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م�سرية النه�ضة ال ُعمانية احلديثة املباركة ترتكز على �أ�س�س را�سخة ،ومبادئ ثابتة ،و�أهداف �شاخمة ،وت�سري بخطى
واثقة ،ووفق نهج مدرو�س بعناية فائقة ،قاطعة خطط مراحلها الزمنية ،و�أولوياتها املتعددة ،بعزمية ال تلني ،ال حتدها
حدود ،وال تثنيها العوائق وال�صعوبات ،فالطموحات ج�سام ،والآمال عظام ،وبالإ�رصار الذي ال تردد فيه وال انح�سار �أو
تراجع ،يتم التغلب على ال�صعوبات ،وحتقيق املعجزات ،ومت�ضي امل�سرية املظفرة دائما و�أبدا بثبات نحو الرقي والعال،
حمققة مزيدا من التقدم والرخاء ،على هذه الأر�ض الطيبة� ،أر�ض ُعمان التاريخ واحل�ضارةُ ،عمان الأ�صالة و احلداثة،
من �أق�صى جنوبها يف �أعايل جبالها ال�شماء يف حمافظة ظفار� ،إىل �أق�صى �شمالها يف جبال حمافظة م�سندم ال�شاخمة،
حتكي مدنها وقراها ،و�سهولها و�أوديتها ،ملحمة وطنية من �أجل اال�ستمرار يف بناء ُعمان ب�سواعد وهمم �أبنائها� ،أمنا
نواح كثرية ومتعددة،
وا�ستقرارا ،رخاء وازدهارا� ،إنها ُعمان املتفردة يف نهجها ،ويف خ�صو�صيتها و�أ�صالتها يف ٍ
ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص يف هذا املقام ،ذلك الرابط الو�شيج املتني القائم واملتمثل يف العالقة املتجذرة التي
تربط القائد املفدى ب�أبناء �شعبه الويف� ،إنه النهج القومي ،والنموذج املتفرد الذي �أكد عليه قوال وعمال املغفور له ب�إذن
اهلل تعاىل جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد طيب اهلل ثراه ،وبعون اهلل وتوفيقه ي�سري على نهجه ويرت�سم خطاه موالنا
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه ،و�سدد على طريق اخلري خطواته
املباركة.
ويف هذا الإطار ،وتعميقا للتوا�صل الدائم الذي يوليه جاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -تف�ضل جاللته
فالتقى بعدد من �شيوخ واليات حمافظة ظفار ،وذلك بقاعة احل�صن يف حي ال�شاطئ يف والية �صاللة ،وبالرغم من
الظروف اال�ستثنائية التي متر بها ال�سلطنة مع �سائر دول العامل جراء جائحة (كوفيد � )١٩إال �أن جاللته � -أبقاه اهلل -
حر�ص على هذا اللقاء املهم ،ويف هذه املرحلة بالذات التي ت�شكل انطالقة جديدة نحو اال�ستمرار يف م�سرية النه�ضة
املباركة ،والتنمية ال�شاملة امل�ستدامة يف البالد ،التي �أعقبت الت�شكيل الوزاري اجلديد ،وهيكلة اجلهاز الإداري للدولة،
التي ت�أتي مواكبة لتفعيل انطالق (ر�ؤية ُعمان  ،) ٢٠٤٠وت�أكيدا على �أن ُعمان ما�ضية بكل عزم يف تنفيذ براجمها
ال�شاملة ،وخططها الر�صينة ،وفقا لهذه الر�ؤية احلكيمة التي ت�ست�رشف امل�ستقبل الزاهر لأبناء ُعمان ،وحتقق تعزيز
املكا�سب واملحافظة عليها و�إدامتها ،واال�ستمرار يف حتقيق معدالت �أف�ضل يف النمو ،واخلري العميم للوطن واملواطن.
لقد كان لقاء جاللة ال�سلطان املعظم � -أعزه اهلل  -ب�شيوخ واليات حمافظة ظفار يحمل يف م�ضامينه املعاين
ال�سامية اجلليلة ،والأهداف النبيلة ك�أول لقاء يجمع بني القائد املفدى ب�أبناء �شعبه الويف ،والذي ي�أتي ت�أكيدا على
مدى حر�ص جاللته � -أعزه اهلل  -على اال�ستماع عن قرب لأبناء �شعبه ،فقد �أ�سدى جاللته توجيهاته الكرمية يف
حوار مبا�رش مبا فيه اخلري واالزدهار والرقي ،وكذلك حر�ص جاللته  -حفظه اهلل  -على االطالع على احتياجات
ومطالب والياتهم ،ويناق�شهم يف تلك االحتياجات ،والعمل على تلبيتها مبا يخدم املجتمع وامل�صلحة الوطنية ،يف
جميع القطاعات اخلدمية احلكومية املرتبطة بالتنمية ال�شاملة ،وحتقيق املزيد من الرخاء واالزدهار والعي�ش الكرمي
للمواطن� ،أين ما كان على �أر�ض ُعمان الطيبة ،ويف جميع حمافظات ال�سلطنة.
حفظ اهلل جاللته بعني رعايته ،و�أبناء ُعمان الأوفياء الكرام يف عز وازدهار ،و�أدام على البالد نعمه الوا�سعة ،و�أن
هيئة التحرير
تبقى م�سريتها املباركة متدفقة بخرياتها العميمة.
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الآراء الواردة يف املقاالت املن�شورة يف هذه املجلة
تعب �إ ّ
ال عن �آراء كاتبيها فقط وال يجوز �إعادة
ال رّ
الن�شر �أو االقتبا�س �إال ب�إذن م�سبق
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جاللــة ال�سلطــان املعظــم يلتقــي بعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مــن �شيــوخ واليــات حمافظــة ظفار

تعمي ًقا للتوا�صل الدائم بني ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -و�أبناء
الوطن على امتداد هذه الأر�ض الطيبة تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم  -حفظه اهلل ورعاه-
فالتقى يوم  9/15بعدد من �شيوخ واليات حمافظة ظفار ،وذلك بقاعة احل�صن بحي ال�شاطئ بوالية �صاللة.
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و�أ����س���دى ح����ضرة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة
ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم – حفظه
اهلل ورعاه  -توجيهاته الكرمية يف حوار
مبا�رش بني القائد و�شعبه الويف ملا فيه
خري وازدهار ورقي هذا البلد الغايل.
وي�أتي هذا اللقاء املبارك لعاهل البالد
ليعب عن حر�ص جاللته الدائم
املفدى رِّ
على االلتقاء باملواطنني ليطّ لع على
احتياجاتهـــــــم ومتطلبــات والياتهم
ع��ن ق���رب ,وي�ستمع �إىل مالحظاتهم
ومقرتحاتهم ب�ش�أن اخلدمات التنموية
وتطويرها وتعزيز دور اجلهات احلكومية

جاللت��ه ي�س��دي توجيهات��ه يف ح��وار
مبا�شر بني القائ��د و�شعبه الويف ملا فيه
خري وازدهار ورقي هذا البلد الغايل
i i i i

يعب عن حر�ص
اللقاء املبارك لعاهل البالد املفدى رِّ
جاللته الدائم على االلتقاء باملواطنني ّ
ليطلع على
احتياجاتهم ومتطلبات والياتهم عن قرب
i i i i

تعزيز دور اجلهات احلكومية يف �إي�صال اخلدمات
ملختلف �أرج��اء البالد يف �إطار اخلط��ط التنموية
ال�شاملة وامل�ستدامة
7
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يف �إي�صالها ملختلف �أرج��اء
البالد يف �إطار اخلطط التنموية
ال�شاملة وامل�ستدامة.
ح�رض اللقاء �صاحب ال�سمو
ال�سيد ذي ي��زن ب��ن هيثم بن
ّ
ط��ارق �آل �سعيد وزي��ر الثقافة
والريا�ضة وال�شباب ,و�صاحب
ال�سيد بلعرب بن هيثم بن
ال�سمو ّ
ال�سيد
طارق �آل �سعيد ,ومعايل ّ

العــدد 525
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خالد بن هالل البو�سعيدي وزير
ديوان البالط ال�سلطاين ،ومعايل
ن�رص ب��ن حمود الكندي �أم�ين
ع��ام �ش�ؤون البالط ال�سلطاين,
ال�����س��ي��د حم��م��د بن
وم���ع���ايل
ّ
�سلطان البو�سعيدي وزير الدولة
وحمافظ ظفار ,و�سعادة ال�شيخ
نائب حمافظ ظفار ,و�أ�صحاب
ال�سعادة والة املحافظة.

9
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ح�ضـرة �صـاحب اجلاللـة ال�سلطـان هيثم بن طارق املعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  -حفظه اهلل ورعـاه  -يرت�أ�س اجتمـاع اللجنـة العليا املكلفـة
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو�س كورونا (كوفيد )19-يف بيت املعمورة العامر بوالية �صاللة

تف�ضل ح�ض��رة �صاحب
ّ
اجلالل��ة ال�س��لطان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م  -حفظه اهلل
ورع��اه  -فرت�أ�س يوم 9/17
اجتما ًعا للجنة العليا املكلفة
ببح��ث �آلي��ة التعام��ل مع
التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد)19-
وذل��ك يف بي��ت املعم��ورة
العامر بوالية �صاللة.

وقد ا�سته ّل جاللة ال�سلطان
املعظم � -أع ّزه اهلل  -االجتماع
بالتعبري عن ارتياحه الكبري ل�سري
تعامل احلكومة مع اجلائحة
و�آثارها املتعددة على خمتلف
القطاعات ،م�ؤك ًدا جاللته – حفظه
اهلل  -على �أن اجلهود احلكومية
يف هذا ال�ش�أن تهدف يف املقام
العــدد 525
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الأول �إىل حماية املواطن واملقيم
من الإ�صابة بهذا املر�ض اخلطري،
وا�ستمرار م�ؤ�س�سات الدولة يف
تقدمي خدماتها ،ودعم االقت�صاد
ال�سبل التي ت�ضمن
الوطني ب�ش ّتى ُ
ا�ستمرارية �أن�شطة القطاع اخلا�ص
يف �أدائه لأعماله.
وقد اطّ لع جاللته –�أيده اهلل–

على م�ستجدات اجلائحة وتزايد
�أعداد الإ�صابات على امل�ستويني
املحلّي والعاملي� ،إ�ضافة �إىل
العلمية الرامية �إىل
التطورات
ّ
التو�صل �إىل لقاح للوقاية من
ّ
الإ�صابة باملر�ض.
كما اطّ لع جاللته � -أبقاه
اهلل  -على الو�ضع الوبائي لهذه

اجلائحة يف ال�سلطنة واجلهود
الكبرية املبذولة الحتوائها من
ال�صحي ،و�أك ّد جاللته
قبل القطاع
ّ
 حفظه اهلل  -على �أن هذا القطاع�سيحظى باملزيد من الدعم مبا
ميكنه من اال�ستمرار يف �أداء
الأدوار النبيلة املنوطة به .كما �أكّ د
جاللة ال�سلطان املُعظم  -حفظه
اهلل ورعاه  -على �رضورة اتباع
جميع امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة
الأ�ساليب املبتكرة التي توازن بني
ال�صحية وا�ستمرارية
ال�رضورات
ّ
تقدمي تلك امل�ؤ�س�سات خلدماتها
وممار�سة �أن�شطتها املختلفة.
عب
ويف ختام االجتماع رّ
ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
هيثم بن طارق املعظم  -حفظه
اهلل ورعاه  -عن �شكره وتقديره
جلميع امل�ؤ�س�سات التي تت�ص ّدى
لهذه اجلائحة يف ال�سلطنة ،م�ؤك ًدا
 حفظه اهلل  -على �أن حكومةال�سلطنة �ست�ستمر يف جمابهة
ال�س ُبل ،داع ًيا
اجلائحة مبختلف ُ
مين بال�شفاء العاجل
اهلل تعاىل �أن ّ
وال�صحة والعافية لكل من �أ�صيب
بهذا املر�ض ،و�أن يرفع ج ّل وعال
هذا البالء عن الب�رشية جمعاء كي
ت�ست�أنف م�سريتها نحو �آفاق �أرحب
من التنمية واالزدهار.

[ جاللته يعرب عن ارتياحه الكبري ل�سري تعامل احلكومة مع
اجلائحة و�آثارها املتعددة على خمتلف القطاعات
[ جاللته ي�ؤكد ب�أن جهود احلكومة يف هذا ال�ش�أن تهدف يف املقام
الأول �إىل حماية املواطن واملقيم من الإ�صابة بهذا املر�ض اخلطري
[ جاللته ي�ؤكد ب�أن القطاع ال�صحي �سيحظى باملزيد من الدعم
مبا ميكنه من اال�ستمرار يف �أداء الأدوار النبيلة املنوطة به
[ جاللته يعرب عن �شكره وتقديره جلميع
امل�ؤ�س�سات التي تت�صدى لهذه اجلائحة يف ال�سلطنة
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معايل وزير الدفاع باململكة املتحدة يقوم بزيارة لل�سلطنة

�صاحــب ال�سم ــو ال�سيد نائب رئي�س ال ـ ــوزراء ل�ش�ؤون الدفاع يعقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جل�سة مباحثات ر�سمية مع معايل وزير الدفاع باململكة املتحدة
معايل وزير الدفاع باململكة
املتحدة يقدم �شكره وتقديره
لل�سلطنة على دورها على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل

عقدت مبق��ر وزارة الدفاع مبع�سكر
املرتفعة ي��وم  9/9جل�سة املباحثات
الر�سمي��ة ب�ين �صاح��ب ال�سم��و ال�سيد
�شه��اب بن ط��ارق بن تيم��ور �آل �سعيد
نائ��ب رئي�س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدفاع
ومع��ايل ب��ن واال���س وزي��ر الدف��اع
باململكة املتحدة.
رحب �صاحب ال�سمو
يف بداية اللقاء ّ
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ال�سي��د نائ��ب رئي���س ال��وزراء ل�ش�ؤون
عب عن
الدفاع مبعايل ال�ضي��ف الذي رّ
�سعادته بزيارة ال�سلطنة ،عقب ذلك مت
ا�ستعرا���ض م�سرية العالق��ات الثنائية
الوطي��دة التي تربط ال�سلطنة باململكة
املتح��دة ال�صديق��ة ،وبح��ث عالق��ات
التع��اون القائمة ب�ين وزارتي الدفاع
و�سبل تعزيزها ،كم��ا تطرق اجلانبان

�إىل اتفاقي��ة الدفاع امل�شرتك والت�أكيد
عل��ى �أهميته��ا مب��ا يحق��ق امل�صال��ح
امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني.
ح��ضر جل�س��ة املباحث��ات م��ن
اجلان��ب العم��اين مع��ايل حمم��د ب��ن
نا�رص بن حممد الرا�سبي الأمني العام
ب��وزارة الدفاع ،واللواء الركن مطر بن
�سامل ب��ن را�شد البلو�ش��ي قائد اجلي�ش
ال�سلط��اين العماين ،كم��ا ح�رضها من
اجلان��ب الربيط��اين �سع��ادة هيم���ش
كاول �سف�ير اململك��ة املتحدة املعتمد
لدى ال�سلطنة ،والوف��د املرافق ملعايل
ال�ضيف.
 lوا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق �أول
�سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب
ال�سلط��اين مبكتبه يوم  9/9معايل بن
واال�س وزير الدفاع باململكة املتحدة
والوفد املرافق له.
رح��ب مع��ايل الفري��ق �أول
وق��د ّ

وزير املكت��ب ال�سلط��اين مبعايل وزير
الدف��اع الربيط��اين ،م�ؤك��داً على عمق
العالق��ات التاريخي��ة الرا�سخ��ة م��ع
اململكة املتحدة ال�صديقة ،وما �شهدته
م��ن تط��ور يف العدي��د م��ن املجاالت
لالهتم��ام ال��ذي تولي��ه القيادتان يف
البلدي��ن ،من جانبه ق��دم وزير الدفاع
الربيط��اين �شك��ره وتقدي��ره لل�سلطن��ة
ودوره��ا عل��ى ال�صعيدي��ن الإقليم��ي
وال��دويل ،ودور ال�سلطن��ة يف توطي��د
عالق��ات ال�صداق��ة والتفاه��م ،كم��ا
جرى خ�لال اللق��اء ا�ستعرا�ض م�سرية
العالق��ات الطيب��ة التي ترب��ط البلدين
ال�صديقني� ،إىل جانب التطرق لعدد من
الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
ح��ضر املقابل��ة �سع��ادة هيم���ش
كاول �سف�ير اململك��ة املتحدة املعتمد
لدى ال�سلطنة.
 lكم��ا ا�ستقب��ل ي��وم  9/8معايل
ال�سي��د ب��در ب��ن حم��د ب��ن حم��ود
ي وزير اخلارجية معايل بن
البو�سعيد 
واال�س وزير الدفاع الربيطاين.
وج��رى خ�لال االجتم��اع بح��ث
العالق��ات الثنائي��ة و�سب��ل تطويره��ا
يف �سي��اق االتفاقية ال�شاملة لل�صداقة
الرا�سخ��ة والتع��اون الثنائي واتفاقية
الدفاع امل�شرتك ،كما مت بحث الق�ضايا
الإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك.
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�سي عد ًدا من رحالت الإغاثة اجلوية والبحرية �إىل جمهورية ال�سودان ال�شقيقة
بتوجيهات �سامية  ...ال�سلطنة ُت رّ

معالـي وزيـر الدفـاع الربيطـانـي
يـزور حمافظــــة م�سندم واملنطقـة
االقت�صادية اخلــا�صة بالدقم
 lويف �إط��ار زيارته لل�سلطنة قام
ي��وم  9/8مع��ايل ب��ن واال���س وزي��ر
الدف��اع باململك��ة املتح��دة والوف��د
املرافق ل��ه بزيارة ملحافظ��ة م�سندم.
وقد رافق معايل ال�ضيف خالل الزيارة
الل��واء الرك��ن طي��ار مط��ر ب��ن عل��ي
العبي��داين قائ��د �سالح اجل��و ال�سلطاين
العماين.
 lكم��ا ق��ام ي��وم  9/9مع��ايل
وزي��ر الدف��اع باململك��ة املتح��دة
والوف��د املراف��ق ل��ه بزي��ارة للمنطقة
االقت�صادي��ة اخلا�ص��ة بالدق��م ،حيث
كان يف ا�ستقبال��ه �سع��ادة املهند���س
�أحم��د بن ح�س��ن الذي��ب نائ��ب رئي�س
الهيئة العام��ة للمناط��ق االقت�صادية
اخلا�صة واملناطق احلرة.
وقد ا�ستمع مع��ايل ال�ضيف والوفد
املراف��ق له خ�لال الزي��ارة �إىل �إيجاز
ع��ن املنطقة وما تتمتع ب��ه من موقع
�إ�سرتاتيج��ي مه��م ،وم��ا حتوي��ه م��ن
مراف��ق ومن�ش���آت ,وم��ا ت�شه��ده م��ن
م�شاري��ع ا�ستثمارية متنوعة .كما قام
معالي��ه والوف��د املراف��ق بجول��ة يف
بع�ض مرافق ومن�ش�آت املنطقة.
 lوكان مع��ايل وزي��ر الدف��اع
باململكة املتح��دة قد و�صل �إىل البالد
م�س��اء ي��وم  9/7يف زي��ارة ر�سمي��ة
لل�سلطن��ة ا�ستغرق��ت ثالثة �أي��ام حيث
كان يف ا�ستقبال��ه بقاع��دة ال�سي��ب الرحب��ي م�ساع��د رئي���س �أركان قوات �سف�ير اململك��ة املتح��دة املعتمد لدى
اجلوي��ة -كم��ا كان يف ال��وداع -ال�سلط��ان امل�سلحة ل�ل�إدارة وعدد من ال�سلطن��ة ،وملح��ق الدف��اع الربيطاين
العمي��د الركن بحري �سي��ف بن نا�رص كبار ال�ضباط ،و�سع��ادة هيم�ش كاول ب�سفارة اململكة املتحدة مب�سقط.
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بتوجيه��ات �سامي��ة من ح��ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�سلط��ان هيثم
ب��ن طارق املعظم القائد الأعلى  -حفظ��ه اهلل ورعاه  -قامت ال�سلطنة
بت�سي�ير رحالت �إغاثة جوية وبحرية �إىل جمهوري��ة ال�سودان ال�شقيقة،
تعر�ضت لها م�ؤخرا نتيجة الأمطار الغزيرة.
�إثر الفي�ضانات التي َّ
 lوق��د مت ت�سيري الرح�لات اجلوية بوا�سطة طائ��رات نقل ع�سكرية
تباع��ا ابتدا ًء من يوم
من �س�لاح اجلو ال�سلطاين ال ُعم��اين ،والتي �أقلعت ً
 9/14م��ن قاعدة امل�صنعة اجلوية ،والتي ا�ستم��رت عدة �أيام ,وحتمل
عل��ى متنها خمتلف االحتياج��ات الإن�سانية ال�رضوري��ة ومواد �إغاثية
متنوع��ة ،وذل��ك بالتن�سي��ق والتنظي��م م��ع الهيئ��ة ال ُعماني��ة للأعمال
اخلريية.
 lكم��ا �أبح��رت يوم  9/23من قاعدة �سعيد ب��ن �سلطان البحرية
وي�أت��ي ت�سيري هذه الرحالت يف �إطار امل�ساعدات واجلهود الإن�سانية
�سفينة نقل ع�سكرية م��ن البحرية ال�سلطانية العمانية ،حمملة مبختلف
االحتياج��ات الإن�ساني��ة ال�رضوري��ة وم��واد �إغاثي��ة متنوع��ة ،وذل��ك الت��ي تقدمه��ا ال�سلطن��ة للدول ال�شقيق��ة وال�صديقة يف احل��االت الطارئة
واال�ستثنائية.
بالتن�سيق مع الهيئة ال ُعمانية للأعمال اخلريية.

�صاحب ال�سمو ال�سيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
ي�ستقبل الفريق �أول قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقب��ل �صاحب ال�سمو ال�سي��د �شهاب بن طارق
بن تيمور �آل �سعيد نائب رئي�س الوزراء ل�ش�ؤون الدفاع
مبكتب��ه مبع�سك��ر املرتفعة ي��وم  9/10الفري��ق �أول
كينيث ماكينزي قائد القيادة الو�سطى الأمريكية.
يف بداي��ة اللقاء رحب �صاحب ال�سمو ال�سيد نائب
رئي���س ال��وزراء ل�ش���ؤون الدف��اع بال�ضي��ف ،متمني��ا
ل��ه طي��ب الإقام��ة بال�سلطن��ة ،بعده��ا مت ا�ستعرا�ض
جم��االت التع��اون الع�سكري��ة القائمة ب�ين ال�سلطنة
والواليات املتحدة الأمريكية و�سبل تعزيزها ،وبحث
عدد م��ن الأمور ذات االهتم��ام امل�شرتك بني البلدين
ال�صديقني.
ح��ضر املقابل��ة �سع��ادة لي��زيل �أم .ت�س��و �سفرية
الوالي��ات املتح��دة الأمريكية املعينة ل��دى ال�سلطنة
والوفد املرافق لل�ضيف.
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معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين ي�ستقبل الفريق �أول قائد القيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق �أول �سلط��ان بن
حمم��د النعماين وزي��ر املكت��ب ال�سلطاين يوم
 9/10الفري��ق �أول كيني��ث ماكين��زي قائ��د
القيادة الو�سطى الأمريكية والوفد املرافق له.
رح��ب مع��ايل الفريق
يف بداي��ة املقابل��ة ّ
�أول وزي��ر املكت��ب ال�سلط��اين بال�ضي��ف ،م��ن
جانب��ه ق��دم الفري��ق �أول كيني��ث ماكين��زي
�شك��ره وتقديره لل�سلطنة وم��ا من �ش�أنه تعزيز
�أط��ر التع��اون القائم بني ال�سلطن��ة والواليات
املتح��دة الأمريكي��ة ال�صديقة ،كم��ا مت خالل
اللقاء ا�ستعرا���ض م�سرية العالقات التاريخية
الرا�سخ��ة الت��ي ترب��ط اجلانب�ين يف كاف��ة
املج��االت وتطويره��ا مب��ا يحق��ق امل�صال��ح
امل�شرتك��ة للبلدي��ن ال�صديق�ين� ،إىل جان��ب
ا�ستعرا���ض ع��دد م��ن الق�ضاي��ا الراهن��ة على

ال�ساحت�ين الإقليمي��ة والدولي��ة ،والتطرق �إىل
عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك.

توزيع جوائز وزارة الدفاع للإجادة يف اخلدمات الإلكرتونية

ترجم��ة لتوجه��ات ال�سلطنة نح��و احلكومة
الإلكرتوني��ة وتفعي��ل خدماته��ا الرقمية ،ويف
�إط��ار اخلط��وات احلثيث��ة الت��ي تبذله��ا وزارة
الدف��اع نحو التحول الرقم��ي وتي�سري خدماتها
بوا�سط��ة �أنظم��ة تقني��ة املعلوم��ات احلديث��ة،
احتفلت يوم  9/7رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة بتوزيع جوائز الإج��ادة يف اخلدمات
الإلكرتونية بني �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة
والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع.
وج��اءت اجلائ��زة به��دف ت�شجي��ع �أ�سلح��ة
ق��وات ال�سلطان امل�سلحة ودوائ��ر وزارة الدفاع
على امل�سارعة يف تعزيز �أدائها وحت�سني كفاءة
عمله��ا وتي�س�ير خدماته��ا بوا�سط��ة التقني��ة,
وحتفيزه��ا على تفعي��ل اخلدم��ات الإلكرتونية
تلبي�� ًة الحتياج��ات العم��ل ،م��ن خ�لال �إحداث
حتول نوعي يف اخلدمات الإلكرتونية.
وق��د ج��اءت نتائ��ج اجلائ��زة ه��ذا الع��ام
بتحقيق الكلية الع�سكري��ة التقنية املركز الأول
عل��ى امل�ستوى الع��ام ،فيما ح�ص��ل �سالح اجلو
ال�سلط��اين العم��اين عل��ى املركز الث��اين  ،وجاء
اجلي���ش ال�سلط��اين العم��اين يف املرك��ز الثالث،
ه��ذا بالإ�ضاف��ة �إىل اجلوائ��ز املخ�ص�ص��ة يف
العديد من املجاالت التي حتقق �أهداف اجلائزة
والغايات املن�شودة.

ح��ضر املقابل��ة �سعادة �سف�يرة الواليات
املتحدة الأمريكية املعينة لدى ال�سلطنة.

افتتاح الدورة الرابعة والثالثني لكلية القيادة والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة
احتف��ل ي��وم  9/7بافتتاح ال��دورة الرابعة
والثالث�ين لل�ضب��اط الدار�س�ين بكلي��ة القي��ادة
والأركان لق��وات ال�سلط��ان امل�سلحة ،وذلك حتت
رعاي��ة العمي��د الرك��ن بح��ري عب��داهلل ب��ن علي
ال�سليمي �آمر كلية القيادة والأركان ،وقد اتخذت
الكلي��ة كاف��ة الإج��راءات االحرتازي��ة املتعلق��ة
بجائح��ة (كوفيد  )19وذل��ك حفاظا على �سالمة
امل�شاركني يف الدورة وهيئة التوجيه بالكلية.
ب��د�أ االحتف��ال ال��ذي �أقي��م يف مق��ر الكلي��ة
مبع�سك��ر بيت الفلج بتالوة �آيات عطرة من الذكر
احلكيم ،بعدها �ألقى �آم��ر كلية القيادة والأركان
راع��ي املنا�سبة كلم��ة رحب خالله��ا بال�ضباط
الدار�س�ين ،وحثه��م على املثاب��رة والعمل اجلاد
و�إظه��ار التع��اون وروح الفري��ق والتناف���س يف
البذل والعط��اء .وي�شارك يف ال��دورة �ضباط من
قوات ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة
الدفاع واجلهات الع�سكرية والأمنية الأخرى.
وجدي��ر بالذكر �أن كلية القي��ادة والأركان
تعد �إحدى امل�ؤ�س�س��ات التعليمية العالية بقوات
ال�سلط��ان امل�سلح��ة ،و ُتعن��ى بت�أهي��ل ال�ضب��اط
لت��ويل منا�صب قيادية يف خمتل��ف امل�ستويات،
والعم��ل ك�ضباط رك��ن  ،وذلك بتنمي��ة ثقافتهم
العلمي��ة والع�سكري��ة ،وتزويده��م باملع��ارف
والعل��وم وامله��ارات الت��ي تعينه��م عل��ى �أداء
عمله��م امل�ستقبل��ي ،كم��ا ُتنم��ي لديه��م التفكري
ال�سليم والتحليل املنطقي للمع�ضالت الع�سكرية،
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الهيئة الوطنية للم�ساحة ت�شارك يف االجتماع العا�شر للجنة خرباء الأمم املتحدة لإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية

واتخاذ الق��رارات املنا�سبة يف خمتلف املواقف
والعمل امل�شرتك بروح الفريق الواحد ،بالإ�ضافة
�إىل فهم وا�ستيع��اب التقنية الع�سكرية وجماالت

ا�ستخدامها يف العمليات الع�سكرية امل�شرتكة.
ح�رض املنا�سبة هيئة التوجيه بكلية القيادة
والأركان لقوات ال�سلطان امل�سلحة.

�شارك��ت ال�سلطن��ة ممثل��ة يف الهيئ��ة
الوطني��ة للم�ساح��ة يف االجتم��اع العا��شر
للجن��ة خ�براء الأمم املتح��دة لإدارة
املعلوم��ات اجلغرافي��ة املكاني��ة ،ومث��ل
ال�سلطن��ة يف االجتماع العمي��د الركن جوي
�أحمد بن �سيف البادي رئي�س الهيئة الوطنية
للم�ساح��ة وع��دد من كب��ار �ضب��اط الهيئة،
وال��ذي عق��د م�ؤخ��راً ع�بر تقني��ة االت�ص��ال
املرئ��ي ( ،)Virtual Formatب�سب��ب جائحة
فريو���س كورون��ا (كوفي��د ،)19ومب�شارك��ة
�أكـ�ثر م��ن ( )170دول��ة م��ن خمتل��ف دول
العامل.
وقد ناق���ش االجتماع الذي ا�ستمر ملدة
ثالثة �أيام العديد من الق�ضايا واالجتاهات
امل�ستقبلي��ة املتعلقة ب�إ�سهامات املعلومات
اجلغرافي��ة املكاني��ة �ضمن الأط��ر الوطنية

والإقليمي��ة والعاملي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل دور
املعلوم��ات اجلغرافي��ة املكاني��ة ودعمه��ا
لأه��داف التنمي��ة امل�ستدام��ة  ،كم��ا ناق�ش
االجتم��اع العدي��د م��ن الأن�شطـ��ة الفنيـ��ة
وا�ستكم��ا ًال له��ا �ضم��ن ال��دورة التا�سعـــ��ة

املا�ضي��ة وت�شمــ��ل التق��دم املحــ��رز يف
�إط��ار التكام��ل للمعلوم��ات اجلغرافي��ة
املكانية واالجتاه��ات امل�ستقبلية يف �إدارة
املعلوم��ات اجلغرافية املكاني��ة ,وا�ستدامة
جودة املرجع اجليودي�سي العاملي.
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الهيئة الوطنية للم�ساحة ت�ستقبل الدفعة الثانية من طلبة دبلوم هند�سة امل�ساحة واجليوماتك�س
ا�ستقب��ل معه��د العل��وم الطوبغرافي��ة
بالهيئ��ة الوطني��ة للم�ساح��ة بالتع��اون
م��ع مرك��ز القبول املوح��د ب��وزارة التعليم
الع��ايل والبح��ث العلم��ي واالبت��كار يومي
 ٢٠و� ٢١سبتم�بر ط�لاب الدفع��ة الثاني��ة
م��ن حمل��ة دبل��وم التعلي��م الع��ام للع��ام
الدرا�س��ي()٢٠20/2019؛ وذل��ك لب��دء
برناجمه��م الت�أ�سي�س��ي الع��ام ،متهي��دا
لب��دء برنام��ج دبل��وم هند�س��ة امل�ساح��ة
واجليوماتك���س للع��ام الأكادمي��ي
( )٢٠٢1/٢٠٢0والذي يعقد ملدة عامني،
وذلك و�سط �إجراءات احرتازية جراء جائحة
( كوفيد .)١٩
وي�شتم��ل برنام��ج دبل��وم هند�س��ة
امل�ساح��ة ور�س��م اخلرائ��ط «اجليوماتك�س»
الذي يعق��د مبعهد العلوم الطبوغرافية على
العديد م��ن املحا�رضات النظرية واحللقات
التطبيقية يف تقنيات ر�سم و�إنتاج اخلرائط
وامل�س��ح الأر�ض��ي ،وهند�س��ة امل�ساح��ة

ونظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة ،وامل�س��ح
الت�صوي��ري ونظ��ام املالح��ة الف�ضائ��ي
العاملي ،و�ضبط امل�ساحة الر�أ�سي ،ونظام
املرجع اجلغرايف املكاين ،وامل�سح الآيل،
والتحليل امل��كاين ،واال�ست�شعار عن بعد،
ف�ضال عن درا�سة عدد من املواد املقررة.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن الهيئ��ة الوطني��ة

للم�ساحة تع��د اجلهة امل�س�ؤولة عن �إنتاج
وتوف�ير البيان��ات اجلغرافي��ة املكاني��ة
اخلا�ص��ة بال�سلطن��ة ،كم��ا تق��وم الهيئة
بالإ��شراف على كافة امل�سائ��ل املتعلقة
ب�إنتاج اخلرائ��ط الطبوغرافية بالإ�ضافة
�إىل جتمي��ع و�إدام��ة الأر�شي��ف اجلغرايف
لل�سلطنة.

اللجنة الرئي�سية لقانون البيانات واملعلومات اجلغرافية املكانية الوطنية لل�سلطنة تعقد اجتماعا تن�سيقيا
عق��دت ي��وم  9/23اللجن��ة الرئي�سي��ة
لقان��ون البيانات واملعلوم��ات اجلغرافية
املكانية الوطنية لل�سلطنة اجتماعها الثاين
برئا�سة العميد الركن جوي �أحمد بن �سيف
البادي رئي�س الهيئة الوطنية للم�ساحة.
ناق���ش االجتم��اع ال��ذي �أقي��م بن��ادي
ال�شف��ق لق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة قانون
البيانات املتعلق بخارطة ال�سلطنة ،كما مت
تقدمي �إيجاز عن الدليل اجلغرايف املكاين.
هذا ،وقد �ش��ارك يف االجتماع ممثلون
من خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية واجلهات
املعنية بال�سلطنة.
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�سالح اجلو ال�سلطاين العماين جهود و�أدوار �إن�سانية
يف �إطار اجلهود الوطنية واخلدمات الإن�سانية التي تقدمها قوات
ال�سلطان امل�سلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنني واملقيمني
على �أر���ض الوطن جن ًبا �إىل جنب ومع باقي امل�ؤ�س�سات احلكومية
الأخ��رى ،نفذ �سالح اجلو ال�سلطاين العماين عد ًدا من عمليات الإخالء
الطبي خالل هذا ال�شهر.
• قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/3
بعملية �إخالء طبي ملقيم �آ�سيوي يعاين من جلطة يف القلب ،حيث مت
نقله من املركز ال�صحي بنيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/4
بعملية �إخالء طبي ملواطن ومقيم �آ�سيوي يعاين كل واحد منهما من
جلطة يف القلب ،حيث مت نقلهما من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم
�إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/4
بعملية �إخ�لاء طبي ملواطن يعاين من تليف يف الرئتني و�ضيق يف
التنف�س ،حيث مت نقله من مركز احلالنيات ال�صحي �إىل م�ست�شفى
ال�سلطان قابو�س ب�صاللة يف حمافظة ظفار لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم
 9/5بعملية �إخالء طبي ملواطن �أ�صيب بجلطة يف القلب ،حيث مت
نقله من املركز ال�صحي بنيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب يف حمافظة
م�سندم لتلقي العالج الالزم.
• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/8
بعملية �إخ�لاء طبي ملري�ضة عمانية (ح��ام��ل) وحتتاج لعملية من
م�ست�شفى دبا مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى �صحار مبحافظة �شمال
الباطنة ،لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 9/8بعملية �إخالء طبي ملواطنة تعاين من م�شاكل �صحية ،حيث مت
نقلها من املركز ال�صحي بنيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة
م�سندم لتلقي الفحو�صات والعالج الالزم.

• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/10
بعملية �إخ�لاء طبي ملواطنة تعاين من حالة مر�ضية حرجة حيث
مت نقلها من م�ست�شفى دبا مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين
مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 9/10بعملية �إخالء طبي ملواطن كان قد تعر�ض حلادث نتج عنه
ك�سور و�إ�صابات خطرة ،حيث مت نقله من م�ست�شفى نزوى مبحافظة
الداخلية �إىل م�ست�شفى خولة مبحافظة م�سقط ،وذلك لتلقي العالج
الالزم ،و�إجراء العمليات التخ�ص�صية.
• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/13
بعملية �إخالء طبي لطفل من اجلن�سية الهندية تطلبت حالته ال�صحية
احلرجة نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل م�ست�شفى
�صحار مبحافظة �شمال الباطنة لتلقي الرعاية ال�صحية والعالج الالزم.
• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/13
بعملية �إخالء طبي ملواطن يعاين من حالة مر�ضية حرجة ،حيث مت
نقله من م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين
مبحافظة م�سقط لتلقي العالج الالزم.
• كما قامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين العماين يوم
 9/14بعملية �إخالء طبي ملواطن ا�ستدعت حالته ال�صحية نقله من
م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم �إىل امل�ست�شفى ال�سلطاين مبحافظة
م�سقط لتلقي الرعاية ال�صحية الالزمة.
• كما متت يوم  9/14عملية نقل جثمان مواطن من امل�ست�شفى
ال�سلطاين مبحافظة م�سقط �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم.
• وقامت �إحدى طائرات �سالح اجلو ال�سلطاين ال ُعماين يوم 9/19
بعملية �إخالء طبي ملواطن  ،تطلبت حالته ال�صحية نقله من املركز
ال�صحي بنيابة ليما �إىل م�ست�شفى خ�صب مبحافظة م�سندم لتلقي
الرعاية ال�صحية والعالج الالزم.

19

العــدد 525
�سبتمرب 2020

جهــــود ال�سلطنـــة يف التعامــــل
مــع جائحة كورونــا (كوفيد)19-
�إن عودة ازدي��اد عدد احلاالت امل�صابة التي �سجلتها ال�سلطنة وارتفاع عدد احلاالت يف العنايات املركزة
والوفيات ،ي�ستدعي من اجلميع عدم اال�ستهتار ،والإدراك التام بالرقابة الذاتية ،فعودة احلياة �إىل طبيعتها ال تعني
التهاون يف اتخاذ الإجراءات االحرتازية ،لذا يتطلب من اجلميع التكاتف مع جهود ال�سلطنة ومع قرارات اللجنة
العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة من انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )١٩-الرامية الحتواء
هذا اجلائحة ،وذلك من خالل التقيد واتباع الإجراءات الوقائية وتطبيقها يف املمار�سات اليومية ل�ضمان �سالمة

اجتماع يوم 9/1

• اللجنة العليا ت�شدد على �أن �أجنع الطرق للحد من تف�شي
فريو�س كورونا (كوفيد )19-تكمن يف االلتزام بالإجراءات
الوقائية :كارتداء الكمامات ،والتباعد اجل�سدي ،واملحافظة

اجتماع يوم 9/7

• باركت اللجنة العليا الإطار العام الذي �أعدته وزارة الرتبية
والتعليم لت�شغيل املدار�س يف ال�سلطنة خالل العام الدرا�سي
2021 /2020م واملت�ضمن الإجراءات التنفيذية وتطوير �آليات
العمل واخلطط والوثائق ،وذلك ل�ضمان جودة التعليم و�شموليته
جلميع الطلبة يف ال�سلطنة بغ�ض النظر عن التباين يف ظروفهم

الفرد واملجتمع.

مع هذه اجلائحة من خالل التقرير الآتي:

متابعة:
النقيب  /يون�س بن �سامل املحروقي

اللجنة العليا توا�صل اتخاذ عدد من القرارات للتعامل مع جائحة كورونا

املختلفة.
• فتح احلركة اجلوية للرحالت الدولية و�أقرت ابتداء من الأول
من �أكتوبر 2020م ،على �أن تكون تلك الرحالت جمدولة ح�سب
املعطيات ال�صحية للوجهات املحددة ،وح�سب االتفاقيات
الثنائية مع �رشكات الطريان الأخرى.

اجتماع يوم ٩/٢٢

ولقد تناولنا يف الأعداد ال�سابقة من (جند ُعمان) �أهم اجلهود والإجراءات والتدابري التي اتخذتها ال�سلطنة
بكافة قطاعاتها ،ويف هذا العدد ن�ستكمل احلديث عن هذه الإجراءات واجلهود التي تبذلها ال�سلطنة للتعامل

على نظافة اليدين وغريها من الإجراءات التي ي�ؤدي االلتزام
بها �إىل حماية الفرد و�أفراد �أ�رسته وزمالئه يف مواقع العمل
و�سائر �أفراد املجتمع من خماطر الإ�صابة باملر�ض.

اعتبارا من يوم اخلمي�س
• رفع الإغالق عن حمافظة ظفار
ً
� 13صفر  1442هـ املوافق الأول من �أكتوبر 2020م ،داعية
اللجنة العليا جميع الأفراد وامل�ؤ�س�سات �إىل �رضورة الإلتزام
بالإجراءات االحرتازية والوقائية التي ت�ضمن �سالمة اجلميع.
• متديد حزمة الت�سهيالت املتعلقة بالإجراءات التي تقدمها
احلكومة مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والقوى العاملة به حتى

نهاية العام اجلاري ،و�ستقوم اجلهات املخت�صة بالإعالن عن
تفا�صيل تلك الت�سهيالت.
• ال�سماح بعودة من يحمل �إقامة �سارية املفعول �إىل ال�سلطنة
اعتبارا من الأول من �أكتوبر 2020م� ،رشيطة اخل�ضوع للفح�ص
ً
املخربي ( )PCRعند العودة والإلتزام باحلجر ال�صحي ملدة
( )14يوماً.

�أع�ضاء اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع فريو�س
كورونا يزورون امل�ست�شفى امليداين اخلا�ص مبر�ضى (كوفيد)19-

تقوم اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد)19-
مبتابعة م�ستجدات اجلائحة وتداعياتها على امل�ستوى الوطني والعاملي وا�ضعة ن�صب �أعينها �سالمة املواطن
واملقيم من الإ�صابة بهذا املر�ض اخلطري ،لذا تقوم اللجنة باتخاذ قراراتها بعناية تامة قبل �إ�صدارها ،وكنا
قد تناولنا يف الأعداد املا�ضية �سل�سلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة ،ويف هذا العدد ن�ستكمل القرارات
املتخذة حتى تاريخ �إ�صدار العدد ،ومن �أهمها الآتي:
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قام معايل ال�سيد حمود بن في�صل
البو�سعيدي رئي�س اللجنة العليا املكلفة ببحث
�آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار
فريو�س كورونا (كوفيد ،)19-و�أ�صحاب
املعايل وال�سعادة الأع�ضاء بزيارة ملوقع
امل�ست�شفى امليداين ملر�ضى (كوفيد)19-
الواقع مببنى مطار م�سقط الدويل القدمي
واطلعوا على جتهيزات امل�ست�شفى ومكوناته
مف�صل حول طرق التعامل
�رشح
ٍ
وا�ستمعوا �إىل ٍ
وا�ستقبال مر�ضى (كوفيد.)19-
و�أعرب �سعادة الدكتور حممد بن �سيف
احلو�سني وكيل وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون
ال�صحية عن �أمله يف �أن يبد�أ امل�ست�شفى عمله
نهاية �شهر �سبتمرب احلايل �أو مع بداية �شهر
رسة به
�أكتوبر القادم ،م�شري �إىل �أن عدد الأ� ّ
ت�صل �إىل ( )٣١٢على �أن تبد�أ مرحلة العمل
الأوىل بـ (� )١٠٠رسير وي�ضم ُملحقا للإيواء
�رسيرا ،م�ؤك ًدا �إمكانية
يت�سع لـ (� )٢٣أو ()٢٤
ً

حتويل امل�ست�شفى امليداين �إىل م�ست�شفى به
كل موا�صفات امل�ست�شفيات املتعارف عليها
(فيما لو دعت احلاجة �إىل ذلك م�ستقبلاً ).
و�أ�ضاف �سعادته ب�أن خطة وزارة ال�صحة يف
ا�ستخدام اللقاح تقوم على �أن تكون �أولوية �أخذه
من ِقبل العاملني ال�صحيني واملراجعني وقوات

ال�سلطان امل�سلحة و�رشطة ُعمان ال�سلطانية
ممن يبا�رشون عملهم يف اخلطوط الأمامية،
م�ش ًريا �إىل �أن ال�سلطنة ان�ضمت للتحالف الدويل
للقاحات الذي �سوف يوفر ( )٪١٠من لقاح
(كوفيد )19-قبل نهاية هذا العام فيما �سيتم
توفري الـ ( )٪١٠الأخرى من باقي ال�رشكات
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امل�صنعة للقاحات لتمتلك ال�سلطنة بذلك ()٪ ٢٠
من اللقاح قبل نهاية هذا العام.
كما �أكد �أحمد بن عبداهلل اخلنجي م�ست�شار
التطوير مبكتب وزير ال�صحة امل�رشف العام
على جتهيز امل�ست�شفى امليداين ملر�ضى
(كوفيد� )١٩-أن �أهمية جتهيز هذا امل�ست�شفى
تتجلى من خالل زيادة عدد احلاالت املُ�سجلة
يف ال�سلطنة ول�ضمان عودة امل�ست�شفيات
التي فيها عدد من املنومني بـ (كوفيد)١٩-
لتقدم خدماتها الطبيعية الدائمة .و�س ُيغطي
امل�ست�شفى امليداين حمافظات م�سقط و�شمال
وجنوب الباطنة و�شمال وجنوب ال�رشقية
والداخلية وميكن التو�سع �أكرث لت�صل التغطية
حمافظة الربميي ووالية عربي .كما �سيكون
الكادر الطبي والتمري�ضي وامل�ساعد يف
امل�ست�شفى امليداين هم من موظفي وزارة
ؤخرا من
ال�صحة ،وبينهم �أطباء تخرجوا م� ً
خمتلف التخ�ص�صات.
وقال املهند�س عبد الأمري بن عبداحل�سني
العجمي املدير التنفيذي لل�ش�ؤون اخلارجية
والقيمة امل�ضافة ب�رشكة تنمية نفط ُعمان:
نثمن دور اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية
التعامل مع جائحة كورونا ونحن يف �رشكة
تنمية نفط ُعمان حري�صون على التعاون مع
اللجنة العليا ملا فيه امل�صلحة العامة ،حيث
جاءت م�ساهمة ال�رشكة بناء على طلب من
اللجنة العليا ،عليه قامت ال�رشكة بالإ�رشاف
التام على جتهيز امل�ست�شفى امليداين بالأ�رسة
والتجهيزات الطبية والدعم اللوج�ستي
بالتعاون مع �رشكة كاريليون علوي.
ويتمثل الهدف من �إن�شاء امل�ست�شفى
امليداين ملر�ضى (كوفيد )19-يف تخفيف

ال�ضغط على م�ست�شفيات ال�سلطنة ،و�إرجاع
اخلدمات الأ�سا�سية التي ت�أثرت ب�سبب
جائحة كورونا �إليها ،و�سيعمل امل�ست�شفى
بطاقم طبي من وزارة ال�صحة مكون من
ممر�ضا وممر�ضة ،و()7
( )30طبي ًبا و()115
ً
فنيني ،وخمترب ،و( )7م�ساعدي �صيدلة ،و()7
فنيي �أ�شعة ،ويغطي مبدئ ًيا حمافظات م�سقط
و�شمال وجنوب الباطنة وحمافظة الداخلية
وحمافظة �شمال ال�رشقية و�سي�شمل بقية

املحافظات �إذا ما دعت احلاجة لذلك م�ستقبلاً .
جاءت خطة �إقامة امل�ست�شفى امليداين
ملر�ضى (كوفيد )19-نتيجة تعاون مثمر
بني عدة جهات حكومية وخا�صة منها
وزارة ال�صحة ،وهيئة الطريان املدين ،و�رشكة
مطارات ُعمان ،و�رشكة تنمية نفط ُعمان،
و�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،و�رشطة ُعمان
ال�سلطانية ،بالإ�ضافة �إىل العديد من اجلهات
ذات العالقة.

�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• هناك م�ؤ�س�سات ال تتقيد بالإجراءات الوقائية ،وال تقي�س درجات
احلرارة للداخلني �إليها.
• حدثت وفيات ب�سبب مر�ض كورونا لأ�شخا�ص مل يخرجوا من
منازلهم ل�سنوات.
• �أكرث من (� )22ألف حالة يف احلجر املنزيل حتى اليوم.
• و�صلنا �إىل رقم تاريخي )187( :حالة يف العناية املركزة يف يوم
واحد ملر�ض واحد.
• كثري من حاالت الوفيات كان فريو�س كورونا العامل امل�ساعد فيها
ولي�س الأ�سا�سي ،و�سيعاد النظر يف �آلية التبليغ عنها.
• هناك فريق م�شكل لبحث �إمكانية فتح امل�ساجد واجلوامع.
• �أرجو من كافة امل�ؤ�س�سات �إنهاء احلظر على الذين �أعمارهم فوق
عاما ،وعدم حرمانهم من الدخول.
الـً 60
• ر�صدنا يف ال�سلطنة ( )5حاالت لأنا�س �أ�صيبوا بال�سكري ب�سبب
كورونا.
• ( )% 30من الذي يدخلون غرف العناية املركزة ب�سبب كورونا
ي�صابون بالف�شل الكلوي.
• ات�صال من �أحد املواطنني �أبلغني فيه عن جتمعات مبئات الأ�شخا�ص
يف �أحد ال�شواطئ مب�سقط .
• ن�سعى �إىل ا�ستقطاب بع�ض التجارب ال�رسيرية يف ال�سلطنة ،لكن
هناك �رشكات ا�شرتطت �رشوطا تعجيزية.
• هناك رحاالت جوية غري جمدولة م�ستمرة مع عدد من الدول  ..وال
ميكن فتح املطارات ب�شكل كامل لأن �أجواء بع�ض الدول ال تزال مغلقة.
• العودة �إىل احلياة ما قبل  2020/1/1غري وارد ،لكن ال بد �أن
نت�أقلم ونتعاي�ش مع كورونا.
• ( )911متربعا بالبالزما يف ال�سلطنة حلد الآن ،منهم ( )221يف
�أغ�سط�س.
• جنحنا يف تفادي انهيار امل�ؤ�س�سات ال�صحية ب�سبب كورونا كما
حدث يف بع�ض الدول ،والوفيات يف ال�سلطنة مل تتجاوز (.)% 1
• هناك موظفون يف القطاع ال�صحي مل يخرجوا �إجازة مع ذويهم

منذ (� )8أ�شهر.
• مل نرتك بابا �إال وطرقناه ل�رشاء اللقاح وجلبه لل�سلطنة.
• دور ال�سينما ال تزال طور الدرا�سة لفتحها.
• �أكرث من ( )32مليون ريال تربعات يف �صندوق كورونا ،وما مت
�رصفه �أكرث من ( )28مليونا ،واملتبقي �أكرث من ( )4ماليني ريال.
-606
•
.)%70
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة
• ( )%40انخفا�ضا بعدد احلاالت املنومة يف العناية املركزة..
وتراجع ملحوظ يف �أعداد حاالت التنومي اليومي بامل�ست�شفيات.
• الفحو�صات م�ستمرة ..ومنع احلركة �ساهم ب�شكل كبري يف تقليل عدد
الإ�صابات بـكورونا ..وال نزال نراقب الو�ضع بحذر.
• ال نعتمد على عدد الفحو�صات يف مراقبة تف�شي الوباء لأنها تختلف
من دولة لأخرى ..وعدد املنومني وكثافة ال�سكان من املقايي�س
الفعلية.
• �شهادة حتليل (بي �سي �آر) تختلف من دولة لأخرى ..وجنري
الفحو�صات للم�سافرين يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
• تن�سيق خليجي للتفاو�ض مع التحالف العاملي للقاحات (جايف)
للح�صول عليه متى توافر.
• حمى ال�ضنك ال تت�سبب يف �أعرا�ض تنف�سية ..و�أغلب احلاالت تعاين
من ح�سا�سية يف اجللد ،والفارق بنيكورونا وحمى ال�ضنك كبري ج ًدا.
• ن�سبة �إيجابية ،الفحو�صات انخف�ضت من (.)%15 - %50
• (التبليغ الذاتي) خدمة جديدة �ست�ضاف لتطبيق تر�صد بل�س.
مدير م�ست�شفى النه�ضة
• تخ�صي�ص �أجزاء حمددة يف امل�ست�شفى ال�ستقبال حاالت كورونا.
وهناك (� )3أجنحة ملر�ضى (كوفيد ،)19-و�شهدنا تراجعا يف عدد
املنومني خالل �أغ�سط�س بن�سبة (.)%50
• ال تغرتوا بالأعرا�ض الب�سيطة لكورونا ،فبع�ض امل�ضاعفات تظهر
يف فرتات مت�أخرة من املر�ض.
• فريو�س كورونا ي�ؤثر على كثري من �أجهزة اجل�سم ..و�إذا �أ�صيب
ال�شخ�ص ب�أعرا�ض خفيفة ال يعني عدم ت�أثر �أجهزة اجل�سم.

وا�صلت اللجنة العليا املكلفة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا
(كوفيد )19-تنظيم العديد من امل�ؤمترات ال�صحفية با�ستخدام تقنية التحدث عن بعد للإجابة على الت�سا�ؤالت
املتعلقة بانت�شار جائحة كورونا ،بهدف �إطالع املواطنني واملقيمني على الإجراءات املتخذة من قبل اللجنة،
وللوقوف على التفا�صيل املتعلقة بهذه الإجراءات والأهداف املزمع حتقيقها ،والأمور الأخرى املرتبطة بهذه
الإجراءات ،وميكن �إيجاز �أهم ما جاء يف هذه امل�ؤمترات كالآتي:
امل�ؤمتر ال�صحفي الرابع ع�شر يوم ()9/3

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي الرابع ع�رش معايل الدكتور �أحمد بن
حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،والدكتور �سيف بن �سامل العربي مدير
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عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة ،والدكتور حمد بن
حممد احلارثي مدير م�ست�شفى النه�ضة.
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امل�ؤمتر ال�صحفي اخلام�س ع�شر يوم ()9/10

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي اخلام�س ع�رش معايل الدكتور �أحمد
بن حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة ،ومعايل الدكتورة مديحة بنت �أحمد
ال�شيبانية وزيرة الرتبية والتعليم ،و�سعادة الدكتور عبداهلل بن خمي�س
�أمبو�سعيدي وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم ،والدكتور �سيف بن
�سامل العربي مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة ،وحمد
بن علي ال�رسحاين مدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية لوزارة
الرتبية والتعليم ،والدكتور نا�رص بن عبداهلل العربي مدير عام املديرية
العامة لتقنية املعلومات لوزارة الرتبية والتعليم ،والدكتورة زوينة بنت
�صالح امل�سكرية املديرة العامة ملركز القيا�س والتقومي الرتبوي.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة
• عدد الفحو�صات التي �أجريت يوم  9/9بلغ عددها ( )2,344لتبلغ
�إجمايل عدد الفحو�صات الرتاكمية (.)344,443
• غري �صحيح ما يتم تداوله عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي حول
فر�ض �إجراء الفح�ص الطبي لكل من يود مغادرة حمافظة م�سندم
وال�سلطنة ال تفر�ض الفح�ص الطبي لكل من يود مغادرتها ،و�إمنا هي
جزء من ا�شرتاطات الدول التي يود امل�سافر التوجه لها.
• الوباء م�ستمر واحلاالت يف ازدياد على امل�ستوى املحلي والعاملي.
• البد من امل�ؤ�س�سات االلتزام باحلد الأق�صى العاملني مبا اليتجاوز
( )%70من العاملني.
• ال�سلطنة على توا�صل م�ستمر مع ال�رشكات امل�صنعة للقاحات.
• ال�سبب الأ�سا�سي لقلة عدد وفيات الأطفال يف ال�سلطنة هو
التطعيمات.
• امل�صابني ب�أحد الأمرا�ض املزمنة من �أكرث املت�أثرين عند الإ�صابة
بـ(كوفيد.)19-
• امل�ؤ�س�سات ال�صحية الأولية توا�صل عملها منذ بداية اجلائحة ومل
تت�أثر الربامج ال�صحية الأولية ب�سبب اجلائحة.
• توا�صلت ال�سلطنة مع كل ال�رشكات املتقدمة يف جمال ت�صنيع اللقاحات.
• ن�أمل �أن يتوفر اللقاح قبل نهاية هذا العام.
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• ا�ستبيان يف (  )105من الدول ذات الدخل املتو�سط �أو�ضحت
ب�أن( )%90من اخلدمات ال�صحية ت�أثرت لديهم �سل ًبا.
• مازلنا يف ال�سلطنة يف املوجة الأوىل� ،أرقامنا انخف�ضت يف الفرتة
املا�ضية لكنها ارتفعت يف الفرتة الأخرية.
• املوجة الثانية يف �أغلب الدول حتمية ،و�إذا التزمنا بالإجراءات
االحرتازية والوقائية ف�إننا �سنتجنب حدوثها.
• الأمر متعلق بنا جميعا ،و�إذا التزمنا �سوف نتجنب املوجة الثانية،
و�إذا زادت امل�س�ؤولية �سوف نتجنب زيادة ارتفاع الأرقام.
• كلما خف�ضنا ن�سبة العدوى يف املجتمع عن طريق االلتزام
بالإجراءات الوقائية؛ متكنا من العودة للحياة ب�شكل طبيعي.
• وجود فريق من ال�صحة املدر�سية واجلامعية والتمري�ض �سيكون له
دور فاعل يف جميع املدار�س خالل عودة الطالب للدرا�سة.
• نوجه ال�شكر والتقدير جلميع من تربعوا بالبالزما ،وعلى من يرغب
بالتربع بالبالزما عليه التوجه لأقرب بنك دم يف حمافظته.
�سواء الأطفال �أو ال�شباب �أو كبار ال�سن �إذا �شعر ب�أي
• �أذكر اجلميع
ً
�أعرا�ض تنف�سية يعترب نف�سه م�صا ًبا بفريو�س (كوفيد ،)19-فيجب
عليه �أن يعزل نف�سه.
• لكل من يرغب يف معرفة مواقع و�آلية التربع بالبالزما ميكنه
التوا�صل مع مركز االت�صال بوزارة ال�صحة على الرقم (.)1212
معايل الدكتورة وزيرة الرتبية والتعليم
• طورت الوزارة نظام تقومي تعلم الطلبة ليتما�شى مع حمتوى
املناهج الدرا�سية و�أ�ساليب التعلم املبا�رش والإلكرتوين.
• اعتمدت الوزارة نظام ال�ساعات الدرا�سية بدال من نظام احل�ص�ص
ومتت ت�صنيف املدار�س �إىل ( )3فئات بناء على الكثافة الطالبية.
• طالب احللقة الأوىل ال يحتاجون الرتداء الكمامات ح�سب منظمة
ال�صحة العاملية.
• ت�سعى الوزارة من خالل تعاملها مع �رشكات بيع الأجهزة
واالت�صاالت لإيجاد حلول لتوفري الأجهزة للطلبة.

