب��ي��دو اخل��ا���ص ب��امل��واد
احل�رضية املعر�ضة لأ�شعة ال�شم�س (مقيا�س
لقدرة املواد على عك�س الإ�شعاع ال�شم�سي والذي
ي�تراوح من �صفر �إىل واح��د) ،وزي��ادة الغطاء
النباتي يف املدن (البنية الأ�سا�سية اخل�رضاء)،
وزيادة امل�سطحات املائية ب�أ�شكالها املختلفة
مثل النوافري .ومن املمار�سات الأخرى لتخفيف
حدة هذه الظاهرة تطبيق العنا�رص املعمارية
التي تعطي ظ ًال لواجهات املباين ،حيث يوجد
منها �أنواع و�أ�شكال و�أحجام وت�صاميم متنوعة
وخمتلفة ،وه��ذا التنوع يجعل �رشحها طوي ًال
ج��داً ،وعليه لن يتم التطرق �إليها .وكذلك ف�إن
تغيري ت�صميم مدن قائمة بهدف تغيري الن�سبة
والتنا�سب بني ارتفاع املباين وعر�ض ال�شوارع
يعد من املمار�سات التي ت�ساعد يف تخفيف حدة
ه��ذه الظاهرة ،وم��ع ذل��ك فهذه املمار�سة غري
ومبان قائمة
عملية ملا تتطلبه من هدم ملن�ش�آت
ٍ
حيث �إن الهدم على نطاق وا�سع غري منا�سب
لأ�سباب اجتماعية وبيئية ،وكذلك توجد �أ�سباب

اقت�صادية ،وجميع هذه الأ�سباب يطول �رشحها.
بناء عليه� ،سيتم �رشح �إ�سرتاتيجيتني ت�ساعدان
ً
يف التخفيف من حدة و�آثار هذه الظاهرة وهما:
زي���ادة الأل��ب��ي��دو اخل��ا���ص ب��امل��واد احل�رضية،
وزيادة الغطاء النباتي يف املدن� ،أما بخ�صو�ص
زيادة امل�سطحات املائية فلن يتم التطرق �إليها
�إذ ال يخفى على عامة النا�س �أهمية املاء يف
حياتهم اليومية وكذلك على البيئة احل�رضية،
حيث تعمل امل�سطحات املائية يف تربيد املدن
عن طريق التبخر �أو امت�صا�ص احلرارة� ،أو عن
طريق حركة املاء التي ت�ؤدي �إىل نقل احلرارة
خارج البيئة احل�رضية.
فيما يتعلق ب��زي��ادة الأل��ب��ي��دو اخل��ا���ص
ب��امل��واد احل�رضية املعر�ضة لأ�شعة ال�شم�س،
ف�إنها ت�شمل الأر���ص��ف��ة (ال�����ش��وارع وامل��م��رات
اجلانبية املخ�ص�صة للم�شي ومواقف ال�سيارات
وغ�يره��ا) و�أ�سطح املباين وواجهاتها ،ويتم
�إطالق م�صطلح الأر�صفة الباردة( (Cool Pav e
 )mentsعلى تلك الأر�صفة التي تكون ذات لون
فاحت (�أي �أن الألبيدو بها عايل جداً) وينطبق ذلك
على �أ�سطح املباين ذات ال�صفة نف�سها ،ويطلق
عليها الأ�سطح الباردة ( ،)Cool Roofsوهذان
العن�رصان (الأر�صفة والأ�سطح الباردة) هما من
�أكرث العنا�رص تطبيق ًا ك�إ�سرتاتيجيات للتخفيف
من حدة اجلزر احلرارية .بالإ�ضافة �إىل هذين
العن�رصين ف�إن واجهات املباين ذات الأل��وان
الفاحتة ال تقل �أهمية عن الأر�صفة والأ�سطح
الباردة .و�أ�شار الباحث (رو�سي) ومن معه من
باحثني ب���أن امل��واد احل�رضية (�أ�سطح املباين
وواجهاتها والأر�صفة) ذات الألبيدو العايل تكون
ذات فعالية كبرية يف عك�س الإ�شعاع ال�شم�سي

ال�شكل رقم (� )6سقف �أخ�ضر منوذجي (وا�سع النطاق)
(امل�صدر)Roof Systems Consultant :

و�إطالقه من املمرات احل�رضية (�شوارع حماطة
مببان من اجلانبني) �إىل اجلو �إذا ما حتقق �رشط
ٍ
واحد وهو �أن تكون الأر�صفة وواجهات املباين
ذات معدل عالٍ يف االنعكا�س ال�شم�سي.
بخ�صو�ص زيادة الغطاء النباتي يف املدن
(البنية الأ�سا�سية اخل�رضاء) ،فقد ذكرت الباحثة
(كلريكوبر) ومن معها من باحثني �أنه بالرغم
من �أن تغيري اخل�صائ�ص احل��راري��ة للأ�سطح
احل�رضية املتنوعة بغر�ض احل��د م��ن ت�أثري
هذه الظاهرة يعد �أقل تكلفة من زيادة الغطاء
النباتي� ،إال �أن النباتات بكافة �أنواعها تعد
�أك�ثر فعالية وا�ستدامة يف التخفيف من حدة
و�آثار هذه الظاهرة مقارنة بتغيري اخل�صائ�ص
احلرارية للمواد احل�رضية.
ويجدر بالذكر ب���أن املق�صود من زي��ادة
الغطاء النباتي لي�س زرع النباتات والأ�شجار
يف امل��دن و�ضواحيها ب�شكل ع�شوائي ،و�إمن��ا
تكون هذه العملية منظمة ،ومن املهم ا�ستخدام
م�صطلح البنية الأ�سا�سية اخل�رضاء (Green
 )Infrastructureبد ًال من الغطاء النباتي �أو
الرقعة اخل�رضاء� ،إذ �أن م�صطلح البنية الأ�سا�سية
اخل�ضـــراء يعــد �أكرث �شموليـــة و�إ�سرتاتيجيــة
مـن امل�صطلحيـن ال�سابقيــن ،ووفقـــ ًا لكتـــاب
( )Cities Aliveوالذي مت ا�صداره عام 2014م
م��ن ت�أليف (�أروب) ف���إن م��ن عنا�رص البنية
الأ�سا�سية اخل����ضراء ه��ي على �سبيل املثال
ال للح�رص �أ�سطح وواج��ه��ات وج��دران املباين
اخل�رضاء ،وال بد من �إدراك �أهمية الأ�شجار يف
البيئة احل�رضية ،فالأ�شجار لديها القدرة على
امت�صا�ص ث��اين �أك�سيد الكربون من الغالف
اجلوي ،مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستويات ثاين
�أك�سيد الكربون ،و�أي�ضا ميكن للأ�شجار الق�ضاء
على امللوثات املحمولة جوا عن طريق ا�ستخدام
�أوراق��ه��ا جلمع اجل�سيمات ،والتي يف املقابل
تقلل م�ستويات تلوث الهواء ،و�سيتم الرتكيز على
الأ�سطح والواجهات اخل�رضاء للمباين ملا لها من
فوائد بيئية واجتماعية واقت�صادية.
ال�شكل رقم (� )6سقف �أخ�رض منوذجي (وا�سع
النطاق) (امل�صدر.)Roof Systems Consultant :
ال�شكل رقم ( )7مثال على ا�ستخدام ال�سقف
الأخ�رض وا�سع النطاق مع الأل���واح ال�شم�سية
على �سطح حمطة م�ترة �أنفاق �سينت جيم�س
بلندن اململكة املتحدة (امل�صدرInspiration :
.)green
ت��ت��ع��ر���ض واج���ه���ات وج������دران امل��ب��اين
النموذجية ب�شتى �أنواعها و�أ�شكالها �إىل ارتفاع
درج��ة حرارتها يف ف�صل ال�صيف وبالأخ�ص
الواجهات واجل��دران املوجهة جنوباً ،وميكن
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تعريف اجلدران اخل�رضاء ب�أنها «حدائق عمودية
مكتفية ذات��ي�� ًا مرتبطة ب��اجل��زء اخل��ارج��ي �أو
الداخلي من املبنى» ،وللجدران والواجهات
اخل����ضراء ت���أث�ير ال��ت�بري��د على املبنى نف�سه
وكذلك املناطق املحيطة به ،كما �أنها ت�ساعد
على التقليل من م�ستوى ال�ضو�ضاء الذي ي�صل
�إىل داخل املباين .هناك نوعان رئي�سيان من
�أنظمة اجلدران العمودية اخل�رضاء حيث يطلق
على النوع الأول نظام الواجهات اخل�رضاء،
بينما يعرف النوع الثاين نظام اجلدران احلية،
وهذا الأخري مت تطويره منذ �سنوات قليلة حيث
�أن النباتات يف نظام اجلدران احلية لي�ست من
النوع املت�سلق ،ولكن تكون عبارة عن ح�شي�ش
�أخ�رض و�أن��واع �أخرى من النباتات ،بحيث يتم
زراعة النباتات ب�شكل م�سبق على �ألواح معيارية
ويتم تثبيتها على جدار قائم ،وحتتاج النباتات
يف هذا النوع �إىل نظام ري م�صمم ب�شكل �صحيح.
�شيوعا
يعد نظام الواجهات اخل�رضاء الأكرث
ً
وينق�سم �إىل نوعني رئي�سيني هما :نظام �شبكة
الكابل واجلبل ال�سلكي ويو�ضحه ال�شكل رقم (،)8
ونظام لوحة التعري�شات املعيارية ويو�ضحه
ال�شكل رقم ( ،)9ويف هذا النظام ،يقت�رص لون
النباتات على ال��ل��ون الأخ����ضر .وب�شكل عام
دورا جذر ًيا يف
تلعب �أنظمة اجلدران اخل�رضاء ً
التخفيف من ت�أثريات اجلزر احلرارية احل�رضية
نظرا مل�ساهمتها الكبرية يف حت�سني جودة الهواء
ً
يف املدن ،وغريها من الفوائد.
بناء على ما ورد �أعاله من املمكن ا�ستنتاج
ً
�أن �أف�ضل الإ�سرتاتيجيات للتخفيف من حدة
و�آث���ار ظاهرة اجل��زر احل��راري��ة احل�رضية هي
الرتكيز على البنية الأ�سا�سية اخل�رضاء وكذلك
امل�سطحات املائية ،وال مينع �أن يتم البدء
ب�إ�سرتاتيجية تطبيق الألوان الفاحتة على الن�سيج
احل�رضي للبيئة املبنية كون �أنها �أقل تكلفة،
مع الأخذ يف احل�سبان تطبيق البنية الأ�سا�سية
اخل�رضاء مع امل�سطحات املائية كمرحلة الحقة.
هل هذه الظاهرة موجودة يف مع�سكرات
وقواعد وزارة الدفاع؟
حتتوي املع�سكرات والقواعد التابعة لأ�سلحة
قوات ال�سلطان امل�سلحة ووزارة الدفاع على عدد
كبري قد ي�صعب �إح�صاءه من املباين واملرافق
واملن�ش�آت ،ناهيك عن �شبكة الطرق الداخلية ،ولنا
�أن نتخيل احلجم املهول من الطاقة الكهربائية
لت�شغيل تلك املباين وتوابعها� .أ�ضف �إىل ذلك
تكاليف �صيانة تلك املباين وتوابعها والتي هي
وبحد ذاتها (�أي عملية ال�صيانة) بحاجة �إىل
طاقة كهربائية ،ومع غياب وجود خرائط م�سح
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ال�شكل رقم ( )7مثال على ا�ستخدام ال�سقف الأخ�ضر وا�سع النطاق مع الألواح ال�شم�سية على