• اعتماد نظام التقومي امل�ستمر وتطبيق االمتحانات مرة واحدة
بنهاية العام الدرا�سي.
• هناك �سعي ل�ضمان �أن يكون املحتوى التعليمي هو ذاته يف جميع
ونعول
املدار�س و�ضمان و�صول اخلدمات التعليمية جلميع ال�رشائحّ ،
على القنوات التلفزيونية والربامج املخ�ص�صة يف هذا اجلانب.
• الوزارة ت�ؤكد �أن الإطار العام لت�شغيل املدار�س يف ال�سلطنة ي�شمل
الإجراءات ال�صحية فيها.
�سعادة الدكتور وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم
• املدار�س اخلا�صة والتعليم ما قبل املدر�سي ت�شملها اال�شرتاطات
ال�صحية واالحرتازية ال�صادرة من اللجنة العليا.
• التعليم املدمج عبارة عن تعليم مبا�رش وتعليم با�ستخدام التقانة.
• �أعدت الوزارة بروتوكوال �صحيا يت�ضمن �أدوار كافة الفئات ذات
العالقة باملجتمع املدر�سي.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة
• وزارة ال�صحة قامت برفع قائمة بالأمرا�ض املزمنة والتي ي�ستثنى
منها املوظف ح�ضوره للعمل �أو الطالب للمدر�سة ومت اعتمادها من
اللجنة العليا.
• ب�إمكاننا جتنب املوجة الثانية من (كوفيد )19-بالتزامنا
بالإجراءات االحرتازية وهي �سهلة ومتاحة وتتلخ�ص يف التباعد
اجل�سدي ،وارتداء الكمامة وغ�سل اليدين ،و�آداب العط�س وال�سعال.

• يوجود بروتوكول بخ�صو�ص �إغالق املدار�س يف حالة وجود �إ�صابة
يف �إحدى املدار�س ومت �إقراره من اللجنة العليا.
• عند بداية الدرا�سة �ستكون هناك حملة تثقيفية مكثفة بالإجراءات
التي يجب اتخاذها جلميع الفئات.
• �سيتم الإعالن عن نتائج امل�سح الوطني امل�صلي اال�ستق�صائي
الأ�سبوع القادم.
مدير عام املديرية العامة لل�ش�ؤون الإدارية بوزارة الرتبية والتعليم
• ال م�سا�س يف مو�ضوع التنقالت والتعيينات ،وهناك خطة للتنقالت
بد�أت من �شهر فرباير هذا العام.
• هناك ( )١٦٩٥درجة اعتمدت هذا العام للتعيينات والإجراءات
م�ستمرة و�ستعلن التعيينات يف بداية �شهر �أكتوبر من هذا العام.
مدير عام املديرية العامة لتقنية املعلومات بوزارة الرتبية والتعليم
• الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم االت�صاالت و�رشكات
االت�صاالت املختلفة من �أجل �إي�صال خدمة الإنرتنت للمعلمني
واملعلمات والطالب يف كل مكان.
املديرة العامة ملركز القيا�س والتقومي الرتبوي
• املناهج خف�ضت من ()% 40 - 20من املحتوى الدرا�سي وخف�ضت
�أدوات التقومي لت�شمل امتحانات نهاية العام الدرا�سي مع ()3
اختبارات ق�صرية.

امل�ؤمتر ال�صحفي ال�ساد�س ع�شر يوم ()9/24

�شارك يف امل�ؤمتر ال�صحفي ال�ساد�س ع�رش ،معايل الدكتور �أحمد بن
حممد ال�سعيدي وزير ال�صحة  ،ومعايل عبداهلل بن نا�رص احلرا�صي
وزير الإعالم ،ومعايل املهند�س �سعيد بن حمود املعويل وزير النقل
واالت�صاالت وتقنية املعلومات ،و�سعادة الدكتور حممد بن نا�رص
الزعابي رئي�س هيئة الطريان املدين ،والدكتور �سيف بن �سامل العربي
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة.
�أبرز ما جاء يف امل�ؤمتر ال�صحفي:
معايل الدكتور وزير ال�صحة:
• العامل الأ�سا�سي يف ارتفاع �أع��داد الإ�صابات هو ع��دم التقيد
ب��الإج��راءات ومنها ارت��داء الكمامة والتباعد اجل�سدي واالهتمام
بنظافة اليدين و�آداب العط�س وال�سعال.
• جاللة ال�سلطان املعظم حفظه اهلل ورعاه داعم م�ستمر للجنة العليا
ولكافة اجلهود املبذولة ملواجهة اجلائحة.
• �سبب ارت��ف��اع احل��االت لي�س الق�صور يف �إج���راءات امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أو التزام الأفراد ،ولكن هناك فئة ال تلتزم فتقيم احلفالت
يف امل��زارع واال�سرتاحات والأماكن املغلقة وتتجمع يف ال�شواطئ
والأماكن العامة.
• �أنا�شد كافة �أ�صحاب العمل وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة بالتقيد
بكل الإجراءات االحرتازية.
• هلل احلمد �أجنزنا اجلزء الأول من امل�ست�شفى امليداين خالل �أقل من

�شهرين بف�ضل جهود اجلميع ومنهم ال�رشكات الداعمة.
• كنا ن�أمل �أال تكون هناك حاجة للم�ست�شفى امليداين ولكن ب�سبب
زيادة عدد احلاالت اختلف الو�ضع ،و�ستكون هناك تو�سعة الحقا متى
ما لزم لذلك.
• ال�سلطنة حجزت ( )٪10من اللقاحات الالزمة يف نظام االحتاد
العاملي للقاحات والتح�صني ون�أمل �أن نح�صل على بع�ض اجلرعات
من اللقاح قبل نهاية هذا العام.
• هناك ت��داول لكثري من املعلومات اخلاطئة وال�شائعات ويجب
دح�ضها والتعامل معها.
• و�سائل الإعالم ومنذ بداية اجلائحة عون و�سند للقطاع ال�صحي
وللدولة ،ن�شكرهم على جهودهم ونطالبهم مبوا�صلة تعزيز جهود
التوعية.
• هذا الفريو�س م�ستمر وال يت�أثر مبو�سم ال�صيف وال�شتاء.
• �أي �شخ�ص لدية �أعرا�ض �أمرا�ض تنف�سية �أو حمى �أو �صداع يجب �أن
يعد نف�سه م�صابا بكورونا �إىل �أن يثبت عك�س ذلك ،ويجب عليه عزل
نف�سه.
• ت�صلنا ر�سائل م�ؤ�سفة ب�أن هناك �أف��رادا لديهم حمى وم�صابون
بالفريو�س ويتوجهون �إىل الأعرا�س واملنا�سبات.
• احلجز ال�صحي �إلزامي على كل م�سافر ي�أتي لل�سلطنة للمكوث فيها
لفرتة �أكرث عن (� )7أيام.
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معايل وزير الإعالم:
• �أ�شيد بجهود التوعية املختلفة التي تبذلها و�سائل الإع�لام من
التلفزيون والإذاعات وال�صحف وحتى املواقع الإلكرتونية والفاعلني
والنا�شطني يف من�صات التوا�صل االجتماعي الذين يبذلون جهودا
كثرية للتوعية.
• و�سائل الإعالم قامت بدور �أ�سا�سي وجهود كثرية يف التعامل مع
ال�شائعات ودح�ض املعلومات اخلاطئة ،بالإ�ضافة �إىل التوعية مبختلف
اجلوانب ذات العالقة باجلائحة واالح�ترازات مما �أ�سهم يف انت�شار
املعرفة العلمية.
• يف املا�ضي كان اجلميع ي�سمع عن الإح�صائيات ومل يربطها بحياته
الفردية واملجتمعية ،وبف�ضل دور و�سائل الإعالم ف�إن املجتمع يعتمد يف
حياته على ما ي�سمعه من �إح�صائيات وما يرد يف امل�ؤمتر ال�صحفي من
قراءة دقيقة ملعايل وزير ال�صحة واجتاهات الأرقام وما تعنيه وما تخفيه.
• �أدعو ال�شباب املبدع للبحث عن �أدوات مبتكرة للتوعية ونحن نعرف
قدراتهم الإبداعية يف خمتلف و�سائل التقنية ،و�أقول لهم هذا وقتكم،
ونحن كوزارة �إعالم وكحكومة م�ستعدين لدعم كل من ي�سهم يف جهود
التوعية.
• اجلائحة نبهتنا �إىل جوانب مل نكن ننتبه لها يف الوقت ال�سابق ،ورب
�ضارة نافعة.
معايل املهند�س وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات:
• اتفقت اللجنة العليا �أن الوقت منا�سب لفتح (� )3أن�شطة يف الفرتة
املقبلة من �أ�صل ( )11ن�شاطا مت ا�ستعرا�ضه ،وذلك ب�سبب ارتفاع عدد
احلاالت امل�صابة.
• �سي�شهد الأول من �أكتوبر عودة الأن�شطة اجلوية ،وبالن�سبة لل�سفر
الدويل للمواطنني ال ُعمانيني ف�إنه يجب التقيد بالإجراءات املعلنة من
قبل الناقالت الوطنية.
• �أ�سعار االنرتنت حتددها هيئة تنظيم االت�صاالت نحن كوزارة ن�ضع
�ضوابط فقط.
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�سعادة الدكتور رئي�س هيئة الطريان املدين:
• اتخذت هيئة ال��ط�يران امل��دين تدابري اح�ترازي��ة حلماية املجتمع
والعاملني يف قطاع الطريان املدين يف ال�سلطنة.
• مطارات ال�سلطنة مفتوحة �أم��ام رح�لات الطريان اخلا�صة غري
املنتظمة يف ال�سلطنة ،وتخ�ضع لتقييم م�ستوى االلتزام بربوتوكوالت
ال�صحة وال�سالمة يف املطارات وعلى منت الطائرات امل�رصح لها
بالت�شغيل.
• �ستقوم (مطارات ُعمان) وب�إ�رشاف من الهيئة بتنفيذ جتربة لتقييم
جاهزية �إجراءات الفح�ص املخربي ( )PCRيف مطار م�سقط الدويل يوم
 9/25ب�إذن اهلل.
التزاما من الهيئة يف حماية حقوق امل�سافرين املت�أثرة حجوزاتهم
•
ً
ب�سبب اجلائحة ،قد �أ�صدرت تعاميم �إىل كافة �رشكات الطريان العاملة
يف ال�سلطنة لتنظيم �آليات التعوي�ض عن قيمة التذاكر �أو ا�سرتجاعها
وفقًا لقواعد التنظيم االقت�صادي املقرة يف هذا ال�ش�أن.
• �سيتم ا�ستئناف الرحالت الدولية املجدولة يف مطار م�سقط الدويل مع
موا�صلة ت�شغيل الرحالت الداخلية �إىل املطارات الأخرى يف ال�سلطنة
خ�لال ه��ذه املرحلة ،والتي �ستليها مرحلة تقييم الو�ضع ال�صحي
واجل��دوى االقت�صادية ال�ستئناف باقي الرحالت الدولية املنتظمة
للوجهات الأخرى.
مدير عام مراقبة ومكافحة الأمرا�ض بوزارة ال�صحة:
• هناك م�ؤ�رشات عاملية تتبعها الدول ملعرفة م�ستوى الوباء وتطوره،
وهناك �إر�شادات وا�ضحة وموجودة ب�ش�أن من يفح�ص وكيفية التعامل
معه.
• النظام ال�صحي ما زال متما�سكا �سواء على م�ستوى الرعاية ال�صحية
الأولية �أو على م�ستوى امل�ست�شفيات.
• الإجراءات الوقائية و�إجراءات ال�صحة العامة ما زالت قائمة (،)٪100
�أي �شخ�ص يتم اال�شتباه به �أو لديه �أعرا�ض الفريو�س نتعامل معه على
�أنه م�صاب بكورونا.
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جنــــــدي
ـة

كث�يرة ه��ي املواقف الت��ي تواجهنا �أو حت��دث معن��ا يف م�سريتنا
احلياتي��ة ،وتكاد تكون ب�صورة يومية ،وكث�يرة كذلك �أي�ض ًا تلك التي
ن�سم��ع عنها من الآخرين� ،أو ن�شاهدها وهي حتدث
مع �سوانا ،فاحلي��اة يف عمومها ن�سيج من حلظات
ومواقف خمتلفة ،وهذه املواقف قد تكون �إيجابية
�أو غ�ير ذلك ،وبع���ض هذه املواقف ق��د ن�أخذ منها
الع�بر� ،س��واء بتجنب ال�سلبي منه��ا �أو باال�ستفادة م��ن الإيجابي،
وم��ن بني املواقف الت��ي حدثت معي �شخ�صي��اً� ،أو عاي�شتها وهي
حت��دث مع الكثريين كذل��ك� ،س�أورد �أربعة مواق��ف ،وهي من وجهة
نظري تدل على الوفاء والإن�سانية والأمانة.
يتلخ���ص املوقف الأول� ،أن��ه يف �أحد الأي��ام �صادفت زميل عمل
�ساب��ق مل �أره من��ذ فرتة طويلة ،وقد بلغ �سن ًا مل ي�ستطع معها التعرف
علي بدايةً� ،إال �أنه وبعد �أن ذكّ رته بنف�سي عرفني � -أو هكذا بدا يل –
ّ
وقد �أبلغته حتيات �أحد الأخوة يف �إحدى الدول ال�شقيقة ،يرتبط بعالقة
�أخويه معنا نحن االثنني ،ف�س�ألني عن حاله وظروفه ،وعندما علم �أن
�أو�ضاعه املادية لي�ست على ما يرام �أخرج من جيبه مبلغ ًا من املال
و�سلمن��ي �إي��اه كي �أبعثه له كهدية منه ،عنده��ا قمت ب�إجراء مكاملة
هاتفية مع ذل��ك ال�صديق و�أعطيته الهاتف ليكلمه ،وا�ستغربت كثرياً
كيف �أنه كان ي�س�أل ذلك ال�صديق عني بينما �أنا �أقف �أمامه ،وهو ما
يعني �أنه �سلمني ذلك املبلغ من املال ،دون �أن يت�أكد من �شخ�صي،
اعتماداً على الثقة وحب اخلري ،والوفاء لذلك ال�صديق البعيد.
�أم��ا املوق��ف الثاين فقد عاي�شت��ه �شخ�صي ًا �أي�ض��اَ ،حيث زارين
�صدي��ق م��ن �إحدى ال��دول ال�شقيق��ة ،ويف الي��وم ال�سابق ملوعد
عودت��ه �إىل ب�لاده ذه��ب �إىل �أحد املح�لات التجاري��ة ل�رشاء
بع���ض الهداي��ا لأف��راد �أ�رست��ه ،ويف اليوم الت��ايل وهو يف
طريق��ه �إىل املط��ار �أدرك �أن املحا�س��ب يف ذل��ك املحل

*
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�أخط���أ يف احل�س��اب ،فتقا�ض��ى من��ه �أق��ل من
امل�ستح��ق بكثري ،وق��د �صمم عل��ى العودة �إىل
املح��ل لت�صحيح ذلك اخلط���أ ،ودفع ما يرتتب
علي��ه ،بالرغ��م من �ضي��ق الوقت ،وه��ذا ما مت
فعالً.
�أما املوقف الثالث فقد حدث خالل زيارتي
لأح��د الأ�صدق��اء يف مكتب��ه اخلا���ص ،وقب��ل
�أن �أ�ص��ل �إلي��ه ات�صل ب��ي ليبلغن��ي �أنه خارج
املكتب لأمر مهم ،و�سوف يت�أخر ب�ضع دقائق،
وطلب مني انتظاره يف مكتبه حلني ح�ضوره،
وعندم��ا ح�رض كان يبدو وك�أنه يف عجلة من
علي واجت��ه مبا��شر ًة �إىل نافذة
�أم��ره ،ف�سل��م ّ
املكت��ب ويف ي��ده وع��اء عرف��ت فيما بع��د �أن
ب��ه حبوب ًا للطي��ور ،و�أنه اعتاد عل��ى �إطعامها
وتقدمي املاء له��ا يومياً ،حيث �إن املكتب يقع
�إىل جانب جمموعة من الأ�شجار الكبرية.
واملوق��ف الراب��ع ال يختل��ف كث�يراً يف
م�ضمون��ه ع��ن املوقف الثالث ،وه��و �أنني يف
�أح��د الأيام وعن��د ممار�ستي لريا�ض��ة امل�شي
على �شاطئ البحر التقيت �أحد الأ�صدقاء ،الذي
اعت��اد امل�شي كذلك على ال�شاطئ نف�سه ،وكان
يحم��ل يف يده وعا ًء يجمع فيه �سمك ال�رسدين
(العومة) املتناث��رة هنا وهناك ،وكان حينها
مو�س��م �صيده��ا ،فا�ستغرب��ت م��ن فعل��ه ذاك،
خا�ص��ة و�أنه��ا غالب ًا ما يكون ق��د م�ضى على
وجوده��ا عل��ى ال�شاطئ عدة �ساع��ات ،وقد ال
تكون �صاحل��ة لال�ستخ��دام الآدم��ي ،ولكنني

علمت منه الحق�� ًا �أنه يجمع هذه
الأ�سماك لطائ��ر الغراب الذي يوجد
بكرثة يف مزرعته� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
احليوان��ات كالقطط ،وق��د اعتاد على
�إطعامه��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل �إلقائ��ه احلبوب
كذل��ك لتقتات منها بقية �أنواع الطيور،
وهو ت�رصف �شبه يومي من جانبه.
�إن املواق��ف الأربع��ة املذك��ورة له��ا
دالالت ت�ؤك��د عل��ى مب��ادئ مهم��ة يف
حث عليها ديننا الإ�سالمي
حياتنا ،وقد َّ
احلني��ف ،وه��ي الأمان��ة والرحم��ة
والإن�ساني��ة ،فف��ي الأمان��ة يق��ول اهلل
�سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز�ِ } :إ َّنا
�ض
ات َو َْ أ
َع َر ْ�ض َنا َْ أ
ال�س َما َو ِ
ال ْر ِ
ال َما َن َة َعلَى َّ
��ال َف َ�أ َب�ْيننْ ََ �أن َي ْح ِم ْل َن َه��ا َو�أَ ْ�ش َف ْق َن
َوالجْ ِ َب ِ
ُوما
ن�س ُ
ان ۖ �إِ َّن ُه كَ َ
ِم ْن َه��ا َو َح َم َل َها ْ إِ
ان ظَ ل ً
ال َ
َج ُهولاً { ،وتدل على الرحمة والإح�سان،
وق��د وردت �آيات عديدة ح��ول ذلك يف
القر�آن الكرمي ،حيث يقول جل من قائل:
نت
نت َل ُه ْم َول َْو كُ َ
} َف ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن اللهَّ ِ ِل َ
فَظًّ ا غَ ِليظَ ا ْل َقل ِْب لاَ نف َُّ�ضوا ِم ْن َح ْو ِلكَ {،
ويق��ول �سبحانه وتع��اىل يف الإح�سان:
ني{،
��ب المْ ُْح ِ�س ِن َ
} َو�أَ ْح ِ�س ُن��وا ِ�إ َّن اللهَّ َ ُي ِح ُّ
ويقول �سبحان��ه وتعاىلَ } :و َم��ا ُتن ِف ُقوا
ون ِ�إلاَّ ا ْب ِت َغا َء
ِم ْن َخيرْ ٍ ف ِ أ
َلَنف ُِ�س ُك ْم َو َما ُتن ِف ُق َ
َو ْج�� ِه اللهَّ ِ َو َما ُتن ِف ُقوا ِم ْن َخيرْ ٍ ُي�� َو َّف ِ�إ َل ْي ُك ْم
ون {�صدق اهلل العظيم.
َو�أَن ُت ْم لاَ ُتظْ َل ُم َ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

*
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تعريف احلرب االقت�صادية
يف بدايات القرن التا�سع ع�رش امليالدي
ظ��ه��ر م�صطلح احل����رب االق��ت�����ص��ادي��ة �أو
االح��ت�لال االق��ت�����ص��ادي ،وت��ع��رف احل��رب
االقت�صادية ب�أنها «�إ�سرتاتيجية اقت�صادية
ت�شمل جمموعة من الإج��راءات االقت�صادية
املختلفة يف جماالت متعددة تقوم بها دولة
ما لإ�ضعاف اقت�صاديات الدولة الأخرى».
ويعرفها �آخ����رون ب��أن��ه��ا «ا�ستخدام
�أح��د الأط���راف يف احل��رب �أ�ساليب ال�ضغط
االقت�صادي التي ت�ستهدف �إ�ضعاف الطرف
الآخ��ر من خ�لال الت�أثري عليه اقت�صاديا
حلرمانه من بع�ض املوارد االقت�صادية».
كما يعرفها البع�ض ب�أنها« :هي عملية
التوقف الطوعي عن ا�ستخدام �أو ��شراء �أو
التعامل مع �سلعة �أو خدمة جلهة ك�رشكة
�أو دولة ُت�سيء �أو تلحق ال�رضر به �أو بغريه
ك�شكل من �أ�شكال االعرتا�ض واال�ستنكار».

احلروب االقت�صادية
�إن ظاهرة احلرب االقت�صادية لي�ست وليدة اليوم ،و�إمنا وجدت منذ �أن �أنزل الله
الب�شر على وجه الأر�ض �إىل جانب احلرب التقليدية ،فالإن�سان يعي�ش حياته اليومية
مبا يتوفر لديه من م�صادر لل�شرب والطعام وامللب�س وامل�سكن وغريها من االحتياجات
الإن�سانية ،وقد كانت هذه امل�صادر �شحيحة يف الع�صور القدمية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
�صراع بني الب�شر ك�أفراد وجماعات وقبائل للح�صول على هذه امل�صادر باعتبارها مو ًتا �أو
حياة ،لذلك تن�شب اخلالفات على هذه امل�صادر حل�صول طرف عليها ،وحرمان الطرف
الآخر منها بكافة الو�سائل املمكنة ،و�أهمها ال�صراع امل�سلح ،ومل يكن هناك م�صطلح
مب�سمى احلرب االقت�صادية �آنذاك ،ولكن م�ضمون ال�صراع بني الب�شر يف هذا املجال
هو يف حقيقة الأمر حرب اقت�صادية .ويف ظل ت�شابك وتعاظم امل�صالح بني الدول يف
الع�صر احلديث واملعا�صر� ،أ�صبحت احلرب االقت�صادية لها �أدوات وو�سائل تنفذ بها،
وكذلك مبادئ ومقومات كما هو احلال بالن�سبة للحرب التقليدية.
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العميد الركن (متقاعد)
�سعود بن �سليمان احلب�سي

ن�ش�أة احلرب االقت�صادية
لقد �أ�رشنا ب�أن احلرب االقت�صادية تعود
بنا �إىل الع�صور القدمية ومن ال�صعوبة مبكان
حتديد تاريخ ن�ش�أتها ،ولكن ميكن القول
ب�أن بروزها كحرب م�ؤثرة كان يف احلرب
الأهلية الأمريكية بني اجلي�شني الكونفدرايل
واالحت����ادي ،حيث ق��ام اجلي�شان بتدمري
البنى الأ�سا�سية لكل منهما من خالل تدمري
املوانئ النهرية التي كانت و�سيلة رئي�سية
للتحرك من ال�شمال �إىل اجلنوب والعك�س،
ويف اجلانب الربي مت تدمري اجل�سور ،وال�سكك
احل��دي��دي��ة ،وخ��ط��وط التلغراف ،وامل���زارع
ون��ف��وق كميات هائلة م��ن املوا�شي التي
كانت امل�صدر االقت�صادي الرئي�سي للطعام
يف ذلك الوقت ،بالإ�ضافة �إىل نفوق كميات
هائلة �أي�ضا من اخليول التي كانت الو�سيلة
الرئي�سية للتنقل يف ال�سلم واحلرب ،وبذلك
مت التدمري االقت�صادي للجانبني .واعتربت
هذه الإج��راءات حرب اقت�صادية �أكرث منها
ع�سكرية.
�أم��ا يف احل��رب العاملية الأوىل قامت
ال��ق��وات الربيطانية با�ستخدام احل�صار

البحري لأول م��رة كحرب اقت�صادية �ضد
�أملانيا ،وخالل احلرب العاملية الثانية حدثت
�أمثلة وا�ضحة على احلرب االقت�صادية عند ما
اتبعت قوات احللفاء واملحور �إ�سرتاتيجيات
متعددة ل�شن احل��رب االقت�صادية بينهما،
وقد متثلت هذا الإ�سرتاتيجيات يف احل�صار
البحري ملنع تدفق الغذاء والنفط من خالل
�إغ���راق �سفن النقل التي حتمل االم���دادات
واالحتياجات الرئي�سية مثل الطعام والنفط،
واملواد اخلام امل�صدر الرئي�سي لل�صناعات
احلربية ،بالإ�ضافة �إىل التعزيزات الع�سكرية
الأخرى .ومن احلروب االقت�صادية املعا�رصة
خالل العقدين الأخريين من القرن املا�ضي
هي كالآتي:
• احلرب االقت�صادية الناجمة عن مد
خ��ط �أن��اب��ي��ب ال��غ��از م��ن حقول (�سيبرييا)
يف �شمال �رشق االحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق
�إىل ع�رش دول �أوروب��ي��ة خالل الثمانينات
من خ�لال التعاقد مع االحت��اد ال�سوفيتي
(ال�سابق) ،وقد عار�ضت الواليات املتحدة هذا
العقد يف �إطار حربها �ضد املع�سكر ال�رشقي
�آن��ذاك ،وح��ذرت فروع �رشكاتها يف �أوروب��ا
من امل�شاركة يف ه��ذا امل����شروع ،مما دفع
الدول الأوروبية �إىل التهديد بغلق فروع هذه
ال�رشكات يف حال امتناعها عن امل�شاركة،
وانتهت الأزمة ب�إذعان هذه ال�رشكات للدول
الأوروبية نتج عنه حرمانها من التكنولوجيا
املتقدمة من املراكز الرئي�سية لهذه ال�رشكات
يف الواليات املتحدة.
• احلظر على واردات اللحوم الأمريكية
لأوروب���ا ع��ام 1998م ،حيث ق��ام االحت��اد
الأوروب���ي بفر�ض ر�سوم جمركية عقابية
ع��ل��ى ال������واردات الأوروب���ي���ة م��ن اللحوم
الأمريكية املنتجة با�ستعمال الهرمونات،
وذلك بناء على �ضغوط حادة من امل�ستهلكني
الأوروب��ي�ين ب�سبب التخوف م��ن العواقب
ال�صحية .وقد كانت تلك الإجراءات �سببا يف
ت�صعيد املواجهة االقت�صادية الأوروبية مع
الواليات املتحدة الأمريكية .اجلدير بالذكر
�أن ه��ذه امل�شكلة تعود تاريخ ًيا �إىل عام
1989م.

احلرب االقت�صادية هي �إ�سرتاتيجية
اق��ت�����ص��ادي��ة ت�شمل جم��م��وع��ة من
الإج��راءات االقت�صادية املختلفة يف
جم��االت متعددة تقوم بها دول��ة ما
لإ�ضعاف اقت�صاديات الدولة الأخرى
• ح��رب امل���وز ع��ام 1999م ،كانت
�أوروب���ا قد منحت بع�ض ال��دول الكاريبية
من امل�ستعمرات الأوروبية ال�سابقة معاملة
تف�ضيلية من خالل تطبيق نظام احل�ص�ص
(الكوتا) على ح�ساب �رشكات �أمريكية تعمل
يف دول �أمريكا الالتينية ،مما دفع الواليات
املتحدة �إىل �شكوى تلك الإج����راءات ،وقد
ح�صلت الواليات املتحدة بالفعل على ت�أييد
لل�شكوى وتوقيع عقوبة مالية على دول
االحتاد الأوروبي.
• ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن مظاهر احل��رب
االقت�صادية برزت خالل العقدين الأخريين
من القرن املا�ضي �أهمها ،احلرب االقت�صادية
ب�ين ال��والي��ات املتحدة وال��ي��اب��ان ب�سبب
ت�صدير احلديد وال�صلب ،وعدد من احلروب
االقت�صادية بني اليابان وكل من الواليات
املتحدة الأمريكية و�أوروبا بخ�صو�ص غزو
املنتجان اليابانيان لهذه الأ�سواق ،وحروب
املن�سوجات ب�ين دول جنوب ��شرق �آ�سيا
واالحت��اد الأوروب���ي .وغريها من احل��روب
االقت�صادية املتفرقة بني دول العامل تتفوت
يف حدتها بني حرب و�أخرى.
�أدوات � /أ�سلحة احلرب
االقت�صادية
لقد تطورت وت��ع��ددت �أدوات وو�سائل
احلرب االقت�صادية على مر الع�صور بعد ما
كانت عبارة عن �إج��راءات بدائية يتخذها
ط��رف �ضد �آخ���ر ،ممثلة يف ت��دم�ير البنى
التحتية للزراعة ،والنقل ال�بري والبحري
خالل احلرب الأهلية الأمريكية ،واحل�صار
البحري خالل احلربني العامليتني الأوىل
والثانية حتى �أ�صبحت اليوم ت�شمل الأدوات
الآتية:
 mالإنذار :الإنذارات هي �إحدى الأدوات
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ال��ت��ي ت�سبق تطبيق �أح���د �أدوات احل��رب
االقت�صادية والتي توجهها دولة �أو دول �إىل
دولة �أو دول �أخرى ،وهناك �أمثلة عديدة على
تلك الإنذارات �أهمها ،الإنذارات التي وجهتها
الواليات املتحدة الأمريكية ملجموعة من
الدول ال�صديقة لها بدعوى و�ضع العراقيل
�أمام ال�صادرات الأمريكية مثل ،الإنذار الذي
وجهته �إىل الربازيل ب�سبب عدم �سماحهما
بدخول املن�سوجات الأمريكية �إىل �أ�سواقهما،
والإن��ذارات التي وجهتها �إىل كل من الهند
والفلبني ب�سبب ع��دم �سماحهما بدخول
ال�سيارات الأمريكية �إىل �أ�سواقهما ،والإنذار
الذي وجهته �إىل اليابان ب�سبب عدم �سماحها
لل�رشكات الأمريكية بدخول املناق�صات،
والإن���ذار ال��ذي وجهته �إىل جنوب �أفريقيا
ب�سبب عدم �سماحها لل�رشكات الأمريكية
بالتقدم لعطاءات الهواتف ،وغريها من
الإنذارات التي وجهتها �إىل دول �صديقة لها.
 mاملقاطعة االقت�صادية :تعد املقاطعة
االقت�صادية من �أهم �أدوات � /أ�سلحة احلرب
االقت�صادية وذلك من خالل مقاطعة كاملة
ل�سلع �إحدى الدول وعدم اال�سترياد منها �أو
الت�صدير �إليها على الإطالق ،وذلك با�ستخدام
املنتجات املناف�سة ملنتجات تلك الدولة
وع��دم �إعطائها �أي فر�صة لرتويج �سلعها
الت�صديرية .وتعد مقاطعة ال�سلع الغذائية
�أكرث ت�أثريا لأنها �أكرث �رسعة يف التلف ،تليها
بعد ذلك ال�سلع امل�صنعة.
�سالحا
وت��ع� ّد املقاطعة االقت�صادية
ً
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رادعا فعالاً يف مواجهة الآخ���ر ،وتطويع
ً
�إرادته ،ملا ت�ستطيع �إحلاق �أ�رضار اقت�صادية
به ،كرتاجع حجم املبيعات وال�صادرات ،وما
يرتتب على ذلك من �آثار �سيا�سية واجتماعية.
ول�سالحي املال واالقت�صاد بالغ الأثر
يف العامل املعا�رص ،وللعامل االقت�صادي
�أهمية منقطعة النظري يف العالقات الدولية،
غري �أن املقاطعة ال ت�ؤتي �أكلها بال�رضورة
يف كل احلاالت ،ويظل حجم ت�أثريها مرتبطا
بالقدرة على التعبئة اجلماهريية الوا�سعة
وعلى طول النف�س ،كما يرتبط ت�أثريها بقوة
الطرف الآخر وقابليته للر�ضوخ .ومن �أهم
املقاطعات االقت�صادية تلك التي فر�ضتها
الأمم املتحدة �ضد دولة جنوب �أفريقيا بد�أت
باحلظر الع�سكري ع��ام 1963م وتطورت
حتى �شملت جميع املعامالت التجارية
واالقت�صادية و�أ�صبحت مقاطعة اقت�صادية
كاملة ا�ستمرت حوايل ثالثني عاما ،وحققت
يف نهايتها جميع �أهدافها و�أجربت حكومة
جنوب �أفريقيا على �إج��راء انتخابات حرة
والتخلي عن �سيا�ستها العن�رصية.
وقد يقوم جمل�س الأمن الدويل با�ستخدام
�أداة العقوبات االقت�صادية ملواجهة نزاعات
تن�ش�أ بني دول ذات �سيادة� ،أو ملواجهة
نزاعات �إقليمية داخلية تقع داخل �إقليم دولة
ما بني ف�صائل متناحرة� ،أو بني جي�ش و�شعب،
و�أخ�ي�را ق��د ت��أت��ي العقوبات االقت�صادية

الدولية ردا على انتهاكات حقوق الإن�سان.
وبالفعل مت توقيع العقوبات االقت�صادية
الدولية من خالل جمل�س الأمن الدويل منذ
عام 1945م حتى عام 1998م يف �إحدى
ع�رشة ق�ضية �شملت رودي�سيا اجلنوبية
( 1969ـ 1979م) ،وجنوب �أفريقيا (1977
ـ 1994م) ،والعراق (1990م ـ 1993م)،
ويوغ�سالفيا ( 1991ـ 1994م) ،وال�صومال
( 1992ـ 1994م) ،وليبيا منذ عام 1992م
حتى اليوم) ،وليبرييا (1992م) ،وهاييتي
(1993م) ،و�أجن��وال (1993م) ،وكولومبيا
(1992م) ورواندا (1994م).
 mالعقوبات االقت�صادية :العقوبات
االقت�صادية ( ،)Economic sanctionsهي
جمموعة من العقوبات التجارية واملالية
التي يفر�ضها بلد �أو جمموعة من البلدان
�ضد بلد �آخ��ر� ،أو جمموعة من الأف���راد �أو
املنظمات ،ولي�س من ال�رضورة �أن تفر�ض
العقوبات االقت�صادية ب�سبب ال��ظ��روف
االقت�صادية ،و�إمنا قد تفر�ض �أي�ضا ب�سبب
جمموعة متنوعة من الق�ضايا ال�سيا�سية
والع�سكرية واالجتماعية .وميكن ا�ستخدام
العقوبات االقت�صادية لتحقيق �أغ��را���ض
حملية ودولية .وب�صفة عامة تهدف العقوبات
االقت�صادية �إىل تغيري �سلوك النخب يف البلد
امل�ستهدف .ومع ذلك ف�إن فعالية العقوبات

قابلة للنقا�ش وميكن �أن يكون للجزاءات
عواقب غري مق�صودة .وقد تت�ضمن العقوبات
االقت�صادية �أ�شكاال خمتلفة من احلواجز
التجارية ،والتعريفات اجلمركية ،والقيود
املفرو�ضة على املعامالت التجارية.
وهناك م�صطلح �آخر م�ستخدم يف هذا
املجال هو احلظر االقت�صادي ،هو �إج��راء
م�شابه للعقوبة االقت�صادية ،لكنه عادة
ما ي�شتمل على عقوبات �أك�ثر ق��وة والتي
تت�ضمن احلظر اجلوي �أو البحري �أو الربي
املبا�رش .وهو عبارة عن حظر جزئي �أو كلي
للتجارة والتداول مع بلد معني �أو جمموعة
من البلدان ،ويعد احلظر تدبريا دبلوما�سيا
قويا يفر�ض يف حماولة من قبل البلد الذي
يفر�ضه للو�صول �إىل نتيجة تعود مب�صلحة
وطنية معينة م��ن البلد املفرو�ض عليه.
ب�صفة عامة ،ويعد احلظر عائقا قانونيا �أمام
التجارة ،وال يتم اخللط بينه وبني احل�صار
االق��ت�����ص��ادي ال���ذي �سي�أتي ذك���ره الحقا،
والذي غالبا ما يعد عمال من �أعمال احلرب
الع�سكرية .وق��د يعني احلظر فر�ض قيود
على ال�صادرات �أو ال��واردات �أو حظرها� ،أو
�إن�شاء ح�ص�ص للكميات� ،أو فر�ض ر�سوم

خا�صة و�رضائب� ،أو حظر لل�شحن و مركبات
النقل �أو جتميد واال�ستيالء على ال�شحنات
والأ�صول واحل�سابات امل�رصفية� ،أو احلد من
نقل التكنولوجيا �أو منتجات معينة (تقنية
عالية) على �سبيل املثال.
وتقوم املنظمات الدولية بفر�ض هذا
النوع من العقوبات االقت�صادية ملعاقبة
الدول املخالفة للقانون الدويل ملنعها من
القيام بن�شاطات غري م�رشوعة� ،أو ملنعها
من ا�ستخدام تلك ال�سلع ومعظمها تكون من
ال�سلع �أو امل��واد ذات الطابع احلربي التي
تعرت�ض عليها املنظمات القائمة بفر�ض
احلظر ،وال يقت�رص احلظر على ال�سلع واملواد
الع�سكرية ،و�إمنا ميتد �إىل كافة ال�سلع التي قد
حتتاجها الدول .واحلظر بهذا املعنى يع ّد من
�أخطر و�سائل العقوبات االقت�صادية� ،إذ قد
ي�ؤدي �إىل اهتزاز النظام االقت�صادي للدولة
وحرمان ال�شعب من ال�سلع التي يحتاجها،
مما قد ي�ؤدي �إىل حالة من ال�سخط ال�شعبي
على احلكومة ،وقد يكون له بالغ الأث��ر يف
تغيري �سيا�سة الدولة ومنعها من القيام بفعل
خمالف لأحكام القانون الدويل.
وهناك م�صطلحات �أخ��رى م�ستخدمة

تعد املقاطعة االقت�صادية من �أهم
�أدوات � /أ�سلحة احلرب االقت�صادية
وذلك من خالل مقاطعة كاملة ل�سلع
�إحدى الدول وعدم اال�سترياد منها �أو
الت�صدير �إليها
لو�صف بع�ض و�سائل �أو �أدوات العقوبات
االقت�صادية مثل :عقوبة عدم امل�ساهمة،
وه��ي عقوبة قانونية تتحقق عند قيام
املنظمة الدولية ب�إ�صدار ق���رارات �إداري��ة
تنطوي على حرمان الدولة املخالفة من
ا�ستخدام حقوقها داخل املنظمة� ،أو حرمانها
م��ن التمتع ب��االم��ت��ي��ازات ال��ت��ي متنحها
املنظمة لأع�ضائها ،ومن �أهم هذه املنظمات
هي ،البنك الدويل للإن�شاء والتعمري ،ومنظمة
الأغذية والزراعة .والقر�صنة البحرية التي
حتدث يف �أعايل البحار التي تعرت�ض ال�سفن
ومتنع �صادرات دولة �أو عدة دول �إىل دولة
�أو عدة دول .وي�أتي ثالث م�صطلح يف هذا
ال�ش�أن ،ح��رب جوا�سي�س االقت�صاد ،وتتم
هذه احلرب عرب الأقمار ال�صناعية و�شبكات
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التج�س�س الأر�ضية والعمالء.
 mاحل�صار االقت�صادي والع�سكري:
احل�صار االقت�صادي ي�شمل منع دخ��ول
وخ���روج ال�سلع للمنطقة ال��واق��ع��ة داخ��ل
احل�صار االقت�صادي ،وذلك من خالل فر�ض
ح�صار بحري وجوي وبري مثلما حدث مع
كثري من الدول خالل �أوقات ال�سلم واحلرب،
واحل�صار االقت�صادي �أك�ثر �أ�سلحة احلرب
االقت�صادية ت�أثريا ،لأنه يرتتب عليه نق�ص
يف الأدوي��ة والغذاء وحمدودية االحتكاك
بالعامل اخلارجي ،مما يرتتب عليه نتائج
اقت�صادية واجتماعية بعيدة امل��دى مثل
املجاعات والأمرا�ض.
وللح�صار �شكالن تقليديان هما احل�صار
ال�سلمي ( ،)Pacific Blockadeواحل�صار
احلربي ( ،)Hostile Blockedوقد يكون
ه���ذان ال�شكالن ح�صار ب���ري� ،أو ج��وي،
�أو بحري ،ويختلف احل�صار ال�سلمي عن
احل�صار احلربي ،فاحل�صار ال�سلمي يطبق
بدون وجود حالة حرب ر�سمية ،كما �أنه ال
يطبق �إال على �سفن الدولة املحا�رصة� ،أما
�سفن الدول الأخرى ف�إنها ال تت�أثر باحل�صار.
�أما فيما يتعلق باحل�صار احلربي ف�إنه يطبق
با�ستخدام القوة الع�سكرية يف التعامل مع
ال�سفن �أو الطائرات �أو احتجازها يف بع�ض

العــدد 525
�سبتمرب 2020

34

احلاالت.
 mاخرتاق الأ�سواق واالحتكار والإغراق:
يعد اخ�تراق الأ���س��واق الداخلية من ال��دول
الكربى القادرة على �شن حرب اقت�صادية
من �أهم الأ�سلحة امل�ستخدمة يف تلك احلرب،
حيث يتم االخرتاق للأ�سواق وعمل الإغراق
يف بع�ض ال�سلع واملنتجات ،وذلك ل�رضب
اجلهاز الإنتاجي الداخلي للدولة ،و�إ�ضعافه،
وعدم قدرته على املناف�سة واملقاومة ،وذلك
با�ستغالل االتفاقيات الدولية التي تتيح
حرية التجارة العاملية .ومن زاوية �أخرى
يتم اخ�تراق الأ���س��واق عن طريق االحتكار
ومتلك خطوط الإنتاج وال�صناعات احليوية
يف الدول املراد تدمريها اقت�صاديا .وهناك
ح���االت ع��دي��دة ح��دث��ت وحت���دث يف كثري
من مناطق العامل بني ال��دول والتجمعات
الإقليمية املختلفة.
� mصنع الأزم��ات االقت�صادية :متتلك
ال���دول املتقدمة �أج��ه��زة ل�صنع الأزم���ات
االقت�صادية يف الدول الأخرى �سواء الأزمات
املالية �أو الأزمات اخلا�صة بالبنوك وانهيار
البور�صات ،وكذلك الأزم���ات التي ت�أخذ
�صبغة ال���دورة االقت�صادية مثل ال��رك��ود.
ومتتلك تلك الأجهزة اخلا�صة ب�صنع الأزمات
االقت�صادية من الأدوات التي متكنها من تلك

احل�صار االقت�صادي �أكرث �أ�سلحة
احلرب االقت�صادية ت�أثريا ،لأنه
يرتتب عليه نق�ص يف الأدوي��ة
والغذاء وحمدودية االحتكاك
بالعامل اخلارجي
الوظيفة مثل ،التقنية الفائقة ال�رسعة والتي
متكنها من العبث يف م�ؤ�رشات البور�صات
العاملية �أو الإقليمية ،وكذلك ن�رش الإ�شاعات
التي تهدف لأ�شياء معينة �إىل غري ذلك من
�أ�ساليب التكنيك والتكتيك ،ولقد كان لهذه
الأج��ه��زة ال��دور الأك�بر يف �صنع الأزم��ات
املالية العاملية واالنهيارات االقت�صادية
ال��دول��ي��ة مل��ا حتققه ال���دول �صاحبة تلك
الأجهزة من م�صالح اقت�صادية و�سيا�سية
على ال�سواء .وه��ذه الو�سيلة �أو الأداة هي
الأخرى التي حدثت وحتدث الآن وم�ستمرة
�سواء كان ذلك باخلفاء �أو العلن.
احلروب االقت�صادية الهجومية -
الدفاعية
مبا �أن احلروب االقت�صادية تع ّد حروبا
ب�ين ال���دول والتجمعات الإقليمية ف�إنها
تلقائيا ت�صبح هجومية مل��ن يفر�ضها،

ودفاعية للمت�صدي لها .ولها مبادئ �ش�أنها
���ش��أن احل���روب الع�سكرية ،وم��ن �أه��م هذه
املبادئ هي:
• امل��ف��اج ��أة .ميثل عن�رص املفاج�أة
�أح���د عنا�رص جن��اح احل���رب االقت�صادية
�أي كانت �أداتها �أو و�سيلتها ،فكلما كانت
احلرب االقت�صادية مفاج�أة بالن�سبة للعدو
االقت�صادي ،فكلما ارتفعت ن�سبة خ�سائره.
ولكن �إذا كانت لديه املقومات للدفاع �ضد
احلرب االقت�صادية قد تكون اخل�سائر �أقل،
ويتوقف ذلك على املهارة يف ا�ستخدام تلك
املقومات.
• اخلداع .وهو عادة يقوم الطرف الأول
بالتظاهر بال�ضعف االقت�صادي� ،أو عدم
القدرة على خو�ض حرب ع�سكرية ،الأمر الذي
يعطي الطرف الثاين ر�سالة خاطئة لتقييم
القدرة االقت�صادية للطرف الأول ،وبالتايل
ي��ف��اج��أ ب��ق��درت��ه االق��ت�����ص��ادي��ة احلقيقية،
وي�ستخدم هذا املبد�أ عادة قبل �شن احلرب
الع�سكرية.
• توفر املعلومات (التج�س�س) .وهو
م��ا تنتهجه دول خمتلفة اجت��اه �أعدائها
املحتملني للمعرفة الدقيقة بهم ،لو�ضع
اخلطط للحرب االقت�صادية الهجومية وفق
معلومات دقيقة ،وق��د �أ�صبح التج�س�س
االقت�صادي العامل الرئي�سي يف �إطار خطط
املراقبة والإنذار بني الدول.
• اال���س��ت��م��راري��ة� .إن جن��اح �أي حرب
اقت�صادية يعتمد على اال�ستمرارية لها �سواء
�أكان ذلك يف ال�سلم �أو احلرب.
• ال�رسعة يف و�صول املعلومات .متثل
ال����سرع��ة يف و���ص��ول امل��ع��ل��وم��ات عن�رصا
مهما يف �إمكانية اال�ستفادة من املعلومات
املتح�صل عليها ،وي�أخذ ذلك حاليا �شكل
التن�صت على الوفود االقت�صادية الكبرية
وحمادثاتها قبل اتخاذ القرارات امل�صريية.
• ات�ساع نطاق احل��رب االقت�صادية.
ويعني �أن ال��دول��ة التي تقرر ال��دخ��ول يف
حرب اقت�صادية �ضد دولة �أو دول ما ،ال بد

�أن ت�سعى ل�ضم �أكرب عدد من الدول امل�ؤثرة
للوقوف معها ،وذلك من خالل بذل اجلهود
الدبلوما�سية للح�صول على �رشعية هذه
احلرب ،و�إال ف�إن ف�شل �أو قلة الت�أثري املطلوب
م��ن احل���رب ق��د ي��ك��ون حم��ت��وم��ا .ويف هذا
ال�صدد هناك �أمثلة حدثت خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،وخ�صو�صا فر�ض احلرب
االقت�صادية على كل من �إي���ران والعراق
وغريها.
مقومات احلرب االقت�صادية
بعد ا�ستعرا�ضنا لأدوات و�أ�ساليب احلرب
االقت�صادية ،ف�إنه من الأهمية مبكان تناول
مقومات هذه احلرب التي يجب �أن تتوفر مع
الدولة �أو الدول التي تفر�ض �أو تواجه هذه
احلرب وهذه املقومات هي:
• قوة ميزان املدفوعات داخل الدولة
وق��درت��ه ع��ل��ى ع���دم ال��ت ��أث��ر بال�صدمات
اخلارجية �أو امت�صا�ص تلك ال�صدمات.
• قوة العملة الوطنية جتاه العمالت
الأجنبية وم��ا تتمتع ب��ه ه��ذه العملة من
تاريخ وقيمة بني العمالت الأخ��رى ،وذلك
من خالل �أنظمة �أ�سعار ال�رصف التي تخ�ضع
لآليات ال�سوق.
• قوة اجلهاز الإنتاجي داخ��ل الدولة
وق��درت��ه على �سد االحتياجات الداخلية
وال��ق��درة على �إي��ج��اد فائ�ض ق���ادر على
املناف�سة عند الت�صدير.
• مرونة الأجهزة الإنتاجية يف �إنتاج
ال�سلع املختلفة ،مبعنى قدرتها و�رسعة
انتقالها �إىل خطوط ت�صنيع �سلع �أخ��رى
ح�سب احلاجة.
• كرب حجم ال�سوق الداخلي يف الدولة
وات�ساقه وتنوعه بحيث يكون ال�سوق الداخلي
متوافقا م��ع �إم��ك��ان��ات ال���دول الإنتاجية،
وميكنه ا�ستيعاب الن�شاط الإنتاجي واخلدمي
وكل ما �سبق يع ُّد من قبل قوة الدولة لدخول
احلروب االقت�صادية ،ومبعنى �آخر يقال �إن
تلك الدولة عندها الأدوات التي متكنها من
الهجوم االقت�صادي ،ويف الوقت ذاته لديها

ال��دول املتقدمة متتلك �أجهزة
ل�صنع الأزم��ات االقت�صادية يف
ال��دول الأخ��رى �سواء الأزم��ات
امل��ال��ي��ة �أو الأزم����ات اخلا�صة
بالبنوك وانهيار البور�صات

�آليات الدفاع عن االقت�صاد القومي ،وذلك
لأن االقت�صاد القومي يتميز بالقوة والنمو
املتوا�صل.
اخلال�صة
�إن احلرب االقت�صادية ن�ش�أت بني الأفراد
واجلماعات منذ �أن وجد الإن�سان يف الأر�ض،
ثم تطورت لت�صبح بني ال��دول والتجمعات
الإقليمية ،وت��ع��ددت �أدوات��ه��ا ،وو�سائلها،
ومبادئها ،ومقوماتها .وميكن القول ب�أن
احلرب االقت�صادية �أكرث فاعلية من احلرب
الع�سكرية ،لأن نتائجها �أقل تدمريا يف البنى
الأ�سا�سية لل�شعوب ،و�أقل خ�سائر ب�رشية ،كما
�أنها تعد الأ�سا�س ل�شن حرب ع�سكرية ناجحة.
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الت�شف�ير املدمج ،حتليل �سل��وك امل�ستخدم،
ومنع فقدان البيانات.

احلو�سبة الكمية

Quantum Computing
�أ�ش��ارت جمل��ة (� ،)WIREDإىل

يف هذا املقال من �سل�سلة املقاالت التي �أ�سلط فيها ال�ضوء على عوامل حتقيق الدفاع الإلكرتوين �أتطرق �إىل �أبرز
التقنيات احلديثة التي ُتعنى بتوفري قدر كبري من الأمن يف الف�ضاء الإلكرتوين .غني عن القول �إن االبتكارات
واالجتاهات يف التقنية لها ت�أثري مبا�شر على الأمن الإلكرتوين ,انظر �إىل ما �سببته جائحة (كوفيد ،)١٩-
حيث دفعت امل�ؤ�س�سات �إىل حتويل قواها العاملة �إىل العمل عرب تطبيقات االت�صال عن ُبعد ،وبالتايل حولت
العديد من فرق الأمن اهتمامها �إىل ن�شر �شبكات ( )VPNعلى م�ستوى امل�ؤ�س�سة وال�شراكة مع املوظفني لتقوية
�شبكاتهم � /أجهزتهم املنزلية .ميكن �أن ت�ستهلك هذه املهام ح�صة �أكرب من وقت متخ�ص�صي تقنية املعلومات
�إذا �سمحت امل�ؤ�س�سات ملوظفيها مبوا�صلة العمل من املنزل يف عامل ما بعد (كوفيد .)١٩-
�إن ازده��ار العم��ل ع��ن ُبع��د لي���س
العام��ل الوحيد الذي �سيعي��د ت�شكيل الأمن
الإلك�تروين يف امل�ستقبل .يف الواقع ،هناك
العديد من االبت��كارات واالجتاهات تلعب
�أدواراً �سيك��ون له��ا ت�أث�ير عل��ى الف�ض��اء
الإلك�تروين ،وق��د يك��ون من ال�سه��ل �إغفال
االبت��كار يف �صناع��ة الأم��ن الإلك�تروين
و�س��ط �أخب��ار متك��ررة ح��ول االخرتاق��ات
واملت�سلل�ين املتطوري��ن ب�ش��كل متزاي��د،
واحلقيق��ة ه��ي �أن العدي��د م��ن االبتكارات

املكرم
حممد بن �أحمد اللمكي
ع�ضو جمل�س الدولة k
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الواع��دة تكت�س��ب زخم�� ًا وميك��ن �أن تغ�ير
ب�ش��كل جي��د الطريق��ة الت��ي تدي��ر به��ا
امل�ؤ�س�س��ات �أعماله��ا ،وه��ذه العوام��ل هي
احلو�سب��ة الكمي��ة ،وتقنية اجلي��ل اخلام�س
للهاتف النق��ال ،وتقارب تقنية املعلومات
والتقني��ة الت�شغيلية ،كما �أن هناك تطورات
�إلكرتوني��ة رئي�سي��ة يج��ب �أن نعيه��ا وهي
�سل�سل��ة الكت��ل ،احلو�سب��ة ال�سحابي��ة و�أمن
ال�سحاب��ة ،التعل��م الآيل والتعل��م العمي��ق،
امل�صادق��ة املتقدمة وم�صادق��ة الأجهزة،

�أن
�أجه��زة احلو�سبة الكمي��ة ت�ستفيد من و�ضع
جدي��د للحو�سب��ة يعتم��د عل��ى ()qubits
(الكيوبت��ات) ب��د ًال م��ن (( )bitsالبت��ات)،
وهذه الوحدات �أك�ثر (مرونة) من (البتات)
حيث ميكن ت�شغيله��ا �أو �إيقاف ت�شغيلها �أو
(تراكبها) بني االثن�ين ،كما �أنها مت�شابكة
�إىل احل��د ال��ذي ترتب��ط في��ه اجل�سيم��ات
فعليا على الرغم من �أنها
ببع�ضه��ا البع�ض ً
ماديا.
منف�صلة
ً
ت�سم��ح ه��ذه اخل�صائ���ص لأجه��زة
احلو�سب��ة الكمية بنقل املعلوم��ات وتنفيذ
املهام ب�شكل �أ�رسع و�أكرث كفاءة من �أجهزة
احلا�سوب العادية .وبالتايل ف�إن احتماالت
احلو�سب��ة الكمية ال ح��صر لها ،ويف الواقع
ميك��ن للعلماء ا�ستخ��دام احلو�سب��ة الكمية
لنقل ال��ذكاء اال�صطناعي �إىل �آفاق جديدة،
أي�ضا تطوير مواد جديدة ،و�إيجاد
وميكنهم � ً
عالج��ات للأمرا�ض ،وتغي�ير احلياة ب�شكل
جذري بطرق �أخرى.
احلو�سب��ة الكمية لي�ست موج��ودة بعد،
كبريا،
ولك��ن العلماء حققوا بالفع��ل
تقدما ً
ً
وبالعودة �إىل �أكتوب��ر ٢٠١٩م ،على �سبيل
املث��ال ،ا�ستخ��دم الباحث��ون يف جامع��ة
كاليفورني��ا يف �سانتا باربرا ( )٥٣كيوب ًتا
مت�شاب�� ًكا حلل م�شكلة كان م��ن املمكن �أن
ت�ستغ��رق ع��شرة �آالف ( )١٠٠٠٠عام على
حا�سوب عمالق كال�سيك��ي ،وقد ا�ستغرقت
هذه املهمة مائتني ( )٢٠٠ثانية فقط على
حوا�سيبهم الكمية ،وبع��د ب�ضعة �أ�شهر فقط
من هذا الإجن��از� ،أو�ضح مدير الأبحاث يف
(( ، )IBMداريو جي��ل) ،ملجلة (Scientific
� )Americanأن احلو�سب��ة الكمي��ة �ست�ستقر
يوم��ا ما على (متجر تطبيقات كمية و�سطر
ً
م��ن تعليم��ات الربجمة) بد ًال م��ن الربجمة
الكمية.
ل�سوء احلظ ،لي�س كل �شيء بهذه ال�صورة
الوردية مع �أجهزة احلا�سوب الكمية ،وقال
كل من( :بول فرييل��و) و(جورج بالت�سي�س)
�إن ه��ذا النم��وذج النا�ش��ئ م��ن احلو�سب��ة

ميث��ل م�شكل��ة بالن�سبة للت�شف�ير على وجه
اخل�صو���ص ،و�ستجع��ل احلو�سب��ة الكمي��ة
�رضبا قد عفا
ممار�س��ات الت�شفري احلالي��ة
ً
علي��ه الزمن ،وميكن �أن يتعطل نظام البنية
الأ�سا�سي��ة للمفتاح الع��ام التقليدي ()PKI
امل�ستخدم ب�سهول��ة عندما ت�صبح املفاتيح
العامة عر�ضة للهج��وم من قبل احلوا�سيب
الكمي��ة ،وب��د ًال من �سن��وات لف��ك ال�شفرات،
ميكن �أن تكون دقائق �أو حتى فورية ،وهذا
يغري احلي��اة ب�شكل كبري ،فقط تخيل �أن كل
�شه��ادات الأم��ان ال�صادرة ملواق��ع الويب
ور�سائ��ل الربي��د الإلك�تروين والتوقيع��ات
الرقمي��ة للتحقق م��ن امل�صادق��ة والتوثق
�أ�صبحت قدمية يف غ�ضون دقائق.
ه��ذا ال يعن��ي �أن � ًأيا من ذل��ك �سيحدث.
لكنه��ا تثري �أ�سئلة حول كيفية قيام جمتمع
الأمن مبنع ذلك ،وقد �أ�شار كل من (فرييلو)
و(بالت�سي�س) �إىل �أن خرباء الت�شفري ميكنهم
اال�ستف��ادة م��ن توزي��ع املفت��اح الكم��ي
( ،)QKDوه��ي عملي��ة ت�ستخ��دم فيزي��اء
الت�شفري ،ويبقى �أن نرى
الكم لبناء مفت��اح
ً
بال�ضبط كي��ف �سيتعامل جمتمع الأمن مع
هذه املع�ضلة.

تقنية اجليل اخلام�س

()5G

م�صطل��ح ( )5Gه��و اخت�ص��ار للجي��ل
اخلام���س يف االت�ص��االت النقال��ة ،كما هو
مالحظ من قب��ل جملة ( ،)PCMagوتتمثل
امليزة الرئي�سي��ة ل�شبكة اجليل اخلام�س يف
قدرتها على تقدمي موجات هوائية ق�صرية
امل��دى وعالية النطاق ،وعندما يتم دجمها
م��ع مزاياه��ا الأخ��رى مبا يف ذل��ك زيادة
التوفر و�سعة ال�شبكة( (Enhanced Avai l
 ،)ability & Network Capacityتع��د
( )5Gبتق��دمي �رسعات �أعل��ى وزمن انتقال
�أق��ل من �أي خدمة ال�سلكي��ة �سابقة ،وميكن
�أن ت�ساع��د مث��ل ه��ذه النتائ��ج يف �إح��داث

ث��ورة يف ط��رق ات�ص��ال الآالت والأ�شي��اء
والأجه��زة ببع�ضه��ا البع���ض ،كما الحظت
�رشكة (( :)Qualcommيعمل الأداء العايل
املح�سن��ة عل��ى متك�ين جت��ارب
والكف��اءة
ّ
امل�ستخدم�ين اجلدي��دة ورب��ط ال�صناع��ات
اجلديدة).
ه��ذه التح�سين��ات جتعل �صن��اع القرار
يف جمال الأعمال والتقنية مهتمني بالأمن
الإلكرتوين مل�ؤ�س�ساتهم .غطت( (Net Sec u
تقري��را �أظه��ر في��ه �أن ()٪٦٢
)rity Help
ً
قطاع��ا
م��ن املهني�ين العامل�ين يف ()١٢
ً
�صناعي��ا يف �أوروب��ا و�أمري��كا ال�شمالي��ة
ً
و�آ�سي��ا واملحي��ط اله��ادئ كان��وا يخ�ش��ون
�أن تزي��د �شبكات اجلي��ل اخلام�س ( )5Gمن
خماط��ر تعر���ض �أ�صحاب العم��ل لهجمات
�إلكرتوني��ة ،وا�ستم��رت من�ص��ة �أخب��ار �أمن
املعلومات يف م�شاركة اثنني من املخاطر
يف �أذهان امل�ستجيبني:
ميك��ن �أن ت���ؤدي طبيعة كيفي��ة توجيه
الإ�ش��ارات والبيان��ات يف �شب��كات (5G
� )/ IoTإىل ر�س��م خرائ��ط ل�شبك��ة الهات��ف
املحم��ول ( ،)MNmapومتكن املهاجمني
�إن�شاء خرائ��ط للأجهزة املت�صل��ة بال�شبكة
 ،وحتدي��د كل جهاز وربطه ب�شخ�ص معني،
كم��ا �أن هن��اك هجم��ات (Man-in-the-
 )middle MiTMالت��ي متك��ن املهاجمني
م��ن �رسق��ة معلوم��ات اجلهاز قب��ل تطبيق
الأمان.
أي�ضا
�أبرزت جمل��ة (ً � )Tech Republic
خطر وجود �شبكات �أكرب تتكون من ع�رشات
امللي��ارات من الأجه��زة الإ�ضافية ،ونقاط
�ضع��ف يف الربام��ج اجلدي��دة ،وال ميك��ن
مل�ؤ�س�س��ة واح��دة معاجل��ة ه��ذه املخاط��ر
نظرا للت�أثري املحتمل الذي
الأمنية وحدها؛ ً
ميك��ن �أن حتدثه تقنية اجليل اخلام�س على
االقت�صادات الوطني��ة ،وحتتاج احلكومات
37

العــدد 525
�سبتمرب 2020

�إىل �أخ��ذ زمام املب��ادرة يف تطوير معايري
�أمان الهواتف النقال��ة من اجليل اخلام�س،
وقال��ت �رشك��ة ()Palo Alto Networks
يف ماي��و ٢٠٢٠م �إنه ينبغ��ي ال�رشاكة مع
اجله��ات الفاعل��ة يف ال�صناعة لإن�شاء هذه
الإجراءات الوقائية وتطوير خطة التنفيذ.

�إذا متكنت م�ؤ�س�سة ما من التنب�ؤ باملكان الذي قد يركز عليه
الهجوم يف امل�ستقبل ،فيمكنها اال�ستعداد ب�شكل �أف�ضل لهجوم
�إلكرتوين حمتمل و�صرفه ب�شكل مثايل

تقارب تقنية املعلومات وتقنيات
الت�شغيل (Convergence (IT-OT

آخرا ،ميث��ل التقارب بني
� ً
أخ�يرا ولي�س � ً
تقنية املعلوم��ات ( )ITوالتقنية الت�شغيلية
حتديا للأمن الإلكرتوين للم�ؤ�س�سات،
()OT
ً
وق��د �أو�ضح��ت (� ،)Digitalistإن تقني��ة
املعلوم��ات تتك��ون م��ن برام��ج و�أجه��زة
حا�س��وب و�أجه��زة ات�صاالت �أخ��رى تخدم
وظيف��ة الن�ش��اط العمل��ي ،يف ح�ين �أن يف
التقنية الت�شغيلية تتكون من تقنيات خا�صة
ب�أن�شط��ة ذات خ�صو�صي��ة بطبيعة عمليات
امل�ؤ�س�س��ة ،لذل��ك ال يوج��د �ش��يء م��ا يفرق
ب�ين تقنية املعلومات والتقني��ة الت�شغيلية
معا،
وبالت��ايل هن��اك حاجة �إىل التع��اون ً
و�أ�ش��ار (ل�ين ثيم��ز) ،كب�ير الباحث�ين يف
جمال الأم��ن يف �رشك��ة (� ، )Tripwireإىل
�أن جمتم��ع الأم��ن الإلك�تروينبحاجة �إىل
تطوير منهجي��ة ( )ITOTSecOpsاجلديدة
الت��ي تتن��اول عل��ى وج��ه التحدي��د �أنظمة
تقني��ة املعلوم��ات و�أنظم��ة الت�شغيل التي
معا ،وقالت جملة (التاميز) يف �سياق
تعمل ً
�إ�ضايف حول هذا التحول نحو تعاون (IT-
 )OTخا�ص��ة يف جمال الأم��ن الإلكرتوين:
(يف الآون��ة الأخرية ،تغ�ير االجتاه ،وبد�أت
العدي��د من ه��ذه البيئ��ات يف االندماج مع
بع�ضه��ا البع�ض ،وتتلخ���ص �أ�سباب بيئات
( )IT-OTاملتكامل��ة ب�ش��كل �أ�سا�س��ي يف
احلاج��ة �إىل التح�س�ين ،وميك��ن �أن ت���ؤدي
احلو�سب��ة والتخزي��ن يف جان��ب تقني��ة
املعلوم��ات با�ستخ��دام البيان��ات التي مت
جمعه��ا من جان��ب التقني��ة الت�شغيلية �إىل
مكا�سب �ضخمة للم�ؤ�س�سة من حيث النتائج
مث��ل تقليل التكالي��ف الت�شغيلي��ة ،وزيادة
�إنت��اج الت�صني��ع وتقليل وق��ت التوقف عن
العمل وغري ذلك الكثري.
ال يقت��صر الأم��ر عل��ى ع��دد قلي��ل من
امل�ؤ�س�س��ات التي تعمل على زيادة التعاون
بني تقنية املعلوم��ات والتقنية الت�شغيلية،
وتوقعت م�ؤ�س�سة (� )Gartnerأن ( )٪٥٠من
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م��زودي خدمات (� )OTسيخلقون �رشاكات
رئي�سي��ة م��ع م��زودي خدم��ات متمركزين
ح��ول تقنية املعلوم��ات لعرو���ض �إنرتنت
الأ�شياء يف عام ٢٠٢٠م.
ل�س��وء احل��ظ ،ف�إن ه��ذا االجت��اه يخلق
حتدي��ات �أمني��ة للم�ؤ�س�س��ات ،وق��د �أ�شارت
جمل��ة (� )Infosecurity Magazineإىل
نق�ص��ا
�أن التع��اون ب�ين ( )IT-OTيول��د ً
يف الر�ؤي��ة ،حي��ث ال يعرف موظف��و �أق�سام
�أم��ن تقني��ة املعلوم��ات م��ا ال��ذي ينت��شر
ع�بر البني��ة الأ�سا�سي��ة الكامل��ة ل�صاح��ب
العم��ل (يف بيئ��ات تقني��ة املعلوم��ات
والتقني��ة الت�شغيلية وكذل��ك يف ال�سحابة)،
كما �أنه يغ��ذي االفتق��ار �إىل ال�سيطرة على
نظرا لأن موظفي تقنية
ال�سيا�سات الأمنيةً ،
املعلوم��ات يواجه��ون �صعوب��ة يف ت�أمني
متطلب��ات الأعم��ال ال�صناعي��ة اجلدي��دة،
ف���إن ال�سيا�س��ات الأمني��ة تنط��وي عل��ى
خماط��ر لأنها تعاين م��ن ثغرات يف الأمان
واالمتث��ال ،وقد ت�ؤدي �إىل ممار�سات �أمنية
�سيئة.
وملعاجل��ة املخاطر املرتبط��ة بتقارب
تقني��ة املعلوم��ات والتقني��ة الت�شغيلي��ة
�ستحتاج امل�ؤ�س�سات �إىل �إقران �إ�سرتاتيجية
الدف��اع املتعم��ق ب�أم��ان متع��دد الطبقات
(،)Multi Layered Deep Defence
و�سيحتاجون �أي�ض�� ًا �إىل تعزيز تعاون �أكرب
بني ( )ITو(.)OT

�سل�سلة الكتل

()Blockchain

�سال�س��ل الكت��ل عب��ارة ع��ن دفات��ر
�إلكرتوني��ة م�شرتك��ة ،مانع��ة للتالعب ،من
نظ�ير �إىل نظري تتيح �إ�ص��داراً عاملي ًا واحداً
من حقيقة املعامالت الإلكرتونية.

وتق��وم بع���ض �أك�بر امل�ص��ارف ،جنب ًا
�إىل جن��ب مع ��شركات التقني��ة وال�رشكات
الأخ��رى  -مب��ا يف ذل��ك (،)PwC
با�ستثم��ارات كب�يرة يف البح��ث والتطوير
ملعرف��ة كي��ف ميكنه��م ت�سخ�ير(  (Bloc k
 ،)chainوميك��ن له��ذه اجله��ود �أن حت��ول
العدي��د م��ن جوان��ب الأعمال ،مب��ا يف ذلك
كيفي��ة تنفي��ذ الأف��راد للأم��ان .تاريخي�� ًا،
كانت فل�سفة الأمن الإلكرتوين ال�سائدة هي
بناء جدار حميط ملنع املت�سللني ،وميكن �أن
جتع��ل �سل�سلة الكتل املحي��ط غري ذي �صلة
من خالل �ضمان �سالمة �شبكة معينة ،و�إن
ا�ستخدام �سل�سلة الكتل ي�شبه ت�أمني الأوردة
وال�رشايني املجازي��ة يف العامل الإلكرتوين
ل�ضمان �صحة اجل�سم الذي ميثل ال�شبكة.
مبج��رد تطوي��ر �سل�سل��ة الكت��ل ،ي�صبح
بالإم��كان ح��ل العدي��د م��ن امل�ش��كالت
الأمنية التي تواجهه��ا امل�ؤ�س�سات املالية،
وميك��ن �أن ميت��د التحك��م يف الت�شفري على
م�ستوى املعام�لات املرتبط ب�سل�سلة الكتل
�أي�ض�� ًا لي�شم��ل الت�صني��ع �أو امل�ستح�رضات
ال�صيدالني��ة �أو �صناعة النق��ل �أو �أي قطاع
ي�صن��ع منتجات مهمة حتتاج �إىل �أن تكون
�آمن��ة ،وميكن �أن تكون �سال�س��ل الكتل ذات
قيمة خا�صة بالن�سبة لأمن �سل�سلة التوريد،
والت��ي متث��ل �أولوي��ة رئي�سي��ة للم�صنعني،
وميك��ن �أن ت�صب��ح التقني��ات القائمة على
( )Blockchainالعم��ود الفق��ري جلمي��ع
�أ�ش��كال التع��اون والتوا�صل الت��ي يجب �أن
حتدث يف هذه ال�صناعات.

ال�سحابة

()The Cloud

ق��ال كروف��ورد من مركز بح��وث (451
� :)Researchسيك��ون لل�سحاب��ة ت�أث�ير

حت��ويل عل��ى �صناع��ة تقنية الأم��ن ب�شكل
ع��ام ،و�أو�ضح �أنه مع ا�ستخ��دام املزيد من
امل�ؤ�س�س��ات لل�سحاب��ة �ستظه��ر املزي��د من
مناه��ج الأمان الت��ي مت �إن�شا�ؤه��ا ،و�سيتم
نقل التقني��ات املحلية �إىل ال�سحابة� ،أ�شياء
مثل �أجه��زة الأمان االفرتا�ضي��ة ،وجدران
احلماي��ة االفرتا�ضية ،و�أنظم��ة الك�شف عن
الت�سل��ل والوقاي��ة االفرتا�ضي��ة ،ولكن هذه
�ستكون مرحلة و�سيطة.
وقال (كروفورد)�( :إذا فكرت فيما ميكن
مل��زود البني��ة الأ�سا�سي��ة كخدم��ة القي��ام
ب��ه على نط��اق وا�سع جداً جلمي��ع عمالئه،
فق��د ال تك��ون هن��اك حاجة ل�سح��ب جميع
الدفاعات الت��ي حتتاجها يف مكان العمل،
و�سيقوم مزودو البنية الأ�سا�سية بتوفريها
كخدم��ة ببناء ذلك يف نظامه��م الأ�سا�سي،
مم��ا �سيخفف من احلاج��ة �إىل القيام بذلك
لعميل ال�سحابة الفردي).
وق��ال ( )Pescatoreم��ن (� )SANSأن
الوح��دات احلكومي��ة وال�صناعات اخلا�صة
قد زادت من �أمان مراكز البيانات اخلا�صة
بهم با�ستخدام خدمات( ( )IaaSمثل (A m
 )azonو ( ،)Firehostوق��ال� :إن برنام��ج
( )GSA FedRAMPه��و مث��ال رائ��ع
للخدم��ات ال�سحابية الآمنة الكافية ،والتي
ت�سهل عل��ى امل�ؤ�س�سة املتو�سط��ة احل�صول
عل��ى �أم��ان �أعل��ى م��ن املتو�س��ط ملرك��ز
البيانات.

�أمن احلو�سبة ال�سحابية
()Cloud Security

حت��ول مه��م �آخ��ر ه��و نق��ل ال��شركات
لبياناته��ا وتطبيقاتها وبنيته��ا الأ�سا�سية
�إىل ال�سحاب��ة لتح�س�ين الأم��ان ،ويثب��ت
وتكرارا �أن البنى الأ�سا�سية
مرارا
ً
املت�سللون ً
للبيان��ات املحلية الت��ي ت�ستخدمها العديد
من امل�ؤ�س�س��ات ي�صعب ت�أمينها .من خالل
نق��ل العملي��ات الإلكرتونية خ��ارج املبنى
لتديره��ا ��شركات خ�برة متخ�ص�ص��ة يف
ال:
البنية الأ�سا�سي��ة ال�سحابية والأمن ،قائ ً

ميك��ن للم�ؤ�س�س��ات حت�سني �أم��ان بياناتها
ب�ش��كل كب�ير واكت�س��اب العديد م��ن املزايا
الأخ��رى ،مب��ا يف ذل��ك نظ��رة ثاقب��ة حول
حقيقيا يف
العم�لاء� ،سيك��ون هذا التح��ول
ً
التفكري يف كيفية عمل امل�ؤ�س�سات واحلفاظ
نظرا لأن معظم النا�س
على �أمان البيانات؛ ً
يعتربون بيان��ات امل�ؤ�س�سة �أكرث �أما ًنا عند
تخزينه��ا يف مبن��ى مادي متلك��ه �أو تديره
امل�ؤ�س�سة.

التعلم الآيل
()Machine Learning

احتل ال��ذكاء اال�صطناع��ي يف ال�سابق
ع��امل اخلي��ال العلم��ي ،ولكن��ه الآن دعامة
�أ�سا�سي��ة يف م�ساع��دة امل�ؤ�س�س��ات عل��ى
ت�أم�ين نف�سه��ا ب�ش��كل �أف�ضل ،وم��ع زيادة
ق��وة احلو�سب��ة وزي��ادة تقدم التعل��م الآيل
ميكن لأدوات التحليل الأكرث قوة �أن ت�ساعد
يف التنب���ؤ بامل��كان ال��ذي ق��د ي�ستهدف��ه
املت�سللون بعد ذلك.
�إذا متكن��ت م�ؤ�س�س��ة م��ا م��ن التنب���ؤ
بامل��كان الذي ق��د يركز علي��ه الهجوم يف
امل�ستقبل ،فيمكنها اال�ستعداد ب�شكل �أف�ضل
لهج��وم �إلك�تروين حمتمل و�رصف��ه ب�شكل
مث��ايل ،وعن��د ا�ستخدامه��ا بالتن�سي��ق مع
تقني��ات امل�صادق��ة والت�شف�ير املتقدم��ة،
ميك��ن �أن توف��ر التحلي�لات للم�ؤ�س�س��ات
�أدوات هائل��ة للم�ساع��دة يف احلف��اظ على
بياناتها �آمنة.

التعلم العميق

()Deep Learning

عددا من التقنيات،
ي�شمل التعلم العميق ً
مث��ل ال��ذكاء اال�صطناع��ي والتعل��م الآيل.
وق��ال (كروف��ورد) من مركز بح��وث (451
 :)Researchبغ�ض النظر عما يطلق عليه،
هن��اك قدر كبري من االهتم��ام به لأغرا�ض
�أمني��ة) ،مث��ل حتلي�لات �سل��وك امل�ستخدم،
ويركز التعل��م العميق على ال�سل��وك ال�شاذ،
ال� :إن��ك تريد
وق��د �أو�ض��ح (كروف��ورد) قائ ً
�أن تفه��م �أين ينح��رف ال�سل��وك ال�ضار عن
ال�سل��وك امل��شروع �أو املقب��ول فيما يتعلق

بالأمان ،وبد ًال من النظر �إىل امل�ستخدمني،
ينظ��ر النظ��ام �إىل (الكيان��ات) ،كما �أو�ضح
(ب��راد ميدي��ري) نائ��ب الرئي���س الأول يف
لا :تعني حتلي�لات الأعمال
(بوز�أل��ن) قائ� ً
الدقيق��ة والتط��ورات الأخ�يرة يف من��اذج
التعل��م الآيل �أننا ق��ادرون الآن على النظر
�إىل الكيان��ات املختلف��ة املوج��ودة ع�بر
امل�ؤ�س�س��ة عل��ى امل�ستوي��ات اجلزئي��ة �إىل
الكلي��ة ،وعل��ى �سبي��ل املثال ميك��ن ملركز
البيان��ات ككي��ان �أن يت��صرف بطريق��ة
معينة ،على غرار امل�ستخدم.
وقال��ت (كري���س لوفج��وي) ،رئي���س
(� :)Acuity Solutionsإن ا�ستخ��دام التعلم
الآيل ميك��ن �أن ي�ساع��د يف الق�ض��اء عل��ى
لعن��ة التهدي��دات امل�ستم��رة املتقدمة ،من
خالل قدرتها على فك الت�شفري بني الربامج
اجلي��دة وال�سيئ��ة ،و�ستقدم تقني��ات التعلم
الآيل نعم��ة كب�يرة ملمار�سي الأم��ن الذين
ي�سعون �إىل تقليل الوقت الالزم للك�شف عن
التهديدات املتقدمة والق�ضاء عليها.
وقال (كروف��ورد)� :إنه يتوق��ع ا�ستمرار
اال�ستثم��ارات يف التعلم العمي��ق لأغرا�ض
�أمني��ة ،ومع ذلك� ،أ�ض��اف �أن التحدي الذي
يواج��ه امل�ؤ�س�سات ه��و �أن هناك الكثري من
ال��شركات القادم��ة �إىل ال�س��وق ب�أ�سالي��ب
مماثل��ة لنف���س امل�شكل��ة ،و�إن التميي��ز بني
كبريا للم�ؤ�س�سات
بائع و�آخر �سيكون
ً
حتديا ً
يف العام املقبل.

امل�صادقة املتقدمة

()Advanced Authentication

مل تع��د كلم��ات املرور كافي��ة لتحقيق
الأمن ،فعلى نحو متزايد ،تتبنى امل�ؤ�س�سات
م�صادق��ة متع��ددة العوامل ع�بر جمموعة
من املعامالت( (Multi Factor Authe n
 ،)ticationولي���س فق��ط املعامالت �شديدة
احل�سا�سي��ة ،فبع��د �إدخ��ال ا�س��م امل�ستخدم
وكلمة امل��رور� ،أو عام��ل امل�صادقة الأول،
�سيتلق��ى امل�ستخ��دم ر�سال��ة ن�صي��ة عل��ى
هاتفه النق��ال حتتوي رم ًزا للدخول (عامل
امل�صادق��ة الث��اين) لت�أكي��د �أن��ه يف الواقع
يق��وم بت�سجيل الدخول ،ويخ��دم هذا النهج
الغر�ض امل��زدوج املتمثل يف جعل ح�ساب
الفرد �أك�ثر �أمان�� ًا وتوفري طريق��ة لإخطار
�شخ���ص م��ا باال�ستخدام غ�ير امل�رصح به
لبيان��ات االعتم��اد اخلا�صة ب��ه ،وتت�ضمن
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الأنواع الأخ��رى من حتدي��د العامل الثاين
منط ًا يجب على امل�ستخدم �إدخاله ،كبطاقة
العم��ل الرقمي��ة� ،أو معلوم��ات القيا�س��ات
احليوي��ة مث��ل ب�صم��ة الإ�صب��ع� ،أو م�س��ح
قزحي��ة الع�ين بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ف���إن
وجود �أنظمة تعيد �ضبط نف�سها تلقائي ًا بعد
ف�ش��ل حم��اوالت ت�سجيل الدخ��ول ميكن �أن
ال نحو حت�سني �أمن �أنظمة
يقطع �شوط ًا طوي ً
امل�ؤ�س�سة.
بالرغ��م م��ن �أن امل�صادق��ة املتقدم��ة
لي�س��ت مثالية� ،إال �أنها ت�ساع��د ب�شكل كبري
يف تعزي��ز �أم��ن البيانات .كان ه��ذا النوع
م��ن التقني��ة �إىل ح��د كبري م��ن اخت�صا�ص
الأنظم��ة احلكومية ،ث��م تبنت��ه امل�ؤ�س�سات
املالي��ة ،وق��د امت��دت امل�صادق��ة متعددة
العوام��ل الآن لت�شم��ل ح�ساب��ات و�سائ��ل
التوا�ص��ل االجتماعي ،وميكن توقع اعتماد
�أو�سع يف امل�ستقبل.

توثيق وم�صادقة الأجهزة

()Hardware Authentication

�إن �أوج��ه الق�ص��ور يف �أ�سم��اء
جيدا.
امل�ستخدمني وكلمات املرور معروفة ً
م��ن الوا�ضح �أن هناك حاجة �إىل �شكل �أكرث
�أما ًن��ا للم�صادقة� .إح��دى الطرق هي �إجراء
امل�صادق��ة يف �أجه��زة امل�ستخ��دم .تتحرك
(�إنتل) يف هذا االجتاه مع حل امل�صادقة يف
معاجلها اجلديد من اجليل ال�ساد�س (Core
 .)vProميكنه اجلمع بني جمموعة متنوعة
املح�سنة للأجه��زة يف نف�س
م��ن العوام��ل
ّ
الوق��ت للتحقق من �صحة هوية امل�ستخدم،
وقد اعتم��دت ( )Intelعلى اجلهود ال�سابقة
لتخ�صي���ص ج��زء م��ن جمموع��ة ال�رشائ��ح
ج��زءا من
لوظائ��ف الأم��ان جلع��ل اجلهاز
ً
عملي��ة امل�صادق��ة ،وتتطل��ب امل�صادق��ة
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اجلي��دة ثالث��ة �أ�شي��اء م��ن امل�ستخدم�ين:
مثل كلمة املرور ،وا�س��م امل�ستخدم والرمز
املميز ويف حالة امل�صادقة ي�صبح اجلهاز
هو ما لديك.
وقال (�سكوت كروف��ورد) ،مدير �أبحاث
جدي��دا ،ولقد
�أم��ن املعلوم��ات :ه��ذا لي���س
ً
ر�أينا ه��ذا يف مظاهر �أخ��رى ،مثل تقنيات
الرتخي���ص والرم��وز ،وميك��ن �أن تك��ون
م�صادق��ة الأجه��زة مهم��ة ب�ش��كل خا���ص
لإنرتنت الأ�شي��اء ( )IoTحيث تريد ال�شبكة
الت�أك��د من �أن ال�شيء الذي يحاول الو�صول
مرخ�صا له
�إلي��ه هو �شيء يج��ب �أن يك��ون
ً
الو�صول �إليه.
وم��ع ذل��ك� ،أ�ش��ار (كروف��ورد) �إىل �أن
إحلاحا له��ذه التقنية هو
التطبي��ق الأك�ثر � ً
م�صادق��ة نقط��ة النهاي��ة يف بيئ��ة تقني��ة
املعلوم��ات التقليدية � -أجه��زة احلا�سوب
املحمول��ة و�أجه��زة احلا�س��وب املكتبي��ة
والهوات��ف النقال��ة الت��ي ت�ستخ��دم �رشائح
(.)Intel

الت�شفري املدمج

()Built-in Encryption

الت�شف�ير ،وهو عملية ترميز الر�سائل �أو
املعلومات ،وه��و لي�س تقنية جديدة ،ولكن
مل يت��م ا�ستخدامها على نطاق وا�سع خارج
العملي��ات الع�سكرية والوح��دات احلكومية
حت��ى ال�سن��وات الأخ�يرة ،ويف الع��ام
تقريبا يف
قيا�سيا
املا�ضي� ،أ�صبح الت�شفري
ً
ً
العديد من من�صات االت�صاالت ،مثل تطبيق
جوج��ل للمرا�س�لات ( )Gmailوتطبي��ق
املرا�سل��ة مث��ل ( ،)WhatsAppو�أ�شهره��ا
�أجه��زة هوات��ف ( ،)iPhoneواال�ستخ��دام
الوا�س��ع النط��اق للت�شف�ير �سيجع��ل احلياة
�أك�ثر �صعوب��ة عل��ى املت�سلل�ين وقرا�صنة

ال�شبكة ،وحتى يف حالة �رسقة املعلومات،
قد تكون عدمية الفائدة ملجرم الإنرتنت �إذا
تعذر الو�صول �إليها.
يف العام ٢٠١٦م ،عل��ى �سبيل املثال،
قام��ت �رشك��ة ( )WhatsAppللمرا�سل��ة
بت�شف�ير جمي��ع الر�سائ��ل مل�ستخدميه��ا
البال��غ عدده��م ملي��ار م�ستخ��دم بحيث ال
يتمك��ن �سوى املر�س��ل واملتلقي من عر�ض
املحت��وى ،وقد �إذا تبن��ت جميع امل�ؤ�س�سات
هذا الإج��راء بالن�سبة للبيان��ات املوجودة
عل��ى خوادمها ،ف���إن ال�صعوب��ة الإ�ضافية
لف��ك ت�شف�ير املعلوم��ات ميك��ن �أن تثن��ي
جمرم��ي الإنرتن��ت ع��ن �أخذه��ا يف املقام
الأول ،ال �سيم��ا �إذا كان عل��ى املت�سلل ك�رس
نظ��ام يحت��وي عل��ى ممار�س��ات م�صادقة
متقدمة مطبقة.

حتليل �سلوك امل�ستخدم

()User Behavior Analytics - UBA

مبجرد اخ�تراق ا�سم امل�ستخ��دم وكلمة
امل��رور اخلا�ص�ين ب�شخ�ص م��ا ،ميكن ملن
ميتلكهم��ا الدخ��ول �إىل ال�شبك��ة واالنخراط
يف جميع �أن��واع ال�سلوك ال�ضار ،وميكن �أن
علم��ا �أحمر ()Red Flag
يطل��ق هذا ال�سلوك ً
للمدافعني عن النظام �إذا كانوا ي�ستخدمون
حتلي�لات �سل��وك امل�ستخ��دم (،)UBA
وت�ستخ��دم التكنولوجيا حتليالت البيانات
ال�ضخم��ة لتحدي��د ال�سل��وك ال�ش��اذ من قبل
امل�ستخدم.
وق��ال (كروفورد) :هن��اك اهتمام كبري
به��ذا يف امل�ؤ�س�س��ة) ،ن�ش��اط امل�ستخدم هو
ال�شاغ��ل الأول ملتخ�ص�صي الأمن ،و�أو�ضح
�أن التكنولوجي��ا تعال��ج نقط��ة عمي��اء يف
�أمن امل�ؤ�س�سات ،مبجرد دخول املهاجم �إىل
امل�ؤ�س�سة ،ماذا يحدث بعد ذلك؟ �س�أل�( .أحد
الأ�شياء الأوىل التي يقومون بها هو ت�سوية
بيان��ات االعتماد .ومن ث��م ي�صبح ال�س�ؤال،
ه��ل ميكن��ك التمييز ب�ين ن�ش��اط م�ستخدم
�رشعي ومهاجم ح�صل على الدخول وخرق
بيان��ات اعتم��اد م�ستخدم �رشع��ي ويبحث
الآن عن �أهداف �أخرى؟)
ميك��ن للر�ؤي��ة يف الن�ش��اط ال��ذي ال
يتنا�س��ب م��ع معاي�ير امل�ستخ��دم ال�رشعي
�إغ�لاق نقط��ة عمي��اء يف منت�ص��ف �سل�سلة
الهجوم�( .إذا كن��ت تفكر يف �سل�سلة الهجوم

على �أنها اخرتاق �أويل ،وحركة جانبية ،ثم
ت�سوية و�رسقة وا�ستخراج بيانات ح�سا�سة،
ف���إن الرواب��ط الو�سط��ى يف �سل�سلة الهجوم
ج��دا ملح�تريف �أمان
ه��ذه مل تك��ن مرئي��ة ً
امل�ؤ�س�س��ات ،وه��ذا ه��و �سب��ب االهتم��ام بـ
حتليالت �سلوك امل�ستخدم اليوم).
لا� :إن مقارن��ة �سل��وك
�أ�ض��اف قائ� ً
امل�ستخ��دم احل��ايل بال�سل��وك ال�سابق لي�س
ه��و الطريق��ة الوحي��دة الت��ي ميك��ن به��ا
ل��ـ( )UBAالتع��رف عل��ى الفاع��ل ال�ض��ار.
�أو�ضح (�ستيفن غرو�سم��ان) ،نائب الرئي�س
لإدارة الربام��ج يف (،)Bay Dynamics
وهي �رشكة لتحليل التهديدات :هناك �شيء
ي�سمى(حتلي��ل الأق��ران)�( ،إن��ه يقارن كيف
يت��صرف �شخ�ص ما مقارن��ة بالأ�شخا�ص
الذين لديه��م املدير نف�س��ه �أو الق�سم نف�سه،
ؤ�رشا على �أن ال�شخ�ص
ميكن �أن يكون هذا م� ً
�شخ�صا
أن
�
أو
�
يفعله
يفعل �شي ًئا ال ينبغي �أن
ً
�آخر قد ا�ستوىل على ح�سابه).
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ميك��ن �أن تك��ون
(� )UBAأداة قيم��ة لتدري��ب املوظفني على
ممار�سات �أمنية �أف�ض��ل ،قال (غرو�سمان):
�إح��دى �أكرب امل�ش��اكل يف ال�رشكة هي عدم
اتب��اع املوظف�ين ل�سيا�س��ة ال�رشك��ة ،و�أن
قادرا على حتدي��د ه�ؤالء الأ�شخا�ص
تكون
ً
وتخفي��ف هذه املخاطر من خالل تدريبهم
ب�شكل �صحيح �أمر بالغ الأهمية.

منع فقدان البيانات

()Data Loss Prevention

مفتاح منع فقدان البيانات هو تقنيات
مث��ل الت�شف�ير والرتميز ،وميكنه��م حماية
البيانات و�صو ًال �إىل م�ستوى احلقل واحلقل
الفرعي ،مما قد يفي��د امل�ؤ�س�سة بعدة طرق:
ال ميكن للمهاجمني عرب الإنرتنت ا�ستثمار
البيان��ات يف حالة ح��دوث اخرتاق ناجح،
وميكن نق��ل البيان��ات وا�ستخدامها ب�شكل
�آمن ع�بر امل�ؤ�س�سة املو�سع��ة وميكن �إجراء
عمليات وحتلي�لات الأعمال على البيانات
يف �شكله��ا املحمي ،مما يقل��ل ب�شكل كبري
م��ن التعر���ض واملخاطر ،وميك��ن م�ساعدة
امل�ؤ�س�س��ة ب�شكل كب�ير يف االمتثال لقواعد
الأم��ان وخ�صو�صي��ة البيان��ات حلماي��ة
معلوم��ات بطاقة الدفع ( ،)PCIومعلومات
التعري��ف ال�شخ�صي��ة ( ،)PIIواملعلوم��ات

عامل التقنية عامل رئي�سي مكمل لباقي عوامل حتقيق الأمن يف
الف�ضاء الإل��ك�تروين ،فهو عامل �أ�سا�سي لتحقيق �أه��داف عامل
احلوكمة ويعد ممكن ًا رئي�سي ًا يف ت�أمني الف�ضاء الإلكرتوين
ال�صحي��ة املحمي��ة ( ،)PHIوكان هن��اك
الكث�ير م��ن الإنف��اق الأمن��يعل��ى م��دى
ال�سن��وات العديدة املا�ضي��ة ،ومع ذلك فقد
ارتفع عدد ال�سج�لات التي مت اخرتاقها يف
ع��ام ٢٠١٥م ب�ش��كل كبري مقارن��ة بالعام
٢٠١٤م� ،أ�ش��ار (كروف��ورد) �إىل �أن ه��ذا
ي�ساه��م يف زيادة االهتمام بالت�شفري .ومع
ذل��ك ،كم��ا ي�شري (ج��ون بي�سكات��ور) ،مدير
( )Emerging Security Trendsيف معهد
مهما
دورا ً
( ، )SANSف�إن امل�صادقة تلعب ً
يف منع فقدان البيانات.

خامتة

�إن دور عام��ل التقني��ة يف توفري الأمن
يف الف�ض��اء الإلك�تروين عام��ل ال ميك��ن
التغا�ض��ي عن��ه وه��و عامل مكل��ف ودائم
التط��ور يج��ب االهتمام به ،وتبن��ي �أدواته
وف��ق احتياج��ات امل�ؤ�س�س��ة دون جت��اوز
يف ت�ضخي��م املخاطر املحتمل��ة �أو التقليل
منه��ا� ،إن قرا�صن��ة ال�شبك��ة واملت�سلل�ين
يت�سلح��ون ب�أح��دث الأدوات املتاح��ة يف
تر�سانة الف�ضاء الإلكرتوين ،ولن يتوانوا يف
ا�ستغ�لال كل ما لديهم من �أدوات ومهارات
لتحقيق �أهدافهم اجلرمية.
�إن عام��ل التقنية عام��ل رئي�سي مكمل
لباق��ي عوام��ل حتقي��ق الأم��ن يف الف�ضاء
الإلك�تروين ،فه��و عام��ل �أ�سا�س��ي لتحقيق
�أهداف عامل احلوكمة ،ويعد ممكن ًا رئي�سي ًا
يف ت�أم�ين الف�ض��اء الإلك�تروين بجان��ب

العوامل الأخرى.
يف مقايل الق��ادم �س�أغطي عامل (بناء
الق��درات) كعام��ل رئي�س��ي ممك��ن لتحقيق
ال�سيادة يف الف�ضاء الإلكرتوين الوطني.

املراجع:

 mاالبتكارات النا�شئة يف التكنولوجيا
�ست�ؤثر على الأمن الإلكرتوين – بقلم ديفيد
بي�سون – امل�صدر :حالة الأمن  ٢٢ -يوليو
٢٠٢٠م – املوقع الإلكرتوين:

https://www.tripwire.com/stateof-security/featured/emergingtechnology-cyber-security/

 mالت��ايل يف جم��ال التكنولوجيا  -بقلم
ديفيد بورغ  -امل�صدر :براي�س ووترهاو�س
كوبرز املوقع الإلكرتوين:

https://www.pwc.com/ca/en/services/

consulting/perspective/cyber-hub/cyber-how-blockchain-cloud-and-other-emerging-technologies-are-changing-cybersecurity.html

 mتقني��ات �أمني��ة نا�شئ��ة مت �إعداده��ا
لت�سوي��ة �ساح��ة املعركة – بقل��م ال�صحفي
جون بي ميلو جونيور – امل�صدر .
املوقع الإلكرتوين:

https://techbeacon.com/
security/5-emerging-securitytechnologies-set-level-battlefield

 kعميد ركن متقاعد (اجلي�ش ال�سلطاين العماين)
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هيكلة اجلهاز الإداري للدولة والتحــــــــــوالت املرتقبة يف الأداء احلكومي

�أ�صدر ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه-
يف الثامن ع�شر من �أغ�سط�س 2020م ثمانية وع�شرين مر�سوما �سلطانيا �شكلت مالمح منظومة
اجلهاز الإداري للدولة ،حيث �ألغى بع�ض امل�سميات الوظيفية واملجال�س والوزارات والهيئات،
ودمج بع�ضها ،وا�ستحدث جمال�س �أخرى ،تنفيذا لوعد جاللته ل�شعبه الويف يف خطاب عمان
امل�ستقبل يف الثالث والع�شرين من فرباير 2020م يف �إعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة« :ومن
�أجل توفري الأ�سباب الداعمة ؛ لتحقيق �أهدافنا امل�ستقبلية ف�إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات
الالزمة لإعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة ،وحتديث منظومة الت�شريعات والقوانني و�آليات
الدكتـــــور/
وبرامج العمل و�إعالء قيمه ومبادئه وتبني �أحدث �أ�ساليبه».
رجـــب بن علــــي العوي�ســـي
خبري الدرا�سات االجتماعية والتعليمية وقد ا�ستهدفت �إعادة الهيكلة رفع كفاءة الأداء احلكومي عرب تعزيز بيئة العمل الوطنية
وحت�سني ممار�سة الأعمال وترقية الأدوات والأ�ساليب الداعمة ل�صناعة التحول يف الأداء وتوفري
مـجـلـــــــ�س الـــــــــدولة
فر�ص جناحها وابتكاريتها ون�ضوجها و�شفافيتها مبا توفره من معايري اجلودة ،وما متنحه من
م�ساحة املرونة وامل�صداقية والكفاءة يف اخلدمات احلكومية املقدمة يف خمتلف القطاعات الإنتاجية واخلدمية واللوج�ستية
على حد �سواء ،ومبا يتواكب مع �أولويات احلكومة الإلكرتونية ،ويعزز من اجلهود التطويرية التي ت�ضمن توفري هياكل �إدارية
وتنظيمية تتكيف مع (ر�ؤية عمان  ،)2040وت�ستجيب لطموحات املواطن ال ُعماين ،وت�ؤ�س�س ملرحلة عمل جادة ت�ستوعب
فيها توجهات ال�سلطنة نحو حتقيق التنويع االقت�صادي والوفرة املالية ،واملحافظة على التوازنات االقت�صادية وخف�ض
م�ستوى املديونية للموازنة العامة للدولة ،وقد �سبق ذلك العديد من املرا�سيم ال�سلطانية التي مهّ دت لهذا التحول الإ�سرتاتيجي
بدءا باملر�سوم ال�سلطاين ( )2020/59ب�إن�شاء املكتب اخلا�ص ،واملر�سوم ال�سلطاين ( )2020/66ب�إن�شاء جهاز اال�ستثمار العماين،
ً
وانتهاء باملر�سوم ال�سلطاين ( )2020/79ب�ش�أن اجلهاز الإداري للدولة الذي �أعطى �إ�شارة البدء يف �إعادة الهيكلة.
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وم��ع �أن احلدي��ث ع��ن التح��والت املرتقب��ة يف الأداء
احلكوم��ي كنتاج لإعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة بحاجة
�إىل م�س��ارات قيا���س ومتابع��ة وم�ؤ�رشات تقيي��م على خمتلف
القطاعات بال�شكل الذي يعطي �صورة مكربة وواقعية م�صحوبة
بالدالئ��ل والإح�صائيات ،وهو �أمر �ساب��ق لأوانه ،والتجربة ما
زال��ت يف بدايتها ،وه��ي مرحلة تعقبها مراح��ل �أخرى ت�ضمن
لها الواقعية والإنتاجية واال�ستدامة والقوة� ،-إال �أن ما ينبغي
الت�أكي��د عليه هو �أن التغيري احلا�صل يف هيكل اجلهاز الإداري
للدول��ة لي���س مق�ص��ودا لذات��ه �أو جم��رد تغيري وقت��ي و�شكلي
يف هيكل��ة امل�ؤ�س�س��ات ،ب��ل مرحلة متقدم��ة لتج�سيد خطوات
التغي�ير يف ثقافة الأداء امل�ؤ�س�سي وم�سارات العمل باعتبارها
احللقة الأقوى يف معادلة التغيري وحتقيق الإنتاجية ،وت�صبح
الهيكل��ة ما ه��ي �إال انطالق��ة مته��د الطريق ل�صناع��ة الفارق
وتوف�ير م�ساح��ات الأم��ان للتغي�يرات القادمة الت��ي �ستظهر
نتائجه��ا عل��ى واق��ع الأداء والعملي��ات الإداري��ة والتنظيمية
اليومي��ة داخل وح��دات اجلهاز الإداري للدول��ة ،وتنعك�س على
ال�سل��وك الإداري و�أداء املوظف يف تبني هذا التغيري باعتباره
��ضرورة وظيفية تع�بر عن ح�س��ه املهني والتزام��ه الوظيفي
و�إميان��ه مبب��د�أ التناف�سي��ة و�صناع��ة فر�ص النج��اح ،هذا من
جه��ة ومن جهة �أخ��رى ف�إن احلف��اظ على نت��اج �أدوم وم�سار
�أو�ض��ح و�ضبط املدخالت والعملي��ات وتقنينها وتقييم م�ستمر
للمخرجات والنواجت ،وعرب التثمري يف الهيكلة وحتقيق الوفرة
فيها باعتبارها قيمة م�ضافة ل�صناعة امل�ستقبل؛ بحاجة �إىل
كف��اءة منظوم��ة الت�رشيعات والقوان�ين وال�ضوابط التي تقنن
امل�س��ار وت�ضب��ط ال�سلوك وتقل��ل االنحراف ومتن��ع �أي فر�صة
للتدخ�لات الذاتي��ة والتبع�ثر يف اجلهود ،وتعم��ل على توجيه
بو�صلة العمل ب��روح مرنة و�أدوات �أكرث م�صداقية وديناميكية
يف ارتباطه��ا بالواق��ع امل�ؤ�س�سي واالجتماع��ي على حد �سواء،
وتوف�ير حمكات التقييم وم�ؤ��شرات الأداء � ،إذ من �ش�أن حتقيق
معايري املحا�سبية وامل�ساءل��ة وت�أ�صيل حياة ال�ضمري ونزاهة
ال��ذات والفكر م��ن الأناني��ة واالختال�س �أو �شخ�صن��ة الوظيفة
واملهام واالخت�صا�صات ،وتوف�ير احلماية القانونية للإجناز
الواعد والأفكار البن��اءة و�إعادة بنية القرار امل�ؤ�س�سي �أن تعزز
م��ن فر���ص التثم�ير يف الهيكل��ة للو�ص��ول �إىل نتائ��ج نوعية

�إع��ادة هيكل��ة اجله��از الإداري ي�ستهدف
تعزيز بيئة العمل الوطنية وحت�سني ممار�سة
الأعمال وترقية الأدوات والأ�ساليب الداعمة
ل�صناع��ة التح��ول يف الأداء وتوف�ير فر�ص
جناحها وابتكاريته��ا ون�ضوجها و�شفافيتها
مبا توفره من معايري اجلودة

التغيري احلا�ص��ل يف هيكل اجلهاز الإداري
للدولة لي�س مق�ص��ودا لذاته �أو جمرد تغيري
وقت��ي و�شكل��ي يف هيكل��ة امل�ؤ�س�س��ات ،بل
مرحل��ة متقدمة لتج�سيد خط��وات التغيري
يف ثقافة الأداء امل�ؤ�س�سي وم�سارات العمل
و�أر�صدة جناح متحققة.
ويبق��ى جناح ه��ذا امل�سار وقدرت��ه �إىل الو�ص��ول بالهيكلة
اجلديدة للجهاز الإداري للدولة �إىل التطبيق ال�صحيح لفل�سفته،
والإدارة ال�سليم��ة ملعطيات��ه واال�ستق��راء امل�ستمر لنواجته يف
ظ��ل تكثيف مبادئ املراقبة واملتابعة ل��ه مرهون بجملة من
املوجه��ات الت��ي يتطلبه��ا �أي �أداء م�ؤ�س�سي ناج��ح ،ي�أتي يف
مقدمة ذلك ت�أ�صيل البعد املفاهيمي للمفردات وامل�صطلحات
الإداري��ة والتنظيمي��ة والأدائية يف الفع��ل امل�ؤ�س�سي وتقنينها
وتوجيهه��ا ل�صياغ��ة ال�سل��وك الفعل��ي امل��راد حتقق��ه ،بحيث
ال ي�ترك عملية التف�سري له��ا الجتهاد الأف��راد وامل�ؤ�س�سات بل
�أن ت�ص��اغ ه��ذه املفاهي��م يف فق��ه املوظ��ف ،ويتلقاه��ا وفق
موجه��ات حاكمة و�أطر دقيق��ة يرتتب على االلتزام بها الثواب
واملكاف���أة والإخالل به��ا العقوبة واملحا�سب��ة  ،ولعل املتتبع
للخط��اب ال�سامي جلاللة ال�سلطان املعظم -حفظه اهلل -الذي
�ش��كل م�سار الهيكلة اجلديدة يجده حافال بالكثري من املفاهيم
الإدارية والتنظيمية الت��ي تعرب اليوم عن ا�ستحقاقات التحول
يف منظومة الأداء وحتقيق الإنتاجية ،وهي منظومة املفاهيم
وامل�صطلح��ات والتعاري��ف والأف��كار املرتبط��ة بالتطوي��ر
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امل�ؤ�س�س��ي وبن��اء ثقافة امل�ؤ�س�س��ة وتعزيز مفاهي��م احلوكمة
واملحا�سبي��ة والتقيي��م وامل�ساءل��ة وتر�سي��خ �أطره��ا وبنيتها
الفكري��ة بطريقة �أكرث �سال�سة ومبا يعك�س املمار�سة امل�ؤ�س�سية
احلا�صل��ة ،بال�شكل ال��ذي ي�ضمن نقل هذه املفاهي��م �إىل واقع
عمل و�إ�سرتاتيجيات �أداء و�أطر تنفيذ تنعك�س على �أداء املوظف
وقناعاته حول منظور الإنتاجية املتحققة من الهيكلة.
وعلي��ه ،ف���إن �ضبط هذه املفاهيم وتقنينه��ا ب�شكل ي�ضمن
ا�ستيعابه��ا م��ن قب��ل املخاطب�ين باجله��از الإداري للدول��ة
واملنفذي��ن له والقائمني عل��ى �إدارة الوحدات احلكومية �سوف
ي�ضم��ن و�ضوح امل�سار الق��ادم ،و�أن التعامل م��ع ا�ستحقاقات
الهيكل��ة مي�ض��ي بوت�يرة �صحيح��ة و�آلي��ة �سليمة غ�ير قابلة
للتن��ازع عليه��ا �أو الب��طء يف تنفيذها �أو االخت�لاف على �آلية
تطبيقه��ا ،مبا ينعك�س على مب��ادئ التمكني والالمركزية التي
ح�ض��ورا وا�س ًع��ا ارتبطت مبنظومة
منحته��ا الهيكل��ة اجلديدة
ً
ال�صالحي��ات واحلواف��ز التي �ضمن��ت الهيكل��ة حتقيقها وعرب
الالمركزي��ة يف القرار الذي من �ش�أنه �إتاحة م�ساحات اختيار
�أو�س��ع يف القي��ام بامل�س�ؤولي��ات وتوف�ير ال�ضمان��ات الداعمة
جلودة و�إنتاجية املورد الب�رشي ،فقد �أتاحت املراجعة ال�شاملة
للهي��كل الإداري للدول��ة وم��ا ا�ستحدثت��ه م��ن جمل���س �ش�ؤون
املحافظ��ات ،واملر�س��وم ال�سلط��اين ( )2020/101ب�إ�ص��دار
نظ��ام املحافظات وال�ش�ؤون البلدي��ة وال�صالحيات املمنوحة
للمحافظ��ات يف �إط��ار تعزي��ز مفه��وم الالمركزي��ة يف الأداء
و�إعط��اء م�ساحة �أكرب للعمل اجلاد والتمي��ز النوعي واالبتكار
والتثم�ير يف امل��وارد وخلق املزي��د من الفر�ص عل��ى م�ستوى
املحافظ��ات ،وبعث الهام��ل منه والراكد م��ن االخت�صا�صات
وامله��ام ال�سابق��ة ،وتربز م�ست��وى الروح العالي��ة والإخال�ص
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ر�ؤي��ة �إعادة هيكلة اجله��از الإداري
للدول��ة جاءت لتعزيز تكييف الوظيفة
احلكومي��ة مع متطلب��ات (ر�ؤية عمان
 )2040والدفع بها نحو حتقيق �إنتاجية
�أف�ضل وبج��ودة �أعل��ى و�أدوات �أن�ضج
و�آليات �أكرث ا�ستقرارا و�ضبطية

املرونة واالبتكاري��ة والتنويع يف البدائل
والتثمري يف املورد الب�ش��ري و�إعادة م�سار
الإنتاجية �ست�ساه��م يف تعزيز الإدارة املالية
و�ضبط ال�صرف ،ومن��ع الهدر واال�ستنزاف
للم��وارد يف ظ��ل و�ضوح مرتك��زات الفعل
ومع��ززات التمك�ين ومعاي�ير املحا�سبي��ة
وامل�ساءلة والكفاءة املهنية للموظف

والرغب��ة يف خدمة املحافظ��ة واملناف�سة يف ابت��كار الأدوات
والآليات الداعمة لها من�صات تفتح الآمال لنقل نواجت التحول
يف الهيكل��ة الإداري��ة للدولة لتعرب عن مفه��وم �أعمق للمواطن
جت�سد فيها حقيقة املواطن��ة ومتطلباتها ومدخال �إ�سرتاتيجيا
يع��زز من تنمي��ة وا�ستثمار م��وارد املحافظ��ات والرتويج لها
واال�ستف��ادة من املقومات ال�سياحي��ة والرتاثية املتاحة من
�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
وبالت��ايل م��ا يعك�سه هذا احل�ض��ور املفاهيم��ي والتج�سيد
الفعل��ي ملرتك��زات الهيكل��ة وع�بر فر���ص التمك�ين والإدارة
والتثم�ير يف امل��وارد م��ن �إنت��اج قواع��د ال�سل��وك الوظيف��ي
وممكن��ات �صناع��ة الوظيفة العام��ة ،فمهوم الوظيف��ة العامة
واحلكومي��ة ب�شكل �أخ�ص يف ظل الهيكل��ة اجلديدة غري الأم�س،
وم��ن يظ��ن �أن��ه ميار���س يف وظيفت��ه ال��دور نف�س��ه والآلي��ات
نف�سه��ا فه��و واه��م علي��ه �أن ي�ترك موقع��ه ملن ميل��ك فر�ص
التجدي��د والت�صحيح والتغي�ير ،فيقر�أ الوظيف��ة العامة يف ظل
مرتكزاته��ا املتجددة التي جاء بها اخلط��اب ال�سامي لتتفوق
عل��ى املمار�س��ة االعتيادية مب��ا ي�ضيفه عليها م��ن م�ساحات

االبتكاري��ة والتجديد والنزاهة وااللت��زام والتطوير يف بنيتها
وهيكلتها ونواجتها و�أدواتها وفل�سفة عملها ومتطلبات �أدائها،
وبعث احلياة يف الوظيفة ،وتعميق م�ساحات الت�أثري واالحتواء
الت��ي ميك��ن �أن تقدمه��ا يف حماول��ة تقريب ال�ص��ورة العامة
للمواطن �أو امل�ستفي��د من وجود الوظيفة ودور املوظف فيها،
لذلك ج��اءت ر�ؤية �إعادة هيكلة اجلهاز الإداري للدولة لتعزيز
تكيي��ف الوظيفة احلكومية م��ع متطلبات (ر�ؤية ُعمان )2040
والدفع بها نحو حتقي��ق �إنتاجية �أف�ضل وبجودة �أعلى و�أدوات
�أن�ضج و�آلي��ات �أكرث ا�ستقرارا و�ضبطية ،ومنهجيات عمل تت�سم
باال�ستدام��ة واملرونة وقابليتها للتكيف م��ع احلالة ال ُعمانية
يف مراحلها املختلفة.
�أخ�يرا ف�إن �إ�شادة وتقدير املواط��ن ال ُعماين وخرباء الإدارة
واالقت�ص��اد واملال بالهيكل��ة اجلديدة ،وما ط��رح ب�ش�أنها من
فر���ص قادم��ة �أو حملت��ه م��ن دالالت يف ظل ما ات�س��م به من
ر�شاق��ة وو�ضوح يف االخت�صا�صات و�ضبطية يف قواعد العمل
و�سل��وك الأداء ،واجتاه��ه نح��و ت�أ�صي��ل فق��ه الالمركزي��ة يف
الأداء احلكوم��ي والتمك�ين للمحافظات امل�ضب��وط باملعايري

واملحا�سبية يف الت�رصف ،واملرونة واالبتكارية والتنويع يف
البدائ��ل والتثمري يف املورد الب�رشي و�إع��ادة م�سار الإنتاجية
الت��ي تنعك�س على �أدائه وممار�ساته الوظيفية والتزامه بقواعد
العم��ل الوظيف��ي و�أخالقياته؛ �سوف ت�ؤ�س���س ملرحلة القوة يف
تعزيز الإدارة املالية و�ضبط ال�رصف ،ومنع الهدر واال�ستنزاف
للم��وارد يف ظ��ل و�ض��وح مرتك��زات الفعل ومع��ززات التمكني
ومعاي�ير املحا�سبي��ة وامل�ساءل��ة والكفاءة املهني��ة للموظف
ورقابت��ه الذاتي��ة املع��ززة بالقوان�ين والت�رشيع��ات ،مب��ا من
�ش�أنه��ا �أن حتف��ظ ا�ستدامة املنجز وكفاءت��ه وت�ضمن ا�ستفادة
اجله��از الإداري للدول��ة م��ن ه��ذه الفر���ص يف التكي��ف م��ع
الأو�ضاع املالية� ،آخ��ذة يف احل�سبان املحطات الإ�سرتاتيجية
النوعي��ة الت��ي انتهجتها ال�سلطن��ة يف �إدارة اقت�ص��اد الأزمات
وم��ا حمله من ق��رارات ومن�ش��ورات مالية �أ�سهم��ت يف خف�ض
القلق الناجت من ت�أثري الظروف االقت�صادية املرتبطة بجائحة
كورون��ا ( كوفي��د )19وانخفا���ض �أ�سع��ار النف��ط  ،عل��ى حياة
املواط��ن؛ ل�ضم��ان معاجل��ة مقننة حافظت عل��ى م�سار الثقة
يف املوازن��ة العام��ة للدول��ة وحتقي��ق اال�ستدام��ة املالية وما
�أف�صح عن��ه املن�شور املايل رق��م ( )2020/18بتنفيذ الأوامر
ال�سامي��ة القا�ضية بتطبي��ق مركزية الإي��رادات العامة للدولة
وااللت��زام بتح�صيل كافة �إيرادات اجله��ات احلكومية املدنية
والع�سكرية والأمنية مبا�رشة يف ح�ساب وزارة املالية ،ت�أكيدا
للنه��ج ال�سامي الداع��ي �إىلانتهاج �إدارة كف���ؤة وفاعلة ،ت�ضع
حتقيق التوازن املايل وتعزي��ز التنويع االقت�صادي وا�ستدامة
االقت�ص��اد الوطن��ي ،يف �أعلى ُ�سلّم �أولوياته��ا وتطوير الأنظمة
والقوانني ذات ال�صلة بكل هذه اجلوانب .

45

العــدد 525
�سبتمرب 2020

احليـــــاة
تغيــــــرت
بوجـــود و�سائــــل
ال����ت����وا�����ص����ل
االجتمـــــــاعــــي
تطالعنا و�سائل التوا�صل االجتماعي وال�صحف اليومية ب�أخبارها املتعددة عن
ال�سلوك الب�شري وتغرياته يف هذه احلياة يف وقتنا الراهن ،وانعكا�سات ذلك على
�صح��ة الب�شر وخا�صة جيل الهواتف الذكية واحلا�س��ب الآيل (الآيباد) ،وما ينتج
من ا�ستخدامات لها ب�شكل مفرط �سواء على العقول �أو العيون (النظر) ،واحلديث
يط��ول عن املتاعب والإ�شكاليات التي نواجهه��ا اليوم على �صحتنا ،ناهيك عن
الأم��وال التي ت�صرف ج��راء تلك اال�ستخدامات من فوات�ير الكهرباء والإنرتنت
واالت�صاالت وما لها من ت�أثري على الأ�سرة واملجتمع والدول على حد �سواء.
�سابقا
وبالع��ودة ملو�ضوع حديثنا ف�إن الإف��راط يف ا�ستخدام كل ما ذكرت ً
لو�سائ��ل التوا�صل االجتماعي اليوم له �أ�سباب��ه ،وهي الطفرة غري املح�سوبة يف
تطور هذه الو�سائ��ل وانت�شارها الوا�سع يف عاملنا املتجدد ب�شكل يومي ،كيف
ال وتقييم��ات ال��دول يف تقدمها ومنوه��ا يح�سب على ن�شاطه��ا ومدى ات�ساع
ا�ستخدامها لهذا اجلانب.