�سطح حمطة مرتو �أنفاق �سينت جيم�س بلندن اململكة املتحدة (امل�صدر)Inspiration green :
تخ�ص�صية تو�ضح الغطاء النباتي يف املع�سكرات
والقواعد ف�إنه قد ي�صعب القول ب�أن هذه الظاهرة
لها وجود يف القواعد واملع�سكرات ،وبالرغم من
ذلك ف�إنه من املمكن الت�سليم بوجودها على
�أ�سا�س ما مت التطرق �إليه من الأع��داد الكبرية
للمباين كم�ؤ�رش قوي ،وكذلك على �أ�سا�س درا�سة
حالة (�سلطنة ُعمان) التي مت �رشحها �سابق ًا
والتي �أثبتت �أن حدة ظاهرة اجلزر احلرارية يف
ت�صاعد م�ستمر مبحافظة م�سقط ،وعليه قد يكون
من املجدي اعتبار وجود ظاهرة اجلزر احلرارية
احل�رضية مبع�سكرات وقواعد ق��وات ال�سلطان
امل�سلحة ووزارة الدفاع من الأمور امل�سلم بها.
من املرجح �أن يكون لتطبيق املمار�سات
التي تخفف من حدة هذه الظاهرة يف مع�سكرات
وقواعد قوات ال�سلطان امل�سلحة ووزارة الدفاع
عدة فوائد بيئية واجتماعية واقت�صادية ،فمن
الفوائد البيئية انخفا�ض درج��ة ح��رارة اجلو
وانخفا�ض الطلب على طاقة الكهرباء� ،أما
بخ�صو�ص الفوائد االجتماعية فمنها حت�سني
ال�صحة النف�سية والبدنية لقاطني القواعد
واملع�سكرات� ،أما من ناحية الفوائد االقت�صادية
فمن املرجح �أن ي�ؤدي تطبيق تلك املمار�سات،
على �سبيل املثال ال للح�رص� ،إىل توفري الطاقة
الكهربائية يف املع�سكرات والقواعد ،وذلك من
خالل جعل الطلب على تربيد املباين واملن�ش�آت
واملرافق �إىل �أدنى حد ممكن.
التو�صيات التي من املمكن تطبيقها
يف وزارة الدفاع
بناء على ما مت التطرق �إليه �سابق ًا ف�إنه من
ً
املقرتح العمل بالتو�صيات الآتية:
• تطبيق بع�ض �أ�شكال البنية الأ�سا�سية اخل�رضاء
والزرقاء يف مع�سكرات وقواعد قوات ال�سلطان
امل�سلحة ووزارة الدفاع.

• تركيب الأل���واح ال�شم�سية يف املع�سكرات
والقواعد.
• ا�ستخدام م��واد ذات عاك�سية عالية لأ�شعة
ال�شم�س خا�صة لل�شوارع واملمرات.
فيما يلي خطة مقرتحة لتنفيذ التو�صيات
�أعاله وهي على ( )3مراحل:
املرحلة الأوىل (جمع البيانات) .من املقرتح
يف هذه املرحلة جمع بيانات العنا�رص احل�رضية
وه��ي م�ساحات �أ���س��ط��ح امل��ب��اين واملن�ش�آت
واملرافق و�أر�صفة امل�شاة والأ�سفلت وغريها
كل على حدة ،ويتم احل�صول عليها من الهيئة
الوطنية للم�ساحة بحيث يتم االكتفاء بالبيانات
املطلوبة لأحد املع�سكرات مثل مع�سكر املرتفعة،
وكذلك ف���إن تكوين فريق عمل متخ�ص�ص من
�إحدى امل�ؤ�س�سات الأكادميية (داخل �أو خارج
ال�سلطنة) لعمل درا���س��ة مماثلة لتلك التي مت
�رشحها �سابق ًا ملا لها من �أهمية كربى ملعرفة
مدى حدة اجلزر احلرارية احل�رضية يف املع�سكر
املزمع درا�سته من هذه الناحية.
املرحلة الثانية (ك�سب املعرفة واملهارات).
م��ن امل��ق�ترح يف ه��ذه املرحلة ت�شكيل فريق
عمل من وزارة الدفاع وال���وزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات الأخ���رى التي لها عالقة بهذا
املو�ضوع ،بحيث ي�شمل التخ�ص�صات الآتية
(ت�صميم ح�رضي ،هند�سة معمارية ،هند�سة
مدنية ،هند�سة �إن�شائية ،هند�سة ال�صحة العامة،
الهند�سة الكهربائية� ،أي تخ�ص�صات لها عالقة
باملو�ضوع) وذلك لتنفيذ اخلطوات الآتية:
• التعمق يف فهم ظاهرة اجلزر احلرارية من
حيث �أ�سبابها و�آث��اره��ا و�أف�ضل املمار�سات
للتخفيف م��ن �آث��اره��ا ال�سلبية علي البيئة
واملجتمع واالقت�صاد ،ويتم ذل��ك ب���أن يقوم
الفريق باال�ستعانة باملراجع واخلربات املتوفرة
�سواء بوزارة الدفاع �أو �أي جهات �أخرى.

ال�شكل رقم ( )8نظام �شبكة الكابل واحلبل ال�سلكي
(امل�صدر� ,2016 ,Jusuf & Hien :صفحة )52
• عمل زيارات ملباين قائمة بها �أ�سطح وواجهات
خ�رضاء يف عدة دول حول العامل وبالأخ�ص
تلك التي تت�صف مبناخ �شبيه بال�سلطنة ،بحيث
يتم اتخاذها كمرجع للخطوات الالحقة.
• اال�ستعانة مبتخ�ص�صني يف جم��ال �أن��واع
النباتات املحلية ،وكذلك يف جم��ال الزراعة
احل�رضية من خمتلف ،امل�ؤ�س�سات احلكومية
���س��واء كانت حملية �أو �إقليمية �أو
واخلا�صة
ً
دولية.
• عقد ور���ش عمل مع املخت�صني يف جمال
ا�ستدامة البيئة املبنية (وزارة البيئة وال�ش�ؤون
امل��ن��اخ��ي��ة ،اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات احلكومية
واخل��ا���ص��ة ،مكاتب ا�ست�شارية وغ�يره��ا من
اجلهات ذات العالقة).
• توفري دورات تخ�ص�صية لكافة املهند�سني
املعنيني بفريق العمل.
املرحلة الثالثة (نحو بيئة م�ستدامة) .من
املقرتح يف هذه املرحلة تنفيذ ما يلي:
• البدء يف حتويل بع�ض �أ�سطح وواجهات
مباين وزارة الدفاع (من املقرتح البدء مبع�سكر
املرتفعة) �إىل �أ�سطح وواجهات خ�رضاء وفقا
للت�صميم الإن�����ش��ائ��ي ال���ذي بنيت عليه هذه
الأ�سطح� ،أي �أن��ه من املجدي البدء بالأ�سطح
اخل����ضراء وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق (،)Extensive
فبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره بخ�صو�ص هذه
الأ�سطح ف�إنه من املمكن �أن تتحول �إىل مزارع
منتجة بحيث يتم توريد منتجات هذه الأ�سطح

ال�شكل رقم ( )9نظام لوحة التعري�شات املعيارية
(امل�صدر)2013 ,GSR Architectural :

من خ�رضوات �إىل �أندية قوات ال�سلطان امل�سلحة
ووزارة الدفاع مما قد ي���ؤدي �إىل اكتفاء ذاتي
من هذه املنتجات ،وبالتايل عدم احلاجة �إىل
�رشائها من املوردين املحليني.
• البدء يف زراعة الأ�شجار والنباتات بطريقة
مدرو�سة داخ��ل املع�سكرات وال��ق��واع��د ،وذل��ك
باال�ستعانة با�ست�شاريني متخ�ص�صني يف هذا
املجال.
• البدء يف تطبيق الأ�سطح والواجهات اخل�رضاء
على امل�شاريع اجل��دي��دة (رمب��ا اختيار بع�ض
امل�شاريع لتكون مناذج ومرجع ًا يحتذى به).
• �إن�شاء بع�ض امل�سطحات املائية داخل �أحد
املع�سكرات مثل مع�سكر املرتفعة.
• البدء يف تركيب الألواح ال�شم�سية يف بع�ض
املباين واملن�ش�آت.
• اختيار الأل��وان الفاحتة لل�شوارع واملمرات
التي ي�ستخدمها امل�شاة.
اخلال�صة
ظ��اه��رة اجل���زر احل���راري���ة احل����ضري��ة هي
لي�ست بالظاهرة اجلديدة فقد مت اكت�شافها منذ
ما يقارب (� )200سنة ،ولها �آث��ار �سلبية على
البيئة واملجتمع واالقت�صاد ،ووجودها ب�شكل
دائم ومت�صاعد يعد عائق ًا يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة �سواء على م�ستوى املدن �أو حتى على
م�ستوى الدول ،ويف حال تطبيق الإ�سرتاتيجيات
الرئي�سية يف التخفيف م��ن �آث��اره��ا وحدتها

ف�إن ذلك �سيكون له مردود �إيجابي على البيئة
واملجتمع واالقت�صاد ،ورمب��ا تكون التكلفة
املبدئية لتطبيق تلك الإ�سرتاتيجيات مرتفعة �إىل
حد ما� ،إال �أنه ال ميكن �أن تت�ضح الآثار الإيجابية
للتخفيف من حدتها �إال على املدى البعيد.
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�إعداد:
املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

َقرْيَ ُة (ال َعلْيَاء) ..

 الرقيب �أول /نا�صر بن خلفان النبهاينت�صوير:
 -نائب العريف� /سيف بن �سعيد الها�شمي

ت�سك ُن هِ َي واجلما ُل يِف َ
مكانٍ واحِ دٍ

تتن��وع احلي��اة الطبيعي��ة يف خمتل��ف الق��رى ب�س��لطنة عم��ان،

ومتت��از فيها الطبيع��ة بجمالياتها وواحاتها الغناء ،بالإ�ض��افة �إىل الرتاث

العريق واحلا�ض��ر الزاهر الذي يعي�شه �س��كان تلك القرى العمانية مبختلف

تظاري�سها .رحلتنا يف هذا العدد كانت �إىل قرية (العلياء) اجلميلة املتميزة

مبناظره��ا اخلالبة التي جتذب الزائر عند زيارته له��ا ،وذلك لتوافر املقومات
ال�س��ياحية من جبال و�أودية وم�س��طحات زراعية ومواق��ع �أثرية متنوعة.
ويف ه��ذا التقرير ال�س��ياحي �س��نتحدث ع��ن �أهم ه��ذه املقومات
ال�سياحية واملعامل الأثرية التي تتميز بها هذه القرية.
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تعد قرية (العلياء) التي ت�شتهر مبوقعها
املميز وبجماليات الطبيعة واحدة من
القرى اجلبلية التابعة لوالية العوابي
مبحافظة جنوب الباطنة .وتقع يف اجلزء
ال�رشقي من الوالية ،وحتت�ضنها اجلبال من
ثالث جهات ،على �سفوح جبال وادي م�ستل،
و�سفوح اجلبل الفا�صل بني وادي بني
خرو�ص ووادي بني حرا�ص ،و�سفوح اجلبل
الأخ�رض .وكما �أنها تعد مركزا لعدد �آخر من
القرى القريبة منها كـاملح�صنة والهودنية

واملرخ وعني كرف�س و�صقر و�سحكون والدار
وغريها.
فالزائر لقرية (العلياء) يجد ب�أنها ت�سكن
هي واجلمال يف مكان واحد ،حيث النخيل
البا�سقات ذات الطلع الن�ضيد التي تظلل
بيوت القرية ،واجلبال ال�شاهقة التي تبدو
للناظر ب�أنها �ستالم�س ال�سماء الزرقاء،
واملدرجات الزراعية مبحا�صيلها املتنوعة
التي تر�سم للناظر لوحة فنية طبيعية
متو�شحة باللون الأخ�رض ،وتاريخ حافل