العميد الركن
را�شد بن �سعيد ال�شافعي
قيادة اجلي�ش ال�سلطاين العماين
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نحن الي��وم بحاج��ة �إىل و�سائل التوا�ص��ل االجتماعي يف
تعليمن��ا وا�ستخداماتن��ا اليومي��ة ،يف تخلي���ص معامالتن��ا،
وجتدي��د �أحوالن��ا و�أدواتن��ا ال�شخ�صي��ة ،ومعامالتن��ا املالية،
والعدي��د م��ن امله��ام الت��ي ت�سهلت با�ستخ��دام تل��ك الو�سائل،
ومهم��ا قي��ل عنها �إنه��ا و�سائل م�رضة بال�صح��ة فهي ال غنى
عنه��ا مهما كانت مردوداته��ا ال�سلبية على حياتن��ا� ،إذاً نحن
نق��ف �أم��ام حت�� ٍد كبري ب�ين �أهمي��ة ا�ستخدامات تل��ك الأدوات
والو�سائل وب�ين انعكا�ساتها ال�صحية �أو حتى الأخالقية على
ب��شرا �أو
جمتمعاتن��ا الب�رشي��ة  ،لذل��ك ينبغي ب��ل يجب علينا
ً
حكومات �إيجاد حل��ول ناجعة للتغلب على التحديات الناجتة
ع��ن اال�ستخ��دام املفرط لتل��ك الأدوات ،و�إال �سنج��د �أنف�سنا يف
�أزم��ة لها ت�أثري قوي عل��ى �صحة الب�شــر ومنه��م جيـل اليـوم،
يعـول عل��ى الأ�رسة من حيث املراقبة واحلد مـــن
والكث�ير منا ِّ
يعـول على ن�رش الوعي وثقافة
ا�ستخدامات الأبنــاء ،وبع�ضهم ِّ
املجتمع� ،صحيح هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني الأ�رسة واملجتمع
على حد �سواء يف خلق التوازن بني اال�ستخدام والأ�رضار ،ولكن
هن��اك ا�شكاليات ،وهي كيف يجب �أن نعمل على �إيجاد �أوقات
ن�شغ��ل بها �أنف�سنا بعي ًدا عن تلك الو�سائل؟ وكيف نعيد للأ�رسة
ن�شاطها املتعدد التي كانت متار�سه قبل ظهور هذه الو�سائل؟
للأ�س��ف ال�شديد الأ�رسة �أ�صبحت مغلقة عل��ى نف�سها ال هم لها
�إال النف���س واجلري وراء حياة الرفاهي��ة واملال ،وهذه حقيقة
يج��ب �أن ن�ؤمن به��ا يف وقتنا احلا��ضر� ،أن ال ن�سمح لأبنائنا
خمالط��ة جريانه��م حتى �أوالد الأق��ارب ويرجع ذل��ك كله �إىل
اخل��وف م��ن تبعات احلي��اة والبعد ع��ن القيل والق��ال ،وللعلم
احلي��اة لي�ست هك��ذا ،ولكن احلي��اة اجتماع وت�ش��ارك وتبادل
زي��ارات وم�شارك��ة دائم��ة هذا م��ا عهدناه عند �أهلن��ا وذوينا
�ساب ًق��ا يق�ضون �أوقات جميلة مع بع�ضهم البع�ض يت�سامرون
ويتباحث��ون طيب احلياة وغثه��ا  ،يتعلمون ويعلمون �أبناءهم
ال�سم��ت والآداب واحلوار البناء ،وكيفية التعاي�ش مع الآخرين،
عهدناه��م يلتق��ون يف اليوم ثالث مرات يجل�س��ون على طعام
ب�سي��ط ال يتجاوز التم��ر والقهوة يف ال�صب��اح الباكر والع�رص
وبع��د �ص�لاة الع�شاء جلو�سه��م ال يتجاوز ال�ساع��ة من الزمان
لك��ن امل�ستق�ص��ي للحدث يج��ده عظيما فه��و �أو ًال يقتل �أوقات
الف��راغ ،ويغر�س احلب م��ن خالل اللقاء ،وه��و �أي�ضا يعد وق ًتا
للتعل��م ،و�أكمله��ا بح��ث متاع��ب احلي��اة ،و�إيج��اد احللول من

يج��ب علين��ا ب�ش�� ًرا �أو حكوم��ات �إيجاد
حل��ول ناجع��ة للتغل��ب عل��ى التحدي��ات
الناجت��ة م��ن اال�س��تخدام املف��رط لو�س��ائل
التوا�صل االجتماعي و�إال �سنجد �أنف�سنا يف
�أزم��ة لها ت�أثري قوي على �ص��حة الب�ش��ــر
ومنهم جيـل اليـوم
�إنن��ا بحاجة خللق �أوقات مفيدة ذات
مردود �ص��حي عل��ى الأ�س��رة واملجتمع،
ومبا يفيد الفرد يف بدنه وعقله
خالل الت�ش��اور والتباحث وطبع ًا هذا ي�أتي بعد يوم من العمل
املتوا�ص��ل و�شغ��ل الوقت مبا ه��و مفيد ال خ��وف عندهم على
�أبنائهم يرتكونه��م ي�سربون احلياة لكن وفق منهجية عظيمة،
وه��ي الغر���س ال�صحيح ،وم��ن �أخط�أ يعاقب بق��وة لي�س ل�شيء
لكن ليتعلم.
�إن �رسدي لهذا ال�سلوك املجتمعي هو لكي �أو�ضح �أن ال�سبب
يف اال�ستخدام املفرط لو�سائل التوا�صل االجتماعي هو وجود
الف��راغ وعدم تكليف جي��ل اليوم بالعمل و�إجن��از املهام� .إننا
بحاج��ة خلل��ق �أوقات مفي��دة ذات مردود �صح��ي على الأ�رسة
واملجتم��ع ،ومب��ا يفي��د الفرد يف بدن��ه وعقله �أخ��ذا بالقاعدة
العل��م واجلهد البدين والعقلي من�شطان للج�سم ,والأ�سـرة عليها
لا
�إ�شغ��ال وقــ��ت الأبنـ��اء بتكليفهــ��م ب�أعم��ال لإجنازه��ا قت� ً
لوقت الف��راغ ,واملجتمع مهمته الأ�سمى تفعيل مبد�أ التوا�صل
االجتماع��ي كالزي��ارات ،والتجمع��ات املفي��دة ،واجللو���س
اجلماع��ي باملجال���س العام��ة (ال�سبل��ة) لتب��ادل الأحادي��ث،
وحما�رضات التوعية يف كافة جماالت احلياة املتعددة (طب ًعا
ال �أق�ص��د حالي��ا ب�سبب الظ��روف جراء جائح��ة كوفيد ،)19ال
ب��د من تخ�صي�ص �أوق��ات بديلة ليتم ق�ضا�ؤه��ا فيما هو مفيد
وه��ادف ،الق�صد منه االبتعاد ع��ن اال�ستخدام املفرط لو�سائل
التوا�ص��ل االجتماع��ي ،وخلل��ق التوازن ب�ين ال�صح��ة العامة
واال�ستفادة من تلك الو�سائل.
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مركز طب الأ�سنان الع�سكري � . .أدوار جليلة خلـــــــــــــــــدمة منت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة و�أ�رسهم
�إعداد :املالزم �أول� /إ�سحاق بن عبداهلل ال�سيابي

ت�صوير :الوكيل �أول� /سعيد بن علي الكلباين

ط��ب الأ�سن��ان يف ق��وات
ال�سلطان امل�سلحة حظي بعناية
فائق��ة وذل��ك م��ن خ�لال ن�شر
رعاية �صحة الف��م والأ�سنان يف
خمتل��ف ت�شكي�لات ووحدات
قوات ال�سلطان امل�سلحة

�إن ط�ب الأ�سنان ه�و ف�رع من فروع الط�ب ،ويخت��ص يف معاجل�ة وت�شخي�ص �أمرا��ض الفم،
والفكني ،والأ�سن�ان ،والأن�سجة املحيطة بها .وال يكون ط�ب الأ�سنان ً
هادفا فقط �إىل معاجلة تلك
أي�ضا؛ فهو ُيعنى بدرا�سة كل ما يتع َّلق ب�صحة الفم والأ�سنان.
الأمرا�ض ،بل الوقاية منها � ً
ولق�د حظ�ي ط�ب الأ�سنان يف ق�وات ال�سلطان امل�سلح�ة بعناية فائقة وذلك م�ن خالل ن�رش
رعاي�ة �صح�ة الفم والأ�سن�ان يف خمتلف ت�شكيالت ووح�دات قوات ال�سلط�ان امل�سلحة خدمة
ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة وعوائلهم ،ولتقدمي الرعاية الأ�سا�سية والتخ�ص�صية لهم.
ت�شكل��ت �أول ن��واه لرعاي��ة �صح��ة الف��م
والأ�سنان يف قوات ال�سلط��ان امل�سلحة ب�أوائل
ال�سبعين��ات ،وذل��ك بافتت��اح عي��ادة الأ�سنان
مبع�سك��ر بيت الفلج ،والتي كانت تقدم الرعاية
الأولي��ة الب�سيط��ة ملنت�سب��ي ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلحة ،ويف عام 1974م وبف�ضل االهتمام
لتق��دمي رعاية �صحي��ة �أف�ض��ل مت افتتاح ق�سم
الأ�سن��ان يف م�ست�شفى مع�سكر املرتفعة والذي
كان يقوم �آنذاك بعم��ل الرتكيبات التعوي�ضية
املتحرك��ة والثابت��ة بجان��ب خمت�بر �أ�سن��ان
�صغري يقوم بعمل تركيبات الأ�سنان ال�صناعية
وعيادتني لتنظيف الأ�سنان.
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بع��د ذل��ك مت افتت��اح املزي��د م��ن عيادات
الأ�سن��ان يف ع��دد م��ن الكتائ��ب واملع�سكرات
باجليـ���ش ال�سلط��اين العم��اين و�س�لاح اجل��و
ال�سلط��اين العم��اين والبحري��ة ال�سلطاني��ة
العماني��ة ،وكان اله��دف الأ�سمى م��ن ذلك هو
ت�سهي��ل وتق��دمي الرعاي��ة ال�صحي��ة الأ�سا�سية
والتخ�ص�صي��ة لأك�بر عدد ممكن م��ن منت�سبي
قوات ال�سلطان امل�سلحة و�أ�رسهم.
وبهدف تطوي��ر الرعاية ال�صحية للأ�سنان
ب�شكل �أف�ضل مت يف عام 1998م افتتاح مركز
طب الأ�سنان الع�سكري ،والذي يعد نقلة نوعية
يف رعاي��ة �صحة الف��م والأ�سن��ان ،وذلك نظراً
ملا ت�شه��ده قطاعات قوات ال�سلط��ان امل�سلحة
م��ن تو�سع��ة يف املن�ش���آت والق��وى الب�رشي��ة،
مم��ا يتطل��ب التو�سع��ة يف اخلدم��ات املقدمة،
ومنه��ا اجلانب ال�صحي ،ويف ه��ذا ال�صدد ف�إن
ط��ب الأ�سن��ان يف ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة
يق��دم الع�لاج الع��ام واال�ست�ش��ارات والع�لاج
التخ�ص�ص��ي بكاف��ة �أنواع��ه ،بالإ�ضاف��ة �إىل
وج��ود خمترب �أ�سنان يعد ه��و الأكرب من نوعه
يف ال�سلطن��ة وال��ذي ب��دوره يقدم كاف��ة �أنواع
تعوي�ضات الأ�سنان ال�صناعية.
يتك��ون مركز ط��ب الأ�سن��ان الع�سكري من
ع��دة �أق�سام متخ�ص�صة موزع��ة على جمموعة
وا�سعة م��ن العيادات ومنها العي��ادة املتعلقة
بالآتي:
الرعاي��ة الأولي��ة ،وتق��ومي الأ�سن��ان
والفكني ،وعالج ج��ذور الأ�سنان ،التعوي�ضات
والرتكيبات ال�صناعية ،طب الأ�سنان (�أطفال)،
جراحة الفم والفكني ،و�أمرا�ض اللثة والأن�سجة
املحيط��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل خمت�بر الأ�سن��ان
وال�صيدلية واملخزن الطبي.
وللتع��رف �أكرث عل��ى �أدوار و�أق�س��ام مركز
ط��ب الأ�سن��ان الع�سك��ري قامت (جن��د عمان)
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مركز طب الأ�سنان الع�سكري يعد نقلة نوعية
يف رعاية �صح��ة الفم والأ�سن��ان ،وذلك نظر ًا ملا
ت�شهده قطاع��ات قوات ال�سلط��ان امل�سلحة من
تو�سعة م�ستمرة ماديا وب�شريا
بزيارة للمركز ،والتقت عد ًدا من امل�س�ؤولني والأطباء باملركز و�أجرت
معهم اللقاءات الآتية:
النقيب خالد ب��ن مرهون الناعب��ي اخت�صا�ص��ي �أول (م�ساعد جراحة
�أ�سنان) حتدث قائال« :يقدم مركز طب الأ�سنان الع�سكري جميع اخلدمات
اخلا�ص��ة بالرعاي��ة الأولية واخلدم��ات العالجي��ة التخ�ص�صية والتي
ت�شم��ل تق��ومي الأ�سنان والفكني ،وع�لاج جذور الأ�سن��ان وتعوي�ضات
ال�سنية ال�صناعية وطب �أ�سنان الأطفال ،وجراحة الفم والفكني وعالج
�أمرا���ض اللث��ة والأن�سج��ة املحيط��ة ،كما �أنه يق��دم خدم��ات التعليم
امل�ستمر املدعوم من جمل�س عمان للتخ�ص�صات الطبية ،وذلك لتدريب
وت�أهيل �أطباء الأ�سنان الذين ي�سعون �إىل درا�سة تخ�ص�صات الأ�سنان،
كم��ا يح��وي املركز خمت�بر �أ�سن��ان متطور يق��وم بتوف�ير تعوي�ضات
الأ�سنان ال�صناعية بكافة �أنواعها».
وقال��ت النقيب جميل��ة بنت را�ش��د الفالحية اخت�صا�ص��ي �أول (�صحة
فم ومعالج �أ�سن��ان)�« :إن �صقل وتطوير مهارات الطاق��م الطبي والفني
باملرك��ز يت��م عن طريق �إحلاقه��م بدورات وور�ش عم��ل �سواء املحلية
منها �أو اخلارجية كال يف جمال تخ�ص�صه ،كما يقوم املركز �أ�سبوعيا
بعم��ل لق��اء خا�ص للأطباء و�آخ��ر للفنيني يتم في��ه مناق�شة مو�ضوع
خا���ص بالأ�سنان ،كما يتوفر للكادر مكتبة �إلكرتونية �ضخمة حتتوي
عل��ى عدد كبري من امل��واد العلمية يف خمتلف جم��االت طب الأ�سنان
فعال يف التعليم امل�ستمر للطاقم الطبي والفني.
والتي ت�ساهم ب�شكل ّ
ومم��ا ال �ش��ك فيه �إن تقدمي ور���ش العمل وال��دورات التدريبية لها
�أث��ر �إيجابي يف رفع م�ستوى وج��ودة ور�ش العمل والدورات التدريبية
القادم��ة ،وذل��ك من خ�لال التغذية الراجع��ة التي نح�ص��ل عليها من
احل�ضور عند نهاية احلدث ،كما �إنها تعمل على تبادل الآراء واخلربات
يف جم��االت ط��ب الأ�سن��ان املختلف��ة مم��ا يزيد م��ن ج��ودة خدمات
الأ�سن��ان املقدم��ة من قبل املركز .عادة امل�ستفي��دون من هذه الور�ش
وال��دورات هم الأطب��اء ،وفنيي �صحة الفم ومعاجل��ة الأ�سنان ،وفنيي
جراح��ة الأ�سنان ،والط�لاب واملتدربني يف خمتل��ف تخ�ص�صات طب
الأ�سنان.
�أم��ا بالن�سبة لدورة فني جراحة الأ�سنان فيعد مركز طب الأ�سنان
الع�سكري هو الرافد الوحيد لهذا التخ�ص�ص كونه ال يتم تدري�سه يف �أي
من الكليات بال�سلطنة».
و�أ�ضاف��ت« :يق��وم مرك��ز ط��ب الأ�سن��ان الع�سك��ري بت�أهي��ل هذا
ال��كادر لي�سد احتياجات املركز وعي��ادات الأ�سنان مبختلف الوحدات
التابع��ة لق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة ،كما قام املرك��ز بت�أهيل عدد من
الطلب��ة التابعني للجهات الآخرى ك�رشطة عم��ان ال�سلطانية واحلر�س
ال�سلطاين ال ُعماين.
كما يتم ت�أهيل امل�ساعدين الطبيني لي�صبحوا فنيي جراحة �أ�سنان
بعد اجتياز اختبار القب��ول واملقابلة ال�شخ�صية ،حيث يلتحق الطالب
بعده��ا مبركز طب الأ�سنان الع�سكري ليت��م تدريبه وت�أهيله على مدى
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النقيب
خالد بن مرهون الناعبي

النقيب
جميلة بنت را�شد الفالحية

ال�ضابط مدين
لطيفة بنت �سليم احلارثية

ثالث��ة ف�صول درا�سية يتلقى فيها التعلي��م النظري والإكلينيكي ،ويتم
تقييم��ه م��ن خالل االختب��ارات التحريري��ة والعملي��ة ،بالإ�ضافة �إىل
تعليم��ه بع���ض امله��ارات الأخ��رى والت��ي يحتاجها يف �س��وق العمل
كالقي��ادة والإدارة ،وريادة الأعمال ،والبحث العلمي ،وذلك بالتعاون
مع مدر�سة اخلدمات الطبية للقوات امل�سلحة».
وحتدث ال�ضابط مدين لطيفة بنت �سليم احلارثية ا�ست�شاري طب �أ�سنان
قائلة« :يتكون طب الأ�سنان من تخ�ص�صات عديدة تخت�ص بت�شخي�ص
ومعاجل��ة الأمرا�ض املختلفة التي ترتب��ط بالأ�سنان وجميع الأن�سجة
التي حتيط بها والفم والفكني والوجه.
واجلراح��ة يف ط��ب الأ�سنان ت�شمل جراح��ات اللثة وعظام الفكني
وعملي��ات �إزال��ة الأ�سن��ان وزراعته��ا .وت�تراوح ه��ذه اجلراح��ات من
جراح��ات ب�سيط��ة مثل خلع الأ�سن��ان وعمليات ق���ص اللثة بامل�رشط
�أو اللي��زر وجراحات متو�سطة مثل زراعة اللث��ة والعظم� ،إىل جراحات
كب�يرة مث��ل التق��ومي اجلراحي وع�لاج ك�سور الفك�ين و�إزال��ة الأورام
ب�أنواعها».
وقال��ت ال�ضاب��ط مدين زكية بنت حمي��د الغاب�شية فن��ي �أول (م�ساعد
جراح��ة �أ�سن��ان)�« :إن امل�ستفيدي��ن م��ن خدم��ات مركز ط��ب الأ�سنان
الع�سكري هم فق��ط جميع منت�سبي قوات ال�سلط��ان امل�سلحة و�أ�رسهم،
ولك��ن نظ��را لتزاي��د الأعداد من الأ��سرة الواحدة ،فق��د مت �إجراء بع�ض
التعدي�لات عل��ى اال�ستحقاق من الع�لاج لأفراد الأ��سرة ،وذلك ب�شكل
منظ��م ،ويتعل��ق ذلك عل��ى وجه اخل�صو���ص بالأبناء الذي��ن يلتحقون
بالوظائ��ف يف جهات حكومية خارج قوات ال�سلطان امل�سلحة وكذلك
الزواج بالن�سبة للبنات.
يوج��د ل��دى مرك��ز ط��ب الأ�سن��ان الع�سك��ري فري��ق معاين��ة
متخ�ص���ص ومل��م بالإج��راءات واملعلوم��ات الت��ي تخ���ص جائح��ة
كورونا(كوفيد ،)19-حيث يقوم هذا الفريق بالتق�صي عن املعلومات
الالزمة والتي من �ش�أنها �أن حتد من انت�شار املر�ض ،حيث يتم فح�ص
حرارة ج�سم املراجعني قبل دخول املركز ،بالإ�ضافة �إىل تقلي�ص عدد
املراجع�ين ،وتنظيم �أوق��ات دخولهم لقاع��ات االنتظار ،م��ع مراعاة
الت�أك��د م��ن التزامهم بارت��داء الكمام��ة ،وااللتزام مب�ساف��ات التباعد
اجل�س��دي يف قاع��ات االنتظ��ار .كم��ا ق��ام املرك��ز بو�ض��ع العديد من
اللوائح الإر�شادية التي حتتوي جمي��ع الإجراءات االحرتازية للوقاية
من هذا املر�ض».
و�أ�ضافت قائلة« :املحافظة على ال�صحة العامة للفم والأ�سنان يتم
م��ن خالل اتباع نظ��ام غذائي �صح��ي متكامل مع ممار�س��ة الأن�شطة
البدني��ة ،وا�ستخ��دام اخليط الطبي ب�صف��ة م�ستم��رة �أو فر�شاة تنظيف
م��ا ب�ين الأ�سن��ان ،وتنظي��ف الأ�سن��ان با�ستخ��دام الفر�ش��اة اليدوية

ال�ضابط مدين
زكية بنت حميد الغاب�شية

الوكيل �أول
حممود بن حممد الغافري

�أو الكهربائي��ة مرت�ين يف اليوم على الأق��ل ،وااللتزام بتنظي��ف الأ�سنان قبل
الن��وم ،كما ين�صح بع��دم م�ضم�ضة الفم بعد تفري�ش الأ�سنان باملاء ،وذلك من
�أج��ل اال�ستف��ادة من املواد العالجي��ة يف معجون الأ�سنان ،كم��ا ين�صح �أي�ضا
بزيارة طبيب الأ�سنان ب�صفة دورية خالل فرتات زمنية حمددة من قبل طبيب
الأ�سنان».
وقال الوكيل �أول حممود بن حممد الغافري فني �أول (م�ساعد جراحة �أ�سنان):
«يتم حتدي��ث �أجهزة ومعدات مركز طب الأ�سنان الع�سك��ري با�ستمرار لتواكب
التطور والتقدم يف املجال الطبي ،وعلى �سبيل املثال ،مت تزويد املركز بجهاز
رقم��ي لعمل تركيب��ات الأ�سنان ال�صناعية يف خمترب الأ�سن��ان ،الذي يعد �أحد
�أحدث الأجهزة املتوفرة عامليا ،وكما مت تزويد املركز ب�أجهزة حديثة متطور
كجه��از (مايكرو�سك��وب) امل�ستخدم لعالج ج��ذور وع�صب الأ�سن��ان ،و�أجهزة
�أخ��رى يف جم��ال جراح��ة وزراع��ة الأ�سن��ان ،وذلك م��ن �أجل تق��دمي خدمات
ورعاية �صحية �شاملة ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة وعوائلهم».
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ي�شهد العامل يف وقتنا احلا�ضر تناف�سا كبريا يف جميع جماالت احلياة االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية والتعليمية ،حيث جاء ذلك نتيجة للثورة ال�صناعية يف القرن املا�ضي والتي
�أ�شعلت روح التناف�س فيما بني الأمم ،فقد ظهرت �شركات �ضخمة حتاول ال�سيطرة على �أكرب
قدر من ال�سوق العاملي ،وي�ساعدها يف ذلك �سعيها احلثيث نحو التميز واجلودة يف منتجاتها،
وقد كان وقود جناح هذه ال�شركات تبنيها لأنظمة عمل متميزة �ساعدتها على تنظيم العمل
وجتويده ،وهو ما يعرف بنظام اجلودة ال�شاملة.
لقد ظهرت �إدارة اجلودة ال�شاملة (Total
 )Quality Managementوالتي تعد من

�أه��م مفاهيم الإدارة احلديثة نتيجة ا�شتداد
املناف�سة العاملية بني م�ؤ�س�سات الإنتاج
اليابانية من ناحية ،وامل�ؤ�س�سات الأمريكية
والأوروبية من ناحية �أخرى ،ومتكنت اليابان
بف�ضل جودة منتجاتها من اكت�ساح الأ�سواق
العاملية والفوز بر�ضا امل�ستهلكني حول العامل
جراء الأخذ بنظام �إدارة اجلودة ال�شاملة.
ت��زاي��دت يف الآون����ة الأخ��ي�رة حم��اوالت
الت�أكيد على �أهمية حتقيق اجل��ودة ال�شاملة
يف املنظمات املختلفة ومنها امل�ؤ�س�سات
التعليمية من �أج��ل حت�سني الأداء التنظيمي
والإداري داخ��ل هذه امل�ؤ�س�سات ،ومواجهة
التحديات الداخلية واخلارجية التي تطر�أ
عليها ،وتتطلب اجلودة ال�شاملة �إحداث تغيري
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ج��ذري يف املناخ التنظيمي ال�سائد داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية وحمدداته ،كما يحتاج
�إىل التدريب امل�ستمر بهدف بناء اجلودة داخل
امل�ؤ�س�سة التعليمية ،حيث تعد تهيئة املناخ
املالئم �رشطً ا �أ�سا�س ًيا لتطبيق �إ�سرتاتيجية
اجل��ودة مبفهومها احلديث ،كما يتطلب ذلك
التفاعل والتكامل مع الأنظمة املجتمعية
املكونة للمجتمع.
كبريا
ا
اهتمام
العايل
التعليم
لقد �شهد
ً
ً
م�ستمرا نحو الأف�ضل نظراً ملواكبة
وتطورا
ً
ً
ح��اج��ات ال��ف��رد واملجتمع يف خمتلف دول
العامل ،و�أن دور التعليم العايل برز يف تقدم
املجتمعات وتنميتها ،وذلك عن طريق �إعداد
الكوادر والطاقات الب�رشية الفنية والعلمية
والثقافية واملهنية ،وكذلك �إع��داد القيادات
الفكرية يف جماالت التعليم املختلفة الرتبوية

العقيد الركن جوي
علـــي بــن �سليـــم الكلبــانــي
�سالح اجلو ال�سلطاين العماين
والعلمية واملهنية ،وتقوم اجل��ودة ال�شاملة
يف التعليم العايل بتوجيه كافة الأن�شطة
الأك��ادمي��ي��ة والإداري����ة واملالية ع��ن طريق
التطوير والتح�سني جل��ودة اخلدمة املقدمة
للطالب ،للح�صول على خريج ذي كفاءة عالية
يتطلبه �سوق العمل.

ويعد مدخل �إدارة اجل��ودة ال�شاملة �أحد
�أهم املداخل التي فر�ضتها طبيعة التحديات
وامل��ت��غ�يرات العاملية ال�رسيعة يف جمال
التعليم ،فقد جل ��أت العديد من امل�ؤ�س�سات
التعليمية �إىل تبني ه��ذا امل��دخ��ل ،لتطوير
�إنتاجيتها والتح�سني امل�ستمر يف جودة �أدائها،
وكذلك ملعاجلة �أوجه الق�صور يف �إمكانياتها
الب�رشية واملادية وحلاجتها ورغبتها ال�شديدة
يف تغيري بع�ض االجتاهات التي �سيطرت على
ثقافتها التنظيمية لفرتات طويلة وحالت دون
حتقيق �أهدافها ،وجعلتها عاجزة عن مواكبة
املتغريات العاملية اجلديدة التي ت�شكل يف
جمملها معامل الع�رص وطبيعته.
نبذة تاريخية عن تطور
مفهوم اجلودة ال�شاملة
ت�شري امل�صادر التاريخية �إىل �أن اجلودة
لي�ست من ابتكارات ال��ث��ورة ال�صناعية بل
كانت يف القرن الثامن ع�رش قبل امليالد عند
البابليني يف العراق ،وخري �شاهد على ذلك ما
ورد يف �رشيعة حمورابي ( 1780ق.م) من
�أنظمة وقوانني بلغ عددها ( )282بن ًدا ،ت�شري
ب�شكل وا�ضح �إىل اجل��ودة يف جميع جماالت
احلياة ،والأهرامات يف م�رص �شاهد على جودة
�أداء الفراعنة يف بناء و�صبغ جدران املعابد
امل�رصية ،وكان ذلك يف القرن اخلام�س ع�رش
قبل امل��ي�لاد ويف ع�رص �صدر الإ���س�لام زاد
الت�أكيد على اجلودة.
�إن تعبري اجل���ودة لي�س تعب ًريا ج��دي � ًدا يف
ثقافتنا العربية والإ�سالمية ،ودليل على ذلك ما
ورد من �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية ت�ؤكد ذلك،
(�ص ْن َع اللهَّ ِ ا َّل�ذِي
قال تعاىل يف كتابة العظيم ُ
�أَ ْتق ََن كُ َّل �شَ ْيءٍ) �صدق اهلل العظيم� ،سورة النمل
ِين � َآمنُوا َو َع ِم ُلوا
الآية ( )88وقوله تعالـى (�إِ َّن ا َّلذ َ
َ
يع �أَ ْج� َر َم ْن �أ ْح َ�س َن َع َملاً )
ال�صالحِ َ اتِ �إِنَّا لاَ ن ُِ�ض ُ
َّ
�صدق اهلل العظيم ،الآية ( )30من �سورة الكهف،
كما �أك��دت الأح��ادي��ث النبوية ال�رشيفة على
االهتمام بجودة الأداء كقول ر�سول اهلل الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم( :من عمل منكم عملاً
فليتقنه) �صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
�أما املدر�سة امل�ستن�رصية التي افتتحها
اخلليفة العبا�سي املنت�رص باهلل عام 1233م
طبقت معايري جودة اختيار املدر�سني والطلبة
واملناهج ،وك��ان تدر�س فيها الريا�ضيات
وال��ط��ب وال�صيدلة وعلم ال�صحة وال��ق��ر�آن
وال�سنة النبوية والنحو والفرائ�ض والرتكات.
�أم���ا امل��در���س��ة املرينية مبدينة (�سال)

التعليم العايل برز يف تقدم املجتمعات وتنميتها وذلك عن
طريق �إعداد الكوادر والطاقات الب�شرية الفنية والعلمية
والثقافية واملهنية وكذلك �إعداد القيادات الفكرية يف
جماالت التعليم املختلفة
املغربية ،التي تعمل حتت رقابة ال�سلطة
احلاكمة ،و�أ�س�سها (ال�سلطان �أب��و احل�سن
املريني �سنة 1331م) طبقت معايري اجلودة
يف التعليم م��ن حيث وج��ود التخ�ص�صات
العلمية املختلفة مثل �أ�صول الفقه والآداب
واللغة والفل�سفة والطب واحلرف ال�صناعية،
وتوفري املناهج العلمية والفكرية والإبداعية،
ومت انتقاء �أ�ساتذه ذو خربات عاليه وبلغ عدد
�أ�ساتذتها يف �أوج ازده��اره��ا( )100معلم،
ومن �أ�شهر العلماء وامل�شايخ الذين تخرجوا
من هذه املدر�سة ل�سان الدين ابن اخلطيب
وعبداهلل مغيث و�أحمد بن عا�رش ،وهي واحدة
من �أ�صغر املدار�س التاريخية باملغرب ،حيث
ال تتجاوز م�ساحتها ( 1800م�تر مربع)
وتعد من املدار�س ال�شهرية باملغرب ،بف�ضل
هند�ستها البديعة واجلمالية ال��ت��ي متيز
طابعها املعماري املتفرد ،مقارنة مع بقية
املدار�س التاريخية التي حتت�ضنها مدن فا�س
ومكنا�س ومراك�ش وغريها.
ويف مرحلة الأربعينات �شهدت هذه الفرتة
ت�أ�سي�س املنظمة الدولية للمقايي�س ()ISO
وهي منظمـة غري حكوميـة مقرهـا جنيف
يف �سوي�رسا ،بد�أت العمـل ر�سميـا بتاريخ 23
فرباير 1947م ،وكلمة ( )ISOم�شتقة من
الكلمة اليونانية ( )ISOSمبعنى الت�ساوي
ويف جمال املوا�صفات تعني ت�ساوي ال�شيء
باملقارنة مع املوا�صفات ،وكان �أول �صدور
ل�شهادة (الأي��زو) عام 1987م وهي �سل�سلة
�شهادات (.)ISO9000
�أما مرحلة اخلم�سينات ات�سمت ب�ضعف
وا�ضح يف ميدان املناف�سة بني املنظمات
الإن��ت��اج��ي��ة واخل��دم��ي��ة املختلفـة ،وكانت
املناف�سة حمدودة يف هذا املجال �إىل حد بعيد،
وقد قام (�أدورد دمينج  )Demingبالذهاب
�إىل اليابان لإلقاء املحا�رضات التطويرية
والتدريبية يف العديد من املنظمات الإنتاجية
اليابانية حيث تبنتها تلك املنظمات ،وقد
مت �إع��داد طاقم متخ�ص�ص يف اجلودة �آنذاك
وكان لها الأثر الفاعل يف التطوير والتح�سني
الالحق للمنظمات اليابانية.

ويف مرحلة الثمانينات ك��ان للجودة
اهتمام متزايد حيث اعتمدت ك�سالح تناف�سي
بني املنظمات على ال�صعيد الإقليمي والدويل،
وظهرت م�ؤ�س�سات و�آليات و�أ�ساليب متطورة
للتقومي ،وب��د�أت منظمات مثل (اليون�سكو)
ومنظمة العمل الدولية والبنك ال��دويل يف
الدعوة �إىل قيام نظام عاملي للتقومي على
نف�س منط التوجه الذي ظهر يف عامل التجارة
واالق��ت�����ص��اد وال�صناعة ،وال���ذي �أدى �إىل
تطوير الأ�ساليب وامل�صطلحات واملفاهيم
ومعايري اجل���ودة ،للتحقق م��ن املنتجات
واملعايري امل�ستخدمة يف عامل الإنتاج وال�سلع
واخلدمات.
مفهوم �إدارة اجلودة
ال�شاملة ()TQM
ظهر مفهوم �إدارة اجل��ودة ال�شاملة بعد
الأزم���ة التي حدثت يف االقت�صاد الياباين
بعد احل���رب العاملية الثانية ،مم��ا ا�ضطر
زعماء ال�صناعة اليابانية �إىل �إحداث اجلودة
مب�ساعدة (دمينج  )Deemingوال��ذي قام
بتعليم املنتجني اليابانيني على كيفية حتويل
ال�سلع الرخي�صة والرديئة �إىل �سلع ذات جودة
عالية ،ويعد (�إدوارد دمينج) رائد فكرة اجلودة
ال�شاملة ،حيث طور �أربع ع�رشة نقطة ُتو�ضح
ما يلزم لإيجاد وتطوير ثقافة اجلودة ،وت�سمى
هذه النقاط (جوهر اجلودة يف التعليم).
ومن �أبرز تعاريف �إدارة اجلودة ال�شاملة
هو :تعريف معهد اجلودة الفيدرايل الأمريكي
لإدارة اجل��ودة ال�شاملة وال��ذي عرفها ب�أنها:
«ت�أدية العمل ال�صحيح على نحو �صحيح من
الوهلة الأوىل مع االعتماد على اال�ستفادة
بتقومي امل�ستفيد يف معرفة م��دى حت�سني
الأداء».
�أم��ا معهد املقايي�س الربيطاين فعرفها
ب�أنها« :فل�سفة �إداري��ة ت�شمل كافة ن�شاطات
املنظمة التي من خاللها يتم تلبية احتياجات
وتوقعات العميل واملجتمع ،وحتقيق �أهداف
املنظمة ب�أكف�أ الطرق و�أقلها تكلفة عن طريق
اال�ستخدام الأمثل لطاقات جميع العاملني
بدافع م�ستمر للتطوير».
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�أما يف القطاع الرتبوي ف�إن �إدارة اجلودة
ال�شاملة عرفت ب�أنها« :عملية �إ�سرتاتيجية
�إدارية ترتكز على جمموعة من القيم ،وت�ستمد
طاقة حركتها من املعلومات التي تتمكن يف
�إطارها من توظيف مواهب العاملني وا�ستثمار
ق��درات��ه��م ال��ف��ك��ري��ة يف خمتلف م�ستويات
التنظيم ،على نحو �إبداعي لتحقيق التح�سن
امل�ستمر للمنظمة».
�أما النجار فيعرف مفهوم �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف التعليم ب�أنه�« :أ�سلوب متكامل
يطبق يف جميع ف��روع وم�ستويات املنطقة
التعليمية ليوفر للعاملني وفرق العمل الفر�صة
لإ�شباع حاجات الطالب وامل�ستفيدين من
عملية التعليم� ،أو هي فاعلية حتقيق �أف�ضل
خدمات تعليمية بحثية وا�ست�شارية ب�أكف�أ
الأ�ساليب و�أق���ل التكاليف و�أع��ل��ى اجل��ودة
املمكنة».
وعرف رودز ( )Rhodesاجلودة ال�شاملة
يف الرتبية ب�أنها« :عملية �إداري��ة ترتكز على
جمموعة من القيم ،وت�ستمد طاقة حركتها
من املعلومات التي توظف مواهب العاملني
وت�ستثمر ق��درات��ه��م ال��ف��ك��ري��ة يف خمتلف
م�ستويات التنظيم على نحو �إبداعي ل�ضمان
حتقيق التح�سن امل�ستمر للم�ؤ�س�سة».
وتعرف كذلك ب�أنها�« :إيجاد وتطوير قاعدة
من القيم واملعتقدات التي جتعل كل موظف
يعلم �أن اجلودة يف خدمة امل�ستفيد مبا يدعم
الهدف الرئي�سي لإدارة املدر�سة» ،وتعرف
�أي�ضا ب�أنها�« :أ�سلوب تطوير �شامل وم�ستمر
يف الأداء ي�شمل كافة جماالت العمل التعليمي،
فهي عملية �إداري����ة حتقق �أه���داف ك��ل من
�سوق العمل والطالب ،وت�شمل جميع وظائف
ون�شاطات امل�ؤ�س�سة التعليمية ،لي�س يف �إنتاج
اخلدمة فح�سب ولكن يف تو�صيلها ،الأمر الذي
ي�ؤدي حتم ًا �إىل حتقيق ر�ضا الطالب وزيادة
ثقتهم ،وحت�سني مركز امل�ؤ�س�سة التعليمية
حمليا ،وزيادة ن�صيبها يف �سوق العمل».
على اجلانب الآخر يعرفها البع�ض« :ب�أنها
طريقة حياة جديدة داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية
تنظر �إىل التنظيم اجلامعي على �أن��ه �سل�سلة
جودة م�ستمرة تبد�أ من املنتج �إىل امل�ستهلك،
وت�شمل كل جوانب العملية التعليمية».
�أهداف اجلودة
ال�شاملة يف التعليم
لإدارة اجلودة ال�شاملة يف التعليم �أهداف
عدة منها:
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تعتمد �سيا�سة اجلودة على الو�ضوح التام لر�ؤية امل�ؤ�س�سة
التعليمية وتر�شيد الإنفاق وزيادة املوارد من خالل املناف�سة
يف حت�سني اجلودة ،وذلك بتحديد م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة
التعليمية عن �إقامة نظام اجلودة
 qتهدف اجلودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية �إىل حت�سني ج���ودة املخرجات
واخل��دم��ات التعليمية ،م��ع م��راع��اة خف�ض
التكاليف ،والتقليل من الوقت ال�ضائع واجلهد
الالزمني ،لتح�سني اخلدمة التعليمية املقدمة
للطالب و�إ�شباع حاجاتهم.
 qالت�أكيد على �أن اجلودة و�إتقان العمل
وح�سن �إدارته مبد�أ �إ�سالمي بن�صو�ص الكتاب
وال�سنة والأخ��ذ به واجب ديني وطني ،و�أنه
من �سمات الع�رص ال��ذي نعي�شه وه��و مطلب
وظيفي يجب �أن يحت�ضن جميع جوانب العملية
التعليمية.
 qتطوير �أداء جميع العاملني عن طريق
تنمية روح العمل التعاوين اجلماعي وتنمية
مهاراته ،بهدف اال�ستفادة من كافة الطاقات
وكافة العاملني بامل�ؤ�س�سة الرتبوية.
 qاالرتقاء مبهارات العاملني وقدراتهم،
وم�ساعدتهم على التمييز و�إظ��ه��ار الإب��داع
وبالتايل حدوث تغيري يف جودة الأداء.
� qضبط وتطوير النظام الإداري يف
امل�ؤ�س�سة التعليمية نتيجة و�ضوح الأدوار
وحت��دي��د امل�س�ؤوليات ،واالرت��ق��اء مب�ستوى
الطالب يف جميع اجلوانب اجل�سمية والعقلية
واالجتماعية والنف�سية والروحية.
 qال��ه��دف الرئي�سي م��ن �أ�سلوب �إدارة
اجل����ودة ال�����ش��ام��ل��ة يف م��ؤ���س�����س��ات التعليم
العايل هو تطوير اجلودة للخريج واخلدمات
التعليمية املقدمة له مع الو�ضع يف احل�سبان
تخفي�ض التكاليف والتقليل من الوقت واجلهد
املفقودين ،لتح�سني اخلدمة املقدمة للطالب
والأ�ساتذة املحا�رضين و�إ�شباع حاجاتهم.
وق��د مت حت��دي��د جمموعة م��ن الأه���داف
الالزمة لإدارة اجلودة ال�شاملة والتي تت�ضمن
جن��اح م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف حت�سني
م�ستوى اخلريجني بها وتت�ضمن:
 �أن تكون اجلامعة الأ��س�رع بتقدمي�أف�ضل اخلدمات التعليمية� ،أف�ضل خريجني من
خالل فرتات الإعداد املختلفة التي متكن من
الو�صول للم�ستوى اجليد.
 -املرونة الدائمة و�إدخ��ال التعديالت

الالزمة يف حجم وتنوع اخلريجني املطلوبني
وفق ًا الحتياجات اخلريجني �أنف�سهم وفق
متطلبات املجتمع.
 �إن �أنظمة تطبيق اجل��ودة يف التعليمالعايل دائما تخدم هدفني �أ�سا�سني الأول� :أنها
تهدف �إىل حت�سني جودة التدري�س والتعليم.
والثاين :ح�ساب التكلفة بالن�سبة جلودة �أن�شطة
التدري�س وا�ستخدام امل�صادر املتاحة لتحقيق
اجلودة.
مقومات النجاح يف تطبيق
اجلودة ال�شاملة
ل�ضمان جن��اح تطبيق اجل��ودة ال�شاملة
يجب �أن تتوفر بع�ض العنا�رص الأ�سا�سية،
وبدون توفر هذه املقومات فقد تتعرث اجلهود
املبذولة وال ت�صل �إىل حتقيق املطلوب من
تطبيق اجلودة ،واملقومات الأ�سا�سية للنجاح
تتلخ�ص يف الآتي:
 qدعم االدارة العليا لتطبيق النظام.
 qن�رش الوعي ب�أهمية تطبيق اجلودة �أو
ما ي�سمى بثقافة اجلودة.
 qو�ضوح �أدوات قيا�س اجلودة و�إجراءاتها
وعملياتها.
 qو�ضوح الأدوار واملهام التي يقوم بها
العاملون بامل�ؤ�س�سة.
 qتوفر فر�ص التدريب امل�ستمر جلميع
الأفراد.
� qإ���ش��ع��ار وم�شاركة جميع العاملني
بامل�ؤ�س�سة بتطبيق نظام اجلودة.
• �إيجاد نظام دقيق للمعلومات وال�سماح
بتدفقها وتوفريها لأي م�ستفيد.
معوقات تطبيق �إدارة
اجلودة ال�شاملة
على الرغم من تعدد حماوالت الدول على
اختالف م�ستوياتها بهدف تطبيق �ضمان
اجل��ودة واالعتماد الأك��ادمي��ي يف م�ؤ�س�سات
التعليم ال��ع��ام وال��ع��ايل� ،إال �أن مثل هذه
املحاوالت قد تبوء بالف�شل نتيجة جمموعة
م��ن املعوقات والتحديات ،ومنها �أن يتم
و�ضع املعايري يف م�ستوى حمدد ،ويف الوقت
نف�سه رمبا ي�صعب على الربامج الإبداعية �أو

امل�ؤ�س�سات �أن تتبع مثل هذه املعايري� ،أما
ب�سبب �أن املعايري مل يتم و�ضعها بطريقة
�أوتوماتيكية مقدما� ،أو �أن هذه الربامج ت�ؤدي
على ح��دود النظام ،وم�شكلة م�شابهة لذلك
هي �أن االعتماد قد يكون له وظيفة تن�سيق
غري متوافقة ،وترتبط مثل ه��ذه امل�شكالت
ب�إ�شكالية كيف ينبغي �أن تكون م�ؤ�رشات
االعتماد التف�صيلية.
ومن �أهم معوقات تطبيق اجلودة ال�شاملة
هي :حداثة مو�ضوع اجل��ودة ال�شاملة ،وعدم
توفر الكفاءات الب�رشية وخا�صة يف البلدان
النامية ،وعلى الرغم من تطبيق مبادئ �إدارة
اجل��ودة ال�شاملة يف العملية التعليمية داخل
كافة م�ؤ�س�ساتها وذلك �سعيا لتحقيق مزيد من
النجاح والتقدم داخل تلك امل�ؤ�س�سات� ،إال �أن
هناك العديد من املعوقات التي تقف حائال
دون حتقيق ذلك �أثناء عملية التطبيق ،وب�صفة
ع��ام��ة ف����إن ه��ن��اك جمموعة م��ن املعوقات
الرئي�سة حتول دون حتقيق اجل��ودة ال�شاملة
داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية �أهمها:
 qاملعوقات الإ�سرتاتيجية:
• �شيوع قيم ال �أخالقية يف امل�ؤ�س�سة
التعليمية.
• �ضعف ال�صفات القيادية يف اتخاذ
القرارات احلا�سمة.
• ق�صور التخطيط يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
• نق�ص وعي العاملني ب�سيا�سة امل�ؤ�س�سة.
• �ضعف ال�ضبط والربط يف امل�ؤ�س�سة.
 qمعوقات رب��ط امل�ؤ�س�سة التعليمية
بالبيئة :يالحظ �أن هناك تفاعل امل�ؤ�س�سة مع
البيئة ،و�إذا حدث ق�صور يف العنا�رص التالية
ف ��إن حتقيق �أه���داف اجل��ودة ال�شاملة يت�أثر
�سلبي ًا وهذه العنا�رص هي:
• الطالب.

• امل�ؤثرات اخلارجية.
• طرق التدري�س.
• املواد واخلامات الالزمة لأداء العملية
التعليمية.
• املقايي�س التي يتم الأخذ بها يف تطبيق
معايري اجلودة.
 qاملعوقات االجتماعية :تواجه اجلودة
ال�شاملة عددا من املعوقات االجتماعية مثل:
• ال�ضغط االجتماعي.
• �سلوك الأفراد وتوقعاتهم التي تتعار�ض
مع متطلبات اجلودة ال�شاملة.
 qمعوقات التوا�صل :هناك جمموعتان
من معوقات التوا�صل هما:
 معوقات التوا�صل الداخلية:• �ضعف توا�صل الإدارة مع العاملني.
• عدم تناول املعلومات يف �سهولة وي�رس.
• غمو�ض �أه��داف امل�ؤ�س�سة و�سيا�ستها
و�إجراءاتها وتوقعاتها.
 معوقات التوا�صل اخلارجية:• غياب املعلومات عن امل�ستهلك.
• ا�ستبعاد متطلبات البيئة من مفهوم
اجلودة ال�شاملة.
 qمعوقات ثقافية :تت�أثر اجلودة بالثقافة
ال�سائدة يف امل�ؤ�س�سة وذلك على النحو الآتي:
• ي�ؤدي حتقق ثقافة تغري الأجر مع تغري
الإجناز �إىل حتقيق جودة �شاملة �أف�ضل.
• ي���ؤدي حتقق ثقافة �آلية ال�سوق يف
حت�سني اجل����ودة �إىل ال��ب��ق��اء يف املناف�سة
للأف�ضل.
متطلبات تطبيق �إدارة اجلودة
ال�شاملة يف التعليم اجلامعي
�إن فكرة التح�سني امل�ستمر تعتمد على بناء
نظام لتوثيق العمليات وكافة متطلبات العمل
فيما ي�سمى (دليل نظام �إدارة اجلودة ال�شاملة)

وه��ي تعرب ع��ن ن�صو�ص ل�سيا�سة اجل��ودة
و�أهدافها وكافة الإجراءات وامل�ستندات ومواقع
ال�سجالت املطلوبة لتنفيذ النظام �إ�ضافة �إىل
طرق �إعدادها وجتهيزاتها و�أن هناك العديد
من املتطلبات ينبغي توفريها من �أجل تطبيق
�إدارة اجلودة ال�شاملة يف قطاع التعليم العايل،
وهذه املتطلبات تختلف من جامعة لأخرى
طبق ًا لطبيعة �أدائها و�إىل م�ستوى التطور الذي
حققته يف جمال جودة املنتج التعليمي و�إىل
الظروف البيئية التي نعي�شها ،ومع ذلك ميكننا
�أن نحدد �أهم املتطلبات وهي على النحو الآتي:
 qتوفري القناعة ال�صادقة لدى �إدارة
اجلامعات والكليات وكافة املنت�سبني ب�أهمية
اجلودة ال�شاملة ملخرجاتها التعليمية ،وهذا
الأمر يعد من الأم��ور ال�صعبة واملعقدة التي
تواجهها الإدارات التعليمية ،لأن هذا الأمر
يعد تغيرياً قد ينجم عنه مقاومة للتغري حتتاج
فيها الإدارات �إىل وقت طويل للتغلب عليها قد
يفوت عليها فر�ص كبرية من التطور ،ولكن
مع هذا فعلى الإدارات �أن ال ت�ست�سلم ملقاومة
التغيري ،و�أن تبذل جهو ًدا ا�ستثنائية يف �سبيل
�إيقافها بكل ما �أوتيت من حكمة وعقالنية.
� qرضورة احل�صول على دعم متوا�صل
من قبل القيادات ال�سيا�سية ،وكذلك احل�صول
على تعهدات بعدم التدخل يف �ش�ؤون اجلامعات
�أو حماولة خرق التعليمات والتقاليد اجلامعية
لأي �سبب كان.
�� qضرورة �إ��ش�راك كافة �أع�ضاء هيئة
التدري�س والعاملني و�أ�صحاب امل�صالح يف
عملية و�ضع اخلطط ور�سم ال�سيا�سات واتخاذ
القرارات بالقدر الذي يكفي لتحقيق �أهداف
املنظمة التعليمية واحل�صول على اجل��ودة
املن�شودة.
��� qض��رورة و���ض��ع م��ع��اي�ير وا���ض��ح��ة
وقابلة للتطبيق وعادلة من �أجل �ضبط جودة
املنتج التعليمية من جهة ،ومن �أجل تقومي
�أداء العاملني من جهة �أخ��رى ،و�أن ال تكون
موا�صفات اخل��ري��ج مبالغ فيها ،ب��ل تكون
ممكنة للتحقيق يف ظل املوارد املتاحة.
 qيجب �أن تكون املعايري قابلة للتعديل
كما ظهرت هناك مربرات منطقية لتغيريها �أو
تعديل ق�سم منها.
 qو�ضع نظام مو�ضوعي لتحفيز العاملني
املبدعني حلثهم على اال�ستمرار ب�أعمالهم
الإبداعية.
 qوج��ود نظام مراقبة ومتابعة ب�شكل
55

العــدد 525
�سبتمرب 2020

م�ستمر حل�رص معوقات العمل ومعاجلتها قبل
تفاقمها.
 qوج��ود �أدل��ة �إر�شادية لإدارة اجل��ودة
ال�شاملة على م�ستوى كافة الأق�سام وال�شعب
داخل اجلامعة والكلية.
 qوج��ود نظام �أم��ن��ي يعمل على عدم
ال�سماح حلدوث �أي خروقات �أمنية �أو �أي �إجراء
من �ش�أنه �أن يتقاطع وثقافة اجلامعة.
 qوجود نظام معلوماتي ونظام ات�صاالت
ي�ؤمن االت�صال بني اجلامعة وكلياتها ،وبني
�إدارة الكليات و�أق�سامها و�شعبها ،وبينها وبني
العامل اخلارجي.
 qوجود نظام التغذية (الراجعة) للتحقق
م��ن م��دى مطابقة ج���ودة املنتج اجلامعي
للموا�صفات املطلوبة.
�� qضرورة عقد مقارنة مع اجلامعات
والكليات املماثلة داخ��ل الدولة وخارجها
للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف جمال
�إدارة اجلودة ال�شاملة.
معايري �إدارة اجلودة ال�شاملة
تعتمد املعايري على �أ�س�س مت مبوجبها
تقييم برامج التعليم ملعرفة مدى مالئمتها
للم�ستجدات العلمية والفكرية ،وهذه املعايري
متثل خطة عمل ت�سري عليها اجلامعات يف
متابعة اجل��ودة ،وهي معايري قد تختلف من
جامعة لأخ���رى ولكنها تلتقي يف النهاية
ح��ول الأه���داف التي حتددها وزارة التعليم
العايل التابعة لها ،وتطرق عدد من الباحثني
�إىل جملة من املعايري لقيا�س جودة التعليم
ال��ع��ايل بع�ضهم اكتفى بذكر ا�سم املعيار
والبع�ض الآخر طبق هذه املعايري على كليات
معينة ،وبع�ضهم اقرتح املعايري وترك املجال
للمطبقني يختاروا ما يتنا�سب مع منظماتهم.
ت�ستند معايري اجلودة ال�شاملة على بع�ض
املرتكزات داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية ومنها:
 qالفل�سفة :تنطلق معايري اجلودة ال�شاملة
�أ�سا�س ًا من االعتقاد الدائم ب�أن هناك طرق ًا
�أف�ضل ل�ل�أداء من �أج��ل احل�صول على منتج
جيد ،وتقوم على البحث املتوا�صل ملواجهة
الأفكار واملعوقات الإدارية والأداء املتدين من
خالل بنية تنظيمية �إ�سرتاتيجية ،حيث ت�سعى
دائما �إىل التطوير الفعلي لكل من الأه��داف
والأداء والعمليات واخلدمات واملنتج ،ف�ضال
عن تطوير النظام لنف�سه يف حماولة للتكيف
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اجلودة ال�شاملة تتطلب توفري مناخ م�ؤثر يف حتفيز العاملني
وزيادة احلما�س والإبداع والتوا�صل الفعال ،والقابلية للتغيري
من خالل تبني مداخل فعالة

امل�ستمر مع كافة الأطراف واملتطلبات املحلية
والعاملية وامل�ستقبلية تكيف ًا يتنا�سب مع الدور
املنجز يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
 qالقيادة الت�شاركية :وي�ستند هذا النمط
من القيادة على م�شاركة الأف��راد العاملني
بامل�ؤ�س�سة التعليمية يف عملية ات��خ��اذ
ال��ق��رارات ،وم�شاركتهم �إدارة العمل وتوزيع
امل�س�ؤوليات ،وبالتايل احلد من البريوقراطية
واملركزية ،حيث �إن تفوي�ض ال�صالحيات
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وم�شاركة الهيئة
الإدارية والتدري�سية يف عملية اتخاذ القرارات
�أ�صبحت �أمراً �رضور ًيا ملا لها من دور مهم يف
زي��ادة االنتماء للم�ؤ�س�سة التعليمية ،وحتمل
م�س�ؤولية القرارات التي تتخذ ،و�إ�شاعة روح
التفكري اجلماعي يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 qال��ر�ؤي��ة والأه�����داف امل�����ش�ترك��ة� :أك��د
(هارجريفز وبكنز) �أن وج��ود ر�ؤى و�أه��داف
م�شرتكة ،وعمل جماعي لتحقيق تلك الر�ؤى
يعد من �أهم �أ�س�س ومرتكزات اجلودة ال�شاملة،
و�أحد مميزات امل�ؤ�س�سات التعليمية الناجحة،
ويحتاج ذلك �إىل العمل امل�ستمر واملن�سجم
لتحقيق تلك الأه��داف ،وااللتزام بتلك القيم،
و��ض�رورة �أن تكون تلك الأه���داف وال���ر�ؤى
قد �شارك يف و�ضعها اجلميع حتى ي�شعروا
باالنتماء لها ،و��ضرورة العمل لتحقيقها،
وتتبنى اجلودة ال�شاملة يف املجال التعليمي
جمموعة من الأهداف املحددة التي ت�سعى �إىل
حتقيقها وفق ًا لنظام اجلودة ال�شاملة ،ف�أهداف
التعليم لي�ست ثابتة ،وال مطلقة بل تنطوي على
حركة ت�ضمن تعزيزها مبجرد حتقيقها ،وتتم
عمليات التعديل والتطوير يف الأه��داف وفق
عوامل داخلية وخارجية ت�ستوعب املتطلبات
واالحتياجات املتجددة و�إمكانية تغيريها.
 qالأداء املتميز  :ترتكز اجلودة ال�شاملة

على الأداء بنف�س درجة الرتكيز على النتائج،
وحتتكم �إىل معايري حت��دد مالمح النظام،
وتتمثل �أهم هذه املعايري يف اجلمع الرتاكمي
العلمي والتكنولوجي ،ومتابعة التغيري،
وو���ض��ع املقايي�س املنا�سبة ،و�إن�سيابية
العمل ،واملواد الالزمة ،والتو�صيف الوظيفي،
وحتديد امل�س�ؤوليات ،وخطوات العمل ،وتوفر
املعلومات وتوظيفها ،ووجود و�سائل عملية
حلل امل�شكالت ،وترتيب وتنظيم الإمكانات
والأفراد والإدارات .
� qسيا�سة اجل���ودة :حيث تعد �سيا�سة
اجل��ودة ال�شاملة مطلبا رئي�س ًيا �إذا ما رغبت
�إح���دى امل�ؤ�س�سات يف تطبيق اجل���ودة ،لذا
يجب �أن ت�ضع كل م�ؤ�س�سة �سيا�ستها اخلا�صة
ب��اجل��ودة ،بحيث تكون متوافقة مع عملية
التطبيق و�إجراءاتها ،ف�ضال عن ذلك ،ينبغي
على �إدارة امل�ؤ�س�سة التعليمية البدء يف حتديد
�إجراءات ومتطلبات عملية التح�سني امل�ستمر،
وذلك لأن �سيا�سة اجلودة تتطلب من الإدارة
العليا �أن تقيم قدرة امل�ؤ�س�سة التعليمية على
�إ�شباع حاجات العمالء ،وتقدمي خدمة جيدة
لهم.
تعتمد �سيا�سة اجلودة على الو�ضوح التام
لر�ؤية امل�ؤ�س�سة التعليمية وتر�شيد الإنفاق
وزيادة املوارد من خالل املناف�سة يف حت�سني
اجل���ودة ،وذل��ك بتحديد م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة
التعليمية عن �إقامة نظام اجلودة.
وتتحكم �سيا�سة اجل��ودة يف التعليم �إىل
حتديد �آل��ي��ات م�س�ؤولة ع��ن كيفية التعرف
على اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق ،وكيفية حتويل
االحتياجات �إىل موا�صفات للمنهج �أو املقرر
الدرا�سي ،وكيفية اختيار الطالب ،وكيفية
تقييم التح�صيل والإجناز لدى الطالب واملعلم.
 qم��راج��ع��ة ال��ن��ظ��راء :وي�����ش�ير مفهوم

مراجعة ال��ن��ظ��راء �إىل ان��خ��راط البع�ض من
العاملني� ،أو املمار�سني املهنيني يف تقدمي
امل�شورة و�إج���راء الأح��ك��ام التخاذ القرارات
عن االقرتاحات اخلا�صة بالربامج اجلديدة �أو
اال�ستمرار يف برامج قائمة �أو تعديلها ،وترجع
فعالية هذا املعيار �إىل وجوده يف عمق نظام
التعليم ،ومراجعته لكل الوظائف وامل�ستويات،
واع��ت��م��اده على خ�براء ذوي �إمل���ام ومعرفة
باملقايي�س املحلية وال��ع��امل��ي��ة ،و�إح�ل�ال
املمار�سة اجليدة من خ�لال مراجعة النظم
ال�شبيهة داخل ًيا وخارج ًيا يف �إطار م�س�ؤولية
جماعية ،وت�أ�سي�س معايري وموا�صفات مقبولة
للتطوير.
 qت�أ�سي�س ن��ظ��ام معلوماتي :حتتاج
اجلودة ال�شاملة �إىل حتديد �أن��واع املعلومات
الأ�سا�سية التي حتتاجها �إدارة امل�ؤ�س�سة عن
املناخ املحيط ب�شكل عام ،وم�صادر و�آليات
احل�صول عليها ،وتعيني امل�س�ؤولني عن هذه
العملية ،وعادة تهتم الإدارة باملعلومات التي
ت�صف واقع وحدات امل�ؤ�س�سة التعليمية ،كما
تتطلب جودة امل�ؤ�س�سة التعليمية حتديد �أنواع
املعلومات الدقيقة التي حتتاجها الإدارة عن
عنا�رص جمتمع امل�ؤ�س�سة التعليمية ،وتت�ضمن
هذه العنا�رص العمـالء احلالييـن للم�ؤ�س�سـة
(الطالب واملجتمع).
� qسل�سلة اجل��ودة :حيث تتبنى اجل��ودة
ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية مفهوم
�سل�سلة اجل��ودة حيث تت�أثر ج��ودة �أي عملية
مب���دى ج���ودة العمليات �أو امل��راح��ل التي
�سبقتها ،ومن هنا تتحقق اجلودة ال�شاملة �إذا
توافرت موا�صفات اجلودة يف كل عملية جتمع
عنا�رصها ومراحلها ،ويتطلب ذلك �أن يحقق
الأفراد العاملون يف جميع وحدات امل�ؤ�س�سة
التعليمية وم�ستوياتها التماثل والتوافق التام
بني ت�صميم العمل ،وخطط الأداء وبني الأداء
الفعلي� ،أي �أن يتحقق التوافق بني جودة
الت�صميم وجودة التنفيذ.
• تهيئة م��ن��اخ ال��ع��م��ل :ح��ي��ث تتطلب
اجلودة ال�شاملة توفري مناخ م�ؤثر يف حتفيز
العاملني وزيادة احلما�س والإبداع والتوا�صل
الفعال ،والقابلية للتغيري من خ�لال تبني

مداخل فعالة ،مما يجب الرتكيز على ت�أ�سي�س
م�ستويات النجاح ،وخلق فر�ص للأفكار
اجل��دي��دة ،واق�ت�راح م��داخ��ل لو�ضع عمليات
التح�سني مو�ضع التنفيذ ،وت�شجيع وحتفيز
التغيري يف �ضوء عمليات املناف�سة ،وتطوير
مناذج �أ�سا�سية للتغيري الإيجابي وت�ضمني �آراء
العاملني ،ونتائج العمل يف عملية التخطيط
الإ�سرتاتيجي .
 qالقيا�س املقارن :ت�ؤكد اجل��ودة على
��ض�رورة ات��خ��اذ الإدارة ق��رارات��ه��ا يف �ضوء
معطيات الظروف الذاتية للم�ؤ�س�سة ور�ؤيتها
وفهمها للظروف وامل��ت��غ�يرات اخلارجية،
وحتاول الإدارة دائما تقومي �إجنازاتها ،واحلكم
على ك��ف��اءة العمل ،وم�ستويات الإنتاجية
بالقيا�س �إىل املعايري امل��ح��ددة يف خطط
وبرامج الأداء والأه��داف والنتائج املخططة،
وكما تعتمد على مقارنة �إجنازاتها وم�ستويات
الأداء مع غريها من امل�ؤ�س�سات املتفوقة
واملتميزة ،وت�سعى �إىل الو�صول �إىل املمار�سة
الأكرث تفو ًقا من خالل اتباع منهجية القيا�س
املرجعي.
 qالتعليم والتجديد امل�ستمر :يعدان من
�أه��م ركائز اجل��ودة ال�شاملة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،حيث ت�سعى ج��اه��دة �إىل تغيري
�سلوكيات الأف���راد العاملني نحو الأف�ضل
وا�ستثمار خربات امل�ؤ�س�سة ،ومعارف الأفراد
فيها ،وم�ستحدثات التقنية يف تطوير العمليات
وجتديد املنتجات واخلدمات ،وتفادي العيوب
والأخطاء ،ومنع تكرارها واالرتقاء مب�ستويات
الأداء بها لتحقيق ق��در جيد م��ن الكفاءة
والفعالية ،ويتطلب ذلك الرتكيز على عمليات
التعليم والتعلم ،والرتكيز على التح�صيل
والإجناز ،وعلى اجلانب الأكادميي.
اخلال�صة
ُيكافح م�س�ؤولو التعليم يف جميع �أنحاء
بدءا من
العامل للح�صول على جودة تعليمية ً
مراحل التعليم الأ�سا�سية و�إىل مراحل التعليم
العايل ،ومن املثري للجدل هنا �أن جودة التعليم
لي�ست هدفًا بحد ذاتها� ،إمنا �رشط م�سبق لبناء
دولة ومواطنة جيدة.
�إن تطبيق �إدارة اجلودة ال�شاملة يف العديد

من امل�ؤ�س�سات اجلامعية يف العامل قد �ساهم
ب�شكل كبري يف جن��اح ه��ذه امل�ؤ�س�سات يف
حتقيق �أهدافها بدون الوقوع يف �أخطاء كبرية،
ومت اال�ستماع لرغبات الطالب واملعلمني
وكذلك �أولياء الأمور مما كان له ت�أثري كبري
يف حت�سني طرق التدري�س وو�سائل التقومي
وو�ضع مناهج جديدة تالئم التطور الوا�ضح
يف العملية الرتبوية.
املراجع
 mد .ر�ضا �إبراهيم املليجي ومبارك عواد
الربازي ( :)2010اجلودة ال�شاملة واالعتماد
امل�ؤ�س�سي ،عامل الكتاب ،القاهرة� ،ص .19
 mد .عبدالعزيز �أحمد داوود (� :)2011إدارة
اجل��ودة واالعتماد الأك��ادمي��ي يف م�ؤ�س�سات
التعليم ،مكتبة الفالح للن�رش والتوزيع ،الأردن،
�ص .13
� mأ.د .مدحت حممد �أب��و الن�رص ()2017
�إ�سرتاتيجية كايزن اليابانية ر�ؤي��ة جديدة
يف �إدارة اجلودة ال�شاملة ،النا�رش املجموعة
العربية للتدريب والن�رش ،القاهرة� ،ص .49
� mأ.د� /سو�سن �شاكر جميـد ( )2014اجلودة
يف امل�ؤ�س�سات والربامج اجلامعية ،دار �صفاء
للن�رش والتوزيع ،عمان� ،ص .15 -13
 mال��ن��ج��ار ف��ري��د راع����ب� )1999( ،إدارة
اجلامعات باجلودة ال�شاملة� ،أم�يرال للن�رش
والتوزيع ،القاهرة� ،ص .73
 mد�.سالمة عبد العظيم ( ،)2005االعتماد
و�ضمان اجل��ودة يف التعليم ،القاهرة ،دار
النه�ضة العربية� ،ص .68
 mد .طارق عبد ال��ر�ؤوف ،)2017( ،اجلودة
ال�شاملة واالعتماد الأك��ادمي��ي يف التعليم،
النا�رش املجموعة العربية للتدريب والن�رش،
القاهرة� ،ص .172
 mد .حممد �صادق �إ�سماعيل (  ،)2016تطوير
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف �ضوء مفاهيم اجلودة
ال�شاملة ،النا�رش املجموعة العربية للتدريب
والن�رش ،القاهرة� ،ص .49- 48
m Hixon,J.and K.Lovelace,1992, Total Quality
Management Challenge to Leadership - p.6-24.
m Rhodes A.J,Total Quality Management ,UK,
Prentice Hall, 1992 P.P.12 - 21.
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القرار الإداري من الناحية القانونية والق�ضائية
(القرارات الكا�شفة واملن�شئة منوذجــا)

املقدم الركن
زهران بن حمد الربيعي
وزارة الدفاع
ب��ادئ ذي بدء وقبل التطرق �إىل معرفة ماهية الق��رارات الإدارية الكا�شفة والقرارات الإدارية املن�شئة ف�إنه ومن
ح�س��ن الطال��ع �أن نعرج احلديث ب�ش��يء من التف�صيل املنا�سب عن مفه��وم القرار الإداري والدع��اوى الإدارية املتعلقة
ب��ه وف��ق ما ا�ستقرت عليه �أحكام حمكم��ة الق�ضاء الإداري ،وما ا�ستقر عليه الفقه والق�ض��اء يف جمال الق�ضاء الإداري
بح�سب��ان �أن القرار الإداري هو الو�سيل��ة العلمية والقانونية التي يغلب �أن ي�ستخدمها اجله��از الإداري للدولة لت�سيري
مرافق��ه العامة بانتظام وا�ضطراد  ،ومن هنا جند ب�أن حمكم��ة الق�ضاء الإداري يف ال�سلطنة قد عرفت القرار الإداري
بتعري��ف يتوافق م��ع منظور الفقه والق�ض��اء املقارن ب�أن��ه« :عمل قانوين تف�صح في��ه الإدارة ع��ن �إرادتها امللزمة يف
ال�ش��كل ال��ذي يتطلبه القانون مبا لها من �سلط��ة م�ستمدة من القوانني واللوائح بق�صد �إح��داث �أثر قانوين متى ما كان
ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء م�صلحة عامة »  ،كما عرفه جانب من الفقه القانوين ب�أنه« :عمل قانوين
�صادر بالإرادة املنفردة للإدارة �أو تعبري عن الإرادة املنفردة ل�سلطة �إدارية بق�صد �إحداث �أثر قانوين معني».