للقرية بني �أبراج وبيوت �أثرية حتمل بني
جنباتها عبق املا�ضي التليد ،والأفالج
ب�أ�شكال هند�سية بديعة �شقتها �سواعد
�أجدادنا الفتية ،ونقو�ش �صخرية حتكي
�أن قرية العلياء حتمل بني طياتها �أ�رسارا
خمفية.
الطق�س
الطق�س يف القرية معتدل �صيفا ومييل
�إىل الربودة يف كثري من الأحيان نتيجة
لكرثة هطول الأمطار ونزول الأودية من
77
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كثريا
منبعها امل�سمى بـ (العد) الذي ي�ساعد ً
يف زيادة منا�سيب �أفالج و�آبار الوالية
ب�شكل عام بالإ�ضافة �إىل موقعها القريب
ج ًدا من اجلبل الأخ�رض.
حارة البالد
حلارة البالد القدمية حكايات مع
املا�ضي جعلتها ت�ستقطب ال�سياح من
جميع دول العامل ،حيث بيوتها التي �شيدها
الأولون فوق ال�صخور والتي تتكون من عدة
طوابق تظهر براعة الإن�سان العماين و�إتقانه
للبناء والهند�سة الفريدة التي اتبعها يف
بناء تلك البيوت .وتعد من القرى القدمية
التي يتجاوز عمرها الـ ( )400عام ح�سب
ما ت�شري �إليه بع�ض الدالئل املتعارف عليها
لدى �سكان القرية ،حيث تتوزع فيها البيوت
القدمية والتجمعات ال�سكانية املتوارثة يف
هذا املكان ،وتتميز القرية مبمراتها و�أزقتها
املمتدة بني البيوت التي جتذب الزائر
وجتعله ي�ستمتع بجمالية املكان وب�ساطة
الت�صميم .ومن �أ�شهر البيوت القدمية يف
حارة البالد هي :بيت الر�أ�س وبناه ال�شيخ
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قرية (العلياء) التي ت�شتهر مبوقعها املميز وبجماليات
الطبيعة تعد واحدة من القرى اجلبلية التابعة لوالية
العوابي مبحافظة جنوب الباطنة
العالمة امللقب بـ(الرئي�س) �أبي نبهان جاعد
بن خمي�س اخلرو�صي ،وبيت ال�صاروج
الذي بناه الإمام �سيف بن �سلطان اليعربي،
وبيت اخلطمة الذي بني على �صخرة عتيدة
واليزال قائما ،وبيت �صنعاء الذي يقع على
�سفح اجلبل ال�شمايل (القبال).
املدرجات الزراعية
املدرجات الزراعية والروابي اخل�رضاء
يف قرية (العلياء) مبحا�صيلها املتنوعة
ت�أ�رس لب الزائر ،حيث �أن �شغف الزراعة
وحب الأر�ض هي �سمة �أهايل القرية منذ
القدم ،فاملت�أمل للحياة اليومية هنا يجد
�صورة حية حتكي مثابرة الإن�سان العماين
و�إ�رصاره على العمل يف ظل التعاون
والتالحم امللحوظ بني �أفراد الأ�رسة.

وت�شتهر (العلياء) بتنوع املحا�صيل الزراعية
ذات اجلودة العالية نتيجة لرتبتها اخل�صبة
ومياهها العذبة وجوها اجلميل الذي ي�ساعد
كثريا على الإنتاج الزراعي الوفري ،ومن �أهم
الأ�شجار التي يزرعها �أهايل القرية هي
املاجنو والعنب والرمان واخلوخ وامل�شم�ش
والتني والزيتون وغريها من املحا�صيل،
وتعد هذه املحا�صيل من �أجود الأنواع
على م�ستوى ال�سلطنة ،وجتد �إقباال كبريا
من املواطنني ل�رشائها من قبل املزارعني
الذين يعر�ضونها يف �سوق الوالية ،و�أ�سواق
الواليات املجاورة.
امل�سطحات املائية
الزائر للقرية يجد املياه ال�صافية
الرقراقة التي تن�ساب ك�أنها الف�ضة
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قرية (العلياء) ت�شتهر بتنوع املحا�صيل الزراعية
ذات اجلودة العالية نتيجة لرتبتها اخل�صبة ومياهها
العذبة وجوها اجلميل
املن�صهرة بني ثنايا �أوديتها و�أفالجها،
حيث متتاز القرية بوجود الأودية التي
تغمرها املياه يف بع�ض �أوقات ال�سنة،
وعند هطول الأمطار على �سفوح جبالها
وه�ضابها اجلميلة جتري ال�شالالت املائية
يف م�سارات خمتلفة لت�شكل ن�سقا جماليا
للطبيعة .وكما تتميز القرية بوجود �أربعة
�أفالج تغذي وتروي الب�ساتني اخل�رضاء
الغناء ،ومن �أ�شهر هذه الأفالج املوجودة
هي :فلج الدار ،وفلج العني ،وفلج �صلم،
وفلج عني املليل .ويوجد بالقرية �أي�ضا عني

ماء جتري على مدار العام ت�سمى (العني
الباردة) و�سميت بهذا اال�سم لأن مياهها
تكون باردة حتى يف ف�صل ال�صيف.
الكتابات ال�صخرية
�أهم الظواهر الثقافية التي متيز قرية
(العلياء) الكتابة ال�صخرية والتي تعد فنا
ثقافيا فريدا له مالحمه و�سماته اخلا�صة،
حيث يتم من خالل الكتابة ال�صخرية
تدوين �أهم الأحداث التي حتكي التاريخ
املا�ضي الذي مرت به القرية ،وهي عبارة

عن كتابات حمفورة يف ال�صخر ،ومازالت
باقية حتى يومنا هذا رغم ظروف التعرية
التي تعر�ضت لها هذه الكتابات على مدار
ال�سنوات العديدة ،ولهذا �أ�صبحت اليوم
هذه الكتابات معلما يق�صدها زوار القرية
لالطالع على حمتواها و�أخذ ال�صور
التوثيقية لها.
مزرع الدار
تعد من �أجمل الأماكن ال�سياحية ،وميكن
م�شيا حوايل  3كم ،وتتميز
الو�صول �إليها ً
مزرع الدار بالطبيعة اخلالبة واملناظر
البديعة واجلو اجلميل واملياه املتدفقة على
جوانبها التي تتباين يف االت�ساع والعمق،
وغابات من الأ�شجار املختلفة التي تعطي
زائرها البهجة والراحة من خالل ما
ي�شاهده من جمال متنوع احت�ضنته بيئة
هذا املكان.

الغابة
تقع يف �آخر الوادي حيث توجد فيها
بركة كبرية حتيط بها عدة �أ�شجار ت�ستقطب
املغامرين وحمبي اال�ستك�شاف ،وميكن
الو�صول �إىل الغابة عن طريق امل�شي عرب
ريا�ضيا للو�صول
الوادي ،ويتطلب جمهو ًدا
ً
�إىل هذا املكان.
امل�سارات اجلبلية
متثل امل�سارات اجلبلية بعدا جماليا
لقرية (العلياء) ،حيث ي�ستطيع الزائر من
خاللها ا�ستنطاق خوا�صها والت�أمل يف
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مناظرها اخلالبة ،وتعد القرية قبلة لهواة
ال�سري والت�سلق اجلبلي ب�سبب موقعها
اجلغرايف ،ومن �أ�شهر امل�سارات اجلبلية:
الطريق الأول ي�سمى بطريق (الفر�س) وهذا
الطريق يبد�أ من مزرع الدار وهو طريق �سالك
كان ي�ستخدم قدميا لنقل املنتوجات املحلية
من قرية (العلياء) �إىل اجلبل الأخ�رض ،و�أما
امل�سار الثاين ي�سمى طريق (ال�صري) وهو
طريق منا�سب ملحبي املغامرة والإثارة،
ويتميز ب�صعوبته ب�سبب امل�سالك الوعرة
وهو ي�ؤدي �إىل اجلبل الأخ�رض ،وامل�سار

الثالث ي�سمى (�ضبك ال�صفاة) ويتميز عن
باقي الطرق لأنه �أق�رص و�أ�رسع� ،أما امل�سار
الأخري في�سمى طريق اجلبيل ن�سبة ال�سم
اجلبل الذي مير من خالله ،وهو طريق �سل�س
ي�ؤدي �إىل وادي بني حرا�ص وقرى وادي
م�ستل ،و�أهمها قرية وكان ال�سياحية.
القارئ الكرمي :تعد قرية (العلياء)
�إحدى القرى ذات اجلذب ال�سياحي والتي
ال ميكن اختزالها يف كلمات وال حتى يف
�صور ،لذا ندعوكم لزيارة هذه القرية للتمتع
باملناظر الطبيعية اخلالبة التي تزخر بها.
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متابعة� :ضابط مدين /هنادي بنت مقبول اخلنجرية

جمل�س املناق�صات ي�سند م�شاريع ب�أكرث من  139مليون ريال عماين
� rrأ�سند جمل�س املناق�صـات برئا�سـة
معايل الدكتور رئي�س املجلـ�س يف اجتماعه
الرابع لعام 2019م يوم  5/1م�شاريــع و�أعمـاال
�إ�ضافية مكملة للم�شاريع التنموية يف جماالت متعددة
بقيمة �إجمالية وق��دره��ا (886ر658ر )139ري��اال

عمانيا.
كما ناقـ�ش املجل�س مو�ضوعات عدة متعلقة باملناق�صات
والأعمال الإ�ضافيـة املكملة للم�شاريـع التنموية.
ومن �أهــم امل�شاريــع والأعمال التي وافـق املجل�س على �إ�سنادهــا
واعتمادها م�رشوع �إ�ضافة احلارتني الثالثـة والرابعة الزدواجية
طريق (الر�سيل ـ نزوى) من تقاطع طريق م�سقط ال�رسيع �إىل تقاطع
طريق ال�رشقية ال�رسيع (اجلزء الأول) لوزارة النقل واالت�صاالت مببلغ
(020ر284ر )86رياال عمانيا وم�شـروع �إن�شـاء �سد احلماية يف
منطقة اجلفنني مبحافظة م�سقط لوزارة البلديات الإقليمية وموارد
املياه مببلغ (922ر615ر )45رياال عمانيا ،والأعمال الإ�ضافية
مل�رشوع رفع كفاءة دوار فلج القبائل بوالية �صحار لوزارة النقل
واالت�صاالت مببلغ (673ر007ر )3رياال عمانيا.
كما �أ�سند املجل�س م�رشوع الأعمال الإ�ضافية مل�رشوع ازدواجية

طريق عقبة الر�ستاق مبحافظة جنوب الباطنة ل��وزارة النقل
واالت�صاالت مببلغ (326ر059ر )2ري��اال عمانيا ،والأعمال
الإ�ضافية مل�رشوع رفع كفاءة طريق �سيح قطنة بنيابة اجلبل
الأخ�رض بوالية نزوى مبحافظة الداخلية لوزارة النقل واالت�صاالت
مببلغ (783ر178ر )1رياال عمانيا ،والأعمال الإ�ضافية لتوريد
مواد جراحية (الغ�سيل الكلوي) لوزارة ال�صحة مببلغ (232ر)780
رياال عمانيا ،والأعمال الإ�ضافية لتوريد مواد جراحية ا�ستهالكية
لوزارة ال�صحــة مببلغ (929ر )732رياال عمانيا.

تد�شني م�شروع �سوق “بازار”ب�صحار بقيمة  13مليون ريال عماين
 rrد�شنت �رشكة �صحار للتطوير العقاري يوم  4/30م�رشوع
�سوق «ب��ازار» بوالية �صحار والذي ي�أتي �ضمن م�شاريع التطوير
العقاري بقيمة تبلغ ( )13مليون ريال عماين ،ومن املتوقع افتتاحه
يف الن�صف الثاين من عام 2021م.
رعى حفل التد�شني معايل الدكتور وزير التجارة وال�صناعة الذي
�أو�ضح �أن م�رشوع �سوق «بازار» بوالية �صحار يعد من امل�شاريع
التي متزج بني ت�صاميم الأ�سواق التقليدية القدمية وبني اخلدمات
التي تتوفر حالي ًا يف املجمعات التجارية.
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و�إن ما مييز هذا النوع من م�شاريع التطوير العقاري يتمثل
يف كون املطورين بد�أوا ينظرون يف م�س�ألة التملك وهي ميزة
كبرية ملالك املحالت �أن يتملكوا حمالتهم داخل هذه الأ�سواق.
ودعا معاليه املطورين العقاريني �إىل �أن يتجهوا هذا االجتاه
كونه اجتاه ًا مربحاً ،ويعطي قيمة �أف�ضل لل�رشكات العاملة داخل
هذه الأ�سواق ،مو�ضحاً� :أنه من املتوقع �أن يقوم �صندوق الرفد
بت�شجيع �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف متلك العقار
عو�ض ًا عن اال�ستئجار لفرتة طويلة.
ويت�ضمن امل�رشوع اجلديد �سوق ًا تقليدية ذات طابع تراثي
وحتتوي على �أكرث من ( )300محَ ل جتاري م�شتمال على وحدات
جتارية موزعة على �أزق��ة متعددة ،عبارة عن حم�لات لبيع
امل�شغوالت احلرفية واملن�سوجات ال�سعفية والأواين والقطع
النحا�سية والف�ضية وحمالت للتوابل واحلبوب والقهوة العربية
وبيع الأقم�شة والأزياء التقليدية والع�رصية �إىل جانب املقاهي
واملطاعم وباحات التنزه العائلي مما ي�ساهم يف �إبراز احلرف
وامل�شغوالت التقليدية يف بيئة حديثة مبوا�صفات عاملية� ،إ�ضافة
�إىل تن�شيط احلركة التجارية وال�سياحية يف الوالية.