غني عن البيان ف�إن امل�رشع ال ُعماين قد �أناط �إىل حمكمة الق�ضاء
الإداري التي مت �إن�شا�ؤها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ()99/91
مهمة ب�سط �سلطتها الق�ضائية على مراجعة م�رشوعية القرارات الإدارية
(دعوى عدم �صحة القرار الإداري) ،تلك القرارات ال�صادرة من وحدات
اجلهاز الإداري بالدولة عمال بحكم املادة رقم ( )6من قانون حمكمة
الق�ضاء الإداري امل�شار �إليه ،كما �أوالها امل�رشع االخت�صا�ص بنظر
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دعاوى التعوي�ض عن جميع القرارات الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل الدعاوى
املتعلقة بالعقود الإدارية.
ولي�س بقليل الأهمية �أن ن�شري هنا �إىل �أنه ومن املبادئ التي كر�ستها
حمكمة الق�ضاء الإداري يف ال�سلطنة هو «�أن املحكمة تتوىل رقابة
ال�رشعية و�سيادة القانون عن طريق وقف تنفيذ والق�ضاء بعدم �صحة
القرارات الإداري��ة التي بها عيب خمالفة القانون �أو �إ�ساءة ا�ستعمال

ال�سلطة ،وتكون الإدارة ملزمة بتنفيذ �أحكام الق�ضاء الإداري ال�صادرة
يف هذا ال�ش�أن عم ًال بحجية الأمر املق�ضي به ،والتي هي مطلقة بالن�سبة
للأحكام الق�ضائية املتعلقة بدعاوى عدم �صحة القرارات الإدارية والتي
ين�ص قانون حمكمة الق�ضاء الإداري على �إنها حجة على الكافة».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأ�صل �أن ت�صدر القرارات الإدارية م�رشوعة
و�صحيحة حتقيقا للم�صلحة العامة ،و�إن دعوى مراجعة القرارات
الإداري��ة وو�سمها بالعيوب املقررة قانونا هي ا�ستثناء من الأ�صل
العام ،ومن هذا املنطلق فقد ق�ضت حمكمة الق�ضاء الإداري بال�سلطنة
�أنه «�إذا كان الأ�صل هو م�رشوعية القرار الإداري ،و�أن غايته ت�ستهدف
امل�صلحة العامة� ،أي �أنه يتمتع بقرينة ال�صحة وامل�رشوعية� ،إال �أن
هذا القرينة ب�سيطة تقبل �إثبات العك�س بكافة طرق الإثبات ،ف�إذا ما
ات�ضح من مالب�سات وظروف �إ�صدار القرار الإداري عدم توافر امل�صلحة
العامة فيه ،فيكون قد �أ�صابه عيب �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ،فيجب
للقول ب�أن القرار الإداري ا�ستهدف حتقيق امل�صلحة العامة� ،أن ال تكون
هذه امل�صلحة العامة قول مر�سل ،و�إمنا يجب �أن جتد �صداها يف الواقع،
ب�أن تك�شف عنها الإجراءات والظروف واملالب�سات ال�سابقة واملعا�رصة
للقرار ،و�أن ال توجد قرائن �أخرى تنفي وجودها».
ونتيجة لإعتبار �أن الأ�صل يف القرارات الإدارية هو �صحتها ،فقد
ن�ص قانون حمكمة الق�ضاء الإداري العماين يف املادة رقم ( )19على
�أنه «ال يرتتب على رفع الدعوى �إىل حمكمة الق�ضاء الإداري وقف القرار
املطعون فيه على �أنه يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بوقف تنفيذه �إذا طُ لب
ذلك يف عري�ضة الدعوى ور�أت املحكمة من ظاهر الأوراق �أن الدعوى
تقوم على �أ�سباب جدية و�أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها».
ومن هذا املنطلق  ،فال يوقف رفع دعوى مراجعة القرار تنفيذ هذا
القرار املطعون فيه تلقائيا ،الفرتا�ض �صحة القرارات الإداري��ة عند
�صدورها حتى يثبت العك�س ،وللحد من الغلو يف طلب وقف تنفيذ القرار
عند رفع دعوى مراجعة القرار الإداري وملنع عرقلة ن�شاط الإدارة
والإ�ساءة �إىل ال�صالح العام.
اجلدير بالذكر �إن امل�رشع العماين قد �أحاط القرار الإداري ب�سور
من الإجراءات واملواعيد التي ت�سبق رفع دعوى مراجعة القرار الإداري
وتكفل �صيانة قرينة �صحته ،ف�إذا مل تراع تلك الإجراءات خالل املدة
الزمنية التي فر�ض القانون رفع الدعوى خاللها ،اكت�سب القرار الإداري
ـ ولو كان معيبا ـ ح�صانة متنع عنه املراجعة الق�ضائية بعد ذلك ،ومتنع
عنه كذلك ال�سحب والإلغاء من قبل الوحدة الإدارية ،ومن هنا جند ب�أن
حمكمة الق�ضاء الإداري قد ق�ضت على �أنه «ال يجوز للجهات الإدارية
�أن ت�سحب قراراتها اخلاطئة خالل املدة القانونية لل�سحب و�إ�صدارها
القرارات ال�صحيحة ،حتقيقا ملبد�أ امل�رشوعية� ،إال �أنه من ناحية �أخرى
�أن القرارات اخلاطئة تتح�صن بفوات امليعاد القانوين ل�سحبها وي�صبح
القرار اخلاطئ يف حكم القرار ال�صحيح ا�ستقرارا للمراكز القانونية
املكت�سبة».
القرارات الإدارية من حيث �آثارها القانونية تنق�سم �إىل ق�سمني
وهما:
• قرارات �إدارية من�شئة :وهي القرارات الإدارية التي ت�صدر من
اجلهة الإدارية املخت�صة ويرتتب عليها �إن�شاء مراكز قانونية جديدة

مل تكن موجودة من قبل �أو يرتتب عنها �إحداث �أو تغيري يف املراكز
القانونية القائمة تعديال �أو �إلغاء ،ومثالها القرارات الإدارية ال�صادرة
بتعيني املوظفني العموميني ومنحهم احلقوق وااللتزامات الوظيفية
مثل الراتب والإجازات ال�سنوية� ،أو ف�صلهم �أو معاقبتهم.
• قرارات �إداري��ة كا�شفة :يق�صد بها تلك القرارات التي ال حتدث
ت�شيد مراكز قانونية جديدة و�إمن��ا يقت�رص دوره��ا فقط
�أو تن�شئ �أو ّ
على تقرير حالة موجودة �أو تك�شف عن مراكز قانونية قائمة م�سبقا،
ومثالها ،القرار ال�صادر بف�صل موظف ل�صدور حكم �ضده بعقوبة
جنائية �أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بال�رشف �أو الأمانة،
وكذلك القرار الذي يت�ضمن ت�أكيد �أو تف�سري قرار �سابق دون �أن ي�ضيف
�إىل بنية القرار املن�شئ �أي �أثر قانوين �آخر ،وكذلك القرار ال�صادر ب�إحالة
املوظف �إىل التقاعد لبلوغه ال�سن التي حددها القانون.
• من خالل التفرقة بني هذيِن النوعني من القرارات الإداري��ة:
يتبني لنا بجالء ب��أن �أث��ر القرارات الكا�شفة يتمحور ويتحدد فقط
يف �إثبات وتقرير حالة قانونية موجودة �سابقا ،وبالتايل ال يتعدى
�أثرها القانوين �إىل �إن�شاء �أو ابتداع مراكز قانونية جديدة  ،كما تربز
�أهمية التفرقة بني هذين النوعني من القرارات الإدارية يف م�س�ألة بدء
ال�رسيان ،حيث �إن القرارات الكا�شفة ت�رسي ب�أثر رجعي لأنها مل تن�شئ
حقا �أو مركزا قانونيا جديدا ،و�إمنا يكتفى بالإعالن عن مركز �أقره
القانون وجاء القرار الإداري الكا�شف لكي ي�ؤكد هذا احلق ويك�شف عنه،
كما �أن القرار الكا�شف يجوز للإدارة �سحبه دون التقيد مبيعاد معني،
كما �أن القرارات الكا�شفة ميكن الطعن بعدم �صحتها دون التقيد مبيعاد
قانوين معني ،بينما القرارات املن�شئة ف�إنها ومن حيث ال�رسيان
الزمني ملفعول القرار ف�إنها ت�رسي على امل�ستقبل فقط ،لأن وظيفة
القرار املن�شئ تنح�رص يف الإعالن عن �إن�شاء �أو �إحداث مركز قانوين
جديد �أو تعديله �أو �إلغاء مركز قانوين قائم وقدمي� ،إذ �أن القرار املن�شئ
له �أثر فوري ولي�س له �أثر رجعي ما مل يقرر القانون غري ذلك ،كما �أن
القرار املن�شئ ال يجوز للإدارة �سحبه �إال خالل ميعاد الطعن الق�ضائي
املقرر وفقا للقانون ومبادئ الق�ضاء امل�ستقرة  ،كما �أن القرار املن�شئ
ال يجوز �إلغاءه ق�ضائيا �إال من خالل امليعاد الذي حدده القانون.
املراجع
• �إبراهيم حممد علي ،الو�سيط يف القانون الإداري ،دون �سنة طبع
�أو دار ن�رش1997 ،م.
• د� .سليمان حممد الطماوي ،الوجيز يف القانون الإداري درا�سة
مقارنة1996 ،م ،دار الفكر العربي.
• جمموعة املبادئ القانونية التي قررتها حمكمة الق�ضاء الإداري
يف ال�سلطنة يف عاميها الق�ضائيني الأول والثاين 2001م2002 ،م
• جمموعة املبادئ القانونية التي قررتها حمكمة الق�ضاء
الإداري يف عاميها الق�ضائيني الثالث والرابع 2003م2004 ،م.
• د� .سامي جمال الدين ،الو�سيط يف دع��وى �إلغاء القرارات
الإدارية ،الطبعة الأوىل2004 ،م  ،من�ش�أة املعارف.
• قانون حمكمة الق�ضاء الإداري رقم (.)99/91
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ال��ذكاء اال�صطناع��ي مرتب��ط ب�شكل
كب�ير بالث��ورة التقنية الت��ي �سبقته،
فال��ذكاء اال�صطناعي غالب��ا ما ي�سعى
للط��رق الأذك��ى والأ�س��رع والأكرث
كفاءة و� ً
إجنازا

الذكاء اال�صطناعي
ب��ات تطور ال��ذك��اء اال�صطناعي
مرتبط ًا ب�شكل كبري بالثورة التقنية
التي �سبقته ،فالذكاء اال�صطناعي
غ��ال��ب��ا م���ا ي�����س��ع��ى ل��ل��ط��رق الأذك����ى
والأ���س��رع والأك�ث�ر ك��ف��اءة و�إجن���از ًا،
م��دف��وع � ًا ب��االه��ت��م��ام ال��ك��ب�ير ال��ذي
توليه ال�شركات املتقدمة يف ذات
امل�ضمار .ويرى املخت�صون ب�أن الذكاء
اال�صطناعي يحاكي الذكاء الب�شري،
وي�شار لهذا امل�صطلح والذي يتكون من
مفردتني (ذكاء �أي القدرة على الفهم
�أو التفكري) ،وا�صطناعي (�أي من
�صنع الب�شر) ،ويكمن الهدف الأ�سمى
م��ن ال��ذك��اء اال�صطناعي ه��و ت ّوجه
املخت�صني لتطوير �آالالت حتاكي
الت�صرف الب�شري (�أي ك�أنها ذكية).

�ضابط مدين/
ماجد بن حممود الرحبي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع
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يعرف (مارفن يل مين�سكي) الذكاء
اال�صطناعي ب�أنه« :بناء برامج احلا�سب
الآيل التي تنخرط يف املهام التي يتم
مر�ض من قبل الب�رش،
�إجن��ازه��ا ب�شكل
ٍ
وذل���ك لأن��ه��ا تتطلب عمليات عقلية
عالية امل�ستوى مثل التعلم الإدراك���ي
وتنظيم ال���ذاك���رة» ،ووف � ًق��ا ل��ذل��ك ف ��إن
الذكاء اال�صطناعي ي�شمل طرق ت�صنيع
�أو هند�سة لربامج والآالت رقمية قادرة
على مهام معقدة يف وقت ق�صري وبكفاءة
وقدرة تفوق اجلن�س الب�رشي.
وب���احل���دي���ث ع���ن ت���اري���خ ال���ذك���اء
اال�صطناعي فت�شري ال��درا���س��ات �إىل �أن
ظهوره كان مع �إعالن جمموعة من علماء
احلا�سب الآيل يف م�ؤمتر ع��ام 1956م
عن والدة الذكاء اال�صطناعي ،ومنذ ذلك
احلني حتى تاريخه تت�سارع التطورات
خا�صة يف النقلة النوعية يف عام 2015م

عند ظهور وحدة املعاجلة املركزية ( )GPUالتي ميكنها عمل
معاجلات ب�شكل �أ�رسع و�أرخ�ص و�أقوى مدعومة ب�سعة تخزين
كبرية ،يف ظل تدفق كبري للبيانات من �صور ومعامالت مالية
وبيانات اخلريطة وغريها .ويف القرن الع�رشين املا�ضي وما
تاله ،زاد االهتمام بالذكاء اال�صطناعي وما ميثله من م�ستقبل
باهر يف �شتى التخ�ص�صات ،لي�صل �إىل ال�صحة والنقل واملنازل
والآالت وغريها من جوانب و�أبعاد احلياة الب�رشية.
وتتو�سع ا�ستخدامات الذكاء اال�صطناعي يوم بيوم ،وتتعدد
املجاالت التي ينخرط بها ،حيث �أن العديد من ال�رشكات مثل
( )Google, Facebook, Amazon, Appleتعمقت ب�شكل كبري يف
هذا امل�ضمار ،وتنفق املليارات يف �أمتتة �أعمالها ،ومتكينها مبا
يتوافق مع املزايا التي يقدمها هذا املجال .ومن اال�ستخدامات
التي ي�ضطلع بها الذكاء اال�صطناعي عالقات العمالء ،حيث
�شهد العامل تطور التجارة الإلكرتونية وبالتايل حتتاج ال�رشكات
توفري بيئة منا�سبة للم�ستهلك تفي مبتطلبات ،وت�سعى خلدمته
يف ظل تنامي �أع��داد امل�ستهلكني ورغباتهم .وبطبيعة احلال
يت�ضمن ذلك قاعدة بيانات للم�ستهلك وبياناته ومعامالته مع
هذه ال�رشكات.
كبريا يف ت�سري وتطوير عامل
دورا ً
كما �أن للذكاء اال�صطناعي ً
�صناعة النقل ،حيث مت �إدخال العديد من التقنيات التي �أظهرت
ث��ورة يف عامل �صناعة و�سائل النقل كال�سيارات والقطارات
وغريها ،الأمر الذي ي�ساهم يف زيادة الرفاهية واملميزات يف
هذه الو�سائل ،ناهيك عن التطور يف احلركة املرورية وجودة
الطرق وال�سالمة ،وكذلك احلد من احلوادث.
من جانب �آخ��ر ف�سح ع��امل الطب هو الآخ��ر جم��ا ًال للذكاء
اال�صطناعي للدخول يف عامل الآالت الطبية و�صناعتها ،وكذلك
قواعد البيانات والتقارير و�رسعة التحليل لها وم�ساعدة الأطباء
يف �رسعة االط�لاع واحل�صول على ال�سيناريوهات املثالية
للتحيل ،كما �ساهم الذكاء اال�صطناعي يف �صناعة الأجهزة
الطبية التي ت�ساعد املر�ضى ك�أجهزة القلب وفح�ص ال�سكر وعدد
من الأدوات امل�ساعدة لذوي الإعاقة ،كما �شهد م�ؤخرا تطوير عدد
من (الروبوتات) التي تقدم اخلدمات الطبية للمر�ضى وامل�صابني

بالوباء العاملي احلايل الذي اجتاح معظم �أراء العامل (كوفيد 19
) ،وال نن�سى دور الطابعات الرقمية و�أجهزة الذكاء اال�صطناعي
يف �صناعة الواقيات والكمامات والقناعات التي لها الب�رشية
يف ظل الأحداث احلرجة احلالية.
البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي
ي�ساهم التطور التقني وتو�سع ا�ستخدام (الإنرتنت) ن�ش�أة
�أعداد مهولة من البيانات والأرقام ،والتي تنتج ب�شكل م�ستمر،
كما زاد ارتباط الأدوات والو�سائل يف حياتنا بـ(الإنرتنت) من
الأجهزة الذكية والأجهزة الكهربائية وغريها من الأدوات التي
ت�سهل حياة الب�رشية ،الأمر الذي ي�ساهم يف االحتفاظ ببيانات
الت�شغيل وغريها ذات ال�صلة ،فم�صطلح (�إنرتنت) الأ�شياء والذي
يعني ارتباط و�سائل معي�شية وحياتية (بالأنرتنت) كتعريف
مب�سط ،قد برز م�ؤخراً ب�شكل كبري وبات يحتل جزء غري ب�سيط يف
احلياة الب�رشية.
وتعد البيانات ال�ضخمة( :جمموعة من البيانات الكبرية
واملعقدة التي لها خ�صائ�ص فريدة كاحلجم وال�رسعة والتنوع
والتباين ،والتي ال ميكن معاجلتها بوا�سطة �أدوات املعاجلة
التقليدية ،وتكمن التحديات يف تخزينها واالحتفاظ بها وتنوعها
الكبري ومعاجلتها خلدمة هدف وم�صلحة ما) .وتواجه �رشكات
التقنية حت ٍد كبري يف وجود �أدوات ت�ساهم يف حتلل ومعاجلة
هذه البيانات ،يوم بيوم يف ظل التزايد املطرد ،وت�شري الدرا�سات
كمثال لربامج التوا�صل االجتماعي كـ(تويرت وفي�سبوك) واللذان
يعدان الأبرز يف ال�ساحة حالي ًا �إال �أن الأول يعالج حوايل ()500
مليون تغريدة يوم ًيا ،كما يعالج التطبيق الثاين حوايل �أكرث من
مئات املليارات لطلبات ال�صداقة وال�صور املتبادلة، ،حمرك
البحث (جوجل) هو الآخ��ر يتعامل مع �أك�ثر من ( )45مليار
�صفحة (ويب).
هنا ظهرت احلاجة ملا يطلق عليه (خوارزميات )Algorithms
�أنظمة الذكاء اال�صطناعي ،وه��ي تعد م�صطلح للداللة وفق
املخت�صني على الذكاء الذي يبتكره الب�رش قادر على التعامل مع
عدد من املهام املتنوعة ،ومنها البيانات ال�ضخمة ،فامل�صطلح
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لل��ذكاء اال�صطناع��ي دور كب�ير يف ت�سري
وتطوي��ر ع��امل �صناع��ة النق��ل ،حيث مت
�إدخال العديد من التقني��ات التي �أظهرت
ث��ورة يف ع��امل �صناع��ة و�سائ��ل النق��ل
كال�سيارات والقطارات وغريها
(خوارزمية)  -وفق امل�ؤلفني الدكتور عبداهلل مو�سى والدكتور
عبداهلل بالل يف م�ؤلفهما (الذكاء اال�صطناعي ..ثورة يف تقنيات
الع�رص) -جاء من ا�سم عامل الريا�ضيات الفار�سي الأ�صل يف
القرن التا�سع ع�رش (حممد بن مو�سى اخلوارزمي) ،فاخلوارزمية
ي�شار لها ب�أنها (و�صفة حتدد الت�سل�سل الدقيق للخطوات املطلوبة
حلل م�شكلة ما) ،وجاءت خوارزمية (احلا�سبات الآلية) للتعامل
مع الت�صنيفات والتحديد واالن�ضمام والتنب�ؤ وغريها .وغال ًبا
ما يعمل على هذه (اخلوارزميات) عدد من املهند�سني والتقنيني
لتجميع و�إنتاج وحدة قابلة للتنفيذ كالربامج ،ويتم برجمتها
للتعامل ومعاجلة البيانات والهدف املو�ضوع لها.
نعود للبيانات ال�ضخمة والتي متثل خمزن �إ�سرتاتيجي ال
غنى عنه ،ويجب احلفاظ عليه للعودة له وقت احلاجة ولو�ضع
التنب�ؤات والدرا�سات ،وتكمن ال�صعوبة الكربى يف تخزينها
ومن ثم معاجلتها ،كما تقوم �أنظمة الذكاء اال�صطناعي بفلرتها
و�ضمان عدم تكرارها.
ماذا ميكن �أن يقدم الذكاء
اال�صطناعي للمجاالت التعليمية
بال �شك �أ�رسدنا م�سب ًقا حول مدى ارتباط الذكاء اال�صطناعي
بالتطبيقات والأعمال والإنتاجية يف ال�صناعات الب�رشية ،وفيما
لو تعمقنا يف التعليم وو�سائله ،جند �أن هنالك دخول للتقنية من
الباب العري�ض يف هذا املجال ،فالف�صل الدرا�سي ال يخلو من
التقنية وو�سائلها ،وهو الأمر بني توا�صل املعلم مع تالميذه يف
خمتلف املراحل الدرا�سية ،فالتقنية باتت بال �شك جزء �أ�صيل
من العملية التعليمية .ناهيك عن املناهج الرقمية واملكتبات
التقنية والتي تقدم خدماتها للدار�سني بكب�سة زر عرب (الإنرتنت)
دون احلاجة التامة للزيارة والتواجد يف املكتبات التقليدية.
كما �أن الأنظمة احلديثة للدول املتقدمة دخلت عامل التعليم
الرقمي من �أو�سع الأب��واب ،وللذكاء اال�صطناعي دور يف ذلك،
حيث تعد مهمة لتطوير الأفكار الإبداعية واالدراكية ،حيث ت�شري
الدرا�سات املخت�صة �إىل �أنه يتم توظيف الذكاء اال�صطناعي يف
قيا�س �سلوكيات الدار�سني ،منها بيانات ح�ضورهم للدرو�س
العــدد 525
�سبتمرب 2020

62

ومدى تفاعلهم ،من �أجل توفري الدعم الالزم املح�سن للعملية
التعليمية.
�ث�يرا يف ه��ذا اجل��ان��ب جن��د �أن الذكاء
وفيما ل��و تعمقنا ك� ً
اال�صطناعي ي�ساعد يف تو�سع نظرة املعلم التقليدية حول فهم
مدى معاناة الدار�س يف حل االختبارات مثاالً ،فوجهة املعلم
التقليدية حول درا�سة جوانب �إخفاق الدار�س وما هي �أوجه
الق�صور التي مل يت�سنى لها فهمها يف الف�صل الدرا�سي �أو حلقات
التقوية وغريها ،بينما تتجه �أنظمة الذكاء اال�صطناعي لدرا�سة
�سلوك الدار�س والبيئة التي يجد فيها �صعوبة ،كما ميكن لأدوات
الذكاء اال�صطناعي الرتكيز على �إجابات الدار�سني ،وملاذا ال�سواد
الأكرب منها �أخط�أت يف هذا ال�س�ؤال بالذات ،وملاذا اختارت هذه
اجلواب بال�ضبط ،وهكذا.
كما ت�ساهم تطبيقات و�أنظمة الذكاء اال�صطناعي يف تعزيز
مفهوم التعليم للجميع ويف �أي زمان ومكان ،ف�أن�شطة التعلم
الذكي لها دور يف ذلك ،من �أجل تطوير املهارات ،واملمتع يف
هذه الأن�شطة تعمل على وجود قاعدة بيانات للتغذية الراجعة
والتي ت�ساهم يف تنمية وتطوير هذه الأن�شطة مبا يتنا�سب مع
قدرات الفرد .كما توجد مواقع ومن�صات يف (�شبكة الإنرتنت)
والتي بدورها ت�ساهم يف قيا�س قدرات الفرد وتنمية جوانب
ال�ضعف لديه ،و�أغلبها ذات خدمات جمانية ومنها ما هو مرتبط
بال�رشكات الكربى �أو امل�ؤ�س�سات التعليمية الرائدة.
الأنظمة اخلبرية وارتباطها
بالذكاء اال�صطناعي
من املعلوم ب��أن القرن املتقدم �شهد طفرة كبرية للتقدم
التكنولوجي وبات معياراً لتقدم الأمم ونه�ضتها ،وكان لذلك
دوراً يف انت�شار احلوا�سيب الآلية وتعدد مهامها و�أدواره���ا
و�أنواعها وجماالت ا�ستخدامها ،وتعدد ا�ستخدام ال�شبكة العاملية
(الإنرتنت) ،وبالتايل كميات من املعلومات مهولة ومنت�رشة يف
جمتمع بات يتوق لإدارة املعرفة والتعامل معها مبا ير�ضي
طموحه ويخدم �أهدافه.
جاءت الأنظمة اخلبرية ( )Artificial Intelligenceملحاكاة

تطبيق��ات و�أنظم��ة الذكاء
اال�صطناعي ت�ساهم يف تعزيز
مفهوم التعليم للجميع ويف �أي
زمان ومكان
تفكري و�سلوك الب�رش ،وهي عبارة عن برامج حا�سوبية ت�ستخدم
ال��ذك��اء اال�صطناعي ،وق��د مت ا�ستخدام ع��دد منها يف بع�ض
املجاالت االقت�صادية وغريها .ومن مميزاتها حل امل�شكالت
حيث ت�ستطيع تف�سري عملية �صنع القرار ،كما ت�ساهم يف حل
امل�شكالت وبع�ض احللول مل ي�ستطع جمموعة من الب�رش الو�صول
لها .وتتميز النظم اخلبرية �أي�ض ًا بقابلية التعليم وذلك بتغيري
قاعدة معرفتها �أو حمركات اال�ستدالل بها ،ناهيك عن �إعادة
هيكلة املعرفة بها بكل �سهولة وي�ساهم يف جتويد عملها.
هذا بجانب �أن هذه الأنظمة ال تخلو من العيوب ،حيث يكون
فهمها للمو�ضوع �ضح ًال �أحياناً ،وتفتقر للح�س ال�سليم يف بع�ض
احل�سابات الفيزيائية ،وهو الأمر يف فهمها العميق للمو�ضوع
كوظائف الأع�ضاء الب�رشية مثال.
وهنالك �أغرا�ض متعددة ال�ستخدام مثل هذه الأنظمة اخلبرية
وفق الدرا�سات املخت�صة ،منها :
• التحليل .وذلك لتحديد �أ�سباب م�شاكل البيانات املعطاة.
• التحكم .ل�ضمان �أداء الأنظمة والأجهزة وفق ًا للموا�صفات.
• الت�صميم .وهي لتكوين نظم حتت قيود معينة.
• التعليمات .وهي لتحليلها وت�صحيحها وتبيان الأخطاء.
• التنب�ؤ .التنب�ؤ بالوقائع املحتملة وفق املعطيات.
• الت�شخي�ص .وهي قادرة على ذلك وفق البيانات لإظهار �أعطال
النظام.
ومن �أمثلة النظم اخلبرية نظام ( )MYCINوهو بالأ�صل
�أطروحة دكتوراة (لإدوارد �شورتليف) ،وال��ذي مت تطويره يف
جامعة (�ستانفورد) ،وجاء النظام من �أجل ت�شخي�ص وعالج
�أمرا�ض الدم اخلبيثة التي ت�سببها البكترييا يف �أمل و�إلتهاب
ال�سحايا ،وميكن �أن تكون �أمرا�ض الدم قاتلة �إذا ت�أخر عالجها،
عاما من التطوير
واجلدير بالذكر يف �أن النظام تطلب ع�رشين ً
املتوا�صل ،ناهيك عن مميزات ال�رسعة والدقة والقواعد املعرفية
التي مت تخزينها به .ومن �أمثلة هذه النظم اخلبرية كذلك ،نظام
ي�ستخدم يف الطب ال�رشعي ،يف حتديد الهوية عن طريق الأ�سنان
�أي �سجالت �أمتتة الأ�سنان ،حيث �أن�شئ هذا النظام عام 1997م
من قبل ق�سم خدمات معلومات العدالة اجلنائية التابعة ملكتب

التحقيق الفيدرايل ( )FBIممث ًال يف فريق عمل لطب الأ�سنان
( ،)DTFوبها يتم توفري �إمكانات بحث وموائمة للرقائق
الت�صويرية الرقمية وال�صور الفتوغرافية.
لقد ظلت برامج الذكاء اال�صطناعي وتطبيقاته ت�شهد تطوراً
ملحوظاً ،كما تتعدد جماالت عملها ،ومنها ما يخدم املحا�صيل
ال��زراع��ي��ة يف بع�ض ال��ب��ل��دان الغربية ،حيث حت��ت��اج بع�ض
املحا�صيل متابعة للري بوا�سطة الأمطار ،ورطوبة معينة ولكي
ت�ستطيع هذه البلدان توفري العوامل الالزمة لهذه املحا�صيل،
وتعمل بع�ض �أنظمة الذكاء اال�صطناعي يف التنب�ؤات بالطق�س
لت�ساعد احلكومات واملزارعني يف توفري املناخ املالئم و�أخذ
االحتياطات واخلطط �سعي ًا ل�ضمان الأم��ن الغذائي وتعزيزاً
لأهدافه.
يف اخلتام ،ورغم اخلدمات التي يقدمها الذكاء اال�صطناعي
لل�صناعات والت�سهيالت واخلدمات للب�رش ،يظل هاج�س ًا حيال
االعتماد الكبري على الآالت والتقنية ،منها الروبوتات والتي
تناف�س اليد الب�رشية العاملة واجلوانب التي باتت تناف�س العقل
الربي وتفكريه مع اجتاهات كربيات ال�رشكات الخرتاع دماغ
تقني ق��ادر على مناف�سة الدماغ الب�رشي املعقد ،كما تتجه
بع�ضها لتطبيق وزراعة ال�رشائح الإلكرتونية يف ر�ؤو�س املر�ضى
منها املر�ضى الذين يعانون من عمى الألوان وذلك لتمكينهم
من متييز الأل��وان وتظل هذه االخرتاعات واالبتكارات للذكاء
اال�صطناعي وما يرتبط به مثار جدل بني م�ؤيد ومعار�ض ،ويف
ذات ال�ش�أن ن�ستعر�ض مقولة �إ�شتهر بها العامل �آين�شتاين (التقدم
التقني مثل الف�أ�س التي ن�ضعها بيد خمتل عقل ًيا).
امل�صادر:
• دكتور عبداهلل مو�سى والدكتور �أحمد حبيب بالل ،الذكاء
اال�صطناعي ..ث��ورة يف تقنيات الع�رص ،املجموعة العربية
للتدريب والن�رش ،الطبعة الأوىل 2019،م ،القاهرة.
• غ�سان مراد ،دهاء �شبكات التوا�صل االجتماعي وخبايا
الذكاء اال�صطناعي� ،رشكة املطبوعات للتوزيع والن�رش ،الطبعة
الأوىل 2019،م ،بريوت.
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العلماء منارات �إ�صالحية
�سنان ال�شعيلي
بن �سنان
خلفان بن
الدكتور /خلفان
الدكتور/
ال�شعيلي
ؤون الدينية
وال�ش�ش�ؤون
أوقاف وال�
وزارة االلأوقاف
وزارة
الدينية
العلم��اء م�صابيح الأمة ،به��م ت�ضيء ح�ضارتها ،وت�سمو مكانتها ،ويعلو �ش�أنه��ا ،وال �شك �أن اهتمام �أي
ح�ض��ارة بالعلم يرف��ع مكانتها ،و يعلي �ش�أنه��ا ،والتاريخ �سيذك��ر م�آثرها ونتاج علمائه��ا� ،إن الأمم التي
جتعل العلم �أ�سا�سا ملقومات نه�ضتها ،تكون يف جمال القيادة والريادة والقوة بني غريها من الأمم.
و�إذا نظرنا �إىل الأحداث التاريخية املتعاقبة  ،لوجدنا �أن اجلهل �أ�سا�س لكثري من امل�شكالت املجتمعية
الداخلية واخلارجية ،وه��و �أ�سا�س اخلراب والدمار ،فيبد�أ بالفرد ثم العائلة وبعدها الدولة ،ويتحكم
اجلهل يف مناحي التفكري فاليرى اجلاهل �شيئا من التطور واالبتكار.
وهذا هو احلا�صل يف حياة العرب قبل بعثة الر�سول – �صلى اهلل عليه
و�سلم -حيث كان التع�صب للفرد وللقبيلة والعائلة ،و�أي�ضا احلروب لأتفه
الأ�سباب كحرب داح�س والغرباء ،وحرب تغلب وبني بكر.
فالأوىل �سببها فر�س �سبق الآخر ،والأخرى �سببها ناقة� ،أي تفكري �أو
عقالنية هذه ،حتى تدمر �أمة ب�سبب تافه.
لقد جاء ر�سول الإ�سالم – عليه ال�صالة وال�سالم – ليدعو �إىل العلم
واملعرفة ويح�ض عليهما ،ويجعل من العلماء والعظماء قادة وم�صلحني
للمجتمع.
�إن �أول ما نزل على ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم – من القر�آن
الكرمي �سورة العلق وبدايتها ت�شري �إىل �أهمية القراءة.
ان مِ ْن َعلَقٍ ()2
ِا�س ِم َر ِّبكَ ا َّلذِي َخلَقَ (َ )1خلَقَ ْ إِ
ال ْن َ�س َ
قال تعاىل }ا ْق َر�أْ ب ْ
ا ْق َر�أْ َو َر ُّبكَ ْ أَ
ان َما لمَ ْ َي ْعل َْم ({)5
الكْ َر ُم ( )3ا َّلذِي َعل ََّم بِا ْل َق َل ِم (َ )4عل ََّم ْ ِإ
ال ْن َ�س َ
�سورة العلق ،الآيات (.)5 -1
وه��ذه االفتتاحية للوحي الإلهي ت�شري �إىل �أهميه ال��ق��راءة للفرد
واملجتمع  ،و�أهمية العلم والعلماء للأمم واحل�ضارات.
لقد جمعت �آيات �سورة العلق بني القراءة والكتابة ،حيث �إن الكتاب
م�صدر للقراءة  ،والقلم م�صدر للكتابة ،وكالهما ي�صنعان العلم واملعرفة.
وج��اءت �آي��ات �آخ��رى لتحث على العلم ،وتبني ف�ضل العلماء ،قال
ون �إِنمَّ َ ا َي َتذَكَّ ُر �أُولُو
ِين لاَ َي ْعل َُم َ
ون َوا َّلذ َ
ِين َي ْعل َُم َ
تعاىل } ُق ْل َه ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّلذ َ
اب{ �سورة الزمر ،الآية ( .)9وقال تعاىل }�إِنمَّ َ ا َي ْخ َ�شى اللهَّ َ مِ ْن عِ َبا ِد ِه
ْالأَ ْل َب ِ
ا ْل ُعل ََم ُاء{ �سورة فاطر ،الآية (.)28
و�أحاديث الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم – كثرية يف هذا الباب،
حيث قال عليه ال�صالة وال�سالم ( :من �سلك طريقا يلتم�س فيه علما � ،سهل
اهلل له به طريقا �إىل اجلنة) رواه ابو دا�ؤود يف �سننه.
والعلم املق�صود لي�س حم�صورا يف العلم ال�رشعي ،و�إمن��ا العلم
ال�رشعي �أحد �أ�س�س قوام الدين والدنيا للفرد واملجتمع.
لقد جاء التوجيه يف �آخر �سورة التوبة �أن على كل جمتمع �أن ي�ؤهل
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من �أفراده من يحمل الدين والفتوى  .قال تعاىل } َفل َْولاَ َنف ََر مِ ن كُ ِّل فِ ْرقَةٍ
ين َو ِل ُينذ ُِروا َق ْو َم ُه ْم ِ�إذَا َر َج ُعوا ِ�إل َْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم
ِّم ْن ُه ْم طَ ا ِئ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهوا فيِ ال ِّد ِ
ون{ �سورة التوبة ،الآية (.)122
َي ْحذ َُر َ
وتكتمل مرحلة املجتمع� ،أو ال��دول��ة ب��وج��ود علماء يف كافة
التخ�ص�صات ،حتى يح�صل التكامل يف احلياة ،فمع وجود العلماء يف
ال�رشيعة يفقهون النا�س ويوجهونهم وي�أمرونهم باملعروف وينهونهم
عن املنكر ويب�رصونهم بطريق اهلل امل�ستقيم ،ويكونون قدوات لهم يف
كافة مناحي احلياة.
فاملجتمع يحتاج كذلك �إىل علماء يف ال�سيا�سة والإ�صالح االقت�صادي
وعلماء يف فهم نف�سيات املجتمع وتطوره  ،و�إيجاد احللول مل�شاكله
املجتمعية .و�أي�ضا يكون بحاجة �إىل علماء يف الطب وال�صيدلة يدر�سون
علم الأمرا�ض ويقدمون العالج الناجع للفرد واملجتمع.
والعلماء �أيا كانت تخ�ص�صاتهم ،ال ينبغي من الآخر �أن يعاديهم �أو
ينتقدهم �أو مي�س �سمعة عملهم ب�سوء فلحوم العلماء م�سمومة.
وم��ا يحدث الآن يف بع�ض املجتمعات ،يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي� ،أو يف �إحدى القنوات الف�ضائية من تطاول �أحدهم لي�سب
عامل� ،أو ينتق�ص من حقه� ،أو يزدري ر�أيه� ،أو مكانته العلمية �أو العملية
غري مقبول �رشعا وقانونا ،ففي احلديث (�سباب امل�سلم ف�سوق وقتاله
كفر) رواه م�سلم يف �صحيحه.
فكيف �إذا وقع على �صفوة املجتمع وخا�صتهم ،فذلك حتما ال يجوز.
و�إذا تتبعنا تاريخية العلم والعلماء يف الدولة ال ُعمانية ،لوجدنا �أن
العلماء �أنف�سهم لهم مكانة علمية مرموقة يف الدولة ،و�أي�ضا ي�سعون
لتكوين مدار�س علمية تخدم املجتمع ،ومن ذلك ما يرويه ال�ساملي حممد
يف كتابه (الرو�ض الن�ضري) عن مدر�سة ابن بركة حيث قال :كانت ل ُعمان
مدار�س يف القدمي ،مدار�س للفقه وبقية العلوم  ،منها مدر�سة العالمة �أبي
حممد بن بركة يف بهالء ،و�آثارها باقية �إىل الآن ،وت�شتمل على الكثري من
الطلبة من البالد ومن اخلارج ،و�سمعت والدي – نور الدين ال�ساملي –

يذكر �أنه تخرج منها ثمانون عاملا من �إخواننا املغاربة.
والعالمة �أبو نبهان يرى �أن كنز الكنوز هو العلم النافع ،الذي
ي�ست�ضيء �صاحبه بنور اهلل امل�ستمد من معرفته – تعاىل – ويحث
على طلب العلم هلل تعاىل دون غريه �إذ يقول�(:أال فتعلموا العلم هلل
تعاىل ،وكونوا قوامني بالق�سط �شهداء هلل ولو على �أنف�سكم �أو الوالدين
�أو الأقربني ،وال تركنوا �إىل الذين ظلموا فتم�سكم النار و�إياكم والرياء
واملجادلة واملنا�ضلة واملراءات يف الدين ف�إنها من �آفات العلماء،
وعالمات علماء ال�سوء  ،الذين لي�س لهم يف الآخرة من املغفرة والثواب
من عند اهلل حظ وال ن�صري)
�أما الإمام ال�ساملي فيعقد يف (كتابه م�شارق الأنوار) ف�صال �سماه
ركن العلم وما ي�شتمل عليه ،ويف كتابه (جوهر النظام) فينظم رجزا
ثمانية وخم�سني بيتا و�ضع لها عنوان كتاب العلم جاء فيه:
والعلماء ق��د ج��اء يف ال�صحاح  ....ب�أنهم يف اخللق كامل�صباح
عليك بالتعليم ط���ول ال��ع��م��ر  ....واج��ع��ل��ه للح�ساب خ�ير ذخ��ر
ما طلبه يف القرب والبعد معا  ....ول��و �إىل ال�صني حمال �ش�سعا
واع���ل���م ب������أن ال��ع��ل��م��اء ق���ال���وا  ....الأغ���ن���ي���اء ل��ه��م الأم������وال
ق��د جمعوا ال��ك��ن��وز �أل��ف��ا �أل��ف��ا  ...وق��د جمعنا العلم ح��رف��ا حرفا
ول���و ب��ح��رف واح���د �أع��ط��ون��ا � ....أل��ف��ا م��ن الأم�����وال م��ا ر�ضينا
وق���د ر�أي����ت ال��ن��ا���س يف زم����اين  ....ال ي��ط��ل��ب��ون ال��ع��ل��م للمنان
ل��ك��ن م��ب��اه��اة لأه�����ل ال��ع��ل��م  ...وح���ج���ة م��ن��ه��م لأه�����ل ال��ظ��ل��م
و�أن�ش�أ مدر�سة علمية خرجت العديد من الطلبة والعلماء الذين ملع
ا�سمهم يف �سماء ُعمان ،حتى �أن من كتبوا �سريته ي�صفون مدر�سته
بقولهم  :ال نبالغ �إذا قلنا �أن رجال العلم اليوم ب ُعمان ،جلهم من
تالميذه وقد نبغ منهم الكثري.
�إن ح�ضارة القرن احلادي والع�رشين جتعل من العملية التعليمية
عملية مت�سارعة فيها من التطور واالزده���ار ما مل ت�شهده احلقب
ال�سابقة� .إن وقتنا املعا�رص يحتم على الدول مواكبة دول العامل علميا
ومعرفيا ،و�إذا تخلت �أي �أمة عن ال�سباق العلمي ف�إن م�صريها التخلف
واجلهل.
�إن احل�ضارة املعرفية احلالية تخرج لنا كل يوم �أجياال من و�سائل
املعرفة واالت�صاالت والتوا�صل االجتماعي ،حيث جعلت من العامل
قرية �صغرية ،لي�سهل فيها نقل املعلومة بكافة تفا�صيلها.
�إن �أزم��ة (كوفيد  )19جعلت ال��دول تنقل التعليم التقليدي �إىل
التعليم التقني املتطور ،وجعلت من ال�شبكة املعلوماتية �سبيال حقيقيا
لنقل املعرفة والعلم �إىل كافة الطلبة واملتعلمني.
�إن احللول للق�ضايا املعا�رصة التي �أبداها علماء االخت�صا�ص كال
يف جماله ،جعلت الدول تت�سابق ملواكبة التطورات احل�ضارية.
فهل نحن م�ستعدون لذلك؟؟
�إن بناء الإن�سان احل�ضاري واملعريف يحتم علينا �أن نركز على
كمية القراءة املعرفية للفرد على وجه اخل�صو�ص ،وتفوق العقلية
الفردية ينبع من كمية القراءة املعرفية له ،حيث يذكر الدكتور عو�ض
القرين يف كتابه «حتى ال تكون كال»( :ما ي�ستطيعه الفرد الواحد من
قراءة يف الدقيقة الواحدة ) حيث يقول  ( :ي�ستطيع الإن�سان �أن يقر�أ
يف الدقيقة ( )500كلمة علما �أن البع�ض ي�ستطيع �أن يقر�أ �إىل حدود
( )900كلمة لكن هذا نادر واخلم�سمائة كلمة ت�ساوي �صفحتني من
كتاب متو�سط احلجم �أي �أن الإن�سان ي�ستطيع يف �ساعة من الزمن �أن
يقر�أ مقدار (�) 12صفحة.

�إن ح�ضارة عمان برزت مبا �أ�سهمه علما�ؤها يف
�شتى فنون العلم واملعرفة ،واملكتبة ال ُعمانية
زاخرة باحل�ضارة التي تركها ال�سلف للخلف
ف�إذا كان الكتاب املتو�سط يبلغ (� )400صفحة فهذا يعني �أنك
حتتاج �إىل ثالث �ساعات وع�رشين دقيقة لقراءة كتاب.
لنفرت�ض �أنك حتتاج �إىل �أربع �ساعات لقراءته ،فلو �أعطيت كل يوم
�ساعة للقراءة لقر�أت يف كل �أربعة �أيام كتابا �أي يف ال�سنة ،ميكنك �أن
تقر�أ حوايل ت�سعني كتابا.
فهل نحن �أمة قارئة ؟ كل واحد يجيب على الت�سا�ؤل ح�سب ما يراه
من حاله وذاته.
�إن تاريخية العلم يف ُعمان يثبت يف املا�ضي �أنها خرجت كثريا
من علماء ال�رشع والأدب والطب والفلك وغريها من العلوم ،وجمع
علما�ؤها بني الت�أليف املو�سوعي والت�أليف املفرد ،والكتابة النرثية
والكتابة ال�شعرية.
�إن ح�ضارة ُعمان برزت مبا �أ�سهمه علما�ؤها يف �شتى فنون العلم
واملعرفة ،واملكتبة ال ُعمانية زاخرة باحل�ضارة التي تركها ال�سلف
للخلف.
وقد �سارت النه�ضة احلديثة يف ُعمان بقيادة املغفور له جاللة
طيب اهلل ثراه – يف احلث على العلم واملعرفة
ال�سلطان قابو�س – َّ
والت�شجيع عليهما  ،ف�أخرجت جيال مثقفا متعلما ي�صبو �إىل التفوق
احل�ضاري واملعريف ،و�أكمل امل�سرية جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
املعظم – حفظه اهلل ورعاه – حيث جعل من العلم واملعرفة �أولويات
تقوم عليها الدولة الع�رصية وما �إن�شاء جامعة تقنية املعلومات �إال
دليل وا�ضح ملواكبة التطور احل�ضاري لدول العامل.
�إننا يف هذا الوقت مطالبون باالهتمام ب�أبنائنا والعناية بهم،
حتى ين�ش�أ جيل متعلم قارئ ،قادرعلى مواكبة التطورات الع�رصية.
�إن ال�سباق احل�ضاري لن يقف لينتظرنا ،فالبد من اال�ستعداد له،
ب�إخراج علماء يف ال�رشيعة يواكبون املتطلبات الع�رصية يف فتاويهم،
ويدر�سون الق�ضايا املعا�رصة بكافة جوانبها ،وعلماء يف ال�سيا�سة
لي�ستطيعوا مواكبة التطورات ال�سيا�سية للأحداث العاملية ،وعلماء
يف الطب ي�ستخرجون اللقاحات للأمرا�ض امل�ستع�صية ،وي�ستطيعون
�إثبات ر�ؤاهم العلمية مع التطورات الطبية.
وال نغفل علماء التقنية املعلوماتية الذين �سينقلون الدولة �إىل
عامل الف�ضاء وعامل الالحمدود  ،حيث �إن جميع املعامالت املعا�رصة
حمتاجة �إليها.
�إن بناء ُعمان يحتاج �إىل تن�شئة جيل امل�ستقبل على التطورات
العلمية املعا�رصة ،وفق الر�ؤيـــة احلكيمة جلاللـــة ال�سلطان املعظـم –
حفظه اهلل ورعاه – حيث �سيكون التوا�صل م�ستمرا بني جيل املا�ضي
وجيل امل�ستقبل كال ح�سب ر�ؤيته العلمية واملعرفية.
امل�صادر واملراجع:
 lالقر�آن الكرمي.
� lسنن �أبي دا�ؤود .
 lجوهر النظام للإمام نور الدين ال�ساملي.
 lد .عو�ض القرين حتى ال تكون كال.
65

العــدد 525
�سبتمرب 2020

�إعداد :النقيب /نا�صر بن طالب العلوي

القر�آن الكرمي

احلديث ال�شريف

ين ِبالأَ ْ�س َحا ِر()17
ني َوالمْ ُ ْ�س َت ْغ ِف ِر َ
ني َوالمْ ُ ن ِف ِق َ
ني َوا ْلقَا ِن ِت َ
ال�صا ِد ِق َ
}ال�صا ِب ِر َ
ين َو َّ
قالاهللتعاىلَّ :
�شَ ِه َد اللهَّ ُ �أَ َّن ُه َال ِ�إ َل َه ِ�إ َّال ُه َو َوالمْ َ ال ِئ َك ُة َو�أُ ْو ُلواْ ا ْل ِع ْل ِم قَا ِئ ًما ِبا ْل ِق ْ�س ِط َال ِ�إ َل َه ِ�إ َّال ُه َو ا ْل َع ِزي ُز الحْ َ ِكي ُم()18
اب �إِ َّال ِمن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا
اخ َت َل َف ا َّلذ َ
�إِ َّن ال ِّد َ
الم َو َما ْ
ين ِعن َد اللهَّ ِ الإِ ْ�س ُ
ِين �أُو ُتواْ ا ْل ِك َت َ
اج َ
وك َف ُق ْل �أَ ْ�س َل ْم ُت َو ْج ِه َي للِهَّ ِ
يع الحْ ِ َ�س ِ
َب ْي َن ُه ْم َو َمن َي ْك ُف ْر ِب آ� َياتِ اللهَّ ِ َف ِ�إ َّن اللهَّ َ �سرَ ِ ُ
اب(َ )19ف ِ�إ ْن َح ُّ
ني �أَ�أَ ْ�س َل ْم ُت ْم َف�إِ ْن �أَ ْ�س َل ُمواْ َف َق ِد ْاه َت َد ْوا َّو�إِن َت َو َّل ْوا َف�إِنمَّ َا
اب َوالأُ ِّم ِّي َ
َو َم ِن ا َّت َب َع ِن َوقُل ِّل َّلذ َ
ِين �أُو ُتواْ ا ْل ِك َت َ
�صدق اهلل العظيم
ري ِبا ْل ِع َبا ِد ({ )20
َع َل ْي َك ا ْل َبالغُ َواللهَّ ُ َب ِ�ص ٌ
�سورة �آل عمران ( 17ــ )20
						

�إتقان العمل

من فوائد �إتقان العمل

c

c

عالج الإ�سالم للبطالة

و�ضع الإ�سالم حلو ًال وو�سائلَ؛ للق�ضاء على م�شكلة البطالة والقعود عن
احلث على العمل ،وال�سعي يف طلب الرزق ،وبيان � ّأن هناك �أجوراً
العمل ،ومنهاّ :
ون َي�ضرْ ِ ُب َ
عظيمة ُمرت ِّتبة عليه ،بل وع ّده اهلل من اجلهاد؛ بقولهَ } :و� َآخ ُر َ
ون فيِ
الل{ �سورة املزمل
ْأ
ُون فيِ َ�سبِيلِ َهّ ِ
َ�ضلِ َهّ ِ
الَ ْر ِ
ون مِ ن ف ْ
ون ُيقَا ِتل َ
الل َو� َآخ ُر َ
�ض َي ْب َت ُغ َ
الآية (� .)20إن ا�ستغالل الطاقات الب�رشية القاعدة عن العمل ،وتوجيهها،
بالنبي -عليه ال�صالة وال�سالم-؛
و�إعدادها لتكون قادرة على العمل ،اقتدا ًء
ّ
دربهم على
فقد كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ّ
ينمي طاقات ال�صحابة ،و ُي ّ
العمل ،ويحثهم على املحافظة على ا�ستمرار املال وبقائه ،مع احلر�ص على
تنميته ،وا�ستثماره .وكان عليه ال�صالة وال�سالم يحثهم على �إن�شاء الأعمال
وامل�شاريع حتى و�إن كانت �صغرية .وعلى �إحياء ما دعت �إليه ال�رشيعة،
باحلث على الزكاة.
كامل�ضاربة ومعاجلة م�شكلة العاجزين عن العمل؛
ّ

c

إتقان العملِ فري�ض ٌة على امل�سل ِم ،ذلك لأن عملَ امل�سل ِم يف احليا ِة
� ُ
إتقان
�صحت في ِه النيةُ ،و�إذا ق ّد َم عمل ُه ب� ٍ
الدنيا يعد عباد ًة وجهاداً ل ُه �إذا ّ
مكلف
حق عبادتهِ ،وهو
إن�سان
مكلف بعباد ِة ا ِ
ٌ
ٌ
هلل ع ّز وجل َّ
و�أمانةٍ  .فال ُ
يعي�ش فيهِ،
إخال�ص جتا َه جمتمع ِه الذي
بواجبات عديدةٍ ُي�ؤديها ب�أمانةٍ و�
ٍ
ُ
ٍ
فعلي ِه �أن ُيق ّدم ي َد
آخرين على ق�ضا ِء حوائجهم ،وت�سهيلِ
ِ
العون وي�ساعد ال َ
إن�سان خلق ُه ا ُ
هلل عز
ل
فا
به،
يقوم
الذي
إتقان
�
ه
وعلي
�أمور حياتهم،
ِ
العملِ
ُ
ُ
ُ
أر�ض ،حتقيق ًا لقول ِه تعاىلُ } :ه َو �أَنْ�شَ َ�أكُ ْم مِ َن ْ أَ
�ض
وجلَ ليعملَ
ال ْر ِ
ويعمر ال َ
َ
إن�سان عباد ُة
ا�س َت ْع َم َركُ ْم فِ ي َها{ �سورة هود ،الآية ( ،)61فال يكفي من ال ِ
َو ْ
ون�شاط وهمةٍ عاليةٍ  ،فهو مع
د
بج
ه
علي
بل
،
عز
ا ِ
ِ العملُ ٍ
هلل وجلَ وتركِ العملِ
ٍ
هلل �سبحان ُه.
أجر
والثواب من ا ِ
َ
جناح ِه يف الدنيا ،ينالُ ال َ

�إن لإتقان امل�سلم لعمله فوائد عظيمة ،فبالإ�ضافة �إىل الأجر والثواب
وجل يف الآخرة ينال �أي�ض ًا التوفيق والنجاح يف الدنيا ،و�إتقانه
من اهلل ع َّز َّ
إنتاج ونوعيته،
ل
ا
معدل
من
فريفع
فيه،
يعي�ش
الذي
املجتمع
يدعم جناح
ِ
والنفع جميع �أفراد املجتمع ،وينبغي على امل�سلم �أن يحذر �أ�شد
فيعم اخلري
ُ
ُّ
احلذر من �أن يقع يف الرياء� ،أو ال�سمعة� ،أو النفاق ،وعليه �أن يحا�سب نف�سه
على كل عمل يق ّدمه ،وي�صدر عنه؛ ذلك � ّأن من �شعر مبراقبة اهلل عز وجل له
حمبة اهلل وحمبة العباد ،وعلى
يف كل �صغرية وكبرية �أتقن عمله ،ونال ّ
فليتمه ،وما كان
تعاىل
هلل
امل�سلم �أن ُيراقب عمله ،فما كان منه خال�ص ًا
ّ
فيه �شيء من الرياء فليرتكه ،وعليه �أن يهدف من �إتقان عمله ر�ضا اهلل ع ّز
وجل ،والإخال�ص له وحده �سبحانه.