الإ�سكان توقع عقود حق انتفاع �أرا�ض لإقامة حمطات خدمية متكاملة ت�شمل ( )7حمطات على طريقي الباطنة و�أدم وثمريت
 rrوقعت وزارة الإ�سكان يوم  5/5على ( )7اتفاقيات لإقامة
حمطات خدمية متكاملة (حمطات تعبئة الوقود) بطريق الباطنة ال�رسيع
وطريق �أدم ـ ثمريت �ضمن نظام حق انتفاع طويل الأج��ل لل�رشكات
الفائزة باملزايدة العلنية ،وذلك لتوفري اخلدمات الأ�سا�سية مل�ستخدمي
الطريق ،وتن�شيط احلركة االقت�صادية بني املحافظات.
وتقع كل حمطة من املحطات اجلديدة على م�ساحة (� )30ألف مرت
مربع لكل موقع يف واليات :ال�سويق ،و�صحم ،ولوى ،وهيماء ،ومق�شن،
وتوفر خدمات �أ�سا�سية ب�شعار (م�سافر) تت�ضمن حمطة لتعبئة الوقود،
ومركز خدمات جتارية ،ومركزا لل�صيانة وخدمة ال�سيارات ،وا�سرتاحة
فندقية ،ومتنزها وم�صلى ومواقف عامة ،وغريها من اخلدمات التي
تلبي احتياجات م�ستخدمي الطريق.
وقع االتفاقيات معايل ال�شيخ وزير الإ�سكان ،حيث وقع على اتفاقية
منح ( )4مواقع خ�ضعت لنظام املزايدة العلنية لإقامة حمطات متكاملة
على طريق الباطنة ال�رسيع يف واليات ال�سويق و�صحم ولوى.
كما وقع معاليه على عقود حق انتفاع لإقامة ( )3حمطات خدمية
متكاملة على طريق �أدم ثمريت يف واليتي هيماء ومق�شن.
وحث معايل ال�شيخ وزير الإ�سكان ال�رشكات وامل�ستثمرين ب�رضورة

ع�شرة م�شاريع لإن�شاء فنادق ومنتجعات
وخميمات �سياحية يف املحافظات
 rrرفد امل�ستثمرون القطاع ال�سياحي بع�رشة م�شاريع �سياحية
جديدة يف عدد من حمافظات ال�سلطنة تنوعت بني �إن�شاء فنادق
ومنتجعات �سياحية و�شقق فندقية وخميمات �سياحية ومطاعم،
وذل��ك بتوقيع وزارة ال�سياحة اتفاقيات عقود انتفاع لأرا���ض
�سياحية حكومية لفرتات طويلة قابلة للتجديد ،ال�ستثمارها يف
م�رشوعات �سياحية ملواكبة التطور املتنامي يف القطاع ال�سياحي،
وتوفري املن�ش�آت الفندقية واملرافق ال�سياحية التي يتطلبها ال�سياح.
و�أك��د امل�ستثمرون يف القطاع ال�سياحي بعد توقيع معايل
وزير ال�سياحة اتفاقيات عقود انتفاع لأرا�ض �سياحية مع ()10
م�ستثمرين من خمتلف واليات ال�سلطنة ،ب�أن اال�ستثمار يف القطاع
ال�سياحي واعد وتعززه التوجهات احلكومية الهادفة �إىل متكني
القطاع ال�سياحي يف ال�سلطنة ،ومنح الت�سهيالت لال�ستثمار يف هذا
القطاع ،والنمو املتزايد يف القطاع ال�سياحي وفق الإح�صائيات
التي تعلن �سنويا ،و�أهمية مواكبة هذا النمو بزيادة اال�ستثمارات
يف القطاع ال�سياحي خا�صة يف املحافظات ال�ستيعاب منو ال�سياح،
بالإ�ضافة لتنامي ال�سياحة الداخلية ب�شكل الفت يف ال�سنوات
الأخرية.

االلتزام ب�رسعة تنفيذ امل�رشوع على الوجه ال��ذي ي�ساهم يف تنمية
احلركة التجارية وال�سياحة على طول الطرق ال�رسيعة ،حيث �إن املحطات
اجلديدة متثل واجهة خدمية منوذجية مل�ستخدمي الطريق مبا توفره من
خدمات نوعية وبيئة نظيفة.
و�أكد معاليه على املنتفعني ب�رضورة االلتزام بال�رشوط الواردة يف
عقد حق االنتفاع ،بالإ�ضافة �إىل االلتزام باخلرائط املعتمدة والربنامج
الزمني مبا يعود باملنفعة العامة على اجلميع.

م�شروعان �إ�ضافيان يف املنطقة احلرة ب�صاللة
يوفران ( )70فر�صة عمل مبا�شر

 rrوقعت املنطقة احلرة ب�صاللة اتفاقية حق االنتفاع من الباطن
مل�رشوعني �إ�ضافيني باملنطقة احلرة ب�صاللة يف قطاع ال�صناعات
الغذائية وجتارة اال�سترياد والت�صدير بحجم ا�ستثمار ي�صل �إىل ()19
مليون دوالر �أمريكي مب�ساحة (� )26ألف مرت مربع مع توفري ()70
فر�صة عمل مبا�رشة.
ومتثل امل�رشوع الأول يف �إقامة م�صنع للم�رشوبات الكربونية
و�سيكون املوزع احل�رصي ل�رشكة «�أكوا اليف الأوروبية» فيما يتمثل
امل�رشوع الثاين يف �إن�شاء خم��ازن وم�ستودعات مل�ساندة جتارة
اال�سترياد والت�صدير باملنطقة احلرة ب�صاللة.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

ال�صاروخ (ت�سريكون)

(ماركبوت)
واحدة من �أ�صغر الروبوتات الع�سكرية و�أف�ضلها،
فهي ت�ستخدم لتفقد الأ�شياء امل�شبوهة ،وميكن �أن
تعمل ملدة (� )6ساعات متوا�صلة.

املركبة املدرعة متعددة
الأغرا�ض (تيغر�-إم)
املركبة الرو�سية املتعددة الأغرا�ض
(ت��ي��غ��ر�-إم) ،م��زودة بالوحدة القتالية
(�أرباليت-دي �أم) ،وتتميز هذه املركبة
بتقنيات التحكم عن بعد لأداء جمموعة
وا�سعة من املهام اخلا�صة .وعيار مدفع
( 6بي 12.7( )49ملم) وهو من الأ�سلحة

الرئي�سية ،وت�صل ��سرع��ة �إط�لاق��ه �إىل
( )600طلقة يف الدقيقة ،ويبلغ مدى

�إطالقه ( )2000مرت ،وحتتوي الذخرية
على ( )150طلقة.

الغوا�صات ال�صامتة
ت�شتهر رو�سيا بت�صنيعها للغوا�صات احلربية التي تعد
من بني �أف�ضل الغوا�صات و�أخطرها يف العامل ،وذلك بف�ضل
التقنيات الفريدة التي ت�ستخدمها جلعل تلك الغوا�صات
�رسيعة وقليلة ال�ضو�ضاء ،وذات ب�صمة رادارية �شبه معدومة،
ما يجعل اكت�شافها م�ستحيال تقريبا من قبل رادارات الدول
الأخرى وجهات الر�صد املعادية مهما كانت متطورة.
ومن �أ�شهر تلك الغوا�صات :غوا�صات (ب��وري) ,و(دلفني)،
وغوا�صات (يا�سني).

�صواريخ (�سارمات)

تعد �صواريخ (�سارمات) التي يطلق عليها ا�سم (ال�شيطان)،
�أخطر �أنواع ال�صواريخ النووية العابرة للقارات يف العامل،
وذلك بف�ضل مداها (غري املحدود) ،فهي قادرة على عبور
القطبني ال�شمايل واجلنوبي والو�صول �إىل �أي نقطة على
وجه الأر�ض ،وحمل ر�ؤو�س نووية ذات قدرة تدمريية هائلة،
وقادرة على املناورة وتفادي رادارات العدو.
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من �أف�ضل الروبوتات الع�سكرية يف العامل

ال�صاروخ (ت�سريكون) واحد من الأ�سلحة
الرو�سية الرادعة ،وميلك ال�صاروخ قدرة ال
تتمتع بها الأ�سلحة ال�صاروخية الأخ��رى،
فهو ق��ادر على االنطالق نحو هدف حمدد
ب�رسعة هائلة تفوق �رسعة ال�صوت ( )9مرات.
و�أهم ما مييز ال�صاروخ (ت�سريكون) ب�أنه
وحم��اورا ب�شكل ال
مناورا
ي�صل �إىل هدفه
ً
ً
ميكن التكهن به .ويق َّدر مداه ب��ـ(� )800إىل
( )1000كيلومرت .ويزن ر�أ�سه احلربي املدمر
(� )300إىل ( )400كيلوغرام .ويطري �إىل
هدفه على ارتفاع (� )30إىل ( )40كيلومرتا.

مدرعة (تايفون-كا)
تعد مدرعة (تايفون-كا) ن�سخة معدلة
عن مدرعة (تايفون) .و�صممت حلمل خمتلف
الأ�سلحة وامل��ع��دات مثل ق��اذف �صواريخ
(كورنيت�-أ �إم) امل�ضادة للدبابات ،وهو
ال�سالح القادر على تدمري �أحدث الدبابات
مثل (�أبرامز) و(ليوبارد) ،على بعد ي�صل �إىل
( )10كيلومرتات.
وت�ستطيع املدرعة �أن ت�سري على الطريق
املعبد ب�رسعة ( )105كيلومرتات يف ال�ساعة
بف�ضل حمركها الذي تق ّدر قوته بـ( )350قوة
ح�صانية.

(�آيروبوت باكبوت)
ت�ستخدم يف اال���س��ت��ط�لاع ،وال��ت��خ��ل�����ص من
امل��ت��ف��ج��رات ،وال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ام الأخ���رى مثل
املراقبة .ويو�صف هذا الروبوت ب�أنه خفيف الوزن.
(جاردبوت)
الروبوت الكروي الذي ميكن التحكم به عن بعد
ذات الكامريات اجلانبية ،وي�ستخدم يف ال�سالح
البحري يف مهمات الك�شف واملراقبة.
(حار�س املرمى)
ي�سمى ح��ار���س مرمى ب��اق��ت��دار ،ف�لا �شيء ميكن �أن
يتجاوزه ،وميتلك جهاز رادار جانبي من �ش�أنة الك�شف عن
التهديد القادم ،وجهاز رادار فرعي لتعقب الهدف وتدمريه،
فله مهمة دفاعية وهجومية يف الوقت نف�سه.

(داك�ش)

هذا الروبورت ميكنه ت�سلق ال�سالمل والتنقل بني التالل
�شديدة االنحدار ،وذراعه الآلية ميكنه من التقاط وم�سح العنا�رص
امل�شبوهة با�ستخدام الأ�شعة ال�سينية ،في�ستطيع الك�شف عن
وجود املتفجرات ومنع العبوات النا�سفة من االنفجار.

(املفرت�س)
ال��روب��وت الطائر ب��دون طيار ،ودوره الأ�سا�سي
اال�ستطالع واملراقبة ،ولكن له �أ�سلحة هجومية منحته
ا�سم (املفرت�س).
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

تناول الأ�سربين يوميا يزيد من خطر حدوث نزيف حاد يف الدماغ

تقنية جديدة تتعرف على هوية ال�شخ�ص
بـ (ن�صف وجهه) فقط

درا�سة �أمريكية حديثة ذكرت �أن تناول الأ�شخا�ص الذين ال
يعانون من �أمرا�ض يف القلب للأ�سربين يوميا بهدف الوقاية
من النوبات القلبية واجللطات قد يزيد من خطر حدوث نزيف
ح��اد يف ال��دم��اغ بدرجة تفوق �أي فائدة حمتملة لتناوله.
و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة التي �شملت �أكرث من (� )134ألف بالغ
�أن خماطر النزيف كانت �أعلى بن�سبة ( )٪37لدى الأ�شخا�ص
الذين يتناولون الأ�سربين مقارنة مبن ال يتناولونه .لذلك
ين�صح الأطباء الأ�شخا�ص البالغني الذين مل يتعر�ضوا لأزمة
قلبية �أو جلطة دماغية بعدم تناول حبوب الأ�سربين يوميا
كنوع من الوقاية الأولية.

ابتكر باحثون يف جامعة (ب��رادف��ورد) الربيطانية تقنية جديدة
ت�ستطيع حتديد هوية الأ�شخا�ص عند االطالع على �أجزاء من وجوههم
فقط� ،أي بدون احلاجة �إىل ر�ؤية مالمح الوجه كاملة لل�شخ�ص املراد
حتديد هويته .وبا�ستخدام تقنية الذكاء اال�صطناعي اجلديدة ،ا�ستطاع
فريق الدرا�سة التعرف على هوية ال�شخ�ص املطلوب يف مئة باملئة من
املرات ،عند االطالع على ثالثة �أرباع الوجه ،وكذلك ن�صف الوجه فقط.
وقام فريق البحث يف �إطار الدرا�سة بتدريب املنظومة على كيفية التعرف
على الهوية من خالل �صور غري كاملة للوجوه ،وبعد انتهاء التدريب،
ارتفعت ن�سبة حتديد الهوية لدى املنظومة �إىل نحو .٪90

علماء يبحثون
كيفية �إيجاد حل
الحتمال ت�صادم
نيزك بالأر�ض

روبوت �شبيه بالإن�سان يف حركته ومي�شي
على احلبل
قطع معهد �أبحاث �أمريكي خطوات وا�سعة نحو تطوير
روب��وت �شبيه بالإن�سان متعدد اال�ستخدامات .وعر�ضت
للروبوت لقطات وهو ي�سري عرب ممر �ضيق ي�شبه حبال م�شدودا.
ويظهر الروبوت امل�سمى �أطل�س ،وهو ي�شق طريقه فوق كتل
خر�سانية و�ضعت بني من�صتني ،وي�ستخدم نظام ا�ست�شعار
للتنقل يف البيئة اجلغرافية والتعرف على ت�ضاري�س املكان.
و�أجهزة ا�ست�شعار (ليدار) هي التي ت�ستخدم نب�ضات �ضوء الليزر
لقيا�س امل�سافات ،وتقدمي �صور دقيقة للبيئات .الروبوت،
الذي �صنعته �رشكة (بو�سطن ديناميك�س) ،حقق ن�سبة جناح
تقرتب من ( )% 50يف التنقل يف مثل هذه الت�ضاري�س ال�ضيقة
واملعقدة ولكنها على �أر�ض م�سطحة.
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يتطرق عدد من علماء وكالة الطريان والف�ضاء
الأمريكية (نا�سا) عن حلول لتجنب نيزك من ا�صطدامه
بكوكب الأر�ض وحماولة جلعل النيزك ينحرف عن م�سار
الت�صادم .وعما �إذا كان زعماء العامل �سيوفرون متويال
واتخاذ قرارات يف املراحل احلرجة التى متثلها النيازك
وغريها من الأج�سام ال�سماوية التي تقع بالقرب من
الأر���ض .وق��ال مدير نا�سا «�إن النيزك ال��ذي ا�صطدم
بالأر�ض يف عام 2013م وت�سبب يف �إ�صابة مئات
الأ�شخا�ص و�إحلاق �أ�رضار باملباين فوق منطقة كبرية
يف رو�سيا ،يعد مثاال على مدى اخلطر» .و�أ�ضاف قائال:
رتا فقط  ،وهناك �آالف
«�إن هذا النيزك يبلغ قطره ( )20م ً
الأج�سام التي تتحرك يف مدار بالقرب من الأر�ض� ،أكرب
حجما».

العلماء يحذرون..
مليون نوع نباتي وحيواين مهدد باالنقرا�ض
�أكد علماء يف باري�س �أن تغري املناخ يهدد عددا “مل ي�سبق له مثيل”
ي�صل �إىل مليون نوع نباتي وحيواين باالنقرا�ض .وخل�ص تقرير �أقرته
( )130دولة منها الواليات املتحدة ورو�سيا وال�صني �إىل �أن حتوال وا�سع
النطاق يف االقت�صاد العاملي والنظام املايل هو وحده القادر على انقاذ
النظم البيئية املهمة مل�ستقبل جمتمعات الب�رش على م�ستوى العامل من
االنهيار ،و�أن ما ي�صل مليون من بني نحو ثمانية ماليني نوع من
النباتات واحل�رشات واحليوانات على �سطح الأر�ض مهدد باالنقرا�ض،
وقد ينقر�ض الكثري منها يف غ�ضون عقود .و�أظهر تقرير �أن تغري املناخ
الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز يف �إطار �صناعة الوقود الأحفوري
يفاقم اخل�سارة.

علماء �صينيون يطورون مادة جديدة ملواجهة التلوث النفطي
طور علماء �صينيون نوعا جديدا من (رغ��وة البويل بروبلني) وهي مادة
حماكية للعمليات احليوية لف�صل الزيت عن املاء ،والتي ميكن �أن ت�ستخدم للوقاية
من التلوث النفطي ومكافحته ،والتي تتميز ببنية جديدة وميكنها ف�صل املياه عن
النفط بكفاءة يف بيئة معقدة .ويعد ف�صل الزيت عن املاء حتديا عامليا نظرا للزيادة
يف حجم مياه ال�رصف ال�صحي ال�صناعية التي حتتوي على زيت ،بالإ�ضافة �إىل
حوادث ان�سكاب النفط املتكررة .وحتظى البحوث ب�ش�أن مواد وتكنولوجيات عالية
الكفاءة لف�صل الزيت عن املياه ب�أهمية علمية وقيمة تطبيقية .وهذه الرغوة
�سطحا خ�ش ًنا وبنية �أنبوبية جموفة
املحاكية للعمليات احليوية ،تتميز ب�أن لها
ً
على �شكل قر�ص الع�سل .و�أظهرت �أداء ممتازا لالمت�صا�ص والرت�شيح �أثناء ف�صل
الزيت عن املاء.
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درا�سة ت�ؤكد تق ّل�ص حجم القمر
طائرات حربية يف �إندوني�سيا تتوىل مهمة (امل�سحراتي)

تتوىل ط��ائ��رات حربية تابعة ل�سالح اجل��و يف �إندوني�سيا
مهمة (امل�سحراتي) ،حيث تبد�أ يف التحليق على ارتفاع قريب
من املناطق ال�سكنية يف جزيرة جاوة لإيقاظ امل�سلمني من �أجل
تناول وجبة ال�سحور قبل الفجر خالل �شهر رم�ضان ،و�أكد �سالح
اجلو الإندوني�سي �أن التحليق قبل الفجر لإيقاظ النا�س من �أجل

تطبيق هاتفي ذكي الختيار احلذاء املنا�سب
�أ�ضافت �رشكة �أمريكية للمالب�س والأحذية الريا�ضية
خا�صية جديدة لتطبيقها تتيح ا�ستخدام كامريا الهاتف
الذكي لعمل م�سح لقدم امل�ستخدم واختيار احلذاء املنا�سب
له .والتطبيق ي�ساعد يف اختيار مقا�س احل��ذاء املنا�سب
للم�ستخدم .وتتيح هذه اخلا�صية للم�ستخدم ،ا�ستخدام كامريا
الهاتف املحمول مل�سح قدميه �ضوئيا وجمع بيانات ()13
نقطة لر�سم خريطة ل�شكل قدم من القدمني .ويتم تخزين
هذه البيانات على احل�ساب اخلا�ص للم�ستخدم .وبعد �إمتام
عملية امل�سح ال�ضوئي لقدم امل�ستخدم يعر�ض التطبيق
للم�ستخدم �أف�ضل جمموعة �أحذية منا�سبة للم�ستخدم �سواء
كان �سي�شرتي من املتاجر التقليدية �أو عرب الإنرتنت.
العــدد 509
مايو 2019

92

ال�سحور هو مهمة مركبة؛ مو�ضحا �أن الطيارين لي�س م�سموح لهم
بالطريان وهم �صائمون بعد العا�رشة �صباحا .وذكر �سالح اجلو
�أن «التقليد يهدف لإقامة رباط قوي بني �سالح اجلو الإندوني�سي
وال�شعب» .ولكن تعر�ض ال�سكان النائمني لأ�صوات الطائرات مل يلق
ترحيب اجلميع.

عرث على نفايات من �صنع الإن�سان
�أول �إن�سان يغو�ص لأعمق نقاط يف املحيط الهادئ

جنح امل�ستك�شف الأمريكي (فيكتور في�سكوفو) يف الو�صول �إىل �أعمق نقطة
يف املحيط الهادئ با�ستخدام غوا�صة ،الذي �أ�صبح بذلك �أول �إن�سان يقوم
بعدة مهام غو�ص يف �أعمق نقاط باملحيط الهادي ،حيث �إنه اكت�شف ثالثة
�أنواع جديدة من احليوانات البحرية ،ووجد خالل ا�ستك�شافاته نفايات من
�صنع الإن�سان .و�سجل في�سكوفو ( 53عاما) �أعمق مهمتي غو�ص منفردتني
يف غوا�صة ،على عمق ع�رشة �آالف و 928مرتا وع�رشة �آالف و 927مرتا� ،أ�سفل
(ماريانا ترين�ش) يف املحيط الهادئ .وقال في�سكوفو« :خالل �إحدى مهمتي
الغو�ص ،وجدت قطعتني من النفايات الب�رشية ،لي�س من الوا�ضح متاما ماذا
كان ذلك ،لكنه بالت�أكيد من �صنع الإن�سان� ،إنه من النادر �أال جند قمامة خالل
مهمات الغو�ص ،ون�أمل �أن ي�ساهم ذلك يف ن�رش املزيد من التوعية بخ�صو�ص
ما نقوم به يف املحيطات .واملحيط لي�س جمرد �صندوق قمامة كبري ،ويجب
�أن نتعامل معه باحرتام �أكرث».

�أكدت درا�سة حديثة �أن حجم القمر يتقل�ص ب�شكل مطرد ،مما يت�سبب
بحدوث جتعدات على �سطحه والعديد من ال��زالزل ،وفقا لتحليل �أجري
على �صور التقطتها وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا) .وك�شفت درا�سة
ا�ستق�صائية لأك�ثر من (� )12000صورة �أن حو�ض القمر ،املعروف
بـ«ماري فريغوري�س» والذي يقع بالقرب من القطب ال�شمايل للقمر وهو
�أحد الأحوا�ض ال�شا�سعة العديدة التي يفرت�ض �أنها مواقع ميتة من وجهة
نظر جيولوجية ،بد�أ يت�صدع ويتغري ،وعلى عك�س كوكبنا ،ال يحتوي القمر
على �صفائح تكتونية؛ بد ًال من ذلك ،يحدث ن�شاطه التكتوين مع فقدانه
للحرارة ببطء منذ �أكرث من ( )4.5مليار �سنة .وهذا بدوره يت�سبب يف جتعد
�سطحه .ونظراً لأن ق�رشة القمر ه�شة ،تت�سبب هذه الأن�شطة يف حتطيم �سطحه
وتقلي�ص م�ساحته الداخلية.
ونتيجة لذلك� ،أ�صبح القمر «�أكرث نحافة» بنحو ( )150قدم ًا (50مرتاً)
على مدار مئات املاليني من ال�سنني املا�ضية.