�أهمية العمل يف الإ�سالم

وكرم اهلل كُ ّل من ي�ؤ ّديه عندما
حث الإ�سالم على العمل
ّ
ّ
واهتم بهّ ،
حملها اهلل للإن�سان؛ وهي ر�سالة الإعمار
التي
الر�سالة
من
ا
�زء
ع ّده ج�
ً
ّ
اه ْم َ�صالحِ ًا قَالَ َيا
واال�ستخالف يف الأر�ض؛ لقوله تعاىلَ } :و�إِلىَ ث َُمو َد �أَ َخ ُ
ا�س َت ْع َم َركُ ْم فِ ي َها
ق َْو ِم ْاع ُب ُدواْ اللهّ َ َما َلكُم مِّ ْن �إِلَهٍ غَ يرْ ُ ُه ُه َو �أَن�شَ �أَكُ م مِّ َن الأَ ْر ِ
�ض َو ْ
يب{ �سورة هود ،الآية (،)61
يب ُجّ ِ
م ٌ
َا�س َت ْغف ُِرو ُه ث َُّم ُتو ُبواْ �إِل َْي ِه ِ�إ َّن َر ِّبي َق ِر ٌ
ف ْ
ويف املقابل ،حارب الإ�سالم الك�سل ،واعتماد الإن�سان على غريه يف رزقه؛
النبي
ملا فيه من ت�أمني احلياة الكرمية ،واال�ستغناء عن النا�س ،وقد كان
ّ
يذهب �إىل عمله ،كما كان الأنبياء من قبله يعملون ب�أيديهم ،ويك�سبون
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ُي�شارك ال�صحابة
رزقهم� ،إ�ضافة �إىل � ّأن
ّ
وم�ساعدة ،كمثل م�ساعدته لهم يف حمل
يف املواقف التي حتتاج �إىل عمل ُ
الرتاب عند حفر اخلندق.

c

� ّإن للأخالق احل�سنة يف الإ�سالم جماالت وميادين متنوعة ت�شمل
جميع النا�س امل�سلم وغري امل�سلم ،فهناك �أخ�لاق يجب على امل�سلمني
التزامها يف تعاملهم اليومي مع بع�ضهم ،وهناك �أخالق يجب التزامها
يف تعاملهم مع غري امل�سلمني ،كال�صدق ،والأمانة ،و�إتقان العمل ،وجتنب
الغ�ش ،و�إيفاء الكيل ،وعدم التطفيف يف البيع وال�رشاء ،ومع الأعداء يف
حالة احلروب كذلك بعدم قتل الن�ساء ،وال�شيوخ ،والأطفال ،وعدم التمثيل
باجلثث ،وعدم �إحراق الأ�شجار ،وغري ذلك .هناك �أخالق مع احليوانات
يتعني على امل�سلم التزامها بعدم �إيذاء احليوان ،وعدم قتله لغري م�صلحة،
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c

من جماالت ح�سن اخللق

والرفق به يف العمل والنقل ،و�إح�سان الذبح لل�شاة بعدم تعذيبها وغري
ذلك ،ويف جمال البيئة ال ب ّد �أن تظهر �أخالق امل�سلم يف التعامل معها،
باحلر�ص على ت�شجريها وعدم تلويثها .وكذلك ال ينح�رص ح�سن ا ُ
خللُق
ولكن تت�سع �صورة ُح�سن ا ُ
خللُق
يف الكلمة الطيبة ،واملعاملة احل�سنة،
َّ
لت�شمل التوا�ضع ،وعدم التكرب ،ولني اجلانب ،ورحمة ال�صغري ،واحرتام
الكبري ،ومداومة االبت�سامة ،واختيار الرفقة احل�سنة ،والإ�صالح بني
املتخا�صمني ،والتوا�ضع ،وال�صرب ،وال�صدق ،واحللم ،وما �إىل ذلك من
إ�سالمي.
حث عليها الدين ال
الأخالق احل�سنة التي َّ
ّ

و�سى الأَ�شْ َع ِر ِّيَ ،ع ْن �أَ ِبي ِهَ ،ع ْن َج ِّدهَِ ،قالَ َ :قالَ
روى �أَبو ُم َ
ال َّن ِب ُّي َ�ص َلّى ا ُ
(ع َلى ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍم َ�ص َد َق ٌة قَا ُلواَ :ف�إِ ْن
هلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :
لمَ ْ َي ِج ْد؟ َقالَ َ :ف َي ْع َم ُل ِب َي َد ْي ِه َف َي ْنف َُع َنف َْ�س ُه َو َي َت َ�ص َّدقُ  ،قَا ُلواَ :ف ِ�إ ْن
ني ذَا ا َ
وف ،قَا ُلوا:
اج ِة ا َمل ْل ُه َ
لمَ ْ َي ْ�س َت ِط ْع �أَ ْو لمَ ْ َي ْف َعلْ؟ َقالَ َ :ف ُي ِع ُ
حل َ
َف�إِ ْن لمَ ْ َي ْف َعلْ؟ َقالَ َ :ف َي�أْ ُم ُر ِبا َ
وفَ ،قالَ :
خليرْ ِ � ،أ ْو َقالَ ِ :بالمْ َ ْع ُر ِ
ال�ش َف ِ�إ َّن ُه َل ُه َ�ص َد َق ٌة)
َف�إِ ْن لمَ ْ َي ْف َعلْ؟ َقالَ َ :ف ُي ْم ِ�س ُك َع ِن َرّ ِّ

		

�صدق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم

		

رواه الإمام البخاري.

ومعان قر� ٌ
ٌ
آنية
كلمات
ٍ
ني
ني َوالمْ ُن ِف ِق َ
ني َوا ْلقَا ِن ِت َ
ال�صادِقِ َ
}ال�صا ِب ِر َ
ين َو َّ
َّ
ين ب ْ أَ
ِال ْ�س َحا ِر{ القنوت :الطاعة
َوالمْ ُْ�س َت ْغ ِف ِر َ
واخل�ضوع� .سورة �آل عمران الآية (.)17
اجوكَ َف ُق ْل �أَ ْ�سل َْم ُت َو ْج ِه َي للِهَّ ِ َو َم ِن
} َف�إِ ْن َح ُّ
ُ
ُ
ْ
ين
�
�ي
�
م
أ
ال
و
اب
ت
ك
ل
ا
��وا
ت
و
�
أ
ِين
ذ
ل
ل
ا َّت َب َع ِن َو ُق��ل
ْ
ِّ
َّ
ِ
َ ُ
َ َ َ ِّ ِّ َ
اه َت َدوا ۖ َّو�إِن َت َول َّْوا
�أَ�أَ ْ�سل َْم ُت ْم َف�إِ ْن �أَ ْ�سل َُموا َف َق ِد ْ
ري بِا ْل ِع َبادِ{ف�إن
َف�إِنمَّ َ ا َعل َْيكَ ا ْل َبلاَ غُ َواللهَّ ُ َب ِ�ص ٌ
َ
حاجوك� :أي جادلوك يف التوحيد� ،أ ْ�سل َْم ُت:
�أخل�صت عبادتي هلل وحده� .سورة �آل عمران
الآية (.)20
ار فيِ الل َّْيلِ
} ُتول ُِج الل َّْي َل فيِ ال َّن َها ِر َو ُتول ُِج ال َّن َه َ
َو ُت ْخ ِر ُج الحْ ََّي مِ َن المْ َِّيتِ َو ُت ْخ ِر ُج المْ َِّي َت مِ َن
اب{ ُتول ُِج:
الحْ َِّي ۖ َو َت ْرزُقُ َمن تَ�شَ ا ُء ِب َغيرْ ِ حِ َ�س ٍ
�أي ت�أخذ� .سورة �آل عمران الآية (.)27
} َي ْو َم تجَ ِ ُد كُ لُّ َنف ٍْ�س َّما َعمِ ل َْت مِ ْن َخيرْ ٍ محُّ ْ �ضرَ ًا
َو َما َعمِ ل َْت مِ ن ُ�سو ٍء َت َو ُّد ل َْو �أَ َّن َب ْي َن َها َو َب ْي َن ُه
وف
�أَ َم� ًدا َبعِي ًدا َو ُي َحذ ُِّركُ ُم اللهَّ ُ َنف َْ�س ُه َواللهَّ ُ َر ُء ٌ
بِا ْل ِع َبادِ{ َو ُي َحذ ُِّركُ ُم اللهَّ ُ َنف َْ�س ُه� :أي يخوفكم
عقابه� .سورة �آل عمران الآية ()30
} َف َنا َد ْت ُه المْ َلاَ ِئ َك ُة َو ُه� َ�و قَائ ٌِم ُي َ�صلِّي فيِ
�شكَ ِب َي ْح َيى ُم َ�ص ِّد ًقا ِب َكل َِمةٍ
المْ ِْح َر ِ
اب �أَ َّن اللهَّ َ ُي َب رِّ ُ
ني{
ال�صالحِ ِ َ
ورا َو َنب ًِّيا ِّم َن َّ
ِّم َن اللهَّ ِ َو َ�س ِّي ًدا َو َح ُ�ص ً
َف � َن��ا َد ْت � ُه� :أي خاطبته��� .س��ورة �آل عمران
الآية(.)39
اج َعل ليِّ �آ َي ًة ۖ قَالَ �آ َي ُتكَ �أَلاَّ ُت َكلِّ َم
}قَالَ َر ِّب ْ
ِريا
ا�س ثَلاَ َث َة �أَ َّي ٍام �إِلاَّ َر ْم ًزا َواذْكُ ر َّر َّبكَ كَ ث ً
ال َّن َ
ال ْب� َك��ا ِر{ �آ َي�ةً� :أي عالمة.
َو َ�س ِّب ْح بِا ْل َع�شِ ِّي َو ْ إِ
�سورة �آل عمران الآية (.)41
امل�صدر  :تف�سري القر�آن الكرمي البن كثري
�سورة �آل عمران

c

تعزيز مفهوم الأخالق يف املجتمع

لتعزيز مفهوم الأخالق يف املجتمع ب�شكل واقعي وحم�سو�س ال ب ّد من
ت�ضافر اجلهود يف ذلك ،والتي تبد�أ �أو ًال من الأ�رسة امل�سلمة ،برتبية اجليل
على الأخالق احل�سنة والقيم الفا�ضلة ،وكذلك من خالل املدار�س بتوجيه
الطلبة نحو االجتاهات ال�سلوك ّية الإيجاب ّية والأخ�لاق احل�سنة ،وعرب
امل�ساجد ،وو�سائل الإعالم املختلفة ،فهي م�س�ؤول ّية عامة يجب على الكل
التزامها؛ ذلك � ّأن يف �ضياع الأخالق �ضياع للأ�رس ،و�ضياع للمجتمعات،
و�ضياع لل ّأمة ب�أ�رسها ،وقد عرب عن ذلك �أحمد �شوقي عندما قال:
 cو� ِمّإنا الأُممَ ُ الأخالقُ ما َب ِق َي ْت َفـ� ْإن ُه ُم ذ ََه َب ْـت �أَخــال ُق ُه ْم ذهبوا.

فتــــــاوى
ل�سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي
املفتي العــام لل�سلطنـــة
 rrما قولكم يف م�ســافرين يجمعون بني ال�صالتني ،فح�رضت
�صالة جنازة بعد فراغهم من ال�صــالة الأوىل ،فهــل ي�صلون معهم
علــى امليت� ،أم ينتظرون ثم يتمون �صالتهم؟
 rيف هذه احلالة عليهم االنتظار� ،إذ ال يجوز يف حال اجلمع بني ال�صالتني الف�صل بينهما ب�صالة ،ولو
كانت �صالة اجلنازة ،واهلل �أعلم.
 rrفيمن وجد قتيالً ،هل يغ�سل وي�صلى عليه؟
 rنعم جتب له جميع حقوق املوتى من غ�ســل وحتنيط و�صالة ودفن� ،إال �إن كان معروفا ب�أنه غري م�سلم،
واهلل �أعلم.
� rrأين يكون وقوف املر�أة يف حالة �صالة الزوج بزوجته؟ وهل تكون �صالة الرجل بزوجته حم�صورة
بالنوافل �أم معا ،ت�صح بالفر�ض والنوافل؟
 rيف مكان وقوف الزوجة �إن هي �صلت مع زوجه �أكرث من ر�أي ،وكلها �صواب ب�إذن اهلل ،و�إن وقفت عن
ميينه مع ت�أخرها عنه قليال فذلك ح�سن ما دامت زوجه .هذا ويجوز �أن ي�صلي الزوج بزوجته الفر�ض
والنفل مع التنبه �إىل �أن الرجل عليه �أن يحافظ على �صالة اجلماعة يف امل�سجد وال يعمد �إىل ال�صالة ب�أهل
بيته يف بيته �إال �إن فاتته �صالة اجلماعة يف امل�سجد بعذر �رشعي ،فذلك خري من �أن ي�صلي وحده منفردا،
وال يربر ذلك ب�أنه يريد بال�صالة ب�أهله �أن يعمهم ف�ضل اجلماعة! فهذا التربير غري مقبول؛ لأن املر�أة غري
مطالبة ب�صالة اجلماعة ،واهلل �أعلم.
 rrفيمن ادعت �إر�ضاع �أحد من النا�س ثم �أنكرت ذلك الإر�ضاع ،فهل يقبل كالمها الأخري �أم ال؟ علم ًا
�أن ابنتها تثبت هذا الر�ضاع؟
 rاختلف العلماء يف قبول رجوع املر�أة عن قولها بعدما ادعت �إر�ضاع �أحد من النا�س ،فقيل يقبل وقيل
ال ،والأحوط اخلروج من عهدة اخلالف ،ويت�أكد ذلك بت�أكيد ابنتها �أن الر�ضاع واقع( ،ف�إن الرب ما اطم�أنت
�إليه النف�س ،والإثم ما حاك يف ال�صدر) ،واهلل �أعلم.
 rrهل يجوز لرجل متزوج من امر�أة �أن يتزوج عليها امر�أة �أخرى قد ر�ضعت من �أم الأوىل؟
 rال يجوز له اجلمع بينهما لأنهما �أختان ،وللر�ضاع حكم الن�سب فكما يحرم اجلمع بني الأختني من
الن�سب يحرم اجلمع بني الأختني من الر�ضاع ،واهلل �أعلم.
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ال�صدفية
ال�صـدفية هو مر�ض جلدي �شائع ي�ؤثر على الدورة احلياتية خلاليا
اجللد،وي�صاب به الإن�سان نتيجة تراكم اخلاليا على �سطح اجللد ب�سرعة
لت�شكل ق�شور ًا ف�ضية �سميكة وطبقات مثرية للحكة ،جا ّفة وحمراء،
ت�سبب الأمل �أحيانا.
ال�صدفية مر�ض عنيد ،ي�ستمر لفرتة طويلة (مر�ض مزمن) ،هناك
ّ
وتخف ،بينما ي�شتد مر�ض
فرتات تتح�سن فيها �أعرا�ض ال�صدفية
ال�صدفية يف فرتات �أخرى ،وال يرتبط مر�ض ال�صدفية ب�سن معني ,كما
�أن ال�صدفية لي�ست من الأمرا�ض املعدية� ,أي ال ميكن انتقالها من �شخ�ص
لآخر ,كما �أنها لي�ست من الأمرا�ض ال�سرطانية.

ال�ضابط مدين (طبيب)
فخرية بنت خمي�س ال�شبلية
طبيبة �أمرا�ض جلدية
م�ست�شفى القوات امل�سلحة ب�صاللة

�أنواع ال�صدفية
 wال�صدفية اللويحية:
•ال�صدفية النقطية (احلادة)
•ال�صدفية اللويحية الكال�سيكية (املزمنة).
• �صدفية الكفني والقدمني.
• ال�صدفية املعكو�سة.
• �صدفية الأظافر.
• �صدفية املفا�صل.
 wال�صدفية ال�صديدية:
• ال�صدفية ال�صديدية (احلادة)
• ال�صدفية ال�صديدية احللقية.
• �صدفية الكفني والقدمني ال�صديدية.
• �صدفية الأظافر والأ�صابع املزمنة
•�صدفية احلمل.
 wال�صدفية احلمراء:
• ال�صدفية احلمراء امل�ستقرة.
• ال�صدفية احلمراء غري امل�ستقرة.
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�صدفية الأظافر
ج��زءا من اجله��از الطالئي
تع��د الأظافر
ً
للج�س��م ،حيث �إنه��ا تتكون م��ن ن�سيج جلدي
ذات طبيع��ة خا�صة (خالي��ا املنبت Matrix
 - )Cellsينتج عنه تكون ق�رشة �صلبة (الظفر
 .)Nailوتكم��ن �أهمي��ة الأظاف��ر يف الوظائ��ف
الف�سيولوجي��ة للإن�سان (كاحلك��ة والإم�ساك
بالأ�شياء الدقيقة وحماية وتدعيم الأ�صابع)،
كم��ا �أن له��ا وظيف��ة جمالي��ة خا�ص��ة ل��دى
ال�سي��دات  -كذل��ك وظيف��ة ت�شخي�صي��ة حيث
يتم من خالله ت�شخي�ص الكثري من الأمرا�ض
اجللدية والباطنية.
�صدفي��ة الأظافر �أح��د املكونات املزمنة
ملر���ض ال�صدفي��ة (ل��دى بع���ض حامل��ي
ال�صدفي��ة) ،يح��دث به��ا نف�سه��ا التغ�يرات
املناعي��ة امل�صاحب��ة ل�صدفية اجلل��د ،ولكن

داخل خاليا (منب��ت الأظافر ،)Nail Matrix
وينت��ج عنها �أظاف��ر ذات �أ�سط��ح م�شوهة (قد
ت�صي��ب كل الأ�صاب��ع �أو بع�ضه��ا �أو �أج��زاء
منه��ا) ،كم��ا �أنها ق��د ت�صاحب �أى م��ن �أنواع
ال�صدفية الأخرى كالتهاب املف�صل ال�صديف
(كما مت تناوله �سابقا).
وتتف��اوت التغ�يرات ب�ش��كل الأظاف��ر
امل�صابة وع��دد التوزيع وفقا حل��دة و�أماكن
�إ�صاب��ة ال�صدفي��ة ،كذلك مدته��ا الزمنية ،قد
تكون هذة التغريات يف �صورة:
• تنقيط بالأظافر.
• تغريات البقع الزيتية.
• انف�صال جزئي �أو كلي بالأظافر.
• تكل�سات �أ�سفل الأظافر.
• �أ�صداف وق�شور �صغرية حول الأظافر.
• تك�سري الأظفار.
• تعرجات الأظافر.

وجود �صدفية الأظافر �إحدى العالمات
الت�شخي�صية لل�صدفية خالل الفح�ص الأول
للمري���ض  ...خا�صة عندم��ا تتخد ال�صدفية
اجللدي��ة �أ�ش��كاال �شبيهة ببع���ض الأمرا�ض
اجللدية الأخرى.
عالج �صدفية الأظافر
 mيع��د الكورتي��زون املو�ضع��ي
بطريقت��ي (الده��ان) �أو (احلق��ن املو�ضعي
خلالي��ا املنب��ت) �أحد احلل��ول طويلة املدى
لعالج �صدفية الأظافر.
 mامليثوتريك�س��ات ()Methotrexate
تع��د مثبط للمناعة ،ويع��د �أي�ضا �أحد �أف�ضل
احلل��ول و�أكرثه��ا ا�ستجاب��ة و�أمان��ا كم��ا
هو مثب��ت بالأبحاث العلمي��ة ،خا�صة عند
م�صاحبة �صدفية الأظافر لأنواع �أخرى من
ال�صدفية (كال�صدفية ال�صديدية  -ال�صدفية
احلم��راء  -الته��اب املفا�ص��ل ال�ص��ديف -
ال�صدفي��ة املزمن��ة ذات امل�ساحات اجللدية
الكبرية)
 mالعالج��ات البيولوجي��ة (Biolo g
 )icsتعم��ل ك�أج�سام م�ض��ادة لعمل اخلاليا
الليمفاوي��ة امل�ؤذي��ة خلالي��ا اجلل��د ،وتع��د
عالجا فعالاً ولكن لي�س نهائيا.
�أي�ضا
ً
وت�ستجي��ب خالي��ا الأظاف��ر للع�لاج
بتكوي��ن �أظاف��ر جديدة خالل ف�ترة ب�ضعة
�أ�شهر ا�ستبداال للأظافر امل�صابة.
ال�صدفية املف�صلية
(التهاب املف�صل ال�صديف)
يع��د مر���ض ال�صدفي��ة �أح��د الأمرا���ض
املزمن��ة الت��ي ق��د ي�صاحبه��ا ل��دى بع�ض
املر�ض��ى �أمرا���ض �أو �أعرا�ض ،ويعد التهاب
املف�ص��ل ال�ص��ديف �أح��د ه��ذه الأمرا���ض
امل�صاحب��ة ،حي��ث �إن املك��ون املناع��ى
امل�سب��ب لتك��ون ال�صدفي��ة باجلل��د لي���س
مقت��صرا فقط على �إ�صابة ن�سيج اجللد ،لكن
وبالطريق��ة نف�سه��ا يقوم املك��ون املناعى
مبهاجم��ة املف�ص��ل م�سب ًب��ا �آالم املفا�ص��ل
دائما يف
وااللته��اب ،وق��د ي�سب��ب
ً
ت�شوه��ا ً
�ش��كل املف�صل ما مل يت��م اكت�شافه وعالجه
مبكرا.
 qالأعرا���ض امل�صاحب��ة اللته��اب
املفا�صل ال�صدفى:
تب��د�أ الأعرا���ض ب�آالم ح��ادة وم�ستمرة
عادة تكون خالل مفا�صل �أ�صابع اليدين �أو

القدم�ين� ،أو ب�شكل �أقل خ�لال مف�صل �أ�سفل
الظه��ر م��ع احتم��االت �أق��ل و�أق��ل ب�إ�صابة
مفا�ص��ل �أخرى باجل�سم ،ق��د ت�صيب ناحية
واح��دة �أو ناحيتني من اليدي��ن �أو القدمني
(على �شكل متماثل �أو غري متماثل).
� qأهمي��ة االكت�ش��اف املبكر لل�صدفية
املف�صلية:
االكت�ش��اف املبك��ر اللته��اب ال�صدفية
املف�صل��ي والعالج يقي م��ن الت�شوه الكامل
للمف�صل.
 qعالج التهاب ال�صدفية املف�صلي:
�إن امل�سكنات غ�ير احللقية (كالربوفني
فعالاً لآالم املف�صل
عالجا ّ
والكاتافالم) تعد ً
لدى معظم احل��االت ،ويعد امليثوتريك�سات
وبناءا على �أحدث
( )Methotrexateحالي��ا
ً
الأبح��اث العلمية �أف�ضل العالجات املتاحة
اللتهاب ال�صدفية املف�صلي.
مدى انت�شار مر�ض ال�صدفية
• �إجم��ايل عدد امل�صاي�بن بال�صدفية
عل��ى م�ستوى الع��امل ( )125مليون �شخ�ص
للذكور والإناث بن�سبة مت�ساوية.
ت�أثري مر�ض ال�صدفي���ة على االقت�صاد
والعمل:
• يكل��ف مر���ض ال�صدفي��ة الوالي��ات
املتح��دة �سنوي��ا ( )11.25بلي��ون دوالر
كنفق��ات طبي��ة ومرتب��ات مفق��ودة ب�سبب
املر�ض.
• �إجمايل ( )%60من حاملي ال�صدفية
يتغيب��ون ع��ن العم��ل مبتو�س��ط ( )28ي��وم
�سنويا ب�سبب املر�ض.
• �أك�ثر م��ن ( )10.500دوالر �سنوي��ا
كنفقات عالج مري�ض ال�صدفية (املتو�سطة
وال�شدي��دة) مقاب��ل ( )3.500دوالر فق��ط
كت�أم�ين طب��ى للأف��راد غ�ير احلامل�ين
للمر�ض.
• يوج��د حالي��ا ( )3.6ملي��ون مواطن
�أمريك��ي حامل�ين مر���ض ال�صدفي��ة بدون
ت�شخي���ص ،ع��ادة يك��ون الت�شخي�ص الأويل
ب�ين �س��ن (� )30-15سن��ة مبتو�سط عامني
للت�شخي�ص بعد ظهور �أول الأعرا�ض.
• ( )%80م��ن مر�ض��ى ال�صدفي��ة
يعانون من ال�صدفية الق�رشية الكال�سيكية،
م�صاحب��ة بحك��ة � -آالم � -إح�سا���س
بااللتهاب.

ال�صـدفي��ة ه��و مر���ض جل��دي
�شائ��ع ي�ؤثر عل��ى ال��دورة احلياتية
خلالي��ا اجللد،وي�ص��اب ب��ه الإن�سان
نتيجة تراكم اخلاليا على �سطح اجللد
ب�سرعة لت�شكل ق�شور ًا ف�ضية �سميكة
وطبقات مثرية للحكة
�أك�ث�ر الأمرا�ض امل�صاحب���ة لل�صدفية:
�أمرا�ض القلب  -القولون  -ال�سكر  -ال�سمنة
 النوبات القلبي��ة  -ارتفاع �ضغط الدم -التهاب ال�صدفية املف�صلي – االكتئاب.
• ت�أث�ي�ر ال�صدفي���ة نف�سي���ا)%89( :
يعان��ون م��ن م�شكل��ة الإح�سا���س بال��ذات
والوع��ي  )%89( -ي�شع��رون بالغ�ض��ب -
( )%87ي�شعرون بالي�أ�س  )%87( -ي�شعرون
بالإحراج  )%81( -ي�شعرون بالت�شوه.
• الت�أثري على اجلوان���ب االجتماعية:
( )%94يعانون من م�شاكل يومية )%88( -
يعان��ون م��ن م�شكل��ة الإح�سا���س بال��ذات
والوع��ي  %82 -ي�شع��رون بنق���ص املتع��ة
باحلياة.
• ال�صدفية والعالج )%52( :ال ي�شعرون
بالر�ض��ا ع��ن العالج املت��اح ،و( )% 88من
مر�ض��ى ال�صدفي��ة الطفيفة (�أق��ل من ()% 4
عالجا من
م��ن م�ساح��ة اجل�سم) ال يتلق��ون ً
الأ�سا�س.
مدى انت�شار املر�ض وبع�ض الأ�سباب
التي ت�ؤدي �إىل تعر�ض ال�شخ�ص
للإ�صابة بال�صدفية
�شخ�ص��ا ي�صاب
م��ن ب�ين كل خم�س�ين
ً
�شخ���ص واحد مبر���ض ال�صدفية يف مرحلة
م��ا م��ن العمر .وق��د يعاين بع���ض �أفراد من
عائل��ة املري�ض من امل�شكل��ة نف�سها .وهذه
جمموع��ة م��ن العنا��صر الت��ي ت�ساعد على
حتفيز �أو تن�شيط ال�صدفية وتت�ضمن :
• ال ّتعر���ض لأ�شع��ة ال�شم���س� ,إن تغيرّ
حالة الطق�س خ�صو�ص ًا الطق�س البارد ي�ؤثر
�سلب ًا على مري�ض ال�صدفية.
• ال ّتوت��ر ,اال�ضطّ راب النف�سي وال�ضغط
الع�صب��ي .هن��اك بع���ض الدالئ��ل عل��ى �أن
ع�لاج ال�ضغ��ط الع�صب��ي ق��د يك��ون مفيدا
لبع�ض مر�ضى ال�صدفية.
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•ال ّتدخني ,تناول امل�رشوبات الكحولية.
ال�سمن��ة وبع���ض الأمرا���ض ،و�أهمها
• ُّ
مر�ض ال�سكري.
• بع���ض �أن��واع الأدوي��ة (الت��ي
�سي�ساع��دك ال�صي��ديل يف جتنبه��ا) قد تزيد
م��ن �س��وء احلالة :بع���ض الأدوية ق��د تكون
�سبب��ا يف تفاق��م ال�صدفي��ة يف بع���ض
احل��االت ،وحتت��وي بع���ض �أن��واع �أدوي��ة
ال�ضغط واملالري��ا وم�سكنات الأمل والأدوية
املحتوية على الليثيم ،وبع�ض مدرات البول
وامل�ضادات احليوي��ة .يف بع�ض احلاالت ال
تتدهور ال�صدفية �سوى بعد مرور �أ�سابيع �أو
�شهور من تناول الدواء.
امل�شكالت املرتبطة بال�صدفية
هناك جمموعة م��ن الأمرا�ض املرتبطة
بال�صدفي��ة ،ولي�س��ت بال��ضرورة �أن توج��د
لدى كل مر�ضى ال�صدفية ،لكن لدى �رشيحة
قليل��ة م��ن مر�ض��ى ال�صدفي��ة ،وق��د تك��ون
ال�صدفي��ة عاملاً م�سببا لها ب�شكل مبا�رش �أو
�أمرا�ض �أخرى مرتبطة ب�شكل ما بال�صدفية.
 wالته��اب املفا�ص��ل ال�ص��ديف :وه��و
ج��زء من مر���ض ال�صدفية ل��دى ن�سبة قليلة
م��ن املر�ض��ى ،يظهر ع��ادة يف �ص��ورة �آالم
م�ستمرة مبفا�صل الأ�صاب��ع ومف�صل الظهر
(�أ�سف��ل العم��ود الفق��ري) م�سب ًب��ا التها ًب��ا
مف�صل ًي��ا �شبيه��ا بااللتهاب��ات املف�صلي��ة
(الروماتيزمي��ة) وق��د ي�صاحبه��ا تغ�يرات
ب�شكل املف�صل (�سيتم تناوله الحقا).
� wصدفي��ة الأظاف��ر :حي��ث �إن الأظافر
وج��زءا ال يتج��ز�أ م��ن
خا�ص��ا
تع��د
ً
ن�سيج��ا ً
ً
اجلل��د وحتتاج لعالج خا�ص بالأظافر وفقا
للحالة (�سيتم تناولها الح ًقا).
� wأمرا���ض القل��ب والأوعي��ة الدموي��ة
والأمعاء :ت��زداد فر�ص الإ�صاب��ة ب�أمرا�ض
الأوعية الدموية كت�صلب ال�رشايني يف كبار
ال�سن لدى مري�ض ال�صدفية.
وكذلك �إن مر�ضى ال�صدفية �أكرث عر�ضة
للمعان��اة م��ن امل�ش��كالت الأخ��رى .ولك��ن
لي���س معنى كون��ك م�صا ًب��ا بال�صدفية �إنك
بال��ضرورة �ستواج��ه هذه امل�ش��كالت التي
م��ن بينها :التهاب املفا�صل ,مر�ض التهاب
الأمعاء ,خماط��ر الإ�صاب��ة ب�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ,وال�سمنة املفرطة.
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احللول ملر�ض ال�صدفية
�إح��دى �أهم اخلطوات يف عالج ال�صدفية
هي التوعية ال�صحيحة للمجتمع وللمري�ض
ب�ش���أن املر���ض ،ال�صدفي��ة غ�ير معدية وال
تنتقل من �شخ�ص لآخر.
كذل��ك م��ن �أه��م الط��رق العالجي��ة هي
تخفي��ف التوت��ر النف�س��ي وع�لاج احلال��ة
النف�سي��ة ال�سيئ��ة ملا ل��ه من ت�أث�ير �إيجابي
على الفرد.
يوجد الكثري من املعتقدات لدى مر�ضى
ال�صدفي��ة بخ�صو���ص الو�صف��ات �أو احللول
الت��ي ميك��ن ممار�سته��ا باملن��زل �أو �أثن��اء
ف�صل��ي ال�صي��ف وال�شت��اء ك�أح��د العوام��ل
امل�ساعدة على حت�س��ن ال�صدفية ،كما يعتقد
البع���ض �أنها احل��ل الوحيد ،وم��ن �أهم هذه
الطرق:
• م��اء البح��ر :يع��د امل��اء املال��ح �أح��د
�أف�ض��ل احللول الطبيعية للتخل�ص من ق�شور
ال�صدفية ،حي��ث يعمل الرتكيز العايل للملح
على حتلل الق�شور و�إزالتها.
• املل��ح الإجنليزي :حيث ت�ؤدي �سلفات
(املاغني�سي��وم) �إىل فعالي��ة م��اء البح��ر
نف�سه��ا ،وتع��د كح�ًلااً ب�سيطً ا ميك��ن تطبيقه
داخل املنزل خا�صة خالل فرتة ال�شتاء.
• زيت �شجرة ال�شاي و(الألو فريا) :يتوفر
زيت �شجرة ال�شاي وكذلك (الألو فريا) حاليا
مبعظم املركب��ات وامل�ستح��ضرات اجللدية
كم��ادة ملطفة للجل��د وم�ض��ادة للبكترييا،
حي��ث تعم��ل عل��ى الق�ض��اء عل��ى ال�شع��ور
ب��الأمل واحلكة خالل التعر���ض النتكا�سات
ال�صدفية.
• املرطب��ات ذات القاع��دة البرتولي��ة:
كالفازلني واجلل.
• خل التفاح ومنقوع ال�شوفان :خا�صة
لدى مر�ضى ال�صدفي��ة الطفيفة ،لكن يف�ضل
ع��دم اال�ستخدام عن��د وجود �صدفي��ة فروة
الر�أ�س �أو ال�صدفي��ة ذات الت�شققات الكبرية،
كم��ا يف�ض��ل اال�ستخ��دام لفرتة ق�ص�يرة ثم
ال�شطف جيدا باملاء.
• جل�س��ات الت�أم��ل وجل�س��ات مر�ض��ى
ال�صدفي��ة :حي��ث تعم��ل جل�س��ات الت�أم��ل
(اليوج��ا) عل��ى التخل�ص م��ن العامل الأكرب
وامل�ؤدي لزي��ادة احتماالت انتكا�سة مر�ض

امل�ستهدفة
العالج��ات البيولوجي��ة
ِ
تعد هي اجلي��ل الأحدث لع�لاج مر�ض
ال�صدفي��ة ب�أعل��ى ن�سب��ة فعالي��ة نظرا
لقدرتها على ا�سته��داف نوع واحد من
امل�ستقبالت املوجودة على �أ�سطح اخلاليا
ال�صدفية وهو (التوتر الع�صبي).
• الكرك��م الأ�صف��ر والـ(كاب�سا�س�ين):
يعم��ل (الكاب�سا�سني) يف �صورته املو�ضعية
كمادة مهيج��ة خلاليا الب�رشة ،كذلك كمادة
مثبطة للأع�صاب احل�سية املغذية للجلد .
• تغطي��ة اجلل��د خ�لال الع�لاج املو�ضعي:
حيث تعمل التغطية عل��ى زيادة امت�صا�ص
الع�لاج املو�ضعي ب�شكل كب�ير قد ي�صل �إىل
(�)4أ�ضعاف ،وبالتايل زيادة فعالية الدواء.
الو�صفات غري املثبت فعاليتها بعد
• الأنظمة الغذائية :حيث ال يوجد حتى
االن دلي��ل يثبت العالقة ب�ين �أغذية معينة
وانتكا�سات ال�صدفية �أو حت�سنها.
• مل��ح الليمون :ال توج��د درا�سة علمية
تو�ض��ح مناف��ع اال�ستخ��دام املو�ضعي مللح
الليمون.
• العالج بالأع�شاب ال�صينية والكورية:
مت �إجراء العدي��د من الدرا�سات العلمية التي
تو�ض��ح ا�ستجاب��ة بع���ض املر�ض��ى للعالج
بالأع�شاب الطبية.
• الوخ��ز بالإبر ال�صيني��ة :ما زالت قيد
التطوي��ر والبح��ث ،حيث يعم��ل الوخز على
تقلي��ل الإح�سا���س ب��الأمل ،كم��ا �أن��ه مل يتم
�إثب��ات فعاليت��ه يف التدخ��ل بعمليه تكوين
ال�صدفي��ة نظ��را للحاج��ة لإجرائ��ه عل��ى
�رشيحة كبرية من املر�ضى.
الأدوية والطرق العالجية
املمنوعة ملر�ضى ال�صدفية
ترتب��ط العدي��د م��ن الأدوي��ة  -الط��رق
العالجي��ة  -الأعرا���ض الطبي��ة بوا�سط��ة
عدة ط��رق (غري معلومة) بتحفي��ز �أو القيام
بتن�شيط مر�ض ال�صدفية �أو زيادة حدته من
خالل �إظهاره يف �صورة �أنواع �أكرث خطورة
ومنها:
• احلث الفيزيائي (:)Physical Trauma
حي��ث تعد احلك��ة (ب�سب��ب ال�صدفي��ة �أو

�أه��م اخلط��وات يف ع�لاج
ال�صدفية هي التوعية ال�صحيحة
للمجتم��ع وللمري���ض ب�ش���أن
املر�ض ،فال�صدفي��ة غري معدية
وال تنتقل من �شخ�ص لأخر
�أ�سب��اب �أخ��رى غ�ير متعلق��ة بال�صدفي��ة)
والتعر���ض املف��رط لل�شم���س املبا��شرة
(خا�ص��ة خالل فرتة الظه��ر) كذلك التعر�ض
لل�برد ال�شديد (خا�صة يف �شهور ال�شتاء) من
العوامل املحف��زة لظهور ال�صدفية اللويحية
ب�أماكن التعر�ض لهذه العوامل.
• التوتر الع�صبى:
ميث��ل التوت��ر الع�صب��ي منف��ردا ()%40
من �إجم��ايل العوامل م�سبب��ا ظهور املر�ض
لأول مرة لدى الأ�شخا�ص احلاملني للمر�ض
�أو م�سبب��ا لع��ودة ظه��ور املر���ض مبك��را
بع��د ال�شفاء وفق��ا ملا هو مثب��ت بالأبحاث
العلمية.
• االلتهابات والعدوى:
خا�ص��ة االلتهاب��ات البكتريي��ة ،حي��ث
�إن ن�سب��ة ( )%45منه��ا يك��ون يف �ص��ورة
التهاب��ات احلل��ق والأ�سن��ان والل��وز ،كم��ا
يزداد ارتباطها ب�أنواع معينة من ال�صدفية
(كال�صدفية النقطية) خا�صة لدى الأطفال.
•فريو���س نق���ص املناع��ة املكت�س��ب/
الإيدز:
حيث ترتف��ع حدة الإ�صاب��ة والأعرا�ض
لدى مر�ضى ال�صدفية احلاملني للفريو�س.
• تناول الكحوليات والتدخني وال�سمنة:
وج��د �إن التدخني يزيد من ن�سبة �إ�صابة
الأ�شخا���ص بال�صدفي��ة يف �س��ن مبك��رة
مقارن��ة بالأ�شخا�ص غري املدخنني ،وكذلك
وج��د �أن ال�سمن��ة غالب��ا م��ا تك��ون نتيج��ة
لل�صدفي��ة �أو مرتبط��ة ب�ش��كل غ�ير مبا��شر
با�ستئناف ن�شاطها م��رة �أخرى ،كما لوحظ
�أن املجتمعات التي يق��وم فيها الأ�شخا�ص
بخ�س��ارة ال��وزن �أو �إيق��اف التدخ�ين تزداد
ن�سب ال�شفاء بها.
• الأدوية:
مينع متاما مري�ض ال�صدفية من تناول
العدي��د من الأدوية ،والتي مت و�صفها علميا

مبحفزات ال�صدفية ومنها:
( uالكورتي��زون) ع��ن طري��ق احلق��ن
�أوالأقرا�ص :وهي الأكرث �شيوعا لدى مر�ضى
ال�صدفية.
� uأدوية (الليثيوم) :وهو مكون �أ�سا�سي
لبع���ض من الأدوية النف�سي��ة (خا�صة �أدوية
اال�رضابات ثنائية القطب واالكتئاب).
� uأدوي��ة (املالري��ا) :وه��ي �أدوي��ة
م�ستخدم��ة عاملي��ا ب�ش��كل �أ�سا�س��ي لع�لاج
طفي��ل املالري��ا ،وي�شي��ع ا�ستخدامه��ا �أكرث
و�أك�ثر يف ع�لاج العدي��د م��ن الأمرا���ض
(الروماتيزمية) واجللدية.
( uالإنرتف�يرون) :وهو ع�لاج مناعي
م�ستخ��دم يف ع�لاج العدي��د م��ن الأورام
اخلبيثة واجللدية والكبدية
� uأدوي��ة ( )Beta Blockerو(ACE I n
 :)hibitorsوه��ي �أدوي��ة م�ستخدم��ة ب�ش��كل
�أ�سا�س��ي لع�لاج �أمرا���ض القل��ب وال�ضغ��ط
والعديد من الأمرا�ض الأخرى.
 uامل�سكنات غري احللقية :كـ(الربوفني)
و(الكاتاف�لام) وم�شتقاته��م والت��ي ت�سب��ب
زي��ادة ن�ش��اط ال�صدفي��ة وعودته��ا ب�ش��كل
مبا�رش ل��دى الأ�شخا���ص احلاملني للمر�ض
�أو م��ن خ�لال تفاعلها الدوائي م��ع الأدوية
العالجية (كامليثوتريك�سات).
• العوام��ل املرتبط��ة بالهرمون��ات
والغدد:
وج��د ارتب��اط وثي��ق ال�صلة ب�ين نق�ص
م�ست��وى فيتامني (د) بال��دم وحتفيز ظهور
ن��وع حم��دد م��ن ال�صدفي��ة وه��و ال�صدفية
ال�صديدي��ة نتيجة لنق���ص الكال�سيوم بالدم
والناجت عن نق�ص فيتامني (د) ،خا�صة لدى
�صغار وكب��ار ال�سن ،كذل��ك الأ�شخا�ص غري
املعر�ض�ين ب�ش��كل مبا��شر لل�شم���س �أو عدم
تن��اول الأطعمة التي حتت��وى على فيتامني
(د) ولدى احلوامل.
�أثن���اء ف�صل ال�صيف يجب عليك مراعاة
الآتي:
• جتن��ب التعر���ض لل�شم���س املبا�رشة
خا�ص��ة خ�لال ف�ترة الظه�يرة ولف�ترات
طويل��ة ،حي��ث ق��د ي�ساع��د ذلك عل��ى زيادة
منو ال�صدفية.
• التعر���ض لف�ترات ق�ص�يرة لل�شم���س

خ�لال ال�صب��اح الباك��ر ووقت الغ��روب قد
ي��سرع م��ن عملي��ه ال�شف��اء م��ن ال�صدفي��ة
خا�ص��ة بالتزام��ن م��ع ا�ستخ��دام و�سائ��ل
العالج الأخرى.
• ين�صح بارتداء املالب�س الفاحتة ذات
الك��م الطوي��ل لتغطية معظ��م م�ساحة �سطح
اجللد �أثناء التعر�ض لل�شم�س.
• ا�ستخ��دام واقي ال�شم�س (ذات معامل
احلماي��ة املنا�س��ب لن��وع الب��شرة) قب��ل
التعر���ض لل�شم�س بن�صف �ساع��ة �إىل �ساعة
ويجدد كل �ساعتني.
• ا�ستخ��دام و�سائ��ل احلماي��ة الأخرى
للأماك��ن املعر�ض��ة لل�شم���س با�ستم��رار
(خا�ص��ة الوج��ه والكف�ين) �إن �أمك��ن
(كالقبعات والقفازات وال�شم�سية).
• جتنب الإ�صابات اجللدية �أو م�سببات
احلكة  -حي��ث من املمكن ع��ودة ال�صدفية
م��ن خ�لال الأماك��ن امل�صاب��ة (كاجل��روح
والكدم��ات) �أو يف �أماك��ن احلك��ة اجللدي��ة
خا�ص��ة عن��د التعر���ض للعوام��ل امل�ؤدي��ة
لعودة ال�صدفية كالتعر�ض لل�شم�س.
دهان الكورتيزون املو�ضعية
()Topical Steroid Creams

دهانات (الكورتي��زون) املو�ضعية هي
�إح��دى �أقدم و�أجنح الطرق العالجية املتبعة
لع�لاج ال�صدفية ،لك��ن توجد ع��دة حماذير
ال�ستخدامه��ا نظ��را لال�ستخ��دام املف��رط
ملر�ض��ى اجللدية لها وعل��ى ر�أ�سهم مر�ضى
ال�صدفي��ة مل��ا له��ا م��ن �أعرا���ض جانبي��ة
خطرية قد ت�ؤدي �إىل م�ضاعفات.
طريق���ة عم���ل دهان���ات (الكورتيزون)
املو�ضعية:
تعمل دهانات (الكورتيزون) املو�ضعية
مبختل��ف درجاته��ا ب�شكل ع��ام على تثبيط
املناعة وتقليل االلتهاب باملنطقة والن�سيج
امل�ستخدم عليه الدواء فقط عن طريق تثبيط
عدة خاليا مناعية .
الرتكيزات وال�صور الدوائية:
 iتتوف��ر ع��دة �أن��واع م��ن دهان��ات
الكورتي��زون املو�ضع��ى وفقا ل�ش��دة املادة
الفعال��ة ،ويتم حتديد الن��وع واملدة الزمنية
ّ
للع�لاج وفق��ا ل��ر�أى الطبيب املعال��ج ،نظرا
ملا له��ا من �رسع��ة ا�ستجابة قد ت���ؤدي �إىل
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الإف��راط يف اال�ستخ��دام وهو م��ا قد ينتهي
ب�أعرا���ض جانبي��ة خط�يرة عل��ى الأمدي��ن
الق�صري والطويل.
 iكم��ا تتوف��ر ع��دة �ص��ور مقرتنة من
دهان الكورتي��زون املو�ضعي املقرتن بكل
م��ن (فيتام�ين (د) ،وحم���ض ال�سالي�سيليك،
والأنرثالني).
الأعرا�ض اجلانبية:
• انتكا�س��ة ال�صدفية  :عن��د �إيقاف العالج
ب�شكل حاد و�رسيع بدون الرجوع للطبيب.
• نق���ص الفعالية الدوائية للدهان :خا�صة
عن��د اال�ستخ��دام لفرتات طويل��ة وبجرعات
كبرية.
• ت�أخر النمو ل��دى الأطفال :عند ا�ستخدام
�أنواع قوية وملدد زمنية طويلة.
�أنواع ال�صدفية امل�ستخدم بها الدواء:
• ال�صدفي��ة اللويحية والنقطية (املتو�سطة
والطفيفة).
• �صدفية الكفني والقدمني.
• �صدفية فروة الر�أ�س.
• �صدفية الأظافر.
العالجات البيولوجية لعالج ال�صدفية
()Biologics in treatment of psoriasis

تندرج العالجات البيولوجية حتت فئة
م��ن فئات �أدوي��ة �ضبط املناع��ة وامل�سماة
�أدوي��ة ا�ستهداف �ضبط املناع��ة (targeted
.)immunomodulatory drugs
تنق�س��م العالج��ات البيولوجي��ة
امل�ستخدمة لعالج مر�ض ال�صدفية �إىل :
� pأدوية م�ضادة للخاليا (الليمفاوية-
تي) ا َ
ملعِيبة:
ومنه��ا دواء ال��ـ (�أليفا�سيب��ت) :يعم��ل
الألفا�سيب��ت كج�س��م م�ضاد عل��ى االرتباط
مب�ستقب��ل مع�ين عل��ى �سط��ح اخلالي��ا
(الليمفاوي��ة -تي) املعيب��ة وبالتايل يقلل
من عددها وفعاليتها.
الأعرا�ض اجلانبية للدواء ا�شتملت على:
�إنقا�ص املناعة – زي��ادة وتن�شيط العدوى
الكامن��ة باجل�س��م (للمر�ض��ى احلامل�ين
لأمرا���ض معدي��ة) – رد فع��ل حت�س�س��ي
(لبع���ض املر�ض��ى املعر�ض�ين للح�سا�سية)
 زيادة معدل خطورة الت�رسطن – ارتفاعوظائف الكبد.
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� pأدوي��ة م�ض��ادة لتن�شي��ط اخلالي��ا
(الليمفاوية-تي):
ومنه��ا دواء ال (�إيفاليزوما ب – Efal i
� )zumabأو (الرابتيفا):
يعم��ل (الإيفاليزوم��اب) كج�س��م م�ضاد
على �س��د م�ستقبالت االلت�ص��اق ()I-CAM
املوج��ودة ببع���ض خالي��ا اجلل��د القاطب��ة
للخالي��ا (الليمفاوية-تي) وه��و الأمر الذي
مين��ع انتقال وتن�شيط هذة اخلاليا يف اجللد
وم��ن ثم مينع عملية تك��ون ال�صدفية ب�شكل
م�ؤقت.
� pأدوي��ة (حتوي��ل املناع��ة Immune
:)Deviation
وه��ي عب��ارة ع��ن بروتين��ات تدع��ى
(الأنرتلوك�ين  )Interleukinولي�س��ت
أج�ساما م�ضادة كغريها ...
�
ً
 pالعالج��ات البيولوجي��ة امل�ستهدِف��ة
(:)Targeting Biologics
وتع��د هي اجليل الأح��دث لعالج مر�ض
ال�صدفي��ة ب�أعلى ن�سبة فعالية نظرا لقدرتها
على ا�سته��داف نوع واحد م��ن امل�ستقبالت
املوج��ودة على �أ�سط��ح اخلاليا ،والتي متنع
االت�ص��ال فيما بينها ،ومن ثم حتد من قدرة
املك��ون املناعي على اال�ستم��رار يف عملية
تكون ال�صدفية وتنق�سم �إىل:
تنخر الأورام – �ألفا
 pم�ض��ادات عامل ُ
:)Anti tumor necrosis factor alpha /
�( nإنفليك�سيم��اب �أو الرمييكي��د) ع��ن
طري��ق التعلي��ق الوري��دي (ث�لاث جرع��ات
خ�لال �أول (� )6أ�سابي��ع ث��م جرع��ة كل
�شهرين) ،كما ميكن ا�ستخدامه بالتزامن مع
(امليثوتريك�س��ات) ،وهو معتم��د من منظمة
وفعال.
الغذاء والدواء العاملية كعالج �آمن ّ
�( nإيتانري�سيب��ت �أو الإنابري��ل) ع��ن
طري��ق احلقن حت��ت اجللد (ي�ستخ��دم مرتان
�أ�سبوع ًيا �أول ث�لاث �شهور ثم مرة �أ�سبوع ًيا)
مت اعتم��اده ع��ام 2004م بوا�سط��ة منظمة
الغ��ذاء والدواء العاملية كع�لاج �آمن وفعال
لل�صدفية
�( nأداليموم��اب �أو الهيوم�يرا) ع��ن
طري��ق احلقن حت��ت اجللد (�أول م��رة �ضعف
اجلرع��ة تليه��ا جرع��ة بع��د �أ�سب��وع ثم كل
�أ�سبوع�ين) ،كما ميك��ن ا�ستخدامه بالتزامن

دهان��ات (الكورتي��زون) املو�ضعي��ة
ه��ي �أحد �أقدم و�أجن��ح الطرق العالجية
املتبعة لعالج ال�صدفية ،لكن توجد عدة
حماذي��ر ال�ستخدامها نظرا لال�ستخدام
املف��رط ملر�ضى اجللدية لها وعلى ر�أ�سهم
مر�ضى ال�صدفية
م��ع (امليثوتريك�س��ات) ،وه��و معتم��د �أي�ضا
من منظم��ة الغذاء وال��دواء العاملية كعالج
وفع��ال ل�صدفية املفا�ص��ل وال�صدفية
�آم��ن ّ
اللويحية.
تعمل جمي��ع الأدوي��ة ال�سابق��ة ذكرها
ك�أج�سام م�ض��ادة (با�ستثناء الإيتانري�سبت
فهو بروتني الت�ص��اق تخليقي ال�صنع) على
تنخ��ر
االلت�ص��اق و�س��د م�ستقب�لات عام��ل ُ
الأورام – �ألف��ا بخالي��ا اجللد مم��ا يقلل من
ا�ستقطاب اخلاليا الليمفاوية تي باجللد.
مينع ا�ستخدام الأدوي��ة ال�سالفة ذكرها
ل��دى :مر�ض��ى القل��ب – مر�ض��ى الت�صل��ب
املتع��دد – املر�ضى احلامل�ين لاللتهابات
والع��دوى – مر�ض��ى ال�رسط��ان واملر�ض��ى
امل�صابني بح�سا�سية.
 nال��ـ (الأو�ستكينوم��اب� أو ال�ستي�لارا )
عن طريق احلق��ن حتت اجللد (�أول جرعة ثم
الثانية بعد �شهر ثم كل ثالث �شهور).
يعم��ل (ال�ستي�لارا) عل��ى ثبي��ط عم��ل
الأنرتلوكني ( )12كذل��ك الأنرتلوكني ()23
كما ثبتت فعاليت��ه يف �إنقا�ص معامل �شدة
ال�صدفية مبق��دار ( )%75لدى ()%80 – 65
من املر�ضى.
املراجع:
Bolognia textbook 3rd edition.

l

Rook textbook 9th edition.

l

Jama dermatology journal.

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

مرحبا بكم ،نتابع مناق�شة حماية البيئة ومنع التلوث ،ك�أحد عوامل احلفاظ على ال�صحة العامة
والرقي بجودة احلياة .لقد حتدثنا فيما �سبق من �أعداد ،حول خماطر التلوث البيئي مثل تلوث الهواء( ،انظر
العددين  522و )523وهناك �أنواع �أخرى للتلوث مثل التلوث ال�ضوئي ،والتلوث ال�ضو�ضائي (ال�صوتي)
وهي الأخرى ذات م�ضار بالغة على �صحة الإن�سان .قد يعتقد البع�ض ب�أننا النزال �أف�ضل �ش�أنا من املدن
الكربى ولكن حتى �أن �صح هذا االفرتا�ض ف�إن التلوث يف ت�سارع متزايد ،والبد �أن نتكاتف الآن ملنعه قبل
�أن ي�ستفحل .لذلك علينا تعزيز وعينا حول منع التلوث ال�ضوئي ،حتى ال ي�صبح ما تبقى لنا من �سكون
الليل اجلميل ذكرى من املا�ضي .نعم ،فكم تغنى ال�شعراء ب�سماء الليل وقمره ،وبالنجوم و�سحر ملعانها يف
ليايل ال�صحراء اجلميلة .حقا كم هو مده�ش ت�أمل جمال الكون وعظمته بالنظر �إىل ماليني النجوم تنت�رش
املجرة وموقعنا ال�صغري يف الكون� .إنها
عرب الف�ضاء املظلم من ال�سماء� .إن ذلك يذكّ رنا مبدى �ضخامة
ّ
أي�ضا جتربة لظاهرة طبيعية جميلة تختفي تدريجيا من العامل وذلك ب�سبب التلوث ال�ضوئي.
� ً
�إن انت�شار امل�صادر ال�ضوئية �أدى �إىل تغيري طبيعة الليل ،وبالتايل حياة الإن�سان .وظهر �أي�ضا التلوث
ال�ضوئي الذي �أدى �إىل �أ�رضار مبا�رشة على ال�صحة ،و�أ�رضار غري مبا�رشة على البيئة والكائنات ف�ضلاً عن
الأ�رضار االقت�صادية ،وبالتايل ت�رضر جودة احلياة.
هدفك لهذا ال�شهر :تعزيز الوعي بخطورة انت�شار التلوث ال�ضوئي ،ومناق�شة طرق اكت�شاف م�صادره،
مع العائلة والأ�صدقاء.