اكت�شاف بقايا �أبراج قلعة ع�سكرية من ع�صر
امللك ب�سماتيك الأول �شمال �سيناء
�أعلنت وزارة الآث��ار امل�رصية الك�شف عن بقايا الأب��راج ال�شمالية ال�رشقية واجلنوبية
ال�رشقية لقلعة ع�سكرية من الطوب اللنب من الع�رص ال�صاوي من الأ�رسة ال�ساد�سة و الع�رشين
بتل الكدوة مبنطقة �آثار �شمال �سيناء .وقال املجل�س الأعلى للآثار �إن �أعمال احلفائر هي
جزء من م�رشوع تنمية �سيناء والذي ي�شمل قيام عدد من البعثات الأثرية امل�رصية ب�أعمال
احلفائر واالكت�شافات الأثرية مبنطقة �آثار �شمال �سيناء .وا�ستطاعت البعثة خالل هذا املو�سم
الك�شف عن بقايا قلعة �أثرية ت�ضم برج الركن ال�شمايل ال�رشقي وبقايا برج الركن اجلنوبي
ال�رشقي  ،بالإ�ضافة �إىل امتداد ال�سور اجلنوبي للقلعة جهة ال�رشق مل�سافة ( )85مرتا ،ومازالت
�أعمال احلفر جارية الكت�شاف بقايا املن�ش�آت املعمارية داخل القلعة الأقدم تاريخيا والتي
ك�شفت البعثة عن جدارها ال�رشقي عام 2008م ،وقد بنيت على �أنقا�ض هذه القلعة قلعة �أخرى
�أحدث مت الك�شف عنها �سابق ًا باملوقع.

اكت�شاف ترياق لعالج ل�سعات قنديل البحر الأ�سرتايل ال�سام
متكن باحثون �إ�سرتاليون من اكت�شاف ترياق لعالج ل�سعات قنديل البحر
الأ�سرتايل الذي يعد �أحد �أكرث الكائنات ُ�سمية على وجه الأر�ض الحتواء كل
�شخ�صا .وقال الباحثون من
ال�سم ما يكفي لقتل �أكرث من ()60
ً
قنديل من ُ
جامعة (�سيدين) �إن الرتياق اجلديد يحجب الأعرا�ض خالل ( )15دقيقة من
حدوث الل�سعات مب�ساعدة �أ�ساليب التعديل اجليني ،و�أن قنديل البحر الأ�سرتايل
لديه من الأه���داب نحو ( )60هد ًبا كل منها م��زود مباليني من الكالبات
املجهرية املليئة بال�سم ،وميكن �أن ينمو طوله �إىل ثالثة �أمتار ,وتت�سبب ل�سعة
واحدة من هذا القنديل يف موت معظم اخلاليا يف �أي ع�ضو باجل�سم ف�ضلاً عن
الأمل املربح الذي ي�سببه .و�أكد الباحثون �أن هذا الرتياق �أظهر فعالية كبرية
فعال على الفئران.
على خاليا ب�رشية خارج ج�سم الإن�سان قبل اختباره ب�شكل ّ
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ً
بحثا عن الذات ،ولكنها رحلة ل�صنع الذات،
احلياة لي�ست
اخلق من نف�سك �شي ًئا ي�صعب تقليده.
�سقراط

اكت�شاف الإن�سان لقدراته
� ّإن اكت�شاف الإن�سان لقدراته العملية
ومهاراته الذهنية والعقلية ،وتوجيهها نحو
كل ما هو مثمر ونافع ،من �ش�أنه �أن يعود
عليه بالنفع ،و�أن يغري حياته �إىل الأف�ضل.

قراءة الكتب يومي ًا
ق��راءة الكتب ب�شكل يومي تزيد من مهارات الفرد وتزيد من
معلوماته ،فكلما زادت الكتب التي يقر�ؤها الفرد زادت حكمته
يومي �سيتم تغذية العقل
ومهاراته ،فعند ق��راءة الكتب ب�شكل
ّ
مما �سيزيد من مهاراته مع مرور الوقت.
باملعارف �أكرث ف�أكرثّ ،

ا�ستخدام من (ف�ضلك �..شكراً)

قوة الغاية
االبتكار و الإبداع

أثرا �إيجاب ًيا قو ًيا يف
قد ترتك الكلمات الآتية (من ف�ضلك�..شكراً) � ً
نفو�س النا�س عند �سماعها على الرغم من ب�ساطتهما ،وقد ين�سى البع�ض،
�أو ال ي�شعر باحلاجة ال�ستخدام هذه الكلمات �إال �أن ا�ستخدامها ميكن �أن
ي�شكّل حافزاً لتغيري طريقة التفاعل على الفور .بالإ�ضافة �إىل �أهمية
الكرم يف تقدمي التحيات والثناء ،وم�صافحة الآخرين بحما�س عند
لقائهم ،واملحافظة على االبت�سامة اجلميلة على الوجه التي تق ّدم �صورة
مرحة وجذابة عن �صاحبها ،وميكن �أن ت�شكل بداية تفاعلية رئي�سية بني
الأفراد ،وغريها من الطرق التي ت�ساعد على بناء العالقات وتقويتها.

الأفكار املبتكرة دائ ًما هي �رس النجاح والتفوق ،حيث
�إن اجلديد وغري املعروف غال ًبا يالقي الإقبال نتيجة
للإح�سا�س بالف�ضول والتجربة اجلديدة ,على �أن تكون تلك
الأفكار بعيدة عن ال�سذاجة �أو الأفكار اخليالية مما يدل
على احلرفية .ويقول �ستيف جوبز «الإب��داع هو ما مييز
القائد عن التابع» لذا ف�إن ال�ساعي �إىل النجاح يجب �أن
يخرج عمله عن امل�ألوف ،لكن ذلك مع التقيد باملبادئ
الأ�سا�سية وهي الواقعية و املعايري الثابتة .

كل ما يط ِّبقه الإن�سان من �أهداف ب�سيطة يف اليوم �سوف
ي�سهم يف ت�شكيل م�ستقبله الوظيفي غ ًدا ،وعندما يكون الإن�سان
وحتدي ًدا املوظف -حم ًّبا و�شغوفًا ولديه غاية يريد حتقيقها،فيجب عليه �أن يكون متناغ ًما بني ما يعمله وما يتعلمه؛ لأن
هذا يجعله حم ّف ًزا لنف�سه ولديه دافع كبري لتطبيق ما يتعلمه،
عزما.
وي�صبح �أ�شد ً

العمل �ضمن فريق

ال�ضحك
يعد ال�ضحك �أداة ف ّعالة للتخل�ص من ال�سلبية ،وحت�سني �صحة
الإن�سان اجل�سدية والعقلية ،فال�ضحك يقلل التوتر والقلق ،ويقلل الأمل
اجل�سدي ،ويعزز الطاقة الإيجابية ،و ُيح�سن املزاج وغريها العديد من
الفوائد ،لذا ُين�صح بال�ضحك دائم ًا «ودون مبالغة» و�سط ان�شغاالت
احلياة كالعمل والعالقات وغريها التي ُت�شعر الإن�سان ك�أنه رجل �آيل
ُخلق للعمل واجلدية مما ي�ؤدي �إىل زيادة التفكري ال�سلبي.
العدد 509
مايو 2019

94

�إن �أكرب َوقُودٍ لل�شخ�ص هو العمل �ضمن فريق ي�شاركه
االهتمامات و ُيل ِْهمه الأفكار وي�شاركه الر�ؤى ويتعاون معه،
وي�ساعد هذا على حتقيق �أكرث مما كان ميكن للعامل حتقيقه
وح َده؛ لأن فريقه ي�سهم يف االرتقاء مبعايريه ،وهو يبادل
�أفراد فريقه حتقيق الأهداف ،وال نن�سى �أن احلما�س والنجاح
والتعاون �أ�شياء ُم ْع ِد َية.

خ��ط��وات لطاقة �أك�بر ت�ساعد
على العمل بن�شاط
 mتنفيذ املهام تلقائ ًيا ي�ساعد على �إنهاء الكثري من
الأعمال املطلوبة ،كما �أن ال�سيطرة على اجلدول الزمني
املخ�ص�ص وااللتزام به مينع ال�شعور بالتعب ،وي�ساعد
على حتفيز العقل لإنهاء املزيد من املهام املطلوبة.
 mامل��زاج العام ي�ؤثر يف معدل الن�شاط اليومي،
فالثقة املفرطة وال�سعادة تعطي دفعة للإنتاجية ،لذلك
ال بد من احلر�ص على التفكري الإيجابي وت�شجيع الدماغ
با�ستمرار على ا�ستح�ضار ال�صور الذهنية ال�سعيدة.
 mتنظيم الوقت يف ج��دول زمني يح�سن ال�شعور
بالر�ضا.
 mاحل�صول على ق�سط كاف من النوم �أ�سا�سي ،لأن
املزاج ال�صباحي ي�ؤثر على اليوم بكامله.
 mاملناف�سة هي العامل الأول يف زي��ادة الأداء
والرغبة يف تقدمي الأف�ضل.
 mمقارنة النف�س مع مثال �أعلى يحث على حت�سني
الأداء يف العمل.
 mاال���س�تراح��ة وت�صفح الإن�ترن��ت تتيح للدماغ
احل�صول على القليل من الراحة والرتفيه .لكن يجب
اختيار الوقت املنا�سب لهذه اال�سرتاحة واحلر�ص على
ريا.
�أال تطول كث ً
 mاال�سرتخاء والهدوء والقناعة ب�أن العمل �أف�ضل
و�أكرث �سعادة من اجللو�س بال فائدة.
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كرة املاء

حكم و�أمثال
حممية احلجر الغربي لأ�ضواء النجوم
تقع حممية احلجر الغربي لأ�ضواء النجوم يف حمافظة الداخلية،
وتعد �أول املحميات الطبيعية يف املحافظة والتي تعنى بحماية
ال�سماء من �آثار التلوث ال�ضوئي الذي ينتج عن اال�ستخدام املتزايد
للأ�ضواء اخلارجية ،حيث تقع املحمية على ارتفاع ()3000-1300
مرت فوق م�ستوى �سطح البحر ،وتعد بذلك �أعلى املحميات ارتفاعا يف
ال�سلطنة ،وت�ضم �أعلى قمة يف ُعمان وهي قمة جبل �شم�س ،وحتوي املحمية على �أكرث جتمع
لغابات �أ�شجار العلعالن ال�سليمة يف �أعايل اجلبال ،وتعد من الأنواع املهددة باالنقرا�ض.

(البطيخ) وفوائده
البطيخ من فواكه ال�صيف املنع�شة ،وهو
يحتوي على ن�سبة كبرية من امل��اء ،وبالتايل
يعمل على تقليل ال�شعور بالعط�ش خ�صو�ص ًا
يف ف�صل ال�صيف احلار ،ويحتوي البطيخ على
كميات كبرية من فيتامني (ج) ،والكال�سيوم،
واملغني�سيوم ،والأل��ي��اف ،وال�بروت�ين ،وكمية
ك��ب�يرة م��ن البوتا�سيوم .كما يحتوي على
فيتاميــن (�أ) وفيتاميــن (ب )6والنيا�سيــن،
والثيامني ،وجمموعة كبرية من الكاروتينات
واملغذيات النباتية ،مبا يف ذلك الليكوبني،
وحم�ض الأ�سكوربيــك ،وال�سيرتوليــن ،وبـع�ض

الذهب
هو فلز ثمني جداً وعن�رص كيميائي يرمز
ل��ه بالرمز ( )Auوع���دده ال���ذري ( )79يف
اجلدول الدوري .وي�سمى بحالته الطبيعية قبل
ال�رضب بالترب .وهو لني والمع �أ�صفر اللون،
ا�ستخدم كوحدة نقد عند العديد من ال�شعوب
واحل�ضارات وال���دول ،كما �أن��ه ي�ستخدم يف
�صناعة احللي واجلواهر .يوجد يف الطبيعة
على هيئة حبيبات داخل ال�صخور ويف قيعان
الأنهار� ،أو على �شكل عروق يف باطن الأر�ض،
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وغالب ًا ما يوجد الذهب مع معادن �أخ��رى
كالنحا�س والر�صا�ص ،واكت�شفت �أكرب كتلة
من الذهب يف �أ�سرتاليا عام  1896م وكان
وزنها � 2.280أون�صة ،وميتاز الذهب بقلة
الت�أكل والنعومة ،كما �أنه من �أكرث العنا�رص
الكيميائية كثافة.

• �أن اجلَمل ي�ستطيع �أن ُيخزن ما مقداره
( )113لرت من املاء خالل ( )13دقيقة.
• �أن حوايل ( )700نوع من البكترييا
توجد يف حليب الأم� ،إذ �إن ج�سم الإن�سان
مليء بالكترييا املُفيدة.
• �أن املعدن الوحيد ال��ذي يكون يف
احلالة ال�سائلة على درجة حرارة ال ُغرفة
هو الزئبق.
• �أن بيئة كوكب الزهرة غريبة ،فدرجة
احل���رارة فيه عالية ،وك��ذل��ك ال�ضغط،
وت�صل �رسعة الرياح فيه ( )50مرة �أكرث
من �رسعة دورانه.
• �أن جميع مناطق النظام ال�شم�سي
حتتوي على اجلليد ،مثل :كوكب عطارد،
وفوهات القمر ،و�أقطاب املريخ ،وقمر
ي��وروب��ا ال���ذي ي��وج��د ح��ول امل�شرتي،
والكوكب القزم �سريي�س ،وغريها.
• �أن امل��خ�ترع الأ�سا�سي للمِ�صباح
الكهربائي هو العامل توما�س �أدي�سون.
• �أن عقار البن�سلني لُوحظ لأول مرة من
قبل العامل اال�سكتلندي �ألك�سندر فليمنغ
يف عام 1928م.
• �أن عامل احلا�سوب لوران�س روبرت�س
هو �أول من اخرتع �شبكة الإنرتنت.

حقائق ج�سم الإن�سان
•( )250009مليار كرية حمراء يف دم الإن�سان الواحد لو و�ضعت يف خط لطوقت الأر�ض
 7-6مرات.
•(� )20ألف خطوة مي�شيها الرجل العادي يف اليوم الواحد �أي يف خالل (� )80سنة يكون
قد طاف العامل ( )6مرات.
•(� )23ألف مرة يتنف�س الإن�سان يف اليوم الواحد �أي ( )204ماليني مرة يف احلياة .
•( )2.5لرت من ال�سوائل ي�رشبها الإن�سان يومياً.
•طول الأمعاء الدقيقة يف ج�سم الإن�سان �ستة �أمتار.

�أفقي:

 - 1لقب فيل�سوف �سيا�سي فرن�سي.
 - 2خلق (معكو�سة) -يقومون بالبيع (معكو�سة).
 - 3ت�ستفهم (معكو�سة) -مايلهو به الأطفال.
 - 4نهر ب�سوي�رسا (معكو�سة) -مطربة عربية.
 - 5م��ن ف���روع الريا�ضة  -مقيا�س ل�ل�أط��وال
(معكو�سة).
 - 6مدينة فرن�سية � -أ�ضل  -للتعريف.
 -7غري التام (معكو�سة)� -أ�صل عري�ض لل�سعف �إذا
يب�س.
 -8والدة (معكو�سة) -ت�ضيء (معكو�سة).
 -9يروينا.
 -10فنان كوميدي م�رصي �شهري بـ (�شكل).

الكلمـــات املتقاطعـــة

الفيتامينات والعنا�رص املهمة التي تعزز من
فوائده.
كما يحتوي البطيخ على البوتا�سيوم
الذي يعمل على خف�ض ن�سبة البولينا يف الدم،
وبالتايل ي�ساعد على تطهري الكلى وتخلي�صها
م��ن ال�تر���س��ب��ات واحل�����ص��ى وح��م��اي��ت��ه��ا من
االلتهابات ،كما �أنه مدر للبول ،وي�ساعد على
التخل�ص من الأمونيا ال�سامة وم�ساعدة اجل�سم
على التخل�ص من ال�سوائل الزائدة ،ويحتوي
البطيخ على مادة الليكوبني امل�ضادة للأك�سدة،
وبالتايل ف�إن تناوله ي�ساعد على الوقاية من
�رسطان القولون ،و�رسطان الربو�ستاتا ،كما
�أنه يقوي مناعة اجل�سم ،وي�ساعد على الوقاية
من خطر الإ�صابة بالعديد من الأم��را���ض.
وي�ساعد على خف�ض ن�سبة ال�سكر يف ال��دم،
حيث �إنه ي�ساعد اجل�سم على �إفراز الأن�سولني
والوقاية من م�ضاعفات مر�ض ال�سكري.

هل تعلم؟

 wال�شجرة املثمرة هي التي يهاجمها
النا�س.
ّ � wأول الغ�ضب جنون و�آخره ندم.
 wبالء الإن�سان من الل�سان.
يعر�ضها
� wإهمالك لأ�شيائك
ّ
القيمة ّ
وال�ضياع.
لل ّتلف ّ
 wلي�س كل ما يف القلب يحكى ،فبع�ض
ال�صمت �أجمل.
ّ
 wمن �أحب اهلل ر�أى كل �شيء جميالً.
 wظاهر العتاب خري من باطن احلقد.
 wالذين لديهم اجلر�أة على مواجهة الف�شل،
هم الذين يقهرون ال�صعاب وينجحون.
 wكن عامل ًا ناطق ًا �أو م�ستمع ًا واعياً.
 wالقناعة عد�سة �إن لب�ست ر�أيت احلياة
جميلة.
 wاحلق �سيف قاطع.
الزم وذلّ دائم.
عار ٌ
 wالكذب ٌ
 wالوحدة خري من جلي�س ال�سوء.
 wجودة الكالم يف االخت�صار.