كيف ن�ش�أ التلوث ال�ضوئي؟
قبل ( )50عاما� ،إذا دخل الليل فحل
الظالم ،ونظرت للأعلى متكنت ب�سهولة من
م�شاهدة ماليني النجوم ،وكذلك امل�ساحة
التبانة تتجلّى عرب
جمرة درب ّ
امل�رشقة من ّ
الظالم� .إن �أطفالنا الآن �أ�صبحوا ال يدركون
ذلك امل�شهد اجلميل �إال عند انقطاع الكهرباء،
�أو اخلروج �إىل ال�صحراء وت�أمل ال�سماء
يف الليل .وقدميا قبل اخرتاع امل�صباح
الكهربائي كان النا�س يف جميع �أنحاء
املعمورة ي�ستمتعون مب�شاهدة ال�سماء وما
فيها من جنوم ،وي�ستدلون بها يف �أ�سفارهم
برا وبحرا .وكانوا يخلدون �إىل النوم مبكراً،
فيما عا�شت احليوانات والكائنات احلية
متار�س مهامها وتتغذى يف �أوقات حمددة
من النهار� ،أو ت�صطاد فرائ�سها يف الليل.
وكذلك احلال �أي�ضا يف عامل النبات وت�أثرها
بال�ضوء جراء تعاقب الليل والنهار.
ومع تطور تقنيات الإ�ضاءة �رسعان ما
ا�ستبدل الإن�سان م�صادره ال�ضوئية الطبيعية
املحدودة وقليلة التوهج مب�صادر �ضوئية
�شديدة التوهج ،وبالغ يف �إ�ضاءة م�ساكنه
ومعامله و�شوارعه وحدائقه ،مما �أدى �إىل
(فو�ضى �ضوئية) قلبت الليل �إىل نهار .وبرغم
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فوائد الإ�ضاءة �إال �أن املزيد من التعر�ض
لل�ضوء يف الليل له �أ�رضار بالغة على �صحة
الإن�سان .ومل ت�سلم الكائنات الأخرى من
ت�أثري ال�ضوء ،حيث ا�ستغ ّل الإن�سان الإ�ضاءة
تكيف احليوانات طمعا يف املزيد من
لتغيري ّ
الإنتاج ،ومن �أجل التحكم يف زراعة بع�ض
املحا�صيل .وحتى ال�سماء اجلميلة مل ت�سلم
هي الأخرى من هذا التلوث الذي �ص ّنف فيما
بعد حتت م�سمى «التلوث ال�ضوئي» .ويقول
احلق تعاىل( :والليل �إذا يغ�شاها) (�سورة
ال�شم�س ،الآية � ،)4أي يغ�شى ال�شم�س حني
تغيب فتظلم الآفاق .فهذه فطرة اهلل وحكمته
�أن ينام الإن�سان يف الظالم احلالك ،و�أن تبقى
الظلمة لبقية كائنات الليل لتعي�ش وت�ستمر.
ويو�صي خرباء ال�صحة حول العامل
ب�رضورة �ضبط كمية الإ�ضاءة وتقليل
مدة التعر�ض .كذلك يجب تفادي الإ�ضاءة
املائلة �إىل الزرقة (� )cool whiteأثناء
الليل خا�صة يف املنازل .وللأ�سف ف�إن
تلك الإ�ضاءة �شائعة اال�ستعمال نظرا ل�شدة
�ضوئها! يف حني ينبغي ا�ستبدالها بالإ�ضاءة
املائلة �إىل الربتقايل ()warm white
لأنها ذات وهج منخف�ض منا�سب لوقت الليل.

ما هي ظاهرة (الوهج ال�سماوي)؟
نتيجة النت�شار التلوث ال�ضوئي ،يعي�ش اليوم ن�سبة
كبرية من �سكان العامل حتت �سماء ملبدة بوهج �سماوي
( )skyglowوهو �ضوء من �صنع الإن�سان ،يغمر
الأجواء في�سبب غب�ش ال�سماء وحمو النجوم من جمال
ر�ؤيتنا .مينع التلوث ال�ضوئي الآن م�شاهد درب التبانة
من حوايل ( )٪ ٨٠من �أرا�ضي �أمريكا ال�شمالية ،وذلك
مثبت بال�صور امل�أخوذة من حمطة الف�ضاء الدولية.
تظهر ال�صورة بق ًعا �ضخمة من القارة ،حيث �أن ال�ضوء
قوي �إىل الدرجة التي تبدو فيها ال�سماء متوهجة.
ميكنك مالحظة ت�أثري ال�ضوء ال�صناعي يف الليايل
امللبدة بالغيوم ،عندما تعمل الرطوبة على ارتداد
ال�ضوء ،مما يخلق �صبغة �شبه حمراء يف ال�سماء،

فيجعلها تبدو حقا متوهجة و ُتخفي النجوم خلفها،
جراء التلوث ال�ضوئي.
وهذا يحدث ّ
لكن م�شكلة تلوث ال�ضوء ال تتعلق فقط بعدم ر�ؤية
ّ
أي�ضا لها ت�أثريات على ال�صحة
�
بل
وح�سب
النجوم
ً
البيئية و�صحة الإن�سان عامة ،ناهيك عن هدر الطاقة
الثمينة فيما ال حاجة له� .إنه كلما زاد الطلب على
الطاقة  -بزيادة اال�ستهالك -يزداد ال�ضغط على
حمطات توليد الطاقة فرتتفع نفقات ت�شغيلها وتزداد
االنبعاثات امللوثة .وهكذا كلّما قللنا من ا�ستهالك
الطاقة فنحن ن�ساهم يف تقليل تلوث الهواء �أي�ضا،
وتقليل الهدر وبالتايل نحمي كوكبنا ونرقى ب�صحتنا
وجودة حياتنا.

املنا�سبات ال�صحية يف
هذا ال�شهر� :سبتمرب
 qالي���وم العامل���ي
ل�رسطان الغدد اللمفاوية
� 15سبتمرب.
 qالي���وم العامل���ي
للزهامير� 21سبتمرب.
qالي���وم العامل���ي
للقلب� 28سبتمرب.

�صورة ومعلومة طبية
ما هو ت�أثري التلوث على ال�ساعة البيولوجية للإن�سان؟
نحن تدريجيا نفقد نعمة كبرية تعتمد
عليها �أبداننا ،وهي نعمة الظالم� .إنها
مكملة لنعمة ال�ضوء .وال بد من تعاقب
ال�ضوء والظالم ل�ضبط �ساعة الب�رش ،مع
دورة الأر�ض� .إن الب�رش مثل معظم �أ�شكال
احلياة الأخ��رى على هذا الكوكب ،لديهم
ما ي�سمى ب�إيقاع ال�ساعة البيولوجية
الداخلية .وه��ذه دورة فطرية مدجمة
ب�أجهزة اجل�سم ،ومنتظمة لأمناط النوم
واال�ستيقاظ ،واجل��وع والن�شاط و�إف��راز
الهرمونات ودرج��ة احل���رارة .ذل��ك �إىل
ج��ان��ب �أهميتها لنمو الطفل اجل�سدي
والعقلي� .أما عن مدة �إيقاع الدورة فهي
تقريبا (مبعدل
ت�ستمر ملدة (� )24ساعة
ً
(� )١٢ساعة من كل من ال�ضوء والظالم)،
وي��ع��د ال�ضوء وخا�صة �أ�شعة ال�شم�س
وتعاقب النور والظالم� ،إ���ش��ارات مهمة
النتظام عمل ال�ساعة البيولوجية جراء

تثبيط وتقليل �إفراز
هرمون امليالتونني
الإي���ق���اع���ي .وت��ع��د
معظم م�صادر ال�ضوء
ال�صناعـــي املحلية،
كافية للت�سبب يف
ا�ضطرابات يومية لل�ساعة البيولوجية.
ومن �أمثلة تلك امل�صادر الإ�ضاءة داخل
املنازل واملباين التجارية ،وكذلك �إنارة
ال�شوارع واملعامل.
�إن امل�شكلة لي�ست يف الإ�ضاءة بحد
ذاتها ،بل يف الإكثار منها حتى ت�ؤدي �إىل
ا�ضطراب ال�ساعة البيولوجية .وكذلك يف
هدر الأموال (ثمن الوقود) حيث يتم �إلقاء
(توجيه) ال�ضوء �إىل ال�سماء مثال ،بد ًال
من ح�رصه على الأر�ض حيثما ت�ستدعي
احلاجة �إليه .وامل�شكلة الأخ��رى هي يف
زيادة الطلب على الطاقة مما ي�ؤدي �إىل

تعاقب النور والظالم يعمل على الت�أثري
على الدماغ وبالتايل تنتج تغيريات بتوقيتات
حمددة يف معظم �أن�سجة اجل�سم.

زي��ادة عمل وا�ستهالك مولدات الطاقة
والذي ي�ؤدي بدوره �إىل زيادة االنبعاثات
امللوثة للجو ،ف�ضلاً عن ال�رضر البيولوجي
للتلوث ال�ضوئي على الإن�سان واحليوان
والنبات.

تنبيه ..جميع املعلومات واملحتويات تهدف �إىل ن�رش الوعي ال�صحي و�إثراء الثقافة ال�صحية العامة فقط ،و يجب �أال ت�ستخدم لأي
�أهداف �أخرى مثل الت�شخي�ص �أو العالج ،وهي ال تغني ب�أي حال من الأحوال عن اال�ست�شارة الطبية املتخ�ص�صة من قبل الطبيب.
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�إدارة الوثائق واملحفوظات
يف عامل تقني مت�سارع

�ضابط مدين (متقاعد)
�إبراهيم بن حم�سن الزدجايل
ماج�ستري �إدارة الأعمال يف �إدارة
املوارد الب�شرية

متثل الوثائق واملحفوظات �شاه ًدا تاريخ ًيا على تاريخ الدولة ،ويعد �أر�شي ًفا وطن ًيا واجب احلفاظ
علي��ه كرثوة حقيقية ال غنى عنها ،وباتت الدول ت��ويل �أهمية ق�صوى لها بالرعاية واحلفظ وتوفري
نظام �آمن للحفظ و�سهولة العودة لها وتداولها وغريها من املميزات بالأنظمة .كما تقوم الوثائق
واملحفوظ��ات ب��دور مهم وحي��وي يف حي��اة امل�ؤ�س�سات ،حيث توف��ر هذه الوثائ��ق واملحفوظات
البيان��ات الواج��ب االطالع عليها ،كقاع��دة بيانات ي�سهل الرجوع لها كذل��ك ،هذا بالإ�ضافة �إىل
دوره��ا يف دع��م عملية القرار بامل�ؤ�س�سات ودعم توجهات و�سيا�س��ات داخلية �سع ًيا نحو التنظيم
والتن�سيق وحت�سني و�سائل االت�صال امل�ؤ�س�سي وزيادة الإنتاجية.
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يف اجلانب املقابل ميثل التقدم التقني ت�سهي ًال يف رقمنة و�أر�شفة
هذه الوثائق مع �رضورة وجود نظام �إلكرتوين لإدارتها والتعامل
معها ،يف �سبيل الرجوع لها ب�صورة �رسيعة ومن�سقة ،وذلك متا�ش ًيا
مع حاجة امل�ؤ�س�سة لذلك ،حيث متثل الدقة والثقة باملعلومات
املتوفرة بها ،هذا �إىل جانب التنظيمات والت�رشيعات التي تنظم
العمل بهذه العملية ،حيث تخ�ضع الوثائق لعملية تنظيم وفق امل�ؤلف
�أ�رشف �رشيف ،الذي ي�شري �إىل �أن هذه العملية «تعد �ضبطا علميا
للوثائق الناجتة عن �أداء الأعمال والأن�شطة بدءاً من الإنتاج ومروراً
باملعاجلة وحتى ال�صيانة والنقل للحفظ الدائم ،وهذه العملية تعد
علما ديناميكيا يتناول املعلومات املدونة من �أجل حتقيق الإفادة
منها حاليا وم�ستقب ًال ب�أقل تكاليف وبعملية �أكرث فاعلية».
كما �أن �إدارة ه��ذه الوثائق واملحفوظات ي�ساهم يف العمل
على حتديد �أهميتها و�أولوية حفظها ،و�سهولة الرجوع لها ،وكذلك
توفري البيانات وفق االحتياجات ،منها ما ي�ضمن حقوق العاملني
وامل�ستفيدين من اخلدمات احلكومية كذلك ،مع توفريها للباحثني
واملهتمني ،كما ت�ساهم هذه الإجراءات يف تخفيف عبء التخزين على
الوحدات التابعة.
وتنق�سم الوثائق من حيث ال�شكل وفق املخت�صني �إىل ثالثة �أنواع،
منها (املكتوب ،املرئي ،امل�سموع) ،كما توجد الر�سومات واخلرائط
والوثائق الإلكرتونية وو�سائل الإعالم املتعددة من الأفالم ور�سائل
الربيد الإلكرتوين والو�سائط كذاكرات التخزين .كما ت�أتي الوثائق يف
عدد من ال�صيغ كقواعد البيانات املرجعية وقواعد الن�صو�ص الكاملة
وقواعد البيانات الببليوغرافية ،ومنها قواعد البيانات الإح�صائية،
كما تختلف الوثائق احلكومية واملتوفرة باملواقع احلكومية
املخت�صة كالبحوث والدوريات والتقارير والن�رشات واخلطابات
ونحو ذلك.
اجلدير بالذكر يف �أن الوثائق تتكون من عنا�رص ثالثة ال غنى
عنها� ،أولها �أن تكون م�صدراً للمعرفة (�أي معلوماتية) ،وثاين هذه
العنا�رص قوة الإثبات� ،أما ثالث العنا�رص فهو �أهمية املعلومات
الواردة للباحثني واملهتمني� .أما املحفوظات فهي ح�سب امل�صادر
ت�شري �إىل احلفظ من ال�ضياع والتلف ،ويقال حفظ ال�رس (�أي �صونه
وكتمانه).
وتعرف �إدارة الوثائق وفق الكاتب �صالح ال�صاوي ب�أنها« :برامج
الأر�شيفات الوطنية للتدريب على �إدارة الوثائق الإلكرتونية يف كونها
�إدارة الوثائق والأن�شطة الإداري��ة املرتبطة ب�إن�شائها و�صيانتها
وا�ستخدامها ،وتقرير م�صريها النهائي من �أجل الو�صول لوثائق
كافية ذات جودة عالية ومنا�سبة لل�سيا�سات ومعامالت احلكومة/
فعالة واقت�صادية ،ويت�ضمن ذلك املراقبة
امل�ؤ�س�سة وحتقق �إدارة ّ
الفعالة واملنهجية لإن�شاء وا�ستالم و�صيانة وا�ستخدام والتخل�ص من
ّ
الوثائق».
كما ت�شتمل عملية �إدارة الوثائق على برامج و�أنظمة عمل يحتوي
على ال�سيا�سات واملوا�صفات وتوزيع امل�س�ؤوليات والكفاءات ،كما
يجب و�ضع الإجراءات والأدلة وموا�ضع الت�صديق عليها ،ثم ن�رشها،
بجانب عدد من اخلدمات لتنظيم الوثائق و�إدارة ا�ستعمالها واحلفاظ

للوثائق الإلكرتونية خ�صائ�ص ت�ساهم يف تعزيز
�أهميتها وفوائدها ،منها قدرتها الهائلة على تخزين
معلومات كبرية يف حيز �إلكرتوين ال يذكر ،وتتميز
كذلك ب�سرعة اال�سرتجاع والفرز والنقل من مكان
�إىل �آخر يف ظرف زمني قليل جد ًا
عليها ،وتتميز برامج �إدارة الوثائق واملحفوظات يف كونها متثل
توثيق ًا للأحداث ال��واردة بالوثيقة واملعلومات ،كما ت�شمل هذه
الربامج وتتيح ا�ستغالل الوثيقة وتداولها وربطها بالأحداث املالئمة
لها والغاية املنا�سبة ،بجانب �ضمان عملية �سالمتها وعدم الت�شويه
بحذف �أي ج��زء منها ،وبالتايل تكون ه��ذه الربامج �ضمن خطة
ممنهجة لنظام �إدارة الوثائق.
هذا بجانب عملية الرتميز والتي تعني �إعطاء رموز للمجموعات
ذات الت�صنيف حتى ي�سهل العودة لها والتعامل معها ،وميكن �أن
أرقاما �أو خليطا بينهما ،هذا بالإ�ضافة �إىل
يكون الرمز حروفًا �أو � ً
عملية الفهر�سة والتي يتم خاللها �إن�شاء فهار�س تو�ضح ما حتتويه
�أنظمة احلفظ من وثائق ومعلومات يتم ت�صنيفها وترميزها ،وت�ضم
عناوين �أو م�سميات للملفات والرموز ،وبع�ض البيانات ذات االرتباط،
وبع�ض الفهار�س يتم ترتيبها هجائ ًيا ح�سب احلروف ،ومنها ما هو
مو�ضوعي ل�سهولة التعامل معها.
وي�شري الكاتب الأ�ستاذ الدكتور من�صف الفخفاخ يف ورقته
املعنونة (املوا�صفات واملقايي�س يف جمال الوثائق واملحفوظات)
يف �أن �إجراءات �إعداد نظام �إدارة الوثائق تتمثل فيما يلي:
 rاختيار الوثائق مو�ضوع نظام الأر�شفة .ويتمثل ذلك يف حتليل
متطلبات الإطار القانوين و�صالحيات الت�رصف.
 rحتديد مدة اال�ستبقاء .مع �رضورة الأخذ يف احل�سبان حقوق
وم�صالح الأطراف املرتبطة بالوثيقة ،ومواجهة االحتياجات احلالية
وامل�ستقبلية لذلك.
 rدمج الوثائق .وبها يتم الربط بني الوثيقة واجلهة املن�شئة،
وظرفية الن�شاط املت�سبب يف �إن�شائها ،ومدى ارتباطها بوثائق �آخرى.
 rالت�سجيل .ويتم ت�سجيلها عند �إدخالها النظام لال�ستدالل عليها
ووفق ًا للنظام و�إجراءاته املتبعة.
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 rالت�صنيف .وهو ت�صنيف الوثائق ح�سب معايري يتم حتديدها
بالنظام وفق �أعمال امل�ؤ�س�سة وعادة ما يرمز لذك ب�أرقام ورموز.
 rالتخزين واملناولة .بطبيعة احلال يتم تخزين الوثائق يف
�أوعية ونظام قابل للتداول وفق �أ�س�س ومعايري ،كما يكون هنالك
م�سار لتداول الوثائق وتناولها مع �صالحيات معتمدة لأفراد بالنظام
قادرين على ال�سماح للوثيقة بالتداول وفق الإجراءات املحددة �سلفاً.
 rاالط�لاع على الوثائق .البد من وج��ود هياكل تنظم العمل
بالنظام ،مع حتديد ال�صالحيات ومن هم الأ�شخا�ص املخول لهم
باالطالع.
 rترك الأثر .البد من و�ضع �أثر حلركة الوثيقة وتداولها واالطالع
عليها ،تعزيزاً مل�س�ألة احلفظ الأمنية و�إجراءات التدقيق الالحقة.
 rمتابعة جتديد مكان الوثائق .وغالبا ما يتم توثيق حركة
الوثائق وذلك ل�ضمان حتديد موقعها والعودة لها عند احلاجة.
 rتطبيق امل�صري النهائي .وهنا يق�صد مبوعد �سحب الوثائق من
النظام بعد انتهاء �صالحيتها ،والت�أكد من عدم ارتباطها و�إنهاء كافة
املتعلقات �أو �أي نزاع قانوين مث ًال �أو مطالبات م�ستقبلية.
 rاملراقبة والتدقيق .البد من وجود رقابة ومتابعة دورية للت�أكد
من تطبيق �إجراءات النظام يف التعامل مع الوثيقة مع تقدير الهياكل
وال�صالحيات واجلوانب املرتبطة بعمل النظام.
 rالتدقيق والرقابة .البد من مراجعة منتظمة للت�أكد من تطبيق
�أ�س�س النظام وال�سيا�سات اخلا�صة املو�ضوعة بعمل هذا النظام مع
رفع التقاير املخت�صة للتطوير ولتفادي الأخطاء.
 rالتدريب .ال غنى عن التدريب للأ�شخا�ص الذين يعملون على
النظام� ،سع ًيا لتطبيق املوا�صفات العاملية يف الأنظمة املعمول بها
يف �إدارة الوثائق وتواك ًبا مع التقدم التقني يف ذات املجال.

�إدارة الوثائق �إلكرتوني ًا
تكمن فكرة �إدارة الوثائق �إلكرتوني ًا يف اال�ستغناء عن التداول
الورقي وتكون التعامالت بني امل�ؤ�س�سات والأفراد �إلكرتون ًيا ،و�ساعد
التقدم التقني يف ذلك كثرياً ،وي�ستخدم هنا م�صطلح الإدارة الإلكرتونية
والتي تنتقل بها امل�ؤ�س�سات واجلهات من الطابع التقليدي للعمل �إىل
الطابع التقني من بريد وتداول وغريها من اجلوانب املت�صلة ،ومن
هنا جاءت �إدارة الوثائق �إلكرتونيا للتكامل مع هذا امل�سعى ال�سابق،
وبطبيعة احلال تت�ضمن �إدارة الوثائق واملحفوظات �إدارة ال�صفحات
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الأنظمة الإلكرتونية تقدم احللول ال�سريعة
والعملية العاجلة لأي زيادة يف متطلبات التخزين
للوثائق واملحفوظات ،وت�ضفي كذلك التح�سني
على جودة العمل وتنمية قرارات �إداراته

�إدارة الوثائق واملحفوظات وح�سن تنظيمها
له �أبعاد وفوائد ت�ساهم يف تعزيز قيمة
التقنية يف حت�سني الأو�ضاع االقت�صادية
وخلق فر�ص الرت�شيد وتعزيز الإنتاجية

الثابتة لها ،وكذلك الفئات الالحقة من �إدخال البيانات وا�سرتجاع
املعلومات وطرق الفهر�سة وغريها من العمليات ذات االرتباط.
ونظراً للأهمية التي تكتنفها هذه الإدارة الإلكرتونية للوثائق
واملحفوظات ،فهي تقدم ميزات �أهمها تخزينها لعدد كبري من
املعلومات يف م�ساحات �إلكرتونية �ضئيلة جداً ،كما تقدم الإدارة
الإلكرتونية �رسعة ا�سرتجاع والبحث عن املعلومات والفرز ،هذا
بجانب نقل الوثائق واملعلومات بها من مكان �إىل �آخر يف ظرف
�أجزاء من الثواين.
كما تقدم الأنظمة الإلكرتونية احللول ال�رسيعة والعملية العاجلة
لأي زيادة يف متطلبات التخزين للوثائق واملحفوظات ،وت�ضفي
كذلك التح�سني على ج��ودة العمل وتنمية ق��رارات �إدارات���ه بحكم
رجوعها لبيانات ومعلومات ذات دقة وموثوقية حمفوظة بالنظام،
مع حت�سني اخلدمات املقدمة للمراجعني.
وعند االنتقال للحديث عن �أهمية التحول الإلكرتوين يف �إدارة
الوثائق واملحفوظات بامل�ؤ�س�سات ،فغالبا ما ن�سعى لإبراز �أن هذا
التحول الذي �أ�صبح مطلبا ملّحا ال غنى عنه وال منا�ص يف �سبيل
جماراة التطور يف اخلدمات وال�رسعة والدقة والإيجابيات الكبرية
التي تقدمها التقنية يف العامل احلايل .كما �أن هذه الإجراءات ت�ساهم
يف خف�ض التكاليف يف املوارد املالية والب�رشية ،مع دورها العملي
يف حتديد م�ؤ�رشات القيا�س يف الأداء ،بجانب توحيد قاعدة بيانات
امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص ذات املظلة الواحدة يف
امللكية �أو اخلدمات �أو املجموعة التي تتبع لها ،مع حت�سني التناف�سية
بني قريناتها من امل�ؤ�س�سات والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا.
كما ال يخفى هنا ب�أن هذا التحول يعتمد على عدد من الركائز
الأ�سا�سية للنجاح ،منها وعي اجلهة التي تتبنى هذا التحول وتتطلع
له ،ومدى الإدراك للخدمات التي �سوف يقدمها هذا النظام منها
توافر الوثائق ب�رسعة وتنظيم وي�رس ،كما (للإنرتنت) دور كبري

يف هذه العملية ،وميثل النظام الإلكرتوين عمو ًدا �أ�سا�س ًيا يف هذا
اجلانب ،كذلك فالنظام يكون متكاملاً ومرتابطً ا يدعم وظائف منها
الرقابة والتخطيط يف حفظ الوثائق ،وينظم عملية تداولها وحفظها
وا�سرتجاعها ،وبه عدد من الأنظمة الفرعية ووظائف خمتلفة ،كما
ميكن لهذا النظام �أن يحتفظ بتاريخ وم�ستقبل املنظمة يف �آن وعملها
احل��ايل ،ناهيك عن قدرته يف و�ضع اخلطط امل�ستقبلية التنب�ؤية،
بجانب قدرته على توفري التقارير الدورية ال�رسيعة حول الأداء.
ويف ا�ستعرا�ض �رسيع لأ�س�س حفظ هذه املحفوظات ،ف�إنه يجب
مراعاة االحتفاظ بالوثائق التي حتتوي على معلومات وذات �أهمية
تفادي ًا للتكد�س وزيادة العبء على النظام ،مع ا�ستخدام �أوعية احلفظ
املنا�سبة وفق الفهار�س والرموز كعمل تنظيم بحت .هذا بجانب عدم
حفظ امل�سودات �إال يف احلاجة امللّحة مع �رضورة التقيد بالرتتيب
الزمني الالئق لهذه املحفوظات دون ع�شوائية.
�أما عملية تقييم الوثائق وفرزها ،فوفق ما يراه املخت�صون متر
بعدد من املراحل ،حيث تخ�ضع الوثائق �أو ًال بعد انتهاء مدة ا�ستبقائها
باجلهات اخلا�صة بها �إىل متحي�ص من قبل اللجنة املخت�صة باجلهة
امل�رشفة على نظم املحفوظات والوثائق ،ويهدف هذا الإج��راء يف
حتديد الوثائق ذات القيمة واحلاجة للحفظ الدائم ،ثم يتم �إ�صدار
قائمة بها وفق النماذج املعدة لذات الغر�ض ،ثم يتم التدقيق بالقوائم
واملراجعة النهائية ،ويتم ت�سليمها الحق ًا للجهة املخت�صة باحلفظ،
وبالتايل ت�ؤول م�س�ؤوليتها لهذه اجلهة ،وتخ�ضع لأنظمتها.
وهنالك عملية الإتالف والتي غال ًبا ما تخ�ضع ملراجعة وم�صادقة
من قبل اللجان املخت�صة ،ويتم �إتالف هذه الوثائق بعد موافقتها،
ويتم اتباع النظام املعمول به يف اجلهة املخت�صة مع �رضورة توثيق
العملية بكافة التفا�صيل املتعلقة بالوثيقة وموعد الإتالف والظروف
املحيطة وكذلك امل�شاركني يف العمل.
اجلدير بالذكر �أن �إدارة الوثائق واملحفوظات وح�سن تنظيمها
له �أبعاد وفوائد ت�ساهم يف تعزيز قيمة التقنية يف حت�سني الأو�ضاع
االقت�صادية وخلق فر�ص الرت�شيد وتعزيز الإنتاجية ،ناهيك عن
دوره��ا يف حت�سني �سبل و�أدوات التوا�صل ،كما لذلك دور يف رفع
م�ستوى الوعي املجتمعي ب�أهمية الوثائق يف احلياة ال�شخ�صية
وحياة امل�ؤ�س�سات ودوره��ا يف حفظ احلقوق ،وت�ساهم كذلك هذه
الوثائق وتداولها بني الأفراد يف تعزيز روابط العدالة وحرية التداول
واالعتزاز بالتاريخ وم�آثر الدولة وخا�صة التي تربز تاريخ و�إرث
الدول وحكوماتها ،ومن هذا املنطلق تتج�سد �أهمية الوثائق ودورها.
كما للوثائق الإلكرتونية خ�صائ�ص ت�ساهم يف تعزيز �أهميتها
وفوائدها ،منها قدرتها الهائلة على تخزين معلومات كبرية يف
حيز �إلكرتوين ال يذكر ،وتتميز كذلك ب�رسعة اال�سرتجاع والفرز

والنقل من مكان �إىل �آخ��ر يف ظرف زمني قليل ج��داً .كما تتميز
بالدقة واالعتمادية ،وتعمل احلوا�سيب والأنظمة ملنع الأخطاء غري
ال�رضورية ،مع توفري مرونة عالية للت�صفح.

ال�صعوبات التي تواجه
�أنظمة الوثائق واملحفوظات
بطبيعة احلال نظم �إدارة الوثائق واملحفوظات البد �أن يواكب
ذلك حتول �إلكرتوين ،حيث يعد ذلك ع�صب الأنظمة التقنية ،وبات
بال �شك بعد التقدم التقني الهائل للم�ؤ�س�سات ا�ستغالل ذلك مبا يخدم
تطلعاتها و�أهدافها احليوية.
ومن �أهم املعوقات التي تواجه هذه الأنظمة اخلوف من التغيري،
وتداخل الهياكل الوظيفية وال�صالحيات ،بالإ�ضافة �إىل غياب الدعم
املايل.
�أما عند احلديث ب�شكل �أعمق يف �أنظمة �إدارة الوثائق واملحفوظات،
فهنالك عدد من ال�صعوبات منها عدم وجود �أنظمة للتعامل مع
الوثائق وتقادمها و�سبل التخل�ص من املنتهية �صالحياتها� ،أي�ض ًا
عدم وجود نظم وت�رشيعات تنظم العمل يف تداول الوثائق والتو�صيف
والفهر�سة .مع �رضورة ا�ست�صالح و�إيجاد م�رشوع متكامل البناء
قبل اخلو�ض يف جتربة ه��ذه الأنظمة من بنية وهياكل وتنظيم
و�صالحيات وكوادر مدربة .هذا بالإ�ضافة �إىل �رضورة وجود الإدارة
املتقدمة ودعمها الكامل ،مع توفري املوارد املالية الالزمة ,حيث �إن
مثل هذه الأنظمة حتتاج للمراجعة والتقومي وال�صيانة ،مع مراعاة
مواكبة التقدم يف �شتى املجاالت املرتبطة.
و�إيجازاً ملا �سبق ،متثل النظم الإلكرتونية للوثائق واملحفوظات
يف كونها �أنظمة ت�ساهم يف معاجلة البيانات الواردة لها وحتويلها
لوثائق �إلكرتونية تخدم الأه���داف املتوخاة منها ،كما �أن هذه
الأنظمة غالب ًا ما ترتبط بنظم فرعية وظيفية خمتلفة يف الهياكل
الوظيفية ،وهي نظم تدعم وظائف الإدارة والتخطيط والتنظيم
والرقابة والتوجيه ،وت�رسد هذه الوثائق ما�ضي وحا�رض امل�ؤ�س�سات
ؤ�رشا
واحلكومات وتتنب�أ بامل�ستقبل يف ظل املعطيات ،كما متثل م� ً
ومعطيات للقيا�س والوقف على الأداء يف �سبيل حت�سني �أوجه العمل
والإنتاجية ،وتظهر العوائق والأخطاء التي يجب الوقوف عليها،
بجانب التقارير الدورية عن الأعمال التي �أجنزت من قبل امل�ؤ�س�سات.
ونحو �إدارة فاعلة لهذه الوثائق واملحفوظات هنالك �أركان ال
حياد عنها يف هذه الإ�سرتاتيجية� ،أهمها حتديد م�صادر الوثائق
واملحتوى الإلكرتوين وتنظيمه ،وتن�سيق اجلهود لتكامل الوثائق
واملحتوى الإلكرتوين ،وت�أهيل القوى الب�رشية العاملة يف هذا املجال،
وكذلك ت�سهيل الو�صول للوثائق واملحتويات الإلكرتونية.
امل�صادر :
 lم�أمون ح�سن �سعد ،بناء نظام ع�رصي للوثائق واملحفوظات
(الكتاب التوثيقي للندوة املنعقدة مبعهد الإدارة العامة ب�سلطنة عمان
للفرتة من � 30-28أكتوبر  2007م ،معهد الإدارة العامة ،م�سقط.
� lأ�رشف ال�رشيف ،تقييم الوثائق الأر�شيفية ،دارة الثقافة العلمية،
جامعة القاهرة ،القاهرة2002 ،م.
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والية مطرح تقع يف اجلزء ال�شمايل
ال�رشقي من �سلطنة ُعمان ،مطلة
عل��ى �شاطئ بحر عم��ان ،وهي
من �أعرق و�أهم املدن يف التاريخ
ال ُعم��اين ،وبه��ا مناط��ق عديدة
كمطرح الك�برى ،الوطية ،روي،
وادي ع��دي ،عين��ت ،الق��رم,
وميناء الفحل.
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مطرح :لهذا اال�سم داللة تاريخية تفيد
�أن ال�سفن كانت (تطرح على مر�ساها) �أي
تر�سو ال�سف��ن ،وتط��رح ب�ضائعها هناك.
ُتعد والية مطرح من �أهم املدن ال ُعمانية
املكتظ��ة بالأف��واج ال�سياحي��ة ،القادمة
من داخل ال�سلطنة لتميزها بوجود �سوق
تقلي��دي كبري متن��وع ،وامل�سم��ى (�سوق
مط��رح) وال��ذي يع��رف �أي�ض��ا ب��ـ �سوق
(الظالم) كما ه��و متعارف يف ال�سلطنة،
ويرج��ع ال�سب��ب لإط�لاق ه��ذه الت�سمية
لكرثة الأزقة وال�سكك التي ت�صطف عليها
املتاج��ر ،بحيث حتجب عن ه��ذه الأزقة
�أ�شع��ة ال�شم�س خالل النه��ار وتت�ضاعف
العتمة يف الأيام الغائمة فيحتاج حينها
ال�سائ��ر �إىل �ض��وء م�صب��اح لك��ي يحدد
خطواته .ويع��رف �سوق مط��رح بالطابع
التقلي��دي الرتاثي املتن��وع باملقتنيات
وامل�شغ��والت اليدوية القدمي��ة ،والعديد
من ال�سلع واللب��ان ال ُعماين املنت�رش بني
�أروقة هذا ال�سوق.
�سوق مطرح بني املا�ضي و احلا�ضر
كان بناء ال�سوق يف ال�سابق من الطني
و�سعف النخيل ،وه��ي املواد التي كانت
تالئم ارتفاع درج��ات احلرارة وظروف
البيئ��ة ال�صعبـ��ة يف ذل��ك الوق��ت ،وق��د

قام��ت بلدية م�سق��ط بتجميل��ه وجتديده
من خ�لال تزيين��ه بزخ��ارف م�ستوحاة
م��ن املالم��ح ال ُعماني��ة م�ستخدم��ة يف
ذل��ك خامات من البيئة املحلية ليحافظ
عل��ى طابع��ه املحل��ي التقلي��دي املميز،
بالإ�ضاف��ة �إىل قي��ام البلدي��ة بر�ص��ف
طرقاته و�سكك��ه و�أزقته لتوف�ير الراحة
للمرتادي��ن واملت�سوق�ين وزوار ال�س��وق.
و�شم��ل التطوي��ر جمموعة م��ن العنا�رص
والأماك��ن الرئي�سي��ة بال�س��وق مبا يربز
املالم��ح املعمارية العمانية الإ�سالمية،
حي��ث ت�ضم��ن امل��شروع عـم��ل �أ�سق��ف
ب�أ�شكال م�ستوحاة من ال�سقوف العمانية
التقليدية ،كما متت �إعـادة و�ضع ال�سالمل

والي��ة مطرح تعد من �أه��م املدن
ال ُعمانية املكتظة بالأفواج ال�سياحية،
القادمة من داخل ال�سلطنة لتميزها
بوجود �سوق تقليدي كبري متنوع،
وامل�سمى (�سوق مطرح)
ب�ش��كل منظ��م �أم��ام املح�لات ب�أ�ش��كال
هند�سية جديدة وجذاب��ة ،بالإ�ضافة �إىل
تن�سي��ق �شكل ول��ون واجه��ات املحالت
التجاري��ة وم��واد البن��اء امل�ستخدم��ة،
وكذلك توحيد لوحات املتاجر من حيث
الأبعـاد والربوز وال�ش��كل ،وكذلك قامت
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البلدي��ة ب�إعـادة ت�صمي��م مداخل ال�سوق
عـل��ى �ش��كل �أقوا���س ُعماني��ة وتوحي��د
املنظر العام لها.
يتمازج روعة �سوق مطرح ب�إطاللته
مع كورني�ش مطرح وهو عبارة عن مم�شى
بحري ميتد مل�سافة ( )3كيلومرتات على
ط��ول الواجه��ة البحرية ملدين��ة مطرح،
وت�صط��ف عل��ى طول��ه جمموع��ة م��ن
املطاع��م واملقاهي والأ�س��واق ،وميكنك
من��ه م�شاهدة مين��اء ال�سلط��ان قابو�س
من جهة والتكوينات ال�صخرية اجلميلة
جلب��ال احلجر و�أب��راج املراقبة من جهة
�أخ��رى ،كم��ا يوجد يف الط��رف ال�شمايل
م��ن الكورني���ش �سوق للأ�سم��اك وميناء
�رشاع��ي خ�لاب ،وتهيم��ن قلع��ة مطرح
على الطرف ال�رشقي من امليناء.
ومت��ى ما غ��ادر الزائر �س��وق مطرح
تودع��ه قلع��ة مط��رح التاريخي��ة الت��ي
ما���ض تليد ،وتقف
تكمن ب�ين زواياها
ٍ
ه��ذه القلع��ة �شاخم��ة �أم��ام البحر ويف
طياته��ا �أح��داث ووقائ��ع �شاه�� ًدا �آمي ًنا
عليها.
تق��ع قلع��ة مط��رح يف �أعل��ى كتل��ة
�صخري��ة كب�يرة غ�ير منتظم��ة ال�ش��كل
حتاط به��ا املرتفعات ال�صخرية باجلزء
اجلنوب��ي ال�رشقي ،يحدها جه��ة الغرب
منها �سوق مطرح ال�شه�ير ،فيما يحدها
جه��ة ال�شم��ال ال�رشي��ط ال�ساحل��ي لبحر
ُعم��ان� ،إذ يبلغ ارتف��اع ال�صخرة املقام
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ترا) فيما
عليه��ا القلع��ة �أكرث من ( 40م� ً
ي�صل حميطها ما يقارب الـ ( 391مرتا).
وتبعد القلعة ع��ن منطقة م�سقط القدمية
وقلعتي اجلاليل واملرياين بوالية م�سقط
ما يقارب الـ ( 3كيلومرتات) ،فيما تبتعد
ع��ن منطقـة حي بيت الفلــ��ج الذي يقــع
ب��ه مع�سكر بي��ت الفل��ج ال��ذي ي�ضم من
بيــ��ن معامل��ة التاريخي��ة وال�سياحي��ة
متح��ف ق��وات ال�سلطان امل�سلح��ة (قلعة
بي��ت الفل��ج) مب�ساف��ة ت�ص��ل �إىل حوايل
( 2.500كم).
وم��ن خ�لال املوق��ع املمي��ز
والإ�سرتاتيج��ي احلي��وي ال��ذي تنفرد به
القلع��ة فقد حظي��ت بالعناية من احلكام
وال�سالطني ع�بر احلقب املختلفة ،وظهر
وا�ضح��ا يف عه��د دول��ة �آلبو�سعيد
ذل��ك
ً
م��ن خ�لال احلف��اظ عل��ى �أ�س��وار القلعة
و�أبراجه��ا وترميمه��ا املتت��ايل ،فيم��ا
قام��ت وزارة ال�تراث والثقاف��ة (�آن��ذاك)
يف ع��ام (1400هــ��ـ1980/م) ب�إجراء
بع�ض الرتميم��ات بالقلع��ة ،وذلك ب�أمر
م��ن جاللة املغف��ور له ب���إذن اهلل تعاىل
طيب اهلل ثراه.
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ّ
حتت�ض��ن والية مط��رح �أه��م و �أ�شهر
مين��اء بال�سلطن��ة وهو مين��اء ال�سلطان
قابو���س ،وميث��ل ه��ذا املين��اء �أهمي��ة
�إ�سرتاتيجية و�سياحية عظيمة وهو بوابة
ُعمان املفتوحة على العامل.
ويتمي��ز مين��اء ال�سلط��ان قابو���س

مبوقع��ه الفريد ب�شمال والية مطرح ذات
الأهمي��ة التاريخية العظيمة ،حيث تعود
�أهمي��ة مطرح كونه��ا ن�ش���أت باملا�ضي
ع�بر اتخ��اذ االت�صال بني مين��اء م�سقط
واملناطق التي تقع بداخل �سلطنة عمان.
حيث كانت �سفن ال�سلع تفرغ ما حتتويه
مبيناء م�سقط ثم تنتقل عرب قارب �صغري
�إىل مطرح ويتم حتميل ما مت تفريغه من
�سل��ع بوا�سطة القواف��ل لت�صل �إىل البالد،
ويبع��د ه��ذا املين��اء ع��ن غ��رب م�سق��ط
بحوايل ميل بحري واحد.
كما يق��ع ه��ذا املين��اء يف ملتق��ى
الط��رق التجارية املختلف��ة من ناحيتي
ال��شرق والغرب و هذا م��ا يجعل امليناء
يحت��ل مكان��ة ممي��زة ب�ين املوان��ئ
الأوروبي��ة و الأفريقي��ة ،وم��ع حتدي��ات
الع�رص وحاجة ال�سلطنة ملواكبة التنمية
ال�شامل��ة واحتياجاتها �أ�صبح امليناء ال
يكف��ي ل�سد هذه احلاجات ،وب��د�أ التفكري
واالهتم��ام ببن��اء موان��ئ �أخ��رى يف
حمافظ��ات ال�سلطن��ة ،وبالفع��ل مت نق��ل
امله��ام التجاري��ة التي يق��وم بها ميناء
ال�سلط��ان قابو���س �إىل مين��اء �صح��ار،
وبذلك مت حتويله �إىل ميناء �سياحي.
متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
يقع متحف ق��وات ال�سلطان امل�سلحة
يف منطق��ة بي��ت الفل��ج – دار�سي��ت
التابع��ة لوالي��ة مط��رح يف حمافظ��ة
م�سقط ،وافتت��ح متح��ف ق��وات ال�سلطان

يعد متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
املتحف الع�سكري الوحيد بال�سلطنة
وال��ذي من خالله ي�ستطيع الزائر
االط�ل�اع على ال��ت��اري��خ العماين
الع�سكري منذ ف�ترة عُ ��م��ان قبل
الإ�سالم �إىل ع�صر النه�ضة
امل�سلح��ة يف احلادي ع�رش م��ن دي�سمرب
ع��ام 1988م حت��ت الرعاي��ة ال�سامي��ة
للمغف��ور ل��ه جالل��ة ال�سلط��ان قابو���س
طي��ب اهلل ث��راه ،ويع��د املتح��ف �إطاللة
على تاريخ ُعمان الع�سكري عرب مراحله
لا يف قلع��ة بيت الفلج
املختلف��ة  ،متمث� ً
التاريخية التي مت بنا�ؤها يف عهد ال�سيد
�سعيد بن �سلطان يف عام 1845م.
ويعد متحف قوات ال�سلطان امل�سلحة
املتح��ف الع�سك��ري الوحي��د بال�سلطن��ة
والذي من خالله ي�ستطيع الزائر االطالع
على التاريخ العماين الع�سكري منذ فرتة
ُعمان قب��ل الإ�سالم �إىل ع��صر النه�ضة،
وذل��ك م��ن خالل قاع��ات املتح��ف وما
حتتوي��ه م��ن �أ�سلح��ة و�ص��ور ووثائ��ق
تاريخي��ة تنق��ل الزائر �إىل تل��ك الع�صور
لي�شه��د ق�ص��ة االنت�ص��ارات والأح��داث
الع�سكري��ة الت��ي حتكيه��ا كل قاع��ة من
قاعات املتحف ،و�سيالحظ الزائر التطور
الكب�ير الذي �شهدت��ه الع�سكرية ال ُعمانية
من بع��د عام 1970م ،كم��ا �أن املتحف
يحت��وي عل��ى معر���ض خارج��ي يحوي
الكث�ير م��ن املع��دات احلربي��ة والتي قد
�سبق و�أن ا�ستخدم��ت يف قوات ال�سلطان
امل�سلح��ة مث��ل املركب��ات والدباب��ات
والطائرات وال�سفن.
وتعد مطرح من �أهم املراكز التجارية
واالقت�صادية يف ال�سلطنة لوجود العديد
م��ن امل�ؤ�س�س��ات االقت�صادي��ة والبن��وك
املحلية والعاملية و�سوق م�سقط للأوراق
املالي��ة وغرفة جت��ارة و�صناعة عمان،
والعديد من ال�رشكات واملراكز التجارية.
83

العــدد 525
�سبتمرب 2020

ًً
بعيدا عن املركزية ..
عني على نه�ضة املحافظات

�سهيل بن نا�صر النهدي
حمرر �صحفي بجريدة الوطن العمانية

فتحت الإجراءات اجلديدة املتعلقة بتو�سيع �صالحيات املحافظات املجال لبدء مرحلة
عمل جديدة بعي ًدا عن (املركزية) ،وهذا الأمر هو واحد من �أهم املحاور التي �أ�شار �إليها
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ يف �أول
اجتماع تر�أ�سه جاللته ـ �أبقاه اهلل ـ بعد الت�شكيل الوزاري اجلديد ،حيث �أ�شار جاللته �إىل �أن
الدولة ما�ضية يف �إعطاء املحافظات واملحافظني جل االهتمام مبا ميكنهم من النهو�ض
والتطوير مع منح املحافظني ال�صالحيات الالزمة لتمكينهم من اال�ضطالع مب�س�ؤولية
تن�شيط االقت�صاد واال�ستثمار والتجارة وغريها من امل�سارات بعي ًدا عن املركزية.

�إن املتمعن يف جملة (بعي ًدا عن املركزية)
يجد ب�أن هذه العبارة كافية لفتح م�سارات عمل
جدي��دة ت�شمل تن�شي��ط االقت�ص��اد واال�ستثمار
والتج��ارة ،فقد حان الوق��ت لتبد�أ املحافظات
يف التناف���س م��ن �أج��ل تعزي��ز املنظوم��ة
االقت�صادية لديها ،وال�سعي �إىل �إيجاد م�صادر
اقت�صادية نافعة ل��كل حمافظة ،فمع انتعا�ش
احلرك��ة االقت�صادي��ة واال�ستثماري��ة يف
املحافظ��ات� ،ستنتع���ش العديد م��ن املجاالت
احلياتية واملجتمعية باملحافظات ،وبالتايل
يكت�سب هذا التوجه �أهمية كبرية لأنه �سي�ساهم
يف �أن تعمل املحافظات على متكني مقدراتها
ومواقعها وما مييزها �أو تتمتع به من ثروات
و�إمكاني��ات يف تطوي��ر ذاتها وتعزي��ز ال�ش�أن
االقت�صادي والتجاري فيها .
�إح��دى ع�رشة حمافظ��ة يف ال�سلطنة ،وكل
حمافظ��ة من هذه املحافظات تتميز مبقدرات
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وث��روات و �إمكان��ات مييزه��ا ع��ن غريها من
املحافظ��ات ،وه��ذا التمي��ز والتن��وع يعط��ي
املجال لتكاملية اقت�صادية ومنظومة �ستعزز
املوارد االقت�صادي��ة للبالد ب�شكل عام ،وعلى
�سبيل املثال هناك حمافظات لديها �إمكانات
�سياحي��ة وبيئة جاذبة لال�ستثم��ار ال�سياحي،
وتتمت��ع ب�شواطئ بكر جميلة ت�ستهوي ال�سياح
على امل�ستوى الداخلي واخلارجي� ،إ�ضافة �إىل
متيز بع�ض املحافظات مبوا�سم �سياحية فريدة
متيزه��ا عن غريه��ا وعلى �سبي��ل املثال متيز
حمافظة ظف��ار باعتدال الأج��واء يف اخلريف
وذل��ك مييزه��ا ع��ن غريه��ا م��ن املحافظات
عل��ى امل�ست��وى املحل��ي ،وميي��ز ال�سلطنة عن
بقي��ة دول املنطق��ة مبنظور �إقليم��ي ،من هنا
ن�ستطي��ع �أن نقول ب�أن حمافظ��ة ظفار قادرة
عل��ى �أن ت�ستقطب ال�سياح من كافة حمافظات
ال�سلطن��ة ودول اخلليج يف ف�صل اخلريف ،و�إذا

م��ا قام��ت حمافظة ظف��ار من تعزي��ز بنيتها
ال�سياحي��ة ب�ش��كل �أك�بر يف ال�سن��وات القادمة
ف�إنه��ا ق��ادرة على �أن ت�ساه��م ب�شكل كبري يف
منظومة االقت�صاد الوطني ب�شكل منا�سب .
و�إذا م��ا متي��زت حمافظ��ة ظف��ار به��ذا
اجلان��ب امله��م ،ف���إن ع��د ًدا م��ن املحافظات
�أو معظ��م حمافظ��ات ال�سلطن��ة ق��ادرة عل��ى
ا�ستقط��اب ال�سياح��ة ال�شتوي��ة مل��ا تتمي��ز به
�أي�ض��ا من درجات حرارة معتدل��ة يف ال�شتاء،
وكذل��ك تن��وع البيئ��ة والت�ضاري���س يف كل
حمافظة وتفرد بع���ض املحافظات مبقومات
نادرة ال مثي��ل لها ببقية املحافظات يعطيها
�أهمي��ة ومتي��ز مبا متتلك��ه من م��وارد ،فهناك
حمافظ��ات جبلي��ة وغريه��ا تتمي��ز بالرم��ال
الناعم��ة وبع�ضه��ا يتمي��ز ب�سه��ول جميل��ة
تغطيه��ا الأ�شج��ار الربي��ة والأودي��ة اجلارية،
وهك��ذا ب�ش��كل متكام��ل ن�ص��ل �إىل منظوم��ة

التوجه ال�سامي من قبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق
ً
مزيدا من ال�صالحيات
املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ب�إعطاء املحافظات
وتو�سيع جوانب االهتمام بها ،والبعد عن املركزية ،توجه جديد �سوف
ي�أتي بثماره باخلري على جميع املحافظات
�سياحية وا�سعة ن�ستطيع من خاللها �أن جنعل
البالد وجهة �سياحية جاذبة لل�سياح .
كما �أن بع�ض املحافظات تتميز ب�شهرتها
التاريخي��ة واحتوائه��ا عل��ى مع��امل تاريخية
قدمية ج��دا ،ت�ستطي��ع �أن ت�ض��ع نف�سها �ضمن
خارطة ال�سياحة التاريخية ،وهذا الأمر �أي�ضا
مه��م يف �أجن��دة ال�سي��اح الغربي�ين وحمب��ي
التاريخ واملعامل التاريخية.
وعل��ى م�ست��وى املنظوم��ة االقت�صادي��ة
ب�ش��كل ع��ام ،ف�إن اخت�لاف املواق��ع و التنوع
التج��اري ال��ذي تتمي��ز ب��ه كل حمافظ��ة عن
�أخ��رى� ،إ�ضاف��ة �إىل ال�ثروات الطبيعي��ة التي
تتن��وع ب�ين حمافظ��ة و�أخ��رى ل��ه �أهمية من
حيث تكاملية امل�شاريع مبنظور عام ،وقدرته
عل��ى االنتعا���ش االقت�ص��ادي عل��ى امل�ستوى
الداخلي لكل حمافظة.
لق��د كان التوج��ه ال�سام��ي م��ن قب��ل
ح��ضرة �صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان هيثم بن
ط��ارق املعظ��م ـ حفظ��ه اهلل ورع��اه ـ ب�إعطاء
املحافظ��ات مزي ًدا من ال�صالحي��ات وتو�سيع
جوان��ب االهتمام به��ا ،والبعد ع��ن املركزية،
توج��ه جدي��د �س��وف ي�أت��ي بثم��اره باخل�ير
عل��ى جميع املحافظات ،فه��ذا التوجه يعك�س
م��دى احلر���ص عل��ى النهو���ض باملحافظات
و االهتم��ام به��ا ومبوارده��ا ومقدراتها ،كما
ي�ؤك��د عل��ى �أهمي��ة �أن ت�ستغ��ل كل حمافظ��ة
�إمكاناته��ا �أوال خلدم��ة نف�سه��ا كمحافظ��ة،
وثاني��ا للم�ساهمة يف املنظوم��ة االقت�صادية
العماني��ة ب�شكل ع��ام ،لذلك ف�إن ه��ذا التوجه
�س��وف يكون بداية النطالق مرحلة جديدة من
العمل نح��و التطوير ال�شامل الذي يغطي كافة

اجلوان��ب باملحافظات ،الأمر ال��ذي �سي�ساهم
يف التنمية بهذه املحافظات والواليات .
وعندما يفتح املجال للمحافظات بتو�سيع
ال�صالحي��ات وتعزي��ز الإمكاني��ات ،ي�أتي بعد
ذل��ك دور اجلهات احلكومي��ة يف كل حمافظة
وي�أتي دور �أبن��اء املحافظات بامل�ساهمة يف
�إجناح هذا التوج��ه والعمل على بلورة �أهدافه
بال�شكل ال�صحيح ليحق��ق الهدف املن�شود من
و�ضعه مو�ضع التنفيذ.
فبع��د ه��ذه الإج��راءات اجلدي��دة
وال�صالحي��ات والت�أكي��د عل��ى (البع��د ع��ن
املركزي��ة) ،ي�أت��ي دور اجله��ات املعني��ة يف
تغي�ير �أمن��اط العمل فيه��ا ،و�ض��خ املزيد من
اجله��ود لرتجم��ة التوج��ه على �أر���ض الواقع،
وو�ضع ال�سب��ل والإمكانات ليكون هذا التوجه
هو بداية ملرحلة جناح �شاملة .
كم��ا �أن عل��ى �أبن��اء املحافظ��ات كل يف

حمافظته ،خ�صو�صا رجال الأعمال وال�شباب
�أ�صح��اب امل�شاري��ع ،م�س�ؤولي��ات يف الدف��ع
بعجل��ة التنمي��ة يف املحافظ��ات م��ن خ�لال
�إقام��ة وافتت��اح م�شاري��ع له��م مبحافظاتهم،
وامل�شاركة يف اجلهود احلكومية يف النهو�ض
ب��كل املج��االت باملحافظ��ات ووج��وب
امل�شارك��ة الفاعلة والإيجابية يف هذا التوجه
الوطن��ي الكبري الذي من خالله تكون ال�سلطنة
قد بد�أت مرحلة جديدة من العمل والتنمية لغد
م�رشق ل ُعمان و�شعبها بقيادة ح�رضة �صاحب
اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم �أعزه
اهلل.
�إن كل عمل ي�صاحب��ه التعاون والتكاتف
والعم��ل ب��روح وطني��ة يك��ون حليف��ه دائم��ا
النج��اح ،وعندم��ا يتع��اون �أبن��اء الوط��ن
ويعمل��ون ب��روح وطني��ة يف كل مرحل��ة م��ن
مراح��ل البناء للوط��ن �سوف يكلل ه��ذا العمل
بالنج��اح ،وه��ذه املرحل��ة املهم��ة م��ن عمر
النه�ض��ة ال ُعماني��ة ت�ضع ركي��زة جناحها يف
�أبنائها و�سواعده��م املخل�صة ،وهم بعون اهلل
عند ح�سن الظن والثقة .
وفق اهلل اجلميع وحفظ اهلل ُعمان
و�سلطانها و�شعبها.

85

العــدد 525
�سبتمرب 2020

والية طاقـة � ..أ�صالة املا�ضــــــــــي وعبــــق التاريــــــــــخ
		
�إعداد :النقيب /حممود بن �صالح الربا�شدي

تقع والية طاقة على ال�رشيط ال�ساحلي ملحافظة ظفار ،وتبعد عن
مدينة �صاللة مب�سافة ( )٣٠كم ،وهي ثاين �أكرب مدينة باملحافظة،
وتطل على بحر العرب من جهة اجلنوب ،ومن ال�شمال تت�صل بنيابتي
ذهبون وبربزوم التابعتني لوالية ثمريت ،و�إداري� ًا تت�صل بنيابتي
مدينة احلق وجبجات ،كما يتبعها �أي�ض ًا مركزان �إداريان يف كل من
�شيحيت وخربارت.

البيئة الطبيعية

تتنوع الطبيعة يف والي��ة طاقة من بيئة �ساحلية وتتمثل يف
مركز املدينة ،وبيئة جبلية وتتمثل يف نيابة مدينة احلق ،وبادية
وتتمثل يف نيابة جبجات .وي�شكل هذا التنوع الطبيعي بكل ما
يحويه من خ�صائ�ص فريدة جعلها يف مقدمة واليات حمافظة ظفار،
حيث تنتع�ش اجلبال وتزهو بخيالء بهبوب الرياح املو�سمية يف
مو�سم اخلريف من كل عام ،والتي حتمل معها ال�ضباب الذي يحجب
�أ�شعة ال�شم�س ،وتت�ساقط الأمطار على اجلبال وال�سهول ،لتك�سوها
الب�ساط الأخ�رض ،ولت�ضفي عليها جما ًال �إ�ضافة �إىل جمالها ،وتتدفق
�شالالتها ،وت�سمع خرير املياه اجلارية من عيونها يف �سيمفونية
رائعة عزفتها الطبيعة اخلالبة.

املعامل الأثرية
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تزخر والية طاقة ب�شواهد تاريخية عظيمة ،تروي ملحمة الأجماد ،وتراث
الأجداد ،لذا تعد من �أهم الوجهات ال�سياحية التي يرتادها ال�سياح كل عام؛
نظر ًا لتاريخها التليد ،وموقعها الفريد بجبالها و�سهولها ورمالها ،كما �أنها من
�أوائل الواليات يف املحافظة التي تت�أثر باملو�سم ال�سياحي (اخلريف).
وتتميز والية طاقة مبناطقها اجلبلية ،وت�شتهر بالعيون املائية ،كما
توجد بها كهوف ومغارات وخريان ،بالإ�ضافة �إىل �شواطئها الف�ضية التي
جتذب ال�سياح �إليها ،وحتوي �أي�ضا العديد من املعامل الأثرية التي حتكي
ح�ضارتها العريقة.
ويف هذا التقرير �سوف نتحدث عن هذه الوالية العريقة عن
�أهم ما تزخر به من معامل �أثرية ومناظر طبيعية و�أماكن �سياحية،
بالإ�ضافة �إىل الرتاث العريق واحلا�رض الزاهر الذي ت�شهده الوالية
يف امل�سرية املباركة.
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مدينة �سمهرم:
مدينة �سمهرم ال�شهرية مبينائها والتي تعد من �أقدم املدن الأثرية،
حيث يعود تاريخها للألف الثالث قبل امليالد ،حتى �أن النقو�ش
احلمريية ال تزال وا�ضحة على جدران القلعة و�أعمدتها ال�شاخمة.
يعد ميناء �سمهرم من �أق��دم املوانئ يف �شبه اجلزيرة العربية
ومنه ت�صدر ال�سلع واملنتجات املحلية �إىل العامل ،ولقد عرث على ر�سم
ل�سفينة فرعونية كانت تر�سو يف ميناء �سمهرم وهو الر�سم املوجود
حالي ًا يف �أحد املعابد بوادي امللوك يف مدينة الأق�رص الأثرية مب�رص.
وقد �أطلق على ميناء �سمهرم ا�سم (مو�شاك) من قبل اليونانيني مثل
( بولنيو�س _ و�أ�سرتابو ) يف �إ�شارة ح�سب علماء الآث��ار امل�ؤرخني
�إىل �أهمية هذا امليناء باعتباره مركزاً �إداري ًا يربط ُعمان بح�ضارات
العامل الأخرى .
ح�صن طاقة:
يقع احل�صن يف و�سط مدينة طاقة ،ويعود تاريخه �إىل القرن
التا�سع ع�رش امليالدي كمبنى �أهلي �أقيم يف تلك الفرتة ،وتعود ملكيته
لل�شيخ علي بن متان املع�شني ،ثم �آل �إىل الدولة يف عهد ال�سلطان
�سعيد بن تيمور بن في�صل �آل �سعيد ،و�أقيم هذا املبنى على الطراز
العربي الإ�سالمي من حيث ال�شكل والت�صميم والزخارف التي و�ضعت
يف هذا املبنى ،وي�ضم حت�صينات عديدة وتق�سيمات و�أبراجا وخمابئ

ت�صوير :قتادة بن �سامل املعمـــري  -حمود بن حامـــد كوفـان

ومداخل للأغرا�ض الإدارية والع�سكرية ،وللمحافظة على هذا الإرث
قامت وزارة الرتاث والثقافة (�آنذاك) عام 1992م برتميمه وجتديده
وفق طرازه املعماري ،ومت افتتاحه ر�سميا عام 1994م (عام الرتاث).
�آثار غ�صبار:
غ�صبار قمة جبلية مرتفعة خمروطية ال�شكل كال�سهم تقع �شمال
عني ماء طربق ،ويبلغ ارتفاعها ( )1500قدم عن �سطح الأر���ض،
وب�أعلى هذه القمة �آثار لقلعة قدمية حتيط بها �شواهق وم�سالك وعرة
من كل اجلهات ،عدا اجلهة ال�شمالية التي يف�صلها هي الأخرى قاطع
عبارة عن خندق بطول حوايل ( )50مرتا ،وي�أتي بعد اخلندق �سور
حجري كبري مت�صل بعدة �أبراج مازالت انقا�ضها باقية بو�ضوح.

الأخوار الطبيعية بوالية طاقة

حممية خور طاقة:
تعد مياه خور طاقة عذبة وعميقة� ،إال �أنها ت�صبح ماحلة خالل
فرتة الفي�ضانات نتيجة دخول مياه البحر �إىل اخلور� ،إال �أن بيئة خور
طاقة منا�سبة للعديد من الكائنات احلية� ،إذ تنمو به نباتات املياه
العذبة ونباتات املياه عالية امللوحة ،فت�سود به نباتات العائلة
املنجلية وع�شبة الربك ونباتات الق�صب  ،كما تنت�رش به �أ�شجار الغاف
البحري ،وقد زرعت �أ�شجار الزينة بجانبي اخلور ،كما يوجد به ما
يزيد من ( )200نوع من الطيور ،وحوايل ( )20نوعا من الأ�سماك.
�أ�صبح خور طاقة حممية طبيعية يف عام 1997م مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم (.)97/49
حممية خور روري:
تعد حممية خور روري �أكرب حمميات هذه اخلريان و�أكرثها جذبا
لل�سياح ،حيث يقع به ميناء خور روري ال�شهري املعروف ب�سمهرم،
وتوجد بالقرب من اخلور �آثار مهمة من عهود ما قبل امليالد ،ويعد
امليناء الرئي�سي جلذب ت�صدير اللبان يف ظفار حتى فرتة القرن
ال�ساد�س امليالدي ،ولذلك يكت�سب اخلور بو�صفه حممية طبيعية
وتراثية �أهمية كربى؛ حيث �أدرج من �ضمن قائمة الرتاث العاملي،
وهذا اخلور مت�صل به نظام �رصف مائي يف ظفار وهو وادي دربات
الذي ميد اخلور �سنويا مباليني اجلالونات من املياه العذبة .
حممية خور �صويل:
يوفر خور �صويل فر�صة نادرة لإج��راء البحوث ور�صد التنوع
البيولوجي يف حمافظة ظفار ،ويقع هذا اخلور يف منطقة م�ستجمع
مياه الأمطار لوادي ه�شيم ووادي ف�ضليت على جانب الطريق امل�ؤدي
�إىل الوالية ،حيث يتميز بتنوعه البيولوجي ،وتبلغ �أعداد الالفقاريات
املجهرية فيه ما يزيد على ( )٤٤نوعا ،بينما تبلغ �أعداد الطيور فيـــه
(  )٦٦نوعا ،والأ�سماك (  )26نوعا ،والنباتات ما يزيد على ()70
نوعا �إىل جانب �أنه يفتقر �إىل وجود �أ�شجار القرم نظرا النخفا�ض
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ملوحة مياه اخلور ،كما يوجد بداخله بع�ض املواقع الأثرية املهمة.

العيون املائية بوالية طاقة

عني دربات:
تقع عني دربات �رشق الوالية على الطريق الرئي�سي امل�ؤدي �إىل
والية مرباط ،وتعد من �أهم العيون املائية يف حمافظة ظفار ،وي�ستمر
ان�سياب �شالالتها لعدة �أ�شهر لتوفر بذلك كميات كبرية من املياه تعزز
تغذية املخزون املائي اجلويف يف املحافظة .ووادي دربات عبارة
عن حديقة طبيعية ذات مناظر �ساحرة تتخللها ال�شالالت والبحريات
واجل��ب��ال والكهوف و�أن���واع خمتلفة من احلياة الربية وال�سهول
اخل�رضاء.
عني �أثوم:
تقع عني �أثوم يف �أعلى وادٍ يطلق عليه (وادي خ�شيم) وهي من
العيون املائية التي ال ينقطع تدفق �شالالتها طوال مو�سم اخلريف
نتيجة الأمطار وال��رذاذ املتقطع منذ بداية اخلريف ،وتعد من �أهم
املقا�صد الأوىل لزوار حمافظة ظفار ،خ�صو�صا و�أن وزارة الرتاث
والثقافة (�آنذاك) قامت بتهيئة املكان الذي ت�صب فيه ال�شالالت ،مع
وجود ممر بني الأ�شجار الكثيفة للو�صول �إىلاملوقع.
عني طربق:
تتميز عني طربق مبوقعها اال�ستثنائي  ،حيث �إنها تقع حتت قمم
جبلية �شاهقة و�سهول منحدرة ف�سيحة ،و�أ�شجار كثيفة ،و ُتعد من
العيون دائمة اجلريان يف جميع �أوقات ال�سنة .كما �أنها من العيون
الباردة � ،إذ تبلغ حرارتها حوايل ( )28درجة ،ولهذا تعد مياهها
�صاحلة لل�رشب ،وتبعد عني طربق حوايل ( )28كيلومرتا من والية
�صاللة.

�شواطئ والية طاقة

�شاطئ طاقة:
هو �شاطئ رملي ف�ضي اللون تنت�رش على هذا ال�شاطئ �أ�شجار
النارجيل ( جوز الهند) ويبعد عن والية �صاللة بحوايل (  ) ٣٠كيلو
مرتا ،ويعد من ال�شواطئ الرائعة املنظر الذي ميتد طول م�سافته ()٥
كيلومرتات من الرمال الف�ضية الناعمة ،ويزخر هذا ال�شاطئ بالعديد
من الأ�سماك التي ت�ستهوي هواة ال�صيد وحمرتفيه.
�شاطئ خور روري:
يعد امتدادا طبيعيا ل�شاطئ مدينة طاقة ،وما مييز �شاطئ خور
روري �أنه يقع بالقرب من املوقع الأثري ملدينة �سمهرم الأثرية التي

تعد معلما تاريخيا مهم ًا بالوالية ويقع هذا ال�شاطئ مبا�رشة يف
ميناء �سمهرم القدمي.

كهوف والية طاقة

ن�ش�أت كهوف والية طاقة بالنحت البحري عندما كان من�سوب
�سطح البحر مرتفعا عن طريق الأم��واج ومياه املد ،ومداخل هذه
الكهوف تبدو �أق��رب �إىل املثلثات قائمة الزوايا ،وتت�صف �أ�سقف
كهوف والي��ة طاقة بامليل التدريجي باالجتاه �إىل الداخل حتى
تندمج مع حوائطها الداخلية ،وتوجد بالأ�سقف ثقوب �صغرية تت�شكل
بفعل الإذابة بوا�سطة مياه الأمطار �أو التجوية الكيميائية� ،أما �أر�ض
كهوف طاقة فهي �شبة م�ستوية  ،وتنت�رش فوق بع�ضها كتل �صخرية
مت�ساقطة من الأ�سقف

احلرف وال�صناعات والفنون التقليدية بوالية طاقة
تنت�رش يف والية طاقة عدد من احلرف وال�صناعات والفنون
التقليدية ومن �أه��م احل��رف :ال�صيد والرعي وتربية املا�شية،
وا�ستخراج الع�سل وم�شتقات الألبان والنجارة.
ومن �أهم ال�صناعات� :صناعة اجللود وال�سعفيات ،و�شباك
ال�صيد ،وامل�شغوالت اليدوية ،واخلياطة والتطريز .
ومن �أبرز الفنون التي ت�شتهر بها الوالية  :فن الهبوت  -الدان
دون  -الرعبوت  -رق�صة الزنوج  -املدار  -الدبرارت -الربوبة
 الربعة  -طبل الن�ساء  -ال�رشح.وللحديث حول هذه الوالية العريقة �أجرت جملة (جند عمان)
عدداً من اللقاءات الآتية:
�سعادة ال�شيخ حممد بن �سيف البو�سعيدي وايل طاقة حتدث
قائالً« :حينما ي�أتي احلديث عن والية طاقة ،يكون حديثا ذا تخمة
ثرية ،حممال بعبق التاريخ ورائحة اللبان امل�سافر عرب بواخر
ميناء (مو�شا �أو موجا) البالد ال�سعيدة كما �سماها الإغريق التي
ت�رضب �إرثا تاريخيا عتيقا .والية طاقة التي جتثو على ارتكاز
ملوقع مطل على بحر العرب ،تطاوله علو �آث��ار مدينة �سمهرم
وقلعتها التي متد �صالتها التاريخية واحل�ضارية باحل�ضارات
القدمية (الهندية وبالد ما بني النهرين ).
طاقة عنوان جميل تر�سمه تدفقات مياه دربات و�شالالتها
املت�ساقطة من علو جبالها التي ت�سكن طم�أنينة يف النف�س حينما

ترى العني اختالط مياهها مبياه البحر  .فالزائر لوالية طاقة
ت�سحره بجمال ت�ضاري�سها املتنوعة وت َقر بداخله �سكوناحاملا ».
ومن جانبه قال ال�شيخ في�صل بن �سامل كوفان « :والية طاقة
تعد من امل��دن التاريخية وال�سياحية املهمة مبحافظة ظفار
نظرا للتنوع
التي يرتادها ال�سياح يف مو�سم �صاللة ال�سياحيً ،
الت�ضاري�سي واجليولوجي يف الوالية ،كما �أنها من �أوائل الواليات
يف املحافظة التي تت�أثر بالرياح املو�سمية (اخلريف).
وتعد والية طاقة من �أهم مناطق ال�صيد البحري مبحافظة
ظفار �إذ ت�شتهر ال��والي��ة مبهنة �صيد ال�رسدين ال��ذي يعرف
باملحلي (ال�ضواغي) ،حيث حتتوي كل �ضاغية على عدد كبري
�شخ�صا
من ال�صيادين احلرفيني ترتاوح �أعداهم بني ()30 - 16
ً
يتقدمهم الرئي�س (الزعيم) وهو �أكرث ال�صيادين خربة وعادة تطلق
ال�ضاغية با�سمه ،ويحظى الرئي�س ب�أكرب �سهم من بقية �صيادي
املجموعة ،كما �أنه ميتلك ال�شباك وقوارب ال�صيد ،وقد ا�ستخدم
قارب (ال�سنبوق) قدميا يف �صيد ال�رسدين ،ويبد�أ مو�سم ال�رسدين
عقب انتهاء مو�سم اخلريف فلكيا خالل الفرتة من بداية �شهر
�أكتوبر �إىل �شهر �أبريل من كل عام ،وي�سبق املو�سم جتميع عدة
ال�ضاغية و�إ�صالح �شباك ال�صيد املعروف (باجلريف) يف عملية
ت�سمى (باللكادة) ،ويبد�أ العمل اليومي يف ال�ضاغية من ال�صباح
الباكر ،حيث يتجمع ال�صيادون يف نقطة متعارف عليها على
�شاطئ البحر يف انتظار �إ�شارة الرئي�س الذي يكون على منت مركب
يقتفي �أثر �أ�سماك ال�رسدين ويقود املجموعة يف ا�ستدراج ال�رسدين
�إىل الفخ املن�صوب.
وكان يف ال�سابق يتهي�أ الرجال ملو�سم �صيد �صعب ،حيث
تكون البداية ب�إ�صالح �شباك ال�صيد اجلريف وال�سياف من غ�صون
ال�شجريات املجلوبة من النجد ،وهي املادة املعروفة بـ(العزف)
القريبة من اخلو�ص ،حيث تقوم الن�ساء ب�صناعة احلبال املطلوبة
يف (ال�ضاغية) وت�ستمر العملية عدة �أ�شهر من مو�سم اخلريف� ،أما
يف هذه الأيام فيتم �رشاء اجلريف من الأ�سواق املحلية وامل�صنوعة
من املنتجات ال�صناعية احلديثة ،ويتم عادة توزيع حم�صول
اليوم الأول على الأهايل يف الوالية كنوع من طلب الربكة لبقة
الأيام ،وي�ستخدم ال�رسدين بعد جتفيفه كعلف للحيوانات و�سماد
للزراعة ،ومعظم �سكان الوالية يعملون ب�صيد الأ�سماك وتربية
املا�شية وحرفة الزراعة ،و�إن ما ي�ضفي على الوالية �أهمية هي
املواقع الأثرية والأماكن ال�سياحية املنت�رشة يف �إرجائها ،حيث
تتنوع الوالية ببيئة خمتلفة الت�ضاري�س وال�سواحل من �شواطئ
وخريان وياب�سة ،وحتتوي على �سهول وجبال و�صحراء ووديان
وكهوف ومغارات وعيون مياه ،وبكل ما حتويه من كنوز طبيعية
ا�ستطاع معها الإن�سان الطوقي الت�أقلم عرب الأزم��ان والع�صور

برغم متغريات وتقلبات الطق�س».
وحتدث املواطن /عو�ض بن ثاين املغني عن �أهم املواقع
ال�سياحية القدمية بالوالية قائالً« :يعد موقع الفر�ضة على
ال�شارع البحري يف والية طاقة من الأماكن امل�ستقطبة لل�سكان،
�سواء ب�إقامة املنا�سبات االجتماعية والريا�ضية املختلفة� ،أو
للرتويح عن النف�س �ساعات امل�ساء ،و�سبق �أن كان املوقع ميدان
لالحتفاالت للوالية يف فرتات �سابقة من عهد النه�ضة.
وكلمة الفر�ضة (وهي ب�ضم الفاء) يق�صد بها مكان ر�سو
ال�سفن يف البحر ،بينما املبنى فهو مكان اجلمرك ،حيث كانت
قوارب ال�سنبوق تقوم بتحميل وتفريغ احلموالت وامل�سافرين
من و�إىل ال�سفن الرا�سية على البحر ،وكانت فر�ضة
ط��اق��ة مبثابة نقطة اجل��م��ارك ،و�أن�شئت
مثلها من النقاط اجلمركية يف خمتلف
ال��والي��ات ال�ساحلية يف حمافظة
ظفار يف عهد ال�سلطان �سعيد
بن تيمور �آل �سعيد ،وهي
نقطة لتجميع وح�رص
الب�ضائع القادمة من
املوانئ ،كميناء عدن،
وميناء الهند ،وغريها
م���ن امل����وان����ئ على
اخلليج العربي والتي
ت�صدر وت�ستورد منها
خم��ت��ل��ف امل��ن��ت��ج��ات
الأ�سا�سية يف وقتها.
وق����د ���ش��ه��د مبنى
الفر�ضة يف ع��ام 2014م
جتديدات كبرية طالت خمتلف
مرافقه ،و�أ�ضيفت �إليه مرافق
�أخرى ،وذلك قبيل تد�شني مهرجان
(طاقة الثاين  ،)2014كما قامت بلدية
طاقة فيما بعد بتكملة التجديدات على
املبنى واملوقع ب�شكل عام لت�ضيف جمالية
�أخرى �إىل جماليات ال�شارع البحري بالوالية».
�أم��ا امل��واط��ن �إبراهيم بن �سامل امل�شيخي
حتدث عن �أحد املعامل الإ�سالمية العريقة بالوالية
قائالً« :جامع ال�شيخ العفيف هو املعلم الإ�سالمي الأبرز
يف الوالية بطراز معماري راقٍ وبلم�سة ح�ضارية،
ويقع هذا اجلامع يف قلب مدينة طاقة ،ويتو�سطه

والية طاقة ت�ضم عيونًا مائية �شهرية ،مثل:
عني دربات ،وعني �أثوم ،وعني طربق
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�سعادة ال�شيخ
حممد بن �سيف البو�سعيدي في�صل بن �سامل كوفان

والية طاقة ت�شتهر بالعديد
من املواقع الأثرية واحلرف
وال�صناعات واملوروثات التقليدية
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الكثري من البيوت ال�سكنية املبنية من �أحجار اجلري والأخ�شاب
والطني ،وقد ُ�ش ّيد هذا اجلامع يف القرن العا�رش الهجري املوافق
القرن ال�ساد�س ع�رش امليالدي على يد ال�شيخ العفيف بن �سعد
بن عمر بن عي�سى بن حممد العفيف املتوفى �سنة ( 1009هـ)،
وامل�شهور ب�صاحب طاقة ،كما ي�شري حممد بن عبد النبي
با�شميلة اخللفاتي يف خمطوطه �سنة ( 1001هـ ).
ُبنِي اجلامع على الطراز التقليدي الذي �ساد حمافظة ظفار
خالل تلك احلقبة ،وا�ستخدمت يف البناء �أحجار اجلري و�أخ�شاب
جوز الهند (القبال) ،والأخ�شاب الرفيعة الطويلة (الركراك)،
والطني ،وقد متت تو�سعة اجلامع وجتديده يف مراحل خمتلفة
كان �آخرها عام 2017م� ،إذ مت االحتفاظ بال�شكل الهند�سي
للم�سجد والت�صاميم التاريخية التي متيزت بها اجلوامع يف
حمافظة ظفار ،ومت احلفاظ على امل�سجد القدمي ليبقى تراثيا
يحمل ال��دالالت الرتاثية والتاريخية كما هو ،ومتت تو�سعة
م�صل تقريبا ،ومت افتتاحه
اجلامع من اخللف ليت�سع لـ()2000
ٍّ
عام 2019م.
وقال املواطن حممد بن بخيت ح�صون ال�شحري�« :إن والية
طاقة تزهو بالرتاث الثقايف منذ قدمي الزمان ،وهو يعد جزء ال
يتجز�أ منها واملمتد �إىل كل �أجزاء ال�سلطنة .فلو ن�شري �إىل الإرث

املواطن
املواطن
املواطن
عو�ض بن ثاين املغني �إبراهيم بن �سامل امل�شيخي حممد بن بخيت ح�صون ال�شحري

وما�ض
الثقايف والرتاثي بالوالية جند �أنف�سنا �أمام تراث تليد
ٍ
عريق وحا�رض جميد ،فالبيوت القدمية بطابعها الرتاثي
وهند�سة بنائها وم��واد ت�شيدها وزخ��ارف �أبوابها ونقو�ش
جدرانها تدل على عراقة املكان و�أ�صالة تلك احلقب التاريخية
املتتالية ،وبراعة الهند�سة ال ُعمانية يف ت�شيديها ،ف�أ�صبحت
جزءا من الرتاث الثقايف املعماري بالوالية».
اليوم ً
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�إعداد  :الإعالمي /حممود �سرحان

�سالحف الرمياين بجزيرة م�صرية يف حاجة �إىل حمايتها  ..انخفا�ض �أعدادها بن�سبة ()%79
ك�شفت درا�سة �أعدتها جمعية البيئة ال ُعمانية وهيئة البيئة
بال�سلطنة ،وامل�ؤ�س�سة الأمريكية للأ�سماك واحلياة الربية ،والإدارة
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة الأمريكية،
و�رشكة املحيطات اخلم�س للخدمات البيئية ،على �سالحف الرمياين
بال�سلطنة التي تع�ش�ش يف جزيرة م�صرية ،عن انخفا�ض �أعدادها
بن�سبة ( )%79بعد �أن كانت �أحد �أكرب مناطق تع�شي�ش هذه الكائنات
البحرية الرائعة على م�ستوى العامل .ومت الإعالن عن ن�رش الدرا�سة
إجنازا بيئيا مهما.
املوثقة ،التي ا�ستمرت نحو ( )30عاما ،لت�شكل � ٍ
وتو�ضح جمعية البيئة ال ُعمانية� :أنه على الرغم من عدم �إكمال
�أي حتليل جتاه �أن��واع ال�سالحف البحرية الأخ��رى بال�سلطنة ،نثق
نظرا لتعر�ضها لنف�س املخاطر
ب�أن �أعدادها ت�شهد
ً
انخفا�ضا ملحوظً ا ً
املرتتبة على عوامل خمتلفة يف البحر والرب على ح ٍد �سواء ،ولذا ف�إن
دورنا كمجتمع يفر�ض علينا اال�ستمرار يف دورنا التوعوي و�أن�شطتنا
ومبادراتنا املختلفة حلماية هذه الكائنات البحرية والت�أكد من

موا�صلة ال�سلطنة لدورها كمالذ �آمن لل�سالحف البحرية .و ُتعد ال�سلطنة
موط ًنا خلم�سة �أنواع من ال�سبعة �أنواع لل�سالحف البحرية املوجودة
معر�ضة لالنقرا�ض بدرجات خمتلفة� ،ضمن
حول العامل وجميعها ّ
القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة.

هل كورونا قادر على مهاجمة الدماغ؟
�أظهرت درا�سة �أن �أوج��اع الر�أ�س وال�شعور بالت�شو�ش وحتى
الهذيان التي يعاين منها بع�ض مر�ضى (كوفيد )19-قد تكون
نتيجة مهاجمة فريو�س كورونا امل�ستجد الدماغ ب�شكل مبا�رش .وال
يزال البحث يف مراحله الأوىل ،ووف ًقا للدرا�سة التي قادتها جامعة
(ييل) الأمريكية ،ف�إن الفريو�س قادر على التكاثر داخل الدماغ،
كما �أن وجوده يحرم خاليا الدماغ القريبة من الأك�سجني� ،إال �أن
مدى انت�شاره مل يت�ضح بعد.

اجلراثيم ميكن �أن تبقى حية خالل انتقالها بني الكواكب
ك�شف علماء يابانيون �أن اختباراً �أجروه يف املحطة الف�ضائية
حية يف الف�ضاء ،مما
الدولية �أظهر �أن جرثومة بقيت ثالث �سنوات ّ
يعني �أن �أ�شكا ًال ب�سيطة للحياة ميكن �أن تنتقل من كوكب �إىل �آخر.
و�أو�ضحت درا�سة من جامعة (طوكيو) لل�صيدلة �أن هذا االكت�شاف
حية دقيقة ميكن �أن تنقل احلياة
ي�ؤكد النظرية التي تفيد ب�أن كائنات ّ
من كوكب �إىل �آخر .وللت�أكد من �صحة هذه النظرية ،و�ضع الباحثون
جرثومة (دينوكوكو�س راديودوران�س) يف اجلزء اخلارجي من املحطة
الف�ضائية الدولية على علو ( )400كيلومرت .وتبينّ �أن اجلرثومة بقيت
والتعر�ض القوي
حية ثالث �سنوات رغم الظروف املناخية القا�سية،
ّ
ّ
جداً للأ�شعة ما فوق البنف�سجية ولفوارق كبرية يف درجات احلرارة.
من هذا املنطلق ،من املمكن �أن تكون جراثيم انتقلت �إىل الأر�ض من
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املريخ ،يف ع�رص كان يوجد فيه على الكوكب الأحمر �شكل ب�سيط من
احلياة اجلرثومية.

طائرة امل�ستقبل تنجح يف �أول
رحلة لنموذجها امل�صغر

متكن باحثون يف جامعة (دلفت) الهولندية للتكنولوجيا و�رشكة الطريان
الهولندية من تطوير منوذج طائرة م�ستقبلية على �شكل حرف ( )Vموفرة للوقود
ميكن �أن حتمل ركابها يف هيكل جناحيها .وقد متكن الباحثون من �إجراء �أول
رحلة ناجحة لنموذج الطائرة من طراز( ،)Flying-Vمن خالل التحكم به عن
بعد ،حيث و�صلت �رسعة الطائرة �إىل ( )80كيلومرتا يف ال�ساعة .و�أعلن الباحثون
�أن (� )Flying-Vأو (طائرة امل�ستقبل) كما �أطلقوا عليها ،خ�ضعت الختبار حتليق
ناجح من قبل فريق من الباحثني واملهند�سني يف قاعدة جوية ب�أملانيا ،حيث
عملوا مع فريق من �رشكة (�إيربا�ص) الختبار خمتلف اجلوانب ،ومنها الإقالع،
وامل��ن��اورات ،والهبوط .وي�ضع ت�صميم طائرة ( )Flying-Vالفريد مق�صورة
الركاب ،وحجرة ال�شحن ،وخزانات الوقود يف الأجنحة ،وي�أمل اخلرباء �أن يقلل
ال�شكل الديناميكي للطائرة من ا�ستهالك الوقود بن�سبة ( )%20مقارنة بطائرات
اليوم ،كما �أنها �ستحمل الركاب داخل �أجنحتها ما ميكنها من توفري م�ساحات
�أرحب ف�ضال عن خف�ض تكاليف الوقود ون�سف الأ�سعار الغالية لتذاكر ال�سفر.

قفازات �إلكرتونية جديدة تنقل ال�شعور باللم�س
جنح فريق من جامعة (نيو �ساوث ويلز) ب�أ�سرتاليا يف ابتكار قفازات
�إلكرتونية ميكنها �أن تعطي امل�ستخدم �شعورا باللم�س ،مع احلفاظ على التباعد
االجتماعي بغر�ض الوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد .وتعمل القفازات
الإلكرتونية عن طريق حتفيز مناطق معينة على �سطح اجللد بحيث تعطي
امل�ستخدم نف�س ال�شعور باملالم�سة ،كما لو كان متالم�سا فعليا مع نف�س
الأغرا�ض يف احلقيقة .وتقول �أق�سام علم (الروبوتات) الطبية يف جامعة (نيو
�ساوث ويلز) �إن الإح�سا�س باللم�س ي�أخذه الكثريون باعتباره �أمرا م�سلما به،
م�ضيفا �أن هناك كثريا من الأفعال التي ال ميكن القيام بها بدون هذا ال�شعور
مثل النقر على لوحة مفاتيح الكمبيوتر �أو ا�ستخدام الهاتف املحمول �أو غري ذلك.

روبوت لتعقيم الغرف بالأ�شعة فوق البنف�سجية

منذ تف�شي جائحة (كورونا)� ،أ�صبح اجلميع يحر�صون على االعتناء
بنظافة منازلهم و�أماكن عملهم خ�شية تف�شي فريو�س (كوفيد  ،)19ولكن
هناك بع�ض الأماكن التي ي�صعب الو�صول �إليها داخل الغرف لتعقيمها
والت�أكد من نظافتها .ولذلك ،در�س فريق من الباحثني بجامعة (�ساوث
كاليفورنيا) الأمريكية �إمكانية اال�ستفادة من (روبوت) ،كانوا قد ابتكروه
منذ عدة �سنوات ،للقيام بهذه املهمة بعد �إدخال بع�ض التعديالت يف
ت�صميمه .و(الروبوت) يحمل ا�سم (�أدام��ز) الذي مت ت�صميمه يف الأ�صل
للم�ساعدة يف فتح الأبواب وحمل الأغرا�ض الثقيلة و�أداء بع�ض املهام
الأخرى ،مت جتهيزه بذراع (روبوتية) ،ووحدة للتعقيم بوا�سطة الأ�شعة
فوق البنف�سجية .ووج��د الباحثون �أن (ال��روب��وت) ميكنه بف�ضل هذه
الذراع التي حتتوي على �ست مف�صالت خمتلفة لإتاحة �سهولة حركتها
ميكنه الو�صول �إىل �أ�ضيق الأماكن داخل الغرف لتنظيفها مثل �صناديق
التخزين واخلزانات املختلفة.
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�شبكات اجتماعية معقدة لأ�سماك القر�ش
ت�شبه املجتمعات الب�شرية

�أول قفزة يف العامل من طائرة تعمل
بالطاقة ال�شم�سية
قال منظمون �سوي�رسيون� ،إن مظليا �أجنز �أول قفزة يف العامل
من طائرة تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،بعد �أن حلقت الطائرة على
ارتفاع ( )1520مرتا فوق غربي البلد الأوروبي .وقامت الطائرة ذات
املقعدين بالرحلة التجريبية يف طق�س جيد من �أجل الرتويج للطاقة
املتجددة .وو�صل املظلي �إىل �رسعة ( )150كيلومرتا يف ال�ساعة �أثناء
قفزته ،وهبط على مقربة من قاعدة امل�رشوع يف (بايرن).
هذه املرة الأوىل على الإط�لاق التي يقفز فيها �شخ�ص ما من
طائرة تعمل بالكهرباء .و�أول مرة يتم القفز من طائرة تعمل بالطاقة
ال�شم�سية.

(نق�ص الإبر) ينذر بحرب جديدة لـ (كورونا)
يرتقب العامل ب�شغف كبري موعد الإع�لان عن جاهزية لقاح
�ضد (فريو�س كورونا) امل�ستجد ،لكن عقبة طبية غري متوقعة قد
ت�ؤدي �إىل �إبطاء جهود التلقيح �ضد املر�ض� ،أو رمبا تنذر باندالع
(ح��رب) ق��ذرة �شبيهة باحلرب التي اندلعت على الكمامات �إبان
ذروة تف�شي الفريو�س يف �أبريل املا�ضي .وت�ؤكد احلكومة الفيدرالية
يف الواليات املتحدة� ،إن دول العامل قد ت�شكو نق�صا يف الإبر التي
حتتاجها عملية التلقيح �ضد العدوى ،ال�سيما يف الواليات املتحدة،
و�أنفقت مئات املاليني من الدوالرات حتى الآن لأجل معاجلة هذا
النق�ص يف الإبر قبل االنتهاء من تطوير لقاح �ضد (فريو�س كورونا)
امل�ستجد .وهذا النق�ص يف الإبر لي�س الوحيد من نوعه يف ظل الوباء،
لأن دوال كثرية عجزت يف ال�سنة احلالية عن ت�أمني املخزون الكايف
من الكمامات الواقية ومعدات طبية �أخ��رى مثل� أجهزة التنف�س
اال�صطناعي.
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ك�شفت درا�سة علمية حديثة يف علوم البحار واملحيطات
�أن �أ�سماك القر�ش القاتلة ميكنها �أن تن�شئ �شبكات اجتماعية
معقدة مثل املجتمعات الب�رشية .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن �أ�سماك
القر�ش ميكنها بناء حياة اجتماعية �أكرث تعقيدا مما كان يعتقد،
مع بع�ضها البع�ض ،وتكون رواب��ط ت�ستمر ل�سنوات وعقود.
وقد ركز البحث على ال�سلوك االجتماعي لـ(� )41سمكة قر�ش
مرجانية حول جزيرة (باملريا) املرجانية ،يف املحيط الهادئ،
با�ستخدام �أجهزة �إر�سال �صوتية لتتبعها.
وبعي ًدا عن كونها كائنات منعزلة� ،شكلت �أ�سماك القر�ش
جمتمعات اجتماعية ظلت م�ستقرة �إىل حد ما مبرور الوقت،
مع بقاء بع�ض الأفراد م ًعا خالل ال�سنوات الأربع التي ا�ستمرت
فيها الدرا�سة .ووثق الباحثون منطً ا يوم ًيا ،حيث تق�ضي �أ�سماك
القر�ش ال�صباح م ًعا يف جمموعات مكونة من ما يقرب من ()20
فر ًدا يف بع�ض الأحيان يف نف�س اجلزء من ال�شعاب املرجانية،
وت�شتت طوال النهار والليل ،ثم جتتمع مرة �أخرى يف �صباح
اليوم التايل .ويقول علماء الأحياء البحرية من معهد علم
احليوان يف لندن :لقد عرفنا لبع�ض الوقت �أن �أ�سماك القر�ش
قادرة على التعرف على زمالئها يف جمموعة معينة ولديها
تف�ضيالت اجتماعية.

ر�صد �أكرب (�صدام كوين) منذ االنفجار العظيم
�أعلن علماء الفلك التو�صل �إىل اكت�شاف (غري م�سبوق) يف عامل
الثقوب ال�سوداء العمالقة يف الف�ضاء .وذك��ر العلماء �أن ت�صادما
�ضخما وقع بني ثقبني �أ�سودين مما �أدى �إىل خلق ثقب �أ�سود �أكرب،
بحجم مل ي�سبق له مثيل .وقال معهد (كاليفورنيا للتكنولوجيا �أالن
وين�شتاين) �إن الت�صادم خلق انفجارا يعد الأكرب منذ االنفجار العظيم
الذي تعرفه الب�رشية .والثقوب ال�سوداء عبارة عن مناطق م�ضغوطة
من الف�ضاء ،لدرجة �أن ال�ضوء ال ميكنه الإف�لات منه ب�سبب قوة
اجلاذبية التي تتميز بها .وقبل هذا االكت�شاف ،كان علماء الفلك قد
ر�صدوا حجمني من الثقوب ال�سوداء :الأوىل ت�سمى الثقوب ال�سوداء
ال�صغرية التي تت�شكل عقب انهيار جنم عمالق ،وال تزيد م�ساحتها
عن م�ساحة مدن �صغرية ،والثانية ،الثقوب ال�سوداء الهائلة التي يبلغ
حجمها ماليني �أ�ضعاف النوع الأول ،وتدور حولها جمرات ب�أكملها.

تكنولوجيا جديدة حتول الورق �إىل جهاز
ابتكر املهند�سون بجامعة (بوردو) الأمريكية ،طريقة لتحويل الورق
�إىل جهاز �إلكرتوين مب�ساعدة طابعة ثالثية الأبعاد .هذه الطريقة ت�صلح
البتكار علب (ذكية) و�أ�شياء �أخرى كثرية .فماذا �سيح�صل �إذا متكنت
علب الكرتون من ا�ستن�ساخ ب�صمة �أ�صابع امل�ستلم؟ �أو �أن عبوة احلليب
تكون م��زودة بجهاز يحدد مدى �صالحيته؟ بالت�أكيد �ست�سهل هذه
االبتكارات حياتنا كثريا .والآن ابتكر مهند�سو جامعة (بوردو) طريقة
ميكن بوا�سطتها حتويل �أي ورقة �إىل جزء من جهاز ،بوا�سطة طابعة
ثالثية الأبعاد .تبد�أ العملية بر�ش مادة على الورقة جتعلها مقاومة
للماء .بعد ذلك تو�ضع عليها ال�شبكة الإلكرتونية امل�صنوعة من دقائق
(النانو) .وهذه ال�شبكة ميكن ربطها ب�أي جهاز عرب تطبيق البلوتوث.

�أن�سجة الأنف قد ت�ساعد يف التو�صل �إىل عالج مل�صابي (كورونا)
قال علماء يف لندن �إن درا�سة �أن�سجة الأنف رمبا
ت�ساعد يف تطوير عالجات جديدة (لفريو�س كورونا) ،من
خالل تف�سري كيف يفقد الأ�شخا�ص امل�صابون بالفريو�س
حا�سة ال�شم .و�أكد العلماء �أن درا�سة الأن�سجة الأنفية التي
مت انتزاعها من ( )23مري�ضا خ�ضعوا جلراحات ،بدت
�أنها تف�رس �سبب �أن كورونا ميكن �أن ي�سبب فقدانا �شديدا
حلا�سة ال�شم يف غياب �أعرا�ض �أخرى .وعرث العلماء على
م�ستوى مرتفع من (�إنزمي) ميكن �أن يكون نقطة دخول
(الفريو�س) �إىل خاليا ال�شخ�ص امل�صاب .ومت العثور على
(الإن��زمي) برتكيزات كبرية فقط يف اخلاليا التي تبطن
(الظهارة ال�شمية) ،وهي املنطقة التي تقع خلف الأنف
والتي يكت�شف اجل�سم منها الروائح.
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�إعداد :املالزم /خالد بن �سبيل البلو�شي

وادي القحفي
يع��د وادي القحفي ال��ذي تتدفق مياهه
يف معظ��م �أوق��ات ال�سن��ة واح�� ًدا م��ن �أجمل
الأودي��ة يف ال�سلطن��ة ،والذي يق��ع يف والية
حم�ضه مبحافظ��ة الربميي ،والزائ��ر للوادي
ميكن��ه �أن يتمت��ع مب�شاه��دة جب��ال روك��ي
م��ن خالل الطري��ق ،وكما ميكن��ه �أن ميار�س
ال�سباح��ة بني احلج��ارة الرمادي��ة للم�سابح
الطبيعي��ة ،وكذلك ميكن��ه �أن ي�شعل النار يف
وق��ت امل�س��اء واال�ستمت��اع مبناظ��ر ال�سماء
والهدوء باملكان.

بلح البحر
البحري��ة و�أح��د �أنواع
يع��د م��ن الكائن��ات
ّ
ال�ساحلية،
املح��ار والذي يعي���ش يف املناط��ق
ّ
ويق�سم �إىل نوعني:
الن��وع ال ّأول :يعي���ش متعل ًق��ا ومتثب ًتا على
ال�صخ��ور؛ حي��ث � ّإن �أج�سام��ه رخ��وة ويك��ون

الزبيب

يت��م �إنتاج��ه عن طريق جتفي��ف ثمار العنب الطازج��ة التي حتتوي
طبيعي ،حتى
عل��ى الب��ذور �أو اخلالية منه��ا حتت �أ�شع��ة ال�شم�س ب�ش��كلٍ
ّ
ُت�صب��ح ن�سبة الرطوبة ( )%16داخل الثمار ،ويمُ كن تناول الزبيب وحده،
�أو �إ�ضافت��ه خ�لال الطه��ي ويف بع���ض �أن��واع احللوي��ات ،مث��ل :الكعك،
والب�سكوي��ت ،وبع�ض احللويات الأخرى لإ�ضاف��ة النكهة ،وينتج الزبيب
يف العدي��د من الدول حول الع��امل ،ومنها :الوالي��ات املتحدة ،وال�صني،
وتركي��ا ،وت�شيل��ي ،وجنوب �أفريقي��ا ،والأرجنتني ،واالحت��اد الأوروبي،
الغذائية املفيدة لل�صحة.
غني ًا بالعديد من العنا�رص
ّ
و ُيع ّد الزبيب ّ

كالم من ذهب
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جريية بلون �أ�س��ود يظهر عليه
حممي�� ًا بقوقعة
ّ
ّ
للنم��و؛ حي��ث � ّإن ك ّل خ��ط من��ه مي ّث��ل
خط��وط
ّ
منو .
مرحلة ّ
الن��وع الث��اين :يعي���ش يف الرم��ال عل��ى
ال�شاط��يء؛ حي��ث � ّإن �أج�سام��ه رخ��وة ويك��ون
حبة
حممي�� ًا بقوقعة جريية بلون �أ�صف��ر ت�شبه ّ
ّ
وتتك��ون القوقعة من
حب��ة الف�ست��ق،
اجل��وز �أو ّ
ّ
�صمام�ين جمتمعني من جه��ة الظهر من خالل
ّ
رب��اط مطّ اط��ي ومتطاب��ق ،والقوقع��ة ت�سم��ح
ت�سمى باملو�صالت بالإ�ضافة
بغلقها ع�ضلتان ّ
�إىل ع�ضو املعطف.

� mأن ا�ستخ��دام املُطه��رات املُ�ض��ادة
للبكتريي��ا �أقل كف��اءة م��ن ا�ستخدام
املاء وال�صابون يف قتل اجلراثيم.
� mأن اخل��وف م��ن الأ�سن��ان ُيدع��ى
بالأودونوفوبيا.
� mأن ط��ول احلب��ل ال�شوك��ي للإن�سان
ُي�ساوي (� )45س��م يف الرجال و()43
�سم يف الن�ساء.
� mأن �صاح��ب �أك�بر عي��ون يف العامل
هو حيوان احل َّبار العمالق.
� mأن عي��ون معظم �أنواع ال�رسطانات
تقع يف نهايات �سيقانها.
� mأن احلِرب��اء ت�ستطي��ع الر�ؤي��ة
باجتاهني خمتلف�ين يف الوقت ذاته،
وذل��ك لأن عيونها ت�ستطي��ع التحرك
ب�شكل ُم�ستقل.
� mأن عدد ا ُ
جل ُزر املوجودة يف اليابان
هو ( )6852جزيرة.
� mأن عل��م احلفري��ات ه��و عل��م يقوم
بدرا�س��ة �أ�ش��كال احلي��اة الت��ي كانت
موجودة يف ع�صور ما قبل التاريخ.

النارجيل (جوز الهند)

ال ّنور�س
ه���و �أح�����د ال��ط��ي��ور
امل��ائ� ّ�ي��ة ،حجمه �أك�بر
ب��ق��ل��ي��ل م���ن احل��م��ام��ة،
ول��ه جناحان ك��ب�يران،
ور�أ���س ومنقار كبريان،
وعنقه ق�صريةّ � ،أما ري�شه
ولكن ب�شكل عام
ال�سنةّ ،
فيختلف لونه تبع ًا لعمره ،وللف�صل من ّ
فالطّ يور البالغة بي�ضاء اللون ،مع بع�ض البقع على ر�أ�سها
وظهرها ح�سب نوعها ،وهو طائر �صاخب يطلق �صيحات
الذكية ،وميتلك القدرة على ال ّتعلم،
عالية .النور�س من الطّ يور
ّ
ومن ت�رصفاته التي ت ّنم عن هذا ال ّذكاء هي ترطيب الرتبة
كي يخدع الديدان املوجودة فيها ب� ّأن املطر يهطل،
ب�أقدامه ّ
فتخرج هذه الديدان ،فيلتقطها ال ّنور�س وي�أكلها ،كما �أ ّنه ميتلك
معينة يف اجل�سم� ،أو
ع ّدة �أ�ساليب لل ّتوا�صل ،من خالل حركات ّ
ال ّتحليق ب�أ�سلوب معينّ  ،وقد اح ّتل ال ّنور�س مكانة عند الأدباء
وال�شعراء ،فكان يرمز عندهم للرتحال ،وال�شوق ،والوحدة،
ّ
والنور�س ي�سافر م�سافة حوايل خم�سة �آالف كيلو مرتاً بحث ًا عن
حت�سن الطّ ق�س.
الدفء يف ف�صول ال�شتاء ،ليعود جمدداً عند ّ

ه��ي ال�شج��رة الرمز للمناط��ق اال�ستوائي��ة ،كثرياً ما
ت�ستخ��دم ك�شج��رة منزلي��ة .وه��ي �شج��رة �رسيع��ة النمو
عالي��ة القام��ة ،يعرف عنه��ا قدرتها املثبت��ة على تنقية
اله��واء الداخلي للمنازل من الدخ��ان واملواد الكيميائية
ال�ض��ارة .تثم��ر النارجيل (ج��وز الهند) على م��دار ()12
�شه��راً يف ال�سنة ،وتعطي حليب جوز الهند الطازج وجوز
الهند املجفف ،وت�شتهر حمافظة ظفار بزراعة النارجيل،
وهي من امل�ص ّدرين الأ�سا�سيني يف املنطقة جلوز الهند.
�أفقي:

 1ـ �أديب �إجنليزي.
 2ـ ما تو�ضع عليه الطرائف/ مت�شابها ن/ ت�سهد.
 3ـ نهر ب�سوي�رسا/ للتف�سري/و�سيلة انتقال.
 4ـ( ميخائيل ...) رئي�س �سوفييتي �أ�سبق.
 5ـ ذبحه.
 6ـ قم/ جارية.
 7ـ لقب كاتب الأطفال الدمناركي العاملي/ تلهب
وا�ضطرم( معكو�سة).
 8ـ رئي�س تركي �أ�سبق.
 9ـ �أ�صلح  /جوهر/ اجتياز.
 10ـ فيلم لنجالء فتحي و�سعيد �صالح.

الكلمـــات املتقاطعـــة

 lلي���س هن��اك من مينع��ك �أن
تبت�س��م ،ولي���س هن��اك �ش��يء
َي�ستحق احل��زن ،احلياة ُمتقلبة
وعلي��ك �أن تقتنع ب�أن املا�ضي
م��ات ،والقادم ق��د كُ تب...فقط
ابت�سم.
ن�صف
��ون بِاله�� ُدوء،
ُ
ُغرم ْ
 lامل ُ
تب�سة فيِ �أعين ُه ْم.
� َأحاديث ُهم محُ َ
 lالعلم ما َنفَ��ع ،لي�س العلم ما
ُحفِظ.
�ُ lسئ��ل حكي��م مل��ا ال�سم��اء
�صافي��ة؟ فابت�س��م وق��ال :لأن
الب�رش ال يعي�ش��ون فيها !! .لكي
يتعلم اجلمي��ع �أن يقولوا احلق
يجب �أن يتعلموا �سماعه.
 lاحل��زن ال ي��رد الغائ��ب،
واخل��وف ال ي�صل��ح امل�ستقبل،
والقل��ق ال ُيحق��ق النج��اح ،بل
ال�سوية و القلب الرا�ضي
النف�س
ّ
ُهما جناحا ال�سعادة.

� lأ�صغ��ر م�ساف��ة ب�ين م�شكلة
وحلها هي امل�سافة نف�سها بني
ركبتي��ك والأر�ض ،فم��ن َ�سجد
للهّ ي�ستطي��ع الوقوف بوجه �أي
�شيء.
� lإذا �أطلق اهلل ل�سانك بالدعاء،
ف�أعل��م �أن��ه يري��د �إعط��ا�ؤك ما
ت�ش��اء مهما عز م��رادك و عظم
مطلبك.
 lالذاك��رة �أح�سن خادم للعقل،
والن�سيان �أح�سن خادم للقلب.
 lال ت�ص��دق الكذب��ة الت��ي
تر�ضي��ك...وال ُتك��ذب احلقيق��ة
التي تغ�ضبك.
� lإن كلماتن��ا و�أفكارن��ا تظ��ل
جثثً��ا هام��دة ،حت��ى �إذا متنا
يف �سبيله��ا وغذيناها بالدماء
انتف�ض��ت حي��ة ،وعا�ش��ت بني
الأحياء.

هــل تعلم

عمودي:
 1ـ مكان مبيت ال�سيارات � /رضباه(معكو�سة).
 2ـ ادخروه  /ن�رص علي ر�أينا.
 3ـ ما يط�أ الأر�ض من الرجل.
 4ـ وعاء يحفظ فيه الزاد/ التنعم(معكو�سة).

 5ـ �صاروخ �أوروبي/ ما ي�سرت اجل�سم(معكو�سة).
 6ـ تت�ضمن.
 7ـ يذاع اخلرب  /ن�ستمتع.

 8ـ �أخفوها  /مر�ض فا�ش عا م.
 9ـ حتن  /فاقد العقل.
 10ـ قف � /سقاها ( معكو�سة).
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��و ِع ُمك َِّو َنا ِتهِ،
َج ْ
��اءت حِ ْك َم�� ُة اخلَالِقِ ُ�س َب َحا َن�� ُه َو َت َعالىَ فيِ كَ ْي ِف َّي�� ِة َخ ْلقِ َهذَا الك َْو ِن ال َوا�سِ ِ
��عَ ،رغ َم َت َع ُّد ِد َو َت َن ِّ
خل ْل َق ِة
ات فيِ ا ِ
َو َع َجائ ِ
و�س َوا ًء مِ ن َح ْي ُث ال َّز َم ِن امل ُْ�س َت ْغ َرقِ بمِ َ َراحِ ِلهِ�َ ،أو مِ ن َح ْي ُث ا َلأ ْو َل ِو َّي ُ
ِ��ب َخ َزا ِئنِ�� ِه َو َمك ُنو َنا ِتهَِ ،
انَ ،و ُ�ص َو ِر ا َ
َام َوالإِ ْت َق ِ
مل َوا ِق ْي��تِ َ ،و َم َع ُق ْد َر ِت ِه َع َّز َ
َوالإ ْي َج��ادَِ ،وبمِ َ ��ا َ�ش ِم َل ه��ذا َو َذاكَ مِ ن َ�أ ْو ُج ِه الإِ ْحك ِ
وج َّل فيِ
َ��و ُن َواقِع ًا بِ�شُ ُمول َّي ِت ِه مِ ن ال َو ْه َلةَِ ،جا َء ْت َج ِم ْي ُع َها ِل ُت َ�ش ِّك َل لنا َن ْهج ًا َق ِويمْ اًَ ،و َم ْد َر َ�س ًة َر َّبا ِن َّي ًة
�أَ ْن يك َ
ُ��ون الك ْ
ين وال َّت َد ُّر ِج فيِ ال َّت َعاطِ ي َم َع � ِّأي �أَ ْم ٍر،
ُ�ضلَ��ىَ ،و َذ ِل��كَ فيِ َج َوان َِب عِ َّدةٍ َ ،ومِ ْن َها َ�أ َه ِّم َّي ُة الأَ ْخ ِذ ِب َعامِ ِل ال َّت�� َ�أ ِّ
ف ْ
ممِ َّ ا ُي َ�صا ِد ُف َنا فيِ ا َ
ان َذ ِلكَ الأَ ْم ُر
وع َن ْح َو ُه َو َت ْن ِف ْي َذ ُه�َ ،س َوا ًء كَ َ
حل َياةَِ ،م ْه َما كَ َ
ان� ،أَو َما َن ْع ِز ُم فيِ ال�شرُّ ُ ِ
و�س��اَ ،ما ِّد ًيا �أَ ْو َم ْع َن ِوياًَ ،هذَا �إذَا َما � َأر ْد َنا �أَ ْن ُي َحا ِل َف َنا ال َّتو ِف ْيقُ َ ،وتحَ ْ ِق ْيقَ ا ِلإ َجا َد ِة
َم ْل ُم ٍ
و�س��ا �أو محَ ْ ُ�س ً
اج طَ ّي ٍب َن ْب َت ِغ ْيهِ.
ِف ْيهِ ،وَفيِ َما َي ْع ُق ُب ُه مِ ن ِن َت ٍ
ال�سا ِئ َد َة َ -و َح ْ�س َب َم��ا َ�أ ْو َر َد ُه اخلَالِقُ ُ�س ْب َحا َن ُه �َ -أ َخذ َْت ِ�ص َف َة
َو َرغْ �� َم َ�أ َّن الطَّ ِب ْي َع�� َة ال َب�شرَ ِ َّي َة َّ
ات ا َ
ال َع َج َل ِة فيِ ِ�إنجْ َ ا ِز ُم َتطَ َّل َب ِ
ام ِل َم َع ُم َت َغ رِّ َ
حل َيا ِة وال َّت َع ُ
ياتِهاَ ،وكَ َما َقالَ ُ�س ْب َحا َن ُه َو َت َعاىل فيِ
ُون{،
}خلِقَ ْ ِإ
ان مِ ْن َع َج ٍل َ�س�أُ ِريك ُْم �آ َياتِي فَلاَ َت ْ�س َت ْع ِجل ِ
ن�س ُ
كِ َتا ِب ِه ال َع ِز ْي ِز (الأنبياء ُ :)٣٧ -
ال َ
ان َع ُجولاً {َ ..و َو َ�سطَ ُم ْعطَ َي ِ
ن�س ُ
ور ِة ( الإ�سرْ َ ا ِء ـ َ } :)١١وكَ َ
ان ْ إِ
ات َع ْالمَ ِ
ال َ
َو َقالَ َت َعالىَ فيِ ُ�س َ
ات اجل ََّمةِ،
ات َي ْن َ�ساقُ ُم َه ْر ِو ًال َو َرا َء َما َي ْح ِم ُل ُه ال َع�صرْ ُ مِ ن ال َّت َداعِ َي ِ
ال ْي�� َو ِمَ ،ها ُهو الإِ ْن َ�س ُ
ان َب َ
ال�س ُلوكِ َّي ُة امل ُْ�س َت ْح َد َثةَُ ،ومِ ن
التي �أَ ْح َد َث ْت َها مجُ ْ َر َيات ال َّتطَ ُّو ِر ِب ِت ْق ِن َّيا ِتهَِ ،و�أَ ْو َج َد ْت َها الأَنمْ َ اطُ ُّ
الرغْ َب�� ُة ا ُ
��اع ال َّد َواف ِِعَ ،وتحَ ْ ِق ْيقِ
َح ْي ُ
َاج�� ُة الف َْو ِر َّيةُ ،وال�� َوا ِز ُع الآنيِ  ،فيِ ِ �إ ْ�ش َب ِ
ملل ِّحةَُ ،واحل َ
��ث َّ
ون َت َو ٍانَ ،ف َق ْد �أَ ْ�ص َب َح ال َي ْو َم فيِ الأَغْ ل َِب َو َم َع � ِّأي
الرغَ َب ِ
��ورةٍ ال تحَ ْ َت ِملُ ال َّت�أنيِّ َ ،و ُد َ
��اتَ ،و ِب ُ�ص َ
َّ
َ
َ
َ
��ر ٍف� ،أكْ � رَ َ
اع �إِلىَ َما ُهو �أ ْب َع ُد مِ ن َذ ِلكَ ،
االج ِت َم ِ
َثر َع َج َل ًة مِ ن �أ ْم ِرهَِ ،ب ْي َن َما ذ ََه َب ُخ رَبا ُء عِ ِلم ْ
ظَ ْ
ري ُت ُه.
ال�ص رْ ِبَ ،ت َن�أَى َع ْن ُه َب ِ�ص َ
مِ ن َح ْي ُث َو ْ�ص ُف ُه َب�أ َّن ُه َنا ِف ُد َّ
اج
ان َم َع ُم ِثيرْ َ ِ
ات ِب ْي َئ ِت ِه �إ َّال َر َّد ُة ِف ْع ٍ
ِ��ي ِل ِلإ ْن َ�س ِ
��ل َع ِ
َو َم��ا ال َّتف ُ
اج َلةٌ ،ف َِهي ِن َت ُ
َاعلُ ال َّتل َقائ ُّ
ِتلْ��كَ ا ُ
ات ا َّلتِي �أَ ْح َد َث ْت َها ا ِْ�ست َِجا َب ُة امل َْر ِء لمِ َ��ا طَ َر َ�أ مِ ن ُم َت َغ رِّ ٍي فيِ محُ ِ ْيطِ هِ�َ ،سوا ًء كَ ا َن ْت
مل ِثيرْ َ ِ
العميد الركن
ون تمَ َ ُّه ٍل �أَو َت َب�صرُّ ٍ فيِ كُ ْن ِه َذ ِلكَ ا ُ
ام ِل
َح َركِ َّي�� ًة �أَو حِ ِّ�س َّي��ةًَ ،و ُد َ
اح ِت َوا ِئ ِه لِل َّت َع ُ
مل َت َغ رِّ ِيَ ،و َف ْه ِم ِه َو ْ
ح�سن بن علي بن عبداهلل املجيني
ات َذ ِلكَ
اعَ ،و ِبال َّتاليِ َت ْل َت ِ�صقُ ِب ِه َت َداعِ َي ُ
�ضى َوا ْن ِ�ص َي ٍ
احل ََ�س ِن َم َع ُه� ،إنمَّ َ ا َّ
ال�سيرْ ُ َخ ْل َف ُه ُم َقاداً ِب ِر ً
ِ�ص ٍة َو ُ�سوءٍ.
ال َّت�صرَ ُّ ِف َوبمِ َ ا تحَ ْ ِم ُل ُه مِ ن كُ ِّل َناق َ
ان َو َو َ�سطَ ُم ْعترَ َ كِ ا َ
ار َها وَيمُ ْ خِ ُر ُع َبا َب َها ال َ�شكَّ
حل َيا ِة َو ُه��و َي ُخ ُ
َو َع َل ْي��هَِ ،ف�إِ َّن الإِ ْن َ�س َ
و�ض غِ َم َ
ِ��ف غَ يرْ ِ محَ ْ ُ�سو َب ٍة
َاج َئ ٍ��ة وَفيِ �أَ َحا ِيينْ َ كَ ِثيرْ َ ةٍ بمِ َ َواق َ
فيِ �أَ َّن�� ُه ُم َع َّر ٌ
ورةٍ ُمف ِ
���ض َ لأ ْن َي ْ�صطَ ِد َم َو ِب ُ�ص َ
ام ِل َم َع َذ ِلكَ امل َْوق ِِف،
َل َدي��هَِ ،و َل ْي َ�ست ُم َت َو َّق َع ًة ِبال ِّن ْ�س َب ِة َل ُه ،فَحِ ْي َن َذاكَ َل ْي َ�س َل ُه مِ ن َخ َي ٍار �سِ َوى ال َّت َع ُ
ِف َ�ص ْعب�� ًا  -بِحِ ْك َم ٍة َو َت� ٍ ّأنَ ،و ِبا ِّت َز ٍان َو َر ِو َّي ٍة،
ان امل َْوق ُ
املُ َ -و ِ�إ ْن كَ َ
َو ُه َن��ا ال ُب�� َّد َ�أ ْن يمَ ْ َتا َز َذ ِلكَ ال َّت َع َ
��ب ِف ْك ٍر َوتجَ َ ��ا ِر َبَ ،و َذ ِلكَ الذي َ�ص َق َل ْت�� ُه ا َ
��ن ،ال َقاد ُِر َعلَى
حل َيا ُة و� َّأه َل ُه ال َّز َم ُ
َوال َي َت�أَ َّت��ى َذ ِل��كَ �إ َّال ل َِ�صاحِ ِ
اها
ان ِب َق َ�ضا ِء ا ِ
ان ال َّنظَ ِرَ ،و َت ْغ ِل ْي ِب ال َع ْق ِلَ ،وا ِْ�ست ِْح َ�ضا ِر ا ِلإيمْ َ ِ
ِ�إ ْم َع ِ
هلل َو َق َد ِرهَِ ،والأَ ْخ ِذ ب ِالأَ ْ�س َب ِ
اب ا َّلتِي اَ ْق َت َ�ض َ
اف امل ُْ�س َت ْق َب ِل.
َال ا َّلذِي ُهو َع َل ْيهَِ ،وال ُق ْد َر ِة َعلَى ا ِْ�س ِت�شرْ َ ِ
َام ِب َواق ِِع احل ِ
ُ�س ْب َحا َن ُهَ ،وا ِلإلمْ ِ
��ي َوا ُ
ام ِل
ُدر ِ
ال�س َ
ات اللاَّ ِز َم َة لل َّت َع ُ
مل ِعينْ َ الأَ َه َّم ا َّلذِي ال ُب َّد مِ ن ِا ِّت َخا ِذ ِه َ�س َنداً َل َنا فيِ َمنْحِ َنا الق َ
ِ�إ َّن ِّ
�لاح َّ
الر ِئ ْي�سِ َّ
ُوف وال َّت َغل ُِّب َع َل ْي ِه َو َت َداعِ َيا ِت ِه َو َما ُيلحِ ُق ُه
احل ََ�س ِن َواال ِّت َز ِان فيِ ُر ُدو ِد �أَ ْف َعا ِل َنا اتجِّ َ ا َه كُ ِّل َم ْوق ٍِف غَ يرْ ِ ُم َع َتادٍ َوال َم�أل ٍ
ات ُهو ال ِع ْل ُم ..فَا َ
و�ضوعِ َّي ٍة.
مِ ن َت�أْ ِثيرْ َ ٍ
مل ْع ِر َف ُة ُت َ�شكِّلُ الطَّ ا َق َة ال َقاد َِر َة َعلَى ا ِْحت َِوا ِء امل ََواق ِِف ِب َع ْقال ِن َّي ٍة َو َم ُ

…OÓH ø``e ô`¶æe

وم ْ�س َت َجدَّا ِته ..
ádÓL ∫GƒbCG øeالترَّ َ ِّوي
ات ال َع ْ�ص ِر ُ
G óFÉ≤dGوال َّ’ت�أنيَِ ،≈∏YCر ْغ َم محُ ْ دَ َث ِ
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