هي ريا�ضة ممتعة ُتلعب داخل م�سبح،
يتناف�س بها فريقان ،يت�ألف كل فريق من
( )7العبني ،وتلعب بكرة قوية ت�شبه كرة
القدم ،وكانت اللعبة يف الأ�صل ت�سمى (كرة
القدم املائية) ،لأنها كانت فيما م�ضى ت�شبه
لعبة البولو ،حيث ك��ان الالعبون ميتطون
براميل على �شكل خيول ،وكانوا ي�رضبون الكرة بالع�صي ،تطورت هذه اللعبة واختلفت فيما
بعد اختالفًا كل ًيا ،ف�أ�صبحت ب�شكلها احلايل ،حيث �أزيلت الرباميل ،و�أ�صبح الالعب يعوم ،ويلتقط
الكرة باليد وميررها باليد ،ويحت�سب الهدف للفريق الذي ي�ستطيع �إدخال الكرة يف مرمى اخل�صم.
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ري ا ُ
عما َب َد�أَ ْت بِهَ ،ح ْج ًَما
ُع ِرف َْت (الإِ َ�ش َ
يم َما ُتخ ُ
ُوم ُة غَ ُ
ار َها ب ُ
مل�ؤكَّ َدةِ ،ا َّلتِي َج َرى َت ْ�ضخِ ُ
اع ُة) ب�أ َّنها تِلكَ املَعل َ
ورةٍ َت ْخ َتل ُِف َّ
رب َعن ُه ،و�إِظْ َه ُ
ِ�ص َ
ور َت َها ا َ
ورةٍ
يما ،وب ُ
ار َم ُ
َ
ار َها َت ْه ِوي ًال و َت ْعظِ ً
وجو َد ٌة ،و َلك ِْن َي ُت ُّم ِ�إظْ َه ُ
ِ�ص َ
وم ْ�ض ُمو ًنا ،وبمِ َ ا ُي َخال ُِف ُ�ص َ
حلقِي َق َّيةَ ،ف َِه َي ِ�إ ًذا فيِ الأَ ْ�صلِ �أَ ْخ َب ٌ
َ
اعة)ً.
مخُ ْ َت ِلفَةٍ َع ْن َحقِي َق ِت َهاَ ،ف�أ ْ�ص َب َح ْت ِب َذلِكَ (�إِ َ�ش َ
اع) ا َ
ِيث
اع) ،و ُيقالُ َ :
خلبرَ ُ فيِ ال َّن ِ
ار ٌة َع ْن َ�أ ْق َو ٍال �أَو �أَ ْخ َب ٍار َ�أو �أَ َحاد َ
(�ش َ
�أَ َّما (ال�شَّ ائ َِع ُة) ف َِه َي َم ْ�ص َد ٌر لـ (�أَ َ�ش َ
ا�س (�شُ ُيوعً ا) ،ف َِه َي عِ َب َ
�ض َِ ،أ
ون ال َّتث َُّبتِ
ول ْغ َر ٍ
ُون َم ْغلُوطَ ةًَ ،ي ْخ َت ِل ُق َها ال َب ْع ُ
ام ُة ـ غَ ا ِل ًَبا ـ ِبن َِّيةٍ َح َ�سنَةٍ ُ ،د َ
غَ ا ِل ًبا َما َتك ُ
ا�ض َلي َِ�ست ب َِحمِ ي َدةٍ ِ ،ل َي َت َنا َق َل َها ال َع َّ
ُون ا َ
وعلي ِه َف�إِ َّن ُه
فيِ ِ�ص َّح ِت َها� ،أو ال َّت َحقُّقِ مِ ْن ِ�ص ْدقِ َم َ�ضامي ِن َها ،وبِال َّتاليِ ُه َنا َيك ُ
خلبرَ ُ (ال�شَّ ائ ُِع) َقد ا ْن َت�شرَ َ وذ َ
َاع و ظَ َه َرَ ..
ور َد ْت ُه فيِ َم�ضامِ ي ِن َها،
َاع َها،
ار ا َّلتِي اَل ُي ْعل َُم َم ْن �أَذ َ
ولي�س َم ْعل ً
َ
يمُ ْ ِك ُن َنا القَولُ ِب�أَ َّن (ال�شَّ ائ َِع َة) هِ َي ِتلْكَ الأَ ْخ َب ُ
ُوما ِ�ص َّح ُة َما �أَ َ
وم لـ ( َقالُوا)� ،أو ( َز َع ُموا).
هول ُة امل َْ�ص َد ِر� ،أو ُت ْن َ�س ُب كَ َما ُهو َحا ُل َنا ال َي ُ
و�إنمَّ َ ا هِ ي مجَ ْ ُ
وهن َ
َاك
ولقد ُفتنِ َ الكث ُري منَّا ِبـ (الإ�شَ َاعاتِ ) و(ال�شَّ ا ِئ َعاتِ ) ،وذ ِل َك ِمن ُ
حيث ُح ْ�س ُن ْا�س ِتقْبا ِل َها ،و َت ْ�ص ِديقُ َم ْ�ض ُمو ِن َها ،وال َّت َح ُّد ُث ُهنَا ُ
عن َ
ُو�سنا ،ومن ثم َن�شرْ ُ ها ،واال�ستمرا ُر يف ترديد َِها!!
ْ
ذلك ا َمل ْ�ض ُم ِ
ونَ ،ب ْل وال َع َم ُل على ِزياد ِته َوفْقَ �أهوا ِئنَا ،ومبا تتمنَّا ُه ُنف ُ
َ
َ
ْ
ْ
وم ْن غَ ِري االكترِ َاثِ ِ�إىل
داع َياتِ ال َّناتجِ َ ِة ع ْن َهاِ ،
ائج ال ِتي َت�أ ِتي ِب َها ،و َع َد ُم االل ِتفَا َت ِة �إىل َح ْج ِم ال َّت ِ
و ُدونمَ َا النَّظ ُر يف ِتلك ال َّن َت ِ
َما َ�س ُت ْل ِح ُق ُه ِمن َم� ٍآ�سَ ،على ال َف ْر ِد �أو ا ُمل ْج َت َم ِع.
اعةِ) �أَو (ال�شَّ ائ َِعةِ) وظَ اهِ َر َة ا ْنت َِ�شا ِر َها ،و َذلِكَ مِ ْن خِ اللِ َجوان َِب ُم َت َع ِّد َدةٍ ،
الج َق ِ�ض َّي َة (ال َإ�ش َ
وال ْإ�سلاَ ُم مِ ْن َجا ِن ِب ِه َع َ
َ�ض ًال َع ْن ال َّت َف ُّك ِر فيِ َع َواقِ ِب َهاَ ..ف َيقُولُ ا َ
ملولىَ ُ�س ْب َحا َن ُه فيِ كِ َتابِه
َي�أتِي َعلى َر�أ�سِ َها ال َّت َث ُب ُت ،و َذلِكَ ال َّناقِ لُ َل َها ،ف ْ
ُ
اءكُ ْم فَا�سِ ٌق ِب َن َب�إٍ َف َت َب َّي ُنوا  ) ...ويف قراءةٍ �أخرى ( َف َتث ََّب ُتوا).
ال َع ِزي ِزَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
ِين � َآم ُنوا �إِن َج َ
وحف ِْظ َها ِم ْن كُ ِّل َقذ ٍْف و ِ�إف ٍْ��كَ ،ف َت َو َّع َد ُ�س ْب َحا َن ُه محُ ِ ّبي َر َو ِاج (ال�شَّ ا ِئ َعاتِ )
ون �أَل ِْ�س َن ِت َنا ِ
و َق ْد �أَ َم َر َنا ُ�س ْب َحا َن ُه ِب َ�ص ِ
ون
ور ِة ال ُّنو ِر�( :إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه ِب�أَل ِْ�س َن ِت ُك ْم َو َتقُو ُل َ
وم َر ِّددِي َها و َنا ِق ِل ْي َها ِبال َعذ ِ
ُ
َاب الأَ ِل ِيم َ ،ف َقالَ َت َعالىَ فيِ الآ َي ِة (ِ )١٥م ْن ُ�س َ
َ
َ
َ
ِب�أ ْف َواهِ كُم َّما َل ْي َ�س َلكُم ِب ِه ِع ْل ٌم َوتحَ ْ َ�س ُبو َن ُه َه ِّي ًنا َو ُه َو ِعن َد اللهَّ ِ َع ِظي ٌم) َفقَد �أ َم َر ا ُ
ي وال َّت َث ُّبتِ َ ،ذ ِلكَ �أ َّن ُه ل
هلل ِبال َّت َب ُنّ ِ
وم ِة ا َّل ِتي َي ْح ِم ُل َها ..و َي َت�أَ َّتى ال َّت َث ُّب ُِت ِب ُط ُر ٍق �شَ َّتى،
ون �أَ ْن َيك َ
َي ِح ُّل ِل ْل ُم ْ�س ِل ِم �أَ ْن َي ُب َّث َخرباً ُد َ
ُون ُم َت�أَ ِك ًَدا ِم ْن ِ�ص َح ِة المْ َ ْع ُل َ
جل َه ِة ا َ
اع ُة)
ِ
االخ ِت َ�ص ِ
مل ْع ِن َّي ِة بمِ َ ا تحَ ْ ِم َل ُه (الإِ�شَ َ
اع الأَ ْم ِر لأَ ْه ِل ْ
الر ْ�س ِم َّي ِة� ،أَو ِت ْل ُك ْم ا ِ
وم ْن َها �إِ ْر َج ُ
الم َّ
ا�ص ،كَ َو َ�سا ِئ ِل الإِ ْع ِ
وم ْع ِر َفةً ،وكَ َذ ِلكَ
ِم ْن َم َ�ض ِ
اب ال ِعل ِْم ِبا َلأ ْم ِر ،و�أُولَئكَ القَا ِد ِر َ
ام َ
الر� ِأي وال ِف ْك ِر ِمن �أَ ْ�ص َح ِ
ين َعلى ال َّت ْمي ِي ِز َع ْق ًال َ
ني ،و�أَ ْه ِل َّ
وم َدى ُمطَ ا َب َق ِة محُ ْ َت َو َاها ِل َوا ِق ِع ا َ
ال ِمن ِخ َال ِفه � ..أَ َّما ِفي َما َي َت َع َّلقُ ِبال َّنا ِق ِل
حل ِ
�أَ َ
ي�ض ًا ال َّت َف ُّك ِر فيِ محُ ْ َت َوى (الإ�شَ َ
اع ِة)َ ،
يح ُم ْ�س ِلم( :كَ َف َى ِبا َمل ْر ِء
وال�سال َُم كَ َما َو َر َد فيِ َ�ص ِح ِ
ال�س َّن ُة النبو َّي ُة فيِ َحدِي ِث ِه َع َل ِي ِه َّ
لـ (الإِ�شَ َاع ِة) َف َق ْد َق ْال َْت َع ْن ُه ُ
ال�صال ُة َّ
وم ْن َج َوا ِن َب ُم َعالجَ َ ِة ا ِلإ ْ�سال َِم ِلظَ اهِ َر ِة (الإ�شَ َاع ِة) وا ْنتِ�شَ ا ِر َها ال َّت َف ُك ُر فيِ َع َوا ِق ِب َها،
كَ ِذ ًَبا �أَ ْن ُي َح ِّدثَ ِب ُك َّل َما َ�س ِم َع)ِ .
ُوف َ �أف َْرا ِدهَِ ،ف َت ْع َملُ َعلى َخل َْخ َل ِة َو ْح َد ِة َذ ِلكَ ا ُمل ْج َت َم ِع،
ني ُ�صف ِ
وما َ�س َت ُ�ؤولُ ِ�إلَي ِه �أَ ْح َوالُ ا ُمل ْج َت َم ِع َحالَ َت َوغُّ ِل َت�أ ِث َريا ِت َها َب َ
َ
العميد الركن/
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ات وبمِ َ ا
وع ْر َ�ض ًة ِل ْل ُم�ؤ ََام َر ِ
ا�س ِك ِه ،وتمَ ْ زِيقِ لحُ ْ َم ِته ،وتَ�شْ تِيتِ َر َوا ِب ِط ِه ،و ُي ْ�ص ِب ُح َه َد َف ًا ِل ُك ِّل ُم ْغ ِر ٍ
ومترَ َ ِّب ٍ�صَ ،ب ْل ُ
�ض ُ
و َز ْع َز َع ِة تمَ َ ُ
ني َذاكَ َ ،ل َي ُ�ص ُّد ال َو ِاح ُد ِم َّنا َعن ال ِآخ ِرَ ،بل َعن ا َ
اع ُة
ائ�س ،و ِبال َّتاليِ ِ
ُي َحاكُ ِمن ال َّد َ�س ِ
وح َ
ا�ص ًة ِ�إذَا َما �أُ ْح ِ�س َن ِ�ص َن َ
حلقِّ و� ْأه ِل ِهَ ،خ َّ
ني ا َ
َاح�شَ ُة وال َب ْغ َ�ضا ُء.
ا�س �أف َْرا ِدهَِ ،ب ْل َت ِ�صلُ ِب َها �أَ ْن َت ِ�شي َع ِب َو ِا�سطَ ِت َها الف ِ
جل ْم ِع ،و ُت َث ِّب ُط ِمن َح َم ِ
(الإ�شَ َاع ِة)َ ،ف ِه َي ُتف َِّرقُ َب َ
َ
واء
وال َ�شكَّ فيِ �أَ َّن (الإِ َ�ش َ
اع َة) ُت ُع ُّد َج ِريمْ َ ًة ِ�ض َّد �أ ْم ِن الف َْر ِد  ،و امل ُْج َت َم ِع ،وبِال َّتاليِ كَ ْم َيا ُت َرى َح ْج ُم ُج ْر ِم َ�صاحِ ِب َها�َ ،س ٌ
َار ِة ال َبل َب َل ِة بمَ َا ُت�ؤَ ِّدي ِه
فيِ َح ّق ذَاتِه� ،أو َمن َحولِه مِ ْن �أفْرا ِد مجُ ْ َت َمعِه!! َ ..ف ُهو ذلكَ ا َّلذِي َي ْ�س َت ْهد ُِف �أُ َّم َت ُهِ ،ب َز ْر ِع َّ
ال�شكِ  ،و ِ�إث َ
َو�ضى.
اب والف َ
مِ ْن ْ
اال�ضطِ َر ِ
اب ال�شَّ دِي َدَ ،
وك َذ ِل َك
اف) ُل َغ ًة ْ
وم ْعنَى (الإ ْر َج ِ
ُوها َفقَد َو َ�ص َف ُه ْم ا َملولىَ ُ�س ْب َحانَه ِبا ُمل ْر ِج ِف َ
وم ْط ِلق َ
� َّأما َع ْن ُم َر ِّو ِجي (الإ�شَ َاع ِة) ُ
نيَ ،
اال�ض ِط َر َ
ا َ
َال َت َعالىَ
حل ُ
َّا�س ،وقَد ق َ
ال�سي َئ ِةَ ،ف ِه َي بمِ َ ثَا َب ِة ال ِف ْت َن ِةَ ،ك ْو ُن َها ال َين�شَ �أُ َع ْن َها ُ�س َوى ْ
اال�ض ِط َر ِاب َبينْ َ الن ِ
ال َع َلى اال ْن ِغ َم ِ
ا�س فيِ الأَ ْخ َبا ِر َّ
ُون فيِ المْ َ دِي َن ِة َل ُن ْغ ِر َينَّك ِب ِه ْم ُث َّم ال
ِين فيِ ُق ُلو ِب ِه ْم َم َر ٌ
�ض َوالمْ ُ ْر ِجف َ
ُون َواَ َّلذ َ
فيِ ُ�سو َر ِة الأَ ْح َز ِاب ،الآيتني (َ ( :)٦١ ،٦٠ل ِئ ْن لمَ ْ َي ْن َت ِه المْ ُ نَا ِفق َ
زالت ال ِف ْت َن ُة َنا ِئ َم ًة َول ََعنَ ا ُ
هلل َمنْ �أ ْيقَظَ َها).
ني �أَ ْي َن َما ُث ِقفُوا �أُ ِخذُوا َو ُق ِّت ُلوا َت ْق ِتي ًال) ،وكما ُر ِو َي ب�أنه( :ما ْ
ُي َجا ِو ُرونَك ِفي َها �إال َق ِلي ًال َم ْل ُعو ِن َ
وم  ،و ِب ُ�صورةٍ ال ِف َت ٍة ،وبمِ َ ا َي ْ�س َت ْدعِ ي ال َّت َوق َُّف عِ ْن َد َها،
َ
وهذِه الظَّ اهِ َر ُة َبا َت ْت َت ْ�س َت�شرْ َ ي َبي َن َنا ،و َت ْز َدا ُد َم َ�س َ
اح ُة َح ْج ِم �أَ ْ�ص َحا ِب َها َي ًَ
وما َبعد َي ٍ
َ
مل َِعا َ
ات ا ُ
ي�صا ،ومِ ْن ُث َّم َو ْ�ض ُع ا ُ
امل َعا�صرِ ِ وا ّلذِي َي�شْ َه ُد َتطَ ُو ًَرا َت َق ِن ًَّيا
جل ِ
ملنَا�سِ َب ِة َل َها ..وقَد �أ ْ�س َه َم َت َو َ�سا ِئلُ اال ِّت َ�ص ِ
ا�س ًة وتَ�شْ خِ ًَ
د َِر َ
ال فيِ َعا ِمل َنا ُ
ال�س ْل ِب َّي ُة ِل ِتلكَ ال َّتقَني ِة بمِ ا ال ُيفِي ُد وال َي ْنف َُع.
ُم َت َنام ًيا فيِ َر َو ِاج كُ ٍّل مِ ْن (الإ�شَ َ
اال�ست ِْخ َد َام ُ
اعةِ)و (ال�شَّ ا ِئ َعةِ)ُ ،
وع ْمقِ َت�أ ِث َريا ِت َها ،وقَد كَ ثرُ َْت ْ
ات َّ
وختَا ًَما ،لأَ ُق ُ
ول ُهنَا َد ِاع ًَيا ا َملولىَ ُ�س ْب َحا َنهُ( :ال َّل ُه َّم ْاح َف ْظ ال ِبال َد َو َم ْو اَل َنا َجلاَ َل َة ُ�س ْل َط ِان اَ ْل ِبال ِد اَلمْ ُ َف َّدى ِمن �شرَ ِّ ال ِف نَ ِتَ ،ما َظ َه َر ِم ْنهَا و َما َب َطن ،ال َّل ُه َّم � ِآمينْ ) ..و ِ�إىل اللِّ َقـاءِ.
ِ
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ْا�س ِت ْ�ش َرا ُء الإِ َ�شاعَ ِة َّ
وال�شا ِئ َع ِة  ،و ُم َر ِّو ُجوهَ ا
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